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FRUIT AND VEGETABLE CONSUMPTION AND TPB

 

Situation of fruits and vegetables consumption in the dormitory 
female students based on the theory of planned behavior

 

ABSTRACT
Background and objective: Non correct nutrition is one of the most important 
risk factors for cardiovascular disease, hypertension, diabetes, and obesity. The 
aim of this study was to determine the status of fruits and vegetables consump-
tion in dormitory female students of Tehran University of Medical Sciences 
based on the theory of planned behavior.
Methods: This cross-sectional study was down on 300 female students dor-
mitories of Tehran University of Medical Sciences. Samples were selected by 
random sampling. Data gathered by a questionnaire with 13 demographic 
questions, 42 questions about daily consumption of fruits and vegetables, 2 
questions of behavioral intention, 15 questions of attitude, 5 questions of sub-
jective norms, 7 questions about perceived behavioral control and 5 questions 
of enabling factors. Validity and reliability of the questionnaire was determined 
in a pilot study. Data were analyzed by SPSS software (version16) and using 
descriptive and analytical statistics tests.
Results: 86% of the samples had favorable behavioral intentions, all of them 
had desirable attitudes. 63 percent of them had favorable subjective norms 
and 78 percent of them had favorable perceived behavioral control and 84.7 
percent of them had favorable enabling factors. There were significant correla-
tions between fruit and vegetable consumption behaviors with the intention, 
perceived behavioral control and enabling factors based on the correlation co-
efficient and leaner regression Tests. Intention, perceived behavioral control 
and enabling factors were predictors of fruits and vegetables consumption 
among these students.
Conclusion: Intention, perceived behavioral control and enabling factors were 
important predictors of fruit and vegetable consumption in these students.
Paper Type: Research Article.
Keywords: Fruit and vegetable consumption, theory of planned behavior, dor-
mitory students

u Citation: Solhi M, Shirzad M. Situation of fruits and vegetables consumption 
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مصرف ميوه و سبزيجات و تئوري رفتار برنامه ريزي شده

وضعیت مصرف میوه و سبزیجات در دانشجویان دخترخوابگاهي 

براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده

چکیده
بیماری های عروقی، فشار خون، دیابت و  از مهمترین عوامل خطرساز  تغذیه غلط یکی  زمینه و هدف: 
چاقیست. هدف این مطالعه تعیین وضعیت مصرف میوه و سبزیجات در دانشجویان دختر خوابگاهي و 

عوامل پیش بیني كننده آن براساس  تئوری  رفتار برنامه ریزی شده است.
خوابگاه های  دختر  دانشجویان  از  نفر   300 روی  كه  توصیفی_تحلیلی  مطالعه  این  در  روش ها:  و  مواد 
دانشگاه علوم پزشکی تهران  با روش نمونه گیری تصادفی انجام شد، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 
ای حاوی 13 سوال دموگرافیک،42 سوال مصرف روزانه میوه و سبزي،2 سوال قصد رفتاری،15 سوال 
نگرش،5 سوال هنجارهای انتزاعی،7 سوال كنترل رفتاری درک شده و 5 سوال عوامل قادر كننده بود كه 
اعتبار و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی كسب شد. داده ها در نرم افزار spss نسخه 18 با استفاده از 

روش های توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: 86 درصد نمونه از قصد رفتاری مطلوب، همه آنان از نگرش مطلوب، 63 درصد از هنجارهای 
انتزاعی مطلوب و 78 درصد از كنترل رفتاری درک شده مطلوب و84/7 درصد از عوامل قادركننده 
مطلوب برخوردار بودند. براساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی میان رفتار مصرف 
به دست آمدو قصد  قادركننده همبستگی معنی دار  با قصد، رفتار درک شده و عوامل  میوه و سبزی 
رفتاری، كنترل رفتاری درک شده و عوامل قادر كننده پیشگویی كننده های مصرف میوه و سبزی در این 

دانشجویان بود.
مهم  كننده های  پیشگویی  كننده  قادر  عوامل  و  شده  درک  رفتاری  كنترل  رفتاری،  قصد  نتیجه گیری: 

مصرف میوه و سبزی در این دانشجویان هستند.
نوع مقاله: مطالعه پژوهشی.

کلیدواژه ها: مصرف میوه و سبزیجات،  تئوری رفتار برنامه ریزی شده، دانشجویان خوابگاهی.

 استناد :صلحی م، شیرزاد م. وضعیت مصرف میوه و سبزیجات در دانشجویان دخترخوابگاهي براساس 
تئوری رفتار برنامه ریزی شده. فصلنامه سواد سالمت. تابستان 1395؛1 )2(: 136-129.
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مقدمه 
امروزه نقش تغذيه در ارتقای سالمت و پیشگیری و درمان بسیاری 
توسعه  به  توجه  با  است)1(.  شده  شناخته  مزمن  بیماری های  از 
متابولیک  بیماری های  شیوع  غذايی،  الگوی  تغییر  و  شهرنشینی 
سرطان  کرونری،  عروق  بیماری های  مانند  ناسالم  باتغذيه  مرتبط 
افزايش  ايرانی  جمعیت  میان  فشارخون  و  ديابت  روده،  معده، 
میوه و سبزی   چشمگیری داشته است)2(. عدم مصرف مناسب  
يکی از مشکالت تغذيه ای  ناشی از نحوه زندگی است. براساس 
توصیه های سازمان جهانی بهداشت هر فرد بايد روزانه پنج وعده 
میوه و سبزی ) معادل 400 گرم ( مصرف کند.  افزايش مصرف 
میوه و سبزيجات باعث کاهش 20درصدی خطر بیماری های مزمن 
می شود)3(. ارتباط بین مصرف بیشتر  میوه و سبزی و  کاهش 
خطر چاقی نیز به واسطه دانسیته پايین انرژی حاصل از مصرف 
میوه و سبزی و محتوی فیبر و آب فراوان مواد در میوه و سبزی 
5الی  میزان  به  سبزيجات  و  میوه  مصرف  است)4(.  توجیه  قابل 
کاهش  درصد   30 حدود  را  مغزی  سکته  بروز  روز،خطر  در  بار   6
می دهد. هر نوبت اضافی مصرف میوه و سبزيجات در روز با 6 
درصد کاهش خطر سکته مغزی ارتباط دارد)5(. گروه غذايی میوه و 
سبزيجات  بارها در مطالعات مختلف به عنوان مهم ترين عامل در 
پیشگیری از بیماری ها معرفی شده است. سازمان جهانی بهداشت 
در سال2002،مصرف کم اين گروه مواد غذايی را يکی از 10علت 
مهم مرگ و به صورت بالقوه، مسئول ساالنه2/7میلیون مرگ در 
جهان معرفی کرده است. با مصرف کافی میوه و سبزيجات)حداقل 
5 واحد يا 400گرم در روز( می توان بروز بسیاری از بیماری ها مثل 
سرطان ها به خصوص سرطان های بخش فوقانی دستگاه گوارش، 
بیماری های اسکمیک قلب و سکته مغزی را کاهش داد)6(.  در 
اشاره شده  میوه و سبزی  اهمیت مصرف  بر  مطالعات گوناگونی 
باعث کاهش خواب  است منجمله،کاهش مصرف میوه و سبزی 
رابطه  پروستات  سرطان  به  ابتال  خطر  می گردد)7(.  روزی  شبانه 
معکوس با کل مصرف فیبر در رژيم غذايی  دارد)8(. مصرف میوه 
 HDL (Lipoprotein  و سبزی باعث افزايش کلسترول خوب يا

 (High Densityو اين نیز به نوبه خود باعث کاهش بیماری های 

قلبی و  عروقی می گردد)9(. در مطالعه اونیل و همکاران بر نقش 
تاکید  سبزی  و  میوه  رفتارمصرف  برنقش  بر  اجتماعی  حمايت 
ارتباط  زمینه  در  که  ای  مطالعه  نتايج  براساس  است.)10(.  شده 
سلول  کارسینومای  به  ابتال  خطر  و  سبزی  و  میوه  مصرف  بین 
کلیوی در زنان 40 تا 76 ساله سو ئدی انجام گرفت، مصرف زياد 
میوه و سبزی خطر ابتال به کارسینومای سلول کلیوی را کاهش 
می دهد)11(. مصرف زياد میوه و سبزی باعث کاهش خطر سرطان 
رفتار  با  مستقیمی  ارتباط  صحیح  آگاهی  می گردد)12(.  پستان 
بهداشتی مصرف میوه سبزی دارد)13(. مصرف میوه و سبزی در 
در  بلوغ می شود)14(.  بر  در دوران  مثبت  اثرات  دارای  نوجوانی 
اين مهم منتج شد  به  پژوهشی که در شهر تهران صورت گرفت 
که مهم ترين باز دارنده مصرف میوه و سبزی، موانع اقتصادی و 
کننده مصرف، سهولت دسترسی  کننده  تسهیل  عامل  ترين  مهم 
است)15(. ارتباط معکوس معنی داری بین مصرف میوه و سبزی 
با وزن و BMI به اثبات رسیده است)16(. دانشجويان  خوابگاهی 
همزمان با شروع تحصیالت دچار تغییرات اساسی درنحوه زندگی، 
تغذيه  زمینه  در  که  تحقیقی  می شوند.  غدايی  عادات  و  رفتارها 
دانشجويان  در يکی از دانشگاه های ايران صورت گرفته است، نشان 
داد وضعیت تغذيه دانشجويان ساکن خوابگاه با تغذيه  دانشجويان 
غیر ساکن خوابگاه متفاوت بوده و در دانشجويان ساکن خوابگاه از 
هنگام ورود به دانشگاه افت کیفیت تغذيه در نیمی از دانشجويان 
مشهود است. همچنین با وجود نارسايی هايی در دريافت بعضی از 
ريزمغذی ها، وضعیت تغذيه ای دانشجويان غیرخوابگاهی مطلوب 
تر از دانشجويان خوابگاهی است)17(. يکی از تئوری های مطرح 
در آموزش بهداشت تئوری رفتار برنامه ريزی شده است که توسط 
فیشبن و آجزن در سال 1987مطرح شد. براساس اين تئوری مهم 
برای  افراد  قصد  رفتار  يک  انجام  کننده  بینی  پیش  عامل  ترين 
انجام آن رفتار است.قصد خود تحت تاثیر نگرش نسبت به رفتار، 
) رفتار  يک  انجام  برای  اجتماعی  )فشارهای  انتزاعی  هنجارهای 
وکنترل رفتاری درک شده )درجه سختی ويا آسانی انجام يک رفتار(
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ثابت  رفتار  بینی  پیش  در  اين عوامل  از  باشد. سهم هريک  می 
متفاوت  رفتار و جمعیت مورد مطالعه  نوع  به  توجه  با  و  نیست 
و  میوه  مصرف  وضعیت  تعیین  مطالعه  اين  هدف  است)18(. 
سبزيجات در دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه علوم پزشکی 
تهران و عوامل پیش بیني کننده آن براساس تئوری رفتار برنامه 
ريزی شده در سال تحصیلی 93-92 است. يافته های اين مطالعه 
در طراحی مداخالت ارتقايی در زمینه بهبود وضع مصرف میوه و 

سبزيجات در دانشجويان دختر مورد بررسی کاربرد دارد.

موادوروشها
اين مطالعه توصیفی ـ تحلیلی روی 300 نفر از دانشجويان ساکن 
خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 93-

92 انجام شد حجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه 
کوکران با مشخص بودن تعداد جامعه و استفاده از انحراف معیار 
از  خارج  دانشجويان  از  نفر   10 روی  مقدماتی  مطالعه  براساس 
معیار ورود  بود.  تصادفی  نمونه گیری  تعیین و روش  نمونه گیری 
به مطالعه، دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ساکن خوابگاه، 
عدم  معیارخروج  و   تحقیق  در  شرکت  برای  رضايت  و  مونث 
تمايل به ادامه مطالعه بود، ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه 
)سن،  دموگرافیک  سوال   13 است:  موارد  اين  بر  مشتمل  ای 
خانواده، وضعیت  فرزندان  تحصیلی،تعدادکل  تحصیلی،ترم  رشته 
نبودن  يا  بودن  حیات  قید  والدين،در  بودن،شغل  تاهل،شاغل 
والدين،وضع درآمد،وزن و قد(،42سوال درباره میزان مصرف میوه 
و سبزی در روز،2 سوال در زمینه قصد رفتاری )قصد دارم در يک 
ماه آينده حداقل روزی 5 بار در روز میوه و سبزيجات استفاده کنم 
و می خواهم در يک ماه آينده حداقل روزی 5 بار در روز میوه و 
سبزيجات استفاده کنم(، 15 سوال مربوط به نگرش )شامل مزايا 
هنجارهای  به  مربوط  سوال  سبزی(،5   و  میوه  مصرف  معايب  و 
/ همکالسی  دوستان   / استاد   / تغذيه خوابگاه  )مسئول  انتزاعی 
و  میوه  از  واحد   5 روزی  حداقل  که  می خواهند  ازمن  والدين   /
سبزيجات يا غذاهای حاوی میوه و سبزی استفاده کنم(،7 سوال 

مربوط به کنترل رفتاری درک شده )درباره درجه سختی يا آسانی 
انجام کار مانند برای من دشوار است که حداقل روزی 5 بار میوه و 
سبزيجات استفاده کنم، برای من دشوار است که در خوابگاه میوه و 
سبزيجات استفاده کنم، خريد میوه و سبزی کاری دشوار است(، 5 
سوال مربوط به عوامل قادر کننده )از نظر اقتصادی توانايی خريد 
را نداشتن، در دسترس نبودن، وقت خريد نداشتن، وقت شستشو را 
نداشتن، نداشتن محل کافی برای نگهداری میوه و سبزی(. مقیاس 
لیکرت پنج تايی برای پاسخ به  سواالت بکار رفت و حداقل و 
تا  نگرش 15  درسواالت  تا10،   2 قصد  درسواالت  امتیاز  حداکثر 
عوامل  سواالت  در   ،25 تا  انتزاعی5  هنجارهای  سواالت  در   ،75

قادرکننده 5 تا25 و کنترل رفتاری درک شده7 تا 35است. 
اساتید(  )پانل  محتوا  آزمون  از  استفاده  با  پرسشنامه  اعتبار 
مقدماتی  مطالعه  يک  در  مجدد  آزمون  طريق  از  آن  پايايی  و 
بدست  همبستگی  ضريب  شد.  کسب  مشابه  نمونه  نفر  ده  روی 
آمده )r( در همه سازه های تئوری رفتار برنامه ريزی شده بیش 
از 0/75بود. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 18 با استفاده از 
و  معیار(  انحراف  و  میانگین  درصد  تعداد،  توصیفی)  روشهای 
تحلیلی )آزمون های  کای دو، آنالیز واريانس، ضريب همبستگی 

پیرسون و رگرسیون خطی( تجزيه و تحلیل شد.

یافتهها
 2/099 بررسی  مورد  دانشجويان  سن  معیار  انحراف  و  میانگین 
و  بودند  تحصیل  حال  در   8 تا   4 ترم  در  آنها  بیشتر  ±21بود. 
میلیون  از يک  بیشتر  دانشجويان  اتفاق  به  قريب  خانواده  درآمد 
تومان بود. تعداد کل فرزندان خانواده در50/7 درصد دانشجويان 
1تا3فرزند بود. 77/7 درصد دانشجويان 0تا3 بار در روز سبزی و 

48/3درصد آنها 0 تا 2 بار میوه در روز مصرف می کردند.
 

مصرف  دفعات  معیارهای  انحراف  و  میانگین 
بود.  سبزی1/65±0/93  مصرف  دفعات  میوه1/52±0/46، 
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نمی  بررسی در روز سبزی مصرف  دانشجويان مورد  27 درصد 
مصرف  سبزی  روز  در  بار   سه  تا  يک   درصد  و50/7  کردند 
میوه  بررسی در روز  دانشجويان مورد   می کردند. 26/3 درصد 
مصرف نمی کردند و 38 درصد سه تا پنج بار در روز میوه مصرف 

می کردند.جدول)2(.

جدول2. فراوانی نسبی مصرف سبزی و میوه در دانشجویان مورد 
 )n = 300( بررسی

درصد مصرف میوهدرصد مصرف سبزیبار در روز 
عدم مصرف 

1-3
3-5

بیشتر از 5 بار 

27
50/7
20
2/3

26/3
38

30/7
5

 ،7/62+1/68 رفتاری  قصد  معیار  انحراف  و  میانگین 
 ،15/01  ±4/13 انتزاعی  هنجارهای   ،63/87  ±6/5 نگرش 
درک  رفتاری  کنترل  و   16/65  ±3/48 کننده  قادر  عوامل 
رفتاری  قصد  دانشجويان  86درصد  بود.   18/16  ±3/75 شده 
درصد   63 مطلوب،  نگرش  دانشجويان  مطلوب،100درصد 
دانشجويان  78درصد  مطلوب،  انتزاعی  هنجارهای  دانشجويان 
رفتار درک شده مطلوب و 84/7درصد آنها عوامل قادر کننده  

مطلوب داشتند.
براساس آزمون ضريب همبستگی پیرسون میان قصد رفتاری، 
کنترل رفتاری درک شده و عوامل قادر کننده با مصرف میوه و 

سبزی رابطه معنی دار به دست آمد.)جدول 3(.

جدول3. بررسی همبستگی رفتار مصرف میوه و سبزی  با سازه های 
تئوری رفتار برنامه ریزی شده دردانشجویان مورد بررسی

سازه ها
آزمون ضریب 

همبستگی پیرسون
مصرف میوه در 

روز
مصرف سبزی 

در روز
p.value0/00010/0001قصد رفتاری

r**0/271**0/235
p.value0/1820/410نگرش

r0/0770/048
p.value0/1550/054هنجارهای انتزاعی

r0/0820/112
كنترل رفتاری درک 

شده
p.value0/00010/0001

r** 0/283** 0/350
p.value0/00010/004عوامل قادركننده

r** 0/234** 0/166

P > 0 /01* *  ،p>0/05 *  

دفعات  بین  پیرسون  همبستگی  ضريب  آزمون  همچنین 
مصرف سبزی در روز و سن دانشجويان مورد بررسی همبستگی 
مثبت به مقدار 0/15 نشان داد)p=0/006(. بدين صورت که 

در دانشجويان با سن باالتر دفعات مصرف میوه بیشتر بود.
همانطور که در جدول 4 مشاهده می شود آزمون رگرسیون 
دارای  رفتاری  قصد  مدل  سازه های  بین  از  داد  نشان  خطی 
همبستگی معنی دار با مصرف روزانه میوه ) قصد، کنترل رفتاری 
تنهايی  به  درک شده و عوامل قادر کننده ( می باشد. سازه قصد 
میوه  روزانه  رفتار مصرف  از  کنندگی 0/31  پیشگويی  به  قادر 

)n = 300( جدول 1. اطالعات فردی دانشجویان مورد بررسی

دانشگاهیدبیرستانراهنماییابتداییبی سوادمتغیر
54/7%23/7%10/7%9/3%1/7%تحصیالت پدر
29/3%34/7%11%22%3%تحصیالت مادر

پرستاری و ماماییتغذیهتوان بخشیبهداشت و علوم پایه  پزشکی و رادیولوژی
12/3%0/03%43%13/7%30/7%رشته تحصیلی

سایربازنشستهآزادکارمندکارگربیکار/خانه دار
4%35%33/7%24/7%2/7%0%شغل پدر
2/3%6/7%1/7%13/3%0%76%شغل مادر
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است.(R2= 0.31, F=9.21, p.value=.0001) با وارد کردن 
دو سازه کنترل رفتاری درک شده و عوامل قادر کننده به مدل 
رگرسیون خطی میزان پیش بینی کنندگی تغییرات مصرف روزانه 
 .(R2= 0.42, F=13.07, p.value=.001) میوه به 0/42رسید
همچنین با کاربرد اين آزمون از بین سازه های مدل قصد رفتاری 
)قصد،  سبزيجات  روزانه  مصرف  با  دار  معنی  همبستگی  دارای 
قادر  تنهايی  به  قادر کننده( سازه قصد  رفتار درک شده، عوامل 
سبزيجات  روزانه  مصرف  رفتار  از  کنندگی0/44  پیشگويی  به 
کردن  وارد  با   .(R2= 0.44, F=18.1, p.value=.001)است
متغیرهای کنترل رفتاری درک شده و عوامل قادر کننده  (=R2)به 
مدل رگرسیون خطی میزان پیش بینی کنندگی تغییرات مصرف روزانه 
 (R2= 0.53, F=27.3, p.value=.001)سبزيجات به 53 /0رسید

جدول4. نتایج رگرسیون خطی بین رفتار مصرف میوه و سبزی با 
سازه های مدل قصد رفتاری در دانشجویان مورد بررسی

R2BSEBetaPسازه ها

0/31رفتار مصرف روزانه میوه*

0/170/040/340/001قصد

0/42رفتار مصرف روزانه میوه**

قصد

0/160/020/280/01كنترل رفتاری درک شده

0/150/020/170/03عوامل قادركننده

0/44رفتار مصرف روزانه سبزی***

0/210/030/450/001قصد

0/53رفتار مصرف روزانه سبزی****

قصد

0/190/020/370/0001كنترل رفتاری درک شده

0/120/020/120/04عوامل قادركننده

*  (R2= 31/0, F=21/9, p.value=0001/0)  
**(R2= 42/0, F=07/13, p.value=01/0)
***  (R2= 44/0, F=1/18, p.value=001/0)
**** (R2= 53/0, F=2/37, p.value=0001/0)

بحث
 در اين مطالعه که با هدف تعیین وضع مصرف میوه و سبزی در 
دانشجويان دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران 
در سال 93-92 انجام شد، اگر چه اکثر دانشجويان مورد مطالعه 

آگاهی و نگرش مطلوبی نسبت مصرف میوه و سبزی داشتند اما 
به اندازه توصیه شده میوه و سبزی مصرف نمی کردند. اين نتیجه 
با يافته های مطالعات 19(Brujin(, kothe)20( همسويی دارد. 
زمینه  اين  در  ارتقايی  مداخالت  ريزی  برنامه  بنابراين    

ضروريست.
ريزی  برنامه  تئوری  در  گذار  تاثیر  بسیار  سازه های  از  يکی 
شده، قصد فرد برای انجام ر فتار بهداشتی می باشد در اين  مطالعه 
میان قصد با مصرف میوه و سبزی رابطه معنی دار به دست آمد. اين 
يافته با مطالعات انجام شده  ديگر همخوانی دارد)21(. بنابراين 
در طراحی مداخالت ارتقايی در اين زمینه برای اين دانشجويان 
کنترل  میان  بررسی  اين  در  شود.  تاکید  قصد  ايجاد  روی  بايد 
رفتاری درک شده با مصرف میوه و سبزی رابطه معنی دار مشاهده 
شد که با نتايج مطالعه Bogres همسان است.)22(. بنابراين در 
طراحی مداخالت ارتقايی در اين زمینه برای اين دانشجويان بايد 
مطالعه  اين  در  رفتاری درک شده کار شود.  ايجاد کنترل  روی 
میان عوامل قادر کننده با مصرف میوه و سبزی نیز رابطه معنادار 
بدست  آمد. اکثر دانشجويان خريد وآ ماده سازی سبزی و میوه در 
خوابگاه را دشوار می پنداشتند و موانع موجود را از جمله نداشتن 
وقت خريد،  دور بودن مراکز خريد میوه وسبزی و مانند آن ذکر 
کردند. در مطالعه ديگری که در شهر تهران صورت گرفت مهم 
ترين باز دارنده مصرف میوه و سبزی، موانع اقتصادی و مهم ترين 
عامل تسهیل کننده کننده مصرف سهولت دسترسی بیان شد)15(. 
برای  ارتقايی  مداخالت  طراحی  در  حاضر  مطالعه  يافته  توجه  با 
برای  دانشجويان  اين  در  سبزيجات  و  میوه  مصرف  وضع  بهبود 

عوامل قادر کننده برنامه ريزی کرد. 
در اين بررسی بین دفعات مصرف سبزيجات در روز و سن 
در  که  صورت  بدين  شد  مشاهده  مثبت  همبستگی  دانشجويان 
دانشجويان با سن باالتر دفعات مصرف میوه بیشتر بود. البته مقدار 
ضريب همبستگی بدست آمده خیلی کم اس و قابل مالحظه نیست.

براساس  آزمون رگرسیون خطی از بین سازه های تئوری رفتار 
برنامه ريزی شده  با مصرف روزانه میوه، سازه قصد به تنهايی قادر 
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بود.   میوه  روزانه  مصرف  رفتار  از   0/31 کنندگی  پیشگويی  به 
با وارد کردن دو سازه کنترل رفتاری درک شده و عوامل قادر 
کننده به مدل رگرسیون خطی میزان پیش بینی کنندگی تغییرات 
مصرف روزانه میوه به 42 /0رسید. همچنین با کاربرد اين آزمون  
دار  معنی  همبستگی  دارای  رفتاری  قصد  مدل  سازه های  بین  از 
به تنهايی قادر به پیشگويی  با مصرف روزانه سبزی، سازه قصد 
با وارد  از رفتار مصرف روزانه سبزيجات است.  کنندگی0/44 
مدل  به  کننده  قادر  وعوامل  شده  درک  رفتار  متغیرهای  کردن 
رگرسیون خطی میزان پیش بینی کنندگی تغییرات مصرف روزانه 
دارد)23,  مطابقت  گذشته  مطالعات  با  که  /0رسید  به 53  میوه 
24(. بنابر اين برای ارتقاء وضعیت مصرف میوه و سبزيجات در 
اين دانشجويان از میان سازه های تئوری رفتار برنامه ريزی شده 
قادر کننده  سه سازه قصد، کنترل رفتاری درک شده و  عوامل 
رفتار  در  ايجاد  رفتارهای مد نظر موثر تر هستند و در هنگام 
بايد  دانشجويان  اين  در  زمینه  دراين  ارتقايی  مداخالت  طراحی 

روی اين  بهبود اين سه سازه تاکید شود.
خودگزارش دهی و انجام مطالعه فقط در دختران دانشجوی 
ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران  از محدوديت های 

اين مطالعه است. درنهايت براساس نتايج اين مطالعه انجام مداخله 
براساس تئوری رفتار برنامه ريزی شده برای ارتقائ مصرف میوه 
و سبزيجات در دانشجويان مورد بررسی و انجام مطالعه مشابه در 
پسران دانشجوی ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران 

و مقايسه با يافته های اين مطالعه پیشنهاد می شود.
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