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 خالصه 

 مقدمه
حي شده برای کاهش وزن و ی آموزشي طراهدف از این پژوهش، نشان دادن سودمندی یک دوره

ای، نیز باال بردن انگیزه ی افراد برای داشتن سالمتي در راستای باالبردن سطح آگاهي و دانش تغذیه

وزن مناسب افراد و همچنین تغییر نگرش افراد نسبت به مصرف موادغذایي که همگي به زندگي سالم 

 .باشدشود، ميو با کیفیت منتهي مي

 روش کار

نفر بودند و به  2۲ی دو تهران انجام شده است. شرکت کنندگان دراین پژوهش رمنطقهاین پژوهش د

گیری وسنجش پرسش بوده است که در آن، روش تصادفي گزینش شدند. دراین پژوهش روش داده

ی های انگیزهآزمون با ابزار )پرسشنامهآزمون و پسصورت پیشبار به2یک گروه داده بخش )نمونه( 

ی آموزش با رویكرد اند. دورهای و نگرش( پژوهنده ساخته، سنجش شدهآگاهي تغذیه کاهش وزن و

آزمون آماری ، این پژوهشجلسۀ آموزش بوده است. برای پاسخ به چهار پرسش  3سازاگرایي شامل 

زمون تي آای و نسبتي از زمون نمرات با سطح مقیاس فاصلهآمون و پسآزی پیشجهت مقایسه

 ایمقوله دو اسمي دقت سطح با اطالعات آزمونپس -آزمونی پیشو جهت مقایسه)همبسته(  زوجي

 .شد استفاده نمار مک پارامتریبي آزمون از

 نتایج 

-های پژوهش حاکي از آن است که روش آموزشي طراحي شده در ارتقاء سطح آگاهي تغذیهیافته

فراد نسبت به مصرف صحیح ی کاهش وزن وعملكرد افراد مؤثر است ولي نگرش اای، انگیزه

 .موادغذایي قبل و بعد از مداخلۀ آموزشي تفاوتي نشان نداد

 نتیجه گیری

 .شودمي در زندگي سالمتي امن حاشیۀ داشتن برای افراد آگاهي سطح ارتقاء سبب آموزش بطورکلي

 کلمات کلیدی
 آموزش فعال، تغذیه، کاهش وزن و سالمتي 

 .باشدمينافع این مطالعه فاقد تضاد م پی نوشت:
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 مقدمه

ی آموختن است که برساختن دانش گری یک فلسفهسازایي

توسط آموزندگان به صورت انفرادی یا اجتماعي اشاره دارد. به 

ها یا عبارت دیگر، آموزندگان، دانش خود رامبتني بر طرحواره

سازند. سازایي گران وجود یک بدنه از دانش عقاید موجود مي

رد و از این اندیشه حمایت  ز آموزنده باشدرا که مستقل ا

کنند که دانش مستقل از معني نسبت داده شده به تجربه، که مي

(. 1سازند، وجود ندارد )ی آموزندگان ميآموزنده یا جامعه

گران براین باورند که واقعیت دریافت شده ازسوی سازایي

ها ها است. به سخن دیگر آنی تجارب آنآموزندگان، نتیجه

ی خود فرد است. همچنین دانند که ساختهواقعیت راچیزی مي

ی اکتشاف فردی بر این باورند که آموختن حل مسئله برپایه

شود و آموزنده به است و آموزنده به نحو دروني برانگیخته مي

کند و در آن به تمرکزش محیطي عالقه دارد که ایجاد انگیزه مي

به باالبردن انگیزه درافراد برای (. آموختن باید 2گردد )توجه مي

گران همچنین آموختن نیز کمک کند. بسیاری از سازایي

معتقدند که آموختن فرآیندی اجتماعي است. امروزه به دلیل 

ای وگسترش شهرنشیني وکمبود آگاهي در عادات غلط تغذیه

موردسالمتي، بشر با مشكالت بسیاردست به گریبان است که 

ها چاقي است که شود. یكي از آنمیده ميهای تمدن نابیماری

دارای علل مختلفي بوده، ولي نوعي از آن نیز مربوط به نداشتن 

برنامه غذایي صحیح است. درواقع اضافه وزن و چاقي که از 

آید، در ارتباط مستقیم با مشكالت جوامع امروز به شمار مي

سترول ها ازجمله: بروزفشارخون باال، کلبروز بسیاری ازبیماری

های های قلب وعروق، بیماریگلیسیرید خون باال، بیماریوتری

های فرسایشي مفاصل )که به وضوح شیوع آن تنفسي و بیماری

افرادی که به بیماری قند   %2۲بینیم( است.درافراد چاق بیشتر مي

شوند، چاق هستند. بروز یا دیابت غیروابسته به انسولین مبتال مي

در مردان چاق و زنان چاق در مقایسه با سایر ها انواعي از سرطان

افراد بیشتر است. در تمام موارد ذکرشده کاهش وزن در بهبود 

عالئم نتایج مثبتي را درپي داشته است. به عنوان مثال، کاهش 

کیلوگرم از وزن نقش بسزایي درکاهش کلسترول و تری  2حتي 

اني (. براساس تعریف سازمان بهداشت جه6گلیسیرید دارد )

(1649،WHOاضافه وزن وچاقي به ،) عنوان تجمع غیرطبیعي یا

کند، بیش از اندازه چربي در بدن که سالمتي فرد را مختل مي

شود و برای ارزیابي آن از شاخصي به نام شاخص شناخته مي

( که از نسبت وزن به مجذور قد به دست BMIی بدني )توده

-دارد، استفاده مي آید و در مقیاس جهاني مقبولیت زیادیمي

شود و براساس تعریف سازمان بهداشت جهاني، برای طبقه بندی 

کم 12۸2چاقي واضافه وزن، افراد با شاخص توده بدني کمتراز 

مبتال به اضافه  22-6۲دارای وزن نرمال، بین  2/12-22وزن، بین 

(. تعریف معتبر 4باشند )مبتال به چاقي مي 6۲وزن وبیشتراز

بارتست از عدم تعادل بین انرژی دریافتي دیگری ازچاقي ع

وانرژی مصرفي، که با ذخیره بیش از حد چربي نمایان 

 (.2)شودمي

تغذیه یک عامل مهم برای زندگي سالم است. بنابراین آموزش 

ای درجهت حفظ سالمتي افراد های تغذیههدفمند برنامه

ي به های سالمتضرورت دارد. باتوجه به این که درکشورما برنامه

مسئله مهم آموختن کم پرداخته شده وموجب شده کاهش وزن، 

باشد، موفقیت آمیز که به منظور سالمتي افراد ميحتي زماني

نبوده و اگر موفق باشد، کوتاه مدت بوده و به حالت اول 

ای باشد که شخص در آموختن به بازگردد. آموختن باید به گونه

ن ومؤثرترین روش صورت فعال مشارکت داشته باشد. بهتری

اشتراک گذاشتن دانش وحقایق بهداشتي و درگیرشدن افراد در 

باشد و آموختن بهداشت به صورت خوداختیاری این حیطه مي

( توجه WHOسازمان بهداشت جهاني ) 192۲یباشد. ازدهه

خود را از رفتارهای انفرادی به گروهي و آموزش و درگیرشدن 

های عمومي به . اگرچه آموزشاشان ارتقاء دادافراد درسالمتي

-ها صورت ميای و پیروی از آنمنظور افزایش آگاهي تغذیه

های غذایي چه درباره دریافتنگیرد ولي شكاف عمیقي میان آ

-چه در عمل و رفتارهای غذایي مشاهده ميشود و آنتوصیه مي

های ارتقاء سالمت در زمینه شود، وجود دارد. موفقیت برنامه

م نیازمند آگاهي افراد دراین زمینه است، اگرچه تغذیه سال

کننده تواند یک عامل تعیینآگاهي همان رفتار نیست ولي مي
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شک یكي از زیباترین ابعاد مشارکت رفتارهای غذایي باشد و بي

مردم در تغییرو اصالح اوضاع بهداشتي، درگیری فعال افراد در 

تغذیه وضع سالمتي خودشان است وعادات غذایي مطلوب و

ها وداشتن زندگي سالم مؤثر صحیح در پیشگیری از بیماری

که کند. باتوجه به ایناست و به بهبود کیفیت زندگي کمک مي

ایران دهمین کشور چاق جهان است و آمار اضافه وزن و چاقي 

و در بعضي ٪2۲های تهران از براساس پژوهشي دربین خانم

از نظر پزشكي و متغیر است که این وضعیت   ٪36مناطق تا 

سالمتي باید جدی گرفته شود. باتوجه به آمار اضافه وزن و 

چاقي در ایران و عوارض ناشي از آن برسالمت افراد جامعه و نیز 

ای این پژوهش نشان های ناشي از آن همراه با بنیادنگرهبیماری

ی مهمي است. از آن جایي که در کشور ما دهنده مسئله

های مختلف دودی در مورد تاثیر روشمطالعات پراکنده و مح

ای و تغییر نگرش نسبت به آموزش بهداشت روی آگاهي تغذیه

کردن موادغذایي و عملكرد افراد )کاهش وزن صحیح مصرف

بصورت علمي( صورت گرفته  بود. با انجام این طرح آموزش 

تغذیه تاثیرات مثبت همراه شدن رژیم غذایي با آموزش را مورد 

 .گرفته شدبررسي قرار 

 روش کار

این پژوهش از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی است چرا که 

های آموزشي پژوهشي انیسیتو ریزیتواند در برنامهنتایج آن مي

چنین این های سالمتي بكار گرفته شود. همتغذیه و کلینیک

ها، یک پژوهش نیمه پژوهش ازجهت شیوه گردآوری داده

سي در این مطالعه عبارت است آزمایشي است. جامعه مورد برر

به کلینیک  94از افرادی که برای کاهش وزن درفصل بهارسال 

تهران مراجعه کردند، که این افراد دردسترس  2کیمیا درمنطقۀ 

پژوهنده بودند. براساس جامعه آماری مذکور، برای مطالعه مورد 

نفر از  21نفر پرسشنامه مشخصات عمومي داده شد که  23نظر به 

ها به دالیلي )بارداری،بیماری خاص،دیابت، رژیم ورزشي، آن

سن و جنسیت( ازچارچوب طرح پژوهشي حذف شدند و با 

نفر انتخاب شدند. روش  62پیش بیني ریزش احتمالي نمونه 

 نمونه گیری بصورت تصادفي ساده صورت گرفت.

 ابزارهای پژوهش

 باشد.ابزارپژوهش، دو پرسشنامه پژوهنده ساخته مي

های ی ویژگيهای سالمت: پرسشنامهی ویژگينامهپرسش

سالمت که شامل دوبخش است. بخش اول، شامل سواالت 

 2ها و بخش دوم، شامل سوال در مورد بیماری 12عمومي و

 ای افراد است. سوال درمورد عالئق شخصي تغذیه

(: K.A.Mی آگاهي، نگرش و انگیزه برای سالمتي )پرسشنامه

های مربوط به سوال است. سوال 24وی ای که حاپرسشنامه

سوال سه قسمتي )ازدید  11انگیزه و دلیل کاهش وزن که شامل 

دیگران، احساسات خود فرد، سالمتي فرد( است. هرکدام از 

ای طیف لیكرت درجه 4داده بخشان با استفاده از یک مقیاس 

-کنند. سوالها را درجه بندی مي)از موافقم تا مخالفم(، این ماده

سوال  21ای که شامل های مربوط به آگاهي و دانش تغذیه

 22های مربوط به نگرش که شامل ای است. سوالچهارگزینه

سوال به صورت غلط و درست است. جدول پایین همساني 

دهد. همان دروني پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ را نشان مي

الف و شود میزان آلفای کرونباخ در قسمت طور که مشاده مي

ی پیشنهاد شده، این میزان ب متوسط است که با حذف گزینه

یابد. در قسمت ج میزان آلفا قابل قبول است. در افزایش مي

های قسمت بررسي آگاهي و دانش تغذیه، به علت وجود پاسخ

توان از آلفا ای و عدم استفاده از طیف لیكرت، نميچهار گزینه

سمت نگرش باور نیز با به روشي صحیح استفاده کرد و در ق

ی پیشنهای، آلفای قابل قبولي خواهیم تصحیح و حذف گزینه

 داشت.
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 روایي دروني پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ -1جدول  
اخآلفای کرونب  ودسؤالي که باید حذف ش  دآلفای کرونباخ جدی   

39/۲ الف( از دید دیگران  1 ۲6/۲  

26/۲ ب( احساسات خود فرد  2 36/۲  

۲/۲ ج( سالمتي فرد  - - 

هبررسي آگاهي و دانش تغذی     

39/۲ نگرش )باور(  62 ۲1/۲  

 - - - بطور کلي
 

گیری وسنجش، پرسش بوده است که در آن یک روش داده

آزمون آزمون و پسبار بصورت پیش2گروه داده بخش )نمونه( 

ای ی کاهش وزن و آگاهي تغذیههای انگیزهبا ابزار )پرسشنامه

اند. لذا پژوهنده دراجرای طرح آموزشي ونگرش( سنجش شده

ای اساسي از اصولي که سازاگرایان توافق دارند و خود، مجموعه

ای که در کنند را بكار گرفته است به گونهاز آن حمایت مي

ی آموزش بصورت گروهي با سخنراني و پرسش اولین جلسه

فری )در ن 6های وپاسخ و درجلسات بعدی با تشكیل گروه

های مشاوره(، زمینه را برای تعامل آموزندگان مهیا نمود به زمان

ای که آموزندگان درپایان هرجلسه مشاوره، با پي بردن به گونه

خطاهایشان و سود بردن ازتجربیات یكدیگر درساختن دانش 

خود فعال باشند و درضمن عملكردشان )تغییرات وزن( نیز ثبت 

 شد.

ین هدف، پژوهنده برای هر آموزنده یک لذا برای رسیدن به ا

ورزشي )حرکات بدن(، ده عدد کارت  -عدد سي دی آموزشي

انگیزشي )قراردادن در معرض دید مكرر( و معرفي افراد موفق 

ی آموزشي لحاظ کرد. درضمن برای درکاهش وزن را دربرنامه

ی پله14کمک به آموزندگان راهكارهای عملي، بصورت 

مهم آموزشي )جزوه خالصه شده( تعریف نكته  2۲آموزشي و 

 شد و دراختیارشان قرار گرفت.

 نتایج

ها، در پژوهش حاضر با درنظرگرفتن ریزش احتمالي نمونه 

های دموگرافیک نفر درنظرگرفته شد. ویژگي 62ها تعداد نمونه

سال( ، جنسیت )زن( ومیزان تحصیالت  2۲-2۲ها سن )نمونه

 )دیپلم تا لیسانس( است.

 

 ی کاهش وزن از دید دیگران پیش و پس از آموزشانگیزه -2ول جد

نمیانگی  يکشیدگ کجي انحراف معیار  ینبیشتر کمترین   

-۲۸22 6۸1 11۸1 پیش آزمون  ۲۸62-  4 13 

-۲۸2 2۸1 14۸۲ پس آزمون  4۸42 2 13 

 

 ی کاهش وزن با توجه به احساسات خود فردانگیزه -6جدول 

نمیانگی  يکشیدگ کجي انحراف معیار  ینبیشتر کمترین   

-1۸2 1۸21 11۸6 پیش آزمون  2۸22 2 12 

-6۸9 1۸62 11۸22 پس آزمون  13۸۲6 3 12 

 

 ی کاهش وزن با توجه به باور فرد نسبت به سالمتيانگیزه -4جدول 

نمیانگی  يکشیدگ کجي انحراف معیار  ینبیشتر کمترین   

 12 1۲ ۲۸26 ۲۸91 ۲۸22 11۸4 پیش آزمون

 12 1۲ 2۸4 2۸4۲ ۲۸22 11۸2 پس آزمون
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 ی کاهش وزن در پیش و پس از آموزشهمبسته جهت سنجش تفاوت انگیزه tآزمون  -2جدول 

 T ینتفاوت میانگ درجه آزادی سطح معني داری  

ی کاهش وزنانگیزه  6۸42 ۲۸۲۲6 19 4۸22 

 
 ی مناسبآگاهي فرد نسبت به تغذیه -3جدول 

نمیانگی  يگکشید کجي انحراف معیار  ینبیشتر کمترین   

 1۲ 4 ۲۸24 ۲۸۲۲3 6۸1 1۲۸2 پیش آزمون

-1۸۲2 ۲۸23 21۸6 پس آزمون  1۸16 19 22 
 

ی توان گفت با توجه به میانگین به دست آمده میزان انگیزهمي

و  Pv=99/۲کاهش وزن در افراد پس از آموزش با اطمینان 

طور که افزایش پیدا کرده است. همان  α=۲1/۲میزان خطای 

شود، میانگین آگاهي افراد پیش از آموزش برابر مشاهده مي

؛ کمترین میزان آگاهي فرد 1/6با انحراف معیار  2/1۲است با 

میانگین آگاهي   1۲/۲و بیشترین آن برابر است با  4برابر است با 

با 6/21ی مناسب در پس آزمون برابر است با فرد نسبت به تغذیه

و  19زان آگاهي برابر است با کمترین می 23/۲انحراف معیار 

 است. 22بیشترین آن برابر با 

 

 همبسته جهت سنجش تفاوت اهمیت دیدگاه دیگران در پیش و پس از آموزش tآزمون  -۲جدول 
 T تفاوت میانگین درجه آزادی سطح معني داری 

 6۸3 19 ۲۸۲۲ 4۸24 اهمیت دیدگاه دیگران
 

نگین به دست آمده میزان از این رو مي توان گفت با توجه به میا

اهمیت دادن به دیدگاه دیگران در افراد پس از آموزش با 

افزایش پیدا کرده   α=۲1/۲و میزان خطای  Pv=99/۲اطمینان 

است. باتوجه به میانگین به دست آمده میزان اهمیت دادن به 

احساسات شخصي قبل و بعد از آموزش تغییر چنداني پیدا 

 نكرده است.
 

 همبسته جهت سنجش تفاوت احساسات شخصي در پیش و پس از آموزش tزمون آ -2جدول 

 T ینتفاوت میانگ درجه آزادی سطح معني داری  

32/۲ احساسات شخصي  ۲2/۲  19 22/۲  

 

 ی کاهش وزن با توجه به سالمتي در پیش و پس از آموزشهمبسته جهت سنجش تفاوت انگیزه tآزمون  -9جدول 

 T آزادیدرجه  سطح معني داری  تفاوت میانگین 

يی کاهش وزن و سالمتانگیزه  ۲1/2  4۲/۲  19 4/۲  

 

ی کاهش توان گفت با توجه به میانگین به دست آمده انگیزهمي

وزن با توجه به سالمتي قبل و بعد از آموزش تغییر چنداني پیدا 

شود میزان به دست آمده نكرده است. همان طور که مشاهده مي

 با سطح معني t=42/6برابر است با از آزمون تي زوجي 

دهد این تفاوت میانگین که نشان مي sig=۲۲6/۲داری

(4۸22=X.معنادار است ) 

با توجه به میانگین به دست آمده در قبل و پس از آموزش؛  

ی مناسب در افراد پس از آموزش با آگاهي نسبت به تغذیه

ست. از افزایش پیدا کرده ا  α=۲1/۲و خطای  Pv=99/۲اطمینان 
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ی آموزشي، موجب افزایش سطح توان گفت دورهاین رو مي 

آگاهي افراد گروه شده است. با استفاده از آموزن مک  نمار به 

سنجش تفاوت میان باور داشت درست و غلط، پیش و پس 

آزمون پرداخته شد. فراواني و درصد باور افراد به خوردن و 

نتیجه گرفت که باور  توانچاقي به کار گرفته شد. از این رو مي

غالب افراد نسبت به چاقي و مسأله ی خوردن؛ نسبتا مناسب و 

 قابل قبول بوده است.

 گیریبحث و نتیجه
پژوهش حاضرنشان داد، آگاهي افراد نسبت به تغذیه مناسب 

( و پس از 2/1۲±1/6ی آموزشي دارای میانگین )پیش از مداخله

باشد. در این مورد ( مي6/21 ± 23/۲آموزش دارای میانگین )

  t= 9/12تفاوت داشته است و در آزمون تي همبسته،  1۲۸2

دهد تفاوت میانگین معنادار نشان مي α= ۲/۲1باسطح معناداری 

است و میزان آگاهي فرد نسبت به تغذیه مناسب در افراد پس از 

( α= ۲1/۲و میزان خطای ) pv= 99/۲آموزش با اطمینان 

ی توان گفت دورهاز این رو مي افزایش پیدا کرده است.

آموزشي موجب افزایش سطح آگاهي افراد گروه شده است و 

ی کاهش وزن پیش و پس از مداخلۀ آموزشي در میانگین انگیزه

تفاوت داشته است و آزمون تي همبسته  4/22گروه آزمودني، 

ی کاهش وزن )آزمون تي زوجي( جهت سنجش تفاوت انگیزه

با سطح معني  t=  6/42ش برابر است با در پیش و پس از آموز

دهد این تفاوت میانگین که نشان مي sig= ۲/۲۲6داری 

(4/22=xمعنادار است. از این رو مي ) توان گفت با توجه به

ی کاهش وزن در افراد پس از میانگین به دست آمده انگیزه

افزایش  α=  ۲1/۲و میزان خطای  pv= 99/۲آموزش با اطمینان 

 ده است. پیدا کر
همچنین نتایج آماری مطالعه با استفاده از آزمون ناپارامتریک 

مک نمار نشان داد که باور داشت )نگرش( غالب افراد نسبت به 

مصرف صحیح موادغذایي، پیش و پس از مداخلۀ آموزشي 

توان به درگروه آزمودني تفاوتي نداشته است. و این مسئله رامي

ها ساخت ذهني مخفي این صورت توجیه نمود که نگرش

دهند و کار بر روی این درنظام شخصیتي انسان راتشكیل مي

رود افراد بین آنچه که درست باشد واحتمال ميحیطه مشكل مي

های درست را هم در اشان، گزینهشود و باورهای واقعيتلقي مي

اند. درضمن در آزمون انتخاب کردهآزمون و هم در پسپیش

کیلوگرم  2/11تا  2ماه و نیم آموزش افراد بین ی دو پایان  دوره

اند که این عملكرد کامال رضایت بخش کاهش وزن داشته

 است.

های پژوهش حاکي از آن است که روش آموزشي طراحي یافته

ی کاهش وزن و انگیزه ،ایشده درارتقاء سطح آگاهي تغذیه

عملكرد افراد مؤثر است. نگرش افراد نسبت به مصرف صحیح 

آموزشي تفاوتي نشان نداد.  یهادغذایي قبل و بعد از مداخلمو

طورکلي دهدکه بهنتایج حاصل ازانجام مطالعات نشان مي

آموزش سبب ارتقاء سطح آگاهي افراد برای داشتن حاشیۀ امن 

شود. درپژوهش حاضر، عالوه برجزوۀ سالمتي درزندگي مي

های جدید آموزشي آموزشي و سي دی، استفاده از شیوه

همچون روش آموزش چهره به چهره وروش بحث گروهي که 

منجر به سهیم شدن افراد درجریان آموختن، ایجادفرصت 

مشارکت، اظهار نظر، تقویت همكاری گروهي و فعال سازی 

ها شود، نقش مؤثری در ارتقاء سطح آگاهي آنذهن افراد مي

ی شخصي پژوهنده برای بهبود کیفیت فعالیت دارد. تجربه

اساني که درحیطۀ رژیم غذایي با هدف سالمتي کوشا کارشن

آموزش  -1هستند این نكات به ذهن پژوهنده متبادر شده است: 

مسائل ضروری وکاربردی تغذیه ای را قبل از شروع دورۀ رژیم 

زماني رابه جلسات بحث  -2هایشان قراردهند.سرلوحۀ فعالیت

ت اختصاص وگفتگو و بیان نظرات درزمینۀ مسائل مرتبط باسالم

استفاده از وسایل کمک آموزشي )سي دی،خالصۀ  -6دهند. 

از پزشكان و روانشناسان آموزشي برای  -4جزوۀ آموزشي(. 

برپایي جلسات آموزشي کمک گرفته  شود، چون کارگروهي 

 گردد.   شود وفعالیت باکیفیت باالیي ارئه ميسبب همفكری مي

ر، تبیین این همچنین یكي از دستاوردهای مهم پژوهش حاض

جمله است که آموزش سرمایه گذاری است نه هزینه. با توجه به 

های آموزش کمبود مطالعات انجام شده در زمینۀ اثربخشي برنامه

سالمت در زمینۀ پیشگیری ازچاقي )بطورمستقیم(، لزوم انجام 

هایي برای تعیین نیازهای آموزشي بزرگساالن و تهیه پژوهش

شود. وکاربردی درجامعه احساس ميمحتوای آموزشي مناسب 
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های آموزش تغذیه و بخصوص در بخش تغییر رفتار، در پژوهش

گیری افراد و مطالعه در تعداد زیادی آموزنده گذشت زمان و پي

اهمیت خاصي دارد و پیگیری یک گروه در طي چندین سال 

کار مشكل ولي حائز اهمیت است به  پژوهشگران فعال درزمینۀ 

های طوالني مدت شود، به پژوهشنهاد ميآموزشي پیش

های مختلف سني بپردازند. )پژوهش طولي( و همچنین درگروه

های های فردی آموزندگان، تلفیق کردن روشبه سبب تفاوت

 کند.آموزشي مناسب به بهترشدن نتایج آموزش کمک مي
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 Abstract 

Introduction: The aim of this study was to demonstrate the usefulness of a 

training course designed to reduce weight and health in order to raise 

awareness and nutritional knowledge, as well as increase people's 

motivation to have the right weight and also change people's attitudes 

towards food consumption, all of which It leads to a healthy and quality life. 

 Materials and Methods: This research has been done in the region of Tehran. 

There were 20 participants in the study and they were randomly selected. In 

this study, data collection and assessment method was a question in which a 

data section of the sample (sample) was tested twice as a pre-test and post-

test with a tool (questionnaires for weight loss motivation, nutritional 

awareness and anxiety). The reliability of the instrument has been confirmed 

by the internal retesting and validation method of the instrument by 

Cronbach's alpha method. The training course with an adaptive approach 

included 6 training sessions. To answer the four questions of this study, 

statistical test to compare pre-test and post-test scores with distance and 

relative scale of T-pair test (correlated) and to compare pre-test - post-test 

information with nominal level of two-category accuracy. McNemar's non-

parametric test was used. 

 Results: The findings show that the training method designed to improve 

nutritional awareness, weight loss motivation and performance is effective. 

However, people's attitudes towards the proper consumption of food before 

and after the educational intervention did not show any difference. 

Conclusion: In general, education raises people's awareness of having a safe 

margin of health in life. 

 Key words: Active Learning, Nutrition, Weight Loss and Health 
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