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آموزان دختر پايه  اي دانش برنامه آموزشي بر آگاهي و عملكرد تغذيه تأثير
  1388شهر اصفهان در سال  4دوم راهنمايي ناحيه 

  
  محمد حسن انتظاري، اكبر حسن زاده اي، ، محمد مهدي هزاوه٭آسيه پيرزاده

 
  

  چكيده
و عملكـرد   يآموزشـي بـر آگـاه    تأثير برنامه يينضر با هدف تعحا دختران نوجوان، مطالعه يندر ب يهبهبود تغذ يتبا توجه به اهم :مقدمه

  .شهر اصفهان انجام گرفت 4 يهدر ناح ييدوم راهنما يهان دختر پاآموز دانش اي يهتغذ
 ييتـا  36در دو گـروه   يكه به صورت تصـادف  آموز دانش 72 يمطالعه بر رو ينا .تجربي استنيمه  پژوهش حاضر يك مطالعه :ها روش
قبـل از  (زمـان   2سـاعته خـوراك در    24 يادآمدو اي  يهتغذ يآگاه پرسشنامهها  ابزار گردآوري داده .د قرار گرفتند انجام شدو شاه تجربي

دو جلسـه  ( يجلسه آموزش 3در به صورت سخنراني و پرسش و پاسخ در گروه تجربي  يمداخله آموزش .بود) از مداخله بعدماه  1مداخله و 
 t يهـا  و آزمـون  SPSSافزار  نرمتوسط  يزنها  انجام گرفت و اطالعات حاصل از پرسشنامه )ه براي مادرانبراي دانش آموزان و يك جلس

   .قرار گرفت يلو تحل يهمورد تجززوج  t مستقل و
 70/50±81/17و  59/78±50/17مـاه بعـد از آمـوزش بـه     1و شاهد  تجربيان در گروه آموز دانش اي يهتغذ يآگاه ميانگين نمره :نتايج

 كـه  يفته به طـور يابهبود  تجربيدر گروه  يزناي  يهعملكرد تغذ ينهمچن .معنادار داشته است كه نسبت به قبل از آموزش افزايش يدهرس
اما در  يافتهدرصد كاهش  1/36ماه بعد از آموزش به  1كه اند  نامناسب داشتهاي  يهان عملكرد تغذآموز دانش درصد از 3/83قبل از مداخله 
  .نداشته است ييريگونه تغيچه) درصد 9/88( يزانم نيگروه شاهد ا

و  يبهبود آگـاه  يبرا يهتغذ يآموزشهاي  دختران، استفاده از برنامهاي  يهو عملكرد تغذ يبودن سطح آگاه يينبا توجه به پا :گيري نتيجه
  .باشد مي يآنان در دوران بلوغ ضروراي  يهتغذ ياصالح رفتارها

  
  انآموز دانش ،يهعملكرد، تغذ ي،هآموزش، آگا :كليدي هاي واژه

  102تا  94 ):2(11؛ 1390تابستان/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
  

   
                                                 

،دانشكده بهداشت، يگروه خدمات بهداشت ،)مربي(يرزاده پ يهآس :نويسنده مسؤول *
  a_pirzadeh@hlth.mui.ac.ir .ن، ايران، اصفهااصفهان يدانشگاه علوم پزشك

ت  يقاگروه آموزش بهداشت، مركز تحق، )استاد(يمرب، يا هزاوه محمد مهديدكتر 
، همدان، همدان يبهداشت، دانشگاه علوم پزشك ي،دانشكدهعلوم بهداشت

گروه  ،)استاديار( يحمد حسن انتظاردكتر م ؛)hazavehei@umsha.ac.ir.(ايران
. اصفهان، ايران ،اصفهان يدانشگاه علوم پزشك ،داشتدانشكده به يه،تغذ

)entezari@hlth.mui.ac.ir(زاده اكبر حسنمهندس  ؛ )گروه آمار و ، )مربي
. اصفهان، ايران ،اصفهان ي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكيدميولوژياپ
)hassanzadeh@hlth.mui.ac.ir(  

ي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان توسط معاونت پژوهش 388082اين طرح با شماره 
  .هاي آن تأمين گرديده است هزينهتصويب و 

  مقدمه
رشـد و نمـو انسـان    هـاي   هين دورتر مهمنوجواني يكي از 

 درصـد از جمعيـت دنيـا را تشـكيل     20نوجوانان  .)1(است
درصـد از آنهـا در جوامـع در حـال رشـد       84دهند كه  مي

تغييرات فيزيكي و روانـي انجـام شـده     .)2(كنند يم زندگي
اي  بـر سـالمت تغذيـه    مـؤثر در اين دوران از جمله عوامل 

و نيـاز بـه مـواد مغـذي در      )3(درو مي نوجوانان به شمار

                                                                              
اصالح شده و  31/5/89رسيده، در تاريخ  به دفتر مجله ۱/۱۲/۸۸اين مقاله در تاريخ 

  .گرديده است پذيرش 240/6/89در تاريخ 
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دوران نوجواني، به دليل دو برابـر شـدن تـوده بـدني بـه      
بنـابراين توجـه بـه     .)4(رود مي باالتراي  طور قابل مالحظه

كه يكـي   اين گروه از جامعه به دليل ايناي  يهوضعيت تغذ
ــي ــر از بحران ــمين و ت ــر مه ــل را ت ــد و تكام  ين دوران رش

گذرانند كه درصـورت ناديـده گرفتـه شـدن منجـر بـه        مي
اشتهايي و پـر خـوري و در     پيامدهاي ناگواري همچون بي

  .)6و5(نتيجه الغري و چاقي خواهد شد، ضروري است
وانان به عنـوان يـك مشـكل    سوء تغذيه در كودكان و نوج

بهداشتي و اقتصـادي در كشـورهاي پيشـرفته و در حـال     
درصـد كودكـان    70 أتقريبـ  .)7(پيشرفت مورد توجه است

كنند و شـيوع كـم    مي جهان در آسيا زندگياي  سوء تغذيه
مطالعـات   .)8(وزني به خصوص در جنوب آسـيا باالسـت  

ه انجام شده در كشور ما بـر روي نوجـواني نشـان دهنـد    
ــه  ــعيت تغذيـ ــني   اي  وضـ ــن رده سـ ــوب در ايـ ــا مطلـ نـ

 4كه به ايـن منظـور در ناحيـه    اي  در مطالعه .)12تا9(است
 90شهر اصفهان انجام گرفته است نشـان داده اسـت كـه    

 اي ان داراي عملكـرد نـا مطلـوب تغذيـه    آمـوز  دانش درصد
كي از عوامل ايجاد كننده ايـن رفتارهـا در   ي .)13(باشند مي

 ن آگــاهي در مــورد تغذيــه صــحيح    نوجوانــان نداشــت 
و افـزايش  اي  جهت اصالح رفتارهاي غلط تغذيه .)14(است

توانـد بسـيار    مـي  ان، آموزش تغذيـه آموز دانش آگاهي در
و  Freeman كـه در مطالعـه   واقع شود، بـه طـوري   مؤثر

Bunting ان منجر به افزايش آموز دانش آموزش تغذيه به
و  )15(م شـده ميزان آگاهي آنان در خصوص تغذيـه سـال  

نيـز برنامـه آموزشـي سـبب     و همكاران  Friel در مطالعه
 .)16(ان شــده اســتآمــوز دانــش اي بهبــود عملكــرد تغذيــه

ان نشان داد آموز دانش نيز بر رويو محمدي مطالعه خلج 
درصـد افـراد در    3/2و  16/14كه قبل از برنامه آموزشي 

 مطلـوب اي  گروه مورد به ترتيب آگـاهي و عملكـرد تغذيـه   
 8/43آموزش اين ميزان به ترتيـب بـه    كه پس ازاند  داشته

  .)17(درصد رسيده است 5/58و 
بنابراين با توجه به نامطلوب بودن سـطح آگـاهي و عملكـرد    

مطالعـه   ،اصـفهان  4ان ناحيـه  آمـوز  دانـش  در مياناي  تغذيه

آمـوزش تغذيـه بـر آگـاهي و      تـأثير حاضر با هـدف تعيـين   
ان دختر پايه دوم مقطع راهنمايي آموز دانش اي عملكرد تغذيه

  .انجام گرفت 1388شهر اصفهان در سال  4ناحيه 
  

  ها روش
 بـــر روي) اي مداخلـــه(ايـــن مطالعـــه بـــه روش تجربـــي 

در ) آموز دانش 72(ان دختر پايه دوم راهنمايي آموز دانش
آمـوزش و   4دو مدرسه راهنمايي دولتي واقـع در ناحيـه   

ن ترتيـب كـه ابتـدا از    به ايـ  .پرورش اصفهان انجام گرفت
و از ميـان   يبـه صـورت تصـادف    4ناحيـه   ،گانه 5نواحي 

مدرسـه و از هـر    2مدارس دولتي راهنمايي دخترانـه نيـز   
در  يتصـادف طـور  نفري كه بـه   36كالس درس  2مدرسه 

  .گرفتند انتخاب شد مي قرار تجربيدو گروه شاهد و 
 22(براي گـردآوري اطالعـات از يـك پرسشـنامه آگـاهي      

مـاه بعـد از    1زمـان قبـل از مداخلـه، و     دوكـه در  ) السؤ
ــزارش     ــود گ ــورت خ ــه ص ــي ب ــه آموزش ــي و  مداخل ده

 2(روز  3سـاعته خـوراك كـه در     24آمـد   پرسشنامه ياد
ــول و  ــل 1روز معمـ ــاحبه از) روز تعطيـ ــه روش مصـ  بـ

براي تعيين اعتبار  .ان تكميل گرديد استفاده شدآموز دانش
محتـوي و بـراي تعيـين     علمي پرسشنامه از روش اعتبـار 

به غيـر  (ان آموز دانش نفر از 30پايايي، پرسشنامه توسط 
و ضـريب   كننده در مطالعه تكميـل  ان شركتآموز دانش از

كرونبـاخ   يضـريب آلفـا  ( .آلفاي كرونباخ محاسبه گرديـد 
80/0(.  

 تجربـي قبل از مداخله آموزشي در هر دو گـروه شـاهد و   
ه آموزشـي بـراي   پرسشنامه مذكور تكميل و سپس مداخل

 جلسـه ويـژه   2(جلسه آموزشـي   3در قالب  تجربيگروه 
برگزار گرديـد  ) جلسه ويژه مادران آنان 1ان و آموز دانش

هـاي   روشاز و  دقيقه بود 75كه مدت هر جلسه آموزشي 
 .آموزشي سـخنراني و پرسـش و پاسـخ اسـتفاده گرديـد     

محتواي جلسات آموزشي نيـز در زمينـه اهميـت عملكـرد     
در دوران بلوغ و تغذيـه بـر اسـاس هـرم     اي  غذيهصحيح ت

نهايت نيز پمفلـت و كتابچـه آموزشـي    در مواد غذايي بود 
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ان قرار گرفت و به مادران اين گـروه  آموز دانش در اختيار
فرزندشـان و  اي  نيز اطالعـاتي در مـورد وضـعيت تغذيـه    

  .نحوه تغذيه صحيح در دوران بلوغ داده شد
  :بودپرسشنامه به شرح زير ي ها امتيازدهي هر يك از بخش

امتياز و به پاسخ غلط  1بخش آگاهي به هر پاسخ صحيح 
بـر  نمـرات   أامتياز داده شـد و نهايتـ   0دانم هر كدام  نمي و

اي  گذاري عملكرد تغذيـه  براي نمره .تراز گرديد 100 مبناي
اسـتفاده شـد بـه ايـن صـورت كـه        از روش ميرميران نيز

 24گــروه را از يادآمــد تعــداد واحــدهاي مصــرفي از هــر 
ساعته خـوراك اسـتخراج و سـپس بـه گـروه غـذايي كـه        

مين أحداقل تعداد واحـد پيشـنهادي توسـط هـرم از آن تـ     
در صـورتي كـه از    .نمـره اختصـاص يافـت    10شده بـود  

) 0(نمـره صـفر   ،گروه غذايي، واحدي مصرف نشـده بـود  
اختصــاص يافــت و بــراي مقــاديري كــه كمتــر از حــداقل  

مصـرف  هـاي   سط هرم بـود تعـداد واحـد   توصيه شده تو
 10شده به تعداد واحدهاي پيشنهاد شده تقسيم و در عدد 

ي از هـر گـروه مـاده غـذايي     آمـوز  دانـش  اگـر  .ضرب شد
امتيـاز   10حداقل واحد توصيه شده را مصرف كرده بـود  

شـد   مـي  50گروه اين امتيـاز   5كرد كه در كل از  مي كسب
گرفت كه در كل  مي غذاييامتياز نيز از حفظ تنوع مواد  10

د و در نهايـت عملكـرد بـه    يرس مي 60مجموع امتيازات به 
 60= تنــوع و انتخــاب رژيــم غــذايي عــالي اســت(صــورت 

امتيـاز   59 تـا  50=امتياز، كفايت و تنوع رژيم مطلوب است
  .)18(بندي شد تقسيم) >50=و رژيم غذايي نامطلوب است

ــتف     ــا اس ــنامه ب ــر دو پرسش ــل از ه ــات حاص اده از اطالع
مورد تجزيه و تحليل قـرار گرفـت و از    SPSS-15افزار نرم

مستقل جهت مقايسه ميانگين آگـاهي و   t آماريهاي  آزمون
قبـل و  (در هر دو زمان  ،مواد غذايي بين دو گروههاي  گروه

جهـت مقايسـه   زوج  t و از آزمـون ) ماه بعـد از آمـوزش   1
 1ن قبل ومواد غذايي در دو زماهاي  ميانگين آگاهي و گروه

  .ماه بعد از آموزش در هر گروه استفاده شد
  

  نتايج
 .دختـر صـورت گرفـت    آموز دانش 72اين مطالعه بر روي 

و ميـانگين بعـد   سال،  08/13±57/1ميانگين سني دختران 
مســتقل  t آزمــون آمــاري .بــودنفــر  92/4±57/1خــانوار 

نشان داد كه قبل از مداخله آموزشي بين ميـانگين آگـاهي   
ولـي بعـد از   روه تفاوت معناداري وجود نداشـت،  در دو گ

 .بـود  معنـادار  مداخله تفاوت نمـره آگـاهي بـين دو گـروه    
)001/0P<(.  ماه بعد از مداخلـه   1ميانگين نمره آگاهي در

 به طور معناداري افزايش يافـت  تجربيآموزشي در گروه 
و  P=001/0(رسيد  59/71±50/17به  71/33±49/16و از 

60/2=t (. آزموننيز وه شاهد در گر t  نشان داد كـه  زوج
ــل  ــاهي قب ــانگين آگ ــد از   1و  )42/29±76/15( مي ــاه بع م

ــي  ــه آموزش ــاداري   )70/51±81/17( مداخل ــتالف معن اخ
  ).=p<60/2t ,001/0( شتدا

 درصـــد 3/83در رابطـــه بـــا عملكـــرد قبـــل از مداخلـــه 
در حالي كـه بعـد   اند  ان عملكرد نامطلوب داشتهآموز دانش

در گروه شاهد در  .درصد رسيده است 1/36به از مداخله 
ان عملكـرد  آمـوز  دانـش  درصـد  9/88قبل و بعد از مداخله 

  .)1جدول (داشتند اي  نامطلوب تغذيه
و  تجربياختالف معناداري را بين دو گروه  t-test آزمون
قبل از مداخله آموزشي در زمينه مصـرف شـير و    ،شاهد

عد از مداخله آموزشي ماه ب 1لبنيات نشان نداده است، اما 
كـه   بين دو گروه اختالف معنادار شـده اسـت بـه طـوري    

ــات   ــير و لبني ــانگين مصــرف ش ــروه  مي ــيدر گ از  تجرب
زوج  tآزمـــون  ورســـيده  29/2±68/0بـــه 59/0±57/1

در قبـل و بعـد از    تجربـي اختالف معنـاداري را در گـروه   
كـه  اند  نتايج نشان داده .)2جدول (مداخله نشان داده است 

بعـد از مداخلـه در   شير و لبنيات افزايش مصرف رغم  يعل
، اين ميانگين با حداقل توصـيه شـده توسـط    تجربيگروه 

ــرم  ــداقل (هـ ــد در روز 3حـ ــاداري  ) واحـ ــتالف معنـ اخـ
  )=001/0p> ،27/6t(دارد
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  و شاهد تجربيماه بعد از مداخله آموزشي در گروه  1قبل و اي  توزيع فراواني عملكرد تغذيه :1جدول 
وهگر

 عملكرد
 تجربي شاهد

 ماه بعد ازآموزش 1 قبل ازآموزش ماه بعد ازآموزش1 قبل ازآموزش
 13)%1/36( 30)%3/83( 32)%9/88( 32)%9/88( )50كمتر از (نامطلوب

 21%)3/58( 6%)7/16( 4%)1/11( 3%)3/8( )60-50بين(نسبتا مطلوب 
 2 %)6/5( †0%)0( †0%)0( 1%)8/2( )60(مطلوب 

 36%)100( 36%)100( 36%)100( 36%)100( كل

  .نشد افتي موردي هيچ†
هـاي   در گـروه  يقبل و بعد از مداخله آموزشـ  ييمواد غذا هرم گانه 5هاي  از گروه يمصرف يتعداد واحدها يانگينم يسهمقا :2جدول 

  مورد مطالعه

هاي  گروه
 غذايي

 شاهد تجربي

 زوج  tنتيجه آزمون  نگينميا ميانگين  زوج  tنتيجه آزمون  ميانگين ميانگين

 29/2±68/0 57/1±59/0 شير
0001/0p=  
835/5 t= 

95/0±56/1 80/0±52/1* 

 *73/1±87/0 56/1±95/0 †* 40/2±84/0 96/1±11/1 گوشت

 11/2±59/0 63/1±98/0 ميوه
005/0p=  
004/3 t= 

57/1±64/1 85/0±89/0
008/0p= 
01/2t=  

 

 89/1±72/0 27/1±72/0 سبزي
004/0p=  
018/3 t= 

97/0±26/1 01/1±53/1* 

نان و 
 غالت

52/2±54/8 8/2±8 * 92/2±18/10 69/2±75/8019/0p= 
45/2t= 

  .به معناي معنادار نبودن تفاوت است *عالمت  †
  

و  تجربياختالف معناداري را بين دو گروه  t-test آزمون
در زمينـه مصـرف گوشـت و مـواد      قبل از مداخلـه  شاهد

مــاه بعــد از مداخلــه  1وتئينــي نشــان نــداده اســت، امــا پر
ــادار شــده اســت   ــروه اخــتالف معن ــين دو گ  آموزشــي ب

)002/0p> ،11/2t=(  به طوريكه ميانگين مصرف گوشت و
ــروه   ــي در گــ ــواد پروتئينــ ــيمــ  96/1±11/1از  تجربــ

ــه ــاهد از  40/2±84/0بـ ــروه شـ ــه  56/1±95/0و در گـ بـ
اخــتالف  زوج t آزمــون گرچــه .رســيده اســت87/0±73/1

و شاهد در قبل و بعـد از   تجربيمعناداري را در دو گروه 
كه اند  نتايج نشان داده .)2جدول ( مداخله نشان نداده است

گوشت و مـواد پروتئينـي   قبل از آموزش ميانگين مصرف 
) واحد در روز 2(با حداقل توصيه شده توسط هرم غذايي

زايش نداشته كـه بـا افـ    تجربياختالف معناداري در گروه 
 <007/0p(بعد از مداخله اين اختالف معنادار شده است در
،87/2t=(  

و  تجربياختالف معناداري را بين دو گروه  t-test آزمون
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نشـان نـداده    در مورد مصرف ميوه قبل از مداخله، شاهد
ماه بعد از مداخله آموزشـي اخـتالف بـين دو     1است، اما 

  .)=001/0p> ،97/6t(گروه معنادار شده است
در ميانگين مصرف ميـوه  معناداري  افزايشزوج  tآزمون 

  )2جدول ( .نشان داده است تجربيدر گروه 
بـا  هـا   كه ميانگين واحد مصرفي ميـوه اند  نتايج نشان داده

در ) واحــد در روز 2(حــداقل توصــيه شــده توســط هــرم 
بعد از آمـوزش اخـتالف معنـاداري نداشـته      تجربيگروه 
  .است

و  تجربيمعناداري را بين دو گروه اختالف  t-test آزمون
نشـان  قبل از مداخله در مـورد مصـرف سـبزيجات    شاهد 

بـين  اختالف ماه بعد از مداخله آموزشي  1نداده است، اما 
همچنـين   .)=02/0p> ،78/1t(دو گروه معنـادار شـده اسـت   

در  تجربـي اخـتالف معنـاداري را در گـروه    زوج  t آزمون
است به طوري كه ميانگين قبل و بعد از مداخله نشان داده 

امـا   .رسـيده اسـت  89/1±72/0به  27/1±72/0مصرف از 
 .)2جدول ( در گروه شاهد اين اختالف معنادار نشده است

 سبزيجاتافزايش مصرف رغم  عليكه اند  نتايج نشان داده
همچنان ميانگين بـا حـداقل    تجربيبعد از مداخله در گروه 

ــرم   ــد در روز 3(توصــيه شــده توســط ه ــتالف  )واح اخ
  .)=001/0p> ،21/9t(معناداري دارد

و  تجربياختالف معناداري را بين دو گروه  t-test آزمون
شاهد در قبل و بعد از مداخله آموزشي در زمينه مصرف 

زوج  t همچنـين آزمـون   .نان و غـالت نشـان نـداده اسـت    
ماه بعـد   1در قبل و  تجربياختالف معناداري را در گروه 

ميـانگين  اما در گـروه شـاهد    .اده استاز مداخله نشان ند
 .)2جـدول  (اسـت  مصرف كاهش يافته و اين كاهش بـوده  

كه ميانگين واحد مصرفي از گروه نان اند  نتايج نشان داده
قبل و بعد از آمـوزش بـه ترتيـب     تجربيو غالت در گروه 

با حداقل توصـيه شـده    بوده كه 00/8±8/2و  52/2±54/8
در اختالف معناداري داشته ) واحد در روز 6(توسط هرم 

 .)=007/0p> ،87/2t(است
  

  بحث
 72مطالعــه حاضــر كــه بــه صــورت تجربــي و بــر روي  

شهر اصـفهان انجـام گرفـت     4دختر در ناحيه  آموز دانش
نشان داد كه ميانگين آگـاهي در هـر دو گـروه در قبـل از     

باشد كه با مطالعات ديگـر نيـز همخـواني     مي مداخله پايين
مـاه   1بالفاصـله و ( افزايش در هر دو زمان .)17و13(دارد
بسـيار بيشـتر از افـزايش در گـروه      تجربيدر گروه ) بعد

ــا گــروه  .بــودشــاهد  ــه مطالــب  تجربــيدر ارتبــاط ب ارائ
 .بوده است مؤثران آموز دانش آموزشي در افزايش آگاهي

تـوان   اما در مورد افـزايش ميـانگين در گـروه شـاهد مـي     
ان ايـن گـروه ممكـن    آمـوز  شدانـ  چنين اظهار نظر كرد كه

است بسيار كنجكاو و پرسشگر بـوده و بـه دنبـال پاسـخ     
تي كه در پيش آزمـون بـراي آنهـا بـه وجـود آمـده       سؤاال

هاي صحيح را از اوليا و يا معلمـان   و جواباند  است، رفته
كه البته محقق در اين زمينه دخالـت و   .خود جويا شده اند

اين برداشت تـا   .ستكنترلي بر روي گروه شاهد نداشته ا
كـه در زمينـه    و همكـاران  حدي منطبق بر مطالعـه وكيلـي  

ان آمـوز  دانـش  آموزش درباره مصرف شير و لبنيـات در 
  .)19(باشد مي منتشرشده،

در دو  تجربـي ميانگين آگاهي در گـروه  در مطالعه حاضر 
زمان يكسان نبوده و افزايش چشمگيري بالفاصله بعـد از  

روش سـخنراني و  (ه آموزشي جلس 3آموزش و به دنبال 
ان ديـده  آمـوز  دانـش  در ميـانگين آگـاهي  ) پرسش و پاسخ

بـا دو   و همكاراناي  هزاوهشده است كه نسبت به مطالعه 
، كـه  )20(جلسه سخنراني اين افـزايش بيشـتر بـوده اسـت    

توان مدت زمان آموزش دانست كـه در   مي علت اين امر را
بـوده   همكـاران و اي  هزاوهمطالعه حاضر بيش از مطالعه 

قابل توجه اسـت كـه در مطالعـات انجـام گرفتـه در       .است
، مـدت زمـان آمـوزش را در تغييـر     مـؤثر مورد آمـوزش  

  .)22و1(اند آگاهي بسيار مهم دانسته
نتايج حاكي از آن است كه آموزش توانسـته اسـت سـبب    

ان در زمينـه مصـرف شـير و    آمـوز  دانـش  بهبود عملكـرد 
خـواني  هـم  و همكـاران  تـورنين  لبنيات شود كه با مطالعه
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در شير و لبنيـات  افزايش مصرف رغم  علي البته .)23(دارد
، ايـن ميـانگين بـا    تجربـي ماه بعـد از مداخلـه در گـروه     1

) واحـد در روز  3حـداقل  (حداقل توصيه شده توسط هرم 
كه اين امر با مطالعات ديگر هـم   .شتاختالف معناداري دا

ه به اينكه آموزش سـبب  با توج .)25و24و10(خواني دارد
 ان شـده اسـت انتظـار   آمـوز  دانـش  اي بهبود عملكرد تغذيه

ان به مواد لبني در آموز دانش رود با افزايش دسترسي مي
منزل و آموزش مداوم به آنها بتوان ميزان مصـرف آنـان   

زيـرا همـانطور كـه در     .واحـد در روز افـزايش داد   4را تا 
ر عـادات غـذايي   مطالعات ديگر نيز ديده شـده اسـت تغييـ   

  .)27و26(زمان بر هستند
ان در زمينــه آمــوز دانــش آمــوزش ســبب بهبــود عملكــرد

امـا در   .مصرف گوشت و مواد پروتئيني نيـز شـده اسـت   
آموزش بر مصرف كه ديده شده و همكاران  فريل مطالعه

كـه قبـل و بعـد از     ي نداشته است به طـوري تأثيرگوشت 
گوشـت و  فراد از درصد ا 10تنها  تجربيمداخله در گروه 

كردنـد و در   مـي  اسـتفاده واحد  2 مواد پروتئيني به ميزان
در گروه شاهد نيز كـاهش ديـده    كننده تعداد افراد مصرف

تواند بـه دليـل بـاال بـودن      مي علت اين امر .)16(شده است
  .گوشت باشد ه و يژهب ،قيمت مواد غذايي در اين گروه

بـا  هـا   رفي ميـوه كه ميانگين واحد مصاند  نتايج نشان داده
در ) واحــد در روز 2(حــداقل توصــيه شــده توســط هــرم 

 قبل از آموزش اختالف معناداري داشـته كـه   تجربيگروه 
ــه ــن نتيجـ ــواني    ايـ ــم خـ ــز هـ ــر نيـ ــات ديگـ ــا مطالعـ بـ

مــاه بعــد از مداخلــه بــا افــزايش  1امــا ) 25و10و9(داشــته
آموزش بر  تأثير .مصرف اين اختالف معنادار نشده است

و همكـاران   پيپـراكيس  در مطالعهها  ميوه افزايش مصرف
نيـز   و همكـارش  تسـه  در مطالعه )28(نيز ديده شده است

واحد ميوه در  2-3ان آموز دانش درصد 50قبل از مداخله 
كردند كه در بعد از مداخله آموزشـي بـه    مي روز مصرف

در گروه شاهد نيز بعـد از   .)29(درصد رسيده است 2/51
 ده شده اسـت كـه علـت آن را   مداخله كاهش چشمگيري دي

بـه دليـل   ( توان به دليل عدم تهيه ميوه توسط خانواده  مي

  .دانست) بهاريهاي  باالبودن قيمت ميوه
 1 سـبزيجات  افزايش مصـرف رغم  عليدر مطالعه حاضر 

ميـانگين مصـرف بـا    ، تجربـي ماه بعد از مداخله در گروه 
اخـتالف  ) واحد در روز 3(حداقل توصيه شده توسط هرم 

معناداري دارد كه اين امر با مطالعات ديگر نيز هم خـواني  
در سـبزيجات  آموزش بر مصرف  تأثير .)30و10و9( دارد

نيز ديده شـده اسـت بـه طوريكـه     و همكارش  تسهمطالعه 
واحـد از ايـن گـروه     3درصد كمتر از  8/89قبل از مداخله

درصــد  4/88كردنــد كــه بعــد از مداخلــه بــه  مــي مصــرف
نيز بعد از و همكاران تورنين  در مطالعه .)29(رسيده است

مصــرف ســبزيجات كــاهش و  تجربــيمداخلــه در گــروه 
 علـت ايـن امـر را   .)23(افزايش يافته اسـت ها  مصرف ميوه

تـوان ناشـي از بـوي سـبزيجات دانسـت كـه دختـران         مي
از خــوردن ان بــه خــاطر بــوي حاصــله  نوجــوان معمــوالً

  .كنند مي اجتناب
نـان و   واحدهاي مصرفي در گـروه  با توجه به اينكه تعداد

 6-11(در حد مقدار توصيه شده هرم مـواد غـذايي    غالت
بوده است نياز به مداخله جهت افزايش و يا كـاهش  ) واحد

  .شود نمي آن ديده
  

 گيري نتيجه
اي  با توجه به پايين بودن سـطح آگـاهي و عملكـرد تغذيـه    

آموزشـي تغذيـه بـراي    هـاي   برنامـه  زدختـران، اسـتفاده ا  
آنـان در دوران  اي  هبود آگاهي و اصالح رفتارهاي تغذيهب

در ضمن درگير كردن مادران در  .باشد مي بلوغ ضروري
توانـد نقـش    مـي  امر آموزش تغذيـه بـراي نوجوانـان نيـز    

  .ان داشته باشدآموز دانش ي در بهبود عملكردمؤثر
  

  قدرداني
بدينوسيله مراتـب تشـكر و قـدرداني خـود را از معاونـت      

 ژوهشي دانشگاه علـوم پزشـكي اصـفهان و كليـه    محترم پ
اني كه ما را در انجام اين پژوهش ياري نمودند آموز دانش
  .داريم مي اعالم
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The Effect of Educational Program on Nutritional Knowledge and 
Behavior of Middle School Female Second Graders in Isfahan in 2009 

 
Asiyeh Pirzadeh1, Mohammad Mehdi Hazavhei2, Mohammad Hasan Entezari3, Akbar 

Hasanzadeh4  
 

Abstract 
 
Introduction: Regarding the importance of nutrition improvement in teenage girls, the purpose of this study 
is to determine effect of educational program on knowledge and nutritional behavior among second grade 
middle school female students in Isfahan. 
Methods: This is a  quasi-experimental study, the research population being 72 students that were randomly 
divided into two groups, experimental and control. The instruments for data collection were a nutritional 
knowledge questionnaire, and 24 hour foods recall. Educational intervention was performed for experiment 
group as lecture and question and answers in 3 sessions(2 for students and 1 for their mothers). Data were 
collected twice (before and one month after intervent on) and analyzed by independent samples and paired  
t-tests using SPSS software. 
Results:  Mean scores of nutritional knowledge in experimental and control groups were changed 
respectively to 78.59 ± 17.50 and 50.70 ±17.81, a month after intervention. Also, nutritional behavior in 
experimental  group was improved,  before  intervention 83.3%  of students had inappropriate nutritional 
behavior, but one month after that, it  decreased to 36.1%. In control group this rate(88.9%) did not show 
any change.  
Conclusion: To improve the low level of knowledge and nutritional behavior in girls, the use of educational 
programs in puberty is necessary. 
 
Keywords: Education, knowledge, behavior, nutrition, student. 
 
Addresses: 
1 ( ) Instructor, Department of Health Services, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, 
Isfahan, Iran. E-mail: a_pirzadeh@hlth.mui.ac.ir 
2 Professor, Health Sciences Research Center, School of Health, Hamedan University of Medical Sciences, 
Hamedan, Iran. E-mail: hazavehei@umsha.ac.ir  
3 Assistant professor, Department of Nutrition, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, 
Isfahan, Iran. E-mail: entezari@hlth.mui.ac.ir 
4 Instructor, Department of Epidemiology & Statistics, School of Health, Isfahan University of Medical 
Sciences, Isfahan, Iran. E-mail: hassanzadeh@hlth.mui.ac.ir 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1080-fa.html
http://www.tcpdf.org

