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  چکیده
شناخت عوامل مرتبط با سوء تغذیه ي نوجوانان و تالش در جهت رفع این مشکل  :زمینه

در این مطالعه عوامل دموگرافیک . می تواند از عوامل مهم سالمت و توسعه ي پایدار باشد
پیش بینی کننده ي دریافت غذایی مهم ترین مواد مغذي مورد نیاز دختران نوجوان دانش 

  . ر گرفته استآموز مورد ارزیابی قرا
تحلیلی است که در آن یکصد و هشتاد و  -این مطالعه از نوع مقطعی :مواد و روش ها

هفت نفر دانش آموز دختر مقطع متوسطه پایه ي اول دبیرستان به گونه ي خوشه اي چند 
به منظور . مرحله اي و با تکمیل پرسش نامه ي اطالعات دموگرافیک وارد مطالعه شدند

از آمار . ت مواد مغذي از پرسش نامه بسامد خوراك کیفی استفاده شده استارزیابی دریاف
و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از بسته ي نرم افزار  ANOVAتوصیفی، آزمون 

  .ویرایش هفده جهت تحلیل نتایج استفاده گردید SPSSآماري 
رانشان خانه دار بار مصرف هفتگی غذاهاي پر چرب در بین دانش آموزانی که ماد :نتایج

بار مصرف هفتگی ). p= 026/0( هستند به طور معنی داري باالتر از مادران شاغل است 
غذاهاي پر کالري و کم ارزش غذایی در بین دانش آموزانی که در مسکن ملکی زندگی می 
کردند به طور معنی داري باالتر از دانش آموزانی بود که در مسکن اجاره اي زندگی می 

ارتباط منفی معنی داري بین بعد خانوار با بار مصرف روزانه ي گروه ). p= 029/0(کردند 
 002/0( و گروه غذاهاي غنی از پروتئین )  =p= ،19/0 r 013/0( غذاهاي غنی از کلسیم 

p= ،241/0 r=   (وجود داشت .  
ت نتایج، نشان دهنده ي ارتباط آشکار بین شاخص هاي دموگرافیک و دریاف :نتیجه گیري

  .مواد مغذي بین دختران نوجوان است
  

  شاخص هاي دموگرافیک، مواد مغذي، دانش آموزان، اهواز :واژگان کلیدي
  

 
  13/10/89:تاریخ پذیرش                                                                                                              4/7/89:تاریخ دریافت
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  مقدمه
 سالهاي در طی که است منطقه کشورهاي ازجمله ایران

      هاي در جنبه ویژه به اپیدمیولوژیک گذر یک در اخیر
 تغییرات این که صاحبنظران معتقدند. است قرارگرفته اي تغذیه
 و مرگ و باروري درالگوي ایجاد شده سریع تغییرات از ناشی

 زندگی سبک از پیروي و شهرها مهاجرت به همچنین و میر
 تعادل در اختالل بروز به منجر مجموع در که  است شهرنشینی

 مواد مصرف شامل عمده طور به که شده غذایی  مواد مصرف
از آن جا که ). 1(است  بوده غذایی پایین ارزش داراي غذایی

سومین و آخرین دوره ي رشد و متابولیسم سریع رشد، طی 
دوران نوجوانی رخ می دهد، وضعیت مناسب تغذیه ي 

داراي اهمیت قابل ) ه عنوان مادران آیندهب(دختران نوجوان 
چندین مطالعه نیاز به توجه ویژه به ). 2(توجهی می باشد 

بهبود وضعیت سالمت و تغذیه نوجوانان را تاکید کرده اند 
سوء تغذیه ي نوجوانان یک مشکل مهم بهداشتی و . )3- 9(

توسعه ي اقتصادي در ایران و سایر کشور هاي در حال توسعه 
شناخت عوامل مرتبط با آن و تالش در جهت رفع این . است

مشکل می تواند از عوامل مهم سالمت و توسعه ي پایدار 
از آن جا که شرایط اقتصادي و اجتماعی متداول . )10(باشد 

، در این مطالعه ارتباط )11(اي دسترسی به غذا موثر است بر
اجتماعی  با دریافت غذایی  - بین عوامل فردي و اقتصادي 

مهم ترین مواد مغذي مورد نیاز دختران نوجوان دانش آموز 
شامل پروتئین، نشاسته، کلسیم، چربی، ویتامین، امالح  و 

ورد همچنین مصرف غذاهاي پر کالري و کم ارزش غذایی م
  .ارزیابی قرار گرفته است

  :ها روشمواد و 
جامعه . تحلیلی انجام شد - این مطالعه به روش مقطعی

مورد پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه ي اول دبیرستان 
سال در حال تحصیل در ناحیه ي  6/14 ± 4/6با میانگین سنی 

 1388- 89یک آموزش و پرورش شهر اهواز در سال تحصیلی 
به روش نمونه گیري خوشه اي چند مرحله اي بودند که 

ابتدا کل شهر اهواز بر اساس تقسیم بندي : انتخاب شدند
سپس یک ناحیه . ناحیه تقسیم شد 4آموزش و پرورش به 

پس از . آموزش و پرورش به گونه ي تصادفی انتخاب گردید
مراجعه به ناحیه انتخاب شده و دریافت لیست مدارس 

ه گونه ي تصادفی انتخاب و از بین موجود، دو دبیرستان ب
دانش آموزان پایه ي اول دبیرستان هر دو مدرسه، چهار کالس 
پایه ي اول و از بین کالس ها یکصد و هشتاد و هفت دانش 

پس از اخذ . آموز به گونه ي تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند
مجوز از اداره ي آموزش و پرورش ناحیه ي  یک شهر اهواز 

ده ي تعلیم و تربیت این سازمان به جهت تایید و پژوهشک
اخالقی و اجراي پژوهش و گردآوري اطالعات هویتی دانش 
آموزان در مدارس تحت پوشش، پیش از ورود به مطالعه، به 
دانش آموزان در خصوص اختیاري بودن شرکت در مطالعه و 
تکمیل پرسشنامه و پنهان ماندن اطالعات هویتی ایشان نزد 

پس از تکمیل رضایت نامه . ینان خاطر داده می شدمحقق اطم
آگاهانه دانش آموز وارد مطالعه شده و پرسش نامه ي 
اطالعات دموگرافیک  شامل سن، سن اولین قاعدگی، بعد 
خانوار، رتبه در خانوار، تحصیالت مادر، تحصیالت پدر، شغل 
مادر، شغل پدر، درآمد خانواده و وضعیت مسکن را تکمیل 

به منظورجمعآوریاطالعاتمربوطبه بار مصرف روزانه و . می کرد
هفتگیموادغذایی از پرسش نامه بسامد خوراك کیفی استفاده 

سپس اقالم غذایی مصرفی در شش گروه غذایی طبقه . شد
گوشت : مواد غذایی غنی از پروتئین شامل - 1: بندي شدند

قرمز، مرغ، ماهی، میگو، تخم مرغ، دل، جگر ، قلوه، حبوبات، 
مواد غذایی غنی از  - 2آجیل و مغزها، پنیر، کشک و قارا، 

میوه ها، سبزي ها، خشکبار، آجیل و : امالح و ویتامین ها شامل
مواد غذایی غنی از کلسیم شامل لبنیات و سبزي  - 3مغزها ، 

مواد غذایی پرچرب  - 4هاي خام برگی نظیر انواع کلم ها، 
، )Fast Foods(شامل روغن ها، خامه، کره و غذاهاي سریع 

مواد غذایی پر کالري و کم ارزش غذایی شامل غذاهاي  - 5
سریع همچون پیتزا و اسنک، نوشابه هاي گازدار، کلوچه و 

مواد غذایی  - 6.. .آب میوه هاي تجاري و صنعتی و کیک و 
نشاسته اي شامل انواع نان، برنج، ماکارونی، کیک، کلوچه و 

از آمار توصیفی و براي بیسکویت براي تجزیه و تحلیل نتایج 
تعیین ارتباط بین بار مصرف روزانه و هفتگی گروه هاي 
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سن، سن قاعدگی، بعد (یی مورد بررسی با متغیر هاي کمی غذا
از ضریب همبستگی ) خانوار و رتبه ي فرزند در خانوار

پیرسون و به منظور تعیین ارتباط بین بار مصرف روزانه و 
رسی با متغیر هاي کیفی هفتگی گروه هاي غذایی مورد بر

شامل تحصیالت و شغل والدین، درآمد خانواده و وضعیت 
با استفاده از بسته ي نرم افزار  ANOVAمسکن از آزمون 

  .جده استفاده شدویرایش ه SPSSآماري 
  
  
  

  نتایج
 ± 4/6میانگین سنی دانش آموزان شرکت کننده در مطالعه 

، میانگین رتبه ي 3/5 ± 6/1سال، میانگین بعد خانوار  6/14
 9/1و میانگین سن قاعدگی آنان  6/2 ± 8/1فرزند در خانوار 

جدول شماره یک توزیع فراوانی مشخصات  . سال بود 12 ±
نشان می کیفی دموگرافیک افراد شرکت کننده در مطالعه را 

تحصیالت پدران و مادران بیشتر دانش آموزان، دیپلم و . دهد
شغل پدران و مادران بیشتر آنان به ترتیب کارمند و خانه دار 

هزار تومان  400- 600بیشترین درصد درآمد خانوار بین . بود
  . بوده و اغلب آن ها داراي مسکن ملکی بودند

  
  *توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک افراد شرکت کننده در مطالعه -1جدول 

  . ازآمار توصیفی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است* 
نتایج ارزیابی ارتباط بین بار مصرف هر یک از گروه 
هاي غذایی شش گانه ي مورد بررسی با شاخص هاي 

دموگرافیک مورد مطالعه بر اساس آزمون آماري 
ANOVA  خالصه شده است 4تا  2در جداول .  

  درصد  تعداد  مشخصات  درصد  تعداد  مشخصات

پدر
ت 

صیال
تح

  
  2/1  2 بی سواد  

پدر
غل 

ش
  

  2/1  2 بیکار
  3/2  4 کارگر  3/5  9 ابتدایی و نهضت

  9/57  99 کارمند  17  29 سیکل
  2/29  50 آزاد   3/43  74 دیپلم
  4/9  16 سایر  2/15  26 دیپلمفوق 

      5/17  30 لیسانس و باالتر

ادر
ت م

صیال
تح

  
  3/5  9 بی سواد  

ادر
ل م

شغ
  

  
 خانه دار

  
147  

  
  5/13  23 ابتدایی و نهضت  86

  9/26  46 سیکل
    2/39  67 دیپلم

 شاغل
  

24  
  

  7  12 فوق دیپلم  14
  2/8  14 لیسانس و باالتر

واده
خان

مد 
درآ

  

هزار  100 -200
 تومان

17  2/10  

کن
 مس

یت
ضع

و
  

  24  41 اجاره اي

هزار  200 -400
 تومان

  3/71  122 ملکی  3/29  49

هزار  400 -600
 تومان

  9/2  5 ویالیی  9/29  50

هزار تومان به   600
 باال

  8/1  3 آپارتمانی  5/27  46
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نشان می دهد افرادي که پدرانشان داراي  2جدول 
الت ابتدایی و نهضت هستند نسبت به افرادي سطح تحصی

که پدرانشان بی سوادند میانگین بار مصرف روزانه ي 
).  =p 036/0( غذاهاي غنی از کلسیم باالتري دارند 

همچنین دانش آموزانی که سطح تحصیالت پدر آن ها 
لیسانس و باالتر بودند، نسبت به دانش آموزانی که 

هضت بودند میانگین بار تحصیالت پدرانشان ابتدایی و ن
مصرف روزانه ي غذاهاي غنی از کلسیم کم تري داشتند   

 )045/0 p=  .( لیکن هیچ ارتباط معنی داري بین بار
مصرف روزانه و هفتگی گروه هاي غذایی مورد مطالعه 

  .  با سطح تحصیالت مادر مشاهده نشد

  )* =185N(ارتباط بین تحصیالت والدین با بار مصرف روزانه و هفتگی گروه هاي غذایی مورد مطالعه  –2جدول 

 و 
الح

ز ام
ی ا

 غن
اي

ذاه
ه غ

گرو
ن 

تامی
وی

 )
روز

در 
ار 

ب
( 

    
    

    
    

    
ب  

چر
پر 

ي 
ذاها

ه غ
گرو  )

فته
ر ه

ر د
با

 از  )
غنی

ي 
ذاها

ه غ
گرو

م  
لسی

ک
 )

ار 
ب

روز
در 

(  

    
    

ه  
است

 نش
ی از

 غن
اي

ذاه
ه غ

گرو
 )

روز
در 

ار 
ب

( 

    
ن   

وتئی
 پر

ی از
 غن

اي
ذاه

ه غ
گرو

 )
روز

در 
ار 

ب
( 

ش 
ارز

کم 
ي و

کالر
پر 

ي 
ذاها

ه غ
گرو

ی 
ذای

غ
 )

فته
ر ه

ر د
با

( 

  
 متغیر هاي دموگرافیک

 بی سواد 5/3) 5/3( 8/2) 3/1( 3)5/0( ‡1)14/0( 5/1)8/1( 2/3)5/2(

پدر
ت 

صیال
تح

  

 ابتدایی و نهضت 7/3) 3( 2/3)2/1( 4/2)9/0( ‡†5)9/2( 9/1)2/1( 8/3)7/1(

 سیکل 9/3)5/2( 5/2)3/1( 8/3)1/4( 3/3)4/2( 3/2)2/4( 4)9/2(

 دیپلم 6/4)6/2( 6/2)4/1( 4)2( 4/3)4/2( 4/2)2/2( 4)9/2(
 دیپلمفوق  5)7/2( 3/3) 8/1( 7/3)7/1( 6/3)8/2( 6/2)3/2( )3/4)3/4(

 لیسانس و باالتر 4)6/2( 3)4/1( 4/4)9/1( †1/3)9/1( 3/2)6/1( 1/4)2(

 بی سواد 31/4) 3/3( 9/2)9/0( 7/3)1/4( 4)5/2(  4/2)8/2( 4)4(

ادر
ت م

صیال
تح

 

 ابتدایی و نهضت 7/3) 6/2( 7/2)4/1( 4)8/1( 7/3)3/3( 6/1)4/1( 2/4)4/4(

 سیکل 4) 8/2( 9/2 )6/1( 4)6/1( 7/3)8/2( 6/2)5/2( 4/4)6/2(
 دیپلم 7/4)5/2( 8/2)6/1( 9/3)2( 3/4)2( 6/2)2( 1/4)8/2(

 فوق دیپلم 3/4)2( 7/2)3/1( 4)4/1( 3)1/2( 8/2)8/1( 5/3)7/1(

 لیسانس و باالتر 8/4) 8/2( 3)5/1( 3/4)2( 4/2)4/1( 5/1)1/1( 3)8/1(

  .  جهت تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد ANOVAاز آزمون . بیان شده است) انحراف معیار ( نتایج به صورت میانگین *
  ).p= 045/0(اختالف از نظر آماري معنی دار بود †
 ). p= 036/0( اختالف از نظر آماري معنی دار بود  ‡

  
ارتباط بین شغل والدین با بار مصرف روزانه و هفتگی 

نشان داده  3گروه هاي غذایی مورد مطالعه  در جدول 
بار مصرف هفتگی غذاهاي پر چرب در بین . شده است

دانش آموزانی با مادران خانه دار به طور معنی داري باالتر 

هیچ اختالف معنی ). p= 026/0(از مادران شاغل بود 
ل پدر با بار مصرف روزانه و هفتگی گروه داري بین شغ

  .هاي غذایی مورد مطالعه مشاهده نگردید
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  )* =185N(ارتباط بین شغل والدین با بار مصرف روزانه و هفتگی گروه هاي غذایی مورد مطالعه  –3جدول 
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 متغیر هاي دموگرافیک

 بیکار 8/4)8/2( 3/1)27/0( 1/3)5/0( 7/1)1/1( 6/1)2/1( 5/1)4/0(

پدر
غل 

ش
  

 کارگر 7/3)6/1( 3)6/0( 6/4)2/1( 1/4)6/2( 3/4)7/3( 6)5/2(

 کارمند 6/4)6/2( 8/2)4/1( 8/3)9/1( 4/3)5/2( 3/2)2( 2/4)3/3(

 آزاد 9/3)8/2( 1/3)8/1( 2/4)7/1( 1/3)2/2( 2/2)1/2( 7/3)4/2(

 سایر 3/4)8/2( 8/2)5/1( 4)4/1( 4/3)4/2( 6/2)1/2( 9/3)9/1(

 خانه دار 3/4)6/2( 9/2)6/1( 4)8/1( 5/3)5/2( †4/2)2/2( 4)3(

غل 
ش ادر

م
 

 شاغل 8/4)8/2( 7/2)1( 5/3)8/1( 8/2)7/1( †8/1)3/1( 3/4)9/2(

  .جهت تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد ANOVAاز آزمون . بیان شده است) انحراف معیار ( نتایج به صورت میانگین * 
  ).p= 026/0(اختالف از نظر آماري معنی دار بود  †

بار ارتباط بین درآمد خانواده و وضعیت مسکن با  4جدول 
مصرف روزانه و هفتگی گروه هاي غذایی مورد مطالعه را 

بر این اساس ارتباط معنی داري بین وضعیت . نشان می دهد
مسکن با مصرف غذاهاي پر کالري و کم ارزش غذایی 

بار مصرف هفتگی این گروه غذایی در بین دانش . مشاهده شد
آموزانی که در مسکن شخصی زندگی می کردند به طور معنی 

اري باالتر از دانش آموزانی بود که در مسکن اجاره اي د
لیکن هیچ اختالف معنی ) . p= 029/0(زندگی می کردند 

داري از نظر بار مصرف گروه هاي غذایی مورد بررسی بین 
  .آمد خانوار مختلف مشاهده نگردیددانش آموزان با سطح در

ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که ارتباط منفی 
داري بین تعداد خانوار با بار مصرف روزانه گروه معنی 

و گروه )  =p= ،19/0 r 013/0( غذاهاي غنی از کلسیم 
وجود )   =p= ،241/0 r 002/0( غذاهاي غنی از پروتئین 

هیچ ارتباط معنی داري بین سن دانش آموزان، سن . دارد
قاعدگی آنان و رتبه ي فرزند در خانوار با بار مصرف روزانه 

  .  ي غذایی مورد مطالعه یافت نشدتگی هر یک از گروه هاو هف
  

  بحث
شامل ( در این مطالعه ارتباط بین شاخص هاي دموگرافیک 

با دریافت گروه هاي ) اجتماعی  –عوامل فردي و اقتصادي 
غذایی شش گانه در دختران نوجوان پایه ي اول دبیرستان در 

  .قرار گرفتر اهواز مورد ارزیابی دو آموزشگاه متوسط شه

  ارتباط بین تحصیالت والدین با دریافت گروه هاي غذایی
نتایج مطالعه ي حاضر نشان می دهد که دانش آموزانی که 
پدران بی سواد دارند نسبت به سایر دانش آموزان، کمترین 
میزان بار مصرف روزانه ي گروه غذاهاي غنی از کلسیم را 

ان از نظر آماري این ارتباط در مورد تحصیالت مادر. دارند
در مطالعه اي روي دختران نوجوان سمنانی، . معنی دار نبود

سواد مادر با وضعیت تغذیه ي دختران دبیرستانی این شهر 
در مطالعه . )10(ارتباط آماري چشمگیري مشاهده شده است 

ساله ي فلسطینی اختالف آشکاري  13-15اي روي نوجوانان 
وجوانان با تحصیالت از نظر مصرف روزانه ي میوه بین ن

در مطالعه ي دیگري روي . )12(متفاوت والدین مشاهده شد 
نوجوانان دانش آموز در غزه فلسطین، نوجوانانی که 

تحصیالت پدرانشان متوسط و باال بود، به طور معنی داري از سطح
نوجوانانی که سطح تحصیالت پدرانشان پایین بود، از بار مصرف  

ش غذایی باال، نظیر غذاهاي حیوانی، میوه روزانه ي غذاهاي با ارز
همچنین ثابت شد . ها، سبزي ها و لبنیات بیشتري برخوردار بودند

که سطح تحصیالت مادر از نظر دریافت منابع لبنیات، میوه ها و 
دربررسی . )13(.سبزي ها، بین دانش آموزان تفاوتچندانی ندارد

 تحصیالت با تغذیهسوء  بین داري معنی ایران،ارتباطدیگري در
  )14(.اهده نشدمش دانش آموزان پدر و مادر
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ارتباط بین درآمد خانواده و وضعیت مسکن با بار مصرف روزانه و هفتگی گروه هاي غذایی مورد مطالعه  –4جدول
)185N= *(  

  .جهت تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد ANOVAاز آزمون . بیان شده است) انحراف معیار ( نتایج به صورت میانگین * 
  ).p= 029/0(اختالف از نظر آماري معنی دار بود  †

  
       مادران  سواد که داده اند نشان مختلف مطالعات

نسبت  جدید نظرهاي پذیرش در را مثبتی نقش می تواند
منابع  از بهتر ي استفاده خانواده، تغذیه اي وضعیت به

 و اطمینان اعتماد خانواده، اقتصادي شرایط بهبود خانواده،

 در که کند ایفا ها آن هاي پیام و بهداشتی به کارکنان
 رشد آن منتج به و سبب بهبود الگوي رژیم غذایی نهایت

در این میان و با توجه به نتایج مطالعه . )14(شد  خواهد ها
ي حاضر، نقش و اهمیت سواد پدر خانواده به عنوان مهم 
ترین فرد در تامین سبد غذایی خانوار در پذیرش الگوهاي 
مناسب تغذیه اي و به دنبال آن تهیه ي سبد غذایی سالم براي 

  . میت ویژه اي برخوردار استفرزندان نوجوان خود از اه
  
  

  ارتباط بین شغل والدین و دریافت گروه هاي غذایی
بر اساس نتایج مطالعه ي حاضر بار مصرف هفتگی 
غذاهاي پر چرب در بین دانش آموزانی با مادران خانه دار به 

ارتباط بین شغل . طور معنی داري باالتر از مادران شاغل بود
پدر با دریافت گروه هاي غذایی مورد مطالعه از نظر آماري 

ن در مطالعه روي  دانش آموزان نوجوا. معنی دار نبود
فلسطینی، نوجوانانی که پدران شاغل داشتند نسبت به 
نوجوانانی که پدرانشان بیکار بودند بار مصرف روزانه ي 
غذاهاي حیوانی، میوه جات، سبزیجات و لبنیات باالتري 

در این مطالعه ارتباط بین شغل مادران با . )13 (داشتند 
. دریافت غذایی نوجوانان مورد بررسی قرار نگرفته است

 تغذیه وضع بر پدر شغل اثر مورد در ر مطالعه ي دیگريد
 سوء موارد بیشترین که دانش آموزان نشان داده شد ي
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 متغیر هاي دموگرافیک

هزار  100 -200 5)3( 3/3)8/1( 4/4)5/1( 3/4)5/2( 1/2)2( 5/4)1/3(
 تومان

واده
خان

مد 
درآ

  

)2/3(1/4 )2/2(4/
2 

هزار  200 -400 2/4)6/2( 9/2)5/1( 4)4/1( 9/3)6/2( 
 تومان

)5/3(4/4 )9/2(7/
2 

هزار  400 -600 3/4)7/2( 6/2)6/1( 9/3)2( 3)7/2(
 تومان

)2(7/3 )8/1(3/
2 

هزار تومان به   600 4/4)5/2( 3)3/1( 4)8/1( 4/3)9/1(
 باال

)9/2(6/3 )1/2(2/
2 

 اجاره اي †6/3)5/2( 6/2)3/1( 5/3)7/1( 1/3)1/2(

کن
 مس

یت
ضع

و
  

)5/2(1/4 )1/2(4/
2 

 ملکی †6/4)6/2( 9/2)6/1( 4)7/1( 5/3)3/2(

)9(4/6 )4/1(5/
1 

 ویالیی 3/4)1/3( 9/2)6/1( 9/4)3( 5/4)5/5(

 آپارتمانی 5)9/2( 7/3)2( 4)9/1( 1/5)8/1( 6/4)3( 5/5)2(
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 ها آن پدر که می شود دیده دانش آموزانیبین در  تغذیه

تأیید این نتیجه می تواند  .بوده اند یا بیکار ساده کارگر
را کارگران ساده زی. یافته هاي مطالعه حاضر باشد کننده ي

 نظر از. هستندکم سواد و یا بی سواد  یقیناًو یا افراد بیکار 

و  اقتصادي تولیدي، کارهاي در خانه دار مادران شغلی،
ي زمینه  در ها آن مهم نقش و ندارند مشارکت اجتماعی

خانواده  از مراقبت و نگهداري به مربوط هاي فعالیت
 زنان مورد و مردان کارهاي براي خاصی الگوي که است

به  خانه،درون  کار که طوري به می دهد نشان را مطالعه
اختصاص  مردان به خدماتی و کارگري کارهاي و زنان
عدم حضور یا حضور کمرنگ مادر خانه دار در ).  14 (دارد 

فعالیت اجتماعی سبب کاهش احتمال آموزش به مادر و در 
نتیجه کاهش آگاهی هاي تغذیه اي از نقش و اهمیت الگوي 

عدم . مناسب رژیم غذایی در مورد فرزندان وي خواهد شد
آگاهی یا آگاهی ناکافی مادران به عنوان محور اصلی شکل 

در کودکان و  "ایی خانواده خصوصاگیري عادات غذ
. نوجوانان، الگوي رژیم غذایی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد

این امر کودکان و نوجوانان را در معرض خطر دریافت رژیم 
غذایی ناسالم شامل کمبود و یا زیادي دریافت مواد مغذي قرار 

  . می دهد
  ارتباط بین وضعیت مسکن با دریافت گروه هاي غذایی

ر این مطالعه بار مصرف هفتگی غذاهاي پر کالري و کم د
ارزش غذایی در بین دانش آموزانی که در مسکن ملکی 
زندگی می کردند به طور معنی داري باالتر از دانش آموزانی 

به نظر می . بود که در مسکن استیجاري زندگی می کردند
 رسد تکرر مصرف باالتر این گونه غذاها در بین دانش آموزانی
که در مسکن ملکی زندگی می کنند به دلیل آن باشد که 
بخشی از درآمدهاي خانواده هاي داراي مسکن ملکی که به 
جهت دارا بودن خانه پس انداز می شود، صرف خرید این 
گونه غذاهاي پر کالري و کم ارزش می شود و نوجوانان این 

ی خانواده ها قدرت خرید باالتري براي این گونه اقالم غذای
از این رو وضعیت اقتصادي مناسب می تواند با خطر . دارند

تکرر بیشتر مصرف غذاهایی با ارزش کم و کالري باال در 
 قدرت تصمیم از نوجواناناز سوي دیگر، . ارتباط باشد

 به نسبت بیشتري )مالی و انتخابی(  استقالل و گیري

 رفتارهاي از پیروي نظر از بنابراین .کودکان برخوردارند

 پذیر آسیب بسیار مزمن هاي بیماري با پرخطر مرتبط
 و محیط دوستان، تأثیر تحت شدت به نوجوانان .هستند

 ظاهر با غذایی مواد به گرفته قرار تبلیغات گوناگون

 آورند، می يرو غذایی ارزش فاقد ولی و فریبنده جذاب

 جزئ غذایی هاي وعده میان و آماده غذاهاي از بسیاري
از مهم ترین دالیل تمایل  .)15 (هستند  مواد غذایی این

نوجوانان براي خرید غذاهاي آماده، قیمت پایین، دسترسی 
مصرف این گونه . آسان و طعم جذاب این گونه غذاهاست

غذاها به جاي با غذاي اصلی یا استفاده در میان وعده ها 
نوجوانان را در معرض کمبود دریافت غذایی اسید فولیک، 

و همچنین  Cو  Aبوفالوین و ویتامین هاي آهن، کلسیم، ری
افزایش دریافت چربی اشباع، کربوهیدرات ساده و نمک قرار 

 افزایش به منجر خود ي که این امر به نوبه، )16 (می دهد
   می شود واگیر غیر هاي بیماري و عوامل خطرزا سریع

به طور خالصه، قدرت خرید، استقالل مالی، قدرت . )17(
انتخاب باالتر و دسترسی آسان تر به غذاهاي پر کالري و کم 
ارزش غذایی از جمله غذاهاي آماده در نوجوانانی که در 
مسکن ملکی زندگی می کنند می تواند از جمله دالیل عمده 

ن نتایج ای. ي روي آوردن آنان به مصرف این گونه غذاها باشد
مطالعه نشان می دهد که نوجوانان داراي مسکن ملکی به 
سبب دریافت زیاد این گونه مواد غذایی در معرض خطر 
بیشتري براي ابتال به عوامل خطر زا و بیماري هاي غیر واگیر 

  . قرار دارند
  ارتباط بین تعداد خانوار با دریافت گروه هاي غذایی

یش تعداد فرزندان، نتایج این مطالعه نشان داد که با افزا 
دریافت گروه غذاهاي غنی از کلسیم و پروتئین در بین دانش 

میزان دریافت کافی کلسیم و . آموزان نوجوان کاهش می یابد
پروتئین از رژیم غذایی در رشد قد و قامت مناسب نوجوانان 

تعداد افراد نتایج مطالعات حاکی از آن است که . نقش دارد
معنی داري را با وضعیت تغذیه اي آماري  رتباطخانواده، ا

به طوري که شیوع بیشتر  می دهددختران نوجوان نشان 
 یافته ها. شده استالغري در خانواده هاي پرجمعیت تر دیده 
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که در کشور ما به عنوان یک کشور در حال نشان می دهد 
سزایی در ه توسعه، تعداد افراد خانواده می تواند نقش ب

بنابراین، . ن نوجوان داشته باشدوضعیت تغذیه اي دخترا
راهکارهاي کنترل جمعیت می تواند در وضعیت تغذیه اي 

  . )18 (افراد نقش مهمی داشته باشد
 دقیق تکمیل عدم ،حاضر ي مطالعه هاي محدودیت از

 عدم موارد در برخی و آموزان دانش توسط ها نامه پرسش
 نتیجهو در  هاي زیاد پیگیري وجود با نامه پرسش تحویل
 .است از مطالعه آموزان دانش از توجهی قابل تعداد حذف

همچنین در این مطالعه با توجه به باال بودن حجم نمونه و 
نامه بسامد  محدودیت در تعداد پرسشگران، از پرسش

خوراك نیمه کمی براي ارزیابی بار مصرف روزانه و 
هفتگی مواد مغذي استفاده شده بود که این خود امکان 

به گرم هاي دریافت روزانه و هفتگی مواد غذایی را محاس
     به منظور ارزیابی دقیق دریافت مواد مغذي محدود 

  .می کند
 پرسش تکمیل براي کالس در کافی زمان تخصیص    
 ي شیوه بر کارشناسان بیشتري نظارت به همراه نامه

آن و همچنین  تحویل و در مدرسه نامه پرسش تکمیل
نامه بسامد خوراك کمی به همراه  استفاده از پرسش

   پیشنهاد آتی هاي مطالعه ساعته خوراك در 24یادآمد 
  .شود می

نتایج مطالعه ي حاضر نشان داد سطح تحصیالت 
پدرخانواده به عنوان تامین کننده ي اصلی سبد غذایی خانوار، 
شغل مادر، وضعیت مسکن و تعداد خانوار با الگوي دریافت 

ن نوجوان به ویژه دریافت کلسیم و پروتئین غذایی دانش آموزا
از رژیم غذایی، مصرف غذاهاي پر چرب و غذاهاي پر کالري 

به این ترتیب . و کم ارزش غذایی ارتباط معنی داري دارد
نتایج این . فرضیه ي مطرح شده در این پژوهش تایید می شود

مطالعه می تواند به عنوان یک خط مشئ مهم در پایش هاي 
  . عیت تغذیه اي نوجوانان مورد استفاده قرار گیردبعدي وض

  تشکر و قدردانی
این پژوهش با حمایت مالی مستقیم دفتر مرکزي جهاد 

نویسندگان این مقاله ابراز تشکر و . دانشگاهی اجرا شد
قدردانی خود را از کارکنان محترم این دفتر و همچنین 
 مسئوالن محترم اداره ي آموزش و پرورش ناحیه ي یک
شهرستان اهواز، پژوهشکده ي تعلیم و تربیت سازمان آموزش 
و پرورش و مدیریت، معاونان و دبیران ارجمند دبیرستان هاي 
ناحیه یک شهر اهواز به سبب همکاري ها و حمایت هاي 

  .صمیمانه و دلسوزانه ي آنان اعالم می دارند
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