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در خصوص  آموزان دختر مقطع ابتداييتأثير آموزش تغذيه بر آگاهي، نگرش و عملكرد دانش
  مصرف تنقالت

  

  3ساناز نصيري 3،مهناز نيلساز 2،زادهاكبر حسن 1،الهه توسلي
   

  دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،دانشجوي دكتري تخصصي آموزش بهداشت  .1
  دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،مربي آمار  .2
  دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت  .3

 

  
 خصـوص كودكـان بـه  عنـوان ميـان وعـده در بـين     امروزه مصرف تنقالت بـه 

تغييـر الگوهـاي مصـرف     2،1،آموزان مقطع ابتدايي رو بـه افـزايش اسـت   دانش
ارزش به غذايي در طول دهه اخير موجب جايگزيني تنقالت و موادغذايي بي

رويـه ايـن موادغـذايي بـي     هاي مغذي شده است، مصرف بـي جاي ميان وعده
رصـت تغذيـه بـا    آمـوزان، ف ارزش از يك سو از طريق كاهش اشـتهاي دانـش  

گيـرد و از سـوي   غذاهاي حاوي مواد مغذي سفره خـانواده را از كـودك مـي   
-كه تنقالت، حاوي قند، نمك و چربي زيادي هستند، زمينـه علت اينديگر به

مطالعـه   3.هاي بعدي زندگي خواهند بودهاي مزمن در سالساز ابتال به بيماري
آمـوز  دانـش  72هاي پـژوهش  نگر بود، آزمودنيحاضر از نوع تجربي و آينده

دختر مقطع ابتدايي شهرستان شهركرد بودند كه در دو گروه آزمـون و شـاهد   
اي قـرار گرفتنـد، ابـزار گـردآوري     صورت چند مرحلـه گيري بهروش نمونهبه

 4(بخش بود، مشخصات دموگرافيك  4سؤالي شامل  34اطالعات، پرسشنامه 
، سـؤاالت  )سـؤال  6(نگـرش   ، سـؤاالت )سـؤال  12(، سؤاالت آگـاهي  )سؤال

 12آموزان از طريق پرسشنامه بسĤمد يا تكـرر مصـرف، حـاوي    عملكرد دانش
هـاي  ويت، شـكالت، چيـپس، لواشـك، نوشـابه    كپفـك، بيسـ  (قلم از تنقالت 

. بـود ) ها، تمرهندي، آدامس و آلوچهنباتگازدار، يخمك، بستني يخي، آب
-دانش  اطالعات در مورد وضعيتدست آمدن هاز انجام آزمون اوليه و ب پس

 40-45جلسـه   4ها تهيه و طي آموزان، محتوي آموزشي مناسب با نيازهاي آن
صورت مستقيم از طريق سخنراني و مشاركت اي با استفاده از آموزش بهدقيقه

چنـين  هـم  بـه همـراه اسـاليدهاي آموزشـي و     ) پرسش و پاسـخ (ها فعال نمونه
ئه جزوه و پمفلـت جلسـات آموزشـي برگـزار     آموزش غيرمستقيم به طريق ارا

مـاه بعـد،    2گرديد، بعد از اتمام آموزش، پرسشنامه توسط دو گروه تكميل و 
-نتايج مطالعه رابطه معنـي . قرار گرفتندبا همان پرسشنامه مورد ارزيابي  مجددا

شـان  ت مادر با آگاهي، نگرش و عملكـرد ن داري را بين شغل و سطح تحصيال

داري بـين شـغل پـدر و آگـاهي، نگـرش و عملكـرد       بطه معنيچنين راداد، هم
آموزان قبل از آموزش ، ميانگين امتياز آگاهي دانش)>001/0p(وجود داشت 

بود كه بعد  7/28±51/12و  94/28±10/15ترتيب در گروه آزمون و شاهد به
دو مـاه   27/90±79/8بالفاصله و  52/93±93/8از آموزش در گروه آزمون به 

-در گروه شاهد تفـاوت معنـي  كه درحالي، )>001/0p(بعد از آموزش رسيد 

 37/20±21/17 آمـوزش ميانگين امتياز نگرش نيـز قبـل از    .مشاهده نشدداري 
، 05/54±92/13 بالفاصـله و  53/60±06/14بود كه بعد از اجراي آموزش، به 

، در خصـوص ميـانگين امتيـاز    )>001/0p(ماه بعد از آموزش افزايش يافت  2
مــاه بعــد از مداخلــه  2بــود كــه  68/39±85/9 آمــوزشعملكــرد نيــز قبــل از 

نظــر بــه اهميــت و نقــش . )>001/0p(افــزايش يافــت  50±11/6آموزشــي بــه 
چنين مادران آينـده و كـم هزينـه بـودن     همعنوان بستر آتي كشور ودختران به
هـاي درمـاني   ر مقايسه با فعاليتهاي پيشگيرانه همانند آموزش تغذيه دفعاليت

هاي آموزشي و گسـترش و بسـط آن   گونه برنامهدر اين زمينه، لزوم تعميم اين
      ]16): 1ويژنامه (13 ؛1390 م ت ع پ ز،[ .رسدنظر ميضروري به
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