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 آهن و A نيتاميو افتيدر بر ييغذا مدون برنامه ريتأث يبررس
  آموزان دانش

  
  (M.Sc)ان يمعمار ربابه ،(M.Sc)زاده  كالنتر نادر ،*(Ph.D) يكرمانشاه مايس

  يپرستار گروه، يپزشك علوم دانشكده،  مدرس تيترب دانشگاه
  

  ده يچك
 روش بـه  حاضـر  پـژوهش . است نوجوانان و كودكان رد يماريب و يسالمت عوامل نيتر مهم از هيتغذ: سابقه و هدف  

 و A نيتـام يو افتيدر بر ييغذا مدون برنامه ريتأث نييتع منظور به كنترل، گروه با آزمون پس صورت هب يشيآزما طرح
  .است گرفته صورت آموزان دانش آهن

ـ  كـه  باشند يم ها آن يها خانواده و پسر ساله 11-15 آموز دانش 120 ها نمونه: ها مواد و روش    از يتـصادف  صـورت  هب
 از قبـل  هـا  خـانواده  ييغـذا  خچهيتار. گرفتند قرار آزمون و شاهد گروه دو در و انتخاب ريش عجب ييراهنما مدارس
 نامه پرسش لهيوس هب ييغذا مدون برنامه ياجرا از بعد و قبل آموزان دانش توسط يمغذ مواد مصرف نيانگيم و مداخله

 هـا  آن يمغز مواد ييغذا باتيترك جداول از استفاده با و. شد يابيارز يمتوال روز سه در عتهسا 24 آمد ادي و ادداشتي
ـ . شـد  گرفته كمك داراست را محاسبات انجام تيقابل كه پرونچ كوادر افزار  نر از و شد يم محاسبه  مـشخص  لحـاظ  هب
 ن،يوالـد  التيتحـص  سن، نظر از گروه دو هر در گر مداخله يرهايمتغ ،يمصرف مواد افتيدر زانيم بر مداخله اثر شدن
ـ  يها افتهي به توجه با زين ييغذا مدون برنامه. شدند يساز همسان ...و يمسكون واحد نوع درآمد، زانيم شغل،  يبررس

 يحـاو  ييغـذا  منـابع  بدن، سالمت و رشد در آهن و A نيتاميو نقش مورد در يا هيتغذ آموزش جزوه ،ييغذا نهيشيپ
 21 مجموعـاً  (هـا  خـانواده  ياجتماع ياقتصاد طبقه به توجه با روزانه ييغذا برنامه هفت ارائه و.... .. آهن، و A نيتاميو

 مجـدداً  سپس و شد يريگيپ ماه كي مدت هب و ارائه آزمون گروه يبرا )شده نييتع طبقه سه يبرا روزانه ييغذا برنامه
  .شد سهيمقا جينتا و يابيارز گروه دو در يمتوال روز سه در ساعته 24 آمد ادي و ادداشتي نامه پرسش

ـ مقا در آموزان دانش ييغذا ميرژ كه داد نشان ييغذا مدون برنامه ياجرا از قبل آمده دست به جينتا :ها يافته  سهي
ـ  آهـن  و A نيتـام يو افتيدر مورد در خصوص هب ،ييكمبودها يدارا شده هيتوص يمغز مواد رهيج زانيم با . باشـد  يم

 اخـتالف  وجود گر انيب هيتغذ مدون طرح يريكارگ هب از بعد آزمون و شاهد گروه در آهن و A نيتاميو افتيدر سهيمقا
  .باشد يم گروه دو نيب)  >0,001P (دار يمعن

 ارزان يول يغن يغذاها مصرف و انتخاب به ها خانواده قيتشو كه است نيا از يحاك پژوهش يها افتهي :گيري نتيجه
 نيبنابرا. باشد موثر آموزان دانش در آهن و A نيتاميو كمبود از يريگ شيپ در تواند يم آهن و A نيتاميو منابع نظر از

 ياقتـصاد  ياجتماع تيوضع و اتيخصوص به توجه با ييغذا يا مداخله يها برنامه ديبا ها آن كمبود از يريگ شيپ جهت
  .رديگ قرار ها خانواده ارياخت در و اجرا ،يطراح مختلف جوامع در يمحل دسترس قابل ييغذا منابع و ها خانواده

  
  آموز دانش ،ييغذا مدون برنامه آهن، ، A نيتاميو: هاي كليدي واژه

  

  مقدمه
 و امـالح  به وابسته ياديز يحدود تا انسان بقاء و يزندگ

 مـوثر  كـرد  عمل در ياساس نقش كه است يخاص يها نيتاميو
  .دارد عهده هب يانرژ سميمتابول و بدن مختلف يها ستميس

  Email: Kerman_s@modares.ac.ir                                   021-82883856 :نمابر         021 - 82883899 :تلفننويسنده مسئول،  *
]    2/4/1388  :ذيرش   تاريخ پ30/1/1388 :تاريخ دريافت
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ـ ن يمغـذ  مـواد  نيا از يكم اريبس ريمقاد به انسان بدن  ازي
ـ ا كـه  است رو نيا از و دارد  هـا  نوتريونـت ميكرو بـه  مـواد  ني

  .هستند معروف) ها يمغذ زير(
 كمبـود  خطـر  معرض در نفر ارديليم كي از شيب جهان در

ـ ن گريد نفر ارديليم كي از شيب و دارند قرار ها يمغذ زير  در زي
ـ ا اكثر باًيتقر و هستند، ناتوان اي ماريب عارضه نيا  بـه  افـراد  ني

 ها يمغذ زير انيم از. ]1 [دارند تعلق توسعه حال در يكشورها
 خاطر و دارند بدن در كه يمهم نقش ليدل به آهن و A نيتاميو

 يرو بـر  هـا  ن آ كمبـود  از يناشـ  هيتغذ سوء كه يميوخ اثرات
ـ اهم از دارد جامعـه  و فرد سالمت  برخـوردار  ييسـزا  بـه  تي
   .هستند
 و هـا  اسـتخوان  رشـد  ،يسلول افتراق ،يينايب در A نيتاميو

 كـه  يطـور  هب. ]2[ دارد يمهم نقش ها عفونت مقابل در مقاومت
 A نيتـام يو كمبـود  علـت  نيتـر  معمـول  دهد يم نشان شواهد

ـ  ييغـذا  مـواد  يناكـاف  مصرف ـ  A نيتـام يو از يغن . باشـد  يم
ـ ليم 10 تـا  5 در شـود  يم زده نيتخم كه يطور هب  كـودك  وني

 برابـر  ده از شيب و دارد وجود A نيتاميو كمبود يچشم ميعال
 دهد يم نشان آمارها. دارند  A نيمتايو كمبود ميعال تعداد نيا

 نيتـام يو كمبود ليدل به نفر ونيليم زدهيس از شيب جهان در كه
A، شـواهد . ]1 [هـستند  مبـتال  مطلـق  يكـور  اي يكور شب به 
ـ ا در A نيتـام يو يناكـاف  افـت يدر  بـاز  1352 سـال  بـه  راني
 كـه  داد نـشان  كشور سطح در مطالعه كه يزمان يعني. گردد يم

ـ جمع درصـد  90 حدود ـ جمع درصـد  10 و ييروسـتا  تي  تي
 آمده يجهان بهداشت سازمان هيتوص در چه آن به نسبت يشهر
 مطالعـات  البتـه . بودنـد  كرده افتيدر يتر كم A نيتاميو است
 دارد وجود هم هنوز كمبود كه دهد يم نشان زين رياخ يها سال

 از و بـدن  در آن نقـش  نظر از كه است يمغذ  زير زين آهن. ]3[
ـ  آن كمبود كه يبهداشت تمشكال نظر ـ  وجـود  هب  يدارا آورد يم
  .]4[ است يخاص تياهم

 افـت  و يكـار  تـوان  كاهش باعث يخون كم و آهن كمبود
 وجود بدون يحت كه يطور هب شود يم آموزان دانش در يليتحص
 يرو و شده مغز بافت به يرسان ژنياكس كاهش باعث يخون كم

 و گذارد يم يمنف اثر آموزان دانش حافظه قدرت و يفكر توان

 روده يالتهـاب  يمـار يب ديتـشد  و جـاد يا باعـث  گريد طرف از
 500 يجهـان  بهداشـت  سازمان گزارش اساس بر .]5[ شود يم
ـ ي جهان مردم از ارديليم كي تا ونيليم  از درصـد  15-20 يعن

 يبررسـ  يها افتهي .]3 [برند يم رنج يماريب نيا از ايدن تيجمع
 كمبود از يناش عوارض از يريگ شيپ تهيكم توسط كه رانيا در

 يهـا  استان همه كه است تيواقع نيا گر نشان گرفته انجام آهن
  .]6[ باشند يم مشكل نيا به مبتال باًيتقر كشور
 يخـون  كـم  يبررس نهيزم در 1374 سال در كه يقيتحق در

 بـا  آن يبستگ هم نييتع و نوجوان دختران در آهن فقر از يناش
 با سهيمقا در كه داد نشان شد؛ نجاما ياقتصاد ياجتماع عوامل

 كمبـود  دچار درصد 6/71 بهداشت، يجهان سازمان استاندارد
ـ م بـا  كـه  باشند يم آهن افتيدر  ارتبـاط  خـانوار  درآمـد  زاني
  .]7[ دارد وجود يدار يمعن

 كمبــود تيــاهم كيولوژيدميــاپ اطالعــات يكلــ طــور هبــ
 بـت ثا جهـان  در را آهـن  و A نيتاميو خصوص هب ها يمغذ زير
 اسـاس  بر شده هيتوص وآهن A نيتاميو زانيم شيافزا. كند يم
ـ  نيب واحد 1000 به يالملل نيب واحد 700 از روزانه ازين  يالملل
 از و پـسرها  در گـرم  يليم 12 به گرم يليم 10 از آهن زانيم و

 14 -18 نيسـن  در هـا  دختر در گرم يليم 15 به گرم يليم 10
 كه است شده اعالم داشتبه يجهان سازمان يسو از كه يسالگ
 در آوزان دانـش  در آهـن  و A نيتـام يو بـه  ازين شيافزا ديمؤ

   .باشد يم بلوغ دوران
 در و عيسـر  رشـد  دوران بـه  توجـه  با است الزم نيبنابرا
ـ تغذ تيوضـع  بودن، هيتغذ سوء خطر معرض ـ ا يا هي  گـروه  ني

 يكمبودها رفع جهت در و گرفته قرار يابيارز مورد ريپذ بيآس
 كننـده  نيتـأم  كـه  مناسـب  ييغـذا  عادت كي جاديا و موجود

  .]8[ ديآ عمل هب الزم اقدامات باشد ها آن يا هيتغذ يازهاين
 پژوهشگر كه يفيتوص قيتحق به توجه با زين گريد يسو از

ــال در ــهيزم در 1376 سـ ــ نـ ــد يبررسـ ــتفاده رونـ  از اسـ
 بـا  داد، انجـام  ريشـ  عجب آموزان دانش در ها ونتميكرونوتري

ـ طر از آهـن  و A نيتـام يو افتيدر زانيم يريگ اندازه  ثبـت  قي
ـ  آمـوزان  دانـش  توسـط  شـده  مـصرف  ييغـذا  مواد  لهيوسـ  هب

ـ مقا و سـاعته،  24 آمـد  ادي و ادداشتي نامه پرسش  بـا  آن سهي
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 10 كـه  ديرس جهينت نيا به روزانه مصرف زانيم ياستانداردها
ـ تغذ سوء از آموزان دانش از درصد  از  درصـد   23 و ديشـد  هي
 كمبــود بــا ارتبــاط در متوســط و فيــخف هيــذتغ ســوء

 بـرآن  را پژوهشگر ها يافته اين. برند يم رنج ها ميكرونوتريونت
ـ تغذ تيوضع از يآگاه و شناخت با كه داشت  عـادات  و يا هي
 آنـان  به ييغذا يها برنامه ريش عجب شهر يها خانواده ييغذا
 آنـان  يفرهنگـ  و ياقتصاد تيوضع با  مناسب كه كند شنهاديپ
 نـه يزم در ييغـذا  مـدون  برنامـه  مداخلـه  و ارائـه  بـا  و شدبا
 مـورد  را آموزان دانش آهن و A نيتاميو افتيدر ها، يمغذ زير

ـ  پژوهشگر قتيحق در .دهد قرار يابيارز ـ ا اثبـات  دنبـال  هب  ني
 گـروه  در آهـن  و A نيتـام يو افـت يدر زانيم كه هست هيفرض

 شـاهد  گـروه  بـه  نـسبت ) ييغذا مدون برنامه افتيدر( آزمون
  .ابدي يم شيافزا) ييغذا مدون برنامه افتيدر بدون(

 
  ها مواد و روش

 آزمون پس صورت هب يشيآزما طرح روش به پژوهش نيا
 در آمـوزان  دانـش  ييغذا ميرژ يابيارز هدف با كنترل گروه با

ـ مقا و نييتع و مداخله از قبل آزمون و شاهد گروه ـ م سهي  زاني
 از بعـد  شـاهد  و آزمـون  گـروه  در يافتيدر A نيتاميو و آهن

  .است شده انجام مداخله
 مدرسـه  چهار به مراجعه با كه بود صورت نيبد كار روش

ـ م از بـوده،  موجود ريش عجب شهر در كه ييراهنما  هـا  آن اني
 را داشـتند  نوشـتن  و خوانـدن  سـواد  حداقل كه خانواده 536

 فرمول به توجه با بعد و كرده مشخص پژوهش جامعه عنوان هب
  نمونه، جمح نييتع
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 از اسـتفاده  بـا  سـاده  يتـصادف  طور هب خانواده 120 تعداد
 پـسر  آموزان دانش يها خانواده انيم از ،يتصادف اعداد جدول
 14-11 فرزندان از يكي همراه هب ريش عجب ييراهنما مدارس
 مدرسه دو انيم از و شدند انتخاب نمونه عنوان به شان،يا ساله

ـ م از و  آزمون گروه در خانواده 60 يتصادف ورتص هب  دو اني
 بـا  كـه  گرفتنـد  قـرار  شاهد گروه در خانواده 60 گريد مدرسه

 مالحظـات  حفـظ  لحـاظ  بـه  .باشـند  نداشته ارتباط گريد كي
ـ اخت پـژوهش  در شـركت  كـه  شد ديتاك نمونه به ياخالق  ياري
 كـه  شد داده نانياطم و ندارند يمنع آن از خروج جهت و است
  .ندارد يخطر آنان يبرا پژوهش انجام

 درآمد، زانيم شغل، ن،يوالد التيتحص سن، نظر از ها نمونه
 ،ياقتـصاد -ياجتمـاع  طبقـه  خـانوار،  بعد ،يواحدمسكون نوع
ـ فر خچـال، ي( غـذا  ينگهدار لهيوس  غـذا  پخـت  ليوسـا  ،)زري

 كـرده،  سرخ پز، آب( غذا كردن آماده روش ,)گاز اجاق فرگاز،(
 ،يهفتگـ  ييغـذا  برنامه نداشتن اي داشتن ،)دهكر سرخ و پز آب

 )وعـده 3،4( ييغذا وعده تعداد ،ييغذا زيپره نداشتن اي داشتن
 افــتيدر زانيــم بــر مداخلــه اثــر شــدن مــشخص لحــاظ هبــ

 گـروه  دو هـر  در قبـل  از گـر  مداخلـه  يرهايمتغ ،يموادمصرف
ـ  يآمـار  آزمـون  كه يطور هب .شدند يساز همسان  يكـا  و يت
ـ  را يدار يعنم اختالف اسكوئر  يرهـا ينظرمتغ از گـروه  دو نيب
  .نداد نشان يبررس مورد

 و انتخاب ابتدا در فرض، آزمون منظور به پژوهش نيا در
 طـرح  بعـد  و شد انجام ها گروه در ها نمونه يتصادف ينيگزياج

 يريگ اندازه سپس و شد اجرا آزمون گروه يبرا يا هيتغذ مدون
 مـواد  افتيدر اطالعات يآور جمع قيطر از طرح ياجرا ريتاث
ـ رژ A نيتاميو و آهن زانيم برآورد و ييغذا  يبـرا  ييغـذا  مي
 نيا در .شد انجام زمان هم و كساني طيشرا تحت ها نمونه تمام
 ابـزار  رهـا، يمتغ پـس  شد، انجام بار كي فقط ،يريگ اندازه طرح
 .نداشـت  ياثـر  قيتحق يها افتهي در آزمون نحوه و يريگ اندازه

 ييغـذا  برنامـه  روز سـه  روزهـا،  ريتاث كنترل يبرا حال نيا با
  .بود جمعه آن روز كي كه شد يبررس ها نمونه

 ادداشـت ي نامـه  پرسـش  دو از ييغـذا  ميرژ يابيارز جهت
 نامـه  پرسش .شد استفاده خوراك ساعته 24 آمد ادي و خوراك

 صرف زمان اول ستون .است ستون 3 شامل خوراك ادداشتي
ـ  ناهـار،  ناهـار،  تـا  وعده نايم صبحانه، شامل كه غذاست  نيب
 نـام  دوم ستون .است صبحانه تا وعده انيم شام، شام، تا ناهار
 از زمـان  هـر  در آمـوز  دانـش  كـه  است عاتيما و ييغذا مواد
 ادداشـت ي مربوطـه  قـسمت  در خـورد  كه را چه هر روز شبانه

 خـورده  مقـدار  و دهنـده  ليتشك ياجزا زين سوم ستون .كند يم
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 نامه پرسش. سدينو يم عدد گرم، مانه،يپ ان،ويل به كه است شده
 اول ستون .است ستون 5 يدارا زين خوراك ساعته 24 آمد ادي
ـ  شرح املك سوم ستون و است ياول مانند دوم و  كـه  دهـد  يم

ـ  بوده خشك حالت شده خورده ييغذا ماده ـ  اي  خـام،  زده، خي
ـ ن آخـر  سـتون  دو در و ... و شـده  كباب تازه  بـا  را مقـدار  زي
  .سدينو يم كيمتر و يخانگ ياارهيمع

 نيبـد  .شد دهيسنج استفاده مورد يابزارها ييايپا و ييروا
 محتـوا  اعتبـار  روش از ابزارها يعلم اعتبار جهت كه صورت
 نيمتخصص و دياسات از تن10 از ينظرخواه با كه شده استفاده

 انجام يبهشت ديشه دانشگاه ييغذا عيصنا و هيتغذ تويانس هيتغذ
 از هـا  داده يگـردآور  ابـزار  يعلمـ  اعتمـاد  جهت .است گرفته
 نيبـد  .است شده استفاده رتبه هم اي معادل يعلم اعتماد روش
 و پژوهـشگر  توسـط  خانواده10 به نامه پرسش ابتدا كه بيترت

 هـا  نمونـه  همان يبرا بالفاصله پژوهشگر همكار توسط سپس
ـ  يبـستگ  هم كه شدند سهيمقا جينتا سپس و شد برده كار هب  نيب
  .بود درصد 85 جيتان

  :كه شد عمل صورت نيبد اطالعات يآور جمع جهت
 نامـه  پرسـش  بـا  آمـوز  دانـش  هـر  يمصرف ييغذا مواد -

 شـد  ثبـت  يمتـوال  روز سـه  در ساعته 24 ادآمدي و ادداشتي
) باشـد  معمول ميرژ ندهينما تواند ينم روز كي ييغذا مصرف(
 جمعه وزر روزها، نيا از يكي كه شد يسع امكان حد تا و] 9[

 يروزهـا  ريسـا  با روز نيا يمصرف يغذاها معموالً رايز باشد
  ].10،11 [است متفاوت هفته

ـ اخت در صـبح  روز هر خوراك ادداشتي نامه پرسش -  اري
ــرار آمــوزان دانــش ــ ق ــتكم نحــوه مــورد در و گرفــت يم  لي
ـ گ انـدازه  يها اسيمق محاسبه شامل كه نامه پرسش  شـامل  يري

 بزرگ، مانهيپ وان،يل ،يمرباخور ققاش مانند يخانگ يارهايمع
 لوگرم،يك مانند كيمتر يارهايمع و ... و عدد كوچك، متوسط،

 هـا  آن از و شـد  داده آمـوزش  ها آن به بود تريل يليم تر،يل گرم،
 سـاعت  24 طـول  در كـه  را ييغـذا  مواد هيكل كه شد خواسته

 ادداشـت ي شـده  نيـي تع محـل  در فرصت نياول در وردندخ  يم
  .كنند

 بـا  پژوهشگر) بعد روز صبح (فوق ساعت 24 يانتها در -
ـ  نامـه  پرسـش  داشتن دست در  منـزل  بـه  سـاعته  24 آمـد  ادي

ـ  مراجعه آموز دانش  آمـوز،  دانـش  مـادر  حـضور  در و كـرد  يم
ـ دق صـورت  هب ادداشتي نامه پرسش از را اطالعات  بـا  يتـر  قي
 بـه  آن ريمقـاد  و غـذاها  پخـت  العمـل  دستور مورد در پرسش
ـ تكم آموز دانش هر يبرا كه نامه پرسش  توسـط  بـود  شـده  لي

 ييغذا باتيترك جداول از استفاده با و شد يم ليتكم پژوهشگر
  . ديگرد يم محاسبه ها آن يمغذ مواد

 را محاسـبات  انجـام  تيقابل كه پرونچوكوادر افزار نرم از -
 گرفتـه  كمك داراست شود يم داده آن به كه يا برنامه اساس بر
 آمـوزان  دانش مصرف ييغذا اقالم كل ابتدا كه يطور هب .]9 [شد

 معمـوالً  كـه  ييغـذا  بـات يترك جداول از سپس و شد مشخص
ـ  را ييغـذا  مـاده  از گرم 100 در موجود يمغز مواد  دسـت  هب

ـ  در و شد استخراج فوق ييغذا اقالم دهند يم  از قـسمت  كي
 مـواد  بـا  همـراه  يخـوراك  مـواد  نيا نام كوادروپرونچ افزار نرم
ـ گرد وارد ها آن از گرم 100 در موجود يمغذ  بـا  سـپس  و دي

ـ ا كـه  يتيقابل به توجه  و ياضـ ير محاسـبات  در افـزار  نـرم  ني
 ضـرب  از استفاده با يا برنامه گر،يد طرف در دارد يزير برنامه

 يطراح يطور برنامه نيا .شد يطراح ياضير جمع و ميتقس و
 سما مقابل در يخوراك ماده مقدار كردن وارد هنگام كه دهيگرد
 در موجود يمغذ مواد كه هيپا يها داده به توجه با افزار نرم آن،

 در موجـود  يمغـذ  مـواد  بودنـد،  ييغذا ماده هر از گرم 100
 ييغـذا  مـواد  كل كه يزمان .كند يم محاسبه را شده وارد مقدار
ـ  وارد آن مناسـب  محل در روز سه در هرفرد يمصرف  شـد  يم
 سپس و محاسبه ريادمق اساس بر ها آن در موجود ييغذا مواد
 مـواد  كـه  جـا  آن از و شوند يم جمع هم با كساني ييغذا مواد
 يبـرا  بودنـد،  روز سـه  بـه  مربوط افزار نرم به شده داده ييغذا
 آمـده  دست هب اعداد ييغذا مواد معمول افتيدر آوردن دست هب
 تمام ريمقاد نمودن وارد با بيترت نيبد و شود يم ميتقس سه به

ـ نها در شده مصرف يها يخوراك ـ م تي ـ كاي نيانگي  مـواد  كي
 كه ديآ يم دست هب فوق روز سه يها يخوراك در موجود يمغذ
ـ  يتلق يمغذ مواد معمول افتيدر عنوان هب مقدار نيا . شـود  يم
]9[.  
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ـ م محاسـبه  از بعـد  - ـ در زاني  A نيتـام يو و آهـن  يافتي

 تـا  شد سهيمقا] 12[ روزانه شده هيتوص زانيبا م  آموزان، دانش
  .شود مشخص مبودك زانيم

ـ پ بـه  مربـوط  اطالعات يآور جمع از بعد -   ييغـذا  نهيشي
 ياقتـصاد  -ياجتمـاع  طبقه شاخص پژوهش، مورد يواحدها

 ياجتمـاع  منزلـت  جدول طبق بر خانواده پدر شغل به توجه با
 خـانواده  پـدر  يشـغل  منزلـت  ران،يا يشهر جامعه در مشاغل
ــره ســپس]. 13 [شــد حــساب ــت اســتاندارد نم  ،شــغل منزل

 جمـع  هـم  بـا  پـدر  آمـد  در و پدر، التيتحص مادر، التيتحص
 رابطـه  ياقتـصاد  -ياجتماع طبقه با خانوار بعد چون و ديگرد

 مجمـوع  از خـانوار  بعـد  استاندارد نمره نيا بر بنا دارد عكس
  .ديگرد كم گريد شاخص چهار استاندارد نمره

 -ياجتماع طبقه عنوان تحت آمده دست هب ريمتغ يرو از -
 آزمون گروه يها خانواده ،ياكتساب نمره به توجه با و ياداقتص
  .شدند ميتقس طبقه سه به

 يهـا  افتـه ي بـه  توجـه  بـا  ييغذا مدون برنامه تينها در -
ـ تغذ آموزش جزوه ،ييغذا نهيشيپ يبررس  هفـت  ارائـه  و يا هي
 ياجتمـاع  ياقتـصاد  طبقـه  بـه  توجـه  بـا  روزانه ييغذا برنامه

 طبقـه  سـه  يبـرا  روزانه ييغذا نامهبر 21 مجموعاً (ها خانواده
 ها خانواده بيترت نيبد. شد ارائه آزمون گروه يبرا )شده نييتع

 يفرهنگ و ياجتماع -ياقتصاد سطح و قهيسل اساس بر آزادانه
 ازين كننده نيتأم كه را گانه هفت ييغذا يها برنامه از يكي خود
  .كرد يم انتخاب را بود آهن و A نيتاميو

 لـزوم  لحـاظ  از روزانـه  هـا  خانواده ماه كي مدت به بعد -
ـ  مـورد  شـده  نيتدو ،ييغذا برنامه تيرعا ـ گ يپ ـ  يري  و يتلفن

   .گرفتند قرار يحضور
 مجـدداً  روز ده فاصـله  بـا  مـاه  يـك  شـت  گـذ  از پس -
 سـاعته  24 آمد ادي نامه پرسش و خوراك ادداشتي نامه پرسش
 سـه  در آزمـون  و شاهد گروه آموزان دانش هيكل يبرا خوراك

 در اطالعـات  ليتحل و هيتجز روش. ديگرد ليتكم يمتوال روز
ـ ا در منتهـا  بـود،  كساني مرحله دو  بـه  توجـه  بـا  مرحلـه  ني

 مصرف ييغذا مواد آهن و A نيتاميو فقط پژوهش يها هيفرض
 بـا  آزمـون  شـاهد  گـروه  دو نيب تينها در و شد محاسبه شده

ـ  يآمار آزمون SPPS افزار نرم از استفاده  اسـكوئر  يكـا  و يت
  .آمد عمل هب

 
  نتايج

 3/28 آمـوزان  دانـش  درصد نيتر شيب دهد يم نشان جينتا
 11 سن در شاهد گروه در درصد 25 و آزمون گروه در درصد
ـ  آزمون و باشند يم يسالگ ـ  يت ـ م نيب  گـروه  دو يسـن  نيانگي

 كـسان ي سـن  نظر از گروه دو و دهد ينم نشان دار يمعن تفاوت
 هـا  نمونـه  حـداكثر  خـانواده  بعد نظر از  )P=86/0( .باشند يم
ـ م و باشـند  يم نفر 5 گروه دو هر در درصد 3/23  بعـد  نيانگي

ـ  كساني گروه دو در خانوار ـ . )p=21/0 (باشـد  يم  نيتـر  شيب
 درصـد  7/46 و آزمـون  گروه در درصد 45 ها خانواده درصد

 سـطح  در ياجتمـاع  -ياقتـصاد  طبقـه  نظر از شاهد گروه در
 ياجتمـاع  -ياقتصاد طبقه نظر از گروه دو و باشند يم متوسط

 ن،يوالــد التيتحــص نظــر از. )P=36/0 (باشــند يمــ كــساني
 55 و آزمـون  گـروه  در درصد 4/53 مادران درصد نيتر شيب

ـ  و ييابتدا التيتحص شاهد گروه در درصد  درصـد  نيتـر  شيب
 3/33 و متوسـطه  التيتحص آزمون گروه در درصد 35 پدران
ـ  تحصالت شاهد گروه در درصد  از گـروه  دو. داشـتند  ييداابت
   )P =49/0. (باشند يم كساني نيوالد التيتحص نظر

 گـروه  در درصـد  3/98 كـه  دهـد  يم نشان جينتا نيچن هم
 ييغـذا  يهفتگـ  برنامـه  شاهد گروه در درصد 7/96 و آزمون
 نشان نظر نيا از را يدار يمعن تفاوت دو يكا آزمون و نداشتند

  )P=55/0( .دهد ينم
ـ م مداخلـه،  از قبل آموزان دانش تيوضع با ارتباط در  زاني

 كي هر روزانه شده هيتوص زانيم با آهن و A نيتاميو افتيدر
ـ  نشان جينتا كه شده سهيمقا ها آن از ـ م دهـد  يم ـ در زاني  يافتي
 ييغـذا  مواد يبررس اساس بر آموزان، دانش آهن و A نيتاميو
ـ در ـ م از ،يافتي ـ  تـر  كـم  اسـتاندار  زاني    A نيتـام يو (باشـد  يم
ـ م و يالملل نيب واحد 657 -+ 1/46  1000 شـده  هيتوصـ  زاني

 شـده  هيتوصـ  زانيم كه يحال در 7/10 آهن و يالملل نيب واحد
  ). است گرم يليم 12
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 ياجـرا  از بعـد  آموزان دانش روزانه آهن افتيدر نيانگيم
ـ يم 45/11 آزمون گروه در ،ييغذا مدون برنامه  در و گـرم  يل
ـ  نآزمو. باشد يم 76/9 شاهد گروه ـ  تفـاوت  يت  را يدار يمعن

ـ  هم ).1 جدول) (>001/0P (دهد يم نشان گروه دو نيب  نيچن
 گـروه  در آمـوزان  دانـش  روزانـه  A نيتـام يو افتيدر نيانگيم

ـ  نيب واحد 7/1003 آزمون  3/515 شـاهد  گـروه  در و يالملل
ـ  آزمون. باشد يم يالملل نيب واحد ـ  تفـاوت  يت  از را يدار يمعن
ـ  نـشان  دوگروه نيب  A نيامتيو افتيدر نيانگيم نظر  دهـد  يم

)001/0P<) (ـ تا پـژوهش  هيفرضـ  بيترت نيبد). 2 جدول  ديي
ـ  مالحظـات  حفـظ  واسطه هب انيپا در .گردد يم  ضـمن  ياخالق

 در هـا  يزمغذير تياهم مورد در شاهد، گروه مادران از دعوت
 و يزمغـذ ير يحـاو  ييموادغـذا  از اسـتفاده  كودكان، سالمت
   .شد داده آموزش آنان به يزمغذير يحاو ييغذا مواد يمعرف

  
 مقايسه ميانگين دريافت آهن روزانه دانش آموزان  در دو گروه .1جدول 

  آزمون و شاهد برحسب ميلي گرم بعد ازمداخله
  گروه

 دريافت آهن
 نتايج آزمون شاهد آزمون

 76/9 45/11 ميانگين

 60 60 جمع
16=Pair T-test  

000/0=p29 =df 

  
ميانگين دريافت ويتامين آ روزانه دانش آموزان  در دو مقايسه . 2جدول 

 گروه آزمون و شاهد برحسب ميلي گرم بعدازمداخله

  گروه
 دريافت آهن

 نتايج آزمون شاهد آزمون

 3/515 7/1003 ميانگين

 60 60 جمع

16=Pair T-test  
000/0=p29 =df 

  
  گيري بحث و نتيجه

ـ م شيافزا ثباع ييغذا مدون برنامه كه نيا به توجه با  زاني
ـ دال اسـت  شـده  آمـوزان  دانش آهن و A يافتيدر ـ موفق لي  تي

ـ ذ عوامـل  كنترل ليدل به ديشا ييغذا مدون برنامه  از باشـد  لي
 ييغذا عادات و غذا مصرف اي رفتار ،يا هيتغذ سبك كه جا آن
 ،يطـ يمح عوامـل  جملـه  از گونـاگون  عوامـل  ريتأث تحت همه

ــوژيزيف ،يفرهنگــ ،ياجتمــاع ــ وامــلع و ،يكيول  قــرار يروان
 آموزش و خانواده، درآمد شغل، رينظ يعوامل ديبا لذا رد،يگ يم

ـ عقا ،يبهداشـت  يباورها ،يا هيتغذ ـ هو ،يمـذهب  دي  ،يقـوم  تي
 توجـه  مـورد   ...و التيتحص سن، ،ينينش روستا اي ينينش شهر
 مـذكور  عوامـل  شده يسع زين پژوهش نيا در ].14 [رديگ قرار
 بـر  عوامـل  نيا ريتأث و شود گرفته نظر در كساني گروه دو در
 نـد يفرآ در كـه  يعـوامل  از گريد يكي. شود حذف جينتا يرو
 يبررسـ  در باشد، يم سن است موثر يا هيتغذ يازهاين و هيتغذ
 ييغـذا  مصرف مصرف مورد  در) 2001 (همكارانش و يل كه
 افـت يدر در سـن  ريمتغ ريتأث دادند انجام آن در مؤثر عوامل و

   .]15 [باشد يم دار يمعن يمغذ مواد اكثر
 طـور  همـان  شده توجه زين عامل نيا به پژوهش نيا در كه

ـ  كـسان ي سن نظر از گروه دو شده ذكر جينتا در كه  باشـند  يم
 ،يا هيتغذ نهيشيپ يبررس بر مشتمل ييغذا مدون برنامه عالوه هب

 يبرا دسترس در ييغذا يها برنامه شنهاديپ و يا هيتغذ آموزش
 بـه . ديگرد يطراح ياقتصاد ،ياجتماع طبقه سه در ها خانواده
 يمتفـاوت  يهـا  روش و ابزارهـا  ،ييغذا مصرف يابيارز منظور

 ها روش نيا نيتر مهم كه دارد وجود اطالعات يآور جمع يبرا
 روش -2. ]16 [خـوراك  بـسامد  نامه پرسش -1 : از عبارتند

 خـوراك  ساعته 24 يجار ادداشتي اي ثبت -3 ثبت و نيتوز
ـ يترك روش -5 خـوراك  سـاعته  24 آمـد  ادي -4  ،15،17 [يب

 يآور جمـع  دقـت  بـردن  بـاال  يبـرا  زين پژوهش نيا در .]18
ـ ترك از پـژوهش  تيمحـدود  كـاهش  و اطالعات  روش دو بي

ـ  و خـوراك  سـاعته  24 يرجـا  ادداشتي  سـاعته  24 آمـد  ادي
ـ  اسـت،  شده استفاده خوراك ـ  كـه  دارد امكـان  يول  رغـم  يعل

ـ دق كـه  ييغذا وادم باشد پژوهشگر، داتيتاك  نـشده  نوشـته  قي
 پـژوهش  نيا يها تيمحدود از كه باشد شده فراموش اي باشد

 گـروه  يبرا تواند يم طيشرا نيا كه جا آن از اما .باشد تواند يم
 كـاهش  را ياحتمـال  تيمحـدود  لذا باشد آمده شيپ هم شاهد

 مـواد  افـت يدر نيانگيم در شده جاديا راتييتغ نيبنابرا دهد يم
  . داد نسبت هيتغذ مدون برنامه ريتاث به توان يم را يمغذ

 كمبـود  كنتـرل  منظور به كه يا مطالعه يط) 1994 (وادهاوا
 در سال 7-12 كودكان در ييغذا مداخله قيطر از A نيتاميو
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 24 نامـه  پرسـش  قيطر از ييغذا ميرژ دادند، انجام هندوستان
ـ ارز مورد روز سه يط در خوراك ساعته  و گرفتـه  قـرار  يابي

 ارزان ييغذا مواد ارائه قيطر از ييغذا يا مداخله برنامه ريتأث
 قـرار  يبررسـ  مورد بودند كاروتن -C يحاو كه يمحل متيق

 روزانـه  مـصرف  كـه  داد نـشان  مطالعه نيا جهينت تاًينها گرفت،
 يحـاو  دسـترس  قابـل  متيق ارزان ييغذا مواد از يكم مقدار

C- نيتاميو كمبود و يريگ شيپ به تواند يم كاروتن A  كمـك 
ـ ن )1385( همكـاران  و محمدصـالح . ]19[ كند  يبررسـ  در زي

 علوم دانشگاه دختر دانشجويان غذايي رژيم تحليلي -توصيفي
 ها ماكرونوترينت انرژي؛ دريافت ميزان نظر از كردستان پزشكي

 خـوراك  سـاعته  24 يادآمـد  نامـه  پرسـش  از هـا  ريزمغذي و
 مطالعـه  نتايج و كرده دهاستفا ها داده يآور جمع يبرا ساعته24

 ماننـد  هـا  ويتـامين  و مغـذي  مواد برخي دريافت كه داد نشان
 بوده بدن نياز مورد حداقل از تر كم فوليك اسيد و روي كلسيم؛
 و سبزيجات و لبنيات كمبودها؛ رفع براي كرده شنهاديپ و است؛
 آبـادي  نجـم  .]20 [شـود  گنجانـده  آنـان  غذاي برنامه در ميوه
 هـا  ريزمغذي دريافت وضعيت بررسي در زين )1384( يومولو

 از اسـتفاده  با دانشجويان غذايي رژيم در) امالح و ها ويتامين(
 گـردآوري  خـوراك،  آمـد  ياد ساعت 24 استاندارد نامه پرسش

 افزار نرم از استفاده با اطالعات آناليز. گرفت صورت اطالعات
 و هـا  ويتـامين  دريافـت  ميـزان  و انجـام  DFP تغذيه تخصصي

 كمبـود  يـا  كفايت و مقايسه RDA شده توصيه مقادير با امالح
ــشخص ــد م ــا و گردي ــشان جينت ــه داد ن ــزان ك ــت مي  درياف
 در اسـيد  پنتوتنيـك  نيز و اسيدفوليك و E, A , Cهاي ويتامين
 ميـانگين  و بـوده  ناكـافي  RDA شده توصيه مقادير با مقايسه
 خـي بر دانـشجويان  غـذايي  رژيـم  در نيز امالح دريافت ميزان

 كلـسيم،  دريافت ميانگين كه طوري هب دهد، مي نشان را كمبودها
 بـين  در روزانه غذايي رژيم دريافتي پتاسيم نيز و منيزيم آهن،

 بررسـي  در )1383( يسـربند  .]21 [داشت كمبود دانشجويان
 فقر آنمي كاهش منظور به شده ارايه بهداشت آموزش پايداري

 نشان حاصله نتايج وزشيآم برنامه اجراي  از بعد سال دو آهن
 نظـر  در آزمون پيش با را بعد سال دو پيگيري نتايج اگر كه داد

 نظر از ولي. باشد مي آموزش مدت بلند تاثيرات گر بيان بگيريم

 بـا  بعـد  سـال  دو پيگيـري  نتـايج  مقايـسه  (آمـوزش  پايداري
 و طلبـد  مـي  را آموزشـي  برنامـه  تداوم و استمرار) آزمون پس
 آگـاهي  بردن باال با زمان هم كه است نكته اين مويد چنين هم

 جهـت  مناسـب  زمينـه  و الزم امكانـات  و تسهيالت اي، تغذيه
 يها افتهي. ]22 [شود فراهم شخصي مهارت و دانش از استفاده

 نيا از دارد يخوان هم حاضر پژوهش يها افتهي با قاتيتحق نيا
ـ  را هـا  ميكرونوتريونـت  مصرف تياهم كه جهت  بـه  تـوان  يم
 آمـوزش  بر عالوه .كرد گوشزد شانيها خانواده و آموزان دانش

ــان ييراهنمــا و ــه آن ــ و دســترس در ييغــذا مــواد ب  از يغن
ـ تأ قيتحق يها هيفرض كه نيا به توجه با ها، ونتيكرونوتريم  ديي

 بـر   ييغـذا  برنامـه  ارائـه  كه گرفت جهينت توان يم است، شده
 قيتـشو  و ييغـذا  عـادات  ,ياقتصاد و ياجتماع سطح اساس
 در و آهـن  و A نيتاميو از يغن يغذاها مصرف به ها خانواده

 افـت يدر شيافـزا  در دسـترس،  قابل و متيق ارزان حال نيع
 بـوده  مؤثر ها خانواده ييغذا مصرف بهبود و آهن و A نيتاميو

 نظـر  در بـا  هيتغذ مدون طرح كه نيا به توجه با آخر در .است
ـ  يدسترسـ  قابل يا هيتغذ منابع گرفتن ـ  ارائـه  يمحل  گـردد،  يم

ـ ن كـشور  منـاطق  ريسـا  در طرح نيا ريتاث گردد يم شنهاديپ  زي
 نظـر  از خـانواده  ييغـذا  ميرژ تيكفا نيچن هم و شده يابيارز

 صـورت  مدرسـه  نيسـن  دختر و پسر فرزندان يازهاين برآورد
  .رديگ

  
  قدرداني تشكر و

پـرورش   بدين وسيله ازمعاونت محترم پژوهشي آموزش و
آمـوزان و     محترم مدارس راهنمايي و دانش     مديران عجب شير، 

 از و فراهم نمودنـد   هاي آنان كه امكان انجام تحقيق را       خانواده
معاونت محترم پژوهشي دانـشگاه تربيـت مـدرس بـه جهـت              

  .آيد ميبه عمل قدرداني  و كمال تشكر حمايت مالي،
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Introduction: Nutrition is the most important aspect for healthy and disease in children and 

adolescents. This pre-experimental study was performed to evaluate the efficacy of developed dietary 
intervention programmed package in vitamin A and iron received in school children. 

Materials and Methods: This study was performed on 120; 11-14 years old children along with 
their families were randomly recruited and divided in two experimental and control groups from 
Ajabshir Junior high Schools. Families' dietary history and dietary data from students by means of 
three consecutive 24-hour diet records and recalls before and after intervention were collected. Data 
collection has done by nutritional table and quaderprounch. Factors such as age, education level, job, 
income, type of home matched. Dietary intervention programmed package contained on role of 
vitamin A and iron received in growth and healthy, introducing sources of vitamin A and iron in 
nutrition and take 7 nutritional plans based on socio-economical level for families (21 plans for 3 
levels). This plan flowed up for 30 days and the 2 questionnaires measured again in 2 groups. 

Results: The baseline data indicated that intake of most micronutrients were below the 
Recommended Dietary Allowance after the intervention period. Vitamin A and iron intakes of the 
experimental subjects were significantly higher than those of the control group (P< 0.001).  

Conclusion: These results indicate that encouraging the consumption of rich but cheap and locally 
available dietary sources of vitamin A and iron can prevent vitamin A and iron deficiencies in school 
children. Thus to prevent micronutrients deficiencies, were commend establishing dietary intervention 
programs availability of foods and communities according to their cultural and socioeconomic status. 

 
Keywords: School age children, Dietary programmed package, Vitamin A, Iron 
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