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  چکیده

ارتقاء میوه و سبزیجات در  علی رغم اهمیت مصرف. تثبیت می گردد شکل گرفته و نوجوانی زندگی در دورهسبک :زمینه و هدف

موانع لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین  .در سطح مطلوبی نمی باشدنوجوانان  دراین گروه از مواد غذایی مصرف  سطح سالمتی،

 .انجام شددرك شده مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دختر دبیرستان هاي شهر قوچان 

انی شهر قوچان به روش نمونه دبیرستنفر از دانش آموزان دختر  400انجام شد،  1392که در سال در این مطالعه مقطعی :روش

استفاده  و با جمع آوري شد هداده ها از طریق پرسشنامه اي که روایی و پایایی آن مورد تأیید بود. دو مرحله اي انتخاب شدند گیري

 .و آزمون آماري آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت SPSS18از نرم افزار آماري 

درصد دانش آموزان 8/20موانع درك شده در . بود) 0-100 نمرات دامنه( 06/49±02/18نگین نمره موانع درك شده میا:یافته ها

بیشترین موانع درك شده، گران بودن میوه، عدم آموزش توسط معلم و مربی  .درصد زیاد بود3/17درصد متوسط و در 62کم، در 

 . بین موانع درك شده با تحصیالت والدین، شغل والدین، وضعیت اقتصادي و بعد خانوار ارتباط آماري معنی داري مشاهده شد. دندبو

 یپیشنهاد می شود دانش آموزان.بودند مهمترین موانع درك شده گران بودن میوه و عدم آموزش توسط معلم و مربی:نتیجه گیري

به عنوان گروه هاي که خانواده هایشان داراي وضعیت اقتصادي ضعیفی هستند، تحصیالت پایین تري دارند و پرجمعیت هستند 

 . در این گروه ها صورت گیرددرك شده و مداخالت مقتضی به منظور کاهش موانع  شدهشناسایی آسیب پذیر 

  هدانش آموزان، میوه، سبزیجات، موانع درك شد:کلید واژه ها
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  مقدمه 

نوجـوانی را مـی تــوان یکـی از مهمتــرین دوره هـاي زنــدگی     

مـی   شکل گرفتـه و تثبیـت  که سبک زندگی در این دوره  دانست

نوجوانان سـرمایه هـاي آینـده و آینـده سـازان جوامـع        .)1(گردد

هستند وامروزه پرداختن به سالمت نوجوانان از برنامه هـاي داراي  

در اولویت سالمت و پزشکی پیشگیري در دنیا محسوب می شود، 

یکنواخت دوران کودکی به طور ناگهانی  رشد نسبتاًه نوجوانی دور

نیازهاي تغذیه اي ویژه اي  افزایش می یابد و این تغییرات ناگهانی

مصـرف مقـادیر مناسـب میـوه و     از طرفی  .)2،3(کندرا ایجاد می 

پیشگیري از مهم سبزیجات در رژیم غذایی روزانهیکی از روشهاي 

هـا و ارتقـاء سـطح سـالمتی بـه ویـژه در دوره نوجـوانی        بیماري 

راد را فـ تغذیه ناقص آسیب پذیري ا این درحالی است که )4(است

بیماري هاي انگلی افزایش می دهدو بر قـدرت بـدنی و    در مقابل

ذهنی فرد تاثیر گذاشته و بهره گیري از برنامـه هـاي تحصـیلی و    

مصــرف میــوه و ســبزي در  .)5،6(آموزشــی را کــاهش مــی دهــد

پیشگیري از بیماري هاي عمده نظیر بیماري هاي قلبی عروقـی و  

ش نقـ دسـتگاه گـوارش    به ویـژه سـرطان هـاي   سرطان ها  برخی

سـرطان هـاي دسـتگاه    %19 بـه طـوري کـه    ،مهمی ایفا می کنـد 

سکته هاي مغزي به جهـت  %11از بیماري هاي قلبیو %13گوارش،

در مطالعات مختلف فواید . )7(مصرف کم میوه ها و سبزي هاست

مصرف میوه و سبزیجات مورد تأکید قـرار گرفتـه اسـت از جملـه     

Reiss   مصـرف میـوه و   بـا افـزایش در   در مطالعه اي  نشـان داد

در مطالعـه   ).8(سبزي احتمـال بـروز سـرطان کـاهش مـی یابـد      

روزبهانی با آموزش افراد به دانستن میزان مصـرف میـوه وسـبزي    

مـی تــوان زایمــان زودرس را پــیش بینــی و بــا مشــاوره مناســب  

 4میران دریافت روزانـه بـیش از   در مطالعه میر.)9(پیشگیري کرد

بیماري هـاي قلبـی و عروقـی    سهم میوه و سبزي با کاهش خطر 

مصرف میوه و سبزي در  بسیار زیاد علیرغم فواید .)10(مرتبط بود

نظیـر  درستی و کاهش بار بیمـاري هـا، عـواملی    بهبود وضعیت تن

هزینه باالو عدم درآمد کافی،در دسترس نبودن و نداشتن آگـاهی  

در . مهمی دارنـد  نقش جاتدر عدم مصرف میوه و سبزی ...کافی و

 گـروه  غـذایی  مـواد  مصـرف  اند مطالعات مختلف نشان دادهایران 

 هـرم  توصـیه  با مقایسه در در دانش آموزان نوجوان سبزي و میوه

  .)12،11(کمتراست توجهی قابل صورت به غذایی راهنماي

ــان دختــر از   از طرفــی مصــرف میــوه و ســبزیجات در نوجوان

اهمیت زیادي برخوردار است چرا که بهبود وضـعیت تغذیـه ایـن    

، می تواند به کاهش مشـکالت  بارداري گروه قبل از ورود به دوران

 نجامد و از تأثیرات نـامطلوب ران بارداري، زایمان و شیردهی بیدو

دلیـل اهمیـت    به همچنین. )9،13(بر روي جنین پیشگیري نماید

نسل بعـد و   رفتارينقش نوجوانان دختر در شکل گیري الگوهاي 

بـه عنـوان    آن ها بر سالمت نسل هاي بعـدي  رفتاريتأثیر الگوي 

، الگوهاي رفتـاري مـرتبط در ایـن گـروه از اهمیـت      مادران آینده

  )14(بسیار باالیی برخوردار است

موانع عمده در بین گروه ها دور از دسـترس   Yehدر مطالعه 

 Coxو در مطالعه )15(هزینه باال و نداشتن زمان کافی بود ،بودن

عـدم مصـرف میـوه وسـبزیجات     در  موانع اقتصادي نقـش مهمـی  

در بسـیاري کشـور هـاي رو بـه      این در حالی است که.)16(داشت

توسعه اقتصادي عامل عمده کاهش ابتال و افزایش طول  ،پیشرفت

لذا برنامه هـاي دولـت    .)5(عمر و بهبود کیفیت زندگی بوده است

را در زمینـه مصـرف    سـودمند تـري   در این زمینه می تواند اثرات

از طرفی به منظور برنامه ریزي و  )17(میوه و سبزیجات ایفا نماید

ضـعیت مصــرف میــوه و  انجـام مــداخالت مناسـب بــراي ارتقــاء و  

سبزیجات بررسی موانع مصرف این گروه از مواد غذایی ضروري به 

در سالهاي اخیـر  نظر می رسد، با توجه به این که به نظر می رسد

مورد بررسـی قـرار    موانع مصرف میوه و سبزي در نوجوانان ایرانی

لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین موانع درك شده مصـرف  نگرفته 

جات در دانش آمـوزان دختـر دبیرسـتان هـاي شـهر      میوه و سبزی

 .قوچان طراحی و اجرا شد

  مطالعه روش

کـه   استتحلیلی-این مطالعه از نوع مقطعی با رویکرد توصیفی

مـورد مطالعـه در ایـن پـژوهش      جامعـه .انجام شـد  1392درسال 

معیـار ورود بـه   . دختر دبیرستانی شهر قوچان بودند اندانش آموز

در ایـن   .رژیم غذایی معـین بـود  مطالعه نداشتن دوره درمانی و یا 

اسـتفاده شـد بـدین     اي مطالعه از روش نمونـه گیـري دو مرحلـه   

صورت کههردبیرستان به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شد و از 

دبیرسـتان بـه    4قوچـان،   شـهر  دولتی دخترانه دبیرستان11بین 

سپس براسـاس حجـم هـر خوشـه     . شدندصورت تصادفی انتخاب 

که بـدین   تعداد نمونه متناسب با آن بصورت تصادفی انتخاب شد

حجم نمونه با توجه به  .نفر مورد مطالعه قرار گرفتند 400صورت 

=N رابطه
��.��

�� ،  =7/16Sکـه در ایـن رابطـه    . انجام شدمحاسبه

96/1Z= 7/1و d=در نتیجـه، حجـم نمونـه   . ر گرفتـه شـد  در نظ 

نفـر   400منظور افزایش توان آزمـون   نفر برآورد گردید که به370

  .مورد بررسی قرار گرفتند

ابـزار گــردآوري داده هــا پرسشـنامه خودایفــا بــود کــه در دو   

قسمت تنظیم شده بود؛ بخش اول مشخصات دموگرافیـک شـامل   

 حصـیالت سن، سال تحصیلی، رشته تحصیلی، تحصـیالت پـدر، ت  
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وضعیت اقتصادي خانوار و بعـد خـانوار   در،مادر، شغل پدر، شغل ما

و  موانع درك شـده بـود   سوال 8شامل ،بود، بخش دوم پرسشنامه

تنظیم شده خیر  و اي آن در یک طیف شامل بله، تاحديگزینه ه

ک جلسـه آموزشـی بـراي    قبل از تکمیل پرسـش نامـه هـا یـ    .بود

گزار شد و در رابطه با قسمت هاي مختلف پرسش پرسش گران بر

شیوه تکمیل آن به آنها آموزش داده شد و داده ها از طریق  نامه و

  .پرسشگران آموزش دیده جمع آوري گردید

جهت تعیین روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوي اسـتفاده  

که ابتدا پرسشنامه با اسـتفاده از کتـب و منـابع    دین ترتیب شد ب

ر ن و متخصصان قـرا اختیار کارشناسادر  معتبر تهیه شده و سپس

 جهـت تعیـین  . ن ها در پرسشـنامه اعمـال شـد   گرفت و نظرات آ

در یـک   پایایی پرسشنامه از آزمون آلفاي کرونباخ اسـتفاده شـدو  

تکمیـل  نفر از دانش آموزان  20 توسط پرسشنامه ، مطالعه پایلوت

  .مورد تأیید قرار گرفت/. 71وپایایی پرسشنامه با ضریب آلفايشد 

موانـع درك  :بـدین صـورت بـود    شیوه تجزیه و تحلیل داده ها

سوال و گزینه هـاي آن در یـک طیـف شـامل بلـه،       8داراي  شده

 و 1، تاحـدي کـد   2تاحدي، خیر می باشد که به گزینه بلـه کـد   

 16تا  0بین  بدین ترتیب دامنه نمرات تعلق گرفت،خیر کد صفر 

کد گذاري مجـدد   در موارد الزم.تراز شد 100بود و نمره نهایی از 

انع وشد، به طوري که نمره بیشتر بیانگر مانجام یا معکوس سازي 

با توجه به این کـه دامنـه میـانگین نمـرات     . درك شده بیشتر بود

تـا   0، میـانگین هـاي بـین    بـود  100تـا   0بین موانع درك شـده 

 بـه عنـوان   67.99تـا   34، کـم موانع درك شـده   به عنوان 33.99

موانع درك شـده  به عنوان  100تا  68متوسط و  موانع درك شده

داده هـا بـا اسـتفاده از نـرم افـزار آمـاري        .در نظر گرفته شد زیاد

SPSS18مـورد تجزیـه و تحلیـل    آزمون آماري آنالیز واریـانس  و

به عنـوان سـطح معنـی داري    P<0.05 و مقدار آماري قرار گرفت

و کلیـه افـراد    هرسشنامه هـا بـدون نـام بـود    پ. در نظر گرفته شد

و اطالعات افراد بـه   بصورت آگاهانه و با رضایت وارد تحقیق شدند

  .صورت محرمانه نزد محققین باقی خواهد ماند

  یافته ها

دانـش آمــوز دختـر دبیرســتانی مــورد    400در ایـن مطالعــه   

اي پـژوهش میـانگین سـنی    بر اساس یافته ه. بررسی قرار گرفتند

 19وبیشـترین   14وکمتـرین سـن    16.11± 1.076دانش آمـوزان 

در رشته انسانی %29.3دانش آموزان در سال دوم و %34. سال بود

ــد   ــیل بودن ــه تحص ــغول ب ــدر    .مش ــیالت پ ــطح تحص ــر س از نظ

مــادران دانــش %48.8داراي مــدرك ابتــدایی وراهنمــایی و 46.5%

مادران خانه %84.8. ابتدایی وراهنمایی بودند آموزان داراي مدرك

داراي وضـعیت  %60.5. ان داراي شـغل آزاد بودنـد  پدر%47.3دار و 

داراي بعد خـانوار  %59.3از نظر بعد خانوار .بودند اقتصادي متوسط

  .)1جدول(نفر بودند 7-5

بـود، بـدین    06/49±02/18میانگین نمره موانـع درك شـده   

موانـع درك   .داشتترتیب موانع درك شده در سطح متوسط قرار 

درصد متوسـط و در  62درصد دانش آموزان کم، در 8/20شده در 

  .درصد زیاد بود3/17

  

  مشخصات دموگرافیک رستانی برحسبتوزیع فراوانی دانش آموزان دختر دبی:1جدول

  مادر  پدر  

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  

  سطح تحصیالت

  8/16  67  8/7  31  بیسواد

  8/48  195  5/46  186  ابتدائی وراهنمایی

  3/19  77  3/25  101  دیپلم

  5  20  5/11  46  فوق دیپلم

 3/10 41  3/8  33  لیسانس وبیشتر

  -   -  8/0 3 نامشخص

  100  400  100  400    جمع

  درصد  فراوانی    

  شغل پدر

  15  60  کارگر

  3/47  189  آزاد

  5/3  14  بیکار

  3/0  1  سایر

 5 20 فوت شده

  100  400    جمع
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 مشخصات دموگرافیک انش آموزان دختر دبیرستانی برحسبتوزیع فراوانی د:1جدولادامه 

  درصد  فراوانی    

  شغل مادر

  8/84  339  خانه دار

  5/13  54  کارمند

  5/1  6  سایر

  3/0  1 فوت شده

  100  400    جمع

  درصد  فراوانی    

  وضعیت

  اقتصادي

  13  52  ضعیف

  5/60  242  متوسط

 5/26 106 خوب

  100  400    جمع

  درصد  فراوانی    

  بعد خانوار

4-2  110  5/27  

7-5  237  3/59  

 3/13 53 و بیشتر 8

  100  400    جمع

  

یـوه،  بیشترین موانع درك شده، گـران بـودن م   2جدولطبق 

ــی   ــم و مرب ــط معل ــوزش توس ــدم آم ــع درك   ع ــرین موان و کمت

مربوط به آگاهی از روش صحیح ضدعفونی میوه و سبزیجات شده

  . و گران بودن مواد ضدعفونی کننده میوه و سبزیجات بود
  

  و سبزي بطه با میوهموانع درك شده در دانش آموزان دختر دبیرستانی مورد مطالعه در رامیانگین نمره : 2جدول 

  Mean±SD  موانع درك شده

  07/1±/68  بودن سبزي گران

  57/1±/61  میوه گران بودن 

  /44±/57  روش صحیح ضد عفونی کردن میوه وسبزیجات آگاهی از 

  /67±/76  مواد ضد عفونی کننده میوه وسبزي گران بودن 

  /79±/78  تهیه وآماده کردن سبزي براي خوردن دشوار بودن 

  38/1±/75  مربی بهداشت در رابطه با فواید مصرف میوه وسبزي ها / توسط معلمان در مدرسهآموزش 

  /90±/82  مکان فروش میوه وسبزیجات از محل سکونت دور بودن  

  02/1±/81  کتاب ها ومنابع آموزشی در زمینه فواید مصرف میوه وسبزیجات بودن در دسترس 

  .)است 2تا  0بین  نمرات قابل اکتساب میانگین دامنه(نمره بیشتر نشان دهنده موانع درك شده بیشتر می باشد*

  

از دیـدگاه دانـش    بین گران بودن قیمت میـوه  3طبق جدول 

با تحصیالت پدر، تحصیالت مادر، وضعیت اقتصادي و بعد  آموزان

خانوار ارتباط آمـاري معنـی داري وجـود داشـت، بـه طـوري کـه        

به سوال گران بودن میوه در دانش آموزانی که پدر و » پاسخ بلی«

مادر آن ها بی سواد بودنـد، دانـش آمـوزانی کـه از نظـر وضـعیت       

ضعیفی بودند و دانش آموزانی که بعـد خـانوار   اقتصادي در سطح 

  .نفر و بیشتر بود، بیشتر بود 8آن ها 
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  مشخصات دموگرافیک نسبت به گران بودن قیمت میوه با ارتباط بین دیدگاه دانش آموزان: 3جدول

  مادر  پدر  

  

  پاسخ ها  پاسخ ها

  بلی

  )درصد(تعداد

  تاحدودي

  )درصد(تعداد

  خیر

  )درصد(تعداد

  بلی

  )درصد(تعداد

  تاحدودي

  )درصد(تعداد

  خیر

  )درصد(تعداد

سطح 

  تحصیالت

  %)6(4  %)16.4(11  %)77.6(52  %)3.2(1  %)19.6(6  %)77.4(24  بیسواد

ابتدائی 

  وراهنمایی
133)71.5(%  46)24.7(%  7)3.8(%  140)71.8(%  50)25.6(%  5)2.6(%  

  %)7.8(6  %)36.4(28  %)55.8(43  %)6.9(7  %)29.7(30  %)63.4(64  دیپلم

  %)0(0  %)70(14  %)30(6  %)6.5(3  %)45.7(21  %)47.8(22  فوق دیپلم

 %)29.3(12 %)34.1(14 %)36.6(15  %)27.3(9  %)42.4(14  %)30.3(10  لیسانس وبیشتر

P-value0.0001> 0.0001>  *آزمون  

    

  پاسخ ها

  بلی

  )درصد(تعداد

  تاحدودي

  )درصد(تعداد

  خیر

  )درصد(تعداد

  وضعیت

اقتصادي 

  خانواده

  %)0(0  %)15.4(8  %)84.6(44  ضعیف

  %)1.7(4  %)25.6(62  %)72.7(176  متوسط

 %)21.7(23 %)44.3(47 %)34(36 خوب

P-value0.0001>  *آزمون 

  

  بعد خانوار

4-2  64)58.2(%  35)31.8(%  11)10(%  

7-5  148)62.4(%  77)32.5(%  12)5.1(%  

 %)7.5(4 %)9.4(5 %)83(44 و بیشتر 8

P-value0.005  *آزمون 

P-valueآزمون*
    Chi-square 

  

اما بین موانع و متغیر .)p=0.121(بین موانع و متغیر سن رابطه معنی داري وجود ندارد نشان داد یانسآزمون آنالیز وار 4طبق جدول 

  . ،درآمد خانوار و بعد خانوار رابطه معنی داري وجود داردشغل پدر، تحصیالت پدر ،تحصیالت مادر ، شغل مادر

  

ه و سبزي در دانش آموزان بر حسب میانگین و انحراف معیار موانع درك شده در رابطه با میو:4جدول 

  ).100تا  0نمره قابل اکتساب بین (متغییرهاي دموگرافیک

  *p-value  رانحراف معیا  میانگین    

  سن

15 -14 

17 -16  

19 -18  

36/46  

87/49  

19/52  

20.05  

17.07  

16.81  

P=0.121 

F=2.12 

  تحصیالت پدر

  بیسواد

  ابتدائی و راهنمایی

  دیپلم

  فوق دیپلم

  لیسانس و بیشتر

05/57  

99/52  

46/47  

34/43  

38/32  

11.71  

17.81  

16.25  

17.5  

16.12  

P<0.0001 

F=13.90 
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متغییرهاي ه و سبزي در دانش آموزان بر حسب رابطه با میومیانگین و انحراف معیار موانع درك شده در :4جدول ادامه 

  ).100تا  0نمره قابل اکتساب بین (دموگرافیک

  

  مادر تحصیالت

  بیسواد

  ابتدائی و راهنمایی

  دیپلم

  فوق دیپلم

  لیسانس و بیشتر

13/55  

82/51  

12/45  

75/43  

97/35  

18.03  

16.46  

17.07  

17.20  

18.99  

 

P<0.0001 
F=10.75 

  شغل مادر

  خانه دار

  کارمند

  سایر

99/50  

15/37  

50  

17.31  

18.54  

12.5  

P<0.0001 

F=14.68 

  شغل پدر

  کارمند

  کارگر

  آزاد

  بیکار

  سایر

24/40  

14/51  

04/53  

25/56  

5/62  

17.21  

17.08  

17.2  

14.91  

 -  

P<0.0001 

F=11.23 

  وضعیت اقتصادي

  ضعیف

  متوسط

  خوب

12/56  

15/53  

26/36  

19/14  

05/16  

79/17  

P<0.0001 

F=45.11 

  بعد خانوار

4-2  

7-5  

  وبیشتر8

35/43  

10/50  

25/56  

18.02  

17.37  

17.76  

P<0.0001 
F=10.61 

  One Way ANOVAآزمون  *  

  

  بحث

دختر دبیرستانی از نظر موانع موجود  اندر این مطالعه دانش آموز

 .در مورد عدم مصرف میوه و سبزیجات مورد بررسی قرار گرفتند

، به ترتیب بیشترین موانع درك شده،موانع درك شدهدر بین 

، در ندبود عدم آموزش توسط معلم و مربی و گران بودن میوه

نیز گران بودن میوه ها مانعی در عدم مصرف  Coxمطالعه 

 نیز هزینه باالي میوه و سبزیجات) 15(Yehدر مطالعه، )16(بود

از طرفی در مطالعه هزاوه اي به نقش پر  .از موانع عدم مصرف بود

رنگ مدارس در زمینه ایجاد رفتارهاي مناسب تغذیه اي در دانش 

آموزان تأکید شده و عدم وجود کتاب هاي آموزشی و امکانات 

مانع تشخیص داده تغذیه اي در بوفه مدارس به عنوان یک 

  ). 18(شد

از آنجا که یکی از عواملی که برروي مصرف میوه وسبزي تاثیر 

 درلذا کاهش قیمت میوه می تواند ، گذار است قیمت آنها میباشد

در تأثیر مطلوبی داشته باشد، از سوي دیگر افزایش مصرف میوه 

از (صورتی که افراد سالمتی را به عنوان یک چیز با ارزش بپذیرند

معموالً )اهداف آموزش بهداشت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی

در اولویت بندي خریدها و مدیریت خرید تغییرات مطلوبی روي 

خواهد داد و تا حدي می توان بر این مانع غلبه کرد لذا اجراي 

بهداشت در این زمینه ضروري به نظر  برنامه هاي بنیادي آموزش

عدم آموزش  در مطالعه حاضر ، این در حالی است کهمی رسد

توسط معلم و مربی بهداشت در زمینه مصرف میوه و سبزیجات از 

در این زمینه بود لذا به نظر می رسد اهمیت  عمهمترین موان

مصرف میوه و سبزیجات و الگوهاي صحیح تغذیه اي براي 

ربیان بهداشت مدارس به درستی تبیین نشده است معلمان و م

تشکیل کالس هاي آموزشی براي معلمان در زمینه فواید میوه لذا 

گنجاندن متون آموزشی مرتبط با فواید مصرف میوه ، وسبزیجات

نصب پوسترهایی ، وسبزیجات در کتاب هاي درسی دانش آموزان

کتابچه  تهیه ،در زمینه فواید مصرف میوه وسبزیجات درمدرسه

 دهاي آموزشی وپمفلت وتوزیع آنها در بین دانش آموزان می توان

  .نمایدآموزان کمک  دانشدر ه وسبزيبه افزایش مصرف میو

، عدم نزدیکی و دسترسی ،موجود نبودن Nagoدر مطالعه

 عدم اطمینان ،داشتن آگاهی و آموزش تغذیه مناسب در مدارسن

و زمان بر بودن ، هزینه بر بودن از سالم بودن میوه ها و سبزیجات

در عدم  درك شده در زمینه تهیه میوه و سیزیجات از جمله موانع

بعد از مداخله در مطالعه توسلی از طرفی .)19(مصرف بود
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 ).20(موانع درك شده مشاهده شد درداري ی معن تغییرآموزشی 

مداخالت آموزشی می تواند نقش مهمی همانطور که ذکر شد لذا 

  .ارتقاء وضعیت تغذیه اي دانش آموزان ایفا نمایددر 

کمترین موانع درك شده در مطالعه حاضر مربوط به آگاهی از 

روش صحیح ضدعفونی میوه و سبزیجات و گران بودن مواد 

اگرچه موارد مذکور جزء  .ضدعفونی کننده میوه و سبزیجات بود

یوه و کمترین موانع بودند اما آگاهی از شیوه صحیح ضدعفونی م

سبزیجات اهمیت بسیار زیادي در رفتار جامعه در این زمینه 

دارد، چرا که حتی موارد بسیار کم از بیماري هاي انگلی و سایر 

جامعه بیماري هاي منتقله از این مواد غذایی موجب تغییر نگرش 

در زمینه مصرف این مواد غذایی می شود چرا که از طریق نشر 

صرف میوه و سبزیجات و انتقال اطالعات در زمینه رابطه م

منفی ایجاد خواهد  یبیماري هاي مختلف در بین مردم، نگرش

اصالح نمود، لذا به نظر می  آن را به سادگی نمی توان کهشد 

  .رسد آموزش این موضوعات نیز می بایست مد نظر قرار گیرد

 با افزایش سطح تحصیالت والدین، میانگین نمرهدرمطالعه حاضر 

را براي درك تحصیالت باال افراد  .کاهش یافتموانع درك شده 

، )21(بهداشتی خویش و یافتن راه حل ها توانا می سازد تمشکال

چرا که مهارت هاي حل مسأله با افزایش سطح تحصیالت افزایش 

می یابد از طرفی معموالً تحصیالت باالتر شرکت در فعالیت هاي 

اجتماعی را تسهیل می کند و با اجتماعی و یا به عبارتی سالمت 

توجه به این که افزایش دایره ارتباطات اجتماعی، شرایط را براي 

حل مشکالت فراهم می نماید، از این طریق نیز افراد با تحصیالت 

در  .باالتر، بهتر می توانند موانع و مشکالت را برطرف نمایند

نیز با افزایش سطح تحصیالت  )22(و صالحی )20(مطالعه توسلی

در  .میزان مصرف میوه و سبزي بیشتر گزارش شد ،والدین

 وفراهم نمودن سبزیجات در خانواده ها تاثیر زیادیNagoمطالعه

به  ).19(داشتندبه مصرف سبزیجات فرزندان ترغیب همچنین 

طور کلی ذکر دو نکته در این زمینه ضروري به نظر می رسد اوالً 

که سطح تحصیالت والدین آن ها پایین  ینش آموزاندامی بایست 

تر مورد توجه ویژه قرار است به عنوان گروه هاي آسیب پذیرتر 

گیرند و ثانیاً افزایش سواد سالمت جامعه که در سیاست هاي 

کالن نظام سالمت کشور نیز از اهداف اصلی است، از طریق فعال 

نمودن مدارس و دانش آموزان در این زمینه مورد توجه قرار 

  .  گیرد

وضعیت بین میانگین موانع درك شده با  در مطالعه حاضر

، به طوري که با بهبود داري مشاهده شدطه معناابر اقتصادي

در مطالعه  .وضعیت اقتصادي موانع درك شده کاهش یافت

میزان مصرف روزانه میوه و  با افزایش درآمد ماهیانه )22(صالحی

و مهمترین موانع عوامل اقتصادي و فشار بر  یافتافزایش سبزي 

همچنین در مطالعه  .شداقتصاد شخصی یا خانوادگی ذکر 

Middaugh خوردن رژیم غذایی سرشار از میوه و سبزیجات

این تفاوت ها با  تأکید شد وشت ارتباط مستقیم با درآمد دا

در .)23(آموزش قابل جبران است د و باوتحصیالت متعادل می ش

 )16(بودگران بودن میوه ها مانعی در عدم مصرف  Coxمطالعه 

از جمله موانع در عدم دریافت میوه و  Giskesدر مطالعه  و

نگه داري بود و همچنین افراد کم درآمد  مشکلسبزي قیمت و

و  شتندکمتر تمایل به افزایش در مصرف میوه و سبزیجات دا

رابطه معنی داري  میوه و سبزیجات با درآمد در مصزف تنوع

ي در دسترس بودن میوه ها Vereeckenدر مطالعه .)24(داشت

در )25(داري با مصرف میوه ها داردارتباط معنا متنوع

براي مصرف مانعیباالي میوه و سبزیجات  هزینهنیز Yehمطالعه

علی رغم  در مطالعه اي نشان داد عفري راد از طرفی .)15(بود

به سبزي هاي تازه با  وجود بازارهاي محلی و دسترسی مداوم

میزان قابل توجهی  به مصرف این مواد غذایی ،قیمت مناسب

پایین بود که این کاهش مصرف ناشی از عدم عالقه بعضی 

ف بعضی انواع سبزي ها مانند دختران نوجوان به مصر

، البته )26(بود،کرفس و بعضی انواع سبزي هاي خورشتی هویچ

کیفیت پایین  و آلوده بودن میوه ها و سبزیها به  مطالعه ايدر 

هستند و استفاده از کودهاي انواع علف کش ها که سرطان زا 

 .)15(ددنشیمیایی موانعی براي مصرف میوه جات و سبزیجات بو

الزم براي در  تسهیالتاهم نمودن رفلذا به نظر می رسد عالوه بر 

، نظارت ها بر قیمت میوه ها و سبزیجات دسترس بودن و تعدیل

فرآیند تولید میوه و سبزیجات نیز می بایست دقیق تر و جدي تر 

مطالعات جامعه شناسی و رفتارشناسی نیز در  چنین هم ،باشد

زمینه الگوي تغذیه اي صورت گیرد، چرا که به نظر می رسد 

ر حال گذار از وضعیت وضعیت تغذیه و به ویژه تغذیه نوجوانان د

به الگوهاي ناسالم است بدین صورت که به تدریج تغذیه سالم 

هنجار شده و غذاهاي  غذاهاي آماده و فست فودها تبدیل به یک

سالم و به ویژه مصرف آن ها در مدرسه، به یک رفتار تغذیه اي 

ناهنجار تبدیل می شود، از طرفی با توجه به این که دانش آموزان 

دختر امروز مادران فردا هستند، شکل گیري الگوهاي تغذیه اي 

نادرست در آنها، موجب شکل گیري رفتارهاي تغذیه اي ناسالم 

عد خواهد شد، لذا انجام مطالعات و مداخالت بنیادي در ب در نسل

  .این گروه هدف ضروري به نظر می رسد
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 والدین در مطالعه حاضربین میانگین موانع درك شده با شغل

به طوري که در بین شغل هاي  داري مشاهده شد یرابطه معن

ش ذکر شده در این پژوهش باالترین موانع درك شده در دان

، ومادران آن ها خانه دار بودند که پدر آنها بیکارآموزانی بود 

معموالً به علت ارتباط بین شغل، تحصیالت و . مشاهده شد

لذا . درآمد، شغل نیز تأثیر زیادي در عملکردهاي بهداشتی دارد

آنها بیکار و به ویژه دانش  پیشنهاد می شود دانش آموزانی که پدر

ها خانه دار هستند به  ر و مادران آناآموزانی که پدر آنها بیک

در سیاست هاي  .مورد توجه قرار گیرند ،عنوان گروه هاي هدف

ه کارهاي کالن نیز باالبردن سطح اشتغال و به ویژه اشتغال زنان ب

  ).5(را فراهم می کندارتقاء سالمتی جامعه  باتمفید موج

و بعد خانوار رابطه معنا  درك شده بین موانعدر مطالعه حاضر

، به طوري که با افزایش بعد خانوار موانع درك شتداوجود داري 

در خانواده هاي فقیر به علت پایین بودن  .شده افزایش یافت

فرزندان  سطح آگاهی و عدم دسترسی به منابع بهداشتی تعداد

فقر و بعد خانواده ارتباط دو طرفه لذا بین  بیشتري وجود دارد

د بیشتري دهان و افزایش بعد خانوار به معناي تعدا)6(دارند

و تهیه غذاي کمتر براي هر یک از اعضاي  باز،ثابت ماندن درآمد

لذا پیشنهاد  .)27(است وکاهش ضریب هوشی کودکان خانواده

که داراي خانوارهاي پرجمعیت هستند به  یمی شود دانش آموزان

عنوان گروههاي آسیب پذیر مورد توجه ویژه اي قرار گیرند و 

مداخالت مقتضی به منظور کاهش موانع درك شده در این گروه 

  .صورت گیرد

از محدودیت هاي این مطالعه می توان به خود گزارش دهی 

زیادي از  همچنین با توجه به این که معموالً بخش. اشاره نمود

ده است، موانع درك شده از موانع درك شده مربوط به خانوا

  .خانواده ها مورد بررسی قرار نگرفت دیدگاه

  

  نتیجه گیري

بیشترین موانع درك شده به ترتیب، گران بـودن  حاضر در مطالعه

کمتـرین موانـع   .میوه و عدم آموزش توسط معلـم و مربـی بودنـد   

آگـاهی از روش صـحیح    درك شده در مطالعه حاضـر مربـوط بـه   

ضدعفونی میوه و سبزیجات و گران بودن مواد ضـدعفونی کننـده   

با توجه به ارتباط بین موانع درك شـده بـا    .میوه و سبزیجات بود

تحصیالت والدین، شغل والدین، بعد خانوار و وضـعیت اقتصـادي،   

پیشنهاد می شود دانش آموزان که خانواده هایشان داراي وضعیت 

پایین تري دارنـد و خـانواده   فی هستند، تحصیالت اقتصادي ضعی

آنها پرجمعیت هستند مـورد شناسـایی قـرار گیرنـد و مـداخالت      

و همــاهنگی بــا نهــاد هــاي  آمــوزش هــاي تغذیــه اياز  مقتضــی

، به منظور کاهش موانع در ایـن گـروه هـا صـورت گیـرد      حمایتی

همچنین آموزش معلمـان و مربیـان و جلـب همکـاري آن هـا در      

  .دانش آموزان ضروري به نظر می رسد آموزش

  تشکر و قدردانی

نویسندگان این مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از 

مسووالن و معلمان مدارسی که در انجام این مطالعه همکاري 

همچنین از دانش آموزان مورد مطالعه . نموده اند، اعالم می دارند

نمودند، قدردانی می که با حوصله و دقت در این مطالعه مشارکت 

 .گردد
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Abstract 

Background and Aim: Life style is formed in adolescence period. Despite the importance of fruit and 

vegetable consumption (FVC) in promoting health, FVCin adolescents is not in a desirable level, so the 

present study was done with the aim of determining perceived barriers (PB) of FVC among female high 

school students.  

Material and Methods: This is a cross-sectional study that was conducted in 2013. Four hundred female 

high school students in Gochan were selected by using two stage sampling method. Data were collected 

through a valid and reliable questionnaire. Data were analyzed by using SPSS18 software and one- way 

ANOVA. 

Results: Mean score of PB was 49.06±18.02 (score between 0-100). PB in 20.8% of the students was in a 

low level, 62% in a moderate level and in 17.3% was in a high level. Expensiveness of fruit and lack of 

education by teachers were the most important PB, respectively. There was a significant association between 

PB and parents’ educational level, parent’s job and economic status and number of household.  

Conclusion: Expensiveness of fruit and lack of education by teachers were the most important PB.It is 

therefore recommended that students with lower economic status, lower parents’ educational level and 

students with large household be identified, and appropriate intervention should be done to decrease PB.  

Keywords: Perceived Barriers, Students, Fruit, Vegetable 


