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سابقه و هدف :موضوع تغذیه در کودکان و سنین بالندگی عالوه بر نقش سالمت ساز و حیات بخش خود ،می تواند در
بهبود جریان رشد و پیشگیری از بروز عفونت ها مؤثر باشد .لذا ،این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر ارتقای
رفتارهای سالم تغذیه ای در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه در سال  95انجام گردید.
مواد و روش ها :پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود که تعداد  135دانش آموز مقطع ابتدایی از طریق نمونه گیری
تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل در آن شرکت کردند .اطالعات مطالعه حاضر توسط یک پرسشنامه روا و پایا در دو
مرحله قبل و بعد از مداخله در حیطه های آگاهی ،نگرش ،عملکرد و متغیرهای جمعیتی جمع آوری شد .داده ها توسط
نسخه  13نرم افزار آماری  SPSSو با استفاده از آزمون آماری تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :نتایج مطالعه در خصوص مقایسه نمرات متغیرهای آگاهی ،نگرش و عملکرد گروه آزمون قبل و بعد از مداخله
آموزشی حاکی از افزایش معنی دار نمرات بود ( ،)P > 1/111ولیکن اختالف معنی داری در این نمرات قبل و بعد از مداخله
گروه کنترل مشاهده نشد (.)P < 1/15

نتیجهگیری :نتایج مطالعه نشان داد که مداخله آموزش موجب تغییر مثبت و فزآینده بر آگاهی ،نگرش و به ویژه رفتار
دانش آموزان در موضوع تغذیه سالم شده است .با توجه به بستر مناسب آموزش در مدرسه و کم هزینه و اثربخش بودن
آموزش تغذیه ای ،لزوم تعمیم این گونه برنامه های آموزشی ضروری به نظر می رسد.

مقدمه
غذا و تغذیه یکی از اساسیترین و مهمترین نیازهای بنیادی
جامعه بشر است [ ]1که باعث رفاه و برقراری سالمت افراد جامعه
در طول حیات قبل از تولد تا سالمندی میشود [ ،]3 ,2بدن
انسان برای حفظ متابولیسم پایه خود نیاز به انرژی دارد که این
انرژی را میتوان با مصرف غذا تأمین کرد [ .]4دوران کودکی و
نوجوانی دو دوره کلیدی در شکلگیری عادات تغذیهای افراد در
طول زندگی هستند [ ]5و بسیاری از این الگوهای غذایی که در
دوران کودکی و نوجوانی شکل میگیرند [ ،]6در دوران بعدی
زندگی کمتر قابل تغییر است [ .]7عادات غذایی در فرهنگها،
نژادها ،جنسیتها و مناطق مختلف جغرافیایی با هم متفاوتاند
[ .]8عادات غلط غذایی یکی از عوامل مهم کمبود عناصر مغذی،
به ویژه کلسیم و ویتامینهای  C ،A ،Bو سوء تغذیه پنهان یا
آشکار و در نتیجه ایجاد تغییرات رفتاری در نوجوانان است [.]9
کودکان در نتیجه الگوهای غذایی نادرست در معرض خطر
عوارض و مشکالتی همچون آنمی فقر آهن ،چاقی و اختالالت

گوارشی و پوسیدگی دندانی در کوتاه مدت و بیماریهای مزمن
و خطرناک قلبی-عروقی ،سرطان و سکتههای قلبی و مغزی و
دیابت در درازمدت هستند [ .]11بیش از یک ششم بیماریها
در جهان ناشی از سوء تغذیه است که این رقم در بعضی از مناطق
محروم ممکن است به یک سوم نیز برسد [ .]11در کشور ایران
همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه عوامل خطرساز و
همچنین ابتال به بیماریهای غیرواگیر رو به افزایش و سن ابتال
رو به کاهش بوده است و به عالوه سلیقه غذایی کودکان و
نوجوانان جامعه ما به جای غذاهای سنتی و میان وعدههای
غذایی ساده به سوی مواد پرکالری و فاقد ارزش غذایی کافی
گرایش پیدا کرده است [ ]12و سوء تغذیه انرژی-پروتئین و
کمبود ریزمغذیها ،به عنوان مهمترین مشکالت تغذیهای به
شمار میآید [ .]13نتایج مطالعهای در استرالیا نشان داد که
تبلیغات تلویزیونی تنقالت ،بر روی نگرش و رفتار کودکان در
خصوص مصرف مواد غذایی کم ارزش مؤثر میباشد [ .]14تغذیه

سمیه ابراهیمی و همکاران

صحیح عامل مهمی در یادگیری است و باعث رشد تحصیلی و
افزایش بازدهی در سرمایه گذاری آموزشی و در نهایت بهره وری
ملی میشود [ .]15تغذیه صحیح و متناسب بودن برنامه غذایی
یکی از شرایط الزم برای حفظ سالمتی کودکان به ویژه در سنین
مدرسه است [ .]16مطالعه  Feunekesو همکاران مؤید تأثیر
تغذیه دوران نوجوانی بر سلیقههای غذایی و عادتهای تغذیهای
دوران بزرگسالی است [ .]17آموزش از عوامل توسعه و پیشرفت
جامعه است و به مددجویان این امکان را میدهد که با آگاهی از
مراقبتهای پیشگیرانه با رفاه بیشتری در محیط اجتماعی خود
زندگی کنند [ .]18اجرای برنامه آموزش تغذیه در مدارس،
راهکاری مناسب برای افزایش آگاهی و نگرش و اصالح رفتارهای
غلط تغذیهای است [ .]21 ,19باید از طریق آموزش ،دانش و
مهارت الزم برای قادرسازی دانش آموزان در جهت انتخاب تغذیه
مناسب فراهم آید تا منجر به بهبود سالمت آنان شود [ .]21دانش
آموزان به دلیل شرایط خاصی که دارند میتوانند در فراگیری
آموزش و انتقال آن به جامعه نقش بسزایی ایفا کنند [ .]22پس
برنامهریزی برای اجرای برنامههای آموزشی دارای اهمیت به
سزایی بوده [ ]23و ضمن مقرون به صرفه بودن از لحاظ
اقتصادی ،جزء یکی از اولویتهای سازمان بهداشت جهانی و
سیاست گذاران بهداشت جامعه در منطقه محسوب میگردد
[ .]24این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر ارتقای
رفتارهای سالم تغذیهای در دانش آموزان طراحی و اجرا شد.
مواد و روشها
در این مطالعه نیمه تجربی در سال تحصیلی ،1394-1395
تعداد  131نفر از دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر
کرمانشاه که از طریق نمونه گیری چند مرحلهای انتخاب شدند،
شرکت داشتند .جهت نمونه گیری ابتدا به صورت تصادفی از
مناطق سه گانه آموزش و پرورش شهر کرمانشاه ،دو مدرسه
انتخاب و سپس در هر مدرسه ،همه دانش آموزان پایه پنجم
ابتدایی وارد مطالعه شدند .در ادامه دانش آموزان بصورت تصادفی
به دو گروه آزمون و کنترل (هر گروه  65نفر) تقسیم شدند .قابل
ذکر است که بعد از توضیح اهداف پژوهش و بیان بینام بودن
پرسشنامه و محرمانه ماندن اطالعات ،دانش آموزان پس از کسب
رضایت کتبی از والدین وارد مطالعه شدند .این مطالعه مصوب
کمیته اخالق پزشکی دانشگاه تربیت مدرس با شناسه
 IR.TMU.REC.1394.211میباشد .در مرحله نخست این
مطالعه ،پیش آزمون از دانش آموزان گروه آزمون و کنترل در
مدرسه محل تحصیل گرفته شد .همچنین  4هفته پس از اجرای
مداخله آموزشی آگاهی ،نگرش و عملکرد تغذیهای دانش آموزان
هر دو گروه در قالب پس آزمون مورد ارزیابی قرارگرفت .ابزار
گردآوری دادهها شامل پرسشنامه و مشتمل بر مشخصات
جمعیت شناختی ( 9سؤال) و پرسشنامههای  46سؤالی آگاهی،
18

نگرش و عملکرد تغذیه ای دانش آموزان بود .روایی و پایایی این
پرسشنامه توسط شاه محمدی مورد تأیید قرار گرفته است [.]25
پرسشنامه آگاهی شامل  16سؤال سه گزینهای بود که به گزینه
غلط نمره  ،1گزینه نمیدانم نمره  2و گزینه صحیح نمره  3تعلق
میگرفت .کسب نمره باالتر حاکی از آگاهی بیشتر دانش آموزان
از رفتارهای صحیح تغذیهای و فواید رعایت این رفتارها بود.
نگرش با  12سؤال با طیف لیکرت  5گزینهای (کامالً موافقم =
 ،5موافقم =  ،4نه موافق و نه مخالف =  ،3مخالفم =  ،2کامالً
مخالفم =  )1اندازه گیری گردید که کسب نمره باالتر حاکی از
نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به انجام رفتارهای صحیح
تغذیهای بود .رفتارهای تغذیهای نیز با  9سؤال با طیف نمره
گذاری  1تا  4بود که نمره باالتر به صحیحترین و باالترین امتیاز
تعلق گرفت .برای بررسی روایی علمی ابزار از روش روایی صوری،
روایی محتوایی و پانل خبرگان استفاده شد .میانگین نسبت روایی
محاسبه شده برای کل پرسشنامه برابر با  %87و نیز میانگین
شاخص روایی برابر با  %85بود .همچنین در روایی صوری امتیاز
تأثیر  2/78محاسبه شد .پایایی علمی پرسشنامه نیز با روش
آزمون -بازآزمون (ضریب همبستگی پیرسون)  1/81و محاسبه
همبستگی درونی آلفای کرونباخ  1/82تعیین گردید .محتوای
آموزشی شامل کلیاتی درباره تغذیه مناسب ،اهمیت تغذیه میان
وعدهها ،انواع میان وعدههای سالم و ناسالم ،مضرات تنقالت و
فست فود و برنامه غذایی مناسب و جایگزین بود .جهت اجرای
مطالعه پس از هماهنگی با مدیران مدارس ،توسط کارشناس
آموزش بهداشت جلسات به مدت  4روز پشت سر هم و هر روز
 45دقیقه مداخله به اجرا در آمد .در جلسه اول سخنرانی در
قالب داستان و شعر که مرتبط با موضوع مطرح شده بود توسط
کارشناس آموزش بهداشت انجام شد .برای جلسه دوم نمایش
فیلم آموزشی در خصوص مضرات نوشابه ،غذاهای خیابانی،
انیمیشن غذای سالم و غیره در نظر گرفته شده بود که به مدت
 45دقیقه برای دانش آموزان پخش گردید .بعد از دیدن هر تیزر
آموزشی پرسش و پاسخ انجام و نکات مهم یادآوری میشد .جلسه
سوم شامل ایفای نقش و نمایش عملی در خصوص عملکرد
صحیح تغذیهای بود و دانش آموزان در قالب بازی و نمایش عملی
میان وعدههای سالم و ناسالم را یادآوری کردند .در جلسه چهارم
هم ایفای نقش و پرسش و پاسخ انجام گردید .در نهایت
جملههای کوتاه آموزشی از زبان خود دانش آموزان ،در برگههایی
نوشته و نکات مهم در همان جلسه یادآوری گردید .عالوه بر این
یک جلسه آموزشی نیز در خصوص اهمیت تغذیه و میان
وعدههای سالم و ناسالم برای والدین و معلمان برگزار گردید و از
طریق تماسهای تلفنی جمالت آموزشی در فاصله زمانی  4هفته
به آنها اطالع رسانی شد و معلمان جملههای کوتاه آموزشی را در
هر هفته 2 ،یا  3بار پای تخته نوشته و توضیح میدادند .در جلسه
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اولیا و انجمن ،که والدین کلیه دانش آموزان در جلسه حضور
داشتند نقش و اهمیت تغذیه میان وعدهای سالم توسط
کارشناس به والدین آموزش و پمفلت آموزشی به آنها تحویل داده
شد .هدف از برنامهء آموزش والدین ،جلب همکاری و مشارکت
فعال آنها در طول تحقیق بود .قابل ذکر است که دانش آموزان
گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند .دادههای این
مطالعه پس از جمعآوری اطالعات با استفاده از نسخه  13نرم
افزار  SPSSو با استفاده از آزمونهای آماری کای دو ،تیتست،
همبستگی پیرسون و همبستگی اسپیرمن در سطح معنیداری
کمتر از  1/15مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها
در این مطالعه نیمه تجربی ،دانش آموزان شرکت کننده در
پایه پنجم ابتدایی تحصیل میکردند  .میانگین (انحراف معی ار)
سن شرکت کنندگان گروه آزمون و کنترل به ترتیب
( )11/89±1/66و ( )11/16±1/66بود .طبق یافتهها ،شغل
 43/1درصد از پدران در گروه آزمون کارمند و شغل 67/7

درصد از مادران گروه آزمون خانه دار بود .در گروه کنترل نیز
 43/1درصد پدران دارای شغل آزاد و  78/5درصد مادران
خانهدار بودند .یافتهها نشان داد که دو گروه از نظر سن ،شغل
پدر ،شغل مادر ،نوع محل سکونت ،ر تبه تولد و الگوی مصرف
مواد غذایی همسان بودند ( )P < 1/15ولیکن اختالف
معنیداری از نظر سطح تحصیالت پدر و مادر بین دو گروه
مشاهده گردید ( .)P > 1/15نتایج آزمون تی زوجی جهت
مقایسه میانگین نمرات متغیرهای مورد بررسی در گروه
کنترل قبل و بعد از مداخله آموزشی در جدول  ،1حاکی از
عدم افزایش معنیدار در میانگین نمرات آگاهی (= 1/487
 ،) Pنگرش ( ) P = 1/326و رفتار ( ) P = 1/123پس از مداخله
آموزشی بود .با اینحال طبق یافتههای جدول  ، 2مقایسه
میانگین نمرات متغیرهای مورد بررسی در گرو ه آزمون قبل و
بعد از مداخله آموزشی دال بر افزایش معنیدار میانگین نمرات
آگاهی ،نگرش و رفتار پس از مداخله آموزشی بود (> 1/111
.) P

جدول  :5مقایسه میانگین متغیرهای آگاهی ،نگرش و رفتار در گروه کنترل قبل و بعد از مداخله
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

65
65

42/38
42/51

3/59
3/59

آگاهی
قبل
بعد
قبل
بعد

میانگین
1/123

1/42

65
65

51/22
51/91

3/19

1/246
65
65

26/63
26/88

1/487

1/326

7/19
7/93

رفتار
قبل
بعد

تغییرات
انحراف معیار

1/692

نگرش

سطح معنی داری

1/123

1/61

5/17
5/64
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متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آگاهی
قبل
بعد

65
65

42/74
46/69

2/81
1/66

قبل
بعد

65
65

52/35
58/42

5/91
2/22

قبل
بعد

65
65

25/31
32/26

4/53
3/56

تغییرات
میانگین

انحراف معیار

3/954

2/26

6/162

نگرش

6/954

رفتار

سطح معنی داری

5/31

3/52

>1/111

>1/111

>1/111
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سمیه ابراهیمی و همکاران

بحث
به طور کلی بررسی انجام شده در مورد وضعیت تغذیهای دانش
آموزان داخل کشور نشان دهنده پایین بودن میزان آگاهی و
عملکرد تغذیهای این گروه سنی بوده و بیشتر محققین بر لزوم
آموزش تغذیه تأکید داشتهاند [ .]27 ,26نتایج این مطالعه نشان
داد که آگاهی ،نگرش و رفتار دانش آموزان مورد پژوهش در ارتباط
با مصرف میان وعده سالم قبل از اجرای مداخله آموزشی پایین
بود ،ولی بعد از اجرای آموزش به طور معنیدار افزایش یافته بود.
این نتایج با یافتههای مطالعه نظری و همکاران در بین دانش
آموزان  9تا  12ساله چابهار که با هدف تغییر رفتار مربوط به
مصرف پفک ،آدامس و لواشک انجام شده بود ،همخوانی دارد [.]28
در پژوهش حاضر آگاهی مرتبط با سالمت تغذیهای دانش آموزان
گروه آزمون بعد از مداخله آموزشی به طور معنیداری افزایش یافته
بود ،در صورتی که در گروه کنترل شاهد چنین تغییری نبودیم.
یافتههای پیش آزمون حاکی از آن است که آگاهی تغذیهای دانش
آموزان در حدی نبوده است که منجر به رفتار تغذیهای سالم شود
و رسانههای جمعی نیز قادر به افزایش آگاهی عمومی کودکان و
نوجوانان درخصوص رفتارهای صحیح تغذیهای نبودهاند.به نظر
میرسد در سیستم آموزشی کشور هنوز آموزش تغذیه سالم در
مدارس جایگاه خود را باز نیافته و نیاز به برنامهریزی آموزشی
جهت تغییر و ارتقاء رفتار اجتناب ناپذیر است .در همین راستا،
نتایج مطالعهای در ایرلند که با هدف بررسی تأثیر روش آموزشی
کودک به کودک در افزایش میان وعدههای بهداشتی مصرفی در
دانش آموزان ابتدایی انجام شده بود ،دال بر افزایش میزان آگاهی
دانش آموزان در خصوص میان وعدهها پس از اجرای مداخله
آموزشی بود .در این مطالعه همچنین نسبت برابری از گروه
کنترل و آزمون قادر به تشخیص میوه ،سبزیجات ،ساندویچ و
ماست کم چرب ،شیر و آب به عنوان مواد غذایی سالم جهت
میان وعده بودند [ .]29در پژوهش حاضر نگرش مرتبط با سالمت
تغذیهای نیز در دانش آموزان گروه آزمون بعد از مداخله آموزشی
به طور معنیداری افزایش یافته بود ،در حالی که این تغییر در
گروه کنترل معنیدار نبود .از این رو به نظر میرسد برنامه
آموزش بهداشت توانسته است تأثیری مثبت بر نگرش دانش
آموزان در زمینه اهمیت تغذیه داشته باشد .نتایج مطالعات زیادی
با یافتههای پژوهش حاضر همسو بوده و تأثیر مثبت آموزش را
بر نگرش افراد گزارش کردهاند [ .]25 ,19این نتایج اهمیت
نگرش ،باورها و اعتقادات دانش آموزان در شکل گیری رفتارهای
صحیح تغذیهای را نشان میدهد.
در پژوهش حاضر رفتار مرتبط با سالمت تغذیهای دانش آموزان
به عنوان هدف اصلی آموزش بهداشت بعد از مداخله آموزشی در
گروه آزمون به طور معنیدار افزایش داشت .در همین راستا،
مطالعات زیادی تأثیر مثبت آموزش بر رفتار تغذیهای افراد را
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گزارش کردهاند [ .]27-25با توجه به نتایج این مطالعه آموزش
ترکیبی (نمایش فیلم و ایفای نقش و سخنرانی) در این مقطع
سنی مؤثر بوده است .در روش نمایش فیلم میتوان قوه تخیل
کودک را به کار گرفت و او را با مسأله آموزش به صورت کاربردی
درگیر نمود .ایفای نقش یکی از روشهای آموزشی است که به
طور گسترده برای آموزش مهارتهای ارتباطی استفاده میشود.
در این روش فرد خود را در موقعیت مورد نظر قرار میدهد و آن
گونه که الزم است رفتار میکند .به این ترتیب او چگونگی
برخورد با موقعیتها و مشکالت موجود در این شرایط خاص را
میآموزد .در ایفای نقش چهار عنصر تفکر ،احساسات ،بصیرت و
عملکرد درگیر هستند و این عوامل در کنار هم باعث افزایش
تأثیر ایفای نقش در آموزش ارتباطات میشوند [ .]31در روش
سخنرانی هم به دلیل امکان پرسش و پاسخ ماندگاری موضوع
آموزشی مطرح میشود [ .]31یافتههای این پژوهش با نتایج
مطالعه دهداری و همکاران که نشان داد روشهای مشارکتی
نظیر بحث گروهی و ایفای نقش و نیز روشهای سمعی بصری
نظیر فیلم و تصویر کارایی بیشتری در ارائه مطالب آموزشی به
دانش آموزان داشتهاند ،همسویی دارد [ .]32همچنین نتایج
مطالعه محامد و همکاران نیز نشان داد که روش ایفای نقش در
مقایسه با روش سخنرانی کارآیی مؤثرتری در عملکرد دختران
در دوران قاعدگی دارد .در واقع یکی از دالیل مهم مؤثر بودن
ایفای نقش فراهم شدن فرصت مناسب برای مشارکت بیشتر
دانش آموزان میباشد .چرا که در روش کالسیک فراگیران در
موضع انفعال قرار گرفته و امکان مشارکت به صورت گسترده
برای آنان فراهم نیست [ .]31در دیگر مطالعات نیز دست
آوردهای مشابه با نتایج پژوهش حاضر گزارش شده است [,31
.]32
در پژوهش حاضر مصرف میوه ،مصرف نان و پنیر ،سبزیجات ،عدم
مصرف کیک و شکالت ،عدم مصرف نوشابه ،عدم مصرف انواع سس
و خیار شور و عدم مصرف انواع غذاهای آماده در گروه آزمون قبل و
پس از مداخله آموزشی اختالف معنیداری داشت .همچنین میانگین
مصرف و عدم مصرف مواد غذایی در گروه آزمون قبل و پس از
مداخله تفاوت معناداری داشته و پس از مداخله وضعیت مطلوبتری
یافته بود .از آنجایی که عادات و الگوهای تغذیهای در سنین پیش
دبستان و دبستان شکل میگیرد و رفتارهای صحیح تغذیهای در این
دوران بر تندرستی سالهای بعد تأثیر میگذارد ،همچنین محیط
مدرسه نقش بسیار مهمی در انتقال عادات تغذیهای سالم یا ناسالم
به ویژه در زمینه مصرف میان وعدههای غذایی دارند ،ضرورت اجرای
برنامههای آموزش تغذیه در مدارس بیش از پیش مورد تأکید قرار
میگیرد .در پژوهشی که با استفاده از مواد آموزشی و با هدف افزایش
آگاهی و نگرش کودکان نسبت به مصرف میوه و سبزیجات انجام
شده بود ،محققان بعد از  9ماه پیگیری افزایش آگاهی افراد نسبت
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نتیجهگیری
،نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر مثبت آموزش بر روی آگاهی
نگرش و عملکرد دانش آموزان در خصوص مصرف میان وعده
 این مطالعه ضرورت طراحی مطالعات درازمدت و انجام.سالم بود
اقدامات جدی برای اصالح مصرف میان وعده و شیوه زندگی
 دانش آموزان و همه افراد جامعه.درکودکان را روشنتر مینماید
باید نسبت به اصالح رفتارهای تغذیهای نامطلوب تشویق شده و
.با آموزش تغذیه عادتهای صحیح غذایی را فراگیرند
تشکر و قدردانی
این مقاله بخشی از اطالعات پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در دانشکده علوم پزشکی
 بدین وسیله از همه عزیزانی که.دانشگاه تربیت مدرس میباشد
برای انجام این مطالعه با تیم تحقیق همکاری نمودند تشکر و
.قدردانی میگردد

 همچنین نتایج.]33[ به مصرف میوه و سبزیجات را گزارش کردند
مطالعهای در یونان که با هدف افزایش آگاهی دانش آموزان و
والدینشان در زمینه رفتارهای تغذیهای و در قالب برنامه بهداشت و
 نفر از دانش آموزان مدارس4171 تغذیه به مدت دو سال در بین
LLL  حاکی از تأثیر برنامه آموزشی بر سطح،ابتدایی انجام شده بود
و تری گلیسرید خون شرکت کنندگان گروه مداخله و ارتقاء اطالعات
بهداشتی والدین و دانش آموزان و همچنین افزایش فعالیت بدنی آنها
 در هند نیز نشانDongre  نتایج مطالعه، در همین راستا.]34[ بود
داد که ارائه رویکرد مداخلهای در آموزش بهداشت قاعدگی به
دختران موجب تغییر قابل توجهی در دانش و عملکرد آنها میگردد
 پژوهش حاضر دارای محدودیتهای همچون تفاوت در.]35[
،ویژگیهای دموگرافیک دانش آموزان و مدت کوتاه مطالعه بود
ولیکن بطور کلی نتایج موید این مطلب بود که با اصالح الگوی تغذیه
میتوان سالمت دانش آموزان را تأمین و نسلی سالم و فعال را برای
.آینده جامعه پرورش داد
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Abstract
Background and Objectives: Nutrition is important during childhood for growth and to
help prevent infections and other diseases and educational interventions will be effective.
The aim of this study was to examine the effect of educational intervention on promoting
healthy eating behaviors among primary school students of Kermanshah City, Iran.
Materials and Methods: In this semi-experimental study, 135 primary school students
were randomly allocated into intervention and control groups. Data were collected using
a valid and reliable questionnaire before and after the intervention in the areas of
knowledge, attitude, practice and demographic variables. Data were analyzed using Chisquare, and paired t test with the SPSS 13 software.
Results: Results showed that after the educational intervention the mean scores of
knowledge, attitudes and practice were increased significantly in the experimental group
(P < 0.001), but not in the control group (P < 0.05).
Conclusions: The results of this study showed that the educational intervention was
effective in creating positive changes in knowledge, attitude and especially behaviors of
the students about healthy eating. According to the appropriate education in schools and
low-cost and effective nutritional education, the need to extend this type of training
programs seems necessary.
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