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ارائـه  . ت جامعه است   سالم ي فكري و به عبارتي ركن اساس      ،تغذيه مناسب از مهم ترين نيازهاي تامين سالمت جسمي        :  مقدمه �
رژيم غذايي مناسب به كودكان، نگهداري و توزيع مطلوب، همچنين كنترل محل نگهداري و توزيع مواد غـذايي در مـدارس بـسيار             

ه و توزيع مواد غذايي به دانش آمـوزان و ميـزان آگـاهي    ض بر نحوه عربررسي كنترل و نظارت با هدف  لذا پژوهش حاضر     .مهم است 
.  انجام گرفتخرم آبادي اولياء و مربيان مدارس ابتدايي تغذيه اي بهداشت

دانش آموز دختر و پسر پايه هاي 5695مدرسه ابتدايي با 39مقطعي روي -مطالعه حاضر با روش توصيفي: مواد و روش ها�
 توزيع مواد غـذايي بـه   براي بررسي وضعيت نظارت بر عرضه و.اول تا پنجم دبستان هاي ناحيه يك شهرستان خرم آباد انجام شد

دانش آموزان و سنجش ميزان آگاهي هاي تغذيه اي بهداشتي اولياء و مربيان سرشماري به عمل آمد و نمونه ها ي والدين از طريـق                        
ابزار جمع آوري اطالعات از طريـق       .تلفيقي از نمونه گيري طبقه اي، خوشه اي دو مرحله اي و سرانجام  سيستماتيك انتخاب شدند                

سپس جهت توصـيف داده هـا از جـداول     .مشاهده و مصاحبه تكميل گرديد  ,شنامه خودساخته بود كه با مراجعه حضوريدو پرس
.استفاده شد15نسخه  SPSSتوزيع فراواني و آزمون هاي استقالل مجذور كاي دو و نيز از نرم افزار  

تعداد . نددبو درصد داراي مربي بهداشت      5/40ن تعداد تنها     از اي   بودند  درصد داراي بوفه   7/29 مدرسه   39از مجموع   :  يافته ها  �
سطح آگاهي اولياء و مربيان   .  نفر متغير بوده است    454 تا   53 بوده كه از     7/175±6/107دانش آموزان مدارس مزبور به طور ميانگين        

ودند به طوري كه بـين دارا بـودن          خوب ب  تا درصد نسب  5/61مدارس نسبت به نحوه نظارت و كنترل بر عرضه مواد غذايي در بوفه ها               
بوفه و آگاهي اولياء و مربيان مدارس نسبت به نحوه نظارت و كنترل بر عرضه و توزيع مواد غذايي ارتباط معني داري وجـود داشـت        

)025/0 =P . ( درصد در حد ضعيف بوده است5/14نظارت كارشناسان بهداشتي بر عرضه مواد غذايي در بوفه ها .
اين بررسي نشان دادداشتن مكاني مناسب وبهداشتي براي عرضـه وتوزيـع مـواد غـذائي درمـدارس                  : يجه گيري نتبحث و   �

باتوجه به نياز دانش اّموزان به ميان وعده غـذائي مناسـب در محـيط مدرسـه نظـارت بيـشتر مـسئولين مدرسـه                         .ضروري است   
.   وكارشناسان بهداشت اهميت دارد

ضه موادغذايي، دانش آموزان ابتدايي، آگاهي تغذيه اي بهداشتي، اولياء و مربيان، عرنظارت: واژه هاي كليدي�

چكيده
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مقدمه

تغذيه مناسب از مهم ترين نيازهاي تامين سالمت 

جسمي فكري و به عبارتي ركن اساسي سالمت جامعه به ويژه 

ارائه رژيم غذايي مناسب به كودكان، نظارت بر .كودكان است

اري و توزيع مطلوب مواد غذايي در مدارس  نحوه نگه د

در برخي مدارس محلهايي براي فروش  .نيزبسيار مهم مي باشد

و عرضه مواد غذايي به دانش آموزان ايجاد شده كه براي كنترل 

هر چند  .نوع مواد غذايي عرضه شده بسترمناسبي است

نيزاز نكات اساسي در  ,فروشندگان دوره گرد در اطراف مدارس

در راستاي بهبود ).1(شت تغذيه دانش آموزان مي باشدبهدا

 را  زيرتغذيه دانش آموزان مدارس مي توان اقدامات اساسي

.)2(انجام داد

ظارت بر نحوه عرضه و توزيع مواد غذايي به دانش آموزان ن: اول

در داخل و اطراف مدارس با همكاري مراكز بهداشتي درماني 

.منطقه

غذايي مغذي و سالم براي ايجاد عادات غذايي        واد  عرضه م : دوم

.مناسب در دانش آموزان

 كنترل مواد غذايي كه دانش آموزان با خود به مدرسه مي            :سوم

حـال  در.  آورند و مداخله و مذاكره با والـدين بـراي بهبـود آنهـا        

عرضـه  حاضر بوفه هاي مـدارس بـه درسـتي مـديريت نـشده و         

 شده شـور پفـك، نوشـابه        كننده مواد غذايي چون غالت حجيم     

هاي گازدار، ساندويچ سوسيس و كالباس تهيه شـده در شـرايط     

ــشان و    ــا ن ــامرغوب و نيــز ب ــا مــواد اوليــه ن غيــر بهداشــتي و ب

واز نظـر كميـت      . فرموالسيون هاي متفاوت عرضه  مـي گـردد        

كيفيت پاسـخگوي نيازهـاي دانـش آمـوزان نبـوده و دورنمـاي              

سـالمت تغذيـه اي و بهـره وري         نامناسبي از نظر عادات غذايي،      

اين امر بـه    ).   3(جمعيت مولد در آينده كشور ترسيم مي كند         

ــدين،   دليــل ناآگــاهي هــاي تغذيــه اي بهداشــتي بعــضي از وال

معلمان، مديران و مربيان دانش آموزان از ارزش مـواد غـذايي و             

 ميزان انرژي مورد نيـاز      .اهميت آن در رشد و سالمتي مي باشد       

ه اي به لحاظ تفاوت در اندازه بدن ميزان تحرك،          كودكان مدرس 

 اگـر انـرژي مـورد نيـاز كودكـان از            .سرعت رشد، متفاوت است   

طريق كربو هيدرات وچربي تامين نشود ،پروتيني كه بايد صرف          

رشد وترميم بافت هاي بدن شود، براي تامين انرژي بـه مـصرف     

 كودكان   مقدار و نوع مواد غذايي و درصدي از نياز         .)4(رسد  مي

كه با  تغذيه در مـدارس تـامين مـي شـود در بـين كـشورهاي                  

اتـريش ميـان وعـده اي        مثال در    طوربه  ..مختلف متفاوت است  

 تـا  20در امريكاكالري و750كالري، در انگلستان 400شامل 

گرم پروتئين مرغوب ميان وعده اي است كه يك چهارم تـا            25

هاد سازمان هاي بين     طبق پيشن  .يك سوم نياز را تامين مي كند      

كالري انرژي  500-300المللي در ايران يك ميان وعده مناسب        

).5(گرم پروتئين، نياز هاي دانش آموزان را تامين مي كند 9و 

با توجه به اهميت تغذيه صـحيح دانـش آمـوزان و نقـش آن در       

بهبود توانمندي هاي ذهني و جسمي و ارتقـاء وضـعيت تغذيـه             

 در منـاطق محـروم، مـسئوالن مـدارس و           دانش آموزان به ويژه   

اولياء آنها در زمينه عرضـه مـواد غـذايي در بوفـه مدرسـه بايـد            

شركت فعال داشته باشند و از عرضه اقالمـي كـه ارزش غـذايي              

و فاقد پروانه سـاخت، كـد بهداشـتي و تـاريخ مـصرف      كم دارند 

پژوهش حاضر با هدف بررسـي كنتـرل        . هستند جلوگيري كنند  

وه عرضه و توزيع مواد غذايي بـه دانـش آمـوزان و             ونظارت برنح 

ميزان آگاهي تغذيه اي بهداشتي اولياء و مربيان مدارس ابتدايي          

.انجام گرفت1386-1387خرم آباد درسال تحصيلي 

مواد و روش ها

39پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي مقطعي است كه روي 

ر و پسر دانش آموز دخت5695مدرسه ابتدايي با تعداد 

پايه هاي اول تا پنجم دبستان هاي محدوده پايگاه تحقيقاتي 

جمعيتي ناحيه يك آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد در 
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براي بررسي وضعيت .انجام شد1386-1387 تحصيلي سال

نظارت بر عرضه و توزيع مواد غذايي به دانش آموزان در مدارس 

هي تغذيه اي از يك سو و نيز به منظور سنجش سطح آگا

بهداشتي اولياء و مربيان، اولياء دانش آموزان از سوي ديگر از 

در مورد والدين دانش .كليه مدارس سرشماري به عمل آمد

نمونه از طريق تلفيقي از نمونه گيري طبقه اي و 418آموزان نيز 

بدين ترتيب كه طبقه اول . خوشه اي دو مرحله اي انتخاب شدند

دوم مدارس غير دولتي بودند كه درون هر مدارس دولتي و طبقه 

.طبقه از نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي استفاده شد

سرخوشه ها عبارت بودند از پايه هاي  تحصيلي كه از هر پايه 

يك  الي دو كالس انتخاب شد و از هر كالس نمونه گيري 

 ابزار .تصادفي سيستماتيك متناسب با حجم نمونه انجام شد

.ود باطالعات، دو پرسشنامه خودساخته دو بخشيگردآوري 

بخش اول پرسشنامه مربوط به مشخصات عمومي مدرسه و 

سوال در مورد نحوه نظارت و ارزيابي از 18بخش دوم شامل 

وضعيت تغذيه اي بهداشتي دانش آموزان بود كه توسط اولياء 

در پرسشنامه دوم،  بخش اول آن .مدارس تكميل گرديد

سوال در مورد 18طالعات فردي و بخش دوم شامل مربوط به ا

آگاهي والدين دانش آموزان از عملكرد تغذيه اي بهداشتي 

.فرزندانشان بود

 الزم با سازمان آموزش و پس از هماهنگي هاي

مرحله مطالعه آزمايشي طرح پايلوت، با انتخاب پرورش،

مورد از كليه مدارس محدوده پايگاه تحقيقات 10تصادفي

بدين صورت كه محقق و كارشناس همكار وي ،دتي آغاز شجمعي

نفر 100مصاحبه با مسئوالن و به عنوان ناظراز طريق بازديد و

از اولياء دانش آموزان اطالعاتي جمع آوري گرديد و با استفاده از 

نتايج حاصل از اين مطالعه، اطالعات الزم در محاسبه تعداد 

پايايي پرسشنامه ها انجام ي وو نيز بررسي رواينهايي نمونه ها

روايي پرسشنامه با استفاده از روش اعتبار سنجي .گرفت

پايايي آن با محتوايي كه توسط پنج نفر از اعضاي هئيت علمي  و

استفاده ازروش پيش آزمون، پس آزمون و با ضريب هم بستگي 

پرسشنامه ها توسط پرسشگران سپس همه . به دست آمد81%

مصاحبه با مراجعه حضوري به مدارس وآموزش ديده با 

.جمع آوري گرديددانش آموزان تكميل واولياءمسئولين و

آزمون جهت توصيف وتحليل داده ها از جداول توزيع فراواني و

.استفاده شد15نسخه  SPSS نيز نرم افزاراستقالل كاي و

يافته ها 

رسه تحت مد39با توجه به بررسي انجام شده از مجموع 

مدرسه غير دولتـي بودنـد كـه   17مدرسه دولتي و 22مطالعه، 

از .درصـد فاقـد بوفـه بودنـد    3/70درصد داراي بوفه و 29/ 7

 فاقـد  59/ 5درصد داراي مربي بهداشـت و        40 /5مدارس فوق 

تعداد دانش آموزان مدارس مزبور به طـور        . مربي بهداشت بودند  

نفر متغير  454نفر تا 53ز  بوده كه ا  6/107±7/175ميانگين  

و از بوفـه هـاي مـدارس تحـت نظـارت اوليـاء            %39. بوده است 

كارشناســان بهداشــت شــان را درصــد 4/21كــهمربيــان بــوده 

مدارس آموزش پرورش بر عرضه و توزيع مواد غذايي در مدارس      

درصد از بوفه هاي مدارس تحت نظارت       5/14 و   ندنظارت داشت 

.نداه علوم پزشكي بودكارشناسان  بهداشت دانشگ

سطح آگاهي اولياء مدارس از نحوه نظـارت و كنتـرل   :الف

 كـل پاسـخ دهنـدگان       :بر عرضه و توزيع مواد غذايي در مدارس       

درصـد معـاون،   6/25درصد مدير مدرسـه،  59نفر بودند كه39

در اين بررسي سطح آگـاهي  .درصد مربي بهداشت بودند4/15

 كنترل بر عرضـه و توزيـع مـواد          اولياء مدارس از نحوه نظارت و     

درصد در  8/30درصد در حد كم،     7/7: غذايي در بوفه ها شامل    

بر اساس .درصد در حد زياد ارزيابي گرديد5/61حد متوسط و 

آزمون آماري مجذوركاي بين مالكيـت مدرسـه و نمـره آگـاهي             

اولياء مدارس از يك سو نحوه نظارت و كنترل بـر عرضـه مـواد                
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ــي داري وجــود نداشــت غــذايي از ســوي  ــا ط معن ــر ارتب . ديگ

بين سمت پاسخ دهندگان  و ميزان اگاهي آنها نسبت          همچنين  

كنترل بر عرضه وتوزيع  مـواد غـذايي ارتبـاط           به نحوه نظارت و   

بر اساس نتايج آزمون فوق بين وجود .معني داري وجود نداشت

مربي بهداشت در مدارس وسطح آگاهي اولياء مدارس در مـورد           

ذايي ارتباط معني   كنترل بر عرضه وتوزيع مواد غ     ه نظارت و  نحو

بــا وجــود ايــن در مــدارس داراي مربــي .تداري وجــود نداشــ

بهداشت، سـطح آگـاهي انـدكي بـاالتر از مـدارس فاقـد مربـي                

).1جدول(بهداشت بود

 در ضمن بـين دارا بـودن بوفـه و آگـاهي اوليـاء مـدارس                

زيـع مـواد غـذايي    نسبت به نحوه نظـارت وكنتـرل برعرضـه وتو     

طوريكــه ه بــ )p=025/0(ارتبــاط معنــي داري وجــود داشــت  

درصد اولياء و مربيـان داراي آگـاهي     100درمدارس داراي بوفه    

در حد باالتر از متوسط بودند در حالي كه در مدارس فاقد بوفـه            

.از حد متوسط داشتنددرصد از آنان آگاهي باالتر 5/88

مربيان مـدارس نـسبت بـه    آگاهي تغذيه اي بهداشتي -ب

: ارزش و اهميت مواد غذايي مصرفي فرزندانشان

درصـد مـرد   2/28درصد زن و 8/71نفر اولياء فوق 39از بين 

درصد نـسبت مـادر     5/61درصد آنان نسبت پدر و      5/38بوده اند كه    

ــپلم و  6/43.داشــتند ــوق دي ــا داراي تحــصيالت ف درصــد از آنه

سـن مربيـان دانـش     .دنـد درصد داراي تحصيالت ليسانس بو4/56

±آموزان مدارس به طور متوسط 51تـا  29بوده كه از 4/62/41

 درصـد  6/2نتـايج حـاكي از آن اسـت كـه      .سال متغير مـي باشـد  

درصـد  1/5مربيان دانش آموزان مزبـور، داراي سـطح آگـاهي كـم،             

درصــد داراي آگــاهي زيــاد و 1/23داراي ســطح آگــاهي متوســط، 

نتـايج آزمـون   . خيلي زياد بوده انـد درصد داراي سطح آگاهي2/69

استقالل مجذور كاي، حاكي از آن است كه بين نسبت فـرد پاسـخ              

دهنده و عملكـرد تغذيـه اي بهداشـتي فرزندانـشان ارتبـاط معنـي              

.)2جدول( )p=044/0(داري وجود داشت

 نـشان داد كـه بـين جنـسيت     درضمن نتايج همـين آزمـون     

ــان ــرد   مربي ــوه عملك ــوزان و نح ــش آم ــتي   دان ــه اي بهداش تغذي

بـه   )p=053/0(فرزندانشان ارتباط نسبتا معني داري وجود داشـت         

درصد از زنان عملكرد 25 درصد از مردان و فقط 6/63 كهگونه اي

در  .تغذيه اي بهداشتي فرزندانـشان را خيلـي خـوب مـي دانـستند     

ضــمن بــين جنــسيت اوليــاء مــدارس و ســطح آگــاهي تغذيــه اي 

 ارزش و اهميــت مــواد غــذايي مــصرفي بهداشــتي انهــا نــسبت بــه

نتـايج  ). p=741/0( فرزندانشان ارتباط معنـي داري وجـود نداشـت   

آزمون مجذور كاي نشانگر آن اسـت كـه بـين سـطح سـواد پاسـخ                 

نيز  و   شانعملكرد تغذيه اي بهداشتي فرزندان    از يك سو و     دهندگان  

 نسبت بـه ارزش و اهميـت        ايشانسطح آگاهي تغذيه اي بهداشتي      

 غذايي مصرفي فرزندانشان از سوي ديگـر ارتبـاط معنـي داري             مواد

)p,489/0=p=344/0(وجود نداشت

آگاهي تغذيه اي بهداشتي اولياء دانش آمـوزان نـسبت   -ج

:به ارزش و اهميت مواد غذايي مصرفي فرزندانشان

نفر مورد نظر سنجي قـرار گرفتنـد        418در اين بررسي مجموعا     

:ل  مي باشد كه مشخصات آنها  به شرح ذي

19 بوده كه از 8/34±2/6سن والدين به طور متوسط

درصــد از والــدين زن و 1/77.ســال متغيــر مــي باشــد56تــا 

درصـد از پاسـخ گويـان    9/22درصد از آنان مرد بودند كـه    9/22

درصـد از آنهـا داراي      7/1درصد نسبت مـادر و      4/77نسبت پدر،   

 از اوليـاء  رصـد د2/3.ساير نـسبتها بـا دانـش آمـوزان بـوده انـد         

راهنمـايي،  درصـد داراي تحـصيالت ابتـدايي و       9/23بي سـواد،    

درصـد از   4/28 و ديپلم و     درصد داراي تحصيالت متوسطه   3/44

درصد از اولياءخانه   1/59.داراي تحصيالت دانشگاهي بودند   اولياء  

درصدكــشاورزيا 4/6درصــدكارگر4/17كارمنــد درصــد1/17دار،

بر اساس آزمون استقالل مجذور كاي      . دداراي ساير مشاغل بودن   

وسطح آگاهي تغذيه اي بهداشتي     بين شغل اولياء دانش آموزان      

ارتباط معناداري وجود آنها نسبت به اهميت وارزش مواد غذايي
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به طوري كه والدين كـشاورز     .)3جدول()p=050/0(داشته است 

داشـته انـد        اولياء دانـش آمـوزان       نسبت به ساير     آگاهي كمتري 

خوب يا خيلي خوب داشتند    درصد از آنها سطح آگاهي    32فقط(

53حـد   دررده هـاي شـغلي  سـاير   اين درصـد در  حالي كهدر

.)درصد متغير بوده است7/56درصد تا 

بر اساس نتايج آزمون ضريب همبستگي اسـپيرمن ، بـين سـن          

اولياء دانش آموزان و سطح آگاهي تغذيـه اي بهداشـتي آنهـا ارتبـاط               

اما بين جنـسيت اوليـاء دانـش    )p=236/0(جود نداشتمعني داري و

آموزان و سطح آگاهي تغديـه اي بهداشـتي آنهـا نـسبت بـه ارزش و                 

اهميت مواد غذايي مصرفي فرزندانشان ارتباط كـامال معنـي داري بـه         

درصـد از زنـان     5/78به طوريكه سطح آگـاهي      ).p=014/0( آمد دست

درصـد از مـردان   3/89متوسط و باالتر بود در حالي كه سطح آگـاهي        

).4جدول(متوسط و باالتر بوده است

آمـوزان و سـطح آگـاهي       در ضمن بين نسبت اولياء دانش     

تغذيه اي بهداشتي آنها از اهميت و ارزش مواد غـذايي مـصرفي             

با وجود  )p=423/0(فرزندانشان ارتباط معني داري وجود نداشت     

م كم يا خيلي كـ    درصد در حد  3/12ح آگاهي در پدران     سط،  ناي

 نتايج  . كم بوده است    در حد كم يا خيلي     درصد2/21مادرانو در   

ضريب همبستگي اسپيرمن نشان داد كه بين سطح سواد اوليـاء       

ارتبـاط  دانش آموزان وسطح آگـاهي تغذيـه اي بهداشـتي آنهـا             

).p>001/0( وجود داشت و مستقيميمعني دار

آگاهي تغذيه اي بهداشتي و دارا بودن مربي بهداشت در مدرسهتوزيع فراواني اولياي مدارس بر حسب سطح -1جدول شماره 
جمعزيادمتوسطكم مربي بهداشت

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

0047/26113/7315100دارد
36/1378/31125/5422100ندارد
31/8117/29232/6237100جمع كل

025/0=pگاهي تغذيه اي بهداشتي و وجود مربي بهداشت در مدارس ارتباط معني داري وجود داشتبين ميزان آ

مدارس به تفكيك عملكرد تغذيه اي بهداشتي فرزندان و نوع نسبت فرد پاسخگو توزيع فراواني اولياء-2جدول شماره
جمعخيلي خوبخوبمتوسط نسبت

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

23/1347/2696015100پدر
58/20143/5858/2024100مادر
79/17182/46149/3539100جمع كل

044/0=pبين  نسبت فرد پاسخ دهنده و عملكرد تغذيه اي بهداشتي فرزندان ارتباط معني داري وجود داشت  

 شغل و سطح آگاهي تغذيه اي بهداشتي فرزندان توزيع فراواني اولياء دانش آموزان به تفكيك-3جدول شماره
جمع خيلي خوب خوب متوسط كم خيلي كم

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
شغل

100 231 7/56 52 2/34 79 6/21 50 5/16 38 2/5 12 بيكارياخانه دار
100 67 2/55 16 3/31 21 9/29 20 9/14 10 0 0 كارمند
100 68 53 21 1/22 15 4/32 22 2/13 9 5/1 2 كارگر
100 25 12 3 20 5 48 12 16 4 4 1 كشاورز
100 391 5/23 92 7/37 120 6/26 104 6/15 61 6/3 14 جمع كل

050/0=p ايي مصرفي فرزندانشان ارتباط معني داري وجود داشتارزش مواد غذسطح آگاهي تغذيه اي بهداشتي آنها نسبت به اهميت و بين شغل اولياء دانش آموزان و.
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توزيع فراواني اولياء دانش آموزان به تفكيك سطح آگاهي تغذيه اي بهداشتي فرزندان و جنسيت-4جدول شماره
جمع خيلي خوب خوب متوسط ضعيف خيلي ضعيف

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
نسبت

100 316 6/41 130 6/32 103 18 57 3/7 23 9/0 3 زن
100 94 5/40 38 3/37 36 2/17 16 2/3 3 0 0 مرد
100 410 2/41 169 9/33 139 18 73 2/6 26 7./ 3 جمع كل

014 /0=pسطح آگاهي بهداشتي دانش آموزان ارتباط معني داري وجود داشتآموزان و بين جنسيت ا ولياء دانش.

 و نتيجه گيريبحث

بررسي هاي انجام شده در كشورهاي اروپايي و آسـيايي نـشان      

مي دهد تمايل به مصرف غذاهاي غيرخانگي در كودكان و نوجوانـان            

در سنين مدرسه زياد است گرچه كارشناسان تهيه ميان وعـده الزم            

مدرسه را در منزل توصيه مي كنند به هر حال اكثريـت ايـن گـروه                

وعده آماده را در مدرسه و با دوسـتان و همكـاران         دوست دارند ميان    

ــد ــرف كننــــ ــل دي                                                                                                                                                                                    ).7(صــــ ــات ويــــ ــايج تحقيقــــ نتــــ

هيس و بسياري از پژوهشگران ديگر نيز تغذيـه ميـان وعـده       ،،كولن

پـژوهش  ).8-10(اي نا سالم در كودكان و نوجوانان را تاكيد مي كنند        

حاضر نشان دادبيشترين درصد حضور مربيان بهداشـت در مـدارس           

درصد ميباشد كه اين گروه حداكثر سه روز  در مدرسـه           5/40دولتي  

نظارت بر عرضه و توزيع مـواد غـذايي ارائـه شـده      .حضور داشته اند 

درصـد  در    7/6طبق دستورالعمل در مدارس داراي مربـي بهداشـت          

درصد در حد خـوب  5/4حد خوب بوده و در مدارس فاقد مربي فقط   

ان بهداشت در مـدارس  دليل اين امر حضور كمرنگ  مربي .مي باشد

غير دولتي و عدم حضور دائم در مدارس دولتي بوده كه اين موضـوع           

باعث كاهش نقش نظارتي مربيان در مدارس و برنامه هاي آموزشـي            

101در تحقيقي مشابه كـه توسـط جـواهري در      .آنان خواهد شد

مدرسه ابتدايي تهران انجام شد نشان داد حضور مربيان بهداشت بـه            

م مي تواند در حل بسياري از مـشكالت بهداشـتي بـه ويـژه               طور دائ 

افتـه هـاي ايـن      ي). 11(رفتارهاي بهداشتي دانش آموزان موثر باشـد      

درصد از بوفه هاي مـدارس تحـت نظـارت    39مطالعه نشان داد كه 

درصـد بوفـه هـاي مـدارس توسـط      4/21 .اولياء و مربيان بوده است

 پرورش ،بـر عرضـه و       كارشناسان تغذيه و بهداشت مدارس آموزش و      

در حـالي كـه فقـط     .توزيع مواد غذايي در مدارس نظارت داشته اند

درصد از موارد تحت نظـارت كارشناسـان بهداشـتي ذيـصالح             5/14

 .بوده اند

نتايج بررسي متقيان منظم از وضعيت بوفـه هـاي كـل كـشور       

3/13درصد از آنها تحت نظـارت اوليـاء و مربيـان و    2/45نشان داد 

درصـد از اداره    5/34ت نظـارت كارشناسـان بهداشـتي و         درصد تحـ  

كه با مطالعـه حاضـر  نـسبتا         ).12(كنندگان بوفه دانش آموزان بودند    

پژوهش حاضر نـشان داد بيـشترين سـطح آگـاهي و            .همخواني دارد 

عملكرد تغذيه اي بهداشتي اولياء و مربيان نسبت به ارزش و اهميـت     

ــب     ــه ترتي ــشان ب ــصرفي فرزندان ــذايي م ــواد غ ــد و 2/69م درص

1384كـه بـا نتـايج نقيـب زاده در سـال     درصـدبوده اسـت   9/35

بدين صورت كه ميزان آگاهي و عملكـرد والـدين و     .همخواني دارد 

مربيان را در زمينه گروههاي غذايي و عادات صحيح غذايي را نـسبتا             

در  اين مطالعه سـطح آگـاهي تغذيـه اي           ). 13(مطلوب مي دانستند  

نش آموزان نسبت به ارزش و اهميت مـواد غـذايي           بهداشتي اولياء دا  

 .درصد در حد خيلي خوب بوده است5/23مصرفي فرزندانشان تنها 

نتايج مطالعه زراتي كه در مدارس شهر تبريـز انجـام شـد نـشان داد              

كه بين آگاهي و عملكـرد تغذيـه اي والـدين دانـش امـوزان ارتبـاط          

حاضـر همخـواني   كه بـا مطالعـه   ).14(معني داري وجود داشته است 

طبــق مطالعــاتي كــه در ســالهاي اخيــر توســط پژوهــشگران  .دارد 

انستيتو تحقيقات تغذيـه و صـنايع غـذايي كـشور انجـام شـد عـدم                 

آگاهي برخـي از والـدين ، معلمـان و دا نـش آمـوزان از ارزش مـواد               
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غذايي و اهميت آن در رشد و سالمتي، عاملي براي ايجـاد دورنمـاي              

يي، سالمت تغذيه و بهره وري جمعيـت مولـد          نامناسب از عادات غذا   

بديهي است كه توجه به تغذيـه       ). 15(در آينده كشور  معرفي گرديد     

فرزندان از مهمترين وظايف والدين است  زيرا فرهنـگ  وعـادات در              

نمي توان كودكـان را     .خانه شكل مي گيرد ودر مدرسه ثبيت ميشود       

ي مـي تـوان آنهـا را       از خريد مواد خوراكي در راه مدرسه منع كرد ول         

متقاعد  كرد تا از مصرف مواد مضر براي بدنشان خودداري كنند كـه              

اين امر مي تواند با عرضـه غـذاهاي مناسـب برسرسـفره در خـانواده          

در مطالعـه حاضـر سـطح    ).16(آغاز شـود ودر مدرسـه ادامـه يابـد     

آگاهي اولياء و مربيان مدارس از نحوه نظارت و كنتـرل بـر عرضـه و                

درصد در حـد نـسبتا      5/61 مواد غذايي در بوفه هاي مدارس با         توزيع

همچنـين  بـين دارا بـودن بوفـه و آگـاهي اوليـاء و        .باال بوده اسـت 

مربيان مدارس نسبت به نحوه نظـارت وكنتـرل بـر عرضـه و توزيـع                

بطـوري كـه   )p=025/0(مواد غذايي ارتباط معني داري وجود داشت  

ولياء و مربيان دارآي آگـاهي در  درصد ا100در مدارس داراي بوفه،  

پـژوهش حاضـر نـشان داد كـه بـين           .حد  بـاالتر از متوسـط بودنـد        

جنسيت اولياء دانش آمـوزان و نمـره عملكـرد تغذيـه اي بهداشـتي               

فرزندانشان ارتباط معني داري

درصـد از مـردان و   6/63بدين معنا كه ) p=014/0(وجود دارد 

اشتي فرزندانشان را خيلـي  درصد از زنان عملكرد تغذيه بهد25فقط 

پژوهش حاضر نشان داد كـه ميـزان تحـصيالت     .خوب مي دانستند

اولياء دانش آموزان در افزايش ميزان سطح آگـاهي هـاي تغذيـه اي              

بهداشــتي آنهــا نــسبت بــه اهميــت و ارزش مــواد غــذايي مــصرفي  

.فرزندانشان بي تاثير نبوده است

ات غـذايي و ميـزان      در بررسي ليال بردبار و در مقايسه بـا عـاد          

آگاهي دانش آموزان در مورد تغذيه مشخص شد كـه ارتبـاط معنـي        

داري بين متغيرهاي سن، جنس، ميزان تحـصيالت و شـغل پـدر و              

مادر، تعداد افراد خانواده و تـاثير آن در رابطـه بـا آگـاهي از تغذيـه و          

).17(افزايش آن وجود داشته است 

رها انجـام شـده و      با توجـه بـه مطالعـاتي كـه در سـاير كـشو             

مطالعات پراكنده اي كه در داخل كشور انجام شده است به نظر مـي            

رسد با برنامه ريزي كلي در بررسي شرايط محيطي دانـش امـوزان و              

ساماندهي بوفه هـاي مـدارس بتـوان گـام مـوثري در ارتقـاء سـطح            

با توجه به اين كـه نتـايج    .سالمت اين گروه بزرگ از جامعه برداشت

اضر نشان داد كه بيشتر نوجوانان ميان وعده هـاي غـذايي            مطالعه ح 

خود را در مدارس و يا در راه مدرسه خريداري مـي كننـد و درصـد                 

بيشتري از مدارس فاقد بوفـه بهداشـتي يـا مكـان مناسـبي جهـت                

عرضه و توزيع مـواد غـذايي مـي باشـند بنـابراين داشـتن بوفـه يـا                   

 مـواد غـذايي در      محيطي مناسب وبهداشتي  بـراي عرضـه و توزيـع          

. مدارس امري ضروري  است

آنچه كه در اين مطالعه بيش از هر نكته ديگـري جلـب توجـه         

مي كند حـضوركمرنگ مربيـان بهداشـت در كليـه مـدارس اعـم از              

دولتي و غيردولتي بوده  كه اين امر خود سبب كاهش نقش نظـارتي         

 .و برنامه هاي آموزشي آنان شده است 

 كه مـصوبه اي مبنـي بـر ملـزم نمـودن           لذا پيشنهاد مي گردد   

كليه مدارس اعم از دولتي و غيردولتـي بـه داشـتن مربـي بهداشـت           

تصويب شود زيرا حضور آنـان بـه طـور دائـم باعـث افـزايش نقـش                  

نظارتي آنها بر كار بوفه ها و همچينن تاثير مطلوبي در زمينـه ارتقـاء               

اوليـاء و  سطح آگاهي هاي تغذيه اي بهداشتي دانش امـوزان و سـاير      

در ايـن مطالعـه پـاييترين در صـد نظـارت       .مسئولين خواهد داشت

مربوط به كارشناسان بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي بر مواد غـذايي           

باتوجـه بـه نيـازدانش      .عرضه شده در بوفه هاي مدارس بـوده اسـت           

اّموزان به ميان وعده غذائي مناسب در محيط مدرسه نظارت بيـشتر            

.كارسناسان بهداشتي اهميت داردمسئو لين مدرسه و 

 در مجموع سطح آگـاهي تغذيـه اي بهداشـتي اوليـاء دانـش              

آموزان نسبت به ارزش و اهميت مـواد غـذايي مـصرفي فرزندانـشان             

نسبتا كم بوده است و ايـن مـساله تنهـا از طريـق آمـوزش صـحيح                  

لذا توصيه مي شـود بـراي نظـارت بـر      .خانواده ها امكان پذير است 
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وزيع مواد غذايي در بوفـه هـاي مـدارس و ارتقـاء فرهنـگ           عرضه و ت  

بهداشت مواد غذايي در ميان والدين و دانـش آمـوزان ، در جلـسات               

انجمن اولياء و مربيان به خانواده ها آموزش داده شـود كـه ايـن امـر              

مي تواند تاثير مثبتي روي خانواده هـا در بهبـود تغذيـه فرزندانـشان         

با انجام پژوهش هـاي بيـشتر در زمينـه          اميد است كه    ..داشته باشد   

تغذيه دانش آموزان بتوان به ريشه مـشكالت بيـشتر پـي بـرده و راه         

حل هاي صحيحي جهـت بهبـود برنامـه تغذيـه دانـش آمـوزان در                

.مدارس كشور ارائه نمود

تشكر و قدرداني 

از معاونت محترم پژوهـشي دانـشگاه علـوم پزشـكي لرسـتان             

 طرح و همچنين از اداره كل آمـوزش و  جهت تصويب و تامين هزينه   

و كليه كساني كه در اجراي مناسب طـرح تـالش   پرورش ناحيه يك

 .نموده اند تشكر و قدرداني مي شود
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