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 مقدمه
سالمت و توسعه بدنبال آن بر رفتارهای  بهداشتی جوانان بر سالمت آنان و 

مهمترین رفتارهای از جمله جامعه موثر است. رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی مناسب، 

یک از آنجائیکه زندگی دوران دانشجویی  .(1بهداشتی پیشگیرانه جوانان می باشد )

، سالمت مواد غذایی و ترویج مواد (2)بحرانی در تغییر رفتار غذایی انسان است دوره 

 .(3)ایی سالم در دانشگاهها، از اهداف مهم در ارتقاء تغذیه دانشجویان می باشد غذ

الگوی غذایی نادرست در سالهای جوانی یکی از عوامل زمینه ساز برای شروع 

 ایبر ،. دوره جوانی یک فرصت طالیینیز است یلدوران میانسادر بیماریهای  مزمن 

انتخاب غذای  فرد است، بنابراینتغذیه و سالمت  یتبهبود وضع جهت درتغییر 

مناسب برای تأمین سالمت مطلوب جوانان بویژه سالمت دختران جوان  که مادران 

 (.4) .آینده این مرز و بومند بسیار مهم است

الگوی مصرف غذایی دانشجویان، به علت تمایل آنان برای حذف وعده های 

دم مصرف انواع بخصوصی اصلی غذایی، پیروی از رژیم  های غذایی کم کالری و ع

تغذیه آنان  یتبا ارزش باال،  دستخوش تغییراتی عمده می گردد که وضع یاز غذاهای

 چکیده
 ییغذا میآنان وتوسعه جامعه موثر است. رژ یدر سالمت جسمان انیدانشجو ییغذا یالگو سابقه و هدف:

 ،ییدوران دانشجو کهییباشد. از آنجا یدر جوانان م رانهیشگیپ یبهداشت یرفتارها نیمهمتر ،یکیزیف تیمناسب و فعال

دانشکده  انیدانشجو ییغذاتا بسامد مصرف  میباشد، بر آن شد یافراد م ییررفتارغذاییدر تغ یبحران یدوره ا

 .میبابل را مورد مطالعه قرار ده یراپزشکیپ

 خیبابل از تار یدانشگاه علوم پزشک ،یراپزشکیدانشکده پ یدانشجو 322 یبر رو ،یمطالعه مقطع نیا :روش کار

 )سن، جنس،  کیاطالعات مربوط به مشخصات  دموگراف یانجام شد. پرسشنامه ها 30/11/91 یال 1/7/90

 .دیگرد زیآنال SPSS18شد. اطالعات توسط  نرم افزار  لیتکم انیدانشجو ییمحل سکونت( و بسامد مصرف غذا

درصد( 2/32)104درصد( نفر زن و8/67) 218دانشکده،  نیدر ا لیمشغول به تحص یدانشجو 322ازا: یافته ه

بوده است.  لیوآج وهیم ییغذا یمربوط به گروه ها بیبترت ییتکرر مصرف غذا نیتر نییوپا نیمرد بودند. باالتر نفر

 یخوابگاه ریاز غ شتریب یردا یبطور معن یخوابگاه انیشده در دانشجو یفرآور یتکرر مصرف  غذاها نیانگیم

  انیاز دانشجو شیب یخوابگاه ریغ انیدر دانشجو زین جاتیها وسبز وهی(. مصرف مP=002/0بوده است)

 (.P=03/0) بود یخوابگاه
 شتریب یرخوابگاهیغ انیسالمتر در دانشجو یمطالعه، تکرر مصرف غذاها نیا جیباتوجه به نتا گیری:نتیجه 

  شنهادیپ نیشود. بنابرا یمربوط م یخوابگاه یساکن در خوابگاه بوده است، که به سبک زندگ انیازدانشجو

بخصوص در مدارس  یهمگان هیآموزش تغذ یکارگاه ها ان،یدانشجو ییمصرف غذا یگردد  جهت ارتقاء الگوهایم

 ار گردد.زبرگ
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آنان مانند افراط در تغییر در شیوه زندگی همچنین را تحت تاثیر قرار می دهد. 

غذاهای استفاده از نوشیدن چای و قهوه برای بیدار ماندن شبانه جهت مطالعه، 

خوردن افراط در  بدلیل کمبود وقت، وعده های غذایی فوری و تجاری ی و یاخوابگاه

 دانشجویی، مهمانی های  و ههاگادر غذاخوری دانش و پرسدیم غذاهای پرچرب

 تغییرو موثر دیگر در این از عوامل مهم  می تواند منجر به شیوع چاقی در آنان گردد.

ای شکل هلگوهای  تغذیدوران  دانشجویی و اوزن بدن، طول  ،جنس الگوی مصرف،

 . (5) می باشندورود به دانشگاه،  قبل از گرفته

 ،بر روی عادات غذایی دختران جوان اصفهانی ،مطالعات انجام شده در این زمینه

درصد از جوانان از غذاهای  5/44د از غذاهای آماده، ادرصد افر 50نشان داد که 

مخصوص سرخ کردنی درصد روغن  4/36درصد از روغن مایع و  5/54چرب، 

از  ،مصرف غذاهای آماده و بنابراین استفاده  از غذاهای  چرب .استفاده می کردند

 روی (. مطالعه دیگری که بر6) عادات غذایی نادرست در دختران جوان بوده است

 ،جواناناز درصد  19نشان داد که  ،عادات  غذایی جوانان شهرستان ارومیه انجام شد

درصد عادت به نوشیدن نوشابه  3/63یر مصرف نمی کردند و درصد ش 6/32سبزی و 

 .(4, 1) های گاز دار  داشتند

مطالعه دیگری در رابطه با آگاهی، باور و رفتار مصرف مواد غذایی در بین 

صحیح  الگوی تدانشجویان یک دانشگاه نظامی نشان داد که مداخله  آموزشی بر 

 .(7) روری استض، با در نظر  گرفتن عوامل محیطی یی،غذا

 جوانانکه الگوی مصرف غذایی  مشاهده شددر مطالعه پوراعتدال و همکاران 

بعد از ورود به دانشگاه تمایل به تغییر به سمت غذاهای آماده داشته و مصرف 

افزایش تمایل به جوانان، با الگوی مصرف غذایی و غذاهای سالم کاهش می یابد 

در . (8)می باشد  ذاهای سالماستفاده از غمصرف تنقالت بی ارزش و کاهش در 

 ،بر روی عادات غذایی دانشجویان ،Szezeeinدر شهر و همکارانش  pPمطالعه 

 آنان اکثریت توسط که مصرف گوشت و مرغ و شیرینی  مشاهده گردید

 (.9)یافته است کاهش 

 از دیر باز جامعه سالم و نسل جوان دو حلقه ناگسستنی از یک پیوند پایدار 

بوده اند. با توجه به مطالب فوق، انتخاب الگوی مصرف غذایی درست در دوران 

دانشجویی که با تغییر در سبک زندگی و پویایی فرد همراه است، تآثیر بسزایی در 

تواند نوید آینده ای روشن برای شکوفایی استعدادهای نهفته جوانان داشته و می 

بررسی بسامد مصرف غذایی دانشجویان ساکن جامعه باشد. لذا این تحقیق با هدف 

در خوابگاه و غیر خوابگاه انجام شد، تا بتواند راهگشای مسئولین این دانشگاه در 

 جهت تصحیح الگوی مصرف غذایی دانشجویان باشد.

 
 مواد و روش ها

 
دانشجوی شاغل به تحصیل از  322تحلیلی( بر روی –این مطالعه )توصیفی 

 در دانشکده پیراپزشکی بابل انجام شد. 1391تا  1390سال 

توضیحات الزم در نفر انتخاب و  700دانشجویان بصورت تصادفی از بین 

و با کسب رضایت از آنان پرسشنامه  خصوص بررسی مورد نظر به آنها داده شد

( و بسامد خورال )تکرر و محل زندگی سن، جنسمربوط به اطالعات فردی )شامل 

 تکمیل گردید. مصرف(

تا میزان مصرف مواد غذایی  شداز دانشجو خواسته  ،در این روش گذشته نگر

مختلف را در واحد زمان )ماه( روی فهرستی از مواد غذایی مشخص کند. از این 

ت آورد که طریق می توان اطالعات کیفی در مورد مصرف اقالم غذایی را به دس

لذا دانشجویانی که دارای ، به دالیل  .می تواند برآوردی از مصرف معمول فرد باشد

مختلف و یا غیر از دانشکده پیراپزشکی بوده اند، از مطالعه حذف شدند و تنها 

دانشجویانی وارد مطالعه شدند که رژیم غذایی معمول داشته و در دانشکده 

 وده و تمایل به همکاری داشته اند.پیراپزشکی بابل مشغول به تحصیل ب

 

 هایافته
 

 91/20±61/1دانشجوی در حال تحصیل با میانگین سنی  322در این مطالعه، 

 ( نفر %2/32)104درصد(نفر از آنها دختر و 8/67)218شرکت داشته اند که  

از آنان در خارج از خوابگاه  %8/50از آنان در خوابگاه و  %2/49پسر بودند. همچنین 

 ساکن بودند.

، بیشترین و کمترین بسامد مصرف غذایی در ماه، بترتیب 1با توجه به جدول 

 در گروه میوه جات و تنقالت بود.

 

 

 

 

 میانگین ±انحراف معیار های غذاییگروه

 9/50±3/16 و فرآورده های آن گوشت

 2/6 ± 7/5 های آمادهغذا

 2/70 ± 7/27 و فرآورده ها شیر

 1/127 ± 7/28 و فرآورده ها نان

 8/147±3/48 جاتو سبزی میوه

 8/52±17 ها و چربیهاروغن

 7/14 ±9/13 آجیل و دانه ها

 9/68 ± 41 رینی جاتیقندها و ش

 9/66 ± 45 نوشیدنی ها

 6±2/7 تنقالت

 

شت بسامد مصرف گومیانگین در مقایسه مصرف مواد غذایی در بین دو جنس، 

بوده بیشتر  دخترانن بطور معنی داری از پسرادر و غذاهای آماده و فرآورده ها 

 (.2( )جدولp≤0.05است)

ساکنین بطور معنی داری در آماده ی هامصرف غذابسامد میانگین همچنین 

ها و مصرف میوه و سبزیجات در غیر خوابگاهیها خوابگاهی غیر خوابگاه بیش از 

 (. 3بیشتر از خوابگاهی ها بوده است )جدول

مصرف انواع بسامد : میانگین و انحراف معیار 1جدول 

 در ماههای غذایی گروه
 



 Food consumption frequency in Paramedical students; Sajadi Kaboudi P, et al. 
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 خوابگاه 

 میانگین ±انحراف معیار

 غیرخوابگاه

 میانگین ±انحراف معیار
P.V 

 64/0 50±3/15 6/47±1/18 و فرآورده های آن گوشت

 002/0 6/2±5/2 8/7±6/5 غذا های آماده

 24/0 1/76±23 1/67±6/29 و فرآورده ها شیر

 61/0 9/123±1/22 5/127±9/26 و فرآورده ها نان

 03/0 8/166±2/49 6/129±3/40 جاتو سبزیمیوه 

 34/0 49±3/26 1/54±6/16 روغنها و چربیها

 24/0 5/18±8/15 4/12±4/12 آجیل و دانه ها

 16/0 4/59±2/31 1/74±7/40 قندها و شرینی جات

 24/0 7/55±8/35 6/69±9/38 نوشیدنی ها

 13/0 4/3±2/1 8/6±8/7 تنقالت

 

 

 

 دختر 

 میانگین ±انحراف معیار

 پسر

 میانگین ±انحراف معیار
P.V 

 002/0 3/54±2/15 3/48 ±5/16 گوشت و فرآورده های آن

 001/0 7/7±3/7 5/5±7/4 غذا های آماده

 66/0 2/71±9/26 7/69±28 شیر و فرآورده ها

 74/0 3/126±4/30 5/127±28 نان و فرآورده ها

 08/0 141±5/45 9/150±3/49 و سبزیجاتمیوه 

 65/0 2/52±1/15 1/53±8/17 روغنها و چربیها

 89/0 5/14±8/14 8/14±5/13 آجیل و دانه ها

 18/0 5/64±3/35 7/70±3/43 رینی جاتیقندها و ش

 35/0 4/70±5/45 4/65±8/44 نوشیدنی ها

 90/0 1/6±7/6 6±4/7 تنقالت

میانگین بر اساس     

 سکونت
 

 گروههای غذایی

 

 مصرف انواع گروههای غذایی بر اساس محل زندگیبسامد : میانگین و انحراف معیار 3جدول 
 

میانگین بر اساس 

 گروههای غذایی   جنس

 گروههای غذایی بر اساس جنس مصرف انواعبسامد : میانگین و انحراف معیار 2جدول 
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 و نتیجه گیری بحث
 

بار در  9/4میوه و سبزیجات با تکرر مطالعه حاضر نشان داد که بسامد مصرف 

و گروه نان روز، باالترین مصرف غذایی در این دانشجویان بوده و پس از آن 

 بار در روزمصرف می شوند. 2/4فرآوردهها به مقدار 

وز، از افراد مورد مطالعه، در ردرصد  7/8در مطالعه امینی و همکاران در زنجان  

درصد از آنان سبزیجات 2/93درصد از این افراد میوه جات و 83ر و یا  با 3حداقل 

. در مطالعه کلیشادی و همکاران ، میانگین دفعات مصرف میوه (5)مصرف می کردند

مطالعه . (10)بار در روز در کودکان و نوجوانان بوده است  1/1و  2/1و سبزی بترتیب 

 و مصرف نانکه عابدی و همکاران بر روی دانشجویان دختر مازندرانی نشان داد 

، که مشابه مطالعه برنج در بین گروههای غذایی بیشتر از گروههای دیگر بوده است

 .(11)حاضر است 

بر روی نوجوانان سوریه ای انجام  2004در بررسی که توسط باشور در سال  

در هفته یکبار  ،نوجوانان سوریدرصد از  42 وه جات در مصرف می شد نشان داد که

. (12)می کردند بار در روز از میوه استفاده  3بیش از  نآنااز درصد  5/2بوده و فقط 

نوجوانان ترکیه ای حداقل از درصد  2/68نشان داد که  2006ارن اوغلو در سال 

بر   Bodajozدرم شده در مطالعه انجا. اما (13) می کنندیکبار در روز میوه مصرف 

دریافت سبزیجات و میوه جات و گروه نان روی دختران و پسران دبیرستانی، مصرف 

دریافت برنج، چربی و پاستا در حد  و ،و فرآورده ها کمتر از حد مقادیر توصیه شده

. علت تفاوت این مطالعات با تحقیق حاضر را می توان به (14کافی بوده است )

د مطالعه، متفاوت بودن عادات غذایی در مناطق مختلف جغرافیایی تفاوت در افراد مور

نیمسال اول تحصیلی یعنی این مطالعه در در از دانشجویان که و زمان نمونه گیری 

 .، نسبت دادمقارن با فراوانی مرکبات بوده است

میانگین بسامد مصرف غذاهای آماده، تنقالت و آجیل و دانه ها در مطالعه 

حاضر، کمتر از گروههای غذایی دیگر بود و مصرف غذاهای آماده در پسران بطور 

معنی داری بیشتر از دختران بوده است. در مطالعه انجام شده در دانشگاه تهران 

مصرف غذاهای آماده در  توسط بختیاری و همکاران بر روی دانشجویان بومی،

. همچنین پورعبداللهی طی مطالعه خود نشان (15)پسران دو برابر دختران بوده است 

داد که پس از ورود به دانشگاه، مصرف میوه، سبزی، لبنیات، آجیل و مغزها در پسران 

نسبت به دختران کاهش بیشتری داشته است، همچنین  غذاهای کنسروی در پسران 

. از مهمترین دالیل پایین بودن (16)ی بیش از دختران بوده است بطور معنی دار

مصرف گروههای غذایی فوق می تواند گرانتر بودن آنها برای دانشجویان  نسبت به 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         غذاهای دیگر باشد.

و غذاهای آماده  در مطالعه حاضر میانگین بسامد مصرف گوشت و فرآوردهها

در پسران دانشجو بطور معنی داری بیش از دختران می باشد. این تفاوت می تواند 

بدلیل عالقه بیشتر پسران به مصرف غذاهای گوشتی جهت عضله سازی باشد. 

همچنین عدم تمایل اکثریت پسران به آشپزی، منجر به گرایش آنان به مصرف 

و همکاران  Gazibaraست. اما در مطالعه غذاهای آماده، بیش از دختران، گشته ا

در بلگراد، بین مصرف گوشت، میوه و سبزی در دختران و پسران اختالف معنی 

 که می تواند به تفاوت در عادات غذایی در بین دو جامعه مورد  (17)داری دیده نشد 

 

 

 مطالعه مرتبط باشد.

در مطالعه حاضر میانگین مصرف گوشت و فرآورده های گوشتی دو بار در روز  

درصد از نوجوانان، در طول هفته، از گوشت و 6/10بوده است. در مطالعه امینی، 

 1-3درصد آنها در این مدت بین 3/46فرآورده های گوشتی استفاده نکرده بودند  و 

فرآورده های گوشتی استفاده کرده بودند  درصد  از آنها روزانه از3/12بار در هفته  و 

. در مطالعه کلیشادی بر روی کودکان و نوجوانان نیز میانگین مصرف گوشت (5)

. این تفاوت می تواند به باالتر بودن سطح آگاهی (10)یک بار در روز بوده است 

دانشجویان در مورد مصرف مواد غذایی مختلف در مقایسه با دانش آموزان و یا 

 ه غذایی سلف سرویس دانشگاه مربوط باشد. برنام

و معنی دار بین مصرف میوه  یوجود تفاوتاز یافته های دیگر این تحقیق، 

)غیر خوابگاهی بیشتر از و محل سکونت افراد مورد مطالعهسبزیجات 

(، همچنین مصرف غذاهای آماده با محل سکونت P=03/0خوابگاهی،

( بود، که بیان کننده تآثیر =P 002/0خوابگاهی، دانشجویان)خوابگاهی بیش از غیر 

در مطالعه امینی مصرف میوه در  محل سکونت بر تعیین عادات غذایی آنان است.

. (5)دانش آموزان ساکن شهر به طور معنی داری بیش از دانش آموزان روستایی بود 

 جانسون و همکاران طی تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که شهرنشینی یکی 

 . درمطالعه پوراعتدال (18)از عوامل تاثیرگذار در میزان کیفیت مواد غذایی است 

 مصرف غذاهای سالم کاهش در تمایل به تغییر به سمت غذاهای آماده و نیز 

 دلوریان زاده و همکاران نیز با  (.8)پس از ورود به دانشگاه  ذکر گردیده است 

و عوامل مرتبط با آن در بین مطالعه ای تحت عنوان ارزیابی وضعیت تغذیه 

دانشجویان شاهرود، نشان دادند که این گروه از نظر کمی و کیفی، نسبت به 

 استاندارد، دارای کمبود بودند و در واقع دانشجویان تحت تاثیر گرسنگی پنهان 

 (.19ناشی از کمبود ریز مغذیها بودند )

 انتخاب ر زمینه د اختالفاتیحاکی از وجود این مطالعه، نتایج بطور کلی 

 . در دو محل سکونت متفاوت استدانشجویان بین نوع مواد غذایی مصرفی 

سهولت دسترسی به دریافت غذاهای  ات را می تواناختالف این دالیلمهمترین از 

 مناسبتر توسط  دانشجویان ساکن در خانواده نسبت به دانشجویان خوابگاهی 

فی در تهیه مواد غذایی مناسب ندارند. دانست که دور از خانواده بوده و دقت کا

 همچنین استرسهای ناشی از تالش برای زندگی مستقل نیز می تواند اثر سوء 

 های ،ضمن دادن آگاهید شولذا پیشنهاد می در جذب مواد مغذی داشته باشد. 

 الزم از طریق رسانه های عمومی، آموزشهای همگانی به ویژه در مدارس، 

 برای اصالح عادتهای غذایی هماهنگ با توصیه های هرم راهنمای غذایی، 

 .(5)داده شود

 
 تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل از طرح تحقیقاتی خانم هایده عال الدوله ای و همکاران 

در دانشگاه علوم پزشکی بابل تصویب گردیده است.   8930210باشد که با شمارهمی

وزه معاونت تحقیقات و فن آوری این دانشگاه و همچنین بدین وسیله از همکاران ح

خانم ها دکتر ثریا خفری و دکتر شیما سام که ما را در این راه یاری نموده اند، 

 سپاسگزاری می نماییم.  
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Abstract 

Background and Objective: The nutritional behavior of students 

influences on their health and social development. Proper diet and physical 

activity are their most important protective health behavior. Since, college 

life years are critical period on the eating behavior changes, therefore, we 

studied on the frequency of food consumption in paramedical students. 

Method: This cross-sectional study was performed on 322 paramedical 

students of Babol University of Medical Sciences from October 2011 to 

February 2012. They filled a personal data questionnaire (age, gender, 

place of living, etc) and food consumption frequency. Data were analyzed 

by SPSS 18.   

Findings: From 322 students, 218 (67.8 %) and 104 (32.2 %) were females 

and males, respectively. The highest and lowest frequency of food 

consumption in a month belonged to fruit and nuts groups, respectively. 

The mean frequency of processed food consumption was significantly 

higher in dormitory students than non-dormitories (P=0.002). Also, fruits 

and vegetables were consumed by students living in non-dormitories more 

than those in dormitories (P=0.03). 

Conclusion: With regard to the results, proper food consumption in non-

dormitories is higher than the dormitories. Therefore, public education, 

particularly education in schools is suggested to improve food 

consumption patterns.  




