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 تلفيقي بر آگاهي ، نگرش و عملكرد بررسي تاثير برنامه آموزش بهداشت

  اي دانش آموزان دختر مدارس راهنمايي شهر بجنورد  تغذيه
  
  

  31يقه سادات طوافيان صد،*2، فرخنده امين شكروي1آرزو رسولي
 دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت ، دانشگاه تربيت مدرس -1

   عضو هيئت علمي گروه آموزش بهداشت دانشگاه تربيت مدرساستاديار و -2
  استاديار و عضو هيئت علمي گروه آموزش بهداشت دانشگاه تربيت مدرس -3

  
  
  

 چكيده

هاي دوران بزرگسالي  تواند از بسياري از بيماري  آگاهي در مورد تغذيه مطلوب در طي دوران نوجواني مي:زمينه و هدف
دانش آموزان دختر در  اي يه، نگرش و عملكرد تغذيآگاهن مطالعه تعيين تاثير آموزش تغذيه بر هدف از اي. پيشگيري كند

  . در اين شهرستان انجام شد1387-1388هاي  باشد كه طي سال مدارس راهنمايي شهر بجنورد مي
ش آموزان با استفاده از اي دان  پژوهش حاضر يك مطالعه نيمه تجربي است كه ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد تغذيه:روش كار

براي انجام اين مطالعه دو مدرسه در شهرستان بجنورد انتخاب شدند و به صورت . پرسشنامه مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت
پس از اجراي برنامه آموزش بهداشت براي گروه مداخله، ميزان تاثير آموزش بر . تصادفي در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند

  .اي مستقل و زوجي مورد سنجش قرار گرفت  دو نمونهTهاي  اي دانش آموزان با آزمون  نگرش و عملكرد تغذيهآگاهي،
 به 2/6±1/1دهد ميانگين ميزان آگاهي دانش آموزان گروه مداخله پس از آموزش از  هاي تحقيق نشان مي  يافته:ها يافته

  ).>0,001P( افزايش يافته است 8/6±3/1 به 0/5±3/1ها از  نصحيح آ  و عملكرد3/8±3/1 به 6/5±3/1، نگرش از 1/1±9/8
اي دانش  هاي آموزش بهداشت را در ارتقاء آگاهي، نگرش و عملكرد تغذيه  نتايج اين مطالعه نقش مثبت برنامه:نتيجه گيري

 .رسد  ميظراي ضروري به ن هاي آموزشي جهت ارتقاي رفتارهاي تغذيه لذا لزوم توجه به برنامه. آموزان نشان داد

  .، دانش آموزان دختر، آموزش بهداشت آگاهي، نگرش، عملكرد، تغذيه:  كليديگانواژ
  

                                                 
  . فرخنده امين شكروي، دانشگاه تربيت مدرس، گروه آموزش بهداشت: نويسنده مسئول *

  ri.ac.modares@f_Aminsh :كترونيكپست ال
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  مقدمه
دوره نوجواني دوره انتقال از كودكي به جواني اسـت كـه بـا            
جهــش رشــد جــسمي و بلــوغ تــوام اســت ايــن دوران يكــي از 

 نـسان اسـت در ايـن دوران، رشـد    هاي رشد ا  ترين دوره  پرچالش
يابـد   اخت دوران كودكي به طور ناگهاني افزايش مـي        نسبتا يكنو 

 ميليـون نفـر     1200 هم اكنون جمعيـت نوجوانـان جهـان          .)1(
از كل جمعيت دنيا را تشكيل مي  % 20نوجوانان  ،) 2(باشد  مي

كننـد   از آنها در جوامع در حال رشد زندگي مي         % 84دهند كه   
 از افـــزايش وزن دوران% 50از رشـــد قـــد و %20حـــدود ). 3(

  ).4( بزرگسالي در دوره نوجواني به دست مي آيد
پيشگيري از چاقي در دوران نوجواني يكـي از مـسائل مهـم             

بر اساس نتايج به دست آمده از مطالعه قند         . باشد   بهداشتي مي 
 از نوجوانان به اضـافه وزن يـا چـاقي مبـتال             %18و ليپيد تهران    

لـسترول   سـاله ك   19 تـا    11 درصد نوجوانان    18 تا   12هستند ،   
  ).5( ميلي گرم در دسي ليتر دارند 200باالي 

در ايران بيشترين شيوع چاقي در سنين نوجواني ديده مـي           
هـاي قلـب و عـروق        شود طبق گـزارش مركـز كنتـرل بيمـاري         

 كـشور ايـران از نظـر        1988سازمان بهداشت جهـاني در سـال        
 كـشور اول جهـان      7شيوع باالي چاقي دوران نوجواني يكـي از         

  .)6(د مي باش
 ساله عالوه بر ايجاد افـسردگي و        12-18چاقي در نوجوانان    

عروقـي،   -ني با عوارضي چون بيماريهاي قلبـي      تهديد سالمت روا  
، استئوآرتريت و سرطان كولـون      قنديافزايش فشارخون، ديابت    
  ) . 7و4(در بزرگسالي همراه است 

نوجوانـان از   % 12  كه اي در ايران نشان داد     از طرفي مطالعه  
از % 16مبود مزمن انرژي بر اساس شاخص نمايه توده بدني و           ك

در پژوهشي ديگر نيز ميـزان شـيوع        ). 8(برند    مي كم خوني رنج  
سوء تغذيه در دانش آموزان شاهرودي بر اساس وزن براي سـن            

و بر اسـاس وزن بـراي قـد         % 1/8، بر اساس قد براي سن       % 5/6
 يكـي از    هم چنـين عـادات غلـط غـذايي        ). 9(گزارش شد % 9/5

عوامل مهم در ايجاد كمبود عناصـر مغـذي بـه ويـژه كلـسيم و                
تغذيه پنهان يا آشكار و در نتيجه   و سوء C ،A،B6هاي  ويتامين

  ).10(باشد  تغييرات رفتاري در انسان ميايجاد 
هـاي عمـومي بـه منظـور افـزايش آگـاهي             اگر چه آمـوزش   

 يقي ميان گيرد ، شكاف عم    ها صورت مي   اي و پيروي از آن     تغذيه
شـود و آن چـه در        هاي غذايي توصيه مـي     آن چه درباره دريافت   

هاي  برنامه. شود وجود دارد   عمل و رفتارهاي غذايي مشاهده مي     
ارتقاي سالمت در زمينه تغذيه سالم در صورتي موفـق خواهنـد            
بود كه با توجه به آگاهي، نگـرش و عملكـرد رايـج افـراد طـرح                 

جوانـان در رابطـه بـا اصـول         عملكرد صـحيح نو   ).5(ريزي شوند   
اگـر  . تغذيه سالم ، نيازمند آگاهي اين افراد در اين زمينه است            

تواند يـك عامـل تعيـين        چه آگاهي همان رفتار نيست، ولي مي      
  ).11(كننده رفتارهاي غذايي باشد 

 اي در دوران كـودكي و نوجـواني كـه          تصحيح رفتـار تغذيـه    

وايـد زيـادي را بـه        ف باشـد   مراحل فزاينده رشد مـي     دربرگيرنده
هـا ، طراحـي و اجـراي درسـت      تـرين آن  كه از مهـم همراه دارد   

 به منظور رفع مـشكالت تغذيـه اي و        ها    برنامه غذايي در مدرسه   
باشد كه با رفـع گرسـنگي        تامين سالمت در اين گروه سني مي      
اي دچار سوء تغذيـه ، بـه         كوتاه مدت يا گذراي كودكان مدرسه     

ن دانـش آمـوزان در يـادگيري و بهتـر           افزايش توجه و تمركز اي    
در ميـان نوجوانـان ،      . )12(كنـد    ها كمك مـي    شدن عملكرد آن  

زيـرا دختـران    : باشـند     مـي  دختران حائز اهميت تـر از پـسران       
ايي نوجوان ، مادران آينده هستند و بسياري از مفاهيم رژيم غذ          

 ها كسب شده و در آينده نه تنها        در سنين نوجواني به وسيله آن     
ي سالمتي خودشـان ، بلكـه اثـرات ثابـت و دائمـي بـر روي                 رو

از ) . 10(ها خواهد داشـت      سالمت نوزاد و كودكان و خانواده آن      
ان نوجـواني شـكل     آن جايي كـه بيـشتر عـادات غـذايي در دور           

اي نوجوانـان،    توجه به آگـاهي تغذيـه     شوند،   گرفته و تثبيت مي   
 يـن لـذا ا   ).13(يابـد    ها اهميت مي   نگرش و رفتارهاي غذايي آن    

 ، نگـرش    ي برنامه آموزش بهداشت بر آگاه     يرمطالعه با هدف تاث   
  . شده استي طراحيهو عملكرد دانش آموزان در خصوص تغذ

  روش كار
ــي       ــه تجربــ ــه نيمــ ــك مطالعــ ــق يــ ــن تحقيــ    ايــ

)quasi – experimental ( كـه  . اشـد ب  شاهد مي–از نوع مورد
ي تلفيقـي بـر     در آن پژوهشگر به بررسـي تـاثير برنامـه آموزشـ           

پـردازد،اين برنامـه      مـي  آگاهي ، نگرش و عملكرد دانش آمـوزان       
 آموزشــي تلفيــق شــده از دو روش ســخنراني و بحــث گروهــي

  . باشد مي
آمـوزان دختـر مـدارس     دانـش  جامعه آمـاري ايـن پـژوهش        

بـا  . باشـد   مـي 87-88د در سال تحـصيلي     راهنمايي شهر بجنور  
مـورد   دانش آموزان در     توجه به مطالعات گذشته ميزان آگاهي،     

 ، بوده است كه با آمـوزش      %30اي حدود    رفتارهاي صحيح تغذيه  
  . )15و14(اين آگاهي نزديك به سه برابر افزايش يافته است 

بنابراين از مدارس راهنمـايي دخترانـه بجنـورد كـه از نظـر             
بافت جمعيتي و وضعيت اقتصادي اجتماعي و فرهنگي همگوني         

ه انتخاب و دو كالس از يك مدرسه به         برخوردار بودند دو مدرس   
عنوان گروه مداخله و دو كالس از مدرسه ديگر به عنوان شـاهد             

با توجه بـه تعـداد دانـش آمـوزان كـالس تعـداد           . انتخاب شدند 
اي كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است براي            نمونه

ز باشـد كـه ا    نفر مي60 نفر و براي گروه شاهد      55گروه مداخله   
آوري  ابـزار گـرد   . باشـد  حجم نمونه محاسـبه شـده بيـشتر مـي         

پرسـشنامه اسـتفاده شـده در ايـن         . اطالعات پرسـشنامه اسـت    
 سـوال مربـوط     10(  سوال   33بررسي از نوع بسته و مشتمل بر        

 سـوال هـم   13 سوال جهـت سـنجش نگـرش و      10به آگاهي ،    
اي  است و حـداكثر نمـره     ) اي افراد    جهت ارزيابي عملكرد تغذيه   

 و حـداقل آن صـفر       10توانـد كـسب كنـد        كه دانش آمـوز مـي     
  . باشد مي
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وش اعتبار   پرسشنامه از ر   ي به دست آوردن اعتبار علم     يبرا
 ســواالت يــه تهي شــكل كــه بــراين، بــدمحتــوا اســتفاده شــد

 و  يپرسشنامه مطابق با موضوع تحـت مطالعـه، از منـابع داخلـ            
، اشـكاالت  رفـع    يپـس از آن بـرا     .  موجود استفاده شـد    يخارج

 كارشناســان و  تــن از10يــار  شــده در اختيمپرســشنامه تنظــ
 يـت   قرار گرفت كه در نها      يه و تغذ  يصاحب نظران علوم بهداشت   

 يد و تجد  ي آنان، مجدداً مورد بررس    يلي و تكم  يبا نظرات اصالح  
  . گشتييد آن تاينظر قرار گرفت و اعتبار علم

 مجـدد    پرسشنامه از روش آزمون    ي اعتماد علم  يينجهت تع 
 صـورت كـه پرسـشنامه       ين بـد  .شده اسـت    پرسشنامه استفاده   

 نفر از دانش آموزان كه با نمونه مورد مطالعه مطابقت          28توسط  
ايـن  ( يد گرد يل انتخاب شده بودند تكم    يداشتند و بطور تصادف   

 يجنتـا . )تعداد از دانش آموزان در بررسي نهايي شركت نداشتند        
 قـرار   يـل ه و تحل  يـ اخ مـورد تجز    كرانب يبا استفاده از آزمون آلفا    

ــايي پايبگرفــت و ضــر ــدمحاســبه گرد% 80 آن ي ــه  . ي مداخل
 يياز شناسـا    پـس  باشـد كـه    ي م ي شامل برنامه آموزش   يآموزش

 يـه  آزمـون اول   يج نتـا  يـق طر دانـش آمـوزان از       ي آموزش يازهاين
 پس از بررسي نتايج آزمون      . شده است  يتوسط پژوهشگر طراح  

 آموزان بـه ترتيـب ذيـل مـشخص          اوليه نيازهاي آموزشي دانش   
  :شد
توسط متخصص تغذيه مركـز بهداشـت        ي برنامه آموزش  ينا

 5 يطـ هـاي آموزشـي در       شهرستان بجنورد و در قالـب كـالس       
 دانـش آمـوزان گـروه مداخلـه ارائـه           ي بـرا  يا يقـه  دق 45جلسه  

يد، محتـواي آموزشـي شـامل كليـاتي دربـاره علـم تغذيـه               گرد
، اهميـت   تغذيـه در دوران بلـوغ     ايي، اهميت   ،آشنايي با هرم غذ   

اي  هـا ، مـشكالت تغذيـه       ها ، انواع ميان وعـده      تغذيه ميان وعده  
 شايع در اين دوران و برنامه غذايي مناسب در طـي دوران بلـوغ             

 ي برنامـه آموزشـ    يـن  مورد استفاده در ا    ي آموزش هاي روش. بود  
 شده توسط محقق تحـت  يه تهيپمفلت آموزش بكارگيري   شامل

 ارائـه ،»ناسالم در مدارس و عوارض آن       هاي     وعده انيم« عنوان  
 .ي بـود   پرسش و پاسخ و بحث گروه       برگزاري جلسات  ،يسخنران

آزمون نهايي هم با توجه به اين نكته كـه تـاريخ انجـام آزمـون                
كـرد   ثانويه با امتحانات پايان دوره دانش آموزان تداخل پيدا مي         

ز بعـد از مداخلـه       رو 45محقق به ناچار اين آزمون را به فاصـله          
 نـرم افـزار     يله مطالعه بـه وسـ     ين ا يها داده. آموزشي انجام داد    

 يهدر تجز.  قرار گرفتيل و تحليه مورد تجزSPSS 11.5 يآمار
ـ    ( يفيتوص ها از آمار    داده يلو تحل  و  و متقـاطع     يجـداول فراوان
 دو، مـن    ي كا يها آزمون ( يو آمار استنباط  ) هاي ستوني  نمودار

 .استفاده شد)  مستقل و جور شده يا مونه دونT يتني،و

  ها يافته
 سال با 15 تا 12نمونه مورد مطالعه از نظر سني بين سنين 

گروه مداخلـه   .  بودند   50/0 سال و انحراف معيار      5/13ميانگين  
هـاي دمـوگرافيكي از قبيـل تحـصيالت و      و شاهد از نظر متغيـر     

جيبي روزانـه و     ميزان پول تو   شغل پدر و مادر ، درآمد خانواده ،       
 همـسان بـوده و اخـتالف معنـا داري بـين آنهـا               محل سـكونت  

  ). P<05/0( مشاهده نگرديد 
نتايج اين بررسـي نـشان داد كـه ميـانگين نمـرات آگـاهي               

اي قبـل از آمـوزش در دو گـروه      دختران در زمينه مسائل تغذيه    
 ). P=872/0( مداخله و شاهد اختالف معناداري را نـشان نـداد           

اي گروه مداخله    كه پس از آموزش ميزان آگاهي تغذيه      در حالي   
و ). P>001/0(اختالف معناداري را نسبت بـه قبـل از آمـوزش            

 ) .1جدول (نشان داد ) P>001/0(نيز نسبت به گروه شاهد 

 

 نمرات آگاهي دانش آموزان دو گروه مداخله و  :1جدول شماره 
  آموزششاهد قبل و بعد از 

Pمقدار    
 دو Tآزمون ( 

  )اي مستقل نمونه
مداخله شاهد  آگاهي

 <05/0P  ميانگين 2/6 2/6
  انحراف معيار 1/1 6/1

قبل از 
 آموزش

  ميانگين 9/8 2/6
001/0<P 7/1 1/1 انحراف معيار 

بعد از 
 آموزش

 انحراف معيار P 9/0 2/1>001/0 ميانگين 8/2 0/0

 ميزان
  ارتقاء

 
P> 

05/0  
001/0<
P 

Pآزمون (   مقدارTو  د
 )اي جور شده نمونه

  
اي  ميانگين نمرات نگرش دختران در زمينـه مـسائل تغذيـه          

قبل از آموزش در دو گروه مداخله و شاهد اختالف معناداري را            
در حـالي كـه پـس از آمـوزش ميـزان            ).P=881/0( نشان نـداد    

اي گروه مداخله اختالف معناداري را نسبت به قبل    نگرش تغذيه 
 )P>001/0(و نيز نسبت به گروه شاهد  ).P>001/0(از آموزش   
 ).2جدول (نشان داد 

 
 نمرات نگرش دانش آموزان دو گروه مداخله و  :2جدول شماره 

  شاهد قبل و بعد از آموزش
Pنگرش مداخله شاهد  مقدار 

 انحراف معيار 05/0P> 1/1 3/1 ميانگين 6/5 8/5
 قبل از آموزش

 ميانگين 3/8 9/5
001/0<P 3/1 3/1 انحراف معيار 

 بعد از آموزش

 انحراف معيار P 2/1 8/1>001/0 ميانگين 6/2 2/0
  ارتقاءميزان

 P> 05/0  001/0<P كمترين سطح معني داري 

  
اي  ميانگين نمرات عملكرد دختران در زمينه مـسائل تغذيـه   

قبل از آموزش در دو گروه مداخله و شاهد اختالف معناداري را            
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ميـزان  در حـالي كـه پـس از آمـوزش           . )P=886/0(نشان نـداد    
اختالف معنـاداري را نـسبت بـه        گروه مداخله   اي   عملكرد تغذيه 

و نيــز نــسبت بــه گــروه شــاهد   ).P>001/0(قبــل از آمــوزش 
)001/0<P(   نشان داد) 3جدول.(  

  
 نمرات عملكرد دانش آموزان دو گروه مداخله و  :3جدول شماره 

  شاهد قبل و بعد از آموزش
Pعملكرد مداخله اهدش  مقدار 

 انحراف معيار 05/0P>  3/1 1/1 ميانگين 0/5 1/5
 قبل از آموزش

 ميانگين 3/7 3/5
001/0<P 0/1 3/1 انحراف معيار 

 بعد از آموزش

 انحراف معيار P 9/1 6/1>001/0 ميانگين 2/2 2/0
  ارتقاءميزان

 P>  05/0  001/0<P كمترين سطح معني داري 

  بحث
، نگـرش و عملكـرد      ي مطالعه نشان داد كـه آگـاه       ين ا يجنتا

 يح صـح  ي پـژوهش در ارتبـاط بـا رفتارهـا         مـورد دانش آموزان   
 بعد  ي بود ول  يين پا يار بس ي برنامه آموزش  ي قبل از اجرا   يا يهتغذ

 يشافـزا p) >05/0 (ي به طـور معنـادار  ي برنامه آموزشياز اجرا
 در  يوزشـ  آم ه برنامـ  ير امر نشان دهنـده تـاث      ينكه ا . يافته است 

  .باشد  مي مثبتي رفتارهايجاد رفتار و اييرتغ
 در بررسـي حاضـر ميـانگين نمـره آگـاهي قبـل از مداخلــه      

 در ين توسـط ابـر  در بررسـي كـه  .  از ده نمره بود19/6ي  آموزش
 دانش آموزان انجـام شـد       يا يه تغذ ي آگاه ينه در زم  2006سال  

) 16( دنـد  برخـوردار بو   ييني پـا  ي ا يه تغذ ياز آگاه ها    اكثر نمونه 
. كه با نتايج مطالعه ما قبل از مداخله آموزشـي همـسويي دارد              

گرفته ميـانگين نمـره عملكـرد قبـل از مداخلـه             درمطالعه انجام 
از % 50بـدين معنـا كـه حـدود         .  از ده نمره بـود     13/5آموزشي  

دانش آموزان عملكرد نامناسب و يا غيربهداشتي داشتند كه اين          
العه گريگوريس و همكاران در سـال       نتيجه با يافته حاصل از مط     

ــرروي 2008 ــان كــه ب  دانــش آمــوز انجــام شــد  2435 در يون
باشد زيرا نتايج حاصل از مطالعه مذكور نيز نـشان            مي هماهنگ

تغذيـه نامتعـادل داشـتند      % 4/50داد كه از كل دانـش آمـوزان         
)17 .(  

نتايج حاصل از نظر اثربخشي آموزش، با بررسي پورعبدالهي         
 در زمينه تاثير آموزش تغذيه بـر آگـاهي و عملكـرد             و همكاران 

 ) 18(  همــسويي دارد 1384دانــش آمــوزان ابتــدايي در ســال 
كـه در اهـواز توسـط امـاني و همكـاران روي             اي    نتايج مطالعـه  .

مربيان بهداشت مدارس ابتـدايي صـورت گرفـت نيـز حـاكي از              
افزايش معنا دار در سطوح آگاهي و نگرش مربيان بهداشت پس           

و با نتايج مطالعه حاضر در خـصوص تـاثير          . ز آموزش مي باشد   ا
در  ). 19( همسويي دارد   اي    تغذيههاي    مثبت آموزش بر آگاهي   

بررسي ليال بردبار با مقايسه عادات غذايي و ميزان آگاهي دانش           
آموزان در مورد تغذيه مشخص شد كه آموزش بر اين امر تـاثير             

تباط معنـاداري را در زمينـه       آماري ار هاي    بسياري دارد و آزمون   
   ).20( نشان داد اي  تاثير آموزش بر آگاهي تغذيه

در هاي حاصل از مطالعه حاضر با مطالعه يعقـوبي كـه              داده
 دانش آمـوز دختـر مقطـع دبيرسـتان          240بر روي    1377سال  

يـك  هـاي     بـر اسـاس يافتـه      ) . 21( انجام گرفت مطابقت دارد     
بـا هـدف    سـط بارونوفـسكي     تو 1994تحقيق ديگر كه در سال      

افزايش مصرف ميوه و سبزي و هم چنين تغيير الگوي فعاليـت            
فيزيكي در كشور يونان بر روي كودكان مقطع چهـارم و پـنجم             
ابتدايي انجام شد نشان داد كه نتايج حاصل از عملكرد و آگاهي            
بعد از اجراي جلسات آموزشي به طور معناداري افـزايش يافتـه            

   ).22( است 
 1382و نظـري در سـال        )23(1385 خلج در سـال      يبررس

آمـوزش بهداشـت    هاي    نيز نشان دهنده تاثير مثبت برنامه     ) 14(
باشد كـه بـا نتـايج ايـن          دانش آموزان مي  اي    بر رفتارهاي تغذيه  

  .مطالعه مطابقت دارد
 حايز اهميـت    آموزش تغذيه به دختران از دونظر     هاي    برنامه

خـود در   اي    نيازهـاي تغذيـه   هـا بايـد بـه        اول اين كـه آن    : است
. متفاوت رشد، بلوغ، حاملگي و شيردهي آشنا شـوند        هاي    دوران

بايد با اهميت تغييراتي كه بدن در اين دوران         ها    دوم اين كه آن   
دخترانـي كـه در   . آشـنا شـوند  اي  دارد و نيازهاي متفاوت تغذيه 

كودكي و نوجواني تغذيه صحيح داشته اند، مـادران سـالم تـر و              
آورنـد و   ري خواهند بود، فرزندان سالم تري به دنيـا مـي         موفق ت 

به ايـن دليـل توجـه بـه     . نسل سالم تري را بوجود خواهند آورد      
تغذيه صحيح دختران از دوران كودكي و نوجواني حائز اهميـت           

  .باشد مي

  يري گيجهنت
تحقيق مبني بر ضعف آگاهي ، نگـرش        هاي    با توجه به يافته   

 اي بــه نظــر مــورد مــسائل تغذيــهو عملكــرد دانــش آمــوزان در 
آموزش و پرورش و بهداشت و درمـان بـه           هاي، رسد سازمان  مي

هـاي الزم را جهـت       تواننـد زمينـه     مي عنوان نهادهاي تاثير گذار   
افزايش آگاهي دانش آموزان و در نتيجـه جامعـه فـراهم آورنـد              

آموزش تغذيه براي دانش آمـوزان بـه       هاي    بنابراين اجراي برنامه  
در تحقق ايـن امـر مهـم        تواند نقش به سزايي       مي اومصورت مد 

  .داشته باشد

  تشكر و قدرداني
دانيم كه از اساتيد محترم آموزش بهداشـت          مي بر خود الزم  

دانــشگاه تربيــت مــدرس و ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتان 
خراسان شمالي و تمـام كـساني كـه در اجـراي ايـن تحقيـق و                 

ه انـد تـشكر و قـدرداني        آوري اطالعات مـا را يـاري نمـود         جمع
 . نماييم
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