
  مقاله پژوهشي 

  ۱۳۸۹ هياروم شهرستان يرستانيدب جوانان ييغذا عادات و يکيزيف تيفعال زانيم يبررس
  

  ٣ه، حميده خليل زاد٢يدکتر آرام فيض، * ١ممقد ييوسف حقيق

 
  08/09/1390تاریخ پذیرش  30/06/1390 یافتدر یختار

  

  دهيچک

 نيتـر  مهـم  ز، امناسـب  يکـ يزيف تيـ فعال و ييغـذا  ميرژ. است موثر جامعه توسعه و سالمت و آنان سالمت بر جوانان يبهداشت يرفتارها :وهدف نهيزم شيپ

 لـذا  کنـد  يم يريجلوگ) فشارخون و يچاق ،ابتيد جمله از( مزمن هاي بيماري بروز اي ابتال خطر شيافزا از که باشد يم درجوانان رانهيشگيپ يبهداشت يرفتارها

  .شد انجام هياروم شهرستان در يرستانيدب جوانان ييغذا عادات و يکيزيف تيفعال زانيم يبررس هدف با حاضر پژوهش

 از نفـر  ۱۶۰۰د تعـدا ) يتصـادف  -يا طبقـه ، يا خوشـه ( يا مرحلـه  چند يريگ نمونه روش با که است يمقطع - يفيتوص نوع از حاضر مطالعه:کار روش و مواد

 و هيـ تجز يبـرا  .باشـد  يم Youth health behavior استاندارد نامه پرسش ها داده آوري جمع ابزار .شدند انتحاب هياروم يها رستانيدب وپسر دختر آموزان دانش

  .شد استفاده يفيتوص آمار و SPSSر افزا نرم زا ها داده ليتحل

 و يسبز مصرف عدم رصدد ۱۹ ساالد، مصرف عدم ها نمونه رصدد ۳ ،هفته روز هفت يط در که داد نشان آموزان دانش هيتغذ با درارتباط قيتحق جينتا :ها افتهي

 را گازدار يها نوشابه دنينوش رصدد ٣/٦٣و  روز هفت يط در يعيطب وهيم آب مصرف درصد ٣/٠ط فق که حالي در کردند گزارش را ريش مصرف عدم رصدد ٦/٣٢

 .کردند ذکر روزانه طور به

ـ  يت حرکتـ يـ چ فعاليرصـد هـ  د ۵۴ نداشتند، يکيزيت فيفعال گونه هيچدرصد  ٣/٣٩ ،وز گذشتهر هفت ينشان داد در ط ها افتهي يکيزيت فيدرارتباط با فعال  ا ي

ش يون را روزانه بيزيتلو يدرصد تماشا ٤/٥١ که حاليشرکت نکردند در  يم ورزشيچ تيماه گذشته در ه ۱۲درصد در طول  ٧/١٧و  اند نداشتهدر مدرسه  يورزش

  .را ذکر کردند ير درسيساعت در امور غ ۵ش از يون را روزانه بيزيتلو يوتر و تماشاياستفاده از کامپ ،ساعت ۳از 

مدارس  ن ويلذا والد مرتبط با آن موثراست يها يماريب و يمناسب در کاهش چاق يکيزيت فيه و فعاليسالم از جمله تغذ يعادات بهداشت :يريگ جهينت و بحث

  .آنان داشته باشند ير رفتارهايهمسو با سا جوانان يکيزيت فيو فعال هيتغذ در ارتقاء ينقش اساس کي يدارا توانند يم

  جوانان دبيرستان ،عادات غذايي ،فيزيکيفعاليت  :ها واژه کليد
  

  11-20 ص، 1391فروردین و اردیبهشت ، 36پی در پی  ،اولشماره  ،دهم دوماهنامه دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه، دوره
  

  09143611406:تلفن  ،هیاروم یدانشگاه علوم پزشک ییو ماما يدانشکده پرستار ،هیاروم :آدرس مکاتبه 
Email: hagigiM@yahoo.com 

  

  

  
 

                                                
  )نويسنده مسئول( پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي اروميه دانشکدهکارشناسي ارشد پرستاري، عضو هيئت علمي  ١
  دکتري پرستاري، استاديار دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي اروميه ٢
  وم پزشکي اروميهپرستاري و مامايي دانشگاه عل دانشکدهکارشناسي ارشد پرستاري، عضو هيئت علمي  ٣

  مقدمه

است کـه   يمنوط به حضور اشخاص اييپيشرفت هر جامعه 

وقفه خـود در راه   يبا فکر و دانش روزافزون و تالش و اهتمام ب

 يبديه. دارند يمموثر بر  يها گام يرسيدن به اهداف عاليه بشر

از اين قشر تالشـگر را جوانـان تشـکيل     يياست که در صد باال

و داشــتن تفکــر ســالم و ســازنده نيازمنــد ســالمت  دهنــد يمــ

ـ  .اسـت  يه ايـن گـروه سـن   جسماني و تغذيه مناسب و آگاهان ا ب

 يحـداکثر فعاليـت فکـر    يتوجه به اينکه در اين محـدوده سـن  

تغذيـه در   انکـار وجود دارد و با نظر به نقش غير قابل  يوجسم

مـواد   يهـا  گروهشود از تمام  يسالمت جسمي و رواني بايد سع

 .لحاظ شود آنان ييغذا يها وعدهدر  ييغذا
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 هي، حميده خليل زاددکتر آرام فيض، ممقد ييوسف حقيق
 

 هیاروم یدوماهنامه دانشکده پرستاري و مامای  1391 فروردین و اردیبهشت، 36 یدر پ ی، پاولهم، شماره ددوره  12

مناسـب از   يدر کنار ميزان فعاليت فيزيک ييژيم متعادل غذار

 يهـا  بيآسـ  .اسـت  يو جـوان  يدوران نوجوان ياهم توجهات سالمت

قابـل   يبه راحتـ در کوتاه و بلند مدت در غالب موارد  ناپذير جبران

و مهم در مورد تغذيه جوانـان ايـن    يوصيه کلت .هستند يپيشگير

و سـبزيجات و   هـا  وهيـ مپرفيبـر مثـل    ياست که مصرف مواد غذاي

   .غالت را هميشه مد نظر داشته باشند

ر اين دوران تمايل به مصرف تنقالت مختلف مانند چيپس و د

گـاز دار زيـاد اسـت در حاليکـه نـه تنهـا ارزش        يها نوشابهپفک و 

 به دنبالرا  ياز جمله چاق يندارند بلکه عوارض متعدد يکاف يغذاي

چـرا کـه در    يک جوان باشد يرزش بايد جزء الينفک زندگو .دارند

نقـش   يو فکـر  يت جسـم و سـالم  يجسـم  يمتعادل نمودن قـوا 

در سنين اواخـر نوجـواني و ابتـداي     که آنجايياز ). ۱(د دار يبسزاي

 پـذيري  مسـئوليت  و زدواج،، اجواني فرد خود را براي انتخاب شغل

روز رفتارهاي مخاطره آميز به اشکال مختلف قـادر  ب ،کند يمآماده 

خواهد بود به نحوي فـرد را در رسـيدن بـه اهـداف بزرگسـالي بـا       

  .شکل يا عدم موفقيت مواجه سازدم اف،انحر

افزايش سريع رشد اسـتخواني و جسـمي و جنسـي منجـر بـه      

او . شـود  يمـ روانشناختي و اجتمـاعي   ،تغييرات عميق رشد زيستي

  . شود يمآماده ايفاي نقش بزرگسال جوان 

رشد و تحکيم شخصـيت آدمـي در ايـن سـنين يعنـي اواخـر       

رگونـه انحــراف از  ه .دريـ گ يمـ نوجـواني و ابتـداي جـواني صـورت     

الگوهاي مورد انتظار واقعي و غير واقعي ممکن اسـت بـه احسـاس    

زت نفس پائين و از دست دادن اعتماد به نفس منجـرب  ، عحقارت

از جمله ديابـت و فشـار خـون     ها يماريباز  يبروز برخ ).۲،۱(د شو

است کـه   ياز جمله مشکالت ييو عادات بد غذا ياز کم تحرک يناش

 هـا  اندر همـين دوره از غالـب    مناسب يها يزيربا برنامه  توان يم

  ).۳،۲(د کر يپيشگير

رفتارهاي پر  به عنوان ايي ويژهشرايط  ۱۹۸۲اولين بار در سال 

  :خطر دوران جواني معرفي شدند که اهم آن به قرار زير است

يگار سـ  ندگي بدون تحرک،ز خوردن الکل به شکل غير عادي،

ند ت دم تمايل به استفاده از کمربند ايمني،ع فزايش وزن،ا کشيدن،

  ).۵،۴(ي جنسي و عادات بد غذاي هاي مباالتي بي راندن،

تحـت عنـوان    يبا پژوهشـ  ۲۰۱۱در سال  ٢هانوال و ١ريکورس

نوجوانان نشان دادند که از  يکيزفي تو ميزان فعالي ياقدامات دولت

و ورزش نوجوانـان   ياز ميـزان فعاليـت فيزيکـ    ۲۰۰۸-۲۰۰۳سال 

کـاهش فعاليـت    کنـد  يماين مقاله اضافه  .تبشدت کاسته شده اس

و  يو عوارض جسـم  نامطلوب يرخدادهااز  يستن بسياربا يفيزيک

   ).۲(ت اس ياجتماع

مخاطرات براي اين گروه  به عنوانسوء رفتارهاي بهداشتي نيز 

 يياز اهميت خاصي برخوردار است، از آن جمله است عادات بد غذا

که منجرب به تغييرات وزني غير عـادي شـده و عـواقبي از جملـه     

آمارهاي موجود در  ).۶(د دار به دنبالفشار خون و ديابت و ناتواني 

دبيرسـتاني   آمـوزان  دانـش از ميـان   کـه  دهـد  يمـ ايران نيز نشـان  

از عدم تحرک فيزيکي  درصد۹/۷۹و  از رژيم بد غذايي درصد۵/۱۷

  ).۱۲،۹،۵( اند بودهکافي برخوردار 

اجتمـاعي   يهـا  ارزشبدون شک بررسي و شناخت هنجارها و 

مرتبط با سالمتي و بيماري در تـرويج رفتارهـاي بهداشـتي بسـيار     

که شناخت وضـعيت رفتـاري جامعـه شـرط     ييمهم است و از آنجا

اجتمـاعي و گروهـي    يهـا  برنامهاساسي موفقيت در طرح و اجراي 

دبيرستان  آموزان دانشه را جامع است و نيز قشر عظيمي از جوانان

بـر   ،سالگي قرار دارنـد  ۲۰-۱۵ر سنين د اًکه غالب دهند يمتشکيل 

تعامـل و رفتـار    ي نحـوه يدر شناسا ايي مطالعهآن شديم تا با انجام 

نزديـک مسـئوليت اتخـاذ     ايـي  آينـده گروهي از افراد جامعه که در 

تدابير و اجراي قوانين و احکـام و در کـل سرنوشـت جامعـه را بـر      

 موجـود  يبهداشت فـرد عهده دارند با گامي در جهت معرفي وضع 

   .کمکي به مسئولين رسانيم آنان

                                                
1 Recours 
2 Hanula 
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 ۱۳۸۹ هياروم شهرستان يرستانيدب جوانان ييغذا عادات و يکيزيف تيفعال زانيم يبررس
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  ها روشمواد و 

فعاليـت   يدر زمينـه رفتارهـا   youthاسـتاندارد   نامه پرسشاز 

  .اطالعات استفاده شد آوري جمعر د ايي تغذيهو عادات  يفيزيک

ازنظرات اساتيد و اعضاي هيئـت   نامه پرسشبراي تعيين روايي 

پـس از طـي    .داستفاده شـ  علمي و صاحب نظران در همين زمينه

ــوم  يمجوزهــامراحــل اداري و قــانوني و اخــذ  الزم از دانشــگاه عل

ــکي ــه،    پزش ــتان ارومي ــرورش شهرس ــوزش و پ ــه و اداره آم ارومي

نندگان اطالعات با حضور در مدارس تعيين شـده کـه   ک آوري جمع

تصـادفي   سـبي و ن ،ايـي  خوشـه ( ايـي  مرحلـه به شکل تصادفي چند 

بود پس از ارئه توضيحات الزم و کسب رضايت صورت گرفته ) ساده

ــدي     ــه من ــات و عالق ــودن اطالع ــه ب ــي از محرمان ــان ده و اطمين

قرار گرفت  در اختيار آنان نامه پرسش، به اهداف طرح آموزان دانش

 دسته بندي و مورد آنـاليز آمـاري   شده آوري جمع سپس اطالعات

مـورد اسـتفاده در    يها آماره. قرار گرفت SPSS19ر توسط نرم افزا

پراکندگي وتوصيفي و براي تعيـين   يها شاخصاين پژوهش شامل 

 يبـرا  ارتباط بين برخي از مولفه ها از آمار استنباطي استفاده شـد 

  .ر استفاده شديز ياز رابطه آمارن حجم نمونه ييتع

به حداکثر حجم نمونه نسبت  يابين رابطه به منظور دستيدر ا

ن مطالعـه  يـ نـان در ا يسطح اطم. در نظر گرفته شد ۵/۰در جامعه 

 ۰۴/۰ (d)دقـت مطلـق مـورد نظـر     . در نظر گرفته شـد  درصد۹۵

 يريق از روش نمونه گين تحقينکه در ايانتخاب شد و با توجه به ا

نيز استفاده شده است حجم نمونه بدست آمـده از رابطـه    يا خوشه

 ق لحاظيدر تحق يريضرب شد تا اثر طرح نمونه گ دوفوق در عدد 

با در  که نفر بدست آمد، ۱۲۰۰در مجموع حجم نمونه . شده باشد

سـواالت   ها نامه پرسشاز  ينظر گرفتن احتمال مخدوش شدن برخ

نمونه پژوهش به  ۱۵۲۵در نهايت  کهگرديد  تکثيرنسخه  ۱۶۰۰ر د

  . داده بودند کامل يها پاسخسواالت 

  

  ها افتهي

نمونه پـژوهش کـه بـه سـواالت پاسـخ داده       ۱۵۲۵از مجموع 

  :بودند

مورد پژوهش  يواحدها درصد ۷/۷۳ج حاصل نشان داد که ينتا

در مدارس غيـر انتفـايي مشـغول     درصد ۳/۲۶در مدارس دولتي و 

مـورد پـژوهش در    يواحدها درصد ۸/۶۵ نيهمچن .تحصيل بودند

ه آمـوزش و پـرورش اروميـ    در ناحيـه دو  درصد ۲/۳۴ناحيه يک و 

مورد پژوهش مذکر  يواحدها درصد ۶/۶۲ .اند بودهمشغول تحصيل 

  .اند بودهمونث  درصد۴/۳۷و 

 ،مـورد پـژوهش در سـال اول دبيرسـتان     يواحدها درصد ۱۸

 درصـد ۲/۳۱سوم و در سال  درصد۴/۲۶ ،در سال دوم درصد۹/۲۳

 . پيش دانشگاهي مشغول تحصيل بودند مرحلهدر 

مـورد   يواحـدها  ييغـذا  يعادات و رفتارهابرخي در ارتباط با 

 ۳/۰روز گذشـته تنهـا    هفـت در طـول   :نشـان داد  ها افتهيپژوهش 

بيعي ط مورد پژوهش از آب ميوه کامالً يواحدهااز ) نفر ۵( درصد

 هـا  آن درصـد  ۴/۲۹؛ و انـد  کـرده بار يا بيشـتر اسـتفاده    چهاربراي 

از  درصد۳ن يمچنه .اند نکردههيچوقت از آب ميوه طبيعي استفاده 

 گروه سـني ) درصد۷/۶۶(را  ها آنمورد پژوهش که اغلب  يواحدها

 شته اصالًروز گذ هفتاست در طول  داده يمساله تشکيل  ۱۶-۱۷

  ).۱جدول شماره ( اند نکردهاستفاده  يب ميوه از هيچ نوعآ

مورد پژوهش  يواحدها درصد ۸/۲۲روز گذشته  هفتدر طول 

)  درصـد ۳/۵۳( ا ر هـا  آنکه غالـب   اند نکردهاستفاده  ز ساالدا اصالً

ـ  و .دادنـد  يمـ سال تشـکيل   ۱۷-۱۶ي گروه سن  درصـد ۱۹از  شيب

 هـيچ نـوع   روز گذشـته از  هفـت مورد پژوهش در طـول   يواحدها

را گـروه  ) درصـد ۴/۵۶(را  هـا  آنکه غالـب   اند نکرده سبزي استفاده

  ).۱نمودار شماره (. تاس داده يمسال تشکيل  ۱۷-۱۶سني 
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  طبيعي در هفته درصد۱۰۰مورد پژوهش بر حسب مصرف آب ميوه  يها نمونهتوزيع فراواني مطلق و درصدي  ):۱(ه جدول شمار

گذشته چند بار از آب  هفت روزدر طي 

 .ديا کردهاستفاده % ۱۰۰ميوه 

 ها گروهسن 
Total 

۱۵-۱۴ ۱۷-۱۶ ۱۷> 

  هيچ وقت
 ۴۳۹ ۱۴۳ ۲۳۳ ۶۳  تعداد

 %۱۰۰ %۶/۳۲ %۱/۵۳ %۴/۱۴  درصد

  بار ۳لي ا ۱
 ۵۳۵ ۱۲۸ ۳۲۸ ۷۹ تعداد

 %۱۰۰ %۹/۲۳ %۳/۶۱ %۸/۱۴  درصد

  بار ۶ي لا ۴
 ۱۴۷ ۳۸ ۸۷ ۲۲ تعداد

 %۱۰۰ %۹/۲۵ %۲/۵۹ %۱۵ درصد

  بار در روز يک
 ۱۳۰ ۴۲ ۷۴ ۱۴ تعداد

 ۱۰۰ %۳/۳۲ %۹/۵۶ %۸/۱۰ درصد

  دو بار در روز
 ۶۸ ۲۰ ۴۳ ۵ تعداد

 %۱۰۰ %۴/۲۹ %۲/۶۳ %۴/۷ درصد

  سه بار در روز
 ۱۷۱ ۴۰ ۹۴ ۳۷ تعداد

 ۱۰۰ %۴/۲۳ %۵۵ %۶/۲۱  درصد

  ار يا بيشتر در روزب ۴
 ۵ ۱ ۳ ۱ تعداد

 %۱۰۰ %۲۰ %۶۰ %۲۰ درصد
  

)۱(نمودار شماره 
مـورد   يواحـدها ر توسط يدر رابطه با ميزان و نحوه مصرف ش

 درصـد  ۶/۳۲گذشته  هفت روزدر طول  :نشان داد ها افتهي پژوهش

 ها نآ اغلبباز ه ک .اند نکردهاز شير استفاده  مورد پژوهش يواحدها

  ).۲ر نمودا(ت اس داده يمسال تشکيل  ۱۷-۱۶را گروه سني 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             4 / 10

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-732-fa.html


 ۱۳۸۹ هياروم شهرستان يرستانيدب جوانان ييغذا عادات و يکيزيف تيفعال زانيم يبررس
 

 هیاروم یدوماهنامه دانشکده پرستاري و مامای  1391 فروردین و اردیبهشت، 36 یدر پ ی، پاولهم، شماره ددوره  15

  

  )۲(نمودار شماره 

  
مورد پژوهش  يواحدها درصد۷/۳۲گذشته تنها  هفت روزدر طول 

شيشه يـا   ۴ روزانه درصد۴/۶و استفاده نکرده  گازدار يها نوشابهاز 

 ۱۷-۱۶ه گـروه سـني   کـ  .انـد  کردهبيشتر از نوشابه گازدار استفاده 

  ).۳ر نمودا(ت استفاده کننده بوده اس ساله داراي بيشترين آمار

  )۳(نمودار شماره 
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در  :مشخص شد يکيو فيز يبدن يها تيفعالدر رابطه با ميزان 

مورد پـژوهش هـيچ    يواحدها درصد ۳/۳۹گذشته  هفت روزطول 

 درصد۱۱فقط  اند نداشتهدقيقه فعاليت ورزشي  ۶۰ حداقل را آنز رو

  ). ۴نمودار شماره ( اند کردهروز فعاليت ورزشي  شش ها نمونه

  )۴(نمودار شماره 

  
مورد پژوهش در ايـام مدرسـه    يواحدهااز درصد۲۰ن يهمچن

مشـغول هسـتندو در    ساعت به تماشاي تلويزيون ۵روزانه بيش از 

مـورد پـژوهش در طـول     يواحدها) نفر ۷۶۹( درصد۴/۵۱مجموع 

 ساعت به تماشاي تلويزيون مشغول هسـتند  ۳ايام مدرسه بيش از 

  ).۲ه دول شمارج(

  پژوهش بر حسب ميزان ساعات تماشاي تلويزيون در ايام مدرسه يها نمونهتوزيع فراواني مطلق و درصدي  :)۲(ه جدول شمار

 روزانه به طورساعات تماشاي تلويزيون در ايام هفته 
 گروه سني

Total 
۱۵-۱۴ ۱۷-۱۶ ۱۷> 

  کنم ينمبه تلويزيون تماشا 
  ۶۴ ۱۶ ۳۴ ۱۴  تعداد

 %۱۰۰ %۲۵ %۱/۵۳ %۹/۲۱  درصد

  ساعت ۱از  تر کم
 ۱۶۶ ۵۵ ۹۳ ۱۸  تعداد

 ۱۰۰ %۱/۳۳ %۵۶ %۸/۱۰ درصد

  اعتس ۱
 ۱۶۷ ۵۵ ۹۱ ۲۱  تعداد

 %۱۰۰ %۹/۳۲ %۵/۵۴ %۶/۱۲ درصد

  اعتس ۲
 ۳۲۹ ۸۶ ۲۰۸ ۳۵  تعداد

 %۱۰۰ %۱/۲۶ %۲/۶۳ %۶/۱۰ درصد

  اعتس ۳
 ۲۷۷ ۸۱ ۱۵۷ ۳۹  تعداد

 %۱۰۰ %۲/۲۹ %۷/۵۶ %۱/۱۴ درصد

  اعتس ۴
 ۱۹۳ ۴۹ ۱۱۴ ۳۰  تعداد

 %۱۰۰ %۴/۲۵ %۱/۵۹ %۵/۱۵ درصد

  اعت يا بيشترس ۵
 ۲۹۹ ۶۷ ۱۶۷ ۶۵  تعداد

 %۱۰۰ %۴/۲۲ %۹/۵۵ %۷/۲۱ درصد
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مورد پـژوهش روزانـه    يواحدهااز  درصد ۷/۱۷در ايام مدرسه 

از کامپيوتر و تلويزيـون بـراي امـور غيـر درسـي       ساعت ۵بيش از 

ساعت بـه ايـن    ۴-۳بين  نيز درصد۳۰وحدود  اند کرده مياستفاده 

  .)۵نمودار شماره ( اند بودهامر مشغول 

  )۵(نمودار شماره 

  
پژوهشـي   يواحـدها  درصـد ۵۴در طول ايام حضور در مدرسه 

 اند نپرداختهورزشي و حرکات فيزيکي  يها تيفعالهيچ روزي را به 

 انـد  داشـته حرکات فيزيکي ورزشي  روز ۶-۳ ها آن درصد۱۳و تنها 

  )۶نمودار شماره (

  

  )۶(نمودار شماره 
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 يواحـدها  )رنفـ  ۷۹۸( درصـد  ۴/۵۳ماه گذشـته   ۱۲در طول 

 ۴۱۹( درصد۲۸و  اند نکردهمورد پژوهش در هيچ تيم ورزشي بازي 

  .)۳ه دول شمارج(. اند داشتهآنان نيز تنها در يک تيم بازي ) نفر

  

  ماه گذشته ۱۲ورزشي در  يها ميتفراواني مطلق و درصدي بازي در  ):۳(ه جدول شمار

ماه گذشته در چند تيم ورزشي بازي  ۱۲در طول 

  ؟ديا کرده

 گروه سني
Total 

۱۵-۱۴ ۱۷-۱۶ ۱۷> 

  تيمي هيچ
 ۷۹۸ ۲۵۶ ۴۶۰ ۸۲  تعداد

 %۱۰۰ %۱/۳۲ %۶/۵۷ %۳/۱۰ درصد

  يمت ۱
 ۴۱۹ ۸۸ ۲۴۵ ۸۶ تعداد

 %۱۰۰ %۲۱ %۵/۵۸ %۵/۲۰  درصد

  يمت ۲
 ۱۴۱ ۳۳ ۷۵ ۳۳ تعداد

 %۱۰۰ %۴/۲۳ %۲/۵۳ %۴/۲۳ درصد

  يمت ۳
 ۱۳۵ ۳۱ ۸۳ ۲۱  تعداد

 %۱۰۰ %۲۳ %۵/۶۱ %۶/۱۵  درصد

  

  يبحث و نتيجه گير

وه در شـش روز از  يـ و آب م تيـ جا يسـبز  استفاده از ساالد و

 درصـد ۹/۲۳-۹/۱۳ن تنها شامل ااز محقق يقات برخيهفته در تحق

  ). ۸،۹(ت اس شده يم ها نمونه

روزانـه ميـانگين    ياسـتفاده از ميـوه و سـبز    رسـد  يمـ  به نظر

مشـابه   يدر ايران در مقا يسه با ساير کشـورها  را يمتوسط مناسب

. در اين زمينه هسـت  يبيشتر يها يبررس ازمندينه ک. تداشته اس

مورد پـژوهش از   يواحدها درصد ۶/۳۲گذشته  هفت روزدر طول 

سـال   ۱۷-۱۶را گروه سـني   ها آنه اغلب ک .اند نکردهشير استفاده 

و  ١توسط استانسيفر يپژوهش ۲۰۰۳در سال  .است داده يمتشکيل 

 يدر اکراين انجام شد در ايـن پـژوهش کـه بـا هـدف بررسـ       ٢بارنر

جوانان دبيرستان انجـام شـده    يشيوع مصرف سيگار و عادات غذاي

و شـير در   ين در يافتند که ميزان مصرف ميوه و سـبز ابود محقق

  ).۱۰(ت ين اسيبسيار پا يپژوهش يها گروهميان 

                                                
1 Stoneciphe 
2 Barnesr 

مـورد   يواحـدها  درصـد ۷/۳۲گذشته تنهـا   هفت روزدر طول 

 روزانـه  درصـد ۴/۶و اسـتفاده نکـرده    گاز دار يها نوشابهپژوهش از 

ه گـروه  کـ  .اند کردهشيشه يا بيشتر از نوشابه گاز دار استفاده  چهار

  .ساله داراي بيشترين آماراستفاده کننده بوده است ۱۷-۱۶سني 

 درصـد ۷/۱۶مطالعات مشابه در همين زمينه نشان داد حداقل 

مورد پژوهش در طـول هفـت روز    يواحدها درصد۳/۴۵و حداکثر 

 .انـد  کـرده گذشته حداقل يک بار در روز از نوشابه گاز دار اسـتفاده  

ـ  يها افتهي  درصـد ۵۰ش از يمومن نسب در همين مورد نشان داد ب

با نتـايج ايـن    که اند کرده ميروزانه از نوشابه گازدار استفاده  جوانان

  ).۹،۸(ت بوده اس مشابه تحقيق

 هـا  يافتـه پژوهش  يها نمونه يدرخصوص ميزان تحرک فيزيک

   :نشان دادند

مــورد  يواحــدها درصــد ۳/۳۹گذشــته  هفــت روزدر طــول  

؛ اند نداشتهدقيقه فعاليت ورزشي  ۶۰ حداقل را آنپژوهش هيچ روز 

. انـد  کـرده روز فعاليـت ورزشـي    شـش  هـا  نمونـه  درصـد ۱۱فقط و 

مورد پژوهش در ايام مدرسه روزانه  يواحدهااز  درصد۲۰ن يهمچن
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در ؛ و مشـغول هسـتند   ساعت بـه تماشـاي تلويزيـون    پنجبيش از 

مورد پژوهش در طول ايـام مدرسـه    يواحدها درصد۴/۵۱مجموع 

  .ساعت به تماشاي تلويزيون مشغول هستند سهبيش از 

تحـت عنـوان    يبـا پژوهشـ   ۲۰۱۱در سـال   ٢و روبينـز  ١هامل

 يفيزيکـ  يهـا  تيـ فعاليون و کامپيوتر در افـزايش  استفاده از تلويز

نوجوانان و جوانان نشان دادند که استفاده بيش از حد از تلويزيـون  

ان آنـ سـالم را از   يو فيزيکـ  ياجتماع يها تيفعالو کامپيوتر امکان 

 يهـا  برنامـه اين مشـکل جوانـان از طريـق     يبرا دياب وسلب کرده 

  ).۱۱(د اتخاذ کر يراه حل مناسب يو کامپيوتر يتلويزيون

مورد پـژوهش روزانـه    يواحدهااز  درصد ۷/۱۷در ايام مدرسه 

از کامپيوتر و تلويزيون براي امـور غيـر درسـي     ساعت پنجبيش از 

ساعت بـه ايـن    ۴-۳بين  نيز درصد۳۰حدود و .اند کرده مياستفاده 

  . اند بودهامر مشغول 

ــان داد    ــا نش ــابه در آمريک ــه مش ــد۵/۵۵-۷/۲۷ ،مطالع  درص

 را  آنگذشته شـش روز   هفت روزمورد پژوهش در طول  يواحدها

آمـار کسـانيکه در   ؛ و انـد  داشـته  يدقيقه فعاليت فيز يک ۶۰روزانه 

 ۶۰ ييـک روز هـم فعاليـت ورزشـ     يطول يک هفته گذشـته حتـ  

ـ  مختلـف  يهـا  الـت يادر  اند نکرده ايي دقيقه  درصـد ۹/۳۰-۶/۷ن يب

  ).۱۲،۹(. گزارش شده است

 يسـت يمختلـف ز  يها نهيزمدر  يت ورزشيفعالنظر به اهميت 

ن يبـه اخـتالف قابـل توجـه بـ      توان يمانسان با مقايسه نتايج فوق 

 ايران و موارد مشابه در ساير کشـورها  آموزان دانش يت فيزيکيفعال

در طـول ايـام حضـور در    : در همين رابطـه مشـخص شـد   . برد يپ

 يهـا  تيـ فعالپژوهشي هيچ روزي را به  يواحدها درصد۵۴مدرسه 

 ۶-۳ هـا  آن درصد۱۳و تنها  اند نپرداختهورزشي و حرکات فيزيکي 

بـين   دار معنياختالف جود و .اند داشتهحرکات فيزيکي ورزشي  روز

 يبودن فعاليت ورزش تر کمدختران و پسران در اين زمينه نشان از 

  .دختر نسبت به پسران است آموزان دانش

                                                
1 Hamel 
2 Robbins 

 ۴/۵۳مـاه گذشـته    ۱۲نشان دادند در طول  ها افتهيهمچنين 

؛ انـد  نکردهمورد پژوهش در هيچ تيم ورزشي بازي  يواحدها درصد

  .اند داشتهآنان نيز فقط در يک تيم بازي  درصد۲۸تنها و 

ن زمينـه نشـان داد در   يو همکاران در هم ٣شانکلين يها افتهي

مـورد پـژوهش    يواحـدها  درصـد ۷۱-۹/۴۳ماه گذشـته   ۱۲طول 

 يهـا  افتـه يتوجه به  ).۹(. اند کرده يباز يدر يک تيم ورزشحداقل 

اين پژوهش حکايت از کـاهش توجـه و پـرداختن بـا امـر تحـرک       

  .در کشور است يو ورزش دسته جمع يفيزيک

مورد  يواحدهادموگرافيک  هاي ويژگيدر خصوص ارتباط بين 

 هـا  افتـه ي يو عـادات غـذاي   يفيزيکـ  يهـا  تيـ فعالپژوهش و ميزان 

 يفيزيکـ  يهـا  تيـ فعالنشانگر آن بودند که بين دو جنس و ميزان 

کـه دختـران در    اي گونـه  بـه وجـود دارد   داري معنـي  يارتباط آمار

 تـري  کـم  به مراتـب  يفيزيک يها تيفعالمقايسه با پسران از ميزان 

نيز  در ميان هر دو گروه پسران و دختران) p=0( اند بودهبرخوردار 

از ميـزان فعاليـت    يايش سن و سطوح آموزشنتايج نشان داد با افز

ن مصـرف شـير توسـط    يهمچنـين بـ   .شود يمآنان کاسته  يفيزيک

و  يدوگانـه آموزشـ   يو نـواح  مورد پژوهش و نوع مدرسه يواحدها

  .)P<۰۵/۰(د نبو دار معني يارتباط آمار يپرورش

  

  يينها ينتيجه گير

 يهـا  گـروه و  يروز افزون جامعه پرسـتار  يها نقشبا توجه به 

 يهـا  وهيشـ مجدد بـه عـادات و    يو با نگرش يتامين و حفظ سالمت

، مناسـب  هـاي  ريـزي  برنامـه حاکم بر جوانان ضروريست بـا   يرفتار

الزم در خصـوص   يهـا  آمـوزش مکـرر ضـمن    يهـا  يابيارزداوم و م

بـه   يجوانان و توجه کاف ژهيبه وروزانه  يفيزيک يها تيفعالاهميت 

يـه  نه اين قشر عظـيم از طريـق بسـيج کل   روزا يتنظيم برنامه غذاي

مـوزش از طريـق   آ مـدارس،  دراعـم از آمـوزش    يامکانـات آموزشـ  

و آموزش مادران و پـدران   يمناسب کامپيوتر يها برنامهتلويزيون، 

                                                
3 Shanklin 
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 هي، حميده خليل زادفيضدکتر آرام ، ممقد ييوسف حقيق
 

 هیاروم یدوماهنامه دانشکده پرستاري و مامای  1391 فروردین و اردیبهشت، 36 یدر پ ی، پاولهم، شماره ددوره  20

 يورزشـ  هـاي  ريـزي  برنامـه خانواده و لزوم  يدر خصوص سبد غذاي

به سـالمت جامعـه آينـده بـيش از پـيش       شانيها خانوادهجوانان با 

 .اميدوار باشيم
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