مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر مداخلة آموزشی بر رفتار تغذیهای دانشآموزان دختر مقطع راهنمایی شهر چابهار
عایشه امینی ،1شمسالدین نیکنامی ،2عطا بهمنی3
 .1گروه آموزش بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
 .3گروه آموزش بهداشت ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .2امور مالی شهرداری دیواندره ،دیواندره ،ایران
تاریخ دریافت60/50/50 :
تاریخ پذیرش60/50/50 :

چکیده
اهداف طبق آمار ،جمعیت نوجوانان  34/1درصد كل جمعیت كشور را تشکیل میدهد و در كشنور منا  16درصند
كودكان زیر پنج سال دچار كوتاهقدی تغذیهایاند .اینن پنژوهش بنا توجنه بنه اهمینت تغذینه در دوران نوجنوانی،
همچنین ناش آموزش بهداشت در ارائة آموزشهای مؤثر در ایجاد عادات تغذیهای مناسب پژوهشگران و بنا هند
تعیین تأثیر مداخلة آموزشی بر رفتار تغذیهای دانشآموزان دختر ماطع راهنمایی شهر چابهار انجام شد.
مواد و روشها مطالعة حاضر پژوهشی مداخلهای نیمهتجربی از نوع قبل و بعد است كه روی  36دانشآموز دختنر
ماطع دوم راهنمایی چابهار بهصورت تصادفی در دو گروه آزمون و كنترل انجنام گرفنت .ابنزار گنردآوری اطالعنات
پرسشنامة  FFQبود .پرسشنامه را دانشآمنوزان در دو زمنان قبنل و سنه مناه بعند تکمینل كردنند .بعند از انجنام
پیشآزمون ،مداخلة آموزشی طی چهار جلسه در مدت زمان ده روز برای گروه آزمنون انجنام گرفنت .اطالعنات بنا
نرمافزار  SPSS 18تجزیهوتحلیل شد.
یافتهها بر اساس یافتههای این پژوهش دو گروه آزمون ( )11/36±1/44و كنترل ( )11/03±1/66قبل از مداخلنه
با ه تفاوت معناداری نداشت ( .)P<6/66اما بعد از مداخله تفناوت معنناداری در مینانگین نمنرات بنین دو گنروه
آزمون ( )43/43±4/11و كنترل ( )13/0±63/33مشاهده شد (.)P<6/661
نتیجهگیری نتایج این مطالعه تأثیر مثبتی بر الگوی تغذیة دانشآموزان داشت.

کلیدواژهها:
آموزش ،دانشآموزان ،رفتاار
تغذیهای.

مقدمه
طبق آخرین آمارها جمعیت نوجوانان  34/1درصد كل جمعیت
كشور است و بهعلت آسیبپذیری اینن تنودة عظنی  ،توجنه بنه
بهداشت و برقراری سالمت آنها تأثیر انکارناپنذیری در ارتانای

سطح بهداشت كشور خواهد داشت [.]3 ،1
آموزش تغذیه یکی از جنبههای كاربردی و مه دانش تغذینه و
دارای ناش بسنزایی در بناربردن آگناهی عمنومی و در نهاینت
سالمتی آحاد جامعه است [ .]2سنین  1تا  16سالگی سالهایی
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نیکنامی و همکاران

شرایط اكولوژیکی و روابط انسانی نشأت میگیرد [.]13
با توجه بنه اهمینت تغذینه در دوران نوجنوانی ،بنهخصنوص در
دختران نوجوان ،همچننین نانش آمنوزش بهداشنت در عرضنة
آمننوزشهننای مننؤثر بننرای ایجنناد عننادات تغذیننهای مناسننب،
پژوهشگران تصمی گرفتنند پژوهشنی بنا هند تعینین تنأثیر
مداخلة آموزشی بر رفتار تغذیهای داننشآمنوزان دختنر ماطنع
راهنمایی شهر چابهار انجام دهند.

است كه بایند منواد غنذایی بنرای رشند سنریع در اختینار فنرد
قرارگیرد .از اینرو ،اهمینت توجنه بنه تغذینه در اینن دوران دو
چندان میشود [.]4
الگوهای تغذیهای سنال در اینن دوران موجنب افنزایش سنطح
تندرستی و رشدونمو و توان بیشتر فعالیتهای ذهنی میشود و
از عوارض و مشکالتی مانند آنمی فار آهن ،چناقی و اخنتالرت
گوارشی و پوسیدگی دندانی در كوتاهمدت و بیماری ای مزمن و
خطرناك در درازمدت پیشگیری میكند [.]6
بررسیها در كشور ما نشان داده است كه 16/4درصند كودكنان
زیر  6سالبه كوتاهقدی تغذیهای و  16/3درصد آنها به ك وزنی
متوسط و شدید بر اساس شاخص وزن و سن مبتالیند [.]0
همچننین ،عنادتهنای غنذایی كودكنان بنهشنکل پاینداری تنا
بزرگسالی باقی خواهد ماند و در آن مرحله بهسختی تغییرپنذیر
خواهد بود ] .[1بنابراین ،سنرمایهگنذاری بنرای تغذینة صنحیح
كودكان و دانشآموزان سرمایهگذاری مارونبنهصنرفهای اسنت.
بهرة این سرمایهگذاری حیناتی ،افنزایش تولیند در عرصنههنای
مختلف خلق دانش فنی و رهایی از وابستگی همنراه بنا داشنتن
نسلی سال و پویاست [ .]4عالوهبر این ،تغذیه عامنل مهمنی در
تعیننین سننالمتی و در موفایننت تحصننیلی دانننشآمننوز اسننت.
تحایاات در این زمینه نشان داده است كه دانشآمنوزان دارای
سوءتغذیه دقت و تمركز كمتری و افت تحصنیلی قابنلتنوجهی
دارند [.]3
عالوهبر این ،دختران نوجوان مادران آیندهاند و نسنل آیننده در
دامان آنان باید پرورش بیابد .آنها باید نیازهای سنلولی ،تننوع،
تعادل ،ذائاهسازی و جزآن را بدانند و نانش خنود را بنهعننوان
مادر در شکستن زنجیرة عادات نادرستی بشناسنند كنه ممکنن
اسننت خننانواده را در معننرض كمبودهننا و عننوارض ناشننی از آن
قراردهد .دختران امروز مادران فردا و كلید سالمتی نسل كنونی
و آینده اند [ .]16دختران نوجوان باید به نیازهای تغذیهای خود
در دورانهای متفاوت رشند ،بلنو  ،حناملگی و شنیردهی آشننا
شوند .آنها باید با اهمیت تغییراتی كنه بندن در اینن دورانهنا
دارد و نیازهای متفناوت تغذینهای آشننا شنوند .تغیینرات زیناد
فیزیولوژیکی زنان در دورانهای زندگی تفاوتهای آشنکاری بنا
مردان دارد .بههمین دلیل باید دختران داننشآمنوز و والندین و
مربیان را با این نیازها آشنا ساخت [.]11
آموزش بهداشت و ارتاای سالمت رویکردی اثنربخش در توجنه
ویژه به موضوع پیشگیری و یکی از حیطههای كلیدی در جهت
كنترل هر چه بیشتر بیماریهاست .این بندان دلینل اسنت كنه
بخش اعظ ناراحتیها و مشکالت بشر دستپروردة خود انسنان
است و از رفتارها و اعمال ناسال و بیتوجهی و بهنرة ناكنافی از

مواد و روش ها
این پژوهش مطالعهای نیمهتجربی است كه بنرای تعینین تنأثیر
مداخله ای آموزشی بر رفتار تغذیهای دانشآموزان دختر ماطنع
ابتدایی شهر چابهار انجام شد .حجن نموننه بنر اسناس فرمنول
پوكاك  36نفر برآورد شد 46 :نفر گروه آزمون و  46نفر (گنروه
كنتننرل) .بننرای نمونننهگیننری از روش خوشننهای اسننتفاده شند،
بهطوری كه نخست فهرستی از نام مدارس راهنمنایی دختراننة
دولتی و روزانة مراكز شهری شهرستان چابهار به انضمام تعنداد
دانشآموزان ماطع دوم آنها تهیه شد .سپس ،بهطنور تصنادفی
از بین مندارس دو مدرسنه انتخناد شندند .مجنددا از بنین دو
مدرسة انتخادشده بهطور تصافی مدرسهای برای گروه آزمون و
مدرسة دیگری بهعنوان كنترل انتخاد شند .در داخنل مندارس
نیز كالسهای دوم راهنمایی بهطور تصنادفی انتخناد شندند و
مجددا بهصورت تصادفی از بین دانشآموزان هر كالس انتخناد
تصادفی صورت گرفت تا تعداد نمونه در هر گروه كامل شد.
بننرای جمننعآوری اطالعننات از پرسشنننامهای شننامل دو بخننش
استفاده شند .بخنش نخسنت حناوی اطالعنات دمنوگرافیکی و
مجموعا هفت سؤال بنود ،شنامل اطالعنات فنردی و خنانوادگی
مانند سن ،تعداد فرزندان خانواده ،میزان تحصیالت پدر ،مینزان
تحصیالت مادر ،شغل پدر ،شغل مادر و وضعیت سکونت.
بخش دوم این پرسشنامه كه بهمنظور سنجش رفتار بهكار رفت
چن لیسنت اسنتاندارد بسنامد خنوراك كیفنی ( FFQ: Food
 )Frequency Questionnaireاسننت شننامل  21گویننه از مننواد
غذایی از هفت گروه غنذایی كنه بنا گزیننههنای تعنداد دفعنات
مصر در روز ،تعداد دفعات مصنر در هفتنه و تعنداد دفعنات
مصر در ماه یا اصال مصر نمیكن مشخص شد .در هر گروه
مواد غذایی شامل  .1نان و غالت .3 ،شیر و لبنیات .2 ،گوشت و
تخ مر  .4 ،حبوبات .6 ،سبزیها .0 ،میوهها ،و  .1نوشیدنیها و
نم .
معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از داننشآمنوزان دختنر
 16-12سنننالة ماطنننع دوم راهنمنننایی مننندارس منتخنننب در
نمونهگیری .كسب رضایت از دانشآموزان و والدین آنها ،حفظ
محرمانة اطالعات ،تضمین بنه جامعنة منورد مطالعنه مبننی بنر
850
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بررسی تأثیر مداخلة آموزشی بر رفتار تغذیهای...

تعداد فرزندان خانواده ،بیشتر واحدهای پژوهش در گروه آزمون
 44/4درصنند در خننانوادههننای دارای  4-1فرزننند ،و از نظننر
تحصیالت والدین ،در اكثر واحدهای پژوهشی تحصیالت پندران
( 44/4درصد) و مادران ( 44/4درصد) ابتدایی و راهنمایی بنود.
در مجموع ،شغل پدر اكثریت شغل آزاد ( 46/0درصد) و شنغل
اكثر مادران در هر دو گروه خانهدار بود ( 33/3درصد).
با توجه به یافتههای این مطالعه ،قبل از اجرای برنامة آموزشنی،
بننیش از نیمننی از واحنندهای پننژوهش در گننروه آزمننون (06/6
درصد) و در گروه كنترل ( 03/3درصد) رفتار تغذیهای ضنعیفی
داشتند .ولی پس از اجرای برنامة آموزشی در گروه آزمنون اینن
میزان بهطنور معنناداری كناهش یافنت ( ،)P<6/661و بیشنتر
واحدهای پژوهش ( 66/0درصد) رفتار در حد خود پیدا كردند،
در حالی كه در گروه كنترل تفاوت معنناداری مشناهده نشند و
همچنان بیشتر واحندهای پنژوهش از رفتنار ضنعیف برخنوردار
بودند .اما ماایسة میانگینها نشان داد كه میانگین تعداد دفعات
رفتار دانشآموزان در گروه آزمون در مرحلنة قبنل ( )12/36بنا
سه ماه بعد از مداخلة آموزشی ( )10/66به میزان  3/1دفعنه در
روز افزایش یافت .در مورد میزان مصر هر ین از گنروههنای
غذایی در قبل و بعند از مداخلنه نتنایج طبنق جندول  1نشنان
میدهد كه در مجموع بعد از آموزش میزان رفتارهنای مطلنود
تغذیهای در گروه آزمون افزایش یافتنه اسنت ،در حنالی كنه در
گروه كنترل تفاوتی با مرحلة قبل از مداخله مشاهده نمیشود.

عدماستفادة ابزاری از اطالعات و حفظ شنأن انسنانی بنهعننوان
بنیادیترین اصل اخالق در پنژوهش مندنظر قرارگرفنت .نحنوة
برگزاری دوره بدین صورت انجام گرفت كه پس از تصویب طرح
پیشنهادی این پژوهش در كمیتة بازنگری تحایانات دانشنکدة
پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهران و كسنب مجنوز از كمیتنة
ذیربط در دانشنگاه تربینت مندرس و دانشنگاه علنوم پزشنکی
زاهدان و مركز تحایاات چابهار ،هماهنگیهای رزم با مسئورن
آمننوزش و پننرورش شننهر چابهننار و منندیران ،معلمنان و اولیننای
دانشآمنوزان صنورت گرفنت و اهندا و نحنوة اجنرای برنامنه
به صورت شفا برای ایشان توضنیح داده شند و از آننان جهنت
همکاری دعوت بهعمل آمد.
برای گروه مورد مطالعه ،چهار جلسه و هر جلسنه بنهمندت 06
دقیاه و مبتنی بر محتوای تعیینشده و با استفاده از روشهنای
آموزشی سخنرانی توأم با پرسش و پاسخ ،بنارش افکنار و بحن
گروهی و استفاده از پمفلت برگزار شد .ارزشیابی قبنل از شنروع
دوره و سننه منناه پننس از اجننرای آمننوزش بننهعمننل آمنند.
شركتكنندگان در هر دو گروه به سؤالهنای ابزارهنای منذكور
پاسخ دادند .برای توصیف و تجزیهوتحلینل دادههنا نرمنالبنودن
توزیع دادهها با استفاده از آزمون  K-Sبررسی شد و بنا اسنتفاده
از آزمونهای توصیفی و استنباطی تجزیهوتحلیل صورت گرفت.
ماادیر  P<6/66معنادار در نظر گرفته شد و نرمافنزار SPSS 18
برای تجزیهوتحلیل بهكار رفت.

یافتهها
بهطور كلی ،در این پژوهش  36داننشآمنوز دختنر ماطنع دوم
راهنمایی با میانگین سنی  12/20±6/20شركت كردند .از نظنر
جدول  .8توزیع میانگین مصرف روزانه ،انحراف معیار و مقایسة رفتارهای تغذیهای واحدهای پژوهش در دو گروه آزمون و کنترل قبل و سه ماه بعد
از مداخله
متغیر

زمان پژوهش

میانگین  ±انحرا
معیار

میانگین  ±انحرا
معیار

قبل از مداخله

1/30 ± 6/46

6/34 ± 6/46

=6/634P

 2ماه بعد از مداخله

6/43 ± 6/34

6/32 ± 6/43

=6/146P

ماایسة زمانها

گروههای غذایی

=6/146P

P=6/032

قبل از مداخله

1/63 ± 3/63

1/66 ± 3/63

=6/342P

 2ماه بعد از مداخله

1/26 ± 3/14

1/60 ± 1/33

P=6/664

آزمون ویلکاکسون

شیر و لبنیات

ماایسة زمانها

P=6/663

P=6/362

قبل از مداخله

6/44 ± 1/13

1/13 ± 1/14

=6/323P

 2ماه بعد از مداخله

6/41 ± 1/66

6/33 ± 1/12

P=6/643

آزمون تیزوجی
گوشت و

گروه

856

منویتنی

نان و غالت

گروه آزمون

گروه کنترل

مقایسة دو

آزمون
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تخممرغ

ماایسة زمانها

P=6/662

P=6/360

قبل از مداخله

1/03 ± 1/13

1/21 ± 1/12

=6/633P

 2ماه بعد از مداخله

1/04 ± 3/41

1/41 ± 1/13

P=6/631

آزمون تیزوجی

حبوبات

ماایسة زمانها
آزمون تیزوجی

سبزیجات

P=6/663

P=6/231

قبل از مداخله

1/40 ± 1/43

1/44 ± 1/42

=6/311P

 2ماه بعد از مداخله

1/16 ± 3/43

3/61 ± 1/10

P=6/161

ماایسة زمانها

P=6/644

P=6/433

قبل از مداخله

4/66 ± 0/46

4/31 ± 0/30

=6/442P

 2ماه بعد از مداخله

2/33 ± 6/31

2/33 ± 6/61

P=6/631

آزمون تیزوجی

میوهها

نیکنامی و همکاران

ماایسة زمانها

P=6/402

P=6/146

قبل از مداخله

3/06 ± 4/31

3/40 ± 4/36

=6/436P

نوشیدنیها و

 2ماه بعد از مداخله

1/46 ± 1/46

1/01 ± 4/16

P<6/661

نمک

ماایسة زمانها

<6/661P

P=6/366

آزمون تیزوجی

آزمون تیزوجی

نوجوانان در جامعههای مورد بررسی نیازمنند اصنالح و تغیینر
است .مطالعات زیادی در جوامع غربی نینز نشنان دادهانند كنه
دختران نوجوان بهطور فزایندهای به رغرشدن و كاهش انندازة
بدن متمایل شدهاند و میزان عادات غذایی ناسنال و اخنتالرت
تغذیهای در آنان افزایش یافته است كه ناش رسانههای جمعی
و ایدهآلهای اجتماعی و تأثیر مد در این زمینه بیتأثیر نبنوده
است [ .]16در مجموع ،الگوی غذای مصرفی و عنادات غنذایی
نوجوانان تحت تنأثیر عوامنل محیطنی متعنددی چنون محنل
زندگی و شرایط اقتصادی -اجتماعی است [.]10
در این مطالعنه ،ماایسنة مینانگینهنا در منورد تعنداد دفعنات
مصر شیر و لبنینات نشنان داد كنه مینانگین تعنداد دفعنات
مصر این مواد در دانشآموزان گروه آزمنون در مرحلنة قبنل
( )3/63با سه ماه بعد از مداخلنة آموزشنی ( )3/14بنه مینزان
 6/13دفعه در روز افزایش یافت كه از نظر آماری معننادار بنود
( .)P=6/663این بدان معناست كنه برنامنة آمنوزش بهداشنت
توانسته است تأثیری مثبت بر افنزایش تعنداد دفعنات مصنر
شیر و لبنیات دانشآموزان داشته باشد .بنابراین ،بنا توجنه بنه
نتایج این قسمت ،مداخله در افزایش تعداد دفعات مصر شیر
و سایر فراوردههای شیری مؤثر بوده است.
در مطالعة عبادیفردآذر و همکاران كه در سنال  ،1231تنأثیر
الگوی اعتااد بهداشتی در رفتارهای پیشگیریكنننده از پنوكی

بحث
هد اصنلی آمنوزش بهداشنت تغیینر رفتنار اسنت .بننابراین،
سنجش رفتارهای بهداشتی قبل و بعد از مداخلة آموزشی یکی
از اهدا این بررسی بوده است.
با توجه به یافتههای این مطالعه قبل از اجرای برنامة آموزشنی
بیش از نیمنی ( 06درصند) از داننشآمنوزان در هنر دو گنروه
آزمون و كنترل عادات تغذیهای ضعیفی داشتند ،ولنی پنس از
اجرای برنامة آموزشنی در گنروه آزمنون اینن مینزان بنهطنور
معناداری كاهش یافت .در واقع ،این برنامه توانسته است میزان
عادات تغذیهای نامطلود را بهنحو چشمگیری در دانشآمنوزان
گروه آزمون كاهش دهد .نتنایج برخنی پنژوهشهنا در داخنل
كشور بیانگر این است كه دانشآموزان نوجوان از سب تغذینة
نامناسبی برخوردارند .از جمله نتایج مطالعة فنالح و همکناران
در بررسی سب زندگی و رفتارهای پیشگیریكنننده از پنوكی
استخوان در نوجوانان شهر قزوین در خصنوص الگنوی غنذایی
نشان داد كه دریافت كنافی كلسنی و ویتنامین د در دختنران
كمتر از پسران بوده است و سنب تغذینهای ننامطلوبی دارنند
[ .]12در مطالعننة راهنننورد و همکنناران نیننز سننب زننندگی
نوجوانان دختر در زمینة تغذیة  61/4درصد نامطلود توصنیف
شده است [.]14
نتایج مطالعات مختلف نیز مؤید این است كه سب تغذیهای
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...بررسی تأثیر مداخلة آموزشی بر رفتار تغذیهای

 مطالعات انجامیافته در زمینة الگوی مصنر مینوه و،در ایران
 سالة شهر تهران نشان داد كنه14-14 سبزی دختران نوجوان
)مصر ناكافی این دو گروه غذایی (كمتر از پنج واحند در روز
 ضنرورت مداخلنه، بر این اساس.در این گروه سنی شایع است
برای تغییر این رفتار در جهت ارتاای سنالمت پیشننهاد شنده
 چرا كه دوران نوجوانی مرحلة مهمی برای تغییر و،]13[ است
شکلگیری رفتارهای سال و رفتارهای مربنو بنه غنذاخوردن
است و نشان داده شده كه رفتارهای شکلگرفته در این مرحله
.]36[ اغلب در دوران بزرگسالی ادامه مییابد
 نتایج مطالعة حاضر نشان داد كه طراحی و اجرای،بهطور كلی
 عنادات و شنرایط منطانه، برنامة آموزشی متناسب با فرهنن
 ممکننن اسننت بهبننود،)(علننیرغ ن كنتننرل شننرایط اقتصننادی
.قابلتوجهی در رفتارهای تغذیهای ایجاد كند

درصند در14/6 .استخوان در زنان روستایی مالیر بررسی شند
 قبل از مداخله از نظنر مصنر لبنینات در سنطح،گروه آزمون
64/6 قابلقبول قرارداشتند كه بعد از آموزش اینن مینزان بنه
درصد افزایش یافت و آزمون آماری كای دو اختال قبل و بعد
] كه از نظنر معننادار شندن11[ از مداخله را معنادار نشان داد
عملکننرد مصننر لبنیننات بعنند از مداخلننه بننا مطالع نة حاضننر
.همخوانی دارد
سنناتکلفی در مننورد اسننتفادة منننظ از میننوه و سننبزیجات
 استفادة مرتب از میوه و سبزیجات در تمام دورههای:مینویسد
سنی باعن سنالمتی اسنتخوانهنا و بهبنود تنودة اسنتخوانی
 نتایج یافتنههنای پنژوهش حاضنر در خصنوص.]14[ میشود
، سنبزیخنوردن،الگوی مصر شنامل سنبزیجات خنام برگنی
سبزی پخته و شلغ نشان میدهند قبنل از مداخلنة آموزشنی
اختال معناداری از نظر میانگین تعنداد دفعنات مصنر اینن
) وP=6/311( مواد بین دو گروه آزمون و كنترل وجود نداشت
 قبل از مداخلنة، دو گروه از لحاظ میانگین تعداد دفعات مصر
 ماایسنة مینانگین تعنداد دفعنات، امنا.آموزشی همگون بودند
) بنا سنه1/43( مصر این مواد در گروه آزمون در مرحلة قبل
) بهدلیل بناررفتن مینانگین3/43( ماه بعد از مداخلة آموزشی
 بنر اسناس، دفعنه در روز6/06 تعداد دفعات مصر به مینزان
آزمننون آمنناری تننیزوجننی اخننتال معننناداری وجننود دارد
 مداخلة آموزشنی توانسنته اسنت تعنداد، بنابراین.)P=6/644(
.دفعات مصر روزانة سبزیجات را در گروه آزمون افزایش دهد

تشکر و قدردانی

این مااله حاصل پایاننامة دانشجویی ماطع كارشناسیارشد از
 بنه1233  دانشنکدة بهداشنت سنال،دانشگاه تربینت مندرس
 نویسنندگان ماالنه.راهنمایی دكتر شمسالدین نیکنامی است
رزم میدانند از تمامی اسناتید و مسنئورن محتنرم آمنوزش و
 همچنین دانشآموزان كه در انجام این پژوهش یناری،پرورش
.رساندهاند كمال تشکر و سپاس را داشته باشند
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According to recent statistics, the teenagers form 28.1%
of the population in our country. Also, 15% of children under 5
years suffer from stunting, and 9% had moderate to severe
underweight moderate and severe based on weight and age. By
considering the importance of nutrition in adolescence, as well as
the role of health education in providing effective training to create
the proper nutritional habits, researcher aimed to determine the
effect of educational intervention on the nutritional behavior of
female students of secondary school in Chabahar city.
Materials and Methods: This is a quasi-experimental research
conducted on two groups of 90 female students, selected randomly
from two middle schools of Chabahar, Iran in 2012–2013. The
samples were divided into two groups randomly, as control group
and test group (n=45). Data collection instruments was FFQ
questionnaire. The questionnaire was completed at two stages
(before, and three months later after educational intervention) by
the students. Following the pre-test, the educational intervention
has been conducted in four sessions in a 10-day period of time. The
collected data were analyzed using SPSS 18 and appropriate
statistical tests.
Results: There was not significant difference between the two
educational
groups before intervention, concerning their average scores of the Keywords:
main variables of the study (P>0.05). There appeared meaningful nutrition behavior, student.
differences between two groups after intervention concerning the
average scores of facilitating behaviors (P<0.001).
Conclusion: Based on the results of this research, educational
intervention has positively effected on the students' nutrition
pattern.
Backgrond:

health,

