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  هچکید
  بررسی وضعیت تغذیه در گروه هاي جمعیتی یک ابزار و معیار کاربردي در ارزیـابی سـالمت فـرد و جامعـه                :قدمهم

از  است، هدف از این مطالعه بررسی وضعیت تغذیه دانشجویان ساکن در خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  . یافت گروه هاي غذایی می باشدنظر در

 دانشجوي ساکن در خوابگاه هاي دانشگاه 658این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بود که روي         :مواد و روش ها   
نامـه اسـتفاده    جهت جمع آوري اطالعات از پرسش. علوم پزشکی شهید بهشتی به روش نمونه گیري خوشه اي انجام شد       

 .  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندSPSS vol.16سیله نرم افزار آماري در نهایت داده ها به و. گردید
مـصرف گـروه هـاي    .  سـال بـود    76/22  سـال و پـسران     82/21  میـانگین سـنی دختـران      :یافته هاي پـژوهش   

 مـواد  ری و سـا )P=0.000(، سـبزي هـا  )P=0.003(، میوه هـا )P=0.000(، گوشت و جانشین هاي آن     )P=0.03(غالت
  .در دانشجویان دختر در مقایسه با پسران به طور معنی داري بیشتر بود )P=0.000(غذایی
 نتایج پژوهش نشان می دهد که دانشجویان از عملکرد مطلوبی درخصوص تغذیه برخـوردار              :بحث و نتیجه گیري     

 در جهت حفـظ  توجه بیشتر مسؤالن به این موضوع و انجام اقدامات الزم در راستاي آموزش افراد در این زمینه        . می باشند 
 . و تداوم این امر ضروري به نظر می رسد
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  مقدمه
 در مهمی بسیار نقش تغذیه، نحوه و اییغذ  رژیم

. دارد مرگ زمان تا تولد بدو از انسان سالمت و زندگی
 در را خود سالمت تواند می غذا انتخاب نحوه با انسان

). 1(،شود آن ارتقاي موجب یا و داده قرار خطر معرض
 رفتارهاي با ارتباط در کامالً جوانان و نوجوانان سالمت

 سنین این. گیرند می پیش در ایشان که است بهداشتی
 این. است رفتاري الگوهاي سریع تغییرات با همراه

 خطر پر رفتارهاي گسترش درمعرض را افراد تغییرات،
 اي تغذیه عادات تحرك، عدم قبیل از بهداشتی
 تأثیر که دهد می قرار الکل و سیگار مصرف نامناسب،

). 2( ،ماند می باقی عمر، آخر تا حتی بعد، ها سال تا آن
 مسئول خود مقابل در افراد سالمت، جدید مفهوم در

 خود براي را سالمی زندگی سبک باید و بوده
 هاي برنامه گروي در امر این تحقق که ،)3(،برگزینند

 خصوصه ب و زندگی شیوه. باشد می سالمت ارتقاء
 وزبر در تأثیرگذار عوامل از یکی تغذیه، یتــوضع

 پرفشاري کولون، سرطان مانند مزمن هاي بیماري
 درجه لذا.  باشد می عروق هاي بیماري و خون

 زندگی طول در فردي هاي انتخاب و پذیري ولیتئمس
. دارد سزاییه ب نقش زندگی شیوه گیري شکل در

 و زندگی شیوه بین که دهد می نشان موجود شواهد
ه ک اي گونه به دارد، وجود همبستگی افراد سالمت

  چاقی، مانند تیــبهداش کالتــمش از اريــبسی
 هاي دگرگونی با نوعی به عروق، و قلب هاي بیماري

 جهانی سازمان ،)4(،است مرتبط افراد زندگی شیوه
 در چاقی شیوع افزایش که دارد می اظهار بهداشت

 انداخته خطر به را زیادي تعداد سالمت جهان، سراسر
 و توسعه حال در کشورهاي در چاقی رشد روند و است

 فــنص تقریباً. )5،6(،شود می مشاهده یافته توسعه
 اثر در سال 65 زیر نــسنی در زودرس هاي مرگ

 و شده مربوط تغذیه به نوعی به که است هایی بیماري
 بر تغذیه مستقیم  اثر،)7(،هستند پیشگیري قابل

 ها انسان. است شده شناخته باز، دیر از انسان تندرستی
 صحیح روش به پی آزمایش و تجربه با قبل ها قرن از

 تغذیه انسانی افراد سال هزاران طی در و برده تغذیه
 همان اثر در که هایی آن و اند کرده رشد و نموده

 و تر سالم زندگی از اند داشته صحیحی تغذیه تجارب،

 و الزم غذاي از استفاده با. اند بوده برخوردار تر طوالنی
 خاطر، رضایت فعالیت، و کارآیی حیات، و جنبش کافی
 انسان در مشکالت با مبارزه قدرت و زندگی نشاط

 بهداشت و المتــس عالوه به و ودــش می نــتأمی
 در). 8(،گردد می افزون و تضمین نیز بعدي هاي نسل
 سالمت براي اساسی اصل مناسب و کافی تغذیه واقع

 بدن سمــمتابولی و رشد تداوم جهت در روان و جسم
 دهنده نشان مختلف هاي بررسی و مطالعات. باشد می
 غذایی عادات اثر در بهداشتی مشکالت که است این

 جمعیت از عظیمی  بخش).9(،آید می وجود به غلط
 از باالیی درصد که دهند می تشکیل جوانان را ایران

 دوران این طی در. هستند دانشجویان جوانان این
 از ترس ، خورند می غذا نامنظم طور به دانشجویان

 جایگاه کسب عدم و نامناسب اندام داشتن و چاقی
 الگوي در تغییراتی سبب همساالن، بین در مناسب
 در مغذي مواد ناکافی دریافت نتیجه در و غذا دریافت

 به جوان افراد تمایل دیگر طرف از). 10(،شود می آنان
 و مناسب اندام داشتن براي وزن، کاهش هاي رژیم

 شده سبب زمینه، این در اي تغذیه هاي آگاهی معد
 زمینی، سیب نان،: جمله از سودمند غذاهاي که است
 حذف روزانه غذایی هاي برنامه از را گوشت و شیر

 موجب خود نوبه به غذایی مواد این مصرف عدم کنند،
 جمله از مغذي مواد برخی و انرژي دریافت کمبود

 نشان می دهند العاتمط.  گردد می ... و آهن پروتئین،
 دریافت و نامطلوب مصرف الگوي و غذایی رژیم

 دانشجویان مانند جوانان گروه در مغذي مواد نامناسب
 تغییر با که باشد مختلف هاي بیماري آغازگر تواند می

 دبیرستان کوچک جامعه از ورود مثل ، شرایط ناگهانی
 دتشدی برابر چندین موارد این دانشگاه، بزرگ جامعه به

 شدت به که زندگی از اي دوره در افراد یعنی ،)11(،شود
 اي ذیهــتغ وصــخص به ویژه هاي مراقبت نیازمند

 جدید، دوستان جدید، محیط به نهادن گام با باشند، می
 اجتماعی جدي خطرات معرض در جدید، کشور یا شهر

 با ).10(،دارند قرار اي تغذیه خصوص به و فرهنگی و
ته شده، مطالعه حاضر با هدف بررسی توجه به موارد گف

 هاي خوابگاه در ساکن دانشجویان تغذیه وضعیت
 دریافت نظر از بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

  . غذایی انجام گردید هاي گروه
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  مواد و روش ها 
 تحلیلی به روش-وع توصیفیــاین مطالعه از ن

نفر از  658روي  1391ال ــکه در سبود  عیــقطــم
اه هاي ــوابگــاکن در خــسر ســیان دختر و پدانشجو

در  .گرفتانجام شگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ــدان
 ه ايــ خوشيریــه گــونــاز روش نمش ــاین پژوه

   .گردیدا استفاده ــ انتخاب نمونه هي برایتصادف
  معیارهاي ورود به مطالعه 

دانشجویان دختر و پسر ساکن در خوابگاه هاي 
 ماه از 2علوم پزشکی شهید بهشتی که بیش از دانشگاه 

رکت در مطالعه، ــاقامت آنان می گذشت، تمایل به ش
عدم ابتال به بیماري هایی که نیاز به رژیم غذایی خاص 

ویانی که تحت رژیم غذایی ــجــداشته باشند و دانش
بعد از کسب معرفی نامه از دانشگاه . خاصی نباشند، بود

گی هاي ــهشتی و انجام هماهنهید بــعلوم پزشکی ش
اي دختران و پسران آن ــوالن خوابگاه هــالزم با مسئ

گران با دادن توضیحات ــدانشگاه و اجازه ورود، پرسش
کافی در خصوص هدف از انجام پژوهش و آگاه نمودن 

نامه را در  شــعه، پرســدانشجویان در خصوص مطال
ي که تمایل به پس افرادــد، ســرار دادنــاختیار آنان ق

نامه را تکمیل  شــتند، پرســش داشــشرکت در پژوه
 خصوص در الوس  4، اطالعات آوري جمع ابزار .نمودند

 مقطع جنس، سن،(دانشجویان دموگرافیک مشخصات
فرم   و )اهــخوابگ در تــسکون زمان مدت و تحصیلی

این فرم . بود FFQاستاندارد اصالح شده نیمه کمی
ذایی ــاي غــ حاوي تمامی گروه ه گزینه168شامل 

نامه در  بعد از وارد نمودن داده هاي پرسش می باشد،
، مواد غذایی مورد بررسی در SPSS vol.16برنامه 

  روه هاي غذایی زیر تقسیم بنديــمطالعه حاضر به گ
  

  : شدند
  ... .گروه غالت شامل نان، برنج، ماکارونی و -
گوشت گروه گوشت و جانشین هاي آن شامل -

ورده هاي گوشتی آ، فر)مرغ و ماهی(قرمز، گوشت سفید
  ... .، تخم مرغ، حبوبات، مغزها و )کالباس/سوسیس(

  ... .گروه لبنیات شامل شیر، ماست، پنیر و -
بزي خوردن، سبزي ــزي ها شامل ســگروه سب-

یب ــکلم، خیار، گوجه فرنگی، پیاز، س/خورشتی، کاهو
   ....وزمینی 
لف میوه هاي ــل انواع مختــشامگروه میوه ها -

  .تازه، میوه هاي خشک و آبمیوه هاي طبیعی
گروه چربی ها شامل روغن هاي جامد و مایع، -

  ... .کره، خامه، سس مایونز و 
مربا، آب /شکر، عسل/گروه قندها شامل قند-

  ... .نبات، نقل و 
ی شامل پفک، چیپس، ــذایــواد غــایر مــس-

رینی خشک، نوشابه هاي ــشی/کلوچه، بیسکویت/کیک
 .گازدار

   ن سنجیت ارزیابی
 از استفاده با کفش بدون و پوشش حداقل با وزن

 و گیري اندازه گرم 100دقت  با دیجیتالی ترازوي یک
 وضعیت در نواري متر از استفاده با افراد قد .شد ثبت

 شرایط در ها کتف که حالی در کفش بدون و ایستاده

به منظور محاسبه  .شد گیري ندازها داشتند، قرار عادي
BMIدی ثبت گردزیها ن  قد و وزن آنان،ی دانشجو 

) به کیلوگرم(نمایه توده بدن با استفاده از فرمول وزن(
 BMIمقدار . محاسبه شد) متر مربع( قدجذوربر م

 بین BMI به عنوان چاقی، 30تر از  مساوي یا بزرگ
  .ته شددر نظر گرف  به عنوان اضافه وزن9/29  تا25

  
 .  

  دسته بندي وزن بر اساس نمایه توده بدن. 1 شماره جدول

 BMI  دسته بندي
  5/18 کمتر از  کمبود وزن

  5/18- 9/24  طبیعی
  25- 9/29  اضافه وزن

  20- 9/24   چاقی1درجه 
  35- 9/29   چاقی2درجه 
  40باالتر از    چاقی3درجه 
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در مطالعه حاضر، نرمال بودن داده هاي مورد 
اسمیرنوف -فاده از آزمون کولموگروفــتــ اسبررسی با

)Kolmogorov-Smirnov (ون ــد و چــبررسی ش
ها از آزمون هاي  داده ها نرمال نبودند، براي آنالیز آن

و ) Mann-Whitney U(آماري ناپارامتریک من ویتنی
  . استفاده شد)  Kruskal- Wallis(سـیـروسکال والـک

  ي پژوهشیافته ها
 و پسر)  نفر358(دانشجوي دختر 658 در مجموع

 ساکن در خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشکی ) نفر300(
میانگین سنی . مورد بررسی قرار گرفتندشهید بهشتی 

 این از.  سال بود76/22  سال و پسران82/21 دختران
 43 کارشناسی، مقطع در) درصد 6/52(نفر 350 تعداد

 00/38(رنف 246 ارشد، یــناســکارش) درصد 5/6(نفر
 دکتري) درصد 9/2(نفر 19 و ومیــعم تريـدک) درصد

 شجویانــدان از نفر 149 مجموع در. بودند تخصصی
 بین نفر 151 بودند، ساکن خوابگاه در ماه 12 از کمتر

 ماه، 36-48 نفر 37 ماه، 24-36 نفر 214 ماه، 12- 24
 در ماه 60 از بیشتر نفر 34 و ماه 48-60 بین نفر 73

 454 سال، 20 از کمتر نفر 125. داشتند قامتا خوابگاه
.  داشتند سال 25 از باالتر نفر 79 و ساله 20-25 نفر

 هاي گروه مصرف تکرر که داد نشان ویتنی من آزمون
 ايــه نــیــانشــج و تـــگوش ،)P=0.03(التــغ

 ها بزيــس ،)P=0.003(اــه وهــیــم ،)P=0.000(آن
)P=0.000( پفک، چیپس، چون غذایی مواد سایر و 

 در دختر دانشجویان در )P=0.000(  ...و کلوچه/کیک
  آزمون.بود بیشتر داري معنی طور به پسران با مقایسه

 صیلیــتح طعــقــم که داد نشان والیس کروسکال
 هاي گروه مصرف تکرر با دار معنی ارتباط دانشجویان

 ،)P=0.007(اــــه زيــــبــــس ،)P=0.03(التــغ
 ونــــآزم رايــب. دارد) P=0.02(اــــه یــربــچ

 این. شد استفاده ویتنی من آزمون از زوجی، هاي تفاوت
 روهــگ رفــمص ررــکــت که داد شانــن آزمون

 دکتري مقطع جویانــدانش در )P=0.007(ها زيــسب
  ورــط به یــاســکارشن انـدانشجوی به نسبت عمومی
  
  

  
  

 )P=0.005(ها چربی صرفم تکرر و باالتر داري معنی
 نشان والیس کروسکال چنین آزمون  هم.بود تر پایین

 مصرف تکرر با دار معنی ارتباط دانشجویان سن که داد
 روسکالــک ونــآزم. ندارد غذایی مختلف هاي گروه

 خوابگاه در دانشجویان اقامت مدت که داد نشان والیس
 يها صرف گروهــم کررــت با دار نیــمع باطــارت
 هاي ینــشــانــج و تــوشــ، گ)P=0.001(التــغ

 ها ربیــچ، )P=0.000(اــزي هــبــس ،)P=0.02(آن
)P=0.03(از زوجی، هاي اوتــتف آزمون براي.  دارد 

 که داد نشان آزمون این. شد استفاده ویتنی من آزمون
 بیشتر که دانشجویانی در ها سبزي گروه مصرف تکرر

 سایر با مقایسه در داشتند قامتا خوابگاه در سال 5 از
 هم) P=0.000.(بود بیشتر داري معنی طور به ها گروه

 که دانشجویانی در غالت گروه مصرف تکرر چنین،
 با مقایسه در داشتند اقامت خوابگاه در سال 5 از بیشتر

 خوابگاه ساکن سال 3 از کمتر که آنهایی(اول گروه سه
) P=0.000.(بود رشتــبی داري نیــمع ورــط به) بودند

 و گوشت گروه مصرف تکرر در داري معنی افزایش
 در سال 5 از بیشتر که دانشجویانی در آن هاي جانشین
 و سوم هاي گروه با مقایسه در داشتند اقامت خوابگاه

 و تجزیه از حاصل  نتایج)P=0.002.(شد مشاهده پنجم
 در مردان که دهد می نشان پژوهش هاي یافته تحلیل
 بدنی توده نمایه داراي سال 20 از کمتر یسن گروه

 وزن محدود در صورت این در و باشند می 4/3±4/20
 محدوده همین در دختران دارند، قرار طبیعی و نرمال
 و باشند می 6/21±8/3 بدنی توده نمایه داراي سنی
 در دارند، قرار طبیعی وزن محدوده در نیز گروه این

 بدنی توده هنمای مردان، سال 20-25 سنی گروه
 است، طبیعی چنان هم که باشد می 4/4±4/24

 بدنی توده نمایه داراي نیز سنی گروه این دختران
 سال، 25 از باالتر سنی گروه در. باشند می 3/4±8/24

 و 6/25±3/3 به مردان بدنی توده نمایه که شد مشاهده
 بیانگر که است یافته افزایش 3/25±2/3 به دختران
  .باشد می پسر و دختر گروه ود هر وزن افزایش
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   میانگین و انحراف معیار تکرر مصرف گروه هاي غذایی مختلف در روز در دانشجویان .2 شماره جدول
 شهید بهشتی بر حسب جنس دانشگاه علوم پزشکی ساکن خوابگاه هاي

  کل
n= 658 

  دانشجویان پسر
n=300 

  دانشجویان دختر
n= 358 

 گروه هاي غذایی

 *غالت 4/1±9/3 3/1±6/3 4/1±8/3
 †گوشت و جانشین هاي آن 8/2±2/4 6/1±2/3 4/2±8/3
 لبنیات 8/0±7/2 4/1±8/2 1/1±7/2
 †سبزي ها 0/1±2/3 9/0±9/2 0/1±0/3
 ‡میوه ها 9/0±6/2 7/0±3/2 9/0±4/2
 چربی ها 2/1±4/3 4/1±2/3 3/1±3/3
 قندها  4/1±3/2 2/1±3/2 3/1±3/2
 †سایر مواد غذایی 5/2±9/6 2/2±8/5 4/2±4/6

*P=0.03, †P=0.000, ‡P=0.003  

  
  هاي سنی و جنسی میانگین و انحراف معیار نمایه توده بدن به تفکیک گروه .3 شماره جدول

 

 

 

 

 

  و نتیجه گیريبحث 
در خصوص طبیعی بودن وزن در دو گروه دختر و 

گونه که مشاهده گردید، دختران و پسران  پسر همان
در  سال، 20-25 و  سال20در گروه سنی کمتر از 

 سنی گروه اما دربیعی قرار داشتند، محدوده وزن ط
 بدنی توده نمایه که شد مشاهده سال، 25 از باالتر
 افزایش 3/25±2/3 به دختران و 6/25±3/3 به مردان
 و دختر گروه دو هر وزن افزایش بیانگر که است یافته
 دلیل بتوان شاید. باشد می )پسران باالتر بود(پسر

 25 از باالتر یسن گروه در مردان بیشتر وزن افزایش
 رعایت و چاقی به دختران حساسیت افزایش به را سال

 بسیاري  در.دانست خاص غذایی هاي رژیم از پیروي و
 از استفاده که است دهــرسی اتــاثب به اتــمطالع از

 به بدن از نارضایتی و ناسالم وزن کنترل هاي شیوه
 باالتر پسران، به بتــنس دختران یانــم در کلی طور

  )12-18(.ستا
 نشان داد که تکرر مصرف نتایج مطالعه حاضر

، میوه ها  گوشت و جانشین هاي آن ،گروه هاي غالت
 مواد غذایی چون چیپس، پفک، ری و ساو سبزیجات

در دانشجویان دختر در مقایسه با ... کلوچه و /کیک
 صاحب الزمانی و .پسران به طور معنی داري بیشتر بود

 درصد 2/55 لعه خود نشان دادند در مطا،)19(،همکاران
 درصد 92.داشتند گوشت از گروه نامطلوبی مصرف افراد

 8 فقط کردند و را بیان لبنیات از مطلوبی مصرف آنان
 دــ درص5/95 .تندــداش وبیــنامطل مصرف درصد
بیان  را سبزیجات و میوه مطلوب مصرف آموزان دانش
ت و غال و نان لوبــمط رفــمص  درصد،3/96 .کردند

 و چربی روغن، گروه از مطلوبی درصد مصرف 4/63
  درصد مصرف6/36داشتند، در حالی که  شیرینی

 مصرف آموزان د دانشــ درص69. دــداشتن نامطلوب
 آنان دـ درص31فقط  و داشتند تنقالت گروه از نامطلوبی

  .کردند گزارش را مطلوبی مصرف
 نیانگیمنشان داد ، )20(، نتایج مطالعه صدیفی

  آن به صورت ماهانه دري هانیگزیمصرف غالت و جا
.  گرم بود7/7275  گرم و در دختران6/8421 پسران

تفاوت معنادار بین دو گروه پسر و دختر وجود نداشت 
از نظر مصرف میوه و . که با مطالعه حاضر متفاوت است

 0/15475  گرم و دختران6/9584 سبزیجات، پسران
شتند که تفاوتی بین دو گرم به صورت ماهانه مصرف دا

از نظر مصرف گروه گوشت و . گروه وجود نداشت
  مصرفنیانگی ها نشا ن داد مافتهجایگزین هاي آن ی

    گروه هاي سنی  تعداد  نمایه توده بدن
   سال20کمتر از   42  4/20 4/3±
   سال25-20 212  4/4±4/24
   سال25باالتر از   46  3/3±6/25

  مردان

  سال20کمتر از   83  8/3±6/21
   سال25-20 242  3/4±8/24
   سال25باالتر از   33  2/3±3/25

  زنان
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 باشد هر چند که ی در دختران کمتر از پسران مگوشت
از نظر مصرف .  از لحاظ آماري معنادار نبود تفاوتنیا

  دختران مصرف ماهانه آن درنیانگی، ماتی و لبنریش
اظ ــه از لحــ بود ک23/7289 و در پسران 33/15543

ا و ــ هیــربــصرف چــاز نظر م. ادار بودــآماري معن
 قرار استانداردیی  که در قله هرم غذاي ها، موادینیریش

 نیانگی نشده است مي اهیداشته و به مصرف آن توص
 تر از پسران بود به شــی ماهانه در دختران بمصرف

 33/1782 مصرف ماهانه در دختران میانگین  کهيطور
افته هاي پژوهش ی بود که با 66/1371 و در پسران

  . خوانی دارد حاضر هم
 تمایل افزایش گرــنشان رــحاض شــپژوه نتایج
 و نمک پر چرب، پر غذایی مواد مصرف به دانشجویان

 در که ایران جامعه در مسأله این که باشد می کاري پر
 به رو سرعت به دارد قرار یعسر اي تغذیه گذر مرحله

 رژیم از انحراف گفت باید مجموع در. است افزایش
 غذایی مواد کمبود به منجر سو یک از متناسب، غذایی

 سوي از و شود می تغذیه سوء از ناشی هاي بیماري و
 گوشت، انواع ها، چربی مصرف در روي زیاده با دیگر
 وزبر در عاملی خود که تــاس راهــهم نمک و شکر

 عقیده این. دــباش می بر تحلیل و مزمن هاي بیماري
 مانند مزمن هاي بیماري از بسیاري که دارد وجود

 چاقی دیابت، مغزي، سکته عروقی،-قلبی هاي بیماري
 زودرس ايــه و مرگ ها ناتوانی سبب که سرطان و

  )21(.باشند می ارتباط در غذایی رژیم با شوند، می
 گرفتن نظر در با عهــامج رادــاف همه براي لذا 
 بلوغ و رشد مراحل جنس، سن، مانند فردي هاي تفاوت

 همراه فیزیولوژیک تغییرات با که ویژه هاي موقعیت و
 نظر در متناسب غذایی رژیم یک بایستی باشند، می

 این در آن هاي جایگزین و گوشت مورد در. شود گرفته
 و گوشت مصرفی واحدهاي که شد مشخص پژوهش
 از بیشتر دختران غذایی رژیم در آن هاي نجایگزی
 نظر پیشگیري از بروز موضوع از این. باشد می پسران

 تغییرات دلیل به دختران در آهن فقر ايــه خونی کم
 مهم حاملگی و دهی شیر قاعدگی، جمله از فیزیولوژیک

 و بیشتر اي تغذیه آموزش هاي برنامه لزوم لذا است،
 گوشت مصرف مورد در مختلف سنی هاي گروه مناسب

 آموزش در خصوص به دختران در آن هاي جایگزین و

 گروه در لبنیات مصرف. است اهمیت حایز آنان مادران
 گروه، دو هر درکل ولی بود، دختران از باالتر پسران
 بودند کرده رعایت را غذایی هرم در شده توصیه دفعات

 و آبادي نجم ).روز در واحد 2-4: شده توصیه مقدار(
 جهــنتی این به ودــخ یقاتــتحق در نیز ،)22(،نجومی
 ترین مهم از یکی لبنیات که این وجود با که رسیدند

 همچنین و کلسیم ندهــکن نــتأمی ذاییــغ هاي گروه
 حیوانی هاي پروتئین از ارزش با سهم که است گروهی

 درصد 5/40 باشد، داشته تواند می غذایی رژیم در را
 6/7 و کردند می استفاده لبنیات روهگ از ها خانواده

  .نداشتند را گروه این روزانه مصرف خانوارها
 نیز ها یــیرینــش و ها چربی مصرف مورد در 

 غذایی هرم قله در گروه این که این با شد مشخص
 و ها ربیــچ تــدریاف براي اي توصیه و داشته قرار

 عهجام غذایی هاي عادت در ولی ندارد وجود ها شیرینی
 دو در. است شده استفاده گروه این از پژوهش مورد
 توجه تغذیه دیدگاه از افراد رفتاري ابعاد بحث اخیر دهه

 مبانی شناخت  .است داده اختصاص خود به را بیشتري
 که دهد می نشان وژیکــروپولــآنت دیدگاه از رفتاري

 غذا، سبد انتخاب شیوه فرهنگ و منابع دادن اختصاص
 کیفیت و سالمت حفظ خوردن، غذا و سفره تهیه

 و دارند رفتاري و یــفرهنگ آگاهی، عمده ابعاد زندگی،
 حفظ و مصرف الگوي گرفتن شکل در ها آن نقش

  سالمت
 غذایی هاي عادت و الگو واقع در .است کننده تعیین 

 از یکی عنوان به جامعه یک در اــه وادهــخان و افراد
 و تالالتــاخ یوعــش رــب ؤثرــم عوامل ترین مهم

 کوتاه در که شود می محسوب اي تغذیه هاي بیماري
 همین به دهد می نشان را خود اثرات مدت بلند و مدت
 قوت نقاط نــتعیی و افراد غذایی الگوي شناخت خاطر

 براي ريــمؤث کــکم وــالگ این در فــعــض و
 اصالح و ضعف نقاط رفع و اي تغذیه هاي ریزي برنامه

، دانشجویان ایران زمین نیز بود خواهد غلط الگوهاي
ده ــن قاعــکیل داده اند از ایــکه گروه بزرگی را تش

لذا . مستثنی نبوده و نیاز به توجه بسیار ویژه اي دارند
پرداختن به امر تغذیه دانشجویان به ویژه دانشجویان 

القمند و ــگسترده تر، ع ساکن در خوابگاه ها به طور
شجویان به امر تغذیه صحیح و پیروي جذب نمودن دان
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سابقات و ـزاري مــاسب، برگــذایی منــاز الگوهاي غ
الم در سطح دانشگاه و ــذاي ســنواره هاي غــشــج

آموزشی در این  داخالتــم گرفتن نظر خوابگاه ها، در
المت براي ـس یــحام یطــمح ردنــک فراهم وزمینه 

تن سبک زندگی دانشجویان و تشویق آنان براي داش
  غذاییمناسب هیالتتس و امکانات اركسالم تر و تد

 می تواند در این امر کمک کننده دانشجویان براي
 . باشد

 سپاسگزاري
 از را خود تشکر و تقدیر مراتب وسیله بدین

 فرهنگی معاونت و فناوري و قاتــتحقی تــعاونــم
 خاطر به بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی

 و دانشجویان کلیه چنین هم و دریغ بی هاي ایتحم
 و نمودند یاري پروژه این اجراي در را ما که عزیزانی

 نبود ممکن مساعدتشان و آنان بدون امر این اجراي
  .داریم می اعالم
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Abstract 
Introduction: Nutritional assessment is an 
important method in public health for mea-
suring health status of people in commun-
ity. In this study, nutritional status of stude-
nts residing in the dormitories of Shahid 
Beheshti University of Medical Science re-
garding food groups’ intake were determ-
ined. 
 
Materials & Methods: In this descriptive 
analytical survey, 658 students residing in 
the dormitories of Shahid Beheshti Univer-
sity of Medical Science were selected by 
clustering sampling method. Data were col-
lected using a questionnaire and analyzed 
by the statistical software, SPSS version 16. 
  
Findings: Mean age of participants was 
21.82 years for female and 22.76 years for 

male. Consumption of cereals (P=0.03), 
meat and its substitutes (P=0.000), fruits 
(P=0.003), vegetables (P=0.000) and other 
foods (P=0.000) was significantly more in 
female students compared to males. 
 
Discussion & Conclusion: Results of the 
research indicated that the students had 
optimal practice towards nutrition. Thus, 
more attention is necessary to be paid by 
authorities to this specific topic and some 
measures are essential in training students 
in order to maintain and continue optimal 
nutritional status. 
   
Keywords: nutritional status, food groups, 
Health, students 
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