دوماهنامه طبّ جنوب
پژوهشكده زيست -پزشكي خليج فارس
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
سال هجدهم ،شماره  ،3صفحه ( 685 - 695مرداد و شهريور )4391

الگوي غذايي و عوامل موثر برآن در کودکان بدو ورود
به مدرسه در شهرستان بوشهر
فريده نظري  ،4رويا شعرا  ،2فائزه جهانپور

*3

 1گروه تغذيه ،معاونت بهداشتي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 2اداره آموزش و پرورش شهرستان بوشهر
 3گروه پرستاري ،دانشكده پرستاري ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
(دريافت مقاله -92/8/25 :پذيرش مقاله)92/44/28 :

چكيده
زمينه :عوامل متعددي بر الگوي دريافت غذا در بچهها تأثير ميگذارند که برخي آشكار و برخي مبهم هستند .عالئق و نفرتهاي غذايي
در سالهاي اول زندگي شكل ميگيرد .هدف از اين مطالعه تعيين الگوي غذايي و عوامل مؤثر بر آن در کودکان بدو ورود به مدرسه در
شهرستان بوشهر ميباشد.
مواد و روشها :اين مطالعهي توصيفي و مقطعي روي  494کودک بدو ورود به مدرسه ( 5ساله) که بهروش نمونهگيري تصادفي ساده
انتخاب شدند ،انجام شد .اطالعات با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک يا  FFQجمعآوري و با استفاده از جدول تعداد و اندازه
واحدهاي مورد نياز روزانه از گروههاي غذايي براي کودکان و نوجوانان و با نرمافزار  SPSSويرايش  45و آزمونهاي آماري تي تست
و آنوا تحليل گرديد.
يافتهها :فراواني مصرف شير  14/9درصد روزانه 14/9 ،درصد هفتگي 42/5 ،درصد بندرت بوده است .فراواني مصرف ماهي  4/5درصد
روزانه 54/5 ،درصد هفتگي 45/8 ،درصد بندرت ،فراواني مصرف مرغ  4درصد روزانه 83/1 ،درصد هفتگي  9/9درصد بندرت ،فراواني
مصرف ميوه  95/5درصد روزانه 22 ،درصد هفتگي 5/3 ،درصد بندرت ميباشد .بين بسامد مصرف لبنيات ،ساالد ،ميوه ،آب ميوه ،مرغ،
تخممرغ و شغل پدر و تحصيالت پدر و مادر ارتباط معنيدار مشاهده شد (.)P>4/46
نتيجهگيري :وضعيت مصرف گروههاي غذايي لبنيات ،گوشتها ،سبزيها ،غالت نامطلوب و مصرف گروه غذايي ميوه مطلوب بود.
لزوم تقويت آموزشهاي ارائه شده از طريق صدا و سيما ،مدارس و مراکز بهداشتي درماني و خانههاي بهداشت پيشنهاد ميگردد.
واژگان کليدي :الگوي دريافت غذا ،کودکان ،بوشهر ،پيش دبستاني
*بوشهر ،معاونت بهداشتي ،گروه بهبود تغذيه جامعه ،دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
E-mail: f_jahanpour@yahoo.com:
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نظري و همكاران

مقدمه
در سنين  6تا  21سالگي مهارتهاي يادگيري،

شامل

راهنماهاي

رژيمي

براي

آمريکاييها

( ،)USDA MY PLATEبرنامه آموزشي کلسترول
ملي ( )NCEPو راهنماهاي رژيمي انستيتو سرطان

تکامل است و هم زمان عادات غذايي و دوست داشتن

ملي ميباشد ( .)4مطالعات الگوي دريافت غذايي ملي

و نداشتن غذاها تا حدود زيادي شکل ميگيرد (.)2

در کودکان و نوجوانان آمريکايي داللت بر آن دارد

الگوي غذايي کودکان در طي سنوات گذشته تغيير

گروههاي غذايي به اندازه استاندارد در کودکان مصرف

کرده است .آنها کمتر شير ميخورند اما بيشتر شير

نميشود .تغذيه کودکان در سالهاي اوليه قبل از

مصرفي از نوع کم چربي يا بدون چربي است.

مدرسه نشان ميدهد کلسيم ،فسفر ،ريبوفالوين ،آهن،

اطالعات مربوط به مطالعات دريافت غذاهاي ملي

و ويتامين  Aدر مقايسه با دوران قبل از آن به ميزان

آمريکا در بين کودکان و نوجوانان نشان ميدهد اغلب

کمتري دريافت ميشود .اکثر کودکان در سنين  1تا 3

رژيمهاي غذايي آنان از گروههاي غذايي توصيه شده

سال رژيمهاي غذايي با کيفيت باال دارند اما با افزايش

در آمريکا تأمين نميشود .در آخرين گزارش نمايه

سن کودکان ،کيفيت رژيم غذايي کاهش مييابد .لذا

خوردن سالم ( )HEIکودکان  1-3ساله در بين همه

اين بررسي با هدف دستيابي به الگوي غذايي در

گروههاي سني و جنسي کودکان بيشترين امتياز

کودکان بدو ورود به مدرسه و ارتباط آن با عوامل

( )HEIيا  health eating indexرا کسب نمودند.

مؤثر در شهرستان بوشهر اجرا شده است.

همگام با افزايش سن کودک تا بلوغ اين شاخص روند
نزولي داشت .عوامل اصلي اثرگذار بر دريافت غذا در

مواد و روشها

سنوات رشد عبارتند از محيط خانواده ،عوامل

اين مطالعهي توصيفي تحليلي و مقطعي در سال 2388

اجتماعي ،رسانهها ،اثر گروه همساالن و بيماريها (.)1

روي  292کودک بدو ورود به مدرسه ( 6ساله)

سوء تغذيه در دوران کودکي به معني محدوديت در

 91دختر ( 48/1درصد) و  99پسر ( 12/8درصد) در

دريافت مواد انرژيزا ،ميوه ،سبزيجات ،کلسيم و

شهرستان بوشهر که بهروش نمونهگيري تصادفي ساده

فيبرهاي غذايي است که اين محدوديتها با کمخوني،

انتخاب شدند ،انجام شد .پس از طي مراحل تصويب

بيماريهاي عفوني ،استخواني و نظاير اينها در سنين

طرح ،معرفينامه از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم

بزرگسالي مرتبط است ( .)3ريشه بيماريهاي مزمن

پزشکي بوشهر ،براي انجام پروژه اخذ گرديد .همه

بزرگسالي مانند بيماريهاي قلبي عروقي ،سرطان،

پرسشنامهها با رضايت والدين کودک تکميل گرديد.

ديابت و چاقي اغلب مربوط به دوران کودکي است

اطالعات فردي و اجتماعي کودک با پرسش از مادر و

بهويژه اين پديده با افزايش ميزان بيماريهاي وابسته

با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و اطالعات

به چاقي مثل ديابت نوع  1ارتباط دارد.

غذايي با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک يا FFQ

براي کاهش شيوع بيماريهاي مزمن در آمريکاييها،

جمعآوري و دادهها با نرم افزار ،SPSS Inc( SPSS

دولت و ديگر فعاالن در اين عرصه ،عادات تغذيه

 )USA، Il،Chicagoويرايش  26تجزيه و تحليل

سالم براي بچهها را ارتقاء دادهاند .توصيههاي آنان

گرديد .براي مقايسه وضعيت تغذيه کوکان از جدول
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اجتماعي و احساسي کودکان در حال شکلگيري و

الگوي غذايي در کودکان688/

سال هجدهم /شماره  /3مرداد و شهريور 4391

/ 689طب جنوب

غذايي براي کودکان و نوجوانان و جدول اندازه

کارمند و کمترين درصد ( 2درصد) بيکار بودند.

واحدهاي گروههاي غذايي براي کودکان ( 1-21سال)

بيشترين درصد شغل مادر ( 77درصد) خانهدار و

استفاده شد ( 2و .)4

کمترين درصد ( 2درصد) کارگر بودند .بيشترين

براي تجزيه و تحليل دادهها آمار توصيفي و آزمونهاي

درصد تحصيالت پدر ( 31درصد) در نمونههاي

آماري تي تست و آنوا استفاده شد و سطح معنيداري

مطالعه ديپلم و کمترين درصد ( 2درصد) در

( )P>5/51در نظر گرفته شد.

نمونههاي مطالعه سواد خواندن و نوشتن داشتند.
بيشترين درصد تحصيالت مادر ( 31درصد) در

يافتهها

نمونههاي مطالعه ديپلم و کمترين درصد ( 2درصد)

در اين مطالعه از  292نمونه استفاده گرديد که 48/1

در نمونههاي مطالعه بيسواد بودند.

درصد دختر و  12/8درصد پسر بودند .بيشترين

جدول  ) 4فراواني نسبي و مطلق واحدهاي مورد پژوهش بر حسب بسامد مصرف مواد غذايي گروه گوشت در کودکان
بدو ورود به مدرسه شهرستان بوشهر
مواد غذايي
بسامد مصرف
بطور روزانه
سه بار در هفته (يک روز در ميان)

ماهي

گوشت قرمز يا جگر

مرغ

تخم مرغ

حبوبات

تعداد (درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

)2/6(3

)7/3(24

)2(1

)8/4(26

)3/2(6

)24/2(17

)26/1(32

)29(36

)34(61

)21/1(19

 2-1بار در هفته

)17/6(225

)49/7(91

)64/4(213

)41/9(81

)65/7(226

بندرت استفاده ميشود

)26/8(31

)21/1(19

)9/9(29

)21(13

)29/9(38

هرگز استفاده نميشود

)9/9(29

)22/1(11

)1/7(22

)1/6(1

)2(1

کل

)255(292

)255(292

)255(292

)255(292

)255(292

بيشترين درصد ( 84درصد) از نظر تعداد اعضاء خانوار،

بيشترين درصد کودکان ( )17/6يک يا دو بار در هفته

چهار يا کمتر و کمترين درصد ( 1درصد) هفت نفر يا

ماهي مصرف نمودهاند و کمترين درصد ( )2/6بهطور

بيشتر بودهاند .بيشترين درصد ( 11درصد) از نظر رتبه

روزانه مصرف نمودهاند .بيشترين درصد کودکان ()41/9

تولد ،فرزند اول و کمترين درصد ( 2درصد) فرزند پنجم

يک تا دو بار در هفته و کمترين درصد ( )1/6هرگز

و ششم ميباشد.

تخممرغ مصرف ننمودهاند.

جدول  ) 2فراواني نسبي و مطلق واحدهاي مورد پژوهش بر حسب بسامد مصرف مواد غذايي گروه لبنيات در کودکان
بدو ورود به مدرسه شهرستان بوشهر
شير

ماست

پنير

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

مواد غذايي
بطور روزانه

)42/9( 85

)31/6(68

)37/7(71

سه بار در هفته (يک روز در ميان)

)12/1(42

)19/3(16

)35/4(18

 2-1بار در هفته

)29/4(37

)11/1(43

)11(41

بندرت استفاده ميشود

)21/6(14

)7/8(21

)7/3(24

بسامد مصرف

هرگز استفاده نميشود

)5/74(9

)4/7(9

)1/6(1

کل

)255(292

)255(292

)255(292
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منابع و تعداد واحدهاي مورد نياز روزانه از گروههاي

درصد شغل پدر ( 14درصد) در نمونههاي مطالعه

الگوي غذايي در کودکان694/

نظري و همكاران

ماهي و حبوبات نامطلوب و براي گوشت قرمز ،مرغ

يک از لبنيات در کودکان مورد بررسي نسبتاً مطلوب

و تخم مرغ مطلوب بود.

بود .ميانگين ميزان مصرف براي شير و ماست سه

فراواني مصرف روزانه شير  42/9درصد ،فراواني

چهارم ليوان يا  285گرم و پنير  21گرم بود.

مصرف روزانه ماست  31/6درصد ،فراواني مصرف
روزانه پنير  37/7درصد بوده است.
جدول  )3فراواني نسبي و مطلق واحدهاي مورد پژوهش بر حسب بسامد مصرف مواد غذايي گروه سبزي و ميوه
در کودکان بدو ورود به مدرسه شهرستان بوشهر
سبزي (خام يا پخته)

ساالد يا صيفيجات

ميوه

آب ميوه

تعداد (درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

بطور روزانه

)29/9(38

)16/7(12

)69/6(233

)26/1(32

سه بار در هفته (يک روز در ميان)

)23/2(11

)17/1(11

)26/1(32

)26/1(32

 2-1بار در هفته

)16/7(12

)19/8(17

)1/8(22

)19/3(16

بندرت استفاده ميشود

)11/7(49

)8/9(27

)7/3(24

)18/8(11

هرگز استفاده نميشود

)24/7(18

)7/4(24

)2/2(1

)9/1(28

کل

)255(292

)255(292

)255(292

)255(292

مواد غذايي
بسامد مصرف

بيشترين درصد کودکان ( )19/8ساالد يا صيفيجات

ميانگين ميزان مصرف در  14ساعت گذشته براي

مانند (خيار ،گوجه ،کاهو ،هويج ،پياز ،بادمجان و

سبزيجات ناچيز ،و براي صيفيجات (دو عدد

غيره)  2تا  1بار در هفته مصرف داشتهاند و کمترين

کوچک) و ميوهها  1و نيم ميوه کوچک و يک چهارم

درصد ( )7/4هرگز مصرف نداشتهاند .بيشترين درصد

ليوان آب ميوه تعيين گرديد که نشاندهنده مطلوب

کودکان ( )69/6بهطور روزانه ميوه مصرف نمودهاند و

بودن ميانگين ميزان مصرف ميوه در  14ساعت

کمترين درصد ( )2اصالً ميوه مصرف نداشتهاند.

گذشته ميباشد.

جدول  )1فراواني نسبي و مطلق واحدهاي مورد پژوهش بر حسب بسامد مصرف مواد غذايي گروه غالت در کودکان بدو ورود
به مدرسه شهرستان بوشهر
مواد غذايي
بسامد مصرف

نان

برنج

ماکاروني

بسكويت

تعداد (درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

)87/4(267

)79/6(211

)1/2(4

)19/3(16

)1/8(22

)21/7(35

)6/3(21

)16/1(15

 2-1بار در هفته

)1/2(4

)3/2(6

)61/8(215

)16/1(15

بندرت استفاده ميشود

)3/7(6

)5/1(2

)16/7(12

)27/8(34

هرگز استفاده نميشود

بطور روزانه
سه بار در هفته (يک روز در ميان)

کل
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)2(1

)2(1

)1/2(4

)5/1(2

)255(292

)255(292

)255(292

)255(292
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ميانگين ميزان مصرف در  14ساعت گذشته براي

ميانگين ميزان مصرف در  14ساعت گذشته براي هر

سال هجدهم /شماره  /3مرداد و شهريور 4391

/ 694طب جنوب

و مصرف ماکاروني عمدتاً حدود  1بار در هفته بود.

تحصيالت مادر ( )P=5/712و تحصيالت پدر

ميانگين ميزان مصرف در  14ساعت گذشته براي برنج

( )P=5/111و بين بسامد مصرف گوشت و شغل پدر

و بيسکويت نسبتاً مطلوب و براي نان نامطلوب بود.

( )P=5/189ارتباط معنيدار مشاهده نشد .اما بين ميزان

بين بسامد و ميزان مصرف شير ،بسامد و ميزان مصرف

مصرف گوشت و شغل پدر و بين بسامد و ميزان مصرف

ماست و بسامد و ميزان مصرف پنير و شغل پدر و

گوشت و شغل مادر و تعداد اعضاء خانوار و جنس

شغل مادر و تحصيالت پدر و مادر ارتباط معنيدار

ارتباط معنيدار مشاهده شد ( .)P>5/51بين بسامد و

مشاهده شد (.)P>5/51

ميزان مصرف تخم مرغ و شغل پدر و تحصيالت پدر و

بين بسامد مصرف ميوه و شغل و تحصيالت پدر و

شغل مادر و تحصيالت مادر و تعداد اعضاء خانوار و

تحصيالت مادر و تعداد خانوار و بين ميزان مصرف ميوه

جنس ارتباط معنيدار مشاهده شد (.)P>5/51

و شغل مادر و جنس و تعداد خانوار ارتباط معنيدار

بين بسامد و ميزان مصرف حبوبات و تحصيالت پدر

مشاهده شد ( .)P>5/51بين بسامد مصرف ميوه و شغل

و شغل مادر و تحصيالت مادر و تعداد اعضاء خانوار

مادر و رتبه تولد و جنس و ميزان مصرف ميوه و رتبه

و جنس و بين ميزان مصرف حبوبات و شغل پدر

تولد ارتباط معنيدار مشاهده نشد (.)P=5/645

ارتباط معنيدار مشاهده شد ( .)P>5/51بين بسامد

بين بسامد مصرف سبزي خام و شغل پدر ارتباط

مصرف حبوبات و شغل پدر ارتباط معنيدار مشاهده

معنيدار مشاهده نشد ( .)P=5/582اما بين بسامد مصرف

نشد (.)P=5/519

سبزي خام و تحصيالت پدر و شغل مادر و تحصيالت
مادر و تعداد اعضاء خانوار و جنس ارتباط معنيدار

بحث

مشاهده شد (.)P>5/51

اين بررسي نشان ميدهد که بيشترين درصد کودکان

بين بسامد و ميزان مصرف ساالد و شغل پدر و

( )69/6بهطور روزانه ميوه و بيشترين درصد کودکان

تحصيالت پدر و شغل مادر و تحصيالت مادر و تعداد

( )39/8بهطور هفتگي سبزي (خام يا پخته) مصرف

اعضاء خانوار و جنس ارتباط معنيدار مشاهده

نمودهاند .ميانگين ميزان مصرف در  14ساعت گذشته

شد (.)P>5/51

براي سبزيجات ناچيز ،و براي صيفيجات (دو عدد

بين بسامد مصرف ماهي و شغل پدر ارتباط معنيدار

کوچک) و ميوهها دو و نيم ميوه کوچک و يک چهارم

مشاهده نشد ( .)P=5/951اما بين بسامد و ميزان مصرف

ليوان آب ميوه تعيين شد که نشان دهنده مطلوب بودن

ماهي و تحصيالت پدر و شغل مادر و تحصيالت مادر و

ميانگين ميزان مصرف ميوه در  14ساعت گذشته

تعداد اعضاء خانوار و جنس و ميزان مصرف ماهي و

ميباشد .لذا با توجه به اينکه نياز اين گروه سني به

شغل مادر ارتباط معنيدار مشاهده شد ( .)P>5/51بين

گروه ميوهها  2تا  1سروينگ ميباشد و ميزان

بسامد مصرف مرغ و شغل پدر بين بسامد و ميزان

استاندارد براي يک سروينگ از گروه ميوهها نصف تا

مصرف مرغ و تحصيالت پدر و شغل مادر و تحصيالت

 2عدد کوچک از ميوه خام و يا  4تا  8قاشقغذاخوري

مادر و تعداد اعضاء خانوار و جنس ارتباط معنيدار

کمپوت ميوه يا  215سيسي آب ميوه تعيين شده است
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در اين گروه مصرف نان ،برنج ،بيسکويت عمدتاً روزانه

مشاهده شد .)P>5/51( .بين ميزان مصرف گوشت و
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نظري و همكاران

ميوهها ميتوان نتيجهگيري کرد وضعيت مصرف ميوه

( )Mary Kay Foxو همکاران در بررسي الگوي

و آبميوه مطلوب ميباشد .اين بررسي نشانگر مصرف

مصرف غذا در کودکان سنين پيش از مدرسه آمريکايي

پايين سبزي خام و پخته در بين کودکان در روز قبل

در سال  1558نشان دادند حدود  75درصد کودکان

ميباشد .با توجه به اينکه نياز اين گروه سني به گروه

 1-3ساله سبزيجات را بهعنوان يک ماده غذايي مجزا

سبزيجات  1سروينگ ميباشد و ميزان استاندارد براي

در روز مصرف ميکنند ( .)8تارا ال الرو

يک سروينگ از گروه سبزيها چند تکه سبزيجات

( )Tara L. LaRoweو همکاران در بررسي

خام و يا  3تا  4قاشق غذاخوري سبزيجات پخته

دريافتهاي رژيمي و فعاليت فيزيکي در بين بچههاي

تعيين شده است ( )4و نيز با توجه به فراواني مصرف

سنين مدرسه ساکن در جوامع هندي آمريکايي

روزانه گروه سبزيجات ميتوان نتيجهگيري کرد

روستايي قبل از يک مداخله سبک زندگي سالم بر

وضعيت مصرف نامطلوب ميباشد .نتايج اين بررسي

مبناي خانواده که در سال  1525منتشر شد به اين

با نتايج تحقيق صورت گرفته توسط حشمت و

نتيجه رسيدند که بچهها توصيه هرم غذايي را براي

همکاران ( )2383با عنوان بررسي آگاهي ،نگرش و

ميوه و سبزيها دريافت نميکردند اما دريافت شکر در

عملکرد خانوارهاي شهري و روستايي و کارکنان

آنها بيش از حد بود ( .)9بررسي نگارنده نشان

بهداشتي ردههاي مختلف در خصوص تغذيه در استان

ميدهد باالترين درصد فراواني مصرف گوشت قرمز و

بوشهر همخواني دارد )1( .در اين ارتباط دعايي و

جگر ،ماهي و تخممرغ بهصورت هفتگي بوده است.

همکاران در بررسي ارتباط بين عوامل اجتماعي و

همچنين مصرف گوشت ماکيان و ماهي نسبت به

روشهاي خورانش کودک با دريافت غذايي کودکان 3

گوشت قرمز در بين کودکان بيشتر است که با نتايج

تا  6ساله در سال  2389در زمينه ميزان دريافت کودک

تحقيق صورت گرفته توسط حشمت و همکاران نيز

از گروههاي غذايي ،دريافتند مصرف ميوه و سبزي در

همخواني دارد (.)1

تقريباً نيمي از کودکان مورد مطالعه کمتر از ميزان

حداکثر فراواني مصرف مواد غذايي گروه گوشتها،

توصيه شده ( 1واحد در روز) بود (.)6

بهصورت  2-1بار در هفته بود و حدود  11درصد

جين دي اسکينر ( )Jean D Skinnerو همکاران در

نمونههاي مورد مطالعه ،مواد غذايي گروه گوشتها را

مطالعه مقطعي بر روي بچههاي سنين پيش از مدرسه

به صورت روزانه مصرف مينمودند .در حالي که

سفيد پوست آمريکايي که در سال  1525منتشر شد

مصرف روزانه حداقل يکي از مواد غذايي گروه

دريافتند که غذاهايي که معموالً مصرف ميشدند

گوشتها ضروري بهنظر ميرسد .در اين گروه

نوشيدني ميوهاي ،نوشيدنيهاي کربناته ،شير حاوي 1

تخممرغ و گوشت قرمز باالترين درصد مصرف روزانه

درصد چربي و سيبزميني سرخ شده بودند .گروه

را داشت .بهنظر ميرسد در وضعيت مطلوب مصرف

سبزيجات در بين گروههاي غذايي بهطور مستمر

تخممرغ حداقل بهصورت  3بار در هفته باشد ،در اين

کمترين نمره تنوع را داشت .نيز کمترين تمايل به

بررسي  34درصد افراد بهصورت  3بار در هفته،

مصرف گروههاي غذايي مربوط به گروه غذايي

تخممرغ مصرف ميکردند و  8/4درصد نيز بهطور
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بودن وضعيت مصرف تخممرغ بود .با توجه به قيمت

همکاران ميباشد (.)1

مواد غذايي گوشتي ،شناساندن تخممرغ به مردم

مري کاي فاکس و همکاران در بررسي الگوي مصرف

بهعنوان يک منبع پروتئيني با ارزش بيولوژيکي باال و

غذا در کودکان سنين پيش از مدرسه آمريکايي در سال

در مرحله بعد مصرف حبوبات بهعنوان جايگزين ديگر

 1558نشان دادند که يک سوم کودکان  1ساله و يک

اقالم مواد غذايي گروه گوشتها توصيه ميشود.

چهارم کودکان  3ساله حداقل يک بار در روز شير

مصرف هفتگي ماهي حدود  71درصد بود اما ميانگين

ميخورند ( .)8بررسي ارزيابي وضعيت جسماني و

مصرف در  14ساعت گذشته بسيار ناچيز بود که

تغذيهاي کودکان دبستاني شهر رامسر در سال 2381

نشانگر نامطلوب بودن وضعيت مصرف ماهي بود.

توسط کريمي و همکاران نشان داد  19/3درصد

لذا با توجه به اينکه نياز اين گروه سني به گروه

لبنيات 13/7 ،درصد انواع گوشت 77/8 ،درصد

گوشتها  1سروينگ ميباشد و ميزان استاندارد براي

تخممرغ 23 ،درصد سبزيجات و  17/7درصد

يک سروينگ از گروه گوشتها  2تا  1عدد تخممرغ

ميوهجات را هميشه مصرف ميکردند ( .)25نتايج اين

يا  2تا  1انس گوشت قرمز ،ماهي و ماکيان و يا  4تا 8

بررسي در کودکان بوشهري در مقايسه با کودکان

قاشق غذاخوري حبوبات پخته شده تعيين شده است

رامسري حکايت از باالتر بودن مصرف کليه گروههاي

( )4و نيز با توجه به فراواني مصرف روزانه گروه

غذايي به جزء گوشتها و تخممرغ در کودکان

گوشتها ميتوان نتيجهگيري کرد وضعيت مصرف

بوشهري دارد.

مواد غذايي اين گروه نامطلوب ميباشد .ميانگين ميزان

ماريو دل رفوجيو ( )Maria del Refugioو همکاران

مصرف در  14ساعت گذشته براي هر يک از لبنيات

در بررسي وضعيت تغذيه ،مصرف غذا در منزل و

در کودکان مورد بررسي نسبتاً مطلوب بود .اما فراواني

انتخاب ترجيحي در مدرسه در مکزيک به اين نتيجه

مصرف مواد غذايي گروه لبنيات کودکان مورد بررسي

رسيدند که مواد غذايي ترجيحي بچهها غذاهايي هستند

نشان ميدهد روزانه حداقل يکي از منابع اصلي لبنيات

که بيشترين محتواي چربي اشباع ،شکر و نمک را

دريافت ميشود و سه ماده غذايي اصلي اين گروه در

داشتند و ميوه و سبزيها کمتر انتخاب ميشوند (.)22

 255درصد کودکان بهطور روزانه دريافت نميشود.

در بررسي کريمي و همکاران ارتباط معنيداري بين

لذا با توجه به اينکه نياز اين گروه سني به لبنيات 3-4

ميزان کفايت درآمد خانواده و بسامد مصرف شير و

سروينگ ميباشد و ميزان استاندارد براي يک

لبنيات ،گوشت و ميوهجات مشاهده گرديد ( .)25در

سروينگ يک دوم تا سه چهارم ليوان شير يا ماست و

بررسي نگارنده بين بسامد مصرف لبنيات ،ساالد ،ميوه،

يا يک انس پنير تعيين شده است ( )4و نيز با توجه به

آب ميوه ،مرغ ،تخممرغ و شغل پدر و تحصيالت پدر و

فراواني مصرف روزانه لبنيات ميتوان نتيجهگيري کرد

مادر ارتباط معنيدار مشاهده شد .نتايج بررسي الگوي

وضعيت مصرف لبنيات نامطلوب ميباشد .نتايج

مصرف مواد غذايي و وضعيت رشد کودکان پيش

بررسي نشان داد که فراواني مصرف روزانه شير بيش

دبستاني در مهدکودکهاي تبريز که توسط پروين

از پنير و ماست بوده است .نتايج فراواني مصرف

پورعبدالّلهي و همکاران انجام شد نشاندهنده ناکافي
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 انجام مطالعات گستردهتر،حال براي تأييد اين يافتهها

بودن بسامد (تکرر) مصرف هفتگي مواد غذايي به

 روز يادآمد خوراک3 در اين گروه سني و نيز تکميل

، گوشت،خصوص در چهار گروه غذايي اصلي (شير

.پيشنهاد ميشود

 ميوه و سبزيجات) در کودکان مورد مطالعه،نان و غالت

نتايج حاصل از اين مطالعه حاکي از نامطلوب بودن

.)3( ميباشد

، گوشتها،وضعيت مصرف چهار گروه غذايي لبنيات

بر اساس بررسي الگوي رفتار غذايي کودکان دبستاني

 غالت و مطلوب بودن مصرف گروه غذايي،سبزيها

 مشخص،گناباد که توسط مشکي و همکاران انجام شد

.ميوه در بين کودکان پيش دبستاني مورد مطالعه است

 شير،گرديد مصرف گروههاي غذايي شامل پروتئينها

لزوم تقويت آموزشهاي ارائه شده از طريق

 ميوه و سبزي کمتر از حد توصيه شده بوده،و لبنيات

 آموزش در مدارس و،رسانههايي همچون صدا و سيما

 در اين بررسي در استان بوشهر در.)21( است

ارتقاء کيفيت آموزش ارائه شده در مراکز بهداشتي

خصوص گروه ميوهها بسامد (تکرر) مصرف مطلوب

.درماني و خانههاي بهداشت پيشنهاد ميگردد

 اين گروه غذايي با،ميباشد و از نظر فراواني مصرف

سپاس و قدرداني
،بدينوسيله از مسئولين محترم اداره آموزش و پرورش
پرسنل محترم پايگاه سنجش و نيز کليه کودکان مورد
مطالعه و والدين آنها که راهگشاي اجراي پژوهش
بودند و نيز حمايت مالي مديريت پژوهشي دانشگاه
.علوم پزشکي بوشهر تقدير بهعمل ميآيد

بررسي پورعبدالهي و همکاران و مشکي و همکاران
.همخواني ندارد
تصور ميشود از آنجا که در اين مطالعه پرسشنامه
. با کمک مادران تکميل شدFFQ بسامد خوراک يا
احتمال دارد که بهعلت بياطالعي يا فراموشي مادران
از مصرف برخي غذاها توسط کودکان بهويژه در
 با اين.خارج از منزل کمتر يا بيشتر گزارش شده باشد
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Abstract

Background: Numerous factors, some obvious and others subtle, determine food intake patterns in
children. Likes and dislikes are established in the early years. The purpose of this study is to assess the
food consumption pattern and factors affecting in preschool children in bushehr city.
Materials and Methods: This is descriptive, analytical study. The total of 191 preschool children (6 years
old) was selected at random sampling method. Data were collected by food frequency questionnaire and
were analyzed by table of serving sizes food groups for children and adolescents and by SPSS software 16.
Results: Frequency Of milk consumption was 41.9% daily, 40.9% weekly, and 12.6% rarely. Frequency
Of fish consumption was 1.6% daily, 71.7% weekly, and 16.8% rarely. Frequency Of chicken
consumption was 1% daily, 83.4% weekly, and 9.9% rarely. Frequency Of fruit consumption was 69.6%
daily, 22% weekly, and 7.3% rarely. There was significant statistical relationship between Frequency
consumption Of dairy, salad, fruit , juices, chicken, egg, and fathers ‘job and fathers’ and mothers’
education level.(P<0. 05)
Conclusion: It is concluded that situation of food group consumption about dairy, meats, vegetables,
cereals is poor but fruit consumption was good in preschool children.
Based on results we recommended planning for educational program in relation to Nutrition and food
group consumption by media and in school and public centers and health centers.
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