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مقاله پژوهشی

تأثیر واحد درسی تغذیه بر سواد تغذیهای و شاخص تنسنجی ( )BMIدر
دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
صدرا اشرفی ،1آرزو رضازاده ،2سپند تهرانی فاتح ،3آرمان حسنزاده،3
3

رضا کاظم پور مفرد ،3بردیا حاجی کریملو
تاریخ دریافت1398/10/17 :

چکیده

تاریخ پذیرش1398/12/22 :

مقدمه :سالمت تغذیه ،نیازمند سواد تغذیه میباشد و جهت افزایش آن نیاز بهه برنامههههای آموزشهی مناسه

تاریخ چاپ1399/1/15 :

اسهت .لهذا ایه

پژوهش با هدف تعیی تأثیر گذراندن واحد درسی تغذیه بر سواد تغذیهای و شاخصهای ت سنجی ( )BMIانجام شد.
شیوهی مطالعه :در ای پژوهش تحلیلی ،تعداد  228نفر از دانشجویان پزشکی انتخاب شدند و سپس به دو گهرو ههه واحهد
تغذیه را گذراند بودند ( 114نفر) و گروهی هه ای واحد درسهی را هنهوز نذذرانهد بودنهد ( 114نفهر) ،تس هیم شهدند .بهرای
جمعآوری داد ها ابزار سه بخشی اطالعات فردی ،پرسشنامهی سواد تغذیه و محاسبهی  BMIاسهتفاد شهد .جههت تجزیهه و
تحلیل داد ها از روشهای آماری توصیفی (فراوانی ،میانذی و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون مجذور ههای ،تهی م هتسل،
 ،one-way ANOVAپیرسون و رگرسیون خطی چندگانه) به وسیلهی نرمافزار  SPSSن خهی  19استفاد گردید.
یافتهها :بی میانذی و دستهبندی  BMIو همچنی میانذی سواد تغذیه در دو گرو  ،تفاوت معنهیداری وجهود نداشهت .بهی
سطوح سواد تغذیه (هم ،متوسط ،زیاد) در دو گرو  ،تفاوت معنیداری وجود داشت ( .)p value = 0/015بی نمهر ی ،BMI
گذراندن واحد درسی تغذیه و نمر ی سواد تغذیه در دو گرو  ،ارتباط معنهیداری مشهاهد نشهد .همچنهی آزمهون رگرسهیون
خطی چندگانه نشان داد هه گذراندن واحد درسی تغذیه میتواند به میران  0/52برابر ن بت بهه دانشهجویانی ههه ایه واحهد را
نذذراندند موج

افزایش سواد تغذیه گردد (.)p value = 0/02

نتیجهگیری :یافتهها نشانذر سطح باالتر سواد تغذیه در دانشجویانی بود هه واحد درسهی تغذیهه را گذرانهد بودنهد .بنهابرای
شاید بتوان با تأهید بر واحد درسی مذهور ،موج

افزایش سواد تغذیه و ارتسای سالمت تغذیه شد.

کلمات کلیدی :سواد تغذیه ،واحد درسی تغذیهBMI ،

ارجاع :اشرفی صدرا ،رضازاد آرزو ،تهرانی فاتح سپند ،ح

زاد آرمان ،هاظم پور مفرد رضا ،حاجی هریملو بردیا .تأثیر واحد درسی تغذیه بر

سواد تغذیهای و شاخص تنسنجی ( )BMIدر دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .مجله دانشکد پزشکی زابل 1399؛
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مقدمه
برای ایجاد عادات تغذیهای مناسب  ،برنامبههبای آمبوز
تغذیه مطابق با دستورالعملهای رژیم غبذایی ضبروری ببه
نظببر مببیرسببدب برنامببههای درسببی کببه اهمیببه تغذیببه را
برجسته میکند ،میتواند افراد را در اتخبا و فظبش شبیوه
های زندگی سالم در رابطه با غذا و فعالیه بدنی یاری کند
()1ب شیوع باالی اضافه وزن مشباهده شبده در کودکبان و
نوجوانان در نقاط مختلف جهان ،لزوم اجبرای راهکارهبای
پیشگیرانهی جدید را تقویه کبرده و نقبم مهبم فعالیبه
بدنی و آموز تغذیه را برجسته میکند ()2ب دانم تغذیه

ای ،یکی از عوامل تأثیرگذار در این زمینه اسه ()3ب سبواد
غذایی و تغذیه ،یک اصطالح نوظهبور اسبه کبه ببه بور
فزایندهای در سیاسهگذاری و تحقیقات مورد استظاده قرار
میگیرد ()4ب سواد تغذیبه ببه توانبایی فبرد ببرای بدسبه
آوردن ،پرداز و درک ا العات مربوط به تغذیبه (دانبم
تغذیه) و سپس استظاده از این ا العات برای تصمیمگیری
مناسبببب در مببببورد تغذیببببهی خببببود اشبببباره دارد
()6 ،5ب افزایم سواد تغذیه میتواند در پیشگیری از چاقی
و افزایم وزن و بیماریهای مرتبط با آن مؤثر باشدب
شیوع چباقی در سراسبر جهبان ببه برز چشبمگیری

 -1دانشجوی پزشکی ،کمیتهی تحقیقات دانشجویی ،گروه فارماکولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -2استادیار ،گروه تغذیهی جامعه ،انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -3دانشجوی پزشکی ،کمیتهی تحقیات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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صدرا اشرفی و همکاران

افزایم یافته اسبهب اضبافه وزن و چباقی ،پنجمبین عامبل
خطر اصلی مبر در جهبان اسبهب فبداقل  8-2میلیبون
بزرگسال هر ساله در نتیجبهی اضبافه وزن یبا چباقی مبی
میرند ()6ب ببر اسباآ آخبرین آمارهبا در تهبران ،در سبال
 ،2۰13درصد شیوع اضافه وزن و چاقی به ترتیب  34/1و
 15/4درصد بین افراد  84-2۰سال بوده اسه ()7ب
شواهد اخیر نشان میدهد ،این پدیده با همان سبرعه
در کشورهای در فال توسعه در فال ظهور اسه ()8ب
فدود  18/5درصد (یا  13/7میلیون) کودک و نوجوان
آمریکایی چبا هسبتندب افبراد چبا  ،خطبر زیبادی ببرای
فشارخون باال ،کلسترول باال ،دیابه نوع  ،2مشکل تنظسبی
مانند آپنبه خبوا و آسبم ،مشبکالت مظاصبل و نبارافتی
اسکلتی -عضالنی دارنبدب اسبترآ روانشبناختی از جملبه
افسردگی و اختالل در عملکرد اجتماعی ،جسمی و عا ظی
از دیگر مشکالت مرتبط با چاقی اسه ()9ب
عوامل مختلظی از جمله رژیم غذایی ،استعداد ژنتیکی،
فعالیههای بدنی ،فیزیولوژیکی و عوامل رفتاری ببه عنبوان
عوامل مؤثر در چاقی نقم دارند ()1۰ ،5 ،1ب بنابراین یبک
تغذیهی متعادل در دوران کودکی و بزرگسالی جهه ارتقاء
سالمه ،رشد و کاهم خطر ابتال به بیماریهای مبزمن در
مرافل بعدی زندگی ضروری اسهب عالوه بر این ،مطالعبات
نشان میدهد که الگوهای غذایی نامناس ایجباد شبده در
جوانی ،میتواند تا فبدی در بزرگسبالی نیبز ادامبه یاببد و
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی منظی به دنبال داشته باشدب
بنببابراین ،تببرویگ الگوهببای غببذایی سببالم از سببنین پببایین
ضروری اسه ()11ب
با وجود نقم اساسی سواد تغذیه در رفتارهبای سبالمتی،
شواهد فاکی از پایبندی کم به رفتارهای تغذیهای سالم اسبه
()12ب پرسنل بهداشتی ،مروج و الگوی مهم برای فظش سببک
زندگی سالم برای جامعبهی عمبومی هسبتندب ببا ایبن فبال،
مطالعات در مورد دانشجویان پزشکی و پرسبنل بهداشبتی در
بسیاری از کشورها نشان میدهد که چاقی در بین ایبن گبروه
های جمعیتی یک مشکل اسه ()6 ،5ب
به ور کلی شاخصهای تنسنجی ،وضعیه جسمی فبرد
را از بعد تغذیهای نشان میدهد ()13 ،7ب اضبافه وزن و چباقی
به عنوان تجمع چربی غیر بیعبی یبا ببیم از فبد در ببدن
تعریف میشودب بر اساآ بقهبندی سازمان بهداشه جهبانی،
افراد با شاخص تودهی بدنی  )Body mass index( BMIببین
 25تا  3۰و بیشتر از  3۰به ترتیب اضبافه وزن و چبا در
نظر گرفته میشوند ()1۰ب

پژوهمهای متعددی در زمینهی اثر سبواد تغذیبه ببر
عادات تغذیهای در ایران و در نقاط دیگر جهان انجام شبده
اسه ،اما پاسخ معینی برای این سؤال وجود ندارد و نتبایگ
متظاوت اسهب بق گبزار دیبویس و اببرین ( ،)14هبی
رابطهای بین دانم تغذیهای و  BMIوجود نداشهب
در گزار میرمیران و همکاران ( )15نشبان داده شبد
که دانم تغذیهای ،تنها عامل تأثیرگبذار نیسبهب در فبالی
که پژوهمهای برزگری و همکاران ( )3اثری مثببه را در
این زمینه نشان دادهاندب
مطالعهای نسبتاً مشابه با موضوع ارتباط شباخصهبای
تببنسببنجی و میببزان تحصببیالت ،رابطببهای معکببوآ بببین
تحصیالت و  BMIدر خانمهای ایرانی و رابطهای مسبتقیم
میان  BMIو تحصیالت در مردان ایرانی را نشان داد ()16ب
فدآ زده میشود دانم تعذیهای با شاخصهبای تبن
سنجی در ارتباط باشدب از آنجایی که همیشبه پیشبگیری
بر درمان مقدم اسه ،در صورت نتایگ مثبه ایبن پبژوهم
شاید بتوان با برنامهریزیهبایی در آینبده ،جهبه افبزایم
دانم در گروهی که خود پرچمدار سالمه هستند ،الگبوی
مناس برای جامعه پرور دادب یک بررسی مبنظم نشبان
داد که پزشکان و پرسبتارانی کبه از نظبر وزنبی در سبط
مطلو قرار دارند ،از افراد متخصبص در فبوزهی سبالمه
که دارای اضافه وزن هستند ،بیشتر در مورد اضبافه وزن و
چاقی بیماران خود برخورد میکنند ()17ب
لذا این پژوهم ببا هبدت تعیبین تبأثیر وافبد درسبی
تغذیه ببر سبواد تغذیبهای و شباخصهبای تبنسبنجی در
دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشبکی شبهید بهشبتی
انجام گرفته اسه تا تأثیر دانم ببر عبادات تغذیبهای و در
نهایه ارتباط آن بر روی  BMIسنجیده شودب
مواد و روشها
این پژوهم تحلیلی با هدت بررسی تأثیر گذرانبدن وافبد
درسی تغذیه بر سواد تغذیهای و شاخصهای تنسنجی در
دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشبکی شبهید بهشبتی
روی  3۰۰دانشجوی پزشکی در مقطع علوم پایه در دو ماه
اول سال  98انجام گرفهب برح پژوهشبی فاضبر توسبط
معاونه تحقیقات و فناوری دانشگاه علبوم پزشبکی شبهید
بهشببببببتی بببببببا کببببببد اخببببببال شببببببمارهی
 IR.SBMU.RETECT.REC.1397.1251تأییبببببببد و از
شرکهکنندگان ،رضایه شظاهی کس شدب
جهه ورود ببه مطالعبه ،دانشبجو بایسبتی در رشبتهی
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تعیین تأثیر گذراندن واحد درسی تغذیه بر سواد تغذیهای

پزشکی تحصیل نماید و در دورهی علوم پایبه باشبدب افبراد
یک گروه نیز بایستی وافد تغذیه را گذرانده باشندب
نمونهی پژوهم شامل دو گروه از دانشجویان پزشبکی
که یک گروه وافد تغذیه را پاآ نمبودهانبد و گبروه دیگبر
این وافد درسی را نگذراندهاند ببودب فبداقل فجبم نمونبه
مورد نیاز برای این مطالعه ،چنبین محاسببه شبد کبه اگبر
فداقل ضبری همبسبتگی ببین دو متغیبر مبورد مطالعبه
معادل  ۰/3باشد ( ،)r = ۰/3آنگباه ببا افتمبال  95درصبد
( )α = ۰/۰5و تببوان  9۰درصببد ( )β = ۰/1۰تظبباوت ایببن
ضری همبستگی از صظر معنیدار شود و به عببارت دیگبر
وجود همبستگی اثبات گردد:
)) 2 + 2 = 114

zα+zβ√1−r2
r

(=n

zα = 1/96, zβ = 1/28, α = /۰5, β = ۰/1۰, r = ۰/3

که با فرمول

وزن)(kg
قد (m)2

=  BMIkg/m2محاسببه میگبرددب ببا

توجه به این شاخص ،زیر  ،18/5کبم وزن 18/5 ،تبا ،24/9
نرمببال ،29/9 -25 ،اضببافه وزن 3۰ ،و ببباالی آن ،چببا در
نظر گرفته میشودب
تجزیه و تحلیل دادههبا ببه وسبیلهی نبرمافبزار SPSS
نسبخهی  )version 19, SPSS Inc., Chicago, IL( 19و

با استظاده از فرمول باال فجم نمونبه 114 ،نظبر (ببرای
هر گروه) محاسبه گردیبدب ببا در ن+ظبر گبرفتن افتمبال
ریز  ،فجم نمونبه  3۰۰نظبر در نظبر گرفتبه شبدب ببرای
جمببعآوری دادههببا 3۰۰ ،نظببر از دانشببجویان پزشببکی در
مقطع علوم پایه در دو ماه اول سال  98به مطالعبه دعبوت
شدند که از این تعداد  26۰نظر تمایل به همکاری داشتندب
در نهایببه بعببد از فببذت پرسببمنامببههببای نبباقص،
 228پرسمنامه (هر گروه  114نظر) مورد تجزیه و تحلیل
آماری قرار گرفهب
ابزار جمعآوری دادهها شبامل بخبم ا العبات فبردی
(سن ،جنس ،تحصیالت پدر و مبادر ،شبغل آنهبا و وزن و
قببد دانشببجو) ،سببواد تغذیببه و شبباخصهببای تببنسببنجی
دانشجویان بودب
سواد تغذیهای با ابزار سواد تغذیبهی  67سبؤالی چنبد
گزینهای که توسط انستیتو پاستور ایران اعتبارسنجی شده
مورد سنجم قرار گرفه ( )18که برای هر جوا صبحی ،
امتیاز یک و برای هر جوا غلط ،امتیاز صظر در نظر گرفته
شدب فداقل امتیاز ،صظر و فداکثر  67ببوده اسبه کبه ببر
اساآ تقسیمبندی سهگانه به سه دستهی سبواد تغذیبهی
ببباال ( 44/6تببا  ،)67سببواد تغذیببهی متوسببط ( 22/34تببا
 )44/66و سببواد تغذیببهی پببایین ( ۰تببا  )22/33در نظببر
گرفته شدب برای بررسی پایایی اببزار ،از آزمبون test-retest
استظاده گردیدب بدینترتی که پرسمنامبه ببه  1۰نظبر از
دانشببجویان بببرای پاسببخگویی داده شببد و سببپس بعببد از
 1۰روز مجدداً به همین سؤاالت پاسخ دادند که جوا های
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آزمودنی در دو بار همبستگی ۰/93 ،محاسبه شد که اببزار
از ثبات الزم برخوردار میباشدب
در ارتبباط بببا انبدازهگیببری تبنسببنجی (قببد و وزن) و
محاسبببهی  ،BMIقببد و وزن از ریببق خببودگزار دهببی
وافدهای مورد پژوهم به ترتیب برفسب سبانتیمتبر و
کیلوگرم در نظر گرفته شدب شباخص تبودهی ببدنی ،BMI
فاکتوری اسه برای اندازهگیری میزان الغری و چاقی افراد

رو های آمباری توصبیظی (فراوانبی ،میبانگین و انحبرات
معیار) و استنبا ی انجام شدب ابتبدا آزمبون کولمبوگروت-
اسمیرنوت برای سنجم توزیع نرمال دادهها نشان داد کبه
دادهها از توزیع نرمال برخوردار هستند ()p value < ۰/۰5
و میتوان از آزمونهای پارامتریک استظاده نمودب از آزمبون
کای دو ،تی مستقل ANOVA ،و پیرسون برای مقایسبهی
دو گروه استظاده شدب همچنبین ببرای نشبان دادن میبزان
تأثیر وافد تغذیه بر سط سواد تغذیبه و  BMIرگرسبیون
لجسببتیک ببباینری انجببام گرفببهب سببط معنببیداری
( )p value > ۰/۰5در نظر گرفته شدب
یافتهها
در جدول  ،1مشخصبات عمبومی دو گبروه مبورد مطالعبه
نشان داده شده اسبهب میبانگین و انحبرات معیبار سبن در
گروهی که وافد تغذیبه را گذرانبدهانبد ()21/25 ± 1/۰4
بود و ( 51/8درصد) مذکر بودندب بیشبترین درصبد ()36/8
میببزان تحصببیالت پببدر ،مقطببع کارشناسببی و همچنببین
 45درصد ،تحصیالت مادر در سط کارشناسی بوده اسهب
 39درصد ،شغل پدر خود را آزاد و  32/5درصد شغل مادر
خود را خانهدار کر نمودندب
میانگین و انحرات معیار سن در دیگر دانشجویانی کبه
وافببد تغذیببه را نگذرانببدهانببد 2۰/78 ± 1/13 ،بببود و
 55/3درصببد ،مببذکر بودنببدب بیشببترین درصببد ()36/8
تحصیالت پدر در مقطع کارشناسی و همچنین  36درصبد
تحصیالت مادر در سط کارشناسی بوده اسهب
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جدول  :1مقایسهی اطالعات فردی دانشجویان دو گروه مورد بررسی
میانگین  ±انحراف معیار

( p valueآزمون تی مستقل)

میانگین  ±انحراف معیار
گذرانده

نگذرانده

س

1/04 ± 21/25

1/13 ± 20/78

0/65

وزن

15/4 ± 70/63

14/28 ± 67

0/17

قد

12/08 ± 171/23

11/33 ± 168/73

0/12

متغیرهای فردی کمی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

( p valueآزمون کای دو)

مرد

59

51/8

63

55/3

0/69

زن

55

48/2

51

44/7

دیپلم

17

14/9

17

14/9

هاردانی

32

28/1

32

28/1

هارشناسی

45

39/5

41

36

باالتر از هارشناسی

20

17/5

24

21/1

دیپلم

13

11/4

12

10/5

هاردانی

27

23/7

22

19/3

هارشناسی

42

36/8

42

36/8

باالتر از هارشناسی

32

28/1

38

33/3

خانهدار

45

37/5

34

29/8

هارمند

19

16/7

27

23/7

مهندس

20

17/5

19

16/7

پزشک

13

11/4

19

16/8

سایر

17

14/9

15

13/2

آزاد

39

34/2

35

30/7

هارمند

7

6/ 1

6

5/ 3

مهندس

38

33/3

37

32/5

پزشک

19

16/7

27

23/7

سایر

11

9/ 6

9

7/ 9

متغیرهای فردی کیفی
جنس
تحصیالت مادر

تحصیالت پدر

شغل مادر

شغل پدر

 3۰/7درصبد ،شببغل پبدر خببود را آزاد و  27/2درصببد
شغل مادر خود را خانهدار کر نمودندب
آزمون تی مستقل نشان داد که ببین دو گبروه از نظبر
سن ،وزن و قبد ،تظباوت معنبیداری آمباری وجبود نبداردب
همچنین آزمون کای دو بین جنس ،تحصیالت و شغل پدر
و مادر در دو گروه تظاوت آماری نشبان نبداد و دو گبروه از
نظر متغیرهبای فبردی همگبن بودنبد ()p value < ۰/۰5
(جدول )1ب

0/ 9

0/78

0/36

0/75

در جدول  ،2وضعیه تنسنجی دو گبروه مبورد مطالعبه،
مقایسببه شببده اسببهب میببانگین و انحببرات معیببار  BMIدر
دانشجویانی که وافد تغذیبه را گذراندنبد 23/76 ± 2/9۰ ،ببا
فببداقل  19/37و فببداکثر  32/88بببوده اسببهب همچنببین
 67/5درصد دارای  BMIبیعی بودندب  28/9درصد در گبروه
افزایم وزن قرار داشتندب میبانگین و انحبرات معیبار  BMIدر
دانشجویانی که وافد تغذیه را پاآ نکردهاند23/33 ± 2/84 ،
با فداقل  18/9۰و فداکثر  3۰/4۰بوده اسهب

جدول  :2مقایسهی دو گروه از نظر دستهبندی BMI
گروهها
BMI

پاس کردند

پاس نکردند

تعداد

درصد

تعداد

درصد

( 24/9-18/5وزن طبیعی)

77

67/5

83

72/8

( 29/9-25اضافه وزن)

33

28/9

30

26/3

< ( 30چاقی)

3

2/ 9

1

0/ 9

میانذی  ±انحراف معیار

23/76 ± 2/90

23/33 ± 2/84

آزمون
p value
)(ANOVA
0/35
(تی م تسل)
p value
0/69
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جدول  :3مقایسهی دو گروه از نظر دستهبندی نمرهی سواد تغذیه
گروهها
وضعیت سواد تغذیه

نمر ی سواد تغذیه

آزمون

پاس کردند

پاس نکردند

تعداد (درصد) تعداد

تعداد (درصد) تعداد

( 44/66-22/34متوسط)

60

52/6

78

68/4

( 67-44/67باال)

54

47/4

36

31/6

44/19 ± 4/53

میانذی  ±انحراف معیار

)(ANOVA
p value
0/015

43/04 ± 4/03

(تی م تسل)
p value
0/23

همچنببین  72/8درص بد دارای  BMIبیعببی بودنببد و
 26/3درصد در گروه افزایم وزن قرار داشتندب آزمون تبی
مستقل بین میانگین  BMIدر دو گروه تظباوت معنبیداری
را نشان نداد ()p value = ۰/69ب همچنین نتیجهی آزمبون
 ANOVAبین سط بندی  BMIدر دو گروه ،تظاوت معنی
داری نداشه (( )p value = ۰/35نمودار )1ب
پاس نکردند

تغذیهای بودند و  31/6درصد از سط باال برخوردار بودنبدب
در هی از دو گبروه سبط سبواد تغذیبهای ضبعیف نببودب
اگرچه سواد تغذیبه در گروهبی کبه وافبد تغذیبه را پباآ
نمودند در مقابل گروهی که این وافد را نگذراندند بیشبتر
اسه ( 44/19در مقابل  )43/۰4امبا آزمبون تبی مسبتقل،
بین میانگین سواد تغذیه در دو گروه ،تظاوت معنبیداری را
نشببان نببداد ()p value = ۰/23ب امببا نتیجببهی آزمببون
 ANOVAبین سط بندی سواد تغذیه در دو گروه ،تظباوت
معنیداری را نشان داد به گونهای که درصبد دانشبجویانی
که دارای سط سواد باالتری بودند در گروهبی کبه وافبد
تغذیه گذراندهاند نسبه به گروه دیگبر بیشبتر ببوده اسبه
(( )p value = ۰/۰15نمودار )2ب

80

پاس کردند

60
40
20
0
اضافه وزن

چاق

وزن طبیعی

پاس نکردند

80

پاس کردند

نمودار  :1مقایسهی دو گروه از نظر دستهبندی BMI
60

جببدول  3وضببعیه سببواد دو گببروه مببورد مطالعببه را
مقایسه کرده اسهب میانگین و انحرات معیار سواد تغذیه در
دانشبببجویانی کبببه وافبببد تغذیبببه را پببباآ نمبببودهانبببد
 44/19 ± 4/53با فداقل  32و فبداکثر  58ببوده اسبهب
اکثریه آنبان ( 52/6درصبد) دارای سبط متوسبط سبواد
تغذیهای بودند و  47/4درصد از سط باال برخوردار بودندب
همچنببین میببانگین و انحببرات معیببار سببواد تغذیببه در
دانشبببجویانی کبببه وافبببد تغذیبببه را پببباآ نکبببردهانبببد
 43/۰4 ± 4/۰3با فداقل  33و فبداکثر  52ببوده اسبهب
اکثریه آنبان ( 68/4درصبد) دارای سبط متوسبط سبواد

40
20
0
متوسط

باال

نمودار  :2مقایسهی دو گروه از نظر دستهبندی نمرهی سواد تغذیه

آزمببون پیرسببون ،بببین نمببرهی  BMIو نمببرهی سببواد
تغذیه در در دانشجویانی که وافد تغذیه را پاآ نمودهانبد
( )p value = ۰/۰8و گروهی که این وافد را نگذرانبدهانبد،
ارتباط معنیدار نشان نداد (( )p value = ۰/735جدول )4ب

جدول  :4همبستگی بین نمرهی سواد تغذیه و  BMIدر گروههای مطالعه
گروهها

متغیر

واحد تغذیه گذراند اند
واحد تغذیه نذذراند اند

38

BMI

سواد تغذیه

BMI

r
1

P
-

r
0/087

p value
0/355

سواد تغذیه

0/087

0/355

1

-

BMI

1

-

0/032

0/735

سواد تغذیه

0/032

0/735

1

-
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جدول  :5تأثیر واحد تغذیه بر سواد تغذیه بر اساس رگرسیون
متغیرها

ضریب رگرسیونی

خطای معیار

سطح معنیداری

)Exp (B

فاصلهی اعتماد  95درصد
پایین

باال

واحد درسی تغذیه

-0/646

0/277

0/020

0/524

0/305

0/902

BMI

0/064

0/048

0/185

1/066

0/970

1/171

ثابت

-0/971

1/229

0/430

0/379

آزمون رگرسیون نشبان میدهبد کبه گذرانبدن وافبد
درسی تغذیه ،میتواند  ۰/52برابر سواد تغذیه دانشبجویان
را نسبه به گروهبی ایبن وافبد درسبی را پباآ نکردهانبد
افزایم دهبد ( ،)p value = ۰/۰2امبا ببین سبواد تغذیبه و
 BMIارتباط معنیداری یافبه شبد یعنبی تغییبرات BMI
تأثیری بر تغییرات سواد تغذیبهای نبدارد ()p value = ۰/185
(جدول )5ب
بحث و نتیجهگیری

نتایگ دادهها در این پژوهم نشان داد که فداکثر افراد هر
دو گروه در دستهبندی  BMIدر دسبتهی ببا وزن بیعبی
قرار دارند و بیم از یک چهارم آنها در هر دو گروه دارای
افزایم وزن هستندب تظاوت معنبیداری از ایبن نظبر در دو
گروه وجود نداشته اسه یعنی سواد تغذیه در کوتباهمبدت
نتوانسببته اسببه در کبباهم  BMIتغییببری ایجبباد نمایببدب
همچنببین در ایببن پببژوهم بببین سببواد تغذیببهای و BMI
ارتبا ی مشاهده نشدب
ابرین و دیویس ( )14نشان دادند با اینکه سط باالیی
از دانم تغذیهای در بین وافدهای مبورد پبژوهم وجبود
داشه ،اما بین سط دانم تغذیهای و  BMIارتباط معنبی
داری وجود نداردب این موضوع نشان داد که دانم ،ممکبن
اسببه مهببمتببرین عامببل جلببوگیری از اضببافه وزن افببراد و
استظاده از رژیم غذایی سبالم نباشبد و رویکردهبای صبرفاً
آموزشی برای تغییر رفتار تغذیهای را زیر سؤال ببردب
بلوجوی و همکاران ( )19در تجزیه و تحلیل دادههبای
خود با رگرسیون خطی چندگانه نشان دادند که استظاده از
اینترنه به تنهایی تأثیر مستقل قابل توجهی بر  BMIدارد
و تنها رسانهای اسه که به ور مستقل و مثبه بر کنترل
وزن و سواد تغذیهای در بزرگساالن تأثیر میگذاردب
با توجه به پبژوهم میرمیبران و همکباران ( ،)15رفتبار
تغذیهای نمیتواند تنها متأثر از دانم تغذیه باشبد در فبالی
که برزگری و همکاران ( )3در مطالعهی دیگری نشان دادنبد
که نگر و عادات تغذیهای ،متأثر از این دانم اسهب
آساکارا و همکاران ( )2۰ببه نتبایگ نسببتاً مشبابهی در

ارتباط بین دانم تغذیهای و عادات تغذیهای دسه یافتنبد
به گونهای که دانم تغذیبهی بباالتر ،ببا عبادات تغذیبهای
سالمتری همراه بودب
جانگ و همکاران ( )9در مطالعهای که در ارتباط ببا تبأثیر
برنامههای آموز تغذیبه در مبدارآ ببر رفتبار دانمآمبوزان
انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بیشبتر ایبن برنامبههبای
آموز در مدارآ میتواند منجر به تغییر رفتار مثبه شودب
شاید دلیل این تظاوت بین نتیجهی مطالعهی فاضر ببا
مطالعات فو را بتوان اینگونه کر نمود کبه سبواد تغذیبه
میتواند در درازمدت روی  BMIتأثیرگذار باشبد و تظباوت
خود را نشان دهد و شاید فاصلهی زمانی جمعآوری دادهها
بعد از پاآ کبردن وافبد آموزشبی تغذیبه ،عامبل مهبم و
تأثیرگذاری در تغییرات این متغیبر باشبدب از برت دیگبر
بکارگیری دانم نیاز به بباور داشبتن و نظبو آن دانبم در
فیطهی عا ظی افراد دارد که برای این امر نیباز ببه زمبان
بیشتری اسهب همان ور که پیم از ایبن گظتبه شبد ،ببر
اساآ تعریف سواد تغذیهای ،دانم به تنهایی کافی نببوده
و پرداز و درک ا العبات مرببوط ببه ایبن دانبم ببرای
تأثیرگذاری بر رفتار نیز الزم اسه ()6 ،5ب
یافتههای پژوهم فاضر نشان داد که اکثر دانشجویان
در دو گروه ،از سواد تغذیهی متوسطی برخوردار بودند ولی
سواد تغذیهی باال در گروهی که وافد تغذیه را پاآ نموده
اند ،بیشتر بوده اسهب
سانگ ( ،)21در تحقیق خود به این نتیجه رسبید کبه
جمعیه بزرگسال با تحصیالت دانشگاهی ،از سبواد تغذیبه
ای مناس برخوردار هستندب بر فس سبط بنبدی سبواد
تغذیه ،تظاوت معنیداری در دو گروه وجود داشه ولی این
تظاوت در میانگین دو گروه مشاهده نشدب
شاید بتوان کر نمود که ایبن عبدم تظباوت در میبزان
میانگین دو گروه به این دلیل باشد که ابزار به کبار گرفتبه
شده در جمعآوری دادهها سالمه عمومی تغذیبه را مبورد
سنجم قرار میدهد و به ور کل متوسط سبواد دو گبروه
تا فدی یکسان بوده اسه ،اما شاید گذراندن وافد درسبی
تغذیه که میتوان آن را هم ردیف آموز تغذیبه دانسبه،
39
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میگردد که در آموز درآ تغذیه از الگوهبایی اسبتظاده
،شود کبه تبأثیر آن را ببه مراتب بیشبتر نمایبدب از ایبنرو
،شناسایی رو های افبزایم سبواد تغذیبه در دانشبجویان
برای ترویگ رفتارهای سالم تغذیه ضروری اسهب
یکی از محدودیههای این پژوهم را میتبوان ارتبباط
دو گروه دانسه که سعی شده اسه در یک ببازهی زمبانی
پرسمنامهها تکمیل و ببه پژوهشبگران برگردانبده شبود و
بدین صورت تا فدی توسط پژوهشگران کنترل گردیدب
تشکر و قدردانی

این مقاله فاصل رح مصو شبورای پژوهشبی کمیتبهی
پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شبهید بهشبتی
IR.SBMU.RETECT.REC.1397.1251 به شبماره ثببه
مببیباشببدب از کمیتببهی پژوهشببی دانشببجویان و معاونببه
تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشبکی شبهید بهشبتی
برای فمایه مالی از این مطالعه قدردانی میشودب

موج شده اسه که میزان سط سواد تغذیبه در گروهبی
که این وافد را گذراندهاند نسبه به گروه دیگر باالتر باشدب
این یافته میتواند فاکی از تأثیر آموز بر سواد تغذیبهای
دانشجویان باشدب
) در پژوهم خبود ببه ایبن12( مکیآبادی و همکاران
نتیجه رسیدند که الگوی آموزشی میتواند در بهبود سبواد
 دانم و رفتبار مبؤثر ببوده و ببرای دانشبجویان در،غذایی
برنامهی درسی آنها توصیه میشودب
) نیبز در مطالعبهی خبود نشبان22( لیااو و همکباران
دادند که سواد تغذیه در بین دانشجویان دانشبگاه مطلبو
نیسه و بین سط باالتر سواد تغذیه و رفتارهای سبالمتبر
 ارتباط مستقیمی وجود داردب،رژیم غذایی
یافتهها نشانگر سط باالتر سواد تغذیه در دانشجویانی
بود که وافد درسی تغذیه را گذرانده بودندب از آنجباییکبه
 مروج و الگوی مهبم ببرای فظبش سببک،پرسنل بهداشتی
 پیشبنهاد،زندگی سبالم ببرای جامعبهی عمبومی هسبتند
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Abstract
Background: Nutritional health requires nutritional literacy. In order to increase
it, appropriate educational programs are needed. Therefore, this study was
conducted to determine the effect of nutrition on nutritional literacy and body
mass index (BMI).
Methods: In this analytical study, 228 medical students were selected and then
divided into two groups that had passed the nutrition unit (n = 114) and the group that
had not yet passed this course unit (n = 114). Data collection tools included Personal
information, nutrition literacy questionnaire and BMI calculation. The date were
analyzed by SPSS version 19 for analyzing the data, descriptive (frequency, mean
and standard deviation) and inferential (Chi-square, Independent T, one-way
ANOVA, Pearson and Binary logistic regression) statistical methods were used.
Results: There was no significant difference between BMI classification and the
nutritional literacy mean between the two groups. There was a significant
difference between the levels of nutrition literacy (low, medium, high) in the two
groups (p value = 0.015). There was no significant relationship between BMI
score with passing the nutrition course and nutrition literacy score in both groups.
Also, binary logistic regression test showed that passing the nutrition course,
could increase nutrition literacy by 0.52 times in students who passed the course
than who did not (p value = 0.02).
Conclusion: The findings of this study showed a higher level of nutrition literacy
in students who had passed the nutrition course. Therefore, it may be possible to
increase nutrition literacy and promote nutritional health by emphasizing more on
the mentioned academic unit.
Keywords: Nutrition course unit, BMI, Nutrition literacy
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