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  چکیده

کودکان و نوجوانان بیش از دیگر گروههاي سنی به تغذیـه کـافی و سـالم نیـاز      :و هدف زمینه

براي اینکـه کودکـان   . دارند تا بتوانند به رشد جسمی و تکامل ذهنی کافی دست یابی پیدا کنند

ي الزم براي انتخاب صحیح مواد غذایی را به دست بیاورند به آمـوزش تغذیـه   بتوانند مهارت ها

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش برآگاهی و عملکرد  تغذیه اي دانش آمـوزان  . نیاز دارند

  .شدانجام  90مقطع ابتدایی شهر تربت حیدریه در سال 

دانش آموز مقطـع   160عداد پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است  که ت :بررسیروش 

و بـه دو گـروه کنتـرل و     انتخاب شـدند    چند مرحله اي ابتدایی از طریق نمونه گیري تصادفی

ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه اي محقـق سـاخته بـود کـه روایـی و      . مداخله تقسیم شدند

بـر اسـاس   . آمد پایایی آن بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و پیش آزمون از هر دو گروه به عمل

نتایج حاصل از پیش آزمون نیاز سنجی بعمل آمده و مداخله آموزشی بر روي گروه مداخله انجام 

یک ماه پس از مداخله همان پرسشنامه براي پس . دقیقه بود 45مدت زمان جلسه آموزشی . شد

  tري شد و از طریق آزمـون هـاي آمـا    SPSSداده ها وارد نرم افزار آماري . آزمون تکمیل شد

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 2و کاي  Paired T-Testمستقل ، 

، گروه ها بـا هـم اخـتالف معنـی داري     نتایج بررسی نشان داد قبل از اجراي آموزش :یافته ها

نداشته اند ولی پس از مداخله سطح آگاهی و عملکرد در گـروه مـورد، بـه صـورت معنـی داري      

  ).p>05/0( افزایش یافت

مطالعه طراحی برنامه آموزشـی در بهبـود آگـاهی و عملکـرد      نبر اساس نتایج ای :یرينتیجه گ

  .تغذیه اي دانش آموزان موثر واقع خواهد شد

  عملکرد ؛آگاهی ؛دانش آموز ؛تغذیه :واژه هاکلید
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 مقدمه

اي تغذیـه صـحیح کودکـان و دانـش     سرمایه گـذاري بـر  

بهـره ایـن   . آموزان یک سرمایه گذاري مقرون به صرفه اسـت 

سرمایه گذاري حیاتی، افزایش تولید در عرصه هـاي مختلـف   

خلق دانش فنی و رهایی از وابستگی همراه با داشـتن نسـلی   

تغذیه بـه عنـوان یـک عامـل مهـم در       ).1( سالم و پویا است

ـ  ر موفقیـت تحصـیلی دانـش آمـوز     تعیین سالمتی می تواند ب

تحقیقات زمینه نشان داده اند که دانـش آمـوزانی   . ثر باشدؤم

کــه داراي ســوء تغذیــه هســتند از دقــت و تمرکــز کمتــري  

 ).2(برخوردار هستند و افت تحصیلی قابل توجه اي داشته اند

همچنین فقدان صبحانه در یک دوره نسبتا طوالنی می توانـد  

هرچنـد   ).3( ثیر سـوئی داشـته باشـد   أروي رفتار و سالمتی ت

تاکنون برآورد دقیقی از تعـداد دانـش آمـوزانی کـه صـبحانه      

نخورده یا به حالت گرسنه در کالس درس حاضر مـی شـوند   

وجود ندارد،اما این موارد در کشورهاي در حـال توسـعه یـک    

وضعیت فراگیر محسوب می شود در ایران نیز مطالعاتی روي 

عادات غذایی انجـام شـده، در مطالعـه    دانش آموزان در مورد 

اي در شهر گرگان روي دانش آموزان مدارس ابتـدایی انجـام    

دانش آموزان مورد بررسی در % 7/20گرفت، مشاهده شد که 

  .)4( رونداکثر روزهاي هفته بدون صبحانه، به مدرسه می 

کودکان سوء تغذیه اي دنیا در آسـیا  % 70از طرفی حدود 

ین منطقه باالترین درصـد کودکـان سـوء    زندگی می کنند و ا

بر اساس آمار منتشـره از طـرف    ).5(تغذیه اي را در دنیا دارد

درصد کودکان ایران دچار کـم وزنـی متوسـط و     11یونیسف 

درصد نیز  15درصد دچار الغري شدید و متوسط و  5شدید، 

همچنین نتایج  ).6( دچار کوتاه قدي متوسط و شدید هستند

کـه در رابطـه بـا عـادات غـذایی کودکـان و       مطالعه کاسپین 

شهرستان ایران از جمله زاهدان انجام گرفـت   21نوجوانان در 

مبنی بر کیفیت نامطلوب روغـن مصـرفی اکثـر خـانواده هـا،      

برتري فراوانی مصرف غالت سبوس دار، نا کافی بودن مصرف 

شیر و لبنیات، مصرف میان وعده هاي غذایی ناسالم و عـادت  

به غذاي سـر سـفره هشـداري بـراي بـه خطـر        افزودن نمک

افتادن سالمتی امـروز و افـزایش بـروز بیماریهـاي مـزمن در      

سالهاي بعدي است که پیشگیري اولیـه از آن نیـاز بـه توجـه     

  ).7( ویژه دارد

در طی نوجوانی و کودکی، افراد مسـوول عـادات غـذایی،    

نگرش ها و رفتارهاي خود می باشند و در حقیقت نگرش هـا  

ش مهمی در انسـجام و حفـظ دامنـه وسـیعی از عـادات و      نق

ویژگـی هـاي رفتـاري نظیـر     ). 8( رفتارهاي غذایی می شـود 

. الگوهاي غذایی نادر است، که در این دوران شکل مـی گیـرد  

علت به وجود آورنده بسـیاري از عـوارض مـرگ و میرهـا در     

دوران بزرگسالی است، چرا که بسیاري از رفتارهاي بهداشـتی  

ر بهداشتی که در این دوران پایه گـذاري مـی شـوند، در    و غی

در . آینده به صورت رفتارهاي ثابت خود را نشان خواهنـد داد 

دانـش آمـوز    35و همکـاران نیـز    shriffمطالعه ایکه توسـط  

ابتدایی را مورد مداخله آموزشی قرار دادند و تغییر معنـی دار  

تسـلیمی و   در مطالعه). 9( آگاهی و نگرش را مشاهده کردند

همکــاران روي دانــش آمــوزان در گروههــاي مختلــف تحــت  

آموزش قرار گرفتند و این امر باعث افـزایش معنـی دار نمـره    

 .)10( آگاهی و عملکرد مدارس تهران شد

مدرسه مکـانی مناسـب بـراي آمـوزش بهداشـت اسـت و       

  کودکان بـه دانـش و مهـارت هـاي کـافی، طـرز تلقـی هـا و         

به . ها را اعتال بخشد، احتیاج دارند ارزش هایی که سالمت آن

این منظور، ارایه اطالعات به کودکان به تنهایی کافی نیسـت  

بـا  . بلکه الزم است، تا در عمل، مهارت هاي الزم را فرا گیرنـد 

توجه به تعداد زیاد دانش آموزان و تنـوع فرهنـگ و زبـان در    

کشور ما، یافتن روش علمی و مقرون به صرفه و در عین حال 

 ).11( اثربخش براي دانـش آمـوزان در مـدارس اهمیـت دارد    

شروع سنین مدرسه عواملی چون معلمین، مسئولین مدرسـه  

و حضور هم سن و ساالن کودك، در انتخاب مواد غذایی و در 

نتیجه شکل گیري عادات غذایی نقـش بـه سـزایی ایفـا مـی      

از بین این عوامل در محیط مدرسه، هم سن و سـاالن  . نمایند

دك نقش بسیار مهم تري در شکل گیري الگوهاي غـذایی  کو

امروزه بدلیل این که پدر و مـادر معمـوال    .)12( کودك دارند

شاغل می باشند، نظارت والدین بر تغذیـه ي کودکـان کمتـر    

شده است، به همین دلیـل افـزایش آگـاهی و اجـراي برنامـه      
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آموزشی الزم در مدارس بـراي دانـش آمـوزان امـري مهـم و      

ثیر أایـن مطالعـه بـا هـدف تـ     . )11( ي به نظر می رسدضرور

رفتارهاي تغذیه اي دانـش آمـوزان    آموزش بر بهبود آگاهی و

  .طراحی و اجرا گردید 90ابتدایی شهر تربت حیدریه در سال 

  بررسیروش 

بـر روي  ) از نوع قبـل و بعـد  (این مطالعه ي نیمه تجربی  

بـت حیدریـه   نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی شـهر تر  180

انجام شد، که به روش نمونه گیري تصادفی چنـد مرحلـه اي   

در مرحله اول دومدرسه  بدین صورت که.  انتخاب شده بودند

به عنوان مـورد و دو مدرسـه بعنـوان شـاهد، بطـور تصـادفی       

مرحله دوم به تناسب تعداد کالسها در هر  مشخص شدند ودر

الزم به ذکر  .تعیین شدندمدرسه نمونه ها به صورت تصادفی 

است که گروه شاهد از مدارس نزدیک به مدارس گروه مـورد  

تــا بــه لحــاظ جغرافیــایی و ســطح اجتمــاعی و  شــدانتخـاب  

ابـزار گـرد آوري اطالعـات    .فرهنگی هم سازي صـورت گیـرد  

شــامل ســؤاالت ســوال بــود  33پرســش نامــه اي متشــکل از

، )سـؤال  17(دموگرافیک و قسمت مربوط به سؤاالت آگـاهی  

طرز نمره دهی به سواالت پرسشنامه بـدین  ) سؤال 10(فتار ر

صورت بود که در قسمت سؤاالت آگاهی به پاسخهاي درست 

نمره دو، پاسخهاي غلط نمره صفر و پاسخهاي نمی دانم نمره 

و در قسـمت  ) نمـره  34حداقل صفر و حداکثر (یک داده شد 

و بـه عـدم    3سؤاالت رفتاري به مطلوب ترین حالت نمـره ي  

بـراي تعیـین    .انجام رفتار بهداشتی نمره صـفر تعلـق گرفـت   

پایایی ابتدا پرسش نامه به صـورت تصـادفی بـین تعـدادي از     

که در مطالعه مـا وارد نشـوند قـرار داده شـد و      دانش اموزان

در ایـن   .اطالعات آن ها تلخیص و اصالحات الزم انجـام شـد  

پرسشـنامه   براي این. مورد از آزمون آلفا کرونباخ استفاده شد

ـ  .بـه دسـت آمـد    80/0ضریب آلفا کرنباخ برابـر   راي تعیـین  ب

نسـخه   10صوري و محتوایی پرسشنامه، تعداد ) روایی(اعتبار 

نفر متخصص آمـوزش بهداشـت و    10از پرسشنامه در اختیار 

تغذیه قرار داده شد و روایـی صـوري و محتـوایی پرسشـنامه     

شــان در توسـط ایشــان تأییــد گردیــد و همچنــین نظــرات ای 

سپس ازپرسشنامه اولیه به تعـداد الزم   .پرسشنامه اعمال شد

) مدارس مداخله و شاهد(تکثیر گردید و توسط دانش آموزان 

تکمیــل شدســپس پرسشــنامه هــاي تکمیــل شــده، آنــالیز و 

نیازهاي آموزشی تعیین گردید و محتـواي آموزشـی طراحـی    

 به صـورت (از طریق برگزاري یک جلسه آموزشی  سپس . شد

و همچنـین توزیـع کارتهـاي    ) ، بحث گروهـی پرسش و پاسخ

آموزشی درخصوص اهمیت تغذیه و میان وعده هاي غـذایی،  

فواید ومضرات برخـی از گـروه هـاي غـذایی در بـین دانـش       

بعـد از اتمـام دوره    .مداخله آموزشی صـورت گرفـت  ) آموزان

پـس از  . مـاه در نظـر گرفتـه شـد     یـک آموزش مدت انتظـار  

انتظار مجدداْ همـان پرسشـنامه ي پـیش     گذشت مدت زمان

) مدارس مداخلـه و شـاهد  (آزمون توسط همان دانش آموزان 

و ) post test(تکمیل گردید و نتایج حاصل از این پرسشنامه 

نتایج حاصله از تکمیل پرسشـنامه اي کـه در ابتـداي برنامـه     

جمع آوري و با اسـتفاده از نـرم افـزار    ) pre test(تکمیل شد 

،  Paired T_Testو با استفاده از آزمون آماري SPSSآماري 

T-Test  ،05/0تجزیــه و تحلیــل شــد و  2کــاي مســتقل<p 

شایان ذکر است که معیارهاي خـروج   .معنی دار تلقی گردید

از مطالعه عدم همکاري داوطلبانه جهت شرکت در مطالعه یـا  

  .غیبت یا انتقال دانش آموزان از مدرسه بود

  یافته ها

بـا   12تـا 9د مطالعه از نظـر سـنی بـین سـنین     نمونه مور

بر اساس یافته هاي بدست آمـده   .سال بودند 83/10میانگین 

 دیپـام و % 42در دانش آمـوزان مـورد سـطح تحصـیالت پـدر     

بــاالتر را  سـطح تحصـیالت دیـپلم و   % 34در مـادران  بـاالتر و 

شـغل مادرشـان خانـه دار    % 67آزاد و % 43شغل پدر .داشتند

 از پدران و% 40وزان شاهد سطح تحصیالتدر دانش آم. است

آزاد و شـغل  % 40مادران باالي دیپلم است و شغل پـدر  % 37

  . آنها خانه دار است% 71مادر 

نشـان داد کـه اخـتالف      Paired T-Testآزمون آمـاري  

ي آگاهی قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله از  میانگین نمره

امـا در گـروه   ) p=0005/0(باشـد   لحاظ آماري معنی دار مـی 

 T-Testآزمـون آمـاري   ). p=07/0(باشد  شاهد معنی دار نمی
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مستقل نیز نشان داد که اختالف میانگین تغییر نمرات آگاهی 

  ).1جدول ( باشد بین دو گروه مداخله و شاهد معنی دار می

نشـان داد کـه اخـتالف      Paired T-Testآزمون آمـاري  

مداخله در گروه مداخله از  ي رفتار قبل و بعد از میانگین نمره

امـا در گـروه   ) =0001/0p( باشـد  لحاظ آماري معنی دار مـی 

 T-Testآزمون آماري ). p=284/0(باشد  شاهد معنی دار نمی

مستقل نیز نشان داد که اختالف میانگین تغییر نمرات آگاهی 

  ).2جدول ( باشد بین دو گروه مداخله و شاهد معنی دار می

  اهی دانش آموزان دو گروه مداخله و شاهد قبل و بعد از آموزشنمرات آگ:  1جدول 

  زمان

  گروه

 آزمون  تغییرات  بعد از مداخله  قبل از مداخله

Paired T-Test انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  

 =P 0005/0  18/7  04/6  83/0  58/25  99/6  54/19  مداخله

 =07/0P  04/1  29/0  02/6  49/20  55/6  2/20  شاهد

   =P=  160df=            52/8t       0007/0  *آزمون 

  گروه مداخلهي میانگین تغییرات در  براي مقایسه Independent T-Test آزمون *

  نمرات عملکرد دانش آموزان دو گروه مداخله و شاهد قبل و بعد از آموزش: 2جدول 

  زمان

  گروه

 آزمون  تغییرات  مداخله بعد از  قبل از مداخله

Paired T-Test انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  

 =P 0001/0  03/4  40/7  22/3  58/30  44/3  98/21  مداخله

 =284/0P  27/0  06/0  48/3  24/22  42/3  18/22  شاهد

  

  =P=  160df=           01/19t       0004/0 آزمون *

  گروه مداخلهي میانگین تغییرات در  براي مقایسه Independent T-Test  آزمون*

  بحث و نتیجه گیري

بــا افــزایش تــورم در قیمــت همــه اقــالم مــورد احتیــاج  

مردم به خصـوص افـزایش تـورم در قیمـت مـواد غـذایی بـر        

وســعت گــروه آســیب پــذیر صــرف مســکن و آمــوزش هــاي 

ــذایی     ــواد غ ــد م ــدرت خری ــود ق ــی ش ــاعی م ــر انتف در  غی

مصـرف بـی رویـه عـده اي و     . خانواده هـا کـاهش مـی یابـد    

ــواد      ــه و م ــش تغذی ــا دان ــه ب ــی ک ــه مردم ــرف ناآگاهان مص

ــیبت      ــن مص ــه ای ــز ب ــد نی ــنایی ندارن ــروري آش ــذي ض    مغ

می افزاید و همان انـدك سـهمی از درآمـد خـانواده هـا کـه       

بــراي تغذیــه ســالم و متعــادل بــاقی مــی مانــد بــا ندانســتن 

قل بهــره دهــی را خواهــد داشــت و اصــول و روش هــا، حــدا

از این رو آموزش تغذیـه بـه دانـش آمـوزان از اهمیـت ویـژه       

  .اي برخوردار است

میانگین نمـره ي آگـاهی دانـش آمـوزان گـروه مداخلـه        

درصد افزایش پیدا کرد که به طور معنی داري بیشتر  87/18

از افزایش نمره ي آگاهی در گروه شاهد مـی باشـد و دانـش    

درصـد   38/98ه مداخله توانستند بعـد از مداخلـه   آموزان گرو

را کسب کنند که نمـره ي مطلـوبی   ) 26(کل نمره ي آگاهی 

نتـایج ایـن   . براي آگاهی تغذیه اي دانـش آمـوزان مـی باشـد    

مطالعه با نتایج سایر مطالعات که در رابطه با تأثیر آموزش بر 

آگاهی تغذیه اي دانش آموزان بـوده اسـت همخـوانی دارد از    

مطالعـه ي سـید محمـد     ).11(مله مطالعه ي پورعبـدالهی  ج

ــج  ).13(مهــدي هــزاوه اي  ــه ي  )14(مطالعــه ي خل ، مطالع

، مطالعـه ي  )10(، مطالعـه ي تسـلیمی طالقـانی    )15(نظري 

، )17(  Alicia Raby Powersمطالعـه ي   ،)16( آزاد بخـت 

 کـه  ).19( Andersonو مطالعه ي  )Shariff )18مطالعه ي 

  در ایـن مطالعــات تغییــرات آگــاهی گــروه مداخلــه بــه طــور  
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معنی داري بیشتر از تغییرات در گـروه شـاهد بـوده اسـت و     

تأثیر مداخله ي آموزشی بر آگاهی تغذیـه اي دانـش آمـوزان    

و  Guptaهمچنین در مطالعـه  ). مورد تأیید قرار گرفته است

ی همکاران  مادران مراجعه کننده اي کـه در مداخلـه آموزشـ   

تغذیه شرکت کرده بودند، پس از مداخلـه آموزشـی افـزایش    

معنی داري در سطح آگاهی آنها مشاهده گردیـد کـه مشـابه    

امـا در مطالعـه اي کـه اسـتاد      )20( مطالعه حاضر می باشـد 

رحیمی و همکاران  تغییرات سطح آگـاهی و نگـرش پـس از    

مداخله آموزشی معنی دار نبود که با ایـن مطالعـه همسـویی    

  ).21( ردندا

میانگین نمـرات رفتـار دانـش آمـوزان در گـروه مداخلـه       

درصدي نشان داد که این تغییر میانگین نمره  42/22افزایش 

رفتار قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله با تغییر میـانگین  

نمره ي رفتار قبل و بعد از مداخله در گروه شـاهد  از لحـاظ   

روه مداخلـه توانسـتند   و دانش آموزان گ آماري تفاوت داشت 

را کسـب  ) 33( درصدکل نمره ي رفتار 66/92بعد از مداخله 

ثیر برنامـه آموزشـی در تغییـر و    أکه این امر نشان دهنـده تـ  

  .ایجاد رفتارهاي مثبت می باشد

مطالعه اي که توسط پورعبـدالهی و همکـاران در زمینـه    

ی تاثیر آموزش تغذیه بر آگاهی و عملکرد دانش آموزان ابتدای

بر اساس یافته هاي ). 11( با نتایج این مطالعه هم خوانی دارد

بارونوفسکی با هدف افزایش مصرف میوه و سبزي و همچنین 

تغییر الگوي فعالیت فیزیکی در کشور یونان بر روي کودکـان  

مقطع چهارم و پنجم ابتدایی انجام شد نشـان داد کـه نتـایج    

وزشـی بـه طـور    حاصل از عملکرد و آگاهی بعـد از اجـراي آم  

در مطالعـه حمــایتی و  ) 22( معنـاداري افـزایش یافتـه اسـت    

همکاران نشان داد که با وجود افزایش روند آگـاهی و نگـرش   

تغذیه اي در اثر مداخله آموزشی، عملکرد تغذیـه اي مناسـب   

 ).23( نبود که با این مطالعه هم خوانی نداشت

پـیش   از آنجایی که عادات و الگوهاي تغذیه اي در سنین

دبستان و دبستان شکل می گیـرد و رفتارهـاي تغذیـه اي در    

همچنین . ثیر می گذاردأدوران بر تندرستی سالهاي بعد تاین 

محیط مدرسه نقش بسیار مهمی در انتقال عـادات تغذیـه اي   

سالم یا ناسالم به ویـژه در زمینـه مصـرف میـان وعـده هـاي       

ر مـدارس  ضرورت برنامه هاي آمـوزش تغذیـه د  . غذایی دارند

بیش از پیش مورد تاکید قرار می گیرد تا ضمن شکل گیـري  

عادت هاي تغذیه اي سالم از دوران کودکی و نوجوانی ارتقـاء  

شکی نیست کـه  . تندرستی نسل آینده نیز بیشتر تامین شود

اگر کودکان در آموزش بهداشت سهیم شوند و نقش فعالی را 

اترین ابعـاد  بـر عهـده بگیرنـد، خـود بـه درك بهتـري از زیبـ       

مشارکت مردم در تغییر و اصالح اوضـاع بهداشـتی درگیـري    

از محـدودیتهاي ایـن    .فعال کودکـان و دانـش آمـوزان اسـت    

مطالعه می توان به عدم تکمیل دقیق پرسش نامه ها توسـط  

دانش آموزان با توجه به سن پایین انها و در برخی موارد عدم 

د از طـرف دانـش   تحویل پرسشنامه با وجود پیگیري هاي زیا

آموزان و عـدم حضـور تعـدادي از دانـش آمـوزان در هنگـام       

و حسـاس بـودن    تکمیل پرسشنامه در مرحله بعد از مداخلـه 

کار طراحی محتواي آموزشی به علت سن پایین گروه هـدف،  

  .اشاره کرد

با توجه به نتایج این بررسی و نظر به اهمیت و نقش مهم 

کشـور و کـم هزینـه بـودن      دانش آموزان به عنوان بستر آتی

فعالیتهاي آموزش بهداشت نسبت به سایر فعالیت ها در ایـن  

و از آنجـایی کـه بخـش عظیمـی از عـادات غـذایی در        زمینه

دوران کودکی و نوجوانی تثبیـت مـی شـود و همـین عـادات       

،ترجیحات غذایی نوجوانان را در سال هاي آینـده شـکل مـی    

مداخله اي مناسب درجهت بنابراین بایستی برنامه هاي دهد، 

افزایش سطح آگاهی،نگرش و عملکـرد تغذیـه اي ایـن قشـر     

  .عظیم از جامعه  طراحی و اجرا گردد

  تشکر و قدردانی

 1/2این مقاله حاصل قسمتی از طـرح تحقیقـاتی بـا کـد     

مصوب شوراي پژوهشی دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه  

دانشـکده مـی   معاونت محترم پژوهشی این  و با حمایت مالی

پژوهشــگران بــر خــود الزم مــی داننــد از همکــاري و  . باشــد

مساعدت مدیریت آموزش و پرورش تربت حیدریه، معلمین و 

  .دانش آموزان مدارس  تقدیر و تشکر نمایند
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Abstract 

Background: Children and adolescents more than other age groups 

need adequate and healthy nutrition to achieve optimal physical 

growth and mental development. Children need nutritional education 

to obtain necessary skills for choosing proper foods to consume. This 

research aimed to survey the Effects of education on nutritional 

knowledge and behavior in elementary school students in Torbat-e-

heydarieh in 2011. 

Materials and Methods: In this quasi-experimental study, 160 

elementary school students were selected via simple multi-stage 

random sampling and divided to two intervention and control group. 

The data collection tools was researcher made questionnaire that its 

validity and reliability were reviewed and confirmed. Pre-test 

performed from two groups. Based on the results of the pre-test need 

assessment was done and educational intervention was performed 

through questions and answers technique by trained peers on 

intervention group. The training meeting was 45 minutes. Post-test 

was conducted 2 month later. The collected data were analyzed using 

independent t-test, paired t-test and Chi-Square in SPSS. 

Findings: Before the intervention the mean of knowledge and 

behavior scores in both case and control groups were the same. But, 

performing post-test showed than the mean of scores in the case 

group was higher than control group and this was statistically 

significant (P < 0.05). 

Conclusion: According to the findings of this study, proper 

educational intervention can lead to improvements in nutrition and 

food consumption behavior of students.  

Key Words: Nutrition، Students، Knowledge، Behavior 

 


