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  چکیده

شـود، کـه ایـن       امروزه در اکثر جوامع کاهش چشمگیری در روند مصرف شیردر کودکان دیـده مـی               : و هدف سابقه  
 خـصوصاً ایـن کـه بیمـاری اسـتئوپروزیس          ؛واجـه خواهـد سـاخت     روند تـأمین کلـسیم مـورد نیـاز کودکـان را بـا مـشکل م                

(Osteoporosis) هـدف از مطالعـه حاضـر    . طور قطع با دریافت کافی کلسیم در سـنین کـودکی و نوجـوانی ارتبـاط دارد    ه  ب
 ساله شهرسـتان سـاری و مـادران آنهـا در ارتبـاط بـا مـصرف شـیر و                     7-12بررسی آگاهی والگوی مصرف شیردر کودکان       

  .باشد های آن می دهفرآور
شهری و ( ساله پسر و دختر مقطع ابتدائی 7-12 نفر از کودکان 638های پژوهش در مجموع  نمونه : ها مواد و روش

های  اطالعات الزم با استفاده از پرسشنامه. گیری تصادفی انتخاب شدند  مدرسه به روش نمونه16بودند که از ) روستایی
های آن که از  الت مربوط به آگاهی و پرسشنامه بسامد خوراک مصرف شیر و فرآوردهجداگانه و متفاوت که حاوی سوا

 ، تعقیبی دانکنANOVA, t-Testهای آماری  های مطالعه با آزمون داده. دست آمده استه طریق مصاحبه مستقیم ب
(Duncan follow up) و ضریب هم بستگی آنالیز شدنددو، کای .  

 4/19 کودکـان و  درصـد  1/50 مـادران بـا مـصرف شـیر،      درصـد  7/37کودکـان و    درصد   44در این بررسی     : ها  یافته
 بـدون مهمترین دلیل .  مادران بدون مصرف شیر بودند    درصد 4/19 کودکان و    درصد 5/5 مادران در بعضی اوقات، و       درصد

آگاهی . ذکر شده بود  )  درصد 7/17 درصد و    9/27(آن به ترتیب    مصرف شیر بین کودکان و مادران آنها در دسترس نبودن           
 مادران نیمه مطلـوب،     درصد 5/4  کودکان و  درصد 1/21 مادران از مزایای شیر مطلوب،       درصد 7/48 کودکان و    درصد 67

 درصـد  49 کودکـان شـهری و   درصـد  62مقـدار شـیر مـصرفی    .  مـادران نـا مطلـوب بـود      درصد 1/1 کودکان و    درصد 4/1
 دختران کمتـر از   درصد 55 پسران و    درصد 59 مجموع مقدار شیر مصرفی      در. کودکان روستائی روزانه فقط یک واحد بود      

دار  میانگین انحراف معیار میزان شیر مصرفی کودکان با مقطـع تحـصیلی تفـاوت آمـاری معنـی                 . باشد مقادیر توصیه شده می   
)001/0p= (      ان بـا جـنس، مقطـع       چنین ارتباط الگـوی مـصرف شـیر کودکـ          هم .دادن نشان   دار ، اما با جنس آنها تفاوت معنی

میـزان آگـاهی کودکـان از    . بـود ن دار معنیدار، اما با سطح سواد مادر، شغل مادر و شغل پدر            تحصیلی، سطح سواد پدر معنی    
  .بودن دار معنی اما با جنس آنها ،)>004/0P(دار  مزایای شیر با سطح سواد مادر، پدر، شغل مادر معنی

) استاندارد(مقادیر توصیه شده  کمتر از،نیمی ازجمعیت مورد مطالعه بیش ازدراین بررسی مقدار شیر مصرفی  :استنتاج
 لذا برای ارتقاء سالمتی کودکان و پیشگیری از اثرات مخرب بیماری استئوپروزیس در بزرگسالی نیاز به اتخاذ .باشد می

  .باشد تدابیر الزم برای افزایش مصرف شیر در بین کودکان می
  

  ن دبستانی، مصرف، آگاهی، شیرکودکا :واژه های کلیدی 
  

  . در شورای پژوهشی دانشگاه ثبت شده و با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده است 83-92این تحقیق طی شماره  
  اده خزرآباد، دانشکده بهداشت ج18 کیلومتر -ساری  :ول ئمولف مس  +  دانشگاه علوم پزشکی مازندران) مربی (علمیت یأهعضو کارشناس ارشد تغذیه،  *

  دانشگاه علوم یهزیستی و توانبخشی تهران) استادیار(علمیت یأهعضو دکتری آمار،  ***      علوم پزشکی تبریزدانشگاه ) استادیار( علمیت یأهعضو دکترای تغذیه،  **
  پزشکی مازندراندانشگاه علوم ) مربی(علمی هیأتعضو کارشناس ارشدمدارک پزشکی،  *****    علوم پزشکی مازندراندانشگاه ) استادیار(علمی ت یأهعضو  ،سم شناسیدکترای  ****

  دکتری عمومی، کارشناس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران *******   دانشگاه علوم پزشکی مازندران) مربی(ت علمییأعضو ه، بیهوشیکارشناس ارشد  ******
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران) مربی(لمیعهیأت عضو کارشناس ارشد آمار،  ********

  دانشگاه علوم پزشکی مازندرانمرکز تحقیقات تاالسمی ) استاد( علمیهیأت عضو اطفال، فوق تخصص غدد *********
  3/5/86:              تاریخ تصویب30/2/86:             تاریخ ارجاع جهت اصالحات 2/2/86: دریافت تاریخ 
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 الگوی مصرف شیر در کودکان دبستانی
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  مقدمه
های مهم زندگی برای  سه یک از دورانسنین مدر

دریافت کافی کلسیم از . ساختن توده استخوانی است
های رشد به تثبیت  طریق رژیم غذایی در طول سال

. کند کلسیم و افزایش دانسیته استخوان کمک زیادی می
گرم   میلی800-1200 سال روزانه 6-10برای کودکان 

گرم کلسیم   میلی1300 سال 9-18کلسیم و برای سنین 
در روز توصیه شده که مفهوم آن این است که کودکان 

 واحد از غذاهای گروه شیر 3-4دبستانی باید در روز 
براساس بیشتر مطالعات انجام یافته . )1،2(مصرف کنند

اکثریت کودکان در سنین مدرسه در مصرف واحدهای 
های آن و دریافت  توصیه شده از گروه شیر و فرآورده

شیر و . )6تا3(کنند ین طریق کوتاهی میکلسیم از ا
های آن عالوه برتامین کلسیم برخی از مواد  فرآورده

های دندان نزد کودکان  مغذی دیگر را که از پوسیدگی
همچنین یک مطالعه . )7(نماید کند تامین می پیشگیری می

 ساله در مدارس انگلستان نشان داد که تنها تفاوت بین 2
ندان و دچار پوسیدگی دندان کودکان بدون پوسیدگی د

این است که گروه اول نسبت به گروه دوم دو برابر 
همچنین شیر حدود  .)8،9(کردند بیشتر شیر مصرف می

 سال را فراهم 6-11درصد کلسیم مورد نیاز کودکان  67
، روینموده، عالوه بر این رساننده منیزیم، پروتئین، 

بازده جذب . )10،11(باشد  و اسید فولیک میAویتامین 
 28کلسیم درکودکان در مرحله قبل از بلوغ حدود 

بنابراین . باشد درصد می 34درصد و در دوره بلوغ 
پتانسیل عظیمی برای افزایش تکامل استخوانی در این 

لذا تغییر درالگوی مصرف . )1،12(گروه سنی وجود دارد
شیر و کاهش فزاینده مصرف آن در نزد کودکان 

ها را   ابتال به انواع خاصی از بیماریهای تواند زمینه می
در قرن حاضر بیماری استئوپروزیس . )13،14(فراهم سازد

طور قطع با ه یکی از مشکالت مهم بهداشتی است که ب
دریافت ناکافی کلسیم در سنین کودکی و نوجوانی 

دریافت کافی کلسیم از طریق رژیم غذایی . ارتباط دارد
کلسیم و افزایش دانسیته های رشد به تثبیت  در طول سال

نماید، لذا سنین مدرسه،  استخوان کمک زیادی می
ان برای ساختن توده استخوانی و پیشگیری ـرین زمـبهت

ای آتی زندگی ـه ی در سالـهای استخوان یـاز شکستگ
همچنین دختران در اغلب موارد کمتر از پسران . باشد می

آنها شیر مصرف کرده و به همین دلیل دریافت کلسیم 
ای نشان   و همکارانش در مطالعهGarry. پائین است

 سال 9 -17درصد دختران در سنین  10دادند که فقط 
افت ـرا دری) mg 1300(ه ــاز روزانــورد نیـم مـکلسی
 سال کمتر از 9 -12 در دختران      و دریافت،کردند می

لذا فاکتورهای زیادی از . )15(توصیه شده بود مقادیر
ای مادران در  های تغذیه ی یا عدم آگاهیجمله آگاه

خصوص اهمیت مصرف شیر و آموزش آنها در جهت 
 بر روی ،)16(توجه به نیازهای کودکان در انتخاب

تمایالت کودکان از نظر مصرف و عدم مصرف شیر نزد 
از جمله اینکه، . گذارد کودکان در سنین مدرسه تأثیر می

وجوانی و دریافت کافی کلسیم در سنین کودکی و ن
های فیزیکی از فاکتورهای اساسی برای  انجام فعالیت 

کسب توده استخوانی بیشتر، و عاملی برای جلوگیری از 
باشد و چون که شیر یک نوشیدنی  پوکی استخوان می

توانند از نوشیدن  مغذی است همه مردم در تمام سنین می
خصوصاً اینکه دوران کودکی زمان  آن لذت ببرند،

 مناسبی برای درک کردن و نشان دادن تأثیر آل و ایده
تواند در تمام  مثبت عادت نوشیدن شیر است،که می

دوران زندگی ادامه داشته باشد، چون این مسئله عموماً 
ای بستگی به رفتارهای  های تغذیه پذیرفته شده که عادت

پذیرفته شده در دوران کودکی دارد که اغلب این 
ولی . )17،18(شوند  منتقل میرفتارها به دوران بزرگسالی

ری ـش چشمگیـع کاهـجوام رـروز در اکثـه امـمتأسفان
مصرف . شود در روند مصرف شیر در کودکان دیده می
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   و همکارانحبیب واحدی                                 پژوهشی  
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کودکان را با مشکل  کم شیر، دریافت کافی کلسیم
واع ـد که انــدهن ات نشان میـمواجه ساخته، و تحقیق

اند،  ده قندی و کربناته که جایگزین شیر شیها نوشیدنی
داری بین مصرف این قبیل  که رابطه معنی به طوری
های استخوان درسنین بزرگسالی  شکستگی ها و نوشیدنی

امروزه برنامه شیر مدارس در اغلب . )19،20( وجود دارد
ان ـاء سالمتی کودکـی در جهت ارتقـکشورها راه حل

 مناسبانتخاب یک رژیم غذایی متعادل و . )21(باشد می
ای از فاکتورهای محیطی، اجتماعی   مجموعهتحت تأثیر

و شخصی افراد بوده وعواملی مانند جنس، نژاد، وضعیت 
 اقتصادی، طعم و مزه شیر، فاکتورهای پسیکولوژیکی،

بر روی مصرف شیر تأثیرگذار ... آگاهی والدین و 
تر این فاکتورها  هستند، لذا با شناخت بهتر و دقیق

ایی کودکان و افزایش توان در جهت بهبودعادات غذ می
آگاهی کودکان و والدین آنها از مزایای مصرف شیر، 

. ای مناسب را به مورد اجرا گذاشت ههای مداخل برنامه
هدف از مطالعه حاضر بررسی آگاهی و الگوی مصرف 

شهری و (  ساله شهرستان ساری7-12شیر در کودکان
و مادران آنها در ارتباط با مصرف شیر و ) روستایی

  .باشد های آن می ردهفرآو
  

  مواد و روش ها
این مطالعه با هدف تعیین الگوی مصرف شیر و 

ماست، پنیر، کشک، بستنی، (های آن که شامل  فرآورده
و نهایتاً تبدیل همه آنها به واحد شیر، بر روی ) دوغ

های اول الی   ساله شهری و روستایی پایه7-12کودکان 
ورش شهرستان گانه آموزش و پر پنجم در مناطق پنج

، دودانگه، 2، ناحیه 1میاندورود، ناحیه (ساری که شامل 
ای ــه وهـشی. ه استـام گرفتـد انجـباش می) هـاردانگـچه

یابی به اطالعات به ترتیب تعیین حجم نمونه بر  دست
  ه ـدرج. )5تا3( مــود کلسیـ کمبدـ درص60وع ـاس شیـاس
  

 نفر 638 تعداد  درصد5 و خطای  درصد99اطمینان 
در مرحله ).  نفر شهری330 نفر روستایی و308(باشد،  می

توزیع جامعه آماری، توزیع ( بعد تهیه جداول که شامل 
حجم جامعه، توزیع حجم  آماری باتوجه به فراوانی نمونه

های تحصیلی اول  نمونه، توزیع حجم نمونه برحسب پایه
تا پنجم در مناطق پنج گانه گفته شده بر حسب شهری و 

وستایی در حوضه تحقیق و نهایتاً توزیع حجم نمونه بر ر
در : های تحصیلی اول تا پنجم به صورتی که  حسب پایه

 نفر شهری و 267(ناحیه یک آموزش و پرورش 
 نفر شهری 245(، ناحیه دو آموزش و پرورش )روستایی

، )نفر شهری و روستایی 31(، چهار دانگه )و روستایی
، )نفر روستایی 79( میاندورود ،)نفر روستایی16(دودانگه

 نفر 5که حداقل  و سر انجام با توجه به حجم نمونه و این
) شهری و روستایی(مدرسه16 درپایه انتخاب شوند تعداد

اگر تعداد مدارس (از طریق تصادفی انتخاب نمودیم، 
آموزان  شد تعداد دانش بیش از این یا کمتر انتخاب می

با توجه به حجم نمونه و یافت و  مورد مطالعه تقلیل می
 نفر در هر 5که حداقل  نظرات متخصصین آمار برای این

 مدرسه 16پایه انتخاب شوند نهایتاً تعداد مدارس انتخابی 
در مرحله بعد با مراجعه به مدارس و . )22( )تعیین گردید

و بر اساس ) پایه اول تا پنجم(اخذ فهرست الفبایی افراد 
 اختصاص دادن کدهایی کالسی و لیست حضور و غیاب

به هر کدام از آنها و سپس با در نظر گرفتن تعداد افراد 
آماری  برداری از رابطه نمونه و تعداد افراد) کالس(جامعه

آوری  گیری تعیین و جهت جمع مربوطه فاصله نمونه
به طور جداگانه (های متفاوت  اطالعات از پرسشنامه

سط صاحب که روایی آن تو) آموز برای مادر و دانش
نظران درهشت مرحله تایید شده وعالوه براین، پرسشنامه 

آموزان که   نفراز دانش20ابتدا به صورت تصادفی بین 
در جامعه مورد پژوهش قرار نداشتند توزیع گردید و 
  پایایی پرسشنامه به کمک محاسبه آلفای کرونباخ برابر 
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 گردید که حاکی از پایایی مناسب پرسشنامه 936/0با 

  در ادامه افرادآموزش دیده مشتمل  .باشد استفاده شده می
بر اعضای هیئت علمی و مجریان طرح و مربیان بهداشت 

با (آموز  مدارس، اطالعات الزم را از والدین دانش
توسط ریاست دبستان به  آموز دعوت از مادر دانش

ها ثبت  و خود دانش آموز اخذ و در پرسشنامه) مدرسه
 بخش 3های استفاده شده مشتمل بر  پرسشنامه. گردید

که حاوی سواالت مربوط به اطالعات دموگرافیک و 
آموزان و  سواالت مربوط به آگاهی والدین و دانش

بخش دیگر سواالت مربوط به تعیین الگوی مصرف شیر 
های  تحت عنوان پرسشنامه بسامد گروه شیر و فرآورده

  گروه2ها به تفکیک برای  این پرسشنامه. آن می باشد
آوری گردید و  تکمیل و جمع) آموزان مادران و دانش(

ها با یکدیگر متفاوت  الزم به ذکر است که پرسشنامه
آموز به صورت  نتایج مربوط به آگاهی دانش. اند بوده

 امتیاز به  درصد100 تا 75کسب : اند بندی شده زیر رتبه
 امتیاز درصد 9/74 تا 50منزله آگاهی مطلوب، و کسب 

 50نزله آگاهی نیمه مطلوب، و کسب کمتر از به م
.  امتیاز آگاهی نامطلوب، در نظر گرفته شده استدرصد

: و همچنین از آنجایی که اندازه یک واحد از گروه شیر 
=   لیوان کشک     =یک لیوان ماست= یک لیوان شیر
 گرم 45 تا 30= یک ونیم لیوان بستنی= دو لیوان دوغ 

ه ت برای خالصه کردن نتایج و بباشد در نهای پنیر می
دلیل داشتن ارزش غذایی یکسان در گروه شیر تمامی 

های مندرج در فرم بسامد به واحد شیر تبدیل  فرآورده
قیق با استفاده حهای حاصل از این ت داده. گردیده است

 تجزیه و تحلیل شدند سپس با توجه به spssافزار  از نرم
معیار و ارتباط متغیرها   انحراف-اهداف موردنظر میانگین

دار و یا بی معنی بودن با استفاده از  از نظر معنی
تعقیبی دانکن و  ،دو، کای T-Testهای آماری  آزمون

NOVA A و ضریب همبستگی انجام گردید.  

  یافته ها
 ساله 7-12 نفر از دانش آموزان 638در این تحقیق 

های تحصیلی اول تا پنجم  در پایه) شهری و روستایی(
  درصد67اند، که از این تعداد  مورد مطالعه قرار گرفته

دست ه بر اساس نتایج ب. باشد  دختر می درصد32پسر و 
آموزان و مادران آنها  آمده الگوی مصرف شیر بین دانش

،و دالیل عدم مصرف شیر در بین )1نمودار شماره ( در
نشان داده ) 1جدول شماره (کودکان و مادران آنها در 

  .شده است
  

50.1

19.44

44
37.7

19.44

5.5

0

10
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60

بعضی اوقات مصرف  عدم مصرف 

دانش آموزان
مادران

آموزان مورد  الگوی مصرف شیر دربین دانش : 1شمارهنمودار 
  مطالعه و مادران آنها

  
کودکان مورد مطالعه  شیر دربین دالیل عدم مصرف :1جدول شماره 
  و مادران آنها

  دالیل عدم مصرف  مادران  کودکان
  )درصد (تعداد  )درصد (تعداد

  )4/6 (41  )72/9 (62  دوست نداشتن
  )9/3 (25  )84/7 (50  دل درد بعد از مصرف

  )71/17 (113  )9/27 (178  در دسترس نبودن
  )7/4 (30  )09/9 (58  طعم و مزه نامطلوب

  )1/1 (7  )7/0 (5  دالیل دیگر

  

آموزان و  میانگین و انحراف معیار، آگاهی دانش
   و 61/40 ± 9/6مادران آنها از مزایای شیر به ترتیب 

باشد، که بر حسب سه معیار متفاوت   می53/43 ± 9/6
سطح . نشان داده شده است) 2نمودارشماره (  آگاهی در

١
۴
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آموزان از مزایای شیر با متغیرهایی مانند  آگاهی دانش
سطح سواد مادر و پدرو شغل مادر از لحاظ آماری 

س ـا جنـا بـ اما ارتباط آگاهی آنه؛)>004/0P( دار، معنی
  .شدبا مین دار معنی

  

68.5

48.7

21.16

4.5 1.4 1.1
0
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70

مطلوب نيمه مطلوب نامطلوب

دانش آموزان 
مادران

آگاهی دانش آموزان مورد مطالعه و مادران آنها از  : 2  شمارهنمودار
  مزایای شیر

  
 شیر مصرفدر مقایسه با استانداردهای توصیه شده 

 ،) واحد در روز3-4(های آن برای کودکان  و فرآورده
 دختران مقدار شیر  درصد55/ 71 پسران و  درصد11/59

. تر از مقادیر توصیه شده است ی توسط آنها، پایینمصرف
های مختلف تحصیلی مورد بررسی، میزان  در بین پایه

آموزان کالس اول   دانش درصد17/71مصرف شیر 
تر از مقادیر استاندارد، و ما بین میانگین و انحراف  پائین

آموزان با مقطع تحصیلی،  معیار میزان مصرف شیر دانش
گانه مورد بررسی تفاوت آماری  جمناطق و نواحی پن

 دار معنی، اما با جنس آنها تفاوت )=001/0p(دار  معنی
مقدار شیر  )2جدول شماره ( عالوه بر این در. شدندیده 

آموزان  مصرفی بر حسب واحد در روز در بین دانش
آنالیز نتایج . نشان داده شده است) شهری و روستایی(

ارتباط برخی از متغیرها با همدیگر نشان داد که بین 
وسیله کودکان و متغیرهایی مانند ه الگوی مصرف شیر ب

 سطح سواد پدر، رابطه آماری - مقطع تحصیلی-جنس
، ولی این  )p%= 03 و p= 008/0 و >001/0p(دار  معنی

 شغل - مورد متغیرهایی مانند سطح سواد مادرارتباط در
بوده، هم چنین هم بستگی بین ن دار  شغل مادر معنی-پدر

از مزایای  اموزان وسطح آگاهی آنهاآ مصرف شیر دانش
شیر با مصرف شیر مادران و سطح آگاهی آنها مثبت و 

  ).>001/0p. (باشد دار می معنی
  

 در بین دانش تعداد واحد های مصرفی شیر  :2جدول شماره 
  آموزان شهری و روستایی مورد مطالعه
  واحد های مصرفی شیر  روستا  شهر

  )درصد(تعداد   )درصد(تعداد 
  )3 (4  )7 (21    واحد> 1
  )49 (162  )62 (190  واحد1
  )39 (130  )23 (70  واحد2
  )9 (30  )8 (26   واحد≤3

  
  بحث

آموزان بعضی   دانشدرصد 1/50در مطالعه حاضر 
 11/59( کردند، و مقدار مصرف ر مصرف میاوقات شی
تر از مقادیر  پایین)  دختران درصد71/55 پسران و درصد

همچنین رف رف و همکارانش در . باشد توصیه شده می
آموزان دختر مقطع   نفر از دانش400ای بر روی  مطالعه

 جمعیت مورد  درصد2/68راهنمائی مشاهده کردند، 
های لبنی  و فرآوردهواحد از شیر 2مطالعه کمتر از 

متأسفانه در طول یک دهه اخیر  .)23(نمایند استفاده می
بر اساس بیشتر مطالعات، عوامل متعددی ازجمله آگاهی 

های رقابت  پائین از مزایای شیر و نقش والدین، نوشیدنی
های غلط  باورها و نگرش کننده، طعم و مزه شیر، قیمت،

گی بر روی کودکان در مورد اهمیت شیر و شیوه زند
آگاهی نه تنها . )24،10،6(باشد می مصرف شیر تا ثیر گذار

ها، بلکه از طریق خواندن، آموزش و  طریق اندام از
در صورتی . شود دوستان و آشنایان و والدین حاصل می

که آگاهی حاصل از اطالعات بر پایه بیداری باشد 
که  با وجود این. )25(عملکرد را راهنمائی خواهد کرد

آموزان از مزایای شیر مطلوب   دانشدرصد 5/68ی آگاه
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الگوی مصرف در وضعیت  نظر باشد، ولی متأسفانه از می
یوسف پور و ) 2جدول شماره (مطلوبی قرار ندارند 
آموز   دختر دانش435ای بر روی  همکارانش در مطالعه

  درصد6/65دبیرستانی در شهر تبریز مشاهده کردند، 
کردند و  ر در روز مصرف می واحد شی2افراد کمتر از 

لی بین سطح آگاهی افراد با الگوی مصرف آنها رابطه 
مرتضوی و همکارانش طی  .)26(داری دیده نشده معنی
 مادر در شهر زاهدان 384ای دیگر بر روی  مطالعه

دریافتند که بین آگاهی و الگوی مصرف مادران ارتباط 
ه از دست آمده اطالعات ب. )27(داری وجود دارد معنی

دهند که دختران به مراتب  بسیاری مطالعات نشان می
های لبنی نسبت به  مصرف کمتری از شیر و فرآورده

در مطالعه حاضر میانگین میزان مصرف . پسران دارند
شیر دانش آموزان با مقطع تحصیلی رابطه آماری معنی 

و  مادر. معنی نشان داد دار ولی با جنس آنها رابطه بی
گیری در انتخاب نوع نوشیدنی  ق تصمیمنقش او از طری

های کودکان و  های اصلی و میان وعده برای وعده
 تواند بر آگاهی و عملکرد او به عنوان یک الگو می

ه ـاین مطالع در )28(ر گذار باشدـودکان تأثیـرد کـرویک
آموزان و آگاهی آنها با  هم بستگی مصرف شیر دانش

دار بوده و  عنیمصرف شیر و آگاهی مادران مثبت و م
در بیشتر . باشد شیر بهترین منبع غذایی تامین کلسیم می

 50-55کشورهای پیشرفته با یک رژیم غذایی متعادل 
های   فرآورده و نیاز به کلسیم روزانه از طریق شیردرصد

دادخواه و همکارانش در . )29،30(شود لبنی تأمین می
طرح جامع مطالعات الگوی مصرف مواد غذایی 

) 81 و 79سال ( ای کشور ها و وضعیت تغذیه ادهخانو
  درصد30مشاهده کردند، گروه شیر و لبنیات تنها 

عالوه بر . نماید ها را تأمین می کلسیم مورد نیاز خانواده
این میانگین دریافت کلسیم هم در مناطق شهری و هم 

راد و  جعفری. )31(روستائی تقریباً نصف متوسط نیاز بود

العه بررسی عادات غذایی در دختران همکارانش در مط
 دریافتند 82های شهر ساری در سال  نوجوان دبیرستان

های  که نوجوانان بسامد مصرف کمی از شیر و فرآورده
 بار 1اند و میانگین تکرر دریافت آنان کمتر از  آن داشته

اسفرجانی و همکاران . )32( ماه بوده است1در روز طی 
ن بررسی الگوی مصرف طی مطالعه دیگری تحت عنوا

تغذیه دختران نوجوان جنوب شهر تهران در صالح آباد 
ده نمودند که درصد بسیار کمی از آنان روزانه ـمشاه

های متعدد  همچنین بررسی. )33(کردند شیر مصرف می
در کشورهای مختلف جهان نشان داده که، درصد 

شیر مصرف ... باالیی از نوجوانان کشورهای بنگالدش و
دهد نیمی از  نتایج مطالعه حاضر نشان می. )34( نندک نمی
کردند، و  آموزان بعضی اوقات شیر مصرف می دانش

  درصد49 کودکان شهری و  درصد62(مقدار مصرف 
لذا . باشد فقط یک واحد در روز می) کودکان روستایی

سبدغذایی  گویای آن است که در مجموع ها در این یافته
ررسی شیر و لبنیات سهم های افراد مورد ب خانواده

از طرف دیگر و با توجه به سهم لبنیات . کمتری داشتند
ها، نیاز بر تاکید  در تأمین پروتئین و بسیاری از ریزمغذی

های مناسبی جهت افزایش  و ارائه راهکارها و توصیه
های ایرانی  سهم این گروه از مواد غذایی در خانواده

وزشی برای افزایش های متعدد آم برنامه. شود احساس می
آگاهی کودکان و والدین آنها در ارتباط با اهمیت 

کودکان، (وسیله متخصصین ه تواند ب مصرف شیر می
های که در جهت ارتقاء سالمتی  تغذیه و سایر حرفه
تدارک دیده شوند، طراحی این ) مردم فعالیت دارند

عملیات با هدف پیشگیری از اثرات مخرب و آزاردهنده 
وان و کمبود پروتئین در نسل آینده خواهد پوکی استخ

مطالعات بعدی تعیین مقدار کلسیم دریافتی روزانه . بود
  .از منابع غذایی مختلف در این دانش آموزان خواهد بود
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13. Linda KM. Dariy food consumption, 
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. م محمد شاهی ، زاهدی م، شکوهی م،رحمانی خ .١٤
های  ارتباط آن با آگاهی بررسی میزان مصرف شیر و

.  تهران4 منطقه ساله 9-11آموزان  ای دانش تغذیه
 ،1385 ،خالصه مقاالت نهمین کنگره تغذیه ایران

 .337سال هیجدهم، صفحه 

15. Garry A, carol JB, Margaret AB, 

Christine B, Kathe G. perspectivies on 

intake of calcium rich foods among 
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ی ـای غذایـه ادتـع .ه مـاسمیـزاده س، ق یـگنجعل .١٦
آموزان دختر  خونی فقر آهن در دانش مرتبط با کم

خالصه مقاالت نهمین کنگره  .های تبریز دبیرستان
 .46، سال هیجدهم، صفحه 1385تغذیه ایران، 

17. Forshee R A, storey M L. Total beverage 

consumption and beverage choices 

among children and adolescents. In J 

Food Sci Nutr. 2003; 54(4): 297-307. 

18. Novotny R Acharya S, grove J S, Vogt T 

M. Dairy Intake is associated With lower 

body fat and soda intake greater weight 

in adolescent girls. J Nutr. 2004; 134(8): 

1905-9. 

19. Wyshak G. Teenaged girls, carbonated 

beverage consumption and bone 

fractures, Arch pediatr Adolese Med. 2000; 

154(6): 610-30. 

20. Maureen L, Storey, Richard A F, Patricia 

A A. Association of adequate intake of 

calcium with Diet beverage consumption 

and demographic. Charactristics among 

children and adolescents. J. Am. Coll. 

Nutr. 2004; 23: 18-33. 

21. Chen S T. Impact of a school milk 

programme on the nutritional status of 

school children Asia Pac Public Health. 

1989; 3(1): 19-25. 

ه کل آموزش و پرورش گروه طرح و برنامه ادار .٢٢
. آموزش وپرورش در آئینه آمار. استان مازندران

 چاپ اول، ساری، انتشارات اداره کل آموزش و
 .1384پرورش استان مازندران، 

  
 

 قائم ، شاه محمد لو س، ثقفی اصل م،رف رف م .٢٣
های  فراورده بررسی بسامد مصرف شیر و. مقامی ج
نمایی شهر آموزان دختر مقطع راه بین دانش لبنی در
 برخی عوامل مرتبط با آن درسال تحصیلی تبریز و

 ، خالصه مقاالت نهمین کنگره تغذیه ایران. 84-83
 .334 ه، سال هیجدهم، صفح1385

24. Priscilla C, Carolyn B, Sara HK. 

Cafeteria factors thtat influence milk 

drinking behaviors of elementary school 

children: Grounded Theory Approach. J 

Nurs Educ. 2001; 33: 31-38. 

آموزش بهداشت .  دارمالینگام ت،راما چاندوران ل .٢٥
 .1380 انتشارات دانشگاه تهران، تهران،،چاپ اول.

 بررسی میزان آگاهی و. ا پور  یوسف،ل پور یوسف .٢٦
آموزان دبیرستانی دخترانه نواحی  عملکرد دانش

 مورد مصرف  آموزش وپرورش شهر تبریز3و2و1
  خالصه مقاالت نهمین کنگره.های آن شیر وفراورده

 .295، سال هجدهم، صفحه 1385 ، ایرانتغذیه

بررسی آگاهی و  .مرتضوی زینت، سعید نیا یونس .٢٧
عملکرد مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 
درمانی شهر زاهدان در ارتباط با الگوی مصرف 

ن کنگره تغذیه خالصه مقاالت نهمی. تغذیه کودکان
 .404-263، سال هیجدهم، صفحات 1385ایران، 

28. Jennifer OF, Diane CM, Helen SW. 

Maternal milk consumption predicts the 

trade off between milk and soft drink in 

young girls diets. J. Nutr. 2001; 131: 

246-250. 

29. Cashman K D. Calcium intake, calcium 

bioavailability and bone health. Brit. J. 

Nutr. 2002; 87suppl 2: 5169-5177. 
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   و همکارانحبیب واحدی                                 پژوهشی  
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30. Bakary D, Ann P, Mustapha C, Dorothy 

M S. Tim JC, Elizabeth M E. Effect of 

calcium supplemenation on bone mineral 

accretion in Gambian children accustomed 

to a low calcium Diet. Am. J. Clin. Nutr. 

2000; 71: 544-9. 

 ،ی مـ عبداله،هوشیار راد م ،دادخواه پیر آغاج م .٣١
افت ـبررسی وضعیت دری.  ن کالنتری،ن غفارپور

 های شهری و خانواده کلسیم از رژیم غذایی در
خالصه مقاالت نهمین کنگره تغذیه . روستایی کشور

 .325، سال هجدهم، صفحه 1385 ،ایران

 .ان علیرضاـ کشاورز علی، خلیلیراد سیما، جعفری .٣٢
وان ــوجـران نــی در دختــذایـادات غـی عـررسـب

ی پژوهشی ـه علمـمجل .اریـر سـای شهـه دبیرستان
ال ـ، س1385دران، ــازنـی مـزشکـوم پـگاه علـدانش

 .114-108، صفحات 56شانزدهم، شماره 

بررسی الگوی مصرف  .اسفرجانی ف، وزیری ب .٣٣
خالصه . وان جنوب شهر تهرانتغذیه دختران نوج

مقاالت همایش سراسری فرهنگ مصرف غذا و دارو 
، سال اول، 1379در دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 

 .232صفحه 

34. Ahmed F, Zareen M, Khan MR, Banu 

CP, Haq MN, Jackson AA. Dietary 

pattern,nutrient intake and growth of 

adolescent school girls in urban 

Bangladesh. Public. Health Nutr. 1998 

Jun; 1(2): 83-92. 
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