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  چكيده

با توجه به اينكـه  .  خانواده بويژه والدين از عوامل اجتماعي موثر بر الگوي مصرف غذايي كودكان و نوجوانان استعادات غذايي :سابقه و هدف 
افزايش مصرف چربي در جوامع امروز با بروز بسياري از بيماريهاي مزمن ارتباط دارد، اين مطالعه با هدف ارزيـابي و مقايـسه الگـوي مـصرف                           

  . آموزش و پرورش شهر تهران انجام شد6 با والدين آنها، در منطقه چربي دختران نوجوان دبيرستاني

و )  نفـر  78( آموزش و پرورش تهران انتخاب و بـه همـراه مـادران              6 دختر نوجوان به طور تصادفي از دبيرستانهاي منطقه          78 :مواد و روشها  
 روز يادداشـت خـوراك      2ميل پرسشنامه يك روز يادآمد و       اطالعات الگوي مصرف چربي، به وسيله تك      . وارد مطالعه شدند  )  نفر 78(پدرانشان  

مقايسه الگوي مصرف چربي دختـران      .  ساعته و پرسشنامه بسامد خوراك به تفكيك توسط نوجوانان و هر يك از والدينشان گردآوري شد                24
   .  و ميزان همبستگي آنها با ضريب همبستگي پيرسون ارزيابي شد ANOVAبا والدينشان با آزمون 

ميانگين بار مصرف هفتگي گروههاي لبنيات، تنقالت شيرين، تنقالت شور و غذاهاي آمـاده در دختـران بيـشتر از والدينـشان بـود                         : فته ها يا
)01/0p< .(   داري در مصرف گروههاي گوشت و تخم مرغ، تنقالت شور، غذاهاي آماده و غذاهاي چرب خـانگي بـين                     همبستگي مثبت و معني

مادران و پدران بـا هـم در مـصرف تمـام منـابع غـذايي پرچربـي همبـستگي                    . >p)01/0(ران و پدرانشان وجود داشت      دختران نوجوان با ماد   
داري در ميانگين دريافت انرژي، چربي كل، چربيهاي اشباع و يك غير اشباع دختران بـا مـادران و متوسـط                       اختالف معني . >p)05/0(داشتند

، حال آنكه دريافت انرژي و انواع چربي بين دختران نوجوان با مادران و              >p) 001/0( مشاهده شد    دريافت انرژي و كلسترول دختران با پدران      
مادران و پدران نيز با هم از نظر دريافت انرژي و انـواع چربـي، داراي همبـستگي مثبـت و                     . >p)01/0(پدرانشان، همبستگي مثبتي نشان داد      

    .تر از دختران با والدينشان بود ين مادران و پدران، قويضرايب همبستگي در تمام موارد ب. دار بودند معني

با اينكه مصرف بعضي از منابع غذايي پرچربي به دليل تفاوت در ترجيحات غذايي در دختران نوجوان بيشتر از والدينشان بـود و     :گيري نتيجه
بـود، ولـي الگـوي كيفـي و كمـي مـصرف چربـي               ) دريـافتي   انرژي   % 30كمتر از   (ميزان دريافت چربي در آنها باالتر از مقدار پيشنهاد شده           
هـاي مداخلـه و آمـوزش     اين يافته تاكيدي بر ضرورت توجه به خـانواده در برنامـه  . دختران با مادران و پدرانشان، شباهت و همبستگي داشت  

  .براي ارتقاي سطح سالمت و بهبود وضعيت تغذيه نوجوانان است

   لگوي مصرف چربي، دختران نوجوان دبيرستاني، تهران ، ايرانشباهت خانوادگي، ا :واژگان كليدي

 
    مقدمه •

كيفيت و كميت الگـوي مـصرف مـواد غـذايي، بـويژه             
تركيب و ميزان چربي دريافتي در كودكان و نوجوانـان، از           
عوامل موثر در تامين سالمت يـا بـروز بيماريهـاي مـزمن             

 از  مثل چاقي، بيماريهاي قلبـي عروقـي، ديابـت و برخـي           
ــسالي اســت    ــنين بزرگ ــرطان در س ــواع س ــايج ). 1(ان نت

پژوهشهاي موجود، حـاكي از الگـوي نامناسـب مـصرف و            
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٢٦

عادات غذايي نادرست در بين كودكـان و نوجوانـان اسـت           
كه با افزايش شيوع اضافه وزن و چاقي در ايـن گروههـاي     

مطالعات گوناگوني كه در كشورمان     ). 2(سني همراه است    
اند، باال  غذايي نوجوانان و جوانان پرداختهبه بررسي عادات 

بودن چربي دريـافتي بـويژه از غـذاهاي آمـاده و تـنقالت              
بـروز چـاقي را در        و BMIپركالري و ارتباط آن با افزايش       

  ). 3-5(دهد  اين گروههاي سني نشان مي
عوامل متعددي بر الگوي مصرف مواد غذايي فرد تاثير         

ناختي و محيط اجتمـاعي     ش  گذارند كه ويژگيهاي روان     مي
بـه عبـارت    ). 6. (شـوند   وي از مهمترين آنها محسوب مـي      

تر، رفتارها و عادات غذايي فرد به صورت مـستقيم و             ساده
يا غير مستقيم، آگاهانه يا ناخودآگاه تحـت تـاثير افـرادي            

گيرد كه در محيط اجتمـاعي پيرامـون او زنـدگي             قرار مي 
 شـبكه اجتمـاعي،     يكي از مهمتـرين اركـان     ). 7(كنند    مي

خانواده است كه به عنوان يك نهاد پويا و فعـال بـويژه در              
مطالعـات نـشان    ). 8(جوامع نيمـه سـنتي مطـرح اسـت          

پدر،  : شامل(اي  هاي هسته دهد، در آن دسته از خانواده مي
هـاي غـذايي     كـه افـراد وعـده     ) فرزند يـا فرزنـدان    مادر و   

شتري در  هاي بي   كنند، شباهت   بيشتري را با هم صرف مي     
الگوي مصرف مواد غذايي از جمله چربي دريافتي در بـين       

  ). 1(اعضاي خانواده وجود دارد 
كودكان و نوجوانان تا حدود زيادي از باورها و عـادات           

خواهر، برادر و دوستان      غذايي اطرافيان خود بويژه والدين،    
رسـد كـه الگـوي غـذايي          به نظر مي  . كنند  الگوبرداري مي 

اي فرزندان    تواند بر وضعيت تغذيه     واده مي نامناسب در خان  
تاثير منفي بگذارد و متعاقب آن، خطـر بـروز چـاقي و يـا               

تحقيقـات  ). 6،9(ساير بيماريهاي مزمن را افـزايش دهـد         
اند كه الگوي مـصرف مـواد غـذايي خـانواده بـا               نشان داده 

به همـين دليـل، اجـراي       . وضعيت چاقي آنها مرتبط است    
ده براي كاهش شيوع اضـافه وزن       مداخالت در سطح خانوا   

  ). 10(رسد  و چاقي ضروري به نظر مي
پژوهــشهاي محــدودي در دنيــا شــباهتها و تفاوتهــاي 
خانوادگي در الگوي مصرف مـواد غـذايي بـين همـسران،            

انـد   خواهرها و برادرها، والدين و فرزندان را ارزيـابي كـرده          
اده بـر   در ايران تاثير عوامل اجتماعي، بويژه خانو      ). 11 ، 8(

ــه  شــكل ــاي تغذي ــادات و رفتاره ــري ع ــان و  گي اي كودك
اين پژوهش به عنوان يكي از      . نوجوانان مطالعه نشده است   

اولين تجربيات در اين زمينه، با هـدف تعيـين و مقايـسه             
الگوي مـصرف چربـي در دختـران نوجـوان دبيرسـتاني و             

  .والدين آنها اجرا شد

  مواد و روشها  •
-82 در سال تحـصيلي       تحليلي -اين پژوهش مقطعي  

ــه  1381 ــاعي دختران ــي و غيرانتف ــتانهاي دولت  در دبيرس
مراحـل  .  آموزش و پرورش شهر تهران انجام شد       6منطقه  

  .اجراي مطالعه به ترتيب زير بود
جامعه آماري پژوهش را دختران دانش       :روش نمونه گيري  

ــصيل در      ــه تح ــشغول ب ــوم م ــا س ــاطع اول ت ــوز مق آم
 آمـوزش و    6 انتفـاعي منطقـه      دبيرستانهاي دولتي و غيـر    

 دختـر   78تعـداد   . دادنـد   پرورش شهر تهران تشكيل مـي     
نوجوان دبيرستاني از سه پايه تحـصيلي اول، دوم و سـوم            

) انتفاعي دبيرستان غير  1دبيرستان دولتي و     4(دبيرستان  
به روش تصادفي ساده انتخاب شدند كه با احتساب پدر و           

 78ر نوجـوان،   دختـ 78( نفـر    234مادرشان، در مجمـوع     
از هـر پايـه     . مورد بررسـي قـرار گرفتنـد      )  پدر 78مادر و   

 دختر نوجوان كه كامالً سالم بوده و با پـدر و        26تحصيلي  
مادر خود زندگي مي كردند، با رضايت كتبـي والدينـشان           

  .جهت شركت در تحقيق، وارد مطالعه شدند
  :روش گردآوري اطالعات

 ابتـدا در هـر      : گـردآوري اطالعـات از نوجوانـان       - الف
دبيرستان پس از هماهنگي با مسئوالن مدرسـه و كـسب           

هاي انتخـاب شـده، نحـوه تكميـل برگـه             موافقت از نمونه  
اطالعات جمعيتي و پرسـشنامه بـسامد مـصرف خـوراك           

(Food Frequency Questionnaire)  به آنها توضـيح داده 
ــد ــق،    . ش ــضور محق ــه در ح ــد ك ــته ش ــا خواس و از آنه

 24از هر نمونه، يك يادآمد .  تكميل نمايندها را پرسشنامه
ــه   ــذايي، پيمان ــوم غ ــا كمــك آلب ــا و  ســاعته خــوراك ب ه

پــس از . مقياســهاي خــانگي توســط محقــق گرفتــه شــد
آموزشهاي الزم در مورد نحوه تكميل پرسشنامه يادداشت        

آموزان درخواست شد كه   از دانش(Food record)خوراك 
)  يك روز غير تعطيـل يك روز تعطيل و ( روز ديگر    2براي  
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ــا غــذاهايي را كــه خــورده  ــواد غــذايي ي ــد، در  تمــام م ان
  .پرسشنامه مذكور ثبت نمايند

 در مرحلـه بعـد، بـه        : گردآوري اطالعات از والـدين     -ب
منظور گردآوري اطالعات از والدين هر يـك از نوجوانـان،           
با آنها تماس تلفني گرفته شد و پس از جلب موافقـت، بـا        

در ديدار  . قرار مالقات حضوري گذاشته شد    هر يك از آنها     
ــا والــدين، پــس از ارائــه توضــيحات، برگــه اطالعــات و   ب
پرسشنامه بسامد مصرف خوراك، توسط هـر يـك از آنهـا            

از هر يك از پدران و مادران نيز به طور مجـزا  . تكميل شد 
 ساعته خوراك توسط محقق گرفته شـد و         24يك يادآمد   

 روز يادداشـت    2به تكميـل    از آنها خواسته شد كه نسبت       
.  ساعته خود در پرسشنامه مربوطه اقدام نمايند       24غذايي  

هـا از    ها، نمونـه   براي اطمينان از تكميل صحيح پرسشنامه     
. گيري شـدند    طريق مالقات حضوري و يا تماس تلفني پي       

پرسشنامه بسامد مصرف خوراك كـه در ايـن مطالعـه بـه             
 قلـم   50شـامل   ها تكميل شـد،       تفكيك توسط تمام نمونه   

 20 بـوده غـذاهايي كـه بـيش از           "رچربـي پ"ماده غذايي   
  ).11(شود  درصد انرژي آنها از چربي تامين مي

تجزيـه و تحليـل الگـوي غـذاي          :هـا  روش پردازش داده  
مــصرفي و تعيــين ميــزان انــرژي و درشــت مغــذي هــاي 

 انجـام  Nutritionist IV (N4)دريافتي توسـط نـرم افـزار    
مـاري داده هـا از نـرم افـزار آمـاري            براي پـردازش آ   . شد

SPSS10  ميانگين و انحراف معيار بار مـصرف       .  استفاده شد
هفتگــي منــابع غــذايي پرچربــي و ميــزان انــرژي و انــواع 

مادران و پدران محاسبه   چربيهاي دريافتي روزانه دختران، 
 (ANOVA)شد و با آزمونهاي تحليل واريانس يك طرفـه        

 مورد مقايـسه  Post-Hoc (Tukey)و سپس توسط آزمون 
براي تعيين ميزان همبستگي الگـوي دريافـت   . قرار گرفت 

و پدران و مـادران بـا       چربي دختران نوجوان با والدينشان      
  .هم، از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد

  يافته ها •
 دختـر نوجـوان دبيرسـتاني در        78مطالعه حاضر روي    

 آمـوزش و    6پايه هاي اول تا سوم دبيرستان هاي منطقـه          
ويژگيهـاي  . پرورش شهر تهـران و والدينـشان انجـام شـد        

 ارائـه شـده     1عمومي نمونه هاي مورد بررسـي در جـدول        

 اقتصادي منطقه مورد    -با توجه به تركيب اجتماعي    . است
سـواد    بررسي، بين پدران و مادران اين مطالعـه، فـرد بـي           

وجود نداشـت، بيـشتر پـدران داراي تحـصيالت بـاالتر از             
بيـشتر پـدران    . و اغلب مادران در حد ديپلم بودنـد       ديپلم  

   .كارمند و اغلب مادران خانه دار بودند
 ميانگين و انحراف معيار سن دختران، سن والدين، - 1جدول 

بعد خانوار و تعداد فرزندان در دانش آموزان  مورد بررسي 
   آموزش و پرورش تهران6منطقه 

  SD ±0  متغير
  6/15±8/0  )سال(سن دختران 
  4/42±6/5  )سال(سن مادران 
  1/49±2/7  )سال(سن پدران 
  7/4±9/0  )نفر(بعد خانوار 

  8/2±9/0  )نفر(تعداد فرزندان خانواده 
وضعيت مصرف گروهها و منـابع غـذايي عمـده تـامين            

براي ارزيابي الگـوي مـصرف منـابع غـذايي           :كننده چربي 
هـاي بـسامد مـصرف خـوراك، مـورد            پرچربي، پرسشنامه 

مواد غذايي و خوراكيهـاي موجـود در        . سي قرار گرفت  برر
 گروه دسته بندي شدند و مـورد تحليـل          7پرسشنامه، در   

 ميانگين و انحراف معيار بـار مـصرف         1شكل. قرار گرفتند 
هفتگي گروههاي غذايي عمده تامين كننـده چربـي را در           

  . دهد نمونه هاي مورد مطالعه نشان مي
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لبنيات   گوشت و تخم مرغ چربيها  تنقالت شيرين  تنقالت شور  غذاهاي اماده غذاهاي چرب
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 ني و والديرستاني در دختران دبي كننده چربنيعمده تام
  موزش و پرورش تهرانآ 6 در منطقه آنها
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٢٨

 متوســط بــار Tukey و ANOVAبــر اســاس آزمــون 
مصرف هفتگي گروههاي لبنيات، چربيها، تنقالت شيرين،       
ــرز     ــه ط ــران ب ــاده در دخت ــذاهاي آم ــور و غ ــنقالت ش ت

. >P)01/0( از هر يك از والدينشان بـود         داري بيشتر   معني
دختران نوجوان با والدينشان فقط از نظر بار مصرف گروه          
گوشت و تخـم مـرغ و غـذاهاي چـرب خـانگي، شـباهت               

ميانگين بار مصرف تمام گروهها و منـابع غـذايي          . داشتند
  .مورد بررسي در مادران و پدران، مشابه بود

 ميانگين  2جدول :وضعيت دريافت روزانه انرژي و چربيها     
و انحــراف معيــار انــرژي، چربــي كــل، چربيهــاي اشــباع، 
غيراشــباع و كلــسترول دريــافتي روزانــه را در ســه گــروه 

 و  ANOVAدهد بر اساس نتايج آزمـون         مطالعه نشان مي  
Tukey            دختران با هر يك از والدينشان از نظـر متوسـط ،

ر دا  دريافت انرژي، پروتئين و كربوهيدرات، اختالف معنـي       
حال آنكه در ميانگين دريافت چربي      . >P)001/0(داشتند  

كل، چربيهاي اشـباع و يـك  غيراشـباع بـين دختـران و               
 و متوسـط دريافـت كلـسترول، درصـد          >P)01/0(مادران  

انرژي حاصل از چربي كـل، چربيهـاي تـك غيراشـباع، و             
چربيهاي چند غيراشباع بين دختران بـا پـدران، اخـتالف           

بين مـادران و پـدران      .  مشاهده شد  >P)01/0(داري    معني
دار، وجود    نيز در بسياري از موارد ذكر شده، اختالف معني        

  ).2جدول (داشت
 ساير درشت مغذي ها و كلسترول دريافتي روزانه در   مقايسه ميانگين و انحراف معيار انرژي، انواع چربي،-2جدول 

  ورش تهران آموزش و پر6دختران دبيرستاني و والدين آنها در منطقه 
  گروه ها

  متغير
  =n)78(دختران 

0± SD  
  =n)78(مادران  

0± SD  
  =n)78(پدران 

0± SD  
نتيجه آزمون تحليل 

  واريانس
 >001/0P  7/2796±7/338<  2/2317±1/318<*  8/2564±4/380*  )كيلوكالري(انرژي 

  >P 001/0  4/87±7/15  5/70±3/14<*  3/76±7/14*  )گرم(پروتئين 
  >P 001/0  2/394±1/47<  9/313±7/37<*  2/340±3/51*  )مگر(كربوهيدرات 

  >P 001/0  7/96±0/22<  6/86±9/21<*  9/99±7/23*  )گرم(چربي كل 
  >P 001/0  3/25±9/6  2/21±5/5<*  6/25±8/6*  )گرم(چربي هاي اشباع 

 >01/0P  7/34±1/9  6/30±2/9<*  5/35±5/9*  )گرم(چربيهاي يك غير اشباع 

 NS  9/24±8/7  9/22±9/7  8/25±9/7  )گرم(ر اشباع چربيهاي چند غي

  >P 001/0  7/310±8/130<  4/241±6/92*  5/250±1/94*  )ميلي گرم(كلسترول 
  >P 001/0  9/30±6/4<  3/33±0/5*  8/34±9/4*  )درصد انرژي(چربي كل 

  >P 01/0  1/8±8/1<  2/8±5/1<  9/8±8/1*  )درصد انرژي(چربيهاي اشباع
  >P 01/0  1/11±1/2<  7/11±4/2  3/12±2/2*  )درصدانرژي( يك غيراشباعچربيهاي 

 >05/0P  9/7±0/2<  8/8±2/2*  9/8±1/2*  )درصدانرژي(چربيهاي چند غيراشباع 

  دار با پدران  اختالف معني*
  دار با مادران  اختالف معني

   دار با دختران  اختالف معني<
همبستگي بين دختران، مـادران و پـدران در مـصرف             

بـه   : و منابع غذايي عمده تـامين كننـده چربـي          گروهها
كمك آزمون همبستگي پيرسون مـشخص شـد كـه بـين            
دختران با مادران و دختران با پدرانشان از نظر بار مصرف           
هفتگي گروه گوشت و تخم مرغ، تـنقالت شـور، غـذاهاي            

ــت و    ــستگي مثب ــانگي، همب ــذاهاي چــرب خ ــاده و غ آم
بـارت ديگـر،    بـه ع  ). 3جـدول   (داري وجـود داشـت        معني

افزايش بار مصرف منـابع غـذايي مـذكور در دختـران، بـا              
بار مصرف . افزايش بار مصرف آنها در والدينشان همراه بود

گروه چربي بين دختران با پدران و گروه تنقالت شـيرين           
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داري   بين دختران با مـادران، همبـستگي مثبـت و معنـي           
 تمـام   مادران و پدران از نظر بار مصرف هفتگي       . نشان داد 

. داري داشـتند    گروههاي غذايي، همبستگي مثبت و معني     

در بيشتر موارد، ضرايب همبستگي مـصرف اقـالم غـذايي           
تـر از همبـستگي بـين دختـران بـا       مادران و پدران، قـوي    

  .هريك از والدينشان بود
   منابع غذايي عمده  همبستگي بين دختران دبيرستاني، مادران و پدران آنها و بار مصرف هفتگي گروهها و-3جدول 

   آموزش و پرورش تهران6تامين كننده چربي در منطقه 
  هاي مطالعه نمونه

  هاي غذاييگروه
   مادران- دختران

)78(n=  
   پدران- دختران

)78(n=  
   پدران- مادران

)78(n=  

  52/0**  02/0  09/0  لبنيات
  54/0**  32/0**  34/0**  تخم مرغ/گوشت
  43/0**  54/0**  06/0  چربيها

  28/0**  22/0  31/0**  تنقالت شيرين
  63/0**  32/0**  28/0*  تنقالت شور

  49/0**  49/0**  43/0**  غذاهاي آماده
  40/0**  33/0**  30/0**  غذاهاي چرب خانگي

  >05/0Pدار   همبستگي معني*                  
   >01/0Pدار   همبستگي معني**                 

   دريافت انرژي، چربي، ساير زمينه درآنهايرستاني، مادران و پدران  همبستگي بين دختران دب‐۴جدول 
   آموزش و پرورش تهران۶درشت مغذي ها و كلسترول در منطقه 

  گروههاي مطالعه
  متغيرها

   مادران-دختران
)78(n=  

   پدران-دختران
)78(n=  

   پدران-مادران
)78(n=  

  44/0**  24/0*  27/0*  )كيلوكالري(انرژي 
  58/0**  33/0**  27/0**  )گرم(پروتئين 

  34/0**  16/0  21/0  )گرم(كربوهيدرات 
  55/0**  37/0**  40/0**  )گرم(چربي كل 

  53/0**  43/0**  48/0**  )گرم(چربي هاي اشباع 
  61/0**  32/0**  42/0**  )گرم(چربيهاي يك غير اشباع 
  54/0**  35/0**  32/0**  )گرم(چربيهاي چند غير اشباع 

  63/0**  28/0**  46/0**  )ميلي گرم(كلسترول 
  59/0**  38/0**  45/0**  )درصد انرژي(چربي كل 

  60/0**  44/0**  47/0**  )درصد انرژي(چربيهاي اشباع
  63/0**  31/0**  45/0**  )درصدانرژي(چربيهاي يك غيراشباع 
  53/0**  39/0**  34/0**  )درصدانرژي(چربيهاي چند غيراشباع 

   >P ۰۵/۰دار   همبستگي معني*                
  >۰۱/۰Pدار   همبستگي معني**               
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٣٠

  زمينـه  مـادران و پـدران در       همبستگي بين دختـران،   
هـا و    انه انرژي، چربي، ساير درشـت مغـذي       دريافت روز 
همبستگي بين دختران، مادران و پـدران را از          :كلسترول

نظر متوسط دريافت انرژي، پروتئين، كربوهيـدرات، انـواع         
رول و درصد انرژي حاصل از انواع چربيهـا در     چربي، كلست 

براساس اين جـدول، بـين      .  نشان داده شده است    4جدول
دختران با مادران، دختران با پدران و بين مادران و پدران           

بجـز كربوهيـدرات    (از نظر دريافت تمام متغيرهاي مذكور       
ــا والدينــشان  ــافتي دختــران ب همبــستگي مثبــت و ) دري

 در تمـام مـوارد مـذكور، ضـرايب          .داري وجـود دارد     معني
تـر از دختـران بـا     ن و مـادران، قـوي   همبستگي بين پـدرا   

  .والدينشان است

 بحث •
هاي اين مطالعه كه با هـدف ارزيـابي و مقايـسه              يافته

الگوي مصرف چربي دختران نوجوان دبيرستاني با والدين        
 آموزش و پرورش شهر تهران انجام شـد،         6آنها در منطقه    

ه ميانگين درصد تـامين انـرژي از چربـي          دهد ك   نشان مي 
دريافتي روزانه، در دختران نوجـوان بـيش از هـر يـك از              

ايـن موضـوع شـايد بـه دليـل تغييـر و             . والدينشان اسـت  
گرايش الگوي مصرف نوجوانان بـه سـمت مـصرف منـابع            

مطالعه كيمياگر وهمكاران   ). 3،7،12(غذايي پرچربي باشد  
 اخيـر در حـالي كـه         سال 30نيز نشان داده است كه طي       
 تغييــر چنــداني نكــرده، ولــي ،متوســط انــرژي، دريــافتي

دريافت انرژي از چربي در رژيم غذايي خانوارهـاي ايرانـي           
  ). 13(برابر شده است  2

پژوهشهاي متعددي در دنيا بـه وضـوح تـاثير الگـوي            
نامناسب تغذيه و دريافت باالي چربي را در بروز بـسياري           

چاقي و بيماريهاي قلبـي عروقـي       از بيماريهاي مزمن مثل     
در ايـن مطالعـه، مـصرف        ) 21،  20،  7،  1(انـد   نشان داده 

برخي منابع غذايي پرچربي مانند تنقالت شيرين، تنقالت        
مثل سس (شور، غذاهاي آماده، بعضي از اقالم گروه چربي 

ند بـستني، شـيركاكائو و      رچربي، مان و مواد لبني پ   ) مايونز
 نوجوان بيشتر از والدينشان بـود       اي در دختران   پنير خامه 

و شباهت مصرف بين دختران با پدران و مادرانشان تنهـا            
در مورد گروههاي گوشت و تخـم مـرغ و غـذاهاي چـرب          

ايـن گروههـا بـر خـالف تـنقالت و           . خانگي مشاهده شـد   
غذاهاي آماده، نماينده مواد غـذايي و غـذاهاي مخلـوطي           

حـضور افـراد    هستند كه بيشتر در وعده هاي اصـلي و بـا            
 در  Feuenkes. شـوند   خانواده، بـويژه والـدين، صـرف مـي        

هاي هلندي مشاهده كرد كه مصرف انواع تنقالت،          خانواده
هـا    نوشيدنيهايي مانند قهوه، نوشابه و شير در ميانْ وعـده         

در نوجوانان بيشتر از والدينشان است و شـباهت مـصرف           
اي هـ   بين آنها مربوط به غـذاهاي خـورده شـده در وعـده            

در واقع، شباهت مصرف بين     ). 7 ، 1(باشد    اصلي روزانه مي  
شود،   فرزندان و والدينشان بيشتر در زمانهايي مشاهده مي       

كه افراد خانواده در كنار هم و از يك الگوي غذايي مشابه            
مصرف بيشتر تنقالت و غذاهاي آماده در       . كنند  پيروي مي 

 مطالعـه   كودكان و نوجوانان در مقايسه بـا بزرگـساالن در         
Paeratakul           نيز مشاهده شد كه با دريافت بيـشتر چربـي 

در مطالعات انجـام شـده در كـشورمان از          ). 15(همراه بود 
جمله تحقيقي در دانش آموزان يزدي ، دختـران نوجـوان           

نيــز ) 4(و دختــران شــهر الهيجــان ) 16 (جنــوب تهــران
  .مصرف باالي تنقالت كم ارزش و پركالـري مشاهده شد

ه حاضـر، پـدران و مـادران در مـصرف تمـام        در مطالع 
بـه عبـارت    . منابع غذايي مورد مطالعـه شـباهت داشـتند        

تر، شباهت الگوي مصرف مواد غذايي بين آنها بيشتر           ساده
 نيـز در زمينـه      Feuenkes. از دختران با والدينشان اسـت     

دار و    هـاي هلنـدي، ارتبـاط معنـي         دريافت چربي خـانواده   
 و برادران در مقايسه با فرزنـدان        تري را بين خواهران     قوي

 هم نشان داد كـه      Stafleu). 1(و والدينشان مشاهده كرد     
 سـاله بـا     25در زمينه دريافت چربي، ارتباط بين دختران        

 سـاله   75مادرانشان بيشتر از مـادران بـا مـادر بزرگهـاي            
اي كه افراد خانواده جـدا         طول دوره   رسد،  به نظر مي  . است

كننـد، در ميـزان شـباهت يـا عـدم             از يكديگر زندگي مي   
شباهت خانوادگي براي دريافت مواد مغذي نقـش مهمـي          

  ). 6(دارد 
در اين مطالعه، براساس آزمون پيرسون، بين دختـران         
نوجوان با والدينشان از نظر بار مصرف برخي منابع غذايي          

بـه  . داري مشاهده شـد     پرچربي، همبستگي مثبت و معني    
ن منابع غـذايي در دختـران بـا         عبارتي، افزايش مصرف اي   
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هـر چنـد،    . افزايش مصرف آنها در والدينشان همراه است      
بين پدران و مادران با هم، از نظر بار مصرف تمـام منـابع              

دار وجود داشت و ضرايب       غذايي پرچربي همبستگي معني   
تر از دختـران بـا        همبستگي بين آنها، در همه موارد، قوي      

 Stafleu و   Feunekesلعـات   مطا. هر يك از والدينشان بود    
هـاي    يافتـه ). 7، 6،  1(در هلند نتايج مشابهي نشان دادند       

اين مطالعه و ساير مطالعاتِ مشابه اين مسئله را به وضوح           
پدران و مـادران    (كند كه در بين افراد يك نسل          تاييد مي 

شـباهت و همبـستگي در الگـوي        ) يا خواهران و بـرادران    
از افراد متعلق بـه دو نـسل    مصرف و عادات غذايي، بيشتر      

  )8 ، 7، 6 ، 1. (مختلف است
 Feunekes از نظر متوسط چربي دريـافتي، مطالعـات   

ــد و  Stafleuو ــد  Vauthier در هلن ــز مانن ــسه ني  در فران
مطالعه حاضـر، دريافـت بيـشتر چربـي را در دختـران در              

شـايد  ). 8 ،   7،  6 ،   1(مقايسه با والـدين گـزارش كردنـد         
 مصرف بيـشتر انـواع تـنقالت و غـذاهاي     علت اين تفاوت،  

  .آماده در نوجوانان در مقايسه با والدينشان باشد
درصد انرژي حاصل از دريافت چربي كـل و چربيهـاي     

نوجوانـان، مـادران و     (اشباع در هر سه گروه اين تحقيـق         
 6(كمتر از مطالعات مشابه در كشورهاي غربي بود ) پدران

ان دهنـده الگـوي دريافـت       اين امر مي تواند نش    ). 17،  7،  
. كمي بهتر از نظر چربي، در مقايسه با ساير مطالعات باشد

با وجود اختالفي كه در زمينه دريافت چربي بين دختران          
با والدينشان مشاهده شد همبـستگي در ميـزان دريافـت           
چربي و سـهم انـرژي حاصـل از انـواع چربـي بـين آنهـا،                 

همبـستگي   .داري وجود داشـت     همبستگي مثبت و معني   
تـر از     بين پدران و مـادران بـا هـم در تمـام مـوارد، قـوي               

دار در    وجود همبـستگي معنـي    . دختران با والدينشان بود   
   Feunekes،Vauthier  زمينه دريافت چربي در مطالعات

ماننـد  ) 17، 8، 1( نيز مـشاهده شـده اسـت    Perusse , و
پـدران  (مطالعه حاضر، اين همبستگي بين افراد يك نسل         

والـدين و   (تـر از افـراد دو نـسل متفـاوت             قـوي ) و مادران 
  ). 8، 6، 1(بوده است ) فرزندان

ميزان كلسترول دريافتي دختران بيـشتر از مـادران و          
 ددددددددددددددددددد ددددددددد     كمتر از       كمتر از   

پدرانشان به دست آمد، شايد علت اين تفاوت، بـا          كمتر از   
ابع غــذايي غنــي از وجــود مــشابه بــودن بــار مــصرف منــ

كلسترول در افراد مورد بررسي، مصرف مقـدار بيـشتر در           
در . هر بار، در گروه پدران در مقايسه با ساير گروهها باشد          

 نيــز كلــسترول دريــافتي Feunekes و Oliveriaمطالعــه 
 ،1(گروه پدران بيشتر از مادران و فرزندان به دسـت آمـد            

     عــات مــذكور، بــا وجــود ايــن اخــتالف، مــشابه مطال). 18
بين دختـران بـا والدينـشان در ايـن مطالعـه همبـستگي              

  .داري در ميزان كلسترول دريافتي مشاهده شد معني
شايان ذكر است كه ميانگين كلسترول دريافتي روزانه        
در دختران و مادران اين تحقيق بجز گروه پدران، كمتر از           

ده بـو )  ميلي گرم در روز    300حداكثر  (ميزان توصيه شده    
و اين الگوي دريافت بهتري را در آنها در مقايسه با پدران            

  ).19(دهد  نشان مي
اين مطالعه به عنوان يكي از اولين تجربيات در زمينـه          
بررسي شباهتها و تفاوتهـاي خـانوادگي در زمينـه الگـوي      

دهـد كـه بـا وجـود اخـتالف در         مصرف چربي نـشان مـي     
ان نوجوان و   مصرف برخي منابع غذايي پرچربي بين دختر      

والدينشان، در اكثر موارد، بين آنها در مورد مصرف چربي،      
بـه عبـارتي، الگـوي      . شـود   همبستگي و مشابهت ديده مي    

مــصرف مــواد غــذايي، بــويژه چربــي دريــافتي دختــران و 
متـاثر از   ) به عنـوان دو ركـن اصـلي خـانواده         (والدينشان  

ـ         . يكديگر است  ه اين مسئله ضرورت توجه به خـانواده را ب
هاي مداخله   ركن مهم اجتماعي بويژه در برنامه     عنوان يك   

و آموزش، جهت ارتقاي سطح سـالمت و بهبـود وضـعيت            
اميـد اسـت در     . كند  تغذيه در نوجوانان به وضوح بيان مي      

ها طراحي به صـورتي انجـام         پژوهشهاي آتي در اين زمينه    
شود كه امكان مقايسه همزمان الگوي مصرف مواد غذايي         

ان و نيـز بـا خـواهران و          دختر و پسر با والدينـش      نوجوانان
ــرادران ــود ب ــراهم ش ــانواده، ف ــراي  .  در خ ــين، اج همچن

مطالعاتي كه به غير از نقـش خـانواده، نقـش سـاير ابعـاد               
شبكه اجتماعي نوجوانان، بويژه تاثير دوستان و همـساالن       
بر الگوي مصرف مواد غذايي را بررسي كند، براي شناخت          

  .رسد  ضروري به نظر ميبيشتر اين پديده
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  سپاسگزاري
از همه دانش آموزان و اولياي دبيرستان هاي حـضرت          

، بوعلي، نرجس، حضرت خديجه و فرشـتگان و         )س(زهرا  

ــسئوالن  ــتمــ    ددددددددددددددددددددددددددد   تــ
 كه با همكاري خود،     6آموزش و پرورش منطقه     مسئوالن  

  .يماجراي اين پژوهش را عملي ساختند، سپاسگزار
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