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Background and objective: Non correct nutrition is one of the most important
risk factors for cardiovascular disease, hypertension, diabetes, and obesity. The
aim of this study was to determine the status of fruits and vegetables consumption in dormitory female students of Tehran University of Medical Sciences
based on the theory of planned behavior.
Methods: This cross-sectional study was down on 300 female students dormitories of Tehran University of Medical Sciences. Samples were selected by
random sampling. Data gathered by a questionnaire with 13 demographic
questions, 42 questions about daily consumption of fruits and vegetables, 2
questions of behavioral intention, 15 questions of attitude, 5 questions of subjective norms, 7 questions about perceived behavioral control and 5 questions
of enabling factors. Validity and reliability of the questionnaire was determined
in a pilot study. Data were analyzed by SPSS software (version16) and using
descriptive and analytical statistics tests.
Results: 86% of the samples had favorable behavioral intentions, all of them
had desirable attitudes. 63 percent of them had favorable subjective norms
and 78 percent of them had favorable perceived behavioral control and 84.7
percent of them had favorable enabling factors. There were significant correlations between fruit and vegetable consumption behaviors with the intention,
perceived behavioral control and enabling factors based on the correlation coefficient and leaner regression Tests. Intention, perceived behavioral control
and enabling factors were predictors of fruits and vegetables consumption
among these students.
Conclusion: Intention, perceived behavioral control and enabling factors were
important predictors of fruit and vegetable consumption in these students.
Paper Type: Research Article.
Keywords: Fruit and vegetable consumption, theory of planned behavior, dormitory students
u Citation: Solhi M, Shirzad M. Situation of fruits and vegetables consumption
in dormitory female students based on the theory of planned behavior. Journal
of Health Literacy. Summer 2016; 1(2):129-136.
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وضعيت مصرف میوه و سبزیجات در دانشجویان دخترخوابگاهي
براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده

چکیده

مهناز صلحی
دانشیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت،
دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ايران ،تهران،
ایران.
محبوبه شیرزاد
* دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش بهداشت،
دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران،
ایران (نویسنده مسئول):
shirzad.mahboube@yahoo.com

تاریخ دریافت1393/11/13 :
تاریخپذیرش1394/04/23 :

زمینه و هدف :تغذیه غلط یکی از مهمترین عوامل خطرساز بیماریهای عروقی ،فشار خون ،دیابت و
چاقیست .هدف این مطالعه تعيين وضعيت مصرف میوه و سبزیجات در دانشجویان دختر خوابگاهي و
عوامل پيش بيني كننده آن براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده است.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی_تحلیلی که روی  300نفر از دانشجويان دختر خوابگاههای
دانشگاه علوم پزشکی تهران با روش نمونهگیری تصادفی انجام شد ،ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه
ای حاوی  13سوال دموگرافیک 42،سوال مصرف روزانه ميوه و سبزي 2،سوال قصد رفتاری 15،سوال
نگرش 5،سوال هنجارهای انتزاعی 7،سوال کنترل رفتاری درک شده و  5سوال عوامل قادر كننده بود که
اعتبار و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی کسب شد .دادهها در نرم افزار  spssنسخه  18با استفاده از
روشهای توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها 86 :درصد نمونه از قصد رفتاری مطلوب ،همه آنان از نگرش مطلوب 63 ،درصد از هنجارهای
انتزاعی مطلوب و  78درصد از کنترل رفتاری درک شده مطلوب و 84/7درصد از عوامل قادرکننده
مطلوب برخوردار بودند .براساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی میان رفتار مصرف
میوه و سبزی با قصد ،رفتار درک شده و عوامل قادرکننده همبستگی معنی دار به دست آمدو قصد
رفتاری ،کنترل رفتاری درک شده و عوامل قادر کننده پیشگویی کنندههای مصرف میوه و سبزی در این
دانشجویان بود.
نتیجهگیری :قصد رفتاری ،کنترل رفتاری درک شده و عوامل قادر کننده پیشگویی کنندههای مهم
مصرف میوه و سبزی در این دانشجویان هستند.
نوع مقاله :مطالعه پژوهشی.
کلیدواژهها :مصرف میوه و سبزیجات ،تئوری رفتار برنامه ریزی شده ،دانشجویان خوابگاهی.
 استناد:صلحی م ،شیرزاد م .وضعيت مصرف میوه و سبزیجات در دانشجویان دخترخوابگاهي براساس
تئوری رفتار برنامه ریزی شده .فصلنامه سواد سالمت .تابستان 1395؛.136-129 :)2( 1
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مصرف ميوه و سبزيجات و تئوري رفتار برنامه ريزي شده

امروزه نقش تغذیه در ارتقای سالمت و پیشگیری و درمان بسیاری
شه رنشینی و تغییر الگوی غذایی ،شیوع بیماریهای متاب ولیک

م رتبط باتغذیه ناسالم مانند بیماریهای عروق کرونری ،سرطان

معده ،روده ،دیابت و فشارخون میان جمعیت ای رانی افزایش
چشمگیری داشته است( .)2عدم مصرف مناسب میوه و سبزی

یکی از مشکالت تغذیه ای ناشی از نحوه زندگی است .ب راساس
توصی ههای سازمان جهانی بهداشت هر فرد باید روزانه پنج وعده

میوه و سبزی ( معادل  400گرم ) مصرف کند .افزایش مصرف
میوه و سب زیجات باعث کاهش 20درصدی خطر بیماریهای مزمن
م یشود( .)3ارتباط بین مصرف بیشتر میوه و سبزی و کاهش
خطر چاقی نیز به واسطه دانسیته پایین انرژی حاصل از مصرف

میوه و سبزی و محتوی فیبر و آب ف راوان م واد در میوه و سبزی
قابل توجیه است( .)4مصرف میوه و سب زیجات به می زان 5الی

 6بار در روز،خطر بروز سکته مغزی را حدود  30درصد کاهش

م یدهد .هر ن وبت اضافی مصرف میوه و سب زیجات در روز با 6

درصد کاهش خطر سکته مغزی ارتباط دارد( .)5گروه غذایی میوه و

سب زیجات بارها در مطالعات مختلف به عنوان مهم ت رین عامل در
پیشگیری از بیماریها معرفی شده است .سازمان جهانی بهداشت

در سال،2002مصرف کم این گروه م واد غذایی را یکی از 10علت
مهم مرگ و به صورت بالقوه ،مسئول ساالنه2/7میلیون مرگ در
جهان معرفی کرده است .با مصرف کافی میوه و سب زیجات(حداقل

 5واحد یا 400گرم در روز) م یت وان بروز بسیاری از بیماریها مثل

سرطانها به خصوص سرطانهای بخش فوقانی دستگاه گوارش،
بیماریهای اسکمیک قلب و سکته مغزی را کاهش داد( .)6در
مطالعات گوناگونی بر اهمیت مصرف میوه و سبزی اشاره شده

است منجمله،کاهش مصرف میوه و سبزی باعث کاهش خ واب
شبانه روزی م یگردد( .)7خطر ابتال به سرطان پروستات رابطه

معکوس با کل مصرف فیبر در رژیم غذایی دارد( .)8مصرف میوه

و سبزی باعث افزایش کلسترول خوب یا HDL (Lipoprotein

حمایت اجتماعی بر ب رنقش رفتارمصرف میوه و سبزی تاکید

شده است .)10(.ب راساس نتایج مطالعه ای که در زمینه ارتباط
بین مصرف میوه و سبزی و خطر ابتال به کارسینومای سلول

کلیوی در زنان  40تا  76ساله سو ئدی انجام گرفت ،مصرف زیاد
میوه و سبزی خطر ابتال به کارسینومای سلول کلیوی را کاهش

م یدهد( .)11مصرف زیاد میوه و سبزی باعث کاهش خطر سرطان
پستان م یگردد( .)12آگاهی صحیح ارتباط مستقیمی با رفتار

بهداشتی مصرف میوه سبزی دارد( .)13مصرف میوه و سبزی در
نوج وانی دارای اث رات مثبت بر در دوران بلوغ م یشود( .)14در

پژوهشی که در شهر ته ران صورت گرفت به این مهم منتج شد

که مهم ت رین باز دارنده مصرف میوه و سبزی ،م وانع اقتصادی و

مهم ت رین عامل تسهیل کننده کننده مصرف ،سه ولت دسترسی
است( .)15ارتباط معکوس معنی داری بین مصرف میوه و سبزی
با وزن و  BMIبه اثبات رسیده است( .)16دانشجویان خ وابگاهی

همزمان با شروع تحصیالت دچار تغیی رات اساسی درنحوه زندگی،

رفتارها و عادات غدایی م یش وند .تحقیقی که در زمینه تغذیه

دانشجویان در یکی از دانشگاههای ای ران صورت گرفته است ،نشان

داد وضعیت تغذیه دانشجویان ساکن خ وابگاه با تغذیه دانشجویان
غیر ساکن خ وابگاه متفاوت بوده و در دانشجویان ساکن خ وابگاه از

هنگام ورود به دانشگاه افت کیفیت تغذیه در نیمی از دانشجویان

مشهود است .همچنین با وجود نارسایی هایی در دریافت بعضی از

ریزمغذی ها ،وضعیت تغذیه ای دانشجویان غیرخ وابگاهی مطلوب

تر از دانشجویان خ وابگاهی است( .)17یکی از تئوریهای مطرح

در آموزش بهداشت تئوری رفتار ب رنامه ریزی شده است که توسط

فیشبن و آجزن در سال 1987مطرح شد .ب راساس این تئوری مهم
ت رین عامل پیش بینی کننده انجام یک رفتار قصد اف راد ب رای
انجام آن رفتار است.قصد خود تحت تاثیر نگرش نسبت به رفتار،

هنجارهای انتزاعی (فشارهای اجتماعی ب رای انجام یک رفتار )

وکنترل رفتاری درک شده (درجه سختی ویا آسانی انجام یک رفتار)
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مقدمه

)High Densityو این نیز به ن وبه خود باعث کاهش بیماریهای

131

132

نیست و با توجه به نوع رفتار و جمعیت مورد مطالعه متفاوت

انجام کار مانند ب رای من دش وار است که حداقل روزی  5بار میوه و

سب زیجات در دانشجویان دختر خ وابگاهي دانشگاه علوم پزشکی

سب زیجات استفاده کنم ،خ رید میوه و سبزی کاری دش وار است)5 ،

است( .)18هدف این مطالعه تعیین وضعيت مصرف میوه و

سب زیجات استفاده کنم ،ب رای من دش وار است که در خ وابگاه میوه و

ته ران و ع وامل پيش بيني كننده آن ب راساس تئوری رفتار ب رنامه

سوال م ربوط به ع وامل قادر کننده (از نظر اقتصادی ت وانایی خ رید

در ط راحی مداخالت ارتقایی در زمینه بهبود وضع مصرف میوه و

نداشتن ،نداشتن محل کافی ب رای نگهداری میوه و سبزی) .مقیاس

ریزی شده در سال تحصیلی  92-93است .یافتههای این مطالعه
سب زیجات در دانشجویان دختر مورد بررسی کاربرد دارد.

مواد و روشها

را نداشتن ،در دسترس نبودن ،وقت خ رید نداشتن ،وقت شستشو را

لیکرت پنج تایی ب رای پاسخ به سواالت بکار رفت و حداقل و

حداکثر امتیاز درسواالت قصد  2تا ،10درسواالت نگرش  15تا

 ،75در سواالت هنجارهای انتزاعی 5تا  ،25در سواالت ع وامل

این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی روی  300نفر از دانشجویان ساکن

قادرکننده  5تا 25و کنترل رفتاری درک شده 7تا 35است.

 92انجام شد حجم نم ونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نم ونه

و پایایی آن از طریق آزمون مجدد در یک مطالعه مقدماتی

خ وابگاههای دانشگاه علوم پزشکی ته ران در سال تحصیلی -93

کوک ران با مشخص بودن تعداد جامعه و استفاده از انح راف معیار
ب راساس مطالعه مقدماتی روی  10نفر از دانشجویان خارج از
نم ونهگیری تعیین و روش نم ونهگیری تصادفی بود .معیار ورود
به مطالعه ،دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ته ران ،ساکن خ وابگاه،

م ونث و رضایت ب رای شرکت در تحقیق و معیارخروج عدم
تمایل به ادامه مطالعه بود ،ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه

ای مشتمل بر این م وارد است 13 :سوال دموگ رافیک (سن،
رشته تحصیلی،ترم تحصیلی،تعدادکل فرزندان خان واده ،وضعیت
تاهل،شاغل بودن،شغل والدین،در قید حیات بودن یا نبودن

والدین،وضع درآمد،وزن و قد)42،سوال درباره می زان مصرف میوه

اعتبار پرسشنامه با استفاده از آزمون محتوا (پانل اساتید)

روی ده نفر نمونه مشابه کسب شد .ضریب همبستگی بدست
آمده ( )rدر همه سازههای تئوری رفتار برنامه ریزی شده بیش

از 0/75بود .دادهها در نرم افزار  SPSSنسخه  18با استفاده از
روشهای توصیفی( تعداد ،درصد میانگین و انحراف معیار) و
تحلیلی (آزمونهای کای دو ،آنالیز واریانس ،ضریب همبستگی
پیرسون و رگرسیون خطی) تجزیه و تحلیل شد.

یافتهها

میانگین و انح راف معیار سن دانشجویان مورد بررسی 2/099

21±بود .بیشتر آنها در ترم  4تا  8در حال تحصیل بودند و

و سبزی در روز 2،سوال در زمینه قصد رفتاری (قصد دارم در یک

درآمد خان واده ق ریب به اتفاق دانشجویان بیشتر از یک میلیون

و م یخ واهم در یک ماه آینده حداقل روزی  5بار در روز میوه و

1تا3فرزند بود 77/7 .درصد دانشجویان 0تا 3بار در روز سبزی و

ماه آینده حداقل روزی  5بار در روز میوه و سب زیجات استفاده کنم

سب زیجات استفاده کنم) 15 ،سوال م ربوط به نگرش (شامل مزایا

و معایب مصرف میوه و سبزی) 5،سوال م ربوط به هنجارهای

انتزاعی (مسئول تغذیه خ وابگاه  /استاد  /دوستان  /همکالسی
 /والدین ازمن م یخ واهند که حداقل روزی  5واحد از میوه و

سب زیجات یا غذاهای حاوی میوه و سبزی استفاده کنم) 7،سوال

تومان بود .تعداد کل فرزندان خان واده در 50/7درصد دانشجویان

48/3درصد آنها  0تا  2بار میوه در روز مصرف م یکردند.

میانگین

و

انحراف

معیارهای

دفعات

مصرف

میوه ،1/52±0/46دفعات مصرف سبزی 1/65±0/93بود.
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می باشد .سهم ه ریک از این ع وامل در پیش بینی رفتار ثابت

م ربوط به کنترل رفتاری درک شده (درباره درجه سختی یا آسانی

133
متغیر

%1/7

%9/3

%10/7

%23/7

%54/7

تحصیالت مادر

%3

%22

%11

%34/7

%29/3

توان بخشی

تغذیه

پرستاری و مامایی

%30/7

%13/7

%43

%0/03

%12/3

شغل پدر

بیکار/خانهدار

کارگر

کارمند

آزاد

بازنشسته

سایر

%0

%2/7

%24/7

%33/7

%35

%4

شغل مادر

%76

%0

%13/3

%1/7

%6/7

%2/3

رشته تحصیلی

پزشکی و رادیولوژی بهداشت و علوم پایه

 27درصد دانشجویان مورد بررسی در روز سبزی مصرف نمی
کردند و 50/7درصد یک تا سه بار در روز سبزی مصرف

میکردند 26/3 .درصد دانشجویان مورد بررسی در روز میوه

مصرف نمی کردند و  38درصد سه تا پنج بار در روز میوه مصرف

میکردند.جدول(.)2

جدول .3بررسی همبستگی رفتار مصرف میوه و سبزی با سازههای
تئوری رفتار برنامه ریزی شده دردانشجویان مورد بررسی
سازهها
قصد رفتاری

آزمون ضریب مصرف میوه در
روز
همبستگی پیرسون
p.value
r

جدول .2فراوانی نسبی مصرف سبزی و میوه در دانشجویان مورد
بررسی ()n = 300
بار در روز

درصد مصرف سبزی

درصد مصرف میوه

عدم مصرف
1-3
3-5
بیشتر از  5بار

27
50/7
20
2/3

26/3
38
30/7
5

میانگین و انحراف معیار قصد رفتاری ،7/62+1/68

نگرش  ،63/87 ±6/5هنجارهای انتزاعی ،15/01 ±4/13

نگرش
هنجارهای انتزاعی
کنترل رفتاری درک
شده

0/271

0/0001
0/235

**

p.value

0/182

0/410

r

0/077

0/048

p.value

0/155

0/054

r

0/082

0/112

p.value

0/0001

0/0001

r
عوامل قادرکننده

0/0001
**

مصرف سبزی
در روز

p.value
r

0/283

**

0/0001
0/234

**

0/350

**

0/004
0/166

**

* P > 0 /01* * ،p>0/05

عوامل قادر کننده  16/65 ±3/48و کنترل رفتاری درک

همچنین آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین دفعات

مطلوب100،درصد دانشجویان نگرش مطلوب 63 ،درصد

مثبت به مقدار  0/15نشان داد( .)p=0/006بدین صورت که

رفتار درک شده مطلوب و 84/7درصد آنها عوامل قادر کننده

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود آزمون رگرسیون

براساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون میان قصد رفتاری،

همبستگی معنی دار با مصرف روزانه میوه ( قصد ،کنترل رفتاری

شده  18/16 ±3/75بود86 .درصد دانشجویان قصد رفتاری

مصرف سبزی در روز و سن دانشجویان مورد بررسی همبستگی

دانشجویان هنجارهای انتزاعی مطلوب78 ،درصد دانشجویان

در دانشجویان با سن باالتر دفعات مصرف میوه بیشتر بود.

مطلوب داشتند.

خطی نشان داد از بین سازههای مدل قصد رفتاری دارای

کنترل رفتاری درک شده و عوامل قادر کننده با مصرف میوه و
سبزی رابطه معنی دار به دست آمد(.جدول .)3

درک شده و عوامل قادر کننده ) میباشد .سازه قصد به تنهایی

قادر به پیشگویی کنندگی  0/31از رفتار مصرف روزانه میوه
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رگرسیون خطی میزان پیش بینی کنندگی تغییرات مصرف روزانه

با یافتههای مطالعات  )20(kothe ,)19(Brujinهمسویی دارد.

دو سازه کنترل رفتاری درک شده و عوامل قادر کننده به مدل

میوه به 0/42رسید ).(R2= 0.42, F=13.07, p.value=.001

به اندازه توصیه شده میوه و سبزی مصرف نمی کردند .این نتیجه
بنابراین برنامه ریزی مداخالت ارتقایی در این زمینه

همچنین با کاربرد این آزمون از بین سازههای مدل قصد رفتاری

ضروریست.

رفتار درک شده ،عوامل قادر کننده) سازه قصد به تنهایی قادر

شده ،قصد فرد برای انجام ر فتار بهداشتی میباشد در این مطالعه

دارای همبستگی معنی دار با مصرف روزانه سبزیجات (قصد،
به پیشگویی کنندگی 0/44از رفتار مصرف روزانه سبزیجات

یکی از سازههای بسیار تاثیر گذار در تئوری برنامه ریزی

میان قصد با مصرف میوه و سبزی رابطه معنی دار به دست آمد .این

است) .(R2= 0.44, F=18.1, p.value=.001با وارد کردن

یافته با مطالعات انجام شده دیگر همخوانی دارد( .)21بنابراین

مدل رگرسیون خطی میزان پیش بینی کنندگی تغییرات مصرف روزانه

باید روی ایجاد قصد تاکید شود .در این بررسی میان کنترل

متغیرهای کنترل رفتاری درک شده و عوامل قادر کننده )=(R2به

در طراحی مداخالت ارتقایی در این زمینه برای این دانشجویان

سبزیجات به0/ 53رسید)(R2= 0.53, F=27.3, p.value=.001

رفتاری درک شده با مصرف میوه و سبزی رابطه معنی دار مشاهده

جدول .4نتایج رگرسیون خطی بین رفتار مصرف میوه و سبزی با
سازههای مدل قصد رفتاری در دانشجویان مورد بررسی

طراحی مداخالت ارتقایی در این زمینه برای این دانشجویان باید

سازهها

R2

رفتار مصرف روزانه میوه*

0/31

رفتار مصرف روزانه میوه**

0/42

قصد

B
0/17

SE
0/04

Beta
0/34

P
0/001

کنترل رفتاری درکشده

0/16

0/02

0/28

0/01

عوامل قادرکننده

0/15

0/02

0/17

0/03

0/21

0/03

0/45

0/001

0/44

قصد
رفتار مصرف روزانه سبزی****

روی ایجاد کنترل رفتاری درک شده کار شود .در این مطالعه

میان عوامل قادر کننده با مصرف میوه و سبزی نیز رابطه معنادار

بدست آمد .اکثر دانشجویان خرید وآ ماده سازی سبزی و میوه در
خوابگاه را دشوار میپنداشتند و موانع موجود را از جمله نداشتن

قصد

رفتار مصرف روزانه سبزی***

شد که با نتایج مطالعه  Bogresهمسان است .)22(.بنابراین در

0/53

قصد
کنترل رفتاری درکشده

0/19

0/02

عوامل قادرکننده

0/12

0/02

0/0001 0/37
0/12

0/04

)* (R2= 31/0, F=21/9, p.value=0001/0
)**(R2= 42/0, F=07/13, p.value=01/0
)*** (R2= 44/0, F=1/18, p.value=001/0
)**** (R2= 53/0, F=2/37, p.value=0001/0

بحث

وقت خرید ،دور بودن مراکز خرید میوه وسبزی و مانند آن ذکر

کردند .در مطالعه دیگری که در شهر تهران صورت گرفت مهم
ترین باز دارنده مصرف میوه و سبزی ،موانع اقتصادی و مهم ترین

عامل تسهیل کننده کننده مصرف سهولت دسترسی بیان شد(.)15
با توجه یافته مطالعه حاضر در طراحی مداخالت ارتقایی برای

بهبود وضع مصرف میوه و سبزیجات در این دانشجویان برای

عوامل قادر کننده برنامه ریزی کرد.

در این بررسی بین دفعات مصرف سبزیجات در روز و سن

دانشجویان همبستگی مثبت مشاهده شد بدین صورت که در

دانشجویان با سن باالتر دفعات مصرف میوه بیشتر بود .البته مقدار

در این مطالعه که با هدف تعیین وضع مصرف میوه و سبزی در

ضریب همبستگی بدست آمده خیلی کم اس و قابل مالحظه نیست.

در سال  92-93انجام شد ،اگر چه اکثر دانشجویان مورد مطالعه

برنامه ریزی شده با مصرف روزانه میوه ،سازه قصد به تنهایی قادر

دانشجویان دختر ساکن خ وابگاههای دانشگاه علوم پزشکی ته ران

براساس آزمون رگرسیون خطی از بین سازههای تئوری رفتار
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 درنهایت براساس نتایج این مطالعه انجام مداخله.این مطالعه است

. از رفتار مصرف روزانه میوه بود0/31 به پیشگویی کنندگی

براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده برای ارتقائ مصرف میوه

با وارد کردن دو سازه کنترل رفتاری درک شده و عوامل قادر

پسران دانشجوی ساکن خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی تهران

 همچنین با کاربرد این آزمون.رسید0/ 42 مصرف روزانه میوه به

و سبزیجات در دانشجویان مورد بررسی و انجام مطالعه مشابه در

.و مقایسه با یافتههای این مطالعه پیشنهاد میشود
نتیجهگیری

مصرف میوه و سب زیجات در دانشجویان مورد بررسی مطلوب

نیست و تئوری رفتار ب رنامه ریزی شده در تعیین علل موثر در

.مصرف میوه و سب زیجات در این دانشجویان کمک کننده است

با توجه به نتایج بدست آمده ط راحی مداخله آموزشی ب رای ارتقاء

وضعیت مصرف میوه و سب زیجات در این دانشجویان پیشنهاد

.م یشود

سپاسگزاری

این مقاله حاصل پروژه کار آموزی در مقطع کارشناسی بهداشت
 نویسندگان از مسئوالن خ وابگاههای دانشجویان.عمومی است

دختر دانشگاه علوم پزشکی ته ران و دانشجویان شرکت کننده در
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