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 چکیده

 یادحجم ز یلدله بو  کنند یاستفاده م یفور یغذاها ی، ازدر رشته علوم پزشک یلتحص یرغمعل یپرستار یاندانشجو  مقدمه و هدف:

 ینارتباط ب یینتع مطالعه، ینهدف از ا هستند.یک فول یدهمچون اس یمهم یهایمغذ یزمستعد کاهش ر یو دروس تئور یکارآموز
تهران  یواحد علوم پزشک یدانشگاه آزاد اسالم یپرستار یکارشناس یاندر دانشجو یسرم یکفول سیدبا سطح ا یفور یمصرف غذاها

 .باشد می

 یپرستار یکارشناس یاننفر از دانشجو 100 یبر رو 1394دوم سال  یمهبود که در ن یفیمطالعه توص یکمطالعه حاضر  روش کار:

 آوریجمع روش انجام شد. در دسترس وارد مطالعه شده بودند، یریتهران که به روش نمونه گ یواحد علوم پزشک یدانشگاه آزاد اسالم
در  ییمصرف و عادات غذا یزانو پرسشنامه محقق ساخته م یشناخت یتالعات جمعاط پرسشنامه یقها از طر داده بود. یها خودگزارش داده

 مستقل،t ی و آزمونها یفیو آمار توص SPSS20از نرم افزار  هاداده یزجهت آنال خون بدست آمد. یشو آزما یفور یارتباط با غذاها
ANOVA استفاده شد. یرسونو پ 

 یمصرف غذاها یزانم ینب یمعنادار یمنف یرابطه آمار % مذکر بودند.44نث و ؤاز افراد مورد پژوهش م %56نشان داد  یجنتا :ها یافته

افراد در ارتباط با مصرف  ییعادات غذا ینب یمعنادار یرابطه آمار (. P<05/0) وجود داشت یسرم یکفول یدبا سطح اس یو فور یحاضر
 (.P= 57/0وجود نداشت ) یسرم یکفول یدبا سطح اس یفور یغذاها

را  یپرستار یاندر دانشجو یفور یو مصرف قابل توجه غذاها یسرم یکفول یدکم سطح اس یزانمطالعه حاضر م یجنتا :گیری یجهنت

نتیجه آزمایش فوالت  مکمل های حاوی اسید فولیک طبق نسبت به غذاهای آماده، استفاده ازارتقاء سطح آگاهی و نگرش  نشان داد.
 .دانشجویان پرستاری الزم استدر مصرف غذاهای آماده کاهش میزان دستور پزشک و  سرم و

 ، تهرانیپرستار ی، دانشجویانسرم یکفول ی، اسیدفور یغذاها :ها یدواژهکل

 مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

 1399 بهار، 1شماره   ،7دوره      
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  یپرستار یاندر دانشجو یسرم یدفولیکبا سطح اس یفور یارتباط مصرف غذاها یبررسو همکاران/  نقی بیرانوند

 

1399، بهار 1، شماره 7/ دوره یرفتج یمجله دانشگاه علوم پزشک  

 مقدمه 
 کار، یلاز قب ییها یتامروزه با وجود فشارها و محدود

و نداشتن زمان  یاجتماع هاییتمسئول ی،خانوادگ یهایتمسئول
خود را  یغذا یو تالش کمتر یشترافراد با سرعت ب ی،کاف

 (.1کنند ) ییجوصرفه یتا در زمان و انرژ کنند یآماده م
حل  هرا یک یی،به عنوان وعده غذا یفور یغذاهااستفاده از 

(. مصرف 2کند ) یپر مشغله فراهم م یها خانواده یساده برا
-مصرف یشترمشاغل وجود داشته و ب یآماده در تمام یغذاها

 یاستفاده از غذاها یلو کمبود وقت را دل یگرفتار کنندگان،
 (. بر اساس مطالعات صورت گرفته،3کنند ) یآماده عنوان م

مجرد  جوان، دافرا یفور یقشر مصرف کننده غذاها یشترینب
و بخصوص  یاندانشجو ین(. همچن4و دانشجو هستند )

و مصرف  ییمستعد عادات بد غذا یعلوم پزشک یاندانشجو
  (.5) باشند میآماده  یغذاها
کلسترول  یشتوان به افزا یغذاها م ینجمله عوارض ا از
ها سرطان ینوع دو و برخ تدیاب ی،عروق یقلب یهایماریب خون،

غذاها احتمال سکته  یننمک موجود در ا ینهمچن اشاره کرد.
محققان  یبرخ یدهاگرچه به عق دهد. یم یشرا افزا یو مغز یقلب

مطالعات  ماا ندارد، یچاق یدمیدر اپ یها نقش ت فودمصرف فس
 ی(. آنم6غذاها را اثبات کرده اند ) ینمختلف نقش چاق کننده ا

در  یژهمشکل عمده در سراسر جهان و بو یک یا یهتغذ
فقر آهن  یاگرچه کم خون در حال توسعه است. یکشورها

 ییهایتامینکمبود و یاست ول یا یهتغذ یعلت کم خون ینرتیعشا
 شوند. یم یخون مباعث ک یزن یکفول یدو اس B6، B12همچون 

و  یها و امالح معدنیتامینو ها شامل یمغذ یزر) هایمغذ یزر ینا
تز سن (است ها کمبدن به آن یازهستند که ن ییمواد غذا
 یرغ یاسنتز آن و  یشتوسط افزا یمرا به طور مستق ینهموگلوب

(. 7) دهند یقرار م یرثأجذب آهن تحت ت یشتوسط افزا یممستق
 یداز فقر آهن و اس یناش یهایروز افزون کم خون یشبا افزا

از  یاصالح سبک زندگ نقش ی؛ماد زیادبار  تحمیل یک،فول
 .(8)از قبل شده است  بیشتر تغذیهجمله 
 ،شدانجام  و همکاران Bailey  که توسط یا در مطالعه 

 یآماده به بخش قابل توجه یغذاها یجکه ترو گردید مشخص
اساس فوالت  یناست و بر همشده یلافراد تبد ییغذا یماز رژ

زان فوالت در یم شد کهنشان داده و  یریها اندازه گموجود در آن
 در مطالعه ینهمچن .است ییندر سطح پا یارآماده بس یغذاها

Bailey  به  یکاییکه کودکان آمر یدو همکاران مشخص گرد
 کنند یاستفاده م یکفول یداس یحاو یهااز مکمل یکم یزانم

که  یدمشخص گرد یز(. در مطالعه شادنوش و همکاران ن9)
زوال  یماریبا ب یکفول سیدو ا B12 یتامینکم و یزانم یافتدر

 (.10) ارتباط داردعقل 
 یپرستار یانخصوص دانشجوهب یعلوم پزشک یاندانشجو
 یدمهم از جمله اس یهایمغذ یزفاقد ر ییغذا یممستعد رژ

در  یکم خون یجادباعث ا یکفول یدهستند و کاهش اس یکفول
 .گذارد یم یرثأت یعصب -یبر روند شناخت می شود و دراز مدت

ارتباط مصرف  یبه بررس یپژوهش یچتاکنون ه ینکهتوجه به ابا 
 یاندر دانشجو یکفول یداس یبا سطح سرم یفور یغذاها
ارتباط  ییننپرداخته است، لذا پژوهش حاضر با هدف تع یپرستار

در  یسرم فولیک یدبا سطح اس یفور یمصرف غذاها
 یواحد علوم پزشک یدانشگاه آزاد اسالم یپرستار یاندانشجو

 تهران انجام شد.

 روش کار
از  یرینمونه گ بود. یهمبستگ یفیاز نوع توص مطالعه حاضر

از جامعه در دسترس دانشکده  یپرستار یاندانشجو ینب
تهران که  یواحد علوم پزشک یدانشگاه آزاد اسالم یپرستار

 یندر ا انجام شد. به شرکت در پژوهش را داشتند، یلتما
 ینکرد و از ب یمعرف یانپژوهشگر خود را به دانشجو مطالعه،

دوم سال  یلیتحص یمسالدر ن یپرستار یکارشناس انشجویاند
ها بصورت  ورود به مطالعه را داشتند، نمونه یارهایکه مع 94-95

پژوهش طبق  ینحجم نمونه در ا در دسترس انتخاب شدند.
کان نفر در نظر گرفته شد که با توجه به ام 96 یرفرمول ز

 مقداردر مطالعه حاضر   ید؛نفر محاسبه گرد 100ها  نمونه یزشر
 (. 11) در نظر گرفته شد 5/0برابر  Pو مقدار  05/0آلفا  

 

از هر  یپرستار یاندانشجو ورود به مطالعه شامل: معیارهای
به  اشتغال ،کامل جهت شرکت در پژوهش یترضا ،دو جنس

تهران و  یواحد علوم پزشک یدر دانشگاه آزاد اسالم یلتحص
 .دانشجویان بود یلحداقل دو ترم از تحصسپری شدن 

شرکت در  یبرا یلعدم تما خروج از پژوهش شامل: یارهایمع
 یهاو تفاوت یروان-یمشکالت شناخته شده روح پژوهش،

پرسشنامه  یقپژوهش از طر یها داده بود. یاندانشجو یفرهنگ
 قد، سن، جنس،) یشناخت یتاطالعات جمع شامل خود ساخته

 هل،أت وضعیت یلی،تحص ترم ،(BMI) 1یتوده بدن یهنما وزن،

                                                           
1
 Body Mass Index 
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 یزانپرسشنامه م و (الکل و یگارس مصرف اشتغال، ی،محل زندگ
 شد. یآورجمع یفور یدر ارتباط با غذاها ییعادات غذا مصرف

مورد از اقالم  9شامل  ییمصرف مواد غذا یزانپرسشنامه م
در صورت مصرف ) مصرف ینهدو گز یکه دارا یفور یغذاها

 ینهمچن. و عدم مصرف بود (چندبار در روز، هفته، ماه و سال
 یکرتسوال با پنج درجه ل 26شامل  ییپرسشنامه عادات غذا

بندرت در مورد من صدق  کند، یدر مورد من صدق نم )اصالً
اوقات در مورد  یشترب کند، یدر مورد من صدق م معموالً کند، یم

جهت  کند( بود. یدر مورد من صدق م یشههم کند، یمن صدق م
مورد استفاده از اعتبار محتوا استفاده  یها پرسشنامه ییروا یینتع

دانشکده  یدنفر از اسات 6که پرسشنامه توسط  ورتص ینبه ا شد؛
نفر متخصص  2 ی،دانشکده پزشک یدنفر از اسات 2 ی،پرستار

 ینهمچن قرار گرفت. ییدأمورد ت یهنفر کارشناس تغذ 1و  یهتغذ
اطالعات از روش آزمون  یابزار گرد آور یاییپا یینتع یبرا

مورد  یها صورت که پرسشنامه ینبه ا مجدد استفاده شد؛
 یلپژوهش تکم یها توسط افراد واجد مشخصات واحد تفادهاس

و  یدگرد یلتکم افراد مجدداً ینشد و پس از ده روز توسط هم
 یبضر قرارگرفت. یلو تحل یهمورد تجز یجنتا ینب یهمبستگ
  .یداحراز گرد %93کرونباخ  یبا آلفا یجنتا ینب یهمبستگ

مورد  افراداز  ینامه کتب یترضا فوالت، یشانجام آزما قبل از
و اهداف پژوهش  یتدر مورد اهم ینهمچن پژوهش اخذ شد؛

 سطح فوالت سرم یشسپس آزما .یدارائه گرد یکاف یحاتتوض
 ناشتا، یدینمونه خون ور یترل یلیم 5( با یسرم یکفول ید)اس

 توسط و پس از انجامانجام شد  یشگاهتوسط کارشناس آزما
غلظت مورد تأیید قرار گرفت.  یپزشک متخصص خون شناس

و  یدکمبود شد یترل یلینانوگرم در م 5/0فوالت سرم کمتر از 
 5/17تا  5/1کمبود متوسط و  یترل یلینانوگرم در م 5/1 تا 5/0

 یریگاندازه در نظر گرفته شد. یعیطب یترل یلینانوگرم در م
و با  Radio Immune Assayفوالت سرم به روش 

 (.12انجام شد ) ICNساخت کارخانه   Simul TRACیتک

 تحلیل آماری و  تجزیه

و  SPSS20داده ها از نرم افزار  یلو تحل یهتجزجهت 
تفاوت  یجهت بررس .یداستفاده گرد یفیآمار توص یهاروش
از آزمون  یکدموگراف یرهایفوالت سرم با متغ یزانم یآمار

 یمنظور بررسه ب ینهمچن مستقل استفاده شد. t یاستنباط
و عادات  یفور یمصرف غذاها یزانسرم با م تفوال ینارتباط ب

تمام حاالت  .یداستفاده گرد یرسونپ یهمبستگ یباز ضر ییغذا
آزمون شفه  یلهوسه ها بیانگینم یکبه  یک یسهمختلف مقا
 شد.در نظر گرفته  05/0دار  یسطح معنانجام شد. 

 یجنتا
مورد  یپرستار یاننفر از دانشجو 100پژوهش  یندر ا

از  % 66 مطالعه حاضر، یجبا توجه به نتا قرار گرفتند. یبررس
 یان% دانشجو57و  هلأمت %30 ،مجرد %70،نثؤم یاندانشجو

 همچنین نداشتند یگریدفقط مشغول به تحصیل بودند و شغل 
به ها % آن14% و 10فقط کردند و  یم ندگیها با خانواده زآن %58

 یارو انحراف مع یانگینم کردند. یو الکل مصرف م یگارسترتیب 
 و 89/1±92/2 یببه ترت هفته در و الکل یگارمصرف س

هشت و  ترم یان( از دانشجو%7درصد ) کمترین .بود 25/5±2/6
  ( ترم هفت بودند.%29درصد ) یشترینب

 یپرستار یاندر دانشجو یمصرف یفور ینوع غذاها یشترینب
 یپرستار یان% از دانشجو 91جات بود که یرینیمورد پژوهش، ش

 ینیزم یبو سپس س یناماکار یو در رده بعد کردند یمصرف م
% از افراد  83% و  87توسط  یبسرخ کرده قرار داشت که به ترت

مصرف  عدادت یانگیناز نظر م بود.مصرف مورد مورد پژوهش 
کرده سرخ ینیزم یبو س یناجات، ماکاریرینیمصرف ش یانه،ماه

 .(1بود )نمودار  یشترب یهنسبت به بق یزن
 

 
 یاندر دانشجو یفور یمصرف غذاها یتدرصد وضع .1نمودار 

 شمورد پژوه یپرستار

یت، جنس از نظر مدر سطح فوالت سر یمعنادار یتفاوت آمار
و  یخونسابقه کم الکل، ی، مصرفنحوه زندگ هل،أت وضعیت
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 یتفاوت آمار .(<05/0P) کار دانشجو وجود نداشت یتوضع
مصرف  یتدر سطح فوالت سرم با توجه به وضع یمعنادار

 یبطور (،=001/0P) وجود داشت یپرستار یاندانشجو یگارس
 اریبصورت معناد یگاریس یانکه سطح فوالت سرم دانشجو

 یتفاوت آمار ینهمچن بود. یگاریس یرغ یانکمتر از دانشجو

در  یخون در سطح فوالت سرم با توجه به سابقه کم یمعنادار
 یبطور (،>003/0P) وجود داشت یپرستار یانخانواده دانشجو

که در خانواده آنها  یانیر دانشجوکه سطح فوالت سرم د
بود  شجویانیکمتر از دان یوجود داشت بصورت معنادار یخون کم

 (.1وجود نداشت )جدول  یخونکه در خانواده آنها کم

 یپرستار یاندانشجو یکسطح فوالت سرم بر اساس اطالعات دموگراف یارو انحراف مع یانگینم. 1جدول

 
کمتر از  ی،پرستار یان% از دانشجو53سطح فوالت سرم در 

 2که  بود(  یترل یلینانو گرم در م 5/17تا  5/1محدوده نرمال )
کمبود متوسط داشتند. ( %51)نفر  51و  یدکمبود شد (%2) نفر

سطح  یانگینمطالعه نشان داد که م ینا های یافته ینهمچن
 رشرکت کننده د یپرستار یانفوالت سرم در کل دانشجو

رابطه  (.2بود )جدول  51/5 یاربا انحراف مع 94/5پژوهش 

و  یحاضر یمصرف غذاها یزانم ینب یمعنادار یمنف یآمار
( با سطح فوالت یسوخار یگوو م ی، ماهجز ناگت مرغ )به یفور

 یمصرف غذاها یزانم یشبا افزا یعنی(؛ p <05/0) دیده شد
 (.3)جدول  یافتسطح فوالت کاهش  ی،و فور یحاضر

 

 

P- value 

 
 tآزمون 

 مستقل

 انحراف  ± میانگین

 معیار
 متغیر  )درصد( تعداد

944/0 07/0 
 مرد %(34)  34 89/5 ± 81/5

 جنس
 زن %(66) 66 97/5 ± 39/5

918/0 103/0 
 مجرد %(70) 70 91/5 ± 4/5

 وضعیت تاهل
 متأهل %(30) 30 03/6 ± 85/5

001/0 1/4 
 بله %(10) 10 1/ 92/2±89

 مصرف سیگار
 خیر %(90) 90  55/5±35/6

854/0 185/0 
 بله %(14) 14 52/5±2/6

 مصرف الکل
 خیر %(86) 86 54/5±9/5

973/0 034/0 
کم خونی  سابقه بله %(7) 7 47/6±01/6

 خیر %(93) 93 94/5±47/5 دانشجو

003/0 35/3 
سابقه کم خونی  بله %(14) 14 82/3±52/2

 خیر %(86) 86 5/6±55/5 در خانواده

653/0 545/0 
 بله %(43) 43 33/5±43/5

 وضعیت کار
 خیر %(57) 57   69/0±28/6

232/0 
 

 

23/1 

 
 

 با خانواده %(58) 58 57/5±38/5
 نحوه زندگی

 در خوابگاه %(42) 42 39/5±72/6
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 مورد پژوهش یپرستار یانفوالت سرم دانشجو یزانم یمطلق و نسب یفراوان یعتوز .2جدول

 
 

 
 
 

 
 

 مورد پژوهش یپرستار یاندر دانشجو یانهماه یفور یمصرف غذاها یزانفوالت سرم با م یزانم یهمبستگ .3جدول

 P-value ضریب همبستگی تعداد متغیر

 01/0 -257/0 100 همبرگر و انواع آن

 0001/0 -368/0 100 سوسیس، کالباس و ژامبون

 235/0 -12/0 100 ناگت مرغ، مرغ بریان

 064/0 -186/0 100 ماهی و میگو سوخاری

 0001/0 -384/0 100 کرده زمینی سرخ چیپس، سیب

 0001/0 -401/0 100 انواع پیتزا

 039/0 -207/0 100 یناماکارانواع پاستا و 

 0001/0 -342/0 100 جات شیرینی

 041/0 -205/0 100 سس مایونز

 

 بحث
درصد از  53نشان داد که کمبود فوالت سرم در  حاضریافته 

مسعود و همکاران در مطالعه خود  دارد.افراد مورد پژوهش وجود 
به این نتیجه رسیدند که میانگین سطح سرمی اسید فولیک در 

بود که نسبت به  40/8کمیک سیبه سکته مغزی ابیماران مبتال 
  .(13) انگین فوالت در مطالعه حاضر بیشتر بودمی

دختر دانشگاه علوم بررسی وضعیت اسید فولیک در دانشجویان 
از  %8/63و  %7/32،% 5/3پزشکی شهید بهشتی نشان داد که 

اسید خفیف و طبیعی  دانشجویان به ترتیب دچار کبود شدید،
وزن و  قد، ،بودند و همبستگی معناداری بین فوالت سرمفولیک 

BMI که با نتایج مطالعه حاضر همسو بود بطوری  وجود نداشت
از دانشجویان مورد  %47و % 51، %2که در مطالعه حاضر 

 خفیف و طبیعی بودند پژوهش به ترتیب دچار کمبود شدید،
همچنین سطح فوالت سرم در مطالعه حاضر کمتر از . (14)

که به  همکاران بودو Shiliang  مطالعهدست آمده در ه مقدار ب
بررسی تقویت مواد غذایی با اسید فولیک جهت پیشگیری از 

در  (.15) سال پرداختند 19-44عصبی در زنان نقص لوله 
و همکاران که به بررسی میزان فوالت سرم  Bazhan مطالعه 

 درصد تعداد فوالت سرم)نانوگرم/ میلی لیتر(

 2 2 0تا   49/0
 51 51 5/0تا  4/1
 47 47 5/1تا  5/17

 100 100 کل
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در در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداختند، 
% کمبود متوسط داشتند و در 3/32کمبود شدید و % 5/3مجموع 

شتند که % کمبود متوسط دا51% کمبود شدید و 2مطالعه حاضر 
 .(16) % مرد بودند18% زن و  35

با توجه به اینکه در اکثر  توان گفت در تبیین این یافته می
مطالعات انجام شده و همچنین در مطالعه حاضر میزان اسید 

بنابراین  نرمال بود،فولیک سرمی در سطحی کمتر از سطح 
خصوص قشر ه کاهش این ریز مغذی مهم در افراد جامعه و ب

تواند به علت  د که این کاهش میتحصیل کرده احساس می شو
البته عدم  کاهش مصرف رژیم غذایی حاوی اسید فولیک باشد،

تواند از علل کاهش فولیک اسید ذکر  هم می ها مصرف مکمل
 د فرد را مستعد افسردگی،توان کاهش اسید فولیک می شود.

تواند  و فراموشی نماید که این عوارض میکاهش قدرت تمرکز 
در روند تحصیلی و موفقیت دانشجویان پرستاری که اعظم زمان 
دوره دانشجویی خود را صرف مطالعه دروس و رفتن به 

لذا انجام مطالعات  اختالل ایجاد کند. ،دکارآموزی می کنن
بیشتر در واحدهای مختلف و با حجم نمونه  تکمیلی
 رسد. های علوم پزشکی ضروری به نظر می دانشگاه

دیگر یافته پژوهش حاضر این بود که مصرف غذاهای فوری 
به  در دانشجویان پرستاری زیاد است و از بین غذاهای فوری

نی و سیب زمینی سرخ کرده بیشترین اماکار جات، ترتیب شیرینی
بختیاری و همکاران مصرف را بین دانشجویان پرستاری دارد. 

در پژوهش خود گزارش کردند که مصرف غذاهای آماده در 
در پژوهشی که سال  (.5) دانشجویان علوم پزشکی زیاد است

، شددر اروپا انجام و همکاران   El Ansariتوسط 2012
چیپس و  ها،کیک اغلب از شیرینیها، جویان بلغارستانیدانش

در پژوهش فراهانی و  (.17) کردند استفاده می غذاهای آماده 
بیشترین مصرف غذاهای فوری در دانشجویان به  ،همکاران

 (.18) همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده بود ترتیب پیتزا،
در را پور و همکاران بیشترین میزان غذاهای آماده بیرانوند
سوسیس و کالباس گزارش  سمبوسه،مطالعه  کنندگانشرکت
مشخص شد ان و همکار Sanayehدر مطالعه  (.19) اند نموده

افراد مجرد غذاهای آماده مصرف هل بیشتر از أفراد متا که
براتی و همکاران در مطالعه خود نشان دادند که  (.20) کنند می

خوابگاهی فست ان غیر دانشجویان خوابگاهی بیشتر از دانشجوی
 (.21کردند ) فود مصرف می

ای فوری در دانشجویان باال بودن میزان مصرف غذاه
ها، حجم باالی کارآموزی تواند به دلیل کمبود وقت، پرستاری می

)خانگی( و  عدم مهارت و وقت کافی در تهیه غذاهای سنتی
شناسایی نوع و  همچنین خوشمزه بودن غذاهای فوری باشد.

تواند گامی بلند در جهت  ر قشر تحصیل کرده میادات غذایی دع
 کاهش مشکالت سالمتی این قشر باشد.

همچنین در مطالعه حاضر مشخص گردید که رابطه آماری 
منفی معناداری بین میزان مصرف غذاهای حاضری و فوری 

جز ناگت مرغ ، ماهی و میگو سوخاری( با سطح فوالت وجود  )به
ود که به بررسی ارتباط در پژوهش خ احمدی خطیر داشت.

ماران مراجعه کننده به خونی در بیمصرف غذاهای فوری با کم
به این  های وابسته به علوم پزشکی مازندران پرداختبیمارستان

خونی در نتیجه رسید که بین مصرف غذاهای فوری و کم
ه ب بیماران مورد پژوهش ارتباط آماری معناداری وجود دارد

کردند  غذاهای فوری بیشتری مصرف میی که طوریکه بیماران
رابطه آماری بین مصرف  (.22) ها زیاد بودخونی در آنمیزان کم
تواند به دلیل عدم  آماده و سطح پایین فولیک اسید میغذاهای 

توجهی به مضرات غذاهای فوری و  گاهی دانشجویان و بیآ
همچنین کمبود اسید فولیک در رژیم غذایی مصرفی دانشجویان 

نیاز به اطالع رسانی و ارتقاء آگاهی بنابراین  اری باشد.پرست
ها و  در دانشگاهدانشجویان پرستاری نسبت به غذاهای فوری 

همچنین  رسد. به نظر می همچنین سطح جامعه ضروری
مطالعاتی که به بررسی ارتباط مصرف غذاهای فوری با سطح 

جام لذا ان استند بسیار محدود ه ااسید فولیکی سرمی پرداخت
همه افراد بیماران و  عنوان در دانشجویان،با این  بیشتر مطالعات

ذکر است با توجه به ه الزم ب شود. جامعه به شدت احساس می
خونی و افسردگی اشاره اینکه در مطالعات مختلف به رابطه کم

ه این مهم پرداخته نشد لذا این ولی در مطالعه حاضر ب ؛استشده
 باشد. تحقیق حاضر میهای له از کاستیمسأ

 یریگیجهنت
در  یسرم یکفول یدکم سطح اس یزانمطالعه حاضر م یجنتا

در آنها  یفور یرا نشان داد. مصرف غذاها یپرستار یاندانشجو
همچنین در دانشجویان پرستاری که از  قابل توجه بود. یزن

سطح اسید فولیک  کردند، بیشتر استفاده می ،غذاهای فوری
بنابراین بین مصرف غذاهای فوری با سطح  تر بود. پایینسرمی 

بنابراین  اسید فولیک سرمی ارتباط معنادار و منفی وجود دارد.
ارتقاء سطح آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به غذاهای آماده 

شود دانشجویان توصیه میرسد. همچنین ضروری به نظر می
ید فولیک های حاوی اسپرستاری در دوره تحصیل از مکمل
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 طبق نتیجه آزمایش فوالت سرم و دستور پزشک استفاده نمایند
 مصرف غذاهای آماده را کاهش دهند. و

 تشکر و قدردانی
مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری  

 دومسال نیم اسالمی واحد علوم پزشکی تهران دردانشگاه آزاد 
که  باشد می 1361040393104 طرحبا کد  94-95سال

آزاد  علوم پزشکی دانشگاه پژوهشیاز معاونت محترم  ینوسیلهبد
 .شود یم یرتقد اسالمی تهران

 تعارض منافع
 گونه تعارض منافعی نداشتند.  یچهنویسندگان این مطالعه 
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Abstract 

Introduction: Nursing students are consuming fast foods despite studying medical science. Nursing 

students are susceptible to significant micronutrients such as folic acid (folate) due to the high volume of 

training and theoretical courses. The aim of this study was to determine the relationship between fast food 

intake and serum folic acid level in nursing undergraduate students of Islamic Azad University, Medical 

Sciences Tehran Branch. 

Materials and Methods: The present study was a descriptive correlational study performed that was 

performed on 100 undergraduate nursing students of Islamic Azad University who were selected through 

simple sampling method. Data were collected through demographic questionnaire, a researcher-made 

questionnaire on fast food consumption and eating habits and blood test. Data were analyzed with SPSS-

20 software and descriptive statistics and independent t-test and one-way ANOVA. 

Results: The results showed that 56% of the subjects were female and 44% male. There was a significant 

negative relationship between fast food intake (except chicken nuggets, fish and shrimp) and serum folic 

acid level (p<0.05). There was no significant relationship between dietary habits of fast food and serum 

folic acid level (p=0.57). 

Conclusion: The results of the present study showed a low level of serum folic acid and a significant 

intake of fast foods in nursing students. It is necessary to increase the level of knowledge and attitude 

towards ready meals, use of folic acid supplements as a result of serum folate test and doctor's order, and 

reduce the consumption of ready meals in nursing students. 

Keywords: Fast Food, Serum Foul at, Nursing Students 
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