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 چکیده

 مناسب تغذیه. شودمی محسوب انسان رشد هايدوره تریناز حساس فیزیولوژیکی، یکی عوامل ترسریع به دلیل رشد دوره نوجوانی :سابقه و هدف

آموزان اقوام  وعده صرف شده دانش این مطالعه با هدف شناخت وضعیت صبحانه و میان. نوجوانان نماید رشد کیفیت تواند کمک شایانی بهمی
  .انجام گرفت 1393ایرانی در زمستان 

، سیستانی و بلوچی، عرب و هاي ترك، ترکمنساله از قومیت 12-14آموز دانش 2444 تحلیلی بر روي -این مطالعه توصیفی :هامواد و روش
ها پرسشنامه محقق ساخته آوري دادهابزار جمع. اي و تصادفی انتخاب شدند، انجام گرفتاي چند مرحلهگیري طبقه کرد که به روش نمونه

ذایی صرف شده در کلیه مواد غ. قرار گرفت تأییدسؤال باز و بسته بود که روایی و پایایی آن مورد  17حاوي متغیرهاي فردي و وابسته با 
در سطح  SPSS18افزار آوري شده، کدگذاري و با نرمهاي جمعداده. صبحانه و میان وعده مدرسه براي روز جاري و روز ماقبل ثبت گردید

  .مورد تحلیل قرار گرفت P>05/0داري معنی
 آموزان در منزلدرصد دانش3/17. نوع بود 8/1مدرسه  و میان وعده 2/2میانگین انواع مواد غذایی صرف شده در صبحانه داخل منزل  :هایافته

جات و سبزیجات کمترین مواد غذایی صرف شده از گروه میوه. آموزان در مدرسه هیچ غذایی صرف نکردنددرصد دانش2/16و  نخوردند صبحانه
وعده صرف شده و  صبحانه و میانبین وضعیت . درصد مواد غذایی صرف شده نامناسب بود16کیفیت . و بیشترین از گروه متفرقه بود

  ).P>001/0( دار وجود داشتهاي مورد مطالعه ارتباط معنی قومیت
هاي مورد مطالعه متفاوت بوده و آموزان در قومیتوعده صرف شده دانش نتایج این مطالعه نشان داد که وضعیت صبحانه و میان :گیري نتیجه

  .باشددر همه اقوام نیازمند به ارتقاء می
     آموزان، اقوام ایرانیوعده، تغذیه دانش مصرف صبحانه، مصرف میان :واژگان کلیدي

  مقدمه 
و  فیزیولـوژیکی  عوامـل  ترسریع به دلیل رشد دوره نوجوانی

 هـاي دوره تـرین و حسـاس  ترینمهم از بروز بلوغ جنسی، یکی

 سـریع جسـمی   رشـد ). 1، 2(شـود  مـی  محسـوب  انسان رشد

 در مـواد مغـذي   و انـرژي  بـه  آنـان  نیاز افزایش موجب نوجوان

 تغذیـه  از برخـورداري  بنـابراین  .شود می دیگر سنین با مقایسه

 و رشـد  کمیت و کیفیت تواندسنی می محدوده این در مناسب
 از ).3(دهد  قرار تأثیر تحت را بلوغ جنسی خصوص چگونگی به

 افـزایش  شـدت  بـه  ايتغذیـه  دوران نیازهـاي  ایـن  در که آنجا

 به یا و کرده کند را جنسی بلوغ تواندناکافی می یابند، تغذیه می

 تـوده  کـاهش  و قدي رشد توقف و کندي و باعث اندازد تأخیر

امري  دوران این در کافی انرژي دریافت بنابراین .استخوانی شود
از طرفی افزایش نیاز به مصرف مـواد غـذایی   ). 4(است ضروري

در  افـراد  ايتغذیه شود عمده عاداتدر دوره نوجوانی باعث می
چنانچـه وضـعیت تغذیـه در دوره    ). 5(همین دوره شکل گیرد 

نوجوانی مطلوب نباشد ممکن است در روند رشـد اخـتالالت و   
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هاي جسمانی ایجاد نماید و تداوم آن باعث بـروز بعضـی   آسیب
  ).6-7(هاي بعدي زندگی افراد شود ها در دورهاز بیماري

در  در خصوص وضعیت تغذیه نوجوانان مطالعات متعـددي 
مناطق مختلف ایران انجـام گرفـت کـه هـر کـدام موضـوع یـا        

ــد  ــزارش نمودن ــه کریمــی و . مشــکالت خاصــی را گ در مطالع
رامسـر   متوسـطه شـهر   اول آمـوز دوره دانش 208همکاران که 

مورد بررسی قرار گرفتند، مصرف مواد غـذایی اصـلی اکثریـت    
درصـد   8/92. در حد نامطلوب بـود ) درصد 2/56(آموزان دانش

درصد آنـان بـه    2/96ها به خوردن صبحانه در منزل و از نمونه
درصـد از   1/34. خوردن میان وعده در مدرسه عـادت داشـتند  

درصـد انـواع گوشـت،     6/10آمـوزان همیشـه از لبنیـات،    دانش
درصـد   1/34درصد سـبزیجات و   4/17درصد تخم مرغ،  9/13

 رضـاخانی و همکـاران بـا   ). 8(کردنـد  میوجات را مصـرف مـی  
ــد دانــش 1300مطالعــه  ــوز گــزارش نمودن درصــد از  5/89آم

درصـد   4/85. آموزان با صرف صبحانه به مدرسـه آمدنـد   دانش
درصـد   1/20آموزان در وعده صبحانه، نان و پنیر و تنهـا   دانش

آمـوزان در   درصد از دانش 5/8همچنین . کردند شیر مصرف می
ساعات حضور در مدرسـه هـیچ نـوع خـوراکی مصـرف نکـرده       

درصد بیشترین ماده مصرفی در  1/58کیک و کلوچه با . بودند
 ).9(وعده بود  میان

 تغذیه دادند که وضعیت نشان مختلف که مطالعاتاز آنجایی

افراد از جمله نوجوانان در مناطق مختلـف متفـاوت و شـناخت    
-وضعیت تغذیه هر منطقه براي مداخالت متناسب ضروري می

ا هدف شناخت وضعیت صـبحانه  ، این مطالعه ب)10، 11(باشد 
 5هاي متوسـطه اول  آموزان پایهوعده صرف شده دانش و میان

 1393منطقه جغرافیـایی متفـاوت در زمسـتان     5قوم ایرانی با 
 .انجام گرفت

  هامواد و روش  
قوم  5تحلیلی بوده که در بین  -این مطالعه از نوع توصیفی

سـاکن ایـران   ترك، ترکمن، سیستانی و بلوچی، عـرب و کـرد   
هـاي متوسـطه   آمـوزان پایـه  جامعه پژوهش دانش. انجام گرفت

سال بودنـد کـه بـا اسـتفاده از      12-14اول مدارس بین سنین 
آمـوزان از هـر قـوم بـه     دانـش  504 ،هفرمول برآورد حجم نمون

نمونـه پـژوهش بـا توجـه بـه      . عنوان حجم نمونه تعیین شدند
اي چنـد  طبقـه  گیـري  گستردگی جامعه آماري از روش نمونـه 

ــه ــرفتن وضــعیت اقتصــادي،   مرحل ــا در نظــر گ اي تصــادفی ب
اجتماعی و جغرافیایی هر قوم و همچنین لحـاظ نمـودن سـهم    
تقریباً مساوي بین فرزندان دختر و پسر و متناسب با جمعیـت  

  . مناطق شهري و روستایی انتخاب شدند

در تعیین محل جغرافیایی مطالعه، خلوص قومیت اقوام مد 
نقطـه جغرافیـایی ایـران     5قرار گرفت و بر این اسـاس در  نظر 

نشین، گنبد، آقال، بندرترکمن، شهرهاي سهراب از مناطق ترك
نشـین، زاهـدان از منـاطق    تپـه از منـاطق تـرکمن   کالله، مراوه

نشـین و سـنندج از   سیستانی و بلوچی، شادگان از مناطق عرب
-انـش در تعیـین قومیـت، د  . مناطق کردنشین انتخـاب شـدند  

آمـوزان، مـادر و   دانـش  اوالًآموزانی به قومی منتسب شدند که 
هاي باالتر مادري و پدري همگی با گویش متعلق به پدر و نسل

هـاي بـاالتر بـومی    آمـوزان و نسـل  دانش ثانیاً. همان قوم بودند
هـا پرسشـنامه   آوري دادهابزار جمـع . منطقه مادري خود بودند

: سـته حـاوي دو بخـش شـامل    محقق ساخته با سؤاالت باز و ب
بـه تفکیـک   سـکونت  نام قوم، منطقـه  (متغیرهاي دموگرافیک 

آمـوز، سـطح تحصـیالت    جنس و سـن دانـش   روستایی،/شهري
انـواع غـذاهاي مصـرف    (سؤال باز و بسته اختصاصی  12مادر و 

شده در صبحانه منزل و میان وعده داخل مدرسه، محـل تهیـه   
ذاي مصـرف شـده از   غذاهاي مصرف شده در مدرسه، کفایت غ

بنـدي غـذاي   نظر سیر شدن یا عدم احسـاس گرسـنگی، گـروه   
 6هاي اصلی و کیفیت مواد غذایی که ایـن   صرف شده در گروه

) بار براي روز جاري و روز ماقبل تکرار گردیـد  سؤال مذکور دو
بوده است که روایی آن بـه شـکل صـوري بـه تأییـد خبرگـان       

. محاسبه شده است% 89اخ، رسیده و پایایی آن با آزمون کرونب
ــش  ــگري دان ــان زن و   پرسش ــط کارشناس ــر توس ــوزان دخت آم

آموزان پسر توسـط کارشناسـان مـرد بعـد از     پرسشگري دانش
  .ارائه توضیحات مختصر و اخذ رضایت آگاهانه، انجام گرفت

آمـوزان در  براي شناسایی و ثبت غذاي صرف شـده دانـش  
پرسشگران آمـوزش  صبحانه منزل و میان وعده داخل مدرسه، 

دیده یک تا دو ساعت قبل از تعطیل شدن مدارس، به مـدارس  
ــه     ــذاهایی ک ــواع غ ــق مصــاحبه ان ــه و از طری منتخــب مراجع

آموزان در صبحانه منزل و میان وعده داخـل مدرسـه در    دانش
روز جاري و روز ماقبل مصـرف کـرده بودنـد را ثبـت و مـابقی      

قهوه و نظایر آن چـه  مصرف چاي و (سؤاالت را تکمیل نمودند 
در ). به صورت شیرین شده یا نشده به عنوان غذا ثبت نگردیـد 

خصوص کفایت میان وعده صرف شده در ساعات آخـر حضـور   
آموزانی که صرف حداقل یک نوع غـذا  در مدرسه فقط از دانش

شد که حال با این غذا یـا غـذاهاي   را گزارش کردند، سؤال می
سـیر یـا گرسـنه بـودن چـه       صرف شده، در حال حاضر از نظر

آمـوزان، سـیر   احساسی دارید؟ که بر اساس خوداظهاري دانـش 
و حس ضـعف و گرسـنگی   ) کافی(بودن و عدم حس گرسنگی 

ــافی( ــد ) ناک ــاوت ش ــر روز، در   . قض ــان ه ــگران در پای پرسش
آموز مصاحبه شده، غذاهاي صرف شـده در  پرسشنامه هر دانش
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هاي ا بر اساس گروهصبحانه منزل و میان وعده داخل مدرسه ر
گروه نان و  غالت، گروه سـبزیجات، گـروه میـوه   (اصلی غذایی 

جات، گروه شیر و لبنیات، گـروه گوشـت، حبوبـات و مغزهـا و     
بـا کـدهاي تعیـین شـده تفکیـک و همچنـین       ) گروه متفرقـه 

کیفیت کلیه غذاهاي صرف شده را به شرح زیر از یک تا چهـار  
اد غذایی مثل نان و پنیـر،  مو(غذاي مناسب : کدگذاري نمودند

پـز، نـان و خرمـا،    نان و گردو، نان و عسل، نان و تخم مـرغ آب 
مواد (، غذاي تقریباً مناسب ... )جات، شیر، آب دوغ و انواع میوه

هاي قندي، آب میوه غذایی مثل کیک و کلوچه، بیسکویت، نان
مـواد غـذایی مثـل سوسـیس و     (، غذاي نامناسب ...)صنعتی و 
و ... ) ها، نوشابه گازدار و سس، پفک، چیپس، شکالتکالباس، 
مجموعه غذاهاي یـک وعـده کـه تعـدادي مناسـب و      (مختلف 

مثل مصرف نـان و  ). تعدادي نامناسب و یا تقریباً مناسب بودند
گـازدار، نـان بـا سوسـیس یـا      پز همراه بـا نوشـابه   مرغ آبتخم

ي روز به خاطر اینکه یادآمد غذاهاي صرف شـده بـرا  ). کالباس
جاري و روز ماقبل بوده، پرسشگري از روز یکشـنبه هـر هفتـه    

براي محاسبه میانگین . یافتشروع و تا روز چهارشنبه ادامه می
انواع غذاهاي صرف شده در دو روز متوالی، تعداد غذاي صـرف  
شده در روز اول و دوم صرف نظر از نام غذا جمع و تقسـیم بـر   

ر روز اول نـان و در روز  به عبـارتی کسـی کـه د   . دو شده است
  .دوم شیر صرف نمود، میانگین روزانه یک نوع محاسبه گردید

بــا آزمــون  SPSS18افــزار آوري شــده در نــرمهــاي جمــعداده
براي تعیـین همبسـتگی بـین    ) Kendall’s(همبستگی کندالز 

، )تعداد غذاي صرف شده با تحصـیالت مـادر  (متغیرهاي کمی 
جنس، (متغیرهاي کیفی اسمی براي ) Chi-Square(کاي مربع 

منطقه سکونت، کفایت، کیفیت و محـل تـأمین غـذاي صـرف     
براي مقایسه میـانگین متغیرهـاي   ) T Test(، تی مستقل )شده

جنس، منطقه سکونت بـا تعـداد انـواع غـذاي صـرف      (حالته  2
ــه ) شــده ــانس یکطرف ــل واری ــراي مقایســه ) Anova(و تحلی ب

اقوام با تعداد انواع غـذاي  (حالته  2میانگین متغیرهاي بیش از 
مــورد تجزیــه و  >05/0αداري  یدر ســطح معنــ) صــرف شــده

  .تحلیل قرار گرفت

 هایافته  
آموز شرکت کننـده در مطالعـه   دانش 2444میانگین سنی 

) درصـد 0/52(نفر  1271از نظر جنسیت، . سال بود 7/0±0/13
ــد  ــابقی پســر بودن  1394از نظــر محــل ســکونت،  . دختــر و م

) درصـد  0/43(نفر 1050در منطقه شهري و ) درصد 0/57(نفر
میانگین انواع غذاي صرف . در منطقه روستایی سکونت داشتند

باالترین در قـوم تـرکمن بـا    ( 2/2شده در صبحانه داخل منزل 
و میانگین انواع غذاي ) نوع 2نوع و کمترین در قوم کرد با  3/3

 8/2با  باالترین در قوم عرب( 8/1صرف شده در داخل مدرسه 
. بـود ) نـوع  1/1نوع و کمترین در قوم سیسـتانی و بلـوچی بـا    

متوسط تعـداد انـواع غـذاي صـرف شـده در صـبحانه        1جدول
آمـوزان اقـوام   وعده داخـل مدرسـه دانـش    داخل منزل و میان

در محاسـبه تنـوع   . دهـد ایرانی را در دو روز متوالی نشـان مـی  
...) لـواش و  بربـري یـا   (غذایی بین غذاهاي همجنس مثل نـان  

سیب کالب یا قرمز (سیب ...) پرتغال، لیمو، نارنگی و (مرکبات 
فقـط  ) با هر جنسی(آب میوه ) ساده یا با کاکائو(شیر ) و سفید

  .یک نوع لحاظ شد

  
  )متوسط دو روز متوالی(انی آموزان اقوام ایروعده داخل مدرسه در بین دانش وضعیت صرف صبحانه و میان. 1جدول 

  کل  کرد  عرب  سیستانی و بلوچی  ترکمن  ترك  نوع قوم                                       
P 465  وعده وضعیت صرف صبحانه و میان=n 

  )درصد(تعداد
503=n 

  )درصد(تعداد
487=n 

  )درصد(تعداد
491=n 

  )درصد(تعداد
495=n 

  )درصد(تعداد
2444=n 

  )درصد(تعداد
  001/0  425)3/17(  102)6/20(  93)8/18(  96)6/19(  65)8/12(  69)6/14(  فراوانی دانش آموزانی که صبحانه صرف نکردند

آموزان با  فراوانی دانش
  صرف صبحانه 

  114)7/4(  36)3/7(  17)4/3(  16)2/3(  17)3/3(  30)3/6(  نوع غذا 1با 

001/0  
  611)0/25(  143)8/28(  111)5/22(  127)0/26(  79)6/15(  153)7/32(  نوع غذا 2با 
  743)4/30(  174)2/35(  202)0/41(  92)9/18(  96)1/19(   180)4/38(  نوع غذا 3با 
  553)6/22(  41)2/8(  70)3/14(  158)3/32(  248)2/49(  38)0/8(  نوع و بیشتر 4با 

  001/0  397)2/16(  47)5/9(  79)1/16(  150)8/30(  51)1/10(  70)0/15(  فراوانی دانش آموزانی که میان وعده صرف نکردند

آموزان با  فراوانی دانش 
  صرف میان وعده 

  732)0/30(  159)0/32(  86)4/17(  198)7/40(  156)0/31(  134)6/28(  نوع غذا 1با 

  698)5/28(  146)5/29(  103)9/20(  107)9/21(  167)1/33(  176)6/37(  نوع غذا 2با   001/0
  309)6/12(  79)0/16(  55)1/11(  25)0/5(  80)9/15(  71)2/15(  نوع غذا 3با 
  309)6/12(  65)0/13(  170)5/34(  8)6/1(  50)8/9(  17)6/3(  نوع و بیشتر 4با 

  .دارددار وجود هاي مورد مطالعه رابطه معنیبین وضعیت صرف صبحانه داخل منزل، میان وعده داخل مدرسه و قومیت
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 ٣٢

بین وضعیت صرف صبحانه داخل منزل، میان وعده داخـل  
کـدام از دو روز متـوالی    مدرسه و سطح تحصیالت مادر در هیچ

البتـه در قـوم تـرك    ). P<05/0(وجود نداشـت  دار رابطه معنی
بین وضعیت صرف صبحانه داخـل منـزل، میـان وعـده داخـل      
مدرسه در روز جاري و روز ماقبل و سطح تحصیالت مادر و در 
قوم سیستانی و بلوچی بین وضعیت صرف میـان وعـده داخـل    

مـادر  مدرسه در روز جـاري و روز ماقبـل و سـطح تحصـیالت     
  ).P>05/0(وجود داشت دار مستقیم معنی رابطه

در قـوم تـرك، سیســتانی و بلـوچی و کــرد بـین جــنس و     
وضعیت صرف میان وعده داخـل مدرسـه در روز جـاري و روز    

ذاي صـرف شـده در پسـران بیشـتر از     میانگین انواع غـ (ماقبل 
  ). P>05/0(وجود داشت  داررابطه معنی) دختران بود

در قوم ترك و کرد بین منطقه سـکونت و وضـعیت صـرف    
صبحانه داخل منزل، میان وعده داخل مدرسه در روز جـاري و  

میانگین انواع غذاي صرف شده در منطقـه شـهري   (روز ماقبل 
وجـود داشـت    داررابطـه معنـی   )بیشتر از منطقه روستایی بـود 

)05/0<P .(  
آموزان اقـوام  متوسط انواع غذاي صرف شده دانش 2جدول

وعده داخل مدرسه بـر   ایرانی را در صبحانه داخل منزل و میان
  .دهدهاي غذایی براي دو روز متوالی نشان میحسب گروه

  
  )متوسط دو روز متوالی(هاي اصلی غذایی آموزان اقوام ایرانی بر حسب گروهوعده داخل مدرسه در بین دانش و میانوضعیت صرف صبحانه . 2جدول 

  کل  کرد  عرب  سیستانی و بلوچی  ترکمن  ترك  نوع قوم                 
P 465  نوع غذاي صرف شده=n 

  )درصد(تعداد
503=n 

  )درصد(تعداد
487=n 

  )درصد(تعداد
491=n 

  )درصد(تعداد
495=n 

  )درصد(تعداد
2444=n 

  )درصد(تعداد
آموزانی که در صبحانه منزل حداقل کل دانش

  یک نوع غذا صرف کردند
)3/85(399  )1/87(438  )3/80(391  )1/81(398  )4/79(393  )6/82(2019  001/0  

نوع غذاي صرف 
شده در صبحانه 

داخل منزل در روز 
  جاري و روز ماقبل

  1803)7/89(  335)1/85(  342)9/85(  348)9/88(  411)7/93(  369)4/92(  غالتگروه نان و  

001/0  

  77)8/3(  13)2/3(  17)1/4(  13)3/3(  20)5/4(  16)9/3(  گروه سبزیجات
  70)5/3(  15)8/3(  8)9/1(  1)3/0(  35)0/8(  11)8/2(  جاتگروه میوه

  1359)6/67(  290)7/73(  240)3/60(  228)2/58(  300)4/68(  302)7/75(  گروه شیر و لبنیات
  274)6/13(  50)7/12(  48)1/12(  46)6/11(  83)9/18(  48)9/11(  گوشت، حبوبات و مغزها 

  1398)5/69(  245)3/62(  325)7/81(  293)8/74(  354)7/80(  182)6/45(  گروه متفرقه
آموزانی که در داخل مدرسه فراوانی کل دانش

  حداقل یک نوع غذا صرف کردند
)0/85(398 )9/89(452 )2/69(337 )9/83(412 )5/90(448 )8/83(2047 001/0  

نوع غذاي صرف 
شده در میان وعده 
روز جاري و روز 

  ماقبل
  

  851)5/41(  128)5/28(  233)4/56(  48)2/14(  157)6/34(  286)9/71(  گروه نان و  غالت

001/0  

  281)7/13(  40)9/8(  183)3/44(  10)0/3(  22)9/4(  27)7/6(  گروه سبزیجات
  279)6/13(  112)9/24(  44)7/10(  20)9/5(  64)2/14(  40)9/9(  جاتگروه میوه

  579)3/28(  129)9/28(  24)8/5(  96)3/28(  173)2/38(  158)7/39(  گروه شیر و لبنیات
  305)9/14(  67)8/14(  164)7/39(  5)5/1(  92)3/9(  28)0/7(  گوشت، حبوبات و مغزها 

  1295)3/63(  222)5/69(  334)1/81(  235)7/69(  296)5/65(  118)6/29(  متفرقهگروه 
  .دارددار وجود هاي مورد مطالعه رابطه معنیهاي غذایی و قومیتآموزان بر حسب گروهبین وضعیت صرف صبحانه داخل منزل، میان وعده داخل مدرسه دانش

  
کفایت میان وعده صرف شده از نظر سـیر  متوسط  3جدول

ــنگی     ــس گرس ــدم ح ــدن و ع ــاس خوداظهــاري   (ش ــر اس ب
بــر اســاس کدگــذاري (، کیفیــت میــان وعــده )آمــوزان دانــش

و محل تهیه میان وعده صرف شـده  ) کارشناسان آموزش دیده
  .دهدآموزان اقوام ایرانی را براي دو روز متوالی نشان میدانش

جنس و کیفیـت میـان وعـده     در قوم عرب و قوم کرد بین
میـزان مصـرف مـواد    (صرف شده در روز جـاري و روز ماقبـل   

دار رابطه معنـی ) غذایی مناسب در دختران بیشتر از پسران بود
  ). P>05/0(وجود داشت 

در اقوام عرب، کرد و سیستانی و بلوچی بین جنس و محل 
میـزان  (تهیه میان وعده صرف شده در روز جاري و روز ماقبل 

صرف مواد غذایی تهیه شـده از منـزل در دختـران بیشـتر از     م
  ). P>05/0(وجود داشت دار رابطه معنی) پسران بود

ها بین جنس و کفایت میـان وعـده   کدام از قومیت در هیچ
در روز ) از نظر سیر شدن و عدم احساس گرسنگی(صرف شده 

  ). P<05/0(دار وجود نداشت جاري و روز ماقبل رابطه معنی
آمـوزانی کـه غـذاي    درصد دانـش  1/63یفیت میان وعده ک

در . خود را در طول دو روز از منزل تأمین کردند، مناسـب بـود  
که میان وعده تهیه شده از فروشگاه مدرسه و فروشـگاه  صورتی

. درصـد مناسـب بـود    9/21درصد و  1/17بین راهی به ترتیب 
ن بین کیفیت میان وعده صرف شده در مدرسه بـا محـل تـأمی   

دار وجـود  آن هم در روز جاري و هم در روز ماقبل رابطه معنی
  ).P>001/0(داشت 
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  آموزان اقوام ایرانی در داخل مدرسه فراوانی کفایت، کیفیت و محل تأمین میان وعده صرف شده دانش. 3جدول 
  )متوسط دو روز متوالی(

  کل  کرد  عرب  سیستانی و بلوچی   ترکمن  ترك  نوع قوم
P 465  وضعیت میان وعده صرف شده=n 

  )درصد(تعداد
503=n 

  )درصد(تعداد
487=n 

  )درصد(تعداد
491=n 

  )درصد(تعداد
495=n 

  )درصد(تعداد
2444=n 

  )درصد(تعداد
  آموزانی که در داخل مدرسه حداقلکل دانش

  001/0 2047)8/83( 448)5/90( 412)9/83( 337)2/69( 452)9/89( 398)0/85(  یک نوع غذا صرف کردند 

مقدار غذاي صرف شده از نظر 
    )عدم حس گرسنگی(سیر شدن 

 871)6/42( 265)2/59( 196)5/47( 147)5/43( 142)5/31( 122)7/30(  ناکافی  001/0 1176)4/57( 183)8/40( 217)5/52( 191)5/56( 310)5/68( 276)3/69(  کافی

کیفیت میان وعده 
شده در داخل صرف 

مدرسه در روز جاري و 
  روز ماقبل

  

 678)1/33( 148)0/33( 78)9/18( 108)9/39( 161)5/35( 184)2/46(  مناسب

 646)6/31( 135)1/30( 134)5/32( 148)9/43( 101)2/22( 129)3/32(  تقریباً مناسب  001/0
 329)0/16( 16)6/3( 166)2/40( 32)5/9( 58)8/12( 57)3/14(  نامناسب
 395)3/19( 149)3/33( 35)4/8( 50)7/14( 133)4/29( 29)2/7(  مختلف

محل تهیه میان وعده 
صرف شده در داخل 

مدرسه در روز جاري و 
  روز ماقبل

  

 601)3/29( 159)5/35( 53)7/12( 60)7/17( 111)6/24( 219)9/54(  منزل

 780)1/38( 140)3/31( 299)8/72( 119)2/35( 148)7/32( 75)7/18(  فروشگاه مدرسه  001/0
 266)0/13( 43)6/9( 23)5/5( 80)7/23( 58)8/12( 62)6/15(  فروشگاه بین راهی

 402)6/19( 106)7/23( 39)3/9( 79)4/23( 135)9/29( 43)8/10(  مختلف
  ).P>001/0( دارددار وجود رابطه معنیهاي مورد مطالعه آموزان و قومیتبین کفایت، کیفیت، محل تهیه میان وعده صرف شده دانش

  
در اقوام ترك، عرب و کـرد بـین منطقـه سـکونت و محـل      

میـزان  (تهیه غـذاي صـرف شـده، در روز جـاري و روز ماقبـل      
غذاي تهیه شده از منزل در منطقـه شـهري بیشـتر از منطقـه     

  ). P>05/0(وجود داشت دار رابطه معنی) روستایی بود
فقط در قوم ترکمن بین منطقـه سـکونت و کفایـت میـان     

میـزان  (وعده صرف شده در مدرسه در روز جاري و روز ماقبل 
آمـوزان منطقـه شـهري    کفایت غذاي صرف شده در بین دانش

دار وجـود داشـت   رابطـه معنـی  ) بیشتر از منطقه روستایی بـود 
)05/0<P .(  

و کیفیت میان وعده ها بین منطقه سکونت در همه قومیت
میــزان (صــرف شــده در مدرســه در روز جــاري و روز ماقبــل  

آمـوزان منطقـه روسـتایی    مصرف غذاي نامناسب در بین دانش
دار وجـود داشـت   رابطـه معنـی  ) بیشتر از منطقـه شـهري بـود   

)05/0<P .(  
از نظـر  (آمـوزان  بین کفایت میان وعده صرف شـده دانـش  

شـان  تحصیالت مـادران  و) سیر شدن و عدم احساس گرسنگی
به جز در قوم سیستانی و بلوچی که کفایت میان وعده صـرف  (

آموزان در مادران بـا تحصـیالت بـاالتر، بیشـتر بـود      شده دانش
)001/0<P(  ــل رابطــه ، هــم در روز جــاري و هــم در روز ماقب

  ).P<05/0(دار وجود نداشت معنی
آمـوزان و تحصـیالت   بین کیفیت غذاي صرف شـده دانـش  

ــاد ــان رانم ــب در     (ش ــذایی نامناس ــواد غ ــرف م ــزان مص می
شـان داراي تحصـیالت بـاالتر بودنـد،     آموزانی که مـادران  دانش

دار هم در روز جاري و هم در روز ماقبل رابطه معنی) کمتر بود
  ).P=025/0(وجود داشت 

آموزان و تحصـیالت  بین محل تهیه غذاي صرف شده دانش
ی تهیـه شـده از منـزل در    میزان مصرف مواد غذای(شان مادران
شـان داراي تحصـیالت بـاالتر بودنـد،     آموزانی که مـادران دانش

-هم در روز جاري و هم در روز ماقبل رابطه معنـی ) بیشتر بود
   ).P>001/0(دار وجود داشت 

  بحث  
دهد میـانگین انـواع غـذاي    هاي این مطالعه نشان مییافته

منزل محدود بـوده  صرف شده از صبح اول وقت تا قبل از ناهار 
آموزان در صبحانه منـزل بـیش از سـه    و تنها یک چهارم دانش

آمـوزان در میـان   درصد دانش 25طور تنها  ماده غذایی و همین
. وعده داخل مدرسه بـیش از دو مـاده غـذایی مصـرف نمودنـد     

روزي همراه بـا  محدود بودن غذاي مصرف شده در یک بازه نیم
ن اسـت قـادر بـه تـأمین     هاي جسمانی و فکـري ممکـ  فعالیت

آموزان نباشد هاي مورد نیاز روزانه دانشها و ریزمغذيپروتئین
)12 .(  

آموزانی هاي این مطالعه باال بودن درصد دانشیکی از یافته
است که در صبحانه منزل و در طول حضـور در مدرسـه هـیچ    

هاي مورد مطالعه هـم ایـن   خوردند و در قومیتنوع غذایی نمی
آمـوزانی  دانشدرصد  21تا  13حدود . ل مالحظه بودتفاوت قاب

با بعضـی از مطالعـات   به مدرسه رفتند  صبحانهکه بدون صرف 
از جمله مطالعه کرمی و همکار که گزارش نمودند حـدود یـک   

وارد صـبحانه  بـدون صـرف   آموزان دختر دبسـتانی  پنجم دانش
  انجام شـده در آلمـان   و همچنین با مطالعه )13( مدرسه شدند

) 14(درصدي را گـزارش نمـود، همخـوانی دارد     24که میزان 
ین و همکـاران کـه   کـ ولی با بعضی از مطالعات مثل مطالعه نم
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آموزان دختر مقطـع راهنمـایی صـبحانه    درصد دانش 5/5فقط 
  .، همخوانی ندارد)15(خوردند نمی

طبیعی است که فراوانی عدم مصـرف صـبحانه بـه عوامـل     
فرهنگی و آداب و رسوم محلی، نگرش مختلفی از جمله تفاوت 

توانـد در  و نقش والدین، شرایط محیطی که تا حدود زیادي می
باشــد، مــرتبط میــزان دسترســی بــه مــواد غــذایی تاثیرگــذار  

مصرف صبحانه ضمن تأمین کـالري مـورد نیـاز     ).15(باشد می
آمـوز  بدن، نقش اساسی در افزایش اسـتقامت و تحمـل دانـش   

ایجاد آمادگی براي کیفیت یادگیري و  جهت حضور در مدرسه،
عالوه بر این عادت به مصرف ). 16(کاهش حس خستگی دارد 

آمـوزان پیشـگیري   وزن و چاقی دانشتواند از اضافهصبحانه می
فراوانی عدم مصرف صبحانه حتـی اگـر درصـد     لذا). 17(نماید 

باالیی را هم شامل نشود به دلیل اهمیتی که در تأمین و حفظ 
ی دارد باید بـه عنـوان یـک موضـوع مهـم مـورد توجـه        سالمت

مسئولین و کارشناسان بهداشت و مدارس قرار گیـرد و نسـبت   
  . به ارتقاي آن اقدام نمایند

هاي این مطالعه پایین بودن مصرف غـذاهایی  یکی از یافته
ها در مقایسه با باال بودن مواد غذایی از ها و سبزياز گروه میوه

 1/34در مطالعـه کریمـی و همکـاران    . شـد باگروه متفرقه مـی 
درصـد از   4/17جـات و  آمـوزان همیشـه از میـوه    درصد دانـش 

یکـی از دالیـل بـاالتر بـودن     ). 8(کردند سبزیجات استفاده می
جات و سبزیجات در مطالعه کریمی این اسـت کـه   مصرف میوه

در مطالعه مذکور مصرف مواد غذایی در کل روز بررسـی شـد،   
ر مطالعه حاضـر فقـط مصـرف مـواد غـذایی از      که ددر صورتی

عـالوه بـر تفـاوت فـوق در     . صبحانه تا قبل از ناهار ثبت گردید
روش کــار، شــرایط محیطــی در شــمال کشــور هــم بــه دلیــل 

تواند باالتر بودن جات و سبزیجات میتر به میوهدسترسی آسان
جـات و سـبزیجات در مطالعـه کریمـی را توجیـه      مصرف میوه

جات و سبزیجات در منـاطق مختلـف   باالتر میوه مصرف. نماید
دنیا ممکن است هم به دسترسی و هم به سطح آگـاهی مـردم   
در خصوص اهمیت مصرف ایـن گـروه از مـواد غـذایی مربـوط      

جات و سبزیجات همزمـان  افزایش مصرف میوه ).18-19(باشد 
با کاهش مصرف غذاهاي فرآوري شده صنعتی نقش مهمـی در  

  ). 20(هاي مزمن دارد بسیاري از بیماري پیشگیري از بروز
دهد حدود یـک سـوم از میـان    نتایج این مطالعه نشان می

هاي مصرف شده از نظر کیفی مناسب بـود کـه بـا نتـایج     وعده
-درصـد دانـش   40مطالعه شهبازي و همکاران که نزدیـک بـه   
کردنـد، تـا حـدودي    آموزان از غـذاهاي مناسـب اسـتفاده مـی    

 بـراي  اصلی غذایی مواد با اینکه توجه با.  )21(همخوانی دارد 

هسـتند،   ضـروري  روانی و رشد جسمی و سالمت ارتقاء و حفظ
هـاي سـالمت و   تـرین پایـه  تغذیه سالم و متنوع یکی از اساسی

شـود  یکی از محورهاي مهـم بهداشـت مـدارس محسـوب مـی     

 بـراي  تغذیـه  هـاي آموزشـی و آمـوزش   برنامـه  تـدوین ). 22(

 و هـا وعـده  کیفیـت میـان   اهمیـت  مورد در نوالدی و نوجوانان
 آموزشـی  هـاي در برنامه اصلی، هايغذاها از گروه متنوع بودن

  .مدارس ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود
-دهد که بیشـتر میـان   هاي پژوهش حاضر نشان مییافته

هاي صرف شده از فروشگاه یا بوفه مدرسـه تهیـه شـده و    وعده
 وعـده راهی کمترین سهم را در تـأمین میـان   هاي بینفروشگاه
-نقش باالتر فروشگاه مدرسه در تأمین میان وعده می. داشتند

تواند مسئولین آموزش و پـرورش و مرکـز بهداشـت را ترغیـب     
ــزام    ــوب و ســالم را ال ــا عرضــه مــواد غــذایی مطل ــد ت آور نمای

بین کیفیت غذاي صرف شده، محـل تهیـه غـذاي    ). 23(نمایند
دار وجود داشت که با و تحصیالت مادر رابطه معنیصرف شده 

تحصــیالت ). 24(مطالعــه ســتوده و همکــاران همخــوانی دارد 
بـرد،  اي را باالتر مـی باالتر مادر ضمن اینکه سطح آگاهی تغذیه

ــاه اجتمــاعی و وضــعیت    ــتن جایگ ــاالتر رف احتمــاالً موجــب ب
توانـد در کیفیـت   اقتصادي هم خواهد شد که هر دوي آن مـی 

  . غذیه مؤثر باشدت
گیـري نمـود کـه وضـعیت     توان نتیجهاز مطالعه حاضر می

آموزان از نظر میزان مصرف، مصرف صبحانه و میان وعده دانش
هاي اصلی غذایی، کیفیت، تنوع مواد غذایی، سهم مصرف گروه

هـاي  کفایت و محل تهیه مواد غذایی مصرف شـده در قومیـت  
اقـوام نیازمنـد بـه ارتقـاء      مورد مطالعه متفاوت بوده و در همه

گردد وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش    پیشنهاد می. باشدمی
  :پزشکی ایران

هـاي جمعـی ملـی و محلـی را جهـت تولیـد و       مشارکت رسانه -1
-هاي آموزشـی خصوصـاً تغذیـه صـحیح دانـش     نمایش برنامه

  .آموزان جلب نماید
با جلب مشارکت آموزش و پرورش با توجه بـه شـرایط محلـی     -2

رستی از مواد غذایی سالم و مطلـوب تهیـه و فـروش آن در    فه
آور و در مقابـل فـروش مـواد    فروشگاه یا بوفـه مـدارس الـزام   

 . غذایی ناسالم منع گردد
توزیع مواد غذایی مناسـب و ارزان قیمـت در منـاطق محـروم،      -3

 .مورد مطالعه و در صورت تأمین شرایط الزم، اقدام گردد
کارشناسـان و بهـورزان شـاغل در    مدیران مدارس و پزشـکان،   -4

اي جلسـات آموزشـی   مراکز بهداشتی درمانی به صـورت دوره 
آموزان و والدین آنان برگزار و آنهـا را در خصـوص   براي دانش

 .اهمیت و ضرورت تغذیه سالم، آگاه نمایند
  شـماره  بـه  تحقیقـاتی  طـرح  حاصـل  مقالـه  این :سپاسگزاري

 U-9306  باشـد،  شاپور اهـواز مـی  دانشگاه علوم پزشکی جندي
آوري دانشـگاه بـه   بدینوسیله از معاونت محترم تحقیقات و فـن 

ــروه و    ــاونین بهداشــتی، مــدیر گ ــالی، از مع جهــت حمایــت م
هـاي  کارشناسان استانی و شهرستانی بهداشت مدارس دانشگاه
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علوم پزشکی آبادان، تبریـز، زاهـدان، کردسـتان و گلسـتان، از     
رورش و همچنــین از مــدیران و مســئولین ادارات آمــوزش و پــ

دبیران مدارس منتخب و کلیه پرسشگرانی که در اجـراي ایـن   
 .گرددطرح همکاري نمودند، صمیمانه تقدیر و تشکر می
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Background and Objectives: Due to faster growth of physiological factors, adolescence is one of the most critical 
periods of human growth. Proper nutrition can considerably help to increase the quality of growth in the teenage 
population. This study aimed to determine the status of breakfast and snacks among the students of five Iranian 
ethnicities in winter 2015. 

Materials and Methods: This cross-sectional study was performed on 2444 students aged 12-14 from 5 Iranian 
ethnicities (Arab, Kurdish, Sistani and Baluchi, Turkish and Turkmen) using multistage stratified and random sampling 
method. Data collection tool included a researcher-made questionnaire containing demographic variables and dependent 
variables with 17 questions. Validity and reliability of the questionnaire were approved. All breakfast and snack foods 
consumed recorded for the current and the previous days.  

Results:  The mean type of food at home was 2.2 for breakfast and the mean amount of snacks at school was 1.8. 17.3% 
of the students at home breakfast and 16.2% of students at the school did not consume any food. The least nutrition 
content group was the group of fruits and vegetables, and the highest nutrition was from the miscellaneous group. The 
quality of 16% of the received foods was poor. There was a significant relationship between the quantity and quality of 
foods consumed and the ethnic groups (p<0.001). 

Conclusion: The results showed that the status of breakfast and snacks among the students in the studied ethnicities 
groups was different, and all ethnicity groups in need of improvement. 

Keywords:  Consumption of breakfast, Consumption of snack, Students’ nutrition, Iranian ethnic  
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