ابتدایی شهرستان امیدیه
دکتر خدابخش کرمی  1سودابه قلعه

2

 4دانشیار گروه بهداشت عمومی 1 ،کارشناس بهداشت بهداشت عمومی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مجله طب پیشگیری سال دوم شماره سوم پاییز  49صفحات 72-27

چکيده
مقدمه :استفاده مناسب و صحیح از گروههای اصلی غذایی در دوران کودکی به ویژه سن دبستان یکی از اولویتهای
اساسی در همه کشورها میباشد .صبحانه اصلیترین وعده غذایی مصرفی در روز است .صبحانه سالم باعث افزایش
انرژی و عملکرد ذهن میگردد .این مطالعه با هدف ارزیابی الگوی مصرف صبحانه و میان وعده در دانشآموزان مدارس
ابتدایی دخترانه شهرستان امیدیه انجام شد.

روش

ها :این مطالعه یک بررسی توصیفی  -تحلیلی است که بر روی  411نفر از دانشآموزان دختر در مقطع دبستان در

سه مدرسه شهرستان امیدیه که به صورت تصادفی انتخاب شدهاند ،انجام گردید .اطالعات با استفاده از پرسشنامه
جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهها به وسیله نرم افزار  SPSSانجام شد.
نتایج :نتایج نشان داد که الگوی مصرف صبحانه در دانشآموزان رضایتبخش بوده است و حدود  98درصد از
دانشآموزان صبحانه مصرف کردهاند .حدود  11درصد از دانشآموزان از میان وعدههای نامناسب استفاده کردهاند .در
نویسنده مسئول:
دکتر خدابخش کرمی
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
جندیشاپور
اهواز  -ایران
تلفن+39 3474441699 :
پست الکترونیکی:
Karami_kb@yahoo.com

حالی که مصرف میان وعدههای سنتی مانند خشکبار  49درصد بوده است.
نتيجهگيری :میزان مصرف صبحانه در بین دانشآموزان رضایت بخش بود .جایگزینی الگوی میان وعدههای کاذب با
میان وعدههای سنتی که از نظر مواد مغذی با غذاهای اصلی برابر میکنند ،مسئلهای است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.
ارائه برنامههای آموزشی در خصوص تغذیه مناسب دانشآموزان در مدارس توصیه میشود.
کليدواژهها :صبحانه ،میان وعده ،الگوی غذایی ،مدارس ابتدایی

دریافت مقاله 49/8/72 :اصالح نهایی 49/4/7 :پذیرش مقاله49/4/01 :

مقدمه:

روانووی و عوواطفی اسووت .اگرچووه میووزان و سوورعت آن در افووراد

دوران کوودکی یووک دوره رشود سووریع فیزیکوی ،عقالنووی و

متفاوت میباشد .نوجوانان به دلیل سوخت و ساز باالی بودن و

عاطفی برای کودک محسوب میشود .اگرچه میوزان و سورعت

فعالیت زیاد نیاز به انرژی بیشتری دارند .میزان مورد نیواز ریوز

آن در افراد متفاوت میباشد ( .)4مصرف صبحانه برای سالمت

مغذیها از جمله ویتامینها و مواد مغذی دیگر نقش اساسوی در

و تکامل بچهها و نوجوانوان اهمیوت فراوانوی داشوته اسوت و در

رشد و توسعه کودکان دارد (.)1،9

بهبووود تغذیووه آنهووا نقووش دارد .در دوران نوجوووانی بووه دلیوول

بنابراین یک زندگی سالم و طوالنی مدت زمانی امکانپذیر

فعالیتهای جسمی و فکری الگوی مصرف صوبحانه اهمیوت بوه

است که انسان به اندازه الزم از غذاهای مناسب استفاده کند.

سزایی دارد و حتی در سالمتی و بیماریهوای زموان بزرگسوالی

یعنی دو اصل تعادل و تنوع در رژیم غذایی رعایت شود (.)1

آنها موثر است ( .)1دوران مدرسوه دوره رشود سوریع فیزیکوی،
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مغذی دیگر نقش اساسی در رشد و توسعه کودکان دارد (.)7

از پرسشنامه بود که بعد از کسب اجوازه از مسوئولین مودارس در

عادات غذایی صحیح و توجه به زمان خوابیدن و استراحت برای

اختیار دانشآموزان قرار گرفت و پرسشنامه عالوه بور اطالعوات

حفظ سالمت بدن مهم است ( .)4از راهبردهای مهم اتحادیه

عمومی راجع به دانشآموز به صورت دو قسمتی بود که بخشوی

آسایش تغذیه ،نیز رسیدن به یک حد قابل قبول از نظر کمی،

در هفته اول و بخشی در هفته دوم تکمیل میشودند .در یوک هفتوه

کیفی و سالم بودن غذا است ( .)6معموالً کودکان به  9وعده

روزهای فرد و در هفته بعد روزهای زوج توسو دانوشآمووزان

غذای اصلی و دو میان وعده در طول روز نیاز دارند .اگرچه

تکمیل شدند .اطالعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS

ممکن است فرد روزانه  9-1بار غذا مصرف کند ولی اصلیترین

مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

وعده غذایی در برنامه روزانه افراد ،صبحانه میباشد .پس از
چند ساعت خوابیدن و وقفه در سوخت و ساز بدن ،مصرف

نتایج:

صبحانه از اهمیت باالیی برخوردار است .صبحانه نقش مهمی

نتایج این مطالعه نشان میدهد که  %63/1از دانشآموزان

در سالمتی جسمی و فکری دارد ولی بخشی از نیازهای کودکان

مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان امیدیه در دو هفته مورد

در مدرسه با میان وعده تأمین میشود .لذا نقش صبحانه و میان

مطالعه صبحانه مصرف کرده بودند .یعنی حدود %18/1

وعده در رشد جسمی و فکری دانشآموزان میبایست مورد

صبحانه مصرف نکرده بودند .از  419نفری که صبحانه مصرف

توجه قرار گیرد (.)9

کردهاند )%99/69( 489 ،)%63/1( ،در  7روز از دو هفته مورد

در ایران میان وعدههای بسیار ارزشمندی مانند پسته ،گردو،

مطالعه 49 ،نفر ( )%48/17در  1روز از دو هفته مورد مطالعه1 ،

مویز ،کشمش ،بادام ،توت خشک ،خرما و  ...استفاده میشد که از

نفر ( )%6/94در  1روز از دو هفته مورد مطالعه و  1نفر ()%4/71

نظر ارزش غذایی در مواردی از غذاهای اصلی هم باالتر

در  9روز از دو هفته مورد مطالعه صبحانه مصرف کردهاند.

میباشند ( .)3ولی امروزه استفاده از میان وعدههایی مانند

علت عدم مصرف صبحانه از دانشآموزان سوال شد که %13

شیرینی ،نوشابههای گازدار ،چیپس ،پفک و  ...که ارزش غذایی

اشتها نداشتن را دلیل اصلی ذکر نمودهاند (نمودار شماره .)4

بسیار پایینی دارند ،در بسیاری از شهرها استفاده میشود که

از نظر نوع صبحانه  %19دانشآموزان از نان و پنیر و چای

عامل مهمی در کاهش اشتهای کودکان و نهایتاً عدم مصرف

استفاده کرده بودند و %41دانشآموزان نیز از غذاهای سنتی

غذاهای مفید و اصلی میباشد ( .)48برنامه غذایی در سالهای

مانند آش و حلیم و عدسی مصرف کرده بودند .فق حدود %1/1

مدرسه به مقدار زیادی به والدین بستگی دارد و البته عقاید و

نان و پنیر و گردو مصرف کرده بودند (نمودار شماره .)1

آرای دوستان و مربیان نیز بیتأثیر نخواهد بود (.)4

نتایج مطالعه نشان داد که بیشترین وعده در بین

در این مطالعه میزان مصرف صبحانه به عنوان اصلیترین

دانشآموزان در دو هفته مورد مطالعه ساندویچ خانگی بوده

وعده غذایی و نوع میان وعدههایی که دانشآموزان استفاده

است (  .)%17مجموع بادام و پسته و گردو کمتر از مصرف پفک

میکنند و عوامل موثر بر انتخاب الگوها مورد بررسی قرار گرفته

و چیپس و لواشک بود و انجیر و خرما و کشمش نیز در

است.

وضعیت چندان بهتری نسبت میان وعدههای کاذب قرار نگرفته
است (نمودار شماره .)9

روش کار:

 %18دانشآموزانی که دیر شدن و عجله داشتن را دلیل

ایوون مطالعووه توصوویفی – مقطعووی در شهرسووتان امیدیووه از

اصلی صبحانه نخوردن عنوان کردهاند ،مادران شاغل دارند و

شهرهای استان خوزستان انجام گرفت .بوه دلیول بافوت یکنواخوت

 %64از دانشآموزانی که میان وعدههای کاذب استفاده میکنند،

شهر سه دبستان انتخاب شد 411 .نفر از سه دبستان دخترانوه بوه

والدین با سطح سواد زیر دیپلم دارند.
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نمودار شماره  -1علل عدم مصرف صبحانه در دانشآموزان دختر مدارس ابتدایی شهرستان اميدیه

نمودار شماره  -2الگوی مصرف صبحانه در دانشآموزان دختر مدارس ابتدایی شهرستان اميدیه

نمودار شماره  -3الگوی مصرف ميان وعده در دانشآموزان دختر مدارس ابتدایی شهرستان اميدیه
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بین  %49از دانشآموزان امیدوارکننده است .اما از طورف دیگور،

مصرف میکنند .این میزان از مطالعاتی که در ایون زمینوه انجوام

دانشآموزان مصرف میشود که این مسأله نیز نیاز به پیگیوری

شده است ( ،)44باالتر میباشد .با توجه به نقش اساسی صبحانه

دارد .پایین بودن مصرف بادام ،پسته و گردو کوه ارزش غوذایی

در رشود جسوومی و فکوری دانووشآمووزان ،تشووویآ آنهوا بوورای

آنها از بعضی غذاهای اصلی روزانه هم باالتر است ،مویبایسوت

مصرف صبحانه و به خصوص  %18/1کوه مصورف نمویکننود

مورد توجه مسئولین بهداشتی شهرستان باشد که به گونهای در

میتواند این میزان را در این حد یا باالتر افزایش دهد .به هر حال

آموزشهای خود در ارتباط با سالمت دانشآموزان آگاهیهوای

میتوان گفت که میزان مصرف صبحانه در بوین دانوشآمووزان

الزم را به والدین و دانشآموزان بدهند .مصرف میان وعدههوای

شهرستان امیدیه رضایت بخش است .حدود  %13دانشآموزانی

کاذب مانند لواشک ،چیپس و پفک حدود  %11است که این میزان

که صبحانه مصرف نکردهاند ،دلیل اصلی را اشتها نداشوتن ذکور

از مصرف میان وعدههای سنتی مانند بادام و پسته و گردو ()%7

کردهاند که البته علت نداشتن اشتها آن هم بعد از ساعت ها وقفوه

بسیار باالتر است .با توجه به این کوه بویش از  %38اضوافه وزن

در مصوورف مووواد غووذایی در کودکووان قابوول بررسووی اسووت و

مدرسه مربوط به دانشآموزان بوده است که در مدرسه چیپس

میبایست از این نظر مطالعاتی صورت گیرد .حدود  %96هم بوه

یا شکالت مصرف میکردهاند ( .)41اگر این الگوو رونود افوزایش

دلیل عجله داشتن اعضوای خوانواده و یوا دانوشآمووزان و دیور

داشته باشد ،خطراتی برای سالمتی و رشد دانوشآمووزان دارد.

رسیدن به مدرسه بوده است که این درصد قابل توجهی است که

لذا در آینده میبایست مطالعاتی روی این الگوها انجام شود.

شاید افراد به موقع از خواب بیدار نمیشوند .عوواملی کوه باعوث

نکته قابل توجه اینکه ظاهراً در مدارس ابتودایی شویر توزیوع

میشود که افراد عجله داشته باشند و وقت مصرف صوبحانه را

میشود و فق  %41دانشآموزان قابل بررسوی اسوت .بوه نظور

نداشته باشند ،قابل بررسی است .از نظر نوع صبحانه همان طور

میرسد آموزش والدین و دانوشآمووزان بورای حفوظ الگوهوای

که در نتایج آمده است ،بیشترین به نان و پنیر و چای اختصاص

مناسب و عدم استفاده از مواد غذایی کواذب ،فوو العواده اهمیوت

دارد که البته مصرف گردو به عنوان ماده غذایی سونتی مناسوب

دارد .نقش رسانهها به خصوص رادیو و تلویزیوون فوو العواده

همراه با نان و پنیر فق  %1/1بوده است و از طورف دیگور ،فقو

مهم است.

 %9دانشآموزان خیوار و سوبزیجات در الگووی صوبحانه خوود
داشتهاند.
مطالعات دیگر ( )41هم نشان داده است با وجود دسترسوی
دانشآموزان به سبزیجات مصرف ،این موواد غوذایی بوه میوزان

طبآ مطالعاتی که انجام شده اسوت ،بخوش قابول تووجهی از
تبلیغاتی مواد غذایی صدا و سیما به غوذاهای کواذب اختصواص
دارد ( )41که این امر میتواند نقش بسیار منفوی داشوته باشود و
گرایش کودکان را به غذا و میان وعدههای کاذب افزایش دهد.

قابل توجهی پایین بوده است .الگوی مصرف شیر فقو در بوین

از این مطالعه همچنین به دست آمد کوه  %76/1از والودین از

 %6موارد بوده است که این میزان بسیار پایین است .آش و حلیم

نظر وضوعیت تحصویالت زیور دیوپلم هسوتند و در  %41مووارد

به عنوان دو غذای کامل و مناسب برای صبحانه در الگووی %41

مادران شاغل میباشند.

از دانشآموزان در دو هفتهای که مطالعوه شودند ،ذکور شود کوه

از بین دانشآموزان که علت صبحانه نخوردن را دیر شدن و

الگوی مصرف این صوبحانههوای سونتی در مقایسوه بوا برخوی

عجله داشتن عنوان کردهاند ،در  %18موارد مادران شاغل دارند و

مطالعات ( )49در سطح خوبی قرار دارد .اسوتفاده حودود  %13از

از بین کسانی که چیپس و پفک استفاده و میان وعدههای کاذب

دانشآموزان از ساندویچهای خانگی در مدرسوه الگووی بسویار

استفاده کردهاند %64 ،مربوط به دانشآموزانی است که والدین با

خوبی است که این امر باعث میشود که دانوشآمووزان از میوان

سطح تحصیالت زیر دیپلم دارند.

وعدههوای کواذب کوه در مودارس یوا اطوراف مودارس فروختوه
میشود ،کمتر استفاده کنند .مصرف میوه و میوههای خشک در
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نتایج مطالعه نشوان داد کوه  %63/1دانوشآمووزان صوبحانه

مصرف میووه و لواشوک بوا یوک میوزان مسواوی  %44در بوین
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 باU-99438 این تحقیآ بر اساس طرح مصوب شماره
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پشتیبانی مالی معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم
 از همه کسانی که.پزشکی جندیشاپور اهواز انجام گردیده است
 بر. کمال تشکر را داریم،در این معاونت با ما همکاری داشتهاند
خود فرض میدانیم که از مسئولین اداره آموزش و پرورش
شهرستان امیدیه و مدیران و معلمان و کارکنان محترم مدارس و
 صمیمانه،دانشآموزان عزیزی که در این تحقیآ ما را یاری دادند
.سپاسگزاری نماییم
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ABSTRACT
Introduction: Appropriate consumption of main nutritional groups in childhood and special
in elementary school ages is one of the main priorities in all countries. The main meal is
considered to be breakfast. A healthy breakfast increases the energy and mental performance.
This study conducted to evaluate Breakfast and snack patterns of primary school girls in
Omidieh, Khuzestan Province, Iran.
Methods: This cross- sectional study conducted on 155 primary school girls which sampled
from three randomly selected schools in Omidieh city. Data were collected using
questionnaires and analyzed using SPSS software.
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Results: The results showed a satisfactory breakfast consumption pattern in the studied
population as 80% of cases reported that they regularly eat breakfast, during 14 days of study.
Results showed that 22% of students consume Junk foods including puffs, chips and candy
while 13% of them consumed traditional snacks including dried fruits and nuts.
Conclusion: Eating breakfast as a main meal was at a satisfactory level in the studied
population. Replacing the junk foods like puffs, chips and candy with healthier ones including
nuts and dried fruits should be considered by responsible parties. It is therefore necessary to
conduct educational programs regarding nutrition of school children using public media,
especially television.
Key words: Omidieh City, Snacks, Breakfast, Nutrition Entions
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