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  مقدمه 

 ي مختلفـ  يهـا  در محـيط   يدر طول زنـدگ    افراد

ن يتـر  مهـم  كـه    رنديگ ميقرار  پرورش  تحت آموزش و    

ه مناسـب ارتبـاط     يتغذ .)١(باشد ميمحيط مدارس   آنها  

 و ي آموزشـ يهـا  تيـ  با نحوه انجام فعاليکيار نزد يبس

ــپ ــا شرفتيـ ــصيهـ ــايلي تحـ ــاعي و رفتارهـ  ي اجتمـ

 ييد توجه داشت که عـادات غـذا       ي و با   دارد آموز دانش

 يها رد اغلب در دورهيگ مي شکل ينوجوان که در يغلط

 ي، عاطفيکالت رفتارمش .)۲(ماند مي ي باقي زندگيبعد

ــان در يو درســ ــه گرســنه هــستند ب  ينوجوان ــک شتر ي

ش فعـال   يشتر احتمـال دارد کـه بـ       ي ب چنين  هم. )۳(است

 را يکه مجبور شوند تا ترم درس نياحتمال ا). ۴(باشند

شتر در انزوا يو در اجتماع ب   ) ۵(شتر است يتکرار کنند ب  

در دوران مدرسه و با شروع جهـش رشـد           ). ۳(هستند

. ابـد ي مـي ش  ينوجوانـان افـزا   از  يـ  مورد ن  يانرژزان  يم

ن ي پـروتئ ،ن نـشود يمأاز فـرد تـ  ي مورد ن  ي انرژ چنانچه

 بـدن   يهـا   م بافـت  يد صرف رشد و ترم    ي که با  يمصرف

تغذيـه در   لـذا    .)۶(شـود   ي مـ  يد انرژ ي صرف تول  ،شود

 ي الزم باشد تا نيازهـا ي انرژيسنين مدرسه بايد حاو  

 ماننـد درس    ييهـا   فعاليـت  ي بـرا  يدوران رشد و انرژ   

ــ  ــت جمع ــدن، فعالي ــيخوان ــدأ و ورزش را ت  .مين نماي

 يدرمـان ــ   ي بهداشـت  مراکزن، مدارس و    ي والد نيبنابرا

ــي ــبا م ــذاها   ي ــا غ ــد ت ــالش کنن ــيست ت  ارزش و ي ب

ا يـ وه جـات تـازه   يـ  را با انواع مي پرکالر يها يدنينوش

   .)۷(ندين نمايگزير جايجات و شيخشک شده، سبز
ان موجـب افـزايش      آمـوز   تغذيه صحيح دانـش   

 )۱۹۹۴(تيـ پول مطالعه .شود   مي آنان   يتمركز و يادگير  

دقـت و   ،  هيـ  که دانش آموزان دچار سوء تغذ      دادنشان  

ــر و   ــز کمت ــه يدر نتتمرک ــص ج ــت تح ــب يلياف  يشتري

 و يســـهراب مطالعـــه ن يچنـــ  هـــم. )۸(شـــوند  مـــي

 يي بـا کـارآ    يه ناکاف يکه تغذ   نشان داد  )٢٠٠٧(همكاران

 و  کالسين مطالعه   .)٩(ط دارد  در مدرسه ارتبا   يليتحص

بــه  .)۱۰(ن مطلـب اسـت  يــد ايـ ؤز ميـ ن )۱۹۹۹(همكـاران 
 فقر آهـن بـه ويـژه در دختـران     يعنوان نمونه كم خون   

تواند زمينه سـاز ايجـاد مـشكل در قـدرت              مينوجوان  

   .)١١( و تمركز شودييادگير

شتر بـه  يـ  مطالعـات ب  نوجوانـان ه  يدر بحث تغذ  

 ،اند وزان پرداخته آم  مصرف صبحانه در دانش    يبررس

ن يمأز در تـ   يـ ان روز ن  يـ ه م يـ  اسـت کـه تغذ     يهياما بـد  

 است که در ياديت زي اهمي آنان دارايا هي تغذ يازهاين

ن يدر همـ  . مطالعات کمتر بـه آن پرداختـه شـده اسـت          

 کـه تغذيـه   نـد نـشان داد   )١٩٩٦(روسو و مـارک   رابطه  

 يگـذرا  يگرسـنگ  رفـع  موجـب  مـدارس  ح دريصـح 

 ،ييـادگير  در تمركـز  و توجـه  افـزايش  ،آموزان دانش

 مـدت  طـول  شيافـزا  و آمـوزان  دانـش  غيبـت  كاهش

 يآموزشـ  اهـداف  بهبـود مدرسـه و   در آنـان  حضور

 مطالب تكرار كاهش و كمتر يمردود بهتر، کدر شامل

 )٢٠٠٥(ان افـروز  يـ  بـا ب   مطلبن  يا .)١٢(شود مي يدرس

 آمـوزان  دانش يگذرا  ي دارد که با رفع گرسنگ     مطابقت

 ).۱۳( کمـک کـرد    آنـان بهتر شـدن عملکـرد      توان به    مي

دهـد اسـتفاده از      مـي ز نـشان    ين )١٩٩١(نکويرزمطالعه  

 و بهبـود    يع انـرژ  يـ  روز باعث توز   يان وعده در ط   يم

  .)۱۴(شود ميت سالمت کودکان يوضع

ــد   ــشان داده ان ــات ن ــ مطالع ــه ب ــصرف يک ن م

ــبحانه و م ــص ــده ني ــان وع ــود دارد و  ي ــاط وج ز ارتب
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خورنـد،   مـي  صـبحانه    مرتب به طور     که يآموزان دانش

مـصرف   يتر  سالم ييو مواد غذا  تر   ان وعده مناسب  يم

 همطالعـ . )۱۵(ابـد ي مـي ه آنهـا بهبـود      ي و تغذ  )۷(کنند مي

 کــه ينوجوانــاننــشان داد  )٢٠٠٠( و همكــارانياميشــ

 يرونـد غـذاها    مـي بدون مصرف صبحانه به مدرسـه       

 را انتخــاب يجـات و محـصوالت لبنـ    وهيـ سـالم مثـل م  

 يهـا  پس، ذرت بـو داده و نوشـابه       يـ  چ بلكـه ،  کننـد  مين

مطالعــات در  .)١٦(آنهاســت  معمــولين غــذاهايريشــ

 از عـادات  يبرخـ کـه  ز نـشان داده  يـ گر ن ي د يکشورها

ر، يجات و شـ   يهـا و سـبز     وهيـ  مثل مصرف کم م    ييغذا

 ييشور، مواد غـذا    ي صنعت يها ش مصرف اسنک  يافزا

دن ز نخـور يو ن ها ها و نوشابه ينيريها و ش يبا افزودن

در  يو چـــاقتـــه يپوزيش آديصـــبحانه موجـــب افـــزا

  ).۱۷( شده استنوجوانان

 مـردم  يوه زنـدگ يشـ سـو   کياز که  يياز آنجا 

بـه سـمت مـصرف     مدرن ينيبه واسطه شهرنش ايران  

ش ي پـ  سـالم يو عدم اسـتفاده از غـذاها    آماده   يغذاها

ر يثأز تحت تيرفته است و به تبع کودکان و نوجوانان ن    

نبـود  گـر  ي دي گرفتـه انـد، و از سـو        رات قـرار  يين تغ يا

ان وعـده و نـوع      يـ مـصرف م  نـه   يدر زم  يکاف اتمطالع

                    ت يــــاهمز يــــ مــــورد مــــصرف و نييمــــواد غــــذا

                           يان وعـــــده در پــــرورش نـــــسل يــــ مــــصرف م 

ــا      ــر بـــ ــژوهش حاضـــ ــد، پـــ ــالم و توانمنـــ                                   ســـ

در  ييغـذا ان وعـده  يت مصرف م  ي وضع يابيهدف ارز 

شهر تهران انجام    ۸منطقه   يها رستانيآموزان دب  دانش

  .شد

   بررسيروش

 يهـا   با جنبـه يک مطالعه مقطعيمطالعه حاضر   

ت مـصرف  ي وضـع  ي با هدف بررسـ    يليتحل ـ يفيتوص

ز ارتبـاط آن بـا   يـ و عوامل مرتبط با آن و ن     ان وعده يم

 که در سال     بود يآموزان تهران  در دانش  ينمرات درس 

 مطالعــه شــامل  يجامعــه آمــار .  انجــام شــد ۱۳۸۹

منطقه ل در   يمشغول به تحص   يرستانيآموزان دب  دانش

تعـداد نمونـه بـا       .نـد  آموزش و پـرورش تهـران بود       ۸

 نفر ۲۹۱ درصد ۵/۰ ي درصد و خطا۹۵نان يحدود اطم

 گرفتـه   يشتريش دقت نمونه ب   ين شد که جهت افزا    ييتع

ــر وارد مطا۳۰۰شــد و  ــه شــدند نف نحــوه انتخــاب . لع

 يطوره   بود ب   از نوع ساده   يا طبقهها به صورت     نمونه

ه دوم و يـ  نفر از پا۱۰۰ه اول، ي نفر ازآنان از پا  ۱۰۰که  

ل يه سوم متوسطه که مشغول به تحـص       ي نفر از پا   ۱۰۰

 ير عـوامل  يثأ از ت  يريشگيجهت پ . بودند، انتخاب شدند  

به وزان آم مثل جنس و سن بر هدف مطالعه، همه دانش   

و در محـدوده    ک نسبت از مدارس پسرانه و دخترانه      ي

انتخـاب   يليه تحـص  ي سال متناسب با پا    ۱۸ تا   ۱۴ يسن

ده شد تـا    ي سنج يليه تحص ير در هر پا   يثأن ت يشدند و ا  

  .کسان باشديط دانش آموزان تا حد امکان يشرا

ــع ــت جم ــشنامهيآور جه ــات از پرس  يا  اطالع

قـسمت اول  . دمحقق ساخته در دو بخـش اسـتفاده شـ         

ــ در مــورد اطالعــات دموگرافي ســئواالتيحــاو ك و ي

الت، معـدل   يزان تحص ي سن، قد، وزن، م    ؛ مانند يا نهيزم

آموزان، شغل مـادران و همسرانـشان بـود و در        دانش

ان يـ زان مـصرف م يـ  در مـورد م يقسمت دوم سئواالت  



 فرهاد جعفري و همكاران

)٨٠شماره پي در پي (١٣٩٢ـ آذر ٨ ـ شماره١٨مجله ارمغان دانش ـ دوره   ٦٦٤

 يفي اهـداف توصـ  يبه منظـور بررسـ  وعده و انواع آن   

ه يهنگام تجز، يلياهداف تحل  ي بررس يبرا. ده شد يپرس

ر يـ  سواالت قسمت دوم به عنـوان متغ  داده ها،ليو تحل 

ک مـورد سـوال در قـسمت        يوابسته و عوامل دموگراف   

 مستقل در نظـر گرفتـه شـد و       يرهاياول به عنوان متغ   

که ان وعده يمرتبط با مصرف م ياحتمالعوامل ارتباط  

بـا   حاصـل شـده بـود،       هـاي   از مرور متون و گـزارش     

ن يچن هم. شدند ي متناسب بررسيها فاده از آزمون  است

 بهداشت مدرسه يقد و وزن دانش آموزان با کمک مرب

 پس از   )BMI(ه توده بدن  ي و شاخص نما    شد يريگ اندازه

 ٤ اسـتاندارد در     يهـا  يم بنـد  يمحاسبه، بر اساس تقس   

گروه الغر، متناسب، اضافه وزن و چاق در نظر گرفته          

ن نفـر از  يار چنـد يـ در اخت ييپرسشنامه جهت روا  . شد

 يه و پزشـک   ي از جمله متخصص تغذ    افراد صاحب نظر  

افت نظـرات و انجـام   ي قرار گرفت و پس از در ياجتماع

 نفر ۳۰ار ي در اخت  يك طرح مقدمات  ياصالحات در قالب    

 يياز دانش آموزان قرار گرفت و سپس پرسشنامه نها        

اقـدام بـه    ده  يـ پرسشگران آموزش د  سپس  . ن شد يتدو

ــتکم ــدل ي ــ .آن کردن ــش از توزيپ ــشنامهي ــا،  ع پرس ه

ــ ــوه تکم يتوض ــت نح ــحات الزم جه ــشنامه و ي ل پرس

ت به صورت يرضامحرمانه بودن اطالعات داده شد و   

ل پرسشنامه ها، اطالعـات  يپس از تکم.  اخذ شد  يشفاه

  .آناليز شدند و يموجود در آنها کدگذار

آوري شــده بــا اســتفاده از     هــاي جمــع   داده

ــارو   SPSS افـــزار نـــرم ــ ببـــراي يفي توصـــآمـ ان يـ

 يهـا  آزمـون و ن يانگي م و ، درصد ي مرکز يها شاخص

 تجزيـه و   انسيـ ز وار يرسون و آنال  يپرمن،  ياسپ يآمار

  .تحليل شدند

  

  ها افتهي

 افـراد   ين سن يانگين مطالعه نشان داد م    يج ا ينتا

داکثر ح و ۱۴حداقل  (۹۴/۰ار ي سال با انحراف مع  ۲/۱۶

انـش آمـوزان دختـر و       از د   مـي ين .باشـد  مـي )  سال ۱۸

 دانش آمـوزان  يدرسن معدل يانگيم.  پسر بودند يمابق

ــته  ــرم گذش ــود۳۳/۱۷±۸/۱ در ت ــراد  .  ب ــوع اف از مجم

 آنـان   درصـد ۷/۷۷ن مطالعه معـدل  يشرکت کننده در ا  

 ۷۰ تـا  ۵۱  وزن افـراد ين فراوانـ  يشتري بود؛ ب  ۱۶ يباال

 ۱۶/۲۱±۷/۳ه تـوده بـدن   يـ ن نمايانگيـ م. لـوگرم بـود  يک

ــوگرم  ــر  كيل ــر مجــذور مت ــودب ــد۸/۶۶ در .ب  از  درص

نرمال بـود و  محدوده  در نمايه توده بدنآموزان   دانش

   . از موارد دچار اضافه وزن بودند درصد۹/۱۰

الت پدران دانش آموزان تحـت      ين تحص يباالتر

 و  بـود )  درصـد  ٥/٤٧(پلم  يـ مطالعه مربوط به سـطح د     

از پـدران افـراد شـرکت       )  درصـد  ٤/٠(ن درصـد  يکمتر

ز يالت مادران ن  يتحص .سواد بودند  يدر مطالعه ب  کننده  

 يچ مـادر  يپلم و ه  يد)  درصد ٩/٥٧(ن درصد يدر باالتر 

 از پـدران، افـراد       درصـد  ٢/٣٨ . نبـود  يدر مقطع دکتر  

 شـغل آزاد بـوده و      ين مطالعه دارا  يشرکت کننده در ا   

 درصد از آنان شغل پدران خـود را کـارگر اعـالم         ٧/٠

ــد داشــته ــب .ان )  درصــد٢/٦٤(رانن درصــد مــاديشتري

ــه ــد و پــس از آن ب خان ــدار بودن ــي  يشتر شــغل فرهنگ

   .داشتند
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ــا  ــاس نتـ ــر اسـ ــدوديبـ ــد۶/۶۴ج حـ  از  درصـ

 يي غـذا ان وعدهيدر مدرسه از م  آموزان هر روز     دانش

از آنان چهار تا شـش       درصد   ۲/۱۳. کردند مي استفاده

 ۲/۱۲، کردنــد مــيمــصرف  ان وعــدهيــمبــار در هفتــه 

ک تـا سـه     يـ ز  ينرد مطالعه    از دانش آموزان مو    درصد

 نفـر از افـراد    ۲۹خوردند و    مي ان وعده يمبار در هفته    

چ ي از هـ اصـالً مدرسـه   در  ) درصد۱/۱۰(مورد پژوهش 

. کردند ميان وعده استفاده ن   ي به عنوان م   يگونه خوراک 

  در هفتهي مصرفان وعدهيمن تعداد يانگي ميبه طور کل 

روز از کـه هـر      يان افراد ياز م  . به دست آمد   ۴/۲±۴/۵

 ۸/۱۴کردنـد،   مـي ح اسـتفاده  يان وعده در زنـگ تفـر   يم

 مـواد   يحـاو (ه شـده از بوفـه     يـ  ته چي از سـاندو   درصد

مدرسه هـر روز بـه عنـوان        ) فست فود ا  يآماده   ييغذا

البته بيـشتر افـراد ذكـر        .کردند ميان وعده استفاده    يم

 ٥/٤٢(خورنــد  بــار در هفتــه مــي١-٣كردنــد كــه آن را 

  درصد ۱۰ وه،ياز م آموزان   نشاز دا  درصد۱۲ ).درصد

 يهـا  چيساندور  يسا از    درصد ۹/۷و  ر  ي پن  و ز از نان  ين

 درصد از آنها    ۴/۱۲ن  يچن هم. کردند مياستفاده   يخانگ

 در ساعت استراحت در مدرسـه اسـتفاده         يفقط از چا  

  .)۱جدول (کردند مي

رمن و از ميـان مـواد       يبر اسـاس آزمـون اسـپ      

مـصرف  تعـداد   به عنوان نـيم چاشـت،        ي مصرف يغذاي

تعـداد مـصرف      و )r،۰۳/۰=p=۰۱۵۱/۰(ساندويچ بوفـه  

با معدل ترم گذشـته رابطـه        )r،۰۱۸/۰=p=۲۲۴/۰(يچا

ان يـ ممـصرف   زان  يـ م رابطه   يبررس. داشتندمعكوس  

ز يق آزمون آنـال   يالت پدر و مادر از طر     يوعده با تحص  

  بـاال  يليدر پدران بـا سـطح تحـص       انس نشان داد    يوار

ــک  ــصرف پفــ در ) p =۰۵/۰(کيــــو ک) p=۰۴۸/۰(مــ

ن يبــا اســتفاده از همــ. ابــدي مــيش يافــزافرزندانــشان 

آزمون مـشخص شـد کـه مـصرف نوشـابه در گـروه             

ــطح د  ــادران در س ــدان م ــفرزن ــپلم بي ــروه ي شتر از گ

کــم ســـوادتر  گــروه  و  يدانـــشگاهکــرده   ليتحــص 

    ).p=۰۲۵/۰(بود

تعـداد  ن  يانس نـشان داد بـ     يـ ز وار يآزمون آنال 

ــصرف  ــمم ــدهي ــا نماان وع ــ ب ــدن ه ي ــوده ب ــاط ت  ارتب

بـر اسـاس    ن  يچن هم). <۰۵/۰p(ندارد وجود   يدار يمعن

با تعداد ميان وعده    مصرفن تعداد   يرسون ب يآزمون پ 

 ي ارتبـاط  و جـنس   وزن ،، سـن، قـد    برادان و خـواهران   

  ).<۰۵/۰p(نداشتوجود 

  

  بحث

 رفـع  موجب مدارس دراستفاده از ميان وعده 

 كـاهش  يادگيري، در تمركز و توجه گرسنگي، افزايش

 آمـوزان در  دانـش  حضور مدت طول افزايش و غيبت

 تكـرار  كـاهش  و كمتـر ي مردود بهتر، کدرمدرسه و 

ايـن مطالعـه بـا     ،بنـابراين . )١٢(شود ي ميدرس مطالب

هدف بررسي الگـوي مـصرف ميـان وعـده غـذايي در         

دانش آموزان دبيرستانهاي يکي از مناطق شهر تهـران      

  . صورت گرفت
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 ها  و نوشيدنيمواد غذايي خورم مين بار١-٣  بار٤-٦ هر روز

  و پنيرنان ٤/٥٦ ١/٢٥ ٦/٨ ١٠

 ساندويج خانگي ٢/٤٥ ٩/٣٦ ١٠ ٩/٧

 ساندويج بوفه ٣/٢٠ ٥/٤٢ ٤/٢٢ ٨/١٤

 شابهنو ٤٣ ٤/٣٥ ٦/١١ ١٠

 دوغ ٤/٨٠ ٣/١١ ٢/٥ ١/٣

 چيپس ٤/٨٠ ٤/١٣ ٨/٣ ٤/٢

 پفک ٥/٨٤ ٣/١١ ٧/١ ٤/٢

 شيرموز ٧/٩٩ ٠ ٣/٠ ٠

 دلستر ٧/٩٩ ٣/٠ ٠ ٠

 بستني ٥/٩٤ ٤/٣ ٣/٠ ٧/١

 کيک ٦/٥٣ ٣/٣٣ ٩/٨ ١/٤

 شيريني ٩/٧٥ ٦/١٨ ٨/٣ ٧/١

 بيسکويت ١/٤٨ ١/٣٦ ٣/١٠ ٥/٥

 آجيل ٤/٧٩ ٤/١٥ ٤/٤ ٧/٠

 ميوه ٥٥ ٦/٢٠ ٣/١٢ ١٢

 چاي ٥/٨٢ ٤/٢ ٧/٢ ٤/١٢

 شير ٥/٨٢ ٩/٨ ٧/٢ ٨/٥

 شير کاکائو ١/٨٢ ١٠ ٨/٥ ١/٢

 آب ميوه ٥٤ ٢/٢٩ ١١ ٨/٥

  

از   مــي يش از نيبــن مطالعــه يــبــر اســاس ا 

 در مدرسـه  ييان وعده غذا ياز م آموزان هر روز     دانش

گونـه   چيهـ  زيـ  ن آنهـا از    ميک درصد .کردند مياستفاده  

البتـه  . کردنـد  مـي سـه مـصرف ن     در مدر  يمواد خوراک 

 يرويـ  متفـاوت پ يا هيـ  تغذيدانـش آمـوزان از الگوهـا   

ان وعـده  يـ دامنـه مـصرف م  کـه   يطـور ه  بـ  ،دردنک مي

نوبـت  تا شـش     کين دانش آموزان از     ين ا ي در ب  ييغذا

 مـي  ک يلـ ي خ مطالعـات  يبه طور کل  . ر بود يمتغ در هفته 

درصد  ين بررسيطبق ا. انجام شده استنه ين زميدر ا 

 ان وعده يماز دانش آموزان هستند که از خوردن          ميک

 در خــود را ان وعــدهيــمکننــد و اکثــر آنهــا  مــيغفلــت 

ت يـ ن امـر نـشان دهنـده اهم       يـ خوردند که ا   ميمدرسه  

دادن خــانواده هــا نــسبت بــه ســالمت و رشــد و نمــو  

توانـد   مـي ن رشد است که  يکودکان و نوجوانان در سن    

ز باشـد و    يـ ن يسال ن بزرگ يضامن سالمت آنها در سن    

نـده  ي سالم را در آ    ي انسان يها هيموجبات داشتن سرما  

  . فراهم سازد

 ٢٤ن اسـت کـه بـدن انـسان در      يـ له مهـم ا   ئمس

که  ني ا يت است و برا   يساعت شبانه روز در حال فعال     

ط مناسـب و   يت خـود را در شـرا      يها بتوانند فعال   سلول

ن و  يتـام ي، امـالح، و   ياز به انـرژ   يمطلوب انجام دهند، ن   

از بدن ي مورد نيد مواد مغذين بايبنابرا. ن دارنديتئپرو
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ــس  ــب تق ــل مناس ــوديدر فواص ــا. م ش ــ ي ــسئله ب ه ن م

خصوص در مورد کودکـان و نوجوانـان کـه در حـال         

 ، دارنـد  يشتريـ  ب يت فکـر  يـ رشد و نمو هـستند و فعال      

 ٣ل عـالوه بـر   يـ ن دليبـه همـ  . ت است يز اهم يار حا يبس

ان يـ ان وعده به صورت م    ي م ٣ا  ي ٢،  ي اصل يوعده غذا 

توانـد باعـث     مـي وعده صبح، عصرانه و بعـد از شـام          

در  ).١٨( شـود ين مواد مغـذ ياز بدن آنان به اين نيتام

و   مي عمو يها واسطه گسترش رسانه  ه  ر ب ي اخ يسالها

هـا نـسبت بـه      خانوادهي آگاه ،التيش سطح تحص  يافزا

و   ميش تـوان جـس    ي در افـزا   يم روز ينـ ت وعـده    ياهم

وش و توجه دانـش آمـوزان و تناسـب انـدام             ه يارتقا

هـا بـه بحـث       افته است، لذا توجه خانواده    يش  يآنها افزا 

شتر شده ي بان وعده ي و م  ژه وعده صبحانه  يوه  ه ب يتغذ

   .است

ه شـده از    يـ  ته چيساندو ، نشان داد  ين بررس يا

 چير و ســاندويــ پن،نــانوه ، يــم ، ي چــا،بوفــه مدرســه

 سـاعات   ير روز طـ   هبودند که    مين اقال يشتريب يخانگ

ــه . شــدند مــي مــصرف حــضور در مدرســه در مطالع

 بــه وســيلهه شــده يــته چيســاندو) ٢٠٠٩(ايــ نيشــاکر

 شـده از    هيـ  ته چيو سـاندو  ت  يسکويـ ک و ب  يک ،خانواده

ان يـ مبودند که به عنوان      مياقالن  يشتريببوفه مدارس   

 به اقالم فـوق     ينگاه .)۷(شدند مي استفاده   ييوعده غذا 

ن يمأ تـ  ييبـه تنهـا   کـدام از آنهـا       چيدهد که هـ    مينشان  

هـا،   دراتياز بدن مثل کربوه   ي مورد ن  ياتيکننده مواد ح  

 ي مـوارد مثـل چـا      يستند و برخ  يها ن  ين و چرب  يپروتئ

ه شـده   يته چي ساندو معموالً.  ندارند يي ارزش غذا  اصالً

 فـست فـود مثـل    يياز بوفه مـدارس شـامل مـواد غـذا        

 مـصرف   ها هـستند کـه     ا اسنک يس و کالباس و     يسوس

تواند  مي ين نوجواني مدت و روزانه آنها در سنيطوالن

نـده شـود و از      ي در آ  يسو منجر بـه بـروز چـاق        کياز  

 مـضر در  يگر با توجه به وجود مواد افزودنـ    ي د يسو

 يهـا  يمـار يش بينـده شـاهد افـزا   ين محصوالت در آ يا

ن يوالـد . م بـود  يهـا خـواه    ز سرطان يو ن  يعروقـ   يقلب

ق و يز تشويو ن يي به مواد غذايخشتوانند با تنوع ب    مي

 و  ي لبنـ  ييآموزان به استفاده از مواد غذا      ب دانش يترغ

مـصرف مـواد   ش  ي موجب افزا  جاتيز سبز يها و ن   وهيم

 و تنهـا   )٧( آنان شـوند   يت از سو  يفيد و با ک   ي مف ييغذا

 ي کـه دارا   يبا هر خـوراک   خود  ر کردن فرزندان    يبه س 

ان وعـده  يـ م .نکننـد بسنده باشد،  ميظاهر و مزه خوب    

 اسـت کـه بتوانـد    يي شـامل مـواد غـذا      مناسب معمـوالً  

از بدن ي مورد نيها نيتامي ، امالح و وي از انرژ  يمقدار

منظـور از  .  کـاذب نکنـد  يريجاد سـ  ي ا ون کرده   يمأرا ت 

 شـکم  ين اسـت کـه فقـط احـساس پـر         ي کاذب ا  يريس

ان وعـده مناسـب     يـ که مصرف م   يجاد شود، در حال   يا

از يـ  مـورد ن   يي و مـواد غـذا     يژدن انـر  يد باعث رس  يبا

 مـورد   ين انـرژ  يـ  که بتوانند ا   ييمواد غذا . سلول شود 

ر يچ نان و پن   ي ساندو ؛از را به بدن برسانند عبارت از      ين

 يا گوجـه فرنگـ  يـ ار، و يـ تواند همراه با گردو، خ    ميکه  

وه يـ ج، انواع م يجات مانند هو  يمصرف شود، انواع سبز   

ل مغـز پـسته ،      مث(اهان  ي گ يها  خشک و تازه، دانه    يها

ر يتواننـد بـه همـراه شـ       مـي  که   ي خانگ يها کي، ک )بادام

ه شـده در منـزل      يـ چ ته ياستفاده شوند و انواع سـاندو     

ان از نقـش    ين م يدر ا . )۱۹(باشند   مي  کتلت  و مثل کوکو 

سفانه در اکثر مـدارس     أمت .د غفلت کرد  يز نبا يمدارس ن 



 فرهاد جعفري و همكاران

)٨٠شماره پي در پي (١٣٩٢ـ آذر ٨ ـ شماره١٨مجله ارمغان دانش ـ دوره   ٦٦٨

 بوفه فروشـنده مـواد      يها تي بر فعال  يچ گونه نظارت  يه

 ييها نه تنها مواد غذا  ن مکان يشود و در ا    مي ن ياکخور

و  مـضر   يهـا  چيپس و پفک و ساندو    ي ارزش مثل چ   يب

 در  اصـوالً رسد، بلکه    ميبه فروش    گازدار   يها نوشابه

ت يـ  و مرتبط بـا سـالمت رعا      يه غذا اصول بهداشت   يته

 از  يآموزان وقت زياد   هرحال دانش    چون به . شود مين

 كه در ينند، انواع مواد غذاي   گذرا  يروز را در مدرسه م    

در   مـي نقـش بـسيار مه   شـود،   يبوفه مدارس عرضه م   

بوفه مـدارس بايـد از      . آموزان دارد  حفظ سالمت دانش  

، ک، يخمـ کارزش مانند انواع پفـ      ي ب يعرضه مواد غذاي  

 ينوع محـصوالت غـذاي     نوشابه، آدامس، شكالت و هر    

 كـه فاقـد پروانـه     ي، و يـا محـصوالت     يبنـد   بدون بـسته  

باشــند  ي و تـاريخ مــصرف مــ يخت و كــد بهداشــتسـا 

 ي كنند و ضمن آموزش مسئول بوفـه مـواد         يخوددار

 و دوغ و بـا       مانند شير و بيـسكويت و كلوچـه و كيـك          

، ي انواع تنقالت سـنت يرعايت مسايل و مقررات بهداشت  

 ،ها پنير، انواع ميوه ها، ساندويچ نان و خرما، انواع ميوه  

 بــه دانــش آمــوزان  لوبيــا راک و آش و خــورايعدســ

  .عرضه نمايند

ن مطالعــه مــشخص شــد از ميــان مــواد  يــدر ا

 به عنوان نيم چاشت، مصرف ساندويچ  ي مصرف يغذاي

 با معدل ترم گذشته دانش آمـوزان رابطـه   يبوفه و چا 

ن نکتـه کـه عوامـل    يبا در نظر داشتن ا . معكوس داشت 

توان به  مياثر بگذارند،  ن رابطه   ياتوانند بر    مي يمتعدد

 کـم  يي کـه مـصرف مـواد غـذا      اشاره کـرد   يور نسب ط

از بـدن را  يـ د و مـورد ن    يکه مواد مف   نيل ا يارزش به دل  

 آنها در کـالس درس و  ييرايگ کنند، بر سطح مين ن يمأت

. داشته باشدر يثأتتواند   مي آنها   يجه معدل درس  يدر نت 

د و باالتر بودن معدل ي مفيين مصرف مواد غذا   يالبته ب 

ازمنـد انجـام   ي آنها نيبررسامد که ي به دست ن يا رابطه

 يمطالعـه علـو   ن راسـتا    يـ در ا  .باشـد  يليمطالعات تکم 

 خــوردن ميــان ز نــشان داديــن )٢٠( و همکــارانينينــائ

ــده ــبوع ــال    مناس ــول س ــه در ط ــه چنانچ  در مدرس

 بيشتر ادامـه داشـته باشـد،    ي و با مقدار انرژ  يتحصيل

 ي و بهبــود عملكردهــا  ياحتمــال پيــشرفت تحــصيل   

زان يـ  رابطـه م   يبررسـ  .را افزايش خواهد داد    يشناخت

الت پدر و مادر نشان داد    يان وعده با تحص   يمصرف م 

در  کيــالت پـدر مـصرف پفـک و ک   يش تحـص يبـا افـزا  

 ي ناشممکن استل آن  يدل. ابدي ميش  يفرزندانشان افزا 

الت يش سـطح تحـص    يش درآمد خانوار با افـزا     ياز افزا 

د يـ  امکـان خر   شتر به فرزندان،  ي که با دادن پول ب     باشد

 آنهـا فـراهم    ي را از سـو    ي صـنعت  يمحصوالت خوراک 

  . ندنک مي

  

   يريجه گينت

کـه   نيـ  رغـم ا   يبر اساس مطالعـه حاضـر علـ       

ان وعده در ساعات حـضور در مدرسـه از       يمصرف م 

ت يفي قرار دارد، اما از نظر ک يت در سطح خوب   ينظر کم 

هـا و    خـانواده يشتر از سـو   يـ از به توجـه ب    يچنان ن  هم

ها دارد تا مواد   رسانه زيو ن مرتبط   مسئوالن   مدارس و 

در  . شـود يين مواد فاقد ارزش غذا  يگزيد جا ي مف ييغذا

 دادن بـــه ين راه آگـــاهيشه بهتـــريـــن مـــورد هميـــا

ــش ــو  دان ــوزان از س ــديآم ــدارسي وال ــتن و م .  اس

 خـود   يا هيـ  تغذ يازهـا يد در مـورد ن    يـ  با آموزان دانش
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ا در ن حالــت تنهــيــ داشــته باشــند و اياطالعــات کــامل

 آنهـا  ي را بـرا   ي رشد يازهايسر است که ن   ي م يصورت

تواند راه حـل   ميچ گاه اجبار و اصرار نيه. دادح  يتوض

بـه  ل  يـ شود تما  ميله تنها باعث    ئن مس يا.  باشد يمناسب

ان وعده مناسـب   يخصوص م ه  ان وعده و ب   يمصرف م 

ل به مصرف يعکس تمارافته و ب ي کاهش   آموز دانشدر  

ن ي ا يهدف اصل  .ابديش  ي افزا  نامناسب يها ان وعده يم

ان وعـده بـوده و     يـ زان مـصرف م   يـ  م يمطالعه بررسـ  

مطالعـه   يعوامل مرتبط با آن جزء اهداف فرع       يبررس

 وجــود يي شناسـا هــدف صـرفاً ن يبنـابرا . بـوده اسـت  

و اســت بـوده  ثر ؤبـا عوامـل مــ  ا عــدم آن يـ ارتبـاط و  

آن ار اهداف مطالعه نبوده ر يثأتزان ينحوه و م يبررس

ژه جهــت يــ وي بــا طراحــيازمنــد مطالعــه ايناســت و 

  . عوامل استيبررس

  

  ر و تشکريتقد

کـه  طرح تحقيقاتي است   ک  يمطالعه حاصل   اين  

الزم اسـت از     .ت دانشگاه شـاهد انجـام گرفـت       يبا حما 

ــش  ــرم و دان ــنل محت ــده در   پرس ــرکت کنن ــوزان ش آم

 آمـوزش و پـرورش شـهر تهـران          ۸پژوهش از منطقه    

  .ميداشته باش را يکمال تشکر و قدردان
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Abstract 
 
Background & aim: Eating snacks during the day can lead to energy distribution and improvement 
of the health status of students. The aim of this study was to assess the pattern of snack 
consumption among high school students in region 8 of Tehran. 
 
Methods: This descriptive cross sectional study was performed on 300 high school students in 
district 8 of Tehran educational board during 2010-2011. Cluster sampling was done as a random 
method. Data were collected by a researcher-made questionnaire. Data were analyzed using 
descriptive statistics and Spearman, Pearson and ANOVA. 
 
Results: The mean age of participants was 16.2±0.9. 64.6% of students ate snacks everyday and 
10.1% of them didn’t use any snack at school. Most students (14.8%) ate sandwich as snack 
prepared by school’s buffet every day. Tea (12.4%), fruits (12%), cheese bread (10%) and home -
made sandwiches (7.9%) were also used as snacks. Results showed that among food consumed 
as snack, sandwich consumption was negatively associated to the grade of previous semester. 
Moreover, the consumption of blowgun and cakes were increased in children with more educated 
fathers.  
 
Conclusion: Despite the fact that the consumption of snacks during school attendance is good in 
terms of quantity, but the quality and usefulness of food still need more attention 
 
Keyword: Snack, High school, Average, Student 
 
 
*Corresponding Author: Jafari F, Department of Social Medicine, School of Medicine, Shahed University, 
Tehran, Iran  
Email: jafarifarhaddr@yahoo.com 
 

 

671 

 


