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 وفكري جسمي فعاليت .باشد مي آموزان دانش غذايي ضروري رژيم اجزاء از نيز مناسب غذايي وعده ميان مصرف :مقدمه و هدف

 مصرف اند داده نشان مختلفهاي  پژوهش .دارد گلوكز به نياز خود فعاليت مغزبراي ويژه به .است كافي انرژي دريافت مستلزم
 اين مطالعه از هدف رو، اين از .دارد نقش آموزان تحصيلي دانش وضعيت ارتقاء و يادگيري قدرت درافزايش مناسب وعده ميان

  .بود اردبيلشهر آموزان دانش بين در ها آن مصرف بر موثر عوامل همچنين و وعده ميان مصرف الگوي بررسي
 صورت اردبيل شهر ابتدايي مدارس آموز دانش 960بين  91 سال در همبستگي - توصيفي شرو به حاضر پژوهش :كار روش
و آزمونهاي  SPSSآماري  افزار نرم از استفاده با ها داده .گرديدند آوري جمع نامه پرسش و مصاحبه طريق از ها داده .گرفت

  .تحليل گرديد و تجزيه آماري توصيفي و تحليلي،
بودند  نكرده مصرف خوراكي نوع هيچ مدرسه در حضور ساعات در آموزان دانش از% 47ي از آنست كه يافته ها حاك :يافته ها
 .بود كه اين در مناطق شمالي و جنوبي تر شهر تفاوت معني داري داشت وعده كيك و بيسكويت ميان در مصرفي ماده وبيشترين
كيك و بيسكويت هاي با اشكال  صبحانه را حذف نموده، موزانآ دانش اكثر كه است اين بيانگر حاضر مطالعه نتايج :گيري نتيجه

اينكه در سنين مدرسه ظاهر و شكل مواد  به توجه بنابراين با. متفاوت را براي ميان وعده مصرف مي كنند و ترجيح مي دهند
ارائه مواد غذايي در  گردد ضمن رعايت ارزش غذايي و نيازهاي جسماني و تغذيه اي، با مي توصيه غذايي اهميت بسزايي دارد،

 .اشكال متنوع  و آموزش به خانواده در اين خصوص،زمينه رشد هرچه بيشتر اين كودكان فراهم شود
   .ميان وعده، تغذيه، دانش آموز :كليدي واژههاي

  
  مقدمه

 )1( .است داشته دمعطوفخو به را زيادي توجه جهان مختلف نقاط در و نوجوانان كودكان چاقي شيوع ناگهاني افزايش گذشته ي دهه در
 در درصد را 39 افزايش و كودكان چاقي در درصدي 54 امرافزايش اين كه هستند چاق نوجوانان % 21 و كودكان % 27 امروزه حداقل

 70 كه شود مي تخمين زده نوجواني و كودكي دوران در چاقي افزايش روند اين با).2(دهد مي نشان اخير دهه دو طي در نوجوانان چاقي
 كاري توان كاهش ازجمله متعددي بهداشتي مشكالت مقابل در چاق كودكان .چاق شوند بزرگساالن به تبديل چاق نوجوانان %

 غذايي مواد مصرف الگوي عوامل ژنتيكي، از همچنين صرفنظر  .دارند قرار خون ي پرفشار و انسولين ريوي،مقاومت و ارتوپدي ،اختالالت
 مانند غذاها از خاصي انواع مصرف كه اند نشان داده پژوهشگران . شود مي محسوب شكمي چاقي و شيوع چاقي مهم عامل عنوان به

 )3(داشته  دار معني ارتباط شكمي چاقي و چاقي شيوع باميزان اشباع چربيهاي و گوشت مصرف نيز و فيبر كم و ازچربي غني غذاهاي
 اند داده نشان چاق ميان نوجوانان در را آن از حاصل انرژي و صبحانه هشكا روند و آمريكا اسكانديناوي كشورهاي به مربوط مطالعات.
 شده گزارش كودكان چاقي افزايش اقتصادي، ي توسعه متعاقب نيز اندونزي و تايلند كره،سنگاپور، مانند آسيايي كشورهاي برخي در)4(

آن  از ي ناش عوارض چاقي و جهاني اپيدمي تجربه شاهد ، توسعه حال در كشورهاي بسياري از همچوندر ايران نيز ).1(.است



 

غذايي، بر آن  مصرف باالگوي آن تنگاتنگ ارتباط و كشورما در چاقي و وزن اضافه نسبتاباالي شيوع به توجه بنابراين با  )5(هستيم
 مدارس داييآموزان ابت دانش بين در آن بر موثر عوامل و وعده ميان مصرف شديم تا مطالعه حاضر را با هدف تعيين الگوي

  .شهراردبيل انجام دهيم
  مواد و روشها

 چند اي خوشه گيري طريق نمونه از كه (شهراردبيل  ي ساله 11 تا 7 آموز دانش 960 روي 1391 سال در مقطعي _توصيفي ي مطالعه اين

 مناطق در راكندگي مدارسپ براساس پسرانه ده دبستان و دخترانه دبستان ابتداده .شد انجام )شده بودند انتخاب سهمي اي مرحله

 با آن نسبت هر دبستان و ميزان جمعيت براساس تحصيلي مختلف هاي پايه از آموز تعدادي دانش دبستان ، هر از سپس و انتخاب شهر مختلف

 .شدند انتخاب تحصيلي ي پايه هر آموزان دبستان در دانش جمعيت كل

 اول مرحله در . گرديد استفاده مشاهده و مصاحبه روش از ها داده گردآوري در شد انجام آموزش ديده مربي دو توسط اطالعات جمع آوري
 دور به كمر دور نسبت و متر به قد مجذور بر وزن بدن توده نمايه و شد گيري اندازه باسن دور (BMI) تقسيم واز كمر دور وزن، قد،

 غذايي هفته،عادات آخر و وسط در ساعت 24 آمد ياد دو عمومي، اطالعات(WHR) هاي پرسشنامه دوم مرحله در .گرديد محاسبه 5 باسن
 سنجي تن و عمومي پرسشنامه به مربوط اطالعات .گرديد تكميل ها نمونه با حضوري مصاحبه طريق از فته ه در غذايي مصرف بسامد و
 ) گرفت صورت افزار نرم اين با 2000 سال EPI INFO با قد و وزن مقايسه و شد كامپيوتر وارد 6NCHSافزاري نرم برنامه از استفاده با

 تغذيه و تندرستي وضعيت ملي بررسي هاي داده پايه معياربر از مطالعه اين در نوجوانان چاقي/وزن اضافه Must et al تعيين براي .( 16
 هاي صدك اساسبر    BMI > ١٥ وزن كم گروههاي به ،(NHANES I) بر سن به توجه با ها نمونه و شد استفاده7

 چاقي معيار عنوان به > 85 مطالعه اين در.شدند توزيع )<95(چاق و  و) < 85 ( وزن اضافه و ) 85 و 15 هاي صدك بين(يطبيع
(WHR) معتبر پرسشنامه و خوراك ساعت 24 روزيادآمد 2 شامل كه غذايي تاريخچه از . شد گرفته نظر در شكمي باسن به كمر نسبت 

 روشهاي و غذايي هاي ه وعد مصرف چگونگي جمله از غذايي خوراك NHANES III عادات وردم در سواالتي همراه به است كلي نيمه
 مصرف تكرر يا ازبسامد و مغذي مواد و انرژي تعيين براي خوراك ساعت 24 ازيادآمد مطالعه اين رد. گرديد استفاده ... غذا سازي آماده

 آن، هاي فرآورده و غالت آن، هاي و فرآورده شير – غذايي گروههاي از نوجوانان مصرف چگونگي تعيين براي تعديلي اندك با خوراك
 پفك، شيريني، تنقالت، شامل خود كه متفرقه وگروه شكر و قند ميوه، و سبزي روغن، حبوبات، هايش، فرآورده و مرغ تخم و گوشت

 ماه و هفته روز، در مصرف بار صورت به بودند اي نظرتغذيه از ارزش كم و پركالري غذايي مواد ساير و چيپس،نوشابه
 تبديل مصرفي گرم به ساعته 24 خوراك آمد ياد پرسشنامه در شده مقاديرگزارش . بود غذايي قلم 62 شامل بسامد اين . گرديد استفاده

 از .گرديد (RDA) مقايسه براي Nutritionist III تعيين مصرفي غذايي الگوي غذايي افزارارزش نرم از استفاده با كدگذاري از بعد و شد
 . شد تنظيم مكانيزه صورت به مصرف افزارتكرر نرم از استفاده با .گرديد استفاده EPI INFO رسشنامهپ روزانه شده توصيه مقادير

 نرم از استفاده SPSS-6/WIN الگوي و مصرف بار متوسط با سپس گرديد تبديل هفتهدر واحد يك به مصرف تكرر به مربوط اطالعات
 گروههاي مصرفي واحدهاي ارزيابي و مقايسه براي كودكان غذايي هرم ي ها توصيه از . گرديد تعيين غذايي اقالم يهفتگ افزارمصرف

  . گرديد استفاده مطالعه اين كودكان غذايي
 كمي غيرمت چند ميانگين مقايسه براي و t‐test از متغير دو ميانگين مقايسه جهت .شد گزارش معيار انحراف ± ميانگين بصورت ها داده

از آزمون  غذايي گروههاي مصرف BMI و WHR آزمون از بسامد نيز و مغذي مواد همبستگي و رتباط ا كردن پيداو براي ANOVA از
  .شد گرفته نظرP<0.05  دار معني سطحو شد استفاده پيرسون خطي رگرسيون

  
  
  
  
  



 

  
  

  يافته ها
 نفر 242 و 430  مطالعه اين در كننده شركت دانش آموز960 ازتعداد 

 ، قد وزن، ميانگين كمترينو گرفتند قرار 11، 9 سني گروههاي در
 دور و كمر دور ميانگين بيشترين و ها ساله 8 در باسن دور و كمر دور

 در آموزان دانش از% 47 همچنين .هاست الهس 11 در نيز باسن
بودند  نكرده مصرف خوراكي نوع هيچ مدرسه در حضور ساعات

بود كه اين در  وعده كيك و بيسكويت ميان در مصرفي ماده وبيشترين
                                            .مناطق شمالي و جنوبي تر شهر تفاوت معني داري داشت

 بحث
 مدارس آموزان ابتدايي دانش بين در آن بر موثر عوامل و وعده ميان مصرف هدف تعيين الگوي با و مقطعي صورت به ضرحا مطالعه

 معني اختالف چاق و وزن كم كودكان سنين مدرسه  توسط فيبر روزانه دريافت ميانگين مطالعه اين در. گرديده است شهراردبيل انجام
  ).6(بود كمتر داري معني بطور استWHO روزانه پيشنهادي مقادير كه گرم 20 روزانه حداقل از مراتب به دو هر ولي نداشت داري

 چاق گروه با دريافتي كلسترول و فيبر نظر از مشابه الگويي كالري كم مصرف عليرغم وزن كم گروه در اين مطالعه نشان داده شد كه
 قند سطح و هيپرليپيدمي بيماران ودر آن دفع و گوارشي مجراي در لكلسترو به اتصال نظر فيبراز مصرف فيزيولوژيكي اهميت .داشتند
 الگوي داشتن با چاق چه و وزن كم چه كودكان ترتيب بدين ).7( است رسيده اثبات به 2 نوع ديابتي بيماران در آوردن پائين LDL خون
 هاي وعده از دريافتي انرژي درصد كه دهند يم نشان مطالعات . باشند مي مزمن بيماريهاي به ابتال خطر معرض در نامناسب اييغذ

 حذف بيشتر را صبحانه طبيعي هاي نمونه با مقايسه در چاق هاي نمونه عزيزي مطالعه در).8(دارد ارتباط چاقي شيوع ميزان با غذايي
 و چاق گروه در غذايي هاي هوعد ساير از دريافتي انرژي مقدار ولي بود كمتر صبحانه وعده از آنها دريافتي رانرژيمقدا و بودند كرده

 شكمي چاقي و چاقي ميزان با غذايي مواد مصرف الگوي ارتباطحاضر مطالعه  بررسي اين در).9(نداد نشان داري معني تفاوت طبيعي
 طهراب شكمي چاقي و چاقي ميزان با لبنيات و شير مصرف تنها غذايي گروههاي تمام ازبين آمده بدست هاي يافته اساس بر كرد بررسي
 ارتباط مورد در مشابه مطالعات .داشت داري معني منفي ارتباط شكمي چاقي با ها ميوه مصرف همچنين .داشت داري معني مستقيم
 و كانادا در Guillaume در متعددي نتايج و است گرفته صورت جهان مختلف نقاط در شكمي چاقي و چاقي با غذايي گروههاي مصرف

Johnson 10،11(است آمده بدست.(  
 مشابه تحقيقات نتايج با جهات بسياري از ما مطالعه هاي يافته كه دهد مي نشان يافته انجام مطالعات از حاصل نتايج بر اجمالي مروري
 و اقتصادي اجتماعي مختلف غذا،شرايط مصرف الگوي اختالف به كه شد مشاهده نيز مواردتناقضاتي بعضي در چند هر .دارد مطابقت
 تغذيه همگاني آموزش تحت كودكان كليه شود مي توصيهسنين مدرسه  چاقي از پيشگيري جهت .شود طميمربو مطالعه روشهاي
آنها  كودكان و والدينبه موثر و عملي بصورت غذايي مصرف صحيح الگوي مدارس و فرهنگي اماكن طريق از " اوال تا گيرند قرار صحيح
 شود داده توضيح عملي بصورت غيره و تنقالت شيرينيها، روغن، چربي، زياد يافتدر مانند نامناسب غذايي الگوي ء سو آثار و شود تفهيم

 اي تغذيه آگاهيهاي " ثالثا و گردد بيان كامل بطور سنين مدرسه در " مخصوصا چاقي خطرات "ثانيا .
 و چربيها مصرف كاهش و چرب كم لبنيات ، سبزيها ها، ميوه بيشتر چه هر مصرف سمت به جامعه تا شود داده ها خانواده به الزم

 شود داده شرح غذايي هاي وعده صحيح تنظيم اهميت اينكه آخر نكته . شود داده سوق اي تغذيه نظر از ارزش كم و پركالري تنقالت
  .كنند صرف متعادل ميزان به نيز را خود شام و ناهار و نكرده حذف را خود صبحانه كودكانتا
  

چاق/اضافه وزن وزن كم موارد كل غذاييگروههاي  
 ٦/٥±٦/٥ ٢٧/٢±٢٩/٤    ٥±٢٦/٢غالت

 ١/٧±٣/١ ١/٢±٣/٢ ٢ /١±٢/١حبوبات
 ٢/١±٦/٧ ١/٥±٦/٢ ٢/٣±٦/٣  لبنياتوشير

 فرآوردهوگوشت
  ها

٢/٨±٩/٦ ٢/١±٨/٣ ٣±١٠/٤ 

   ٠/٩±٠/٨ ٢/٤±١/٤ ٢/٨±٣/٥هاميوه
  ٢/٨±١٠/٣ ٣±١٤ ٣/٨±١١/١سبزيها
 ٤/٦±١٩/٨ ٢/٥±١١/٣ ٤/١±١٤/٢روغن
±٢٨/٧  شكروقند ٥/٤  ٥/٤±٢٣/٦ ٥/٦±١٨/٩ 

±٢٢/٣ ٦/٩±٢٨/٨متفرقه ٦/٢  ٧±٣٤/٨/ 



 

  گيري نتيجه
كيك  صبحانه را بعنوان وعده اصلي غذا حذف نموده ،ميان وعده هايي از جمله آموزان دانش اكثر كه است اين بيانگر حاضر مطالعه نتايج

اينكه در سنين مدرسه ظاهر  به توجه بنابراين با. ميان وعده مصرف مي كنند و ترجيح مي دهند بعنوانو بيسكويت با اشكال متفاوت را 
گردد ضمن رعايت ارزش غذايي و نيازهاي جسماني و تغذيه اي، با ارائه مواد غذايي  مي وصيهت و شكل مواد غذايي اهميت بسزايي دارد،

  .در اشكال متنوع  و آموزش به خانواده در اين خصوص،زمينه رشد هرچه بيشتر اين كودكان فراهم شود
 

 قدرداني و تشكر
والدين محترم آنها ،همچنين روسا و مسئولين محترم  كليه دانش آموزان و ازمسئولين محترم آموزش و پرورش اردبيل، وسيله بدين

 شود مي قدرداني و تشكر پذيرفت، نمي آنهاانجام مساعدت و همكاري بدون مطالعه اين كه دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
.  
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