
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


73-83صفحات94تابستان، 76، شماره25، سالجامع نگرپرستاري و مامایی 

:Emailرامسر، دانشکده پرستاري و مامایی            هنگامه کریمی،: نویسنده مسئول* hengameh karimister@gmail.com

دوره اول متوسطهدانش آموزانالگوي مصرف مواد غذایی، صبحانه و میان وعده در

5معصومه بایندري، 4مولود شریفی،  3پروین سجادي، 2فاطمه شیرینکام ، *1هنگامه کریمی : پژوهشگران

ی بابل، بابل، ایران، مربی، دانشکده پرستاري و مامایی رامسر، دانشگاه علوم پزشک)جراحی–داخلی(گروه پرستاري ) 1
، مربی، دانشکده پرستاري و مامایی رامسر،  دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران)بهداشت(پرستاري گروه ) 2
دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران،گروه پزشکی اجتماعی، مربی) 3
مایی رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایراندانشکده پرستاري و ماجراحی،-دانشجوي کارشناسی ارشد پرستاري داخلی)4
دانشکده پرستاري و مامایی رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایرانکارشناس پرستاري،) 5

19/1/1392: تاریخ دریافت مقاله
20/5/1392: تاریخ پذبرش مقاله

چکیده
است و عامل مهمی در یادگیري و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به شمار           تغذیه مناسب براي حفظ سالمت در طول حیات ضروري:مقدمه

.تغذیه در سنین نوجوانی ممکن است بر تواناییهاي شناختی الزم براي یادگیري و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر بگذاردسوء. می آید
شهر رامسر صورت دوره اول متوسطهوعده در دانش آموزان انیو مصبحانه،ییمصرف مواد غذايالگوپژوهش حاضر با هدف تعیین:هدف

.پذیرفت
مدارس دولتی به وسیله نمونه گیري دختر و پسر دوره اول متوسطهدانش آموز208،تحلیلیتوصیفیمقطعی از نوع در این مطالعه ي :روش کار

داده ها با . یک و پرسشنامه بسامد مصرف ماهیانه جمع آوري شداطالعات بوسیله ي پرسشنامه ي مشخصات دموگراف. خوشه اي انتخاب شدند
.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت) مجذور کاي و کروسکال والیس ( استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی 

درصد از نمونه ها 8/92. در حد نامطلوب بوده است) درصد2/56(بر اساس نتایج پژوهش بسامد مصرف مواد غذایی اصلی اکثریت نمونه ها : نتایج
درصد از دانش آموزان شرکت کننده در 1/34. درصد آنان به خوردن میان وعده در مدرسه عادت داشتند2/96به خوردن صبحانه در منزل و 

. درصد میوجات را همیشه مصرف می کردند1/34درصد سبزیجات و 4/17درصد تخم مرغ،9/13درصد انواع گوشت، 6/10پژوهش لبنیات، 
و )p>0/ 004(، تخم مرغ )p>00001/0(، گوشت ها )p>02/0(ارتباط معنی داري بین جنسیت واحدهاي مورد پژوهش با بسامد مصرف شیر 

.مشاهده شد)p>0/ 04(ترشیجات 
دوین برنامه هاي آموزشی نتایج این پژوهش بر لزوم تمرکز بر ارتقاء وضعیت تغذیه دانش آموزان با آموزش تغذیه بصورت ت:نتیجه گیريبحث و 

.براي دانش آموزان و والدین و گنجاندن آن در برنامه ي آموزش مدارس تاکید دارد

نوجوان،دانش آموزان،صبحانه،وضعیت تغذیه: کلیدواژه

مقدمه
دوران کودکی و نوجوانی دو دوره کلیدي در 
شکل گیري عادات تغذیه اي افراد در طول زندگی 

نوجوانی یکی از مهمترین دوره هاي رشد و .)1(هستند
تکامل در زندگی انسان است که در آن رفتارهاي تغذیه اي 
سالم بسط می یابند و از سوي دیگر عوامل خطرزاي 

عروقی، - متعددي از جمله چاقی، بیماریهاي قلبی
اختالالت لیپوپروتئین و پر فشاري خون که با بیماریهاي 

از این سنین پی ریزي ،دارندمزمن بزرگسالی ارتباط 
بالغ بر چند دهه است که کیفیت تغذیه . )1-3(می شوند

نوجوانان با افزایش کسب انرژي از غذاهاي آماده، 
نوشیدنیها و میان وعده هاي پر نمک و کاهش مصرف میوه 

از سوي دیگر رشد سریع . )4(و سبزیجات تنزل یافته است
افزایش نیاز وي به انرژي و مواد جسمی نوجوان موجب

. مغذي در این دوره در مقایسه با سنین دیگر می شود
بنابراین برخورداري از تغذیه مناسب در این محدوده سنی 
میتواند کیفیت و کمیت رشد و به خصوص چگونگی بلوغ 

از آنجا که در این دوران . )5(جنسی را تحت تاثیر قرار دهد
ت افزایش می یابند تغذیه ناکافی نیازهاي تغذیه اي به شد

میتواند بلوغ جنسی را کند کرده و یا به تاخیر اندازد و 
باعث کندي و توقف رشد قدي و کاهش توده استخوانی 
شود بنابراین دریافت انرژي کافی در این دوران امري 

.)6(ضروري است
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با وجود تالشهاي زیادي که در در حال حاضر 
ء سطح سالمت جامعه صورت ارتقابه منظورسطح جهان 
کمبودوپروتئین–انرژي سوءتغذیه، گرفته است

مشکالتمهمترینعنوانبههمچنانهاریزمغذي
جملهازوتوسعهحالدرکشورهاياغلبدرايتغذیه
درنکته حائز اهمیت آنکه ).7(آیدمیشماربهماکشور

درصد درآمدها 80آنکه این کشورها با وجودازتعدادي 
صرف تامین تغذیه میشود، مردم از تغذیه مطلوبی 

تدوین برنامه هائی براي بهبود وضعیت برخوردار نبوده و
عوامل .)6(تغذیه و افزایش امنیت تغذیه اي آغاز شده است

،ر دسترس بودن غذاهاي راحت و سریعمختلفی مانند د
تخاب سبک زندگی و آگاهی کم، انتبلیغات گمراه کننده،

از نظر تعادل، تنوع و اعتدال در بین نوجوانان در راغذاها
).8(معرض خطر  قرار داده است

جمعیتهمکاران بر این باورند که حمایلی و
درصد افراد کشور را 16حاضر حدود که در حال اننوجوان

پیشغربیزندگیه شیوسمتبهسرعتبهتشکیل میدهد 
غذاییالگويبهانانگرایش کودکان و نوجوو دنمی رو
فاقدشوروچربهاي غذاییوعدهمیانچنینهموغربی
عللازسنتیغذاهايمصرفکاهشباهمراهغذاییارزش
نتایج .)9(دنباشمیت تغذیه ايمعضالبرخی عمده

سبزي ومیوهناکافیپژوهش امیدوار و همکاران به مصرف
اشارهسرانپویژهبهتهرانآموز شهردانشنوجواناندر
نوجوانانتحقیق وي حاکی از آن است کهنتایج.کندمی

مصرفکمتريلبنیاتوبیشتريغذاهاي آمادهوتنقالت
باروق و همکاران در پژوهشی نشان سلمانی. )10(کنندمی

سن در نوجوانان میزان استفاده از دادند که با افزایش 
گر به نقل یش می یابد و از سوي دیخوراکیهاي ناسالم افزا

ذکر میکنند که نوجوانان با (Read)از رید و همکاران
).8(باالتر لبنیات کمتري مصرف می کنندسن 

بدون تردید تغذیه سالم عامل مهمی در یادگیري و 
نظارت و و )11،12(پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است

ارزیابی وضعیت تغذیه اي در سنین مدرسه به منظور حفظ 
المت و افزایش میزان یادگیري و آمادگی و ارتقاء س

جسمی جهت اطمینان از سیر طبیعی رشد از اهمیت 

ناکافی بودن اطالعات به دلیل .)13(خاصی برخوردار است
و دوره سنی مقطع دوره اول متوسطهالزم در این مورد در 

پژوهش حاضر با هدف ابتداي نوجوانی در شهر رامسر 
ی، صبحانه و الگوي مصرف مواد غذایتعیین

شهر مقطع دوره اول متوسطهدانش آموزانمیان وعده در
.گردیدو اجراطراحیرامسر

روش کار
تحلیلی است –مقطعی از نوع توصیفیمطالعه این 

و جامعه پژوهش را نوجوانان مقطع دوره اول متوسطه
حجم نمونه .مدارس دولتی شهر رامسر تشکیل می دهند

در مطلوب نادرصدي وضعیت تغذیه40اس نسبت بر اس
07/0درصد و حد اشتباه 95، اطمینان )14(مطالعات قبلی

نفر مشخص N=pqz2/d2،187درصد بر اساس فرمول  
با توجه به در دسترس بودن نمونه ها و براي دقت . گردید

.نفر در نظر گرفته شد210بیشتر، حجم نمونه 
و با توجه به نقشه نمونه گیري به روش خوشه اي 

پراکندگی مدارس دخترانه و پسرانه و نیز تعداد 
بدین ترتیب شهر . دانش آموزان هر مدرسه انجام شد

مدرسه دولتی 2خوشه تقسیم و از هر خوشه 5رامسر به 
دانش آموز و از هر 21سپس از هر مدرسه . انتخاب گردید

س بصورت تصادفی نفر بر اساس لیست اسامی کال7پایه 
معیار خروج  از مطالعه عدم تکمیل . انتخاب شدندساده 

بدین ترتیب . بیش از نیمی از پرسشنامه در نظر گرفته شد
.نمونه در پژوهش شرکت داده شدند208

از پرسشنامه اي جهت اخذ اطالعات دموگرافیک
سن، جنس، رتبه (مشتمل بر دو بخش مشخصات فردي

بعد خانوار، تعداد فرزندان خانواده، (و خانوادگی) تولد
وضعیت سرپرستی، شغل و میزان تحصیالت پدر و مادر، 

الگوي مصرفو جهت بررسی) میزان کفایت درآمد خانواده
HFFQبسامد مصرف ماهیانه تعدیل شده از پرسشنامه 

)Harvard’s Food Frequency Questionnaire (
ج بسامد مصرف نتای.گردیدسئوال استفاده18مشتمل بر 

= بار در ماه 1هرگز یا کمتر از :گروه که عبارتند از4در 
= بار در هفته 1بار در ماه و 3الی 1، )امتیاز0( هرگز 

= بار در روز 1بار در هفته و 4الی 2،)امتیاز1( بندرت 
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= بار در روز و بیشتر 3الی 2،)امتیاز2(گاهی اوقات 
. شدي و تجزیه و تحلیلدسته بند) امتیاز3(همیشه 

مواد غذایی اصلی مورد بررسی بر حسب آداب و سنن 
گروه شیر و لبنیات، : غذایی منطقه در این پژوهش شامل

انواع گوشت، تخم مرغ، سبزیجات، میوه ها و آب میوه ها 
می باشد جمع نمرات حاصل از بسامد مصرف مواد غذایی 

ط این جهت سنجش ارتبا.آمدبدست 0–15اصلی از
بسامد مصرف مواد غذایی اصلی نمرات با متغیرهاي کیفی،

بدین .شددر دو گروه مطلوب و نامطلوب دسته بندي
مطلوب در نظر 8- 15نامطلوب و 0- 7ترتیب که از امتیاز 

جهت سنجش الگوي مصرف صبحانه و میان .شدگرفته
تجزیه . وعده نیز چند سوال باز در پرسشنامه گنجانده شد

یل این سواالت  با روش کد گذاري مواد مصرفی تحلو
روایی ابزار  به روش اعتبار محتوا و پایایی آن با . انجام شد

. تعیین گردید)=95/0r(استفاده از آزمون مجدد
پس از اخذ مجوز از اداره آموزش و پرورش 
شهرستان و کسب اجازه از مسئولین مدارس، نمونه ها 

ف پژوهش براي آنان بیان بطور تصادفی انتخاب و اهدا
به نمونه ها اطمینان داده شد که شرکت در . گردید

پژوهش اختیاري است و کلیه اطالعات محرمانه خواهد 
سپس پرسشنامه ها با ارائه توضیحات کامل، حضور و . ماند

نظارت پژوهشگران و نیز پاسخگویی دقیق به سواالت 
ط دانش نمونه ها، بدون درج نام و نام خانوادگی، توس

. آموزان تکمیل  و بالفاصله جمع آوري گردید
با نظر در این بررسی مواد غذایی متفرقه

سوسیس، کالباس و : شاملمتخصصین علوم تغذیه 
همبرگر، بیسکویت، کیک و کلوچه، شکالت وآب نبات و 

ر هندي، بشورها، ترشی ها، لواشک و تم: تنقالت شامل
د بررسی نیز و نوشیدنی هاي موربوده چیپس، پفک 

.)14(دننوشابه ها و چاي می باششامل 
جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از آمار توصیفی و 

تحت ) والیسسکالوکاي، کرمجذور آزمون (استنباطی 
.استفاده شد18نسخهSPSSنرم افزار 

:نتایج 
%)1/61(نفر 127مطابق یافته هاي پژوهش 

از آنان دختر ) %9/38(نفر 81واحدهاي پژوهش پسر و از
یت آنان اکثر.بودسال 13میانگین سنی نمونه ها . بودند

متعلق به خانواده هایی با دو ، )%1/54(فرزند اول خانواده 
بودند و)%51(نفر 4بعد خانواري ، با)%4/48(فرزند

.زندگی می کردند) %8/94(تحت سرپرستی پدر و مادر 
و از نظر اکثریت ندد بودآنان تک فرزناز ) %12(نفر 25

درآمد اعضاي خانواده براي مخارج خانواده) %2/73(آنان 
.کافی بود

پدران اکثریت نمونه ها داري مدرك تحصیلی 
و مادران اکثریت ) %1/48(با شغل آزاد ) %7/33(دیپلم 

و ) %6/34(آنها داراي تحصیالت راهنمایی و زیر دیپلم 
و مادران 43انگین سن پدرانمی. بودند) %1/86(خانه دار 

.سال بود38
اکثریت دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش 

به خوردن صبحانه در منزل و میان وعده در ) 8/92%(
فراوانی نمونه هایی که . عادت داشتند)%2/96(مدرسه 

3/5هرگز صبحانه و یا میان وعده نمی خوردند به ترتیب 
.درصد بود4/3درصد و 

نان و ) %6/21(صبحانه در اکثر نمونه ها محتویات 
درصد از نان و لبنیات و چاي به 20. لبنیات و چاي بود

درصد از نان و عسل و مربا و 3/10همراه عسل و مربا، 
درصد از ترکیب نان و عسل و 7درصد از مغزها، 7چاي، 

درصد از تخم مرغ  8/2مربا و خامه و کره به همراه چاي و 
محتویات میان وعده اکثریت واحدها . ردنداستفاده می ک

درصد از 5/3. نوشیدنی ها و کیک یا کلوچه بود) 25%(
درصد از تخم مرغ 1/2درصد از میوه جات و 5/3مغزها، 

فراوانی واحدهاي مورد . در میان وعده استفاده می کردند
پژوهش بر حسب بسامد مصرف مواد غذایی در جدول 

.درج شده است1شماره 
ریت واحدهاي پژوهش شیر و لبنیات، تخم مرغ، اکث

،%1/59به ترتیب(سبزي و میوه جات را گاهی اوقات 
) %2/44(و گوشت ها را بندرت ) %6/48و 8/47%، 37%

از نظر بسامد مصرف مواد غذایی اصلی . مصرف میکردند
درصد از 8/43درحد نامطلوب و ) %2/56(اکثریت واحدها 

.ودندآنان در حد مطلوب ب
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کاي ارتباط معنی داري بین مجذور آزمون 
جنسیت واحدهاي مورد پژوهش با بسامد مصرف شیر 

)02/0p<( گوشت ها ،)00001/0=p( تخم مرغ ،
)004/0p<( و ترشیجات)04/0p<(بدین . نشان داد

ترتیب که اکثریت کسانیکه شیر، تخم مرغ و ترشیجات را 
ران و اکثریت پس.اکثر اوقات و همیشه مصرف می کردند

کسانیکه این مواد را هرگز و بندرت مصرف می کردند 
در مقابل اکثریت کسانیکه گوشت ها را . دختران بودند

که دختران و اکثریت کسانی،می کردندهمیشه مصرف 
. پسران بودند،گوشت ها را بندرت مصرف می کردند

اگرچه با انجام آزمون مجذور کاي ارتباط معنی داري بین 
مد مصرف گوشت و کفایت درآمد خانواده از نظر بسا

نتایج  نشان اما واحدهاي مورد پژوهش وجود نداشت
می دهد در گروهی که از نظر آنها درآمد اعضاء خانواده 

3/54(براي مخارج خانواده کافی بود اکثریت پسران 
8/57(گوشت ها را بندرت و اکثریت دختران ) درصد
در دو . وقات مصرف می کردندگوشت ها را گاهی ا)درصد

گروه دیگر که از نظر آنها درآمد اعضاء خانواده براي مخارج 
اکثریت هر دو ،خانواده تا حدي کافی و یا اصال کافی نبود

با انجام آزمون . می کردندجنس بندرت گوشت مصرف 
مجذور کاي ارتباط معنی داري بین جنس و صرف صبحانه 

با این وجود اکثریت کسانیو میان وعده مشاهده نگردید 
پسران ،که عادت به صرف صبحانه و میان وعده داشتند

.بودند
با آزمون مجذور کاي ارتباط آماري معنی داري بین 
بسامد مصرف شیر و لبنیات با مشخصات خانوادگی 

تنها بین بسامد مصرف پنیر و میزان کفایت .مشاهده نشد
وهش ارتباط آماري درآمد خانواده از نظر واحدهاي مورد پژ

آزمون مجذور کاي .)>008/0p(معنی دار وجود داشت 
نشان داد که بین شغل مادران با بسامد مصرف شیر 

)03/0<p ( و بسامد مواد غذایی اصلی)01/0<p ( ارتباط
بدین ترتیب که مادران اکثریت . معنی دار وجود دارد

مصرف می کردند و از شیر دانش آموزانی که همیشه 
دیگر بسامد مواد غذایی اصلی آنان در حد مطلوب سوي 

و اکثریت دانش آموزانی که شیر ) %80(بود خانه دار

هرگز مصرف نمی کردند و بسامد مواد غذایی اصلی آنان 
). %5/37(شان شاغل بودندمادران،در حد نامطلوب بود

اگرچه بین تحصیالت مادر با بسامد مواد غذایی اصلی 
نتایج نشان اما داري مشاهده نشد، ارتباط آماري معنی

میدهد که  بسامد مواد غذایی اصلی اکثریت نمونه هایی 
که مادران خانه دار با تحصیالت در حد نهضت 
سواد آموزي یا بیسواد داشتند در حد نامطلوب و در مقابل 
بسامد مواد غذایی اصلی اکثریت نمونه هایی که مادران 

نمایی، دیپلم و باالتر داشتند در حد شاغل با تحصیالت راه
.مطلوب بوده است

آزمون کروسکال والیس نشان داد که بین سن 
) p>03/0(دانش آموزان با بسامد مصرف تخم مرغ 

ارتباط معنی دار وجود دارد، بدین ترتیب که با افزایش 
همچنین با . سن دفعات مصرف تخم مرغ افزایش می یابد

بسامد مصرف شیر و لبنیات این آزمون بین سن پدر با
)01/0<p ( ارتباط معنی دار مشاهده شد بطوریکه با

افزایش سن پدران بسامد مصرف شیر و لبنیات هم افزایش 
بین بسامد ي رااین آزمون ارتباط معنی دار. می یافت

و سن پدر ) p>025/0(مصرف چیپس با سن مادر 
)02/0<p (که با بدین معنی. بصورت معکوس نشان داد

ن بسامد مصرف چیپس کاهش افزایش میانگین سن والدی
بین سایر مشخصات فردي و خانوادگی با بسامد . می یابد

مصرف موادغذایی دانش آموزان ارتباط معنی داري 
.مشاهده نشد

و نتیجه گیريبحث
درصد از واحدهاي پژوهش 1/34در این پژوهش 

تخم مرغ، درصد 9/13درصد انواع گوشت، 6/10لبنیات، 
درصد میوجات را همیشه 1/34درصد سبزیجات و 4/17

در حالیکه نتایج پژوهش مشابهی در . مصرف می کنند
3/29کودکان دبستانی شهر رامسر حاکی از آن است که 

درصد انواع 7/53درصد از واحدهاي پژوهش لبنیات، 
درصد سبزیجات و 13درصد تخم مرغ،8/77گوشت، 

. )14(کنندرا همیشه مصرف می جات ه درصد میو7/27
همانگونه که مشاهده میشود به استثناي بسامد مصرف 
لبنیات، سبزي و میوه جات به میزان مختصري در 
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این مقادیر در .دانش آموزان دوره اول متوسطه باالتر است
بسامد مصرف گوشت ها و تخم مرغ کاهش بسیار 

ه نشان میدهد و در چشمگیري را در دانش آموزان این دور
در مقایسه با ) چیپس، پفک(مقابل بسامد مصرف تنقالت 

بیشترین تنقالت مورد .کودکان دبستانی افزایش دارد
استفاده در واحدهاي این پژوهش ترشیجات بودند در 
حالیکه در پژوهش جعفري راد و همکاران که بر روي 
دختران نوجوان شهر ساري انجام گرفت، شکالت بیشترین 

شایان ذکر است که ترشیجات . )15(میزان مصرف را داشت
و به ویژه انواع محلی و سنتی آن از تنوع و استفاده نسبتا 

به نظر میرسد .الیی در شهر رامسر برخوردار استبا
افت با افزایش سن در نوجوانی بتدریج کیفیت تغذیه

برخی از پژوهشگران علل این پدیده را سبک . میکند
ان، تغییرات تکاملی، اجتماعی و محیطی زندگی نوجوان

).5(معرفی می کنند
و )Veugelers(که توسط وگلرزیپژوهشنتایج 

نجام اسکاتلندي انوجوان 5200با مشارکتهمکاران
درصد از نمونه ها از فرآورده 3/42نشان میدهد که ، گرفت

درصد از آنان از 4/54از میوه و سبزیها،9/49هاي شیر، 
درصد از گوشت و مشتقات آن به اندازه 7/73و حبوبات 

).16(نندالزم استفاده نمی ک
درصد به صرف 8/92مطابق نتایج این پژوهش 

سال و 9-13این میزان در کودکان . صبحانه عادت داشتند
درصد 75سال در شهر تهران به ترتیب 12-18نوجوانان 

دت به صرف اع.  گزارش شده است) 8(درصد 2/51و) 17(
92مقطع ابتدایی شهر لنگرود آموزاندانشدرصبحانه 

مقطع ابتدایی شهر تهران و دانش آموزاندر ،)18(درصد
7/91و )19(درصد1/93استان گلستان به ترتیب 

14در امریکا )Frazao(فرازوپژوهشو در)20(درصد
- نتایج پژوهش دشماخ . )21(درصد گزارش شده است

که آن هم در و همکاران )Deshmukh-Taskar(تاسکار
درصد از 5/31مریکا  انجام شده حاکی از آن است که آدر 

این میزان در).22(نوجوانان صبحانه نمی خورند
58/16ساله در شهر اردبیل 10- 14دانش آموزان 

و در دانش آموزان سه مقطع ابتدایی، راهنمایی )23(درصد

ه درصد گزارش شد2/5و متوسطه در شهر زاهدان 
به نظر می رسد عوامل اجتماعی، اقتصادي بر).24(است

میزان مصرف صبحانه موثر هستند و اثر آنها در جوامع 
در این ).20(مختلف به شکلهاي متفاوتی دیده می شود

پژوهش دانش آموزان رامسري همانند برخی از شهرهاي 
دیگر کشور از نظر مصرف صبحانه در وضعیت بسیار 

که علت آن را میتوان به  آداب و مطلوبی قرار دارند
فرهنگ بومی و سنتی مردم شهر رامسر و پایبندي آنان به 
صرف حداقل سه وعده غذایی صبحانه ، ناهار و شام مرتبط 

.     دانست
درصد از نمونه ها به مصرف 2/96در این پژوهش 

) %26(اکثریت آنان . میان وعده در مدرسه عادت داشتند
ک یا کلوچه بعنوان میان وعده در از نوشیدنی ها ،کی

این میزان در پژوهش سلمانی . مدرسه استفاده می کردند
درصد گزارش شده 9/56باروق و همکاران در شهر تهران 

است و بیشترین میان وعده مصرفی در پژوهش آنان 
این اختالف ممکنست به این ).8(چیپس و پفک بوده است

وعده در مدرسه دلیل باشد که پژوهش حاضر مصرف میان
را ارزیابی نموده و دانش آموزان اغلب ناگزیر به خرید میان 
وعده از بوفه هاي مدارس هستند که معموال در آنها 
نوشیدنی ها، کیک و کلوچه براي فروش عرضه شده و 

.مجاز به فروش چیپس و پفک نمی باشند
در این پژوهش بین جنسیت واحدهاي پژوهش با 

شت ها، تخم مرغ و ترشیجات بسامد مصرف شیر، گو
در پژوهش سلمانی باروق و . ارتباط معنی دار مشاهده شد

همکاران هم بین جنس و مصرف لبنیات، مصرف نان و 
در . )8(غالت و خشکبار ارتباط معنی دار وجود داشت

و همکاران در هند نیز ) Sanwalka(پژوهش سانوالکا 
میزان مصرف کلسیم در دختران متعلق به طبقه 

.  )25(ضعیف از سایر نمونه ها کمتر بوداقتصادي-اجتماعی
در مطالعه حاضر در گروهی که از نظر آنها درآمد اعضاء 

پسرانکثریت ا،خانواده براي مخارج خانواده کافی بود
و به عقیده حمایلی . مصرف می کردندگوشت بندرت

با راغذاییهايوعدهدارندتمایلاغلبهمکاران نوجوانان
غذاهاي آماده به . کنندصرفمنزلازخارجستانشاندو
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حذفاحتمالو بدین ترتیبراحتی در دسترس هستند
صنعتیهايوعدهمیانمصرفواصلیهاي غذاییوعده

رامسر با توجه به فرهنگ رایج در شهر .)9(افزایش می یابد
پسران  با دوستان در خارج از منزل براي شرایط صرف غذا

دلیل ان فراهم است و به نظر می رسد ختربیش از د
این تفاوت مصرف گوشت بین پسران و مناسبی براي 

.دختران باشد
در این پژوهش مصرف تخم مرغ نیز با افزایش 
میانگین سن دانش آموزان بطور معنی داري افزایش 

بطور کلی سن  مهمترین عامل تعیین کننده نوع . می یابد
)26(در بین متغیرهاي فردي می باشدمواد غذایی مصرفی 

نتایج حاصل از سایر پژوهش ها درشهرهاي مختلف 
نیز )29(مریکاآو )8،14،28(، ایران)2(، استرالیا)27(انگلستان

حاکی از مصرف بیشتر سبزیجات  و لبنیات با افزایش سن 
. می باشد

شغل مادران با بسامد مصرف در این پژوهش بین
. ارتباط معنی دار مشاهده شدلی مواد غذایی اصشیر و 

یت دانش آموزانی که شیر را ترتیب که مادران اکثربدین 
سوي دیگر بسامد مواد مصرف می کردند و ازهمیشه 

بدست آمد، خانه دار آنان در حد مطلوب غذایی اصلی 
- با یافته هاي پژوهش نیوماركاین نتایج . بودند
ریکا و مآو همکاران در Neumark-Sztainer)(زتینر

در بلژیک )Maes(و میس)Vereecken(وریکن 
و )Veghari(در پژوهش وقاري ).31،30(مطابقت دارد

همکاران نیز مصرف صبحانه در دانش آموزانی با مادران 
خانه دار نسبت به دانش آموزانی که مادران شاغل داشتند 

هی و طدر پژوهش اب).20(معنی داري باالتر بودربطو
بین اضافه وزن و چاقی دختران با شغل مادر همکاران نیز 

بدیهی است که مادران . )32(ارتباط معنی دار وجود داشت
خانه دار براي فراهم نمودن مواد غذایی فرصت بیشتري در 
اختیار دارند و همچنین میتوانند نظارت بهتري بر وضعیت 

.تغذیه فرزندان داشته باشند
خانواده از در این پژوهش بین میزان کفایت درآمد

نظر نوجوانان با بسامد مصرف پنیر و شغل مادر با بسامد 
مصرف شیر و مواد غذایی اصلی ارتباط آماري معنی داري 

و همکاران ) Eloranta(در پژوهش الورانتا . مشاهده شد
در فنالند نیز ارتباط معنی دار بین درآمد خانواده و مصرف 

گر و همکاران نیز کار).33(برخی مواد غذایی مشاهده گردید
در پژوهشی به  ارتباط معنی دار بین مصرف لبنیات با 

نتیجه ).34(تحصیالت و درآمد والدین دست یافتند
همکاران در کانادا نیز و) Ricciuto(تحقیقات ریکیوتو 

بیانگر آن است که خانواده هایی با درآمد باالتر از گروه 
به عقیده پارك ).35(هاي غذایی بیشتري استفاده می کنند

)Park ( و پارك)Park ( وضعیت اقتصادي تعیین کننده
قدرت خرید، استاندارد زندگی، کیفیت زندگی، بعد خانوار، 
الگوهاي بیمار و رفتار انحرافی در جامعه می باشد و عامل 
مهمی در جستجو و رسیدن مردم به خدمات بهداشتی 

حدود به عالوه بر کمبودهاي مالی و دستیابی م).36(است
خدمات درمانی بنظر می رسد که فقرا به نسبت کمتري از 

).37(ت پیشگیري موجود استفاده می کنندخدما
در این پژوهش بین بسامد مصرف چیپس با سن 
پدر و مادر و لبنیات با سن پدر ارتباط معنی دار وجود 

در پژوهش سلمانی باروق و همکاران هم بین . داشت
رتباط معنی دار مشاهده گردیده مصرف لبنیات و سن پدر ا

برخی پژوهشگران بر این باورند که والدین در . )8(است
بسط عادات و الویت هاي تغذیه اي نقش مهمی ایفا 

و همکاران معیارهاي )Tami(به عقیده تامی . میکنند
والدین در سطوح مختلفی بر الگوي مصرف نوجوانان تاثیر 

عقیده ن نیز بر این و همکارا) Park(پارك).38(گذار است
–اند که الگوي تغذیه تحت تاثیر عوامل اجتماعی

اقتصادي، دموگرافیک و دیگر عوامل مربوط به سبک 
در راستاي تایید نقش والدین در ).39(زندگی قرار دارد

ایجاد عادات غذایی و تعیین الویت هاي تغذیه اي نیومارك 
ن و همکاران بر ای)(Neumark-Sztainerزتینر- 

باورند که خانواده نقش مهمی در ارتقاء تغذیه مثبت در 
و ) Tami(به عقیده تامی. )30(بین نوجوانان دارد

همکاران الگوي تغذیه نوجوانی طی یک فرآیند ترکیبی 
متاثر از عوامل درونی و بیرونی همانند الویت هاي تغذیه 
اي و در دسترس بودن آن، درك  فرد از وزن بدن و 

.)38(گیردیرات والدین و همساالن شکل میهمچنین  تاث
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بسیاري از بیماریهاي دوره بزرگسالی مانند بیماریهاي قلبی 
عروقی، افزایش فشار خون، افزایش چربی خون و دیابت با 
نحوه تغذیه فرد در دوره هاي اولیه زندگی در ارتباط 

و چون عادات غذایی از دوران کودکی  شکل )14(است
وره نوجوانی بسط می یابند، با اصالح و در د)27(گرفته

عادات غذایی در این دوران از زندگی می توان از بروز 
بسیاري از بیماریها در دوره ي بزرگسالی پیشگیري 

). 8(نمود
در این پژوهش اگرچه اکثریت نمونه ها از نظر 
صرف صبحانه و میان وعده شرایط قابل قبولی دارند ولی از 

غذایی اصلی و به ویژه مصرف نظر بسامد مصرف مواد 
با توجه با . گوشتها در وضعیت نامطلوبی قرارگرفته اند

اینکه مواد غذایی اصلی براي حفظ و ارتقاء سالمت و رشد 
تدوین برنامه هاي )40(جسمی و روانی ضروري هستند

آموزشی براي نوجوانان و والدین در مورد اهمیت کیفیت 
صلی، آموزش تغذیه در میان وعده ها و وعده هاي غذایی ا

برنامه هاي آموزش مدارس با تکیه بر ارزشیابی قوي، 
یه اي در جهت  افزایش آگاهی در مورد تعدیل رفتار تغذ

، افزایش کفایت درآمد خانواده ها و بهبود وضعیت تغذیه
در نهایت ارتقاء سالمت نوجوانان امري ضروري است و در 

ین افراد شاغل در این میان نقش پرستاران به عنوان بیشتر
تیم بهداشتی درمانی و اولین رده پیشگیري از سایر افراد 

.تیم بهداشتی برجسته تر و منحصر بفرد تر به نظر میرسد
تشکر و قدردانی

از معاونت محترم تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم 
پزشکی بابل، مسئولین محترم اداره آموزش وپرورش و 

یدانش آموزاننیزرامسر و مدارس دوره اول متوسطه شهر 
، تشکر و قدردانی که راهگشاي اجراي پژوهش بودند

.می گردد
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توزیع فراوانی بسامد مصرف مواد غذایی اصلی، متفرقه،  نوشیدنیها و تنقالت در واحدهاي مورد پژوهش) 1(جدول شماره

بسامد مصرف

مواد غذایی

جمعنا مشخصهمیشهگاهی اوقاتبندرتهرگز

)درصد(تعداد)درصد(تعداد)درصد(تعداد)درصد(تعداد)درصد(تعداد)درصد(تعداد

)100(208)0(0)1/34(71)1/59(123)7/6(14)0(0شیر و لبنیات

)100(208)5/0(1)6/10(22)3/42(88)2/44(92)4/2(5گوشت ها

)100(208)9/1(4)9/13(29)37(77)6/35(74)5/11(24تخم مرغ

)100(208)5/0(1)4/17(36)8/47(99)2/24(50)6/10(22سبزیجات

)100(208)4/1(3)1/34(71)6/48(101)5/13(28)4/2(5میوه ها وآب میوه ها

)100(208)9/1(4)9/1(4)1/10(21)6/46(97)4/39(82سوسیس،کالباس وهمبرگر

)100(208)3/4(9)7/6(14)4/39(82)8/30(64)8/18(39بیسکویت

)100(208)1(2)6/10(22)7/56(118)4/28(59)4/3(7کیک وکلوچه

)100(208)4/2(5)2/8(17)5/24(51)3/29(61)6/35(74شکالت وآب نبات

)100(208)9/2(6)8/5(12)9/13(29)7/45(95)7/31(66نوشابه

)100(208)9/2(6)4/39(82)8/43(91)2/7(15)7/6(14چاي

)100(208)1(2)2/6(13)2/20(42)6/47(99)25(52چیپس

)100(208)4/3(7)3/5(11)2/21(44)8/43(91)4/26(55پفک

)100(208)1(2)7/6(14)6/21(45)7/31(66)9/38(81ر هنديبلواشک و تم

)100(208)0(0)7/7(16)7/32(68)4/40(84)2/19((40شورها

)100(208)9/1(4)6/9(20)1/34(71)8/29(62)5/24(51ترشی جات
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Abstract
Introduction: Appropriate nutrition is necessary all through life and it's an important factor in
student learning and education development. Malnutrition in adolescents may affect cognitive
abilities necessary for learning process and consequently educational achievement.
Objective: This study was conducted to determine dietary pattern, breakfast and snack in guidance
school students in Ramsar city.
Methods: In this cross sectional descriptive analytical study 208 governmental middle schools were
selected by cluster sampling. Data were gathered by demographic questionnaire and HFFQ
(Harvard’s Food Frequency Questionnaire) . Data were analyzed using descriptive and analytic
statistics (chi-square, kruskal –wallis) .
Results: Based on study findings, the main food group consumption of most participants (56.2%)
were unsatisfactory. 92.8 % of samples ate breakfast at home and 96.2 % had snack in school.
Samples always consumed milk products (34.1%) meat (10.6%), egg (13.9%), vegetables (17.4%)
and fruits (34.1%). There was significant relationship between sex and frequency of milk (P< 0.02),
meat (p<0.00001), egg (p< 0.004) and sours consumption (p< 0.04).
Conclusion: Study results indicated the need for governmental policies to focus on promotion of
nutrition education through students and parents education programs by incorporating it in the
school curriculum.
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