
١

الگوي مصرف میان وعده در بین دانش آموزانِ استان خراسان شمالی

سیمیـن فـروغ زاده
 

 مربی پژوهش و عضو هیات علمی گروه پژوهشی علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد

E-mail: (foroughzadeh.simin@gmail.com)

   چکیده

ایـن تحقیـق    . اسـت توسط دانش آموزان  مواد خوراکی موجود در فروشگاههاي مدارسشناسایی کم و کیف مصرف این مطالعه  هدف

بوده و از ابـزار پرسشـنامه پـس از تـامین     )دانش آموزان(که به روش مقطعی و شیوه پیمایشی انجام شده است، واحد تحلیل آن فرد 

جامعه آماري کلیـه دانـش آمـوزان پایـه آخـر      .براي جمع آوري داده ها استفاده شده است روایی محتوي و بیرونی و همچنین پایایی،

در شـهرهاي بجنورد،اسفراین،شـیروان بـوده کـه بـا      )دبستان،راهنمایی و دبیرستانهاي دوره هـاي روزانـه  (دوره هاي سه گانه تحصیلی

نفر از دانش آمـوزان بـه عنـوان     490صیص متناسب،تعداد اي با تخ گیري طبقه اي و فرمول نمونه استفاده از طرح نمونه گیري خوشه

  .نمونه انتخاب شدند

در مدت حضور روزانه در مدرسه،تنها یک بار به بوفه مدرسه مراجعه نمـوده  )درصد 54(نیمی از دانش آموزان که نتایج بیانگر آن بود 

در میان آن دسته از دانش آموزانی که خریـد نمـوده   .نددرصد نیز هرگز از بوفه خریدي نداشته ا 20و خوراکی خریده اند و نزدیک به 

عمده ترین دلیل خرید خوراکی را از بوفه مدرسه،رفع گرسنگی اعالم کرده اند و عمده ترین دلیل اعالم شده از )درصد 52(اند، نیمی 

روهی که از بوفه خرید داشته در میان گ.،تنوع کم محصوالت بوده است)درصد 32(سوي دانش آموزانی که از بوفه خریدي نداشته اند

از طرف دیگر نسبت دانش آموزانی که به میزان اندکی از بوفـه خریـد مـی    .درحد متوسطی خرید نموده اند)درصد 8/56(اکثریت اند، 

همچنین نتایج نشـان  ).درصد7/11(حدودا سه برابر دانش آموزانی است که به میزان زیادي از بوفه خرید می کنند)درصد 5/31(کنند

پس ازآن خرید آب میوه دربین .از بوفه مدرسه کیک می خرند)درصد 3/75(اد که در خصوص نوع کاالي خریداري شده نیز اکثریتد

همچنین در . درصد نیز اظهار داشته اند که از بوفه مدرسه بیسکویت می خرند 2/22رواج دارد ودر رده سوم نیز ) 2/33(دانش آموزان

کم و کیف مصرف دانش آموزان از مواد خوراکی موجود در فروشگاههاي مدرسه بر حسب متغیرهـاي   این تحقیق وجوه تشابه و تمایز

  . دیگر مورد بررسی قرار گرفت

بین متغیرهاي میزان استفاده از مواد خوراکی موجود در بوفه مدرسه و متغیرهاي شهر محـل تحصیل،جنسیت،شـغل   نتایج نشان داد 

یعنی دانش آموزان با وجود تفاوت در متغیرهاي فوق،به میـزان مشـابهی از   .نی داري وجود نداردوالدین،میزان پول توجیبی،تفاوت مع

همچنــین مشــخص شــد ارزیــابی دانــش آمــوزان از فروشــگاه مدرســه،دوره   .مــواد موجــود در بوفــه مدرســه اســتفاده مــی نماینــد 

،در میـزان مصـرف مـواد خـوراکی توسـط دانـش       و پاداش مصرف)والدین، معلم هاي مدرسه،دوستان(تحصیلی،انتظارات دیگران مهم 

  .آموزان از بوفه مدرسه سهم دارند و آن را کم و یا زیاد می کنند

  

  خراسان شمالی، هاي مدارس،دانش آموزان مواد خوراکی، بوفه: کلیديهايواژه
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   مقدمه  

درسطح کالن با محاسباتی نشان داده شده .ستبه عقیده متخصصان، تغذیه مساله اي چند الیه است که از ابعاد مختلف قابل بررسی ا

محققان این حوزه سعی کرده اند به .است که سوءتغذیه دوران کودکی می تواند عواقب ناخوشایندي را به دولت ها تحمیل کند

د و عقب ماندگی سیاستگذاران نشان دهند که به عواقب ناشی از سوء تغذیه بنگرند و با طراحی برنامه هاي پیشگیري،نسل آتی را از رکو

به عقیده آنها توجه به کمیت و کیفیت غذا و داشتن برنامه غذایی متعادل در دوران کودکی و نوجوانی عامل پیشگیري از . ]1  [برهانند

 به همین دلیل مساله تغدیه در این سنین در بسیاري از کشورها در صدر.بروز اغلب بیماري هاي خطرناك و غیرقابل درمان درآینده است

به همین دلیل الگوي تغذیه سالم در دوران کودکی و نوجوانی و بخصوص دوران .] 2[اولویت هاي بهداشتی و سالمت قرار گرفته است

غذا بخش ضروري زندگی در مدرسه است و نقش مهمی را در این دوران . ]3[تحصیل نسبت به سایر مقاطع زندگی اهمیت بیشتري دارد

 4[الم غذایی نه تنها در این برهه از زندگی مهم است بلکه عامل مهم تندرستی در بزرگسالی نیز هستایجاد عادات س. بازي می کند

و همکارانش نیز ضمن تاکید بر این اینکه خوراك ریشه بسیاري از بیماریهاست که تا مدتها می تواند در ) Irena keser(ایرنا کسر.]

ادت غذایی و انتخاب غذا در  کودکی و جوانی تثبیت می شود و تا حد مشابهی درسنین زندگی پنهان باشد به این نکته می پردازند که ع

  .] 5 [بزرگسالی باقی می ماند

درحقیقت با گذر از کودکی به بزرگسالی، شیوه زندگی از جمله الگوي غذایی نوجوانان از جهات مختلفی تغییر می کند که ناشی از 

ید و پول توجیبی بیشتر براي تهیه غذا،میان وعده ها و گرایش به صرف وقت بیشتر با آزادي بیشتر این گروه سنی در قدرت خر

این عادات غذایی شکل گرفته با موفقیت تحصیلی دانش آموز رابطه . ]6[همساالن و الگو برداري از آنهاست که به مرور تثبیت می شود

مجموعه اي از عوامل دیگر اعم از جنسیت، قومیت، کیفیت مدرسه، تغذیه در کنار ) Michelle Florence(به نظرمیشل فلورانس.دارد

نتایج تحقیقات نیز موید این امر است که بچه هایی که دچار .موفقیت تحصیلی را تحت تاثیرقرار می دهد...عوامل اقتصادي و اجتماعی و

ر ثبت نام،تجدید پایه تحصیلی،ترك تحصیل سوء تغذیه هستند،موفقیت تحصیلی کمتري دارند و پیامدهاي تحصیلی منفی نظیر تاخیر د

ضمن تایید این موضوع به این نکته می پردازد که متخصصان ) Howard Taras(هوارد تاراس. ]7 [در مورد آنها بیشتر است.. و

شان داده اند که تندرستی سالهاست که با شواهد مختلف سعی در نشان دادن ارتباط مهم بین تغذیه و توانایی در یادگیري داشته اند و ن

این امر می تواند گام اولیه منطقی در توسعه برنامه هاي خدمات غذایی مدرسه،نظارت بر برنامه هاي آموزشی تغذیه،راهنمایی والدینی 

  . ]8  [که بچه هاي مدرسه رو دارند،باشد

از آن حیث مهم است که در هیچ دوره اي  بی شک پیروي از الگوي غذایی سالم ضمن اینکه بر یادیگري و موفقیت تحصیلی تاثیر دارد،

دوران بلوغ نه تنها با رشد جسمی و تغییرات خلق و خو و تحوالت . ]9[ازتکامل،نیاز انسان به انرژي به اندازه دوره بلوغ و نوجوانی نیست

از منزل و مصرف غذا هاي عاطفی و روانی همراه است،بلکه حذف بعضی از وعده هاي غذایی،عالقه به مصرف تنقالت،غذا خوردن خارج 

  .]10[غیرخانگی از ویژگی هاي عادات غذایی دوران نوجوانی است که به نظر می سدمتاثر ازخانواده،دوستان و رسانه هاي جمعی باشد

بیشتري  عادات و الگوي غذایی کودکان در ابتدا فقط تحت تاثیر محیط خانواده است،ولی همگام با ورود آنها به مدرسه به دلیل اینکه وقت

و "چه خوردن"را دور از خانه و نظارت مستقیم والدین سپري می کنند،دستخوش دگرگونی می شود و بسیاري از عادات غذایی درباره

از آنجا که وعده هاي اصلی غذایی عموما با حضور والدین صرف می شود،میان .را از محیط بیرون از خانه کسب می کنند"چگونه خوردن

وعده هایی که در آن کودك آزادي و استقالل بیشتري براي انتخاب خوراکی هاي مورد عالقه خود دارد،اهمیت پیدا  به عنوان 1وعده ها

مطالعات محدودي به طور پراکنده در ایران به بررسی وضعیت دریافت میان وعده در بین دانش آموزان پرداخته اند که حاکی از .می کند

مطالعه اي در خرم آباد لرستان نشان داد که .ها و تنقالت و خوراکی هاي کم ارزش در آنهاستنامناسب بودن الگوي مصرف میان وعده 

نتایج تحقیق دیگري بر روي دانش آموزان تهرانی بیانگر آن . ]11[درصد کودکان مورد بررسی از تنقالت کم ارزش استفاده می کردند 20

تحقیق انجام شده در قزوین نیز بیانگر آن بود که .]12[درسه تغذیه می کردنددرصد دانش آموزان از غذاهاي غیر مجاز در م 14.2بود که

. ]13[درصد از دانش آموزان انواع مختلفی از غذاهاي غیر مجاز را از بوفه تهیه کرده اند 16.8

                                                
1

شود که استفاده از آن آسان و اقتصادي  ي خوردنی،اطالق میو در تعریف جامع تري از آن به ماده غذایی آماده برا ] 14 [نوعی از غذا یا نوشیدنی است که باعث تجدید قواي بدن می شود ،) refreshment( میان وعده هاي غذایی. 

]15  [گردند هاي یک نفره یا خانوادگی عرضه می بندي این مواد به صورت سرد،گرم،جامدیا مایع با بسته.گیرد است و براي برطرف ساختن سریع احساس گرسنگی یا تشنگی در دسترس افراد قرارمی
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ان و با در نظر گرفتن این باتوجه به اهمیت دریافت هاي غذایی و سهم میان وعده ها در تامین نیازهاي تغذیه اي و سالمت دانش آموز

مساله که تاکنون مطالعه اي در زمینه بررسی میزان و چگونگی استفاده دانش آموزان دوره هاي مختلف تحصیلی از مواد خوراکی موجود 

رف این تحقیق با دستیابی به چنین هدفی انجام شده است و سعی کرده است که رفتار غذایی در زمینه مص.در بوفه مدرسه نشده است

  .مواد خوراکی موجود در بوفه مدرسه توسط دانش آموزان را مورد سنجش قرار دهد

  مواد و روش کار          

اصلی اندازه ابزاراین پژوهش یک مطالعه مقطعی و توصیفی محسوب می شود و از آنجا که در دسته پژوهش هاي پیمایشی قرار دارد،

مواد خوراکی موجود در بوفه مدارس و همبستگی احتمالی با سایر متغیرهاي   گیري براي کم و کیف استفاده دانش آموزان از

میزان استفاده دانش آموزان از مواد خوراکی موجود در "دیگر،پرسشنامه محقق ساخته طراحی شد و براي سنجش متغیر محوري پژوهش

ونگی تهیه خوراکی ازفروشگاه،میزان پول پرداخت میزان مراجعه به بوفه،چگ:موارد در نظر گرفته شده عبارت بودند از"بوفه مدرسه

مجاز و (شده،میزان و نوع مصرف میان وعده روزانه در مدرسه،ترجیحات خرید و مصرف مواد خوراکی،نوع مصرف میان وعده هاي غذایی

ن نسبت به بوفه دیدگاه دانش آموزا:همچنین سایر متغیرهاي مورد سنجش نیز در ابزار فوق الذکر عبارتند بودند از)غیر مجاز

صبحانه، /متغیرهاي پیشینه اي اعم از میزان پول توجیبی،خوردن یا نخوردن ناهارو)معلمان،والدین،دوستان(مدرسه،انتظارات دیگران مهم

  ...رتبه فرزندي و دوره تحصیلی، جنسیت، بعد خانوار، شغل والدین،

میزانی از خطا وجود دارد که آن را خطاي سنجش می نامند لذا محقق و از آنجا که در هر سنجش با وجود دقت در ابزار سنجش،باز هم 

الزمه این کار به اثبات رساندن روایی و پایایی در مسیر  انجام تحقیق .باید این خطا را کاهش دهد و کیفیت سنجش خود را ثابت کند

از شیوه توافق داوران استفاده ) content valicity(ییاست به همین دلیل در این مرحله پس   از ساخت ابزار،به منظور تعیین روایی محتوا

گردید و ابزار مزبور در اختیار محققان و اساتید دانشگاه با تخصصهاي مختلف مربوط به موضوع قرار داده شد و محرز شد که پرسشنامه 

پرسشنامه از ضریب آلفاي  )Reliability(همچنین براي بررسی پایایی.تحقیق کلیه متغیرهاي موجود در پژوهش را پوشش می دهد

جامعه آماري تحقیق نیزکلیه دانش آموزان پایه آخر دوره هاي سه گانه تحصیلی درسه شهر استان خراسان .کرانباخ استفاده گردید

ن شمالی در اداره طرح و برنامه سازمان آموزش و پرورش خراسا 86بوده اند که طبق سالنامه آماري بهار)بجنورد، اسفراین، شیروان(شمالی

دانش آموز به عنوان نمونه  490نفر بود که از این تعداد در مجموع 17968تعداد کل دانش آموزان در جامعه آماري مورد بررسی بالغ بر 

  .اي معرف با استفاده ازفرمول نمونه گیري طبقه اي با تخصیص مناسب بدست آمد

دانش (و در مرحله دوم) مدارس(که واحد نمونه گیري در مرحله اول  اي انجام گردید با این توضیح طرح نمونه گیري به صورت خوشه

بدین ترتیب ابتدا تعدادي مدرسه از کل مدارس درسه دوره تحصیلی با در نظر داشتن جنسیت دانش .بوده است) آموز

وان خوشه اي از دانش ،به عن)غرب/شرق/مرکز/جنوب/شمال(و توزیع مدارس در مناطق مختلف جغرافیایی شهر)پسرانه/دخترانه(آموزان

،به صورت تصادفی انتخاب شدندکه )واحد هاي نمونه( تعدادي دانش آموز )مدرسه(آموزان انتخاب شد و در مرحله بعد،از هرخوشه

صورت )شاخص هاي مرکزي و پراکندگی(تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوري شده نیز به کمک آمار توصیفی.پاسخگوي پرسشنامه بودند

  .استفاده شد)کی دو،کراسکال والیس،یومان ویتنی(نظر داشتن سطح سنجش متغیرها از آزمونهاي مناسب آماري گرفت و با در

   بحث و نتایج

  نمایی از نمونه مورد بررسی .1

 9/34درصد در شهر اسفراین و  2/22ساکن شهر بجنورد بوده اند،)درصد 9/42(نفر از دانش آموزان مورد بررسی،اکثریت 490از مجموع

و در دوره )درصد 2/31(،دبیرستان)درصد 8/37(دانش آموزان به ترتیب در دوره ابتدایی.صد نیز در شهر شیروان اقامت داشته انددر

درصد را  3/55درصد را دانش آموزان دختر و 7/44در نمونه مورد بررسی.پاسخگوي سواالت پرسشنامه بوده اند)درصد 31(راهنمایی

نیز ) درصد 1/49(خانه داري بوده و نزدیک به نیمی از آنها)درصد 2/84(انش آموزان شغل مادرشاناکثریت د.پسرها تشکیل داده اند

.پدرشان شغل آزاد داشته است
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  کم و کیف مصرف دانش آموزان از مواد خوراکی موجود در فروشگاه مدرسه.2

درمدت حضور روزانه در مدرسه،تنها یک )درصد 54(دانش آموزاننیمی ازدر این تحقیق همانگونه که در نمودار نیز مشاهده می شود 

  .درصد نیز هرگز از بوفه خریدي ندا شته اند 20بار به بوفه مدرسه مراجعه می کنند و خوراکی می خرند و نزدیک به 
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ھیچ  یک بار دوبار سھ بار و بیشتر

  
  مدرسه دفعات خرید روزانه خوراکی از بوفه) 1(نمودار شماره                             

در حد متوسطی از خوراکیهاي موجود در مدرسه )درصد 8/56(اکثریت قریب به اتفاق دانش آموزانهمچنین نتایج نشان می دهد که 

حدودا سه برابر دانش )درصد 5/31(از طرف دیگر نسبت دانش آموزانی که به میزان اندکی از بوفه خرید می کنندخرید می کنند

  ).درصد 7/11(یادي از بوفه خرید می کنندآموزانی است که به میزان ز

از بوفه مدرسه کیک می ) درصد 30/75(در زمینه نوع مواد خوراکی خریداري شده نیز این نتیجه بدست آمد که اکثریت دانش اموزان

اند که از بوفه درصد نیز اظهار نموده  2/22رواج دارد و در نهایت )درصد 2/33(پس از آن خرید آب میوه در بین دانش آموزان.خرند

دلیل اصلی خرید خوراکی از  بوفه  مدرسه را در مدت حضور روزانه در )درصد 52(اکثریت دانش آموزان مدرسه بیسکویت می خرند

رفع )درصد 4/44(به میزان زیادي بیشتر از پسرها)درصد 2/61(آموزان دختر و در این میان دانش مدرسه،رفع گرسنگی اعالم کرده اند

   )sig =528  /15 =chi -square     003/0(عنوان دلیل عمده خرید از بوفه اعالم کرده اند گرسنگی را به

در خصوص تهیه مواد خوراکی از بوفه مدرسه وجوه تمایز بارزي بین دانش آموزان وجود دارد و آنگونه که نتایج نشان می دهد دانش 

 2/8(به میزان زیادي بیشتر از دخترها )درصد 28(ی و پسرهابیشتر از سایردوره هاي تحصیل)درصد 8/33(آموزان دبیرستانی 

خرید و استفاده از مواد خوراکی موجود در بوفه مدرسه در میان آن دسته .براي تهیه خوارکی به بوفه مدرسه مراجعه می کنند)درصد

بین دانش آموزانی که دوستانشان در که والدینشان خرید از بوفه مدرسه را ترجیح می دهند و همچنین )درصد 62(از دانش آموزانی

  .، بیشتر است)درصد 5/63(موافق خرید خوراکی از بوفه مدرسه هستند

دانش آموزان در مجموع از وضعیت تمیزي و بهداشتی  به طوریکه.در این تحقیق مشخص شدکه نگرش بر رفتار تعیین کننده است

و کیفیت مواد خوراکی در بوفه مدرسه،ارزیابی متوسط و رو به خوبی  بودن فروشگاه،تنوع مواد خوراکی،ساعت باز بودن فروشگاه،قیمت

به .داشته اند و به موازات مثبت تر شدن نوع ارزیابی تا حدي استفاده از مواد خوراکی موجود در بوفه مدرسه نیز افزایش یافته است

ز سایرین،از مواد خوراکی موجود در فروشگاه درصد دانش آموزانی که ارزیابی خوبی از فروشگاه داشتند،بیش ا 1/61این معنی که 

درصد از دانش آموزان هستند که ارزیابی بدي از فروشگاه داشته و به میزان زیادي خوراکی خریده  9در مقابل تنها .استفاده نموده اند

)sig =119 /0 =chi -square     009/0(اند

  مدرسه ترجیحات دانش آموزان در خرید مواد خوراکی از فروشگاه.3 

  مواد خوراکی مجاز و غیر مجاز  - الف  
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با آنکه بوفه مدارس ملزم به تهیه و فروش مواد خوراکی مجاز اعالم شده از سوي آموزش و پرورش
2

هستند،اما بعضا در بوفه  

درسه صرفا از فروشگاه م) درصد 1/57(از این منظر اکثریت دانش آموزان.هاي مدارس کاالهاي خوراکی غیر مجاز نیز وجود دارد

 4/10مواد خوراکی مجاز می خرند در مقابل دانش آموزانی که فقط مواد خوراکی غیر مجاز از فروشگاه مدرسه می خرند

درصد از دانش آموزان نیز به نسبت مساوي  3/16این اطالعات بیانگر آن است که .درصدکل دانش آموزان را تشکیل می دهند

  . ه می خرندموادمجاز و غیرمجاز از فروشگاه مدرس

  ظاهر مواد خوراکی  - ب 

خوراکیهاي )درصد 2/90(در دوره هاي تحصیلی مختلف ترجیح می دهند در اولویت اول)درصد 2/90(اکثریت دانش آموزان

sig =  607/4 = chi 330/0(.خوراکیها ي باز را از بوفه مدرسه خرید نمایند)درصد 3/9(بسته بندي و با اختالف زیاد در اولویت دوم 

-square( ر و پسر متفاوت است به گونه اي که دخترها و این مورد در بین دانش آموزان دخت)2/87(بیشتر از پسران)درصد 8/93 

هاي  به میزان باالیی ترجیح می دهند از بوفه مدرسه خوراکی بسته بندي شده بخرند و از طرف دیگر میل خرید خوراکی) درصد

  .)sig = 429/6 = chi -square 040/0(است) درصد 2/6(بیشتر از دختران ) درصد 12(باز در بین دانش آموزان پسر 

  طعم مواد خوراکی  -ج

در )درصد 14(دانش آموزان.،خوراکیهاي با طعم شیرین را ترجیح می دهند)درصد 5/69(به لحاظ طعم نیز اکثریت دانش آموزان

مختلف تفاوت اولویت بعدي سراغ آن دسته از خوراکیهایی می روند که طعم ترش دارد و از این زاویه بین دوره هاي تحصیلی 

اما این مورد بین دخترها و پسرها متفاوت است به گونه اي که .)sig = 845/14 = chi -square 062/0(محسوسی دیده نمی شود

خوراکیهایی با طعم شیرین را می خرند و از طرف )درصد 3/67(تا حدزیادي بیشتراز دختران)درصد 3/71(دانش آموزان پسر

– sig = 745/16 = chi    002/0(است) درصد 3/9(بیشتر از پسران)درصد 6/19(ش در بین دختراندیگر میل خرید خوراکیهاي تر

square .(  

  گیرينتیجه

درمدت حضور روزانه در مدرسه،تنها یک بار به بوفه مدرسه مراجعه )درصد 54(دانش آموزانبراساس یافته هاي این پژوهش نیمی از

تحقیق رضا این یافته تا حد زیادي به نتایج.درصد نیز هرگز از بوفه خریدي نداشته اند 20می کنند و خوراکی می خرند و نزدیک به 

درصد از دانش  65.2در این مطالعه مشخص گردید که. خانی مقدم که بر روي دانش آموزان قزوینی انجام شده بود، نزدیک است

ا میان وعده تهیه شده درمنزل را مصرف کرده اند و ازبوفه درصدصرف 34.8آموزان میان وعده خود را در مدرسه خریداري می کنند و 

 8/56(همچنین طبق نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر اکثریت قریب به اتفاق دانش آموزان]13  [مدرسه خریدي ندارند

ن اندکی از بوفه از طرف دیگر نسبت دانش آموزانی که به میزادرحد متوسطی از خوراکیهاي موجود در مدرسه خرید می کنند)درصد

سهیلی نیز ).درصد 7/11(حدودا سه برابر دانش آموزانی است که به میزان زیادي از بوفه خرید می کنند)درصد 5/31(خرید می کنند

غذاي میان ) درصد 32.2(در تحقیق خود بر روي دانش آموزان تهرانی به این نکته دست یافت که حدود یک سوم از دانش آموزان

نیومارك اشتایز و همکارانش که به مطالعه اي در زمینه میزان خرید دانش . ]12  [بوفه مدرسه خریداري می کردند وعده خود را از

آموزان از ماشین هاي فروش مواد غذایی و ارتباط آن با برنامه هاي غذایی مدارس پرداختند،به این نتیجه رسیدند که در مدارس 

احتمال مراجعه دانش آموزان به بوفه به نحو معنی داري بیشتر از مدارس داراي سیاست داراي سیاست باز و آزاد در مورد خوراك، 

روز در هفته  1/1در مدارس داراي سیاست خاص در مورد خوراك،مراجعه دانش آموزان  را براي خرید خوراکی .هاي محدود است

سبه شد که حاکی از تفاوت معنادار بین دو گروه روز محا 9/1گزارش کردند در حالیکه در مدارس فاقد چنین سیاستی این میزان 

  .]16  [بود

                                                
مثل پسته، بادام، فندق، گردو، (شیر،شیرکاکائو،خشکبار:مواد خوراکی مجاز:.از اعالم شده از سوي آموزش و پرورش به این شرح است و بوفه مدارس ملزم به رعایت آن هستندمواد خوراکی مجاز و غیر مجفهرست .1

،میوه،آب )مثل عدس و لوبیا(نان و سیب زمینی پخته،نان وحبوبات پخته شده.و حلوا،نان و تخم مرغ نان.،کیک،نانهاي شیرین و نانهاي محلی، نان و پنیر ،نان و خرما ،)چی، کشمش، گندم بوداده،توت و انجیرخشک نخود

آب نبات چوبی،نوشابه  هاي رنگی،کاکائو،آدامس ساندویچ الویه،پیراشکی،همبرگر،چیپس،ساندویچ سوسیس،کالباس،انواع بستنی هاي یخی، شکالتها،پاستل،آبنبات:میوه،بیسکویت،کشک،بستنی،دوغ و مواد خوراکی غیرمجاز

  )کارشناسی بهداشت و تغذیه.3اداره آموزش و پرورش ناحیه ..هاي گاز دار،انواع پفک،لواشک و تمر هندي، اسمارتیز
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از بوفه ) درصد 3/75(در بررسی حاضر در زمینه نوع مواد خوراکی خریداري شده نیز این نتیجه بدست آمد که اکثریت دانش آموزان

درصد نیز اظهار نموده  2/22ایت رواج دارد و در نه)درصد 2/33(پس از آن خرید آب میوه در بین دانش آموزان.مدرسه کیک می خرند

این نتیجه با نتایج سایر پژوهش هاي انجام شده در شهرهاي مختلف ایران شباهت زیادي .اند که از بوفه مدرسه بیسکویت می خرند

 58.1 دانش آموز دوره ابتدي شهر قزوین بیانگر آن بود که کیک وکلوچه با 1300دارد بطوریکه نتایج تحقیق رضا خانی مقدم بر روي

نتایج تحقیق اسفرجانی نیز در مدارس راهنمایی شهر تهران نشان داد . ]13  [درصد بیشترین میان وعده مصرفی در مدارس است

همچنین در .]17  [بیشترین میان وعده حدود نیمی از دختران به ترتیب کیک،کلوچه و شیر و پسران میوه، ساندویچ و کیک بود

نفر دانش آموز تهرانی مشخص شد که بیشترین میان وعده مجاز مصرف شده  7610آزاد بر رويمطالعه انجام شده توسط سهیلی 

مطالعه احمدي هم بر روي دانش . ]12 [درصد در رده بعدي قرار دارد 38.9بوده ومیوه وآب میوه با ) درصد 47.8(بیسکویت و کلوچه

رتیب شامل بیسکویت،کیک،میوه،پفک،چیپس،شکالت،آب نبات،نان آموزان ابتدایی یاسوج نشان داد پرطرفدارترین میان وعده ها به ت

  .]18  [وپنیر،ساندویچ وخشکبار ولبنیات است

پس از آن دانش آموزان .،خوراکیهاي با طعم شیرین را ترجیح می دهند)درصد 5/69(در مطالعه حاضر روشن شد اکثریت دانش آموزان

طعم ترش دارد و از این زاویه بین دوره هاي تحصیلی مختلف تفاوت محسوسی  سراغ آن دسته از خوراکیهایی می روند که) درصد 14(

تا حد زیادي )درصد 3/71(دانش آموزان پسر.اما این مورد بین دخترها و پسرها متفاوت بود).= p-value 062/0(دیده نمی شود

ر میل خرید خوراکیهاي ترش در بین دختران خوراکیهایی با طعم شیرین را می خریدند و از طرف دیگ) درصد 3/67(بیشتراز دختران 

این یافته اخیر با نتایج تحقیقی که راونر و همکاران وي در سال ).= p-value 002/0(بود) درصد 3/9(بیشتر از پسران ) درصد 6/19(

ین تحقیق مشخص در ا.مدرسه ایاالت متحده انجام دادندمطابقت ندارد 222دانش آموز کالس ششم تا دهم در  7500بر روي  2011

  .]19  [شد گروههاي سنی جوانتر و دختران بیشتر از پسران خوراکیهاي شیرین مصرف می کردند

در این زمینه شانون و همکارانش بر .فارغ از تفاوت بین دو جنس زن و مرد،بی تردید طعم عامل تعیین کننده براي خرید خوراکی است

زان،در وهله اول طعم وپس از آن هزینه خوراکی از عوامل مهم انتخاب و خرید از بوفه این نکته تاکید دارد که براي اکثر دانش آمو

دلیل اصلی خرید خوراکی از بوفه مدرسه را درمدت حضور )درصد 52(در مطالعه حاضر اکثریت دانش آموزان .]22  [مدرسه  بوده است

 4/44(به میزان زیادي بیشتر از پسرها ) درصد 2/61(خترآموزان د روزانه در مدرسه،رفع گرسنگی بوده است و در این میان دانش

نتایج این تحقیق نشان .نتایج تحقیق اسفرجانی در تهران با یافته هاي مطالعه حاضر همخوانی دارد.این دلیل را عنوان کرده اند)درصد

دختران به ترتیب ضعف .اند داد بیش از نیمی از دانش آموزان بر طرف کردن گرسنگی را دلیل عمده مصرف میان وعده دانسته

نکردن،تامین انرژي،رفع گرسنگی را دلیل اصلی خرید اعالم کرده بودند وپسران رفع گرسنگی،نیاوردن خوراکی به دلیل 

  ]17  [راعنوان کرده بودند..فراموشی،نخوردن صبحانه و

که در مجموع از وضعیت بهداشت  آندسته از دانش آموزانی.در تحقیق حاضر مشخص شدکه نگرش بر رفتار تعیین کننده است

فروشگاه،تنوع مواد خوراکی،ساعت فعالیت فروشگاه،قیمت و کیفیت مواد خوراکی در بوفه مدرسه،ارزیابی متوسط و رو به خوبی داشته 

درصد از  9 در مقابل تنها.در مقایسه با سایرین، از مواد خوراکی موجود در بوفه مدرسه نیز بیشتر استفاده می کردند)درصد 1/61(اند

مرور تحقیقات ) = p-value   009/0(دانش آموزان بودند که ارزیابی بدي از فروشگاه داشته و به میزان زیادي خوراکی خریده اند

مطالعه اسفرجانی تنها مطالعه اي بود که در آن .پیشین نشان داد در این دسته از تحقیقات به تاثیر نگرش بر رفتار توجهی نشده است

در این تحقیق مشخص شد نیمی از دانش آموزان وضعیت بوفه را .انش آموزان از بوفه مدرسه مورد سنجش قرار گرفته بود ارزیابی د

متوسط تا بد ارزیابی می کردند و از مشکالتی چون کثیفی،تعمیر و رنگ و فضاي کوچک و نامرتب آن و حدود نیمی هم از مشکل 

و گرانی اقالم بوفه ) کمیت و کیفیت(نیمی هم از نامطلوب بودن ساندویچ ها .ودندگله مند ب)هل دادن و رعایت نکردن نوبت(صف

  ]17  [شکایت می کردند

با آنکه بوفه مدارس ملزم به تهیه و فروش مواد خوراکی مجاز اعالم شده از سوي آموزش و پرورش هستند،اما بعضا در بوفه هاي 

از فروشگاه ) درصد 1/57(یق حاضر نشان داد از این منظر اکثریت دانش آموزانتحق.مدارس کاالهاي خوراکی غیر مجاز نیز وجود دارد

 4/10مدرسه صرفا مواد خوراکی مجاز می خرند در مقابل دانش آموزانی که فقط مواد خوراکی غیر مجاز از فروشگاه مدرسه می خرند

رصد از دانش آموزان نیز به نسبت مساوي موادمجاز د 3/16این اطالعات بیانگر آن است که .درصدکل دانش آموزان را تشکیل می دهند
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در تحقیقات پیشین نوع مواد غذایی خریداري شده از بوفه مدرسه متفاوت گزارش شده .و غیرمجاز از فروشگاه مدرسه می خرند

رضاخانی .]12  [نددرصد دانش آموزان از غذاهاي غیر مجاز در مدرسه تغذیه می کن 14.2تحقیق سهیلی بیانگر این نکته بود که .است

  .]13  [درصد دانش آموزان انواع مختلفی از غذاهاي غیر مجاز را از بوفه تهیه می کنند 16.8نیز نشان داد به طور کلی 

فارغ از خرید مواد خوراکی مجاز یا غیر مجاز توسط دانش آموز از بوفه مدرسه، بعضی از مطالعات انجام شده نیز صرفا به این موضوع 

تحقیق هزاوه اي و همکاران وي نشان داد به گفته .د که در بوفه مدرسه عالوه بر مواد مجاز،خوراکیهاي غیرمجاز نیز وجود داردپرداخته ان

در تحقیق . ]20 [درصد دانش آموزان، بوفه مدرسه همیشه شیر و کاکائو، چیپس و پفک و بیسکویت براي فروش می آورد 43.3

  .]17  [از دانش آموزان خوراکیهاي بوفه تنوع نداشته، گران و غیر بهداشتی و غیر مغذي است اسفرجانی نیز مشخص شد به گفته نیمی

عالوه برسنجش میزان استفاده دانش آموزان از مواد خوراکی موجود در بوفه  در یک نتیجه گیري کلی می توان گفت در تحقیق حاضر

بی دانش آموزان از فروشگاه مدرسه، دوره تحصیلی،انتظارات دیگران مهم مدرسه،نشان داده شد که در میان متغیرهاي مورد بررسی، ارزیا

و پاداش مصرف،در میزان مصرف مواد خوراکی توسط دانش آموزان از بوفه مدرسه سهم دارند و آن ) والدین، معلم هاي مدرسه،دوستان(

ان استفاده از مواد خوراکی موجود در بوفه مدرسه و سایر نتایج نیز حاکی از آن بود که بین متغیرهاي میز.را کم و یا زیاد  می کنند

یعنی دانش آموزان با وجود تفاوت .متغیرهاي شهر محل تحصیل،جنسیت،شغل والدین،میزان پول توجیبی،تفاوت معنی داري وجود ندازد

  .در متغیرهاي فوق،به میزان مشابهی از مواد موجود در بوفه مدرسه استفاده کرده اند
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