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  چكيده

منظور  بهن مطالعه يا. داردآموزان  دانش يآموزش يرشد و ارتقادر  يينقش بسزا .شناخته شدانه روز يين وعده غذايتر مهمبه عنوان صبحانه 

بـه اجـرا در    ١٣٨٨در سـال  ستان گلستان ا ييبتداموزان مقطع اآ ن دانشيبدر مرتبط با آن عوامل  يصبحانه و برخت مصرف يوضع يبررس

مدرسـه در   ١١٢از کـه  ) دختـر  = ٣٦٤٠پسـر و =  ٣٧٨٦(دانش آمـوز   ٧٤٢٦ يرواست که بر  يمقطع ي ـ فياز نوع توصمطالعه . آمده است

ها به کمـک پرسشـنامه    داده. به اجرا در آمده استانتخاب شدند  يا دو مرحله يا خوشه يريگ قه نمونهيطر هبکه  ييو روستا يمناطق شهر

 درصد ٣/٩٣=پسر(آموزان  دانش درصد ٧/٩١ نتايج نشان داد. تد قرار گرفيمورد تائ اجراپرسشنامه قبل از  يائيو پا يروائ .ديگرد يآور جمع

 ترشـ يب يدر مدارس دولتدرصد  ٧/٨به اندازه مصرف صبحانه زان يم .کنند يقبل از رفتن به مدرسه صبحانه مصرف م درصد) ١/٩٠=و دختر

فـارس   يـت قوم يهـا  شتر از گـروه يب يدار يطور معنه ب) درصد ٠/٩٤(ترکمن  تيقومزان مصرف صبحانه در يم .بود ير انتفاعيمدارس غ از

زان مصـرف  يـ نوع مدرسه از نظر م جنس و دو ن دويب يدار يمعن ياختالف آمار .)P=٠٠١/٠(بود  )درصد ٦/٩٦( يستانيو س )درصد ٤/٩٠(

، )درصـد  ٨/١١( ر دلخواهيغ غذاييمواد  ،)درصد ١/٧٠( ياشتهائ ين علل عدم مصرف صبحانه بيتر از مهم). P=٠٠١/٠(شد صبحانه مشاهده 

رود  يک کودک بدون مصرف صبحانه به مدرسه مـ يازده کودک، يهر  يبه ازا .دياعالم گرد) درصد ١٣( غيرهو ) درصد ٢/٥( مادر يتوجه يب

شـود اقـدامات    يه مـ يتوصـ  ،آموزان دانش يصبحانه در ارتقاء آموزشبا توجه به نقش مصرف . مؤثر استبر آن  ياقتصادي ـ  اجتماععوامل و 

  .برطرف کردن موانع مصرف صبحانه برداشته شود يبرا يبمناس
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  ٣٢٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

 يليت تحصـ يو موفق يدر سالمت ييربنايک عامل زيه به عنوان يتغذ

و  يه با کاهش دقت و تمرکز ذهنيثر بوده و سوء تغذؤآموزان م دانش

 -ير آن توســعه اقتصــادعــالوه بــ. ]١[همــراه اســت يليافــت تحصــ

ه يـ ه مردم آن ناحيت تغذيبا وضع يميجوامع ارتباط مستق ياجتماع

 يه در مدارس و محل کار اثر قابـل تـوجه  يژه تغذيو يها برنامه. دارد

در هر نظـام  . ها دارند و مقاومت بدن در برابر عفونت ييزان کارآيبرم

 رفتـه قرار گ مورد توجه بايد يا هيتغذ يها برنامه ياقتصاد ي ـ اجتماع

 .]٢[گنجانـده شـوند   يتوسعه ملـ  يها ه در تمام برنامهيتغذ  و اهداف

 يازهـا ين نيمأاسـت کـه در تـ    ييغذا ياصل يها از وعده يکيصبحانه 

ه يـ اثـر تغذ . دارد ينقش مهمـ  يذهن ييزان کارآيش ميو افزا يا هيتغذ

 يذهنـ  يها يبر کاهش توانمند يزندگ يخصوص در ابتدا نامناسب به

ن امـر عمـدتاً بـه عملکـرد     يـ توجـه بـه ا  و  ،است شناخته شده يخوب به

  .]٣و٤[گردد يدرس برم يها مطلوب ذهن در کالس

را يـ شـود ز  ياد مـ يروزانه  يين وعده غذايتر از صبحانه به عنوان مهم

توانـد سـبب    يشبانه قرار گرفته و حذف آن م يپس از دوره گرسنگ

ت افـت عملکـرد   يدر دسترس مغز و در نها يکاهش مقدار مواد مغذ

دهد که حذف صـبحانه در   يها نشان م يبررس ]٥ و ٦[شود يشناخت

  اســتش ين عــادت درحــال افــزايــن کودکــان معمــول بــوده و ايبــ

ت يبـر وضـع   يها در مدارس اثر مثبتـ  ان وعدهين ميهمچن. ]٧-١٠[

  .]١١[آنان دارند يليشرفت تحصيزان پيه کودکان و ميتغذ

کـه بـدون مصـرف     يآمـوزان  دانـش از تعـداد   يقـ ياگر چه برآورد دق

 يروند وجـود نـدارد، امـا گرسـنگ     يا گرسنه به مدرسه ميصبحانه و 

در حـال توسـعه    ير در کشـورها يفراگ يتيا کوتاه مدت وضعيموقت 

دن يرا در رسـ  ياز تالش نظام آموزشـ  يتواند بخش ين امر ميا. است

دن بـه  ياسـت موانـع رسـ    يلذا ضـرور . ديبه اهداف خود متزلزل نما

  .و برطرف گرددشده  ييدر مدارس شناسا يا هيت مطلوب تغذيضعو

ک منطقه ينفر، در  ٠٠٠/١٦٠٠بالغ بر  يتياستان گلستان با جمع

آموز مقطـع   دانش ١٥٩٤٤٢و تعداد  ]١٢[است واقع شده يا هيکوهپا

بافـت  . هسـتند ل يمشغول به تحصـ در آن مدرسه  ٢١٤٩در  ييابتدا

در آن  يمتعدد يها تيکه قومت اس يا ن استان به گونهيا ياجتماع

ـ  ( فارس يها تياز قوم اًکنند که عمدت يم يزندگ ، تـرکمن و  )يمحل

مصـرف   يچگونگ يبر رو يا تاکنون مطالعه. هستندو بلوچ  يستانيس

عمــل  هاســتان بــ يين دانــش آمــوزان مقطــع ابتــدايصــبحانه در بــ

ت مصرف صـبحانه  يوضع ين مطالعه با هدف بررسيلذا ا. است امدهين

ت، سواد پـدر و مـادر، شـغل    ير قوميعوامل مرتبط با آن نظ يبرخ و

ت خـانوار، نـوع مدرسـه و محـل     يـ پدر و مادر، درآمـد خـانوار، جمع  

درآمـده   اجرابه  ييدانش آموزان مقطع ابتدا يو جنس بر رو يزندگ

ن در جهـت حـل مشــکالت   ين مطالعـه بـه مسـئول   يـ ج اينتـا . اسـت 

کمک  يآموزش يها تيقا فعالارت يمناسب برا يو بسترساز يا هيتغذ

  .خواهد نمود

  

  كار  مواد و روش

دانـش   ٧٤٢٦ يکه بر رو بوده، يمقطع ي ـ فين مطالعه از نوع توصيا

مدرسـه در   ١١٢از ) دختر ٣٦٤٠پسر و  ٣٧٨٦( ييآموز مقطع ابتدا

دو  يريگ قه نمونهيطر هاستان گلستان که ب ييو روستا يمناطق شهر

 .اجـرا درآمـد   بـه  ندساده انتخـاب شـد   يو تصادف يا خوشه يا مرحله

ست مـدارس هـر شهرسـتان انتخـاب     ياز ل يصورت تصادف همدارس ب

و جـنس   يکه تعـداد مـدارس از نظـر محـل زنـدگ     يطور هب. دنديگرد

ن عامـل در  يـ فت مـدارس، ا يبودن ش يل گردشيدل هب. دنکسان باشي

 ٧٥از هر مدرسـه تعـداد   . مورد توجه قرار نگرفت يبردار زمان نمونه

از مدارس کمتـر   انتخاب شده و) نفر ١٥ يليه تحصيهرپا( آموز دانش

 يهـا  نمونـه . مورد نظر قـرار گرفتنـد  دانش آموزان  ينفر تمام ٧٥از 

. انتخاب شدند يتصادف صورت هب يست کالسيبا کمک ل يمورد بررس

نــه يدر زم يســئواالت يکــه حــاو يا کودکــان پرسشــنامه ياز تمــام

آمـوز   دانـش  ياقتصـاد  يت اجتماعيمصرف صبحانه و وضع يچگونگ

ن مطالعـه، جـنس،   يدر ا يمورد بررس يرهايمتغ. ديل گرديتکم ،بود

خانواده، شغل پدر و مـادر و سـطح سـواد     يت اقتصاديت، وضعيقوم

دسـت   هبـ  يبـرا  .بودنـد پدر و مادر، تعداد افراد خانوار و نوع مدرسـه  

د در پرسشنامه که بر اسـاس اطالعـات و منـابع موجـو     ييآوردن روا

 ااسـت از روش اعتبـار محتـو    ه شـده يته يکتب و مقاالت معتبر علم

متخصصـان و صـاحب نظـران    براي اين كار تني چند از استفاده شد 

 ييايــپا يابيــارز يبــرا .اســت و اصــالح قــرار گرفتــه ينيمــورد بــازب

 يب همبستگيد و ضريپرسشنامه از روش آزمون مجدد استفاده گرد

در منـزل قبـل    ييهر گونه ماده غذا افتيدر. محاسبه شد درصد ٨٤

ف يـ عنـوان مصـرف صـبحانه تعر    هاز رفتن به مدرسه در وعده صبح ب

  . است دهيگرد

): يمحلـ (فـارس   -١ :شـد م يگروه تقسـ  ٤ن مطالعه به يت در ايقوم

ن نـام در جامعـه شـناخته    ين استان هستند که به همـ يا يافراد بوم

ن گـروه بـا   يـ ا يشـاوند يارتبـاط خو : ت تـرکمن يـ قوم -٢شـوند   يم

تـوان واژه نـژاد را در مـورد     يار کم است لذا مـ يگر بسيد يها تيقوم

که در گذشته دور از : و بلوچ يستانيت سيقوم -٣. کار گرفته آنان ب
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  ٣٢٩

    و همكاران غالمرضا وقاري                                                                                                                       ...     بررسي وضعيت مصرف صبحانه در

 -٤انـد   ن اسـتان مهـاجرت کـرده   يـ ستان و بلوچستان به اياستان س

کـه در   ييها تيه قوميت مذکور، بقيجز سه قوم هب: گريد يت هايقوم

 يبنـد  دسـته  گـر يد يهـا  تيکنند در گروه قوم يم يستان زندگن ايا

ر نظر سـازمان  يکه ز ييها ه آموزشگاهيکل در اين مطالعه .ده انديگرد

ن سـازمان در اسـتان   يـ ن ايآموزش و پرورش و در چهـارچوب قـوان  

  .داشتند، مدنظر قرار گرفتند يت آموزشيفعال

که  يزندگ ياساس يقلم کاال ١٢ت يبراساس مالک كنندگان شركت -

 فيضـع  -١: يت اقتصـاد يبـه سـه گـروه وضـع     يازدهيصورت امت هب

 -٣و  )قلـم   ٨تـا   ٥ت يـ مالک( متوسط -٢) قلم  ٥ت کمتر از يمالک(

  . اند شده يبند دسته )قلم  ٨ش از يت بيمالک(خوب 

: سـواد  يبـ  -١به سه طبقه كنندگان  شركتن يالت والديزان تحصيم

سـال   ١٢تـا   ١ -٢. سـتند يتن نکه قادر بـه خوانـدن و نوشـ   ي افراد

ــ ــدارس و يتحص ــ -٣ل در م ــگاهيتحص ــ يالت دانش ــديتقس  يم بن

ن گـروه  يـ در ا نيـز  هـا  ل در دانشگاهين در حال تحصيوالد. است شده

از نظر شـغل مـادر افـراد بـه دو دسـته تقسـيم       . اند شده يبند طبقه

: شاغل -٢ندارد و  يا ف شدهيگونه شغل تعر چيه: کاريب -١ :شوند مي

ـ  يکه در مقابل کار و فعالي ادافر له آن يوسـ  هت کسب آمده کـرده و ب

  .ندينما يامرار معاش م

 يکـه فقـط بـه کارهـا     يمادران: خانه دار -١به دو دسته : شغل مادر

خارج  يها که شغل يمادران: دار رخانهيغ -٢پردازند و  يداخل خانه م

ن گـروه  يـ ل در دانشگاه در ايمادران در حال تحص. ز دارندياز خانه ن

  . اند قرار داده شده

مـورد تحليـل قـرار     SPSS.16 يافـزار آمـار   ها به کمک نـرم  داده

. اسـت  ها استفاده شده يسه فراوانيمقا يدو برا يو از آزمون کا گرفته،

ن نسـبت شـانس بـا فاصـله     ييتع يک برايون لجستياز آزمون رگرس

افـت  يک از عوامـل مـؤثر بـر عـدم در    يهر  يبرا درصد ٩٥نان ياطم

کمتـر   يها احتمال خطا آزمون يدر تمام. است صبحانه استفاده شده

  . ديگرد يدار تلق يمعن ٠٥/٠از 
  

  ها يافته

ه اول، دوم، سوم، چهارم و يکودکان پا يار سنين و انحراف معيانگيم

 ±٦١/٠، ٩٥/٨ ± ٦٨/٠،  ٩٣/٧ ±٧٢/٠،  ٨٨/٦±٦١/١ب يترت هپنجم ب

آمـوزان   صبحانه دانش زان مصرفيم. سال بود ٩١/١٠ ±٦٣/٠و ٨٧/٩

نشان  ١ثر بر آن در جدول ؤم ياقتصادي ـ  ک عوامل اجتماعيبه تفک

 درصـد  ٩/٤٨پسـر و  درصـد   ١/٥١ن مطالعـه  يـ در ا. داده شده است

. بودند ييروستادرصد  ٧/٥١و  يشهردرصد  ٣/٤٨ين دختر و همچن

مت بـه مدرسـه   يآموزان قبل از عز دانش درصد ٧/٩١طور متوسط  هب

درصـد   ٢/٢ن نسـبت در پسـران   يـ کـه ا . كردنـد  يف مصبحانه مصر

). P=٠٠١/٠( بـود دار  يمعن يشتر از دختران و اختالف از نظر آماريب

ش يبـ درصد  ٢/١ ييزان مصرف صبحانه در مناطق روستاياگر چه م

. ستيدار ن يمعن ياختالف از نظر آماراين  يول بود، ياز مناطق شهر

شتر از مدارس يبدرصد  ٧/٨ يزان مصرف صبحانه در مدارس دولتيم

). =٠٠١/٠P(دار اسـت   يمعنـ  يبود و اختالف از نظر آمـار  يردولتيغ

 طــور بــهت تــرکمن يــن مصــرف صــبحانه در کودکــان قوميهمچنــ

ت ين سه قوميو ب هگر بوديد يها تيش از کودکان قوميب يدار يمعن

زان مصـرف صـبحانه   ين مطالعه، کودکان فارس، ميف شده در ايتعر

دار  يمعنـ  ياز نظر آمارنيز ها  تين قومياختالف ب ، وداشتند يکمتر

ـ   يـ م). P=٠٠١/٠( بـود  مختلــف  يهـا  هيـ ن پايزان مصـرف صـبحانه ب

ـ  دادنشـان   يدار يمعن ياختالف آمار يليتحص  ينسـب  طـور  بـه  يول

زان يـ م. دادش سـن، کـاهش نشـان    يزان مصرف صبحانه بـا افـزا  يم

 يت اقتصـاد يبـا وضـع   يکه از خانوارهاي مصرف صبحانه در کودکان

سـه بـا   يبـوده و در مقا  گريد ياقتصاد يها خوب بودند کمتر از گروه

اخـتالف از نظـر    بوده وکمتر درصد  ٧/٤ف يضع يکودکان خانوارها

زان مصرف ين با ميسطح سواد والد ).P=٠٠١/٠( بوددار  يمعن يآمار

ـ    يآموزان ارتباط معکوس صبحانه دانش ش از يداشت و سـواد مـادر ب

زان مصـرف صـبحانه فرزنـدان    يـ م. بودثر ؤده مين پدياسواد پدر در 

الت يش از کودکـان مـادران بـا تحصـ    يبـ درصد  ١٤سواد  يمادران ب

 ).P=٠٠١/٠( بـود دار  يمعنـ  ياخـتالف از نظـر آمـار   . بود يدانشگاه

بود  مؤثرآموزان  زان مصرف صبحانه دانشيز بر ميتعداد افراد خانوار ن

 ٣ يش از خانوارهـا يبـ درصد  ٤٤/١٣نفره و باالتر  ٦ يو در خانوارها

 بــوددار  يمعنــ يد کــه اخــتالف از نظــر آمــاريــنفــره مشــاهده گرد

)٠٠١/٠=P.( دار  زان مصـرف صــبحانه در کودکـان مـادران خانــه   يـ م

گـر  يد يهـا  بود که شـغل  يش از کودکان مادرانيب يدار يمعن طور به

). P=٠٠١/٠(دار است  يمعن ين آنها از نظر آماريداشتند و اختالف ب

 ٩/١٦زان مصـرف صـبحانه در کودکـان پـدران شـاغل      ين ميهمچن

دار  يمعنـ  ياختالف از نظر آمـار ه و کار بوديشتر از پدران بيبدرصد 

علت عـدم مصـرف صـبحانه در قالـب      ٢در جدول  ).P=٠٠١/٠( بود

مورد عالقه در  ينداشتن غذا -٢کودک  يياشتها يب -١چهار عامل 

عوامـل   -٤بـه صـبحانه کـودک و    مادر  يتوجه يب -٣وعده صبحانه 

بر  مؤثرک يدموگراف يرهاين متغيهمچن. است شده يبند گر دستهيد

، نداشـتن  يياشتها يدر مجموع عامل ب. اند دهيسه گرديآنان با هم مقا

گـر  يمادر، و عوامـل د  يتوجه يمورد عالقه در وعده صبحانه، ب يغذا
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  ٣٣٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

در عدم  درصد ٠/١٣درصد،  ٢/٥درصد،  ٧/١١درصد،  ١/٧ب يترته ب

اخـتالف   يتن دو جنسـ يب. بودند مؤثرآموزان  افت صبحانه دانشيدر

را  يياشـتها  يدختران عامل ب يد وليمشاهده نگرد يدار يمعن يآمار

ـ  . ســتنددان يل مـ يــش از پسـران در کــاهش مصـرف صـبحانه دخ   يب

ـ     يدار يمعنـ  ين اخـتالف آمـار  يهمچن ن ياز نظـر عوامـل مـذکور ب

). P=٠٠١/٠(د يـ مشاهده گرد ييستاو رو يآموزان مناطق شهر دانش

آمـوزان منـاطق    ش از دانـش يبـ  درصـد  ٨/٦ ييآموزان روسـتا  دانش

افـت صـبحانه   يمورد عالقـه را عامـل عـدم در    ي، نداشتن غذايشهر

 يآمـوزان شـهر   در دانـش  يياشتها ين حال بيو در ع كردند يم يتلق

). P=٠٠١/٠(بود  ييآموزان روستا ش تر از دانشيب يدار يمعن طور به

 يردولتـ يمورد عالقه در مدارس غ ياز نظر نوع مدرسه، نداشتن غذا

عنـوان عامـل    هب يياشتها يبود و ب يشتر از مدارس دولتيب درصد ١٠

 يردولتـ ياز مـدارس غ  شتريب يافت صبحانه در مدارس دولتيعدم در

عوامل  ).P=٠٠١/٠(ن دوگروه معنادار ياختالف وجود (. دياعالم گرد

دار  يمعنـ  يها از نظـر آمـار   تين قوميصبحانه ب بر عدم مصرف مؤثر

دلخـواه در وعـده صـبحانه در     يمؤلفه نداشتن غذا). P=٠٠٦/٠( بود

ـ  يـ در قوم يياشتها يو مؤلفه ب يستانيت سيقوم عنـوان  ه ت فـارس ب

عوامـل  . دهنده مصرف صبحانه شناخته شـد  ن عوامل کاهشيتر مهم

مختلـف   يهـا  هيـ اآموزان پ ن دانشيبر عدم مصرف صبحانه در ب مؤثر

بـا  ). P=٠٤٥/٠( ادد ينشـان مـ   يدار يمعنـ  ياختالف آمار يليتحص

مـادر نسـبت بـه صـبحانه کودکـان       يتوجه يب يليه تحصيش پايافزا

 .شـت دا يعنوان عامل مؤثر بر عدم مصرف صـبحانه نقـش کمتـر    هب

ش از يبـ درصد  ٩/١٤ شتنددا يفيضع يت اقتصاديکه وضعي کودکان

 يداشتند، مؤلفه نداشـتن غـذا   يخوب يدت اقتصايکه وضعي کودکان

ن يانـد و در عـ   مورد عالقه را علت عدم مصرف صبحانه اعالم نمـوده 

ن گـروه  يـ عامل عدم مصـرف صـبحانه در ا   عنوان به يياشتها يحال ب

ن سـه طبقـه   يبـ معنـادار  اخـتالف  وجـود  . کمتـر بـود   درصد ٧/١٤

از  يدار يمعنـ  طـور  كـه بـه  سواد پدر و مـادر   ).P=٠٠١/٠( ياقتصاد

  . بودافت صبحانه يبر عدم در مؤثرعوامل 

  

  

  

  

  

  

مـورد   ينداشـتن غـذا   شـتند دا يسـواد  ين بيکه والد يآموزان دانش

 ،شـتند دا يالت دانشـگاه ين بـا تحصـ  يکه والد يآموزان عالقه و دانش

افت صبحانه اعـالم  يگر، علت عدم دريش از عوامل ديرا ب يياشتها يب

زان مصـرف  يـ در م يدار يمعن طور بهعامل سواد پدر و مادر . ند نمود

خانوار  يش تعداد اعضاياگر چه با افزا). P=٠٠٦/٠( بود مؤثرصبحانه 

عامـل عـدم    عنـوان  بـه مورد عالقه در وعـده صـبحانه    ينداشتن غذا

 ياخــتالف از نظرآمــار يولــداده ش نشــان يافــت صــبحانه افــزايدر

ش يب رصدد ٩/٣٠ بودکار يکه پدرشان ب يآموزان دانش. بوددار ن يمعن

مـورد عالقـه را علـت     يآموزان فرزندان شاغل نداشتن غـذا  از دانش

 يياشـتها  ين حال بيافت صبحانه اظهار کردند و در عيعدم در ياصل

 ين دو گـروه شـغل  يبـ معنـادار  اختالف وجود ن گروه کمتر بود يدر ا

)٠٠١/٠=P.( مـــورد عالقـــه  يدار غـــذا ن مـــادران خانـــهيهمچنـــ

ـ   ادنـد د يارشان قرار مـ ياختآموزان را کمتر در  دانش ن يو اخـتالف ب

). P=٠٣٧/٠( بوددار  يمعن يدار از نظر آمار رخانهيدار و غ مادران خانه

مرتبط با عدم  يرهايک متغيون لجستيرگرس يها افتهي ٣در جدول 

 يبررسـ (افتـه  يل يتعـد  صـورت  بـه آموزان  افت صبحانه در دانشيدر

نسـبت  طبق نتـايج  . است نشان داده شده) گريکديرها بر يمتغ يتمام

 ٦١٨/٢افت صبحانه در کودکان با پدران بدون شـغل يشانس عدم در

، در کودکان با مـادران بـا   )=٠٠١/٠P(برابر کودکان با پدران شاغل 

ــ ــگاهيتحص ــادران ب  ٧٤٠/١يالت دانش ــا م ــان ب ــر کودک ــواديبراب  س

)٠٢٣/٠P=(برابر دختران  ٧٩١/٠، در پسران)٠٠٧/٠P=( در مناطق ،

بـا   ي، در خانوارهـا )=٠٢٢/٠P( يبرابر مناطق روستائ ٢٥٤/١يشهر

ت يبــا وضــع يبرابــر خانوارهــا ٤٥٨/١ متوســط يت اقتصــاديوضــع

ــاد ــوب  ياقتص ــو در قوم) =٠١٢/٠P(خ ــرکمني ــر  ٥٣٠/٠ت ت براب

افـت  ينسـبت شـانس عـدم در   ). =٠٠١/٠P( بـود گـر  يد يها تيقوم

 ٦٥٢/٠و ٥٥٩/٠ بيـ ترت هاول و دوم بـ  يليتحصـ  يها هيصبحانه در پا

نسـبت شـانس    .) =٠٠٢/٠P( بودپنجم  يليه تحصيبرابر کمتر از پا

خـانوار و   يآمده در مورد نوع مدرسه، سواد پدر، تعـداد اعضـا   بدست

  .نبوددار  يمعن يشغل مادر از نظر آمار
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  ٣٣١

    و همكاران غالمرضا وقاري                                                                                                                       ...     بررسي وضعيت مصرف صبحانه در

  آموزان مقطع   ن دانشيزان مصرف صبحانه در بيم ينسب يفراوان: ١جدول 

  استان گلستان ييابتدا 

  

  

  

  

  

  

  

  گلستان ييآموزان مقطع ابتدا ن دانشيسه عدم مصرف صبحانه در بيمقا: ٢جدول 

تعداد   

  كل

   )درصد(صبحانه  علت عدم مصرف

 ينداشتن غذا  يياشتها يب  

  دلخواه

 يتوجه يب

  مادر

عوامل 

  گريد

  Pمقدار 

  ۵۳۰/۰            تيجنس

    ۶/۱۳  ۸/۵  ۴/۱۱  ۲/۶۹  ۲۵۴  پسر

    ۰/۱۲  ۵/۴  ۳/۱۲  ۲/۷۱  ۳۶۰  دختر

  ۰۰۱/۰            يمحل زندگ

    ۶/۳۶  ۸/۴  ۲/۹  ۴/۷۲  ۳۲۰  شهر

    ۹/۱۱  ۸/۵  ۱/۱۶  ۲/۶۶  ۲۹۴  روستا

  ۰۰۱/۰            نوع مدرسه

    ۹/۱۸  ۰/۳  ۰/۳  ۱/۷۵  ۴۵۶  يدولت

    ۲/۱۲  ۵/۵  ۰/۱۳  ۳/۶۹  ۱۵۸  يرانتفاعيغ

  ۰۰۶/۰            ت يقوم

    ۹/۱۰  ۲/۴  ۰/۱۱  ۹/۷۳  ۲۹۴  )يمحل(فارس 

    ۸/۱۵  ۲/۶  ۷/۹  ۳/۶۸  ۱۶۹  تركمن

    ۳/۱۳  ۹/۶  ۰/۱۸  ۸/۶۱  ۱۰۵  يستانيس

    ۴/۱۶  ۱/۴  ۰/۱۱  ۵/۶۸  ۴۶  رهيغ

  ۰۴۵/۰            يليه تحصيپا

    ۶/۱۸  ۵/۸  ۴/۷  ۵/۶۵  ۱۰۰  اول

    ۱/۱۲  ۶/۵  ۱/۱۲  ۲/۷۰  ۹۰  دوم

    ۴/۱۰  ۰/۵  ۷/۱۵  ۹/۶۸  ۱۳۵  سوم

    ۴/۱۱  ۹/۳  ۹/۹  ۸/۷۴  ۱۳۲  چهارم

    ۲/۱۴  ۷/۴  ۸/۱۱  ۳/۶۹  ۱۵۱  پنجم

  ۰۰۱/۰          يت  اقتصاديوضع

    ۸/۱۱  ۳/۸  ۵/۱۹  ۴/۶۰  ۱۵۸  فيضع

    ۶/۱۲  ۲/۳  ۱/۱۱  ۱/۷۳  ۲۱۷  متوسط

    ۹/۱۴  ۴/۵  ۶/۴  ۱/۷۵  ۲۳۳  خوب

  ۰۰۱/۰            سواد پدر

    ۹/۸  ۲/۸  ۲/۱۹  ۷/۶۳  ۴۵  سواد يب
    ۱/۱۳  ۶/۴  ۲/۱۲  ۱/۷۰  ۴۳۹  ابتدايي و متوسطه

    ۰/۱۴  ۳/۷  ۶/۵  ۷/۷۶  ۸۹  يدانشگاه

  ۰۰۶/۰            سواد مادر

    ۹/۱۲  ۲/۷  ۴/۱۴  ۴/۶۵  ۹۸  سواد يب
    ۹/۱۱  ۴/۴  ۹/۱۱  ۸/۷۱  ۳۸۲  ابتدايي و متوسطه

    ۸/۱۹  ۲/۵  ۴/۳  ۶/۷۱  ۱۱۱  يدانشگاه

  ۲۹۲/۰        تعداد افراد خانوار 

    ۰/۱۳  ۵/۶  ۶/۷  ۸/۷۲  ۱۱۲  نفر ۳تا 

    ۱/۱۴  ۴/۵  ۰/۱۱  ۶/۶۹  ۳۳۲  مفر ۵-۴

    ۵/۱۰  ۷/۴  ۷/۱۳  ۱/۷۱  ۱۶۸  نفر و باالتر ۶

  ۰۰۱/۰            شغل پدر

    ۲/۱۶  ۴/۴  ۲/۴۱  ۲/۳۸  ۶۷  كاريب

    ۸/۱۲  ۲/۵  ۳/۱۰  ۷/۷۱  ۵۴۷  شاغل

  ۰۳۷/۰            شغل مادر

    ۴/۱۲  ۱/۵  ۵/۱۲  ۰/۷۰  ۵۳۴  خانه دار

    ٦/١٧  ١/٦  ١/٦  ٢/٧٠  ٨٠  رخانه داريغ

    ٠/١٣  ٢/٥  ٧/١١  ١/٧٠    جمع

  

  

  

   ل تعداد ك )درصد(تعداد  Pمقدار 

  تيجنس     ۰۰۱/۰

 
  پسر  ۳۷۸۶ ۳۵۳۲)۳/۹۳( 

 ۳۶۴۰ ۳۲۸۰)۱/۹۰(  دختر

  يمحل زندگ     ۰۵۴/۰

 
  شهر  ۷۲۳۴ ۳۲۷۴)۱/۹۱( 

 ۳۸۳۲ ۳۵۳۸)۳/۹۲(   روستا

  نوع مدرسه     ۰۰۱/۰

 
  يدولت ۶۴۲۹ ۵۹۷۳)۹/۹۲(

 ۹۹۷ ۸۳۹)۲/۸۴(  يرانتفاعيغ

  ت يقوم     ۰۰۱/۰

 

  )يمحل(فارس  ۴۰۴۷ ۲۷۵۶)۴/۹۰( 

  تركمن

  يستانيس

 رهيغ

 )۰/۹۴(۲۶۳۵ ۲۸۰۴ 

 )۶/۹۱(۱۱۳۹ ۱۲۴۴  

 )۰/۸۶(۲۸۲ ۳۲۸ 

  يليه تحصيپا     ۰۵۴/۰

 

  اول  ۱۳۰۶ ۱۲۰۶)۳/۹۲( 

  دوم

  سوم

  چهارم

 پنجم

 )۴/۹۳(۱۲۶۹ ۱۳۵۹ 

 )۷/۹۰(۳۰۹ ۱۴۴۴ 

 )۷/۹۱(۱۴۵۰ ۱۵۸۲ 

 )۹/۹۰(۱۵۰۵ ۱۶۵۶ 

  يت اقتصاديوضع     ۰۰۱/۰

 

  فيضع ۲۰۷۳ ۱۹۱۵)۴/۹۲( 

  متوسط

 خوب

 )۷/۹۳(۳۲۱۶ ۳۴۳۳ 

 )۷/۸۷(۱۶۵۸ ۱۸۹۱ 

  سواد پدر     ۰۰۸/۰

 

  سواد يب ۸۳۴ ۷۸۹)۶/۹۴( 

  ابتدايي و متوسطه

 يدانشگاه

 )۶/۹۱(۴۸۰۷ ۵۲۴۶ 

 )۱/۹۱(۹۱۲ ۱۰۰۱ 

  سواد مادر     ۰۰۱/۰

 

  سواد يب ۱۷۳۴ ۱۶۳۶)۳/۹۴( 

  ابتدايي و متوسطه

 يدانشگاه

 )۳/۹۲(۴۵۹۷ ۴۹۷۹ 

 )۷/۷۹(۴۳۷ ۵۴۸ 

  تعداد افراد خانوار     ۰۰۱/۰

 

  نفر ۳تا  ۵۶۴ ۴۵۲)۱/۸۰( 

  نفر ۵-۴

 نفر و باالتر ۶

 )۲/۹۲(۳۹۱۵ ۴۲۴۷ 

 )۵/۹۳(۲۴۰۶ ۲۵۷۴ 

  شغل  پدر     ۰۰۱/۰

 
  كاريب ۲۷۴ )۷۵,۵(۲۰۷

 ۷۱۵۲ )۹۲,۴(۶۶۰۵ شاغل

  شغل مادر     ۰۰۱/۰

 
  دار خانه ۶۷۶۲ ۶۲۲۸)۱/۹۲( 

 ۶۶۴ ۵۸۴)۰/۸۸(  دار نهرخايغ
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  ٣٣٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

تعديل يافته براي تعيين نسبت  افته هاي رگرسيون لجستيک بصورتي: ٣جدول 
  ييابتدا آموزان مقطع شانس عدم دريافت صبحانه در بين دانش

  

  يريگ جهيبحث و نت

 مؤثرآموزان  دانش يسطح آموزش يد مصرف صبحانه در ارتقايردت بي 

 ياقتصـاد  يتوجه به تنوع عوامل اجتماع امصرف آن ب ياست و الگو

ـ  . در جوامع مختلف متفاوت است ل تنـوع  يـ دل هدر استان گلسـتان ب

مرتبط بـا آن   يزان مصرف صبحانه و فاکتورهايم يو فرهنگ يتيقوم

ن يـ ج ايبراسـاس نتـا   .است يمختلف قابل بحث و بررس يها از جنبه

سـتان  آمـوزان ا  دانـش  درصـد  ٣/٨مطالعه عدم مصـرف صـبحانه در   

 ]١٣[انجـام شـده در شـهر تهـران     يبررسـ . ديگلستان مشاهده گرد

آمـوزان قبـل از رفـتن بـه مدرسـه       دانـش  درصـد  ٤/٦نشان داد که 

ن يـ ا ]١٤[ن شـهر يـ در ا يگـر يمطالعه د. كردند يصبحانه مصرف نم

انجام شده در شهر  ين بررسيهمچن. اعالم نمود درصد ٩/٦نسبت را 

نشـان   درصـد  ٨آمـوزان   ر دانـش افـت صـبحانه را د  يلنگرود عدم در

لنـد در کشـور   يآمـوزان مر  دانش يانجام شده بر رو يبررس .]١٥[داد

آنان بدون مصرف صبحانه به مدرسـه  درصد  ٢٠ کا نشان داد کهيآمر

عدم مصرف صبحانه را در  ]١٧و١٨[گريد يها يبررس. ]١٦[فتندر يم

عـدم   ]١٩[يگـر يمطالعـه د . آمـوزان نشـان داد   دانـش  درصد ٢-١٧

  .  اعالم نموددرصد  ١٥-١٩رف صبحانه را در نوجوانان مص

از عـدم مصـرف    يسال حاک ٩-١٩دختران  يبر رو ين بررسيهمچن

مطالعـه انجـام شـده در کشـور     . ]٢٠[آنان بود درصد ٥٠صبحانه تا 

کـه   دادنشـان   ١٩٩١و  ١٩٦٥سـال   يکـا در طـ  ياالت متحده آمريا

و پسران از  درصد ٧٥به  درصد ٨٤زان مصرف صبحانه دختران از يم

ن مطالعه يج ايسه نتايمقا .]٢١[هافتيکاهش  درصد ٦٥به  درصد ٩٠

زان مصرف صـبحانه  يکه م دادران نشان يگر در ايج مطالعات ديبا نتا

اخـتالف   يول بودباالتر  يآموزان استان گلستان اگرچه اندک در دانش

آمـوزان اسـتان گلسـتان در     دانـش . نداشـت وجـود   يا قابل مالحظه

 يزان مصـرف صـبحانه الگـو   يـ گـر از نظـر م  يد يسه با کشورهايمقا

افـت  يزان دريـ در م ياقتصادي ـ  عوامل اجتماع .شتنددا يتر مناسب

. هستند و در جوامـع مختلـف اثرشـان متفـاوت اسـت      مؤثرصبحانه 

مصرف صبحانه را در پسران  ]٢٢و٢٣[مطالعات ينکه برخيرغم ا يعل

ـ  ندش از دختران اعالم نموديب ج ينتـا  ]١٤و٢١[گـر يعـات د مطال يول

زان مصرف صـبحانه در پسـران   يدر مطالعه حاضر م. داشت يمعکوس

کـاهش مصـرف صـبحانه در    .بـود ش از دختران يب يدار يمعن طور به

از يـ باشد کـه ن  يو رفتار يرات هورمونييتواند به علت تغ يدختران م

  . نده استيدر آ يشتريبه مطالعات ب

 يانـدک  ييان منـاطق روسـتا  آمـوز  زان مصرف صـبحانه در دانـش  يم

لنـد در کشـور   يالـت مر يمطالعـه در ا . بـود  يشتر از منـاطق شـهر  يب

دو برابـر   يزان عدم مصرف صبحانه را در مناطق شهريم ]١٦[کايآمر

ک يـ نشـان داد کـه    ]٢٤[يگريد يبررس. نشان داد ييمناطق روستا

مـت بـه مدرسـه صـبحانه     يقبـل از عز  ييآموزان روسـتا  پنجم دانش

OR(95%CI)  مقدارP  
  تيجنس  

.)ref(۰/۱  - دختر  

 ۰۰۷/۰  ۷۹۱/۰)۶۶۷/۰-۹۳۷/۰( پسر

  يمحل زندگ  
.)ref(۰/۱  - روستا   

 ۰۲۲/۰  ۲۵۴/۱)۰۳۳/۰-۵۲۳/۱(  شهر

  نوع مدرسه  
.)ref(۰/۱  - نتفاعيغيرا  

 ۰۵۳/۰  ۳۱۸/۱)۹۹۸/۰-۷۴۳/۱( دولتي

  ت يقوم  

.)ref(۰/۱  -  غيره  

)۰۷۳/۱-۵۲۵/۰(۷۵۰/۰  ۱۱۶/۰ 
  )يمحل(فارس 

  تركمن

 يستانيس

)۷۶۸/۰-۳۳۶/۰(۵۳۰/۰  ۰۰۱/۰ 

)۱۶۱/۱-۵۲۹/۰(۷۸۴/۰  ۲۲۵/۰ 

  
  يليه تحصيپا  

.)ref(۰/۱  - پنجم   

  اول

  دوم

  سوم

 چهارم

)۷۴۴/۰-۴۲۱/۰(۵۵۹/۰  ۰۰۱/۰ 

)۸۵۶/۰-۴۹۷/۰(۶۵۲/۰  ۰۰۲/۰ 

)۱۱۷/۱-۶۸۰/۰(۸۹۹/۰  ۲۷۸/۰ 

)۱۱۶/۱-۶۸۷/۰(۸۷۶/۰  ۲۸۳/۰ 

  يت اقتصاديوضع  
.)ref(۰/۱  - خوب  

  متوسط

 ضعيف

)۹۵۵/۱-۰۸۷/۱(۴۵۸/۱  ۰۱۲/۰ 

)۱۲۴/۱-۷۱۰/۰(۸۹۳/۰  ۳۳۵/۰ 

  سواد پدر  
.)ref(۰/۱  - سواد يب  

  دانشگاهي
 ابتدايي و متوسطه

)۰۷۴/۱-۹۷۷/۰(۰۲۴/۱  ۱۳۸/۰ 

)۳۰۶/۱-۷۴۶/۰(۹۸۷/۰  ۹۲۸/۰ 

  سواد مادر  
.)ref(۰/۱  - سواد يب  

  دانشگاهي

 ابتدايي و متوسطه

)۸۰۷/۲-۰۷۸/۱(۷۴۰/۱  ۰۲۳/۰ 

)۷۵۶/۱-۷۸۱/۰(۱۷۱/۱  ۴۴۴/۰  

  تعداد افراد خانوار    

.)ref(۰/۱  -  ۶ نفر و باالتر  

  نفر ۳تا 

 نفر  ۵-۴

)۲۵۴/۱-۵۶۶/۰(۸۴۲/۰  ۳۹۸/۰  

)۳۱۶/۱-۸۶۱/۰(۰۶۴/۱  ۵۶۵/۰  

  شغل  پدر    

.)ref(۰/۱  -  شاغل  

  ۰۰۱/۰  ۶۱۸/۲)۸۲۹/۱-۷۴۸/۳( بيكار

  شغل مادر    

.)ref(۰/۱  -   دار خانهغير  

  ۱۶۸/۰  ۲۹۴/۱)۸۹۷/۰-۸۶۸/۱( دار خانه
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  ٣٣٣

    و همكاران غالمرضا وقاري                                                                                                                       ...     بررسي وضعيت مصرف صبحانه در

بـا کـاهش    يط اقتصـاد يکه بهبود شرا يياز آنجا. ندينما يمصرف نم

ت ياز وضـع  يافت صـبحانه همـراه اسـت و مـردم منـاطق شـهر      يدر

ن يـ لـذا ا  ؛برخوردارنـد  يينسبت به منـاطق روسـتا   يبهتر ياقتصاد

در  يل کاهش مصرف صبحانه در مناطق شـهر يتواند از دال يعامل م

افتـه نسـبت   ي ليک تعـد يون لجسـت يدر مدل رگرسـ . مطالعه ما باشد

ش از پسران و در روستاها يافت صبحانه در دختران بيشانس عدم در

را  يت و محـل زنـدگ  ين آزمـون نقـش جنسـ   يا. بود ش از شهرهايب

  . دينما يد مأييدهنده مصرف صبحانه ت ک عامل کاهشي عنوان به

. كردنـد  يمصرف مـ  يصبحانه کمتر يرانتفاعيآموزان مدارس غ دانش

در  يولــ بــود،کمتــر  تيـ کــم جمع يوارهــامصـرف صــبحانه در خان 

ن کـاهش مصـرف   يـ ، اشـد گر در نظـر گرفتـه   يعوامل دكه  يطيشرا

 بودبر آنها  ياقتصاد ـ ير عوامل اجتماعيثأکه نشانگر ت شدمشاهده ن

کـه در  ي در مطالعه ما کودکـان  .رديگ يکه در ادامه مورد بحث قرار م

 صـورت  بـه  ردنـد ک يمـ  يخوب زنـدگ  يت اقتصاديبا وضع يا خانواده

ل يط تعـد يدر شـرا  يولـ  شتنددا يمصرف صبحانه کمتر يدار يمعن

ــدم در   ي ــانس ع ــبت ش ــه نس ــا    يافت ــان ب ــبحانه در کودک ــت ص   اف

. يافـت  يش مـ يافـزا  يدار يمعنـ  طـور  بـه متوسـط   يت اقتصاديضعو

 يت از ارتباط رفتارهايحکا ]٢٥[يمطالعه انجام شده در کشور رومان

. داشتزان مصرف صبحانه يبا م يت اقتصاديخانواده و وضع يا هيتغذ

را بـر   ياقتصـاد  ي ـ عوامل اجتماع ]٢٦[نيگر در کشور چيد يبررس

نوجوانان نشان  يبر رو يبررس. زان مصرف صبحانه مؤثر نشان داديم

ن يو در عـ  شـده سبب کاهش مصرف صـبحانه   يداد که فقر اقتصاد

 يرومطالعه بر . ]٢٢[دين رابطه مشاهده نگردين جوانان ايحال در ب

 ينوجوانان نشـان داد کـه کودکـان خانوارهـا     يافتيدر يب غذايترک

با درآمد  ينسبت به کودکان خانوارها يتر نامرغوب غذاييم ير رژيفق

ش يط مدرسه را بيانجام شده اثر مح يها يبررس. ]٢٧[شتندخوب دا

زان مصرف صبحانه مؤثر نشـان  يبر م ياقتصاد ـ يت اجتماعياز وضع

 يج مطالعات مـذکور تـا حـدود   يمطالعه ما با نتا جينتا. ]٢٨و٢٩[داد

زان مصرف صبحانه بـا بهبـود   يکه در مطالعه ما مطوري به بودمتفاوت 

 يافت؛ ميش يافزا يف به متوسط اندکياز سطح ضع يط اقتصاديشرا

لـذا   فتاي يمتوسط به خوب ادامه نم ين روند از سطح اقتصاديا يول

ل بـه  يـ مردم تما ياقتصاد ايطشروجود دارد که با بهبود  ين نگرانيا

. ابـد ير مصرف صبحانه کاهش يمطلوب، نظ يا هيتغذ يانجام رفتارها

مـردم   يا هيـ تغذ يلـذا الگـو   ،اسـت  يا هيگذر تغذ کشور ما در مرحله

در مطالعه مـا  . ]٣٠[ا متفاوت استيگر دنيبا نقاط د يران تا حدوديا

و اقتصـاد    قـرار نگرفتـه   يمورد بررس يافتيدر يت غذايت و کميفيک

بـر   بـوده و مؤثر  غذاييم يت رژيت و کميفيخانواده ممکن است بر ک

 يهـا  ن مطالعه اگر چه فرزندان خانميدر ا. افت مؤثر نباشديتکرار در

نسـبت بـه فرزنـدان     يدار مصرف صبحانه باالتر يمعن طور بهدار  خانه

افته نسبت يل يتعد شرايطدر  يول شتند،گر دايد يها مادران با شغل

پـدر   يکـار يب. فتاي يش نمين گروه افزايافت صبحانه در ايس درشان

 يدار يمعنـ  طور بهافت صبحانه را در کودکان ينسبت شانس عدم در

ن و يوالـد  يکـار ين بيانجام شده ب يها يبررس يبرخ .ادد يش ميافزا

نشـان   يگـر يد يبررس ،]٢٨و٢٩[ي نشان ندادا مصرف صبحانه رابطه

مصـرف صـبحانه   بـه   يل کمتـر يـ تماداد که کودکان مادران شاغل 

ک دوره ده سـاله نشـان داد   يدر  يک مطالعه طوليدر . ]٣١[داشتند

مصـرف   يدر الگـو  يراتييمصرف صبحانه در خانواده، با تغ يکه الگو

  . ]٣٢[بوددختران همراه 

افـت  يج مطالعه ما نشان داد که نقـش شـغل پـدر و مـادر در در    ينتا

عامـل   ييشغل مادر بـه تنهـا  اگرچه . ستيکسان نيصبحانه کودکان 

عوامـل   يولـ  د،شـ  يافت صبحانه محسوب ميکاهش در يبرا يخطر

ــد ــ  ليتع ــدل رگرس ــده در م ــيکنن ــبب از ب ــر آنيون س ــردن اث   ن ب

افته نسبت شـانس  يل يتعد شرايطدر  يعدم اشتغال پدر حت. شد مي

زان يـ اثـر شـغل مـادر بـر م    . ادد يافت صبحانه را کـاهش مـ  يعدم در

گـر مطالعـات   يج ديبـا نتـا   يآموزان تـا حـدود   مصرف صبحانه دانش

 .شـد  ين تشابه مشاهده نميدر مورد شغل پدر ا يول شت،مطابقت دا

آمـوزان بـا سـطح سـواد      زان مصرف صـبحانه دانـش  يدر مطالعه ما م

ـ  يداشت و ا ين رابطه معکوسيوالد ش ين اثر در مورد سواد مـادران ب

ــود  ــدران ب ــواد پ ــدم در . از س ــانس ع ــبحانهينســبت ش ــت ص در  اف

  . بودباال  شتنددا يالت دانشگاهيکه مادران با تحص يآموزان دانش

ط خـانواده  ينشـان داد کـه محـ    ]٢١و ٣٣-٣٦[مختلـف   يها يبررس

 ]٣٧[يا مطالعـه . شـت کـودک دا  يا هيتغذ يدر رفتارها ينقش مؤثر

در بهبـود   ين، نقش مثبتـ يق کودکان توسط والديشان داد که تشون

نقـش مـادر را در    يگـر يمطالعـات د . شتآنان دا يا هيتغذ يرفتارها

 يا هيـ تغذ يا رفتارهـا يـ و  ]٣٨[نامناسـب  يهـا  هيتغذ يبروز رفتارها

ــوب ــب و خ ــان داد ]٣٩[مناس ــان نش ــددر کودک ــ .ن ــه برخ  ياگرچ

ت مصرف صبحانه ين و وضعين سطح سواد والديب ]٢٨و٢٩[طالعاتم

ـ  ،افـت يدار ن يآموزان ارتباط معن دانش در منـاطق   ]٢٤[مطالعـه  يول

ــتار ــ ييوس ــزايب ــبحانه دوم  ين اف ــرف ص ــم(ش مص ــدهي و ) ان وع

ج مطالعـه  ينتـا . ها و سطح سواد مادر رابطه مثبت نشان داد يدنينوش

اگرچـه مطالعـات   . متفاوت است ير تا حدوديج مطالعات اخيما با نتا

ن جامعـه مـا و جوامـع    ين اختالف بينه علل بروز ايدر زم يتر عيوس
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  ٣٣٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

مصرف صبحانه ممکن  ياياز مزا يعدم آگاه ياست ول يگر ضروريد

 يگــريدکــه در مطالعــات ديده کمــک نمايــن پديــاســت بــه بــروز ا

ش سـن،  ين مطالعـه بـا افـزا   يـ در ا. رديقرارگ يست مورد بررسيبا يم

 شـرايط در  يو حتـ  شـت زان مصرف صبحانه روند رو به کاهش دايم

مطالعـات انجـام شـده در نقـاط     . مانـد  يم ين روند باقيافته اي ليتعد

ج مطالعـه حاضـر همسـو    يبا نتا ]١٧و١٩و٢١و٣٠و٣٣و٤٠[ايدن گريد

ل توجـه  يدل هن باالتر ممکن است بيافت صبحانه در سنيعدم در. بود

ل يـ دل هبـدن بـ   يرات هورمـون يين به فرزندان بزرگتر و تغيکمتر والد

 .شـد آنـان   يدر سـطح اشـتها   يراتـ ييرشد و نمو باشد که سـبب تغ 

کـا نشـان داد کـه    يمتحـده آمر  االتيـ مطالعه انجام شده در کشـور ا 

ط يدر محـ  يا هيـ تغذ ير رفتارهـا يثأجوانان کمتر از نوجوانان تحت ت

. ]٢٢[بـود زان مصرف صبحانه در آنان کمتر يرند و ميگ يخانه قرار م

ا، يـ ها در نقاط مختلـف دن  تين قوميزان مصرف صبحانه بيسه ميمقا

 ييقـا يآفر دختران يبر رو يبررس. دار نشان داد يمعن ياختالف آمار

ن گروه يزان مصرف صبحانه در ايکا نشان داد که ميتبار درکشور آمر

شـتر  يش سـن اخـتالف ب  يو با افـزا  بوددپوست يکمتر از دختران سف

ج يکـا نتـا  ينوجوانـان در آمر  يبررو ]٢٠و٢٣و٤١[گريمطالعات د. شد

زان يـ م ]٣١و٤٢-٤٤[يگـر ين مطالعـات د يهمچنـ . داشـت  يا مشابه

ـ  يفمصرف صبحانه را در س پوسـتان گـزارش    اهيش از سـ يدپوسـتان ب

ت ين سه قوميآموزان ب زان مصرف صبحانه دانشيسه ميمقا. اند نموده

ن يتـرکمن بـاالتر    تيو قوم بوددار  ين مطالعه معنيف شده در ايتعر

. داشـتند  يقوم يها گر گروهيسه با ديزان مصرف صبحانه را در مقايم

ده نسـبت شـانس   کننـ  ليک، عوامـل تعـد  يون لجستيدر مدل رگرس

ت يـ و قوم دادنـد  يت تـرکمن کـاهش نمـ   يمصرف صبحانه را در قوم

اگـر  . بـود زان مصرف صبحانه يش ميدر افزا يک عامل قويهمچنان 

نــده يده در مطالعــات آيــن پديــا يا نــهيعوامــل زم يچــه جســتجو

مـردم تـرکمن و    يبا توجه به بافت سـنت  يول ،ست انجام شوديبا يم

ن گـروه و کـاهش مشـکالت    يـ ان در اه کودکـ يـ شتر بـه تغذ يتوجه ب

ر يپـذ  هيـ زان مصرف صـبحانه توج يش مي، افزا]٤٥و٤٦[آنان يا هيتغذ

آموزاني که براساس نشانگرهايي نظير وضـعيت   در مطالعه ما دانش. بود

اقتصادي ضعيف، سطح سواد پايين والدين، محل زنـدگي در روسـتا و   

تصادي پايين قـرار  ويژه پدر، درگروه اجتماعي اق عدم اشتغال والدين به

گرفتند، عدم دسترسي به غذاي مورد عالقـه را در وعـده صـبحانه     مي

. عنوان يک عامـل مهـم بازدارنـده مصـرف صـبحانه اظهـار نمودنـد        به

در اين منطقه نشان داد کـه   ]٤٧و٤٨[بررسي انجام شده توسط وقاري

  . خانوارهاي فقير، وضعيت تغذيه نامناسبي داشتند

ن يـ ج اينتـا نيـز   ]٢٢و٢٧[ايـ گـر نقـاط دن  يدر دمطالعات انجام شده 

ــتحق ــق را تي ــودأيي ــ. د نم ــا  ياز طرف ــا در خانواره ــه م  يدرمطالع

مورد  يمادران غذا يول بودشتر يزان مصرف صبحانه بيت، ميپرجمع

و در  ادنــدد يارشـان قــرار مــ يآمــوزان را کمتــر در اخت عالقـه دانــش 

 ين دارايالـد بـا و  يخوب و خانوارها يت اقتصاديبا وضع يخانوارها

افـت صـبحانه   يبر عدم در مؤثراز عوامل  يياشتها سطح سواد باال، کم

ش از يبـ  يا هيـ تغذ يجه گرفت که رفتارهايتوان نت يلذا م شد،اضهار 

ن يزان مصرف صبحانه در ايدر کاهش م ياقتصاد ي ـ  عوامل اجتماع

ه در وعـده  يـ ت تغذيـ مـا در بـه اهم   يو عدم آگـاه  بود؛ مؤثرمنطقه 

بـر سـر سـفره غـذا بـا کودکـان و        ينيعدم امکان همنشـ  صبحانه و

  کودکــان منجــر  يياشــتها کــم ارزش کــه بــه کــم يمصــرف غــذاها

  ه يـ ن ناحيـ ساز کـاهش مصـرف صـبحانه در ا    نهياز عوامل زم شد مي

 از محدوديت تحقيق مـا عـدم مطالعـه درخصـوص    . باشد ستتوان يم

ج مطالعـه  يدر مجموع نتـا . است غذاييم يت رژيفيافت و کيمقدار در

ک نفـر بـدون مصـرف صـبحانه بـه      يکودک،  ١١نشان داد که از هر 

و عـدم   يياشـتها  آمـوزان کـم   و براساس نظـر دانـش   فتر يمدرسه م

ن عوامل عدم مصرف يب مهمتريترت همورد عالقه ب يبه غذا يدسترس

ت ين، وضـع يوالـد  ين سطح سـواد بـاال  يهمچن. بودصبحانه در آنان 

ت از يـ و قوم ينيت، شهرنشـ يجنسـ  پـدر،  يکـار يخـوب، ب  ياقتصاد

افـت صـبحانه در آنـان    يعدم در يساز برا نهيزم ين فاکتورهايمهمتر

متوسـط جامعـه توجـه     ياقتصـاد  ي ـ سطح اجتماعاز اين سو . است

ت يـ با توجه بـه اهم  .شتآموزان دا به مصرف صبحانه دانش يشتريب

شـنهاد  يآمـوزان پ  سـطح آمـوزش دانـش    يمصرف صبحانه در ارتقـا 

هـا   ق رسـانه يـ آمـوزان از طر  دانـش  يايـ در مـورد آن بـه اول   شود يم

 .شود ارايهالزم  يها آموزش

  
  سندگانيسهم نو

 سنده مقاله يو نو يقاتيطرح تحق يمجر: يغالمرضا وقار

  ق يتحق يولوژيدميمشاور آمار و اپ: کشتکار يدکتر عباسعل

مشاور در امور اجرائي تحقيق در مدارس اسـتان  : دکتر الدن شمالي

  ستانگل

  ها  داده يدر جمع آور يهمکار: يده اصالنيحم

 ها داده يدر جمع آور يهمکار: انيبه مراديحب

  ها دادههمکاری در جمع آوری : شيما کاظمی
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  ٣٣٥

    و همكاران غالمرضا وقاري                                                                                                                       ...     بررسي وضعيت مصرف صبحانه در

  يتشكر و قدردان

اســت محتــرم ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتان يله از رينوســيبد

 اجرات آن سازمان که در يم وتربين پژوهشکده تعليگلستان و مسئول

قـات و  ين از حـوزه معاونـت تحق  ياند و همچن نموده يق همکاريتحق

نـه پـژوهش   ين هزيمأگلستان که در ت يدانشگاه علوم پزشک يفناور

   .ديآ يعمل م هر و تشکر بياند تقد داشته يهمکار
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