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EVALUATION OF BREAKFAST CONSUMPTION AMONG ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS

 

Evaluation of Breakfast Consumption among Elementary School 
Students in Ahwaz Based on BASNEF Model

ABSTRACT
   Background    and objective: Consuming breakfast are effective in health promo-
tion, memory, learning and cognitive functioning among school children. This 
study was designed to evaluate the consumption of breakfast among students 
based on BASNEF model.
  Materials and methods: This cross-sectional study was carried on 504 elemen-
tary school students who were selected by a two-stage cluster sampling meth-
od. Using a BASNEF model, attitude and enabling factors and subjective norms 
were examined. Data analysis was performed using SPSS21 and descriptive sta-
tistics and chi-square test.
Results: 63% of students had no knowledge about the impact of breakfast, 30% 
moderate and 7% had poor knowledge about it. 49.9% of the students some-
times, 17.5% always, and 32.6% never ate snacks. There were significant rela-
tionship between knowledge and practice (p < 0.05). The most important fac-
tor of eating snacks, among the subjective norms structure was mothers with 
66.4%, and among empowering structures it was related to the crowded school 
buffet (40.2%) and bag becoming heavy (38%).
Conclu  sion: Due to the special role of mothers on students’ breakfast consump-
tion, empowerment and proper functioning of mothers, along with educating 
students about consuming complete breakfast can improve their nutritional 
behavior.
Paper Type: Research Article.
Keywords: Breakfast, BASNEF model, Elementary school students, Ahvaz.
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ارزيابى وضعيت مصرف صبحانه در دانش آموزان ابتدايى نقي

ارزيابى وضعيت مصرف صبحانه در دانش آموزان ابتدايى شهر اهواز بر اساس الگوى بزنف

چكيد   ه
تحصيلى  و  شناختى  عملكردهاى  و  يادگيرى  حافظه،  سالمت،  ارتقا  در  صبحانه  مصرف  هدف:  و  زمينه 
دانش آموزان نقش مؤثرى دارد. اين مطالعه به منظور بررسى وضعيت صبحانه در دانش آموزان بر اساس 

الگوى بزنف انجام گرفت.
مواد و روش ها: مطالعه از نوع توصيفى مقطعى بود. حجم نمونه 504 دانش آموزان مقطع ابتدايى بودند 
اساس  بر  كه  بود  پرسشنامه  مطالعه  ابزار  شدند.  انتخاب  دومرحله اى  خوشه اى  طبقه اى  روش  به  كه 
سازه هاى الگوى بزنف طراحى شد. از نرم افزار SPSS21 و آزمون هاى آمارى توصيفى و كاى اسكوئر براى 

تجزيه وتحليل داده ها استفاده شد.
و  متوسط  سطح  در   ٪30 آگاهى،  فاقد  صبحانه  مصرف  اثرات  به  نسبت  دانش آموزان   ٪63 يافته ها: 
7٪ آگاهى كمى داشتند. 49/9٪ دانش آموزان گاه گاهى و بعضى اوقات، 17/5٪ آنان هميشه و ٪32/6 
معنادارى  آمارى  ارتباط  عملكرد  و  آگاهى  بين  نمى كردند.  مصرف  ميان وعده  هيچ وقت  دانش آموزان 
مشاهده گرديد (p<0/50). مهم ترين عوامل مرتبط در مصرف ميان وعده در سازه نرم هاى انتزاعى مادر 

66/4٪ و در سازه عوامل قادرساز شلوغ بودن بوفه 40/2٪ و سنگين شدن كيف 38٪ بود.
نتيجه گيرى: با توجه به نقش مهم مادر در مصرف صبحانه دانش آموزان، بنابراين توانمندسازى و عملكرد 
صحيح مادران به همراه آموزش دانش آموزان در مورد صبحانه كامل مى تواند سبب بهبود رفتار تغذيه اى 

گردد.
نوع مقاله: مطالعه پژوهشى.

كليدواژه: صبحانه، الگوى بزنف، دانش آموزان ابتدايى، اهواز.
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اجتماع  در  انسان  پيشرفت  در  مهمى  بسيار  عامل  خوب  تغذيه 
است. در طول زندگى، سرمايه هاى انسانى در محيط هايى پرورش 
صبحانه  مصرف  آن هاست.  از  يكى  مدارس  محيط  كه  مى يابند 
براى دانش آموزان و نوجوانان در مرحله رشد بسيار ضرورى و مهم 
است. اين وعده غذايى بايد حداقل 20٪ نياز انرژى روزانه را تأمين 
كند (1-2). صبحانه اولين وعده غذايى است كه در صبح خورده 
نوشيدنى  نوع  چند  يا  يك  شامل  معموالً  صبحانه  وعده  مى شود. 
(چاى، قهوه، آب پرتقال و لبنياتى ازجمله پنير و يا خامه) و غالت 
(نان يا برنج) است؛ كه ممكن است با دانه هاى روغنى يا ميوه ها 
وعده  را  صبحانه  تغذيه،  متخصصين  از  بسيارى  شود.  همراه  نيز 
مغذى  مواد  و  انرژى  روز،  آغاز  در  كه  مى دانند  اهميتى  با  بسيار 

موردنياز بدن را فراهم مى كند (1).
ازنظر متخصصيِن تغذيه، مصرف صبحانه به عنوان مهم ترين 
وعده غذايى در روز براى سالمت و تكامل نوجوانان اهميت دارد 
(1-2). يافته ها نشان مى دهند كه دريافت صبحانه عملكرد ادراكى 
كودكان را تقويت كرده و باعث تقويت حافظه بلندمدت و بهبود 
كودكان  به  صبحانه  مصرف   .(4-3) مى شود  كوتاه مدت  حافظه 
نيز كمك مى كند كه در ساعات مدرسه فراگيرى بهترى داشته و 

شاداب و فعال باشند (2-1).
در  صبحانه  وضعيت  بررسى  به منظور  كه  مطالعه اى  در 
دانش آموزان مقطع ابتدايى استان گلستان در سال 1391 انجام 
شد، 91/7٪ دانش آموزان (پسر 93/3٪ و دختر 90/1٪) قبل از 
رفتن به مدرسه صبحانه مصرف مى كردند. ميزان مصرف صبحانه 
به اندازه 8/7٪ در مدارس دولتى بيشتر از مدارس غيرانتفاعى بود 
(5-6). در مطالعه پاسدار و همكاران (7) كه در كرمانشاه در سال 
دانش آموزان  تغذيه اى  عادات  وضعيت  بررسى  به منظور   1390
و  نكردند  مصرف  صبحانه   ٪3 داد  نشان  نتايج  گرفت،  انجام 
در   .(7) مى روند  مدرسه  به  صبحانه  نامنظم  مصرف  با   ٪17/3
مطالعه ديگرى كه در رابطه با ارزيابى تغذيه اى دختران نوجوان 
شهر شاهرود در سال 1391 انجام شد، 56/8٪ دانش آموزان قبل 

از رفتن به مدرسه، صبحانه مصرف مى كردند (8).
هدف  با   (10) همكاران  و  كريمى  توسط  كه  مطالعه اى  در 
عوامل  برخى  با  آن  ارتباط  و  صبحانه  دريافت  وضعيت  تعيين 
داد  نشان  نتايج  گرفت،  انجام  سمنان  شهر  در  دانش آموزان  در 
خوردند  مى  صبحانه  هميشه  نمودند  اظهار  دانش آموزان   ٪53/4
و مابقى آن ها اغلب، گاهى يا به ندرت اين عمل را انجام داده و 
4/4٪ نيز هرگز صبحانه را نمى خوردند (10). همچنين مطالعه 
كه  داد  نشان  تهران  شهر  مدارس  در   (11) همكاران  و  طاهرى 
بدون  آن ها   ٪7/9 و  صبحانه  مصرف  با  دانش آموزان   ٪78/4
مدرسه  به  صبحانه  گهگاه  مصرف  با   ٪13/7 و  صبحانه  مصرف 
 (12) همكاران  و  جعفرى راد  بررسى   .(11) كرده اند  مراجعه 
صبحانه   ٪6/7 داد  نشان  سارى  شهر  دخترانه  دبيرستان هاى  در 
مطالعه   .(12) نخوردند  نيز  را  صبح  ميان وعده  نخوردند،37/9 
نشان  پاريس  شهر  مدارس  در   (13) چاولياك  توسط  انجام شده 
داد كه 5/9٪ از نوجوانان قبل از رفتن به مدرسه هرگز صبحانه 

مصرف نمى كردند. (13)
در مطالعه اى ديگر كه توسط آندرسون و همكاران (14) در 
دانش آموزان  حدود ٪13/4  كه  گرديد  مشخص  شد  انجام  نروژ 
دو بار در هفته يا كمتر صبحانه مصرف مى كردند (14). زمانى كه 
دانش آموزان به اندازه كافى و به گونه اى مناسب صبحانه نخورده 
باشند، امكان كاهش يادگيرى در آنان وجود دارد. اين مورد در 
نشان  بررسى ها  است.  اثبات شده  به خوبى  متعدد  علمى  مطالعات 
داده اند كه حذف صبحانه در بين كودكان معمول بوده است و اين 

عادت در حال افزايش است (2-1).
اگرچه برآورد دقيقى از تعداد دانش آموزانى كه بدون صبحانه 
و يا گرسنه به مدرسه مى روند وجود ندارد، اما گرسنگى موقت و 
يا كوتاه مدت وضعيتى فراگير در كشورهاى درحال توسعه است. 
اين امر مى تواند بخشى از تالش نظام آموزشى را در رسيدن به 
به  رسيدن  موانع  است  ضرورى  لذا  نمايد.  متزلزل  خود  اهداف 
گردد  برطرف  و  شناسايى  مدارس  در  تغذيه اى  مطلوب  وضعيت 
جهت  برنامه ريزى  و  رفتار  مطالعه  به منظور  بزنف  الگوى   .(15)
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تغيير آن و تعيين عوامل مؤثر در تصميم گيرى افراد براي انجام  نقي

رفتار بكارگرفته مى شود (16). بر اساس سازه هاى اين الگو انجام 
رفتار توسط هر فرد مستلزم نگرش فرد نسبت به رفتار بهداشتي 
رفتار  آن  به  نسبت  جامعه  انتزاعي  نرم هاى  موردنظر،  پيشنهادي 
رفتار  انجام  براي  قادركننده  عوامل  آوردن  فراهم  همچنين  و 
بهداشتي پيشنهادي است. نگرش، ارزشيابي مثبت و منفي شخص 
در مورد انجام يك رفتار است. نرم هاى انتزاعي، اعتقاد به نظرات 
و خواسته اشخاص مهم مانند والدين، دوستان، رهبران مذهبي و 
... براي انجام رفتار است. قادركننده ها، عواملي هستند كه موجب 
عمل  و  رفتار  به صورت  فرد  آرزوي  يا  خواسته  يك  تا  مى شوند 

درآيد؛ مانند پول، منابع و مهارت (17).
ميان وعده  مصرف  وضعيت  ارزيابى  به منظور  پژوهش  اين 
در دانش آموزان مقطع ابتدايى شهر اهواز بر اساس الگوى بزنف 

طراحى و اجرا گرديد.

مواد و روش ها
پژوهش  جامعه  بود.  مقطعى  و  توصيفى  نوع  از  حاضر  مطالعه 
دانش آموزان مقطع ابتدايى مدارس شهر اهواز بودند. حجم نمونه آن 
نيز 504 نفر بودند. روش نمونه گيرى طبقه اى خوشه اى دومرحله اى 
به صورت  آموزش وپرورش  ناحيه  پنج  ميان  از  اول،  مرحله  در  بود. 
تصادفى ناحيه يك انتخاب شد. در مرحله دوم، به صورت تصادفى 
از ميان مدارس ابتدايى ناحيه يك 15 مدرسه انتخاب شدند. سپس 
و  پنجم  چهارم،  پايه  دانش آموزان  ميان  از  نفر  مدرسه 27  هر  از 
نمونه  به عنوان  تصادفى  به صورت  نفر   9 كالس  هر  از  و  ششم 
موردمطالعه قرار گرفتند. معيارهاى ورود به مطالعه عبارت بودند 
پنجم، ششم و تمايل فرد به شركت  چهارم،  از: دانش آموزان پايه 
در تحقيق. معيارهاى خروج نيز ابتال به بيمارى هاى خاص مستلزم 

استفاده از رژيم غذايى خاصى و نداشتن تمايل به شركت بود.
بر  مبتنى  سؤالى    30 محقق ساخته  پرسشنامه  مطالعه،  ابزار 
طراحى  قسمت  شش  در  پرسشنامه  بود.  بزنف  الگوى  سازه هاى 
شد. در قسمت اول 4 سؤال براى اطالعات جمعيت شناختى و در 

قسمت دوم با 7 سؤال براى بخش آگاهى كه براى پاسخ صحيح 
نمره 1 و پاسخ غلط نمره صفر منظور گرديد. در قسمت سوم با 
7 سؤال براى بررسى نگرش در مقياس ليكرت پنج گزينه اى كه 
نه  موافق  نه  امتياز،  موافق 3  امتياز،  موافق 4  كامًال  گزينه  براى 
مخالف 2 امتياز، مخالف 1 امتياز و كامًال مخالف صفر امتياز تعلق 
بررسى  براى  گزينه اى  شش  سؤال   4 چهارم  قسمت  در  گرفت. 
درصد  و  فراوانى  به صورت  آن  پاسخ هاى  كه  انتزاعى  نرم هاى 
محاسبه شد. در قسمت پنجم با 5 سؤال دوگزينه اى براى بررسى 
عوامل قادرساز مرتبط با مصرف ميان وعده و در قسمت ششم، با 
كه  ميان وعده  مصرف  عملكرد  بررسى  براى  دوگزينه اى  سؤال   5
گرديد.  منظور  صفر  نمره  غلط  پاسخ  و   1 نمره  صحيح  پاسخ  به 
براى رعايت مالحظات اخالقى، پرسشنامه بدون نام بوده و قبل از 
مطالعه از نمونه ها رضايت شفاهى دريافت شد. براى تعيين روايى 
سؤاالت پرسشنامه از طريق روايى محتوايى و توسط 10 نفر از 
متخصصين مربوطه تائيد گرديد. براى پايايى سؤاالت پرسشنامه 
آگاهى 0/81،  قسمت  در  كرونباخ  آلفاى  ضريب  از  استفاده  با 
عوامل  انتزاعى 0/87،  نرم هاى  عملكرد 0/86،  نگرش 0/83، 

قادرساز 0/91 و عملكرد 0/80 به دست آمد.
آزمون هاى  از SPSS21 و  استفاده  با  پرسشنامه  داده هاى 
و  ميانگين  فراواني،  درصد  فراواني،  (محاسبه  توصيفى  آمارى 
انحراف معيار) و تحليلى (كاى  اسكوئر) مورد تجزيه وتحليل قرار 

گرفتند.

يافته ها
تحصيالت   (٪58) والدين  اكثريت  كه  داد  نشان  مطالعه  نتايج 
مادران   ٪47 و  پدران   ٪85 شغل  داشتند.  كارشناسى  و  كاردانى 
كارمند بود. 54٪ دانش آموزان فرزند دوم، 30٪ فرزند اول خانواده، 
يافته هاى  اساس  بر  بودند.  چهارم  فرزند   ٪12 و  سوم  فرزند   ٪7
مطالعه، ازنظر آگاهى 63٪ دانش آموزان نسبت به اثرات مصرف 
صبحانه فاقد آگاهى، 30٪ از آگاهى متوسط و 7٪ آن ها از آگاهى 
دانش آموزان  آگاهى  بين  مطالعه  اين  در  بودند.  برخوردار  كمى 
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نشد. ف مشاهده  معنادارى  آمارى  ارتباط  پدر  شغل  و  تحصيالت  با 
معنادارى  ارتباط  مادر  شغل  و  تحصيالت  با  آگاهى  بين  ولى 
نگرش  مورد  در  مطالعه  يافته هاى   .(p=0/05) داشت  وجود 
دانش آموزان نسبت به مصرف صبحانه و ميان وعده نشان داد كه 
نگرش  داراى  و 17٪ آنان  مثبت  نگرش  داراى  دانش آموزان   ٪83
ارتباط  مادر  و  پدر  شغل  تحصيالت،  با  نگرش  بين  بودند.  منفى 
و  آگاهى  بين  حاضر  مطالعه  در  نشد.  مشاهده  معنادارى  آمارى 
نگرش ارتباط آمارى معنادار وجود داشت (p=0/05). يافته هاى 
مطالعه در مورد عملكرد مصرف ميان وعده در دانش آموزان نشان 
داد كه 49/9٪ دانش آموزان گاه گاهى و بعضى اوقات و ٪17/5 
دانش آموزان   ٪32/6 مى كنند؛  مصرف  ميان وعده  هميشه  آنان 
عملكرد  بين  (جدول 1).  نمى كردند  مصرف  ميان وعده  هيچ وقت 
معنادارى  ارتباط  مادر  و  پدر  شغل  و  تحصيالت  با  دانش آموزان 
وجود نداشت؛ ولى بين آگاهى و عملكرد ارتباط آمارى معنادارى 

.(p<0/05) مشاهده گرديد

جدول 1. فراوانى و فراوانى نسبى سؤاالت عملكردى مصرف 
ميان وعده در دانش آموزان مقطع ابتدايى شهر اهواز در 1393

هيچ وقتبعضى وقت هاهميشهعملكرد
164 (32/6)251 (49/9)88 (17/5)*مصرف ميان وعده در مدرسه
164 (32/6)237 (47/1)102 (20/3)مصرف ميان وعده خانگى
169 (33/6)231 (45/9)103 (20/5) تهيه ميان وعده از بوفه

تهيه ميان وعده از سوپرماركت 
184 (36/6)230 (45/7)89 (17/7)بيرون مدرسه

مصرف ميوه و سبزى در 
155 (30/8)215 (42/7) 133 (26/4)ميان وعده

202 (40/2)220 (43/7)81 (16/1)مصرف شير در ميان وعده
21 2 (42/1)200 (39/8)91 (18/1)مصرف تنقالت در ميان وعده

* فراوانى (درصد)
داد  نشان  بزنف  الگوى  سازه هاى  بر  مبتنى  مطالعه  نتايج   
مصرف  در  مرتبط  عوامل  مهم ترين  انتزاعى  نرم هاى  سازه  در  كه 
ميان وعده به ترتيب شامل مادر 66/4٪، پدر 6/4٪، پدر و مادر 

27/2٪ بودند (جدول 2).

جدول 2.  فراوانى و فراوانى نسبى نرم هاى انتزاعى مؤثر بر 
مصرف ميان وعده در دانش آموزان ابتدايى شهر اهواز  در 1393

تعداد (درصد)نرم هاى انتزاعى
32 (6/4)پدر
334 (66/4)مادر
137 (27/2)هر دو

 (٪66/4) مادر  مهم  بسيار  و  بى بديل  نقش  مطالعه  نتايج 
ميان وعده  مصرف  و  بهداشتى  رفتار  بهبود  تقويت  و  ايجاد  در  را 
ميان وعده  مصرف  با  مرتبط  قادرساز  عوامل  سازه  در  داد.  نشان 
بودن  شلوغ  شامل  عوامل  مهم ترين  موردمطالعه  دانش آموزان  در 
بوفه 40/2٪، سنگين شدن كيف 38٪، دوست داشتن مزه غذاهاى 

خانگى 24/1 و بو گرفتن كيف 23/5٪ بود (جدول  3).

جدول 3. فراوانى و فراوانى نسبى عوامل قادرساز مرتبط با مصرف 
ميان وعده در دانش آموزان ابتدايى شهر اهواز در 1393

تعداد (درصد)عوامل قادرساز
117 (23/3)آماده كردن لقمه توسط مادر
82 (16/3)داشتن پول كافى براى خريد

109 (21/7)وقت كافى براى مصرف ميان وعده در زنگ  تفريح
121 (24/1)دوست داشتن ميان وعده هاى خانگى

91 (18/1)كثيف كردن كيف
191 (38)سنگين شدن كيف
118 (23/5)بو گرفتن كيف

103 (20/5)اشغال كردن فضاى زيادى از كيف
100 (19/9)نبود خور اكى موردعالقه در بوفه

202 (40/2)شلوغ بودن بوفه
74 (14/7)نبود بوفه در مدرسه

127 (25/2)نداشتن پول كافى براى خريد

در بين 12 عامل قادرساز مرتبط با ميان وعده در دانش آموزان 
فقط 3 عامل به مدرسه مربوط مى شد و 9 عامل ديگر آن به محيط 
خانواده، نحوه مديريت والدين به ويژه مادر در برنامه ريزى غذايى 
صحيح بستگى داشت. بر اساس نتايج مطالعه دوسوم دانش آموزان 
هميشه و برخى اوقات براى صرف ميان وعده از بوفه مدرسه مواد 
غذايى تهيه مى كردند. همچنين حدود دوسوم دانش آموزان اظهار 
داشتند كه در مدرسه از تنقالت استفاده مى كردند. تنها حدود ٪20 
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از دانش آموزان از ميان وعده خانگى در مدرسه مصرف مى كردند. نقي

بحث
سالمت  ارتقاء  و  حفظ  و  ايجاد  در  مستقيمى  و  مهم  نقش  تغذيه 
 .(18) است  الزم  بدن  حياتى  اعمال  تمام  براى  تغذيه  زيرا  دارد. 
در حقيقت، رشد كودكان در گرو تغذيه صحيح و عادات غذايى 
غذايى  وعده  مهم ترين  به عنوان  نيز  صبحانه   .(19) است  مناسب 
و  روانى  جسمى،  سالمت  بر  آن  منظم  مصرف  كه  است  روزانه 
دانش آموز  يك  اصلى  كار   .(20) مى گذارد  تأثير  افراد  اجتماعى 
درس  براى  است.  خواندن  درس  و  جديد  علمى  مطالب  يادگيرى 
يك  خوردن  باشد.  داشته  كافى  تمركز  ذهن  بايد  نيز   خواندن 
روز  طول  در  تا  مى كند  كمك  كودك  به  مقوى  و  سالم  صبحانه 

پرانرژى تر بوده و تمركز و قدرت ذهنى باالترى داشته باشد.
در  بدن  سوخت وساز  افزايش  دليل  به  صبحانه  مصرف 
فراوان  اهميت  مدرسه  به  رفتن  آماده  كودك  براى  صبح  هنگام 
دارد (21). دانش آموزانى كه به طور منظم صبحانه مى خورند در 
مقايسه با دانش آموزانى كه صبحانه نمى خورند، شاخص توده بدنى 
(BMI) پايين تر و وزن متعادل ترى دارند (22). مصرف صبحانه 
سبب بهبود در عملكردهاى شناختى، بهبود حافظه، تمركز و توجه 
مى شود؛ اما اين وعده غذايى بيش از ساير وعده ها توسط كودكان 
و نوجوانان ناديده گرفته مى شود (24). مطالعات نشان داده اند كه 
نسبت  مى خورند  صبحانه  مرتب  به طور  كه  نوجوانانى  و  كودكان 
بهترى  مغذى  مواد  دريافت  نمى خورند،  صبحانه  كه  آن هايى  به 

دارند(23).
بى ترديد مصرف صبحانه در ارتقاى سطح آموزى دانش آموزان 
اجتماعى- عامل  تنوع  به  توجه  با  مصرف  الگوى  و  است  مؤثر 

اقتصادى در جوامع مختلف نيز متفاوت است. در مطالعه حاضر 
67٪ دانش آموزان نسبت به اثرات صبحانه آگاهى نداشتند، ٪30 
كمى  آگاهى  آنان   ٪7 تنها  و  متوسط  آگاهى  اموزان  دانش  از 
داشتند. صبحانه نخوردن سبب مى شود كه دانش آموزان از تمركز 
فكرى خوبى جهت يادگيرى مطالب درسى برخوردار نباشند. نتايج 

مطالعه اى در جامائيكا نشان داده شد كه تهيه صبحانه در مدرسه 
دانش آموزان  در  رياضى  نمره  افزايش  سبب  دانش آموزان  براى 
شده است و بهترين بهره را از اين برنامه دانش آموزانى برده اند كه 

آگاهى نسبت به خوردن صبحانه داشتند (24).
عملكرد  نمرات  ميانگين  پژوهش  اين  يافته هاى  اساس  بر 
49/9٪ دانش آموزان به اين ترتيب بود: در بعضى مواقع صبحانه 
مى خوردند و 32/6٪ آنان هيچ وقت صبحانه نمى خوردند و تنها 
مطالعات  مى خوردند.  صبحانه  دائم  به طور  دانش آموزان   ٪17/7
نشان دادند كه ميزان حذف صبحانه در بين كودكان رو به افزايش 
است. ميزان حذف وعده غذايى صبحانه] در جمعيت هاى مختلف  
در  گرفته  صورت  بررسى هاى  است.   متفاوت   ٪30 تا   7/1 از 
ايران نشان مى دهد كه 8٪ دانش آموزان مدارس ابتدايى لنگرود، 
دانش آموز  دختران   ٪16/85 و  اروميه  دانش آموزان   ٪15/2
آن  مهم  نكته  مى روند.  مدرسه  به  صبحانه  خوردن  بدون  اردبيلى 
است كه صبحانه نخوردن در بين دانش آموزان دختر بيشتر است 
و فراوانى آن با وضعيت اجتماعى-اقتصادى پايين و افزايش سن 
بيشتر مى شود (25-27). بررسى انجام شده بر روى دانش آموزان 
مصرف  بدون  آن ها   ٪20 كه  داد  نشان  آمريكا  كشور  مريلند 

صبحانه به مدرسه مى رفتند (27).
رايج ترين  و  بيشترين  كه  است  داده  نشان  حاضر  مطالعه  در 
از:  بودند  عبارت  مى شدند  خورده  مدرسه  در  كه  خوراكى هايى 
لقمه هاى خانگى با 78/1٪ و ميوه جات با 78/7 و شير مدرسه 
خورده  مدرسه  در  كه  خوراكى هايى  كمترين  با ٪56/1.  كاكائو 
آبميوه  ويفر،  بوفه (كيك،  خوراكى هاى  شامل ٪35/4  مى شدند 
بودند.   (... و  آدامس  چيپس،  (پفك،  تنقالت   ٪33/6 و   (... و 
مطالعه سهيلى آزاد و همكاران (27) در شهر تهران نشان داد كه 
و  بيسكويت  مى شود  مصرف  مدرسه  در  كه  خوراكى  بيشترين 
كلوچه 47/8٪ و ميوه و آب ميوه 38/9٪ بوده است و درمجموع 
تغذيه  مدرسه  در  غيرمجاز  خوراكى هاى  از  دانش آموزان   ٪4/2

مى كردند. (27).
در اين مطالعه بين شغل مادر و سطح نگرش دانش آموزان بر 
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مصرف صبحانه رابطه اى معنادار وجود داشت. با حداقل 0/95٪ ف
اطمينان مى توانيم بگوييم هرچه شغل مادران رتبه باالترى داشته 
مصرف  به  نسبت  (بهترى)  باالتر  نگرش  دانش آموزان  باشد، 
صبحانه برخوردار بودند و هرچه شغل مادران در رتبه پايين ترى 
مصرف  به  نسبت  پايين ترى  نگرش  از  دانش آموزان  داشت، 
داد  نشان  همكاران  و  وقارى  مطالعه  بودند.  برخوردار  صبحانه 
بيشترى  صبحانه  معنادارى  به طور  خانه دار  خانم هاى  فرزندان  كه 
نسبت به فرزندان مادرانى با شغل هاى ديگر داشتند مى خوردند. 
بيكارى پدر شانس صبحانه نخوردن را به طور معنادارى افزايش 
نيز  همكاران  و  نانگ  واى  ى  مطالعه  در  نتايج  اين  كه   (6) داد 

اشاره شده است(5).
در اين مطالعه نشان داده شد كه در سازه نرم هاى انتزاعى الگوى 
بزنف در دانش آموزان موردمطالعه از بين عوامل مختلف، مهم ترين 
عامل مادر با 73٪ و بعدازآن پدر با 14٪ و پدر و مادر با هم ٪12 
نقش  والدين  توسط  كودكان  تشويق  كه  داد  نشان  مطالعه  بودند. 
مثبت در بهبود رفتارهاى تغذيه اى آن ها داشتند و نقش مادر در بروز 

رفتارهاى تغذيه اى مناسب بسيار زياد است(28).
نتيجه گيرى: درمجموع، نتايج اين مطالعه نشان داد كه توصيه هاى 
پدر و مادر به خصوص مادر در خوردن صبحانه توسط دانش آموزان 
بسيار مؤثر هستند. بنابراين، با توجه به اهميت خوردن صبحانه 
منظور  به  دانش آموزان،  يادگيرى  افزايش  و  سالمت  ارتقاى  در 
والدين  توانمندسازى  دانش آموزان،  تغذيه اى  رفتار  و اصالح  بهبود 
به ويژه مادران، به همراه طراحى و اجراى برنامه هاى متنوع آموزشى 
مبتنى بر نظريه هاى آموزش و ارتقاى سالمت ازجمله الگوى بزنف 

پيشنهاد مى شود.
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در  شماره 1394-84  به  مصوب  پژوهشى  طرح  حاصل  مقاله  اين 
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