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   دانش آموزان مدارس ابتدائي شهر تهراندريافتهاي غذاييبررسي 
 * الهه علمدار،  دكتر ناهيد نورجاه،دكتر علي اكبر سهيلي آزاد

 
 دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت *

  چكيده
ر حال رشد را تشكيل مي دهند به علت خصوصيات جسماني دانش آموزان كه درصد قابل مالحظه اي از جمعيت د :سابقه و هدف

تامين غذاي سالم و بهداشتي و جبران لذا . نيز مي باشندفراگيري  بسيار مستعدولي از طرف ديگر  بودهرواني بسيار آسيب پذير 
  دوران تحصيل ياري كمبودهاي غذايي احتمالي در سنين مدرسه ضمن آنكه كودكان و نوجوانان را براي گذراندن موفقيت آميز

 .بر فعاليتهاي ذهني و هوشي آنان بازده آموزشي مدرسه را نيز ارتقاء مي دهد  به سبب تاثير،مي رساند
 منطقه آموزش و پرورش تهران بمنظور تعيين غذاهاي دريافتي در 19 دانش آموز از 7610 ،در اين مطالعه توصيفي: مواد و روشها

گردآوري داده ها از طريق پرسشنامه و با مصاحبه حضوري از دانش آموزان انجام شد و الگوي مصرف . فتندرمدارس مورد مطالعه قرار گ
  .دغذا در آنها تعيين گردي

از آنها غذاي ميان % 7/17رفتند و مي مدرسه ه از دانش آموزان بدون صرف صبحانه ب% 9/6نتايج اين مطالعه نشان داد كه : يافته ها
% 42حدود  دانش آموزان مواد غذائي مرسوم مثل نان، پنير و چاي و از% 7/45وي مصرف صبحانه براي الگ. كردندمي وعده مصرف ن

 در . بود)%9/38(آب ميوه   و ميوه و)%8/47(بيشترين مصرف غذاي ميان وعده اي مجاز بيسكوئيت وكلوچه . شير و شير كاكائو بود
شدند و كمترين مصرف از گروه خشكبار بود به نحوي كه مصرف چند مي از دانش آموزان از غذاهاي غيرمجاز تغذيه % 2/14مجموع  
 . برابر مصرف خشكبار بود3هاي غير مجاز .قلم از غذا

برنامه غذائي مدارس يكي از عوامل مهمي است كه مي تواند در رفع مشكالت تغذيه اي و سالمتي سنين مدرسه موثر : نتيجه گيري
بايد اهميت صبحانه   عليرغم آموزشهاي الزم توسط مربيان بهداشت مدارس به دانش آموزان هنوزدايافته هاي اين تحقيق نشان د. باشد

براي كودكان، والدين و  بعنوان اصلي ترين وعده غذائي و هچنين خوردن غذاي ميان وعده اي و اجتناب از مصرف غذاهاي غير مجاز
  .آموزگاران شرح داده شود

 . آموزان، غذاي ميان وعدهالگوي مصرف، دانش :واژگان كليدي
 

  1مقدمه
دانش آموزان كه درصد قابل مالحظه اي از جمعيـت در حـال             

رشد را تشكيل مي دهند به علت خصوصيات جـسماني روانـي             
 بطوريكه كمبودهاي غذايي اثـرات    باشند بسيار آسيب پذير مي   

نهــا در اســتفاده از فرصــتهاي آنــامطلوبي بــر روي تواناييهــاي 
مطالعات انجام شده بر روي      .ذارد گ  موجود مي  موزشيآمحدود  

                                                 
 علي اكبر سهيلي آزاد، دكتر  دانشكده بهداشت،دانشگاه علوم پزشكي تهران  تهران،  : آدرس نويسنده مسئول  

)email: soheilia@sina.tums.ac.ir  (  
  3/8/1383: تاريخ دريافت مقاله
  8/3/1384 :تاريخ پذيرش مقاله

 نشان مـي دهـد كـه        كودكان پيش دبستاني مبتال به فقر آهن      
اين افراد نمرات پـائينتري را در تـستهاي هوشـي و تكاملهـاي              

اين كودكان همچنين داراي سـطوح      . )1 (حركتي كسب كردند  
 عـدم توجـه و تمركـز و سـطوح كـاهش يافتـه               ،باالي بيقراري 

اين ويژگيها تكامل ظرفيت يادگيري     . جتماعي بودند پاسخهاي ا 
موفقيتهـاي وي   مـانع از    فعال كودك را به تعويق مي انـدازد و          

  . مي شود
يكي از عوامل موثر بـر آمـوزش و پـرورش و رشـد كودكـان و                 
 .نوجوانان دسترسي آنان به منابع غـذايي سـالم و كـافي اسـت             
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ي و جبـران    آموزش اصول تغذيه و تامين غذاي سالم و بهداشت        
كمبودهـاي غــذايي احتمــالي در سـنين مدرســه ضــمن آنكــه   
كودكان و نوجوانان را براي گذراندن موفقيـت آميـز و تـوام بـا               

بر فعاليتهـاي    سالمت دوران بلوغ آماده مي كند به سبب تاثير        
   بـازده آموزشـي مدرسـه را نيـز ارتقـاء            ،ذهني و هوشـي آنـان     

موجب مـي شـود     كمبودهاي غذايي در سنين رشد      . بخشدمي  
كه كودكان و نوجوانان انرژي الزم بـراي چنـدين سـاعت كـار              
آموزشي و پرورشي نداشته و قدرت دفاعي بدن خود را در برابر            

بديهي . هجوم بيماريهاي قابل انتشار در مدرسه از دست بدهند       
 ، مريض و عقب مانـده از نظـر رشـد          ،است دانش آموزان رنجور   

در برنامه ريـزي بـراي      لذا  . دهندپيشرفتي در درس نشان نمي      
كودكان اين نكته حائز اهميت است كه بدليل فعاليت بيشتري          
كه كودكان در اين سنين از خود نشان مي دهند رژيم غـذائي             

  .متناسب با سن آنها آموزش داده شود
 با هدف تعيين الگوي مصرف غذاي بين وعده اي        مطالعه حاضر 

جام آئـين نامـه اجرايـي       دانش آموزان در مدارس و صحت از ان       
  .شده استبرنامه غذايي دانش آموزان طراحي 

  

  مواد و روشها
 ي در مـصرف مواد غذايي    مربوط به بمنظور جمع آوري اطالعات     

 دانـش آمـوزان     ،بـين وعـده اي    مـواد غـذايي      صـبحانه و     وعده
 منطقـه   19 بـه روش توصـيفي در        تهـران شهر  مدارس ابتدائي   

هر  مدرسه و از  8ز هر منطقه    ا. انتخاب شدند رورش  پموزش و   آ
سر و  پـ مـوز   آ دانـش    7610 و در كـل      موزآ دانش   336مدرسه  

   .شدند ساله بطور تصادفي ساده انتخاب 7-12دختر 
 ،مـوزان آبرنامـه غـذايي دانـش       آئـين نامـه اجرايـي        بر اسـاس  

  اطالعات مورد نياز توسط پرسشگرهاو پرسشنامه هايي طراحي
  .وري شدجمع آاز طريق مصاحبه و مشاهده 

 ي در صـبحانه و     مـصرف  مـواد غـذايي   از دانش آموزان در مورد       
وري آاطالعات جمع    و) 2(  آنها پرسش شد    اي  بين وعده  غذاي
  SPSS (version 10.0, USA)آماريبا استفاده ازنرم افزارشده 
  . قرارگرفتتجزيه و تحليل آماريمورد 

  
  يافته ها

 دانش آمـوزان    توزيع فراواني مصرف يا عدم مصرف صبحانه در       
در  .آورده شده است   1جدول   دربر حسب جنس    مورد مطالعه   

% 7/56 و   ان مورد مطالعه دختر   زموآدانش  % 3/43 ،مطالعهاين  
صـبحانه  فاقد وعده غذايي    ان  زموآاز دانش   % 9/6.  اند بوده پسر

  . صرف صبحانه در مدرسه حاضر مي شدند

 در  توزيع فراواني مصرف يا عدم مصرف صبحانه-1 جدول
  دانش آموزان مورد مطالعه

  جنس
  پسر  دختر مصرف صبحانه

  جمع

 )1/93(7084 )6/52(4006 *)4/40(3078  مثبت
 )9/6(526 )1/4(311 )8/2(215  منفي
 )100(7610 )7/56(4317 )3/43(3293  جمع

  اعداد داخل پرانتز معرف درصد هستند   *

  
   توزيــع فراوانــي مــصرف يــا عــدم مــصرف غــذاي 2در جــدول 

 بـر حـسب جـنس       ميان وعده در دانش آموزان مـورد مطالعـه        
غـذاي ميـان وعـده      دانـش آمـوزان     % 7/17. آورده شده اسـت   

ان غـذاي  زمـو آاز دانـش    % 2/32 .)2جدول( كردندمي  مصرف ن 
  .نمودندمي ميان وعده خود را از بوفه مدرسه خريداري 

  
  غذاي  توزيع فراواني مصرف يا عدم مصرف -2 جدول

   دانش آموزان مورد مطالعه درميان وعده
ميان مصرف   جنس

  پسر  دختر  وعده
  جمع

 )3/82(6263 )0/45(3428 *)3/37(2835  مثبت
 )7/17(1347 )6/11(889 )0/6(458  منفي
 )100(7610 )7/56(4317 )3/43(3293  جمع

  اعداد داخل پرانتز معرف درصد هستند  *
  

رفي  نشان داده شـده اسـت كـه مـواد غـذائي مـص              3درجدول  
ازدانش آموزان از مواد غذائي مرسوم مثل       % 7/45صبحانه براي   

  .شير و شير كاكائو بوده است% 7/41نان، پنير و چاي و براي 
  

  صبحانه در در وعده  مواد غذائي دريافتي -3جدول
   مورد مطالعهموزان آدانش 

  درصد  تعداد  ي دريافتي غذانوع
  7/45  3480  و چاي پنير، نان
  3/5  405   و تخم مرغنان ، و مرباكرهن و نا،  وحلوانان
  7/41  3174   كره و خامه، شير كاكائو،شير

  3/5  404   و كيكبيسكوئيت
  3/1  98   ميوه و آب ميوه، سبزيهاگروه

  4/0  27  همبرگرو  كالباس ،سوسيس
  3/0  22  سپ و چيپيراشكي

  
داده شده است كه بيشترين مـصرف غـذاي     نشان4در جدول 

 ميـوه و آب  و) %8/47(از بيسكوئيت وكلوچـه  بين وعده اي مج 
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 آموزان از از دانش  % 2/14در مجموع   . است بوده   )%9/38(ميوه  
  .كردندمي غذاهاي غير مجاز در مدرسه تغذيه 

  
  در  وعده مياندر  دريافتي يئغذامواد  -4 جدول

   مورد مطالعهموزان آدانش 
  درصد  تعداد   وعدهميان  

  8/47  3637  بيسكوئيت و كلوچه
  9/38  2964  ميوه و آب ميوه

  3/13  1012   ن و پنيرنا
جاز  9/10  826  كاكائو و شير شير

م
  

  9/2  217  خشكبار

  5/4  341  پفك و نوشابه
  9/4  367   الويهساالد و كالباس ،سوسيس
  4/3  256  چيپس و پيراشكي
جاز  1  77  آدامس

ر م
غي

  

  4/0  30   هنديتمبر و لواشك

  
  بحث

 در وعـده هـدف تعيـين مـواد غـذايي دريـافتي          اين مطالعه بـا   
و تهـران    وعـده اي دانـش آمـوزان در مـدارس            ميانصبحانه و   

 )3(صحت انجام آئين نامه اجرايي برنامه غذايي دانش آمـوزان           
 . طراحي گرديد

از دانش آموزان مورد مطالعه صبحانه      % 9/6نتايج نشان داد كه     
 سبب مي شود  عدم مصرف صبحانه.نخورده به مدرسه رفته اند

كه دانش آموزان از تمركز فكري خوبي جهت يادگيري مطالب          
در يك مطالعه در جامائيكا نشان داده       . درسي برخوردار نباشند  

شد كه تهيه صـبحانه در مدرسـه بـراي دانـش آمـوزان سـبب                
افزايش نمره درس رياضيات در آنها شده و بهتـرين بهـره را از              

 ،نـد كـه دچـار كمبـود وزن        ه ا اين برنامه دانـش آمـوزاني بـرد       
  مطالعه ديگري در     ).4 (كوتاهي قد و يا سوء تغذيه قبلي بودند       

ــان     ــين كودكـــ ــبحانه را در بـــ ــد صـــ ــا فوايـــ   آمريكـــ
 قبـل از شـروع برنامـه نمـرات          .بي بضاعت مـدارس نـشان داد      

آموزان بي بضاعت كمتر از گروه دانش آموزان بـا           درسي دانش 
 نمرات  )تغذيه صبحانه (نامه  درآمد باال بود ولي بعد از اجراي بر       

افزايش گروه بي بضاعت بطور معني داري نسبت به گروه ديگر           
   .)5 (ه بوديافت

 از دانـش آمـوزان بـراي        %7/17 نـشان داده شـد    ما  در مطالعه   
 بايـد   .غذاي ميان وعده چيزي براي خـوردن بهمـراه نداشـتند          

توجه داشت زماني كه گرسنگي مـوقتي بـوده و كمبـود مـواد              
و خواهـد داشـت     نبهمـراه    عالئم آشـكاري     ،اشدبخفيف  غذائي  

بعضا كاهش كارائي تحـصيلي ضـعيف در ايـن گونـه كودكـان              
تغذيـه مـدارس    برنامـه   با اجـراي درسـت       .خواهد داشت وجود  

هــا  اي دانــش آمــوزان از نظــر ريزمغــذي كمبودهــاي تغذيــه
 كـه مـستقيما بـر روي ادراك         A يد و ويتامين     ،بخصوص آهن 

  .، بر طرف خواهد شدير دارنددانش آموزان تاث
   دريافـــت غـــذاهاي ميـــان وعـــده اي را در بـــين 4جـــدول 

 مـصرف   ، در بـين غـذاهاي مجـاز       .دهد دانش آموزان نشان مي   
 ، مصرف انواع بيسكوئيت   .بوده است بيشتر  بيسكوئيت و كلوچه    

. امكان پذير است  كلوچه و نانهاي شيرين بدون كرم در مدارس         
در ه بعنـوان غـذاي ميـان وعـده          مصرف ميوه و انـواع آب ميـو       

ميوه هـا و آب ميـوه از منـابع          . افراد گزارش شده است   % 9/38
  كارتن، آهن، پتاسيم،   ،Cخوب تامين مواد مغذي مثل ويتامين       

 از  كـه كلسيم و يد و همچنين منبع فيبـر غـذائي مـي باشـند               
  نان و پنيـر .ندنجلوگيري مي ك ابتالء دانش آموزان به يبوست

ـ     از مواد غـذائي      ل دسـترس بـراي اكثـر كودكـان          مغـذي و قاب
 نانها بدليل داشـتن مـواد نـشاسته اي بعنـوان مـواد              .دمي باش 

تركيبـات   تامين كننده انرژي محسوب مي شـوند و عـالوه بـر           
، آهــن، پــروتئين و Bنــشاسته اي و فيبــر، ويتامينهــاي گــروه 

كنند كه در رشـد و سـالمت اعـصاب           تامين مي نيز  منيزيم را   
از دانش آموزان بـا ايـن مـواد تغذيـه      %3/13 فقط .نقش دارند

از شير و شيركاكائو بعنـوان غـذاي        آنها  از  % 9/10  و بودندشده  
منبع تـامين   شير و پنير بهترين .كردندمي بين وعده استفاده 

 بنابراين  ، مي باشند  B12 و   B2ن  ي پروتئين، ويتام  ،كلسيم، فسفر 
مت پوست نقش   در رشد، محكم شدن استخوانها، دندانها و سال       

كمترين مقـدار از غـذاهاي ميـان وعـده مـصرفي        . دنمهمي دار 
خشكبار مثل پسته، بادام،     .دوب  مربوط به خشكبار   )%9/2(مجاز  

توت   كنجد، ،گردو، نخودچي و كشمش، گندم بوداده، شاهدانه      
و انجير خشك به علت دارا بـودن مـواد مغـذي و قابـل رويـت                 

مغزها  .استفاده است قابل، در مدارس بودن احتمال آلودگي آن
   از اهميــت ،بــه علــت نقــشي كــه در رشــد و خونــسازي دارنــد

 مـواد مغـذي ايـن گـروه         ن مهمتـري  .ند هست ويژه اي برخوردار  
  .، آهـن و منيـزيم مـي باشـد         B6شامل پروتئين، انرژي، فسفر،     

مـوزان مـورد مطالعـه از غـذاهاي         آاز دانش   % 2/14در مجموع   
 غذاهاي غيرمجاز مصرفي     در بين  .ندبودغيرمجاز استفاده كرده    

ساالد الويه بعلت پخته بودن مواد تـشكيل دهنـده          مي توان به    
سوسـيس و  ، آمادگي زيـاد بـراي رشـد عوامـل ميكروبـي     و آن  

كالباس به دليل وجود نگهدارنده در آنها و نيـز احتمـال سـرخ              
و  شدن سوسيس با روغـن هـاي مانـده حـاوي مـواد سـرطانزا              

پس به علت اينكـه در روغـن در حـال            همبرگر و چي   ،پيراشكي
، اشـاره  جوش سرخ مي شوند و حاوي مواد سرطانزا مي باشـند   
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هاي يخي، شكالت،    خوراكي هاي رنگي مثل انواع بستني     . كرد
سـمارتيز در دراز مـدت موجـب         ا هاي رنگي و    آبنبات ،پاستيل

 . سيروز كبدي مي شوند
دگي انواع آب نبات، كاكائو، آدامـس  و شـكالت موجـب پوسـي             

دندان مي شود و به دليـل اينكـه از انـواع غـذاهاي كـم ارزش                  
غـذاهاي  ايـن جـزو      ايجـاد سـيري كـاذب مـي كننـد            ،هستند

 .غيرمجاز در مدرسه هستند
نوشيدني هاي گازدار و انواع پفك از انـواع غـذاهاي كـم ارزش              

 عروقي  -هستند و زمينه ابتال به چاقي، ديابت، بيماريهاي قلبي        
 اين تركيبات . ا در بزرگسالي فراهم مي كنند      خون ر  يفشارپرو  

 يلواشـك و تمبرهنـد    . دندانها نيز مي شوند    موجب پوسيدگي 
 ،نيز بـدليل عـدم اطمينـان از تهيـه و توزيـع  بهداشـتي آنهـا                 

 .غيرمجاز براي مصرف در مدارس مي باشند
به گونه اي   هاي غذائي   آگاهي مردم از ارزش   عادات بد غذائي و نا    

 بيشتر از كودكان شـهري پفـك        %4ستائي  كه كودكان رو  است  
شـهرها هـم چنـدان خوشـايند          البتـه وضـعيت در     .مي خورند 

 مصرف شير، هويج و تـنقالت طبيعـي چـون كـشمش،             .نيست
 درصد كمتر از مـصرف      43 تا   14توت خشك و برگه زردآلو از       

 نشان داده شد كه مصرف چند قلم از       ما   در مطالعه    .پفك است 
  واع پفـــك، لواشـــك،  غـــذاهاي غيـــر مجـــاز مثـــل انـــ    

  . برابر مصرف خشكبار مي باشد3س پ، پيراشكي و چينوشابه

مـي توانـد     برنامه غذائي مدارس يكي از عوامل مهمي است كه        
 .در رفع مشكالت تغذيه اي و سالمتي سنين مدرسه موثر باشد         

طراحي و اجراي درست تغذيه مدارس مي تواند شامل مزايـاي           
  )6( :زير باشد

گرسـنگي گـذراي كودكـان       اه مدت يـا   فع گرسنگي كوت  ر •
  شدهنخوب تغذيه يا كودكان سوء تغذيه و مبتال به 

ــزايش توجــه و تمركــز دانــش آمــوزان در  • ــادگيري و  اف ي
  عملكرد آنها 

ـ            • ه ايجاد انگيزه در والدين براي فرستادن كودكـان خـود ب
  مدرسه درمدرسه و مراقبت از حضور مرتب آنها 

يش طول مـدت حـضور      كاهش غيبت دانش آموزان و افزا      •
  در مدرسه

  و  كمتـر  مردوديموزشي شامل درك بهتر،     آبهبود اهداف    •
  كاهش تكرار مطالب درسي

نشان داده شده است كه مشاركت خانواده هـا در برنامـه هـاي              
اميد اسـت كـه بـا    . مدرسه در تغذيه مدارس موثرتر خواهد بود      

به هاي بيشتر در زمينه تغذيه دانش آموزان بتوان         انجام پژوهش 
ريشه مشكالت بيشتر پي بـرد و راه حلهـاي صـحيحي جهـت              

  .بهبودي برنامه تغذيه دانش آموزان ارائه نمود
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