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  مقدمه
ی سالمت نییتع در مهم عامل کی عنوان هب هیتغذ
 موثر آموزان دانشی لیتحص تیموفق بر تواند می

  . باشد
 کهی آموزان دانش دهد می نشان شده انجام قاتیتحق
ی کمتر تمرکز و دقت از هستند هیتغذ سوءی دارا

. دارندی توجه قابلی لیتحص افت و هستند برخوردار

 نسبتاً دوره کی در صبحانه مصرف فقدان نیهمچن
ی ئسو ریتاثی سالمت و رفتاری رو تواند میی طوالن
 وعده نیمهمتر عنوان به صبحانه .]1،2،3[ باشد داشته
 نیتر یضرور و ]4[ است شده دهینام روز دریی غذا

 برنامه در لذا ،باشد می کودکانی برایی غذا وعده
 با اریبس صبحانه تیفیک و تیکم کودکانیی غذا
 نهیزم نیا دری متعدد قاتیتحق در. است تیاهم

  چکیده 
 .باشد موثر آموزان دانشی لیتحص تیموفق بر تواند یمی سالمت نییتع در مهم عامل کی عنوان هب هیتغذ :زمینه و هدف

هدف از این  از این رو،. دارد آموزان دانشی ریادگی بری مهم ریتاث وعده و میان صبحانه مصرف که دهد می نشان مطالعات
شهر  آموزان دانشدر بین  ها آنو همچنین عوامل موثر بر مصرف  وعده میانمطالعه بررسی الگوی مصرف صبحانه و 

  .قزوین بود
 ساله 7 -11 آموز دانش 1300 در بین 87-88ی لیتحص سال درتحلیلی  - پژوهش حاضر به روش توصیفی: روش کار

تجزیه و تحلیل . وری گردیدندآ نامه جمع ها از طریق مصاحبه و پرسش داده .گرفت صورت نیقزو شهریی ابتدا مدارس
  .انجام گرفت دوی کا آزمون از گیری بهره با و  SPSSیآمار افزار نرم از استفاده باها  داده
مهمترین علت عدم مصرف صبحانه نیز دیر . آمده بودند مدرسه بهبا صرف صبحانه  آموزان دانش از% 5/89: ها یافته

% 5/8همچنین تنها . ندکرد میمصرف  ریش %1/20و تنها  ریپن و نان صبحانه وعده در  آموزان دانش% 4/85 .بیدار شدن بود
مهمترین علت عدم مصرف صبحانه . ه بودندنکرد مصرفی خوراک نوع چیه مدرسه در حضور ساعات در آموزان دانش از

  .بود وعده میان دری مصرف ماده نیشتریب% 1/58 با کلوچه و کیک .نیز دیر بیدار شدن بود
 .ندکرد میقبل از آمدن به مدرسه صبحانه مصرف  آموزان دانشاکثر  حاضر بیانگر این است که مطالعهنتایج : گیری نتیجه

 شتریبی رانیا فرهنگ در معمول و مرسومی غذا عنوان به که بود ریپن و نان صبحانه وعده دری مصرفی غذا نیمعمولتر
ی ها برنامه گردد میشد، توصیه  کمتر استفاده می آموزان دانشبا توجه به اینکه شیر در بین  .دگیر می قرار استفاده مورد

  . آموزشی گسترده برای تشویق مصرف روزانه این مواد صورت پذیرد
 .وعدهمیانآموزان، صبحانه، دانش :های کلیدیواژه
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 صبحانه مصرف بدون کودکان کهاست  شده گزارش
 ارزش از ها آن صبحانه ای ندرو می مدرسه به

ی ازهاین تواند مین و ستین برخورداری یباالی ا هیتغذ
 نیتامی زندگ حساس دوران نیا در را آنانی ا هیتغذ
  .]2،3[ دینما
 عملکرد صبحانه افتیدر که اند داده نشان ها افتهی

 تیتقو باعث و کرده تیتقو را کودکانی ادراک
 مدت کوتاهحافظه  بهبود و مدت بلند حافظه

 از زین مناسبیی غذا وعده میان مصرف .]5[ شود می
. باشد می آموزان دانشیی غذا میرژی ضرور اجزاء
ی کافی انرژ افتیدر مستلزمی فکر وی جسم تیفعال

 گلوکز به ازین خود تیفعالی برا مغز ژهیو به. است
 مصرف اند هداد نشان مختلفی ها پژوهش. دارد
 وی ریادگی قدرت شیافزا در مناسب وعده میان
. دارد نقش آموزان دانشی لیتحص تیوضع ارتقاء
 اریاخت در سالم وعده میان انواع است الزم نیبنابرا
 20 حداقل دیبا صبحانه .]6[ شود داده قرار ها آن

 و کرده نیتام را کودک روزانهی انرژ ازین از درصد
 ر،یش ،نان مثلی مغذ و متنوعیی غذا موادی حاو

 .باشد... وی عیطب و تازهی ها میوه آب مرغ، تخم گردو،
 کودکان در غذا به لیم و اشتها زانیم نکهیا به توجه با

 کمتر ها آن از بعد و قبل نیسن با سهیمقا دری دبستان
 ،های مصرفی روزانه افزایش وعده پس است،
. کند نیتام بهتر را ها آنی ا هیتغذ ازین تواند می
ی ا هیتغذ سالمت حفظ دری مهم ریتاث ها وعده میان

 و ها یخوراک انواع از نکهیا بر مشروط دارند، کودک
 شود، استفاده ها آن دری مغذ و مناسبیی غذا مواد

 فصل، تازهی ها وهیم توانند یم ها وعده میان نیا
 گردو،( مغزها ،یعیطبی ها میوه آب تازه،ی ها یسبز
  .]7[ باشند ساده تیسکویبو ) ...و فندق بادام، پسته،

 عنوان تحت همکاران و 1ویلسون توسط که ای مطالعه
در ی مغذ مواد جذبی رو بر صبحانه مصرف ریتاث

 رفت،یپذ صورتی وزلندین ساله 5 تا 4 کودکانبین 
 با سهیمقا در سال و سن کم کودکان که داد نشان
 مصرف صبحانهی تر مفصل صورت به کودکان ریسا

                                                 
1  . C.Wilson 

 صورت بهتر آنان دری مغذ مواد جذب و کنند یم
 که است داده نشان زینی گرید پژوهش .]8[ دگیر می

 نیباالتر ند،کرد می مصرف صبحانه کهی کودکان
 ن،یامیت ،A ,B6 ,B12ی ها نیتامیو جذب یزانم
 نیا. غیره را داشتند و نیاسین ن،یبوفالویر

 جذب زانیم نیکمتری دارا نیهمچن آموزان دانش
  ].9[ بودندتام ی چرب
 به باال به سال نه آموزان دانش که یگرید مطالعه در

 مورد وزانهر فیزیکی تیفعال نظر از روز چهار مدت
 تنها که شد مشاهده گرفتند، قراری بررس
 150 از باالتری انرژ با صبحانه کهی آموزان دانش

 از شتریب ساعت کی ،ندکرد می مصرفی کالر لویک
 انجام بر توجه و تمرکزی کاری معمولی روزها روال
 مصرف که داد نشان مطالعه نیا. داشتند فشانیوظا
 فرد تیفعال زمان مدت بری ادیز ریتاث وعده میان

  .]10[ نداشت
ی رفتار مشکالت ریسا وی ا هیتغذ مشکالت به توجه با

 در مدارس هیتغذ برنامه دیمف نقش و کودکان
 بر آن سوء اثرات و موقتی گرسنگ ازی ریشگیپ

ی لیتحص وی شناختی عملکردها ریسا و حافظه
 عوامل ریتاث نهیزم در مطالعه نیا ،آموزان دانش
 شهری دبستان آموزان دانش ای تغذیهی الگو بر موثر
 نیا از حاصل جینتا است دیام ،فتگر انجام نیقزو

 و ها تیاولو نییتع ،یزیر برنامه در را مسوالن مطالعه
 به ای تغذیه خدمات رساندن جهت آموزش

  .کندی اری ازمندین آموزان دانش
  

  کار روش
 87-88ی لیتحص سال دری لیتحل -یفیتوص مطالعه نیا

 مدارس ساله 7-11 آموز دانش 1300در بین 
ی آمار جامعه. گرفت صورت نیقزو شهریی ابتدا

 نمونه حجم میتقس با .بود آموز دانش 24862 شامل
 - کی هیناحی پسرها( گروه چهار نیب تناسب به

ی دخترها -دو هیناحی پسرها -کی هیناحی دخترها
 به گروه هر در ازین مورد افراد تعداد )دو هیناح

  :شد مشخص ریز صورت
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% 33 که آموز دانش 420 کی هیناح در پسرها تعداد
 422 کی هیناح در دخترها تعداد نمونه، حجم
 دو هیناح در پسرها نمونه، حجم% 34 که آموز دانش
 در دخترها و نمونه حجم% 18 که آموز دانش 240
 را نمونه حجم% 15 که آموز دانش 200 دو هیناح
 روش از استفاده به توجه با. دادند یم لیتشک

 آوردن بدست منظور به و کیستماتیسی ا خوشه
 دیبا ها خوشه ،یلیتحص سطوح با ازین مورد روابط
 رای لیتحص هیپا پنج آموزان دانش ازی کسانی تعداد
 4 شاملیی تا 20ی ها خوشه لذا .شدند یم شامل
  .دندیگرد نییتعی لیتحص هیپا هر از آموز دانش

 گروه چهار از کیهر در آموزان دانش تعداد میتقس با
 تعداد ) 20 عدد( خوشه هر در ها نمونه تعداد به

 هیپا هر از هرمدرسه در .دیآ یم بدست ها خوشه
 و شده انتخاب یتصادف طور هب نفر 4ی لیتحص

 که است ذکر به الزم .دندیگرد لیتکم ها نامه پرسش
. اند شده گرد کار سهولتی برا آمده دست به اعداد
 مصاحبه با و پرسشنامهتکمیل  قیطر از ها داده

 وی دولت مدارس در آموزان دانش بای حضور
 شامل ها نامه پرسش. دیگردی آور جمعی رانتفاعیغ

 عوامل به مربوط آن اول قسمت که بود   قسمت دو
 بعد مادر، سن آموز، دانش جنس مانند( دموگرافیک

 مربوط نیز آن دوم قسمت و )...و مادر شغل خانوار،
  مصرف عدم یا مصرف مصرفی، صبحانه نوع به

 و وعده میان تهیه چگونگی صبحانه، و وعده میان
 تاثیرگذار عوامل و مجاز غذاهای مصرف و صبحانه

 از ها دادهی ورآ جمع از پس. بودندغیره  و ها آن بر
 استفاده با و شدهی کدبند ها پاسخ نامه، پرسش قیطر
ی کا آزمون از استفاده با و  SPSSیآمار افزار نرم از
   .گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد دو

  

  ها یافته
 از% 5/89 که شد مشخص مطالعه نیا در

که  کردند، درحالی می مصرف صبحانه آموزان دانش
 مدرسه به صبحانه بدون آموزان دانش از% 5/10

 وعده در شده مصرفیی غذا مواد نیب در. رفتند می

 کره و خامه ، ومصرف% 4/85 باو پنیر  نان ،صبحانه
 در شده صرفیی موادغذا نیشتریبمصرف % 3/74 با

 با خشکبار و% 1/20 با ریش .بودند صبحانه وعده
 نیع در که بودندی مواد از ،مصرف% 1/10

 استفاده مورد کمتر ،بودن ارزش غذایی باالتردارا
 داد نشانحاضر  مطالعه نیهمچن. گرفتند یم قرار

 و نان صبحانه وعده دری مصرفی غذا نیمعمولتر
 در معمول و مرسومی غذا عنوان به که باشد می ریپن

 شتریب راحتی دسترس علت به زین وی رانیا فرهنگ
 1 شماره جدول در. دگیر می قرار استفاده مورد

 آموزان دانش در صبحانه مصرف عدم لیدال
 ،%4/40 با شدن داریب رید :بیترت به نخورده صبحانه
 و% 1/22 با غذا نبودن آماده، %6/34 با عالقه عدم
 طور همان. باشد می% 9/2 بای کافی غذا وجود عدم
 مصرف عدم علت نیمهمتر شود می مشاهده که

   .بود دارشدنیب رید صبحانه
  

  آموزان دانش در صبحانه مصرف عدم علتی فراوان عیتوز. 1 جدول
  تعداد یفراوان

 شدنداریبرید 55 4/40

 یکافی غذا وجودعدم 4 9/2

  مصرف به عالقهعدم 47 6/34

 غذا نبودنآماده 30 1/22

 کلجمع 136 100
  

 عدم و مصرفدر مورد  داری معنیاختالف آماری 
مشاهده  یسنی ها گروه اکثر بین  در صبحانه مصرف

  ).>0001/0p(شد 
 دختران به نسبت پسران در صبحانه مصرف عدم

 که بودنی حد در تفاوت نیا اما ،شتدای شتریب وعیش
 .)=474/0p( باشد دار معنیی آمار نظر از

 ها آن از% 5/8 مطالعه مورد آموزان دانش نیب در
 چیه مدرسه در حضور ساعات در نفر 110 معادل
 داد نشانحاضر  مطالعه. نکردند مصرفی خوراک نوع
 دری مصرف ماده نیشتریب% 1/58 با کلوچه و کیک

 در ریپن و نان و وهیآبم و وهیم. بودند وعده میان
 با حلوا و خرما و نان .گرفتند قراری بعدی ها رده
ی غذا و% 84/0 با مرغ تخم وی نیزم بیس ،67/0%

این ( ،داشتند را مصرف مقدار نیکمتر% 2/1 با گرم
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 هیته مدرسه توسط که استموارد شامل غذاهایی 
 آموزان دانش اریاخت در آبونمان صورت به و شده
% 3/6 ریش و% 8/6 خشکبار مصرف ).گرفت یم قرار
 از کی چیه دری تمرهند و لواشک مصرف .شد اعالم
 از% 8/16 یکل طور هب. نشد گزارش آموزان دانش
 را مجاز ریغی غذاها ازی مختلف انواع آموزان دانش

  .ندکرد می مصرف
   

 توسط وعده میان در شده مصرفی ها یخوراکی فراوان. 2 جدول
  در طول هفته آموزان دانش

  

 از% 2/65 که بودند آن انگریب ها داده نیهمچن
 8/34 و شده یداریخر وعده میان آموزان دانش
  . اند کرده مصرف را منزل در شده هیته وعده میان

 و صبحانه مصرف عدم نیبداری  ارتباط آماری معنی
آماری  تفاوت ، در ضمن دینگرد مشاهده مادر سن
 در صبحانه مصرف عدم و مصرف نیب داری معنی

 نداشت وجودی سنی ها گروه از کیهرداخل 
)730/0p=( .فرزندان در صبحانه مصرف عدم 

بود  شاغل مادران فرزندان از شیب دار خانه مادران
)004/0p=( .فرزندان در که داد نشانحاضر  مطالعه 

 عدمیی ابتدا التیتحصی دارا و سواد یب مادران
 است شتریب آن مصرف به نسبت صبحانه مصرف

)0001/0p<(، التیتحصی دارا مادران فرزندان در و 
  .کند می دایپ عکس حالت نسبت نیا باالتر
 التیتحصی دارا و سواد یب پدران فرزندان در

 آن مصرف به نسبت صبحانه مصرف عدمیی ابتدا

 در و داده اختصاص خود به رای شتریب درصد
 با و شده عکس رابطه ،باالتری لیتحصی ها رده
 کاهش صبحانه مصرف عدم ،پدر التیتحص شیافزا

 بود دار معنیارتباط  وجود از حاکی که کند می دایپ
)0001/0p<(. فرزندان در صبحانه مصرف عدم 

 آن مصرف از شتریب آزاد شغل و کارگر کار،یب پدران
 ،بود معکوس نسبت نیا کارمند پدران فرزندان در و
ی آمار ارتباط که بودنی حد در ها تفاوت نیا اما

  .)=069/0p( دهدنشان  داری معنی
 عدم و مصرف میان در این مطالعه تفاوت آشکاری

 وجود دختر آموزان دانشدر بین  وعده میان مصرف
 نیا زین پسر آموزان دانش در، )>0001/0p( شتدا

 مصرف عدم سن شیافزا با .داشت وجود تفاوت
 و مصرف بین تفاوت اما ،یافت می شیافزا وعده میان
 های سنی گروه از کیهر در وعده میان مصرف عدم
نشان ی معناداری آمار ارتباط  که بودنی حد در

 عدم و مصرف نیب داری معنیآماری  تفاوت .دهد
 و شاغل مادران فرزندان در وعده انیم مصرف

 ،سواد یب مادران فرزندان در .مشاهده نشد دار خانه
 مادران فرزندانبیش از  وعده میان مصرف عدم
 در ها تفاوت بود، اما اینی دانشگاه التیتحصی دارا
  .دهد بدستی معناداری آمار ارتباط که نبودی حد
 مصرف عدم کارگر و کاریب پدران فرزندان در

؛ شد مشاهده شتریب آن مصرف به نسبت وعده میان
 نسبت نیا کارمند  پدران فرزندان در در حالی که

 به توان یم را ها تفاوت نیاکه  ،داشت عکس حالت
ی اقتصاد وی فرهنگ تیوضع و التیتحصسطح 
  .داد نسبتی شغلی ها گروه از کی هر به مربوط

 ویی ابتدا التیتحصی دارا پدران فرزندان در
 فرزندان بیش از وعده میان مصرف عدم، سواد یب

بود و ارتباط بین ی دانشگاه التیتحص یدارا پدران
 . )>001/0p(دار بود  دو متغیر از لحاظ آماری معنی

  یریگ جهینت و بحث
 از درصد 5/8 که دهد می نشان مطالعه نیای ها افتهی

ی خوددار وعده میان مصرف از آموزان دانش

 غذا نوع تعداد درصد

                    آن انواعوریش 76 3/6
                       کلوچهوکیک 691 1/58
                     وهیآبمووهیم 410 5/34

                                خشکبار 81 8/6
            کره و نان ر،یپنونان 323 73/18

       مرغ تخم وی نیزمبیس 10 84/0
          حلوا و نان خرما،ونان 8 67/0
                      چیساندوانواع 69 79/5
                       پفکوپسیچ 64 37/5
                    کاکائووشکالت 117 83/9
ی            هند ربتمولواشک 0 0
                           گرمیغذا 15 26/1
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 آموزان دانش درصد5/10 نیهمچن و ندکرد می
 که ستا یدرحال نیا ند،کرد مین مصرف صبحانه
ی رو صبحانه مصرف که دهد می نشان مطالعات

 نخوردن  .]1،12[ داردی مهم ریتاث کودکانی ریادگی
 لیتبد عادت به و ابدی تداوم که صورتی در صبحانه
 باعث ،یریادگی یروی منف ریتاث بر عالوه ،شود

 فرد ازین مورد روزانهی مغذ مواد افتیدر کمبود
 در ،شود مین نیگزیجا گریدی ها وعده در که شود می
 .شود می جادیا امالح و ها نیتامیو ،یکالر کمبود جهینت

 در ریش مصرف که رسد می نظر به مطالعه نیا در
 اریبس حد در مطالعات ریسا با سهیمقا در صبحانه

 را مصرف مقدار بودن نییپا نیا. شتدا قراری نییپا
 مورد در الزمی ها یآگاه بودن کم به توان یم

 نیهمچن و آن بهی کافی دسترس عدم و ریش مصرف
. داد نسبت نهیزم نیا در مناسبی ساز فرهنگ عدم
 دری مصرفیی غذا ماده نیکمتر مطالعه نیا در

 و خرما .بود خرما و وهیآبم وه،یم صبحانه وعده
 ،دارند کهیی باالیی زا یانرژ به توجه بانیز  خشکبار

 مورد کمتری ول ،باشند یم دیمف صبحانه وعدهی برا
 بر طبق نتایج مطالعه حاضر .ندگیر می قرار توجه

 و نان صبحانه وعده دری مصرفی غذا نیمعمولتر
 در معمول و مرسومی غذا عنوان به که بود ریپن

 شتریب راحتی دسترس علت به زینو ی رانیا فرهنگ
 مشاهده مطالعه نیا در .دگیر می قرار استفاده مورد
 در صبحانه مصرف عدم عمده علت که دیگرد

 پژوهش در ،باشد می دارشدنیب رید ،آموزان دانش
 مصرف عدم عمده علت سه گرگان در شده انجام

 داشتن عجله و نداشتن لیتما نبودن، آماده :صبحانه
   .]13[ بود

 ،ندرو می رختخواب به رید کهیی ها بچه معموالً
 جهینت در و شده داریب خواب از رترید هم ها صبح

 در. داشت نخواهند صبحانه صرفی برای کاف فرصت
 کودکان معموالً مصرف، به عالقه عدم با رابطه

 لیم یب صبحانه مصرف به نسبت دختران خصوص هب
 عدم .کنند یم امتناع صبحانه مصرف از و هستند
 صبحانه صرف هنگام در هم با خانوادهی اعضا حضور

ی اشتها کودک شود می باعث که استی عوامل از
  .باشد داشته غذا صرفی برای کمتر

 بر روی ژاپنی زاکاوا در 2005 سال در کهی ا مطالعه
 ،شد انجام خوردن صبحانهی رو خواب عادات ریتاث

 نددخور یم صبحانه روز هر کهیی ها بچهنشان داد 
 رفته رختخواب به نخورده صبحانهی ها بچه از زودتر

ی اعضا با را صبحانه گذشته هفتهی روزها تمام در و
 ها آن با صبحانه صرف هنگام در و خورده خانواده
  .]14[ دان هکرد می صحبت

 از درصد 5/8 مطالعه مورد آموزان دانش نیب در 
 مدرسه در حضور ساعات در نفر 110 معادل ها آن
  .نکردند مصرفی خوراک نوع چیه

 درصد 1/58 با کلوچه و کیک داد نشانحاضر  مطالعه
را تشکیل  وعده میان دری مصرف ماده نیشتریب

 شهر در شده انجام مطالعه که صورتی در ،داد می
 آن ازی حاک ،یدبستان آموزان دانشی رو بر تهران
 و اتیلبن وعده میان دری مصرف ماده نیشتریب که بود
 نیا دری مصرف ماده نیکمتر و است بوده جات وهیم

  .]15[ بود ها چیساندو انواع وعده
 به نسبت آموزان دانش در وعده میان مصرف عدم
 تیفیک و نوع اما ،بود کمتر گرفته انجام مطالعات ریسا

. ردیگ قرار توجه مورد دیبا همی مصرف وعده میان
 وبود  کلوچه و کیک مصرفی  وعده میان نیشتریب

 خشکبار انواع ،لبنیات و ریش مانند دیمفی غذاها انواع
 و ریش .گرفت یم قرار استفاده مورد کمتر خرما و
 فسفر، م،یکلس خوب منابع داشتن لیدل به اتیلبن

 هستندجمه مواد غذایی  از ها نیتامیو انواع و نیپروتئ
  .رندیگ قرار توجه مورد شتریب دیبا که

 پسیچ و پفک همچونی تجار تنقالت انواع مصرف
 ها بچه رشد از مانع کاذبی ریس جادیا لیدل هب هم
 شوری غذاها خوردن به را ها آن ذائقه و شود می

 مورد گروه در پفک و پسیچ مصرف. دهد می عادت
 83/9 کاکائو و شکالت انواع و درصد 37/5 مطالعه
ی واقع مقدار رسد می نظر هب که باشد می درصد
 نظارت لیدل به و باشد مقدار نیا از شیب مصرف
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 در تنقالت نوع نیا مدارس در بهداشت انیمرب
  . ندگیر می قرار استفاده مورد مدرسه از پس ساعات
 آموزان دانش از% 2/65 شد گفته که طور همان
 وعده میان 8/34 و شدهی داریخر وعده میان

 مطالعه .ندکرد می مصرف را منزل در شده هیته
 ازی حاک لنگرود شهریی ابتدا مدارس در شده انجام
 وعده میانی غذا آموزان دانش از% 1/52 که بود آن
 بوفه از آنرا% 8/48 و نددید می تدارک منزل از را

  .]11[ کردند میی داریخر ها مغازه ای مدرسه
 نوع بر نیوالد نظارت منزل در وعده میان هیته

 هیته و دهد می شیافزا رای مصرفی ها وعده میان
 نیا از آموزان دانش توسط منزل از خارج از آن

که شیر و لبنیات در  با توجه به این .کاهد یم نظارت
د، گیر میکمتر مورد استفاده قرار  آموزان دانشبین 

های آموزشی گسترده برای  برنامه گردد میتوصیه 
تشویق مصرف روزانه این مواد در سطح جامعه 

  .صورت پذیرد
  

  تشکر و قدردانی
همکاری مسولین آموزش بدین وسیله از مساعدت و 

و پرورش شهر قزوین که ما را در اجرای این 
  .شود پژوهش یاری نمودند تشکر و قدردانی می
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ABSTRACT 
   
Background & Objectives: Nutrition as an important factor in body health can affect 
student’s educational progress at school. Studies show that breakfast and snack consumption 
has an important effect on students’ learning capacity. Therefore, the goal of this study was to 
investigate pattern of breakfast and snack consumption and their effective factors among 
primary school students in Qazvin. 
Methods: This descriptive-analytical study was performed on 1300, 7-11 years old students 
in primary schools of Qazvin in 1387-8. Data were gathered through interview and using a 
questionnaire. X2 test was applied to analyze data using SPSS software.  
Results: 89.5 percent of students had eaten their breakfast before going to school. The most 
important reason for not having breakfast was late waking up in the morning. 85.4 % of the 
students had bread and cheese and only 20.1% had milk for breakfast. 
In addition, only 8.5% of students have eaten no snack during school time. Cakes and cookies 
was the most frequent snack consumed (85.1 %) among students. 
Conclusion: The results of the present study show that most of the students consume 
breakfast before going to school. Cheese and bread, commonly consumed food in Iranian 
culture, were the abundant food consumed at breakfast. As milk was less frequently 
consumed among the students, it is recommended to implement wide ranging educational 
programs to encourage daily milk consumption. 
Key words: Students, Breakfast, Snack. 
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