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چکیده

زمینه و هدف
صبحانه مهم�ترین وعده غذایی بوده و نقش مهمی در حفظ سالمتی نوجوانان دارد. مصرف صبحانه باعث افزایش کیفیت رژیم غذایی و 
جلوگیری از ابتال به بیماری�های مزمن می�شود. از این رو مطالعه حاضر به رابطه عدم مصرف صبحانه و برخی عوامل دموگرافیک مرتبط با 

آن در نوجوانان 14 تا 18 ساله شهر سنندج می�پردازد.
مواد و روش�ها

در این مطالعه 553 نوجوان 14 تا 18 ساله دبیرستان�های شهر سنندج به روش تصادفی خوشه�ای انتخاب شدند. چک لیست اطالعات 
دموگرافیک و تن�سنجی کلیه افراد تهیه شد و داده�ها توسط نرم افزار SPSS v.16 با استفاده از آزمون�های آماری کای اسکور و T-test تجزیه 

و تحلیل شدند.
یافته�ها

41 نفر )7/5درصد( از نوجوانان اظهار داشتند که صبحانه نمی�خورند و 59 نفر )10/7درصد( هم یک یا دو روز در هفته صبحانه مصرف 
می�کردند. مصرف صبحانه به شکل معنی�داری در نوجوانان پسر بیش از دختران بود )P < 0/001 (. نتایج نشان داد که بین سطح تحصیالت 
والدین با مصرف صبحانه در نوجوانان رابطه وجود دارد )P < 0/05 (. بین نمایه توده بدنی در نوجوانان با مصرف صبحانه رابطه معنی�داری 

.) P < 0/003( با افزایش سن در نوجوانان مصرف صبحانه کاهش یافت .) P = 0/16( دیده نشد
گیری نتیجه�

مصرف صبحانه در نوجوانان تحت تأثیر عوامل دموگرافیک قرار دارد. باال بودن سطح سواد و تحصیالت والدین و همچنین رده باالتر شغلی 
در مداومت مصرف صبحانه نوجوانان در طول هفته مؤثر گزارش شده است. بنابراین والدین نقش تعیین کننده�ای در شکل�گیری عادات مفید 

مصرف صبحانه در نوجوانان دارند.
کلیدواژه�ها 

صبحانه، عوامل دموگرافیکی، نوجوان، رژیم غذایی، نمایه توده بدن
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■ مقدمه
صبحانه مهم�ترین وعده غذایی در روز به شمار می�رود )1( که نقش 

مهمی در حفظ سالمت کودکان و نوجوانان دارد )1،2(.
الگوهای  می�کنند  مصرف  منظم صبحانه  به شکل  که  نوجوانانی 
تمرینی بهتر و درك شناختی باالتری دارند )3،4(. مصرف صبحانه 
همچنین اثرات مفیدی بر افزایش کیفیت رژیم غذایی و جلوگیری 

از ابتال به بیماری�های مزمن دارد )5-7(.
مطالعات اخیر نشان داده است که نخوردن صبحانه با افزایش خطر 
ابتال به سندرم متابولیک و بیماری�های قلبی- عروقی در کودکان 
)8(. علیرغم اهمیت فراوان مصرف روزانه  و نوجوانان همراه است 
صبحانه، نخوردن صبحانه در بین شمار زیادی از نوجوانان کشورهای 
مختلف متداول بوده و شیوع آن از 3 )9( تا 34 درصد )1( گزارش 

شده است.
مطالعات نشان داده�اند که نه تنها مصرف صبحانه بلکه فراوانی و 
تداوم آن عامل تأثیرگذاری در تغییرات وزن بدن است )10(. نخوردن 
صبحانه در کشورهای مختلف گزارش شده و این وضعیت در میان 
نوجوانان بیشتر بوده است )11،12(. برخی مطالعات از رابطه بین مصرف 
صبحانه با چاقی و اضافه وزن حکایت دارند و نخوردن صبحانه به 
شکل منظم را از علل ایجاد اضافه وزن و چاقی در نوجوانان می�دانند 
)13(. مطالعات دیگر نشان داده است که مصرف صبحانه با عوامل 

دموگرافیک در ارتباط است )14،15(.
بررسی�ها بیان می�کنند که والدین نقش مهمی در شکل گرفتن 
رفتارهای تغذیه�ای و الگوی مصرف صبحانه در فرزندان خود دارند 
)16(. نتایج تحقیقات نشان داده است که نخوردن صبحانه معموال در 

میان دختران نوجوان بیشتر است. در گروه�های جمعیتی با سطح 
اجتماعی پایین�تر و همچنین در نوجوانان با سن باالتر شیوع عدم 

مصرف صبحانه بیشتر است )3،15(.
با توجه به اهمیت این وعده غذایی اصلی و ارتباط آن با ابتال به 
چاقی، بیماری�های مزمن و سندرم متابولیک در نوجوانان)8،13(، و 
 همچنین نبود مطالعه�ای با این عنوان در شهر سنندج در این مطالعه

به بررسی عدم مصرف صبحانه و برخی عوامل دموگرافیک مرتبط با 
آن در نوجوانان این شهر پرداخته شد.

■ مواد و روش�ها
مطالعه  مورد  نمونه�های  که  مقطعی حاضر  توصیفی-  مطالعه  در 
به روش تصادفی خوشه�ای جمع�آوری شد، حجم نمونه بر اساس 

مطالعات قبلی با در نظر گرفتن شیوع مصرف فست فود به میزان 
40 درصد و دقت 5 درصد و ضریب اطمینان 95 حدود 553 نفر 
برآورد شد. 5 دبیرستان بصورت تصادفی از نواحی 1 و 2 آموزش و 

پرورش شهر سنندج انتخاب گردید.
بر اساس جمعیت هر مدرسه، حدود 53 تا 58 نفر از دانش آموزان 
هر مدرسه که تمایل به شرکت در مطالعه را داشته و برگه رضایتنامه 
را تکمیل نمودند وارد مطالعه شدند. معیارهای ورود حداقل سن 14 
و حداکثر 18 سال، عدم ابتال به بیماری�های مزمن، عدم پیروی از 

رژیم غذایی خاص و عدم مراجعه به مشاور تغذیه بودند.

ابزار مطالعه چک لیستی شامل اطالعات تن�سنجی، دموگرافیکی 
و چگونگی مصرف صبحانه بود. برای ارزیابی اعتبار سواالت چک 
لیست از روش سنجش محتوی با استفاده از نظر افراد خبره استفاده 

شد.
توسط  وزن شرکت�کنندگان  پرسشنامه، سنجش  تکمیل  از  پس 
کارشناسان آموزش دیده به وسیله ترازوی سکای استاندارد ساخت 
قدسنج  توسط  نیز  قد  اندازه�گیری  و  گرم   100 با خطای  آلمان 
استاندارد سکا با خطای یک سانتی�متر انجام شد. اطالعات بدست 
آمده وارد نرم افزار SPSS v.16 شده و در نهایت بر اساس توزیع 
 t-student نمونه�ها با استفاده از آزمون�های آماری کای اسکور و

تجزیه و تحلیل شدند. 

■ یافته�ها
میانگین سن 553 شرکت�کننده زن و مرد 1/22 ± 16/24 سال 
محاسبه شد. میانگین نمایه توده بدنی به تفکیک جنس در مردان 
3/73 ± 21/48 و در زنان 3/41 ± 21/42 کیلوگرم بر متر�مربع بود.

مصرف صبحانه به شکل معنی�داری در پسران بیشتر از دختران بود 
)P < 0/001(. نتایج نشان داد که بین سطح تحصیالت والدین با 
مصرف صبحانه در نوجوانان رابطه وجود دارد )P < 0/05(. شغل 
والدین نیز در مصرف صبحانه نوجوانان مؤثر بود. مصرف صبحانه در 
مورد فرزندان کارمندان در مقایسه با فرزندان شاغلین آزاد بیشتر 
گزارش شد )P = 0/001( اما رابطه معنی�داری با شغل مادر نشان 

نداد )P = 0/051( )جدول شماره 2(.
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جدول شماره 1- اطالعات دموگرافیک نوجوانان شهر سنندج در بررسی عدم مصرف صبحانه 

درصدفراوانیمتغیر

جنس

28651/7مرد

26748/3زن

تحصیالت پدر

14926/9ابتدایی-راهنمایی

15127/3متوسطه-دیپلم

18934/2فوق دیپلم-لیسانس

6411/6فوق لیسانس و باالتر

تحصیالت مادر

19635/6ابتدایی-راهنمایی

18333/3متوسطه-دیپلم

15428فوق دیپلم-لیسانس

173/1فوق لیسانس و باالتر

شغل پدر

28552کارمند

21940شغل آزاد

448کارگر

شغل مادر

15628/2شاغل

39771/8خانه دار
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جدول شماره 2- ارتباط مصرف صبحانه با عوامل دموگرافیک در نوجوانان شهر سنندج 

عدم مصرف در متغیر
هفته

1 یا 2 روز در 
هفته

3 یا 4 روز در 
هفته

بیش از 5 روز در 
P-valueهفته

جنس

)214( 75/4% )45( 15/8% )15( 5/3%  )10( 3/5%مرد
 P < 0/001

)142( 53/4% )49( 18/4% )44( 16/5%  )31( 11/7%زن

تحصیالت پدر

 )84( 56/4% )31( 20/8%)18( 12/1%)16( 10/7%ابتدایی-راهنمایی

 P < 0/001
 )82( 54/7%)31( 20/7% )21( 14% )16( 10/7%متوسطه-دیپلم

)142( 75/5%)26( 13/8%)11( 5/9%)9( 4/8%فوق دیپلم-لیسانس

)48( 76/2%)6( 9/5%)9( 14/3% )0( 0%فوق لیسانس و باالتر

تحصیالت مادر

 )110( 56/1% )35( 17/9%)28( 14/3%)23( 11/7%ابتدایی-راهنمایی

 P < 0/004
)113( 62/4% )38( 21% )17( 9/4% )13( 7/2%متوسطه-دیپلم

)118( 77/1%)18( 11/8%)12( 7/8%)5( 3/3%فوق دیپلم-لیسانس

)13( 76/5%)2( 11/8% )2( 11/8% )0( 0%فوق لیسانس و باالتر

شغل پدر

)123( 56/2% )41( 18/7%)29( 13/2%)26( 11/9%شغل آزاد

 P = 0/006 )204( 72/1%)42( 14/8%)25( 8/8%)12( 4/2%کارمند

 )28( 63/6%)9( 20/5%)4( 9/1%)3( 6/8%کارگر

شغل مادر

)113( 72/9%)21( 13/5% )15( 9/7%)6( 3/9%شاغل
 P = 0/051

)243( 61/5%)73( 18/5%)44( 11/1%)35( 8/9%خانه دار
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فرزندان  در  صبحانه  مصرف  داد  نشان  زیرگروه�ها  آنالیز  نتایج 
از فرزندان  باالتر بیشتر  پدران کارمند و دارای سطح تحصیالت 
این گروه با سطح تحصیالت پایین�تر است )P = 0/03(. همچنین 
این شاخص در فرزندان پدرانی که شغل آزاد و سطح تحصیالت 
باالتر دارند نیز بیشتر بود )P = 0/01(. میزان مصرف صبحانه در 
 هفته در نوجوانان مادران شاغل دارای تحصیالت باالتر بیشتر بود

)P = 0/005( اما در فرزندان مادران خانه دار با سطح تحصیالت مادر 
رابطه�ای دیده نشد )P < 0/05(. بین نمایه توده بدنی در نوجوانان با 
مصرف صبحانه رابطه معنی�داری دیده نشد )P = 0/16(. یافته�ها نشان 
 داد که با افزایش سن در نوجوانان مصرف صبحانه کاهش می�یابد

.)P < 0/003(

■ بحث
در این مطالعه میزان مصرف صبحانه بیش از 5 روز در هفته در 

پسران نوجوان بیشتر از دختران بود.
در پژوهش حاضر 7/5 درصد نوجوانان صبحانه نمی�خوردند، این 
رقم در نوجوانان استرالیایی و اروپایی به ترتیب 8 و 18 درصد 
گزارش شده است )17(. در این مطالعه مصرف صبحانه با افزایش 
 Rampersaud سن در نوجوانان کاهش می�یافت که مؤید یافته�های
)1(، Vereecken )15( و Pearson )16( می�باشد. از آنجا که با افزایش 

سن، استقالل رفتاری نوجوانان بیشتر و میزان کنترل والدین در 
این حوزه کاهش پیدا می�کند، این تغیر رفتار ممکن است یکی 
از علل کاهش مصرف صبحانه به دنبال افزایش سن در نوجوانان 
باشد )14،15(. با این وجود Hallstrom و همکاران )18( وجود چنین 
رابطه�ای را گزارش نکردند. در مطالعه حاضر مصرف صبحانه بین 
دو جنس متفاوت و در میان پسران نوجوان به شکل معنی�داری 
بیش از دختران نوجوان بود. برخی مطالعات گذشته نیز این نتایج 
را تأیید می�کنند )21-19(. تحقیقات نشان داده است که یکی از دالیل 
مصرف کمتر صبحانه در نوجوانان دختر انگیزه آنها برای کنترل وزن 
خود می�باشد )22،23( ولی Aranceta و همکاران )24( اختالف مصرف 

صبحانه بین دو جنس را رد کرده است.  
مداح و همکاران )25( نخوردن صبحانه را یکی از علل ابتال به اضافه 
وزن و چاقی در نوجوانان دختر، عنوان نموده�اند ولی نتایج مطالعه 
حاضر وجود این رابطه را تأیید نمی�کند. مطالعه Berkey  و همکاران 
)26( نیز همسو با نتایج مطالعه حاضر، رابطه�ای بین مصرف صبحانه 

با اضافه وزن در نوجوانان مشاهده نکرد. مطالعه� متاآنالیزی نشان 
نخوردن صبحانه  بین کشورها،  فرهنگی  اختالفات  با وجود  داد، 
Veltsista و  بررسی   .)13( را تشدید می�نماید  به چاقی  ابتال  خطر 
همکاران )27( نشان داد که در نوجوانان پسر یونانی مصرف صبحانه 
با کاهش وزن ارتباط دارد اما این رابطه در مورد دختران نوجوان 
صادق نبود. در مطالعه حاضر تحصیالت و شغل والدین با مصرف 
صبحانه در نوجوانان ارتباط داشت. Mullan )17( عوامل دموگرافیکی 
مانند جنس، نژاد و سطح سواد را در مصرف صبحانه مؤثر می�داند. 
والدین  تأثیر عوامل دموگرافیک و رفتار  از  نیز  مطالعات دیگری 
 بر میزان مصرف صبحانه توسط نوجوانان حمایت می�کنند )16،18(.

دریافتند که سطح  مطالعه خود  در   )18( و همکاران   Hallstrom
سواد مادر در مصرف صبحانه و تداوم آن در دختران مؤثر است، به 
گونه�ای که با افزایش سواد و تحصیالت مادر، نظم و تداوم مصرف 
صبحانه در دختران افزایش می�یابد. نتایج مشابهی نیز در اروپا )19،28( 
و آمریکا )23( بدست آمد که در توافق با نتایج مطالعه حاضر می�باشد. 
هر چند مطالعات انجام گرفته در استرالیا )29(، تایوان )30( و چین )31( 
وجود رابطه بین سطح سواد والدین با مصرف صبحانه در نوجوانان 
را رد می�کنند، اما به نظر می�رسد باال بودن سطح سواد با افزایش 
سطح آگاهی والدین می�تواند در ارتقاء کیفیت رژیم غذایی نوجوانان 

و بخصوص مصرف وعده صبحانه آنان مؤثر باشد )14-16(.
در این بررسی شغل والدین در مصرف صبحانه نوجوانان تأثیرگذار 
بود. در برخی مطالعات نیز وجود این رابطه به اثبات رسیده است 
پدران  فرزندان  میان  در  صبحانه  مصرف  مطالعه،  این  در   .)3،21(

کارمند بیشتر مشاهده شد و میزان مصرف صبحانه با شغل مادران 
 رابطه معنی�داری را نشان نداد که این نتایج با یافته�های مطالعه

Rahkonen و همکاران )3( متفاوت بود.

گیری ■ نتیجه�

خوردن صبحانه در نوجوانان تحت تأثیر عوامل دموگرافیکی مانند 
تحصیالت و شغل والدین است. بنابراین والدین نقش تعیین کننده�ای 
در شکل�گیری عادات مفید مصرف صبحانه در نوجوانان دارند. در 
تحصیالت  و  سواد  افزایش  با  که  کرد  پیش�بینی  می�توان  نتیجه 
والدین، مصرف صبحانه در نوجوانان افزایش یافته و سالمت عمومی 
آنان ارتقاء پیدا خواهد کرد. همچنین با افزایش سن از مداومت در 
مصرف صبحانه در بین نوجوانان کاسته می�شود که این امر می�تواند 
به علت استقالل بیشتر نوجوانان با افزایش سن و کم شدن توجه 
و حساسیت والدین نسبت به تغذیه نوجوان باشد. بنابراین با توجه 
به  نظر  و  نوجوانی  و  اهمیت وعده صبحانه در سنین کودکی  به 
اینکه عادات غذایی افراد در این مرحله از زندگی شکل می�گیرد، به 
والدین توصیه می�شود حداکثر توان خود را در جهت تثبیت عادت 
غذایی مناسب و ترغیب فرزندان خود به خوردن مداوم صبحانه به 

کار گیرند.
بررسی وضعیت تغذیه و عوامل مرتبط با آن از اولویت�های تحقیقاتی 
کشور است و این بررسی برای اولین بار در سنندج انجام شده است 
که از نقاط قوت آن می�باشد. ولی عدم در نظر گرفتن میزان درآمد 
خانواده و سن والدین از محدودیت�های این مطالعه بود. لذا پیشنهاد 
می�شود مطالعات آتی با تعداد نمونه بیشتر و در نظر گرفتن میزان 

درآمد خانواده و سن والدین انجام شود.

■ تشکر و قدردانی
از اداره محترم آموزش و پرورش شهر سنندج و مرکز  در پایان 
تحقیقات رشد کودك و همچنین کلیه کسانی که ما را در انجام این 

پژوهش یاری کردند کمال تشکر را داریم.
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Abstract 

Introduction and Aims 

Breakfast is the most important meal that plays an important role in adolescents’ health. Eating breakfast caused to increasing 

the diet quality and preventing chronic diseases. This study examines not having breakfast and some related demographic 

factors in 14-18 years old adolescents of Sanandaj. 

Materials and Methods

In this study, 553, 14-18 years old students of Sanandaj’s high schools were selected randomly. Providing a checklist, demo-

graphic and anthropometric information of all participant were collected. Data were analyzed using SPSS v.16 software, 

Chi-square test and t-test. 

Results

41 (7.5%) of teens didn’t have eat breakfast, and 59 (10.7%) had breakfast one or two days a week. Breakfast consumption 

was significantly higher in boys than girls (P < 0.001). The results showed that the level of parental education was correlated 

with eating breakfast by adolescents (P < 0.05). There was no significant relationship between body mass index in adolescents 

with eating breakfast (P = 0.16). Breakfast consumption declined with age in adolescents (P < 0.003). 

Conclusion 

Breakfast consumption in adolescents is influenced by demographic factors. Parents’ high level of education, as well as high-

er employment levels influences the perseverance of having breakfast in adolescents during the week. Thus, parents play a 

decisive role in habits formation of eating breakfast in their teens. 
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