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ABSTRACT
Introduction and purpose: Healthy nutrition is an important factor in student 
learning and educational achievement. The present study aimed to survey snack 
pattern and some of its associated factors among students in elementary schools 
of Gonbad city, Iran, during 2013-2014.
Methods: This cross-sectional study was performed in 245 students from eight 
elementary schools (both state and independent) of Gonbad city, Iran. The 
participants were chosen through multistage sampling method; in doing so, first 
Gonbad city was divided into four regions. The subjects were selected after 
selecting a random sample of schools in each region proportionate to the size 
of the region. Data was collected through a checklist consisting of two parts of 
demographic data and consumed snacks, which were collected by health experts. 
To analyze the data, Chi-squared test and Spearman’s rank-order correlation were 
used in SPSS, version 17.
Results: The mean age of the students was 10.3±1.4 years. About 97.7% of the 
students consumed snack. Biscuits, cakes, and cookies were the most frequently 
consumed snacks (49%). Moreover, a significant relationship was found between 
snack consumption and maternal age (P<0.045), maternal educational level  
(P<0.001), and birth order of the students (P<0.045). 
Conclusion: Despite the favorable status of snack consumption in students, 
more attention should be drawn to the type of materials used in snacks. Given the 
importance of consumption of breakfast and snack in students, we recommend 
implementing training programs for students as to the importance of eating 
snacks.
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مقاله پژوهشی  

بررسی الگوی مصرف میان وعده غذایی و برخی عوامل مؤثر بر آن در دانش آموزان ابتدایی شهر گنبد 
در سال 1392

مقدمه و هدف: تغذیه سالم عامل مهمی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. هدف از 
مطالعه حاضر، بررسی الگوی مصرفی میان وعده و برخی از عوامل مؤثر بر آن در بین دانش آموزان ابتدایی 

مدارس شهر گنبد در سال تحصیلی 1393-1392 بوده است.
روش کار: مطالعه حاضر با روش توصیفی- مقطعی روی 245 دانش آموز در 8 مدرسه ابتدایی، دولتی و 
غیرانتفاعی شهر گنبد انجام شد. روش نمونه گیری بدین صورت بود که شهرستان گنبد به چهار منطقه تقسیم 
منطقه صورت گرفت.  با حجم آن  متناسب  مدارس  انتخاب تصادفی  از  نمونه گیری پس  منطقه  و در هر 
غذایی مصرف شده،  میان وعده  و  دموگرافیک  اطالعات  قسمت  دو  شامل  از طریق چک لیست  اطالعات 
توسط کارشناس بهداشت جمع آوری گردید. سپس داده ها در نرم افزار SPSS 17 و با استفاده از آزمون 

آماری کای دو و ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
از  دانش آموزان  درصد   97/7 حدود  است.  بوده  سال   10/3±1/4 دانش آموزان  سنی  یافته ها: میانگین 
میان وعده استفاده می کردند. بیسکوئیت، کیک و کلوچه با 49 درصد، بیشترین ماده غذایی مصرفی در 
 )P<0/001(  تحصیالت مادر ،)P<0/045( میان وعده بوده است. بین وضعیت دریافت میان وعده با سن مادر

و رتبه تولد دانش آموز  )P<0/045( ارتباط معنا داری وجود داشت.
مصرفی  غذایی  ماده  نوع  دانش آموزان،  در  میان وعده  مصرف  مطلوب  وجود وضعیت  با  نتیجه گیري: 
در میان وعده نیاز به توجه بیشتری دارد. توصیه می شود با توجه به اهمیت مصرف صبحانه و میان وعده در 
دانش آموزان، برنامه های آموزشی الزم در مورد اهمیت خوردن میان وعده برای دانش آموزان تدوین شود 

و در دستور کار قرار گیرد. 

کلمات کلیدی: تغذیه، دانش آموز، میان وعده

قاسم عابدی1
نسیبه زرنگیان2 

مهران اسدی علی آبادی3
فرشته رستمی4*

مركز  درماني،  بهداشتي  مديريت خدمات  گروه  دانشيار،   .1
دانشگاه  بهداشت،  دانشکده  بهداشتي،  علوم  تحقيقات 

علوم پزشکي مازندران، ساري، ايران
تحقيقات  كميته  عمومی،  بهداشت  كارشناسی  دانشجوی   .2
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت،  دانشکده  دانشجويی، 

مازندران، ساری، ايران
3. كارشناسی ارشد اپيدميولوژی، معاونت بهداشتی دانشگاه 

علوم پزشکی مازندران، ساري، ايران
4. كارشناسی ارشد اپيدميولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه 

علوم پزشکی مازندران، ساري، ايران 

بهداشت،  دانشکده  رستمی،  فرشته  مسئول:  نویسنده   *
دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ايران

 
Email: rostamiraha5@gmail.com

تاريخ دريافت: 1395/10/25
تاريخ پذيرش: 1395/12/25

JHRC مجله تحقیقات سالمت در جامعه

چکیده

 استناد : عابدی، قاسم؛ زرنگیان، نسیبه؛ اسدی علی آبادی، مهران؛ رستمی، فرشته. بررسی الگوی مصرف میان وعده غذایی و برخی عوامل مؤثر بر آن در دانش آموزان 
ابتدایی شهر گنبد در سال 1392. مجله تحقیقات سالمت در جامعه، زمستان 1395؛2)4(: 46-53.

مقدمه

بیماری های  مانند  بزرگسالی  دوران  بیماری های  از  قلبی- عروقی، افزایش فشار خون و دیابت، با نحوه تغذیه فرد در بسیاری 
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دوران اولیه زندگی در ارتباط است ]1[. با اصالح عادات غذایی در 
این دوران از زندگی می توان از بروز بیماری در دوره بزرگسالی 

پیشگیری نمود ]2[. 
تمرکز  و  درس  مطالب  یادگیری  در  مهمی  نقش  میان وعده 
حواس دارد. در ساعات نزدیک ظهر حتی کودکانی که صبحانه 
مصرف کرده اند، گرسنه می شوند و تمرکز الزم جهت یادگیری 
کار  ظرفیت  مناسب،  میان وعده  با صرف  اما  می رود؛  بین  از  آنان 
 .]3[ خواهد یافت  افزایش  دانش آموزان  یادگیری  و توانایی 
و  کودکان  تغذیه  وضعیت  بر  مثبتی  اثر  مدارس  در  میان وعده ها 
باید ارزش  میزان پیشرفت تحصیلی آنان دارد. میان وعده مصرفی 
غذایی کافی داشته و رضایت فرد را تضمین کند، از نظر بهداشتی 
یک  انتخاب  در  باشد.  داشته  تناسب  خانواده  اقتصاد  با  و  سالم 
باید عالوه بر عالقه و اشتهای کودک، به مواد  میان وعده مناسب 
مغذی الزم برای رشد و سالمت او نیز توجه شود و به گونه ای نباشد 
که باعث کم شدن اشتهای کودک و بازماندن از وعده های غذایی 
اصلی گردد ]3[. این میان وعده های سالم می توانند میوه های تازه ی 
پسته،  )گردو،  مغزها  طبیعی،  آبمیوه های  تازه،  سبزی های  فصل، 
بادام، فندق و غیره( و بیسکوئیت ساده باشند ]4،5[. مطالعات نشان 
داده اند که میزان حذف صبحانه در بین کودکان و بزرگساالن رو 
به افزایش است. میزان حذف وعده غذایی صبحانه در جمعیت های 
مختلف متفاوت است و از 1/7 درصد تا 30 درصد گزارش شده 
است ]6[. مطالعاتی که به صورت پراکنده در کشور ایران به بررسی 
حاکی  پرداخته اند،  کودکان  در  میان وعده ها  دریافت  وضعیت 
و  تنقالت  مصرف  میان وعده،  مصرفی  الگوی  نامناسب بودن  از 
شهر  در  مطالعه ای   .]5،7[ است  آن ها  در  کم ارزش  خوراکی های 
مورد  کودکان  درصد  که20  داد  نشان  لرستان  استان  خرم آباد 
بررسی در مدارس ابتدایی از تنقالت کم ارزش، 18/3 درصد آن ها 
تنقالت،  بین  در  می کردند.  استفاده  میان وعده  به عنوان  میوه ها  از 
مدارس  در  درصد   14/1 با  بیسکوئیت  و  درصد   18/3 با  چیپس 
ابتدایی باالترین تنقالت بودند ]8[. در مطالعه صورت گرفته روی 

بیش  دانش آموزان  پنجم  یک  به  نزدیک  یزد،  شهر  دانش آموزان 
در  سه بار  آن ها  درصد   15 و  گازدار  نوشابه  هفته  در  بار  چهار  از 
هفته پفک مصرف می کردند ]9[. در مطالعه سیستماتیک و متاآنالیز 
صورت گرفته در کشور ایران )1394(، در مناطق شهری و روستایی 
به ترتیب مصرف تنقالتی مانند: پفک و چیپس 20/3 درصد و 25/8 
درصد، نوشابه های گازدار 21/5 درصد و 27/2 درصد، شکالت 
و شیرینی 30/8 درصد و 33/2 درصد به عنوان میان وعده گزارش 
از مواد غذایی کم ارزش  این دسته  شده است ]10[. مصرف زیاد 
دندان و  پوسیدگی  مانند: چاقی،  نوجوانان عواقبی  در کودکان و 

بیماری های مزمن کاماًل به اثبات رسیده است ]11،12[.
با توجه به اینکه تغذیه سالم عامل مهمی در یادگیری و پیشرفت 
سنین  در  تغذیه ای  ارزیابی وضعیت  است،  دانش آموزان  تحصیلی 
مدرسه به منظور حفظ و ارتقا سالمت و افزایش میزان یادگیری از 
حاضر،  مطالعه  از  هدف  بنابراین  است؛  برخوردار  خاصی  اهمیت 
آن  بر  مؤثر  عوامل  از  برخی  و  میان وعده  مصرفی  الگوی  بررسی 
در میان دانش آموزان ابتدایی مدارس شهر گنبد در سال تحصیلی 
ارائه  جهت  نیاز  مورد  اطالعات  بتوان  تا  است  بوده   1392-1393
جهت  آموزش  و  اولویت ها  تعیین  برنامه ریزی ها،  در  مسئوالن  به 

رساندن خدمات تغذیه ای به دانش آموزان نیازمند فراهم آید.

روشکار

جامعه  است.  بوده  مقطعی  توصیفی-  مطالعه  یک  مطالعه  این 
غیرانتفاعی(  و  )دولتی  ابتدایی  مقطع  دانش آموزان  پژوهش،  مورد 
تعداد 245  است.  بوده  تحصیلی 1392-1393  در سال  گنبد  شهر 
مدرسه   8 از  ابتدایی(  ششم  تا  اول  تحصیلی  )پایه  دانش آموز 
 30 حدود  مدرسه،  هر  از  که  به طوری  گردیدند؛  انتخاب  ابتدایی 
مطالعه  این  در  نمونه گیری  روش  شدند.  مطالعه  وارد  دانش آموز 
ابتدا شهر گنبد به چهار منطقه براساس  چند مرحله ای بوده است. 
منطقه  هر  در  و  تقسیم  افراد  زندگی  وضعیت  و  جمعیت  تعداد 
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با حجم آن  متناسب  انتخاب تصادفی مدارس  از  نمونه گیری پس 
شامل  که  چک لیست  طریق  از  اطالعات  گردید.  انتخاب  منطقه 
در  و سؤاالتی  9 سؤال(  )حاوی  دموگرافیک  اطالعات  بخش  دو 
خصوص میان وعده مصرفی شامل مواد غذایی سالم، مواد غذایی 
متفرقه و تنقالت )حاوی 12 سؤال( بوده است، جمع آوری گردید. 
مشاوره  با  دانش آموزان  مصرفی  میان وعده  به  مربوط  سؤاالت 
قرار گرفت.  بررسی  مورد  فن  اهل  مشاورین  و  تغذیه  متخصصین 
تازه  میوه های  گردو،  و  پنیر  نان،  لقمه  مانند  سالم  میان وعده های 
پسته،  )گردو،  مغزها  طبیعی،  آبمیوه های  تازه،  سبزی های  فصل، 
بادام، فندق و...(، بیسکوئیت ساده و میان وعده های غیرمجاز مانند: 
بوده  مطرح  کالباس  و  سوسیس  شکالت،  نوشابه،  پفک،  چیپس، 
مدرسه  در  که  مصرفی  میان وعده  به  توجه  با  دانش آموزان  است. 
سؤاالت  به  پاسخ  دادند.  پاسخ  میان وعده  مصرفی  اقالم  به  داشتند 
می توانستند  دانش آموزان  و  است  بوده  خیر  و  بلی  صورت  دو  به 
استفاده  مدرسه  در  که  میان وعده  مصرفی  اقالم  از  مورد  چند  به 
می نمودند، اشاره نمایند. چک لیست ها توسط کارشناس بهداشت 
اهمیت  بیان  از  پس  گردید.  جمع آوری  آموزش دیده  عمومی 
مطالعه، رضایت جهت شرکت در مطالعه کسب گردید. همچنین 
بدون  چک لیست ها  که  شد  داده  خاطر  اطمینان  دانش آموزان  به 
ذکر نام و شرکت در مطالعه به صورت اختیاری بوده است. معیار 
خروج از مطالعه عدم تمایل دانش آموز در پاسخگویی به سؤاالت 
بود. داده ها پس از جمع آوری و ثبت با استفاده از آزمون آماری 
کای دو و ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن و با کمک نرم افزار 
SPSS 17 بررسی و تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری کمتر 

از 0/05 در نظر گرفته شد.

یافتهها
 
مطالعه  این  در  شرکت کننده  دانش آموزان  سنی  میانگین 
61/6 درصد  و  پسران  آن ها  38/4 درصد  بود که  1/4±10/3سال 

در  شرکت کننده  دانش آموزان  اکثر  دادند.  تشکیل  دختران  را 
مطالعه، پایه چهارم )24/89 درصد( و پنجم )25/30 درصد( و رتبه 
اول تولد در خانواده را دارا بودند )50/20 درصد(. بیشتر والدین 
دانش آموزان، دارای تحصیالت دیپلم )35 درصد( و بیشتر مادران 

آنان، خانه دار )88 درصد( بودند )جدول 1(.
در بین دانش آموزان مورد مطالعه، 96/7 درصد آنان در ساعات 
حضور در مدرسه میان وعده مصرف کرده اند. در این میان، حدود 

جدول 1: توزیع فراوانی دانش آموزان مدارس ابتدایی بر حسب 
)n=245( متغیرهای دموگرافیک

 درصدتعدادمتغیر

جنس
9438/4پسر

15161/6دختر

پایه 
تحصیلی

62/44اول

176/93دوم

5120/81سوم

6124/89چهارم

6225/30پنجم

4819/59ششم

رتبه تولد

12350/20اول

6526/53دوم

2811/42سوم

42911/83 و بیشتر

بعد خانوار

4016/4 3 نفر و کمتر

411145/30 نفر

55422/04نفر

64016/32 نفر و بیشتر 

سن مادر

3213/06کمتر از 30 

15764/08بین 30-40

5020/40بین 40-50

62/44بیشتر از 50
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69 درصد از دانش آموزان میان وعده تهیه شده در منزل و 31 درصد 
از آنان از بوفه مدرسه تهیه نموده اند. 

بیسکوئیت،  می دهد،  نشان   2 جدول  یافته های  که  همان طور 
میان وعده  بیشترین ماده مصرفی در  با 49 درصد  کیک و کلوچه 
بوده است و شیر، میوه و نان و پنیر در رده های بعدی قرار گرفتند. 
را  مقدار مصرف  هندی کمترین  تمبر  و  لواشک  نوشابه،  و  پفک 

 9/4 درصد، خشکبار   10/2 صنعتی  آبمیوه های  مصرف  داشتند. 
 5/3 الویه  ساالد  و  کالباس  سوسیس،  درصد،   5/3 خرما  درصد، 

درصد اعالم شد )جدول 2(.
در  میان وعده  مصرف  عدم  داد،  نشان  حاضر  مطالعه  یافته های 
دختران بیش از پسران بوده است؛ اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار 
 ،)P<0/463( همچنین، بین سن دانش آموز .)P<0/126( نبوده است
پدر  تحصیالت   ،)P<0/093( پدر  شغل   ،)P<0/259( مادر  شغل 
مصرف  عدم  یا  مصرف  با   )P=0/073( خانوار  بعد  و   )P<0/584(

میان وعده ارتباط آماری معنی داری مشاهده نگردید.
 ،)P<0/045( مادر  سن  با  میان وعده  دریافت  وضعیت  بین 
 )P<0/045( تولد دانش آموز رتبه  مادر )P<0/001( و  تحصیالت 
درصد   79/7 که  بدین ترتیب  داشت.  وجود  معناداری  ارتباط 
میان وعده  دارند،  سن  سال   40 از  کمتر  که  مادرانی  فرزندان  از 

ادامه جدول 1.

درصدتعدادمتغیر

شغل مادر

21788/57خانه دار

1312/24شاغل دولتی

52/04شاغل خصوصی

104/08سایر

تحصیالت 
مادر

135/03بی سواد

5321/63ابتدایی

4116/73سیکل

9538/77دیپلم

4317/55تحصیالت دانشگاهی

شغل پدر

7731/42کارمند

4217/14کارگر

72/85بیکار

83/26کشاورز

83/26بازنشسته

10342/04سایر

تحصیالت 
پدر

52/04بی سواد

3012/24ابتدایی

5321/63سیکل

8533/87دیپلم

7229/38تحصیالت دانشگاهی

جدول 2: نوع ماده مصرفی در میان وعده دانش آموزان مدارس ابتدایی 

 درصد*تعدادمواد غذایی مصرفی در میان وعده

7831/8میوه

135/3خرما

9639/2شیر و شیرکاکائو

12049بیسکوئیت، کیک وکلوچه

135/3سوسیس،کالباس، ساالد الویه و همبرگر

2510/2آبمیوه های صنعتی

72/9چیپس و پیراشکی

31/2پفک و نوشابه

5020/4نان و پنیر

239/4خشکبار

52لواشک و تمبر هندی

93/7آدامس و شکالت

مصرفی  اقالم  از  مورد  چند  به  می توانستند  دانش آموزان  اینکه  به  توجه  با   *
میان وعده، اشاره نمایند، در نتیجه درصد بیش از 100 شده است.
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مادران  فرزندان  درصد   20/3 تنها  که  درحالی  کرده اند؛  مصرف 
کمتر از 40 سال میان وعده مصرف نکرده اند. همچنین، 43 درصد 
دارای  نکرده اند،  مصرف  میان وعده  آنان  فرزندان  که  مادرانی  از 
نسبت  از آن می باشند که همین  یا کمتر  مدرک تحصیلی سیکل 
در دانش آموزانی که میان وعده مصرف کرده اند، تقریباً 63 درصد 
است. در بررسی رابطه ی بین رتبه تولد با مصرف یا عدم مصرف 
میان وعده، بیش از 73 درصد دانش آموزانی که میان وعده مصرف 
کرده اند، فرزند اول یا دوم خانواده بودند؛ درصورتی که تنها 37/5 
درصد از دانش آموزانی که میان وعده مصرف نکرده اند، فرزند اول 

یا دوم خانواده بودند.
مالحظه  میان وعده  و  صبحانه  مصرف  بین  رابطه ی  بررسی  در 
شده است که تقریباً 98 درصد از دانش آموزانی که صبحانه مصرف 
کرده اند، میان وعده نیز مصرف کرده اند و 95 درصد از دانش آموزانی 
که صبحانه مصرف نکرده اند، میان وعده مصرف کرده اند. در نتیجه 
رابطه ی معنی داری بین مصرف یا عدم مصرف صبحانه با مصرف یا 

.)P=0/37( عدم مصرف میان وعده مشاهده نشده است

بحثونتیجهگیری
 
این مطالعه با هدف بررسی الگوی مصرفی میان وعده و برخی 
از عوامل مؤثر بر آن در بین دانش آموزان ابتدایی انجام شده است. 
نتایج کلی مطالعه حاکی از وضعیت مطلوب استفاده از میان وعده 
در دانش آموزان بوده است. در بین دانش آموزان مورد مطالعه، 3/3 
درصد دانش آموزان در ساعات حضور مدرسه هیچ نوع خوراکی 
مصرف نکردند؛ درحالی که این درصد در مطالعه شهر قزوین 8/5 
درصد، لنگرود 35 درصد و ارومیه 7/8 درصد بوده است ]13-15[. 
همچنین، در مطالعه کودکان دبستانی روستاهای شهرستان شاهرود 
62/2 درصد از کودکان از میان وعده و 32/4 درصد گاهگاهی از 
میان وعده استفاده کردند و 3/5 درصد از دانش آموزان از میان وعده 

استفاده نمی کردند ]16[. 

در  مصرفی  ماده  مقدار  بیشترین  که  داد  نشان  حاضر  مطالعه 
در  است؛  بوده  کلوچه  و  کیک  بیسکوئیت،  به  مربوط  میان وعده 
میوه ها،  گروه  تهران  شهر  در  انجام شده  مطالعه  در  که  صورتی 
گروه  و  درصد  بیشترین  لبنیات  و  سبزی ها  قندی،  فرآورده های 
ساندویچ ها پایین ترین بار مصرفی را به خود اختصاص داده بود ]7[. 
ممکن است مصرف میان وعده کیک و کلوچه در دانش آموزان به 
این علت باشد که در اکثر بوفه های مدرسه این نوع ماده مصرفی 

عرضه می شود. 
میان وعده دانش آموزان 39/2 درصد بود که  مصرف شیر در 
می تواند به دلیل توزیع رایگان شیر )هفته ای دوبار( در مدارس باشد 
و مصرف واقعی شیر در میان وعده دانش آموزان کمتر از این میزان 

است.
در مطالعه حاضر حدود 5 درصد دانش آموزان از انواع مختلفی 
استفاده می کردند؛ درحالی  میان وعده های غیرمجاز در مدرسه  از 
و  درصد   16/8 قزوین  درصد،   10/2 ارومیه  شهر  مطالعه   در  که 
قبیل  از  نامناسب  لنگرود 1/8 درصد بود ]15-13[. میان وعده های 
چیپس، پفک، نوشابه های گازدار، آب نبات و امثال این ها به دلیل 
پرانرژی بودن، چنانچه به مقدار زیاد مصرف شوند موجب افزایش 
در  و  غذایی  اصلی  وعده های  حذف  اشتها،  چاقی،کاهش  وزن، 

نتیجه کمبودهای تغذیه ای می گردد.
نوشابه  و  پفک  مصرف  که  داد  نشان  حاضر  مطالعه  یافته های 
و  2/9 درصد  پیراشکی  و  2 درصد، چیپس  لواشک  1/2 درصد، 
میزان  می رسد  به نظر  که  می باشد  درصد   3/7 شکالت  و  آدامس 
به دلیل  واقع،  در  باشد.  مقدار  این  از  بیشتر  آن ها  مصرف  واقعی 
نظارت مربیان بهداشت و بهداشتیاران مدارس، این نوع تنقالت در 

ساعات خارج از مدرسه مورد استفاده قرار می گیرند.
از  دانش آموزان  درصد   69 پژوهش،  این  یافته های  براساس 
استفاده  مدرسه  بوفه  از  درصد   31 و  منزل  در  تهیه شده  میان وعده 
کرده اند. در مطالعه ای در شهر قزوین 65/2 درصد از دانش آموزان 
از  تهیه شده  میان وعده  میان وعده خریداری شده و 34/8 درصد  از 
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منزل استفاده کرده اند ]13[. در مطالعه صورت گرفته در شهر سمنان 
از منزل، 42/5 درصد  میان وعده خود را  70 درصد دانش آموزان 
با توجه  به نظر می رسد  تهیه می نمودند ]17[.  بوفه مدرسه  از  آن ها 
به اینکه در مطالعه حاضر بیشتر مادران دانش آموز، خانه دار هستند؛ 
بنابراین تهیه میان وعده از منزل مورد توجه والدین قرار گرفته است.

میان وعده  نظر  از  دانش آموزان  اکثریت  اگرچه  مطالعه  این  در 
در  مصرفی  غذایی  ماده  نوع  اما  دارند؛  قرار  قابل قبولی  شرایط  در 
میان وعده نیاز به توجه بیشتری دارد. تهیه میان وعده در منزل سبب 
دانش آموزان  مصرفی  میان وعده  به  والدین  بیشتر  هرچه  نظارت 
این  از  منزل  از  خارج  میان وعده  تهیه  که  درصورتی  شد؛  خواهد 

نظارت می کاهد. توصیه می شود با توجه به اهمیت مصرف صبحانه و 
میان وعده در دانش آموزان، برنامه های آموزشی الزم در مدارس در 
مورد اهمیت خوردن میان وعده، دوری از مصرف غذاهای غیرمجاز 

برای والدین و دانش آموزان تدوین و در دستور کار قرار گیرد. 

قدردانی

اداره  محترم  مسئولین  همکاری  و  مساعدت  از  بدین وسیله 
آموزش و پرورش شهرستان گنبد کاووس که ما را در اجرای این 

پژوهش یاری نمودند، تشکر و قدردانی می گردد.
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