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 ها آنتري از مواد غذایی را پیش روي  هاي سالم کند و انتخاب خوردن صبحانه، مواد مغذي الزم براي رشد کودك را فراهم می: مقدمه
 .قرار دهد هاي گوارشی دهد از سوي دیگر، خالی ماندن شکم در طول روز ممکن است کودکان را در معرض ابتال به بیماري قرار می

ها،  شود و نه تنها مواد مغذي مورد نیاز بدن در طول روز را از قبیل پروتئین ترین وعده غذایی محسوب می بحانه به طور کلی مهمص
این مطالعه  .دبخش آموزان را نیز تا حد بسیار باالیی بهبود می کند، بلکه عملکرد درسی دانش می ینتأمفیبر، کلسیم و کربوهیدرات 

  انجام پذیرفت. 1393یزد در سال  2بررسی ارتباط مصرف صبحانه بانمایه توده بدنی دانش آموزان دختر مدارس ناحیه باهدف 
مورد بررسی قرار گرفتند.  تصادفیسال به روش نمونه گیري  7-12 دختردانش آموز  500در مطالعه اي مقطعی  :ها روش و مواد  

با  مصاحبه ، و براي تعیین نمایه توده بدن، وزن و قد آنان روشصبحانه دانش آموزان از اطالعات دموگرافیک و مصرف براي جمع آوري 
   قرار گرفت.تجزیه و تحلیل مورد 2کاي با استفاده از آزمون  SPSS اندازه گیري شد. اطالعات در نرم افزار استفاده از ابزار( متر و وزنه) 

 (BMI) . میانگین نمایه توده بدنرفتند یمصبحانه به مدرسه خوردن بدون دند که کسانی  بودانش آموزان مورد بررسی 3.5%: ها یافته

داراي  ها آن% 7 کردند ینمکیلوگرم بر مترمربع به دست آمد. از بین دانش آموزانی که صبحانه مصرف  14/19±49/3دانش آموزان 
داراي اضافه %2 خوردند یمهمیشه و گاهی اوقات صبحانه % در معرض اضافه وزن قرار داشتند. دانش آموزانی که 5/5اضافه وزن بودند و 

 ارتباط معنی دار آماري مشاهده شد. مصرف صبحانه و نمایه توده بدن  بین% در معرض اضافه وزن قرار داشتند.5/2وزن بودند و 

(p=0.04)  
به  کنند ینممختلف صبحانه مصرف که به دالیل دانش آموزانی وجود اضافه وزن و چاقی در  نشان داد مطالعه حاضر نتیجه گیري:

خوردن صبحانه خوب و مغزي به کاهش نمایه توده .  خورند یممراتب بیشتر از دانش آموزانی است که همیشه وگاهی اوقات صبحانه 
ف کند. به عبارتی، نخوردن صبحانه هیچ کمکی به کاهش وزن نکرده و برخال کمک کرده و وزن را در حد تعادل حفظ می (BMI) بدنی

اي کودکان را کاهش داده و باعث باال رفتن نمایه توده بدنی  تصور بسیاري از افراد، پرخوري را در طول روز افزایش و کیفیت تغذیه
شوند، و عادات صحیح تغذیه اي  آگاهدانش آموزان و والدین باید نسبت به اصالح رفتارهاي تغذیه اي نامطلوب  به همین جهت .شود می

  .را فراگیرند
  پیشنهادي سادهاهکارهاي ر 

  سعی کنید وعده صبحانه را متنوع کرده و از تکراري کردن آن بپرهیزید.  -1
 دهد. به خوردن را افزایش می ها آناستفاده از ظروف مخصوص کودکان تمایل  -2
 .کند ن میاز فرزندتان بخواهید در آماده کردن صبحانه به شما کمک کند. این کار تمایل وي را به خوردن صبحانه دو چندا -3
  راهکار دیگر ترغیب فرزندتان این است که در کنارش نشسته و همراه او صبحانه میل کنید.  -4
اش را انتخاب کند. از این رو، سعی کنید چند  همواره به کودکتان حق انتخاب بدهید و بگذارید خودش صبحانه مورد عالقه -5

  .شته باشدنوع غذا روي میز صبحانه باشد تا کودك براحتی حق انتخاب دا
  )، صبحانه، اضافه وزن، دانش آموزان دختر BMIنمایه توده بدنی( کلید واژه:


