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ًباَهٌی غزایی تحت ػٌَاى فشاّوی ًبهحذٍد ٍ یب ًبهطوئي بِ غزای کبفی دس توبم اٍقبت بشای یک  :زمینه و هدف

ی ضخصی بشای دسك جْبى خَد ٍ بشآٍسدُ سبختي َّش ًیض بِ ػٌَاى یک استؼذاد کلصًذگی فؼبل ٍ سبلن ٍ 

. تغزیِ بب هیضاى ػولکشد رٌّی ٍ َّش داضتِ اًذ هطبلؼبت هتؼذد حکبیت اص استببط. اًتظبسات آى تؼشیف هی ضَد

 .ّذف اص هطبلؼِ حبضش بشسسی سابطِ ًباَهٌی غزایی ٍ بشخی ػَاهل هؤثش بب آى بب هیضاى بْشُ َّضی دس کَدکبى بَد

سبلِ بب بْشُ َّضی  11تب  9داًص آهَص دختش  111ضبّذی بش سٍی -هَسد ایي هطبلؼِ بِ سٍش :امواد و روش ه

داًص آهَص بب بْشُ َّضی هتَسط بِ ػٌَاى گشٍُ ضبّذ اص توبهی 111بِ ٌّجبس ضؼیف بِ ػٌَاى گشٍُ هَسد ٍ 

اطالػبت هشبَط بِ . تدبستبى ّبی دٍلتی ضْشستبى بٌذس اًضلی بب سٍش ًوًَِ گیشی تصبدفی سبدُ اًجبم پزیشف

اجتوبػی ٍ -ٍیژگی ّبی دهَگشافیک ٍ هیضاى ًباهٌی غزایی خبًَاس بِ ٍسیلِ پشسص ًبهِ ّبی اطالػبت اقتصبدی

، طی هصبحبِ بب هبدساى جوغ آٍسی گشدیذ ٍ جْت تؼییي بْشُ (USDA)سَالی ٍضؼیت اهٌیت غزایی  11

تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب بب . استفبدُ گشدیذ (WISC-R)َّضی کَدکبى اص تست َّش تجذیذ ًظش ضذُ ٍکسلش 

ٍ ًشم ( Anova)آًبلیض ٍاسیبًس چٌذ طشفِ ٍ ( t test)آًبلیض ٍاسیبًس یک طشفِ استفبدُ اص آصهَى ّبی کبی دٍ، 

 .اًجبم ضذ 0SPSS  ٍStata11SE..1افضاس ّبی آهبسی 

بیي ًباهٌی غزایی ٍ بْشُ  .شاٍسد ضذدسصذ ب 11هٌی غزایی دس جبهؼِ هَسد هطبلؼِ هیضاى ضیَع کلی ًبا :یافته ها

بِ ًحَی کِ ًباهٌی غزایی دس خبًَاس ّبی گشٍُ ( P<0001/0)َّضی کَدکبى استببط هؼٌی داسی ٍجَد داضت 

ٍ  99/99±1/.1دسصذ ٍ هیبًگیي بْشُ َّضی کلی ایي کَدکبى بِ تشتیب  1/22ٍ  11/.هَسد ٍ ضبّذ بِ تشتیب 

جبیگبُ ضغلی ٍ تحصیالت ٍالذیي، سطح اقتصبدی خبًَاس، هبلکیت هٌضل،  استببط بْشُ َّضی بب. بَد 97/.79/1±

تؼذاد افشاد ضبغل خبًَاس، ٍصى کَدك ٍ هصشف صبحبًِ اٍ ٍ ًَع صایوبى هبدس ًیض هؼٌی داس بَد کِ پس اص ٍاسد 

ستببط ضذى دس هذل ًْبیی سگشسیَى لجستیک، ًباهٌی غزایی، هیضاى تحصیالت پذس ٍ ًَع صایوبى هبدس بیطتشیي ا

 . سا بب بْشُ َّضی ًطبى دادًذ

اص آى جبیی کِ استببط ًباهٌی غزایی بب بْشُ َّضی کَدکبى بِ ضذت هؼٌی داس  :بحث و نتیجه گیری

(0001/0>P) ٍ  بشابش خبًَاس ّبی کَدکبى ضبّذ بَد؛  2/.هیضاى ًباهٌی غزایی دس خبًَاس ّبی کَدکبى هَسد

ایی خبًَاس ٍ پیبهذ ّبی ًبضی اص آى اص جولِ افت بْشُ َّضی کَدکبى بٌببشایي تَجِ بیطتش بِ ٍضؼیت اهٌیت غز

 .ضشٍسی هی ببضذ

 ًباهٌی غزایی، بْشُ َّضی، کَدکبى دبستبًی :کلید واژه ها


