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Introduction: Having appropriate nutrition for children under two years of age is the most
important factor in ensuring the healthy life, growth and development in the following years.
The aim of this study was survey of the knowledge and attitudes of mothers referring to
health centers of Ilam city about the nutrition of children under two years of age.
Methods & materials: Three hundred women referring to health centers of Ilam were
randomly selected to enroll in this cross sectional study. . The questionnaire was consisted of
two parts. The first part was demographic questions and the second had 12 knowledge
questions and 11 questions related to attitude of mothers about breast feeding and
complementary feedings. The data was analyzed by using spss-16 software, chi-square and
ANOVA tests.
Results: The mean age of participants was 29/75 years. The results showed that 13.3% of
mothers had favorable nutrition knowledge, 67.7% were partially favorable and the rest were
unfavorable. Also, 17.3% had favorable attitudes, 62% were partially favorable and 20.7% of
mothers with children under two years of age had unfavorable attitude about nutrition in two
first years of life. The results showed that there is significant relation between age of mothers
and attitude toward feeding the children of under two years of age (p< 0/05).
Conclusion: According to the result, the knowledge and attitude is pretty good but some
mothers, espicially younger ones, do not have knowledge about nutrition. So, we must pay
more attention to this group and perform appropriate educational programs about nutrition of
children under two years of life.
Key words: knowledge, attitudes, nutrition of children, women
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میشان آگاهی و نگزش مادران مزاجعه کننده به مزاکش بهداشتی-درمانی شهز ایالم اس تغذیه اطفال در دو سال اول
پس اس تولد ،سال 2931
)لیلی طاهری نسب ،1بابک رستگاری مهر ،2زهرا شفیعیان ،1مرتضی منصوریان* ،3عبدالحسین پورنجف(4
mansourian55@yahoo.com
تاریخ دریافت 93/09/08 :تاریخ پذیزش نهایی94/05/04:

مقدمه :تغذیِ صحیح کَدکاى در دٍ سال اٍل سًذگي هْنتزیي عاهل در تأهیي سالهت ،رضذ ٍ ًوَ کَدکاى در سال-
ّای آتي سًذگي خَاّذ تَد .ایي هطالعِ تا ّذف تعییي هیشاى آگاّي ٍ ًگزش هادراى هزاجعِ کٌٌذُ تِ هزاکش تْذاضتي-
درهاًي ضْز ایالم اس تغذیِ اطفال در دٍ سال اٍل پس اس تَلذ ،در سال  1392اًجام گزفتِ است.
مواد و روشها :ایي هطالعِ تِ صَرت تَصیفي -تحلیلي اس ًَع هقطعي هيتاضذ کِ تا استفادُ اس پزسطٌاهِ در تیي
ً 300فز اس هادراى کِ تِ رٍش ًوًَِگیزی تصادفي سادُ اس تیي هادراى هزاجعِ کٌٌذُ تِ هزاکش تْذاضتي درهاًي ضْز
ایالم اًتخاب ضذًذ ،اًجام گزدیذ .پزسطٌاهِ هحقق ساختِ ضاهل دٍ تخص تَد قسوت اٍل هطخصات پذر ،هادر ٍ
کَدک تَد ٍ قسوت دٍم پزسطٌاهِ حاٍی  12سؤال هزتَط تِ تزرسي آگاّي ٍ 11سؤال هزتَط تِ تزرسي ًگزش هادراى
در هَرد ضیز هادر ٍ تغذیِ تکویلي تَد .کلیِ دادُّا در ًزم افشار  ٍ spss-16تا استفادُ اس کای اسکَئز ٍ اًَا هَرد
تجشیِ ٍ تحلیل قزار گزفتٌذ.
یافتهها :تز اساس یافتِّای پژٍّطي هیاًگیي سي هادراى تزاتز 29/55 ±5/038سال تَدً .تایج ًطاى داد کِ درصذ
سیادی اس هادراى دارای آگاّي ٍ ًگزش ًیوِ هطلَتي در سهیٌِ تغذیِ اطفال سیز دٍ سال تَدًذ تِ طَر کلي 15/3درصذ اس
هادراى دارای ًگزش هطلَب ٍ 13/3درصذ اس هادراى دارای آگاّي هطلَب در سهیٌِ تغذیِ اطفال سیز دٍ سال تَدًذ.
ًتایج ًطاى داد کِ تیي سي هادراى ٍ ًگزش آىّا در راتطِ تا تغذیِ اطفال سیز دٍ سال ارتثاط هعٌي دار ٍجَد دارد (0/05
> .)p
نتیجهگیری :تا تَجِ تِ ًتایج هطالعِ هذکَر ،درصذ سیادی اس هادراى دارای آگاّي ٍ ًگزش ًیوِ هطلَتي در سهیٌِ
تغذیِ اطفال سیز دٍ سال تَدُاًذ ٍلي ٌَّس تعذادی اس هادراى اس آگاّيّای السم در هَرد تغذیِ ضیزخَاراى تزخَردار
ًثَدًذ .در اکثز هادراى تِ ٍیژُ هادراى جَاى هیشاى ًگزش ًسثت تِ تغذیِی اطفال در سطح ًیوِ هطلَب است تٌاتزایي
ارائِی تزًاهِّای آهَسضي هٌاسة تِ آىّا در سهیٌِ تغذیِ اطفال سیز دٍ سال ضزٍری است.
کلید واژه ها :آگاّي ،تغذیِ اطفال سیز دٍ سال ،هادراىً ،گزش
 .1کویتِ تحقیقبت داًشجَیی ،داًشگبُ علَم پششکی ایالم ،ایالم ،ایزاى
 .2کبرشٌبس ارشد هدیزیت خدهبت ثْداشتی ،داًشکدُ علَم پششکی آثبداى ،آثبداى ،ایزاى
ًَ* .3یسٌدُ هسئَل ،استبدیبر گزٍُ ثْداشت عوَهی ،داًشکدُ ثْداشت ،داًشگبُ علَم پششکی ایالم،
ایالم ،ایزاى
 .4هزثی ،داًشگبُ علَم پششکی ایالم ،ایالم ،ایزاى
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مقدمه:

ایزاى اس تغذیِ اًحصاری تا ضیز هادر تْزُهٌذ ت َدُ-

ت أهیي ٍ حف س م نهز ً َساداى ٍ ض یز َاراى ٍ

اًذ (ّ .)4وچٌیي تز اماو آهارّای ماسهاى جْ اًی

ایج اد ض زایط السم جْ ز اداه ِ رض ذ ٍ تىاه

تْذاضز اس  130هیلیَى ًَسادی وِ م االًِ در و

هطلَب آًاى ،اس هسای تس یار امام ی ت َد ٍ ًم ص

جْاى تِ دًیا هیآیٌذ حذٍد  20هیلیَى ًفز در چْار

اًى ار ه ی-

ّفتِ اٍل ػوز َد هیهیزً ذ .در اوث ز وط َرّای

تاضذ .تغذیِ هٌامة اس اتتذای تَلذ تا ض ص ه اّگی

جْاى مَم تیطتزیي آهار هزي ٍ هی ز وَدو اى ت ِ

تٌْا تا ضیز ه ادر ،ت ذٍى اف انِ ًو َدى آب ٍ ه َاد

دلی مَء تغذیِ ،ػفًَزّای تٌفسی ٍ تیواریّ ای

غذایی تِ غیز اس دارٍّاٍ ،یت اهیيّ ا ٍ هىو ّ ای

امْالی اتفاق هیانتذ ،وِ تغذیِ تا ضیز هادر تِ ط َر

هجاس هیتاضذ وِ تِ آى تغذیِی اًحص اری ت ا ض یز

لات هنحظِای هیتَاً ذ اس ای ي ه َارد جل َگیزی

هادر اطنق هیضَد ( .)1هشایای هختلف ض یز ه ادر

وٌذ (.)4،2

ّ ن ت زای ض یز َار ٍ ّ ن ت زای ه ادر دات ز ض ذُ

ضزٍع تغذیِ ووىی پس اس ضص هاّگی ّو زاُ ت ا

امز .تِ طَر هثال در ضیز َاراًی وِ اس ضیز ه ادر

ض یز ه ادر ٍ هص زم ه َلتی ٍیت اهیي اس ّفت ِ دٍم

تغذیِ هیضًَذ هی شاى ت زٍس ٍ ض ذی تیو اریّ ای

تَلذ ٍ لطزُ آّ ي اس ض ص ه اّگی ٍ اداه ِ آى ت ا

تغذیِی هٌامة در ایي هْن ،غیز لات

ػف ًَی ًاض ی اس ت اوتزیٍ ،ی زٍو ٍ اًگ

ض اه

پای اى دٍ م الگی اس هْ نت زیي جٌث ِّ ای تغذی ِ

امْال ،پٌَهًَی ،هٌٌژیز ،ػفًَ ز گ َش هی اًی ٍ

ضیز َاراى هیتاضذ (.)5

اًسفالیز ٍ تیواریّای حسامیتی ًظیز آمن ،اگشه ا

تٌاتز آهار هٌتطز ضذُ تَمط ماسهاى یًَیسف ًط اى

ٍ تة یًَجِ ٍ ًیش مزطاى ٍ تیو اریّ ای ه شهي در

دادُ ام ز و ِ م َء تغذی ِ دٍراى و َدوی ی ه

مالّای تؼذی سًذگی تسیار ووتز امز (.)2

هط ى اص لی در م نهز 32درص ذ اس وَدو اى

طثك گ شارش ٍساری تْذاض ز دره اى ٍ آه َسش

وطَرّای در حال تَم ؼِ در م ال  2004ه یندی

پشضىی ایزاى در مال  1385ووت ز اس ی ه م َم ٍ

تَدُ امز ( .)8تا ٍج َد پیط زنز در دره اى م َء

تِ ػثارتی تٌْا  28درصذ اس ًَساداى سی ز ض ص ه اُ

تغذیِ در م ال  ،2010م َء تغذی ِ ّوچٌ اى ی ه
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هطى جْاًی ام ز و ِ تای ذ ت ِ رم ویز ض ٌا تِ

هٌحٌی رضذ ّو َارُ در م ط پ اییيت ز اس هٌحٌ ی

ض َد ( .)11وَدو اًی و ِ تغذی ِ ًاهٌام ة دارً ذ

هیاًِ هزجغ میز هیوٌذ .هطالؼای ًط اى دادُ ام ز

تیطتز تیوار هیضًَذ ٍ تیواریط اى ط َالًیت ز ه ی-

وِ آهَسش هادراى ًمص تسیار ه ؤدزی در ان شایص

گزددّ ٍ .وچٌیي فزیة َّضی پاییيتزی داض تِ ٍ

مط آگ اّی آً اى دارد ( .)5ت ا تَج ِ ت ِ اّوی ز

در دٍراى هذرمِ لادر تِ اًجام تىالیف َد ًیستٌذ

تغذیِ اًحصاری تا ضیز هادر ای ي هطالؼ ِ ت ا ّ ذم

(.)5

تؼییي هیشاى آگاّی ٍ ًحَُ ًگزش ه ادراى هزاجؼ ِ

تزرمیّا ًطاى دادُ وِ نمز تِ تٌْ ایی ػل ز ایج اد

وٌٌذُ تِ هزاوش تْذاضتی-درهاًی ضْز اینم درت ارُ

م َء تغذی ِ ًو یتاض ذ .ػ ادای ،ػمای ذ ،تاٍرّ ا ٍ

تغذیِ اطفال در دٍ مال اٍل پ س اس تَل ذ ،درم ال

مٌزّای حاون تز جاهؼِ ًیش در ت زٍس م َء تغذی ِ

 1392اًجام ضذ تا سهیٌِ ماس اًجام هذا نی تؼذی

تسیار هَدزًذ ٍ داً ص ه ادراى ت ِ ٍی ژُ در ًح َُی

در سهیٌِ تْثَد ػولىزد هادراى تاضذ.

ض زٍع تغذی ِ ووى ی ٍ ام تفادُ اس ه َاد غ ذایی

مواد و روشها:

هٌامة ٍ امتفادُ تْیٌِ اس مثذ التصادی اًَادُ در

هطالؼِ حافز تِ صَری تَصیفی -تحلیل ی اس ً َع

تأهیي ًیاسّای والزی ه ٍ پ زٍتییي و َدن ح ا ش

همطؼی ت ز رٍی ه ادراى دارای طف

سی ز دٍ م ال

اّویز امز .تزرمیّا ًطاى هیدّذ و ِ وَدو اى

هزاجؼِ وٌٌذُ تِ هزاوش تْذاضتی درهاًی ضْز ای نم

ایزاى تا ٍسى هٌامة تِ دًیا هیآیٌذٍ ،لی تیي  4تا 6

در م ال  1392اًج ام گزن ز .رٍش ًوًَ ِ گی زی

هاّگی تِ تذریج ضزٍع تِ اس دمز دادى ٍسى هی-

تصادنی مادُ تَد وِ تا ام تفادُ اس نزه َل هحام ثِ

وٌٌذ وِ تِ احتو ال سی اد حاص

ًی اس و َدن ت ِ

غذای ووىی ،اًتخاب الگَی ًاهٌامة تزای تغذیِ
ووىی ٍ ػادای ًادرمز تغذیِ هیتاض ذ ( .)5ای ي
واّص ٍسى تا مي  18ه اّگی اداه ِ یانت ِ ٍ اس آى
تِ تؼذ ػلی رغن انشایص ٍسى هَاسی تا ط هزج غ،

تؼ ذاد ًوًَ ِ

= ٍ ،nت ز ام او هطالؼ ای ت ِ

دمز آهذ ( ،)1تا ًس ثز 45درص ذ ،دل ز ٍ 0/05
اطویٌاى 95درصذ ،تؼذاد ًوًَِّا ً 300ف ز ت زآٍرد
گزدیذ .در ای ي هطالؼ ِ آگ اّی ه ادراى در سهیٌ ِ
تغذی ِ ت ا ض یز ه ادر ٍ ،م نس سه اى ض زٍع تغذی ِ

05

سال تیستن ،ضوـــــــارُ 2
تاتستاى  ،1394پي در پي 33

آگاّی ٍ ًگزش هادراى اس تغذیِ اطفال

تىویل ی ،تؼ ذاد دنؼ ای تغذی ِ در رٍسّ ،وچٌ یي

ح ذال ًو زُ هحس َب ه ی ض ذ .در ص َرتی و ِ

رػایز هَاد هغذی هوٌَع در مٌیي سیز یه م ال،

جولِای هاّیز هثثز داضز ،حذاوثز ًوزُ " "5ت ِ

سهاى ضزٍع لطزُ هَلتی ٍیتاهیي ٍ آّي ٍ ّوچٌ یي

گشیٌِ "واهن هَانمن" ٍ در ص َرتی و ِ جول ِای

ًگزش هادراى در هَرد تغذیِ تا ضیز ه ادر ٍ تغذی ِ

هاّیز هٌفی داضز حذال ًوزُ ،یؼٌ ی " "1ت ِ آى

ووىی هَرد تزرمی لزار گزنز .اطنػای حاص

تؼلك هیگزنزّ .وچٌ یي در ّ ز دٍ ص َری ًو زُ

اس طزیك پزمط ٌاهِ ت ِ دم ز آه ذ ،ای ي پزمط ٌاهِ

" "3تِ گشیٌ ِ" ت زاین تف اٍتی ً ذارد" تؼل ك ه ی-

ض اه دٍ تخ ص ت َد ،لس وز اتت ذایی پزمط ٌاهِ

گزن ز .در ًْای ز ٍف ؼیز ًگ زش ه ادراى در

هزتَط تِ تزرمی ضخص ای پ ذر ،ه ادر ٍ و َدن

هحذٍدُی اهتیاسی  11-55هَرد تزرمی لزار ه ی-

تَد ٍ لسوز دٍم آى تِ تزرمی ٍفؼیز آگ اّی ٍ

گزنز.

ًگزش هادراى در هَرد ضیز هادر ٍ تغذی ِ تىویل ی

در پای اى پ س اس جو غ آٍری دادُّ ا ،ت ِ هٌظ َر

هیپزدا ز .لسوز تزرمی آگاّی ضاه  12مؤال

تَصیف دادُّا اس نزاٍاًی هطلك ٍ ًسثی ،هی اًگیي،

چْار گشیٌِای تَد ،تِ ّز پامخ صحی ًوزُ "ٍ "1

هیاًِ ٍ ًوا امتفادُ ضذ ٍ در صَظ تحلی دادُّا

تِ ّز پامخ غلط ًوزُ " "0تؼل ك ه یگزن ز ٍ .در

اس آسهَىّای وای امىَ ز ،اًَا ٍ جذاٍل ت َانمی

ًْایز هیشاى آگاّی هادراى تزاماو هحذٍدُ ًو زُ

امتفادُ ضذ.

صفز تا  12ارسیاتی هیضذ .لسوز تزرم ی ًگ زش
ضاه  11جولِ تَد وِ ٍف ؼیز ًگ زش ه ادراى را
در هَرد تغذیِ تا ضیز هادر ٍ تغذیِ تىویلی تزرم ی
هیوزد اهتیاسّای هزتَط ت ِ ًگ زش ه ادراى در 5
طیف (واهن هَانمن ،هَانمن ،تزاین تف اٍتی ً ذارد،
هخالفن ،واهن هخالفن) طثمِ تٌذی هیض ذ .ت ِ ای ي
صَری و ِ ًو زُ " "5ح ذاوثز ًو زُ ٍ ًو زُ ""1

یافتهها:

در ای ي تزرم ی  300ه ادر دارای و َدن سی ز دٍ
مال هَرد هطالؼِ لزار گزنتٌذ وِ ت ز ام او یانت ِ-
ّ ای پژٍّط ی هی اًگیي م ي ض زوز وٌٌ ذگاى
 29/75 ±5/038مال ت َد .و نت زیي م ي ض زوز
وٌٌذگاى  20مال ٍ تیصتزیي مي  47مالگی ت َد.
ً 46ف ز (15/3درص ذ) ض اغ ٍ ً 254ف ز
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(84/7درص ذ) اً ِدار تَدً ذ .اس ًظ ز م ط

(42/7درصذ) دارای هذرن دی نلن تَدًذ(ج ذٍل

تحص ینی ت یصت زیي تؼ ذاد ض زوز وٌٌ ذگاى

.)1

جدٍل  -1ثزخی اس هتغیزّبی دهَگزافیک هَرد ثزرسی در ایي هطبلعِ

هتغیز

سي ه ب د ر

فزاٍاًی ( ًفز)

درصد

کوتز اس  25سبل

62

20/7

ثیي  25تب  35سبل

200

66/7

ثیشتز اس  35سبل

38

12/7

شبغل

46

15/3

خبًِ دار

254

84/7

ثی سَاد

2

0/7

اثتدایی

24

8/0

راٌّوبیی

28

9/3

دیپلن

128

42/7

تحصیالت داًشگبّی

118

39/3

300

100/0

شغل هبدراى

هیشاى تحصیالت هبدراى

تعداد هبدراى

ًتایج حاص اس تزرم ی آگ اّی ه ادراى ًس ثز ت ِ

م َال ض یزدّی ت ِ ض یز َار در ض ة ً 72ف ز

تغذیِ اطفال سیز دٍ مال ًطاى داد و ِ 13/3درص ذ

(24/0درصذ) تَدّ .وچٌیي ًتایج هطالؼ ِ در سهیٌ ِ

اس ه ادراى در ه َرد تغذی ِ ض یز َاراى آگ اّی

ًگزش هادراى اس تغذیِ اطفال سیز دٍ مال ًطاى داد

هطلَتی داضتٌذ ٍ در پامخ تِ ایي م ؤال و ِ و ذام

وِ 62درصذ اس هادراى دارای ًگزش ًیوِ هطل َب

یه اس پیاهذّای تغذیِ تا ضیز ه ادر ه یتاض ذ 270

ٍ تٌْ ا 20/7درص ذ دارای ًگ زش هطل َب تَدً ذ

ًف ز (90/0درص ذ) پام خ ص حی دادُ تَدً ذٍ .

(جذٍل .)2

ونتزیي پامخ صحی ض زوز وٌٌ ذگاى در ه َرد
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جدٍل  -2هیشاى ًگزش هبدراى اس تغذیِ اطفبل سیز دٍ سبل
درصد تجوعی

درصد

فزاٍاًی

ًبهطلَة

20/7

20/7

62

ًیوِ هطلَة

82/7

62/0

186

هطلَة

100/0

17/3

52

کل

----

100/0

300

تِ هٌظَر تزرمی ارتثاط ًگزش هادراى اس تغذیِ اطفال سیز دٍ مال ٍ مي آًاى ،اس آسهَى اًالیش ٍاری اًس ام تفادُ
ضذ وِ ًتایج ًطاى داد تیي ًگزش هادراى ٍ مي آًاى ارتثاط هؼٌ ی دار آه اری ٍج َد دارد ( )p=0/012ت ِ ای ي
تزتیة وِ 19/3درص ذ اس ه ادراى ووت ز اس  25م ال ٍ 42/1درص ذ اس ه ادراى ت االتز اس  35م ال دارای ًگ زش
هطلَتی در سهیٌِ تغذیِ اطفال سیز دٍ مال تَدُاًذ ( جذٍل .)3

جدٍل -3هیشاى ًگزش هبدراى شزکت کٌٌدُ اس تغذیِ اطفبل سیز دٍ سبل ثز حست سي هبدر
هیشاى ًگزش هبدراى

سي هبدر

کوتز اس  25سبل
 25تب  35سبل
ثیشتز اس  35سبل
کل

کل

هطلَة

ًیوِ هطلَة

ًبهطلَة

تعداد

62

12

36

14

درصد

100/0

19/3

58/1

22/6

تعداد

200

24

140

36

درصد

100/0

12/0

70/0

18/0

تعداد

38

16

10

12

درصد

100/0

42/1

26/3

31/6

تعداد

300

52

186

62

درصد

100/0

17/3

62/0

20/7
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تِ هٌظَر تزرمی ارتثاط آگاّی هادراى اس تغذیِ اطفال سیز دٍ مال ٍ مي آًاى اس آسهَى اًالیش ٍاریاًس ام تفادُ
ضذ وِ ًتایج ًطاى داد تیي آگاّی هادراى ٍ مي آًاى ارتثاط هؼٌی دار آهاری ٍجَد ًذارد ( ( )p=0/560ج ذٍل
.)4
جدٍل  -4هیشاى آگبّی هبدراى اس تغذیِ اطفبل سیز دٍ سبل
درصد تجوعی

درصد

فزاٍاًی

ًبهطلَة

18/0

18/0

54

ًیوِ هطلَة

86/7

68/7

206

هطلَة

100/0

13/3

40

کل

----

100/0

300

تِ هٌظَر تزرمی ارتث اط آگ اّی ه ادراى اس تغذی ِ

امتفادُ ضذ وِ ًتایج ًطاى داد تیي آگاّی هادراى ٍ

اًَادُ آً اى اس

ضغ آًاى ارتث اط هؼٌ ی دار آه اری ٍج َد ً ذارد

اطف ال سی ز دٍ م ال ٍ درآه ذ

آسهَى هزتغ وای امتفادُ ض ذ و ِ ًت ایج ًط اى داد

(.)p=0/054

تیي آگاّی هادراى ٍ درآهذ اًَادُ آً اى ارتث اط

تِ هٌظَر تزرم ی ارتث اط ًگ زش ه ادراى اس تغذی ِ

هؼٌی دار آهاری ٍجَد ًذارد (.)p=0/219

اطفال سیز دٍ مال ٍ درآهذ اًَادُ آًاى اس آسهَى

تِ هٌظَر تزرمی ارتث اط آگ اّی ه ادراى اس تغذی ِ

هزت غ و ای ام تفادُ ض ذ و ِ ًت ایج ًط اى داد ت یي

اطف ال سی ز دٍ م ال ٍ م ط تحص ینی آً اى اس

ًگزش هادراى ٍ درآهذ اًَادُ آًاى ارتث اط هؼٌ ی

آسهَى هزتغ وای امتفادُ ض ذ و ِ ًت ایج ًط اى داد

دار آهاری ٍجَد ًذارد (.)p=0/327

تیي آگاّی هادراى ٍ مط تحصینی آًاى ارتث اط

تِ هٌظَر تزرم ی ارتث اط ًگ زش ه ادراى اس تغذی ِ

هؼٌیدار آهاری ٍجَد ًذارد (.)p=0/846

اطف ال سی ز دٍ م ال ٍ م ط تحص ینی آً اى اس

تِ هٌظَر تزرمی ارتث اط آگ اّی ه ادراى اس تغذی ِ

آسهَى هزتغ وای امتفادُ ض ذ و ِ ًت ایج ًط اى داد

اطفال سیز دٍ مال ٍ ضغ آًاى اس آسهَى هزتغ وای
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تیي ًگزش هادراى ٍ مط تحصینی آً اى ارتث اط

صحی تغذیِ اطف ال سی ز ی ه م ال دریانتٌ ذ و ِ

هؼٌیدار آهاری ٍجَد ًذارد (.)p=0/773

53درصذ اس هادراى ًسثز تِ تغذیِ ض یز َار َد

تِ هٌظَر تزرم ی ارتث اط ًگ زش ه ادراى اس تغذی ِ

آگاّی ًاهطلَب داض تٌذ ٍ .تٌْ ا 9/6درص ذ آىّ ا

اطفال سیز دٍ مال ٍ ضغ آًاى اس آسهَى هزتغ وای

آگاّی در مط هطلَب را ًطاى دادًذ (.)9

امتفادُ ضذ وِ ًتایج ًطاى داد تیي ًگزش ه ادراى ٍ

ًتیجِ هطالؼِ ًطاى داد وِ در اوثز ه ادراى ت ِ ٍی ژُ

ضغ آً اى ارتث اط هؼٌ یدار آه اری ٍج َد ً ذارد

هادراى جَاى هیشاى ًگزش ًسثز تِ تغذیِی اطف ال

(.)p=0/637

در مط ًیوِ هطلَب امز تٌاتزایي ارا ِی تزًاه ِ-

بحث و نتیجهگیری:

ّ ای آهَسض ی هٌام ة ت ِ آىّ ا در سهیٌ ِ تغذی ِ

ت أهیي ٍ حف س م نهز ً َساداى ٍ ض یز َاراى ٍ

اطفال سیز دٍ مال فزٍری امز.

ایج اد ض زایط السم جْ ز اداه ِ رض ذ ٍ تىاه

ّوچٌیي در تیي مؤاالی آگ اّی ،و نت زیي پام خ

هطلَب در آًاى ،اس هسای تسیار امام ی ام ز و ِ

هزت َط ت ِ تؼ ذاد دنؼ ای ض یز دادى ت ِ و َدن ٍ

ًمص تغذیِ در ایي هْن ،غیز لات اًىار هیتاض ذٍ .

ضیزدّی ت ِ ض یز َار در ض ة ه یتاض ذ و ِ تای ذ

آگ اّی ٍ ًگ زش ه ادراى ت ِ ػٌ َاى یى ی اس

آهَسش تیصتزی در ایي سهیٌِ تِ هادراى دادُ ضَد.

ناوتَرّای تأدیزگذار تز ٍف ؼیز تغذی ِ وَدو اى

تا تَجِ تِ ًتایج هطالؼِ حاف ز هثٌ ی ت ز و ن ت َدى

هیتاضذً .حَُ هزالثتی و ِ ه ادراى اس وَدو اى ت ِ

آگاّی ٍ ًگزش هادراى در راتط ِ ت ا تغذی ِ اطف ال

ػو هیآٍرًذ تا حذٍد سیادی تستگی تِ آگ اّی-

سیز دٍ مال هیطلثذ وِ تا آهَسش هذاٍم ٍ هس توز

ّای آىّا دارد ٍ یىی اس دالی ا تنالی تغذی ِ-

هادراى در سهیٌِ تغذیِ ٍ تْذاضز وَدن ٍ ارتماء

ای وَدو اى ػ ذم آگ اّی ه ادراى در ص َظ

آگاّی تغذی ِای ه ادراى ٍ ایج اد ًگ زش ص حی

هس ا تْذاض تی ٍ تغذی ِ وَدو اى ام ز (.)10

گاهی هؤدز در جْز تْث َد ٍف غ تغذی ِ وَدو اى

هطالؼِ رضادی ٍ ّوىاراى در مال  1382ت ا ػٌ َاى

تزداضتِ ضَد.

تزرم ی هی شاى آگ اّی ه ادراى در ه َرد الگ َی

تشکر و قدردانی:
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داًطگاُ ػلَم پشضىی اینم وِ هٌاتغ ه الی ط زر را
. اتزاس هیدارًذ،تأهیي وزدًذ

ًَیسٌذگاى همالِ تذیي ٍمیلِ هزاتة تمذیز ٍ تطىز
َد را اس واروٌ اى ض ثىِ تْذاض ز ٍ دره اى
ضْزم تاى ای نم ٍ هؼاًٍ ز تحمیم ای ٍ نٌ اٍری
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