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 کودک نیبد توده شاخص با مادر زندگی سبک ارتباط بررسی
 ۳، امل ساکی مالحی۳پروین عابدی، ۳، فریبا خوایت۰میترا تدین

 اهواز پزشکی علوم مربی، دانشگاه-۰

 khavayetfariba@gmail.comاهواز.  پزشکی علوم ارشد، دانشگاه دانشجوی-۳
 اهواز پزشکی علوم استادیار، دانشگاه-۳

 کودکان، رشد با مرتبط عوامل شناخت اساس، این بر. دارد بزرگسالی در وی سالمت در حیاتی نقش کودک تکامل و رشد :مقدمه و هد 

 در کتودک  بتدنی  تتوده  شتاخص  با مادر زندگی سبک ارتباط تعیین هدف با حاضر مطالعه. دارد آنان سالمت ارتقای و حفظ در مهمی نقش
 .است شده انجام ۰۳۷۳ سال در آبادان شهرستان

 درمانی بهداشتی مراکز پوشش تحت جمعیت میان از آبادان شهرستان در ساله ۳-۳ کودک و رماد  ۳۳۳ مقطعی مطالعه این در :روش کار

 تتوده   شتاخص  محاستبه  و وزن  و قتد  گیری اندازه و پرسشنامه تکمیل مصاحبه، انجام طریق از و شده انتخاب ای خوشه روش به شهری

 کروستکال  استکوئر،  کتای  آمتاری  هتای  تست و( ۳۳ویرایش) SPSS زاراف نرم از استفاده با ها داده. گرفتند قرار بررسی مورد( BMI)بدنی
 .گردید آنالیز ۳۳/۳  از کمتر سطح در والیس

 داری معنتا  تفاوت کودک BMI براساس وزنی مختلف گروههای در مادر زندگی سبک کل نمرات میانگین مطالعه نتایج مطابق :ها یافته

 بیماریهتا  از پیشگیری تغذیه، و وزن جسمانی،کنترل سالمت نظیر مادر زندگی سبک عاداب از برخی با کودک بدنی توده شاخص ولی. نداشت

 در(. P<۳۳/۳) داد نشان را داری معنی ارتباط خانواده اقتصادی وضعیت و قومیت کودک، نظیراشتهای عواملی و مادر روانشناختی سالمت و

 درصتد  ۳/۶۳ و بتود  درصتد  ۶/۳ و ۶/۷ ،۳/۰۳ ترتیت   بته  BMI حست  بر چاقی و وزن اضافه وزنی، کم شیوع مطالعه، مورد کودکان میان

 .داشتند طبیعی BMI کودکان

 ستبک  ابعتاد  بررسی ولی داد نمی نشان را داری معنا ارتباط کودک BMI با مادر زندگی سبک کل نمرات مجموع  هرچند :گیری نتیجه

 در متادر  زنتدگی  سبک اهمیت موید موضوع این بود،که کودک BMI اب ابعاد از برخی دار معنی ارتباط وجود دهنده نشان تنهایی به زندگی
 .باشد می کودکان سالمت و رشد

 چاقی وزن، اضافه وزنی، بدنی،کم توده شاخص زندگی، سبک کلمات کلیدی:
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