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 خالصه 

 مقدمه

گذارد. اي ميهایي است که تاثیر جدي بر وضعیت تغذیه افراد جامعه برجناامني غذایي از مقوله 

هاي ارزیابي میزان کارایي افراد است. تاکنون درباره وضعیت امنیت ضریب هوشي از شاخصه

مرتبط با ضریب هوشي کودکان، مطالعات محدودي  اقتصادي خانوار -غذایي و عوامل اجتماعي

صورت گرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسي ارتباط وضعیت امنیت غذایي خانوار و برخي 

 شهر مشهد انجام شده است. اجتماعي با ضریب هوشي در کودکان پیش دبستاني -امل اقتصاديعو

 روش کار

-در پیش دبستاني 1395تا پایان مهر  1394شهریور  توصیفي که از ابتداي _قطعي مدر این مطالعه  

کودک در  USDA، 200اي گویه 18امنیت غذایي  پرسشنامهبراساس انجام شد و  هاي شهر مشهد

 1اعضاي هر گروه به صورت قرار گرفتند.  کودک در گروه ناامن غذایي 200گروه امن غذایي و 

سال قرار  4-6سني کودکان مورد مطالعه بین  همسان سازي شدند. گروه از نظر سن و جنس 1به 

و پرسشنامه اطالعات عمومي، از طریق  USDAاي گویه 18امنیت غذایي  داشت. پرسشنامه

مصاحبه با مادر تكمیل شد. ارتباط بین متغیرهاي کیفي و کمي با ضریب هوشي با آزمون کاي مربع 

(Chi-Square(تي مستقل ،)T-Independent( و تحلیل واریانس یک طرفه )ANOVA )

 .شدتعیین

 نتایج
هوشي کالمي، عملي و کلي در گروه ناامن غذایي بدون گرسنگي به ترتیب میانگین ضریب 

بود که از میانگین ضریب هوشي کودکان در  84/100±04/11و  56/12±94/102، 24/13±75/98

بودن  شغل سرپرست خانوار )کارمند بودن(، شاغلضریب هوشي با  تر بود.گروه امن غذایي، پایین

ارتباط  و مادر، شخصي بودن مسكن و وضعیت اقتصادي خوب مادر، تحصیالت باالتر سرپرست

 داشت. معني داري

 ینتیجه گیر

امنیت غذایي از طریق تاثیر بر تغذیه و به عنوان یک فاکتور استرس زایي که کل خانواده را درگیر  

 .موثر است کند، بر ضریب هوشيمي

 کلمات کلیدی 

 ضریب هوشي، امنیت غذایي، کودکان 

 .این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد :پی نوشت
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 مقدمه

مردم در تمام  تمام يو اقتصاد يكیزیف يدسترس -امنیت غذایي

 -فعال و سالم يزندگ کی يبرا يکاف یيها به مواد غذازمان

یكي از چندین شرط الزم براي سالمتي و تغذیه سالم جمعیت 

کند که امنیت غذایي خانواده وقتي تامین فائو بیان مي .(1است )

که: خانواده براي حدود یک سال آینده دسترسي به د شومي

 هايو متنوع از مواد غذایي ایمن براي رفع نیاز مقدار کـافي

سرانه سبد غذایي  باشد؛ در خانواده اعضـاي خـود داشـته

بـراي افـراد  انتخاب و تهیه شود؛ خـانواده بـه صـورت صـحیح

طبخ  خانواده به صورت صحیح خـانواده کـافي باشـد؛ و غـذاي

-ها و اندامو صحیح به سلول شود تا عناصر و مواد غذایي سالم

 (.2) دهاي بدن برس

دهد که دستیابي نامطمئن به مواد غذایي هنوز شـواهد نشان مي

 اي ازبـا طیـف گسـتردهو یكـي از مشكالت مهم جهـاني اسـت 

 (. مفهوم3) پیامدهاي سوء تكاملي و بهداشـتي مـرتبط اسـت

 پیشرفت و ماندن زنده براي الزم ذهني هايتوانایي شامل هوش

ضریب هوشي یا بهره هوشي یا  .(4باشد )مي هر محیط زیستي در

-مي 15و انحراف معیار  100، عددي با میانگین (IQ) هوش بهر

از تقسیم سن  یک نسبت است که (IQ)باشد. ضریب هوشي

آید. از این رو در به دست مي 100عقلي بر سن تقویمي ضربدر 

 %70رده بندي و تقسیم هوش، به صورت میانگین نزدیک به 

 %2داراي هوش باالتر از میانه،  %12مردم داراي هوش میانه، 

 (.5گیرند )افراد برگزیده را در برمي %1افراد باهوش و 

 ست:تعاریفي براي هوش مطرح شده ا

 هوش، نیروي تفكر و استدالل است. -

هوش، توانش رفتار خاص و موثر در اوضاع و موقعیت هاي  -

 تازه است.

هوش، استعداد شخصي براي درک جهان پیرامون و برآورده  -

 (.6ساختن انتظارات آن است )

اجتماعي در نمو شناختي  -نقش نسبي عوامل ژنتیكي و اقتصادي

اگرچه تنوع در هوش افراد  ه است.هنوز ناشناخته باقي ماند

ممكن است مربوط به عوامل ژنتیكي باشد، اما فاکتورهاي 

هاي ضریب هوشي ترین تعیین کنندهاجتماعي مهم -اقتصادي

ترین مدرک براي وراثت پذیري (. قوي7دوران کودکي است )

اي بود که بر روي دوقلوها انجام شد و ضریب هوشي مطالعه

ریب هوشي دوقلوهاي همسان در مقایسه مشاهده شد شباهت ض

محققان برپایه شواهد . باشدبا دوقلوهاي غیرهمسان بیشتر مي

اند تقریبا نیمي از تغییرات در حاصل از خویشاوندي تخمین زده

تواند به ساختار ژنتیكي مرتبط باشد. از سوي ضریب هوشي مي

دیگر باتوجه به دیگر مطالعات صورت گرفته پیش بیني شده 

هاي محیط اجتماعي، نژاد، محرک -ست که جایگاه اقتصاديا

زیست و همچنین تشویق و توجه پدر و مادر سبب باالتر بودن 

(. همچنین کودکان در 8) شودضریب هوشي کالمي افراد  مي

تري نسبت به هاي محروم عملكرد شناختي ضعیفخانواده

-ن ميکردند، نشاهاي بهتر زندگي ميکودکاني که در خانواده

 (.7) دهند

به هرحال مطالعات اندکي در این زمینه بخصوص بین امنیت 

غذایي با ضریب هوشي در ایران وجود دارد. با شناخت این 

توان در جهت پیشرفت تحصیلي و کاري اقدامات ارتباط مي

 موثري به کار برد.

 روش کار

تحلیلي به منظور ارزیابي ارتباط وضعیت  -مقطعي این مطالعه

اجتماعي با  -غذایي خانوار و برخي عوامل اقتصادي امنیت

در کودکان پیش دبستاني شهر مشهد صورت  ضریب هوشي

اي خوشه -گرفت. شرکت کنندگان در این مطالعه به روش طبقه

-از بین پیش دبستاني 1395تا پایان مهر  1394شهریور  از ابتداي

بدین  هاي شهر مشهد بر اساس معیارهاي ورود انتخاب گردیدند.

منطقه براساس  5گانه شهر مشهد، 13صورت که از میان مناطق 

اي انتخاب شدند. در مرحله بعد اسامي و نمونه گیري طبقه

هاي این مناطق از سازمان بهزیستي اخذ شد. آدرس پیش دبستاني

اي گیري خوشههاي موردنظر نیز از طریق نمونهپیش دبستاني

-وارد مطالعه شدند. نمونه هاي الزمانتخاب و پس از هماهنگي

کودک در گروه ناامن  200گیري در این مطالعه تا زماني که 
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کودک در گروه امن غذایي که به لحاظ سني و  200غذایي و  

 جنسیتي با هم همسان شوند، ادامه داشت.

ساله متمایل به  6تا  4معیارهاي ورود به مطالعه شامل: کودکان 

-خاص، عدم ابتال به بیماري شرکت، عدم پیروي از رژیم غذایي

هاي حاد، مزمن یا مشكالتي که در طول دوران جنیني تا 

کودکي مي توانسته بر روي بهره هوشي کودکان تاثیر بگذارد 

مثل سیگاري بودن مادر، اختالل عملكرد تیرویید در مادر یا 

اطالعات دموگرافیک  شرکت کودک یا مصرف داروها. 

اعتبار سنجي شده  (USDA) کنندگان و پرسش امنیت غذایي

مصاحبه با والدین شرکت کنندگان  در این گروه سني توسط

 تكمیل گردید.  

هاي ویژگياجتماعی:  -ارزیابی ویژگی های اقتصادی

جمعیتي شامل سن مادر، بعد خانوار، تعداد فرزندان و نیز 

تحصیالت و جایگاه  مشخصات اقتصادي و اجتماعي شامل سطح

ادر، وضعیت تملک مسكن، وضعیت شغلي سرپرست و م

اطالعات عمومي با مصاحبه حضوري با  اقتصادي و پرسشنامه

مادر خانوار گردآوري شد. در مورد وضعیت اقتصادي تعداد 

قلم وسایل  9شدکه از بین این  اقالم موجود از والدین سؤال

زندگي )مبل، فرش دست باف، یخچال فریزر، ماشین لباسشویي، 

مایكروویو، کامپیوتر، اتومبیل شخصي و  ویي،ماشین ظرف ش

 3م را دارند. داشتن کمتر یا مساوي الاقمنزل شخصي( کدام 

عدد  6تا  4به عنوان وضعیت اقتصادي ضعیف،  مالعدد از این اق

 9تا  7از این اقالم به عنوان وضیعت اقتصادي متوسط و داشتن 

ته شد. در عدد به عنوان وضعیت اقتصادي خوب در نظر گرف

شد که یكي از  هتسمورد وضعیت تملک مسكن از والدین خوا

هاي ملک شخصي، اجاره یا رهن و زندگي با بستگان را گزینه

سطوح تحصیالت به صورت بیسواد، سوادخواندن  انتخاب کنند.

و نوشتن، سیكل، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و 

 اريگام تجزیه و تحلیل آمدسته بندي شد. در هندکترا 

تحصیالت "و  "دیپلم سیكل و" گروه دوبه  تحصیالت

تقسیم شد. وضعیت اشتغال سرپرست خانواده به  "دانشگاهي

صورت بیكار یا کارگر، کارمند و آزاد دسته بندي شد تقسیم 

شد. وضعیت اشتغال مادر به دو گروه خانه دار و شاغل تقسیم 

 شد.

 یتامن یتوضع یینتع براي تعیین وضعیت امنیت غذایی:

 USDAخانوار  یيغذا یتامن يایهگو 18از پرسشنامه  یيغذا

اه گذشته م12شد که وضعیت امنیت غذایي خانوار را در ستفاده ا

اي در مطالعه پرسشنامه ینا یرياعتبار و تكرارپذ د.کنبررسي مي

 یدهسنجوسط رامش و همكاران در شیراز صورت گرفت، که ت

 .(9) شده است

همه خانوارها  اول براي بخش. بخش است 2 يپرسشنامه دارا ینا

 یلسال تكم 18یرفرزند ز يدارا يخانوارها يو بخش دوم برا

 :مرحله است 3شود. امتیاز دهي به این پرسشنامه شامل يم

 ها به گزینه (0و 1)نمره يمثبت یا منف یازدادن امت- الف

 "هاي ه گزینهب USDAامنیت غذایي  يبراساس جزوه راهنما

تقریبا هر ماه  "و"بعضي اوقات درست  "،"اغلب اوقات درست 

( و به پاسخ هاي 1امتیاز مثبت ) نمره  "بله "و" هابرخي ماه "و"

امتیاز منفي ) نمره  "خیر" و "درست نیست "، "ماه 2یا  1تنها "

گویه مرحله  3ده، ( تعلق مي گیرد. در ابتدا براي فرد پاسخ دهن0

خانوار خوانده مي شود. چنانچه بر اساس گزینه انتخابي حتي  1

بزرگسال شده و  2مرحله  داراي یک امتیاز مثبت شد، وارد

 3حله، شرط ورود به مرحله امتیاز مثبت در این مر 1کسب 

 شود.بزرگسال مي

 یا نمره  حداکثر امتیاز- ب

حداکثر امتیاز این پرسشنامه هنگامي که هر دو بخش آن تكمیل 

 است . 18گردد، 

  يغذای یتامن یتوضع تعیین - ج

سب شده به طبقات امن غذایي، خانوارها بر اساس امتیازات ک

ناامن غذایي بدون گرسنگي، ناامن غذایي با گرسنگي متوسط و 

 شوند.امن غذایي با گرسنگي شدید دسته بندي مي نا

( WPPSI-R)آزمون هوشي وکسلر تعیین ضریب هوشی: 

هاي هوشي است. این آزمون یه صورت فردي ترین تستاز رایج

شود. و توسط آزمایش کننده متخصص و تعلیم دیده اجرا مي

، براي هوشبهر کالمي %97اعتبار این آزمون براي هوشبهر کلي
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اعتبار و . گزارش شده است %93و براي هوشبهر عملي  97% 

تكرارپذیري این آزمون نیز در کودکان ایراني سنجیده شده 

میزان  و با %88است و همبستگي آزمون با پیشرفت تحصیلي 

 (.14-13گزارش شده است ) %85بازآزمایي 

براي همه آنالیزهاي  (16)نسخهSpss  در این مطالعه از نرم افزار

آماري استفاده شد. نمرات به دست آمده از آزمون هوشي در هر 

و  (T-Independent) دو گروه به وسیله آزمون تي مستقل

توجه به مقایسه شدند. با   (ANOVA)تحلیل واریانس یكطرفه 

براي مقایسه دو به دوي  ANOVAمعني دار بودن آزمون 

استفاده شد. داده  (Turkey)از آزمون تعقیبي توکي ها گروه

هاي مختلف سني و هوشي نیز هاي طبقه بندي شده در گروه

ویتني  -و  من  (Chi-square) توسط آزمون مجذور کاي

(Mann-witney)  یان مورد مقایسه قرار گرفتند. براي ب

همبستگي میان متغیرهاي غیرنرمال با ضریب هوشي از آزمون 

هاي ( استفاده گردید. در تمام آزمونSpearmanاسپیرمن )

به عنوان سطح معناداري در نظر  05/0کمتر از  pآماري مقادیر 

 گرفته شد.

 نتایج

اي گویه 18امنیت غذایي  پرسشنامهبراساس  ،حاضر در مطالعه 

USDA، 200  کودک در  200گروه امن غذایي و کودک در

به  1اعضاي هر گروه به صورت قرار گرفتند.  گروه ناامن غذایي

 1از نظر سن و جنس همسان سازي شدند. جدول شماره 1

اطالعات دموگرافیک شرکت کنندگان در گروه امن غذایي و 

ناامن غذایي را  نمایش مي دهد. میانگین سن کودکان در گروه 

 سال و در گروه ناامن غذایي 24/5±67/0امن غذایي 

سال بود که اختالف معني داري با هم نداشتند. در  71/0±26/5

پسر قرار داشتند درحالي که  94دختر و  106گروه ناامن غذایي 

پسر بودند که به لحاظ آماري با  86دختر و  114در گروه امن 

 هم تفاوت معني داري نداشتند.

 ي بدست آمده است.ویتن -نتایج حاصل از آزمون من
ضریب هوشي شرکت کنندگان در دو گروه  2 جدول شماره 

میانگین ضریب  دهد.امن غذایي و ناامن غذایي را  نمایش مي

هوشي در گروه امن غذایي در مقایسه با گروه ناامن غذایي به 

 داري باالتر بود.طور معني

 

 

 وح وضعیت. میانگین و انحراف معیار ضریب هوشي برحسب سط2جدول 

  امنیت غذایي

 میانگین و انحراف معیار اطالعات دموگرافیک برحسب سطوح وضعیت امنیت غذایي .1جدول

 متغیر

 

 امن غذایي

 انحراف معیار ±میانگین          

 ناامن غذایي

 انحراف معیار ±میانگین        

 

P value 

 67/0 26/5± 71/0 24/5 ± 67/0 سن کودک)سال(

 54/0 9/32±75/3 5/32±42/3 سن مادر)سال(

 001/0 75/3 ± 69/0 41/3 ± 57/0 اعضاءخانوار)نفر/عدد( 

 001/0 67/1± 58/0 41/1 ± 56/0 تعداد فرزندان)نفر/عدد(

 001/0 57/98 ±24/13 58/113 ±52/13 ضریب هوشي کالمي

 001/0 94/102 ±56/12 76/116 ±91/11 ضریب هوشي عملي

 001/0 84/100 ±04/11 20/116±67/10 ضریب هوشي کلي
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 حاصل از آزمون تي مستقل بدست آمده است 2جدول نتایج  

 (.05/0pنشان مي دهد ضریب هوشي با تعداد خانوار و تعداد فرزندان همبستگي معني داري دارد )   3نتایج حاصل در جدول 
 مورد مطالعه با ضریب هوشي کودکانارتباط متغیرهاي جمعیتي خانوارهاي  -3جدول 

 ضریب همبستگي

 

 ضریب هوشي عملي ضریب هوشي کالمي متغیر
 ضریب هوشي

 کلي

 001/0 001/0 001/0 اعضاء خانوار)نفر(             

 001/0 001/0 001/0 تعداد فرزندان)نفر(               

 نتایج حاصل، از آزمون همبستگي اسپیرمن بدست آمده است.

د که میانگین ضریب دهنشان مي 4نتایج موجود در جدول 

                هوشي در دو جنس تفاوت آماري معني داري نداشت

 (05/0p) . ضریب هوشي در کودکاني که سرپرست خانوار

کارمند و مادر شاغل بود باالتر بود. از سویي کودکاني که سطح 

تحصیالت والدینشان در سطح دانشگاهي بود در مقایسه با 

ري داشتند. همچنین شخصي بودن سایرین ضریب هوشي باالت

مسكن و قدرت اقتصادي باالتر با ضریب هوشي کودکان رابطه 

هاي مستقیم داشت. افرادي که روغن مایع به جاي انواع روغن

جامد و هیدروژنه مصرف کرده بودند داراي ضریب هوشي 

 (.05/0p) باالتري بودند 

 هاي مورد مطالعه با ضریب هوشي کودکاناجتماعي خانوار -ارتباط ویژگي هاي اقتصادي-4جدول

 اپارامتره
 ضریب هوشي کالمي

 انحراف معیار±میانگین

 ضریب هوشي عملي

 انحراف معیار ±میانگین 

 ضریب هوشي کل

 انحراف معیار ±میانگین

 جنس

 07/108±00/13 85/109±16/13 09/105±57/15 پسر

 89/108±54/13 85/109±76/14 87/106±12/15 دختر
*p 249/0 997/0 538/0 

 وضعیت اقتصادي

 45/91±83/10 36/95±40/12 50/88±23/12 ضعیف

 27/104±91/10 42/106±80/12 62/101±98/12 متوسط

 17/119±95/9 55/118±67/11 17/117±75/12 خوب

P** 001/0 001/0 001/0 

طبقه شغلي 

 سرپرست

 85/98±46/11 99/101±73/13 79/95±35/12 بیكار/کارگر

 55/116±42/10 88/115±84/11 07/115±56/13 کارمند

 80/109±56/11 40/111±01/13 96/106±41/13 آزاد

P** 001/0 001/0 001/0 

 طبقه شغلي مادر

 76/106±69/12 38/108±75/13 19/104±62/14 خانه دار

 52/118±25/12 18/118±87/12 73/116±63/14 شاغل

P* 001/0 001/0 001/0 

حصیالت سطح ت

 سرپرست

 89/102±45/11 31/105±16/13 09/100±42/13 سیكل/دیپلم

 42/118±16/10 82/117±86/11 60/116±58/12 دانشگاهي

P* 001/0 001/0 001/0 

سطح تحصیالت 

 مادر

 68/101±40/11 31/104±83/12 77/98±55/13 سیكل/دیپلم

 70/114±78/11 86/114±22/13 68/112±79/13 دانشگاهي
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 P* 001/0 001/0 001/0 

وضعیت تملک 

 مسكن

 15/116±49/11 82/115±94/12 45/114±45/13 ملكي

 50/104±01/12 14/107±12/13 28/101±08/14 رهن/اجاره

 87/99±73/10 89/101±19/13 63/97±88/12 در برابر خدمت/رایگان

P** 001/0 001/0 001/0 

روغن 

 مصرفي

 59/113±11/11 21/114±47/12 21/111±58/13 روغن مایع

 23/97±52/10 13/100±43/12 64/94±61/12 روغن جامد

P* 001/0 001/0 001/0 

 * : نتایج حاصل، از آزمون تي مستقل بدست آمده است.
ها از آزمون تعقیبي توکي دوي گروه با توجه به معنادار بودن آزمون، براي مقایسه دو به نتایج حاصل، از آزمون تحلیل واریانس یكطرفه به دست آمده است. **: 

 استفاده شده است.

 

 بحث 

ارتباط بین وضعیت امنیت غذایي مطالعه حاضر با هدف بررسي 

هاي جمعیت شناختي با ضریب هوشي خانوار و برخي ویژگي

ترین یافته در این مطالعه .  مهمanکودکان پیش دبستاني انجام 

ارتباط معني دار بین وضعیت امنیت غذایي و ضریب وجود 

 باشد.هوشي کودکان پیش دبستاني مي

در این مطالعه میانگین ضریب هوشي کودکان داراي سرپرست 

کارمند و همچنین کودکان مادران شاغل در مقایسه با سایر 

همسو با این یافته مطالعات پیشین نیز ارتباط بیشتر بود. ها گروه

ین جایگاه شغلي والدین و سطح ضریب هوشي داري بمعني

اي که توسط درستي اگرچه مطالعه (.11،8مشاهده نمودند )

انجام شد، تنها بین شاغل بودن مادر و ضریب  مطلق و همكاران

علت این . (8) هوشي کودک ارتباط معني دار مشاهده نمود

ي فرد کارمند داراتوان اینگونه توجیه کرد که مشاهده را مي

 کارگر روز مزدیا  كاربی اما فردد، باشيدرآمد ثابت م کی

غذا  دیقدرت خر داراي درآمد ثابت و مشخصي نبوده، در نتیجه

 (.7) شودياز او گرفته م

نتایج مطالعه حاضر ارتباط معني دار و معكوسي را بین بعد 

خانوار و تعداد فرزندان با ضریب هوشي نشان داد. همسو با این 

لو  و همكاران نشان دادند که با افزایش تعداد شامها، یافته

یابد. خانوار، میزان ضریب هوشي در کودکان کاهش مي

هاي پرجمعیت با کودکان در خانواده دهد کهمطالعات نشان مي

فاصله سني کم در فرزندان، بدلیل نبود فضاي کافي و پایین 

بودن سطح تحصیالت و درآمد والدین، امكان کمتري براي 

 (. 10ش و شكوفا شدن استعدادها را خواهند داشت )پرور

در بررسي حاضر ضریب هوشي کودکان با والدین تحصیل 

کرده نسبت به والدین کم سواد، بیشتر بود. در راستاي این نتایج 

 مطالعات متعدد نیز نتایجي مشابه به دست آوردند

رسد تحصیالت والدین از دو راه مي به نظر(. 18،14،13،11)

تواند بر ضریب هوشي کودک ت و فاکتورهاي محیطي ميوراث

دهد که ضریب نتایج مطالعات نشان مي(. 14تاثیرگذار باشد )

تواند به عنوان هوشي مادران و سطح تحصیالت آنان مي

ساله  5بیني ضریب هوشي کودکان فاکتوري مستقل در پیش

و همكاران نشان دادند که تحصیالت   Alati R(. 15باشد )

تغییرات در ضریب هوشي کودکان را توجیه نماید   %19دین وال

دار در مطالعه حاضر و مشـاهده ایـن ارتبـاط معنـي(. 16)

تواند به این علت باشد کـه در سطوح تحصیلي مطالعات فوق مي

پایین میزان آگـاهي، نگـرش و عملكـرد والدین در مورد 

تواند منجر مي بوده و ایـن امر اي فرزندان ضعیفوضعیت تغذیه

کمـا ایـن کـه ، به سوء تغذیه و ناامني غذایي در آن خانوار گردد

اجتماعي  -تحصـیالت بـاال بـه نـوعي بـا وضـعیت اقتصادي

و در نتیجه باالتر و توان بیشتر خـانوار بـراي تـأمین امنیت غذایي 

 .(3ت )مرتبط اسضریب هوشي باالتر 

ریب هوشي کودکان با ضنتایج مطالعه حاضر نشان داد که 

وضعیت  .داري داردقدرت اقتصادي خانوار ارتباط معني
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اي، دورسر، اقتصادي اجتماعي تعیین کننده وضعیت تغذیه 

(. 17تكامل مغز، ضریب هوشي و پیشرفت تحصیلي است )

اند که حتي کودکان دو ساله با پیش زمینه مطالعات نشان داده

ایین تري در آزمون هاي اقتصادي اجتماعي پایین، امتیازات پ

توان گفت (. در توجیه این امر مي18گیرند )استاندارد هوش مي

 نهیدر زم يشتریبهتر حق انتخاب ب وضع اقتصاديبا  يخانوارها

دسترسي بیشتر به و و با افزایش قدرت خرید  غذا دارند هیته

خود راصرف  از درآمد يشتریتوانند درصد بيمموادغذایي 

اي تامین نیازهاي تغذیهند و در نهایت با کنخوراک نهیهز

  (.19) ها شوندکودکان باعث ارتقاي ضریب هوشي آن

ضریب هوشي در گروه ناامن غذایي به طور در مطالعه حاضر 

باشد. همسو با این تر از گروه امن غذایي ميداري پایینمعني

را  و همكاران نشان دادند کودکاني که ناامني غذایي 1دَنیل، یافته

اند نسبت به همساالنشان، داراي ضریب هوشي تجربه کرده

تري بودند. به طور کلي عدم کفایت غذایي خانوار پایین

اجتماعي و یادگیري دارد  -پیامدهاي منفي بر فرآیندهاي رواني

تر، انرژي بیشتر و مواد مغذي کمتري دارند؛ غذاهاي ارزان (.20)

تر و انرژي کمتر گران در حالي که غذاهاي با موادمغذي بیش

این رابطه معكوس بین قیمت و کیفیت . (21)تر هستند قیمت

غذاها علت کمبود موادمغذي در همه سنین پیشنهاد شده است 

(22.) 

هاي مطالعه حاضر، هاي موجود یكي از محدودیتدر تفسیر یافته

توان تشخیص داد که ماهیت مقطعي مطالعه است. بنابراین نمي

-ي خانوارها موقتي و یا مزمن بوده است. پیشنهاد ميناامني غذای

شود در مطالعات بعدي مساله ژنتیک و وراثت نیز در رابطه با 

ضریب هوشي در نظر گرفته شود. همچنین تغذیه در دوران 

تواند نقش موثري در بهره شیرخوارگي و اوایل زندگي مي

ا هوشي کودک داشته باشد، به همین دلیل مدت زمان تغذیه ب

شیر مادر، وزن هنگام تولد و طول دوران بارداري نیز بهتر است 

 در نظر گرفته شود.

 

                                                           
1 Daniel W.Belsky   

 نتیجه گیری
امنیت غذایي از طریق تاثیر بر تغذیه و به عنوان یک فاکتور 

کند، بر ضریب هوشي زایي که کل خانواده را درگیر مياسترس

 .موثر است

 تشکر و قدردانی

ه دوره کارشناسي ارشد رشته علوم این مقاله برگرفته از پایان نام

تغذیه مي باشد که در دانشگاه علوم پزشكي مشهد انجام شد. از 

همكاري تمامي اساتید محترم گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشكي 

 شود.مشهد قدرداني مي
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 Abstract 

Introduction: Food insecurity is one of the categories that has a serious 

impact on nutritional status. Intelligence quotient is an indicator of one's 

efficacy. Yet, limited studies have been conducted about food security 

status and socioeconomic factors associated with children's Intelligence 

quotient (IQ). The current study aimed to investigate the relationship of 

household food security status and some socioeconomic factors with 

children Intelligence quotient (IQ) in Mashhad.  

Materials&Methods: In this descriptive cross-sectional study, 18-item 

USDA food security questionnaire, 200 children in the food secure group 

and 200 children in the food insecure group were included. The members 

of each group were matched 1 to 1 in terms of age and 

gender..Children’s age group was 4-6 years old, 18-item Food Security 

(USDA) and General information Questionnaires were completed 

through interview with mothers. The relationship between qualitative 

and quantitative variables with Intelligence quotient (IQ) was determined 

by Chi-square, T-independent and one-way ANOVA. 

Results: The mean scores of verbal, performance and total IQs in food 

insecure group without hunger were respectively 98.75±13.24, 

102.94±12.96 and 100.84±11.04, which were lower than mean of 

children's IQ in the food secure group (p<0.05). Also, there were 

significant differences between two groups in variables of head of 

household's occupation, mother's occupation, level of father's education, 

level of mother's education, the status of housing ownership and the 

economic situation. 
Conclusion: Food security is effective on Intelligence quotient (IQ) 

through its impact on nutrition and as a stress factor that affects the 

entire family. 
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