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 چکیده:

دانشیوییان رتی ه ییا  پیتی ی و      .کنی  یمی تغذیه نقش اساسی در سالمت جسمانی و روانیی ایا      :مقدمه

ی ف ا  این تاد ااتن .  مم ن است کم رکار  و تحصیلی در ایمارس ان پر اس رس پیراپیت ی اه علت ترایط 

 .و فعالیت ا نی می اات ردن صبحانه، مقادیر مییه و سبی  خی ااارتباط تادکامی  تحقیق ار یاای

 علییم  دانشیااه  دانشیوییان  ا  تمامی مقطعی انوام ت . صیرتاهاین پژویش مب نی ار وب اید که  روش کار:

 مطالعه وارد که دعیت ت ، (االینی و کارور   وییاندانش یرا غاه یعنی) دات ن  نظر  کالس که قیوین پیت ی

تیادکامی، مصیرف صیبحانه،     ییر  گان ا ه تامل آن سؤاالتپرسشنامه آنالین را که  نفر 145یتدرنهاتین ، که 

. پیردا    ، ت مییل کردنی   داج ماعی ایی  –مشخصات دمیگرافیک و وضعیت اق صاد   ینیمچنمییه و سبی  و 

 انوام ت . اا اس فاده ا  آ مین آنالیی کیواریانس  SPSS  22افیارمنراطالعات اا اس فاده ا  

ایش ر، مقادیر ایش ر مییه و سبی  ارتباط مثبت ایا تیادکامی   غذایی   یاوع هخیردن صبحانه، تع اد  :هایافته

فعالیت ا نی، نبید اسی رس   . (040/0،  00/0، 000/0،  005/0 کم ر مساو  یا اه ترتیب Pvalue) تتدا

جنسیت،  کهیدرحالنشان داد  دار یمعناج ماعی اا تادکامی رااطه  –و وضعیت اق صاد  ، سنماه گذت ه 6ر د

 ن اتت. دار یمعنسال تحصیلی رااطه وضعیت وضعیت اس عمال دخانیات، تاخص تیده ا ن، سالم ی، 

 ،کردن یم  رو انه مصرف واح  مییه و سبی 8، ایش ا  خیردن یمصبحانه  یررو دانشوییانی که  :گیرییجهنت

 .نمیرات تیادکامی ایاالتر  داتی ن     داتی ن   وضعیت اق صاد  اج ماعی ااالتر  یمچنین کافی و فعالیت ا نی 

الای  غذایی سالم  ی اا تادکامی ایش ر ارتباط داتت و دانشوییان اای  اه پیرو  ا  انااراین الای  رف ار اه ات

 و ور   منظم تشییق تین .

 یناخی ، رژیم غذایی، تادکامی، صبحانه، مییه و سبی ، تغذیه، رضایت ا   ن گی :کلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 


