
68  - 68ثزرطی اثز اضبفّ ٔسٌ ٔ الغزی ثز طٍ يُبرک در دختزاٌ َٕجٕاٌ يذارص راًُْبیی کیش در طبل تحصیهی : عُٕاٌ   

يتعذدي يي تٕاَُذ در . عٕايم. شزٔع لبعذگي یكي اس پذیذِ ْبي يٓى در يزاحم تكبيم جُض يَٕث يحظٕة يي شٕد :  يمذيّ ٔ ْذف

 كّ اس جًهّ ایٍ عٕايم يي تٕاٌ ثّ ٔضعیت التصبدي، اجتًبعي ٔ فزُْگي خبَٕادِ گذار ثبشُذأنیٍ لبعذگي تبثیز  تعییٍ طٍ شزٔع

يطبنعبت َشبٌ يي دُْذ دختزاٌ چبق سٔدتز اس دختزاٌ الغز ثّ طٍ شزٔع أنیٍ لبعذگي  ْب ٔ َیش چگَٕگي تغذیّ آَٓب اشبرِ ًَٕد

: ٔ ْذف کبرثزدی ایُکّ . فّ ٔسٌ ٔالغزی ثز طٍ يُبرک اطت تعییٍ طٍ يتٕطط يُبرک ٔ تعییٍ تبثیز اضب: ْذف کهی . ذ رطُ يي

.ارائّ پیشُٓبدْب ثز حظت یبفتّ ْب ثّ يظئٕنیٍ ثزای ثٓجٕد ٔضع تغذیّ َٕجٕاَبٌ دختز جشیزِ کیش اطت   

اًُْبیی در ایٍ تًبيی داَش آيٕساٌ دختز يذارص ر. يمطعی اطت  –تحهیهی  –ایٍ يطبنعّ اس َٕع يطبنعّ تٕصیفی : يٕاد ٔ رٔشٓب  

اثشار يٕرد اطتفبدِ پزطشُبيّ ثٕد کّ اطالعبت يزثٕط ثّ تٍ طُجی . َفز ثٕد   866کیش ثذٌٔ ًََّٕ گیزی اَتخبة شذَذ کّ تعذادشبٌ 

     کبی  –اَحزاف يعیبر  –ثزای ارائّ یبفتّ ْب اس آيبر تٕصیفی ٔ آسيَٕٓبی يیبَگیٍ . ثب يشبْذِ يظتمیى ٔ ثب اَذاسِ گیزی تعییٍ شذ 

يیجبشذ                      CDC 2000 – EPIINFO 2000 – SPSS(11.5 ) اطکٕئز اطتفبدِ شذ َزو افشارْبی يٕرد اطتفبدِ               

        

  13.36طبل ٔ يیبَگیٍ طٍ داَش آيٕساٌ    18.61ثز اطبص دادِ ْبی آيبری ثذطت آيذِ اس يطبنعّ يیبَگیٍ طٍ يُبرک : یبفتّ ْب  

ثٕدَذ ٔ  1اس داَش آيٕساٌ الغز% 8.4  .طبل را داشتُذ   18طبل ٔ حذاکثز    11آيٕساٌ دارای حذالم طُی   داَش. طبل ثٕد 

يُبرک سٔدرص طجك )  طبل يُبرک شذِ ثٕدَذ 18 کًتزاس اس داَش آيٕساٌ در طٍ% 14.1ثٕدَذ  2دارای اضبفّ ٔسٌ% 84.2

يُبرک شذِ ثٕدَذ طبل ٔ ثبالتز 18ثمیّ داَش آيٕساٌ در طٍ % 4..6ٔ  (تعبریف يٕجٕد در يمبالت  

ٔ  يعُی دار آَبنیش دادِ ْب ثب اطتفبدِ اس آسيٌٕ کبی دٔ َشبٌ داد ثیٍ اضبفّ ٔسَی ٔطٍ يُبرک ارتجبط آيبری: ثحث ٔ َتیجّ گیزی  

اضبفّ ٔسَی طجت يُبرک  يعُی کّ  یٍ ذثذارد  َٔجٕد  آيبری ارتجبط ْیچ دارد در حبنیکّ ثیٍ الغزی ٔ طٍ يُبرک ٔجٕديعکٕطی 

.  سٔدرص در ایٍ گزِٔ اس جًعیت يٕرد يطبنعّ َشذِ اطت   

          -الغزی  –اضبفّ ٔسٌ  –طٍ يُبرک : ٔاژگبٌ کهیذی 
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ًَبیّ تٕدِ ثذٌ ثزای طٍ   2کًتز اس صذک : الغز     

2
ًَبیّ تٕدِ ثذٌ ثزای طٍ  62ثیشتز یب يظبٔی صذک : اضبفّ ٔسٌ    


