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  مجله علمی پژوهشی دانشگاه علـوم پزشکی زنجـــان
  36 تا 30، صفحـات 1384، پاییز 52، شمـاره 13دوره 

 

دختر آموزان  دانش)  بدنی ي ن، قد و شاخص تودهوز(هاي تن سنجی  بررسی شاخص
  1383- 84ان، سال زنجــایی مدارس راهنم

  ***، دکتر نورالدین موسوي نسب ** ، دکتر فریبا صحبتلو*زاده دکتر مجید ولی
  mvalizadeh47@yahoo.com  دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پزشکی:ي مسئول نویسنده

  20/10/84:      پذیرش28/9/84: دریافت
 

  چکیده
با . باشد ي ارزیابی آن می ترین وسیله ترین و مطمئن گیري قد و وزن ساده ي تندرستی کودکان و اندازه     ترین نشانه   رشد طبیعی مهم  : زمینه و هدف  

ان مـدارس  آمـوز  در دانـش ) ي بـدنی  وزن، قـد و شـاخص تـوده   (سنجی  هاي تن ي حاضر با هدف تعیین شاخص    توجه به اهمیت مسئله، مطالعه    
  .  طراحی و اجرا شد1383 ـ 1384ي شهر زنجان در سال تحصیلی  راهنمایی دخترانه

قد .  مدرسه انتخاب شده بودند، انجام گرفت10اي از   دانش آموز که به روش تصادفی خوشه 1010ي مقطعی بر روي       این مطالعه : روش بررسی 
 و Excelاطالعـات بـا اسـتفاده از نـرم افزارهـاي      .  محاسبه گردیـد (BMI) بدنی ي گیري و سپس شاخص توده و وزن به روش استاندارد اندازه  

SPSSدو تجزیه و تحلیل شدند هاي آماري تی و کاي  و آزمون.  
   درصـد زیـر صـدك    3/7 و 5/10 دانش آموز دختر مقطع راهنمایی نشان داد که قد و وزن گروه مورد مطالعـه بـه ترتیـب    1010 بررسی   :ها  یافته

 تقریباً منطبق BMI قرار داشت، ولی صدك پنجم NCHS 95 درصد باالتر از صدك 5/4 و 6/0چنین    و هم ) NCHS( آمار سالمتی     مرکز ملی  5
 درصد افـراد کوتـاه قـد از    P= .(5/13 0001/0( چاق بودند  آنان درصد8/3قد، الغر و   درصد از افراد کوتاه7/21.  بود NCHSبر صدك پنجم

  ). P=003/0(دار بود  بودند که این اختالف از نظر آماري معنیزنجان ي دو آموزش و پرورش   ناحیه درصد از8/7ي یک و  ناحیه
 اسـت  NCHSدهد که قد و وزن نوجوانان کشور ما کمتر از معیارهـاي    نتایج این تحقیق و سایر مطالعات در سطح کشور، نشان می:گیري  نتیجه

قـد   وزنـی و کوتـاهی   ي ایران شیوع کم  براي جامعهNCHSین وجود در صورت استفاده از منحنی   با ا . باشد  ها چشمگیر نمی    که البته این تفاوت   
  . شود بیش از حد تخمین زده می

  (NCHS)، مرکز ملی آمار سالمتی (BMI)ي بدنی  کوتاهی قد، چاقی، الغري، شاخص توده: واژگان کلیدي
 

  مقدمه
بتـدا  براي تعریف بیماري یا حاالت غیر طبیعـی بایـستی ا          

وضعیت طبیعی یـا نرمـال را شـناخت، در بـسیاري از مـوارد              
ــانگین یــک متغیــر در یــک   ــا شــناخت می   وضــعیت نرمــال ب

   باشـد، بنـابراین حـد طبیعـی           انحـراف معیـار مـی      2±جامعه  
  ایـن موضـوع    . توانـد متفـاوت باشـد       در جوامع مختلـف مـی     

  در حـال حاضـر در   . کنـد  در مورد قد و وزن نیـز صـدق مـی         

ــه ــافه  ي  جامع ــا اض ــود ی ــوارد کمب ــشخیص م ــراي ت ــا ب   ي  م
  هاي جوامع غربـی بـه خـصوص          وزن و کوتاهی قد از منحنی     

و ) National Center for Health Statistics [NCHS](آمریکا 
شود که با توجـه      استفاده می  (WHO)سازمان جهانی بهداشت    

هاي ژنتیکی و محیطی از جمله وضعیت تغذیه، ایـن     به تفاوت 
از این رو شناخت وضعیت . ممکن است صحیح نباشداستفاده 

  اي جهـت تعیـین مـوارد طبیعـی و غیـر طبیعـی از        هر جامعـه  

   متخصص غدد درون ریز، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان*
   پزشک عمومی**

  دکتراي آمار حیاتی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان ***
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داشتن استانداردهاي رشد بـراي هـر       . اولویت برخوردار است  
ي وضـعیت ســالمت و   کـشور الزم اسـت و مــشخص کننـده   

رشـد بـارزترین شـاخص سـالمتی و         . اقتصاد آن جامعه است   
ور به خصوص جوامع در حال توسعه       ي کودکان هر کش     تغذیه

ي نوزادي، ابتداي کودکی و       مشخصات رشد در دوره   . باشد  می
. نوجوانی اهمیت بیشتري نسبت بـه سـایر مقـاطع سـنی دارد            

ي ژنتیکی به عوامـل خـارج و       رشد و نمو انسان در یک زمینه      
ي کودکان در یـک سـن         بنابراین همه . داخل بدن بستگی دارد   

از سـوي دیگـر    . رسند   معین از رشد نمی    ي  مشابه به یک نقطه   
هاي رشد در هر مرحله از زنـدگی تنهـا    خصوصیات و ویژگی  

  ).1ـ4(باشد  دار می براي آن مرحله و در آن مقطع سنی معنی
ي مشخصی از تغییرات فیزیکی، فیزیولـوژیکی،      نوجوانی دوره 

افتد و     بلوغ اتفاق می    در این دوران،  . رفتاري و اجتماعی است   
ي جنسی منجر به تمایز کامـل پـسر و دختـر از             ثانویه صفات

ي بزرگـسالی   یکدیگر شده و قد و ترکیب نهایی بدن در دوره         
ي نوجــوانی  دوره). 5(گــردد  طــی ایــن دوران مــشخص مــی

است که در آن فرد به بلوغ جنسی و فکري دست پیدا  اي  دوره
 درصد وزن بزرگسالی 50 درصد قد و 20عالوه بر آن . کند می

مطالعات متعـددي در نقـاط   ). 5(شود   طی این دوره کسب می    
مختلف کشور در مقاطع سنی مختلف انجام شده، اما با توجه           
به این که براي تعیـین معیارهـاي رشـد قـد، وزن و شـاخص          

 در شـهر زنجـان،   (Body Mass Index [BMI])ي بـدن   تـوده 
 اي انجام نشده است، این تحقیق جهت تعیین معیارهاي        مطالعه

هاي تن سـنجی در دختـران راهنمـایی     طبیعی رشد و شاخص 
  . انجام شد1383ـ84شهر زنجان در سال تحصیلی 

 
  روش بررسی 

  آمــوز دختــر   دانــش1010ایــن تحقیــق مقطعــی بــر روي 
اي انتخاب شـده   که به صورت تصادفی خوشهمقطع راهنمایی   

ي راهنمایی     مدرسه 10گیري    جهت نمونه . بودند، انجام گرفت  
ي دو آمـوزش       مدرسه از ناحیه   5ي یک و      درسه از ناحیه   م 5(

بـه روش تـصادفی انتخـاب شـدند و از هـر             ) رورش زنجان پ
ابـزار  .  دانش آموز انتخاب شـدند     100مدرسه به طور متوسط     

نامه، ترازو و متر پالستیکی       آوري اطالعات شامل پرسش     جمع
نامه توسـط   پس از توضیح و شرح موضوع تحقیق پرسش . بود

ــ ــه  پژوه ــد نمون ــل و وزن و ق ــژوهش   شگران تکمی ــاي پ ه
خصوصیات تن سنجی شامل وزن، . گیري و محاسبه شد     اندازه
  :گیري شد  به شرح زیر اندازهBMIقد و 

 با دقت   Seccaهاي پژوهش با استفاده از ترازوي         توزین نمونه 
 کیلوگرم با حداقل لباس و بدون کفش انجام شد که پـس   5/0

. ي استاندارد کنتـرل شـد   ترازو با وزنهگیري   بار وزن10از هر   
ي    بـا وزنـه    Seccaي تـرازوي      پایایی ابـزار از طریـق مقایـسه       

گیري قد توسط متر پالستیکی متـصل         استاندارد تعیین و اندازه   
هـا بـدون کفـش و بـا پـاي بـه هـم         نمونه. به دیوار انجام شد  

چسبیده در حالی که زانوها، لگن، شانه و پشت سر در امتـداد         
ط عمودي و سر راست و بازوها به طور آزاد در طرفین  یک خ 

قرار داشت، در برابر متـر پالسـتیکی متـصل بـه دیـوار قـرار                
ي قـد     پس از مماس کردن گونیا با فرق سر، اندازه        . گرفتند  می

اطالعـات بـه    . گردیـد   متر تعیین و ثبت می       سانتی 5/0با دقت   
ــاي     ــرم افزاره ــک ن ــه کم ــده ب ــت آم  و SPSS و Excelدس

دو مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار            هاي آماري تی و کاي      مونآز
  .گرفتند

 
  ها یافته

آموز مورد مطالعه قرار گرفتنـد         دانش 1010در این مطالعه    
 درصد 2/52ي یک و  آنان از ناحیه)  نفر483( درصد 8/47که  

ي دو آمـوزش و پـرورش شـهر زنجــان     از ناحیـه )  نفـر 527(
 سـال بـود کـه    5/14 تـا  12سن افراد مورد مطالعه بین      . بودند

و کمتـرین   )  نفـر  241 (13بیشترین فراوانی مربـوط بـه سـن         
طور که در جدول   همان.  سال بود  5/14فراوانی مربوط به سن     

 BMIشود میانگین و انحراف معیار وزن، قد و  مشاهده می) 1(
  . یابند هاي پژوهش با باال رفتن سن افزایش می نمونه
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  مربوط به سن)  درصد1/15(قد اهی ـراوانی کوتــبیشترین ف
   به تفکیک سن در(BMI)ي بدنی  هاي تن سنجی وزن، قد و شاخص توده میــانگین و انحراف معیار شاخص: 1جدول 

  1383ـ 84 دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی، زنجان 
  شاخص  )کیلوگرم بر متر مربع(ي بدنی   شاخص توده  )متر سانتی(قد    )کیلوگرم(وزن 

   میانگین±انحراف معیار    میانگین±انحراف معیار    میانگین±انحراف معیار   )سال(سن 
12  57/8 ± 91/42  44/6 ± 75/150  17/3 ± 80/18  
5/12  96/9 ± 15/44  73/6 ± 24/152  85/3 ± 98/18  

13  65/8 ± 92/44  88/5 ± 89/152  06/3 ± 13/19  
5/13  67/9 ± 60/47  93/5 ± 06/155  48/3 ± 71/19  

14  69/9± 94/49  59/5 ± 36/156  37/3 ± 34/20  
5/14  67/10 ± 51/50  13/5 ± 02/156  04/4 ± 68/20  

  
)  درصـد 9/5( سال 12 و کمترین فراوانی مربوط به سن  5/14

شود با افزایش سن میزان  باشد و همان طور که مشاهده می       می
 درصد افـراد   5/13). 2جدول  (کوتاهی قد افزایش یافته است      

 درصد از ناحیه دو آمـوزش و        8/7ي یک و      قد از ناحیه  کوتاه  
الزم بـه ذکـر اسـت کـه وضـعیت اجتمـاعی              ( بودند پرورش

که این اختالف از    )  بهتر از منطقه یک است     2اقتصادي منطقه   
 درصـد   3/7در مجموع   ). =P 003/0(دار بود     نظر آماري معنی  

 درصـد   5/4و) الغـر  (NCHSافراد کمتر از صدك پنجم وزن       
بودنـد  ) چـاق  (NCHS بیشتر از صدك نود و پنجم وزن         افراد

مربوط بـه  )  درصد2/10(بیشترین فراوانی الغري    ). 2جدول  (

مربوط )  درصد 5/7( سال و بیشترین فراوانی چاقی       5/12سن  
 درصـد افـراد مـورد    5/10چنـین    هـم .  سال بـود   5/14به سن   

 درصـد  6/0و ) کوتاه قد (NCHSمطالعه کمتر از صدك پنجم    
 درصـد   7/21. بودنـد ) بلند قد  (NCHS از صدك پنجم     بیشتر

چـاق  )  نفـر 4( درصد   8/3از افراد کوتاه قد، الغر و       )  نفر 23(
  ). 3جدول ) (=P 0001/0(بودند 

داري  بین تحصیالت پدر و مادر با کوتاهی قد اخـتالف معنـی           
 ، در حـالی کـه در مـورد الغـري و      )=P 04/0(وجود داشـت    

  میـــانگین . د نداشـــتداري وجـــو چـــاقی اخـــتالف معنـــی
  . بود95/19 ± 40/3ي حاضر   در مطالعهBMIو انحراف معیار 

  
  1383ـ84توزیع فراوانی کوتاهی قد در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی، زنجان  : 2جدول 

    وضعیت قد
  بلند  طبیعی  کوتاه  )سال(سن 

  جمع

12  *)9/5 (12   )6/92 (187  )5/1 (3  )100 (202  
5/12    )5/9( 14   )1/89 (131  )4/1 (2  )100 (147  

13  )8/10 (26   )2/89 (215     )0 (0  )100 (241  
5/13  )6/12 (23   )4/87 (159     )0 (0  )100 (182  

14  )4/12 (23   )0/87 (161  )5/0 (1  )100 (185  
5/14      )1/15 (8  )9/84 (45     )0 (0          )100 (53  

  1010) 100(     6) 6/0(  898) 9/88(   106) 5/10(    جمع
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  . باشند گر درصد می اعداد داخل پرانتز بیان *
  
  

  1383ـ84توزیع فراوانی وضعیت وزن بر حسب قد دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی، زنجان : 3جدول 
    وضعیت قد

  بلند  طبیعی  کوتاه  وزن
  جمع

  74) 3/7(  0) 0(       51) 7/5(  23) 7/21(*  الغر
  891) 2/88(  5) 3/83(  807) 9/89(  79 )5/74(     نرمال
  45) 5/4(  1) 7/16(  40) 5/4(  4) 8/3(     چاقی
  1010) 100(     6) 100(   898) 100(   106) 100(       جمع

  . باشند گر درصد می  اعداد داخل پرانتز بیان*        
  

  ) 1(آمـوزان دختـر در نمــودار    دانــش وزن  وهـاي قـد   صـدك 
ي آماري ما   ي صدك پنجاهم با جامعه      سهمقای .ارایه شده است  

دهد صدك پنجاهم قد و وزن دختران راهنمـایی بـه             نشان می 
 کیلوگرم کمتر از صدك پنجاهم 31/1 سانتی متر و 4/3ترتیب 
ي آمـاري    جامعهBMIباشد و صدك پنجاهم       می NCHSقدي  

شـاخص   ام 50 کیلوگرم بر مترمربع کمتـر از صـدك   02/0ما  
  .باشد می NCHSي بدنی  توده

  ي آمـاري مـا بـه ترتیـب       جامعهBMIصدك پنجم وزن، قد و  
 کیلـوگرم بـر متـر مربـع     25/0متر و    سانتی 2/2گرم،     کیلو 3/2

  باشد   میBMI ،NCHS ام وزن، قد و 5کمتر از صدك 
  ي آمـاري     ام وزن و قد جامعه     95چنین صدك     هم). 2نمودار  (
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  )سال (سن

   ام قد دختران راهنمایی به تفکیک سن، 95 ام و 50 ام، 5صدك : 1نمودار 
   1383ـ84                                 زنجان 

 95متر کمتر از صدك        سانتی 3/5 کیلوگرم و    6/2ما به ترتیب    
بر اساس نتایج حاصل از پژوهش      .  است NCHSام وزن و قد     

 دختران راهنمـایی شـهر زنجـان تفـاوت     BMIصدك پنجاهم   
  .  نداردBMI ،  NCHS ام 50 صدك چندانی با

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )سال (سن
     ام،5 بـا صـدك   NCHS ام قـد و سـن   5ي صـدك   مقایـسه  : 2نمـودار  

  1383ـ84          قد و سن دختران راهنمایی به تفکیک سن، زنجان 
  

  بحث 
هـاي    حاکی از آن است که وزن و قـد گـروه          نتایج مطالعه 

   درصـد زیـر پنجمـین   5/10 درصـد و     3/7سنی مورد بررسی    

  
( قد 

نتی
سا

 
 )متر

  
( قد 

 تیسان
 )متر

 15     5/14      14     5/13      13     5/12     12 

15     5/14      14     5/13   13     5/12     12 

۱۲۰
۱۳۰
۱۴۰
۱۵۰
۱۶۰
۱۷۰

130 ام۹۵صدك ام۵۰صدك  ام۵صدك 

135

140

145

150

155
NC ام  ۵صدك   ام۵صدك  HS
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به طور متوسط صـدك پـنجم وزن و        . باشد   می NCHSصدك  
  متـر    سـانتی 3/2هاي سنی مورد بررسی به ترتیـب    قد در گروه  

ــد  2/2و  ــنجم وزن و ق ــر از صــدك پ ــوگرم کمت  NCHS کیل
ــودن شــاخص . باشــند مــی ــایین ب ــه علــت پ ــابراین ب   هــاي  بن

 ، در صـورت اسـتفاده از منحنـی       NCHSقد و وزن نسبت بـه       
NCHS     ي   شــیوع کــم وزنــی و کوتــاهی قــد در جامعــه  

ــد     ــد ش ــین زده خواه ــد تخم ــیش از ح ــذکور ب ــاري م   . آم
ــود و پــنجم جامعــه   ي آمــاري مــا کمتــر از صــدك  صــدك ن

   بـــود، از ایــــن رو در صــــورت  NCHSنـــود و پــــنجم  
ــی  ــهNCHSاســتفاده از منحن ــراي جامع ــذکور، شــیوع   ب   ي م

  ي   مطالعـه . دشـو   چاقی کمتر از حـد واقعـی تخمـین زده مـی           
حاضر نشان داد که بـین رشـد قـدي و وضـعیت اجتمـاعی ـ       

ــه ــصادي رابطـ ــی اقتـ ــی  ي معنـ ــود دارد و فراوانـ   داري وجـ
ــاعی     ــصادي اجتم ــعیت اقت ــا وض ــاطق ب ــد در من ــاهی ق   کوت

ي صدك پنجـاهم      مقایسه). =P 003/0(نامناسب، بیشتر است    
،  41 سال به ترتیب 14 و 13 ،   12آموزان در سنین      وزن دانش 

آموزان هم سن از  مقایسه با دانش کیلوگرم بود که در 49 و  44
به لحاظ ) 5) ( کیلوگرم5/45 و 44 ، 9/38به ترتیب (شهر یزد 

ــی   ــري م ــعیت بهت ــا    وزن داراي وض ــسه ب ــند و در مقای باش
)  کیلـوگرم 51 و 5/46 ،  1/42به ترتیـب    (کاشان  آموزان    دانش

  .باشند تري برخوردار می از وضعیت پایین) 6(
 14 و   13 ،   12چنین صدك پنجاهم قد دختـران در سـنین            هم

متر    سانتی 157 و   153،  151ي آماري ما به ترتیب        سال جامعه 
، 7/148ترتیـب  (بود که در مقایـسه بـا صـدك پنجـاهم یـزد             

به لحاظ قد وضـعیت بهتـر و   ) 5) (متر  سانتی5/154 و  8/153 
ــا کاشــان  ــه ترتیــب (در مقایــسه ب  3/156 و 9/153، 2/150ب

نتـایج  . باشـند   ، از وضعیت بهتري برخودار مـی      )6) (متر  سانتی
مـشهد  ( سـاله  18 تـا  7آمـوزان دختـر      اي برروي دانش    مطالعه
  نشان داد کـه رشـد قـد پـسران و دختـران در تهـران                ) 1375

بهتر از مشهد و در مـشهد بهتـر از اصـفهان اسـت و در بـین                  
  هـــاي ســـنی  دختـــران مـــشهدي رشـــد ســـاالنه در گـــروه

متر بوده و از لحـاظ وزنـی     سانتی7 سالگی به میزان   12ا   ت 11
  ).7( سالگی قرار دارد 14 تا 13بین 

 سـاله  11 تا 7آموزان    اي در زاهدان بر روي دانش       نتایج مطالعه 
اي بـر روي دختـران دبیرســتانی     و مطالعــه) 8(دختـر و پـسر   

ي اشرفیه نشان داد که تمـام معیارهـاي رشـد کمتـر از                آستانه
NCHS علل زیادي از جمله توارث، ژنتیک، تغذیـه،        ). 9(ود   ب

ــانواده،    ــدان خـ ــداد فرزنـ ــی، تعـ ــاطفی و روانـ ــل عـ   عوامـ
ي اقتصادي ـ اجتمـاعی و تحـول     جایگاه خانواده از نظر طبقه

ــسل  ــی ن ــه در ط ــرن  جامع ــا و ق ــی  ه ــا م ــر روي   ه ــد ب   توان
ــته باشــد  ــر داش ــاي رشــد اث ــد  . پارامتره ــال ق ــوان مث ــه عن   ب

 1995 تا 1980ي هلندي از سال   ساله10ا  ت8متوسط کودکان 
ــزان   ــه می ــانتی22ب ــت    س ــده اس ــدتر ش ــر بلن ــه. مت   ي  مطالع

 1977 تا 1957 و همکاران نشان داد که از سال (Tanner)تانر 
ــردان   ــط م ــد متوس ــن ق ــان 5/4در ژاپ ــانتی7/2 و زن ــر  س   مت

ي  نتایج تحقیقات مختلفـی در زمینـه  ). 10(افزایش یافته است  
ــه در کــشور، حــاکی  رشــد کودکــان  ــا بررســی ســوء تغذی   ب

از این واقعیت است کـه مـوثرترین عوامـل کـاهش رشـد در               
  هـاي سـنی مختلــف اطفـال و کودکـان کـشور عوامــل       گـروه 

محیطی هستند و عامل ژنتیک و توارث نقـش نـاچیزي را بـه             
ــد  ــاوت  ). 11(عهــده دارن ــن تحقیــق تف ــر اســاس نتــایج ای   ب

 NCHS در مقایـسه بـا       لعهي مورد مطا     جامعه BMIبارزي بین   
 ي  براي جامعه NCHSتوان از شاخص      ود نداشت، پس می   وج

در مطالعاتی که در اهواز، کرمان،    . آماري خودمان استفاده کنیم   
دژ بر روي دانش آموزان راهنمایی و در گـروه   ارومیه و شاهین 

 بـه  BMIمقـادیر متوسـط   ) 5( سال انجام شده  14 تا   11سنی  
  کیلو گرم74/19±  3/3و 38/19±  3/4، 68/18±  5/3ترتیب 

  شـود    چه مشاهده می    چنان  . بر متر مربع گزارش گردیده است     
 BMIآموزان زنجـانی از لحـاظ        در مقایسه با این شهرها دانش     

ــد و    ــواز دارنـ ــهر اهـ ــه شـ ــسبت بـ ــري نـ ــعیت بهتـ   وضـ
 بـر اسـاس   . تفاوت چندانی با شهر کرمانشاه و ارومیه ندارنـد        

   تحـــصیالت پـــدر و فراوانـــی نتـــایج ایـــن مطالعـــه بـــین
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ــی     ــتالف معنـ ــاري اخـ ــر آمـ ــد از نظـ ــاهی قـ   داري  کوتـ
  یابـد،  وجود دارد یعنی هر چـه تحـصیالت پـدر افـزایش مـی      

ــی   ــر م ــدان کمت ــد فرزن ــاهی ق ــزان کوت ــه . شــود می ــن یافت   ای
  تواند به ایـن معنـی باشـد کـه افـزایش تحـصیالت پـدر،                  می

بـوده و  اقتـصادي بـا یکـدیگر مـرتبط       درآمد خانواده و وضع     
ــزایش      ــه افـ ــه و در نتیجـ ــع تغذیـ ــود وضـ ــب بهبـ   موجـ

حاضر فراوانی کوتاهی قد در پژوهش . شود معیارهاي رشد می
ي دو  داري بیــشتر از ناحیــه یــک بــه طــور معنــیي  در ناحیــه
ــوزش  ــود آم ــرورش ب ــز  ) P=003/0(و پ ــسئله نی ــن م ــه ای   ک

هاي  مشابه یافته. مؤید تاثیر وضعیت اجتماعی ـ اقتصادي است
ــن ــصادي در     ای ــاعی ـ اقت ــعیت اجتم ــاثیر وض ــق و ت    تحقی

ــه ــز  مطالع ــ71(ي تبری ــت  ) 1370ـ ــده اس ــزارش ش ــز گ   . نی
ــعیت    ــروه داراي وض ــاي رشــد در گ ــه معیاره ــه طــوري ک   ب

  اســتاندارد اقتـصادي ـ اجتمـاعی پــایین، کمتـر از معیارهـاي      
بین المللی بود و در گروه داراي وضعیت اجتماعی ـ اقتصادي  

  ).1(باشد  معیارهاي استاندارد می یک بهخوب تقریباً نزد
  

  گیري نتیجه
ي حاضر همسو با سایر مطالعـات   در مجموع نتایج مطالعه  

معیارهـاي  ي آن است که اگر چـه          دهنده کشوري بوده و نشان   
 NCHSرشد در جامعـه اخـتالف چـشمگیري بـا معیارهـاي             

 البته این مـسئله  . باشد  ندارد، ولی کمتر از استانداردهاي آن می      
ــورد  ــود  BMIدر م ــب نم ــه مرات ــري دارد ب ــعیت . کمت   وض

  اجتمـاعی ـ اقتـصادي بـر رشـد قــدي نیـز مـؤثر اسـت کــه         
  تلفیـق مطالعـات    . باشـد   البته نیازمنـد مطالعـات بیـشتري مـی        

  شـاخص کلـی بـه عنـوان       تواند یـک      انجام شده در کشور می    
هر چند هتروژنیـسیته و  . ایجاد نمایدمعیار کشوري براي رشد     

  نـسبتا زیـاد وضـعیت اجتمـاعی ـ اقتـصادي در       اي هـ  تفـاوت 
ــی  ــشور م ــف ک ــاط مختل ــر    نق ــن ام ــراي ای ــانعی ب ــد م   توان
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