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 ماليردانشگاه  دانشجويان روي (GHQ) ػمومي سالمت پرسشنامه هنجاريابي

 
 و کیمیا کمالي 1اػظم رسولي

 3و ػاطفه فرخي 2

 

 ، ّوذاى، ایزاى.ثِ تزتیت داًؾجَیبى وبرؽٌبعی ارؽذ حغبثذاری هَعغِ الًَذ ّوذاى  2)ًَیغٌذُ هغئَل( ٍ  - 1

 

 چكیده
 دانشگاه هاي استان همدان داًؾجَیبى رٍی ػوَهی عالهت پزعؾٌبهِ اس عؤالی 76فزم ٌّجبریبثی حبضز پضٍّؼ اس ّذف

 ٍ پغز داًؾجَیبى ثیي ػوَهی تعاله ٍضؼیت همبیغِ ثِ حبضز پضٍّؼ ّوچٌیي . ثَد ٍ گزٍُ داًؾىذُ،جٌظ تفىیه ثِ

 حبضز هغبلؼِ ًتبیج . وزدًذ ؽزوت هغبلؼِ ایي در هالیز داًؾگبُ داًؾجَیبى اس ًفز  606 هٌظَر ایي ثزای .پزداسد هیدختز 

وِ داًؾجَثبى پغز فؾبر خَى ثیؾتزی ًغجت ثِ  عَریثِؽت هتغیز جٌغیت ثز فؾبر خَى افزاد تبحیز داوِ  داد ًؾبى

تؼذاد دفؼبت  احز هتغیز جٌغیت ثز. ّوچٌیي تبحیزی ًذاؽت ًغجت لذ ثِ ٍسىثز هتغیز  جٌغیتداًؾجَیبى دختز داؽتٌذ اهب 

 یه فزف سهبى هذت، ارسیبثی ولی پشؽه، تؼذاد دفؼبت هغَان سدى در عَل رٍس، ّفتِ ی فجحبًِ در عَلخَردى ٍػذُ

 ّبی ًَؽبثِهقزف ، ییغذا نیرص يیپزٍتئعْن گَؽت در تأهیي ، عْن تخن هزؽ در تأهیي پزٍتئیي رصین غذایی، ٍػذُ

 هیَُ رٍساًِ هقزف، درّفتِد( فَ فغتُ )آهبد غذای اس اعتفبدُ دفؼبت تؼذاد، در عَل ّفتِ فٌؼتی ّبی ٍآثویَُ گبسدارؽیزیي

 احزات هتفبٍتی را ًؾبى داد وِ ثِ تفضیل ثِ آًْب در ایي پضٍّؼ اؽبرُ ؽذُ اعت. ّبی پَعیذُتؼذاد دًذاىٍ 

 .اعت ُ ؽذ ارائِ جٌظ ٍ تحقیلی عبل داًؾىذُ، تفىیه ثِ ثزای داًؾجَیبى ٌّجبری جذاٍل حبضز، پضٍّؼ در

 .هالیزٌّجبریبثی، پزعؾٌبهِ عالهت ػوَهی، جٌغیت، داًؾگبُ کلمات کلیدي: 
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  مقدمه:
 رٍاى غیز اختالالت ثزرعی هٌظَر ثِ (General Health Questionaire G.H.Q) وِ اعت آسهًَی ػوَهی عالهت پزعؾٌبهِ

 تؾخیقی جٌجِ پزعؾٌبهِ ایي .دارد (Self-administered) ا اجز - خَد ٍ (Versatile) چٌذگبًِ هبّیتی ٍ اعت ؽذُ عزاحی پزیؾی

(Diagnostic) غزثبلگزی ثزای آى اس تَاى هی تٌْب ٍ ًذارد (Screening) وزد اعتفبدُ حبد ؽزایظ در افزاد (Goldberg and 

Williams, 1988). در  ًبتَاًی وؾف هٌظَر ثِ ٍ عٌی ّز در ٍ ثشرگغبالى ًَجَاًبى ثزای تَاى هی ػوَهی عالهت پزعؾٌبهِ اس

 .وزد اعتفبدُ سًذگی در وٌٌذُ آؽفتِ حَادث ٍجَد ٍ ثٌْجبر ػولىزد

 لبئل آى، توبیش ّذف ٍ (Goldberg, 1972) اعت ؽذُ هٌتؾز گلذثزي ٍعیلِ ث1972ِعبل  در ثبر ػوَهی اٍلیي عالهت پزعؾٌبهِ

 ثِ هتفبٍت وؾَرّبی در هختلف ٍ ّبی هَلؼیت در ٍعیغ عَر ثِ تبوٌَى ایي پزعؾٌبهِ .اعت ثیوبر افزاد ٍ عبلن افزاد ثیي ؽذى

 (.Goldberg et al. 1977)اعت ُ ؽذ ثزدُ وبر

 ٍ گلذثزي .اعت ؽذُ گشارػ هٌبعت ثغیبر وؾَرّب عبیز ٍ اًگلغتبى در آسهَى ایي یی پبیب ٍ رٍایی ؽذُ، اًجبم تحمیمبت ثزاعبط

را  87/0 هتَعظ پبیبیی ٍ 83/0 هتَعظ اػتجبر اعبط ایي ثز ٍ ُ داد ارائِ خقَؿ درایي را تحمیك 70  اس ثیؼ ًتیجِ ٍیلیبهش

 وِ گزفتِ فَرت ػوَهی عالهت پزعؾٌبهِ هختلف ّبی فزم پبیبیی ٍ اػتجبر رٍی ثز سیبدی هغبلؼبت ًیش اخیزاًگشارػ وزدُ اًذ. 

 . اعت همیبط ایي هٌبعت عٌجی رٍاى خقَفیبت اس حبوی

عَالی ٍ جبهؼِ اهبری  28ؽیزاس را ثب فزم داًؾگبُ  داًؾجَیبى رٍی (GHQ) ػوَهی عالهت پزعؾٌبهِ ٌّجبریبثی( 1387تمَی )

، همبیغِ ٍضؼیت عالهت داًؾىذُثِ تفىیه جٌظ ٍ  ػوَهی عالهت پزعؾٌبهِ ًفز هَرد ثزرعی لزار داد. در ایي تحمیك 1146

( ًؾبى داد وِ 1387)هَرد هغبلؼِ لزار گزفت. ًتبیج تمَی   غیزثَهی ٍ ثَهی داًؾجَیبى ٍ دختز ٍ پغز داًؾجَیبى ثیيػوَهی 

 ثْتزی ػوَهی عالهت اس ثَهی داًؾجَیبى ثب همبیغِ در غیزثَهی داًؾجَیبى ٍ دختز داًؾجَیبى ثب همبیغِ در پغز داًؾجَیبى

  .ًؾذ هؾبّذُ تفبٍتی تحقیلی هختلف همبعغ ٍ ّب عبل در داًؾجَیبى ثیي لىي ثَدًذ، ثزخَردار

را ثب اعتفبدُ اس پزعؼ ًبهِ عالهت  ارتؼ پشؽىی ػلَم داًؾگبُ پشؽىی داًؾجَیبى ػوَهی عالهت( 1388ًزیوبًی ٍ ّوىبراى )

 48/47ًؾبى داد وِ هیبًگیي ًوزُ عالهت ػوَهی داًؾجَیبى پشؽىی  ًتبیج آًْب هَرد ثزرعی لزار دادًذ.  (GHQ-28ػوَهی )

ًؾبى داد وِ ًوزات عالهت ػوَهی داًؾجَثبى هؼٌی دار ثَد ٍ هیشاى پی ٍالیَ حبفل اس ( 1388ًزیوبًی ٍ ّوىبراى )ثَد. ًتبیج 

هَرد  داًؾجَیبى ػوَهی عالهت در اختالل ٍجَد ٍ  هؾخـ وٌٌذُ  حبفل ؽذ 0023/0ته ًوًَِ ای ثب ًمغِ ثزػ   -آسهَى تی

اختالف هؼٌی  ٍ ثَد 57/0دٍ  ًوًَِ هغتمل ثزاثز -تی آسهَىپی ٍالیَ  ( گشارػ وزدًذ و1388ًِزیوبًی ٍ ّوىبراى )هغبلؼِ ثَد. 

 تَجِ ثب( ًؾبى داد وِ 1388ًزیوبًی ٍ ّوىبراى )ثزلزار ثَد. ًتیجِ گیزی داری ثیي عالهت ػوَهی داًؾجَیبى عبلْبی اٍل ٍ دٍم 

 در ػوَهی عالهت اختالل ٍجَد تبییذ ٍ عبیز تحمیمبت در پشؽىی آخز عبلْبی داًؾجَیبى در افغزدگی ٍ اضغزاة ؽیَع ثیبى ثِ

 عالهت در اختالل اس تحقیلی هختلف همبعغ در پشؽىی داًؾجَیبى اس ثغیبری وِ رعذ هی ًظز ثِ ایٌگًَِ ، هغبلؼِ هَرد جبهؼِ

ِ گزفت اختالالت ایي ثزٍس جلَی هختلف، ّبی هؾبٍرُ ارائِ ثب تحقیل، اثتذایی عبلْبی ّوبى اس ثبیذ وِ ثزًذ هی رًج رٍاًی ٍ ػوَهی

 ؽَد.

 پزعؾٌبهِ اس عؤالی 12 فزمثب اعتفبدُ اس تْزاى داًؾگبُ داًؾجَیبى رٍاًی عالهت ٍضؼیت ثزرعی( 1334) ّوىبراى ٍ یشدی ثبلزی

 غوگیٌی احغبط داًؾجَیبى اس درفذ 30 وِ گزدیذ هؾخـ ، گزفت اًجبم داًؾجَ 2321رٍی    (G.H.Q-12)ػوَهی عالهت

 ثیي رٍاى عالهت تفبٍت ، ذُّهؾب پضٍّؼ ّبی ِیبفت دیگز اس. داؽتٌذ ؽىبیت ثَدى اعتزط تحت اس درفذ 8/26 ، افغزدگیٍ

  .اعت ثَدُ لجَلی رؽتِ ثِ هٌذ ِغیزػالل ٍ لجَلی رؽتِ ثِ هٌذ ػاللِ داًؾجَیبى ٍ غیزثَهی ٍ ثَهی داًؾجَیبى

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

3 
 

 عبل یه ٍ ثِ داًؾگبُ ٍرٍد ثذٍ در را ٍاؽیٌگتي پشؽىی داًؾىذُ ٍرٍدی داًؾجَی پشؽىی  312 (1988)ّوىبراى  ٍ ٍیتبلیبلَد

 اس آسهَى اس پظ داًؾجَیبى داد وِ ًؾبى حبفلِ دادًذ. ًتبیج لزار هغبلؼِ هَرد SCL-90Rاس  اعتفبدُ ثب تحقیل اس فزاغت اس لجل

 .داؽتٌذ آسهَى اس پیؼ ثِ ًغجت ٍضؼیت ًبهغبػذی در رٍاًی عالهت ًظز

روَئیزٍ ٍ  ثب – هغبلؼِ ٍعگَئیش هتؼذدی فَرت گزفتِ اعت. هغبلؼبت ػوَهی،در راثغِ ثب ػولىزد دٍ جٌظ در پزعؾٌبهِ عالهت 

 ثزیتبًیب، جشایز در (Cox et al., 1987)ّوىبراًؼ  ٍ در اعپبًیب ، وَوظ (Vazouez-Barquero et al., 1986)ّوىبراى 

 عی اعتزالیب،غزة  در (Finlay-Jones and Burvill, 1977)ثَرٍیل  ٍ جًَش – لی فیي وبًبدا، در (Darcy, 1982)داروی 

 .Huppert et al) رٍی اًگلغتبى، در گَر ٍ رٍث َّپزت، ؽوبل ایتبلیب، در (Sicilani et al., 1985) اٍ ّوىبراى ٍ لیبًی عی

 جولِ هبروظ، اس ػوَهی پشؽىبى ثِ وٌٌذُ هزاجؼِ رٍی ثیوبراى ثز هغبلؼبت اس ثزخی ّوچٌیي ٍ ػوَهی، جوؼیت(  1987

 وِ دارد آى اس ٍ ثزیج ًؾبى گلذثزي ٍ (Boardman et., 1987)ثزدهي ،( Goldberg and Hillier, 1979) ّیلز ٍ گلذثزي

 هی هحذٍدی ًؾبى هغبلؼبت اهب .اعت هزداى اس تز ثیؼ درسًبى رٍاًی ّبی آعیت  (Goldberg and Bridges, 1987)  ًزخ

 ّبی آعیت ًزخ ػوَهی پشؽىبى وٌٌذُ ثِ هزاجؼِ ثیوبراى در ٍ (Henderson et al., 1979 ) ػوَهی جوؼیت در وِ دّذ

 هی عبسی جٌظ یىغبى دٍ ثزای اجتوبػی ؽزایظ ٍلتی وِ دٌّذ ًؾبى هی ًیش هغبلؼبت ثزخیاعت.  سًبى اس ثیؼ در هزداى رٍاًی

 رٍد. هی ثیي اس ػوَهی عالهت در پزعؾٌبهِ جٌظ دٍ ثیي ػولىزد تفبٍت ؽَد،

 تفىیه ثِداًؾگبُ ّبی اعتبى ّوذاى  داًؾجَیبى رٍی  ػوَهی عالهت پزعؾٌبهِ هغبلؼِ ٍ ٌّجبریبثیّذف اس اًجبم اثي تحمیك 

 ٍ دختز ٍ پغز داًؾجَیبى ثیي ػوَهی عالهت ٍضؼیت همبیغِ ثِ پضٍّؼ ّوچٌیي در ایي  . ثَد جٌظ،داًؾىذُ ٍ گزٍُ

  پزداختِ ؽذ. غیزثَهی ٍ ثَهی داًؾجَیبى

 

 

 

 روش تحقیق

 تحقیق ابسار

 ٍ ثزيذ گل تَعظ پزعؾٌبهِ عؤالی 28 فزم . اعت ؽذُ اعتفبدُ ػوَهی عالهت پزعؾٌبهِ عؤالی 76 فزم اس حبضز تحمیك در

   ّیلز

 جغوی ٍضؼیت ثزرعی ثِ پزعؾٌبهِ ایي ّبی عؤالتحلیل ػبهلی ثز رٍی فزم ثلٌذ آى عزاحی ؽذُ اعت.  رٍػ اجزای عزیك اس

ػبدات غذایی ٍ عَاثك ثیوبری فزد هیپزداسد. پزعؾٌبهِ ثب عَاالت  هبًٌذ ّبیی ًؾبًِ ؽبهل ٍ پزداسد هی اخیز هبِّ یه فزد در

هغزح ،ػبدات عالهت فزدی ٍ عَاثك پشؽىی فزد ٍ خبًَادُ عَالْبیی چَى ػبدات غذایی   اداهِ در ٍهؾخقبت ػوَهی آغبس هیؾَد 

 .ٌذتّغ تیعؤاال  دارای ّب آى اس وذام ّز وِ ؽذُ تؾىیل آسهَى خزدُ 10 اس ػوَهی عالهت عؤالی 76هیؾَد.پزعؾٌبهِ ی 

هزثَط ثِ خزدُ اسهَى هؾخقبت  16تب 1 عؤال اس وِ ًحَی ثِ ،اعت آهذُ عزّن پؾت تزتیت ثِ آسهَى خزدُ ّز ّبی عؤال

 41تب  28اس عَال ػبدت عالهت فزدی ،  27تب  20عَال اس ، عَاثك هَاجِْ ثب ػَاهل سیبى اٍر هحیغی 19تب  17ػوَهی،اس عَال 

ارسیبثی ػولىزد  60تب  57اس عَال عبثمِ ی پشؽىی خبًَادُ  56عَال عبثمِ ی پشؽىی فزد،  55تب  42اس عَال ػبدت غذایی فزد، 

 هی ثبؽذ.  ارسیبثی ػولىزدهزثَط ثِ  76تب  72هؼبیٌبت جغوی ،  71تب  60،

ٍ ّوچٌیي ثِ هٌظَر هحبعجِ فزاٍاًی ففبت ارسیبثی ؽذُ اس آهبر تَفیفی  آسهَى وبی دٍ، اعتَدًت -ثزای آًبلیش دادُ اس آسهَى تی

    هَرد تجشیِ ٍ تحلیل لزار گزفت.  21ًغخِ  SPSSاعتفبدُ گزدیذ. دادُ ّبی ثِ دعت آهذُ اس ایي تحمیك ثب اعتفبدُ اسًزم افشار 
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 نتايج و بحث

 استیودنت دو نمونه اي  -آزمون تي

 ثزرعی احز هتغیز جٌغیت ثز فؾبر خَى افزاد. -2  .(BMIًغجت لذ ثِ ٍسى )ثزرعی احز هتغیز جٌغیت ثز هتغیز  (1

  دّذ.ٍ فؾبر خَى راًؾبى هی BMIثزرعی تبحیز جٌغیت افزاد ثز هتغیزّبی 1ؽوبرُ جذٍل 

 ٍ فؾبر خَى. (BMIًغجت لذ ثِ ٍسى )ثزرعی احز هتغیز جٌغیت ثز هتغیز  -1جذٍل ؽوبرُ 

p-value آهبرُ  درجِ آسادیt هتغیز 

607/0 82 516/0 BMI 

 فؾبر خَى 781/5 325 0

 

اعت، ثٌبثزایي فزك  05/0ثیؾتز اس BMI هزثَط ثِ هتغیز p-value همذار  هی تَاى  1ؽوبرُ ثز اعبط اعالػبت هَجَد در جذٍل 

αدر هیبى سًبى ٍ هزداى در عغح  BMIثزاثزی هیبًگیي هتغیز  سًبى  BMIداری ثیي ؽَد. لذا اختالف هؼٌیپذیزفتِ هی 05/0 

، ثٌبثزایي هتغیز جٌغیت ثز ثَد 05/0هزثَط ثِ هتغیز فؾبر خَى ووتز اس  p-valueهمذار اؽت. درفذ ٍجَد ًذ 5ٍ هزداى در عغح 

  داًؾجَیبى دختز داؽتٌذ. فؾبر خَى ثیؾتزی ًغجت ثِ  داًؾجَثبى پغزوِ عَریفؾبر خَى افزاد تبحیز دارد. ثِ

دّذ.ّبی تَفیفی هزثَط ثِ ایي دٍ هتغیز را ثزای ّز دٍ جٌغیت ًؾبى هیّبی سیز آهبرُجذٍل  

.ثِ هیلیوتز جیَُ (هبوشیون)  خَى فؾبر  -2جذٍل ؽوبرُ    

 اًحزاف اعتبًذارد هیبًگیي تؼذاد  جٌغیت

 

53/106 133 هذوز  031/18  

99/95 194 هًَج  801/14  

BMI 

 اًحزاف اعتبًذارد هیبًگیي تؼذاد  جٌغیت

 

35/25 26 هذوز  86/16  

25/23 58 هًَج  39/17  

 

 نتايج آزمون کاي دو در بررسي اثر متغیر جنسیت بر:
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 ی فجحبًِ در عَل ّفتِتؼذاد دفؼبت خَردى ٍػذُ (1

 تؼذاد دفؼبت هغَان سدى در عَل رٍس (2

 ارسیبثی ولی پشؽه (3

 ٍػذُ یه فزف سهبى هذت (4

 غذایی رصین پزٍتئیي در تأهیي هزؽ عْن تخن (5

 ییغذا نیرص يیپزٍتئ در تأهیي عْن گَؽت (6

 در عَل ّفتِ فٌؼتی ّبی ٍآثویَُ گبسدارؽیزیي ّبی ًَؽبثِ هقزف (7

 درّفتِد( فَ فغتُ )آهبد غذای اس اعتفبدُ دفؼبت تؼذاد (8

 هیَُ رٍساًِ هقزف (9

 ّبی پَعیذُتؼذاد دًذاى (10

 دّذ.ًؾبى هیرٍی احز تغییز جٌغیت ثز رػبیت ثْذاؽت ػوَهی ٍ ّوچٌیي ػبدت غذایی را ًتیجِ آسهَى وبی دٍ  3ؽوبرُ جذٍل 

 ًتیجِ آسهَى وبی دٍ رٍی احز تغییز جٌغیت ثز رػبیت ثْذاؽت ػوَهی ٍ ػبدت غذایی در جبهؼِ آهبری هَرد ثزرعی. 3جذٍل ؽوبرُ 

 p-value درجِ آسادی آهبرُ وبی دٍ هتغیز

728/11 دفؼبت هقزف فجحبًِ  3 008/0  

395/61 تؼذاد دفؼبت هغَان سدى  3 0 

853/3 ارسیبثی ولی پشؽه  3 278/0  

ٍػذُ یه قزفه سهبى هذت  515/6  3 09/0  

غذایی رصین پزٍتئیي در تأهیي هزؽ عْن تخن  943/14  3 002/0  

ییغذا نیرص يیپزٍتئ در تأهیي عْن گَؽت  1/5  3 165/0  

 ّبی ٍآثویَُ ؽیزیي گبسدار ّبی ًَؽبثِ هقزف

در عَل ّفتِ فٌؼتی  
815/11  3 008/0  

د( فغتفَُ )آهبدتؼذا دفؼبت اعتفبدُ اس غذای 

 درّفتِ
9/9  3 019/0  

هیَُ رٍساًِ هقزف  638/20  3 0 

ّبی پَعیذُتؼذاد دًذاى  147/4  4 386/0  
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اعتمالل هتغیز جٌغیت درفذ، فزك  5در عغح ( 3ًتبیج حبفل اس ایي ثزرعی ٍ ثز اعبط ارسیبثی ّبی فَرت گزفتِ )جذٍل

ثٌبثزایي جٌغیت  اعت. 05/0هزثَعِ ووتز اس  p-valueؽَد سیزا همذار ٍهتغیز دفؼبت هقزف فجحبًِ در عَل ّفتِ رد هی

 درفذ، فزك اعتمالل هتغیز جٌغیت ٍ 5در عغح  داؽت. افزاد ثز دفؼبت هقزف فجحبًِ در عَل ّفتِ تبحیز هؼٌی داری 

اعت.ثٌبثزایي جٌغیت  05/0هزثَعِ ووتز اس  p-valueؽَد سیزا همذار در عَل رٍس رد هی هتغیز تؼذاد دفؼبت هغَان سدى

درفذ، فزك اعتمالل هتغیز  5در عغح داؽت. ّوچٌیي افزاد ثز تؼذاد دفؼبت هغَان سدى در عَل رٍس تبحیز هؼٌی داری 

 05/0هزثَعِ ثیؾتز اس  p-valueهمذار ؽَد سیزا جٌغیت ٍ هتغیز ارسیبثی ولی پشؽه اس ٍضؼیت عالهت افزاد پذیزفتِ هی

درفذ، فزك  5در عغح اؽت. اعت. ثٌبثزایي جٌغیت افزاد ثز ارسیبثی ولی پشؽه اس ٍضغ عالهت افزاد تبحیز هؼٌی داری ًذ

هزثَعِ ثیؾتز اس  p-valueؽَد سیزا همذار افزاد پذیزفتِ هی ٍػذُ یه فزف سهبى هذتاعتمالل هتغیز جٌغیت ٍ هتغیز 

درفذ، فزك  5در عغح ًؾبى ًذاد. افزاد تبحیز هؼٌی داری  ٍػذُ یه فزف سهبى هذتثٌبثزایي جٌغیت افزاد ثز  اعت. 05/0

هزثَعِ ووتز  p-valueؽَد سیزا همذار رد هی غذایی رصین پزٍتئیي در تأهیي هزؽ عْن تخناعتمالل هتغیز جٌغیت ٍ هتغیز 

 5در عغح ًؾبى داد. تبحیز هؼٌی داری  غذایی رصین پزٍتئیي در تأهیي هزؽ عْن تخناعت. ثٌبثزایي جٌغیت افزاد ثز  05/0اس 

-pؽَد سیزا همذار افزاد پذیزفتِ هی ییغذا نیرص يیپزٍتئ در تأهیي عْن گَؽتدرفذ، فزك اعتمالل هتغیز جٌغیت ٍ 

value  تبحیز هؼٌی داری  ییغذا نیرص يیپزٍتئ در تأهیي عْن گَؽتاعت. ثٌبثزایي جٌغیت افزاد ثز  05/0هزثَعِ ثیؾتز اس

در  فٌؼتی ّبی ٍآثویَُ گبسدارؽیزیي ّبی ًَؽبثِ هقزفدرفذ، فزك اعتمالل هتغیز جٌغیت ٍ هتغیز  5در عغح ًذاؽت. 

 ّبی ًَؽبثِ هقزفاعت. ثٌبثزایي جٌغیت افزاد ثز  05/0هزثَعِ ووتز اس  p-valueؽَد سیزا همذار رد هی عَل ّفتِ

درفذ،  5در عغح اس ًظز آهبری هؾخـ ًوَد. ّوچٌیي تبحیز هؼٌی داری  در عَل ّفتِ فٌؼتی ّبی ٍآثویَُ گبسدارؽیزیي

 p-valueؽَد سیزا همذار رد هی درّفتِد( فغتفَُ )آهبد غذای اس اعتفبدُ دفؼبت تؼذادفزك اعتمالل هتغیز جٌغیت ٍ هتغیز 

تبحیز هؼٌی داری  درّفتِد( فغتفَُ )آهبد غذایاس اعتفبدُ دفؼبت تؼذاداعت. ثٌبثزایي جٌغیت افزاد ثز  05/0هزثَعِ ووتز اس 

 p-valueؽَد سیزا همذار رد هی هیَُ رٍساًِ هقزفدرفذ، فزك اعتمالل هتغیز جٌغیت ٍ هتغیز  5در عغح ًؾبى داد. 

درًْبیت ثز اعبط آًبلیش تبحیز هؼٌی داری دارد.  هیَُ رٍساًِ هقزفاعت. ثٌبثزایي جٌغیت افزاد ثز  05/0هزثَعِ ووتز اس 

-pؽَد سیزا همذار پذیزفتِ هیّبی پَعیذُ تؼذاد دًذاىدرفذ، فزك اعتمالل هتغیز جٌغیت ٍ  5در عغح فَرت گزفتِ 

value  ؽت.تبحیز هؼٌی داری ًذا ّبی پَعیذُتؼذاد دًذاىاعت. ثٌبثزایي جٌغیت افزاد ثز  05/0هزثَعِ ثیؾتز اس 

-را ثِ خَثی ًؾبى هی داًؾجَیبى پغزٍ  داًؾجَیبى دختزًوَدارّبی سیز تغییزات فزاٍاًی عغَح عِ هتغیز هَرد ثزرعی در هیبى 

 وٌٌذ.دٌّذ. ایي ًوَدارّب ًتبیج فَق را تبییذ هی
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دفؼبت هقزف فجحبًِ ًوَدار احز جٌغیت در -1ؽىل   

 

سدىتؼذاد دفؼبت هغَان  ًوَدار احز جٌغیت ثز -2ؽىل  
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ارسیبثی ولی پشؽه ًَع جٌغیت ثز -4ؽىل   

 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

9 
 

ٍػذُ یه قزفه سهبى هذت ًوَدار فزاٍاًی احز جٌغیت ثز -5ؽىل   

 
 

غذایی رصین پزٍتئیي در تأهیي هزؽ عْن تخن ًوَدار احز جٌغیت ثز -6ؽىل   
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ییغذا نیرص يیپزٍتئ در تأهیي عْن گَؽت تبحیز جٌغیت ثز -7ؽىل  

 

 

در عَل ّفتِ فٌؼتی ّبی ٍآثویَُ ؽیزیي گبسدار ّبی ًَؽبثِ هقزفاحز جٌغیت ثز  -8ؽىل    
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.درّفتِد( فغتفَُ )آهبددفؼبت اعتفبدُ اس غذای  دتؼذا احز تغییز جٌغیت ثز -9ؽىل   

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

12 
 

 
 

هیَُ رٍساًِ هقزف احز جٌغیت ثز -10ؽىل   
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اثر نوع جنسیت بر تؼداد داندان هاي پوسیده -11شكل   

 

 نتايج آزمون کاي دو در بررسي اثر دو متغیر:

 ّبی پَعیذُ ٍ تؼذاد دفؼبت هغَان سدى در یه ؽجبًِ رٍستؼذاد دًذاى (1

 ّبی پَعیذُ ٍ تؼذاد دفؼبت اعتفبدُ اس ؽیزیٌی در یه ّفتِتؼذاد دًذاى (2

 ّبی پَعیذُ ٍ هقزف رٍساًِ لجٌیبت تؼذاد دًذاى (3

 یه ؽجبًِ رٍس تؼذاد دفؼبت هغَان سدى درّب ٍ ثْذاؽت لخِ (4

 هیشاى فؼبلیت ثذًی ٍ هیشاى تغییز ٍسى (5

 

 دٍ در ثزرعی احز دٍ هتغیز ثزای هَارد هختلف ارسیبثی ؽذُ.ًتیجِ آسهَى وبی  -4جذٍل ؽوبرُ 

 p-value درجِ آسادی آهبرُ وبی دٍ هتغیز

ّبی پَعیذُ ٍ تؼذاد دفؼبت هغَان سدى در یه ؽجبًِ رٍستؼذاد دًذاى  109/6  12 911/0  

ّبی پَعیذُ ٍ تؼذا دفؼبت اعتفبدُ اس ؽیزیٌی در یه ّفتِتؼذاد دًذاى  015/22  12 028/0  

ّبی پَعیذُ ٍ هقزف رٍساًِ لجٌیبتتؼذاد دًذاى  685/5  12 931/0  

تؼذاد دفؼبت هغَان سدى در یه ؽجبًِ رٍسّب ٍ ثْذاؽت لخِ  669/6  9 672/0  

342/6 هیشاى فؼبلیت ثذًی ٍ هیشاى تغییز ٍسى  9 705/0  

ّبی پَعیذُ ٍ تؼذاد دًذاىدرفذ، فزك اعتمالل هتغیزّبی  5در عغح ( هؾخـ ؽذ وِ 4جذٍل ) ًتبیج ثذعت آهذُثز اعبط 

تؼذاد دفؼبت اعت. ثٌبثزایي  05/0هزثَعِ ثیؾتز اس  p-valueسیزا همذار ؽذ، پذیزفتِ رٍس تؼذاد دفؼبت هغَان سدى در یه ؽجبًِ

تؼذاد درفذ، فزك اعتمالل هتغیزّبی  5در عغح ؽت. تبحیز هؼٌی داری ًذاّبی پَعیذُ تؼذاد دًذاىثز  هغَان سدى در یه ؽجبًِ

اعت.  05/0هزثَعِ ووتز اس  p-valueؽذ سیزا همذار رد  ّبی پَعیذُ ٍ تؼذاد دفؼبت اعتفبدُ اس ؽیزیٌی در یه ّفتِدًذاى

درفذ، فزك  5در عغح ؽت. تبحیز هؼٌی داری داّبی پَعیذُ د دًذاىتؼذاثز  تؼذاد دفؼبت اعتفبدُ اس ؽیزیٌی در یه ّفتِثٌبثزایي 

 05/0هزثَعِ ثیؾتز اس  p-valueؽَد سیزا همذار پذیزفتِ هیّبی پَعیذُ ٍ هقزف رٍساًِ لجٌیبت تؼذاد دًذاىاعتمالل هتغیزّبی 

درفذ، فزك اعتمالل  5در عغح  .ًذادؾبى تبحیز هؼٌی داری ًّبی پَعیذُ تؼذاد دًذاىثز هقزف رٍساًِ لجٌیبت ثٌبثزایي  ثَد.

 05/0هزثَعِ ثیؾتز اس  p-valueسیزا همذار  گزدیذپذیزفتِ تؼذاد دفؼبت هغَان سدى در یه ؽجبًِ رٍسّب ٍ ثْذاؽت لخِهتغیزّبی 

درفذ، فزك  5در عغح  .ؽتتبحیز هؼٌی داری ًذاّبثْذاؽت لخِثز تؼذاد دفؼبت هغَان سدى در یه ؽجبًِ رٍس اعت. ثٌبثزایي 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

14 
 

اعت.  05/0هزثَعِ ثیؾتز اس  p-valueؽَد سیزا همذار پذیزفتِ هی هیشاى فؼبلیت ثذًی ٍ هیشاى تغییز ٍسىاعتمالل هتغیزّبی 

 ؽت.تبحیز هؼٌی داری ًذا هیشاى فؼبلیت ثذًی ثز هیشاى تغییز ٍسىثٌبثزایي 

 
 

 دفؼبت هغَان سدى در یه ؽجبًِ رٍسّبی پَعیذُ ٍ تؼذاد تؼذاد دًذاى ًوَدار احز -12ؽىل 
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 ّبی پَعیذُ ٍ تؼذاد دفؼبت اعتفبدُ اس ؽیزیٌی در یه ّفتِتؼذاد دًذاى ًوَدار احز -13ؽىل 
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 ّبی پَعیذُ ٍ هقزف رٍساًِ لجٌیبتتؼذاد دًذاى احز -14ؽىل 

  

 

 تؼذاد دفؼبت هغَان سدى در یه ؽجبًِ رٍسّب ٍ ثْذاؽت لخِ احز -15ؽىل
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 هیشاى فؼبلیت ثذًی ٍ هیشاى تغییز ٍسى -16ؽىل 
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