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 مقدمه:

تمدداطکَددورکز ضر ککلاٖددس یک ددهکهس ددسیکَثتٗددیکرؾدد کودد کزضک

ک.2،3کمدیکتاقدسککظناند ککرک هکهس سیکمنحهطک ک1تاض ضیکضخکمیکزهس

ک21-35ؾدتى کهداککککفانده ککض ظ،ک2ک-6تدت کککز ضیکمٗموالکَورکهط

کتاک.4کرؾ کمتهیکلتتطک20-60حدمکتطقحاتکلاٖس یکحس زک کض ظ

ٖال دمکککز گدطککهمانندسککتا سکز ضیکهایکلاٖس یکرضظ اتیکآنهاکآغاظ

کمدوضزککزضکزرندفکيدط ضتک خدوزککککتطکهعقىا کحتاتیکرنداطکقوز.

مهمکرلگویکلاٖس یکٖال مکحتاتیک کنمفککز گطکلاٖس یکهماننس

کزضک.5کمددیکنما نددسکتاوتددسمتیکرنٗىدداؼک يددٗت کٖمددومیکؾددالکزض

رلگدویکککمدوضزککرغهدةکزضکک رلدس  کآنهداکککزذتطر کخور ک و ککحالی

چد کککممى کرؾد کنسرنندسکککزذتطهاک،َثتٗیکلاٖس یکمُمئ کنتؿتنس

ککچتعیکَثتٗیکرؾ ،

ک

ک
ک

ک
ک

کتدط ظکٖدسطکککرذتالالتکلاٖس یک داککموضزکزضکهمچنت ک رلس  کآنها

ک.5،6،7کلاٖس یکآ ایکنتؿتنس

و کلاٖس یک هکترفکَثتٗیککنما نسزضنککزذتطر کخور کتا س

کنتاظکتهو٘کمیکتاقسکتىام ک کض نسکرظ ت کمهطفکمحهوالتککو 

کزرضز کظنا  کذال کک.6کتهسرقتی ک رلس   کو  کرؾ  کآ  کآر ک ر سی

کزضکمترههت  کلاٖس یککض نسکتهسرقتی کتهسرق  آموظـ

کزرقدمك کتداضو  ک خدٖک.6کسداقندت  کلدسرقدتهکوزدسط اٖس یکد 

کٖسطکهمچنت کک.8کیک طززضاض دزؾتگایکتت کٖفون ککمندطکمیکتورنس

ک

ک

 چکیذٌ

کضفتداضککلاٖس یک هککهس سیکمنحهطرکظناند ک ک دهکز ضیکرظؾدتى کتداض ضیکظندا کمدیکتاقدس.ککککککککیىٍ :زم

ض رندیکذدالککککتدامت کنتاظهدایکخؿدمیک ککککٖفوند ک ککهتكدگتطیکرظککر د کز ضر کزضککتهسرقتیکذوبکزض

زرندفکآمدوظر کزتتطؾدتانیککککتهسرقد کلاٖدس یکککتطضؾیکهسفککر  کمُالٗ کتاکلُٗیکزرضز.کزذتطر کتاثتط

کرنداطک طز سک.ک1389ؾارککزضکایقهطؾتا کوطمانك

زتتطؾدتانیکقهطؾدتا ککککزذتدطککزرندفکآمدوظککک535ض یککتطکتحهتهیکحايطک-کمُالٗ کتونتفیکريش َا:
ؾدوررکککک33ک طزآ ضیکزرزیکهاهطؾكنام کؾ کلؿمتیکقدام ککرنداطک طف .کرتعرضک1389ؾارککوطمانكایکزض

حتُد کککتمد کودطز کتا تس طز دس.کککنکض ـکز کها دا یکتداککک کمحتدورککو کض ر یکآ کتاکض ـکرٖتثاضکتؿت کتوز

تد کؾد ککککٖمهىدطزکک کتتكدتط(کک ک21)نمدطیکککذوبک(ک 20مؿا یک اک)نمطیکومتطک ط یکيٗتف کزرنفکت کز

تدع  کتحهتد کککتمؿتمکتنسیک طز س.ک(21-27)کذوبک(ک 14-20)کمتوؾٍک(،1-13 ط یکيٗتفک)رمتتاظ

تحهتهدیک)رندداطککککفیک تؿد کهدایکآمداضیکتوندتککککک ک16نؿدر کککSpssندططکرفدعرضککککرؾدتفازیکرظککتاکزرزیکها

ک طز س.

کؾُحکمتوؾٍکتوزنس.کزضک%2/65کٖمهىطزکنٓطکرظکرماکتوزنسکزرنفکذوبکتطذوضزرضک%کرظ7/53کیافتٍ َا:

تحهدتالتکک،کقدل کهدسضر کک،کمتدعر کتحهدتالتکمدازضر ککک،کؾارکتحهتهیکزرنفکآمدوظر کککمتعر کزرنفکتا

کاضیکزرقدد آمددکمحدد کؾددىون کرضتثدداٌکمٗنددازرضکککضقددت کتحهددتهیک کک يددٗت کرلتهددازی،ک،کهددسضر 

(001/0>P) توزککمٗنازرضکٖمهىطزک.کرضتثاٌکتت کزرنفک(001/0>P)ٖمهىدطزککک.کمتعر کزرنفکذدوبکک کک

ک(.کP<001/0)زرنفکآموظر کقهطیکتاالتطتوزککذوبکزض

تدطریکتدامت کتهسرقد کککککرمداککذدوبکتدوزکککٖمهىدطزککرظکمتعر کزرنفکذوبکتتكتطکچنسکهطک:وتیجٍ گیری
رهمتد کککض ندسک ککمدوضزککزضکضرکزذتدطر کزرندفکآمدوظککککتا دسککتنداتطر  ککلاٖس یکضريیکوننسیکنمیکتاقدس.ک

کمناَكکض ؾتا یکآموظـکزرز.کتهسرق کآ کت کذهولکزضکنتعکلاٖس یک 
کک

کوطمانكایکٖمهىطز،کزرنف،کموظر ،آزرنفککتهسرق کلاٖس ی،ک:کلیذ ياژٌ َا

ک

ک

ک

ک

ک
ک
ک
ک
ک
ک
ک
 

سحرسًری  ،9میتراکًلیًوذ

،  8کتایًن اسمعیلی ،2*پیالوگرگی

 9بُجت افکاری ،9یریه ایران فرش

4،فاطمٍ حیذرپًر 9،سًسه حیذرپًر
 

 
 

ک،مامدا یکک کک ط یکماما ی،کزرنكىسیکهطؾدتاضیککک-ک1

ک،کوطمانكایک،ر طر زرنكگایکٖهوطکهعقىیکوطمانكای

ک،کوطمانكایک،ر طر ضرظیکوطمانكایکزرنكگایک-2

ک،مامدا یک کزرنكىسیکهطؾدتاضیککک، ط یکهطؾتاضیک-3

ک،وطمانكای،کر طر وطمانكایزرنكگایکٖهوطکهعقىیک
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ک

کزضکطر کضرد یکممىدد کرؾدد کزذتددؾدد کلاٖددسک زضنکوامدد کهددط 

تداضزرضیککک ضریکتماؼکخنؿیککٖفون کهایکمنتمه کرظکطوکذُطدمٗ

ک8-11کزهسکناذورؾت کلطرض

حؿةکزضنکفطهنگیک رختماٖیکخورمٕکمرتهدفکتد ککککلاٖس یکتط

وكدوضهایکککتؿدتاضیکرظککزضک.11،9کَطقکمتفا تیکمس ط  کمدیکقدوزکک

حدوـکمويدؤککککزضحارکتوؾدٗ ک دهکفطهندککؾدىوتکحدورک ککککک

تددد کزذتددطر کنتکزضکزرضزکآ ک خددوزکمددطتثٍکتدداکمددورضزکلاٖددس یک 

تهسرقد کلاٖدس یککککمدوضزککناؾدةکزضکمک کخور کرَالٖداتکودافیککک

کتدد کضفتاضهددایکرقددتثایک ککمندددطکر دد کمؿددال کمددیکتورنددسکک کنسرضنددس

 کضفتاضهدا یکود کممىددکککز ضر کلاٖدس یک ددطزز،ککغتطتهسرقدتیکزضک

ک.9کرؾ کتطریکتماطکَورکٖمطتالیکتماننس

کمدوضزککزذتدطر کزضککٖمهىدطزککمُالٗاتکمرتهفکمتعر کزرندفک ککزض

رغهدةکککتهسرقد کآ کمتفدا تککرضظ داتیکقدسیکرؾد ک ککککککلاٖس یک 

توخ کتد کرفدعر فککککتاک.2-17کتوزیکرؾ کزرنفکرظکيٗتفکتطکٖمهىطز

ضریکهدایکمرتهدفککککهدوطکرَالٖاتکرظکزرنفکتكطی،لات کمالحٓ ک

ک،ٖمدومیکتهسرقد کککتهثدوزککنتعکنففکهطضنککر نتطن ک ک کرضتثاَی

تهسرق کلاٖس یکزذتدطر کضخکککلات کتوخهیکتطکزرض مکتاثتطکرنتٓاض

ر د کککر دطر کزضککزضکهمچنت کمُالٗاتکهطروندسیکموخدوزکککزرزیکتاقس.

کتداککمُالٗد کحايدطکککلدصرک.کمیک دطززککزه کلث کتطکز کظمتن کت ک هکتا

زتتطؾدتانیککزرندفکآمدوظر ککککزضکتهسرقد کلاٖدس یککتطضؾیکهسفک

ککرنداطکقس.ک1389ؾارککزض قهطؾتا کوطمانكای

 : مًاد ي ريش َا 

کرنداطکقس.ک1389ؾارککحايطکزضکممُٗیک-تحهتهیتونتفیکمُالٗ ک

زتتطؾددتا کک4)کزتتطؾددتا ک6کزتتطؾددتانیکرظکزرنددفکآمددوظکزذتددطک535

قهطؾدتا کوطمانكدایکتد کندوضتککککککزتتطؾتا کض ؾتا ی(ک2کقهطیک 

رددابکزتتطؾددتا کهدداکَثمدد کریکض ـکرنتکتهددازفیکرنترددابکقددسنس.

ک،تويدتحکرهدسرفکهدػ هفککککوالؼکهدؽکرظککهطکزضکذوق کریکتوز.

ها دا کتد ککککزضکزر َهدةک صرقدت کقدسک ککککرفدطرزککرذتتاضکهطؾكنام کزض

تداض ضیکککظمتن کهایکمرتهفکتهسرقد ککؾورالتکزرنفکآموظر کزض

هتت ککًٖوک کماما یکواضقناؼکرضقسکنفطک)ز کتوؾٍکنمون ک تطر 

کرزیکقس.(کهاؾدکزٖهمیکماما ی

کرذ ک زک مُالٗچنسککو کزضکمُالٗ کقام ک هکهطؾكنام کتوزکرتعرض

کض ر دیکهطؾكدنام کتداکککک طفت کتدوز،ککرؾتفازیکلطرضکموضزکذاضجکوكوض

کنتم کوطز ککض ـکز کرؾتفازیکرظکها ا یکآ کتاک کمحتورکض ـکرٖتثاض

ک

( r=0.88کتا تددس)کلؿددم کتددوز،کک3هطؾكددنام کقددام ککک طز ددس.ک

ک9کٖمهىدطزککؾدوررک ک14ککزرندفککؾورر،ک10رَالٖاتکزمو طرفتهک

تداکتوخد کتد کمُالٗداتکمكدات ککککککک.نؤکؾورالتکتؿدت کتدوزککک.ؾوررکتوز

کتداککرمتتداظ،کک3ندحتحکککوامالکهاؾد،ککحؿةکنؤکؾوررکتطکهطکاظدرمتت

تاکتوخ کرمتتاظکمحاؾث ک طز س.ک1رقتثایککرمتتاظک ک2حس زیکنحتحک

کيدٗتفکتد کز  دط یککککزرنفکت کفطوکنطمارکتوز کخامٗ کهػ هفک

کٖمهىدطزکک کتتكتط(ک ک21)نمطیککذوبک(ک 20مؿا یکک اکنمطیکومتط)

ک(ک 14-20ٍک)نمدطیککدمتوؾدکک،ک(1-13ٗتفک)نمدطیککدت کؾ ک ط یکيدک

نططککرؾتفازیکرظکتاک. افت کهانس(کتمؿتمکتنسیکقس21-27ذوبک)نمطیک

تحهتهدیکککتؿ کهایکآمداضیکتوندتفیک ککک 16نؿر ککککSpssرفعرضک

کآنالتعکقس

 یافتٍ َا:

تداکتتكدتط  ککککؾدنیککنٓدطککرظود کککنكدا کزرزککموند کهداککتوظ ٕکفطر رنیکن

ؾدال کککهدانعزیککک%8/30ک قانعزیکؾدال ککزرنفکآموظر کک%32ککفطر رنی،

ک%8/90ؾددارکر رکتوزنددس.کک%3/42ها دد کتحهددتهیککنٓددطکرظک کتوزنددس

ک%1/27تحهدتالتکککنٓدطککرظکتوزیک کمازضر کزرنفکآموظر کذان کزرض

کزرقددت ک کهددسضر کقددل کآظرزک%1/38تحهددتالتکرتتددسر یکزرقددتنس.ک

زرندفککک%6/73ک(.1)خس رککز پهمکتوزکحسکحهتالتكا کزضتک2/31%

زرنددفک%ک6/6کتوزنددس.کتمتدد کؾدداو کض ؾددتاک کآمددوظر کؾدداو کقددهط

ک%8/39کذتهددیکذددوب،کآمددوظر ک يددٗت کرلتهددازیکذددانورزیکضرک

کيٗتفکتونتفکنموزیکتوزنس.ک%7/7متوؾٍک ک%2/46کذوب،

ک کبذدوککحسکزضک%7/53تهسرق کلاٖس یککموضزکزضکزرنفکنٓطکرظ

کمتوؾدٍ،ککحدسککزضک%2/65ٖمهىدطزکککنٓدطککرظکتوزنس.ککيٗتف%ک3/46

ؾورالتکمطتدوٌکتد ککککيٗتفکتوزنس.ک%9/3ک کذوبکحسکزضک%ک9/30

کرضر  ک طز سیکرؾ .ک3 2خسر رککزضکٖمهىطزک کزرنف

زرنفککمٗنازرضیکرظکزرنفکآموظر کقهطیکت کَوضکٖمهىطزک کزرنف

فکآموظر کزرنک%4/51ک(.5 ک4 رککر)خسکتوزکآموظر کض ؾتا یکتهتط

تهسرقد کلاٖدس یککککموضزکو کمطتتا کتهسرق کزضکزرقت کرنسکرْهاض

کمناتٕکرَالٖداتیکزرندفکآمدوظر ککککک%9/47آموظـکنسرزیکرنس.کت کآنها

ککمٗهدمکهدا،ککک%3/7کز ؾدتا ،کک%5/12،کض ؾدتا ی(کک)کقدهطیک ککمازضر 

منداتٕکتدوزیککککؾدا طککرظک%1/12ک کضؾدان کهداکک%ک6/3وتابکهدا،ککک6/16%

مدوظر ککإٓکرَالٖاتیکتفا تیکتت کزرندفککمهمتط  کمنثکنٓطکرظکرؾ .

کتدداکٖمهىددطزک کزرندفکرضتثاٌکنسرقدد .کض ؾددتا یک خدوزککقدهطیک ک

ک.آمسیکرؾ ک5 4خسر رککزضکزمو طرفیک رلس  متلتطهایک
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ک

 توظ ٕکفطر رنیکمكرهاتکزمو طرفتهکزرنفکآموظر :9جذيل 

 مشخصات
 

 تعذاد
 )درصذ(

 تعذاد مشخصات
 )درصذ(

 سه)سال(
ک14
ک15
ک16
  تتكتط17

ک
ک51%(5/9)ک
ک165%(8/30)ک
ک171%(32)ک
ک148%(7/27)ک

ک

 تحصیالت مادر
کتتؿورز
کرتتسر ی

کضرهنما یکک
کز پهم

کزرنكگاهی

ک
ک118%(6/23)ک
ک145%(1/27)ک

ک87%(3/16)ک
ک142%(5/26)ک

ک35%(5/6)ک
 پایٍ تحصیلی

کر ر
کز ط

کؾوطکک
 هتفکزرنكگاهی

ک
ک226%(2/42)ک
ک140%(2/26)ک
ک154%(8/28)ک

ک15%(8/2)ک

 شغل پذر
کتتىاض

کضمنسوا
کوكا ضظ

کؾا ط

ک
ک38%(1/7)ک
ک200%(4/37)ک

ک93%(4/17)ک
ک204%(1/38)ک

 شغل مادر
کذان کزرض
 واضمنس

ک
ک486%(8/90)ک

ک49%(2/9)ک

 تحصیالت پذر
کتتؿورز
کرتتسر ی

کضرهنما ی
کز پهم

کزرنكگاهی
کنامكرم

ک
ک51%(5/9)ک
ک123%(23)ک
ک97%(1/18)ک
ک167%(2/31)ک

ک77%(4/14)ک
ک20%(8/3)ک

ک

کزرنفمطتوٌکت ککزرزیکهایککنیتوظ ٕکفطر رک:2جذيل 
ک

 سًال ردیف
 پاسخ                  
 صحیح 

          (درصذ)تعذاد    

  
 اشتباٌ  
 (درصذ)تعذاد 

ک120(4/22)ک415(6/77)ککککچنسکؾاٖ ک ىثاضرؾ ؟کفورن کظمانیکتٗو ىکهس 9

ک281(5/52)ک254(5/47)کتمتعخه کخصبکتطقحاتکلاٖس یکرؾتفازیکمیکنما تس؟هاضچ ککرظکآ ا 2

ک243(4/45)ک292(6/54)کککآ اکزضکز ضر کلاٖس یکناحت کذاضخیکزؾتگایکتناؾهیکضرمیکتور کقؿتكوزرز؟ 8

ک263(2/49)ک272(8/50)کوطز؟کرؾتحماطآ اکزضز ضر کلاٖس یکمیکتور ک 4

ک192(9/35)ک343(1/64)کمداظمیکتاقس؟کرؾتفازیکرظ ر آ اکزضز ضر کلاٖس یک 5

ک156(2/29)ک379(8/70)کنحتحکرؾ ؟کحماطوفکزضکنكؿت آ اکزضز ضر کلاٖس یک 6

ک284(2/53)ک251(8/46)کتا سکمحس زکقوز؟کفٗالت کفتع ىیآ اکزضز ضر کلاٖس یک 7

ک229(8/42)ک306(2/57)کآ اکزضز ضر کلاٖس یکتا سکتلص  کضرت کمورزغصر یکذانیکمحس زوطز؟کک 8

ک83(5/15)ک452(5/84)کت کمیکقوز؟ترفکذاضخیکزؾتگایکتناؾهیکتونذكهکنموز کآ اکزضز ضر کلاٖس یک 9

ک110(6/20)ک425(4/79)کآ اکزضز ضر کلاٖس یکزضزقس سکَثتٗیکمیکتاقس؟ 91

ک224(9/41)ک310(9/57)کتطریکواهفکزضزکز ضر کلاٖس یکوسرطکرؾ ؟کمؿى کمناؾة 99

ک105(6/19)ک430(4/80)کتونت کمیکقوز؟تٗو ىکلثاؼکظ طآ اکزضز ضر کلاٖس یک 92

ک136(4/25)ک399(6/74)کناؾةکزضر  کز ضر کوسرطکرؾ ؟منؤکلثاؼکظ ط 98

ک136(4/25)ک339(6/74)کککلثاؼکظ طوسرطکرؾ ؟کنموز يسٖفونیکض ـکنحتحکقؿتكوک کک 94
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ک

ککمطتوٌکت کٖمهىطززرزیکهایکتوظ ٕکفطر رنیکک:8جذيل 
ک

 پاسخ              سًال ردیف

 صحیح
 (درصذ)تعذاد

 

 اشتباٌ    
 (درصذ)تعذاد

ک135(2/25)ک400(8/74)کتٗو ىکمیکنما تس؟کضرکذوزکهسکض ظکزضکتاضکچنسک1

ک55(3/10)ک480(7/89)کتطریکخصبکتطقحاتکلاٖس یکرظچ کچتعیکرؾتفازیکمیکنما تس؟ک2

ک65(2/12) 084(8/88)کآ ازضز ضر کلاٖس یکقؿتكویکناحت کتناؾهیکذاضخیکضرهؽکرظزفٕکرنداطکمیکزهتس؟ک3

ک243(4/45)ک292(6/54)ککنداطکمیکزهتس؟راٖس یکچ کواضیکتطریکحفّکتهسرق کذوززضز ضر کلک4

ک336(1/62)ک199(9/37)کزضز ضر کلاٖس یکچ کتلتتطیکزضضغ مکغصر یکذوزرنداطکمیکزهتس؟ک5

ک298(7/55)ک237(3/44)کتطریکتؿىت کزضزچ کرلسرمیکرنداطکمیکزهتس؟ک6

ک309(8/57)ک226(2/42)کرظچ کنؤکلثاؼکظ طیکزضز ضر کلاٖس یکرؾتفازیکمیکنما تس؟ک7

ک375(1/70)ک160(9/29)کزضز ضر کلاٖس یکتُوضمتوؾٍکچنستاضلثاؼکظ طذوزضرتٗو ىکمیکنما تس؟ک8

ک259(4/48)ک276(6/51)کتطریکهتكگتطیکرظٖفون کزضر  کز ضر کچ کرلسرمیکرنداطکمیکزهتس؟ک9

ک

کتهسرق کلاٖس یکموضزکض ؾتا یکزضکزرنفکآموظر کقهطیک ٖمهىطزکک کمما ؿ کزرنفکک:4جذيل 
ک

 محل سکًوت

       

 (درصذ  –تعذاد )داوش

 خًب         ضعیف      

 درصذ( –تعذاد )عملکرد

 خًب        متًسط           ضعیف         

ک23(3/16)کککککککککککککک108(6/76)ککککککککککککککک10(1/7)ک125(7/88)کککککککککککککککککک16(3/11) ريستایی

ک142(1/36)کککککککککککک240(ک1/61)ککککککککککککککک11(8/2)ک122(1/31)کککککککککککککککک270(9/68) شُری

ک165(9/30)کککککککککککک348(2/65)ککککککککککککککک21(9/3)ک286(7/53)ککککککککککککککک247(3/46) کل

P.value ک<001/0کککککککککککککککککککککک<001/0کککککککککککککککککککککککککککککککککککک

ک

کتاؾا طمتلتطها ٖمهىطزکککرنفزتطضؾیکرضتثاٌکک:5خس رک
ک

 داوش متغیرَا

Pearson chi-square  df                       p 

 عملکرد

Pearson chi-square df                       p 

ک241/0کککککککککککککککک4کککککککککککککککککککککککککککککککک491/5ک<001/0کککککککککککککککک5ککککککککککککککککککککککککککککککک630/54کتحهتالتکمازض

ک017/0کککککککککککککککک4ککککککککککککککککککککککککککککک115/12ک<001/0کککککککککککککککک5کککککککککککککککککککککککککککککک760/32کتحهتالتکهسض

ک933/0ککککککککککککککک4کککککککککککککککککککککککککککککککک841/0ک<001/0کککککککککککککککک5کککککککککککککککککککککککککککککک787/74کقل کهسض

ک331/0ککککککککککککککک4ککککککککککککککککککککککککککککک443/14ک022/0کککککککککککککککک5کککککککککککککککککککککککککککککک143/13ک يٗت کرلتهازی

ک769/0ککککککککککککککک8ککککککککککککککککککککککککککککککک629/4ک<001/0کککککککککککککککک4ککککککککککککککککککککککککککککک146/39کتحهتهیکضقت 

ک353/0ککککککککککککککک2ککککککککککککککککککککککککککککککک082/2ک026/0کککککککککککککککک1ککککککککککککککککککککککککککککککک373/4کقل کمازض

ک-ککککککککککککککککککک-ککککککککککککککککککککککککککک -ک<001/0کککککککککککککککک1ککککککککککککککککککککککککککککک477/14کٖمهىطز

ک<001/0کککککککککک1کککککککککککککککککککککککککککک477/14ک-ککککککککککککککککککک-کککککککککککککککککککککککککک -کزرنف

ک

کک

ک

ک
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 بحث:

کزرندفکآمدوظر کقدهطیک ککککٖمهىطزکر  کمُالٗ کتفا تکزرنفک کزض

کتًٗدیکرظککر د ک افتد کتداککککآمداضیکزرقد .کککض ؾتا یکتفا تکمٗنازرض

کخمه کزضکهمرورنیکزرق کرظکتٗسرزیکز گطکتاک تک مُالٗاتکمتفا

تطضؾیکزرنفکزرنكددو ا کککزضکهمىاضر ک EL-Gilaniy کمُالٗ 

کزضمهدطکمنهدوضیکککهطؾدتاضیکقدهطککک کزرنكىسیکهدایکرلتهدازکککزذتط

ؾومت کٖام کهتفکتتندیکونندسیکککک،تهسرق کلاٖس یکزض اف کموضز

ک.8مدیکتاقدسککقدهطکککز ضر کلاٖس یکؾىون کزضکتهسرقتیکزضکضفتاض

 ددهکمنُمدد کککهمىدداضر کزضک کRaoمُالٗدد ککودد کزضکحددالیکزض

لثد ککک%(2/77)زذتطر کض ؾدتا یککروثط  ککزرنفکهنسکض ؾتا یکزض

کنو ؿدنسیکرحتمداالکککتفؿدتطککو کتنداتطککذوبکتوزمسرذه کآموظقیککرظ

کمنُمدد کض ؾددتا یکمددوضزکتحهددتالتکتدداالیکزذتددطر کزضکناقددیکرظ

رغهدةکککزضکچد کتد کنٓطمدیکضؾدسکککککتناتطر  کر دطکک.13کتاقسمُالٗ کمیک

منداَكکککرظکها ت کتطکذوبکٖمهىطزک کزرنفمناَكکض ؾتا یکؾُحک

کخمهد کمتدعر کتحهدتالتک ککککٖورمد کز گدطیکرظکککقهطیکرؾد کرمداکک

مددوثطمیککرختمدداٖیکرلتهددازیکمنُمدد کنتددعککک يددٗت کفطهنگددیک ک

رفعر فککنتعک کتوخ کت ک ؿتطـکضؾان کهاکزرض مکتاکرنتٓاضتاقس.رلثت ک

کُحکزرندفک کمنداَكکض ؾدتا یکرذدتالفکؾدکککککؾُحکتحهدتالتکزضک

توز کر د کرذدتالفککککمٗنازرضکمناَكکقهطیکواهفک اتس.کتاکٖمهىطز

زذتدطر کض ؾدتا یکتد کککککتتكدتطکظکزهندسیکنتداکککنكدا ککمُالٗ کحايطکزض

کآموظـکهایکتهسرقتیکمیکتاقس.

کرظک%31کتنهدداک کذددوبزرنددفککرظکرفددطرزک%7/53مُالٗدد کحايددطکزض

کزضکهمىدداضر کهوضرؾددالمیک ک.توزنددسکذددوبکتطذددوضزرضکٖمهىددطز

کحوم کقهطکزرنفکآموظر کزذتطکٖمهىطزکنگطـک کزرنفک،تطضؾیک

کمدوضزککود کزضککنموزندسککزذتدطر کرزٖداککک%77کوطجکتتدا کمدیکزرضندسککک

کآنهاکتطضؾیکٖمهىطزکرماک،تهسرق کلاٖس یکرَالٖاتکوافیکزرضنس

تهسرقد کآ کککلاٖدس یک ککمدوضزککو کرَالٖاتکودافیکزضککنكا کزرز

کتطضؾیکزرندفکزذتدطر کزرندفککککزضکهمىاضر ک کLawan.1نسرضنس

کمتوؾدٍک ککزرندفککرظزرنفکآمدوظر ککک%5/87کزض افتنسکنتدط  کآموظ

کزضککAli-TSک.12کتوزنددسکطذوضزرضدوبکتدددذددکفدزرنددکرظک%4کتنهددا

وطرچدیکککتهسرق کلاٖس یکزرنفکآمدوظر کقدهطکک يٗت کتطضؾیک

نگدطـکهدایککککتهسرقدتیک ککضفتاضهایکغتطکنتتد کمیک تطزکهاوؿتا 

سرطکمترههدت ککت کرلکو کنتاظکزرضزکلاٖس یک خوزکموضزکرقتثایکزض

کذوبکزضکٖمهىطزک کزرنفکمماز طک.14کمطرلث کهایکتهسرقتیکزرضز

ککسیکزضداطکقداتکرنددالٗدمُکسرزیکرظد کت کتٗدنؿثکطدايد کحدمُالٗ

ک

کنؿدث کتد کتٗدسرزیکز گدطکککککآفط ما یکتهتدطک ککوكوضهایکآؾتا یک 

کمیکتورنس ز نیکفطهنگیک،رختماٖیک تفا تکهایککمیکتاقس.کومتط

مورضزیکمث ک افت کهایکوكدوضهایکککرذتالفکزضتوخت کوننسیکر  ک

تفدا تکلاتد کککک.ک8،13،15،16،19کهنس ؾدتا کتاقدسکککوكوضک اکرفط ما یک 

مُالٗدداتککتدداکمُالٗدد کحايددطککزضکٖمهىددطزک کزرنددفکتوخدد کزض

ک خدوزککمدیکتورندسکناقدیکرظککککوكوضهایکتوؾٗ ک افت کمثد کآمط ىداکک

خورندا کککتطضؾیکؾدالم کنوخورندا ک کککزؾتوضکرلٗم کهایکتطنام کها

رذتهدالکتد کتهسرقد کککککآنهداککو کتركیکرظکر  کوكوضهاکتاقسکزض

ؾددُوقکلاتدد کتوخدد کر دد کک خددوزکتدداچدد ککر ددط.ک5،6لاٖددس یکزرضز

مُالٗد کککزذتدطر کزضکک،توؾدٗ کارکدحدککزضایکدوضهدوكکاداتکتدرذتالف

ود کتد کآمدوظـکککککهمچنا کرٖدالطکنمدوزیکرندسککککرمط ىاکوكوضکریکزض

کزضکمیکضؾسکت کنٓطکهاتوخ کت کر  ک افت ککتاک.20،21زرضنسکتتكتطیکنتاظ

زؾتطؾیکت کرَالٖداتکککحارکتوؾٗ کٖهیکضغمکتهثوزکوكوضهایکزض

 کهمچندا ککآک،تهسرق کذدالککظمتن کهایکمرتهف،کلاٖس یک کزض

قدططکککحتُد کؾدىوتک کککت کلحاِک يٗت کفطهنگیکر  کمنداَكکزضک

ر د کظمتند کهاؾددکمناؾدةککککککت کنتاظهایکنوخورنا کزضکزرقت کلصرکلطرض

کزرزیکنكسیکرؾ .

وتدابککک،مدازضر کت کتطتتةکمنثٕکوؿةکرَالٖاتکک کحايطمُالٗکزض

منثدٕکککنتعمُالٗاتککز گطکروثط  کزضک.نستوزکمٗهمکهاک ز ؾتا کک،ها

ک ک EL-Gilany 7،10،11،12،15سکمدازضر کتدوزیکرندکککرَالٖاتککرنهیک

یکضفتاضهدایکتهسرقدتیکککتٗتت کٖورم کهتفکتتنیکونندسککهمىاضر کزض

ک.8شودطکوطزندسککخمٗیکضؾان کهایککر لت کٖام کضرک،ز ضر کلاٖس ی

آمددوظـکک،ACOG))کمامددا یکرمط ىددا کوددالحکمترههددت کظنددا ک

 حدطفکترههدیککککهعقدىا ک ْتفد کککضرتهسرق کز ضر کلاٖس یک

کهدمک رلدس  کآنهداککککو کهمکتا سکتدطریکخورندا ک کککتهسرقتیکمیکزرنس

تد کمدورظرتککککهعقدىا ککمٗتمسندسککهمىداضر کک  Diaz .6رنداطک تدطزک

کتد کنوخورندا ک کککو٘کتا دسکتىام کفتع ىیکز ضر کتهدکک کرضظ اتیکضقس

کٖال ددمکنكددان کهددایکَثتٗددیکلاٖددس یک ککمددوضزکزضک رلددس  کآنهددا

توخد کتد ککککتداکک.5کمؿتمتمکآمدوظـکزهندسکککتهسرق کر  کز ضر کتُوض

کحؿاؾدت کمويدؤکلاٖدس یک ککککنتدعکک افت کهدایکر د کمُالٗداتکک ککک

تد کککنتداظککمیکضؾدسککت کنٓطکآتیکزذتطر ککؾالمتیکفٗهیک کتاثتطآ کتط

ر د کککمتولتدا کمكدرمکزضککک خدوزکک کک   هکتطنام کآموظقیکمدسک

توخد کتد کومدیکتٗدسرزمطتتا کتهسرقد کککککککتاو کرلثت ککظمتن کمیکتاقس

کک،مسرضؼکماکچنت کتطنام کریکزضکٖسطک خوزک ر طر ککزضمسرضؼک

ک
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کهمچندت کنمدفکتؿدتاضککککر  کرمدطکيدط ضیکمدیکتاقدس.کککککتاظنگطیکزض

کر  کمُالٗ کلات کتام کرؾ .کزضکيٗتفکضؾان کها

کر  کمُالٗ کتنهاکتهسرقتیکز ضر کلاٖس یکزضکتطضؾیکضفتاضهایکزض

آبکتطریککر  کز ضر کرظکو کزضکسزرنفکآموظر کتتا کنموزنکنتمیکرظ

مُالٗدد ککزضکرؾددتفازیکمددیکنما نددس.ککرؾددتحماطک قؿتكددویکغنتتالتدداک

کزذتطر کٖسطکرؾدتحماطکضرحتدیکتداکککک%5/51کهمىاضر کهوضرؾالمیک 

کAli-TS 9/70% مُالٗدد ککزضک.ک1هكددتمکؾددتى کشوطنموزنددسکض ظ

ک کAdhikari.14ر ددد کز ضر کز ـکمدددیک طفتندددسککزذتدددطر کزض

کزضکزذتطر کض ؾتا یکنپارمُالٗ کضفتاضهایکتهسرقتیککزضهمىاضر کک

قؿتكددویکزذتددطر کک%18فمددٍککز ضر کلاٖددس یکتتددا کمددیکزرضنددس

کزضک.2مدیکزرزندسکککاطکدددددکرندس یکداٖدکدز ضر کلکزضزؾتگایکتناؾدهیکک

کؾددتحماطکزضرزذتددطر ککک%5/72کنتدط دد کزضLawan    کدمُالٗدد

کزضکهمىداضر ککٖثدسرلههیک ککمُالٗد کککزضک.12زرقدتنسککلاٖس یز ضر ک

ککاطدرنددککس یداٖدکدز ضر کلکزضکضرویکدطرزقؿتكدرفک%2/56کماظنسضر 

ر دطر کککزضکمدیکضؾدسکککت کنٓدطکک،.کتاتوخ کت کر  کمُالٗات15کمیکزرزنس

کزضفطهنککتومیکمناَكکمرتهدفکتداثتطیکمنفدیکتطرؾدتفازیکرظآبککککک

نؿث کت کرغهةکمُالٗاتکموخدوزککک کرؾ ز ضر کلاٖس یک صرقت ک

ک دداکرؾددتفازیکزذتددطر کمدداکرظآبکزضر دد کز ضر کخهدد کرؾددتحماطک ک

ک،ضر دحککرمداکرقدتثایکککٖما دسکر د کککرؾد .کٖدال یکتدطککککقؿتكویکومتدطک

زؾتطؾیکت کتورلد کهدایکتهسرقدتیکتد کذهدولککککککک اکومثوزآبک 

ر د کککقؿتكویکزضکوننسیکرؾتحماطک اکٖورم کمحس زکزضمسرضؼکرظ

ضفتاضهددایککتوخدد کتدد کتدداثتطکتدداکرظؾددویکز گددطز ضر کمددیکتاقددس.ک

زؾدتگایکککٖفوند کهدایکککر ددازککز ضر کلاٖس یکتطکغتطتهسرقتیکزض

کظمتن کيط ضتکزرضز.کت کنٓطمیکضؾسکآموظـک  ػیکزضر  کتناؾهی

ک،ز ضر کلاٖددس یکضفتاضهددایکتهسرقددتیکلاتدد کتوخدد کزضکک ىددیکرظ

محهوالتکتهسرقتیکخهد کزفدٕکذدونط عیکلاٖدس یککککککرؾتفازیکرظ

کلع طکتٗدو ىکهدطکککزذتطر کرظروثط  ککمُالٗ کحايطکزضکمیکتاقس.

ومدیکککزضندسکٖمد کککزضکرمداککرَدالٔکزرقدتنسکککهدسهاککؾاٖ ک ىثاضک4

کرظروثط د کککنتدعکک کزرقدتنسککَدورکض ظککزضکضرکتٗو ىکمناؾةکهدسهاک

مُالٗد کککزضکEL-Gilany هسهایکتهسرقتیکرؾتفازیکمدیکنموزندس.کک

ک%9/15کهسهایکتهسرقتی،کرظکزرنكدوکزذتطر ک%8/66کزض اف کذوز

کلثاؼکهایکوهن کرؾتفازیکمیکنموزنسککرظک%12هاضچ کهایکوهن ک کرظ

 ک.8کتٗو ىکمیکنموزنسکضرکذوزکهسکض ظکزضکتاضک5/2متوؾٍککتُوضک 

Lawanک کدُالٗدمکوضزدطر کمددزذتک%5/86کیکزرضزددتتا کمکعدنتک

کهایکتهسرقتیکتهتط  کخاشبکتطقحاتکلاٖس یککهسکمیکزرنؿتنس

هددایکتهسرقددتیککهددسکرظکذددوزکزضآذددط  کلاٖددس یک%8/93 کرؾدد 

  ک.12توزک6/2ک±/.8متانگت کزفٗاتکتٗو ىککرؾتفازیکنموزیکتوزنس.

Adhikariلُٗاتکهاضچ کت کٖنور ککرظزذتطر کک%98زض اف ککنتعکک

 کدددکو ىکض ظرندددکتٗک%3/11ٍکدددکفمک کسدددکا نددازیکمیکنمددفدرؾتکهس

رؾدتفازیکروثط د کککک کتاتوخد کتد ک افتد کهدایکموخدوزککککک.ک2میکنموزنس

کزضکهایکتهسرقتیکرَالٖاتکآنهاکهسکرظک(ر )قهطیک ض ؾتا یزذتط

ظمتن کظما کتنسیککزضکآنهاکضفتاضکرماکر  کنىت کمناؾةکمیکتاقسکموضز

کتد کآمدوظـکزرضز.کککود کنتداظککتؿ کهایکآلوزیکمناؾةکنکتٗو ىکهس

ک3-4تٗو ىکوالحکمترههت کظنا ک کمامائیکآمط ىاکَثكکتونت ک

وز یکْاهطیکتدطریککنوضتکٖسطکآلکحتیکزضکهاکهسکؾاٖ ک ىثاض

ک.فون کمناؾةکمیکتاقسٖکهتكگتطیکرظ

کتحهددتالتک رلددس  کرضتثدداٌکمٗنددازرضکرضتثدداٌکزرنددفکتدداکمددوضزکزض

تحهدتالتکککفمدٍکتداکککٖمهىدطزککمارکر  کمُالٗ کز سیکقسکزضآماضیک

مكاهسیککنتعکنتدط  کزضAbioye-kuteyi ک.هسضر کرضتثاٌکزرق 

کزض.ک7،10،11،16کضزتحهتالتک رلدس  کزرککزرنفکرضتثاٌکمثث کتانموزک

کرضتثداٌکمٗندازرضکککنتدعککزذدططکآتداکککهمىداضر کزضککمهىكاهیک مُالٗ ک

 تحهتالتک رلس  کککٖمهىطزکزرنفکآموظر کتاک کزرنفآماضیکتت ک

کزضککٖثددسرلههیمحمددسیکزضکتهددطر ک کمُالٗدد ککزضک.18 خوززرقدد 

تحهددتالتککتدداکٖمهىددطزک کزرنددفکرضتثدداٌکمٗنددازرضکنتددعکماظنددسضر 

روثط د کمُالٗداتککککتوخ کت کر نىد کزضککتاک.15،19مكاهسیکقس رلس  ک

تهسرق کلاٖدس یکککموضزکمازضر کمنثٕکرنهیکرَالٖاتکزذتطر کزض

تداثتطککتحهدتالتکمدازضر ککککمدیکضؾدسکمتلتدطککککتوزنسکمنُمیکتد کنٓدطکک

تداکتوخد کتد ککککو کک،ٖمهىطزکزرقت کتاقسک کزرنفمتعر ککمٗنازرضیکتط

ؾُحکزرندفکککتمط ثاکنتمیکرظکزرنفکآموظر کرظو ککنتا حکر  کمُالٗ 

کطذوضزرضددددکتکذدوبککٖمهىدطزککرظکک هکؾوطکآنهاحس زکک ککذوب

کتد کزلتد ککر د کٖمهىدطزکيدٗتفکتدط،ککککککضؾدسککطمیددددددکنٓکت ک،توزنس

کمازضر کزضکر  کمُالٗ کتاقس.کتطکتحهتالتکهائت 

 وتیجٍ گیری:

تهسرقد کککزرنفکآموظر کرظکٖمهىطزک کزرنفر  کمُالٗ کمتعر ککزض

هنگیکت کذهولکقطر ٍکفطکنثوز.کمناؾثیکحسکز ضر کلاٖس یکزض

ر  ککٕکموثكکرَالٖاتیکزضددمناَكکض ؾتا یکمانٕکزؾتتاتیکت کمناتکزض

ککن کمیکتاقس.ددظمت

ک

ک

ک

ک

196 



ک

زرنفکآموظر ککآموظقیکتطنام کهایکضزمیکقوزککهتكنهازتناتطر  ک

ک کری ک کٖنور کتاتطنام  کنتاظهایککؾالمتی کت  کهاؾد کتطری تهسرق 

کنٓط طفت کقوز.کتهحتحکؾثهکظنس یکآنا کزضکتهسرقتیک 

کتا  کزذتطر  کتطری کضؾمی کتطنام  ک ه کتهسرق  کتطکتاوتسکظرضت

ککادتکادان کهدضؾهمچنت کک کتاقس.دیکزرقتدلاٖس کتهسرق کتهو٘ک 

ک

ک

ک

زضککر  کظمتن کتد ک ْتفد کذدوزککککٖطفیکزضکضٖا  کرنورکرذاللیک 

کذهولکرضرئ کتطنام کهایکآموظقیکمناؾةکرلسرطکنما نس.ک

  قذرداوی: ي تشکر

هط ضـکقهطؾتا ککموظـک همىاضیکذوبکمؿو لت کمحتططکآکرظ

لسضزرنیکمدیککک کتكىطکزرنفکآموظر کر لتایکمسرضؼک ک،وطمانكای

 قوز.
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Abstract  

Introduction: Menstruation occurs only in women and is a 

period of fertility cycle in women. Good healthy behavior has 

definite effect on preventing infection and supplying special 

physical and psychological needs is girls during this period. This 

study was aimed to determine menstrual health of high school 

students of Kermanshah, 2010. 

Material and Method: Present descriptive-analytical study was 

conducted on 535 girl students in Kermanshah, 2010. The data 

gathering instrument was a three-sectioned questionnaire 

including 33 closed questions, which its validity and reliability 

were confirmed by content validity and split-halves method, 

respectively.  The knowledge was categorized as weak group 

(score≤20) and good group (score ≥21)  and the performance was 

categorized as weak( 1-13), intermediate(14-20) and good(21-

27) groups. Statistical analysis was performed using SPSS/v16 

software and descriptive-analytical tests.  

Results: Of total students, 53.7% had good knowledge but 65.2% 

had intermediate performance. The knowledge was associated 

significantly with the year of students education, educational 

level of mothers ,fathers job, educational level of fathers, 

economical status, educational fieldand the residence(p<0.001). 

The association between knowledge and performance was 

significant (p<0.001). The rate of good knowledge and good 

performance were higher in urban students (p<0.001).  

Discussion: Although the rate of good knowledge was higher 

than good performance, it is unsatisfactory for bringing 

menstrual hygiene. Thus, the girl students should be educated 

about the importance of menstruation and its health  especially in 

rural regions.  
  

Key words: Menstrual hygiene, students, knowledge, 

performance, Kermanshah 
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