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Abstract 
Introduction: The aim of this research was to determine the level of 
male students awareness about puberty changes and their relationship  
with the attitude towards social harm.  
Methods: In this research, a descriptive/correlational method was used. 
The statistical population of this research was lower secondary school 
boy students, from whom, one hundred fifty-two of them were se-
lected by stratified sampling method. Awareness about puberty changes 
measured by a researcher-made questionnaire and attitude toward social 
harm by Aghayee and Timur Tasch questionnaire. The validity and reli-
ability of these two questionnaires were approved by the researchers. 
The reliability coefficient of the awareness about the puberty changes 
and the attitude towards social harm questionnaires were 0.85 and 0.80 
respectively. T-test, analysis of variance, Chi-square and Pearson corre-
lation coefficient were used to analyze the data.
Results: There was a significant difference between students’ awareness 
based on age and job of their parents, father’s literacy, family economic 
status and type of life. The results of the Pearson correlation coefficient 
showed that all subscales of awareness about puberty changes have a 
significant correlation with social harm attitudes. That means increasing 
awareness about puberty changes decreases their attitude toward social 
harms.
Conclusions: According to the results of this study because students’ 
awareness about puberty changes improves the physical health of ado-
lescents, and prevents future social harm; receiving adequate training 
about these changes is a must.
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چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش بررسـی میزان آشنایی دانش آموزان با تغییر و تحوالت بلوغ 
و رابطه آن با نگرش به آسیب های اجتماعی است. 

روش: در این تحقیق از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده گردید. جامعه آماری 
این تحقیق شامل دانش آموزان پسر متوسطه اول شهر داران بود که یک نمونه صد و پنجاه 
و دو نفری از بین آنان به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردید. آشنایی با تحوالت بلوغ 
پسران به کمک پرسشنامه محقق ساخته، آشنایی با تحوالت بلوغ و نگرش به آسیب اجتماعی 
پایایی دو پرسشنامه  اندازه گیری شد. روایی و  تاش  تیمور  آقایی و  به کمک پرسشنامه  نیز 
بوسیله محققان مورد بررسی قرار گرفت و ضریب پایایی پرسشنامه آشنایی با تحوالت بلوغ 
و پرسشنامه نگرش به آسیب اجتماعی به ترتیب هشتاد و پنج صدم و هشتاد صدم گزارش 
گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t، تجزیه و تحلیل واریانس، خی دو و ضریب 

همبستگی پیرسون استفاده گردید. 
پدر، شغل  مادر، شغل  پدر، سن  بر حسب سن  دانش آموزان  گاهی  آ میزان  بین  نتایج: 
مادر، سواد پدر، وضعیت اقتصادی خانواده و نوع زندگی تفاوت معناداری وجود داشت. 
نتایج ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد که همه خرده مقیاس های آشنایی با تحوالت 
بلوغ، همبستگی معناداری با نگرش به آسیب اجتماعی دارند، به این معنی که هر چه افراد، 

بیشتر با تحوالت بلوغ آشنا شوند، نگرش به آسیب های اجتماعی در آنان کمتر  می شود.
بحثونتیجهگیری: دانش آموزان بایستی آمـوزش هـای الزمه را در رابطـه با تغییر و 
گاهی دانش آموزان از تحوالت دوره بلوغ عالوه بر  تحوالت دوره بلوغ دریافت کنند زیرا آ
ارتقا سالمت جسمی آنان، باعث جلوگیری از آسیب های اجتماعی)با توجه به رابطه به دست 

گاهی از تحوالت بلوغ و نگرش به آسیب اجتماعی( نیز  می شود.  آمده بین آ

میزان آشنایی دانش آموزان با تحوالت بلوغ و رابطه آن با 
نگرش به آسیب اجتماعی
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پاییز 1397، دوره 7، شماره 3، پیاپی 6325

امین باقری کراچی و همکاران

مقدمه

نوجوانان بیشــترین جمعیت نیروی انســانی کشورها را در آینده تشکیل  می دهند. آســیب های اجتماعی در دوره نوجوانی 
بیشتر از دوره های دیگر به چشم می خورد و از نظر مسائل جنسی، پرمخاطره ترین مرحله زندگی یک فرد را تشکیل می دهد. 
این دوره یکی از مهمترین و پرارزشــترین دوران زندگی هر انســان محســوب می شود، زیرا ســرآغاز دگرگونی های جسمی 
و روانی بســیاری اســت.)1( بر اســاس آمار جهانی از هر پنج نفر در جهان یک نفر در ســن نوجوانی است و از دو و یک 
دهم میلیارد جمعیت جهان در ســن نوجوانی، هشــتاد و پنج درصد آن ها در کشورهای در حال توسعه و بقیه در کشورهای 
صنعتی زندگی می کنند.)2( در ایران طبق سرشــماری ســال ۱۳۸۵ حدود یک و بیســت و پنج صدم درصد کل جمعیت را 
گروه ســنی یازده تا چهارده ساله تشــکیل می دهند.)3 و4( یکی از موضوعاتی که نوجوانان با آن مواجه هستند بلوغ و تغییر 
و تحوالت ناشــی از آن اســت که در ســال های اخیر به آن کمتر توجه شده است. توجه به مســائل جسمی و نیازها نوجوان 
در مرحله بلوغ و مراقبت های بهداشــتی الزم در این دوران، دارای اهمیت بســیار اســت. عبــور موفقیت آمیز از دوره بلوغ، 
نیازمند توجه خاص به نوجوان و در نظر گرفتن شــرایط و موقعیت دوره بلوغ اســت. این در حالی است که اغلب بررسی ها 
گاهی کافی ندارند. نشــان داده اند که نوجوانــان، خانواده ها و اکثر مربیــان از روند طبیعی بلوغ و ویژگی های ایــن دوره آ
)5و6( بلوغ در لغت به معنی رســیدگی و پختگی اســت و با توجه به تعریف ســالمت، بلوغ در ابعاد جســمانی، روانی-

عاطفی، معنوی و اجتماعی رخ می دهد.)7( دوران بلوغ یکی از مهمترین و حساستـــرین دوره های زنـــدگی انســان اســت 
گاهی درباره تحوالت این دوره ممکن  و موجب می شــود شــخص به گونه ای متفاوت احســـاس و رفتار کند.)8و9( نبود آ
اســت منجر به مشــکالت و آسیب های عدیده روانی، اقتصادی و اجتماعی گردد.)10و11( دوره بلوغ آخرین مرحله رشد و 
گاهی  تربیت انسان اســـت، این دوره پرمخـاطره تـرین دوره زنـــدگی انسان می باشد زیرا انحرافات و لغزش ها در اثر عدم آ
از ویژگی ها و خواست های نوجوانـــان در این دوره فـــراوان اســـت. بسیاری از مســایل مخاطره آمیز، ازدواج های ناموفق، 
مرگ ومیر، معلولیت ها و باالخره مشــکالت عدیده جســمی، روانی و اجتماعی و اقتصادی از این دوران نشــات می گیرد.
)12( بســیاری از عــادات و رفتارهــا در این دوره از زندگی شــکل  می گیرد و تاثیــر مهمی بر رفتار فرد در بزرگســالی دارد.

)13و14( تامین ســالمت نوجوانان، به ویژه پســران در دوره  بلوغ، از اهمیت خاصی برخوردار است و می تواند از بیماری ها و 
ناهنجاری های روانی آنان جلوگیری کند. تحقیقاتی که مؤدی و همکاران و عبدالهی، شــعبان خانی و خانی2003 در ایران 
گاهی کم و عملکرد نادرســت نوجوانان در زمینه بهداشــت دوران بلوغ اســت.)16،15و17(  انجام داده اند، بیانگر میزان آ

گاهی کم  می تواند ناشــی از عدم دریافت آموزش کافی درباره مســایل مرتبط با بهداشــت دوران بلوغ آن هم از طریق  این آ
منابع اطالعاتی معتبر باشــد.)19،18و20( پســران در دوران بلوغ مشــکالت فراوانی دارند که بــه روش های گوناگون بروز 
می کند و با توجه به خطر پذیری و حضور بیشتر آنان در محیط بیرون از خانه نسبت به دختران، در معرض خطر بیشتری قرار 
دارند لذا انجام تحقیقات در زمینه بلوغ پسران و ارائه راهکارهای مناسب می تواند بار مشکالت دانش آموزان پسر را در این 
دوران کاهش دهد. در همین راستا، این پژوهش به بررسـی میزان آشنایی دانش آموزان پسر متوسطه اول شهر داران با تغییر و 

تحوالت بلوغ و رابطه آن با نگرش به آسیب های اجتماعی پرداخته است. 
روش

در این تحقیق از روش توصیفی،غیر آزمایشی از نوع همبستگی استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل دانش آموزان 
پسر متوسطه اول شهر داران در سال تحصیلی1397-1396بود که یک نمونه صد و پنجاه و دو نفری از بین آنان به روش 
نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردید. آشنایی با تحوالت بلوغ پسران به کمک پرسشنامه محقق ساخته اندازه گیری شد. در 
مرحله اول، با الهام از مقاالت، کتب و و نظریه ها مختلف از جمله نظریه گوس و جان)21( سواالت و ابعاد مربوط به این 
روایی  بررسی  برای  گردید.  استفاده  محتوا  روایی  از  روایی،  بررسی  سواالت جهت  تهیه  از  پس  گردید.  طراحی  پرسشنامه 
محتوایی پرسشنامه، از چند تن از متخصصان که تجربه، مقاله یا کتاب در زمینه سالمت و بهداشت مدارس داشتند، خواسته 
شد که نظرات خود را در مورد محتوا پرسشنامه اعالم نمایند و بر اساس نظرات آن ها نقایص پرسشنامه برطرف گردید و آخرین 
اصالحات در متن پرسشنامه به عمل آمد و شکل نهایی پرسشنامه در قالب پنجاه سوال مجددا در سه طیف)ضروری است، 
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میزان آشنایی دانش آموزان با تحوالت بلوغ و رابطه آن با نگرش به آسیب اجتماعی

مفید اما ضروری نیست، و ضرورتی ندارد( در اختیار متخصصصان قرار 
برای  دادند.  تشخیص  ضروری  را  سواالت  همه  متخصصان  که  گرفت 
تعیین پایایی این پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید، که 
برای  و  پنج صدم  و  هشتاد  پرسشنامه  برای کل  کرونباخ  آلفای  ضریب 
مولفه های جسمی، خلق وخو، بهداشت، تغذیه و ورزش به ترتیب هفتاد 
و سه دم، هفتاد و پنج صدم، هفتاد و چهار صدم، هفتاد و یک صدم، 
هفتاد و شش صدم به دست آمد که نشانگر پایایی پرسشنامه است. شکل 
نهایی پرسشنامه آشنایی با تحوالت دارای پنجاه سوال و پنج خرده مقیاس 
و چهار  )سی  بلوغ  بهداشت  یازده(،  تا  یک  تغییرات جسمی)گویه های 
و  چهارده  سیزده،  خلق وخو)چهار،  تغییرات  پنجاه(،  تا  هفت  و  سی  و 
تا  شش  و  سی  و  بلوغ)دوازده  سالمت  و  تغذیه  و  دو(  و  سی  تا  هفده 
چهل( و ورزش و استراحت دوران بلوغ)چهل دو تا چهل و شش( است 
که در آن متغیر آشنایی با تحوالت بلوغ بر روی یک طیف لیکرت پنج 
شده  نمره گذاری  مخالف=یک(  کامال  تا  موافق=پنج  درجه ای)کامال 
است. دامنه نمرات از پنجاه تا دویست و پنجاه می باشد. نمره باالتر به 
گاهی بیشتر افراد نسبت به بلوغ و تحوالت آن است. به طور کلی  معنای آ
گاهی ضعیف، نمره صد و هفده تا  نمره پنجاه تا صد و شانزده به معنی آ
گاهی متوسط و نمره صد و هشتاد و چهار تا  صد و هشتاد و سه به معنی آ
گاهی باال از تحوالت بلوغ است. در مورد بعد  دویست و پنجاه به معنی آ
تغییرات جسمی بلوغ دامنه نمرات بین یازده تا پنجاه و پنج است که نمره 
گاهی ضعیف، نمره بیست و شش تا چهل  یازده تا بیست و پنج بیانگر آ
گاهی  گاهی متوسط و نمره چهل و یک تا پنجاه و پنج بیانگر آ بیانگر آ
باال است. در مورد بعد تغییرات خلق وخو دامنه نمرات بین نوزده تا نود و 
گاهی ضعیف، نمره چهل  پنج است که نمره نوزده تا چهل و سه بیانگر آ
گاهی متوسط و نمره هفتاد و یک تا نود و پنج  و چهار تا هفتاد بیانگر آ
گاهی باال است. در مورد بعد تغذیه دوره بلوغ دامنه نمرات بین  بیانگر آ
گاهی ضعیف، نمره  شش تا سی است که نمره شش تا سیزده بیانگر آ
گاهی متوسط و نمره بیست و سه تا سی  چهارده تا بیست و دو بیانگر آ
گاهی باال است. در مورد بعد ورزش و استراحت دوره بلوغ دامنه  بیانگر آ
گاهی  نمرات بین پنج تا بیست و پنج است که نمره پنج تا یازده بیانگر آ
تا  نوزده  نمره  و  متوسط  گاهی  آ بیانگر  هجده  تا  دوازده  نمره  ضعیف، 
گاهی باال است. در مورد بعد بهداشت دوره بلوغ  بیست و پنج بیانگر آ
بیانگر  تا یازده  تا بیست و پنج است که نمره پنج  دامنه نمرات بین پنج 
نمره  و  متوسط  گاهی  آ بیانگر  هجده  تا  دوازده  نمره  ضعیف،  گاهی  آ
گاهی باال است. برای اندازه گیری نگرش به  نوزده تا بیست و پنج بیانگر آ
آسیب های اجتماعی از پرسشنامه ای  که توسط آقایی و تیمور تاش1389 
این پرسشنامه دارای سی سوال است که  طراحی شده، استفاده گردید. 
پنج=کامال  تا  مخالف  )یک=کامال  درجه ای  پنج  لیکرت  طیف  در 
موافق( طراحی شده است. دامنه نمرات بین سی تا صد و پنجاه می باشد 

اجتماعی  آسیب های  معنای  به  باالتر  نمره  که 
پرسشنامه  محتوایی  روایی  است.  فرد  در  بیشتر 
نگرش به آسیب های اجتماعی در تحقیقی که 
توسط آقایی و تیمور تاش1389انجام شد، تایید 
پرسشنامه  این  کرونباخ  آلفای  ضریب  گردید. 
و  هشتاد  تاش  تیمور  و  آقایی  تحقیق  در  نیز 
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تحقیق، جهت تعیین اعتبار محتوایی پرسشنامه 
از  تن  چند  از  اجتماعی  آسیب های  به  نگرش 
متخصصان که تجربه، مقاله یا کتاب در زمینه 
آسیب اجتماعی داشتند، خواسته شد تا در مورد 
در سه طیف  پرسشنامه  از گویه های  هر کدام 
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که نشانگر پایایی پرسشنامه است.
مالکهایورودوخروج

به  اشتغال  پژوهش: به ورود مالکهای
های  )کالس  اول  متوسطه  دوره  در  تحصیل 
هفتم، هشتم و نهم(، جنسیت پسر، رضایت برای 
شرکت در مطالعه و تمایل به در اختیارگذاشتن 
از مالکهایخروج تجربیات.  و  اطالعات 
ادامه  جهت  رضایت  عدم  اعالم  پژوهش: 
همکاری و پر کردن پرسش نامه ها بطور ناقص. 
برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t، تحلیل 
واریانس، خی دو و ضریب همبستگی پیرسون 
استفاده گردید. تحلیل داده ها نیز با استفاده از 

نرم  افزار آماری SPSS22 انجام گردید. 
پژوهش  انجام  در  اخالقی:  مالحظات
حین  در  الزم  اخالقی  مالحظات  شد  سعی 
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عدم  و  گاهانه  آ رضایت  کسب  اطالعات، 
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آزمودنی ها رعایت گردد.
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امین باقری کراچی و همکاران

یافته ها

طبــق جــدول شــماره یــک، %62/5 
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خلق وخــو در دوره بلــوغ را باال،%34/2 
متوسط و 1/3% ضعیف گزارش نمودند. 
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تغییرات جســمی و جنســی دوره بلوغ را 
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را بــاال، 28/9% متوســط، 2/6% ضعیف 
گاهی  گزارش نمودند. 65/1% پســران آ
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باال،32/2% متوســط و هفت دهم درصد 
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واریانس اســتفاده کرد. طبق جدول شــماره ســه، بین همه میانگین های به دست آمده با 
میانگین معیار تفاوت وجود دارد. به منظور بررســی امکان تعمیم این تفاوت میانگین ها به 
جامعه آماری از آزمون t تک نمونه ای استفاده گردید. الزم به ذکر است که آزمون t تک نمونه ای زمانی استفاده  می شود که 
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دانش آموزان از تحوالت بلوغ بر حســب ســن پدر تفاوت معناداری وجود داشت.)F=4/28،p>0/006( با توجه به جدول 
شــماره چهار باالترین میانگین198/70 مربوط به دانش آموزانی بود که سن پدرشان بین چهل تا شصت سال بود و کمترین 
گاهی دانش آموزان  میانگین164/50 مربوط به دانش آموزانی بود که سن پدرشان بیشتر از شصت سال بود. همچنین، بین میزان آ
بر حسب سن مادر تفاوت معناداری وجود داشت.)F=6/75،p>0/001( باالترین میانگین199/14 مربوط به دانش آموزانی 

 
 

 تحوالت بلوغ آموزان پسر در زمینهتوزیع فراوانی میزان آگاهی دانش( 1)جدول

p-value های بلوغلفهوم باال متوسط ضعیف خی دو 
 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد دوره بلوغآگاهی...

 ...خووتغییرات خلقاز ... 95 5/62 52 2/34 2 3/۱ 25/87 000۱/0
 ...تغییرات جسمیاز ... ۱۱2 7/73 37 3/24 ۱ 7/0 28/۱28 000۱/0
 ...تغذیه بلوغاز ... 60 5/39 87 2/57 4 6/2 2۱9/7۱ 000۱/0
 ...استراحتوورزشاز ... 99 ۱/65 49 2/32 ۱ 7/0 69/96 000۱/0
 بهداشت...از ... ۱03 2/68 44 9/28 4 6/2 55/98 000۱/0
 ...کلی... ۱05 ۱/69 44 9/28 - - 97/24 000۱/0

 
 
 

در آموز دانشپسران آگاهی  میانگین( 4جدول)
 مادرو  پدرسن حسب بربلوغ دوره حوالت تمورد 

 p-value F متغیر تعداد میانگین 

006/0 28/4 
سن  سال 40کمتر از  35 ۱89

 سال 60تا  40 ۱۱3 70/۱98 پدر
 سال 60بیشتر از  4 5/۱64

00۱/0 75/6 
سن  سال 30کمتر از  7 ۱4/۱99

 سال 50تا 30 ۱42 97/۱98 مادر
 سال 50بیشتر از از  3 33/۱9۱

 
 
 

تحوالت مورد در آموز دانشسران پمیانگین آگاهی ( 6جدول)
 نوع زندگیو  خانوادهاقتصادی وضعیت حسب بر بلوغ دوره 

p-value F شناختیجمعیت متغیر  تعداد میانگین 

00۱/0 7۱/5 
وضعیت  مطلوب 86 ۱6/200

اقتصادی 
 خانواده

 تا حدودی مطلوب 48 62/۱97
 نا مطلوب ۱8 84/۱94

00۱/0 57/4 

 با پدر و مادر ۱45 39/۱96

نوع 
 زندگی

 با پدر 2 00/۱90
 مادر و ناپدری ۱ ۱94
 با مادر 2 ۱82
 با اقوام 2 ۱94

 
 

بین میزان آشنایی با ضریب همبستگی پیرسون ( 7جدول)
 های اجتماعیآسیببه  نگرشبلوغ با   تحوالت

p-value 
همبستگی 
با آسیب 
 اجتماعی

انحراف 
 معیار

 هاآماره
 )...در دوران بلوغ( 

 ...وخوتغییرات خلق 5۱/0 -46/0 00۱/0
 ...تغییرات جسمی و جنسی 45/0 -4۱/0 008/0
 بهداشت... 53/0 -34/0 004/0
 تغذیه... 49/0 -24/0 002/0
 ورزش و استراحت... 52/0 -3۱/0 044/0
 از تحوالت...آگاهی  045/0 -50/0 003/0

 
 

 

ها بودن دادهبررسی توزیع نرمال( 2جدول)
 به کمک آزمون کولموگروف اسمیرنف

 هامقیاس
 آزمون کولموگروف اسمیرنف

 p-value تعداد آماره
 ۱۱/0 ۱52 08/74 تغییرات در خلق و خو

 09/0 ۱52 44 تغییرات جسمی
 2۱/0 ۱52 26/2۱ تغذیه بلوغ

 058/0 ۱52 57/20 بلوغورزش و استراحت 
 054/0 ۱52 66/۱9 بهداشت بلوغ
 27/0 ۱52 84/۱94 آگاهی بلوغ

 ۱4/0 ۱52 47/۱32 به آسیب اجتماعی نگرش

 بلوغدوره تحوالت  مورددر آموز دانشپسران  میانگین آگاهی( 3جدول)

p-value t 
انحراف 

 معیار
میانگین 

 تعداد میانگین معیار
  هاآماره

 ...دوره بلوغآگاهی از
 ...خووتغییرات در خلق... ۱52 08/74 57 94/۱2 27/۱6 000۱/0
 ...تغییرات جسمی... ۱52 44 33 8/6 89/۱9 000۱/0
 ...تغذیه... ۱52 26/2۱ ۱8 40/4 ۱5/9 000۱/0
 ...ورزش و استراحت... ۱52 57/20 ۱5 06/7 72/9 000۱/0
 ...بهداشت... ۱52 66/۱9 ۱5 83/3 99/۱4 000۱/0

مورد در آموز پسران دانشآگاهی میانگین ( 5جدول)
مادرو  حسب شغل پدربر بلوغ دوره تحوالت   

p-value F شغل والدینسواد و  میانگین  

000۱/0  57/5  

69/۱88  بی سواد 

سواد 
 پدر

 ابتدایی ۱94
20/۱94  راهنمایی 
4/۱95  دبیرستان 
44/۱99  دیپلم 
۱4/205  دانشگاهی 

۱000/0  29/7  
شغل  کارمند ۱94

۱7/۱8۱ پدر  بازنشسته 
9۱/۱92  شغل آزاد 

۱000/0  73/7  
99/۱96 شغل  خانه دار 

52/۱92 مادر  شاغل در خانه 
۱4/۱92 خارج از خانهشاغل   
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اقتصادی 
 خانواده

 تا حدودی مطلوب 48 62/۱97
 نا مطلوب ۱8 84/۱94

00۱/0 57/4 

 با پدر و مادر ۱45 39/۱96

نوع 
 زندگی

 با پدر 2 00/۱90
 مادر و ناپدری ۱ ۱94
 با مادر 2 ۱82
 با اقوام 2 ۱94

 
 

بین میزان آشنایی با ضریب همبستگی پیرسون ( 7جدول)
 های اجتماعیآسیببه  نگرشبلوغ با   تحوالت

p-value 
همبستگی 
با آسیب 
 اجتماعی

انحراف 
 معیار

 هاآماره
 )...در دوران بلوغ( 

 ...وخوتغییرات خلق 5۱/0 -46/0 00۱/0
 ...تغییرات جسمی و جنسی 45/0 -4۱/0 008/0
 بهداشت... 53/0 -34/0 004/0
 تغذیه... 49/0 -24/0 002/0
 ورزش و استراحت... 52/0 -3۱/0 044/0
 از تحوالت...آگاهی  045/0 -50/0 003/0

 
 

 

ها بودن دادهبررسی توزیع نرمال( 2جدول)
 به کمک آزمون کولموگروف اسمیرنف

 هامقیاس
 آزمون کولموگروف اسمیرنف

 p-value تعداد آماره
 ۱۱/0 ۱52 08/74 تغییرات در خلق و خو

 09/0 ۱52 44 تغییرات جسمی
 2۱/0 ۱52 26/2۱ تغذیه بلوغ

 058/0 ۱52 57/20 بلوغورزش و استراحت 
 054/0 ۱52 66/۱9 بهداشت بلوغ
 27/0 ۱52 84/۱94 آگاهی بلوغ

 ۱4/0 ۱52 47/۱32 به آسیب اجتماعی نگرش

 بلوغدوره تحوالت  مورددر آموز دانشپسران  میانگین آگاهی( 3جدول)

p-value t 
انحراف 

 معیار
میانگین 

 تعداد میانگین معیار
  هاآماره

 ...دوره بلوغآگاهی از
 ...خووتغییرات در خلق... ۱52 08/74 57 94/۱2 27/۱6 000۱/0
 ...تغییرات جسمی... ۱52 44 33 8/6 89/۱9 000۱/0
 ...تغذیه... ۱52 26/2۱ ۱8 40/4 ۱5/9 000۱/0
 ...ورزش و استراحت... ۱52 57/20 ۱5 06/7 72/9 000۱/0
 ...بهداشت... ۱52 66/۱9 ۱5 83/3 99/۱4 000۱/0

مورد در آموز پسران دانشآگاهی میانگین ( 5جدول)
مادرو  حسب شغل پدربر بلوغ دوره تحوالت   

p-value F شغل والدینسواد و  میانگین  

000۱/0  57/5  

69/۱88  بی سواد 

سواد 
 پدر

 ابتدایی ۱94
20/۱94  راهنمایی 
4/۱95  دبیرستان 
44/۱99  دیپلم 
۱4/205  دانشگاهی 

۱000/0  29/7  
شغل  کارمند ۱94

۱7/۱8۱ پدر  بازنشسته 
9۱/۱92  شغل آزاد 

۱000/0  73/7  
99/۱96 شغل  خانه دار 

52/۱92 مادر  شاغل در خانه 
۱4/۱92 خارج از خانهشاغل   

 
 

 تحوالت بلوغ آموزان پسر در زمینهتوزیع فراوانی میزان آگاهی دانش( 1)جدول

p-value های بلوغلفهوم باال متوسط ضعیف خی دو 
 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد دوره بلوغآگاهی...

 ...خووتغییرات خلقاز ... 95 5/62 52 2/34 2 3/۱ 25/87 000۱/0
 ...تغییرات جسمیاز ... ۱۱2 7/73 37 3/24 ۱ 7/0 28/۱28 000۱/0
 ...تغذیه بلوغاز ... 60 5/39 87 2/57 4 6/2 2۱9/7۱ 000۱/0
 ...استراحتوورزشاز ... 99 ۱/65 49 2/32 ۱ 7/0 69/96 000۱/0
 بهداشت...از ... ۱03 2/68 44 9/28 4 6/2 55/98 000۱/0
 ...کلی... ۱05 ۱/69 44 9/28 - - 97/24 000۱/0

 
 
 

در آموز دانشپسران آگاهی  میانگین( 4جدول)
 مادرو  پدرسن حسب بربلوغ دوره حوالت تمورد 

 p-value F متغیر تعداد میانگین 

006/0 28/4 
سن  سال 40کمتر از  35 ۱89

 سال 60تا  40 ۱۱3 70/۱98 پدر
 سال 60بیشتر از  4 5/۱64

00۱/0 75/6 
سن  سال 30کمتر از  7 ۱4/۱99

 سال 50تا 30 ۱42 97/۱98 مادر
 سال 50بیشتر از از  3 33/۱9۱

 
 
 

تحوالت مورد در آموز دانشسران پمیانگین آگاهی ( 6جدول)
 نوع زندگیو  خانوادهاقتصادی وضعیت حسب بر بلوغ دوره 

p-value F شناختیجمعیت متغیر  تعداد میانگین 

00۱/0 7۱/5 
وضعیت  مطلوب 86 ۱6/200

اقتصادی 
 خانواده

 تا حدودی مطلوب 48 62/۱97
 نا مطلوب ۱8 84/۱94

00۱/0 57/4 

 با پدر و مادر ۱45 39/۱96

نوع 
 زندگی

 با پدر 2 00/۱90
 مادر و ناپدری ۱ ۱94
 با مادر 2 ۱82
 با اقوام 2 ۱94

 
 

بین میزان آشنایی با ضریب همبستگی پیرسون ( 7جدول)
 های اجتماعیآسیببه  نگرشبلوغ با   تحوالت

p-value 
همبستگی 
با آسیب 
 اجتماعی

انحراف 
 معیار

 هاآماره
 )...در دوران بلوغ( 

 ...وخوتغییرات خلق 5۱/0 -46/0 00۱/0
 ...تغییرات جسمی و جنسی 45/0 -4۱/0 008/0
 بهداشت... 53/0 -34/0 004/0
 تغذیه... 49/0 -24/0 002/0
 ورزش و استراحت... 52/0 -3۱/0 044/0
 از تحوالت...آگاهی  045/0 -50/0 003/0

 
 

 

ها بودن دادهبررسی توزیع نرمال( 2جدول)
 به کمک آزمون کولموگروف اسمیرنف

 هامقیاس
 آزمون کولموگروف اسمیرنف

 p-value تعداد آماره
 ۱۱/0 ۱52 08/74 تغییرات در خلق و خو

 09/0 ۱52 44 تغییرات جسمی
 2۱/0 ۱52 26/2۱ تغذیه بلوغ

 058/0 ۱52 57/20 بلوغورزش و استراحت 
 054/0 ۱52 66/۱9 بهداشت بلوغ
 27/0 ۱52 84/۱94 آگاهی بلوغ

 ۱4/0 ۱52 47/۱32 به آسیب اجتماعی نگرش

 بلوغدوره تحوالت  مورددر آموز دانشپسران  میانگین آگاهی( 3جدول)

p-value t 
انحراف 

 معیار
میانگین 

 تعداد میانگین معیار
  هاآماره

 ...دوره بلوغآگاهی از
 ...خووتغییرات در خلق... ۱52 08/74 57 94/۱2 27/۱6 000۱/0
 ...تغییرات جسمی... ۱52 44 33 8/6 89/۱9 000۱/0
 ...تغذیه... ۱52 26/2۱ ۱8 40/4 ۱5/9 000۱/0
 ...ورزش و استراحت... ۱52 57/20 ۱5 06/7 72/9 000۱/0
 ...بهداشت... ۱52 66/۱9 ۱5 83/3 99/۱4 000۱/0

مورد در آموز پسران دانشآگاهی میانگین ( 5جدول)
مادرو  حسب شغل پدربر بلوغ دوره تحوالت   

p-value F شغل والدینسواد و  میانگین  

000۱/0  57/5  

69/۱88  بی سواد 

سواد 
 پدر

 ابتدایی ۱94
20/۱94  راهنمایی 
4/۱95  دبیرستان 
44/۱99  دیپلم 
۱4/205  دانشگاهی 

۱000/0  29/7  
شغل  کارمند ۱94

۱7/۱8۱ پدر  بازنشسته 
9۱/۱92  شغل آزاد 

۱000/0  73/7  
99/۱96 شغل  خانه دار 

52/۱92 مادر  شاغل در خانه 
۱4/۱92 خارج از خانهشاغل   

 
 

 تحوالت بلوغ آموزان پسر در زمینهتوزیع فراوانی میزان آگاهی دانش( 1)جدول

p-value های بلوغلفهوم باال متوسط ضعیف خی دو 
 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد دوره بلوغآگاهی...

 ...خووتغییرات خلقاز ... 95 5/62 52 2/34 2 3/۱ 25/87 000۱/0
 ...تغییرات جسمیاز ... ۱۱2 7/73 37 3/24 ۱ 7/0 28/۱28 000۱/0
 ...تغذیه بلوغاز ... 60 5/39 87 2/57 4 6/2 2۱9/7۱ 000۱/0
 ...استراحتوورزشاز ... 99 ۱/65 49 2/32 ۱ 7/0 69/96 000۱/0
 بهداشت...از ... ۱03 2/68 44 9/28 4 6/2 55/98 000۱/0
 ...کلی... ۱05 ۱/69 44 9/28 - - 97/24 000۱/0

 
 
 

در آموز دانشپسران آگاهی  میانگین( 4جدول)
 مادرو  پدرسن حسب بربلوغ دوره حوالت تمورد 

 p-value F متغیر تعداد میانگین 

006/0 28/4 
سن  سال 40کمتر از  35 ۱89

 سال 60تا  40 ۱۱3 70/۱98 پدر
 سال 60بیشتر از  4 5/۱64

00۱/0 75/6 
سن  سال 30کمتر از  7 ۱4/۱99

 سال 50تا 30 ۱42 97/۱98 مادر
 سال 50بیشتر از از  3 33/۱9۱

 
 
 

تحوالت مورد در آموز دانشسران پمیانگین آگاهی ( 6جدول)
 نوع زندگیو  خانوادهاقتصادی وضعیت حسب بر بلوغ دوره 

p-value F شناختیجمعیت متغیر  تعداد میانگین 

00۱/0 7۱/5 
وضعیت  مطلوب 86 ۱6/200

اقتصادی 
 خانواده

 تا حدودی مطلوب 48 62/۱97
 نا مطلوب ۱8 84/۱94

00۱/0 57/4 

 با پدر و مادر ۱45 39/۱96

نوع 
 زندگی

 با پدر 2 00/۱90
 مادر و ناپدری ۱ ۱94
 با مادر 2 ۱82
 با اقوام 2 ۱94

 
 

بین میزان آشنایی با ضریب همبستگی پیرسون ( 7جدول)
 های اجتماعیآسیببه  نگرشبلوغ با   تحوالت

p-value 
همبستگی 
با آسیب 
 اجتماعی

انحراف 
 معیار

 هاآماره
 )...در دوران بلوغ( 

 ...وخوتغییرات خلق 5۱/0 -46/0 00۱/0
 ...تغییرات جسمی و جنسی 45/0 -4۱/0 008/0
 بهداشت... 53/0 -34/0 004/0
 تغذیه... 49/0 -24/0 002/0
 ورزش و استراحت... 52/0 -3۱/0 044/0
 از تحوالت...آگاهی  045/0 -50/0 003/0

 
 

 

ها بودن دادهبررسی توزیع نرمال( 2جدول)
 به کمک آزمون کولموگروف اسمیرنف

 هامقیاس
 آزمون کولموگروف اسمیرنف

 p-value تعداد آماره
 ۱۱/0 ۱52 08/74 تغییرات در خلق و خو

 09/0 ۱52 44 تغییرات جسمی
 2۱/0 ۱52 26/2۱ تغذیه بلوغ

 058/0 ۱52 57/20 بلوغورزش و استراحت 
 054/0 ۱52 66/۱9 بهداشت بلوغ
 27/0 ۱52 84/۱94 آگاهی بلوغ

 ۱4/0 ۱52 47/۱32 به آسیب اجتماعی نگرش

 بلوغدوره تحوالت  مورددر آموز دانشپسران  میانگین آگاهی( 3جدول)

p-value t 
انحراف 

 معیار
میانگین 

 تعداد میانگین معیار
  هاآماره

 ...دوره بلوغآگاهی از
 ...خووتغییرات در خلق... ۱52 08/74 57 94/۱2 27/۱6 000۱/0
 ...تغییرات جسمی... ۱52 44 33 8/6 89/۱9 000۱/0
 ...تغذیه... ۱52 26/2۱ ۱8 40/4 ۱5/9 000۱/0
 ...ورزش و استراحت... ۱52 57/20 ۱5 06/7 72/9 000۱/0
 ...بهداشت... ۱52 66/۱9 ۱5 83/3 99/۱4 000۱/0

مورد در آموز پسران دانشآگاهی میانگین ( 5جدول)
مادرو  حسب شغل پدربر بلوغ دوره تحوالت   

p-value F شغل والدینسواد و  میانگین  

000۱/0  57/5  

69/۱88  بی سواد 

سواد 
 پدر

 ابتدایی ۱94
20/۱94  راهنمایی 
4/۱95  دبیرستان 
44/۱99  دیپلم 
۱4/205  دانشگاهی 

۱000/0  29/7  
شغل  کارمند ۱94

۱7/۱8۱ پدر  بازنشسته 
9۱/۱92  شغل آزاد 

۱000/0  73/7  
99/۱96 شغل  خانه دار 

52/۱92 مادر  شاغل در خانه 
۱4/۱92 خارج از خانهشاغل   

 
 

 تحوالت بلوغ آموزان پسر در زمینهتوزیع فراوانی میزان آگاهی دانش( 1)جدول

p-value های بلوغلفهوم باال متوسط ضعیف خی دو 
 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد دوره بلوغآگاهی...

 ...خووتغییرات خلقاز ... 95 5/62 52 2/34 2 3/۱ 25/87 000۱/0
 ...تغییرات جسمیاز ... ۱۱2 7/73 37 3/24 ۱ 7/0 28/۱28 000۱/0
 ...تغذیه بلوغاز ... 60 5/39 87 2/57 4 6/2 2۱9/7۱ 000۱/0
 ...استراحتوورزشاز ... 99 ۱/65 49 2/32 ۱ 7/0 69/96 000۱/0
 بهداشت...از ... ۱03 2/68 44 9/28 4 6/2 55/98 000۱/0
 ...کلی... ۱05 ۱/69 44 9/28 - - 97/24 000۱/0

 
 
 

در آموز دانشپسران آگاهی  میانگین( 4جدول)
 مادرو  پدرسن حسب بربلوغ دوره حوالت تمورد 

 p-value F متغیر تعداد میانگین 

006/0 28/4 
سن  سال 40کمتر از  35 ۱89

 سال 60تا  40 ۱۱3 70/۱98 پدر
 سال 60بیشتر از  4 5/۱64

00۱/0 75/6 
سن  سال 30کمتر از  7 ۱4/۱99

 سال 50تا 30 ۱42 97/۱98 مادر
 سال 50بیشتر از از  3 33/۱9۱

 
 
 

تحوالت مورد در آموز دانشسران پمیانگین آگاهی ( 6جدول)
 نوع زندگیو  خانوادهاقتصادی وضعیت حسب بر بلوغ دوره 

p-value F شناختیجمعیت متغیر  تعداد میانگین 

00۱/0 7۱/5 
وضعیت  مطلوب 86 ۱6/200

اقتصادی 
 خانواده

 تا حدودی مطلوب 48 62/۱97
 نا مطلوب ۱8 84/۱94

00۱/0 57/4 

 با پدر و مادر ۱45 39/۱96

نوع 
 زندگی

 با پدر 2 00/۱90
 مادر و ناپدری ۱ ۱94
 با مادر 2 ۱82
 با اقوام 2 ۱94

 
 

بین میزان آشنایی با ضریب همبستگی پیرسون ( 7جدول)
 های اجتماعیآسیببه  نگرشبلوغ با   تحوالت

p-value 
همبستگی 
با آسیب 
 اجتماعی

انحراف 
 معیار

 هاآماره
 )...در دوران بلوغ( 

 ...وخوتغییرات خلق 5۱/0 -46/0 00۱/0
 ...تغییرات جسمی و جنسی 45/0 -4۱/0 008/0
 بهداشت... 53/0 -34/0 004/0
 تغذیه... 49/0 -24/0 002/0
 ورزش و استراحت... 52/0 -3۱/0 044/0
 از تحوالت...آگاهی  045/0 -50/0 003/0

 
 

 

ها بودن دادهبررسی توزیع نرمال( 2جدول)
 به کمک آزمون کولموگروف اسمیرنف

 هامقیاس
 آزمون کولموگروف اسمیرنف

 p-value تعداد آماره
 ۱۱/0 ۱52 08/74 تغییرات در خلق و خو

 09/0 ۱52 44 تغییرات جسمی
 2۱/0 ۱52 26/2۱ تغذیه بلوغ

 058/0 ۱52 57/20 بلوغورزش و استراحت 
 054/0 ۱52 66/۱9 بهداشت بلوغ
 27/0 ۱52 84/۱94 آگاهی بلوغ

 ۱4/0 ۱52 47/۱32 به آسیب اجتماعی نگرش

 بلوغدوره تحوالت  مورددر آموز دانشپسران  میانگین آگاهی( 3جدول)

p-value t 
انحراف 

 معیار
میانگین 

 تعداد میانگین معیار
  هاآماره

 ...دوره بلوغآگاهی از
 ...خووتغییرات در خلق... ۱52 08/74 57 94/۱2 27/۱6 000۱/0
 ...تغییرات جسمی... ۱52 44 33 8/6 89/۱9 000۱/0
 ...تغذیه... ۱52 26/2۱ ۱8 40/4 ۱5/9 000۱/0
 ...ورزش و استراحت... ۱52 57/20 ۱5 06/7 72/9 000۱/0
 ...بهداشت... ۱52 66/۱9 ۱5 83/3 99/۱4 000۱/0

مورد در آموز پسران دانشآگاهی میانگین ( 5جدول)
مادرو  حسب شغل پدربر بلوغ دوره تحوالت   

p-value F شغل والدینسواد و  میانگین  

000۱/0  57/5  

69/۱88  بی سواد 

سواد 
 پدر

 ابتدایی ۱94
20/۱94  راهنمایی 
4/۱95  دبیرستان 
44/۱99  دیپلم 
۱4/205  دانشگاهی 

۱000/0  29/7  
شغل  کارمند ۱94

۱7/۱8۱ پدر  بازنشسته 
9۱/۱92  شغل آزاد 

۱000/0  73/7  
99/۱96 شغل  خانه دار 

52/۱92 مادر  شاغل در خانه 
۱4/۱92 خارج از خانهشاغل   

 
 

 تحوالت بلوغ آموزان پسر در زمینهتوزیع فراوانی میزان آگاهی دانش( 1)جدول

p-value های بلوغلفهوم باال متوسط ضعیف خی دو 
 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد دوره بلوغآگاهی...

 ...خووتغییرات خلقاز ... 95 5/62 52 2/34 2 3/۱ 25/87 000۱/0
 ...تغییرات جسمیاز ... ۱۱2 7/73 37 3/24 ۱ 7/0 28/۱28 000۱/0
 ...تغذیه بلوغاز ... 60 5/39 87 2/57 4 6/2 2۱9/7۱ 000۱/0
 ...استراحتوورزشاز ... 99 ۱/65 49 2/32 ۱ 7/0 69/96 000۱/0
 بهداشت...از ... ۱03 2/68 44 9/28 4 6/2 55/98 000۱/0
 ...کلی... ۱05 ۱/69 44 9/28 - - 97/24 000۱/0

 
 
 

در آموز دانشپسران آگاهی  میانگین( 4جدول)
 مادرو  پدرسن حسب بربلوغ دوره حوالت تمورد 

 p-value F متغیر تعداد میانگین 

006/0 28/4 
سن  سال 40کمتر از  35 ۱89

 سال 60تا  40 ۱۱3 70/۱98 پدر
 سال 60بیشتر از  4 5/۱64

00۱/0 75/6 
سن  سال 30کمتر از  7 ۱4/۱99

 سال 50تا 30 ۱42 97/۱98 مادر
 سال 50بیشتر از از  3 33/۱9۱

 
 
 

تحوالت مورد در آموز دانشسران پمیانگین آگاهی ( 6جدول)
 نوع زندگیو  خانوادهاقتصادی وضعیت حسب بر بلوغ دوره 

p-value F شناختیجمعیت متغیر  تعداد میانگین 

00۱/0 7۱/5 
وضعیت  مطلوب 86 ۱6/200

اقتصادی 
 خانواده

 تا حدودی مطلوب 48 62/۱97
 نا مطلوب ۱8 84/۱94

00۱/0 57/4 

 با پدر و مادر ۱45 39/۱96

نوع 
 زندگی

 با پدر 2 00/۱90
 مادر و ناپدری ۱ ۱94
 با مادر 2 ۱82
 با اقوام 2 ۱94

 
 

بین میزان آشنایی با ضریب همبستگی پیرسون ( 7جدول)
 های اجتماعیآسیببه  نگرشبلوغ با   تحوالت

p-value 
همبستگی 
با آسیب 
 اجتماعی

انحراف 
 معیار

 هاآماره
 )...در دوران بلوغ( 

 ...وخوتغییرات خلق 5۱/0 -46/0 00۱/0
 ...تغییرات جسمی و جنسی 45/0 -4۱/0 008/0
 بهداشت... 53/0 -34/0 004/0
 تغذیه... 49/0 -24/0 002/0
 ورزش و استراحت... 52/0 -3۱/0 044/0
 از تحوالت...آگاهی  045/0 -50/0 003/0

 
 

 

ها بودن دادهبررسی توزیع نرمال( 2جدول)
 به کمک آزمون کولموگروف اسمیرنف

 هامقیاس
 آزمون کولموگروف اسمیرنف

 p-value تعداد آماره
 ۱۱/0 ۱52 08/74 تغییرات در خلق و خو

 09/0 ۱52 44 تغییرات جسمی
 2۱/0 ۱52 26/2۱ تغذیه بلوغ

 058/0 ۱52 57/20 بلوغورزش و استراحت 
 054/0 ۱52 66/۱9 بهداشت بلوغ
 27/0 ۱52 84/۱94 آگاهی بلوغ

 ۱4/0 ۱52 47/۱32 به آسیب اجتماعی نگرش

 بلوغدوره تحوالت  مورددر آموز دانشپسران  میانگین آگاهی( 3جدول)

p-value t 
انحراف 

 معیار
میانگین 

 تعداد میانگین معیار
  هاآماره

 ...دوره بلوغآگاهی از
 ...خووتغییرات در خلق... ۱52 08/74 57 94/۱2 27/۱6 000۱/0
 ...تغییرات جسمی... ۱52 44 33 8/6 89/۱9 000۱/0
 ...تغذیه... ۱52 26/2۱ ۱8 40/4 ۱5/9 000۱/0
 ...ورزش و استراحت... ۱52 57/20 ۱5 06/7 72/9 000۱/0
 ...بهداشت... ۱52 66/۱9 ۱5 83/3 99/۱4 000۱/0

مورد در آموز پسران دانشآگاهی میانگین ( 5جدول)
مادرو  حسب شغل پدربر بلوغ دوره تحوالت   

p-value F شغل والدینسواد و  میانگین  

000۱/0  57/5  

69/۱88  بی سواد 

سواد 
 پدر

 ابتدایی ۱94
20/۱94  راهنمایی 
4/۱95  دبیرستان 
44/۱99  دیپلم 
۱4/205  دانشگاهی 

۱000/0  29/7  
شغل  کارمند ۱94

۱7/۱8۱ پدر  بازنشسته 
9۱/۱92  شغل آزاد 

۱000/0  73/7  
99/۱96 شغل  خانه دار 

52/۱92 مادر  شاغل در خانه 
۱4/۱92 خارج از خانهشاغل   

 [
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بود که ســن مادرشان کمتر از سی سال بود و کمترین میانگین191/33 
 مربوط به دانش آموزانی بود که ســن مادرشــان بیشتر از پنجاه سال بود.

همان طور که در جدول شــماره پنج آمده اســت، بین سواد پدر و میزان 
گاهی دانش آمــوزان از تحوالت بلوغ رابطه معناداری وجود داشــت. آ

)F=5/57،p>0/0001( بــه این معنی که دانش آموزانی که پدرانشــان 
تحصیالت دانشــگاهی دارند، نســبت بــه دانش آموزانی که پدرشــان 
تحصیالت پایین تری)بی ســواد، ابتدایی، راهنمایی و دبیرســتان، دیپلم( 
گاهــی باالتــری از تغییــر و تحــوالت دوران بلوغ داشــتند.  دارنــد، آ
گاهــی دانش آمــوزان از تحوالت بلوغ بر حســب شــغل  بیــن میزان آ
پدر تفــاوت معنــاداری وجود داشــت.)p>0/05( باالتریــن میانگین 
گاهــی از تحوالت بلوغ صــد و نود و چهار مربوط بــه دانش آموزانی  آ
بود که شــغل پدرشــان کارمند بود و کمترین میانگیــن181/17 مربوط 
بــه دانش آموزانــی بود که پدرشــان بازنشســته بود. همچنیــن، بین میزان 
گاهی دانش آموزان بر حســب شغل مادر تفاوت معناداری وجود داشت. آ

گاهــی از تحوالت بلوغ196/99 مربوط به  )p>0/05( باالترین میانگین آ
دانش آموزانی بود که مادرشــان خانه دار بــود و کمترین میانگین181/17 
 مربــوط بــه دانش آموزانی بود کــه مادرشــان در بیرون خانه شــاغل بود.

گاهی دانش آموزان بر حسب وضعیت اقتصادی خانواده تفاوت  بین میزان آ

معنــاداری وجــود داشــت.)p>0/05( به این 
معنی که هــر چه وضعیت اقتصــادی خانواده 
گاهــی از بلوغ نیز  مطلوبتــر باشــد، میانگین آ
باالتر  می رود، جدول شــماره شش. همچنین، 
گاهــی دانش آموزان بر حســب  بیــن میــزان آ
نوع زندگی تفــاوت معناداری وجود داشــت.

)p>0/05( بــه این معنی که افرادی که با پدر و 
مادر خود زندگی  می کنند نسبت به بقیه میانگین 
گاهی از تحوالت بلوغ داشــتند.  باالتــری در آ

برای بررسی رابطه میزان آشنایی دانش آموزان با 
تحوالت بلوغ و نگرش به آســیب اجتماعی از 
ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. چنانچه 
در جدول شــماره هفت مشاهده می شود، همه 
خــرده مقیاس های آشــنایی با تحــوالت بلوغ، 
همبســتگی معناداری با نگرش به آســیب های 
 )p>0/05(.اجتماعــی در دانش آموزان دارنــد
به این معنی که هر چه افراد، بیشــتر با تحوالت 
بلوغ آشنا باشــند، نمرات نگرش به آسیب های 

اجتماعی در آنان کاهش می یابد. 
بحث و نتیجه گیری

گاهی کلی بلوغ خویش را باال، 28/9% متوســط، 2/6% ضعیف گزارش نمودند  طبق یافته های تحقیق، 69/1% پســران آ
گاهی از تحوالت بلوغ در دانش آموزان در حد متوســط بود. مطالعه های مشــابه در کشور ما نیز حاکی از  و میانگین کلی آ
گاهی دانش آموزان بر  گاهی کم و عملکرد نادرســت در زمینه سالمت دوران بلوغ بوده است.)15و16( بین میزان آ میزان آ
حسب سن پدر ، سن مادر، شغل پدر، شغل مادر، سواد پدر، وضعیت اقتصادی خانواده و نوع زندگی تفاوت معناداری وجود 
داشــت. به این معنی که دانش آموزانی که والدین آنان تحصیالت باالتری دارند، آشــنایی بیشــتری با تحوالت بلوغ دارند. 
گاهی از تحوالت بلوغ در مطالعــات زارعی در ایران)18( آبیویه در  وجــود رابطه معنــی دار بین میزان تحصیالت والدین و آ
نیجریه)17( نیز مورد تایید واقع شــده است. همچنین طبق یافته های تحقیق هر چه وضعیت اقتصادی خانواده مطلوبتر باشد، 
آشــنایی دانش آموزان با تحوالت بلوغ نیز بیشتر اســت. مروتی شریف آباد و همکاران)7( نیز در تحقیق خود اذعان کرده اند 
که به نظر می رســد هر چه درآمد خانوار بیشــتر باشــد، آشنایی با تحوالت بلوغ نیز بیشتر  می شــود. بین سن و شغل والدین با 
آشنایی با تحوالت بلوغ نیز رابطه معناداری وجود داشت. این یافته ها نیز با نتایج تحقیق اسالمی مهر و همکاران)11( در یک 
راســتا اســت. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نیز نشــان داد که همه خرده مقیاس های آشنایی با تحوالت بلوغ، همبستگی 
معناداری با نگرش به آسیب اجتماعی دارند به این معنی که هر چه افراد، بیشتر با مولفه های تحوالت بلوغ آشنا شوند، نگرش 
گاهی درباره  به آســیب های اجتماعی در آنان کمتر  می شود. در تحقیقات پیشین نیز به این امر اشاره شده است که فقدان آ

تحوالت این دوره ممکن است منجر به مسایل و مشکالت و آسیب های عدیده اقتصادی و اجتماعی گردد.)10و11(
محدودیت ها:پژوهش حاضر بر روی دانش آموزان پسر متوسطه اول شهر داران صورت گرفته است و باید در تعمیم یافته ها 
به سایر جمعیت های آماری همچون دختران دانش آموز احتیاط کرد. همچنین در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از 
 پرسشنامه استفاده گردید، در نتیجه ممکن است برخی افراد از ارایه پاسخ واقعی خوداری کرده و پاسخ غیر واقعی داده باشند.

پیشــنهادات: با توجه به نتایج تحقیقات، دانش آموزان میبایست آمـــوزش های الزمه را در رابطـــه تغییر و تحوالت دوره 
گاهی دانش آموزان از تحوالت دوره بلوغ عالوه بر ارتقا ســالمت جسمی و روانی نوجوانان، باعث  بلوغ دریافت کنند زیرا آ
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پاییز 1397، دوره 7، شماره 3، پیاپی 6725

امین باقری کراچی و همکاران

جلوگیری از آســیب های اجتماعی)با توجه به 
گاهی از تحوالت  رابطه به دســت آمده بین آ
بلوغ( نیز  می شــود. همچنین بایستی راه های 
گاهــی بلوغ مثل اســتفاده از  معتبر کســب آ
کتاب ها و مجــالت، دوره های آموزشــی و 
مشــاوره های حضوری به دانش آموزان پســر 
داده شود و بهره گیری از سایر منابع آموزشی 
و تخصصــی مانند مربیان بهداشــت، مربیان 
امورتربیتــی، روزنامه های تخصصی، کتاب ها 
و مجــالت مرتبط، با رعایت حساســیت های 
خاص فرهنگی و تربیتی توسط مدارس فراهم 
شده، و در صورت امکان خدمات بهداشتی 
در مورد بلوغ و مشــاوره های تخصصی برای 
دانش آمــوزان در نظر گرفته شــود. از طریق 
مراکز آموزشــی درمانی و سازمانهای ذیربط 
بایســتی اطالعات کافی در اختیار والدین نیز 

گاهی دانش آموزان  گاهی والدین، آ قرار گیرد، تا از طریق ارتقای سطح آ
نیز ارتقا یابد. با توجه به اینکه معلمان، مربیان و مشــاوران مدارس مدت 
زمان بیشــتری بــا دانش آموزان در ارتباط هســتند مســئولین آموزش و 
پرورش این مســئله را مورد توجه قرار داده، دوره های ضمن خدمت در 
خصوص نیازهای بهداشــتی دوران بلوغ برای آنان برگــزار نمایند تا در 
مواردی که دانش آموزان با ســوال مواجه  می شــوند قادر به پاسخگویی 
باشــند. سایر منایع کســب اطالعات مانند صدا و سیما و روزنامه ها نیز 
در جهــت آمــوزش تغییر و تحوالت بلوغ مورد توجــه ویژه قرار گیرند. 
در این بیــن دانش آموزانی که والدین آنان وضعیــت اقتصادی مطلوبی 
ندارند، تحصیالت پایینتری دارند، سن آنان باالتر از شصت سال است، 
وضعیت شــغلی مناســبی ندارند، در اولویت اول جهت آموزش تغییر و 

تحوالت بلوغ قرار گیرند.
تشکروقدردانی: این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد استخراج 
شــده است. مجوزهای الزم از همه نهادهای ذیربط اخذ شده است. از 
همه افرادی که در اجرای این تحقیق با ما همکاری داشــتند، تشــکر و 

قدردانی  می شود. نویسندگان هیچ گونه تعارض منافع ندارند.
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