
Assessment Awareness about FGM and Its Complications 

Summary: The current scale aimed to design and assess an 

inventory for the level of knowledge about FGM and Its 

Complications. We drafted a 12-items scale based on expert's 

opinion, FGM studies, new FGM broushores and Persian 

Manual awareness about female genital mutilation. Then 

validated it based on comments from three psychometry 

experts. We then piloted the inventory in a sample of 30 

married men and women in Javanroud, using Cronbach’s 

alpha to measure reliability. Reliability level for the inventory 

were 0.769 and developed scale showed acceptable validity 

and reliability for use in FGM researches and education 

among Fars or Kurdish people who are Shafei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 درمورد  ختنه زنان و عوارض آنآزمون سنجش آگاهی 

روی هر پاسخی که به نظر شما درست است را انتخاب نمایید و پس . بیازمایید ختنه زنان و عوارض آنبا پاسخ دادن به پرسش های زیر، میزان آگاهی خود را در باره 
 ان را با پاسخ درست هر پرسش ، چک نمایید و اطالعات بیش تری در باره آن بدست بیآوریدپاسخ های ت از انتخاب گزینه ها به بخش پایین همین برگ سری بزنید و

 

 اسالم است. ختنه زنان بر مبنای قرآن و احادیث صحیح -1     

 نادرست                             درست                  

 دانند. متناقض با اسالم راستین می ختنه زنان را غیر ضروری و بزرگان دین اسالمامروزه اکثر  -2   

   نادرست                             درست                       

 .ای نشده استبه ختنه کردن زنان اشارهکریم بصورت آشکار یا پنهان جای قرآن  در هیچ -3   

    نادرست                             درست                 

 .صادر کنیم که عواقب منفی دارد، در مورد ختنه زنانحکمی شرعی  بر مینای آنها نمیتوانبه همین دلیل یث ضعیفی در زمینه ختنه زنان وجود دارد و احاد  -4  

 نادرست                             درست                  

از  وشی قدیمی است که در برخی از جوامع کهن انجام گرفته و تعدادی از مسلمان در برخیختنه کردن زنان عادت و رنظر عالمان اسالم در مورد ختنه زنان:  -5  
 .اندممالک به تقلید از آنان و بدون استناد به آیات قرآن و احادیث پیامبر )ص( این کار را انجام داده

  نادرست                             درست             

 باشد.برای دختران و زنان از بسیاری جهات مضر و خطرناک می ختنهکه  و در عوض مشخص شده وجود نداردختنه زنان  درود پزشکی هیچ سپزشکان معتقدند   -6 

  نادرست                             درست             

 خونریزی، وارد شدن شوک، درد بیش از اندازه از عالئم جسمی کوتاه مدت ختنه زنان است -7

  نادرست                             درست            

 و زایمان از عالئم جسمی بلند مدت ختنه زنان است. عفونت مجاری ادراری و تناسلی، سنگ کلیه، مشکالت هنگام حاملگی -8

  نادرست                             درست            

     .یابد میکاهش  ،از زندگی زناشویی احتمال نارضایتی ،ختنه می شوند که بانوانی در -9

  نادرست                             درست           

     .یابد می افزایش احتمال نارضایتی از زندگی زناشویی، ختنه می شوند، که شوهران بانوانی در -11

  نادرست                             درست         

 .روان و عملکرد جنسی شوهران آنان تاثیری نداردختنه زنان بر سالمت   -11

  نادرست                             درست        

  . یابد می افزایش ،ختنه می شوند که زنانی در سالمت روان مشکالت  -12

  نادرست                             درست        
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