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Abstract
Introduction: Puberty is a prominent feature of teenage period whichis associated with sudden and unexpected onset of symptoms such as menstruation or
menarche. Due to the importance of the health of girls today, which in fact is an
investment to achieve personal and social health, the present study was aimed to determine effective demographic factorson menstrual health knowledge and practices
among high school girls in Hamadan, in 2014.
Methods: In thiscross sectional study, a sample of 200 female students of a high
school was selected by cluster sampling in Hamadan in 2014. The data were collected on the basis of knowledge and practice of menstrual health via self-made questionnaires. Statisticalanalysis was performed using SPSS 16 software ,independent
t-test, ANOVA, and Pearson correlation coefficient.
Results: The mean and standard deviation of respondents’ age were 13.33 and
0.61 years, respectively and the mean and standard deviation of first menstrual period (menarche) were 12.36 and 0.95 years, respectively. About 65% of students
were moderately aware of menstruation health. Also, About 69% of students have
moderate practice about menstruation health. The results also showed a statistically
significant relationship between maternal education level and practices of menstrual
hygiene, (P < 0.05) but the results did not show a statistically significant relationship
between demographic factors and practices of menstrual hygiene.
Conclusion: Due to the statistically significant relationship between maternal education level and knowledge and practices of menstrual hygiene, teaching mothers
with low education level should bethe priority of Health education programs.
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دانشیار ،مرﮐﺰ تﺤقیقات مراﻗبت
ﺑیماریهای مﺰمن در مﻨﺰل،

چکیده
مقدمه :ﺑلوغ يﮏ ويژﮔی ﺑرﺟﺴتﮥ دورة نوﺟوانی است ﮐه ﺑا شروع عالﺋﻢ ناﮔهانی و ﻏیرمﻨتﻈره مانﻨد عادت ماهیانه
يا مﻨارك همراه است .ﺑا توﺟه ﺑه اهمیت سالمت دختران امروز ﮐه در واﻗﻊ سرمايهﮔذاری ﺑرای رسیدن ﺑه سالمت
فردی و اﺟتماعی است اين پژوهﺶ ﺑا هدف ﺑررسی عوامﻞ دموﮔرافیﮏ مﺆﺛر ﺑر آﮔاهی و عملکرد دختران نوﺟوان
در زمیﻨﮥ ﺑهداشت ﻗاعدﮔی انجام شد.
روش کار :در اين مﻄالﻌﮥ توصیﻔی ـ مقﻄﻌی  200نﻔر دختر متوسﻄﮥ اول ﺑا استﻔاده از نمونهﮔیری ﺑهصورت
خوشهای در شهر همدان انتﺨاب شدند .اﺑﺰار ﮔردآوری اطالعات ،پرسﺶنامﮥ خودساختﮥ آﮔاهی و عملکرد ﺑهداشت
ﻗاعدﮔی ﺑود .تجﺰيهوتﺤلیﻞ دادهها ﺑا استﻔاده از  SPSSنﺴﺨﮥ  16و آزمونهای آماری تی مﺴتقﻞ و آنالیﺰ واريانﺲ
يﮏطرفه و ﺿريﺐ همبﺴتﮕی پیرسون انجام شد.

دانشﮕاه علوم پﺰشکی همدان،

یافتهها :میانﮕین و انﺤرافمﻌیار سﻨی دانﺶآموزان ) 13/33 (0/619سال ﺑود و نیﺰ سن اولین ﻗاعدﮔی )(0/957
 12/36سال ﺑود .سﻄﺢ آﮔاهی  65/5درصد دانﺶآموزان در ﺣد متوسﻂ و سﻄﺢ عملکرد  69درصد دانﺶآموزان
نیﺰ در ﺣد متوسﻂ ﺑود .نتايﺞ نشان داد ﮐه ﺑین سﻄﺢ تﺤﺼیالت مادر و عملکرد ﺑهداشت ﻗاعدﮔی دختران راﺑﻄﮥ
مﻌﻨیدار آماری وﺟود دارد )  (P > 0/05ولی ﺑین هیﭻ يﮏ از فاﮐتورهای دموﮔرافیﮏ و سﻄﺢ آﮔاهی ﺑهداشت
ﻗاعدﮔی ارتباط مﻌﻨادار آماری وﺟود نداشت.
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نتیجهگیری :ﺑا توﺟه ﺑه راﺑﻄﮥ مﻌﻨیدار سﻄﺢ تﺤﺼیالت مادر ﺑا عملکرد دانﺶآموزان در راﺑﻄه ﺑا ﺑهداشت ﻗاعدﮔی
آموزش ﺑه مادران دارای سﻄﺢ تﺤﺼیالت پايین در اولويت ﺑرنامههای آموزشی ﺑهداشتی ﻗرار ﮔیرد.
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مقدمه

دورة نوﺟوانی يکی از ﺣﺴاسترين و ﺑﺤرانیترين مراﺣﻞ
زندﮔی انﺴان است [ .]1ﺑراساس آمار سازمان ﺑهداشت ﺟهانی
از هر  6نﻔر در ﺟهان يﮏ نﻔر در سن نوﺟوانی ﻗرار دارد و از
 1/2میلیارد ﺟمﻌیت ﺟهان در سن نوﺟوانی 85 ،درصد آنها
در ﮐشورهای در ﺣال توسﻌه و ﺑقیه در ﮐشورهای صﻨﻌتی
زندﮔی میﮐﻨﻨد [ .]2طبﻖ سرشماری سال  1390در ايران،
 16/3درصد ﺟمﻌیت ﮐشور يﻌﻨی ﺣدود  12میلیون نﻔر را
افراد  10 - 19ساله تشکیﻞ میدهﻨد ﮐه  50درصد اين تﻌداد
دختران هﺴتﻨد [ .]3مهﻢترين تﻐییروتﺤول اين دوران ﮐه
اهمیت ويژهای دارد و ﺑهعﻨوان نقﻄهعﻄﻒ زندﮔی نوﺟوان از
آن ياد میشود ،ﺑلوغ است [ .]4ﻇهور عالﺋﻢ ﺑلوغ ،ناﮔهانی و
ﻏیرمﻨتﻈره است؛ ﺑرای نمونه نوﺟوان ﺑا موﺿوعات ﺟديدی
مﺜﻞ رشد فیﺰيولوژيکی ،دستﮕاه تولیدمﺜﻞ ،ﻗاعدﮔی و ﻏیره
مواﺟه میشود [ .]5ﺑﻨاﺑراين آﮔاهی از اين مﺴاﺋﻞ ،تﺄﺛیر
زيادی در نﺤوة ﺑرخورد صﺤیﺢ دختران ﺑا تﻐییرات اين دوره
و تﺼﺤیﺢ رفتارهای ﺑهداشتی آنان داشته و رعايت نکردن اين
موﺿوع میتواند پايهﮔذار مﺴايﻞ روانی و مشکالت رفتاری
ﺑاشد [ .]6مﻄالﻌات ﻗبلی نشان داده است ﮐه ﻗاعدﮔی ﺑا
تﺤوﻻت روﺣی و رفتارهای خاص همراه است ﮐه خود نیاز ﺑه
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تﺄمﻞ و ﺑرخورد مﻨاسﺐ دارد و در اين میان والدين و مرﺑیان
نقﺶ مهمی ايﻔا میﮐﻨﻨد [ ]7ناآﮔاهی در راﺑﻄه ﺑا ﻗاعدﮔی
و نداشتن عملکردهای صﺤیﺢ ﺑهداشتی در اين دوره ممکن
است فرد را مﺴتﻌد اﺑتال ﺑه عﻔونتهای التهاﺑی لﮕن و عوارض
ناشی از آن از ﻗبیﻞ ناﺑاروری ﮐﻨد ﮐه خود مﺴاﺋﻞ و مشکالت
عديدة اﻗتﺼادی و اﺟتماعی در پی دارد [ .]8مﻄالﻌات
متﻌددی در ﮐشور در زمیﻨﮥ ﺑهداشت ﻗاعدﮔی انجام شده ﮐه
نتايﺞ آنها مبین آﮔاهی و عملکرد ﺑﺴیار ﺿﻌیﻒ در اين زمیﻨه
است [ .]9ﺑا توﺟه ﺑه مشکالت و عوارض ناشی از ﺑیتوﺟهی
ﺑه ﺑهداشت ﻗاعدﮔی مهﻢ است ﮐه والدين ،مﻌلمان و پرسﻨﻞ
مراﻗبت ﺑهداشتی و ﺑهطور ويژه پرستاران ﺑهطور ﮐافی در
ﺑهبود ﺑهداشت ﻗاعدﮔی نوﺟوانان و فﻌالیتهای خودمراﻗبتی
ﺑرای ﮐاهﺶ ﺑار ﺑیماری و نتايﺞ همراه ﺑا ﺑهداشت ﻗاعدﮔی
ﺿﻌیﻒ و خودمراﻗبتی در اين ﮔروه درﮔیر شوند [ .]10در
مﻄالﻌﮥ  Eslamimehrو همکاران ) (1394ﺑین تﺤﺼیالت
مادر ،سن مادر ،شﻐﻞ پدر ،ﺑا میﺰان عملکرد دانﺶآموزان طی
ﻗاعدﮔی ارتباط مﻌﻨیدار آماری وﺟود داشت [ .]3ﺑا توﺟه
ﺑه اهمیت سالمت دختران امروز ﮐه در واﻗﻊ سرمايهﮔذاری
ﺑرای رسیدن ﺑه سالمت فردی و اﺟتماعی است و انجام
دوره  26شماره  - 1فروردین و اردیبهشت 1397

 .28بررسی عوامل دموگرافیک مؤثر بر آگاهی و ...

نشدن مﻄالﻌات مرﺑوط ﺑه عوامﻞ دموﮔرافیﮏ مﺆﺛر ﺑر ﺑهداشت
ﻗاعدﮔی در ﺟمﻌیت شهر همدان ،مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر ﺑا هدف
ﺑررسی عوامﻞ دموﮔرافیﮏ مﺆﺛر ﺑر آﮔاهی و عملکرد ﺑهداشت
ﻗاعدﮔی دختران دانﺶآموز شهر همدان در سال تﺤﺼیلی
 1393 - 94انجام شد.

مواد و روشها

مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر ،يﮏ مﻄالﻌﮥ توصیﻔی ـ مقﻄﻌی است .ﺑرای
انتﺨاب ﺟامﻌﮥ آماری ﮐه شامﻞ دانﺶآموزان دختر متوسﻄﮥ
اول شهر همدان ﺑود ،از روش نمونهﮔیری خوشهای استﻔاده
شد .ﺑه اين صورت ﮐه اﺑتدا فهرستی از ﮐلیﮥ دﺑیرستانهای
دخترانﮥ دولتی شهر همدان تهیه شد و سﭙﺲ از ﺑین اين
مدارس  4دﺑیرستان ﺑهصورت تﺼادفی انتﺨاب شدند )دو
دﺑیرستان در هريﮏ از دو ناﺣیﮥ آموزشوپرورش شهر
همدان( .سﭙﺲ افراد نمونه در هر دﺑیرستان ﺑهصورت تﺼادفی
ساده ﺑا استﻔاده از لیﺴت دانﺶآموزان پايههای  7و  8هر
دﺑیرستان انتﺨاب شدند .والدين ﮐلیﮥ افراد نمونه ،ﻗبﻞ از
تﺤقیﻖ فرم رﺿايتنامه را تکمیﻞ ﮐردند .ﺣجﻢ نمونﮥ ﻻزم
ﺑراساس مﻄالﻌات مشاﺑه  200نﻔر تﺨمین زده شد .مﻌیار
ورود ﺑه مﻄالﻌه شامﻞ دختران دانﺶآموزی ﺑود ﮐه ﺣداﻗﻞ
 3دوره عادت ماهیانه را تجرﺑه ﮐرده ﺑودند؛ در سن 15ـ13
سالﮕی ﺑودند؛ در مقاطﻊ  7و  8دورة اول متوسﻄه تﺤﺼیﻞ
میﮐردند .مﻌیار خروج از مﻄالﻌه تکمیﻞ نکردن پرسﺶنامﮥ
خﺼوصیات دموﮔرافیﮏ ﺑهصورت ﮐامﻞ ﺑود .پﺲ از ﮐﺴﺐ
مقدمات پژوهﺶ و اخذ مجوز از سازمان آموزشوپرورش
همدان و توﺿیﺢ درﺑارة پژوهﺶ ﺑرای مديران مدارس و اخذ
رﺿايتنامه از والدين افراد نمونه و دادن اطمیﻨان از ايﻨکه
تمام اطالعات مﺤرمانه ﺑوده و ﮐلیﮥ پرسﺶنامهها فاﻗد نام و
نام خانوادﮔی هﺴتﻨد ،نمونهﮔیری طی سه ماه از آذرماه تا
اسﻔﻨد  1393صورت پذيرفت .پﺲ از انتﺨاب تﺼادفی افراد
نمونه ﺑا استﻔاده از لیﺴت دانﺶآموزان پايههای  7و  8هر
دﺑیرستان ،پرسﺶنامﮥ آﮔاهی و عملکرد ﺑهداشت ﻗاعدﮔی
میان آنها توزيﻊ شد .اﺑﺰار ﮔردآوری دادهها ،پرسﺶنامهای
ﺑرﮔرفته از پرسﺶنامﮥ استاندارد سازمان ﺟهانی ﺑهداشت
درﺑارة ﺑهداشت ﺑاروری ﺑود .نﺴﺨﮥ ﮐامﻞ اين پرسﺶنامه
شامﻞ  100سﺆال است ﮐه روايی و پايايی آن از سوی Olfati
و همکاران ) (1391در دختران دانﺶآموز دﺑیرستانی ﻗﺰوين
تﺄيید شده است [ .]11اما از آنجا ﮐه هدف اين پژوهﺶ فقﻂ
ﺑررسی ﺑهداشت ﻗاعدﮔی ﺑود ،سﺆاﻻت مرﺑوط ﺑه ﻗﺴمت
پیشﮕیری از ﺑارداری و تﻌدادی از سﺆاﻻت مرﺑوط ﺑه ﻗﺴمت
پیشﮕیری از ﺑیماریهای مقارﺑتی و ايدز از پرسﺶنامﮥ اصلی
ﺣذف شدند .در اين تﺤقیﻖ پرسﺶنامه شامﻞ  3ﺑﺨﺶ ﺑود:
ﺑﺨﺶ اول ،مرﺑوط ﺑه اطالعات دموﮔرافیﮏ دانﺶآموزان ﺑود
ﮐه شامﻞ  12سﺆال میشد .ﺑﺨﺶ دوم ،مرﺑوط ﺑه سﻨجﺶ
آﮔاهی دانﺶآموزان در ﺣیﻄﮥ آناتومی دستﮕاه تﻨاسلی مﺆنﺚ،
فیﺰيولوژی ﻗاعدﮔی ،تﻐذيه ،ورزش ،ﺑیماریهای مقارﺑتی
و ايدز و ﺑهداشت فردی دوران ﻗاعدﮔی ﺑود ﮐه در مجموع
 53سﺆال داشت .مﻌیار سﻨجﺶ سﺆاﻻت آﮔاهی ﺑهصورت
سهﮔﺰيﻨه ای درست ،نادرست و نمیدانﻢ ﺑود .ﺑه هر پاسخ
صﺤیﺢ  1امتیاز و ﺑه پاسخهای اشتباه و نمیدانﻢ امتیاز صﻔر
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تﻌلﻖ ﮔرفت .ﺑدينترتیﺐ دامﻨﮥ نمرة میﺰان آﮔاهی ﺑین - 53
 0ﺑود .نمرات  0 - 18آﮔاهی ﺿﻌیﻒ 19 - 34 ،آﮔاهی متوسﻂ
و  35 - 53آﮔاهی مﻄلوب را نشان میدادند .ﺑﺨﺶ سوم،
چﮏلیﺴت خودﮔﺰارشدهی عملکرد ﺑهداشت ﻗاعدﮔی ﺑود ﮐه
ﺣاوی  16سﺆال ﺑا مقیاس لیکرت چهارﮔﺰيﻨهای هرﮔﺰ ،ﮔاهی،
اﻏلﺐ و همیشه و در راﺑﻄه ﺑا نﻈافت شﺨﺼی ،فﻌالیتهای
روزمره و ورزش ،تﻐذيه و روشهای ﮐﻨترل درد ﻗاعدﮔی و
ساير عالﺋﻢ در دورة ﻗاعدﮔی ،تﻌويﺾ پد و لباس زير ﺑود ﮐه
ﺑهترتیﺐ ﺑه هريﮏ از ﮔﺰيﻨهها نمرههای  1 - 4تﻌلﻖ ﮔرفت.
ﺑدينترتیﺐ دامﻨﮥ نمرة عملکرد ﺑین  16 - 64ﺑود .نمرات
 16 - 32عملکرد ﺿﻌیﻒ 33 - 48 ،عملکرد متوسﻂ و 64
  49عملکرد مﻄلوب را نشان میدادند .اعتبار پرسﺶنامه ازروش اعتبار مﺤتوا ﺑراساس نﻈرات  10نﻔر عﻀو هیﺌت علمی
دانشکدة پرستاری و مامايی همدان تﻌیین و تﻐییرات ﻻزم
اﺟرا شد .پايايی آن از طريﻖ سﻨجﺶ میﺰان آلﻔای ﮐرونباخ
و آزمون مجدد سﻨجیده شد .ﺑرای آزمون مجدد پرسﺶنامه
در اختیار  20نﻔر از دانﺶآموزانی ﮐه ﺟﺰو افراد نمونه نبودند،
ﻗرار ﮔرفت و پايايی مجدد آن ﺑﻌد از دو هﻔته سﻨجیده شد .در
اين مﻄالﻌه میﺰان آلﻔای ﮐرونباخ پرسﺶنامﮥ آﮔاهی )(0/83
و پرسﺶنامﮥ عملکرد ) (0/8ﺑود ﮐه نمايانﮕر پايايی مﻄلوب
پرسﺶنامه ﺑود .دادهها ﺑا استﻔاده از  SPSSنﺴﺨﮥ  16و
آزمونهای آماری تی مﺴتقﻞ و آنالیﺰ واريانﺲ يﮏطرفه و
ﺿريﺐ همبﺴتﮕی پیرسون ،تﺤلیﻞ شدند .سﻄﺢ مﻌﻨیداری
در اين مﻄالﻌه  0/05در نﻈر ﮔرفته شد.

یافتهها

میانﮕین و انﺤرافمﻌیار سﻨی دانﺶآموزان مﻄالﻌهشده
) 13/33 (0/619سال ﺑود .میانﮕین و انﺤرافمﻌیار سن اولین
ﻗاعدﮔی ) 12/36 (0/957سال ﺑود .نتايﺞ مرﺑوط ﺑه مشﺨﺼات
والدين دانﺶآموزان و ارتباط آن ﺑا آﮔاهی و عملکرد دختران
در ﺟدول شماره  1اراﺋه شده است .از ﺑین فاﮐتورهای
دموﮔرافیﮏ فقﻂ ﺑین سﻄﺢ تﺤﺼیالت مادر و سﻄﺢ عملکرد
ﺑهداشت ﻗاعدﮔی ارتباط مﻌﻨادار وﺟود داشت ) .(P > 0/05
ﺑهﮔونهای ﮐه ﺑیشترين عملکرد )نمرة  (44/94در ﮐودﮐانی
ﺑود ﮐه مادران آنها سﻄﺢ تﺤﺼیالت لیﺴانﺲ داشتﻨد .ﺑین
هیﭻيﮏ از فاﮐتورهای دموﮔرافیﮏ و آﮔاهی ﺑهداشت ﻗاعدﮔی
ارتباط مﻌﻨادار آماری وﺟود نداشت )ﺟدول شماره  .(1از ﺑین
مﻨاﺑﻊ اطالعات در راﺑﻄه ﺑا ﺑهداشت ﻗاعدﮔی  80/5درصد از
آنها والدين را مﻌرفی ﮐرده ﺑودند .در دانﺶآموزانی ﮐه مﻨبﻊ
ﮐﺴﺐ آﮔاهی آنها ﮐتاب و مجله و ايﻨترنت ﺑوده است ،میانﮕین
نمرة آﮔاهی ﺑیشتر ﺑود )ﺟدول شماره  .(2نتايﺞ میﺰان آﮔاهی
و رفتارهای ﺑهداشتی دانﺶآموزان در ﺟدول شماره  3اراﺋه
شده است .سﻄﺢ آﮔاهی و عملکرد اﮐﺜر دانﺶآموزان در ﺣد
متوسﻂ ﺑوده است.
ﺑیشترين میانﮕین نمرات آﮔاهی مرﺑوط ﺑه ﺑُﻌد آناتومی و
فیﺰيولوژی ﻗاعدﮔی ﺑود ) ،(7/49±2/94میانﮕین و انﺤرافمﻌیار
نمرات آﮔاهی در اﺑﻌاد ﺑهداشت فردی ) ،(7/31±3/13تﻐذيه
) ،(4/26±1/74ﺑیماریهای مقارﺑتی و ايدز ) (1/56±1/22و
ورزش ) (0/82±0/83ﺑود .همﭽﻨین ﺑیشترين میانﮕین نمرات
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پریسا پارسا و همکاران29 .

عملکرد در چﮏ لیﺴت خودﮔﺰارشدهی عملکرد مرﺑوط ﺑه
ﺑﻌد تﻌويﺾ پد و لباس زير ﺑود ) ،(14/47±3/21میانﮕین و
انﺤرافمﻌیار نمرات عملکرد در اﺑﻌاد نﻈافت شﺨﺼی )3/21

 ،(14/47±تﻐذيه ) ،(6/38±1/65ورزش و فﻌالیتهای روزانه
) ،(4/85±1/63روشهای ﮐﻨترل درد ﻗاعدﮔی و ساير عالﺋﻢ
در طول ﻗاعدﮔی ) (2/22±1/13ﺑود.

جدول  .1توزیع میانگین و انحرافمعیار سطﺢ آگاهی و عملکرد دانﺶآموزان برحسﺐ سطﺢ تحصیﻼت والدین ،شﻐﻞ والدین ،سن والدین،
سطﺢ درامد خانواده و سن شروع قاعدگی
گزینهها

متﻐیر

تحصیﻼت مادر

سن مادر

شﻐﻞ مادر

سن پدر

شﻐﻞ پدر

تحصیﻼت پدر

سطﺢ درآمد

سن شروع قاعدگی

ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
باالتر از لیسانس
کمتر از  30سال
 30تا  50سال
بیشتر از  50سال
کارمند
آزاد
بازنشسته
خانهدار
موارد دیگر
کمتر از  40سال
 40تا  60سال
بیشتر از  60سال
کارمند
آزاد
بازنشسته
بیکار
موارد دیگر
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
باالتر از لیسانس
کمتر از  500هزار
 500هزار تا یک میلیون
یک تا یک و نیم میلیون
یک و نیم تا دو میلیون
بیشتر از دو میلیون
9 - 11
11 - 13
13 -15

عملکرد
)میانگین و انحرافمعیار(
)42/89 (7/95
)45/05 (5/75
)45/36 (5/47
)43/38 (6/07
)44/94 (7/60
)39/07 (6/55
)44/50 (7/77
)44/41 (6/46
)49/00 (-
)44/27 (7/55
)42/5 (12/02
)47/5 (2/12
)44/37 (6/28
)45/88 (4/22
)44/66 (6/23
)44/37 (6/51
0
)44/05 (6/21
)44/56 (6/43
)45/50 (7/76
)46/00 (5/71
)44/54 (8/48
)44/08 (6/70
)44/37 (6/02
)44/24 (6/65
)47/30 (6/00
)42/83 (7/01
)45/09 (5/48
)41/96 (5/85
)44/93 (5/63
)44/41 (8/29
)44/85 (3/63
)45/44 (6/10
)50/16 (7/02
)43/90 (6/76
)44/60 (5/97

P-value

عملکرد

P-value

آگاهی
)میانگین و انحرافمعیار(

آگاهی

)20/84 (7/19
)19/82 (7/65
)22/17 (7/63
)21/46 (7/54
)22/51 (6/81
)19/21 (7/89
)18 (4/24
)21/50 (7/50
)19 (-
)21/13 (8/46
)25 (9/89
)24/50 (3/53
)21/32 (7/37
)23/44 (5/02
)22/64 (8/63
)21/16 (7/15
)21/45 (7/46
)20/43 (7/91
)21/60 (7/34
)24 (7/89
)23/25 (7/36
)24/72 (4/29
)22/95 (6/58
)20/54 (6/63
)21/05 (7/05
)24/20 (8/58
)21/46 (8/36
)20/09 (8/40
)20/96 (5/85
)22/06 (6/63
)20/28 (9/28
)24/30 (6/11
)21/10 (7/48
)26/66 (3/38
)21/39 (7/73
)21/19 (7/30

0/018

0/779

0/892

0/803

0/952

0/292

0/242

0/065

0/482

0/763

0/823

0/270

0/352

0/408

0/159

0/218

جدول .2توزیع فراوانی دانﺶآموزان برحسﺐ منابع کسﺐ اطﻼعات و رابطﮥ آن با آگاهی در زمینﮥ بهداشت قاعدگی
متﻐیر
والدین

همکﻼسان
پزشک

پرسنﻞ و پرستار
کتاب و مجله
اینترنت

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

فراوانی )درصد(

آگاهی
)میانگین و انحرافمعیار(

)161 (80/5

)21/86 (7/50

)15 (7/5

)18/40 (8/14

)7 (3/5

)17/57 (8/50

)7 (3/5

)21 (4/47

)5 (2/5

)22/60 (5/54

)5 (2/5

)22/40 (6/69

آماره F
P

F = 1/02

P = 0/40
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 .30بررسی عوامل دموگرافیک مؤثر بر آگاهی و ...
جدول .3توزیع فراوانی دانﺶآموزان برحسﺐ میزان آگاهی و
رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ
متﻐیر

آگاهی

مشخصه

فراوانی )درصد(

ﺿﻌیﻒ )(0 – 18

)65 (32/5

متوسﻂ )(19 – 34
مﻄلوب )(35 – 53

)4 (2

ﮐﻞ

)200 (100

ﺿﻌیﻒ )(16 -32

عملکرد

بحث

)131 (65/5

متوسﻂ )(33 – 48

)7 (3/5
)138 (69

مﻄلوب )(49 – 64

)55 (27/5

ﮐﻞ

)200 (100

نتايﺞ اين مﻄالﻌه ﮐه ﺑا هدف ﺑررسی عوامﻞ دموﮔرافیﮏ
مﺆﺛر ﺑر آﮔاهی و عملکرد دختران دانﺶآموز در زمیﻨﮥ
ﺑهداشت ﻗاعدﮔی انجام شد نشان داد ﮐه از ﺑین فاﮐتورهای
دموﮔرافیﮏ فقﻂ ﺑین سﻄﺢ تﺤﺼیالت مادر و سﻄﺢ عملکرد
ﺑهداشت ﻗاعدﮔی ارتباط مﻌﻨادار وﺟود داشت .در مﻄالﻌﮥ
 Mazloomyو همکاران ) (1392نیﺰ مانﻨد مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر
ﺑین سﻄﺢ تﺤﺼیالت مادر و سﻄﺢ عملکرد ﺑهداشت ﻗاعدﮔی
ارتباط مﻌﻨادار وﺟود داشت [ .]12در مﻄالﻌﮥ  Eslamimehrو
همکاران ) (1396در شهر خمیر عالوه ﺑر تﺤﺼیالت مادر ،ﺑین
سن مادر و شﻐﻞ پدر ﺑا میﺰان عملکرد دانﺶآموزان ارتباط
مﻌﻨادار آماری وﺟود داشت [ .]3در مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر ﺑیشترين
میﺰان آﮔاهی در دانﺶآموزانی ﺑود ﮐه مادران آنها دارای سﻄﺢ
تﺤﺼیالت لیﺴانﺲ ﺑودند در ﺣالی ﮐه در مﻄالﻌﮥ  Kashefiو
همکاران ) (1392در شهر ﺑجﻨورد ،ﺑیشترين میﺰان آﮔاهی
در دانﺶآموزانی ﺑود ﮐه مادران آنها سﻄﺢ تﺤﺼیالت اﺑتدايی
داشتﻨد [ .]13همﭽﻨین در مﻄالﻌﮥ  Kashefiهمانﻨد مﻄالﻌﮥ
ﺣاﺿر سﻄﺢ عملکرد دانﺶآموزان ﺑا تﺤﺼیالت مادران ارتباط
مﻌﻨیداری داشت ﮐه ﺑا يافتﮥ ﺣاصﻞ از مﻄالﻌات Abdollahi
و همکاران ) Sedghi ،]14[ (1383و همکاران )(1382
[ ]15و  Baialiو همکاران ) ]16[ (1388نیﺰ مﻄاﺑقت
داشت ﮐه ﺑا توﺟه ﺑه افﺰايﺶ سﻄﺢ تﺤﺼیالت و اطالعات
علمی مادران و راهﻨمايیهای علمی در خﺼوص وﻗوع اين
پديده در زندﮔی دختران خود ،امری ﻗاﺑﻞ توﺟیه است .در
اين مﻄالﻌه ﺑین سﻄﺢ آﮔاهی دانﺶآموزان ﺑا هیﭻيﮏ از
فاﮐتورهای دموﮔرافیﮏ ارتباط مﻌﻨیدار وﺟود نداشت ،در
ﺣالی ﮐه در مﻄالﻌﮥ  Sedghiو همکاران ) (1382ﺑین میﺰان
آﮔاهی و متﻐیرهای سن ،سال تﺤﺼیلی ،مﻨبﻊ ﮐﺴﺐ آﮔاهی
ارتباط مﻌﻨیدار آماری وﺟود داشته و ﺑین آﮔاهی و سن
اولین ﻗاعدﮔی ،میﺰان تﺤﺼیالت و شﻐﻞ مادر ارتباط مﻌﻨیدار
آماری مشاهده نشد [ .]15در اين مﻄالﻌه میانﮕین سﻨی
) 13/33سال( و سن اولین ﻗاعدﮔی ) 12/36سال( دختران
مشاﺑه میانﮕین سن اولین ﻗاعدﮔی مﻄالﻌﮥ Ghergherehchi
) (1390است [ ]17اما ﺑا نتايﺞ مﻄالﻌﮥ دﮐتر رمﻀانی تهرانی
) (1392ﮐه طی آن سن مﻨارك  13سالﮕی ﺑهدست آمده
ﺑود [ ،]18هﻢخوانی ندارد .در مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر میانﮕین نمرة
آﮔاهی در دانﺶآموزانی ﮐه مﻨبﻊ ﮐﺴﺐ آﮔاهی آنها ﮐتاب و
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

مجله و ايﻨترنت ﺑوده است ،ﺑیشتر ﺑود در ﺣالی ﮐه در مﻄالﻌﮥ
 Sedghiو همکاران ) (1382ﺑاﻻترين میانﮕین آﮔاهی مرﺑوط
ﺑه دانﺶآموزانی ﺑود ﮐه از مرﺑیان ﺑهداشت ﮐﺴﺐ آﮔاهی
ﮐرده ﺑودند [ .]15يافتههای پژوهﺶ ما ﺣاﮐی از آﮔاهی
متوسﻂ اﮐﺜر دانﺶآموزان در خﺼوص ﺑهداشت ﻗاعدﮔی ﺑود
ﮐه ﺑا مﻄالﻌﮥ  (1385) Dabiriدر دختران دﺑیرستانی شهر
ﺑﻨدرعباس [ ]19ﮐه در آن سﻄﺢ آﮔاهی دانﺶآموزان در ﺣد
متوسﻂ ارزياﺑی شد هﻢخوانی دارد .البته ﺑا توﺟه ﺑه آﮔاهی
متوسﻂ دانﺶآموزان شرﮐتﮐﻨﻨده در مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر در شهر
همدان ﮐه در واﻗﻊ ﺣدود  8سال ﺑﻌد از مﻄالﻌﮥ دﺑیری در
ﺑﻨدرعباس انجام شده ﺑه نﻈر میرسد وﺿﻌیت آﮔاهﯽ ﺑهداشت
ﻗاعدﮔﯽ در دختران شهر همدان وﺿﻌیت مﻄلوﺑی ندارد و
ﺑايد آموزشهای مﺆﺛری ﺑه دختران داده شود .در مﻄالﻌﮥ
ﺣاﺿر ،اﮐﺜر دانﺶآموزان ،مادر را ﺑهعﻨوان مﻨبﻊ اصلی ﮐﺴﺐ
آﮔاهی درﺑارة ﺑهداشت ﻗاعدﮔی مﻌرفی ﮐرده ﺑودند .در مﻄالﻌﮥ
 Olfatiدر ﻗﺰوين ) (1384نیﺰ مهﻢترين مﻨبﻊ ﮐﺴﺐ اطالعات
خود را ﺑهترتیﺐ مادر و مﻌلﻢ خود مﻌرفی ﮐردند [ .]11در
مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر  7/5درصد دانﺶآموزان اطالعات ﺑهداشتی
را از دوستان مدرسه ﮐﺴﺐ ﮐرده ﺑودند .درصورتی ﮐه در
مﻄالﻌﮥ  50 (1392) Mazloomyدرصد دانﺶآموزان اين
آﮔاهی و شﻨاخت را از هﻢﮐالسی و دوستان ﮐﺴﺐ ﮐرده ﺑودند
[ .]12ﺑا توﺟه ﺑه اهمیت مادران ﺑهعﻨوان مﻨبﻊ ﮐﺴﺐ اطالع،
ﻻزم است در راﺑﻄه ﺑا آموزش مادران از سوی سیﺴتﻢهای
آموزشی توﺟه ﺑیشتری صورت ﮔیرد .در اين پژوهﺶ مشﺨﺺ
شد ﮐه  69درصد دانﺶآموزان عملکرد متوسﻄی پیرامون
ﺑهداشت ﻗاعدﮔی دارند .نتايﺞ مﻄالﻌﮥ  (1387) Nouriروی
دانﺶآموزان دختر مقﻄﻊ راهﻨمايی شهر تهران نشان داد،
اﮐﺜريت واﺣدهای پژوهﺶشده ) 78درصد( نﺴبت ﺑه ﺑهداشت
دوران ﻗاعدﮔی از عملکرد پايیﻨی ﺑرخوردار ﺑودند [ ]20ﮐه
ﺑا مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر هﻢسو نیﺴت .تﻔاوت نتايﺞ میتواند ﺑهعلت
ﮔذشت زمان و آﮔاهتر شدن دختران و استﻔاده از روشهای
مﺨتلﻒ پژوهﺶ ﺑاشد .در اين مﻄالﻌه نﺤوة عملکرد دختران
ارتباط مﻌﻨاداری ﺑا میﺰان تﺤﺼیالت مادر نشان داد ﮐه اين
نتايﺞ ﺑا نتايﺞ مﻄالﻌﮥ  Mazloomyدر اردﮐان هﻢخوانی دارد
[ .]12در ﺣالی ﮐه در مﺼاﺣبﮥ  Eslamimehrدر سال 1395
عالوه ﺑر تﺤﺼیالت مادر ﺑین سن مادر ،شﻐﻞ پدر ﺑا میﺰان
عملکرد دانﺶآموزان ارتباط مﻌﻨیدار آماری وﺟود داشت
[ .]3در اين مﻄالﻌه  96/5درصد دانﺶآموزان از نوار ﺑهداشتی
استﻔاده میﮐردند .در ﺣالی ﮐه در مﻄالﻌهای ديﮕر )(1391
 38/4درصد دختران نوﺟوان پدهای ﺑهداشتی را ﺑرای ﺟذب
خون ﻗاعدﮔی استﻔاده میﮐردند و  30درصد تکههای لباس
و پارچﮥ نو را استﻔاده میﮐردند [ .]21مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر نشان
داد ﮐه فقﻂ نیمی از دانﺶآموزان اطالعات صﺤیﺢ در راﺑﻄه
ﺑا علت ﻗاعدﮔی داشتﻨد و  42درصد اطالعات ﻏلﻂ در راﺑﻄه
ﺑا علت ﻗاعدﮔی داشتﻨد .در ﺣالی ﮐه مﻄالﻌﮥ Uzochukwu
در نیجريﮥ ﺟﻨوﺑی ) (1388نشان داد ﮐه فقﻂ  39/3درصد
دختران اطالعات صﺤیﺢ در راﺑﻄه ﺑا علت ﻗاعدﮔی دارند
[ .]22در مﻄالﻌهای ديﮕر ﮐه  (2012) Juyalانجام داد29/1 ،
درصد دانﺶآموزان سیﺴتﻢ ادراری را مﻨبﻊ خونريﺰی ﻗاعدﮔی
میدانﺴتﻨد [ .]21در مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر  78/5درصد دانﺶآموزان
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در دوران ﻗاعدﮔی پﺲ از هر ﺑار توالت رفتن ناﺣیﮥ ژنیتال
را میشويﻨد .درﺣالی ﮐه در مﻄالﻌﮥ  Nemadeو همکاران
) 59 (1388درصد دانﺶآموزان ﮔﺰارش دادند ﮐه در دورة
ﻗاعدﮔی ناﺣیه ژنیتال را پﺲ از هر ﺑار تﻌويﺾ پد يا لباس
زير ﺑا آب و صاﺑون میشويﻨد [ .]23در مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر 64
درصد دانﺶآموزان در صورت داشتن درد يا ساير عالﺋﻢ همراه
ﺑا ﻗاعدﮔی ﺑه پﺰشﮏ مراﺟﻌه میﮐردند .در مﻄالﻌهای ديﮕر
) (1391ﺑهصورت متﻀاد فقﻂ  7درصد دختران ﺑه پﺰشﮏ
مراﺟﻌه میﮐردند و  25درصد ﺑا مادرشان مشورت میﮐردند؛
 40درصد خوددرمانی میﮐردند؛  18درصد از ﮔیاهان دارويی
استﻔاده میﮐردند؛  10درصد اين عالﺋﻢ را تﺤمﻞ میﮐردند
[ .]24در مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر  87درصد دختران طی دوران
ﻗاعدﮔی ﺑه ﺣمام میرفتﻨد ﮐه نﺴبت ﺑه مﻄالﻌهای ﮐه در آن
درصد ﺣمام رفتن طی ﻗاعدﮔی  64درصد ﺑود ،ﺑیشتر است
[ .]21در مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر  89/5درصد دانﺶآموزان تﺤرك و
ورزش در دوران ﻗاعدﮔی را عامﻞ ايجاد درد میدانﺴتﻨد ،در
ﺣالی ﮐه ﺑهطور متﻀاد در مﻄالﻌﮥ  Jaliliو همکاران )(1382
 25درصد از دانﺶآموزان تﺤرك و ورزش در دوران ﻗاعدﮔی
را عامﻞ ايجاد درد میدانﺴتﻨد [.]25

نتیجهگیری

ﺑا توﺟه ﺑه راﺑﻄﮥ مﻌﻨیدار سﻄﺢ تﺤﺼیالت مادر ﺑا آﮔاهی
دانﺶآموزان در راﺑﻄه ﺑا ﺑهداشت ﻗاعدﮔی ،آموزش ﺑه مادران
دارای سﻄﺢ تﺤﺼیالت پايین در اولويت ﺑرنامههای آموزشی
ﻗرار ﮔیرد .همﭽﻨین ﺑا توﺟه ﺑه ايﻨکه مهﻢترين مﻨبﻊ اطالعاتی

دانﺶآموزان مادر است ،ﺑايد از طريﻖ آموزش مادران ﺑا
استﻔاده از مراﮐﺰ آموزشی درمانی و سازمانهای ذیرﺑﻂ
اطالعات ﮐافی در اختیار مادران ﻗرار ﮔیرد ﮐه اين ﮐار خود
موﺟﺐ افﺰايﺶ اطالعات مﻨتقﻞشده از مادران ﺑه دخترانشان
میشود .از مﺤدوديتهای پژوهﺶ ﺣﺴاسیت زياد نﺴبت ﺑه
موﺿوع ﻗاعدﮔی و ﺑهداشت آن از سوی والدين دانﺶآموزان
ﺑود .ﺑا وﺟود همﮥ تﺤوﻻت فرهﻨﮕی در خﺼوص موﺿوع ﺑلوغ
در ﺟامﻌه ايران ،همﭽﻨان فرهﻨﮓ عرفی ﻏالﺐ در ﺟامﻌه و
خانوادهها ﺑا موﺿوع ﻗاعدﮔی ﺑا اﺣتیاط شديد و ﺑهصورت
خاموش ،ﺑرخورد میﮐﻨﻨد.

سپاسگزاری

اين مقاله ﺑرﮔرفته از پاياننامﮥ ﮐارشﻨاسی ارشد پرستاری
ﮐودﮐان ،دانشکدة پرستاری و مامايی همدان است ﮐه در
ﮐمیتﮥ اخالق مورخ  1393/6/25ﺑا ﮐد 9306253105
و ﺑا شماره /16 /35 /3293پ در تاريخ  1393/07/15در
شورای پژوهشی دانشﮕاه علوم پﺰشکی همدان ﺛبت شده
است .مﺤققین ﺑدينوسیله از دانشﮕاه علوم پﺰشکی همدان،
ادارات آموزشوپرورش ناﺣیﮥ  1و  2همدان ،مديران ،مﻌلمین،
مرﺑیان ﺑهداشت دﺑیرستانهای دخترانﮥ ﺑررسیشده ،ﮐلیﮥ
والدين و دانﺶآموزانی ﮐه در اين تﺤقیﻖ همکاری داشتهاند
ﮐمال تشکر را اﺑراز میﮐﻨﻨد.
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در اين مﻄالﻌه تﻀاد مﻨافﻊ وﺟود ندارد.
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