
04/04/91: تاريخ دريافت مقاله
04/04/91: تاريخ بررسي مقاله
05/04/91: تاريخ پذيرش مقاله

شناختيمجله دست آوردهاي روان
)شناسيعلوم تربيتي و روان(

1392ستان پاييز و زمدانشگاه شهيد چمران اهواز، 
2ي ، شماره3-20ي چهارم، سال دوره

93-116: صص

آموزان دختر مقطع متوسطه و عملكرد دانشآگاهي، نگرش بررسي 
)بهداشت دوران قاعدگي(استان ايالم در رابطه با بهداشت فردي 

*عفت عباسي

**آمنه صدر

***مهدي رست

****سيما محمدخان كرمانشاهي

چكيده
دختر مقطع متوسطه استان آموزان  دانشآگاهي، نگرش و عملكردبررسي پژوهش حاضر با هدف 

در اين پژوهش از روش . انجام شده است) بهداشت دوران قاعدگي(طه با بهداشت فردي ايالم در راب
اي  گزينه6 تا 2اي محقق ساخته با طيف  گويه46يابي استفاده شده است، سپس پرسشنامه تحقيق زمينه

اني، توزيع فراو(به دست آمده از آمار توصيفي هاي به منظور تحليل داده. اجرا شدها بر روي آزمودني
افرادي . استفاده گرديد)  تك گروهي، خي دوt(و از آمار استنباطي) درصد، ميانگين و انحراف استاندارد

دختر مقطع متوسطه شاخه نظري استان آموزان  دانشاند، كليهكه در اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته
چند اي گيري به روش خوشهمونهدر اين پژوهش، ن. باشد مي نفر14026ها باشند كه تعداد آن ميايالم

tنتايج آزمون . باشد مي نفر375بر طبق جدول مورگان ها انجام شده است كه تعداد نمونهاي مرحله
در حوزه بهداشت دوران قاعدگي مطلوب است، همچنين نتايج آموزان  دانشنشان داد كه ميزان آگاهي

در حوزه بهداشت دوران قاعدگي نامطلوب ها اين آزمون در حوزه نگرش نشان داد كه نگرش آزمودني
در حوزه بهداشت دوران آموزان  دانش در حوزه عملكرد نشان داد كه عملكردtاست، نتايج آزمون 

.قاعدگي نسبتاً مطلوب است

 آگاهي، نگرش، عملكرد، بهداشت فردي، قاعدگي:واژگانكليد 

EffatAbbasi@Gmail.com دانشگاه خوارزمي تهران            استاديار*
a_sadr1982@yahoo.com)                          نويسنده مسئول(درسي ريزي   كارشناسي ارشد برنامه**

شد مشاوره و راهنمايي  دانشجوي كارشناسي ار***

 دانشگاه تربيت مدرس تهراناستاديار****



2يشماره،1392ستانپاييز و زم،3-20سالچهارم،يدوره(اهوازچمرانشهيددانشگاهشناختيروانآوردهايدستمجله 94

مقدمه

مت به عنوان ارزشي فردي و سال) WHO(بر طبق اساسنامه سازمان جهاني بهداشت 

ترين ترين و بديهيشود و از ديدگاه ملل و مكاتب مختلف، از مهم مياجتماعي محسوب

يابي به سالمت، به تمامي كشورها در راستاي دست. حقوق و نيازهاي بشري تلقي شده است

اهميت دختران نوجوان از ها، از ميان اين گروه. كنند ميمختلف جامعه توجه گروههاي همه

خاصي برخوردار هستند، زيرا از سويي دختران امروز، مادران فردا هستند و به واسطه اين 

شرايط، قادرند نقش كليدي در وضعيت بهداشت و سالمت خود و جامعه پيرامونشان را ايفا 

).1385مودي و همكاران، (نمايند

 مهم و حياتي از تكامل بسياراي از سويي ديگر، نوجواني به عنوان دهه دوم زندگي، دوره

 اجتماعي همراه-انسان و دوران پرتالطمي است كه با تغييرات شديد جسمي، جنسي و رواني

دهد، يكي از اين تغييرات شروع عادت  ميدر زنان تغييرات جسمي متعددي رخ. باشدمي

).1387دبيري و همكاران، (باشد ميماهيانه

تين قاعدگي، مورد بحث و تحقيق بسياري از پروسه تكاملي بلوغ و شاخص آن يعني نخس

چرا كه توجه به تكامل دوران بلوغ و بهداشت قاعدگي . مراكز علمي و آكادميك جهان است

برنت و همكاران، (شود مياوليه دوران نوجواني محسوبهاي يك نكته مهم در مراقبت

2005.(

ه، عادت ماهيانه، يك مرحله نكته بسيار مهمي كه نوجوان جامعه ما بايد بداند اين است ك

آميز ، نماد بلوغ جنسي و نماد موفقيت)1379نوروزي كومره و كمالي، (تكاملي در زندگي زنان 

، و يكي از اعمال طبيعي بدن است و آن )1982گريف و اولمان، (يك دختر به عنوان يك زن 

به عبارتي ديگر . )1383جليلي و همكاران، (را نبايد يك بيماري يا حالت غيرطبيعي دانست 

ريز و توليد مثل است غدد درونهاي سيكل قاعدگي فرايند پيچيده حاصل از فعاليت سيستم

). 2000اسملترز، بير، ترجمه سعيدي و مجابي، (

عفوني، ايدز و مرگ هاي آميز، بيماريبايستي توجه داشت كه بسياري از مشكالت مخاطره

عديده جسمي، رواني و اجتماعي افراد از دوران بلوغ و باالخره مشكالت ها و مير و معلوليت

متأسفانه دختران و زنان از عادت ماهيانه، ساختمان بدني و اختالالت پيش از . گيرد مينشأت

قاعدگي خود راهاي زنان ناراحتي: توان گفت ميقاعدگي، آگاهي ندارند و به جرأت
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نيز به دليل فرهنگي و نه اعتقادي و در جامعه ما ). 1387دبيري و همكاران، (شناسندنمي

مذهبي، اكثر نوجوانان به خصوص دختران از اطالعات صحيح و مناسب در ارتباط با تغييرات 

باشند و چه بسا به دليل كسب اطالعات از منابع ناآگاه  ميجسمي و رواني دوران بلوغ محروم

ملك افضلي (شوند ميو غيرموثق در زندگي خانوادگي خود دچار مشكالت جسمي و وراني

كليه اين مسائل موجب گشته تا عادت ماهيانه به صورت يك بحران ). 2000و همكاران، 

).1387دبيري و همكاران، (بهداشتي براي دختران جوان مطرح گردد

ترين نيازهاي بهداشتي هر فرد توجه به دستگاه توليد مثل اين در حاليست كه، از مهم

 براي آغاز هزاره سوم مرتبط با بهداشت دستگاه WHOداف  هدف از اه10 الي 7. است

).1389سعادتمند و همكاران، (تناسلي است

هاي زندگي، آن را به بندي خود از مهارت، نيز در تقسيم)1990(1در همين راستا جوان

هاي  شخصي و مهارت-اجتماعيهاي زندگي روزمره، مهارتهاي سه دسته شامل مهارت

زندگي روزمره هاي نموده است، وي بهداشت و سالمتي را در دسته مهارتتقسيم اي حرفه

).38: 1388به نقل از رضايي، (قرار داده است

. اما متأسفانه اطالعات دختران نوجوان در اين زمينه، ممكن است محدود يا نادرست باشد

از سويي . دنماين ميزيرا معموالً از طريق همساالن و ديگر افراد كم اطالع كسب آگاهي

مالحظه موارد متعدد مشكالت مربوط به آگاهي ناكافي دختران نوجوان در مورد بهداشت 

دوران قاعدگي، و از سويي ديگر توجه به اين واقعيت كه دختران حال به عنوان مادران آينده 

گردند، اگر اين قشر جامعه از آگاهي كافي، نگرش مناسب و رفتارهاي بهداشتي  ميمحسوب

سالم را اداره نموده و اي برخوردار نباشند، در نهايت نخواهند توانست خانوادهصحيح 

).1382صدقي ثابت و همكاران، (فرزنداني آگاه تحويل جامعه دهند 

مختلف بهداشتي هاي را در زمينهآموزان  دانشدر حالي بايستي نظام تعليم و تربيت آگاهي

 مباحث بهداشتي مانند بهداشت دوران بلوغ و ارتقاء دهد و با توجه به اهميت اين مسئله،

گنجانده شده است كه معموالً و آموزان  دانشمباحثي از اين دست به ميزاني جزئي در كتب

شناسي و تنها در تنها با اختصاص وقتي ناچيز از طريق دروسي مانند علوم تجربي و زيست

آنچه طراحان تي توجه داشت كه، شود، اما بايس ميارائهها درس به آنهاي ساعات رسمي كالس

1-  Joan
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، برنامه درسي كنند ميريزيبرنامهريزان درسي براي رشد و تربيت فراگيران طراحي وو برنامه

هاي هاي آموزشي مدون و آشكار دارد و اصول و روشرسمي است، برنامه رسمي هدف

و در مورد ارزشيابي شود  ميها و محتوا تعيين و پيشنهاد با هدفياددهي و يادگيري متناسب

هاي پرسش اساسي اين است كه آيا مجموعه يادگيري. آيد ميگيري مناسب به عملنيز تصميم

گيري توان عوامل مؤثر در شكل ميآموز محدود به برنامه درسي رسمي است؟ آيادانش

ل ديگر را تحت كنترل در آورد و جز تأثير و دخالت برنامه درسي آشكار از تأثير عوامها تجربه

).1388ملكي، (مانع شد؟ چنين چيزي در عمل ناممكن است

از برنامه درسي رسمي و پنهان و نحوه آموزان  دانشبه تصوير كشيدن برداشت و فهم

مرتبط ساختن آنها با يادگيري قبلي و آن چه كه در خارج از محيط مدرسه ها، تركيب آموخته

اند فرا گرفته...) سياسي و اجتماعي و هاي ت، فعاليتارتباط جمعي، اينترنهاي از طريق رسانه(

تعميم داد، چه آن كه هر يك از آموزان  دانشتوان آن را به كل نميبسيار دشوار است و حتي

متفاوت هاي و بينشها يادگيرندگان داراي تجربيات متفاوت، باورهاي ايدئولوژيك و نگرش

شود، معاني و  ميط معلم در كالس تدريسهستند و بهمين دليل از يك درس معين كه توس

اين مسأله داراي اين پيام عمده است كه، آموزش . متفاوتي خواهند داشتهاي برداشت

مستلزم بررسي جامع تعامالت بين انواع مختلف آموزان  دانشموضوعات و مباحث مختلف به

ه به عنوان برنامه درسي توان با توجه به آن چه ك نميبنابراين واقعاً. درسي استهاي برنامه

به يك درك روشن اند آموختهها مصوب در مدارس وجود دارد در خصوص آنچه كه بچه

).1388فتحي واجارگاه، (رسيد

توان اين انباشته بيكران دانش را كه بر  ميچگونه: شود ميگراين مشكل با اين سوال جلوه

غيير و تحول است به صورت اصولي شود و ماهيت آن در حال ت ميحجم آن هر لحظه افزوده

ها آموخت؟ تر آنرا به نحو مطلوبي به انسانبندي كرد و از همه مهمآوري نمود، طبقهجمع

ارزشمند اين دانش، حل و فصل بسياري از هاي انفجار دانش بشري بخصوص كاربرد قسمت

درخور مدرن و هاي مشكالت زندگاني فردي و اجتماعي و همچنين تهيه و تدارك روش

ها را به همراه اعجاب و تحسين براي فراهم ساختن رفاه و آسايش بيشتر در زندگاني انسان

عدم احساس شناخت از خود و : داشته است، اما عالوه بر رفاه، مسائل و مشكالتي را نظير

ارزشي نسبت به زندگي و بطور كلي هويتي و عدم اعتماد بخود، احساس بياحساس بي
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اعتياد به مواد مخدر و كسب عادات ناپسند بخصوص ميان نسل جوان را به زيستن، افزايش 

و خصوصيات ها و اين مسائل در ميان نوجوانان به دليل ويژگي). 1385پروند، (همراه دارد

در و غورها باشد، ميلر، معتقد است كه نوجوان پا به دنياي انديشه ميخاص اين دوران بيشتر

كند و به بررسي  ميسازي درباره روابطاين مرحله شروع به زمينهفرد در . گذارد مي1باطن

ميلر، (پردازند مي و تعداد متنابهي احتماالت درباره يك مسئله خاص2» سپس-اگرهاي بيانيه«

). 1387ترجمه مهرمحمدي، 

با توجه به اينكه قاعدگي يك مرحله تكاملي در زندگي زنان، و يك روند بيولوژيكي، 

ماعي است و يك زن جوان در اين دوران نياز به درك چگونگي اين واقعه دارد، روحي و اجت

هاي هاي بهداشتي از اصول مهم مراقبت اجتماعي و دادن آگاهي-بنابراين حمايت روحي

اما در جوامع مختلف از قرون پيش و تاكنون نيز . 3)1997بالك،(مخصوص اين دوران است

سئله ناشناخته باقي مانده است و اين امر باعث پديد آمدن همچنان اين دوران به عنوان يك م

هاي از مشكالت رواني و جسمي در دورهاي بروز پاره. تفكراتي غلط در ميان مردم شده است

خاصي از قاعدگي زنان و طبيعت تكرار شونده آن باعث شده تا از دير باز به اين مسئله توجه 

: ذيل به برخي از آنها پرداخته شده استكه در). 1386تارتاري و همكاران، (شود

يك رسم مذهبي در بين يهوديان است كه زن پس از پايان دوره حيض بايستي 4ميكوان

حمام مذهبي داشته باشند و تحقيقات نشان داد كه اين چنين رسمي سبب رواج ديدگاه منفي 

اد دارند كه قاعدگي به اعتقها كاتوليك. )5،1995اويش(شود مينسبت به قاعدگي در بين زنان

باشد و  ميباشد و جنبه ضعيف كننده زن ميپر زحمت و پر مشقت براي زناي عنوان دوره

، 6بروك(و دردهاي پيش از قاعدگي و دوران قاعدگي را افزايش داده است ها اين امر استرس

ضر نيز اوليه بشري نيست بلكه در حال حاهاي اين اعتقادات عجيب محدود به تمدن. )1999

واضح است كه اين ). 1380محمدي، (باشد ميتصورات و عقايد غلطي در ميان مردم شايع

عالوه بر ديدگاههاي اجتماعي منفي نسبت به قاعدگي كه . اعتقادات داراي مفاهيم منفي هستند

1-  Contemplation
2-  If- Then Statements
3-  Black
4-  Mikvan
5-  Ewish
6-  Brook
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شود، باورهاي فرهنگي و مذهبي هم وجود داشته است كه قاعدگي  مياز اين عبارات استنباط

تواند درد دوران قاعدگي  مياين گونه ديدگاهها و باورها. شده است مي سمي پنداشتهيك ماده

).1382عطاء الهي، (را افزايش دهد

فقدان آموزش، اطالعات غلط، خجالت و پرهيز از وارد شدن به بحث پيرامون بهداشت 

عي و اطال، بي- مدارسهاي  در محتواي كتب درسي و يا در فوق برنامه- دستگاه تناسلي

ناآگاهي نسبت به تغييرات كمي و كيفي ساختمان اعضاء توليد مثل و هجوم اين تغييرات، 

نوجوان را به يكباره دچار بيم و نگراني كرده و از طرفي ديگر بسياري از آنها به علت حجب و 

محمدي، (شوند  نميحيا، مشكالت خود را با ديگران مطرح نكرده و خواهان راهنمايي نيز

بسياري از دختران حتي از علت عادت ماهيانه و : گويد مي نيز در اين رابطه1 نيلس).1380

هاي توان گفت كه زنان ناراحتي مياختالالت پيش از قاعدگي آگاهي ندارند و به جرأت

و اين، زنگ هشداريست كه فقدان آگاهي در اين ). 1993نيلس، (شناسند نميقاعدگي خود را

اي صحيح بهداشتي در اين دوره ممكن است فرد را مستعد ابتال به باره و نداشتن عملكرده

التهابي لگن و عوارض ناشي از آن مانند ناباروري نمايد كه خود، مسائل و هاي عفونت

).1382زاده، خوشه مهري و حلم(مشكالت عديده اقتصادي و اجتماعي در پي دارد

هيانه، داراي مبناي فيزيولوژيك مختلف همراه با عادت ماهاي آنچه مسلم است، نشانه

هايي مربوط به عادت ماهيانه را به عامل رواني، نشانههاي با اين همه ناراحتي. است) جسماني(

).1385نژاد، نوابي(دهند ميمانند نپذيرفتن نقش زنانه و نگرش منفي نسبت به زندگي نسبت

و رواني مانع شده و باعثهمه اين عوامل، نوجوانان را در رسيدن به سالمتي اجتماعي 

هايشان نداشته باشند و در نتيجه اعتماد به شود تا احساس مثبتي راجع به بدن و تواناييمي

بسياري از نوجوانان در اولين برخورد خود با اين پديده دچار . نفس در آنها تنزل پيدا كند

الذكروارد فوقشوند كه علت اين امر نيز ناشي از همان م ميتعجب، ترس و دست پاچگي

).1380محمدي، (باشدمي

با توجه به اهميت بهداشت دوران قاعدگي شناخت وضعيت دانش آموزان در سن بلوغ، از 

از اين رو، پژوهش . نظر آگاهي، نگرش و عملكرد بهداشت دوران قاعدگي ضروري است

:حاضر در تالش براي بررسي اين سؤال است

1-  Niels
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دختر مقطع متوسـطه اسـتان ايـالم در رابطـه بـا      موزان  آ دانش آگاهي، نگرش و عملكرد   آيا  

مطلوب است؟) بهداشت دوران قاعدگي(بهداشت فردي 

گيريجامعه آماري پژوهش و روش نمونه

آموزان دختر مقطع متوسطه شاخه نظري استان  پژوهش مورد مطالعه كليه دانشجامعه

.دباش مي نفر14026، آموزان دانشند كه تعداد اينبودايالم

.  تصادفي انجام شده است1ايچند مرحلهاي گيري به روش خوشهدر اين پژوهش، نمونه

 ابزار پژوهش3 و پايايي2روايي

 مورد توجه قرار گرفت و تالش 4به منظور بررسي روايي پرسشنامه، روايي محتوايي

ه يادگيري در زمينهاي گرديد سؤاالت پرسشنامه، معرف محتواي انتخاب شده در حيطه

سپس پرسشنامه در اختيار ده نفر از متخصصان و . بهداشت فردي در حوزه قاعدگي باشد

صاحبنظران علوم تربيتي و علوم پزشكي و بهداشتي جهت بررسي و اظهار نظر قرار گرفت و 

در اين پژوهش، جهت . سپس با توجه به نظرات آنها، پرسشنامه، اصالح و تدوين نهايي شد

. استفاده شده است5سشنامه، از ضريب آلفاي كرانباختعيين ضريب پايايي پر

اجرا شد و پس از ها  نفر از نمونه20به منظور تعيين ضريب پايايي، پرسشنامه بين 

و در حوزه % 86، در حوزه نگرش %92محاسبه، ضريب آلفاي كرانباخ در حوزه آگاهي 

.باشد مينامهدست آمد، كه نشان دهنده ضريب پايايي باالي پرسشه ب% 88عملكرد 

هايافته

) بهداشـت دوران قاعـدگي  (در رابطه با بهداشت فردي آموزان  دانش آيا آگاهي : سؤال اول 

مطلوب است؟

1-  Multi Stage Cluster Sampling
2-  Validity
3-  Reliability
4-  Content Validity
5-  Cronboach Alfa Coefficient
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آگـاهي در حـوزه بهداشـت دوران        هـاي   آموزان به گويه   توزيع فراواني و درصد پاسخ دانش      . 1جدول  

قاعدگي

غلطصحيح
رديف

شاخص
درصدفراوانيدرصدفراوانيهاگويه

2835/75925/24استحمام در دوران قاعدگي1
3038/80722/19نقش نحوه طهارت در ايجاد عفونت رحمي2
2781/74979/25طبيعي بودن درد زير دل در روزهاي اول قاعدگي3
2547/671213/32اقدام صحيح در صورت بروز ندادن عادت ماهيانه4

 درصـد   8/80 درصد، در گويه دوم      5/75آن است كه در گويه اول       بيانگر  ) 1(نتايج جدول   

و . انـد پاسـخ صـحيح داده  ها  درصد به گويه7/67 درصد و در گويه آخر       1/74و در گويه سوم     

.باشد ميآموزان در مسائل مذكورنشان دهنده ميزان آگاهي مناسب دانشها اين پاسخ

ال اول پژوهـشي در حـوزه آگـاهي بهداشـت دوران      تك گروهي در مورد سؤt  نتايج آزمون .2جدول  

قاعدگي

Test value شاخص
حوزه

انحراف استانداردميانگينتعداد
tdfsig

/.3759813/288189982/3374000بهداشت دوران قاعدگي

بـا  ) 982/3( محاسـبه شـده      tشود، چـون مقـدار       مي مشاهده) 2(همان گونه كه در جدول      

و ) 8/2(باشـد و بـا مقايـسه ميـانگين نظـري             مـي   معنادار α>05/0 در سطح    374درجه آزادي 

در حـوزه   آمـوزان    دانـش  توان نتيجـه گرفـت كـه ميـزان آگـاهي           مي )9813/2(ميانگين تجربي 

.بهداشت دوران قاعدگي مطلوب است

آيا قبل از عادت ماهيانه راجع به آن آگاهي داشتيد؟

توان چنين نتيجه گرفت كـه از كـل       مي )3(آموزان در جدول شماره     با توجه به پاسخ دانش    

. درصد افراد قبل از عادت ماهيانه راجع به آن آگاهي نداشتند1/69نمونه، 
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آموزان در جواب به گويه آگاهي راجع به عادت ماهيانه قبل از        توزيع فراواني و درصد دانش     . 3جدول  

وقوع آن
شاخص

گزينه ها
درصدفراواني

1169/30بله

2591/69خير

375100جمع

 نتايج آزمون خي دو در جواب به گويه آگاهي راجع به عادت ماهيانه قبل از وقوع آن. 4جدول 

گزينه
فراواني

مشاهده شده
فراواني

مورد انتظار
تفاضل

مقدار
خي دو

درجه 
آزادي

سطح 
معناداري

-1165/1875/71بله

2595/1875/71خير
531/541000./

 معنادار است، بنـابراين بـين      α>05/0دهد كه، مقدار خي دو در سطح         مي نشان) 4(جدول  

در گزينـه اول ـ بلـه ـ     . هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفـاوت معنـاداري وجـود دارد   فراواني

ني مشاهده شده فراواني مشاهده شده كمتر از فراواني مورد انتظار و در گزينه دوم ـ خيرـ فراوا 

.باشد ميبيشتر از فراواني مورد انتظار

مشاهده شـده و مـورد انتظـار حاصـل          هاي  شود كه تفاوت بين فراواني     مي بنابراين استنتاج 

آموزاني كه راجـع بـه عـادت ماهيانـه قبـل از وقـوع آن                شانس نيست و در عمل فراواني دانش      

باشد، و همچنين در عمل فراونـي آن دسـته    ميآگاهي دارند كمتر از آنچه كه مورد انتظار است        

آموزاني كه راجع به عادت ماهيانه قبل از وقوع آن آگـاهي ندارنـد بيـشتر از آنچـه كـه          از دانش 

.باشد ميمورد انتظار است

توانيـد  مـي (هايي بوده است؟    آگاهي شما قبل از عادت ماهيانه بيشتر در چه زمينه يا زمينه           

)نيدبيش از يك گزينه انتخاب ك

تـوان چنـين نتيجـه گرفـت كـه           مـي  )5(در جـدول شـماره      آموزان   دانش با توجه به پاسخ   

بيشترين اطالعات دختران نوجوان قبل از عادت ماهيانه، در زمينه بهداشت اين دوران با ميـزان                
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1/18راجع به چگونگي تغذيه در دوران قاعدگي بـا ميـزان            ها   درصد و كمترين آگاهي آن     3/40

. استبودهدرصد

آگـاهي قبـل از عـادت    هـاي  در جواب به گويـه زمينـه  آموزان  دانش توزيع فراواني و درصد   . 5جدول  

ماهيانه

شاخص
هاگزينه

درصدفراواني

1513/40بهداشت دوران عادت ماهيانه
1469/38تغييرات بدني در دوران قاعدگي

./.9024تغييرات روحي و خلقي در دوران قاعدگي
681/18 تغذيه در دوران قاعدگيچگونگي

) بهداشت دوران قاعـدگي   (در رابطه با بهداشت فردي      آموزان   دانش آيا نگرش : سؤال دوم 

مطلوب است؟

، بيشترين و   »موافق«بيانگر آن است كه، در گويه اول گزينه         ) 6(حاصل از جدول    هاي  يافته

آموزان بيشترين انتخاب را    م، دانش در گويه دو  . اندكمترين درصد را كسب كرده    » بي نظر «گزينه

در گويه سوم، گزينه   . اندداشته» كامالً موافق «و كمترين انتخاب را در گزينه       » مخالف «در گزينه 

و در گويه   . اندبه ترتيب بيشترين و كمترين درصدها را كسب كرده        » بي نظر «و گزينه   » مخالف«

»بـي نظـر   «و كمترين آن متعلق به گزينـه        » كامالً موافق  «چهارم، بيشترين درصد متعلق به گزينه     

.باشدمي

بـا سـخت بـودن رعايـت        هـا    درصد از نمونـه آزمـودني      5/52شود كه    مي بنابراين استنباط 

دوم و هـاي  باشند، همچنين نتايج در گويـه  ميبهداشت در دوران قاعدگي كامالً موافق و موافق      

درصد در گويه سوم با شـرم و حيـاي   5/28 درصد در گويه دوم و 3/25دهد كه    مي سوم نشان 

دختران از پرسيدن سؤال راجع به قاعدگي و استفاده از كلمات غير قابل فهم توسط متخصصان               

 درصد از نوجوانان نمونه پژوهـشي حاضـر         8/24باشند و تنها     مي زنان و ساير پزشكان مخالف    

.اند موافق بودهتلويزيوني در مورد عادت ماهيانه كامالًهاي با مناسب بودن برنامه

 در سـطح  374 محاسبه شده با درجـه آزادي  tنشانگر آن است كه، چون مقدار ) 7(جدول  

05/0<α    آمـوزان در  توان نتيجه گرفت كه وضعيت نگرش دانـش باشد ميمي) -289/6( برابر با
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ران نگـرش در حـوزه بهداشـت دو     هـاي   به گويه آموزان   دانش  توزيع فراواني و درصد پاسخ     . 6جدول  

قاعدگي

كامالً مخالفمخالفبي نظرموافقكامالً موافق ف
ردي

شاخص
درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيهاگويه

سخت بودن 1
رعايت 

بهداشت در 
دوران 
قاعدگي

681/181294/34491/13747/19557/14

شرم و حياي 2
دختران از 
ؤال پرسيدن س

راجع به 
قاعدگي

491/13775/20722/19953/25829/21

استفاده از 3
كلمات غير 
قابل فهم 
توسط 

متخصصان 
زنان و ساير 

پزشكان

491/13707/18475/121075/281022/27

مناسب بودن 4
هاي برنامه

تلويزيوني در 
مورد عادت 

ماهيانه

938/24600/16463/12869/22900/24

 تك گروهي در مورد سؤال دوم پژوهشي در حـوزه نگـرش بهداشـت دوران                t نتايج آزمون    . 7جدول  

قاعدگي

Test value شاخص
حوزه

انحراف استانداردميانگينتعداد
tdfsig

/.374000-289/6/.3757547/275542بهداشت دوران قاعدگي

.لوب استحوزه نگرش بهداشت دوران قاعدگي نامط

توانيـد مـي (در هنگام اولين عادت ماهيانه نسبت به اين پديده چه احساسي داشـتيد؟              

).بيش از يك گزينه انتخاب كنيد
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در مورد گويه احساس هنگام اولـين عـادت         آموزان  هاي دانش  توزيع فراواني و درصد پاسخ     . 8جدول  

ماهيانه
شاخص

هاگزينه
درصدفراواني

 ./.15040احساس ترس و نگراني
1363/36احساس خاصي نداشتم

869/22احساس خجالت
447/11احساس خوشحالي و بزرگ شدن

احـساس تـرس و     «گزينـه   آمـوزان    دانش  درصد از  40بيانگر آن است كه     ) 8(نتايج جدول   

در هنگـام اولـين     » احساس خوشحالي و بـزرگ شـدن      « درصد آنان گزينه     7/11و تنها   » نگراني

توانـد در راسـتاي نگـرش منفـي نـسبت بـه        ميو اين نتيجه. اندهيانه را انتخاب نموده عادت ما 

.پديده قاعدگي در بين دختران باشد

توانيـد  مي(كداميك از جمالت زير بيان كننده نظر شما در مورد عادت ماهيانه است؟              

).بيش از يك گزينه انتخاب كنيد

راجـع بـه عـادت      آموزان   دانش در مورد نظر  آموزان  دانشهاي   توزيع فراواني و درصد پاسخ     . 9جدول  

ماهيانه
شاخص

هاگزينه
درصدفراواني

2588/68خوب و نشانه طبيعي بودن

707/18دردسر و يك نوع بيماري

569/14زشت و ناپسند

381/10ترسناك و باعث نگراني

، »خوب و نشانه طبيعي بـودن  «دهد كه، در اولويت اول اين موارد نظر          مي نشان) 9(جدول  

و » زشت و ناپـسند   «، در اولويت سوم گزينه      »دردسر و يك نوع بيماري    «در اولويت دوم گزينه     

. قرار دارد» ترسناك و باعث نگراني«در اولويت آخر گزينه 
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بهداشـت دوران   (در رابطه بـا بهداشـت فـردي         آموزان   دانش آيا عملكرد : سؤال سوم 

مطلوب است؟) قاعدگي

عملكرد در حوزه بهداشـت دوران      هاي  به گويه آموزان   دانش  توزيع فراواني و درصد پاسخ     . 10ول  جد

قاعدگي

هرگزگاهياغلبهميشه
رديف

شاخص
درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيگويه ها

تعويض نوار بهداشتي 1
قبل از خيس شدن

1813/48109/.29544/14313/8

تعويض نوار بهداشتي 2
قبل از بوي نامطبوع

2629/69666/17147/3338/8

3
در معرض آفتاب 
قرار دادن لباس زير 

شسته شده
2481/66722/19379/9188/4

4
طهارت پس از هر بار 
دستشويي در دوران 

عادت ماهيانه
2029/53925/24394/10422/11

5

عمل كردن به 
 پزشكان و دستورات

متخصصان در مسائل 
مربوط به عادت 

ماهيانه

1444/381213/32913/2419/.5

، در  )3/48(نشانگر آن است كه در گويه اول كمتـر از نـصف نمونـه آمـاري                 ) 10(جدول  

 درصد، در گويه چهارم نيـز تقريبـاً نـصف نمونـه             1/66در گويه سوم،     درصد، 9/69گويه دوم   

.اندپاسخ داده» هميشه« از نونه پژوهشي به گزينه 4/38پنجم ، و در گويه )9/53(

 در سطح 374با درجه آزادي ) 626/1( محاسبه شده t، چون مقدار    )11(با توجه به جدول     

05/0<α حاكي از  ) 8533/2(و ميانگين تجربي    ) 8/2(باشد و مقايسه ميانگين نظري       مي  معنادار

. حوزه بهداشت دوران قاعدگي نسبتاً مطلوب استدرآموزان  دانشآن است كه ميزان عملكرد
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 تك گروهي در مورد سؤال سوم پژوهشي در حوزه عملكرد بهداشـت دوران       t نتايج آزمون    .11جدول  

قاعدگي

Test value شاخص

حوزه
انحراف استانداردميانگينتعداد

tdfsig

/.626/1374105/.3758533/263527بهداشت دوران قاعدگي

در حمام كردن در دوره عادت ماهيانهآموزان  دانش نتايج آزمون خي دو راجع به عملكرد. 12جدول 

تفاضلانتظارفراواني موردفراواني مشاهده شدهگزينه

2208/932/126هفتگي

1358/932/41يك روز در ميان

-138/938/80بيشتر از يك هفته

-78/938/86روزانه

سطح معناداريدرجه آزاديي دومقدار خ

992/3373000./

كنيد؟ ميدر طول عادت ماهيانه چند وقت يكبار حمام

معنـادار  α>05/0بيانگر آن است كه، چـون مقـدار خـي دو در سـطح               ) 12(نتايج جدول   

ش از نيمي از    بي. هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معناداري وجود دارد         است بين فراواني  

و كمترين انتخاب مربوط به گزينه     اند  را انتخاب نموده  » هفتگي «گزينه)  نفر 220(آموزان،  دانش

اول و دوم فراواني مشاهده شده بيشتر از فراوانـي          هاي  در گزينه .باشد مي 7با فراواني   » روزانه«

از فراواني مـشاهده شـده     سوم و چهارم فراواني مورد انتظار بيشتر        هاي  مورد انتظار و در گزينه    

.باشدمي

مـشاهده شـده و مـورد انتظـار         هـاي   توان استنباط نمود كه، تفاوت بين فراواني       مي بنابراين

حاصل شانس نيـست و در عمـل، حمـام كـردن در دوره عـادت ماهيانـه در نوجوانـان نمونـه                 

تظـار اسـت   پژوهشي حاضر به دو صورت هفتگي و يك روز در ميان بيشتر از آنچه كه مورد ان                

در حمام كردن در دوره عادت ماهيانه به دو صورت بيـشتر از            آموزان   دانش باشد، و عملكرد  مي

.باشد مييك هفته و روزانه در عمل كمتر از آنچه كه مورد انتظار است،



107 ...متوسطه استان ايالم در رابطهدختر مقطع آموزان آگاهي، نگرش و عملكرد دانشبررسي 

كنيـد؟   مي اطالعات خود را راجع به عادت ماهيانه معموالً از چه منبع يا منابعي كسب             

).بندي كنيد از يك گزينه اولويتدر صورت انتخاب بيش(

در مورد منبـع كـسب اطالعـات راجـع بـه      آموزان  دانشهاي توزيع فراواني و درصد پاسخ     . 13جدول  

عادت ماهيانه
شاخص

درصدفراوانيهاگزينه

2248/43دوستان و همساالن
2224/43اعضاي خانواده

1205/23روزنامه و مجالت
856/16كتب درسي

795/15لمانمع
745/14راديو و تلويزيون

بيانگر آن است كه، اولويت اول در منبع كـسب اطالعـات، دوسـتان و               ) 13(جدول شماره   

همساالن، رتبه دوم به اعضاي خانواده، رتبه سوم به روزنامه و مجالت، اولويت چهارم به كتب                

و ايـن  . يزيـون اختـصاص دارد  درسي، اولويت پنجم به معلمان و اولويت آخر بـه راديـو و تلو            

باشد كـه خـود احتمـاالً آگـاهي و           مي توسط دوستان و همساالني   ها  ترين آن كه عمده ها  انتخاب

.منفي در نوجوان باشدهاي غلط و نگرشهاي تواند منشأ آگاهي ميعملكرد درستي ندارند

گيريبحث و نتيجه

دختر مقطع متوسطه استان ان آموز دانشپژوهش حاضر با عنوان آگاهي، نگرش و عملكرد

طور كه در صفحات همان. باشد مي)بهداشت دوران قاعدگي(ايالم در رابطه با بهداشت فردي 

3/32دهد كه  ميدر زمينه آگاهي در حوزه بهداشت دوران نتايج نشان مالحظه شد، پيشين

 ماهيانه اطالعاتي در خصوص اقدام صحيح در صورت رخ ندادن عادتآموزان  دانشدرصد از

 درصد به گويه 9/25 درصد به گويه استحمام در دوران قاعدگي، و 5/24در دختران ندارند، و 

در پژوهش انجام شده . اندطبيعي بودن درد زير دل در روزهاي اول قاعدگي، پاسخ اشتباه داده

ت  درصد از دختران مورد پژوهش از اهمي59، نيز تنها )1379(توسط نوروزي كومره و كمالي 

اطالعياين خود جاي بحث دارد، زيرا منشأ اين بي. استحمام در اين دوره آگاهي داشتند
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رساني و يا شرم و حياي دختران از پرسيدن سؤاالت مربوط به اطالعهاي تواند ضعف نظاممي

درماني هنگفتي شود كه هاي تواند سبب ساز مشكالت و هزينه ميقاعدگي باشد كه عواقب آن

بنابراين در اينجا جمله معروف . آيد نميبرها ن آن از عهده بسياري از خانوادهگاه تأمي

هاي بسيار ساده با صرف كند كه گاه آموزش مي به ذهن خطور"پيشگيري بهتر از درمان است"

بسياري را از بروز خطرات ناگوار در آينده هاي تواند خانواده ميبسيار ناچيزهاي وقت و هزينه

.نجات بخشد

باشد، اين امر ميدر حوزه بهداشت دوران قاعدگي مطلوبآموزان  دانشنتيجه كلي آگاهي

و نوجوانان در دستيابي به اطالعاتي در حوزه دستگاه آموزان  دانشتواند ناشي از كنجكاويمي

مدرسه و هاي تناسلي و عادت ماهيانه باشد، كه تجارب پژوهشگران پژوهش حاضر در محيط

طوالني در هاي نشان داده است كه نوجوانان گاه ساعتآموزان  دانشبا والدينجلسات متعدد 

رسد احتماالً نوجوان در  مياما به نظر. پردازند ميروز را به مطالعه كتب مربوط به مباحث زنان

رويارويي با مباحث دشوار و غيرقابل فهم، به داليلي مانند شرم و حيا از پرسيدن سؤاالت، 

. نمايد مي ابهامات ذهني خود خودداريجهت روشن شدن

هاي انجام گرفته حتي در خارج از كشور مانند پژوهشهاي اما متأسفانه مروري بر پژوهش

 و 3و ادهيكاري) 2007( و همكاران 2، دنگره)2000 (1ايانجام شده توسط ابيوي و كوته

ها كه در ادامه به آن.. .و) 1382(و در داخل مانند عطاء الهي و همكاران ) 2007(همكاران 

اشاره شده است حاكي از آگاهي ضعيف، ناقص و نادرست دختران راجع به قاعدگي و 

.باشد ميبهداشت اين دوران

قبل از عادت ماهيانه آموزان  دانش درصد از1/69دهد كه  ميپژوهش حاضر نشانهاي داده

تواند ناشي از مسائل گوناگوني ي ماين آمار باال در پژوهش حاضر. راجع به آن آگاهي نداشتند

گروهي در سطح جامعه، ضعف سيستم خدمات هاي آموزشي رسانههاي از جمله ضعف برنامه

احتمالي در سيستم تعليم و تربيت هاي رساني بهداشتي در سطح شهرها و روستاها و يا ضعف

انه به كه اين عدم آگاهي در مورد سيكل قاعدگي موجب شده است تا عادت ماهي. باشد

مطرح ها صورت يك بحران بهداشتي براي دختران جوان و به شكل يك نگراني براي خانواده

1-  Abioye & Kuteyi 
2-  Dongri
3-  Adhikari
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).14: 1379كياالشكي، (شود

 درصد 25نيز در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافت كه بيش از ) 1380(محمدي

اهي و اما نتايج پژوهش ملكش. دختران قبل از وقوع قاعدگي راجع به آن آگاهي نداشتند

 درصد دختران راجع به قاعدگي اطالعات قبلي 1/94 نشان داد كه 1385فرهادي در سال 

 درصد آگاهي و نوروزي كومره 2/71با ) 1385(نتايج مشابهي را سعادتمند و همكاران . داشتند

.اند درصد به دست آورده1/68و كمالي با 

قبل از آموزان  دانشه آگاهيپژوهش حاضر حاكي از آن است كه بيشترين زمينهاي يافته

دست آمده ه كه در پژوهش حاضر باي همان نتيجه(قاعدگي، بهداشت اين دوران بوده است 

و تغييرات بدني، تغييرات روحي و خلقي و چگونگي تغذيه در دوران قاعدگي به ) است

نجام نوروزي كومره و كمالي در پژوهشي كه ا. ترتيب در اولويت دوم تا چهارم قرار دارند

در مورد بهداشت و آموزان  دانش درصد4/67دادند به اين نتيجه رسيدند كه ميزان آگاهي 

اين نتيجه بيانگر آن است . باشد ميدر دوران قاعدگي ضعيفا هعوامل مؤثر بر سالمت فردي آن

كه احتماالً بسياري از دختران اطالعات را از افراد كم اطالع مانند دوستان و همكالسان و يا 

كنند كه آن منابع به طور واضح، علمي و كامل از بيان مسائلي  ميمنابع ناقص ديگر دريافت

مانند تغييرات بدني و روحي و خلقي و افزايش نياز بدن به برخي مواد ضروري در هنگام 

.انداطالع و يا كم اطالع براي انتقال بودهقاعدگي بي

دهد كه دختران نوجوان نگرشي  ميشاندر حوزه نگرش بهداشت دوران قاعدگي نها داده

دهد كه،  مينتايج پژوهش نشان: منفي نسبت به عادت ماهيانه و مسائل مربوط به آن داشتند

رعايت بهداشت را در دوران قاعدگي كار )  درصد5/52( نمونه پژوهش نيمي ازبيشتر از 

 ناشي از عدم درك صحيح از دستگاه تناسلي و تواند ميدانستند، علت اين انتخاب ميسختي

غلط، نگرش را منفي نموده هاي دريافت اطالعات از منابع ناآگاه باشد كه به مرور زمان آگاهي

دهد كه بسياري از نوجوانان در مدارس  مياست، تجارب پژوهشگران پژوهش حاضر نشان

هاي ند و اينكه آنها به علت مشغلهدان ميگير بودن رعايت نكات بهداشتي را عامل اين امروقت

 درصد 6/33ديگر قادر نيستند براي اين مسئله، زماني را اختصاص دهند، در اين حوزه 

يكي از مشكالت در زمينه عادت ماهيانه را شرم و حياي دختران از پرسيدن سؤاالتها، نمونه

 نوجوان خود و يا عدم توجيه تواند ناشي از برخورد غلط مادران با دختران ميدانند، اين امرمي
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تواند سبب ساز  مياين انتخاب آنها. آنها در نظام تربيتي توسط معلمان و مربيان بهداشتي باشد

و باورهاي غلط ها عملكرد ضعيف آنها در امور بهداشتي شود و از طرفي ديگر وجود نگرش

هاي ء آنها به عفونتتواند زمينه ساز ابتال ميدر خصوص عادت ماهيانه نزد دختران نوجوان

تواند مسبب ايجاد نگرش منفي نسبت به كل  ميهمه موارد ذكر شده. دستگاه تناسلي باشد

.پديده قاعدگي نزد نوجوانان و كل جامعه زنان باشد

نيز در پژوهش خود همانند پژوهش حاضر به اين نتيجه ) 1379(نوروزي كومره و كمالي

منفي نسبت به پديده قاعدگي داشتند، و در پژوهش  درصد دختران، نگرشي 76رسيدند كه 

. درصد نمونه پژوهشي منفي بوده است1/30نگرش در ) 1385(ملكشاهي و فرهادي 

دهد كه بيشترين انتخاب و  ميدر زمينه احساسات مربوط به اولين قاعدگي، نتايج نشان

نيز ) 1385(رهادي اولويت اول به گزينه احساس ترس و نگراني اختصاص دارد، ملكشاهي و ف

مورد پژوهش هاي  درصد از نمونه7/81به اين نتيجه در پژوهش خود رسيدند، به طوري كه 

دچار ترس ها  درصد آن7/41كه در اولين قاعدگي خود دچار اضطراب و اند اظهار داشتهها آن

ا اين مسئله و ترس و نگراني در اولين قاعدگي حاكي از عدم اطالعات كافي و ي. اندشده

باشد، منشأ اين ترس و نگراني در دختراني كه در دوران  ميتوجيه نادرست آنها از اين پديده

و يا اينكه از مادر خود در رابطه با اند كودكي به دليل دختر بودن و جنسيت خود تحقير شده

يل باشد، احتماالً يك يا چند دل ميهايي نامناسب ديده باشد، بيشترقاعدگي خواهرانشان واكنش

الذكر سبب شده كه دختران نوجوانِ نمونه پژوهش، احساس خوشحالي و بزرگ شدن را فوق

.به عنوان اولويت آخر انتخاب نمايند

در بهداشت دوران قاعدگي در اين پژوهش بايد خاطرآموزان  دانشدر خصوص عملكرد

عادت ماهيانه ، مسائل بهداشتي دوران )7/51(نشان ساخت كه بيش از نيمي از نمونه پژوهش 

دهند  نميمانند تعويض نوار بهداشتي را در زمان مناسب به صورت مداوم و هميشگي انجام

پزشكان و هاي به دستورات و توصيه) بيش از نيمي از آنها( درصد 6/61و ) گويه اول(

دهد كه همانطور كه  ميو اين نشان. كنند نميمتخصصان در مسائل عادت ماهيانه، هميشه عمل

نتايج . ه شد دانش به تنهايي كافي نيست و علت عملكرد ضعيف بايستي بررسي شودگفت

 درصد دختران مورد مطالعه 27، نشان داد كه )1380(پژوهش پوراسالمي، امين و سرمست 

بهداشت دوران قاعدگي از جمله استحمام و ساير نكات بهداشت فردي را در طول دوران 



111 ...متوسطه استان ايالم در رابطهدختر مقطع آموزان آگاهي، نگرش و عملكرد دانشبررسي 

نيز نشان ) 1379(تايج پژوهش نوروزي كومره و كمالي همچنين ن. كنند نميقاعدگي رعايت

29از اهميت طهارت در دوران قاعدگي اطالع داشتند، اما تنها آموزان  دانش درصد60داد كه 

.عملكرد صحيح داشتندها درصد از آن

توان به اين نكته اشاره نمود كه، انتخاب اولِ  ميديگر اين پژوهشهاي بر طبق يافته

عطاء الهي .  بوده است»هفتگي «ن در حمام كردن در دوران عادت ماهيانه گزينهدختران نوجوا

 درصد از دختران نمونه پژوهشي او، گزينه هرگز 3/27، در پژوهش خود نشان داد كه )1383(

نتايج پژوهش ملكشاهي و فرهادي . اندرا در استحمام كردن دوران قاعدگي انتخاب كرده

بهداشت دوران قاعدگي از جمله استحمام را ها،  درصد از نمونه4/55، نيز نشان داد كه )1385(

كه اند ، نيز در نتايج پژوهش خود اعالم نموده)1389(سعادتمند و همكاران . كنند نميرعايت

احتماالً داليلي ها   اين انتخاب.كنند نمي درصد از دختران در دوران قاعدگي اصالً حمام5/10

ذهني هاي ه دوران قاعدگي و يا استحمام در اين دوران، مشغلهنگرش منفي نسبت ب: همچون

نوجوان با امور و مسائل ديگر و عدم اختصاص زمان جهت رسيدگي به امور بهداشتي خود و 

.يا باورهايي غلط مانند خطرساز بودن استحمام در دوران قاعدگي داشته باشد

دت ماهيانه در اولويت اول دهد كه منبع كسب اطالعات در مورد عا مينشانها داده

اهميت پذيرش در گروه : تواند داليلي از قبيل ميدوستان و همساالن قرار دارند و اين انتخاب

و رعايت هنجارها و اعتقادات گروهي، شرم و حياي دختران از بيان مسائل قاعدگي و مشورت 

كمترين انتخاب و با افراد دانا و آگاه براي كسب اطالعات را مطرح سازد، در اين سؤال 

نيز در ) 1379( باشد، نوروزي كومره و كمالي  مياولويت آخر مربوط به راديو و تلويزيون

گزينه مادر و ها آنهاي  درصد از نمونه66پژوهش خود به اين نتيجه دست يافتند، به طوري كه 

بوده مربوط به وسايل سمعي و بصري ا هسپس مطالعه شخصي و دوستان و كمترين انتخاب آن

دهد كه بسياري از نوجوانان معتقدند كه  ميتجارب پژوهشگران پژوهش حاضر نشان. است

پردازد و اين  نميجمعي هيچ وقت به طور واضح به تشريح و بيان مشكالت زنانهاي رسانه

ديداري بويژه هاي پر طرفدار مانند رسانههاي امر لزوم توجه به اين مسئله را در رسانه

. نمايد ميدليل مخاطب فراوان، بارزتر و پررنگترتلويزيون به 

ها  درصد از نمونه75، )1380(در پژوهش انجام شده توسط پوراسالمي، امين و سرمست 

بيشترين منبع كسب اطالعات را خويشاوندان نزديك مانند مادر، خواهر و دوستان ذكر 
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، و )1389(ند و همكاران ، سعادتم)1385(ملكشاهي و فرهادي هاي نتايج پژوهش. اندكرده

نشان داده است كه مادر اولين و مهمترين منبع كسب اطالعات براي نوجوانان ) 1381(ذبيحي 

.بوده است

پيشنهادهاي اجرايي

ريـزي  جهت اجرا و كاربرد نتايج حاصـل از ايـن پـژوهش در سـازمان پـژوهش و برنامـه                   

.آموزشي، مسائل بهداشتي مورد تأكيد و توجه قرار گيرد

آموزشي در مدارس، امكان آموزش همـه       هاي  از آنجا كه محدوديت زماني و بودجه برنامه       

دست آمده از   ه  سازد، بنابراين الزم است كه با توجه به نتايج ب          مي مسائل بهداشتي را غير ممكن    

باشـد، در    مـي  اين پژوهش، به اين حوزه مهم بهداشتي كه براي دختران حـائز اهميـت فـراوان               

.به اين مسائل پرداخته شودآموزان  دانشآموزشي بههاي وين برنامهطراحي و تد

منابع

فارسي

نجال حريري : ترجمه. اساسي پژوهش براي كتابدارانهاي روش). 1385(رونالد، از . پاول

 واحد علوم تحقيقات-دانشگاه آزاد اسالمي: تهران). چاپ دوم(
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: تهران). چاپ چهارم (ريزي آموزشي و درسيمهمقدمات برنا). 1385(پروند، محمدحسن 

.شيوه

بررسي سطح آگاهي، نگرش و ). 1380(پوراسالمي، محمد، امين، انسيه، سرمست، حميده 

هاي شهرستان كرج نسبت به ديسمنوره  ساله دبيرستان15-18دختر آموزان  دانشعملكرد

ات بهداشتي و و خدممجله علمي دانشگاه علوم پزشكيو بهداشت دوران قاعدگي

)).3ويژه نامه بهداشت (4ضميمه شماره  (9، درماني شهيد صدوقي يزد

اختالل مالل قبل از قاعدگي، نشانگان قبل از قاعدگي و ). 1386(تارتاري، فريده و همكاران 

مجله تحقيقات ، دخترانه شهر كرمانشاههاي دبيرستانآموزان  دانشعوامل مرتبط با آن در

.1ره پنجم، شماره ، دوعلوم رفتاري

بررسي تأثير آموزش بهداشت بر ). 1383(جليلي، زهرا، محمدعليزاده، سكينه، عطاء الهي، ثريا 

آگاهي و عملكرد دختران سال سوم مدارس راهنمايي شهرستان شهر بابك در زمينه 

.، سال اول، شماره اولمجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكيبهداشت قاعدگي،

بررسي رفتارهاي بهداشتي دوره قاعدگي در ). 1382(زاده، طليعه ي، گيتي، حلممهرخوشه

، سال دوم، شماره فصلنامه پژوهش دانشكده بهداشت يزدكارگران زن منطقه سياهرود،

.چهارم

مقايسه تأثير دو روش آموزش بر سطح آگاهي، نگرش و ). 1387(دبيري، فاطمه و همكاران 

مجله پزشكي ، هر بندرعباس در زمينه بهداشت قاعدگيعملكرد دختران دبيرستاني ش

. سال دوازدهم، شماره چهارمهرمزگان،

: تهران). چاپ بيست و هفتم (نشناسي و علوم تربيتيروش تحقيق در روا). 1388(دالور، علي 

.ويرايش

دختر در آموزان  دانشبررسي تأثير آموزش بر ميزان آگاهي و عملكرد). 1381(ذبيحي، علي 

پي  (3، سال چهارم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل، بطه با بهداشت دوران بلوغرا

).15در پي 

دختر آموزان  دانشزندگيهاي بندي مهارتشناسايي و اولويت). 1388(رضايي، فاطمه زهرا 

.، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلممقطع متوسطه شهر تهران
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بررسي رفتارهاي بهداشتي دوره قاعدگي در ). 1389(ت و همكاران سعادتمند، مهيندخ

.3، شماره فصلنامه زن و بهداشت، دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسالمي قم

.دوران: تهران. گيري و ارزشيابي آموزشيهاي اندازهروش). 1376(اكبر سيف، علي

، نيلوفر، شهسواري، سيروس نژاد، وحيد، مقبلغيبي، شعله، درويشي، نازيال، يوسفيشاه

18 و 17آموز دبيرستاني بررسي ميزان شيوع اختالالت قاعدگي در دختران دانش). 1388(

.، دوره چهاردهممجله دانشگاه علوم پزشكي كردستان، ساله شهر سنندج

بررسي آگاهي، ). 1382(پور، سيده فاطمه صدقي ثابت، ميترا، هاساواري، فريده، سيد فاضل

مجله دانشكده دختر در مورد دوران بلوغ،آموزان  دانشفتارهاي بهداشتينگرش و ر

. 47، سال دوازدهم، شماره پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيالن

بررسي تأثير آموزش بهداشت در دانش و عملكرد دختران سوم ). 1383(عطاءالهي، ثريا 

، رساله دكترا، دانشگاه كراهنمايي در رابطه با بهداشت دوران قاعدگي در شهرستان شهرباب

.علوم پزشكي تهران

.بال: تهران). چاپ اول (ريزي درسياصول و مفاهيم برنامه). 1388(فتحي واجارگاه، كورش 

دختر مدارس راهنمايي آموزان  دانشبررسي اختالالت قاعدگي در). 1379(كياالشكي، آتوسا 

.شكي ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم پزشهر بابل

هاي تحقيق كمي و كيفي در علوم روش). 1384(جويس . والتر، گال. مرديت، بورگ. گال

.سمت: تهران). چاپ دوم(احمدرضا نصر و ديگران :  ترجمه.شناسينتربيتي و روا

بررسي آگاهي و عملكرد دختران سال چهارم دبيرستان از بهداشت ). 1380(محمدي، خديجه 

).32 (8 دانشور،ح شهر تهراندوران قاعدگي در سط

آموزان  دانشميزان آگاهي، نگرش و عملكرد).1385(ملكشاهي، فريده، فرهادي، علي 

 پژوهشي يافته دانشگاه علوم –فصلنامه علمي .دبيرستاني در مورد بهداشت دوران قاعدگي

.27، مسلسل 1 دوره هشتم، شماره پزشكي لرستان،

).چاپ اول (اندازهانظر گاهها، رويكردها و چشم: ه درسيبرنام). 1387(مهرمحمدي، محمود 

.سمت و به نشر: تهران
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ارزشيابي برنامه آموزش بهداشت بلوغ در ارتقاي آگاهي). 1385(مودي، ميترا و همكاران 

مجله علمي دانشگاه علوم . مقاطع راهنمايي و دبيرستان دخترانه شهر بيرجندآموزان دانش

.4، شماره13، دوره پزشكي بيرجند

). چاپ دوم(محمود مهرمحمدي : ترجمه. برنامه درسيهاي نظريه). 1387(پي . جي. ميلر

.سمت: تهران

.علم: تهران). چاپ سوم (روانشناسي زن). 1385(نژاد، شكوه نوابي

آموز آگاهي، عملكرد و نگرش دختران دانش). 1379(نوروزي كومره، افسانه ،كمالي، فرحناز

شماره :  سال سوم/طب جنوب .  بوشهر نسبت به بهداشت دوران قاعدگيدبيرستاني شهر
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