
 جنوب  و دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شمال درو رفتارهاي بهداشتي دوران عادت ماهيانهاي باورهابررسي مقايسه

تهران

 دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشـكي           استاديار، گروه بهداشت مادر و كودك،     ∗∗∗∗:دكتر فرشته مجلسي  

تهران

س ارشد آموزش بهداشتكارشنا: مريم ميرزاآقا

                                                                                                                                         فصلنامه پايش

153-158 صص1383 شماره دوم بهار سوم                                         سال 

14/11/1382:                                      تاريخ پذيرش مقاله

چكيده

اين مطالعه با هدف مقايسه سطح آگاهي و باروهاي دختران دبيرسـتاني در منـاطق شـمالي و جنـوبي شـهر تهـران در مـورد                  

 سـطح  يل و مشـكالت و در نهايـت ارتقـا   يتوجه بـه مسـا  هاي آموزشي باه برنامهيرفتارهاي بهداشتي دوران عادت ماهيانه و ارا    

.م شدبهداشت در دختران نوجوان انجا

 دختـر  280بـراي ايـن منظـور بـه روش تصـادفي مجموعـاً       .  انجام گرديـد 1379سال پژوهش به روش توصيفي تحليلي در 

7/10نتـايج نشـان داد كـه        . دبيرستاني از مناطق شمال و جنوب تهران به طور مساوي انتخاب و براي آنها پرسشنامه تكميل شـد                 

9/87شمال و    در  درصد 3/84 در جنوب تهران داراي سطح آگاهي كم،          درصد 10ن و    دختران مورد مطالعه در شمال تهرا      درصد

 در جنوب تهران داراي سطح آگاهي        درصد 2/ 1و   در شمال     درصد 5جنوب تهران داراي سطح آگاهي متوسط و فقط          در درصد

.خوب در مورد رفتارهاي بهداشتي دوران عادت ماهيانه بودند

وجود خواهر بزرگتـر  , )P=89/0(، شغل مادر )P=54/0(، شغل پدر )P=99/0(اعدگي با پايه تحصيلي   رفتار بهداشتي دوران ق   

در بـين دو گـروه اخـتالف    ) P=74/0( وضعيت مسـكن   و)P=61/0(، درآمد خانواده )P=96/0(، بعد خانوار )P=97/0(در منزل   

وه دختران در شمال و جنـوب داراي اطالعـات جـامعي در             رگدهد كه هر دو     نتايج اين مطالعه نشان مي    .داري را نشان نداد   معني

.داري بين آنها نيست نيستند و از اين جهت تفاوت معنيبهداشتي دوران عادت ماهيانهمورد رفتارهاي 

عادت ماهيانه, آموزانرفتار بهداشتي، باور دانش:هاواژهكليد
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مقدمه

رات جسمي در زندگي يك زن از بدو تولد تا مرگ تغيي

دهد كه به طور غيرمستقيم با توانايي توليد متعددي رخ مي

دوران عادت ماهيانهيكي از اين مراحل . مثل او مرتبط است

.]1[است

ــراه  ــههم ــادت ماهيان ــان و  دوران ع ــت زن  بحــث بهداش

از آنجـا كـه     . شـود رفتارهاي بهداشتي ايـن دوران مطـرح مـي        

هاي گوناگون از   ض بيماري معرتواند در دستگاه توليد مثل مي   

كه ممكـن اسـت دهانـه       (جمله بيماري التهابي لگن قرار گيرد       

ها، رحم، صفاق لگنـي و تمـام لگـن را گرفتـار           رحم، تخمدان 

ــازد ــ) س ــه آن ب ــهخصــوص در دوران هو زمين ــادت ماهيان ع

تر است، لذا توجه به بهداشـت دوران عـادت ماهيانـه و             فراهم

.يشـگيري ايـن مشـكالت اسـت       آگاهي از آن از عوامل مهم پ      

 منجر به نـازايي بعـدي نيـز          عدم توجه به اين مشكالت     گاهي

. ]1[شودمي

ــام و      ــيالت و اوه ــط تخ ــب توس ــدگي اغل ــده قاع پدي

شود و براي بسـياري از دختـران و    هاي منفي احاطه مي   نگرش

در . ]2[زنــان مفهــوم آشــفتگي جســمي و روانــي را دربــردارد

 از بقيـه جـدا      عادت ماهيانه  در دوران    هاي دور زنان را   گذشته

كردند و پس از خاتمه اين دوران حق برگشت بـه قبيلـه را             مي

.]3[داشتند

در دوران عـادت    كه اگر زنـي     خرافات ديگر اين  از جمله   

 باشد و از ميان مزرعه كشاورزي عبور كند محصـوالت       ماهيانه

نان بپزنـد   شوند و اگر بخواهند     كنند، گلها پژمرده مي   رشد نمي 

.]3[خمير باال نخواهد آمد

 هنوز هم باورهايي غلط در اين مورد در ميان زنان وجـود            

كـه برخـي مـادران بـه دخترانشـان توصـيه            دارد از جمله اين   

د، پاهايتـان تـر     يياسـتحمام نكنيـد، موهايتـان را نشـو        : كنندمي

 يـا    و ]3[نشود، طهارت نگيريد و مراقب باشيد سرما نخوريـد        

 بايـد از گرمـا و حركـات         دوران عادت ماهيانه  ند كه در    معتقد

.]4[ورزشي اجتناب كرد

 تحقيقي در مورد آگاهي و نگرش دختـران         1992سال  در

74گـروه مطالعـه   .  در آمريكا انجام شدعادت ماهيانهدر مورد   

نتايج نشان داد كه اكثريـت  .  سال بودند7-11نفر و بين سنين   

اعـدگي و رفتارهـاي بهداشـتي ايـن         اطالعات كمي در مورد ق    

.]5[دوران دارند

65 پژوهشي در مناطق روسـتايي هنـد روي      1994درسال  

 مـورد پـژوهش در يـك        دختـران .دختر نوجـوان انجـام شـد      

 را عادت ماهيانـه  نفر 42.كردنددبيرستان روستايي تحصيل مي  

 نفـر آن را نفـرين و لعنتـي از           12يك پديـده فيزيولوژيـك و       

49 آنها از رفتن بـه مدرسـه،      از  نفر 13. دانستنددا مي جانب خ 

 نفـر از    30 نفر از ورود به آشـپزخانه و         27نفر از بازي كردن،     

. كردندحركت آزادانه در منزل در طول اين مدت اجتناب مي

اطالعات در مورد رفتارهاي بهداشتي ايـن دوران ضـعيف          

 بودند  هاييبزرگ و مادر  ان زيرا منبع كسب اطالعات مادر     ،بود

. ]6[ داشتنديكه خود آگاهي كم

ــال در  دانـــش آمـــوز 13655 در تركيـــه روي 1996سـ

 سـال از طريـق پرسشـنامه    13-18رستاني در گـروه سـني    يدب

23ها نشان داد كه فقط      يافته.اي در اين زمينه انجام شد     مطالعه

 از افراد مـورد پـژوهش اطالعـات صـحيحي در مـورد              درصد

اكثريـت  .  و رفتارهاي بهداشتي اين دوران دارند      هيانهعادت ما 

ه آموزشـهايي در ايـن مـورد در محـيط          ي ارا  لزوم آنها معتقد به  

.]7[مدرسه بودند

 پژوهشي در مورد آگاهي و نگرش دختران        1374سال  در

عـادت   تهـران در مـورد       مقـيم  سـاله    12-17كليمي نوجـوان    

 دوران انجــام  ايــندرنهــا و ارتبــاط آن بــا عملكــرد آماهيانــه

.پذيرفت

 آگـاهي   عـادت ماهيانـه    افراد قبل از وقـوع        درصد 29/57

 منبـع   آنها درصد12/53 در  ونسبي در مورد اين پديده داشتند   

.كسب اطالعات خانواده بود

 نگرش  درصد58 داراي آگاهي متوسط بودند و      درصد 71

داراي  درصـد  50 و  داشـتند  عـادت ماهيانـه   منفي نسـبت بـه      
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 داراي عملكـرد غلـط در طـول          درصـد  50عملكرد صحيح و    

. ]8[ بودندعادت ماهيانهدوران 

آگاهي، بيـنش و رفتـار       مطالعه اي در مورد      1381سال  در

.  نفر انجام گرفت   260 روي    بر شهرآموزان دبيرستان قائم  دانش

عـادت   افراد مورد مطالعه آگاهي قبلـي از وقـوع            درصد 9/81

 احسـاس   عـادت ماهيانـه    قبـل از      درصد 6/71. شتند دا ماهيانه

 از مادرشـان بـه عنـوان     درصد8/83. كردندترس و نگراني مي   

 افـراد از   درصـد  6/49 و ترين منبع كسب اطالع ياد كردند     مهم

 برخـوردار   عادت ماهيانه  در مورد بهداشت دوران      يآگاهي كم 

.]9[بودند

ـ         نيازمنـد   رسـد زنـان   نظـر مـي   هباتوجه به مطالـب فـوق ب

 هسـتند و ايـن       عادت ماهيانه  اطالعاتي در مورد فرايند طبيعي    

مهم جز با دانستن مشكالت و برنامه ريزي آموزشـي صـحيح            

.شودحاصل نمي

 كارمواد و روش

 تحليلـي اسـت كـه در        -اين پژوهش يك مطالعه توصيفي    

دختراني كه در زمان پژوهش ما، در يكي از مقـاطع دبيرسـتان             

. بار قاعده شده بودند انجام شدرده و حداقل يكتحصيل ك

 درصـد و قـدرت آزمـوني    95نمونه مورد نظر با اطمينـان    

 درصــد بــا اســتفاده از فرمــول تعيــين حجــم نمونــه 80برابــر 

در نظر گرفتـه شـد      نفر   140 براي هر منطقه     ومحاسبه گرديد 

). نفر280اًمجموع(

و ) 3 و   2،  1 (ر تهـران   شه نمونه گيري از سه منطقه شمال     

ـ ) 17 و   16،  15 ( شـهر تهـران    سه منطقـه جنـوب     صـورت  ه  ب

 مدرسه و از هر پايـه     10. پذيرفتتصادفي در دو مرحله انجام      

ابزار گردآوري اطالعات پرسشـنامه بـود       .  نفر انتخاب شدند   7

بخـش اول مربـوط بـه       .  بـود  گرديـده كه در دو بخش تنظـيم       

ابطه با اهداف پژوهش    اطالعات دموگرافيك و بخش دوم در ر      

االت، آگـاهي بـه     ؤطراحي شده بود و براساس امتيازبنـدي سـ        

هـا براي تجزيه و تحليل داده    . خوب، متوسط و كم تقسيم شد     

، آزمـون فيشـر   χ2هاي مناسب آماري مانند آزمون  از آزمون  نيز

. گرديد استفاده Mantel-Hanzelو آزمون

هايافته

، درآمــد )>0001/0P(ان نتــايج نشــان داد كــه شــغل پــدر

ــانواده  ــكن  )>001/0P(خ ــعيت مس ــد )>001/0P(، وض ، بع

در دو گروه مـورد    ) >05/0P(و رتبه تولد    ) >001/0P(خانوار  

له نشـان دهنـده     أاين مس . دار دارند مطالعه با هم اختالف معني    

وضع اقتصادي بهتر، جمعيت كمتـر و مسـكن بهتـر در نمونـه           

 درصـد  1/92. تهران اسـت  هاي مورد بررسي در منطقه شمال       

 در   درصـد  3/79واحدهاي مورد پـژوهش در شـمال تهـران و         

كننـد كـه ايـن       حمام مي  عادت ماهيانه جنوب تهران در دوران     

4/42).1 شـماره    جـدول ) (>01/0P(دار بـود    اختالف معنـي  

طـي   در جنوب تهران  درصد41 دختران شمال تهران و   درصد

نظـر مادرانشـان را كـه        در واقع     و كردنداين دوران حمام نمي   

 روز اول عــادت ماهيانــه اســتحمام كــرد اجــرا 2-3نبايــد در 

ــي ــدمـ ــي  نمودنـ ــز معنـ ــتالف نيـ ــن اخـ ــه ايـ ــود كـ دار بـ

)05/0P<.(3/89 4/86 دختران منطقه شـمال تهـران و          درصد

 عــادت ماهيانــه طهــارت دوران در جنــوب تهــران در درصــد

رت و بقيـه علـت طهـا      ) داربـدون اخـتالف معنـي     (گيرنـد   مي

نگرفتن را عفونت، زيادشدن خونريزي، عدم بارداري در آينده        

كه از ايـن نظـر اخـتالف        ) 2 شماره جدول(كنند   ذكر مي  . ..و

.داري بين دو گروه موجود نبودمعني

هاي مورد پژوهش در رابطه با رفتار بهداشتي استحمامنمونه توزيع فراواني مطلق و نسبي -1جدول شماره 

 ماهيانه در شمال وجنوب شهر تهراندر دوران عادت
جنوب تهرانشمال تهران استحمام در دوران عادت ماهيانه

درصدتعداددرصدتعداد
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بلي
خير
جمع

129
11
140

1/92
9/7

100

111
29
140

3/79
7/20

100

01/0P<

) گيرند طهارت نميكه در دوران قاعدگي( مورد پژوهش افراد توزيع فراواني مطلق و نسبي -2جدول شماره

جنوب شهر تهراندر رابطه با داليل عدم انجام طهارت در دوران عادت ماهيانه در شمال و
جنوب تهرانشمال تهران داليل طهارت نگرفتن در دوران عادت ماهيانه

درصدتعداددرصدتعداد
بيمارشدن و باردار نشدن در آينده

عفونت و آب برداشتن رحم
زياد شدن ميزان خونريزي 

بروز دل درد يا كمر درد شديد
ساير موارد 

جمع

1
0
1
2
11
15

67/6
0
67/6
3/13
3/73

100

3
1
3
1
11
19

9/15
26/5
78/15
26/5
9/57

100
035/0P<

 در   درصـد  8/87 دختران در شـمال تهـران و          درصد 4/96

 از نوار بهداشـتي اسـتفاده    عادت ماهيانه جنوب تهران در زمان     

 دختـران جنـوب تهـران از پارچـه بـراي          درصـد  9/7. كنندمي

آزمـون آمـاري    . كننـد جذب خون در اين دوران اسـتفاده مـي        

داري را در مورد وسيله مصـرفي بـين دو گـروه            اختالف معني 

). >05/0P(نشان مي دهد 

 درصد  30 واحدهاي مورد پژوهش در شمال و         درصد 22

 را بـه  عادت ماهيانهوران آنها در جنوب علت دردهاي شديد د 

آزمـون آمــاري اخــتالف را  . داننــدعلـت بيمــاري خـاص مــي  

).P=0078/0(دهد دار نشان ميمعني

 از واحدهاي مورد پژوهش در شـمال تهـران           درصد 8/51

كـه  حال آن  ،دانندپرهيز غذايي را در اين دوران ضروري نمي       

در ايـن    دختران در جنوب تهران بر پرهيز غذايي          درصد 2/57

داري را  كيد داشتند ولي آزمون آماري اخـتالف معنـي        أدوران ت 

.نشان نداد

 در جنـوب     درصـد  5/70 شمال تهـران و       درصد در  9/62

عـادت ماهيانـه   تهران اظهار داشتند كه بايد فعاليـت در دوران          

ميدر مورد آگاهي از عال). داربدون اختالف معني(كاهش يابد  

)Pre Menstrual Syndrome-PMS (سندروم پيش قاعـدگي 

 كه هـر    عادت ماهيانه بجز عصبانيت قبل از     ) 3 شماره جدول(

دار  اطالعات يكسان بدون اختالف معنـي    در مورد آن   دو گروه 

 ميـزان آگـاهي دختـران جنـوب     ،ميداشتند در مـورد سـايرعال    

). >01/0P (بوددار بيشتر از شمال تهران طور معنيتهران به

 بـا پايـه تحصـيلي      عـادت ماهيانـه   تي دوران   رفتار بهداشـ  

)99/0=P(  ــدر ــغل پ ــادر  )P=54/0(، ش ــغل م ،)P=89/0(، ش

ــزل    ــر در من ــواهر بزرگت ــود خ ــانوار )P=97/0(وج ــد خ ، بع

)96/0=P(  ــانواده ــد خ ــكن  ) P=61/0(، درآم ــعيت مس و وض

)74/0=P ( داري را نشـان نـداد  در بين دو گروه اختالف معني.

شـغل پـدر و مـادر و وجـود          , يبه عبارت ديگر پايـه تحصـيل      

 تعـداد افـراد     ،خواهر بزرگتر به عنوان يك فرد آگـاهي دهنـده         

انـد   گروه نتوانسته   دو ميزان درآمد و نوع مسكن دراين     , خانوار

.دنثيري در ميزان رفتار بهداشتي داشته باشأت

 اكثريت واحدهاي مورد پژوهش در شـمال و        مجموع، در  

ترتيـب بـه  (بودنـد ي برخوردار جنوب تهران از آگاهي متوسـط     

داري و آزمون آماري نيز اختالف معنـي      )  درصد 9/87و  3/84

را در مورد باورهاي بهداشتي بين دو گـروه  نشـان نـداد و در        

بودنـد  اطالعـات جـامع در ايـن مـورد     فاقدواقع هر دو گروه    

).4 شمارهجدول(
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در شمال و جنوب سندروم پيش قاعدگيم ي نوع عال ورد پژوهش برحسب آگاهي از وجودهاي مونمونه توزيع فراواني مطلق و نسبي -3جدول شماره 

شهر تهران

جنوب تهرانشمال تهرانمحل سكونت

جمعخيربليجمعخيربلي وضعيت
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

P

عاليم
801/69354/30115100426/64234/356510047/0عصبانيت

322/30748/69106100252/47289/5253100035/0گوشه گيري
683/61437/38111100637/80152/1978100004/0خستگي
337/33755/7698100322/59227/40541000004/0سردرد

245/23784/76102100346/57254/42591000001/0حساسيت پستانها
322/30748/69106100314/54266/4557100003/0نفخ شكم
861/76278/231131001018/91918/8110100001/0كمر درد

43435757100100419/71138/22571000001/0تغيير اشتها
73/5856/411210013100001310001/0هيچگدام

41000041003100003100ساير موارد

01/0P<

 مورد پژوهش برحسب سطح آگاهي از رفتارهاي بهداشتيافراد توزيع فراواني مطلق و نسبي -4جدول شماره 

 مربوط به دوران عادت ماهيانه در شمال وجنوب شهر تهران

جنوب تهرانشمال تهراندگيمحل زن

درصدتعداددرصدتعدادسطح آگاهي

)0-7امتياز (كم 

)8-15امتياز (متوسط 

) به باال16امتياز (خوب 

جمع

15

118

7

140

7/10

3/84

5

100

14

123

3

140

10

9/87

1 /2

100

41/0P<

گيري و نتيجهبحث

توجــه بــه اهميــت بهداشــت دوران عــادت ماهيانــه و بــا

 به اهميت    الزم است  سالمتي دوران باروري  آمدهاي آن در    پي

.  نمـود  ويژه و نقش آگاهي دختران نوجوان در اين مورد توجه        

 اقتصادي و فرهنگي    ،در بسياري از موارد نقش وضع اجتماعي      

ل بهداشــتي كــامالً مشــخص بــوده و هرچــه وضــع  يدر مســا

 رفتارهـاي بهداشـتي     ، فرهنگي بهتر باشد    و  اجتماعي ،اديصاقت

درآمـد  , كه شغل پـدران در اين مطالعه با اين    . شودنيز بهتر مي  

داري خانواده و وضعيت مسكن دو گروه با هم اختالف معنـي          

 منطقـه  آموزاندانش يعني از نظر اقتصادي   ،)>001/0P(داشت  

 ولي وقتـي هـر كـدام از ايـن          ،شمال در وضعيت بهتري بودند    

و دداري در معنـي تفـاوت موارد با رفتار بهداشتي سنجيده شد       

 يعنـي در اينجـا وضـعيت        .گروه مورد مطالعه وجـود نداشـت      

انتظار . اقتصادي نتوانسته بود موجب بهبود رفتار بهداشتي شود       

اي كه داشـت    خاطر تجربه ه  رفت كه وجود خواهر بزرگتر ب     مي

عاملي براي افزايش آگاهي و باورهاي بهداشتي در ايـن زمينـه      
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 رابطـه    ولـي آزمـون آمـاري در ايـن مـورد هـم             ،خاص شـود  

داد و در مجموع نيز درصد زيادي از ايـن       نداري را نشان    معني

دانش آموزان چه در جنـوب و چـه در شـمال تهـران آگـاهي                

ثير مـوارد   أ عدم ت  .متوسطي در مورد رفتارهاي بهداشتي داشتند     

 رفتارهاي بهداشتي عادت ماهيانه شايد به        و شده در باورها  ذكر

وز هــم صــحبت از ايــن خــاطر باشــد كــه در فرهنــگ مــا هنــ

بـاروري در پـرده      و فيزيولوژي دستگاه تناسلي، عادت ماهيانـه     

خصـوص  ه ب .گذرندها با سكوت از آن مي     ابهام بوده و خانواده   

كه در بسياري از موارد خود نيز آگاهي زيـادي در ايـن مـورد               

. ندارند

هـا  بنابراين نياز به آموزش و باالبردن سطح آگاهي خانواده       

،شـود زيـرا اگـر هـدف       نوجوان شديداً احساس مي   و دختران   

ثير گـذار   أ سالمت باشد رفتار بهداشتي يك عامل مهم ت        يارتقا

 آموزش د ازدر اين رفتار است و براي ايجاد رفتار بهداشتي باي       

تـوان بـا گنجانـدن در كتابهـاي          كه اين مهم را مي     بهره گرفت 

درسي، برگزاري كالسـهاي آمـوزش بهداشـت بـراي دختـران        

انــش آمــوز راهنمــايي و دبيرســتان، اســتفاده از نقــش مــؤثر د

آموزش دهندگان بهداشت، پزشكان، ماماها و پرستاران در امر         

.آموزان، انجام دادآموزش دانش
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