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چکیده

ایــن مطالعــه ،یــک مطالعــۀ نیمهآزمایشــی اســت کــه بــا هــدف بررســی اثربخشــی آموزش مســائل مربــوط بــه دورۀ
بلــوغ بــر میــزان آگاهــی دانشآمــوزان دختــر دورۀ متوســطۀ اول شــهر ایــام انجــام شــد .طــرح بــه کار رفتــه در

ایــن پژوهــش ،طــرح پیشآزمــون -پسآزمــون بــا گــروه گــواه و گــروه آزمایــش و مرحلــۀ پیگیــری دو ماهــه
بــود .جامعــۀ آمــاری پژوهــش نیــز شــامل دانشآمــوزان دختــر مقطــع متوســطۀ شهرســتان ایــام در دبیرســتانهای

دخترانــۀ شــاهد آلیاســین و والیــت در ســال تحصیلــی  95 -94بــود کــه از طریــق نمونهگیــری در دســترس از بیــن
دبیرســتانهای ســطح شــهر ایــام انتخــاب شــد .اطالعــات از طریــق پرسشــنامۀ اســتاندارد «میــزان آگاهــی از مســائل
و مشــکالت بلــوغ» (شــیرزادی و همــکاران )1391 ،و برنامــۀ مداخلهگــر آگاهــی از بلــوغ جمـعآوری شــد .یافتههــا
نشــان میدهــد کــه تفــاوت میــزان آگاهــی دانشآمــوزان دختــر مقطــع متوســطۀ شــهر ایــام در زمینــۀ بلــوغ ،قبــل
و بعــد از آمــوزش از لحــاظ آمــاری در ســطح  p > 0/01معنــادار اســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،چــون مقــدار F=8/038

محاسبهشــده در درجــۀ آزادی  1و  118از مقــدار جــدول بیشــتر میباشــد ،بیــن میــزان آگاهــی دانشآمــوزان دختــر

مقطــع متوســطۀ شــهر ایــام در زمینــۀ بلــوغ ،قبــل و بعــد از آمــوزش ،تفــاوت معنــاداری وجــود دارد .نتایج همچنین
نشــان میدهــد کــه علیرغــم تمایــل اکثریــت دختــران بــه دانــش بلــوغ ،آگاهــی و عملکــرد آنــان در مــورد بلــوغ

و رعایــت نــکات بهداشــتی ،ضعیــف بــوده اســت .یافتههــا همچنیــن حاکــی از آن اســت کــه در آمــوزش مســائل و
مشــکالت مربــوط بــه دورۀ بلــوغ بــه دختــران نبایــد تنهــا به مســائل فیزیکی بلــوغ اکتفــا کرد؛ بلکــه توجه به مســائل
روانشــناختی آنهــا میتوانــد بســیار مؤثرتــر واقــع شــود.

واژگان کلیدی :بلوغ ،قاعدگی ،آموزش ،نوجوانان ،دختر.
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مقدمه
زنــان بــه عنــوان نیمــی از جمعیــت کشــور مــا ،مســئولیت ســنگین مراقبــت از خــود و اعضــای خانــواده
را بــه عهــده دارنــد؛ اگرچــه امــروزه اغلــب زنــان تحصیلکــرده هســتند؛ بــا ایــن حــال ،وظیفــۀ آنهــا در
قبــال نوجوانــان در دوران بلــوغ بیــش از هــر زمــان دیگــری ،اهمیــت دارد .پرســشها و نگرانیهــای
مربــوط بــه دوران بلــوغ و نیــز تمایــات جنســی در بیــن نوجوانــان بســیار شــایع اســت؛ علیرغــم اهمیــت
ایــن موضــوع ،اکثــر دختــران نوجــوان و حتــی مــادران آنهــا در گفتگــو بــا پزشــک یــا مشــاور خــود،
مشــکل دارنــد؛ در مقابــل نیــز بیشــتر مشــاوران و پزشــکان هنــگام بحــث در مــورد موضوعــات جنســی بــا
بیمــاران خــود احســاس راحتــی نمیکننــد .ایــن در حالــی اســت کــه جامعــه ،کمــاکان نیازمنــد تربیــت
جوانــان اســت تــا مرحلــۀ بلــوغ را بــدون مشــکل پشــت ســر بگذارنــد.
بیان مسئله
نوجوانــی ،دورۀ مهمــی از زندگــی اســت؛ دورهای اســت کــه در آن بلــوغ روانــی ،اجتماعــی و فیزیکــی اتفــاق
میافتــد؛ بــه همیــن دلیــل ،ایــن دوره در نوجوانــان بســیار حائــز اهمیــت اســت و نقطــه عطــف آن ،شــروع بلــوغ
میباشــد؛ در واقــع ،بلــوغ ،مرحل ـهای بحرانــی از زندگــی اســت کــه زیرســاخت و پایــه و اســاس بزرگســالی
محســوب میشــود و شــاید بســیاری از مشــکالت روانــی ،بیماریهــای عفونــی ،ازدواجهــای ناموفــق و
حاملگیهــای خطرنــاک از پیامدهــای عــدم کنتــرل صحیــح ایــن دوره در نوجوانــان باشــد .بــا توجــه بــه ایــن
واقعیــت كــه نوجوانــان ،پــدران و مــادران فــردا هســتند ،پرداختن به مســائل بهداشــتی آنهــا (بخصــوص در دورۀ
بلــوغ) هــم بــرای خــود آنهــا و هــم بــرای خانوادههــا ،جامعــه و نســل آینــده اهمیــت دارد؛ لــذا الزم اســت بــه
مســائل بهداشــتی آنهــا توجــه خــاص شــود.
اهمیــت بلــوغ در زندگــی بشــر بــدان حــد اســت کــه در مــواردی از آن بــه بحــران یــاد میشــود .در ایــن
میــان ،ســامت دختــران در مقایســه بــا پســران ،بــه دالیــل فرهنگــی و اجتماعــی متعــددی از اهمیــت بیشــتری
برخــوردار اســت .ایــن مرحلــه ،تمــام مراحــل زندگــی فــرد را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .در صورتــی کــه مــا
خواهــان یــک جامعــۀ ســالم هســتیم باید بــه ســامت جســمی و روانــی افــراد در دورۀ بلــوغ توجه جدی داشــته
باشــیم؛ از ایــن رو ،پژوهــش حاضــر میکوشــد تــا بــه ایــن ســؤال جــواب دهــد کــه تــا چــه انــدازه آمــوزش بــر
آگاهــی دانشآمــوزان دختــر دورۀ متوســطۀ اول شــهر ایــام در مــورد بلــوغ تأثیرگــذار اســت؛ همچنیــن ایــن
پژوهــش قصــد دارد مانــدگاری تأثیــر آموزش مراقبتهــای زمان بلــوغ در نوجوانــان دختــر را در دورۀ پیگیری
دو ماهــه ،مجــدد مــورد ارزیابــی قــرار دهــد.
اهمیت و ضرورت پژوهش
در اکثــر مطالعــات بــه عمــل آمده همچــون پژوهشهــای رضاپور الکانــی ( )1381و شــریعتی شــریفی(،)1378
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جامعــۀ آمــاری مــادر را بــه عنــوان مهمتریــن و چــه بســا تنهــا منبــع دریافــت اطالعــات اعــام داشــتهاند؛ بنابراین
میطلبــد کــه تأثیــر آمــوزش ،فراتــر از راهنماییهــای خانوادگــی مــورد بررســی و تحلیل قــرار گیــرد؛ به همین
جهــت ،پژوهــش حاضــر میکوشــد تــا تأثیــر آمــوزش توســط مربــی را در کیفیــت آگاهــی دانشآمــوزان
دختــر مــدارس متوســطۀ اول شــهر ایــام مــورد پژوهــش قــرار دهــد .در صــورت مثبــت بــودن یافتههــای

پژوهشــی ،میتــوان تدویــن یــک برنامــۀ آموزشــی جامع بــرای ارتقــای آگاهی از مســائل مربــوط بــه دورۀ بلوغ
دختــران را پیشــنهاد نمــود؛ عــاوه بــر ایــن ،بخشــی از پژوهشهــای انجامشــده ،همچــون پژوهــش بهاریشــرق
( )1392صرفـاً دختــران نابینــا را مــد نظــر داشــته؛ در صورتــی کــه پژوهــش حاضــر ،جامعــۀ آمــاری خــود را از
بیــن دانشآمــوزان عــادی انتخــاب کــرده اســت تــا امــکان تعمیم بیشــتری وجود داشــته باشــد .عــاوه بر مــوارد
مذکــور و بــا توجــه بــه ویژگیهــای خــاص قومــی ،اجتماعــی و مذهبــی شــهروندان ایالمــی ،تاکنــون هیــچ
پژوهشــی در اســتان بــه موضــوع مــورد بررســی نپرداختــه اســت و بررســی ایــن موضــوع در اســتان میتوانــد بــه
مقایســۀ مســائل اجتماعــی اســتان بــا ســایر بخشهــای کشــور نیــز منجــر شــود.
پیشینۀ تحقیق
پیشینۀ داخلی تحقیق
محققــان و پژوهشــگران ایرانــی متعــددی بلــوغ را بــرای تحقیــق خــود برگزیدهانــد .صدقــی ثابــت و همــکاران
( )1382مطالعـهای بــا عنــوان «بررســي آگاهــي ،نگــرش و رفتارهــاي بهداشــتي دانشآمــوزان دختــر در مــورد
دوران بلــوغ» انجــام دادهانــد کــه نتايــج آن ،بيانگــر ايــن بــود کــه کــه 65/3درصــد نمونههــا از آگاهــي متوســط
و  16/3درصــد آنهــا از نگــرش مثبــت برخــوردار بــوده و  54/1درصــد از آنــان نیــز رفتارهــاي بهداشــتي ضعيفی
داشــتهاند .ایــن پژوهــش مدعــی اســت کــه تهيــۀ برنامــۀ آموزشــي مناســب بــه منظــور افزايــش آگاهــي ،ايجــاد
نگــرش مثبــت و ارتقــاي رفتارهــاي بهداشــتي در مــورد دوران بلــوغ بــراي دانشآمــوزان دختــر کــه مــادران
آينــده محســوب ميشــوند ،باعــث بهبــود رفتارهــاي بهداشــتي آنــان و در نهايــت افزايــش ســطح بهداشــت
عمومــي در جامعــه ميگــردد.
عبداللهــی و همــکاران ( )1383مطالع ـهای بــا عنــوان «بررســی نیازهــای آموزشــی بهداشــت دوران بلــوغ
دختــران دانشآمــوز راهنمایــی اســتان مازنــدران» انجــام دادنــد کــه در آن ،میانگیــن ســنی و ســن قاعدگــیِ
نمونههــای مــورد پژوهــش بــه ترتیــب  13/33و  12/25ســال و ســطح ســواد والدیــن اکثــر نمونههــا ( 35درصــد)
پاییــن بــود .نتایــج تحقیــق آنــان نشــان داد کــه  5/8درصــد دختــران ،معنی کامــل بلوغ را رشــد کامل جســمی -
روانــی و پدیــدۀ قاعدگــی میدانســتند .آگاهــی  33/4درصــد آنــان از بهداشــت بلــوغ ،ضعیــف و میــزان فعالیت
ورزشــی ،اســتحمام و روش تغذیــۀ آنــان در دوران قاعدگــی بــه علــت عــدم آگاهــی ،کمتــر از حــد معمــول
یــا بــدون تغییــر بــوده اســت .علیرغــم اینکــه اکثــر آنهــا ( 73/3درصــد) نســبت بــه قاعدگــی نگــرش خوبــی
داشــتهاند؛ امــا عملکــرد روانــی آنهــا ( 67/8درصــد) نســبت بــه آن ضعیــف بــوده اســت؛ همچنیــن  62درصد از
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آنهــا اولیــن قاعدگــی خــود را بــا مادرانشــان در میــان گذاشــتهاند کــه ایــن نتایــج بــا منبــع بهداشــتی مــورد انتظار
دختــران ،همخوانــی دارد و نیــز بیــن آگاهــی و عملکــرد بهداشــتی دختــران بــا نگــرش آنــان نســبت بــه بلــوغ،
ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد؛ همچنیــن نتایــج ،حاکــی از آن بــود کــه علیرغــم تمایــل اکثریــت دختــران
بــه دانــش بلــوغ ،آگاهــی و عملکــرد آنــان در مــورد بلــوغ و رعایــت نــکات بهداشــتی ،ضعیــف بــوده اســت و
مؤثرتریــن و مطمئنتریــن کانــال انتقــال اطالعــات در ایــن زمینــه نیــز مادران هســتند .نکتــۀ مهم دیگر آن اســت
کــه دانســتهها نبایــد محــدود بــه مکانیسـمهای بلــوغ و قاعدگــی باشــد؛ بلکــه بایــد بــه فهــم عمیقتــر نوجوانــان
از تغییــر فیزیکــی و روانــی بلــوغ و ارتبــاط آن بــا مســائل جنســی ،تولیــد مثــل و بهداشــت ازدواج بــا توجــه بــه
تفاوتهــای فرهنگــی ،اجتماعــی و ســنی کمــک کنــد.
نجفــی و همــکاران ( )1391مطالع ـهای بــا عنــوان «بررســی آگاهــی و نگــرش دانشآمــوزان دختــر پایــۀ
ســوم راهنمایــی در زمینــۀ بهداشــت دوران بلــوغ» انجــام دادنــد .اکثــر واحدهــای مــورد پژوهــش ( 55/2درصد)
نگــرش مثبتــی نســبت بــه دوران بلــوغ داشــتند .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بیــن میــزان تحصیالت مــاد ِر
واحدهــای مــورد پژوهــش بــا آگاهی آنهــا در مــورد بهداشــت دوران بلــوغ ،ارتباط معنــادار آماری وجــود دارد
و نیــز مشــخص شــد کــه بیــن منبــع کســب آگاهــی و نگــرش واحدهــای مــورد پژوهــش در زمینــۀ بهداشــت
دوران بلــوغ ،ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد؛ همچنیــن بیــن میــزان آگاهــی و نگــرش واحدهای مــورد پژوهش
در زمینــۀ بهداشــت دوران بلــوغ ،ارتبــاط معنــادار آمــاری وجــود دارد (.)P>0/05
زارع و همــکاران ( )1384مطالعـهای بــا عنــوان «تأثیــر آموزش مســائل بهداشــت بلــوغ برآگاهــی ،نگرش و
عملکــرد دختــران  14-12ســاله» انجــام دادند .مقایســۀ نتایج در دو مرحله قبــل و پس از مداخلۀ آموزشــی در دو
گــروه تحــت آمــوزش و بــدون آمــوزش نشــان داد که قبــل از آمــوزش ،اطالعــات دختــران در مورد بهداشــت
بلــوغ ،ناچیــز و بــا باورهــای نادرســت همــراه بــود و آمــوزش ،این اطالعــات را اصــاح کرد؛ همچنین ،بررســی
انجامشــده نشــان داد کــه روش مناســب و مؤثــر آمــوزش و انتقــال آگاهــی بــه دختــران ،از طریــق خانــواده
و بخصــوص مــادران ،بــا اســتفاده از رابطهــای بهداشــتی اســت .ایــن راهــکار ،مــورد اســتقبال خانوادههــا
قــرار گرفــت و  %85دختــران بــر اســتفاده ایــن روش تأکیــد کردنــد .بــر اســاس نیازســنجی انجامشــده ،متــون
آموزشــی مناســب دختــران گــروه ســنی  14-10ســاله تدویــن شــد .نتایــج نیــز نشــان داد کــه موانع و مشــکالت
فرهنگــی موجــود پیرامــون آمــوزش بهداشــت بــاروری را میتــوان بــا رعایــت فرهنــگ و باورهــای مردمــی بــه
حداقــل رســاند و بــه صــورت موفقیتآمیــز منتقــل کــرد .بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده ،شــروع آمــوزش
از ســن پایینتــر ( 10-9ســالگی) در دختــران و گســترش آن بــه دختــران گــروه ســنی باالتــر و نیــز بــا راهــکار
مناســب ،بــرای نوجوانــان پســر پیشــنهاد میشــود.
خلیلــی و بختیــاری ( )1393مطالعـهای بــا عنــوان «نگرشــي روانشــناختي بــه بلــوغ دختــران» انجــام دادنــد.
مطابــق نتايــج ايــن پژوهــش ،مناسـبترين شــيوههاي مواجهــه بــا بحــران ايــن دوره ،رويکــرد فرهنگــي ـ تربيتي
و ارائــۀ آموزشهــاي غيررســمي بــه خانوادههــا اســت.
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شــریفی و همــکاران ( )1392مطالعـهای بــا عنــوان «بررســي الگــوي بلــوغ در دختــران شــهر اهــواز» انجــام
دادنــد .ميانگيــن ســن مرحلــۀ دوم تکامــل پســتان و موهــاي عانــه بــه ترتيــب  9/52و  9/86ســالگي بــود .از کل
دانشآمــوزان مــورد مطالعــه 566 ،نفــر  33/69درصــد منــارک را تجربــه کــرده بودنــد کــه ميانگيــن ســن آنهــا
 11.86ســالگي بــود .از میــان  1680دانشآمــوز 1619 ،نفــر  96/4درصــد بلــوغ طبيعــي 15 ،نفــر  6/1درصــد
بلــوغ زودرس و  2نفــر  2/1درصــد بلــوغ ديــررس داشــتند .نتايــج ،نشــاندهندۀ شــروع تکامــل بلــوغ در ســن
پايينتــري نســبت بــه مطالعــات انجامشــده در ايــران و جهــان بــود؛ لــذا مطالعــۀ حاضــر ميتوانــد بــه عنــوان
اطالعــات پايــه ،بــراي آناليزهــاي آينــده و مقايسـههاي بينالمللــي مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
انوشــه و همــکاران ( )1382مطالعـهای بــا عنــوان «بررســي مقدماتــي آمــوزش بلــوغ در دختــران نوجــوان»
انجــام دادنــد .ايــن پژوهــش بــه منظــور بررســي چگونگــي آمــوزش مســائل مربــوط بــه دورۀ بلــوغ در دختــران
نوجــوان انجــام شــده اســت .وجــود شــرم و خجالــت در دختــران نوجــوان ،مــادران و مربيــان بهداشــت در
فراينــد آمــوزش مســائل مربــوط بــه ایــن دوره ،كوتاهــي مــادران و مربيــان بهداشــت در آمــاده کــردن دختــران
و آمــوزش مســائل و مشــکالت مربــوط بــه دورۀ بلــوغ بــه آنهــا ،آگاهــي انــدك و درك و شــناخت ناكافــي
دختــران ،مــادران و مربيــان از پديــدۀ بلــوغ و نبــود برنامــۀ آمــوزش مســائل مربــوط بــه دورۀ بلــوغ ،بــه عنــوان
متغيرهــاي مهــم شــناخته شــد .در ايــن پژوهــش ،وجود شــرم در دختــران نوجــوان ،مــادران و مربيان بهداشــت و
نيــز ناآگاهــي مــادران و مربيــان بهداشــت از تغييــرات بدنــي و روانــي دوران بلوغ و نبــود برنامۀ مناســب آموزش
مســائل مربــوط بــه دورۀ بلــوغ مطــرح شــد كــه بــراي تعميــم يافتههــا بــه بررسـيهاي جامعتــري نیــاز اســت.
پیشینۀ خارجی تحقیق
هورتــون ( )2008در مطالعـهای بــا عنــوان «میــزان آگاهــی دختــران آفریقایــی از شــروع قاعدگــی و عالئــم آن»
بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه هرچــه آمادگــی قبلی آنهــا بیشــتر باشــد در قبــال این تغییــر ،موضــع مثبتتری
خواهند داشــت.
کاســتلینو و همــکاران ( )2005در مطالعـهای تحــت عنــوان «میــزان آگاهــی دختــران از دوران قاعدگــی» به
ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه دخترانــی کــه قبــل از وقــوع قاعدگــی از آن مطلــع بودنــد و بــرای آن ،آمادگــی
داشــتند ،آن را پدیــدهای فیزیولــوژی میدانســتند؛ امــا کســانی کــه آمادگــی و آگاهــی الزم را نداشــتند آن را
حادثـهای وحشـتآور و ترســناک تلقــی کردهانــد.
تیتلمــن ( )2014( )1999در مطالعــهای تحــت عنــوان «دیــدگاه نوجوانــان دختــر در مــورد هشــدارهای
فیزیکــی شــروع قاعدگــی» بــا روش مصاحبــۀ عمیــق بــا  22دختــر  14تــا  18ســاله از نژادهای مختلف ،نشــان داد
دخترانــی کــه از قبــل بــرای مواجهــه بــا ایــن تغییر فیزیکــی ،آگاهی پیــدا کــرده بودند ایــن تغییر را بهتــر پذیرفته
و احســاس مطلوبتــری داشــتهاند.
شــاما و گوپتــا ( )2013در مطالعـهای بــا عنــوان «الگــوی قاعدگــی در دبیرســتانهای دخترانــه در آفریقــا»
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بــا بررســی میــزان آگاهــی ،نگــرش و عملکــرد دختــران ،نشــان دادنــد کــه  40درصــد آنهــا ،از ســامت بلــوغ و
قاعدگــی بــه انــدازۀ کافــی آگاهــی ندارنــد و  84درصــد آنهــا نیــز از نظــر روانشــناختی ،آمادگــی کافــی بــرای
بلــوغ و اولیــن قاعدگــی پیــدا نکــرده بودنــد و رفتــار بهداشــتی آنــان در زمینــۀ رعایــت ســامت دوران قاعدگی
در  66/3درصــد درســت نبــود .بررسـيهای بــه عمــل آمــده بیانگــر ایــن واقعیــت هســتند کــه اکثــر دختــران،
دارای آگاهــی ناکافــی ،نگرشهــای مغایــر و رفتارهــای بهداشــتی نادرســت در مــورد دوران بلــوغ هســتند.
پژوهــش حاضــر بــا توجــه بــه پیشــینۀ موضــوع و فقــدان پژوهــش در اســتان ایــام و جامعــه در ســن
و ســال بلــوغ ،توجــه خــود را بــه اثربخشــی آمــوزش بــر میــزان آگاهــی دانشآمــوزان دختــر مقطــع
متوســطۀ اول در شــهر ایــام معطــوف داشــته اســت و امیــد اســت کــه بتوانــد ســهمی در افزایــش یافتههــا
در ایــن حــوزه داشــته باشــد.
روش تحقیق
پژوهــش حاضــر یــک مطالعــۀ نیمهآزمایشــی اســت کــه طــرح بــه کار رفتــه در آن ،پیشآزمــون -پسآزمــون
بــا گــروه گــواه و گــروه آزمایــش و مرحلۀ پیگیــری دو ماهه اســت .روش جمـعآوری اطالعــات ،کتابخانهای و
میدانــی بــود؛ چنانکــه مباحــث مربوط به پیشــینه بــه صــورت کتابخانـهای و اجرای پژوهــش به صــورت میدانی
و بــا توزیــع پرسشــنامه صــورت گرفــت .جامعــۀ آمــاری پژوهــش نیــز شــامل کل دانشآمــوزان دختــر مقطــع
متوســطۀ شهرســتان ایــام در دبیرســتانهای دخترانــۀ شــاهد آلیاســین و والیت در ســال تحصیلــی  94 -95بود
کــه از طریــق نمونهگیــری در دســترس از بیــن دبیرســتانهای ســطح شــهر ایــام انتخــاب شــد .برای گــردآوری
دادههــا نیــز از ابــزار پرسشــنامۀ اســتاندارد «میــزان آگاهــی از مســائل و مشــکالت بلوغ» (شــیرزادی و همــکاران،
 )1391اســتفاده گردید.
برنامۀ مداخلهگر
بــه منظــور تهیــۀ برنامــۀ مداخلهگــر ،چندیــن کتــاب و مقالــه از جملــه آثــار شــیرزادی و همــکاران (،)1390
عبداللهــی و همــکاران ( ،)1383محمــدی و کیانــی ( ،)1390رمضــانزاده و فیــروزی ( )1388و محمــدی و
همــکاران ( )1390در خصــوص دانســتنیهای بلــوغ دختــران مطالعــه شــد و بــا اســتفاده از مطالــب آنهــا یــک
جــزوۀ تدریــس بــرای هشــت جلســۀ آمــوزش ،تهیــه و تنظیــم گردیــد .شــرح ایــن جلســات به صــورت خالصه
و مناســب بــا ســن دانشآمــوزان در قالــب پاورپوینــت و بروشــور در کالسهــای آموزشــی ارائــه شــد .در ایــن
آمــوزش ،ســعی بــر آن بــود کــه گویههــای پرسشــنامه از ســربخشهای آموزشــی باشــد؛ بدیــن منظــور ایــن
برنامــۀ مداخلهگــر بــه دنبــال افزایــش میــزان آگاهــی دانشآمــوزان در خصــوص بلــوغ بــود .در پاورپوینــت
ســعی شــد کــه در طول هشــت جلســه بــه بیــان مفاهیــم آگاهــی از رفتارهــای بهداشــتی دوران بلــوغ ،آگاهی از
نشــانه هــای جســمانی بلــوغ و آگاهــی از عملکــرد بهتــر در دوران بلــوغ پرداختــه شــود؛ همچنیــن بــا اســتفاده از
دورۀ هفدهم شماره  52و ( 53پاییز و زمستان )1395
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ثْذاؿتٖ دٍساى ثلَؽ ،آگبّٖ اص ًـبًِ ّبٕ خؼوبًٖ ثلَؽ ٍ آگبّٖ اص ػولىشد ثْتش دس دٍساى ثلَؽ پشداختِ ؿَد؛

ـوغ در
بروشــورهای رنگــی و جــذاب ،مفاهیمــی چــون :بلــوغ ،اهمیــت شــناخت بلوغ و مســائل پیرامــون آن ،بلـ
ّوچٌ٘ي ثب اػتفبدُ اص ثشٍؿَسّبٕ سًگٖ ٍ خزاة ،هفبّ٘وٖ چَى :ثلَؽ ،اّو٘ت ؿٌبخت ثلَؽ ٍ هؼبئل پ٘شاهَى
کارهــای
دختــران ،آمــوزش در مــورد تخمکگــذاری ،قاعدگــی ،آمادگــی بــرای قاعدگــی و شــروع انجــام
آى ،ثلَؽ دس دختشاى ،آهَصؽ دس هَسد تخوهگزاسٕ ،لبػذگٖ ،آهبدگٖ ثشإ لبػذگٖ ٍ ؿشٍع اًدبم وبسّبٕ
ـی ،ثِبحــث
مناســب بــا وضعیــت دختــران در دوران قاعدگــی توضیــح داده شــد؛ عــاوه بــر آمــوزش توســط مربـ
هٌبػت ثب ٍهؼ٘ت دختشاى دس دٍساى لبػذگٖ تَه٘ح دادُ ؿذ؛ ػالٍُ ثش آهَصؽ تَػي هشثٖ ،ثمث گشٍّٖ
ـوزان را
شآمـ
ًوبٗذ.دان
فشاّنهمــۀ
ـارکت
ـکان
ـد تـ
ـرا درآمـ
دسآهذـهتباجـ
کالس بـ
تدریــس
سٍؽ روش
ػٌَاىعنــوان
گروهــی بــه
ػٌدؾ
ثشإ
مشاىـ سا
آهَص
ـأامـداًؾ
ّو
هـبسوت
اهىبى
در اخشا
والع ثِ
تذسٗغ دس
گشدٗذش.ــد و اصالحات،
گرفتــه
آًبىـره
ـران بهـ
ـدگاه صاح
ـوزش از
ـۀ آمـ
ـار برنامـ
ـنجشاص اعتبـ
ثشًبهٔ سـ
اػتجبسبــرای
فراهــم نمایــد.
لمبٍ
ب،نظثبـًظش
اكالحبت
دیـؿذ ٍ
گشفتِ
ًظشاى ثْشُ
كبحت
دٗذگبُ
آهَصؽ
بــا نظــر آنــان لحــاظ گردیــد.
ٗبفتِّب

یافتهها
ًوبٌٗذ.تحلیلهــای آمــاری ،پژوهشــگران بــر آن شــدند کــه بــا اجــرای آزمــون از نرمالبــودن
حبكليها و
در آغــاز بررس ـ
دادههــا اطمنیــان حاصــل نمایند.
دس آغبص ثشسػّٖب ٍ تمل٘لّبٕ آهبسٕ ،پظٍّـگشاى ثش آى ؿذًذ وِ ثب اخشإ آصهَى اص ًشهبلثَدى دادُّب اًوٌ٘بى

جذٍل ضوبرٓ ( .)1آسهَى ًزهبل بَدى ًوزات پ٘صآسهَى ،پسآسهَى ٍ پ٘گ٘زٕ بِ تفک٘ک گزٍُّبٕ هَرد هطبلعِ
هتغ٘ز

k-s

sig

پ٘ؾآصهَى

1/002

0/268

پغآصهَى

1/122

0/161

پ٘گ٘شٕ

1/096

0/181

دسكذ0/05
بزرگتــر از
پظٍّؾ پژوهـ
هختلفمختلف
متغیرهــای
خطــای
میزان
ـمارۀ ،1،1چـ
خذٍل شـ
خشٍخٖجــدول
خروجی
بــا توجثبــه بــه
ـش 0/05
ثضسگتش اص
هتغ٘شّبٕ
خٌبٕ
ـونه٘ضاى
چَى
ؿوبسٓ
تَخِ ثِ
ّوچٌ٘يتأیید
مختل؛ــف بــه
متغیرهـ
هتغ٘شّبٕـودن
ثَدى نرمــال بـ
ًشهبلشــد و
ؿذهـٍـا رد
ـودنسدداده
ًجَدىلنبـ
ًشهبل نرما
فشمــرض
اػتـ؛ـت؛ ف
 )Sig>05/0اس
ـای سػ٘ذ
تأٗ٘ذ
هختلف ثِ
دادُّب
درصــد ( ()Sig>0/05
تفبٍتگــروه
ـش و
پ٘ؾآزمایـ
ـروه
گشٍُدر دو
کنندگان
گشٍُت
وٌٌذگبى بیـدسـندٍشــرک
ؿشوتـود کــه
ث٘يــل شـ
ـانوِحاص
اطمینـ
اًوٌ٘بىـود
ـن الزم بـ
آصهَى،
وٌتشلگـدس
آصهبٗؾ ٍ
ؿَد
حبكل
همچنیـثَد
رســید؛ الصم
ثشًبهٔنشــان
ـمارۀ 2
جدول شـ
ـتهٖآمـ
به دسـ
اطالعـ
دػتــود ن
ـاداری وج
ـاوت معنـ
ـون ،تفـ
کنتــرل در پیش
اخشإ
در لجل اص
ـدهوِ
دّذ
ًـبى
ـات 2
ؿوبسٓ
ـدارد.خذٍل
آهذُـ دس
اًالػبت ثِ
ًذاسد.
آزمـٍخَد
هؼٌبداسٕ
گشٍُمقطــع
دختــر
ـوزان
دانش
آگاهـ
ـاوت میـ
آموزشـاىـی،
گــر
مداخله
ـرای برنام
هذاخلِـلگشاز اجـ
میدهــد کــه قبـ
دس ث٘ي
آمـثلَؽ
صهٌ٘ٔ
ـی دس
اٗالم
ـزان ؿْش
هتَػٌٔ
تفـهمٌغ
دختش
داًؾآهَص
آگبّٖ
تفبٍتــۀه٘ضاى
آهَصؿٖ،
نیســت؛
ـاری
ـاظ آمـ
ـرل/2از لح
چَىکنتـ
ثٌبثشاٗيــروه
ً٘ؼت؛ـش و گ
داسآزمایـ
ـروه
آهبسٕگـ
لمبٍدر بیــن
ـۀ بلاصــوغ
گشٍُزمینـ
ـام در
متوســطۀ شــهر ای
معناداردسخٔ
ؿذُ دس
همبػجِ
160ـ;F
همذاس
هؼٌب
وٌتشل
آصهبٗؾـ ٍ
ـد ،بیــن
گشٍُمیدسباشـ
کمتــر
آهَصاىـدار
داًؾ از مقـ
آگبّٖو 118
آزادی 1
ثبؿذ،درجـ
هٖدر
ووتشـده
محاسبهشـ
ـدار
بنابرایــن چــون
اثتذإ
ـدول دٍ
دختشجـدس ّش
ث٘يـۀه٘ضاى
 F=160/2خذٍل
 118اص همذاس
مقـٍ
آصادٕ 1
نداشــته
ـاداری وج
ـاوت
ـش تفـ
پژوهـ
ـدای
ـروه در
ًذاؿتِدو گ
ٍخَددر هــر
دختــر
تفبٍتـوزان
پظٍّؾشآمـ
میــزان آگاهــی دان
ـودثبؿذ؛
گشٍُـهٖ
معنـث٘ي دٍ
هؼبٍٕ
ؿشاٗي
ٍخَد
دٌّذٓ
ًتبٗح،ابتـًـبى
اػت.ـ اٗي
هؼٌبداسٕ
8
ـن دلیــل ،تفــاوت بعــد
ـد؛سابــهاسائِهمیـ
باشـ
لبثلمی
ًتبٗحـروه
تَاًذدو گـ
هٖــن
ـاوی بی
وجـاصـود شـ
ّو٘ينشــا
نتایــج،
دّذ.
تشٕ
لجَل
مسـگشٍُ
ـرایط ث٘ي
آهَصؽ دس
دهندۀ ثؼذ
دل٘ل،ن تفبٍت
اســت .ایــن ثِ
از آمــوزش در بیــن گــروه میتوانــد نتایــج قابــل قبولتــری را ارائــه دهــد.
جذٍل ضوبرٓ ( .)2بزرسٖ تفبٍت ه٘شاى آگبّٖ داًصآهَساى دختز هقطغ هتَسطٔ ضْز اٗالم در سهٌ٘ٔ بلَغ در ب٘ي گزٍُ
آسهبٗص ٍ گزٍُ کٌتزل
آهبرُ
ه٘ضاى آگبّٖ

هٌبغ تغ٘٘زات

هجوَع جذٍرات

df

هجذٍر ه٘بًگ٘ي

ث٘ي گشٍُ

83328/267

1

83328/267

دسٍى گشٍُ

395/267

1

395/267

خٌب

10614/467

118

183/008

F

sig

455/326

0/001

2/160

0/147
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فزض٘ٔ  :1ث٘ي ه٘ضاى آگبّٖ داًؾآهَصاى دختش همٌغ هتَػٌِ دس هَسد ثلَؽ دس ث٘ي گشٍُّبٕ آصهبٗؾ ٍ وٌتشل

جذٍل ضوبرٓ ( .)2بزرسٖ تفبٍت ه٘شاى آگبّٖ داًصآهَساى دختز هقطغ هتَسطٔ ضْز اٗالم در سهٌ٘ٔ بلَغ در ب٘ي گزٍُ
آسهبٗص ٍ گزٍُ کٌتزل

فصلنامهعلمي-ترويجي

58

آهبرُ

هٌبغ تغ٘٘زات

هجوَع جذٍرات

df

ث٘ي گشٍُ

83328/267

1

دسٍى گشٍُ

395/267

1

اثربخشی آموزش مسائل مربوط به دورۀ بلوغ بر ...

ه٘ضاى آگبّٖ

هجذٍر ه٘بًگ٘ي
83328/267
395/267

F

sig

455/326

0/001

2/160

0/147

183/008
10614/467
خٌب
گردیــد و عملیــات آمــاری بــرای
118ارائــه
فــرض ذیــل،
پژوهــش،
متناســب بــا ســؤال اول ایــن
ارزیابــی آن اجــرا شــد:
هتٌبػت ثب ػؤال اٍل اٗي پظٍّؾ ،فشم رٗل ،اسائِ گشدٗذ ٍ ػول٘بت آهبسٕ ثشإ اسصٗبثٖ آى اخشا ؿذ:
فرضیــۀ  :1بیــن میــزان آگاهــی دانشآمــوزان دختــر مقطــع متوســطه در مورد بلــوغ در بیــن گروههــای آزمایش
فزض٘ٔ  :1ث٘ي ه٘ضاى آگبّٖ داًؾآهَصاى دختش همٌغ هتَػٌِ دس هَسد ثلَؽ دس ث٘ي گشٍُّبٕ آصهبٗؾ ٍ وٌتشل
و کنتــرل در پسآزمــون ،تفــاوت معنــاداری وجود نــدارد.
دس پغآصهَى ،تفبٍت هؼٌبداسٕ ٍخَد ًذاسد.
طبــق یافتههــای جــدول شــمارۀ  ،3تفــاوت میــزان آگاهــی دانشآمــوزان دختــر مقطــع متوســطۀ شــهر
ًجك ٗبفتِّبٕ خذٍل ؿوبسٓ  ،3تفبٍت ه٘ضاى آگبّٖ داًؾآهَصاى دختش همٌغ هتَػٌٔ ؿْش اٗالم دس صهٌ٘ٔ ثلَؽ
ایــام در زمینــۀ بلــوغ در بیــن گروههــای آزمایــش و کنتــرل در پسآزمــون از لحــاظ آمــاری معنــادار اســت
دس ث٘ي گشٍُّبٕ آصهبٗؾ ٍ وٌتشل دس پغآصهَى اص لمبٍ آهبسٕ هؼٌبداس اػت ()p>0/05؛ ثِ ػجبست دٗگش ،چَى
()p > 0/05؛ بــه عبــارت دیگــر ،چــون مقــدار  F=578/4محاســبه شــده در درجــۀ آزادی  1و  118از مقــدار
همذاس  F;578/4همبػجِ ؿذُ دس دسخٔ آصادٕ  118 ٍ 1اص همذاس خذٍل ث٘ـتش هٖثبؿذ ،ث٘ي ه٘ضاى آگبّٖ
جــدول بیشــتر میباشــد ،بیــن میــزان آگاهــی دانشآمــوزان دختــر مقطــع متوســطۀ شــهر ایــام در زمینــۀ بلــوغ
داًؾآهَصاى دختش همٌغ هتَػٌٔ ؿْش اٗالم دس صهٌ٘ٔ ثلَؽ دس ث٘ي گشٍُّبٕ آصهبٗؾ ٍ وٌتشل دس هشحلٔ
در بیــن گروههــای آزمایــش و کنتــرل در مرحلــۀ پسآزمــون تفــاوت معنــاداری وجــود دارد؛ بنابرایــن فــرض
پغآصهَى تفبٍت هؼٌبداسٕ ٍخَد داسد؛ ثٌبثشاٗي فشم  H0سد ٍ فشم  H1تأٗ٘ذ هٖؿَد.
 H0رد و فــرض  H1تأییــد میشــود.
جذٍل ضوبرٓ ( .)3بزرسٖ تفبٍت ه٘شاى آگبّٖ داًصآهَساى دختز هقطغ هتَسطٔ ضْز اٗالم در سهٌ٘ٔ بلَغ در ب٘ي گزٍُ
آسهبٗص ٍ گزٍُ کٌتزل در پسآسهَى
آهبرُ
ه٘ضاى آگبّٖ

هٌبغ تغ٘٘زات

هجوَع هجذٍرات

df

هجذٍر ه٘بًگ٘ي

ث٘ي گشٍُ

115896/150

1

115896/150

دسٍى گشٍُ

633/750

1

633/750

خٌب

8029/100

118

138/433

9

F

sig

837/202

0/001

4/578

0/037

همچنیــن متناســب بــا ســؤال و هــدف دوم پژوهــش کــه ناظــر بــر تأثیــر برنامــۀ آموزشــی و مانــدگاری ایــن
اثــر بعــد از یــک دورۀ دوماهــه بــود ،فــرض دومــی شــکل گرفــت:
فرضیــۀ  :2بیــن میــزان آگاهــی دانشآمــوزان دختــر مقطــع متوســطه در مــورد بلــوغ در دورۀ پیگیــری بــا
پسآزمــون در گــروه آزمایــش ،تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد.
طبــق یافتههــای جــدول شــمارۀ  ،4تفــاوت میــزان آگاهــی دانشآمــوزان دختــر مقطــع متوســطه در مــورد
بلــوغ در دورۀ پیگیــری و پسآزمــون در گــروه آزمایــش از لحــاظ آمــاری معنــادار نیســت ()p<0/05؛ بــه
عبــارت دیگــر ،چــون مقــدار  F=0/001محاســبه شــده در درجــۀ آزادی  1و  118از مقــدار جــدول کمتر اســت؛
بیــن میــزان آگاهــی دانشآمــوزان دختــر مقطــع متوســطه در مــورد بلــوغ در دورۀ پیگیــری بــا پسآزمــون در
گــروه آزمایــش ،تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد؛ به عبــارت دیگــر ،اطالعــات دریافتشــده در دورۀ آموزش
از مانــدگاری مناســبی برخــوردار اســت و تأثیــر آمــوزش کمــاکان برقــرار میباشــد.
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ًذاسد؛ ثِ ػجبست دٗگش ،اًالػبت دسٗبفتؿذُ دس دٍسٓ آهَصؽ اص هبًذگبسٕ هٌبػجٖ ثشخَسداس اػت ٍ تأث٘ش
سکینه آهونبر  -فتحاهلل محمدیان

آهَصؽ ووبوبى ثشلشاس هٖثبؿذ.
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جذٍل ضوبرٓ ( .)4بزرسٖ تفبٍت ه٘شاى آگبّٖ داًصآهَساى دختز هقطغ هتَسطِ در هَرد بلَغ در دٍرٓ پ٘گ٘زٕ ٍ پسآسهَى
در گزٍُ آسهبٗص
آهبرُ
ه٘ضاى آگبّٖ

هٌبغ تغ٘٘زات

هجوَع هجذٍرات

df

هجذٍر ه٘بًگ٘ي

ث٘ي گشٍُ

13387/350

1

13387/350

دسٍى گشٍُ

0/150

1

0/150

خٌب

8201/500

118

141/405

F

sig

943/299

0/001

0/001

0/974

بحث و نتیجهگیری
تحليــل يافتههــاي ايــن مطالعــه ،مؤيــد كارايــي آمــوزش از طريــق بحــث گروهــي در ارتقــای آگاهــي دختــران
بحث ٍ ًت٘جِگ٘زٕ
نوجــوان در خصــوص بهداشــت بلــوغ جســمي اســت .بــا توجــه بــه يافتههــاي مطالعــه ،آگاهــي دختــران در
تمل٘ل ٗبفتِّبٕ اٗي هٌبلؼِ ،هؤٗذ وبساٖٗ آهَصؽ اص ًشٗك ثمث گشٍّٖ دس استمبٕ آگبّٖ دختشاى ًَخَاى دس
خصــوص ســن طبيعــي بلــوغ ،طــول دورۀ عــادت ماهيانــه ،طهــارت گرفتــن ،تغذيــه در دوران عــادت ماهيانــه،
خلَف ثْذاؿت ثلَؽ خؼوٖ اػت .ثب تَخِ ثِ ٗبفتِّبٕ هٌبلؼِ ،آگبّٖ دختشاى دس خلَف ػي ًج٘ؼٖ
بهداشــت لبــاس زيــر ،كاهــش درد عــادت ماهيانــه ،كنتــرل جــوش صــورت ،تعويــض نــوار بهداشــتي و ورزش
ثلَؽًَ ،ل دٍسٓ ػبدت هبّ٘بًًِْ ،بست گشفتي ،تغزِٗ دس دٍساى ػبدت هبّ٘بًِ ،ثْذاؿت لجبع صٗش ،وبّؾ دسد
و فعاليــت در دوران عــادت ماهيانــه ،پاييــن بــود؛ بنابرايــن الزم اســت دختــران ،آمــوزش الزم را در خصــوص
10
دوران بلــوغ و مســائل خــاص ايــن دوران دريافــت كننــد تــا بــراي ورود بــه ايــن دوران ،آمادگــي الزم را كســب
نماینــد و در برابــر كســب اطالعــات از منابــع بــدون صالحيــت محافظــت شــوند .تقویــت خــود مراقبتــي زنــان
بــرای ارتقــای ســامت ،مــورد تأکیــد میباشــد و الزم اســت آمــوزش در مــورد قاعدگــي قبــل از اوليــن عــادت
ماهيانــه شــروع شــود تــا دختــران از لحــاظ جســمي و روانــي آمــاده شــوند .با توجــه به اینکــه الگوهــا و نظريهها،
راهنمايــي بــراي فعاليتهــاي آمــوزش بهداشــت و ارتقــاي ســامت هســتند ،اســتفاده از الگوهــاي خــاص نظير
الگــوي اعتقــاد بهداشــتي در برنامههــاي آموزشــي ميتوانــد در تبييــن مــواردي كــه نيــاز بــه درك اضافــي
دارنــد ،كمككننــده باشــد .بــا توجــه بــه كاربــرد مؤثــر الگــوي اعتقــاد بهداشــتي در مطالعــات گوناگــون ،در
ايــن پژوهــش از ایــن الگــو بــراي اوليــن بــار در جهــت ارتقــاي بهداشــت در بلوغ جســمي دختران اســتفاده شــد
كــه نتايــج آزمــون آمــاري نیــز مؤيــد تأثيــر آن بــر ارتقــاي بهداشــت بلــوغ جســمي آنهــا بــود .پــس از مداخلــۀ
آموزشــي ،حساســيت و شــدت درك افــراد در خصــوص بهداشـ ِ
ـت بلــوغ جســمي در مقايســه با قبــل از مداخله
از لحــاظ آمــاري تغييــرات معنــاداري داشــت.
نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد کــه دختــران نوجــوان ،نيازهاي مراقبتــي  -بهداشــتي متعــددي دارنــد و بايد
در مــورد موضوعاتــي كــه خــاص آنهاســت ،مــورد توجــه قرارگيرنــد .يكــي از نيازهــاي اساســي آنــان ،ارتقــای
ســطح دانــش و آگاهــي دربــارۀ بهداشــت بلــوغ و بــاروري ،در چارچــوب اعتقــادات و فرهنــگ جامعــه اســت.
بحــث گروهــي يكــي از روشهــاي مؤثــر آموزشــي اســت .در ايــن روش ،عــاوه بــر كســب اطالعــات
علمــي ،تبــادل افــكار نيــز امكانپذيــر ميشــود .مهمتريــن مســئله در ايــن گروههــا يادگيــري مشــاركتي اســت.
محيــط خانــه ،محيــط يادگيــري و ياددهــي از راههــاي مختلــف ،بهويــژه تقليــد اســت .فرزنــدان نیز كه قســمت
عمــدهاي از عمــر خــود را در ايــن محيــط ميگذراننــد از اعضــاي خانــوادۀ خــود بخصــوص والديــن الگــو
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اثربخشی آموزش مسائل مربوط به دورۀ بلوغ بر ...

ميگيرنــد .عليرغــم تفاوتهــاي فرهنگــي در درون كشــورها و سراســر جهــان ،علــوم جهانــي ،بــه تأثيــر قابــل
توجــه اوليــن عــادت ماهيانــه بــر زندگــي جنســي ،بــاروري و بهداشــت زنــان اشــاره ميكنــد.
پیشنهادات پژوهش
 پیشــنهاد میشــود در پژوهشهــای دیگــر کــه بــه صــورت آزمایشــی انجــام میگیــرد یــک دورۀ پیگیــری،جهــت بررســی اثربخشــی دورۀ آموزشــی در نظــر گرفتــه شــود.
 در پژوهــش حاضــر تنهــا از یــک شــیوۀ مداخلـهای اســتفاده شــد ،پیشــنهاد میشــود در پژوهشهــای بعــدی،میــزان اثربخشــی ترکیبــی از روشهــا مــورد بررســی قــرار گیرد.
 بــا توجــه بــه اینکــه پژوهــش حاضــر بــر روی دانشآمــوزان دختــر دورۀ متوســطۀ اول شــهر ایــام صــورتگرفــت ،پیشــنهاد میشــود کــه موضــوع ایــن پژوهــش بــر روی دیگــر دختــران نوجــوان در ســایر نقــاط کشــور
نیــز انجــام گیرد.
 توصیــه میشــود در راســتای افزایــش ســطح آگاهــی دختــران نوجــوان ،از برنامههــای مداخلـهای در مــدارساســتفاده گــردد و ســعی شــود ایــن آموزشهــا بــرای والدیــن ایــن دختــران نیــز برگــزار شــود تــا بتواننــد در زمان
بلــوغ فرزنــدان خــود ،بــا آنهــا رفتار مناسـبتری داشــته باشــند.
 بــا توجــه بــه اثربخشــی برنامــۀ آمــوزش آگاهــی از مســائل مربــوط بــه دورۀ بلــوغ ،پیشــنهاد میشــود کــهآموزشهــا و تکنیکهــای آن در قالــب برنامههــای ضــروری جهــت باالبــردن ســطح عملکــرد و بهــرهوری
دختــران نوجــوان و اعضــای خانــوادۀ آنها توســط نهادهایی همچون مراکز بهداشــت و دانشــگاه علوم پزشــکی
هــر اســتان ،مــورد توجــه قــرار گیــرد تــا از این طریــق ،گامــی در جهت ارتقای ســطح بهزیســتی  -روانشــناختی
آنهــا در زمــان بلــوغ ایجــاد شــود.
 پیشــنهاد میشــود مســئوالن و فعــاالن حــوزۀ ســامت روانــی ،بــه نقــش آموزشهــا و مداخــات درمانــی درجهــت بهبــود عملکــرد تحصیلــی دختــران نوجــوان توجــه کننــد؛ زیــرا اســترس در دوران بلــوغ و رویارویــی با
پدیدههــای آن میتوانــد اثــرات جبرانناپذیــری را در دختــران بــه جــای بگــذارد.
محدودیتهای پژوهش
محدودیــت جامعــۀ آمــاری و حجــم نمونــه ،تعمیــم نتایــج تحقیــق را تا حــدودی محــدود میســازد .هماهنگی
بــا شــرکتکنندگان جهــت شــرکت در جلســات گروهــی بــا مشــکالت عدیــدهای روب ـهرو بــود؛ بنابرایــن
برخــی از جلســات بــا آن کیفیتــی کــه انتظــار میرفــت ،برگــزار نمیشــد .نظــر بــه اینکــه ایــن پژوهش بــر روی
دانشآمــوزان دختــر دورۀ متوســطۀ اول شــهر ایــام اجــرا شــده اســت؛ لــذا قابــل تعمیم به ســایر افراد نمیباشــد.
بــرای تعمیمپذیــری و قابــل بررســی و مقایســه شــدن یافتههــای ایــن تحقیــق ،الزم اســت پژوهشهایی مشــابه با
ایــن پژوهــش نیــز در جوامــع دیگــر اجرا شــود.
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بــا توجــه بــه ایــن نکتــه ابــزار مــورد اســتفاده جهــت جم ـعآوری دادههــا پرسشــنامه بــود .پرسشــنامه نیــز
جنبــۀ خودگزارشدهــی دارد و شــرکتکنندگان بــا تمایــل خــود بــه آن پاســخ میدهنــد و ممکــن اســت
در پاسخهایشــان حالــت ســوگیری وجــود داشــته باشــد ،بهتــر اســت قبــل و بعــد از اجــرای دورۀ آموزشــی از
شــرکتکنندگان مصاحبـهای نیــز بــه عمــل آیــد و در ارائــۀ یافتههــای پژوهــش مــورد توجــه قــرار گیــرد .بــه
دلیــل محدودیــت زمانــی پژوهــش و وجــود مشــکالت در همــکاری شــرکتکنندگان ،پیگیــری نتایــج دورۀ
آموزشــی در فرصــت کوتاهــی انجــام گرفــت.
منابع و مآخذ
الف) فارسی
 انوشــه منيــره ،شــمسالدين نيكنامــي ،رضــا توكلــي و ســقراط فقيـهزاده؛ (« ،)1382بررســي مقدماتــي آمــوزش بلــوغ در دختــراننوجــوان؛ يــك پژوهــش كيفــي ،مجلــۀ روانپزشــكي و روانشناســي بالينــي ايــران (انديشــه و رفتــار) ،دورۀ  ،9شــمارۀ ( 2پیاپــی ،)34
.70-64
 بهاریشــرق ،رزا؛ ( ،)1392بررســی تأثیــر آمــوزش بهداشــت دوران بلــوغ بــر اســاس نیازهــای بهداشــتی دختــران نابینــا مراکــزاســتثنائی اســتان تهــران  ،1391پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه تربیــت مــدرس.
 خليلي شيوا و آمنه بختياري؛ (« ،)1387نگرشي روانشناختي به بلوغ دختران» ،مطالعات راهبردی زنان ،شمارۀ .197 -218 ،41 رضاپــور الکانــی ،ســپیده؛ ( ،)1381بررســی تأثیــر آمــوزش بــر آگاهــی و نگــرش دانشآمــوزان دختــر دبیرســتانی نابینــای مراکــزآمــوزش اســتثنایی اســتان تهــران در رابطــه بــا بهداشــت بلــوغ در ســال  ،1381پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه علــوم پزشــکی
ایــران.
 رمضــانزاده ،فاطمــه و حســین فیــروزی؛ ( ،)1388آنچــه زنــان بایــد از بلــوغ ،بــاروری و یائســگی بداننــد ،تهــران :مؤسســۀ فرهنگــیانتشــاراتی تیمــورزاده و نشــر طبیب.
 زارع ،محمــد ،حســین ملکافضلــی ،جعفــر جندقــی ،مطهــره ربــاب عالمــه ،ماشــاءاهلل کالهــدوز و عمــران اســدی؛ (،)1384«تأثیرآمــوزش مســائل بهداشــت بلــوغ بــر آگاهــی ،نگــرش وعملکــرد دختــران  14-12ســاله» ،مجلــۀ دانشــگاه علوم پزشــکی گیالن،
ج  ،۱۴شــمارۀ .۲۶-۱۸ ،۵۶
 شــریعتی شــریفی ،ســیمین؛ ( ،)1378ارزیابــی نیازهــای آموزشــی دختــران دبیرســتانهای زاهــدان در مــورد بلــوغ و تنظیــم خانــواده،پایاننامــۀ دکتــری ،دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی  -درمانی اســتان سیســتان و بلوچســتان.
 شــریفی نســیبه ،شــهناز نجــار ،میتــرا تدیــن نجفآبــادی،؛ حمیــرا رشــیدی و محمدحســین حقیقـیزاده؛ (پاییــز « ،)1392بررســیالگــوی بلــوغ در دختــران شــهر اهــواز» ،مجلــۀ زنــان ،مامایــی و نازایــی ایــران ،دورۀ  ،16شــمارۀ .22-16 ،77
 شــیرزادی ،شایســته ،داوود شــجاعیزاده ،محمدحســین تقدیمــی و آغــا فاطمــه حســینی؛ (« ،)1391تأثیــر آمــوزش بر اســاس الگویاعتقــاد بهداشــتی بــر ارتقــای بهداشــت بلــوغ جســمی دختــران نوجــوان مراکــز شــبانه روزی بهزیســتی شــهر تهــران» ،مجلۀ دانشــکدۀ
بهداشــت و انســتیتو تحقیقات بهداشــتی ،دورۀ  ،10شــمارۀ  ،2صفحات .71-59
 شــیرزادی ،محمدرضــا ،ثریــا ســهرابی و رضــا کریمــی؛ ( ،)1390دوران شــکفتگی (راهنمــای بلــوغ دختــران نوجــوان) ،تهــران:انتشــارات انجمــن اولیــا و مربیــان.
 صدقــي ثابــت ،ميتــرا ،فريــده هاســاواري ،ســيدهفاطمه ســيدفاضلپور؛ (« ،)1382بررســي آگاهــي ،نگــرش و رفتارهــاي بهداشــتيدانشآمــوزان دختــر در مــورد دوران بلــوغ» ،مجلــۀ علمی -پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان ،دورۀ  ،12شــمارۀ .38-31 ،38
 عبداللهــی ،فاطمــه ،شــعبانخانی بیــژن و صغــری خانــی؛ (« ،)1383بررســی نیازهــای آموزشــی بهداشــت دوران بلوغ دختــران دانشآمــوز راهنمایــی اســتان مازندران» ،مجلۀ دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران.۶۳-۵۶ ،)۴۳( ۱۴ ،
 محمــدی ،طالــب ،محمــود علمــی و افتخــار کریمــی؛ (« ،)1390بررســی نگرش مادران نســبت به بلــوغ دختران» ،فصلنامۀ پرســتاریو مامایــی ایران ،شــمارۀ  18و .19
 محمدی ،علیاکبر و زهره کیانی؛ ( ،)1390بهداشت زنان ،شیراز :نوید. نجفــی ،فاطمــه ،ســمانه مظفــری و ســجاد میرزایــی؛ (« ،)1391بررســی آگاهی و نگــرش دانشآمــوزان دختر پایۀ ســوم راهنمایی دردورۀ هفدهم شماره  52و ( 53پاییز و زمستان )1395

ترويجي-فصلنامهعلمي

... اثربخشی آموزش مسائل مربوط به دورۀ بلوغ بر

62

.۲۸-۲۲ ،۸۱  شــمارۀ،۲۱  ج، مجلۀ دانشــگاه علوم پزشــکی گیــان،»زمینــۀ بهداشــت دوران بلوغ

ب)انگلیسی

- Castellino N, Bellone S, Rapa A, Vercellotti A, Binotti M, Petri A, Bona G.(2005 (Puberty
onset in Northern Italy: a random sampling of 3597 Italian children. J Endocrinol Invest.
Jul-Aug;94-589:)7(28
- Hourton, A. (2008), Mini review: the neuroendocrine regulation of puberty: is the time
ripe for a systems biology approach? Endocrinology Mar; 74-1166:)3(147.
- Shama, M. and Gopta, E. (2013) Secondary sexual characteristics and menses in young
girls seen in office practice: a study from the Pediatric Research in Office Settings network.
Pediatrics , 12-505:)4(99.
- Titelman C. (1999), Factors influencing food choices of adolescents: findings from focusgroup discussions with adolescents. Journal of the American Dietetic Association; 929:)8(99.

)1395  (پاییز و زمستان53  و52 دورۀ هفدهم شماره

