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چکیده
ایــن مطالعــه، یــک مطالعــۀ نیمه آزمایشــی اســت کــه بــا هــدف بررســی اثربخشــی آموزش مســائل مربــوط بــه دورۀ 
بلــوغ بــر میــزان آگاهــی دانش آمــوزان دختــر دورۀ متوســطۀ اول شــهر ایــام انجــام شــد. طــرح بــه کار رفتــه در 
ــۀ پیگیــری دو ماهــه  ــا گــروه گــواه و گــروه آزمایــش و مرحل ایــن پژوهــش، طــرح پیش آزمــون- پس آزمــون ب
بــود. جامعــۀ آمــاری پژوهــش نیــز شــامل دانش آمــوزان دختــر مقطــع متوســطۀ شهرســتان ایــام در دبیرســتان های 
دخترانــۀ شــاهد آل یاســین و والیــت در ســال تحصیلــی 94- 95 بــود کــه از طریــق نمونه گیــری در دســترس از بیــن 
دبیرســتان های ســطح شــهر ایــام انتخــاب شــد. اطاعــات از طریــق پرسشــنامۀ اســتاندارد »میــزان آگاهــی از مســائل 
و مشــکات بلــوغ« )شــیرزادی و همــکاران، 1391( و برنامــۀ مداخله گــر آگاهــی از بلــوغ جمــع آوری شــد. یافته هــا 
نشــان می دهــد کــه تفــاوت میــزان آگاهــی دانش آمــوزان دختــر مقطــع متوســطۀ شــهر ایــام در زمینــۀ بلــوغ، قبــل 
 F=8/038 معنــادار اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، چــون مقــدار p > 0/01 و بعــد از آمــوزش از لحــاظ آمــاری در ســطح
محاسبه شــده در درجــۀ آزادی 1 و 118 از مقــدار جــدول بیشــتر می باشــد، بیــن میــزان آگاهــی دانش آمــوزان دختــر 
مقطــع متوســطۀ شــهر ایــام در زمینــۀ بلــوغ، قبــل و بعــد از آمــوزش، تفــاوت معنــاداری وجــود دارد. نتایج همچنین 
نشــان می دهــد کــه علی رغــم تمایــل اکثریــت دختــران بــه دانــش بلــوغ، آگاهــی و عملکــرد آنــان در مــورد بلــوغ 
و رعایــت نــکات بهداشــتی، ضعیــف بــوده اســت. یافته هــا همچنیــن حاکــی از آن اســت کــه در آمــوزش مســائل و 
مشــکات مربــوط بــه دورۀ بلــوغ بــه دختــران نبایــد تنهــا به مســائل فیزیکی بلــوغ اکتفــا کرد؛ بلکــه توجه به مســائل 

روانشــناختی آنهــا می توانــد بســیار مؤثرتــر واقــع شــود.
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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 تحصیل کــرده هســتند؛ بــا ایــن حــال، وظیفــۀ آنهــا در 
ــای  ــش ها و نگرانی ه ــت دارد. پرس ــری، اهمی ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــوغ بی ــان در دوران بل ــال نوجوان قب
مربــوط بــه دوران بلــوغ و نیــز تمایــات جنســی در بیــن نوجوانــان بســیار شــایع اســت؛ علی رغــم اهمیــت 
ــا پزشــک یــا مشــاور خــود،  ایــن موضــوع، اکثــر دختــران نوجــوان و حتــی مــادران آنهــا در گفتگــو ب
مشــکل دارنــد؛ در مقابــل نیــز بیشــتر مشــاوران و پزشــکان هنــگام بحــث در مــورد موضوعــات جنســی بــا 
بیمــاران خــود احســاس راحتــی نمی کننــد. 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؛ دوره ای اســت کــه در آن بلــوغ روانــی، اجتماعــی و فیزیکــی اتفــاق 
می افتــد؛ بــه همیــن دلیــل، ایــن دوره در نوجوانــان بســیار حائــز اهمیــت اســت و نقطــه عطــف آن، شــروع بلــوغ 
می باشــد؛ در واقــع، بلــوغ، مرحلــه ای بحرانــی از زندگــی اســت کــه زیرســاخت و پایــه و اســاس بزرگســالی 
ــق و  ــای ناموف ــی، ازدواج ه ــای عفون ــی، بیماری ه ــکات روان ــیاری از مش ــاید بس ــود و ش ــوب می ش محس
حاملگی هــای خطرنــاک از پیامدهــای عــدم کنتــرل صحیــح ایــن دوره در نوجوانــان باشــد. بــا توجــه بــه ایــن 
واقعیــت کــه نوجوانــان، پــدران و مــادران فــردا هســتند، پرداختن به مســائل بهداشــتی آنهــا )بخصــوص در دورۀ 
بلــوغ( هــم بــرای خــود آنهــا و هــم بــرای خانواده هــا، 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 می شــود. 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 می دهــد. 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 می کوشــد تــا بــه ایــن ســؤال جــواب دهــد کــه تــا چــه انــدازه آمــوزش بــر 
آگاهــی دانش آمــوزان دختــر دورۀ متوســطۀ اول شــهر ایــام در مــورد بلــوغ تأثیرگــذار اســت؛ همچنیــن ایــن 
پژوهــش قصــد دارد مانــدگاری تأثیــر آموزش مراقبت هــای 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 پژوهش هــای رضاپور الکانــی )1381( و شــریعتی شــریفی)1378(، 
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جامعــۀ آمــاری مــادر را بــه عنــوان مهمتریــن و چــه بســا تنهــا منبــع دریافــت اطاعــات اعــام داشــته اند؛ بنابراین 
می طلبــد کــه تأثیــر آمــوزش، فراتــر از راهنمایی هــای خانوادگــی مــورد بررســی و تحلیل قــرار گیــرد؛ به همین 
ــا تأثیــر آمــوزش توســط مربــی را در کیفیــت آگاهــی دانش آمــوزان  جهــت، پژوهــش حاضــر می کوشــد ت
ــای  ــودن یافته ه ــت ب ــورت مثب ــد. در ص ــرار ده ــش ق ــورد پژوه ــام م ــهر ای ــطۀ اول ش ــدارس متوس ــر م دخت
پژوهشــی، می تــوان تدویــن یــک برنامــۀ آموزشــی جامع بــرای ارتقــای آگاهی از مســائل مربــوط بــه دورۀ بلوغ 
دختــران را پیشــنهاد نمــود؛ عــاوه بــر ایــن، بخشــی از پژوهش هــای انجام شــده، همچــون پژوهــش بهاری شــرق 
)1392( صرفــاً دختــران نابینــا را مــد نظــر داشــته ؛ در صورتــی کــه پژوهــش حاضــر، جامعــۀ آمــاری خــود را از 
بیــن دانش آمــوزان عــادی انتخــاب کــرده اســت تــا امــکان تعمیم بیشــتری وجود داشــته باشــد. عــاوه بر مــوارد 
مذکــور و بــا توجــه بــه ویژگی هــای خــاص قومــی، اجتماعــی و مذهبــی شــهروندان ایامــی، تاکنــون هیــچ 
پژوهشــی در اســتان بــه موضــوع مــورد بررســی نپرداختــه اســت و بررســی ایــن موضــوع در اســتان می توانــد بــه 

مقایســۀ مســائل اجتماعــی اســتان بــا ســایر بخش هــای کشــور نیــز منجــر شــود.

پیشینۀ تحقیق
پیشینۀ داخلی تحقیق

محققــان و پژوهشــگران ایرانــی متعــددی بلــوغ را بــرای تحقیــق خــود برگزیده انــد. صدقــی ثابــت و همــکاران 
)1382( مطالعــه ای بــا عنــوان »بررســي آگاهــي، نگــرش و رفتارهــاي بهداشــتي دانش آمــوزان دختــر در مــورد 
دوران بلــوغ« انجــام داده انــد کــه نتایــج آن، بیانگــر ایــن بــود کــه کــه65/3 درصــد نمونه هــا از آگاهــي متوســط 
و 16/3 درصــد آنهــا از نگــرش مثبــت برخــوردار بــوده و 54/1 درصــد از آنــان نیــز رفتارهــاي بهداشــتي ضعیفی 
داشــته اند. ایــن پژوهــش مدعــی اســت کــه تهیــۀ برنامــۀ آموزشــي مناســب بــه منظــور افزایــش آگاهــي، ایجــاد 
نگــرش مثبــت و ارتقــاي رفتارهــاي بهداشــتي در مــورد دوران بلــوغ بــراي دانش آمــوزان دختــر کــه مــادران 
آینــده محســوب مي شــوند، باعــث بهبــود رفتارهــاي بهداشــتي آنــان و در نهایــت افزایــش ســطح بهداشــت 

عمومــي در جامعــه مي گــردد.
عبداللهــی و همــکاران )1383( مطالعــه ای بــا عنــوان »بررســی نیازهــای آموزشــی بهداشــت دوران بلــوغ 
دختــران دانش آمــوز راهنمایــی اســتان مازنــدران« انجــام دادنــد کــه در آن، میانگیــن ســنی و ســن قاعدگــِی 
نمونه هــای مــورد پژوهــش بــه ترتیــب 13/33 و 12/25 ســال و ســطح ســواد والدیــن اکثــر نمونه هــا )35 درصــد( 
پاییــن بــود. نتایــج تحقیــق آنــان نشــان داد کــه 5/8 درصــد دختــران، معنی کامــل بلوغ را رشــد کامل جســمی - 
روانــی و پدیــدۀ قاعدگــی می دانســتند. آگاهــی 33/4 درصــد 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. علی رغــم اینکــه اکثــر آنهــا )73/3 درصــد( نســبت بــه قاعدگــی نگــرش خوبــی 
داشــته اند؛ امــا عملکــرد روانــی آنهــا )67/8 درصــد( نســبت بــه آن ضعیــف بــوده اســت؛ همچنیــن 62 درصد از 
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آنهــا اولیــن قاعدگــی خــود را بــا مادرانشــان در میــان گذاشــته اند 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 علی رغــم تمایــل اکثریــت دختــران 
بــه دانــش بلــوغ، آگاهــی و عملکــرد آنــان در مــورد بلــوغ و رعایــت نــکات بهداشــتی، ضعیــف بــوده اســت و 
مؤثرتریــن و مطمئن تریــن کانــال انتقــال اطاعــات در ایــن زمینــه نیــز مادران هســتند. نکتــۀ مهم دیگر آن اســت 
کــه دانســته ها نبایــد محــدود بــه مکانیســم های بلــوغ و قاعدگــی باشــد؛ بلکــه بایــد بــه فهــم عمیق تــر نوجوانــان 
از تغییــر فیزیکــی و روانــی بلــوغ و ارتبــاط آن بــا مســائل جنســی، تولیــد مثــل و بهداشــت ازدواج بــا توجــه بــه 

تفاوت  هــای فرهنگــی، اجتماعــی و ســنی کمــک کنــد.
ــا عنــوان »بررســی آگاهــی و نگــرش دانش آمــوزان دختــر پایــۀ  نجفــی و همــکاران )1391( مطالعــه ای ب
ســوم راهنمایــی در زمینــۀ بهداشــت دوران بلــوغ« انجــام دادنــد. اکثــر واحدهــای مــورد پژوهــش )55/2 درصد( 
نگــرش مثبتــی نســبت بــه دوران بلــوغ داشــتند. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بیــن میــزان تحصیات مــادِر 
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 

 .)P>0/05( در زمینــۀ بهداشــت دوران بلــوغ، ارتبــاط معنــادار آمــاری وجــود دارد
زارع و همــکاران )1384( مطالعــه ای بــا عنــوان »تأثیــر آموزش مســائل بهداشــت بلــوغ برآگاهــی، نگرش و 
عملکــرد دختــران 12-14 ســاله« 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، اطاعــات دختــران در مورد بهداشــت 
بلــوغ، ناچیــز و بــا باورهــای نادرســت همــراه بــود و آمــوزش، این اطاعــات را اصــاح کرد؛ همچنین، بررســی 
ــواده  ــق خان ــران، از طری ــه دخت ــر آمــوزش و انتقــال آگاهــی ب انجام شــده نشــان داد کــه روش مناســب و مؤث
ــا  ــتقبال خانواده ه ــورد اس ــکار، م ــن راه ــت. ای ــتی اس ــای بهداش ــتفاده از رابط ه ــا اس ــادران، ب ــوص م و بخص
قــرار گرفــت و 85% دختــران بــر اســتفاده ایــن روش تأکیــد کردنــد. بــر اســاس نیازســنجی انجام شــده، متــون 
آموزشــی مناســب دختــران گــروه ســنی 10-14 ســاله تدویــن شــد. نتایــج نیــز نشــان داد کــه موانع و مشــکات 
فرهنگــی موجــود پیرامــون آمــوزش بهداشــت بــاروری را می تــوان بــا رعایــت فرهنــگ و باورهــای مردمــی بــه 
حداقــل رســاند و بــه صــورت موفقیت آمیــز منتقــل کــرد. بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده، شــروع آمــوزش 
از ســن پایین تــر )9-10 ســالگی( در دختــران و گســترش آن بــه دختــران گــروه ســنی باالتــر و نیــز بــا راهــکار 

مناســب، بــرای نوجوانــان پســر پیشــنهاد می شــود.
خلیلــی و بختیــاری )1393( مطالعــه ای بــا عنــوان »نگرشــي روانشــناختي بــه بلــوغ دختــران« انجــام دادنــد. 
ـ تربیتي  مطابــق نتایــج ایــن پژوهــش، مناســب ترین شــیوه هاي مواجهــه بــا بحــران ایــن دوره، رویکــرد فرهنگــي 

ــه خانواده هــا اســت. ــۀ آموزش هــاي غیررســمي ب و ارائ

اثربخشی آموزش مسائل مربوط به دورۀ بلوغ بر ...
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شــریفی و همــکاران )1392( مطالعــه ای بــا عنــوان »بررســي الگــوي بلــوغ در دختــران شــهر اهــواز« انجــام 
دادنــد. میانگیــن ســن مرحلــۀ دوم تکامــل پســتان و موهــاي عانــه بــه ترتیــب 9/52 و 9/86 ســالگي بــود. از کل 
دانش آمــوزان مــورد مطالعــه، 566 نفــر 33/69 درصــد منــارک را تجربــه کــرده بودنــد کــه میانگیــن ســن آنهــا 
11.86 ســالگي بــود. از میــان 1680 دانش آمــوز، 1619 نفــر 96/4 درصــد بلــوغ طبیعــي، 15 نفــر 6/1 درصــد 
بلــوغ زودرس و 2 نفــر 2/1 درصــد  بلــوغ دیــررس داشــتند. نتایــج، نشــان دهندۀ شــروع تکامــل بلــوغ در ســن 
پایین تــري نســبت بــه مطالعــات انجام شــده در ایــران و جهــان بــود؛ لــذا مطالعــۀ حاضــر مي توانــد  بــه عنــوان 

اطاعــات پایــه، بــراي آنالیزهــاي آینــده و مقایســه هاي بین المللــي مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
انوشــه و همــکاران )1382( مطالعــه ای بــا عنــوان »بررســي مقدماتــي آمــوزش بلــوغ در دختــران نوجــوان« 
انجــام دادنــد. ایــن پژوهــش بــه منظــور بررســي چگونگــي آمــوزش مســائل مربــوط بــه دورۀ بلــوغ در دختــران 
ــان بهداشــت در  ــادران و مربی ــران نوجــوان، م ــت در دخت نوجــوان انجــام شــده اســت. وجــود شــرم و خجال
فراینــد آمــوزش مســائل مربــوط بــه ایــن دوره، کوتاهــي مــادران و مربیــان بهداشــت در آمــاده کــردن دختــران 
و آمــوزش مســائل و مشــکات مربــوط بــه دورۀ بلــوغ بــه آنهــا، آگاهــي انــدک و درک و شــناخت ناکافــي 
دختــران، مــادران و مربیــان از پدیــدۀ بلــوغ و نبــود برنامــۀ آمــوزش مســائل مربــوط بــه دورۀ بلــوغ، بــه عنــوان 
متغیرهــاي مهــم شــناخته شــد. در ایــن پژوهــش، وجود شــرم در دختــران نوجــوان، مــادران و مربیان بهداشــت و 
نیــز ناآگاهــي مــادران و مربیــان بهداشــت از تغییــرات بدنــي و روانــي دوران بلوغ و نبــود برنامۀ مناســب آموزش 
مســائل مربــوط بــه دورۀ بلــوغ مطــرح شــد کــه بــراي تعمیــم یافته هــا بــه بررســي هاي جامع تــري نیــاز اســت.

پیشینۀ خارجی تحقیق
هورتــون )2008( در مطالعــه ای بــا عنــوان »میــزان آگاهــی دختــران آفریقایــی از شــروع قاعدگــی و عائــم آن« 
بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه هرچــه آمادگــی قبلی آنهــا بیشــتر باشــد در قبــال این تغییــر، موضــع مثبت تری 

ــت.  خواهند داش
کاســتلینو و همــکاران )2005( در مطالعــه ای 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 پدیــده ای فیزیولــوژی می دانســتند؛ امــا کســانی کــه آمادگــی و آگاهــی الزم را نداشــتند آن را 

حادثــه ای وحشــت آور و ترســناک تلقــی کرده انــد. 
ــدارهای  ــورد هش ــر در م ــان دخت ــدگاه نوجوان ــوان »دی ــت عن ــه ای تح ــن )1999( )2014( در مطالع تیتلم
فیزیکــی شــروع قاعدگــی« بــا روش مصاحبــۀ عمیــق بــا 22 دختــر 14 تــا 18 ســاله از نژادهای مختلف، نشــان داد 
دخترانــی کــه از قبــل بــرای مواجهــه بــا ایــن تغییر فیزیکــی، آگاهی پیــدا کــرده بودند ایــن تغییر را بهتــر پذیرفته 

ــته اند.  ــری داش ــاس مطلوب ت و احس
شــاما و گوپتــا )2013( در مطالعــه ای بــا عنــوان »الگــوی قاعدگــی در دبیرســتان های دخترانــه در آفریقــا« 
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بــا بررســی میــزان آگاهــی، نگــرش و عملکــرد دختــران، نشــان دادنــد کــه 40 درصــد آنهــا، از ســامت بلــوغ و 
قاعدگــی بــه انــدازۀ کافــی آگاهــی ندارنــد و 84 درصــد 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 66/3 درصــد درســت نبــود. بررســي های بــه عمــل آمــده بیانگــر ایــن واقعیــت هســتند کــه اکثــر دختــران، 

دارای آگاهــی ناکافــی، نگرش هــای 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 
ــر مقطــع  ــوزان دخت ــزان آگاهــی دانش آم ــر می ــوزش ب ــه اثربخشــی آم ــوغ، توجــه خــود را ب و ســال بل
متوســطۀ اول در شــهر ایــام معطــوف داشــته اســت و امیــد اســت کــه بتوانــد ســهمی در افزایــش یافته هــا 

در ایــن حــوزه داشــته باشــد. 

روش تحقیق
پژوهــش حاضــر یــک مطالعــۀ نیمه آزمایشــی اســت کــه طــرح بــه کار رفتــه در آن، پیش آزمــون- پس آزمــون 
بــا گــروه گــواه و گــروه آزمایــش و مرحلۀ پیگیــری دو ماهه اســت. روش جمــع آوری اطاعــات، کتابخانه ای و 
میدانــی بــود؛ چنانکــه مباحــث مربوط به پیشــینه بــه صــورت کتابخانــه ای و اجرای پژوهــش به صــورت میدانی 
و بــا توزیــع پرسشــنامه صــورت گرفــت. جامعــۀ آمــاری پژوهــش نیــز شــامل کل دانش آمــوزان دختــر مقطــع 
متوســطۀ شهرســتان ایــام در دبیرســتان های دخترانــۀ شــاهد آل یاســین و والیت در ســال تحصیلــی 95- 94 بود 
کــه از طریــق نمونه گیــری در دســترس از بیــن دبیرســتان های ســطح شــهر ایــام انتخــاب شــد. برای گــردآوری 
داده هــا نیــز از ابــزار پرسشــنامۀ اســتاندارد »میــزان آگاهــی از مســائل و مشــکات بلوغ« )شــیرزادی و همــکاران، 

1391( اســتفاده گردید.

برنامۀ مداخله گر
ــه از جملــه آثــار شــیرزادی و همــکاران )1390(،  ــه منظــور تهیــۀ برنامــۀ مداخله گــر، چندیــن کتــاب و مقال ب
ــدی و  ــروزی )1388( و محم ــان زاده و فی ــی )1390(، رمض ــدی و کیان ــکاران )1383(، محم ــی و هم عبدالله
همــکاران )1390( در خصــوص دانســتنی های 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 خاصه 
و مناســب بــا ســن دانش آمــوزان در قالــب پاورپوینــت و بروشــور در کاس هــای آموزشــی ارائــه شــد. در ایــن 
آمــوزش، ســعی بــر آن بــود کــه گویه هــای پرسشــنامه از ســربخش های آموزشــی باشــد؛ بدیــن منظــور ایــن 
برنامــۀ مداخله گــر بــه دنبــال افزایــش میــزان آگاهــی دانش آمــوزان 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 

اثربخشی آموزش مسائل مربوط به دورۀ بلوغ بر ...
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بروشــورهای رنگــی و جــذاب، مفاهیمــی چــون: بلــوغ، اهمیــت شــناخت بلوغ و مســائل پیرامــون آن، بلــوغ در 
دختــران، آمــوزش در مــورد تخمک گــذاری، قاعدگــی، آمادگــی بــرای قاعدگــی و شــروع انجــام کارهــای 
مناســب بــا وضعیــت دختــران در دوران قاعدگــی توضیــح داده شــد؛ عــاوه بــر آمــوزش توســط مربــی، بحــث 
ــا امــکان مشــارکت همــۀ دانش آمــوزان را  ــه اجــرا درآمــد ت ــوان روش تدریــس در کاس ب ــه عن گروهــی ب
فراهــم نمایــد. بــرای ســنجش اعتبــار برنامــۀ آمــوزش از دیــدگاه صاحب نظــران بهــره گرفتــه شــد و اصاحات، 

بــا نظــر آنــان لحــاظ گردیــد. 

یافته ها
در آغــاز بررســي ها و تحلیل هــای آمــاری، پژوهشــگران بــر آن شــدند کــه بــا اجــرای آزمــون از نرمال بــودن 

داده هــا اطمنیــان حاصــل نمایند. 
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 ؛ثلَؽ پشداختِ ؿَدّبٕ خؼوبًٖ ثلَؽ ٍ آگبّٖ اص ػولىشد ثْتش دس دٍساى  ثْذاؿتٖ دٍساى ثلَؽ، آگبّٖ اص ًـبًِ
ثلَؽ، اّو٘ت ؿٌبخت ثلَؽ ٍ هؼبئل پ٘شاهَى  :چَى هفبّ٘وٖ ،ّوچٌ٘ي ثب اػتفبدُ اص ثشٍؿَسّبٕ سًگٖ ٍ خزاة

گزاسٕ، لبػذگٖ، آهبدگٖ ثشإ لبػذگٖ ٍ ؿشٍع اًدبم وبسّبٕ  آى، ثلَؽ دس دختشاى، آهَصؽ دس هَسد تخوه
ِ ػالٍُ ثش آهَصؽ تَػي هشثٖ، ثمث گشٍّٖ ث ؛ؿذ هٌبػت ثب ٍهؼ٘ت دختشاى دس دٍساى لبػذگٖ تَه٘ح دادُ

فشاّن ًوبٗذ. ثشإ ػٌدؾ  سا اىآهَص داًؾ ٔػٌَاى سٍؽ تذسٗغ دس والع ثِ اخشا دسآهذ تب اهىبى هـبسوت ّو
 . گشدٗذثب ًظش آًبى لمبٍ  ،ٍ اكالحبتؿذ ًظشاى ثْشُ گشفتِ  اص دٗذگبُ كبحت ثشًبهٔ آهَصؽاػتجبس 

 
 ّب ٗبفتِ

اًوٌ٘بى  ّب دادُثَدى  پظٍّـگشاى ثش آى ؿذًذ وِ ثب اخشإ آصهَى اص ًشهبل ٕ،ّبٕ آهبس ٍ تمل٘ل ّب ثشسػٖدس آغبص 
 حبكل ًوبٌٗذ. 

 
 ّبٕ هَرد هطبلعٍِ پ٘گ٘زٕ بِ تفک٘ک گزٍُ آسهَى پس، آسهَى پ٘صًزهبل بَدى ًوزات آسهَى  .(1)ضوبرٓ جذٍل 

 k-s sig هتغ٘ز

 268/0 002/1 آصهَى پ٘ؾ
 161/0 122/1 آصهَى پغ

 181/0 096/1 پ٘گ٘شٕ

 
 دسكذ  05/0چَى ه٘ضاى خٌبٕ هتغ٘شّبٕ هختلف پظٍّؾ ثضسگتش اص  ،1ؿوبسٓ ثب تَخِ ثِ خشٍخٖ خذٍل 

(Sig>0/05 )ّوچٌ٘ي ؛ سػ٘ذ تأٗ٘ذثِ هتغ٘شّبٕ هختلف  ًشهبل ثَدى ؿذ ٍ سد ّبًجَدى دادُ فشم ًشهبل؛ اػت
تفبٍت  ،آصهَى پ٘ؾگشٍُ وٌتشل دس  ٍ گشٍُ آصهبٗؾوٌٌذگبى دس دٍ  اًوٌ٘بى حبكل ؿَد وِ ث٘ي ؿشوتالصم ثَد 

 ٔوِ لجل اص اخشإ ثشًبه دّذ هًٖـبى  2 ؿوبسٓ دػت آهذُ دس خذٍلِ اًالػبت ث هؼٌبداسٕ ٍخَد ًذاسد.
دس ث٘ي گشٍُ  صهٌ٘ٔ ثلَؽؿْش اٗالم دس  ٔاى دختش همٌغ هتَػٌآهَص داًؾتفبٍت ه٘ضاى آگبّٖ  ،آهَصؿٖگش  هذاخلِ

دسخٔ ؿذُ دس  همبػجِ F;2/160چَى همذاس  ثٌبثشاٗي ؛داس ً٘ؼتبگشٍُ وٌتشل اص لمبٍ آهبسٕ هؼٌ آصهبٗؾ ٍ
دس ّش دٍ گشٍُ دس اثتذإ آهَصاى دختش ذ، ث٘ي ه٘ضاى آگبّٖ داًؾثبؿ هٖووتش اص همذاس خذٍل  118ٍ  1 آصادٕ

بــا توجــه بــه خروجی جــدول شــمارۀ 1، چــون میزان خطــای متغیرهــای مختلف پژوهــش بزرگتــر از 0/05 
Sig>05/0( اســت؛ فــرض نرمال نبــودن داده هــا رد شــد و نرمــال بــودن متغیرهــای مختلــف بــه تأیید  درصــد  )
رســید؛ همچنیــن الزم بــود اطمینــان حاصــل شــود کــه بیــن شــرکت کنندگان در دو گــروه آزمایــش و گــروه 
کنتــرل در پیش آزمــون، تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد. اطاعــات به دســت آمــده در جدول شــمارۀ 2 نشــان 
می دهــد کــه قبــل از اجــرای برنامــۀ مداخله گــر آموزشــی، تفــاوت میــزان آگاهــی دانش آمــوزان دختــر مقطــع 
متوســطۀ شــهر ایــام در زمینــۀ بلــوغ در بیــن گــروه آزمایــش و گــروه کنتــرل از لحــاظ آمــاری معنادار نیســت؛ 
بنابرایــن چــون مقــدار F=160/2 محاسبه شــده در درجــۀ آزادی 1 و 118 از مقــدار جــدول کمتــر می باشــد، بیــن 
میــزان آگاهــی دانش آمــوزان دختــر در هــر دو گــروه در ابتــدای پژوهــش تفــاوت معنــاداری وجــود نداشــته 
اســت. ایــن نتایــج، نشــان دهندۀ وجــود شــرایط مســاوی بیــن دو گــروه می باشــد؛ بــه همیــن دلیــل، تفــاوت بعــد 

از آمــوزش در بیــن گــروه می توانــد نتایــج قابــل قبول تــری را ارائــه دهــد.
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 ؛ذثبؿ هٍٖخَد ؿشاٗي هؼبٍٕ ث٘ي دٍ گشٍُ  ٓدٌّذ ًـبى ،ًتبٗحاٗي ٍخَد ًذاؿتِ اػت.  ٕهؼٌبداسپظٍّؾ تفبٍت 
 تشٕ سا اسائِ دّذ. ذ ًتبٗح لبثل لجَلتَاً هٖتفبٍت ثؼذ اص آهَصؽ دس ث٘ي گشٍُ  ،ثِ ّو٘ي دل٘ل

 
در ب٘ي گزٍُ  سهٌ٘ٔ بلَغضْز اٗالم در  ٔآهَساى دختز هقطغ هتَسطبزرسٖ تفبٍت ه٘شاى آگبّٖ داًص(. 2)ضوبرٓ  جذٍل

 گزٍُ کٌتزل ٍ آسهبٗص

 F sig هجذٍر ه٘بًگ٘ي df هجوَع جذٍرات هٌبغ تغ٘٘زات آهبرُ

 ه٘ضاى آگبّٖ
 ث٘ي گشٍُ

 دسٍى گشٍُ
 خٌب

267/83328 
267/395 
467/10614 

1 
1 

118 

267/83328 
267/395 
008/183 

326/455 
160/2 

001/0 
147/0 

 
 :بسٕ ثشإ اسصٗبثٖ آى اخشا ؿذآهٍ ػول٘بت گشدٗذ ِ اسائ ،، فشم رٗلاٍل اٗي پظٍّؾ ػؤالهتٌبػت ثب 

وٌتشل  ٍآصهبٗؾ  ّبٕ اى دختش همٌغ هتَػٌِ دس هَسد ثلَؽ دس ث٘ي گشٍُآهَص داًؾث٘ي ه٘ضاى آگبّٖ  :1ٔ فزض٘
 .تفبٍت هؼٌبداسٕ ٍخَد ًذاسد ،آصهَى پغدس 

 صهٌ٘ٔ ثلَؽدس همٌغ هتَػٌٔ ؿْش اٗالم اى دختش آهَص داًؾتفبٍت ه٘ضاى آگبّٖ  ،3ؿوبسٓ ٕ خذٍل ّب ٗبفتًِجك 
چَى ، ػجبست دٗگشثِ  ؛(p<05/0اػت ) هؼٌبداساص لمبٍ آهبسٕ  آصهَى پغوٌتشل دس  ٍآصهبٗؾ  ّبٕ دس ث٘ي گشٍُ

ث٘ي ه٘ضاى آگبّٖ  ،ذثبؿ هٖاص همذاس خذٍل ث٘ـتش  118ٍ  1 دسخٔ آصادٕؿذُ دس همبػجِ  F;4/578همذاس 
 ٔوٌتشل دس هشحل ٍآصهبٗؾ  ّبٕ دس ث٘ي گشٍُ صهٌ٘ٔ ثلَؽدس همٌغ هتَػٌٔ ؿْش اٗالم اى دختش آهَص داًؾ
  د.ؿَ هٖ تأٗ٘ذ H1سد ٍ فشم  H0ثٌبثشاٗي فشم  ؛ٕ ٍخَد داسدهؼٌبداستفبٍت  آصهَى پغ

 
در ب٘ي گزٍُ  سهٌ٘ٔ بلَغضْز اٗالم در  ٔآهَساى دختز هقطغ هتَسطبزرسٖ تفبٍت ه٘شاى آگبّٖ داًص .(3)ضوبرٓ  جذٍل

 آسهَى پسگزٍُ کٌتزل در  ٍآسهبٗص 

 F sig هجذٍر ه٘بًگ٘ي df هجوَع هجذٍرات غ٘٘زاتتهٌبغ  آهبرُ

 ه٘ضاى آگبّٖ
 ث٘ي گشٍُ

 دسٍى گشٍُ
 خٌب

150/115896 
750/633 
100/8029 

1 
1 

118 

150/115896 
750/633 
433/138 

202/837 
578/4 

001/0 
037/0 

سکینه آهون بر - فتح اهلل محمدیان
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ــرای  ــاری ب ــات آم ــد و عملی ــه گردی ــل، ارائ ــرض ذی ــش، ف ــن پژوه ــؤال اول ای ــا س ــب ب متناس
ــد: ــرا ش ــی آن اج ارزیاب

فرضیــۀ 1: بیــن میــزان آگاهــی دانش آمــوزان دختــر مقطــع متوســطه در مورد بلــوغ در بیــن گروه هــای آزمایش 
و کنتــرل در پس آزمــون، تفــاوت معنــاداری وجود نــدارد.

ــر مقطــع متوســطۀ شــهر  ــوزان دخت ــزان آگاهــی دانش آم ــاوت می ــق یافته هــای جــدول شــمارۀ 3، تف طب
ایــام در زمینــۀ بلــوغ در بیــن گروه هــای آزمایــش و کنتــرل در پس آزمــون از لحــاظ آمــاری معنــادار اســت 
)p > 0/05(؛ بــه عبــارت دیگــر، چــون مقــدار F=578/4 محاســبه شــده در درجــۀ آزادی 1 و 118 از مقــدار 
جــدول بیشــتر می باشــد، بیــن میــزان آگاهــی دانش آمــوزان دختــر مقطــع متوســطۀ شــهر ایــام در زمینــۀ بلــوغ 
در بیــن گروه هــای آزمایــش و کنتــرل در مرحلــۀ پس آزمــون تفــاوت معنــاداری وجــود دارد؛ بنابرایــن فــرض 

ــود.  ــد می ش ــرض H1 تأیی H0 رد و ف

9 

 

 ؛ذثبؿ هٍٖخَد ؿشاٗي هؼبٍٕ ث٘ي دٍ گشٍُ  ٓدٌّذ ًـبى ،ًتبٗحاٗي ٍخَد ًذاؿتِ اػت.  ٕهؼٌبداسپظٍّؾ تفبٍت 
 تشٕ سا اسائِ دّذ. ذ ًتبٗح لبثل لجَلتَاً هٖتفبٍت ثؼذ اص آهَصؽ دس ث٘ي گشٍُ  ،ثِ ّو٘ي دل٘ل

 
در ب٘ي گزٍُ  سهٌ٘ٔ بلَغضْز اٗالم در  ٔآهَساى دختز هقطغ هتَسطبزرسٖ تفبٍت ه٘شاى آگبّٖ داًص(. 2)ضوبرٓ  جذٍل

 گزٍُ کٌتزل ٍ آسهبٗص

 F sig هجذٍر ه٘بًگ٘ي df هجوَع جذٍرات هٌبغ تغ٘٘زات آهبرُ

 ه٘ضاى آگبّٖ
 ث٘ي گشٍُ

 دسٍى گشٍُ
 خٌب

267/83328 
267/395 
467/10614 

1 
1 

118 

267/83328 
267/395 
008/183 

326/455 
160/2 

001/0 
147/0 

 
 :بسٕ ثشإ اسصٗبثٖ آى اخشا ؿذآهٍ ػول٘بت گشدٗذ ِ اسائ ،، فشم رٗلاٍل اٗي پظٍّؾ ػؤالهتٌبػت ثب 

وٌتشل  ٍآصهبٗؾ  ّبٕ اى دختش همٌغ هتَػٌِ دس هَسد ثلَؽ دس ث٘ي گشٍُآهَص داًؾث٘ي ه٘ضاى آگبّٖ  :1ٔ فزض٘
 .تفبٍت هؼٌبداسٕ ٍخَد ًذاسد ،آصهَى پغدس 

 صهٌ٘ٔ ثلَؽدس همٌغ هتَػٌٔ ؿْش اٗالم اى دختش آهَص داًؾتفبٍت ه٘ضاى آگبّٖ  ،3ؿوبسٓ ٕ خذٍل ّب ٗبفتًِجك 
چَى ، ػجبست دٗگشثِ  ؛(p<05/0اػت ) هؼٌبداساص لمبٍ آهبسٕ  آصهَى پغوٌتشل دس  ٍآصهبٗؾ  ّبٕ دس ث٘ي گشٍُ

ث٘ي ه٘ضاى آگبّٖ  ،ذثبؿ هٖاص همذاس خذٍل ث٘ـتش  118ٍ  1 دسخٔ آصادٕؿذُ دس همبػجِ  F;4/578همذاس 
 ٔوٌتشل دس هشحل ٍآصهبٗؾ  ّبٕ دس ث٘ي گشٍُ صهٌ٘ٔ ثلَؽدس همٌغ هتَػٌٔ ؿْش اٗالم اى دختش آهَص داًؾ
  د.ؿَ هٖ تأٗ٘ذ H1سد ٍ فشم  H0ثٌبثشاٗي فشم  ؛ٕ ٍخَد داسدهؼٌبداستفبٍت  آصهَى پغ

 
در ب٘ي گزٍُ  سهٌ٘ٔ بلَغضْز اٗالم در  ٔآهَساى دختز هقطغ هتَسطبزرسٖ تفبٍت ه٘شاى آگبّٖ داًص .(3)ضوبرٓ  جذٍل

 آسهَى پسگزٍُ کٌتزل در  ٍآسهبٗص 

 F sig هجذٍر ه٘بًگ٘ي df هجوَع هجذٍرات غ٘٘زاتتهٌبغ  آهبرُ

 ه٘ضاى آگبّٖ
 ث٘ي گشٍُ

 دسٍى گشٍُ
 خٌب

150/115896 
750/633 
100/8029 

1 
1 

118 

150/115896 
750/633 
433/138 

202/837 
578/4 

001/0 
037/0 

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:

ــا  ــری ب ــوغ در دورۀ پیگی ــورد بل ــطه در م ــع متوس ــر مقط ــوزان دخت ــی دانش آم ــزان آگاه ــن می ــۀ 2: بی فرضی
ــدارد. ــود ن ــاداری وج ــاوت معن ــش، تف ــروه آزمای ــون در گ پس آزم

طبــق یافته هــای جــدول شــمارۀ 4، تفــاوت میــزان آگاهــی دانش آمــوزان دختــر مقطــع متوســطه در مــورد 
بلــوغ در دورۀ پیگیــری و پس آزمــون در گــروه آزمایــش از لحــاظ آمــاری معنــادار نیســت )p>0/05(؛ بــه 
عبــارت دیگــر، چــون مقــدار F=0/001 محاســبه شــده در درجــۀ آزادی 1 و 118 از مقــدار جــدول کمتر اســت؛ 
بیــن میــزان آگاهــی دانش آمــوزان دختــر مقطــع متوســطه در مــورد بلــوغ در دورۀ پیگیــری بــا پس آزمــون در 
گــروه آزمایــش، تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد؛ به عبــارت دیگــر، اطاعــات دریافت شــده در دورۀ آموزش 

از مانــدگاری مناســبی برخــوردار اســت و تأثیــر آمــوزش کمــاکان برقــرار می باشــد. 

اثربخشی آموزش مسائل مربوط به دورۀ بلوغ بر ...
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10 

 

 
هبًذگبسٕ اٗي اثش ثؼذ اص ٗه ٖ ٍ ثشًبهٔ آهَصؿ تأث٘شٍ ّذف دٍم پظٍّؾ وِ ًبظش ثش  ػؤالّوچٌ٘ي هتٌبػت ثب 

 دٍهبِّ ثَد، فشم دٍهٖ ؿىل گشفت: ٓدٍس

دس  آصهَى پغثب  دٍسٓ پ٘گ٘شٕاى دختش همٌغ هتَػٌِ دس هَسد ثلَؽ دس آهَص داًؾث٘ي ه٘ضاى آگبّٖ : 2 ٔفزض٘
 تفبٍت هؼٌبداسٕ ٍخَد ًذاسد. ،گشٍُ آصهبٗؾ

 ٓهمٌغ هتَػٌِ دس هَسد ثلَؽ دس دٍسآهَصاى دختش تفبٍت ه٘ضاى آگبّٖ داًؾ ،4 ؿوبسٓ ّبٕ خذٍلًجك ٗبفتِ
چَى همذاس ، ثِ ػجبست دٗگش ؛(p>05/0داس ً٘ؼت )بدس گشٍُ آصهبٗؾ اص لمبٍ آهبسٕ هؼٌ آصهَى پغ ٍپ٘گ٘شٕ 

001/0;F  آهَصاى  ث٘ي ه٘ضاى آگبّٖ داًؾ؛ اػتاص همذاس خذٍل ووتش  118ٍ  1 دسخٔ آصادٕهمبػجِ ؿذُ دس
داسٕ ٍخَد بتفبٍت هؼٌ ،دس گشٍُ آصهبٗؾ آصهَى پغثب  دٍسٓ پ٘گ٘شٕدختش همٌغ هتَػٌِ دس هَسد ثلَؽ دس 

 تأث٘شاص هبًذگبسٕ هٌبػجٖ ثشخَسداس اػت ٍ  دٍسٓ آهَصؽؿذُ دس  اًالػبت دسٗبفت ،ػجبست دٗگشِ ث ؛ًذاسد
  ذ.ثبؿ هٖآهَصؽ ووبوبى ثشلشاس 

 
 آسهَى پس ٍ دٍرٓ پ٘گ٘زٕآهَساى دختز هقطغ هتَسطِ در هَرد بلَغ در بزرسٖ تفبٍت ه٘شاى آگبّٖ داًص .(4)ضوبرٓ  جذٍل

 در گزٍُ آسهبٗص

 F sig هجذٍر ه٘بًگ٘ي df هجوَع هجذٍرات هٌبغ تغ٘٘زات آهبرُ

 ه٘ضاى آگبّٖ
 ث٘ي گشٍُ

 دسٍى گشٍُ
 خٌب

350/13387 
150/0 

500/8201 

1 
1 

118 

350/13387 
150/0 
405/141 

299/943 
001/0 

001/0 
974/0 

 
 
 گ٘زٕ بحث ٍ ًت٘جِ 

خَاى دس آگبّٖ دختشاى ًَ ٕٗذ وبساٖٗ آهَصؽ اص ًشٗك ثمث گشٍّٖ دس استمبؤه ،ٕ اٗي هٌبلؼِّب ٗبفتِتمل٘ل 
آگبّٖ دختشاى دس خلَف ػي ًج٘ؼٖ  ،ٕ هٌبلؼِّب ٗبفتِ. ثب تَخِ ثِ خلَف ثْذاؿت ثلَؽ خؼوٖ اػت

ثْذاؿت لجبع صٗش، وبّؾ دسد ، ػبدت هبّ٘بًِ، ًْبست گشفتي، تغزِٗ دس دٍساى ػبدت هبّ٘بًِ ٓثلَؽ، ًَل دٍس

بحث و نتیجه گیری
تحلیــل یافته هــاي ایــن مطالعــه، مؤیــد کارایــي آمــوزش از طریــق بحــث گروهــي در ارتقــای آگاهــي دختــران 
نوجــوان در خصــوص بهداشــت بلــوغ جســمي اســت. بــا توجــه بــه یافته هــاي مطالعــه، آگاهــي دختــران در 
خصــوص ســن طبیعــي بلــوغ، طــول دورۀ عــادت ماهیانــه، طهــارت گرفتــن، تغذیــه در دوران عــادت ماهیانــه، 
بهداشــت لبــاس زیــر، کاهــش درد عــادت ماهیانــه، کنتــرل جــوش صــورت، تعویــض نــوار بهداشــتي و ورزش 
و فعالیــت در دوران عــادت ماهیانــه، پاییــن بــود؛ بنابرایــن الزم اســت دختــران، آمــوزش الزم را در خصــوص 
دوران بلــوغ و مســائل خــاص ایــن دوران دریافــت کننــد تــا بــراي ورود بــه ایــن دوران، آمادگــي الزم را کســب 
نماینــد و در برابــر کســب اطاعــات از منابــع بــدون صاحیــت محافظــت شــوند. تقویــت خــود مراقبتــي زنــان 
بــرای ارتقــای ســامت، مــورد تأکیــد می باشــد و الزم اســت آمــوزش در مــورد قاعدگــي قبــل از اولیــن عــادت 
ماهیانــه شــروع شــود تــا دختــران از لحــاظ جســمي و روانــي آمــاده شــوند. با توجــه به اینکــه الگوهــا و نظریه ها، 
راهنمایــي بــراي فعالیت هــاي آمــوزش بهداشــت و ارتقــاي ســامت هســتند، اســتفاده از الگوهــاي خــاص نظیر 
ــي  ــه درک اضاف ــاز ب ــواردي کــه نی ــن م ــد در تبیی ــاد بهداشــتي در برنامه هــاي آموزشــي مي توان الگــوي اعتق
دارنــد، کمک کننــده باشــد. بــا توجــه بــه کاربــرد مؤثــر الگــوي اعتقــاد بهداشــتي در مطالعــات گوناگــون، در 
ایــن پژوهــش از ایــن الگــو بــراي اولیــن بــار در جهــت ارتقــاي بهداشــت در بلوغ جســمي دختران اســتفاده شــد 
کــه نتایــج آزمــون آمــاري نیــز مؤیــد تأثیــر آن بــر ارتقــاي بهداشــت بلــوغ جســمي آنهــا بــود. پــس از مداخلــۀ 
آموزشــي، حساســیت و شــدت درک افــراد در خصــوص بهداشــِت بلــوغ جســمي در مقایســه با قبــل از مداخله 

از لحــاظ آمــاري تغییــرات معنــاداري داشــت. 
نتایــج پژوهــش نشــان می دهــد کــه دختــران نوجــوان، نیازهاي مراقبتــي - بهداشــتي متعــددي دارنــد و باید 
در مــورد موضوعاتــي کــه خــاص آنهاســت، مــورد توجــه قرارگیرنــد. یکــي از نیازهــاي اساســي آنــان، ارتقــای 
ســطح دانــش و آگاهــي دربــارۀ بهداشــت بلــوغ و بــاروري، در چارچــوب اعتقــادات و فرهنــگ جامعــه اســت. 
بحــث گروهــي یکــي از روش هــاي مؤثــر آموزشــي اســت. در ایــن روش، عــاوه بــر کســب اطاعــات 
علمــي، تبــادل افــکار نیــز امکان پذیــر مي شــود. مهمتریــن مســئله در ایــن گروه هــا یادگیــري مشــارکتي اســت. 
محیــط خانــه، محیــط یادگیــري و یاددهــي از راههــاي مختلــف، به ویــژه تقلیــد اســت. فرزنــدان نیز که قســمت 
ــوادۀ خــود بخصــوص والدیــن الگــو  عمــده اي از عمــر خــود را در ایــن محیــط مي گذراننــد از اعضــاي خان

سکینه آهون بر - فتح اهلل محمدیان
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مي گیرنــد. علي رغــم تفاوت هــاي فرهنگــي در درون کشــورها و سراســر جهــان، علــوم جهانــي، بــه تأثیــر قابــل 
توجــه اولیــن عــادت ماهیانــه بــر زندگــي جنســي، بــاروري و بهداشــت زنــان اشــاره مي کنــد.

پیشنهادات پژوهش
- پیشــنهاد می شــود در پژوهش هــای دیگــر کــه بــه صــورت آزمایشــی انجــام می گیــرد یــک دورۀ پیگیــری، 

جهــت بررســی اثربخشــی دورۀ آموزشــی در نظــر گرفتــه شــود.
- در پژوهــش حاضــر تنهــا از یــک شــیوۀ مداخلــه ای اســتفاده شــد، پیشــنهاد می شــود در پژوهش هــای بعــدی، 

میــزان اثربخشــی ترکیبــی از روش هــا مــورد بررســی قــرار گیرد.
- بــا توجــه بــه اینکــه پژوهــش حاضــر بــر روی دانش آمــوزان دختــر دورۀ متوســطۀ اول شــهر ایــام صــورت 
گرفــت، پیشــنهاد می شــود کــه موضــوع ایــن پژوهــش بــر روی دیگــر دختــران نوجــوان در ســایر نقــاط کشــور 

نیــز انجــام گیرد.
- توصیــه می شــود در راســتای افزایــش ســطح آگاهــی دختــران نوجــوان، از برنامه هــای مداخلــه ای در مــدارس 
اســتفاده گــردد و ســعی شــود ایــن آموزش هــا بــرای والدیــن ایــن دختــران نیــز برگــزار شــود تــا بتواننــد در زمان 

بلــوغ فرزنــدان خــود، بــا آنهــا رفتار مناســب تری داشــته باشــند.
ــه دورۀ بلــوغ، پیشــنهاد می شــود کــه  ــه اثربخشــی برنامــۀ آمــوزش آگاهــی از مســائل مربــوط ب ــا توجــه ب - ب
آموزش هــا و تکنیک هــای آن در قالــب برنامه هــای ضــروری جهــت باالبــردن ســطح عملکــرد و بهــره وری 
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 می شــود مســئوالن و فعــاالن حــوزۀ ســامت روانــی، بــه نقــش آموزش هــا و مداخــات درمانــی در 
جهــت بهبــود عملکــرد تحصیلــی دختــران نوجــوان توجــه کننــد؛ زیــرا اســترس در دوران بلــوغ و رویارویــی با 

پدیده هــای آن می توانــد اثــرات جبران ناپذیــری را در دختــران بــه جــای بگــذارد.

محدودیت های پژوهش
محدودیــت جامعــۀ آمــاری و حجــم نمونــه، تعمیــم نتایــج تحقیــق را تا حــدودی محــدود می ســازد. هماهنگی 
ــود؛ بنابرایــن  ــه رو ب ــا مشــکات عدیــده ای روب ــا شــرکت کنندگان جهــت شــرکت در جلســات گروهــی ب ب
برخــی از جلســات بــا آن کیفیتــی کــه انتظــار می رفــت، برگــزار نمی شــد. نظــر بــه اینکــه ایــن پژوهش بــر روی 
دانش آمــوزان دختــر دورۀ متوســطۀ اول شــهر ایــام اجــرا شــده اســت؛ لــذا قابــل تعمیم به ســایر افراد نمی باشــد. 
بــرای تعمیم پذیــری و قابــل بررســی و مقایســه شــدن یافته هــای ایــن تحقیــق، الزم اســت پژوهش هایی مشــابه با 

ایــن پژوهــش نیــز در جوامــع دیگــر اجرا شــود. 
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بــا توجــه بــه ایــن نکتــه ابــزار مــورد اســتفاده جهــت جمــع آوری داده هــا پرسشــنامه بــود. پرسشــنامه نیــز 
ــد و ممکــن اســت  ــه آن پاســخ می دهن ــل خــود ب ــا تمای ــۀ خودگزارش دهــی دارد و شــرکت کنندگان ب جنب
در پاسخ هایشــان حالــت ســوگیری وجــود داشــته باشــد، بهتــر اســت قبــل و بعــد از اجــرای دورۀ آموزشــی از 
شــرکت کنندگان مصاحبــه ای نیــز بــه عمــل آیــد و در ارائــۀ یافته هــای پژوهــش مــورد توجــه قــرار گیــرد. بــه 
دلیــل محدودیــت زمانــی پژوهــش و وجــود مشــکات در همــکاری شــرکت کنندگان، پیگیــری نتایــج دورۀ 

آموزشــی در فرصــت کوتاهــی انجــام گرفــت.
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