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  چكيده 
  

ن يـ هـدف ا . نـده آنـان دارد  ي آيت سالمت بـارور يدر نها  در سالمت دختران وي بهداشت دوران بلوغ  نقش مهماد مختلف توجه به ابع:نه و هدف يزم
  .بود نماييرس راهارفتار دختران مد ايفاي نقش و کالسيک در زمينه بهداشت قاعدگي برآموزش ثير دو روش أمقايسه تمطالعه 

  
 دو در ايـن مطالعـه  . كنـد  بررسي مـي ،  با روش مصاحبه را ران دوره راهنمايي   دوران بلوغ دخت   ي آموزش يها ازي ن ،يتجرباين مطالعه    :يبررسروش  

ست يـ ، نگـرش و چـک ل  يپرسشنامه آگاه)  نفر۶۰هر مدرسه (آموزان اين مدارس  دانش  و شده صورت تصادفي انتخاب  ه  مدرسه راهنمايي دخترانه ب   
 شـده و  صـورت تـصادفي انتخـاب   ه سپس يكي از مدارس جهت انجام مداخالت آموزشـي بـ   . تكميل نمودند  رانه بهداشت دوران بلوغ     يعملکرد در زم  
 جلـسه   نفره، در گروه مداخله طي چهار۱۵آموزان به چهار زير گروه  بندي دانش پس از گروه . عنوان شاهد مورد بررسي قرار گرفت     ه  مدرسه ديگر ب  

از طريـق آمـوزش كالسـيك    آمـوزان    دانشدر مدرسه گروه شاهد به همان تعداد   .  مداخله انجام شد   پاسخ وسخنراني  پرسش و  ، شيوه ايفاي نقش   به
هـاي آمـاري تـي     آزمـون هـا بـا    ادهد.  شـد نتايج مداخلـه در دو گـروه بـا هـم مقايـسه      .آموزش در مورد بهداشت بلوغ را دريافت نمودند    ،  )سخنراني(

 .تحليل شدند تجزيه وآناليز کوواريانس  زوج و تست مستقل و ي ت،يدانشجوي
  
طـور  ه  نقـش بـ  يفاي اي روش آموزشياجرا بعد از مداخله و ، قبل وي در خصوص بهداشت قاعدگ ييعملکرد دختران راهنما   نگرش و   دانش، :ها افتهي

 ۲۵/۴ ±۱/۱۱پـس از مداخلـه     و۳۵/۲±۵۳/۱ نقشيفايمداخله در گروه ا از قبل ين نمره آگاهيانگيب که م ين ترت يبه ا . )p>۰۵/۰(افتيش  ي افزا يدار  ينمع
پـس از   و  ۰۴/۶±۳۴/۲ن نمـره عملکـرد قبـل از مداخلـه    يانگيـ م .بـود  ۹۶/۳±۲۷/۱پـس از مداخلـه     و۸۳/۲±۱/۳۳ن نمره نگرش قبل از مداخلـه    يانگيم. بود

 .)p<۰۵/۰( مشاهده نشديدار يک  اختالف معني که در گروه کالسيدر حال ، بود ۶۱/۸±۵۵/۱مداخله 
  
 در زمينـه بهداشـت   عملكرد دختران نگرش و  آگاهي ويداري نسبت به روش كالسيك در ارتقا    روش آموزش ايفاي نقش، برتري معني      :يريگ جهينت 

 . را نشان داديقاعدگ
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  زمينه بهداشت قاعدگير ايفاي نقش و کالسيک دآموزش  رثيأمقايسه ت

)٧٧شماره پي در پي (١٣٩٢ شهريورـ ٥ ـ شماره ١٨مجله ارمغان دانش ـ دوره   ٤١١

  مقدمه

 بـه   ينوجـوان  بهداشـت    ياز نظر سازمان جهان   

 در دختران . )۱(شود ي سال اطالق م   ۱۹ـ۱۰ يگروه سن 

، ي جـسم  يها يتحوالت و دگرگون   دوران سر آغاز  ن  يا

 است که بلـوغ در   ي بحران يا  دوره و ي و اجتماع  يروان

 ي برايا گر بلوغ دوره يبه عبارت د   .)۲(افتد يآن اتفاق م  

 و زمـان کـسب      يسال  به بزرگ  يانتقال از مرحله کودک   

  .)۳( است يقدرت بارور

 ۱۰ـ۱۹يــــنوجوانان گروه سن  ،۲۰۰۵در سال   

ن گـروه  يتر  بزرگت،ياز جمع درصد   ۲۰ با نسبت    ساله

 ۸۵کـه   ددادنـ  يل مي را در جهان تشک    ايت دن يجمع يسن

 ي در حـال توسـعه زنـدگ       يهـا  آنهـا در کـشور    درصد  

درصـد  ۲۲(ون نفـر  يـ ليم۱۵ ران حـدود  يدر ا  )۴(کنند يم

 .)۵(دارندقرار  ين گروه سنيادر  )تيجمع

سـالمت بلـوغ و خطـرات     مختلفشناخت ابعاد  

ل يشناخت دالز ين  ون دوراني در ايد کننده سالمتيتهد

ه يـ ارا ازمنـد ين  دورهنيـ رات خـاص ا  ييـ علل بروز تغ  و  

مــشکالت   ازيريشگيــ مناســب در جهــت پيراهکارهـا 

ز به  يآم تيموفق ت اسباب گذر  ينهار  د  و بودهنوجوانان  

، يز طرفـ  ا ).۶(ديـ نما ي را فـراهم مـ     يسال بزرگدوران  

سه با پـسران از  ياقن دوران در ميسالمت دختران در ا 

 بلــوغ يهــا يژگــيو . برخــوردار اســتيا ژهيــت ويــاهم

ن دوران و يـ  ا يروان ـ ي خاص جسم  طيدختران و شرا  

  وي دختـران در بـارور  ينقـش اساسـ  ر تـ  ه مهـم  از هم 

 ييسزاه بر يثأ آنان تي دوران زندگيد مثل، برتمام  يتول

  .)٦(دارد

ک  يـ  عنـوان ه  بـ ن بلـوغ يسـن   در يقاعدگ شروع

 .)٧(ف شـده اسـت    يتوصـ  دختـران  بلوغ مستقل داديرو

و   يدختـران بـا رشـد جـسم        در ين قاعـدگ  يشروع اول 

 ).۸(آنـان همـراه اسـت      يبارورو  ازدواج  ر  د يتوانمند

  ؛شــامل ، روزانــهيهــا تيــفعال توانــد ي مــيدرد قاعــدگ

 يهـا  تيـ  و فعال  يآموزش يي، کارآ ي اجتماع يها تيفعال

  .)۹(قرار دهدر يثأ را تحت ت دخترانيورزش

 بـا نـوع   ين قاعـدگ  ي اولـ  ي بـرا   دختران يآمادگ

 دارد  يارتبـاط خاصـ    اند کسب نموده  قبالً که   ياتيتجرب

آن دســته از دختــران کــه اطالعــات و  کــه يطــوره بــ

 نيا والدي، آموزگاران ي از کارکنان بهداشتييها هيتوص

در   را يمـشکالت قاعـدگ   ط و   يشـرا  ،انـد  افت نموده يدر

، انـد  ات را کسب ننمـوده ين تجربي که اييسه با آنها  يمقا

  . )١٠(رنديذپ يمبهتر 

 لي مـسا  يريـ نـه فراگ  يزمر  تواننـد د   يم مدارس

 يبلوغ از جمله موضـوع مهـم بهداشـت قاعـدگ            دوران

کـه    اسـت  ي ضـرور  نيبنابرا. ندينما فايا را ينقش مهم 

 بـا   بهداشت مـدارس   انيمرب ژهيو هب و معلمان ران،يمد

و  آشـنا شـده    يآموزشـ ر  ثمـؤ  و   آمـد ر  کـا  يها وهيش

آمــوزان   دانــش  ســالمتيارتقــار د کــه  راييهــا روش

 موجبـات  قيـ طر نيـ ا و از  رنـد ياسـت بـه کـار گ      ر  ثؤم

 ).۱۱(آورند را فراهم آموزان  دانشسالمت يارتقا

 يبارور بهداشت نهيزمر  شده دمطالعات انجام

که نحـوه     دهد يدختران نشان م   خصوصه  ب نوجوانان

 ي سنتيها وهيبه ش  معموالً يآموزش يها برنامه ياجرا

 يهـا   وهين شـ  يـ کـه ا   يطـور ه  ب،  ده است بو آمدرکانا و



  انفريبا محامد و همكار

)٧٧شماره پي در پي (١٣٩٢ شهريورـ ٥ ـ شماره ١٨مجله ارمغان دانش ـ دوره   ٤١٢

ــ ــد يآموزش ــپو فاق ــوده يياي ــال   ب ــشارکت فع و از م

  . )١٢ و١٣(استفاده نشده است آموزان دانش

ک يـ انتخـاب    ،يآموزشـ  يهـا   برنامه ياجرار  د

ن اقـدامات در    يتـر  مهـم   از يکيمناسب   يآموزش روش

 ديـ با يآموزشـ  روش .اسـت  يآموزشـ  يطراح انيجر

  باشـد يموضـوع   آن ان کننده يب يعنيمتناسب با هدف    

 در حـال حاضـر روش       .شـود  اد گرفته ياست  ر  قرا که

آمـوزان    به دانـش   يل بهداشت يآموزش مسا متداول در   

  آمـوزش مناسـب و     يتوان بـرا   ياما م ،   است يسخنران

زان يـ نيز استفاده کـرد تـا م     گري د يها از روش ؤثرتر  م

ن ي ا ي برتر الزم به ذكر است كه     .ابديش  ي افزا يريادگي

 نـه يزمر   د آمـوزان  دانـش  آموزش يراب ها وع آموزش ن

 . )۱۵(نبوده است مشخص يبهداشت قاعدگ

 اسـت  آموزشـي  هـاي  روش از يكي نقش ايفاي

 ارتبـاطي  هاي مهارت آموزش براي گستردهر  طو به كه

 موقعيت در را خود فرد روش اين در .شود مي استفاده

 ررفتـا  است الزم كه گونه آن و دهد مي قرارر  نظ مورد

 ها موقعيت با برخورد چگونگي او ترتيب اين به. كند مي

. آمـوزد  مي را خاص شرايط اين در موجود مشكالت و

 مصاحبه هاي مهارت آموزشي روش اين از استفاده با

 حقيقـي  شرايط در فراگير و شده تقويت محوري ربيما

 تفكـر،  عنـصر  چهـار  نقـش  ايفـاي  رد. گيـرد  مـي  قـرار 

 ايـن  و هـستند  درگيـر  عملكـرد و   بـصيرت  احساسات،

 رد نقـش  ايفـاي  تأثير فزايشا باعث هم كنار در عوامل

 نقـش،  ايفـاي  بـازنگري  با. دنشو مي ارتباطات آموزش

 بـر  نقـشي،  ايفـاي  هـر  در كه روند مي فرو فكر به افراد

 بـه  مرحلـه ن  ايـ . افتـد  مي اتفاقي چه آن موقعيت اساس

 بـا  زيـرا  ،اسـت  مؤثر آموزش در نمايش اجراي اندازه

 و تجزيـه  ذهـن  در را خود عملكرد ريفراگ كردن، حثب

 كـه  هايي موقعيت ساير با را آن ارتباط و كند مي تحليل

ــدا اســت داشــته عمــل در ــد مــي پي ــيفراگ .كن ــه يران  ك

 گرفتـه  رافـ  قشن ايفاي روش به را ارتباطي هاي مهارت

 ،رتكــرا بــراي ســودمند روشــي را روش ايــن بودنــد،

 دادن قرار و ها نقش دندا جلوه واقعي و بحث مشاهده،

ــش ــا نق ــتاي رد ه ــاير راس ــه س ــاي برنام ــي ه  آموزش

 ).۱۶(دانستند مي

دو روش   ريثأتـ سه  يبا هدف مقا  حاضر  مطالعه  

 بـه  يآموزش بهداشت قاعدگ  ک در يکالس و  نقش يفايا

  . شدانجام  آموزان دختر دانش

  
   يبررسروش 

اسـت کـه    يتجربـ  پـژوهش ک ي حاضر مطالعه

 ييمدارس دخترانه دوره راهنمـا   در  آن   ييمراحل اجرا 

 از مـدارس  يکـ يابتدا در ؛ شرح اجرا شده اين   اسوج ب ي

ق مــصاحبه  يــاســوج از طريدخترانــه شــهر  ييراهنمــا

 دوران   يآموزشـ  يازهـا ين ،آمـوزان   با دانش  يحضور

 تحليل نتـايج و  تجزيه و  پس از.مشخص شد  آنان بلوغ

پرسـشنامه   مـشكالت شـايع بهداشـت قاعـدگي،       تعيين  

عملكـرد   نگـرش و   جهت تعيـين آگـاهي،      ساخته، محقق

پايـايي   روايي و  محققين تهيه شده و    ة به وسيل  دختران

ــشنامه از طريــق نظــر   خــواهي از متخصــصين   پرس

انجـام مطالعـه     و بهداشت باروري  آموزش بهداشت و  

پـس   تعيين شـد و   )  نفر از دانش آموزان    ۱۵در  (پايلوت
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ــالحات  ــام اص ــو   الزم از انج ــلي م ــه اص  رددر مطالع

  .استفاده قر ار گرفت

 بـه  اسوجير  شهدو مدرسه در     در مرحله بعد،   

ن يـ ا از يکـ يآموزان  دانش .شدند انتخاب يتصادفر  طو

) آمـوزان مدرسـه   كل دانش( نفر۶۰مدرسه به تعداد     دو

آمـوزان   دانـش  نقـش و     يفـا يبـه روش ا    آموزش يبرا

كــل دانـش آمــوزان  (  نفـر ۶۰بـه تعــداد   گــريمدرسـه د 

ــرا) مدرســه انتخــاب ک يبــه روش کالســ وزشآمــ يب

  . شدند

عبارت بـود از     افراد در مطالعه    ط شرکت   يشرا

 يهـا   بـه شـرکت در  برنامـه      يمنـد   عالقـه  ،قاعده شدن 

زمـان بـا      هـم  ،نيوالـد نامـه از     تي و اخذ رضا   يآموزش

ان  ي از دانــشجودو گـروه  ن مراحــل از کـار، يـ  اياجـرا 

 مدت  ن برنامه به  يمند به ا   عالقهبهداشت خانواده   رشته  

 بـه وسـيله   کي و کالسـ  نقـش يفاير وش ا به  ده جلسه   

براي اجـراي مداخلـه    .  داده شدند  آموزش پژوهشگران

 از اداره آمـوزش و پـرورش        مدارس انتخاب شده،   در

قبـل از انجـام   . مجوز الزم اخذ شـد ،  ياسوجشهرستان  

پرسـشنامه     دانـشجويان،  هبـه وسـيل   آموزشي   مداخله

 دو مدرسـه   رد در  عملکـ  ستي و نگرش و چک  ل      يآگاه

ک يـ  پـس از    .تكميل شـد  زمان    هم طوره  ب مورد مطالعه 

 اجـرا  ريـ ب زيـ  بـه ترت يا  مداخلـه يبرنامه آموزشهفته  

   ؛شد

دو مدرسه مورد مطالعه بـه عنـوان          از يکيدر  

.  نقش اجـرا شـد     يفايگروه مداخله، آموزش به روش ا     

 نفـره   ۱۵آمـوزان مدرسـه بـه چهـار گـروه            ه دانش يکل

 هـر گـروه از   يک مـاه، بـرا  يـ  مـدت  در .م شـدند يتقـس 

 يفـا ي بـه روش ا    يآموزان، چهار جلـسه آموزشـ      دانش

نه  ي جلسه اول در زم    ؛موضوعات شامل . نقش اجرا شد  

 از يکـ يعنـوان  ه  بـ يت دوران بلوغ و نقش قاعـدگ    ياهم

دختـران و نحـوه برخـورد     يم مهم دوران بلـوغ در       عال

نــه يزم در جلــسه دوم، موضــوع ن مــسئلهيــآنــان بــا ا

موضــوع  ،يدوران قاعــدگ در يت بهداشــت فـرد يـ رعا

ــسه ــهيزم در  ســومجل ــاهم ن ــت تغذي ــتفاده از ه و ي اس

نـه  يدار و موضـوع جلـسه چهـارم در زم         آهـن  يها غذا

بـه اسـتراحت     ازيـ  و ن  ي معمـول  يهـا  استفاده از مسکن  

 بـه   يآموزشـ  جلسههر  . سبک بود  يها  و ورزش  يکاف

 کـه  اسـت الزم به ذکـر  . ديطول انجامه قه بي دق۴۵مدت  

 نقـش  يفايبه ا يجلسه آموزشقه از وقت هر    يست دق يب

االت ئو بــه پرســش و پاســخ بــه ســيقـه بعــد ي دق۲۵و 

خـصوص موضـوع اختـصاص داده      در   آمـوزان  دانش

  .شد

ــه در د ــر يمدرس ــگ ــرل ه ب ــروه كنت ــوان گ ، عن

  .اجرا شد ) روش سخنراني  (کي کالس به روش آموزش  

 ۱۵(چهـار گـروه   ر د)  نفـر  ۶۰(آمـوزان    اد کل دانش  تعد

ب ين ترتي به ا. شرکت نمودند ي در برنامه آموزش   )هنفر

 و در چهـار جلـسه و هـر          ک ماه يگروه به مدت     که هر 

) يسـخنران ( کيقه به روش کالس   يدق ۴۵جلسه به مدت    

 يه مطالـب و محتـوا     يـ  کل .تحت آمـوزش قـرار گرفتنـد      

 نقـش بـود بـا    يفـا يهمانند جلسات روش ا  جلسه چهار

  .دش اجرا يخنرانج سين تفاوت که به روش رايا

ک مـاه بــراي هـر دو گـروه مــورد    يـ ان يـ در پا

ــايا(مطالعــه  پرســشنامه مجــدداً) کي نقــش و کالســيف

ست عملکـرد    يـ  چک ل  ضمناً .شدل  ينگرش تکم  آگاهي و 
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 برنامـه مداخلـه    يدو گروه مذكور يك ماه پس از اجرا       

 ران،ي بــا نظــارت مــديدهــ صــورت خــود گــزارش بــه

پـس از   ها ل شد و دادهي تکم يقاتيم تحق يآموزگاران و ت  

  . ددنشل يه و تحلياستخراج، تجز

هـا از پرسـشنامه محقـق         داده يآور  گـرد  يبرا

پرسـشنامه شـامل    . ست اسـتفاده شـد  يـ ل ساخته و چک  

واالت ئ، سـ  )السـئو ۱۰(کيسه بخش، سئواالت دموگراف   

و ) والئ سـ  ۱۰(واالت نگـرش    ئسـ  و) والئ س ۱۰(يآگاه

 .رد بـود  عملکـ  نـه ي سـوال در زم    ۱۲ست شـامل    يل چک

 پرسشنامه با اسـتفاده از مقـاالت        ي محتو يعلماعتبار  

قـات انجـام شـده       ي تحق يها  پرسشنامه ي و بررس  يعلم

 چند تـن از  به وسيله يو پس از بررسدر سطح کشور   

 اصــالح  و ييآمــوزش بهداشــت و مامــا نيمتخصــص

 يــــاد علم ــــــــاعتم. )۱۲ـ۱۴(د قرار گرفت  ييأمورد ت 

آزمون مجدد صورت گرفت  وشق ريپرسشنامه از طر 

آمـوزان بـه     نفـر از دانـش  ۱۵ب کـه تعـداد     يـ ن ترت يبه ا 

ج يک هفته با  پرسشنامه آزمون شدند کـه نتـا          يفاصله  

ــل از آن  ــيله  حاص ــه وس ــاتب ــوق بررســ ياس  و  يد ف

. اصالحات الزم در پرسـشنامه اعمـال شـد        رات و   يتغي

  . به دست آمد ۸۳/۰ برابر با يب همبستگيضر

ــا داده  ــعيه ــتفاده از   يورآ  جم ــا اس ــده ب  ش

، ي دانـشجوي  اي آمـاري تـي    ه  وآزمون SPSSافزار نرم

تحليـل   جزيـه و تکوواريـانس    آناليز زوج و  ،مستقل يت

  .شدند

  

  

    ها افتهي

ن سـن  يانگيـ دسـت آمـده م    ه  ج بـ  يبر اساس نتا  

ــروه روش ا دانــــش ــوزان در گــ ــايآمــ ــشيفــ                      نقــ

ــال و۱۸/۱±۰۷/۱۳ ــ   ســ ــروه روش کالســ                کيدر گــ

 . سال بود۰۲/۱±۵/۱۲

نمـره قبـل و بعـد از         نيانگيـ اخـتالف م   سهيمقا

، نگـرش و    ي آگـاه  يهـا  در شـاخص   يآموزشـ  مداخله

 ۱در جدول  ينه بهداشت قاعدگيدختران در زم عملکرد

 هــاي پــژوهش  بيــانگر يافتــه .نــشان داده شــده اســت

، يآگاه(  مورد نظر  يها  در شاخص  يدار يش معن يافزا

  ).p>۰۵/۰(بود)عملکرد   ونگرش

ــاي  مقايـــسه آمـــوزش بـــه روش ثير وتـــأ هـ

 عملكـرد   نگـرش و   بـر آگـاهي،    ايفاي نقش  سخنراني و 

هـايي   آموزان مورد مطالعـه بـا توجـه بـه متغيـر            دانش

 در پايـه تحـصيلي    گـروه مداخلـه و     معـدل،   سن، ؛نظير

 اين نتايج نـشان داد  .آورده شده است   ٢جدول شماره   

ه  بـ يبهداشـت قاعـدگ    نـه ير زم  د يکه مداخلـه آموزشـ    

 زان آگـاهي، يـ  ميدار ي نقش  به طـور معنـ     يفايروش ا 

نـه بهداشـت    يدر زم  آمـوزان را   دانش نگرش و عملکرد  

بـا   شيزان افزا ين م يا. )p>۰۵/۰(دي بهبود بخش  يقاعدگ

ل،  يدر زمـان تحـص     آموزان حذف اثر سن، معدل دانش    

 مـورد مطالعـه    يها گروه آموزان و   دانش يليه تحص يپا

  .است ودهب
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)٧٧شماره پي در پي (١٣٩٢ شهريورـ ٥ ـ شماره ١٨مجله ارمغان دانش ـ دوره   ٤١٥

مداخله و  بهداشت قاعدگي در دو گروه نمرات آگاهي، نگرش و عملکرد رفتار دختران در زمينه و انحراف معيار ميانگينسه ي مقا:۱جدول
  کالسيک قبل و بعد از مداخله

  

  بعد از مداخله  قبل از مداخله  متغير
      آگاهي؛

  ۲۵/۴ ± ۱۱/۱  ۳۵/۲±۵۳/۱  گروه  ايفاي نقش 
  ۹۷/۱  ±  ۴۵/۱  ۹۰/۱   ±  ۳۵/۱   گروه کالسيک 

  p  ۰۰۱/۰< p<۰۵/۰  داري  سطح معني
       ؛نگرش

  ۹۶/۳ ± ۲۷/۱  ۸۳/۲±۳۳/۱  گروه  ايفاي نقش 
  ۲ /۷۵±۳۸/۱  ۲ /۵۰±۵۴/۱   گروه کالسيک 

  p ۰۰۱/۰< p <۰۵/۰  داري سطح معني
       ؛عملکرد

  ۶۱/۸±۵۵/۱  ۰۴/۶±۳۴/۲  گروه  ايفاي نقش 
  ۲۸/۶±۴۰/۲  ۴۰/۵±۸۱/۲   گروه کالسيک 

  p  ۰۰۱/۰< p <۰۵/۰  داري سطح معني
  

عملكرد دختران شركت كننده در برنامه آموزشي بهداشت  نگرش و ثير آموزش بر آگاهي،أآناليز كوواريانس مربوط به ت :۲جدول شماره 
  قاعدگي

  متغير   حيطه
  

 يدار يسطح معن Fشاخص   ميانگين مجذور  درجه آزادي

  ٨٤٤/٠  ٠٣٩/٠  ٠٨/٠  ۱  سن
  ٠٠١/٠  ١٧/١١  ١٣/٢٣  ١  معدل

  ٠٠٠/٠  ١٨/٣٢  ٦١/٦٦  ١  نوع آموزش 
  ٠٠٢/٠  ٧٩/٦  ٠٦/١٤  ٢  ي تحصيلپايه

  ؛آگاهي
  
  
  

  -  -  ٠٦/٢ ٩٩  خطا
  ٣٦١/٠  ٨٤١/٠  ٧٩/١  ١  سن

  ٤٦٢/٠  ٥٤٥/٠  ١٦/١  ١  معدل
  ٠١٤/٠  ٣٢/٦  ٥١/١٣  ١  نوع آموزش

  ٠٣٧/٠  ٣٩/٣  ٢٥/٧  ٢  ي تحصيلپايه

  ؛نگرش
  
  
  

  -  -  ١٣/٢  ٩٩  خطا
  ٠١٩/٠  ٦٨/٥  ٦/٣٠  ١  سن

  ٧٧٣/٠  ٠٨٤/٠  ٤٥/٠  ١  معدل
  ٠٠٠/٠  ٠١/١٦  ٢٥/٨٦  ١  نوع آموزش

  ؛عملكرد
  
  

  -  -  ٣٧/٥  ١٠٢  خطا
  

    بحث

خطـرات    وشناخت ابعاد مختلف سـالمت بلـوغ   

ل  يز شناخت دالين ن دوران ويار  ديد کننده سالمتيتهد

ه  يـ  اراازمنـد ين  دورهنيـ رات خـاص ا  ييـ و علل بروز تغ   

مــشکالت    ازيريشگيــ مناســب در جهــت پيارهـا راهک

ز بـه   يآم تيگذر موفق  ت اسباب ينها در  و بودهنوجوانان  

هـدف ايـن    .)۶(ديـ نما ي را فـراهم مـ     يسال دوران بزرگ 

ايفـاي نقـش و     آموزش  ثير دو روش    أتمطالعه مقايسه   

رفتـار دختـران     کالسيک در زمينه بهداشت قاعدگي بر     

  . بودرس راهنماييامد
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 يفـا يا روش کـه  داد نـشان  العـه مط نيـ ا جينتا

 دوران در دختـران  عملکـرد  در يترثرؤم ييکارآ نقش

 واقـع  در .داردمقايسه بـا روش سـخنراني    در   يقاعدگ

 شـدن  فراهم نقش يفايا بودن ثرؤم ،مهم ليدال از يکي

  آمـوزان  دانـش  شتريـ ب مـشارکت  يبرا مناسب فرصت

ــفراگ کيکالســ روش در کــه چــرا. باشــد يمــ  در راني

 بـه  مـشارکت  امکـان  و رنـد يگ يمـ  قـرار  نفعالا موضع

  ).۱۷(ستين فراهم آنان يبرا گسترده صورت

که در نپـال انجـام شـد، نـشان      اي نتايج مطالعه 

داد کـه دانـش و عملکــرد دختـران در حيطـه بهداشــت     

بـه   در ايـن زمينـه       دبايـ   لذا مـي   ،مطلوب نيست  قاعدگي

ــيله ــانواده وس ــان، خ ــ   معلم ــوزش دهن ــا و آم ــان  ده گ

که   طوريه   ب ،شودآموزشي اجرا    هاي ي برنامه بهداشت

دگي دچـار تـصورات   عـ دختران در زمينـه بهداشـت قا      

  ).  ۱۸(نادرست نشوند

 اتيعمل دنيد با مخاطبان نقش يفايا روش در 

 برقـرار  يعـاطف  ارتباط ،نقش کنندگان اجرادر   يشينما

 را يشيـ نما اتيـ عمل يخاصـ  جـان يه کيـ  با و کنند يم

 احـــساس يواقعـــ صـــحنه رد را خـــود و ننـــديب يمــ 

 بيـشتر  ريثأتـ  شيافـزا  ليدال گريد از .)۱۹و ۲۰(کنند يم

 نيــا در رانيــفراگ تيرضــا زانيــم نقــش يفــايا روش

ــا. هاســت روش ــه جينت ــيم مطالع ــاران و ک  )۲۰۰۳(همک

 شـرکت  در نقـش  يفايا قيطر از آموزش که داد نشان

 خـود  نيـ ا کـه  نمـوده  يدرونـ  تيرضـا  جاديا کنندگان

مطالعات نـشان    .)۲۱(شود يم يرياگفر  شيافزا موجب

دختران به خاطر شـرم    دريدهد که موضوع قاعدگ  يم

ک موضـوع  نگـران      يـ عنوان  ه  آنان ب  ي اجتماع يايح و

نـشان داد  حاضـر  ج مطالعه ينتا). ۲۲(کننده مطرح است 

 نقـش موجـب      يفايا ي آموزش يها وهيش كه استفاده از  

 شده يطه بهداشت قاعدگي عملکرد دختران در حيارتقا

 دختـران    ييايـ ح حجب و  گونه چي که بدون ه   يطور به

ن دوره   يـ در ا  خـود    يرفتـار بهداشـت    يدر جهت ارتقـا   

  . كنند اقدام مي

در هند نيز نـشان     ) ٢٠٠٧( دونگره نتايج مطالعه 

 در آموزش بهداشت بـه  يا کرد مداخلهيرويه که اراداد  

 موجـب  يت بهداشـت قاعـدگ   يرينـه مـد   يدختران در زم  

در دانش و عملکرد دختران خواهـد        يوجهقابل ت ر  ييتغ

 بـودن و  ثرترؤعلـل مهـم مـ    مطالعات مختلف،  ).٢٣(شد

  کـه انـد   گونه بيان كردهاين برتري روش ايفاي نقش را   

 راحـت  و يتجربـ  جالب، را نقش يفايا روش مخاطبان

 را نقــش يفـا يا روش از اســتفادهکننـد و   يمــ يابيـ ارز

 روش از تـر  دهنـده  اديـ  و ارزشـمندتر  زتر،يانگ جانيه

ــران بــاداننــد يمــ يســخنران  اتيــعملجــان ي ه و فراگي

                        ننـــد و خـــود يب يخـــود را مـــ يکالســـ هـــم يشيـــنما

   ).۲۴ ـ۲۷ و۲۰ (کنند يم  احساسيرا در صحنه واقع

  

   يريگ جهينت

ــده تجرب  ــت عم ــعل ــاي ــدگيات ناخوش   يند قاع

 مناســب بهداشــت يز نقــصان رفتارهــايــدختــران و ن

ــان عــدم وجــود يقاعــدگ ــا آمــوزش  در آن  دوران يه

 يهـا  ر بخش ي سا يگر همکار ياز طرف د  .  است يقاعدگ

ز  يـ  ن ي رسـم  يهـا  آمـوزش  و بخش  ها ، رسانه يبهداشت

 کـــم رنـــگ ينـــه آمـــوزش بهداشـــت قاعـــدگيدر زم

ژوهش موارد زيـر   براين محققين اين پ    بنا ).۲۸(باشد يم
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را در جهت بهبود رفتارهاي بهداشت قاعدگي در سطح     

مـدارس دخترانــه بــويژه درمقطــع راهنمــايي پيــشنهاد  

هاي آموزش بهداشـت در مـدارس        در روش  ؛نمايند مي

ثرتر آموزشي از جمله ؤهاي م روش اولويت بر كيد وأت

مربيان بهداشتي  .روش آموزشي ايفاي نقش قرار گيرد

ــ ــژهه ب ــصان   وي ــدارس از متخص ــان بهداشــت م مربي

آشـنا بـه     يا كارشـناس بهداشـت مـدارس و        كاردان و 

ــاي م روش ــوند ؤه ــاب ش ــوزش انتخ ــديران و .ثرآم  م

ــدارس در دوره  ــان م ــدمت،   معلم ــمن خ ــاي ض ــا  ه ب

با توجـه   .ثر آموزش بهداشت آشنا شوندؤهاي م  شيوه

كـه پديـده قاعـدگي غالبـا در سـنين راهنمـايي              به ايـن  

هاي بهداشت مدارس مسايل   در برنامه  شود، شروع مي 

  .   قرار گيرندمشكالت اين گروه سني در اولويت و

  

  تشکر  تقدير و

ــن  ــهاي ــرح  مقال ــل ط ــاتحاص ــصوب يتحقيق  م

 ي ياسوج بود که بـا حمايـت مـال   يدانشگاه علوم پزشک  

 . دانشگاه انجام شديمعاونت تحقيقات و فناور
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Abstract 

Background & aim: Awareness about the different aspects of health during puberty plays an important role 
in the health of girls and finally on their health future pregnancy. The aim of the present study was to to 
compare the effect of role playing and classical training methods in the the improvement of puberty health 
among secondary school girls in Yasouj City, Iran.  
 
Methods:  In this study, the educational need during puberty school girls in the interview was determined. The 
two schools girls were randomly selected (students any school-60). Next, a knowledge and attitude 
questionnaire and a behavior checklist related to the main puberty health problems were completed.  Then 
one of the schools randomly was selected as educational interventions schools and other were studied as 
controls. After grouping the students into four groups of 15, intervention were conducted in four sessions 
including:  role-play, question and answer, and lecture. In the control group, all number of school students 
received training on puberty health through a classical education (lectures). The results were subsequently 
compared. Data were analyzed by Student t-test; paired t-test, and analysis of variance.  
 
Results: The results of this study showed that the level of knowledge, attitude and behavior related to health 
matters during puberty showed significant improvement in the girls before and after implementation of 
educational intervention through role play (p<0.05).Thus, the mean score in group role play before intervention 
was 2.35±1.53 and after was 3.96±1.27 , The mean performance score before intervention 6.04±2.34 and 
after was, 8.61±1.55, respectively, while in classical group differences were not statistically significant              
(p<0.05)  
 
 
Conclusion: In comparison with the classical method of health education, teaching through role play 
significantly improved the level of knowledge, attitude and practice related to puberty health among adolescent 
girls. 
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