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هاي مختلف تغيير نگرش منفي نسبت به قاعدگي در  تأثير آموزش شيوه
  آموزان دختر دوره راهنمايي شهر اصفهان دانش

  
  حميدرضا عريضي ،٭پروين بهادران

  
  

  چكيده
سازگاري اجتماعي و  نگرش و طرز تلقي يك دختر نسبت به قاعدگي خود در ايفاي نقش مادري و :مقدمه

آموزش والدين (مقايسه سه روش آموزشي  ،هدف از انجام اين پژوهش. زايي داردزناشويي آينده وي تأثير بس
نوجوان، آموزش نوجوانان با استفاده از جزوه آموزشي و آموزش نوجوانان با استفاده از بحث و گفتگو با 

  .دبوبراي تغيير نگرش منفي نسبت به قاعدگي ) آنان
ساله مدارس  14تا  12آموز دختر  دانش 256ه بر روي اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي است ك :ها روش

دو مدرسه از نواحي مختلف  ،آموزشي هبراي آموزش هر شيو. انجام شد 1383 راهنمايي شهر اصفهان در سال
آزمون بعد از آموزش انجام  آزمون قبل و يك پس يك پيش. ندپرورش بطور تصادفي انتخاب شد آموزش و
از . داد ميرا مورد سنجش قرار آنان نگرش  ،اي نقطه 5با مقياس ليكرت ، اي نهگزي 40 اي پرسشنامه گرفت كه
استفاده  SPSSها در نرم افزار  وابسته و تحليل واريانس و كوواريانس براي تجزيه وتحليل داده tهاي  آزمون

  .شد
و گفتگو با  هاي آموزشي بحث آموزان در شيوه آزمون نگرش دانش آزمون و پس ميانگين نمرات پيش :نتايج

داري داشت ولي در شيوه آموزشي ارائه جزوه آموزشي اختالف  نوجوانان و آموزش والدين اختالف معني
ها تأثير  در مقايسه سه روش آموزشي، روش بحث و گفتگو با نوجوانان نسبت به ساير روش. دار نبود معني

  .بيشتري داشت
ترين و شيوه  هاي بحث و گفتگو مناسب روش ،قاعدگي آموزان نسبت به براي اصالح نگرش دانش :گيري نتيجه

آموزان به  آموزش والدين نيز مفيد است، ولي روش آموزشي جزوه كه بطور معمول در سيستم آموزشي دانش
  .دارد كارآيي كمتري ،شود كار گرفته مي

  

  .آموز نگرش، آموزش والدين، قاعدگي، دانش :كليدي هاي واژه
  .33تا  27): 2(6؛ 1385ستان پاييز و زم/ م پزشكي مجله ايراني آموزش در علو

  
  
  مقدمه 

                                           
، دانشكده پرستاري و ، گروه مامايي)مربي( پروين بهادران .آدرس مكاتبه ٭

  .مامايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، خيابان هزارجريب، اصفهان

                                                                   
E-mail: bahadoran@nm.mui.ac.ir 

شناسي دانشكده علوم تربيتي،  دكتر حميدرضا عريضي، استاديار گروه روان
  .دانشگاه اصفهان
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 ،شـناختي دوران بلـوغ   تغييرات جسمي، جنسي و روان
براي نوجوان بسـيار تـازگي داشـته و گـاه او را غـافلگير      

هايي بـراي   نمايد و در بسياري از موارد موجب نگراني مي
  .)1(شود او مي

سـازگاري  قاعدگي معنايي بيش از يك ، براي يك دختر
قاعدگي نماد بلـوغ جنسـي و موقعيـت    . دارد فيزيولوژيكي

از آنجا كـه واكـنش   ). 2(آينده يك دختر به عنوان زن است
اي تعميم پيدا  يك دختر به قاعدگي ممكن است به امور گسترده

). 3(باشـد  تـا جـاي ممكـن مطلـوب    بايـد  او  هكند، تجارب اولي
جانــب هــاي تربيتـي مفيــدي كـه از    هــا و توصـيه  آمـوزش 

والدين و افراد آگاه در اين زمينـه در دسـترس نوجوانـان    
تواند در پيدايش نگرش و واكنش مطلوب  مي ،گيرد قرار مي

  ).4(نسبت به اولين قاعدگي مؤثر باشد
داراي ، شـوند  دختراني كه زودتـر يـا ديرتـر بـالغ مـي     

 .باشـند  ي با قاعدگي خـود مـي  ضاحساس دوگانه و گاه متعار
در نگرش به قاعدگي آنها اين اسـت كـه   جنبه عاطفه مثبت 

يك زن واقعي هستند و توليد مثـل كـرده و    ،از اين به بعد
جنبـه   ،امـا از طـرف ديگـر   . سازند ميراث خود را ابدي مي

مانند شرم، حيا و احساسـات   ،عاطفي منفي نسبت به بلوغ
در ايــن دوران را نــاآرامي نيــز وجــود دارد كــه دختــران 

بسـتگي زيـادي    ،نسبت به بلوغ نگرش منفي. آشوبند برمي
 ،به نگرش مـادران نوجـوان نسـبت بـه آن دارد، بنـابراين     

آموزش والدين براي اصالح نگرش نسبت به بلـوغ امـري   
  ).5(ضروري است

مـادران،   خصوصـاً  ،آموزش دختران از جانب والـدين 
بـه نظـر   . هاي بسيار مهم تغيير نگرش اسـت  يكي از روش

ر اين فرض متكي باشد كه رسد آموزش خانواده بايد ب مي
مادران زماني را در هفته به دختـران خـويش اختصـاص    
ــاعدت     ــوغ مس ــكالت دوران بل ــل مش ــد و او را در ح دهن

مشاركت پدران در آموزش فرزنـدان خـويش در   ). 6(كنند
مواجهه با مشكالت دوران بلـوغ نيـز نبايـد ناديـده گرفتـه      

                                                                   
اصالح  16/5/85، در تاريخ به دفتر مجله رسيده 4/2/84اين مقاله در تارخ 
  .پذيرش گرديده است 24/5/85شده و در تاريخ 

 ترهاي رشد كـودك بيشـ   در زمينه ،شود، ولي در هر حال
آمـوزش والـدين    ،بنابراين). 7(شود تأكيد مي بر نقش مادر

به خصوص بلوغ دختران،  ،در مورد مسائل بلوغ فرزندان
تائيدكننـده در  و مثبـت   ينقشـ  انپـدر حتـي  و  اهميت دارد

پژوهشـي نشـان داد   ). 8(دنـ فرايند رشد بلوغ دختـران دار 
 انـد، در  دختراني كه ديدگاه مثبتي به قاعدگي خود نداشـته 

پـس از   و هداراي مشكالت بيشتري بود المت رواني نيزس
يك دوره آموزش خانواده و تغيير نگـرش نمـره آنهـا در    

نتـايج تحقيقـي   ). 9(بهبـود يافتـه بـود    ،ابعاد سالمت رواني
مريكايي نسبت به زنان ژاپني در كمـك  آنشان داده، زنان 

داراي  به فرزنـدان خـود بـراي برخـورد بـا مسـائل بلـوغ       
تري هستند، زيـرا اوقـات فراغـت خـويش را     شايستگي كم

هـاي   گذرانند و بيشتر درگير نقـش  كمتر با فرزندانشان مي
  .)10(شغلي خويش هستند

هاي مورد استفاده ديگر بـراي تغييـر نگـرش،     از روش
آمـوزان بـا جـزوه آموزشـي يـا خودآمـوز        آموزش دانش

بـراي اينكـه يـك     ،كليـه مطالـب الزم   ،در ايـن روش . باشـد  مي
ر به يك يا چند هدف آموزشي بطور مستقل از فرادهنده فراگي

اي،  شود و با اسـتفاده از چنـين مجموعـه    دست يابد، ارائه مي
عهـده  ه خـود بـ   تواند قسمت مهمي از آمـوزش را،  فراگير مي

موجـب   ،باشد ميباالبردن آگاهي كه زيربناي نگرش . گيرد
  ).11(شدگرايش نگرش منفي به نگرش مثبت خواهد 

جزوه توانست نمره نگرش نوجوانان به  ،اي عهدر مطال
هاي تغييـر   از ديگر روش ).9(تغييرات بلوغ را افزايش دهد

نگرش، روش تلقيح اجتماعي يـا مقاومـت در برابـر فشـار     
از طريق شـكل ضـعيف    ،در اين روش). 12(اجتماعي است

كه نگرش مقاومي را اي از نوسانات اجتماعي، افرادي  شده
وادار بـه تغييـر نگـرش     ،دارنـد  منفـي به صورت مثبـت يـا   

يـادگيري  ) . مانند تزريق واكسن بر عليـه بيمـاري  (كند  مي
تواند در زمينه رفتارهاي مربوط به بهداشـت   اجتماعي مي

كـه   هاي نشـان داد  مطالعـه . تأثيرات عميقـي داشـته باشـد   
هـاي جشـن تكليـف و     بيش از روش ،روش تلقيح اجتماعي

نگرش نسبت به بلوغ در بين ناهماهنگي شناختي در بهبود 
  ).13(آموز با نگرش منفي به بلوغ مؤثر است دختران دانش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 8

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-212-en.html


خمتلف تغيري نگرش منفي هاي تأثري آموزش شيوه و مهكار پروين هبادران
 

http://journals.mui.ac.ir   29/   )2(6؛ 1385پاييز و زمستان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

هاي مختلف آموزشـي را بـراي بهبـود     مطالعات روش
ه ب. ندا هآموزان نسبت به قاعدگي معرفي نمود نگرش دانش

مطالعه با اين ترين روش آموزشي،  منظور شناخت مناسب
آموزان  رش دانشهدف تعيين و مقايسه ميانگين نمرات نگ

هاي آموزشي بحث و گفتگو با  نسبت به قاعدگي در روش
نوجوانان، آموزش نوجوانان با ارائـه جـزوه آموزشـي و    

  .آموزش والدين قبل و بعد از آموزش انجام گرفت
  

  ها روش
صـورت سـه   ه پژوهش حاضر يك مطالعه نيمـه تجربـي بـ   

 ،يدر مطالعـات نيمـه تجربـ   . گروهي قبل و بعد از آموزش است
گردند و مداخله  ها به صورت تصادفي انتخاب مي هر چند گروه

). 14(آزمايشي وجود دارد، اما همه متغيرها قابل كنترل نيسـتند 
 6ساله از  14تا  12آموز دختر  دانش 256، تعداد 1383در سال 

 گانه شهر اصفهان بطـور تصـادفي   مدرسه راهنمايي از نواحي پنج
سه يك شيوه آموزشي انتخـاب  مدر دوبراي هر . انتخاب شدند

  .مطالعه در سه گروه با سه نوع مداخله مختلف صورت گرفت .شد
با توجه به اينكه نگرش به سه شكل اساسي شـرطي شـدن   
كالسيك، شرطي شدن عامل و يادگيري اجتماعي ايجاد شـده و  

هاي آموزشي اين تحقيق نيـز بـر همـين     قابل تغيير است، شيوه
هـاي آموزشـي بـه صـورت      شيوه. )15(ريزي شد اساس برنامه

استفاده از بحث و گفتگو با نوجوانان با ارائه داليل ضـعيف در  
، آموزش با ارائـه جـزوه آموزشـي    )نفر 93(جهت نگرش منفي 

  .بود) نفر 84(و آموزش والدين ) نفر 79(
آزمـون قبـل از    يـك پـيش   ،هر شيوه آموزشـي  ياجرا براي

در روش اول . گزار شـد آزمون بعد از آموزش بر آموزش و يك پس
آموزش، پژوهشگر چندين دليل ضعيف در جهـت نگـرش منفـي در    

ارائه نمود و  ،آموزان غلط بودن آن واضح باشد حدي كه براي دانش
سعي بر محكوم  ،خود با توجه به اطالعات ،آموزان دانش ،در مقابل

ــر فشــار  . نمــودن آن داليــل كردنــد آمــوزش مقاومــت در براب
الهـام  ) McGuire(تلقيح اجتماعي مك گواير  اجتماعي از نظريه

ارائه داليل ضعيفي در جهت نگرش منفـي   ،در واقع. گرفته است
نسبت به موضوع مورد نظر مانند واكسن عمل كرده و موجـب  

گردد فرد واكنش ايمني خود را با اطالعاتي كـه قـبالً كسـب     مي
ر صورت ارائه داليل محكمي عليه اين نگرش منفي واداه كرده ب

اين  .)12(سازد كه مسلم اين نگرش او قوي و پايدار خواهد بود
  .شيوه آموزشي در سه جلسه برگزار شد

يك جزوه آموزشي همراه با تصوير حـاوي   ،در روش دوم
اهميـت   اطالعاتي در مورد عاليم وتغييرات فيزيولوژيك بلـوغ و 

 ،ي شـايع در دوران قاعـدگي  ئمشكالت جز آن در دوران زندگي و
بـراي  . رعايت بهداست در اين دوران به آنهـا داده شـد   تا حدي
آمـوزان، پـس از مطالعـه جـزوه      گويي به سـؤاالت دانـش   پاسخ

 پژوهشگر سه جلسه مالقات با آنهـا برگـزار نمـود و    ،آموزشي
  .كليه سؤاالت آنها را پاسخ داد

آموزان سه جلسه  در روش سوم آموزشي، با والدين دانش
ــوزش  ــات گذاشــته شــد و آم ــورد نظــر از طــرف   مالق ــاي م ه

آموزش خانواده بايد بر اين فـرض  . پژوهشگر به آنها داده شد
متكي باشد كه مادران زمـاني را در هفتـه بـه دختـران خـويش      

كننـد، او را   هايي كه دريافت مي دهند و با آموزش اختصاص مي
در ايـن  ). 16(نماينـد  مـي در حل مشكالت دوران بلوغ مسـاعدت  

  .ا نيز پاسخ داده شدجلسات به سؤاالت آنه
اي بـوده كـه    گزينه 40اي  پرسشنامه ،ابزار گردآوري اطالعات

سـؤاالت پرسشـنامه   . آموزان در دو نوبت تكميل شد توسط دانش
هـاي بسـيار    اي ليكـرت در قالـب پاسـخ    درجه 5بر اساس مقياس 
ه تفـاوتم، مخـالفم و بسـيار مخـالفم تنظـيم و بـ       موافقم، موافقم، بي

  .گذاري شد نمره 1ا ت 5صورت نمرات 
به عنـوان نمـره    3اي ليكرت، نمره  درجه 5با توجه به طيف 

نمره نگرش خنثي برابر بـا   ،نگرش خنثي در نظر گرفته شد و در كل
قبالً توسـط شـاهرخي   كه اين پرسشنامه . دگردينمره محاسبه  120

با آلفـاي   آن، پايايي يا سازگاري ثبات دروني بودتهيه و تنظيم شده 
  ).4(ده بودگرديتأييد  93/0برابر اخ كرونب
، همبستگي آن با پرسشـنامه  )همزمان(اعتبار مالكي  ،عالوهه ب
بـا ارزش   82/0برابـر  ) Mc Hugh & Wasser(هاو و واسر  مك

آمــوزان  بــا ارزش مقيــاس دانــش 89/0شناســان و  مقياســي روان
  ).4(بود

در اين مطالعه، پرسشنامه مجدداً از نظر اعتبـار صـوري و   
و ) α=79/0(حتوا تأييد و پايايي آن با محاسبه آلفاي كرونباخ م

  .به دست آمد α =73/0هفته 6پايايي آزمون مجدد در فاصله 
دادن بـه سـؤاالت    ابتدا نحوه پاسخ ،براي اجراي پرسشنامه

آموزان توضيح داده شد و نحوه  به صورت شفاهي براي دانش
اصـلي پرسشـنامه   گويي با يك نمونه مثال كه جـزو سـؤاالت    پاسخ
. سؤاالت پاسخ دادند آموزان به دانش ،پس از آن .تشريح شد ،نبود
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ها، به صـورت   پس از رمزگذاري پرسشنامه ،مجدد يبراي اجرا
مجدد در فاصله يك هفته بعـد از   ياجرا. بدون نام تكميل شدند

آزمـون و   فاصله پـيش . آخرين جلسه آموزشي صورت پذيرفت
ا برابر با يك هفته بـود تـا تـأثير    ه شروع آموزش در همه گروه

  .ها مشابه باشد آزمون به آموزش در گروه آمادگي پيش
از  ،ها هاي قبل و بعد از آموزش گروه براي مقايسه ميانگين

وابسته، براي مقايسه ميانگين سه گروه از تحليـل   tهاي  آزمون
آزمـون و   طرفه و براي كنترل اثـرات نمـرات پـيش    واريانس يك

ز تحليـل كوواريـانس اسـتفاده و تجزيـه و تحليـل      آزمـون ا  پس
  .انجام گرفت SPSS-10ها با نرم افزار  داده

  
  يجانت

ميانگين نمرات نگرش در هر سه گروه افـزايش يافـت،   
 صورت دسـت ه گانه تحقيق ب هاي سه اينكه گروهبه  توجه با

  بودند هاي آموزش و پرورش انتخاب شده نخورده از كالس

قبـل و پـس از   (آزمـون   آزمـون و پـس   هاي آموزشي در پـيش  آموزان در گروه انحراف معيار نمرات نگرش دانش ميانگين و :1جدول 
  )نمرات تعديل

  آزمون پس از تعديل پس  آزمون پس  آزمون پيش  شيوه آموزش
  90/131±88/1  10/136±20/20  73/127±62/17  بحث و گفتگو

  092/116±96/1  35/117±48/19  79/114±87/17  جزوه آموزشي
  061/120±89/1  76/121±63/19  88/115±89/19  آموزش والدين

  
). 1 جـدول (ها متفـاوت بـود    آزمون در اين گروه نمره پيش
آزمـون بـه عنـوان     سازي سه گروه، نمرات پـيش  براي معادل

متغير تعديلي در نظر گرفته شد و تحليل كوواريانس نشان داد 
وزشـي، هـر دو   گروه يـا شـيوه آم   آزمون و اثر كه اثر پيش

يعني افراد از نظر نگرش اوليه بـه قاعـدگي   . دار است معني
همچنـين بـين سـه    . با هم تفاوت داشـتند ) آزمون اثر پيش(

ــز  ــروه(روش آمــوزش ني ــر گ ــاوت وجــود داشــته ) اث  تف
097/5=F 01/0 كه در سطح<P بوددار  معني.  

توجه به تفاوت اوليه نگرش به قاعـدگي، بـراي مقايسـه    با 
 آزمـون  هـاي تعـديل شـده در پـس     ه گروه، نمرهزوجي در س

 چنـان . با يكديگر مقايسه شدند )حاصل از تحليل كوواريانس(
از ســه شــيوه  ،دهــد نشــان مــي دوهــاي در جــدول  كــه يافتــه

آموزشي مورد استفاده در ايـن پـژوهش، بحـث و گفتگـو در     
مقايسه با جزوه آموزشي و آموزش والدين بيشترين تأثير را 

امـا بـين دو    ،نگرش نسبت به قاعـدگي داشـته اسـت   در تغيير 
يعنــي اســتفاده از جــزوه آموزشــي و آمــوزش  ،شــيوه اخيــر

  .داري وجود نداشته است نسبت به هم تفاوت معني ،والدين
آزمون در هر شيوه آموزشي  آزمون و پس تفاوت پيش

 سـه نيز مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج آن در جـدول  

سه شيوه بحث و گفتگو بـا نوجوانـان   در مقاي. ارائه شده است
تفـاوت   ،با ارائه داليل ضعيف و شـيوه آمـوزش والـدين آنهـا    

بـوده اسـت ولـي     در تغيير نگرش آنها مؤثر كه دار بود معني
تفـاوت ميـانگين نمـرات     ،در روش ارائه جـزوه آموزشـي  

  .دار نبوده است آزمون معني آزمون و پس پيش
  

نمره نگرش نسبت به معيار و انحراف ميانگين تفاوت  :2جدول 
ــا روش ــوغ ب آمــوزش پــس از تعــديل نمــرات  مختلــف هــاي  بل

  آزمون پيش
 P  تفاوت ميانگين  گروه

      بحث و گفتگو
  001/0  81/15±77/2  جزوه آموزشي   
  001/0  84/11±71/2  آموزش والدين   

      جزوه آموزشي
 >001/0  - 81/15±77/2  بحث و گفتگو   

 NS  - 98/3±- 70/2  آموزش والدين   
      آموزش والدين

  >001/0  - 84/11±71/2  بحث و گفتگو   
  NS  97/3±70/2  جزوه آموزشي   

NS :دار نيست معني.  
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  آموزان نسبت به بلوغ پس از اجراي هر شيوه آموزش بهبود نمرات نگرش دانش :3جدول 

 t P  درجه آزادي  ميانگين خطاي معيار  آزمون آزمون و پس تفاوت پيش  گروه
  001/0  - 24/5  89  59/1  - 36/8±13/15  ث و گفتگوبح

 NS  - 93/0  78  73/2  - 55/2±28/24  جزوه آموزشي
  004/0  - 98/2  83  97/1  - 88/5±07/18  آموزش والدين

NS :دار نيست معني.  
  

  بحث
نمره نگرش تعيين شـده نسـبت بـه قاعـدگي در اغلـب      

توجـه   ،آموزان منفـي بـوده اسـت كـه بـه هـر حـال        دانش
اي در  مطالعـه . طلبـد  ش و پـرورش را مـي  مسؤولين آموز

 21تـا   12آموزان  درصد دانش 2امريكا نشان داد كه تنها 
دهنـدگان   ساله در مورد قاعدگي اطالعاتي از طريـق ارائـه  

مراقبت بهداشتي دريافت كـرده بودنـد و انتظـارات منفـي     
هاي مدرسه و فقدان فعاليت  آنها در مورد قاعدگي با غيبت

در كـه  در پژوهشـي  ). 17(داشـته اسـت  داري  رابطه معني
مورد نيازهاي آموزشـي دختـران سـمناني در ارتبـاط بـا      

دختـران نوجـوان و همچنـين     گرفتـه، بهداشت بلوغ انجام 
هـاي الزم   هاي آنها احساس نياز شديد به آموزش خانواده

نـد و دختـران احسـاس خـود را در     ا شـته دا در اين دوران
نـد  ا هورت منفي نشان دادصه ند با هاولين بار كه قاعده شد

گيري، احسـاس بيمـار    ترس و نگراني، افسردگي و گوشه(
  .)18)(بودن

نگـرش نسـبت    ،پس از مداخالت آموزشي ،در اين مطالعه
به قاعدگي پيشرفت يافته بود، البته در شـيوه آموزشـي ارائـه    

آزمـون   آزمون و پس پيش جزوه آموزشي، تفاوت نمرات در
 بـراي كـه آنچـه تـاكنون     حـالي دار نبـوده اسـت، در    معني

هاي دوران بلوغ از طـرف وزارت بهداشـت و درمـان     آموزش
در دو  .بـوده اسـت  صورت جـزوه آموزشـي   ه ب ،انجام شده

گروه آموزشي ديگر، انجام آموزش توانسـته بـا اخـتالف    
  .دار نگرش را به طرف مثبت سوق دهد معني

سـاعت   5مطالعه ديگري نشان داده است مادراني كـه  
فته با فرزند دختر خويش در مورد مسائل دشـوار و  در ه

دارند، در انتقال دانش و ايجاد نگرش مثبت  آور تعامل تنش
تـر از مـادراني هسـتند     نسبت به مسائل دوران بلوغ موفق

 ،در واقع. دهند كه وقت كمتري را به اين كار اختصاص مي
متغيـر حضـور    دوآور بـه   هاي تنش براي غلبه بر موقعيت

نيز توانايي گوش دادن به صحبتهاي فرزندان خود  مادر و
  .)8(باشد نياز مي

رفت كه اين تغيير نگرش خيلي بارزتر باشد،  انتظار مي
خـاطر كوتـاه بـودن زمـان مـداخالت      ه كه دليل آن شايد ب

هـاي   آموزشـي در گـروه   هاي در مقايسه بين شيوه. است
مختلف، تأثير شيوه آموزشي بحث و گفتگو بـا نوجوانـان   

له در مطالعه ديگري نيز مشاهده شده أاين مس. بيشتر بود
آمـوزان   مقايسه سه روش براي تغيير رفتـار دانـش   است، در

اثربخشـي   ،رفتار خودپايي يـا تلقـيح اجتمـاعي    ،شهر اصفهان
  ).19(بيشتري داشته است
جزوه آموزشي در تغيير نگرش نسبت  ،در اين مطالعه

بـه دليـل خصـلت     به قاعدگي كمتر اثربخش بود كه شـايد 
ين ينوشتاري در جامعه ما باشد و نبايـد آن را بـه پـا    غير

هاي فعـال و   عموماً روش .بودن سطح تحصيلي نسبت داد
مشاركتي و بودن در ميان جمع و مكالمه تـأثير بيشـتري   

يونانيان قديم، مكالمـات و ارتباطـات جمعـي    . نشان داده است
فضـاي   بـا ) محل تجمـع عمـومي شـهر   (خود را در آگورا 

شـد تـأثير    عمومي انجام مي دادند كه اين امر موجـب مـي  
نظـران   صـاحب ). 20(زيادي بر مخاطبين خود داشته باشد

اند كـه پـس از يـك دوره دو سـاله، پايـداري       ديگر دريافته
هاي ديگـر بـوده    تغيير نگرش با اين شيوه بيشتر از روش

  ).21(است
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منفي  نمايند براي تغيير نگرش پژوهشگران پيشنهاد مي
در مراكز آموزشـي ماننـد    ،آموزان دختر به قاعدگي دانش

 -در مراكز بهداشـتي  نيز مدارس يا مراكز آموزش عالي و
هـاي   درماني، به جاي اسـتفاده از پمفلـت، جـزوه و كتـاب    

هاي فعال پيشـنهاد شـده در    بهتر است از روش ،آموزشي
  .اين پژوهش براي تغيير نگرش منفي استفاده گردد

به اينكه تغيير نگرش منفي در مراكز آموزشي توجه  با
باشد، الزم است  مربيان اين مراكز مي به عهده معلمان و

هاي تغيير نگرش آشنايي كامل  خود اين افراد با تمامي روش
هاي آموزشي الزم  گردد دوره پس پيشنهاد مي. داشته باشند

نگرش دانشجويان در  بررسي. در نظر گرفته شود آنها براي
تر و در مقاطع تحصيلي باالتر، استفاده از  ل طوالنيفواص

آموزان  مداخالت ديگر براي اصالح نگرش و تأثير آن بر دانش
  .تر فراهم نمايد آسانتواند امكان اصالح را به شيوه  نيز مي
  گيري نتيجه

آموزان نسبت به  براي اصالح نگرش منفي دانش
وه ترين و شي هاي بحث و گفتگو مناسب روش ،قاعدگي

ولي روش آموزشي دادن . آموزش والدين نيز مفيد است
آموزان  كه بطور معمول در سيستم آموزشي دانش ،جزوه

آموزش . كارآيي كمتري دارد ،شود به كار گرفته مي
هاي مفيد آموزش تغيير  معلمان و مربيان در مورد روش

هاي بحث و گفتگو و  نگرش و همچنين استفاده از روش
 -در مراكز آموزشي و بهداشتيآموزش به والدين 
  .گردد درماني پيشنهاد مي
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  .190تا189ات صفح .دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
هاي يادگيري در  ميزان دستيابي به حداقل. هيمي امراهللا، آويژگان مريميراقي مسعود، ابرا ارثي فرزان، گرك اهللا، كيان تابان حبيب. 13

 .61تا55): 2(5؛ 1384مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي . بخش چشم از ديدگاه كارورزان دانشكده پزشكي اصفهان
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The Effect of Different Educational Methods in Changing Girl 
Students’ Negative Attitude towards Menstruation, in 

Intermediate Schools of Isfahan 
 

Bahadoran P, Oreizy H 
 
Abstract 
 
Introduction: A Girl’s attitude towards menstruation has an important role in her future 
social compatibi-lity, and also her role as a mother and wife. The aim of this research was to 
compare three educational methods including training adolescents’ parents, adolescents via 
pamphlet and adolescents via discussion, in order to change their negative attitudes toward 
menstruation. 
Methods: This quasi-experimental study was performed on 256 high school girls aged 
between 12-14 years, in intermediate schools of Isfahan in 2004. Two intermediate schools 
from different districts of board of education were randomly selected for each educational 
method. The pre-test was administered before, and the post-test after the training. A 40 item 
questionnaire using 5 point Likert scale, measured their attitude. Paired t-test, ANOVA and 
ANCOVA  were used for data analysis by SPSS software . 
Results: There was a significant difference between mean scores of pre and post- test in 
discussion group and parent education group but not in education via pamphlet. Discussion 
was the most efficient method among these three educational methods. 
Conclusion: Discussion method is the best way to improve the girls’ attitude towards 
menstruation. Parent education is also a useful method. But, educating by pamphlet which is 
the most used method has less efficiency. 
 
Key words: Attitude, Parent education, Menstruation, Student. 
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