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چکیده

رود زیـرا بـا عصـبی شـدن،     اي ناخوشایند به شـمار مـی  اولین سیکل قاعدگی دختران، معموالً تجربه

 رسـد کـه  به نظر می. وخو همراه استزدگی نسبت به تغییرات بدن و تغییرات روانی و خلقخجالت

تواند بر نگرش و عملکرد مثبت و منفی در مورد آن تأثیرگذار بوده و آگاهی از تغییرات این دوران می

ایـن پـژوهش بـا اتخـاذ رویکـرد پدیدارشناسـی بـه        . موجب سالمت جسمی و روانی دختران شـود 

ریـق  هـا از ط داده. پردازدشان میتوصیف تجربه زیسته دانش آموزان دختر تیزهوش از دوران قاعدگی

نفر از دانش آموزان دختر تیزهوش سال دهم شهر کرمان بـا   15مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با 

هـا   از تحلیـل داده . آوري و با استفاده از شـیوه کدگـذاري بـاز تحلیـل شـد     گیري هدفمند جمع نمونه

اي  (تجربـه قبـل از قاعـدگی    : انـد از  این مضامین عبـارت . مضامین اصلی و فرعی استخراج شد معمـ

ناپـذیري، شـوك شـادي و تـرس،      بینـی  پـیش (، تجربه اولـین قاعـدگی   )آگاهی و احساسات متناقض

رشـد  (هـاي بعـدي   و تجـارب قاعـدگی  ) درخواست اطالعات، پشتیبانی خانواده و ابزارهاي حیـاتی 

کنندگی، مختل شدن زندگی فردي و اجتماعی و برخوردهاي چندگانـه فـرا    مراقبت شدگی و مراقبت

دهد که افزایش آگـاهی دانـش آمـوزان از     در نتیجه، تجربه زیسته دختران نشان می). با قاعدگیفردي 

جسمی این دوره را درك و توانـایی بیشـتري بـراي غلبـه     - شود، مشکالت روحی قاعدگی باعث می

شود با برگزاري جلسات آموزش خـانواده توسـط متخصصـین حـوزه     پیشنهاد می. برآنها داشته باشند

هاي مفید پزشکی  خصوص مادران، ساخت برنامه اي دانش آموزان دختر و براي والدین آنها بهزنان بر

بایـد  ... محتواي کتب درسی با شرایط وقـوع زمـان قاعـدگی و   به وسیله صداوسیما، بهبود بخشیدن  به

.شان آگاه ساخت دختران را از اهمیت سالمتی

گی، تیزهوشان، کرمانپدیدارشناسی، تجربه زیسته، قاعد :هاي کلیدي هژوا
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مسئلهبیانومقدمه

در این دوره افراد در رشد شناختی، اخالقی . نوجوانی پل بین کودکی و بزرگسالی است

تـرین زمینـه رشـد در طـول      حـال مهـم   بـااین . کننـد  هاي مهمی می و اجتماعی پیشرفت

 در. نوجوانی، تغییرات جسمانی و تغییرات مربوط به رشد هیجـانی و شخصـیت اسـت   

دختران شروع بلوغ جنسی معموالً با نخستین قاعدگی
1

 12همـراه اسـت کـه تقریبـاً در     

کنـد   بندي بلوغ جنسی از نوجوانی به نوجوان دیگر فرق مـی  زمان. دهد سالگی روي می

سالگی  16تا  11سالگی در دختران و  15تا  10(سال است  5که دامنه آن تقریباً  طوري به

طـورکلی   بـه .  هاي ارثی قرار دارد تنوع تحت تأثیر تفاوتقسمت عمده این ). در پسران

شوند از این وضـعیت احسـاس نـاراحتی     نوجوانانی که خیلی زود یا خیلی دیر بالغ می

شـوند در معـرض خطـر     خصوصاً دخترانی که زود و پسرانی که دیر بـالغ مـی  . کنند می

فراینـد بلـوغ بـا    . )209: 1397ویـتن،  (مشکالت روانی و اجتماعی بیشتري قرار دارنـد  

هـاي مختلـف بـدن همـراه اسـت، ایـن        اختالالت و تغییراتی در متابولیسم و مکانیسـم 

گیـرد   هـاي جنسـی قـرار مـی     هاي مختلفی ازجمله هورمون تغییرات تحت تأثیر هورمون

).1: 1395بدوي و همکاران، (

کـه   در این دوران تغییرات روحی و روانی با تغییرات جسمانی همراه خواهند بود

افتـد  عد هیجانی، خلقی و رفتـاري اتفـاق مـی   در سه ب .پرخاشـگري،  ، عـد رفتـاري  در ب

رسـند و ناشـی از    نشینی رفتارهایی هستند که گاه متضاد بـه نظـر مـی    تندخویی و گوشه

ازحـد،   میـدي، شـادي بـیش   ادر بعـد خلقـی، افسـردگی، نا   . باشند تغییرات هورمونی می

عد هیجانی، احساسـات جدیـدي در   دوستان و در ب ازحد به احساس عالقه یا تنفر بیش

. یکی از این تغییرات، قاعدگی است). Nafstad, 1993: 604(رؤیت است  نوجوانان قابل

سـلطان احمـدي و   (شـود   رخداد مهمی در زنـدگی فـرد محسـوب مـی     اولین قاعدگی

ان بهداشت قاعدگی و خودمراقبتی جنبه مهمی از سـالمت نوجـو  ). 81: 1391همکاران، 
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161     ...بازنمایی مسؤلیت اجتماعی شرکت صنعت نفت و گاز  

هاي احتمالی بهداشتی در دوران بزرگسالی  باشد که وضعیت سالمت و رعایت شیوه می

مراقبتی نامناسـب از خـود هـاي   عدم رعایت بهداشت قاعدگی و شـیوه . کند تعیین میرا 

et al, Adika(باشـند  جمله عوامل عمده مشکالت و عوارض در این گـروه سـنی مـی   

ثل شـامل واژینـوز باکتریـال و کاندیـدیازیس     هاي دستگاه تولیـدم  عفونت). 102 :2013

Sumpter &(توانند با عدم رعایت بهداشت قاعدگی در ارتباط باشـند  می ولووواژینال 

, 2013: 209Torondel.(

درصـد دختـران دانـش آمـوز از اخـتالالت       25/43هاي انجـام شـده،    طبق بررسی

تحقیقـی در مـورد    1999ال در س). 1388شاه غیبی و همکاران، (بردند  می قاعدگی رنج 

گـروه مطالعـه   . آگاهی و نوع نگرش دختران در مورد عادت ماهانه در آمریکا انجام شد

نتایج نشان داد که اکثر افراد، اطالعات کمـی در  . سال بودند  7-11نفر و بین سنین  74

بـر  ).  Roca et al, 1999: 52(مورد قاعدگی و رفتارهـاي بهداشـتی ایـن دوران دارنـد     

درصد دختران آگاهی متوسطی در  3/65) 1382(اس مطالعه صدقی ثابت و همکاران اس

درصد آنهـا داراي نگـرش منفـی نسـبت بـه      9/34مورد بهداشت دوران بلوغ داشتند و

چون دوران بلوغ، زمان اکتساب قـدرت بـاروري بـوده وضـعف در     . دوران بلوغ بودند

هـاي نـاموفق،    ره آمیـز، ازدواج توانـد بسـیاري از مشـکالت مخـاط     مـی  نگرش آگاهی و

ها و باالخره  هاي عفونی و مرگ و میر و معلولیت هاي ناخواسته، نازایی، بیماري حاملگی

مشکالت عدیده جسمی، روانی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد و چنانچه این گـروه  

  .هاي جبران ناپذیري به نسل آینده خواهد بود حمایت نشوند پیامد آن ضربه

هـاي شـغلی، تحصـیلی،     عصر حاضر تعداد زیادي از زنان و دختران، در حیطـه در 

هـا بـا    ها مشارکت دارند و استرس ناشـی از ایـن مسـئولیت    خانوادگی و سایر مسئولیت

: 1386لطفی کاشانی و همکاران، (مسائل بهداشتی همچون قاعدگی ارتباط پیدا می کند 

استرس تحصیلی دانش آمـوزان  میزان) 1394(براساس مطالعه پاسبانی و همکاران ). 65

و ) 1395(نتایج مطالعات نصیران و ایروانی . تیزهوش از دانش آموزان عادي بیشتر است

ترین مشـکالت ایـن    بیانگر این است که استرس از مهم) 1389(مرداي زاده و همکاران 
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تی باشد زیرا هم میـل بـه موفقیـت در آنهـا بیشـتر اسـت و هـم بایسـ         دانش آموزان می

  . انتظارات خانواده و دیگران را بر آورده نمایند

از سوي دیگر افراد با استرس بیشتر، شدت عالئم سندرم قبل از قاعدگی را بیشتر  

باید توجه داشت که این استرس در اثر اطالعات ناقص و اشـتباه بـودن   . کنند تجربه می

اگرچه تجربه ). 12: 1392ان، جعفرنژاد و همکار(شود  می عقاید و باورها در افراد ایجاد 

توانـد تحـت    مـی  قاعدگی، تجربه معمول تمام دختران است اما چگونگی مواجهه با آن 

اجتماعی، تحصیالت، آگـاهی و  -تأثیر عوامل مختلفی ازجمله سن، نژاد، پایگاه اقتصادي

 اینکه دختران تیزهوش به عنوان گروه. نسبت به قاعدگی باشد... نگرش خانواده و فرد و

کنند اهمیـت   خاصی از دختران، این تجربه طبیعی و معمول زنانه را چطور برساخت می

ریـزي  توانـد در برنامـه  زیرا شناخت عمیق درك دختران تیزهوش از این واقعه می. دارد

هـاي   جهت کاهش استرس، عملکرد بهتر تحصیلی و نهایتـاً موفقیـت شـان در فعالیـت    

سـپري کـردن دوران بلـوغ و درك صـحیح  از      از سوي دیگر. اجتماعی ارزشمند باشد

تحقیـق   پـس . قاعدگی در سالمت جسمی، روانی و اجتماعی دختران تأثیرگـذار اسـت  

در واقع سرمایه گذاري بـراي   ،گسترده در مورد  نگرش آنان به سالمت بلوغ و قاعدگی

توانـد بـر تجربـه آنهـا از ایـن دوران       مـی  رسیدن به سالمت فردي و اجتمـاعی بـوده و   

به همین دلیل این پژوهش با هدف مطالعه تجربه زیسته دانـش آمـوزان   . تأثیرگذار باشد

دختر تیزهوش سال دهم شهرکرمان از دوران قاعدگی شان انجام شده تا اگر چالشی در 

  .  این زمینه وجود دارد با کشف ابعاد  این پدیده  بتوان در جهت کنترل آن  اقدام نمود

  

پژوهشپیشینه

تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از کشور در مورد تجربه زیسته دختـران  جمله از

  :توان به موارد زیر اشاره کرد می از دوران قاعدگی 

بـا هـدف تبیـین تجربـه دختـران      را  پژوهشی) 1391(سلطان احمدي و همکاران  

وز دختـر  آمدانش 17این مطالعه کیفی بر روي . دانش آموز از اولین قاعدگی انجام دادند
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هـاي ایـن بررسـی پـنج      یافتـه . دبیرستانی شهر کرمان به صورت هدفمند صورت گرفت

درون مایه اصلی شامل آمادگی ناکافی، وجـود احساسـات متنـاقض، وجـود مشـکالت      

نتایج این بررسی می توانـد  . ه دادندئمتعدد، حمایت و ایجاد واقعه مهم و شخصی را ارا

ران و در درجـه بعـد مـادران و مربیـان در جهـت      هایی را براي آموزش به دخت سرفصل

.هاي دختران دانش آموز فراهم آورد ها و نگرانی شناخت بهتر تجربیات، خواسته

در پژوهشی به بررسی تجربه قاعدگی در میان زنـان  ) 1398(باقري نیا و همکاران 

استفاده، روش مورد . پرداختند) آوري اینستاگرامیک مطالعه کیفی با روش جمع: (ایرانی

آوري هاي مطالعه جمـع  روش تحقیق کیفی بود که در آن از طریق برنامه اینستاگرام داده

مخاطبین ایـن  . ها، سؤاالت مطالعه به صورت باز مطرح شد آوري دادهبراي جمع. گردید

در نهایت از . مطالعه، زنان جوان فالور یک سایت پرمخاطب مامایی در اینستاگرام بودند

با توجه به اهـداف  که کامنت  150نت گذاشته شده توسط مخاطبین، تعداد کام 400بین 

نتایج نشان داد که تجربـه  . که جمع آوري و تجزیه و تحلیل شد ،این مطالعه مناسب بود

دوران نوجوانی از قاعدگی در ایران تحـت تـاثیر  دو عامـل محـیط خـانواده و محـیط       

ی هنـوز بـه صـورت تـابو بـوده و       مدرسه بود  و آنهـا نتیجـه گرفتنـد کـه کـه قاعـدگ      

هاي فرهنگی و اجتماعی نیز باعث شده که حتی خود زنان، از صحبت کردن  محدودیت

در مورد نیازهاي خود در این زمینه شرم داشته باشندکه  نتیجه آن، تجربه منفـی از یـک   

.پدیده طبیعی و فیزیولوژیک براي اکثر زنان و دختران  ایران است

در مطالعه کیفی استیالي سندرم پیش از قاعـدگی بـر   ) 1397(منتظري و همکاران

هـاي نیمـه سـاختار یافتـه      با استفاده از مصاحبه) یک مطالعه کیفی(کیفیت زندگی زنان 

نفر از زنان مبتال به سندرم پیش از قاعدگی در دامنه  21عمیق، تجربیات کیفیت زندگی 

یج بیـانگر آن بـود کـه اسـتیالي ایـن      نتا. سال را مورد بررسی قرار دادند 45تا  15سنی 

واقعه که پیامدهاي جسمانی، روانی، رفتاري و خانوادگی و اجتماعی دارد  نـه نتهـا بـر    

کیفیت زندگی افراد اثر گذاشته بلکه باعث مخدوش شدن احسـاس زنـانگی شـده و از    
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این رو منجر به کـاهش رضـایت از زنـدگی در بسـیاري از روزهـاي زنـدگی یـک زن        

  .شود می 

در بررســی تــأثیرآموزش بــر ارتقــاء آگــاهی و ) 1396(اسـالمی مهــر و همکــاران  

رفتارهاي بهداشتی دوران عادت ماهیانه دانش آموزان دختر متوسـطه اول شـهر خمیـر،    

ابـزار گـردآوري   . نفر از دانش آموزان واجد شـرایط را مـورد مطالعـه قـرار دادنـد      120

وگرافیـک، سـؤاالت آگـاهی و    اطالعات پرسشنامه شامل سـه قسـمت خصوصـیات دم   

در نهایـت بـه ایـن نتیجـه     . سؤاالت عملکرد در خصوص بهداشت بلـوغ جسـمی بـود   

پـس از مداخلـه   رسیدندکه با آموزش دختـران در خصـوص بهداشـت بلـوغ جسـمی،     

پـس   . افزایش یافت 48/17در قبل از مداخله به  81/11آموزشی میانگین نمره آگاهی از 

 26/25در قبـل از مداخلـه بـه     93/19ین  نمـره عملکـرد از   از  مداخله آموزشی  میانگ

  . افزایش یافت

در پژوهشی به بررسی آگاهی و نگرش دانـش  ) 1390(همچنین نجفی و همکاران 

در این مطالعه . آموزان دختر پایه سوم راهنمایی در زمینه بهداشت دوران بلوغ پرداختند

دانش آمـوز دختـر    384زار پرسشنامه، با استفاده از نمونه گیري خوشه اي تصادفی و اب

نتایج این پژوهش نشـان  . پایه سوم راهنمایی در شهر الهیجان مورد مطالعه قرار گرفتند

همچنـین اکثـر   . درصـد از دختـران در حـد خـوب اسـت      41/60داد که سطح آگـاهی  

نتـایج  . نگرش مثبتی نسبت بـه دوران بلـوغ داشـتند   %) 2/55(واحدهاي مورد پژوهش 

د که بین میزان تحصیل مادر دختران با آگاهی آنها در مورد بهداشت دوران بلوغ نشان دا

  .ارتباط معنی دار آماري وجود داشت

در پژوهشی به بررسی آگاهی و عملکرد دانش آموزان ) 1392(کاشفی و همکاران 

ایـن مطالعـه   . دختر دبیرستانی شهر بجنورد در مورد بهداشت دوران قاعدگی پرداختنـد 

دانش آموز دختر مقطع دبیرستان با روش نمونه گیري چند مرحله  450بر روي مقطعی 

ها پرسشنامه پژوهشـگر سـاخته بـود کـه اعتبـارآن از       ابزار گردآوري داده. اي انجام شد

.  طریق مشورت با اساتید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ تعیین شده بود
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عملکرد دختـران در مـورد بهداشـت دوران قاعـدگی      نتایج نشان داد که سطح آگاهی و

  .ازحد پایین است بیش

) Pre-post(اي از نـوع   اي بـا اسـتفاده از روش مداخلـه    در مطالعـه ) 1381(ذبیحی 

ابـزار مـورد   . بـه روش تصـادفی انتخـاب کـرد    را نفر از دانش آموزان دختر  250تعداد 

دو مرحله، یک بار قبل از آموزش و در  کهها پرسشنامه بود  استفاده جهت گردآوري داده

مطالعه بررسی تـأثیر  این هدف . ها قرار داده شد بار دیگر بعد از آموزش در اختیار نمونه

آموزش بر میزان آگاهی و عملکرد دانش آموزان دختر در رابطه با بهداشت دوران بلوغ 

داشـتی دانـش   نتایج نشان داد که آموزش بر روي میزان آگاهی و میزان عملکـرد به . بود

همچنین بین میزان آگاهی و عملکرد . آموزان در رابطه با بهداشت بلوغ تأثیر مثبت دارد

بهداشتی دانش آموزان در خصوص بهداشت بلوغ و مشخصات فردي مثل سـن، محـل   

دار وجـود نـدارد و فقـط بـین میـزان      سکونت، شغل و تحصیالت والدین ارتباط معنـی 

  .باط معنی دار وجود داردآگاهی و رشته تحصیلی آنان ارت

فهس
1

در مطالعه خود تجربیات زنان آمریکایی از قاعدگی را در دو گـروه  ) 2020(

بیشـتر زنـان   نتیجه کلی حاکی از آن بـود کـه  . تجربیات مثبت و تجربیات منفی قرار داد

  .اي  مثبت از قاعدگی نداشتند تجربه

شاه و همکاران
2

گجـرات، هنـد   در  ییروسـتا اي در بین دختران  با مطالعه) 2013(

نفر عادت ماهانه را یک پدیده فیویولوژیک  42نشان دادند که از بین دانش آموزان دختر 

نفـر از   49نفر از آنها از رفتن به مدرسـه،   13. دانستند می نفر آن را نفرین و لعنت  12و 

در طـول   نفر از حرکت آزادانه در منـزل  30نفر از ورود به آشپزخانه و  27بازي کردن، 

نتایج نشان داد که آگاهی نوجوانان هندي در این باره پایین . کردند می این مدت اجتناب 

  .بوده است

                                               
1. Fahs 
2. Shah et al
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در یک مطالعه کیفی دیگر، تجارب زنان در مورد احساساتشان نسـبت بـه خـود و    

 16بررسی شـد کـه در آن،   ) 2009(دیگران در دوره قاعدگی، توسط اسالد و همکاران 

بـا اسـتفاده از مصـاحبه    ) م پایین دوران قاعدگیئنفر با عال 7م باال و ئالنفر با ع 9(نفر 

هـا مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار       و سپس دادهقرار گرفته نیمه ساختاریافته مورد مطالعه 

هاي گردآوري شده، زنان شـرکت کننـده را بـه دو گـروه تقسـیم       بر اساس داده. گرفتند

عالئم قاعدگی کمتر، احساس خوبی نسبت به بدین صورت بود که گروه اول با . کردند

قاعدگی داشته و قادر به برقراري ارتباط با دیگران در این دوره بودند و گـروه دوم کـه   

عالئم شدیدتري داشتند، در برقراري ارتباط با دیگران دچار مشکل بـوده و از احسـاس   

زنان با عالئم بـاال  یک مسئله مهم در . بردند می هاي دوره قاعدگی رنج  تنهایی و استرس

این بود که آنها براي تحمل و کنترل مشکالت ناشی از تجربه قاعدگی، چه در عملکـرد  

  .کردند می خود و چه در روابط خود با دیگران، تالش 

اي کیفی که چانگ و همکاران همچنین در مطالعه
1

 10-12دختر  20روي ) 2009(

وان مشکالت جسمی و عـاطفی قابـل   ساله تایوانی انجام دادند، مشخص شد که زنان ج

  .کنند توجهی را در دوران قاعدگی تجربه می

از کـه  سـاله  41تا  18دختر 22در آمریکا مصاحبه عمیقی در بین ) 2004(2تیتلمن 

که طبق نتایج آن دخترانی که از قبل براي مواجهـه بـا    ند انجام داد،نژادهاي مختلف بود

ه بودنـد ایـن تغییـر را بهتـر پذیرفتـه و احسـاس       تغییرات فیزیکی بلوغ آگاهی پیدا کرد

  .مطلوب تري نسبت به آن داشتند

مرور سوابق تجربی در جهان نشان داد که مطالعات مختلف کمی و کیفی از لحاظ 

، آگاهی، احساسات و مشکالت دوران قاعـدگی انجـام   )مثبت و منفی(بررسی تجربیات 

ورت کمی و به مطالعه آگاهی و نگرش و ها به ص اما در ایران بیشتر پژوهش ؛شده است

ها حـاکی از آن اسـت    عملکرد دختران درمورد قاعدگی پرداخته اند که نتایج اکثریت آن

                                               
1. Chang et al
2. Teitelman
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همچنین عملکرد بهداشـتی  . که دختران و زنان آگاهی و نگرش مثبتی به قاعدگی ندارند

سـوابق   با مروري که محقق در مقطع زمانی انجام پـژوهش بـر  . آنها در حد پایین است

تجربی گذشته انجام داد، مشخص شد که در رابطه با قاعدگی تحقیقـات کیفـی زیـادي    

تـرین تحقیـق کیفـی در ایـن زمینـه، مطالعـه سـلطان احمـدي و          مهم. انجام نشده است

است که به تبیین تجربه دختران دانش آمـوز از اولـین قاعـدگی شـان     ) 1391(همکاران 

  . ه اولین تجربه از قاعدگی توجه شده استدر این مطالعه فقط ب. پرداخته است

اشاره داشـت کـه نتیجـه    ) 1398(توان به مطالعه باقري نیا و همکاران  می همچنین 

هاي فرهنگـی و اجتمـاعی نیـز     گرفتند قاعدگی هنوز به صورت تابو است و محدودیت

باعث شده که حتی خود زنان، از صحبت کردن در مورد نیازهـاي خـود در ایـن زمینـه     

تجربه منفی از یک پدیده طبیعی و فیزیولوژیـک   ،رم داشته باشند و در نتیجه قاعدگیش

هـاي گذشـته در    از سوي دیگر بررسی پـژوهش . براي اکثر زنان و دختران ایرانی است

دهندکه در مورد این تجربه بین گروهاي خاصی از دختران و زنان ماننـد   می ایران نشان 

پژوهشی انجام نشده و محققـان سـعی    ،ي ناتوانی ذهنیدختران تیزهوش یا دختران دارا

بنـابراین  . نموده اند تجربه این واقعه را بیشتر میان عموم زنان یا دختـران مطالعـه کننـد   

هـاي مختلـف زنـدگی دانـش آمـوزان دختـر        واکاوي و توجه به این تجربیات در دوره

ه وجـوه تمـایز   جملـ از) قبـل از قاعـدگی، در دوران قاعـدگی و پـس از آن    (تیزهوش 

.گردد می پژوهش حاضر نسبت به سوابق تجربی گذشته قلمداد 

  

  بینش نظري

یابد دیدگاه سوژه و درك و تصور سوژه از دنیاي  می هاي کیفی آنچه اهمیت  در پژوهش

کند، بنابراین تحقیق کیفـی نقطـه عزیمـت خـود را      اجتماعی است که در آن زندگی می

د را درگیر کاربرد تئوري رسمی نمی سازد و اصوالً با دهد و خو تئوري خاصی قرار نمی

اما ذکر این نکته ضروري است که کار کیفی در خـأل  . کند آغاز می بدست آمدههاي  داده
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هـا را در مـرور ادبیـات و     نظري صورت نمی پذیرد و محقق نمی توانـد نقـش تئـوري   

بیشتر از آنکه مبنـایی و   ها گیري سؤاالت نادیده بگیرد؛ اما استفاده محقق از تئوريشکل

در ). 194: 1393صـادقی فسـایی،   (از ابتداي کار مطرح باشد، استنادي و تطبیقی اسـت  

دسته اول مربوط به نظریـات جامعـه   . حیطه بررسی قاعدگی، دو نوع نظریه وجود دارد

الزم به ذکر است در نظریات . شناختی و دسته دوم مربوط به نظریات روانشناسی است

اسی به صورت مستقیم به نظریه پردازي در مورد پدیده قاعدگی نپرداخته انـد  جامعه شن

توان به صورت غیر مستقیم از نظریات کارکردگرایی و کـنش متقابـل نمـادین در     می اما 

  .این حیطه بهره برد

اما از لحاظ جامعه شناختی چرا توجه به پدیده قاعدگی مهم است؟ عنصـر اصـلی   

از نظر هوسرل تأکید در پدیدارشناسی
1

بر نزدیک شدن به خود امور و دعوت به سـوي   

هوسرل ). 27: 1394فراستخواه، (ها و به خود جهان است  خود اشیا و به سوي خود آدم

معتقد بود در مطالعه ساختارهاي کلی درك افراد انسانی از جهان، باید به نگرش طبیعی 

ز است انبوه ادراکات انسان مقولـه  براي دستیابی به نگرش طبیعی، نیا. ها رجوع شود آن

  ).158: 1394ایمان، (هاي ذهنی را در شکل ناب آن درك نمود  بندي شود تا بتوان تجربه

سازد رفتار مردم کارکردگراها بر این باورند که آن چه زندگی اجتماعی را ممکن می

ها  نظر آن از. باشدها و هنجارهاي مشترك در نظام اجتماعی می هر جامعه بر اساس ارزش

انجامد و فرایندهاي این فرایند کارکردي است زیرا به همسازي و یکپارچگی اجتماعی می

کنتـرل خواهـد   را د، نکنکژکارکردي مانند جرم و بیماري که نظم اجتماعی را متزلزل می

تمایل جامعه به حفظ خود از طریق تعادل شباهت زیادي به مفهوم زیست شناختی . کرد

کند تا به منظور حفظ کـارکرد  دارد که بر اساس آن بدن انسان تالش می »تعادل حیاتی«

اي به نسبت دائمی و ثابـت حفـظ کنـد     مطلوب شرایط فیزیولوژیکی، خود را در گستره

به بیانی دیگرکارکردگراها بر این باور هستند که جامعه معموالً ). 8: 1391پیلتن و قانعی، (

  ). 233: 1389گیدنز،(کند عمل میاي هموار و بر اساس وفاق  به شیوه

                                               
1. Husserl
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تواند جریان این  می  شود که میبنابراین به قاعدگی به عنوان یک ناکارکرد نگریسته

به عنوان مثال، زنی که دوران قاعدگی خود را طی . حالت طبیعی و بهنجار را برهم زند

اي خانه روي ه مسؤلیتهاي ثابت خود را انجام دهد و  مسؤلیتکند شاید نتواند همه  می

 1،توان از نظریه نقـش بیمـار پارسـونز    می در اینجا به صورت غیرمستقیم . ماند می  زمین

ذکر این نکته ضروري است، اگرچه قاعـدگی  . متفکر برجسته کارکردگرایی، استفاده کرد

هـاي جسـمی و    یک فرایند طبیعـی اسـت، امـا گـاهی اوقـات بـا تغییـرات و نـاراحتی        

راه است که در نهایت می تواند باعث اثـرات مخـرب روحـی،    هاي بهداشتی هم چالش

  ). 81: 1391سلطان احمدي و همکاران، (جسمی و حتی اجتماعی شود 

بیماري نتیجـه علـل فیزیکـی بیـرون از     . 1: مفهوم نقش بیمار داراي سه رکن است

. 2شود و شخص بیمار مسئول بیمار شدن خـود نیسـت،    می اختیار و کنترل فرد دانسته  

تواند از برخی وظایف،  می ی در قبال بیماري خود ندارد  مسؤلیتچون شخص بیمار هیچ 

شخص بیمار براي به دسـت آوردن  . 3هاي معمول خود معاف شود،  مسؤلیتها و  نقش

است » بیمار بودن«سالمتی خود باید کاري انجام دهد و آن مشورت با پزشک و پذیرش 

اعدگی فرایند طبیعی و بیولـوژیکی اسـت و زنـان    بر این اساس ق). 233: 1389گیدنز، (

کنند  بخاطر رنج و سختی که زنان در این دوران طی می. مسئول قاعده شدن خود نیستند

اگرچـه قاعـدگی بیمـاري    . ها کاسته شود هاي آن مسؤلیتبهتر است از میزان وظایف و 

م بودن زنـان  محسوب نمی شود اما نقش مهمی در سالمتی زنان دارد و حتی نشانه سال

 ،است اما رعایت یکسري موارد مثالً توجه به خوردن یا نخوردن بعضی از مواد غـذایی 

  . ها مؤثر است در تشدید میزان خونریزي آن

هـاي تفسـیر مـردم از دنیـاي      جامعه شناسان مکتب کنش متقابل نمادین بـه شـیوه  

: 1389گیـدنز،  (هسـتند   منـد عالقـه  ،دهنـد  مـی  اجتماعی و معناهایی که آنها به این دنیا  

توان این رهیافت را در حوزه سالمت و تندرستی بـه   می از لحاظ جامعه شناسی  ). 236

                                               
1. Parsons
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کنند یا چـه درك و برداشـتی از    کار برد تا دریابیم دختران قاعدگی را چگونه تجربه می

 دهند و چگونه می آن دارند؟ دختران چگونه در برابر اولین تجربه قاعدگی واکنش نشان  

دهـد و   شوند؟ آیا تجربه قاعدگی به زندگی روزمره دختران شـکل مـی   با آن سازگار می

  گذارد؟ می چگونه بر هویت شخصی آنان تأثیر  

یکی از مفاهیمی که جامعه شناسان این حوزه آن را آشکار ساخته اند این است که 

قاعدگی خود کنار ها و نتایج عملی و عاطفی در دوران  آموزند با داللت می زنان چگونه  

بـی  . هـاي روزمـره زنـدگی آنهـا اثربگـذارد      توانـد بـر روال   می در واقع قاعدگی  . بیایند

کند کـه   دردهاي جسمانی ناشی از تجربه قاعدگی ایجاب می و ها ها، کالفگی حوصلگی

هایی بـراي   هاي خود را متناسب با قاعدگی تنظیم کنند و اغلب استراتژي دختران برنامه

به عنوان مثال دختران معموالً براي جلـوگیري  . کنند در زندگی روزمره ابداع میاداره آن 

. از لکه شدن لباس خود پد بهداشتی به همراه دارند تا درصورت نیاز از آن استفاده کنند

فهم مشترکی که سنگ بناي کنش متقابل همیشـگی   ،براساس نظریه کنش متقابل نمادین

ییی مانند  قاعدگی، همیشه وجود نـدارد و تقسـیرها  روزمره است در هنگام رویدادهای

. ممکن است متفاوت باشد ،آید می هاي مشترك به عمل   از وضعیتکه 

رهیافت برچسب زنی عمدتاً بر واکنش ناظران اجتماعی نسبت به اشخاص و رفتار 

. نماید می ها و آثار بعدي این واکنش متمرکز است و کمتر به علت خود رفتار توجه   آن

نظریه پردازان برچسب زنی مدعی هستند که شیوه برخورد بـا افـراد متخلـف، بـیش از     

هـا وابسـته    ها بستگی داشته باشد، به چگونگی نگاه دیگران به اعمال آن آنکه به رفتار آن

هـم بـر نـوع نگـاه دیگـران بـه فـرد اثـر           ،در حقیقت، بدنامی حاصل از برچسب. است

علیـوردي نیـا و   (منفی وي و نـوع تصـور او از خـودش    گذارد و هم بر خودپنداره  می 

گافمن). 4: 1391همکاران، 
1

در این زمینه از مفهومی به عنوان داغ یا لکه ننگ صـحبت   

نه در ذات خودش، بلکـه در   ،گافمن معتقد است که قدرت داغ زنی یک صفت. کند می

                                               
1. Goffman
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ن صفات و تصـور  داغ ننگ در واقع نوع خاصی از رابطه بی. روابط اجتماعی ریشه دارد

تنها درکنش متقابل بین دو فرد اسـت کـه داغ ننـگ مـی     . قالبی یا کلیشه اي خواهد بود

ایـن حـاکی از ایـن اسـت کـه داغ ننـگ حـداقل، همچـون         . تواند تأثیري داشته باشـد 

هاي پایگاهی است که تنها می تواند در درون ساختار اجتماعی وجـود داشـته    خصیصه

. د که داغ ننگ تأثیر نیرومندي بر کنش متقابل اجتمـاعی دارد گافمن اظهار می دار. باشد

عبـاداللهی و همکـاران،   (افراد داغ ننگ خورده صرفاً بر حسب داغ ننگ درك می شوند 

1390 :205.(  

بر اساس آنچه مطرح شد، دخترانی که از جانب دوستان، خانواده و جامعه شان به 

کننـد،   مریض و حتی نجس دریافت مـی هاي منفی مانند ناپاك،  هنگام قاعدگی برچسب

در صـورتی کـه   . کننـد  شوند و احساس ناتوانی می دچار نگرش منفی نسبت به خود می

آورد، زیـرا دختـر    مـی  فرد تیزهوش باشد این پدیده نـوعی تنـاقض بـراي وي بوجـود      

باهوشی که همه چیز را در کنترل دارد و معموالً مورد تحسین دیگـران اسـت از اینکـه     

همچنـین اگـر برچسـبی    . ي خارج از کنترلش رخ دهد ممکن اسـت ناخشنودشـود  امور

تري برایش داشته بخورد که حاکی از ناپاکی و ناتوانی باشد ممکن است پیامدهاي منفی

  .باشد

بـه گفتـه   . داننـد  مـی  هاي بلوغ در دختـران    روانشناسان پدیده قاعدگی را از نشانه

ی، کیفیتـی اسـت کـه ناگهـان دختـر را بـا       صاحب نظران روانشناسی، نخسـتین قاعـدگ  

قبول یا رد ایـن کیفیـت، موضـوعی اسـت کـه بـه       . کند هاي زنانگی رو به رو می مسئله

همچنـین در  . چگونگی رشد فعلـی و درك مفهـوم زن بـودن در ذهـن او بسـتگی دارد     

در نتیجـه، شـخص   . گردد می هاي فرد از زندگی با ابهاماتی همراه   مواردي نوع دریافت

هـا و   بنابراین زندگی خود را بر مبناي ایده آل. در به تشخیص واقعیت از توهم نیستقا

کند و ممکن است شرایطی براي خود ایجـاد نمایـد کـه دشـوار      آرزوها پایه گذاري می

). 202: 1387خلیلی و بختیاري، (باشد 
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فرروانشناس بالینی مري پی
1

از  توجه مردم را به این حقیقت جلب کرد که بسیاري 

هاي  شوند، قدرت خود را از دست داده و دچار اختالل دخترها به هنگام بلوغ ناآگاه می

. گردند می سوراخ کردن جاهاي مختلف بدن،  و گوناگون از اختالل خوردن تا افسردگی

اثر پی فر، باعث آگاهی نسلی از مادرهاي پر بچه شد و تجارب بسیاري از دخترهاي در 

نتیجه . که یک شبه به افرادي اخمو و ناخوشایند مبدل شده بودند حال بلوغ را بیان کرد

هاي متعدد دامنه دار فرهنگی بود، در مورد این که به هنگام بلوغ چه اتفـاقی   آن، بررسی

شـود از پسـرفت شخصـیتی     مـی  افتد و چگونـه   افتد، چرا این اتفاق می براي دخترها می

وگیري کرد؛ دخترانی که قـرار اسـت بـه    شوند، جل دخترهاي بیشماري که گرفتار آن می

  ). 88: 1383ساداتیان و دیگران، (صورت زنانی جوان شکوفا شوند 

وقتی نوجوانان در آستانه بلوغ از تغییـرات دوران قاعـدگی آگـاهی کـافی نداشـته      

در نتیجـه  . باشند، آمادگی الزم براي مشاهده و پذیرش این وضع تازه را نخواهند داشت

طور عمیق نگران و مضطرب شده و از این حالت خویش رنج  تغییرات بهاز مشاهده این 

. کنـد  دانند این تغییرات طبیعی چه نقشی در پذیرش اجتماعی آنها ایفا میبرند و نمی می 

ایـن  . شـود  مـی  هاي نامساعد نسبت به این تغییـرات  که این امر منجر به گرایش طوري به

تقاضـاهاي آموزشـی در محـیط مدرسـه و      هـا و  عوامل تنیدگی زا بـه همـراه خواسـت   

اندازد و بر  می انتظارات والدین از نوجوانان، سالمت و بهداشت روانی آنها را به مخاطره 

  ).107: 1388آقایوسفی و همکاران، (گذارد  می عملکرد کلی و تحصیلی آنها تأثیر منفی 

کـدام از  یچمروري بر سوابق نظري موجود در تبیین پدیده قاعدگی نشان دادکـه هـ  

اما . نظریات جامعه شناسی به صورت مستقیم در مورد پدیده قاعدگی صحبت نکرده اند

توان گفت از لحاظ کـارکردي، زنـان موظـف هسـتند در      می با توجه به آنچه مطرح شد 

از دیـد  . دوران قاعدگی خود هنجارهاي رفتاري متناسب با این دوران را رعایـت کننـد  

اید به دنبال آشکارساختن تفسیرهاي زنان از قاعـدگی و همچنـین   گرایان نمادین بتعامل

                                               
1. Meri pefer
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بـه ایـن دلیـل کـه     . چگونگی اثرگذاري این تفسیر و معناها بر کنش و رفتار زنان باشیم

معناي درك شده از اولین قاعـدگی و گـذر از دوران کـودکی بـه بزرگسـالی در افـراد،       

امر باعث تأثیر برآینـدهاي   متفاوت است و همین ،هاي اجتماعی و جوامع مختلف گروه

شرایطی که ممکن است در این . گردد می ناشی از آن و نحوه برخورد افراد با این واقعه 

شامل معـانی، انتظـارات،   که فرایند بر نحوه پاسخگویی دختران به این واقعه مؤثر باشد، 

سـلطان احمـدي و همکـاران،    (محیط و همچنین سالمت روحی و روانی آنها می باشد 

  ). Rembeck & Hunnarsson, 2008(به نقل از   82: 1391

هـا   هاي بلوغ دختران است و الزم اسـت آن  از لحاظ روانشناسی، قاعدگی از نشانه

. هاي الزم در این زمینـه را کسـب کننـد    قبل از تجربه اولین قاعدگی در مورد آن آگاهی

ورد صـحیح دختـران بـا    ل دوران بلوغ تأثیر محسوسی در نحوه برخئزیرا آگاهی از مسا

تغییرات این دوره و تصحیح رفتارهاي بهداشتی آنان دارد و عدم رعایت ایـن موضـوع   

هـاي دوران   بطوري که ویژگی ؛ل روانی و مشکالت رفتاري باشدئگذار مساتواند پایه می 

بلوغ دختران و شرایط جسمی و روانی آنها نقش اساسی در باروري و تولید نسـل آنهـا   

ر تمامی دوره زندگی آنهـا در بزرگسـالی و سـالمندي تـأثیر خواهنـد داشـت       دارند و ب

  ). 74: 1385فرهادي و ملکشاهی، (

ساعت قبل از شروع  قاعدگی، به بدترین وضعیت خـود   12-24روحیه اکثر زنان، 

احساس غم و اندوه، احسـاس  : رسد و ممکن است موجب بروز رفتارهایی همچون می 

، احساس خستگی و بی حالی، احساس خشم و عصـبانیت،  بی قراري، اضطراب و تنش

 …حساس بودن و زودرنجی زیاد، عدم تمرکز و خواب آلـودگی، گریـه کـردن زیـاد و    

هـاي   احساسـات و حالـت  ) 1396(بر اساس نتایج مطالعـه مقصـودي و شـریفی    . گردد

هوش گرایی زیاد دانش آموزان تیزبا کمال...) احساس غم، احساس بی قراري و(یادشده

انتظارات زیاد از خـود و دیگـران بـه    . شود می ها تشدید  و استرس بیشتر در حین آزمون

هـاي   جملـه ویژگـی  از ،همراه حساسیت زیاد نسبت به این انتظارات از خود و سایرین



  

  1398زمستان، 22شماره  ،ششمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال   174  

بهتـرین باشـند    ،هـاي خـود  باشد زیرا مایلند در بین هم گـروه  آموزان تیزهوش میدانش

  ). 1: 1394میالنی، مشایخی و ترابی(

پوتاالز وگاتمن
1

نیز در پژوهش خود نشان دادند که کودکـان و نوجوانـان   ) 1981(

دهند که عمدتاً بـه طـرد و انـزواي اجتمـاعی آنهـا       می تیزهوش رفتارهایی از خود نشان 

. چنین رفتارهایی با فعالیت گروه همساالن خود چندان متناسـب  نیسـتند  . شود می منجر 

د درمورد خود و مشکالت خود، ابراز عقایـد و عالئـق خـود در    ازح مثل گفتگوي بیش

دهند و مخالفت مکرر با اهداف  می حالی که گروه همساالن عادي کارهاي دیگري انجام 

شوند که این افرد محبوبیتی درگروه همسـاالن عـادي    گروه که همه این امور موجب می

عـات مربـوط بـه قاعـدگی را از     طور مثال اگر بیشتر دختران اطال به. خود نداشته باشند

هـم بـا    ،کنند این دختران  نسبت به همساالن عـادي خـود   گروه دوستانشان دریافت می

هاي تحصیلی بیشتري مواجه هستند و هـم بـا  گـروه همسـاالن عـادي چنـدان        استرس

ارتباطی ندارند تا با در میان گذاشتن تجربه زیسته خود با آنها احساس غـم، اضـطراب،   

بررسی تجربه زیسته ایـن دختـران از    پس،زود رنجی خود را التیام بخشند حساسیت و

شـود   مـی  اي که در بین تقریباً همه دختـران دیـده    پدیده. این پدیده اهمیت خاصی دارد

بنـابراین سـؤال اساسـی    . ممکن است در بین این دختران به گونه دیگري تجربه گـردد 

شـان چگونـه   ن تیزهـوش از قاعـدگی  پژوهش حاضر این است که تجربه زیسته دختـرا 

  کنند؟ است؟ وآنها این پدیده را چگونه توصیف می

  

تحقیقروش

ــژوهش    ــین قاعــدگی، از روش پ ــوز از اول ــش آم ــران دان ــین تجــارب دخت جهــت تبی

روش پدیدارشناسی عبارت اسـت از فراینـد ایجـاد معنـا     . پدیدارشناسی استفاده گردید

که در ارتباط بـا آن موضـوع تجـارب خاصـی را      براي تجربه از طریق گفتگو با افرادي

                                               
1. Putallaz & Gottman
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پدیدار شناسـی، اساسـاً مطالعـه تجربـه     ). 189: 1396درویشی فرد و فیضی پور، (دارند 

پدیدار شناسی به جهان، آنچنان که بـه وسـیله یــک فـرد   . زیسته یا جهان زندگی است

، توجــه دارد شود، نه جهان یا واقعیتی که چیزي جــداي از انســان باشــد،     زیسته می

 "تجربه زیسته چه نوع تجربـه اي اسـت؟  "سازد که ایـن پرسـش را مطـرح می بنابراین

زیـرا پدیدارشناسی می کوشد معـانی را آنچنـان کـه در زنــدگی روزمـره زیسـته مـی     

:Chenari, 2006(شوند، آشکار نماید  116.(  

پولکینگ هورن
1

ش براي فهم یا درك توجه به تجربه زیسته را به منزله تال) 1983(

همـان   "جهـان زنـدگی  ".شود، تلقی مـی کنـد   که زیسته میمعانی تجربه انسان، آن چنان

تجربه اي است که بدون تفکر ارادي و بدون متوسل شدن به طبقه بندي کردن یا مفهوم 

شود و معموالً شامل آن چیزهایی است که مسلم دانسته می شوند یـا   سازي، حاصل می

در مطالعه جهان زندگی، بازبینی تجارب بدیهی پنداشته شـده و آشـکار    .متداول هستند

  .ساختن معانی جدید و یا مغفول مانده است

بدین منظور اطالعات الزم از طریق مصاحبه عمیق و مصاحبه نیمه ساختاریافته بـا  

مصـاحبه بهتـرین ابـزار براي دسترسـی  . دختران دانش آموز تیزهوش جمع آوري شدند

. کننـدگان در مـورد پدیـده قاعـدگی اسـت     هاي مشارکتر، احساسات و نگرشبه افکا

مصاحبه با دانش آموزان به این صورت انجام شد که صداي دانش آموزان ضبط و سپس 

ردودر فایل و
2

آموزان از قاعدگی محور سؤاالت در زمینه تجارب دانش. پیاده سازي شد 

در مصـاحبه بعـد از پرسـیدن    . کشـید دقیقـه طـول    40هـا   زمـان مصـاحبه   میانگین. بود

اي از اولـین   چه تجربه"هاي دموگرافیک، در ابتدا یک سوال کلی مطرح شده که  ویژگی

سـئواالت  .بعد سؤاالت بر اساس نـوع پاسـخگویی ادامـه پیـدا کـرد      "پریودتان دارید؟

هاي بعـد   مصاحبه به سه بخش کلی تجربیات قبل از قاعدگی، اولین قاعدگی و قاعدگی

طور مثال در بخش اول این  به. تر مطرح شدندسپس سئواالت جزیی. آن تقسیم شدنداز 

                                               
1. Polkinghorne
2. word 
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که آیا قبل از قاعدگی مشاهدات یا توصیفاتی از این پدیده را تجربه کرده بودند یا خیر؟ 

اطالعات مربوط به آن از چه منبعی کسب شده بود؟ احساسات مربوط به این پدیده چه 

  . پرسش شدند...بود؟  و

حمایت خانواده و اطرافیان از این : تر عبارت بودند ازبخش دوم سؤاالت جزییدر 

پدیده پس از وقوع آن چگونه بود؟ احساسات مربوط به این دوران چـه بـود؟ قابلیـت    

گرفته و آن دختر وسـایل مـورد    می بینی و احساسات مربوط به آن چگونه صورت  پیش

هاي بعـدي اختصـاص    نهایی به قاعدگی کرده است؟ بخشنیاز خود را چگونه تهیه می

  :  داشت که سؤاالت جزیی مربوط به آن عبارت بودند از

کنـد؟ چگونـه   چگونه آن دختر از خود یا دیگر دختران در این دوران مراقبـت مـی  

شود؟ و چه برخوردهایی توسط خانواده  می زندگی فردي و اجتماعی اش دچار اختالل 

  پذیرد؟ می و جامعه با او صورت 

. گیري هدفمند انتخاب شـدند کنندگان به صورت نمونهدر مطالعه حاضر، مشارکت

ها ادامه یافت، یعنی تا زمانی که داده جدیدي از سخنان  این اقدام تا رسیدن به اشباع داده

بنابراین حجم نمونه مورد مطالعـه در ایـن پـژوهش    . کنندگان استخراج نگردیدمشارکت

 11ترتیزهوش سال دهم شهر کرمان کـه در محـدوده سـنی    نفر از دانش آموزان دخ 15

الزم به ذکر است دانش آمـوزانی انتخـاب شـدند کـه     . گردیدساله بودند، انتخاب 14تا

تمایل و رضایت کامل و آگاهانه براي مصاحبه داشتند و همچنـین بـراي حفـظ حـریم     

ها خـودداري   تهها در یاف شخصی دانش آموزان و رعایت اخالق رازداري از بردن نام آن

انـد و  معیارهاي ورود به مطالعه شامل کسانی بود که قاعدگی را تجربه کرده. شده است

استعدادهاي درخشان جامعـه محسـوب شـوند، در واقـع افـراد       ءاینکه این دختران جز

. تیزهوش افراد خاص هستند که انتظارات جامعه از آنها چند برابـر افـراد عـادي اسـت    

نقـش   ،پذیري آنانمسؤلیتگیري شخصیت و و جسمانی در شکلداشتن سالمت روانی 

از آنجایی که ایـن افـراد   . زننددرخشانی را براي هر جامعه رقم میبسزایی دارد و آینده

گذراننـد   می براي ورود به دانشگاه رقابت سختی را پیش رو دارند و دروس سنگینی را 
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گـروه خـوبی بـراي     ، پـس کننـد  مـی عالوه بر این، همزمان دوره قاعدگی را نیز تجربـه  

هاي سابق بر روي این افـراد انجـام    بخصوص که پژوهش ،آمدند می پژوهش به حساب 

  . نشده بود

 دهنــده کدگذاري نشان. ها از کدگذاري باز استفاده شد جهت تجزیه و تحلیل داده

-ـا روششوند و آن گـاه بپردازي میرد شده، مفهومها خُعملیـاتی است که در آن داده

بـه ایـن   ). 57: 1387استراس و کـوربین، (شوند هـاي تـازه، دوباره به هم پیوند زده می

هـا براسـاس   صورت هر مصاحبه بعد از تبدیل بــه مــتن، چنــد بــار مطالعــه و داده     

بنــدي و سـپس   کدها بر پایـه معـانی مشـترك طبقـه. اشتراکات مفهومی کدگذاري شد

تشــکیل شــدند؛    ،ـه بتــوان طبقــات را در آنهــا قــرار داد    معانی پنهانی مقوالتی کـ 

  .که مضامین یاد شده بتوانند تجربه دوران قاعدگی را توضیح دهند طوري به

محقق با یادداشت برداري از جزئیات میدان تحقیق، آشنایی با مصاحبه شـوندگان،  

در آن توصیف مکان، توصیف مصاحبه شوندگان، ثبت زمـان و شـرایطی کـه مصـاحبه     

براي جلوگیري از سوءگیري . نقش ایفا کردافزایش اعتبار پژوهش در انجام شده است؛ 

ها بعد از جمـع آوري و ضـبط    ها و مصاحبه ها، یادداشت و دخالت دادن عالیق و انگیزه

توسط محقق خالصه و بازسازي شدند و سپس آنهـا بـه شـرکت کننـدگان در تحقیـق      

تمـامی ایـن   . شرکت کنندگان قرار گرفـت مورد تأیید،ارجاع داده شد و مضامین نهایی

  . موارد به قابلیت اعتماد پژوهش افزوده و اطمینان به صحت داده را تضمین کرد

  

ها یافته

دانش آموز دختر تیزهوش سال دهم بـه صـورت هدفمنـد انتخـاب      15در این پژوهش 

قاعدگی و تجـارب   درون مایه اصلی شامل تجربه قبل از اولین قاعدگی، اولین3.شدند

 ها پرداخته ها و بحث پیرامون آن در ادامه به توصیف دورن مایه. هاي بعدي بود قاعدگی

.شدخواهد 
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  قاعدگیاولینازقبلتجربه) الف

آگاهیمعماي

هاي  ها، والدین به ندرت در مورد مسائل مربوط به بلوغ و ویژگی در بیشتر فرهنگ

کننـد و نوجوانـان،    وص دختران شان صـحبت مـی  خص دوران بلوغ با فرزندان شان و به

خود، این اطالعات را از دوستان، رسانه و یا سایر  منابع اطالعاتی که اکثراً نادرست و یا 

نوجوانان در گذر از نوجوانی بـه بزرگسـالی   همه. آورند می گمراه کننده است به دست 

.اشندب نیازمند حمایت والدین و کسب آگاهی صحیح، از طرف آنان می

نواربهداشتی رو دست مامانم دیدم که قایم میکنه، کنجکاو شدم، رفتم از مامانم «

هام کـه تقریبـاً    منم کنجکاویم بیشتر شد رفتم از دخترخاله. پرسیدم بهم جواب نداد

هـا دارن و  هم سن بودیم پرسیدم، اونا گفتن قاعدگی یک بیماري هسـت کـه خـانم   

.»خیلی خطرناکه

هد که به دالیل مذهبی و شروع شدن سن بلـوغ و تکـالیف دینـی    د نتایج نشان می

چرا که مربیان پرورشی مـدارس و مـادران در    ،شود می آموزان بیش تر هاي دانش آگاهی

زمینه احکام فقهی دوره قاعدگی از قبیل احکام نماز و روزه و غسل مرتبط با این دوره، 

.کنند با دختران صحبت می

سن بلوغ بود وقتی برام در مـورد واجـب بـودن نمـاز و     سالگی که 9مادرم تو «

گفت یه اشاره خیلی کوتاهی هم کرد که دخترا تو این سـن ممکنـه پریـود     می روزه 

بیشتر کنجکـاو  . بشن و نباید نماز بخونن و روزه بگیرن و دیگه چیز بیشتري نگفت

نما دارن و شدم بدونم و رفتم از دوستام پرسیدم اونام گفتن خونریزي شدیده که خا

ها نگران  حجم زیادي از خون بدن از دست میره و این خیلی منو ترسوند و تا مدت

  .»بودم و استرس داشتم
  

متناقضاحساسات

وضعیت احساسی دانش آموزان در مورد تجربه اولین قاعدگی در دو نوع مثبـت و  

وي را در نوع مثبت اکثریت دانش آموزان حـس کنجکـا  . منفی مورد بررسی قرار گرفت

  .کردند می بیان 
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پیگیر بودم که ببینم پریودي چیه و کنجکاو بودم براش و به هر دري میـزدم تـا   «

  .»کشفش کنم چون دوستام پریود میشدن منم منتظر بودم که پریود بشم

دهد، با توجه  تجربه اولین قاعدگی براي دانش آموزان حس کنجکاوي را نشان می

در مورد قاعـدگی و پریـود شـدن داشـتند تجربـه اولـین       به اینکه قبالً اطالعات ناقصی 

اما در مورد وضعیت احساسات منفی، اکثـر دانـش آمـوزان    .قاعدگی برایشان جالب بود

  .کنند حس ترس، اضطراب ، نگرانی، بیماري و خجالت را بیان می

شـد خیلـی درد داشـت     مـی  چون یکی از افراد فامیل که خودش زمانی پریـود  «

اصالً به پریود فکر نکن، اگه فکر کنی زودتـر پریـود میشـی و     همش به من میگفت

  .»منم میترسیدم که آیا چه اتفاق ناگواري در انتظارمه. بدبخت میشی

قاعدگیاولینتجربه)ب

ناپـذیري،   بینـی  شـوك شـادي و تـرس، پـیش    (تجربه اولین قاعدگی در پنج مفهوم 

:مورد بررسی قرار گرفت( اتیدرخواست اطالعات، پشتیبانی خانواده و ابزارهاي حی

ترسوشاديشوك

دهد که  هاي انجام شده بین شرکت کنندگان نشان می نتایج بدست آمده از مصاحبه

اولین احساس، از نوع مثبت و با خوشحالی و اشتیاق همراه بوده است، اما تعدادي هـم  

داده اسـت  احساس مثبت بیشتر در افـرادي رخ  . پاسخی به نوع احساس مثبت نداده اند

تعداد اندکی از دانـش آمـوزان بـا    . که تجربه و آگاهی قبلی از دوران قاعدگی داشته اند

.هاي صحیح قبلی احساس خوشایندي از آن داشتند توجه به تجارب قبلی و آگاهی

پریود من جلوتر از آنچه که در خانواده مرسـوم و ارثـی اسـت اتفـاق افتـاده و      «

ود چون دو اتفاق خیلی خوب همزمـان بـاهم بـرام    طور خیلی برام خوشایند ب همین

اتفاق افتاد و هم اینکه در جمع فامیل بودم حس خیلی خوبی بهم داد و بعـد از اون  

زمانی که فهمیدم حتی بابام از شنیدن خبر پریود شدنم خوشحال شده، خوشـحالیم  

یبـاً  شـن و تقر  مـی  چون تو فامیل پدري من دخترا خیلی دیر پریـود  . چند برابر شد

این موضوع پریودي و قبولی تیزهوشـان  . همشون با چند بار دکتر رفتن پریود شدن
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اي شد که فامیل رو دعوت کنیم و یه جشن مختصـر بگیـریم و ایـن جشـن و      بهانه

.»رفتار خانواده خاطره خیلی خوبی برام بجا گذاشت خیلی ازشون راضیم

هاي  دهد که این نوع احساس میاما در مورد اولین احساس با نوع منفی نتایج نشان 

ها بیشـتر در   این نوع نگرانی. منفی اکثراً با استرس، اضطراب و نگرانی همراه بوده است

افرادي رخ داده که آگاهی کافی از دوران قاعدگی نداشته اند و به همین علـت، تجربـه   

  .تلخی داشته اند

ران شـدم مخصوصـاً   کردم ناحیه تناسلی ام زخم شده بنابراین خیلی نگ می فکر «

کردن و من نگران  می این که همش مادر و خواهرم یواشکی از نوار بهداشتی استفاده 

کنن همین پنهان کاریشـون منـو بـه     می این بودم اونا مگه چشونه که از نوار استفاده 

.»ترس انداخته بود که نکنه منم یه بیماري عفونی گرفتم

  

ناپذیري بینی پیش

در مورد زمان وقوع تجربـه  . بینی نیست طور دقیق قابل پیش هسن شروع قاعدگی، ب

سـالگی بیـان کردنـد، امـا     13اولین قاعدگی، اکثر شرکت کنندگان زمان وقـوع را سـن  

سالگی بیان کرده 14سالگی و حتی11سالگی،10، زمان اولین قاعدگی را سن تعدادي

. سـالگی را تخمـین زد   14-10توان طبق اطالعات بدست آمـده بـازه زمـانی    می . بودند

دهـد کـه ایـن واقعـه بـراي اکثریـت        مسئله مکانی وقوع اولین تجربه قاعدگی نشان می

هاي متفاوتی، پیش آمده است، در حال پیاده روي، در هنگام خـواب ،   دختران، در مکان

نظرات مختلف شرکت کنندگان در مورد مکان وقـوع  ... در حال خرید بیرون از منزل و

. هد که این اتفاق هر لحظه و هر جایی ممکن است بـراي دختـران رخ بدهـد   د نشان می

بینی کرد کـه همـین امـر بـر      بنابراین از دید شرکت کنندگان این واقعه را نمی شد پیش

.استرس و نگرانی آنان افزوده است
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اطالعاتدرخواست

شوند  ند میدختران اکثراً با بروز عالئم اولیه عادت ماهیانه دچار یک حس ناخوشای

آنها ممکن است فکر کنند که تنها این مشکل براي آنها اتفـاق افتـاده اسـت و دختـران     

براي آنکه دختران با فرآیند این مسئله آشنا . دیگر به راحتی در این دوران قرار گرفته اند

توضیح داد و هر  آنانشوند باید همه مسائل مربوط به این اتفاق ماهانه و دائمی را براي 

د با افـراد خـانواده   نانی که نیاز به راهنمایی، اطالعات و کمک داشتند به راحتی بتوانزم

هـاي صـورت    نتایج بررسی و مقایسه مصـاحبه . صحبت کرده و نیازشان را برطرف کنند

دهد که اولین اقدام این بـوده کـه بالفاصـله اطـالع      گرفته بین شرکت کنندگان نشان می

الع رسانی به صورتی بوده که اکثریت در اولین اقدام مـادر  این نوع اط. کردند می رسانی 

.نمودند می خودشان را با خبر 

در اولین اقدام مادرم را با خبر کردم، چون ایشون سر کار بودن من زنگ زدم و «

ایشونم مشاوره دادن بهم و گفتن نواربهداشتی توي کمـد هسـت، بـردار و اسـتفاده     

  .»کن

  

خانوادهپشتیبانی

از پشتیبانی خانواده اولین واکنشی است کـه خـانواده فـرد در دیـدن اولـین      منظور 

نتایج . این نقش بر عهده مادر است مسؤلیتالبته . دهند می پریود دخترشان از خود نشان 

) مـادر، پـدر، خـواهر و بـرادر    (دهد که اولین واکنش اعضاي خانواده ازجملـه   نشان می

و آموزشـی از خـود   ) اي و بهداشتی تغذیه)ایتی مثبت بوده و آنها واکنشی احساسی، حم

  .دادند می نشان 

توصیه به جگر خوردن و میوه و قرص آهن در روزهاي اول براي جبران خون «

از دست داده، تهیه لباس زیر مخصوص و چگونگی استفاده صحیح از نواربهداشتی، 

کـردن موهـاي    توصیه به استفاده از نواربهداشتی و رعایت مسائل بهداشتی و کوتـاه 

.»ناحیه تناسلی و استحمام ایستاده ازجمله کارهایی بود که مادرم بهم توصیه کرد
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ها بودند که چندان تـوجهی بـه حمایـت دختـران در ایـن دوران       هایی البته خانواده

  .اندنداشته

وقتی بالفاصله بعد از دیدن اولین لکـه پریـودي مـادرم رو در جریـان قـرار دادم      «

من گفتن هر وقت پریود میشی اگه تونستی برا خودت کاچی درست کن چـون  ایشون فقط به 

که خیلی برا تقویت بدنت و جبران ضعف دوره قاعدگی خوبه ولی خودشون کار خاصی بـرام  

.»نکردن

حیاتی ابزارهاي

ابزارهاي مورد نیاز نشان از وسایل مورد نیـازي دارد کـه فـرد در اولـین قاعـدگی      

ن وسایل در دو مفهوم شیوه دسترسی و شیوه استفاده مورد بررسی استفاده کرده است، ای

دهد که از نظر شـیوه   ها بین اکثر شرکت کنندگان نشان می نتایج مصاحبه. قرار گرفته اند

دسترسی، اکثراً از قبل وسایل مورد نیاز را در خانه داشتند، چرا که دختر یا زن دیگـري  

قبل نگه داشته بنابراین دسترسی به آن مشکل نبوده  کرده یا مادرش از می از آنها استفاده 

  . است

در منزل نوار بهداشتی داشـتیم چـون از قبـل مـادرم و خـواهرم ازش اسـتفاده       «

  .»کردند می 

  .»مادرم بهم گفته بود که چطور از نواربهداشتی استفاده کنم«

بعدييها قاعدگیتجارب)پ

کننـدگی،   راقبت شدگی و مراقبترشد م(هاي بعدي در سه مفهوم  تجارب قاعدگی

) مختل شدن زندگی  فردي و اجتماعی و برخوردهاي چندگانه فرا فـردي بـا قاعـدگی   

.تفمورد بررسی قرار گر

کنندگی رشد مراقبت شدگی و مراقبت

هـاي   هاي مثبتی اسـت کـه فـرد در دوران قاعـدگی     تجربه، منظور از تجارب مثبت

.بعدي تجربه کرده است



  

  

  

  

183     ...بازنمایی مسؤلیت اجتماعی شرکت صنعت نفت و گاز  

گراندیتوجهمرکزیت

ایندي شـ ها نسبت به روزهاي دوران پریود شـان، احسـاس ناخو   گرچه بیشتر خانم

امـا  . آورد مـی  روانی و جسمی متعددي را به همراه -اي که مشکالت روحی دارند، دوره

دهـد تـا جنبـه     اگر از بیشتر آنها سوال کنیم، جنبه روانی مـاجرا بیشـتر آنهـا را آزار مـی    

ر از حمایت سایر اعضاء خانواده مخصوصاً مردان خانواده در این دوران اگ. جسمانی آن

  .برخوردار باشند تجربه مثبتی از دوران قاعدگی خواهند داشت

شـه حتمـاً    مـی  هاي خونه سفارشی  تو این دوران که من پریودم خرید خوراکی«

وقتی میبینم بابام این خریدارو انجـام  . هایی هست که باید تهیه بشه جگر از خوراکی

  .»کنم می ه از اینکه به من و سالمتیم بها میده خیلی حس خوبی پیدا مید

شوم که هنوز سـالم   می با هربار پریود منظم به صورت ماهیانه خیلی خوشحال «

توانم متوجه سالمت جنسی خودم باشم و اینکه  می خوشحالم که زن هستم و . هستم

کنـه   می نه خیلی خوشحالم م پیگیر هست که ببینه تاریخ پریودم منظم هست یا رماد

که حواسش به سالمتیم هست اون موقع خیلی دوست دارم بغلـش کـنم بـه خـاطر     

.»توجهش به من

  

فزایندهقدرت

کننـد،   اي دنبـال مـی   در کسانی که ورزشکار هستند و ورزش را به صـورت حرفـه  

هـم  داشتن رژیم غذایی سالم، براي تأمین مواد ضروري بدن در زمان قاعـدگی، بسـیار م  

تواند برخی از عالئم قاعدگی را تسکین داده و به تنظیم خلق  می ورزش در پریود . است

  . و خو و افزایش جریان خون و همچنین تقویت قواي جسمانی کمک کند

البته من کالً تغذیه ام سالمه اما در این مدت بخاطر همان تغذیه  ،ام سالمهتغذیه«

در  ،ضرب دستم بیشتر میشـه  ،کنم می رم سالم با درد جسمی کمتري دست و پنجه ن

  .»والیبال بهتر میتونم ضربه بزنم و سرویس رو بخوابونم توي زمین
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حتی برخی از دختران که تغذیه سالمی هـم نداشـتند از افـزایش قـدرت خـود در      

  .کردند می دوران پریود براي تخلیه هیجانشان صحبت 

ان پریود، خیلی رکنم تو دومی اي دنبال  چون ورزش بوکس رو به صورت حرفه«

.»سرعت عمل باالتر و قدرت بدنی بیشتري دارم

توان نتیجه گرفت که اکثریت شـرکت کننـدگان پریـودي مـنظم، مـورد       می بنابراین 

اي مثبـت در   حمایت و توجه ویژه بودند و دارا بودن قدرت بیشتر را، به نـوعی تجربـه  

اي از درك و آگـاهی   رسد این امـر نشـانه  می کنند که به نظر  هاي بعدي بیان می قاعدگی

هاي ناشی  باالي خانواده و انتقال این آگاهی توأم با آرامش و شیوه صحیح تخلیه هیجان

هاي بعدي و کاهش  ایجاد تجربه مثبت در قاعدگیاز دوران بلوغ به دختران است که در

.استرس قاعدگی اولیه مؤثر است

  

دیگرانوخودپریودبهنسبتمناسبالملعکس

عکس العمل نسبت به پریود دیگـران، نشـان از میـزان واکنشـی دارد کـه فـرد در       

از خـود نشـان   ) پریـود شـدن  (صورت مشاهده فردي که در چنین حـالتی قـرار گرفتـه    

هاي صورت گرفته بـین شـرکت کننـدگان نشـان داد کـه       نتایج بررسی مصاحبه. دهد می

اي را داشـته   چون خودشان چنین تجربـه  .دهند می اکثریت، عکس العملی مناسب نشان 

.کنند اند اکثریت با درك باال به قضیه نگاه می

کـنم و  اگر لباسشون لکه شده باشه بهشون میگم از لحاظ روحی درکشـون مـی  «

.»سر به سرشون نمیذارم

کـنم  کـنم و سـعی مـی   اگر نواربهداشتی بخوان بهشون میدم یا براشون پیدا می«

.»بهشون آرامش بدم

ختل شدن زندگی فردي و اجتماعیم

هـاي بعـدي تجربـه     هاي منفی است که فرد در قاعدگی منظور از این مفهوم تجربه

  .کرده و زندگی فردي و اجتماعی اش دچار اختالل شده است
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خریدحیايوشرم

. هم در جامعه ما و بسـیاري از کشـورهاي دیگـر یـک تـابو اسـت      قاعدگی، هنوز

تا حدي است که حتی هنگام خرید نوار بهداشتی، این شـرم   شرمساري از عادت ماهانه

هـاي پالسـتیکی کـه     هاي مشکی یـا کیسـه   اغلب در کیسه. شود می و تابو بودن آن دیده 

خرید این وسیله بهداشتی نیز اغلب همـراه بـا   . کنند درون آن دیده نشود آن را پنهان می

  .شرم و خجالت است

گر نداشته باشـم تـرجیح میـدم از فامیـل یـا      خریدن نوار بهداشتی برام سخته، ا«

.»دوستام بگیرم بجاي اینکه برم بخرم

  

روحیوجسمیکنندهکالفهدردهاي

کنـد و   لقی شدیدي را تجربه میخُدر هفته قبل از پریودي، فرد تغییرات جسمی و

ر این تغییرات تا چند روز پس از پریود شدن و قاعدگی ادامـه دارد و معمـوالً، نهایتـاً د   

ورم کردن یا : هاي جسمانی از قبیل نشانه. شوند مدت یک هفته، کامالً یا تقریباً ناپدید می

مفاصل یا عضالت، دل درد و سردردهاي شـدید و  ها، درد در ناحیه ملتهب شدن پستان

احساس کالفه بودن، سرزنش و مالمت کردن بـی دلیـل خـود،    : هاي روحی مانند نشانه

  ....واهاي بی دلیل وهاي بین فردي و دع تعارض

نفـخ  . کنه که کارهام رو به تعویـق بنـدازم  درد زیر شکم دارم و این مجبورم می«

  .»شکم دارم

کنـه؛ زنـدگیم از حالـت عـادي      مـی  هاي اجتماعیم به شدت کاهش پیدا  فعالیت«

خصـوص اگـر برنامـه     خارج میشه مخصوصاً رفتن به عروسی و مدرسـه سـخته بـه   

. خواد می هم نمی تونم بکنم چون مدرسه گواهی پزشک  درسیم سنگین باشه، غیبت

  . »پریود شدنم زندگیم رو مختل میکنه و اعصابم رو بهم میریزه
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  برخوردهاي چندگانه فرا فردي با قاعدگی

ي قاعدگیها مواجهه با توصیه

در صد از شرکت کنندگان بیان  50هاي صورت گرفته نزدیک به  بر اساس مصاحبه

ابـراز   هـم دهنـد امـا تعـدادي   مـی هاي خانواده و اطرافیان گـوش  توصیهکنند که به  می

پذیرفتند و این امـر را ناشـی از بـی    هاي دیگران را نمی کردند و توصیه می حوصلگی بی

هـاي رژیـم غـذایی را     توصـیه  مهـ تعدادي. دانستند می حوصلگی، عصبانیت و لجبازي 

.دادندگوش نمی

رفتار کـنم شـاید چـون خیلـی بـه مـن توجـه         هاشون دوست دارم طبق توصیه«

هاشـونو بکـار    نمیکردن این حس رو دارم که اگر بهـم توجـه میکـردن مـن توصـیه     

  .»میبردم

از طرفی لجبازم و دلـم نمیخـواد   . کنم ولی زیاد حوصله ندارمتقریباً رعایت می«

.»به حرفشون گوش بدم

مربوطه این آگـاهی را   آگاهی، حق هر زن و مردي است و باید خانواده و نهادهاي

هـاي زیسـتی و    تفـاوت در اختیار جامعه قرار دهند تا زندگی سالم تر و بهتري در کنار

هـاي   هاي انجام شـده توصـیه   طبق بررسی. بیولوژیکی که با یکدیگر داریم، داشته باشیم

:شودمیکاربردي از سوي شرکت کنندگان در مصاحبه به صورت تیتر وار آورده

  

آموزشهاي شیوهوها راهبودنمناسبوبهداشتیلمسائآموزش

دشواري فرهنگی و زبان نارساي سنتی ما باعث شده که درباره اهمیـت دسترسـی   

اي اسـت کـه    ضرورت تأمین بهداشت زنان نکته. صحبتی نشود "بهداشت قاعدگی"به  

گـذاري   جامعه باید بپذیرد و براي تأمین دسترسی زنان به بهداشت زنانگی نیز سـرمایه 

هاي شخصی در رودررویی بـا   زیرا در غیر این صورت زنان نه تنها دچار دشواري. کند

عفونت دسـتگاه تناسـلی   . گیرد شوند، بلکه سالمت آنها مورد تهدید قرار می قاعدگی می

.است "بهداشت قاعدگی"یکی از پیامدهاي نبود دسترسی به 
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بدن که نـوار بهداشـتی شـونو    ها آموزش  بنظرم باید مسائل بهداشتی رو به بچه«

خوب بپیچن و بعد توي سطل بندازن که بهداشت سرویس بهداشتی مدرسه رعایت 

آب گرم تو سرویس بهداشتی باشه تا . توي بوفه مدرسه نواربهداشتی بفروشنو بشه 

با خیاله راحت بتونیم در صورت نیاز از آن استفاده کنیم و جلسات روانشناسی براي 

پریودي مارو درك کنن و اجازه بدن تو این دوران اگه نتونیم بیاییم  معلمان بذارن تا

  .»مدرسه، بدون نگرانی غیبت کنیم

  

پرورش حمایتگري در خانواده

خصوص دختـران   والدین باید اطالعات الزم در مورد بلوغ را به فرزندان خود و به

أسفانه در عمل شاید ولی مت. بزرگی بر دوش دارند مسؤلیتمنتقل نمایند و در این زمینه 

نقش خود را به خوبی ایفا نکنند و بسیار ضعیف عمل نمایند و یا به بهانه شرم و حیا و 

خود را فراموش کنند و یا به معلمین واگـذار   مسؤلیتباز شدن چشم و گوش دختران، 

. کنند

نقش بسیار مهمی در ایجاد آرامش و آگاه سازي دختر شـون دارن و   ها خانواده«

باید حمایـت   هامادر پدر و وتما قبل از پریودي براي دخترشون توضیح بدنباید ح

حتی زمانی که ما پریودیم بتونیم به راحتی بهشون بگیم مسئله چیـه و  . و درك کنن

.»این که اگه حالمون خوب نبود ما رو به زور نفرستن مدرسه

  

سنواجتماعی-فرهنگیشرایطباآموزشیمحتوايتطابق

سال اخیر، دختران اگر پیش از رسیدن به کالس هفتم از مادرشـان چیـزي   در چند 

شوند، آنـان سـرتیتر    نشنیده باشند در متن کتاب درسی خود با حقیقت بلوغ روبه رو می

بـا  . آیـد  مـی  نترس اتفاق عجیبی نیست، براي همه پـیش  "هاي مادرانه را که  آن صحبت

کتـاب سـبک   . یابنـد  مـی  » سبک زندگی تفکر و«جمالتی کتابی تر و رسمی تر در کتاب 

صفحه اول خود دختران را با مفهـوم بلـوغ و    14زندگی ویژه دختران در سال هفتم در 
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کند، پسرها هم یـک سـال دیرتـر، در کتـاب      هایش ازجمله عادت ماهیانه آشنا می نشانه

وگوهـاي  گفت. شوند سبک زندگی ویژه پسران در سال هشتم با مسئله بلوغ، مواجه می

هاي دوستانه خارج شده اند  ها و جمع رفته رفته از گوشه خانه ،هاي مگو پنهانی و حرف

ولی آنچه مهم است این است که . و براي خودشان کتاب و ساعت درسی پیدا کرده اند

  .کنند بعضی از دختران زودتر از این زمان، پدیده پریودي را تجربه می

معلمـان مـا وقتـی کـه     . ادن اسـت آموزش ندادن خیلی بهتر از آموزش ناقص د«

خواهند این مطلب رو برامون توضیح بدن خیلی ناقص و بـه سـرعت از مطلـب     می 

.»کنن که مبادا ما، برامون سؤال پیش بیاد می عبور 

  

نقش آموزش دهندگی استرس زداي خانواده

تا جایی که امکان دارد نباید گذاشت نوجوانی که دوران پیش از بلوغ خود را سپري 

کند از طریق دوستان و یا فضاي مجازي، نسبت به اتفاقات دوره بلوغ، اطالعات خود  می

چرا که احتمال این که اطالعات نادرست و یا بیشتر از آنچه به آن نیاز دارد . را کسب کند

.در اختیارش گذاشته شود و موجب اضطراب و آسیب روانی در او شود

تراي کـوچکتري کـه هنـوز پریـود نشـدن      اینکه حتماً مادران و خواهران به دخ«

آموزش بدن چون اونا باالخره میفهمن ولی ممکنه اطالعات غلطی بدست بیارن مثل 

مـن اگـر خـواهر کـوچکی     . کردم بیماریه و نگران بـودم خود من که همش فکر می

داشتم و یا در آینده دختر داشته باشم، توي زمان مناسـب بـه اون توضـیح میـدم و     

.»آموزش میدم

  

قاعدگیپدیدهدرسازيفرهنگ

در رابطـه بـا آن وجـود     تابو بودن پریودي سبب شده است کـه آمـوزش چنـدانی   

طور مثال نه تنها بیشتر پسران و مردان از سندروم پیش از قاعدگی اطالع  به. نداشته باشد

ري در بسیا. ندارند، حتی بسیاري از زنان و دختران نیز اطالعات کافی پیرامون آن ندارند
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از جوامع، اگر زنی در مورد پریود و پریودي خودش در فضایی غیرخصوصـی مـثالً در   

شـرم قاعـدگی سـبب    . شـود  می ند، زنی بی حیا خوانده زیک جمع و یا مهمانی حرف ب

شود تا بسیاري از زنانی که قاعدگی شدید و دردناك دارند، یا دچار سندروم پیش از  می 

 ،روزهاي بسیار سختی را سپري کنند ،دي یا پیش از آنشوند، در دوران پریو قاعدگی می

.در حالی که اگر فرهنگ سازي شود زندگی آرامتري را تجربه خواهیم کرد

محافظه کارانه بودن جلوي آقایون باعث میشه که هیچ وقت آقایون متوجه امـري  «

انوادگی هاي مرتبط با اون نشن وکمبود اطالعات آنها مشکالت خ به نام پریود و واقعیت

اگر آقایون در جریان پریودي قرار بگیرن براشون فرهنگ سازي  .کنهبعدي رو ایجاد می

اگر باید به مهمونی بریم نتونیم، باید بهشون بگیم چون پریـودیم معـذوریم و   . هم میشه

هرچه بیشتر پنهان کنیم . نمی تونیم بیایم تا دیگران درك کنن و براشون امري عادي بشه

.»چ وقت شکسته نمیشهاین تابو هی

  :شود می در ادامه خالصه مفاهیم به دست آمده اشاره 

  مضامین و مفاهیم تجربه زیسته دانش آموزان دختر تیزهوش از قاعدگی-1جدول 

  مفاهیم   مضامین

اولـین ازقبـل تجربـه 

  قاعدگی

آگاهیمعماي

متناقضاحساسات

ترسوشاديشوك  قاعدگیاولینتجربه

ناپذیري بینی پیش

اطالعاتدرخواست

خانوادهپشتیبانی

  ابزارهاي حیاتی

هـاي  قاعـدگی تجـارب 

  بعدي

  کنندگی  رشد مراقبت شدگی و مراقبت

  مختل شدن زندگی  فردي و اجتماعی

برخوردهاي چندگانه فرا فردي با 

  قاعدگی
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گیريتیجهن

تیزهـوش شـهرکرمان از   هدف مطالعه حاضر، مطالعه تجربه زیسته دانش آموزان دختـر  

 ءدلیل انتخاب این دانش آموزان این بود که این دختران که جز. دوران قاعدگی شان بود

شوند، براي ورود به دانشگاه رقابت سختی را  استعدادهاي درخشان جامعه محسوب می

گذرانند عالوه بر این، همزمان دوره قاعـدگی را   می پیش رو دارند و دروس سنگینی را 

نتـایج پـژوهش   . آمدنـد  می گروه خوبی براي پژوهش به حساب  پسکنند،  ربه مینیز تج

تجربه قبـل از اولـین قاعـدگی، تجربـه     : حاضر در سه مضمون اصلی دسته بندي شدند

مضمون تجربه قبل از اولین قاعدگی داراي . هاي بعدي اولین قاعدگی و تجارب قاعدگی

در حقیقت هنوز هم والـدین  . قض بوددو مفهوم فرعی، معماي آگاهی و احساسات متنا

هـا از منـابع    کنند در نتیجـه آن  در مورد دوران بلوغ و مسائل آن با فرزندان صحبت نمی

ها یا منابع غیر معتبر اطالعات ناقص و نادرستی در این  دیگر مانند دوستان و همکالسی

  . کنند زمینه را کسب می

با احساسات متنـاقض تجربـه کـرده    دانش آموزان در این مطالعه، دوره قاعدگی را 

احساسات خود را به صورت ارضاء حس کنجکاوي در این مورد تا حس ترس، . بودند

توان گفت کمبـود آگـاهی دختـران     می . اضطراب، نگرانی، بیماري و خجالت بیان کردند

شود آنها دچار احساسات منفـی ماننـد اسـترس و اضـطراب      می درمورد قاعدگی، سبب 

کنند که کمبود  نیز در پژوهش خود بیان می) 1391(احمدي و همکارانش  سلطان. شوند

آگاهی دختران در مورد قاعدگی باعث ایجاد مشکالت جسمی، روانشناختی و اجتماعی 

همچنین نتایج مطالعه آل عمري و همکاران. شود می ها  براي آن
1

در اردن نشان )2016(

قاعدگی احساس ترس، گیجی و اضـطراب  ساله در اولین عالئم  14-12داد که دختران 

  .اندرا تجربه کرده

                                               
1. Al Omari et al
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ناپذیري،  بینی تجربه اولین قاعدگی شامل مضامین فرعی شوك شادي و ترس، پیش 

در ایـن مطالعـه اگرچـه    . درخواست اطالعات، پشتیبانی خانواده و ابزارهاي حیاتی بـود 

از مربیـان پرورشـی و   اند که در مدارس اطالعاتی در مورد قاعدگی دختران اظهار کرده

بهداشت خود کسب کرده اند، اما این اطالعات کافی نبوده و به صورت کلی براي آنهـا  

بنـابراین، دخترانـی کـه اطالعـات کـافی در مـورد قاعـدگی نداشـته یـا          . بیان شده انـد 

اطالعاتشان ناقص بود بیشتر از سایر همساالن خود دچار ترس شدند و بـالعکس یعنـی   

بل اطالعات کافی و صحیح را کسب کرده بودند نه تنها مشکلی برایشـان  کسانی که از ق

ایجاد نشد بلکه از روي دادن قاعدگی ابراز خرسندي کرده از این جهـت کـه از لحـاظ    

در پژوهش خـود بـه ایـن نتیجـه دسـت      ) 2008(فوستر و همکاران . بدنی سالم هستند

ین مـورد میـزان اسـترس و تـرس     یافتند که دختران به دلیل نداشتن اطالعات کافی در ا

بینی ناپذیر بودن قاعدگی یکی دیگـر از عـواملی    همچنین پیش. کند شان افزایش پیدا می

  . شود می است که سبب ترس در دختران 

دهد که دختران در کسب حمایت از سوي خانواده به  هاي این مطالعه نشان می یافته

نندگانی که از سوي خانواده به ویـژه  کمشارکت. هنگام قاعدگی تجارب متفاوتی داشتند

ــد، برداشــت مثبــت و    ــرار گرفتــه بودن ــدر مــورد حمایــت و توجــه ق مــادر و حتــی پ

ها برخوردار نبودند برداشت منفی در مورد قاعـدگی   کنندگانی که از این حمایتشرکت

معتقدند با توجه به نزدیکی و قرابتـی کـه   ) 1391(سلطان احمدي و همکارانش . داشتند

هاي ایرانی وجود دارد، بنابراین منطقی به نظر می رسد که افراد فامیل  ابط خانوادهدر رو

نتـایج مطالعـه   . به دختران جهت حل مشکالت و مسائل ناشی از قاعدگی کمـک کننـد  

 ينشان داد که قاعـدگی در آنجـا هنـوز یـک تـابو     ) 2016(کیفی آل عمري و همکاران 

کنند در حالی که آنها از سوي  را تجربه می اجتماعی است و دختران اولین قاعدگی خود

شوند و دختـران از گفـتن تجربیـات     اعضاي خانواده یا مدرسه حمایت و پشتیبانی نمی

و تجربه قاعدگی را با احساسات منفی کرد خودداري  ،خود با مادران و دوستان نزدیک

  .اندعمیق درك کرده
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کننـدگی، مختـل    راقبـت هاي بعدي شامل رشد مراقبت شدگی و م تجارب قاعدگی

کسانی . شدن زندگی فردي و اجتماعی و برخوردهاي چندگانه فرا فردي با قاعدگی بود

گیرند و قدرت بدنی شان در این دوره  می که به هنگام قاعدگی مورد توجه دیگران قرار 

یابد تجربه مثبت و خوشایندي از دوران قاعدگی شان داشـتند و ایـن باعـث     می افزایش 

کنند عکس العمل مناسبی داشته و آنهـا   نسبت به کسانی که این دوره را طی می شد، می 

شرکت کنندگان به هنگام قاعدگی دردهاي جسمی و روحی بسیاري . را بهتر درك کنند

کنند که گاهی اوقات باعث مختل شدن زندگی فردي و اجتماعی شان شده  تحمل می ار

نتـایج مطالعـه فهـس    . قاعـدگی دارنـد   در نتیجه تصور و احساس منفی نسبت به. است

نیز حاکی از آن است که زنان در این دوره تجربه و تصور و احساس منفـی از  ) 2020(

  .قاعدگی دارند

هاي اساسی مشارکت کنندگان در ایـن تحقیـق، مربـوط بـه خریـد      یکی از دغدغه 

هـا  بسیاري از دختران جهـت تهیـه ایـن ابزار   . مخصوص دوران قاعدگی است يابزارها

شوند و این کار برایشان بسیار دشـوار بـه نظـر     دچار احساس شرم و خجالت زدگی می

بنابراین باید نحوه دسترسی دختران به ایـن وسـایل را آسـانتر کـرد و از طرفـی      . آید می 

ها این آگاهی داده شود که این فرآیند طبیعی و بیولوژیـک مربـوط بـه بـدن      دیگر، به آن

برخوردهـاي چندگانـه فـرا    . فع نیاز خود احساس شـرم کننـد  زنان است و نباید براي ر

هاي قاعدگی، آموزش مسائل بهداشـتی   فردي با قاعدگی شامل مفاهیم مواجهه با توصیه

هـاي آمـوزش، پـرورش حمـایتگري در خـانواده، تطـابق        ها و شیوه و مناسب بودن راه

اسـترس   اجتماعی و سن، نقش آمـوزش دهنـدگی  -محتواي آموزشی با شرایط فرهنگی

آنچـه در ایـن بحـث همـه     . زداي خانواده و فرهنگ سازي در مورد پدیده قاعدگی بود

. دختران به آن تأکید دارند بحث آموزش صحیح، کامل و به موقع و فرهنگ سازي بـود 

در واقع باید آموزش در مورد قاعدگی از سنین پایین به دختران ارائه شود تا دختران به 

شوند براي قاعدگی آماده شوند تا تجربیـات   غ زودرس مواجه میهایی که با بلو ویژه آن

.نسبت به آن داشته باشند) یا حداقل منفی کمتري(هاي احساسی مثبت  و واکنش
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توان نتیجه گرفت که دختران قبل از اولین قاعدگی به دلیل عدم  می ها  در تبیین یافته

، عدم تطاب محتواي درسی آگاهی صحیح یا آگاهی ناقص، عدم دسترسی به منابع موثق

آگـاهی واقعـی از    ،با شرایط وقوع زمان قاعدگی، عدم فرهنگ سازي به پدیده قاعدگی

پدیده قاعدگی ندارند و در نتیجه دچار احساسات و تجارب منفی، ترس و اضـطراب و  

دخترانی که در سن پایین قاعده شده بودنـد  . شوند نگرش منفی به این پدیده طبیعی می

بنابراین، افزایش آگاهی دانش آمـوزان از قاعـدگی   . این مشکل شکایت داشتندبیشتر از 

روانی ایـن دوره را درك و توانـایی    -شود از لحاظ عاطفی، مشکالت روحی  می باعث 

شود  می از طرفی دیگر آگاهی از این دوران باعث . بیشتري براي غلبه برآنها داشته باشند

شان پی ببرنـد و سـعی   سالمت جسمی و جنسیتا دختران به نقش حساس قاعدگی در 

از قبیل حمام کردن، شستشو، تعـویض  (بهداشت جنسی  ،کنند براي بهبود سالمتی خود

اي سـالم را   و الگوهـاي تغذیـه  ...) به موقع نوار بهداشتی، از بین بردن موهاي زائـد، و  

.رعایت کنند

  

  اهپیشنهاد

تواننـد در   مـی  هاي ایـن پـژوهش    متولیان مددکاري اجتماعی با استفاده از یافته

هـایی   راستاي آگاهی بخشی به دخترانی که هنوز قاعدگی را تجربه نکرده اند و حتی آن

  .اقدام نمایند ،هاي الزم را ندارند که قاعدگی را تجربه کرده اما آگاهی

 با برگزاري جلسـات آمـوزش خـانواده بـراي والـدین      باید مددکاري اجتماعی

جهت درك بهتر نیازهـاي عـاطفی و جسـمانی دختـران در ایـن       خصوص مادران در به

  .ها گام بردارد دوران از سوي خانواده

     متولیان آموزش و پرورش با بهبود بخشیدن محتواي کتـب درسـی بـا شـرایط

  .هاي دختران کمک نمایند توانند در حل بسیاري از چالش می وقوع زمان قاعدگی 

تواننـد بـه دختـران و     مـی  ي مفید پزشکی ها متولیان صداوسیما با ساخت برنامه

  .ها در این زمینه کمک فراوانی کنند خانواده
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  منابع

نظریــه مبنـایی   : اصـول روش تحقیــق کیفــی   ، )1387. (استراس، آنسلم و کوربین، جولیـت

نشـر پژوهشـگاه علـوم انســانی و مطالعـات      : بیوك محمدي، تهران: ، ترجمههاها و شیوهرویه

  .فرهنگی

اثربخشـی آمـوزش   «، )1388. (وسفی، علیرضا؛ علی پور، احمـد و نجـاري حسـن زاده، فریـده    آقای

تحقیقــات ، »بهداشــت بلــوغ و قاعــدگی بــر ســالمت عمــومی دختــران دوره ســوم راهنمــایی 

.118-106: 3، دوره اول، شماره روانشناختی

دوره بررسی «، )3961. (اسالمی مهر، فرناز؛ رخشانی، فاطمه؛ رمضانخانی، علی و خداکریم، سهیال

تأثیر آموزش بر ارتقاء میزان آگاهی و رفتارهاي بهداشتی دوران عادت ماهیانه در دانش آموزان 

فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی ، »94-95دختر دوره متوسطه اول شهر خمیر در سال تحصیلی 

  .62-53: 5، شماره دانشکده بهداشت -شهید بهشتی

نشر پژوهشگاه حوزه و : ، قمه روش تحقیق در علوم انسانیفلسف، )1394. (ایمان، محمدتقی

  .دانشگاه، چاپ سوم

تجربه قاعدگی در میان )1398. (باقري نیا، مرضیه؛ صفاجو، فرزانه و صدیق مبارك آبادي، صدیقه ،

، هشتمین کنفرانس بین المللی )یک مطالعه کیفی با روش جمع آوري اینستاگرام: (زنان ایرانی

.رانسالمت زنان، ته

هـاي مختلـف    بررسی تاثیر شـدت «، )1395. (بدوي، مینا؛ اسالمی، رسول و پاپلی برواتی، سیدامین

، کنفرانس »سال غیر ورزشکار 15-18تمرین هوازي بر عالئم سندرم پیش از قاعدگی در دختران 

  .انبین المللی علوم ورزشی، موسسه هم اندیشان مبتکر رادمان، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندر

نقش واسطه اي استرس تحصیلی در «، )1394. (پاسبانی، ریحانه؛ شکري، امید و پورشهریار، حسین

روانشناسی ، »رابطه بین ترس از ارزیابی منفی با بهزیستی هیجانی در نوجوانان تیزهوش و عادي

  .72-57: 1، شماره 10دوره معاصر، 

جامعـه شـناختی عوامـل مـوثر بـر سـالمت        بررسی«، )1391. (پیلتن، فخرالسادات و قانعی، فرزانه

فصلنامه جامعه شناسی مطالعات ، »)هاي شهر جهـرم دانشجویان دانشگاهمطالعه موردي(عمومی

  .94-73: 5، شماره 2، سال جوانان
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    بررسـی  «، )1392. (جعفرنژاد، فرزانه؛ شاکري، زهرا؛ نجف نجفی، مونـا و صـالحی فـدردي، جـواد

، 16، دوره مجله زنان، مامایی و نازایی ایران،»ندرم پیش از قاعدگیارتباط استرس با ابتالء به س

.18-11: 76شماره 

فصلنامه مطالعات ، »نگرشی روان شناختی به بلوغ دختران«). 1387. (خلیلی، شیوا و بختیاري، آمنه

  . 218-197: 41، شماره 11، دوره )کتاب زنان سابق(راهبردي زنان 

خانمـان  فهم تجربـۀ زیسـته زنـان بـی    «، )1396. (ضی پور، خدیجهدرویشی فرد، علی اصغر و فی« ،

  .215-177: 14، شماره 4دروه پژوهشنامه مددکاري اجتماعی، 

بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و عملکرد دانش آموزان دختر در رابطه با «، )1381. (ذبیحی، علی

  .  62-58: 3، شماره 4دوره ، لمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی باب. »بهداشت دوران بلوغ

میریـان، اعظـم السـادات و قـره      ؛اللوها، فاطمـه  ؛زاده، شیرینقاضی ؛اسدي، شادي ؛ساداتیان، اصغر

هاي جسمی و روحی، روانـی پـیش از    اختالالت قاعدگی و ناراحتی، )1383. (خانی، پرویـز 

.نشر ما و شما: تهران،قاعدگی

 تجربه اولین قاعدگی در دختران دانش «، )1391. (وکهن، مهريسلطان احمدي، ژیال؛ برهانی، فریبا

  .91-81: 2، شماره 1، سالمجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت، »آموز

1388. (شاه غیبی، شعله؛ درویشی، نازیال؛ یوسفی نژاد، وحید؛ مقبل، نیلوفر و شهسواري، سیروس( ،

سـاله شـهر    18و  17دبیرسـتانی  موزآدانشدختراندرقاعدگیاختالالتشیوعبررسی میزان«

دوره چهاردهم، شماره  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان،،  »84-85سنندج در سال 

3 :20-24.

بررسـی  ،»فاکتورهـا  شناسایی ریسـک : شناختی قتل مطالعۀ جامعه«، )1393. (صادقی فسایی، سهیال

  .  218-191: 2، شماره 5دوره مسائل اجتماعی ایران، 

بررسـی آگـاهی،   «). 1382. (هاساواري، فریده و سیدفاضـل پـور، سـیده فاطمـه     قی ثابت، میترا؛صد

مجلـه دانشـگاه علـوم    ، »نگرش و رفتارهاي بهدا شتی دانش آموزان دختر در مورد دوران بلوغ

  .38-31: 47، شماره 12، دورهپزشکی گیالن

بررسـی  : داغ ننگ و هویت اجتماعی«). 0139. (عباداللهی، حمید؛ پیري، اکبر و موقر نربین، منصور

،  »موردي عوامل اجتماعی داغ ننگ زننده بر افراد داراي معلولیت جسمانی آشکار در شهر رشت

  . 222-196: 1، شماره 2، دوره بررسی مسائل اجتماعی ایران
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نقش  تحلیل اجتماعی«). 1391. (علیوردي نیا، اکبر؛ جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و جعفري، آزاده

هـاي راهبـردي    پـژوهش ، »)مخـدر (انگ زنی غیر رسمی در نگرش دانشجویان نسبت به مواد 

       .18-1: 4، شماره 1، دوره مسائل اجتماعی ایران

مطالعـه مـوردي یـک     ،شـده دانشـجویان   هاي زیسـته و ادراك  تجربه«، )1394. (مقصود ،فراستخواه

  . 70-25: 2ماره ، ش7دوره  آموزش عالی ایران،، »دانشگاه ایرانی

میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دختران دانـش آمـوز   «، )1385. (فرهادي، فریده و ملکشاهی، علی

  .78-73: 1، شماره  8، دوره دانشگاه علوم پزشکی، »دبیرستانی در مورد بهداشت دوران قاعدگی

    ش آرمیـدگی  تـأثیرآموز «، )1386. (لطفی کاشانی، فرح؛ سرافراز، خدیجـه و شـریفی، حسـن پاشـا

: 5، شـماره  2دوره  روان شناسی کاربردي،، »م سندرم پیش از قاعدگیئعضالنی در کاهش عال

63-74.

       کاشفی، فرزانه؛ نصیري زرین قبائی، داود؛ باونـدي، حسـین؛ علـی اکبـري، رضـا؛ اکـابري، آرش و

ر مـورد  آگاهی و عملکرد دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر بجنورد د«، )1392. (شرفی، عاطفه

: 5، شـماره  5، دوره مجله دانشگاه علوم پزشـکی خراسـان شـمالی   ،»بهداشت دوران قاعدگی

996-989 .  

نشر نی، چاپ چهارم: حسن چاووشیان، تهران: ، ترجمهجامعه شناسی، )1389. (گیدنز، آنتونی.  

       7139. (منتظري، علی؛ تقی زاده، زیبا؛ طـاهري، صـفورا؛ سـیه بـازي، شـیوا و معصـومی، راضـیه( ،

، 18،  دوره پـایش ، »یک مطالعـه کیفـی  : استیالي سندرم پیش از قاعدگی برکیفیت زندگی زنان«

.  66-53: 1شماره 

زاده، سیروس؛ ویسکرمی، حسنعلی؛ میر دریکوند، فضل اله؛ قدم پور، عزت اله و غضـنفري،  مرادي

ن شناختی رفتاري بر درمانی مثبت نگر و درمابررسی و مقایسه اثربخشی روان«، )1398. (فیروزه

روان شناسی ، »کاهش نشخوار فکري تحصیلی و استرس تحصیلی دانش آموزان دختر تیزهوش

  .98-87: 4، شماره 11، دوره بالینی

نشر فاطمی: ، تهرانکودکان استثنایی، )1394. (مشایخی، نازلی و ترابی میالنی، فریده.  

ه آل طلبی مادران بـر سـالمت روان و تعهـد    تاثیر اید«،  )1396. (مقصودي ، سوده و شریفی، زهرا

فصـلنامه توسـعه اجتمـاعی    ، »آموزان مدارس دخترانه تیزهوشـان شـهر کرمـان   اجتماعی دانش

  . 202-185: 1، شماره 12دوره  ،)توسعه انسانی سابق(
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بررسی آگاهی و نگرش دانـش آمـوزان   «، )1390. (نجفی، فاطمه؛ مظفري، سمانه و میرزایی، سجاد

، مجله دانشگاه علوم پوشـکی گـیالن  ، »سوم راهنمایی در زمینه بهداشت دوران بلوغ دختر پایه

  .28-21: 81، شماره 21دوره 

بررسی مشکالت دانش آموزان تیزهوش در «، )1395. (نصیران، صدیقه و ایروانی، محمدرضا

وم مطالعات روان شناسی و عل، »مدارس استعدادهاي درخشان از نظر دانش آموزان و والدین

  .27-1: 1، شماره 2دوره تربیتی، 

نشـر روان، چـاپ   : یحیی سـیدمحمدي، تهـران  : ، ترجمهروانشناسی عمومی، )1397(.ویتن، وین
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