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٣٩ 

بدن در دختران دبیرستانی شهر ارومیه در سال  ي توده ي یهنما با آن ارتباط و قاعدگی بررسی الگوي سیکل
1393  

  
  3زهرا کوسه لو ،2، دکتر فاطمه بهادري 1زهرا صاحب الزمانی نویسندگان:

 پزشکی علوم کودك، بیمارستان شهید مطهري، دانشگاه و مادر چاقی  تحقیقات کارشناسی ارشد آموزش مامایی، مرکز 1 :آدرس
  ایران ارومیه، ، ارومیه

کودك، بیمارستان شهید  و مادر چاقی  تحقیقات شکی ارومیه، مرکزمتخصص زنان زایمان، گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پز2
  ایران ارومیه، ، ارومیه پزشکی علوم مطهري، دانشگاه

 ارومیه، ، ارومیه پزشکی علوم کودك، بیمارستان شهید مطهري، دانشگاه و مادر چاقی  تحقیقات کارشناسی ارشد آمار زیستی، مرکز 3
  ایران

fbahadory27@yahoo.com  
و دختران نوجوان اغلب به دلیل این  اند یعشااختالالت سیکل قاعدگی در دختران نوجوان در سنین اول بعد از منارك  دمه:مق

. براي ارزیابی اختالالت قاعدگی در دوران نوجوانی باید درك درستی کنند یماندوکرینولوژي سرپایی مراجعه  هاي ینیککلاختالالت به 
 با آن ارتباط و قاعدگی دختران هر جامعه اي در دست باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین الگوي  سیکلطبیعی قاعدگی  هاي یکلساز 
  ارومیه انجام شد. شهر دبیرستانی دختران در بدن ي توده ي یهنما

تانی شهر ساله دبیرس 18تا  14دختر  734مورد مطالعه شامل  يها نمونهتحلیلی است و -مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی  روش:
 آوري جمع اطالعات نامه، پرسش از استفاده پس از مراجعه به مدارس و با انجام شد.اي  گیري به صورت چندمرحله باشد. نمونه ارومیه می

  .پرداخته شد ها داده تحلیل و تجزیه به استودنت t و  ضریب همبستگی پیرسنهاي آماري  و روش  SPSS افزار نرم وسیله به و
کیلوگرم بر متر مربع بود. (انحراف  0/22)88/3و نمایه توده بدن WHR )55/0(83/0 )این مطالعه (انحراف معیار)میانگین  در :ها یافته

نوار بهداشتی در روز  86/2)31/1روز و میزان خونریزي ( 30)21/12روز، فاصله خونریزي ( 97/5)45/1معیار)میانگین طول خونریزي (
میزان  WHRیابد و با افزایش  طول خونریزي کاهش و فواصل قاعدگی افزایش می BMIافزایش با  ها نشان داد که بود. تحلیل

بینی در فواصل پرید و دردهاي سیکلیک قائدگی ارتباط اماري  هاي قائدگی، لکه با نظم سیکل BMIشود. بین  خونریزي کم می
 3/33کردند،  درصد بدون مصرف دارو تحمل می 61که آموزان درد سیکل قائدگی داشتند  درصد دانش 7/73 معناداري وجود ندارد.

   آمدند. درصد به مدرسه نمی 6کردند و  درصد آمپول مسکن استفاده می 3/4درصد دارو، 
 تواند یمدختران  آموزشبا اپیدمی چاقی در نوجوانان اختالالت قاعدگی نیز افزایش میابد و تالش در جهت  بحث و نتیجه گیري:

  بسیار مفید باشد.


