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 يدهچک

ن ييتع باهدف. پژوهش حاضر رديگيمقرار  يکيو ژنت يطيعوامل متعدد مح تأثيرتحت  دهديم(منارک) رخ  ين قاعدگيکه در آن اول يسن: هدف و زمينهپيش
  صورت گرفت. يست اجتماعيز يرهايمتغ يآن با برخ و ارتباط يسن شروع قاعدگ

) استان مازندران ۷-۹دختر دوره اول متوسطه (کالس  آموزدانش ۶۳۰ يرو يهمبستگ -يفيتوص صورتبه يمقطع يمطالعه حاضر در طرح: مواد و روش کار
 يتت شناخيجمع يهاپرسشنامه، گام شمار، ترازو، انتخاب شدند. از قدسنج يتصادف ياچندمرحله ياخوشه گيرينمونهان بر اساس روش آموزدانشت. صورت گرف

 انجام شد. ۰۵/۰ يدارمعنيدر سطح  23SPSS افزارنرمبا استفاده از  هادادهل ياستفاده شد. تحل هاداده يجهت گردآور ياقتصاد – يت اجتماعيو وضع

 نيترکمو  بيشترين د.بو سال ٣٣/١٤و  ٣٣/٨ بيبه ترت منارك سن باالترين و ينترپايين سال بود. ۷۷/۱۱±  ۰۵/۱متوسط سن منارک در دختران نوجوان : هاافتهي
رابطه  يت بدنيزان فعاليرک مادر و مدختران با سن منا يسن شروع قاعدگ .بود )درصد٨( زمستان و )درصد٤٩( تابستان فصل بيبه ترت منارك شروع فراواني
  و وزن رابطه معکوس داشت. ياقتصاد -يت اجتماعيم و با شاخص توده بدن و وضعيمستق

ست يافت. از عوامل زياستان مازندران کاهش  يسه با پژوهش سابق در دختران نوجوان شهرهايدر مقا، ن پژوهشين سن منارک در ايانگيم: گيرينتيجهبحث و 
  شناخته شدند. نيبشيپ يرهايمتغ عنوانبهو شاخص توده بدن  يت بدنيزان فعاليم، سن منارک مادر بيبه ترت يتبط با سن شروع قاعدگمر ياجتماع

 يت بدنيفعال، يست اجتماعيز يرهايمتغ، يشروع قاعدگ: هاکليدواژه

  
 ۵۳۵-۵۴۳ ص، ۱۳۹۷ آبان، ۱۰۹درپي پي، هفتمشماره ، شانزدهمدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ۰۹۱۲۲۰۵۴۷۳۰ : تلفن، يدانشکده علوم ورزش، دانشگاه اراک، اراک: آدرس مکاتبه

Email: h-khalaji@araku.ac.ir 

  
  مقدمه

در روند بلوغ  فردمنحصربه يداديرو، يشروع قاعدگ، ٦منارک
 نکهيباا .)٢, ١(است  يادآوريقابل يراحتبهکه  ستزن ا يجنس

 ين سن شروع قاعدگييعامل در تع نيترمهم عنوانبهوراثت را 
وده شاخص ت، هيت تغذيمانند وضع يعوامل شوديماما تصور ، داننديم

ت يفعال، )۶-۳( ياقتصاد -يت اجتماعيو وضع يکرسنجيپ، يبدن
 ،قرار گرفتن در معرض نور، ييايت جغرافيموقع، بهداشت، )٤( يبدن

بر  )۶, ۵( يطيمح يهامحرکمزمن و  يهايماريب، يت روانيوضع
ن س کهيطوربه. گذارنديم تأثيرشرفت بلوغ يسن شروع و نحوه پ

                                                             
  راني، اي، ساريواحد سار ي، دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده علوم انسانيو علوم ورزش يت بدنيگروه ترب ارياستاد ١ 
  راني، تهران، اي، دانشگاه خوارزمي، دانشکده علوم ورزشيگروه رفتار حرکت استاد ٢ 
  سنده مسوول)يران (نوي، دانشگاه اراک، اراک، ايده علوم ورزش، دانشکيورزش يو روان شناس يگروه رفتار حرکت اريدانش ٣ 
  راني، تهران، اي، دانشگاه خوارزمي، دانشکده علوم ورزشيگروه رفتار حرکت ارياستاد ٤ 
  راني، اي، ساريواحد سار ي، دانشگاه آزاد اسالميسالم، دانشکده علوم پزشک يقات باروريمرکز تحق يمرب ٥ 

6 Menarche 

وا ک به خط استين نزدييکه در ارتفاعات پا يشروع بلوغ در دختران
و دختران نسبتاً چاق زودتر از  کننديم يزندگ يو مناطق شهر

و  يست اجتماعيز يرهاين متغي. ارتباط ب)۵(گر است يدختران د
 يموردبررس هاپژوهشاز  ياريدر بس يبا سن شروع قاعدگ يطيمح

قد و شاخص ، وزن: از اندعبارترها ين متغياز ا يقرار گرفته که برخ
در مناطق  يزندگ، )۳(سن منارک مادر ، )۸, ۷, ۳( يفعل يتوده بدن

 ياقتصاد -يت اجتماعيوضعو  )١٠(ن يوالدل يتحص، )۹( يشهر
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)SES(١ )۳ ,۷ ,۸(. ش يکه افزا دهنديمنشان  زين يمحدود يهاداده
 رهنگاميداوقات فراغت با شروع  يهاتيفعالمشارکت در ورزش و 

 مانند زمان، يتحرکيبش زمان يافزا با کهحاليدر، منارک همراه است
 شوديم زودهنگاممنارک ظهور ، ونيزيتلو يتماشا يبرا صرف شده

)١٢, ١١(. 
شرفته و يپ يدر کشورها ير سن شروع قاعدگياخ يهادههدر 
جه ينت که يطورهمان. )۱۳, ۶, ۵(افته است يکاهش  توسعهدرحال

در  ۱۹۸۸تا  ۱۹۶۳رات سن منارک از ييمطالعه در مورد روند تغ
 نين دختران در ايکه متوسط سن منارک در ا دهديمکا نشان يآمر

افته است. محققان يسال کاهش  ۵۴/۱۲به  ۷۵/۱۲ساله از  ۲۵دوره 
. )۱۳( انددانستهرات را با شاخص توده بدن در ارتباط يين تغيزان ايم
 يهاسال نيب ماه ۳/۲، کايآمر متحدهاالتيا در سن منارک نيانگيم

. کاهش سن )۱۴(افت ي کاهش ۱۹۹۹-۲۰۰۲ و ۱۹۹۴-۱۹۸۸
ن يکه اول يدختران ت است کهين بعد حائز اهميمنارک از ا

 کننديم يرا زودتر ط يزودتر شروع شود جهش قد شانيقاعدگ
دارند). شروع  يرتريد يکه سن شروع قاعدگ يسه با افرادي(در مقا

زها را در يف يبسته شدن زودرس اپ ترنييپان يدر سن ين قاعدگياول
 ودشيمگر زنان ينسبت به د هاآنتر کوتاهکه منجر به قد دارد  يپ
 يخطرزا برا ين عامليين پايدر سن يشروع قاعدگ نيچنهم. )۱۵(

  .)۱۶(ش وزن استينه و افزايابتال به سرطان س
در مورد  يو مل يامنطقهمتعدد  يهاپژوهشز يدر داخل کشور ن

ناطق مختلف با توجه صورت گرفته است که در م يسن شروع قاعدگ
 )۱۷(در اهواز  ۸۶/۱۱±  ۰۷/۱ن يب يفياز ط ييايت جغرافيبه موقع

 نيانگيمتفاوت بوده است. البته م )۱۸(در تهران  ۰۶/۱۳±  ۲۴/۱تا 
در  يماريسالمت و ب يران در قالب دو طرح مليسن منارک در ا

 ۶۵/۱۳±  ۴۷/۱و  ۸۶/۱۳±  ۵۱/۱ بيبه ترت ۱۳۷۸و  ۱۳۶۹ يهاسال
در مناطق  يدارمعني طوربهمذکور  يزمان يهادورهسال بود که در 

 ورطبه ک دوره نه سالهيبود و با گذشت  يياز روستا ترکم يشهر
سن  ي. در پژوهش)۱۹(ن سن منارک کاسته شد يانگياز م يدارمعني

قرار  يموردبررسز ين ۱۳۸۱ان مازندران در سال منارک نوجوانان است
گزارش کردند که در  ۵/۱۲±  ۱/۱ن سن منارک را يانگيدادند و م
بود  ۶/۱۲±  ۱/۱ ييو در دختران روستا ۴/۱۲±  ۱/۱ يشهردختران 

طالعات ر مياز سا ترنييپان مطالعه ين سن منارک در ايانگيو در کل م
ر مناطق مختلف کشو يو بوم ييايط جغرافيبا توجه به شرا .)۲۰(بود 
آن در  يمطالعه و بررس، ن شاخص مهم در طول زمانيرات اييو تغ

 باهدفحاضر  يت است. لذا بررسيمختلف حائز اهم يفواصل زمان
 ين سن منارک دختران نوجوان مازندران و ارتباط آن با برخييتع

                                                             
1 Socioeconomic status 
2 El-Amrawy 

 ،شاخص توده بدن، يت بدنيمانند فعال يست اجتماعيز يرهايمتغ
 ارک مادر صورت گرفت.سن من
  

  مواد و روش کار
بود که  يبا راهبرد همبستگ يمقطع ايمطالعهن پژوهش يا

-۹متوسطه (کالس اول دوره دختر  آموزاندانشآن را  يجامعه آمار
-۹۶ يليدر سال تحص استان مازندران يشهرها يمدارس دولت )۷

بر اساس  آموزدانش ۶۳۰تعداد ، ن جامعهي. از ادادنديمل يتشک ۹۵
تصادفي طبق مراحل زير  ياچندمرحله ياخوشه گيرينمونهروش 

و  يمرکز، يابتدا استان مازندران به سه قسمت غرب: انتخاب شدند
و  دهشميتقساستان)  وپرورشآموزش بنديتقسيم(بر اساس  يشرق

هدفمند با  ياهيسهمروش  با يتصادف طوربه يياز هر قسمت شهرها
در هر ، ؛ سپس در مرحله بعدشدهانتخابت يتوجه به تمرکز جمع

انتخاب  يتصادف طوربه ييمدرسه ا، ه از شهرستان موردنظريناح
د. در مرحله آخر از هر مدرسه در هر پايه اول تا سوم (کالس يگرد

 آوريجمع يتصادفي انتخاب شد. برا صورتبه) يک کالس ۹-۷
) با Seca 213قدسنج (از  بيبه ترتمربوط به قد و وزن  هايداده

 ۰۱/۰با دقّت  )Seca robusta 813و ترازو ( متريليم ۱دقّت 
ز بر اساس فرمول وزن ين يشاخص توده بدن شد. لوگرم استفادهيک

 يد. براي(به متر) محاسبه گرد م بر مجذور قديلوگرم) تقسي(به ک
(صدک  يوزنکمر استاندارد يدشاخص توده بدن از مقا بنديگروه
(صدک  وزناضافه، )۵-۸۵(صدک  يعيوزن طب، )۵از  ترکمو  يمساو
 .)۲۱(د ي) استفاده گرد۹۵و باالتر از  ي) و چاق (صدک مساو۹۵-۸۵

 Xiaomi Mi گام شمار، نه پژوهشيبا توجه به حجم نمونه و هز

Band ک هفته انتخاب شد. يبه مدت  يت بدنيسنجش فعال يبرا
زان يم، ها را بشماردتواند تعداد گاميم کهاين بر عالوه گام شمارن يا

ز يرا نت خواب يفيو ک يمصرف يزان کالريم، شدهيمسافت ط
است و اطالعات  يحافظه داخل يداران دستگاه ياکند. يمحاسبه م

جنس بدنه  . در ضمن با داشتننمايدمي ذخيره هامدت يرا برا
، شوديدست بسته م مچ يرو يراحتبه، بند و وزن سبک کربناتيپلي

مقاومت  يدارا چنينهم. جاد کنديا فرد يبرا يمزاحمت کهاينبدون 
 هن محفظوذ آب به درو مقاومت در برابر نفو گردوغبارکامل در برابر 
متوسط شارژ را  طوربهاست و  يوميتيل يباتر يداراو  (ضدآب) است

و  ٢يامراو آلجه پژوهش يطبق نت. داردميروز نگه  ٣٠ يبرا
 متش استيق با سهيمقا در نهيگز نيبهتر گام شمارن يا، همکاران

بود که  درصد٨١/٥آن  ٤رييب تغيضرو  درصد٥٦/٩٦آن  ٣دقّتکه 
. )٢٢(است  يت بدنيسنجش فعال يبرا يزار قابل قبولاب درمجموع

3 Accuracy 
4 Coefficient of variation (CV%) 
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د يمتوسط تا شد يت بدنيفعال قهيدق ٦٠، شدهانجام يهامطالعهطبق 
با ، در روز به نوجوانان) شدهتوصيهت يزان فعالي(م جواناندر نو

جه گام ي. در نت)٢٣( آيدمي دستبهگام در روز  ١١٧٠٠تا  ١٠٠٠٠
ن يگام در نظر گرفته شد و بر ا ١٠٠٠٠، هاآزمودني يهدف برا

رفعال ي) و غ≤١٠٠٠٠در دو گروه فعال ( هاآزمودني، اساس
 يابيارز يروزها تعداد، گريد مهم مسئلهگرفتند.  ي>) جا١٠٠٠٠(

 يدنب تيفعال از اعتمادقابل برآورد کي آوردن دستبه يبرا موردنياز
 روز ٢شامل ، نظارت از کامل روز ٤-٩ که دارد وجود يشواهد. است
 .دباشميا يپا برآورد يبرا موردنياز تعداد حداقل احتماالً، هفته آخر
. )٢٤( رسدمي نظربه يمنطق مستمر نظارت روز ن اساس هفتيبر ا

گام  يروز متوال ٧خواسته شد که  هاآزمودنياز ، ن راستايدر هم
 -يت اجتماعيببندند. از پرسشنامه وضع شاندسترا به  شمار

 ٤شامل که  استفاده شد SES يجهت بررس زين نماقدرت ياقتصاد
 ووضعيت مسكن و تحصيل) ، طبقه اقتصادي، مؤلفه (ميزان درآمد

رت با کيل ايگزينهپنج ، آن گيرياندازهاس ي. مقاست ياصل سؤال ٥
. باشدمي ٥باال= يليتا خ ١ن=ييپا يليخ يببه ترت يازگذاريروش امت

کسان يو  وزنهم صورتبهمحاسبه شاخص  ير الزم برايهر چهار متغ
 : شوندميب يبا هم ترک يشيک معادله افزاي صورتبهبوده و 

SES= ن + يالت والدي+ تحص يدرآمد خانواده + طبقه اقتصاد
  ت مسکنيوضع

از يو حـداکثر امت ٥از يحداقل امت، ياقتصاد -يت اجتماعيوضع
ن مجمـوع ييپس از تع، درنهايت. دهدميرا به خـود اختصـاص  ٢٥
در طبقه  ٨ يال ٥ شدهکسباز يافراد با امت، سؤال ٥ازات هر يامت
 ١٨، در طبقه متوسط ١٧ يال ١٣، نيدر طبقه پائ ١٢ يال ٩، فيضع

 ييرواقرار گرفتند.  يدر طبقه عال ٢٥ يال ٢٢ر طبقه باال و د ٢١ يال
متخصص مورد  ١٢پرسشنامه مذکور را توسط  ييو محتوا يصور

 يپرسشنامه با استفاده از آلفا ييايپا چنينهم، گرفتهقرار  دييتأ
ن يوالد ين پرسشنامه با همکاري. ا)٢٥(دمآ دستبه ٨٣/٠کرونباخ 

 يبرا جمعيت شناختيپرسشنامه د. يل گرديو کادر مدرسه تکم
ن س، مقطع تحصيلي، مشخصات فردي نظير تاريخ تولّد يآورجمع

ن يمنارک فرد و سن منارک مادر (با پرسش از مادر در مورد اول
  د. ي) استفاده گرديقاعدگ

 وپرورشآموزشاره از اد يکتبکسب مجوز پس از : طرز اجرا
ک مدرسه يه شهرستان ياز هر ناح، منتخب هايشهرستانو  استان

د. قبل از شروع کار اهداف پژوهش يانتخاب گرد يتصادف صورتبه
 نيچنهمد. ياخذ گرد هاآنت يح و رضايتشر هايآزمودن يبرا

در  هاخانوادهقرار داده شد تا  آموزاندانشار يدر اخت هايينامهرضايت
بر استفاده  يت خود را مبنيان پژوهش قرار گرفته و رضايجر

 معيارهاي). ي(مالحظات اخالقند ياز گام شمار اعالم نما فرزندانشان
دختر  آموزاندانش هاودنيآزم) ١: ورود به مطالعه عبارت بودند از

افراد مشارکت ) ٢ ؛استان مازندران باشند يمدارس دولت ۷-۹کالس 
اعالم عدم  )١: زيخروج از مطالعه ن معيارهايو  .آزادانه داشته باشند

که  ي) کسان٢؛ در روند پژوهش ين جهت ادامه همکاريت والديرضا
که  هاييآزمودني )٣بودند؛  دادهپاسخ  هانامهپرسشناقص به  طوربه

ان هفته را در بر يک روز پايروز (که حداقل  ٤را حداقل  گام شمار
) ٤نبسته بودند؛  شاندستروز به  ساعت در ١٠شتر از يرد) و بيگ

برخوردار  يو سالمت کامل جسمان صحتکه از  آموزانيدانش
  .شديمرا شامل ، نبودند.
 کنندگانشرکت، بدنيتربيتاز کالس  يبخش عنوانبه

با استفاده از  وزنشانقد و ل نموده و سپس يرا تکم هاپرسشنامه
 تيرضا يبر مبنا، در جلسه بعد .شد گيرياندازه روش استاندارد

م يتنظ هاآزمودنيخ تولّد يوزن و تار، بر اساس قد شمارهاگامن يوالد
در مورد نحوه استفاده از آن به افراد داده شد.  يد و اطالعاتيگرد
 شاندسترا از  گام شمارنده يروز آ ۷د شد که در طول يه اکيتوص

 ،در بستن مجدد گام شمار به دست يرا فراموشيجدا نکنند (ز
زان ساعت و تعداد روز يزش افراد را با توجه به حداقل مياحتمال ر

 با روش 23SPSS افزارنرمبا استفاده از  هاداده تحليل). کرديمشتر يب

ون يرسون و رگرسيپ يب همبستگياستنباطي (ضر و توصيفي آمار
  صورت گرفت. ≥۰۵/۰P يدارمعني) در سطح چندگانه

  
  يافته ها

 ۵۷۳ تاًينهانفر از پژوهش خارج شدند و  ۵۷، نفر ۶۳۰از مجموع 
قرار  يموردبررس) ۶۲/۱۳±۸۱/۰( ين سنيانگيدختر با م آموزدانش

 ين سن شروع قاعدگيانگي). ميليه تحصينفر از هر پا ۱۹۱گرفتند (
ن سن شروع يانگيم کهدرصورتي، بود ۷۷/۱۱±  ۰۵/۱دختران 

 يهايويژگر ي). سا۱بود (جدول  ۱۰/۱۳±  ۹۹/۰مادران  يگقاعد
ن يانگيم، شاخص توده بدن، وزن، قد نمونه مانند يجمعيت شناخت

  توصيف شده است. ۱در طول هفته در جدول  يت بدنيفعال
  

    نمونه يت شناختيجمع يهايژگيو : )۱جدول (
  اريانحراف مع  نيانگيم  حداکثر  حداقل  ريمتغ

  ٨١/٠  ٦٢/١٣  ٩١/١٤  ٠٠/١٢  سن (سال)

  ١٩/٦  ٦٦/١٥٧  ٥٠/١٧٥  ١٤٠  )cmقد (
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  اريانحراف مع  نيانگيم  حداکثر  حداقل  ريمتغ

  ١٢/١٣  ٩٢/٥٥  ٦/١١٠  ٧٠/٢٧  )kgوزن (

  ٦٦/٤  ٤٢/٢٢  ١٨/٣٩  ٧٨/١٢ )kg/m2( شاخص توده بدن

  ٥٠/٢٤٧٧  ٩٥/٨٥٨٣  ٨٦/١٩٤٧١  ٠٠/٢٤٦٦  ن تعداد گام در هفته)يانگي(م يت بدنيفعال

  ٠٥/١  ٧٧/١١  ٣٣/١٤  ٣٣/٨  (سال) ين قاعدگيا سن اوليمنارک 

  ٩٩/٠  ١٠/١٣  ١٦  ٧٥/٩  (سال) مادر ين قاعدگيا سن اوليمنارک 
  

ر يسه آن با مقاديسن و مقا يبرا BMI بنديطبقهبر اساس 
 ي) دارادرصد۹/۷۹نفر ( ۴۵۸، ) الغردرصد۹/۴نفر ( ۲۸ز ياستاندارد ن

نفر  ۲۹و  وزناضافه ي) دارادرصد۱/۱۰نفر ( ۵۸، يعيوزن طب
سن منارک  يع فراوانيتوز، ۲. جدول باشنديم) چاق درصد۱/۵(

که در جدول  طورهمان. دهديمرا نشان  مادرانشاندختران و 
از نمونه دختران  درصد۸۲/۸۴در   يمشخص است سن شروع قاعدگ

 يبرا کهاليحدرسال قرار دارد  ۱۰-۱۲ يدر محدوده سن
  .سال قرار داشت ۱۲ -۱۴ يمادران در محدوده سن درصد۶۵/۸۷

  
  سن منارک دختران و مادران يع فراوانيتوز : )۲جدول (

  درصد % تعداد  سن منارک مادران (سال)  درصد %  تعداد  سن منارک دختران (سال)

  

٨  

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥  

١٦  

  

  

٥  

١٨  

٨٨  

١٨٨  

٢١٠  

٥٧  

٧  

-  

-  

  

٨٧/٠  

١٤/٣  

٣٦/١٥  

٨١/٣٢  

٦٥/٣٦  

٩٥/٩  

٢٢/١  

-  

-  

  

٨  

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥  

١٦  

  

-  

١  

٣  

٢٣  

١٤٦  

٢٣٥  

١٢٠  

٤٢  

٢  

  

-  

١٧/٠  

٥/٠  

٤  

٥/٢٥  

٢/٤١  

٩٥/٢٠  

٣٣/٧  

٣٥/٠  

 ١٠٠  ٥٧٣  مجموع  ١٠٠  ٥٧٣  مجموع

  
رها يمتغ يباق يبا سن منارک دختران نشان نداد ول يدارمعنيابطه ر قد ريتنها متغ، ن پژوهشيدر ا يموردبررس يست اجتماعيز يرهاياز متغ

  ).۳با سن منارک داشتند (جدول  يدارمعنيارتباط 
  

  رهاير متغين سن منارک دختران با سايب يب همبستگيضر: )٣جدول (
  يت بدنيفعال  *kg( BMI)kg/m2( SESوزن (  )cmقد (  سن منارک مادر (سال)  

   :سن منارک دختران (سال)

  

  رسونيپ يب همبستگيضر 

  

  يدارمعنيسطح  

  

  

٦١/٠  

  

٠٠/٠  

  

  

٠١/٠  

  

٧٦٥/٠  

  

  

١٣/٠-  

  

٠٠٢/٠  

  

  

١٦/٠-  

  

٠٠/٠  

  

  

١٠/٠-  

  

٠١/٠  

  

  

١٦/٠  

  

٠٠/٠  
 ياقتصاد - يت اجتماعي* وضع
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 ونيدر رگرس، سن منارک نيبشيپ يرهاين متغييتع يبرا

ب ين ضريبر اساس باالتر بيبه ترترها يمتغ گامبهگامچندگانه 
ل شدند. ير مالک وارد تحلي) با متغ۳(بر اساس جدول  يهمبستگ

تمام  يب همبستگيضر، دير جدين روش پس از ورود هر متغيدر ا
ر يقرار گرفته و چنانچه با ورود متغ ينيمورد بازب يقبل يرهايمتغ
خود را از دست دهند از معادله خارج شدند. در  يدارمعنيد يجد

و  يت بدنيفعال، سن منارک مادر يرهايمتغ، يونيل رگرسين تحليا
ک سن منار يينها يهاکننده بينيپيش عنوانبهشاخص توده بدن 

 ۴۰ن ييقادر به تب درمجموعرها ين متغين شدند. اييدختران تع
ر يرات سن منارک در دختران بودند. متغيي) از تغ2R=  ۴۰/۰درصد (

  از معادله خارج شدند. ياقتصاد-يت اجتماعيوزن و وضع
  

  گيرينتيجهبحث و 
 يو ارتباط آن با برخ ين سن شروع قاعدگييهدف پژوهش تع

ج نشان داد که متوسط سن يبود. نتا يست اجتماعيز يرهايمتغ
سال بود.  ۷۷/۱۱±  ۰۵/۱در دختران نوجوان  يشروع قاعدگ

 فصل بيبه ترت منارك عشرو فراواني زانين ميترکمو  بيشترين

سن منارک دختران با  .بود )درصد٨( زمستان و )درصد٤٩( تابستان
 انين مياز ا يول، داشت يدارمعنيقد ارتباط  غيرازبهرها يهمه متغ

 عنوانبهو شاخص توده بدن  يت بدنيفعال، سن منارک مادرفقط 
  شدند. يمعرف نيبشيپ يرهايمتغ

در  يکه سن شروع قاعدگ دهديمج پژوهش حاضر نشان ينتا
سن منارک در پژوهش  چراکهافته است يدختران نوجوان کاهش 

گزارش  يمازندران يسال در دختران شهر ۴/۱۲±  ۱/۱، ۱۳۸۱سال 
ک يماه) در طول  ۵سال ( ۴۲/۰زان کاهش آن يو م )۲۰(شده بود 

 هم سو بود که کاهش يقات قبليج تحقيافته با نتاين يدهه بود. ا
, ۱۹, ۱۷( يرانيو ا )۱۴( ييکايدر دختران آمر يگن قاعديسن اول

ه ک طورهمانگزارش کرده بودند. البته  يک بازه زمانيدر طول  )۲۶
مناطق  در يزندگ، ن)يي(ارتفاعات پا ييايط جغرافيذکر شد شرا قبالً
که کاهش سن شروع  شونديمسبب بلوغ زودرس  وزناضافهو  يشهر

نسبت داد. کاهش سن  هاآنبه  توانيممطالعه حاضر را  يقاعدگ
 يمنف يامدهاياست که بلوغ زودرس پ توجهقابلن بعد يمنارک از ا

 ن بلوغيکه ب شوديمدارد. ادعا  يرا در پ يالمتو س ياجتماع يروان
سرطان ، نهيش خطر ابتال به سرطان سيدختران با افزازودرس 
 رتباطا ساليبزرگدر  گليسيريدتريش يابت و افزايد، يچاق، تخمدان

 شناختيروان هايآسيبمنجر به  بلوغ زودرس نيچنهموجود دارد. 

                                                             
1 Demerath 
2 Krzyżanowska 

، يافسردگ، ياجتماع يخطر ابتال به اختالالت روانو  شودمي
 ضداجتماعي يمواد و رفتارها سوءمصرف، شناختيروان هايسندرم

  )٢٧(دارد همراه به 
، ک خانوادهيزمان شروع بلوغ در افراد  يباال يهمبستگ

ه بلوغ است ک بنديزمانک در يژنت کنندهيمتنظنقش  دهندهنشان
ن ي. ا)۲۸(بلوغ نقش دارد  بنديزمانرات ييدرصد تغ ۵۰-۸۰در 

ن سن منارک دختران با سن منارک يب يدارمعنيز ارتباط يپژوهش ن
سن ، ش سن منارک مادريبا افزا کهيطوربهمادران را نشان داد 

 ياهافتهيو بلعکس؛ که مشابه  ابدييمش يز افزايمنارک دختر ن
است و  )۳( ييايتانيو دختران بر )۱۸( يدر دختران تهران يپژوهش

سن شروع  نيبشيپ نيترمهم، شدهانجامون يطبق آزمون رگرس
 دارمعنيارتباط  نيچنهمدر دختران نوجوان است.  يقاعدگ
ه مشاهده شد ک يو سن شروع قاعدگ يت بدنين فعاليب يميمستق

فته با اين ي. اشودميمحسوب  ين بررسيدر ا يبعد بينپيشر يمتغ
جه مطالعه يو با نت )۱۱, ۴(دارد  خوانيهم هاپژوهش يج برخينتا

ن يل اياز دال يکي. امکان دارد )۱۸(ست ين سوهممحققان  يبرخ
در  باشد؛ که يت بدنيسنجش فعال يبرا مورداستفادهابزار ، اختالف

(گام شمار) به کار گرفته شده است که  ينيع ين مطالعه ابزاريا
وجوانان کودکان و ن ي(پرسشنامه) برا يذهن ينسبت به ابزارها

، بينپيشر ين متغي. سوم)۲۹( کندميرا فراهم  تريدقيقاطالعات 
با سن منارک  يدارمعنيشاخص توده بدن بود که ارتباط معکوس 

سن شروع ، ش شاخص توده بدنيبا افزا کهطوريبهشان داد ن
 )۳۰, ۱۸, ۱۳(مطالعات  يج برخيکه با نتا يابدميکاهش  يقاعدگ

ان کردند که شاخص يو همکاران ب ١؛ هرچند دمراثراستاستهم
ن و ممک مستقل از هم هستند کامالً يتوده بدن و سن شروع قاعدگ

  .)۳۱(هم سو باشند  ياست گاه
 يبا سن شروع قاعدگ ياقتصاد – يت اجتماعير وضعيمتغ

باالتر  SESهر چه  يعنيرا نشان داد؛  يدارمعنيارتباط معکوس 
ه ک طورهمانو بلعکس.  ديآيم ترنييپا يباشد سن شروع قاعدگ

افتند يز درين )٧(و همکاران  ٣و جانسن )٣(و همکاران  ٢کزانسکا
ا ب ييهاخانواده درخود  ساالنهمزودتر از  مرفه يهاخانوادهدختران 

SES ر پس از ين متغيالبته ا. کننديمرا تجربه  منارکسن ، ترنييپا
د. ين حذف گردييپا يهمبستگ يلبه دلون يورود به آزمون رگرس

 يجامعه آمار يبه همگون، ن موضوعيل اياز دال يکياحتمال دارد 
 شدمياستان را شامل  يمدارس دولت آموزاندانشمربوط باشد که 

3 Jansen 
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 ياقتصاد – يت اجتماعيوضع ي) دارادرصد۷۱و اغلب افراد (
  بودند. يمتوسط

ر قد و وزن با سن منارک نشان داد ين دو متغيارتباط ب يبررس
اط وزن ارتب يوجود ندارد ول يارتباط ين قد و سن شروع قاعدگيکه ب

خاکبازان و  افتهيبا سن منارک دارد که با  يدارمعنيمعکوس 
رت ير قد مغايدر متغ يول خوانيهمر وزن يدر متغ )٣٠(همکاران 

ر يدر متغ )۳۲(ج پژوهش بذرافشان و همکاران يو بالعکس با نتا دارد
ن پژوهش يرت دارد؛ چراکه اير وزن مغايدر متغ يول خوانيهمقد 
نارک مشاهده و سن م يکرسنجيپ يرهاين متغيب ير ارتباطياخ

 هدديمب بدن نسبت يکه منارک را به وزن و ترک ياهيفرضنکرد. 
 ييهاهيفرض از يکي درواقع. )٦(ت تطابق ندارديدر همه موارد با واقع

 و بدن کل وزن نقش، رددا وجود آن مورد در يفراوان نظراختالفکه 
) ١٩٧١( ٤وليچ و ريفر است. يقاعدگ سن شروع بر آن ساختار

به  يابيدست يلوگرم برايک ۸/۴۷ يبحران وزنشنهاد کردند که يپ
 نددکرن يبانيه پشتين فرضياز ا يبعدج ياما نتا، است موردنيازمنارک 

  ).٣به نقل از (

نسبت  يشروع قاعدگکه سن  دهديم نشان پژوهش نيج اينتا
از  يادامنهبا  نيچنهمداشته و  يبه دهه گذشته کاهش محسوس

 يطيو محب بدن) يو ترک سن منارک مادر( شناختيزيستعوامل 
 نظر به .) ارتباط داردياقتصاد -ياجتماعت يوضع و يت بدنيفعال(

 عنوانبه بدن توده و شاخص يت بدنيفعال شده ياد عوامل از رسديم

 ريدو متغ نيا تعديل با د بتوانيشا و ب شدهمحسومداخله پذير عوامل
 زودرس قاعدگي رخداد بروز از حدودي تا، بلوغ از قبل سنين در

  کرد. يريجلوگ
  

  يتشکر و قدردان
 هايشهرستاناستان مازندران و  وپرورشآموزش ياز کادر ادار

که  يمدارس و شرکت کنندگان يبدن تيران و معلمان تربيتابعه و مد
 ر و تشکريمانه تقديرساندند صم ياري ين کار پژوهشيا يدر اجرا

  .شودمي
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Abstract 
Background & Aims: The age at which the first menstrual period occurs (menarche) is affected by many 
environmental and genetic factors. The purpose of this study was to determine the age at menarche and 
its relationship with some biosocial variables. 
Materials & Methods: This study was a descriptive-correlational study on 630 middle school students 
(grade 7-9) in Mazandaran province. Students were selected using randomized multistage cluster 
sampling. Stadiometer, weight scale, demographic and socioeconomic status questionnaires were used 
to data collection. Data analysis was performed using SPSS23 software at a significance level of 0.05. 
Results: The mean age at menarche in adolescent girls was 11.77 ± 1.05 years. The lowest and highest 
age of menarche was 8.33 and 14.33 years, respectively. The highest and lowest frequency of the start 
of the menarche was summer (49%) and winter (8%) respectively. The menarcheal age of the girls was 
correlated with mother’s age at menarche and physical activity directly and body mass index, 
socioeconomic status and weight inversely. 
Conclusion: Mean age at menarche in this study was reduced compared to the previous research in 
adolescent girls Mazandaran cities and the biosocial factors associated with the age of menarche were 
mother’s age at menarche, physical activity and body mass index as predictor variables, respectively. 
Key words: Menarche, biosocial variables, physical activity 
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