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  1385سن منارك و رابطه آن با برخی عوامل در دانش آموزان مقطع دبیرستانی گرگان در سال 
           3، طیبه ضیایی2سمیرا فصیحی، 2فاطمه حسین پور، 1* عین اله مالیی

بویه  ییدانشکده پرستاري وماما دانشگاه علوم پزشکی گلستان  و عضو هیات علمی استادیار ،پرستاريکارشناس ارشد  -1
دانشگاه علوم پزشکی گلستان   عضو هیات علمی، دانشجوي دکتري بهداشت باروري -3کارشناس مامایی  -2 گرگان

  بویه گرگاندانشکده پرستاري ومامایی 
  

  چکیده 
منارك در دختران بعنوان آخرین عالمت بلوغ شناسایی می شود که سن شروع آن تحت تاثیر عوامل  :زمینه و هدف

شناسایی عوامل مرتبط با  ،از آنجایی که سن شروع منارك نشان دهنده آمادگی براي باروري بود. ار می گیردمتعددي قر
آن از اهمیت زیادي برخوردار است و با توجه به کم بودن اطالعات در مورد سن منارك در این منطقه و عوامل مرتبط با 

عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان مقطع دبیرستانی شهر دست آوردن سن منارك و تعیین ه آن، این مطالعه با هدف ب
  .گرگان انجام شد
دانش آموز  557در این مطالعه توصیفی تحلیلی، محیط پژوهش دبیرستان هاي شهرگرگان و تعداد نمونه  :روش بررسی

در . ت اطالعات بودروش گردآوري داده ها فرم ثب. انتخاب شدند و دختر دبیرستانی بود که به روش تصادفی طبقه بندي
استفاده  SPSS11.5تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهاي توصیفی، مقایسه میانگین ها وکروسکال والیس در نرم افزار 

    .شده است
. بودنـد %) 4/90(و قومیت فـارس  %) 8/82(بیشترین نمونه ها شهرنشین. سال بود 93/15میانگین سنی نمونه ها  :یافته ها

بین تعداد افراد خـانواده و سـن منـارك رابطـه     . سال بود 19/13 ± 06/1در واحدهاي مورد مطالعه  میانگین سن منارك
. وجـود دارد )  P<0/003( بین سطح تحصیالت مادر و منارك نیز ارتباط معکوس با ).  P<0/001( مستقیم وجود دارد

  . ماري معنادار نمی باشداین ارتباط از نظر آ ،هرچند با افزایش رتبه تولد سن منارك بیشتر می شود
بـه   آگاهی دختران، والدین و معلمین از سن منـارك  برايبا توجه به نتایج این مطالعه، آموزش هاي الزم  :نتیجه گیـري 

  .، ضروري به نظر می رسدپر خطرتاثیر آن در زندگی از جمله افزایش احتمال بارداري هاي زود هنگام و  دلیل
  مرتبط، دانش آموزمنارك، عوامل   :واژه ها کلید
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  مقدمه     
به مجموعه تغییرات رشد سـریع قـدي، بـروز صـفات     

). 1(جنسی ثانویه و توانایی باروري بلوغ گفته مـی شـود  
به طور متوسط توالی بلوغ که شامل تشدید رشد، تکامل 

 5/4پستان، آدرنـاك و منـارك اسـت، بـه دوره زمـانی      
در  را و منـارك ) سـال 5/1-6دوده محـ ( سـال نیـاز دارد   

ــایی     ــوغ شناســـ ــت بلـــ ــرین عالمـــ ــران آخـــ   دختـــ
  ).2(کرده اند  

اگرچــه شــاخص اصــلی در زمانبنــدي بلــوغ ژنتیــک  
اســت، ظــاهراً عوامــل دیگــري ماننــد محــل جغرافیــایی، 
تماس با نور، سالمت عمومی تغذیه و عوامل روانـی نیـز   
ــاثیر     ــوغ تـ ــرفت بلـ ــرعت پیشـ ــروع و سـ ــان شـ ــر زمـ   بـ

به عنوان مثال در کودکانی که داراي سـابقه  .دمی گذارن
خانوادگی بلوغ زودرس هستند، فرآیند بلوغ زودترآغاز 

کودکــانی کــه در نزدیکــی خــط اســتوا، در   .مــی شــود
ارتفاعات کمتر یا در نواحی شهري زندگی مـی کننـد و   
نیز کودکانی که به چاقی مختصر مبتال هستند به ترتیـب  

ق شـمالی، در ارتفاعـات   نسبت به کودکانی که در منـاط 
  باالتر از سـطح دریـا و یـا در نـواحی روسـتایی زنـدگی      

می کنند و نیز نسبت به کودکانی که وزن طبیعی دارنـد   
ارتبــاط نسـبتاً خــوبی بـین زمــان   . زودتـر بـالغ مــی شـوند   

قاعــدگی مــادران و دختــران و نیــز بــین زمــان قاعــدگی  
 بین سن شروع و طول مدت بلـوغ . خواهران وجود دارد

هرچـه سـن بلـوغ زودتـر باشـد،      . نیز ارتباط وجـود دارد 
  ).2( مدت زمان آن نیز بیشتر خواهد بود

تعیین کننده زمـان شـروع بلـوغ عامـل      عاملمهمترین 
ارث است ولی منطقه جغرافیائی، نور، وضعیت تغذیـه و  
بهداشــت و عوامــل روحــی و روانــی نیــز در آن دخیــل  

ی اســتوا، بطوریکــه ســن شــروع بلــوغ در حــوال . هســتند
 زندگی در ارتفاعات پائین، منـاطق شـهري، افـراد نسـبتاً    

  ).1( چاق و یا اشخاص نابینا پائین تر می باشد

عوامل محیطی در شروع بلوغ موثر هستند، مطالعـاتی  
که در دوقلوهاي همسان و غیر همسان انجام گرفته نشان 
می دهد که در صورت مناسـب بـودن شـرایط محیطـی،     

  ).2( وامل ژنتیکی کنترل می شودسن منارك توسط ع
هم ) قومی(تحقیقات نشان داد که تفاوت هاي نژادي 

همچنین تعدادي از ) 4و 3(در شروع سن منارك موثرند
ــادي    ــعیت اقتص ــد وض ــودکی مانن ــات دوران ک  -تجربی

اجتماعی خانواده، فقدان پدر، متغیرهایی که درگیریهاي 
ختر و هر خانواده را نشان می دهد، ارتباط ضعیف بین د

ــر دو، کــودك آزاري جنســی و    ــا ه ــدین ی یــک از وال
فیزیکی و مصرف چاي، سیگار و الکل بر سـن منـارك   

  ). 6و  5( موثرند
در  1378و  1369سـن منــارك در ایــران در ســالهاي  

قالب دو طرح ملی سالمت و بیماري با حجم نمونه هاي 
نفــري در سراســر کشــور بررســی شــد  10228و  88220

، 1369ي ســــن منــــارك در ســــال میــــانگین کشــــور
ــال و  51/1±86/13 ــوده  65/13±47/1، 1378در ســ بــ

متوســط ســن  1378و در اســتان گلســتان در سـال   اسـت 
  . گزارش شده است 26/13 ±61/1منارك، 

با توجـه بـه مطالـب فـوق، و بـا توجـه بـه کـم بـودن          
اطالعات در مورد سن منارك در ایـن منطقـه و عوامـل    

اخیـر، ایـن مطالعـه توصـیفی      مرتبط با آن، در سال هـاي 
تحلیلی بـا هـدف بدسـت آوردن سـن منـارك و تعیـین       
عوامل مرتبط با آن در دانـش آمـوزان مقطـع دبیرسـتانی     

  .شهر گرگان طراحی و اجرا شد
  یروش بررس

جامعــه مــورد . تحلیلــی بــود -نــوع مطالعــه توصــیفی
 550مطالعه همه دبیرستانهاي شهر گرگـان بـود و تعـداد    

ــوزان د  ــش آم ــر دان ــورت    14 -19خت ــه ص ــه ب ــاله ک س
تصادفی بدین صورت انتخاب شده بودند که ابتدا از بین 

دبیرسـتان بـه تصـادف     10دبیرستان هاي دخترانه تعـداد  
و در هر دبیرستان با توجه به تعداد دانـش   ندانتخاب شد
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آموزان اختصـاص داده شـده بـه آن، بطـور تصـادف از      
ت تمایل و لیست کالس ها انتخاب می شدند و در صور

بدون درج نام و اطمینان از اینکه اطالعات آنان محرمانه 
مکـان مطالعـه   . خواهد ماند، در این طرح شرکت کردند

دبیرســتانهاي دخترانــه شــهر گرگــان در نیمــه دوم ســال  
  .بوده است 84-85تحصیلی 

ابزار گردآوري داده ها فرم ثبت اطالعات بود که بـر  
از جملـه قومیـت،    (اساس عوامل موثر در سـن منـارك   

محل زندگی، سطح تحصیالت و شـغل والـدین، تعـداد    
افراد خانواده، سن منارك مادر و سـن منـارك دختـران    

توسط محققین تهیه و توسط جمعـی از اسـاتید   ) خانواده
پس از توزیع این فرم بین دانـش  . دانشگاه تائید شده بود
دقیقه براي تکمیل آن داده شد  10آموزان فرصت زمانی

ــا مشــکلی    و  ــوزان ســوال ی ــش آم در صــورتی کــه  دان
در روش تجزیـه  . می دادنـد داشتند، مجریان طرح پاسخ 

و تحلیل داده ها، شـیوع بـر اسـاس آزمونهـاي توصـیفی      
صورت گرفته است، بررسی رابطـه متغیرهـاي کیفـی بـا     
سن منارك از آزمون مقایسه میانگین ها و بررسی رابطه 

زمــون کروســکال متغیرهـاي کمــی بــا سـن منــارك از آ  
اســتفاده  SPSS11.5و از نــرم افــزار  p<0/05والــیس بــا 
  .شده است

  یافته ها 
نفر فرم ثبت اطالعات را   3دانش آموز تعداد  550از 

نتایج این پژوهش نشان داد که . تکمیل نکرده بودند
با انحراف معیار  93/15متوسط سن شرکت کنندگان 

سال  19/13و متوسط سن منارك در این تحقیق  50/1
از شرکت % 8/82، )1جدول (بود  06/1با انحراف معیار 

% 8/7فارس، % 4/90روستایی، % 14کنندگان شهري و 
بیشترین تعداد نمونه ها . ترکمن بودند% 1/1سیستانی و 

بیشترین سطح %) 8/94(با پدر و مادر زندگی می کردند 

%) 3/26(و مادر دیپلم%) 9/27(تحصیالت پدر دیپلم 
 اکثر نمونه ها فرزند اول خانواده بودند.تبوده اس

و %) 1/40(شغل پدر اکثر نمونه ها کارمند %) 5/29(
  %).7/87(شغل مادر خانه دار بوده است 

  
سن منارك نمونه ها، خواهران و مادر آنها  ):1(جدول شماره 

  1385در دبیرستانهاي دخترانه شهرگرگان در سال 
  ین میانگ  حداکثر  حداقل  تعداد  سن منارك

  )انحراف معیار(
  19/13 ± 06/1 17  10  547  اهنمونه 

  28/13 ± 30/1 17  10  168  دختر اول خانواده
  57/13 ± 30/1 18  11  74  دختر دوم خانواده
  20/13 ± 66/1 19  11  25  دختر سوم خانواده

  14/13 ± 35/1 15  11  7  انوادهخدختر چهارم 
  42/13 ± 43/1 17 10  184  مادر

  
ا تعداد افراد خانواده و سن منـارك نتـایج   در ارتباط ب
خـانواده بـا سـن منـارك رابطـه       تعداد افرادنشان داد که 

ــتقیم دارد  ــراد   )  P<0/0001(مس ــداد اف ــی هرچــه تع یعن
خـانواده افـزایش یابـد سـن منـارك نیـز بـاالتر مــی رود        

  .)2جدول (
  تعداد افراد خانواده و رابطه آن با سن منارك :)2( شماره جدول
خواهر یا  تعداد

 برادر

میانگین سن منارك 
  نمونه

  تعداد نمونه

1 8571/12 35 

2 9748/12  28 

3  9773/12  75 

4  3186/13  106 

5  4891/13  30 

6  5000/13  154 

7  2742/13  48 

8  1667/13  71 

 547  19/13  جمع
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در ارتباط با رابطه رتبـه تولـد بـر سـن منـارك نتـایج       
د و سن منارك ارتباطی وجـود  نشان داد که بین رتبه تول

دارد به طوري که با افزایش رتبه تولد سن منارك بیشتر 
می شود اما این ارتبـاط از نظـر آمـاري معنـی دار نبـوده      

  ). P=0/08(است 
در این تحقیق بین سطح تحصیالت مادر و سن 
منارك رابطه معکوس وجود داشته است یعنی هرچه 

پایین  نیز ك نمونهسن منار ،تحصیالت مادر باالتر بود
 و این رابطه از نظر آماري معنادار است بودتر 

)P<0.03) ( 3جدول(.  
  

رابطه بین سطح تحصیالت مادر و سن منارك  :)3( شماره جدول
  )P<0.03(نمونه 

  تعداد  متوسط سن منارك نمونه تحصیالت مادر
 60 35/13 بیسواد

 32 63/13 نوشتن خواندن و

 125 18/13 ابتدایی

 92 18/13 نماییراه

 36 14/13 دبیرستان

 147 24/13 دیپلم

 29 66/12 دیپلم فوق

 26 73/12 لیسانس و باالتر

  
همچنین بـین سـطح تحصـیالت پـدر و سـن منـارك       
رابطه معکوس وجود داشت یعنی هرچه تحصیالت پدر 

امـا ایـن رابطـه از     بودپایین تر  نیز سن منارك ،بیشتر بود
  .) 4جدول ) ( P=0/33(ده است نظر آماري معنادار نبو

ر ارتباط با رابطه شغل والدین و سن منـارك نتـایج   د
نشان داد که شغل والدین تاثیري بر سن منارك ندارد و 
همچنـین نتـایج نشـان داد کـه بـین سـن منـارك مــادر و        
خواهران دیگر با سن منارك نمونه مورد پژوهش رابطه 

اهران، مســتقیم وجــود دارد یعنــی هرچــه مــادران و خــو 
منارك زودتري داشتند نمونه هـا نیـز منـارك زودتـري     
داشتند، در مقایسـه متوسـط سـن منـارك بـین دختـران،       

دختر دوم منـارك دیرتـري از دختـر اول داشـت امـا در      
ــارك       ــن من ــب س ــه ترتی ــارم ب ــوم و چه ــر اول، س دخت

  .مختصري کاهش می یابد
ك رابطه بین سطح تحصیالت پدر و سن منار :)4( شماره جدول

)P=0/33(  
  تعداد  متوسط سن منارك نمونه  تحصیالت پدر

 36 43/13 بیسواد

 28 21/13 نوشتن خواندن و

 81 27/13 ابتدایی

 109 18/13 راهنمایی

 30 10/13 دبیرستان

 157 31/13 دیپلم

 49 17/13 دیپلم فوق

 73 82/12 لیسانس و باالتر

  
  بحث

آمـوزان  طبق نتایج این تحقیق، سن منارك در دانش 
سـال مـی باشـد کـه      19/13دبیرستانی شهرستان گرگان 

این سن در ایران طبق تحقیق محمد و همکاران در سـال  
ــال و  86/13 51/1±، 1369  65/13±47/1، 1378در ســ

که در استانهاي سردسیر متوسط سن منـارك   بوده است
در همـین  . باالتر از استانهاي گرمسیر گزارش شده است

در اســتان گلســتان، 1378ســال  تحقیــق ســن منــارك در
سـن منـارك در   ). 7( گزارش شده است 26/13 61/1±

ــپانیا از اکثــر کشــورهاي پیشــرفته ماننــد  ایــن تحقیــق  اس
 ،)سال 12(، یونان )سال 59/12( ، آرژانتین)سال 31/12(

ــا  ــال 2/12(ایتالی ــد )س ــال 9/12(، نیوزیلن ــا ) س و آمریک
شــورهاي نســبت بــه بســیاري از کو بــاالتر ) ســال 8/12(

 8/15(بـنگالدش  ، )سال 1/16(سنگال توسعه نیافته مانند 
 نـد ، ه)سـال  78/14( سـومالی ، )سـال  4/14( کنیـا ، )سال

 75/13( گواتمـاال ، )سـال  61/14( کامرون، )سال31/14(
تـر   پـایین ) سـال  3/14(الجزایر  و) سال 4/14(، یمن )سال
سال می باشـد   03/12سن منارك در پرتغال، ). 8( است
). 9( بت به دهه هاي گذشـته کـاهش یافتـه اسـت    که نس
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-1999سـاله   12-16دختر دبیرستانی  1166مطالعه روي 
در انگلستان نشان می دهدکه سن متوسط منارك  1998

 2510مطالعــه روي ). 10(ســالگی مــی باشــد  13حــدود 
سـاله نشـان داد کـه سـن متوسـط       8-20دختر آمریکایی 

دهـه گذشـته   سال می باشد، کـه نسـبت بـه چنـد      43/12
زودتــر رخ مــی دهــد و تفــاوت مهمــی در ســن متوســط 
منارك در نژادهاي مختلف وجـود دارد بطوریکـه سـن    

ــیاه پوســت       ــران س ــین دخت ــارك ب ــط من ، 06/12متوس
  ) .3(می باشد  55/12و سفید پوست  25/12مکزیکی 

توانـد بـه    مـی  منـارك رسد هرچند که سـن   به نظر می
ــزان پیشــ  ــا وضــعیت اقتصــادي کشــورها و می رفتگی آنه

مرتبط باشد؛ اما نباید از نقـش عوامـل ژنتیکـی، نـژادي،     
  .اکولوژیکی و بوم شناختی این کشورها غافل ماند

همچنین بین تعداد افراد خانواده و سن منارك رابطـه  
مستقیمی وجود دارد، یعنی هرچـه تعـداد افـراد خـانواده     

در رابطه با تاثیر . افزایش یابد سن منارك بیشتر می شود
سایر خانواده در تحقیق ویندهام و همکاران نتـایج مبـین   
این مطلب بود که دختران متولد شـده در خـانواده هـاي    

از آنهـایی کـه در   ) 32/12(کوچک تک فرزندي زودتر
ــا     و یــا بیشــتر فرزنــد زنــدگی  4خــانواده هــاي بــزرگ ب

  ). 6( به سن منارك می رسند) 67/12(می کنند  
بین رتبه تولد و سن منارك نیز رابطه مستقیمی وجود 
دارد یعنـی دختــران کوچـک تــر خـانواده ســن منــارك    
باالتري دارند که مشـابه همـین نتـایج در تحقیـق پـادز و      

  ). 9(روچا، در پرتغال نیز دیده شده است 
رتباط معکوسی با سن منارك سطح تحصیالت مادر ا

در موزامبیک نشان ، در حالی که مطالعه انجام شده دارد
داد که دختران والدینی که داراي تحصیالت پایین تري 

در ). 11( بودند، سن پایین تر منارك را نیز نشـان دادنـد  
-1977زن متولـد سـالهاي    2053مطالعه اي که بـر روي  

 3/12در برزیل انجام شـد، متوسـط سـن منـارك      1931
سال بود و نتایج نشـان داد کـه ارتبـاط قـوي بـین سـطح       

ــود دارد      ت ــر وج ــارك دخت ــن من ــا س ــدر ب ــیالت پ حص
ــا     ــدران آنه ــی کــه پ ــارك در دختران بطوریکــه ســن من

  ). 12(سال داشتند، کمتر بوده است 8تحصیالت کمتر از 
در سالهاي اخیر بسیاري از مطالعات گزارش کردنـد   

که شروع زودتر سن منارك مربوط بـه بهبـود وضـعیت    
میـانگین سـن    در این تحقیـق . اجتماعی اقتصادي میباشد

سال پـائین تـر از میـانگین سـن      23/0منارك در دختران 
مشـابه همـین نتـایج در    . منارك در مادرانشان بوده است

ــر روي    تحقیــق ارســوي و همکــاران در ایالــت مانیســا ب
دانشجو و مادران آنان بدست آمد، نتایج نشان داد  1017

ســال و ســن منــارك  82/12کــه ســن منــارك دختــران 
همچنــین در ). 13(ســال بــوده اســت 6/13 مــادران آنهــا

 1990تحقیق اندرسون و همکاران، سن منارك در دهـه  
  ). 4(ماه کمتر شده است  2سال قبل، حدود  25نسبت به 

  تیجه گیرين
سـال   19/13با توجه به اینکه سن منارك در گرگـان  

می باشـد و همچنـین بـا توجـه بـه ارتبـاط مسـتقیم سـایز         
باط مستقیم رتبـه تولـد و سـن    خانواده و سن منارك، ارت

ــا ســن   منــارك، ارتبــاط معکــوس تحصــیالت والــدین ب
ــین ســن منــارك مــادر و   منــارك و ارتبــاط معنــی دار ب
خواهران، آموزش هـاي الزم جهـت آگـاهی والـدین و     
معلمین از سن منـارك و تـاثیر آن در زنـدگی از جملـه     
افزایش احتمال بارداري هاي زود هنگام و در نتیجـه پـر   

ودن بارداري، پـایین آمـدن سـن فعالیـت جنسـی،      خطر ب
  .ضروري به نظر می رسد
  تشکر و قدردانی

ــگاه،      ــی دانش ــرم پژوهش ــت محت ــیله از معاون بدینوس
مدیریت محترم دبیرستانهاي دخترانه شهرستان گرگان و 
کلیه دانش آموزانی که در این طرح ما را یاري فرمودند 

  .کمال تشکر و قدردانی را داریم
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Abstract 
Background and Objective: Menarche, determined as the latest sign of puberty, is 
affected by several factors. Since the onset of menarche indicates the readiness for 
reproduction, having information about its related factors has great importance. 
Information about the age of menarche in this region and its related factors is low, 
therefore; this study aimed at obtaining the age of menarche and associated factors in high 
school students. 
Material and Methods: In this descriptive analytic research, the samples were 557 
students chosen by stratified random sampling. We collected the data by a form and 
analyzed by kruskal Wallis (SPSS 11.5).  
Results: The mean age of the samples is 15.93. Most samples are urban (82.8%) and Fars 
ethnic groups (90.4%). The mean age of Menarche is 13.19±1.06. Between family size and 
age of Menarche is a direct relationship (P<0/001). Between mother's education level and 
age of Menarche is inversely relationship (P<0/003). With increasing birth rank, the 
menarche age is increased but it is not significant. 
Conclusion: According to our results, it is necessary to give some instructions to girls, 
parents and teachers about the age of menarche and its effects on life, including increased 
risk of early pregnancy. 
Keywords: Menarche, Related Factors, Student 
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