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⊥Abstract : 
Background: Knowledge about signs and complications of menopause can reduce womens 
problems in this period of their life  
Objective: This study was conducted to determine the knowledge score of women about 
menopause in Qazvin .  
Methods: A questionnair about signs and complications of  menopause was filled in by 977 
women in Qazvin. The data were analysed with chi - square . test .  
Findings: The average age of participants was 31.2 , and mean knowledge score of 581 non - 
student participants was 38.95 ±  16.67. Mean knowledge score were 48.43 ±  16.72 , and 
32.48 ±  18.65 among 199 medical sciences students and 197 non - medical sciences students 
respectively .There was not significant difference between students and non - students 
knowledge score , while significant difference was found between education and knowledge 
score . ( p = 0.0 ) 
Conclusion: This study showed that the knowledge of women about signs and complications 
of menopause is less than what was expected . It is suggested that women specially students 
receive special educational program .  
Keywords: Knowledge , Women , Menopause 
 

 : چکیده  ⊥

 .آگاهی از عالئم و عوارض یائسگی می تواند در کاهش مشکالت زنان در این دوره مؤثر باشد: زمینه 

 .مطالعه به منظور تعیین میزان آگاهی زنان در خصوص عالئم و عوارض یائسگی انجام شد : هدف 

دانشگاه های علوم پزشکی و بین المللی  در چهار منطقه شهر قزوین و 1380ایـن مطالعه توصیفی در سال     : مـواد و روش ها      
 نفر از زنان تکمیل و داده ها با         977پرسش نامه ای در ارتباط با عالئم و عوارض یائسگی توسط            . امـام خمینـی قزویـن انجـام شد        

 .استفاده از آزمون کای دو تجزیه و تحلیل شد

 از 9/38 ± 6/6 زن غیر دانشجو 581مره آگاهی در میانگین ن.  سال بود 2/31میانگیـن سـنی زنان مورد مطالعه       : یافـته هـا     
 دانشجوی  197 و میانگین نمره آگاهی در       4/48 ± 7/16 دانشـجوی علـوم پزشکی       199 نمـره ، میانگیـن نمـره آگاهـی           100

 و دانشجویان از نظر میزان آگاهی نسبت به یائسگی اختالف معنی داری بین زنان عادی جامعه .  بـود  4/32± 6/18غیرپزشـکی   
 ).P=00/0(وجود نداشت، ولی بین میزان تحصیالت و آگاهی زنان نسبت به یائسگی اختالف آماری معنی داری دیده شد 

د انتظار بود، پیشنهاد     بـا توجـه به این که میزان آگاهی زنان از علل و عوامل یائسگی و عوارض آن کمتر از ح                     :نتـیجه گـیری   
 .می شود آموزش های الزم به ویژه به دانشجویان داده شود

 آگاهی ، زنان ، یائسگی: کلید واژه ها 
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 :مقدمه  ⊥
   یائسـگی حادثـه ای اسـت کـه در طول زندگی همه زنان              

در طی این فرآیند زنان به دوران جدیدی از  . اتفـاق مـی افتد    
. زندگـی پـا مـی گذارنـد کـه عالئم و عوارض متعددی دارد              

 سالگی است که در این      50میانگیـن سـن یائسـگی ، حدود         
. زمـان هورمـون هـای جنسـی بـه تدریـج کاهش می یابند              

وامـل مختلفی مانند چاقی، مصرف سیگار و شرایط اقلیمی          ع
زنان چاق دیرتر از زنان الغر      . ثیر می گذارند  ءبـر این پدیده تا    
زنانی که سیگار   می کشند و زنانی که در           . یائسـه می شوند   

) 3(.مـناطق سردسـیر زندگی می کنند زودتر یائسه می شوند            

ان گیاه خوار   ثیر دارد و زن   ءرژیـم غذایـی نـیز بـر یائسـگی تا          
جنبه ارثی زمان یائسگی نیز مهم ) 1(.زودتـر یائسـه می شوند      

 .است زیرا زمان یائسگی مادران و دختران مشابه است
گــر گرفتگــی،  :    عالئــم یائســگی عــبارت انــد از    

برافروختگـی، تعـریق ناگهانی ، گاهی خستگی، ضعف و          
 :عوارض این پدیده فیزیولوژیک عبارت اند از) 8(.سرگیجه 

ــاهش         ــا و ک ــدان ه ــی تخم ــتخوان ، آتروف ــی اس پوک
هورمـون هـای جنسـی زنانه ، افزایش وزن ، بی خوابی،             

 )8و3(.اضطراب، و گاهی بی اختیاری ادرار و افسردگی
   قبل از یائسگی خطر مرگ و میر ناشی از بیماری های           

 درصد کمتر از مردان     5قلبـی ـ عروقی در زنان به میزان         
مون استروژن است، ولی در دوران      است که علت آن هور    

یائسـگی خطـر ابـتال بـه بـیماری  هـای  قلبـی ـ عروقی           
افــزایش مــی یــابد و احــتمال بــروز آن بــا مــردان برابــر        

 اســتفاده از اســتروژن مــی توانــد عالئــم و )4(.مــی شــود
عـوارض یائسـگی را کـاهش دهد ، ولی باید به عوارض             

ها نظیر سرطان   سـوء اسـتفاده طوالنـی مدت از این دارو         
 )7و6(.پستان نیز توجه داشت
ــی از   ــیش از نیم ــه            5000   ب ــر روز یائس ــه ه ــی ک  زن

می شوند، نمی دانند که علت این پدیده کاهش هورمون          
 )10(.استروژن و عارضه اصلی آن پوکی استخوان است

   آگاهی از عوارض و عالئم یائسگی می تواند زندگی را          
  ت تر کند و مشکالت روحی و روانیبرای زنان یائسه راح

 
لذا این مطالعه به منظور تعیین      ) 9(.آنـان را کـاهش دهـد        

مـیزان آگاهـی زنـان شهر قزوین در خصوص یائسگی و            
 .عالئم و عوارض آن انجام شد

 

 : مواد و روش ها  ⊥
 بــا اســتفاده از  1380   ایــن مطالعــه توصــیفی در ســال 

. ین انجام شد زن سـاکن قزو 977پرسـش نامـه در بیـن      
طـریق مصـاحبه در پرسـش نامـه هـا ثبت             اطالعـات از  

 نفر از زنان مورد مطالعه به صورت تصادفی         581. گـردید 
 نفر بقیه، 396 منطقه شهر انتخاب شدند و 4خوشه ای از 

و )  نفر   199(دانشـجویان دانشـگاه علوم پزشکی قزوین        
پس . بودند)  نفر 197(دانشگاه بین المللی امام خمینی ره 

از جمـع آوری پرسـش نامه ها افراد بر اساس نمره های             
افرادی که نمره . کسـب شـده بـه پنج گروه تقسیم شدند         

 کسـب کـرده بودند، در گروه خیلی ضعیف،          20کمـتر از    
 در گروه ضعیف ، افراد دارای       40 تا   21افـراد دارای نمره     

 تا  61 در گروه متوسط، افراد دارای نمره        60 تـا    41نمـره   
 داشتنددر 100 تا 81روه خوب و افرادی که نمره  در گ 80

نتایج با استفاده از نرم   . گـروه عالـی تقسـیم بـندی شدند        
 . و آزمون مجذور کای تجزیه و تحلیل شدندspssافزار 

 

 : یافته ها  ⊥
 سال و میانه    2/31   میانگیـن سـنی زنـان مورد مطالعه         

 سال  78 تا   16دامنه سنی بین    .  سـال بود   25سـنی آنهـا     
.  درصد مجرد بودند41 درصـد نمونه ها متاهل و  59. بـود 

 9/7 درصـد از زنـان مـورد مطالعـه بی سواد بودند ،               7/6
 درصد دیپلم و فوق 4/38درصـد تحصـیالت زیـر دیپلم،        

 . درصد تحصیالت لیسانس و باالتر داشتند37دیپلم و 
سیگار )  درصد 5/4(  نفـر از زنـان مـورد مطالعه          42   

 آگاهـی زنـان از عوامـل مؤثر بر          مـیزان . مـی کشـیدند   
 و مــیزان آگاهــی زنــان 1یائســگی در جــدول شــماره 

 2قزوین از عالئم و عوارض یائسگی در جدول شماره          
 .خالصه شده اند
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 از عوامل مؤثر بر یائسگی)  نفر977(فراوانی آگاهی زنان مورد مطالعه : 1جدول 
 

 

 نمی دانم صحیح غلط
  

درصد درصد تعداد درصد تعداد  تعداد

                                         پاسخ
 
 وامل مؤثر بر یائسگیع

 سیگار کشیدن باعث تسریع یائسگی می شود 302 9/30 245 1/25 430 44
 زنان چاق دیرتر یائسه می شوند 137 14 517 9/52 323 1/33
 زنان الغر بیشتر دچار عوارض یائسگی می شوند 79 1/8 525 8/53 373 1/24
 ثیر داردءرژیم غذایی تا 554 7/56 185 9/18 235 1/24
 رژیم گیاه خواری باعث یائسگی زودرس می شود 114 7/11 405 4/41 458 9/46
 عالئم یائسگی با گذشت زمان تغییر می کند 564 7/57 109 2/11 301 8/30

 یائسگی جنبه ارثی دارد 601 5/61 210 5/21 166 17
 ثیر داردء تاشرایط اقلیمی 592 6/60 161 5/16 224 9/22
 زندگی در ارتفاعات بلند یائسگی را تسریع می کند 135 8/13 415 6/57 423 8/43
 درجه حرارت محیط در زمان یائسگی تاثیر دارد 503 5/51 139 2/14 235 3/34
 در مناطق گرمسیر یائسگی دیرتر اتفاق می افتد 245 1/25 264 27 468 9/47
 داشتن رحم یائسگی را تسریع می کندبر 481 2/49 89 1/9 407 7/41
 طول قد تاثیر ندارد 294 1/30 565 8/57 118 1/12

 

 
 فراوانی آگاهی زنان مورد مطالعه از عالئم و عوارض یائسگی : 2جدول 

 
 

 صحیج غلط نمی دانم

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

                                    پاسخ
 

 عوارض و عالئم یائسگی

 گر گرفتگی 631 6/64 59 4 287 4/29
 تعریق ناگهانی 562 5/57 122 5/12 293 30

 آسم 489 1/50 126 8/12 362 1/37
 تپش قلب 447 8/45 215 22 315 2/32
 سردرد 473 4/48 192 7/19 312 9/31
 سوزش در صورت، گردن و قفسه سینه 278 5/28 264 27 435 5/44
 پوکی استخوان 8/7 5/73 91 3/9 168 2/17
 افزایش وزن 561 4/57 119 2/12 297 4/30
 بی اختیاری در دفع ادرار 348 5/35 241 9/29 388 6/34
 کوچک شدن پستان ها 328 6/33 194 8/19 455 6/46

 
 )یح جواب منفی استدر کلیه موارد ذکر شده پاسخ مثبت صحیح است به جز مورد آسم که پاسخ صح( 
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از زنان مورد مطالعه از عوارض    )  درصد 6/48( نفـر    475  
  2/33( نفر 324جانبی استروژن درمانی آگاهی داشتند و 

معـتقد بودنـد که استروژن درمانی در دراز مدت        ) درصـد   
 .می تواند به سرطان پستان منجر شود
، 95/38 ± 67/16   میانگیـن نمـره آگاهی افراد عادی        

 100 و حداکثر نمره     17/2حداقـل نمره آگاهی این گروه       
میانگیـن نمـره آگاهـی دانشـجویان علـوم پزشکی           . بـود 

 و 54/0، حداقل نمره این گروه  43/48 ± 72/16قزوین  
ــره   ــثر نم ــود82/97حداک ــی   .  ب ــره آگاه ــن نم میانگی

، 48/32 ± 65/18نی  دانشـجویان بیـن المللی امام خمی      
به .  بود63/76حداقل نمره این گروه صفر و حداکثر نمره         

/83طـور کلـی میانگین نمره آگاهی افراد مورد بررسی             
 100، حداقـل نمـره صـفر و حداکثر نمره           58/34 ± 17

بـود کـه حداقـل نمـره مـربوط به دانشجویان غیر علوم              
 .شکی و حداکثر نمره مربوط به مردم عادی بودپز
در گروه  )  درصد   9/14( نفـر از زنان مورد مطالعه        147   

در گروه ضعیف،    )  درصد 1/36(  نفر   353خیلـی ضـعیف،     
 نفــر       128در گــروه متوســط ، )  درصــد 1/35(  نفــر343

در ) درصد  0 /6(  نفر   6در گـروه خـوب و       )  درصـد    14( 
میانگین نمره آگاهی دانشجویان    . اشتندگـروه عالی قرار د    

 بـود کـه با آگاهی مردم        49/40 ± 41/19دو دانشـگاه    
 .عادی اختالف معنی داری نداشت

   بیـن تحصـیالت و مـیزان آگاهی زنان رابطه مستقیم           
یعنی هر چه تحصیالت باالتر بود ، نمره        . وجـود داشـت     

که بین گروه های مختلف میزان آگاهی افزایش می یافت 
بین ). P = 00/0(تحصـیلی اختالف معنی داری دیده شد      

هـل و میزان آگاهی و بین سن و میزان آگاهی رابطه            ءتـا 
 .معنی داری دیده نشد

 
 : بحث و نتیجه گیری  ⊥

 درصد از زنان آگاهی     9/14   ایـن تحقـیق نشان داد که        
 درصد 1/35 درصد آگاهی ضعیف ، 1/36بسـیار ضعیف ،   

 0 /6 درصـد آگاهـی خـوب و تنها       14آگاهـی متوسـط ،      

درصـد آگاهـی عالـی دارنـد کـه این نتایج با یافته های               
حسـن پـور در مشـهد و فـالح حسـنی در قزویـن تقریباً         

 در این تحقیق دیده شد که میان         )5 و 2( . همخوانـی دارد    
هـل و مـیزان آگاهی زنان رابطه معنی داری          ءوضـعیت تـا   

ن تحصیالت و میزان آگاهی رابطه      وجـود نـدارد، ولی میا     
معنـی دار دیده می شود که این یافته با تحقیقات مشابه،            

  )5 و2( . مطابقت دارد
 تا  45 زن   500 بر روی    2002   در تحقیقـی که در سال       

 سـاله بـه روش مصـاحبه تلفنی انجام شد ، مشخص             64
نمی دانند که بین کاهش     )  درصد   61( شـد اکـثر زنـان       

به عبارت  . سگی ارتباط مستقیم وجود دارد    اسـتروژن و یائ   
 در )10(.بهتر ، آگاهی این زنان از پدیده یائسگی کافی نبود    

 زن یائسـه و قبل از       167تحقـیق دیگـری کـه بـر روی          
 سـال انجام شد،     58 تـا    39یائسـگی در محـدوده سـنی        

مشخص شد که عالقه شخصی زنان به هورمون تراپی و        
 در زمینه هورمون تراپی     توجه به فوائد آن بیش از آگاهی      

6(.و عوارض دراز مدت آن مانند سرطان پستان نقش دارد  

 درصد از زنان    2/33 در ایـن تحقـیق نـیز دیـده شد که             )
مـورد مطالعـه ، ایـن اثـر استروژن درمانی را می دانند و               

 .سایر زنان آگاهی الزم در این زمینه را ندارند
ن از علل و       ایـن تحقیق نشان داد که میزان آگاهی زنا        

عوامـل یائسـگی و عـوارض آن به ویژه در قشر دانشجو             
 .کمتر از حد انتظاراست و به آموزش بیشتر نیاز دارد
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