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A questionnaire to assess the awareness about 
dysmenorrhea among female students in Damascus schools 

 

Dear student, 

This questionnaire requires you to answer according to your 

current knowledge to assess the need of awareness campaign on 

the subject, and to know the most prominent points that should be 

focused on. It is not a test nor an exam. 

Do not feel embarrassed answering some of these questions, 

because this awareness campaign is for you, and these questions 

have purely scientific goals. 

Personal information: 

Age: _________     Class: _________ 

The city you belong to: _______________________ 

The city you were born in: ____________________ 

The city you live in: ________________ 

Father’s age: _________   Father’s job: ________ 

Mother’s age: _________   Mother’s job: __________ 

How many brothers/sisters do you have: ___________ 

What is your order among your brothers and sisters (e.g. If you were 5 

children then maybe you are the third child): ____________ 

Personal data about period bleeding (menstruation) and pain: 
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Did the menstrual period bleeding start?          Yes         No  

In what age did it start (If it started)? _______________ 

Do you suffer from pain during the menstruation? Yes  No  
 

If you answered (No) to the last question, do not answer the following questions: 

  How severe is this pain? (Unbearable pain / severe pain that prevents you 

from daily activities and studying and wakes you up at night, or moderate 

upsetting pain but does not prevent you from your daily activities, or mild 

bearable pain). 

Severe              Moderate          Mild 

Have you ever consulted a doctor for this pain?   Yes     No  

If you answered the previous question with (YES), please answer the 

following two questions: 

Did the doctor discover the cause of this pain? What was it? 

_________________________________________ 

What was the treatment you received after the consultation? 

_________________________________________ 
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General questions about dysmenorrhea and related pain: 

Where does the blood of menstrual cycle come from? (One answer) 

Uterus                                            Digestive System                

Bladder                                           I do not know           

Other:  _____________ 

 

When does the menstrual pain start? (One answer) 

Outside menstrual period         

Hours before the menstrual period and during the first 2 days    

Several days before menstrual period  

During the whole period   

Among the following statements, which situations (according to your 

knowledge) cause or predispose to the occurrence of severe pain 

during menarche (dysmenorrhea)? (You can choose multiple answers)  

Girls under 20 years of age               Girl’s relative suffering from dysmenorrhea 
Early puberty (Before 11 years old) Heavy bleeding during menstruation             
Women who gave birth                     Women affected by gynecological infections                                                         

                                                                  
Null partum women                          Women affected by lesions in their genital 

tract                                                                
Smoking                                             Women with low serum calcium or vitamin 

deficiencies                                                   
Regular menstrual periods               overweight and obesity                               
Irregular menstrual periods              Decreased physical activity                        
Prolonged menstruation                  
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Among the following statements, which cases (according to your 

knowledge) require consulting a doctor? (You can choose multiple 

answers)  

When the girl is suffering from bearable pain, then it worsens  
When the girl is regularly suffers from the same bearable pain  
When the girl loses a large amounts of blood during menstruation (she 
observes pieces of clotted blood) 

 

When the girl suffers from pain during menstruation leading to nausea and 
vomiting 

 

When the girl suffers from lower-abdominal pain during/ outside menstruation  
When the girl suffers from pain during menstruation that does not improve 
after taking painkillers. 

 

 

Among the following symptoms, which (according to your knowledge) 

are considered normal if it started a few days before menstruation? 

(You can choose multiple answers) 

Lower-
abdominal pain 

 Disrupted 
concentration 

 Acne  Non-whitish 
vaginal 
discharge   

 

Mood changes 
and depression 

 Eyelids 
swelling 

 Bleeding  Diarrhea or 
constipation 

 

Sleeping 
disturbance 

 Weight gain  Tiredness    

Appetite 
disturbance 

 Breast 
Tenderness 

 Headache    
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Please state your thoughts toward the following statements (I agree, I 

disagree, I do not know): 

The sentences I agree I disagree I do not 
know 

Moderate pain during menstruation is a normal thing    

You should not use bathe during menstruation    

You should not pluck or cut hair during menstruation     

You should not take pain killers during menstruation    

You should not take lemon or cinnamon or ginger 
during menstruation 

   

You should not drink cold water during menstruation    

You should not practice sport or do physical effort 
during menstruation 

   

Moderate pain in lower abdomen outside 
menstruation is normal 

   

 

 

Thanks for filling the questionnaire, we wish you a healthy life 



 عسرة الطمثالمدارس حول  الباتاستبيان لمعرفة الوعي بين ط

 

  ةي الطالبتعزيز

هذا االستبيان يطلب منك اإلجابة حسب معرفتك لتقدير احلاجة للتوعية حول هذا املوضوع، 

 وملعرفة أبرز النقاط اليت تتطلب التوضيح، وليس اختبارًا أو امتحانًا ملعلوماتك.

اإلجابة على بعض األسئلة، فحملة التوعية هي يف صاحلك، وكل هذه ال تشعري باحلرج من 

 األسئلة هلا أهداف علمية حبتة.

 

 

 بيانات شخصية:

- لعمر:ا - - - - - الصف:                                         - - - - - - 

- إليها: املدينة اليت تنتمني - - - - - فيها: املدينة اليت نشأِت            - - - - - - 

- فيها: نياملدينة اليت تسكن - - - - - 

- ب: عمل األ - - - - -عمر األب:                                  - - - - - - 

- م:عمل األ - - - - -عمر األم:                                    - - - - - - 

-خوة: عدد اإل - - - - - 

- مثاًل(: 3أوالد فقد يكون ترتيبك  5الرتتيب بني اإلخوة )فإذا كنتم  - - - - - 

 

 



 نزف الدورة الشهرية )الطمث( واأللم:عن  بيانات شخصية

 ال     هل بدأ لديك نزف الدورة الشهرية؟                  نعم 

-بأي عمر بدأ لديك؟  - - - - - - - - - -     

 ال     هل تعانني من أمل أثناء نزف الدورة الشهرية؟    نعم 

 األسئلة التالية، وأجيب عليها يف حال كانت إجابتك "نعم":إذا كانت إجابتك "ال" فال جتييب على 

)األمل شديد يعطلك عن العمل ويوقظك من النوم، أما املتوسط فهو مزعج  ما شدة هذا األمل؟  

 ولكنه ال يعطلك عن العمل، اخلفيف هو أمل حممول(

 خفيف     متوسط      شديد

      ال    سبق وراجعت الطبيب بشأن هذا األمل؟        نعم هل

 :نيالتالي نيإذا كانت إجابتك على السؤال السابق "نعم" أجيب عن السؤال

 هل تبني للطبيب سبب األمل لديك؟ وما هو؟

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 ما هي املعاجلة اليت قدمت لك؟ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 سئلة عامة عن الطمث واأللم الطمثي:أ

 من أين يأتي دم الطمث؟ )اختاري إجابة واحدة(

          جلهاز اهلضميا        الرحم

   ال أعلم       ملثانةا

- غري ذلك   - - - - -   



 متى يبدأ األمل الطمثي ؟ )اختاري إجابة واحدة(

   قبل بدء الطمث بعدة أيام.                   قبل بدء الطمث بساعات وخالل أول يومني.   

 خارج أوقات الطمث.                               خالل كامل فرتة الطمث.                            

 

تؤهب األنثى لتصاب بأمل شديد أثناء  من احلاالت التالية، أي احلاالت حسب معرفتك تسبب أو

 اختيار أكثر من إجابة(: الطمث )عسر الطمث( )ميكنك

  قريبات الفتاة يعانني من عسر الطمث  20الفتيات حتت سن 

  النزف الغزير خالل الطمث.  (11البلوغ املبكر )قبل سن 

  النساء املصابات بالتهابات نسائية.  السيدات بعد اإلجناب

  التناسلي األنثوي.فات يف اجلهاز النساء املصابات بآ  النساء قبل اإلجناب.

  ص الكلس أو نقص بعض الفيتامينات.النساء املصابات بنق  التدخني

  زيادة الوزن.  دورات منتظمة.

  قلة ممارسة التمارين الرياضية.  دورات غري منتظمة.

    طموث طويلة

 

)ميكنك اختيار  من احلاالت التالية، أي احلاالت حسب معرفتك تستدعي مراجعة الطبيب

 أكثر من إجابة(:

  ل أثناء الطمث  ثم أصبح األمل شديدًاموفتاة كانت تتعرض ألمل حم

  ل أثناء الطمث. موفتاة كانت وال تزال تتعرض ألمل حم

  فتاة ختسر كمية كبرية من الدم أثناء الطمث )تشاهد قطع من الدم املتخثر(

  فتاة تتأمل أثناء الطمث ويسبب هلا األمل الغثيان واإلقياء

  فتاة تتأمل يف أسفل البطن أثناء الطمث وحتى خارج أوقات الطمث 

  فتاة تتأمل أثناء الطمث وتتناول املسكنات ولكنها ال تتحسن



قبل الطمث بأيام  إذا ظهرتمن األعراض التالية، أي األعراض حسب معرفتك تعترب طبيعية 

 قليلة )ميكنك اختيار أكثر من إجابة(:

إفرازات غري بيضاء من   حب شباب  ضعف بالرتكيز  أمل أسفل البطن

 املهبل  

 

 
 

  نزف  تنفيخ باألجفان  اكتئاب وتقلب مزاج

  إسهال أو إمساك  تعب  زيادة وزن  اضطراب نوم

    صداع  إيالم بالثدي  اضطراب شهية

 

 علم" على كل من العبارات التالية: أاو " ال وافق" أو "ال أوافق" أ" ـب جيبأ

  ال أعلم ال أوافق   أوافق األمل املعتدل أثناء الطمث هو أمر طبيعي

  ال أعلم ال أوافق   أوافق ال جيوز االستحمام أثناء الطمث.

  ال أعلم ال أوافق   أوافق ال جيوز نتف الشعر أو قص الشعر أثناء الطمث.

  ال أعلم ال أوافق   أوافق  ال جيوز تناول املسكنات أثناء الطمث.

  ال أعلم ال أوافق   أوافق الليمون أو القرفة أو الزجنبيل أثناء الطمث ال جيوز تناول 

  ال أعلم ال أوافق   أوافق ال جيوز شرب املاء البارد أثناء الطمث

  ال أعلم ال أوافق   أوافق جتوز ممارسة الرياضة أو بذل اجلهد أثناء الطمث.ال 

  ال أعلم ال أوافق   أوافق األمل املعتدل أسفل البطن خارج أوقات الطمث هو أمر طبيعي

 

 دمتم بصحة وعافية.عسرة الطمث، شكرًا لقيامك مبشاركتنا معلوماتك حول 

 .RBCs Teamفريق الكريات احلمراء التطوعي 


