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Abstract
Introduction: Premenstrual Syndrome is a complex of physical, mental and emotional
symptoms headed by depression, anxiety and aggressive behaviors. Therefore, this study aimed
to evaluate the effectiveness of anger management skills on the symptoms of premenstrual
syndrome among the seventh grade girls.
Materials and Methods: In a single study tested a multiple baseline, the treatment processes
were performed on four teen girls of seventh and eighth graders at before, during and after the
intervention. The scale of intervention were mental distress (SUDs, 1966), depression Inventory
second edition (BDI-II, 2008), Beck anxiety Inventory (BAI, 1992) and Barratt Impulsiveness
scale (BIS, 1994). For objectifying of the rate of recovery; percent formula of improvement was
applied. AO was the Questionnaire scores measured at baseline, A1 the same score in the last
session and%
Results: Our results have shown that anger management skills training can improve in
subjective units of distress scale life skills. About the variable of depression score, the first
participant is lower than the rest and the overall improvement in the subjects was 43%. About
anxiety scale, the greatest impact were seen in second, third and fourth subjects respectively. In
first subject effectiveness of anger management was not statistically significant. But in
impulsivity; all four subjects were showed significant effectiveness.
Conclusions: Although the current study lacked a control group, but the findings of this study
indicated on the generalizability of these findings to risky behaviors. Finally, it seems that life
skills training is an effective method, but to further evaluation of its effectiveness, more studies
by control group are necessary.
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چکیده
مقدمه :سندرم پیش از قاعدگی مجموعه ای بزرگ از عالئم جسمی ،روحی و هیجانی است که در رأس آن افسردگی،
اضطراب و رفتارهای پرخاشگرانه قرار دارند .لذا این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مهارت مدیریت خشم بر این
عالیم در دختران کالس هفتم مبتال به سندرم پیش از قاعدگی انجام گرفت.
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 9کارشناسی ارشد مشاوره ،آموزش و پرورش منطقه کهریزک ،تهران ،ایران
 2گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
 3کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ،اداره آموزش و پرورش شهرستان مارگون ،مارگون ،ایران
 4دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،همدان ،ایران

مواد و روشها :در یک بررسی تک موردی آزمایشی از نوع خط پایه چندگانه ،فرایند درمان بر روی چهار دختر

یافتهها :نتایج ما نشان داد آموزش مهارت مدیریت خشم منجر به بهبودی آزمودنیها در واحدهای ذهنی ناراحتی در
هر  4آزمودنی تا حد  %55میگردد .در متغیر نمره افسردگی ،آزمودنی اول پایینتر از بقیه بود و میزان بهبودی کلی
در آزمودنیها  %43بود .در متغیر اضطراب ،در آزمودنیهای دوم ،سوم و چهارم به ترتیب از بیشترین تا کمترین تأثیر
بهبودی دیده شد .اثربخشی مدیریت خشم در آزمودنی اول معنادار نبود .اما در متغیر تكانشگری نیز در هر  4آزمودنی
اثربخشی معنادار دیده شد.

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1395.2.2.6.9

نوجوان کالس هفتم و هشتم به صورت پیش از مداخله ،حین مداخله و پس از مداخله انجام گرفت .دادههای به دست
آمده با استفاده از مقیاس واحدهای ذهنی ناراحتی ( ،)SUDs, 1996پرسشنامه ویرایش دوم افسردگی ( BDI-II,
 ،)2008پرسشنامه اضطراب بک ( )BAI, 1992و مقیاس تكانشگری بارت ( )BIS, 1994ارزیابی شدند ،برای
عینی سازی میزان بهبودی از فرمول درصد بهبودی استفاده شد AO .نمره پرسشنامه مورد سنجش در خط پایهA1 ،
نمره همان پرسشنامه در جلسه آخر و  %Aمیزان تغییرات آن است.

نتیجهگیری :هرچند که این مطالعه فاقد گروه کنترل بود ،اما یافتههای پژوهش حاضر داللت بر تعمیمپذیری باالی

کلمات کلیدی :افسردگی ،اضطراب ،مدیریت خشم ،رفتارهای مخاطره آمیز
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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یافتههای مربوط به رفتارهای مخاطرهآمیز داشت .در نهایت میتوان گفت که آموزش مهارتهای زندگی ،روشدرمانی
موثری بوده ،اما برای بررسی بیشتر اثربخشی آن ،مطالعات ارزیابی کنترل شده در جهت رسیدن به نتیجه قطعی الزم
است.
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از قاعدگی ) )PMS: Premenstrual Syndromeرا تعریف
کرد .او با بكار بردن اصطالح کنش پیش از قاعدگی و افزایش
فعالیت صرع در اواخر مرحله لوتئال در گروهی از زنان مبتال به
اختالالت صرعی که با آغاز شدن خونریزی قاعدگی رو به
بهبودی میرفتند ،شهرت پیدا کرد [.]2
سندرم مالل پیش از قاعدگی بیماری است که %35-95
خانمها را با عالئم خفیف و  %2-95آنها را به طور کامل مبتال
میسازد .عالئم بیماری به صورت تغییرات خلقی (خلق افسرده،
احساس ناامیدی ،اضطراب ،تنش ،تزلزل حالت عاطفی ،خشم و
برافروختگی) ،عالئم رفتاری (کاهش عالقه به فعالیتهای
معمول ،اشكال در تمرکز ،کاهش انرژی و خستگی زودرس،
تغییرات عادات غذایی ،تغییرات خواب) و عالئم جسمی (مثل
دردناک شدن پستانها ،ورم ،سردرد ،درد عضالت و افزایش
وزن) خود را نشان میدهد .این عالئم در اواخر فاز زردهای دوره
ماهیانه شدت مییابند و حداکثر در هفته اول پس از قاعدگی
رفع میگردند و طی دورههای مختلف قاعدگی این عالئم تكرار
شده و منجر به مختل شدن کار ،تحصیل و یا فعالیتهای
اجتماعی فرد میگردد [.]3
این سندرم ،سبب اختالل در ارتباطات ،مختل شدن
فعالیتهای طبیعی ،کم تحرکی ،بیانگیزیگی و کاهش دقت در
انجام کارهای فرد میشود در صورتی که شدت عالئم و
نشانههای آن زیاد باشد شیوه زندگی ،آسایش و سالمت فرد را
تحت تأثیر قرار میدهد .این سندروم به عنوان یک بیماری
میتواند سبب ایجاد تغییراتی در مشخصات فردی و رفتاری
زنان گردد .نتیجه این تغییر رفتار تأثیر مهمی بر عملكرد
خانواده دارد [ .]4 ,3این اختالل در نوجوانان و زنان جوان
شایعتر از گروههای سنی دیگر است ،به طوریكه منبع اضطراب
برای بیماران و خانوادههایشان میگردد [ .]5تغییرات رفتاری و
خلقی در این دوره منجر به احساس تنهایی آنها و انزوا از
خانواده و اجتماع میگردد و همین احساس تنهایی منجر به
احساس افسردگی در این افراد میگردد .درواقع ،این اثرات
شامل ناسازگاری با همسر ،بدرفتاری با فرزند و انجام رفتارهای
جنائی است .همچنین اثرات منفی عود کننده آن باعث افزایش
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مسائلجنسی ،تولید مثل و سیستم باروری در فرهنگ ما
همواره واکنشهای احساسی را بدنبال دارند .زنان از پزشكان
ارائهکننده مراقبتهای بهداشتی این انتظار را دارند که هم به
جنبههای فیزیكی و هم به جنبههای روانشناختی سالمتی آنها
توجه داشته باشند .اگرچه در مامائی و بیماریهای زنان غالباً
کمتر از حد الزم از مشاوره روانپزشكی استفاده میشود ،اما
ارتباط متقابل روانپزشكی و تخصصهای مامائی سابقهای
دیرینه دارد [ .]9اولین بار فرانک در سال  9139سندرم پیش

کشمكش در خانواده ،کاهش دوام خانواده ،قطع ارتباط بین
اعضای خانواده و در نتیجه کاهش شرکت خانواده در مسائل
خانوادگی و اجتماعی میشود [.]5
اختالالت خلقی ،گروهی از اختالالت بالینی است که در آن
فرد رنج و عذابی عظیم میکشد [ .]1مشخصه اصلی آن
احساس تسلط از بین رفته بر روی پیوستاری از نوسانات خلقی
است [ .]4از جمله مهمترین اختالالت خلقی که به صورت
بحرانی روبه افزایش است اختالالت افسردگی و اضطرابی
هستند که طبق آمار سازمان جهانی بهداشت در رأس فهرست
بیماریهای روانی قرار دارند و حدود  25درصد از آمار مراجعان
به مراکز بهداشتی را به خود اختصاص میدهند [.]9
افسردگی ،دومین اختالل رایج روانشناختی است که نزدیک به
 929میلیون نفر در جهان به آن مبتال هستند [ ]4و تا سال
 2595دومین بیماری پرهزینه در تمام جهان شناخته شد ،در
حالیكه در سال  9115در رده چهارم قرار داشت [ .]1طبق
آمارهای موجود ،شیوع اختالل افسردگی عمده حدود  4درصد
است که در زنان  3برابر مردان است [ .]95انواع خفیفتر
افسردگی که مالکهای اختالل افسردگی اساسی را دارا
نمیباشند و بسیار رایجتر از اختالل افسردگی اساسی است که
منجر به کاهش عملكرد اجتماعی و جسمانی فرد میشود .اما
برغم شیوع باال ،این نوع افسردگی که در مبتالیان به سندرم
مالل پیش از قاعدگی بسیار باالتر از زمانهای دیگر است کمتر
مورد مطالعه قرار گرفته است [.]99
اختالالت اضطرابی نیز ،از شایعترین اختالالت روانپزشكی در
جمعیت عمومی هستند [ .]92بنابر گزارش سازمان
بهداشتجهانی ،حدود  955میلیون اروپایی [ ]1و  91میلیون
آمریكایی از این اختالل رنج میبرند [ .]93بررسیهای جدید
نشان میدهد که شیوع این اختالل به گونهای بحرانی افزایش
یافته است [ ]94و  9درصد کلیه بیماران روانی سرپایی ،مبتال
به این اختالل هستند [ .]1حدود  35تا  45درصد افراد در
مرحلهای از زندگی خود به اختالالتی دچار میشوند که با
اضطراب ارتباط دارد [ .]99در نتیجه ،اختالالت اضطرابی بار
سنگینی بر دوش جامعه و فرد تحمیل کرده و دوره آن بیشتر از
سایر مشكالت روانی طول میکشد و میتواند به اندازه یک
بیماری فیزیكی فلج کننده باشد [.]95
تكانه ،اصرار و میل شدید به انجام یک عمل در پاسخ به یک
محرک ذهنی یا بیرونی است و تكانشگری ،طیف گستردهای از
رفتارهایی است که روی آن کمتر تفكر شده ،به صورت
رشدنایافته برای دستیابی به یک پاداش یا لذت بروز میکنند،
از خطر باالیی برخوردارند ،و همچنین پیامدهای ناخواسته قابل
توجهی را در پی دارند [.]91
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این پژوهش با بهرهگیری از طرح تجربی تک موردی انجام
گرفت ،جامعه پژوهش شامل دانشآموزان کالس هفتم در
نیمسال  9315-11بود که از این تعداد  5نفر از دانشآموزان
کالس هفتم به روش نمونهگیری تصادفی مبتنی بر مالک ورود
به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند که طبق گفتههای والدین و
معلم در دوره قاعدگی دچار اختالالت افسردگی و اضطرابی و
اختالالت تكانشی باالتر از متوسط میشدند به طوریكه همواره
زیر نظر پزشک معالج درمان میگرفتند .این  5داوطلب شرکت
در این پژوهش که با توجه به مالکهای شمول و حذف پژوهش
انتخاب شدند و در نهایت با توجه به غیبت بیش از  2جلسه
یكی از آزمودنیها به  4نفر تقلیل یافتند.
مالکهای ورود شامل ،مقطع کالس هفتم ،عدم اختالالت
افسردگی و اضطرابی و درمانهای روانپزشكی بود .این افراد
معیارهای یک بیماری روانی دیگر همراه با سندرم مالل پیش از
قاعدگی را نداشتند ،در طی مدت انجام مداخله و آموزش
مهارتها ،اختالالت عاطفی و هیجانی ناگهانی کنترل شد .پس
از تشریح اهداف پژوهش و قدردانی از مشارکت آزمودنیها،
ابزارهای پژوهش شامل مقیاس واحدهای ذهنی ناراحتی،
پرسشنامه ویرایش دوم افسردگی ،پرسشنامه اضطراب بک و
مقیاس تكانشگری بارت را در سه نوبت پیش از مداخله ،حین
مداخله و پس از مداخله تكمیل کردند.
هنگامیكه خطوط پایه با شیب نسبتاً ثابت برای هر  4آزمودنی
در مورد ابزارهای فوق تشكیل شد ،درمان توسط درمانگر به
روش گروهی آغاز گردید و آزمودنیها پس از هر جلسه درمان
آزمونهای مربوط به همان جلسه را به منظور سیر پیشرفت
درمان تكمیل کردند.
برای اجرای مداخالت اخالقی در پژوهش حاضر ،کدهای
اخالقی مطرح شده توسط انجمن روانشناسی ایران و آمریكا و
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران مورد
توجه قرار گرفت .بر این اساس ،مؤلفههای زیر در مورد تمامی
بیماران شرکت کننده در پژوهش (در هریک از مراحل پژوهش)
رعایت شد )9:احترام به اصل رازداری؛  )2ارائه اطالعات کافی
در مورد چگونگی پژوهش به تمامی آزمودنیهای شرکت
کننده؛  )3کسب رضایت نامه کتبی به منظور شرکت در درمان،
گروه درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی؛  )4پیگیری درمانی در
صورت لزوم حتی پس از پایان پژوهش؛  )5ارائه اطالعات الزم
در مورد ماهیت پژوهش و اطمینان بخشی بابت محرمانه بودن
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هر چند نشان دادن نمونههایی از رفتارهای تكانشی به نظر
ساده میرسد ،اما تعریف دقیق پدیده تكانشگری دشوار است،
چرا که اختالف نظرهای بسیاری در تكانشی یا غیرتكانشی
خواندن یک رفتار وجود دارد و نكته پیچیده در بررسی
رفتارهای تكانشی تنوع عللی است که میتوانند بروز یک رفتار
تكانشی را در پی داشته باشند .از  45سال پیش تالشهای
زیادی برای تشریح تجربی ساختار تكانشگری انجام شده است و
برای این مفهوم تعاریف گوناگونی ارائه شده است .برخی از این
تعاریف شامل رفتارانسان بدون تفكر کافی ،عمل غریزه بدون
توسل به مهار ایگو و عمل سریع ذهن بدون دوراندیشی و
قضاوت هوشیار میباشد [ .]94تكانشگری همچنین ممكن است
به معنی انجام عمل با کمترین تفكر نسبت به رفتارهای آینده
یا عمل کردن بر پایه افكاری که بهترین گزینه فرد یا دیگران
نمیباشد در نظر گرفته شود .همچنین ،تكانشگری هسته اصلی
بسیاری از آسیبهای اجتماعی مانند مصرف مواد ،قماربازی
بیمارگونه ،اختالل شخصیت و دست زدن به اقدامات
پرخاشجویانه است که هرسال موجب از میان رفتن زمان و
سرمایه در بسیاری از کشورها میشود [.]91
با توجه به اینكه زنان نیمی از جامعه را فراگرفتهاند ،که
تعدادی از این گروه تازه به بلوغ رسیده و دچار اختالل سندرم
مالل پیش از قاعدگی میباشد لذا نیاز به آموزشهای الزم برای
کنترل رفتار خود دارند و با توجه به اینكه عمده مشكل این
افراد ،رفتارهای پرخاشگرانه بوده است ،آموزش مهارت مدیریت
خشم گزینه مناسبی به نظر میرسید .این مداخله برای افرادی
است که در زمینه مدیریت خشم از مهارتهای الزم برخوردار
نیستند و در آن آرام سازی ،تغییر خودگوییهای منفی ،حل
مشكل ،ایجاد تغییر در محیط و ابراز خشم به شیوه سازگارانه
آموزش داده میشود [.]99
نتایج پژوهشهای متعددی از جمله پژوهش ایرلند [ ]91که بر
روی زندانیان انجام گرفت نشان داد ،آموزش مهارتهای
مدیریت خشم بر کنترل خشم زندانیان مؤثر است و پژوهش
الوسون [ ]25که بر روی سربازان آمریكایی شرکت کننده
صورت گرفت نشان داد سربازانی که تحت آموز مهارتهای
مدیریت خشم قرار داشتند ،در کنترل تكانه مقاومتر از سایر
افراد بوده و خشمهای انفجاری پایینتری نسبت به سایرین دارد
و پژوهش  Joeو همكاران نیز نشانگر اثربخشی این درمان بر
کاهش ارتكاب به خشونت خانوادگی است [.]29
با توجه به اینكه یافتن شیوههای درمان کوتاهمدت کارا و مؤثر
از جمله ضرورتهای عصر کنونی است و شیوههای آموزش
گروهی مهارتهای مدیریت خشم جزو درمانهای کوتاهمدت به
شمار میآید و چون تاکنون بنا بر یافتههای ما ،مطالعهای که
مهارتهای مدیریت خشم را به صورت فردی بر نوجوانان و

اختالالت نوجوانی بررسی کند انجام نشده بود ،این پژوهش با
هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت مدیریت خشم بر عالیم نیمه
بالینی خلقی و رفتاری دختران کالس هفتم مبتال به سندرم
مالل پیش از قاعدگی انجام گرفته گرفت.
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کاربندی آموزش در پژوهش حاضر ،اجرای  1جلسه درمان
گروهی ،مهارت زندگی مدیریت خشم بود که به صورت هفتهای
 3جلسه  15دقیقهای اجرا شد .آموزش مدیریت خشم ،طبق
پروتكل آموزشی دکتر فتی ،موتابی ،محمدخانی و کاظم زاده
عطوفی بود که برای دانشجویان برگزار شد ،قبل از آغاز جلسات
آموزشی هر  3مراجع به پرسشنامه به عنوان پیشآزمون پاسخ
دادند.
در جلسه اول و دوم ،آشنایی و معرفی اولیه ،تعیین اهداف و
قوانین در حین جلسات ،تعریف و بیان تاریخچه مختصری از
تكنیک مدیریت خشم ،ارتباط بین آرامش با مدیریت خشم،
شرایط موفقیت آزمودنی در درمان ،ارائه مباحثی در خصوص
خشم ،پیامدهای خشم ،محرکهای خشم و پاسخ متداول و ارائه
پاسخ ،ارائه مطالبی در خصوص الگوهای شخصیتی ،تجربه
خشم و رفتارهای مخاطره آمیز آموزش داده شد.
در جلسات سوم و چهارم ،نظارت بر عالئم هشداردهنده خشم،
سنجش خشم ،مقابله با برانگیختگی بدنی ،آرامسازی و ارائه
مطالبی درباره آرام سازی ،کاهش تنیدگی ،آرام ساختن نقاط
داغ و پرالتهاب ،ترک موقعیت به صورت عملی و نظری و اراده
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پرسشنامه اضطراب بک :شامل  29نشانه و عالمت از
اضطراب است .آزمودنی میبایست به این آیتمها در طیف
شدید ،متوسط ،خفیف ،هرگز پاسخ دهد .در این آزمون ،نمره
صفر تا  23نشانه اضطراب خفیف ،نمره  24تا  29نشانه
اضطراب متوسط ،نمره باالتر از  21نشانه اضطراب مرضی است
[ .]25آزمون اضطراب بک در ایران توسط لطف علیزاده و

روند اجرای پژوهش

] [ DOI: 10.18869/acadpub.hrjbaq.2.2.67

پرسشنامه ویرایش دوم افسردگی :از جمله مناسبترین
ابزارها برای انعكاس افسردگی است .این پرسشنامه دارای 29
ماده است که عالئم جسمانی ،رفتاری و شناختی افسردگی را
اندازه گیری میکند .هر ماده دارای  4گزینه است که درجات
مختلفی از افسردگی را از خفیف تا شدید تعیین میکند .این
پرسشنامه بیشتر به سنجش ویژگیهای روانشناختی افسردگی
میپردازد ،تا ناراحتیهای جسمانی و فیزیولوژیک و با
پرسشنامه همیلتن  %45همبستگی دارد [ 29 .]23ماده
پرسشنامه افسردگی بک در  3گروه نشانههای عاطفی،
نشانههای شناختی و نشانههای جسمانی طبقه بندی میشوند.
نتایج فراتحلیل انجام شده در مورد پرسشنامه افسردگی بک
حاکی از آنست که ضریب همسانی درونی آن بین  %43تا %13
با میانگین  %91است و ضریب آلفا برای گروه بیمار  %91و
غیربیمار  %99گزارش کردهاند .در یک بررسی بر روی
دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه عالمه طباطبایی که جهت
بر رسی اعتبار و روایی پرسشنامه افسردگس بک ویرایش دوم بر
روی جمعیت ایرانی انجام گرفت ،نتایج بیانگر آلفای کرونباخ
 %49و اعتبار بازآزمایی به فاصله دو هفته %43 ،بود [.]24

مقیاس تکانشگری بارت :این پرسشنامه ،ابزار مناسبی برای
سنجش انواع رفتارهای تكانشی میباشد .نسخه یازدهم این
پرسشنامه توسط پروفسور ارنست بارت در سال  9114ساخته
شده است .این پرسشنامه دارای  35پرسش چهارگزینهای
میباشد ،که سه عامل تكانشگریشناختی (شامل گرفتن
تصمیمهای شناختی) تكانشگری حرکتی (شامل عملکردن
بدون فكر میباشد) و بیبرنامگی (به صورت جهتیابی آنی یا
فقدان آیندهنگری مشخص میشود) را ارزیابی میکند .ساختار
پرسشهای گردآوری شده ،نشاندهنده ابعادی از تصمیمگیری
شتاب زده و فقدان دوراندیشی است و باالترین نمره آن 925
است [ .]21این پرسشنامه همبستگی مثبت و معنیداری با
پرسشنامه تكانشگری آیزنک دارد و این امر نشاندهنده روایی
مالکی است .ترجمه فارسی مقیاس تكانشگری بارت که توسط
اختیاری و همكاران در سال  9394صورت گرفته و از نظر
روایی و پایایی در حد مطلوبی است [ .]24میزان پایایی به
دست آمده در این بررسی  5/93است که از یافتههای گزارش
شده توسط بارت و همكاران [ ]21در نسخه انگلیسی ( )5/99و
نسخههای دیگر مانند نسخه ایتالیایی ( )5/41بهتر بوده است و
ضریب آلفای کرونباخ نیز بین  %45تا  %93براورده شده است
[.]29
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نتایج؛  )1امكان انصراف آزمودنیها در صورت عدم تمایل به
همكاری در هر مرحله از تحقیق؛  )4در صورت نیاز به استفاده
از درمان دارویی در گروه کنترل یا آزمایش ارجاع به متخصص
مربوطه پس از اتمام جلسات درمان؛  )9در صورت نیاز به
استفاده از درمان دارویی در حین اجرای گروه درمانی مبتنی بر
ذهنآگاهی ارجاع به متخصص مربوطه و خارج شدن بیماران از
پژوهش؛  )1پس از پایان درمان و ارزیابی گروه آزمون ،جلسات
گروه درمانی برای گروه کنترل ارائه شد.
ابزارپژوهش عبارت بودند از:
مقیاس واحدهای ذهنی ناراحتی :این مقیاس به عنوان یک
مقیاس خودسنجی توسط ولپ ،الزاروس در سال  9111جهت
درجه بندی ناراحتی کلی مورد استفاده قرار میگیرد .این
مقیاس از صفر تا ده درجهبندی شده است .نمره صفر
نشاندهنده هیچ گونه ناراحتی و نمره ده نمایانگر بیشترین
ناراحتی بود ،همسانی درونی مقیاس بین  91تا  %19بود [.]22
آزمون اضطراب بک در ایران توسط زمانی و همكاران
هنجاریابی شده و ضریب همبستگی این آزمون در متغیرهایش
بین  41تا  41درصد بدست آمده است [.]1

قمری گیوی به فارسی برگردانده شده است .ضریب همبستگی
این آزمون با مؤلفههای فیزیولوژیكی  5/91بدست آمده است
[.]24
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تكالیف ،ارائه مباحثی در خصوص هدفهای کوتاه مدت ،میان
مدت و بلند مدت ،ادراک پدیدارشناختی محرکها ،تجربه
خشم ،توقف فكر آموزش داده شد.
در جلسات پنجم و ششم ،خوگویی ،افكار منطقی ،تمرین
عملی ،ارده مباحثی درباره نقش افكار منفی و تجربه خشم،
افكار برانگیزاننده خشم ،چالش با افكار غیرمنطقی ،بررسی سود
و زیان و اراده ،ارائه مباحث درباره آموزش و راهبردهای حل
مسئله ،نوشتن نامه ،گفتگو با صندلی خالی ،فعالیتهای بدنی،
آموزش مصون سازی در مقابل استرس برای کنترل خشم،
مهارتهای حل اختالف و کنترل خشم ،پیشگیری از خشم
آموزش داده شد و در انتهای هر جلسه بیماران مجدد به
پرسشنامه پاسخ دادند.

نتایج
یافتههای این پژوهش درمورد  4نفر با استفاده از طرح مطالعه
موردی اجرا گردید ،سن افراد شرکت کننده در آزمایش 93

جدول  :1مقایسه نمرههای آزمودنیها درمقیاس واحدهای ذهنی ناراحتی ( )SUDsو درصد بهبودی آنها
مراحل درمان
خطوط پایه

1

1/9

95

9/1

جلسه اول

1

1/1

95

1

جلسه دوم

9

9

9

9

جلسه سوم

4

4

4

4

جلسه چهارم

1

1

5

1

جلسه پنجم

5

5

4/1

5

جلسه ششم

4

4/1

4

4

میزان بهبودی ،درصد

45/1

55/2

15

55

بهبودی کلی ،درصد

55/2

جدول  :2مقایسه نمرههای آزمودنیها در افسردگی ( )BDI-IIو درصد بهبودی آنها
مراحل درمان
خطوط پایه

34

29/1

21/2

32

جلسه اول

33

25

24

39

جلسه دوم

39

23

23

21

جلسه سوم

35

91

29

21

جلسه چهارم

24

94

91

23

جلسه پنجم

24

94

25

22

جلسه ششم

29

93

94

99

میزان بهبودی ،درصد

31

41/9

45/1

42

بهبودی کلی ،درصد

43
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آزمودنی اول

آزمودنی دوم

آزمودنی سوم

آزمودنی چهارم

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1395.2.2.6.9

آزمودنی اول

آزمودنی دوم

آزمودنی سوم

آزمودنی چهارم

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-07

سال بود که هر چهار نفر کالس هفتم بودند ،با توجه به اینكه از
یک مدرسه انتخاب شده بودند که در منطقه متوسط شهر قرار
داشت ،وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و اجتماعی و خانوادگیشان
همسطح بود و با توجه به اینكه مورد نیاز آمونگر نبود لذا مورد
بررسی قرار نگرفتند .ولی در طی درمان  9نفر از آزمودنیها در
دوره قاعدگی (آزمودنی شماره  )4و  9نفر قبل از قاعدگی
(آزمودنی اول) و  2نفر دیگر در بعد از قاعدگی (آزمودنی دوم و
سوم) به سر میبردند .و از آنجائیكه این پژوهش به صورت قبل
از شروع درمان ،حین درمان و در پایان درمان بود نمرات
هرجلسه با جلسه قبلی مورد مقایسه قرار گرفت.
نتایج جدول  ،9حاکی از تأثیر معنادار آموزش مهارت مدیریت
خشم در درمقیاس واحدهای ذهنی ناراحتی بود .میزان بهبودی
برای آزمودنی سوم باالتر از سایرین بود که در دوره قبل از
قاعدگی به سر میبرد و میزان بهبودی کلی  %55/2در
آزمودنیها بود.
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جدول  :3مقایسه نمرههای آزمودنیها در اضطراب ( )BAIو درصد بهبودی آنها
مراحل درمان

آزمودنی سوم

آزمودنی چهارم
39
34

خطوط پایه

45

31

39

جلسه اول

39

33

31

جلسه دوم

34

39

34

33

جلسه سوم

31

35

39

21

جلسه چهارم

33

23

21

24

جلسه پنجم

32

29

24

25

جلسه ششم

39

99

29

23

میزان بهبودی ،درصد

24

54

59

45

بهبودی کلی ،درصد

44/25

جدول  :4مقایسه نمرهها  BISبا توجه به خرده مقیاسهای تكانشگری شناختی ،حرکتی و بیبرنامگی
خرده مقیاسهای BIS

خط پایه

میزان بهبودی ،درصد

جلسات درمان
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

39
29
21

21
24
24

24
25
25

25
24
23

23
23
29

24
23
25

34/2

آزمودنی اول
شناختی
حرکتی
بیبرنامگی

34/3
35/3
35/3

49/2
21/2
49/2
41/34

آزمودنی دوم
35
21
29

39
29
24

24
24
24

21
29
29

24
91
91

22
99
94

91
94
91

44
15
49
39/1

آزمودنی سوم
شناختی
حرکتی
بیبرنامگی

29
21
24

24
25
23

25
24
29

23
29
25

22
25
99

25
99
91

99
91
95

45
45
31
15/1

آزمودنی چهارم
شناختی
حرکتی
بیبرنامگی

33/1
34/4
33/1

33
32
39

23
23
29

24
29
24

درنهایت  % 21/2بهبود یافته که معنادار نبود .نمرات تكانشگری
بیبرنامگی با  % 49/2میزان بهبودی تقلیل یافت و میزان
بهبودی کلی برای مراجع اول  % 34/2بود که در بین  4مراجع
کمترین بهبودی را داشت و میزان بهبود در ازمودنی چهارم
بیشترین درصد را به خود اختصاص داده بود که  15/1بود و
میزان بهبودی کلی  %41/42بود.

بحث
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مدیریت خشم بر عالیم
نیمه بالینی خلقی و رفتاری دختران کالس هفتم مبتال به
سندرم مالل پیش از قاعدگی به صورت ،مورد پژوهشی روی 4
بیمار انجام گرفت .نتایج ما نشان داد آموزش مدیریت خشم
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نتایج جدول  2نشان داد ،میزان بهبودی بعد از آموزش مدیریت
خشم در آزمودنی دوم و سوم باال و معنادار است و در آزمودنی
اول پایینتر از بقیه است و میتواند به این دلیل باشد که مراجع
اول در دوره قبل از قاعدگی به سر میبردند و میزان بهبودی
کلی در ازمودنی ها  %43بود .نتایج جدول  3نشان داد ،میزان
بهبودی بعد از آموزش مدیریت خشم در آزمودنیهای دوم،
سوم ،چهارم به ترتیب از بیشترین تأثیر تا کمترین تأثیر
بهبودی را داشت و در آزمودنی اول اثربخشی مدیریت خشم
معنادار نبود.
با توجه به نتایج جدول  4نمرات مقیاس تكانشگری شناختی
مراجع اول در سطح شدید بوده که در حین درمان پایین آمده
و میزان بهبودی آن  % 49/2بوده است .نمره تكانشگری حرکتی

29
25
21

25
29
24

99
91
25

13/1
12/9
55/1
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شناختی
حرکتی
بیبرنامگی

بهبودی کلی ،درصد
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از آنجائیکه این پژوهش برای اولین بار درایران بر روی دختران
نوجوان مبتال به سندرم مالل پیش از قاعدگی انجام شد از
دالئل نواوری این پژوهش عنوان پژوهش بوده و از دالیل
موفقیت آموزش مدیریت خشم بر رفتارهای تكانشی ،پذیرش
احساسات و هیجانات و همدلی با درد و رنج هیجانی بیماران
بود .این یافته در وهله نخست حاکی از اثربخشی درمان
مدیریت خشم بر رفتارهای تكانشی و اختالالت خلقی بیماران
با سندرم مالل پیش از قاعدگی است که همخوان با نتایج
پژوهشهایی است که در باال ذکر شد .در تفسیرو نتیجهگیری
از یافتههای پژوهش حاضر الزم است به محدودیتهایی مانند
کوچک بودن نمونههای مورد مطالعه ،عدم پیگیری ارزیابیها و
نبود گروه کنترل توجه شود .براین اساس برای نتیجه گیری
نهایی تكرار مطالعات موردی متعدد یا انجام پژوهشهای تجربی
با گروه کنترل و نمونه وسیع پیشنهاد میشود.

تقدیر و تشکر
نویسندگان مقاله وظیفه خود میدانند از تمامی
شرکتکنندگان در پژوهش و کلیه همكاران بهزیستی کمال
سپاسگزاری را داشتهباشند.
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