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The Effect of Cognitive-Behavioral Stress Management
Training on Reducing Depression Symptoms in Women with
Premenstrual Syndrome

Introduction: Premenstrual syndrome is one of the most common disorders of puberty age in
women. This syndrome is associated with symptoms of depression and anxiety, stress
management and anxiety reduction can probably be effective in relieving the symptoms of this
syndrome. Therefore, this study was conducted to investigate the effect of cognitive-behavioral
stress management training on reducing depressive symptoms in women with premenstrual
syndrome.
Materials and Methods: This was a quasi-experimental study of pre-test and post-test with
experimental group and control group. The statistical population included all women aged 15 to
45 years in Hamadan who were selected from 40 patients in clusters and randomly assigned to
experimental and control groups. The experimental group underwent 10 sessions of cognitivebehavioral stress management training and the control group did not receive any training. Both
groups answered the short form of Beck Depression Inventory (1996) before and after the
intervention and the results were analyzed using multivariate analysis of covariance.
Results: The results showed that the depressive state in the experimental group before the
intervention was 26.4 ± 5.36 which after treatment and intervention reached 18.75 ± 4.56 which
showed a significant decrease. But in the control group before the experiment, it was 26.5 ±
10.38, which reached 27.55 ± 8.74, with no significant change.
Conclusion: The findings of this study indicate that cognitive-behavioral stress management
training was effective in reducing depressive symptoms in women with premenstrual syndrome
and the results of this study can be used to develop public health
Keywords: Stress Management, Cognitive-Behavioral Therapy, Premenstrual Syndrome,
Women Depression.
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enstruation is a natural and physiological phenomenon that occurs every month in women of
reproductive age. This natural phenomenon sometimes occurs in some people with a diverse
set of annoying symptoms. This set of physical, mental, and behavioral symptoms that appear
periodically in the days before menstruation and disappear a few days after the beginning of
menstruation is called Premenstrual Syndrome )PMS(. It is one of the most common disorders of
reproductive age in women [1]. PMS affects the person's job and academic performance and reduces
social activities and generally, the quality of life [2]. Psychological factors such as stress and coping
strategies have a direct impact on the severity of PMS and depression [3]. The strongest evidence for
effectiveness in reducing stress is stress management courses based on the principles of cognitivebehavioral therapy [4]. A comprehensive program called Cognitive-Behavioral Stress Management
demonstrates its multifaceted approach to managing stress and reducing depression in chronically
physical patients. In this program, attention has been paid to cognitive, behavioral, emotional, physical
and social aspects [5]. Given the above, it seems that stress management, which is a short-term
cognitive-behavioral approach and causes cognitive reconstruction, can be effective in this regard.
Researchers claim that it impossible to achieve development in health in the world without considering
the health of women and their specific gender characteristics and differences. For this reason, in order
to organize activities and promote health and disease prevention, it is important to conduct
comprehensive research and studies on the specific characteristics of women [6]. Therefore, due to the
importance of the subject and the lack of comprehensive research in this field, the need for research on
PMS and ways to reduce the problems caused by it, especially depression in patients with it is fully felt.
The importance and necessity of this research is that it can lead to immediate, short-term and long-term
benefits and help women with a low-cost, non-pharmacological approach to improve PMS symptoms
and side effects. So, the purpose of this study was to help women with premenstrual syndrome,
gynecologists, midwives, researchers and psychologists active in the development of women's health
and society.
Materials and Methods
This was a quasi-experimental study of pre-test and post-test with experimental and control groups. The
statistical population included all 15-45-year-old women in Hamadan, who among them 40 patients
were selected by cluster sampling and then randomly divided into experimental and control groups. The
experimental group underwent 10 sessions of cognitive-behavioral stress management trainings, but the
control group did not receive any training. Both groups answered the short form of Beck Depression
Inventory (1996) before and after the intervention and the results were analyzed using multivariate
analysis of covariance. Inclusion criteria include: 1) age between 15 to 45 years, 2) having a regular
menstrual cycle during the last two months, 3) not using medical and hormonal drugs, 4) not undergoing
any treatment to alleviate the symptoms of PMS during the last 2 months, 5) not to have any medical
disorders in the past and present, 6) obtaining a sufficient score in the premenstrual syndrome screening
questionnaire. Also, the exclusion criteria was the absence more than two sessions during the
interventions. The used instruments were:
1) Premenstrual Symptoms Screening Tool (PSST)
The PSST questionnaire was developed by Steiner, McDougall and Brown in 2003 at McMaster
University in Canada [7] and was standardized in the Iranian population by Sihbazi, Hariri, Montazeri
and Moghaddam [8].
2) Beck Depression Inventory (BDI) (Beck, Aaron T, 1996)
The Beck Depression Inventory is designed to measure the feedback and symptoms of depressed people.
Beck et al. achieved a retest reliability of 0.93 for the Beck Depression Inventory [9]. In Iran, this scale
of depression has been widely used and its psychometric properties have been confirmed by Dobson
and Mohammadkhani [10].
Results
The results showed that 8% of the statistical sample were in the range of 16-21, 27% in the range of 2721, 40% in the range of 28-33 years, 17% in the range of 39-34 and 8% in the range 40-45 years old.
50% of the statistical sample were married and 50% were single. 5% of the statistical sample had
undergraduate education, 37% diploma, 5% student, 23% postgraduate and 30% bachelor. Depression
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status in the experimental group before the intervention was 26.4 ± 5.36 which after treatment and
intervention reached to 18.75 ± 4.56 with a significant decrease. But in the control group before the
experiment was 26.5 ± 10.38 which reached to 27.55 ± 8.74 by a significant increase.
Conclusion
The results showed that cognitive-behavioral stress management training has reduced the symptoms of
depression in women with premenstrual syndrome, in consistent with the results of Landolt and Ivanov
[11], Başoğul, Özkan and Karaca [12], Matsumoto et al. [13] and Kues et al. [14]. Menstruation is one
of the experiences in women's lives that, more than anything else, changes their physiological and
psychological structure. This experience has profound effects on the sense of identity and the feeling of
being a woman, and it is clear that how to deal with these developments plays an important role in
women's health [15]. Stress management techniques can help reduce the impact of stress. As stress
decreases, so does depression, and the person gains the ability to manage and control their mental state.
One of the limitations of the research was that the results of these studies need to be followed up in the
long term to evaluate their effectiveness more carefully, which was exempted from conducting followup studies due to the limited facilities of this research group. It is suggested that similar studies
conducted with wider samples so that the results can be generalized to the community with more
confidence.
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 1گروه روانشناسی بالینی ،دانشکدهی علوم پزشکی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران
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چکیده
مقدمه :سندرم پیش از قاعدگی از شایعترین اختالالت سنین باروری در زنان است .این سندرم با عالئمی از افسردگی و اضطراب
همراه است ،مدیریت استرس و کاهش اضطراب احتماالً میتواند در تخفیف عالئم این سندروم مؤثر باشد .لذا این پژوهش باهدف
بررسی تأثیر آموزش شناختی رفتاری مدیریت استرس بر کاهش عالئم افسردگی زنان مبتالبه سندرم پیش از قاعدگی انجام شد.
مواد و روش ها :این پژوهش از نوع نیمه آزمایشیییی از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروه آزمایش و گروه کنترل بود .جامعهی
آماری شامل کلیهی زنان  1۵تا  4۵سالهی شهر همدان بوده که از میان مبتالیان  40نفر به صورت خو شهای انتخاب و به صورت
تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند .گروه آزمایش تحت  10جلسه آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-
رفتاری قرار گرفت و گروه کنترل هیچگونه آموزشیییی دریافت نکرد .هر دو گروه قبل و بعد از مداخله به فرم کوتاه پرسیییشییینامه
افسردگی بک ( )1۹۹۶پا سخ دادند و نتایج با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره موردبررسی قرار گرفت.
نتایج :نتایج ن شان داد و ضعیت اف سردگی در گروه آزمایش قبل از مداخله  ۲۶/4 ± ۵/۳۶بود که بعد از اجرای درمان و مداخله به
 1۸/7۵ ± 4/۵۶ر سید که کاهش معناداری را ن شان میداد .ولی در گروه کنترل قبل از آزمایش  ۲۶/۵ ± 10/۳۸بود که به ۸/74
 ۲7/۵۵ ±رسیده تغییر معناداری نداشت.
نتیجه گیری :یافتههای تحقیق حاکی از آن ا ست که آموزش شناختی رفتاری مدیریت ا سترس بر کاهش عالئم اف سردگی زنان مبتالبه
سندرم پیش از قاعدگی مؤثر بوده است و میتوان از نتایج این پژوهش در راستای توسعه بهداشت و سالمت جامعه بهره برد.
کلمات کلیدی :مدیریت استرس ،درمان شناختی -رفتاری ،سندرم پیش از قاعدگی ،افسردگی زنان.
*نویسنده مسئول :سحر آذری ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکدهی علوم پزشکی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران.
تلفن ،0۹۸۹1۸۸۵۳۲۳۲۵ :ایمیلsaharazar66@gmail.com :
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مقدمه
زنان در طی مراحل رشید و نمو خود شیرایم متفاوتی را پشیت سیر
می گذارند و گذر فرد از مرحلهای به مرحله بعد میتواند سیییالمت
جسییمانی و روانی آنان را تحت تأثیر قرار دهد .یکی از مهمترین این
دگرگونی ها که در سنین بلوغ آغاز می شود قاعدگی ا ست .قاعدگی
یک پدیده ی طبیعی و فیزیولوژیک اسییت که هرماه در زنان به سیین
باروری رسیده اتفاق میافتد ،این پدیده ی طبیعی گاهی در بعضی از
افراد همراه با مجموعه ای متنوع از عالئم آزاردهنده بروز میکند .این
مجموعه عالئم جسیییمی ،روانی و رفتاری که بهصیییورت دورهای در
روزهای قبل از قاعدگی ظاهر می شیییوند و چند روز پس از شیییروع
قاعدگی از بین می روند را سیییندرم پیش از قاعدگی 1یا بهاختصیییار
( )PMSمی گویند .سیییندرم پیش از قاعدگی یکی از شیییایعترین
اختالالت سیینین باروری در زنان اسییت و میلیونها زن در سییراسییر
جهان از آن رنج میبرند [.]1
این ن شانه ها شامل تغییرات خلقی و عاطفی ا ست و ازآنجاکه حاالت
خلقی عییاملی مهم در تعیین راه و روش زنییدگی فرد بوده تمییام
جنبه های زندگی فرد را تحت تأثیر قرار میدهد [ .]1۶سندرم پیش
از قاعدگی روی عملکرد شغلی و تح صیلی فرد اثر میگذارد و باعث
کاهش ف عال یت های اجت ماعی فرد ،ناسییییاز گاری او در خانواده و
به طورکلی کاهش کیف یت ز ندگی افراد میشیییود [ ]۲و کاهش
فعال یت های اجتماعی و ارت باطات عاطفی بهخودیخود می تواند در
کاهش تاب آوری فرد مؤثر باشیییید [ . ]17اختالل مالل پیش از
قاعدگی۲شییکل شییدید سییندرم پیش از قاعدگی اسییت ،افراد مبتال
گروهی از عالئم خلقی م ثل تحریک پذیری و ماللت و اضیییطراب را
تجربه می کنند که بعد از شیییروع دوره قاعدگی در اغلر چرخههای
سیییال فروکش میکند [ .]1۸علیرغم پژوهشهای فراوان صیییورت
گرفته هنوز علت دقیق و درنتیجه درمان قطعی برای حل این مسئله
به دسییت آمده نیامده اسییت و درمانهای متنوع دارویی و غیر دارویی
برای تسیییکین و بهبود عالئم انجام میشیییود که بیشیییتر متمرکز بر
اسیییتفاده از داروهای شییییمیایی اسیییت .با توجه به افزایش آگاهی
عمومی در خ صوص عوارض جانبی داروهای شیمیایی و عدم پا سخ
به درمان با دارو در بعضیییی افراد و احتمال وابسیییتگی به داروها در
بسی یاری افراد الزم اسییت بیشییتر روی درمانهای غیر دارویی تمرکز
کنیم [ .]1۹برک و همکاران یکی از درمان های غیر دارویی مؤثر را
کاهش فعاالنه ا سترسها میدانند [ .]۲0عوامل روان شناختی مانند
ا سترس و راهبردهای مقابله ای تأثیر م ستقیم بر شدت عالئم سندرم
پیش از قاعدگی دارد [ . ]۳استرس از عوامل ایجاد و تشدید افسردگی
اسییت ،اینکه فرد چقدر و چگونه تحت تأثیر اسییترسییورهای محیطی
قرار گیرد تا حد زیادی به بینش و تفکر او وابسیییته اسیییت [.]۲1
رویکرد های روانشییی ناختی در ارا ئه دانش و م هارت به افراد برای
تشخیص استرس و مدیریت مؤثر آن پتانسیل زیادی دارند .قوی ترین
شواهد برای اثربخشی در کاهش استرس ،دورههای مدیریت استرس
بر ا ساس ا صول درمان شناختی رفتاری ا ست [ . ]4یک برنامه جامع

پژوهش حاضییر ازجمله پژوهش های نیمه آزمایشییی اسییت با طر
پیشآزمون -پس آزمون که هدف آن تعیین تأثیر آموزش مدیر یت
اسییترس بر کاهش عالئم افسییردگی زنان مبتالبه سییندرم پیش از
قاعدگی در زنان ا ست ،جامعه آماری در این تحقیق کلیه زنان  1۵تا
 4۵ساله مراجعهکننده به با شگاه های ورز شی زنانه شهر همدان در
سال  1۳۹۹می با شند که از سندرم پیش از قاعدگی رنج میبردند.
ابتدا با روش نمونهگیری خوشییهای تصییادفی یکی از مناطق  4کانه
شهرداری همدان انتخاب شد .سپس یک با شگاه ورز شی که در آن
محدوده قرار داشییت ،به صییورت تصییادفی از میان دیگر باشییگاهها

1

2

Premenstrual Syndrome

و گ سترده تحت عنوان مدیریت ا سترس به شیوه شناختی رفتاری
رویکرد چندوجهی خود را در مدیریت اسییترس و کاهش افسییردگی
در بیماران مزمن ج سمی به معرض نمایش گذا شته ا ست که برای
توجه به مسائلی چون فقدان کنترل شخ صی ،خواستهای مقابلهای و
افسییردگی سییازمان دهی شییده اسییت که همگی در بیماران مزمن
برجسییته می باشییند .در این برنامه به جنبه های شییناختی ،رفتاری،
هیجانی ،جسییمی و اجتماعی توجه شییده اسییت و افسییردگی را با
فنه ای شناختی و رفتاری کنترل میکند [.]۵
با توجه به مطالر گفتهشده به نظر میرسد مدیریت استرس که یک
رویکرد شناختی رفتاری کوتاه مدت است و از اصول درمان شناختی
رفتاری پیروی می کند و باعث بازسیییازیهای شیییناختی میشیییود
می تواند در این مورد مؤثر باشیید .از طرفی امروزه با توجه به نقشها
و مسیییئول یت های فراوان زنان در جوامع و اهم یت آنان در تحکیم
خانواده ،بهداشت و سالمت و رفاه اجتماعی و اقتصادی زنان بهعنوان
یکی از حقوق اسییاسییی آنان شییناخته میشییود .به نوعی که محققان
رسیییدن به توسییعه در بهداشییت و سییالمت در جهان را بدون توجه
به سالمت زنان و در نظر گرفتن ویژگی و تفاوتهای خاص جن سیتی
آ نان امری ناممکن می دان ند به همین ع لت برای سییییاز ماندهی
فعالیت ها و ارتقای سییطس سییالمت و پیشگیری از بیماریها انجام
تحقیقات و مطالعات همه جانبه در مورد خصیییوصییییات خاص زنان
اهم یت ویژهای دارد [ .]۶لذا به دل یل اهم یت موضیییوع و ف قدان
پژوهش های جامع در این زمینه ضرورت انجام تحقیقات در خصوص
 PMSو راه های کاهش م شکالت نا شی از آن خ صو صاً اف سردگی
مبتالیان به آن کامالً اح ساس می شود .اهمیت و ضرورت انجام این
پژوهش در این اسییت که می تواند منجر به فواید آنی و کوتاهمدت و
درازمدت گردیده و به زنان مبتال کمک کند که با یک رویکرد غیر
داروئی و کم هزینه آشیینا شییده و با راه کارهای مناسییر به مقابله با
افسردگی خود رفته و باعث بهبود عالئم و عوارض آن شوند .هدف از
این پژوهش کمک ب ه زنان دارای سندروم پیش از قاعدگی ،پز شکان
زنان ،ماما ها ،محققان و روانشناسان فعال درزمینهٔ توسعه سالمت
زنان و جامعه میباشد

روش کار
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Premenstrual Dysphoric
Disorder

سحر آذری و همکاران

۳7
انتخاب شد .پس از اخذ ر ضایت نامه آگاهانه و ک سر تو ضیحات الزم
در مورد اهداف موردمطالعه پژوهش  ۲00عدد پرسشنامه غربالگری
سییندرم پیش از قاعدگی (  )PSSTجهت تشییخیص وجود و شییدت
سندرم پیش از قاعدگی بین افراد توزیع شده ،بر اساس دستورالعمل
و شرایم آزمون و با در نظر گرفتن معیارهای ورود به مطالعه شامل:
 )1سن بین  1۵تا  4۵سال ) ۲ .داشتن سیکل قاعدگی منظم در طی
دو ماه گذ شته ) ۳ .عدم ا ستفاده از داروهای پز شکی و هورمونی)۳ .
عدم قرار دا شتن تحت هرگونه درمان به منظور تخفیف عالئم سندرم
پیش از قاعدگی در طول  ۲ماه گذشییی ته )4 .عدم رخداد و واق عه
ف شارزای روانی طی چند ماه گذ شته مانند فوت نزدیکان -طالق)۵ .
عدم ازدواج یا جراحی طی  ۳ماه گذشیییته )۶ .عدم ابتال به هرگونه
اختالل پزشیییکی درگذشییی ته و اکنون )7 .کسیییر نمره کافی در
پر س شنامه غربال گری سندرم پیش از قاعدگی و معیار خروج غیبت
بیش از دو جلسه در مداخالت تعداد  1۳7نفر دارای سندرم پیش از
قاعدگی و  ۶۳نفر فاقد عالئم سندرم پیش از قاعدگی ت شخیص داده
شدند .سپس به صورت ت صادفی  ۲0نفر در گروه آزمایش قرار داده
شیییدند و  ۲0نفر هم به همان روش گروه کنترل را تشیییکیل دادند.
بدین ترتیر از هر دو گروه با پر سشنامه  ۲1سؤالی اف سردگی بک
پیش آزمون گرفته شد .سپس گروه آزمایش تحت  10جلسه آموزش
مدیریت استرس به شیوه شناختی -رفتاری قرار گرفت .این جلسات
در دفت ری که با هماهنگی دانشیییگاه آزاد همدان فراهمشیییده بود،
به صورت یک جل سهی  ۹0دقیقه ای در هفته برگزار شد و طی این
مدت گروه کنترل هیچ آموز شی دریافت نکرد و در پایان طر از هر
دو گروه پسآزمون گرفته شییده و نتایج مورد تحلیل و بررسییی قرار
گرفت.
آموزش مدیریت اسیییترس به شییییوه شیییناختی -رفتاری مداخلهای
برگرفته از کتاب راهنمای عملی مدیریت استرس به شیوه شناختی-
رفتاری نوشیییته پوالرد۳و فورمن ]۲۲[4مرکر از عناصیییری از قبیل
افزایش آگاهی در مورد استرسها ،آموزش تن آرامی ،شناسایی افکار
ناکارآمد ،بازسازی شناختی ،آموزش حل مسئله ،آموزش مهارتهای
ابراز وجود ،مدیریت خ شم و برنامهریزی فعالیتها میبا شد .در طول
جلسیییات از ت مامی افراد در ج هت صیییح بت و اع مالنظر و ب یان
تجربه های خود در خصییوص مطالر موردبحث اسییتفاده گردید .هر
جلسییه از  ۲بخش تشییکیل میشیید که یک بخش فن های مدیریت
اسییترس را در بر می گیرد و بخش دیگر تمارین آرمیدگی را آموزش
میدهد.

ابزارهای پژوهش عبارت بود از:
 )۱پرسششش نامه غربال گری عالئم سشش ندرپ پیش از عاعدگی
()PSST
پرسشنامه  PSSTتوسم استیز ،مک دوگال و براون در سال ۲00۳
در دان شگاه مک م ستر کانادا ساخته شد [ ]7و تو سم سیهبازی،
حریری ،منتظری و مقدم در جمعیت ایرانی اسیییتاندارد شییید .این
پرسییشنامه شییامل  1۹سییوال د ر دو بخش اسییت .بخش اول شییامل

عالئم جسییمی -رفتاری -روانی  14سییوال و  ۵سییوال تأثیر عالئم بر
عملکرد و زندگی افراد ا ست .شیوهی نمره دهی آن بر ا ساس طیف
لیکرت چهارگزینه ای بوده که برای پا سخ ا صالً ( 0امتیاز) خفیف (1
امت یاز) متوسیییم ( 1۲امت یاز) شییید ید ( 1۳امت یاز) در نظر گرف ته
میشود .در پژوهش سیه بازی و همکاران [ ]۸برای اعتبارسنجی این
ابزار نمونه ای از دانشییجویان دختر سییاکن خوابگاههای دانشییگاههای
تهران به طور تصیییادفی انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند .پایایی
پرسش نامه با استفاده از محاسبه ضریر آلفای کرونباخ بررسی شد.
برای بررسییی روایی پرسییش نامه نیز از دو روش ظاهری و محتوایی
استفاده گردید .مقادیر نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا به
ترتیر  0/7و  0/۸حاکی از روایی محتوایی این پر سشنامه ا ست در
آزمون پایایی این ابزار مقادیر آلفای کرونباخ  0/۹بهدست آمده آمد.
 )۲پرسشنامه افسردگی بک )،Beck, Aaron T( BDI (II
5

.)۱996

مقیاس اف سردگی بک دربرگیرنده  ۲1سؤال ا ست که برای سنجش
بازخوردها و ن شانه های افراد اف سرده ساخته شده ا ست .آزمودنیها
باید روی یک مقیاس  4درجهای از صیییفر تا  ۳به آن پاسیییخ دهند.
کمینه نمره در این آزمون صیییفر و پیشیییینه آن  ۶۳اسیییت .بک و
همکاران [ ]۹پایایی باز آزمایی  0/۹۳را برای مقیاس افسییردگی بک
بهد ست آمده آوردند .کانر۶و همکاران هم سانی درونی  0/7۵تا 0/۸4
را گزارش دادند [ ]۲۳در ایران نیز این مقیاس افسیییردگی فراوان به
کار ب سته شده و ویژگیهای روان سنجی آن تأیید شده ا ست .برای
نمونه داب سون و محمدخانی [ ]10پایایی باز آزمایی  0/۹۳را گزارش
کرد ند و روایی همگرای آن در همبسیییتگی م یان نمرات مق یاس
افسییردگی بک با نمرات مقیاس های ناامیدی بک ،افکار خودکشییی و
مقیاس ها میلتون برای اف سردگی ن شان دادهاند .قا سمزاده ،مجتبایی،
کرم قدیری و ابراهیمخانی [ ]۲4ضییریر همبسییتگی  0/74را برای
پایایی بازآرایی و ضییریر همبسییتگی  0/77با پرسییشنامه افکار خود
آیند منفی7را برای روایی این مقیاس و آلفای کرونباخ  0/۸7را برای
همسانی درونی ،گزارش دادند.
به منظور ر عا یت کد های اخالقی ،در ت مام مرا حل این پژوهش
مالحظات اخالقی همچون اصیییل اخالقی امانت داری علمی ،حق
معنوی مؤلفین آثییار ،رازداری و رضییییایییت آگییاهییانییه از تمییام
شرکتکنندگان شرکت کننده ،رعایت شده ا ست .این پژوهش در
شییورای پژوهشییی و اخالق دانشییگاه آزاد همدان با نامه شییماره
/4۳۲۸د 1400/به تأیید رسیده است.
روش تجزیه وتحلیل داده ها عالوه بر آمار توصییییفی ،فراوانی ،نمودار
میانگین و انحراف استاندارد از آزمونهای آمار استنباطی کولموگراف
اسیییمیرنف  K-Sبرای بررسیییی نرمال بودن داده ها ،آزمون لِوِن برای
همسییییانی وار یانس ها و آزمون تحل یل کووار یانس چ ندمتغیره
( )MANVAبا استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  ۲۲استفاده شده
است.
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Kühner C
Automatic Thought Questionnaire

6
7

سحر آذری و همکاران /تأثیر آموزش شناختی رفتاری مدیریت استرس بر کاهش عالئم افسردگی زنان مبتالبه سندرم پیش از قاعدگی

۳۸

جدول  :۱اهداف ،راهبردها و تکنیکهای مداخلهی مدیریت ا سترس به شیوه شناختی -رفتاری م ستخرج از کتاب راهنمای عملی مدیریت ا سترس به
شیوه شناختی-رفتاری []۲۲
الف) اهداف
 -۱افزایش آگاهی
 -۲آموزش مهارتهای کاهش
 -۳اصالح ارزیابیهای شناختی
 -4ای جاد م هارت های م قاب لهای بینفردی و
افزایش ابراز هیجانی

ب) راهبردها

ج) تکنیکها

 -1فراهم کردن اطالعات (پاسخهای استرس،
رفتار خطر) و تجارب
 -۲آرمیدگی

 -1اطالعات آموزشی و نوشتاری ،تمرینهای خودنظارتی

 -۳تکنیکهای مدیریت استرس به شیوه
شناختی -رفتاری
 -4توجه به تعارضهای بینفردی و تسهیل
افشاگری در گروه
 -۵ایجاد شبکهی حمایت اجتماعی

 -5کاهش انزوای اجتماعی

 -۲آرمیدگی عضالنی تدریجی ،تصویرسازی هدایت شده،
خودزادها ،مراقبه ،تنفس دیافراگمی
بازسازی شناختی ،جایگزینی افکار منطقی
 -4آموزش مهارتهای مقابلهای آموزش ابرازگری ،مدیریت
خشم
 -۵فراهم کردن حمایت گروهی ،تکنیکهای افزایشدهنده
آگاهی و مؤلفههای شبکه اجتماعی.

جدول  :۲وضعیت افسردگی زنان مجرد و متاهل در پیشآزمون و پسآزمون
مقیاس

مرحله آزمون

وضعیت تأهل

گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

متأهل

گروه آزمایش
گروه کنترل

10
10

۲۸/1
۲۸/۵

4/۸4
11/۸

مجرد

گروه آزمایش
گروه کنترل

10
10

۲4/7
۲4/۵

۵/۵۵
۸/۹1

متأهل

گروه آزمایش
گروه کنترل

10
10

1۸/۵
۲۸/۳

4/۶7
10/7۲

مجرد

گروه آزمایش
گروه کنترل

10
10

1۹
۲۶/۸

4/۶۹
۶/71

پیشآزمون
افسردگی
پسآزمون

جدول  :۳مقایسه سندروم پیش از قاعدگی در زنان مجرد و متأهل
گروههای مورد مقایسه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

T

d.f

Sig

پیشآزمون

زنان متأهل
زنان مجرد

۲0
۲0

۲۸/۳
۲4/۶

۸/7۸
7/۲۲

1/4۶

۳۸

0/1۵

پسآزمون

زنان متأهل
زنان مجرد

۲0
۲0

۲۳/4
۲۲/۹

۹/4۹
۶/۹1

0/1۹

۳۸

0/۸۵

مرحله آزمون

یافتهها
از بین کلیه زنان  1۵تا  4۵ساله مراجعهکننده به با شگاههای ورز شی
شیییهر همدان که از سیییندرم پیش از قاعدگی رنج میبردند  40نفر با
روش نمونهگیری تصییادفی انتخاب شییدند ۲0 .نفر در گروه آزمایش و
 ۲0نفر در گروه کنترل گروهبندی شیییدند ،یعنی  ۵0درصییید از نمونه
آماری موردمطالعه در گروه آزمایش و  ۵0درصیید در گروه کنترل قرار
گرفتند ۸ ،درصییید از نمونه آماری موردمطالعه در رده سییینی 1۶-۲1
سال ۲7 ،در صد در رده سنی  ۲1-۲7سال 40 ،در صد در رده سنی
 ۲۸-۳۳سال 17 ،درصد در رده سنی  ۳4-۳۹سال و  ۸درصد در رده
سنی  40-4۵سال بودند ۵0.درصد از نمونه آماری موردمطالعه متاهل
و  ۵0درصیید مجرد بودند ۵ .درصیید از نمونه آماری موردمطالعه دارای
تح صیالت زیر دیپلم ۳7 ،در صد دیپلم ۵ ،در صد دان شجو ۲۳ ،در صد
فوقدیپلم و  ۳0درصد لیسانس بودند.

و ضعیت اف سردگی در گروه آزمایش قبل از مداخله  ۲۶/4 ± ۵/۳۶بود
که بعد از اجرای درمان و مداخله به  1۸/7۵ ± 4/۵۶ر سید که کاهش
معناداری بود ولی در گروه کنترل قبل از آزمایش  ۲۶/۵ ± 10/۳۸بود
که به  ۲7/۵۵ ± ۸/74رسید و افزایش نیز یافته بود.
با توجه به جدول  ۲ن تایج پسآزمون در گروه کنترل افراد م تأهل و
مجرد کاهش معنیداری نسیییبت به نتایج پیشآزمون داشیییت اما در
م قایسییییه پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل ت فاوت معنیداری
مشاهده نشد.
با توجه به داده های جدول  ،۳در مرحله پیشآزمون بین سییی ندروم
پیش از قاعدگی بین زنان متأهل و مجرد تفاوتی وجود ندارد (=1/4۶
 tو  .)sig =0/1۵در مرحله پسآزمون بین سیییندروم پیش از قاعدگی
بین زنان متأهل و مجرد تفاوتی وجود ندارد ( t =0/1۹و .)sig =0/۸۵
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سحر آذری و همکاران

۳۹
جدول  :4مقایسه افسردگی دو گروه در پیشآزمون
متغیر وابسته

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

P

نسبت F

اثر گروه

افسردگی

0/1

1

0/1

0/۹7

0/001

خطا

افسردگی

۲۵۹۵/۸

۳۸

۶۸/۳11

جمع

افسردگی

۳0۵۸0

40

جمع تصحیحشده

افسردگی

۲۵۹۵/۹

۳۹

منابع تغییر

جدول  :5جدول خالصه تحلیل کوواریانس بهمنظور اثرات بین گروهی
متغیر وابسته

SS

Df

MS

F

P

اثر گروه

افسردگی

خطا

افسردگی

774/4
1۸4۸/7

1
۳۸

774/4
4۸/۶۵

1۵/۹1۸

0/0001

جمع

افسردگی

۲40۶0

40

جمع تصحیسشده

افسردگی

۲۶۲۳/1

۳۹

منابع تغییر

در ادامه میانگین تعدیلشده دو گروه در پسآزمون گزارششده است.

جدول  :6میانگینهای تعدیلشده دو گروه
گروه
آزمایش
کنترل

میانگین ̄x

انحراف استاندارد SD

1۸/7۵
۲7/۵۵

1/۵۶
1/۵۶

جدول  :۷جدول خالصه تحلیل کوواریانس بهمنظور اثرات بین گروهی با توجه به وضعیت تأهل
وضعیت تأهل

متأهل

مجرد

منابع تغییر

متغیر وابسته

SS

Df

MS

F

P

اثر گروه

افسردگی

خطا

افسردگی

4۸0/۲
1۲۳۲/۶

1
1۸

4۸0/۲
۶۸/47۸

7/01۲

0/01۶

جمع

افسردگی

1۲۶۶4

۲0

جمع تصحیسشده

افسردگی

171۲/۸

1۹

اثر گروه

افسردگی

۳04/۲

1

خطا

افسردگی

۶0۳/۶

1۸

جمع

افسردگی

11۳۹۶

۲0

جمع تصحیسشده

افسردگی

۹07/۸

1۹

با توجه به دادههای جدول  ،4مقدار آزمون ( )P ،Fبهدسیییتآمده در
مورد متغیر افسییردگی بدینصییورت میباشیید :افسییردگی ( P =0/۹7و
 )F=0/001که نشان میدهد گروه اثر معناداری بر متغیر افسردگی در
پیشآزمون نداشته است و دو گروه در پیشآزمون همتا بودهاند.
با توجه به دادههای جدول  ۶میانگین اف سردگی گروه آزمایش 1۸/7۵
و گروه کنترل  ۲7/۵۵بوده و این ب یانگر کاهش مع نادار م یانگین
افسردگی زنان مبتالبه سندروم پیش از قاعدگی گروه آزمایش در طی
اجرای طر میباشییید .با توجه به دادههای جدول  F =1۵/۹1۸( ،۵و
 )P =0/0001میبا شد ،که ن شان میدهد آموزش مدیریت ا سترس به
شیوه شناختی – رفتاری باعث کاهش عالئم افسردگی در زنان مبتالبه
سندروم پیش از قاعدگی شده است.
با توجه به دادههای جدول  F =7/01۲( ،7و  )P =0/01۶میبا شد ،که
ن شان میدهد آموزش مدیریت ا سترس به شیوه شناختی – رفتاری
باعث کاهش عالئم اف سردگی در زنان متأهل مبتالبه سندروم پیش از
قاعدگی شده است.

۳04/۲

۹/07۲

0/007

۳۳/۵۳۳

بحث
هدف اصیییلی این پژوهش ،تعیین تأثیر آموزش مدیریت اسیییترس به
شیوه شناختی رفتاری بر کاهش عالئم افسردگی زنان مبتالبه سندرم
پیش از قاعدگی بوده اسیییت .بدین منظور  40نفر از زنان  1۵تا 4۵
سیییاله شیییهر همدان با توجه به معیارهای ورود انتخاب و در دو گروه
آزمیایش و کنترل (هر گروه  ۲0نفر) جیایگزین شییییده انید .روش
جمعآوری اطالعات میدانی و با اسییتفاده از پرسییشیینامههای غربالگری
سییندروم پیش از قاعدگی ( )PSSTو پرسییشیینامه افسییردگی بک
انجام شده ا ست .دادههای جمعآوری شده با ا ستفاده از آزمون آماری
تحلیییل کوواریییانس تییک متغیره  MANOVAدر محیم نرمافزار
 SPSS 22مورد تحل یل قرارگرف ته اسییییت که حاکی از تغییرات
محسوس در نمرات میانگین گروه آزمودنی و عدمتغییر در گروه کنترل
میباشد.
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نتایج آزمون نشان میدهد ،آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی
– رفتاری باعث کاهش عالئم افسردگی در زنان مبتالبه سندروم پیش
از قاعدگی شییده اسییت که با نتایج لندانت و ایوانف ،]11[۸باسییگول و
از کان و کاراسییییا ،]1۲[ ۹ماتسیییوموتو10و هم کاران [ ]1۳و کاز11و
هم کاران [ ]14همخوانی دارد .مهمترین یاف ته های این پژوهش ها
عبارتند از :بین شیییوع و شییدت سییندرم پیش از قاعدگی و بهزیسییتی
روانشییی ناختی ارت باع معنیداری وجود دارد .بین سییی ندرم پیش از
قاعدگی و ا سترس شغلی ارتباع آماری معنیدار بود .م شاوره گروهی
مدیریت اسییترس در کاهش عالئم سییندرم پیش از قاعدگی مؤثر بوده
است .درمان شناختی -رفتاری بر مؤلفههای روانی و جسمانی سندرم
پیش از قاعدگی کارکنان زن تأثیر داشیییته و منجر به کاهش آن ها
گردیده ا ست .مدیریت ا سترس به شیوه شناختی -رفتاری در بهبود
افسردگی و تحریکپذیری  PMSمؤثر است .درمان شناختی -رفتاری
برای مدیریت عالئم سندرم پیش از قاعدگی مؤثر است و بهعنوان قدم
اول میتواند بهجای دارو اسییتفاده شییود و تاکنون هیچ عارضییه جانبی
برای آن م شاهده ن شده و اثرات طوالنی خواهد دا شت .سطس آلبومین
سیییرم ،هموگلوبین ،فریتین با سیییطس اسیییترس روانی در مبتالیان به
 PMSمرتبم اسییت .داشییتن نگرش منفی و داشییتن اسییترس ممکن
اسییت باعث شییدت عالئم  PMSشییود .میزان اسییترس و متعاقر آن
میزان اف سردگی زنان ،بهویژه زنان دارای سندروم پیش از قاعدگی ،در
روزهای قبل از قاعدگی ،بیش از دیگر زمانها است ،بنابراین در صورت
مدیریت استرس و آموزش سبکهای مقابله با استرس ،میتوان میزان
اسییترس این گروه از زنان را کاهش داد و به دنبال آن ،میزان عوارض
دیگر سییی ندرم پیش از قاعدگی و ازجمله میزان افسیییردگی کاهش
مییابد.
در تو ضیس این یافتهها میتوان گفت درمان شناختی رفتاری با تغییر
افکار ناکارآمد و به چالش کشیدن باورهای اشتباه میتواند به مدیریت
استرس کمک نماید [ ]14همچنین پیاده سازی این درمان به شیوهی
گروهی میتواند باعث فراگیری شییییوه های مقابلهای کارآمد ،کاهش
اسیییترس و افزایش تابآوری گردد که حاصیییل از یادگیری های بین
فردی ،تعامالت گروهی و به اشییتراکگذاری تجربیات اعضییا میباشیید
[.]۲۵
در تبیین نتایج این پژوهش بهطور کلی میتوان گفت :قاعدگی یکی
از تجاربی اسیییت در زندگی زنان که بیش از هر چیز دیگر ،سیییاختار
فیزیولوژ یک و روانی آن ها را د چار تغییر و تحول میک ند .این تجر به
تأثیرات عمیقی بر حس هویت و احسیییاس زن بودن بر جا میگذارد و
واضس است که نحوهی رویارویی با این تحوالت نقش مهمی در سالمت
و ت ندرسیییتی ز نان ای فا میک ند .قا عدگی هم مان ند هر یک از دیگر
کارکردهای زیسیییتی بدن در ایجاد تعادل حیاتی نقش مهمی دارد و
تغییرات در کیفیت و چگونگی آن بر شیییرایم جسیییمی و روانی زنان
تأثیرگذار اسییت [ .]1۵نتایج پژوهشها حاکی از این اسییت که افزایش
حساسیت به چرخه طبیعی تغییرات استروژن و پروژسترون و اختالل
در ناقلهای عصبی سروتونین ،ازجمله عوارض سندرم پیش از قاعدگی
ا ست .آموزش مدیریت ا سترس به شیوه شناختی رفتاری ()CBSM
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بر اسییییاس  4مؤل فه افزایش آ گاهی ،ارز یابی م نابع م قاب لهای و
عکسالعملهای مقابلهای با اسییترس طراحیشییده اسییت و ترکیبی از
عناصییری از قبیل افزایش آگاهی در مورد اسییترس ،آموزش تن آرامی،
مراقبه ،آموزش خودزاد ،بازسیییازی شیییناختی و آموزش مهارت های
ابرازگری ،افزایش حمایت اجتماعی و مدیریت خشیییم اسیییت [.]۲۶
مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری به دنبال آن است که حس
کنترل خودکارآمدی ،عزت نفس ،مقابله کارآمد و حمایت اجتماعی در
افراد را افزایش د هد [ .]۲7تکن یک های مدیر یت اسیییترس و تمرین
آرمیدگی میتواند به کاهش تأثیر اسیییترس ها کمک کند .با کاهش
اسیترس ،میزان افسیردگی هم کاهش مییابد و فرد توانایی مدیریت و
کنترل وضعیت روانی خود را کسر میکند.

نتیجهگیری
آموزش مدیریت اسییترس به شیییوه شییناختی -رفتاری موجر کاهش
میزان اسیییترس و متعاقر آن کاهش عالئم افسیییردگی زنان مبتالبه
سندرم پیش از قاعدگی میگردد .ازاینرو میتوان از نتایج این پژوهش
در راستای ارتقا و توسعه بهداشت و سالمت زنان و متعاقباً جامعه بهره
برد.

تشکر و قدردانی
پژوهشگران وظیفه خود میدانند از تمامی شرکتکنندگان در پژوهش
کمال قدردانی را داشته باشند.

مالحظات اخالقی
بهمنظور ر عا یت کد های اخالقی ،در ت مام مرا حل این پژوهش
مالحظات اخالقی همچون اصل اخالقی امانتداری علمی ،حق معنوی
مؤلفین آثار ،رازداری و رضایت آگاهانه از تمام شرکتکنندگان شرکت
کننده ،رعایت شده ا ست .این پژوهش در شورای پژوه شی و اخالق
دانشییگاه آزاد همدان با نامه شییماره /4۳۲۸د 1400/به تأیید رسیییده
است.

محدودیتها
ازجم له م حدود یت های پژوهش حاضیییر میتوان به م حدود یت در
شنا سایی و کنترل متغیرهای درون خانوادگی موثر بر متغیر واب سته،
عدم آگاهی از میزان دقت و صحت پاسخ های نمونه آماری ،محدودیت
در کنترل بیمارهای زمینهای جسمانی و روانی اشاره کرد .همچنین به
دل یل همز مانی ان جام این تحقیق با دوره شییییوع بی ماری کرو نا و
محدودیت در خ صوص لزوم فا صلهگذاریهای اجتماعی و عدم ح ضور
در اجتماعات جلسات آموزشی با دشواریهای فراوان برگزار میگردید
و این امر باعث خسییتگی و کسییلی و اختالل در روند آموزش گروهی
میشییید .جامعه پژوهش محدود به شیییهر همدان بود و برای تعمیم
یافته ها به کل جامعه ،به مطالعات تکمیلی با ابعادی وسییییع تر نیاز
اسییت ،از طرفی نتایج این مطالعات در بلند مدت نیاز به پیگیری دارد
تا اثر بخشی آن با دقت بیشتری بررسی شود ،اما با توجه به محدودیت
امکانات ،این گروه پژوهشی از انجام مطالعات پیگیری معذور بود.
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پیشنهادات

تضاد منافع

با توجه محدودیت های اشییاره شییده پیشیینهاد میگردد پژوهش هایی
مشابه با نمونه های گستردهتر انجام شود تا با اطمینان بیشتری بتوان
نتایج را به جامعه تعمیم داد.

هیچ گونه تعارض منافع توسم نویسندگان پژوهش بیان نشده است.

میزان مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در نگارش مقاله نقش برابر داشتند.

حامی مالی
این پژوهش منتج از پایان نامه کار شنا سی ار شد نوی سنده م سئول در
گروه روان شنا سی بالینی دان شکده علوم پز شکی دان شگاه آزاد همدان
میباشیید و بنا بر اظهارات نویسییندگان مقاله حمایت مالی از پژوهش
وجود نداشته است.
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