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Abstract
Background and Objectives: Premenstrual syndrome is defined as a
group of physical and psychological symptom, which happens during
luteal phase of the menstrual cycle. Researches have indicated that
premenstrual syndrome has significant effects on mental health and
well-being of women. The purpose of the present study was to
investigate the prevalence and severity of premenstrual syndrome and
its relationship with psychological well-being in the students of Qom
University of Medical Sciences.
Methods: In this descriptive–correlational study, a total number of 226
female students of Qom University of Medical Sciences, were selected
using convenience sampling method during 2017-2018. The
participants were asked to respond to the Premenstrual Syndrome
Scale, Ryff Psychological Well-Being Scale, and demographic
checklist. Data were analyzed using descriptive, correlation, and
multivariate regression statistical techniques.
Results: In this research, 37% of the students reported mild symptoms,
49.8% moderate symptoms, and 13.2% severe symptoms of
premenstrual syndrome. Pearson correlation coefficient test also
showed that symptom severity had a significant correlation with
psychological well-being (p<0.01), which could predict 11% of
psychological well-being variance.
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Conclusion: The results of the current study revealed that premenstrual
syndrome has a high prevalence in female students. Moreover,
premenstrual syndrome is an appropriate predictor of psychological
well-being in female students.
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شیوع و شدت سندرم پیش از قاعدگی و ارتباط آن با بهزیستی روانشناختی در
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم
سیدرضا سیدطبایی

 ،1پروین رحمتینژاد

*2

3

 ،کوثر فریدونی

1گروه روانپزشکی ،دانشکده پزشکی،

چکیده

دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.

زمینه و هدف :سندرم پیش از قاعدگی ( ،)PMSبهصورت مجموعهای از عالئم جسمی و

2واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان
فرقانی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم،

روانشناختی ایجادشده در طول فاز لوتئال سیکل قاعدگی تعریف میشود .تحقیقات نشان
میدهند سندرم پیش از قاعدگی تأثیرات قابلتوجهی در سالمت روان و بهزیستی روانشناختی
زنان دارد .پژوهش حاضر با هدف بررسی شیوع و شدت سندرم پیش از قاعدگی و ارتباط آن با

ایران.
3دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
قم ،قم ،ایران.

بهزیستی روانشناختی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد.
روش بررسی :در این پژوهش به روش توصیفی  -همبستگی ،تعداد  226نفر از دانشجویان
دختر دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1397-1398بهصورت در دسترس انتخاب شدند .از
شرکتکنندگان خواسته شد تا به سؤاالت مقیاسهای «سندرم پیش از قاعدگی»« ،بهزیستی
روانشناختی ریف ( »)Ryffو چکلیست دموگرافیک پاسخ دهند .دادهها با استفاده از روشهای
آماری توصیفی ،همبستگی و رگرسیون چند متغیره تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها :در این پژوهش ،میزان شدت ابتال به  PMSدر دانشجویان %37 ،با عالئم خفیف%49/8 ،
با عالئم متوسط و  %13/2با عالئم شدید سندرم پیش از قاعدگی گزارش شد .همچنین براساس
ضریب همبستگی پیرسون ،بین شدت عالئم با بهزیستی روانشناختی ارتباط معنیداری وجود
داشت ( ،)p>0/01که  %11از واریانس بهزیستی روانشناختی را پیشبینی میکرد.

*نویسنده مسئول مکاتبات:
پروین رحمتینژاد؛ واحد توسعه
تحقیقات بالینی بیمارستان فرقانی،
دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.

نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر نشان داد سندرم پیش از قاعدگی ،شیوع باالیی در دختران
دانشجو دارد .همچنین سندرم پیش از قاعدگی ،یک عامل پیشبین مناسب برای بهزیستی
روانشناختی در دختران دانشجو است.
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مقدمه

زنان سالم هستند ( .)18،17همچنین با وجود تغییرات یکسان در

سندرم پیش از قاعدگی ) ،(PMSبهصورت مجموعهای از عالئم

میزان هیجانات منفی ،زنان مبتال به  PMSدر مقایسه با زنان فاقد

جسمی و روانشناختی تعریف میشود که این عالئم در طول فاز

عالئم ،در مواجهه با وقایع استرسزا تمرکز بیشتری روی آن داشته

لوتئال سیکل قاعدگی رخ داده و با ختم چرخه از بین میروند

و عواطف منفی بیشتری را پردازش میکنند ( .)19از سوی دیگر،

( .)1زنان مبتال به این سندرم اغلب عالئم جسمی و روانشناختی

اکثریت عمده زنان مبتال به  ،PMDDتحریکپذیری و بیثباتی را

متفاوتی را ذکر میکنند .مطالعات مختلف ،مشکلسازترین عالئم

از عالئم اصلی پیش از قاعدگی میدانند ( .)20تعداد قابلتوجهی

جسمی  -روانی را سرگیجه ،تپش قلب ،مستالژی ،دردهای

از زنان مبتال به  PMSنیز اختالل در تواناییهای شناختی از قبیل

شکمی ،ادم ،نوسانات خلق ،تحریکپذیری ،بیحالی،

تمرکز ،حافظه و هماهنگی حرکتی را گزارش میدهند که

اضطراب/تنش و حساسیت به طردشدگی عنوان کردهاند (.)3،2

میتواند با کارکرد روزانه تداخل پیدا کند ( .)21در مطالعهای

در تحقیقات نقش ژنتیک ،هورمونها و انتقالدهندههای عصبی در

دیگر %60 ،از دانشجویان پرستاری گزارش دادند

سببشناسی این اختالل ،مهم دانسته شده است .نتایج برخی

فعالیتهای روزمره آنها را تحت تأثیر قرار داده است (.)22

مطالعات نیز نشان میدهد این سندرم بهعلت ایجاد یک اختالل در

از تحقیقات مختلف و مشاهدات بالینی میتوان چنین استنباط کرد

غدد درونریز (همچون هیپوگلیسمی ،هیپرپروالکتینمی ،نوسانات

که زنان مبتال به  PMSاغلب از مسائل روانشناختی و جسمی

سطوح گردش خون استرادیول و پروژسترون ،مقدار باالی

عمدهای رنج میبرند که مسلماً میتواند سالمت روانشناختی،

هورمون آلدوسترون یا هورمون آنتیدیورتیک ،غلظت پایین

بهزیستی و کیفیت زندگی آنان را تحت تأثیر قرار دهد (.)24،23

مالتونین شبانه) بوده نه یک بیماری روانپزشکی.

براساس شواهد پژوهشی ،عالئم  PMSمیتواند سالمت

فرضیههای دیگر نقش انتقالدهندههای عصبی ،بهویژه سروتونین و

روانشناختی  -اجتماعی زنان را نیز به درجات مختلف تحت تأثیر

گاما آمینوبوتریک اسید را مهمتر میدانند؛ هرچند هیچکدام از

قرار دهد .امروزه ،رویکردهای جدید نه تنها فقدان بیماری ،بلکه

این فرضیهها بهطور قطعی مورد تأیید قرار نگرفته است (.)4-6

سازگاری ،مقابله مناسب با شرایط استرسزا ،رضایت از زندگی،

در مطالعات شیوعشناسی %80 ،زنان دستکم یک تغییر فیزیکی

عزتنفس و ویژگیهایی از این قبیل را شاخص سالمتی میدانند

یا روانشناختی را در دوره فاز لوتئال چرخه قاعدگی گزارش

و در این راستا ،مفهوم بهزیستی روانشناختی را معرفی میکنند.

دادهاند ( .)7پژوهشهای صورتگرفته در سرتاسر جهان ،شیوع

بهزیستی روانشناختی تحت عنوان احساس مثبت و رضایتمندی

 PMSرا  %30گزارش کردهاند که تنها  %1/3-8از این زنان

کلی از زندگی (شامل حوزههای مختلف شغلی ،خانوادگی،

مالکهای الزم برای اختالل مالل پیش از قاعدگی ( )PMDDرا

فردی و اجتماعی) تعریف شده است ( .)25بنابراین بهزیستی

دارا هستند (.)8-11

روانشناختی میتواند تحت تأثیر عوامل مختلفی ،ازجمله عوامل

در مطالعات اغلب به تأثیرات عالئم پیش از قاعدگی ،بهویژه

جسمی ،محیطی و روانشناختی قرار گیرد.

عالئم متوسط تا شدید بر سالمت عمومی ،کیفیت زندگی،

در حوزه علم روانشناسی ،سالمت جسمی و روانشناختی ،جزء

هزینههای اجتماعی و پزشکی ،فعالیتهای اجتماعی و روابط

اساسی بهزیستی و رضایت از زندگی افراد بهشمار میآید (.)26

بینفردی اشاره شده است ( .)13-15زنان مبتال به  PMSدر مقایسه

در حقیقت بهزیستی روانشناختی ،نشان از تجارب و عملکرد

با زنان فاقد عالئم ،بهطور قابلتوجهی غیبت از کار ،کارایی

مطلوب در زندگی افراد دارد ( .)27براساس نظریه بهزیستی

پایینتر در روابط کاری یا مدرسه ،همچنین فعالیتهای روزمره و

روانشناختی ،سالمت روان فرد به کارکرد مثبت وی در ابعاد

روابط با همساالن را ذکر میکنند ( .)16مطالعات نشان دادهاند

مختلف زندگی بستگی دارد .بهعبارتیدیگر ،برقراری روابط

زنان مبتال به  PMSدارای سطوح باالتری از اضطراب سالمتی و

ثمربخش با دیگران ،احساس تسلط بر شرایط زندگی ،پذیرش

حساسیت نسبـت به اضطـراب و نشخـوارهای فکـری در مقایسـه با

خود و گذشته ،خلق هـدف و معنـا بـرای زندگی ،رشد شخصی و
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قدرت تصمیمگیری ،از نشانههای سالمت روان در افراد است.

به مدت سه دوره سیکل ماهیانه منظم ،نداشتن هیجانات

در مطالعات بسیار اندکی به بررسی نقش سندرم پیش از قاعدگی

روانشناختی بهعلت عواملی همچون طالق یا فوت عزیزان طی

در بهزیستی روانشناختی زنان پرداخته شده است .این در حالی

یکسال گذشته ،عدم مصرف سیگار و مواد مخدر.

است که  PMSمیتواند بهنحوی تمام ابعاد زندگی زنان را

معیارهای خروج از مطالعه شامل :بارداری ،سابقه اختالالت

تحتتأثیر قرار دهد و ازآنجاییکه با مسائل و عوارض متعددی

روانپزشکی ،سابقه اختالالت غددی ،سندرم تخمدان پلیکیستیک

همراه است؛ بهنظر میرسد بررسی نقش آن در بهزیستی

و اندومتریوز بود.

روانشناختی زنان از اهمیت بهسزایی برخوردار باشد .با استفاده از

ابزارهای مورد استفاده عبارت بودند از:

نتایج حاصل از این پژوهش میتوان اطالعات بیشتری در زمینه

مقیاس بهزیستی روانی کارول ریف ( –)Ryffفرم کوتاه

شیوع سندرم پیش از قاعدگی در زنان ،دختران دانشجو و ارتباط

( :)RSPWB-SFیک مقیاس  18مادهای است که شش جنبه

آن با بهزیستی روانشناختی به دست آورد .درنهایت ،این یافتهها

مجزا از بهزیستی روانی (پذیرش خود ،روابط مثبت با دیگران،

میتواند در سیاستگزاریهای مربوط به بهبود و ارتقای وضعیت

خودمختاری ،تسلط بر محیط ،زندگی هدفمند و رشد شخصی) را

سالمت روان زنان جامعه ،بهخصوص دختران دانشجو نقش مؤثری

میسنجد .شرکتکنندگان براساس طیف لیکرت ششدرجهای

ایفا کنند .از اهداف دیگر این تحقیق میتوان به پیشبینی بهزیستی

(کامالً مخالف تا کامالً موافق) به سؤالها پاسخ میدهند .نمره باال

روانشناختی این دانشجویان ،براساس عالئم گزارششده اشاره

در این مقیاس ،نشاندهنده بهزیستی روانشناختی باالتر است.

کرد.

 ،Ryff & Singerهمبستگی فرم کوتاه مقیاس بهزیستی روانی را با

با توجه به مطالب فوق؛ این مطالعه با هدف بررسی شیوع و شدت

مقیاس  84سؤالی از  0/70تا  0/89گزارش کردند ( .)27خانجانی

 PMSدر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم صورت گرفت.

و همکاران نیز آلفای کرونباخ فرم فارسی مقیاس را  0/71و
همسانی درونی مؤلفهها را مطلوب گزارش کردند (.)28

روش بررسی

مقیاس سنجش سندرم پیش از قاعدگی :هدف از این

این مطالعه به روش توصیفی از نوع همبستگی ،بر روی تمامی

مقیاس که شامل  32گویه است؛ ارزیابی عالئم سندرم پیش از

دختران دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال تحصیلی

قاعدگی در دو بُعد روانی  -رفتاری و جسمی است .شیوه

 1397-1398انجام شد .در این میان ،تعداد  226دانشجو به شیوه

نمرهدهی آن براساس طیف لیکرت ( =0بدون عالمت =1 ،خفیف،

نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .حجم نمونه با درنظر گرفتن

 =2متوسط و =3شدید) میباشد .نمره کل مقیاس از جمع نمرات

خطای نوع اول  ( %5فاصله اطمینان  )%95و با استفاده از شیوع

تمامی گویهها به دست میآید .نمرات بین  1تا  32ازنظر شدت در

گزارششده در مطالعات پیشین تعیین گردید .پس از توضیح در

حد خفیف 33-66 ،متوسط و  67-96شدید محسوب میشوند .در

مورد اهداف پژوهش به شرکتکنندگان و جلب مشارکت آنان،

پژوهش دلآرا و همکاران مقادیر نسبت و شاخص روایی محتوا

رضایت آگاهانه از آنها اخذ گردید تا به سؤاالت مقیاس

بهترتیب برابر  0/78و  0/90بود .مقدار ضریب آلفای کرونباخ

بهزیستی روانشناختی ،سندرم پیش از قاعدگی و چکلیست

برای عاملهای روانی  -رفتاری و جسمی مقیاس به ترتیب  0/91و

دموگرافیک پاسخ دهند .توزیع پرسشنامهها در این پژوهش

 0/79بهدستآمد که حاکی از پایایی مطلوب آن است (.)29

بهصورت بینام و با کد مدنظر صورت گرفت و به آزمودنیها

چکلیست دموگرافیک شامل سؤاالتی در مورد سن ،وضعیت

اطمینان داده شد که تمامی اطالعات بهدستآمده از پژوهش

تأهل ،وزن ،قد ،رشته تحصیلی ،تعداد روزهای ورزش هفتگی،

محرمانه باقی خواهد ماند.

تعداد روزهای دوره قاعدگی ،سن شروع قاعدگی و سابقه ابتال به

معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از :رضایت آگاهانه برای

بیماری جسمی (قلبی  -عروقی ،دیابت ،سرطان ،کلیوی،

شرکت در پژوهش ،تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی قم حداقـل

خودایمنی ،کـمکـاری و پـرکـاری تیـروئیـد ،معلـولیـت جسمانی،
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تشنج ،و سایر موارد) و سابقه مصرف داروهای روانپزشکی بود.

یافتهها

دادهها به کمک نرمافزار  SPSSنسخه  20و از طریق شاخـصهای

جدول شماره یک اطالعات دموگرافیک گروه نمونه را نشان

آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون

میدهد.

چندمتغیره گامبهگام) تجزیهوتحلیل شدند.
جدول شماره  :1اطالعات دموگرافیک مربوط به افراد گروه نمونه
متغیر
وضعیت تأهل
وضعیت سکونت
رشته تحصیلی

فراوانی (درصد)

مجرد

)81/5( 185

متأهل

)16/7(38

بومی استان

)17/2(39

غیربومی

)75/8(172

پزشکی و دندانپزشکی

)18/5(42

پرستاری

)11(25

اتاق عمل

)15/4(35

علوم آزمایشگاهی

)7/9(18

مامایی

)4/4(10

بهداشت محیط

)42/2(55

متغیر

میانگین±انحراف معیار

سن

23±2/34

قد

162/05±15/14

شاخص تودهبدنی

37/39±14/47

در این مطالعه  84( %37نفر) دانشجویان ازنظر میزان شدت ابتال به

 30( %13/2نفر) در گروه شدید ابتال به  PMSقرار داشتند (جدول

 PMSدر گـروه خفیـف 113( %49/8 ،نفـر) در گـروه متـوسـط و

شماره .)2

جدول شماره  :2توزیع و درصد فراوانی شدت ابتال به  PMSازمودنیها
متغیر

شدت

فراوانی

درصد فراوانی

نمره کل مقیاس PMS

خفیف

84

0/37

متوسط

113

49/8

شدید

30

13/2

بین نمره کل سندرم پیش از قاعدگی و بهزیستی روانشناختی،
همبستگی معنیداری وجود داشت (.)r=0/313 ،p>0/01

ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین بهزیستی روانشناختی و
سندرم پیش از قاعدگی ،رابطه معنیداری وجود دارد (،p>0/05

همچنین تجزیهوتحلیلها حاکی از همبستگی معنیدار بین

 .)F=28/84براساس رگرسیون چندمتغیره نیز سندرم پیش از

بهزیستی روانشناختی با ابعاد روانی  -رفتاری و جسمی مقیاس

قاعدگی درمجموع %11 ،از واریانس بهزیستی روانشناختی را

"سندرم پیش از قاعدگی" بود .میان شاخص  BMIبا عالئم

پیشبینی کرد (=11

رفتاری  -روانی ،نمره کل مقیاس  PMSو بهزیستی روانشناختی
نیز همبستگی معنیداری وجود داشت.
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جدول شماره  :3ماتریس همبستگی میان متغیرهای پژوهش در کل نمونه
عالئمجسمی

نمره کل
PMS

متغیر

عالئم روانی  -رفتاری

عالئم روانی  -رفتاری

1

عالئم جسمی

**0/500

1

نمره کل PMS

**0/965

**0/711

1

نمره کل RSPWB-SF

**0/319

**0/256

**0/313

BMI

*0/191

0/126

*0/194

BMI

نمره کل RSPWB-SF

1
1
*0/170
*p<0/01**, p<0/05

ضریب تأثیر نمره کل مقیاس سندرم پیش از قاعدگی در جدول

با توجه به یافتههای فوق ،سندرم پیش از قاعدگی ،قادر به

شماره  4ذکر شده است.

پیشبینی بهزیستی روانشناختی میباشد.

جدول شماره  :4نتایج رگرسیون چند متغیره گامبهگام بین نمره کل مقیاس  PMSو بهزیستی روانشناختی
مدل

متغیر

1

ثابت

2

نمره کل مقیاس PMS

ضریب B

ضریب

خطای استاندارد برآورد

ضریب ß

T

p

همبستگی
R

0/114

60/916

1/432

0/176

0/033

0/110

0/337

42/537

0/000

5/371

0/000

بحث

در مطالعه حاضر بین بهزیستی روانشناختی و عالئم

نتایج مطالعه حاضر نشان داد  %37از افراد گروه نمونه عالئم

روانی  -رفتاری ،جسمی و عالئم کلی سندرم پیش از قاعدگی،

خفیف %49/8 ،عالئم متوسط و  %13/2نیز عالئم شدید سندرم

همبستگی وجود داشت .تحلیلهای بیشتر حاکی از آن است که

پیش از قاعدگی را تجربه کردهاند .براساس این یافته ،سندرم پیش

عالئم سندرم پیش از قاعدگی میتواند بهزیستی روانشناختی را

از قاعدگی شیوع باالیی در گروه موردبررسی داشت .نتایج

در گروه نمونه پیشبینی کند .این یافته با نتایج سایر تحقیقات که

بهدستآمده از این تحقیق با یافتههای حاصل از مطالعات پیشین

به بررسی وضعیت روانشناختی زنان مبتال به این اختالل

همخوانی داشت؛ بهعنوان مثال مطالعه دیرکوند و همکاران در

پرداختند ،همخوانی داشت .عالئمی از قبیل تحریکپذیری،

یک مطالعه متاآنالیز و سیستماتیک با بررسی میزان شیوع  PMSدر

اضطراب ،خستگی و افسردگی ،عالئم جسمانی ،اختالل خواب و

دنیا ،نشان دادند بیشترین فراوانی  PMSدر ایران ( )%98/2بوده

غیره بهخودیخود که توسط زنان مبتال به  PMSگزارش شده؛

است ( )30از دیگر یافتههای مطالعه فوق این بود که  %13/2از

میتواند باعث اختالل در روابط بینفردی ،افت عملکردهای

افراد گروه نمونه ،عالئم شدید  PMSداشتند .در این راستا ،نتایج

شناختی ،اجتماعی ،شغلی و احساس نارضایتی از زندگی شود و

پژوهش  Bertone-Johnsonو همکاران نیز نشان داد حدود %10

درنهایت ،بهزیستی روانشناختی زنان را کاهش دهد .بسیاری از

از زنان مبتال به  PMSبرای کنترل عالئم نیاز به دارودرمانی پیدا

زنان گزارش دادهاند عالئم  ،PMSبهویژه  PMDDبهشدت

میکنند ( .)31در یک مطالعه دیگر مشخص گردید بیش از %20

فعالیتهای اجتماعی ،کیفیت زندگی و به درجات زیاد روابط

زنان مبتال به  PMSبه دلیل شدت عالئم ،نیاز به درمانهای بالینی

بینفردی و بازدهی شغلی آنها را کاهش داده است (.)35،34،16

دارند ( .)32نتایج یک مطالعه دیگر حاکی از آن بود که اختالل

شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه روابط زناشویی زنان مبتال

دیسفوریک پیش از قاعدگی در میان دانشجویان دانشگاه

به  PMSدر مقایسه با زنان فاقد این سندرم ،دچار آشفتگی زیادی

تربیتمدرس %16/9 ،بوده است (.)33

است (.)36
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بدیهی است این مسائل میتواند روابط مثبت با دیگران ،احساس

بهزیستی روانشناختی و سایر عوامل دخیل؛ از قبیل بحرانهای

تسلط بر محیط و رشد شخصی که از ابعاد اساسی بهزیستی

زندگی ،میزان استرسهای تحصیلی ،شغلی و خانوادگی گروه

روانشناختی هستند را به چالش بکشد .نتایج یک مطالعه مقدماتی

نمونه که قابلکنترل نبود ،اشاره کرد .بنابراین الزم است تا

بر روی زنان مبتال به  PMSنشان داد بین بُعد روان رنجورخویی

مطالعات طولی و مقطعی بیشتری در زمینه تأثیر سندرم پیش از

پرسشنامه شخصیتی آیزنک و عالئم هیجانی  ،PMSهمبستگی

قاعدگی روی بهزیستی روانشناختی و جسمی زنان و دختران

باالیی وجود دارد ،اما همبستگی میان روان رنجورخویی و عالئم

صورت گیرد .بررسی مواردی همچون ارتباط میان سندرم پیش از

جسمانی پایین است .این در حالی است که روانرنجورخویی با

قاعدگی با نحوه تنظیم هیجان ،عملکرد در حوزههای فردی و

اختالالت هیجانی و متعاقب آن بهزیستی روانشناختی پایین،

اجتماعی ،کیفیت زندگی و رضایت از زندگی که مستقیم یا

همبستگی باالیی دارد (.)37

غیرمستقیم با بهزیستی روانشناختی مرتبط هستند ،میتواند در

در راستای مبحث مربوط به هیجان ،کارکرد هیجانی و اختالالت

پژوهشهای آتی در مدار توجه محققان قرار گیرد.

هیجانی ،یکی از فرضیههای مطرحشده در مورد  PMSمربوط به
بدتنظیمی هیجانی در زنان مبتال میباشد .براساس این فرضیه ،زنان

نتیجهگیری

مبتال به  PMSدچار بدکارکردی تنظیم هیجانی هستند .تنظیم

نتایج مطالعه حاضر نشان داد  PMSشیوع باالیی در گروه نمونه

هیجانی مطلوب ،تأثیر زیادی بر بهزیستی روانشناختی و نحوه

موردبررسی دارد .در اکثریت گروه نمونه ،شدت عالئم در

عملکرد فرد در تکالیف مربوط به تجارب هیجانی دارد ()38؛

حدمتوسط گزارش شد .تجزیهوتحلیلهای بیشتر نشان داد

برای مثال استفاده از راهبرد تنظیم هیجان «ارزیابی مجدد» با عاطفه

یک متغیر پیشبین برای بهزیستی روانشناختی در گروه نمونه

مثبت ،کارکرد بین فردی مناسب و بهزیستی روانشناختی بیشتر

است .ازآنجاییکه بهزیستی روانشناختی بهعنوان یک مالک مهم

ارتباط دارد؛ درحالیکه استفاده زیاد از راهبرد سرکوبی با

برای ارزیابی سالمت روان افراد تعریف میشود ،الزم است تا

کارکرد هیجانی ضعیف مرتبط میباشد ( .)39براساس این فرضیه

برنامههای آموزشی درمانی و نیز مداخالت پیشرفته بالینی جهت

و سایر دادههای بهدستآمده میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد

کمک به دانشجویان جهت مدیریت و کنترل عالئم

که بهاحتمال قوی بدتنظیمی هیجانی در زنان مبتال به  PMSو

 PMS/PMDDدر مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاهها و

استفاده از راهبردهای نامناسب و غیرپاسخگو برای تنظیم هیجان،

خوابگاههای دانشجویی صورت گیرد.

منجر به کاهش بهزیستی روانشناختی فردی میشود.

PMS

ازآنجاییکه این تحقیق ،یک مطالعه گذشتهنگر محسوب میشود؛

تشکر و قدردانی

لذا به دلیل ماهیت خودگزارشی مطالعه ،احتمال تحریف حافظه

بدینوسیله نویسندگان این مقاله از تمامی دانشجویانیکه در

افراد نمونه در پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه سندرم پیش از

پژوهش حاضر شرکت نمودند و تمامی مسئولین دانشگاه علوم

قاعدگی و سوگیری اطالعات بهدستآمده مطرح است.

پزشکی قم که ما را در جمعآوری نمونه و اجرای پژوهش یاری

از محـدودیـتهای دیگـر این پژوهـش میتـوان به پیشبینی

رساندند ،تشکر و قدردانی به عمل میآورند.
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