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Effectiveness of mindfulness and pilates and, mindfulness - pilates integrativly on
premenstrual syndrome in girls
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چكيده
 پژوهشهای زیادی به برر سی اثربخ شی پیالتس و ذهنآگاهی بر بهبود ن شانگان پیش از قاعدگی پرداخته ا ست؛ اما م سئله ا صلی این ا ست که آیا:زمينه
 هدف از پژوهش حا ضر: ذهنآگاهی اثربخ شی بهتری ن سبت به کارب ست هر یك از آنها به تنهایی دارد؟ هدف- روي تلفیو و اجرای همزمان پیالتس
. آموزي ذهنآگاهی و پیالتس بر نشتانگان پیش از قاعدگی در دختران و زنان شتهر تهران بود، پیالتس به صتورت تلفیقی- تعیین اثربخشتی ذهنآگاهی
. سال شهر تهران میباشد21  تا00  جامعة آماری شامل دختران. پسآزمون با گروه گواه بود-  پژوهش از نوع نیمهآزمایشی با طراحی پیشآزمون:روش
 نفر به صورت00  از این نمونه. بیمار با نشانگان پیش از قاعدگی بود که به صورت هدفمند از میان ورزشگاههای هدف انتخاب شده بودند11 نمونه شامل
 نفر در گروه گواه00  نفر در گروه تلفیقی و00 ،)0313 ، نفر در گروه پیالتس (عطری و شتتفیعی00 ،)2101 ،تصتتادفی در گروه ذهنآگاهی (کابات زین
 اختالف: يافتهها.) بود0311( ) گونة ایرانی سیه بازی و همکارانPSST(  پرسشنامة غربالگری نشانگان پیش از قاعدگی، ابزار مورد استفاده.گمارده شد
)؛ تمرینات پیالتس اختالف معنیدار نشتتتان دادP>1/21( معنی داری در نمرات ستتتندرم پیش از قاعدگی گروه آزمایش و گروه گواه مشتتتاهده نشتتتد
 هر چند پیالتس به: نتيجهگيری.)P<1/110(  تلفیو درمان ذهنآگاهی و پیالتس بر کاهش سندرم پیش از قاعدگی ت ثیر معنیداری دا شت.)P<1/110(
، ذهنآگاهی: واژه كليدها.تنهایی نیز باعث کاهش ستتندرم پیش از قاعدگی میشتتود اما تلفیو تمرینات پیالتس و ذهنآگاهی اثربخشتتی بیشتتتری دارد
 سندرم پیش از قاعدگی،پیالتس
Background: Much research has examined the effectiveness of Pilates and mindfulness on premenstrual syndrome
improvement, but the key question is whether Pilates-Mindfulness Synthesis and Exercise Technique works better
than applying them alone?. Aims: The purpose of this study was to determine the effectiveness of mindfulnessPilates combination, mindfulness training and Pilates on premenstrual syndrome in girls and women in Tehran.
Method: This research is semi-experimental pretest-posttest with control group. The statistical population included
girls in Tehran with 15-40 years. The sample consisted of 60 patients with premenstrual syndrome who were
purposefully selected from target stadiums. From this sample, 15 persons were randomly assigned to mindfulness
group (Kabat Zain, 2010), 15 to Pilates group (Atri and Shafi'i, 2014), 15 to integrated group and 15 to control
group.The instrument used in this study was a questionnaire for Siahbazi et al(2011) screening of premenstrual
symptoms (PSST) of Iranian species. Results: There was no significant difference in premenstrual syndrome scores
between experimental group and control group (P>0/29); Pilates training showed a significant difference (P <0/005).
The combination of mindfulness and Pilates therapy had a significant effect on the reduction of PMS. Conclusions:
Although Pilates alone reduces premenstrual syndrome, it is more effective to combine Pilates exercises and
mindfulness. Keywords: Mindfulness, Pilates, Premenstrual syndrome
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ذهنآگاهی را آگاهی و توجه تقویت شده به تجربه در حال

مقدمه
شتتتتا ید هیچ تجر بهای در ز ندگی ز نان همچون دوران پیش از

وقوع میدانند .ذهنآگاهی بهعنوان حالت توجه برانگیخته و آگاهی

قا عدگی نتوا ند ستتتتاخ تار وجودی آن ها را در هم بز ند (حوقتون و

ازآنچه در لحظه کنونی اتفاق میافتد ،تعریف شده است و به رشد

همکاران .)2101 ،سندرم پیش از قاعدگی بهعنوان تغییرات جسمی،

سه کیفیت :خودداری از قضاوت ،آگاهی هدفمند و تمرکز بر لحظة

شناختی ،رفتاری و خلقی تعریف می شود که در حدود  8تا  01روز

کنونی در توجه فرد ت کید میکند .توجه متمرکز بر لحظة حال،

قبل از شروع قاعدگی رخ میدهد و در طی چند روز پس از شروع

پردازي تمام جنبههای تجربه بال واسطه شامل فعالیتهای شناختی،

قاعدگی (هفته اول فاز فولیکولر) برطرف میشتتتود .این عالئم در

فیزیولوژیکی یا رفتاری را موجب میشود .بهواسطه تمرین و فنهای

حدی شتتدید و ناتوانکننده استتت که با عملکرد شتتغلی ،اجتماعی و

مبتنی بر ذهنآگاهی فرد نسبت به فعالیتهای روزانه خودآگاهی پیدا

روابط خانوادگی تداخل میکند تقریباً  1/11درصتتتد زنان یکی از

میکند ،به کارکرد خودکار ذهن در دنیای گذشته و آینده آگاهی

عالئم سندرم پیش از قاعدگی را تجربه میکنند (بخشانی ،حسنزاده

مییابد و از طریو آگاهی لحظهبهلحظه از افکار و احساسات و

و رقیبی.)0311 ،

حالتهای جسمانی بر آنها کنترل پیدا میکند و از ذهن روزمره و

عالئم و نشانههای این سندرم متفاوت است عالئم روانی شامل:

خودکار متمرکز برگذشته و آینده رها میشود (واکر و

اضتتتطراب ،تغییرپذیری خلقی ،خشتتتم ،به ستتتهولت به گریه افتادن،

کالسیم .)2100،در این درمانها عقیده بر این است که شناخت و

اح ساس کمارزي بودن ،اختالل در سازگاری و ا شکال در تمرکز.

هیجانات را باید در بافت مفهومی پدیدهها در نظر گرفت (هیلتون و

عالئم جستتتمی مانند نفخ شتتتکم ،آکنه ،دردناک شتتتدن پستتتتانها،

همکاران )2101 ،و در گام اول به بیمار آموزي داده میشود که

سردرد ،افزایش وزن و تغییر در اشتها است (حسیننظری ،هاشمیان،

هیجانات خود را بپذیرد و با زندگی در "اینجا و اکنون" ،از انعطاف-

پور نیکدستتت ،بیرشتتك ،قاستتمزاده ،الهوردی .)0310 ،شتتاید هیچ

پذیری بیشتری برخوردا شود (زوگمان ،گولدبرگ ،هویت و میلر،

تجربهای در زندگی زنان نباشتتتد که مانند قاعدگی تمام ستتتاختار

 .)2100به همین دلیل در این درمانها تکنیكهای شناختی رفتاری

وجودی آنها را دچار تحول و دگرگونی ستتتازد .این کیفیت متمایز

سنتی را با ذهنآگاهی ترکیب میکنند .مزایای ذهنآگاهی را در سه

زندگی ت ثیرات شتتتگرفی بر حس هویت و احستتتاس زن بودن بهجا

حوزهی بهزیستی ،روانی و درمانی تقسیمبندی میکند .بهزیستی

میگذارد و رو شن ا ست که نحوة رویارویی با این تحوالت بنیادین

شامل داشتن انرژی با لذت بیشتر است ،در حالیکه مزایای روانی

نقش بسیار ارزشمندی در تندرستی زنان ایفا خواهد کرد (صالحی،

شامل افزایش ثبات و فهم فرد از ذهن است .مزایای درمانی در

معرفتی ،مهرابیان و شریفی.)0310،

حوزههایی از قبیل افسردگی ،اضطراب ،اسکیزوفرنی و درد دیده
شده است (صدیقی ارفعی و نمکی بیدگلی.)0310 ،

یکی از روي های حرکتدرمانی که در ستتتال های اخیر مورد
توجه متخصصان ورزشی قرارگرفته و در حال فراگیر شدن میباشد

مؤمنی و زالیپور ( )0313در پژوهشتتتی که با هدف بررستتتی

ورزي پیالتس استت .پیالتس مجموعهای از انقباضتات عضتالنی و

آرمیدگی عضتتالنی و فن ذهنآگاهی بر کاهش عالئم ستتندرم پیش

ترکیبی از دو عن صر ج سم و ذهن ا ست (پیك )2101،در این روي

از قاعدگی انجام دادند ،نشتتتان دادندکه تمرینات ذهنآگاهی بر

تمرینی تمرکز بر روی مرکز بدن شتتامل ناحیه شتتکم ،لگن و ستتتون

کاهش مالل پیش از قاعدگی مؤثر استتتت .از طرفی ت ثیر تمری نات

فقرات استتتتت و هدف اصتتتلی این نوع تمری نات افزایش قدرت،

پیالتس بر نشتتتانگان پیش از قاعدگی بر کاهش عالئم ت ک ید دارد

انعطاف ،ا ستقامت ،تعادل و و ضعیت بدنی ا ست (عطری و شفیعی،

(امید علی .)0312،خانواده یکی از نهادهای مهم جامعه بشتتتری و

 )0313در واقع ورزي پیالتس یك روي م ناستتتتب برای تمرین

م ناستتتب ترین ن ظام برای پروري نستتتل جد ید و اجت ماعی کردن

آگاهی ذهن  -بدن و کنترل حرکات وضتتتعیتی استتتت تحقیقات

فرزندان است و زن یکی از عناصر مهم خانواده است بنابراین تالي

گستتترده ت ثیر مثبت این نوع تمرینات بر روی شتتاخصهای آمادگی

در جهت سالمتروان و بکار بستن راهبردهایی جهت روبهرو شدن

ج سمانی مرتبط با سالمت و افزایش ایمونوگلوبینها و هورمونهای

با مشتتتکالت و چالشهایی که پیش رو دارد ضتتترورتی انکارناپذیر

جنسی را نشان داده است (نا ،کیم ،لی ،یانگ و یانگ.)2101 ،

است و از آنجاییکه این اختالل میتواند منجر به کاهش کارایی در
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شغل ،اختالل در روابط کاری ،اختالل در روابط با فرزندان و بهطور

است (بخش اول که شامل02عالمت خلقی جسمی و رفتاری است

کلی اختالل در ارتباطات اجتماعی گردد ،هزی نه های بهداشتتتتی و

و بخش دوم که ت ثیر این عالئم را بر زندگی افراد میستتنجد و

پزشتتتکی بهطور مستتتتقیم و غیرمستتتتقیم که با کاهش کارآمدی و

شامل  0سؤال است) .برای هر سؤال  2معیار اصالً ،خفیف ،متوسط

بهرهوری شتتتغلی مرتبط استتتت به همراه دارد (شتتتبیری ،ابراهیمی،

و شدید ذکر گردید که از صفر تا  3نمرهبندی شدند .نمرهگذاری

عزتی ،ارسطپور و ناظری .)0310 ،لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین

این پر س شنامه بر ا ساس مالکهای  0DSM-IVصورت میگیرد .بر

اثربخشتتتی فنون ذهنآگاهی و پیالتس و ذهن آگاهی  -پیالتس به

استتاس نمرةکل حاصتتل از آن افراد به ستته دستتته ستتالم یا مبتال به

صورت تلفیقی بر کاهش عالئم نشانگان پیش از قاعدگی انجام شد.

نشتتتانگان پیش از قاعدگی خفیف ،مبتال به نشتتتانگان پیشقاعدگی

برای این هدف ،فرضیه زیر مطرح است:

متوستتتط تا شتتتدید و مبتال به اختالل مالل پیش از قاعدگی تقست تیم

فرضيههای پژوهش

میشوند (هاشمی ،طالب پسند و علوی .)0313 ،ژن ،چانگ ،النگ،

بین اثربخشتتتی متتداخلتته مبتنی بر ذهن آگتتاهی ،پ یالتس و

تانگ ،چن و ژن ( ،)2102در پژوهشی میزان آلفای کرونباخ را برای

ذهنآگاهی  -پیالتس به صورت تلفیقی بر نشانگان پیش از قاعدگی

 02آیتم ن شانگان پیش از قاعدگی و  0آیتم عملکرد به ترتیب 1/11

در دختران تهران تفاوت وجود دارد.

و  1/10و قابلیت اعتماد باز آزمایی را برای آنها به ترتیب  1/10و

روش

 1/12گزاري کردهاند (ژن و همکاران.)2102 ،

طرح پژوهش با توجه به نوع پژوهش ،از نوع کمی نیمهآزمایشی

يافتهها

پیشآزمون  -پسآزمون با گروه گواه و آزمایش میباشتتد .در این

در تجزیه و تحلیل دادههای بهدستآمده از پژوهش حاضر

پژوهش ابتدا بهصتتورت در دستتترس از میان باشتتگاههای ورزشتتی

اندازههای میانگین و انحراف معیار در هر سه گروه بهدستآمده است

تهران سه باشگاه ورزشی به صورت در دسترس انتخاب شد و سپس

که نتایج آماری آن در جدول  0آورده شده است.

از میان مراجعین دختر  00تا  21ستتاله مراجعهکننده به این باشتتگاهها

جدول .0میانگین و انحراف استاندارد سندرم پیش از قاعدگی به تفکیك در

تعداد  11نفر به صتتتورت هدفمند انتخاب شتتتدند .به منظور تعیین

گروههای پژوهش

اثربخشی الگو درمانی ،از جامعة هدف پیشآزمون گرفته شد ،سپس

گروهها

گروه اول تحت آموزي هشتتتت جلستتتة  11دقیقهای در طول  2ماه

ذهنآگاهی

هفتهای یك جلستته تمرینات ذهنآگاهی قرارگرفته شتتد .گروه دوم

پیالتس

ه شت جل سة  11دقیقهای در طول  2ماه هفتهای یك جل سه تمرینات
پیالتس را انجام دادند؛ گروه ستتوم نیز  7جلستتة ترکیبی از آموزي

تلفیقی

ذهنآگاهی و تمرینات پیالتس را در همزمان یك جلستتته دریافت

گواه

می کرد ند و در ن ها یت گروه چ هارم هم که گروه گواه بود .یك
هفته بعد از آخرین جل سة آموز شی از هر چهار گروه دعوت شد و

پیشآزمون

31/33

0/81

پسآزمون

21/71

2/83

پیشآزمون

21/18

2/12

پسآزمون

01/33

8/30

پیشآزمون

21/11

0/82

پس آزمون

01/21

2/12

پیشآزمون

27/28

2/03

پسآزمون

27/11

2/13

در جدول  0یافتههای توصیفی به تفکیك در گروههای پژوهش

پسآزمون گرفته شتتد ،ستتپس دادهها با استتتفاده از تحلیل واریانس

آورده شده است؛ همانطور که مشاهده میشود سندرم پیش از

مورد تجز یه وتحل یل قرار گر فت و در ادا مه به منظور م قایستتتته

قاعدگی در هر سه گروه آزمایشی (ذهنآگاهی ،پیالتس ،تلفیقی)

گروههای پژوهش از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.

کاهش داشته است اما در گروه تلفیقی کاهش بیشتری داشته است.

ابزار

در ادامه به نتایج تحلیل واریانس و سپس آزمون تعقیبی توکی پرداخته

پر س شنامة غربالگری عالئم پیش از قاعدگی  PSSTگونة ایرانی

میشود.

استفاده شد .این پرسشنامه شامل  01سؤال بوده که دارای دو بخش

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders -IV

مرحله

میانگین

انحراف معیار

با توجه به جدول  2که نشان میدهد مقدار  pآزمون تحلیل

1.
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سه گروه آزمایشی ،نتایج آزمون تعقیبی در ادامه آورده میشود:

واریانس ( )1/110که کوچکتر از  1/10است .بنابراین ت ثیر آموزي
بوسیله چهار گروه با یکدیگر متفاوت استو به منظور مقایسه اثربخشی

جدول .2تحلیل واریانس برای مقایسه چهار گروه آموزشی بر عالئم سندرم پیش از قاعدگی
عامل

مجموع مجذورات

درجهآزادی

میانگین مجذورات

F

پی مقدار

گروه

3370/83

3/11

0028/22

00/31

1/110

خطا

0221/21

1/011

20/10

-

-

کل

2101/13

01/11

-

-

-

جدول .3آزمون توکی برای مقایسه چهار گروه آموزشی بر عالئم سندرم پیش از قاعدگی
)(Iگروه

ذهنآگاهی

پیالتس
تلفیقی

)(Jگروه

میانگین ()J-I

خطای استاندارد

معنیداری

فاصله اطمینان %11
حد پایین

حد باال

پیالتس

1/71

0/80

1/110

0/28

02/33

تلفیقی

00/18

0/80

1/110

00/02

21/21

گواه

-3/18

0/80

1/21

-8/11

0/21

تلفیقی

0/78

0/80

1/110

0/32

01/21

گواه

-02/78

0/80

1/110

-08/21

-7/32

گواه

-07/83

0/80

1/110

-23/21

-02/21

نتیجه آزمون تعقیبی توکی در جدول باال نشان میدهد که گروه

کاهش عالئم ستتتندرم پیش از قاعدگی ت ثیر معناداری دارد که با

تلفیقی یعنی ذهنآگاهی  -پیالتس اثربخشی بیشتری نسبت گروه

نتایج پژوهش بدیعیان ( )0313و صتتتمدی ،تقیان و والیانی ( )0310و

های ذهنآگاهی ،پیالتس بر کاهش سندرم پیش از قاعدگی دارد

الکساندر ،فاکس ،مورلج و فاکس ( )2101همسو میباشد.

()p≥1/110؛ تکنیكهای پیالتس نسبت به ذهنآگاهی و گروه گواه

در تحلیل نتایج این فرضیه با توجه به نتایج حاصل از پژوهش

اثربخشی بیشتری بر کاهش سندرم پیش از قاعدگی دارد

حاضر میتوان گفت چون ذهنآگاهی ،احساس بدون قضاوت و

( .)p≥1/110این در حالی است که ت ثیر ذهنآگاهی بر کاهش

متعادلی از آگاهی است که به واضو دیدن و پذیري هیجانات و

سندرم پیش از قاعدگی معنیدار نیست.

پدیدههای فیزیکی ،همانطور که اتفاق میافتند ،کمك میکند،

بحث و نتيجهگيری

بنابراین آموزي آن به بیماران مبتال به سندرم پیش از قاعدگی ،باعث

چنانچه دیده شتتد آموزي ذهنآگاهی ت ثیری بر نشتتانگان پیش

میشود که آنان احساسات و نشانههای فیزیکی خود از جمله درد را

از قاعدگی ندارد که دالیل احتمالی معنیدار نشتتتدن این متغیر را

بپذیرند و قبول و پذیري این احساسات باعث کاهش توجه و

میتوان مزمن بودن این بیماری دانست همچنین به نظر میرسد زمان

حساسیت بیش از حد نسبت به گزاري این نشانههای بدنی و درد در

کوتاه مداخله نتوانستتتته در معنیداری بر کاهش عالئم این بیماری

آنان میشود .به عبارت دیگر میتوان گفت که ذهنآگاهی موجب

مؤثر با شد نتایج پژوهش حا ضر با پژوهش ا سحاقی و قمری ()0310

میشود که افراد مبتال به عالئم سندرم پیش از قاعدگی با انجام

کتته پژوهشتتتی در مورد فن ذهنآگتتاهی بر کتتاهش مالل پیش از

تمرینهای ذهنآگاهی مانند وارسی بدن و بازارزیابی مثبت افکار

قاعدگی ز نان مت هل بوده همچنین با پژوهش فنگ هیو و همکاران

شناخت و آگاهی خود را نسبت به این عالئم کاهش دهند و از این

( )2101که نشان دادند یوگا در فاز لوتئال به کاهش احتباس مایعات

طریو به کاهش شدت عالئم خویش کمك نمایند (براون و راین،

بدن زنان و کاهش عالئم پیش از قاعدگی کمك میکند همستتتو

 )2113بنابراین چون ذهنآگاهی و آموزي آن باعث تعدیل

نمی باشتتتد .تمری نات پیالتس ت ثیر مع ناداری بر نشتتتان گان پیش از

احساسات بدون قضاوت و افزایش آگاهی نسبت به احساسات روانی

قاعدگی داشتتته که با پژوهش (صتتالحی و همکاران  )0310همستتو

و جسمی میشود و به واضو دیدن و پذیري هیجانات و پدیدههای

می باشتتتد .همچنین نتایج ترکیب تمرینات پیالتس و ذهنآگاهی بر

فیزیکی ،همانطور که اتفاق میافتند ،کمك میکند ،بنابراین
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سولماز رضایی شجاعی و همکاران

میتواند در تعدیل عالئم سندرم پیش از قاعدگی زنان مبتال نقش

آگاهی بهتنهایی بر کاهش عالئم این ستتندرم اثربخش نبوده توصتتیه

مهمی داشته باشد و به نظر میرسد این یافته در پژوهشهای پیشین نیز

می شود آموزي ذهنآگاهی با تعداد جل سات بی شتری و به صورت

به اثبات رسیده است.

تخصصیتری انجام شود.

از دیگر عوامل مؤثر بر دیسمنوره استرس است که منجر به باال

منابع

بردن فعالیت اعصاب سمپاتیك میشود و به دنبال آن با تشدید

ا سحاقی ،هاجر و قمری ،محمد ( .)0310ت ثیر تکنیك ذهنآگاهی بر مالل

انقباض عضالت رحم ،درد قاعدگی را افزایش میدهد .در این زمینه

پیش از قاعدگی در زنان مت هل  21تا  20سال شهر تهران ،پنجمین

ونگ ،ونگ ،ونگ و چن ( )2112در تحقیقی با عنوان «استرس و

کنفرانس بینالمللی روانشتتتنتتاستتتی و علوم اجتمتتاعی ،تهران،
همایشگران مهر اشراق.

دیسمنوره» به این نتیجه رسیدند که بین استرس و دیسمنوره ارتباط

امیدعلی ،فاطمه ( .)0312ت ثیر تمرین پیالتس و مصرف عصارة گیاه رازیانه

معنی داری وجود دارد؛ به نحوی که دیسمنوره در میان زنان با استرس

بر عالئم سندرم پیش از قاعدگی در دختران غیرورزشکار .فصلنامه

باالتر تشدید میشود .از طرفی ورزي به طور گستردهای به عنوان

علمی  -پژوهشی طب مکمل0203-0213،)2( 0 ،

روشی برای کاهش استرس روزمره و کنترل تغییرات شیمیایی در

بخشانی ،نورمحمد؛ حسنزاده ،زهرا و رقیبی ،مهوي ( .)0311شیوع عالئم

سیستم ایمنی بدن توصیه شده است .ورزي میتواند با کاهش فعالیت

پیش از قاعدگی و اختالل مالل پیش از قاعدگی در دانشآموزان

اعصاب سمپاتیك و افزایش فعالیت اعصاب پاراسمپاتیك در زمان

نوجوان ،مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان32-21 ،)7(03 ،

استراحت منجر به کاهش استرس شود و به موجب آن عالیم و

حاتمی ،محمد؛ حستتنی ،جعفر و قاستتمی ،میترا ( .)0313اثربخشتتی درمان

نشانههای قاعدگی کاهش یابد .همان طور که گفته شد تمرینات

شتتتناختی  -رفتاری در ذهنآگاهی ،تابآوری و کیفیت زندگی

پیالتس نیز از طریو آرامبخشی ذهن میتواند در کاهش استرس مفید

بیمتتاران مبتال بتته درد مزمن .فصتتتلنتتامتته علمی پژوهشتتتی علوم

باشد .بنابراین در مطالعه حاضر از جمله دالیل احتمالی ت ثیر تمرینات

روانشناختی312-380 ،)00(03 ،
حب یب زاده ،طی به؛ حاتمی ،مح مد و حستتتنی ،جعفر ( .)0312م قایستتتتة

پیالتس به نوع خاص این تمرینات :شامل تمرینات کششی فعال،

راهبردهای نظم جویی عاطفی و ذهن تمام عیار در زنان نابارور و

ایزومتریك و تقویت عضالت لگنی و هم چنین آرام بخشی ذهنی و

زنان بارور شتتده با لقاح مصتتنوعی .فصتتلنامه علمی پژوهشتتی علوم

جسمی میباشد.

روانشناختی008-037 ،)01(02 ،

بیشاپ و همکاران ( )2112استدالل میکنند ،که در طی آموزي

حسین نظری ،نرگس؛ هاشمیان ،کیانوي؛ پورنیکدست ،سبحان؛ بیرشك،

ذهنآگاهی توجه از افکار ناخوانده به سوی تمرکزی اختیاری جلب

بهروز؛ قاسمزاده ،رضا و اللهوردی ،خلیل ( .)0310اثربخشی درمان

میشود .فرد توانا میشود تا در رویارویی با موقعیتهای مختلف ،از

شناختی  -رفتاری بر کاهش عالئم سندرم پیش از قاعدگی .مجله

پردازي ثانویه افکار ،احساسات و حسهای بدنی جلوگیری کند که

علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران-022 ،)2( 31 ،

در جریان طرحوارهها برانگیخته میشوند و تمام ظرفیت حافظه کاری

021

خود را برای انجام دادن بهتر تکلیف به کار برد (هیرن و همکاران،

ستتتیه بازی شتتتیوا ،حریری زهرا ،منتظری علی ،مقدم بنائم ل یدا (.)0311
استتتاندارد ستتازی پرستتشتتنامه غربالگری عالیم قبل از قاعدگی

.)2111

 :PSSTترجمه و روانستتتنجی گونه ایرانی .فصتتتلنامه پایش،

از محدودیتهای پژوهش میتوان عدم د ستر سی به ابزار مورد

.228-220 ،)2(01

نیاز جهت اندازهگیری شتتدت عالئم ستتندرم پیش از قاعدگی را نام

شبیری ،فاطمه؛ ابراهیمی ،ریحانه؛ عزتی آراستهپور ،فهیمه و نظری ،منصور

برد همچنین با توجه به این که انتخاب نمونهها بر استتاس جمعیت در

( .)0310بررسی ت ثیر آموزي گروهی بر عالئم جسمانی مرتبط با

دستتترس انجام شتتد ،احتمال انتخاب کامالً تصتتادفی هر دو گروه را

سندرم قبل از قاعدگی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی

تحت ت ثیر قرار میداد ،و انگیزة شتتترکتکنندگان در پذیري فنون

همدان ،مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه ،)3(2 ،ص -213

درمان نیز یکستتتان نبود ،لذا جهت تعمیم نتایج نیاز استتتت احتیاط

.281

بیشتری صورت گیرد .پیشنهاد می شود در پژوهشهای آینده جامعة
بزرگتری مورد بررستتتی قرارگیرد ،همچنین به ع لت این که ذهن
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