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 پژوهشيمقاله 

 

آب بر عالئم جسمي و رواني  ثير هشت هفته مصرف مكمل سويا و تمرينات منظم هوازي درأت
 سندرم پيش از قاعدگي دانشجويان دختر

  3مقدم  ، حميد كالليان2، علي حسني1*معصومه ناظمي
   .كارشناس ارشد فيزيولوژي -دانشگاه آزاد اسالمي دامغان - 1
   .گروه تربيت بدني -دانشگاه صنعتي شاهرود - 2
  .گروه فيزيولوژي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - 3

 27/12/1392 تاريخ پذيرش:، 6/9/1392 تاريخ دريافت:

  چكيده
سـندرم پـيش از   آب بـر عالئـم جسـمي و روانـي      ثير هشت هفته مصرف مكمل سويا و تمرينات منظم هوازي درأهدف از اين مطالعه بررسي ت مقدمه:

  ) دانشجويان دختر بود.pms:Pre menstrualsyndromقاعدگي (
در اين تحقيـق از بـين    هاي دانشگاه شاهرود بود. بين دانشجويان دختر خوابگاه اين پژوهش يك كارآزمايي نيمه تجربي يك سوكور در ها: مواد و روش

صورت داوطلبانه و بـا پـر كـردن فـرم      نفر به 40شرايط ورود به مطالعه نيز بودند، تعداد از نوع اختالل شديد كه حائز  pmsدانشجوي دختر مبتال به  67
نفري تقسيم شدند. پس از انجام مرحلـه   10گروه  4صورت تصادفي و همگن در  نامه حاضر به همكاري با ما تا پايان تحقيق شدند. سپس افراد به رضايت

گروه تقسيم شدند. گروه اول: تمرينات هوازي. گروه دوم: مصرف مكمل سويا. گروه سوم: مكمل  4به  ها ) آزمودنيpmsپيش آزمون و تكميل پرسشنامه (
 65تا  55اي سه جلسه با شدت  هفته، هفته 8مدت  سويا به همراه تمرينات هوازي و گروه چهارم: گروه دارونما. (تمرينات هوازي شامل فعاليت در آب به

ساز حاوي نشاسـته و آرد و پـودر سـنجدرا كـه      روزي يك عدد كپسول دست گرم سويا؛ دارونما: ميلي 500سول درصد؛ مصرف مكمل: روزي يك عدد كپ
هـا تكميـل گرديـد. در تحليـل      طور دقيق از طرف آزمودني به pmsشبيه كپسول سويا بود) در پايان هشت هفته در مرحله پس آزمون دوباره پرسشنامه 

  ها از آزمون آنووا دو طرفه استفاده گرديد. توجه به نرمال بودن داده استفاده و با SPSS18افزار  ها با استفاده از نرم داده
دار دارد و همچنـين هشـت    ثير معنـي أگروه تمـرين تـ   pmsها نشان داد هشت هفته تمرينات هوازي در آب بر عالئم كلي، جسمي و رواني  يافته نتايج:

دار نداشـت، همچنـين هشـت هفتـه      داري دارد ولي بر عالئم جسمي تفاوت معنـي  ثير معنيأل سويا تهفته مصرف سويا بر عالئم كلي و رواني گروه مكم
داري ديـده   باعث كاهش عالئم شـده ولـي تفـاوت معنـي     pmsصورت تركيبي بر عالئم كلي، جسمي و رواني  م سويا و تمرين هوازي در آب بهأمصرف تو

  نشد.
استفاده گـردد،   pmsگردد اين مكمل جهت درمان و كاهش عالئم  عارضه و كم هزينه بودن سويا، توصيه ميتوجه به نتايج تحقيق و كم  با گيري: نتيجه

هـاي مفـرح و پـر نشـاط در اسـتخر       گردد زنان جهت كاهش اين سندرم از فعاليت هاي آبي پيشنهاد مي توجه به اثرات مفيد و درماني ورزش همچنين با
  استفاده نمايند.

 

  .سويارم پيش از قاعدگي، تمرين هوازي، سند: يكليدهاي  واژه
  Email: masume.nazemi@yahoo.com،-  :نمابر  ، تلفن:،  :ولئمس نويسنده*

هوازي در آب بر عالئم حميد. تأثير هشت هفته مصرف مكمل سويا و تمرينات منظم مقدم   كالليانعلي،  حسني، ناظمي معصومهارجاع: 
  .65-58):2(9؛1393جسمي و رواني سندرم پيش از قاعدگي دانشجويان دختر. مجله دانش و تندرستي 

  
   



 

59  

  مقدمه 
ترين مشكالت زنان در سنين باروري، سندرم پيش از  يكي از شايع

اكثر زنان قبل از شروع  ).1( ) استpremenstrual syndromeقاعدگي (
كنند كه  احساس ميدوران قاعدگي مشكالت جسمي و روحي خاصي را 

ها) سندرم پيش از قاعدگي يا به اختصار  به اين تغييرات (عالئم و نشانه
PMS توان  )، به عبارتي ديگرسندرم پيش از قاعدگي را مي2( گويند مي

دهنده فيزيكي، رواني و  صورت عود دورهاي تركيبي از تغييرات آزار به
هاي  كه با فعاليت رفتاري در خالل مرحله لوتئال سيكل قاعدگي دانست

خوردن روش  خانوادگي، اجتماعي، شغلي فرد تداخل كرده و سبب بهم
روز  5-7طور متوسط  ). اين اختالل به4و  3( شود زندگي يا كار فرد مي

روز پس از شروع  2-4مدت  شود و به قبل از قاعدگي شروع مي
الي از خونريزي ماهيانه ادامه دارد. تكرار عاليم در حداقل دو سيكل متو

عصر حاضر، با افزايش  در ).5معيارهاي تشخيصي سندرم است (
هاي پرمسئوليت در بازار كار،  هاي متنوع و دستيابي به موقعيت نقش

ناماليمات پيش از قاعدگي، زنان را از كسب بهترين ميزان كارايي در 
ثيرات منفي أانجام وظايف محروم ساخته است و پيامدهاي تحصيلي و ت

آموزان و دانشجويان، پيامدهاي خانوادگي و  تحصيلي دانش بر عملكرد
ايجاد كشمكش و مجادله بين زن، همسر و فرزندان، پيامدهاي 

هاي  كاري و كاهش كارايي فرد در فعاليت اقتصادي ناشي از غيبت
روزمره و پيامدهاي اجتماعي مانند افزايش حوادث و ارتكاب به جرم و 

كه اين مسئله اهميت رفع مشكالت اين جنايت را به دنبال داشته است 
  ).3كيد قرار داده است (أدوره را براي زنان مورد ت

درصد از زناني  90زنند كه بيش از  برخي از پژوهشگران تخمين مي
كه در سنين باروري قرار دارند برخي از عالئم سندرم پيش از قاعدگي 

يران، شيوع ا همچنين تحقيات انجام شده در كنند، تجربي را تجربه مي
اند. اين موضوع خاطر  درصد گزارش كرده 7/67 و 4/62اين سندرم را 

 برند سازد كه جمعيت كثيري از زنان از اين اختالل رنج مي نشان مي
)6.(  

عالمت ازاين سندرم گزارش شده است.  200امروزه بيش از 
حالي، نفخ شكم، حساسيت و  ترين عالئم آن شامل خستگي و بي شايع

ها، دردهاي مفصلي و عضالني، سردرد و سرگيجه،  تانتورم پس
پذيري، عصبانيت و رفتار تهاجمي، افزايش اشتها و  اضطراب، تحريك

پرخوري، اختالل تمركز و اختالل خواب، افسردگي، گريز از اجتماع، 
(عسل رجائيان) و همچنين كمبود  رواني و رفتاري- تغييرات عاطفي
پذيري در برابر حوادث،  آسيب كردن صورت، زدن و پف انرژي، جوش

  ).7( باشد كفايتي مي دردهاي شكمي، احساس ناتواني و بي
بسياري از متخصصين اين سندرم را يك اختالل مولتي فاكتوريال 
در نظر گرفته و اتيولوژي هاي زيادي را در مورد علل ايجاد آن مطرح 

اند كه هيچ كدام قطعاً به اثبات نرسيده است، عالوه براختالف نظر  كرده

ها نيز ميان پزشكان اختالف نظر  در مورد علت آن، در مورد درمان آن
وجود دارد. هر چند علت واقعي اين سندرم تقريباً ناشناخته است ولي 

اي سطح استروژن و پروژسترون تخمدان،  مواردي چون تغييرات دوره
هم خوردن  سطح منيزيم و كلسيم، اختالالت اندروكرين، به اختالل در

آلدسترون، كمبود ويتامين و امالح -آنژيوتانسين -نظم مسير رنين
عنوان عوامل احتمالي مطرح شدند،  معدني، ژنتيك، روش زندگي به

هاي  ساير پژوهشگران نيز عواملي چون تغذيه، مصرف قرص
عدم وجود عادات ورزشي و بارداري، عوامل اجتماعي و فرهنگي،  ضد

وجود فشارهاي رواني را در ايجاد سندرم پيش از قاعدگي دخيل 
  ).8و  7( دانند مي

بنابراين تالش در جهت كاهش عوارض جسماني و روانشناختي با 
هاي درماني مختلف از جمله افزايش آگاهي در مورد  كارگيري روش هب

جنسي با شروع دوران هاي  ثر از تغييرات طبيعي هورمونأاختالالت مت
هاي كنترل استرس و در  بلوغ، تغيير در شيوه زندگي، آموزش مهارت

ارجاع به مراكز درماني تخصصي و استفاده دارو درماني، در  صورت نياز
هاي درماني  در اين راستا، روش باشد). ثر ميؤكاهش عوارض مذكور م

گزين و در دارويي و جاي هاي غير شامل: دارو درماني، جراحي، درمان
 ها همچنين استفاده از مكمل )5( نهايت تمرينات بدني و ورزش

(رژيم  ها و مواد معدني) ماساژ، يوگا، نور، تعديل رژيم غذايي (ويتامين
هاي كم و مقدارمناسب پروتئين، سبزيجات و ميوه)،  داراي كربوهيدرات

به  توجه با اند حذف دخانيات، الكل، قهوه و كافئين نيز پيشنهاد شده
هاي باال)،  (با هزينه هاي دارويي شيميايي و جراحي اثرات جانبي درمان

هاي  استفاده از آنها تنها در موارد شديد يا مواردي كه بيمار به درمان
  ).10 و 8(  شود ديگر پاسخ نداده باشد و با نظر پزشك معالج توصيه مي

نوع  هاي درمان هر ترين روش امروزه گياهان دارويي يكي از شايع
مقرون به صرفه بودن عوارض جانبي  بر بيماري است، چرا كه عالوه

طبق آمار سازمان بهداشت  به داروهاي شيميايي دارند. كمتري نسبت
درصد جمعيت جهان از تركيبات گياهي  80جهاني در حال حاضر 

خير استفاده از اروشي نوين درتحقيقات  ). اخيرا11ً( كنند ده ميااستف
عنوان منبع مطمئن ايزوفالون شناخته  ه است سويا بهمكمل سويا بود

ثير مكمل سويا بر سندرم أشده است. مطالعات بسيار اندكي در مورد ت
اي كه توسط برايانت و  پيش از قاعدگي انجام شده است. در مطالعه

هاي  مصرف ايزوفالون انجام شد كه در آن اثر 2005همكاران در سال 
دادند و  را در دو ماه مورد بررسي قرار pms زن مبتال به 23سويا برروي 

به اين نتيجه رسيدند كه مصرف سويا منجر به كاهش عالئم جسمي، 
هاي درماني  ). يكي ديگر از روش12( رواني، و رفتاري گرديده است

ديگر در سندرم پيش از قاعدگي انجام برنامه ورزشي منظم و  ثرؤم
ي فرد دارد و ظرفيت عملي او را ثير مثبتي بر توانايأمداوم است. ورزش ت

هاي ورزشي بر سندرم پيش از قاعدگي در  برد. اثر فعاليت باال مي
فعاليت ورزشي  هاي مختلف  مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش
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شود، بتا آندروفين روي اعمال  سبب آزادسازي بتاآندروفين از مغز مي
- حرارت، اعمال قلبيمختلف هيپوتاالموس از جمله، تنظيم باروري، 

و  1( گذارد بهبود گردش خون، درك دردو خلق و خوي اثر مي تنفسي،
انجام  1385نژاد و همكاران در سال  اي كه زهرا مصلي در مطالعه ).7

دادند به بررسي اثر ورزش هوازي بر سندرم پيش از قاعدگي پرداختند. 
ي و داري بر عالئم جسم پس از دو ماه تمرين هوازي كاهش معني

ثير هشت أ). از اين رو هدف از اين پژوهش ت13( رواني مشاهده كردند
هفته مصرف مكمل سويا و تمرينات منظم هوازي در آب بر عالئم 

  جسمي و رواني سندرم پيش از قاعدگي دانشجويان دختر بود.
  ها مواد و روش

اين مطالعه يك كارآزمايي نيمه تجربي يك سو كور بود. معيارهاي 
 25تا  18مطالعه از طريق مصاحبه حضوري عبارت بود از : سن ورود به 

روز وطول  35تا  24هاي منظم و طبيعي (با فواصل  سال ، قاعدگي
هاي  روز) طي شش ماه گذشته، عدم ابتال به بيماري 7تا  3مدت 

جسمي و رواني شناخته شده از جمله افسردگي، قرار نداشتن تحت هر 
در طول مدت پژوهش،  PMSالئم نوع درمان به منظور تخفيف ع

ده از ااستف هاي ضد بارداري و افسردگي و ...، عدم استفاده از قرص عدم
پيروي ار رژيم هاي غذايي خاص، مجرد،  الكل و دخانيات، عدم

 66تا  44ورزشكار بودن، نداشتن برنامه ورزشي منظم و كسب نمره  غير
 SPAF )Shortende(اختالل شديد) از پرسشنامه استاندارد شده 

premenstrualassistment form بود. جامعه مورد مطالعه را كليه (
هاي دانشگاه صنعتي شاهرود در  دانشجويان دختر ساكن در خوابگاه

صورت  نفر به 483دهند. كه تعداد  تشكيل مي 92-91نيمسال اول 
داوطلبانه حاضر به مصاحبه حضوري در كنار تكميل پرسشنامه شدند. 

نفر حائز شرايط ورود به مطالعه و كسب  67صورت هدفمند  به در نهايت
نفر در يك  40از نوع اختالل شديد شدند. از اين تعداد  66تا  44نمره 

نامه حاضر به  صورت داوطلبانه، با پر كردن فرم رضايت جلسه توجيهي به
 10صورت تصادفي و همگن در چهار گروه  همكاري با ما شدند و به

تند. گردآوري اطالعات با استفاده از  قدسنج و ترازوي نفري قرار گرف
 INBODY230 QUICK INSTALLATIONديجيتال و دستگاه 

GUIDE ها و پرسشنامه تشخيص  جهت مشخصات عمومي آزمودني
گيري شد. سپس جهت انجام  ) اندازهSPAFسندرم پيش از قاعدگي (

مل سويا: گروه مك هاي الزم داده شد. تمرينات هوازي در آب آموزش
مدت هشت هفته، روزانه يك عدد كپسول  هاي اين گروه به آزمودني

كردند.  گرم مصرف مي ميلي 500حاوي محتوي سويا از شركت گل دارو
مدت هشت  هاي اين گروه به گروه دوم (گروه ورزش در آب): آزمودني

 80صورت يك روز در ميان و زمان حداكثر  اي سه جلسه به هفته، هفته
در صد ضربان قلب بيشينه، تمرين كردند.  65تا  55شدت  دقيقه با

هاي اين گروه  گروه سوم (گروه ورزش در آب و مكمل سويا): آزمودني

مدت هشت هفته همزمان با گروه دوم در استخر به تمرين  به
گروه چهارم  و همانند گروه اول مصرف مكمل هم داشتند. پرداختند مي

عدد  60مدت هشت هفته  ين گروه نيز به(گروه دارونما): آزمودني هاي ا
هاي  هاي سويا در همان قوطي كپسول روزانه يك عدد شبيه به كپسول

ها حاوي نشاسته، آرد و پودر سنجد  شركت مربوطه داده شد اين كپسول
ها در دو مرحله قبل و بعد از مداخله  قابل ذكر است تمامي گروه بود.

نسخه  SPSSافزار  استفاده از نرم ها با پرسشنامه را تكميل كردند. داده
ها از آزمون  تحليل شد. جهت تعيين طبيعي بودن داده و تجزيه 18

علت طبيعي بودن توزيع  اسميرونف استفاده گرديد و به -كولموگروف
ها از تحليل  كار گرفته شد. براي مقايسه داده هها، آمار پارامتريك ب داده

هاي  دار براي تمام تحليل معنيواريانس دو طرفه استفاده گرديد. سطح 
  در نظر گرفته شد. 05/0آماري كمتر از 

  نتايج 
ها در مرحله  يك از گروه دست آمده از هر هتوجه به ميانگين ب با

داري بين شدت عالئم سندرم پيش از  پيش آزمون، تفاوت معني
اما در مرحله پس آزمون  قاعدگي دانشجويان دختر مشاهده نشد.

شدت عالئم سندرم پيش از قاعدگي مشاهده شد  كاهش محسوسي در
  دار بود.  ها معني كه اين كاهش شدت عالئم در برخي از گروه

ها نشان داد مكمل سويا  تحليل داده و توجه به جدول باال تجزيه با
داري بر عالئم كلي سندرم پيش از قاعدگي دانشجويان دختر  ثير معنيأت

ثير در عالئم جسمي سندرم پيش از أ). اما اين ت=030/0P( داشته است
ها نشان داد كه  ). همچنين يافته=677/0P( قاعدگي دختر ديده نشد

تواند بر عالئم رواني سندرم پيش از قاعدگي دانشجويان  مكمل سويا مي
). در خصوص گروه =033/0P( داري داشته باشد ثير معنيأدختر ت

ن دادند كه هشت هاي تحقيق نشا تمرينات منظم هوازي در آب، يافته
تواند بر عالئم كلي، عالئم  هفته تمرينات منظم هوازي در آب مي

ثير أجسمي، و عالئم رواني سندرم پيش از قاعدگي دانشجويان دختر ت
). در =0P= ،001/0P= ،016/0P /000ترتيب:  (به داري دارد معني

خصوص گروه تركيبي مصرف سويا به همراه تمرينات منظم هوازي 
از هشت هفته مصرف مكمل و انجام فعاليت در آب نتيجه درآب پس 

دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد كه شدت عالئم كلي، عالئم  هب
دار نبوده است  جسمي و عالئم رواني كاهش يافته است ولي معني

  ).1(جدول 
توجه به نمودار، اثر سويا در هر دو گروهي كه تمرين منظم  با

شتند باعث كاهش عالئم كلي شده، اما اين آب داشتند و ندا هوازي در
به گروهي بدون تمرين بيشتر  كاهش در گروهي با تمرين ورزشي نسبت

دهنده اثر متقابل سويا و تمرين درآب است ولي اين اثر  بوده و اين نشان
دار نشد. همچنين اثر متقابل سويا و تمرين  متقابل از نظر آماري معني
  دار نشد. معني در آب براي عالئم رواني نيز
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 آزمون آنووا دوطرفه -1جدول 

 P.V ميانگين متغير مستقلمتغير وابسته

  عالئم كلي
  52±6/8  مصرف نكردند *030/0 7/43±12/8  مصرف كردند  مكمل سويا

  52±6/8  تمرين نكردند  *000/0 6/38±28/4  تمرين كردند  تمرينات هوازي درآب

  عالئم جسمي
  8/28±98/4  مصرف نكردند 677/0  9/26±54/6  مصرف كردند  مكمل سويا

  8/28±98/4  تمرين نكردند  *001/0 5/21±98/3  تمرين كردند  تمرينات هوازي درآب

  عالئم رواني
  7/22±36/6  مصرف نكردند *033/0 4/17±69/4  كردندمصرف   مكمل سويا

  7/22±36/6  تمرين نكردند  *016/0 9/16±04/5  تمرين كردند  تمرينات هوازي درآب

 
  

  بحث 
مصرف مكمل هشت هفته  ثيرأهدف از تحقيق حاضر بررسي ت

سويا و تمرينات منظم هوازي در آب بر عالئم جسمي و رواني سندرم 
پيش از قاعدگي دانشجويان دختر بود. تحقيق حاضر از دو منظر قابل 

  باشد. بحث و بررسي مي
ثير تمرينات منظم هوازي در آب بر عالئم جسمي أاولين ديدگاه، ت

ير مكمل سويا ثأو رواني سندرم پيش از قاعدگي است كه جدا از ت
دهنده كاهش عالئم  نتايج حاصله از تحقيق حاضر نشان شود. بررسي مي

جسمي و رواني سندرم پيش از قاعدگي در گروه تمرينات هوازي در آب 
مقدسي و  )،1386بوده و با نتايج حاصله از تحقيقات عبادي و نيكبخت (

) صمدي و 1387)، دهقان منشادي و همكاران (1388همكاران (
) كريمان همكاران در 1390) رجائيان و همكاران (1391اران (همك
)، 1389)، قاعدي و همكاران (1386صفوي نائيني ( 1384 سال

و  )1385)، فتوكيان و همكاران (1388محمدي و همكاران (
، 7-5، 3، 1(هاي ديگر در عالئم جسمي و رواني همسو بوده  پژوهش

 Ingram& et( بكويد و همكارانو با نتايج تحقيقاتي چون ) 14-17، 10

al  (همسو نبود 1379 سال و قراخانلو و كردي در 2000در سال )و  18

). نتايج مطالعات همسو با تحقيق حاضر نشان داد كه انجام تمرين و 19
روي و تمرينات منظم هوازي  هاي هوازي از جمله دويدن و پياده فعاليت

دو  ، درها مله ورم اندامبا شدت متوسط باعث كاهش عالئم جسمي از ج
مربوط به  گردد. كه بروز اين عالئم احتماالً ها مي يا حساسيت سينه

و منيزيم  B6آلدسترون سرم، افزايش پروستاگالندين، كمبود ويتامين 
هاي  اند كه انجام تمرينات و فعاليت ها نشان داده است نتايج پژوهش

و پروژسترون  هوازي سبب كاهش سطح رنين و افزايش سطح استروژن
) و از اين طريق سطح سرمي آلدسترون كاهش يافته و در 1شود ( مي

باتوجه به اينكه سطح بتا آندروفين  يابند. نهايت عالئم جسمي بهبود مي
هاي جنسي، كاهش  علت تغييرات هورمون در اواخر فاز ترشحي، به

هاي هوازي منجر به افزايش سطح بتا آندروفين  يابد انجام ورزش مي
تغيير سطح استروژن و پروژسترن در اواخر فاز  ).20و  6، 1( گردد مي

گردد. از آنجايي كه ورزش يك  ترشحي موجب بروز عالئم جسمي مي
توان  عامل مهم در افزايش سطح استروژن و پروژسترون است، پس مي

ثر باشد. بنابر نظر ؤاين احتمال را داد كه در كاهش عالئم جسمي نيز م
محققين اختالالت سطح پروستاگالندين در اواخر فاز بسياري از 

توجه به كاهش عالئم  گردد. با ترشحي موجب بروز عالئم جسمي مي
هاي منظم هوازي در آب  انجام فعاليت جسمي در اين پژوهش احتماالً

ير داشته باشد. توجه به أثبه مدت هشت هفته بر سطح پروستاگالندين ت
ش سطح پروالكتين در اواخر فاز اين نكته ضروري است كه افزاي

ثير أترشحي يكي از علل عالئم جسمي است. مكانيسم احتمالي ديگر ت
باشد. لپتين يك  مي pmsبه  ورزش بر ميزان لپتين خون زنان مبتال

ي متابوليسم  كننده هاي چربي است كه تنظيم هورمون مترشحه از سلول
مي در توليد مثل گناد بوده و نقش مه -هيپوفيز - محور هيپوتاالموس

واسطه  انسان دارد. اثرات نورو اندوكرينولوژيمتابوليكي اين هورمون به
هاي آن در هيپوتاالموس يعني محلي كه درك عاطفي كنترل  گيرنده

). در مورد كاهش سطح پروالكتين طي 10( گيرد شود صورت مي مي
به هر  انجام تمرينات هوازي در آب اطالعات دقيقي در دست نيست.
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هاي ورزشي در ارتباط  دنبال فعاليت ال بررسي دقيق اين هورمون بهح
و علت همسو  نياز به اندازه گيري دقيق آزمايشگاهي دارد pms با عالئم

) و قراخانلو و همكاران در سال 18نبودن تحقيق حاضر با مطالعه (
ها  به اين دليل بود كه شدت تمرين و همچنين سطح آزمودني 1379

  . ار بودن با تحقيق ما تفاوت داشتكعلت ورزش به
ها مشخص گرديد،  دست آمده از تحليل داده هبراساس شواهد ب

در دانشجويان دختر بعد از تمرينات هوازي درآب  pmsعالئم رواني 
 10، 6، 1هاي ( نتايج پژوهش ).P≥05/0( داري داشته است كاهش معني

هاي ديگر در توافق با نتايج اين پژوهش  ) و بسياري از پژوهش14و 
نشان داد كه انجام تمرينات هوازي و منظم باعث كاهش عالئم رواني 

pms همسو  1388 ولي با نتيجه مقدسي و همكاران در سال گردد. مي
باشند. تبيين احتمالي  هاي اين تحقيق مي نيست و مغاير با يافته

ثر بر ؤعوامل تركيبي م به همخواني اين نتايج ممكن است مربوط عدم
مشكالت شخصي  ها و سندرم قاعدگي از جمله وراثت، سن آزمودني

ها، ميزان تفاوت تمرين و شرايط زيستي محيطي و شرايط  آزمودني
سازد، انرژي را در  هاي هوازي، بدن را متعادل مي پژوهش باشد. فعاليت

از  كند و از شدت فشارهايي كه اغلب موجب مسائل قبل بدن پخش مي
). 16( بخشد و حاالت رواني را بهبود مي كاهد شود مي عادت ماهيانه مي
كه تمرين دويدن با افزايش  نويسند در اين زمينه مي اسكالرز و همكاران

)، در 21( گردد مي pmsتوليد ريلكسيشن موجب كاهش عالئم رواني 
يابد.  اواخر فاز ترشحي مقدار هورمون استروژن و پروژسترون كاهش مي

به استروژن بيشتراست،  نسبت ميزان كاهش هورمون پروژسترون و
بودن پروژسترون و كمبود منيزيم منجر به  بودن استروژن، و پايين باال

تواند ميزان  فعاليت بدني مي شود. بروز عالئم رواني شناختي مي
پروژسترون را افزايش دهد و سطوح استروژن و پروژسترون را متعادل 

پروژسترون باعث كاهش عالئم روانشناختي و رفع  اين افزايش كند.
ثيرات مفيد ورزش بركاهش عالئم رواني از أ). ت6( گردد خوابي مي بي

رفتاري،  -ديدگاه ديگري قابل توجيه است. براساس نظريه شناختي
شوند. ورزش  تفكرات مزاحم و اختالالت شناختي منجر به افسرگي مي

هاي مثبت شده و  يد آوردن انديشهسبب از بين بردن تفكرات منفي و پد
). همچنين چون در 22( تواند افسردگي را كاهش دهد بدين ترتيب مي

شود پس  هاي اجتماعي افراد بيشتر مي هاي دسته جمعي تماس ورزش
، از ). بنابراين ورزش1( يابد تصور از خود و اعتماد به نفس افزايش مي

و از سوي ديگر با كاستن آور  انگيز و نشاط طرفي با ايجاد محيطي فرح
شود  فشارهاي رواني را مهار و باعث احساس شادي و نشاط در فرد مي

در ايجاد احساس نشاط و شادابي حين ورزش، ترشح مخدرهاي طبيعي 
گروه آندروفين، انكفالين و سروتونين در خون افزايش يافته و با اثرات 

 ايجاد كنند ضد درد و شادي بخش خود، قادرند در فرد نشاط و سرور
توجه به آثار مفيد ورزش هاي هوازي بر عالئم رواني  ). بنابراين با2(

تواند با ايجاد نشاط و  توان گفت تمرينات هوازي در آب نيز مي مي

شادابي بيشتر جايگزين مناسبي براي تمرينات در خشكي جهت كاهش 
هاي  ). براساس يافته24( عالئم رواني سندرم قبل از قاعدگي باشد

ها در اين مطالعه، پس از انجام تمرينات  تحليل داده و حاصل از تجزيه
منظم هوازي در آب از جمله راه رفتن، دويدن و پريدن و انجام يك 

ها پديد آمد  بازي طراحي شده شبيه واترپلو تغييرات چشمگيري در گروه
داري  تغيير معني pmsو عالئم جسمي و رواني و در مجموع عالئم كلي 

  و كاهش يافت .داشت 
هاي گياهي و غذايي بر عالئم جسمي و  ثير مكملأ، تديدگاه دومين

ثير سويا بر أحاضر تدر تحقيق  باشد. رواني سندرم قبل از قاعدگي مي
يد قرار گرفت. اين نتيجه با تحقيقات كه بر أيعالئم جسماني مورد ت

 رازيانه و و كلسيم، E، ويتامين B6هايي چون ويتامين  روي مكمل
، علف چاي E، ويتامين 3امگا خوشاريزه، گياه پنج انگشت، فلوكستين و

، دريافت كربوهيدرات، گل مغربي انجام گرفته نشان داده B6و ويتامين 
ها كاهش  كه عالئم سندرم قبل از قاعدگي در مدت مصرف اين مكمل

باتوجه به تحقيق حاضر كه مصرف مكمل  ).32-24، 20( يافته است
و هنگامه بيدختي  2005 نتايج تحقيق برايانت و همكاران، سويا بوده با
همسو بوده و نشان داده  2002، اينگراما و همكاران 1392و همكاران، 

عالئم فيزيكي سندرم از جمله درد  هاي سويا بر كه مصرف ايزو فالون
ثير داشته و اين عالئم را كاهش داده است پس أپستانها و سردرد ت

ن نمود از آنجا كه يكي از علل سندرم پيش از توان اين طور بيا مي
باشد و گياه سويا منبع  قاعدگي تغيير نسبت استروژن به پروژسترون مي

كننده روي اثرات  غني از فيتواستروژن بوده كه يك عمل متعادل
به سندرم پيش از قاعدگي دارد، بنابراين ايجاد  استروژن در افراد مبتال

). همچنين 33 و 12، 2( كشد ي طول مياين تعادل هورموني مدت زمان
نيز در  2006در تحقيقات فوق و هاون كيم و همكارانش در سال 

بررسي ارتباط ميان دريافت رژيم غذايي داراي سويا و سندرم قبل از 
اي مقيم آمريكا به اين نتيجه رسيدند كه بين  قاعدگي در زنان كره

به عالئم رواني ارتباط  مربوطميزان دريافت ايزوفالون و نمره پرسشنامه 
توان به  يك دليل ديگر همسويي را مي ).34( داري وجود دارد معني

مدت مشابه مصرف مكمل سويا در تحقيق حاضر با تحقيقات قبلي 
 2001دانست. و با نتيجه تحقيق چيساتو ناگاتا و همكارانش در سال 

و فاز  هاي سويا همخواني نداشت و نشان داد كه بين مصرف فراوده
شايد يك دليل  ).35( داري وجود ندارد پيش از قاعدگي ارتباط معني

هاي سويا و نحوه  هداحتمالي ناهمسويي با تحقيق حاضر استفاده از فراور
  مصرف با دوزي متفاوت بوده است.
صورت تركيبي  ، تاكنون تحقيقي بههمچنين در مطالعات گسترده

دار بودن و كاهش  ه به معنيتوج همانند تحقيق ما صورت نگرفته كه با
شود تحقيقات  عالئم جسمي و رواني سندرم قبل از قاعدگي توصيه مي

براساس منابع موجود در رابطه با  بيشتري در اين زمينه صورت گيرد.
گر زيادي وجود دارند كه بر  سندرم قبل از قاعدگي متغيرهاي مداخله
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توان به  ين متغيرها مي). از جمله ا29( گذارند ثير ميأروند اين سندرم ت
اي، چندزايي، محل سكونت و ميزان استرس اشاره  سن، وضعيت تغذيه

كرد كه در اين بررسي سعي شد تا حد امكان كنترل و حذف شوند. در 
اين مطالعه گروه دارونما از نظر عالئم رواني بهبودي خفيفي داشتند كه 

كه با مطالعه رود ناشي از اثرات رواني مصرف دارو باشد  احتمال مي
  همخواني دارد.  1389 پورمحسن و همكارانشان در سال

نتايج اين تحقيق نشان داد هشت هفته انجام فعاليت آبي در گروه 
تمرينات منظم هوازي درآب بر عالئم كلي، جسمي و رواني سندرم 

داري وجود دارد، همچنين  ثير معنيأپيش از قاعدگي دانشجويان دختر ت
سويا در گروه مكمل سويا بر عالئم كلي و رواني هشت هفته مصرف 

داري داشت اما در  ثير معنيأسندرم پيش از قاعدگي دانشجويان دختر ت
مان أعالئم جسمي تغييري حاصل نشد، همچنين هشت هفته مصرف تو

صورت تركيبي باعث كاهش  آب به مكمل سويا و تمرينات هوازي در
دار  غييرات از نظر آماري معنيعالئم كلي، جسمي و رواني شد اما اين ت

  نبود.
رود از مكمل  توجه به اهميت سالمت زنان در جامعه انتظار مي با
توجه به كم هزينه بودن، در دسترس بودن و نداشتن عوارض  سويا با

توجه به ارتباط آن با عوامل  جانبي و مهمتر از همه مفيد بودن آن با
ثيرات أتوجه به ت و همچنين با هورموني در زنان مورد استفاده قرار گيرد

مفيد فعاليت درآب به جهت درمان و نشاط بيشتر و محيط دلچسب آن 
مورد استفاده قرار گيرد.  pmsها در درمان و كاهش عالئم  از اين فعاليت

بر مصرف مكمل سويا همانطور كه در  شود عالوه در نهايت توصيه مي
شد در تحقيقات بعدي اين تحقيق تركيبي از اين دو متغير استفاده 

تمرينات منظم هوازي در آب با  جهت اثر بخشي بيشتر از اين روش و
حجم نمونه بيشتر كه هر دو كاري نو در تحقيق حاضر بودند، نيز 

  استفاده شود.
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