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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 تعيين رابطه مجموعه عالئم سندرم پيش از قاعدگي و سطح كيفيت زندگي زنان در سنين باروري

 
 *سيده ليال پورسمر

 **عليرضا ظهيرالديندكتر 

 ***فاطمه جعفرزاده

 ****مريم اسدي

 

 شروع عادت ماهيانه، برخي تغييرات جسمي و روان شناختي را              اكثر زنان از چند روز تا دو هفته قبل از            :هدف
اي از عالئم   اين نشانگان در برگيرنده مجموعه     .  .  شودكنند كه به آن سندرم پيش از قاعدگي گفته مي           تجربه مي 

 زناندر  و كيفيت زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي         باعث افت واضح عملكرد     روانشناختي و جسماني است كه       
مطالعه حاضر به منظور تعيين رابطه مجموعه عالئم پيش از قاعدگي و اختالل پريشاني پيش از قاعدگي                  .  ددگرمي

 . با سطح كيفيت زندگي زنان مبتال، پس از كنترل عالئم پيش از قاعدگي انجام شده است

ن منطقه  هاي زنا  سال مراجعه كننده به كلينيك بيماري         35 تا    20 پژوهش در بين زنان و دختران            :روش
 نفر زنان شركت كننده به طور تصادفي        60نمونه گيري دردسترس بود و تعداد       .  تهرانپارس تهران انجام گرفته است    

به گروه آزمايش   .  در ابتدا سطح كيفيت زندگي دو گروه ارزيابي شد         .  بين دو گروه آزمايش و كنترل گمارش شدند       
 پيش از قاعدگي آموزش داده شد و گروه كنترل در             روش آرميدگي پيش رونده عضالني به منظور كاهش عالئم          

پس از سه چرخه قاعدگي، عالئم پيش از قاعدگي در گروه آزمايش كه از روش آرميدگي                    .  انتظار آموزش ماندند  
مقياس كالج  .  سپس كيفيت زندگي زنان در دو گروه مجددا ارزيابي و مقايسه شد           .  استفاده كرده بودند كاهش يافت    

هاي زنان براي ارزيابي شدت اختالل پيش از قاعدگي و فرم كوتاه شده پرسشنامه كيفيت زندگي                  آمريكايي بيماري 
 .در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون اجرا گرديد) 2001(سازمان بهداشت جهاني 

 بررسي مجموع نمرات بدست آمده از سطح كيفيت زندگي زنان تمايز چشمگيري را در بين سطوح كيفيت                   :نتايج
نتايج همچنين رابطه معني داري را ميان شدت عالئم پيش          .  زنان دو گروه بعد از كنترل نشانه ها نشان داد         زندگي  

 .از قاعدگي و سطح كيفيت زندگي زنان تبيين كرد

منجر به ارتقاي سطح كيفيت      %  95 نتايج نشان داد كاهش مجموعه عالئم پيش از قاعدگي با اطمينان                  :بحث
 .ي مي گرددزندگي زنان در سنين بارور

 .سندرم پيش از قاعدگي، اختالل پريشاني پيش از قاعدگي، آرميدگي پيش رونده عضالني: هاكليدواژه
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