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  Contemporary Psychology, 2017, 12, (Suppl.), 565-568   568- 565، )ویژه نامه(، 12 ،1396 ،روانشناسی معاصر 

 سندرم پیش از قاعدگی و میزان شادکامی در بین پرستارانرخداد  

 3یعبدالله، الناز 2یعیسمالله ، *1پورمحمدرضا حسین 

 تبریز، تبریز، ایران واحد اسالمی آزاد دانشگاهو نخبگان،  جوان پژوهشگران عضو باشگاه ،ی بالینیشناسنرواارشد  یکارشناس 1
 ی بالینی، مرکز خدمات جامع سالمت شهری، الیگودرز، ایرانروانشناسارشد  یکارشناس 2

 آزاد اسالمی واحد خوراسگان، خوراسگان، ایران دانشگاه بالینی،ی اسشنروانارشد  یکارشناس 3

 

 چکیده 

 توجه بنابراین ؛کنندمی تجربه را متعددی هایتنش بیمارستان مختلف هایبخش شرایط و خود کار ماهیت خاطر به پرستاران
 سندرمرخداد بررسی  با هدف حاضر مطالعه .است برخوردار زیادی اهمیت از بیماران سالمت حافظ عنوانبه آنان روانی سالمتبه

نفر از پرستاران  100کنندگان تعداد شرکت مقطعی مطالعه ایندر . انجام شدپرستاران  بین در میزان شادکامی و قاعدگی از قبل
دسترس در  گیریبودند که به روش نمونه 1396سال  در های امام جعفر صادق و شهید ولیان شهرستان الیگودرزبیمارستان

اساس  بر بودند.( و شادکامی آکسفورد PSSTقاعدگی ) از قبل عالئم های غربالگریپرسشنامه پژوهش هایابزار انتخاب شدند.
بود  63/24و میانگین شادکامی برابر با  33/35میانگین سندرم پیش از قاعدگی برابر با  پژوهش، از آمدهدستبه هاییافته

های سندرم پیش از قاعدگی متوسط به باال را تجربه کردند از پرستاران نشانه درصد 65داد که های پژوهش نشان همچنین یافته
های نشانه میزان باالیی از پرستاران ها نشان دادهمچنین یافته. کمتر از حد متوسط بود هاآن درصد از 84 و میزان شادکامی

و مسئولین  میزان شادکامی پرستاران در وضعیت خوبی قرار نداردکنند سندروم پیش از قاعدگی متوسط به باال را تجربه می
ها و برنامه هاآن شناختیروانباید در جهت ارتقا وضعیت  موردمطالعههای داشت و مدیران بیمارستانربط وزارت بهذی

 قرار دهند. مدنظرراهکارهایی 

 سندرم پیش از قاعدگی؛ شادکامی؛ پرستاران :هاکلیدواژه

 

 

 مقدمه

ای خلقی، جسمی و ترین مشکالت زنان در سنین باروری است و به صورت عالیم دورهیکی از شایع (PMS) 2سندرم پیش از قاعدگی
روز پس از شروع خون ریزی قاعدگی ادامه دارد و با کار یا شیوه زندگی  4شود و تا روز آخر فاز لوتئال آغاز می 7رفتاری که به طور معمول در 

 سیکل در را قاعدگی از پیش عالئم سندرم از یکی حداقل زنان، (. اکثر2012، 3شود )فورد، لزابی، رابرتس و مولکند، تعریف مییافراد تداخل م
 ویژه به و جسمی رفتاری عاطفی، عملکرد در اختالل باعث که ای استاندازه به افراد این از برخی در عالئم شدت. کنندتجربه می خود قاعدگی

 (.2007، 4عثمان و برین شود )ایندسکار،می تحصیلی و اجتماعی هایفعالیت و خانوادگی ارتباطات حوزه در

 زنان برای غیرقابل تحمل بسیار شرایط به ایجاد منجر گردد، همراه شغلی هایاسترس ناشی روانی و روحی فشارهای با وقتی سندرم این
 جزء آنها که فعالیت دهندمی تشکیل را درمان و بهداشت سیستم از شاغلین توجه ای قابل درصد پرستاران .(5،2011شود )بیگز و دموسمی مبتال

(. در یک پژوهش که به منظور بررسی شیوع سندرم 1385است )خاقانی زاده، سیرتی نیر، عبدی و کاویانی، کاری نوبت دارای و سخت مشاغل
برند )چایچیندا، در از پرستاران از سندرم پیش از قاعدگی رنج می 1/25بود که  پیش از قاعدگی در پرستاران صورت پذیرفت، نتایج حاکی از این

 (.6،2008راتاناچایانونت، پاتارایوتاوات و کوپتیوت

                                                           
   Psych.researcher89@gmail.com نویسندۀ مسئول:  پست الکترونیک *
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 موجود کند، شادکامی است. شواهدمؤثر است و بیش از سایر عوامل رضایت شغلی را پیش بینی می بر عملکرد شغلی ی کهیکی از عوامل
 او و سالمت محافظت روانی فشارهای برابر در را انسان تواندسپری می همچون و است نشاط و شور انرژی، مولد شادکامیکه  است آن گویای

 (.1،2011اند )سانگ هویافته دست شغلی رضایت و شادکامی میان مثبتی به رابطه هاپژوهش خالصه طور به. کند تضمین را
 به مربوط شناسایی مشکالت بنابراین نشوند، اشتباهات پزشکی دچار تا باشند برخوردار خوبی روان باید از سالمت پرستاران که جایی آن از

 بین در شادکامی میزان و قاعدگی از پیش سندرم بررسی شیوع هدف مطالعه حاضربنابراین  .است سزایی برخوردار به اهمیت از قشر این در آن
 .است پرستاران
 

 روش

 شرکت کنندگان
بیمارستان امام  سال شاغل در 40تا  25کلیه پرستاران زن   هست. جامعه آماری این پژوهش شامل نوع توصیفی مقطعیمطالعه حاضر از 

اده از روش نمونه با استف نفر 100ای به تعداد از این جامعه نمونهبر روی بود.  1396شهرستان الیگودرز در سال و شهید ولیان  جعفر صادق )ع(
کنندگان پژوهش متأهل بوده و میزان تحصیالت آنها کارشناسی و کارشناسی ارشد بود. ن کلیه شرکتهمچنیانتخاب شدند گیری در دسترس 

همچنین  .های شدید روانی بودمربوطه و عدم ابتالء به بیماری واحد در کار ماه سابقه 3 حداقل با پرستاری کارشناسان شامل ورود معیار
های زنان از قبیل سندرم های خودایمنی و بیماریهای داخلی نظیر اختالالت غددی، بیماریبقه بیماریمعیارهای خروج شامل داشتن سا

 تخمدان پلی کیستیک و اندومتریوز بود.

 ابزار
 عالیم 14 شامل که اول بخش)است  بخش دو دارای که بوده سؤال 19 : شامل(PSST) قاعدگی از قبل عالیم غربالگری پرسشنامه( 1

 معیار اصالً، 4سؤال  هر برای(. است سؤال 5شامل  و سنجدمی افراد زندگی بر را عالیم این تأثیر که دوم و بخش است رفتاری و جسمی خلقی،
 وجود هم با باید ذیل شرط سه شدید یا متوسط PMSتشخیص  جهت. شدند بندی نمره 3 تا صفر از که گردید ذکر و شدید متوسط خفیف،
یا  متوسط مورد 4 حداقل 14 تا 1 گزینه از قبلی مورد بر عالوهب(  باشد، شدید یا متوسط مورد یک حداقل 4 تا 1 گزینه از الف(:باشد داشته
ژوهش سیه بازی و همکاران در پ .باشد داشته وجود شدید یا متوسط یک مورد( آخر گزینه 5) زندگی بر عالیم تأثیر بخش درج(  و باشد شدید

ارزیابی  مورد و انتخاب تصادفی طور به تهران هایدانشگاه خوابگاههای ساکن دختر دانشجویان از اینمونه ابزار این اعتبارسنجی ( برای1390)
 ظاهری و روش دو از نیز پرسشنامه روایی بررسی برای. شد بررسی کرونباخ آلفای ضریب محاسبه از استفاده با پرسشنامه پایایی. گرفتند قرار

 به محتوا شاخص روایی و محتوا روایی نسبت بدست آمد. مقادیر 9/0کرونباخ  آلفای مقادیر ابزار، این پایایی آزمون در .گردید استفاده محتوایی
 .است پرسشنامه این محتوایی روایی از حاکی 8/0و  7/0ترتیب 

مقیاس افسردگی بک توسط ارگایل  با معکوس کردن مواد 1990 سالی آکسفورد در کامپرسشنامه شادآکسفورد:  شادکامی پرسشنامه( 2
حداقل نمره هرآزمودنی  بنابراین. شودمینمره گذاری  4تا  1از  ایدرجهماده دارد که براساس طیف چهار  29ولو ساخته شده است این مقیاس 

 توسط ابزار ایران این در برعکس. . بنابراین، هر چه نمره آزمودنی باالتر باشد، نشانگر شادکامی باالتر وی خواهد بود واست 116وحداکثرآن  29
 آکسفورد شادکامی فهرست درونی همسانی های روان سنجی مورد بررسی قرار گرفت. بررسیاز لحاظ ویژگی (1386) و آگاه هریس پور علی

 همبستگی. بود 91/0 با برابر فهرست کل برای کرونباخ آلفای. داشتند باالیی همبستگی کل نمره با فهرست این گزاره 29 تمام که داد نشان
, 45/0 با برابر ترتیب به EPQ نوروزگرایی و برونگردی هایمقیاس ـ زیر و بک افسردگی فهرست با آکسفورد شادکامی فهـرست بین پیرسون

 از رضایت عامل 5 استخراج با عاملی تحلیل نتایج. کرد تأیید را آکسفورد شادکامی فهرست واگرای و همگرا روایی که بود -39/0 و-48/0
 تبیین را کل واریانس 49,7% مجموع در 1 از بزرگتر ویژه ارزش با توانستند مثبت خلق و خاطر رضایت فاعلی، بهزیستی خود، حـرمت زندگی،

 .کنند
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 شیوه اجرا
 پرستاران به چهره چهره به و شفاهی صورت به مطالعه اهداف مورد در توضیحات الزم تحقیق، اخالق رعایت پژوهش و انجام منظور به

 اطمینان پژوهش واحدهای به کلیه و شد داده قرار شرکت کنندگان اختیار ها درپرسشنامه سپس. شد گرفته از آنها آگاهانه رضایت فرم و شد ارائه
 خارج مطالعه توانند ازمی نداشتند، همکاری ادامه به تمایل که هر مرحله در افراد و ماند خواهد محرمانه پژوهشگر نزد اطالعات آنها که شد داده

 .شوند
 

 نتایج

بـا انحـراف معیـار  333/35به دست آمده از پژوهش میانگین نمرات سندرم پیش از قاعدگی در گروه نمونه برابـر بـا  هاییافتهاساس  بر
توزیـع متغیـر ها،  و این کـه به دلیل عدم رعایت مفروضه .باشدمی 511/16و انحراف معیار  63/24و میانگین نمرات شادکامی برابر با  469/13

ها را از نقطه برش بـه دو گـروه تقسـیم کـرده و ای استفاده شده است. این آزمون دادهروانی غیرنرمال بود، از آزمون ناپارامتری دوجملهسالمت 
برای سندرم پیش از قاعدگی و برای  28برای اهداف پژوهشی نمره کند. با توجه به اینکه نقطه برش آزمون هم مقایسه می فراوانی دو گروه را با

 نتایج زیر به دست آمد. در نظر گرفته شده است، 40 شادکامی نمره
 

 1جدول 
 اینتایج تحلیل دو جمله

 احتمال مشاهده شده تعداد حدود طبقه )نقطه برش( گروه متغیر وابسته

 35/0 35   28 طبقه پایین سندرم پیش از قاعدگی          

 65/0 65 28 طبقه باال 

 84/0 84 =>  40 طبقه پایین شادکامی                    

 16/0 16 40 طبقه باال 

 

تر از حد متوسط است )احتمال داری پایینمعنی طوربه پرستاراندر  سندرم پیش از قاعدگیکه میزان  دهدمینشان  1نتایج جدول 

 است(. 004/0داری برابر و سطح معنی 65/0برابر « 28از تربزرگ»و برای طبقه  35/0برابر « 28و مساوی با  ترکوچک»برای طبقه  شدهمشاهده

دارای پرستاران درصد از  35و فقط از پرستاران  وضعیت سندرم پیش از قاعدگی باالتر از متوسط دارند درصد  65که   دهدمیاین نشان 

تر از حد متوسط است داری پایینمعنی طوربه پرستاراندر شادکامی میزان همچنین . هستنداز متوسط سندرم پیش از قاعدگی  ترپایین هاینشانه

داری برابر و سطح معنی 65/0برابر « 28از تربزرگ»و برای طبقه  35/0برابر « 40و مساوی با  ترکوچک»برای طبقه  شدهمشاهده)احتمال 

میزان دارای پرستاران درصد از  84 وباالتر از متوسط دارند از پرستاران میزان شادکامی درصد  16که   دهدمی این نشان است(. <001/0

 . هستند شادکامیاز متوسط  ترپایین

 بحث

های به بر اساس یافته .رفتیپرستاران صورت پذ نیدر ب یشادکام زانیو م یسندرم قبل از قاعدگ وعیش یمطالعه حاضر با هدف بررس
کنند. یافته فوق با نتایج پیشین در متوسط به باال را تجربه می سندرم پیش از قاعدگی هاینشانهاز پرستاران  درصد 65 آمده از پژوهش  دست

برند. این یافته رنج می PMSدرصد از پرستاران از  25( نشان داد 2008چایچیندا و همکاران )این زمینه همسو هست. برای مثال نتایج پژوهش 
خوبی آن را در اند بههای اختالل سندرم پیش از قاعدگی توانستهپذیر باشد که پرستاران به دلیل آشنایی با نشانهتواند با این واقعیت توجیهمی

ست عامل شیوع بیشتر گذاری بیشتر در زنان جوان ممکن اهای تخمکها گزارش نمایند. همچنین قرار گرفتن در معرض چرخهپرسشنامه

 (. 2004، 1،کانبور،توکورو کاتلوکهای سندرم پیش از قاعدگی باشد )درماندر زنان جوان دارای نشانه PMSدیسمنوره 
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نتایج فوق با . باشدمیکمتر از حد متوسط پرستاران از  درصد 84میزان شادکامی  آمده از پژوهش دستهای بههمچنین بر اساس یافته
 شادمانی نمره کلی میانگین( نشان داد 1393باشد. برای مثال نتایج پژوهش عابدی و اسدی شریف )نتایج پیشین در این زمینه همسو می

شدن  هزای این حرفه، فشار کاری، مواجتوان به ماهیت استرسهای فوق میباشد. در تبیین یافتهدر حدود متوسط و کمتر از متوسط می پرستاران
های های کاری، عوامل سازمانی و همچنین عوامل فردی اشاره کرد. از طرف دیگر با توجه به اینکه نمونههای غیرمترقبه، نوبتبا موقعیت

ن دهند که عالوه بر وظایفی که در محل کار مسئول انجام آن هستند، مسئولیت خانواده و فرزنداکننده در این پژوهش را زنان تشکیل میشرکت
شود و سالمت روان و شادکامی آنان را تحت نیز بر عهده آنان است و این خود باعث افزایش میزان اضطراب و استرس در این قشر از جامعه می

 توجیهیتواند می شب شیفت در کار یا ،باشدمی گردش در شیفتصورت به که پرستاری کار ماهیترسد دهد. از طرفی به نظر میتأثیر قرار می
 معمولی اجتماعی تعامالت از شغلی صنف این شودمی باعث که باشد اجتماعی کارکردهای در اختالل و خواب اختالل میزان افزایش ایبر

 تواند در میزان شادکامی آنان مؤثر باشد. محروم باشند و همین امر تیز می

 

 منابع

 آموزشی هایبیمارستان در شاغل پرستاران در روان بهداشت سطح (. بررسی1385) کاویانی، حسین خاقانی زاده، مرتضی؛ سیرتی نیر، مسعود؛ عبدی، فتانه و
 . 141-148(، 8)32مجله اصول بهداشت روانی، تهران.  پزشکی علوم دانشگاه به وابسته
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