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تاریخ پذیرش6331/61/41:

تاریخ دریافت6331/3/42 :

چکیده
مقدمه :سندرم پیش از قاعدگی یکی از مشکالت شایع زنان است و تغییراتی از جمله اختالالت عملکردی را در زنان به وجود می آورد .کیفیت
پایین خواب تمام جنبه های زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد .هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه سندرم پیش از قاعدگی با کیفیت خواب زنان معتاد
سرپرستی شده در مراکز ترک اعتیاد شهر شیراز در سال  1396هست.
مواد و روش ها :این مطالعه توصیفی بر روی  70زن معتاد سرپرستی شده در مراکز ترک اعتیاد شیراز در سال  1396انجام شد .آزمودنی ها پس
از تکمیل رضایت نامه ،پرسش نامه های سندرم پیش از قاعدگی و کیفیت خواب پترزبورگ را تکمیل کردند .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون
ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده و سطح معنی داری  P≤0.05در نظر گرفته شد.
یافته های پژوهش :نتایج نشان داد  53/03درصد دارای کیفیت خواب مطلوب و  47/70درصد دارای کیفیت خواب نامطلوب می باشند .در
مورد عالئم سندروم پیش قاعدگی 19/69 ،درصد در وضعیت خفیف 46/96 ،درصد در وضعیت متوسط و  33/33درصد در وضعیت شدید به سر می برند.
بین نمره کلی کیفیت خواب با نمره کل سندروم پیش قاعدگی( )P=0.04و متغیرهای عالئم روحی( )P=0.03و تاثیر بر زندگی( )P=0.02و هم
چنین بین اختالل عملکرد صبحگاهی با نمره کل سندروم پیش قاعدگی( )P=0.003و متغیرهای عالئم روحی( )P=0.02و تاثیر بر
زندگی( )P=0.01رابطه معنی داری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری :بر اساس یافته ها می توان گفت که بین کیفیت خواب و سندروم پیش قاعدگی در زنان معتاد سرپرستی شده در مراکز
ترک اعتیاد شهر شیراز رابطه معنی داری وجود دارد.
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مقدمه
سندرم پیش از قاعدگی یکی از مشکالت شایع در
زنان هست که دارای مجموعه ای از عالئم فیزیکی-
روانی بوده که به صورت عالئم ضعیف ،متوسط و شدید
نمایان می شود( .)1در ادبیات پزشکی سندروم پیش از
قاعــــدگی()Premenstrual Syndrome: PMS
توسط فرانک و کارن هورنی مطرح گردید و اصطالح
«تنش پیش از قاعدگی» را برای آن به کار برد و 1۱
سال بعد به «سندرم پیش از قاعدگی» تغییر یافت.
ازنظر میزان شیوع 95 ،درصد زنان عالئمی با شدت
متفاوت و در  5درصد زنان ،شدت به گونه ای است که
اختالالت عملکردی را در فرد به وجود می آورد(.)۱
عالئم سندرم پیش از قاعدگی  6-1۱روز پیش از
خونریزی آغاز و  ۱-4روز بعد از خونریزی ادامه دارد و
تاکنون در حدود  150عالمت به عنوان عالئم سندرم
پیش قاعدگی شناختهشده است که در دو دســته قرار
می گیرند؛ عالئم روانی شامل افسردگی ،خلق و خوی
متغیر ،ضعف و خستگی ،تندمزاجی و عالئم فیزیکی
شامل حساسیت پستان ها ،درد کمر ،نفخ شکم و...
هست که بر اساس شدت این عالئم ،شدت عارضه
مشخص می شود( .)1هر چند که سندرم پیش از
قاعدگی برای زندگی زنان عامل تهدیدکننده ای نیست
اما می تواند تاثیر منفی بر کیفیت زندگی و میزان
باروری و سالمت ذهنی آن ها داشته باشد( .)3عوامل
مختلفی بر میزان شیوع این سندروم موثر هستند که در
این میان می توان به سن ،مصرف سیگار ،الگوهای
غذایی ،مصرف قرص ضدبارداری ،ژنتیک و سبک
زندگی اشاره کرد( .)4علت دقیق این سندرم مشخص
نشــده اســـت ،اما تغییر در میزان ترشح برخی
هورمون ها(افزایش استروژن ،کاهش پروژسترون ،تغییر
نسبت استروژن به پروژستـــرون ،افزایـــش فعالیت
آلدسترون ،افزایش فعالیت رنین-آنژیوتانسیون ،ترشح
بیش از حد پروالکتین و اختالالت پروستاگالندین)،
کمبود برخی ویتامین ها( B1 ،B6و ،)Aکمبود مواد
معدنی(منیزیم و کلسیم) و هایـــپوگلیسمی بی علت
می توانند از علت های بروز این سندروم باشند ،با این
وجود درمان واحدی برای آن وجود ندارد( .)5در همین
زمینه نتایج مطالعه ای در اسپانیا( ،)۱016نشان داد که
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زنان برای درمان سندرم پیش از قاعدگی و اختالالت
آن از درمان پزشکی استفاده نمی کنند و معموالً در
صورت مراجعه پاسخی نمی گیرند( .)6درمان با
داروهای شیمیایی هم به خاطر عوارض جانبی توصیه
نمی شود یا معـــموالً در شرایط حاد یا زمانی که
درمان های دیگر موثر نباشد مورد اســـتفاده قـــرار
می گیرد .از طرفی امروزه ،جهت درمان سندرم پیش از
قاعدگی از طب مکمل و داروهای گیاهی از اهمیت
باالیی برخوردار است( .)7به طوری که شواهد حاکی از
تاثیر درمان غیر دارویی بر کاهش نشانه های بیماری
می باشد(.)6
خواب نقش اساسی در سالمت و عملکردهای
اجتماعی-رفتاری فرد دارد به طوری که تغییر در الگوی
خواب باعث ایجاد مشکالتی از قبیل بی حوصلگی و
افسردگی فرد در اجتماع و محیط خانه می شود(.)8
خواب ،یکی از مهم ترین ریتم های شبانه روزی است
که می تواند به طور قابل توجهی بر سالمت جسمی و
روانی افراد تاثیرگذار باشد( .)9از اختالالت شایع خواب،
می توان به بی خوابی اشـــاره کـــرد به دو صورت
بی خوابی اولیه و ثانویه است( .)10گزارش شده است
که اختالالت خواب یا کیفیت خواب پایین اثر منفی بر
کیفیت زندگی و تندرستی دارد و شیوع آن بین  15تا
 ۱4درصد هست( .)4شواهد حاکی از تاثیر منفی کیفیت
خواب پایین بر میزان هوشیاری ،عملکرد شناختی،
سطح انرژی بدن ،عملکرد جسمانی ،حافظه و خلق
هست( .)11معموالً جهت درمان کیفیت خواب پایین از
روش های مختـــلفی استــفاده می شود که در میان
آن ها ،استفاده از داروهای خواب آور ،داورهای ضد
افسردگی و الکل بیشتر استفاده می شود .ولی به خاطر
ایجاد حالت تحمل وابستگی در فرد ،به افرادی که به
تازگی مواد را ترک کرده اند توصیه نمی شود(.)1۱
نتایج پژوهش بخشنده نصرت و همکاران()1389
نشان داد که  93نفر از دانشجویان رشته پزشکی مبتال
به سندروم پیش از قاعدگی و  37نفر مبتال به اختالل
افسردگی قبل از قاعدگی بودند .هم چنین  45/7درصد
دارای احساس نفخ و اضافه وزن و  57/4درصد
احساس کاهش انرژی خفیف و خستگی پذیری سریع
داشتند( .)۱پژوهش دیگر نشان داد که از  75/8درصد
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دانشجویان دارای سندرم پیش قاعدگی بوده ،که 97
نفر فعال و  143نفر غیر فعال بودند(.)4
نتایج مطالعه رحمتی و همکاران( )1394نشان داد
که  63/6درصد داراب کیفیت خواب پایین بوده و از
نظر مقیاس های سالمت روان 4۱/6 ،درصد از نظر
شکایت جسمانی 50/۱ ،درصد از نظر وضعیت اضطراب،
 65/7درصد از نظر کارکرد اجتماعی و از نظر افسردگی
 66/1درصد آن ها از وضعیت نامناسبی برخوردار بودند
که نشان می دهد بین سالمت روان و کیفیت خواب
رابطه معناداری وجود دارد(.)13
امروزه ،اعتیاد یکی از مهم ترین مشکالت سالمت
عمومی هست که میزان شیوع آن در زنان در حال
افزایش می باشد( .)14برخی بر این باورند که اعتیاد
پدیده ای مردانه است در حالیکه به خاطر ترس زنان
جهت مراجعه به مراکز ترک و نوع نگاه جامعه به زنان
معتاد ،اعتیاد در زنان پنهان مانده است( .)15مصرف
مواد مخدر در زنان به گونه ای است که نه تنها زندگی
فردی و اجتماعی خود ،بلکه فرزندان و خانواده را تحت
تاثیر قرار می دهد( )16به طوری که پیامدهای مختلفی
از قبیل ابتال به بیماری های جسمی و روانی ،ابتال
اعضاء خانواده به اعتیاد و بیماری هایی چون ایدز و
هپاتیت و ...می باشد( .)17برخی از زنان معتاد جهت
ترک اعتیاد به مراکز ترک اعتیاد مراجعه می کنند .در
این مراکز فرد معتاد زیر نظر کمپ ،مددکار اجتماعی و
مراکز درمانی قرار می گیرد به عبارتی در این دوران
عمل سم زدایی از بدن معتاد انجام می شود.
بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه اعتیاد ،بر روی
مردان معتاد انجام شده است در حالی که زنان الگویی
متفاوت از مردان دارند و پیامدهای ناگوارتری در بر
خواهند داشت .لذا با توجه به شیوع روزافزون اعتیاد در
زنان مطالعه حاضر به بررسی رابطه سندرم پیش
قاعدگی با کیفیت خواب زنان معتاد سرپرستی شده در
مراکز ترک اعتیاد پرداخته است.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر در شهر شیراز در بهار  1396انجام
شد .زنان معتاد سرپرستی شده در مراکز اقامتی میان
مدت تحت نظارت اداره بهزیستی شهر شیراز جامعه
آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دادند که از میان
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آن ها تعداد  70نفر به صورت داوطلب به عنوان نمونه
آماری انتخاب و وارد مطالعه شدند.
فرد معتاد باید طی مدت  ۱1روز به صــــورت
شبانه روزی در این مرکز اقامت داشته باشد و هر صبح
ساعت  8بیدار شود تا در کالس آموزشی و ورزشی
شرکت نماید .در این مراکز روش زندگی کــــردن،
حمایت های اجتماعی و مددکاری اجتماعی آموزش
داده می شود .به عالوه بعد از این دوره  ۱1روزه ،فرد
معتاد باید به مدت  6ماه زیر نظر کمپ ،مددکار
اجتماعی و مراکز درمانی باشد .در واقع در این دوره ۱1
روزه فرد معتاد سم زدایی می شود و بعد از آن تا ترک
کامل ،درمان معتاد پیگیری می شود .در طی این مدت
خانواده فرد باید با مراکز درمانی و کمپ تا رفع کامل
اعتیاد در تماس باشـــد .از معیارهای ورد به مطالعه
می توان به اقامت میان مدت در مراکز ترک اعتیاد
اشاره کرد و اگر افرادی دارای شرایطی از قبیل قرار
گرفتن در مرحله سم زدایی بودند از مـــطالعه حذف
می شدند .بر همین اساس  6نفر از زنان به دلیل برنامه
سم زدایی قادر به پاسخگویی به پرسش نامه نبودند و
از پژوهش حذف شدند.
ابتدا از همه آن ها رضایت آگاهانه جهت شرکت در
مطالعه دریافت شد و سپس پرسش نامه ها توزیع شد.
برای جمع آوری اطالعات از پرسش نامه های سندرم
پیش از قاعدگی و پرسش نامه خواب پترزبورگ استفاده
شد.
پرسش نامه سندرم پیش از قاعدگی :این پرسش
نامه ،دارای  19سوال هســت که به دو بخش تقسیم
می شود .بخش اول شامل  14سوال است که مربوط
به عالئم خلقی ،جسمی و رفتاری بوده و بخش دوم که
شامل  5سوال است تاثیر این عالئم را بر زندگی فرد
مورد بررسی قرار می دهد .برای هر سوال  4معیار
اصالً ،خفیف ،متوسط و شدید در نظر گرفته شده است
که از صفر تا  3امتیازبندی می شوند.
جهت تشخیص سندروم پیش از قاعدگی()PMS
متوسط تا شدید عالوه بر این که فرد باید  ۱ماه تحت
نظر باشد ،سه شرط باید باهم وجود داشته باشد )1 :از
گزینه  1تا  4حداقل یک مورد متوسط یا شدید باشد)۱ ،
عالوه بر موارد قبلی از گزینه  1تا  14حداقل  4مورد
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جدول شماره  .6اطالعات توصیفی مربوط به کیفیت خواب آزمودنی ها بر اساس میانگین و انحراف استاندارد
آزمودنی ها
متغیر
کیفیت ذهنی خواب
0/89±0/86
تاخیر در به خواب رفتن
1/۱1±1/00
طول مدت به خواب رفتن
0/78±1/05
کارایی و موثر بودن خواب
0/۱۱±0/69
اختالالت خواب
1/40±0/60
میزان داروی خواب آور مصرفی
0/6۱±1/00
اختالل عملکرد صبحگاهی
0/93±0/99
کیفیت کلی خواب
6/06±3/70

رابطه معنی داری وجود دارد .هم چنین بین اختالل
عملکرد صبحگاهی نمره کل سندروم پیش قاعدگی
( )P=0.003و متغیرهای عالئم روحی( )P=0.02و
تاثیر بر زندگی( )P=0.01رابطه معنی داری وجود دارد؛
و بین تاخیر در به خواب رفتن با متغیر تاثیر بر زندگی

نتایج جدول شماره  ۱در مورد رابطه بین متغیرهای
سندروم پیش از قاعدگی با متغیرهای کیفیت خواب
نشان می دهد که بین نمره کلی کیفیت خواب با نمره
کل سندروم پیش از قاعدگی( )P=0.04و متغیرهای
عالئم روحی( )P=0.03و تاثیر بر زندگی()P=0.02
04
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متوسط یا شدید باشد )3 ،در  5سوال آخر یک مورد
متوسط یا شدید وجود داشته باشد.
جهت تشخیص اختالل افسردگی قبل از قاعدگی
( )PMDDسه شرط باید وجود داشته باشد )1 :از گزینه
 1تا  4حداقل یک مورد شدید باشد )۱ ،عالوه بر موارد
قبلی از گزینه  1تا  14حداقل  4مورد متوسط یا شدید
باشد )3،در  5سوال آخر یک مورد شدید وجود داشته
باشد(.)18
پرسش نامه خواب پترزبورگ :جهت سنجش کیفیت
خواب از پرسش نامه خواب پترزبورگ(استفاده شد که
شامل  9سوال می باشد که  7مولفه کیفیت ذهنی
خواب ،تاخیر در به خواب رفتن ،طول مدت به خواب
رفتن ،کارایی و موثر بودن خواب ،اختالل خواب ،میزان
داروی خواب آور مصرفی ،اختالل عملکرد صبحگاهی
را مورد بررسی قرار می دهد .تمام مولفه های فوق بر
اساس نتایج حاصله از پرسش نامه محاسبه می شود.
نمره هر سوال به صورت لیکرت و بین  0تا  3است
و امتیاز  3در هر مقیاس مشخص کننده حداکثر منفی
هست .نمره کلی این پرسش نامه بین  0تا  ۱1در نظر
گرفته می شود و نمرات باال نشان دهنده کیفیت پایین
خواب می باشد .نمره باالتر از  5نشان دهنده کیفیت
خواب نامناسب است .پایایی و اعتبار آن در مطالعات
مختلف مورد تائید قرارگرفته که دارای پایایی  0/83و
اعتباری بین  86/5و  89/6هست(.)11
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به منظور جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار
توصیفی و آزمون همبستگی اسپیرمن و نرم افزار
 SPSSنسخه  16استفاده شد(.)P≤0.05
یافته های پژوهش
میانگین سن ،قد و وزن آزمودنی های به ترتیب
برابر با  31/57±7/97سال 164/۱1±9/91 ،سانتی متر
و  6۱/۱7±9/70کیلوگرم می باشد .اطالعات توصیفی
در مورد کیفیت ذهنی خواب ،تاخیر در به خواب رفتن،
طول مدت به خواب رفتن ،کارایی و موثر بودن خواب،
اختالالت خواب ،میزان داروی خواب آور مصرفی،
اختالل عملکرد صبحگاهی و کیفیت کلی خواب در
جدول شماره  1نشان داده شـــده است .نـــتایج نشان
داد که  53/03درصد دارای کیفـــیت خواب مطلوب و
 47/70درصد دارای کیفـــیت خـــواب نامطـــلوب
می باشند(نمره زیــــر  6کیفیت خواب مطــلوب
هست).
هم چنین مشخص شد که مـــیانگین نمره کل
سندروم پیش از قاعدگی برابر با  ،۱5/60±8/37عالئم
جسمانی برابر با  ،6/56±3/00عالئم روحی برابر با
 11/78±5/55و تاثیر بر زندگی برابر با 7/4۱±3/81
هست .به طوری که  19/69درصد در وضعیت خفیف،
 46/96درصد در وضعیت متوسط و  33/33درصد در
وضعــــیت شدید عالئم سندروم پیش از قاعدگی به
سر می برند.
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( )P=0.05و بین کیفیت ذهنی خواب با متـــغیر تاثیر
بر زندگی( )P=0.03رابطه معنی داری وجــــود دارد.
در صورتی که بین متــــغیرهای دیـــگر کیفیت

جدول شماره  .2رابطه بین متغیرهای سندروم پیش از قاعدگی با متغیرهای کیفیت خواب

بحث و نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که  53/03درصد
افراد دارای کیفیت خواب مطلوب و  47/70درصد دارای
کیفیت خواب نامطلوب می باشند؛ بنا بر این می توان
گفت در حدود نیمی از افراد دارای کیفیت خواب پایین
هستند .نتایج برخی پژوهش ها همسو با یافته های
پژوهش حاضر می باشـــند .به عــــنوان مثال نتایج
بررسی های بهزاد و همکاران( )۱016نشان داد که بین
کیفیت خواب و مولفه های آن در زنان معتاد مصرف
کننده و غیر مصرف کننده مواد تفاوت معناداری وجود
دارد ،به طوری که زنان مصرف کننده مواد نسبت به
زنان غیر مصرف کنـــنده مــواد دارای کیفیت خواب
پایین تری بودند(.)19
سطح سالمتی ،سن افراد ،جنسیت ،نوع فعالیت
ورزشی و سبک زنـــدگی از جمله عواملی هستند که
می توانند بر روی کیفیت خواب تاثیرگذار باشند .به
عنوان مثال انجام فعالیت بدنی باعث افزایش سطح
آمادگی جسمانی شده و از طریق افزایش امواج
آنسفالوگرافیک دلتا در مراحل سوم و چهارم خواب،
سیستم نورواندوکرین را تحت تاثیر قرار داده و در

نهایت منجر به بهبود کیفیت خواب می شود( .)۱0به
عبارت دیگر فعالیت بدنی با تغییر در دمای مرکزی
بدن ،باعث تحریک هیپوتاالموس قدامی شده و بهبود
کیفیت خواب را باعث می شود( .)4در مطالعه حاضر
فرض بر این بود که به خاطر وضعیت خاص زنان
معتاد ،کیفت خواب آن ها در سطح پایین باشد که نتایج
نشان داد کمتر از  50درصد زنان دارای کیفیت خواب
نامطلوب می باشند.
در مورد وضعیت سندروم پیش از قاعدگی نتایج
پژوهش حاضر نشان داد  19/69درصد در وضعیت
خفیف 46/96 ،درصد در وضعیت متوسط و 33/33
درصد در وضعیت شدید از عالئم سندروم پیش از
قاعدگی به سر می برند .هم چنین نتایج نشان داد که
 75درصد افراد مبتال به سندروم پیش از قاعدگی
( )PMSو  ۱4درصد افراد مبتال به اختالل افسردگی
قبل از قاعدگی( )PMDDبودند .در همین راستا نتایج
برخی مطالعات با پژوهش حاضــــر ناهمسو هست.
فراهانی و همکاران( )۱01۱شـــیوع سندرم پیش از
قاعدگی را در دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم
04
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تاثیر بر زندگی
عالئم روحی
عالئم جسمانی
متغیرها
r
0/۱8
0/۱5
- 0/1۱
نمره کلی
p
*0/0۱
*0/03
0/31
r
0/31
0/۱8
0/04
اختالل عملکرد
p
*0/01
*0/0۱
0/7۱
r
0/13
0/16
-0/07
میزان داروی خواب آور
p
0/۱8
0/17
0/53
مصرفی
r
0/۱1
0/05
-0/01
اختالالت خواب
p
0/07
0/64
0/89
r
-0/09
-0/04
-0/07
کارایی و مؤثر بودن خواب
p
0/45
0/75
0/56
r
0/05
0/13
-0/1۱
طول مدت به خواب رفتن
p
0/66
0/۱9
0/31
r
0/۱4
0/۱۱
-0/1۱
تأخیر در به خواب رفتن
p
*0/05
0/07
0/31
r
0/۱5
0/۱0
-0/15
کیفیت ذهنی خواب
p
*0/03
0/10
0/۱0
 :rضریب همبستگی؛  :pسطح معنی داری؛ * :رابطه معنی داری

نمره کل
0/۱4
*0/04
0/33
*0/003
0/13
0/۱
0/14
0/۱5
0/03
0/75
-0/00۱
0/98
0/14
0/۱3
0/18
0/13
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خواب با متــــغیرهــــای ســــندروم پیــــش از
قاعدگــــی رابطــــه معـــــنی داری مـــشاهــده
نشد.

بررسی رابطه سندرم پیش از قاعدگی با کیفیت خواب زنان معتاد -...عبدالصالح زر و همکاران
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پزشکی اراک بر حسب درجه خفیف ،متوسط ،شدید و
خیلی شدید به تربیت  5۱/۱درصد 38/8 ،درصد5/۱ ،
درصد 0/6 ،درصد برآورد کردند( .)1احتمال می رود
دلیل ناهم خوانی این مطالعه با پژوهش حاضر ،موقعیت
جغرافیایی و آب و هوایی و عدم مصرف مواد توسط
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در مقایسه با
پژوهش حاضر باشد .جعفرنژاد و همکاران( )۱013در
مطالعه دیگر که بر روی دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی مشهد انجام شد نشان دادند  36/9درصد دارای
عالئم خفیف 36/9 ،درصد متوسط 15/4 ،درصد شدید
و  10/8درصد خیلی شدید هستند( .)۱1دلیل ناهم
سویی احتماالً می تواند عوامل فرهنگی ،اجتماعی،
روانی ،موقعیت جغرافیایی ،سطح سالمتی و ...باشد.
عسلی و همکاران( )۱015در مطالعه خود بر روی
کارمندان مراکز بهداشتی درمانی نشان دادند که ۱7/5
درصد دارای عالئم خفیف 56 ،درصد متوسط و 9/9
درصد شدید و  5/4درصد خیلی شدید می باشند(.)۱۱
احتماالً دلیل این ناهم سویی و اختالف می تواند تفاوت
در سبک زندگی ،عدم مصرف مواد ،الگوی غذایی باشد.
بخشانی و همکاران( )۱01۱در مطالعه خود گزارش
کردند که  83درصد از دانش آموزان دختر مبتال به
 PMSبودند که از ایـــن میـــان  57درصد آن ها
مالک های  DSM-IVبرای  PMDDرا نیز شــامل
می شدند .هم چنین در  ۱8/۱درصد از مبتالیان به
 PMSو  ۱6/8درصد مبتالیان به  PMDDشدت
عالئم به گونه ای بود که باعث ایجاد اختالل در
عملکرد(سازگاری) آن ها می شد( .)۱3احتماالً دلیل
ناهم ســویی این یافته ها با یافته های مطالعه حاضر
می تواند ،سن ،سطح تحصیالت ،عدم مصرف مواد
موقعیت اجتماعی ،فشارهای روانی و میزان خونریزی در
دانش آموزان در مقایسه با زنان معتاد باشد .نتایج
بررسی های بخشنده نصرت و همکاران نشان داد که از
میان دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه گلستان57/4 ،
درصد مبتال به  PMSو  ۱۱/8درصد مبتال به PMDD
بودند( .)۱دالیل احتمالی این ناهم خوانی می تواند
عواملی از قبیل وضعیت تاهل دانشجویان ،سن،
موقعیت جغرافیایی ،اجتماعی و فرهنگی باشد.
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عوامل مختلفی می توانند بر میزان شیوع سندروم
پیش از قاعدگی اثرگذار باشند که می توان به سن،
مصرف سیگار ،الکل ،الگوی غذایی ،عادات ورزشی،
وضعیت تاهل ،ژنتیک ،وعده های غذایی در روز ،مدت
خونریزی قاعدگی ،سطح تحصیالت و فشارهای روانی
اشاره کرد(.)1
بررسی رابطه بین متغیرهای سندروم پیش قاعدگی
با متغیرهای کیفیت خواب نشان می دهد که بین نمره
کلی کیفیت خواب با نمره کل سندروم پیش قاعدگی و
متـــغیرهای عــالئم روحی و تاثیر بر زندگی رابطه
معنی داری وجود دارد .هم چنین بین اختالل عملکرد
صبحگاهی نمره کل سندروم پیش قاعدگی و متغیرهای
عالئم روحی و تاثیر بر زندگی رابطه معنی داری وجود
دارد؛ و بین تاخیر در به خواب رفتن با متغیر تاثیر بر
زندگی و بین کیفیت ذهنی خواب با متغیر تاثیر بر
زندگی رابطه معنی داری وجود دارد .در صورتی که بین
متغیرهای دیگر کیفیت خواب با متغیرهای سندروم
پیش قاعــدگی رابطـــه معنـــی داری مشاهده نشد.
مطالعه ای مستقیم در زمینه رابطه سندرم پیش از
قاعدگی و کیفیت خواب وجود ندارد که بتوان با مطالعه
حاضر مقایسه نمود.
از محدودیت های پژوهش حاضر وضعیت روحی
روانی واحـــدهای مـــورد پژوهــش در حین تکمیل
پرسش نامه و در دسترس نبودن تعداد کافی زنان معتاد
سرپرستـــی شده در این کـــمـــپ ها و عدم وجود
پژوهش هایی در زمینه ارتباط سندروم پیش از قاعدگی
و کیفیت خواب و عدم پاسخگویی شش نفر از زنان
معتاد به دلیل برنامه سم زدایی اشاره کرد .به دلیل در
دســـترس نبــودن تمام زنان معتاد شهر شیراز ،از
نمونه گیری تصادفی جهت انتخاب زنان معتاد استفاده
گردید .جهت کنترل وضعیت روحی روانی زنان معتاد،
پرسش نامه ها را در بازه زمانی یکسان توزیع نمودیم؛
که این بازه زمانی شامل صبح و در ساعات میانی صبح
توزیع و جمع آوری گردید .میزان شیوع و شدت سندرم
پیش از قاعدگی از عوامل مهم و موثر بر کیفیت خواب
زنان معتاد به شمار می رود .عدم توجه به این مسائل
مشکالت جدی دیگری را در زنان به وجود میآورد.
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مقاله حاضـــر برگــــرفته از طـــرح پژوهشی
JU-1395/114 مصوب دانــشگاه جــــهرم با کد
 بدین وسیله نویـــسندگان مقاله مراتب.هســـت
تقدیر و تشکر خود از معاونت پژوهـــشی دانشگاه
جهرم و هم چنیـــن تمام آزمــــودنی های محتـــرم
که در انجام تحــــقیق محــــققـــین را همراهی
. اعـــالم می دارند،نـــموده اند
 نویـــســــندگـــان:تـــعارض مــــنافــــــع
مـــــقاله هــــیچ گــونه تعارض منافعی را اعالم
.نکردند

 اختالل در،زنان را مستعد آسیب های جدی اجتماعی
 به خطر افتادن سالمت جسمانی و،عملکرد روزانه
.بهداشت روانی و دیگر مسائل مربوط به زنان می شود
به طور خالصه یافته ها نشان داد که متغیرهای مختلف
کیفیت خواب و سندروم پیش قاعدگی در زنان معتاد
 می توانند بر،سرپرستی شده در مراکز ترک اعتیاد
یکدیگر اثرگذار و در برخی متغیرها رابطه معناداری
 هم چنین می توان با باال بردن سطح.داشته باشند
کیفیت خواب این واحدها بر میزان بهبود سالمت روان
و برخی از متغیرهای سندروم پیش قاعدگی موثر واقع
.شد
سپاسگزاری

:کد اخالق مقاله
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Abstract
Introduction: Premenstrual syndrome is one
of the most common female problems and
causes changes such as functional disorders
in women. Low quality sleep can affect
every aspect of life. The aim of the present
study was to investigate the relationship
between the premenstrual syndrome with
sleep quality in women sponsored by the
drug addiction treatment centers in Shiraz
in 2017.

the premenstrual syndrome were mild in
19.69%, moderate in 46.96%, and severe in
33.33% of the women. There are significant
relationships between the total score of
sleep quality, the total score of
premenstrual syndrome (P = 0.04), and
psychological symptoms (P = 0.03) and
impact on life (P = 0.02) variables. Also,
there were significant relationships between
dysfunction in the morning, the total score
of premenstrual syndrome (P = 0.003), and
psychological symptoms (P = 0.02) and
impact on life (P = 0.01) variables.
Ethics code: IR.MIAU.REC.1395.112

Materials & Methods: This descriptive
study was carried out on 70 women
sponsored by the drug addiction treatment
centers in Shiraz in 2017. After completing
the consent form, participants completed
the premenstrual syndrome and the
Petersburg sleep quality questionnaires. The
data were analyzed using the Spearman
correlation coefficient and the results were
considered statistically significant at
P≤0.05.

Discussion & Conclusions: Based on our
findings, we can say that there is a
significant relationship between sleep
quality and premenstrual syndrome in
women sponsored by the drug addiction
treatment centers in Shiraz.
Keywords: Premenstrual syndrome, Sleep
quality, Addicted women, Addiction
treatment centers

Findings: The results showed that 53.03%
had good sleep quality and 47.70% had
undesirable sleep quality. The symptoms of
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