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اثربخشی افشای هیجانی بر سندرم پیش از قاعدگی
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 .1دانشیار گروه روانشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
.2
.3

دانشجوی دکترای روانشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
استاد گروه زنان و مامایی ،مرکز تحقیقات سالمت زنان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.

خالصه

تاريخ پذيرش1333/11/2 :

تاريخ دريافت1333/6/13 :

مقدمه :سندرم پیش از قاعدگی شامل تغییرات فیزیکی ،شناختی ،خلقی و رفتاری و یک ی از ش ایع ت رین اخ تالتت
سنین باروری است که باعث اختالل در عملکرد زنان میشود .لذا به کارگیری روش ه ای ک هزین ه و م ؤثر جه ت
تخفیف و یا بهبود عالئ مبتالیان ضرورت دارد .مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخش ی افش ای هیج انی ب ر س ندرم
پیش از قاعدگی انجام شد.
روشکار :مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون  -پس آزمون با گروه آزمایش و گواه می باشد
که در سال  1332بر روی  33دانشجوی دختر ساکن در خوابگاه های شبانه روزی دانشگاه رازی کرمانشاه که مبتال به
سندرم پیش از قاعدگی بودند ،انجام شد .افراد به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند .گروه آزمایش
طی دو هفته 4 ،تا  5جلسه نی ساعته به افشای هیجانی نوشتاری پرداختند و گروه گواه به همین میزان به نوشتن
درباره مسائلی که جنبه عاطفی ک اهمیتی داشتند پرداختند .سپس از اعضای هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد.
تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از آزمون کواریانس انجام شد .میزان  pکمتر از  3/35معنادار در نظر گرفته شد.
يافتهها :بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کواریانس ،افشای هیجانی نوشتاری باعث کاهش معنادار در نمره کل سندرم
پیش از قاعدگی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در پس آزمون شد (.)p<3/333
نتیجهگیری :افشای هیجانی در کاهش عالئ سندرم پیش از قاعدگی مؤثر است.
کلمات کلیدی :افشای هیجانی ،درمان مکمل ،سندرم پیش از قاعدگی
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مقدمه
سندرم پیش از قاعدگی شامل تغییرات فیزیکی،
شناختی ،خلقی و رفتاری است که به صورت دوره ای
در فاز لوتئال سیکل قاعدگی رخ می دهد ( .)1-3این
عالئ با شروع خونریزی قاعدگی و یا پس از آن به
تدریج از بین می روند و یک دوره بدون عالمت آغاز
می شود ( .)5 ،4این سندرم یکی از بحث برانگیزترین
موضوعات در مورد زنان است ( .)6سندرم پیش از
قاعدگی ،یکی از شایع ترین اختالتت سنین باروری
است که به درجات مختلف در  55-33درصد از زنان
در سنین باروری مشاهده می شود ( .)7-3مطالعات
انجام شده در کشورهای مختلف ،حکایت از جهانی
بودن این مشکل دارد ( .)13اگرچه سندرم پیش از
قاعدگی عارضه ای جدی است ،ولی تاکنون متناسب با
اهمیت ویژه آن ،به این موضوع پرداخته نشده است
( .)11این نشانگان که شامل تغییرات و اختالل در
حالت های خلقی یا عاطفی زنان است ،از اهمیت ویژه
ای برخوردار است ،زیرا حالت های خلقی ،نقش اساسی
در تعیین راه و روش زندگی ایفا می کنند ( .)12اکثر
زنان  7تا  13روز قبل از قاعدگی ،ناراحتی هایی را
تجربه می کنند .زنان مبتال در دوران پیش از قاعدگی،
بیشتر از مواقع دیگر از حضور در محل کار خودداری
می کنند ،گاهی مصدوم و نیازمند بستری در
بیمارستان می شوند ،ناراحتی های روانی پیدا می کنند
و حتی ممکن است اقدام به خودکشی کنند .این افراد
اگر در این روزها ناگزیر به شرکت در جلسه امتحان یا
مصاحبه کاری باشند ،نمره کسب شده توسط آن ها به
طور میانگین  %13کاهش می یابد ( .)13علت سندرم
پیش از قاعدگی ناشناخته باقی مانده و یافته ها حاکی
از چند عاملی بودن علت آن است (14و  .)15عوامل
متعددی مانند نوسانات هورمونی استروژن و پروژسترون،
اختالتت نورواندوکرینی و تنوع گیرنده های استروژن،
سنتز پروستاگالندین ها و عوامل محیطی نظیر الکل و
استرس در سبب شناسی آن دخیل هستند ( .)16یکی
از نخستین و قدیمی ترین فرضیه های مربوط به
موضوع سندرم پیش از قاعدگی و عوارض ناشی از آن
احتماتً به یونان باستان باز می گردد ،زیرا نخستین
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تعریف با عنوان رفتارهای طوفانی پیش از قاعدگی به
بقراط نسبت داده می شود ( .)17در رابطه با سندرم
پیش از قاعدگی ،هیچ درمان واحدی که به طور جهانی
پذیرفته شده باشد ،وجود ندارد اما با این حال افراد
مبتال به این عارضه می توانند با کنترل کردن نشانه
های سندرم پیش از قاعدگی ،از بروز بسیاری از
مشکالت در زندگی خود جلوگیری کنند و توان و
کارایی خود را افزایش دهند .مطالعات انجام شده
اثربخشی برخی مداخالت درمانی مانند تغییر سبک
زندگی ،آموزش های شناختی و شناختی رفتاری،
مدیریت استرس ،ماساژ ،بازتاب درمانی ،یوگا ،ورزش،
ریلکسیشن ،درمان های گیاهی ،رایحه درمانی ،مصرف
ویتامین ها و دارو درمانی را در درمان سندرم پیش از
قاعدگی نشان داده اند (.)15
قدمت مطالعه درباره هیجان ها به بررسی های علمی
داروین در دهه  1573بر می گردد ( .)13بیان هیجان
 4عملکرد اصلی دارد :نظ دهی به برانگیختگی ،درک
خود ،ارتقاء مهارت های مقابله ای و بهبود روابط بین
فردی ( .)23در منابع مختلف از افشای هیجانی
نوشتاری با عنوان پارادای نوشتن یاد می شود (-24
 .)21مفهوم افشای هیجانی برای اولین بار تحت عنوان
"پاتیش روانی" در نوشته های ارسطو مطرح شد .وی
باور داشت که یکی از بهترین روش ها برای تسکین
آتم ،برانگیختن هیجان ها از طریق صحنه های نمایشی
است ( .)26 ،25افشای هیجانی را برای نخستین بار پنه
بیکر در سال  1353آزمایش کرد ( .)27افشای هیجانی
به دو صورت گفتاری و نوشتاری انجام می شود و در
واقع به این معنی است که یک فرد ،عمیق ترین تجارب
هیجانی خود را به صورت گفتاری یا نوشتاری برای
دیگران یا خود بیان کند ( .)25 ،24دو نظریه اصلی
درباره چگونگی تأثیر این روش ،مطرح شده است.
اولین نظریه ،نظریه بازداری است که نقش بازداری
هیجان ها را در اشغال ظرفیت های فیزیولوژیکی -
روانی و تأثیر ضد بازدارندگی افشا مطرح می کند .به
لحاظ نظری ،افشای هیجانی با شکستن فرآیند بازداری،
باعث کاهش استرس و از این طریق باعث کاهش
مشکالت جسمانی و روانی می شود .نظریه دوم ،نظریه

 دکتر جهانگیر کرمی و همكاران

اینکه سندرم پیش از قاعدگی دارای بُعد عاطفی و
هیجانی نیز هست و در روزهای پیش از قاعدگی،
مبتالیان را دچار نوسانات و تنش های خلقی می سازد،
و با توجه به تأثیر افشای هیجانی بر بهبود خلق ،به نظر
می رسد افشای هیجانی بتواند از اثرات مخرب عاطفی و
روانی سندرم پیش از قاعدگی به کاهد .در مطالعات
متعددی اثربخشی افشای هیجانی نشان داده شده است
اما هیچ پیشینه ای در زمینه بررسی اثربخشی این
روش بر سندرم پیش از قاعدگی وجود ندارد؛ لذا با
توجه به سهولت به کارگیری این روش و بی هزینه
بودن آن و از سوی دیگر با توجه به شیوع باتی سندرم
پیش از قاعدگی و اثرات مخرب آن بر زندگی مبتالیان
و عوارض و هزینه های ناشی از دارو درمانی و روش
های درمانی مرسوم ،مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر
افشای هیجانی بر کاهش عالئ سندرم پیش از قاعدگی
انجام شد.

تغییرات شناختی است که بر اساس آن ،ابراز هیجان ها
و احساسات در قالب کلمات ،باعث بازنگری در رویدادها
و تجارب هیجانی شده و شیوه های سازماندهی و
بازجذب آن ها را تغییر می دهد ( .)27 ،22طی چند
سال اخیر مطالعات متعددی در مورد نقش افشای
هیجانی در افزایش سالمت و کاهش مشکالت جسمی
انجام شده است ( .)23مطالعات مختلف نشان داده اند
که فرآیند افشای هیجانی درباره تجربیات عاطفی و
هیجان ها با نفوذ بر خود ،باعث تقویت فرد برای کاهش
خلق منفی ،کاهش بازداری ،احساس کنترل شخصی و
انتخاب رفتارهای سازش یافته می شود .افشای
هیجانی ،فرآیند بازداری را در ه شکسته و فرد را در
مقابل هیجان ها و احساسات منفی عمیقی قرار می
دهد ،که برای وی دردناک و ناراحت کننده بوده اند.
افشای این هیجانات به دلیل احیاء خاطرات منفی ،در
کوتاه مدت خلق فرد را تحت تأثیر قرار می دهد ،ولی
در بلند مدت باعث باز جذب این تجارب به عنوان یک
تجربه عادی در نظام شناختی شده و احساسات مثبت،
جایگزین هیجان های منفی می شود .در مجموع یافته
های پژوهشی مربوط به پیامدهای مثبت افشای
هیجانی نشان داده اند که افشای هیجانی را می توان به
عنوان یکی از سبک های مقابله ای سازش یافته به
افراد آموزش داد (.)33
لی پور و همکار ( )2332در بررسی تأثیر افشای
هیجانی بر ارتباط افکار مزاح و افسردگی به این نتیجه
رسیدند که افشای هیجانی نوشتاری ،تأثیر افکار مزاح
بر روی عالئ افسردگی را تعدیل کرده و از این طریق
باعث کاهش عالئ افسردگی می شود ( .)31در مطالعه
استرلینگ و همکاران ( )1334در پایان جلسات افشا،
هر دو گروه افشای هیجانی گفتاری و نوشتاری در
مقایسه با گروه کنترل ،عملکرد ایمنی بهتری را نشان
دادند ،ولی گروه افشای کالمی نتایج نسبتاً بهتری
داشتند .در مجموع نتایج مطالعات حاکی از آن است که
اشکال مختلف افشای هیجانی ،تأثیرات قابل توجهی بر
سالمت جسمانی ،روانی و عملکرد عمومی دارد (،23
 .)33 ،32برخی مطالعات نیز تأثیر افشای هیجانی بر
کاهش اضطراب را نشان دادند ( .)32 ،26با توجه به

روش کار
مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی و از نوع پیش
آزمون  -پس آزمون با گروه آزمایش و گواه می باشد
که در سال  1331-1332بر روی  33دانشجوی دختر
ساکن در خوابگاه های شبانه روزی دانشگاه رازی
کرمانشاه که مبتال به سندرم پیش از قاعدگی بودند،
انجام شد.
فرم ثبت روزانه شدت عالئ  .این فرم توسط اندیکات،
نی و هریسون ( )2335و با هدف کمک به متخصصان
بالینی جهت ارزیابی مالک های چهارمین چاپ
راهنمای تشخیصی و آماری انجمن روانپزشکی آمریکا
برای اختالل مالل پیش از قاعدگی و سندرم پیش از
قاعدگی و همچنین ارزیابی شدت عالئ در مراحل
مختلف چرخه قاعدگی ساخته شده است .با توجه به
اینکه یکی از مالک های اختالل مالل پیش از قاعدگی
و سندرم پیش از قاعدگی ،داشتن این عالئ به مدت 2
ماه پی در پی می باشد ،بنابراین آزمودنی ها باید به
مدت  2ماه متوالی این فرم را تکمیل می کردند .در این
فرم 11 ،عالمت جسمانی و روان شناختی در  21ماده
مجزا مطرح شده است 3 .ماده نیز انواع خاص اختالل
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در عملکرد را توصیف می کند که به وسیله این عالئ
ایجاد شده اند .این  3ماده جهت تشخیص اختالل مالل
پیش از قاعدگی به کار می روند و در تشخیص سندرم
پیش از قاعدگی کاربردی ندارند .بنابراین این  3ماده در
تحلیل آماری استفاده نمی شوند .هر یک از ماده های
این فرم بر روی یک طیف  6درجه ای لیکرت به صورت
(=1اصالً تا =6خیلی شدید) درجه بندی می شود (.)34
اندیکات و همکاران ( )2335پایایی این پرسشنامه را به
روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) محاسبه کرده و
آلفای کرونباخ نمره کلی را در دو فاز لوتئال و فولیکوتر
 3/36و  3/36و  3/33و  3/35در طی دو سیکل متوالی
به دست آمد .اندیکات و همکاران ( )2335برای تعیین
روایی این فرم از مقیاس سازگاری اجتماعی ،پرسشنامه
کیفیت رضایت و لذت از زندگی و مقیاس درجه بندی
افسردگی همیلتون استفاده کردند؛ که همبستگی نمره
کل این پرسشنامه با نمره کل مقیاس درجه بندی
افسردگی همیلتون  ،3/35با نمره کل مقیاس های
سازگاری اجتماعی  -3/45و با نمره کل پرسشنامه
کیفیت رضایت و لذت از زندگی  -3/44گزارش شد
(.)35
در این مطالعه روش نمونه گیری به این صورت بود که
یکی از خوابگاه های دانشجویی دخترانه دانشگاه رازی
کرمانشاه به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شد
(لیست خوابگاه های موجود تهیه شد و از بین آن ها
یک خوابگاه انتخاب و سپس از بین بلوک های خوابگاه
مورد نظر ،یک بلوک به طور تصادفی انتخاب شد) و
پرسشنامه سندرم پیش از قاعدگی در بین دانشجویان
توزیع و طریقه ثبت عالئ به صورت روزانه به آنان
آموزش داده شد .پس از گذشت  2سیکل پی درپی،
پرسشنامه ها جمع آوری و نمره گذاری شد .سپس
معیارهای ورود و خروج در بین کسانی که واجد مالک
های سندرم پیش از قاعدگی بودند ،بررسی شد و 33
نفر به صورت داوطلب انتخاب و به صورت تصادفی ساده
در دو گروه  15نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند.
معیارهای ورود به مطالعه برای دانشجویان شامل:
گذشتن حداقل یک ترم از ثبت نام در دانشگاه ،تمایل

يافته ها
میانگین و انحراف معیار نمره های پس آزمون دو گروه
آزمایش و گواه در جدول  1نشان داده شده است.
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جهت شرکت در مطالعه ،عدم ابتالء به بیماری های
روانی مزمن و سوء مصرف دارو و الکل طی  2سال
گذشته ،عدم تجربه سوگ ،برخوردار نبودن از درمان
های دارویی و روان شناختی دیگر برای سندرم پیش از
قاعدگی عدم ابتالء به بیماری های دستگاه تناسلی ،ک
خونی شدید و ک کاری تیروئید ،اقامت در خوابگاه
دانشجویی ،عدم بارداری و دارا بودن مالک های سندرم
پیش از قاعدگی بر اساس پرسشنامه سنجش شدت
عالئ سندرم پیش از قاعدگی بود .معیارهای خروج از
مطالعه شامل :سیکل های قاعدگی نامنظ و افشای
هیجانی نوشتاری کمتر از  3بار طی یک هفته بود .پس
از جایگزینی تصادفی افراد در دو گروه افشای هیجانی و
گواه ،از اعضای گروه افشای هیجانی خواسته شد که
طی چهار هفته 4 ،تا  5جلسه نی ساعته را به صورت
انفرادی و به صورت نوشتاری در محیطی خلوت و
مناسب ،بر اساس دستورالعمل افشای هیجانی که
توسط آزمونگر به صورت مفصل توضیح داده شده بود،
در مورد خاطرات ناخوشایند هیجانی خود شروع به
نوشتن کنند .از اعضاء گروه گواه نیز خواسته شد که در
طول این  2هفته ،به نوشتن درباره موضوعات معمولی
مانند برنامه های روزمره بپردازند .پس از گذشت 2
هفته پس آزمون به عمل آمد؛ به این صورت که اعضاء
هر دو گروه ( 12نفر در گروه آزمایش و  14نفر در گروه
گواه) مجدداً با پرسشنامه سندرم پیش از قاعدگی مورد
سنجش قرار گرفتند و نمره های پیش آزمون و پس
آزمون هر دو گروه از طریق آزمون کواریانس مورد
سنجش قرار گرفت .پس از اتمام پژوهش ،با توجه به
مالحظات اخالقی ،دستورالعمل افشای هیجانی به
اعضاء گروه کنترل نیز آموزش داده شد.
تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از آزمون کواریانس
انجام شد .میزان  pکمتر از  3/35معنادار در نظر گرفته
شد.

جدول  -1میانگین و انحراف معیار دو گروه آزمايش و گواه قبل و پس از مداخله
میانگین شدت عالئ سندرم قبل و بعد از مداخله

 دکتر جهانگیر کرمی و همكاران

قبل از مداخله

بعد از مداخله

آزمایش

73/35 ±1/57

73/53 ±3/54

شاهد

73/41 ±2/31

73/33 ±1/53

گروه

افسردگی و ظرفیت حافظه فعال در دانشجویان دانشگاه
تربیت معل تهران که به افسردگی شدید مب تال بودن د،
پرداختند ،اعضاء گروه آزمایش احساسات بسیار منفی را
در طی دو جلسه اول آزمایش گزارش کردند .ب روز ای ن
وضعیت به ماهی ت ب ازداری زداین ده افش ای هیج انی
برمیگردد .افشای هیج انی ،فرآین د ب ازداری را در ه
شکسته و یکباره فرد را در مقابل هیجان ها و احساسات
منفی عمیقی ق رار م یده د ک ه ب رای وی دردن اک و
ناراحت کننده بوده اند .افشای این هیجان ها ب ه دلی ل
احیاء خاطرات منفی ،در کوتاه مدت خلق ف رد را تح ت
تأثیر قرار میدهد ولی در بلند مدت ،باعث بازجذب این
تجارب به عنوان یک تجرب ه ع ادی در نظ ام ش ناختی
شده و احساسات مثبت ج ایگزین هیج انه ای منف ی
میشود .نتایج بسیاری از مطالعات ،افشای هیجانی را ب ه
عنوان یکی از سبکهای مقابله ای سازش یافته که م ی
توان به افراد آموزش داد ،نشان داده اند (.)31 ،33 ،21
مطالعات متعددی نیز کاربرد مؤثر افشای هیج انی را در
درمان بسیاری از اختالتت روان -تن ی نش ان داده ان د
(.)33 ،25 ،27 ،26 ،13
تاکنون مطالعه ای در زمینه اثربخشی افش ای هیج انی
بر کاهش عالئ سندرم پ یش از قاع دگی انج ام نش ده
است ،ام ا در مطالع ات مختل ف ،اثربخش ی بس یاری از
روشه ای دیگ ر از جمل ه آم وزشه ای ش ناختی و
شناختی  -رفتاری ،تغیی ر س بک زن دگی ،ورزشه ای
هوازی ،ماساژ درمانی ،ریلکسشن ،درمانهای داروی ی و
گیاهی ،رایحه درمانی ،یوگ ا ،بازت اب درم انی ،م دیریت
استرس و  ...بر درمان یا کاهش عالئ س ندرم پ یش از
قاعدگی نشان داده شده است (.)25 ،15 ،17 ،7 ،3

بر اساس ج دول  ،1می انگین و انح راف معی ار س ندرم
پیش از قاعدگی قبل از مداخله ،در گروه آزمایش و گواه
ب ه ترتی ب  73/35±1/57و  73/41±2/31و پ س از
مداخل ه  73/53±3/54و  73/33±1/53ب ود ک ه ای ن
تفاوت از لحاظ آماری معنی دار بود.

بحث
مطالعه حاضر ک ه ب ا ه دف بررس ی اثربخش ی افش ای
هیجانی بر کاهش عالئ سندرم پیش از قاعدگی انج ام
شد ،نشان داد ک ه افش ای هیج انی ب ر ک اهش عالئ
سندرم پیش از قاعدگی مؤثر است.
با توجه به اینکه در مطالعه حاضر تفاوت نت ایج افش ای
نوشتاری هیج انی عمی ق و افش ای نوش تاری هیج انی
سطحی نیز مورد توجه بود ،از اعضاء گروه گواه خواسته
شد تا درباره برنامههای عادی و روزمره خود به نوش تن
بپردازند .فرض بر این بود که نوشتن ع ادی نم یتوان د
تفاوت معنیداری در عالئ بالینی گروه گواه ایجاد کند.
نتایج مطالعه مبنی بر تفاوت معنادار دو گ روه در نت ایج
افشای هیجانی ،این فرض را تأیید می کند .ای ن یافت ه
ها مبانی نظری و نتایج مطالعات قبلی را تأیید می کن د
( .)25 ،27 ،26 ،22بنابراین میتوان چن ین گف ت ک ه
اثربخشی افشای هیجانی ،ارتباط تنگاتنگی ب ا عم ق آن
دارد؛ به این معنا که هر چه فرآیند افشا عمیقتر صورت
گیرد ،اثرات مثبت افشا بیشتر می شود .دلیل اث ربخش
بودن افشای عمیق بر اساس نظریه ب ازداری و تغیی رات
شناختی را میت وان اینگون ه تبی ین ک رد ک ه افش ای
هیج انی عمی ق ،اوتً باع ث روی ارویی ف رد ب ا تج ارب
هیجانی خود و لمس واقعی هیجانها و احساس ات م ی
ش ود و ثانی اً موج ب ب ازنگری در روی دادها و تج ارب
هیجانی شده و شیوههای سازماندهی و بازجذب آن ه ا
را تغیی ر م یده د .در مطالع ه رمض انی و همک اران
( )2337که به بررس ی اثربخش ی افش ای هیج انی ب ر

نتیجه گیری
سندرم پیش از قاعدگی دارای ابعاد جس می ،ش ناختی،
عاطفی و روانی است و ض ریب ت أثیر ک روش افش ای
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 انجام مطالعات بیشتر به ویژه مطالع اتی ک ه ب ه.گرفت
بررسی اثربخشی افشای هیجانی گفتاری نیز بر س ندرم
. پیشنهاد می شود،پیش از قاعدگی بپردازد

 زیرا ای ن روش، منطقی به نظر می رسد،هیجانی بر آن
فقط بر ابعاد عاطفی و روانی س ندرم پ یش از قاع دگی
تأثیر گذاشته و بر نشانه های جسمانی سندرم بی ت أثیر
 با این حال نت ایج مطالع ه حاض ر نش ان داد ک ه.است
افشای هیجانی بر کاهش عالئ سندرم پیش از قاعدگی
اثربخش است و به طور کلی افشای هیجانی نوشتاری را
،میتوان در مجموع به عنوان یکی از روش ه ای س اده
 ک هزینه و مؤثر در رویارویی و مقابله با عالئ،سازنده
آزارنده و فرس اینده س ندرم پ یش از قاع دگی در نظ ر

تشكر و قدردانی
بدین وسیله از دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه های
شبانه روزی دانشگاه رازی کرمانشاه که در این طرح ما
. صمیمانه تشکر و قدردانی می گردد،را یاری کردند
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