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A b s t r a c t
Background & Aim: Premenstrual syndrome (PMS) is defined as a set of 
physical and psychological symptoms occurring during the luteal phase of 
the menstrual cycle. This study aimed to compare the effectiveness of group 
cognitive behavioral therapy and group cognitive hypnotism on decreased 
depression among female students with PMS.
Materials and Methods: This clinical trial was conducted on female stu-
dents of Rasht, Iran in 2017. In total, 30 students with PMS were selected 
by random sampling and randomly divided into three groups, including two 
experimental groups and one control group. While eight sessions of cogni-
tive behavioral therapy and hypnosis cognitive therapy were held for the 
first and second groups, respectively, the third group received no treatment. 
Data were collected using an eight-item researcher-made PMS question-
naire and Beck Depression Inventory in two pretest and posttest stages. In 
addition, data analysis was carried out using the covariance analysis and 
Lamtriks post hoc.
Results: In this study, both therapy methods were effective in reducing 
depression among women with PMS (P<0/001). However, hypnosis had a 
greater impact on PMS, compared to the other method, showing a signifi-
cant difference in this regard (P=0.002).
Conclusion: According to the results of the study, the psychological thera-
pies affected PMS among the subjects. It is recommended that these meth-
ods be applied more than pharmaceutical methods due to their fewer com-
plications.
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 مقایسه اثربخشی درمان گروهی شناختی رفتاری با هیپنوتیزم شناختی بر کاهش افسردگی
دانشجویان مبتال به سندرم پیش از قاعدگی

لیال مقتدر*1، صدیقه پاک سرشت2

1. استادیار، گروه روان شناسی،دانشگاه آزاد اسالمی  واحد رشت، رشت، ایران.

2. دانشیار، گروه مامایی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران..

چکیده: 

زمینه و هدف: سندرم پیش از قاعدگی مجموعه ای از عالئم جسمی  و روانی است که درفازلوتئال 
شناختی  گروهی  درمان  اثربخشی  مقایسه  منظور  به  مطالعه حاضر  می دهد.  روی  قاعدگی  سیکل 
رفتاری با هیپنوتیزم شناختی گروهی بر کاهش افسردگی دانشجویان دختر مبتال به سندرم پیش از 

قاعدگی انجام شد.

بالینی و در بین دانشجویان دانشگاه آزاد شهر رشت  روش بررسی: پژوهش به شیوه کارآزمایی 
در سال 1397 انجام گرفت. با نمونه گیری تصادفی تعداد 30 نفر از دانشجویان با سندرم پیش از 
قاعدگی انتخاب و به طور تصادفی بین 3 گروه شامل دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم 
شدند. دو گروه اول به ترتیب 8 جلسه درمان شناختی رفتاری و درمان شناختی هیپنوتیزم دریافت 
نموده و گروه سوم درمانی نگرفت. پرسشنامه محقق ساخته جمعیت شناختی 8 سوالی سندرم پیش 
از قاعدگی و پرسشنامه افسردگی بک در مراحل پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. به منظور 

تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی المتریکس استفاده شد.

کاهش  بر  شناختی  هیپنوتیزم  و  رفتاری  شناختی  درمان  دو  هر  داد  نشان  آماری  نتایج  یافته ها:  
افسردگی این سندرم مؤثر بوده (P <0.001) به عالوه تفاوت معنی داری بین این دو وجود دارد 
و هیپنوتیزم بیشتر از درمان شناختی بر افسردگی دانشجویان دختر مبتال به سندرم پیش از قاعدگی 

.)P=0/002(اثر داشته است

نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر مؤثر بودن درمان های روان شناختی در درمان سندرم پیش 
از قاعدگی بوده و با توجه به عوارض کمتر این درمان ها، توصیه به استفاده بیشتراز این نوع 

درمان ها در مقایسه با درمان های دارویی می گردد.
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مقدمه:
در طول دوره باروری، تغییرات جسمی و روان شناختی خاصی 
در بسیاری از زنان دیده می شود )1(. امروزه تأمین سالمت زنان به 
عنوان یکی از حقوق مسلم آن ها و یکی از اهداف اصلی جهت 
بنابراین  می شود،  محسوب  جوامع  اقتصادی  و  اجتماعی  توسعه 
توجه به مشکالت و بیماری هایی که سالمت جسمی و روانی زنان 
را تهدید می کند ، از جمله اولویت های بهداشتی می باشد)2(. سندرم 
پیش از قاعدگی ))premenstrual syndrome (PMS)، یکی 
از شایع ترین اختالالت روان تنی در زنان است که کیفیت زندگی 
آنان را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد و موجب افت کارایی 
زنان شاغل و افزایش غیبت از محل کار و تحصیل می شود. علت 
این اختالل ناشناخته است ولی به نظر می رسد ترکیبی از عوامل 
هورمونی، روانی، محیطی و سوء تغذیه باشد )4(. این سندرم 12- 
6 روز قبل از خونریزی ماهانه شروع و تا حداکثر 4 روز پس از 
آغاز خونریزی ادامه می یابد )5(. شایع ترین عالیم روانی این سندرم 
خستگی، اضطراب، تحریک پذیری، احساس تنهایی و افسردگی، 
زودرنجی و بی حوصلگی، عدم تمرکز و نوسانات خلقی است 
)6(. به طور کلی 75تا85 درصد از زنان در سنین باروری برخی از 

عالیم و تغییرات ناشی از این سندرم را دارند )7(. در ایران شیوع 
67/7 تا 62/4 درصد از این اختالل گزارش شده است )8(. 3 تا8 
درصد زنان مبتال به این سندرم عالیم را با شدتی تجربه می کنند 
باعث اختالل شدید کارکرد در حیطه های اجتماعی  که می تواند 
یا شغلی شود )9(. از جمله پیامدهای آن اختالل در امور آموزشی 
است که می تواند به سوء رفتار در محیط های آموزشی و اجتماعی 
و متعاقب آن ضعف در انجام کار و تکالیف درسی، ناخوشی در 
نشان  قبلی  پژوهش های  شود)10(.  منجر  ادرای  و  تحصیلی  مراکز 
داده اند که در صورت همزمان شدن این عارضه با زمان امتحان و 
یا مصاحبه، به طور تقریبی باعث 10تا5 درصد افت نمره می شود 
)11(. در پژوهش میرغفوروند، بر آثار منفی PMS درمان نشده بر 

پیشرفت تحصیلی و کارایی دانشجویان تأکید شده است )12(.
 تاکنون درمان های متنوع و متفاوتی برای این سندرم به کار 
این سندرم شناخته شده  پاتوفیزیولوژی دقیق  رفته است. اگرچه 
نیست و درمان قطعی برای آن وجود ندارد و اغلب از درمان عالمتی 
و دارویی استفاده می شود )14،13(. از جمله درمان های روان شناختی 
به   )Blake(بلک  )15( است  رفتاری  شناختی  درمان  سندرم  این 
 PMS درمان  برای  را  رفتاری  شناختی  درمان  روش  کارگرفتن 
 PMS برای اولین بار توصیه کرد. وی معتقد بود زنانی که مبتال به
هستند، ممکن است وقایع روان شناختی را به روش منفی تفسیر 
این  درمان  در  رفتاری  شناختی  درمان  از روش  استفاده  کنند)16(. 
پیش  تغییرات  با  بیشتر  زنان سازگاری  که  می شود  باعث  سندرم 
)17(. در پژوهش های مختلف نشان داده شد  بیابند  از قاعدگی را 
مشاوره گروهی با افزایش خود آگاهی دختران مبتال به PMS، از 

عالیم این سندرم می کاهد )21- 18(. 
همچنین درمان با هیپنوتیزم از درمان هایی است که در کاهش 
این  از  ناشی  اضطراب  و  افسردگی  به خصوص  سندرم  عالیم 
اختالل به کار می رود )22(. هیپنوتیزم حالتی است که در نتیجه توجه، 
پذیرش و تمرکز ایجاد می شود و شامل سه بخش تجزیه یا انتزاع، 
رفتاری  شناختی  هیپنوتراپی  می باشد)23(.  پذیری  تلقین  و  جذب، 
روان شناختی  آشفتگی های  بیشتر  که  است  استوار  فرض  براین 

افکار  به طوری که  است  هیپنوتیزم  خود  منفی  شکل  یک  معلول 
منفی به طور انتقادی و حتی بدون اطالع آگاهانه پذیرفته می شوند. 
هیپنوتراپی شناختی رفتاری شامل چند روش اساسی به شرح ذیل 

می باشد:
شناختی،  بازسازی  هدایت شده،  تصویرسازی  آرام سازی،   
 .)24( هیپنوتیک  مهارت های  آموزش  و  تدریجی  حساسیت زدایی 
با  روان شناختی  درمان های  مقایسه  روی  معدودی  پژوهش های 
است.  شده  انجام  سندرم  این  در  درمان  بهترین  انتخاب  هدف 
رفتاری  شناختی  درمان  داد  نشان  که  مقتدر  پژوهش  جمله  از 
اضطراب  و  افسردگی  کاهش  بر  یکسانی  اثربخشی  هیپنوتیزم  و 
نتیجه رسید  این  به  پژوهش خود  در  بادله   .)25( دارد  این سندرم 
دارد  سنتی  درمانی هاي  روان  برابر  دو  از  بیش  اثري  هیپنوتیزم، 
در  رفتاری  شناختی  درمان  از  مؤثرتر  را  هیپنوتیزم  شهیدی   .)26(

درمان افسردگی این سندرم یافت )27(. از طرفی حلمی  هیپنوتراپی 
شناختی رفتاری را اثربخش تر از درمان صرف شناختی رفتاری در 
کاهش عالیم سندرم پیش از قاعدگی از جمله اضطراب یافت )28(. 
لزوم استفاده از درمان های غیر دارویی به موازات درمان دارویی 
و  دارویی  وابستگی  ایجاد  عدم  کمتر،  جانبی  عوارض  علت  به 
احتمال عود کمتر بیماری، ضرورت مطالعه فوق را ایجاب می کند. 
به عالوه تا کنون کمتر مطالعه ای به مقایسه دو درمان روان شناختی 
و نتایج آن بر این اختالل پرداخته است. همچنین با توجه به نتایج 
متناقض پژوهش های قبلی و شیوع رو به فزونی این اختالل و با 
بهبود عالیم  در  درمان  ثمربخش ترین  از  استفاده  لزوم  به  عنایت 
این سندرم این پژوهش بر آن است با به کارگیری روش های غیر 
کاهش  در  را  هیپنوتیزم  و  رفتاری  شناختی  درمان های  دارویی، 

افسردگی در این سندرم مقایسه نماید.

روش بررسی: 
از  نفر   30 بر روی  بالینی  کارآزمایی  به صورت  پژوهش  این 
نیمه دوم سال  آزاد اسالمی  واحد رشت در  دانشگاه  دانشجویان 
کلیه  شامل  پژوهش  جامعه  شد.  انجام   1397 اول  نیمه  و   1396
دانشجویان دانشگاه آزاد رشت در نیمسال تحصیلی 96-97 بودند، 
متوالی  سیکل  دو  طی  را  قاعدگی  از  پیش  سندرم  پرسشنامه  که 
تکمیل نموده و از معیارهای تشخیصی این سندرم برخوردار بوده 
پژوهش  در  شرکت  برای  کتبی  به صورت  را  خود  تمایل  در  و 
ثبت  و  اخالقی  اصول  رعایت  جهت  همچنین  کردند.  اعالم 
و  اعالم  آزمودنی ها  به  پژوهش  بودن  محرمانه  بالینی  کارآزمایی 
شوند.  خارج  پژوهش  از  زمانی  هر  در  داشتند  حق  دانشجویان 
به عالوه محققان متعهد شدند نتایج پژوهش را به اطالع آزمودنی ها 
رسانده و پس از اجرای پژوهش گروه کنترل را نیز از درمان های 
استفاده شده بهره مند سازند. معیار های ورود به مطالعه عبارتند از: 
دانشجو بودن در یکی از مقاطع رشته روان شناسی، سن 18 تا 50 
سال، عدم وجود اختالل روانی از جمله افسردگی )با تشخیص 
دارو  و عدم مصرف  در خانواده   PMS و  دانشگاه(  روان شناس 
انجام هیپنوتیزم  برای  اشپیگل منفی  و معیار خروج وجود تست 
نظر رشته و  از  دانشجویان  بود.  معاینه محققین(  )با تشخیص و 
گروه های  در  قاعدگی  از  پیش  سندرم  شدت  و  تحصیلی  مقطع 
آزمایش و کنترل به شیوه تصادفی یک سو کور همتا شدند به این 
پژوهش  در  شرکت  از  نمونه گیری  هنگام  دانشجویان  که  ترتیب 

لیال مقتدر و همکاران. مقایسه اثربخشی درمان گروهی شناختی رفتاری با هیپنوتیزم شناختی بر کاهش
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با تشکیل جلسه توجیهی  از نمونه گیری  اطالعی نداشتند و پس 
در جریان قرار گرفتند. از میان این دانشجویان 30 نفر با بیشترین 
نمره افسردگی پس از تکمیل پرسشنامه افسردگی بک، به صورت 
هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به 3 گروه 10 نفره شامل دو 
گروه آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. علت این تعداد 
سپس   .)29( است  گروهی  درمان  برای  نفر   12 تا   8 وجود  لزوم 
برای گروه اول آزمایشی 8 جلسه درمان گروهی شناختی رفتاری 
با هدف کاهش افسردگی طی دوره ماهیانه انجام شد. گروه دوم 
هیپنوتیزم شناختی در جهت کاهش  نیز 8 جلسه درمان گروهی 
افسردگی دوره ماهیانه دریافت نمودند. گروه سوم به عنوان گروه 

کنترل در انتظار درمان ماندند. 
رئوس مطالب مطرح شده طی مداخله هیپنوتیزم شامل موارد زیر 

بود: 
جسمی  پیامدهای  و  قاعدگی  از  پیش  سندرم  اول  درجلسه 
درمانی  گروه  هدف  همچنین  شد.  تشریح  اختالل  این  روانی   و 
هیپنوتیزم شناختی و تعداد جلسات آن، معرفی اعضاء به یکدیگر 
و بیان انتظارات  آن ها از یکدیگر مطرح شد. همچنین قواعد گروه 
در  گردید.  اجرا  هیپنوتیزمی   تکنیک های  از  تعدادی  و  مشخص 
آگاهانه  تأکید و رضایت  اطالعات  ماندن  بر محرمانه  این جلسه 
به صورت کتبی جهت انتشار نتایج به صورت گزارش پژوهشی 

اخذ شد. 
شناختی  درمان  بر  مبتنی  هیپنوتراپی  توضیح  به  دوم  جلسه 
و  باورها  بیان  هیپنوتیزم،  درباره  نادرست  باورهای  اصالح  و 
ارزش های مطلق توسط اعضاء و توجه به علت مشکل سازی این 
از طریق تصویر سازی ذهنی هدایت شده  باورها، تمرین آرامش 
و تلقین هیپنوتیزمی  اختصاص یافت. طی جلسه سوم تأثیر تفکر 
غیر منطقی روی آشفتگی هیجانی، به همراه تلقینات مربوطه در 
حالت خلسه انجام شد. در جلسه چهارم ارتباط افکار، باور، رفتار 
با استفاده از تلقینات مربوطه به  پیامد رفتاری ناشی از باورها  و 
بررسی  به  پنجم  هیپنوتیزمی  تشریح گردید. جلسه  حالت خلسه 
شواهد و معنی ی افکار خودآیند توسط اعضاء گروه، تحلیل کار 
آمد، ایجاد باور جایگزین به همراه تلقینات الزم در حالت خلسه 

هیپنوتیزمی  پرداخته شد.
طی جلسات ششم و هفتم ویژگی های باور جایگزین، تغییر 
ادراکی به همراه تلقینات مربوط در حالت خلسه تمرین و تکالیف 
خانگی گروه مورد ارزیابی قرار گرفت. در جلسه هشتم تقویت 
دادن  پایان  برای  آماده سازی گروه  در حالت خلسه،  مثبت  افکار 
به جلسات در حالت خلسه انجام و مراسم اختتامیه برگزار شد. 
همچنین خالصه پکیج مداخله شناختی رفتاری به شرح زیر بود:

جلسات،  ساختار  درباره  توجیهی(،  )جلسه  اول  جلسه  در   
تعداد جلسات و مدت زمان هر جلسه و چگونگی تکالیف منزل و 
ضرورت آن ها، همچنین هدف از پژوهش و اتیولوژی سندرم پیش 
آموزی  آرامش  دوم  جلسه  گردید.  ارائه  توضیحاتی  قاعدگی  از 
کاربردی، جلسه سوم مهارت حل مسئله، جلسه چهارم آموزش 
خود کنترلی هیجان و رفتار، جلسه پنجم اجتناب از گریز و قبول 
مسئولیت، جلسه ششم ابراز وجود و نه گفتن، جلسه هفتم تفکر 
مثبت و جلسه هشتم خود پاداش دهی و تقویت خود به صورت 
گروهی، با تکنیک های نقش بازی، مرور تکالیف خانگی و استفاده 
از تجربیات سایر اعضاء گروه مورد بررسی قرار گرفته و مداخالت 

پرسشنامه  مجدداً  سپس  شد.  انجام  درمانگران  توسط  اصالحی 
افسردگی بک در اختیار هر 3 گروه قرار گرفت. ابزارهای مورد 
از  این پژوهش شامل پرسشنامه سنجش عالیم پیش  استفاده در 
قاعدگی و پرسشنامه های افسردگی بک بودند. برای اندازه گیری و 
سنجش متغیرهای مختلف از آزمون ها و ابزار های زیر استفاده شد:
1- پرسشنامه محقق ساخته سنجش سندرم پیش از قاعدگی. 2- 

پرسشنامه افسردگی بک.
پرسشنامه سنجش پیش از قاعدگی: . 1

آینده نگر  ثبت  فرم ترجمه نشده  از  استفاده  با  این پرسشنامه 
راهنمای  از  برگرفته  قاعدگی  به  مربوط  عالیم  شدت  و  اهمیت 
بیماری های زنان کیستنر)kistner( )30( که با استفاده از نظرات 6 
تن از اساتید فن مورد تأیید قرار گرفت، تهیه شده و طی دو سیکل 
متوالی توسط دانشجویان تکمیل گردید. همچنین ضرایب پایایی 
طریق  از  فن  اساتید  از  تن  چند  و  محقق  توسط  پرسشنامه  این 
همسانی درونی و بازآزمایی به ترتیب 0/95 و 0/85 به دست آمد. 
در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ پرسشنامه 0/96 به دست آمد. 

2 .Beck Depression In- )پرسشنامه افسردگی بک )
) ventory (BDI

ابزار  استفاده ترین  پر  از  یکی  بک  افسردگی  پرسشنامه 
اندازه گیری اختالالت روانی است. این پرسشنامه یک ابزار چند 
 21 به صورت  کامپیوتری  و  کارتی  فرم های  در  که  است  بعدی 
آیتمی  تدوین شده است که برای نخستین بار در سال 1961 توسط 
بک)Beck( تدوین شد. روایی و اعتبار این پرسشنامه به ترتیب 
در سال های 1971، 1979، 1985، 1986 مورد بررسی قرار گرفت 
و ثابت شد. روایی همزمان با درجه بندی های بالینی برای بیماران 
  =r 72روان پزشکی نشانگر ضرایب همبستگی از متوسط تا باال و
است)30(. همبستگی این آزمون با مقیاس درجه بندی همیلتون برای 
 ،)0/76( زونگ  افسردگی  مقیاس خودسنجی   ،)0/73( افسردگی 
Minnesota Multipha-  )MMPI افسردگی)) مقیاس   و 

sic Personality Inventory( 0/74 به دست آمده است)31(. 
نمره گذاری این آزمون به صورت لیکرت و هر ماده دارای 4 گزینه 
است که بر مبنای 0 تا 3 نمره گذاری می شود و درجات مختلفی از 
افسردگی را از خفیف تا شدید تعیین می کند. حداکثر نمره در این 
پرسشنامه 63 است و حداقل آن صفر است. نمرات بیشتر از 40 
به عنوان افسردگی شدید مورد بررسی قرار گرفتند. آلفای کرونباخ 

پرسشنامه در پژوهش حاضر 0/76 به دست آمد. 
آزمودنی،  گروه  سه  توسط  پرسشنامه ها  نمره گذاری  از  پس 
داده های به  دست آمده با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و 
L Ma- آزمون تعقیبی ، Ancova  استنباطی میانگین آزمون های
SPSS نسخه 21 بررسی  افزار آماری  نرم  از  استفاده  با  trix و 

شدند. سطح معنی داری 0/05 در نظر گرفته شد.

یافته ها:
در  شرکت کننده  دانشجویان  اکثر  می دهد  نشان  جدول1 
با تعداد 18نفر )60 درصد(، متأهل 18  پژوهش، باالی 30 سال 
نفر )60 درصد( و دارای تحصیالت لیسانس 16 نفر)53 درصد( 
بودند. با استفاده از آزمون خی دو، آزمودنی ها در تعداد واحدهای 
پاس کرده، جنسیت و میزان درآمد خانواده همتا شده و تفاوت 

معنی داری نداشتند. 
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جدول 1. مقایسه فراوانی سن ، تحصیالت و تأهل در دو گروه های آزمایش و کنترل

سطحمتغیر
pگروه  کنترل      گروه شناختی رفتاریگروه هیپنوتیزم

فراوانی) درصد(فراوانی) درصد(فراوانی) درصد(

سن
                           

  70/67)70(5)50(6)60(باالی 30
3)30(5)50(4)40(زیر 30

سطح 
تحصیالت

10/54)10(2)20(1)10(فوق دیپلم
4)40(4)40(4)40(لیسانس

3)30(4)40(3)30(فوق لیسانس

2)20(0)0(2)20(دکتری

وضعیت 
تأهل             

0/76 5)50(4)40(3)30(مجرد

5)50(6)60(7)70(متأهل
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L Ma-  جهت استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس به روش
trix مفروضه های آماری شامل همگنی شیب خطوط رگرسیون، 

آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس   ها در سه گروه )جدول 
2( بررسی شد.

جدول 2. آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس افسردگی

fdf1df2Sigمتغیر
1/742270/19افسردگی

 با توجه به نتایج آزمون لون در جدول2، معنی دار نبودن مقدار 
آماره)f)2 ،27( = 1/39 ، ) P=0/27 ؛ برابری واریانس ها متغیر 

وابسته برقرار بوده و اجرای آزمون تحلیل کوواریانس امکان پذیر 
است. که نتایج این آزمون در جدول 3 گزارش شده است. 

جدول 3. آزمون تحلیلی کوواریانس کارآمدی درمان شناختی رفتاری در مقایسه با هیپنوتیزم

منابع تغییرات

مجموع

مجذورات

ss

درجه آزادي

dF

میانگین

مجذورات

MS

Fسطح معني داري
اندازه اثر

ή�

373/222186/619/90/0010/45افسردگی

452/312418/85خطا

 چنانچه در جدول 3 مشاهده می شود، اگرچه درمان شناختی 
بیماران مبتال به  رفتاری و هیپنوتیزم هر دو در کاهش افسردگی 
 ،)P<0/01(مؤثر بوده اند =f)2 ،24( = 9/9 سندرم پیش از قاعدگی

شناختی  درمان  با  مقایسه  در   0/45 اثر  اندازه  با  هیپنوتیزم  ولی 
رفتاری بر کاهش افسردگی این سندرم مؤثرتر شناخته شد.

جدول 4. آزمون المتریکس کارآمدی درمان شناختی رفتاری در مقایسه با هیپنوتیزم

سطح معنی داریFخطای استانداردتفاوت میانگین هاگروه ها
8/262/0316/590/001)هیپنوتیزم - کنترل(

0/652/010/100/001)درمان شناختی - کنترل(
7/622/1312/720/002)هیپنوتیزم-درمان شناختی(
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پس از اجرای آزمون تحلیل کوواریانس جهت بررسی دقیق تر 
مقایسه  شد.  استفاده  المتریکس  تعقیبی  آزمون  اثر،  تفاوت  این 
داد  نشان  افسردگی  بر  هیپنوتیزم  و  رفتاری  شناختی  درمان های 
دو  این  تفاوت  بیانگر  نظرآماری  از   )7/62( میانگین  تفاوت  که 
درمان به شکل معنی دار است)P≥0/002( ، بنابراین می توان نتیجه 
گرفت کارآمدی درمان شناختی رفتاری در مقایسه با هیپنوتیزم بر 
بر  از درمان شناختی  بیشتر  متفاوت است و هیپنوتیزم  افسردگی 
اثر  قاعدگی  از  پیش  به سندرم  مبتال  دانشجویان دختر  افسردگی 

داشته است. جدول )4(
بحث: 

هیپنوتیزم  و  رفتاری  شناختی  درمان های  شد  دیده  چنانچه 
گروهی بر کاهش افسردگی مؤثر بوده و این دو درمان در مقایسه 
با یکدیگر تفاوت معنی داری در کاهش افسردگی زنان با سندرم 
پیش از قاعدگی داشتند؛ البته این تفاوت به سود هیپنوتیزم شناختی 
بود. این نتایج همسو با نتایج مطالعات بادله، شهیدی و حلمی  و 

مغایر با نتایج مقتدر و همکاران بود )25-28(. 
بادله و همکاران دریافتند هیپنوتراپی، اثری بیش از دو برابر 
از روان درمانی های معمولی دارد. با این حال بسیاری از محققین 
و متخصصان بالینی در حال حاضر مشاهده کرده اند که هیپنوتیزم 
زمانی  ویژه  به  می آورد،  به وجود  درمان ها  سایر  با  هم افزایی  اثر 
که با درمان شناختی رفتاری همراه می شود. درمان های مبتنی بر 
هیپنوتیزم، قدرتی مضاعف را در روش های درمان شناختی رفتاری 
بیمار  هیپنوتیزمی ،  حالت  در  انتقادی  تفکر  تعلیق  می کنند.  ارائه 
درمان  متقاعدکننده  گفتگوهای  بتواند  تا  می کند  پذیر تر  تلقین  را 
گروهی  رفتاری  شناختی  هیپنوتراپی  بپذیرد.  را  رفتاری  شناختی 
در مجموع شبیه درمان شناختی رفتاری است و از اصول آن بهره 
از  اثربخش تر  را  هیپنوتیزم  پژوهش خود  در  نیز  می برد. شهیدی 
مقایسه  در  حلمی   عالوه  به   .)26( یافت  رفتاری  شناختی  درمان 
واحدپردازی  رفتاری  شناختی  درمانگری  شیوه ی  دو  اثربخشی 
وهیپنوتراپی شناختی رفتاری در کاهش اضطراب کودکان ایرانی 
رفتاری  شناختی  هیپنوتراپی  روش  که  رسیدند  نتیجه  این  به 
منجر به کاهش بیشتر اضطراب نسبت به درمان شناختی رفتاری 
)28(. حسن وندی  واحد پردازی شد که این تفاوت معنی دار بود 
اثربخشی مشاوره گروهی زن محور بر نشانگان پیش از قاعدگی 
و بهزیستی روان- شناختی دانشجویان را مطالعه و این درمان را 
مؤثر یافت )33(. در پژوهش کریمی  تلفیق رفتار درمانی شناختی و 
مکمل کلسیم و ویتامین D در بهبود مولفه های عالیم این سندرم 
بر  را  گروهی  آموزش  همکاران  و  شبیری  شد)34(.  شناخته  مؤثر 
افسردگی در نشانگان قبل از قاعدگی دانشجویان دختر دانشگاه 
در  نیز  خلتبری  و  شعبانی   .)35( یافتند  مؤثر  همدان  پزشکی  علوم 
پژوهش خود آموزش کاهش استرس را بر بهزیستی روان شناختی 

سندرم پیش از قاعدگی مؤثر یافتند)36(.
در تبیین این نتایج می توان گفت آگاهی از تغییرات شناختی 
در حین دوره هاي ماهیانه و کسب اطالع در جهت امکان کنترل 
زنان  این  در  افسردگی  کاهش  مهم  دالیل  از  فرد،  توسط  آن ها 
می باشد. همچنین تأثیر این راهبردها بر سالمت ذهنی، فرایندهاي 
شناختی از قبیل نگاه متفاوت به جنبه های مختلف یک مسئله را 
ارتقا می بخشد. به عالوه زنان با سندرم پیش از قاعدگی معموال 
می کنند  استفاده  هیجانات  درتنظیم  ناسازگارانه ای  راهبردهای  از 
موجب  درمانی  فرایندهای  هیجانی طی  سواد  افزایش  که   ،)37-40(
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آگاهی از روند فیزیولوژیک قاعدگی و سازگاری بیشتر آنان نسبت 
به پدیده قاعدگی و تغییرات فیزیولوژیک شد. از طرف دیگر یکی 
از مزایاي آموزش گروهی، افزایش روابط اجتماعی است و افراد 
با شرکت در جلسات گروهی آموزش شناختی رفتاري تا حدودي 
نتایج مثبت روابط اجتماعی را تجربه کرده و با شرکت در جلسات 
و استفاده از نظرات و راه حل هاي دیگران دیدگاه هاي وسیع تري 
نسبت به مسائل مطرح شده در گروه پیدا می کنند. از طرفی یکی 
باال جهت  انگیزه  داشتن  افسردگی  درمان  در  موفقیت  عوامل  از 
تغییر و آمادگی براي این تغییر است. از آن جا که طی درمان هاي 
هیپنوتیزمی،  به خصوص هیپنوتیزم شناختی نیز این انگیزه بیش از 
پیش ترغیب شده و با استفاده از تکنیک هاي هیپنوتیزم بیشتر به آن 
پرداخته می شود، بنابراین این روش درمانی در کاهش افسردگی 

مؤثر شناخته می شود. 
انتقال  عصبی،  رشته هاي  برخی  انتهاي  از  میدانیم  چنانچه 
و  سرخوشی  موجب  و  ترشح  اندروفین ها  نظیر  دهنده هایی 
 ،  PMS مورد  در  آمده  عمل  به  مطالعات  طی  می شود.  شعف 
نقش کاهش ترشح آندروفین  را در ایجاد عالئم این بیماري ثابت 
افزایش  درد،  احساس  اصلی  دلیل  آندروفین،  کاهش  است.  شده 
تحریک پذیري و همچنین افسردگی در مبتالیان به PMS است. 
از سوي دیگر، مشخص شده که هیپنوتیزم، باعث افزایش طبیعی 
با  می توان  حتی  می گردد.  عصبی  پایانه هاي  از  آندروفین   ترشح 
آندروفین   ترشح  هیپنوتیزمی،  مناسب  تکنیک هاي  و  تلقینات 
نشانه هاي  عمده  قسمت  ترتیب،  به دین  و  نمود  بیشتر  هم  باز  را 
PMS را کنترل کرد. مکانیسم کاهش عالیم افسردگی با افزایش 
افسردگی  ضد  داروهای  تأثیر  مکانیسم های  از  یکی  اندروفین ها 
بدنی  و  ذهنی  تمامی فرآیندهاي  شد،  بیان  که  همانطور  است)21(. 
متأثر از یک دیگرند. یکی دیگر از دالیل ایجاد یا تشدید نشانه هاي 
PMS اختالل در ارتباط سالم و طبیعی ذهن و بدن است. توسط 
هیپنوتیزم می توان ذهن را براي ارتباطی سالم تر با بدن برنامه ریزي 
نمود و فرد حتی بدون آن که آگاهانه تالش نماید، در اعماق ذهن 

ناخودآگاه خویش، اثرات درمانی را دریافت می نماید. 
 از جمله محدودیت های تحقیق که در کنترل پژوهشگربود، 
بود  دانشجویان  با کالس های  آموزشی  تداخل ساعات دوره های 
عدم  می آورد.  فراهم  را  آزمودنی ها  حواس پرتی  موجبات  که 
فارغ  علت  به  طوالنی تر  زمانی  در  آزمودنی ها  پیگیری  امکان 
التحصیل شدن دانشجویان از محدودیت های پژوهش می باشد. از 
محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر عدم وجود پژوهش های 
مشابه بود که امکان مقایسه را به خصوص در گروه آزمودنی های 
با درمان هیپنوتیزم دشوار می کرد. باالبردن آگاهی زنان از طریق 
این  درباره  آموزشی  کارگاه های  و  پمفلت  بروشور،  توزیع 
سندرم توسط مراکز بهداشت، سازمان بهزیستی و مراکز مشاوره 
دانشجویی توصیه می شود. مقایسه سایر درمان های روان شناختی 
مقایسه  هچنین  و  درمانی  طرح واره  و  فراشناخت  درمان  مانند 
پژوهش های  در  دارویی  درمان های  با  روان شناختی  درمان های 

آینده توصیه می گردد. 
نتیجه گیری:

دانشجویان آینده سازان هر جامعه به شمار می روند. پرداختن 
به مشکالت جسمی و روانی این قشر از جامعه باید در اولویت 
جایگزینی  امروزه  باشد.  کشور  پژوهشی  و  تحقیقاتی  مراکز 
به  دارویی  غیر  درمان های  از  استفاده  و  روان شناختی  درمان های 
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لیال مقتدر و همکاران. مقایسه اثربخشی درمان گروهی شناختی رفتاری با هیپنوتیزم شناختی بر کاهش

 افسردگی دانشجویان مبتال به سندرم پیش از قاعدگی

علت پیامدها و اعتیاد دارویی از اهداف بسیاری از مراکز درمانی 
بیشتر  کارایی  و  پژوهش  این  از  نتایج حاصل  به  توجه  با  است. 
از  جاست  به  رفتاری،  شناختی  درمان  با  مقایسه  در  هیپنوتیزم 
نیز در درمان سندرم  درمان های جدیدتر مثل هیپنوتیزم شناختی 

پیش از قاعدگی استفاده شود. 
کاربرد یافته های پژوهش در بالین

روان شناختی  درمان های  از  استفاده  مثبت  نتایج  به  توجه  با 
بر کاهش عالیم افسردگی سندرم پیش از قاعدگی، روان شناسان 
داروهای  از  استفاده  بدون  یا  و  کنار  در  درمان  این  از  می توانند 

متدوال این سندرم بهره برند. 
تعارض منافع:

 سهم نویسندگان در این مطالعه یکسان است و بین نویسندگان 
هیچ گونه تعارضی در منافع وجود ندارد.

تشکر و قدردانی : 
علوم  دانشگاه  پژوهشی  مصوب  طرح  حاصل  مقاله  این 
کد  با  و   96/11/21 تاریخ  در   96112106 کد  با  گیالن  پزشکی 
بالینی  کارآزمایی  کد  و   IR.GUMS.REC.534 اخالق 
از کلیه  به دین وسیله  IRCT2016090228931N1 می باشد. 
در  شرکت کننده  رشت  اسالمی  واحد  آزاد  دانشگاه  دانشجویان 
پژوهش و حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی گیالن کمال تشکر 

و امتنان را داریم. 
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