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ویی  تأثیر استرس ناشی از شیوع ویروس کرونا بر سندروم پیش از قاعدگی و دلزگی زناش

 پرستاران زن بیمارستان امیرالمونین
 

 

 ،2محسن قوی پنجه، 1,* طیبه یزدانپناه

 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد قائنات، دانشگاه آزاد اسالمی، قائنات، ایران -1

 نشکده علوم انسانی، واحد شاهین شهر، دانشگاه پیام نور، شاهین شهر، ایرانگروه مدیریت، دا -2
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 بدا پدریر    کده  دهندد مدی  تشدکی   را درمدانی  بهداشدای،  از پرسدن   وسدییی  طید   واقد   در پرسدااران و هدد:    ینهزم

 کدار  طدی  کده  عداطیی  و جسدمی  هدا  کشدمک   تمدامی  کندار در  اجامدا   و خدانواده  محدی   در نقد   چندین همزمان

 خدوی ،  زنددگی  ابیداد  تمدامی  در را خدود   حرفده  از ناشدی  ... و بیخدوابی  خسداگی،  ندوعی  بده  اندد،  مواجه آن روزمره با

بینندددش شددیو  ویدرون کرونددا بدده عندوان یدد  عامدد  اسدارن زا  مهددن زندددگی کدار  و خددانوادگی ایددن     مدی  تأثیرگدرار 

حت تأثیر قدرار داده اسدت بندابراین پد وه  حاهدر بده دنردا  بررسدی تدأثیر اسدارن ناشدی از شدیو              افراد را به شدت ت

ویددرون کرونددا بددر سددندروم پددی  از قاعدددگی و دیزدگددی زناشددویی پرسددااران زن بیمارسدداان امیرایمددومنین کدده یکددی از 

 بیمارساان ها  درگیر در خ  مقدم مقابله با ویرون کرونا می باشدش

را کلیدده پرسددااران زن    آمددار اسددتش جامیدده  یهمرسدداگ نددو از  توصددییی حاهددر پدد وه     روتحقیدد  رو 

نیدر   131نیدر میراشدند کده بدر اسدان فرمدو  کدوکران تیدداد          222بیمارساان امیرایمومنین شهرساان زابد  بده تیدداد    

( CBMیی)بده صددورت جامیدده در دسدارن مددورد سددنس  توسد  پرسشددنامه هددا  اسدااندارد مقیددان دیزدگددی زناشددو    

(  قددرار NSS( و پرسشددنامه اسددارن پرسدداار )  PSSTقاعدددگی ) از قردد  عالیددن اسددااندارد بربددایگر  و پرسشددنامه

مدورد   spss23گرفاه اند کده در نهایدت پدز از توزید  پرسشدنامه هدا، داده هدا  جمد  آور  شدده بوسدیله ندرم افدزار             

 بررسی قرار گرفاه اندش

اده هدا  ایدن پد وه  مقیدان دیزدگدی زناشدویی و سدندروم قرد  از قاعددگی           یافاه هدا و نایسده گیدر   بدر اسدان یاف     

پرسددااران زن تحددت تددأثیر اسددارن ناشددی از شددیو  ویددرون کرونددا در بیمارسدداان امیرایمددومنین شهرسدداان زابدد  بددوده  

 است که ناایج از مینادار  هرایب همرساگی اسپرمن ارتراط میان آنها حاص  شده استش
 

شرساتاما  ز  ییاامساتا     ویروس کروناا   ساروموپ شایز از دایاو ی   گی گ ای زناشاویی        شیوع اشی از استرس نکلمات کلیدی: 

 امیرایاومرین شهرستا  زایل

 

 مقدمه

 ارتقدا   جهدت  تالششدان  همده  کده  درمدانی هسداند   بهداشدای  تدین  اعضدا   از گروهدی  پرسدااران  کده  آن جدایی  از

 کمادر  کده  ا مسدایه  و اسدت  زنددگی بیمداران   کیییدت  بهردود  آنهدا  هدد:  مهمادرین  و اسدت  از بیمداران  مراقرت کیییت

آن  در شدللی  اسدارن  کده  اسدت  مشدابلی  جملده  از آنهاسدتش پرسداار    خدود  زنددگی  میشدود، کیییدت   پرداخاده  آن به

 آن بدا  پرسدااران  کده  اسدت  عدواملی  از ترکیردی  هدن ریزنددهی   در کده  اسدت  شدرایيی  کدار ،  اسدارن  .[1]اسدت  رایدج 
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 میاقدد  شدللی  ایمندی  سدازمان  ش [2]اجامداعی هسداند   یدا  رواندی  جسدمی،  تیداد   از عردارت  عوامد   این .مواجه هساند

 زیداد  کدار  بدا  هدا  همدراه   بیمدار   و زنددگی    کنندده  تهدیدد  هدا   آسدیب  از هدا  کارکندان بیمارسداان   کده  اسدت 

 سلسدله  ،گداهی خدرا    و پیچیدده  تسهیدزات  بدا  کدار  ادار ، کارهدا     فشدرده،  برنامده  دیگدر،  عردارتی  بده  .برخوردارندد 

کارکندان   کده  شدود  مدی  باعد   بیمداران  میدر  و مدر   و هدا،  خواسداه  اناظدارات و  مهدارت،  و قددرت  از پیچیدها  مراتب

در  و پرسدااران  تیدداد  نردودن  کدافی  علدت  بده  پرسداار     حرفده  کنندد  تسربده  را اسدارن  از بدايیی  سدي   بیمارساانها

شدود) جییدر  و    مدی  محسدو   اسدارن  منرد   نخسداین    منزیده  بده  خدود  خدود   بده  کدار ،  فشدار  نایسده، 

پرسدااران   بدرا   را رواندی  و جسدمانی  هدا   بیمدار   از بدايیی  پرسداار ، سدي    کدار  شدللی  (ش اسدارن 2213همکداران، 

سدارن یکدی از مقویده هدا  مهمدی اسدت       اش [3]دهدد  قدرار مدی   تدأثیر  تحدت  را هدا  آن ذهندی  بهزیسای و دارد همراه به

تواندد  ثیرگدرار اسدتش اسدارن چده از ندو  عداطیی و چده از ندو  رواندی مدی          که بر همده   جواندب زنددگی و سدالمای تا    

عوارض فیزیکی در پی داشاه باشدش یکدی از ایدن عدوارض کده بدرا  خدانن هدا بسدیار مشدک  سداز اسدت تداثیر منیدی آن              

شددود، اگدر دائددن  هددا  تنشدی ) هورمددون اسدارن(، مانندد کددورتیزو  مدی    وقادی بدددن پدر از هورمدون    شبدر قاعددگی اسددت  

 بدداي سددي  در همچنددان کددورتیزو  و بددود نخواهددد کارآمددد هددن …ت فشددار عیددری باشددید، حاددی ورز ، مراقردده و تحدد

اده اسدای  اندری   توییدد  بدرا   هدا اسداخوان  و ا ماهیچده  عیدری،  هدا  سدلو   از کدورتیزو   زمدان  ایدن  در و ماندد می باقی

اگدر   شدود و احامداي  پدوکی اسداخوان مدی     کندش میزان باي  کدورتیزو  منسدر بده افدزای  وزن، خسداگی، عیدرانیت      می

هدا  تنشدی )کدورتیزو (    شدوند و هورمدون  فشار عیدری بدرا  مددت طدوينی ادامده یابدد، بددد فدوس کلیده خسداه مدی           

کنندش همان طدور کده میدزان بداي  کدورتیزو  خدو  نیسدت، میدزان کدن آن نیدز عدوارض در پدی داردش افدراد               افت می

ین اسدت، تماید  زیداد بده شدیرینی دارندد، دچدار افدزای  وزن، حساسدیت، تدپ            که میدزان کدورتیزو  خدون شدان پدای     

هدا  عددادت  قلدب، بدی خددوابی، افسدردگی، خسدداگی، اشدکا  در حافظدده، نداتوانی در تمرکددز، یائسدگی زودرن و ندداراحای      

 وقادی هورمدون تنشدی از بدده فدوس کلیده بده مددت طدوينی ترشد  شدوند، ایدن بددد خسداه               ششوندمی …ماهیانه و 

هدایی ملد  افسدردگی، ورم، هدی  سیسدان      شدوند و بیمدار   شده و بایدد اسداراحت کننددگ وگرنده دچدار افسدردگی مدی       

کندشوز میبر …ایمنی و 

کنددش مدلال  ممکدن اسدت     فاصله شرو  ی  خونریز  تا خونریز  بیدد  در بددن هدر زندی نسدرت بده زن دیگدر فدرس مدی         

بدارگ بندابراین   روز ید   3۳بدار یدا   روز ید   32ه باشدد، یدا فدرد دیگدر      بدار ایدن خدونریز  را داشدا    روز ید   2۲زنی هدر  

روز باشدد،   3۳روز اسدتش اگدر فاصدله دو خدونریز  بدی  از       3۳تدا   2۳فاصله بدین شدرو  دو قاعددگی در هدر فدرد بدین       

 هدا  پریدود ندامنظن ندوعی خدونریز  اسدت کده در مقایسده بدا قاعددگی          .شدود افاادگی قاعددگی ميدرم مدی   میموي  عقب

ماهیاندده تددا زود رسددیدن آن، خددونریز  توانددد شددام  هددر چیددز  از دیددر شدددن عددادتباشددد و مددیقرلددی بیرطرییددی مددی

تدوجهی تیداد    میدزان قابد   تواندد بده  مددت، مدی  و طدوينی اسدارن شددید   .بسیار کن تا خدونریز  خیلدی سدنگین باشدد    

تیداد  ممکدن اسدت منسدر بده مشدکالتی ازقرید  قيد ، تدأخیر یدا ندامنظمی در            هدن بریدزدش همدین عددم    ها را بههورمون

شددار از درصددد بی۳2هددا  پراسددارن دارنددد، هددا شددودش پ وهشددگران میاقدنددد زنددانی کدده شددل    خدداننعددادات ماهیاندده

  روز( خواهنددد داشددت  2۲مدددت )کماددر از  هددا  قاعدددگی کوتدداه  زا نیسددت، دورهشددان اسددارن زنددانی کدده شددل   

پرویسددارون بددا هددخین کددردن دیددواره رحددن، آن را بددرا  بددارور  آمدداده مددی کندددشاگر بددارور  صددورت نگیددرد، سددي     

بسدیار پدایین باشدند، ایدن فرایندد      پرویسارون افت می کند و پریدود مدی شدویدش اگدر سدي  هورمدون هدا  پرویسدارون         

 اتیاس نمی افاد و قاعدگی به تاخیر می افاد
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 گددرار تدداخیر در تخمدد -1اسددارن میاوانددد بددر دوره قاعدددگی و پریددود  تددأثیرات قایدد  ذکددر  بگددرارد کدده شددام     

ممکدن  گدرار  اسدت، بددن    هنگدام ر  دادن اسدارن در مرحلده فوییکدوير کده مرحلده پدی  از تخمد         بدین میندا کده   

چرخدده -2 گددرار  خواهددد بددودشهددا را در زمددان مناسددب آزاد نکنددد کدده نایسدده آن تدداخیر در تخمدد   اسددت هورمددون

نداشددان -3تددر اسددتش هددا  طددوينی گددرار ، داشددان چرخدده تددر اثددر ثانویدده تدداخیر در تخمدد    قاعدددگی طددوينی 

چرخدده  کدده یدد  زنطددور گددرار  شددود،بهتوانددد منسددر بدده قيدد  کامدد  تخمدد  اسددارن مددییینددی  گددرار تخمدد 

 همچنددان زن امددا کندددگنمددی آزاد را تخمکددی تخمدددانی هددی  آن در کدده ا چرخدده کنددد،مددی تسربدده را  

گدرار  یدا   طدو  مرحلده پدز از تخمد     بددین میناکده    تدر مرحلده یوتادا  کوتداه   -۲شدارد خدونریز   پریود  دوران مانند

دهدد، مرحلده   گدرار  ر  مدی  ر اسدتش وقادی اسدارن بیدد از تخمد      مرحله یوتاا ، میموي  سدازگارتر از مرحلده فوییکدوي   

شددود دوران قاعدددگی زودتددر از زمددان کنددد و باعدد  مددیتددر مددیروز اسددت( کوتدداه 1۱تددا  12یوتاددا  را )کدده میمددوي  بددین 

شدود زن، ید  یدا چندد     در مدوارد شددیدتر، اسدارن باعد  مدی     ییندی   ندامنظن  پریودهدا  -۳ شده آبداز شدودش  بینیپی 

رفادده باشددد، ممکددن  ا  از دسددتچرخدده از قاعدددگیبدهدددش زنددی کدده سددها  را از دسددت هددا  قاعدددگیمددورد از چرخدده

کده بددن   طدور خالصده، هنگدامی   است دچدار آمندوره هیپوتدايمون باشددگ آمندوره بده میندا  توقد  قاعددگی اسدتش بده           

 بینددی یکدده-۱ کندددشهددایی را کدده بددرا  توییدددمل  موردنیدداز هسدداند آزاد نمددیتحددت تددأثیر اسددارن قددرار دارد هورمددون

شدود مشدکلی رایدج در میدان زندان اسدتش بده گیاده         خونریز  بین دو دوره   قاعددگی کده یکده بیندی نامیدده مدی      یینی 

   ماخیاصان زنان کمدی خدونریز  قرد  از قاعددگی نگدران کنندده نیسدت، امدا یکده بیندی مدداوم ممکدن اسدت نشدانه              

روز قرد  از عدادت ماهانده و یدا ید  هیاده پدز از آن اتیداس بییادد،           ۲یدا   3ی  مشدک  جدد  باشددش اگدر یکده بیندی،       

 شنشان دهنده ی  چرخه قاعدگی بیرمیمو  است

اسددارن و تددأثیرات آن میاوانددد تددأثیرات بیددر قابدد  چشددن پوشددی بددر زندددگی زناشددویی بددانوان نیددز بگددرارد بنددابراین در  

بنا  پاسخ به این پرسد  خدواهین بدود کده   آیدا اسدارن ناشدی از شدل  ) بيدور مدورد  بدا توجده بده              این پ وه  به د

شددرای  فیلددی جامیدده پرسدداار ، اسددارن ناشددی از شددیو  ویددرون کرونددا( بددر سددندروم پددی  از قاعدددگی و دیزدگددی    

 زناشویی پرسااران زن تأثیر میگرارد؟ 

 روش تحقیق

پرسددااران زن  یددهپدد وه  کل یددندر ا  جامیدده آمددار .باشدددمددی یاز نددو  همرسدداگ یییرو  پدد وه  حاهددر توصدد 

نیددر  131 فرمددو  کددوکرانکدده بدده کمدد   نیددر میراشددد  222بیمارسدداان امیرایمددومنین شهرسدداان زابدد  بدده تیددداد   

 یددر گمنظددور اندددازهپدد وه  بدده یددندر ا خيددا اناخددا  شدددندش یددزانگیددر  در دسددارن بددا حددداق  مصددورت نمونددهبدده

توسدد  اندرسددون و گریاافددت)    *(NSSهددا  اسددااندارد اسددارن پرسدداار )    پرسشددنامه  زمددوردنظر ا یرهددا مال

 دیزدگددی (و مقیددان1382( توسدد  حریددر )  PSSTقاعدددگی ) از قردد  عالیددن بربددایگر  پرسشددنامه (، 18۲1

 گردیدش ابدا  (188۱) پاینز ( که این مقیان توس CBMزناشویی )

در این پ وه  ابادا بدرا  نمونده آمدار  حاهدر ید  جلسده تدوجیهی برگدزار شدد و کلیده قدوانین و شدرای  پد وه  و              

بده  پرسشدنامه،   ید  اطالعدات از طر   آورجمد    بدرا طدور کامد  آمدوز  داده شددش سدپز      ناایج شرای  اخالقدی آن بده  

شددده آور هددا جمدد پرسشددنامه  و سددپز بددر رویددد نددد گرد یدد توزیددر  در دسددارن پرسشددنامه هددا  گرو  نموندده

هدا  اساسدی هدر پد وه      عندوان فرآیندد  از رو  علمدی، یکدی از پایده     وتحلید  بده  تسزیده  انسام گرفدتش   آمار ی تحل

آور  شدده، اسدایاده شدد    هدا  جمد   منظدور توصدی  داده  هدا، بده  وتحلید  توصدییی داده  در این تحقید  از تسزیده  ش است

                                                 
* Nursing Stress Scale 
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آور  شدده بدا اسدایاده از    اطالعدات جمد   ش وتحلید  شددند  اطالعدات تسزیده    SSSS-23افدزار آمدار   و با اسدایاده از ندرم  

بندد  شدده و فرهدیات و سدوايت بدر اسدان آزمدون همرسداگی مدورد بررسدی قدرار گرفاده             جدو  توزی  فراوانی طرقده 

   اندش

 یافته ها

سدا   بددا   32تددا  2۱براسدان یافاده هددا  جمییدت شددناخای از مسموعده پرسشددنامه هدا  توزیدد  شدده میددانگین سدنی        

گروه دومدی کده بیشدارین فراواندی را بده خدود       نیدر اکلریدت جامیده را تشدکی  داده انددش      ۳2میداد    %3۲درصد فراواندی  

 31درصدد از جامیده نمونده میداد       2۲سدا  بدوده اندد کده      2۳اخایاص داده اند پرسدااران بدا میدانگین سدنی کمادر از      

سدا  بدا درصدد فراواندی      3۳تدا   31سدا  و   3۳سدااران بدا سدن بدی  از     نیر را به خود اخایداص داده اندد و در ادامده پر   

درصد به ترتیدب رترده هدا  سدوم و چهدارم را بده خدود اخایداص داده انددش در گدام بیدد  افدراد بدا احاسدا                 11و  21

 نیدر،  ۳2درصدد جامیده میداد      ۲2سدا    22تدا   12سابقه کار  مورد ارزیابی قدرار گرفاده اندد کده پرسدااران بدا سدابقه        

سددا  بددا  22نیددر و پرسددااران بددا سددابقه بددی  از   ۲1درصددد میدداد  31سددا   12پرسددااران بددا سددابقه کددار  کماددر از  

درصدد از جامیده نمونده  طید  سدابقه کدار  نمونده مدورد بررسدی را تشدکی  داده انددشاز پرسدااران مدورد               28اخایاص 

ارسددی ایددن پرسددااران در رابيدده دیزدگددی درصددد مسددرد بددوده انددد کدده تددأثیر رفاددار اس 21درصددد ماأهدد  و 18ارزیددابی 

 زناشویی حر: گردیده شده استش

سدده مالیددر کدده تشددکی  شددده از دو مالیددر وابسدداه و یدد  مالیددر مسدداق  هسدداند بددر اسددان ناددایج آزمددون آییددا      

( از پایددایی برخددوردار هسدداند کدده اویددین شددرط اسددایاده از مالیرهددا در جهددت ادامدده    1کرونرددا  مشددروم در جدددو ) 

 دارا هساندش پ وه  را 

 ضرایب آلفای کرونباخ -1جدول 

ضرررریب آلفرررای   نام متغیر

 کرونباخ

 821/2 استرس پرستاران

 ۲۱8/2 دلزدگی زناشویی

سررررندروم قبرررر   

 قاعدگی

۲8۱/2 

اسدمیرنو: بهدره   -بده منظدور اناخدا  رو  همرسداگی مناسدب جهدت بررسدی فرهدیات پد وه  از آزمدون کلمدوگرو:           

مالیددر اسددارن  3ن  سددي  مینددادار  آمدداره آزمددون کلمددوگرو: اسددمیرنو: بددرا  بددرده شددد کدده بددر اسددان ایددن آزمددو

بددوده اسددت   22/2و  232/2، 22/2شددللی پرسددااران، دیزدگددی شددللی و سددندروم دوران قاعدددگی پرسددااران بدده ترتیددب  

بایدد از  ایدن سده سدي  میندادار  داده هدا از توزید  بیرنرمدا  برخدوردار هسداند و           2۳/2که باتوجه بده مقددار کمادر از    

 آزمون ها  ناپاراماری  همچون همرساگی اسپیرمن اسایاده نمودش

در پدد وه  حاهددر بدده دنرددا  پاسددخ بدده دو پرسدد  اصددلی هسدداین، فرهددیه او  عنددوان مینمایددد کدده اسددارن شددللی   

ناشددی از شددیو  ویددرون کرونددا بددر سددندروم پددی  از قاعدددگی بددانوان پرسدداار بیمارسدداان امیرایمددومنین تددأثیر میگددرارد 

میراشددد کدده بدده مینددا  قابدد   221/2ه بددر اسددان آزمددون همرسدداگی اسددپیرمن سددي  مینددادار  بددرا  ایددن تددأثیر  کدد

از ارتردداط ایددن دو مالیددر مندداج شددده  ۳۲۱/2قردو  بددودن هددریب همرسدداگی اسددپیرمن بددا سددي  ماوسد   کدده مقدددار   

ه مشدخ  کنندده مقددار    تیددی  شدده کد    Rاست مورد تأیید قدرار میگیدردش بدر اسدان آزمدون رگرسدیون خيدی مقددار         

www.rabinia.com

Rabinia.com



 

 

 

 
www. ncpc.ir         5 

پی  بیندی تلییدرات مالیدر وابسداه بدر اسدان مالیدر مسداق  اسدت ، مالیدر اسدارن شدللی ناشدی از شدیو  ویدرون                

 درصد از تلییرات سندروم پی  از قاعدگی پرسااران زن را پی  بینی میکندش 22کرونا 

ویی بدانوان پرسداار بیمارسداان    بر اسدان فرهدیه دوم اسدارن شدللی ناشدی از شدیو  ویدرون کروندا بدر دیزذگدی زناشد           

و هددریب  22/2امیرایمددومنین شهرسدداان زابدد  تددأثیر میگددرارد کدده صددحت ایددن ارتردداط بددر اسددان سددي  مینددادار     

درصددد از  18تیدددی  شددده تنهددا   Rمددورد تأییددد واقدد  شددده اسددتش بددر اسددان مقددداره   ۲۲8/2همرسدداگی اسددپیرمن 

اران زن ناشددی از شددیو  ویددرون کرونددا  پددر  بینددی مددی تلییددرات دیزدگددی زناشددویی را مالیددر اسددارن شددللی پرسددا

 نمایدش

 بحث و نتیجه گیری

اسرترس شرغلی ناشری از شریوع ویرروس کرونرا       فرضیه اول : بر اسراس نترایح صا ر  از ایرن پر،وهش ،       

از تغییرات سندروم پریش از قاعردگی برانوان پرسرتار بیمارسرتان امیرالمرومنین را پریش بینری مری           22%

مرورد   001/0و سرط  معنراداری    685/0معنادار میران ایرن دو متغیرر برا ضرریب همبسرت ی       نماید که رابطه 

تأیید قررار می یرردب بنرابراین میتروان اسرترس را بره عنروان عوامر  ترأثیر گررار برر سرندروم پریش از              

قاعدگی اعالم نمود که روش های نوین آموزشری  گرروه درمرانی مردیریت اسرترس میتوانرد برر ترأثیر ایرن          

سندروم قاعدگی پرسرتاران زن ترأثیر نزولری داشرته باشرد همان ونره کره اسرحاقی و هم راران در          مهم بر 

هررا صررراکی از آن اسرررت کررره روش موررراوره       یافتره پ،وهش خود ایرن گونره بیران می ننرد کره       

گروهرری مردیریت اسرترس برر کراهش شرردت کلرری عالیررم سرندرم پریش از قاعردگی مرهثر بروده         

ای کره توسرآ آرمنرد و طالیرری در      در مطالعره در نتیجه پ،وهش خود اعرالم میدارنرد کره     در ادامه اسرت

انجرام یافتره، نترایح نوران میدهررد       PMS رفتراری برر   -بررسی مدیریت استرس برا روی ررد شررناختی   

که نمره شدت عالیم سندرم پرریش از قاعرردگی در گرروه مداخلره، کراهش معنراداری داشرته اسرت کره          

هم راران کره بره بررسری مقایسرره تررأثیر        هرانتر و  در مطالعرره  بر همسرو مریباشررد   برا مطالعره صاضر  

رفترراری بررر زنرران مبرتال بره اخررتالل مررالل پرریش از قاعرردگی           -فلوکستین و درمران شررناختی  

برا ترداوم بیورتری برره      PMS پرداختره شده، نتایح به دسرت آمررده بیرران ر کرراهش شرردت عالیرم     

رفترراری برروده اسررت کرره بررا نتررایح پررر،وهش صاضرررر در جهرررت کررراهش  -تیدنبرررال درمررران شررناخ

 بشردت عالیرم روانری و جسمانی همخوانی دارد

فرضیه دوم : بر اسراس نتیجره صا ر  از آزمرون همبسرت ی پیرسرون پیرامرون ارتبرار معنرادار میران دو           

ه بررا ضررریب متغیررر دلزدگرری زناشررویی و اسررترس شررغلی ناشرری از شرریوع ویررروس کرونررا ، ایررن رابطرر  

در ررد ایررن  14و سررط  معنرراداری  ررفر مررورد تأییررد قرررار گرفترره شررده اسررت کرره   984/0همبسررت ی

 تغییرات توسآ متغیر استرس شغلی پرستاران زن پیش بینی میوودب  

زنران مبرتال بره سرندرم پریش از قاعردگی از جنردین جهرت بره زنرانی شرباهت دارنرد کره بره               بنابراین 

یمی از زنانی کره بره سرندرم پریش از قاعردگی دجارنرد بره دوره هرایی از         افسردگی مبتال هستندب صدود ن

افسردگی هرم مبرتال هسرتند در سرندرم پریش از قاعردگی و افسرردگی عوامر  خطرر آفررین مورترکی            

نقش دارند که استرس زندگی ی ی از آنهرا اسرتب مروثرترین درمران هرای دارویری کره در درمران سرندرم          

به همران دسرته داروهرای ضرد افسرردگی تعلرق دارنرد کره بررای درمران           پیش از قاعدگی به کار می روند 

یعی دسرته بازدارنرده اختصا ری جررد مجردد سرروتونین کره پرروزا  یرا           -افسردگی استفاده می شوند
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هما فلواکستین ی ری از آنهرا اسرتب در نتیجره بسریاری از پ،وهور ران بره ایرن نتیجره رسریده انرد کره             

گی اسرتب در مقابر  مم رن اسرت هرم سرندرم پریش از قاعردگی و         سندرم پیش از قاعدگی نوعی افسررد 

هررم بیمرراری افسررردگی برره علررت فراینرردهای بیولرروقی ی موررابه از قبیرر  اخررتالل درترشرر  هورمررون  

  عالئمرری از قبیرر    .سروتونین و ج ون ی به کار گرفتره شردن آن در سیسرتم عصربی بره وجرود بیاینرد       

غم ینی، از دست دادن عالقره و انررقی، اصسراس گنراه، اشر ال در تمرکرز، از دسرت دادن اشرتها، اف رار          

مرر  یرررا خودکرروی و ببب پیررردا می ننردب افسررردگی درجرات مختلفرری بره  ررورت خفیر ، متوسررآ و       

که بره علرت صررور پرسرتاران در خرآ اول جبهره سرالمت ایرن اخرتالدت میتوانرد عواقرب              شدید دارد

ن ناپرریری بره دنبرال داشرته باشرد کره پیور یری از آن سرالیان سرال اسرت کره در دسرتور کرار              جبرا

آسریب پرریری هرای برادوام زوجرین بره       روانوناسان و پ،وهو ران این زمینه قرار گرفته اسرتب در ادامره   

تنهایی یا به همراه رویدادهای استرس زا مری توانرد در دلزدگری زناشرویی زوجرین در طرول زنردگی نقرش         

اشته باشد و همچنین ایرن یافتره مری توانرد در فراینرد موراوره پریش از ازدواا و درمران زناشرویی بره           د

 د ب متخصصان مربوطه یاری رسان

 تقدیر و تو ر

را از صسررن هم رراری و خرردمات خالصررانه و زصمررات برری خررود برردین وسرریله مراتررب قرردردانی و سررپاس 

 طری فراینرد انجرام ایرن پر،وهش       نین شهرسرتان زابر   پرستاران عزیز و گزامی بیمارستان امیرالمرو شائبه 

 .نمایمهای زندگی آرزوی موفقیت و بهروزی میاعالم می نمایمببرای شما در تمام عر ه
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