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 خالصه 

 مقدمه
ان ی های زنیماربدیسمنوره اولیه و درد و التهاب ناشي از آن یكي از شایع ترین شكایات و مشكالت 

ت و فعالی رینکند که تم در سراسر جهان در دختران جوان بشمار مي آید. یافته های علمي بیان مي

رخه چي تأثیر ررسب جسماني به طور مثبتي بر این مشكل تاثیر دارد. بنابراین هدف از مطالعه ی حاضر

پژوهش  تهران بود. جامعه آماری شهر ورزشي باشگاههای زن قاعدگي بر تصویر بدني مشتریان

انوان بمختص  دولتي ک(جسماني و ایروبی )آمادگي ورزشي باشگاه های زن شامل کلیه مشتریان

ش الئم سندرم پینفر به صورت تصادفي انتخاب و به پرسشنامه های ع 450تهران بودند که تعداد  شهر

ود. برخوردار بي باز قاعدگي و تصویربدني پاسخ دادند. کلیه ابزارها از پایایي همساني دروني مطلو

مورد  (SEMی معادالت ساختاری )و مدل ساز SPSS 23داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 

در طي  اعدگيقنتایج نشان داد که تصویربدني و عالئم سندرم پیش از  تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ندرم پیش از است. بطوریكه عالئم س 5( از حداکثر نمره 3هفته های مختلف باالتر از میانگین )

تأثیر مثبت و  05/0اهده شده در سطح مش t قاعدگي در هفته چهارم بیشتر از هفته های دیگر بود. 

داز ز چشم اناراتر این مفاهیم ف .معناداری را بین تصویربدني و چرخه قائدگي در هفته سوم نشان داد

رسال مي ان انظری مي روند و هشداری به مدیریت باشگاه هست، که پیام های خدمات خود را به زن

نان آر رفتار بعدگي زنان بدانند؛ ظاهرا تنش قبل از قاکنند: باید چیز بیشتری در  مورد تصویر بدني 

 تأثیرگذار است.

 لمات کلیديک
 چرخه قاعدگي، تصویر بدني، مشتریان، باشگاه های ورزشي. 

 

 .باشدمياین مطالعه فاقد تضاد منافع  پی نوشت:

 

                                                           
 



 
 و همكاران اعظم طالبی                                                                   تأثیر چرخه قاعدگی بر تصویر بدنی زنان باشگاههای ورزشی شهر تهران -2270 

 

 مقدمه

به کرامپ های دردناك قاعدگي گفته مـي شـود که  1دیسمنوره

و مـي شـود  در آغاز و یا اندکي قبل از شروع قاعـدگي ایجـاد

دیسـمنوره اولیـه، قاعـدگي  .ساعت به طول مـي انجامـد 72-12

دردناك بدون حضـور عارضـه پاتولوژیـک لگنـي اسـت و 

اریهای زنان مي باشد یكـي از شایع ترین مشكالت گروه بیم

سالگي یا سه سال بعد  20که قبـل از ( 52، 2008ترك زهراني، )

ایـن (. 2003سخاوت و کریم زاده، از منارك شروع مي شـود )

درد همراه با شروع قاعدگي ایجاد شده و غالبا با تهوع، 

اسـتفراغ، کوفتگي، سردرد، اسهال، خسـتگي، عصـبانیت، 

بیخوابي و یک حس عمومي  تحریـک پـذیری، افسردگي،

حدود  (.89، 2008پناهنده و همكاران، ناخوشي همراه اسـت )

درصد از زنان دیسمنوره را تجربه مي کنند، البته اکثـر  80

ر کرامپ ها آنقدر شدید نیست که فرد را بسـتری نماینـد ولـي د

درصد موارد مي تواند باعث تعطیلي کار و فعالیت روزانه  10

ضررهای مالي و اجتماعي را به دنبال داشته باشد  فـرد گردد و

درصد غیبت  34-50 بـه طوری که در( 360، 2003، 2جولي)

غفوریان، های شـغلي و تحصـیلي علـت دیسمنوره بوده است )

2001 ،11.) 

تحقیقات انجام شده در زمینه شیوع دیسمنوره اولیه در نقاط 

افـزایش میـزان حـاکي از  ،2006تا  1981مختلف جهان از سال 

در ایران میزان (. 363، 2006، 3هرلشیوع دیسمنوره مي باشد )

میرزایي و همكاران، درصد ) 5/85-86شـیوع دیسـمنوره اولیه 

درصـد گزارش شده است  6/71و میزان شیوع در آمریكا ( 27

طبق آمار در آمریكـا، سـالیانه (. 89، 2008پناهنده و همكاران، )

زینه بـه همـین منظـور بـه هـدر مـي رود و دو میلیـون دالر ه

عـالوه بـر آن احتمال حوادث و کاهش کیفیت کاری در 

افـرادی کـه بـا وجـود دیسمنوره به کار خود ادامه مي دهند و 

، 2002، 4کوهنمیلیون ساعت کاری ) 600همچنین هدر رفتن 

                                                           
1 . Dysmenorrhea 
2 . Julie 
3 . Harel 
4 . Kohn 

و کاهش کیفیت زندگي مبتالیان و نیـز محدود شدن ( 19

ی اجتماعي، درسي و ورزشي آنها را بایـد اضافه نمود فعالیت ها

لذا امـروزه دیسـمنوره بـه (. 57، 2009کرمانشاهي و همكاران، )

عنـوان مشـكل زنانـه مطرح نیست، بلكه به علت تأثیر بر بهره 

 (.97، 2006، 5هسووری جامعه مشكلي ملي شناخته مي شود )

ن خونریزی قاعـدگي با توجه به شیوع و اهمیت دیسمنوره و میزا

و آثار آن بر کیفیت زنـدگي فـردی و اجتمـاعي و اسـتقبال 

عمـومي جهـت اسـتفاده از درمـان هـای تكمیلـي و بـدون 

عـوارض، جهـت جایگزیني روش های دارویي، پیـداکردن 

راهـي بـرای کنتـرل درد و بدون عوارض جانبي همواره یكي از 

این زمینه بوده است. از ایـن  مهم ترین اهداف پژوهشـگران در

رو اسـتفاده از روش هـای درمـاني غیـر دارویي و کنترلي از قبیل 

رژیم درماني و برنامـه هـای ورزشـي مـورد توجه قرار گرفته 

اند، به طوری که پژوهشگران نشـان دادنـد افـرادی که ورزش 

متوسط انجام مي دهند ممكـن اسـت بـه ایـن اخـتالالت دچار 

مطالعـه مـروری (. 230، 2008، 6توری هادسوننشـوند )

نشان داد که  2001سال  در 7استیونسون و ارنستسیسـتماتیک 

روش های درماني طـب جـایگزین مثـل هومیوپـاتي، رژیـم 

غـذایي مكمـل، تكنیـک آرام سـازی، ماسـاژ، رفلكس درماني، 

ان عالیم کایروپراکتیـک و بیوفیـدبک چنـدان تـأثیری در درم

در  ورزشيسندرم قبل از قاعدگي ندارند، در حالي که تمرینات 

 اند بسیاری از مطالعات به عنوان خـط اول درمـان توصـیه شده

 .(56، 1988، 8؛ جرمن و لي227، 2001)استیونسون و ارنست، 

 -و همكاران نیز اثر مثبت ورزش را بـر عالیم عاطفي 9اسكالي

اسكالي گي و اضـطراب نشـان دادند )رواني سندرم نظیـر افسـرد

بسیاری از (. 89، 2008؛ دهقان منشدی، 111، 1998و همكاران، 

عالیم سندرم پیش از  تحقیقات انجام شده اثـر ورزش را بـر 

؛ کریمیان، 2008دهقان منشدی، قاعـدگي بررسـي کـرده انـد )

 فعالیت اهمیت با رابطه در اگرچه دیگر سوی (. از8، 2005

                                                           
5 . Hasu 
6 . Tori Hudson 
7 . Stevinson & Ernest 
8 . Girman & Lee 
9 . Scully 
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 مقدار و حداقل تمرین نوع اما وجود دارد، عمومي اجماع بدني

 روشن هنوز سالمت جسماني توسعه جهت بدني فعالیت الزم

 سالمت (. متخصصین913، 2004و همكاران،  1نیست )بلر

 را متوسط شدت با ورزشي فعالیت دقیقه 60تا  30همگاني، 

 ندکن مي پیشنهاد مردم برای عموم هفته روزهای همه در تقریبا

(. حال سؤال اساسي اینجاست که آیا این 58، 2008، 2)گیباال

فعالیت ورزشي منظم برای بانوان با توجه به چرخه قائدگي آن ها 

اتفاق مي افتد و چگونه مي توان از چرخه قائدگي در راستای 

فعالیت ورزشي بهترین استفاده را نمود. بطوریكه در رابطه با 

ای شناختي و عاطفي متفاوتي دارند. رفتار، زنان و مردان فراینده

زنان حس تمایل مقاومت ناپذیر برای خرید و هیجان خرید 

مثبت قویتری نسبت به عواطف مردان مي کنند؛ مقدار زیادی از 

این خریدهای تكانشي لباس و لوازم جانبي هستند. حتي پاین و 

( بیان مي کنند که رفتار تكانشي زنان طي چرخه 2011) 3فلچر

ي آنها نوسان مي کند. آنها طي مرحله تخم گذاری قاعدگ

منطقي تر و کنترل شده ترند و طي مرحله قبل از قاعدگي، 

تكانشي ترند. همچنین ممكن است زنان قبل از شروع پریود خود 

عاطفي تر باشد، کمتر کنترل شده باشد و بیشتر به عوامل خارجي 

)پاین و حساس باشند که در بقیه مراحل سیكل مؤثر نیستند 

(. برای مثال نظریه انتظار وروم یا مدل های 75، 2011فلچر، 

علمي اخیر دیگر مي توانند گزینه انتخاب یک رفتار -عصبي

خاص را توضیح دهند، یعني با پیش بیني حالتي که نمي توان به 

 سندرم بالیني بطورکلي عالئم .(47، 2017، 4آن رسید )پاستور

 و روحي جسمي، سه دسته به توان مي را قاعدگي از پیش

 درست ای دوره صورت به این عالئم که کرد تقسیم رفتاری

 از قاعدگي خونریزی شروع با و دهند رخ مي قاعدگي از پیش

 پستان حساسیت تورم، شامل جسمي عمده عالئم .روند بین مي

 و رفتاری روحي عالئم و قلب تپش و اشتها افزایش ها، سردرد،

 تمایل خستگي، پرخاشگری، ذیری،پ افسردگي، تحریک شامل

 غیره و اجتماعي گیری خلقي، گوشه نوسانات و خودکشي به

                                                           
1 . Blair 
2 . Gibala 
3 . Pine & Fletcher 
4 . Pastore 

(. بطوریكه در این فرآیند بانوان 17، 2009باشند )طالیي،  مي

ویژگي های رواني و اجتماعي متفاوتي از خود نشان مي دهند؛ 

به ویژه برای خانم ها که رفتارهای تكانشي متفاوتي طي چرخه 

(. حال 75، 2011ز خود نشان مي دهند )پاین و فلچر، قائدگي ا

این سؤال اساسي مطرح مي باشد که باشگاه ها چگونه مي 

بایست نسبت به این تفاوت ها واکنش نشان دهند که رفتار بانوان 

نسبت به خدمات ورزشي آن ها در طي دوره های متفاوت، 

ران مناسب باشد. بطوریكه خانم ها نشان داده اند که طي دو

قائدگي با مصرف بیشتر محصوالت زیبایي، تصویربدني متفاوتي 

، ساد و استنستروما، 82، 2018، 5از خود دارند )ساد و استنستروما

(. حال در این پژوهش سعي مي شود از این 102، 2012

تصویربدني متفاوت، نسبت به خدمات ورزشي استفاده شود. 

دماتي بهتر متناسب با بطوریكه باشگاه با شناسایي این عوامل، خ

این دوره ها به مصرف کنندگان ارائه نمایند. همچنین پژوهش 

های انجام شده در این راستا نشان داده شده است که خانم ها 

طي دوران قاعدگي نیازمند یک همبستگي و وابستگي اجتماعي 

مي باشند. در اینصورت باشگاه ها مي توانند از این فرصت 

برند و از طریق عواملي همچون: اعتماد و نهایت استفاده را ب

وفاداری، کمیت و کیفیت خدمات، رویكردهای اجتماعي و 

ارتباطي و غیره؛ موجب ارتقاء جایگاه باشگاه خود باشند. لذا 

هدف اصلي این پژوهش، خدمات ورزشي بهتر به خانم ها با 

توجه ویژگي های خاص آن ها مي باشد؛ لذا این تحقیق به تأثیر 

 ورزشي باشگاههای زن قاعدگي بر تصویر بدني مشتریان چرخه

 تهران مي پردازد. شهر

 

 روش شناسی تحقیق

به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت از نوع  پژوهش حاضر

 جامعۀ همبستگي و به لحاظ روش جمع آوری پیمایشي است.

جسماني و  )آمادگي ورزشي باشگاه های زن مشتریان را آماری

 که دادند تهران تشكیل مختص بانوان شهر تيدول ایروبیک(

 دارا را باشگاه در ورزشي فعالیت سابقۀ ماه شش کم دست

 دولتي های ورزشي باشگاه حاضر، تحقیق در رو، این از بودند.

                                                           
5 . Saad & Stenstorma 



 

 63سال ، 1شماره، 99اردیبهشت-فروردین جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -2271

 تهران استان ورزش و جوانان کل اداره از مجوز دارای که 

قیق ا توجـه بـه اینكه تحگرفتند. ب قرار تحقیق دامنۀ در داشتند،

است، لذا در  (حاضر از نوع تحقیقات علّي )معادالت سـاختاری

یابي معـادالت سـاختاری تعیـین حجم نمونه  شناسي مدل روش

مشاهده بـه ازای هـر متغیـر اندازه گیری  15تا  5مي تواند بین 

 :شده تعیین شود

5q - n - 15q 
 هـایـه تعداد متغیرهای مشاهده شده یـا تعـداد گوی q که در آن

اینكه  با توجه به. حجـم نمونـه اسـت n )سـؤاالت( پرسشـنامه و

حقیق گویـه بود، حجم نمونه این ت 28های تحقیق دارای  مقیاس

ین اتوانست باشد که در  مي 420تـا حـداکثر  140از حـداقل 

گرفته  عنـوان نمونه آماری در نظر نفـر بـه 409تحقیق تعـداد 

 شد.

 شد استفاده خوشه ای گیری روش نمونه از نمونه، انتخاب برای

 توزیع به با توجه تهران شهرداری 16و  7، 4، 2، 1مناطق  و

 نهایت در و شدند انتخاب اصلي خوشه های عنوان به جغرافیایي

 شرایط حائز باشگاه که هر مشتریان از نفر 10 تقریبي طور به

 صورت به ورزشي( بودند، فعالیت سابقه ماه )شش نظر مورد

 بیشتر، برای اطمینان اساس، همین شدند. بر گزینش تصادفي

 تعداد این از که توزیع مشتریان این بین در پرسشنامه 450 تعداد

پرسشنامه  کردن از جدا پس که شد بازگردانده پرسشنامه 421

 قابل پرسشنامه 409 تعداد استفاده، قابل غیر و مخدوش های

 بر تحقیق ند و نتایجشد داده پاسخ کامل صورت به و استفاده

ابزار  گردید. و تنظیم تهیه پرسشنامه تعداد این اساس

های استاندارد وضعیت گیری در این تحقیق پرسشنامهاندازه

روزانه عالئم سندرم پیش از قاعدگي )رمضان پور و همكاران، 

مي باشد. این مقیاس عالئم  95/0( با ضریب پایایي 26، 2015

در چهار دسته عالئم اضطراب،  سندرم پیش از قاعدگي را

افسردگي، هیجاني  و جسمي طبقه بندی کرده است. از 

( )ظاهر 24، 2012پرسشنامه تصویر بدني )رقیبي و میناخاني، 

استفاده شد.  89/0بدني، تناسب بدني و سالمتي( با ضریب پایایي 

گیری از روایي محتوایي استفاده جهت سنجش روایي ابزار اندازه

د راهنما و چندین نفر از اساتید روانشناسي ورزشي در شد. اساتی

این زمینه پرسشنامه را از نظر محتوایي داوری و روایي آن را 

تأیید نمودند. پس از انجام یک مطالعه مقدماتي و تعیین واریانس 

سؤاالت؛ از طریق ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایي 

تصویر و  96/0عالئم سندرم پیش از قاعدگي های پرسشنامه

 اصلي یافته های تحلیل منظور به دست آمد. به 93/0بدني 

 شاخص های از استفاده با توصیف یافته ها از پس مطالعه

 کولموگروف آزمون از پراکندگي، و مرکزی گرایش

 داده ها توزیع بودن نرمال فرض پیش منظور تعیین به اسمیرنوف

 عادالتم شیوة از برای بررسي برازش مدل شد. استفاده

آماری فوق با استفاده از نرم های روششد.  استفاده ساختاری

در سطح  AMOS ver. 20و  SPSS ver. 23های افزار

 گردید.انجام  05/0خطای 

 

 نتایج

 دهد. مي نشان را تصویربدنيآماری  های شاخص ،1 جدول

در طي هفته های میانگین نمره تصویربدني  جدول این براساس

 مي باشد.  5( از حداکثر نمره 3میانگین ) مختلف باالتر از

 

 هفته چهار در بدني تصویر توصیف -1 جدول

 

 هفته ها

                                   

 آماره 

 متغیر و مؤلفه ها

انحراف  میانگین

 معیار

 

 هفته ها

 

 آماره 

 متغیرها و مؤلفه ها
انحراف  میانگین

 معیار

 47/0 72/3 بدني تصویر 3 50/0 70/3 تصویر بدني 1

 55/0 07/4 ظاهر بدني  1-3 59/0 08/4 ظاهر بدني  1-1

 77/0 57/3 تناسب بدني 2-3 76/0 55/3 تناسب بدني 1-2

 58/0 51/3 سالمتي 3-3 60/0 48/3 سالمتي 1-3
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 57/0 71/3 تصویر بدني 4 45/0 71/3 تصویر بدني 2

 60/0 01/4 ظاهر بدني  1-4 48/0 04/4 ظاهر بدني  2-1

 75/0 61/3 تناسب بدني 2-4 74/0 57/3 تناسب بدني 2-2

 71/0 52/3 سالمتي 3-4 62/0 50/4 سالمتي 2-3

 

 مي نشان را آماری چرخه قاعدگي های شاخص ،2 جدول

میانگین نمره چرخه قاعدگي در طي  جدول این براساس دهد.

مي  5( از حداکثر نمره 3هفته های مختلف باالتر از میانگین )

بیشتر از هفته های شد.  بطوریكه این عالئم در هفته چهارم با

 دیگر مي باشد.

 

 در چهار هفته چرخه قاعدگيتوصیف  -2جدول 

 

 هفته ها

 آماره

 x متغیر و مؤلفه ها

S 
 

 هفته ها

 

 آماره

 متغیرها و مؤلفه ها
x S 

 74/0 17/3 دگيقاع چرخه 3 76/0 14/3 دگيقاع چرخه 1

 93/0 39/3 اضطراب 1-3 85/0 50/3 اضطراب 1-1

 83/0 97/2 افسردگي 2-3 95/0 87/2 افسردگي 1-2

 87/0 18/3 هیجان 3-3 95/0 17/3 يهیجان 1-3

 78/0 15/3 جسمي 4-3 90/0 02/3 جسماني 1-4

 85/0 22/3 دگيقاع چرخه 4 67/0 12/3 دگيقاع چرخه 2

 98/0 39/3 اضطراب 1-4 85/0 40/3 اضطراب 2-1

 90/0 13/3 افسردگي 2-4 78/0 90/2 افسردگي 2-2

 93/0 23/3 هیجان 3-4 75/0 11/3 هیجان 2-3

 93/0 13/3 جسمي 4-4 73/0 07/3 جسمي 2-4

 
 تجربي به آزمون اموس نرم افزار از استفاده با ادامه در

 نمره به مربوط نمودار در که شد پرداخته استانداردشده ضرایب

 مفهومي مدل روی در ضرایب مسیر از یک هر تي های

تفاوت مهمي که بین  نتایج، است. براساس گرفته قرار پژوهش

آزمون تناسب مجذور کای و شاخص های تناسب ثانویه وجود 

دارد، این است که آزمون مجذور کای به واقع شاخص عدم 

تناسب مدل است. و هرچه ارزش آن کوچكتر باشد نشان مي 

هد که مدل تناسب بهتری دارد. اما در مقابل شاخص های د

هستند،  PCFI3و   1RMSEA ،CFI2 تناسب ثانوی از قبیل

                                                           
1  The Root Mean Square Error of Approximation 
2  Comparative Fit Index 
3  Parsimonious Comparative Fit Index 

در این شاخص ها هرچه ارزش آنها بیشتر باشد، مدل تناسب 

 بهتری دارد.

ح مشاهده شده در سط  rبنابر نتایج حاصله از جدول باال، 

05/p رخه قائدگي و همبستگي مثبت و معناداری را بین چ

 دهد. رفتار خرید مصرف کننده در هفته چهارم نشان مي

 

 اموس نرم افزار خروجي های و شاخص ها به با توجه

 خصو شا منطبق اند   مدل با نسبتاً داده ها که گفت توان مي

 شده ارائه مدل مجموع در که دهند مي نشان شده ارائه های

  با خوبي به اصطالح در تجربي های دادهو   است مناسبي مدل

 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfwa_L7P7VAhVIYVAKHdMPDB0QFggnMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.rasch.org%2Frmt%2Frmt254d.htm&usg=AFQjCNEihJKYlkMz7K1xvePBIqIKSPVWyQ
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.شود مي پرداخته استاندارد حالت در مدل برازش به ادامه در .اند منطبق آن 

 استاندارد( حالت )در ساختاری معادالت مسیر -1شکل 

ها، از  پس از بررسي و تأیید الگو برای آزمون معناداری فرضیه

ارزش تي استفاده شد که  هتأثیر و مقدار آمار دو شاخص ضریب

باشد.  - 96/1+تا  96/1مقدار سطح معناداری ارزش تي نباید از 

های  تحلیل مدل، به بررسي فرضیه و با توجه به نتایج تجزیه

مشاهده  زیرپژوهش پرداخته شده است که نتایج آن در جدول 

درصد میتوان  95، با اطمینان زیربراساس نتایج جدول  .مي شود

عالئم روانشناختي در هفته سوم چرخه قائدگي بر گفت که 

 .بتي داردتأثیر مثتصویربدني 
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 های برازش مدلشاخص -3جدول 

 حدمجاز مقدار نام شاخص

 5کمتر از  182/4 ی آزادیکای دو بر درجه

 09/0باالتر از  14/0 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

 9/0باالتر از  86/0 شاخص برازش تطبیقي

 5/0باالتر از  54/0 تطبیقي مختصر شاخص برازش

 
 
 

 ضرایب تخمین تاثیر متغیرهای پژوهش -4جدول 

 مقدار برآورد های رگرسیونيوزن
خطای 

 استاندارد

مقدار 

 بحراني
 سطح معناداری

 427/0 79/0 00/0 03/0 هفته اول چرخه قائدگي  بر تصویربدني

 540/0 61/0 03/0 03/0 هفته دوم چرخه قائدگي  بر تصویربدني

 000/0 60/3 02/0 29/0 دگي  بر تصویربدنيهفته سوم چرخه قائ

 487/0 69/0 04/0 04/0 هفته چهارم چرخه قائدگي  بر تصویربدني

 

 

 بحث و نتیجه گیري

کمبود توافق در مطالعات در مورد رفتار زنان در سیكل قاعدگي 

و این پیشنهاد رایج که رفتار مشخصي برای مرحله قبل از 

این مطالعه بود. نتیجه گیری  قاعدگي چرخه وجود دارد. انگیزه

داده های ارائه شده این است که ممكن است نوعي سردرگمي 

بین رفتار زنان طبق سیكل های قبل از قاعدگي آنها، عمدتاً طي 

 1دوره قبل از قاعدگي و رفتار واقعي باشد، که کار جاس

و همكاران  3(، اشوارتز1999و همكاران ) 2(، کوگا1994)

و همكاران  5( و رومنز2012و همكاران ) 4(، مک وای2012)

؛ کوگا و همكاران، 23، 1994( را تایید مي کند )جاس، 2012)

؛ مک وای و 448، 2009؛ اشوارتز و همكاران، 317، 1999

(.  نتایج 361، 2012؛ رومنز و همكاران، 591، 2012همكاران، 

پژوهش نشان داد که تصویربدني زنان در طي هفته های مختلف 

مي باشد. در رابطه با  5( از حداکثر نمره 3ر از میانگین )باالت

                                                           
1 . Jas 
2 . Kuga 
3 . Schwartz 
4 . MacVay 
5 . Romans 

رفتار تكانشي، زنان و مردان فرایندهای شناختي و عاطفي 

متفاوتي دارند. زنان حس تمایل مقاومت ناپذیر برای خرید و 

هیجان خرید مثبت قویتری نسبت به عواطف مردان مي کنند؛ 

وازم جانبي مقدار زیادی از این خریدهای تكانشي لباس و ل

( بیان مي کنند که رفتار تكانشي زنان 2011هستند. پاین و فلچر )

طي سیكل قاعدگي آنها نوسان مي کند. آنها طي مرحله تخم 

گذاری منطقي تر و کنترل شده ترند، و طي مرحله قبل از 

 6(. هاسمن77، 2011قاعدگي، تكانشي ترند )پاین و فلچر، 

ف کننده در رفتار خرید ( به بررسي انگیزش های مصر2000)

تكانشي پرداخت و نتیجه گرفت که این رابطه مستقیم با حس 

لذت دارد؛ به عبارت دیگر، جستجوی لذت در خرید تكانشي 

( رفتار مصرف 2012) 7(. باربر403، 2000وجود دارد )هاسمن، 

کننده، کنترل خود یا خودداری قدرت مقاومت در مقابل 

ص آنهایي که در خرید  تكانشي وسوسه ها را نشان داد، بخصو

و مخارج دیگری که مي توانند منجر به پشیماني شوند وجود 

                                                           
6 . Hausman 
7 . Barber 
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دارند. در واقع به نظر مي رسد جامعه  بسیاری از پیش داوری  

های رفتاری زنان را توضیح مي دهد، مانند خرید جنسي که نمي 

توانند تهیه کنند یا کنار گذاشتن رژیم هنگام سیكل قاعدگي. 

شده زنان کمتر منطقي هستند و به دنبال لذت بیشتر در  پیشنهاد

بعضي از انتخاب های خود یا در روز خاص سیكل خود هستند. 

این رفتار نه تنها بر رژیم و بودجه زن اثر مي گذارد بلكه بر نحوه 

ارتباط شرکت ها و تالش برای تحریک مصرف محصوالتشان 

ریكه در این رابطه مي (. بطو283، 2012نیز اثر مي گذارد )باربر، 

توان بیان نمود که افراد برای نشان دادن جنبه ای از خود که 

مطلوب دیگران باشد و برای اینكه خود را در نظر دیگران 

مناسب و مطلوب نشان دهند؛ حرکات و اعمال بدني خود را به 

طور دقیق و به دور از هر گونه اختالل و کاستي به انجام مي 

ارشان را به طور مداوم کنترل مي کنند و از رسانند و نیز کرد

آنجایي که تأثیرگذاری های اولیه مهم هستند؛ ظاهر نیز که برای 

شخص و هم برای دیگران قابل رویت و نمایش است، به عنوان 

 نشانه ای برای تفسیر کنش به کار گرفته مي شود. 

نتایج پژوهش نشان داد که چرخه قاعدگي در طي هفته های 

مي باشد اما این  5( از حداکثر نمره 3باالتر از میانگین )مختلف 

 یافته عالئم در هفته چهارم بیشتر از هفته های دیگر مي باشد. این

 همسو است، شده انجام در ایران که مطالعاتي برخي نتایج با

 که کرد ( اشاره2008) 1نورجاه به مطالعه توان مي جمله از بود.

 دختر دانشجویان میان در را قاعدگي از سندرم پیش شیوع

 مطالعه (. نتایج49، 2008کرد )نورجاه،  گزارش 82/0دانشگاه 

 مطالعه با حدی مغایر تا است، شده انجام ایران در که دیگر

 این در قاعدگي از سندرم پیش از کمتری شیوع و است حاضر

  همكاران طالئي و در مطالعه است. شده گزارش مطالعات

 میان در قاعدگي از سندرم پیش شیوع ( میزان2009)

گزارش شد  48/0مشهد  پزشكي علوم دانشگاه دانشجویان

(  2015همكاران ) و 2(. عبدالمتي18، 2009)طالئي و همكاران، 

 از پیش سندرم شیوع دادند، انجام مصر در که ای مطالعه در

کردند  گزارش 65/0دختر  آموزان دانش بین در را قاعدگي

                                                           
1 . Nourjah 
2 . Abdelmoty 

و  3زاجكوسكا مطالعه (. در67، 2015ان، همكار و )عبدالمتي

 سندرم شدت و شیوع مقایسه هدف با ( که2015همكاران )

 غیر ورزشكار و ورزشكار زنان گروه دو در قاعدگي از پیش

ورزشكار  در زنان قاعدگي از پیش سندرم شیوع شد، انجام

شد )زاجكوسكا و  گزارش 32/0  کنترل گروه در و 49/0

 سندرم شیوع برآورد مقایسه کلي طور به(. 7، 2015همكاران، 

خارجي  و داخلي مطالعات با حاضر مطالعه در از قاعدگي پیش

 با هایي نیز و تفاوت مطالعات برخي با مشابهت وجود نشانگر

 های رسد تفاوت مي نظر به که باشد مي دیگر مطالعات برخي

 ابزارهای و از تعاریف استفاده از ناشي است ممكن موجود

 خصوصیات یا و از قاعدگي پیش سندرم ارزیابي برای مختلف

 معیارهای یا و پژوهش متفاوت واحدهای اجتماعي و فردی

 .باشد مطالعات این متفاوت در خروج و ورود

سندرم پیش از قاعدگي مجموعه ای از تغییرات همچنین 

روز  10تا  7 آزاردهنده فیزیكي، رواني یا رفتاری است که در 

ل در ریزی قاعدگي آغاز شده و منجر به اختالپیش از شروع خون

. بطوریكه در مطالعه حاضر تأثیر عملكرد روزانه فرد مي شود

چرخه قائدگي بر تصویربدني در هفته سوم معنادار بود. در این 

( نشان داد 2011و همكارانش ) 4خصوص نتایج پژوهش دورانت

 که زناني که در پیک بارور خود هستند )مرحله فولیكوالر

سیكل( محصوالتي را انتخاب مي کنند که ظاهر آنها را بهبود 

مي دهد، ماند لباس های جذاب تر و لوازم جسورانه تر و این اثر 

زماني تقویت مي شود که زنان فكر مي کنند با زنان دیگری 

رقابت مي کنند که فكر مي کنند جذاب تر هستند. دورانت و 

زه حفظ گونه انسان همكارانش، رفتار زنان را به صورت غری

توجیه کردند که زنان هنگام باروری به بهترین شریكان نیاز 

، 2011دارند تا گونه انسان را حفظ کنند )دورانت و همكارانش، 

(. این همخواني ها مي تواند بدلیل این باشد که رفتار طبق 930

سیكل قاعدگي نوسان مي کند زیرا زنان در مرحله لوتیل در 

ای سیكل، کمتر کنترل شده هستند و تكانشي ترند. مقایسه با ابتد

سطوح پروژسترون رابطه مستقیم و رابطه عكس با سطوح 

                                                           
3 . Czajkowska 
4 . Durante 
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همدلي در زنان دارند، بخصوص در تشخیص عواطف و پاسخ به 

موقعیت های منفي و به نظر مي رسد زنان تمایل بیشتر در مرحله 

طوح بارور سیكل خود دارند و مي خواهند جذابتر باشند. وقتي س

پروژسترون باال مي روند، زنان اجتماعي ترند و قادرند روابطي با 

زنان دیگر داشته باشند و وقتي سطوح پروژسترون پایین هستند و 

باروری باالتر است؛ به بهترین شریكان نیاز دارند. نتایج کلي در 

مطالعات منتشر شده ممكن است حاکي از وجود این اثر باشند. 

از چشم انداز نظری مي روند و هشداری به این مفاهیم فراتر 

مدیران باشگاه ها است که باید چیز بیشتری در  مورد رفتار زنان 

بدانند؛ ظاهراً تنش قبل از قاعدگي بر رفتار زنان اثر مي گذارد و 

آنان مي توانند با خدمات متنوع و متفاوت از این چشم انداز 

هنگام تنش قبل از  استفاده کنند. همچنین تكیه گاهي برای زنان

قاعدگي فراهم کنند، نه به امید فروش، بلكه برای تمرکزی بر 

 رابطه بین باشگاه و ورزشكاران. 
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 Abstract 

Dysmenorrhea and pain and inflammation caused by it are one of the most 

common complaints and problems of female diseases worldwide in young 

girls. Scientific findings suggest that exercise and physical activity 

positively affects this problem. Therefore, the purpose of this study was to 

investigate The effect of menstrual cycle on the body Image. The statistical 

population of the study consisted of all female clients of state-run sports 

clubs (fitness and aerobics) for women in Tehran. 450 individuals were 

randomly selected and answered to the questionnaire of symptoms of 

premenstrual syndrome and body Image. All instruments had a satisfactory 

internal consistency. Data were analyzed using SPSS-23 software and 

structural equation modeling (SEM). The The results showed that body 

image and premenstrual syndrome symptoms were higher than the mean 

score of 5 at different weeks during the different weeks. Symptoms of PMS 

were greater in the fourth week than in the other weeks. The t-test at 0.05 

showed a significant positive effect between body image and the menstrual 

cycle in the third week. These concepts go beyond the theoretical 

perspective and warn club management  that they send their message 

messages to women: more needs to be learned about the behavior of women; 

apparently pre-menstrual tension seems to affect their body Image. 
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