مقاله
گان
نام نويسند
تحقيقاتي

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران
سال یازدهم

صفحات  219تا 224

شماره 3

پاییز 1392

در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مهری كهن ،1مریم حاتمیزاده* ،2هادی رنجبر

3
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تاریخ اعالم وصول92/2/30 :

چكيده
مقدمه :مسائل مرتبط با جنسیت بخش قابل توجهی را در مسائل مربوط به کار به خود اختصاص دادهاند .درد کمر نیز یک نگرانی
دیگر پرستاران است .علیرغم شیوع باالی کمردرد علت و عوامل موثر در ایجاد آن تاکنون بخوبی شناسایی نشدهاند .در سالهای
اخیر مطالعاتی انجام شدهاند که نشان دهنده ارتباط بین کمر درد با اختالالت قاعدگی هستند.
هدف :بررسی ارتباط بین اختالالت قاعدگی با کمر درد در بین پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مواد و روشها :مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی  -مقطعی بود .جامعه پژوهش پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم
پزشکی کرمان بودند .روش نمونه گیری سرشماری بود .ابزار پژوهش سواالت دموگرافیک ،سواالت مربوط به اختالالت قاعدگی و
سواالت مربوط به کمر درد بود .تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از آزمون مربع کای یا آزمون دقیق فیشر جهت دادههای اسمی،
آزمونهای مقایسه میانگین یا معادل غیرپارامتریک آنها جهت یک داده کمی یا رتبه ای و یک داده اسمی و آزمونهای همبستگی
جهت دو داده کمی یا رتبه ای ،انجام شد.
یافتهها :هرچند در گروهی که قاعدگی نامنظم داشتند درصد کمردرد بیشتر بود ارتباط معنیداری مشاهده نشد .در افرادی که
دوره قاعدگی طوالنیتر یا کوتاهتر از طبیعی داشتند درصد افرادی که به کمردرد مبتال بودند بیشتر بود اما این تفاوت از نظر آماری
معنیدار نبود .افرادی که مدت خونریزی در آنها طبیعی بود میزان کمردرد کمتری داشتند اما تفاوت آماری معنیداری وجود نداشت.
بحث و نتیجهگیری :علیرغم تفاوت موجود بین دو گروه اما اختالفی مشاهده نشد که با نتایج برخی از مطالعات قبلی در این زمینه
همخوانی ندارد.
کلمات کلیدی:کمردرد ،اختالالت قاعدگی ،پرستار
مقدمه

کم گرفت ( .)3درد کمر ) (LBPنیز یک نگرانی دیگر پرستاران است

مسائل مرتبط با جنسیت بخش قابل توجهی را در مسائل مربوط به

( .)4کمر درد عامل نیمی از غیبتها در محل کار در بین پرستاران

کار به خود اختصاص دادهاند ( .)2 ,1با توجه به اینکه اختالالت

است ( .)5در مطالعه انجام شده توسط سازمان نظام پرستاری در

قاعدگی بسیاری از زنان را در سرتاسر جهان درگیر میکنند و قسمت

سال  66/4 ،1385درصد پرستاران به درد کمر 39/9 ،درصد درد

اعظم جامعه پرستاری را نیز زنان تشکیل میدهند نمیتوان اهمیت

ستون فقرات 28/5 ،درصد درد شانه 34 ،درصد درد گردن و 41

این اختالالت را به عنوان یک موضوع حرفهای در پرستاران دست

درصد به دردهای عضالنی مبتال بودند ( .)6نشان داده شده است

1ـ مربی ،ایران ،کرمان ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،دانشکده پرستاری و مامایی ،گروه مامایی
2ـ پژوهشگر ،ايران ،کرمان ،دانشگاه علوم پزشکي کرمان ،پژوهشکده آيندهپژوهي ،مرکز تحقيقات مدلسازي در سالمت
3ـ مربی ،ایران ،کرمان ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،پژوهشکده آینده پژوهی ،مرکز تحقیقات مدلسازی در سالمت (*نویسنده مسئول)
آدرس الکترونیکhadiranjbar@kmu.ac.ir :
تلفن09131951204 :
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( ،)7با اینحال پرستاران بیشترین میزان درد کمر را در بین کلیه

تغییرات هورمونی چرخه قاعدگی و استفاده از قرصهای ضد بارداری

مشاغل به خود اختصاص دادهاند (.)8

مرتبط نیست (.)15,16

علیرغم شیوع باالی کمردرد علت و عوامل موثر در ایجاد آن

با وجود اهمیت کمر درد و ایجاد دورههای کمر درد در زمان قاعدگی

تاکنون بخوبی شناسایی نشدهاند ،مطالعات بسیاری در زمینه عوامل

با این وجود مطالعات کمی در مورد این ارتباط انجام شده است.

شغلی و تاثیر آنها بر کمردرد انجام گرفتهاند و تاثیر فشار کاری و

لذا محقق بر آن شد تا مطالعه حاضر را با هدف بررسی ارتباط بین

فاکتورهای روانی بخوبی مشخص شدهاند اما هنوز بر روی تاثیر

اختالالت قاعدگی با کمر درد در بین پرستاران انجام دهد.

عوامل فیزیکی و جسمی اختالف نظر وجود دارد ( .)7کمردرد را
نمیتوان به خوبی با تغییرات آناتومیک همراه با افزایش سن ارتباط

مواد و روشها

داد و در مطالعات متعدد عوامل خطر زیادی از قبیل عوامل روانی

مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی  -مقطعی بود که در آن ارتباط بین

و فشارهای کاری بر این مورد موثر دانسته شدهاند .پژوهشهای

اختالالت قاعدگی و درد کمر ناشی از اختالالت عضالنی اسکلتی

متعددی عواملی مانند رضایت کاری پایین ،ارتباطات ضعیف با

مورد بررسی قرار گرفت .پرسشنامه در چهار بخش  - 1رضایت

همکاران ،یکنواختی در کار ،خلق پایین ،و ننیاز کاری باال را بعنوان

نامه همراه با اهداف ،اطالعات تماس پژوهشگر و دستورالعمل

عوامل خطر کمردرد معرفی کردهاند ( .)9مطالعات متعددی استرس

تکمیل پرسشنامه - 2 ،سواالت دموگرافیک (مانند :سن ،بخش،

را از عوامل ایجاد کننده درد معرفی کردهاند و مکانیزم آنرا ایجاد

سابقه کار پرستاری ،میانگین ساعات کار در هفته ،میانگین ساعات

انقباض و تنش عضالنی بدلیل استرس در نواحی کمر و اطراف

اضافه کاری در ماه ،نوع شیفت ثابت یا در گردش بودن و تعداد

آن دانستهاند عواملی که به طور قابل توجهی در زمان قاعدگی

شبکاری در ماه) - 3 ،سواالت مربوط به اختالالت قاعدگی (مانند:

افزایش مییابند (.)8

طول دوره ،منظم بودن ،نشانههای تجربه شده ،درمانهای انجام شده)

همزمان با شناسایی عوامل ایجاد کننده کمردرد که سبب ساز کم

برای این بخش از پرسشنامه مورد استفاده در مطالعه شاه غیبی و

شدن توجه به اهمیت عوامل مربوط به افزایش سن ( )9میشد،

همکاران ( )17بود اعتبار علمی این پرسشنامه در مطالعه فوق تایید

فاکتورهای خطر متعددی برای کمردرد در بین ویژگیهای جسمی و

شده است و پایایی آن با استفاده از روش ثبات درونی با آلفای

فاکتورهای محل کار تشخیص داده شدند ( ،)10 ,4همچنین توجه

 0/86مورد تایید قرار گرفته است و  - 4سواالت مربوط به کمر

به فاکتورهای روانی در این مورد در حال افزایش است ( .)11در

درد (مانند :تجربه کمر درد در سال گذشته ،نشانههای تجربه شده،

سالهای اخیر مطالعاتی انجام شدهاند که نشان دهنده ارتباط بین کمر

مدت ناتوانی بعلت کمر درد و درمانهای انجام شده) سواالت از

درد با اختالالت قاعدگی هستند ( .)1مطالعه انجام شده در ژاپن

پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش برانی و همکاران در سال 2009

توسط اسمیت و همکاران در سال  2006نشان داد که تنش قبل از

( )18استفاده شد که در آن مطالعه مورد روایی و پایایی قرار گرفته

قاعدگی با اختالالت فوقانی و تحتانی پشت در ارتباط است (،)12

است .نحوه انجام پژوهش به این صورت بود که پرسشنامه طرح

در حالیکه در مطالعه انجام شده بر روی جمعیت چینی درد خود

به همراه یک پاکت در داخل یک پاکت در بسته قرار داده شد .پس

قاعدگی با کمر درد مرتبط شناخته شد ( .)13یک مطالعه انجام

از مراجعه پژوهشگر به هر بخش و توضیح اهداف طرح به تعداد

شده بر روی زنان هلندی نشان داد که درد مزمن کمر با تغییرات

کارکنان پرستاری زن پاکت در بسته که نام پرسنل زن بر روی آنها

هورمونی و فاکتورهای مربوط به تولید نسل مرتبط است (.)14

نوشته شده بود در اختیار سرپرستار گذاشته شد .در دستورالعمل

در جامعه سوئدی نیز مشخص شد که بیش از نیمی از زنان مورد

تکمیل پرسشنامه از پرستاران خواسته میشد که پس از تکمیل

بررسی در طول قاعدگی دچار افزایش  LBPمیشوند ( .)1ارتباط

پرسشنامه آنرا داخل پاکت دوم قرار داده درب آنرا بچسبانند و در

قوی بین بیماریهای زنان و کمردرد نیز گزارش شده است (.)12

اختیار سرپرستار بگذارند.
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به دوره قاعدگی و اطالعات مربوط به کمر درد عضالنی-اسکلتی

کرده بودند بار کاری خود را زیاد ارزیابی کرده بودند .پرستاران مورد

بود .پرسشنامه پس از جمعآوری از منابع معتبر در این زمینه توسط

بررسی معتقد بودند که به طور میانگین در طول روز 6/31±3/05

پژوهشگر روا و پایا شد .جهت تعیین روایی از روش اعتبار محتوی

ساعت سرپا هستند .میانگین قد افراد مورد پژوهش 161/47±7/94

استفاده شد .به این صورت که پرسشنامه در اختیار  2متخصص

سانتیمتر و میانگین وزن آنها  63/18±10/61کیلوگرم که پس از

جراحی اعصاب 2 ،فیزیوتراپ 2 ،متخصص زنان و زایمان و قرار

محاسبه میانگین  BMIعدد  24/44±5/04بدست آمد .مشخصات

داده شد تا از نظر اعتبار علمی ،کفایت و واضح بودن سواالت مورد

واحدهای مورد پژوهش و ارتباط آن با کمر درد و اختالالت قاعدگی

بررسی قرار گیرد همچنین وضوح سواالت به وسیله نظرخواهی از

در جدول شماره  1آورده شده است).

 4پرستار زن مورد بررسی قرار گرفت .پایایی هر بخش از ابزار به

 22نفر ( 8/8درصد) از افراد مورد بررسیقبل از شروع تحصیل

وسیله ضریب همبستگی درونی و با استفاده از آلفای کرونباخ مورد

در رشته پرستاری کمر درد را تجربه کرده بودند .که از این میان 10

بررسی قرار گرفت و همبستگی درونی بخش مربوط به سواالت

نفر ( 45/45درصد) نیاز به درمان برای کمر درد پیدا کرده بودند.

کمر درد  ،0/82سواالت بخش اختالالت قاعدگی  0/76بدست آمد.

در  75/6درصد افراد درد قبل از زمان تحصیل دارای انتشار بود

روش نمونه گیری سرشماری بود .بدین ترتیب که کلیه پرستاران

و  34/1درصد افراد در بیرون آمدن از تخت مشکل داشتند .قبل

زن شاغل در بیمارستانهای تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی

از شروع به کار پرستاری  35نفر از پرستاران مورد بررسی کمر

کرمان که پرسشنامه را تکمیل نموده و برگردانند مورد بررسی قرار

درد داشتند و از این تعداد  17نفر ( 48/6درصد)به درمان نیاز پیدا

گرفتند .معیارهای خروج شامل -1 :حاملگی ،یائسگی ،شیردهی،

کرده بودند .در  22نفر از این افراد درد همراه با انتشار بود31/4 ،

کم کاری یا پرکاری تیروئید و ترومای کمر و اندام تحتانی بودند .از

درصد آنها در خروج از تخت 28/6 ،درصد در خواب شبانه31/4 ،

آمارهای توصیفی و تحلیلی برای رسیدن به سواالت و فرضیههای

درصد در ایستادن مشکل داشتند.

پژوهش استفاده شد .از جداول توزیع و فراوانی برای متغیرهای

درصد کمر درد در دوران کار پرستاری  149( 59/6نفر) بود .که

اسمی و از شاخصهای میانی و انحراف معیار برای متغیرهای کمی

نشان دهنده درصد باالی کمر درد در بین پرستاران است61/7 .

جهت توصیف استفاده شد .تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده

درصد پرستاران دارای کمر درد نیاز به درمان پیدا کرده بودند و

از بسته نرم افزاری  SPSS 18و با استفاده از آزمون مربع کای یا

 81/2درصد آنها کمر درد همراه با انتشار به اندام تحتانی داشتند.

آزمون دقیق فیشر جهت دادههای اسمی ،آزمونهای مقایسه میانگین

 41/6درصد افراد در زمان کمر درد در خروج از رختخواب46/3 ،

یا معدل غیرپارامتریک آنها جهت یک داده کمی یا رتبهای و یک

درصد در خواب شبانه 59/7 ،درصد در ایستادن 54/4 ،درصد در راه

داده اسمی انجام گرفت.

رفتن 65/1 ،درصد در باال رفتن از پلهها و  26/8درصد در پوشیدن
لباس مشکل داشتند 118 .نفر از افراد اعالم کرده بودند که کمردرد

یافتهها

آنها به شدت بر زندگی روزمرهاشان تاثیر میگذارد 32/9 .درصد

در پایان جمعآوری اطالعات  250پرستار فرم اطالعات را تکمیل

افراد معتقد بودند که تقریبا هر ماه یکبار به کمر درد مبتال میشوند.

نمودند .از بین این افراد  132نفر یعنی  54/8درصد پرستار بخش

 68درصد افراد شرکت کننده در پژوهش متاهل بودند48/4 .

بودند 175 ،نفر ( 75/4درصد) شیفت در گردش بودند و اکثر آنها

درصد افراد برخی اوقات کم شدن خلق را قبل از قاعدگی داشتند

 47/2درصد هم در شب و هم در روز شیفت داشتند .میانگین سن

 46/8درصد نیز گاهی اوقات دچار احساس تنش میشدند67 .

پرستاران مورد بررسی ( 34/36±8/35بین  58تا  )20سال بود،

درصد افراد همراه با قاعدگی کمر درد داشتند و  73/4درصد نیز

سابقه کار پرستاری آنها  13/98سال با انحراف معیار  8/50سال

قاعدگیاشان منظم بود 34/3 .درصد دورههای قاعدگی طوالنیتر

بود و به طور متوسط  44/15±9/36ساعت در هفته کار میکردند

یا کوتاهتر ازنرمال داشتند و  36/2درصد نیز مدت قاعدگیاشان
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شماره 3

جدول  -1ارتباط متغیرهای دموگرافیک با کمردرد و اختالالت قاعدگی

ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺳﻤﺖ )ﺗﻌﺪاد(

ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺑﻬﻴﺎر
ﺛﺎﺑﺖ

ﺷﻴﻔﺖ )ﺗﻌﺪاد(
در ﮔﺮدش
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻳﺴﺘﺎدن
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ

34/38±7/72

36/90±6/93

P=0/124

اﺧﺘﻼﻻت ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ
ﻛﻤﺮدرد

32/54±7/80
24

34/66±8/33
3

اﺧﺘﻼﻻت ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ

24

8

ﻛﻤﺮدرد

83

10

P=0/371

اﺧﺘﻼﻻت ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ

94

31

P=0/761

ﻛﻤﺮدرد

31

5

اﺧﺘﻼﻻت ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ

38

13

ﻛﻤﺮدرد

35

4

اﺧﺘﻼﻻت ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ

38

12

P=0/846

ﻛﻤﺮدرد

101

15

P=0/758

اﺧﺘﻼﻻت ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ

118

44

ﻛﻤﺮدرد

13/67±8/21

17/06±7/90

6/66±3/24

6/75±2/46

P=0/09

P=0/160

اﺧﺘﻼﻻت ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ

12/13±7/34

اﺧﺘﻼﻻت ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ

6/80±3/18

اﺧﺘﻼﻻت ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ

159/98±8/69

اﺧﺘﻼﻻت ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ

63/06±10/18

62/82±10/75

اﺧﺘﻼﻻت ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ

25/27±6/42

24/06±4/48

ﻛﻤﺮدرد
ﻛﻤﺮدرد
ﻛﻤﺮدرد
ﻛﻤﺮدرد

از نرمال کمتر یا بیشتر بود 15/3 .درصد افراد در بین دورههای
قاعدگی نیز لکهبینی داشتند و  85/6درصد افراد قاعدگیاشان با درد
همراه بود و شایعترین محل درد نیز کمر گزارش شده بود همچنین
 68/4درصد موارد درد مربوط به قبل از قاعدگی بود (ارتباط بین
کمردرد و اختالالت قاعدگی در جدول شماره  2آورده شده است).
هرچند در گروهی که قاعدگی نامنظم داشتند درصد کمردرد بیشتر

14/23±8/71

P=0/136
P=0/913

6/10±2/98

P=0/154

161/69±7/55

162/65±7/07

63/34±9/69

64/42±12/62

24/26±3/76

161/96±7/70
24/36±4/35

P=0/596
P=0/115
P=0/646
P=0/878
P=0/913
P=0/132

جدول  -2ارتباط اختالالت قاعدگی و کمردرد

اﺧﺘﻼل ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ

ﻛﻤﺮدرد

آزﻣﻮن آﻣﺎري

دارد

ﻧﺪارد

ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ

)99(84/6

)42(93/3

P=0/139

ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺷﺪﻳﺪ

)91(86/7

)42(87/5

P=0/758

ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ

)86(86/9

)57(87/7

P=0/877

بود  93/3در برابر  84/6درصد با این وجود آزمون مربع کای بین
وجود قاعدگی نامنظم و کمردرد ارتباط معنیداری را نشان نداد

تفاوت از نظر آماری با آزمون مربع کای معنیدار نبود ).(P>0/05

) .(P>0/05در افرادی که دوره قاعدگی طوالنیتر یا کوتاهتر از طبیعی

افرادی که مدت خونریزی در آنها طبیعی بود میزان کمردرد کمتری

داشتند درصد افرادی که به کمردرد مبتال بودند بیشتر بود اما این

داشتند با این وجود آزمون مربع کای تفاوت آماری معنیداری را
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ﻛﻤﺮدرد

دارد

ﻧﺪارد

آزﻣﻮن آﻣﺎري
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در قاعدگی ارتباط معنی داری وجود نداشت هرچند درصد افراد

به دست آمده بود که با نتایج پژوهش حاضر تفاوت دارد (.)19

مبتال به کمردرد در این گروه بیشتر بود ).(P>0/05

کمردرد در پرستاران یکی از موضعاتی است که به کرات مورد

هرچند میانگین سن ،سابقه کاری ،مدت کار در این بخش ،قد،

بررسی قرار گرفته است و بدلیل شیوع باالی آن بسیار مورد توجه

وزن و نهایتا شاخص توده بدنی در گروه مبتال به کمردرد بیشتر

بوده است .میزان تجمعی کمر درد از  31درصد در شروع مدرسه

بود اما آزمون تی مستقل تفاوت آماری معنیداری را نشان نداد

پرستاری به  72درصد در پایان دوره تحصیلی و سپس به  82درصد

) .(P>0/05کمردرد در افرادی که سیگار مصرف نمیکردند کمتر

در پایان  5سال کار پرستاری میرسد ( .)5در پژوهش حاضر

بود با این وجود آزمون دقیق فیشر تفاوت آماری معنیداری را

فراوانی کمردرد در دوره قبل از شروع پرستاری  8/8درصد ،در

نشان نداد ) .(P>0/05بین وضعیت تاهل ،تعداد دفعات مقاربت در

دوران تحصیل  14درصد و در دوران کار  59/6درصد بود .در

هفته ،و ورزش نیز با استفاده از آزمون دقیق فیشر ارتباطی مشاهده

پژوهشهای قبلی پرستاری در ایران کمتر به دوران قبل از شروع

نشد ) .(P>0/05بین روش تقسیم کار ،بارکاری و نوع شیفت نیز با

به کار پرداخته شده است اما شیوعهای باالیی از کمر درد در بین

اسفاده از آزمون مربع کای ارتباط معنیداری با کمردرد مشاهده

پرستاران شاغل گزارش شده است .در پژوهش انجام شده در سال

نشد ).(P>0/05

 1383شیوع نقطهای ،یک ماهه 6 ،ماهه ،یک ساله و در طول زندگی
به ترتیب  59/6 ،58/9 ،56/3 ،51/5و  62درصد گزارش شد که به

بحث

نظر میرسد روند افزایندهای را برای پرسنل پرستاری نشان میدهد

نتایج این پژوهش ارتباطی را بین اختالالت قاعدگی و بروز کمردرد

( .)21این نتایج با نتایج تحقیقات قبلی که شیوع یکساله کمر درد را

در پرستاران نشان نداد .این یکی از اولین پژوهشهایی است که

بین  43تا  76درصد نشان داده بودند هماهنگی دارد (.)22

ارتباط بین اختالالت قاعدگی و تاثیر آن بر کمردرد در بین پرستاران را

نتایج پژوهش حاضر در مورد سن ،وضعیت تاهل ،ورزش کردن ،و

مورد بررسی قرار داده است .در پژوهش قبلی که اسمیت و همکاران

سابقه کار با نتایج پژوهش قبلی هماهنگی داشت ( )22اما با برخی

در سال  2009بر روی پرستاران ژاپن انجام دادند بین اختالالت

نتایج به دست آمده در پژوهشهای قبلی که بین سن ،ساعات کار و

قاعدگی و کمردرد ارتباط معنی داری را مشاهده نمودند ( .)1در

فشار کاری با کمردرد ارتباط پیدا کرده بودند هماهنگی نداشت (,1

پژوهش میربلوک و همکاران در سال  88درصد افرادی که از تعداد

 .)11 ,5 ,2به نظر میرسد تفاوت در نحوه کشف کمردرد میتواند

روز خونریزی غیر طبیعی رنج میبردند  16/94درصد بود که نسبت

یکی از عوامل موثر در این اختالفات باشد.

به مطالعه حاضر کمتر است ( .)19در پژوهش هاشمی و همکاران
 88شیوع اختالالت قاعدگی  53/3در پرستاران بخش داخلی بود

نتیجهگیری

( )20در حالیکه دیس منوره در مطالعه میربلوک و همکاران در سال

نتایج این پژوهش نشان داد با وجود ارتباط بین برخی از انواع

 88شیوع دیسمنوره  86/04درصد بود ( )19و در پژوهش حاضر

اختالالت قاعدگی با بروز کمردرد با این وجود این ارتباط معنیدار

 64درصد بدست آمد .در پژوهش قبلی بر روی پرستاران ایرانی

نبود اما بررسیهای دقیقتر در این زمینه توصیه میشود.
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