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ABSTRACT
Introduction: Pain in the lower back and pelvic pain are one of the most common
problems in pregnancy. Appropriate and low-cost diagnostic and validated
measurements are required. Therefore, there is a need for a reliable, valid and
responsive measurement tool.
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Methods: This descriptive study was performed on 135 pregnant women with
pelvic pain referring to Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran in
2017. The data collection tool was a participant's personal information form, pelvic
pain questionnaire, and brief pain inventory. The results were analyzed by
descriptive, correlation and regression tests using SPSS 22. The P-value>0.05 was
considered significant.
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Results: The mean and standard deviation of age in women were 29.43±5.7 years.
The mean pain based on the pelvic belt tool was 37.00±18.00 and the mean pain was
4.25 ± 1.87, respectively. There was a significant positive correlation between the two
tools in the sensory evaluation of pregnant women (r=0.818, P=0.001).
The pelvic girdle questionnaire, according to R2 = [0.669, BPI=1.109+
0.085(PGQ)], predicts the amount of pain in the pain relief tool.
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Conclusion: Considering the importance of pelvic girdle and a significant
correlation between these two questionnaires, it seems useful to use a questionnaire
and a tool with a high degree of accuracy which requires shorter time to complete.
Therefore, it can be concluded that a brief pain instrument is a useful tool for
measuring pain and its effects in the life of patients with pelvic girdle.
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بررسی همبستگی پرسشنامة ارزیابی مختصر درد ( )BPIو پرسشنامة کمربند لگنی
( )Pelvic Girdle Questionnaireدر سنجش درد کمربند لگنی در زنان باردار
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چکیده
مقدمه :درد ناحیة تحتانی کمر و درد کمربند لگنی از رایجترین مشکالت دوران بارداری است؛ از
اینرو بررسی راههای تشخیصی مناسب و کمهزینه و اندازهگیریهای قابلاعتماد و معتبر ضروری است؛
بنابراین به ابزار اندازهگیری معتبر و پاسخگو نیاز است؛ از اینرو مطالعة حاضر با هدف بررسی همبستگی
پرسشنامة ارزیابی مختصر درد با پرسشنامة کمربند لگنی در سنجش درد کمربند لگنی زنان باردار در
ایران انجام شد.
روش کار :پژوهش حاضر مطالعهای توصیفی است به بررسی  135زن باردار مبتال به درد کمربند
لگنی که به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علومپزشکی شهیدبهشتی شهر تهران مراجعه کرده
بودند ،در سال  1396پرداخته است .ابزار گردآوری دادهها شامل فرم مشخصات فردی شرکتکنندگان،
پرسشنامة درد کمربند لگنی و پرسشنامة ارزیابی مختصر درد بود .نتایج با آزمونهای آماری توصیفی،
همبستگی و رگرسیون با نرمافزار  SPSSنسخة  22تجزیهوتحلیل شد .سطح معنیداری در تمام موارد
 P>0/05در نظر گرفته شد.
یافتهها :میانگین و انحراف معیار سن در زنان مورد مطالعه  29/43±5/7بود .میانگین درد براساس
ابزار کمربند لگنی  37/00 ± 18/00و براساس ابزار مختصر درد  4/25±1/87بود .همبستگی مثبت
معنیداری بین دو ابزار در سنجش درد لگنی زنان باردار ( )r =0/818 ،P=0/001وجود داشت .ابزار
کمربند لگنی طبق رابطة ]( R2 =[0/669 ،BPI = 0/109 +0/085 )PGQمیزان درد را در ابزار مختصر
درد ،پیشبینی میکند.
نتیجه گیری :با توجه به اهمیت سنجش درد کمربند لگنی و همبستگی معنیدار بین این دو
پرسشنامه ،به نظر میرسد استفاده از پرسشنامه و ابزاری با دقت باال و کافی که تکمیل آن به زمان
کوتاهتری داشته نیاز باشد ،مفید است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت ابزار مختصر درد ،ابزار مناسبی برای
سنجش درد و اثرات ناشی از آن در زندگی مبتالیان به درد کمربند لگنی است.
کلیدواژهها :درد ،کمربند لگنی ،بارداری

مقدمه
درد ناحیة تحتانی کمر و درد کمربند لگنی از رایجترین
مشکالت دوران بارداری است ] [1که شیوع آن در دوران
بارداری حدود  45درصد ذکر شده است ] .[2درد کمربند
لگنی به احساس درد در نواحی سیمفیزپوبیس ،بین ستیغ
ایلیاک و چین گلوتئال ،بهویژه مفصل ساکروایلیاک گفته
میشود ] .[3دردهای کمربند لگنی مولتی فاکتوریال است و
متأثر از شرایط مختلفی ایجاد میشود ] .[4برای ایجاد

مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

دردهای کمربند لگنی نمیتوان عامل خطر خاصی را گزارش
کرد .شاید در دوران بارداری ،تغییرات فیزیولوژیک و
هورمونی ،وجود ترکیبی از درد کمر و لگن در ابتدای
بارداری ،روابط زناشویی ضعیف  ،چندزابودن ،نبود رضایت
شغلی و استرس از عوامل مؤثر و ایجادکنندة درد کمربند
لگنی باشند ] .[3 ،8-5بهمنظور کاهش درد کمربند لگنی در
بارداری ،گاهی نیاز به دارودرمانی یا اقدامات متعدد
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پاراکلینیکی مانند آموزش در اوایل دوران بارداری برای حفظ
پوزیشن صحیح بدن در فعالیتهای روزانه ،انجام ورزشهای
ایزومتریک و آبی ،فیزیوتراپی و گاهی طب سوزنی است ]،10
 .[9با وجود تحقیقات زیادی که در زمینة شناخت علت،
عوامل خطر و روشهای تشخیصی آن انجام شده ،هنوز
میزان ابتال به این بیماری و عوارض همراه آن در حال افزایش
است ] .[11از سوی دیگر ،در دوران بارداری بهدلیل
محدودیتهای که در ارزیابی و درمان کمردرد لگنی وجود
دارد ،بررسی شناخت و تعیین درمان با روشهای
محافظهکارانه ،غیرتهاجمی و پیشگیری از آن که مؤثر واقع
شود ،ضرورت دارد ] .[12درنتیجه بررسی راههای تشخیصی
مناسب و کمهزینه ،درمانهای پیشگیریکننده و برخورد
منطقی برای ارزیابی مناسب مداخالت ،اندازهگیریهای
قابلاعتماد و معتبر مورد نیاز است .معیارهای کنونی بهاندازة
کافی مشکالت و عوارض و عوامل تشدیدکنندة درد کمربند
لگنی را توصیف نمیکند .از طرفی سنجش میزان درد در
بیماران مبتال به دردهای مزمن اهمیت خاصی دارد ].[13
هیچ استاندارد طالیی برای تشخیص درد کمربندلگنی وجود
ندارد ][4؛ بنابراین نیاز به ابزار اندازهگیری معتبر و پاسخگو
وجود دارد .یکی از ابزارها ارزیابی درد کمربند لگنی 1در
دوران بارداری است .ابزار جمعآوری نیز پرسشنامة درد
کمربند لگنی است که  Stugeو همکاران طراحی کردهاند
] .[14این پرسشنامه را اولین بار در ایران رشیدی و همکاران
روانسنجی کردهاند ] [15که شامل دو خردهمقیاس فعالیت
و عالئم است .خرده مقیاس فعالیت شامل  20آیتم و
خردهمقیاس عالئم شامل  5آیتم است ].[14
با وجود اختصاصیبودن ابزار درد کمربند لگنی ،ویژگیها
و قابلیت اندازهگیری آن تاکنون با ابزارهای متداول دیگر
مقایسه نشده است .ارائة شواهد برای مقایسه عملکرد
ابزارهای ارزیابیکنندة جنبههای مختلف درد کمربند لگنی،
حائز اهمیت است؛ زیرا این شواهد میتواند به انتخاب ابزار
مناسب در تحقیقات آتی ،همچنین ارزیابیهای فیزیوتراپی و
سایر درمانهای درد کمربند لگنی کمک کند ] .[16از
طرفی ابزارها و تستهای تشخیصی درد کمربند لگنی در
بارداری بسیار تخصصی هستند و در مقیاس وسیع توسط
پزشکان ،ماماها و متخصصان زنان و زایمان استفاده
نمیشوند ].[17 ،18

از سوی دیگر ،پرسشنامة مختصر درد ،2ابزاری ساده برای
تعیین میزان درد بیماران و یکی از وسیعترین ابزارهای
اندازهگیری برای ارزیابی درد بالینی است .پرسشنامة مختصر
درد به بیماران اجازه میدهد تا شدت درد و تأثیر آن بر
عملکردهای روزمرة زندگی را ارزیابی کنند .پرسشنامة
مختصر درد خودارزیابی است که در طول زمان بهعنوان
استانداردی برای ارزیابی درد و تأثیر آن تبدیل شده است
] .[19حال آنکه این ابزار را خود بیمار تکمیل میکند و
ممکن است بیماران میزان درد خود را متفاوت از میزان
واقعی ذکر کنند ].[20
مطالعات زیادی نشان میدهد برآورد شدت درد از سوی
مراقبان بهداشتی با دردی که بیماران تجربه و بیان میکنند
هماهنگ نیست .این عدم توافق میتواند به اعتبار ابزار
سنجش درد وابسته باشد ] .[21به هر حال استفاده از
معیاری که بهراحتی قابلاستفاده باشد و میزان واقعی را
اندازهگیری کند ،اهمیت ویژهای دارد ][22؛ بنابراین ضرورت
مقایسة ابزاری تخصصی با ابزار عمومی برای سنجش درد
احساس میشود .با توجه به اینکه مطالعات مختلفی برای
سنجش درد از این دو ابزار استفاده کردهاند ،برای بررسی
میزان همپوشانی دو ابزار در سنجش درد در زنان باردار ،این
مطالعه با هدف بررسی همبستگی پرسشنامة ارزیابی مختصر
درد با پرسشنامة کمربند لگنی در زنان باردار مبتال به درد
کمربند لگنی در ایران انجام شد.

روش بررسی
پژوهش حاضر مطالعهای توصیفی است که به بررسی
 135زن باردار مبتال به درد کمربند لگنی (تأیید ابتال به درد
کمربند لگنی با تست تشخیصی درد کمربند لگنی:
 )ligament (LDL) test Long dorsal sacroiliacکه به
مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علومپزشکی
شهیدبهشتی شهر تهران در سال  1396مراجعه کرده بودند،
انجام شد .حجم نمونه براساس فرمول شیوع و مطالعة Golis
و همکاران حدود  135نفر محاسبه شد ( 8 :dدرصد36 :P ،
درصد ،ضریب اطمینان  95درصد) ] .[23ابزار گردآوری
دادهها شامل فرم مشخصات فردی شرکتکنندگان،

1
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Brief Pain Inventory
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پرسشنامة کمربند لگنی ( )Pelvic Girdle Questionnaireو
ارزیابی مختصر درد_فرم کوتاه ( )BPI-SFبود.
فرم مشخصات فردی شرکتکنندگان شامل سن ،شغل،
وضعیت اقتصادی ،تحصیالت ،تعداد زایمان و شاخص تودة
بدنی بود.
پرسشنامة کمربند لگنی :ابزار درد کمربند لگنی را
 Grotelو همکارانش طراحی کردهاند که این ابزار شامل دو
خردهمقیاس فعالیت و عالئم است .خرده مقیاس فعالیت
شامل  20آیتم و خرده مقیاس عالئم شامل  5آیتم است.
حداکثر نمره در خردهمقیاس فعالیت  ،60حداکثر نمره در
خردهمقیاس عالئم  15و نمرة کل پرسشنامه  75است .پاسخ
به هر آیتم بهصورت لیکرت  4نقطه است (اصالً= نمرة صفر،
خیلیکم= نمرة یک ،گاهی= نمرة دو و اغلب= نمرة سه) .نمرة
کمتر از  28خفیف ،نمرة  28تا  62متوسط و نمرة باالتر از
 62شدید کمربند لگنی است ].[16 ،24
پرسشنامة ارزیابی مختصر درد_فرم کوتاه (:)BPI-SF
پرسشنامة خودارزیابی درد است که اطالعاتی دربارة شدت
درد و تأثیر آن بر عملکردهای روزمرة زندگی میدهد .این
پرسشنامه حاوی  9پرسش است .از بیمار خواسته شد تا برای
رأیدادن به بدترین حالت ،حداقل و میانگین شدت درد و
شدت درد در حال حاضر ،از صفر تا  10نمره دهد .همچنین
استفاده از درمانهای فعلی و اثربخشی این درمانها ،و شدت
درد اختالل درد در فعالیت کلی ،خلقوخو ،توانایی راهرفتن،
کار عادی ،روابط با دیگر افراد ،خواب و لذتبردن از زندگی
از صفر تا  10نمره دهند .شدت درد حاصل مجموع نمرات
پرسشهای  3تا  6تقسیم بر چهار است و تأثیر درد بر
عملکردهای روزمرة زندگی حاصل مجموع نمرات ابعاد
پرسش ( 9دارای هفت زیرمجموعه) تقسیم بر هفت است.
نمرة بقیه پرسشها در نمرهدهی محاسبه نمیشوند .کسب
نمرة صفر نشاندهندة نبود درد ،نمرة  4-1نشاندهندة درد
خفیف ،نمرة  4-5نشاندهندة درد متوسط و نمرة بیشتر -7
 10نشاندهندة درد شدید است ] Majedi .[25و همکاران
روایی و پایایی پرسشنامة ارزیابی مختصر درد را در ایران
انجام دادند و نتیجه گرفتند روایی عاملی همسو با
پژوهشهای قبلی بود و واریانس آن  68/4درصد گزارش شد.
ضریب پایایی آلفا کرونباخ بهدستآمده برای آیتمهای این
پرسشنامه در فاصلة  0/91-0/87بود ].[26
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( )ligament (LDL

تست تشخیصی درد کمربند لگنی
)test Long dorsal sacroiliac؛ در این تست زن باردار به
پهلو میخوابد و هر دو مفصل ران و زانو را کمی خم میکند.
معاینهکننده در کنار او قرار میگیرد و مفصل ساکروایلیاک
او را لمس میکند .اگر لمس سبب درد شود که پس از
برداشته شدن دست معاینهکننده به مدت بیش از پنج ثانیه
باقی بماند ،آن را بهعنوان درد میکنند و اگر درد در عرض
پنج ثانیه از بین برود ،بهعنوان حساسیت به لمس (تندرنس)
ثبت میشود .حساسیت و ویژگی این تست در تشخیص درد
کمربند لگنی بهترتیب  0/86و  0/98است ] .[27در صورتی
که احساس درد بیشتر از  5ثانیه طول میکشید ،زن باردار
با وارد مطالعه میشد.
پس از دریافت معرفینامه از دانشگاه علومپزشکی
شهیدبهشتی و کسب اجازه از مراکز بهداشتی و درمانی
مربوط ،واحدهای پژوهش در صورت داشتن معیار ورود پس
از توضیح دربارة موضوع مطالعه انتخاب شدند .نمونهگیری
نیز به روش چندمرحلهای انجام شد .ابتدا به شیوة طبقهای،
شهر تهران به  5منطقة جغرافیایی شمال ،جنوب ،شرق غرب
و مرکز تقسیم شد .در هر منطقه بیمارستانهای وابسته به
دانشگاه علومپزشکی مشخص شد .از میان بیمارستانهای هر
منطقه که دارای بخش بارداری و زایمان بودند ،یک
بیمارستان وابسته به دانشگاه علومپزشکی شهیدبهشتی
انتخاب شد .سپس هر مادر باردار به شرط داشتن معیارهای
ورود بهعنوان یک مشارکتکننده بعد از رضایت مبنی بر
مشارکت در پژوهش وارد مطالعه شد.
معیارهای ورود به مطالعة ایرانیبودن ،تأیید درد کمربند
لگنی با تست بالینی ligament (LDL) test Long dorsal
 ،sacroiliacبارداری بیشتر از  20هفته ،نداشتن بیماری
زمینهای حاد و مزمن (احساس هرگونه درد در ناحیهای غیر
از لگن ،سابقة شکستگی لگن ،وجود هرگونه بدخیمی،
آرتروپاتی التهابی ،عفونت ادراری یا رودهای فعال و
بیماریهای نورولوژیکی) و معیارهای خروج شامل
پاسخگونبودن به همة پرسشهای پرسشنامه بود.
بعد از انجام تست درد کمربند لگنی از سوی پژوهشگر و
تأیید ابتال به درد کمربند لگنی سپس ،پرسشنامهها در اختیار
واحدهای پژوهش قرار گرفت و پرسشنامههای تکمیلشده از
واحدهای پژوهش از سوی پژوهشگر جمعآوری شد.
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آنالیز آماری

یافته ها
و

نتایج با آزمونهای آماری توصیفی ،همبستگی
رگرسیون با نرمافزار  SPSSنسخة SPSS Inc., ( 22
 )Chicago, Illinois, USAتجزیهوتحلیل شد .تجزیه و
تحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی ،همبستگی و
رگرسیون صورت گرفت .از آمار توصیفی شامل توزیع
فراوانی ،شاخصهای مرکزی و پراکنش از جمله میانگین و
انحراف معیار برای متغیرهای دموگرافیک ،سن ،شغل،
وضعیت اقتصادی ،تحصیالت ،تعداد زایمان و شاخص تودة
بدنی استفاده شد .همچنین برای پیشبینی رابطة بین دو
ابزار کمربند لگنی و درد مختصر ،از تحلیل رگرسیون خطی
استفاده شد .سطح معنیداری در همة موارد نیز P>0/05
در نظر گرفته شد.

یافتههای این تحقیق که با شرکت  135زن باردار مبتال
به درد کمربند لگنی انجام شد ،حاکی از آن است که میانگین
و انحراف معیار سن در زنان مورد مطالعه  29/43±5/7بود.
شاخص تودة بدنی در زنان  26/41±3/70بود .بیشتر موارد
( 65/9درصد ،تعداد=  89نفر) شاغل بودند 55/6 .درصد
نخستزا ( 75نفر) بودند (جدول .)1
میانگین درد براساس ابزار کمربند لگنی 37/00 ± 18/00
و براساس ابزار مختصر درد  4/25 ± 1/87بود (جدول .)2
برای پیشبینی رابطة دو ابزار کمربند لگنی و درد
مختصر ،از تحلیل رگرسیون خطی استفاده شده است
(جدول  .)3ابزار کمربند لگنی براساس رابطة زیر میزان درد
را در ابزار مختصر درد ،پیشبینی میکند (شکل .)1
2
](R =[0/669 ،BPI = 1/109 +0/085 )PGQ

جدول  .1مشخصات دموگرافیک واحدهای پژوهش
مشخصات دموگرافیک واحدهای پژوهش

انحراف معیار  ±میانگین

سن

29/43 ± 5/7

شاخص توده بدنی

26/41 ± 30/70
(درصد) تعداد
بیسواد

(2 )1/5

ابتدایی

(1 )0/7

متوسطه

(10 )7/43

دبیرستان و دیپلم

(52)38/5

دانشگاهی

(70 )51/9

ضعیف

(7 )5/20

متوسط

(101 )74/5

خوب

(27 )20/0

نخستزا

(75 )55/5

چندزا

(60)45/5

شاغل

(89 )65/9

خانهدار

(46)34/07

تحصیالت

وضعیت اقتصادی

تعداد زایمان
شغل

جدول  .2میانگین و انحراف معیار نمرۀ درد براساس ابزار مختصر درد و کمربند لگنی
متغیر

نمرۀ ابزار مختصر درد

ابعاد

(انحراف معیار) میانگین

شدت درد

(4/36 )2/02

تأثیر درد بر عملکردهای روزمرة
زندگی
نمرة کل

مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

(4/19 )1/92
(4/25 )1/87
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متغیر

نمرۀ ابزار کمربند لگنی

ابعاد

(انحراف معیار) میانگین

بعد فعالیت

(29/29 )14/61

بعد عالئم

(15/00 )7/70

نمرة کل

(37/00 )18/00

جدول  .3نتایج رگرسیون برای پیشبینی رابطة بین دو ابزار کمربند لگنی و درد مختصر
مدل

مجموع مربع

درجة آزادی

آمارۀ فیشر

سطح معنیداری

1

24438/2

1

171/034

>0/0001

2

19003/7

133

شکل  .1معادلة خطی رگرسیون

بحث
مطالعة حاضر اولین بار در ایران و جهان با هدف بررسی
همبستگی پرسشنامة ارزیابی مختصر درد با پرسشنامة کمربند
لگنی در سنجش درد کمربند لگنی زنان باردار انجام شد.
میزان همبستگی دو پرسشنامه برای سنجش درد و اثرات
ناشی از آن در زندگی مبتالیان به درد کمربند لگنی معنیدار
بود .ابزار کمربند لگنی ابزار جدیدی است که در سال 2012
اولین بار برای سنجش عالئم و محدودیت فعالیتها و تأثیرات
درد ناشی از درد کمربند لگنی در زندگی مبتالیان طراحی
شده است که حاوی  25پرسش با پاسخ لیکرت است ].[16
ابزار کمربند لگنی ابزار تخصصی برای سنجش ناتوانی و
محدودیت حاصل از درد کمربند لگنی است ،اما بهدلیل
طوالنیبودن در مقایسه با ابزار دیداری درد ،تکمیل آن از سوی
واحدهای پژوهش مشکل است؛ درحالیکه ابزار مختصر درد
فرم کوتاه در ابزاری با قدمت بیشتر (سال  )1991است که
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

کارایی آن در زمینة دردهای مختلف بررسی و برای سنجش
شدت درد و تأثیرات آن بر زندگی روزمره طراحی شده است
که حاوی  9پرسش است که بهصورت دیداری پاسخ داده
میشوند؛ بنابراین ابزار ساده و قابلفهم برای سنین مختلف به
شمار میآید و زمان تکمیل آن برای واحدهای پژوهش کوتاه
است ].[19
در مطالعة حاضر عالئم و محدودیت فعالیتها و تأثیرات
درد ناشی از درد کمربند لگنی سنجیدهشده بهکمک ابزار
کمربند لگنی در حد متوسط بود ،اما شدت درد و تأثیرات آن
بر زندگی روزمره در ابزار مختصر درد ،در حد خفیف بود که این
تفاوت شدت ،ممکن است بهدلیل تفاوت در تعداد پرسشها،
پرسش از ابعاد مختلف تأثیر درد کمربند لگنی بر زندگی و
ناتوانی ناشی از آن ،اختصاصیبودن و حساسیت ابزار درد
کمربند لگنی نسبت به ابزار عمومیتر (مختصر درد) باشد.
مطالعات زیادی نشان میدهد که برآورد شدت درد از سوی
مراقبان بهداشتی با دردی که بیماران تجربه و بیان میکنند
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هماهنگ نیست ]  [30-28که این نتایج با نتایج مطالعة حاضر
همخوانی دارد.
براساس نتایج مطالعة  Röstو همکاران طی مطالعة
کوهورت در زنان باردار میزان شدت درد گزارششده  7/8از
طیف صفر تا  15بود ] .[31اگرچه طبق نتایج این مطالعه
شدت درد تقریب ًا در حد متوسط است ،ابزار سنجش درد در
این مطالعه با ابزار استفادهشده در مطالعة ما متفاوت است.
براساس نتایج مطالعهای دیگر دربارة  869نفر از زنان باردار
چند ملیت متفاوت از آمریکا ،بریتانیا ،سوئد و نروژ با میانگین
 34هفتة بارداری ،بیشترین میزان نمرة گزارششده برای زنان
بریتانیایی با نمرة درد  7از  10و نمرة کمربند لگنی  46از
 100بود و حداقل نمرهة مربوط به کمربند لگنی در زنان
آمریکایی با نمرة  35از  100بود ] .[32با توجه به نتایج مطالعة
ذکرشده و مطالعة ما ،نژادهای مختلف جمعیتی میتواند نقش
مهمی در تفاوت میزان نمرة مربوط به کمربند لگنی و نمرة
درد زنان باردار داشته باشد.
درد تجربهای ذهنی است و عوامل متعددی از جمله
تفاوتهای فرهنگی و قومی مراقبان بهداشتی و بیمار بر صحت
آن تأثیر میگذارد ][33؛ بنابراین گزارش بیمار مطمئنترین
و دقیقترین شاهد برای وجود درد و شدت آن است و بهعنوان
استانداردی طالیی از آن یاد میشود ] .[30-28شواهد بیانگر
ین موضوع است که افراد تیم درمانی درد بیماران خود را در
بیش از  50درصد موارد بیشتر یا کمتر از میزانی که بیماران
گزارش کردهاند ،برآورد میکنند ].[30 ،36-36
 Rezvaniو همکاران با مطالعة  150بیمار مبتال به
کمردرد مزمن با هدف تعیین میزان همبستگی بین دو ابزار
درد مکگیل و ابزار دیداری درد نتیجه گرفتند همبستگی بین
دو ابزار عالی است و میتوان بهجای ابزار درد مکگیل از ابزار
دیداری درد استفاده کرد ] .[13مطالعة  Majaniو همکاران
به بررسی  962بیمار مبتال به درد (درد نوروپاتیک ،درد حاد
پس از آسیب ،درد مزمن اسکلتی مزمن ،سردرد و درد
سرطان) با هدف مقایسة دو ابزار دیداری درد و مکگیل
پرداختند .نمرات دیداری درد ،پس از تروما و در درد مزمن
اسکلتی در مقایسه با سردرد و درد نوروپاتیک بهطور
معنیداری پایینتر بود .نمرات دیداری درد در درد نوروپاتی
بیشتر از درد سرطان بود .نمرة درد مکگیل بهطور معنیداری
در درد نوروپاتیک از سایر دردها بهجز سرطان بیشتر بود.
تفاوتهای متعددی در میان گروههای مختلف درد مشاهده
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

شد .در برخی شرایط بالینی (سردرد و سرطان) ابزار درد
مکگیل میتواند اطالعات مفصلتر و بالینی مفید درمورد
تجربة درد بیماران فراهم کند ] [37که نشاندهندة نتایج
متناقض مطالعة  Majaniبا نتایج مطالعة رضوانی و همکاران
است .نتایج متفاوت همبستگی و ارتباطسنجی بین دو ابزار
سنجش درد متفاوت است که با توجه به شرایط مختلف و
اهمیت درد نیاز به بهکارگیری ابزاری با کاربرد راحت و با دقت
باال وجود دارد.
از محدودیتهای پژوهش میتوان به بیتوجهی به نقش
سایر فاکتورهای مؤثر بر درد و پاسخگویی به ابزار سنجش درد
اشاره کرد و پیشنهاد میشود مطالعات بیشتری در زمینة
بررسی همبستگی سایر ابزارهای موجود در زمینة درد با ابزار
کمربند لگنی انجام شود.

نتیجهگیری
با توجه به اهمیت سنجش درد کمربند لگنی و همبستگی
معنیداری بین این دو پرسشنامه به نظر میرسد استفاده از
پرسشنامه و ابزاری با دقت باال و کافی ،که تکمیل آن به زمان
کوتاهتری نیاز داشته باشد ،مفید است؛ بنابراین میتوان نتیجه
گرفت ابزار مختصر درد ،ابزار مناسبی برای سنجش درد و تأثیرات
ناشی از آن در زندگی مبتالیان به درد کمربند لگنی است.

سپاسگزاری
این مقاله بخشی از طرح تحقیقاتی مصوب در مرکز
تحقیقات مامایی و بهداشت باروری با کد  11754است.
بدینوسیله از همکاری و مساعدت مسئوالن دانشکده،
کتابخانه و واحد کامپیوتر دانشگاه علومپزشکی شهیدبهشتی
و مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری بهمنظور همکاری
در جستوجوی مقاالت تشکر و قدردانی میشود و همچنین
از همکاری صمیمانه مادران سپاسگزاریم .از معاونت محترم
پژوهشی دانشگاه علومپزشکی شهیدبهشتی که حمایت مالی
این طرح را بر عهده داشتند نیز تشکر و قدردانی میشود.

تعارض در منافع
بین نویسندگان هیچگونه تعارضی در منافع وجود ندارد

منابع مالی
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.منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تامین شده است
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