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Introduction: intensive care unit nurses are at risk of musculoskeletal disorders 
due to activities such as moving patients and lifting heavy objects during nursing 
care. The aim of this study was to determine the effect of body posture correction on 
musculoskeletal disorders in Nurses.

Methods: This pre and post-test quasi-experimental study with two groups (case 
& control) was performed on 101 nurses working in intensive care unit in 2017. The 
sampling method was multistage sampling. At first, we selected two hospitals from 
four hospitals and after selecting nurses, they were divided randomly into case and 
control groups. Both groups completed 25 questions of the Nordic questionnaires 
before the intervention. Then in the case group, four sessions of 60 minutes were 
performed weekly .The nurses were also encouraged to perform stretching exercises 
for the neck, shoulder and upper limbs. Three months later, two groups completed 
the questionnaire again. Data was analyzed by SPSS24 software using Wilcoxon 
test, Covariance analysis and regression analysis.

Results: The two groups were matched at the beginning of the study and did 
not have a significant difference (P<0.05). According to Nordic questionnaire, the 
highest prevalence of pain before training was in the waist (77.3%), back (46.5%) 
and head neck (45.5%), which was decreased after the intervention to 41%, 17.9% 
and 20% respectively in the case group (P<0.05).

Conclusion: Regarding the effect of educational intervention on musculoskeletal 
pain disorders, all nurses must be trained for body posture correction at the begin-
ning or during their work.
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مقالۀ پژوهشی
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تأثیر آموزش اصالح وضعیت بدن بر درد اختالل های اسکلتی عضالنی در پرستاران شاغل در بخش های ویژه

11 مربی،1گروه1پرستاري1سالمت1جامعه،1دانشکدۀ1پرستاري1و1مامايی،1دانشگاه1علوم1پزشکی1همدان،1همدان،1ايران.
21 همدان،1. پزشکی1 علوم1 دانشگاه1 دانشجويی،1 تحقیقات1 کمیتۀ1 مامايی،1 و1 پرستاري1 دانشکدۀ1 پرستاري،1 کارشناسی1ارشد1 دانشجوی1

همدان،1ايران
31 مرکز1تحقیقات1بیماری1های1مزمن1در1منزل،1دانشگاه1علوم1پزشکی1همدان،1همدان،1ايران.
41 استاديار1آمار1زيستی،1دانشکدۀ1بهداشت،1دانشگاه1علوم1پزشکی1همدان،1همدان،1ايران.
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اين1اختالل1ها1می1توان1حرکات1تکراری1]7[،1بلند1کردن1مکرر1
اجسام1سنگین،1وضعیت1نامناسب1پشت1و1کمر،1وضعیت1ثابت1
و1مداوم1گردن،1اختالل1های1شانه1و1فشارهای1روان1شناختی1را1

ذکر1کرد1]2[.
اسکلتی1عضالنی1 بیماری1های1 میان1 در1 فراوانی،1 لحاظ1 از1
ارائه1دهندگان1 کمردرد1در1جايگاه1اول1قرار1دارد1]8[.1تمامی1
مراقبت1در1معرض1ابتال1به1اختالل1های1کمری1هستند ]6،8،9[.1
به1 بیمارستانی،1 محیط1های1 در1 انجام1شده1 مطالعات1 براساس1
بار1مکانیکی1 انجام1مراقبت1های1پرستاری،1 بودن1 علت1دستی1
وارد1 کمر1 ناحیۀ1 درنتیجه1 و1 پشت1 تحتانی1 قسمت1 بر1 زيادی1
پرستاران1 در1 اسکلتی1 اختالل1های1 به1 منجر1 که1 می1شود1
می1شود1]4،10[.1اغلب1مطالعات1شیوع1باالی1اين1مشکالت1را1

تأيید1می1کنند1]5،8[.
میان1 در1 اسکلتی1عضالنی1 اختالل1های1 شیوع1 میزان1
به1 است؛1 متفاوت1 مختلف1 کشورهای1 بیمارستانی1 کارکنان1

Aminiroy@gmail.com



تأثیر آموزش اصالح وضعیت بدن بر درد ... 2۹2

دورۀ 26 شمارۀ 5 - آذر و دی 1397 مجلۀ علمی دانشکدۀ پرستاری و مامایی همدان

کويت1 در1 درصد،1 1۷۶ هلند1 در1 آن1 شیوع1 میزان1 که1 طوری1
1۷0/۹درصد،1در1يونان1۶۷1درصد1]11[،1در1تونس15۷/۷1درصد،1
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128 پشت1 ناحیۀ1 درصد،1 134 کمر1 ناحیۀ1 درصد،1 142 گردن1
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نتايج1مطالعۀ1Khoshbakt1و1Baghaei1)2011(1نیز1نشان1
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میانگین1 نظر1گرفتن1 با1در1 1،)4( و1همکاران1)2013(1 1Szeto
پاسخ1دو1گروه1برابر114/۹۶1و18/331مبتنی1بر1انحراف1معیار112
و1m₌121و1101درصد1ريزش1احتمالی1نمونه1ها،1حجم1نمونه1در1
هر1گروه1با1توجه1به1فرمول1زير1حداقل1برابر1531نفر1برآورد1شد.1
الزم1به1ذکر1است1در1حین1مطالعه131نفر1از1گروه1آزمون1و121
نفر1از1گروه1کنترل1خار	1شدند،1يعنی1درمجموع1اين1مطالعه1
با1501نفر1در1گروه1آزمون1و1511نفر1در1گروه1کنترل1انجام1شد.

اين1 به1 بود.1 دومرحله1ای1 صورت1 به11 نمونه1گیری1 روش1
صورت1که1ابتدا1دو1بیمارستان1شهید1بهشتی1و1بعثت1از1بین1
بیمارستان1های1وابسته1به1دانشگاه1علوم1پزشکی1شهر1همدان،1
انتخاب1 تصادفی1ساده1 به1طور1 ويژه1هستند،1 دارای1بخش1 که1
شدند.1سپس1با1روش1تصادفی1نسبتی1با1توجه1به1معیار1ورود1
نمونه1ها1انتخاب1شدند.1پرستاران1شاغل1در1بیمارستان1بعثت1
بهشتی1 شهید1 بیمارستان1 پرستاران1 و1 آزمون1 گروه1 به1عنوان1
به1عنوان1گروه1کنترل1در1نظر1گرفته1شدند،1تا1به1اين1ترتیب1
میزان1ضريب1اطمینان1مداخلۀ1آموزشی1باال1رود1و1مداخالت1

تأثیر1نگذارند. بر1هم1
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که1 بود1 محقق1ساخته1 پرسش1نامۀ1 داده1ها1 گردآوری1 ابزار1
شامل1 دموگرافیک1 مشخصات1 اول1 بخش1 داشت.1 بخش1 دو1
11۷سؤال1و1بخش1دوم1پرسش1نامۀ1عمومی1نورديک1مشتمل1
آناتومیکی1 ناحیۀ1 1۹ به1 را1 انسان1 بدن1 که1 بود1 سؤال1 125 بر1
تقسیم1کرده،1به1منظور1تعیین1شیوع1درد1ناشی1از1اختالل1های1
سال1 در1 را1 پرسش1نامه1 اين1 رفت.1 کار1 به1 اسکلتی1عضالنی1
1Kuorinka11۹8۷و1همکاران1در1انستیتوی1بهداشت1حرفه1ای1
و1 روايی1 و1 کرده1اند1 طراحی1 اسکانديناوی1 حوزۀ1 کشورهای1
مطالعۀ1 1.]22[ تأيید1می1کنند1 موجود1 مطالعات1 را1 آن1 پايايی1
1Coluciو1همکاران1)200۹(1روايی1و1پايايی1اين1پرسش1نامه1را1
بر1اساس1ضريب1همبستگی1بین10/541تا10/۷31تعیین1کرده1اند1
نشان1دهندۀ1 همکاران1 و1 1Mokhtarinia مطالعۀ1 نتايج1 1.]23[
ابزار1مناسبی1 اين1بود1که1نسخۀ1فارسی1پرسش1نامۀ1نورديک1
برای1ارزيابی1اختالل1های1اسکلتی1عضالنی1ايرانیان1است ]24[.
آنها1 از1 اين1پرسش1نامه1را1تکمیل1کردند.1 شرکت1کنندگان1
خواسته1شد1پاسخ1دهند1آيا1طی1121ماه1گذشته1در1اين1نواحی1
ناراحتی1يا1مشکلی1داشته1اند؟1و1آيا1اين1مشکالت1باعث1ترک1
کار1يا1ناتوانی1آنها1در1کار1شده1است؟1همچنین1در1اين1مطالعه،1
سؤاالتی1دربارۀ1احساس1درد1يا1ناراحتی1طی1۷1روز1گذشته1در1
هريک1از1اين1نواحی1پرسیده1شد1]19.25[.1ارزيابی1نتايج1بر1
اساس1پاسخ1مثبت1يا1منفی1بیمار1بود1به1طوری1که1در1صورت1
پاسخ1مثبت1بیمار،1در1گام1بعدی1به1صورت1ويژه1با1استفاده1از1
سؤاالت1تخصصی1تر1مربوط1به1هر1اندام،1اندام1مورد1نظر1ارزيابی1
دقیق1می1شد.1درنهايت1مشخص1شد1که1فرد1به1چه1میزان1و1در1
چه1حیطه1ای1دچار1آسیب1پذيری1و1اختالل1بیشتری1از1لحاظ1

اختالل1های1اسکلتی1عضالنی1است ]24[.
روش1کار1بدين1صورت1بود1که1پس1از1تعیین1گروه1آزمون1
اطمینان1 و1 پژوهش1 اهداف1 بیان1 و1 خود1 معرفی1 و1 کنترل1 و1
اطالعات1 به1 مربوط1 پرسش1نامۀ1 اطالعات،1 ماندن1 محرمانه1 از1
و1 )آزمون1 گروه1 هردو1 را1 نورديک1 پرسش1نامۀ1 و1 دموگرافیک1
کنترل(1به1صورت1پیش1آزمون1با1روش1مصاحبه1در1نوبت1های1
کاری1صبح1و1عصر1تکمیل1کردند.1سپس1جلسات1آموزشی1در1

قالب1پاورپوينت،1سخنرانی1و1پرسش1و1پاسخ1و1توزيع1بوکلت1
در1 هفتگی1 به1صورت1 دقیقه1ای1 1۶0 جلسۀ1 چهار1 در1 آموزشی1
کالس1آموزشی1بیمارستان1بعثت1با1حضور1گروه1آزمون1برگزار1
شد.1برای1باال1بردن1کیفیت1آموزش،1آموزش1به1صورت1گروهی1
شد.1 داده1 تئوری1 آموزش1 ابتدا1 که1 اين1صورت1 به1 شد1 انجام1
محتوای1آموزش1طبق1نظر1فرد1متخصص1در1زمینۀ1فیزيوتراپی1
در1خصوص1رعايت1وضعیت1های1صحیح1قرارگیری1بدن1حین1
انجام1مراقبت1هايی1نظیر1گزارش1نويسی،1پانسمان،1رگ1گیری،1
نواحی1گردن،1 اصالحی1 تمرينات1کششی1 انجام1 و1 دادن1 دارو1
شانه،1اندام1های1فوقانی1و1نحوۀ1ايستادن،1نشستن،1خوابیدن1و...1
بود.1سپس1از1آنها1خواسته1شد1که1در1روز1حداقل1سه1مرتبه1
انجام1دهند.1در1ضمن1 و1هر1مرتبه1ده1بار1حرکات1ورزشی1را1
برنامۀ1ورزشی1نارسیس1روی1رايانۀ1آنها1نصب1شد1که1به1صورت1
انجام1حرکت1ورزشی1می1کند.1در1 به1 را1هوشیار1 خودکار1فرد1
پايان1جلسات1آموزشی،1کتابچه1ای1حاوی1اطالعات1پیشگیری1
راهنما1 استادان1 نظر1 زير1 که1 اسکلتی1عضالنی1 اختالل1های1 از1
ماه1 سه1 گرفت.1 قرار1 آزمون1 گروه1 اختیار1 در1 بود1 شده1 تهیه1
اولیه1توسط1هردو1گروه1 بعد1از1مداخلۀ1آموزشی،1پرسش1نامۀ1
کالس1های1 در1 کنترل1 گروه1 است1 ذکر1 به1 الزم1 شد.1 تکمیل1
آموزشی1شرکت1نکردند؛1لیکن1به1منظور1رعايت1اصول1اخالقی1
پس1از1پايان1دورۀ1آموزشی،1به1سؤاالت1آنها1پاسخ1داده1شد1و1
به1آنان1نیز1کتابچۀ1آموزشی1)بعد1از1تکمیل1پرسش1نامۀ1دوم(1
و1 124 نسخۀ1 1SPSS نرم1افزار1 از1 استفاده1 با1 داده1ها1 شد.1 داده1
آزمون1های1تی1مستقل1و1زوجی1کای1اسکوئیر1و1من1ويتنی،1
سطح1 با1 رگرسیون1 کوواريانس،1 آنالیز1 ويلکاکسون،1 آزمون1

از10/051تجزيه1وتحلیل1شدند. آماری1معنی1داری1کمتر1

یافته ها
بخش1های1 در1 پرستار1 1101 درمجموع1 مطالعه1 اين1 در1
مشخصات1 لحاظ1 از1 داد1 نشان1 يافته1ها1 شدند.1 بررسی1 ويژه1
دارای1 و1 متأهل1 زن،1 گروه1 هردو1 افراد1 اکثر1 دموگرافیک،1
تحصیالت1لیسانس1و1باالتر،1رسمی1قطعی1و1شیفت1در1گردش1
.)1 )جدول1 نداشتند1 روزانه1 منظم1 ورزشی1 برنامۀ1 و1 بودند1

جدول 1. توزیع متغیرهای دموگرافیک در پرستاران به تفکیک گروه آزمون و کنترل

گروه متغیر

کنترل تعداد

تعداد )درصد(

تعداد )51(

آزمون

تعداد )درصد(

تعداد )50(

آزمون آماری

>=25)11/۷(1۶)10(5

سن

2۶-30)1۹/۶(10)20(10

X21=3/12۷
P=10/53۷

31-35)33/3(1۷)2۶/5(10

3۶-40)1۹/1(۹)2۶(13

12)24(10)1۹/۶(باالی1401سال

جنس
5X21=0/108)10(۶)11/8(مرد

P1=0/۷۷۶ 45)۹0(45)88/2(زن

وضعیت1شغلی
3۶F1=3/۶48)۷۶/۶(2۷)58/۷(رسمی

P1=0/1۶1 11)23/4(1۹)51/3(قراردادی



تأثیر آموزش اصالح وضعیت بدن بر درد ... 2۹4

دورۀ 26 شمارۀ 5 - آذر و دی 1397 مجلۀ علمی دانشکدۀ پرستاری و مامایی همدان

وضعیت1تأهل
X21=1/1۶4 14)28(21)41/2(مجرد

P1=1/۹4 3۶)۷2(30)58/8(متأهل

تحصیالت
X2=2/۷1 3)۶(1)2(کاردانی

P1=10/2۹8 4۷)۹4(50)۹8(کارشناسی1و1باالتر

داشتن1برنامۀ1ورزشی1
منظم

44X21=52/3۹0)88(3۶)۷0/5(بله
P1=0/2 ۶)22(15)2۹/5(خیر

گروه متغیر

کنترل تعداد

تعداد )درصد(

تعداد )51(

آزمون

تعداد )درصد(

تعداد )50(

آزمون آماری

بر1اساس1پرسش1نامۀ1نورديک1باالترين1میزان1فراوانی1درد1
بر1حسب1ناحیه،1در1گروه1آزمون1قبل1از1مداخله1به1ترتیب1در1
ناحیۀ1کمر1)180/۹درصد(،1شانه1)1۶5/2درصد(،1يک1يا1هردو1
زانو1)158/1درصد(1و1در1گروه1کنترل1به1ترتیب1در1يک1يا1هردو1
زانو1)143/۹درصد(،1گردن1)143/8درصد(،1کمر1)143/5درصد(1
در1دو1گروه1 اسکلتی1عضالنی1 اختالل1های1 فراوانی1 میزان1 بود.1
آزمون1و1کنترل1قبل1و1بعد1از1مداخله1در1جدول121نشان1داده1
از1مداخله1در1گروه1آزمون1میزان1فراوانی1 شده1است1که1بعد1
به1 شانه1 ناحیۀ1 درد1 درصد،1 122/8 میزان1 به1 کمر1 ناحیۀ1 درد1
میزان123/۷1درصد1و1درد1زانو1به1میزان122/41درصد1کاهش1

يافت.

اختالل1های1 بر1 مداخله1 تأثیر1 بررسی1 منظور1 به1 1
استفاده1شد.1 ناپارامتری1مک-نمار1 آزمون1 از1 اسکلتی1عضالنی1
نتايج1نشان1داد1اختالل1های1اسکلتی1عضالنی1واحدهای1پژوهش1
گروه1آزمون1بعد1از1مداخله1نسبت1به1قبل1از1مداخله1در1نواحی1
1،)P=0/004(11مچ1و1دست،)P=0/310(11آرنج،)P=0/01(1شانه
پشت1و1کمرP=0/01(1(،1يک1يا1هردو1زانو1)P=0/03(،1يک1يا1
هردو1قوزک1پاP=0/012(1(1به1طور1معنی1داری1کاهش1يافته1
1)P=0/42(1است.1همچنین1فراوانی1درد1در1نواحی1سر1و1گردن
معنی1دار1 آماری1 نظر1 از1 کاهش1 اين1 لیکن1 يافت،1 کاهش1 نیز1

نبود.

جدول 2. مقایسۀ فراوانی درد ناشی از اختالل های اسکلتی عضالنی واحدهای پژوهش در گروه آزمون و 
کنترل قبل و بعد از مداخله

فراوانی درد ناشی از 
اختالل های اسکلتی    عضالنی

آزمونکنترل

بعدقبلبعدقبل

تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(

گردن
)43/80(21)41/5(1۷)50(23)40/5(1۷

0/۶8۷0/424

شانه
)3۷(1۷)31(13)۶5/2(30)40/5(1۷

0/2500/010

آرنج
)18/8(۹)11/۶(5)2۶/2(11)10/8(4

0/3۷50/031

مچ1و1دست
)2۷/۷(13)25/۶(10)45/2(1۹)1۷/۹(۷

0/3120/004

پشت
)34/8(1۶)25/۶(10)54/8(23)34/1(14

0/5080/012

کمر
)43/5(20)3۹/5(15)80/۹0(38)58/1(25

0/۹۹۹0/012
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يک1يا1هردو1باسن-ران
)15/۹(۷)10/5(4)34/2(13)20/5(8

0/۹۹۹0/0۶3

يک1يا1هردو1زانو
)43/۹(18)30/۶(11)58/1(25)35/۷(15

0/1250/03۹

يک1يا1هردو1پا1و1قوزک1پا
)31/8(14)18/۹(۷)3۶/۶(15)10/8(4

0/۶8۷0/012

فراوانی درد ناشی از 
اختالل های اسکلتی    عضالنی

آزمونکنترل

بعدقبلبعدقبل

تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(

 بحث
پژوهش1حاضر1با1هدف1تعیین1تأثیر1مداخلۀ1آموزش1اصالح1
پرستاران1 در1 اسکلتی1عضالنی1 اختالل1های1 بر1 بدن1 وضعیت1
بر1 همدان1 شهر1 بیمارستان1های1 ويژۀ1 بخش1های1 در1 شاغل1
يافته1های1 گرفت.1 113۹۶صورت1 سال1 در1 پرستار1 1101 روی1
و1 آزمون1 گروه1 می1دهد1 نشان1 مطالعه1 اين1 از1 به1دست1آمده1
کنترل1قبل1از1مداخله1از1لحاظ1مشخصات1دموگرافیک1تفاوت1

.)P<10/05(1معنی1داری1نداشتند1و1همگن1بودند
همچنین1نتايج1نشان1داد1که1باالترين1میزان1فراوانی1درد1
ناشی1از1اختالل1های1اسکلتی1عضالنی1در1پرستاران1بخش1های1
ويژه1در1گروه1آزمون1قبل1از1مداخله1به1ترتیب1در1ناحیۀ1کمر1
)180/۹درصد(،1شانه1)1۶5/2درصد(،1يک1يا1هردو1زانو1)158/1
درصد(،1پشت1)154/8درصد(1و1گردن1)150درصد(1و1در1گروه1
)143/۹درصد(،1گردن1 زانو1 يا1هردو1 در1يک1 به1ترتیب1 کنترل1
)143/8درصد(،1کمر1)143/5درصد(،1شانه1)13۷درصد(1و1پشت1
1Arabian مطالعۀ1 با1 مطالعه1 اين1 نتايج1 بود.1 درصد(1 134/8(
آنها1 پژوهش1 در1 است،1 همسو1 1)2013( 1Motamedzadeh و1
نیز1بیشترين1فراوانی1درد1ناشی1از1اختالل1ها1به1میزان1۶۹/۶1
درصد1در1ناحیۀ1کمر1بود1]6[.1همچنین1با1نتايج1ساير1مطالعات1
سال1 در1 همکاران1 و1 1Szeto مطالعۀ1 ازجمله1 دارد1 همخوانی1
در1 مقاالت1 جستجوی1 براساس1 1Davis مطالعۀ1 1،]4[ 12013
12014 تا1 12012 سال1های1 در1 سال1 دو1 از1 بیش1 زمانی1 دورۀ1
]15[،1مطالعۀ1Haghdoost1و1همکاران1در1سال113۹01]8[،1
مطالعۀ1Chung1و1همکاران1در1سال120131در1تايوان1]14[1و1
مطالعۀ1Rahimi1و1همکاران1)2004(1در1دانشگاه1علوم1پزشکی1
نیز1 1)2015( همکاران1 و1 1Nadri مطالعۀ1 در1 1.]2[ همدان1
بیشترين1شیوع1اختالل1ها1در1ناحیۀ1کمر1و1گردن1و1شانه1است1
]26[1و1مطالعۀ1Tabatabaei1و1همکاران1در1گلستان1)201۷(1
مبنی1بر1باال1بودن1میزان1شیوع1اختالل1های1اسکلتی1عضالنی1
در1گردن1و1زانو1و1پايین1بودن1آن1در1آرنج1و1ران1است1]27[.

گردن1 و1 سر1 ناحیۀ1 در1 درد1 میزان1 که1 داد1 نشان1 نتايج1
قبل1از1مداخله1در1گروه1آزمون1501درصد1و1در1گروه1کنترل1
ناحیۀ1سر1و1 از1مداخله1میزان1درد1در1 بعد1 بود.1 143/8درصد1

گردن1در1گروه1آزمون1به140/51درصد1رسید1که1حدود1۹/51
141/5 به1 کنترل1 گروه1 در1 و1 می1دهد1 نشان1 را1 کاهش1 درصد1
درصد1رسید1يعنی12/31درصد1کاهش1يافت.1با1وجود1اين،1در1
ارتباط1معنی1داری1را1مبنی1بر1 گروه1آزمون1تست1های1آماری1
تأثیر1آموزش1بر1میزان1درد1در1ناحیۀ1سر1و1گردن1نشان1نداد1
آزمون1 گروه1 در1 شد1 باعث1 که1 عواملی1 ازجمله1 1.)P=0/424(
در1 اسکلتی1عضالنی1 اختالل1های1 کاهش1 بر1 آموزشی1 مداخلۀ1
ناحیۀ1سر1و1گردن1تأثیرگذاری1معنی1داری1نداشته1باشد،1اضافه1
بار1 افزايش1 شدن1مسئولیت1های1جديد1در1حرفۀ1پرستاری1و1
بود  رايانه1 با1 کار1 و1 مستندسازی1 زمینۀ1 در1 پرستاران1 کاری1
]18،28،29[؛1چراکه1حدودا1نیمی1از1زمان1کاری1يک1پرستار1
در1هر1نوبت11کاری1به1امر1مستندسازی1تخصیص1می1يابد.1از1سوی1
ديگر1ناکافی1بودن1مداخالت1آموزشی1به1عنوان1ابزار1مستقل1در1
کنترل1دردهای1ناشی1از1اختالل1های1سر1و1گردن1)بدون1ايجاد1
می1تواند1 کاری(1 محیط1های1 در1 خاص1 ارگونومیکی1 تغییرات1
يکی1از1داليل1محقق1نشدن1اين1هدف1بعد1از1اجرای1مداخله1
نیز1 1Motamedzadeh و1 1Arabian مطالعۀ1 نتايج1 تلقی1شود.1
نشان1داد1که1آموزش1بر1کاهش1اختالل1های1اسکلتی1عضالنی1

تأثیری1ندارد1که1با1مطالعۀ1حاضر1همسو1است1]6[.
آموزش،1 بر1 عالوه1 آموزشی،1 مداخالت1 تأثیر1 برای1 شايد1 1
و1 ابزار1 در1 ارگونومیک1 اصالحی1 مداخالت1 اجرای1 نیازمند1
تجهیزات1مورد1استفاده1در1محیط1کار1نیز1هستیم.1علت1ديگر1
است.1 پرستاران1 نکردن1 تبعیت1 و1 آموزش1ها1 نداشتن1 تداوم1
شايد1برگزاری1دوره1های1آموزشی1در1بدو1ورود1کارکنان1در1اين1

زمینه1مثمر1ثمر1باشد.
1فراوانی1درد1ناشی1از1اختالل1های1اسکلتی1عضالنی1کمر1در1
گروه1آزمون1بعد1از1مداخله1به158/11درصد1رسید،1يعنی1حدود1
122/8درصد1کاهش1يافت1و1در1گروه1کنترل1به13۹/51درصد1
رسید1که1نشان1دهندۀ1کاهش141درصدی1است.1بر1اين1اساس1
گروه1 در1 اسکلتی1عضالنی1 اختالل1های1 از1 ناشی1 درد1 فراوانی1
آزمون1قبل1و1بعد1از1مداخله1در1ناحیۀ1کمر1به1طور1معنی1داری1
مداخلۀ1 تأثیر1 نشان1دهندۀ1 که1 1)P=0/012( يافت1 کاهش1
آموزشی1در1کاهش1درد1ناشی1از1اختالل1های1اسکلتی1عضالنی1
در1ناحیۀ1کمر1است.1اين1امر1با1مطالعات1Szeto1و1همکاران،1
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1Mohseni1Band1peyو1همکاران،1Haghdoost1و1همکاران،1
همکاران1 و1 1Manandhar1 ،Yektaei همکاران،1 و1 1Rahimi
)2012(1همسو1است ]2، 4، 8، 11، 19، 29[.1ولی1با1مطالعۀ1
1Arabianو1Motamedzadeh1در1خصوص1تأثیر1برنامۀ1مداخلۀ1

آموزشی1همسو1نیست1]6[.1
فراوانی1درد1ناشی1از1اختالل1های1اسکلتی1عضالنی1در1ناحیۀ1
پشت1در1گروه1آزمون1قبل1از1مداخله154/81درصد1و1در1گروه1
کنترل134/81درصد1گزارش1شده1بود.1بعد1از1مداخله1در1گروه1
میزان1 به1 و1 رسید1 درصد1 134/1 به1 پشت1 ناحیۀ1 درد1 آزمون1
درصد1 125 به1 کنترل1 گروه1 در1 و1 يافت1 کاهش1 درصد1 120/۷
رسید1يعنی1۹/21درصد1تقلیل1يافت.1تست1های1آماری1نشان1
از1مداخله1به1طور1 داد1درد1ناحیۀ1پشت1در1گروه1آزمون1بعد1
معنی1داری1کاهش1يافته1استP=0/012(1(،1اما1در1گروه1کنترل1
از1مداخله1در1ناحیۀ1پشت1تغییر1معنی1دار1آماری1 قبل1و1بعد1
مشاهده1نشدP1=0/508(1(.1اين1امر1نشان1دهندۀ1تأثیر1مداخلۀ1
آموزشی1بر1کاهش1درد1در1ناحیۀ1پشت1است،1که1با1مطالعاتی1
مانند1Szeto1و1همکاران1در1سال120131در1هنگ1کنگ1]4[1و1
مطالعۀ1Karimian1و1همکاران1در1سال1)2015(1در1اصفهان1
]28[1و1Yektaei1و1همکاران1در1سال1)2012(1در1رشت1]29[1
1Motamedzadeh و1 1Arabian مطالعۀ1 با1 اما1 است.1 همسو1

همسو1نیست1]6[.

نتیجه گیری
گروه1 اسکلتی1عضالنی1 اختالل1های1 می1دهد1 نشان1 نتايج1

آزمون1بعد1از1مداخله1در1نواحی1شانه،1آرنج،1مچ1و1دست،1پشت،1
کمر،1زانو1و1پا1به1طور1معنی1داری1کاهش1يافت،1هرچند1اين1
اختالل1ها1در1نواحی1گردن1و1باسن1کاهش1يافته1بود1اما1کاهش1
مداخلۀ1 تأثیر1 به1 توجه1 با1 لذا1 نبود.1 معنی1دار1 آماری1 نظر1 از1
آموزشی1پیشنهاد1می1شود1تمامی1پرستاران1از1نظر1درد1ناشی1
از1اختالل1های1اسکلتی1عضالنی1غربالگری1و1در1بدو1استخدام1يا1

حین1کار1برای1آنها1کالس1های1آموزشی1برگزار1شود.

سپاسگزاری
مقالۀ1حاضر1منتج1از1پايان1نامۀ1کارشناسی1ارشد1پرستاری1با1
شمارۀ1۹۶011525۹1است.1اين1طرح1در1کمیتۀ1اخالق1حوزۀ1
همدان1 پزشکی1 علوم1 دانشگاه1 فناوری1 و1 تحقیقات1 معاونت1
است.1 شده1 ثبت1 1IR.UMSHA.REC  1396.37 شمارۀ  با1
پژوهشگران1بر1خود1الزم1می1دانند1از1حوزۀ1معاونت1پژوهشی1
دانشگاه1علوم1پزشکی1همدان1برای1تصويب1و1حمايت1از1اين1
پايان1نامه1قدردانی1کنند.1همچنین1محققان1از1رؤسای1محترم1
و1پرستاران1پرتالش1بخش1های1ويژۀ1بیمارستان1های1بعثت1و1
شهید1بهشتی1همدان1و1شورای1تحصیالت1تکمیلی1دانشکدۀ1
پرستاری1مامايی،1که1در1انجام1اين1پايان1نامه1همکاری1داشتند،1

سپاسگزاری1می1کنند.
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