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  بر كاهش گردن درد 
  3جوكار صغرا ،2ينيالد ه كماليحور، 1يده مظفريفر ،∗∗∗∗ يميم كريعبدالكر

  
  چكيده

 يجه قاطعيكه نت يياز آن جا. است يژه گردن درد را دارد، دندان پزشكيبه و ياسكلت - جاد مشكالت عضالنييال يكه پتانس ياز مشاغل يكي: مقدمه

تأثير  ين مطالعه بررسيا يوجود ندارد، هدف اصل ير مداخالت درمانيسه با سايبر كاهش عاليم گردن درد در مقا يدر مورد تأثير مداخله آموزش

  .پزشكان بود در دندان) NPDS(گردن  ياس درد و ناتوانين مقيانگيق پمفلت بر ميگردن از طر يعموم يها و مراقبت ينات درمانيآموزش تمر

ها مرد و  نفر از آن 23دادند، كه  يل ميپزشك تشك دندان 30افراد مورد مطالعه را . نگر و آسان بود ندهيآ ين مطالعه از نوع تجربيا :ها مواد و روش

پزشكان شهر اصفهان، ضمن مراجعه به محل كار آنان در صورت دارا بودن  ن دندانيافراد مورد مطالعه به روش آسان از ب. ودندها زن ب نفر آن 7

نامه  درد بود، كه به وسيله پرسش از گردن يناش يزان درد و ناتوانيق، مين تحقيدر ا يپارامترهاي مورد بررس. ط ورود به مطالعه انتخاب شدنديشرا

سه مرحله قبل و بعد از مداخله  يدر ط يدرمان ياطالعات و ارايه پمفلت آموزش يآور جمع. شد يابيارز) NPDS(گردن  يو ناتوان اس درديمق

  .هفته پس از آن انجام شد 6و  يدرمان يآموزش

 ينات،انجام تمر يبرا اي هفته 4مورد مطالعه با در نظر گرفتن دوره  پزشكان دندان در پمفلت طريق از آموزش كه داد نشان تحقيق اين نتايج :ها يافته

طور  بهنسبت به زمان قبل از مداخله  اي هفتهشش  Follow upدر  ينو همچن يدرمان يموزشآگردن را در آنان بعد از مداخله  يو ناتوان دردنمره 

  ).P > 001/0( دهد ميكاهش  يريچشمگ

 Follow up زمانپمفلت در  هاي آموزشبا توجه به افت تأثير  البته. داده شود يشتريب ي، بهاآموزش نقش بهكه  گردد مي توصيه: گيري نتيجه

 يك ماه چند هر و شود انجام تري طوالنيپمفلت در مدت  يناتكه تمر شود مي يشنهادپ ينات،انجام تمر اي هفته 4دوره  ياننسبت به پا اي هفتهشش 

  .رسد ميبه نظر  ي، ضروريادآوريجهت  يناتتكرار تمر بار

  .پزشك دندان درد، گردن درماني، تمرين آموزشي، پمفلت :ها واژه كليد

  

  19/2/89: تاريخ دريافت

  24/5/89: تاريخ پذيرش

 
  مقدمه

 يبه فاكتورها يهثانو هاي استرسو  مكانيكي فشارهاي

 يممستق يا اي واسطهاثر  يككار  يطدر مح اجتماعي -يروان

 ياز مشاغل يكي). 1، 2(دارد  اسكلتي -يعاليم عضالن يرو

گردن  يژهبه و ياسكلت - يمشكالت عضالن يجادا يلكه پتانس

گردن و  يهناح يريدرگ شيوع. است پزشكي درد را دارد، دندان
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مرتبط با دندان در  هاي شغلو  پزشكان دندان ينشانه در ب

 پيش). 3(زده شد  تخميندرصد  65در دانمارك  1998سال 

گردن و شانه با  يهدر سوئد، درد ناح 1991در سال  يزاز آن ن

 ازدرصد  17شد و تنها  گزارشدرصد  72، دردبدون سر  يا

 اسكلتي -يعضالن يستمدر س ناراحتيدرد و  پزشكان دندان

دهان و دندان  يدر هنگام كار رو پزشكان دندان). 4(نداشتند 

كمر و جلو  يهخم شدن به جلو از ناح يتبه علت وضع يمارب

و چرخش  يماربدن به سمت ب يآمدن گردن، خم شدن جانب

 اسكلتي -يالت عضالندر معرض مشك يمارسر به طرف ب

در حالت نشسته در  پزشكان دندان اكثر). 5( گيرند ميقرار 

 يكوچك يو چون دهان فضا كنند ميكار  يمارسمت راست ب

 يك يجادباعث ا پزشكان دندان ياست كه اغلب كارها

 پزشكان دندان. شود ميقابل انعطاف  يرغ) Posture(وضعيت 

را به ويژه در  تياسكل -يعضالن ياز دردها ييباال ميزان

 يعاتضا ينمرتبط با ا خطرزاي عوامل. دارند ها شانهگردن و 

در بازوها و  يشامل حركات تكرار اسكلتي -يعضالن

در گردن و شانه و وجود  يكاستات هاي يتفعال ها، دست

شغل  ينا در). 3( باشد مي ينواح ينوضعيتي در ا يفشارها

گردن، شانه و  ينواح يتجهت فعال ياديز يزيكيف يازهاين

كار  يندر ح يدبا پزشكان دندان. پشت در هنگام كار وجود دارد

. به شكل مرتب مفاصل و ستون فقراتشان را حركت دهند

 ها اندامحركات  يمحكم برا يهپا يك يجادتنه در ا عملكرد

در  يوضعيتي به صورت طوالن استرس. باشد مي يضرور

، موجب باشد مي يشنكه سر در حالت فلكشن و روت يتيوضع

 يهبافت همبند در ستون فقرات ناح رساني اختالل در خون

در معرض خطر قرار  يزن يگردن شده، ثبات عناصر اسكلت

 تواند مياز وضعيت غلط  يو مزمن ناش يادفشار ز اين. گيرد مي

در  تنه باال وزن. در افراد مستعد شود ها بافت يبباعث آس

حالت نشسته به صورت متقارن به وسيله لگن منتقل 

تنه در حالت چرخش قرار دارد و موجب اعمال  يرا، زشود نمي

. شود مي اي مهره ينب هاي ديسكو  ها مهرهاسترس به ستون 

 -يبريوارده به بافت ف يبه دنبال فشارها اي مهرهمفاصل  در

ضالت در شده، به دنبال آن ع يجادا يالتهاب مفصل غضروفي،

 اگر. كنند ميو حركت را محدود  گيرند ميحالت انقباض قرار 

 يرالتهاب و فشار مزمن شود، ممكن است مفاصل درگ ينا

و  اسكلتي -يعضالن يشده، موجب دردها يبدچار تخر

روند  چه چنان. شود تر طوالني هاي زماناختالل عملكرد در 

 يشود، امكان كاهش فضا يجادا ها مهرهدر ستون  يبتخر

 پزشك وجود دارد و دندان يكولوپاتيو راد يعصب هاي ريشه

 يزيكي،ف يدنبال اعمال فشارها به. شود ميدچار گردن درد 

). 5(وجود دارد  يزن ها اختالل عملكرد اندام يجاداحتمال ا

 استرساز مشاغل پر  پزشكي از آن جا كه دندان همچنين

ذكر  مكانيكي فشارهايبر  است، عالوه يپزشك هاي شاخه

مرتبط با شغل هم  اجتماعي -يروان زاي استرسشده، عوامل 

گردن در آنان  يژهبه و ياسكلت -يمشكالت عضالن يجاددر ا

 يبه دقت باال در فضا يازعوامل شامل ن اين. كنند ميمداخله 

از كمبود وقت در طول  يناش يكوچك دهان، فشار كار

با  يمبه علت ارتباط مستق يكار يتحساس ي،جلسات درمان

چشم و دست  ينب يباال به هماهنگ يازو ن يمارانسالمت ب

 يباال به خصوص در هنگام كار رو يناييب نياز. باشند مي

 يهماهنگ يجادبه ا يازو به ويژه فك باال و ن يعقب هاي دندان

 ها دست يتبا فعال آينهبه وسيله  مستقيم يرو غ يممستق يددر د

 يشاست، كه موجب افزا ياز جمله عوامل يزندر هنگام كار 

عضالت به  ينا يحركت كنترلتنشن در عضالت گردن شده، 

  ). 6( باشد ميوابسته  يهماهنگ ينا

گردن درد  يكالدرمان مكان يبرا ياديز يدرمان تداخالت

درد  گردن. باشد مي يزيوتراپيدرمان عمده، ف يوجود دارد، ول

، اما مراجعه به شود مياغلب با ضد دردها و استراحت كنترل 

به ( همكاران و Geoffrey. است يشدر حال افزا بخشي توان

از  مناسببهبود استفاده  جهت) و همكار Harrisنقل از 

 يهگردن درد در صدد ته يبرا بخشي تداخالت توان

 ينا نتايج. آمدندموجود بر  يقاتتحق يمبنا بر كارهايي راه

حس  يتتقو يناتو تمر يدرمان تمرينمطالعه نشان داد كه 

بهبود گردن درد مؤثر  ياز لحاظ درد و عملكرد برا يعمق

 يتوجود ندارد كه مز ياديمدارك ز همچنين). 7( باشند مي

 يكيرا در اختالالت مكان يو كشش يتيتقو يناتاستفاده از تمر
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آموزش،  ي،مثل درمان دست يگرد هاي درمانگردن نسبت به 

  ). 8(در خانه مطالعه كرده باشد  ينو تمر يدارو درمان

Verhagen  دادند كه استفاده از  نشانو همكاران

است  ترمؤثر فعال غيرفعال نسبت به انواع  يتداخالت درمان

)9 .(Kay گرفتند كه فعال بودن نسبت به  نتيجه همكاران و

را  يناتاست و تمر ترمؤثر يطب بند گردناستراحت و بستن 

از  ترشروع كرد، كه مؤثر يعهپس از ضا تر يعسر چههر  يدبا

از بستن كمربند  ترمؤثر يحت يامسكن و استراحت است و 

  ).10(بوده است  يضو آموزش مر يطب

Ylinen تنها  يكشش يناتتأثير تمر يسهمقا بههمكاران  و

 يبر گردن درد در طوالن يو قدرت يكشش يناتتمر يبو ترك

نشان  يقابل توجه يند و هر دو روش بهبودمدت پرداخت

  ).11(دادند 

Deenadayalan به نقل از (همكاران  وHakkinen  و

و  يكه برنامه كشش تندگرف يجهنت اي مطالعه طي) همكاران

درد را  تواند ميگردن به همراه شانه و تنه  يادر گردن  يتيتقو

  ).8(مزمن گردن كاهش دهد  يكيدر اختالل مكان

بهبود گردن  يمثبت مطالعه شده برا هاي روشاز  يكي

از مطالعات  يچه برخ اگر. پمفلت است يقدرد، آموزش از طر

نسبت به  يروش آموزش ينكه در استفاده از ا دهند مينشان 

همكاران  و Kongsted. شود نمي يدهد يتيمز ها روش يرسا

پمفلت را در  يقو آموزش از طر يكالم آموزشروش  دو

 نشانكردند و  يمبتال به گردن درد بررس يمارانب يبهبود

 و Derebery). 12(مؤثر هستند  ها روش يندادند كه ا

 ها از گروه يكي. سه گروه پرداختند يسهمقا بههمكاران 

 يسنت اي كتابچه يگرو گروه د يتجرب -يآموزش اي كتابچه

 اي كتابچهگروه شاهد  وكردند  يافتگردن درد در يبرا

 نبودند دار معني يمطالعه از نظر آمار ينا نتايج. نكرد يافتدر

در مورد تأثير مداخله  يقاطع يجهنت كه جاييآن  از). 13(

 يربا سا يسهبر كاهش عاليم گردن درد در مقا يآموزش

 يمطالعه بررس ينا يوجود ندارد، هدف اصل يمداخالت درمان

 يقاز طر يعموم هاي مراقبتو  يدرمان يناتتأثير آموزش تمر

 در) NPDS(گردن  يدرد و ناتوان ياسمق يانگينپمفلت بر م

 .بود پزشكان دندان

  

  ها روشمواد و 

 مورد افراد. دو آسان بو نگر آينده يمطالعه از نوع تجرب اين

 اصفهان شهر پزشكان دندان بين از آسان روش به مطالعه

 شرايط بودن دارا صورت در آنان كار محل به مراجعه ضمن

ورود به مطالعه  معيارهاي. شدند انتخاب مطالعه به ورود

به  مبتالمشغول به كار كه  پزشكان دندان كليهعبارت بود از 

 هفته دو حداقل بايد درد گردن زمان مدتو  ندگردن درد بود

 درد گردن وجودخروج از مطالعه عبارت بود از  معيارهاي. باشد

 اختالالت وجود تصادف، و ضربه قبيل از تروما علت به

 بيماري وجود گردني، فقرات ستون ساختاري و مادرزادي

 تحتو  گردن اسكلتي -عضالني اختالالت با مرتبط خاص

 ماه سه در يا مطالعه حين در درد گردن براي فرد بودن درمان

 .گذشته

 و درد ميزان تحقيق، اين در بررسي مورد پارامترهاي

 نامه پرسش، كه به وسيله بود درد گردن از ناشي ناتواني

NPDS )Neck Pain and Disability Scale (شد ارزيابي .

 رضايت ،مورد مطالعه شامل سابقه كار يفرع پارامترهاي ساير

روزانه، مدت زمان ابتال به گردن  يساعت كار يزانم شغلي،

 يگردن درد با دردها همراهي ينات،انجام تمر نمرهدرد، 

 ورزشي، هاي فعاليت انجام طبي، بند نگرداز  استفاده اي، شانه

. بود) يستادها( پزشك دندان كاري وضعيتو  ينهاز آ استفاده

 يكبه وسيله  مذكور پارامترهاي به مربوط اطالعات

از  يناتتمر انجام نمره. گرديد آوري جمع يگرد نامه پرسش

  . يدمحاسبه گرد يناتانجام تمر يستجدول چك ل يقطر

 مورد درد گردن به مبتال پزشك دندان 30 پژوهش اين در

 زن نفرشان 7 و مرد ها نفر آن 23، كه گرفتند قرار مطالعه

 سن حداقل. بود سال 43/40 افراد اين سني ميانگين. بودند

اطالعات و  آوري جمع. بود سال 75 سن حداكثر و سال 29

سه مراجعه به محل كار  يدر ط يدرمان يارايه پمفلت آموزش
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 از پس هفته 6 و درماني آموزشي مداخله از بعد و قبل، ها آن

  .انجام شد آن

نامه  پرسش(گردن  ياس درد و ناتوانينامه مق پرسش

NPDS (6ن يو همچن يدرمان يقبل و بعد از مداخله آموزش 

اس خود يك مقي NPDS. ل شديهفته پس از آن تكم

بخش كه با چهار بعد شدت  20است كه شامل  يتيريمد

احساسات و  يالت گردن، تأثير گردن درد روگردن درد، اختال

محدوده . باشد يمرتبط م يهاي روزانه زندگ تداخل با فعاليت

 يبه معن( 5تا ) يعيعملكرد طب يبه معن( 0هر بخش از 

ران ترجمه و ينامه در ا ن پرسشيا. باشد يم) تين وضعيبدتر

  ).14(د شده است ييآن تأ ييايو پا ييشده، روا يساز يبوم

 دو از مطالعه مورد پزشكان ارايه شده به دندان پمفلت

 به پمفلت، از بهتر گيري نتيجه براي. بود شده تشكيل بخش

تحت عنوان  ي، بخشگردن از مراقبت چگونگي آموزش جز

بخش پس از  اين در. يدبه آن اضافه گرد يدرمان يناتتمر

 يراجع به چگونگ يحاتيمسأله و توض اهميتدرباره  اي مقدمه

ارايه  تمرين ده تمرين، انجامو گرم كردن قبل از  ينانجام تمر

 تمرين 4 ابتدا: شد مي انجام زير ترتيب به تمرينات. گرديد مي

 گردن اطراف اصلي عضالني گروه چهار كشش براي

 سپس، )فلكسور لترال و روتاتور اكستنسور،، فلكسورعضالت (

 عضالني، گروه چهار اين تقويت براي ايزومتريك تمرين 4

در آخر هم  و يدر جهت ثبات عضالت گردن ينيبعد از آن تمر

 ينياختالالت گردن و شانه تمر ينب يكبه علت ارتباط نزد

گردن و شانه ارايه شد  عضالتكردن  يلكسو ر يتتقو يبرا

 ينهدر زم يعموم هاي آموزش پمفلت، دوم بخش در). 15، 16(

، مثل ياز بروز مشكالت گردن گيري پيش و گردن از مراقبت

محاسبه  براي. يدخواب ارايه گرد يتدر مورد وضع هايي توصيه

پمفلت توسط افراد مورد مطالعه چك  يناتانجام تمر ميزان

 اي هفته 4جدول  يك، كه شامل شد ميبه آنان داده  يستيل

مورد مطالعه با هر بار انجام  افراد. خانه داشت 28، كه بود

و در آخر نمره  زدند ميروز در جدول عالمت در هر  يناتتمر

موجود در جدول چك  هاي عالمتبا توجه به  يناتتمر انجام

  .گرديد ميمحاسبه  28تا  0از  يستل

 مطالعه اين به راجع توضيح ضمن افراد اولمراجعه  در

پر  پزشكان توسط دندان NPDS ياسو مق اوليه نامه پرسش

به آنان  يناتو جدول انجام تمر يدرمان يشد و پمفلت آموزش

، گرفت صورت بعد هفته چهار كه دوم مراجعه در. يدارايه گرد

 NPDS ياسدوباره مق يناتجدول انجام تمر يافتضمن در

 انجامهفته بعد از دوره  6مراجعه  سومين. توسط آنان پر شد

 دوفاصله  در. را پر كردند NPDS ياس، كه مقبود تمرينات

 ينكات آموزش يتو رعا ينات، انجام تمرمراجعه اول و دوم

  .گرديد مي يادآوريبه افراد  يتلفن هاي تماسپمفلت با 

 آناليز آزمون توسط مطالعه از آمده دست به هاي داده

 ،Pearson همبستگي آزمون مشاهدات، تكرار با واريانس

 تحليل و تجزيه مورد اسپيرمن همبستگي آزمون و tآزمون 

 .گرفت قرار

 
  هاي پژوهش يافته

از مداخله  قبل) NPDS( گردن ناتواني و درد ميانگين

 به مداخله از بعد كه بود 56/28 ± 03/13 درماني آموزشي

و شش هفته بعد از مداخله به  يافتكاهش  95/18 ± 89/10

با تكرار  يانسوار يزآنال آزمون. رسيد 15/22 ± 85/12 يزانم

 زمان سه در NPDS يانگينم كه دهد ميمشاهدات نشان 

 > 001/0) (1 جدول( دارند دار معني اختالف هم با مختلف

P.(  

 پارامترهايبا  پزشكان در دندان يهاول NPDS ينب ارتباط

مورد بررسي قرار  Pearsonمورد مطالعه توسط آزمون  فرعي

است، اما  يم، رابطه مستقكار سابقه باگرفت؛ به طوري كه 

 وجود رابطه سن ، با)P ،184/0  =r=  16/0( نيست دار معني

 پزشكي دندان كار ساعت با ،)P ،072/0  =r=  353/0( ندارد

 كار ساعت با ،)P ،04/0  =r=  14/0( ندارد وجود رابطه روزانه

معكوس است، اما  تقريبي رابطه پزشكي دندان غير فيزيكي

 ابتال زمان مدت با ،)P ،124/0-  =r=  26/0( نيست دار معني

=  14/0( نيست دار معني، اما است مستقيم رابطه درد گردن به

P ،2/0  =r.( آزمون t درد نمره ميانگين ينب كه دهد مي نشان 

 اختالف ،مطالعه مورد مرد و زن پزشكان دندان در ناتواني گردن و
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  آن از پسهفته  6قبل و بعد از مداخله آموزشي و  NPDSميانگين  .1 جدول

  
 )30  =N (NPDS 

 اريانحراف مع حداقل حداكثر انگينيم

 03/13 76/7 93/55 56/28 يدرمان يقبل از مداخله آموزش

 89/10 70/3 20/43 95/18 يبعد از مداخله آموزشي درمان

 85/12 00/0 38/49 15/22 يدرمان يهفته بعد از مداخله آموزش 6

  

  ).P=  23/0( ندارد وجود داري معني

مدت  ينب كه دهد مي نشان Pearson يهمبستگ آزمون

رابطه  پزشكان زمان ابتال به گردن درد با سابقه كار دندان

 ينب و) P ،721/0  =r > 001/0( داردوجود  يممستق دار معني

 دارد وجود مستقيم دار معنيرابطه  يزمدت زمان ابتال و سن ن

)001/0 < P ،7/0  =r.(  

نمره  ينكه ب دهد مي نشان Pearson يهمبستگ آزمون

 ندارد وجود داري معنيرابطه  NPDSو  يناتانجام تمر

)36/0  =P ،07/0  =r .(و مدت  يناتنمره انجام تمر بين

، P=  006/0( دارد وجود داري معني يمزمان ابتال رابطه مستق

453/0  =r(.  

در زمان قبل  NPDSو اختالف  يناتنمره انجام تمر بين

 داري معنيرابطه معكوس و  يدرمان آموزشيو بعد از مداخله 

نمره انجام  بين). P ،511/0-  =r=  002/0( دارد وجود

و  يدرمان آموزشياز مداخله  قبل NPDS اختالفو  يناتتمر

 داري معنيرابطه معكوس و  اي هفته شش Follow upزمان 

  ).P ،333/0-  =r=  036/0( دارد وجود

 يهمراه ينكه ب دهد مي نشان اسپيرمن همبستگي آزمون

 ها آن اوليه نمره NPDS با اي نهشا يگردن درد با دردها

، P=  114/0( باشد نمي دار معني، اما است مستقيم رابطه

227/0  =r .(  

و  يشغل يترضا ينكه ب دهد مينشان  اسپيرمنن آزمو

NPDS 416/0( ندارد وجود رابطه ها آن يهاول  =P ،04/0 -  =r .(

 يطب بند گردناز مورد مطالعه  پزشكان دندان از درصد 7/86

 يطب بند گردناز  ها آن 3/13 تنها و كردند نمياستفاده 

  .كردند مياستفاده 

با  يورزش يتنشان داد كه فعال اسپيرمن همبستگي آزمون

=  471/0( ندارند داري معنيرابطه  ها آن يهاول NPDSنمره 

P ،014/0  =r.(  

استفاده  يزانداد كه م نشان اسپيرمن يهمبستگ آزمون

رابطه معكوس  ها آن يهاول NPDSبا  ينهاز آ پزشكان دندان

 استفاده ينهاز آ يشتركه ب يافراد يعني( دهد مينشان 

رابطه  ين، اما ا)دارند يكمتر يو ناتوان دردنمره  كردند، مي

  ).P ،188/0-  =r=  160/0( نيست دار معني

 وضعيت بين كه دهد مي نشان اسپيرمن يهمبستگ آزمون

رابطه  ها آن NPDSو نمره  پزشكان نادند انتخابي كاري

  ).P ،056/0  =r=  384/0( ندارد وجود داري معني
  

  بحث

و  يدرمان يناتنشان داد كه آموزش تمر يقتحق ينا هاي يافته

 در پمفلت طريق از گردن از عمومي هاي مراقبت

 اي هفته 4مورد مطالعه با در نظر گرفتن دوره  پزشكان دندان

 ناتواني و دردنمره  يرباعث كاهش چشمگ يناتانجام تمر يبرا

 اي مطالعه درهمكاران  و Kongsted. دشو ميگردن در آنان 

ساعته توسط پرستار  يكجلسه  يكدر  يتأثير آموزش كالم

بعد از  يمارانپمفلت را در ب يقادند و آموزش از طردآموزش 

كرده، مشاهده كردند كه هر دو  يسهمقا Whiplash يبآس

 6، 3با هم، بعد از  دار معنيبدون داشتن تفاوت  يروش آموزش

كه  يگريد علت). 12( شود مي يمارب يماه موجب بهبود 12و 

، شد قايلمثبت  يجنتا ينبه دست آوردن ا يبرا توان مي

 هاي مراقبتو  يانتخاب يناتاز تأثير نوع تمر يناش تواند مي

به طور عمده  يناتتمر اين. گردن در پمفلت باشد يعموم

 هر. عضالت گردن بودند يتيو تقو يكشش يناتامل تمرش
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 يتيو تقو يكشش يناتتمر ينسب يايدر مزا يلچند كه دال

و  يدارو درمان يا يمثل درمان دست ها درمان يگرنسبت به د

گردن در كوتاه  يكيدر اختالالت مكان يخانگ هاي درمان

مدت و بلند مدت بر كاهش درد و بهبود عملكرد، ناواضح و 

در عملكرد  ياز مطالعات بهبود يبعض اما). 8(است  قطعي يرغ

را ) هفته 11تا  5( بخشي دوره كوتاه توان يكگردن پس از 

مزمن گردن، كاهش  يواقع در دردها در. دهند مينشان 

 يزو ن دردقدرت عضالت گردن به دنبال مهار عضله به وسيله 

نشان  نيا و آيد مي وجوددر عضله به  يساختار ييراتتغ يجادا

عضله  يكمورفولوژ ييراتتغ يرو يتيتقو يناتدهنده تأثير تمر

 يو ناتوان دردپژوهش نمره  ينا يجطبق نتا بر). 17( باشد مي

 Follow upمورد مطالعه در زمان  پزشكان گردن در دندان

انجام  اي هفته 4دوره  ياننسبت به زمان پا اي هفتهشش 

افت  گر يان، كه بدهد مينشان  داري معني يشافزا يناتتمر

 يقگردن از طر يعموم هاي مراقبتو  يناتتأثير آموزش تمر

اما . باشد مي يدرمان آموزشيپمفلت شش هفته پس از مداخله 

 Follow upگردن در زمان  يو ناتوان درداز آن جا كه نمره 

كمتر از زمان قبل از مداخله  يهنوز به طور قابل توجه

گرفت كه تأثير  يجهنت توان يم بنابرايناست،  يدرمان آموزشي

پمفلت  يقگردن از طر يعموم هاي مراقبتو  يناتآموزش تمر

افت  يكهر چند با  يدرمان آموزشيشش هفته پس از مداخله 

است كه مطالعه  يدر حال اين. است يدارهمراه بوده، اما هنوز پا

Derebery در  داري معنيتفاوت  كهداد  نشانهمكاران  و

 ينا علت). 13( ندارد وجود يآموزش هاي كتابچهاستفاده از 

افراد مورد مطالعه باشد،  هاي ويژگياز  يناش تواند مياختالف 

كه به علت گردن درد از دولت  يافراد مذكورچون در مطالعه 

 علت. قرار گرفتند ي، مورد بررسكردند مي يافتخسارت در

 Follow upبودن زمان  تر طوالنيبه علت  يزتفاوت ن يگرد

 يلاز دال يكي. باشد مانسبت به مطالعه  مذكوردر مطالعه 

 تواند مي مذكورنسبت به مطالعه  حاضرمثبت مطالعه  يجنتا

 البته. باشد يناتانجام تمر يبرا يستاز استفاده از چك ل يناش

افت در  يك Follow upكه اشاره شد در زمان  طورهمان 

از زمان  يناش تواند ميمشاهده شد، كه  ها آموزشتأثير 

پمفلت در نظر گرفته  يناتانجام تمر يباشد كه برا يكوتاه

داده بودند،  نشاندر قبل  يزن يگرمطالعات د چه چنان. شده بود

در عملكرد گردن  يگردن، بهبود يكيمكان يكه در دردها

 رود مي يناز ب بخشي توان كوتاهدوره  يكچند ماه پس از 

 بار يكه هر چند ماه آن است ك گر يانمطلب ب اين). 20-18(

كوتاه مدت  هاي دوره يگرو از طرف د باشد ميالزم  يادآوري

را در  يستوپاتولوژيكه ييراتتغ يبازساز يبرا يزمان كاف

  ).11( دهد نميعضله قرار  ياراخت

 ابتالي زمان مدت كه دهد مينشان  يقتحق ينا نتايج

 كاري سابقهمورد مطالعه به گردن درد با سن و  پزشكان دندان

 و دردنمره  كه يدر حال. دارد داري معني يمرابطه مستق ها نآ

با مدت  يو حت يبا سن، سابقه كار ها آن در درد گردن ناتواني

نمره  يطرف از. ندارد داري معنيزمان ابتال به گردن درد ارتباط 

 يناست و ا 100از  56/28 ها آن در اوليه ناتواني و درد

 و درد يك از ها ، كه آنباشد مطلب اين گر بيان تواند مي

 كاري سابقه و سن با آن زمان كه مزمن اما شدت كم ناتواني

است كه  يدر حال اين. برند مي، رنج دارد مستقيم ارتباط

 سنشان كه پزشكاني دندانكه  داد نشان دانمارك در اي مطالعه

 ينمحققان ا البته. داشتند يكمتر ي، مشكالت گردنبود باالتر

 است ممكن گردن مشكالت كاهش كه كنند مي يانمطالعه ب

خاطر مشكالت  بهممكن است كه  ها آن كه باشد علت اين به

  ).3( باشند كرده كمتر را كارشان اسكلتي، -يعضالن

 ناتواني و دردنمره  يانگينپژوهش اختالف م ينا در

 دار معنيزن و مرد مورد مطالعه  پزشكان دندان در گردن

 را مزمن درد گردن مطالعات، ساير در كه حالي در. نبود

حجم  يبه علت كم البته). 21( دانند مي تر شايع زنان در

 23زن و  7كه شامل ) نفر 30( حاضرنمونه در مطالعه 

 جامعه كل به را مطالعه اين نتايج توان نميمرد بود، 

  .داد تعميم

گردن و نمره  يو ناتوان درد اوليه نمره ينمطالعه ب ينا در

، اما مدت زمان نشد يافته داري معنيرابطه  يناتانجام تمر

، كه داشت داري معنيو  مستقيمنمره رابطه  ينابتال با ا

 در درد گردن چه هر كه باشد ايننشان دهنده  تواند مي
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 يبرا يناتانجام تمر يت، اهمباشد شده تر مزمن پزشكان دندان

 خواهد بيشتر تمرينات انجام در ايشان انگيزه و تر واضح ها آن

 مقيدتر تمرينات انجام در پزشكان دندان چه هر همچنين. بود

 يدرمان -آموزشياز مداخله  بعد. گرفتند مي ي، نمره باالتربوده

كاهش  اي هفتهشش  Follow upدر زمان  ينو همچن

 اوليهگردن نسبت به نمره  يو ناتوان درددر نمره  يشتريب

انتخاب شده در  يناتتمر يدتأثير مف گر بيان مطلب اين. داشتند

عالوه بر نقش  كه گرفت نتيجه توان ميو  باشد ميپمفلت 

 ينقش مؤثر يدارا يزپمفلت ن يناتپمفلت، نوع تمر آموزشي

  .است بوده

در  گردني مشكالت كه دهد ميمطالعه نشان  ينا نتايج

. است اي شانه يهمراه با دردها پزشكان، دندان از درصد 7/66

 وقتينشان داد كه  همكاران و Kay مطالعه كه يدر حال

كه  ي، نسبت به زمانكند تمركز گردن ناحيه روي تمرينات

 ترمؤثر ،تمركز كند ينهعضالت شانه و س تقويت روي

  ).10( باشند مي

 رضايت مطالعه مورد افراد از درصد 70 پژوهش اين در

 و دردو نمره  يشغل يترضا بين. كردند گزارش را خود شغلي

 كه است حالي در اين. نشد يافت اي رابطهگردن  ناتواني

از مشاغل پر استرس است و مطالعات نشان  پزشكي دندان

افراد  يشغل يترضا يرو تواند ميكه فشار محل كار  اند داده

  ).6( باشد گذارتأثير

حاضر با وجود  يقدر تحق پزشكان دندان از درصد 7/86

، كه كردند نمياستفاده  يطب بند گردناز گردن  يدرد و ناراحت

 اعالممطابق شده است كه  همكاران و Kayبا نظر  ينا

نسبت به  بودن فعال گردن، مكانيكي اختالالت در كردند

  ).10( است ترمؤثر يطب بند گردناستراحت و بستن 

 از درصد 7/46 كه شد مشاهده پژوهش اين در

 و نداشتند ورزشي فعاليت هيچ مطالعه مورد پزشكان دندان

روزانه به طور منظم ورزش  ها آن از درصد 3/3 تنها

 در گردن ناتوانيو نمره  يورزش يتفعال بين. كردند مي

 در اي مطالعه كه حالي در. نشد يافته داري معنيرابطه  ها آن

 در حايل يك عنوان به را عروقي قلبي خوب آمادگي فنالند

در  ياسترس شغل يمقابل عاليم گردن و شانه و عاليم بدن

تفاوت را  البته). 22( بود كرده معرفين پزشكا دندان

تعداد افراد مورد مطالعه در  يتاز محدود يناش توان مي

و ) نفر 136( ديگرنسبت به مطاله ) نفر 30( يرپژوهش اخ

 در ورزشي هاي فعاليتانجام  يزانكم بودن م ينهمچن

  . دانست اخيرمطالعه  پزشكان دندان

مواقع  يشترمورد مطالعه ب پزشكان دندان از درصد 7/46

 ميزان چه هر و كنند مياستفاده  ينهدر هنگام كار از آ

 ناتواني و دردنمره  ،باشد بيشتر كار هنگام آينه از استفاده

  .نيست دار معنيرابطه  يناما ا شود ميكمتر  ها آن

 كاري وضعيت كه داد نشان تحقيق نتايج همچنين

 است نشسته هميشه پزشكان دندان از درصد 7/26 انتخابي

 بقيه. كنند ميكار  يستادهمدت ا تمام ها آن درصد 3/3 و

، اما اشتندد را ها وضعيت يناز ا يبيهنگام كار ترك يزن افراد

 ناتواني و دردنمره  و ها آن يانتخاب يكار يتوضع ينب

 كه است حالي در اين. نشد يافت داري معنيگردن رابطه 

درصد از  82ند كه داد مي نشانو همكاران  Finsen مطالعه

 يستادها ها آناز  درصد 13 و نشستند ميكار  ينافراد در ح

 ينمطالعه ب يندر ا كه اين وجود با). 3( كردند ميكار 

، نشد پيدا اي رابطهگردن  يو ناتوان دردكار و نمره  يتوضع

 گردن به پزشكان دندان تر سريع ابتالي براما ممكن است 

  .درد مؤثر باشد

  

  گيري نتيجه

و  يدرمان يناتنشان داد كه آموزش تمر يقتحق ينا نتايج

پمفلت در  يقاز طر درد گردن عمومي هاي مراقبت

 4مورد مطالعه با در نظر گرفتن دوره  پزشكان دندان

 راگردن  يو ناتوان دردنمره  ينات،انجام تمر يبرا اي هفته

در  ينو همچن يدرمان آموزشيدر آنان بعد از مداخله 

Follow up  نسبت به زمان قبل از مداخله  اي هفتهشش

 يهتوص يننابراب. دهد ميكاهش  يريطور چشمگ به

. داده شود يشتريب ي، بهاآموزش نقش بهكه  گردد مي

پمفلت در زمان  هاي آموزشبا توجه به افت تأثير  البته

Follow up  اي هفته 4دوره  ياننسبت به پا اي هفتهشش 

پمفلت در  يناتتمر كه شود مي يشنهادپ تمرينات، انجام

تكرار  بار يكشود و هر چند ماه  انجام تري طوالني مدت

  .رسد ميبه نظر  يضرور يادآوريجهت  يناتتمر
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   پيشنهادها

تأثير آموزش از  يمطالعات بعد دركه  گردد مي پيشنهاد

. گردد مقايسه آموزشي هاي روش يرپمفلت با سا يقطر

 ينتأثير چن يكه در مطالعات بعد شود مي يشنهادپ همچنين

 ابتال ريسك كهبررسي شود  مشاغلي ساير در يياه آموزش

  .ستا باال ها آن در اسكلتي - عضالني مشكالت به
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Abstract 
 

Introduction: Dentistry is ranked among those occupations that make an individual very prone to variety of 
musculoskeletal disorders specially neck pain. There is not a certain conclusion about the effectiveness of 
educational intervention, compared to other interventions, on reduction of symptoms of neck pain among 
dentists. The aim of this study is the evaluation of the effectiveness of therapeutic exercises and general care 
provided through educational booklet on reduction of neck pain. 

Materials and Methods: It was an experimental, prospective study. 30 dentists with neck pain (23 men 
and 7 women) were recruited to this study. The main studied parameters were pain and disability of the 
neck evaluated by NPDS questionnaire. Research data were obtained at three points of time: before and 
after educational intervention and 6 weeks after completion of intervention. 

Results: The analysis of data indicated that the education through booklet reduced the pain and disability 
4 weeks after starting intervention (P < 0.001). Neck pain and disability reduced by 6 weeks after 
completion of study (P < 0.001). 

Conclusion: The results of study showed that a four-week education through educational booklet is 
effective on reduction of neck pain and disability. 

Keywords: Educational booklet, Therapeutic exercise, Neck pain, Dentist. 
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