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Background and Aim Musculoskeletal disorders are mainly prevalent among college students who ex-
perience direct contact with patients. This study aimed to determine the prevalence of musculoskeletal 
pains among Rehabilitation, Dentistry, and Nursing students at Arak University of Medical Sciences in 
2017-2018.
Methods & Materials  In this cross-sectional descriptive study, 538 students of Arak University of Medi-
cal Sciences were recruited using the convenience sampling approach. Variables included age, sex, body 
mass index, study field, hours of using smartphone per day, and nine symptom sites being neck, shoul-
ders, upper back, elbows, low back, wrist/hands, hips/thighs, knees, and ankles/feet. The researchers 
assessed the musculoskeletal pain by using the Nordic questionnaire and demographic questionnaire. 
Statistical analysis was performed using SPSS V. 18.
Ethical Considerations The Research Ethics Committee of Arak University of Medical Sciences approved 
this study (Code: IR.ARAKMU.REC.1397.253).
Results  In this study, 538 students (205 males and 333 females) were studied with Mean±SD age of 
22.04±2.53 years old. The results showed that the prevalence of musculoskeletal pain in the spine (neck 
29.4%, upper 24.3%, and lower back 37.2%) was higher than in upper and lower extremities. Musculo-
skeletal pain in the shoulder, upper, lower back, and thigh were significantly different based on sex. Also, 
musculoskeletal pain in the neck and ankle, and foot were significantly different based on age (P<0.05). 
There was a significant difference between musculoskeletal pain of back and ankle based on smartphone 
use hours per day.
Conclusion This study suggested that rehabilitation, nursing, and dentistry students are at risk for muscu-
loskeletal pain, especially in the lumbar, cervical, and upper back. 
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A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction

he most prevalent musculoskeletal disor-
der is musculoskeletal pain. Economically, T

they are in first place in imposing medical expenses [2]. 
Numerous studies have shown that students are among 
society’s sections exposed to musculoskeletal pain [4-8]. 
Musculoskeletal pain is relatively higher in students, espe-
cially students who are in direct contact with patients. Stu-
dents as a productive and young part of society, and they 

http://jams.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1
mailto:hdalvand@sina.tums.ac.ir
https://orcid.org/0000-0003-4454-5670
https://orcid.org/0000-0003-2725-5081
http://orcid.org/0000-0002-4834-9418
https://orcid.org/0000-0002-8540-026X
https://orcid.org/0000-0002-1303-8660
https://doi.org/10.32598/JAMS.23.4.2441.5
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.32598/JAMS.23.4.1224.5
http://jams.arakmu.ac.ir/page/12/About-the-Journal


463

October & November 2020. Vol 23. Issue 4

Dehghan L, et al. Musculoskeletal Pains Among Rehabilitation, Dentistry and Nursing Students. JAMS. 2020; 23(4):462-471.

are expected to perform various activities. Thus, it seems 
necessary to pay more attention to musculoskeletal prob-
lems among them. The present study aimed to determine 
the prevalence of musculoskeletal pain in students in the 
schools of rehabilitation, dentistry, and nursing of Arak 
University of Medical Sciences (Arak MU) in 2018-2019.

2. Materials and Methods

This study was a cross - sectional descriptive study. five 
- hundred and thirty eight students from the rehabilitation, 
nursing and dentistry schools of  Arak UM wee recruited 
using the convenience sampling approach in 2018-2019 
who were willing to participate in the study. Inclusion crite-
ria included a male or female student in Rehabilitation, Den-
tistry, and Nursing schools of Arak MU, no student suffering 

from inherited or underlying diseases and the student’s age 
between 18-40 years. Data collection tools in this study were 
the demographic questionnaire and the Nordic question-
naire. Finally, the prevalence of musculoskeletal pain was 
calculated by gender, age, study field, and students’ academ-
ic year and was reported based on percentage. Statistical data 
analysis was performed using SPSS V. 18.

3. Results

In this study, 538 students (205 males and 333 females) 
were assessed that Mean±SD age was 22.04±2.53 years, 
Mean±SD height was 169.99±9.9 cm, and Mean±SD 
weight was 65.28±13.51 kg. Of them, 327 (61%) students 
were using  computer for 7 years and more and 383 (71.2%) 
used a laptop. The results of the study showed that the prev-

Table 1. Determining the difference between musculoskeletal pain in students studying 

Variables
Field of Study Hours of Smartphone Use Per Day

χ2 Degrees of Freedom Significant χ2 Degrees of Freedom P

Neck pain now 9.871 4 0.043* 3.206 3 0.361

Neck pain in the last 12 months 27.426 4 0.0001* 1.129 3 0.770

Shoulder pain now 7.432 12 0.828 10.457 9 0.315

Shoulder pain in the last 12 months 9.372 12 0.671 9.247 9 0.415

Elbow pain now 16.981 12 0.150 4.620 9 0.866

Elbow pain in the last 12 months 13.708 12 0.320 8.775 9 0.458

Wrist and hand pain now 7.198 12 0.844 4.099 9 0.905

Wrist and hand pain in the last 12 
months 19.069 12 0.087 9.344 9 0.406

Upper Back pain now 6.843 4 0.144 17.696 3 0.001*

Upper Back pain in the last 12 months 1.961 4 0.743 4.687 3 0.196

lower Back pain now 4.444 4 0.349 9.234 3 0.026*

lower Back pain in the last 12 months 7.038 4 0.134 3.293 3 0.349

Thigh pain now 5.561 4 0.234 1.746 3 0.627

Thigh pain in the last 12 months 7.984 4 0.092 2.221 3 0.528

Knee pain now 9.667 4 0.046* 7.189 3 0.066

Knee pain in the last 12 months 7.210 4 0.125 7.089 3 0.069

Leg and ankle pain now 5.896 4 0.207 11.605 3 0.009*

Leg and ankle pain in the last 12 months 3.875 4 0.423 4.107 3 0.250

SIG.<0.05
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alence of musculoskeletal pain in the spine (neck 29.4%,  
upper back 24.3%, and lower back 37.2%) is higher than 
the upper and lower extremities. 

And the highest rate of musculoskeletal pain were related 
to the lower back, neck, and upper back, respectively. The 
highest prevalence of musculoskeletal pain in the upper 
extremities were 12.8% in the right wrist and right hand, 
9.5% in the right shoulder, 6.9% in both shoulders, 3.4% in 
both wrists and hands, and 3.3% in the right elbow, respec-
tively and in the lower extremities the highest prevalence of 
musculoskeletal pain was 18.8% in the knee, 10.2% in the 
ankle and foot, and 8.4% in the thigh, respectively. Muscu-
loskeletal pain in the shoulder, upper back, lower back, and 
thigh showed a significant difference based on gender, and 
musculoskeletal pain in the neck, ankle, and foot showed a 
significant difference based on age (P<0.05). Musculoskel-
etal pain in the neck and knees based on the field of study 
(P<0.05) and musculoskeletal pain in the back and ankle 
based on the hours of smartphone use per day showed a sig-
nificant difference (Table 1).

4. Discussion and Conclusion

The results of the present study showed that the prevalence 
of musculoskeletal pain in the spine was higher than in the 
upper and lower extremities, and the highest prevalence of 
musculoskeletal pain was related to the lower back. These 
results are consistent with the results of previous studies [7, 
12, 13]. The highest prevalence of musculoskeletal pain in 
students was reported in the low back region (80%) [12].

In this study, about one-third of students reported neck 
pain, which is consistent with previous research among Japa-
nese and American nurses, and neck pain is the most com-
mon musculoskeletal disorder after low back pain [14, 15]. 
However, in our study, no significant difference was reported 
between musculoskeletal disorders and smartphone use. One 
reason may be related to methodological issues such as sta-
tistical accuracy.

A significant difference was observed between age and the 
prevalence of musculoskeletal pain in the neck, ankle, and 
foot. It may be a sign of a change in students’ health behav-
ior [22], which potentially affects the development of mus-
culoskeletal pain. Musculoskeletal pain in the upper back 
and low back also showed a significant difference based on 
smartphone use hours per day. A 5-year cohort study was 
conducted to investigate typing a message on a mobile phone 
and its effect on musculoskeletal disorders in young people 
aged 20-24 years. It was found that there is a relationship 
between persistent neck and back pain and typing [24].

The results of this study suggested that students in the 
fields of rehabilitation, nursing, and dentistry are exposed 
to musculoskeletal pain, especially in the lower back, cervi-
cal, and upper back. However, no relationship was found 
between musculoskeletal pain and computer use, and it is 
suggested to investigate the relationship between skeletal 
pain and computer use.
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است.  برخوردار  باالتری  نسبتاً  شیوع  از  هستند  بیامران  با  مستقیم  متاس  در  که  دانشجویانی  در  اسکلتی عضالنی  اختالالت  هدف  و  زمینه 
پرستاری  و  دندان پزشکی  توان بخشی،  دانشکده های  دانشجویان  در  اسکلتی عضالنی  دردهای  شیوع  تعیین  هدف  با  حارض  مطالعه  بنابراین 

دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شد.

دندان پزشکی  و  پرستاری  توان بخشی،  دانشکده های  دانشجویان  از  نفر   538 تحلیلی،  ـ  توصیفی  نوع  از  مقطعی  مطالعه  این  در  روش ها  و  مواد 
سن،  بررسی  مورد  متغیرهای  گرفتند.  قرار  بررسی  مورد  رسشامری  نوع  از  و  غیراحتاملی  منونه گريی  صورت  به  اراک  علوم پزشکی  دانشگاه 

ناحیه  ُنه  در  اسکلتی عضالنی  دردهای  و  روز  طی  در  هوشمند  تلفن  ار  استفاده  مدت زمان  و  تحصیلی  رشته  بدنی،  توده  شاخص  جنس، 

پرسش نامه  اطالعات  گردآوری  ابزار  بودند.  پاها(  و  زانوها  ران ها،  کمر،  و  نشیمن  پشت،  دست ها،  و  مچ  آرنج ها،  شانه ها،  )گردن،  بدن  از 

جمعیت شناختی و پرسش نامه نوردیک بود. تجزیه و تحلیل داده های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام گرفت.

اراک  علوم پزشکی  دانشگاه  پژوهش  اخالق  کمیته  IR.ARAKMU.REC.1397.253 در  اخالق  کد  با  پژوهش  این  اخالقی  مالحظات 
تأیید شده است.

 22/04 ± 2/53 آن ها  سنی  میانگین  که  گرفتند  قرار  بررسی  مورد  مؤنث(   333 و  مذکر   205( دانشجو   538 مطالعه  این  در  یافته ها 
بیشرت  درصد(   37/2 کمر  و  درصد   24/3 پشت  درصد،   29/4 )گردن  فقرات  ستون  در  اسکلتی عضالنی  دردهای  شیوع  فراوانی  بود. 

اسکلتی عضالنی   دردهای  و  جنس  اساس  بر  ران  و  کمر  پشت،  شانه،  در  اسکلتی عضالنی  دردهای  بود.  تحتانی  و  فوقانی  اندام های  از 

پا  مچ  و  پشت  نواحی  در  اسکلتی عضالنی  دردهای   .)P>0/05( داد  نشان  معنی داری  اختالف  سن  اساس  بر  پا  و  پا  مچ  و  گردن  در 

و پا بر اساس ساعات استفاده از تلفن هوشمند در روز اختالف معنی داری نشان داد.

اسکلتی عضالنی،  دردهای  معرض  در  دندان پزشکی  و  پرستاری  توان بخشی،  رشته های  دانشجویان  می دهد  نشان  مطالعه  این  نتایج  نتیجه گیری 
به ویژه در نواحی ستون فقرات کمری، گردنی و پشت هستند.

کلیدواژه ها: 
درد اسکلتی عضالنی، 

شیوع، دانشجو، 
توان بخشی، پرستاری، 

دندان پزشکی
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مقدمه

اختالالت  شامل  اسکلتی عضالنی  اختالالت  تعریف،  اساس  بر 

است  خونی  عروق  و  اعصاب  مفاصل،  استخوان ها،  ماهیچه ها، 

ریسک  افزایش  باعث  کار  با  مرتبط  عوامل  یا  خاص  مشاغل  که 

در  اسکلتی عضالنی  اختالالت   .]1[ می  شود  اختالالت  این  به  ابتال 

اختالالت  بروز  شایع ترین  می شوند،  دیده  بدن  از  مختلفی  نواحی 

نظر  از  و  است  اسکلتی عضالنی  دردهای  به صورت  اسکلتی عضالنی 

 .]2[ دارند  قرار  درمانی  هزینه های  تحمیل  اول  رتبه  در  اقتصادی، 

به  دارد؛  وجود  کمر  ناحیه  در  اسکلتی عضالنی  دردهای  شایع ترین 

طول  در  مردم  درصد   80 می شود  زده  تخمین  گاهی  که  طوری 

ناحیه  دردهای  کمردرد،  بر  عالوه   .]3[ می کنند  تجربه  را  آن  زندگی 

نشان  متعددی  مطالعات  دارند.  قرار  بعدی  رتبه های  در  گردن  و  زانو 

در  که  هستند  جامعه  از  اقشاری  جمله  از  دانشجویان  که  داده اند 

و  کاظمی   .]8-4[ دارند  قرار  اسکلتی عضالنی  دردهای  معرض 

ساکن  دانشجویان  در  اسکلتی عضالنی  اختالالت  وضعیت  رفیقی 

گزارش  آن ها  کردند،  بررسی  را  مدرس  تربیت  دانشگاه  خوابگاه های 

 24/8( درد  زانو  نفر   76 درصد(،   30  /4( کمردرد  نفر   93 که  کردند 
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پا  پاشنه  درد  نفر   21 درصد(،   16  /3( درد  شانه  نفر   50 درصد(، 

لگن  درد  نفر   10 درصد(،   21  /2( درد  گردن  نفر   65 )6/9درصد(، 

از  نفر   6 و  درصد(   16  /3( دست  مچ  درد  نفر   50 درصد(،   3  /3(

درد آرنج )2 درصد( رنج می بردند ]8[.

بیشرتین  دندان پزشکی  دانشجويان  بین  در  همکاران  و  هایس 

 57 شیوع  با  کمر  درد  درصد،   64 شیوع  با  گردن  درد  از  را  شکایت 

دانشجویانی  کردند.  گزارش  درصد   48 شیوع  با  شانه  درد  و  درصد 

معرض  در  بیشرت  می کردند  ورزش  کمرت  هفته  طول  در  که 

آسیب های اسکلتی عضالنی قرار داشتند ]6[.

بررسی  هدف  با   2008 سال  در  که  دیگر  مطالعه ای  در  همچنین 

گرفت.  انجام  پرستاران  بین  در  اسکلتی عضالنی  اختالالت  شیوع 

آرنج  و  درصد   78 شیوع  با  اسکلتی عضالنی  درد  شایع ترین  کمردرد 

بودند  درصد   23/4 شیوع  با  اسکلتی عضالنی  درد  گزارش  کمرتین 

در  کار  ساعات  افزایش  با  اسکلتی عضالنی  اختالالت  شیوع  میزان  و 

هفته افزایش یافت ]7[.

اختالالت  بررسی  هدف  با  که  همکاران  و  اسمیت  مطالعه   در 

انجام  کاردرمانی  دانشجویان  فوقانی  اندام  در  اسکلتی عضالنی 

فوقانی  قسمت  و  درصد(   46/3( شانه  درصد(،   67/4( گردن  شد، 

دردهای  شیوع  میزان  بیشرتین  درصد(   39/5( بدن  پشت 

این  از  درصد   75/5 دادند.  اختصاص  خود  به  را  اسکلتی عضالنی 

این  از  یکی  حداقل  در  اسکلتی عضالنی  دردهای  وجود  دانشجویان 

نواحی باال را گزارش کرده اند ]5[. 

این  میان  از  هستند.  مشکالت  این  ایجاد  دلیل  مختلفی  عوامل 

اشیا،  کردن  بلند  جسامنی،  فعالیت  افزایش  به  می توان  عوامل 

همچنین  و  دیگر  مکان  به  آن ها  کردن  جابه جا  و  بیامران  بلندکردن 

اشاره  هوشمند  تلفن  از  استفاده  و  بدنی  توده  شاخص  جنس،  سن، 

مکانیک  از  ناصحیح  استفاده  و  اختالالت  این  بین  نزدیکی  رابطه  کرد. 

نشسنت،  گردن،  چرخش  شدن،  خم  مانند  عواملی  دارد.  وجود  بدن 

ایستادن و انجام فعالیت های دستی از مهم ترین موارد هستند ]9[.

کادر  برای  درد  ایجاد  بر  عالوه  اسکلتی عضالنی  اختالالت 

جمله  آن  از  که  می رساند  جامعه  به  فراوانی  رضر های  درمانی، 

اسرتس  سطح  افزایش  و  بهره وری  میزان  کاهش  به  می توان 

اسکلتی عضالنی،  اختالالت  اینکه  به  توجه  با  کرد.  اشاره  خانواده 

این  از  ناشی  متعدد  مشکالت  و  است  ناتوان کننده  و  شایع  عارضه ای 

فعالیت های  بر  تأثیر  ناتوانی،  مختلف  درجات  جمله  از  اختالالت 

درنتیجه  و  شغلی  و  عاطفی  جسمی،  مشکالت  زندگی،  روزمره 

به  توجه  لزوم  منایانگر  غیرمستقیم  و  مستقیم  هزینه های  تحمیل 

و  است  اختالالت  این  ایجاد کننده  خطرزای  عوامل  و  اختالل  این 

افراد  توان بخشی  یا  درمان  پیش گیری،  جهت  برنامه ریزی  هرگونه 

آن  در  اسکلتی عضالنی  اختالالت  اپیدمیولوژی  از  آگاهی  مستلزم 

تعیین  هدف  با  حارض  مطالعه  خطرزاست،  عوامل  رابطه  و  جامعه 

به  شاغل  دانشجویان  در  اسکلتی عضالنی  دردهای  شیوع  میزان 

پرستاری  و  دندان پزشکی  توان بخشی،  دانشکده های  تحصیل 

این  رابطه  تعیین  و   1398 سال  در  اراک  علوم پزشکی  دانشگاه 

رشته  بدنی،  توده  شاخص  جنس،  سن،  با  اسکلتی عضالنی  دردهای 

تحصیلی و ساعات استفاده از تلفن هوشمند انجام شد.

مواد و روش ها

سال  در  که  بود  توصیفی تحلیلی  نوع  از  مقطعی  مطالعه  این 

دندان پزشکی  و  پرستاری  توان بخشی،  دانشکده های  در   1398

شامل  مورد مطالعه  جامعه  شد.  انجام  اراک  علوم پزشکی  دانشگاه 

و  پرستاری  توان بخشی،  دانشکده های  در  دانشجویان  متام 

از  نفر   538 تعداد  بود.  اراک  علوم پزشکی  دانشگاه  دندان پزشکی 

صورت  به  بوده اند  مطالعه  در  رشکت  به  حارض  که  دانشجویان  این 

شدند.  انتخاب  رسشامری  نوع  از  و  غیراحتاملی  منونه گريی 

)دخرت  بودن  تحصیل  به  شاغل  شامل  مطالعه  به  ورود  معیارهای 

پرستاری  و  دندان پزشکی  توان بخشی،  دانشکده های  در  پرس(  یا 

بیامری های  به  ابتال  عدم   ،98 سال  در  اراک  علوم پزشکی  دانشگاه 

ارثی یا زمینه ای و سن بین 18-40 سال بود.

اخالق  کمیته  و  پژوهشی  معاونت  طرف  از  طرح  تأیید  از  پس 

دانشکده ها  دانشجویان  کلیه  اسامی  از  لیستی  ابتدا  در  دانشگاه، 

رشکت  به  دانشجو  متایل  صورت  در  شد.  تهیه  رشته ها  متام  در 

ویژگی های  پرسش نامه  و  گرفته  کتبی  رضایت نامه  مطالعه،  در 

تحصیلی  ترم  تحصیلی،  رشته  وزن،  قد،  سن،  جنس،  شامل  فردی 

فرم  سپس  شد.  تکمیل  هوشمند  تلفن  از  استفاده  ساعات  و 

را  آن  تا  شد  داده  قرار  دانشجو  اختیار  در  نوردیک1  پرسش نامه 

تکمیل کند. این مراحل با نظارت کارشناس کاردرمانی انجام شد.

همکارانش  و  کورینکا  توسط   1987 سال  در  نوردیک  پرسش نامه 

منظور  به  اسکاندیناوی،  کشورهای  حرفه ای  بهداشت  انستیتوی  در 

)گردن،  بدن  از  ناحیه  ُنه  در  اسکلتی عضالنی  اختالالت  عالئم  تعیین 

زانوها  ران ها،  کمر،  و  نشیمن  پشت،  دست ها،  و  مچ  آرنج ها،  شانه ها، 

بوده  جهانی  استاندارد  دارای  پرسش نامه  این  شد.  طراحی  پاها(  و 

گرفته  قرار  استفاده  مورد  خارجی  و  داخلی  متعدد  مطالعات  در  و 

قباًل  پرسش نامه  این  فارسی  نسخه  پایایی  و  روایی   .]10[ است 

نرم افزار  محیط  به  داده ها  ورود  از  پس   .]11[ است  شده  بررسی 

از  پژوهش  مورد  افراد  اطالعات  توصیف  جهت   ،18 نسخه   SPSS
متغیرهای  برای  معیار  انحراف  و  میانگین  توصیفی  آنالیز  تکنیک 

برای  شد.  استفاده  کیفی  متغیرهای  برای  فراوانی  درصد  و  کّمی 

آنالیز  از  سن،  اساس  بر  اسکلتی عضالنی  دردهای  بین  تفاوت  تعیین 

مدت  تحصیلی،  رشته  جنس،  تعیین  برای  و  یک طرفه  واریانس 

هوشمند  تلفن  از  استفاده  ساعات  و  هوشمند  تلفن  از  استفاده  زمان 

در روز از آزمون کای دو استفاده شده است.

1. Nordic Questionnaire
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یافته ها

مورد  مؤنث(   333 و  مذکر   205( دانشجو   538 مطالعه  این  در 

 ،22/04 ± 2/53 آن ها  سنی  میانگین  که  گرفتند  قرار  بررسی 

میانگین  و   169/99 ± 9/9 سانتی مرت  حسب  بر  افراد  این  قد  میانگین 

مابقی  بود.   65/28± 13/51 کیلوگرم  حسب  بر  افراد  این  وزن 

اطالعات جمعیت شناختی در جدول شامره 1 آورده شده است.

فقرات  ستون  در  اسکلتی عضالنی  دردهای  شیوع  بیشرتین   

 24/3 پشتی  و  درصد   29/4 گردنی  درصد،   37/2 شیوع  با  کمری 

اسکلتی عضالنی   دردهای  شیوع  فوقانی  اندام  در  شد.  مشاهده  درصد 

راست  شانه  درصد،   12/8 راست  دست  و  دست  مچ  در  ترتیب  به 

دست ها  و  دست  مچ  دو  هر  درصد،   6/9 شانه  دو  هر  درصد،   9/5

شیوع  تحتانی  اندام  در  بود.  درصد   3/3 راست  آرنج  و  درصد   3/4

پا  و  پا  مچ  18/8درصد،  زانو  در  ترتیب  به  اسکلتی  دردهای 

دردهای   .)2 شامره  )جدول  بود  درصد   8/4 ران  و  درصد   10/2

جنس  اساس  بر  ران  و  کمر  پشت،  شانه،  در  اسکلتی عضالنی 

اسکلتی عضالنی   دردهای  همچنین  داد،  نشان  معنی داری  اختالف 

نشان  معنی داری  اختالف  سن،  اساس  بر  پا  و  پا  مچ  و  گردن  در 

اساس  بر  زانو  و  گردن  در  اسکلتی عضالنی  دردهای   .)P>0/05( داد 

کمر  پشت،  اسکلتی عضالنی  دردهای  و   )P>0/05( تحصیلی  رشته 

اختالف  روز  در  هوشمند  تلفن  از  استفاده  ساعات  اساس  بر  پا  مچ  و 

معنی داری نشان داد )جدول شامره 3(.

جدول 1. ویژگی های فردی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده های توان بخشی، دندان پزشکی و پرستاری

تعداد )فراوانی( ویژگی های فردی

جنس
)38/1( 205پسر

)61/9( 333دختر

تأهل
)86/8( 467مجرد

)13/2( 71متأهل

رشته تحصیلی

)39/2( 211پرستاری

)40/1( 216دندان پزشکی

)11( 59کاردرمانی

)5/9( 32گفتاردرمانی

)3/7( 20شنوایی شناسی

مدت استفاده از رایانه 

)13/8( 74کمتر از 3 سال

)25/2( 3135-6 سال

)61( 7327 سال و بیشتر

رایانه مورد استفاده

)55/6( 299رومیزی 

)71/2( 383لب تاپ 

)27/8( 149تبلت

نوع تلفن
)5( 27تلفن معمولی

)95( 511هوشمند

مدت استفاده از هوشمند

)37( 190کمتر از 5 سال

)51/3( 5263-9 سال

)11/7( 1060 سال و بیشتر
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بحث

بیشرتین  کمری  فقرات  ستون  که  داد  نشان  حارض  مطالعه  نتایج 

این  دارد.  را  دانشجویان  در  اسکلتی عضالنی  اختالالت  در  را  درد 

 .]7، 12، 13[ است  سازگار  قبلی  مطالعات  یافته های  با  نتایج 

کمر  ناحیه  در  دانشجویان  اسکلتی عضالنی  دردهای  شیوع  باالترین 

کمردرد  شیوع  همکاران  و  نایلند   .]12[ شد  گزارش  درصد(   80(

نوردیک  کمردرد  پرسش نامه  با  را  فیزیوتراپی  جوان  دانشجویان  در 

کار  از  ناشی  کمردرد های  دانشجویان  این  از  درصد   69 و  بررسی 

مشاغل  جزء  می بایست  که  می کردند  تجربه  را  بیامران  با  کردن 

مطالعه  در   .]13[ شوند  دسته بندی  باال  آسیب پذیری  با  سخت 

که  شد  گزارش  درصد   37/2 کمری  دردهای  شیوع  میزان  حارض 

ممکن  است.  برخوردار  کمرتی  شیوع  از  دیگر  مطالعات  به  نسبت 

باشد؛  تحصیلی  ترم های  متام  از  دانشجویان  انتخاب  آن  علت  است 

تحصیلی  ترم های  ابتدایی  سطوح  دانشجویان  شاید  که  گونه ای  به 

بیامران  با  کار  از  ناشی  اسکلتی عضالنی  آسیب های  معرض  در  هنوز 

قرار نداشته باشند.

را  گردن  درد  دانشجویان،  یک سوم  حدود  حارض  مطالعه  در 

میان  در  قبلی  تحقیقات  نتایج  با  نتایج  این  که  کردند  گزارش 

از  بعد  درد  گردن  و  است  سازگار  آمریکایی  و  ژاپنی  پرستاران 

در   .]14، 15[ است  اسکلتی عضالنی  اختالل  شایع ترین  کمردرد 

دانشجویان  بین  در  گردن  درد  ایجاد  دالیل  از  یکی  متعدد  مطالعات 

ما  مطالعه  در  البته   .]16[ است  بوده  هوشمند  تلفن  از  استفاده 

از  استفاده  و  اسکلتی عضالنی  اختالالت  بین  معناداری  اختالف 

مسائل  به  است  ممکن  آن  دلیل  یک  نشد.  گزارش  هوشمند  تلفن 

دلیل  به  شاید  اینک  یا  باشد  مرتبط  آماری  دقت  مانند  روش شناسی 

عدم دقت دانشجویان در تکمیل کردن پرسش نامه ها باشد. 

در  اسکلتی عضالنی   دردهای  شیوع  بیشرتین  حارض،  مطالعه  در 

با  نتایج  این  بود.  درصد   12/8 راست  دست  و  دست  مچ  در  فوقانی  اندام 

باالترین  مطالعه  این  در  دارد.  هم خوانی  همکاران  و  ابلدو  مطالعه  نتایج 

درصد   15/3 دست  و  دست  مچ  در  اسکلتی عضالنی  دردهای  شیوع 

قبلی  مطالعه های  یافته های  با  تفاوت هایی  البته   .]17[ شد  گزارش 

دردهای  شیوع  بیشرتین  کره ای،  دانشجویان  بین  در  شد.  مشاهده 

در  و   ]18[ درصد   46 با  شانه  در  فوقانی،  اندام  در  اسکلتی عضالنی 

یک  در  شد.  گزارش   ]19[ درصد   23/8 اسرتالیایی  دانشجویان  بین 

بیشرتین  نیز  اصفهانی  دندان پزشکی  دانشجوی  هفتاد  روی  مطالعه 

و   31/7 با  شانه  و  کمر  به  مربوط  اسکلتی  دردهای  شیوع  میزان 

میزان  بین  مشاهده شده  تفاوت  این   .]20[ شد  گزارش  درصد   41/2

جدول 2. توزیع فراوانی دردهای اسکلتی عضالنی در دانشجویان دانشکده های توان بخشی، دندان پزشکی و پرستاری

فراوانی )درصد(مکان دردمتغیر 

)29/4( 158بله درد گردن هم اکنون

درد شانه هم اکنون

)9/5( 51شانه راست

)5/6( 30شانه چپ

)6/9( 37هر دو شانه

درد آرنج هم اکنون
)3/3( 18آرنج راست

)1/9( 10آرنج چپ

)0/6( 3هردو 

درد مچ و دست ها هم اکنون

)12/8( 69مچ و دست راست

)3/4( 23مچ و دست چپ

)3/4( 23هر دو مچ

)24/3( 131بلهدرد پشت هم اکنون

)37/2( 200بلهدرد کمر هم اکنون

)8/4( 45بلهدرد ران هم اکنون

)18/8( 101بلهدرد زانو هم اکنون

)10/2( 55بلهدرد پا مچ پاها هم اکنون
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مختلف  مطالعات  در  فوقانی  اندام  نواحی  در  اسکلتی  دردهای  شیوع 

طرح  نژادی(،  و  )قومی  جمعیتی  تفاوت های  دلیل  به  است  ممکن 

دست  مچ  درد  باشد.  مخدوش کننده  عوامل  و  منونه  تعداد  و  مطالعه 

و  تکراری  حرکات  اثر  بر  است  ممکن  اسکلتی عضالنی  اختالالت  در 

غیرجسمی  جسمی،  خطر ساز  عوامل  دیگر  با  همراه  یا  به تنهایی  شدید 

وضعیت  می شود  پیشنهاد  بنابراین  ]21[؛  شود  ایجاد  غیر اکوپیشنال  و 

از  غیرشغلی  و  شغلی  فعالیت های  انجام  حین  در  دانشجویان  دست  مچ 

نظر حرکات تکراری و شدید بررسی شود. 

دردهای  شیوع  بیشرتین  تحتانی  اندام  در  حارض  مطالعه  در 

ران  و  درصد   10/2 پا  و  پا  مچ  18/8درصد،  زانو  در  ترتیب  به  اسکلتی 

همکاران  و  اسمیت  مطالعه  با  هم راستا  نتایج  این  بود.  درصد   8/4

رشته  دانشجوی   260 همکاران  و  اسمیت  مطالعه  در  است. 

گرفتند.  قرار  ارزیابی  مورد  تحصیلی  مختلف  ترم های  در  پرستاری 

درد  زانو  به  مربوط  تحتانی  اندام  در  شیوع  باالترین  مطالعه  این  در 

شد  مشاهده  ادامه  در   .]19[ بود  درصد   16 با  پا  درد  و  درصد   25 با 

اسکلتی عضالنی  دردهای  به  پرسان  از  بیشرت  به مراتب  دخرتان  که 

اختالف  پرسان،  و  دخرتان  بین  در  شانه  درد  و  هستند  مبتال 

مطالعه  با  راستا  هم  نتایج  این   .)P=0/04( داد  نشان  معنی داری 

پرس  دانشجویان  در  شانه  درد  آن  در  که  است  همکاران  و  اسمیت 

.]19[ )P=0/04( نسبت به دانشجویان دخرت بیشرت بود

در  اسکلتی عضالنی  دردهای  شیوع  و  سن  بین  حارض  مطالعه  در 

اختالف   )P=0/037( پا  و  پا  مچ  ناحیه  و   )P=0/033( گردن  ناحیه 

رفتار  در  تغییر  نشانه  است  ممکن  که  شد  مشاهده  معناداری 

اختالالت  ایجاد  بر  بالقوه  طور  به  و   ]22[ باشد  دانشجویان  سالمتی 

مسئوالن  تا  می شود  توصیه  بنابراین  می گذارد؛  تأثیر  اسکلتی عضالنی 

بیشرتی  توجه  دانشجویان  سالمتی  رفتار  تغییرات  به  برنامه ریزان  و 

اختالالت  ایجاد  از  پیشگیری  جهت  الزم  آموزش های  و  باشند  داشته 

اسکلتی به آن ها داده شود ]23[.

جدول 3. تعیین تفاوت اختالالت اسکلتی عضالنی در دانشجویان شاغل به تحصیل دانشکده های توان بخشی، دندان پزشکی و پرستاری

متغیر
ساعات استفاده از تلفن هوشمند در روزرشته تحصیلی

X2معناداریدرجه آزادیX2معناداریدرجه آزادی

3/20630/361*9/87140/043درد گردن هم اکنون

1/12930/770*27/42640/0001درد گردن در 12 ماه گذشته

7/432120/82810/45790/315درد شانه هم اکنون

9/372120/6719/24790/415درد شانه در 12 ماه گذشته 

16/981120/1504/62090/866درد آرنج هم اکنون

13/708120/3208/77590/458درد آرنج در 12 ماه گذشته

7/198120/8444/09990/905درد مچ و دست ها هم اکنون

19/069120/0879/34490/406درد مچ و دست ها در 12 ماه گذشته

*6/84340/14417/69630/001درد پشت هم اکنون

1/96140/7434/68730/196درد پشت در 12 ماه گذشته

*4/44440/3499/23430/026درد کمر هم اکنون

7/03840/1343/29330/349درد کمر در 12 ماه گذشته

5/56140/2341/74630/627درد ران هم اکنون

7/98440/0922/22130/528درد ران در 12 ماه گذشته

7/18930/066*9/66740/046درد زانو هم اکنون

7/21040/1257/08930/069درد زانو در 12 ماه گذشته

*5/89640/20711/60530/009درد پا مچ پاها هم اکنون

3/87540/4234/10730/250درد پا و مچ پاها در 12 ماه گذشته

*سطح معنی داری کمتر از 0/05.
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و  پشت  نواحی  در  اسکلتی عضالنی  دردهای  حارض،  مطالعه  در 

اختالف  روز  در  هوشمند  تلفن  از  استفاده  ساعات  اساس  بر  کمر 

با  که  5 ساله  کوهورت  مطالعه  یک  در  داد.  نشان  را  معنی داری 

ایجاد  در  آن  تأثیر  و  همراه  تلفن  در  پیام  کردن  تایپ  بررسی  هدف 

شد  انجام  20-24 ساله  جوانان  در  اسکلتی عضالنی  اختالالت 

و  پشت  و  گردن  ناحیه  در  ادامه دار  دردهای  بین  شد  مشخص 

ارتباط  عالوه  به    .]24[ دارد  وجود  ارتباط   )OR=1/6( کردن  تایپ 

 .]25[ است  شده  تأیید  هوشمند  تلفن  از  استفاده  و  کمردرد  بین 

وضعیتی  در  کمر  و  پشت  گردن،  نواحی  کردن،  تایپ  حین  در 

این  در  استاتیک  بار  با  مواجهه  احتامالً  و  می گیرند  قرار  شده  خم 

بخش های  می کند.  ایجاد  کمری  و  پشت  گردنی،  دردهای  نواحی، 

هرگونه  درواقع  و  هستند  مرتبط  هم  به  نواری  مانند  مهره  ستون 

وضعیت  می تواند  آن  از  بخش  هر  در  مهره  ستون  راستای  در  تغییر 

در  راستا،  همین  در  دهد.  تغییر  را  مهره  ستون  دیگر  بخش های 

بیش  شدن  خم  شد  مشخص   2002 سال  در  آینده نگر  مطالعه  یک 

عامل  کاری،  روز  درصد   40 از  بیش  طی  در  گردن  درجه   20 از 

خطرزای ایجاد بیامری های ناحیه ستون مهره است ]26[. 

به  متایل  عدم  پژوهش،  این  محدودیت های  مهم ترین  از  یکی 

هم  تحقیقی  کار  در  اگر  موارد  بعضی  در  و  بود  دانشجویان  همکاری 

و  می دادند  تحویل  ناقص  طور  به  را  پرسش نامه ها  می کردند  رشکت 

با  عالوه،  به  شد.  تحقیق  کار  به  شدن  وارد  خدشه  باعث  امر  همین 

مدت زمان  مطالعه،  مورد  رشته های  در  دانشجویان  اینکه  به  توجه 

احتامل  این  می گذرانند  بالینی  بخش های  از  هریک  در  را  محدودی 

بخش های  به  مربوط  آنان  اسکلتی عضالنی  دردهای  که  دارد  وجود 

بخش ها  این  بین  تفکیکی  حارض،  مطالعه  در  و  باشد  مختلف 

نظر  در  کلی  صورت  به  اسکلتی  دردهای  شیوع  و  نگرفت  صورت 

تعیین  جهت  دانشجویان  متام  به  دسرتسی  همچنین  شد.  گرفته 

این  محدودیت های  دیگر  از  اسکلتی عضالنی  دردهای  شیوع  میزان 

و  کارورزی ها  طی  در  دانشجویان  حضور  پراکندگی  بود.  پژوهش 

اطالعات  جمع آوری  کارورزی ها،  این  در  آن ها  حضور  بودن  متغیر 

را با مشکالتی روبه رو کرد.

نتیجه گیری

رشته های  دانشجویان  در  که  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج 

دردهای  شیوع  دندان پزشکی  و  پرستاری  توان بخشی، 

و  گردنی  کمری،  فقرات  ستون  نواحی  در  به ویژه  اسکلتی عضالنی 

استفاده  ساعات  و  جنس  سن،  مانند  عواملی  و  باالست  نسبتاً  پشتی 

هستند.  مؤثر  اسکلتی عضالنی  دردهای  ایجاد  در  هوشمند  تلفن  از 

بسته های  دانشگاه،  در  بهداشت  آموزش  مدیران  می شود  پیشنهاد 

در  الزم  آموزش های  تا  کنند  تهیه  دانشجویان  برای  آموزشی 

در  بدن  وضعیت  رعایت  نظیر  ارگونومیکی  اصول  رعایت  زمینه 

اسرتاحت های  و  ورزش  و  کارورزی ها  و  درس  کالس  مطالعه،  حین 

دوره ای به آن ها داده شود. 

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

در   IR.ARAKMU.REC.2018.253اخالق کد  با  پژوهش  این 

کمیته اخالق پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اراک تأیید شده است.

حامي مالي

هزینه  و  است   3047 کد  با  تحقیقاتی  طرح  از  برگرفته  مقاله  این 

اراک  علوم پزشکی  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  را  تحقیق  این  انجام 

تأمین کرده است.

مشارکت نویسندگان

اساس  بر  نویسندگی  استاندارد  معیارهای  نویسندگان  متامی 

  (ICMJE)پزشکی مجالت  نارشان  بین املللی  کمیته  پیشنهادهای 

را دارا بوده و همگی به یک اندازه در نگارش اثر مشارکت داشتند.

تعارض منافع

پژوهش  این  در  منافعی  تضاد  هیچ گونه  نویسندگان  نظر  طبق 

وجود ندارد.

تقدیر و تشکر

برای  اراک  پزشکی  علوم  دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  معاونت  از 

حامیت و تأمین مالی این پروژه تشکر می کنیم.
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