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Abstract: 

 
Background: Low back pain has negative effects on different aspects of the live. The 
present study was conducted to determine the effect of Alexander technique on quality of life 
in patients with chronic low back pain. 
Materials and Methods: This study is a single-blinded clinical trial that was performed on 
80 patients with chronic low back pain in Shahid Beheshti hospital in Kashan in 2020. 
Patients were simple randomly assigned to control and experimental groups. In the 
experimental group, Alexander technique training was performed for 12 weeks, three 
sessions per week. The control group did not receive any intervention. The two groups 
completed the quality of life questionnaire before, immediately and one month after the 
intervention. Data were analyzed using ANOVA, Chi-square and independent and paired t-
test in SPSS v=22 software. 
Results: The mean score of total quality of life and some of its dimensions (general health, 
physical health, social activity, physical pain, activity limitation) immediately after the 
sessions and one month after the intervention were significant in the experimental group 
(P<0.05). However, this difference in the dimensions of mental health, the role of mental 
health in activities and vitality was not significant (P>0.05). The results of repeated 
measures ANOVA showed that the mean total score of quality of life of patients in the 
experimental group increased significantly over time (P<0.05).  
Conclusion: The results showed that teaching the Alexander technique increases the total 
score of quality of life and some of its dimensions in patients with chronic low back pain.  
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  مقدمه
 - ترين شكايات ناشي از اختالالت عضالنييكي از شايع

افراد در طول زندگي  درصد 80اسكلتي كمردرد است كه حدود 
طبق تعريف انجمن . ]1[ اندبار آن را تجربه كردهخود، حداقل يك

بررسي درد، به هر دردي كه در ناحيه كمر يا خاجي ستون فقرات 
تواند در يك يا هر دو پا شود كه مياحساس شود، كمردرد گفته مي

كه كمردرد سابقه بيش از سه ماه بدون درصورتي .]2[انتشار يابد 
تومور)  و عفونت، شكستگي( وجود هرگونه علت پاتولوژيك نظير

ناميده ) Chronic Low Back Pain( داشته باشد، كمردرد مزمن
و  ]3[ برندافراد از اين نوع كمردرد رنج مي درصد 90شود كه مي

   .]4[ شونداز اين بيماران براي هميشه ناتوان مي درصد 15حدود 
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ترين داليل غيبت از كار، ز ديدگاه سالمت شغلي، كمردرد از مهما
ناتواني شغلي، از كارافتادگي و پرداخت غرامت شغلي است. 
همچنين ناتواني ناشي از كمردرد به پيامد اجتماعي و اقتصادي منفي 

در ايران كمردرد مزمن رتبه  .]4،3[شود ميمنجر بر بيمار و خانواده 
اغلب  .]5[ داردسال  15-69در گروه سني را سوم علت ناتواني افراد 

در طول زندگي خود در  ،برندرنج ميافرادي كه از اين مشكل 
هاي ، نظير نقص عملكرد]6[ معرض مشكالت عمده جسمي و رواني

عمومي و ايجاد دردهاي ثابت و جسمي، اجتماعي، كاهش سالمت 
ثير مستقيم روي كيفيت زندگي أاي هستند كه اين موضوع تدوره
كيفيت زندگي  ،سازمان جهاني بهداشت .]6،5[ ها خواهد گذاشتآن

را به صورت درك افراد از موقعيت خود در زندگي از نظر فرهنگ، 
هايشان ها و اولويتسيستم ارزشي، اهداف، انتظارات، استاندارد

چه در درمان و مراقبت از آن بنابراين. ]7[ نمايدتعريف مي
بر كنترل بيماري، هاي مزمن نظير كمردرد اهميت دارد عالوهبيماري

درد مزمن يكي از باشد، چرا كه كمربهبود كيفيت زندگي بيماران مي
اي كه مطالعه. ]6[ رودمي شمارعلل اصلي كاهش كيفيت زندگي به

)، با عنوان كيفيت زندگي بيماران 2014و همكاران (پور تقيتوسط 
شدت كه مبتال به كمردرد غيراختصاصي مزمن انجام شد، نشان داد 

تنها بر سالمت جسمي بيماران، بلكه بر ابعاد مختلف كيفيت درد نه
هايي كه امروزه مورد يكي از روش. ]8[ ها اثرگذار استزندگي آن

  خالصه:
تكنيك الكساندر بر  تعيين تأثيرهدف  با حاضر مطالعه گذارد.جا ميهاي مختلف زندگي بهكمردرد اثرات زيادي بر جنبه :سابقه و هدف

 كيفيت زندگي بيماران مبتال به كمردرد مزمن انجام شد.

بيمار مبتال به كمردرد مزمن در بيمارستان شهيد بهشتي  80وي ر بر كه است سوكوركارآزمايي باليني يك نوع از مطالعه اين :هاروش و مواد
 آزمون، آموزش در گروه. شدند تقسيم آزمون و كنترل گروه دو بهساده  تصادفي روش از استفاده با بيماران .شد انجام 1399كاشان در سال 

بالفاصله پس از قبل، دو گروه اي صورت نگرفت. مداخله ،در گروه كنترل اي سه جلسه انجام شد.هفته، هفته 12مدت به الكساندر تكنيك
 هايآزمون و 22 نسخه SPSSآماري  افزارنرم از استفاده با هاداده ودند.نم ليرا تكمپرسشنامه كيفيت زندگي آن  از ماه بعدكيمداخله و  انيپا
  .گرفت قرار وتحليلتجزيه گيري مكرر موردو آناليز واريانس با اندازه كاي اسكوئرتست، تي

بدني، محدوديت در ميانگين نمره كلّ كيفيت زندگي و برخي از ابعاد آن (سالمت عمومي، سالمت جسمي، فعاليت اجتماعي، درد  :نتايج
ولي اين  ).>05/0Pداري داشت (ماه بعد از مداخله در گروه آزمون تفاوت آماري معنيها) بالفاصله بعد از پايان جلسات و يكفعاليت

 نتايج آناليز واريانس با. )<05/0P(معنادار نبود  ها، سرزندگي و نشاطتفاوت در ابعاد سالمت رواني، نقش سالمت روحي در فعاليت
  .)>05/0P( گيري مكرر نشان داد كه ميانگين نمره كلّ كيفيت زندگي بيماران گروه آزمون در طول زمان افزايش معنادار داشته استاندازه
افزايش نمره كلّ كيفيت زندگي و برخي ابعاد آن در بيماران مبتال به  موجب كه آموزش تكنيك الكساندر داد نشان نتايج :گيرينتيجه

  .شودمي كمردرد مزمن
  تكنيك الكساندر، كمردرد مزمن، كيفيت زندگي :واژگان كليدي
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 تكنيك الكساندر باشد،ن ورزشي و توانبخشي مياتوجه متخصص
)Alexander Technique( ر، روشي تكنيك الكساند .]9[ است

و يك  باشدحركتي مي - بدني هايتبراي ارتقاي هماهنگي عاد
ها كمك مضر كاربرد ماهيچه هايترويكردي است كه به ترك عاد

اجتناب  هاتدهد كه از آن عادتوانايي را مي كند و به افراد اينمي
توازن  كه بتوانند در وضعيت بدني بهنجار قرار گيرند وطوريكنند. به

با توجه به فلسفه تكنيك  .]10[ و هماهنگي خود را حفظ كنند
 ر، گردن و ستون فقرات براي سالمتالكساندر، ارتباط صحيح بين س

اي كه توسط ياردلي و همكاران نتايج مطالعه .]9-11[ ضروري است
) با عنوان نگرش بيماران درمورد تكنيك الكساندر و ورزش 2009(

تكنيك الكساندر  ،بيمارانكه براي كمردرد مزمن انجام شد، نشان داد 
دانستند و پذيرش بهتري براي ثرتر و بهتر از ورزش معمول ميؤرا م

و همكاران  Beattieدر مطالعه  .]12[ تكنيك داشتند استفاده از اين
) كه با هدف مقايسه اثر تكنيك الكساندر، ورزش و ماساژ بر 2010(

نتايج نشان داد كه بيماران  ،روي بيماران مبتال به كمردرد انجام شد
تكنيك الكساندر را نسبت به ماساژ و ورزش مفيدتر دانستند و اين 

ها كيفيت زندگي در آن يها باعث ارتقاتكنيك نسبت به بقيه روش
تكنيك  كه ) نشان داد2004( و همكاران Jainمطالعه  .]12[ شده بود

معناداري روي كيفيت زندگي بيماران مبتال ثير مثبت و أالكساندر ت
و همكاران  Gleesonدر مقابل . ]13[ به كمر درد داشته است

بودن ثير تكنيك الكساندر را بر درد و احساس خوبأ) ت2017(
تكنيك كه ها نشان داد سالمندان ارزيابي كردند. نتايج مطاله آن

ثيري أبودن سالمندان تالكساندر بر روي شدت درد و احساس خوب
 -هاي عضالني افزون بيماريافزايش روز با توجه به .]14[ ندارد

به  كه اثرات نامطلوب آنو خصوص كمردرد مزمن هب اسكلتي
اختالل عملكرد جسمي، رواني و اجتماعي و كاهش كيفيت زندگي 

دليل وجود مطالعات متناقض و نيز به ]9[ شودميمنجر بيماران 
ن امحققر بيماران مبتال به درد مزمن، بودن اين تكنيك دثرؤمورد مدر

بر ثير تكنيك الكساندر أت ف تعيينتصميم به انجام پژوهشي با هد
  گرفتند. كيفيت زندگي بيماران مبتال به كمردرد مزمن

  
  هامواد و روش

بعد از گرفتن  سو كوريك در اين مطالعه كارآزمايي باليني
و  )IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1397.051كد اخالق (

ثبت در مركز كارآزمايي باليني به شماره 
IRCT20111210008348N40،  پژوهشگر به درمانگاه ارتوپدي

بيمارستان شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشكي كاشان مراجعه كرد و 
ن درمانگاه و همچنين پزشك متخصص والؤبعد از هماهنگي با مس

آن، ارتوپدي و بيان اهداف پژوهشي و كاربرد نتايج حاصل از 

كه به را بيماران مبتال به كمردرد مزمن بدون علت پاتولوژيك 
انتخاب  ،تشخيص پزشك متخصص مبتال به كمردرد مزمن بودند

سال، سابقه  45تا  18سن بين  ورود به مطالعه شامل يمعيارها. نمود
ييد ابتال به كمردرد أماه، ت 3مدت ابتال به كمردرد براي حداقل به

شكستگي، آرتروز، عفونت، تومور پاتولوژيك (مزمن بدون علت 
...) توسط پزشك متخصص جراحي اعصاب يا ارتوپدي، عدم و

سابقه جراحي در ناحيه كمر يا ابتال به ناهنجاري مادرزادي در ستون 
در سه ماه گذشته اي صورت حرفهنپرداختن به ورزش به و فقرات

 ف از ادامهرهاي خروج، شامل انصرابود. معياطبق گزارش بيمار 
همكاري در حين مطالعه، داشتن سه غيبت يا بيشتر در جلسات 

هاي مكمل، موارد تكنيك الكساندر، استفاده همزمان از ساير درمان
اعالم مورد منع از سوي  و شدن، ضربه به كمر و فوت فردبستري

بعد از ارزيابي شرايط ورود به مطالعه و پزشك در طول مطالعه بود. 
ها وارد مطالعه ها، نمونهنآصورت كتبي از گاهانه بهكسب رضايت آ

ها در دسترس و قرارگيري نمونهروش درگيري بهنمونه شدند.
(براساس جدول روش تصادفي ساده گروهاي آزمون و كنترل به

خواه مطالعه كمالي حجم نمونه براساس انجام شد.اعداد تصادفي) 
   =d 7با مفروضات  هاده از فرمول ميانگينو با استفا ]15[ و همكاران

نفر تعيين شد كه با احتمال  S = ،32 10 و  β=2/0 و =5/0αو 
در ابتدا نفر در نظر گرفته شد.  40 ،در هر گروه درصد 15ريزش 

نفر معيارهاي ورود را  28ها از بين آن شدند كهبيمار بررسي  108
و در قالب دو گروه شدند نفر وارد مطالعه  80 براينابن ؛نداشتند

ها در طول مطالعه آزمون و كنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه
ريزش  ،علت پيگيري توسط پژوهشگر براي شركت در جلساتبه

در ابتدا بيماران دو گروه پرسشنامه  ).1 شماره نداشتند (نمودار
اطالعات دموگرافيك (سن، جنس، شغل، وضعيت تأهل، تحصيالت، 

اي) هاي زمينهبيماري مان كمردرد مزمن، مصرف دارو و سابقهزمدت
آن نيز  ماه پس ازرا تكميل كردند. قبل و بعد از مداخله و يك

توسط دو گروه تكميل  )SF-36الي (ؤس36پرسشنامه كيفيت زندگي 
 مقياس هشت از و باشدمي سؤال	36داراي  شد. اين پرسشنامه

ماده است.  10تا  2كه هر مقياس متشكل از  		است شده تشكيل
ال)، ؤس 6سالمت عمومي ( هاي اين پرسشنامه عبارتند از:مقياس

هاي ال)، فعاليتؤس 6ال)، سالمت رواني (ؤس 10سالمت جسمي (
ها ال)، محدوديت در فعاليتؤس 2ال)، درد بدني (ؤس 2اجتماعي (

ال)، ؤس 4ال)، نقش سالمت روحي بر سطح فعاليت (ؤس 4(
گيرد. مي 5تا  1ال امتياز ؤباشد. هر سال) ميؤس 3سرزندگي و نشاط (

دهنده باشد كه نمره بيشتر نشانگانه از صفر تا صد مي8نمرات ابعاد 
اين پرسشنامه در ايران توسط باشد. عد ميدر آن بُ كيفيت زندگي بهتر

 ) روايي و پايايي شده است كه1384علي منتظري و همكاران (
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كرونباخ براي آزمودن پايايي آن در تمام ابعاد  يآلفاضريب 
است و براي روايي ابعاد از بوده  90/0تا  77/0پرسشنامه، 

convergent validity  ّتك ي تكاستفاده گرديده كه ارتباط خط

يعني بين  4/0ابعاد با خرده سنجش مفروض در تمام موارد باالي 
كرونباخ آن  يحاضر آلفا. در پژوهش ]16بوده است [ 95/0تا  58/0
  محاسبه شد. 82/0

  

  
  نحوه انتخاب و تخصيص و پيگيري جامعه مورد مطالعه -1شماره  نمودار

  
اي سه هفته، هفته 12مدت در گروه آزمون تكنيك الكساندر، به

در ل كه توسط محقق اوّدقيقه  60جلسه و هر جلسه  36طي  جلسه،
. زمان انجام زمينه تكنيك الكساندر گواهي دارد، آموزش داده شد

 هفته بود،و چهارشنبه هر هاي شنبه، دوشنبه آموزي روزمهارت
نظر و بيماران مرد روزهاي مورد كه بيماران زن صبحطوريبه

در ابتداي مطالعه به بيماران نمودند. همان روز مراجعه مي بعدازظهر
 هاي طبّهر دو گروه توصيه شد كه در طول پژوهش از ساير درمان

هاي پزشك معالج عمل كنند مكمل استفاده نگردد و فقط به توصيه
شده حضور پيدا كنند. جهت و نيز در روز، ساعت و مكان اعالم

ن منزل و همراه گرفته و ثبت ها شماره تلفپيگيري بيماران از همه آن
در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان  كليه تمرينات تكنيك در اتاقيشد. 

نفره تقسيم شدند. در 10گروه  4گروه آزمون به اده شد. آموزش د
لين جلسه اطالعات كلي از تكنيك الكساندر، گروه آزمون، در اوّ

تاريخچه تكنيك و مزاياي استفاده از آن در اختيار بيماران قرار گرفت 
تا انگيزه كافي جهت شركت در پژوهش و انجام منظم اين تكنيك 

تكنيك آغاز شد كه شامل ها ايجاد شود. سپس آموزش اين در آن
رفتن و ايستادن بود. جلسه دوم داشتن سر در حالت راهگهصحيح ن

داشتن سر روي ل روش صحيح نگهنيز پژوهشگر همانند جلسه اوّ
داد. جلسه رفتن و ايستادن را آموزش ميستون فقرات در حال راه

نشستن و برخاستن، جلسه چهارم و پنجم روش  سوم، نحوه صحيح
كردن در حالت از روي زمين و كار دن و برداشتن اشياشصحيح خم

شده، جلسه ششم روش صحيح حمل كيف و وسايل، جلسه هفتم خم
صحيح صورت،  هايتصحيح نوشتن و در آخرين جلسه حال روش
ل، آموزش تكنيك جلسه اوّ 8. ]15[ ها و تنفس آموزش داده شدچشم

تمرين و تكرار و ايجاد مهارت در بيماران  ،جلسه بعد 28الكساندر و 
صورت دادن تكنيك بود. تمامي تمرينات توسط پژوهشگر بهدر انجام

منظور افزايش هماهنگي و تسهيل در يادگيري شده بهآهسته و كنترل
صورت كالمي و به كمك يكي به بيماران نمايش داده شد. سپس به

ي تمرين تكرار شد. از بيماران، براي اطمينان از صحت يادگير
پژوهشگر در ادامه به نحوه اجراي بيماران نظارت كرد و در صورت 

 نفر)40گروه كنترل (

 نفر) 108(  موارد ارزيابي براي انتخاب
گيرينمونه  

  نداشتن معيارهاي ورود به مطالعه
 نفر) 19(

 عدم تمايل به شركت در مطالعه 
نفر) 80تخصيص تصادفي(  نفر) 9(  

 نفر) 40گروه آزمون ( تخصيص

 پيگيري

 نفر) 0(خروج از مطالعه نفر)0(خروج از مطالعه

نفر)40آناليز نهايي گروه كنترل ( نفر) 40(آزمون آناليز نهايي گروه 
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د. پژوهشگر از نمو را راهنماييها عدم اجراي صحيح تمرينات، آن
ها مثل بيمار خواست كه در زندگي روزمره در هنگام انجام فعاليت

همچنين شده را رعايت كند. موارد آموزش داده ...ايستادن و ،نشستن
ژكتور جهت پخش كليپ وآموزشي مثل ويديوپراز وسايل كمك

ها در طي مطالعه آموزشي استفاده شد. جهت پيشگيري از افت نمونه
صورت و همچنين ايجاد انگيزه در مددجويان، انجام تكنيك به

ها اي در قبال شركت در برنامه از آننفره بود و هزينه10هاي گروه
گروه كنترل اقدامات درماني سابق خود را دريافت نشد. بيماران 

مورد تمرينات تكنيك الكساندر گونه آموزشي درو هيچ ندداشت
مورد تكنيك الكساندر جزوه آموزشي در ،در پايان مطالعه نديدند.

پس از اتمام جلسات در اختيار بيماران گروه كنترل نيز قرار گرفت. 
گروه  از بيماران دو ،منظور پيگيريبه آنماه بعد از مداخله و يك

 پرسشنامه كيفيت زندگي را تكميل كردند. ها مجدداًو آن شددعوت 
ويرايش   SPSSافزار آمده از پژوهش با استفاده از نرمدستنتايج به

  ها با استفاده از آمار آوري دادهتحليل شد. پس از جمعوتجزيه 22

نتايج مورد بررسي توصيفي (ميانگين، انحراف معيار) و نيز تحليلي، 
اسكوئر استفاده قرار گرفت. براي آناليز متغيرهاي كيفي از آزمون كاي

ماه بعد از مداخله ي نرمال قبل، بالفاصله و يكشد. براي متغيرهاي كمّ
استفاده شد. براي  Repeated measures ANOVAاز آزمون 

زمون ي در دو گروه آزمون و كنترل از آمقايسه ميانگين متغيرهاي كمّ
  در نظر گرفته شد. 05/0ش ايسطح معنادار تي مستقل استفاده شد.

  
  نتايج

ميانگين سني گروه آزمون كه نتايج مطالعه حاضر نشان داد 
بود. اكثريت  10/44±65/77و  11/42±56/53 ترتيبو كنترل به

خانم بودند.  درصد 70و كنترل  درصد 5/67هاي آزمون گروه
ماه  82/16±39/5در گروه آزمون  مزمنزمان كمردرد مدتميانگين 

اسكوئر تفاوت بود. آزمون كاي 35/18±09/4و در گروه كنترل 
داري را بين دو گروه از نظر مشخصات دموگرافيك نشان آماري معني

 هر دو گروه از نظر اين متغيرها همگن بودند) و <05/0Pنداد (
   .)1(جدول شماره 

  
  كنندگان در پژوهش در دو گروه آزمون و كنترلشركت مشخصات فردي -1جدول شماره 
  هاگروه
  متغير

  n=40كنترل  n=40مداخله
P  

 تعداد (درصد) تعداد (درصد)

  جنسيت
  )70( 28  )5/67( 27  زن

819/0= P* 
  )30( 12  )5/32( 13  مرد

  ميزان تحصيالت
  )45( 18  )5/37( 15  ديپلم زير

433/0= P*  
  )55( 22  )5/62( 25  ديپلم و باالتر

  وضعيت تأهل
  )5/17( 7  )5/87( 5  مجرد

391/0= P*  
  )5/82( 33  )6/95( 35  متأهل

  شغل
  )75( 30  )20( 32  شاغل

189/0= P*  
  )25(10  )9/38( 8  غير شاغل

  ي مسكنمصرف دارو
  )5/72( 29  )75(30  دارد

341/0= P**  
  )5/27(11  )25( 10  ندارد

 ايهاي زمينهبيماري سابقه
  )75(30  )5/72( 29  دارد

35/0= P**  
  )25( 10  )5/27(11  ندارد

X SD 56/53±11/42  65/77±10/44 24/0=***P  
  سن (سال)

  P***=4/18 15/0±09/35  5/16±39/82  (ماه) زمان كمردرد مزمنمدت

  ** فيشر         *** تي مستقل       اسكوئر                كاي
  

ميانگين نمره كه نشان داد  گيري مكررآناليز واريانس با اندازهنتايج 
و برخي از ابعاد آن (سالمت عمومي، سالمت  كيفيت زندگي كلّ

 ها) درمحدوديت در فعاليت و جسمي، فعاليت اجتماعي، درد بدني
 بيماران گروه آزمون در طول زمان افزايش معنادار داشته است

)05/0≤P .(معنادار شده است همچنين اثر گروه و زمان نيز 
)05/0≤P( .كيفيت زندگي در گروه آزمون كه نمره كلّطوريهب، 

 18/38±41/10 ترتيبماه بعد از مداخله بهو يك هبالفاصل ،قبل
بود و اين تغييرات در طول زمان  28/10±64/95،54/8±75/52،

مورد ابعاد (سالمت ولي اين تفاوت در). >0001/0P( دار بودمعني
ها، سرزندگي و نشاط) معنادار رواني، نقش سالمت روحي در فعاليت

   .)2(جدول شماره  )P≤05/0( نبود
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  كنترل ماه بعد از آن در دو گروه آزمون وقبل و بالفاصله پس از مداخله و يك هاي آنمقياسكيفيت زندگي و زير نيانگيممقايسه  -2 جدول شماره
ابعاد كيفيت 

  زندگي
  گروه

  *P ماه بعديك بالفاصله پس از مداخله  قبل
X SD 

 (95% CI) 
X SD 

 (95% CI) 
X SD 
95% CI)(  

  عامل گروه  گروه ×عامل زمان   عامل زمان

سالمت 
  عمومي

  آزمون
60/12±11/49  
)3/52-2/48( 

31/14±04/66  
)4/68-4/65( 

22/15±71/67  
)1/69-1/65( 

0001/0 P< 0001/0 P< 0001/0 P< 

  كنترل
82/13±33/49  
)3/50-2/48( 

49/14±89/49  
)00/2-51/48(  

48/12±79/48  
)1/9-50/46(  

سالمت 
  جسمي

  آزمون
91/9±50/34  

)1/36-1/33( 

71/13±43/59  
)6/9-60/56( 

85/15±36/67  
)6/0-70/66(  

P< 0001/0  P< 0001/0  P< 0001/0  

  كنترل
47/10±25/35  
)9/2-36/34( 

46/10±43/35  
)3/9-38/33( 

44/11±50/35  
)2/5-37/33(  

سالمت 
  رواني

  آزمون
56/7±44/33  

)1/35-9/31(  

84/24±5/32  
)1/1-34/31(  

39/6±56/32  

)3/35-9/30(  
05/0 P> 05/0 P> 05/0 P> 

  كنترل
76/36±5/32  

)1/1-34/30(  
36/9±36/33  

)3/35-9/32(  

23/6±40/32  

)9/33-9/30(  

فعاليت 
  اجتماعي

  آزمون
48/13±64/57  
)1/9-60/55( 

67/12±86/66  
)1/3-68/65( 

29/13±75/67  
)1/2-69/66( 

0001/0 P< 0001/0 P< 0001/0 P< 

  كنترل
94/13±50/58  
)1/4-60/56(  

92/12±29/59  
)3/4-61/57( 

73/13±50/58  
)2/2-60/56( 

  درد بدني
  

 آزمون
45/11±11/49  
)1/9-50/48( 

30/10±57/42  
)2/9-43/40( 

45/9±71/37  
)1/2-38/36( 

0001/0 P<  0001/0 P<  0001/0 P<  
 كنترل

06/10±82/48  
)2/0-49/47( 

01/9±00/48  
)1/1-49/47( 

96/11±96/48  
)1/9-50/46( 

محدوديت 
  هادر فعاليت

 آزمون
91/16±50/49  
)1/9-50/48( 

71/15±43/45  
)1/8-46/44(  

85/15±36/40  
)2/9-41/38(  

0001/0 P<  0001/0 P< 0001/0 P<  
 كنترل

47/15±25/50  
)8/9-50/49( 

46/16±43/49  
)1/9-51/48(  

44/15±50/49  
)0/8-50/48(  

نقش سالمت 
روحي در 

  هافعاليت

 آزمون
86/55 ± 86/15  

)1/56-9/54(  

77/14±54/53  
)4/8-54/52(  

56/16±29/55  
)2/9-57/54(  

05/0 P> 05/0 P> 05/0 P> 

 كنترل
57/56 ± 44/14  

)2/58-9/55(  

31/16±61/56  
)3/7-57/55(  

31/15±61/55  
)2/7-57/54(  

زندگي و سر
  نشاط

 آزمون
86/15±86/50  
)1/9-51/49(  

77/14±54/49  
)1/9-50/48(  

56/16±29/48  
)1/6-49/47(  

05/0 P> 05/0 P> 05/0 P> 

 كنترل
44/14±57/49  
)7/8-50/48(  

31/15±61/48  
)6/9-49/47(  

31/13±61/49  
)4/9-50/47(  

 نمره كلّ
كيفيت 
  زندگي

 آزمون
41/10±18/38  
)2/4-40/37( 

28/10±64/54  
)3/4-56/53(  

95/8±75/52  
)2/7-53/51(  

0001/0 P<  0001/0 P< 0001/0 P<  
 كنترل

67/12±93/37  
)6/3-38/36( 

65/12±96/38  
)9/0-39/37(  

24/12±54/38  
)3/3-39/36(  

  هاي مكررگيريه* آنوا با انداز
  

آزمون  نمره كيفيت زندگي و ابعاد آن در بين گروه ميانگينمقايسه 
كه دو گروه در نمره كلّ كيفيت زندگي و ابعاد  و كنترل نشان داد

درد بدني و سالمت عمومي، سالمت جسمي، فعاليت اجتماعي، 
ماه بعد از ها، بالفاصله پس از مداخله و يكمحدوديت در فعاليت

ولي اين مقايسه در )؛ P≥05/0( آن تفاوت آماري معناداري داشتند
ها، سرزندگي و سالمت رواني، نقش سالمت روحي در فعاليتابعاد 

  . )3) (جدول شماره P≤05/0(نشاط معنادار نبود 
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  كنترل ماه بعد از آن در  بين دو گروه آزمون وقبل و بالفاصله پس از مداخله و يك هاي آنمقياسكيفيت زندگي و زير نيانگيممقايسه  -3جدول شماره 
ابعاد كيفيت 

  زندگي
  گروه

 ماه بعديك بالفاصله پس از مداخله قبل

X SD 
95% CI)(  

X SD 
95% CI)(  

X SD 
95% CI)(  

  سالمت عمومي

  آزمون
60/12±11/49 
)3/52-2/48( 

31/14±04/66  
)4/68-4/65(  

22/15±71/67  
)1/69-1/65(  

  كنترل
82/13±33/49 
)3/50-2/48( 

49/14±89/49  
)00/2-51/48(  

48/12±79/48  
)1/9-50/46(  

P* P= 51/0  001/0 P= 002/0 P= 

  سالمت جسمي

  آزمون
91/9±50/34 

)1/36-1/33( 

71/13±43/59  
)6/9-60/56( 

85/15±36/67  
)6/0-70/66(  

  كنترل
47/10±25/35 
)9/2-36/34( 

46/10±43/35  
)3/9-38/33( 

44/11±50/35  
)2/5-37/33(  

P* P= 67/0001/0 P=  001/0 P= 

  سالمت رواني

  آزمون
56/7±44/33  

)1/35-9/31(  

84/24±5/32  
)1/1-34/31(  

39/6±56/32  

)3/35-9/30(  

  كنترل
76/36±5/32 

)1/1-34/30(  
36/9±36/33  

)3/35-9/32(  

23/6±40/32  

)9/33-9/30(  

P* P= 11/039/0 P= 97/0 P= 

فعاليت 
  اجتماعي

  آزمون
48/13±64/57 
)1/9-60/55( 

67/12±86/66  
)1/3-68/65( 

29/13±75/67  
)1/2-69/66( 

  كنترل
94/13±50/58 
)1/4-60/56(  

92/12±29/59  
)3/4-61/57( 

73/13±50/58  
)2/2-60/56( 

P* P= 87/0001/0 P=  001/0 P= 

  درد بدني
  

 آزمون
45/11±11/49 
)1/9-50/48( 

30/10±57/42  
)2/9-43/40( 

45/9±71/37 
)1/2-38/36( 

 كنترل
06/10±82/48 
)2/0-49/47( 

01/9±00/48  
)1/1-49/47( 

96/11±96/48  
)1/9-50/46( 

P*P= 74/0001/0 P=  001/0 P= 

محدوديت در 
  هافعاليت

 آزمون
91/16±50/49 
)1/9-50/48( 

71/15±43/45  
)1/8-46/44(  

85/15±36/40  
)2/9-41/38(  

 كنترل
47/15±25/50 
)8/9-50/49( 

46/16±43/49  
)1/9-51/48(  

44/15±50/49  
)0/8-50/48(  

P* P= 69/0001/0 P=  001/0 P= 

نقش سالمت 
روحي در 

  هافعاليت

 آزمون
86/55 ± 86/15  

)1/56-9/54(  

77/14±54/53  
)4/8-54/52(  

56/16±29/55  
)2/9-57/54(  

 كنترل
57/56 ± 44/14  

)2/58-9/55(  

31/16±61/56  
)3/7-57/55(  

31/15±61/55  
)2/7-57/54(  

P* P= 16/082/0 P= 80/0 P= 

زندگي و سر
  نشاط

 آزمون
86/15±86/50 
)1/9-51/49(  

77/14±54/49  
)1/9-50/48(  

56/16±29/48  
)1/6-49/47(  

 كنترل
44/14±57/49 
)7/8-50/48(  

31/15±61/48  
)6/9-49/47(  

31/13±61/49  
)4/9-50/47(  

P* P= 16/082/0 P= 80/0 P= 

 نمره كلّ
  كيفيت زندگي

  

 آزمون
41/10±18/38 
)2/4-40/37( 

28/10±64/54  
)3/4-56/53(  

95/8±75/52 
)2/7-53/51(  

 كنترل
67/12±93/37 
)6/3-38/36( 

65/12±96/38  
)9/0-39/37(  

24/12±54/38  
)3/3-39/36(  

P*  P= 93/0001/0 P=  001/0 P= 
  آزمون تي مستقل*

تغييرات نمره كلّ كيفيت زندگي در طول زمان در دو گروه همچنين 
همچنين اندازه  شود.مشاهده مي 2آزمون و كنترل در نمودار شماره 

 54/0براي كيفيت زندگي برابر  درصد 95اطمينان اثر با فاصله 

دهنده اثر خوب تكنيك الكساندر ) بود كه نشان61/0-44/0(
 باشد.مي
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تغييرات نمره كلّ كيفيت زندگي در طول زمان در  -2نمودار شماره 

  دو گروه آزمون و كنترل
  

  بحث
نمره كيفيت زندگي و برخي از  ميانگينكه نتايج نشان داد 

آن (سالمت عمومي، سالمت جسمي، فعاليت اجتماعي، درد ابعاد 
بعد از مداخله و  آزمون ها) در گروهمحدوديت در فعاليت و بدني
ولي دار يافت. ماه بعد از آن نسبت به گروه كنترل افزايش معنييك

مورد ابعاد (سالمت رواني، نقش سالمت روحي در اين تفاوت در
همچنين نتايج باشد. معنادار نميها، سرزندگي و نشاط) فعاليت

كيفيت زندگي بيماران  ميانگين نمره كلّكه مطالعه حاضر نشان داد 
 براينعالوه ؛گروه آزمون در طول زمان افزايش معنادار داشته است

دهنده اثر خوب تكنيك بود كه نشان 54/0حاكي از اندازه اثر  ،نتايج
ني است كه انجام تكنيك . اين بدان معالكساندر بر كيفيت زندگي بود

بيماران با كمردرد تواند باعث افزايش كيفيت زندگي الكساندر مي
توان بودن دو گروه در بدو مطالعه، ميبا توجه به مشابهگردد.  مزمن
گيري نمود كه تفاوت بارز دو گروه در طي دوره هگونه نتيجاين

وده است. ب پژوهششده در اين انجام مداخلهثير أمطالعه ناشي از ت
و در گروه  صادق بود آزمونمورد گروه رالبته اين موضوع تنها د

 Littleمطالعه  .داري ايجاد نشدكنترل با گذشت زمان اختالف معني
 6انجام تكنيك الكساندر در طي  كه ) نشان داد2008و همكاران (

ها باعث افزايش كيفيت ساله آنماه و پيگيري يكجلسه در طول يك
. در ]17[ شودبيماران مبتال به كمردرد مزمن در همه ابعاد ميزندگي 

افزايش  ،ابعاديت زندگي و برخي از فكي پژوهش حاضر نيز نمره كلّ
كه با پژوهش حاضر همخواني دارد. علت اين معنادار داشته است 

بودن روش آموزش و نوع بيماري (كمردرد مزمن) در تشابه، يكسان
پژوهش نيز اندازه اثر اين تكنيك آن ن در همچني هر دو مطالعه بود.

كيفيت  يبودن اين روش در ارتقاثرؤمحاسبه شد كه دليلي بر م 50/0
از جمله  .استباشد و از داليل ديگر تشابه دو مطالعه زندگي مي

ثير مثبت أابعادي كه تكنيك الكساندر در پژوهش حاضر بر آن ت
و درد بدني بود. در  سالمت جسمي، سالمت عمومي ؛داشت
) حاكي از 2018و همكاران ( Woodmanراستا نتايج مطالعه همين

سالمت عمومي بيماران  و مديآاين بود كه سالمت جسمي، خودكار
ماه تكنيك الكساندر را انجام  6درد مزمن كه در طول مبتال به گردن

افزايش معنادار داشته است. همچنين نتايج مطالعه  ،دادند
Woodman  درد مزمن گردن و دردهاي كه و همكاران نشان داد

 كه ها نشان دادهش يافته است. مطالعه آنبدني نيز در اين بيماران كا
هاي الكساندر و پيگيري انجام مداوم آن انجام صحيح تكنيك

شود تواند سالمت جسمي بيماران را ارتقا بخشد. زيرا باعث ميمي
 و برخاستن، حمل وسايل غلط بيمار در نشستن، هايتكه عاد

گرچه اندازه اثر اين تكنيك در مطالعه  .]18[خوابيدن اصالح گردد 
انجام تكنيك كه ولي نتايج نشان داد  ،ها گزارش نشده استآن

خصوص دردهاي هالكساندر در كاهش عالئم جسماني بيماران ب
انجام تكنيك كه نتايج پژوهش حاضر نشان داد  ثر بوده است.ؤبدني م

ها بعاد سالمت رواني، نقش سالمت روحي در فعاليتاالكساندر بر 
ن اكه محققثير معنادار نداشت. با توجه به اينأو سرزندگي و نشاط ت

 گيخود را در حالت آرميدجسم واند تفرد ب كههنگامياند بيان نموده
رواني مثبت و  - روحي هاييگقرار دهد، ويژتر مامهرچه ت

 ؛]19،18[كنند بروز پيدا ميتري براي ر مناسبتگارانه نيز بسزسا
اين ابعاد معنادار نشده است. شايد دليل معنادار  شود كهمشاهده مي

شدن انجام تحقيق با شيوع بيماري عد از تحقيق، مقارننشدن اين سه بُ
بود كه باعث اختالل در وضعيت روحي و رواني بيماران  19كوويد 
فاطمه و همكاران  پژوهش بانو پژوهش شده بود. كننده درشركت

هاي الكساندر را اجرا هايي كه تكنيك) نشان داد نمونه2017(
 هاآندر پژوهش . ]20[احساس رضايت و شادابي داشتند  ،كردندمي

يك الكساندر باعث افزايش معنادار در همه ابعاد كيفيت ننيز تك
از جمله سالمت رواني و نشاط بيماران مبتال به كمردرد  ،زندگي

طور كه مزمن شده است كه با پژوهش حاضر همخواني ندارد. همان
ويروس در اد پاندمي كرونادنبال ايجهبيماران ب ،تر هم اشاره شدپيش

طي پژوهش دچار اختالالت رواني و استرس ابتال به بيماري شدند 
با توجه به نشدن اين ابعاد باشد. دارد دليل معناتوانكه اين مي

انجام  وضعيت مناسب درواقع آموزش تكنيك الكساندر درمطالعات، 
ه ئاارها صورت گروهي آموزشويژه وقتي بهامور روزمره است. به

. در ]22،21[ گرددتحت عنوان مدرسه كمر شناخته مي ،شودمي
 كه ) نشان داد2015( و همكاران Macedoزمينه مطالعه ناي

هاي قرارگيري در وضعيت مناسب بر كيفيت زندگي كودكان آموزش
طوافيان و  .]21[ثير دارد أو نوجوانان مبتال به كمردرد مزمن ت

همكاران در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه آموزش 
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هاي مناسب در حين انجام امور روزانه در مدرسه كمردرد وضعيت
تال به كمردرد مزمن بعد از مداخله باعث بهبود كيفيت زتدگي زنان مب

گرچه اندازه . ]23[ شودو در سه و شش و دوازده ماه بعد از آن مي
ولي نتايج نشان  ،ها گزارش نشده استاثر اين تكنيك در مطالعه آن

كيفيت  يطول زمان باعث ارتقاانجام تكنيك الكساندر در  كه داد
ست كه ا حالي. اين دركنندگان در پژوهش شده استشركت زندگي

در پژوهش حاضر اندازه اثر اين تكنيك در افزايش كيفيت زندگي 
 اين مطالعات با پژوهش حاضر همخواني دارد. .محاسبه شد 54/0
چون در  ؛ها باشدهمخواني در نوع آموزش ،علتكه رسد نظر ميهب

ها بر روش صحيح وضعيت بدن در انجام مدرسه كمردرد آموزش
دارد و در تكنيك الكساندر هم هدف اصالح امور روزانه اشاره 

هاي از محدوديت هاي روزانه است.وضعيت بدن در انجام فعاليت
 پژوهش كهعلت اينبه. 1توان به موارد زير اشاره كرد: يژوهش مپ

بين بيماران مبتال به كمردرد مزمن در بيمارستان شهيد  در فقط حاضر
 پژوهش هايدر تعميم يافته بايد بنابراين ،گرفت انجام بهشتي كاشان

عدم اطمينان  .2كرد.  رعايت را احتياط جانب ،بيماران ساير به حاضر
شده در هاي ارائهكارگيري آموزشهها درخصوص باز عملكرد نمونه

ن اهاي روزمره زندگي بود. با توجه به اين نكته كه محققطول فعاليت
نبودند، اجراي كامل و دقيق موارد آموزش همراه هميشه با بيمار 

كنترل نبود كه از شده در تكنيك الكساندر توسط محقق قابلداده
ها وضعيت روحي و رواني نمونه .3. باشدهاي پژوهش ميمحدوديت
توانست دليلي بر شده در طول زندگي روزمره ميهاي واردو استرس

توسط  وپژوهش بود كننده از عوامل مخدوش كهكمردرد بيمار باشد 
  كنترل نبود.محقق قابل

  
  گيرينتيجه

 54/0با اندازه اثر انجام تكنيك الكساندر كه نتايج نشان داد 
(سالمت و برخي ابعاد آن  كيفيت زندگي نمره كلّ باعث افزايش

محدوديت  و عمومي، سالمت جسمي، فعاليت اجتماعي، درد بدني
شود. بنابراين با بيماران مبتال به كمردرد مزمن مي درها) در فعاليت

عنوان را به توان آنبودن آن، ميهزينهتوجه به ساده و آسان و كم
دارويي و درماني ديگر به بيماران  ياهيك روش مكمل در كنار اقدام

  آموزش داد.
  

  تشكر و قدرداني
كمال  ،كننده در پژوهشنويسندگان از تمام بيماران شركت

  تشكر و قدرداني را دارند.
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