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امروزه کاربرد کامپیوتر در زندگی بسیار زیاد است و تعداد زیادي از افراد ساعت هـاي متمـادي بـا ایـن     : مقدمه و اهمیت موضوع
از طرفی ارتباط استفاده از رایانه و اختالل اسکلتی عضالنی تایید شده است. یکی از عوارض شـایع در   وسیله الکتریکی کار می کنند

هنـوز توافـق کلـی در مـورد مـوثرترین روش      ، کمردرد می باشد. به رغم مداخله هاي درمانی زیاد بـراي کمـردرد  کاربران کامپیوتر 
درمانی وجود ندارد. از این رو هدف از انجام این مطالعه بررسی مقایسه اي تاثیر تمرینات یوگا و آموزش مـداخالت ارگونـومیکی در   

 شد.  کاربران کامپیوتر مبتال به کمردرد مزمن می با
نفر از کاربران کامپیوتر مبتال به کمـردرد مـزمن انجـام شـد.      02بر روي  Single-Systemاین مطالعه تجربی از نوع : مواد و روشها

افراد به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. گروه اول تمرینات یوگا ) سـه مـاه( و گـروه دوم تمرینـات یوگـا بـه همـراه آمـوزش         
)سه ماه( را دریافت کردند. میزان کمردرد بیماران قبل و پـس از مداخلـه بـا اسـتفاده از پرسشـنامه کیوبـک       مداخالت ارگونومیکی 

 و درصد بهبودي استفاده شد.اندازه اثر از تفاوت هاي حاصل بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون سنجیده شد. براي تحلیل 
نشان داد که اندازه اثر بر روي شدت کمردرد کوچـک مـی باشـد. همچنـین     نتایج حاصل از اندازه اثر در گروه تمرینات یوگا : نتایج

اندازه اثر در گروه تمرینات یوگا به همراه آموزش مداخالت ارگونومیکی بر روي شدت کمردرد متوسـط مـی باشـد. مقایسـه درصـد      
دت کمر درد تفاوت و افزایش بیشـتر  بهبودي دو گروه نشان داد که در گروه تمرینات یوگا همراه با آموزش مداخالت ارگونومیکی ش

 درصد نسبت به گروه تمرینات یوگا دارد که معنی داري بالینی را نشان داد. 07از 
نتایج نشان داد که روش درمانی تمرینات یوگا همراه با مداخالت ارگونـومیکی مـوثرتر از تمرینـات یوگـا مـی باشـد       : نتیجه گیری

داخالت ارگونومیکی می تواند به عنوان درمان مکمل در کنار سایر درمان ها براي کـاهش  همچنین تمرینات یوگا همراه با آموزش م
 کمردرد مزمن مورد استفاده قرار گیرد. 
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