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Abstract 
So  far, no systematic study has been conducted in our country to inform about the 

prevalence of pain  and complaints, according to gender, different instrumental groups and 

body parts. Therefore, the aim of the present review was to investigate musculoskeletal 

pain and complaints in musicians.  Studies on musculoskeletal pain and complaints of 

musicians from 2010 to 2021 have been collected and reviewed.  These articles were found 

by searching the websites of Web of  science, Google scholar, science Direct, Scopus, 

PubMed, SID, ISC, MAGIRAN, IRANDOC, IRAN MEDEX, MEDLIB with the 

keywords of pain and musculoskeletal complaints in  musicians, pain in musicians, and 

prevalence of problems and musculoskeletal pain in musicians in Persian and English 

equivalents. 477 articles were found in different sources that after adapting to the inclusion 

criteria, finally 26 studies were reviewed. The review of articles showed that the 

prevalence of musculoskeletal pains and complaints in musicians on average has increased 

with increasing playing experience and professional musicians face a higher rate of 

dissatisfaction. In other words, persistence in playing and not paying attention to the 

position of the body  position while playing can show its effect in the long-term in the form 

of musculoskeletal pain, complaints, as well as dissatisfaction with playing the instrument 

as desired. In addition to this factor, it seems that components such as playing history, 

playing practice hours during the week, type of instrument, hand position while playing, 

dominant or non-dominant hand, daily activities non related to playing, physical fitness in 

the incidence of musculoskeletal pain and complaints caused by playing is effective. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
Performing a physical movement requires the use of the musculoskeletal system. 

Playing is a very complex job and with high physical and mental demands (1). 

Thus, improper use of the musculoskeletal system during playing can negatively 

affect the overall quality of performance and professional growth and progress of 

the musician.  For these reasons, musicians are at high risk of developing 

musculoskeletal disorders (2).  Despite the importance of this issue, so  far no 

systematic study has been conducted in our country to inform about the prevalence 

of pain  and complaints, according to gender, different instrumental groups and 

body parts. Due to the growing interest in playing the instrument in different 

communities as well as possible musculoskeletal problems caused by playing, the 

purpose of this review study is to investigate musculoskeletal pains and 

complaints in musicians. 

 

Materials and Methods 
Studies on musculoskeletal pains and complaints of musicians from 2010 to 2021 

have been collected and reviewed.  These articles by searching the websites of 

Web of  science, Google scholar, science Direct, Scopus, PubMed, SID, ISC, 

MAGIRAN, IRANDOC, IRAN MEDEX, MEDLIB and with the keywords of 

pains and musculoskeletal complaints in  musicians, pain in musicians, neck pain 

in musicians, shoulder pain in musicians, upper limb  pain in musicians, 

prevalence of problems and musculoskeletal pains in musicians were  performed 

in Persian and English equations. After the browsers were fully acquainted with 

the search process from the mentioned databases, the first reviewer searched for 

the articles in each year and only received the articles that they had studied on the 

musicians' community and shared them with the second reviewer. A large number 

of articles were removed by the second reviewer based on criteria that were 

considered out of the research. Criteria for exclusion from the study were: study 

on musicians with orthopedic problems, study on singers instead of musicians, 

articles that used methods other than questionnaires to record pain and complaints 

as well as articles whose journal quality did not rank between one and four. If 

there were any ambiguities in the review process between the first and second 

reviewer, it was shared with the third browser and the final decision was made to 

enter or exit the article from the study. 

Also, inclusion criteria included articles that: 

1. Published in English and Persian. 

2. Their full text is available. 

3. Have been published in scientific, indexed or ISI journals. 
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4. They examined the pains and complaints of the musicians. 

5. They examined the effect of the instrument type on the complaints and 

musculoskeletal pains of the musicians. 

6. They examined the effect of musculoskeletal problems on playing. 

7. They examined the risk factors for musicians. 

 

Findings 
The present study reviewed articles related to musculoskeletal pain and 

complaints in wood wind, percussion and string players. A search of Persian 

research databases found no articles related to these topics. After reviewing 

English databases, 477 articles were found from various sources, which were 

reviewed by the research team and based on inclusion criteria, finally 26 studies 

were reviewed.  There were 4  articles with Q1 quality rating, 17 articles with Q2 

rating, one article with Q3 rating and one article with Q4 quality rating. Also, the 

3 studies studied in the research included dissertations  done abroad in doctoral 

and master's courses. Information about the reviewed articles, including the name 

of the author and year of the study, the name of the journal and its quality, the title 

of the study, number and gender, as well as the instruments of the participants in 

the study, method and also the results are briefly presented. 

Currently, the most commonly used term for playing disorders is "musculoskeletal 

disorders related to playing"(3). The term refers to any pain, weakness, lack of 

control, numbness, tingling or other symptoms, which interferes with the 

musician's ability to play the instrument at the level to which they are accustomed 

(4). Recent studies show a high prevalence of "musculoskeletal disorders related 

to playing", especially in string players, which varies from 44.7 to 93% (5-6). 

Symptoms appear when the musician increases the intensity and duration of 

her/his music practice. It is believed that the prevalence of this common 

discomfort is multifactorial and can be associated with improper posture, non-

ergonomic tooling techniques, excessive force use, and insufficient rest (7). In 

addition, aspects of shape and size of instruments, training duration, and work 

environment can contribute to the development of "playing musculoskeletal 

disorders" (8). 

 

Conclusion 
The review of articles in the present study showed that the prevalence of pain, 

discomfort and also musculoskeletal complaints in musicians on average has 

increased with increasing playing experience and professional musicians face a 

higher rate of dissatisfaction. In other words, persistence in playing and not paying 

attention to the position of the body  position while playing can show its effect in 
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the long-term in the form of musculoskeletal pain, complaints, as well as 

dissatisfaction with playing the instrument as desired. Pain can lead to disability 

to play the instrument and eventually to musculoskeletal disorders associated with 

playing. In addition to this factor, it seems that components such as playing 

history, playing practice hours during the week, type of instrument, hand position 

while playing, dominant or non-dominant hand, daily activities non related to 

playing, physical fitness in the incidence of musculoskeletal pains and complaints 

caused by playing is effective. 
 

Keywords: Musculoskeletal Pains, Musculoskeletal Complaints, Musicians, 

Music Instrument 
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 ریومرمقالة 

مروری   ة اسکلتی در نوازندگان: مقال-عضالنی هایتو شکای دردهابررسی 

 1مند نظام

 3، سید حسین حسینی2، حسن دانشمندی 1زهرا نوری

 

  دانشگاه   ، یورزش  علوم  و  یبدن   تیترب   دانشکدة   ،یو حرکات اصالح  یورزش  یشناسبیآسارشد،    یکارشناس  ی دانشجو.  1

 ران یا  رشت،   الن،یگ

  تیدانشکدةترب   استاد(  ی و حرکات اصالح  یورزش  یشناسبیآسگرایش  کتری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی ). د2

 ( مسئول  سندةینو )  رانیا  رشت،  الن،یگ دانشگاه ،یورزش علوم و یبدن 

  ، یو علوم ورزش  یبدن   تیترب   ةاستادیار دانشکد)گرایش بیومکانیک ورزشی(  دکتری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی    .3

 ران ی رشت، ا الن،یدانشگاه گ
 

                             22/03/1401تاریخ پذیرش                     1400/ 10/ 15تاریخ ارسال 
 

 چکیده 
  به   توجه  با  اسکلتی،-عضالنی  هایت و شکای  دردها  شیوع  میزان  مورد  در   یرساناطالع  در خصوصتاکنون،  

بنابراین، هدف    ؛نشده است  انجامدر کشور ما    مندای نظاممطالعه  بدن  نواحی  مختلف ساز و  یهاگروه  جنسیت، 

بررسی  ة  مطالعاز   حاضر،  بود.-عضالنیهای  شکایت و    دردهامروری  نوازندگان  در  مطالعه،  اسکلتی  این    در 

در  انجام  هایپژوهش نوازندگان  -عضالنی  هایشکایتو    دردهاة  نیزمشده   2021تا    2010  سالاز  اسکلتی 

-های عضالنیشکایت های دردها و  ی کلیدواژهجستجو  قیمقاالت از طر  نیا  ه است.شد  و بررسی  آوریجمع

اسکلتی در نوازندگان به زبان  -اسکلتی در نوازندگان، درد در نوازندگان، شیوع مشکالت و دردهای عضالنی

معادل نیز  و  انگلیسیفارسی   Web of science ،  Google scholar ،  science  هایسایت وبدر    های 

Direct ،  Scopus ،  PubMed  ،SID ،  ISC ،  MAGIRAN ،  IRANDOC ،  IRAN MEDEX ،  

MEDLIB  معیارهای ورود به    تطبیق بامقاله در منابع مختلف یافت شد که پس از    477  .به دست آمدند

بررسی    26  درنهایت  ، پژوهش دادشد.  مطالعه  نشان  مقاالت  میانگینبه  مرور  و   طور  دردها  شیوع  میزان 

با   ایحرفهنوازندگان  و شود مینوازندگی بیشتر  ةسابقافزایش اسکلتی در نوازندگان با -عضالنی هایشکایت 

نواختن   حین  دربه وضعیت بدن    توجهیبیندگی و  به عبارت دیگر استمرار در نواز  اند؛مواجه  بیشتری   نارضایتی

اسکلتی و نارضایتی از نواختن ساز به  -عضالنی  هایشکایت  و  مدت اثر خود را به شکل دردهادر دراز  تواندمی
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دهد.   نشان  دلخواه  نظر  عالوه،  هبشکل  ساعاتسابقة  همچون    هاییمؤلفه  رسدمیبه  تمرین   هاینواختن، 

برتر،    طول  درنوازندگی   دست  نواختن،  هنگام  دست  موقعیت  ساز،  نوع  با   هایفعالیت هفته،  غیرمرتبط 

اسکلتی ناشی از نواختن -عضالنی  هایشکایت دردها و    ندام در بروزنوازندگی، آمادگی جسمانی و تناسب ا

 اثرگذار باشد.

 

 اسکلتی، نوازندگان، ابزار موسیقی -عضالنی  های شکایتاسکلتی، -دردهای عضالنی :کلیدیگانواژ

 

 مقدمه 

. زیادی دارد  روانی  و  جسمی  نیازهای  نوازندگی،  تخصصیفة  حر  و  است  پیچیده  بسیار  یکار  نوازندگی

  با  مرتبط  پرفشارپاسچر    ارگونومیک  غیر  های حالت  در  ساعت  1300 ساالنه  نوازندگان   ،میانگین  طوربه

 از  موسیقی  ،درحقیقت  . (1،2)  کنند می  نوازندگی  رقابتی   کار   محیط  و  عملکرد  اضطراب  ارکستر،

 یریکارگبهمستلزم    ت بدنی ااجرای حرک  . شودیم  حاصل(  3)  «است  شده   تبدیل   صدا   به   که  حرکتی»

 تمرین  طول در اسکلتی-عضالنی سیستم از نادرست استفادة نیبنابرا؛ اسکلتی است-سیستم عضالنی

  همین  به  .بگذارد  منفی   تأثیر  نوازنده  یاحرفه  پیشرفت  و   رشد  و  عملکرد  کلی   کیفیت  بر  تواندیم  ساز

  عالئم   (. 4قرار دارند )  اسکلتی-عضالنی  هایبیماری  به  ابتال  خطر  معرض  درشدت  به  نوازندگان  دالیل،

نواختن، از علل    حین  دراست. درد و ناراحتی موضعی    عملکردی  هایمحدودیت  و   درد  شامل   بالینی

تعادلبرهمشیوع   است  میان  دراسکلتی  -عضالنی  خوردگی  مختلف  سازهای    این .(5)  نوازندگان 

به فعالیت    حتی  و  دنبینداز  خطر  به  دائمی  صورتبه را برای نواختن    نوازندگان  توانایی  دنتوانمی  هاآسیب 

  مشکل نیترعیشا  اسکلتی-عضالنی درد ،قتیدرحق(. 6)  دنده خاتمه زود هنگام طوربه ها آن  ایحرفه 

 در   رسانی  اطالع  منظوربهمند  ای نظامهمطالع  تاکنون  ،حالنیابا  .است  شده  شناخته  نوازندگان  بالینی

  بدنی،   نقاط  مختلف ساز و  ی هاگروه  جنسیت،  به  توجه  با   ، ها آن  هایشکایتو    دردها  شیوع  میزان  مورد

   .نشده است  در کشور ما انجام

  هجدهم  قرن  به  منتشر شده  نوازندگان  هایشکایت  و   سالمتی  مشکالت  مورد  در  که  اولین گزارشی

  او  .بود  2شومان  رابرت  1نوازندگان دیستونی کانونی   هایشکایتو    هاناراحتیاولین    از  . یکیگرددبرمی

با   جوان  آهنگ   ایسابقه پیانیستی  مانع  بیماری  این  که  بود  و  درخشان  او شد   ة حرفناچار  بهسازی 

کرد  نوازندگی ترک  وجود.  را  بار  اولیه،  هایگزارش   این  با  در  بود  1980  دهة  در  اولین  درمان    که 

 
1. Focal Dystonia 

2. Robert Schumann 
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 بودن  کنندهنگران  دلیل  به  بیشتر  عالقه  این .  شد  مطرح  پزشکی  یتخصص   عنوانبه  نمایشی   هنرهای

 ازنظر(.  7،8)  بود  هنرمندان  این  مشکالت  بر   تمرکز  با   مجالتی   ایجاد  و   دیده آسیب  نوازندگان  تعداد

نابرده رنج گنج  »: باور و به آن تعصب دارند را فرهنگ این موسیقی دانشجویان  ،(2003) 1برندفونبرنر

و    کنند میپیدا  سازگاری    حرفه  این  طبیعی  ةنتیجمثابة  به درد    با ظهور  هاآن (.  9)  «شودنمیمیسر  

 . شودمی منجر موسیقیدر  کمال  به فداکاری معتقدند 

( برای 10)  است  مختلف  مشاغل  در   دائمی و امری شایع   یخطر  اسکلتی-عضالنی   هایشکایتدرد و  

 پرستاران   در  کمردرد   شیوع  داد  نشان  مختلف  کاری  ی هاگروه  بین  در  گیرشناسیهمهای  مطالعه  مثال، 

دیدگاه    بر اساس (.11)  استدرصد    32  تا   ادارات  کارمندان  در  دست/مچ  درد  شیوع  و   درصد   43  تا

اختالالت حرکتی به دلیل دو عامل »حرکات تکراری« و »حفظ یک   یهاسندروم، تمامی  2سهرمن 

  که  شوددیده می  مشاغلی   در  اغلب  و بر این اساس، درد  افتد یمموقعیت در مدت زمان طوالنی« اتفاق  

  است  نیاز  دست  و  مچ  مدتیطوالن  و  مکرر  حرکات  کردن،  بلند  مانند  مکانیکی   یفشارها  به  آن  در

  است   دشوار  نسبتاً  روانی  جسمی و  ازنظر  درد  عالئم  با  مقابله  درد،  یچندوجه  علل  به  توجه  با(.  12)

  (PRMD)  3اسکلتی -از درد در نوازندگان، مربوط به اختالالت عضالنی   هایشکایت  نیشتریب(.  14،13)

اثر درکه    بالینی  یهاص یتشخ.  استنوازندگی    در  شده  مقاالت  اغلب    سندروم:  شامل   است  اشاره 

دیستونیا  5نوروپاتی   ،4پرکاری فاشیال  عضالنی (.  15)  ست6و  ابتدایی مشکالت  عالمت  اسکلتی  -درد 

 توصیف   داشتن  ضربان  یا  گزگز  سوزش،  درد، اما ممکن است با عناوینی از قبیل  ،مربوط به نواختن است

 (. 16) شود

و همکاران  2016  سال   در عضالنی   7کوک  را-شیوع دردهای  نوازندگان   اسکلتی    ، کردندبررسی    در 

از دردهای عضالنی از درد مربوط به   68  تا  57  بیناسکلتی  -میزان شیوع شکایت  درصد و شکایت 

 طی مربوط به نواختن    یدردهامربوط به شیوع    هایشکایتدرصد متغیر بود.    68تا    9  بین  نواختن

پژوهشماه    12 انجام  از  بود.    93تا    41بین    پیش  شیوع   یهاگروهاز    کی چیهدرصد  نوازندگی 

اسکلتی  -برنجی کمترین میزان شیوع مشکالت عضالنی یسازهانشان ندادند، اگرچه  را چشمگیرتری

 
1. Brandfonbrener, A. G. (2003). 
2. Shirley sahrmann 

3. Playing-Related Musculoskeletal Disorders (PRMD) 

4. Overuse 

5. Neuropathy 
6. Facial Dystonia (FD) 
7. Kok, L.M.; Huisstede, B.M.; Voorn, V.M.; Schoones, J.W.; Nelissen, R.G. 
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  مطالعات(.  17ها کمترین تأثیر را پذیرفته بودند )گردن و شانه بیشترین و آرنج ،  یطورکلبه.  درا داشتن

این    ند کهاهو اثبات کرده  تشخیص داد  نوازندگان  در   را  هایماریب  از  یتوجهقابل  میزان  گیرشناسیهمه

نوازندگان  جامعة  در    .(18)  شودیم   آن  مانع تداوم  یا  دهدیم  قرار  تأثیر  تحت  را  هاآن  کار  ةادام  هابیماری

  اصالح پاسچر   اقدامات  مورد  در  ییهاشرفتیپ اخیر    یهاسالدر  .  شده است  تبدیل  مکرر  یبه عالمت  درد

 در میان نوازندگان  مداوم  طوربه  کهنوازندگی و همچنین استفاده از تجهیزات ارگونومیک انجام شده  

  شوندیم   انجام   یکندبه  موسیقی  ی هاتیفعال  در  پیشگیرانه  اقدامات  این،   وجود  با   ، شوندیم  به کار گرفته

موسیقی کالسیک   یاحرفهنوازندگان    ،متعددی که در برزیل انجام شده است  هایپژوهش  در  .(20،19)

در   معادل    اند دهکر  یبندمیتقس  یاگسترده  یبنددسته را  مطالعات  آن  که  استفاده    یالمللنیبدر 

  معادل  . شودیم  اشاره (  ارکسترها  مثال رایب)کالسیک   موسیقی  متخصصان در این مطالعه به شود.یم

به  1(2017و همکاران ) پینیرو-مثال بالنکو  ؛ برایشودیم  یافت یالملل نیب مقاالت  در بندیاین دسته 

زهی    نوازندگان  یبنددستهمطالعة   بررسی  برای    . (21)  اندپرداختهسازهای  و  و    هابیآسثبت 

ی  هانامهپرسشو    ها روش ورزشکاران    ةنوازندگان یا در جامع  ةاسکلتی در جامع-عضالنی  های شکایت

متعددی   و  داردمختلف  پرسش  وجود  استاندارد  )مانند  2نامة 
MPIIQM    در اطالعات  ثبت  ویژة 

وسیع و متفاوت از اطالعات   ایهدامن  تواندیماین امر    اند.به کار گرفته شدهکه در مقاالت    نوازندگان(

به مقاالت    رونیازا  ؛قرار دهدپژوهشگران  را در اختیار   به روش کار و    شده یبررسدر جدول مربوط 

 اشاره شده است. هاآنهمچنین نتایج 

در   رایج  از مشکالت  آگاهی  در    توان یم  ،مختلف موسیقی  یهارشته با  تمهیداتی  نظر گرفتن  با در 

تمرینات نوازندگی و حتی در وسایل و تجهیزات این افراد از میزان بروز مشکالت جسمانی، دردها و  

به نواختن   یمندعالقه  روزافزوناسکلتی جلوگیری کرد. همچنین با توجه به رشد  -عضالنی  های شکایت

از نوازندگی، هدف از این  منتج  احتمالی  اسکلتی  -ساز در جوامع مختلف و همچنین مشکالت عضالنی 

 .استاسکلتی در نوازندگان -عضالنی  هایشکایتمطالعه بررسی دردها و 

 روش پژوهش
اسکلتی در نوازندگان  -عضالنی   هایشکایتو    دردها   ةنیشده در زممطالعات انجام  یمقاله مرور  نیدر ا

وب آو   ،ی هاتیساوب جستجو در    قیمقاالت از طر  نیا  است.  شدهیآورجمع  2021  تا  2010از سال  

 
1. Blanco-Piñeiro, P., Díaz-Pereira, M. P., & Martínez, A. 
2. Musculoskeletal Pain Intensity and Interference Questionnaire for Musicians 
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مورد   ی دیشد. واژگان کل آوریجمع 5مد ، پاب4، اسکوپوس3، ساینس دایرکت2، گوگل اسکالر1ساینس 

 بود:  هاآن های و مترادف ریجستجو شامل موارد ز نیاستفاده در ا

Musculoskeletal pain and disorders in musicians, Pain in musicians, Instrumental 

musicians, Cervical pain in musicians, Shoulder pain in musicians, Upper quarter 

pain in musicians, Prevalence of playing related musculoskeletal disorders 

(PRMDs) 

، پایگاه استنادی  6همچنین برای جستجوی مقاالت فارسی از پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی 

اسالم  جهان  کشور 7علوم  مجالت  پایگاه  ایران ،  8،  اطالعات  فناوری  و  علوم  پژوهشگاه  بانک  9پایگاه   ،

اسکلتی    - عضالنی  های شکایتو    دردها   های کلیدواژهبا    11، بانک جامع مقاالت پزشکی 10مقاالت سالمت 

اندام    دردهایگردنی در نوازندگان، درد شانه در نوازندگان،    دردهایدر نوازندگان، درد در نوازندگان،  

و   مشکالت  شیوع  نوازندگان،  در  از -عضالنی   دردهایفوقانی  شد.  استفاده  نوازندگان  در  اسکلتی 

مجالت   هایپایگاهدر    شده چاپ  نیز برای پیدا کردن مقاالت انگلیسی  ذکرشده انگلیسی    های کلیدواژه

 . شدعلمی داخلی و همچنین از جستجوی دستی نیز برای یافتن مقاالت استفاده 

  اجرای پژوهشمراحل    ، برده نام  اطالعاتی  های بانکبا روند جستجو از    مرورگرانپس از آشنایی کامل  

  سال جستجو و صرفاً مقاالتی ابتدا مرورگر اول مقاالت را در هر    ،اول  ةدر مرحل.  شدبه سه بخش تقسیم  

 برگذاشت.  دوم به اشتراک    مرورگربا  ها را  آنبودند و  نوازندگان پرداخته    ةجامعبه    کهکرد  دریافت    را

 وسیلة بهتعداد زیادی از مقاالت    اساس معیارهایی که برای خروج از پژوهش در نظر گرفته شده بود، 

از: مطالعه روی نوازندگانی که مشکالت   ندعبارت بود. موارد حذف از مطالعه  شدمرورگر دوم حذف  

خوانندگان   روی  مطالعه  داشتند،  از    جایبهارتوپدیک  که  مقاالتی  از هایی  روشنوازندگان،  غیر 

کیفیت    ازنظراستفاده کرده بودند و همچنین مقاالتی که    ها شکایتو    دردهانامه برای ثبت  پرسش

چنانچه در روند بررسی بین مرورگر اول و دوم   .چهار نبودنددرجه یک تا    بندیرتبه مجالت دارای  

 
1. Web of Science 

2. Google Scholar 

3. Science Direct 

4. Scopus 

5. PubMed 

6. SID 

7. ISC 

8. MAGIRAN 

9. IRANDOC 

10. IRAN MEDEX 

11. MEDLIB 
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ورود یا خروج  برای  و تصمیم نهایی    شدمیبا مرورگر سوم به اشتراک گذاشته    ،ابهاماتی وجود داشت

 شرایط ورود به پژوهش نیز شامل موارد زیر بودند:   شد.میاز مطالعه گرفته  موردنظرمقاله 

 باشند؛ سی و فارسی منتشر شده . مطالعاتی که به زبان انگلی1

 باشد؛در دسترس شان . متن کامل2

 ؛چاپ شده باشند 1یا ای اس ای شدهنمایهنشریات علمی پژوهشی و  در .3

 باشند؛ نوازندگان را بررسی کرده  هایشکایتو  دردها . 4

 کرده باشند؛ اسکلتی نوازندگان ارزیابی  -عضالنی دردهای و   هایشکایتبر را نوع ساز  تأثیر. 5

 کرده باشند؛ بر نواختن بررسی را اسکلتی -مشکالت عضالنی تأثیر. 6

 کرده باشند. برای نوازندگان را بررسی زا . عوامل خطر7
 

  ؛Q2  بندیردهمقاله    17؛  Q1کیفیت    بندیردهمقاله    چهار  شدند،بررسی    درنهایتمقاله که    26  میان  از

  های نامهپایان جزءمورد بررسی  ة مطالعسه . همچنین  داشت Q4 رتبةو یک مقاله  Q3 ةیک مقاله رتب

 (. 1 ة)شکل شمار  دکتری و کارشناسی ارشد بوددورة شده در خارج از کشور در انجام

 

 
1. ISI 
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 ی مطالعة مرور  مندنظامفرایند    - 1  شکل

 

 نتایج 
اسکلتی در نوازندگان سازهای  -عضالنی  هایشکایتمقاالت مربوط به دردها و    مروربهحاضر  پژوهش  

  مورددر    ایمقالهمقاالت داخلی،    وجویجست  های پایگاهو زهی پرداخته است. با بررسی    ایکوبهبادی،  

  اساس  برمطالعه    26  درنهایت  خارجی،  اطالعاتی   هایپایگاهاین موضوعات پیدا نشد. پس از بررسی  

شامل نام نویسنده و سال انجام  ها  آن که اطالعات مربوط به    شدندبررسی  پژوهش  معیارهای ورود به  

در مطالعه،    کنندهشرکت جنسیت و سازهای افراد    ، و کیفیت آن، عنوان مطالعه، تعدادمجله  مطالعه، نام  

 است. شده ارائه  1شمارة در جدول  اختصاربه ها آن روش انجام و همچنین نتایج 
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اسکلتی در  -های عضالنیایمباالنسو  هایشکایت، دردهاشیوع شناسی  مقاالت مرتبط با -1جدول 

 نوازندگان 

 
1. Spanish Version of the Standard Nordic Questionnaire 

2. Neck Disability Index 

3. Oswestry Disability Index 

4. Shoulder Pain and Disability Index 

نویسنده  

و سال 

 انتشار

عنوان و کیفیت 

 ژورنال
 عنوان 

تعداد  

نمونه و  

 نوع ساز

 نتایج اصلی روش کار

گومز و  

 همکاران 

(2020)  

(22 ) 

International 

journal of 

environmental 

research and 

public health 

SCOPUS: Q2 

  ناتوانی شیوع،

  عوامل و

 درد با مرتبط

 -عضالنی

  اسکلتی

 با مرتبط

 در نوازندگی

 میان

 نوازندگان 

213n= 

،  114مرد 

 99 زن

)نوازندگان 

سازهای  

کیبوردی، 

زهی، بادی  

چوبی،  

 (ایکوبه

توصیفی   ةمطالع

سطح مقطعی مبتنی  

 بر جمعیت 

اسپانیایی  ةنسخ
1SNQ 

استفاده از  

،  NDI2 هایشاخص

ODI3   و
SPADI4 

هفت در  هانمونه درد در تمام 

 شدروز گذشته گزارش 

،  31/ 7 هاشانه، 45/ 5گردن )

کف / هادست، مچ 8/ 5 هاآرنج 

 .(31/ 9 هادست

ماه اخیر   12 همچنین در 

  شددرد به شکل زیر گزارش 

،  59/ 2 هاشانه، 73/ 7 گردن)

/   هادست، مچ 17/ 4 هاآرنج 

 .(51/ 6 هادستکف 

پریرا و  

 همکاران 

(2020 ) 

(23 ) 

Exacta – 

Engenharia de 

Produção 

در  Qبدون 

فهرست مجالت  

 شده ه ینما

Doaj یدسترس 

 شد افتی  آزاد

اختالالت 

  -اسکلتی

عضالنی و 

خطر  عوامل 

در نوازندگان  

 سازهای زهی 

97 n= 

مرد،   59

 زن 38

)سازهای 

 زهی( 

 

ثبت   ةنامپرسش

 -اختالالت عضالنی

 اسکلتی 

مختلف سنی، زمان   هایگروه 

تحصیل، زمان حرفه، گروه،  

نوع ساز و کشش از عالئم  

 یکسان داشتند 
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1. Reported Physical Exertion 

اسکلتی در  -های عضالنیهای و ایمباالنس، شکایتدردهاشیوع شناسی  مقاالت مرتبط با -1جدول ادامة 

 نوازندگان 

نویسنده  

و سال 

 انتشار

عنوان و کیفیت 

 ژورنال
 عنوان 

تعداد  

نمونه و  

 نوع ساز

 نتایج اصلی روش کار

کرودر و  

 همکاران

(2020 ) 

(24 ) 

PloS one 

JCR: Q2 

SCOPUS: Q1 

شیوع و  

عوامل مرتبط 

با اختالالت 

- عضالنی

اسکلتی  

مربوط به 

نواختن در  

دانشجویان 

موسیقی در  

اروپا. 

 هاییافته

بنیادی از  

طولی   ةمطالع

 چندمرکزی

خطرات  

دانشجویان 

 موسیقی

(RISMUs ) 

850 n= 

،  325مرد 

 522زن 

)نوازندگان 

و  

خوانندگان 

در   ایحرفه

سازها و  

  هایسبک

 متفاوت(

سطح ة مطالع

 آوریجمع مقطعی

با استفاده از  هاداده

آنالین   ةنامپرسش 

 سؤاالتیشامل 

 PRMDمربوط به 

توسط   شدهتجربه 

دانشجویان موسیقی 

عوامل  و دیگر 

 بالقوه خطرزای 

 

  12نفر وجود درد را در  560

ماه گذشته اعالم کردند و  

از  به متأثر نفر درد  408

 دچار بودند.  نوازندگی 

رلوکا ماتی  

 و همکاران 

(2020 ) 

(25 ) 

 

Performance 

Science, 
a section of 

the journal 

Frontiers in 

Psychology 
JCR: Q2 

SCOPUS: Q2 

فعالیت بدنی،  

، تحرکیبی

اضطراب و 

درد بین  

نوازندگان در 

 انگلستان

111 n= 

)سازهای 

زهی،  

کیبوردی،  

بادی، 

 (ایکوبه 

نامة پرسش 

فعالیت   المللیبین

-IPAQ)  بدنی

SF ةنام(، پرسش 

 ( SBQ) تحرکیبی

اضطراب بالینی   % 43

میانگین  طوربه، غیرطبیعی

نواختن ساز تا حدودی  

درد   ،دشوار بودشان برای 

  بدنی که با تمرین و اجرا

تداخل دارد با فراوانی و  

، اضطراب PRMDsشدت 

 . ارتباط داشت 1RPEو 
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اسکلتی در  -های عضالنیهای و ایمباالنس، شکایتدردهاشیوع شناسی  مقاالت مرتبط با -1جدول ادامة 

 نوازندگان 

نویسنده  

و سال 

 انتشار

عنوان و کیفیت 

 ژورنال
 عنوان 

تعداد  

نمونه و  

 نوع ساز

 نتایج اصلی روش کار

دیانا بورن  

 و همکاران 

(2019 ) 

(26 ) 

 

Med Probl 

Perform Art 
JCR: Q1 

SCOPUS: Q2 

 ةزند ةتجرب

نوازندگان  

ازهای زهی  س

ارکسترال با  

درد مربوط به 

 نوازندگی

5 n= 

  4مرد و  1

 زن

 سازهای)

 زهی( 

رویکرد از 

پدیدارشناسی  

 هایدگری

(Heideggerian )

استفاده شده است.  

مصاحبه در مورد  

  در اثردرد  ةتجرب

نوازندگی از طریق  

  وتحلیلتجزیه 

 موضوعی

نوازندگان در هنگام 

نوازندگی ارکسترال بیشترین  

درد را داشتند. درد  

مختلف زندگی   هایجنبه

نوازندگان را تحت تأثیر قرار 

 . دهدمی

  سایال

 شگانیچال

 همکاران  و

(2019 ) 

(27 ) 

Medicine 

Science 
International 

Medical 

Journal 

در   Qبدون  

فهرست مجالت  

 ة شدنمایه 

Doaj   دسترسی

 یافت شد  آزاد

ارتباط بین  

قدرت  

عضالنی،  

 یریپذانعطاف 

  ةو دامن

حرکتی با 

درد بین  

نوازندگان  

 سازهای زهی 

37n= 

مرد و   17 

 زن  20

 یسازها)

 زهی( 

مقدار پارامترهای 

درد با مقیاس 

آنالوگ بصری، 

حرکت  ةدامن

مفاصل با گونیامتر 

جهانی و  

با  یریپذانعطاف 

 تحرکیبیش ة نمر

Beighton 

بین نوازندگان مرد و زن،  

آماری، اختالف   ازنظر

در محکم گرفتن   یدارا معن

ساز، گرفتن ساز با قدرت  

عضالنی زیاد، پارامترهای 

 یریپذانعطافدرد در مقابل 

 مشاهده شد
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1. Playing Related Pain 

اسکلتی در  -های عضالنیهای و ایمباالنس، شکایتدردهاشیوع شناسی  مقاالت مرتبط با -1جدول ادامة 

 نوازندگان 

نویسنده  

و سال 

 انتشار

کیفیت عنوان و 

 ژورنال
 عنوان 

تعداد  

نمونه و  

 نوع ساز

 نتایج اصلی روش کار

کریستوس 

لوآنو و  

 همکاران

(2018 ) 

(28 ) 

 

Med Probl 

Perform Art 
JCR: Q1 

SCOPUS: Q2 

شناسی،  شیوع 

 اثربخشی

درمان و  

  هایجنبه

اضطراب  

دانشجویان 

موسیقی 

  تأثیرتحت 

دردهای  

مربوط به 

 نواختن

186n= 

 مرد و زن 

درد  گروه 

122 

گروه بدون  

 درد

64 

دانشجوی 

 موسیقی

)سازهای 

زهی،  

کیبوردی،  

بادی، 

و   یاکوبه 

 خواننده(

اطالعات   ةنامپرسش 

و  جمعیت شناختی 

،  گیرشناسیهمه

نظرسنجی آنالین و  

  ةنامدو پرسش 

استاندارد تشخیص  

 شناختی روان

دانشجویان موسیقی  دوسوم

  هایدرمان که به دنبال 

  تأثیرپزشکی بودند، تحت 

(1PRP )  و  قرار داشتند

دچار درد حاد و   هاآن % 69

  40نه مزمن بودند. حدود  

دانشجویان مبتال به درصد  

مربوط به نوازندگی  دردهای

در حال حاضر سطح فعلی  

اضطرابشان افزایش یافته 

 .بود

بادجو و  

 همکاران

(2018 ) 

(29 ) 

 

Published by 

Oxford 

University 

Press on 

behalf of the 

Society of 

Occupational 

Medicine 

JCR: Q4 

SCOPUS: Q2 

پیشگیری از  

 هایشکایت

  -اسکلتی

عضالنی در  

دانشجویان 

 موسیقی

187n= 

زن و   97

 مرد 90

)سازهای 

زهی،  

کیبوردی،  

بادی، 

 (ایکوبه 

 DASHپرسشنامه 

اصلی، ناتوانی بود که  ةنتیج

  نامةپرسش با استفاده از 

DASH (بازو،   در ناتوانی

  ازجمله شانه و دست و 

( به ماژول هنرهای نمایشی

. نتایج ثانویه درد،  دست آمد

کیفیت زندگی، اختالالت  

عضالنی مربوط به   -اسکلتی

نواختن و سالمت رفتاری  

 بود
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1. Nordic Musculoskeletal Questionnaire 

اسکلتی در  -های عضالنیهای و ایمباالنس، شکایتدردهاشیوع شناسی  مقاالت مرتبط با -1جدول ادامة 

 نوازندگان 

نویسنده  

و سال 

 انتشار

عنوان و کیفیت 

 ژورنال
 عنوان 

تعداد  

نمونه و  

 نوع ساز

 نتایج اصلی روش کار

کوک و  

 همکاران 

(2018 ) 

(30 ) 

PloS one 

JCR: Q2 

SCOPUS: Q1 

فراوان  شیوع 

اختالالت 

-عضالنی

اسکلتی  

مربوط به  

نواختن و  

عوامل مرتبط  

با آن در 

نوازندگان 

ای غیرحرفه

ارکسترهای  

 دانشجویی

357 n= 

،  103مرد 

 248زن 

)نوازندگان 

سازهای  

  هایآرش 

زهی و 

 بادی( 

 سطح مقطعی  ةمطالع

با  هاداده  آوریجمع 

استفاده از  

  هاینامهپرسش

NMQ1 و  
DASH 

  ةشان درنرخ بروز درد باالتر 

و   هاویالونیستچپ در 

همچنین درد بیشتر در دست 

و مچ نوازندگان سازهای بادی  

 .گزارش شد

 

ادیدایو و  

 همکاران 

(2017 ) 

(31 ) 

 

South African  
Journal of 

Physiotherapy 

SCOPUS: Q4 

مشکالت  

-عضالنی 

اسکلتی در  

نوازندگان 

سازهای  

ای در آرشه 

آفریقای  

 جنوبی

114 n= 

، زن  38مرد 

76 

)نوازندگان 

سازهای  

ویولن،  

ویوال،  

،  سلویولن

 (سابکنتر

 مقطعی  ةمطالع

 ةنامپرسش

 خودکنترلی

 شدهتعدیل 

 گردن) گزارش درد در نواحی

 ، 37/ 4 شانه، 41/ 2

 ، دست 13/ 2 آرنج

 درصد(  27/ 6

النا گاسنزر 

 همکاران و 

(2017 ) 

(32 ) 

 

GMS German 

Medical 

Science 

SCOPUS: Q2 

شیوع دردهای  

مزمن در  

نوازندگان 

 ارکستر

 

 
8645 n= 

 مرد و زن

)سازهای 

زهی و 

بادی، 

 (ایکوبه

 مقطعی  ةمطالع

آنالین،   ةنامپرسش

 شیوع درد مزمن 

بدن که دارای درد   هایبخش

  70) پشتبودند شامل 

 67/ 8) هاشانه(، درصد

  درصد( 64/ 1) گردن(، درصد

  39/ 8) دست دست و مچ 

 .( بوددرصد
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1. Verbal Numeric Scale 

2. Standardized Nordic Questionnaire 

3. Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand 

اسکلتی در  -های عضالنیهای و ایمباالنس، شکایتدردهاشیوع شناسی  مقاالت مرتبط با -1جدول ادامة 

 نوازندگان 

نویسنده  

و سال 

 انتشار

عنوان و کیفیت 

 ژورنال
 عنوان 

تعداد  

نمونه و  

 نوع ساز

 نتایج اصلی روش کار

سوسا و  

 همکاران

(2017 ) 

(33 ) 

Acta Médica 

Portuguesa 

JCR: Q4 

SCOPUS: Q3 

اختالالت 

- عضالنی

اسکلتی  

مرتبط با 

نواختن در  

نوازندگان  

 ایحرفه

ارکستر شمال  

 پرتغال 

112 n= 

،  75 مرد

 37 زن

)سازهای 

ای، آرشه

بادی و  

 (ایکوبه 

 ةمصاحب

 گیریاندازه 

PRMD  با استفاده

 1VNSاز مقیاس  

از نوازندگان سازهای   6/67

 ای وآرشه

 سازهای بادی  1/54

درصد از نوازندگان   50و 

درد را   ایکوبه سازهای 

 . کنندمیتجربه 

کوچم و 

 همکاران

(2017 ) 

(34 ) 

 

Medical 

problems of 

performing 

artists 

JCR: Q1 

SCOPUS: Q2 

شیوع و  

عوامل مرتبط 

اختالالت با 

- عضالنی

اسکلتی  

مربوط به 

در  نواختن

نوازندگان  

 ویولن برزیلی

106 n= 

،  57مرد 

 49زن 

 ینوازنده)

 ویولن(

 

سطح  ةمطالع

 مقطعی 

با   هاداده آوریجمع

استفاده از 

 SNQ2 نامةپرسش 

نامة پرسش و 
DASH3 

 

ماه  12درصد در  8/86

کم در یک  دست گذشته

درصد در یک   4/77و ناحیه 

گذشته درد را گزارش  ةهفت

 کردند
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اسکلتی در  -های عضالنیهای و ایمباالنس، شکایتدردهاشیوع شناسی  مقاالت مرتبط با -1جدول ادامة 

 نوازندگان 

نویسنده  

و سال 

 انتشار

عنوان و کیفیت 

 ژورنال
 عنوان 

تعداد  

نمونه و  

 نوع ساز

 نتایج اصلی روش کار

پاتریک  

برکو و  

 همکاران 

(2016) 

(35 ) 

 

Med Probl 

Perform Art 

JCR: Q1 

SCOPUS: Q2 
 

مشکالت  

- اسکلتی

عضالنی 

مربوط به  

نوازندگی در 

میان 

نوازندگان 

 ایحرفه

ارکستر در 

 اسکاتلند

 

183n= 

نوازنده   

 ایحرفه

 ارکستر

 مرد و زن

)سازهای 

زهی، بادی،  

 (ایکوبه

شدت نامة پرسش

- تداخل درد عضالنی

  اسکلتی

(MPIIQM )

 نوازندگان 

  RMPs العمرمادامشیوع 

  ،سالهیک ، شیوع درصد 72/ 2

  ،اینقطهو شیوع درصد  45/ 5

بود. از گروه   درصد 36/ 6

PRMP ،43 گزارش  درصد

نقطه از  سه کردند که در 

 .بدنشان یا بیشتر درد دارند

النسدل و  

 همکاران 

(2016) 

(36) 

 

Medical 

Problems of 

Performing 

Artists 

JCR: Q1 

SCOPUS: Q2 

مشکالت  

سالمتی 

مربوط به  

نواختن در  

دانشجویان 

نوازندگی 

دانشگاهی در 

 مالزی

98 n= 

، زن  43 مرد

55 

)نوازندگان 

  سازهای

کیبوردی، 

بادی، 

ای،  آرشه 

 (ایکوبه

خوداظهاری  بررسی

آنالین و ارسال 

با استفاده از   سؤاالت

 Surveyسایت 

Monkey 

درصد از نوازندگان در  28/ 9

حال حاضر درد را در یکی از  

، کنندمیاعضای بدن تجربه 

بیشتر از نیمی از نوازندگان  

ثبت   منظوربه اطالعات کافی 

 .اطالعات درد ارائه نکردند

لیانا 

اپاریسیو و 

 همکاران 

(2016) 

(37 ) 

Med Probl 

Perform Art 

JCR: Q1 

SCOPUS: Q2 

درد و پاسچر 

کودکان و 

نوجوانانی که  

آکاردئون را 

  گیرندمی یاد 

در مقایسه با 

 دانشجویان

  هایرشته

 غیرموسیقی 

32 n= 

نفر   16)

  آموزدانش

 موسیقی 

  9پسر  7

 دختر(

نفر   16

 غیرموسیقی 

  9پسر  7)

 دختر(

درد و  ةمقایس

جلو،  بهسر ) وضعیت

حالت کتف و لوردوز 

کمر( بین دو گروه  

آموزان  دانش

 مقدماتی و متوسطه 

آموزانی که درس دانش

، گذرانندمیآکاردئون را 

درد در   توجهیقابل طوربه

شانه، مچ دست/ دست و  

سینه را گزارش   ةمناطق قفس

-سربهزاویة کردند. همچنین 

جلو و لوردوز کمری در این 

ت  وضعی درگروه بیشتر بود. 

بین دو  تفاوت معناداری کتف

 .گروه مشاهده نشد
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1. Numeric Rating Scale 

اسکلتی در  -های عضالنیهای و ایمباالنس، شکایتدردهاشیوع شناسی  مقاالت مرتبط با -1جدول ادامة 

 نوازندگان 

نویسنده  

و سال 

 انتشار

عنوان و کیفیت 

 ژورنال
 عنوان 

تعداد  

نمونه و  

 نوع ساز

 نتایج اصلی روش کار

اشتینمیتز  

 همکاران و 

(2015 ) 

(38 ) 

 

clinical 

rheumatology 

JCR: Q3 

SCOPUS: Q2 

تناوب، شدت  

و عوامل  

  بینپیش 

دردهای  

- عضالنی

اسکلتی  

مرتبط با 

نواختن در  

نوازندگان  

 ایحرفه

ارکستر در 

 آلمان 

408 n= 

،  236 مرد

  172زن 

)سازهای 

ای و  آرشه

 (ایکوبه 

خود نامة پرسش 

اظهار برای ارزیابی  
PRMP 

ارزیابی تناوب و 

شدت درد با مقیاس 
NRS1 

در   درصد از افراد 5/89

دردهای   گذشته یا حال

تجربه  مربوط به نوازندگی را 

سه  درصد در  7/62. اندکرده 

  دردرصد   6/8ماه گذشته و 

حاضر درد را گزارش   حال

 .کردند

کریستوس 

لوآنو و  

 همکاران

(2015 ) 

(39 ) 

 

Med Probl 

Perform Art 

JCR: Q1 

SCOPUS: Q2 

رویکردها و  

  هایاستراتژی 

درمانی برای 

مشکالت  

مربوط به درد 

در نوازندگان 

در میان  

دانشجویان 

موسیقی 

جمهوری  

 چک

180n= 

زن و   93

 مرد 87

)سازهای 

زهی، بادی،  

کیبوردی،  

، ایکوبه 

 آئروفون(

 ةنسخنامة پرسش 

ناشناس مقاله به  

زبان چک نوشته  

 . شده بود

 

  یک بار کمدست 9/88%

و همچنین   PRP تجربة

با هر بار تمرین  درصد  6/12

نوازندگی احساس درد را  

  ازنظر. کردندمیتجربه 

جنسیت، سن، ساعت تمرین  

هیچ   PRPیا سن شروع 

در بین دانش آموزان تفاوتی 

 . یافت نشد دیدهآسیب
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1. Complaints of arm, neck, and/or Shoulder not Caused by a Systemic Disease or Acute 

Trauma . 

اسکلتی در  -های عضالنیهای و ایمباالنس، شکایتدردهاشیوع شناسی  مقاالت مرتبط با -1جدول ادامة 

 نوازندگان 

نویسنده  

و سال 

 انتشار

عنوان و کیفیت 

 ژورنال
 عنوان 

تعداد  

نمونه و  

 نوع ساز

 نتایج اصلی روش کار

الورا کوک 

 و همکاران 

(2015 ) 

(40 ) 

 

Med Probl 

Perform Art 

JCR: Q1 

SCOPUS: Q2 

شیوع و  

پیامدهای 

 هایشکایت

بازو، گردن  

و/یا شانه در  

میان 

دانشجویان 

آکادمی  

. موسیقی

  ایمطالعه 

 تطبیقی

590 n= 

 ة)دانشکد

 موسیقی

مرد و   22

 زن(  62

نفر   503)

 ةدانشکد

پزشکی،  

 مرد 120

 زن(  374

 

با استفاده از  هاداده

تحت نامة پرسش 

وب در مورد شرایط  

اسکلتی  -عضالنی

اندام فوقانی در دو  

  آوریجمعگروه 

 . شد

 CANS1ماهة  12شیوع 

 ةدانشجویان دانشکد در

موسیقی تقریباً دو برابر گروه 

دانشجویان پزشکی( ) کنترل

 .بود

 

ناروکا و 

 همکاران

(2014 ) 

(41 ) 

 

Med Probl 

Perform Art 
JCR: Q1 

SCOPUS: Q2 

-اسکلتیدرد 

عضالنی در  

بین 

دانشجویان 

  ةمدرس

موسیقی 

 لهستان 

225 n= 

پسر و 

 دختر

)سازهای 

زهی،  

کیبوردی،  

 بادی(

-شدت درد عضالنی

اسکلتی  

از  کنندگانشرکت

نامة پرسش 

اسکلتی  -عضالنی

 اسکاندیناوی

(NMQ)    همراه با

مقیاس شدت درد  

آنالوگ  -بصری

 (VAS)  عددی 

نوازندگان جوان اغلب از 

  4/60دردهای ناحیه گردن )

  4/44درصد(، مچ دست ) 

درصد( و قسمت فوقانی  

درصد( و قسمت   4/7)

درصد(   2/38تحتانی کمر )

 .شکایت داشتند

      

      



37                                                        ...در نوازندگان یاسکلت-یعضالن یهاتیدردها و شکا یبررسنوری: 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

اسکلتی در  -های عضالنیهای و ایمباالنس، شکایتدردهاشیوع شناسی  مقاالت مرتبط با -1جدول ادامة 

 نوازندگان 

نویسنده  

و سال 

 انتشار

عنوان و کیفیت 

 ژورنال
 عنوان 

تعداد  

نمونه و  

 نوع ساز

 نتایج اصلی روش کار

داگالس و 

 همکاران 

(2014 ) 

(42 ) 

Master thesis 
Physiotherapy 

Science 

Program in 

Clinical 

Health 

Sciences 

شیوع 

  هایناراحتی 

دست، گردن و  

شانه در 

نوازندگان 

 آماتور 

162 n= 

 زن

)سازهای 

زهی، 

کیبوردی، 

بادی، 

 (ایکوبه

موارد مورد ارزیابی  

  هایشکایت

اسکلتی،  -عضالنی

پیشینه و آالت  

 موسیقی 

در   هاناراحتیدرصد  24/ 4

  15/ 8پوزیشن دست خنثی و 

درصد در پوزیشن دست 

باالرفته گزارش شد. شیوع  

در افراد با   هاناراحتیساالنه 

  45/ 3پوزیشن خنثی دست 

درصد و در افراد با پوزیشن 

 .درصد 48/ 7دست باالرفته 

میشرا و  

 همکاران 

(2013) 

(42 ) 

Medical 

Problems of 

Performing 

Artists 

JCR: Q1 

SCOPUS: Q2 

اختالالت 

-عضالنی

اسکلتی  

مربوط به  

نواختن در  

نوازندگان 

 طبل هندی 

85 n= 

 مرد

  ة نوازند)

 ایحرفه

 طبل(

استفاده از  

 NMQنامة پرسش

استفاده از شاخص  
VAS 

 صورتبهدرد و ناراحتی 

و  هاشانه درهفتگی بیشتر 

ماهانه در گردن، کمر و زانوها 

 .گزارش شد

 

سونیا 

رانلی و  

 همکاران 

(2012 ) 

(44 ) 

 

Journal of 

Physiotherapy 

JCR: Q1 

SCOPUS: Q1 

درد در هنگام  

  هایفعالیت

غیرموسیقی با  

مشکالت  

-عضالنی

اسکلتی  

مربوط به  

نواختن مرتبط 

مطالعة  است: 

 ای مشاهده 

731 n= 

ساز نوازندة 

کودک و  

  نوجوان

 دختر و پسر 

فعالیت  نامة پرسش

جوانان که با افزودن  

ویژه   سؤاالت

 .موسیقی اصالح شد

اهداف مداخله برای نوازندگان 

شامل عوامل   تواندمیجوان 

ی باشد که قبالً در زایخطر

جمعیت عمومی کودک و  

نوجوان مشخص شده بود و  

خطرزای همچنین عوامل 

 خاص موسیقی 
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اسکلتی در  -های عضالنیهای و ایمباالنس، شکایتدردهاشیوع شناسی  مقاالت مرتبط با -1جدول ادامة 

 نوازندگان 

نویسنده  

و سال 

 انتشار

عنوان و کیفیت 

 ژورنال
 عنوان 

تعداد  

نمونه و  

 نوع ساز

 نتایج اصلی روش کار

آکرمن و  

 همکاران 

(2012 ) 

(45 ) 

 

Medical 

Problems of 

Performing 

Artists 

JCR: Q1 

SCOPUS: Q2 

درد و آسیب 

عضالنی 

اسکلتی در  

نوازندگان 

 ایحرفه

ارکستر در 

 استرالیا

377n= 

،  205زن 

 172 مرد

)نوازندگان 

سازهای  

ای،  آرشه 

بادی و 

 (ایکوبه

 

استفاده از مقیاس  -

با  (RPE) بورگ

 10 -0طیف 

 

درصد از نوازندگان درد  84

مرتبط با نواختن را تجربه  

درصد درد را  50ند، اه کرد

  ،ندا ه متناوب تجربه کرد طوربه

درصد از  28همچنین 

ماه گذشته   18نوازندگان در 

یک روز به علت  کم در دست

از نواختن از کار حاصل درد 

 اند.ه بازماند

آنکه 

استینمز و  

 همکاران 

(2012 ) 

(46) 

 

 

European 

Journal of 

Physical 

Medicine and 

Rehabilitation 

JCR: Q2 

SCOPUS: Q1 

اختالالت 

-عضالنی

اسکلتی  

از اجرا حاصل 

در دانشجویان  

موسیقی با  

عالئم 

-عضالنی

 اسکلتی 

45 n= 

 مرد و زن

 18باالی 

 سال

)سازهای 

زهی، 

کیبوردی، 

بادی، 

 (ایکوبه

-عضالنیمعاینة 

 نامه اسکلتی و پرسش

 

درصد  81 ،مطابق نتایج

تجربة  دانشجویان موسیقی 

را داشتند.   PRMDابتال به 

همچنین نوازندگان در مقایسه 

درد  با دانشجویان غیرموسیقی

ند.  اه تجربه کرد بیشتری را

دانشجویان موسیقی که واجد  

PRMD  ز دانشجویان ابودند

  PRMD موسیقی فاقد

های درد بیشتری محل

داشتند. دانشجویان موسیقی  

رابر دانشجویان  بدو حدود 

غیرموسیقی اختالالت  

 .اسکلتی داشتند-عضالنی

کریستین  

گوپتیل و  

 همکاران 

(2010 ) 

(47 ) 

 

Med Probl 

Perform Art 

JCR: Q1 

SCOPUS: Q2 

  هایآسیب

بدنی مرتبط با 

اجرای 

موسیقی در  

دانشجویان 

 موسیقی  ةرشت

 

93 n= 

 مرد و زن

)سازهای 

زهی، بادی،  

 (ایکوبه

ارزیابی  نامة پرسش

 بدنی  هایآسیب

  7/87، پژوهشمطابق این 

 ةاز دانشجویان از تجربدرصد 

مرتبط با اجرا  هایآسیب

 .داشتند

دانشجویانی که  درصد 44

بودند  هاییآسیبواجد چنین 

ن امشاوره به متخصصبرای 

 .امور سالمت مراجعه کردند



39                                                        ...در نوازندگان یاسکلت-یعضالن یهاتیدردها و شکا یبررسنوری: 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 گیرییجه نتبحث و 
اسکلتی مرتبط با  -و دردهای عضالنی   هایشکایت مروری حاضر بررسی میزان شیوع    ةمطالعهدف از  

نواختن در نوازندگان بود. بررسی مقاالت در پژوهش مروری حاضر نشان داد میزان شیوع درد، ناراحتی 

نوازندگی بیشتر   ةسابق  افزایش با  میانگین    طوربهاسکلتی در نوازندگان  -عضالنی   هایشکایتو همچنین  

 که  بیان کرد  توانمی،  دیگرعبارتبه.  اندبیشتری مواجه با میزان نارضایتی    ایحرفه  نوازندگانه و  شد

اثر خود را   درازمدتدر    تواندمیبه وضعیت بدن در هنگام نواختن    توجهیبیاستمرار در نوازندگی و  

از نواختن ساز به شکل دلخواه   ها شکایتاسکلتی،  -به شکل دردهای عضالنی و همچنین نارضایتی 

نظر   به  این  بر  عالوه  دهد.  میزان    هایی مؤلفه  رسدمینشان  تمرین    ةسابقهمچون  ساعات  نواختن، 

برتر،   دست  نواختن،  هنگام  دست  موقعیت  ساز،  نوع  هفته،  طول  در    ة روزمر  هایفعالیتنوازندگی 

نی و تناسب اندام، ابزار مورد استفاده برای سنجش میزان غیرمرتبط با نوازندگی، میزان آمادگی جسما

از  )  شیوع مطالعات    وةنحمختلف(،    های نامهپرسشاستفاده  در  بدن  در  درد  با  درگیر  نقاط  بررسی 

 ی کل  صورتبهمثال بررسی مفاصل اندام فوقانی به شکل جداگانه یا بررسی اندام فوقانی   رایب)  مختلف

 است. بودهاثرگذار پژوهشگران توسط  شدهاعالم هایگزارشمنسجم(، در 

  به  و اختالالت مربوط  های شکایتدردها،    مورد  در   استفاده   مورد  اصطالح  بیشترین  حاضر،  حال   در

  هرگونه به معنای  PRMD  مفهوم .(48)  نواختن است  به  مربوط   اسکلتی-عضالنی  اختالالت  نواختن،

 نواختن  را در  نوازنده توانایی  است کهدیگر    عالئم   یا   شدن  مورمور ،حسیبی کنترل،  عدم  ضعف،  درد،»

  شیوع   اخیر  مطالعات(  49.« )کندمی  دچار تداخل و مشکل  کرده است،  عادت  آن  به  که  سطحی  در  ساز

درصد    93  تا 7/44  از  که  دهد می  سازهای زهی نشان  نوازندگانمیان    در  ویژه به  را PRMD فراوان

 موسیقی   تمرین  زمانمدت  و  شدت  نوازنده   که  شوندمیظاهر    هنگامی  عالئم (.  50،51)  است متغیر

پاسچر   با   تواند می  و  است  چندعاملی PRMD   علت شیوع  که  است  این   بر  اعتقاد.  دهد  افزایش  را  خود

  باشد   همراه  ناکافی  استراحت  و  ازحدبیش  نیروی  از  استفاده  غیرارگونومیک،  ابزار  هایتکنیک  نامناسب، 

 گسترش  به  تواندمی  کار  محیط  و  تمرین  زمانمدت  ساز،  اندازة  و  شکل  هایجنبه  ،براین  عالوه.(.  6)

PRMD عضالنی   هایناراحتی  درنهایتدر نواختن ساز و    به ناتوانی  تواندمید  در  . (52)  کند   کمک -

نواختنا با  مرتبط  از  در    .(53)  شود  منجر  سکلتی  دستة  نوازندگان  مشکالت  کشورهابسیاری    در 

مهم است که بدانید چه تعداد از نوازندگان    این، وجود    با  .(54)  استشغلی شناخته نشده    هایبیماری

اند  خود اشاره کردهپژوهش  ( در  2011)  و همکارانش  1، پاروپ در مورد ناتوانی .دچارنددرد و ناتوانی    به

 
1. Paarup, H.M. 
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نواختن    ةشیواسکلتی دچار تغییراتی در  -از نوازندگان ارکستر به دلیل عالئم عضالنیدرصد    73که  

خطر،  بررسی  ازاینپس . (55)  نداشدهخود   عوامل  مختلف  مشکالت   زایمطالعات  برای  را  مختلفی 

نوازندگان بررسی کردند-عضالنی از    هاییمحدودیتاما این مطالعات دارای    (،34)  اسکلتی در میان 

غیر معتبر   هاینامهپرسشقبیل، اطالعات کم در مورد تعداد نوازندگان موجود در نمونه یا استفاده از  

 (.  31،56) بودند

  درمان به  که   اندمواجهشغلی    اختالالت  با   نوازندگان   از   ایفزاینده  تعداد  د ندهیم  نشان   مطالعه  چندین

عملکرد  یا (  16،61)  اسکلتی-عضالنی   اختالالت  برخالف  . (57-60)   دارند   نیازمشاوره    و   اختالالت 

نوازندگان توجه   مزمن   درد کنون به    تا  پزشکان و متخصصان حوزة درمان ، (63،62)  ی عضالن -عصبی

)نداشته  کافی داشتن   برای  بالقوه   تهدیدی   هم  هنوز  نوازندگان  میان  در   شغلی  یها یماریب(.  64اند 

می  خاص   ی مشکل  به  را  مزمن  درد  خطر  و  است  زیآمتیموفق  ایحرفه  )تبدیل    درمان  در  (.16کند 

 خاص  عالئم   که  دهدیم  ارائه  واضح  یتصویر  و  است  اسکلتی -عضالنی  اختالالت  بر  تمرکز  نوازندگان

  در فشار دلیل به معموالً سازهای زهی نوازندگان  (. 65،16- 67)  دهدیم  رخ شرایطی چه در ساز کدام

  ،ها ب یآس تا کنون  . (69،68،38دچارند )  گردن  و   چانه  فک،   پرکاریبه    شانه،   و   چانه  با   ساز  داشتننگه

عمدتاً   ها دست  عملکرد  اختالالت  و  ازحدشیب  استفادة نوازندگان  قرار کانون    در  در  پزشکان  توجه 

  تونل   سندرم  و   1تندوسینوویت  همچون  از پرکاریحاصل  بر مشکالت  ها  پژوهشبرخی  (.  70اند )گرفته

 . ( 70،68) اند کردهتمرکز  2کارپال 

به    ،درمجموع توجه  شیوع    یهاروشبا  میزان  بررسی  برای  مطالعات  که  استفاده    PRMDمختلفی 

در  اهکرد تفاوت  و  ساز  نوع  اساس  بر  و همچنین  عوامل   یهاتیموقعند  و  مختلف  سازهای  نواختن 

-عضالنی  های شکایتمتفاوتی از میزان شیوع درد و    ی هاگزارش ، اندشدهذکر    قبالًتأثیرگذار دیگر که 

ارائه شده است است گردن به یک    مثال در سازی مثل ویولن که نیاز  برای؛  اسکلتی در نوازندگان 

 در  بیشتر اعالم شده است یا  نسبتاًاسکلتی در گردن  -عضالنیمیزان شیوع دردهای    سمت خم شود،

یک یا  میزان شیوع درد در موقعیت باال بودن  ،دارندنیاز سازهایی که به باال بردن دست برای نواختن 

 است. بیشتر بوده ها دستوضعیت طبیعی در درد از میزان شیوع  هر دو دست

 ازجمله به متن کامل برخی از مقاالت    نداشتن  با وجود نتایج حائز اهمیت پژوهش حاضر، دسترسی

 گونه همان،  عالوه بهبا آن مواجه شدند.  پژوهش  حاضر در مسیر  مقالة  بود که نویسندگان    هایی محدودیت

  هایمحدودیتیافت نشد. یکی دیگر از    PRMDموضوع    دربارةداخلی    ةمقالاشاره شد، هیچ    قبالًکه  

 
1 Tenosynovitis 

2 Carpal tunnel syndrome (CTS) 
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دیگر منتشر شده بود   هایزبان بود که به    المللیبینانگلیسی برخی از مقاالت    ةنسخ، فقدان  پژوهش

 . شدنداز مطالعه حذف  ناچاربهکه 

 

 بندیجمع
و    طورکلیبه دردها  شیوع  میزان  داد  نشان  مقاالت  مرور  در  -عضالنی  هایشکایتنتایج  اسکلتی 

با میزان   ایحرفه  نوازندگانو  است  نوازندگی بیشتر شده    ةسابق  افزایشمتوسط با    طوربهنوازندگان  

  دروضعیت بدن   توجهی بهبینوازندگی و    ةاستمرار در حرف  دیگرعبارتبه. اندبیشتری مواجه نارضایتی 

ناتوانی  اسکلتی و  -عضالنی  هایشکایتدر درازمدت اثر خود را به شکل دردها و    تواندمینواختن    حین

نواختن،   ةسابقهمچون    هایی مؤلفه  رسدمیعالوه، به نظر هاز نواختن ساز به شکل دلخواه نشان دهد. ب

  هایفعالیتم نواختن، دست برتر،  هفته، نوع ساز، موقعیت دست هنگا   طول  درساعات تمرین نوازندگی  

اسکلتی  -عضالنی  های شکایتغیرمرتبط با نوازندگی، آمادگی جسمانی و تناسب اندام در بروز دردها و  

 .باشداز نواختن اثرگذار حاصل 

 کاربردی   یهاشنهادیپ

تنظیم   یاگونهبه نواختن خود را    ی هاتیفعالو    ها برنامه  شودیمبه جامعه نوازندگان پیشنهاد   (1

گرفتن    نظر  دربا    نباشند. همچنینطوالنی مشغول اجرا    ی هادورهو مدیریت کنند که در  

نوازندگی و  وضعیت  با تغییر  کنند  استراحت در فواصل بین اجراهای خود، تالش    ی هادوره

دردها  به  صحیح و نیز انجام یک سری حرکات و تمرینات کششی از ابتال    هایوضعیتاتخاذ  

 . کنندپیشگیری  ها و تشدید آن اسکلتی -عضالنی هایشکایتو 

 آموخته دانشاز نیروهای    یریگبهرهبا    شودیم موسیقی توصیه    ی هایآکادمو    مؤسساتبه   (2

ورزشی، بر مشارکت نوازندگان و نوآموزان موسیقی   یشناسبیآسحرکات اصالحی و    ةدرزمین

 بیشتری داشته باشند. د یتأکدر تمرینات و حرکات اصالحی توجه و 

مرتبط با نواختن    هایشکایتبه بررسی تخصصی دردها و    دشویمتوصیه  پژوهشگران  به   (3

 مختلف موسیقی بپردازند.  ی هاگروه

 پژوهشی  یاندازهاچشم

اسکلتی مرتبط با نواختن در نوازندگان  -عضالنی   هایشکایتدردها و    ة دربار  اندکی های  پژوهشتاکنون  

آن تولید و    تبعبهانواع موسیقی در کشورمان و    روزافزون. با توجه به گسترش  اندشدهدر ایران انجام  

مختلف جامعه از انواع    ی هافیط  ة گستردطرفی استقبال  موسیقی و از    ةعرصورود سازهای مختلف به  
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  صورت بهکه  کنند    ترقیدق  یریگاندازهاقدام به طراحی ابزارهای    پژوهشگران  شودیموسیقی پیشنهاد  م

مختلف نوازندگان بپردازد و بر این   یهاگروهاسکلتی در  -و اختالالت عضالنی  دردها  ةویژه به مطالع

 تمرکز بیشتری داشته باشند. پژوهشی  خأل

 

 تشکر و قدردانی 
بودند، تشکر و  پژوهشگران    رسانیاریاین مطالعه که    اندرکاراندستاز زحمات تمامی    وسیلهینبد

 . دشویمقدردانی  

 

 منابع
1. Laitinen HM, Toppila EM, Olkinuora PS, Kuisma K. Sound exposure among the 

Finnish National Opera personnel. Applied occupational and environmental hygiene. 

2003 Mar 1;18(3):177-82. 

2. Kok LM, Vlieland TP, Fiocco M, Nelissen RG. A comparative study on the 

prevalence of musculoskeletal complaints among musicians and non-musicians. 

BMC musculoskeletal disorders. 2013 Dec;14(1):1-7. 

3. Iazzetta F. Meaning in musical gesture. Trends in gestural control of music. 2000:259-

68. 

4. Hosseini, SH., Daneshmandi, H., Taffah, M. The kinesiology: mechanics and 

pathomechanics of human movement. 3rd ed. Tehran, Hatmi Publisher, 2019. P.281 

[Persian] 

5. Noori, Z., Daneshmandi, H., Hosseini, S.H. A comparative study of musculoskeletal 

imbalances in professional musicians. (2021). 1st International Congress on Sport 

Sciences and Interdisciplinary Research/semi-virtual, 11 November 2021, Tehran, 

Iran. [Persian] 

6. Hansen PA, Reed K. Common musculoskeletal problems in the performing artist. 

Physical Medicine and Rehabilitation Clinics. 2006 Nov 1;17(4):789-801. 

7. Dawson WJ. The bibliography of performing arts medicine: a five-year retrospective 

review. Medical Problems of Performing Artists. 2003 Mar 1;18(1):27-32. 

8. Harman SE. The evolution of performing arts medicine. Performing arts medicine. 

1998:1-8. 

9. Brandfonbrener AG. Musculoskeletal problems of instrumental musicians. Hand 

clinics. 2003 May 1;19(2):231-9. 

10. Abdolahzad M, Daneshmandi H. The effect of an 8-week NASM corrective exercise 

program on upper crossed syndrome. Journal of Sport Biomechanics. 2019 Dec 

10;5(3):156-67. [Persian] 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12573963/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12573963/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12573963/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23289849/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23289849/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23289849/
https://www.researchgate.net/publication/270819539_Meaning_in_Musical_Gesture
https://www.researchgate.net/publication/270819539_Meaning_in_Musical_Gesture
https://archive.org/stream/CarolOatisKinesiologyTheMechanicsAndPathomechanicsOfHumanMovement/Carol%20Oatis%20-%20Kinesiology%2C%20The%20Mechanics%20and%20Pathomechanics%20of%20Human%20Movement%20_djvu.txt
https://archive.org/stream/CarolOatisKinesiologyTheMechanicsAndPathomechanicsOfHumanMovement/Carol%20Oatis%20-%20Kinesiology%2C%20The%20Mechanics%20and%20Pathomechanics%20of%20Human%20Movement%20_djvu.txt
https://archive.org/stream/CarolOatisKinesiologyTheMechanicsAndPathomechanicsOfHumanMovement/Carol%20Oatis%20-%20Kinesiology%2C%20The%20Mechanics%20and%20Pathomechanics%20of%20Human%20Movement%20_djvu.txt
https://interdisciplinary.ut.ac.ir/fa/news/19018/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://interdisciplinary.ut.ac.ir/fa/news/19018/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://interdisciplinary.ut.ac.ir/fa/news/19018/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://interdisciplinary.ut.ac.ir/fa/news/19018/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://europepmc.org/article/med/17097480
https://europepmc.org/article/med/17097480
https://www.ingentaconnect.com/content/scimed/mppa/2003/00000018/00000001/art00006
https://www.ingentaconnect.com/content/scimed/mppa/2003/00000018/00000001/art00006
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&as_ylo=1998&as_yhi=1998&q=The+evolution+of+performing+arts+medicine&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&as_ylo=1998&as_yhi=1998&q=The+evolution+of+performing+arts+medicine&btnG=
https://www.hand.theclinics.com/article/S0749-0712(02)00100-2/fulltext
https://www.hand.theclinics.com/article/S0749-0712(02)00100-2/fulltext
https://biomechanics.iauh.ac.ir/browse.php?a_id=203&sid=1&slc_lang=en&html=1
https://biomechanics.iauh.ac.ir/browse.php?a_id=203&sid=1&slc_lang=en&html=1
https://biomechanics.iauh.ac.ir/browse.php?a_id=203&sid=1&slc_lang=en&html=1


43                                                       ...در نوازندگان یاسکلت-یعضالن یهاتیدردها و شکا یبررسنوری: 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

11. Coggon D, Ntani G, Palmer KT, Felli VE, Harari R, Barrero LH, Felknor SA, Gimeno 

D, Cattrell A, Serra C, Bonzini M. Disabling musculoskeletal pain in working 

populations: is it the job, the person, or the culture? Pain®. 2013 Jun 1;154(6):856-

63. 

12. Daneshmandi, H; Barati, AH, Rezazadeh, F; Alli, SH. Movement System Impairment 

Syndromes of the Extremities, Cervical and Thoracic Spines. Sports Science 

Research Institute Publications, First Edition, Tehran. 2017. P.207 [Persian] 

13. Abréu-Ramos AM, Micheo WF. Lifetime prevalence of upper-body musculoskeletal 

problems in a professional-level symphony orchestra: age, gender, and instrument-

specific results. Medical Problems of Performing Artists. 2007 Sep 1;22(3):97-104. 

14. Vlaeyen JW, Morley S, Crombez G. The experimental analysis of the interruptive, 

interfering, and identity-distorting effects of chronic pain. Behaviour research and 

therapy. 2016 Nov 1;86:23-34. 

15. Zuskin E, Schachter EN, Kolcić I, Polasek O, Mustajbegović J, Arumugam U. Health 

problems in musicians--a review. Acta Dermatovenerologica Croatica: ADC. 2005 

Jan 1;13(4):247-51. 

16. Brandfonbrener AG. Musculoskeletal problems of instrumental musicians. Hand 

clinics. 2003 May 1;19(2):231-9. 

17. Kok LM, Huisstede BM, Voorn VM, Schoones JW, Nelissen RG. The occurrence of 

musculoskeletal complaints among professional musicians: a systematic review. 

International archives of occupational and environmental health. 2016 Apr 

1;89(3):373-96. 

18. COSTA CP, ABRAHÃO JI. Quando o tocar dói: um olhar ergonômico sobre o fazer 

musical. Per Musi. 2004 Jul; 10:60-79. 

19. Costa CP. Contribuições da ergonomia à saúde do músico: considerações sobre a 

dimensão física do fazer musical. Música Hodie. 2005;5(2):53-63. 

20. Teixeira CS, Andrade RD, Kothe F, Felden ÉP. Prática instrumental e desconforto 

corporal: um estudo com músicos de violino e viola. O Mundo da Saúde. 2015 Jan 

1;39(1):43-53. 

21. Blanco-Piñeiro P, Díaz-Pereira MP, Martínez A. Musicians, postural quality and 

musculoskeletal health: A literature's review. Journal of bodywork and movement 

therapies. 2017 Jan 1;21(1):157-72. 

22. Gómez-Rodríguez R, Díaz-Pulido B, Gutiérrez-Ortega C, Sánchez-Sánchez B, 

Torres-Lacomba M. Prevalence, disability and associated factors of playing-related 

musculoskeletal pain among musicians: a population-based cross-sectional 

descriptive study. International journal of environmental research and public health. 

2020 Jan;17(11):3991. 

23. Pereira Filho E, da Silva JR. Musculoskeletal disorders and risk factors in string 

musicians. Exacta. 2020;18(1):16-36. 

24. Cruder C, Barbero M, Koufaki P, Soldini E, Gleeson N. Prevalence and associated 

factors of playing-related musculoskeletal disorders among music students in Europe. 

Baseline findings from the Risk of Music Students (RISMUS) longitudinal 

multicentre study. PloS one. 2020 Dec 9;15(12):e0242660. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030439591300064X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030439591300064X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030439591300064X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030439591300064X
https://www.elsevier.com/books/movement-system-impairment-syndromes-of-the-extremities-cervical-and-thoracic-spines/major/978-0-323-05342-6
https://www.elsevier.com/books/movement-system-impairment-syndromes-of-the-extremities-cervical-and-thoracic-spines/major/978-0-323-05342-6
https://www.elsevier.com/books/movement-system-impairment-syndromes-of-the-extremities-cervical-and-thoracic-spines/major/978-0-323-05342-6
https://www.ingentaconnect.com/content/scimed/mppa/2007/00000022/00000003/art00003
https://www.ingentaconnect.com/content/scimed/mppa/2007/00000022/00000003/art00003
https://www.ingentaconnect.com/content/scimed/mppa/2007/00000022/00000003/art00003
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005796716301462
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005796716301462
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005796716301462
https://europepmc.org/article/med/16356400
https://europepmc.org/article/med/16356400
https://europepmc.org/article/med/16356400
https://www.hand.theclinics.com/article/S0749-0712(02)00100-2/fulltext
https://www.hand.theclinics.com/article/S0749-0712(02)00100-2/fulltext
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00420-015-1090-6.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00420-015-1090-6.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00420-015-1090-6.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00420-015-1090-6.pdf
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=.+Quando+o+tocar+d%C3%B3i%3A+um+olhar+ergon%C3%B4mico+sobre+o+fazer+musical.+Per+Musi.+2004+&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=.+Quando+o+tocar+d%C3%B3i%3A+um+olhar+ergon%C3%B4mico+sobre+o+fazer+musical.+Per+Musi.+2004+&btnG=
https://www.revistas.ufg.br/musica/article/download/2474/2427?inline=1
https://www.revistas.ufg.br/musica/article/download/2474/2427?inline=1
https://revistamundodasaude.emnuvens.com.br/mundodasaude/article/view/342
https://revistamundodasaude.emnuvens.com.br/mundodasaude/article/view/342
https://revistamundodasaude.emnuvens.com.br/mundodasaude/article/view/342
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1360859216301103
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1360859216301103
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1360859216301103
https://www.researchgate.net/publication/341934372_Prevalence_Disability_and_Associated_Factors_of_Playing-Related_Musculoskeletal_Pain_among_Musicians_A_Population-Based_Cross-Sectional_Descriptive_Study
https://www.researchgate.net/publication/341934372_Prevalence_Disability_and_Associated_Factors_of_Playing-Related_Musculoskeletal_Pain_among_Musicians_A_Population-Based_Cross-Sectional_Descriptive_Study
https://www.researchgate.net/publication/341934372_Prevalence_Disability_and_Associated_Factors_of_Playing-Related_Musculoskeletal_Pain_among_Musicians_A_Population-Based_Cross-Sectional_Descriptive_Study
https://www.researchgate.net/publication/341934372_Prevalence_Disability_and_Associated_Factors_of_Playing-Related_Musculoskeletal_Pain_among_Musicians_A_Population-Based_Cross-Sectional_Descriptive_Study
https://www.researchgate.net/publication/341934372_Prevalence_Disability_and_Associated_Factors_of_Playing-Related_Musculoskeletal_Pain_among_Musicians_A_Population-Based_Cross-Sectional_Descriptive_Study
https://periodicos.uninove.br/exacta/article/view/8885
https://periodicos.uninove.br/exacta/article/view/8885
https://www.researchgate.net/publication/346920464_Prevalence_and_associated_factors_of_playing-related_musculoskeletal_disorders_among_music_students_in_Europe_Baseline_findings_from_the_Risk_of_Music_Students_RISMUS_longitudinal_multicentre_study
https://www.researchgate.net/publication/346920464_Prevalence_and_associated_factors_of_playing-related_musculoskeletal_disorders_among_music_students_in_Europe_Baseline_findings_from_the_Risk_of_Music_Students_RISMUS_longitudinal_multicentre_study
https://www.researchgate.net/publication/346920464_Prevalence_and_associated_factors_of_playing-related_musculoskeletal_disorders_among_music_students_in_Europe_Baseline_findings_from_the_Risk_of_Music_Students_RISMUS_longitudinal_multicentre_study
https://www.researchgate.net/publication/346920464_Prevalence_and_associated_factors_of_playing-related_musculoskeletal_disorders_among_music_students_in_Europe_Baseline_findings_from_the_Risk_of_Music_Students_RISMUS_longitudinal_multicentre_study


 1401، تابستان 32، شماره 14مطالعات طب ورزشی، دوره                                                                          44

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

25. Matei R, Ginsborg J. Physical activity, sedentary behavior, anxiety, and pain among 

musicians in the United Kingdom. Frontiers in psychology. 2020 Dec 3;11:3354. 

26. Bourne D, Hallaran A, Mackie J. The Lived Experience of Orchestral String 

Musicians with Playing Related Pain. Medical Problems of Performing Artists. 2019 

Dec 1;34(4):198-204. 

27. Calisgan E, Imik U, Talu B, Gogremis M. The correlation of muscle strength, 

flexibility and range of motion with pain in musicians playing string instruments. 

Medicine. 2019;8(4):986-3. 

28. Ioannou CI, Hafer J, Lee A, Altenmuller E. Epidemiology, treatment efficacy, and 

anxiety aspects of music students affected by playing-related pain: a retrospective 

evaluation with follow-up. Medical problems of performing artists. 2018 Mar 

1;33(1):26-38. 

29. Baadjou VA, Verbunt JA, van Eijsden-Besseling MD, De Bie RA, Girard O, Twisk 

JW, Smeets RJ. Preventing musculoskeletal complaints in music students: a 

randomized controlled trial. Occupational Medicine. 2018 Sep 13;68(7):469-77. 

30. Kok LM, Groenewegen KA, Huisstede BM, Nelissen RG, Rietveld AB, Haitjema S. 

The high prevalence of playing-related musculoskeletal disorders (PRMDs) and its 

associated factors in amateur musicians playing in student orchestras: A cross-

sectional study. PloS one. 2018 Feb 14;13(2):e0191772. 

31. Ajidahun AT, Mudzi W, Myezwa H, Wood WA. Musculoskeletal problems among 

string instrumentalists in South Africa. South African Journal of Physiotherapy. 2017 

Feb 23;73(1):1-7. 

32. Gasenzer ER, Klumpp MJ, Pieper D, Neugebauer EA. The prevalence of chronic pain 

in orchestra musicians. GMS German Medical Science. 2017;15. 

33. Sousa CM, Machado JP, Greten HJ, Coimbra D. Playing-related musculoskeletal 

disorders of professional orchestra musicians from the North of Portugal: Comparing 

string and wind musicians. Acta medica portuguesa. 2017 Apr 28;30(4):302-6. 

34. Kochem FB, Silva JG. Prevalence and associated factors of playing-related 

musculoskeletal disorders in Brazilian violin players. Medical problems of 

performing artists. 2017 Mar 1;32(1):27-32. 

35. Berque P, Gray H, McFadyen A. Playing-related musculoskeletal problems among 

professional orchestra musicians in Scotland. Med Probl Perform Artist. 2016;31:78-

86. 

36. Lonsdale K, Boon OK. Playing-related health problems among instrumental music 

students at a university in Malaysia. Medical problems of performing artists. 2016 

Sep 1;31(3):151-9. 

37. Aparicio L, Lã F, Silva AG. Pain and posture of children and adolescents who learn 

the accordion as compared with non-musician students. Medical Problems of 

Performing Artists. 2016 Dec 1;31(4):187-92. 

38. Steinmetz A, Scheffer I, Esmer E, Delank KS, Peroz I. Frequency, severity and 

predictors of playing-related musculoskeletal pain in professional orchestral 

musicians in Germany. Clinical rheumatology. 2015; 1;34(5):965-73. 

https://www.researchgate.net/publication/346677779_Physical_Activity_Sedentary_Behavior_Anxiety_and_Pain_Among_Musicians_in_the_United_Kingdom
https://www.researchgate.net/publication/346677779_Physical_Activity_Sedentary_Behavior_Anxiety_and_Pain_Among_Musicians_in_the_United_Kingdom
https://www.researchgate.net/publication/337751134_The_Lived_Experience_of_Orchestral_String_Musicians_with_Playing_Related_Pain
https://www.researchgate.net/publication/337751134_The_Lived_Experience_of_Orchestral_String_Musicians_with_Playing_Related_Pain
https://www.researchgate.net/publication/337751134_The_Lived_Experience_of_Orchestral_String_Musicians_with_Playing_Related_Pain
https://www.researchgate.net/publication/337961322_The_correlation_of_muscle_strength_flexibility_and_range_of_motion_with_pain_in_musicians_playing_string_instruments
https://www.researchgate.net/publication/337961322_The_correlation_of_muscle_strength_flexibility_and_range_of_motion_with_pain_in_musicians_playing_string_instruments
https://www.researchgate.net/publication/337961322_The_correlation_of_muscle_strength_flexibility_and_range_of_motion_with_pain_in_musicians_playing_string_instruments
https://www.researchgate.net/publication/323505264_Epidemiology_Treatment_Efficacy_and_Anxiety_Aspects_of_Music_Students_Affected_by_Playing-Related_Pain_A_Retrospective_Evaluation_with_Follow-up
https://www.researchgate.net/publication/323505264_Epidemiology_Treatment_Efficacy_and_Anxiety_Aspects_of_Music_Students_Affected_by_Playing-Related_Pain_A_Retrospective_Evaluation_with_Follow-up
https://www.researchgate.net/publication/323505264_Epidemiology_Treatment_Efficacy_and_Anxiety_Aspects_of_Music_Students_Affected_by_Playing-Related_Pain_A_Retrospective_Evaluation_with_Follow-up
https://www.researchgate.net/publication/323505264_Epidemiology_Treatment_Efficacy_and_Anxiety_Aspects_of_Music_Students_Affected_by_Playing-Related_Pain_A_Retrospective_Evaluation_with_Follow-up
https://www.researchgate.net/publication/326838484_Preventing_musculoskeletal_complaints_in_music_students_A_randomized_controlled_trial
https://www.researchgate.net/publication/326838484_Preventing_musculoskeletal_complaints_in_music_students_A_randomized_controlled_trial
https://www.researchgate.net/publication/326838484_Preventing_musculoskeletal_complaints_in_music_students_A_randomized_controlled_trial
https://www.researchgate.net/publication/323197742_The_high_prevalence_of_playing-related_musculoskeletal_disorders_PRMDs_and_its_associated_factors_in_amateur_musicians_playing_in_student_orchestras_A_cross-sectional_study
https://www.researchgate.net/publication/323197742_The_high_prevalence_of_playing-related_musculoskeletal_disorders_PRMDs_and_its_associated_factors_in_amateur_musicians_playing_in_student_orchestras_A_cross-sectional_study
https://www.researchgate.net/publication/323197742_The_high_prevalence_of_playing-related_musculoskeletal_disorders_PRMDs_and_its_associated_factors_in_amateur_musicians_playing_in_student_orchestras_A_cross-sectional_study
https://www.researchgate.net/publication/323197742_The_high_prevalence_of_playing-related_musculoskeletal_disorders_PRMDs_and_its_associated_factors_in_amateur_musicians_playing_in_student_orchestras_A_cross-sectional_study
https://journals.co.za/doi/abs/10.4102/sajp.v73i1.327
https://journals.co.za/doi/abs/10.4102/sajp.v73i1.327
https://journals.co.za/doi/abs/10.4102/sajp.v73i1.327
file:///C:/Users/zahra/Desktop/55.%09Gasenzer%20ER,%20Klumpp%20MJ,%20Pieper%20D,%20Neugebauer%20EA.%20The%20prevalence%20of%20chronic%20pain%20in%20orchestra%20musicians.%20GMS%20German%20Medical%20Science.%202017;15
file:///C:/Users/zahra/Desktop/55.%09Gasenzer%20ER,%20Klumpp%20MJ,%20Pieper%20D,%20Neugebauer%20EA.%20The%20prevalence%20of%20chronic%20pain%20in%20orchestra%20musicians.%20GMS%20German%20Medical%20Science.%202017;15
https://www.researchgate.net/publication/316721199_Playing-Related_Musculoskeletal_Disorders_of_Professional_Orchestra_Musicians_from_the_North_of_Portugal_Comparing_String_and_Wind_Musicians
https://www.researchgate.net/publication/316721199_Playing-Related_Musculoskeletal_Disorders_of_Professional_Orchestra_Musicians_from_the_North_of_Portugal_Comparing_String_and_Wind_Musicians
https://www.researchgate.net/publication/316721199_Playing-Related_Musculoskeletal_Disorders_of_Professional_Orchestra_Musicians_from_the_North_of_Portugal_Comparing_String_and_Wind_Musicians
https://www.ingentaconnect.com/content/scimed/mppa/2017/00000032/00000001/art00005
https://www.ingentaconnect.com/content/scimed/mppa/2017/00000032/00000001/art00005
https://www.ingentaconnect.com/content/scimed/mppa/2017/00000032/00000001/art00005
https://www.researchgate.net/publication/303893403_Playing-Related_Musculoskeletal_Problems_Among_Professional_Orchestra_Musicians_in_Scotland_A_Prevalence_Study_Using_a_Validated_Instrument_The_Musculoskeletal_Pain_Intensity_and_Interference_Question
https://www.researchgate.net/publication/303893403_Playing-Related_Musculoskeletal_Problems_Among_Professional_Orchestra_Musicians_in_Scotland_A_Prevalence_Study_Using_a_Validated_Instrument_The_Musculoskeletal_Pain_Intensity_and_Interference_Question
https://www.researchgate.net/publication/303893403_Playing-Related_Musculoskeletal_Problems_Among_Professional_Orchestra_Musicians_in_Scotland_A_Prevalence_Study_Using_a_Validated_Instrument_The_Musculoskeletal_Pain_Intensity_and_Interference_Question
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27575291/#:~:text=More%20than%20half%20(56.7%25),arms%2C%20neck%2C%20and%20shoulders.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27575291/#:~:text=More%20than%20half%20(56.7%25),arms%2C%20neck%2C%20and%20shoulders.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27575291/#:~:text=More%20than%20half%20(56.7%25),arms%2C%20neck%2C%20and%20shoulders.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27942696/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27942696/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27942696/
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10067-013-2470-5
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10067-013-2470-5
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10067-013-2470-5


45                                                       ...در نوازندگان یاسکلت-یعضالن یهاتیدردها و شکا یبررسنوری: 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

39. Ioannou CI, Altenmuller E. Approaches to and treatment strategies for playing-related 

pain problems among Czech instrumental music students: an epidemiological study. 

Medical problems of performing artists. 2015 Sep 1;30(3):135-42. 

40. Kok LM, Nelissen RG, Huisstede B. Prevalence and consequences of arm, neck, 

and/or shoulder complaints among music academy students: a comparative study. 

Medical problems of performing artists. 2015 Sep 1;30(3):163-8. 

41. Nawrocka A, Mynarski W, Powerska-Didkowska A, Grabara M, Garbaciak W. 

Musculoskeletal pain among Polish music school students. Medical Problems of 

Performing Artists. 2014 Jun 1;29(2):64-9. 

42. Douglas TJ. The prevalence of complaints of arm, neck and/or shoulder in amateur 

musicians (Master's thesis). 

43. Mishra W, De A, Gangopadhyay S, Chandra AM. Playing-related musculoskeletal 

disorders among Indian tabla players. Medical Problems of Performing Artists. 2013 

Jun 1;28(2):107-11. 

44. Ranelli S. Playing-related musculoskeletal problems in children learning instrumental 

music: prevalence and associated potential risk factors (Doctoral dissertation, Curtin 

University). 

45. Ackermann B, Driscoll T, Kenny DT. Musculoskeletal pain and injury in professional 

orchestral musicians in Australia. Medical Problems of Performing Artists. 2012 Dec 

1;27(4):181-7. 

46. Steinmetz A, Möller H, Seidel W, Rigotti T. Playing-related musculoskeletal 

disorders in music students-associated musculoskeletal signs. Eur J Phys Rehabil 

Med. 2012 Dec 1;48(4):625-33. 

47. Guptill C, Zaza C, Paul S. An occupational study of physical playing-related injuries 

in college music students. Medical Problems of Performing Artists. 2000 Jun 

1;15(2):86-90. 

48. Almonacid-Canseco G, Gil-Beltrán I, López-Jorge I, Bolancé-Ruiz I. Trastornos 

músculo-esqueléticos en músicos profesionales: revisión bibliográfica. Medicina y 

Seguridad del trabajo. 2013 Mar;59(230):124-45. 

49. Zaza C, Charles C, Muszynski A. The meaning of playing-related musculoskeletal 

disorders to classical musicians. Social science & medicine. 1998 Dec 1;47(12):2013-

23. 

50. Lee HS, Park HY, Yoon JO, Kim JS, Chun JM, Aminata IW, Cho WJ, Jeon IH. 

Musicians' medicine: musculoskeletal problems in string players. Clinics in 

orthopedic surgery. 2013 Sep 1;5(3):155-60. 

51. Mazzoni CF, Vieira A, Guthier C, Perdigão D, Marçal MA. Avaliação da incidência 

de queixas músculo-esqueléticas em músicos instrumentistas de cordas friccionadas. 

Curitiba: ABERGO. 2006. 

52. Frank A, Mühlen CA. Playing-related musculoskeletal complaints among musicians: 

prevalence and risk factors. Revista Brasileira de Reumatologia. 2007;47:188-96. 

53. Baadjou V, de Bie R, Guptill C, Smeets R. Psychometric properties of the performing 

arts module of the Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand questionnaire. 

Disability and rehabilitation. 2018 Nov 20;40(24):2946-52. 

https://www.researchgate.net/publication/282132297_Approaches_to_and_Treatment_Strategies_for_Playing-Related_Pain_Problems_Among_Czech_Instrumental_Music_Students_An_Epidemiological_Study
https://www.researchgate.net/publication/282132297_Approaches_to_and_Treatment_Strategies_for_Playing-Related_Pain_Problems_Among_Czech_Instrumental_Music_Students_An_Epidemiological_Study
https://www.researchgate.net/publication/282132297_Approaches_to_and_Treatment_Strategies_for_Playing-Related_Pain_Problems_Among_Czech_Instrumental_Music_Students_An_Epidemiological_Study
https://www.ingentaconnect.com/content/scimed/mppa/2015/00000030/00000003/art00006
https://www.ingentaconnect.com/content/scimed/mppa/2015/00000030/00000003/art00006
https://www.ingentaconnect.com/content/scimed/mppa/2015/00000030/00000003/art00006
https://www.researchgate.net/publication/263099842_Musculoskeletal_Pain_Among_Polish_Music_School_Students
https://www.researchgate.net/publication/263099842_Musculoskeletal_Pain_Among_Polish_Music_School_Students
https://www.researchgate.net/publication/263099842_Musculoskeletal_Pain_Among_Polish_Music_School_Students
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=The+prevalence+of+complaints+of+arm%2C+neck+and%2For+shoulder+in+amateur+musicians+&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=The+prevalence+of+complaints+of+arm%2C+neck+and%2For+shoulder+in+amateur+musicians+&btnG=
https://www.researchgate.net/publication/237096834_Playing-Related_Musculoskeletal_Disorders_Among_Indian_Tabla_Players
https://www.researchgate.net/publication/237096834_Playing-Related_Musculoskeletal_Disorders_Among_Indian_Tabla_Players
https://www.researchgate.net/publication/237096834_Playing-Related_Musculoskeletal_Disorders_Among_Indian_Tabla_Players
https://espace.curtin.edu.au/handle/20.500.11937/462
https://espace.curtin.edu.au/handle/20.500.11937/462
https://espace.curtin.edu.au/handle/20.500.11937/462
https://www.researchgate.net/publication/233941573_Musculoskeletal_Pain_and_Injury_in_Professional_Orchestral_Musicians_in_Australia
https://www.researchgate.net/publication/233941573_Musculoskeletal_Pain_and_Injury_in_Professional_Orchestral_Musicians_in_Australia
https://www.researchgate.net/publication/233941573_Musculoskeletal_Pain_and_Injury_in_Professional_Orchestral_Musicians_in_Australia
https://www.researchgate.net/publication/233384554_Playing-related_musculoskeletal_disorders_in_music_students-associated_musculoskeletal_signs
https://www.researchgate.net/publication/233384554_Playing-related_musculoskeletal_disorders_in_music_students-associated_musculoskeletal_signs
https://www.researchgate.net/publication/233384554_Playing-related_musculoskeletal_disorders_in_music_students-associated_musculoskeletal_signs
https://www.researchgate.net/publication/279616817_An_Occupational_Study_of_Physical_Playing-related_Injuries_in_College_Music_Students
https://www.researchgate.net/publication/279616817_An_Occupational_Study_of_Physical_Playing-related_Injuries_in_College_Music_Students
https://www.researchgate.net/publication/279616817_An_Occupational_Study_of_Physical_Playing-related_Injuries_in_College_Music_Students
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0465-546x2013000100009
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0465-546x2013000100009
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0465-546x2013000100009
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953698003074
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953698003074
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953698003074
https://synapse.koreamed.org/articles/1050182
https://synapse.koreamed.org/articles/1050182
https://synapse.koreamed.org/articles/1050182
https://www.academia.edu/19117620/Avalia%C3%A7%C3%A3o_da_Incid%C3%AAncia_de_Queixas_M%C3%BAsculo_Esquel%C3%A9ticas_em_M%C3%BAsicos_Instrumentistas_de_Cordas_Friccionadas
https://www.academia.edu/19117620/Avalia%C3%A7%C3%A3o_da_Incid%C3%AAncia_de_Queixas_M%C3%BAsculo_Esquel%C3%A9ticas_em_M%C3%BAsicos_Instrumentistas_de_Cordas_Friccionadas
https://www.academia.edu/19117620/Avalia%C3%A7%C3%A3o_da_Incid%C3%AAncia_de_Queixas_M%C3%BAsculo_Esquel%C3%A9ticas_em_M%C3%BAsicos_Instrumentistas_de_Cordas_Friccionadas
https://www.scielo.br/j/rbr/a/hFGCSSmtnryzbJytgHxHj3d/abstract/?lang=en&format=html
https://www.scielo.br/j/rbr/a/hFGCSSmtnryzbJytgHxHj3d/abstract/?lang=en&format=html
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638288.2017.1362707
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638288.2017.1362707
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638288.2017.1362707


 1401، تابستان 32، شماره 14مطالعات طب ورزشی، دوره                                                                          46

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

54. García Gómez M. Las enfermedades profesionales de los músicos, el precio de la 

perfección. Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 2018 Mar;21(1):11-7. 

55. Paarup HM, Baelum J, Holm JW, Manniche C, Wedderkopp N. Prevalence and 

consequences of musculoskeletal symptoms in symphony orchestra musicians vary 

by gender: a cross-sectional study. BMC musculoskeletal disorders. 2011 

Dec;12(1):1-4. 

56. Rodríguez-Romero B, Pérez-Valiño C, Ageitos-Alonso B, Pértega-Díaz S. 

Prevalence and associated factors for musculoskeletal pain and disability among 

Spanish music conservatory students. Medical problems of performing artists. 2016 

Dec 1;31(4):193-200. 

57. Schuppert M, Altenmüller E. Occupation-specific illnesses in musicians. 

Versicherungsmedizin. 1999 Dec 1;51(4):173-9. 

58. Steinmetz A, Seidel W, Muche B. Impairment of postural stabilization systems in 

musicians with playing-related musculoskeletal disorders. Journal of manipulative 

and physiological therapeutics. 2010 Oct 1;33(8):603-11. 

59. Monaco E, Vicaro V, Catarinozzi E, Rossi M, Prestigiacomo C. Patologie muscolo-

scheletriche nei musicisti des “Teatro dell’Opera” di Roma. Giorno italiana di 

medicina del lavoro ed ergonomica. 2012;34(2):158-63. 

60. Zosso A. “You cannot perform music without taking care of your body”: A qualitative 

study on musicians’ representation of body and health. Medical problems of 

performing artists. 2012 Sep 1;27(3):129-36. 

61. Zaza C, Charles C, Muszynski A. The meaning of playing-related musculoskeletal 

disorders to classical musicians. Social science & medicine. 1998 Dec 1;47(12):2013-

23. 

62. Lim VK, Altenmüller E, Bradshaw JL. Focal dystonia: current theories. Human 

movement science. 2001 Dec 1;20(6):875-914. 

63. Rosenkranz K, Butler K, Williamon A, Cordivari C, Lees AJ, Rothwell JC. 

Sensorimotor reorganization by proprioceptive training in musician's dystonia and 

writer's cramp. Neurology. 2008 Jan 22;70(4):304-15. 

64. Quarrier NF. Is hypermobility syndrome (HMS) a contributing factor for chronic 

unspecific wrist pain in a musician? If so, how is it evaluated and managed? Work. 

2011 Jan 1;40(3):325-33. 

65. Dommerholt J. Performing arts medicine–instrumentalist musicians, Part II–

examination. Journal of bodywork and movement therapies. 2010 Jan 1;14(1):65-72. 

66. Dommerholt J. Performing arts medicine–Instrumentalist musicians: Part III–Case 

histories. Journal of bodywork and movement therapies. 2010 Apr 1;14(2):127-38. 

67. Dommerholt J. Performing arts medicine–instrumentalist musicians Part I–General 

considerations. Journal of bodywork and movement therapies. 2009 Oct 1;13(4):311-

9. 

68. Storm SA. Assessing the instrumentalist interface: modifications, ergonomics and 

maintenance of play. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics. 2006 Nov 

1;17(4):893-903. 

https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1578-25492018000100011&script=sci_abstract&tlng=en
https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1578-25492018000100011&script=sci_abstract&tlng=en
https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2474-12-223
https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2474-12-223
https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2474-12-223
https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2474-12-223
https://www.ingentaconnect.com/content/scimed/mppa/2016/00000031/00000004/art00002
https://www.ingentaconnect.com/content/scimed/mppa/2016/00000031/00000004/art00002
https://www.ingentaconnect.com/content/scimed/mppa/2016/00000031/00000004/art00002
https://www.ingentaconnect.com/content/scimed/mppa/2016/00000031/00000004/art00002
https://europepmc.org/article/med/10630091
https://europepmc.org/article/med/10630091
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0161475410002046
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0161475410002046
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0161475410002046
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Patologie+muscolo-scheletriche+nei+musicisti+des+%E2%80%9CTeatro+dell%E2%80%99Opera%E2%80%9D+di+Roma.+Giorno+italiana+di+medicina+del+lavoro+ed+ergonomica.+2012&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Patologie+muscolo-scheletriche+nei+musicisti+des+%E2%80%9CTeatro+dell%E2%80%99Opera%E2%80%9D+di+Roma.+Giorno+italiana+di+medicina+del+lavoro+ed+ergonomica.+2012&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Patologie+muscolo-scheletriche+nei+musicisti+des+%E2%80%9CTeatro+dell%E2%80%99Opera%E2%80%9D+di+Roma.+Giorno+italiana+di+medicina+del+lavoro+ed+ergonomica.+2012&btnG=
https://www.ingentaconnect.com/content/scimed/mppa/2012/00000027/00000003/art00003
https://www.ingentaconnect.com/content/scimed/mppa/2012/00000027/00000003/art00003
https://www.ingentaconnect.com/content/scimed/mppa/2012/00000027/00000003/art00003
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953698003074
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953698003074
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953698003074
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167945701000768
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167945701000768
https://n.neurology.org/content/70/4/304.short
https://n.neurology.org/content/70/4/304.short
https://n.neurology.org/content/70/4/304.short
https://content.iospress.com/articles/work/wor01239
https://content.iospress.com/articles/work/wor01239
https://content.iospress.com/articles/work/wor01239
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1360859209000151
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1360859209000151
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1360859209000163
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1360859209000163
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S136085920900014X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S136085920900014X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S136085920900014X
https://www.pmr.theclinics.com/article/S1047-9651(06)00053-2/fulltext
https://www.pmr.theclinics.com/article/S1047-9651(06)00053-2/fulltext
https://www.pmr.theclinics.com/article/S1047-9651(06)00053-2/fulltext


47                                                       ...در نوازندگان یاسکلت-یعضالن یهاتیدردها و شکا یبررسنوری: 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

69. Bruno S, Lorusso A, L’Abbate N. Playing-related disabling musculoskeletal disorders 

in young and adult classical piano students. International archives of occupational and 

environmental health. 2008 Jul;81(7):855-60. 

70. Blum J. Die Hand des Musikers-Musikphysiologische und musikermedizinische 

Aspekte. Handchirurgie· Mikrochirurgie· Plastische Chirurgie. 2000 Sep;32(05):299-

310. 

 

 دهیارجاع

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

زهرا سیدحسین،  نوری  حسینی  حسن،  شکا  ی بررس.  دانشمندی  و    ی هاتیدردها 

  زمستان . مطالعات طب ورزشی.  مندنظام  یدر نوازندگان: مقالة مرور  ی اسکلت-یعضالن

 SMJ.2022.12027.1557/10.22089. شناسة دیجیتال: 17-48(، 34)14؛ 1401

Noori Z, Daneshmandi H, Hosseini S. H. The Study of Musculoskeletal 

Pains and Complaints in Musicians: A Systematic Review.  

Sport Medicine Studies.  Winter 2023; 14 (34): 17-48. (Persian).   

Doi: 10.22089/SMJ.2022.12027.1557 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00420-007-0279-8
https://link.springer.com/article/10.1007/s00420-007-0279-8
https://link.springer.com/article/10.1007/s00420-007-0279-8
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-2000-10940
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-2000-10940
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-2000-10940

