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مقایسه درد گردن دانشجویان دختر و پسر در حالتهای مختلف عادت مطالعه

رضا رجبی ،1محمد کریمیزاده اردکانی ،2هومن مینونژاد ،3محسن نادری بنی ،4احسان آبشناس

5

 .1استاد گروه بهداشت و طب ورزشی ، ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2استادیار گروه بهداشت و طب ورزشی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .3دانشیار گروه بهداشت و طب ورزشی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 4و  .5دانشجوی کارشناسیارشد آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران،
ایران

دریافت  14اردیبهشت 1398؛ پذیرش  18آبان 1398

واژگان کلیدی
درد گردن

عادات مطالعه

مشکالت اسکلتی -عضالنی

چکیده
زمینه و هدف :امروزه دانشجویان برای ساعتهای طوالنی در یک حالت ایستا به مطالعه میپردازندد.
این حاالت به دلیل تکرار زیاد روی انحنای ستون فقرات و وضعیت سر و گردن تأثیر میگذارد .هدف
از پژوهش حاضر مقایسهی میزان درد گردن در حالتهای مختلف عادت مطالعه در دانشجویان دختر
و پسر است.
روش بررسی :پژوهش حاضر از نوع توصیفی میباشد .در این تحقیق تعداد 1017دانشجو ( 511دختر
و  506پسر) از  5دانشگاه سطح تهران (بهصورت هدفمند) که دارای رشدتههای تحصدیلی و مقداط
تحصیلی مشابه بودند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند .به منظور کمیکردن میزان شددت درد در
افراد مبتال به گردن درد ،از مقیاس بصری درد  VASاستفاده شد .برای مقایسدهی یافتدهها از روش
آماری تحلیل واریانس یک طرفه و آماره ناپارامتریک فی کرامر و ضریب تعیین استفاده شد.
یافتهها :یافتههای تحقیق بهطور کلی تأیید کرد عادات مختلف مطالعه بر درد گدردن در دانشدجویان
دختر و پسر تأثیر دارد (برای دختران  p=0/003و بدرای پسدران  .)p=0/001بیشدترین شداخ درد
گردن دانشجویان دختر مربوط به حالت  11و کمترین حالت  6و بدرای دانشدجویان پسدر بیشدترین
شاخ درد مربوط به حالت  11و  8و کمترین حالت  6بود.
نتیجهگیری :عادات غلط ،مانند وضعیتهای نامناسب مطالعه ،در طوالنی مدت میتوانند باعد بدروز
الگوهای ضعیف اسکلتی -عضالنی شده و در نهایت به دردهایی مثل درد گردن (یکدی از شدای ترین
دردهای اسکلتی -عضالنی) ختم شوند.

* اطالعات نویسنده مسئول .تلفن09121772997 :
 پست الکترونیکیrrajabi@ut.ac.ir :
شناسه دیجیتال (10.22084/RSR.2019.18998.1452 :)DOI
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مقدمه
دردهای مزمن با علت ناشناخته معموالً به عندوان دردهدایی
تعریف میشوند که حداقل هفتهای یکبار در طول سده مداه
بدون شناسایی بیماری یا آسیب خاصی ایجاد شوند .از میان
ایددن دردهددا ،دردهددای اسددکلتی-عضددالنی بددا شددیوع 3/57
درصدی در یک یا قسمتهای مختلدف بددن افدراد کده 52
درصد از آنها را دختدران تشدکیل میدهندد دارای بداالترین
شیوع میباشند و در دردهای عضالنی -اسکلتی ،درد گدردن
و شانه بیشترین شیوع را دارندد (آکتدور  1و بویوکاوسدی،2
( )2019هددوفتن 3و همکدداران .)2011 ،میددانگین شددیوع
عمومی درد گردن برابر با  55/8گزارش شدده اسدت کده در
زنان بیش از مردان میباشد؛ با این حال بین جنسیت ،سدن
و ترکیب بدنی با میزان شدت درد گردن رابطهی معنداداری
مشاهده نشد (شدریعت و همکداران .)2018 ،درد گدردن در
کشددورهای توسددعهیافتدده بهصددورت میددانگین  26/3و در
کشورهای کمتر توسعهیافته  17/5درصد شدیوع دارد و ایدن
شیوع در مناطق شدهری بداالتر از منداطق روسدتایی اسدت.
همچنین میزان شیوع درد گردن و میزان زاویهی سر به جلو
در جوام مختلدف متفداوت گدزارش شدده اسدت (هدوی 4و
همکاران.)2010 ،
در اجتماعددات صددنعتی ،جددایی کدده تجهیددزات و وسددایل
الکتریکی برای اهداف ارتباطی ساخته شدده و بدهکار گرفتده
میشوند ،دانشجویان برای ساعتهای طوالنی در یک حالدت
ایستا به فعالیت میپردازند .در این فعالیتها ،وضعیت بددنی
نامناسب و حرکات تکراری بسدیار معمدول هسدتند .یکدی از
علددل بددروز ناهنجاریهددای جسددمانی وضددعیتی ،عددادات و
الگوهای غلط حرکتی ،نشستن و ایسدتادن اسدت (کدارتر 5و
بانیستر .)1994 ،6در این راستا یکی از قشرهای مهم جامعده
را دانشجویان تشکیل میدهند .بدهطور معمدول دانشدجویان
نسبت به سایر اقشار جامعه بیشتر مطالعه مدیکنندد؛ بددین
منظور هر کدام با توجه به عادات ،الگوی نشستن مخصدو
به خود جهت مطالعه طوالنیمدت را اتخاذ میکنند .فدرد در
الگوی خدا نشسدتن خدود در مقایسده بدا سدایر الگوهدای
نشستن احساس راحتی بیشدتری مدیکندد و همدواره مایدل
1. Aktürk
2. Büyükavcı
3. Hoftun
4. Hoy
5. Carter
6. Banister

است تا به هنگام درس خواندن یک حالت مخصو به خود
را اتخاذ کند .بهعنوان مثال برخی افراد بده مطالعدهی پشدت
میز عادت دارند و با این شدیوه احسداس راحتدی مدیکنندد.
برخی دوست دارند به پهلو به بدالش تکیده دهندد و مسدائل
ریاضی ،فیزیک و شیمی را حل کنند .بدین منظور بدا توجده
به اینکه اتخاذ یک حالت خا برای طدوالنی مددت باعد
برخی تغییدرات در راسدتای سدتون فقدرات مدیشدود؛ اکثدر
فعالیتهددای تحصددیلی بددا یددک وضددعیت نشسددته شددناخته
میشوند که در این حالت سر و تنه دانشجویان به طرف جلو
خم شدهاند و شانهها خم و دور شددهاندد؛ در ایدن وضدعیت،
درصد باالیی از مشدکالت اسدکلتی– عضدالنی رخ میدهندد
(کارتر و بانیستر .)1994 ،مناطقی از بددن کده اغلدب د دار
این مشکالت میشوند شامل پشدت ،گدردن ،شدانه و دسدت
هستند (اولیور و میدل دیچ .)1991 ،وضعیت خدم شدده بده
جلو (در نشستن غلط) و یا حفظ یدک وضدعیت بددنی غلدط
(در هنگام ایستادن) ،در طول روز یک پدیده معمولی اسدت.
بنابراین نشستن و ایستادن بهطور غلط بدلیل تکرار زیداد در
روز روی انحنای ستون فقرات تأثیر میگذارد .اعتقاد بر ایدن
است که در بیشتر موارد مشکالت اسکلتی از مدرسه ،محدل
کار یا محیط ورزش منشأ میگیرندد (بونسدترا 7و همکداران،
.)2008
در مطالعدات مختلددف نشددان داده شدده اسددت کدده بددین
نحوهی نشستن ،ایستادن و پوسچرهای مختلف در طول روز
و وضددعیت کینمدداتیکی و درد گددردن رابطدده وجددود دارد
(کانیرو 8و همکاران2010 ،؛ یو 9و همکاران2002 ،؛ فدال10
و همکاران2007 ،؛ رجبدی و همکداران )2015 ،و از طرفدی
گردن درد نیز نحدوهی نشسدتن و طدرز قرارگیدری گدردن و
شانههای افراد را تحت تأثیر قرار میدهد (رجبی و همکاران،
.)2015
با توجه به موارد ذکر شده اینگونه برآورد مدیشدود کده
شیوع روز افزون درد گردن در عموم مردم باید مدورد توجده
قرار گیرد و به نظر میرسد از میان اقشدار مختلدف جامعده،
دانشجویان به دلیل قرار گرفتن در پوسدچرهای نادرسدت در
طول انجام مطالعات خود از اقشاری هسدتند کده بیشدتر در
معرض مشکالت ناشی از ناهنجاری سر به جلو و درد گدردن
7. Boonstra
8. Caneiro
9. Chiu
10. Falla
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صورت رضایتِ نمونههای انتخاب شده صورت گرفتده اسدت.
دانشگاههای مورد ارزیابی شدامل :دانشدگاه تهدران ،دانشدگاه
عالمه طباطبائی ،دانشدگاه علدم و صدنعت ،دانشدگاه شدهید
بهشتی و دانشدگاه خدوارزمی بودندد .دانشدگاههدا بهگوندهای
انتخدداب شدددند کدده دارای رشددتههددای تحصددیلی مختلددف و
همچنین مقاط مختلف تحصیلی باشند.
میانگین سن نمونههای زن  23/74±3/91و نموندههدای
مدددرد  ،23/82±3/57میدددانگین قدددد نموندددههدددای زن
 162/7±42/14و نمونههای مرد  174/70±7/97و میانگین
جددرم نمونددههددای زن  57/33±8/87و نمونددههددای مددرد
 69/19±12/18بود .ویژگیهای تحصیلی ایدن نموندههدا در
جدول شماره  1آورده شده است.

قرار دارند .بنابراین هدف پژوهش حاضدر بررسدی و مقایسده
درد گردن دانشجویان دختر و پسر در حالدتهدای مختلدف
عادت مطالعه بود .به این ترتیب فرضیهی پژوهش ایدنگونده
بیان میشود که بین درد گردن دانشجویان دختدر و پسدر و
عادات مطالعه آنها رابطه وجود دارد.
مواد و روشها
تحقیق حاضدر بدا روش توصدیفی و میددانی (از ندوع علدی-
مقایسهای) به روش تک مرحلهای میباشد .در ایدن تحقیدق
تعداد  1017دانشجو از  5دانشگاه سدطح تهدران (بهصدورت
هدفمند) که دارای رشتههای تحصدیلی و مقداط تحصدیلی
مشابه بودند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند؛ البتده بایدد
توجه داشت که انتخاب گروهای آموزشی بهصورت هدفمندد
ولی انتخاب نموندههدا از بدین آنهدا بهصدورت تصدادفی و در

جدول  :1ویژگیهای فردی مربوط به رشتههای تحصیلی و مقطع تحصیلی در نمونههای تحقیق
جنسیت
زن
مرد

کارشناسی
193
176

مقط
ارشد

دکتری

علوم انسانی

169
178

149
152

124
130

برای کمی کردن میدزان شددت درد در افدراد مبدتال بده
گردن درد ،از مقیداس VAS 1اسدتفاده شدد .ایدن ابدزار کده
نشاندهنده حس درد افراد میباشد ،در یک راستا از صفر تا
 10قرار داشت که در پرسشنامه تعبیه شده بود .یک انتهای
آن صددفر یعنددی بدددون درد و انتهددای دیگددر آن  10یعنددی
شدیدترین درد ممکن در نظر گرفته شد (شکل .)1نمونههدا
با کشیدن دایره دور اعداد بین صفر تا  10حس درد خدود را
گزارش میکردند .پایایی این روش در اندازهگیدری درد بداال
گزارش شده است .در تحقیق پدولی 2و همکدارانش ()2001
پایایی این وسیله در اندازهگیدری دردهدای حداد بسدیار بداال
گزارش شده است ( .)ICC=0/097در تحقیدق دیگدری بدون
اسدددترا 3و همکددداران ( )2008پایدددایی ایدددن روش را در
اندازهگیری دردهای مزمن مورد مطالعه قرار دادندد و میدزان
آن را  0/76تا 0/84گزارش کردندد و دیگدر محققدان نیدز از

1.Visual analogue scale
2. Polly
3. Boonstra

رشته تحصیلی
فنی
علوم پایه
127
125

134
131

پزشکی
126
120

کل
511
506

جمله بیریویک 4و همکاران ( )2008به استفاده از آن تأکیدد
داشتهاند.
در انتهددا بددرای اندددازهگیددری سددطح فعالیددت بدددنی و
ویژگیهای مورد مطالعه آزمودنیها در تحقیق حاضر از فدرم
جم آوری اطالعات فردی مخصو که صدرفاً بدرای همدین
تحقیق تهیه شده بود استفاده شده است .فرم استفاده شدده
دارای  2بخش بود.
بخش اول :شامل اطالعات فدردی آزمدودنیهدا از قبیدل:
سن ،قد ،جرم ،مقط تحصیلی و رشته تحصیلی بود.
بخش دوم :شامل اطالعاتی در مورد شیوهی مطالعه بدود
که با استفاده از تصاویر مربوطه در هر قسمت ،شدیوه غالدب
مطالعه مشخ شده و عالوه بر شناسایی وضعیت مربوطده،
میزان آن نیز با درصد بیان شد (پیوست شماره .)1
بخش سوم :این بخش مربوط به جم آوری اطالعدات در
خصو میزان درد و همچنین منطقه دردنا بدود .میدزان
درد با استفاده از مقیاس درد که از عددد صدفر تدا عددد 10
4. Breivik
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براساس حالت بدون درد برابر با عددد صدفر و درد غیرقابدل
تحمل برابر با  10در نظر گرفته شد که آزمودنیها براسداس
میزان کمیت درد موجود در نواحی مربوطده ،مقیداس مدورد
نظر را از روی نمودار مشخ مینمودند (پیوست شماره .)2
روش آماری
تجزیه و تحلیل دادههدا بدا اسدتفاده از روش آمداری تحلیدل
واریانس یکطرفه و آماره ناپارمتریدک فدی کرامدر و ضدریب

تعیین انجام شد .الزم به ذکدر میباشدد کده کلیده تجزیده و
تحلیلها توسط نرم افزار  SPSSورژن  22انجام شد.
یافتهها
نمودار شماره  1نشان میدهد که بیشترین میدزان شداخ
درد گردن دانشجویان دختر مربوط به حالدت مطالعده  11و
کمترین میزان حالت  6میباشد.

نمودار  :2میانگین شاخص درد گردن دانشجویان دختر در عادات مختلف مطالعه

با توجه به نتیجه آزمدون لدون ( F=1/301و )P=0/221
تجانس بدین واریدانس وجدود داشدت؛ لدذا تجزیده و تحلیدل
دادهها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس یکطرفده و

آماره ناپارمتریک فی کرامر و ضریب تعیین انجام شد .نتدای
نشان داد که بدین درد گدردن دانشدجویان دختدر و عدادات
مطالعه آنها تفاوت معنیداری وجود دارد (جدول .)2

جدول  :2نتایج آزمون درد گردن دانشجویان دختر و عادات مطالعه توسط تحلیل واریانس یکطرفه و
آماره ناپارمتریک فی کرامر و ضریب تعیین
مجموع مجذورات

Df

میانگین
مجذورات

بین گروهی

152/729

12

12/727

درون گروهی

2179/113

438

کل

2331/841

450

4/975

بددا توجدده بددا اطالعددات بهدسددت آمددده وجددود تفدداوت
معندیداری بدین ایدن دو متغیددر تأییدد میشدود؛ همچنددین
ضریب تأثیر بین این دو متغیر ( )0/065بوده و جهت رابطده
بهصددورت مسددتقیم اسددت p=0/003 .بیددانگر وجددود رابطدده

f

2/558

سطح معناداری

0/003

R2

0/065

آماره phi

0/587

معنیدار بین این دو متغیر اسدت؛ بندابراین عدادات مختلدف
مطالعه بر درد گردن در دانشجویان دختر تأثیر دارد.
نمودار  2نشان میدهد که بیشترین میزان شداخ درد
گردن دانشجویان پسر مربوط به حالت مطالعه  11و  8بدوده
و همچنین کمترین میزان در حالت  6میباشد.
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نمودار  :3میانگین شاخص درد گردن دانشجویان پسر در عادات مختلف مطالعه

با توجه به نتیجه آزمدون لدون ( F=1/650و )P=0/082
تجانس بدین واریدانس وجدود داشدت .لدذا تجزیده و تحلیدل
دادهها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه و
آماره ناپارمتریک فی کرامر و ضریب تعیدین انجدام شدد و از

این رو میتوان بیان داشت که بدین درد گدردن دانشدجویان
پسر و عدادات مطالعده آنهدا تفداوت معندیداری وجدود دارد
(جدول .)3

جدول  :3نتایج آزمون درد گردن دانشجویان پسر و عادات مطالعه توسط تحلیل واریانس یک طرفه و
آماره ناپارمتریک فی کرامر و ضریب تعیین
مجموع مجذورات

Df

میانگین مجذورات

f

سطح معناداری

R2

آماره phi

بین گروهی

146/878

11

13/353

3/051

0/001

0/070

0/527

درون گروهی

1847/809

445

4/377

کل

2094/687

456

بددا توجدده بددا اطالعددات بهدسددت آمددده ،وجددود رابطدده
معنیداری بین این دو متغیر تأیید میشود که ضریب تدأثیر
بین ایدن دو متغیدر ( )0/07بدوده و جهدت رابطده بهصدورت
مستقیم است p=0/001 .بیانگر وجود رابطده معندیدار بدین

این دو متغیر است .بنابراین عادات مختلف مطالعه بدر درد
گردن در دانشجویان پسر تأثیر دارد.
بحث و نتیجهگیری
آزمون فرضیه نشان داد که بین درد گردن دانشجویان دختر
و پسر و عادات مطالعده آنهدا رابطده معنداداری وجدود دارد؛
همچنین نتای نشان داد که بیشدترین میدزان شداخ درد
گدردن دانشدجویان دختدر مربددوط بده حالدت مطالعدده  11و
کمترین میزان حالت  6میباشد و بیشترین میدزان شداخ
درد گردن دانشجویان پسر مربوط به حالت مطالعه  11و ،8
همچنین کمترین میزان حالت  6میباشد.

درد گددردن بددا نددرخ شددیوع سدداالنه بددیش از  30درصددد،
هارمین دلیل اصلی ناتوانی است (کدوهن .)2015 ،1تقریبداً
نیمی از افراد ،درد گدردن جددی را در طدول زنددگی خدود
تجربه میکنند (فجر 2و کیویک 3و هدارتویگسدن.)2006 ،4
این درد معموالً همزمان با ناتوانیهایی مثدل کمدر درد ،سدر
درد ،افسردگی و دردهای مفصلی میشود (کدوهن.)2015 ،
مهمترین عوامل خطرزای ابتال به گردن درد شدامل ضدربه و
آسیبهدای خدا ورزشدی اسدت؛ بدا ایدن حدال در برخدی
مطالعات موقعیتهای خا مثل کارمندان اداری و کداربران
کامپیوتر و کارگران بهعنوان در معرض خطرترین افراد بدرای
ابتال به درد گردن معرفی شدهاند.
با توجه به حالتهای قرارگیدری سدر نسدبت بده سدتون
مهرههای گردنی در دو حالت  11و  ،8قابدل مشداهده اسدت
1. Cohen
2. Fejer
3. Kyvik
4. Hartvigsen
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که وزن سر در این دو حالت گشتاور بیشتری را بدر مفاصدل
این ناحیه وارد میآورد و در نتیجه نیاز به فعالیدت عضدالنی
در این حاالت بیشتر بوده و سدبب خسدتگی و درد زودتدر و
بیشتری خواهد بود .در حالدت  6فاصدله مرکدز ثقدل سدر از
ستون مهرهها کمتر از سایر حاالت بود .همچندین در حالدت
 12به دلیل آنکه تنهی افراد به پای آنها تکیه دارد ،مقدداری
از نیرو و گشتاور وارده بدر مفاصدل سدتون مهدرههدا کاسدته
میشود و همین امر باع تسهیل در ایجاد ثبدات در ناحیده
گردن میشود و نیاز بده فعالیدت عضدالنی را کداهش داده و
خستگی و درد را به تعویق میاندازد.
نتای حاصل از این مطالعه بدا بیشدتر مطالعدات گذشدته
همسو بوده و طرز نشسدتن و مطالعدهکدردن بدا گدردن درد
رابطه داشته است .بلو ی و همکداران ( )2012در تحقیقدی
به بررسی رابطه ی بین  4شکل رای عادات نشسدتن بدرای
مطالعدده کددردن طددوالنی مدددت داوطلبددان کنکددور و بددروز
ناهنجاریهای وضعیتی ستون فقرات پرداختندد .نموندههای
این تحقیق را  120نفر از دانشآموزان داوطلب کنکدور -88
 87شهر بهنمیر تشکیل میدادند که در گروههای هارگانه:
 -1عادات مطالعه بهصدورت نشسدتن یکطرفده و تکیده بده
بالش ( 30نفر) -2 ،عادت مطالعده بهصدورت دمدر درازکدش
( 30نفر) -3 ،عادات مطالعه به صورت نشستن کف زمدین و
خم شدن روی کتاب ( 30نفر) -4 ،عادات مطالعه در پشدت
میز ( 30نفر) قرار گرفتند .نتای تحقیق آنان نشدان داد کده
بین عادات نشستن برای مطالعه پشت میز و عارضه کایفوز و
سددر جلددو آمددده رابطدده معنددیداری وجددود دارد (.)p<0/05
همچنین یافتههدا در مدورد عدادات نشسدتن بدرای مطالعده
بهصورت نشستن یکطرفه و تکیه بده بدالش نشدان داد کده
بین این مدل عادات نشستن و عارضه اسکولیوز و ک گردنی
و شانه نابرابر رابطه معنیداری وجود دارد ( .)p<0/05عدالوه
بر آن یافتهها نشان داد بین عادات نشستن برای مطالعده بدر
روی زمین و خمشدن بر روی کتاب با عارضه کدایفوز رابطده
معنیداری وجود دارد ( ،)p<0/05ولی بین این ندوع عدادات
نشستن برای مطالعه با لوردوز گدردن و لدوردوز کمدر رابطده
معنیداری وجود ندارد .یافتهها نشدان داد کده بدین عدادات
مطالعدده بهصددورت درازکددش دمددر و لددوردوز کمددر رابطدده
معنیداری وجود دارد ( .)p<0/05در پایان محققدین نتیجده
گرفتند که عادات مختلف نشستن در دانشآموزان و بدهویژه
داوطلبان کنکور که ساعات زیدادی را صدرف نشسدتن بدرای

مطالعه مینمایند ،میتواند باع بروز برخی ناهنجداریهدای
ستون فقدرات شدود .بریددجر 1و همکداران ( )1989نیدز در
بررسی اثرات نشستن یکطرفه ،صاف و حالت خم شدن بده
جلو دریافتند که حالت نشستن و تمایل به خم شدن به جلو
در پشت میز مطالعه موجب تشدید انحنای سدتون مهدرههدا
میشود .آنهدا دریافتندد کده آنداتومی نشسدتن و ارگوندومی
صندلی میتواند در بروز ناهنجاریهای ستون فقدرات نقدش
بسیار مهمی داشته باشد .در سال  2009هایس 2و همکاران
بدده بررسددی شددیوع ناتواندداییهددای اسددکلتی -عضددالنی در
دانشجویان بهداشدت دنددان اسدترالیایی پرداختندد .در ایدن
مطالعه بیشترین ناتوانایی گزارش شده بدا شدیوع  64درصدد
مربوط به ناحیهی گردن بود .در این میان دانشدجویانی کده
در هفته  20-16ساعت روی میز مطالعه میکردند ،بیشتر از
سددایرین درد گددردن را تجربدده کردنددد (هددایس و اسددمیت و
کوکرل .)2009 ،با این وجود نتای تحقیق یدو و همکداران
( )2002با این موضوع همسو نبود و از علل آن میتدوان بده
این اشداره کدرد کده در ایدن مطالعده میدزان درد گدردن بدا
اسددتفاده از پرسشددنامه و توسددط خددود آزمددودنی بدده دسددت
میآمد و همچنین در این تحقیق افدراد تنهدا یدک وضدعیت
غالب را بهعنوان وضدعیت مطالعده یدا اسدتفاده از کدامپیوتر
انتخاب نکرده بودند .در مطالعه یو و همکداران هدیچگونده
رابطه معناداری بین عدادات مطالعده و درد گدردن مشداهده
نشد.
با توجه به اینکه اتخاذ یک حالت خدا بدرای طدوالنی
مدت باع برخی تغییرات در راستای ستون فقرات میشود؛
در بسیاری از کشورها ،جلوگیری از بیماریهدای اسدکلتی–
عضددالنی بددهعنوان یددک اولویددت در نظددر گرفتدده مددیشددود
(بیریویک و همکاران2008 ،؛ وستگارد 3و جانسن )1992 ،و
همانطور که در بخشهای قبلی عندوان شدد یکدی از علدل
بروز ناهنجاریهای جسدمانی وضدعیتی ،عدادات و الگوهدای
غلددط حرکتددی ،نشسددتن و ایسددتادن اسددت .دانشددجویان از
گروههایی هستند که در هنگام مطالعه یک وضدعیت خدا
نشستن یا خوابیدن را برای مددت طدوالنی حفدظ میکنندد.
فددرد در الگددوی خددا نشسددتن خددود در مقایسدده بددا سددایر
الگوهای نشستن احساس راحتی بیشتری میکند و همدواره
مایل است تا به هنگام درسخواندن یک حالت مخصو بده
1. Bridger
2. Hayes
3. Westgaard
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خود را اتخاذ کند؛ بهعنوان مثال برخی افدراد بده مطالعدهی
پشت میدز عدادت دارندد و بدا ایدن شدیوه احسداس راحتدی
میکنند .در این مطالعه سعی شد شای تدرین وضدعیتهدای
مطالعهی مشاهده شده در بین دانشدجویان در پرسدشنامده
گنجانده شود.
تثبیت عادات بدنی خوب یدا بدد ،نیداز بده سدازگاری در
مسیر سیستم عصبی -عضالنی و حرکتی دارد .سدازگاری بدا
عادات بدنی خوب یا بد ،جهت تثبیت در مسیرهای عصدبی-
عضالنی و حرکتی به زمان زیادی نیاز دارد .نکته قابل توجده
در خصو نکته ذکر شده در باال این است کده همدانگونده
که یک وضعیت بدنی ناهنجار ممکن اسدت در مددت زمدان
طوالنی و در اثر سدازگاری در مسدیر سیسدتمهای عصدبی-
عضالنی و حرکتی اتفاق افتدد ،اصدالی یدک وضدعیت بددنی
نامناسب از طریق حفظ وضدعیتهای مناسدب یدا از طریدق
حرکات و تمرینات اصالحی نیز بده زمدان زیدادی نیداز دارد.
حفظ مستمر یک وضعیت بدنی غلدط بدا اخدتالل در حالدت
بدن که تغییراتی در بافت نرم بخصو اطراف ستون فقرات
ایجاد میکند در ارتباط است و این مسئله منجر به افدزایش
استرس و فشار بدر روی ایدن سداختارها میگدردد .بندابراین
حفظ یک وضعیت بدنی غلط برای مدت طدوالنی کده باعد
تکرار فشارهای کو ک به مرور زمدان میشدود و یدا اعمدال
فشار زیاد در دوره زمدانی کوتداه ،هدر دو موجدب نقصدان در
وضعیت بدنی و ایجاد دردهای اسکلتی عضالنی میشود.
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بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اگدر افدراد بدا وضدعیت
بدنی مناسب سازگار شوند ،عادات صدحیح در آندان تثبیدت
میشود و بالعکس ،عادات غلط در طوالنی مددت منجدر بده
الگوهای بدنی ضعیف میگردد که رای ترین مشکل اسدکلتی
در میان مردم است .وضعیت خم شده به جلدو (در نشسدتن
غلددط) و یددا حفددظ یددک وضددعیت بدددنی غلددط (در هنگددام
ایستادن) ،در طول روز یک پدیده معمدولی اسدت .بندابراین
نشستن و ایستادن بهطور غلط به دلیدل تکدرار زیداد در روز
روی انحنای ستون فقرات تدأثیر میگدذارد .اعتقداد بدر ایدن
است که در بیشتر موارد مشکالت اسکلتی از مدرسه ،محدل
کار یا محیط ورزش منشدأ میگیرندد (بونسدترا و همکداران،
 .)2008بددا توجدده بدده نتددای حاصددل از ایددن مطالعدده تصددور
میشود ،برای دانشجویان دختر حالتهدای  12و  3و بدرای
دانشجویان پسر حالتهای  12و  ،6با توجه بده گدزارش درد
کمتر ،حالتهای مناسبتری باشند .در حالیکه حالدتهدای
 11و  8برای دانشدجویان دختدر و پسدر بده دلیدل گدزارش
بیشترین میدزان درد ،بدهعنوان حالتهدای نامناسدب تلقدی
میشوند.
تقدیر و تشکر
با تشکر از آزمودنیهایی که ما را در انجام این مطالعه یداری
رساندند .همچنین این مقاله حاصل طری پژوهشی از سدوی
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشدور (بده شدماره
 )90008081میباشد.
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