زﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان در ﻣﻌﺮض ﻋﻮارض اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ﮔﺠﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﻣﺤﻘﻘﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻮارﺿﯽ ﻧﻈﯿﺮ درد ﮔﺮدن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﺒﻠﺖ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ.
ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺗﺒﻠﺖ و ﻧﻮت ﺑﻮک ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای را در
ﻣﻮرد ﻋﻮارض ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .اﺧﯿﺮا ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی »ﻧﻮادا« و
»ﻻس وﮔﺎس« ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻧﺐ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را روی  ۴۱۰ﻧﻔﺮ ) ۱۳۵ﻣﺮد و  ۲۷۵زن( ﺻﻮرت داده اﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻮاﻻﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺎدت ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﺖ و ﺳﺎﺑﻘﻪ درد و ﻋﺎرﺿﻪ در ﮔﺮدن ﯾﺎ
ﺷﺎﻧﻪ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻗﻮز ﮐﺮدن ،ﺧﻢ ﺷﺪن ﯾﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در
وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮔﺮدن -ﺗﺒﻠﺖ« از
ﺷﻮد.
ﻣﯽ
ﯾﺎد
آن

ﺑﺮرﺳﯽ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﮐﯽ از ﺷﯿﻮع ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺸﮑﯽ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ و درد در ﮔﺮدن ،ﺑﺎﻻی

ﺷﺎﻧﻪ ،دﺳﺖ ،ﺑﺎزو و ﺳﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس درد ﮔﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ۵۵ .درﺻﺪ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ
ﻋﻼﺋﻢ را ﻣﺘﻮﺳﻂ ۱۰ ،درﺻﺪ ﺷﺪﯾﺪ و  ۱۵درﺻﺪ آﻧﻘﺪر ﺷﺪﯾﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ روی ﺧﻮاﺑﺸﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ  ۷۰درﺻﺪ از زﻧﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ اﺳﮑﻠﺘﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﺑﺮای ﻣﺮدان زﯾﺮ  ۳۰درﺻﺪ اﺳﺖ .ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻋﻮارض در
زﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻋﻀﻼﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ و ﻗﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﻮدن ﺑﺎزوﻫﺎ و ﻋﺮض ﺷﺎﻧﻪ زﻧﺎن اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮار ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﯿﻦ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
»ﺳﺰو ﭘﯿﻨﮓ ﻟﯽ« ،ﻣﺤﻘﻖ ارﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان در
اﯾﺠﺎد درد ﮔﺮدن  ،ﺣﺘﯽ از ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
وی ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﻋﻮارض ﻣﺬﮐﻮر ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺠﺖ ﺑﻪ
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺗﮑﯿﻪ داده و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺮار دادن ﺗﺒﻠﺖ روی ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ،از اﺳﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ وی ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻀﻼت ﺷﺎﻧﻪ و ﮔﺮدن ﻣﺪ

ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

