دردﻫﺎی ﮔﺮدﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
در زﻧﺎن ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۸
زﻧﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﺘﻬﺎ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دردﻫﺎی ﮔﺮدﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺎزه ،زﻧﺎن در ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻋﺎدت دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻮرت و ﭼﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺷﺎن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎدت
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮدان اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺗﺮ از زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮدن ﻫﺎی ﮐﺸﯿﺪه ﺗﺮی

دارﻧﺪ ،در ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮدﮔﺎه ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﻦ ﺧﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﮔﺮدﻧﯽ ﺷﺎن را ﺧﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  X-raysﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﻌﻦ ﻋﻠﻞ اﺑﺘﻼی ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن ﺑﻪ دردﻫﺎی ﻓﮏ و ﮔﺮدن ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﻮدﻣﻨﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.

ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﺮدان ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺳﺮ ﺧﻮد را از ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺧﻢ ﮐﻨﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ﺳﺮﺷﺎن راﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ
ﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدن ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﮐﻠﯿﺮ ﺗﺮﻫﻮن ﻣﻮﻟﻒ ارﺷﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺮدم
ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آرﮐﺎﻧﺰاس در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ:

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺻﺮف ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﺮ ﺧﻮد و
ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ زﻧﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪن ﺧﻮد آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻌﯽ

ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺪن ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.

دﮐﺘﺮ ﺗﺮﻫﻮن در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ:

ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﻮع ﺧﻢ ﮐﺮدن ﺳﺮ در زﻧﺎن ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز درد در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺮدن و ﻓﮏ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎﯾﺮوﭘﺮاﮐﺘﯿﮏ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮدم ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﭼﺎر دردﻫﺎی ﮐﻤﺮ و ﮔﺮدن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﭼﻄﻮر ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ و ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﻣﺤﻘﻘﺎن
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از  ۱۰زن و  ۱۲ﻣﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺗﻮ اﯾﮑﺲ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﻧﻬﺎ را در ﭘﻨﺞ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﻓﺮاد وﻗﺘﯽ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺧﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در ۴۶
ﻧﻘﻄﻪ از ﺻﻮرت و ﻓﮏ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺗﻤﺎﯾﻞ زﻧﺎن ﺑﺮای ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ
ﭘﺎﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ روی ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﮏ
ﭘﺎﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز درد در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ
درد ﺑﺨﺼﺺ در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺣﺪودا  ۱۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از داوﻃﻠﺒﯿﻦ ﻣﺮد ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه در زﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻗﺪﺷﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

