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Background and Objectives: Given the increasing prevalence of smart phone 
usage, it can be considered as an important and significant issue in all aspects of 
human life. Therefore, the purpose of this study was to study the effect of duration 
of smartphone use on head and shoulder posture of young adults aged 20-35 years.

Methods: The statistical population of this study was young people aged 20 to 
35 with smart phones who were resident of Kish Island in 2018. A sample of 50 
people (25 men and 25 women) were selected voluntarily and purposefully. Low- 
user and High- user groups were identified by completing the form of addiction to 
smart cell phone, in assessing the status of upper limb, the shoulder position was 
measured by Scapular index and head position was measured by photogrammetric 
method technique and Kinovea software. Independent t-test was used for compari-
son of experimental variables between two groups. Data were analyzed with SPSS  
22. P<0.05 was considered significant.

Results: The findings showed that there is a significant difference between up-
per limb posture in Low- user and High- user groups (P=0.033). There was also 
a significant difference in shoulder position between men and women (P=0.002). 
But regarding head positioning, there was no significant difference between men 
and women (P=0.436).

Conclusion: Thus, it seems that considering the significant difference between 
the two groups mentioned for upper limb posture, we can use the results of this 
study to inform, prevent and improve the upper.
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تلفن1همراه1هوشمند1به1آن1توجه1شده1است،1در1کاربران1ردة1
سنی1201تا1۳51سال1که1به1صورت1بلند1مدت1و1کوتاه1مدت1از1

تلفن1همراه1هوشمند1استفاده1می1کنند،1مقایسه1کند.

مواد و روش ها 
آزمودنی1های1 و1 بوده1 تجربی1 نیمه1 نوع1 از1 پژوهش1حاضر1
آن،1 خروج1 و1 پژوهش1 به1 ورود1 معیارهای1 براساس1 تحقیق،1
عبارت1 ورود1 معیارهای1 شدند.1 انتخاب1 هدفمند1 صورت1 به1
حداقل1 روزانه1 که1 1۳5ساله1 تا1 120 پسران1 و1 دختران1 از:1 بود1
1،]23[ مي1کنند1 ارسال1 یا1 دریافت1 ایمیل1 یا1 پیامک1 125
همراه1 تلفن1 با1 وب1گردی1 و1 بازی1 ساعت1 یک1 حداقل1 روزانه1
تلفن1 از1 روز1 در1 ساعت1 1۳ از1 بیشتر1 و1 1]24[ دارند1 هوشمند1
خروج1 معیارهای1 1.]23[ مي1کنند1 استفاده1 هوشمند1 همراه1
شامل1ابتال1به1اختالالت1ناراستایی1در1گردن1و1ستون1فقرات1
آسیب1 و1 تروما1 سابقۀ1 1،]25[ )ارثی(1 مادرزادی1 صورت1 به1
جدی1 سابقۀ1 1،]24[ فوقانی1 اندام1 در1 اسکلتی1 ـ1 عضالنی1
جراحی1]25[،1اختالالت1عصبی1در1نواحی1گردن،1شانه،1بازو1
مهره1های1 در1 دیسک1 بیرون1زدگی1 هر1گونه11 1،]24[ دست1 و1
گردنی1و1یا1آسیب1در1آن1]26[،1افرادی1که1رادیکولوپاتی112در1
1مهره1های1گردنی1دارند1]24[1و1داشتن1هر1گونه11سابقۀ1جراحی1
تا1۳51 آماری1جوانان1201 بود.1جامعۀ1 1]25[ فوقانی1 اندام1 1در1

2. Radiculopathy



فصلنامة علمی ـ پژوهشی ارگونومی | دورة 7  شمارة 2 | تابستان 1398

65

سال1دارای1تلفن1همراه1هوشمند1ساکن1جزیرة1کیش1در1سال1
افرادي1که1 بین1 انتخاب1شدند.1 از1کل1جزیره1 بود1که1 11۳۹۷
معیارهای1ورود1به1پژوهش1را1داشتند150نفر1)125مرد1و1251
زن(1به1صورت1داوطلبانه1و1هدفمند1انتخاب1شدند.1مالحظات1
اخالقی1الزم1در1این1پژوهش،1اعم1از1اخذ1رضایت1نامه1به1صورت1
آگاهانه1از1آزمودنی1ها،1امکان1انصراف1آزمودنی1ها1در1هر1مرحله1
اطالعات1 پرداخت1خسارت،1حفظ1محرمانۀ1 بدون1 پژوهش1 از1
آزمودنی1ها1و1دادن1اطمینان1الزم1در1رابطه1با1این1موضوع1به1
آنها1و1در1نهایت1آگاهی1آزمودنی1ها1از1اهداف1و1روش1های1این1
پژوهش1کامال1رعایت1شد.1برای1ارزیابی1میزان1درجۀ1وابستگی1
کاربران1در1دو1گروه1کاربران1با1استفادة1بلند1مدت1و1کاربران1با1
استفادة1کوتاه1مدت1از1تلفن1همراه1از1فرم1وابستگی1اعتیادگونه1
به1تلفن1هوشمند1استفاده1شد.1در1بررسی1وضعیت1اندام1فوقانی1
شرایط1شانه1توسط1شاخص1کتف11با1اندازه1گیری1فاصلۀ1زائدة1
فاصلۀ1 اندازه1گیری1 نیز1 و1 سینه1 جناغ1 فرورفتگی1 تا1 غرابی1
کنارة1خلفی1زائدة1آخرمی1تا1قسمت1مجاور1ستون1فقرات1در1
ناحیۀ1سینه1ای1)توراسیک(1و1قرار1دادن1این1فواصل1در1فرمول1
از1روش1 با1استفاده1 نیز1 مشخص1شد.1وضعیت1قرارگیری1سر1
از1 شد.1 ارزیابی1 12 کینوا1 نرم1افزار1 و1 بدن1 نیم1رخ1 عکس1برداری1
آزمون1t1مستقل1براي1مقایسۀ1متغیرها1در1دو1گروه1استفاده1و1
1SPSS1Inc.,(12211نسخۀSPSS1داده1ها1با1استفاده1از1نرم1افزار
Chicago,1IL,1USA(،1تجزیه1و1تحلیل1شد.1P>0/051معنی1دار1

در1نظر1گرفته1شد.1
روش ارزیابی میزان استفاده از تلفن همراه هوشمند:1
از1فرم1میزان1اعتیاد1به1تلفن1همراه1هوشمندSAS۳(1(1)ساخت1
کاربران1 وابستگی1 درجۀ1 میزان1 ارزیابی1 برای1 کره(1 کشور1
در1 که1 دارد1 مقیاس1 16 و1 سؤال1 1۳۳ فرم1 این1 شد.1 استفاده1
16 عدد1 و1 موافقت1 درجۀ1 کمترین1 نشان1دهندة1 11 عدد1 آن1
نشان1دهندة1بیشترین1درجۀ1موافقت1با1هر1سؤال1است.1طبق1
از1آن1را1کسب1کنند1 امتیاز1۹۹1و1کمتر1 این1فرم1کسانی1که1
کاربر1کوتاه1مدت1و1کسانی1که1امتیاز1باالتر1از1۹۹1را1کسب1کنند1
کاربر1بلند1مدت1در1نظر1گرفته1مي1شوند.1پایایی1این1شاخص1از1
طریق1آلفای1کرونباخ1بررسی1و1مقدار1آن10/۹61اعالم1و1روایی1

1. Scapular Index 
2. Kinovea
3. Smartphone Addiction Scale

آن1با1روایی1محتوا1تأیید1شد1که1اعتبار1باالی1این1ابزار1را1نشان1
مي1دهد1]23[.

اندازه1گیری1 برای1 سر:1 قرارگیری  زاویة  اندازه گیری 
از1افراد1در1صفحۀ1جانبی1)ساجیتال(1با1دوربین1 وضعیت1سر1
دیجیتالیAlpaNEX-6; Sonny, China(1(1عکس1برداری1شد.1
در1عکس1برداری1ذکر1شد1که1برای1به1حداقل1رسیدن1انحراف1
)کجی(1در1عکس1گرفته1شده1آزمونگرها1از1ترازهای1حباب1دار1
در1قسمت1تحتانی1دوربین1استفاده1کرده1اند1تا1مطمئن1شوند1
که1موقعیت1دوربین1در1حالت1عمود1و1در1سطح1افق1قرار1گرفته1

است.
زاویۀ1 از1 جلو14 به1 سر1 زاویۀ1 میزان1 اندازه1گیری1 براي1
کرانیوورتبرال15یا1CVA1استفاده1شد1که1در1شکل1)1(،1قابل1
مشاهده1است.1پس1از1عکس1برداری1این1زاویه1با1نرم1افزار1کینوا1
)ساخت1کشور1فرانسه(11اندازه1گیری1شد.1نرم1افزار1کینوا1موردی1
جنبش1 ارزیابی1 و1 مقایسه1 تجزیه11و11تحلیل،1 برای1 کاربردی1
حرکت1 مشاهدة1 و1 مقایسه1 اندازه1گیری،1 )تجزیه1و1تحلیل،1
فیلم1ها(1است1که1در1ورزش1و1همچنین1در1ارگونومی1استفاده1
می1شود.1می1توان1برای1اندازه1گیری1زوایای1مختلف1در1فیلم1و1
عکس1هم1از1این1نرم1افزار1استفاده1کرد.1به1این1صورت1که1پس1
از1اضافه1کردن1فیلم1در1فضای1نرم1افزار،1می1توان1سرعت1فیلم1را1
کاهش1یا1افزایش1داد1و1در1زمان1های1مشخص1فیلم1را1تبدیل1به1
عکس،1پاور1پوینت1و1یا1فیلم1کوتاه1کرد1و1روی1آن1تجزیه1و1تحلیل1
پایایی1 پژوهشي1 در1 همکاران1 و1 1Elrahim 1.]27[ داد1 انجام1
بین11آزمون1گر16این1نرم1افزار1را10/۹51تا10/۹81و1پایایی1درون11
]28[.1همچنین1 کرده1اند1 اعالم1 تا10/۹۹1 را10/۹81 1آزمون1گر1۷
این1 پژوهشی1 نیز1طی1 و1همکاران1 1Balsalobre-Fernández
و1 حرکات1 تجزیه11و11تحلیل1 برای1 معتبر1 ابزاری1 را1 نرم1افزار1

ارزیابی1زوایای1مختلف1دانستند1]29[.
خاری1 زائدة1 و1 گوش1 تراگوس1 آناتومیکی1 نشانۀ1 دو1 ابتدا1
مهرة1C1۷11مشخص1و1با1ماژیک1ضد1حساسیت1نشانه1گذاری1شد.1
از1او1خواسته1شد1که1 1C1۷در1آزمودنی1 برای1پیداکردن1مهرة1
سه1مرتبه1سر1خود1را1خم1و1راست1کند.1سپس1با1لمس1قسمت1
خار1مانند1مهرة1C1۷11در1انتهای1مهره1های1گردنی1شناسایی1شد.

4. Forward head
5. Cranio-Vertebral
6. Inter-rater reliability
7. Intra-rater reliability

شکل 1. اندازه گیری زاویة قرارگیری سر با استفاده از نرم افزار کینوا ]30[
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پس1از1آن1عکس1برداری1از1آزمودنی1صورت1گرفت.1در1نهایت1
عکس1به1رایانه1منتقل1و1با1استفاده1از1نرم1افزار1کینوا1با1وصل1
منطقه1 در1همان1 را1 آن1 به1هم1 نقطۀ1مشخص1شده1 دو1 کردن1
زاویۀ1کرانیوورتبرال1)وضعیت1 و1 داده1 امتداد1 افقی1 در1صفحۀ1

قرارگیری1سر(1مشخص1شد1]31[.
تمایل1 میزان1 ارزیابی1 براي1 شانه:1 وضعیت  اندازه گیری 
شانه1به1جلو1از1آزمودنی1خواسته1شد1در1حالت1عادی1و1بدون1
هیچ1گونه1انقباض1در1ماهیچه1های1خود1بایستد.1نحوة1استقرار1

آزمودنی1در1صفحۀ1جانبی1بود.1دست1ها1به1صورت1شل1و1راحت1
نواحی1 گرفت.1 قرار1 بدن1 کنار1 در1 انقباضی1 هیچ1گونه1 بدون1 و1
مدنظر1اندام1فوقانی1شامل1زائدة1غرابی،1فرورفتگی1جناغ1سینه،1
کنارة1خلفی1زائدة1آخرمی1و1قسمت1مجاور1ستون1فقرات1در1
ناحیۀ1سینه1ای1با1لمس1آزمونگر1شناسایی1و1عالمت1گذاری1شد.
و1 بود1 نواری(1 )متر1 اندازه1گیری1 این1 در1 استفاده1شده1 ابزار1
همان1طور1که1در1شکل121نشان1داده1شده1است1فواصل1بین1

چهار1ناحیه1دو1به1دو1اندازه1گیری1شد.1

شکل 2. اندازه گیری وضعیت شانه برای تعیین شاخص کتف با اندازه گیری 1. فاصلة بین زائدة آخرمی تا فرورفتگی جناغ سینه و 2. کنارة 
خلفی زائدة آخرمی تا قسمت جانبی ستون فقرات در ناحیة سینه ای ]31[

قسمت1 از:1 است1 عبارت1 ترتیب1 به1 نواحی1 این1 نام1های1
میانی1فرورفتگی1جناغ1سینه1یاSN11،1قسمت1میانی1استخوان1
غرابی1یاCP21،1کنارة1خلفی1زائدة1آخرمی1یا1PLA۳1و1قسمت1

.TS41مجاور1ستون1فقرات1در1ناحیه1سینه1ای1یا
آخرمی1 زائده1 بین1 فاصلۀ1 1.1 شامل1 نیز1 فواصل1 نام1های1
1.2کنارة1خلفی1 و1 1SN1 to1CP یا1 فرورفتگی1جناغ1سینه1 تا1
ناحیۀ1 در1 فقرات1 ستون1 جانبی1 قسمت1 تا1 آخرمی1 زائدة1

سینه1ای1یا1PLA1to1TS1است.
از1 کتفی1 ناحیۀ1 اندازه1گیری1 ضریب1 آوردن1 دست1 به1 برای1
فرمول1شاخص1کتف15که1در1زیر1آمده1است،1استفاده1شد ]32[.1

1. Sternal Notch
2. Coracoied Prossess
3. Posterolateral acromion
4. Thoracic Spine
5. Scapular Index

یافته ها
نرمال1بودن1 ابتدا1 پژوهش1 فرضیه1های1 تجزیه1و1تحلیل1 برای1
کلموگروف1 آزمون1 از1 کار1 این1 برای1 شد.1 بررسي1 داده1ها1

اسمیرنف1استفاده1شد1که1در1جدول111آمده1است.
در1 داده1ها1 که1 معنی1داری1مشخص1شد1 مشاهدة1سطح1 با1
برای1 بنابراین1 دارند؛1 نرمال1 توزیع1 10/05 معنی1داری1 سطح1
انجام1آزمون1ها1می1توان1از1آزمون1های1پارامتریک1استفاده1کرد.
در1بررسی1وضعیت1اندام1فوقانی1دو1گروه1کاربر1تلفن1همراه1
پرداخته1شد.1 قرارگیری1سر1و1شانه1 بررسی1وضعیت1 به1 ابتدا1

نتایج1در1جدول121آمده1است.1

جدول 1. نتایج آزمون KS برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها

4. Thoracic Spine
5. Scapular Index

1. Sternal Notch
2. Coracoied Prossess
3. Posterolateral acromion

ZSigنمونهمتغیر

وضعیت1قرارگیری1سر
0/560/۹0کاربر1کوتاه1مدت

0/۷40/6۳کاربر1بلند1مدت

وضعیت1شانه
0/۷20/66کاربر1کوتاه1مدت

0/840/4۷کاربر1بلند1مدت
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اختالف1 آمده1 12 جدول1 در1 که1 مستقل1 1t آزمون1 نتایج1
معني1دار1ی1را1بین1زاویۀ1کرانیوورتبرال1استخراج1شده1با1نرم1افزار1
به1 توجه1 با1 1.)0/0۳( مي1دهد1 نشان1 کاربر1 گروه1 دو1 در1 کینوا1
استفادة1 که1 گفت1 می1توان1 گروه1 دو1 بین1 میانگین1 اختالف1
بلند1مدت1از1تلفن1همراه1بر1وضعیت1سر1به1جلو1تأثیر1مي1گذارد1
و1هر1چه1میزان1استفاده1از1تلفن1همراه1بیشتر1باشد،1بدراستایی1
سر1به1جلو1بیشتر1خواهد1بود.1همچنین1مشاهده1می1شود1که1
اختالف1معني1دار1ی1در1وضعیت1قرارگیری1شانه1که1با1استفاده1
از1شاخص1کتف1استخراج1شده1در1دو1گروه1کاربر1وجود1دارد1
)0/00(.1با1توجه1به1اختالف1میانگین1میان1دو1گروه1می1توان1
شانۀ1 بر1وضعیت1 تلفن1همراه1 از1 بلند1مدت1 استفادة1 که1 گفت1
گرد1تأثیر1دارد1و1هر1چه1میزان1استفاده1از1تلفن1همراه1بیشتر1

باشد،1بدراستایی1شانۀ1گرد1بیشتر1خواهد1بود.
در1بررسی1و1مقایسۀ1وضعیت1قرارگیری1سر1در1مردان1و1زنان،1
نتایج1آزمون1t1مستقل1،1طبق1جدول1شماره1،۳1نشان1می1دهد1
که1)انحراف1استاندارد(1میانگین1در1زنان1)5/8۳(14۹/۳۳1و1در1

مردان1)۷/4۳(14۷/۳81است.1بدین1ترتیب1مشاهده1می1شود1که1
استخراج1شده1 کرانیوورتبرال1 زاویۀ1 میان1 معني1دار1ی1 اختالف1
با1نرم1افزار1کینوا1در1دو1گروه1مرد1و1زن1وجود1ندارد1)0/4۳(.1

بنابراین1با1توجه1به1نبود1اختالف1میانگین1معني1دار11میان1دو1
گروه1می1توان1گفت1که1جنسیت1بر1وضعیت1سر1به1جلو1تأثیر1
ندارد1یا1به1عبارتی1دیگر1مرد1یا1زن1بودن1وضعیت1قرارگیری1
سر1را1تعیین1نمی1کند.1همچنین1در1بررسی1و1مقایسۀ1وضعیت1
قرارگیری1شانه1در1مردان1و1زنان،1نتایج1آزمون1t1مستقل1نشان1
1)۳/۹8( زنان1 در1 میانگین1 استاندارد(1 )انحراف1 که1 مي1دهد1
18۷/50و1در1مردان1)۳/۳6(1۹2/051است1)جدول۳1(.1تفاوت1
بین1میانگین1ها1گویای1آن1است1که1اختالف1معني1دار1ی1میان1
به1 کتف1 شاخص1 از1 استفاده1 با1 که1 شانه1 قرارگیری1 وضعیت1
دست1آمده1در1دو1گروه1مرد1و1زن1وجود1دارد1)0/00(؛1بنابراین1
با1توجه1به1اختالف1میانگین1میان1دو1گروه1می1توان1گفت1که1
جنسیت1بر1وضعیت1شانۀ1گرد1تأثیر1دارد1یا1به1عبارتی1دیگر1

میزان1بدراستایی1شانۀ1گرد1در1زنان1بیشتر1از1مردان1است.

جدول 2. نتایج آزمون t مستقل برای مقایسة وضعیت قرارگیری سر و شانه

سطح معني داریtاختالف میانگینمیانگین ± )انحراف استاندارد(گروهمتغیر

وضعیت1قرارگیری1سر
)6/81(±4۹/۷۷کاربر1کوتاه1مدت

4/1۹2/1۹0/0۳
)6/1۳(±45/5۷کاربر1بلند1مدت

وضعیت1شانه
)۳/42(±۹1/0۹کاربر1کوتاه1مدت

۳/8۳2/۹۳0/00
)5/8۳(±8۷/26کاربر1بلند1مدت

جدول3. نتایج آزمون t مستقل برای مقایسة وضعیت قرارگیری سر و شانه در زنان و مردان

سطح معناداریTاختالف میانگینمیانگین ± انحراف استانداردگروهمتغیر

وضعیت1قرارگیری1سر
)5/8۳(±4۹/۳۳زنان

1/۹40/۷60/4۳
)۷/4۳(±4۷/۳8مردان

وضعیت1شانه
)۳/۹8(±8۷/50زنان

4/55-۳/۳۷0/00
)۳/۳6(±۹2/05مردان

بحث
همراه1 تلفن1 بلند1مدت1 استفادة1 که1 تأثیراتی1 به1 توجه1 با1
هوشمند1می1تواند1بر1وضعیت1اندام1فوقانی1بگذارد،1این1پژوهش1
تأثیر1استفادة1بلند1مدت1از1تلفن1همراه1هوشمند1را1بر1وضعیت1
اندام1فوقانی1در1جوانان1201تا1۳51سال1بررسي1کرد.1یافته1های1
تلفن1 از1 بلند1مدت1 استفادة1 که1 مي1دهد1 نشان1 پژوهش1 این1
از1 مي1گذارد.1 تأثیر1 فوقانی1 اندام1 وضعیت1 بر1 هوشمند1 همراه1
پژوهش1هاي1هم1راستا1با1این1پژوهش1در1متغیر1وضعیت1اندام1

فوقانی1می1توان1پژوهش1Turker1و1Thirkannad1را1ذکر1کرد.1
در1 افراد1 قرارگرفتن1 تبعات1 که1 مي1دهد1 نشان1 آنها1 پژوهش1
وضعیت1نادرست1بدنی1براي1استفاده1از1تلفن1همراه1هوشمند1
اعصاب،1 به1 می1تواند1 طوالنی1 زمان1 در1 و1 بی1وقفه1 به1صورت1
عضالت،1تاندون1های1انگشتان1)شست1ها(،1بازو،1ساعد،1گردن1و1
شانه1ها1آسیب1بزند1و1در1نهایت1باعث1درد1و1بدراستایی1در1گردن1
شود ]1Kang1.]33و1همکاران1در1پژوهش1خود1نشان1داده1اند1
که1هنگام1استفاده1از1تلفن1همراه1هوشمند1اغلب1کاربران1در1
وضعیت1های1نادرست1بدنی1و1وضعیت1خمیده1قرار1می1گیرند1
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که1هر1دو1به1بدراستایی1سر1به1جلو1و1شانۀ1گرد1منجر1مي1شود1
]7[،1همچنین1نتایج1پژوهش1Park1نشان1مي1دهد1که1شدت1
عارضۀ1سر1به1جلو1و1شانۀ1گرد1در1استفاده1کنندگان1بلند1مدت1
مي1دهد1 نشان1 پژوهش1ها1 1.]14[ است1 بیشتر1 همراه1 تلفن1 از1
استفاده1 حد1 از1 بیش1 هوشمند1 همراه1 تلفن1 از1 که1 کاربراني1
سندروم1 با1 ارتباط1 در1 را1 فاکتورها1 ریسک1 باالترین1 مي1کنند1
گردن1متن11دارند؛1به1این1معني1که1اتخاذ1وضعیت1بدنی1خمیده1
با1تلفن1همراه1هوشمند1و1تسلط1بهتر1به1آن1در1 براي1تعامل1
بلند1مدت1رخ1می1دهد.1به1این1شکل1که1فرد1برای1تسلط1بیشتر1
صفحۀ1 در1 را1 خود1 سر1 همراه1 تلفن1 صفحه1نمایش1 به1 بهتر1 و1
جانبي1به1سمت1جلو1خم1مي1کند1که1این1عمل1را1پروترکشن12
می1گویند.1در1این1حالت1سر1به1همراه1مهره1های1اول1تا1ششم1
سمت1 به1 جانبي1 صفحۀ1 در1 باال(1 به1 هفتم1 مهرة1 )از1 گردنی1
و1 فلکشن1مهره1های1گردنی1 امر1 این1 جلو1حرکت1می1کند1که1
تمایل1حرکت1سر1به1سمت1جلو1و1پایین1را1افزایش1مي1دهد.1
در1چنین1وضعیتی1چشم1ها1نیاز1به1تراز1بودن1با1سطح1افق1دارد1
فعال1 به1شدت1 گردن1 فوقانی1 اکستنسور1 عضالت1 درنتیجه1 و1
می1شود1تا1با1اکستنشن1مهره1های1گردنی1راستای1دید1را1اصالح1
کند؛1بنابراین1در1این1حالت،1عالوه1بر1حرکت1انتقالی1به1سمت1
جلو،1مهره1های1تحتانی1تا1میانی1گردن1به1فلکشن1و1مهره1های1
حرکات1 این1 که1 است1 گفتنی1 می1روند.1 اکستنشن1 به1 فوقانی1
می1گیرد،1 صورت1 طبیعی1 فیزیولوژیک1 دامنۀ1 در1 ساز1و1کار1 و1
به1 می1تواند1 حالت1 این1 در1 وضعیت1 بلند1مدت1 گرفتن1 قرا1 اما1
ناهنجاری1سر1 از1جمله1 فوقانی1 اندام1 ناهنجاری1هایی1در1 بروز1
با1عنوان1«انقباض1 به1جلو1منجر1شود1]34[.1نتایج1پژوهشي1
تلفن1 از1 استفاده1 حین1 کاربران1 در1 فعال1 عضالت1 بلند1مدت1
همراه1هوشمند»1نشان1مي1دهد1که1نگه1داشتن1بلند1مدت1ابزار1و1
استفادة1مداوم1از1عضالت1)نگه1داشتن1موس1کامپیوتر،1گرفتن1
تلفن1همراه1هوشمند(1از1عوامل1خطرزا1برای1ایجاد1اختالالت1

اسکلتی1ـ1عضالنی1در1اندام1فوقانی1است1]35[.
که1 مي1دهد1 نشان1 پژوهش1 یافته1های1 از1 دیگری1 بخش1
عبارت1 به1 ندارد.1 تأثیري1 سر1 قرارگیری1 وضعیت1 بر1 جنسیت1
دیگر1مرد1یا1زن1بودن1وضعیت1قرارگیری1سر1را1تعیین1نمی1کند.1
این1یافته1با1نتایج1پژوهش1Sadat1و1همکاران1که1نشان1دادند1
تفاوت1معني1دار1ی1از1لحاظ1جنسیت1در1بروز1اختالالت1گردن1و1
ناحیۀ1سر1وجود1ندارد،1همخوان1است.1این1موضوع1تأثیرگذاری1
عواملی1غیر1از1جنسیت1را1نشان1مي1دهد.1عادات1و1رفتارهایی1
نامناسب،1 وضعیت1 دیجیتالی،1 وسایل1 از1 استفاده1 مدت1 مثل1
تکرار1وضعیت1نامناسب1استفاده1از1وسایل1دیجیتالی1و1نیروی1
ناحیۀ1سر1و1گردن1موارد1دیگری1است1که1می1تواند1 بر1 وارده1
بر1وضعیت1قرارگیری1سر1تأثیر1بگذارد1]36[،1اما1این1نتیجه1
با1یافته1های1پژوهش1Keyvanloo1و1همکاران1که1نشان1دادند11
است1 مردان1 از1 بیشتر1 زنان1 در1 به1جلو1 میزان1جابه1جایی1سر1
]37[،1همخوان1نیست.1علت1آن1می1تواند1جامعۀ1بررسی1شده1
باشد؛1چراکه1آنها1در1پژوهش1خود1فقط1دانشجویان1را1بررسی1
این1 دالیل1 از1 می1تواند1 نیز1 متفاوت1 اندازه1گیری1 ابزار1 کردند.1
وضعیت1 بر1 جنسیت1 تأثیر1 بررسی1 در1 اما1 باشد،1 ناهمخوانی1
شانه1مشاهده1شد1که1جنسیت1بر1وضعیت1شانه1تأثیر1دارد1و1
1. Text neck
2. Protraction

نشان1مي1دهد1که1میزان1بدراستایی1شانۀ1گرد1در1زنان1بیشتر1
از1مردان1است.1این1یافته1با1نتایج1پژوهش1Sene1که1نشان1داد1
ناهنجاری1شانۀ1گرد1در1پسران1شرایط1بهتری1از1دختران1دارد1
می1توان1 یافته1 این1 گرفتن1 در11نظر11 با1 است.1 همخوان1 1،]38[
تأثیر1 تحت1 را1 نشستن1 وضعیت1 می1تواند1 جنسیت1 که1 گفت1
قرار1دهد1و1بدین1ترتیب1اختالالتی1در1ناحیۀ1شانه1ایجاد1کند1
از1 تفاوت1هایي1 می1تواند1 نشستن1 وضعیت1 در1 تفاوت1 1.]39[
لحاظ1درجات1خمیدگی1ستون1فقرات1در1ناحیۀ1شانه1بین1دو1
جنس1ایجاد1کند1]40[1و1بدین1ترتیب1به1اختالالتی1همچون1

شانۀ1گرد1منجر1شود.
حفظ1وضعیت1خمیده1متعاقب1وضعیت1سر1به1جلو1می1تواند1
در1ساختار1ستون1فقرات1در1نواحی1سرویکال1و1المبار1صدماتي1
را1ایجاد1کند1]41[.1همچنین1وضعیت1ستون1فقرات1در1ناحیۀ1
آنها1 دورشدن1 هنگام1 کتف1 حرکات1 روی1 می1تواند1 سینه1اي1
نیروی1 با1کاهش1 تأثیر1گذاشته1و1متعاقب1آن1 از1سطح1صاف1
چراکه1 باشد؛1 ارتباط1 در1 آن1 و1ضعف1 ناحیه1 این1 در1 عضالنی1
افراد1مبتال1به1ناهنجاری1سر1به1جلو1و1شانۀ1گرد1در1ناحیۀ1کتف1
نیز1دچار1چرخش1داخلی1می1شوند1و1فعالیت1عضلۀ1دندانه1ای1
قدامی1آنها1به1طور1معني1دار1ی1کمتر1می1شود.1همچنین1اتخاذ1
تلفن1 از1 استفاده1 بلند1مدت1 کاربران1 توسط1 نادرست1 وضعیت1
همراه1نیروی1برشی1بر1نواحی1پشت1و1نشیمنگاه1اعمال1می1کند1
تنه1می1شود1که1 بلند1مدت1دچار1ضعف1در1عضالت1 و1فرد1در1
در1نهایت1ایجاد1وضعیت1خمیده1در1کاربران1را1تسهیل1می1کند1
از1 بلند1مدت1 ]42[.1به1این1ترتیب1می1توان1گفت1که1استفادة1
تلفن1همراه1و1اتخاذ1وضعیت1های1نادرست1هنگام1استفاده1از1آن1
هم1می1تواند1از1طریق1نیروهای1وارده1بر1قسمت1های1مختلف1از1
باالتنه1بدراستایی1های1در1این1ناحیه1ایجاد1کند1و1هم1اینکه1به1
دنبال1این1ناراستایی1ها1تغییرشکل1های1دیگری1در1اندام1فوقانی1
شکل1بگیرد1که1می1تواند1عوارض1ظاهری1و1عملکردی1زیادی1

برای1فرد1داشته1باشد.
می1تواند1 هوشمند1 همراه1 تلفن1 از1 بلند1مدت1 استفادة1
تغییرشکل1هایی1در1ستون1فقرات،1به1ویژه1در1ناحیۀ1گردنی1و1
کمربند1شانه1ای1داشته1باشد1که1در1نهایت1عملکرد1این1نواحی1
در1 نواحي1می1کند.1 این1 در1 را1گرفتار1درد1 کاربر1 و1 بدتر1شده1
تلفن1 از1 بلند1مدت1 استفادة1 که1 گفت1 می1توان1 کلی1 حالت1
در1 عضالنی1 ـ1 اسکلتی1 اختالالت1 می1تواند1 هوشمند1 همراه1
می1تواند1 اختالالت1 این1 که1 کند1 ایجاد1 گردن1 و1 شانه1 ناحیۀ1
عواقب1زیادی1برای1فرد1به1وجود1بیاورد.1بدین1ترتیب1پیشنهاد1
کاربران1 در1 مشکالت1 این1 ایجاد1 از1 جلوگیری1 برای1 می1شود1
قرار1گیرد1که1در1 اختیار1عموم1 و1در1 تهیه1شود1 بروشورهایی1
نحوة1 نیز1 و1 مناسب1 مدت1زمان1 طوالنی،1 استفادة1 عوارض1 آن1
مناسب1 بدنی1 وضعیت1 اتخاذ1 و1 صحیح1 ایستادن1 و1 نشستن1
پیشنهاد1 داده1شود.1همچنین1 با1دستگاه1شرح1 تعامل1 هنگام1
دیگر1این1است1که1نرم1افزاری1طراحی1شود1که1در1صورت1اتخاذ1
وضعیت1نامناسب1یا1طوالنی1شدن1زمان1استفاده1از1دستگاه1با1
دادن1هشدار1به1کاربر1او1را1از1این1موضوع1مطلع1کند.1یکي1از1
از1 اطمینان1 یا1 دقیق1 اطالع1 نداشتن1 پژوهش1 محدودیت1های1
این1بود1که1آیا1فرد1قبل1از1استفاده1از1تلفن1همراه1ناهنجاری،1
درد1یا1اختالل1عملکردی1داشته1است1یا1خیر؟1همچنین1هنگام1
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تمرکز1 و1 دقت1 شرکت1کنندگان1 بود1 الزم1 آزمون1ها1 اجرای1
مناسبی1داشته1باشند،1اما1احتمال1بي1دقتي1و1نداشتن1تمرکز1
افراد1هنگام1اجرای1آزمون1وجود1داشت.1محدودیت1دیگر1این1
انگیزة1 بود1که1هنگام1اجرای1آزمون1ها1شرایط1روانی1و1میزان1

آزمودنی1ها1قابل1کنترل1نبود.

نتیجه گیری
استفاده1از1تلفن1همراه1هوشمند1در1ایران،1به1ویژه1در1مقطع1
سنی1نوجواني،1در1دامنۀ1سنی1در1حال1رشد1و1بلوغ1فراگیر1شده1
است.1با1توجه1به1این1موضوع1و1نتایج1مطالعۀ1حاضر1در1خصوص1
تأثیرات1منفی1استفاده1طوالنی1مدت1از1این1دستگاه1بر1وضعیت1
بدنی1و11شکل1گیری1ساختار1اسکلتی1این1رده1سنی،1ضروری1به1
نظر1می1رسد1نسبت1به1آگاه1سازی1و1آموزش1نوجوانان،1خانواده1
و1متولیان1آموزش1و1سالمت1در1خصوص1اثرات1منفی1استفاده1

طوالنی1مدت1از1ابزار1هوشمند1اقداماتی1صورت1گیرد.1در1عین1
حال1لزوم1مدیریت1زمان1و1نحوة1استفاده1از1این1وسایل1آموزش1
داده1شده1و1فعالیت1های1بدنی1ویژه1پیشگیری1از1بروز1اختالالت1
اسکلتی1عضالنی1طراحی1و1در1دستور1فعالیت1روزانۀ1نوجوانان1

و1جوانان1قرار1گیرد.11

سپاسگزاری
نویسندگان1مراتب1سپاسگزاری1خود1را1از1شرکت1کنندگان1
گروه1 توسط1 پژوهش1 این1 1. می1دارند.1 اعالم1 پژوهش1 این1 در1
قرار1 تأیید1 مورد1 تهران1 دانشگاه1 کیش1 پردیس1 علوم1ورزشی1
ثبت1شده1 دانشگاه1 این1 در1 کد16۷5۹۳1۷1 با1 و1 است1 گرفته1

است1و1با1رعایت1کامل1مالحظات1اخالقی1صورت1گرفت.

تعارض در منافع
هیچ1گونه1تعارض1منافعی1در1این1پژوهش11وجود1ندارد.
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