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در1روز1است1]9[.1کودکان1ایراني1نیز1مدت1زیادي1از1عمر1خود1
را1صرف1این1نوع1سرگرمی1ها1می1کنندLui1.]10[1 و1همکاران1
الکترونیکی1 بازی1های1 از1 استفاده1 الگوی1 بررسی1 به1 1)2011(
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مشکالت1اسکلتی1و1عضالنی1منجر1شود1که1رایج1ترین1گزارش1
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ناراحتی1 به1 ابتال1 خطر1 چشمگیری1 به1طور1 کوچک1 نمایش1
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روان1شناختی1در1افراد1مبتال1به1ناهنجاری1ستون1فقرات1مشهود1
است1]13[.1در1مقابل1مطالعات Balzini و1همکاران1)2003(1
وضعیتی1 ناهنجاری1های1 به1 مبتال1 افراد1 بالینی1 رفتارهای1
ستون1مهره1ها1را1بررسی1کردند1و1نشان1دادند1ارتباطی1بین1این1
متغیرها1و1ناهنجاری1های1وضعیتی1ستون1مهره1ها1وجود1ندارد 
]14[.1از1نظر1بالینی،1اضطراب1در1سطوح1مختلف1رفتاری،1بدنی1
یک1 هیجانی1 هر1حالت1 که1 آنجا1 از1 بروز1می1کند.1 و1شناختی1
مستلزم1 نیز1 اضطراب1 دارد،1 بدنی1 مؤلفۀ1 یک1 و1 روانی1 مؤلفۀ1
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بدنی1کودکان1در1آینده1و1همچنین1شیوع1باالی1ناهنجاری1های1
قامتی1در1کشور،1هدف1از1پژوهش1حاضر1پاسخ1به1این1پرسش1
است1که1آیا1بین1پاسچر1تنۀ1فوقانی1با1میزان1فعالیت1جسمی،1
ابعاد1روانی1و1استفاده1از1سرگرمی1های1الکترونیکی1)تلویزیون،1
کامپیوتر،1گیم1و1...(1در1دانش1آموزان1دختر1مقطع1ابتدایی1شهر1

تهران1ارتباط1وجود1دارد1یا1خیر؟

مواد و روش ها
در1 نمونه1گیری1 روش1 از1 و1 مقطعی1 نوع1 از1 حاضر1 تحقیق1
براساس1 و1 هدفمند1 روش1 به1 آزمودنی1ها1 انتخاب1 و1 دسترس1
اجرا1شده1 بوده1که1در1سال113۹۷1 ورود1و1خروج1 معیارهای1

دانش1آموزان1 از1 نفر1 11۷۵ شامل1 تحقیق1 آماری1 نمونۀ1 است.1
تهران1 ساکن1 1)11/3۹ 1± 13/۶3( سنی1 میانگین1 با1 دختر1
ایثار1 و1 نقی1زاده1 بهمن،1 مدرسۀ1221 در1سه1 و1 منطقۀ11۷1 در1
را1 مربوطه1 پرسش1نامه1های1 نفر1 11۶0 تعداد1 این1 از1 که1 است1
تکمیل1کرده1و1در1تحقیق1حاضر1شدند.1این1مدارس1به1روش1
تمام1 از1 آزمون1 به1صورت1 و1 تصادفی1 و1 خوشه1ای1 نمونه1گیری1
افراد1هر1خوشه1انتخاب1شد.1نخست1جلسۀ1معارفه1برای1والدین1
و1دانش1آموزان1تشکیل1و1دربارۀ1روش1اجراي1تحقیق1و1اهداف1
رضایت1نامۀ1 فرم1 والدین1 آن1 از1 بعد1 و1 شد1 داده1 توضیح1 آن1
آگاهانه1را1تکمیل1کردند1و1سپس1فرم1مشخصات1فردی1برای1
هر1آزمودنی1تکمیل1شد.1به1همۀ1والدین1توضیح1داده1شد1که1
ندارد1 وجود1 پژوهش1 ادامۀ1 و1 شروع1 برای1 اجباری1 هیچ1گونه1
باقی1 محقق1 نزد1 محرمانه1 به1صورت1 دانش1آموزان1 داده1های1 و1
خواهد1ماند.1اندازه1گیری1میزان1زوایای1سربه1جلو،1شانه1گرد1و1
انجام1شد.1جنسیت1دختر1و1محدودۀ1 کایفوز1از1سوی1محقق1
سنی121-1۷سال1از1شرایط1ورود1به1این1تحقیق1بود.1همچنین1
وجود1سابقۀ1درد1و1آسیب1دیدگی1در1اندام1فوقانی1که1در1حال1
و1 دررفتگی1 سابقۀ1 وجود1 شود،1 فعالیت1 انجام1 مانع1 حاضر1
شکستگی1شانه،1سابقۀ1آسیب1های1اعصاب1محیطی1یا1مرکزی،1
سابقۀ1بیماری1های1قلبی1ـ1عروقی،1سابقۀ1ناهنجاری1های1ارثی1
با1عینک،1 و1مادرزادي1و1سابقۀ1اختالالت1بینایی1اصالح1نشده1
عفونت1گوش1داخلی1و...1که1در1فرآیند1آزمون1اختالل1ایجاد1

کند1به1خروج1افراد1از1این1تحقیق1منجر1شد.
روش1 از1 جلو1 به11 شانه11 و1 سر1 زاویۀ1 اندازه1گیری1 برای1
عکس1برداری،1زاویۀ1کایفوز1از1خط1کش1منعطف،1میزان1افسردگی1
کودکان1از1پرسش1نامه1(CDI)1و1میزان1اضطراب1از1پرسش1نامۀ1
تجدیدنظرشدۀ1اضطراب1آشکار1کودکان(RCMAS)12استفاده1
شد.1همچنین1براي1ارزیابي1سطح1فعالیت1بدني1از1پرسش1نامۀ1
ساعات1 میزان1 به1 مربوط1 اطالعات1 و1 13(IPAQ) بین1المللی1
پرسش1نامۀ1 طریق1 از1 الکترونیکی1 سرگرمی1های1 از1 استفاده1

محقق1ساخته1جمع1آوری1شد.
میزان1زوایاي1سر1و1شانه1به1جلو1در1تحقیق1حاضر1با1استفاده1از1
روش1عکس1برداری1از1نماي1نیم1رخ1بدن1اندازه1گیری1شد1]16[.1
متعدد1 تحقیقات1 در1 و1 دارد1 مطلوبی1 تکرارپذیري1 روش1 این1
استفاده1شده1است.1براي1اندازه1گیری1زوایاي1سر1و1شانه1به1جلو1
با1استفاده1از1روش1مذکور،1ابتدا1سه1نشانۀ1آناتومیکی1تراگوس1
گوش1و1برجستگی1آکرومیون1سمت1راست1و1همچنین1زائدۀ1
خاري1مهرۀ1C71مشخص،1و1با1چسب1مشکی1رنگ1به1قطر1141
میلی1متر1نشانه1گذاری1شد1]17[.1سپس،1از1آزمودنی1خواسته1
استفاده1 با1 و1 بایستد1 دیوار1 تعیین1شده1در1کنار1 شد1در1محل1
سانتی1متری1 در1۸0 سه1پایه1 روی1 که1 دیجیتالی1 دوربین1 از1
جانبی1 نمای1 در1 و1 آزمودنی1 1C7 مهرۀ ارتفاع1 در1 و1 آزمودنی1
آزمودنی1مستقر1بود،1عکس1برداری1شد.1در1چنین1شرایطی،1از1
آزمودنی1خواسته1شد1سه1مرتبه1به1سمت1جلو1خم1شده1و1سه1
بار1نیز1دست1هایش1را1باالي1سر1ببرد1و1سپس1به1صورت1کامال1
راحت1و1طبیعی1ایستاده1و1نقطه1ای1فرضی1را1روي1دیوار1مقابل1
1.Children's Depression Inventory
2.Revised Children’s Manifest Anxiety Scale
3.International Physical Activity Questionnaire
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نگاه1کند1)چشم1ها1در1راستاي1افق(.1آنگاه1آزمونگر1پس1از1پنج1
ثانیه1مکث،1اقدام1به1گرفتن1سه1عکس1متوالی1از1نماي1نیم1رخ1
بدن1کرد1]3[.1درنهایت،1عکس1های1مذکور1به1رایانه1منتقل1و1
1C71با1استفاده1از1نرم1افزار1اتوکد،1زاویۀ1خط1واصل1تراگوس1و
با1خط1افق1)زاویۀ1سربه1جلو(1و1زاویۀ1خط1واصل C7 و1زائدۀ1
1C7 آکرومیون1با1خطی1فرضی1در1صفحۀ1ساجیتال1که1از1مهرۀ
بگذرد1)زاویه1شانه1گرد(1اندازه1گیري1شد1و1میانگین1سه1زاویۀ1
براي1 مدنظر1 زاویۀ1 به1عنوان1 ناهنجاري1 هر1 براي1 به1دست1آمده1

سر1و1شانه1به1جلو1ثبت1شد1]3[.
1)r=۹3/0( منعطف1 از1خط1کش1 کیفوز1 تعیین1درجۀ1 برای1
کایفوز،1 زاویۀ1 میزان1 اندازه1گیری1 برای1 1.]4[ شد1 استفاده1
شناسایي1 سینه1ای1 1T12 و1 1T2 مهره1های1 خاري1 زوائد1 ابتدا1
به1وسیلۀ1 قوس،1 انتهایي1 و1 شروع1 نقطۀ1 به1عنوان1 به1ترتیب1 و1
لندمارک1)برچسب1دایره1ای1قرمزرنگ1به1قطر1یک1سانتی1متر1
شدند.1 مشخص1 بود(1 پوست1 روي1 از1 جداشدن1 قابل1 که1
فلکشن1 حالت1 در1 1T12 و1 1T2 مهره1های  شوکی1 زوائد1 ابتدا1
ستون1فقرات1مشخص1می1شد.1سپس،1از1آزمودني1خواسته1شد1
به1صورت1کامال1طبیعي1و1راحت1در1مقابل1وسیلۀ1ثابت1کنندۀ1
ستون1فقرات1بایستد،1به1سمت1جلو1نگاه1کند1و1وزنش1را1به1طور1
وسیلۀ1 پایۀ1 دو1 قراردادن1 با1 بیندازد.1 پایش1 دو1 روي1 یکسان1
جناغ1 خنجري1 زائدۀ1 با1 تماس1 در1 ستون1فقرات1 ثابت1کنندۀ1
سینه1و1سطح1قدامي1لگن،1خط1کش1منعطف1روي1ستون1فقرات1
بگیرد1 به1خود1 را1 قوس1 تا1شکل1 داده1شد1 قرار1 فرد1 سینه1ای1
منعطف1 زده1شود.1خط1کش1 آن1عالمت1 روی1 مدنظر1 نقاط1 و1
به1آرامی1از1روي1بدن1برداشته1شده1و1انحناي1قسمت1محدب1
آن،1روي1کاغذ1ترسیم1و1نقاط 1T2وT121 روي1آن1عالمت1زده1
به1عنوان1طول1 نقطۀ1مشخص1شده1روی1قوس1 دو1 فاصلۀ1 شد.1
قوس1(L)1و1فاصلۀ1عمودی1عمیق1ترین1قسمت1قوس (H)1نیز1
به1عنوان1ارتفاع1قوس1اندازه1گیری1و1زاویۀ1کیفوز1با1فرمول1زیر1

محاسبه1شد]3[:
4arc tan (2H/L(1= زاویۀ1کایفوز

اطالعات1مربوط1به1میزان1ساعات1استفاده1از1سرگرمی1های1
الکترونیکی1از1طریق1پرسش1نامۀ1محقق1ساخته1که1از1سوی131تن1
از1استادان1متخصص1مطالعه1و1تأیید1شده1بود،1جمع1آوری1شد.1
این1پرسش1نامه1شامل1میزان1ساعات1استفاده1از1سرگرمی1های1
الکترونیکی،1تلویزیون،1کامپیوتر،1اینترنت،1موبایل1و1تبلت1در1
بازۀ1زمانی121هفته1بود1که1از1سوی1والدین1در1طول1روز1با1توجه1
به1میزان1ساعات1درج1شده1در1جدول1شامل1گزینه1های10-11
ساعت،21-11ساعت،41-12ساعت1و1بیشتر1از141ساعت1تکمیل1
شده1است.1میانگین1زمانی1141روز1ثبت1شده1به1عنوان1داده1در1

این1پژوهش1استفاده1شد.
برای1ارزیابی1میزان1افسردگی1کودکان1از1CDI1استفاده1شد1
]18،19[.1مطالعات1گذشته1مشخصات1روان1سنجی،1همسانی1
و1 هم1زمان1 اعتبار1 و1 10/۸۶ کرونباخ1 الفاي1 براساس1 درونی1
ارزیابی1میزان1 برای1 1.]20[ تأیید1کرده1است1 را1  CDI افتراقی1
و1 فارسی1سازی1شده1 پرسش1نامۀ1 از1 دانش1آموزان1 اضطراب1
استفاده1 1RCMAS کودکان1 آشکار1 اضطراب1 تجدیدنظرشدۀ1
شد ]22-21[.1این1پرسش1نامه1شامل13۷1گویه1است1که12۸1
گویۀ1آن1اضطراب1و1۹1گویۀ1آن1سؤاالت1دروغ1سنج1است ]23[.
براي1ارزیابي1سطح1فعالیت1بدني1از1پرسش1نامۀ1بین1المللی1
شامل1 پرسش1نامه1 این1 شد.1 استفاده1 1IPAQ بدني1 فعالیت1
سؤاالتی1است1که1وضعیت1فعالیت1فیزیکي1را1بررسي1و1فعالیت1
دسته1بندی1 شدید1 و1 متوسط1 ضعیف،1 دستۀ1 سه1 در1 را1 بدني1
می1کند.1روایي1و1پایایي1نسخۀ1فارسی1آن1نیز1تأیید1شده1است1

.]24،25،32[

یافته ها
ساعات1 میزان1 دانش1آموزان،1 دموگرافیک1 مشخصات1
کامپیوتر،1 )تلویزیون،1 الکترونیکی1 سرگرمی1های1 از1 استفاده1
اینترنت،1موبایل1و1تبلت(،1میزان1افسردگی،1اضطراب،1فعالیت1
جدول1 در1 کایفوز1 و1 شانه1گرد1 سربه1جلو،1 زوایای1 و1 جسمانی1

شمارۀ111ارائه1شده1است.

حداکثرحداقلانحراف1استانداردمیانگینمتغیر

11/3۹3/۶3۹۵۵سن1)سال(

40/۹۶11/0۶21۹۵وزن

1۵1/۶2۷۹/3۸12۵1143قد1)سانتی1متر(

1۶/1۷۶/۹۵0۵2/30میزان1استفاده1از1تلویزیون

2/۶04/1301۷میزان1استفاده1از1کامپیوتر

4/۶۷۶/0102۷/4۵میزان1استفاده1از1اینترنت

۷/۹۶۶/0۶02۸/30میزان1استفاده1از1موبایل

۵2/1۶۵/۶۸3۶/33۶3/۶۷سربه1جلو

42/2۷11/۷۶1۷/33۶۷شانه1گرد

جدول 1. خالصۀ ویژگی های فردی آزمودنی ها
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3۶/1۶۶/۸21۶/۶۷۵۷/۶۷کایفوز

1۹/0۷4/140/2143/3۷شاخص1تودۀ1بدنی

۹۵3/0۷۸۸۸1/4۹1۸042۷4فعالیت1جسمانی

13/10۷/0۵13۶افسردگی

10/۸0۵/۶3023اضطراب

حداکثرحداقلانحراف1استانداردمیانگینمتغیر

به1منظور1بررسی1رابطۀ1بین1متغیرها1از1آزمون1همبستگی1
12 شمارۀ1 جدول1 در1 آن1 نتایج1 که1 شد1 استفاده1 پیرسون1
قابل1مشاهده1است.1برای1بررسی1رابطۀ1بین1زوایای1سربه1جلو،1
از1 استفاده1 ساعات1 میانگین1 با1 شانه1گرد1 و1 سینه1ای1 کایفوز1
تلویزیون،1کامپیوتر،1اینترنت،1موبایل،1میزان1فعالیت1جسمانی،1
مرحله1به1مرحله رگرسیون1 روش1 از1 اضطراب1 و1 1افسردگی1

زاویۀ1 برای1 شد.1 استفاده1 جداگانه1 به1صورت1 و1 1(stepwise)
و1 شده1 حذف1 به1ترتیب1 متغیرها1 نتایج،1 براساس1 سربه1جلو1
درنهایت1متغیر1افسردگی1و1اضطراب1در1سطح1معناداری1کمتر1
از10/0۵1به1دست1آمد1F=3/۹3۷(1وP value=10/0221(1که1

نتایج1آن1در1جدول1شمارۀ131قابل1مشاهده1است.1

ضریب همبستگی P-Value ارتباط با متغیر اول

0/033 0/۶۸1 تلویزیون

سربه1جلو

-0/034 0/۶۶۸ کامپیوتر

0/03۸ 0/۶33 اینترنت

0/0۶۸ 0/3۹۹ موبایل

0/04۵ 0/۵۶۸ میانگین1سرگرمی1ها

0/02۷ 0/۷۶1 افسردگی

-0/1۶3 0/0۶3 اضطراب

-0/042 0/۶02 فعالیت1جسمی

-0/0۸0 0/314 تلویزیون

کایفوز

-0/04۷ 0/۵۵۸ کامپیوتر

-0/043 0/۵۹2 اینترنت

-0/۶4 0/421 موبایل

-0/0۸۷ 0/2۷4 میانگین1سرگرمی1ها

-0/12۶ 0/1۵4 افسردگی

0/00۸ 0/۹2۵ اضطراب

-0/001 0/۹۹0 فعالیت1جسمی

-0/110 0/1۶4 تلویزیون

شانه1گرد

0/0۶۷ 0/400 کامپیوتر

0/0۵2 0/۵1۶ اینترنت

0/0۵۵ 0/4۸۹ موبایل

0/010 0/۹04 میانگین1سرگرمی1ها

0/02۹ 0/۷41 افسردگی

-0/04۵ 0/۶13 اضطراب

0/141 0/0۷4 فعالیت1جسمی

جدول 2. ضرایب همبستگی بین متغیرهای اصلی
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جدول 3. ضرایب رگرسیونی مرتبط با پیش بینی سربه جلو از طریق افسردگی و اضطراب

مدل
ضرایب استانداردشدهضرایب استانداردنشده

tسطح معناداری
BStd.ErrorBeta

0/001>۵2/۸۹۸1/10۵4۷/۸۸2ضریب1ثابت

0/1۸۷0/0۹00/23۶2/0۶۸0/041افسردگی

2/۷۸۸0/00۶-0/31۸-0/31۵0/113-اضطراب

ضریب1 به1 توجه1 با1 می1دهد1 نشان1 13 شمارۀ1 جدول1 نتایج1
رگرسیونی1خطی1و1همچنین1سطح1معناداری1و1t1محاسبه1شده1
ارتباط1 اضطراب1 و1 افسردگی1 به1 نسبت1 سربه1جلو1 زاویۀ1 بین1
اضطراب1 و1 افسردگی1 بنابراین1 دارد.1 وجود1 معناداری1
دانش1آموزان1استان1تهران1پیش1بینی1کنندۀ1زاویۀ1سربه1جلوی1
آنها1است1و1براساس1این1نتایج1می1توان1فرمول1زیر1را1برای1این1

ارتباط1ارائه1کرد.
برای1زاویۀ1کایفوز1سینه1ای1براساس1نتایج،1متغیرها1به1ترتیب1
سرگرمی1های1 و1 افسردگی1 متغیر1 درنهایت1 و1 شده1 حذف1
الکترونیکی1در1سطح1معناداری1کمتر1از10/0۵1به1دست1آمد1
نتایج1آن1در1جدول1 1که1 1)P value =10/4۸11وF 1=12/4۶۷(

شمارۀ141قابل1مشاهده1است.

جدول 4. ضرایب رگرسیونی مرتبط با پیش بینی کایفوز از طریق افسردگی و سرگرمی های الکترونیکی

مدل
ضرایب استانداردشدهضرایب استانداردنشده

tسطح معناداری
BStd.ErrorBeta

0/001<40/۹1۷2/0۶۸1۹/۷۸۶ضریب1ثابت

0/2۹۸0/1۹00/2۶۹1/۵۷00/11۹اینترنت

2/31۶0/022-0/2۶۸-0/2۶20/113-افسردگی

0/2330/1420/1۹01/۶3۸0/104اضطراب

ضریب1 به1 توجه1 با1 می1دهد1 نشان1 14 شمارۀ1 جدول1 نتایج1
رگرسیونی1خطی1و1همچنین1سطح1معناداری1و1t1محاسبه1شده1
سرگرمی1های1 و1 افسردگی1 به1 نسبت1 کایفوز،1 زاویۀ1 بین1
افسردگی1 بنابراین1 دارد.1 وجود1 معناداری1 ارتباط1 الکترونیکی1
زاویۀ1 پیش1بینی1کنندۀ1 تهران1 استان1 دانش1آموزان1 اضطراب1 و1
سربه1جلوی1آنها1است1و1براساس1این1نتایج1می1توان1فرمول1زیر1
را1برای1این1ارتباط1ارائه1کرد.1اما1در1رابطه1با1زاویۀ1شانه1گرد،1
نشد1 مشاهده1 تحقیق1 متغیرهای1 بین1 معنی1داری1 1رابطۀ1

.)P <10/0۵1(
140/۹1۷+1)0/2۶۸-(1افسردگی1+1)0/3۹1-(1سرگرمی1های1

الکترونیکی=1زاویۀ1کایفوز

بحث و نتیجه گیری
با1توجه1به1هدف1اصلی1این1پژوهش1که1ارتباط1بین1پوسچر1
تنۀ1فوقانی1با1میزان1فعالیت1جسمانی،1ابعاد1روانی1و1استفاده1از1
سرگرمی1های1الکترونیکی1شهر1تهران1بود،1رابطۀ1به1دست1آمده1
با1 سربه1جلو1 زاویۀ1 بین1 داد1 نشان1 داده1ها1 تجزیه1وتحلیل1 از1
افسردگی1)0/1۸۷(1و1اضطراب1)0/31۵-(1رابطۀ1معنادار1وجود1
و1 1)-0/2۶2( افسردگی1 با1 نیز1 کایفوز1 زاویۀ1 همچنین1 دارد.1

سرگرمی1های1الکترونیکی1)0/1۶0-(1رابطه1دارد؛1در1حالی11که1
رابطۀ1معنی1داری1بین1زاویۀ1شانه1گرد1با1ابعاد1روانی1و1جسمانی1

و1سرگرمی1های1الکترونیکی1وجود1نداشت.
گذشته1 تحقیقات1 از1 برخی1 نتایج1 با1 پژوهش1 این1 نتایج1
ارتباط1 است1 شده1 داده1 نشان1 جمله1 از1 است.1 مخالف1
سالمت1 و1 اسکلتی1 عضالنی1 ناهنجاری1های1 بین1 معنی1داری1
روان1دانشجویان1دختر1دانشگاه1فرهنگیان1وجود1ندارد1]26[.1
اما1مطالعه1ای1دیگر1نشان1داد1بین1میزان1سربه1جلو1و1افسردگی1
و1ناراحتی1زنان1201تا1301ساله1ارتباط1معنی1داری1وجود1دارد1
]27[.1همچنین1نشان1داده1شده1است1شیوع1دردهای1مزمن1
وسایل1 از1 استفاده1 میزان1 با1 گردنی1 و1 کمری1 ستون1فقرات1
دبیرستانی1 دانش1آموزان1 روان1شناختی1 نیم1رخ1 و1 دیجیتالی1
تحقیقی1 یافته1های1 1.]28[ دارد1 نزدیکی1 ارتباط1 شانگهای1
نشان1داده11است1ستون1مهره1ها1ارتباط1ویژه1ای1با1بعضی1حاالت1
و1 انزواطلبی1 و1 افسردگی1 چون1 عواملی1 اثر1 در1 و1 دارد1 روانی1
بیماری1های1روانی1شکل1صحیح1خود1را1از1دست1داده،1دچار1
ناهنجاری1وضعیتی1همچون1کایفوز1و1اسکولیوز1می1شود1]29[.1
وضعیت1سربه1جلو1با1محبوبیت1روزافزون1گوشی1های1هوشمند1
اثرات1 افزایش1می1یابد.1در1تحقیق 1Parkو1همکاران1)201۵(1
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استفاده1از1گوشی1های1سنگین1بر1زاویۀ1سرویکال،1آستانۀ1درد1
نشان1 مطالعه1 این1 شد.1 بررسی1 افسردگی1 و1 گردن1 عضالت1
می1تواند1 سنگین1 هوشمند1 گوشی1های1 از1 استفاده1 می1دهد1
این1 کند.1 وارد1 گردن1 ستون1فقرات1 بر1 قابل1توجهی1 فشارهای1
آستانۀ1درد1 و1 زاویۀ1گردن1 در1 تغییر1 به1 است1 تنش1ها1ممکن1
از1 استفاده1 این،1 بر1 منجر1شود.1عالوه1 و1شانه1 عضالت1گردن1
تلفن1های1هوشمند1با1فرکانس1باال1می1تواند1عامل1خطر1برای1
عالئم1افسردگی1باشد1]30[.1همچنین1نشان1داده1شده1است1
همراه1 تلفن1 از1 بیش1ازاندازه1 استفادۀ1 به1 تمایل1 که1 نوجوانانی1
و1 میان1فردی1 اضطراب1 بیشتر،1 افسردگی1 عالئم1 داشتند،1
عزت1نفس1پایین1تری1داشتند1و1همبستگی1مثبت1بین1استفادۀ1
داشت  وجود1 اینترنت1 به1 اعتیاد1 و1 همراه1 تلفن1 از1 بیش1ازحد1
]1Diepenmaat1.]31و1همکاران1)200۶(1نیز1نشان1دادند1درد1
اسکلتی1ـ1عضالنی1میان1نوجوانان1رایج1است1و1با1افسردگی1و1
استرس1ارتباط1دارد،1اما1با1استفاده1از1کامپیوتر1و1فعالیت1بدنی1

همراه1نیست1]32[.
مناسب1 قرارگرفتن1 معني1 به1 مناسب1 بدني1 وضعیت1
که1 به1طوری1 است؛1 مفاصل1 و1 ستون1مهره1ها1 استخوان1های1
عضالت1و1رباط1ها1به1طور1طبیعي1عمل1کنند.1وضعیت1مطلوب1
یکدیگر1 با1 بدن1 مختلف1 بخش1های1 نسبي1 هماهنگي1 بدني،1
است.1پوسچر1مناسب1به1عملکرد1طبیعي1و1مناسب1ارگان1های1
کمک1 تنفسي1 سیستم1 و1 عضالنی1 ـ1 عصبي1 سیستم1 داخلي،1
می1کند1]33[.1انحراف1پوسچر1سر1از1راستاي1طبیعي1و1نرمال،1
نواحي1 عضالني1 ـ1 اسکلت1 دستگاه1 بر1 استرس1 افزایش1 سبب1
عوامل1 1.]33[ می1شود1 تنه1 و1 بازو1 شانه1ای،1 کمربند1 گردن،1
وضعیت1 در1 به1نوعی1 می1توانند1 افسردگی1 و1 روان1شناختی1
بدن1تأثیر1بگذارند؛1شخصی1که1دچار1افسردگی1است1به1دلیل1
و1 اعتمادبه1نفس1 )نداشتن1 خودکم1بینی1 و1 فکری1 اختالالت1
آشفتگی1ذهن(1خود1را1ضعیف1و1ناتوان1حس1می1کند؛1به1طوری1
که1این1وضع1بر1نحوۀ1قرارگرفتن1بدن1در1حالت1های1گوناگون1

ابعاد1 بین1 ارتباط1 مکانیسم1های1 1.]27[ منفی1می1گذارد1 تأثیر1
روان1شناختی1و1پوسچر1نیز1ناشناخته1است؛1لذا1به1نظر1می1رسد1

به1پژوهش1های1بیشتری1برای1تعیین1آنها1نیاز1باشد.
دختر1 دانش1آموزان1 روی1 فقط1 پژوهش1 این1 که1 آنجا1 از1
به1 آن1 نتایج1 تعمیم1 است1 ممکن1 است،1 شده1 انجام1 ابتدایی1
دیگر1سنین1و1مقاطع1و1یا1پسران1امکان1پذیر1نباشد؛1بنابراین1
پژوهش1های1بیشتری1در1این1زمینه1الزم1است.1در1این1پژوهش1
دانش1آموزان1فقط1از1یک1منطقۀ1شهری1تهران1انتخاب11شده1اند،1
لذا1ممکن1است1با1توجه1به1اختالفات1اقتصادی1و1فرهنگی1در1
باشیم.1 را1شاهد1 نتایج1مختلفی1 مناطق1مختلف،1 خانواده1های1
در1این1پژوهش1به1طول1زمان1سابقۀ1استفاده1از1سرگرمی1های1
سایر1 به1 لذا1 است؛1 نشده1 پرداخته1 کودکان1 در1 الکترونیکی1
موضوع1 این1 به1 آتی1 تحقیقات1 در1 می1شود1 توصیه1 محققان1

توجه1کنند.
تنۀ1 پوسچر1 و1 روان1شناختی1 عوامل1 بین1 نزدیکی1 ارتباط1
تهران1 شهر1 ابتدایی1 مقطع1 دختر1 دانش1آموزان1 در1 فوقانی1
مشاهده1شد1و1این1موضوع1بهتر1است1در1طراحی1برنامه1های1
روشن1تر1شدن1 برای1 بگیرد.1 قرار1 مدنظر1 درمان1 و1 پیشگیری1

موضوع1به1پژوهش1های1بیشتری1نیاز1است.

سپاسگزاری
رشتۀ1 کارشناسی1ارشد1 پایان1نامۀ1 از1 برگرفته1 مقاله1 این1
عالمه1 دانشگاه1 اصالحی1 حرکات1 و1 ورزشی1 آسیب1شناسی1
فوقانی1 تنۀ1 پوسچر1 بین1 »ارتباط1 عنوان1 با1 تهران،1 طباطبایی1
سرگرمی1های1 از1 استفاده1 و1 جسمانی1 فعالیت1 میزان1 با1
الکترونیکی«1است.1به1این1وسیله1از1تمام1کسانی1که1در1انجام1
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