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در هاي وضعيتي ستون فقرات با عادات و وسايل استراحتي ايرانيان  رابطه بين ناهنجاري
  در پنج استان منتخب كشور يسال ميانسنين 

 
  *ليال قرباني قهفرخي ،2مرجان فراهاني، 1ابوالفضل فراهاني

  
  چكيده
هاي  در افراد مختلف به شيوه ودهد  گي افراد را تشكيل مياستراحت است كه بخشي از زند از جمله عادات و نيازهاي مهم انسان، خواب و: مقدمه

سال ايراني، بررسي ارتباط  بررسي عادات خوابيدن و وسايل مورد استفاده در جامعه ميان ،هدف از اجراي اين پژوهش. گيرد متفاوت صورت مي
همچنين مقايسه و شناخت بين  .است استراحت و معمول در استراحت و وسايل مورد استفاده هنگام خواب هاي احتمالي بين عادات و شيوه

هاي ارتباطي بين وسايل  تر ساختن زمينه روشن يطور كله در مناطق مختلف ايران و بساكن ساالن  هاي استراحتي ميان شيوه هاي موجود در تفاوت
  .دبوهاي اسكلتي  وضعيت بدني و ناهنجاري شيوه زندگي، استراحتي،

هاي  استان) ساله 55تا  40(سال  جامعه آماري آن شامل كليه زنان و مردان ميان ،اين پژوهش از نوع توصيفي بودهروش انجام  :ها مواد و روش
نامه بررسي نحوه استراحت و  نفر پرسش 1719گيري در دسترس  با استفاده از روش نمونه. استتهران، يزد، سيستان و بلوچستان، لرستان و كرمانشاه 

براي معاينات باليني حدود . درصد برآورد شده است Cronbach’s alpha 83نامه به روش  پايايي پرسش .كميل كردندوضعيت ستون فقرات را ت
هاي مختلف به صورت  از استان، )آزمودني 134(ها شايع بوده است  هاي اسكلتي در آن كه وجود يكي از ناهنجاري ،درصد از جامعه آماري اوليه 10

. استفاده شد Adamsكش منعطف و براي تشخيص اسكوليوز از آزمون  گيري زاويه لوردوز و كيفوز از خط راي اندازهب. داوطلبانه انتخاب شدند
سطح اطمينان  ها در براي توصيف تفاوت LSDمستقل و  tهاي آماري  و آزمون SPSSافزار آماري  ها با استفاده از نرم نامه هاي حاصل از پرسش داده
  .)α=  05/0( ار گرفتدرصد مورد استفاده قر 95

). P > 05/0(شت داري وجود دا يهاي مختلف تفاوت معن بين انتخاب وضعيت خوابيدن به پشت، پهلو و شكم توسط زنان و مردان در استان :ها يافته
اما  ،)P < 05/0(شت جود نداداري و از نتايج ديگر تحقيق اين است كه بين استفاده يا عدم استفاده از تشك و بالش توسط زنان و مردان تفاوت معني

  .)P > 05/0( دار است هاي مختلف فقط در مورد استفاده تشك اين تفاوت معني در استان
دار آماري بين شيوع لوردوز و خوابيدن روي شكم نشان  هاي اسكلتي و شيوه استراحتي رابطه معني در رابطه با ارتباط بين ناهنجاري: گيري نتيجه

هاي آزمون  در ساير موارد فرضيه). P > 05/0(شت دار وجود دا يوه لوردوز و مواد و نوع بافت وسايل استراحتي رابطه معنيهمچنين بين ش .داده شد
  .داري را نشان نداده است رابطه معني ،شده
  سال ميان شيوه زندگي،عادات استراحت،  :ها واژه كليد

  
  20/2/90: تاريخ دريافت
  19/6/90: تاريخ پذيرش
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  مقدمه
يابي ماشين و  توسعه علم پزشكي، رشد صنعت و راه با وجود

هاي زندگي  وري در زندگي مردم و تغييراتي كه در شيوهافن
هاي  ها و بيماري ده است، ناراحتيشمردم امروزي ايجاد 

. )1( ها را به خطر انداخته است جديدي زندگي برخي از انسان
عوامل ارثي، در اثر صنعتي هاي وضعيتي به غير از  ناهنجاري

شدن زندگي، عدم تحرك، داشتن عادات غلط و استفاده از 
انسان در ساعات . )2( آيند تجهيزات غير استاندارد به وجود مي

گيرد  روز از نظر وضعيت بدني در حاالت گوناگوني قرار مي شبانه
كه برخي از اين حاالت در اثر تكرار در بلند مدت باعث بروز 

عدم رعايت همچنين . ندشو هايي مي ناهنجاري ضايعات و
استانداردهاي ارگونوميكي تجهيزات مورد استفاده مستمر افراد و 

تواند  نيز عدم تناسب در ابعاد آنتروپومتريكي كاربران مي
از جمله . اختالالت فيزيولوژيكي و ساختاري در پي داشته باشد

اه گ خوابيدن است كه هيچ عادات نيازهاي مهم انسان،
كه  با توجه به اين. توان اهميت آن را دست كم گرفت نمي

گذرد،  از كل زندگي افراد به خواب و استراحت مي 3/1حدود 
و وسايل مورد استفاده براي آن وضعيت صحيح دراز كشيدن 

هاي  بيش از نيمي از افراد جامعه عادت). 3( بسيار مهم است
هاي  اهنجاريمعيني با بررسي ن. صحيحي در خوابيدن ندارند

ساله، يكي از عوامل بروز  65تا  25كارگر  159ستون فقرات 
تغييرات ساختاري ستون فقرات در جامعه آماري مورد پژوهش 

بهرامي و  .)4( را عادات غلط به هنگام خوابيدن عنوان كرد
تا  11 با بررسي نوجوانان دختر ،)پور به نقل از بهرام( فرهادي

عادت خوابيدن با لوردوز كمري و ساله دريافتند كه بين  15
 ديگر بردر تحقيقي . )5( داري وجود دارد كيفوز رابطه معني
نتايج نشان داد كه بين وضعيت خوابيدن با  ،روي دانشجويان

داري وجود دارد و همچنين ارتباط  لوردوز و كيفوز ارتباط معني
داري بين اندازه و نوع بالش و نحوه قرار گرفتن سر  معني

و شعباني  فراهاني. )6( ه تنه با كيفوز وجود داشتنسبت ب
هاي  بين استفاده از تشك سفت و نرم با ناهنجاري مقدم

برخي تحقيقات نيز . )7(ند داري يافت ستون فقرات ارتباط معني

هاي مختلف بر بدن  ها و بالش به بررسي تأثير تشك
بر روي افراد سالم و در تحقيقي  پژوهشگران .اند پرداخته

به اين نتيجه رسيدند كه خوابيدن بر  ،يسه دو نوع تشكمقا
اي  روي تشك ابري باعث ايجاد كمردرد نسبت به تشك پنبه

   .)8( دشو مي
 مقوله چهار عناصر مؤثر در تعريف سبك زندگي در

 ها فعاليت ،)مصرفي و ها سرمايه( اموال :)4( شوند بندي مي طبقه
 ها گرايش، ها نگرش ،)... و فراغت اوقات گذران شغل، عادات،(
ها و  وضعيت). اجتماعي تا گرفته فردي از بين( انساني روابط و

 يزندگ وهياز ش يبخش دن،يخواب يبرا استفاده مورد ليوسا
 ،ييايجغراف يبا توجه به گستردگ. دهنديم لينفر را تشك كي

 در ياقتصاد و ياجتماع ،يفرهنگ يهاتفاوت و مياقل تنوع
افراد  يرود كه سبك زندگيانتظار م كشورمان، مختلف مناطق
 قيدق يبررس به كه يقاتيالبته تحق. داشته باشد ييهاتفاوت

 اريبس باشند، پرداخته رانيمختلف ا يهاها در استانتفاوت نيا
 انيرانيعادات ا اتياند و جزئبوده يبه صورت كل شترياندك و ب

د ابعا يبا بررس ،يو صادق يصفر يديجن. است نشده سهيمقا
ساله شش  60تا  20كارگران  يكياستات يكيآنتروپومتر

 نيب يكياز ابعاد آنتروپومتر يكه برخ افتيدر ،يرانيا تيقوم
 يدارياقوام مختلف اختالف معن نيب نيزنان و مردان و همچن

در بررسي سبك زندگي  ،)به نقل از عابدي( استاجي). 9(دارد 
ست كه نيمي از ساله سبزوار حاكي از آن ا 65تا  18ساكنين 

درصد از كل افراد  36برند و حدود  ها از كم خوابي رنج مي نمونه
  .)10( ساعت خواب منظم داشتند 8

نفر  370از درصد  3/57نشان داد كه  شجاعي كاون نيز
به ( پژوهش بهرامي. )11( خوابند آزمودني به شكل نادرست مي

ن نحوه آموزان پسر، نشان داد كه بي روي دانش) نقل از عابدي
داري وجود  هاي ستون فقرات رابطه معني خوابيدن و ناهنجاري

بين وضعيت نشان دادند كه  و شعباني مقدم فراهاني. )10( ندارد
خوابيدن به پشت با لوردوز و اسكوليوز، بين وضعيت خوابيدن به 
پهلو با كيفوز و اسكوليوز و لوردوز و همچنين بين وضعيت 

دانشجويان دختر ارتباط  در خوابيدن به شكم با لوردوز
به نقل از ( بهرامي و فرهادي ).7( داري وجود ندارد معني
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ساله  15تا  11 با بررسي نوجوانان دختر ،)شجاعي كاون
دريافتند كه بين عادت خوابيدن با لوردوز كمري و كيفوز رابطه 

كه  ندنشان داد نظرعلي و همكاران. )11( داري وجود دارد معني
ارتباط  دانشجويان بيدن با لوردوز و كيفوزبين وضعيت خوا

  . )6( داري وجود دارد معني
هاي  برخي تحقيقات نيز به بررسي تأثير بالش و تشك

 و همكاران Koulمطالعه يك در  .اند مختلف بر بدن پرداخته
بر روي افراد سالم و مقايسه دو  ،)به نقل از استاجي و همكاران(

رسيدند كه خوابيدن بر روي نوع تشك و بالش، به اين نتيجه 
 دشو اي مي تشك ابري باعث ايجاد كمردرد نسبت به تشك پنبه

بهرامي و به نقل از ( و همكاران Kailنتايج تحقيق  .)12(
 ندنشان داد ،هاي مختلف ها با نرمي در مقايسه تشك، )فرهادي

هايي با نرمي متوسط بيشترين كاهش درد را در  كه تشك
عابدي با بررسي . )13( دارردرد مزمن دبيماران مبتال به كم

بين لوردوز و سطح  كه ساله، دريافت 60تا  20هاي  روي خانم
 )سفت، معمولي يا خوشخواب( مورد استفاده براي خوابيدن

ارتباط  نظر علي و همكاران. )10( داري وجود ندارد رابطه معني
ت داري بين اندازه و نوع بالش و نحوه قرار گرفتن سر نسب معني

  ).6(نشان دادند  به تنه با كيفوز
با توجه به وجود تحقيقاتي مبني بر وجود رابطه بين وسايل 

يا تأثيرگذار بودن شيوه  هاي اسكلتي و مورد استفاده با ناهنجاري
و برخي تحقيقات ديگر  )8، 13- 15( زندگي بر وضعيت قامتي

د يا وجود ارتباط بين دو متغيير مور چنين اثرپذيري و كه اين
و نيز با توجه به نتايج ضد و ) 16- 19( كند مطالعه را تأييد نمي
و اهميت عادات و وسايل خوابيدن از جمله نقيض در اين رابطه 

با هدف بررسي عادات خوابيدن و  هش حاضروپژتشك و بالش، 
سال ايراني و بررسي ارتباط  وسايل مورد استفاده در جامعه ميان

ي معمول در استراحت و وسايل ها احتمالي بين عادات و شيوه
مورد استفاده هنگام خواب و استراحت، همچنين مقايسه و 

در مناطق ساكن ساالن  هاي موجود در ميان شناخت بين تفاوت
تا با اين ديدگاه بتوانيم شرايط اقليمي، شيوه ( مختلف ايران

 )زندگي و همچنين نوع تغذيه را نيز در اين رابطه دخيل نماييم
هاي ارتباطي بين وسايل  تر ساختن زمينه روشن يكلطور ه و ب

 اسكلتيهاي  وضعيت بدني و ناهنجاري شيوه زندگي، استراحتي،
بپردازيم و بتوانيم با استفاده از نتايج حاصل از اين پژوهش 

كه ديگر  به علت اين(سال  تغييراتي در شيوه زندگي افراد ميان
 .يجاد كنيم، ا)ها تكميل شده است بندي آن شكل استخوان

  
  ها روشمواد و 

جامعه آماري اين  .پيمايشي بود - تحقيق حاضر از نوع توصيفي
هاي يزد،  ساله ساكن استان 55تا  40پژوهش را زنان و مردان 

كرمانشاه، لرستان، تهران و سيستان و بلوچستان تشكيل 
نفر از  1719گيري در دسترس،  دادند كه با استفاده از نمونه مي
ها از اقشار  نمونه. نامه كردند م به تكميل پرسشها اقدا آن

از نظر سطح تحصيالت، شغل، محل سكونت، فرهنگ  مختلف
 63/11 ها از تهران، نمونه از درصد 12/27از اين تعداد . اند بوده

 78/29 درصد از يزد، 72/24 درصد از سيستان و بلوچستان،
اي معاينات بر .درصد از كرمانشاه بودند 75/6درصد از لرستان و 

درصد از جامعه آماري اوليه كه وجود يكي از  10باليني حدود 
 ،)آزمودني 134(ها شايع بوده است  هاي اسكلتي در آن ناهنجاري
  . هاي مختلف به صورت داوطلبانه انتخاب شدند از استان

هاي عادتي  به منظور آگاهي از اطالعات فردي و وضعيت
ها در خوابيدن از  نها و وسايل مورد استفاده آ نمونه

 استفاده شد 83/0 اي با روايي قابل قبول و پايايي نامه پرسش
اعتبارسنجي شده است  Cronbach’s alphaكه به روش 

بخش اول . نامه شامل چهار بخش اصلي بود اين پرسش. )20(
و ... مربوط به اطالعات فردي مانند سن، شغل، تحصيالت و 

هاي  بخش دوم به وضعيت .عادات مهم خوابيدن افراد است
هاي تشك و  اصلي و فرعي خوابيدن و بخش سوم به ويژگي

. پردازد مي) بافت، ارتفاع و مواد سازنده(بالش مورد استفاده افراد 
بخش چهارم مربوط به نظر افراد در مورد سالمت ستون فقرات 

  .)21( باشد ها در اين زمينه مي خود و مشكالت آن
كش  از خط اي ستون فقراته ارزيابي ناهنجاري جهت

دقت اين وسيله يك  .منعطف ساخت كشور تايوان استفاده شد
ابتدا  ).22(باشد  درصد مي 97/0دهم درجه و ضريب پايايي آن 

روي يك  ،هاي مربوط به باالتنه را بيرون آورده لباس ،نمونه
شد  ها خواسته مي از نمونه. ايستاد تشك نازك با پاي برهنه مي
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ها را به طور آزاد در  بيعي و راحت بايستند و دستكه به طور ط
براي ( سپس آزمونگر از نماي پشت .پهلوي بدن قرار دهند

براي بررسي لوردوز، كيفوز و پشت ( و پهلو) بررسي اسكوليوز
آزمودني را مشاهده و وجود يا عدم وجود ناهنجاري را  )صاف

  .كرد بررسي مي
كش  وز توسط خطگيري زاويه لوردوز و كيف اندازه براي
) S2و  T4 ،T12 ،L1( هاي مورد نظر پس از آن كه نشانه ،منعطف

كش منعطف ابتدا روي  گذاري شد، خط توسط ماركر عالمت
با دست روي بدن شكل داده  ،ستون فقرات پشتي قرار گرفته

) T12و  T4( ين قوس پشتييهاي استخواني باال و پا نشانه ،شده
بدون تغيير شكل در گذاري شد و  عالمت كش خطروي 
 .با مداد معمولي رسم شد ،كش روي يك برگه منتقل شده خط

به همين ترتيب روي قوس  ،كش را صاف كرده پس از آن، خط
) S2و  L1( گذاري شده هاي عالمت كمري با استفاده از نشانه

دو انتهاي هر انحنا . منطبق و شكل انحنا روي كاغذ ترسيم شد
صل و از قله انحنا خطي عمود بر به هم مت Lبا خطي به نام 

با ) θ( زاويه انحنا. شود ناميده مي hكه خط  ،رسم شد Lخط 
  :به دست آمداستفاده از اين فرمول 

  
  )2h/L (arc tan 4 = θ   

  

در اين  :)Adamsآزمون ( آزمون تشخيص اسكوليوز
سپس سر  ،خواهيم به حالت معمولي ايستاده آزمون از فرد مي
به مفصل  يتقريببه طور ها  خم كند تا دست و تنه را به جلو

گاه با قرار گرفتن در  آن. تر از آن برسد زانو يا كمي پايين
هاي كتف و پشت و ستون فقرات به دقت  پشت سر فرد، لبه

عدم تقارن در طرفين يا باال بودن استخوان كتف  ،بررسي شده
روي ديواره قفسه سينه در يك طرف به عنوان اسكوليوز 

  .)23( شود داده مي تشخيص
نسخه  SPSSافزار  از نرم ها تحليل داده به منظور تجزيه و

 ،هاي خام براي تجزيه و تحليل داده .استفاده شد 16
جهت توصيف  LSDمستقل و  tها از آزمون آماري  نامه پرسش
  ).α = 05/0( درصد استفاده شد 95ها در سطح اطمينان  تفاوت

  ها يافته
جامعه آماري به اين شرح است كه وضعيت جمعيت شناختي 

ي تقريببه طور ها متأهل و بقيه مجرد و  درصد از نمونه 18/94
از نظر سطح . مرد بودند) نفر 927(ها  بيش از نيمي از آن

بيشترين فراواني مربوط به افراد داراي ديپلم و فوق  ،تحصيالت
) درصد 58/11(سواد  و كمترين تعداد بي) درصد 22/38(ديپلم 

اظهار داشتند كه به هيچ ) درصد 66/67( ها اكثر نمونه. اند هبود
  بيماري استخواني، اسكلتي يا مفصلي مبتال نيستند و 

نامه بيان كردند كه از كمردرد رنج  درصد در پرسش 67/39
درصد كمي از . كه اين آمار در روستاها بيشتر است ،برند مي

ن عقيده داشتند كه وضعيت ستو) درصد 56/18(افراد 
ها سابقه ابتال  درصد از نمونه 96/82فقراتشان طبيعي نيست و 

  .به ناهنجاري ستون فقرات نداشتند
ساعت  8تا  6) درصد 46/64( ها بيشترين درصد نمونه

ها رايج  خوابيدن در طول روز در همه استان. خواب شب داشتند
ها خواب  كه بيش از نيمي از نمونه ،به استثناي شهر تهران ،بود
ها  به طور كلي در همه استان. انه نزديك به صفر داشتندروز

اكثر افراد وضعيت خوابيدن به پهلو را به عنوان وضعيت غالب 
و به جز استان سيستان  ،خوابيدن خود انتخاب كرده بودند

كه درصد فراواني خوابيدن به پشت و خوابيدن به بلوچستان 
  .يكسان بود يتقريببه طور پهلو 

افراد  از درصد 70بيش از ، 1ات جدول بر اساس اطالع
ها براي خوابيدن از تشك  مورد پژوهش در اغلب استان

اما بيشتر افراد ساكن روستاهاي سيستان و  ،كردند استفاده مي
 97همچنين بيش از . كردند كرمانشاه از تشك استفاده نمي

 افراد مورد پژوهش براي خوابيدن از بالش استفاده از درصد
بين انتخاب وضعيت خوابيدن به پشت توسط  .كردند مي

 ،P=  001/0( داري وجود داشت و زنان تفاوت معني مردان
69/3-  =t  05/0و  =a .( در انتخاب وضعيت خوابيدن به پهلو

 داري وجود داشت توسط مردان و زنان نيز تفاوت معني
)020/0  =P، 34/2  =t  05/0و  =a .( همچنين وضعيت

 داري داشت مردان و زنان تفاوت معنيخوابيدن به شكم در 
)001/0  =P، 88/3-  =t  05/0و  =a.(  
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  هاي مختلف در استانو استفاده از تشك و استفاده از بالش ها  فراواني وضعيت غالب خوابيدن نمونهتوزيع فراواني و درصد . 1جدول 

خوابيدن   
 به پشت

خوابيدن 
 به شكم

خوابيدن 
 به پهلو

جمع 
  كل

استفاده 
  كاز تش

عدم 
استفاده از 
  تشك

جمع 
  كل

استفاده 
  از بالش

عدم 
استفاده از 

  بالش

جمع 
  كل

 تهران
 466 20 446 466 96 370 466 286 68 112 فراواني

  100  4  96  100  60/20  40/79  100 38/61 59/14 03/24 درصد

 سيستان
 200 2 198 200 85 115 200 77 44 79 فراواني

  100  1  99  100  5/42  5/57  100 5/38 22 5/39  درصد

 يزد
 425 8 417 425 95 330 425 308 28 89 فراواني

  100  88/1  12/98  100  35/22  65/77  100 47/72 59/6 94/20  درصد

 لرستان
 512 14 498 512 161 351 512 248 115 149 فراواني

  100  73/2  27/97  100  45/31  55/68  100 44/48 46/22 10/29  درصد

 كرمانشاه
 116 2 114 116 56 60 116 72 14 30 يفراوان

  100  72/1  28/98  100  28/48  72/51  100 07/62 07/12 86/25  درصد

  جمع كل
  1719  46  1673  1719  493  1226  1719 991 269 459 فراواني
  100  68/2  32/97  100  68/28  32/71  100 65/57 65/15 70/26  درصد

  
  

لف تفاوت هاي مخت وضعيت خوابيدن به پشت در استان
اين حالت در  ).F=  816/9و P=  001/0( داري داشت معني

و خوابيدن ) F=  879/18 و P=  001/0( مورد خوابيدن به پهلو
  .)1جدول ( نيز صادق بود) F=  929/11 و P=  001/0(به شكم 

بين استفاده يا عدم استفاده از تشك توسط مردان و زنان 
). t = -947/0 و P=  344/0(  داري وجود نداشت تفاوت معني

نوع بافت و مواد سازنده تشك مورد استفاده توسط مردان و 

اما انتخاب ارتفاع تشك توسط  ،داري نداشت زنان تفاوت معني
در مورد استفاده يا  .داري داشت زنان و مردان تفاوت معني

دار  هاي مختلف، تفاوت معني عدم استفاده از تشك در استان
بين  و در مجموع موارد، )F = 989/19 و P=  001/0( بود

ارتفاع و مواد  از نظر نوع بافت،( نوع تشك مورد استفاده
 داري وجود داشت هاي مختلف تفاوت معني در استان )سازنده

  .)2جدول (
  

  در گروه مردان و زنانو بالش  تفاوت نوع تشك .2جدول 
  متغير             
  ويژگي

df )تشك( t محاسبه شده )تشك(  P )تشك( df )بالش ( t محاسبه شده )بالش(  P )بالش( 

  001/0  - 021/7  1671  704/0  380/0  1224  بافت
  001/0  987/4  1671  009/0  606/2  1224  ارتفاع

  888/0  - 141/0  1224  888/0  - 141/0  1224  مواد سازنده
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بين استفاده يا عدم استفاده از بالش توسط مردان و زنان 
). t=  - 541/0و  P=  588/0( اشتداري وجود ند تفاوت معني

همچنين مواد سازنده بالش مورد استفاده توسط زنان و مردان 
اما بين نوع بافت و ارتفاع بالش مورد  ،داري نداشت تفاوت معني

. داري وجود داشت استفاده توسط زنان و مردان تفاوت معني
را داري  هاي مختلف تفاوت معني استفاده از بالش بين استان

و در مجموع بين نوع  )F = 071/2 و P = 082/0(نداد  نشان
هاي  در استان )ارتفاع و مواد سازنده از نظر نوع بافت،(بالش 

  .)3جدول ( داري وجود داشت مختلف تفاوت معني

فقط رابطه  ،شود مالحظه مي 4طور كه در جدول  همان
لوردوز و وضعييت خوابيدن روي شكم   بين ناهنجاري

 با توجه به اين ،در ساير موارد مطرح شده است و دار معني
نتايج  .شود فرضيه تحقيق رد مي ،بوده است P < 05/0كه  

لوردوز با مواد   دهد كه فقط بين ناهنجاري آزمون نشان مي
سازنده تشك و اسكوليوز با نوع بافت مورد استفاده و مواد 

دار و آماري وجود دارد و در ساير  سازنده تشك ارتباط معني
كه فرض  ،بوده است P < 05/0وارد، رابطه بين متغير م

  .)4جدول ( تحقيق تأييد نشده است
  

  هاي مختلف در استانو بالش براي مقايسه نوع تشك  ANOVAآزمون  .3 جدول
 )هاتعداد نمونه( n  ويژگي

 )تشك( P )تشك( F )تشك( df  )تشك( 
n)ها تعداد نمونه( 

 )بالش(
df )بالش( F )بالش( P )بالش( 

  001/0  744/78  1668و  4  1719 001/0 545/16 1221و4  1719  بافت
  001/0  103/5  1668و  4  1719 001/0 280/18 1221و4  1719  ارتفاع

  001/0  827/66  1668و  4  1719 001/0 755/5 1221و4  1719  مواد سازنده
  

  هاي اسكلتي مورد مطالعه رابطه بين نوع تشك و انواع ناهنجاري ،ها ضيهنتايج آزمون فرو  ها با وضعيت خوابيدن رتباط بين ناهنجاريا. 4جدول 
  نتيجه 2x dF P وضعيت خوابيدن  نوع ناهنجاري

  تأييد فرض تحقيق  048/0 1 38/0 خوابيدن به شكم  لوردوز
  عدم تأييد  089/0 1 9/2 خوابيدن به شكم  كيفوز

  عدم تأييد  44/0 1 58/0 خوابيدن به پهلوها  اسكوليوز
  عدم تأييد  53/0 1 272/0 خوابيدن به پهلو  ت صافپش

 ويژگي تشك                                      
  نوع ناهنجاري   

2x dF P نتيجه  

  لوردوز
  عدم تأييد  38/0 3 86/2 نوع بافت
  عدم تأييد  15/0 3 86/2 ارتفاع

  تأييد فرض تحقيق  04/0 3 3/4 مواد سازنده

  كيفوز
  عدم تأييد  36/0 3 15/3 نوع بافت
  عدم تأييد  39/0 3 97/2 ارتفاع

  عدم تأييد  41/0 3 65/2 سازندهدرموا

  اسكوليوز
  تأييد فرض تحقيق  031/0 3 2/3 نوع بافت
  عدم تاييد  52/0 3 73/1 ارتفاع

  تأييد فرض تحقيق  049/0 3 62/3 مواد سازنده

  پشت صاف
  عدم تأييد  21/0 3 1/2 نوع بافت
  عدم تأييد  54/0 3 7/2 ارتفاع

  عدم تأييد  09/0 3 8/3 مواد سازنده
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  بحث
 دنيخواب غالب تيوضع كه داد نشان پژوهش نيا يهاافتهي

 يقاتيتحق با سهيمقا در. است پهلو به دنيها خوابيآزمودن اكثر
 از يمين از شيها بدر آن ،آموزان انجام شدهدانش يرو كه

پژوهش  نيدر ا. داشتند دنيخواب در يحيناصح عادات افراد
 يكي يكه به طور كل پهلو، به دنيخواب تيها وضعاكثر نمونه

را به  است، افراد اكثر دنيخواب يآل برادهيا يهاتياز وضع
 از يكياند كه خود انتخاب كرده دنيغالب خواب تيعنوان وضع

ساالن در بزرگ شتريبه نسبت ب يآگاه آن عوامل نيترمهم
 زانيم به مربوط اطالعات. است حيصح يمورد عادات حركت

 6 از كمتر اي و 8 تا 6 افراد اغلب كه داد نشان شبانه خواب
 قيتحق جيطبق نتا نيهمچن. خوابنديم شب در ساعت

ساعت در روز  2تا  1) درصد 80/33(ها نمونه درصد نيشتريب
مشابه  ،به جز تهران ها، استان همه در الگو نيا. دنديخوابيم

در طول روز ) درصد 07/51(ها ياز تهران يمينچون . بود
 كي از كمتر زيها ناز آن درصد 30 به كينزد و دنديخواب ينم

 شيو افزا ينيشهرنش يرشد زندگ .داشتند روزانه خواب ساعت
 يافراد را به سمت زندگ ،يزندگ اتيها و مشغولدغدغه

در  يكه مشكالت زندگ نيضمن ا. تر سوق داده استپرمشغله
اكثر مردم را وادار به  ،و اشتغال كيتراف ريتهران نظشهر 
 يرا برا يدر طول روز نموده و فرصت كمتر شتريب تيفعال

 يانجام شده قبل يهادر پژوهش. گذارديم ياستراحت آنان باق
 آن از يحاك جيمردم، اغلب نتا يسبك زندگ يدر مورد بررس

 يمطلوب يزندگ سبك پژوهش مورد افراد شتريب كه است
 يزندگ سبك يرو بر همكاران و انيمنصور قيتحق در. ندارند

 يمياز ن شيب گرگان، شهر انيدانشجو در آن بر مؤثر عوامل و
). 24(داشتند  يو متوسط فيضع يسبك زندگ انياز دانشجو

 يرابطه سبك زندگ يبا بررس يو همكاران در پژوهش يبرهان
 يزندگ وهياصالح ش ،جوانان شهر كرمان يو شاخص توده بدن

توسعه سالمت  يبرا ازيو ن تياولو كيجوانان را به عنوان 
 يو همكاران در بررس ياستاج). 25( كردند شنهاديها پ آن

ها از كم از نمونه يميكه ن افتنديدر سبزوار در يسبك زندگ
  ).12(برند يرنج م يخواب

 به دنيخواب تيوضع انتخاب نينتايج نشان داد كه ب
 يدار يمعن تفاوت مردان و زنان توسط شكم و پهلو پشت،
 دن،يخواب تيدر مورد وضع نيشيپ قاتيدر تحق. دارد وجود
شدند و تاكنون  يجنس انتخاب م كياز  يجامعه آمار اغلب
 نگرفته صورت مردان و زنان نيب يا سهيمقا نهيزم نيدر ا
تفاوت،  نيبودن ا دار يمعن ليرسد كه دل يم نظر به. است

زنان و مردان  نيب يكيولوژيزيف و يكياختالفات آناتوم
 زنان، در پهلو به دنيخواب تيبه طور مثال در وضع. باشد يم

 يتر موجب خمش جانب تر و كمر كوچك ضيوجود لگن عر
  .دشو يستون فقرات م

 تيوضع انتخاب نين است كه بآاز  يها حاكافتهي ريسا
 تفاوت مختلف يها استان در شكم و پهلو پشت، به دنيخواب
 اثرگذار عوامل جمله از يطيمح طيشرا. دارد وجود يدار يمعن
 عالوه، به. هستند روزمره عادات در يبدن تيوضع انتخاب بر
 رگذاريتأث افراد يزندگ سبك و وهيش انتخاب بر طيشرا نيا

 طيتفاوت در شرا كه رود ياحتمال م نيهمچن. بود خواهند
ك و آداب و رسوم اقوام مختلف موجب تنوع در سب يمياقل

به  يامنطقه در ستانيمثال مردم س يبرا. دشو انيرانيا يزندگ
كنند يم يزندگ يسنت وهيبه ش شترينسبت خشك و محروم و ب

تر و با معتدل ييهوا و آب در تهران شهر نيو در مقابل، ساكن
  .گذراننديتر روزگار ممدرن يامكانات
 اي استفاده نيبآن است كه  انگريپژوهش ب نيا يهاافتهي
 تفاوت مردان و زنان توسط بالش و تشك از استفاده عدم
 نشان پسران، يرو يمفاخر قيتحق در. ندارد وجود يدار يمعن

درصد  1خوابند و حدود يتشك نم يدرصد رو 8داد كه حدود 
نشان داد  جينتا زين قيتحق نيدر ا). 26(خوابند  يبالش نم يرو

د از بالش درص 97افراد از تشك و  ازدرصد  70از  شيكه ب
  . كنند ياستفاده م
 اي استفاده نيب كه داد نشان پژوهش نيا از حاصل جينتا
 يدار يمعن تفاوت مختلف يها استان در تشك از استفاده عدم
 ها استان شتريب در اخص طور به تفاوت نيا. دارد وجود
به دست  يهاداده كه ييها استان نيب تفاوت نيا. بود دار يمعن

مانند  ،است دار يكمتر معن ،تر بودهيه هم شبها بآمده از آن
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اطالعات به دست آمده . كرمانشاه و ستانيس و زد،يتهران و 
 در ساكن افراد يزندگ وهياز منابع مكتوب در مورد عادات و ش

در مورد عادات روزمره  بوده، اندك اريبس مختلف يها استان
منبع  باًتقري نيز استفاده مورد ليوسا و دنيها مانند خوابآن

 يهاتوان حدس زد كه تفاوتيم نيبنابرا. وجود نداردمكتوبي 
 اي ييروستا ،يشهر( يزندگ وهيش نيو همچن ييآب و هوا

  ).27( دارند دخالت امر نيا در، )يريعشا
 تشك بافت نوع كه بود آن انگريب قيتحق نيا يهاافتهي
 يدار يمعن تفاوت گريد يها استان با تهران در استفاده مورد

 يهاداده. نبود دار يتفاوت معن گريد يها استان نياما ب داشت،
 يهاتشك از شتريب تهران مردم كه داد نشان زين يآمار

 ريكه در سا يدر حال ؛كننديم استفاده سفت ايمتوسط 
متوسط از نظر نوع بافت  يهااكثر افراد از تشك ،ها استان

بوط به بافت موارد مر ريدرصد سا عيكنند و توزياستفاده م
 يعني ،مشابه بود يبيطور تقر بهها  استان نيدر ا زيتشك ن

 شتريتر در تهران بسفت يهادرصد استفاده كنندگان از تشك
 يدارا ها استان اكثر در زين استفاده مورد تشك ارتفاع. بود

 يها استان در تشك ارتفاع انتخاب. بود يدار يمعن اختالف
 نهيزم نيا در يثابت روند و بود يمتفاوت يالگوها يدارا مختلف
  .نشد مشاهده

 يها استان در استفاده مورد تشك سازنده مواد نيب
تفاوت  نيكه البته ا داشت، وجود يدار يمعن تفاوت زين مختلف
نشان  يآمار يهاداده يبررس. نبود دار يها معن استان يدر برخ

 رشتيدر تهران ب يد كه درصد استفاده كنندگان از تشك فنردا
 ستان،يس جز به ها استان رياست و در سا ها استان ريسا از

. كنندياستفاده م ياپنبه اي يپشم يهاتشك از شتريب مردم
 يرسد كه زندگيم نظر به. بود ينيبشيپ قابل جينتا نيكسب ا
تر دنبال يسنت گريد يها تر و در استانمدرن تختيدر پا

  ).28(شود  يم
عدم استفاده از  اياستفاده  نيب است كه نيا گريد جياز نتا

 نيا. وجود ندارد يدار يمختلف تفاوت معن يها بالش در استان
نبود و فقط  دار يها معن استان شتريتفاوت به طور اخص در ب

. است دار يتفاوت معن نيا ستانيو تهران و س زديتهران و  نيب

ه از بالش استفاد انيرانياكثر ا ،با توجه به آمار به دست آمده
در همه مناطق مورد  يبيطور تقر به طيشرا نيكنند و ايم

كه از بالش استفاده  يالبته درصد افراد. وجود دارد يبررس
  .بود شتريمناطق ب ريدر تهران از سا ،ندردكينم

 بالش بافت نوع كه بود آن انگريب قيتحق نيا يها افتهي
. داشت يدار يمعن تفاوت مختلف يها استان در استفاده مورد
 مختلف يها استان در زين استفاده مورد بالش ارتفاع نيهمچن
 يبرخ در تفاوت نيا البته. بود يدار يمعن اختالف يدارا

 نشان زين يآمار يها داده يبررس. دار نبود يمعن ها استان
 يمختلف دارا يها دهد كه انتخاب ارتفاع بالش در استان يم

ه بالش مورد مواد سازند نيب. است يمشابه يبيتقر يالگو
وجود  يدار يتفاوت معن زيمختلف ن يها استفاده در استان

 درصد كه است آن انگريب يآمار يها داده يبررس. داشت
از  شتريها ب در همه استان پر بالش از كنندگان استفاده

 يا پنبه يها مردم از بالش شتريكه ب زديبه جز  ،است نيريسا
  .ندكرد ياستفاده م

  
  گيري نتيجه
 در يريچشمگ تفاوت پژوهش نيا يهاافتهي ير كلبه طو
 فاصله اي و روز و شب خواب ساعات مانند روزمره عادات
به جز  نداد، نشان مختلف يها استان نيب خواب تا شام صرف

 تخت،يدر پا يخاص زندگ يهايژگيشهر تهران كه به علت و
رسد كه عادات روزمره ساكنان آن تابع عوامل يبه نظر م

  .است تهران در يكار و يزندگ طيشرا و يطيمح
 و تشك نوع و دنيخواب يهاتيها در انتخاب وضعتفاوت

 مورد يها استان نيب موارد از ياريبالش مورد استفاده در بس
 و ياقتصاد طيشرا فرهنگ، م،ياقل تنوع. بود دار يمعن يبررس

 و وهيش در تفاوت موجب كشورمان يروستاها و شهرها در... 
 با رياخ يهاهر چند كه در سال. شوديم مردم يزندگ عادات

كاهش  يفرهنگ يهاتفاوت تهيمدرن و يشهر يزندگ گسترش
روند و رفته رفته هاي محلي رو به ضعف ميهويت افته،ي

هاي مختلف شهرهاي بزرگ شبيه شهرهاي مختلف و محله
توان شاهد كمتر مي هبراي نمونه امروز. شوندبه يكديگر مي
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نوع غذا يا پوشاك به نسبت شهرها و مناطق تفاوت در ت
  .مختلف كشور بود

 يهايناهنجار يبرخ و استراحت تيدر رابطه با وضع
دار يرابطه معن توان يم تنها پژوهش، نيا يهاداده ياسكلت
 و كرد دييتأ شكم يرو دنيخواب و وزياسكول نيرا ب يآمار
 شكم يرو دنيخواب و فوزيك نيمربوط به ارتباط ب يهاهيفرض
 با صاف پشت و پهلو به دنيخواب نيهمچن و وزياسكول با

نوع  يبه عالوه در رابطه با بررس. نشد دييتأ پشت به دنيخواب

 ليوسا از يكيبافت، مواد سازنده و ارتفاع تشك به عنوان 
 از قيتحق يهاداده ان،يرانيمتعارف ا و معمول ياستراحت
لوردوز  يناهنجار نيرابطه ب ،مورد آزمون يهاهيفرض مجموع

 نشان را سازنده مواد و وزيبا مواد سازنده و نوع تشك و اسكول
 وعيش نيتوان به ارتباط بيپژوهش م يهاافتهي گريد از. داد

 يلو كرد، اشاره استفاده مورد تشك بافت نوع و وزياسكول
 ياستراحت لياندازه وسا و بافت نوع، نيب يدار آماريرابطه معن

  .ها مالحظه نشده استيناهنجار وعيش با
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Abstract 
 

Introduction: Both sleep and rest are such important needs and habits of human beings that they are taken 
as guaranteed throughout their lives and are performed in different ways by different people. The aim of 
this research was to study the sleeping habits and sleeping instruments used for this purpose in middle-
aged Iranians and also to examine the probable relationship between them. It also aimed to compare and to 
recognize the differences between middle-aged residents at different regions of Iran and, as whole, to 
clarify the relation among resting instruments, method of life, body condition and skeletal deformities.  

Materials and Methods: This was a descriptive study in which statistical population was defined as total 
number of middle-aged men and women resident in Tehran, Yazd, Sistan and Balochestan, Lorestan and 
Kermanshah Provinces. By using available sampling method, 1719 people of this population completed a 
questionnaire designed for examining resting methods and vertebral column situation. The reliability of 
this assessment tool, which was calculated through Cronbach alpha, was 83%. About 10% of initial 
research population (134 people) who suffered from one of the skeletal deformities was selected 
voluntarily from different provinces for clinical examination. Flexible ruler has been utilized for 
measuring lordosis and kyphosis angles and Adams test for determining scoliosis. The data gathered from 
questionnaires were statistically analyzed by independent t-test and LSD in 95% (α = 0.05) significance 
level using SPSS software. 

Results: Study results showed that there was a significant difference between sleeping postures on prone, 
sideling and supine in both men and women across different provinces (P < 0.05). It also indicated that 
there was not a significant difference between using and not using mattress and pillow (P > 0.05). 
Regarding mattress, however, this difference was significant in different provinces (P < 0.05). 

Conclusion: Considering the relationship between skeletal deformities and resting methods, a statistically 
meaningful correlation has been observed between spreading lordosis and sleeping on stomach. Moreover, 
there was a meaningful relation between incidence lordosis and the material and texture of resting 
instruments (P < 0.05). It has not demonstrated any meaningful correlation among other study’s 
hypotheses. 

Keywords: Postural deformities, Life style, Middle-aged 
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