
 بنام پروردگار مهربان

 از سلسله مطالب آموزشی انجمن سردرد

 ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم پزشکی تهرانیورزشپزشکی دکتر مریم ابوالحسنی، متخصص 

از علل شایع سردرد در شرایط زندگی کنونی ما وضعیت نامناسب سر و گردن نسبت به بدن درزمان کار روزانه 

 بحث به راهکارههای غلبه بر سردرد ناشی از این گونه مشکالت می پردازیم.در این مو در زمان خوابیدن است. 

استرس اضافه تری بر روی عضالت سرو گردن و شانه  ،وضعیت بدنی نامناسب و ضعیفلذا تاکید می شود که 

 یا تنشنی ینمیگر منجر به سردرد شود و از طرف دیگر می تواند محرک بروز سردرد ها وارد می کند که می تواند

در کاهش سردرد . حفظ یک پوسچر صحیح چه در حال استراحت و چه در فعالیت می تواند در افراد مستعد شود

 بسیار موثر باشد.

ا با شانه ها قرار گیرند و باالترین راست شانه ها باید به عقب باشد. گوش ها در یکدر یک وضعیت صحیح 

 نقظه سر به سمت سقف شیب داشته باشد.

احساس خستگی حتی پس ، مشکل در خوابیدنعالیمی از قبیل عالوه بر احتمال بروز سردرد، چر نامناسب پوس

تنبلی و مشکل در  ، خشکی و سفتی بدن ،ها و پاهاحسی و کرختی در دستاحساس بی ،از خواب کامل شبانه

 ال داشته باشد.تواند به دنب را میپذیری و افسردگی هایی مثل تحریکحالتو بیدارشدن از خواب 

جلو بودن سر نسبت به شانه ها می باشد که در اصطالح پزشکی  ،بدنشایع در وضعیت یکی از اختالالت 

forward head  .نامیده میشود 

 این وضعیت در بین افرادی که در بیشتر ساعات روز پشت کامپیوتر نشسته اند بسیار شایع است.

 

 

 رمان و برگشت پذیر است.اما نباید نگران بود این وضعیت قابل د



 چطور متوجه این اختالل شویم؟ 

و شانه ها را به دیوار بچسبانید. آیا پشت سر شما به دیوار چسبیده  باسنپشت به دیوار بایستید و پاشنه ها ، 

 است؟ در افرادی که این اختالل را دارند پشت سر با دیوار فاصله دارد.

، گرفتگی یا درد در گردن ، شانه ها و یا پشت شما فشارتواند منجر به احساس  اگر این اختالل درمان نشود می

 شود.

دقیقه از وقت خود  30توصیه ما به شما انجام ورزش های زیر حداقل  یک تا دو بار در روز است به طوریکه 

 را به ورزش اختصاص دهید.

 چه ورزش هایی انجام دهیم:

 کشش عضالت گردن را فراموش نکنید.-1

 بار تکرار کنید. 5در چهارچوب در بایستید و تنه خود را به جلو هل دهید چند ثانیه مکث کنید و مجددا -2

 

 

 

 

 

 

 

 



ثانیه  5بخوابید و پشت سر را بر روی زمین بگذارید و حاال چانه را به سمت داخل بدن بکشید و نگهدارید .-3

 ایستاده هم می توانید انجام دهید.بار تکرار کنید . این حرکت را  10صبر کنید و 

 

 

بار تکرار  10ثانیه صبر کنید و  5نزدیک شود. هم بنشینید و شانه ها را به عقب بکشید به طوریکه کتف ها به -4

 کنید.

 

 

 

سر باید در راستای بدن قرار گیرد. به طور مکرر از صحیح خود را حفظ کنید.  وضعیتدر پشت کامپیوتر -5

 د و حکات کششی گردن و شانه را انجام دهید.پشت میز بلند شوی

 دقیقه استفاده از کامپیوتر  چند دقیقه را به تمرینات کششی اختصاص دهید. 45بعد از هر توصیه می شود  

از حمل بار سنگین خود داری کنید. اگر از کوله پشتی استفاده می کنید بند آن را یک طرفه نیندازید. کوله  -6

 وسط قرار گیرد و بندهای آن بر هر دو طرف و قرینه تنظیم شود. پشتی باید کامال در

 در موقع راه رفتن نگاه به سمت جلو و شانه ها به عقب و چانه موازی با زمین باشد.  -7

 برا ی تمرینات بیشتر به متخصصین مربوطه مراجعه نمایید.

 


