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مقدمه
همههايپیشرفتباهمزماناخیرسال هايدر

علمـی، تحقیقـاتی،   گونـاگون هايعرصهدرجانبه
نیـز کامپیوترازاستفادهبهنیازبازرگانیوصنعتی

ــزایش ازبســیاريانجــاموداشــتهچشــمگیرياف
نیسـت  ممکـن کـامپیوتر ازاسـتفاده بدونوظایف

)1.(
بـه عضـالنی -اسکلتیاختالالتدنیاسرتاسردر

.اسـت یافتهافزایشکامپیوترازاستفادهيواسطه
ازاسـتفاده کهانددادهنشانهاگزارشازبسیاري

وگــردن، شــانهاز دردشــکایتموجــبکــامپیوتر
ایـن کـه اسـت شدهسوزشیاحسیبازوها، و بی

ازوکاهشموجب از دست دادن شغل افراد وخود
و حتـی بیمـاري علـت وري بـه بهـره رفتندست

. )2(شود میناتوانی
از طرفی اخیراً صـنعت کـامپیوتر بـه طـور قابـل      
توجهی اندازه کامپیوترهاي شخصـی را بـه منظـور    

پیشـرفت در  . سهولت جابجایی  کاهش داده اسـت 
تکنولوژي و فرآینـدهاي میکـرو، فنـاوري بـاتري و     
افزایش ظرفیـت ذخیـره سـازي منجـر بـه ایجـاد       
کامپیوترهاي قابل حمل شده کـه وسـایلی سـبک    
ــد     ــردازش همانن ــت پ ــتند و داراي قابلی وزن هس

.کامپیوترهاي رو میزي هستند
لذا در سال هاي اخیر فروش لـپ تـاپ افـزایش    

.رانیاتهران،،یتوانبخشویستیبهزعلومدانشگاه،یارگونومگروه،یتوانبخشویستیبهزعلومدانشگاهییدانشجوقاتیتحقتهیکمعضو،یارگونومارشدکارشناس: یعیرفمهسا
mahsa.rafiee@gmail.com

).مسئولسندهینو(*ایرانتهران،بخشی،توانوبهزیستیعلومدانشگاهارگونومی،گروه،یوتراپیزیفمتخصصواستادیار: اینيمختاردرضایحمدکتر* 
hrmokhtarinia@yahoo.com

omidhad@gmail.com. رانیاتهران،ف،یشریصنعتدانشگاهع،یصنایمهندسيدکترا: حداددیامدکتر

p_rsoltani@yahoo.com. رانیاتهران،،یتوانبخشویستیبهزعلومدانشگاهآمار،ارشدکارشناس: یسلطانرضاایپور

آنارتباطوتاپلپکاربراندریعضالن-یاسکلتاختالالتوعیشزانیمیبررس
آنباکارنیحدربدنياتخاذتیوضعبا

چکیده
این تحقیق به منظور . عضالنی در افرادي که از لپ تاپ استفاده می کنند زیاد است- به نظر می رسد میزان شیوع اختالالت اسکلتی: زمینه و هدف

. حین استفاده از آن می باشدشایع در) پوستچر(حالت هاي بدنیبررسی میزان شیوع ناراحتی و درد در کاربران لپ تاپ و همچنین بررسی 
جامعه آماري این مطالعه شامل دانشجویان دانشگاه هاي سطح شهر تهران . مقطعی  صورت گرفته است-مطالعه به روش توصیفی تحلیلیاین :روش کار

ابزار این پژوهش  چک لیستی است . نفر از آن مورد بررسی قرار گرفته اند300بوده که به صورت تصادفی  نمونه اي به حجم 1391-92در سال تحصیلی 
.یافته هاي آن از طریق آمار توصیفی  و همچنین از طریق آزمون همبستگی تجزیه و تحلیل گردیده است. منظور طراحی شده استکه بدین

میانایندر. پس از استفاده از لپ تاپ در یک ناحیه از بدن خود احساس درد و ناراحتی داشته اند) نفر232(افراد % 3/77نتایج نشان دادکه  :هایافته
راستينفر در شانه78و) درصد3/27(مچنفر82آن در ازپسواستدادهاختصاصخودبهرا)درصد3/60(درصد  نفر بیشترین181گردن يناحیه

همچنین . نداز کاربران با پشت خمیده از لپ تاپ استفاده می کرد) نفر136(درصد 45حدود . شدگزارشفشارتحتنقاطبه عنوانترتیببه) درصد26(
از میز ) نفر72(درصد 24در حالی که روي زمین نشسته و لپ تاپ را روي پایشان قرار داده اند از آن استفاده می کردند و ) نفر86(درصد از افراد 7/28

مان استفاده از لپ تاپ نیز همبستگی بین میزان درد و مدت ز. بود4بیشترین مقدار درد گزارش شده بر اساس معیار دیداري درد . اداري استفاده می کردند
).=p ،131/0r=3/0(معنی داري وجود نداشت

باشد اما از لحاظ آماري ارتباط معنا داري بین شیوع آسیب در کاربران لپ تاپ باال میکهکرداستنباطنیچنتوانی مقیقحتيهاافتهیاز :گیرينتیجه
. شدت درد گزارش شده و مدت زمان استفاده از لپ تاپ  وجود نداشت

، میزان شیوع، پوسچر  کاربران لپ تاپ، اختالالت اسکلتی عضالنی:هاکلیدواژه

11/11/89: تاریخ پذیرش25/5/88: تاریخ دریافت

19/10/92: تاریخ پذیرش19/4/92: تاریخ دریافت
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چشمگیري داشته است و تعدادافرادي که به جـاي  
کامپیوترهاي معمول، لپ تاپ را انتخاب می کنند، 

مت پایین بـه نسـبت   به دلیل قابلیت حمل آن، قی
.عملکردش و حجم کمتر آن، افزایش یافته است

يبر پایـه تاپلپاز دیدگاه ارگونومی، طراحی
اصول ارگونومیک هماننـد یـک کـامپیوتر صـورت     
نگرفته است زیرا صفحه کلید و صفحه مـانیتور بـه   

). 3(یکدیگرچسبیده اند 
پوسچر یا حالت بدنی جزء مهمی از اثر فیزیکـی  

ه از کامپیوتر است و به طور گسـترده اي در  استفاد
عضـالنی اسـتفاده   -تخمین استرس هاي اسـکلتی 

نتایج نشان می دهنـد کـه حالـت بـدنی     . می شود
نامناسب یکی از علـل اصـلی افـزایش اسـترس در     

بـــه طـــوري کـــه در مطالعـــات . بافـــت هاســـت
ــه   ــی  نشــان داده شــده ک ــدمیولوژیکی و تجرب اپی

عضـالنی بـا اتخـاذ    -افزایش بیماري هاي اسـکلتی 
.)4(پوسچرهاي نامناسب مرتبط بوده است 

لذا بررسی پوسچرهاي مختلف که توسـط کـاربر   
هنگام اسـتفاده از لـپ تـاپ اسـتفاده مـی شـود و       

عضـالنی او،  -ارزیابی اثر آن ها بر سالمت اسـکلتی 
.از اهمیت بسزایی برخوردار است

ده از لپ تـاپ  افـزایش   در سال هاي اخیر استفا
درتاپلپذاتیخصوصیتدلیلیافته است که به

آنازاسـتفاده هنگـام کـاربران بـودن، حملقابل
. گیرنـد به خـود مـی  نامطلوبمعموالً حالت بدنی

زمـین، رويکشـیدن درازشاملحاالت بدنیاین
طراحـی تـاپ لـپ بـراي کـه میزهـایی ازاستفاده

دیگـر اشـیاء رويبـر تاپلپدادنو قراراندنشده
این حاالت بـدنی نـامطلوب هنگـام اسـتفاده     .است

موجب احساس ناراحتی در اعضا تحـت فشـار و در    
طوالنی مـدت سـبب اخـتالالت مـزمن و غیرقابـل      

).5(برگشت خواهند شد 
بــه دلیــل طراحــی خــاص لــپ تــاپ، مطالعــات  
متعددي نشان داده اند کـه هنگـام اسـتفاده از آن    

گـردن، مقـدار گشـتاور اعمـالی،     میزان خم شـدن 
استرس هاي بافتی و ناراحتی هاي فیزیکی افزایش 

).6(پیدا می کند
سیتو و همکارانش دریک مطالعه نشـان داد کـه   

مقـادیر سـطح   (بار وارده بر ماهیچـه هـاي گـردن    
هنگـام اسـتفاده از لـپ    ) فعالیت الکتریکی عضالت

ه از تاپ به طور قابل توجهی بیشتر از زمان  استفاد
.)7(کامپیوترهاي رومیزي  بود 

به عالوه انحراف بیشتر سر به جلو،کاهش حرکات 
سر و فاصله ي کمتر چشم از صفحه مانیتور  منجر 

عضالنی در کار -به ناراحتی هاي چشمی و اسکلتی
با لپ تاپ در مقایسه با کار با کامپیوتر مـی گـردد   

)8 .(
بسیاري از مطالعـات قبلـی بـر روي پایانـه هـاي      

)Desktop VDT(رومیــزيخروجــی دیــداري  
،توصیه می کنند که ایستگاه هاي کـاري بایسـتی   
قابلیت تنظـیم ارتفـاع کیبـورد و ارتفـاع و فاصـله      
مانیتور را داشته باشـند تـا بـراي یـک کـار ممتـد       

. مناسب باشد
در مطالعه اي که توسط برکـوت انجـام شـد اثـر     
پایگاه مخصوصی براي لپ تاپ را بـر روي کـاهش   

موضعی روي مفاصل گردنی و افـزایش  ناراحتی بار 
بهره وري بررسی کردنـد کـه در نهایـت نتـایج بـه      
اهمیت ابزار کاري قابـل تنظـیم کـه بیومکانیـک و     
تفاوت هـاي آنتروپـومتري را در نظـر مـی گیرنـد      

.)9(تاکید داشت
لذا هدف این مطالعه اوالً بررسـی میـزان شـیوع    

عضالنی در کـاربران لـپ تـاپ    -اختالالت اسکلتی
ثانیاً بررسی حاالت بدنی اتخاذي شـایع  و می باشد

.  در حین استفاده از لپ تاپ می باشد

روش کار
تحلیلـی مـی   -مطالعه ي حاضر مقطعی توصیفی

افراد شرکت کننده در تحقیـق حاضـر  سـی    . باشد
19صد نفر دانشجوي کاربر لپ تاپ در رده سـنی  

ــا  ــند 30ت ــی باش ــال م ــه  . س ــورد مطالع ــراد م اف
دانشجویان دانشگاه هاي سطح شهر تهـران بودنـد   
که به صورت تصادفی در این مطالعه شـرکت داده  

. شدند
اسـتفاده از  : ورود افراد به پـژوهش شـامل  معیار 

عضـالنی  -لپ تاپ عـدم وجـود اخـتالل اسـکلتی    
معیار خروج افراد نیز شامل وجـود  . مزمن می باشد

عضالنی تحـت درمـان،   -هر گونه ناراحتی اسکلتی
وجود بدشکلی در اندام ها و ستون فقرات، داشـتن  

بهابتدادر. بیماري و درگیري اعصاب محیطی بود
دادهتوضـیح کـار ایـن انجامهدف ازنی ها،آزمود
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میاطمینان دادهاینآزمودنی هابهالبته. شدمی
خواهدباقیمحرمانهآنانشخصیاطالعاتکهشد
دموگرافیکاطالعاتحاوينامهپرسشسپس.ماند
.گرفتمیآنان قراراختیاردرافراد

داده ها از طریق چک لیسـتی کـه   : ابزار پژوهش
روایی آن توسط جمعی از اسـاتید گـروه آموزشـی    
ارگونــومی دانشــگاه علــوم بهزیســتی و توانبخشــی 

ایـن چـک   . تهران بررسی گردید جمـع آوري شـد  
لیست براساس یک پرسش نامه ي موجود تهیـه و  
تنظیم شده  بود که به صورت تصادفی و بـا توجـه   

. ورود پژوهش بین افراد توزیع گردیدبه معیارهاي 
داده ها پس از جمع آوري و کـد بنـدي، جهـت    

SPSSتجزیه و تحلیل وارد نرم افزار  (version 19)

.گردید و آنالیز توصیفی انجام شد

یافته ها
شرکتنفرسی صدتمامیشدکه ذکرهمانطور

سـال 30تـا 19سـنی يردهدرمطالعهدرکننده
ــد ــراد% 59وبودن ــر177(زن اف ــن% 41و)نف ای

ازپس.دادندتشکیل)نفر123(مردان راجمعیت
به دسـت زیراطالعاتهادادهآنالیزوآوريجمع
بـین  )  نفر97(درصد از کاربران 3/32حدود .آمد

روزدر)نفـر 119(کـاربران  % 39سـاعت و  2تا 0

3/18کردنـد،  مـی کـار تـاپ لپساعت با4الی3
29(آن هـا  % 9.7ساعت و 6تا 5) نفر55(درصد 

ازکارهایشانانجامدرروزدرساعت7ازبیش)نفر
درصـد 3/68حـدود  .کننـد مـی اسـتفاده تاپلپ

شانوقفهبدونکارزمانمدت)نفر205(کاربران 
) نفـر 66(درصد 22ساعت و 2تا 0راتاپلپبا

6تـا  5بـین  ) نفر9(درصد 3ساعت و 4تا 3بین 
زمـان مدتاین)نفر20(افراد % 7ساعت و حدود

. کردندگزارشساعت7ازبیشتررا
در بررسی ارتباط بین مدت زمان استفاده از لـپ  
ــداري درد   ــاس دی ــا مقی ــه ب ــاپ و شــدت درد ک ت
سنجیده شده بود، ارتباط معنی داري دیـده نشـد؛   

را نشان 131/0طوري که ضریب همبستگی مقدار 
ارتبـاط پـایین بـین مـدت زمـان      داد که حاکی از 

.استفاده از لپ تاپ و درد گزارش شده دارد
میزان شیوع نـاراحتی و درد در نـواحی مختلـف    

% 77.3بدن بدین صورت گزارش شد طـوري کـه    
استفاده از لپ تاپ در افراد اعالم کردند که پس از 

ساعد، بازو، مچ، شانه یا گردنشـان احسـاس درد و   
گردن يناحیهمیانایندرناراحتی داشته اند که

اختصـاص خـود بـه رادرصـد ، بیشترین%60.3با 
يشـانه و%27.3مـچ بـا   آنازپـس واستداده

فشـار تحـت نقاطبه عنوانترتیببه%26راست با

کاربران بر حسب درصدمیزان شیوع ناراحتی و درد در نواحی مختلف بدن-1نمودار 
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بهالزم). 1نمودار (اند شدهگزارشکاربرانتوسط
ایـن ایجـاد علتکاربران% 56حدودکهاستذکر

این % 57اند و دانستهتاپلپازاستفادهرادردها
یـک ازکمتـر دردهـا شروع ایـن زمانمدتافراد،
.کردندگزارشگذشتهسال

مختلفنواحیدرکهافراديدرصد65همچنین
کهکردنداعالماند،داشتهناراحتیودرداحساس

نشـده آسـیب وجراحـت دچارنواحیایندرقبالً
این بر حسب سالتاپلپازاستفادهيسابقه.اند

درصـد زیـر دو   3/65حدود چنین گزارش شد که 
در ادامه توصیف. سال از لپ تاپ استفاده کرده اند

نحوه استفاده از لپ تاپ بررسی شد کـه  ازکاربران
.زیر دیده می شود) 2(نتیجه حاصله در نمودار 

اتخاذي افراد در حالت هاي بدنی نیز ) 3(نمودار 

همانطور که . حین کار با لپ تاپ را نشان می دهد
ت درصد زیادي از افراد با کمـر خمیـده   مشهود اس

میزان درد و ناراحتی کـه  . یا لپ تاپ کار می کنند
افراد بعد از استفاده از لـپ تـاپ بـه صـورت کلـی      

گزارش می کردند به کمک مقیاس بصـري درد یـا    
VAS)-(Visual Analogue Scale  سنجیده شـد

درصد افراد مقدار درد خود 79ونشان داده شد که 
گزارش کردنـد کـه بیشـترین مقـدار درد     4را زیر 
درصد افراد را به خود اختصاص 26بود که 3عدد 

.  می داد
بحث و نتیجه گیري

دردهايواختالالتالگويوشیوعمیزانتعیین
پیشـگیري، درگـام عضـالنی اولـین  –اسـکلتی 
از . باشـد اختالالت مـی گونهایندرمانوتشخیص

نحوه کار با لپ تاپ بر حسب درصد افراد-2نمودار 

پوسچر هاي اتخاذي توسط کاربران در حین کار با لپ تاپ بر حسب درصد-3نمودار 
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زمان اختراع کامپیوترهاي شخصی، اسـتفاده از آن  
مطالعات اخیـر نشـان   . به شدت افزایش یافته است

از % 55از بزرگساالن استرالیایی و %66داده اند که 
). 10(اروپایی ها از کـامپیوتر اسـتفاده مـی کننـد     

. د اسـت استفاده از کامپیوتر به سرعت در حال رش
ــال    ــال در س ــراي مث ــا 1984ب از % 18در آمریک

جمعیت بزرگسال از این تکنولوژي بهره می بردنـد  
و در % 36بـه  1993در حالی که این رقم در سال 

به دلیل ). 11(افزایش پیدا کرد % 64به 2003سال
افــزایش روز افــزون از لــپ تــاپ احتمــال افــزایش 

مـا از  مـی رود، ا عضـالنی نیـز  -اختالالت اسـکلتی 
آنجایی تـاکنون مطالعـه اي در ایـن زمینـه انجـام      
نشده است و از طرفـی بـه منظـور اینکـه ریسـک      
فاکتورهاي احتمالی در ایجاد این اختالالت بیشـتر  
مورد بررسی قرار گیرد، این مطالعه طـرح ریـزي و   

. انجام شد
همانطور که در بخش نتایج نیز ذکر شـد حـدود   

گزارش نـاراحتی و  درصد افراد مورد مطالعه3/77
فشـار تحـت نقـاط تـرین رایـج درد داشته اند که

وبـاالیی کمـر راسـت، مـچ ،راسـت شـانه گردن،
میـزان گـزارش بـاالي شـکایت    . باشندمیپایینی

تـاپ لـپ بـا کارازپسوهنگامعضالنی-اسکلتی
بـا ارتبـاط درجـدي اخطـار یـک يدهندهنشان

وایـران درتـاپ لپروز افزونوشایعياستفاده
آنبـا مـرتبط عضالنی-اسکلتیاختالالتافزایش

بررسیاستنیازاساساینبر. استافرادمیاندر
ــایی ــقه ــتدردقی ــونگیجه ــاهشچگ ــنک ای

.پذیردصورتاختالالت
نتایج حاصل از آنالیز بررسی ارتبـاط بـین مـدت    
زمان استفاده از لپ تاپ و میزان درد نشان داد که 

یکی از . ارتباط معنی داري بین این دو وجود ندارد
دالیلی که می توان به آن اشاره کرد این است کـه  

کمتر از دو ) درصد65حدود (درصد باالیی از افراد 
از . مـی کردنـد  سال است که از لپ تـاپ اسـتفاده  

طرفی با توجه به ایـن کـه اغلـب افـراد شـکایت از      
وجود درد و ناراحتی بعـد از اسـتفاده از لـپ تـاپ     
داشته اند، این مساله می تواند یک فاکتور خطـرزا  

عضالنی در کاربران -براي ایجاد اختالالت اسکلتی
احتماالً با افزایش مـدت اسـتفاده از   . لپ تاپ باشد

نمونه بزرگ تر این ارتبـاط بهتـر   لپ تاپ در تعداد 

.       خود را نشان دهد
ــین ــرکت% 59همچن ــدگانش ــهوزنکنن بقی

هـا درصداین. دادندمیتشکیلمردانراجمعیت
نسبتاًجنسیتیتوزیعموجببودننزدیکدلیلبه

مطالعــهمــوردجمعیــتنتیجــهدروشــدهخــوبی
مـی باشـد و   هـدف جمعیتازمناسبیينماینده

این میزان شیوع اختالل در هر دو گروه جنسـیتی  
. وجود داشته است

سـطح جهـت بـه گـردن یکی از علل اصلی درد
صـفحه زیرا. می شودایجادتاپلپمانیتورصفحه
کوچـک تـر  معمولمانیتورهايازتاپلپمانیتور

کلیـد صـفحه ازراآننمی تـوان همچنینواست
يصـفحه دارنـد تمایـل افـراد نتیجهدر. کردجدا

راستوخممناسب تراستفادهجهتدررامانیتور
رامطالـب تاکردهخمراگردنشاناینکهیاوکنند
از طرفـی همـانطور کـه گـزارش شـد      .ببینندبهتر

درصد افراد با کمـر قـوز کـرده از لـپ تـاپ      3/45
استفاده می کنند که خود این مساله باعث افزایش 

ن گردن و بالتبع افزایش ناراحتی در میزان خم شد
. ناحیه گرده می شود

1999لئــون اســتراکر و کــرین مخــورا در ســال 
پژوهشی در اسـترالیا انجـام دادنـد کـه هـدف آن      
ارزیابی جایگذاري واحدهاي نمایشـگر دیـداري بـه    
ــاراحتی و    ــچر، ن ــوگرافی، پوس ــیله ي الکترومی وس

.عملکرد افراد بود
ــ  ــزایش روزاف ــطه ي اف ــاي  بواس ــاري ه زون بیم

عضالنی مرتبط بـا اسـتفاده از کـامپیوتر،    -اسکلتی
شماري از توصیه هاي ارگونومیک به منظور مبارزه 

با این حال برخـی از  . با این مشکل ارائه شده است
این مطالعه با هدف . این توصیه ها متناقض هستند

بررسی اثر مکان مانیتور بر گروهـی از افـراد سـالم    
ــی شــد  ــ. طراح رد و ده زن در دو وضــعیت ده م

بـه مـدت بیسـت    ) بلند و کوتـاه (قرارگیري مانیتور
نتایج نشان دادند . دقیقه کار مشخصی انجام دادند

که زوایاي چشم، سر، گردن و تنه در حالت ارتفاع 
خـم  (پایین مانیتوربه طور قابـل تـوجهی بـاالتر از    

در . حالت ارتفاع باالي مانیتور  بـود ) شدگی بیشتر
تفاع زیاد مانیتور میـزان فعالیـت عضـالنی    حالت ار

همچنــین ســطح . ماهیچــه ي ذوزنقــه کمتــر بــود
فعالیت عضالنی ماهیچه هاي باالبرنده ي گردنی و 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

jm
s.

iu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
25

 ]
 

                               5 / 9

http://rjms.iums.ac.ir/article-1-3286-fa.html


انو همکاری عیرفمهسا

1393http://rjms.tums.ac.irمرداد،122، شماره 21دوره پزشکی رازيعلوم مجله

42

سینه اي در حالت ارتفاع بـاالي مـانیتور بـه طـور     
از نظـر درجـه بنـدي    . قابل توجهی پایین تـر بـود  

میزان ناراحتی افراد تفاوتی بین این دو حالت یافت 
).12(دنش

صفحهازهاتاپلپکلیدصفحهکهدلیل اینبه
اسـت، کوتـاه تـر  وکوچـک تـر  معمولهايکلید

هایشانشانهکار با لپ تاپ هنگاممعموالًکاربران
می برند که این مساله در نتایج تحقیق هـم  باالرا

لـپ کـه آنجـایی ازهمینطـور . مشخص شده بـود 
فضـایی کـه انـد نشـده طراحیايگونهبههاتاپ
مـاوس وباشـد داشتهوجوددستاستراحتبراي

اسـت گرفتهقرارکیبوردمرکزيقسمتدرهمپد
میقرارتاپلپقابفشارتحتدائماًدستمچو

ودرددچــارنیــزدســتمــچوهــادســتگیــرد،
.شوندمیناراحتی
پوسـچرهاي اتخاذجهتبهاغلبنیزکمرنواحی
بـه جلوطرفبهشدنخموکاربرتوسطنامناسب

.گیردمیقرارفشارتحتطوالنی،مدت
فـرد کـه اسـت شدهسببتاپلپحملقابلیت

مکـان  درتکنولـوژي ایـن داشـتن همراهبهتمایل
رایـج .کند، دارنـد مینیازاحساسآنبهکههایی
ایـن درهـا تـاپ لـپ دادنقـرار مکان هايترین

پـس وزمینرويبرنشستهحالتدرپاهامطالعه،
رایجآنازپس. استشدهگزارشاداريمیزآناز

سپسوزمینتاپ،لپدادنقرارمکان هايترین
اینازهیچ کدامدرکه. استبودهخوريناهارمیز

باشدداشتهمناسبیپوسچرنمی تواندبدنحاالت
راعضالنی-اسکلتیدردهايکاربرانکهزمانیتاو

خـود نامناسـب بـدنی حالـت متوجهنکنندتجربه
.شوندنمی

کـرین هندریکسـون پژوهشـی    -آنالیند بلدبرکوت
دیگر در سوئد انجـام دادنـد کـه در آن اثراسـتفاده     

معمـول وایسـتگاه لـپ تـاپ وچگـونگی      ازلپ تاپ
اثراین تفـاوت هـا بـر بـار مکـانیکی وارد برگـردن،       
ارزیابی فردي فشار روي گردن و عملکـرد افـراد را   

نتایج مطالعه یک تفاوت معنـادار در  . بررسی کردند
کاهش نیروي گشتاور هنگـام اسـتفاده از ایسـتگاه    
لپ تاپ در مفصل بین مهر هاي اخر گـردن و اول  

ک، فشار قابل درك کمتر در گردن و امتیاز توراسی

در نتیجـه ایـن مطالعـه    . عملکرد باالتر را نشان داد
اهمیت وسایل کاري قابل تنظیم کـه تفـاوت هـاي    
آنتروپومتري در آن ها در نظر گرفته مـی شـود را   

).9(تایید کرد
در اســترالیا 2005در مطالعــه اي کــه در ســال 

10دکـان توسط کورتناي هریس صورت گرفت کو
ساله ي مدارس استرالیاي جنوبی کـه ازلـپ   17تا

تاپ استفاده می کردند از لحاظ  ارگونومی جسمی 
حالـت بـدنی  . مورد بررسی قرار گرفتنـد )فیزیکال(
مورد استفاده توسط کاربران لپ تـاپ بـر   ) پوسچر(

اساس مکان استفاده شـان مثـل خانـه، مدرسـه و     
د دانـش  شصـت درصـ  .  خارج از این ها متغیر بـود 

آموزان هنگام استفاده از لپ تاپ ناراحتی گـزارش  
آن ها در هنگام حمل لپ تاپهایشـان  %61کردند و 

).13(احساس ناراحتی داشتند
نحــوهبهتــرینیــافتنبــهقــادرهرگــزکــاربران
ــري ــفحهقرارگی ــایشص ــبتنم ــهنس ــطحب س
تکیهبهشدهدادهتکیهبدنهمزمانوچشمانشان

جانبیوسایلازاستفادهنتیجهدربودنخواهندگاه
.گرددمیتوصیه
بـه توانندمیجانبیمانیتوروکبیوردمثالبراي

بـدنی حالـت طریـق از ایـن وشدهمتصلتاپلپ
صـفحه صـورت ایندرزیرایافتخواهدبهبودفرد

وگـردد تنظـیم فردقدبهتوجهبامیتواندنمایش
بـه توانـد مـی بـازتر فضـاي بااضافیکلیدصفحه
مـچ نتیجـه، دروکندعملدستگاهتکیهعنوان
.گرفتنخواهدقرارتاپلپقابفشارتحت

در سـوئد  2002در مطالعه اي دیگـر کـه سـال    
انجام شد مافکت و هگبرگ اثردونوع طراحـی لـپ   

ودونوع شرایط ) با تکیه گاه دست یا بدون آن(تاپ
اعضـاي بـاال تنـه    برحالـت ) میـز یـا ران پـا   (کاري

عملکـرد فـرد بررسـی    ووگردن،فعالیت ماهیچه ها
هنگام مقایسـه ي دو نـوع لـپ تـاپ تنهـا      . کردند

تفاوت انـدکی در حـاالت، موقعیـت مـچ و میـزان      
عملکرد فرد مشاهده شد؛ تفاوت هاي بیشتر هنگام 

) ران پـا یـا میـز   (مقایسه ي دو نوع شرایط کـاري  
هنگام استفاده از میز کاربران کمتر سـر  . یافت شد

خود را به جلو خم می کردند، تمایل تنه به عقب و 
کشیدگی مچ نیز کمتر بود، اما بازو بیشتر به سمت 

در هنگام استفاده از میز فعالیـت  . باال برده می شد
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عضالنی ماهیچه ي دلتوئید و ذوزنقه باال و فعالیت 
عضالنی کمتري در عضالت منبسط کننده ي مـچ  

).14(یافت شد
ــرادياکثــردر مطالعــه ي حاضــر اعــالمکــهاف

درآنازپـس وتـاپ لـپ بـا کـار هنگـام اندکرده
خوددردمیزانشوندمیدرددچارمختلفنواحی

اعـالم چهـار وسـه گرید،بنديدرجهاساسبررا
مدتکوتاهدرمیزاناینرسدمینظربه. اندکرده

ایجــاداختاللــیفــرديروزمــرههــايفعالیــتدر
درمطالعــهایــناینکــهبــهباتوجــهامــاکنــدنمــی

سـال ) 30تـا 19سـنین (جوانـان سـنی يمحدوده
اسـتفاده افـزایش بارسدمینظربهگرفته،صورت
ریسـک ارگونومیـک اصـول نکـردن ورعایتمداوم
آیندهدرعضالنی،-اسکلتیمزمناختالالتبهابتال

. یابدافزایش
افـراد % 56.7درناراحتیودردتجربهزمانمدت

احساسافراد% 56حدودواستیک سالازکمتر
تاپلپازاستفادهبه علتدردهااینکهکنندمی

کـه دهـد مـی نشـان نکتـه ایـن . استشدهایجاد
بــرايتــاپلــپکــهعوارضــیازکــاربرانمعمــوالً
حـال ایـن بـا . دارندآگاهیکندمیایجادسالمتی

بـا دردهـا ایـن مـورد درهرگزآن ها% 75ازبیش
کـه معناستاینبهاین. اندنکردهمشورتپزشک

تـاثیر تحتراشانروزمرهزندگیهنوزدردهااین
اما از آنجایی که یکی از مکانیسـم  . استندادهقرار

عضــالنی -هــاي اصــلی ایجــاد اخــتالالت اســکلتی
اعمال تروما یا استرس مکرر و طوالنی مدت اسـت،  

مکـانیکی  زمانی که اثرات تجمعی حاصـل از فشـار   
کار با لپ تاپ افزایش پیدا کند منجـر بـه  آسـیب    

از . هاي شایعی در ناحیه گردن و دست مـی شـود  
شایع ترین آسیب ها درد گـردن، دیسـک گـردن،    
.سندرم تونل کارپ و التهابات مختلف مفصلی است

نیز  در استرالیا اسـتراکر و جـونز   2009در سال 
ســتفاده مطالعــه اي انجــام دادنــد کــه در آن موردا

ــا پوســچرهاي   ــاپ درمقایســه ب ــپ ت هنگــام کاربال
(15).(کاربردي هنگام کارباکـامپیوتر بررسـی شـد   

تجزیه و تحلیل آماري نشان داد هنگام کار بـا لـپ   
اي تاپ خم شدن گردن بیشتر اسـت و دیگـر زوایـ   

تفـاوت آمـاري   ) تنه، شانه، آرنج، مـچ، کتـف  (بدن 
ــداد  ــان ن ــاداري نش ــاراحتی  . معن ــه ن در آن مطالع

عضالنی احساس شده در کار با لپ تـاپ  -اسکلتی
عضـالنی  -دقیقـه از نـاراحتی اسـکلتی   20پس از 

احساس شده در کار با کـامپیوتر در همـین مـدت    
.زمان  بیشتر تخمین زده شد

حـاالت ازکـاربران صـیف در مطالعه ي حاضر تو
وخمیـده کمـر تـاپ لپازاستفادههنگامبدنشان
مـی شـانه ازجلـوتر گـوش هـا  گرفتنقرارسپس
نیـز آمـده به دسـت هايدادهکههمانطور. باشند
دردردایجـاد موجـب حـاالت می دهد ایـن نشان
گـزارش افراد% 21حدود.شدخواهدگردنوکمر

تـاپ لـپ بامطابقراخودبدنحالتکهاندکرده
دلیـل بهشدذکرکههمانطورکهکنندمیتنظیم
نمایشصفحهباتاپلپکلیدصفحهبودنمتصل

ایجـاد بـه منجـر ومی شودایجادمشکلاینآن،
شـانه خمیـده، گـردن یاکمرقبیلازپوسچرهایی

بـه آنازپـس .شـود مـی غیـره ورفتـه باالهاي
فشـار تحـت ووساعددستمچبودنمعلقترتیب
خـود بـه رادرصـدها بـاالترین ترتیببهمچبودن

ایــندردردعلــتبیــانگرکــهانــددادهاختصـاص 
برايمناسبگاهیتکیهوجودعدمدلیلبهنواحی
).16،17(باشدمیدست

در این مطالعه دو محدودیت وجـود داشـت کـه    
یکی از آن ها تعداد افراد شرکت کننده اسـت کـه   

ي مناسبی بـراي تعمـیم بـه کـل     احتماالً نماینده
دوم، پاسخ افراد به پرسـش هـا   . جامعه نخواهد بود

می باشد که ما نمی توانیم مطمئن باشیم افـراد بـا   
با ایـن  . دیدگاه یکسان به سواالت پاسخ داده باشند

حال این دو ضـعف بـراي مطالعـه اي کـه در یـک      
جامعه ي کوچک انجام گرفته قابل قبـول اسـت و   

زرگ تر آینده احتماالً بتوانند نتایج بـه  پروژه هاي ب
.دست آمده را ثابت کنند

نتایج حاصله از تحقیقات اشاره شده به طور کلی 
عضـالنی  -حاکی از تایید وجود اختالالت اسـکلتی 

با عنایت به میزان شـیوع  . در کاربران لپ تاپ دارد
اختالالت، روش هاي مداخله اي ویژه اي به منظور 
کاهش میزان این اخـتالالت بایـد در نظـر گرفتـه     

ناسب مـی  با توجه به پوسچرهاي اتخاذي نام. شود
توان با اصالح پوسچر و آمـوزش در جهـت اصـالح    
پوسچر و همچنین عدم استفاده طـوالنی مـدت از   
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لپ تاپ و استراحت بین زمان هاي  استفاده از لپ 
.  تاپ میزان آسیب ها را کاهش داد

تقدیر و تشکر
وتقـدیر مراتـب مقالـه نویسـندگان وسیلهبدین
تحقیـق  از تمـامی شـرکت کننـدگان   راخودتشکر

این مقاله مسـتخرج از پایـان نامـه    . اعالم می دارد
کارشناسی ارشد ارگونومی دانشگاه علوم بهزیسـتی  

. و توانبخشی می باشد
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posture
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Abstract
Background: It seems that the prevalence of Musculoskeletal Disorder (MSD) in laptop users is high
although relatively few studies had focus in this group. The aim of this study was to investigate the
prevalence of discomfort and pain in laptop user subjects and identifying the common adopted posture
during usage of laptop.
Methods: This descriptive cross sectional study was targeted at a group of 300 students aged between
20 and 30 who use laptop at work or at school in Tehran, Iran. A questionnaire was used for data
gathering. Descriptive analytic methods were used to show prevalence rate of musculoskeletal pain.
Results: The results showed 77.3% of users reported at least one musculoskeletal complaint after
using laptop. Among these neck trouble was the most prevalent MSD (60.3%), followed by wrist
(27.3%) and right shoulder trouble (26%). Nearly 45% of subjects adopted kyphotic posture during
laptop usage. The most common places where laptop was placed on were on the lap 28.7% and 24%
on the office desk. On the base of Visual Analog scale the grade 4 was the most pain that was
reported.
Conclusion: The study has demonstrated that laptop usage causes musculoskeletal pains among
students at work and in school and it is associated with the duration of use and adopted postures.

Keywords: Laptop users, Musculoskeletal disorder, Prevalence, Posture.
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