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Introduction and purpose: Musculoskeletal disorders are the most common
occupational problems, and the use of portable computers is accounted for one of
the main causes of these disorders. Therefore, we aimed to evaluate the prevalence
of musculoskeletal disorders among students using portable computers, to assess
pain rate in different body parts, and to identify the most exposed body parts.
Methods: This cross-sectional study was carried out on 184 students of
Health Faculty, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire and computer-related
musculoskeletal disorders questionnaire were applied to determine the
prevalence of musculoskeletal disorders in different body parts caused by
repetitive movements.
Results: According to the computer-related musculoskeletal disorders
questionnaire, most of the participants felt pain in the right shoulder (23.9%).
Based on the Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire, upper arm,
right side of the neck, right side of the hip, and the lower extremities were the
most painful areas, respectively (2.29% 3.30%, and 2.8%, respectively). Chisquare test reflected a significant relationship between students’ gender and the
painful areas (P=0.007).
Conclusion: Less use of tables and chairs while using laptops was a common
ergonomic problem among the students. Using tables and chairs while working
with laptops, using external keyboards to reduce stress on the shoulders, applying
the right ergonomic methods, and doing short exercises are recommended to
prevent musculoskeletal disorders.
Keywords: Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire, Musculoskeletal
disorders, Students
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چکیده
مقدمه و هدف :یکی از علل عمدهی اختالالت اسکلتی-عضالنی ،کار با لپ تاپ میباشد؛ بنابراین هدف از
این تحقیق بررسی میزان شیوع عوارض اسکلتی-عضالنی در میان دانشجویان استفادهکننده از لپ تاپ و بررسی
میزان درد در نواحی گوناگون بدن و یافتن اندامهای با مواجهه بیشتر بود.
روشکار :این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی است که بر روی کل دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده
بهداشت قزوین ( 184نفر) صورت گرفت .بهمنظور تعيين ميزان شيوع اختالالت اسکلتی-عضالنی ناشي از
حركات تكراري در اندامهای گوناگون بدن ،از پرسشنامه  Cornellو همچنین از پرسشنامه بررسی اختالالت ناشی
از کار با رایانه استفاده شد.
یافتهها :براساس نتایج پرسشنامه اختالالت اسکلتی-عضالنی کار با رایانه ،بیشتر افراد در شانهی سمت راست
( 23/9درصد) احساس درد داشتند .همچنین براساس پرسشنامه کرنل احساس درد و ناراحتی زیاد در اندام فوقانی
در نواحی بازوی راست و گردن و در اندام تحتانی ناحیهی ران راست به ترتیب  8/30،2/29،3/2درصد بود .بین
نواحی دردناک و جنس دانشجویان با استفاده از آزمون مجذور کای رابطهی معنیداری مشاهده شد (.)P =0/007
نتیجهگیری :استفاده کم از میز و صندلی جهت کار با رایانه قابلحمل از مشکالت اصلی ارگونومی در بین
دانشجویان است .استفاده از صندلی جهت کار با رایانه قابلحمل ،استفاده از صفحه کلید جدا برای کاهش تنش
وارد شده بر شانه و در نهایت استفاده از روشهای ارگونومی و نیز نرمشهای کوتاهمدت جهت پیشگیری از
اختالالتاسکلتی-عضالنیپیشنهادگردید.
کلمات کلیدی :اختالالت اسکلتی-عضالنی ،پرسشنامه  ،Cornellدانشجویان

 استناد :شکری ،ثنا؛ قلعه نوی ،مهران؛ تابان ،ابراهیم؛ احمدی ،عمران؛ کوهنورد ،بهرام .بررسی شیوع اختالالت اسکلتی-عضالنی در بین دانشج ویان استفادهکننده از لپ
تاپ در دانشکده بهداشت قزوین .مجله تحقیقات سالمت در جامعه ،پاییز 1394؛.9-15 :)3(1

مقدمه
پیشرفت روزافزون فناوریهای نوین در زندگی انسان سبب باال
رفتن سرعت در فعالیتها و همچنین افزایش میزان تولید و بهرهوری
شده است ،ولی از طرفی نیز برخی عوارض شامل :بیتحرکی،
خستگی ،فشارهای عصبی-روانی و افزایش بروز اختالالت

اسکلتی-عضالنی را نیز برای انسان در پی داشته است ] .[1یکی
از شایعترین بیماریها و آسیبهای شغلی ،اختالالت اسکلتی-
عضالنی میباشد ].[2،3
این اختالالت نزدیک به  48درصد کل بیماریهای ناشی از
کار را تشکیل میدهند ] .[4مطالعات گویای آن است که اختالالت
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درمانی هستند و در بین این اختالالت ،کمردردها از این نظر در

تحقیق حاضر بر روي دانشجويان که روزانه مدتزمان طوالنی به

جایگاه اول قرار دارند ] .[5ثابتشده است که درد در شانه ،گردن و

استفاده از رایانه مشغول هستند ،با هدف تعیین میزان شیوع صدمات

کارهای سبک برابر و حتی بیشتر از کارهای سنگین شیوع دارد [.]6

ناشي از حركات تكراري در نواحی گوناگون بدن و فاکتورهای

در طی سالهای اخیر مطالعات زیادی بر روی اثرات رایانه بر

مؤثر در بروز آنها انجام شد .با استفاده از نتایج حاصله میتوان

روی سالمتی افراد مطالعه شده است [ .]7نتایج این مطالعات نشان

به تدوین برنامهی مداخلهای ارگونومیک پرداخت و اقدامات

داده است که کاربران رایانه ،مکرر از خستگی چشم و اختالالت

اصالحی را پیشنهاد نمود.

اسکلتی-عضالنی شکایت میکنند [ .]8-12کاربران رایانه مستعد
پیشرفت اختالالت اسکلتی-عضالنی با شیوعی حتی بیش از54
درصد هستند [ .]13در مطالعهی پترسون بر روی  174کاربر رایانه،

روش کار

مشخص شد که  65درصد از افراد مورد مطالعه از درد شانه و

این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی میباشد .تعداد نمونههای

گردن شکایت داشتند [ .]14تیرگر و همکارن در مطالعهای با هدف

مطالعه شده 184 ،نفر بودند که بر روی دانشجویان شاغل به تحصیل

بررسي آگاهی دانشجويان از مالحظات بهداشتی کار با رایانه و

در دانشکده بهداشت (اعم از استفادهکننده از لپ تاپ و غیر آن) به

وضعيت ابتالء آنان به عوارض اسکلتی-عضالنی به این نتیجه رسیدند

روش سرشماری صورت گرفت.

که حدود نيمی از دانشجويان از اختالالت اسکلتی-عضالنی شکايت

بهمنظور تعیین شیوع ناراحتیهاي اسکلتی–عضالنی ،از

داشتند و از سويی عدم اطالع اکثر آنان از مالحظات ارگونوميک

پرسشنامه ناراحتی اسکلتی-عضالنی کرنل

(Cornell: CMDQ

گويای امکان افزايش مشکالت در آينده میباشد [.]15

 )Musculoskeletal Discomfort Questionnairesاستفاده شد.

در سالهاي اخیر استفاده از لپ تاپ در بین افراد جامعه بهویژه

این پرسشنامه در سه قسمت فراوانی ناراحتی ،شدت ناراحتی و

دانشجویان رو به افزایش میباشد که بهدلیل خصوصیت ذاتی لپ

تأثیر در توان کاري تنظیم شده است و داراي نقشهی بدن بوده

تاپ در قابلحمل بودن و وزن کم ،کاربران هنگام استفاده از آن

و  12عضو بدن که در مجموع  20ناحیه از بدن است را مورد

معموالً وضعیت بدنی نامناسب به خود میگیرند .حالت بدنی مانند

آنالیز قرار میدهد .نتایج سه قسمت پرسشنامه براي هر عضو در هم

دراز کشیدن روي زمین ،استفاده از میزهایی که براي لپ تاپ

ضرب میشود که نتیجهی نهایی عددي بین  0تا  90میباشد [.]18

طراحی نشدهاند و قرار دادن لپ تاپ بر روي اشیاء دیگر موجب

عفیفه زاده کاشانی و همکاران پایایی نسخهی فارسی این پرسشنامه

احساس ناراحتی در اعضای تحت فشار و در طوالنی مدت سبب

را به روش آلفاي کرونباخ برابر 0/ 986بهدست آوردند و روایی

اختالالت مزمن و غیرقابل برگشت خواهند شد [.]16

همزمان آن را نیز مطلوب گزارش نمودند [.]19

با توجه به اینکه دانشجویان ساعات بسیاری در روز را

دیگر پرسشنامه مورد استفاده در این مطالعه ،پرسشنامه بررسی

بهصورت نشسته به مطالعه و کار میگذرانند ،میتوان انتظار داشت

اختالالت ناشی از کار با رایانه بود .این پرسشنامه در خصوص

که بسیاری از آنها به دلیل این وضعیتهای ثابت دچار نشانههای

صدمات ناشي از حركات تكراري استفاده میشود .صدمات ناشي

اختالالت ماهیچهای-اسکلتی شوند .همچنین لپ تاپ بهدلیل

از حركات تكراري واژهای جهت توضیح اختالالت و دردهای

سبکی و کوچک بودن در هر موقعیت و حالت بدنی بدون در نظر

ایجادشده در نواحی دست ،مچ ،بازو ،شانه و گردن میباشد که
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اسکلتی-عضالنی از نظر اقتصادی در رتبه اول تحمیل هزینه های

گرفتن اصول ارگونومی مورد استفاده قرار میگیرند []17؛ بنابراین
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نوازندگی وغیره) رخ دهد .این پرسشنامه از  7بخش تشکیل شده

بهداشت حرفهای ( 26/6درصد) ،مدیریت خدمات بهداشتی و

است که در جداول شماره  1تا  ،3مشخصات دموگرافیک شامل:

درمانی ( 19درصد) ،کارشناسی پیوسته بهداشت محیط (16/3

فراوانی رشتههای مختلف ،سن ،جنسیت و ترم در حال تحصیل

درصد) ،کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ( 13درصد)،

دانشجویان مورد مطالعه ،مشاهده میشود .همچنین درباره درد در

کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفهای ( 12/5درصد) ،کارشناسی

نواحی مختلف در هنگام کار و انجام فعالیت ،اینکه کدام اندام

ناپیوسته بهداشت عمومی ( 8/7درصد) و کارشناسی ناپیوسته

بیشتر در معرض مواجهه و درد است ،چه زمانی ،به چه میزان و در

بهداشت محیط ( 3/8درصد) بودند .دانشجویان پیوسته بهداشت

آخر احساس فرد را ارزیابی میکند [ .]9با استفاده از آمار توصيفي

حرفه ای و رشته مدیریت خدمات درمانی بیشترین دارندگان لپ

و آزمونهای آماری مجذور کای و تي تست که برای دادههای

تاب بودند.

پارامتریک (کمی) از نوع آزمونهای مقایسهای است ،روابط بين

با توجه به نتایج پرسشنامه  Cornellدر خصوص اختالالت

متغيرها مورد بررسی قرار گرفت که این تجزیه و تحلیل برای

اسکلتی-عضالنی کاربران ،بیشترین احساس درد و ناراحتی در

دادههای پارامتریک بهمنظور تعیین ارتباط بين اختالالت اسكلتي-

نواحی گردن ،شانه راست و چپ در یک تا دوبار در هفته ،گزارش

عضالني و عوامل مؤثر برآن میباشد .سپس اطالعات پرسشنامه به

شد و درد در قسمت فوقانی پشت و شانه راست ،سه تا چهاربار در

نرمافزار  SPSS 20منتقلشده و مورد آنالیز قرار گرفت.

هفته و درد در نواحی رانها و گردن یکبار در روز و درد در
شانه ،گردن و قسمت تحتانی پشت هر روز گزارش نمودند .از نظر

یافتهها

شدت درد نیز نواحی ران ،گردن و پشت با درد متوسط و شدید
گزارش شد.

در این مطالعه 184 ،نفر دانشجو شرکت و پرسشنامهها را تکمیل

نتایج پرسشنامه بررسی اختالالت ناشی از کار با رایانه در

نمودند که  82درصد دانشجوی دختر و  17درصد دانشجوی پسر بودند.

جدول شماره  2ارائه شده است .با توجه به این نتایج ،کاربران

محدودهی سنی دانشجویان بین  20الی  22سال بود .جدول شماره ،1

لپ تاپ درد بیشتری را در قسمت شانه سمت راست ()23/9

ارتباط معنیداری مشخصات دموگرافیک با نواحی درد را بیان میکند.

احساس میکنند .با توجه به نتایج 34/2 ،درصد از افراد وقتی از

از میان مشخصات دموگرافیک اشاره شده در جدول شماره  ۱تنها متغیر

لپ تاپ استفاده میکنند ،احساس کرختی و سوزن سوزن شدن در

جنس ارتباط معنی داری را با نواحی دردناک نشان داد.

اندامهای فوقانی میکنند و  19/3درصد از افراد وقتی برای بیش

همچنین دانشجویان مورد مطالعه ،از رشتههای مختلف موجود
جدول : 1ارتباط بین برخی متغیرهای دموگرافیک و نواحی دردناک
()N =184

جدول  :2فراوانی درد در نواحی دست ،مچ ،شانه وگردن در بین دانشجویان
()N =184
اندام نواحی بدن

سمت راست

سمت چپ

متغیرهای دموگرافیک

نواحی دردناک

دست

13/6

7/1

سن

0/19

مچ

17/9

14/1

جنس

0/007

شانه

23/9

21/2

رشته

0/81

گردن

10/3

17/9

P-value
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ممکن است در اثر استفاده از رایانه یا دیگر فعالیتها (ورزش،

در دانشکده بهداشت به ترتیب شامل :رشته کارشناسی پیوسته

ثنا شکری و همکاران 13/

جدول :3میزان احساس درد و ناراحتی در بین برخی اندامهای
دانشجویان ()N =184

قدم در پیشگیري ،تشخیص و درمان این گونه مشکالت میباشد.
در مطالعهی حاضر ،بین سن دانشجویان و اختالالت گزارششده

گردن

5

22

30/3

شانه (چپ)

27

21

6

دانشجویان با استفاده از آزمون مجذور کای رابطهی معنیداری

بازو (راست)

4

15

29/2

پشت

25

17

4

باسن

15

5

28

ران (راست)

5

20

8/2

از یک ساعت از رایانه قابلحمل استفاده میکنند ،این عوارض را
گزارش دادند.
همانطور که در جدول شماره  3دیده میشود احساس درد
و ناراحتی زیاد در اندام فوقانی نواحی بازو سمت راست وگردن
به ترتیب با درصد  29/2و  ۳0/۳و در اندام تحتانی ناحیهی باسن
و ران راست به ترتیب  28و  8/2درصد را به خود اختصاص
دادند .دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت حرفهای و رشته
مدیریت خدمات درمانی بیشترین دارندگان لپ تاپ و بیشترین
استفادهکننده از لپ تاپ در بین رشتهها بودند.
با وجود اینکه بیشترین درد در مچ ،گردن و شانه دانشجویان
رشتههای بهداشت حرفهای ،مدیریت و بهداشت عمومی نسبت
به سایر دانشجویان گزارش شد؛ اما این تفاوت درد به اندازهای
نبود که ارتباط معنیدار مشاهده شود ( .)P =0/81همچنین بین
سن دانشجویان و اختالالت گزارششده نیز رابطهی معنیداری
مشاهده نشد ( .)P =0/19بین نواحی دردناک و جنس دانشجویان
با استفاده از آزمون مجذور کای رابطهی معنیداری مشاهده شد
(( )P=0/007جدول.)2

بحث و نتیجهگیری
تعیین میزان شیوع و الگوي دردهاي اسکلتی–عضالنی اولین

مشاهده شد .همچنین احساس درد و ناراحتی زیاد در اندام فوقانی
در نواحی بازو راست و گردن و در اندام تحتانی ناحیهی ران
راست مشاهده گردید.
استراکر و همکاران ( )2009در استرالیا مطالعهاي انجام دادند
که در آن استفاده هنگام کار با لپ تاپ در مقایسه با حالتهای
بدنی کاربردي هنگام کار با رایانه بررسی شد .نتایج نشان داد هنگام
کار با لپ تاپ خم شدن گردن بیشتر است و دیگر زوایای بدن
(تنه ،شانه ،آرنج ،مچ ،کتف) تفاوت آماري معنیداری نشان نداد
که با مطالعهی حاضر همخوانی کامل دارد [ .]20در مطالعهاي دیگر
که توسط کورتناي هریس در سال  2005صورت گرفت ،کودکان
 10تا  17سالهي مدارس استرالیاي جنوبی که از لپ تاپ استفاده
میکردند ،از لحاظ ارگونومی جسمی مورد بررسی قرار گرفتند که
 60درصد دانشآموزان هنگام استفاده از لپ تاپ و  61درصد آنها
در هنگام حمل لپ تاپ خود احساس ناراحتی داشتند [.]21
با توجه به مطالعهی چوبینه و همکاران در سال  1385بر
روی کاربران رایانه شاغل در بانک ،بیشترین شیوع اختالالت
اسکلتی-عضالنی در بین این کاربران در نواحی شانهها (59/6
درصد) ،گردن ( 58/2درصد) ،پشت ( 54/7درصد) و کمر
( 51/2درصد) میباشد [ .]22باستانی و لحمی در بررسی وضعیت
مشکالت اسکلتی-عضالنی کارکنان یک سایت رایانهای ،شیوع
عوارض اسکلتی-عضالنی در کارمندان سایت رایانه یک مرکز
دولتی را  48/2درصد گزارش نمودند که بیشترین عوارض به
ترتیب در نواحی گردن ( 53درصد) ،کمر ( 48درصد) ،شانه
( 12درصد) بوده است [ .]23طبق مطالعهی مارزنا و بوگاجسکا
که بر روی کاربران رایانه انجام دادند ،درد در قسمت گردن و
کمر شیوع بیشتری در بین کاربران دارد که هم راستای مطالعه
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میزان درد اندام
(درصد)

کم

درد متوسط

خیلی زیاد

رابطهی معنیداری مشاهده نشد؛ اما بین نواحی دردناک و جنس

 /14بررسی شیوع اختالالت اسکلتی-عضالنی در بین دانشجویان استفادهکننده از لپ تاپ در دانشکده بهداشت قزوین

حاضر میباشند [.]24

در  26درصد ( 78نفر) افراد به ترتيب بهعنوان بیشترین نقاط تحت

اسکلتی-عضالنی در کاربران رایانه را تائید میکند؛ درحالی که

صورت بود که حدود  45درصد ( 136نفر) با پشت خميده28/7 ،

شیوع درد در سایر قسمتها از جمله بازوها و ران در مطالعهی حاضر

درصد ( 86نفر) درحالی که روی زمين نشسته و لپ تاپ را روی

بیشتر بوده و در سایر مطالعات کمرنگتر دیده میشود که میتوان

پای خود قرار دادهاند و  24درصد ( 72نفر) از ميز اداری استفاده

علت آن را به تفاوت در نوع سیستم رایانهای اشاره کرد که قابلحمل

میکردند ،که این مطالعه نیز در راستای تحقیق حاضر حرکت

بودن لپ تاپ و استفادهی از آن در حالتهای بدنی مختلف اشاره

کرده است [.]28

کرد .برای مثال درد در ناحیهی ران را میتوان به استفاده از لپ تاپ
در حالت نشستهی بدون استفاده از صندلی اشاره کرد.

از مشکالت اصلی ارگونومی در بین دانشجویان ،استفاده کم
از میز و صندلی جهت کار با لپ تاپ میباشد .استفاده از صندلی

در مطالعهی اکمان و همکاران کارلویست و همکاران و

جهت کار با لپ تاپ و استفاده از صفحه کلید جدا برای کاهش

الیکس و بیتس مشاهده شد که میزان شیوع عوارض اسکلتی-

تنش وارد شده بر شانه و در نهایت استفاده از روشهای ارگونومی

عضالنی در بین زنها نسبت به مردها بیشتر بوده که نتایج مطالعهی

و نیز نرمشهای کوتاهمدت جهت پیشگیری از اختالالت اسکلتی-

حاضر ،این موضوع را تأیید میکند [ .]25-27رفیعی و همکاران

عضالنی پیشنهاد گردید.

نیز در مطالعهای با هدف بررسی ميزان شيوع ناراحتی و درد در
کاربران لپ تاپ و همچنين بررسی حالتهای بدنی شايع در حين
استفاده از آن ،به این نتایج رسیدند که  7درصد افراد ( 232نفر)

قدردانی

پس از استفاده از لپ تاپ در يک ناحيه از بدن خود احساس درد و

نویسندگان این مقاله تشکر و قدردانی خود را از دانشجویان

ناراحتی داشتند؛ بهطوری که ناحيهی گردن در  60/3درصد (181

دانشکده بهداشت که نقش فراوانی در انجام این پژوهش داشتند،

نفر) ،ناحیهی مچ در  27/3درصد ( 82نفر) و ناحیهی شانهی راست

اعالم میدارند.
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