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Background and Objectives: In the last decade, the smartphones have become 
one of the most popular technologies around the world. Due to the multi-functional 
use of smartphones, the technology users spend long hours using it.

Methods: This was a semi-experimental and experimental study. In the first 
section, 98 students entered the semi-experimental part and completed demograph-
ic and body map questionnaires before starting the study. They were asked to per-
form their duties with their phone for 20 minutes and then complete the body map 
questionnaire again. In the second part of this study, 12 women from the first group 
participated in the experimental study to assess the neck flexion using the motion 
capture. SPSS 24 was used for statistical analysis.

Results: Searching the Internet and sending texts were the most common tasks 
among the participants in this study. The use of cell phone caused an increase in 
pain and discomfort in the neck, shoulder, thumb, thenar. The results of the study 
showed that there is a significant association between sitting posture and high level 
of neck forward flexion. Furthermore, neck flexion increased during typing while 
both hands holding the handset.

Conclusion: Smartphone users have had repetitive motions in fixed postures 
for a long time, and these factors are thought to increase the likelihood of muscu-
loskeletal disorders.

Keywords: Musculoskeletal disorders, Smartphone, Ergonomics, Motion cap-
ture

2019/02/19
2019/03/16
2019/03/16

Vahedi Z, Mazlomi A, Sharifnezhad A, Azam K. Examining the Effect of Smartphone on Musculoskeletal Disorders 
and Neck Kinematic Among Smartphone Users in Different Postures and Tasks. Iran J Ergon. 2019; 6 (4) :58-65

Adel Mazlomi, 
Associate Professor, Department 
of Occupational Health Engineer-
ing, School of Public Health, Teh-
ran University of Medical Scienc-
es, Tehran, Iran 
 
 Email:
amazlomi@tums.ac.ir

Use your device to scan
and read the article online

Copyright © 2019, Journal of Ergonomics. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0
International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited

Abstract

DOI: 10.30699/jergon.6.4.58

Article Info

How to Cite This Article:

Received:
Accepted:
Published Online:

Corresponding Information

Original Article

http://journal.iehfs.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1
http://orcid.org/0000-0002-3530-777X
http://orcid.org/0000-0003-2996-616X


 E-ISSN: 2345-5365 | 1397 مجلۀ ارگونومی | سال 6، شمارة 4، زمستان

ارزیابی اثر گوشی همراه بر آسیب اسکلتی-عضالنی و کینماتیک گردن در کاربران گوشی 
همراه در پوسچرها و وظایف متنوع

1، عادل مظلومي2*، علي شریف نژاد3، کمال اعظم4 زهرا واحدی

11 کارشناس1ارشد،1گروه1مهندسی1بهداشت1حرفه1ای،1دانشکدة1بهداشت،1دانشگاه1علوم1پزشکی1تهران،1تهران،1ایران.
21 دانشیار،1گروه1مهندسی1بهداشت1حرفه1ای،1دانشگاه1علوم1پزشکی1تهران،1تهران،1ایران1.
31 استادیار،1مرکز1بیومکانیک1ورزشی،1پژوهشگاه1تربیت1بدنی1و1علوم1ورزشی،1تهران،1ایران.
41 دانشیار،1گروه1آمار1زیستی،1دانشکدة1بهداشت،1دانشگاه1علوم1پزشکی1تهران،1تهران،1ایران.

مقدمه
در1دهه1های1اخیر،1استفاده1از1گوشی1همراه1به1طور1چشمگیری1
در1اقشار1مختلف1جامعه1افزایش1یافته1است.1سبک1بودن1این1
وسیله،1قابلیت1چندگانة1آن1در1زمینه1های1سرگرمی،1کاری1و1
پژوهشي،1در1استقبال1عمومی1از1این1فناوری1نقش1داشته1و1به1
افزایش1استفاده1از1این1ابزار1در1تمامی1گروه1های1سنی1منجر1
1،2014 سال1 در1 آماری1 پژوهش1 نتایج1 براساس1 است.1 شده1
دنیا1 سراسر1 در1 هوشمند1 همراه1 گوشی1 میلیارد1 11/5۷ تعداد1
تا1 مقدار1 این1 که1 می1شد1 پیش1بینی1 و1 بود1 استفاده1 حال1 در1
سال120201به12/8۷1میلیارد1برسد1]1[.1باید1توجه1داشت1که1
ایران11601 مخابراتی1 در1سیستم1 فعال1 تعداد1سیم1کارت1های1
میلیون1قطعه1است.1از1نظر1تعداد1دستگاه1گوشی1همراه1موجود1
در1میان1کاربران1نیز،121میلیون1دستگاه1گوشی1هوشمند1در1
1۹8 سال1 سه1 از1 بعد1 و1 شده1 شمارش1 ایران1 در1 113۹2 سال1
میلیون1دستگاه1دیگر1به1زندگی1روزانة1جامعة1ایرانی1وارد1شده1
است؛1به1طوری1که1در1سال113۹51کاربران1بالغ1بر11001میلیون1

دستگاه1گوشی1همراه1هوشمند1را1استفاده1کرده1بودند.1گوشی1
همراه1هوشمند1فناوری1جدیدي1در1سال1های1اخیر1به1شمار1
نرم1افزارهای1 نصب1 در1 نیز1 آن1 روبه1رشد1 قابلیت1 که1 می1رود1
است.1 آورده1 وجود1 به1 کاربران1 در1 مثبتي1 رویکرد1 گوناگون1
همین1امر1سبب1شده1تا1کاربران1این1ابزار،1مدت1زمان1زیادی1
را1صرف1کار1با1آن1کنند.1کاربران1گوشی1همراه1به1طور1متوسط1
روزانه12/51تا14/۷1ساعت1و1در1هفته1241ساعت1با1گوشی1کار1

مي1کنند1]4-2[.1
مهم1ترین1 از1 همواره1 اسکلتی-عضالنی1 سیستم1 سالمتی1
تعاریف1 براساس1 است.1 ارگونومی1 در1 توجه1 مورد1 موضوعات1
فیزیکی1 ارگونومی1 1،)IEA( ارگونومی1 بین1المللی1 انجمن1
فاکتورهای1مختلفی1را1به1عنوان1عوامل1ایجادکنندة1اختالالت1
که1 است1 کرده1 معرفی1 کاربران1 میان1 در1 اسکلتی-عضالنی1
پوسچر1کاری1و1حرکات1تکراری1از1جمله1مهم1ترین1آنها1هستند.1
در1دو1دهة1گذشته،1مطالعات1بسیاري1برای1بررسی1رابطة1میان1
الکترونیکی1 وسایل1 از1 استفاده1 و1 اسکلتی-عضالنی1 اختالالت1
نامناسب،1 پوسچر1 در1 ماندن1 درمجموع1 است.1 گرفته1 صورت1

مقالة1پژوهشی

تاریخ1وصول:1
تاریخ1پذیرش:
انتشار1آنالین:

13۹۷/11/30
13۹۷/12/25
13۹۷/12/25

زمینه و هدف:1در1دهة1اخیر،1گوشی1همراه1به1یکی1از1پرکاربردترین1فناوری1هاي1روز1دنیا1تبدیل1شده1است1که1
کاربران1آن1به1دلیل1استفادة1روزافزون1از1این1ابزار،1ساعات1بسیاری1را1صرف1آن1می1کنند.

بخش1 در1 دانشجو1 1۹8 ابتدا1 در1 گرفت.1 صورت1 تجربی1 و1 نیمه1تجربی1 بخش1 دو1 در1 مطالعه1 این1 کار:  روش 
نیمه1تجربی1وارد1شدند1و1پرسشنامه1های1دموگرافیک1و1بادی1مپ1را1پیش1از1کار1با1گوشی1همراه1پر1کردند.1سپس1
از1آنان1خواسته1شد1با1گوشی1همراه1خود1به1مدت1201دقیقه1وظایف1دلخواه1را1انجام1دهند1و1بار1دیگر1پرسشنامة1
بادی1مپ1را1تکمیل1کنند.1در1بخش1دوم1این1مطالعه،1121زن1از1گروه1نخست1براي1بررسی1خمش1گردن1به1کمک1

دستگاه1موشن1کپشن1وارد1مطالعه1شدند.1به1منظور1بررسی1آماری1نیز1از1نرم1افزار1SPSS1نسخه1241استفاده1شد.

یافته ها:1جست1وجو1در1اینترنت1و1ارسال1پیامک1از1رایج1ترین1وظایف1شرکت1کنندگان1این1مطالعه1بود.1استفاده1
از1گوشی1همراه1سبب1افزایش1درد1و1ناراحتی1در1گردن،1شانه،1شست،1ریشة1شست1و1تنار1شده1است.1نتایج1مطالعه1
نشان1مي1دهد1وضعیت1نشسته1به1طور1معناداری1به1افزایش1خمش1گردن1در1مقایسه1با1وضعیت1ایستاده1مي1انجامد.1
تایپ1کردن1 حین1 همچنین1 و1 دودستی1 به1صورت1 همراه1 گوشی1 گرفتن1 دست1 در1 هنگام1 گردن1 همچنین1خمش1

افزایش1مي1یابد.

نتیجه گیری:1کاربران1گوشی1همراه1برای1زمان1طوالنی1حرکات1تکراری1را1در1پوسچر1ثابت1داشتند1و1تصور1
می1شود1که1این1فاکتورها1در1افزایش1احتمال1بروز1اختالالت1اسکلتی-عضالنی1تأثیرگذارند.

واژه های کلیدی:1اختالالت1اسکلتی-1عضالنی،1گوشی1همراه،1ارگونومی،1موشن1کپچر

نویسندۀمسئول:
عادل مظلومي

بهداشت1 مهندسی1 گروه1 دانشیار،1
پزشکی1 علوم1 دانشگاه1 حرفه1ای،1

تهران،1تهران،1ایران1

پست الکترونیک:
amazlomi@tums.ac.ir

چکیدهاطالعات1مقاله

http://orcid.org/0000-0003-2996-616X


زهرا واحدي و همکاران| ارزیابی اثر گوشی همراه بر آسیب اسکلتی-عضالنی و کینماتیک ..

60

محیطی،1 استرس1 و1 تکراری1 حرکات1 طوالنی1مدت،1 استفادة1
اصلی1ترین1خطر1فاکتورهای1درد1در1شانه-گردن1شناخته11شده1
همراه1 گوشی1 با1 کار1 برای1 طوالنی1 ساعات1 ]5[.1صرف1 است1
نیازمند1فعالیت1عضالنی1با1حرکات1تکراری1و1پوسچر1یکسان1
است.1باید1توجه1داشت1که1بیشتر1این1فعالیت1ها1در1یک1گروه1
عضالنی1خاص1رخ1می1دهد1که1می1تواند1به1آسیب1تجمعی1یا1
آسیب1به1فیبر1عضالنی1بینجامد1]6[.1کار1تکراری1و1تنش1بار1
افزایش1 و1 تاندون1 االستیسیتی1 کاهش1 درنهایت1سبب1 کاری1
افزایش1خستگی1پذیری1 آن،1 و1غالف1 تاندون1 میان1 اصطکاك1
می1شود.1 فعالیت1 حال1 در1 تاندون1 در1 گرما1 افزایش1 و1 تاندون1
ماندگاری1و1تداوم1حرکت1نیز1بافت1کالژنی1تاندون1را1از1بین1

مي1برد1]7[.
با1افزایش1استفادة1روزمره1از1گوشی1همراه،1شیوع1اختالالت1
اسکلتی-عضالنی1در1دست،1مچ،1شانه1و1گردن1در1سراسر1دنیا1
افزایش11یافته1است1]8[.1مطالعة1مقطعی1دربارة1دانشجویان1و1
کارمندان1دانشگاه،1با1هدف1بررسی1رابطه1مدت1زمان1استفاده1
از1گوشی1همراه1و1درد1در1ریشة1شست1نشان1مي1دهد1زمان1
کلی1استفاده1از1گوشی1همراه1با1درد1در1شانة1راست1و1در1ناحیة1

گردن1رابطة1معناداری1دارد ]9[.
1پوسچر1نامناسب1عالوه1بر1ایجاد1خستگی،1با1کاهش1سطح1
عصبی1 سیستم1 در1 اختالل1 سایکوسوشال،1 سیستم1 عملکرد1
سیستم1 به1 آسیب1 و1 بینایی1 عملکرد1 در1 اختالل1 مرکزی،1
اسکلتی-عضالنی1سبب1کاهش1کیفیت1زندگی1می1شود1]10[.1
حرکات1تکراری1در1دست،1مچ1دست1و1بازو1هنگام1کار1با1گوشی1
گوناگوني1 اسکلتی-عضالنی1 اختالالت1 سبب1 می1تواند1 همراه1
شود1که1در1این1بین1می1توان1به1خستگی1عضالنی1و1اعمال1نیرو1
بر1عضالت1گردن1و1شانه1اشاره1کرد.1سندروم1شانه-1گردن-بازو1
از1گوشی1همراه1استفاده1 از1شش1ماه1 در1کاربرانی1که1بیشتر1
اخیر،1 مطالعات1 براساس1 1.]10[ است1 مشاهده11شده1 می1کنند1
با1 کارکردن1 ایستاده1 یا1 نشسته1 مانند1 گوناگون1 پوسچرهای1
بر1 یا1دو1دست،1 با1یک11دست1 گوشی1همراه1و1گرفتن1گوشی1
میزان1دردهای1گزارش1شده1توسط1کاربران1مؤثر1است1]4-2[.1
از1 بلندمدت1 استفادة1 شانه،1 و1 گردن1 ناحیة1 در1 درد1 بر1 عالوه1
گوشی1همراه1سبب1درد1در1قسمت1فوقانی1پشت،1انگشتان1و1

دستان1می1شود1]11[.1
در1 همراه1 گوشی1 از1 استفاده1 گذشته،1 مطالعات1 براساس1
درازمدت1سبب1ایجاد1درد1و1ناراحتی1و1حتی1آسیب1اسکلتی-
عضالنی1در1کاربران1می1شود.1مطالعات1مرتبط1با1این1موضوع1
در1داخل1کشور1بسیار1محدود1است؛1از1این1رو1هدف1از1مطالعة1
حاضر1بررسی1تأثیر1استفاده1از1گوشی1همراه1در1ایجاد1درد1و1
ناراحتی1اسکلتی-عضالنی1در1کاربران1این1فناوری1جدید1است.

مواد و روش ها

بخش اول مطالعه
اختالالت1 بررسی1 براي1 نیمه1تجربی1 به1صورت1 مطالعه1 این1
در1 هوشمند1 همراه1 گوشی1 کاربران1 در1 اسکلتی-عضالنی1
پزشکی1 علوم1 دانشگاه1 بهداشت1 دانشکدة1 دانشجویان1 میان1
دانشجو1 1130 اولیه،1 نمونه1گیری1 در1 گرفت.1 صورت1 تهران1

پرسشنامه1ای1را1دربارة1سابقة1اختالالت1اسکلتی-عضالنی1در1
یک1ماه1گذشته1و1تجربة1استفاده1از1گوشی1تکمیل1کردند.

1افرادی1که1سابقة1اختالالت1اسکلتی-عضالنی،1شکستگی1
کسانی1 افراد1چپ1دست،1 داشتند،1 فوقانی1 اندام1 در1 و1جراحی1
نمی1کردند1 استفاده1 خود1 همراه1 گوشی1 از1 روزانه1 به1طور1 که1
همراهشان1 از1خرید1گوشی1 سال1 یک1 از1 کمتر1 که1 افرادی1 و1
معیارهای1 اعمال1 از1 پس1 شدند.1 خارج1 مطالعه1 از1 می1گذشت1
ورود1و1خروج،1۹۷1دانشجو1وارد1مطالعه1شدند.1به1منظور1کاهش1
عوامل1ایجاد1اختالل1در1تمرکز1داوطلبان،1مطالعه1در1اتاقي1به1
مساحت1301مترمربع1صورت1گرفت.1از1داوطلبان1خواسته1شد1
تا1گوشی1خود1را1روی1حالت1پرواز1قرار1دهند1تا1تماس1تلفنی1
نشود.1 آزمون1 روند1 در1 تمرکزشان1 کاهش1 سبب1 1 پیامک1 یا1
داوطلبان1روی1یک1صندلی1بدون1تکیه1گاه1و1ثابت1نشستند1تا1

بتوانند1با1پوسچر1دلخواه1با1گوشی1خود1کار1کنند.
پرسش1هایي1دربارة1میزان1استفادة1روزانه1از1گوشی1همراه،1
عادت1های1رایج1درمورد1نحوة1در1دست1گرفتن1گوشی1همراه1
و1وظایف1رایج1در1استفاده1از1گوشی1همراه1مطرح1شد.1سپس1
پرسشنامة1بادی1مپ1در1اختیار1داوطلب1قرار1گرفت1و1از1آنان1
خواسته1شد1دربارة1سابقة1درد1تنها1در1اندام1های1فوقانی1)گردن،1
قسمت1فوقانی1پشت،1شانه،1بازو،1آرنج،1مچ،1کف1دست،1انگشت1
شست،1ریشة1شست،1انگشتان1و1ناحیه1هیپوتنار(1طی1یک1ماه1
پاسخ1 و1همیشه1 متوسط1 اصاًل،1 پاسخ1 براساس1سه1 و1 گذشته1
دهند.1همچنین1تأثیر1درد1در1عملکرد1کاری1آنان1و1احساس1
از1آزمودنی1ها1 نیز1 انگشتان1 بی1حسی1و1سوزن1سوزن11شدن1در1
پرسیده1شد.1پس1از1تشریح1روند1آزمون1به1داوطلب،1با1اعالم1
آمادگی1او،1زمان1به1کمک1کرنومتر1ثبت1و1سپس1از1داوطلبان1
شخصی1 همراه1 گوشی1 با1 دقیقه1 120 مدت1 به1 شد1 خواسته1
داشته1 واقعی1 پیامکی1 مکالمة1 پژوهشگران،1 از1 یکی1 با1 خود1
باشند.1مدت1زمان1آزمون1201دقیقه1بود1که1در1پایان1هر1101
دقیقه،1داوطلبان1به1منظور1پیشگیری1از1آسیب1می1توانستند131
دقیقه1استراحت1کنند.1در1پایان1از1آنها1خواسته1شد1بار1دیگر1
پرسشنامة1بادی1مپ1را1دربارة1درد1بعد1از1کار1با1گوشی1همراه1
تکمیل1کنند.1براي1بررسی1عملکرد1از1آنان1خواسته1شد1تا1به1
میزان1تأثیر1درد1و1ناراحتی1در1عملکرد1خود،1از1صفر1تا11001
پاسخ1دهند1)صفر1به1منزلة1بی1تأثیربودن1و11001به1معنای1تأثیر1
باال1تعریف1شد(.1به1کمک1نرم1افزار1SPSS1نسخة1،241از1آزمون1
از1 آماری1t1زوجی1وابسته1با1سطح1معناداری1P1value1کمتر1

10/05استفاده1شد.

بخش دوم مطالعه
به1طور1 مطالعه،1 بر1 جنسیت1 تأثیر1 بردن1 بین1 از1 به1منظور1
بیشتر1 بررسی1 براي1 شرکت1کننده1 زنان1 از1 نفر1 112 تصادفی1
به1صورت1تجربی1انتخاب1شدند.1مطالعة1تجربی1در1آزمایشگاه1
موشن1کپچر1 دستگاه1 دوربین1 16 کمک1 به1 و1 بیومکانیک1
1)E1Model,1Motion1Analysis,1California,1USA( موشن1آناالیزر1
دستگاه1 اینچی(1 10/5( رفلکتیو1 مارکرهای1 گرفت.1 صورت1
موشن1کپچر1به1نواحی1باالی1سر1و1زائدة1مهرة1هفتم1گردنی1به1
کمک1چسب1دوطرفه1چسبانده1شد.1براي1جلوگیری1از1افتادن1
مارکرها1حین1مطالعه،1موهای1سطح1پوست1به1کمک1تیغ1زدوده1
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فرصتی1 1.)1 )شکل1 شد1 چربی1زدایی1 الکل1 با1 پوست1 و1سطح1
به1شرکت1کنندگان1داده1شد1تا1با1مارکرها1و1فضای1آزمایشگاه1
به1منظور1 فایل1هایی1 هنگام،1 این1 در1 کنند.1 راحتی1 احساس1
وظایف1نگارش1پیامک1مشاهدة1فیلم1روی1گوشی1همراه1آنان1
قرار1 شرکت1کنندگان1 اختیار1 در1 پیش1تر1 فایل1ها1 شد.1 منتقل1

نگرفت1تا1از1محتوای1آزمون1مطلع1نشوند.
ایستاده1 و1 نشسته1 گروه1 دو1 به1 شرکت1کنندگان1 ابتدا1 در1
پیام،1 نگارش1 وظایف1 شد1 خواسته1 آنان1 از1 و1 شدند1 تقسیم1
مشاهدة1فیلم1و1خوانش1متن1را1در1وضعیت1مشخص1شده1انجام1

دهند.

شکل 1. محل اتصال مارکرها به آزمودنی ها در دو وضعیت نشسته و ایستاده

نگارش:1بخش1نگارش1پیام1شامل1نگارش1متن1درحالی1که1
راست1 شست1 انگشت1 با1 و1 گرفته1 راست1 دست1 با1 را1 گوشی1
که1 زمانی1 همچنین1 و1 )یکدستی(1 می1کنند1 کار1 گوشی1 با1
شست1 انگشت1 دو1 با1 و1 گرفته1اند1 دست1 دو1 هر1 با1 را1 گوشی1
تکمیل1 مدت1زمان1 گرفت.1 صورت1 )دودستی(1 می1کنند1 تایپ1
اطالعات1 شامل1 نگارشی1 محتوای1 بود.1 دقیقه1 ده1 وظیفه،1 هر1
عمومی1دربارة1ارگونومی1و1ضرورت1اهمیت1به1سالمت1سیستم1
سرعت1 می1شد.1 خوانده1 شرکت1کننده1 برای1 اسکلتی-عضالنی1
نگارش1 سرعت1 براساس1 شرکت1کنندگان1 برای1 متن1 خوانش1
متن1توسط1آنان1بود.1از1آنجا1که1سرعت1نگارش1هر1فرد1منحصر1

به1خودش1است1از1ریکورد1استفاده1نشد.
کوتاه1 انیمیشن1 دو1 از1 که1 بخش1 این1 در1 فیلم:1 مشاهدۀ 
با1 را1 گوشی1 درحالی1که1 شرکت1کنندگان1 بود،1 شده1 تشکیل1
دست1راست1و1همچنین1زمانی1که1آن1را1با1هر1دو1دست1گرفته11
بودند1به1تماشای1فیلم1پرداختند.1مدت1زمان1هر1انیمیشن1101

دقیقه1بود.
خوانش متن:1در1این1بخش،1601داستان1کوتاه1از1مثنوی1
مولوی1در1قالب1یک1فایل1PDF1روی1گوشی1شرکت1کنندگان1
منتقل1شد1و1مانند1بخش1های1قبل،1از1شرکت1کنندگان1خواسته1
شد1تا1به1صورت1یکدستی1و1دودستی،1هر1بار1به1مدت1ده1دقیقه1

متن1داستان1را1بخوانند.
وظایف،1 انجام1 ترتیب1 اثر1 از1 و1جلوگیری1 کنترل1 به1منظور1

انتخاب1تصادفی1انجام1هر1وظیفه1را1تعیین1می1کرد.

یافته ها
بخش اول مطالعه

مطالعة1 این1 در1 زن(1 160 و1 مرد1 138( نفر1 1۹8 درمجموع1
شرکت1کنندگان1 سنی1 میانگین1 کردند.1 شرکت1 نیمه1تجربی1

0/56±128بود.1داوطلبان1دانشجویان1مقاطع1مختلف1تحصیلی1
بقیه1 و1 ارشد1 کارشناسی1 دانشجوی1 آنان1 درصد1 1۷3 بودند.1
دانشجویان1کارشناسی1دانشکده1بودند.1داوطلبان1بیان1کردند1
به1طور1میانگین1روزانه131تا151ساعت1با1گوشی1همراه1خود1کار1
مي1کنند.1بر1این11اساس،1به1ترتیب1وظایف1جست1وجو1در1اینترنت1
142/6درصد،1ارسال1پیامک1122/11درصد،1مکالمه1و1تماس1
114/۷درصد،1مطالعة1متن110/31درصد،1شنیدن1موسیقی15/۹1
در1 را1 استفاده1 بیشترین1 درصد1 14/4 ویدیو1 تماشای1 و1 درصد1
تمایل1 شرکت1کنندگان1 درصد1 163/2 داشت.1 داوطلبان1 میان1
یک1 در1 را1 گوشی1 همراه،1 گوشی1 با1 کارکردن1 برای1 داشتند1
دست1بگیرند1و1با1انگشت1شست1همان1دست1کار1کنند.126/51
هر1 با1 و1 گرفتند1 دست1 دو1 هر1 با1 را1 گوشی1 داوطلبان1 درصد1
دو1شست1خود1تایپ1کردند.110/31درصد1باقی1مانده1نیز1کار1
با1 و1 بگیرند1 دست1 یک1 با1 را1 گوشی1 که1 زمانی1 را1 گوشی1 با1
با1گوشی1کار1کنند1ترجیح1دادند.1 اشارة1دست1دیگر1 انگشت1
از1شیوع1درد1در1یک1ماه1گذشته1در1جدول111 نتایج1حاصل1
آمده1است.1جدول121نشان1دهندة1نتایج1حاصل1از1درد1در1اندام1
با1گوشی1همراه1است.1در1پاسخ1 از1کار1 فوقانی1داوطلبان1بعد1
انگشتان1 شدن1 سوزن1سوزن1 و1 بی1حسی1 احساس1 پرسش1 به1
بلی1 پاسخ1 ماه1گذشته13۷/81درصد1شرکت1کنندگان1 در1یک1
دادند.13۹/81درصد1نیز1پس1از1انجام1آزمون،1احساس1بی1حسی1

و1سوزن1سوزن1شدن1در1سر1انگشتان1خود1داشتند.
ناراحتی1 و1 درد1 میزان1 به1طورکلی1 اولیه،1 بررسی1 براساس1
در1نواحی1گردن،1قسمت1فوقانی1پشت،1شست،1ریشة1شست1
و1تنار1افزایش11یافته1است.1همچنین1این1مداخله1و1آزمون1بر1

میزان1عملکرد1شرکت1کنندگان1تأثیرگذار1است1)نمودار11(.
آزمون1 معناداری،1 رابطة1 دربارة1 بیشتر1 بررسی1 به1منظور1
داده1ها1 نرمال1بودن1 ابتدا1 در1 شد.1 گرفته1 آماری1 پیشرفتة1
شد تأیید1 کلموگروف-اسمیرونوف1 آزمون1 کمک1 1به1
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به1 نتایج1 نرمال1بودن1 به1 توجه1 با1 سپس1 1.)P1 value=0/25(
کمک1آزمون1t1زوجی،1نتایج1دو1پرسشنامه1تحلیل1و1بررسی1
تعیین1 دوم1 پرسشنامه1 نتایج1 در1 مداخله1 تأثیر1 میزان1 تا1 شد1
شود.1مقادیر1P1value1کمتر1از10/051به1عنوان1مقدار1معناداری1
در1نظر1گرفته1شد.1مقادیر1کمتر1نشان1دهندة1تأثیر1مداخله1بر1
درد1اسکلتی-عضالنی1بود.1براساس1نتایج1این1آزمون1استفاده1
از1گوشی1همراه،1درد1در1گردن،1قسمت1فوقانی1پشت،1شست،1
ریشة1شست1و1ناحیة1تنار1را1به1طور1معناداری1افزایش1مي1دهد.1
همچنین1نتایج1این1آزمون1نشان1مي1دهد1با1استفاده1از1گوشی1
اختالل1 آنها1 عملکرد1 در1 است1 توانسته1 درد1 احساس1 همراه1
P1value(.1میانگین1احساس1سوزش1و1 ایجاد1کند1)0/012=1
سوزن1سوزن1شدن1در1انگشتان1افزایش11یافته،1اما1این1افزایش1

از1نظر1آماری1معنا1دار1نبوده1است.

بخش دوم مطالعه
تجربی، مطالعة1 در1 شرکت1کنندگان1 سنی1 1میانگین1
که1 داشتند1 بیان1 شرکت1کنندگان1 بود.1 سال1 124/33± 11/۷2
به1طور1میانگین،1روزانه10/881±16/51وقت1صرف1گوشی1همراه1

خود1می1کنند.
براي1اندازه1گیری1زاویة1خمش1گردن1به1جلو،1از1زاویة1بین1
مارك1باالی1سر،1مارکر1متصل1به1زائدة1مهرة1هفتم1گردنی1و1
خط1عمود1استفاده1شد.1در1ابتدا1به1منظور1بررسی1نرمال1بودن1
سطح1 شد.1 استفاده1 کلموگروف-اسمیرنوف1 آزمون1 از1 نتایج1
معناداری10/2001نشان1دهندة1معناداری1آزمون1و1نرمال1بودن1

نتایج1است.

جدول 1. اختالالت اسکلتی عضالنی قبل و بعد از آزمون )تعداد شرکت کنندگان=98 نفر(

آزمون T زوجیبعدقبل

اصاًل 
)درصد(

متوسط 
)درصد(

زیاد )درصد(
اصاًل 

)درصد(
متوسط 
)درصد(

زیاد 
)درصد(

P value

0/001*41/830/82۷/66/12۹/664/3گردن
0/003*53/135/۷11/226/533/۷3۹/8قسمت1فوقانی1ستون1فقرات

6۷/323/5۹/213/33۹/846/۹0/6۷4شانه

522۹/618/45۷/124/518/40/881آرنج/1ساعد

0/041*62/23۷/8038/8483شست

0/013*4۹2۹/621/431/646/۹21/4قسمت1ریشة1شست

0/0/32*63/332/۷4/114/34۹36/۷ناحیة1تنار

۹5/۹04/12۷/65121/40/343انگشتان

42/۹۷20/40/۷30¼۷6/51۹/4هیپوتنار

0/012*2۹/644/۹25/50۷4/525/5عملکرد

)مقادیر1ستاره1دار1نشان1دهندة1P value1کمتر1از1سطح1معناداری10/051است(.

نمودار 1. میانگین میزان درد و ناراحتی در کاربران قبل و بعد از مداخله
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به1 گردن1 خمش1 بر1 بدنی1 پوسچر1 تأثیر1 بررسی1 به1منظور1
سمت1جلو1از1آزمون1t1مستقل1استفاده1شد1که1نتایج1آن1در1
جدول121آمده1است.1در1بررسی1پوسچر1بدنی1و1خمش1گردن1
به1سمت1جلو،1رابطة1معناداری1مشاهده1شد.1میانگین1خمش1
گردن1در1وضعیت1نشسته1حدود1151درجه1بیشتر1از1وضعیت1
ایستاده1بود.1نتیجة1آزمون1آماری1t1مستقل1با1سطح1معناداری1

10/02نشان1از1معناداری1این1آزمون1دارد.
گردن1 رابطة1خمش1 بررسی1 براي1 زوجی1 1t آماری1 آزمون1
یک1دستی1 به1صورت1 همراه1 گوشی1 گرفتن1 دست1 در1 نحوة1 و1
وضعیت1 در1 جلو1 به1 گردن1 خمش1 شد.1 انجام1 دودستی1 و1
دودستی1 وضعیت1 از1 کمتر1 درجه(1 148/42( 1یکدستی1

)150/58درجه(1بود.1علی1رغم1اینکه1در1تمامی1وظایف،1خمش1
از1 کمتر1 همراه1 گوشی1 گرفتن1 یکدستی1 وضعیت1 در1 گردن1
وضعیت1دودستی1بود،1نتایج1آزمون1آماری1نشان1مي1دهد1بین1
یکدستی1و1دودستی1گرفتن1گوشی1همراه1و1خمش1گردن1به1

سمت1جلو1تفاوت1معناداری1وجود1ندارد.
در1جدول131نتایج1اثر1وظایف1سه1گانة1نگارش،1خوانش1متن1
میزان1 اگرچه1 است.1 آمده1 گردن1 خمش1 بر1 فیلم1 مشاهدة1 و1
این1خمش1در1وظایف1گوناگون،1متفاوت1است،1آزمون1آماری1
1ANOVAتفاوت1معناداری1را1میان1ماهیت1وظیفه1و1خمش1

گردن1به1جلو1نشان1نمي1دهد.

جدول 2. نتایج تحلیلی رابطة خمش گردن و وضعیت نشسته و ایستاده

جدول 3. نتایج تحلیلی وظایف سه گانه با خمش گردن

P valueانحراف معیارمیانگینوضعیت

55/2211/04خمش1گردن1به1سمت1جلو1در1وضعیت1نشسته
*0/02

40/۹0۷/52خمش1گردن1به1سمت1جلو1در1وضعیت1ایستاده

P valueانحراف معیارمیانگینمتغیر

خمش1گردن1به1سمت1جلو

51/۷۷10/51نگارش

0/06 45/1111/83خوانش1متن

4۷/3012/4۹مشاهدة1فیلم

بحث
بخش اول

این1مطالعه1با1هدف1بررسی1تأثیر1گوشی1همراه1در1ایجاد1
اختالالت1اسکلتی-عضالنی1در1کاربران1گوشی1همراه1صورت1
گرفت.1براساس1نتایج1این1مطالعه،1داوطلبان1به1طور1میانگین1
در1 می1کنند.1 خود1 گوشی1 با1 کار1 صرف1 را1 ساعت1 15 تا1 13
همین1راستا1نتایج1مطالعة1Berolo1و1همکاران1نشان1مي1دهد1
شرکت1کنندگان1به1طور1میانگین1روزانه14/51ساعت1با1گوشي1
کار1مي1کنند.1براساس1نتایج1این1مطالعات،1کاربران1روزانه1زمان1
زیادی1را1براي1کارکردن1با1گوشی1همراه1خود1صرف1مي1کنند1

1.]9[
1نتایج1مطالعة1حاضر1نشان1مي1دهد1با1افزایش1زمان1استفاده1
فناوری1 این1 کاربران1 در1 ناراحتی1 و1 درد1 همراه،1 گوشی1 از1
اسکلتی- اختالالت1 بروز1 احتمال1 درنتیجه1 می1یابد.1 افزایش1
عضالنی1در1کاربرانی1که1زمان1زیادی1با1گوشی1کار1مي1کنند1
طوالنی1شدن1 با1 1 1Kim مطالعة1 براساس1 می1شود.1 بیشتر1 نیز1
استفاده1از1گوشی1همراه1در1میان1کاربران،1درد1در1این1گروه1
هم1سوست1 حاضر1 مطالعة1 با1 امر1 این1 که1 است1 افزایش11یافته1
]6[.1مطالعة1حاضر1نشان1مي1دهد1با1افزایش1زمان1استفاده1از1
افزایش1 و1شست1 گردن1 ناحیة1 در1 درد1 میزان1 همراه،1 گوشی1
می1یابد؛1درحالی1که1که1در1شانه1و1مچ1تغییر1معناداری1مشاهده1

به1کارگیری1 با1 1Xie که1 مطالعه1اي1 اساس،1 این1 بر1 نمي1شود.1
دستگاه1EMG1انجام1داد،1نشان1داد1با1طوالنی1شدن1مدت1زمان1
و1 گردن1 نواحی1 در1 فعالیت1 سطح1 همراه،1 گوشی1 از1 استفاده1
شست1افزایش1می1یابد1]5[.1این1مطالعه1همچنین1به1بررسی1
اثر1کار1با1گوشی1همراه1در1مقایسه1با1کار1با1کامپیوتر1پرداخته1

که1در1مطالعة1حاضر1به1آن1پرداخته1نشده1است.
11Berolo1،دربارة1میزان1درد1و1ناراحتی1در1نواحی1ذکرشده
و1همکاران1مطالعه1ای1را1با1هدف1بررسی1نشانه1های1اختالالت1
اسکلتی1در1کاربران1گوشی1همراه1انجام1دادند.1بر1این1اساس،1
استفاده1از1گوشی1همراه1سبب1درد1و1ناراحتی1در1ریشة1شست،1
شانه1و1گردن1در1کاربران1گوشی1همراه1می1شود1که1این1مسئله1
با1نتایج1مطالعة1حاضر1هم1سوست ]9[.1براساس1نتایج1مطالعة1
1Parkو1همکاران،1کارکردن1و1بازی1با1گوشی1همراه1به1مدت1
116دقیقه1سبب1ایجاد1درد1در1ناحیة1گردن1و1قسمت1فوقانی1
پشت1می1شود1که1با1درد1گزارش1شده1از1سوي1شرکت1کنندگان1
در1مطالعة1حاضر1یکسان1است1]12[.1در1مطالعة1حاضر1تأکیدی1
بر1انجام1وظیفه1ای1خاص1نشده1و1کاربران1وظایف1دلخواه1را1در1

120دقیقه1انجام1داده1اند.
بی1حسی1 احساس1 افزایش1 دربارة1 حاضر1 بررسی1 نتایج1 1
همکاران1 و1 1Sharan نتایج1 با1 دست،1 شدن1 سوزن1سوزن1 و1
همراه1 گوشی1 با1 کار1 مطالعه،1 دو1 این1 براساس1 هم1سوست.1
افزایش1 را1 انگشتان1 نوك1 شدن1 سوزن1سوزن1 و1 بی1حسی1
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کاربرانی1 نشان1مي1دهد1 1 1Sharan مطالعة1 مي1دهد.1همچنین1
درد1 با1 مي1کنند،1 استفاده1 همراه1 گوشی1 از1 مداوم1 به1طور1 که1
بیشتری1در1نواحی1گردن،1قسمت1فوقانی1پشت1و1ناحیة1تنار1
مواجه1مي1شوند1]8[.1استفاده1از1گوشی1همراه1نیازمند1حرکات1
متمادی1در1ناحیة1شست1است.1این1حرکات1نزدیک1به1انتهای1
دامنة1حرکتیRange1of1Motion(1(1منجر1به1آسیب1می1شود.1
کاربران1گوشی1همراه1نیز1برای1کار1با1صفحات1گوشی1نزدیک1
به1ریشة1شست،1مجبور1به1ایجاد1خمش1زیاد1در1شست1خود1
هستند.1براساس1مطالعة1Ming1و1Gustafsson1کار1با1گوشی1
همراه1مستلزم1خمش1زیاد1در1ناحیة1شست1است1که1می1تواند1
و1 1 1Kim مطالعة1 1.]13،14[ شود1 شست1 به1 آسیب1 سبب1
همکاران1به1منظور1بررسي1تأثیر1مدت1استفاده1از1گوشی1همراه1
و1ایجاد1درد1در1کاربران1صورت1گرفت.1براساس1این1مطالعه،1
با1افزایش1مدت1زمان1استفاده1از1گوشی1همراه1از1101دقیقه1به1
130دقیقه،1میزان1درد1و1ناراحتی1در1ناحیة1شانه1بیشتر1می1شود1
]6[.1باید1توجه1داشت1که1در1مطالعة1کیم1به1بررسی1تفاوت1اثر1
کار1با1گوشی1همراه1طی1201،101و1301دقیقه1پرداخته1شده1
که1در1مطالعة1حاضر1به1این1تفکیک1زمانی1توجهي1نشده1است.

بخش دوم
دربارة1خمش1گردن1به1جلو1در1وضعیت1نشسته1و1ایستاده،1
مطالعة1حاضر1نشان1مي1دهد1وضعیت1نشسته1به1ایجاد1خمش1
مطالعة1 براساس1 می1شود.1 منجر1 کاربران1 در1 بیشتری1 گردن1
این1 با1 کار1 دارند1هنگام1 تمایل1 کاربران1گوشی1همراه1 حاضر،1
در1 خمش1 این1 که1 کنند1 خم1 جلو1 به1 را1 خود1 گردن1 وسیله1
وضعیت1نشسته1بیشتر1از1وضعیت1ایستاده1است.1در1این1رابطه1
انجام1دادند1که1 را1در1سال120151 لی1و1همکاران1مطالعه1ای1
نتایج1آن1بیان1کنندة1تفاوت1معناداری1بین1زاویة1خمش1گردن1
این1خمش1در1وضعیت1 ایستاده1است.1 در1وضعیت1نشسته1و1
حاضر1 مطالعة1 نتایج1 با1 مسئله1 این1 که1 است1 بیشتر1 نشسته1
هم1سوست1]4[.1مطالعة1حاضر1نشان1مي1دهد1کاربران1به1طور1
میانگین1گردن1خود1را1تا1زاویة1481درجه1به1جلو1خم1می1کنند1
که1این1خمش1نیرویي1معادل1221کیلوگرم1به1مهره1های1گردن1
و1دیسک1وارد1می1کند1]15[.1شرکت1کنندگان1در1این1مطالعه1
بیان1داشتند1روزانه1بین31-15ساعت1با1گوشی1همراه1خود1کار1
نیروی1حدودی1221 با1 برای1مدت1طوالنی1 این1کار1 می1کنند.1
کیلوگرم1بر1گردن1می1تواند1صدمات1جبران1ناپذیری1را1بر1این1

ناحیه1وارد1کند.
بررسی1رابطة1خمش1گردن1با1نحوة1در1دست1گرفتن1گوشی1
همراه1در1مطالعة1حاضر1نشان1مي1دهد1علی1رغم1وجود1تفاوت1
در1میانگین،1رابطة1معناداری1میان1این1دو1متغیر1وجود1ندارد.1
با1 کار1 در1 گردن1 میانگین1خمش1 مطالعه1 این1 نتایج1 براساس1
گوشی1همراه1به1صورت1یک1دستی1کمتر1از1وضعیت1دودستی1
انجام1 12018 سال1 در1 همکاران1 و1 شی1 که1 مطالعه1ای1 است.1
دادند1بیان1می1کند1که1در1دست1گرفتن1گوشی1همراه1به1صورت1
دودستی1سبب1افزایش1خمش1گردن1به1جلوست1که1با1نتایج1

مطالعة1حاضر1هم1سوست1]16[.1
در1بررسی1رابطة1خمش1گردن1به1جلو1و1نوع1وظیفه،1مطالعة1
حاضر1نشان1مي1دهد1با1وجود1تفاوت1در1میانگین1خمش1گردن1

ندارد.1 وجود1 معناداری1 تفاوت1 گوناگون،1 وظایف1 در1 جلو1 به1
نتایج1این1مطالعه1نشان1مي1دهد1به1طور1میانگین1نگارش1متن1
خمش1بیشتری1را1در1مقایسه1با1مشاهدة1فیلم1و1خوانش1متن1
ایجاد1می1کند.1در1این1زمینه11Leeو1همکاران1مطالعه1ای1را1با1
هدف1بررسی1اثر1وظیفه1بر1خمش1گردن1انجام1دادند1و1نتیجه1
گرفتند1که1وظیفة1نگارش1در1مقایسه1با1وظایف1جست1وجو1در1
ناحیة1گردن1 را1در1 اینترنت1و1مشاهدة1فیلم1خمش1بیشتری1

ایجاد1می1کند ]14[ که1با1نتایج1مطالعة1حاضر1مطابقت1دارد.

نتیجه گیری
اختالالت1 ایجاد1 در1 متعددی1 فاکتورهای1 به1طورکلی1
این1 دارد.1 نقش1 همراه1 گوشی1 کاربران1 در1 اسکلتی-عضالنی1
براي1 با1گوشی1خود1تالش1چندانی1 کاربران1هنگام1کارکردن1
نحوة1در1دست1گرفتن1 و1پوسچر1 بدن1 تغییر1پوسچر1عمومی1
مدت1زمانی1 برای1 می1شود1 سبب1 امر1 همین1 ندارند.1 گوشی1
طوالنی1یک1حالت1بدنی1سادة1ثابت1و1استاتیک1را1حفظ1کنند.11
پوسچر1ثابت1در1گروه1عضالنی1مشخصی،1انقباضي1مداوم1ایجاد1
می1کند1که1اکسیژن1رسانی1را1کاهش1می1دهد1و1ضعف1عضالنی1
مطالعات1 و1 حاضر1 مطالعة1 نتایج1 براساس1 دارد.1 پی1 در1 را1
تا1201دقیقه11 به1مدت1151 از1گوشی1همراه1 استفادة1 پیشین،1
و1شست1 گردن1 شانه،1 نواحی1 در1 ناراحتی1 و1 درد1 بروز1 سبب1
می1شود.1حرکات1تکراری،1پوسچر1ثابت،1مدت1زمان1طوالنی1کار1
انجام1ندادن1 و1 روزانه1 برنامة1 در1 ورزش1 نبود1 همراه،1 با1گوشی1
حرکات1کششی1در1اندام1فوقانی1از1عواملی1است1که1می1تواند1
در1ایجاد1اختالالت1اسکلتی-عضالنی1در1کاربران1این1فناوری1

مؤثر1باشد.

محدودیت ها و پیشنهاد ها
در1این1مطالعه1ویژگی1های1گوشی1همراه1مدنظر1قرار1نگرفت،1
وزن1می1تواند1 و1 ابعاد1 مانند1 فیزیکی1 تفاوت1های1 است1 بدیهی1
تالش1عضالنی1متفاوتی1را1در1برداشته1باشد.1انجام1دادن1وظایف1
به1صورت1نشسته1و1ایستاده1در1این1مطالعه1و1تفاوت1وضعیت1
نشسته1و1ایستاده1مدنظر1قرار1نگرفت1و1کاربران1براساس1تمایل1
شخصی1خود1وظایف1متنوعی1را1انجام1دادند.1این1مطالعه1بر1
روي1121نفر1و1تنها1دربارة1گروه1زنان1صورت1گرفت.1پیشنهاد1
بیشتر،1 شرکت1کنندگان1 گروه1 با1 بیشتری1 مطالعات1 می1شود1
همچنین1در1گروه1جنسیتی1مردان1و1زنان1و1مقایسة1این1دو1
در1 عضالنی1 فعالیت1 سطح1 بررسی1 بگیرد.1 صورت1 نیز1 گروه1
کاربران1گوشی1همراه1نیز1می1تواند1مهم1باشد.1پیشنهاد1می1شود1
وظایف1دیگری1مانند1جست1وجو1در1اینترنت1و1بازی1با1گوشی1

همراه1نیز1در1بررسی1های1بیشتری1مدنظر1قرار1بگیرد.

سپاسگزاری
به1 و1 انجام1دادن1 براي1 که1 دانشجویانی1 همة1 از1 تشکر1 با1 1
نتیجه1رسیدن1این1مطالعه1زمان1و1وقت1خود1را1در1اختیار1ما1

قرار1دادند.

تضاد منافع
بین1نویسندگان1هیچ1گونه1تعارضی1در1منابع1وجود1ندارد.
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