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 چکیده

چنین عضالنی بوده و هم-ختالالت اسکلتیترین عوامل خطر اعنوان یکی از مهمنامناسب در حین کار به پوسچر :هدفزمینه و 

عضالنی دارد. لذا -کاهش شیوع اختالالت اسکلتی پوسچر صحیح و حفظ با ابعاد بدنی کاربران، نقش مهمی در  تاپتناسب میزهای لپ

ابعاد آنتروپومتریک دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین  تاپ موجود منطبق باهدف مطالعه حاضر بازطراحی ارگونومیک میزهای لپ

 باشد.می

-گیری طبقهانجام شد. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه 5931در سال  کاربردی -جربیتاین مطالعه از نوع  :کارروش

 استفاده ازدر فاز دوم با هدف نفر  10ابعاد آنتروپومتریکی و  گیریدر فاز نخست مطالعه باهدف اندازه نفر 702 ،تصادفی ساده-بندی

شامل:طول دو زانو، ارتفاع دو زانو،  بُعد آنتروپومتریکی 1گاه انتخاب شدند. تاپ از دانشجویان دختر و پسر مستقر در خوابمیزهای لپ

تاپ جدید و برآورد درصد جهت طراحی و ساخت میز لپنوک انگشتان  -ها و طول آرنج نشسته، پهنای عرضی آرنج -ارتفاع آرنج

کاری مختلف، از هایهر نفر در ایستگاه پوسچرمنظور ارزیابی گیری شد. بهتاپ با ابعاد آنتروپومتریکی اندازهتناسب ابعاد میزهای لپ

 استفاده شد.های آماری و آزمون 51 نسخه Spssافزار استفاده شد. در توصیف و تحلیل نتایج از نرم RULAکاربرگ 

 نشجویان، تنها در طول کلی میزدا آنتروپومتری ابعاد با تاپ ساخته شدهو میز لپ خربداری تاپلپ نوع میز دو مقایسه ابعاد: هایافته

نشسته و پهنای عرضی  -)طول دو زانو، ارتفاع آرنجبُعد آنتروپومتریکی 9در  خریداری شدهچنین دو نوع میز دارند. هم %500تناسب 

به دست آمد. نتایج حاصل ارزیابی پوسچر  %20بُعد تناسب باالی  4داشتند، در حالی که میز ساخته شده در   %97تناسب باالی  ها(آرنج

 9نهایی  نمرهدارای  %41، در میز شماره دو، 4نهایی نمرهدارای  %43و 9نهایی  نمرهدارای  %93در میز شماره یک،  RULAبه روش 

 حاصل گردید.  %70و  %14به ترتیب  4و  9نهایی   نمرهچنین در میز ساخته شده همو  4نهایی نمرهدارای  %44و 

اختصاص درصد پایین در  عد آنتروپومتریکی و نیزبُ 4میز ساخته شده توانست با کسب درصدهای باال در : گیرینتیجهبحث و

تر باشد. به هرحال انجام اقدامات اصالحی بیش خریداری شدهسطوح اقدام اصالحی میز ارگونومیک و بهتری نسبت به دو نوع میز 

 فراهم گردد. دانشجویانوری شود تا آسایش، راحتی، سالمت و بهرهبرای میز ساخته شده توصیه می

 دانشجویان ،پوسچر، آنتروپومتریک ارگونومیک، ،تاپمیز لپها: کلید واژه


