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تاریخ پذیرش9313/92/93 :

تاریخ دریافت9312/7/6 :

تأثیر صندلیهای کالسی مختلف بر بروز مشکالت اسکلتی – عضالنی
و میزان رضایتمندی دانشجویان
4

محمدحامد حسینی ،1مریم خدادادی ، 2هاشم هوشیار ،3امیرحسین نوربخش

چکیده
مقدمه :صندلیها یکی از مواردی هستند که در محیط زندگی نقش تأثیر گذاری بر سالمت فرد دارند ،بنابراین بایستی در مرحلهه
طراحی ،ابعاد آنتروپومتریک استفاده کنندگان و رعایت نکات ارگونومی مهدنرر رهرار گیرنهد .ایهن مطالعهه بها ههدع تعیهین تهأثیر
صندلیهای کالسی بر بروز مشکالت اسکلتی -عضالنی و میزان رضایت مندی دانشجویان انجام شده است.
روشها :در این مطالعه مقطعی ،توصیفی – تحلیلی ،ابتدا  3نوع متفهاوت صهندلی مودهود درکهال ههای در دانشههاه علهوم
پزشکی بیردند بها كهک لیسهت ارگونهومی مهورد ارزیهابی رهرار گرفهت .در ادامهه  396نفهر از دانشهجویان رشهتهههای متتله ،
پرسشنامههای اختالالت اسکلتی  -عضالنی و رضایتمندی را تکمیل کردند .اطالعات حاصل از پرسشنامهها و كک لیسهتهها بها
استفاده از نرم افزار آماری  SPSSنسته  91و با بهره گیری از آزمونهای آماری من ویتنی یهو ،همسسهتهی اسهمیرمن ،کروسهکا
والیس وکای اسکوئر تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج :در این مطالعه  922پسر و  911دختر شرکت کردند %29/1 .از دانشجویان حدارل دارای یک ناراحتی اسکلتی -عضهالنی
بودند و ناراحتی کمر نیز شایع ترین ناراحتی ،ارزیابی شد .اختالع میزان رضایتمندی دانشجویان از صندلیههای متتله معنهیدار
بود ( )P>0/0009و بین متغیرهای سن ،وزن و رد افراد با میزان رضایت آنها از صندلی رابطهه معنهی داری بهه دسهت آمهد (بهه
ترتیب برابر  P=0/021 ،P=0/002و .)P=0/021
بحث و نتیجهگیری :این مطالعه بیانهر شیوع ناراحتیهای اسکلتی  -عضالنی در بین دانشجویان و کوتاه بهودن زمهان راحتهی
هنهام استفاده از صندلیها میباشد و انترار میرود در آینده تأثیرات نامطلوبی بر سالمت آنها داشته باشد ،لهذا الزم اسهت تودهه
بیشتری به ابعاد آنتروپومتریکی دانشجویان در زمان طراحی و ساخت صندلیها بشود.
واژگان کلیدی :ناراحتی اسکلتی – عضالنی ،صندلی کالسی ،رضایتمندی فردی
مقدمه

عوارضي ميگردد كه خسارت فراواني را به جنبههاي

محيط زندگي انسان متناسب با وضعيت فيزيكي،

گوناگون زندگي وارد خواهد آورد ،لذا در هنگام

رواني و قابليتهاي جسماني او بايد به گونهاي باشد

طراحي محيط زندگي اين تفاوتها الزم است لحاظ

كه هيچگونه فشار و آسيبي را به وي وارد نياورد .عدم

گردد ( .)1بسياري از كشورهاي صنعتي و پيشرفته

تطابق و تناسب ميان محيط خارجي و توانمنديها و

طراحيهاي خود را با توجه به اطالعات

ويژگيهاي روحي و جسمي افراد موجب بروز

آنتروپومتريك جامعه خود انجام ميدهند و به همين

 -1کارشناس ارشد ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكی بیرجند ،بیرجند ،ايران
 -2کارشناس ارشد ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكی بیرجند ،بیرجند ،ايران
 -3دانشجوی دکتری ،گروه سنجش و اندازه گیری ،دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبايی تهران ،تهران ،ايران
 -4کارشناس ،مرکز بهداشت خلیل آباد ،خلیل آباد ،خراسان رضوی ،مشهد ،ايران
نویسندهی مسئول :مریم خدادادی

Email: maryam.khodadadi@gmail.com

آدرس :بيرجند ،دانشگاه علوم پرشكي بيرجند ،دانشكده بهداشت ،گروه مهندسي بهداشت محيط
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تلفن 13539323650:فاکس13539320039 :
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علت است كه ما در استفاده از محصوالت برخي

مقعر باشد.

كشورها كه ابعاد بدني آنها با ابعاد بدني ما تفاوت

 -7صندلي بهتر است دستهدار باشد.

محسوسي دارند ،احساس راحتي نداريم (.)2

 -8شيب نشيمنگاه صندلي  4تا  14درجه براي تمايل

صندليها يكي از مواردي هستند كه در محيط زندگي

به جلو و  4درجه تمايل به عقب را امكان پذير سازد

نقش تأثيرگذاري بر سالمت فرد دارند ،بنابراين

(.)6

بايستي در مرحله طراحي ،ابعاد آنتروپومتريك استفاده

بررسيها نشان ميدهد ،در موارد بسياري عوامل گفته

كنندگان و رعايت نكات ارگونومي مدنظر قرار گيرد.

شده رعايت نشده و عوارض مختلف از جمله درد در

در حقيقت هنگامي كه بين ابعاد آنتروپومتري فرد با

ستون مهرهها ،گردن ،شانهها ،بازوها و حتي خواب

ويژگيهاي ارگونومي صندلي تناسب وجود داشته

رفتگي عضالت و ...در بين استفاده كنندگان مختلف

باشد ،فرد هنگام استفاده از صندلي احساس راحتي و

از جمله دانش آموزان و دانشجويان گزارش شده

رضايت نموده و ميتوان از آن به عنوان يك معيار

است ( .)7-11در مطالعه زارعي و همكاران مشخص

خوب جهت ارزيابي صندلي نام برد ( .)3صندلي بايد

شد كه بين ابعاد صندلي و ابعاد بدن دانشجويان فقط

طوري طراحي شود كه امكان تغيير وضعيت بدن را

در پارامتر طول دسته صندلي مطابقت وجود دارد .در

براي كاربر تسهيل كند .نحوه توزيع فشاري كه از

اين بررسي صندليهاي پالستيكي از لحاظ راحتي،

صندلي بر بدن انسان وارد ميشود ،بايد مناسب باشد.

جنس و شيب پشتي صندلي مناسبتر بوده و

توزيع نادرست فشار ممكن است باعث تنگي عروق

دانشجويان كمتر مجبور به تغيير وضعيت نشستن

خوني در ناحيه لگن شده و در نتيجه فرد بيشتر

خود بودهاند ،ليكن به علت طراحي نامناسب تكيه گاه

احساس ناراحتي نمايد (.)5،4

پا و باال بودن عمق مؤثر صندلي ،ميزان ناراحتي و درد

از ديدگاه ارگونومي ويژگيهاي يك صندلي مناسب

در اندامهاي تحتاني نسبت به صندليهاي چوبي

را ميتوان تركيبي از موارد زير برشمرد:

باالتر گزارش شده است ( .)12در مطالعه بيات

 -1ارتفاع صندلي قابل تنظيم باشد.

كشكولي و ناظريان نيز نشان داد كه دانشجويان بر

 -2سطح نشيمنگاه آن متناسب با ابعاد بدني استفاده

روي صندليهاي بلندتر از حالت استاندارد مينشينند

كنندگان باشد.

و ارتفاع سطح دسته صندليهاي موجود تقريباً براي

-3رويه آن از جنسي باشد كه اصطالحاً بتواند تنفس

فقط  %23از دانشجويان مناسب است ( .)13در

كند.

پژوهشي كه  Gouvaliو  Boudolosانجام دادند

 -5لبه جلوي صندلي گرد و لبه بيروني آن نرم باشد.

ارتفاع صندلي بيشتر از محدوده قابل قبول بوده

 -4زاويه پشتي با تشك صندلي  54تا  111درجه

( )%71/4و عمق صندلي فقط براي  %38/7از دانش

باشد.

آموزان مناسب بوده است (.)15

 -6عرض و ارتفاع پشتي صندلي متناسب با ابعاد

براساس آخرين آمارهاي موجود در سال  1352بالغ

بدني و در قسمت قرار گرفتن گودي كمر داراي يك

بر چهار ميليون و چهارصد هزار دانشجو در مراكز

قوس محـدب و در قسـمت پشـت داراي يك قوس

آموزشي كشورمان مشغـول به تحصـيل بودهاند ()14
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كه استاندارد نبودن ميز و صندلي كالسي ميتواند

نشدند .ابتدا صندليهاي موجود در كالسهاي درس

سالمت اين بخش قابل توجه جمعيت كشور را تحت

دانشگاه كه از نـوع دستهدار و در سه طـرح متفاوت

تأثير قرار دهد .انجام پژوهش در اين زمينه در محيط

بودند با استفاده از چك ليست ارگونومي صندلي

هاي آموزشي به متوليان امر آموزش كمك ميكند،

ارزيابي شدند .اين چك ليست منطبق بر توصيههاي

نواقص موجود را شناسايي و متناسب با يافتههاي به

استاندارد شماره  5657-1مؤسسه استاندارد و

دست آمده ،اقدامات الزم را به موقع انجام دهند تا از

تحقيقات صنعتي ايران كه در مورد ضوابط ميز و

بروز و پيشرفت مشكالت اسكلتي – عضالني در بين

صندلي مراكز آموزشي است ،تهيه شد ( .)16چك

استفاده كنندگان جلوگيري گردد .با در نظر گرفتن اين

ليست مذكور داراي هفت سؤال دو گزينهاي (بلي يا

موضوع و همچنين از آنجايي كه در مطالعات قبلي از

خير) جهت بررسي انطباق فيزيكي قسمتهاي

جنبه روحي – رواني كمتر به موضوع رضايتمندي

مختلف صندلي شامل پشتي ،نشيمنگاه ،پايه و دسته با

دانشجويان پرداخته شده است ،اين پژوهش با هدف

ضوابط ارگونومي بود كه براي هر پاسخ بلي يك

تعيين تأثير صندليهاي كالسي مختلف بر بروز

امتياز مثبت و براي هر پاسخ خير امتياز صفر در نظر

مشكالت اسكلتي – عضالني و ميزان رضايت مندي

گرفته شد.

دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي بيرجند ،طراحي

در مرحله بعد پرسشنامهاي محقق ساخته جهت جمع

و اجراء شده است.

آوري اطالعات از دانشجويان طراحي شد كه براي
بررسي روايي آن از روش روايي محتوا استفاده شد،

مواد و روشها

بدين ترتيب كه پرسشنامه در اختيار اعضاي هيئت

اين مطالعه ،يك پژوهش مقطعي ،توصيفي – تحليلي

علمي گروه بهداشت حرفهاي دانشكده بهداشت قرار

بوده كه در بين  316نفر از دانشجويان دانشگاه علوم

داده و نظرات آنها در پرسشنامه اعمال گرديد .براي

پزشكي بيرجند انجام شده است .حجم نمونه بر

بررسي پايايي در يك طرح پايلوت ،از روش آزمون

اساس جدول مورگان با حجم جامعه  1482نفر به

مجدد بر روي  31نفر از دانشجويان با فاصله زماني

تعداد  316نفر تعيين گرديد و به صورت نمونه گيري

يك هفته استفاده و نهايتاً ضريب پايايي  1/76به

تصادفي طبقهاي متناسب با حجم هرطبقه انتخاب شد.

دست آمد .پرسشنامه مذكور شامل  15سؤال در سه

در اين مطالعه دانشكدهها به عنوان طبقات در نظر

بخش اطالعات دموگرافيك ،سابقه قبلي و فعلي

گرفته و بر اين اساس  88نفراز دانشكده پزشكي64 ،

ناراحتيهاي اسكلتي  -عضالني قبل و بعد از ورود

نفر از دانشكده پرستاري 55 ،نفر از پيراپزشكي11 ،

به دانشگاه و ميزان رضايتمندي از صندليهاي كالسي

نفر از فوريتهاي پزشكي 7 ،نفر دندانپزشكي و 56

طراحي شده بود .ميزان رضايتمندي دانشجويان از

نفر از دانشكده بهداشت انتخاب شدند .معيار ورود

صندليها بر مبناي يك مقياس ليكرت (صفر تا ده) در

به مطالعه دانشجويان ،شركت آنها در كالسهاي

قالب يك سؤال مورد ارزيابي قرار گرفت.

تئوري دانشگاه در طول هفته بود و دانشجوياني كه

جهت رعايت جنبههاي اخالقي و رفع محدوديت

در ايام كـارآموزي و كـارورزي بودند ،وارد مـطـالعه

هاي موجـود ،قبـل از شـروع طرح مجوز و موافـقت
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الزم از مسئولين مربوطه اخذ و با مراجعه حضوري

دوم سال تحصيلي  1351-51با ميانگين سني

محقـق در كالسهاي درس و توجـيه دانشجويان در

 21/7±1/6سال وارد مطالعه شدند .ميانگين قد

مورد اهداف طرح ،پرسشنامه در اختيار تعدادي از

دانشجويان مورد مطالعه  167/6±5/2سانتي متر و

دانشجويان كه به صورت تصادفي انتخاب شده بودند،

ميانگين وزن آنها  61/1±11/1كيلوگرم ارزيابي شد.

قرار داده شد .پرسشنامهها با رضايت كامل دانشجويان

 286نفر ( )%51/4از دانشجويان مورد مطالعه راست

و بدون ذكر نام تكميل شدند.

دست و  31نفر ( )%5/4چپ دست بودند و تمام

در پايان اطالعات پرسشنامهها و چك ليستها به نرم

صندليهاي موجود در كالسهاي درس ()%111

افزار  SPSSنسخه  14انتقال داده شد .نرمال بودن

براي افراد راست دست مناسب بودند .نظر  25نفر

دادهها با استفاده از آزمون كولموگروف – اسميرنوف

( )%56/7از دانشجويان چپ دست نشان دهنده

بررسي و با توجه به نرمال نبودن دادهها ،آزمونهاي

نامناسب بودن صندليها براي آنها بود.

آماري من ويتني يو ،همبستگي اسپيرمن ،كروسكال

در شكل  1تصوير صندليهاي مورد ارزيابي ارائه

واليس و كاي اسكوئر مورد استفاده قرار گرفت .در

شده است .نتايج ارزيابي صندليها با استفاده از چك

اين مطالعه  P≤1/14به عنوان سطح معنيداري

ليست ارگونومي نشان داد كه در ساخت هيچ كدام از

تعريف شد.

 3نوع صندلي مورد مطالعه ،موارد ارگونوميكي به
طور كامل رعايت نشده است .صندليها از نظر برخي

نتایج

ويژگيهاي ارگونوميكي مانند نشيمنگاه و پشتي

در اين مطالعه  316نفر از دانشجويان دانشگاه علوم

تفاوتهايي با يكديگر داشتند ،اما اين تفاوت معنيدار

پزشكي بيرجند ( 122پسر و  155دختر) در نيمسال

1

نبود (به ترتيب  P=1/154و .)P=1/148

3

2
شکل :1تصویر صندلی های مورد ارزیابی

نتايج پرسشنامههاي تكميل شده نشان داد  68نفر

در ناحيه مچ دست 17 ،نفر در ناحيه پشت 52 ،نفر

( )%21/4از دانشجويان مورد مطالعه دچار حداقل يك

در ناحيه كمر 22 ،نفر در ناحيه زانو 11 ،نفر در ناحيه

ناراحتي اسكلتي -عضالني بودند .به تفكيك محل،

ساق پا و  5نفر در ناحيه مچ پا دچار ناراحتي اسكلتي

 22نفر در ناحيه گردن 21 ،نفر در ناحيه شانه 12 ،نفر

-عضالني بودند.
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بين شيوع ناراحتيها با جنس ،مقطع و رشته تحصيلي

بين نوع صندلي و ابتال به ناراحتي اسكلتي  -عضالني

دانشجويان ارتباط معنيداري مشاهده نشد .همچنين

هنگام استفاده اختالف معنيداري مشاهده شد (جدول

اگرچه با افزايش وزن ،قد و سن در دانشجويان شيوع

 ،)1به نحوي كه ميزان ناراحتيها هنگام استفاده از

ناراحتيها افزايش مييافت ،اما اين اختالف از نظر

صندلي نوع  3در مقايسه با صندليهاي 1و 2كمتر بود

آماري معني دار نبود (به ترتيب ،P =1/77، P=1/755

(.)P>1/1111

.)P = 1/416
جدول  :1رابطه احساس ناراحتی اسکلتی عضالنی با نوع صندلی
صندلی

صندلی 2

صندلی 1

نتیجه آزمون

صندلی 3

ناراحتی
خیر

(21 )%92/9

(22 )%92/1

(932 )%43/2

بلی

(902 )%55/5

(902 )%55/5

(959 )%42/9

بدون پاسخ

(90 )%5/3

(99 )%5/5

(95 )%2/9

جمع

(395 )%900

(395 )%900

(395 )%900

P>0/0009

با توجه به جدول  2تفاوت معنيداري در ميانگين

بونفروني ( )Bonferroniاين اختالف را بين

مدت زمان احساس راحتي هنگام استفاده از صندلي

صندليهاي  1و  3و صندلي هاي  2و  3نشان داد

ها مـشاهده ميشود .نتـايج آزمـون تعقـيبي به روش

(.)P>1/1111

جدول  : 2مقایسه میانگین مدت زمان احساس راحتی بر حسب صندلیهای مورد مطالعه
زمان راحتی (دقیقه)

متغیر
صندلی

میانگین و انحراف معیار
9

39/09±99/2

9

39/24±95/3

3

49/99±93/2

نتیجه آزمون کروسکال والیس
P>0/0009

همچنين ميزان رضايت دانشجويان از صندليها

( )P>1/1111و صندليهاي  2و )P>1/1111( 3

متفاوت بود ( ،)P>1/1111نتايج آزمون من ويتني

نشان داد ( جدول .)3

اختالف معنيداري را بين صندليهاي  1و 3
جدول  :3مقایسه میزان رضایتمندی دانشجویان بر حسب صندلیهای مختلف
رضایت

میانگین

انحراف معیار

صندلی 9

4/95

9/5

صندلی 9

4/01

3/9

صندلی 3

5/29

9/5
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نتیجه آزمون
P>0/0009
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با توجه به نتايج آزمون كروسكال واليس تفاوت معني

طوري كه با افزايش سن ميزان رضايت كاهش مي

داري بين ميزان رضايت دانشجويان بر حسب رشته

يافت .همچنين بين ميزان رضايت از صندلي نوع  2با

تحصيلي در مورد هيچكدام از صندليها يافت نشد.

وزن رابطه معنيداري وجود داشت ( )P=1/125به

معني داري اين اختالف براي صندليهاي نوع  2 ،1و

طوري كه با افزايش وزن ميزان رضايت افزايش مي

 3به ترتيب برابر P=1/163 ،P=1/215 ،P=1/234

يافت .بين ميزان رضايت از صندلي نوع  3با قد هم

بود.

رابطه معنيداري به دست آمد ( )P=1/124به طوري

نتايج نشان داد كه بين ميزان رضايت از صندلي نوع 1

كه با افزايش قد ميزان رضايت كاهش مييافت

با سن رابطه معنيداري وجود دارد ( ،)P=1/112به

(جدول .)5

جدول  :4ارتباط بین میزان رضایت از صندلیها با قد ،وزن و سن دانشجویان مورد مطالعه
صندلی1

صندلی

صندلی3

صندلی2

ضریب همبستگی

سطح معنی

ضریب همبستگی

اسپیرمن

داری

اسپیرمن

قد

0/015

0/994

0/995

0/055

سن

-0/923

٭ 0/009

-0/045

0/443

-0/023

وزن

0/023

0/951

0/935

٭0/094

-0/094

متغیر

سطح معنی داری

ضریب همبستگی

سطح معنی

اسپیرمن

داری

-0/935

٭0/095
0/953
0/514

٭از نظر آماری معنی دار است.

بحث

شماره  3در مقايسه با دو صندلي ديگر مـيباشـد .در

نتايج ايـن مطالعـه نشـان مـيدهـد در هـيچ كـدام از

عين حال كوتاه بودن اين زمان ميتواند تأثير مخربـي

صندليهاي مورد مطالعه ،موارد ارگونوميكي به طـور

از جنبه آموزشي داشته باشد كه در مطالعات ديگر بـه

كامل رعايت نشده بود .اگرچه گروهي از دانشـجويان

آن اشاره شده و جاي بسي تأمل دارد ( ،)17متأسـفانه

از صندلي  3رضـايت بيشـتري داشـتند كـه دليـل آن

مطالعه مشابهي در زمينه ارزيابي ميزان رضـايتمنــدي

ممكن است تناسب بهتر ويژگيهاي ارگونوميكي اين

دانشـجويان از صـندليهاي كالسي در داخل و خارج

صندلي با ابعاد آنتروپومتريكي دانشجويان باشد.

كشور جهت مقايسه يافت نشد.

در مقايسه بين رضايتمندي دانشجويان از صندليها و

هيچكدام از صندليهـاي مـورد مطالعـه قابـل تنظـيم

تطابق آن با مشخصات دموگرافيك فردي ايـن نتيجـه

نبودند كه يكي از مهمترين عيوب آنها به شمار مـي

حاصل شد كه با افزايش سن دانشجو ،ميزان رضـايت

رود .قابل تنظيم بودن صندلي امكان استفاده از صندلي

از صــندلي  1كــاهش يافتــه اســت ،ايــن مــورد در

براي افراد بيشتري را فراهم مـيكنـد كـه در مطالعـه

خصوص صندليهاي  2و  3مشاهده نشـد كـه علـت

دانشمندي و همكاران بر آن تأكيد شده است (.)11

اين موضوع نياز به بررسي بيشتر دارد.

نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه با افزايش قـد ميـزان

نتايج ميانگين مدت زمان احساس راحتي دانشـجويان

رضايت از صندلي  3كـاهش مـييابـد .ايـن موضـوع

از صندلـيها نشـان دهنده منـاسبتر بـودن صـندلي

احتماالً به ثابت بودن ارتفـاع صـندليهـا و نامناسـب
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بودن پشتي صندلي ارتباط دارد كه در مطالعه وفائي و

است كه خانه داري ،شرايط روحي و رواني ،نگهداري

همكاران نيز به آن اشاره شده است (.)18

فرزند و ابعاد آنتروپومتريك متفاوت در زنان ميتواند

همچنــين صــندلي  2بــراي دانشــجويان ســنگين وزن

عامل افزايش شيوع اين آسيبها باشد (.)22-24

رضايت بيشتري را فراهم ميكند ،به طوري كه هرچه

نتــايج مطالعــه حاضــر نشــان مــيدهــد كــه  %5/4از

وزن دانشجو افزايش مييابد ،رضايت بيشتر ميشد كه

دانشجويان مورد مطالعه چپ دست هستند ،در حالي

اين مورد ميتواند با تناسب بهتر اين صندلي با ابعـاد

كه تمام صندليهاي موجود در كالسها بـراي افـراد

آنتروپومتريكي اين گروه از دانشجويان مرتبط دانست.

راست دست مناسب بودند .آمارهاي جهـاني درصـد

بيشترين ناراحتيهاي شايع در مطالعه حاضر در بـين

افــراد چــپ دســت جامعــه را بــين  %11تــا  %14در

دانشجويان هنگام استفاده از هر سه نـوع صـندلي بـه

جوامع مختلف گزارش كرده است كه درصد به دست

ترتيب درد كمر ،گردن ،زانو و شـانه بـوده اسـت .در

آمده در اين مطالعـه بـا درصـد حـد پـايين جــهاني

مطالعات انجام شده توسط  Whittfieldو همكـاران،

نزديك ميباشد ( .)26تمام صـندليهـاي موجـود در

مطالعه شمسالديني و همكـاران و همچنـين Shruti

كالسهاي درس در ايـن مطالعـه صـرفاً بـراي افـراد

بيشــترين ميــزان اخــتالالت و دردهــاي اســكلتي-

راست دست مناسب بودند كه نشان مـيدهـد تـأمين

عضالني در دانـشآمـوزان در ناحيـه شـانه و گـردن

صندلي براي افراد چپ دست مورد غفلت واقع شـده

گزارش شده است (.)15-21

است ،تحقيقات مشابهي در اين زمينه در دانشگاههاي

در اين مطالعه بين شيوع ناراحتيها با جـنس ،مقطـع،

ديگر وجود ندارد .كم بودن جمعيت افراد چپ دست

رشته تحصيلي ،وزن ،قـد و سـن دانشـجويان رابطـه

در مقايسه بـا افـراد راسـت دسـت باعـث شـده كـه

معنيداري مشاهده نشد .در حقيقـت بـه دليـل پـايين

نيازهاي اين گروه كمتر مورد توجه قرار گرفتـه و بـه

بودن تعداد ناراحتيها به خوبي نميتـوان تـأثير ايـن

فراموشي سپرده شود.

متغيرها را در اين مطالعه بررسي كرد ،امـا در بعضـي

همچنين آموزش به دانشجويان در زمينه ارگونـومي و

مطالعات به تأثير اين متغيرهـا اشـاره شـده اسـت .از

شيوه صحيح نشستن ميتواند در كاهش ميزان شـيوع

جمله در بررسياي كه توسط چوبينه و همكـاران بـر

ناراحتيهاي اسكلتي -عضالني مؤثر باشد كه در ايـن

روي آســيبهــاي اســكلتي – عضــالني و ريســك

مطالعه به دليل كمبود وقت و محدوديت مالي اجراي

فاكتورهاي مرتبط با آن در محيط كـار دفتـري انجـام

اين امر ميسر نبود .پيشنهاد ميشود در مطالعات آتي با

شد ،ارتباط معنيداري بـين وقـوع نـاراحتي اسـكلتي

اجراي يك برنامه مداخلهاي ارگونومي شامل آموزش

عضالني و متغيرهاي فـردي سـن ،وزن و جـنس بـه

به دانشجويان و جايگزيني صندليها با صـندليهـاي

دست آمـد ،بـه طـوري كـه بـا افـزايش سـن و وزن

مناسبتر ،تـأثير آن در كـاهش ميـزان نـاراحتيهـاي

ناراحتيها افزايش داشت و شيوع ناراحتيها در زنـان

اسكلتي – عضالني و رضايتمندي دانشـجويان مـورد

باالتر از مردان بوده اسـت .در اكثـر مطالعـات علمـي

بررسي قرار گيرد.

ديگر نيـز نشـان داده شـده اسـت كـه ريسـك بـروز
اختـالالت اسكـلتي عـضالني در زنان باالتر از مردان
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-نيز ميتواند در كاهش شيوع ناراحتيهـاي اسـكلتي

نتــايج ايــن مطالعــه حــاكي از عــدم رعايــت مــوارد

.عضالني و افزايش رضايتمندي دانشجويان مؤثر باشد

 لـذا.ارگونومي در ساخت صندليهـاي كالسـي دارد

در نهايت اگرچه ويژگيهاي ارگونوميكي صـندليهـا

ضرورت دارد همان طور كه در ديگر مطالعات اشـاره

 امـا از،تأثير بسزايي در ميزان بـروز نـاراحتيهـا دارد

 صـنعتگران بـا اسـتفاده از دادههـاي ملـي،شده است

آنجـا كـه شـيوه صــحيح نشسـتن نيـز در ايـن مــورد

 بـه،آنتـروپومتـري و در نظر گرفتن موارد ارگـونومي

 لذا آموزش به دانشجويان در زمينه،تأثيرگذار ميباشد

طراحي و ساخت صندليهاي كالسي با قابليت تنظيم

.ارگونومي و شيوه صحيح نشستن توصيه ميشود

 اقـدام نماينـد تـا انتظـارات،ارتفاع نشيمنگاه و دسته
 عالوه بر اين تهـيه.بـدني دانشـجويان را برآورده كند

تشکر و قدردانی

 فعـال شــدن،صندلي مناسب براي افراد چپ دسـت

 بـا21/51 اين مطالعه حاصل طرح پژوهشي به شماره

 ايمنــي و محــيط زيســت،واحـــدهاي «بـهداشـــت

پشــتيباني مــالي معاونــت تحقيقــات دانشــگاه علــوم

)» درHSE( Health, Safety and Environment

 محققـين مراتـب قـدرداني.پزشكي بيرجند ميباشـد

دانشگاهها و استفاده از نظرات كارشناسي متخصصين

 معاونـت،خود را از مسئولين و همكاران اين معاونت

رشــته بهداشــت حرفــهاي و ارگونــومي در هنگــام

.آموزشي دانشگاه و دانشجويان عزيز ابراز ميدارند

سفارش و خريد ميز و صندليهـاي اداري و كالسـي
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Abstract
Background: Chairs are one of the instruments in life that have a significant role in personal
health. Therefore, anthropometric dimensions as well as ergonomic issues of the users should
be considered in design of seats. The present study was performed to determine the impact of
class seats on students' musculoskeletal problems and satisfaction.
Methods: In this cross - sectional study, three different types of classroom seats in Birjand
University of Medical Sciences were evaluated through using an ergonomics checklist. In
addition, 316 students of the university were asked to complete the musculoskeletal problems
and satisfaction questionnaires. Data were analyzed through SPSS 15 and using Chi-square,
Mann-Whitney U and Kruskal Wallis tests as well as Spearman's correlation coefficient.
Results: The participating students included 122 boys and 194 girls. In whole, 21.5 % of the
studied students had at least one musculoskeletal discomfort. Back discomfort was the most
common complaint. Students’ satisfaction rate of different types of chairs was different
(P<0.0001) and satisfaction showed significant correlations with age, weight and height of
participants (P=0.002, P=0.024, P=0.025, respectively).
Conclusion: The results of the present study show the prevalence of musculoskeletal
disorders among the students and shortness of comfort during use of the chairs. Since these
can adversely affect health, in designing classroom chairs the students’ anthropometric
dimensions should be considered.
Keywords: Musculoskeletal disorder, Personal Satisfaction, Classroom chairs
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