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چکيده
مقدمه :استفاده از ميز و صندلی با طراحی نامناسب در يک دوره از زمان ،نه تنها باعث تداخل رشد فيزيکی ،بلکه مانع يادگيری و
باعث عدم تمرکز ،میشود .در اين پژوهش ،سطح رضايتمندی دانشجويان دانشکده بهداشت و پرستاری و پيراپزشکی در استفاده از
صندلیهای ارگونوميک نسبت به صندلیهای غيرارگونوميک تعيين گرديد.
روش بررسی :در يک مطالعه توصيفی-تحليلی-مقطعی در سال  1391ميزان رضايتمندی  126نفر از دانشجويان دانشکده بهداشت،
پرستاری و پيراپزشکی در استفاده از صندلیهای جديد ،نسبت به صندلیهای قديمی با استفاده از يک پرسشنامه  34سوالی که توسط
محققين طراحی شده ،ارزيابی و تجزيه و تحليل گرديد .نتايج به دست آمده با استفاده از نرمافزار  SPSSويرايش  18تحليل شده است.
نتایج :نتايج نشان داد که رضايتمندی دانشجويان از صندلیهای جديد در  3مورد اندازهی پشتی صندلی ،شيب جلوی نشيمنگاه و
اندازه تکيهگاه آرنج ،نسبت به صندلیهای قديمی بيشتر بود( .)p<0/001در نقطه مقابل رضايتمندی دانشجويان از صندلیهای قديمی
در مورد مناسب بودن شيب بين پشتی صندلی و نشيمنگاه نسبت به صندلیهای جديد بيشتر بود( .)p>0/001در مورد رضايتمندی
دانشجويان نسبت به پايه صندلی در دو گروه استفاده کننده از صندلیهای جديد و قديمی ،تفاوت معنیداری مشاهده نشد
( .)p>0/001همچنين ،سابقه کمردرد در استفادهکنندگان از صندلیهای جديد  60/3و در استفادهکنندگان از صندلیهای قديمی 54
درصد بود که با توجه به بررسی نتايج ،معنیدار نبود.
نتيجهگيری :نتايج کلی تحقيق نشان داد صندلیهای جديد نسبت به صندلیهای قديمی ،رضايتمندی بيشتر دانشجويان را به همراه
بين پشتی صندلی و نشيمنگاه اشاره کرد.
واژه های کليدی :صندلی ،ميزان رضايتمندی ،صندلیهای ارگونوميک و غيرارگونوميک ،دانشجويان علوم پزشکی
 -1،2عضو هیأت علمی گروه طب کار و مرکز تحقیقات بیماریهای ناشی از صنعت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
 -3کارشناس ارشد بهداشت حرفهای ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
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داشته است .با اين وجود ،لزوم يکسری اصالحات در صندلیهای جديد احساس میشود .از جمله اين اصالحات میتوان ،به اصالح شيب
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مقدمه
دانشآموزان زمان زيادی از روز خود را بر روی ميز و

با ابعاد آنتروپومتريکی و ويژگی های بيومکانيکی آنها مطابقت

صندلیهای کالس درس که اغلب بيش از حد بزرگ يا بيش از

دارد؟ يا نه اطمينان حاصل شود .دادههای تنسنجی برای

حد کوچک است ،صرف میکنند( .)1استفاده از ميز و صندلی

تعيين ابعاد فيزيکی فضای کار ،تجهيزات ،مبلمان ،و لباس

با طراحی نامناسب در يک دوره از زمان ،نه تنها باعث تداخل

استفاده میشود( .)11استفاده مناسب از تنسنجی در طراحی

رشد فيزيکی دانشآموزان میشود( ،)2بلکه مانع يادگيری و

میتواند رفاه ،سالمت ،آسايش و ايمنی کاربران يک محصول را

عدم تمرکز نيز میشود( .)3وضعيت نامناسب قرارگيری بدن

بهبود بخشد( .)12استفاده از ميز و صندلیهايی با طراحی

دانشآموزان حين نشستن و يا موقعيت نامناسب بدن هنگام

ضعيف ،به خصوص ميز و صندلی مدارس که بر اساس

بلند کردن اجسام سنگين مانند کيف مدرسه میتواند به

ويژگیهای تنسنجی دانشآموزان نيست ،تاثير منفی بر

سيستم اسکلتی عضالنی دانشآموزان ،آسيب وارد کند(.)4

سالمت دانشآموزان دارد.

عالوه بر اين ،اين امر میتواند منجر به انحطاط ديسک مثل

آمار خيرهکنندهای از تعداد حمالت منظم درد کمر ،گردن،

اسکوليوز( ،)Scoliosisانحنای بيش از حد ستون فقرات به

و سردرد در کودکان مدارس ابتدايی و نوجوانان گزارش شده

سمت جلو) (Hyperlordosisو انحنای بيش از حد ستون فقرات

است( .)13اين دانشآموزان به طور گستردهای از اين صندلیها

به سمت عقب) (Hyperkyphosisشود(.)5

در مهمترين دوره رشد جسمی خود استفاده میکنند(.)14

علل انحطاط ديسک( )Intervertebraبه طور کامل مشخص

در کشورهای توسعهيافته ،افراد ميانسال که از کمر درد رنج

نيست .وضعيت بد بدن و صندلی نامناسب از عوامل عمدهای

میبرند اغلب آغاز کمر درد خود را دهه بيست سالگی گزارش

است که تصور میشود ،شتاب آسيب رسيدن به ديسک را

دادهاند ،زمانی که بسياری از آنها هنوز مشغول تحصيل در

افزايش دهد(.)6

دانشگاه بودند( .)15بر اساس اين گزارش ،محققان کشف کردند

عوامل تشديد کمر درد در ميان دانشآموزان است .تحقيقات

تعداد قابل توجهی از پژوهش در اين زمينه انجام شده است(.)16

نشان میدهد که عدم تطابق بين ميز و صندلی مدرسه و اندازه

حالت نشستن دانشآموزان ،نه تنها تحت تاثير فعاليتهای انجام

بدن به عنوان يک عامل اختالل اسکلتی عضالنی در ميان

شده در کالس درس است ،بلکه تحت تاثير اندازهگيری

دانشآموزان ،در نظر گرفته میشود( .)7حالت استاتيک و

تنسنجی کودکان و طراحی ميز و صندلیهای مدرسه که آنها

نشستن طوالنی مدت و خم شدن رو به جلو ،باعث فشار شديد

استفاده میکنند نيز ،میباشد .اندازهگيریهای خاص ،مانند

فيزيولوژيکی در عضالت ،رباط ،و به ويژه در ديسک میشود(.)8

ارتفاع رکبی ،ارتفاع زانو ،عرض نشيمنگاه و ارتفاع آرنج به

ايستادن و نشستن در وضعيت مناسب از عوامل مهم برای

منظور تعيين ابعاد ميز و صندلی مدارس الزم است تا

پيشگيری از عوارض اسکلتی عضالنی هستند( .)9ميز و صندلی

دانشآموزان بتوانند وضعيت صحيح نشستن خود را حفظ

نقش مهمی در حفظ وضعيت صحيح نشستن دارد(.)10

کنند( .)17با توجه به اينکه تحقيقاتی از اين دست در کشور ما

راحتی ،سالمت جسمانی ،رفاه ،و عملکرد انسانها را با

بسيار اندک میباشد ،به همين منظور بر آن شديم تا با توجه به

طراحی مناسب میتوان افزايش داد .طراحی تجهيزات ،ابزار،

اهميت موضوع و تاثيرات منفی استفاده از ميز و صندلی

ميز و صندلی و دستگاههای ديگر بر اساس نيازهای بدن انسان

نامناسب ،به ارزيابی سطح رضايتمندی دانشجويان دانشکده

است .يکی از شرايط بهينهسازی طراحی ،میتوان از اين سوال

بهداشت ،پرستاری و پيراپزشکی در استفاده از صندلیهای

که آيا فضاهای کار و تجهيزات که افراد از آنها استفاده میکنند،

جديد نسبت به صـــندلیهای قديمی بپردازيم ،تـا از نتـايج به
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مطالعات نشان میدهد که طراحی مبلمان مدرسه يکی از

که دانشآموزان ،از درد کمر رنج میبرند ،و در سالهای اخير
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دست آمده در بهبود و اصالح طراحیهای آينده استفاده کنيم.

پرسشنامه  34سوالی که توسط محقق طراحی شده استفاده

روش بررسی

شده است .صندلی جديد بر اساس چهار آيتم استاندارد طراحی

مطالعه حاضر ،از نوع توصيفی-تحليلی بوده که به روش

شده است که شامل شيب پشتی صندلی ،شيب نشيمنگاه

مقطعی انجام شده است .به منظور تعيين سطح رضايتمندی

صندلی ،ناحيه آبشاری جلوی صندلی و حمايت کننده کمر

دانشجويان از صندلیهای قديمی و جديد موجود از يک

میباشد.

مطالعه حاضر در بين دانشجويان دانشکده بهداشت
(رشتههای بهداشت محيط ،مديريت خدمات بهداشتی و درمانی

ايجاد خطا در مطالعه در نمونهها از دانشجويان رشته بهداشت
حرفهای استفاده نشده است)

و تغذيه) و پرستاری(رشته پرستاری) و پيراپزشکی(رشتههای

پرسشنامه مورد استفاده در اين مطالعه ،توسط محقق تهيه

علوم آزمايشگاهی ،تکنولوژی راديولوژی ،هوشبری ،اتاق عمل،

شده که با توجه به متون علمی و مطالعات انجام شده در

فوريتهای پزشکی) دانشگاه علوم پزشکی يزد انجام گرفته

خصوص طراحی صندلیهای ارگونوميک توسط محققين

است .نمونهگيری در هر رشته ،به کمک شماره دانشجويی و به

طراحی شده و مورد آزمون روايی و پايايی قرار گرفته است .به

صورت تصادفی ساده ،انجام گرفت.

منظور انجام روايی اين پرسشنامه از  3نفر متخصص در اين

پرستاری و پيراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی يزد انتخاب شدند.

طب کار و متخصص آموزش بهداشت بودند .پرسشنامه مذکور،

گروه اول ،افرادی بودند که از صندلیهای جديد موجود در اين

توسط اين افراد خوانده شد و روايی صوری ،شفافيت و وضوح

دانشکدهها استفاده میکردند و گروه دوم دانشجويانی بودند که

آيتمها و اينکه آيا محقق با اين پرسشنامه به هدف تعيين شده

از صندلیهای قديمی استفاده میکردند(هر گروه  63نفر).

در اين مطالعه خواهد رسيد ،بررسی شد.

بين اين دو گروه از لحاظ سن و جنس ،همسانسازی انجام

به منظور تعيين پايايی اين پرسشنامهها از آزمون آلفای

شد .به منظور جلوگيری از خطا در مطالعه ،سعی شد

کرونباخ استفاده شد ،بدين معنی که  20پرسشنامه تکميل شد

حتیاالمکان دانشجويان انتخابی ،همگن باشند ،بدين معنی که

و پايايی آن با استفاده از نرمافزار (SPSSنسخه  )18و آزمون

دو گروه ،تفاوتی از نظر سن ،جنس و ساعات استفاده از صندلی

آلفای کرونباخ تعيين شد.

در هفته نداشته باشند .همچنين افرادی که دارای بيماری و يا

پرسشنامه ،دارای دو بخش کلی بود :بخش اول شامل

ناتوانی بودند از مطالعه ،کنار گذاشته شدند(.جهت جلوگيری از

سواالتی در مورد ساعات استفاده از صندلی در هفته ،سابقه
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در مطالعه حاضر ،دو گروه از دانشجويان دانشکده بهداشت و

زمينه استفاده شد که به ترتيب متخصص بهداشت حرفهای،
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کمر درد در يک ماه اخير(بلی-خير) ،جنسيت(مرد-زن) ،ميزان

نتایج

تحصيالت (ليسانس-فوق ليسانس و باالتر) و سن دانشجويان

همه  126نفر شرکتکننده در تحقيق ،پرسشنامه را کامالً

بوده و بخش دوم پرسشنامه شامل  34سوال به صورت دو

مطالعه و ميزان پاسخ دهی به سواالت پرسشنامه  100درصد

گزينهای(بلی-خير) بودند .سواالت پرسشنامه بر اساس چهار

بوده است .ميانگين سن و انحراف معيار کل دانشجويان

محور کلی رضايتمندی دانشجويان از پشتی ،نشيمنگاه ،تکيهگاه

استفاده

21/42±2/38

آرنج پايه صندلی طراحی شده است .پرسشنامهها توسط خود

بوده است .نتايج آناليز دادههای پرسشنامه به شرح زير

افراد شرکت کننده در مطالعه تکميل شدند و قبل از ارائه

میباشد:

کننده

صندلیها

از

پرسشنامه به دانشجويان ،به مدت  30دقيقه به همه

جدول  1مقايسه جنسيت ،سن و ساعات استفاده از صندلی

شرکتکنندگان در مطالعه آموزشهای الزم در خصوص نحوه

در دو گروه است که نشان میدهد تفاوت معنیداری بين دو

تکميل پرسشنامه داده شد تا نسبت به موارد و اصطالحات ذکر

گروه از نظر جنسيت ،سن و ساعات استفاده از صندلی وجود

شده در پرسشنامه اعم از عرض نشيمنگاه ،ارتفاع پشتی ،عرض

ندارد.)p≤0/05(.

آرنج(زيردستی)

جدول  2مقاي سه سابقه کمر درد در يک ماه اخير در دو

تکيهگاه

و  ...آگاهی الزم را به دست آورند و به سواالت ،بهتر پاسخ

گروه است که نشان میدهد اختالف معنی داری بين دو گروه

دهند .ضمناً همه افراد شرکتکننده در مطالعه در خصوص

از لحاظ سابقه کمردرد وجود ندارد .جدول  3مربوط به توزيع

هدف اين پژوهش توجيه شده و رضايت آنها جهت شرکت در

فراوانی پاسخهای شرکت کنندگان در دو گروه به سواالت

مطالعه ،جلب شد .سپس پرسشنامه بين دو گروه توزيع شد و

پرسشنامه میباشد.

در مدت معينی ،توسط افراد تکميل گرديد.

نوع

صندلی قديمی
صندلی جديد

جنسيت

فراوانی

درصد

مرد

13

21/6

زن

50

79/4

مرد

14

22/2

زن

49

77/8

ميانگين±انحراف معيار

ميانگين±انحراف معيار

سن

ساعات استفاده از صندلی در هفته

21/66±1/66

18/16±4/18

21/19±2/91

17/78±3/90

0/27

0/59

جدول  :1مقايسه جنسيت ،سن و ساعات استفاده از صندلی در دو گروه

گروه

گروه استفادهکننده از صندلیهای قديمی
گروه استفادهکننده از صندلیهای جديد
p-value
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سابقه کمردرد

فراوانی

درصد

بله

34

54

خير

29

46

بله

38

60/3

خير

25

39/7

0/47
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جدول  :3توزيع فراوانی پاسخهای دو گروه به سواالت پرسشنامه

آيا نشيمنگاه صندلی راحت احساس می شود و برای ترکيب بدنی(شکل) شما

صندلی 1

9

54

14/2

مناسب است؟

صندلی 2

9

54

14/2

صندلی 1

9

54

14/2

صندلی 2

9

54

14/2

صندلی 1

7

56

11/1

صندلی 2

6

57

9/2

صندلی 1

4

59

6/3

صندلی 2

4

59

6/3

آيا پشتی صندلی به اندازه کافی بزرگ است تا به خوبی از کمر شما حمايت

صندلی 1

12

51

19

کند؟

صندلی 2

24

39

38

وقتی کمر خود را روی تکيه گاه(پشتی) صندلی تکيه میدهيد فضای کافی

صندلی 1

31

32

49/2

برای قرار گيری رانها(طول ران) وجود دارد ؟

صندلی 2

32

31

50/7

آيا نشيمنگاه صندلی بعد از  60-120دقيقه نشستن روی آن هنوز راحت

صندلی 1

0

63

0

احساس میشود؟

صندلی 2

2

61

3/1

آيا جنس کفی نشيمنگاه صندلی به گونهای هست که هنگام نشستن  1تا 2

صندلی 1

0

63

0

صندلی 2

2

61

3/1

آيا جنس کفی نشيمنگاه صندلی به گونه ای هست که پس از يک ساعت

صندلی 1

19

44

30/1

استفاده در قسمت زير ران شما تعريق ايجاد نشود؟

صندلی 2

11

52

17/4

آيا ارتفاع نشيمنگاه صندلی برای پاهای شما خيلی بلند است و باعث میشود

صندلی 1

22

41

34/9

به پشت زانوها فشار بيايد؟

صندلی 2

24

39

38

صندلی 1

22

41

34/9

صندلی 2

25

38

39/6

آيا ارتفاع نشيمنگاه صندلی برای پاهای شما خيلی کوتاه است و پشت زانو به

صندلی 1

22

41

34/9

خوبی حمايت نمیشود؟

صندلی 2

26

37

41/2

آيا طول نشيمنگاه بيش از حد بلند نيست که باعث فشار بر پشت زانو و زير

صندلی 1

15

48

23/8

رانها شود؟

صندلی 2

20

43

31/7

آيا هنگام نشستن بر روی صندلی و پس از  60تا  120دقيقه ،در قسمت

صندلی 1

45

18

71/4

پايين تنه(باسن ،رانها و يا ساق پا) ،احساس بی حسی(خواب رفتن) میکنيد؟

صندلی 2

43

20

68/2

سوال

نوع صندلی

بله

خير

درصد پاسخ بله

آيا نشيمنگاه صندلی در جلو يک سرازيری دارد که مانع از تماس پشت

صندلی 1

13

50

20/6

زانوهای شما با نشيمنگاه بشود؟

صندلی 2

26

37

41/2

آيا جنس نشيمنگاه صندلی به گونهای است که به راحتی آلودگی را به خود

صندلی 1

38

25

60/3

آيا ارتفاع نشيمنگاه صندلی قابل تنظيم است؟
آيا تکيهگاه(پشتی) صندلی برای حمايت کمر شما مناسب است؟
آيا پشتی صندلی به خوبی گودی کمر شما را پر میکند؟

سانتيمتر به داخل برود تا فشار وزن شما بر روی قسمتهای مختلف صندلی
تقسيم شود؟

آيا طول نشيمنگاه مناسب است و حمايت کافی از رانها انجام میشود؟

فصلنامه علمی تخصصی طب کار

1
1
1
1
0/029
1
0/496

0/496

0/142
0/853
0/713
0/528
0/427
0/846
p- value

0/012
0/153
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سوال

نوع صندلی

بله

خير

درصد پاسخ بله

p-value
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میگيرد؟

صندلی 1

37

26

58/7

صندلی 2

37

26

58/7

آيا هنگام تکيه آرنج بر روی تکيهگاه آرنج(زير دستی) شانه های شما بيش از

صندلی 1

19

44

30/1

حد باال قرار میگيرد؟

صندلی 2

14

49

22/2

آيا هنگام تکيه آرنج بر روی تکيه گاه آرنج(زيردستی) شانههای شما بيش از

صندلی 1

16

47

25/3

حد پايين قرار میگيرد؟

صندلی 2

12

51

19

آيا هنگام تکيه آرنج بر روی تکيه گاه آرنج(زيردستی) مجبور به باز کردن

صندلی 1

23

40

36/5

بيش از حد آرنجها از هم میشويد؟

صندلی 2

23

39

37

آيا هنگام تکيه آرنج بر روی تکيه گاه آرنج(زيردستی) مجبور به نزديک کردن

صندلی 1

14

49

22/2

بيش از حد آرنجها به هم میشويد؟

صندلی 2

16

45

26/2

صندلی 1

41

21

66/1

صندلی 2

51

12

80/9

آيا تکيهگاه(پشتی) صندلی به اندازه کافی بزرگ هست تا عالوه بر حمايت

صندلی 1

11

52

17/4

خوب کمر ،حمايت قسمت ميانی و بااليی پشت را نيز فراهم کند؟

صندلی 2

13

50

20/6

آياتکيهگاه(پشتی) صندلی جنس مناسبی دارد که پس از يک ساعت استفاده

صندلی 1

13

50

20/6

در قسمت کمر تعريق ايجاد نشود؟

صندلی 2

17

46

26/9

صندلی 1

17

46

26/9

صندلی 2

42

21

66/6

صندلی 1

19

44

30/1

صندلی 2

9

54

14/2

آيا جنس تکيهگاه(پشتی) صندلی به گونهای است که به راحتی آلودگی را به

صندلی 1

27

36

42/8

خود میگيرد؟

صندلی 2

29

34

46

صندلی 1

35

28

55/5

صندلی 2

37

26

58/7

آيا تکيهگاه آرنج(زيردستی) که برای نوشتن طراحی شده است ،به اندازه

صندلی 1

18

45

28/2

کافی بزرگ هست؟

صندلی 2

30

33

47/6

آيا تکيه گاه آرنج (زيردستی) صندلی که برای نوشتن طراحی شده است،يک

صندلی 1

9

54

14/2

صندلی 2

7

54

11/1

آيا هنگام استفاده از صندلی و پس از  60تا  120دقيقه ،در قسمت باال

صندلی 1

36

27

57/1

تنه(گردن ،کتف ،شانه و يا کمر) ،احساس بیحسی(خواب رفتن) میکنيد؟

صندلی 2

45

18

71/4

آيا جنس رويه تکيهگاه آرنج(زيردستی) صندلی به گونهای است که به راحتی

صندلی 1

28

35

44/4

آلودگی را به خود میگيرد؟

صندلی 2

35

28

55/5

آيا تميز کردن رويه تکيهگاه آرنج(زيردستی) صندلی به راحتی انجام

صندلی 1

39

24

61/9

میگيرد؟

صندلی 2

35

28

55/5

آيا تميز کردن رويه نشيمنگاه صندلی به راحتی انجام میگيرد؟

آيا هنگام نوشتن در حالت نشسته مجبور میشويد به سمت جلو خم شويد؟

آيا شيب بين تکيهگاه(پشتی) و نشيمنگاه صندلی برای شما زياد میباشد؟
آيا شيب بين تکيهگاه(پشتی) و نشيمنگاه صندلی برای شما کم میباشد؟

آيا تميز کردن رويه تکيهگاه(پشتی) صندلی به راحتی انجام میگيرد؟

شيب رو به جلو 0دارد تا هنگام نوشتن ،مانع از خم شدن بدن رو به جلو
گردد؟

صندلی جديد1 :

1
0/418
0/521
1
0/677
0/070
0/821
0/531
0/000
0/053
0/858
0/587
0/432

0/795

0/137
0/285
0/587

صندلی قديمی2 :
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صندلی 2

29

34

46
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بحث
در اين طرح ،ميزان رضايتمندی دانشجويان از  2نوع صندلی

دانشجويانی که از صندلی جديد استفاده میکردند ،به طور

(صندلیهای قديمی و صندلیهای جديد) بررسی گرديد که

معنیداری از رضايتمندی دانشجويانی که از صندلیهای قديمی

نشان داد ،به طور کلی ميزان رضايتمندی دانشجويان از

استفاده میکنند بيشتر میباشد.

صندلیهای جديد از صندلیهای قديمی بيشتر است.

در مورد رضايتمندی دانشجويان نسبت به تکيهگاه آرنج

با توجه به نتايج ،میتوان رضايتمندی دانشجويان را در 4

صندلیهای جديد و قديمی ،نتايج نشان میدهد که اندازه

بخش پشتی صندلی ،نشيمنگاه صندلی ،تکيهگاه آرنج صندلی،

تکيهکاه آرنج برای  28/2درصد از استفادهکنندکان صندلیهای

پايه صندلی تقسيمبندی نمود.

قديمی مناسب است ،در حالی که ميزان رضايت از اندازه

در مورد رضايتمندی دانشجويان دانشکده بهداشت و

تکيهگاه آرنج در استفادهکنندگان از صندلیهای جديد 47/6

پرستاری و پيراپزشکی نسبت به پشتی صندلیهای جديد و

درصد میباشد .اين بدان معنی است که دانشجويان

قديمی دو حالت وجود دارد که عبارتند از:

استفادهکننده از صندلیهای جديد نسبت به دانشجويان

الف :آيا اندازه پشتی صندلی برای شما کافی است و حمايت
کافی از کمر انجام میشود ،يا نه میباشد .درصد پاسخ بلی به

استفاده کننده از صندلیهای قديمی ،از اندازه تکيهگاه
آرنج(زيردستی) رضايت بيشتری دارند.

اين سوال در دانشجويانی که از صندلی قديمی استفاده

در مورد رضايتمندی دانشجويان نسبت به پايه صندلی در

میکردند  19درصد و در دانشجويانی که از صندلی جديد

دو گروه استفادهکننده از صندلیهای قديمی و جديد ،تفاوت

استفاده میکردند  38درصد بوده که با توجه به نتايج میتوان

معنیداری مشاهده نشد.

گفت ،ميزان رضايتمندی از اندازه پشتی صندلی در صندلیهای

با بررسی اندازه پشتی صندلی و ميزان حمايت کافی از کمر

جديد به طور معنیداری از رضايتمندی افراد از پشتی

و همچنين با توجه به نتايج ،میتوان گفت که ميزان

صندلیهای قديمی بيشتر است.

رضايتمندی از اندازه پشتی صندلی در صندلیهای جديد ،به

صندلیهای قديمی برای  26/3درصد دانشجويان زياد است ،در

قديمی بيشتر است .در مورد اينکه آيا شيب بين پشتی صندلی

حالی که  66/6درصد استفادهکنندگان از صندلیهای جديد

و نشيمنگاه برای شما زياد است ،نتايج نشان میدهد که شيب

عقيده دارند شيب بين پشتی صندلی و نشيمنگاه برايشان زياد

صندلیهای قديمی برای  26/9درصد دانشجويان زياد است ،در

است .اين بدان معنی است که دانشجويان استفادهکننده از

حالی که  66/6درصد استفادهکنندگان از صندلیهای جديد

صندلیهای قديمی نسبت به دانشجويان استفادهکننده از

عقيده دارند شيب صندلی برايشان زياد است .اين بدان معنی

صندلیهای جديد ،از ميزان شيب بين پشتی و نشيمنگاه به

است که دانشجويان استفادهکننده از صندلیهای قديمی نسبت

طور معنیداری رضايت بيشتری دارند.

به دانشجويان استفادهکننده از صندلیهای جديد ،از ميزان

در مورد اين سوال که آيا نشيمنگاه صندلی در جلو يک

شيب بين پشتی و نشيمنگاه ،رضايت بيشتری دارند .نتايج

سرازيری دارد که مانع از تماس پشت زانوهای شما با نشيمنگاه

نشان میدهد که ميزان رضايتمندی دانشجويانی که از

بشود ،در  20/6درصد دانشجويانی که از صندلی قديمی

صندلیهای جديد استفاده میکنند در مورد شيب جلوی

استفاده میکردند و  41/2درصد دانشجويانی که از صندلی

صندلی به طور معنیداری از دانشجويانی که صندلیهای

جديد استفاده میکردند پاسخ بلی بوده است .اين نتايج نشان

قديمی استفاده میکنند ،بيشتر میباشد .همچنين نتايج نشان

میدهد که ميزان رضايتمندی در مورد شيب جلوی صندلی در

میدهد که اندازه تکيهگاه آرنج برای  %28/2از استفادهکنندکان

فصلنامه علمی تخصصی طب کار
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صندلیهای قديمی مناسب است ،در حالی که ميزان رضايت از

از ميزان در و ناراحتی باالتری در اندامهای تحتانی نسبت به

اندازه تکيهگاه آرنج در استفادهکنندگان از صندلیهای جديد

صندلیهای چوبی برخوردار هستند( .)18مقايسه نتايج مطالعه

 47/6درصد میباشد .اين بدان معنی است که دانشجويان

باال با مطالعه حاضر نشان میدهد که هر دو مطالعه به نتايج

استفادهکننده از صندلیهای جديد ،نسبت به دانشجويان

نسبتاً مشابهی دست يافتهاند .اين نتايج ،حاکی از عدم تناسب

استفادهکننده از صندلیهای قديمی ،از اندازه تکيهگاه آرنج

صندلیهای موجود با سايز استفادهکنندگان و به دنبال آن،

(زيردستی) رضايت بيشتری دارند .در مورد رضايتمندی

کاهش رضايت استفادهکنندگان میباشد .با اين وجود در هر دو

دانشجويان نسبت به پايه صندلی در دو گروه استفادهکننده از

مطالعه مشاهده شد اندازه تکيهگاه آرنج برای استفادهکنندگان

صندلیهای قديمی و جديد ،تفاوت معنیداری مشاهده نشد.

مناسب بوده است(به جز در صندلیهای قديمی مطالعه حاضر).

با توجه به نتايج به دست آمده ،میتوان گفت که

مطالعه ديگر که در دانشگاه زابل انجام شد  140نفر از

رضايتمندی دانشجويان از صندلیهای جديد در  3مورد

دانشجويان ،انتخاب شدند .ابعاد هر کدام از تمام انواع

اندازهی پشتی صندلی و حمايت کافی از کمر ،شيب جلوی

صندلیهای آموزشی دانشگاه ،اندازهگيری شد و اختالف ابعاد

نشي منگاه صندلی که مانع از تماس پشت زانوهای شما با

آنتروپومتريک تعداد  60نفر از دانشجويان يک نوع صندلی

نشيمنگاه میشود و اندازه تکيهگاه آرنج(زير دستی) نسبت به

آموزشی که دارای حداکثر فراوانی بود ،محاسبه شد .نتايج نشان

صندلیهای قديمی بيشتر بوده است.

داد که دانشجويان بر روی صندلیهای بلندتر از حالت استاندارد

در نقطه مقابل ،رضايتمندی دانشجويان از صندلیهای

مینشينند( .)19مقايسه نتايج مطالعه باال با مطالعه حاضر نشان

قديمی در مورد مناسب بودن شيب بين پشتی صندلی و

دهنده عدم تناسب ابعاد صندلی با استفادهکنندگان میباشد ،با

نشيمنگاه نسبت به صندلیهای جديد ،بيشتر بوده است .اين

اين تفاوت که مطالعه باال ،ارتفاع زياد نشيمنگاه صندلی را نشان

عامل نقش بسيار مهمی در ميزان بروز کمر درد در

میدهد ،در صورتی که مطالعه حاضر ،در عدم تناسب در ابعاد

استفادهکنندگان دارد .به طوری که نتايج نشان میدهد سابقه

اندازهی پشتی صندلی ،شيب جلوی نشيمنگاه صندلی و اندازه

کمر درد در استفادهکنندگان از صندلیهای جديد  60/3و در

تکيهگاه آرنج(در صندلیهای قديمی) و همچنين شيب بين

استفادهکنندگان از صندلیهای قديمی  54درصد میباشد که

پشتی صندلی و نشيمنگاه(در صندلیهای جديد) را نشان

با توجه به بررسی نتايج ،معنیدار نبوده است .مطالعهای در

میدهد.

اين مطالعه ،ابعاد  2نوع صندلی موجود در کالسهای درس با

ابتدايی شهر اصفهان انجام شد ،تناسب ابعاد آنتروپومتريک

ابعاد صندلی استاندارد ،مقايسه شد .مقايسه ابعاد ،مويد آن

دانشآموزان با ابعاد ميز و نيمکتهای موجود بررسی گرديد .در

است که مطابقت ابعاد صندلی و ابعاد دانشجويان ،فقط در

اين مطالعه  982نفر از دانش آموزان شامل  50/2درصد پسر و

پارامتر طول دسته صندلی با يکديگر يکسان بوده و در ساير

 49/8درصد دختر در فاصله سنی  7-12سال انتخاب شدند و

پارامترها با يکديگر همخوانی نداشته است .مقايسه نتايج حاصل

ابعاد آنتروپومتريک شامل ارتفاع شانه ،ارتفاع تکيهگاه آرنج،

از اندازهگيری ابعاد بدنی و ابعاد صندلی با نتايج پرسشنامه

ارتفاع رکبی و زانو ،طول باسن رکبی و پهنای باسن اندازهگيری

نقشه بدن ،گويای آن است که صندلی پالستيکی از لحاظ

شد .نتايج مطالعه نشان داد که در مقايسه بين حداقل و

راحتی ،جنس و شيب پشتی صندلی مناسبتر بوده و

حداکثر قابل قبول ابعاد ميز و نيمکتها محاسبه شده و ابعاد

دانشجويان ،کمتر مجبور به تغيير وضعيت میشوند وليکن به

ميز و نيمکتهای موجود اختالف معنیداری ،وجود دارد .ارتفاع

علت طراحی نامناسب تکيهگاه پا و باال بودن عمق موثر صندلی،

ميز در طرح قديم برای تعداد قابل مالحظهای از دانشآموزان
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نتيجهگيری

 قابل قبول و عمق نشيمنگاه برای اکثريت قريب،بلندتر از حد

 میتوان گفت صندلیهای جديد نسبت به،در مجموع

 مقايسه نتايج مطالعه باال.)20(به اتفاق کاربران کوتاه میباشد

 رضايتمندی بيشتر دانشجويان را به همراه،صندلیهای قديمی

با مطالعه حاضر نشان دهنده عدم تناسب ابعاد صندلی با ابعاد

 يکسری اصالحات در صندلیهای، با اين وجود.داشته است

 با اين تفاوت که مطالعه باال ارتفاع،استفادهکنندگان میباشد

 از جمله اين اصالحات میتوان به.جديد الزم بنظر میرسد

 مطالعه.زياد ميز و کوتاهی عمق نشيمنگاه را نشان میدهد

 همچنين قابليت.اصالح شيب بين پشتی و نشيمنگاه اشاره کرد

 شيب جلوی،حاضر عدم تناسب در ابعاد اندازه پشتی صندلی

تنظيم ارتفاع و قابليت تنظيم زاويه بين پشتی صندلی و

)نشيمنگاه صندلی و فاصله تکيهگاه آرنج(در صندلیهای قديمی

نشيمنگاه نيز از مواردی هستند که میتوان در طراحیهای

و همچنين شيب بين پشتی صندلی و نشيمنگاه (در

. مد نظر قرار داد،آينده

.صندلیهای جديد) را نشان میدهد
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Abstract
Introduction: The use of tables and chairs in a period of time with poorly designed not only causes

interference in physical development, but also hinders the learning and the lack of focus. In this study, the
satisfaction level of students in hygiene, nursing, and paramedical faculties were determind in the use of nonergonomic chairs ergonomic chairs.
Method: This is a cross-sectional study. 126 people in 2012 Satisfaction School students, nurses and

paramedical staff in the use of non-ergonomic chairs and ergonomic chairs than usual using a questionnaire
of 34 questions designed by the researchers, evaluation and analysis analyzed.
Results: The results showed that the students' satisfaction with ergonomic chairs in 3 size back seats, front

seat inclination and elbow crutch as compared to non-ergonomic chairs more. In contrast, non-ergonomic
chairs, student satisfaction the suitability of the slope between the seat cushion and seat ergonomic chair
more. On the basis of satisfaction than students in the two groups of chairs ergonomic chairs, ergonomic and
non-significant differences were observed. Ergonomic chairs also experience back pain in 60.3 users and
non-users of ergonomic chairs which was 54 percent according to the survey results were not significant.
Conclusion: Overall, the results of ergonomic chairs, non-ergonomic chairs, satisfaction has brought more

students. However, it needed some improvements in ergonomic chairs. These amendments modify the slope
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between the seat cushion and the seat can be noted.
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