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ارتباط میان ابعاد میز و صندلی مدرسه با راستای تنه و اختالالت عضالنی-اسکلتی در
دانشآموزان پسر شهر کرج
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زمینه و هدف :اختالالت عضالنی-اسکلتی در دانشآموزان شیوع زیادی دارد که عوامل مختلفی را برای
آن میتوان در نظر گرفت .این مطالعه با هدف بررسی ارتباط ارگونومی میز و صندلی کالس بر پاسچر
دانش آموزان و ارتباط آن با اختالالت عضالنی-اسکلتی در دانشآموزان مقطع ششم ابتدایی شهر کرج
انجام شد.
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پست الکترونیک:
rahman.pt82@gmail.com

یافتهها :نتایج نشان داد ارتفاع میز ،عمق نیمکت و ارتفاع نیمکت به ترتیب فقط در  18درصد 12 ،درصد
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برای دانلود این مقاله ،کد زیر را
با موبایل خود اسکن کنید.

و  50درصد دانش آموزان در حالت ارگونومی نرمال قرار دارد .بین عمق نیمکت و نمرة کامل نوردیک ،رابطة
معنیدار منفی مشاهده شد.
نتیجه گیری :وضعیت ارگونومی میز و نیمکت مدارس ابتدایی شهر کرج در مقطع ششم ابتدایی در حد
قابل قبول نبود .بنابراین ،پیشنهاد می کنیم برای جلوگیری از عواقب احتمالی آن ،استانداردسازی
ارگونومیک میز و نیمکت مدارس در دستور کار قرار گیرد.
کلیدواژهها :دانشآموزان ،پاسچر ،ارگونومی ،درد عضالنی-اسکلتی

مقدمه

اختالالت اسکلتی به وضعیتهایی گفته میشود که بر
سیستم عضالت ،استخوانها و مفاصل اثرگذار هستند و میتوانند
ایجاد درد و ناتوانی کنند [ .]1در حقیقت ،این اختالالت
هزینههای زیادی را بر افراد تحمیل میکنند و یکی از مشکالت
بزرگ جوامع مدرن هستند که در تمامی گروههای سنی ظهور
مییابند و در میان جوانان و کودکان سنین مدرسه ،محتملتر به
نظر میرسند [ .]2، 3اختالالت عضالنی-اسکلتی بزرگساالن
همچون گردندرد و کمردرد به طور گستردهای در کشورهای
صنعتی پیشرفته و درد مزمن در جوانان در طول دهة گذشته
بسیار فراوان گزارش شده است [ .]4مطالعات همهگیرشناسی

اظهار داشتهاند که  25تا  37/3درصد کودکان و نوجوانان درد
مزمن و  5/1درصد درد مزمن و شدید را گزارش کردهاند که بر
عملکرد جسمی و روحی و اجتماعی آنها اثرگذار است .همچنین
مطالعات اخیر بر شیوع این اختالالت در میان دانشآموزان
مدارس اتفاقنظر دارند [.]4-6
درد عضالنی-اسکلتی مزمن به دردی گفته میشود که مداوم
و بیش از  3ماه به طول بیانجامد و میتواند با ناراحتی ،ناتوانی ،و
اختالل عملکردی شدید در افراد همراه شود [ .]7براساس
مطالعات ،درد یکی از رایجترین شکایتهای تحت درمان پزشکی
به ویژه در کودکان است .درد در نواحی گردن ،شانه و کمر از
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مشکالت معمول است که در میان کودکان مدارس شایع است [9
 .]8،همچنین نشان داده شده است که سردرد ،درد در عضالت
گردن و شانه و کاهش انقباض عضالت و خستگی چشم در میان
دانشآموزان شایع و رو به افزایش است [ .]10براساس تأیید
 WHOدرد عضالنی-اسکلتی در میان کودکان سنین مدرسه به
عنوان یک نگرانی شناخته شده است .شیوع این عالیم در بین
کودکان مدارس در کشورهای توسعهیافته  16تا  86درصد و در
کشورهای درحالتوسعه بالغ بر  46/3تا  88/8درصد است [.]5
عوامل متعددی همچون کار فیزیکی سنگین ،شاخص تودة
بدنی باال و چاقی ،عوامل روانشناختی و وجود بیماریهای
مشترک برای توسعة اختالالت عضالنی-اسکلتی در کودکان
عنوان شدهاند .همچنین شرایط نامناسب ارگونومیک ،حمل
کیفهای سنگین ،میز و نیمکت نامناسب به عنوان عوامل این
اختالالت در مطالعات متعددی مورد بحث واقع شده است [12
 .]3، 11،مطالعات پاسچر را با جنبههای مختلف جسمی و
بیومکانیکی تعریف کردهاند .انحرافات ستون فقرات به علت اتخاذ
عادات غلط و بد در پاسچر توسط کودکان ایجاد میشود [.]13
اتخاذ وضعیت نامناسب حین نشستن در کودکان به عوامل
متفاوتی همچون نقص بدنی ،خستگی ،عدم آگاهی از پاسچر خوب
و نیز عدم انطباق آنتروپومتری کودکان با میز و نیمکت کالس
است [ .]14بنابراین ،به نظر میرسد بررسی ارگونومی میز و
صندلی مدارس و ارتباط آن با راستای تنه و اختالالت عضالنی-
اسکلتی میتواند دادههای مناسبی را جهت ارائه برنامههای
پیشگیرانه در مدارس ارائه کند.
نیمکت کالس درس ،یک عامل مهم برای راحتی و تمرکز
دانشآموزان در محیط مطالعه محسوب میشود .کودکان سنین
مدرسه حدود  30درصد از وقت روزانه خود را در مدارس  ،همراه
با نشستن طوالنی مدت و زمان استراحت کوتاه سپری میکنند
[ .]15، 16با شرایط ذکرشده ،توزیع ضعیف و نامناسب وزن در
حین این نشستنهای طوالنی مدت باعث کاهش جریان خون در
ران و باسن و متعاقبا ظهور بسیاری از مشکالت سالمتی ،اِشکال
در عملکرد سیستم گوارشی و تنفسی و نیز فشار مضاعف بر
عضالت پشت و نیز دیسکهای بینمهرهای میشود [ .]17از
طرف دیگر ،بسیاری از مطالعات بر عدم تناسب بین تجهیزات
کالس درس و ابعاد بدن دانشآموزان اجماع نظر دارند [.]18، 19
در مطالعهای که در همین زمینه روی دانشآموزان مقطع ابتدایی
و ویژگیهای آنتروپومتری این دانشآموزان انجام شد ،مشخص
شد که بین ویژگیهای آنتروپومتری کودکان در ایران و دیگر

26

نواحی جهان و همچنین میان دو جنس پسر و دختر تفاوتهای
بسیاری وجود دارد [ .]20بنابراین ،برای طراحی و ساخت
تجهیزات کالسی این تفاوتها حائز اهمیت است .از طرفی
براساس مطالعات ،علم ارگونومی و ارتباط آن با اختالالت
عضالنی-اسکلتی امری بدیهی و غیر قابل انکار است .این مطالعات،
ارتباط واضح بین ناراحتیهای خودگزارشی و آسیبهای عضالنی-
اسکلتی و ارتباط این عوامل با فاکتورهای محیطی را گزارش
کردند [.]3، 21
از طرفی ،با تغییر نظام آموزشی در ایران ،دانشآموزان مقطع
ششم ابتدایی از مقطع راهنمایی به ابتدایی منتقل شدهاند و این
امکان وجود دارد که ارگونومی مدارس ابتدایی با نیازها و ابعاد
آنتروپومتری این افراد هماهنگ نباشد و این عدم تناسب ممکن
است با ظهور اختالالت عضالنی-اسکلتی همراه باشد که بر اساس
دانش محققان پژوهش حاضر ،این موضوع تاکنون بررسی نشده
است .بنابراین ،هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین ارگونومی
میز و صندلی و پاسچر تنه با اختالالت عضالنی-اسکلتی در
دانشآموزان پسر مقطع ابتدایی شهر کرج است.
روشکار

در این مطالعة مقطعی که در سال 1397در مدارس شهر
کرج انجام شد ،حجم نمونه ،با استفاده از نتایج مطالعههای
پیشین و فرمولهای آماری در سطح اطمینان  95درصد و میزان
خطای  5درصد 346 ،نفر برآورد شد .نمونهها از بین افراد دارای
شرایط ورود به مطالعه ،به خوشهای و هدفمند و از میان تمام
دانشآموزان پسر ساکن شهر کرج و مشغول تحصیل در مدارس
 13آبان ،شهدای اسالمآباد ،شهدای مکه ،شاهد عالفیها،
استقالل ،عالمه طباطبایی ،شکوفههای انقالب ،شهید شمس ،و
تزکیه انتخاب شدند .شایان ذکر است که مدارس به طور تصادفی
خوشهای انتخاب شدند.
برای جمعآوری اطالعات ،پس از اخذ مجوزهای مربوطه به
مدارس مراجعه و هماهنگیهای الزم جهت جمعآوری اطالعات
انجام شد .سپس فرمهای رضایتنامه برای شرکت در پژوهش،
در اختیار دانشآموزان و والدین آنها قرار گرفت .به والدین
توضیح داده شد که هیچگونه اجباری برای شرکت در پژوهش
وجود ندارد و دادههای دانشآموزان نزد محقق محرمانه باقی
خواهد ماند .هرگونه سابقة آسیبهای اعصاب محیطی و مرکزی،
بیماریهای قلبی و عروقی ،ناهنجاریهای ارثی و مادرزادی،
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اختالالت عفونی و هرگونه بیماری پاتولوژیک به عنوان معیار
خروج از مطالعه در نظر گرفته شد.
قد و وزن آزمودنیها با استفاده از ترازو و قدسنج دیجیتال
اندازهگیری شد .برای ارزیابی کایفوز و لوردوز از خطکش منعطف
با روایی و پایایی درونی باال استفاده شد [ .]22، 23به منظور
اندازهگیری با خطکش منعطف ،محل مهرههای ،T12 ،T2 ،C7
 S2با استفاده از لمس و مشاهده مشخص شد .پس از
عالمتگذاری مهرههای مورد نظر ،خطکش منعطف روی زوائد
خاری ستون فقرات قرار داده شد تا شکل ستونفقرات را به خود
بگیرد؛ سپس نقاط معینشده روی بدن روی خطکش منعطف
عالمتگذاری شد ،خطکش به روی کاغذ منتقل شده و انحنا به
همان شکل روی کاغذ رسم شد و نقاط عالمتگذاریشده روی
انحنای رسمشده نیز مشخص شد .فاصلة دو نقطه به عنوان طول
انحنا ( )Lو بیشترین مقدار عمق انحنا ( )Hاندازهگیری و ثبت شد؛
سپس با جایگذاری اندازههای به دست آمده در فرمول
 θ=4Arctang2H/Lاندازه کایفوز و لوردوز فرد ثبت شد [.]24
اندازههای آنتروپومتری و ابعاد ارگونومی ،تجهیزات کالس با
خطکش فلزی  50سانتیمتری اندازهگیری شد .برای اندازة ارتفاع
آرنج ،فاصلة نشیمنگاه تا لبة برجستگی خلفی آرنج در وضعیت
 90درجه فلکشن آرنج انجام شد .در این حالت باید ساعد و
نشیمنگاه با هم در وضعیت موازی قرار بگیرند .ارتفاع رکبی فاصله
عمودی از پایین پا تا سطح خلفی از زانو یا فضای  Poplitealبه
گونهای که ران و ساق در زوایای مستقیم و درست قرار گرفته و
در وضعیت  90درجه فلکشن زانو اندازهگیری شد .برای
اندازهگیری ارتفاع شانه ،فاصلة عمودی شانه از زائده Acromion
تا سطح نشیمنگاه در نظر گرفته شد .برای طول کفل-رکبی،
فاصلة افقی از سطح خلفی باسن تا سطح خلفی زانو در فضای
رکبی در حالتی که زانو در فلکشن  90درجه قرار داشت،
اندازهگیری و ثبت شد .ارتفاع میز ،فاصله عمودی از زمین تا لبة
جلوی میز ،و ارتفاع نیمکت ،فاصلة عمودی از زمین تا باالترین
نقطة جلوی نیمکت ،و عمق نیمکت ،فاصلة افقی از سطح
نشیمنگاه در پشت صندلی در نقطهای که باسن فرد روی
نشیمنگاه قرار دارد تا جلوی نیمکت در نظر گرفته شد [.]25، 26
برای ارزیابی اختالالت عضالنی-اسکلتی از پرسشنامة  9آیتمی
نوردیک با پایایی و اعتبار قابل قبول استفاده شد [.]27
فرمولهای بررسی تناسب ابعاد ارگونومی میز و
نیمکت مدارس با اندازههای آنتروپومتری دانشآموزان
تناسب ارتفاع نیمکت با ارتفاع رکبی آزمودنی:

در این فرمول منظور از  Pهمان ارتفاع رکبی آزمودنی و
منظور از  SHهمان ارتفاع نیمکت است .به ارتفاع رکبی
محاسبهشده برای هر دانشآموز  2سانتیمتر به منظور ارتفاع
کفش افزوده شد .زوایای  30و  5درجه که در فرمول مشاهده
میشود به این معناست که قسمت پایین پا زاویهای  5تا 30
درجه نسبت به محور عمودی دارد .در صورتی که تناسب برقرار
بود ،بدان معنی بود که ارتفاع نیمکت برای آزمودنی مناسب
است .چنانچه ارتفاع نیمکت نسبت به ارتفاع رکبی آزمودنی از
حداقل حد مجاز کوچکتر میشد ،ارتفاع نیمکت برای
دانشآموز کوتاهتر و اگر ارتفاع نیمکت نسبت به ارتفاع رکبی از
حداکثر مجاز بزرگتر میشد ،ارتفاع نیمکت برای دانشآموز
بزرگتر در نظر گرفته شد.
تناسب ارتفاع میز با آنتروپومتری دانشآموز:
]E+[(p+2) cos 30] ≤ D ≤ [(p+2) cos 5
)+(E 0/8517)+(S 0/1483

در این فرمول منظور از  Eهمان ارتفاع آرنج  90درجه تا سطح
نشیمنگاه D ،ارتفاع میز و  Sارتفاع شانه بود .ارتفاع میز در محدودة
ذکرشده برای دانشآموز متناسب در نظر گرفته شد .چنانچه
ارتفاع میز کوچکتر از حداقل مجاز اندازههای آنتروپومتری
موجود در فرمول به دست میآمد ارتفاع میز برای دانشآموز
کوچکتر از حد مجاز و اگر ارتفاع میز بزرگتر از حداکثر مجاز
آنتروپومتری دانشآموز در فرمول به دست میآمد ارتفاع میز برای
دانشآموز بزرگتر از حد مجاز در نظر گرفته شد.
تناسب عمق نیمکت و طول کفل -فضای رکبی:
0/80 PB ≤ SD ≤ 0/95 PB
در این فرمول ،منظور از  PBهمان طول کفل-رکبی و منظور
از  SDهمان عمق نیمکت است .عمق نیمکت کوچکتر از 0/80

و بزرگتر از  0/95نامتناسب است .عمق نیمکت چنانچه در
محدودة مجاز تناسب قرار بگیرد با توجه به طول کفل-رکبی
دانشآموز متناسب است .اگر عمق نیمکت با توجه به طول
کفل-رکبی کوچکتر از حداقل مجاز باشد برای دانشآموز
کوچک بود و اگر بزرگتر از حداکثر مجاز بود عمق نیمکت برای
دانشآموز بزرگتر از حد نرمال بود [.]26
سپس دادهها در نرمافزار  SPSSنسخة SPSS Inc., ( 22
 )Chicago, Ill. USAوارد شد .به منظور توصیف دادهها از آمار
توصیفی (فراوانی ،میانگینها ،درصدها ،انحراف استاندارها،
جداول و نمودارها) استفاده شد .همچنین با توجه به
رتبهایبودن دادهها ،از آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی

(P+2)cos 30 ≤ SH ≤ (p+2)cos 5
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ارتباط بین متغیرها و رابطة بین آنها در سطح معنیداری 0/05
( )α≤0.05استفاده شد.
یافتهها

مشخصات دموگرافیک دانشآموزان در جدول شماره  1ارائه
شده است.
نتایج نشان داد فقط  18درصد از دانشآموزان دارای ارتفاع
میز متناسب با ویژگیهای آنتروپومتری هستند و برای 80درصد
دانشآموزان ،ارتفاع میز بزرگتر از حداکثر مجاز است .عمق
نیمکت در  12درصد دانشآموزان متناسب است ،درحالی که در
 82درصد کوچکتر از مقدار مجاز و در  4درصد عمق نیمکت
بزرگتر از حداکثر مقدار مجاز است .ارتفاع نیمکت برای 50

درصد از دانشآموزان در محدودة نرمال ،برای  17/1درصد
دانشآموزان کوچکتر از حداقل مقدار مجاز و در  32درصد
بزرگتر از حداکثر مقدار مجاز است .همچنین نتایج نشان داد
بین زوایای لوردوز کمری و کایفوز سینهای با ابعاد میز و نیمکت
دانشآموزان ارتباط معنیداری وجود ندارد (جدول .)2
جدول شماره  4تعداد نواحی درد عضالنی-اسکلتی ،فراوانی
و درصد فراوانی درد بین دانشآموزان را در  9ناحیة بدن ارائه
میدهد.
در جدول شماره  5مشاهده میشود فقط بین مؤلفة عمق
نیمکت و نمرة نوردیک ،ارتباط منفی و معنیدار وجود دارد .به
نحوی که هرچه عمق نیمکت کوچکتر باشد ،تعداد نواحی مبتال
به درد در دانشآموزان بیشتر میشود.

جدول  .1جدول  .1مشخصات دموگرافیک دانشآموزان ،تعداد  346دانشآموز پسر مقطع ششم ابتدایی شهر کرج ()n=346

متغیر

میانگین ±انحراف استاندارد

سن

11/51 ± 0/5

11

وزن

44/7 ± 12/38

24

82

قد

148/93 ± 8/18

122

173

شاخص توده بدنی

19/92 ± 4/28

12/33

31/56

کایفوز

34/84 ± 8/23

13/84

57/43

لوردوز

39/33 ± 10/16

17/37

77/15

حداقل

حداکثر
12

جدول  :2ارتباط ابعاد میز و نیمکت کالس با ناهنجاری کایفوز

متغیر قامتی

ابعاد میز و نیمکت

کایفوز سینه ای

ارتفاع نیمکت

0/841

عمق نیمکت

0/262

-0/061

ارتفاع میز

0/489

-0/037

ارتفاع نیمکت

0/157

-0/076

عمق نیمکت

0/861

-0/009

ارتفاع میز

0/155

-0/077

لوردوز کمری

همبستگی

ضریب همبستگی
0/011

جدول  .3اطالعات مربوط به نواحی درگیر درد
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عنوان ناحیه درد

فراوانی

درصد فراوانی

گردن

49

14

شانه

31

8

ساعد

12

3

دست و مچ دست

30

8
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عنوان ناحیه درد

فراوانی

درصد فراوانی

پشت

53

15

کمر

42

12

ران ها

13

3

زانو ها

15

4

پا و مچ پا

44

12

جدول  .4اطالعات مربوط به تعداد نواحی درگیر درد در بدن دانشآموزان

تعداد نواحی درگیر

فراوانی

درصد فراوانی

0

178

51

1

97

28

2

33

9

3

30

8

4

5

1

5

2

0

6

1

0

جدول  .5اطالعات مربوط به درد عضالنی-اسکلتی و ابعاد ارگونومی میز و نیمکت

P-value

ضریب همبستگی

ارتفاع صندلی با نمره نوردیک

0/532

0/034

عمق نیمکت با نمره نوردیک

0/038

-0/112

ارتفاع میز و نمره نوردیک

0/692

0/021

مولفهها

بحث

هدف از پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط ارگونومی میز و
نیمکت مدارس و پاسچر تنه با اختالالت اسکلتی در میان
دانشآموزان پسر مقطع ششم ابتدایی شهر کرج بود .بر اساس
نتایج ،ارتباط معناداری میان ارگونومی میز و نیمکت کالس و
ناهنجاریهای تنه و درد عضالنی-اسکلتی وجود ندارد .در این
پژوهش ،ارتفاع میز برای اکثر دانشآموزان بزرگتر از حداکثر
مجاز بود و همچنین عمق نیمکت نسبت به طول کفل-رکبی
دانشآموزان برای بسیاری از آنها کوچکتر از حد استاندارد بوده
است که بر این اساس با نتایج مطالعة  Parvezو همکاران همسو
است [.]28
همچنین در نتایج مطالعات  Dianatو همکاران و نیز
 Altaboliو همکاران ارتفاع میز و نیمکت برای دانشآموزان
بلندتر از محدوده مجاز گزارش شد [ Jayaratne .]29، 30و

همکاران نیز در پژوهشی که روی دانشآموزان سنین  11تا 13
سال انجام شد اظهار داشتند که طول کفل رکبی  87درصد از
دانشآموزان با عمق نیمکت مطابقت نداشت [ .]31همچنین در
 79درصد از دانشآموزان ،طول رکبی با ارتفاع نیمکت تناسب
نداشت و ارتفاع میز بلندتر از محدودة مجاز گزارش شده است.
نتایج مطالعه حاضر با مطالعات ارائهشده همسو است .ارتفاع میز
بلندتر از محدودة مجاز پاسچر دانشآموزان را در شرایط
ناخوشایند قرار داده و در درازمدت ممکن است منجر به ایجاد
مشکالت عضالنی-اسکلتی شود که تا سنین باالتر ادامه مییابد
[ .]30اغلب دانشآموزان به دلیل عدم تناسب میز با ابعاد
آنتروپومتری آنها ،مجبور به اتخاذ وضعیت نادرست در پاسچر
تنه و سر و گردن خود هستند [.]29-31
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نتایج پژوهش حاضر نشان داد ارتباط معناداری میان
ارگونومی میز و نیمکت مدارس و زوایای لوردوز و کایفوز تنه
وجود ندارد .این یافته با برخی از مطالعات گذشته ناهمسوست.
مثال نشان داده شده است که عمق نیمکت و ارتفاع میز بلندتر
از حد مجاز با ناهنجاری کایفوز و لوردوز میان دانشآموزان
مرتبط است [ .]32همچنین طبق نتایج این تحقیق ارتفاع
نیمکت برای نیمی از افراد خارج از محدودة نرمال بود و این
عدم تناسب با ناهنجاریهای لوردوز و کایفوز مرتبط نبود .اما
بین بین عمق نیمکت و نمرة نوردیک ،ارتباط منفی و معنیدار
وجود دارد؛ به نحوی که هرچه عمق نیمکت کوچکتر باشد،
تعداد نواحی مبتال به درد در دانشآموزان بیشتر میشود .به نظر
میرسد نگهداری پاسچر در یک موقعیت طوالنی در کالس،
منجر به عدم تقارن تنه و مشکالت ستون فقرات همچون کایفوز
و لوردوز میشود .از طرفی ارگونومی نامناسب با آنتروپومتری
دانشآموز در تشدید این مشکالت اثرگذار است .به عنوان مثال
در صورتی که ارتفاع صندلی بلندتر از محدودة مجاز باشد ،سبب
محدودیت گردش خون در ناحیة خلفی ران خواهد شد .به
منظور جبران این وضعیت ،فرد خود را روی صندلی به سمت
جلو هل داده و به دلیل نبود تکیهگاه و حمایت از ناحیة پشت
تنه به مرور زمان ،این امر سبب ایجاد کایفوز خواهد شد.
همچنین به دلیل عدم تناسب ارگونومی با ارتفاع رکبی
دانشآموزان و ارتفاع بلندتر نیمکت سبب میشود دانشآموز
برای قراردادن کف پای خود روی زمین را روی نیمکت به جلو
آورده و این امر سبب افزایش تیلت قدامی لگن و تشدید لوردوز
شود [ .]32از طرف دیگر ،ارتفاع صندلی کوچکتر از حد مجاز
باعث کاهش زاویه فلکشن زانو و نبود توزیع فشار در قسمت
خلفی ران و باسن میشود .همچنین عمق کمِ صندلی میتواند
سبب ایجاد حس سقوط از روی صندلی و نهایتا عدم حمایت از
قسمت خلفی ران شود [ .]25، 33نتایج مطالعة  Yoosefyنشان
داد ارتفاع پایینتر از حد نرمال میز مدرسه با لوردوز و ارتفاع
بیشتر از حد مجاز آن با ناهنجاری کایفوز ،رابطة معنادار دارد.
همچنین بین عدم تقارن ارتفاع میز و کایفوز ارتباط مثبت وجود
دارد که از این منظر نتایج پژوهش حاضر با آن ناهمسو است
[ .]34یک دلیل احتمالی برای ناهمسو بودن نتایج ممکن است
به این موضوع برگردد که در تحقیق حاضر ،فقط دانشآموزان
یک مقطع شرکت کردند و ممکن است نتایج تحقیق حاضر قابل
تعمیم به مقاطع دیگر نباشد.
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نتایج این پژوهش نشان داد شیوع درد در نواحی گردن پشت
و کمر در میان دانشآموزان حاضر در این مطالعه گزارش بیش از
سایر مناطق بدن است .طبق این نتایج  14درصد از دانشآموزان
درد در ناحیة گردن 15 ،درصد درد در ناحیة پشت و  12درصد
درد در ناحیة کمر را گزارش کردند .از نظر شیوع درد در این
نواحی ،این نتایج با مطالعة  Azuanو همکاران و نیز Gunzburg
و همکاران همخوانی دارد [ Perquin .]18، 35در مطالعهای بیان
کرد که شیوع درد مزمن درکودکان و نوجوانان بسیار شایع است
و در میان دختران ،سنین  12سال شیوع بیشتری دارد .وی
بیشترین درد را در سنین  12تا  14سال در اندام تحتانی و سردرد
عنوان کرد که با نتایج این پژوهش از نظر شیوع درد در نقاط بدن
همخوانی ندارد [ .]36البته این پژوهش فقط در دانشآموزان پسر
انجام شد و بنابراین ،ممکن است الگوی دردهای عضالنی-اسکلتی
در پسران و دختران متفاوت باشد.
در مطالعة  Murphyو همکاران روی دانشآموزان  11تا 14
سال ارتباط معناداری بین وضعیت پاسچر و کمر درد گزارش
شد [ .]37همچنین در مطالعة  syazwanبیشترین شکایت درد
در میان دانشآموزان نواحی گردن ،پشت و کمر گزارش شده
است [ ]38که به لحاظ شیوع درد در این سه ناحیه ،نتایج
پژوهش با آن همسو است.
با توجه به اینکه این پژوهش فقط در دانشآموزان پسر انجام
شد ،احتمال دارد که یافتهها بر جمعیت دانشآموزان دختر یا
حتی سنین متفاوت قابل تعمیم نباشد .همچنین تفاوتهای
اجتماعی ،اقلیمی و غیره میتواند در نتایج اثرگذار باشد .این
مطالعه یک مطالعة مقطعی است و نمیتواند رابطة علی و معلولی
بین متغیرها را کشف کند .بنابراین ،به نظر میرسد که برای
درک بهتر این موضوع بهتر است مطالعات طولی انجام شود .با
توجه به اینکه تغییر پاسچر یک فرایند زمانبر است ،نمیتوان
عدم مشاهدة رابطة بین ارگونومی میز و صندلی با پاسچر
دانشآموزان را به معنی نبود رابطه بین این متغیرها تفسیر کرد.
نتیجه گیری

وضعیت ارگونومی میز و نیمکت مدارس ابتدایی شهر کرج
در مقطع ششم ابتدایی در حد قابل قبول نبود .بنابراین ،پیشنهاد
میشود برای جلوگیری عواقب احتمالی آن ،استانداردسازی آنها
در دستور کار قرار گیرد .از طرفی به نظر میرسد قرارگرفتن
طوالنیمدت در وضعیتهای نادرست که علت آن ممکن است
ارگونومی نامناسب میز و نیمکت مدارس باشد ،ممکن است در
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تعارض منافع

.بین نویسندگان هیچگونه تعارضی در منافع وجود ندارد

بلندمدت عوارض و اختالالت متعددی را برای دانشآموزان به
.همراه داشته باشد
تقدیر و تشکر

منابع مالی

.منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تامین شده است
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