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Background: The tool designing plays an important role in the development of 

work-related problems in the forearm area. By improving the ergonomic features of 

the device, the health of users and their satisfaction may be positively affected. The 

purpose of this research was to assess the local discomfort caused by the use of 

common pencils used by elementary students and their comparison with the 

ergonomic pencil. 

Methods: In this study, 50 female students who were all right-handed 

participated in the study of localized discomfort when using their usual pencils and 

designed ergonomic pencils. With each type of writing tools, they wrote a paragraph 

containing five lines of Persian script. Finally, their opinions were collected using 

LPD questionnaire (Local Situational Discomfort) and analyzed using SPSS23 using 

Mann-Whitney and independent t-tests. 

Results: The results from the LPD scale showed that this scale could be very 

useful for assessing the local conditions discomfort among school students. Also, the 

results of the comparison of the mean of data from the LPD questionnaire showed 

that there was a significant difference between the common pencils and the designed 

pencil for the local condition discomfort. 

Conclusion: It was found that common pencils cause pain, pressure, 

inflammation and numbness in the hands and forearm and shoulder and the use of 

designed ergonomic pencil will reduce the pressure and pain on the hands and 

shoulders. 
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 پژوهشیمقالۀ  

 ارزیابی ناراحتی موضعی در مدادهای رایج و مداد ارگونومیک طراحی شده با مقیاس 

 موضعی در دانش آموزان مقطع ابتدایی ناراحتی وضعیتی

 

 *7نوری نسرین، 0، مجید معتمدزاده2بابامیریمحمد ، 0رشید حیدری مقدم
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 خالصه  اطالعات مقاله
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ا . بدارددست و ساعد  ناحیه در توسعه مشکالت مرتبط با کار در یابزار نقش مهم یطراح :هدفینه و زم

بت مث ریها ممکن است تحت تأثآن تیسالمت کاربران و رضا ،یابزاردست کیارگونوم یهایژگیبهبود و

هدف از اجرای این پژوهش ارزیابی ناراحتی موضعی ناشی از استفاده از مدادهای رایج مورد  .ردیقرار گ

 استفاده توسط دانش آموزان مقطع ابتدایی و مقایسه آن با مداد ارگونومیک طراحی شده است. 

دختر که همگی راست دست بودند جهت انجام بررسی احساس  آموزدانش 19در این مطالعه،  :کارروش

ناراحتی موضعی هنگام استفاده از مدادهای رایج مورد استفاده خود و مداد ارگونومیک طراحی شده شرکت 

 .از کتاب فارسی نوشتند خطپنجمورد بررسی در مطالعه یک پاراگراف شامل  افزارنوشتکردند. با هر نوع 

و با استفاده از  یآورجمع)ناراحتی وضعیتی موضعی(  LPDدر انتها نظرات آنها با استفاده از پرسشنامه 

 آنالیز گردید. 23نسخه  SPSSآماری  افزارنرممستقل و توسط  tویتنی و -منآماری  یهاآزمون

نشان داد که این مقیاس به منظور ارزیابی ناراحتی وضعیتی  LPDنتایج به دست آمده از مقیاس  ها:یافته

 یهاادهدبسیار مفید باشد. همچنین نتایج مقایسه میانگین  تواندیمموضعی در بین دانش آموزان مدارس 

داری از نظر ایج و مداد طراحی شده تفاوت معنینشان داد که بین مدادهای ر LPDحاصل از پرسشنامه 

 تی موضعی وجود دارد.ایجاد ناراحتی وضعی

در این مطالعه مشخص شد که استفاده از مدادهای رایج باعث ایجاد درد، فشار، ناراحتی  :یریگجهینت

. و استفاده از مداد ارگونومیک طراحی شده فشار و درد وارده بر شودیمموضعی در دست، ساعد و شانه 

 .دهدیمدست و شانه را کاهش 

 مداد ارگونومیک، طراحی، دانش آموزان، ناراحتی موضعی، افزارنوشت :هادواژهیکل

 :مسئول ۀسندینو

 نسرین نوری

کارشناس ارشد، گروه ارگونومی، دانشگاه 

  علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

 یک:الکترون پست
nasrin.nouri1369@yahoo.com 

 

 

این مقاله، کد زیر را  برای دانلود
 با موبایل خود اسکن کنید. 

 

 

 

 

 مقدمه

 و تجهیزات وسایل، با خود روزمره زندگی در هاانسان

 میان تناسب و تطابق عدم .شوندیم مواجه گوناگونی یهاطیمح

 و روحی یهایژگیو ،ی فردیهایتوانمند، خارجی محیط

 گوناگون یهاجنبه در فراوانی خسارات بروز موجبجسمی، 

 یاژهیو اهمیت مقوله این در آنچه اما. ]1[خواهد شد  زندگی

 هاتیاولو و عالئق بدنی، یهااندازه و در ابعاد افراد تفاوت دارد،

 در بایستی که است، ذهنی و ی جسمیهاتیمحدود نیز و

 مورد کار یهاطیمح و وسایل، تجهیزات زندگی، محیط طراحی

 که است انسان موارد،  در بیشتر که ییآنجا از .گیرد قرار توجه

 و طراحان نیبنابرا ،کندیماستفاده  ابزارها و وسایل این از

 و کارایی ایمنی، ز راحتی،اطمینان ا برای باید مهندسین

 یهاتیمحدود و هاییتوانا تجهیزات این از استفاده سالمت

 نظر ساخت وسایل در و طراحی در را انسان فیزیک و بدنی

 کارآمد، رهیافتی عنوانبه ارگونومی راستا، این . در]2 [بگیرند

 که است ابزاری ارگونومی حقیقت در .شتابدیمانسان  یاری به

 وسایل نیز و کار زندگی، محیط است انسان قادر آن، کمک به

 یهایژگیو و هایتوانمند با را مطابق استفاده مورد تجهیزات و

. یکی از نتایجی که از طراحی ارگونومی ]3 [نماید طراحی خود

راحتی یا کاهش ناراحتی است. در واقع رابطه  دیآیمبه دست 

راحتی  .]4 [بسیار قوی بین ارگونومی و راحتی وجود دارد

mailto:nasrin.nouri1369@yahoo.com
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ی . راحتکندیمنقشی مهم در استفاده از ابزارهای دستی ایفا 

ی آثاری نظیر گرفتگو ناراحتی در استفاده از ابزارهای دستی با 

 لذا. ]1 [شوندبررسی می و التهاب پوست، هاتاولعضالت، 

ی اسکلتی ـ هایناراحتنقش حیاتی ارگونومی در کاهش 

ی، بهبود کیفت زندگی کاری، ایمنی وربهرهعضالنی، افزایش 

شده و متخصصین ارگونومی  ترمشخصو کارایی کلی سازمان 

نیز با بهینه کردن تناسب بین انسان، ماشین و محیط، کارایی 

 .]1 [انددهیبخشرا بهبود  هاستمیس

 یابزاردست یابیروش ارز نیترعیشا یذهن یهایریگاندازه

ه تجرب یرو هاارزیابیت. اکثر اس یو ناراحت یدر رابطه با راحت

ند اعبارت یناراحت یابیارز یها. روشکنندیتمرکز م یناراحت

 ،نقشه از کف دست کیبا استفاده از  یشدت ناراحت یابیاز: ارز

  بدن و دست. یدر عملکرد کل تاللاخ دست و یناراحت ازیامت

، از احساسات یبیاست که ترک دهیچیمفهوم پ کی یراحت

 ن،یعالوه بر ا .شودیرا شامل م تیو وضع یوخوادراک، خلق

است که متأثر از عوامل مختلف و  یشخص یتجربه ذهن کی

ک شدن آن کم تردهیچیکه به پ است ستیزطیواکنش به مح

 نیتعامل ب ریممکن است تحت تأث ی، راحترونی. ازاکندیم

 ن،یباشد. عالوه بر ا طیمح کیکاربر، ابزاردست و کار در 

ممکن است  فهیوظ اتیکاربر، محصول و خصوص یهایژگیو

 .]7, 8 [در آن نقش داشته باشند

 .است حرکتی ظریف هایفعالیت زمره در عملی نوشتن

 حرکتی هایمهارت از استفاده نیازمند کودکان و آموزان دانش

 کالس زمان بیشتر در. هستند درس کالس محیط در خوب

 حال در  کودکان دیگر، آموزشی هایکالس یا مدرسه در

 که کنندمی تأکید تحقیقات از بسیاری .هستند مداد با نوشتن

 ایالگوه تشکیل در کودکان به کمک برای باید افزارنوشت

 وضوحبه هاآن اما. گردند طراحی خوبیبه نوشتن درست

 افزارنوشت شکل طراحی در عواملی چه که نکردند مشخص

 .دهد قرار تأثیر تحت را نهایی  گرفتن الگوی تواندمی

 نکودکا در نوشتن عمل هنگام که مشکالتی به توجه با

 درست الگوی بتواند که مدادی ساخت و طراحی لذا دارد وجود

رسد. می نظر به ضروری کند ایجاد را کودکان در نوشتن

 کیو ساخت مداد ارگونوم یمطالعه باهدف طراح نیا نیبنابرا

 شد. یدانش آموزان طراح یبرا

 

 

 کارروش

ارزیابی مدادهای رایج و نیز مداد  منظوربهدر این مطالعه 

طراحی شده، دانش آموزان دبستان ابتدایی دخترانه شهید 

از دو کالس چهارم  آموزدانش 12بهشتی همدان انتخاب شدند. 

به دلیل  هاآن نفر 12ن مطالعه شرکت کردند که و پنجم در ای

نفر  19سترسی از مطالعه کنار گذاشته شد و آنالیز روی عدم د

نفر از کالس چهارم  18نفر از کالس پنجم و  32 انجام شد.

ی مشابهی که در مطالعات دیگر طراحی هانمونه بر اساسبودند. 

های ارگونومیک با استفاده از شده است، مدادی با ویژگی

 CNCفرز  و با دستگاهطراحی  SOLID WORK 2017 افزارنرم

 . ساخته شد VME 808Dزیمنس 

 23متر و زاویه سر دو محوره مداد میلی 0/7قطر بدنه مداد 

  .]0[درجه در نظر گرفته شد 

 مورد یهاکالس از شده کسب اطالعات حاضر، تحقیق در

 خواهد باقی محقق نزد امانت صورت به و محرمانه کامالً بررسی

 هیدش دبستان اطالع با هابررسی از حاصل نتایج همچنین. ماند

 .یافت خواهد انتشار همدان بهشتی

 از بود، شدهگرفته نظر در کودکان نوشتن برای که متنی

چهارم  کودکان تحصیلی توان سطح با و گرفته الهام کتاب فارسی

سطر بر روی تخته  در پنج و پنجم ابتدایی منطبق بود. این متن

با  تا شد دانش آموزان خواسته وایت برد کالس نوشته شد. از

بنویسند. برای بررسی  متن روی مدادهای همیشگی خود از

ی مورد استفاده و نیز مداد طراحی شده مدادهاناراحتی موضعی 

( استفاده کردیم. LPDاز پرسشنامه ناراحتی وضعیتی موضعی )

افزارهای موجود و به بررسی شرایط استفاده از نوشت در ابتدا

ه توسط کودکان پرداخته شد که با مقیاس ارزیابی مورد استفاد

( انجام گرفت. این مقیاس LPDناراحتی وضعیتی موضعی )

. دهدمناطق مختلف دست و بازو گزارش میناراحتی را در  ،یکمّ

 9افراد ناراحتی خود را در مناطق مختلف با استفاده از مقیاس 

خیلی کم، ناراحتی  -1بدون مشکل، -9) دهندیمگزارش  1تا 

-1ناراحتی خیلی زیاد و  -4ناراحتی زیاد،  -3کمی ناراحتی، -2

 .ناراحت( تینهایب

نسخه  SPSSآماری  افزارنرمبا استفاده از  هادادهدر نهایت 

مرتبط با دو نوع  یهادادهقرار گرفتند.  لیوتحلهیتجزمورد  23

ویتنی -ه با آزمون منمداد رایج و مداد ارگونومیک طراحی شد

  قایسه شدند.م

وضعیتی ناراحتی موضعی توسط  اسیمقروایی و پایایی 

 .]19 [است آمدهدستبه 02/9آزمون آلفا کرونباخ 
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 توزیع نمونه آماری مورد مطالعه بر حسب سن افراد مورد مطالعه . 0جدول شماره

 تعداد انحراف معیار ماکزیمم سن مینیمم سن میانگین سن

96/01 19 11 481/9 19 

 

                                                  
 

 
 

 هایافته

 طراحی شدهمقایسه استفاده از مدادهای رایج و  یطورکلبه

داری بین این دو نوع مداد از نظر نشان داد که تفاوت معنی

LPD  وجود دارد و مداد طراحی شده ناراحتی وضعیتی

نرمال کند. ( کمتری برای کاربران ایجاد میLPDموضعی )

 -بودن متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون کولموگروف

ها فرض نرمال اسمیرنف مورد بررسی قرار گرفت.که برای داده

 (p-value <91/9بودن برقرار نبود.)

 

 ارگونومیک و مداد رایجنتایج توصیفی مداد  .2جدول شماره 

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 118/12 39/1 19 مداد ارگونومیک

 80/13 71/24 19 مداد رایج

 

 ویتنی برای متغیر مدادهای رایج و مداد ارگونومیک-جدول آزمون من .7جدول شماره 

 p-value آزمون z متغیر

 9993/9 072/1 مقایسه دو مداد

 

داری تعیین معنی منظوربهجهت آزمون این فرضیه و 

ویتنی استفاده -تفاوت میانگین بین دو مداد، از آزمون من

. در ابتدای آزمون طی یک جدول کلی اطالعات شد

برای هریک از مدادها  شدهفیتوصاز محاسبات  آمدهدستبه

 (2بررسی شد.)جدول شماره 

ویتنی مربوط به متغیر مقایسه دو -جدول آزمون من

داری آزمون چون مقدار سطح معنی دهد کهنشان میرا مداد 

است تفاوت آماری ( p-value <91/9)  91/9کمتر از 

داری میان دو مداد از لحاظ ایجاد ناراحتی وضعیتی معنی

 ها برای مدادموضعی وجود دارد. که با توجه به مقدار میانگین

گونومیک کمتر است و در نتیجه مدادهای ارگونومیک بهتر ار

  (3است.)جدول شماره

 یریگجهینتو ث بح

در توسعه مشکالت  یابزار ممکن است نقش مهم یطراح

 یهایگژیمرتبط با کار در دست و ساعد داشته باشد. با بهبود و

ها نآ یشغل تیسالمت کاربران و رضا ،یابزاردست کیارگونوم

 صیمنظور تشخ. بهردیمثبت قرار گ ریممکن است تحت تأث

 یاریدست، بس یخوب و راحت برا یبا طراح کیابزار ارگونوم

 شتریاند. در بابزاردست پرداخته یابیاز مطالعات به ارز

( یکیزیبار ف یریگاندازه ی)برا ینیع یهایریگمطالعات، اندازه

 ای یراحت یریگاندازه یافراد )برا یذهن اتیتجرب ه همراهب

مقیاس ناراحتی این مطالعات  .]11[ انجام شده است( یناراحت

. افراد دندهیمرا در مناطق مختلف دست و بازو گزارش 

 1تا  9ناراحتی خود را در مناطق مختلف با استفاده از مقیاس 

-2ناراحتی خیلی کم، -1بدون مشکل، -9) انددادهگزارش 

-1ناراحتی خیلی زیاد و -4ی زیاد، ناراحت -3کمی ناراحتی، 

 ناراحت(. تینهایب

 زانیم نیو همچن یدر استفاده از ابزار دست یراحت

 یهاو عوامل آنها )گروه فگرهایآنها توسط توص ینیبشیپ

 یتدس یراحت یهستند. ابزارها ینیبشی( قابل پفگریتوص

 مداد ارگونومیک طراحی شده .0شکل شماره 

 

. طرح استفاده شده برای ارزیابی ناراحتی 7شکل شماره 

 (LPDوضعیتی موضعی )
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 را شوندیم یبدن که باعث ناراحت یتوانند اثرات بدویم

 فیوصت یکننده راحت ینیبشیپ نی، اما بهترکنند ینیبشیپ

 یدست که ابزار یهنگام ن،یاست. بنابرا یکیزیعملکرد و تعامل ف

را  یناراحت دیشود، نه تنها بایم یابیارز یبر اساس راحت

 یکیزیعملکرد و تعامل ف یهاجنبه دید، بلکه بانک یریگاندازه

 یابزارها یطراح ی. طراحان براهدمورد توجه قرار د زیرا ن

امل بر عملکرد و تع دیشوند، بایم یادیز یکه باعث راحت یدست

 کنند. یریجلوگ یتمرکز و از ناراحت یکیزیف

در تالش میزان بر  (Z)شبیه شکل حرف  مدادشکل 

 ازاتیامتگیری اندازهاستفاده و  تی، قابلدست گرفتن

ست. ا، قابل توجه است یمطابق با مطالعات قبلکه  ،یناراحت

 یتابزاردس یمنحصر به فرد در طراح نشیب کیها افتهی نیا

 فیبا استفاده از ابزار و وظا شتریب قی، اما تحقکندفراهم می

ا نگاه ، بمقاطع تحصیلی ریها در ساافتهیاعتبار  یمختلف برا

امری  افزارنوشتاستفاده از  یهاروشبه عوامل گسترده و 

مطالعه  نیا یهاافتهی، حالنیباا. رسدضروری به نظر می

 کهمهم است  نیا دیتائدر  یدیمرحله کل کی ۀدهندنشان

 نشان افزارنوشتدر استفاده از  یخاص یایمزا مورد نظرطرح 

 مدارس طیدر مح گسترده قیتحق یبرا یاهیدهد و پایم

 کند.یفراهم م

 آمدهدستبههای داده لیوتحلهیتجزتایج حاصل از ن

نشان داد که دانش آموزان در نواحی ساعد، شانه، بند اول 

تن گام نوشانگشت شست و اشاره بیشترین احساس درد را هن

کنند که در استفاده از مداد طراحی با مداد رایج احساس می

این مطالعه گزارش نشده است. تحلیل نتایج تفاوت 

 .کندمیگزارش داری بین مداد ارگونومیک و مداد رایج معنی

مشخص شد که استفاده از مدادهای  حاضر مطالعه در

 گشت شست ودر ان ژهیوبهرایج موجب بروز ناراحتی موضعی 

حاضر مطالعه  یجبر اساس نتا شود.اشاره، ساعد و شانه می

زمان مدت یکه براکودکانی  یبرا مداد ارگونومیکاستفاده از 

هش باعث کا به وظیفه نوشتن مشغول هستند، یطوالن

 .شودیم نواحی مذکوروارد بر های موضعی ناراحتی

باعث وقفه در جریان ساخت  روزبه یفنّاورعدم وجود 

 هدکنندیتول یهاشرکتاز  کدامچیهکه  یاگونهبهمداد شد 

قادر به ساخت مداد نبودند و از طرفی بودجه  افزارنوشت

اختصاص داده شده برای ساخت مداد بسیار محدود بود. 

ی ابانک اطالعات آنتروپومتری ایجاب کرد مداد بر مبن فقدان

های آنتروپومتری کودکان مطالعات پیشین و بر اساس داده

دی شود مداایران تولید گردد که پیشنهاد می کشوری غیر از

های آنتروپومتری کودکان این مرز و بوم اس ویژگیبر اس

 طراحی و ساخته شود. 

 تقدیر و تشکر

نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از مساعدت 

و همکاری مسئولین دبستان دخترانه شهید بهشتی و والدین 

 .دارندیمدر مطالعه اعالم  کنندهشرکتدانش آموزان 

 تعارض منافع

 .تعارضی در منافع وجود ندارد گونهچیهبین نویسندگان 

 

References 
1. Vink P. Comfort and design: principles and good 

practice. CRC press; 2004. https://doi.org/10.1201 

/9781420038132. 

2. Sharifi Z, Osqueizadeh R, Tabatabai Ghomshe SF. 

Ergonomic Redesign of Industrial Chair. J Ergon. 

2015;3(1):1–9. 

3. Cox T, Griffiths A. The nature and measurement 

of work-related stress: theory and practice. 2005. 

https://doi.org/10.1201/9781420055948.ch19. 

4. Bridger R. Introduction to ergonomics. Crc Press; 

2008. 

5. Matern U, Koneczny S. Safety, hazards and 

ergonomics in the operating room. Surg Endosc. 

2007 Nov;21(11):1965–9.  

6. Buckle P. Ergonomics and musculoskeletal 

disorders: overview. Occup Med (Lond). 2005 

May;55(3):164–7.  

7. Salvendy G, Karwowski W. Advances in 

occupational, social, and organizational 

ergonomics. CRC Press; 2010. https://doi.org/ 
10.1201/EBK 1439835074. 

8. Zhang L, Helander MG, Drury CG. Identifying 

factors of comfort and discomfort in sitting. Hum 

Factors. 1996;38(3):377–89.  

9. Cheng HY, Lien YJ, Yu YC, Ju YY, Pei YC, Cheng 

CH, et al. The effect of lower body stabilization and 

different writing tools on writing biomechanics in 

children with cerebral palsy. Res Dev Disabil. 2013; 

34(4):1152-9. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2012. 

12.019.  

10. Mououdi M. Comfort Evaluation of Penagain 

Ergonomic Pen with Traditional Pen (non-

ergonomic). sjimu. 2012; 20 (3) :46-54 

11. Hasani S A, Mobaraki H, Moghadami Fard Z. The 

importance of ergonomics in increasing productivity 

and improving the performance of the staff of the 

Ministry of Health, Therapy and Medical Education. 

tkj. 2013; 4 (4) :92-101 

https://doi.org/10.1201%20/9781420038132
https://doi.org/10.1201%20/9781420038132
https://doi.org/10.1201/9781420055948.ch19
https://doi.org/%2010.1201/EBK%201439835074
https://doi.org/%2010.1201/EBK%201439835074
https://doi.org/10.1016/j.ridd.2012.%2012.019.
https://doi.org/10.1016/j.ridd.2012.%2012.019.



