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 پژوهشیمقالۀ  
 

 ی متناسب با ابعاد بدنی هنرجویان پسر کشنقشهطراحی و ساخت ارگونومیک مبلمان آموزشی 

 ی مشهد(هاهنرستان)مطالعۀ موردی: 
 

 4زهرا محمدمرادی ،3 محمدرضا آقایی ،2مجید معتمدزاده ،1* محمد غفرانی
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 تهران، ایران رجایی، شهید دبیر تربیت دانشگاه عمران، مهندسی دانشکدة چوب، صنایع گروه ارشد، کارشناسی دانشجوی .3

 تهران، ایران رجایی، شهید دبیر تربیت دانشگاه عمران، مهندسی دانشکدة چوب، صنایع کارشناس ارشد، گروه .4

 

 خالصه  اطالعات مقاله

 22/03/1398 :افتیدر
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و  یو سالمت جسم ییایروزانه در پو یهاتیفعال یاستقرار و عملکرد افراد در ط یچگونگ :هدفینه و زم

سروکار دارد، الزم است  یمتفاوت لیدارد.از آنجا که انسان، روزانه با وسا یافراد جامعه، نقش اساس یروان

 یو صندل زیو ساخت م یمطالعه، طراح نیا یداشته باشد. هدف اصل یبدن و یهایژگیتطابق الزم را با و

 است. انیهنرجو یمنطبق با ابعاد بدن ،یکشنقشه کیارگونوم
 

ایم. هپرداختی رسم صندلی آموزشی، یعنی میز و هالمانبمدر این تحقیق به یکی از پرکاربردترین  :کارروش

مندی از این مبلمان، برای بازنگری و طراحی ارگونومیک مطابق با ابعاد آنتروپومتری، پس از بررسی میزان رضایت

 SPSSافزار ها با نرمی شدند. دادهگیرزهاندای، احرفهودانشجوی یک آموزشکدة فنی 40هنرجو و  160ابعاد بدنی 

 تحلیل آماری شدند.

های صندلی و میزهای رسم راضی درصد از هنرجویان، از ویژگی 70مطابق با نتایج، حدود  ها:یافته

ها وجود های مختلف تحصیلی در هنرستانداری بین پایهیمعنقد و طول ران، اختالف  جزبه نیستند و

استثناء ارتفاع که بهشد سنجی، میز و صندلی رسمی طراحی های تنیت با کمک ویژگیدرنها وندارد 

 ها، تطابق صد درصدی با ابعاد بدن هنرجویان داشت.گاه، در سایر شاخصنشستن
 

در این پژوهش مشاهده شد که نارضایتی فراوانی در بین هنرجویان به دلیل عدم تطابق  :نتیجه گیری

عضالنی و روانی و عدم کیفیت ا ابعاد بدنی آنان وجود دارد که سبب لطمات جسمیاین مبلمان آموزشی ب

مندی، پایداری و مطالعه، جهت طراحی ارگونومیک، مواردی درجهت رضایت پایان در .آموزشی شده است

 .های آموزشی ارائه شدهای تولید و همچنین دالیل نارضایتی هنرجویان از میز و صندلیینههزکاهش 
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 مقدمه

ای است که باید برای نگهداری آناتومی بدن انسان به گونه

های گوناگون، نظیر ایستادن، نشستن، تندرستی وی در حالت

درازکشیدن و... وضعیت خاصی را داشته باشد. الگوهای غلط 

یراستاندارد در این خصوص باعث غرفتاری و ابزار و وسایل 

شود ن میتأثیرات منفی )به لحاظ جسمی و روحی( روی انسا

های فراوانی را به جامعه شک از دیدگاه اقتصادی، هزینهکه بی

ی آن خواهد شد. تقریباً افتادگعقبتحمیل خواهد کرد و سبب 

همة افراد جامعه به فراخور نیازشان به میزان مشخصی از مبلمان 

 گذاری نوعتأثیرکنند، بنابراین اهمیت آموزشی استفاده می

. با توجه به [1]نیست  انکارقابلانسان مبلمان بر جسم و روان 

، اکثر هنرجویان هنگام استفاده از این شدهانجاممشاهدات 

مبلمان آموزشی وضعیت مناسبی ندارند. ایستادن در حین 

جلو در  طرفبهشدن ترسیم، وضعیت بدنی استاتیک و خم

آموزان دانش شودمیطوالنی در حالت نشسته، سبب  زمانمدت

 یژه بر رویوبهها و دنی زیادی را روی عضالت، رباطاغلب فشار ب

و همکاران  Iilbeigi. [2]کنند ها تحمل های بین مهرهدیسک

آموزان پسر در کالس و طی بررسی وضعیت نشستن دانش

دردهای اسکلتی اذعان داشتند شیوع درد کمر و گردن در بین 
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سبتاً درصد است که در حد ن 33/38و  40آموزان به ترتیب دانش

در بررسی   KHodavesiو  Sazvar. همچنین[3]باالیی قرار دارد 

آموزان پسر، اظهار های ستون فقرات دانشمیزان ناهنجاری

آموزان پسر دچار ناهنجاری درصد از دانش 8/93کردند که 

شک، توجه به . بنابراین بی[4]ستون فقرات هستند 

وجودآورندة های ستون فقرات و شناسایی عوامل بهناهنجاری

آنها و ارائة راهکارهای اصالحی حرکتی، عالوه بر تأمین 

های احتمالی، اصالح وضعیت بدنی را تندرستی و کاهش آسیب

پژوهشی به بررسی اثر میز و  در Yusefi .داشتدر پی خواهد 

ه آموزان پرداختاسکلتی و ستون فقرات دانش ها بر اندامیمکتن

پسر مقطع ابتدایی را در سطح شهر  373است و بدین منظور، 

کرمانشاه برگزیده و معاینه شدند. وی در پایان به این نتیجه 

یمکت با ابعاد بدن نرسید که میان عدم تناسب بین میز و 

دام آموزان و داشتن حداقل ناهنجاری در ستون فقرات و اندانش

و  Varmazyar. [5]داری وجود دارد یمعناسکلتی آنان ارتباط 

 آموزدانش 240پارامتر ابعاد بدنی  18همکاران در پژوهشی، 

دختر دبیرستانی در شش دبیرستان استان قزوین را جهت 

ی کردند و به این نتیجه بررس BS5873مقایسه با استاندارد 

 جزبه، ورداستفادهمی هاو صندلیرسیدند که تمام ابعاد میز 

ارتفاع میز، با ابعاد میز و صندلی استاندارد، اختالف دارند؛ 

، ی، شرایط بدنی  مناسبو صندلین با طراحی مناسب میز بنابرا

. [2]رود آموزان باال مییجه میزان تندرستی دانشدرنتراحتی و 

Agharafiei  به بررسی میزان تناسب مبلمان مدارس با

آموزان دورة ابتدایی، پرداخت و متری دانشهای آنتروپومشخصه

ر شده دگیرییک از ابعداد اندازهنتایج حاکی از آن بود که هیچ

ها در محدودة مجاز متغیرهای انتروپومتریک قرار میز و نیکمت

تواند چرخة سالمت و بهداشت جامعه را به ندارد و در آینده می

نفر  400شی روی و همکاران در پژوه Mirzaei. [6]خطر اندازد 

ان شهرستان زاهدان، با عنوان بررسی عوامل آموزاز دانش

ر آموزان پسارگونومیکی مرتبط با پوستچرهای گوناگون دانش

های ابتدایی شهر زاهدان، به این نتیجه رسیدند که مدرسه

رعایت اصول ارگونومی و آموزش آن، در حفظ سالمت این قشر 

پژوهشی  درو همکاران  Habibi. [7]د مفید باشد توانمیعظیم 

آموزان مقطع با عنوان بررسی تناسب آنتروپومتریک دانش

های موجود، به این نتیجه یمکتنابتدایی شهر اصفهان با میز و 

ی آنتروپومتررسیدند که عدم وجود تناسب میان ابعاد 

های های موجود، یکی از عاملیمکتنبا ابعاد میز و  انآموزدانش

نی عضال-های اسکلتییناراحتپیدایش و افزایش خطرآفرین در 

و درد در عضلة گردن(، کاهش تمرکز و افزایش  کمردرد)مانند 

و  Habibi. [8] استآموزان قراری در نوجوانان و دانشیب

ی سنجتنهای یژگیوپژوهشی با عنوان بررسی  درهمکاران 

آموزان دبستانی اصفهان در راستای طراحی اندازة میز و دانش

دختر و پسر ناحیه سه  آموزدانش 300نیمکت کالس، به بررسی 

شهرستان اصفهان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که با 

آموزان مجبور یی که در میزهای فعلی وجود دارد، دانشهااندازه

تادن که این ایس بایستند؛روی نیمکت خود ننشینند و  شوندمی

ی طوالنی موجب واریس سیاهرگی در هاساعتبدون حرکت در 

نامه یانپا Dehghanisanij. [9] شودمیپا و ساق پای آنان 

کارشناسی ارشد خود را با عنوان طراحی و ساخت میز و صندلی 

ای هآموزان پسر مدرسهارگونومیک منطبق با ابعاد بدنی دانش

پسر  آموزدانش 500، انجام داد و پس از بررسی ابتدایی شهر یزد

سال و مقایسه ابعاد آنتروپومتریک  11تا  6در محدوده سنی 

 ةمورداستفادهای یمکتنآنان با مشخصات ارگونومیک میز و 

 ی آزادی زانو در زیر میز واستثنابه، به این نتیجه رسید که آنها

شده در مبلمان یگیراندازهیک از پارامترهای یچهپهنای باسن، 

 Dianat. [10]آموزان تناسب ندارد آموزشی با ابعاد بدنی دانش

ی با عنوان مبلمان کالس درس و امقالهو همکاران در 

ی سنجتنکه حاصل  آموزان ایران،ی دانشسنجتنهای یژگیو

پسر( با  480دختر،  498)دبیرستانی ایرانی  آموزدانش 978

ها مقایسة آن با ابعاد مبلمان مدرسه سنین پانزده تا هجده ساله و

بود به این نتیجه رسیدند که عدم تطابق بسیاری میان ابعاد بدن 

. همچنین [11]آموزان و مبلمان کالس درس وجود دارد دانش

Parvez شده در مدرسة ابتدایی های انجامو همکاران طی بررسی

. از آنجا که تناسب [12]بنگالدش به نتایج مشابهی دست یافتند 

آموزان های ارگونومی دانشبین ابعاد مبلمان مدرسه و ویژگی

، [13]آموزان است عامل مهم و مؤثر بر پیشرفت عملکرد دانش

تا با بررسی میزان رضایتمندی  است آن بر مطالعه این

طراحی و ساخت ارگونومیک میز و صندلی  به هنرجویان،

ردازد. بپ هاهنرستانهنرجویان ی منطبق با ابعاد بدنی کشنقشه

های ستون فقرات و شناسایی عوامل شک توجه به ناهنجاریبی

آورندة آنها و ارائة راهکارهای اصالحی حرکتی، عالوه بر وجودبه

های احتمالی، وضعیت درست تأمین تندرستی و کاهش آسیب

 .[3] داشتبدنی را در پی خواهد 
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 کارروش

لیلی تحی بود که به صورت توصیفیاین پژوهش از نوع مقطع

 و یزهامبررسی وضعیت در مشهد انجام گرفت. به منظور 

پس از مشاهدة وضعیت ها، ی رسم موجود در هنرستانهاصندلی

، های مورد مطالعهکشی هنرستانو مشکالت میز و صندلی نقشه

گویه در پنج طیف  40ی به روش لیکرت شامل انامهپرسش

(، نسبتا خوب ) امتیاز 4(، خوب )امتیاز 5 بسیار خوب )امتیاز

( تهیه و میان جمعیت 1( و خیلی بد )امتیاز 2(، بد )امتیاز 3

یری تصادفی گنمونهکه به روش  آموزدانش 600آماری به تعداد 

 پرورش و آموزشهای ی از همة ناحیهاچندمرحله یاخوشه

ی نجستنبودند پخش شد. برای  شدهشهرستان مشهد برگزیده 

 15پسر در ردة سنی  آموزدانش 160پژوهشی شامل  از نمونة

های شهرستان سال از میان چهار هنرستان از هنرستان 18الی 

نفر از دانشجویان سال اول یک آموزشکدة  40و تعداد  مشهد

برگزیده  و دومهای اول ی در ترماحرفهووابسته به دانشگاه فنی

یی که در راستای طراحی میزو هاشدند. جهت شناسایی عامل

های رسم هنرستان مهم هستند از روش تحلیل عاملی صندلی

 هایی که به عنوان مؤثرتریناستفاده شد که بر این اساس شاخص

عامل شناسایی شد شامل وزن، قد، ضخامت ران، طول کفل زانو، 

فضای رکبی، ارتفاع زانو، ارتفاع رکبی، ارتفاع آرنج تا -طول کفل

اه، طول ران، ارتفاع شانه و پهنای کفل به دست آمد. نشیمنگ

 SPSS (SPSSافزار نرم 18 نسخةها با کمک برای تحلیل داده

Inc., Chicago, Ill., USA) شده مورد آوریهای جمعابتدا داده

تجزیه و تحلیل توصیفی قرار گرفتند. بر این اساس، در بخش 

اول بررسی شدند نامة های ناشی از پرسشنخست، تحلیل داده

و میزان رضایتمندی هنرجویان از میزهای رسم موجود در 

های حاصل از ها مشخص شد. در بخش دوم، دادههنرستان

سنجی هنرجویان از طریق جدول فراوانی، میانگین، و تن

استاندارد، میانه، مد، واریانس، برد، محاسبه شد. در بخش انحراف

ستوگرام( و تعیین چولگی و نگار )هیسوم به رسم نمودار بافت

شده، اختصاص یافت. همچنین برجستگی نمودارهای رسم

اُم نیز محاسبه شد که در طراحی میز و 95اُم تا 5های صدک

گیری صندلی رسم استفاده شدند. در این پژوهش از اندازه

های خطی در روش آنتروپومتری استاتیک استفاده شد. فاصله

ان از روی سطح بدن در حالت سکون، در این روش، ابعاد بدن انس

های مستقیم شوند. این ابعاد چنانچه با اندازهگیری میاندازه

ترین فاصله میان دو نقطه از بدن گیری کوتاهباشند، در اندازه

های آنتروپومتری، نُه بُعد بررسی مشخصه یبرا. [15] بود خواهد

فاع شسته، ارتآنتروپومتری شامل وزن، قد، ارتفاغ شانه در حالت ن

 -رکبی، پهنای کفل، ارتفاع آرنج در حالت نشسته، طول کفل

برای طراحی گیری شد.  رکبی و ضخامت ران برای هر نفر اندازه

 و ساخت ارگونومیک میز و صندلی رسم مطابق با ابعاد بدن،

ی هنرجویان در دو وضعیت نشسته و ایستاده انجام شد. سنجتن

شکل ) شدتنظیم استفاده قابل یک صندلی از در حالت نشسته

نامه در آغاز، یک نمونة اولیه به (. برای بررسی پایایی پرسش1

از این  آمدهدستبهی هادادهگرفته شد که بر پایة  30حجم 

 شد.  محاسبه کرونباخیری آلفای گنمونه

چگونگی تعیین ابعاد میز و صندلی رسم بر پایة آنتروپومتری 

 BS5873سال براساس مدل  18الی  15آموزان ردة سنی دانش

(. برای 1طبق جدول شماره یک نشان داده شده است )جدول 

های زیر در بدن یژگیورسیدن به ابعاد نهایی میز و صندلی، 

  .ی شدگیراندازهاستاتیک،  صورتبهآموزان دانش

 (Weightوزن )  -1

  (Statureقد ) -2

 Sitting Shoulderارتفاع شانه در حالت نشسته ) -3

Height) 

 (Popliteal Heightارتفاع رکبی ) -4

 (Hip Breadthپهنای کفل ) -5

 (Elbow Seat Heightارتفاع آرنج در حالت نشسته ) -6

 (Buttock Knee Lengthرکبی ) –طول کفل  -7

 ( LengthButtock Knee) کفل  –طول زانو  -8

 (.Thigh Clearanceضخامت ران ) -9

 

 هایافته

 سنجینامه و تنی پرسشهادادهوتحلیل یهتجز

ی رسم موجود در هاصندلیبرای بررسی وضعیت میز و 

ی مشهد، پس از مراجعه به واحدهای آموزشی هدف، هاهنرستان

شاهد گوناگونی بسیار زیاد در فرم و ابعاد این مبلمان آموزشی 

ای، یقهسلبودیم که علت اصلی آن، ناآگاهی، برخورد 

ی اندادن کافی و عدم توانایی مالی مرکزها بود. به گونهاهمیت

زمین و در ی رو، رسمتختهی آموزشی، از واحدهاکه در برخی از 

میز رسم، استفاده  عنوانبهیزهای بزرگ تحریر مواحدی دیگر از 

های هنامشده برای پایایی پرسش. آلفای کرونباخ محاسبهشدمی

به دست آمد که بیانگر پایایی مطلوب  9140/0موجود، 

دهد سؤاالت از همبستگی درونی و نیز نشان می نامه استپرسش

 اند. خوبی برخودار بوده
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ایج حاصل از بررسی وضعیت میز و صندلی نقشهزکشی نت

های ها نشان داد وضعیت کلی میز و صندلیدر هنرستان

بد و  98/31درصد بسیار بد،  54/43ها کشی در هنرستاننقشه

آمده از دست(. نتایج به1 نموداربسیار خوب بوده است ) 29/3

ر دمیزان رضایتمندی هنرجویان از وضعیت میز و صندلی رسم 

نشان داده شده است. همچنین  2 و 1 شکل مطابقها، هنرستان

 گیریشده( اندازه های شناساییپارامترهای آنتروپومتریک )عامل

شدة هنرجویان که در طراحی ارگونومیک میز و صندلی 

های آماری مانند میانگین، کشی استفاده شد از نظر شاخصنقشه

درج شده  2استاندارد، میانه، مد، واریانس، برد در جدول انحراف

ی هنرجویان نشان داد سنجتنی ناشی از هادادهاست. بررسی 

داری یمعنموارد، اختالف  در پارامتر قد و طول ران، در سایر جزبه

  های گوناگون تحصیلی وجود ندارد.یهپامیان 

 

 

         
 آموز در حالت نشسته روی صندلی آنتروپومتریوضعیت دانش .1شکل 

 

 

 BS5873چگونگی تعیین ابعاد میز و صندلی رسم بر پایۀ آنتروپومتری براساس مدل . 1جدول 

 روش تعیین ابعاد اصلی مبلمان 

 

 

 

1 

ن
ست

ش
ح ن

سط
اه

گ
 

5h متر برای ضخامت پاشنه کفشیلیم+  25 (5ارتفاع رکبی )صدک  گاهارتفاع سطح نشستن 

4t  (5رکبی )صدک  طول کفل گاهسطح نشستن مؤثرعمق 

3b (95پهنای باسن )صدک  گاهحداقل پهنای سطح نشستن 

5b مترمیلی - 70های میز: فاصلة بین پایه گاهحداکثر پهنای سطح نشستن 

δ درجه -4 گاهحداکثر زاویه سطح نشستن 

 

 

2 

تک
یه

ی
دل

صن
اه 

گ
 

4b (95صدک )پهنای باسن  حداقل پهنای پشتی صندلی 

6h  متریلیم 170-160 ندلیگاه صتا سطح نشستنفاصله بین لبه پایین پشتی 

7h متریلیم 360-330 اه صندلیگفاصله لبه باالیی پشتی صندلی تا سطح نشستن 

β درجه 95 – 100 گاه و پشتی صندلیزاویه بین سطح نشستن 

 

 

 

3 

 

ـز
ــ

یـ
م

 

1h ارتفاع سطح میز 
گاه + + ارتفاع سطح نشستن (95صدک آرنج )گاه یهتکارتفاع 

 ید + ضخامت صفحه روییکلصفحهضخامت محل قرارگیری 

2h گاه( + ارتفاع سطح نشستن95گاه آرنج )صدک یهتکارتفاع  کلیدمحل قرارگیری صفحه ارتفاع سطح میز در 

1T )مترمیلی 500 پهنا یا عمق سطح میز )حداقل 

1b  متریلیم 700 حداقل() یزمطول یا درازای سطح 

2b  مترمیلی 470 (حداقل)ها یهپاعرض بین 

α درجه 60 تا حدود 0یر از متغ صورتبه زاویه سطح میز 
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 هاهنرستان یکشنقشه زیم تیاز وضع یمندتیرضا زانیم. 2 شکل
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 هاهای رسمی موجود در هنرستانوضعیت کلی میز و صندلی. 3 شکل

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 هاکشی هنرستانمندی از وضعیت صندلی نقشهمیزان رضایت. 3 شکل
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 مشهد یهاهنرستان انیهنرجو شدۀیریگاندازه کیآنتروپومتر یپارامترها. 2جدول 

 پارامتر میانگین معیارانحراف حداقل حداکثر هابرد داده صدک پنجم صدک پنجاهم صدک نود و پنجم

 وزن 74/67 4/15 43 125 82 48 55/63 99

 قد 25/174 45/6 157 193 36 163 25/173 186

 ضخامت ران 20/14 90/1 10 22 12 12 14 18

 زانو -طول کفل  75/57 73/2 52 65 13 54 57 63

49 46 44 11 53 42 83/1 25/46 
فضای  –طول کفل 

 رکبی

 ارتفاع زانو 05/56 73/2 50 64 14 05/51 56 61

 ارتفاع رکبی 63/48 68/2 5/41 56 5/14 5/44 5/48 54

22 5/20 19 5 23 18 91/0 46/20 
ارتفاع آرنج تا 

 گاهنشستن

 طول ران 72/43 43/2 33 50 17 40 44 49

 ارتفاع شانه، نشسته 98/61 85/2 55 73 18 58 62 66

 پهنای کفل، نشسته 62/36 95/2 31 5/45 5/14 02/32 5/36 42

 
 اصلی میز و صندلی. ابعاد 3جدول 

 مترابعاد مبلمان به میلی اجزای مبلمان ردیف

ح  1
سط

ن
ست

ش
ن

اه
گ

 

 445+  25=  470 گاهنشستنارتفاع سطح 

 410 گاهنشستنعمق مؤثر سطح 

 420 گاهنشستنپهنای سطح 

 درجه 4 گاهنشستنحداکثر زاویة سطح 

یه 2
تک

ی
دل

صن
اه 

گ
 

 420 پهنای پشتی صندلی

 160 صندلی گاهنشستنفاصلة میان لبة پایین پشتی تا سطح 

 360 لیصند گاهنشستنفاصلة لبة باالیی پشتی صندلی تا سطح 

 درجه 100 و پشتی صندلی گاهنشستنزاویة بین سطح 

3 

 

ـز
ــ

یـ
م

 

 470+220+74+16=780 ارتفاع سطح میز

 470+220=690 کلیدارتفاع سطح میز در محل قرارگیری صفحه

 500 پهنا یا عمق سطح میز

 700 طول یا درازای سطح میز

 650 هاهعرض یا پهنای میان پای

 درجه 60تا  0صورت متغیر از به زاویة سطح میز
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 ی ابعاد میز رسم ب: پرسپکتیو انفجاری میز رسمهاهالف: پرسپکتیو و انداز. 4شکل 

 

 

های ناشی از آنتروپومتری پس از تحلیل آماری داده

های حاصله طبق ها و استفاده از صدکهنرجویان هنرستان

 3ابعاد اصلی میز و صندلی مطابق جدول  BS 5873استاندارد 

 به دست آمد که در طراحی ارگونومیک آن استفاده شد.

های نقشه ،2آمده در جدول دستبهبا در نظر گرفتن ابعاد 

اجرایی میز و صندلی رسم، شامل پرسپکتیو و پرسپکتیو 

 (،Solid Worksو سالیدورکز ) افزار اتوکدانفجاری به کمک نرم

 ( .2شکل ترسیم و مبادرت به ساخت آن شد )

استفاده شد که  2برای طراحی صندلی رسم نیز از جدول 

تیو، پرسپکتیو انفجاری در های اجرایی آن شامل پرسپکنقشه

 شود.، دیده می4 شکل

برای تعیین تناسب ابعاد مبلمان با معیارهای ارگونومی و 

شده توسط محققین یینتعی هارابطهاز  توانمیآنتروپومتری، 

 شدةیگیراندازهی هامشخصهدادن قراراستفاده کرد که پس از 

و ، تناسب اجزای میز هارابطههنرجویان و قراردادن آنان در 

آمد  به دست 4جدول ی با ابعاد بدنی هنرجویان، مطابق صندل

[14]. 
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 ب الف

 ی ابعاد صندلی رسم ب: پرسپکتیو انفجاری صندلی رسمهاه. الف: پرسپکتیو و انداز5شکل 

 

 با ابعاد بدنی هنرجویانشده یطراحی رسم و صندل. تناسب ابعاد میز 4جدول 

 گاهنشستنعرض  گاهنشستنعمق  هگانشستنارتفاع  یزم یرزضخامت ران و ارتفاع  ارتفاع میز مشخصات مبلمان آموزشی

 100 100 57/99 100 100 درصد تناسب
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 بحث

 70تایج حاصل از این پژوهش نشان داد تقریباً بیش از ن

ا هدرصد هنرجویان از وضعیت میز و صندلی موجود در هنرستان

ی کشرضایت کافی ندارند و استفاده از میز و صندلی و نقشه

عضالنی در هنرجویان -موجود، سبب ایجاد اختالالت اسکلتی

ضعیت ینة وزم درشده است. که با نتایج تحقیقات رمضان 

. با توجه به اینکه [15] مبلمان آموزشی مدارس، هماهنگی دارد

، افتدیمهای مختلف سنی اتفاق های کالسیک در دورهآموزش

ا و ب (نیز در سنین مختلف )کودکی تا پیری یرندهگآموزش

ها برخوردار شرایط بدنی متفاوت ممکن است از این آموزش

های مهم آموزشی که بیشتر مردم با آن سروکار شود. از دوره

دارند؛ دوره آموزش ابتدایی و متوسطه است که در دوران کودکی 

بودن ابعاد مبلمان مدارس با افتد و نامناسبیمو نوجوانی اتفاق 

ها، یکی از عوامل مهم ن در این دورهآموزاهای بدن دانشاندازه

وه است و عال درد کمرها و تأثیرگذار بر تغییر شکل ستون مهره

ساز اختالالت روحی، روانی و همچنین ینهزمتواند بر آن می

 . [1]شود خلقی، بدرفتاری و افت تحصیلی در آنان موجب کج

ی، سنجتنی ناشی از هادادهبراساس نتایج حاصل از 

در پارامتر قد و طول ران، در سایر موارد،  جزبهن هنرجویا

های گوناگون تحصیلی وجود ندارد یهپاداری میان یمعناختالف 

ین سنین، این نتیجه در اکه با توجه به کندشدن رشد انسان 

ی سنجتنبینی بود؛ بنابراین در این پژوهش پس از یشپقابل 

تورهای ی آنان در فاکهاصدکهنرجویان و به دست آمدن 

مختلف ابعاد بدن، برای طراحی و ساخت ارگونومیک میز و 

ی هاصندلی رسم اقدام شد. همچنین در بررسی میزها و صندلی

ها، مشاهده شد که نارضایتی رسمِ مورداستفاده در هنرستان

فراوانی در بین هنرجویان به دلیل عدم تطابق این مبلمان 

-که سبب لطمات جسمیآموزشی با ابعاد بدنی آنان، وجود دارد 

عضالنی و روانی آنان شده است. مبلمان آموزشی یکی از 

ی است که در کشنقشهابزارهای اصلی آموزش درس رسم فنی و 

ی موجود در مقطع متوسطه برای احرفهی فنی و هارشتهاکثر 

شود؛ بنابراین، می استفادهگروه سنی پانزده تا هجده سال 

موزشی تأثیر فراوانی بر روی وضعیت نامناسب این مبلمان آ

گذارد که با نتایج به دست آمده از کیفیت آموزشی نیز می

تحقیقات سایر پژوهشگران نظیر یوسفی، و نیز حبیبی و 

. با طراحی ارگونومیک میز و [5، 8]همکاران مطابقت دارد 

سنجی هنرجویان صندلی رسم که ابعاد آن منتج از تن

گاه استثناء ارتفاع نشستند، بههای شهرستان مشهد بوهنرستان

درصد با ابعاد بدن هنرجویان مطابقت داشت در سایر  57/99که 

ها، تطابق صددرصدی با ابعاد بدن هنرجویان دارد؛ و شاخص

-تواند در سالمت جسمیرسد این مهم میچنین به نظر می

عضالنی و روانی هنرجویان تأثیر فراوانی داشته باشد و از تأثیر 

بلمان آموزشی بر کیفیت آموزشی جلوگیری کند که این منفی م

نتیجه با تحقیق پژوهشگرانی نظیر ورمرزیار و همکاران مطابقت 

   .[2]دارد 

همسو با این مطالعه، در مطالعات دیگری با استفاده از 

آموزان و دانشجویان های آنتروپومتری دانشسنجش مشخصه

اد و طراحی شده است. میز و صندلی ارگونومی و ابعاد آن پیشنه

به عنوان نمونه، موعودی و همکاران به ارزیابی آنتروپومتری ابعاد 

. در [16]تاپ دانشجویان پرداختند و طراحی میز ارگونومی لپ

ای دیگر موعودی و همکاران به ارزیابی آنتروپومتری، مطالعه

ابعاد طراحی میز و صندلی ارگونومی مدارس ابتدایی پرداختند. 

ن مطالعه مشخص شد تا قبل از سن بلوغ میزان افزایش در ای

ابعاد آنتروپومتری در دختران بیشتر از پسران است و با استفاده 

شدة میز و صندلی ارگونومی در گیریاز ابعاد آنتروپومتری اندازه

 [. 17]آموزان طراحی شد سه سایز برای دانش

های با مراجعه به هنرستان و دیدن وضعیت میز و صندلی

 ی که از هنرجویاننظرسنجها و براساس کشی در هنرستاننقشه

 توان اشاره کرد:به موارد زیر می و هنرآموزان انجام گرفت؛

ای برخوردکردن مدیران مراکز آموزشی، در تأمین یقهسل -1

 ؛ستاین مبلمان آموزشی که سبب تنوع فراوان آن شده ا

نبودن استانداردی مشخص در طراحی و ساخت میز و  -2

 صندلی رسم؛

استفاده از الگوهای سایر کشورها که مطابق با ویژگی بدن  -3

 آموزان کشور ما نیست؛دانش

 ای؛حرفه ی رسمهاصندلیاستفاده از میز و  -4

ی جابهاستفاده از میزهای تحریر، اداری، کامپیوتر و ...  -5

  میز رسم؛

 ی میز رسم؛جابه رسمهتختاستفاده از  -6

ی صندلی که فقط در یک مرکز جابهاستفاده از چهارپایه  -7

 پنج نوع چهارپایه وجود داشت؛ بربالغآموزشی 

یرقابل تنظیم و دارای ارتفاع و شیب غاستفاده از میزهای  -8

 صفحه ثابت؛
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صندلی رسم با  و یزمنبودن ابعاد با توجه به متناسب -9

از آنان با وضعیت ویژگی بدن هنرجویان، بسیاری 

مانند قوزکردن یا حالت ایستاده نسبت به  نامناسب

 ؛کنندمیی خود اقدام هانقشهترسیم 

با توجه به سبُکی بسیاری از میزهای رسم و امکان  -10

نظمی یبها، جایی آسان آنها، در بسیاری از کالسجابه

 شد؛استقرار میزها دیده می

ی گوناگون که برخی از هااندازهها و شکل بااستفاده از میزها  -11

 ازحد به فضاهای بزرگ نیازمندند؛یشبآنها به دلیل بزرگی 

نبودن جای مناسب برای گذاشتن ابزارها و وسایل همراه  -12

ها هنرجو نظیر کیف، کتاب و وسایل رسم که در بیشتر شکل

 شود.دیده می

 

 گیرینتیجه

توان گفت، با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می

 ت:ی به دالیل زیر اسو صندلگونه میز نارضایتی هنرجویان از این

 یزهای موجود؛مدشوار بودن تغییر وضعیت  -1

 ؛هاصندلیناپایداری و خرابی زودهنگام این نوع میز و  -2

ی قابل هاصندلیبزرگی و عدم تناسب ابعاد میزها و  -3

های صنعتی و معماری برای شرکت آنانم؛ زیرا بسیاری از تنظی

های آموزشی؛ زیرا نحوة یطمح؛ نه برای اندشدهساختهطراحی و 

است که در آغاز برای یک  شده گرفتهتنظیم آنان طوری در نظر 

 کاربر تنظیم و سپس استفاده شود.

گونه میزها وارداتی هستند یا داخل کشور، بسیاری از این -4

اند که برای وضعیت بدنی کشورِ ناً مهندسی معکوس شدهعی

است و با ابعاد بدن هنرجویان  شده ساختهطراحی و  صادرکننده

 در ایران  هماهنگ نیست.

در این پژوهش برای طراحی ارگونومیک میز و صندلی رسم، 

عالوه بر در نظر گرفتن ابعاد بدنی هنرجویان، کوشش شد تا 

های تولید ینههزمندی، پایداری و کاهش موارد زیر برای رضایت

 گرفته شود: مدنظر

ی مثلثی در میز برای افزایش مقاومت هاقاباستفاده از  -1

 ی وارده؛هاتنشحداکثری در برابر 

آزادی عمل در نشستن روی صندلی و ورود و خروج از  -2

 پشت میز؛

استفاده از اتصاالت دائمی و موقت برای انجام مونتاژ و  -3

 نتاژ آن؛دمو

ایجاد تسلط کافی برای هنرجو روی صفحة میز، بدون  -4

ه با تنظیم کشدن و قوزکردن با استفاده از صفحة رویی قابلخم

 ین حالت قابل تغییر وضعیت است؛ترراحت

یکی از مشکالت موجود در بعضی از فضاهای آموزشی،  -5

کمبود کالس و استفادة حداکثری از فضاهای آموزشی است؛ 

تواند های آموزشی میبراین، طراحی چندمنظورة مبلمانبنا

های آموزشی را حل کند که در طراحی مشکل این نوع محیط

این میز و صندلی عالوه بر در نظر گرفتن امکان ترسیم نقشه، 

زمان به عنوان میز تحریر معمولی و همچنین میز تواند هممی

 رایانه نیز استفاده شود؛  

ی خاص در استقرار و استفاده دهسازمان نیاز نداشتن به -6

 از این نوع میز و صندلی؛

گاه یهتکاستفاده از تسمة فنری عالوه بر شیب در  -7

د راحتی بیشتری را برای ستون فقرات توانمیصندلی، که 

 فراهم کند. آموزدانش

 

 تقدیر و تشکر

نویسندگان از تمامی عزیزانی که در این مطالعه، نویسندگان 

 کنند.ری کردند، تشکر و قدردانی میرا یا

 

 تعارض منافع

 .تعارضی در منافع وجود ندارد گونهچیهبین نویسندگان 

 

 منابع مالی

 منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تامین شده است. 
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