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مجله ارگونومی
 ندسی عوامل انسانی ایرانفصلنامه انجمن ارگونومی و مه

 3333پائیز ، 3، شماره 2دوره 

 در شهر یزد آموزان بدنی دانش های اندازهبا  آموزشیبررسی تناسب ابعاد مبلمان 

 3، ، احمد روشن بخش یزدی*2، حبیب نوری3محمد غفرانی

 6/31/3333:تاریخ پذیرش 6/2/3333: تاریخ دریافت

 چکیده

ببا   آموزشبی بررسی تناسبب ابعباد مبلمبان    این بررسی با هدف  آموزان بدنی دانشآموزشی و ابعاد  مبلمان ابعاد عدم تناسب بین بار زیانبا توجه به اثرات : مقدمه

.در شهر یزد انجام گرفته است آموزان بدنی دانش های اندازه

مونبه،  کبه بعبد از تعیبین تعبداد افبراد ن      ببود  آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرسبتان یبزد   دانششامل کلیه در این تحقیق جامعه مورد مطالعه  :ها روشمواد و 

 همچنین از میبان . شد گیری اندازه آنهانفر از  313ارتفاع زیر کتفی و  ضخامت ران، باسن یپهنا، آرنج گاه تکیهارتفاع ، یطول باسن رکب ی،ارتفاع رکبپارامترهای 

برای تجزیه و تحلیبل   ندفراوانی بیشتری بود و دو نوع میز و نیمکت که دارای درصد دار دستهدو نوع صندلی مبلمان های مورد استفاده در مدارس مورد مطالعه، 

 .انتخاب شد

درصد تناسب ایده آل  311آزادی ران با  قبول و در حد قابل 37/36عرض نشستنگاه با  ،3در مبلمان نوع نتایج حاصل از مقایسات آماری نشان داد که   :ها یافته

، حبد آزادی ران نیبز ببا صبد     باشد میتناسب در حد قابل قبولی  72/36عرض نشستنگاه با  و بودآموزان مناسب  عمق برای اکثریت دانش 2در مبلمان نوع . است

عرض نشستنگاه و حبد آزادی ران  ، 7در مبلمان نوع فاکتوری با ضریب تناسب باال وجود نداشته و  3در مبلمان نوع  .درصد تناسب خوبی را به خود اختصاص داد

 . بوددر حد مطلوب 

 .میزان تناسب ابعاد مبلمان ها با ابعاد آنتروپومتری دانش آموزان در حد مطلوب نیست یطورکل به :گیری نتیجه

 ، آنتروپومتریآموزان دانش ،ابعاد بدنیشهر یزد، نیمکت،  :کلمات کلیدی

         رجایی شهید دبیر تربیت دانشگاه عمران، مهندسی دانشکده چوب، صنایع گروه دانشیار -1

habibnoori@yahoo.com :پست الکترونیکی رجایی شهید دبیر تربیت دانشگاه عمران، مهندسی دانشکده چوب، صنایع رشته ارشد کارشناس( مسئول نویسنده)*   -2

یزد استان پرورش و آموزش کل اداره پرورش، و آموزش وزارت چوب، صنایع رشته آموز هنر -3
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غفرانی و همکاران محمد 

  3333پاییز ، 3، شماره2مجله ارگونومی، دوره 

  مقدمه
روز را در مدرسه هستند و  آموزان پنج ساعت از طبق تحقیقات دانش

 هبا  نیمکبت درصد از زمانی که در مدرسه هستند ببر روی میبز و    33

و ( میبز و نیمکبت  ) آموزشی مبلمانعدم تناسب بین  (.3)گذرانند می

آموزان از عوامبل تثثیرگبذار در تيییبر شبکل سبتون       ابعاد بدنی دانش

 . باشد میو دردهای کمر  ها مهره

روحی و روانی تثثیراتی ببر خلبق و    ازنظر عالوه بر آن مبلمان مدارس

-آموزان دارد و می خو و رفتارهای فردی و کردارهای اجتماعی دانش

آنان و یا اُفت تحصبیلی و حتبی گریبزان     مندی عالقه ساز زمینهتواند 

پزشکان ارتوپد عامل اصلی دردهبای  ؛ همچنین بودن از مدرسه گردد

( 2)دانب یعی خود دانسبته ها از وضعیت طبکمر را انحراف ستون مهره

 عبالوه  ببه و  هبا  آنببودن ببدن    پبذیر  انعطباف که در کودکان به علبت  

 گیبری  شبکل هبا در مبدارس، ببه    نامناسب بودن ابعاد میبز و نیمکبت  

در چهار سال اول  ویژه بهدر دوران تحصیل و  ها آنناصحیح استخوان 

 . (3)انجامد آن می

در بررسبی  Briethecker (2113 ):مروری بر مطالعبات انجبام شبده   

 درپبی  پبی  هبای  جبایی  ببه آموزان و جا  دانش قراری بیخود، ناآرامی و 

های سنتی را نشانی از عدم انطباق ابعباد ببدنی   بر روی صندلی ها آن

تحقیبق  نتبایج  . (7)دانبد آنان ببا میبز و نیمکبت مبورد اسبتفاده مبی      

هیچ یب  از ابعباد مبلمبان     نشان داد در شهر کرج (3333)آقارفیعی 

مختلف، ببه غیبر از آزادی زانبو در زیبر      های پایهشده در  گیری ندازها

 (.5)آموزان نیستند میز، در دامنه مجاز ابعاد بدنی دانش

در تحقیقات خود به منظور تطابق میز و ( 3333)ورمزیار و همکاران 

اسبتان   هبای  دبیرسبتان آموزان دختبر در   نیمکت مورد استفاده دانش

ه ایبن نتیجبه رسبیدند کبه ابعباد مبلمبان       بان قزوین با ابعاد بدنی آن

آموزشی مورد استفاده با ابعاد استاندارد فاصله دارد و تنها ارتفاع میبز  

مجاز ابعباد ببدنی دانبش آمبوزان      یو آزادی زانو در زیر آن در دامنه

 .(6)است

Parcell  انبد کبه اخبتالف    به این نتیجه رسبیده ( 3333)و همکاران

آموزان با میز و صبندلی مبورد اسبتفاده     دانشاساسی بین ابعاد بدنی 

میبز و   تواننبد  مبی آمبوزان   از دانش%  21تنها  که طوری بهوجود دارد، 

و  حبیببی  (.3) صندلی متناسب ببا ابعباد ببدنی خبود را پیبدا کننبد      

آنتروپومتریب    ررسبی تناسبب ابعباد   ببه مطالعبه ب  ( 2113) همکاران

 هبا  نیمکبت و  بعباد میبز  دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان با ا

ببرای تعبداد    تبر  قدیمیدر انواع ارتفاع میز پرداختند و نتیجه گرفتند 

از دانش آموزان بلنبدتر از حبد قاببل قببول و عمبق       ای قابل مالحظه

  .باشد مینشستنگاه کوتاه 

عبرض نشسبتنگاه ببرای     پشبتی و  گاه تکیهارتفاع  نظیرنیز سایر ابعاد 

تر،  انواع جدید در ،استدازه قابل قبول از ان آموزان بیشبیشتر دانش

با دانش آموزان تناسبب   در همه ابعاد بجز ارتفاع میز ها نیمکت میز و

 .(3)دنبیشتری دار

نشمندی و عیسی نژاد به بررسی تناسب تجهیزات مبورد اسبتفاده   دا 

دانش آموزان با معیارهبای ارگونبومیکی و مختصبات آنتروپبومتریکی     

از  هبا  نیمکبت نتایج نشان داد ارتفاع میزها و  ،(2115)آنان پرداختند 

و فاقبد شبیب    بلنبدتر ببدنی دانبش آمبوزان    ارتفاع متناسب ببا ابعباد   

 .(3)استاندارد هستند

عنوان نمودند که هب  میبز و هب     ( 2137)حیدری مقدم و همکاران 

نیمکت موجود در مدارس ابتدایی پسرانه شهر همبدان ببرای دانبش    

نتیجبه تحقیبق دیانبت و همکباران     (. 3) باشبد  آموزان مناسبب نمبی  

دختببر و پسببر  آمببوز دانببش 311کببه در خصببوص حببدود  ( 2133)

 فبراوان عدم تناسبب   دهنده نشاندبیرستانی شهر کرمان انجام گرفت 

موجبود   هبای  نیمکبت بین ابعاد آنتروپومتری دانش آموزان ببا میبز و   

 (.31)است 

سبب میبان   عدم تنا( 2132)بر اساس نتیجه تحقیق اسالمی فاروجی 

ببا ابعباد آنتروپبومتری     هبا  نیمکبت و میزها و عمبق    ها نیمکتارتفاع 

(.33)است  دار معنیدانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر بجنورد 

که در حیطه آنتروپبومتری و طراحبی ارگونومیب      هدف این تحقیق

 ابعاد آنتروپومتریبا  آموزشیبررسی تناسب ابعاد مبلمان انجام شده  

ببرای مسبئولین مربوطبه و     زد ببوده تبا وضبعیت موجبود     در شهر یب 

.محققببین بعببدی جهببت اقببدام و پیگیببری الزم روشببن گببردد      
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... های اندازهبا  آموزشیبررسی تناسب ابعاد مبلمان 

  3333پاییز ، 3، شماره2مجله ارگونومی، دوره 

 هامواد و روش

 Cluster)ای خوشبه تصبادفی   صبورت  ببه در ایبن پبرو ه    گیری نمونه

Sampling)  و جهت تجزیه و تحلیل اطالعبات  انجام  ای مرحلهشش

که در مرحله اول کلیبه   صورت ینبد. شداستفاده  spss18 افزار نرماز 

 2و  3آموزان پسبر مقطبع راهنمبایی شبهر یبزد ببه دو ناحیبه         دانش

و از ناحیبه   3تقسی  و در مرحلبه دوم از ناحیبه اول    وپرورش آموزش

 . تصادفی انتخاب شد طور بهمدرسه راهنمایی پسرانه  7دوم 

م تحصیلی اول تا سبو  های پایهدر مرحله سوم هر مدرسه منتخب، به 

 صبورت  ببه تقسی  و در مرحله چهارم از هر پایه تحصیلی ی  کالس 

متوسب    طبور  بهدر نهایت از هر کالس انتخابی . تصادفی انتخاب شد

 . تصادفی انتخاب شدند طور به آموز دانش 35

آموزان که ببه منظبور بررسبی     پارامترهای اساسی از ابعاد بدنی دانش

ز است، بر اساس دسبتورالعمل  ابعاد مبلمان کنونی مورد نیا با تناسب

 :عبارتند از( 32)فیزنت 

 یارتفاع رکب(PH)

 یطول باسن رکب(PBL)

  آرنج گاه تکیهارتفاع(EHS)

 باسن یپهنا(HW)

  ضخامت ران(TT)

  ارتفاع زیر کتفی(SUH)

شبده   گیری اندازهآموزان  تمام پارامترهای فوق از ابعاد بدنی دانشکه 

ن و انحراف معیبار قبد دانبش آمبوزان     ابتدا برای برآورد میانگی. است

از ( نفر از هر پایه 21)نفر  61با حج   ای نمونهپارامتر اصلی  عنوان به

تصادفی ساده بدون جایگذاری انتخاب شبد   صورت بهمدارس مختلف 

به دست آمد؛ در  متر سانتی 66/3و انحراف معیار  37/355و میانگین 

ین آن نسببت ببه   مرحله بعد حج  نمونبه کبه خطبای نسببی میبانگ     

کمتر باشد با اسبتفاده از  ../. 3درصد از  35میانگین جامعه با احتمال 

 :فرمول زیر محاسبه گردید

جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطبع راهنمبایی   

 با  33-33شهرستان یزد در سال تحصیلی  وپرورش آموزشمدارس 

 36/3توزیبع نرمبال    استخراج شبده از جبدول   tو  =32633Nتعداد 

از . گردیببد گیببری انببدازهنفببر  313در کببل ابعبباد بببدنی . باشببد مببی

 هبای  نیمکبت و میبز و   آمبوز  دانبش این مطالعه تعداد  های محدودیت

 .باشد بررسی شده می

به حبداقل  به منظور : روش و تجهیزات مورد استفاده در اندام سنجی

  نفبر انجبام   یب گیری، تمام مراحل کار توسب    رساندن خطای اندازه

قبرار   گیبری  اندازهکه ابعاد بدنی آن ها مورد  یآموزان دانش. شده است

 وسبایل . بودنبد لبباس سبب  ببه تبن داشبته و ببدون کفبش         گرفت

متحرک و ارتفاع سنج هایی  زیرپاییشامل ی  صندلی با  گیری اندازه

ارتفاع سنج هبا شبامل پایبه، ببازو مبدرج و      . اوت بودبا طول های متف

ببرای  . شاخص متحرکی است که به شکل کشویی حرکبت مبی کنبد   

.بعضی از پارامترها ه  از کولیس استفاده شد گیری اندازه

ابعاد مبلمان ببر پایبه دسبتورالعمل     گیری اندازه: ابعاد مبلمان مدارس

در مبلمبان هبای آموزشبی    و انجبام  ( 2131)و همکباران  کاستلوکی 

میز در نظر گرفتبه   عنوان به، دسته صندلی دار دستهصندلی  صورت به

.(33) شده است

و همکباران   Molenbroek: تناسب ارتفاع نشستنگاه با ارتفاع رکببی 

در حالت نشسبته ببر روی    که داشتند در تحقیق خود اظهار( 2113)

تبا   5مبلمان مدارس، زاویه ساق پا با محور عمودی بهتر اسبت ببین   

بنابراین طبق رواب  هندسی کمینبه و بیشبینه   (.37) درجه باشد 31

ارتفاع نشستنگاه مبلمان مناسبب ببر اسباس ارتفباع رکببی اسبتفاده       

 :عبارت است از( آموز دانش)کننده 

SH  : نگاه مبلمان، نشستارتفاعP  :   و  آمبوز  دانبش ارتفباع رکببیH  :

 .ارتفاع کفش است که برای تصحیح به ارتفاع رکبی اضافه شده است

عمبق نشسبتنگاه وقتبی    : رکبی-تناسب عمق نشستنگاه با طول باسن

درصبد   35درصبد و نیبز کبوچکتر از     31مناسب است که بزرگتبر از  

 :یا به عبارتی اگر رابطه زیر برقرار باشد. رکبی باشد-طول باسن

عمق نشیمنگاه است SDرکبی و  -طول باسن BPLکه 

نشبان  ( 35)نتایج تحقیقبات  : تناسب عرض نشستنگاه با پهنای باسن
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غفرانی و همکاران محمد 

  3333پاییز ، 3، شماره2مجله ارگونومی، دوره 

بزرگتبر از عبرض    عرض نشستنگاه وقتی مناسب اسبت کبه  می دهد 

بنابراین معیار تطابق ی  طرفه زیر ببرای تناسبب عبرض    . باشد باسن

 :نشستنگاه با پهنای باسن ارائه شده است

 .عرض نشستنگاه است SWپهنای باسن و  HWکه 

شده میز بر ارتفاع مناسب و پذیرفته : تناسب ارتفاع آرنج با ارتفاع میز

پوالکبباکیس و مارمبباراس  و (33)پایببه نظببر کاسببتلوکی وهمکبباران  

 :در رابطه زیر صدق می کند(36)

 .باشد میارتفاع میز SDH و ارتفاع آرنج EHSکه 

 ومولنبروک وهمکباران  : و ارتفاع مانع زیرین میز رانتناسب ضخامت 

نکه ببه پاهبا اجبازه حرکبت     آپارسلز و همکاران،پیشنهاد کردند برای 

 2داده شببود حببد آزادی یببا راحتببی ران در زیببر میببز بایببد بببیش از 

ببدین معنبی کبه ارتفباع جبا کتبابی از روی       . (3و 37)سانتیمتر باشد

ببا در نظبر   . سانتیمتر بلندتر باشد 2ضخی  ترین قسمت ران حداقل 

 :طابق بر طبق معادله زیر تعریف می شودگرفتن این وضعیت معیار ت

 .باشد میفضای آزاد زیر میز  SDCو ضخامت ران TTکه 

ببرای آنکبه   : یپشتی صندلی با ارتفباع زیبر کتفب    تناسب ارتفاع باالی

بتوان کتف و بازوها را ببه درسبتی حرکبت داد بایبد حبداکثر ارتفباع       

ر تطابق ی  در نتیجه معیا. تا زیر تیيه های کتف باشد پشتی صندلی

.طرفه است

ارتفباع   UEBارتفاع نشستنگاه تا زیبر تیيبه هبای کتبف و      SUHکه 

 .پشتی صندلی استباالی 

 نتایج

آنتروپبومتری اسبتاتی     هبای پارامتر: آمبوزان  تن سنجی دانبش  -الف

ی آن، آموزان مورد مطالعه همراه با نتایج آمبار  شده دانش گیری اندازه

 . نشان داده شده است 3کلی در جدول  صورت به

*آموزان پسر مقطع راهنمايي شهر يزد ابعاد آنتروپومتري دانش 1جدول 

نیانگیم پارامتر اریمع انحراف  پنج  صدک دامنه حداکثر حداقل  پنجاه  صدک  پنج  و نود صدک   

باسنی پهنا  33/33  76/7  3/23  73 3/27  6/25  7/33  71

نرا ضخامت  7/33  23/2  2/3  3/21  3/31  3/31  33 3/33

آرنج گاه تکیه ارتفاع  33/21  36/3  35 26 33 33 3/21  3/23

یرکب -باسن طول  35/77  53/3  6/33  7/57  3/21  6/33  77 51

یرکب ارتفاع  57/71  63/2  5/32  73 5/37  2/36  3/71  3/75

یکتف ریز ارتفاع 3/33 72/3 23 73 33 37 33 75 

.تپارامترها بجز سن و وزن، سانتیمتر اس واحد کلیه* 

مبلمبان هبای مبورد    در بررسبی  : انبواع مبلمبان موجبود   بررسی  -ب

تعبداد   استفاده در مدارس راهنمایی پسرانه مورد مطالعبه شبهر یبزد   

دو نبوع   و در نهایبت  (2جبدول  ) گیبری  اندازهمبلمان بررسی و  311

و دو نوع میبز و نیمکبت کبه دارای درصبد فراوانبی       ردا دستهصندلی 

و  3، 2، 3شکل های ) بیشتری بود، برای تجزیه و تحلیل انتخاب شد

 و هتوضیح این که هیچ نوع مبلمبان مخبتص پایبه خاصبی نببود     . (7

آموزانِ هر سه پایه تحصیلی از هر چهبار نبوع    پراکنده دانش صورت به

 .مبلمان استفاده می کردند
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... های اندازهبا  آموزشیبررسی تناسب ابعاد مبلمان 

  3333پاییز ، 3، شماره2مجله ارگونومی، دوره 

 درصد 31.33، فراواني 1مبلمان نوع  1شکل 

 درصد14.33فراوانی، 3نوع مبلمان  3 شکل

درصد15، فراواني2مبلمان نوع  2شکل 

 درصد22، فراواني4نوع مبلمان  4شکل 

 مشخصات ابعادي مبلمان مدارس راهنمايي پسرانه شهر يزد: 2جدول 

7 نوع مبلمان 3 نوع مبلمان 2 نوعن امبلم 3 وعن مبلمان یآموزش مبلمانی ابعادی پارامترها

نشستنگاه ارتفاع
53/73 13/72 33/71 35/72 (cm)نیانگیم

33/1 36/1 33/1 6/1 اریمع انحراف

نشستنگاه عمق
33/33 33/33 37/73 33/25 (cm)نیانگیم

33/1 33/1 33/1 37/1 اریمع انحراف

نشستنگاه عرض
15/73 33/71 11/37 36/33 (cm)نیانگیم

35/1 36/1 33/1 32/1 اریمع انحراف

نشستنگاه تا زیم ارتفاع
33/26 56/25 37/33 13/35 (cm)نیانگیم

33/1 33/1 33/1 36/3 اریمع انحراف

رانی آزاد
33/27 35/25 33/37 76/23 (cm)نیانگیم

36/1 33/1 36/1 37/1 اریمع انحراف

نشستنگاه تای پشتی باال
17/77 77/37 51/73 53/71 (cm)نیانگیم

 67/1 67/1 32/1 33/1 اریمع انحراف
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غفرانی و همکاران محمد 

  3333پاییز ، 3، شماره2مجله ارگونومی، دوره 

بببدنی  هببای انببدازهموجببود بببا  یبررسببی تناسببب ابعبباد مبلمببان هببا

آموزان دانش

عمبق  و  تناسب ارتفاع نشسبتنگاه مبلمبان هبا ببا ارتفباع رکببی       -پ

نشبان داده شبده    3در جدول  رکبی-ستنگاه مبلمان با طول باسننش

 .است

 آموزان ركبي دانش-عمق نشستنگاه مبلمان با طول باسنو  میزان تناسب ارتفاع نشستنگاه مبلمان با ارتفاع ركبي 3جدول 

درمجموع لاو هیپا دوم هیپا سوم هیپا

ی
وان
فرا
د 
رص
د

 

ارتفاع نشستنگاه مبلمان با 

ارتفاع رکبی  مناسب کوتاه بلند مناسب کوتاه بلند مناسب کوتاه بلند مناسب کوتاه بلند

3 نوع مبلمان 3/33 57/5 11/1 76/37 11/1 11/1 311 13/3 11/1 33/36 35/33 11/1 73/36

2 نوع مبلمان 1/35 63/53 63/3 37/33 25/33 11/1 35/61 36/53 13/3 23/71 67/33 33/3 73/33

3 نوع مبلمان 3/37 33/63 37/3 35/22 13/53 33/1 16/72 26/35 32/7 62/21 63/33 72/33 33/2

7 نوع مبلمان 1/23 61/75 11/1 71/57 63/33 11/1 33/31 33/77 11/1 63/55 33/33 11/1 23/26

 درمجموع اول هیپا دوم هیپا سوم هیپا

د
رصد 

ی
فراوان

 

عمق نشستنگاه مبلمان با 

 مناسب کوتاه بلند مناسب کوتاه بلند مناسب کوتاه بلند مناسب کوتاه بلند رکبی-طول باسن

3 نوع مبلمان 3/33 73/63 33/25 37/6 33/33 23/31 33/35 21/33 63/22 32/7 37/55 66/77 11/1

2 نوع مبلمان 1/35 13/31 33/33 13/33 13/31 57/6 36/23 23/36 76/35 25/3 13/67 35/37 33/1

3 نوع مبلمان 3/37 53/73 65/1 33/51 31/23 11/1 31/32 75/73 11/1 55/53 33/31 37/3 33/23

7 نوع مبلمان 1/23 11/1 1/311 11/1 11/1 1/311 11/1 11/1 1/311 11/1 11/1 1/311 11/1

با  3مبلمان نوع ، 3ه نشان داده شده در جدول شمار با توجه به نتایج

تناسب ارتفباع   میزان، کمترین (درصد 3/33)بیشترین درصد فراوانی 

مبلمبان  . با استفاده کننبدگان خبود دارد   را( درصد 57/5) نشستنگاه

درصبد   37/33ببا   2درصد عدم تناسب، مبلمان نبوع   7/57با  7نوع 

درصد عبدم تناسبب در رتببه     23/33با  3عدم تناسب و مبلمان نوع 

ارتفاع نشسبتنگاه، مبلمبان    ازنظربدین ترتیب . بعدی قرار دارندای ه

بهترین نوع مبلمان ببرای   3بدترین نوع مبلمان و مبلمان نوع  3نوع 

نتیجبه تحقیبق    .باشد میآموزان پسر مقطع راهنمایی شهر یزد  دانش

 عدم تناسب ارتفاع نیمکت  دهنده نشاندانشمندی و عیسی نژاد نیز 

 نتتت نننن  نتیجه تحقیق(. 3)بدنی دانش آموزان است ها با ابعاد 

درصبد تناسبب،    13/31، ببا  2عمق نشسبتنگاه، مبلمبان نبوع     ازنظر

درصبد در   53/73ببا   3درصد و مبلمان نوع  73/63با  3مبلمان نوع 

هیچ تناسبی با طبول   7عمق مبلمان نوع . رتبه اول تا سوم قرار دارند

تیجه تحقیق صورت گرفتبه توسب    ن .آموزان ندارد رکبی دانش-باسن

تعبداد  عمق نشستنگاه کوتاه برای  دهنده نشانحبیبی و همکاران نیز 

 (.3)شهر اصفهان است  ای از دانش آموزان فراوان

ارتفاع میز و  آموزان تناسب عرض نشستنگاه با پهنای باسن دانش -ث

نشبان داده   7در جبدول   ،آرنبج از روی نشسبتنگاه   گباه  تکیهبا ارتفاع 

 .شده است
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... های اندازهبا  آموزشیبررسی تناسب ابعاد مبلمان 

  3333پاییز ، 3، شماره2مجله ارگونومی، دوره 

 آموزان آرنج دانش گاه تکیهتناسب ارتفاع میز با ارتفاع و  میزان تناسب عرض نشستنگاه مبلمان با پهناي باسن، 4جدول 

مجموع در اول هیپا دوم هیپا سوم هیپا
تناسب عرض نشستنگاه یفراوان درصد

مناسب ک  مناسب ک  مناسب ک  مناسب ک 

3 نوع مبلمان3383 33821281633837183333813382636837 6831

2 نوع مبلمان 3581 33821381336833183333813385336872 6831

3 نوع مبلمان3783 238313183123851338513186263833 7183353822

7 نوع مبلمان 5835378351833338135836378372381 3386533835

مجموع در اول هیپا دوم هیپا سوم هیپا
تناسب ارتفاع میز یفراوان درصد

مناسب ک  زیاد مناسب ک  زیاد مناسب ک  زیاد مناسب ک  زیاد

3 نوع مبلمان3286718112383633813 358261811278373387618116857 53876 1811 73857

2 نوع مبلمان578323581 778351833 238361811338677182338135383733836181123817

3 نوع مبلمان31181181118113118118111811311811811181131181181118113783

7 نوع مبلمان31181181118113118118111811311811811181131181181118112381

، 3مبلمان نبوع  ، 7نشان داده شده در جدول شماره  با توجه به نتایج

 37/37ببا   7درصبد، نبوع    72/36ببا   2درصد تناسب، نبوع   37/36با

درصد تناسب در رتبه اول تا چهارم  33/63با  3درصد و مبلمان نوع 

بهتبرین نبوع نشسبتنگاه و     عنوان به 3بنابراین مبلمان نوع . ر دارندقرا

آمبوزان   دانبش پهنا ببرای   ازنظربدترین نوع نشستنگاه  3مبلمان نوع 

 دهنبده  نشبان نتایج تحقیق حبیبی و همکاران  .باشد میمورد مطالعه 

ببرای دانبش آموزانشبهر     هبا  نیمکبت میزو عرض نشسبتنگاه نامناسبب  

، همه 7و نوع  3صورت استفاده از مبلمان نوع  در  (.3)اصفهان است 

دارای ارتفباع میبزی بلنبدتر از حبد قاببل قببول       ( درصد 311)افراد 

به عبارت دیگبر درصبد   . آرنج خود هستند گاه تکیهمتناسب با ارتفاع 

ایبن  . آموزان صفر است تناسب ارتفاع میز این دو نوع مبلمان با دانش

 درصد از کل 3/73ر مجموع درحالیست که این دو نوع مبلمان د

با توجه به ایبن  .آموزان را شامل می شود مبلمان مورد استفاده دانش 

دسبته  )ارتفباع میبز    ازنظبر نتایج از بین مبلمان های مبورد مطالعبه   

درصبد تناسبب در رتببه اول و     32/57، ببا  2، مبلمبان نبوع   (صندلی

در . ددرصبد تناسبب در رتببه دوم قبرار دار     36/23ببا   3مبلمان نوع 

آمبوزان،   بدون هیچ تناسبی با دانبش  7و نوع  3حالی که مبلمان نوع 

نتیجه تحقیق دانشمندی .ارتفاع میز هستند ازنظربدترین نوع مبلمان 

و عیسی نژاد نیز بر بلند بودن ارتفباع میزهبا نسببت ببه ابعباد ببدنی       

 (.3)دانش آموزان داللت دارد 

ارتفباع  و  ببا ضبخامت ران   ،تناسب آزادی ران و زانو در زیبر میبز   -چ

نشان داده شبده   5در جدول ،باالی پشتی صندلی با ارتفاع زیر کتفی

 .است
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غفرانی و همکاران محمد 

  3333پاییز ، 3، شماره2مجله ارگونومی، دوره 

 ارتفاع باالي پشتي صندلي با ارتفاع زير كتفيو  آموزان و زانو زير میز مبلمان با ضخامت ران دانشچگونگي تناسب میزان آزادي ران  5جدول 

مجموع در اول هیپا دوم هیپا سوم هیپا
تناسب میزان آزادی ران با ضخامت ران یفراوان درصد

مناسب ک  مناسب ک  مناسب ک  مناسب ک 

3 نوع مبلمان1811311811811311811811311811811311813383

2 نوع مبلمان 1811311811811311811811311811811311813581

3 نوع مبلمان368335285373872338256183553873738533783 63833

7 نوع مبلمان2381 33863 338131811311811811311811833 1833

مجموع در اول هیپا دوم هیپا سوم هیپا
 ارتفاع باالی پشتی صندلی با ارتفاع زیر کتفیتناسب  فراوانی درصد

مناسب ک  مناسب ک  مناسب ک  مناسب ک 

3 نوع مبلمان387333813 358773785633835382531181181132853

2 نوع مبلمان 3581 38233118118113383131831 338672383631832

3 نوع مبلمان7385753876338352386533821283137832258133783

7 نوع مبلمان62837638133283337833586366833338222381 33836

از بین چهار نوع مبلمان مبورد اسبتفاده، تنهبا در     5بر اساس جدول 

آمبوزان، از   حد آزادی ران برای بیش از نیمی از دانبش  3مبلمان نوع 

لمان ها این پارامتر در حبد مطلبوب   در سایر مب. حد مجاز کمتر است

 .آموزان در این مورد با مشبکل خاصبی مواجبه نیسبتند     بوده و دانش

ببا   7مبلمبان نبوع   درصبد تناسبب،    311ببا   2و  3بلمان های نوع م

درصد به ترتیب رتبه  53/73با  3درصد تناسب و مبلمان نوع  63/33

. دارا مبی باشبند   اول تا سوم در میزان آزادی ران و زانو در زیر میز را

ببدترین   3بهترین و مبلمان نوع  2و  3بدین ترتیب مبلمان های نوع 

آمبوزان   آزادی ران و زانو در زیبر میبز ببرای دانبش     ازنظرنوع مبلمان 

ایبن نتیجبه ببا نتبایج تحقیقبات آقبا رفیعبی و .مورد مطالعه هستند

 (.6و  5)همخوانی دارد  ورمزیار و همکاران

تنهبا ببرای   ارتفاع پشتی صندلی  3مبلمان نوع در صورت استفاده از 

بلنبد   هبا  آنآموزان مناسب ببوده و ببرای سبایر     درصد از دانش 73/3

درصبد و سبال    25/3آمبوزان سبال دوم    این تناسب برای دانش .است

آمبوزان سبال    درصد است درحالی که هیچ ی  از دانش 56/37 سوم

تناسبب ببا ارتفباع    را بیابنبد کبه پشبتی آن م    یمبلمانتوانند نمی اول

طبق نتبایج بدسبت آمبده در صبورت اسبتفاده       .باشد ها آن یزیرکتف

درصبد از   31ارتفباع پشبتی آن ببرای     2آموزان از مبلمان نوع  دانش

 این تناسب  .بلند است ها آنو برای سایر آموزان مناسب است  دانش

درصبد   36/23درصد و سبال سبوم   23/3آموزان سال دوم  برای دانش

آمبوزان سبال    لی که در این مبلمان ه  هیچ ی  از دانبش است درحا

را بیابنبد کبه پشبتی آن متناسبب ببا ارتفباع        یمبلمانتوانند نمی اول

 13/25ببرای  ، 3ارتفاع پشبتی در مبلمبان نبوع     .باشد ها آن یزیرکتف

درصبد   35آموزان مناسب است و سایرین یعنی حدود  دانشدرصد از 

خود می  یدارای ارتفاع پشتی بلندتر از ارتفاع زیرکتفآموزان  از دانش

آمبوزان سبال    درصد از دانش 76/53و  65/23به ترتیب برای  ؛باشند

آموزان سال دوم و سبوم بلنبد    دوم و سوم، مناسب و برای سایر دانش

آمبوزان سبال    درصبد از دانبش   31/2این درحالی است که تنها . است

 یمبلمانی با ارتفاع پشتی متناسبب ببا ارتفباع زیرکتفب     توانند میاول، 

 .خود بیابند

 طببورکلی بببه، ارتفبباع پشببتی 7نببوع مبلمببان در صببورت اسببتفاده از 

 .آموزان مناسب و برای سایرین بلند اسبت  درصد از دانش 22/33برای

 درصببد از 37/62و  33/32، 63/5ایببن مبلمببان بببه ترتیببب بببرای   

آمبوزان   آموزان سال اول، دوم و سوم، مناسب و برای سایر دانش دانش

درصبد،   22/33ببا   7بر طبق این نتبایج، مبلمبان نبوع    . باشد میبلند 

درصبد و مبلمبان   31، با2درصد، مبلمان نوع  13/25با  3مبلمان نوع 

هرچنبد  . درصد تناسب در رتبه اول تا چهارم قرار دارند 73/3با 3نوع 

 ارتفاع  ازنظربهترین مبلمان مورد مطالعه  عنوان به 7 مبلمان نوع
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... های اندازهبا  آموزشیبررسی تناسب ابعاد مبلمان 

  3333پاییز ، 3، شماره2مجله ارگونومی، دوره 

آموزان پایه سوم که بیشترین تناسب را دارند  پشتی، حتی برای دانش

نتایج تحقیق حبیبی و همکاران . ه ، درصد تناسب قابل قبولی ندارد

نسبت به ابعباد ببدنی    نامناسبپشتی  گاه تکیهارتفاع  دهنده نشاننیز 

 (.3)است  دانش آموزان

 بحث

تناسب تقریباً درصد  57/5با ارتفاع نشستنگاه فق   3در مبلمان نوع 

آموزان نامناسب بوده و بلندتر از محدوده قابل قببول   برای همه دانش

درصبد تناسبب، ببرای تعبداد      73/63، عمق این مبلمبان ببا   باشد می

 37/36عبرض نشسبتنگاه ببا    . آموزان کوتباه اسبت   ای از دانش فراوان

 311حبد آزادی ران ببا   . باشبد  مبی سب، در حد قابل قبولی درصد تنا

درصد تناسب ایده آل بوده ولی موجبب ارتفباع زیباد دسبته صبندلی      

درصبد تناسبب ببرای     36/23ارتفاع میبز ببا   . میز شده است عنوان به

 73/3ارتفاع پشتی هب  ببا   . اکثریت قریب به اتفاق کاربران بلند است

، این در حالی اسبت  باشد میبلند  درصد تناسب برای اکثریت کاربران

.درصد از کل مبلمان ها را تشکیل می دهد 3/33که این مبلمان 

درصبد تناسبب، ببرای     63/53ارتفاع نشستنگاه ببا   2در مبلمان نوع 

عمبق ایبن مبلمبان ببا     . آمبوزان بلنبد اسبت    ای از دانش فراوانتعداد 

و  آمبوزان مناسبب اسبت،    درصد تناسب برای اکثریبت دانبش   13/31

، حبد  باشبد  مبی تناسب در حد قابل قبولی  72/36عرض نشستنگاه با 

آزادی ران نیز با صد درصد تناسب رتبه خوبی را به خبود اختصباص   

داده اما از طرف دیگر باعث ارتفاع زیباد دسبته صبندلی شبده اسبت،      

ای از  فبراوان تناسبب ببرای تعبداد     32/57ارتفاع دسبته صبندلی ببا    

درصبد تناسبب ببرای     31رتفباع پشبتی ببا    آموزان نامناسب و ا دانش

 35یبن صبندلی   ا. باشبد  مبی اکثریت قریب به اتفاق کاربران آن بلنبد  

 .درصد از کل مبلمان ها را تشکیل می دهد

درصد و عمق نشستنگاه  33/63ارتفاع نشستنگاه با  3در مبلمان نوع 

لنبد و  آموزان ب ای از دانش فراواندرصد تناسب برای تعداد  53/73با 

ای از  فبراوان درصد تناسب، ببرای تعبداد    33/63عرض نشستنگاه با 

 . کاربران کوتاه است

درصبد ببرای تعبداد     53/73در این میز و نیمکت حبد آزادی ران ببا   

درصبد   311زیادی از کاربران مشکل آفرین خواهد بود، ارتفاع میز با 

از حبد  آموزان نامناسبب ببوده و بلنبدتر     عدم تناسب برای همه دانش

 در این مبلمان بین ارتفاع باالی . باشد میقابل قبول 

درصبد تناسبب    13/25آموزان  پشتی مبلمان و ارتفاع زیرکتفی دانش

 35حبدود  )آمبوزان   ای از دانبش  فبراوان وجود داشته و ببرای تعبداد   

درصد فراوانی این مبلمبان از کبل مبلمبان هبا     . باشد میبلند ( درصد

 .درصد است 3/37

درصبد تناسبب ببرای     6/75ارتفباع نشسبتنگاه ببا     7ن نبوع  در مبلما

اکثریت قریب به اتفاق کاربران بلند است، عمق نشستنگاه برای همبه  

 37/37عرض نشستنگاه ببا  . باشد میآموزان نامناسب و کوچ   دانش

درصبد تناسبب در حبد     63/33درصد تناسبب، و حبد آزادی ران ببا    

باعث ارتفاع زیاد میبز شبده   ولی این حد آزادی ران . باشد میمطلوب 

ارتفاع پشبتی  . به طوریکه، ارتفاع میز برای تمام کاربران آن بلند است

آمبوزان   ای از دانبش  فبراوان درصد تناسب برای تعبداد   22/33نیز با 

درصبد از کبل    1/23این مبلمبان  . باشد میبلند ( درصد 35بیش از )

 .مبلمان ها را تشکیل می دهد

ابعاد مبلمان ها با ابعاد آنتروپبومتری دانبش    میزان تناسب طورکلی به

( 2137)نتایج تحقیقات حیدری مقدم . آموزان در حد مطلوب نیست

 .باشد مینیز تثیید کننده این مسئله ( 2133)و دیانت 
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Abstract

Assessing the appropriateness of educational furniture with 

body size of students in Yazd 
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Abstract 

Introduction: Due to the deleterious effects of mismatch between body dimensions of students and educational 

furniture, this study aimed to assess the size of students’ body in Yazd. 

Material and Methods: The study population included all high school students in Yazd city. Popliteal height, buttock-

popliteal length, elbow rest height, hips width, thighs thickness and scapular elevation were measured in 307 students. 

Besides, in furniture used in the schools studied, two chairs and two benches that had a greater frequency of analysis 

were chosen. 

Results: The results of the statistical comparisons showed that type 1 furniture, seat width was acceptable for 96.74% 

and thigh freedom was 100% fit. The type 2 furniture depth for most students was appropriate, and seat width was 

acceptable for 96.42% of students. Thigh freedom was fit for 100% with a good rating. In type 3 furniture, there was 

not any parameter with good fit and in type 4 furniture, wide seat width and thigh freedom was desirable. 

Conclusions: In general, the furniture conformity with students’ anthropometry was not desirable.  

Keywords: Yazd, Bench, Student, Body size, Anthropometry.
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