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بررسی تناسب ابعاد آنتروپومتری دانشآموزان پسر دوره ابتدایی با ابعاد میز و نیمکتهای موجود
در مدارس شهر همدان در سال 2931

تاریخ دریافت1132/11/1 :

تاریخ پذیرش1131/1/5:

چکیده
مقدمه :با توجه به نقش اساسی میز و نیمکتهای مناسب در نشستن دانشآموزان با پوسچر صحیح و اینکه میز و نیمکتهاای غیار ارگونومیا

باعا پوساچر

نامناسب شده و کمردرد ،گردن درد ،عدم تمرکز و ناراحتی به وجود میآورند ،این مطالعه با هاد بررسای تطااب ابعااد آنتروپاومتری داناشآماوزان باا میاز و
نیمکتهای موجود در مدارس ابتدایی شهر همدان انجام شد.
مواد و روش ها :در این مطالعه  066نفر از دانشآموزان مدارس پسرانه ابتدایی شهر همدان مورد بررسی قرارگرفتند و عالوه بر قد و وزن آنها ابعاد آنتروپومتری
شامل ارتفاع شانه ،ارتفاع آرنج ،ارتفاع زانو ،ارتفاع رکبی ،طول باسن -رکبی و پهنای باسن آنها اندازهگیری شد .ساس تناساب ابعااد میاز و نیمکات موجاود در
مدارس شهر همدان با ابعاد ارگونومی محاسبه شده ،مقایسه شد .
یافته ها :نتایج نشان داد که ابعاد دو نوع میز و نیمکت موجود با ابعاد آنتروپومتری دانشآموزان تناسب ندارد .به ترتیب ارتفاع نشستنگاه ،عم نشستنگاه ،عرض
نشستنگاه ،ارتفاع تکیهگاه ،ارتفاع میز ،ارتفاع زیر میز در میز و نیمکتهای دارای نشستنگاه مشترک برای  06،99،02،56/5 ،60/5 ،93/5درصد از دانشآموزان و
میز و نیمکتهای دارای نشستنگاه جداگانه به ترتیب برای  06/5 ،60/5 ،61/5 ،59 ،59/5 ،01/5درصد از دانشآموزان نامناسب بود.
نتیجهگیری :هر دو نوع میز و نیمکت موجود در مدارس شهر همدان برای دانشآموزان مناسب نبودند .عم نشستنگاه و ارتفاع نشستنگاه میاز و نیمکاتهاای
دارای نشستنگاه جداگانه نسبت به میز و نیمکتهای دارای نشستنگاه مشترک نسبتاً بهتر بود.
کلیدواژهها :ارگونومی ،آنتروپومتری ،طراحی ،میز و نیمکت.

 -1استادیار گروه ارگونومی ،دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان.
 -2استاد گروه ارگونومی ،دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان.
 -1استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی و مرکز تحقیقات مدلسازی بیماریهای غیرواگیر ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان.
( -*6نویسنده مسئول) دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،پست الکترونیکیAhmadi.rasoul@yahoo.com :
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مقدمه

 1333برروی  66دانش آموز یازده تا سایزده سااله آمریکاایی انجاام

دانشآموزان زمان نسبتاً زیادی را در مدرسه میگذارانناد کاه بیشاتر

گرفت نشان داده شد که فق ابعاد آنتروپومتری  19/3%از آنها با ابعاد

این زمان را بر روی نیمکتها نشستهاند ( .)1آنها عادات نشستن خاود

میز و نیمکتهای موجود تناسب دارد .برای اکثر دانشآموزان عما و

مشکل است ( .)2نشستن با پوسچر ناصحیح باع ایجاد فشار زیاد بار

آموزان مشکلی ایجاد نمیکرد (.)26
 Gouvaliو همکاران در سال 2665در یونان

روی عضالت ،رباط ها ،مفاصل کمری خاجی و دیس های بین مهره-

در مطالعهای که توس

ای میشوند( .)1که میتواند در طی زمانهای طوالنی دردناک باشاد

انجام شد 266 .نفر از دانشآموزان  0تا  19سال به سه گاروه تقسای

( .)6 ,1سندرمهای مربوط به پوساچر داناشآماوزان توسا چنادین

شدند .پ

محق مورد مطالعه قرار گرفته است (.)6-5

اطالعات به دست آمده ،ابعاد میز و نیمکتهای قابل قبول محاسابه و

نیمکتها نقشی اساسی در نشستن دانشآموزان با پوسچر صاحیح در

با میز و نیمکتهای موجود مقایسهشد .ارتفاع میز و نیمکاتهاا بارای

ی

بازه زمانی طوالنی دارند ( .)2نیمکاتهاای غیرارگونومیا

باعا

از اندازهگیری ابعاد آنتروپومتری این دانشآموزان به وسیله

اکثر دانشآموزان بلندتر از حد بود و عم نشستنگاه فق بارای 19/6

پوسچر نامناسب شده،کمردرد ،گردن درد ،عدم تمرکاز و نااراحتی باه

از دانشآموزان مناسب بود (.)19

وجود میآورناد ( .)9در صاورتی کاه نشساتن بار روی نیمکاتهاای

در مطالعهای که توس حبیبی و همکارانش درسال  1199در اصفهان

میتواند از کمردرد ،گاردن درد و خساتگی داناشآماوزان

بر روی  392نفر از دانشآموزان در فاصله سنی  6-12سال انجام شد.

ارگونومی

بکاهد ( .)16 ,3استفاده از میز و نیمکت با طراحی مناساب منجار باه

ابعاد آنتروپومتری دانشآموزان تهیه و با دو نوع میاز و نیمکات طار

کاهش ناراحتی در هنگام نشستن میشود (.)11

قدی و جدید که در مدارس موجود بود مقایسه شاد .در طار قادی

آنتروپومتری کلمه یونانی است که از دو واژه آنتروپو به معنی انساان و

ارتفاع نیمکتها برای اکثریت دانشآموزان بلند و عم نشستنگاه نیاز

متری به معنای سانجش تشاکیل شاده اسات ( .)12در ارگوناومی از

زیاد بود و فق فضای زیر میز برای آنها مناسب بود .در میز ونیمکات-

دادههای آنتروپومتری جهت طراحی فضاهای کاری ،مبلماان و لبااس

های طر جدید ،میزان تطاب نسبت به طر قدی در همه ابعااد باه

استفاده میشود ( .)16 ,11استفاده صحیح از اطالعاات آنتروپاومتری

جز ارتفاع میز بهبود نسبی یافته بود (.)21

میتواند سالمتی ،ایمنی ،آسایش و بهرهوری کاربران را افازایش دهاد

در مطالعاهای کااه توسا

(.)10 ,15

روی 266نفر از داناشآماوز دختار  15-16سااله در دبیرساتانهاای

ابعاد مناسب میز و نیمکتها با اندازهگیری ابعاد آنتروپاومتری داناش-

قزوین انجام شد .ارتفاع میز مناسب گزارش شاد درحاالی کاه ارتفااع

آموزان به دست میآید و از این دادهها میتوان برای طراحی و ساخت

نشستنگاه و عم نشستنگاه برای اکثار داناشآماوزان نامناساب باود

نیمکتها به طور انبوه استفاده کرد ( .)19 ,16به وسایله ارگوناومی و

( .)22در مطالعهای که توسا دیانات و همکااران در ساال  2611در

آنتروپومتری میتوان نیمکتهایی که با طیف وسای تاری از کااربران

دبیرستانهای شهر کرمان انجام گرفت 369 .دانشآموز ( 639دختر و

از آنهاا تطااب ماییاباد،

 696پسر ) پانزده الی هجده ساله مورد بررسی قرار گرفتند .نه بعاد از

در

ابعاد آنتروپومتری این دانشآموزان شامل قد ،ارتفااع نشساته ،ارتفااع

کشورهای در حال توسعه اغلب دارای مشکالت ارگونومی و ناتوانی در

شانه در حالت نشسته ،ارتفاع رکبی ،عرض لگان ،ارتفااع آرناج ،طاول

سازگاربوده و با پوسچرهای مختلاف هریا

طراحی کرد ( .)13مدارس ابتدایی زیادی در جهان و باه خصاو

ورمزیااار و همکاارانش در سااال  1196باار

تطاب دانشآموزان با نیمکتهاای موجاود در مادارس هساتند (,16

باسن -رکبی ،طول باسن – زانو و ضخامت ران داناشآماوزان انادازه-

 .)19تا کنون مطالعات زیادی بر روی ابعاد آنتروپومتری دانشآماوزان

گیری و با پنج بعد از ابعاد میز و نیمکتهای مدارس مقایسه شد.

شده است ،در مطالعهای کاه توسا

 Parcellsو همکااران درساال
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را در این دوره میآموزند که تغییر عادات ناصحیح حاصل از آن بسیار

ارتفاع صندلی بیش از حد بود و فق فضای زیر میز برای اکثر دانش-

بررسی تناسب ابعاد آنتروپومتری دانشآموزان پسر دوره ابتدایی با...
دانشآموزان و میز و نیمکتهای موجود نشان داد ،باه ترتیاب ارتفااع

معلوم شد که معموالً در مدارس ابتدایی شهر همدان از دو نوع میز و

نشستنگاه ،عارض نشساتنگاه و ارتفااع میاز بارای  56/6% ، 06/3%و

نیمکت استفاده میشود .در برخی از مدارس از میز و نیمکتهایی کاه

 51/6%از دانشآموزان نامناسب بود (.)21

دارای صندلی مشترک برای دو نفر هستند استفاده میشود (شکل.)2

از آن جایی که دادههای آنتروپومتری در بین ملل و نژادهای مختلاف

این نوع میز و نیمکتها را نشان میدهد .ایان ناوع میاز و نیمکاتهاا

از جواما نیااز باه

تکیهگاه جداگانه ندارد و دانشآموزان باید به میز عقبی تکیاه بدهناد.

خود را دارند .تاکنون ،مطالعات متعاددی

دانشآموزانی که در آخر کالس مینشینند نیز مجبورند به دیوار تکیه

در استانهای اصفهان ،مازندران و قزوین ،کرماان و  ....انجاام گرفتاه

بدهند .در برخی از کالسها این میز و نیمکاتهاا باه صاورتی چیاده

است ( .)26-21با توجه به این که در سالهای اخیر در شاهر همادان

شدهاند کاه داناشآماوزان تکیاهگااه را باه کلای از دسات مایدهناد

مطالعاااتی در ماادارس راهنمااایی و دبیرسااتان انجااام گرفتااه ( ،)25و

(شکل .)2این میز و نیمکتها معموالً به صورت دو نفره استفاده مای-

تاکنون هیچ مطالعهای در مدارس ابتدایی شهر همدان انجاام نگرفتاه

شوند.

متفاوتاند و درطی زمان تغییر میکنند ،هار یا
دادههای آنتروپومتری خا

است ،مطالعه حاضر با هد بررسی تناسب ابعاد آنتروپومتری دانش-
آموزان مدارس ابتدایی شهر همادان باا میاز و نیمکاتهاای موجاود
طراحی شده است.

مواد و روشها
این مطالعه به صورت مقطعی در مدارس ابتدایی شاهر همادان انجاام
گرفت .به این ترتیب که پ

از اخذ مجوزهای مربوطه از اداره آموزش
الف

و پرورش شهر همادان ،شاش مدرساه در ناواحی دوگاناه آماوزش و
پرورش همدان ،از هر ناحیه سه مدرسه ،به صاورت تصاادفی انتخاا
از هر ی

شدند .سس

از مقاط تحصیلی در هار مدرساه شاانزده یاا

ب

شکل :1تصوير صندلي مخصوص اندازهگيري ابعاد آنتروپومتري دانش آمشوزا
در حالت نشسته الف) تصوير اصلي ب) شکل شماتيک

هفده دانشآموز انتخا کردی  ،به صاورتی کاه در مجماوع  066نفار
دانشآموز پسر به عنوان نمونه انتخا شدند.

ابعاد آنتروپومتری دانشآموزان هنگامی که بر روی صندلی مخصاو

لوازم و تجهیزات مورد استفاده در تعیین ابعاد آنتروپومتری:

آنتروپومتری نشسته بودند ،اندازهگیری شد .از آنها خواساته شاد کاه

اندازهگیری ابعاد آنتروپاومتری داناشآماوزان در

طوری بر روی صندلی بنشینند که رانهای آنهاا در تمااس کامال باا

حالت نشسته (این صندلی قابلیت تنظی ارتفاع با باال و پاایین رفاتن

سطح نشستنگاه صندلی ،زاویه بین ران و ساق پای آنها قائمه ،پاهاای

جاپایی ،عم نشستنگاه با باال و پایین رفتن تکیهگاه پشاتی و قابلیات

آنها در تماس کامل با جاپایی متحرک و تنه آنها صاا باشاد .ساس

تنظی تکیهگاه آرنج را دارد (شکل )1

تکیهگاه طوری تنظی شد که با کمار و باسان داناشآماوز در تمااس

-1صندلی مخصو

-2ترازوی مخصو

قد و وزن

 Gouvaliو همکاران ارائه شده است و ابعاد آنتروپومتری اندازهگیاری

-1متر نواری
-6گونیا با دقت ی
-5کولی

با ف

باشاد .باا اسااتفاده از معاادالت ترکیباای زیار (جاادول  )1کاه توسا

درجه
متحرک

شده دانشآموزان ،محدوده ابعاد قابل قبول میز و نیمکاتهاا تعیاین
شد (.)19
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نتااایج عاادم تناسااب قاباال مالحظااهای را بااین ابعاااد آنتروپااومتری

با بررسی میز و نیمکتهای موجاود در شاش مدرساه ماورد مطالعاه
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جدول  -1معادالت ترکيبي جهت تعيين حداقل و حداکثر قابل قبول ابعاد ميز نيمکتها
 =SHارتفاع نشستنگاه

ارتفاع نشستنگاه(P+2) cos30≤SH≤ (P+2) cos5 :
عم نشستنگاه:

 =Pارتفاع رکبی
 =SDعم نشستنگاه

0.8PB≤SD≤0.99PB

 =PBفاصله باسن -رکبی

عرض نشستنگاه1.1H≤SW≤1.30H :
ارتفاع تکیهگاه:

 =SWعرض نشستنگاه
 =Bارتفاع تکیهگاه

0.6S≤B≤0.8S

 =Sارتفاع شانه
 =Sارتفاع شانه
 =Eارتفاع آرنج

ارتفاع میزE+ (P+2) cos30≤D≤ (p+2) cos5+ (E0.8517) + (S0.1483) :

 =Pارتفاع رکبی
 =Sارتفاع شانه
 =Eارتفاع آرنج

ارتفاع زیر میز(K+2)+2≤UD≤ (P+2) cos5+ (E0.8520) + (S0.148)-4 :

 =Kارتفاع زانو
 =UDارتفاع زیر میز

مربااوط بااه میااز و نیمکااتهااای دارای نشسااتنگاه مشااترک و میااز و
نیمکتهای دارای سه نشستنگاه جداگانه در جدول  2ارائه شده است.

الف
ب
شکل :3ميز و نيمکتهاي داراي سه نشستنگاه متصل به هم

تحلیل آماری این مطالعه با کم

ب
شکل :2الف) ميز و نيمکتهاي داراي نشستنگاه مشترک ب) چين

پ

نامناسب

از اندازهگیری ابعاد آنتروپومتری دانشآموزان ،دادههای به دست

آمده در معادالت ترکیبی ارائه شده توس  Gouvaliو همکاران قرار

ميز و نيمکتها

گرفت و حداقل و حداکثر قابل قبول ابعاد میز و نیمکتها تعیین

در برخی از مدارس نوع دیگری از میز و نیمکتها اساتفاده مایشاود
طراحی این میز و نیمکتها به صورتی است که هر نیمکت دارای ساه
نشستنگاه جداگانه متصل به ه و ی
نشستنگاهها دارای ی

نرم افزار  SPSS16انجام گرفت.

میز مشترک است و هر یا

از

تکیهگاه جداگانه میباشد (شکل  .)1اندازههای
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گردید .سس

میزان تناسب میز و نیمکتها شامل باالتر ،پایینتر یا

متناسب بودن آنها با مقایسه ابعاد دو نوع میز و نیمکت موجود در
مدارس ابتدایی شهر همدان با محدوده حداکثر و حداقل تعیین شده
توس

جاگذاری ابعاد آنتروپومتری دانشآموزان در عبارات ترکیبی

تعیینگردید.
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 =Hعرض لگن

بررسی تناسب ابعاد آنتروپومتری دانشآموزان پسر دوره ابتدایی با...

13

جدول  -2ميز و نيمکتهاي موجود در مدارس ابتدايي شهر همدا
نشستنگاه

نشستنگاه

نشستنگاه

میز و نیمکتهای با نشستنگاه مشترک

54

45/4

16

24

میز و نیمکت با سه نشستنگاه جداگانه

24

42

24/4

22

ابعاد میز و نیمکت

77

45

74

51

باشد .همانطور کاه در جادول  1نشاان داده شاده اسات میاانگین و

یافتهها
ابعاد آنتروپومتری دانشآموزان به تفکی

پایههای مختلاف تحصایلی

شامل ارتفاع چش  ،ارتفاع شانه ،ارتفاع تکیهگااه آرناج ،پهناای باسان،

انحرا معیار ارتفاع چش دانشآموزان پایه اول ( ،56/6)0/5پایه دوم
( ..... ،51/5 )5/6میباشد.

طول باسن -رکبی ،ارتفاع رکبی و ارتفاع زانو به شر جادول  1مای-
جدول  -3ميانگين و انحراف معيار ابعاد آنتروپومتري دان آموزا مقاطع مختلف تحصيلي
پایه چهارم

پایه پنجم

پایه ششم

پایه اول

پایه دوم

پایه سوم

(42/6)4/2

(16/6)1/5

ارتفاع چشم

(45/7)1/4

(46/4)4/5

(45/1)5/4

(47/2)1/2

(44/5)1/4

ارتفاع شانه

(54/4)4/7

(55/6)1/6

(57/2)1/2

(52/4)5/5

(46/4)4/6

ارتفاع تکیهگاه آرنج

(61/4)2/2

(67/2)5/6

(65/5)5/2

(45/4)2/5

(42/2)2/4

(45/7)4/6

پهنای باسن

(46/4)2/7

(42/4)5/4

(45/6)4/6

(44/1)4/6

(47/6)5/4

(45/5)5/5

طول باسن -رکبي

(24/2)5/4

(22/5)4/2

(21/6)2/7

(27/4)1/6

(55/2)4/5

(55/7)4/6

ارتفاع رکبي (پوپلیتئال)

(45/7)5/2

(26/4)4/4

(22/5)1

(21/4)4/2

(25/7)5/6

(55/5)1/6

ارتفاع زانو

(24/1)5/7

(25/5)5/5

(55/2)5/7

(55/1)4/1

(51/6)4/5

(55/5)4/5

جدول -4ميانگين و انحراف استاندارد حداکثر و حداقل قابل قبول ابعاد ميز و نيمکتها بر اساس ابعاد آنتروپومتري (باحدود اطمينا  59درصد) به تفکيک پايهها
مقطع تحصیلي
حداقل
اول
حداکثر

ارتفاع نشستنگاه
(4/51) 4/2

عمق نشستنگاه
(45/55)2/52

عرض نشستنگاه
(25/42)5/42

ارتفاع تکیهگاه
(45/55)4/62

ارتفاع میز
(54/64)5/42

ارتفاع زیرمیز
(54/15)4/4

(24/55)2/27

(25/62)5/4

(24/24)4/57

(24/15)4/65

(45/45)5/54

(51/42)5/54

حداقل

(25/25)6/5

(41/55)4/45

(22/62)6/25

(44/67)6/42

(54/54)2/45

(51/56)2/54

حداکثر

(25/52)4/65

(24/44)4/76

(24/77)4/25

(22/41)4/54

(45/24)2/42

(45/26)2/42

حداقل

(26/21)4/2

(45/25)4/45

(21/72)4/25

(41/17)6/55

(57/55)2/72

(55/55)4/14

حداکثر

(21/57)4/11

(24/64)2/62

(27/54)4/54

(24/47)6/25

(41/72)5/52

(44/74)5/52

حداقل

(25/54)4/1

(42/52)2/44

(25/22)2/65

(45/55)6/74

(46/25)2/55

(45/41)2/44

حداکثر

(22/62)2/54

(21/54)5/22

(22/51)2/71

(27/55)4/25

(16/25)2/55

(47/42)2/55

حداقل

(24/42)4/7

(24/52)4/57

(56/24)2/65

(45/11)6/55

(45/15)2/55

(44/76)4/16

حداکثر

(55/42)2/65

(22/76)2/41

(54/22)2/11

(25/46)4/5

(15/64)2/24

(15/66)2/26

حداقل

(21/55)4/65

(25/15)2/55

(54/55)2/24

(42/25)4/67

(44/22)2/62

(47)5/2

حداکثر

(56/24)4/54

(54/26)2/56

(52/52)2/24

(22/51)4/52

(14/56)2/54

(1/55)2/54

دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم

مجله ارگونومی ،دوره  ،2شماره  ،1بهار 1131

Downloaded from journal.iehfs.ir at 10:07 IRST on Sunday November 23rd 2014

ارتفاع

عمق

عرض

ارتفاع تکیهگاه پشتي

ارتفاع میز

ارتفاع فضای زیر میز

14

رشید حیدری مقدم و همکاران
پ

از اندازهگیری ابعاد آنتروپومتری دانشآموزان به کما

ترکیبی ارائه شده توس

عباارات

کلی و برای هر شش پایه تحصیلی برآورد شاد .باه ایان ترتیاب کاه

 Gouvaliو همکاران اطالعاات باه دسات

درصد فراوانی دانشآموزانی که میز و نیمکتها برای آنهاا متناساب،

از ابعااد میاز و

باالتر از حد قابل قبول یا پایینتر از حد قابل قبول بود محاسبه شاد.

آمده به حداقل و حداکثر محدوده قابل قبول هریا

از پایههاای تحصایلی تبادیل شاد.

نیمکتهای مناسب برای هر ی

نمودار  1درصد فراوانی دانشآموزانی کاه میاز و نیمکاتهاای طار

با توجه به این که میز و نیمکتهاای موجاود بارای هار شاش پایاه

دهد و نمودار  2این میزان را برای میز و نیمکاتهاای طار جدیاد

تحصیلی استفاده میشد ،تناسب این میز و نیمکتهاا را باه صاورت

نشان میدهد.
120
100
80
60

باالتر از حد قابل قبول

40

مطاب با حد قابل قبول

پایین تر از حد قابل قبول

20

ارتفاع

0

ارتفاع تکیه

عرض

عمق

ارتفاع

گاه

نشستگا ه

نشستگاه

نشستگاه

53.5

83.5

46.5

53.5

0

85.5

با تر از حد قابل قبول

36

12

38

42.5

23.5

10.5

مطابق با حد قابل قبول

10.5

4.5

15.5

4

76.5

4

زیرمیز

ارتفاع میز

پایین تر از حد قابل قبول

نمودار :1درصد تناسب ابعاد آنتروپومتري دان آموزا با ميز و نيمکتهاي داراي نشستنگاه مشترک

ارتفاع نشستنگاه در طار قادی باه ترتیاب بارای  16/5 ،95/5و 6

برای میز و نیمکتهای طر جدید به ترتیب برای  61/5 ،12و 20/5

درصد از دانشآموزان باالتر ،مطاب و پایینتر از حد قابل قبول است.

درصد از دانشآموزان باالتر ،مطاب و پایینتر از حد قابل قبول است.

این میزان برای طر جدید 19/5 ،56/5و  6درصد میباشد .هماان-

عرض نشستنگاه در طر قدی بارای  51/5درصاد از داناشآماوزان

طور که مشاهده میشود این میزان تناسب برای میز و نیمکاتهاای

باالتر از حدقابل قبول ،برای  62/5درصد متناسب و برای 6درصاد از

طر جدید بهبود نسبی یافته است.

دانشآموزان کمتر از حد قابل قبول گزارش میشود .باتوجه به اینکه

عم نشستنگاه در طر قدی برای  60/5درصد از دانشآموزان ک -

محدودیت عرض نشستنگاه برای صرفهجویی در فضای اشغال کنناده

تر از حد قابل قبول و برای  21/5درصد از دانشآموزان قابل قباول و

نیمکت میباشد ،زیادتر بودن عرض این نیمکتها از نظار ارگوناومی
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آمار توصیفی مربوط به این دادهها را در جدول  6مشاهده میکنید.

قدی برایشان متناسب ،باالتر یا پایینتر از حد قابل بود را نشان می-

بررسی تناسب ابعاد آنتروپومتری دانشآموزان پسر دوره ابتدایی با...
طر جدید به ترتیب برای  13،62/5و 19/5درصد از دانشآموزان به

با حد قابل قبول و برای  6/5درصد از دانشآماوزان پاایینتار از حاد

ترتیب باالتر ،مطاب و پایینتر از حد قابل قبول است .ارتفاع تکیهگاه

قابل قبول است .در طر جدید باه ترتیاب بارای  21/5، 50و 26/5

در طر قدی برای  60/5درصد از دانشآموزان بااالتر از حاد قابال

درصد از دانشآموزان باالتر ،مطاب و پایینتر از حد قابل قبول است.

قبول ،برای  19درصد از دانشآموزان متناسب و بارای 15/5در صاد

ارتفاع زیر میز در طر قدی برای 51/5درصد از دانشآماوزان بااالتر

از دانشآموزان پایینتر از حد قابل قبول است.

از حد قابل قبول ،برای  10درصد از دانشآموزان مطاب با حاد قابال

این میزان برای میز و نیمکاتهاای طار جدیاد باه ترتیاب بارای

قبول و برای  16/5درصد از دانشآموزان پایینتر از حد قابال قباول

 20/01،5و 12/5درصد از دانشآموزان باالتر ،مطاب و پایینتر از حد

است .در طر جدیاد باه ترتیاب بارای  13/5 ،11و  23/5درصاد از

قابل قبول است.ارتفاع میز در طر قدی برای  91/5درصد از دانش-

دانشآموزان باالتر ،مطاب و پایینتر از حد قابل قبول است.
120
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باالتر از حد ق ابل قبول
مطاب با حد قابل قبول

20

پایین تر از حد قابل قبول

0

ارتفاع تکیه

عرض

عمق
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ارتفاع زیر

گاه

نشستگاه

نشستگاه

نشستگاه

31

56

61

19.5

32

54.5

با تر از حد قابل قبول

39.5

23.5

26.5

42

41.5

38.5

مطابق با حد قابل قبول

29.5

20.5

12.5

38.5

26.5

7

میز

ارتفاع میز

پایین تر از حد قابل قبول

نمودار :2درصد تناسب ابعاد آنتروپومتري دان آموزا با ميز و نيمکتهاي داراي نشستنگاه جداگانه

بحث
با مقایسه میز و نیمکتهای با نشستنگاه مشترک و میاز و نیمکات-
هاای بااا نشسااتنگاه جداگانااه ،میاازان تناساب میااز و نیمکااتهااا بااا
نشستنگاه جداگانه نسبت به میز و نیمکتهای با نشستنگاه مشاترک
بهبود نسبی یافته است ،ارتفاع نشستنگاه و ارتفاع میز کاهش یافته و
تا حدودی بهبود یافتهاند .همچنین در طر جدیاد باه انادازه عما
نشستنگاه افزوده شده و از این نظر نیز نسبت به میز و نیمکاتهاای
دارای نشستنگاه مشترک نتایج بهتری را نشان دادهاند.

میز و نیمکتها با نشستنگاه جداگانه دارای تکیهگاه جداگانه هساتند
و از این نظر نسبت به میز و نیمکتها با نشستنگاه مشاترک شارای
بهتری دارند .اما ارتفاع زیادتر تکیاهگااه آنهاا باعا عادم تطااب باا
بسیاری از دانشآموزان شده اسات .مطالعاات  parcellsو همکااران
نشان داد که ابعاد آنتروپومتری تنها  26درصد از دانشآموزان با میاز
و نیمکتهاای موجاود تطااب دارد ( .)26در مطالعاهای کاه توسا
حبیبی و همکاران بر روی  392نفر از دانشآموزان مادارس اصافهان
انجام گرفت در بررسی دو نوع میز و نیمکت طر قدی و طر جدید
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مشکل چندانی ایجاد نمیکند .این میزان بارای میاز و نیمکاتهاای

آموزان باالتر از حد قابل قبول ،برای  12درصد از دانشآموزان مطاب

15

16

رشید حیدری مقدم و همکاران
نشان داد که ارتفاع میز و ارتفاع نشستنگاه برای تعداد قابل مالحظه-

شدکه برای دانشآموزان سنین مختلف  0-19ساله میز و نیمکتهاا

نشستنگاه در طر قدی برای اکثریت قریب به اتفااق داناشآماوزان

میز و نیمکتهای مطالعه حاضر همخوانی ندارد .بنابراین در مقایساه

کوتاه است و طر جدید نیز فق در بعضی از ابعاد باا داناشآماوزان

مطالعات مختلف عالوه بر تناسب یا عدم تناسب میز و نیمکاتهاا باا

تطاب یافته است .این نتایج نیز با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد،

دانشآموزان ،سن دانشآموزان ماورد مطالعاه و ناوع و انادازه میاز و

و همچنین در مطالعهای کاه توسا  Gouvaliو همکااران بار روی

نیمکتهای موجود در مدارس را نیز باید در نظر گرفت.

 266دانشآموز  0-19ساله در مدارس شهر آتن انجام شد ،بیانگر آن

از محدودیتهای این تحقی این است که به دلیل کمبود وقت میز و

است که ارتفاع میز و نشستنگاه بسیار بلندتر از حد قابل قباول باوده

نیمکتهای تنها شش مدرسه از مدارس ابتدایی شاهر همادان ماورد

در صورتی که عم نشساتنگاه بارای  19/6درصاد از داناشآماوزان

مطالعه قارار گرفتناد بناابراین اطالعاات جاامعی از وضاعیت میاز و

مناسب است کاه باا نتاایج تحقیا حاضار همخاوانی دارد ( .)19در

نیمکتهای مدارس شهر همدان حاصل نشد .پیشنهاد میشود بارای

مطالعهای که توسا دیانات و همکااران در دبیرساتانهاای کرماان

اطالع دقی از وضعیت میز و نیمکتهای موجود در مدارس شهرهای

انجام گرفت نشان داده شد که عدم تناسب قابل مالحظهای بین ابعاد

مختلف کشور مطالعات جام تری به عمل آید.

های کرمان وجود دارد .ارتفاع نشستنگاه بارای  06/3درصاد ،عارض

نتیجهگیری

نشسااتنگاه باارای  56/6درصااد و ارتفاااع میااز باارای  51/6درصااد از

هر دو نوع میز و نیمکت موجود در مدارس شهر همادان بارای اکثار

دانشآموزان نامناسب است که با مطالعه حاضر همخوانی دارد (.)21

قریب به اتفاق دانشآماوزان متناساب نیسات و میاز و نیمکاتهاای

ورمزیااار و همکاااران در مطالعااهای در دبیرسااتانهااای قاازوین بیااان

دارای نشستنگاه جداگانه به دلیل داشتن عم نشستنگاه متناسبتار

نمودند که ارتفاع میز برای دانشآموزان مناسب است که با نتایج این

و ارتفاع نشستنگاه ک تر نسبت به میز و نیمکتهای دارای نشستنگاه

تحقی مطابقت ندارد در حالی که ارتفاع نشستنگاه ،عم نشساتنگاه

مشترک بهبود نسبی یافتهاند .ارتفاع تکیهگاه در میز و نیمکاتهاای

با ابعاد آنتروپومتری دانشآموزان مطااب نیسات کاه باا نتاایج ایان

دارای نشستنگاه جداگانه بیشتر شده اسات کاه خاود موجاب عادم

تحقی همراه است (.)22

تناسب با ابعاد آنتروپومتری دانشآموزان شده است .استفاده از میز و

با این که نتایج کلی مطالعات فوق با نتایج مطالعاه حاضار همخاوانی

نیمکتهای دارای اندازه یکسان در مدارس ابتدایی شهر همدان برای

دارد و مطالعات مختلف عدم تناسب میز و نیمکتهاا را باا داناش-

همه پایههای تحصیلی باع افزایش عدم تناسب با دانشآموزان شده

آموزان نشان دادهاند ،اندازه و نوع میز و نیمکتهای مورد مطالعاه و

است .به هر حال میز و نیمکتهای مورد اساتفاده در مادارس شاهر

سن دانشآموزان در مطالعات مختلف با ه متفاوت اسات .دیانات و

همدان برای هیچ ی

از مقاط تحصیلی متناسب نیستند ،به عناوان

همکاران نشان دادهاند که در دبیرستانهای کرمان از نوعی صاندلی

مثال عم نشستنگاه میز و نیمکتهای دارای نشستنگاه مشترک ک

دارای جا دستی استفاده میشود .حبیبی و همکاران نشان دادهاند که

است و برای دانشآموزان پایه اول متناسب است در حالی که ارتفااع

در مدارس ابتدایی شهر اصفهان دو نوع میز و نیمکت طار قادی و

نشستنگاه آن به انادازهای زیااد اسات کاه بارای تعاداد معادودی از

طر جدید وجود دارد که میز و نیمکت طر قدی خاود دارای ساه

دانشآموزان پایه شش متناسب است.

اندازه مختلف و میز و نیمکت طر جدید دارای دو نوع میز و نیمکت

با توجه به این که میز و نیمکتهای موجود در مدارس شهر همادان

مختلف میباشد که با نتایج این مطالعه همخوانی ندارد .در مطالعهای

از پایاههاای تحصایلی متناساب

که توس

 Gouvaliو همکاران در آتان انجاام گرفات ،نشاان داده

به صورت اختصاصی برای هیچ ی

نیستند و دانشآموزان پایههاای تحصایلی دارای ابعااد آنتروپاومتری
مختلف هستند لزوم استفاده از میاز و نیمکاتهاای متناساب بارای
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ای از دانشآموزان بلندتر از حدقابل قبول است در حاالی کاه عما

با سه اندازه مختلف وجود دارند که هیچ ی

آنتروپومتری دانشآموزان و صندلیهای مورد استفاده در دبیرستان-

از این اندازهها با انادازه
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Investigating the Match between Male Primary Students’ Anthropometric Dimensions
and Existing Furniture Dimensions in Hamadan Schools in 2013
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Abstract
Introduction: Given the essential role of appropriate benches and desks in the correct siting posture of students and
the consequences of non-ergonomic seats in causing awkward postures, low back pain, neck pain, lack of concentration
and discomfort, this study was aimed to examine the match between students’ anthropometric dimensions and the
dimensions of existing benches and desks in Hamadan male primary schools.
Materials and Methods: In this study, 600 students of Hamadan male primary schools were studied. In addition to
height and weight, their anthropometric dimensions including shoulder height, elbow height, knee height, popliteal
height, popliteal - buttock length and hip breadth were measured. Then, the comparison was made between the
dimensions of existing benches and desks in Hamadan schools and the ergonomic dimensions.
Results: The results showed that the dimensions of two existing benches and desks do not match with students
anthropometric dimensions. For benches and desks with common seat pans, the seat height, seat depth, seat width, back
rest height, desk height, underneath desk height were not matched with 89.5, 76.5, 88.5, 62, 57, and 64 percent of
students, respectively; while in benches and desks with separated seats, the dimensions were not appropriate for 61.5,
58.5, 58, 73.5, 76.5, and 60.5 percent of students, respectively.
Conclusion: Both kinds of existing furniture in the Hamadan primary schools were not appropriate for students. Seat
depths and heights of benches with separated seats were relatively better than of those with common seats.
Key words: Ergonomics, Anthropometry, Design, Furniture.
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