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ي آنتروپومتريکي ها ه با مشخصمدارس ابعاد مبلمان  در تناسبعدمبررسي 
   در شهرستان کرجيابتدائآموزان دوره  دانش

  
  ۴ ياسمن خداداده و۲يم، قنبر ابراهي۳جزني، رضا خان۲، داوود پارسا پژوه١*ابراهيم آقارفيعي

  ن، ايرا دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبيعي,دانشجوي دوره دکتري ١
  ، ايرانن دانشگاه تهرا، دانشکده منابع طبيعي, گروه علوم و صنايع چوب وكاغذاستاد ٢

  ، ايراناستاد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ٣
  ، ايراندانشگاه تهران،  دانشکده هنرهاي زيبا،استاديار گروه طراحي صنعتي ٤

  )١١/٦/٨٧: ، تاريخ تصويب٢٨/١٠/٨٦: تاريخ دريافت(

  

  چکيده

 و درد کمر ها هتون مهر سشکل تاثيرگذار بر تغيير عواملآموزان يکي از ي بدن دانشها ه با اندازمدارسسب بودن ابعاد مبلمان نامنا

. دشوخلقي، بد رفتاري و افت تحصيلي در آنان روحي و رواني و همچنين موجب کجت ساز اختالالنهيمتواند زيمباشد و عالوه بر آن  يم

هدف از اين پژوهش بررسي . تواند علت اين مساله باشديم در ايران مدارسي آنتروپومتري در ساخت و ساز مبلمان ها هتوجهي به اندازيب

 مدارسکي مبلمان يم ساختار ارگونو طراحي بهينهبرایآموزان ي آنتروپومتريکي دانشها ه با مشخصمدارس تناسب بين ابعاد مبلمان عدم

يي در گروه سني درآغازآموز دختر و پسر در دوره  دانش۲۰۰۰رو تعداد از اين. باشديمان جامعه در راستاي ارتقاء سطح سالمت کودک

 ۲۵ دبستان و از هر پايه ۱۶طور تصادفي از  ه آموزشي چهارگانه آن بهايهاحيبررسی موردي در شهرستان کرج از ن سال در يک ۶‐۱۱

ي آنتروپومتريکي آنان شامل ارتفاع ها ه تقسيم و مشخص۹‐۱۱ سال و ۶‐۹وه  در دو گرBSI5873 استاندارد پايه و برگزينشآموز دانش

ي ها هتجزيه و تحليل داد. دندش گيري اندازه مقايسه برای مدارسهاي  و نيمکتميزرکبي، فاصله کفل تا رکبي، ارتفاع زانو و همچنين ابعاد 

نشان   بدست آمده صورت پذيرفت و نتايج Statistica version 7 وSPSS version 15 يافزارها از نرمگيری بهرهآنتروپومتري با 

ها در محدوده مجاز متغيرهاي آنتروپومتريکي قرار  و نيمکتميز شده در گيري اندازهبه استثناي حد آزادي زانو هيچ يک از ابعاد  داد که

آموزان صورت ه به معيارهاي آنتروپومتري دانش بدون توجمدارسهاي  و نيمکتميز که طراحي و ساخت آيد يمرو چنين برندارند، از اين

  .تواند چرخه بهداشت و سالمت جامعه را به خطر اندازديمگرفته و در آينده 

  

  ها ه، انحراف ستون مهريمآموزان، ارگونو، دانشمدارس، مبلمان  آنتروپومتري: کليدييها هواژ
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 ...هاي  مشخصه با مدارس ابعاد مبلمان  درتناسبعدم      بررسي                                                                                                          ٦٩٤

  ه مقدم

 تأثيرگذار بر عوامل يکي از مدارسمبلمان نامناسب در 
آموزان به  و درد کمر در دانشها هتغيير شکل ستون مهر

ي اصلي و ها هکه کودکان سرماي آنجائياز. آيد يمشمار 
 آينده جامعه بدست آنان  و درندآييم شمار بهه جامعه بالقو

  سالمت آينده کشور در گرو از اين روخواهد شد،اداره 
 سالمت کودکان بايديم لذا باشد،يم کودکان امروز سالمت

 و با ١)۲۱دستور کار  ( کانون توجه خود قرار داد دررا
ر  استوار ديم، گا از آنان آنتروپومتريهايهدادآوري  جمع

 بهره مورد ملزوماتو ات کي وسائل، تجهيزيمارگونوطراحي 

 عدم،  برداشتمدارس طراحي مبلمان بويژه  آنانگيری
و  سو از يکجامعه توجه به مطالعات آنتروپومتريکي در

کت براي نيم و زيمغيراصولي  رويه وساخت و ساز بي
  وميز که  اين حقيقت استبيانگر سوي ديگر، از مدارس
 ايران با ابعاد فيزيکي مدارس موجود در هاينيمکت
  و نيمکتميز ساز ساخت و و نداردي آموزان تناسب دانش

 گيرديمسنجي صورت  معيارهاي اندام بدون توجه به اصول و
را مالک  رهاو کشديگرسنجي سازندگان نتايج اندام يا و

 جوامعر که اندازه بدن افراد د از آنجاييدهند،يمر عمل قرا
 ،يم قو،يم اقلي، ژنتيکيعواملفاوت بوده و تابع مختلف مت

، اين مسأله در ايران به لحاظ ٢باشديماقتصادي و غيره 
گستردگي خاک و تفاوت اقاليم آب و هوايي و تعدد 

اي به طور جداگانه مورد بايد در هر منطقهيمها، تيمقو
 در ٣)۲۰۰۰(همکاران  فردمن و. ارزيابي قرار گيرد

نگين ابعاد فيزيکي ياماند که ان دادهي خود نشهايبررس
 استانداردهاي زندگي پايه مختلف بر جوامعآموزان در دانش

 ٤)۱۹۹۰(يونگ و پارک جي .يابديم غذايي تغيير عاداتو 
 جوامع نه تنها در اند که اين تغييرهاخاطرنشان کرده

ي سني و ها همختلف مشهود است، بلکه در بين گرو

                                     
  ست در خصوص سالمت کودکانيط زي محيالمللنيون بيکنوانس ‐١

، هلند، )ناتو (يک شمالي، آتالنتي انساني عوامل مهندسيالمللنيش بيهما ‐٢

١٩٧٢.  

 ‐۳ Freedman et al. 

 ‐۴ Jeong BY et al. 

 مختلف نيز متفاوت بوده و حتي هايها و فرهنگجنسيت
کان و . ج. پ. خورديمدر يک کالس درس هم به چشم 

از % ۹۶ ی رضايتنا خود ي در بررس٥)۲۰۰۶(همکاران 
 نيوزيلند از نامتناسب بودن ابعاد مدارسآموزان دانش

هاي مختلف در ميت قوآميختگيگر  را نشانمدارسمبلمان 
، در ٦)۱۹۸۸(ن وانس و همکارايا .داننديمنيوزيلند 

 از برداری بهرهاند که دهيجه رسين نتي خود به اهاييبررس
 ي طراحيکي آنتروپومتريارهاي که بدون توجه به معيمبلمان

، دينمايم را فراهم يادي زيشده باشند مشکالت جسمان
 نامطلوب ات با توجه به تاثير٧)۲۰۰۳(و يهنينين و کاسکل

 يميكراحي ارگونو خواهان اقدام جدي در طيمبلمان سنت
 ٨)۲۰۰۳(ن يپ نگويباشند، ديم فنالند مدارسمبلمان در 

جه ضعف ي را نتمدارسآموزان با مبلمان  تناسب دانشنبود
وهان يتنام و ي در جامعه وي آنتروپومتريهاگيري اندازه

 فرا ي را چراغيکي آنتروپومترهاييبررس ٩)۲۰۰۵(مولنبروک 
. داننديم ينعت در دست طراحان صيراه صنعت و ابزار

-آموزان و جابهدانش قراري و بييم ناآرا١٠)۲۰۰۳(بريتيکر 
 نبودگر هاي سنتي را نشانجايي مدام آنها بر روي صندلي

 در بررسي ١١)۱۹۷۸(چاور تي. شمارديمن آنها بر يتناسب ب
کل وزن بدن % ۷۵دارد هنگام نشستن يمخود عنوان 

از )  اينچ مربع۴(ر مربع  سانتيمت۲۶تنها بر روي انسان 
د، که اين سطح کوچک در زير شويمسطح نشيمنگاه وارد 

برجستگي دو استخوان نشيمنگاه قرار دارد و بار سنگيني را 
 پوند ۸۵‐۱۰۰نمايد و در نتيجه فشاري برابر با يمتحمل 

بايد در تعيين يمد، لذا شويمبرآن وارد  )psi(بر اينچ مربع 
ويلسون . م را به کار بستاه دقت الزگارتفاع سطح نشستن

پزشکان ارتوپد دارد يم در مقاله خود عنوان ١٢)۱۹۹۷(

                                     
‐۵  P.J. Kanea et al. 

‐۶  Evans, W.A. et al. 

 ‐۷ Hänninen O. et al 

 ‐۸ Diep, N.B 

‐۹  Molenbroek, J., et al. 

‐۱۰  Briethecker, D. et al 

‐۱۱  Tichauer E 

‐۱۲  Wilson, K. 
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 ها هعامل اصلي دردهاي کمر را ناشي از انحراف ستون مهر
، هريس ١)۱۹۹۸(ند، زاکارکو دانيمضعيت طبيعي خود واز 

  وين، لين٣)۱۹۸۵ و ۱۹۸۲(ماندل  ،٢)۲۰۰۰(و استريکر 
 و ۱۹۹۱(همکاران ، آگارد هانسن و ٤)۲۰۰۰(يوکنگ 
 نيز در مقاالت خود در اين ٦)۲۰۰۵(ل ي هيآنتون ،٥)۲۰۰۱

ثيرگذار بر أ مهم و تعوامل که يکي از  هستندينکته هم رأ
 و ميز طراحي نامتناسب ابعاد ها ه ستون مهرشکلتغيير 

باشد، يمآموزان دانش  فيزيکي بدن با اندازهمدارسصندلي 
ان و يلي وي، تر٧)۱۹۸۸(ن باالک و همکاران يچنهم

   خودهاييبررس در ٩)۲۰۰۳ (ي و مورف٨)۲۰۰۳(همکاران 
ر  و دردکمي عضالن‐ي اسکلتيهايناراحتبه 

١٠MSD/LBPن دانشي در بياندهيطور فزاه  بکه  را -
 ياشاره نموده و آن را مورد بحث و بررس افتهيوع ي شآموزان

 در بررسي ١١)۱۹۹۲(نين و همکاران يم سال.نداقرار داده
 ي فنالند بستگمدارسود نشان دادند که درد پشت در خ

مارشال  ها دارد،ميز به نامناسب بودن ارتفاع يريانکارناپذ
سو به  از يک راها ه ستون مهرشکل تغيير ۱۹)۱۹۹۵(

ناسب تپذيري اندام کودکان و از سوي ديگر به نامانعطاف
د دانيم آموزان و نيمکت با اندازه بدن دانشميزبودن ابعاد 

 آنان در بندياستخوان  ناموزونگيريموجب شکله ک
-يمدبستان   در چهار سال اوليه دورهبويژهدوران تحصيل 

 را درست طرز ايستادن و نشستن ١٢)۲۰۰۰(کرانز . دشو
 اسكلتيهاي گيري از ناهنجاري  در پيشيم مهعامل

                                     
 ‐۱ Zacharkow, D 

 ‐۲ Harris, C. et al. 

 ‐۳ Mandal A C. 1982 &1985 

 ‐۴ Lin R. et al. 

 ‐۵ Agaard-Hansen J. et al. 

 ‐۶ Hill. A 

 ‐۷ Balaque, F. et al 

 ‐۸ Trevelyan, F.C. et al. 

‐۹  Murphy, S. et al. 

‐۱۰  Musculoskeletal Discomfort / Low Back Pain 

‐۱۱  Salminen, J. et al. 

‐۱۲  Cranz, G. 

 و ياتس ١٣)۱۹۶۹(فلويد و وارد . آورد يمعضالني به شمار 
 ها هکه در ستون مهراتي تغييراند،  نموده عنوان١٤)۱۹۹۷(

شود موجب يمايجاد ن بد نشست اثر  درکودکیدر دوران 
گردد و يم  در طول زندگيشيوه نشستن آنها عادت در

تصحيح آن در مراحل بعدي زندگي بسيار مشکل و گاه 
 و برونسويک ١٥)۱۹۸۷(بنديکس .  استغيرممکن

آموزان در نکه دانش با توجه به ايند،كنيم عنوان ١٦)۱۹۸۴(
 در پشت نواختيک دوران تحصيل زمان زيادي را به طور

گذرانند، از يم و صندلي يا نيمکت در مدرسه يا منزل ميز
 و ميز نشستن ممتد و خم شدن رو به جلو بر روي رواين

 ها ههاي ستون مهرناهنجاري بر عالوه،  نامتناسبصندلي
 ها هروي ماهيچ ر ببسيار زيادیکشش فيزيولوژيکي موجب 

د، مون و شويم کمر هاي ديسک روي بربويژه  و ليگمانها
 و صندلي نامناسب را ميز ١٧)۱۹۹۶ و ۱۹۹۵(همکاران 

اي مانند مهرهانيمهاي ساز ناهنجاري ديسکنهيمز
 قلمداد ٢٠فوزيس، هايپرکي١٩، هايپرلوردوسيز١٨اسکوليوزيز

و مور و ٢١)۱۹۹۳(کنند، جينا ايدي و کاروسکي يم
 نتايج پايه علت بروز اسکوليوزيز را بر ٢٢)۱۹۹۲(همکاران 
 و صندلي، ميز بدست آمده، طراحي نامناسب هاي بررسی

و پشتي سنگين حالت بدنشستن و بدخوابيدن، حمل کوله
دانند، طرز ايستادن يمرزشي هاي و انجام ندادن تمرين

 در بلندمدتتحرکي و نشستن ، بدنشستن، بينادرست
 اصلي در سرعت بخشيدن به انهدام عامل جا را سه يک

رفت سريع دردکمر اي و پيشمهره نيامهاي  ديسک

                                     
‐۱۳  Floyd, W.F. et al 

 ‐۱۴ Yeats, B et al. 

‐۱۵  Bendix T. 

‐۱۶  Brunswic, M 

 ‐۱۷ Moon, J.H. et al 

 ‐۱۸ scoliosis 

 ‐۱۹ Hyperlordosis 

 ‐۲۰ Hyperkyphosis 

 ‐۲۱ Genaidy, A.M. et al. 

 ‐۲۲ Moore, B. et al. 
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)LBP ( همکاران کنند، بورتن ويمقلمداد )در ١)۱۹۹۶ 
 دردهاي کمر بيشترمقاله خود به اين نکته اشاره دارند که 

.  ريشه در دوران کودکي آنان داردنسالیسالي و کهانيمدر 
 و٢)۱۹۹۹ (همکاران  برادفورد و،)۱۹۹۵(  و همکارانمون
ند که نامناسب ينمايم اظهار ٣)۱۹۸۲( روري و کوريد

 در هايی واند موجب اختاللتيم  و صندليميزبودن ابعاد 
، قفسه ها ه تقارن شانعدم ، درد گردن، گردش خونيي وبينا

، راه رفتن، خستگي زودرس، سردرد و  خاصرهسينه، لگن
) ۲۰۰۰(هريس و استريکر  ،)۱۹۹۹(د، نايت و نويز شوغيره 

تواند از يم مدارسمبلمان اند عنوان نموده) ۱۹۹۷(و ياتس 
 و رفتارهاي ي بر خلق و خواتيثيرأنظر روحي و رواني ت

نهايت  آموزان داشته و درفردي و کردارهاي اجتماعي دانش
آموزان به تحصيل و يا مندي دانشساز عالقهنهيمتواند زيم

.  باشد حتي گريزان بودن آنان از مدرسهافت تحصيلي و
 شهر  در٤)۲۰۰۱(پژوهشگراني چون ليليا و همکاران 

 در ٥)۲۰۰۳(پاناجيوتوپولو و همکاران  ، مکزيکيگواداالجارا
 در ٦)۱۹۹۷(شهر تسالونيکي يونان، موعودي و چوبينه 

در شهر ) ۲۰۰۱(اله استان مازندران، حبيبي، احسان
النز و يملند و ي در نيوز۱۷)۲۰۰۳(اصفهان، لگ و همکاران 

 با مدارس تناسب ابعاد مبلمان عدم ٧)۲۰۰۴(گريمر 
 برایآموزان را مورد بررسي و نتايج آن را آنتروپومتري دانش

 تالش بررسیلذا اين . اند ارائه دادهيکيم ارگونويطراح
  آنتروپومتريکيهايهدادآوري  جمعنهيمديگري است در ز

سازي  طراحان صنعتي در بهينهمايه اوليهبعنوان دست
گيري از  پيشبرای مدارسکي مبلمان يمساختار ارگونو

که ن سالمت کودکان يم و تأها ههاي ستون مهرناهنجاري
ت و جا دارد اين مسأله با اين خود هدف اصلي مقاله اس

ها و  تيمتوجه به گستردگي خاک ايران و تفاوت قو

                                     
 ‐۱ Burton A K. et al. 

 ‐۲ Bradford, D.S. et al. 

 ‐۳ Drury, C.G. et al. 

 ‐۴ Lilia, R. et al 

‐۵  Panagiotopoulou, G 

 نهموعودي و چوبي ‐٦

 ‐۷ Milanese, S. et al. 

در سراسر ايران  آب و هوايي در يک طرح ملي هاي ليماق
  .اجرا شود

  

  هامواد و روش

  گيري اندازهوسايل 

 يک دستگاه صندلي آنتروپومتري انجام شد با متغيرها ‐۱
که توسط پژوهشگر طراحي و در کارگاه دانشکده ساخته و 

 متر تاشو ساخت ‐۳ يکش وزني ترازو‐۲آزمايش شده بود 
 .Hoffmannکارخانه 

  

  برداريروش نمونه

 مصوبه شوراي پژوهشي دانشکده منابع پايهر  ببررسیاين 
صنايع چوب  نظارت گروه علوم و با طبيعي دانشگاه تهران و

 ۱۲۲۰۰۰ داراي  که شهرستان کرج چهار ناحيه آموزشيدر
باشد، يم ۸۵‐۸۶سال تحصيلي  دريئابتداآموز مقطع دانش

توجه به   با، توصيفي و از نظر زماني مقطعيبررسیدر يک 
 ٢٠٠٠ تعداد پرورش ز طرف اداره آموزش ومجوز صادره ا

 محدودهدر ) پايه اول تا پنجم(يي درآغازآموز دوره دانش
 مدرسه ٨(صورت تصادفي منظم  ه سال ب٦‐١١ نيس

 ٢٥و از هر پايه آموزشي )  مدرسه پسرانه٨دخترانه و 
 در دو BSI5873 استاندارد پايهآموز انتخاب و بردانش

 سال ٨‐١١و ) ل و دومي اوها هپاي( سال ٦‐ ٨گروه 
 مشخصه ١٧تقسيم و ) ي سوم چهارم پنجمها هپاي(

 قرار گرفت، در بين گيري اندازهآنتروپومتريکي آنان مورد 
 از تنها بررسی شده در اين گيري اندازهمتغيرهاي 
 ارتفاع رکبي، ارتفاع زانو، ارتفاع شانه، مانندمتغيرهايي 

قايسه با ابعاد  مبرایارتفاع آرنج، فاصله کفل تا رکبي، 
يابي به  دستبرای قرار گرفتند و گيری بهرهمبلمان مورد 

کننده شيوه آموزان شرکت به دانشدرآغازي دقيق ها هانداز
 و فيزانت ٨)۱۹۹۹( پارسلز  آنچهپايه بر درستنشستن 

 که گونهجام داده بودند آموزش داده شد، بدين  ان٩)۱۹۹۶(
 ي،ع وضعيت طبيدر بدن حالت نشسته،ه  بگيري اندازهدر 

                                     
 ‐۸ Parcells C. et al.   

 ‐۹ Pheasant S. 
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، پابرهنه، کف پا بر روي سطح يک زير ۹۰°ه زاوي بازانوها 
 گيري اندازه  درتنها است وتنظيم قرار داشتهپايي افقي قابل

م بدون ئقا  ايستا وکاملبه طورحالت ه قامت بدن ب وزن و
. دندش گيري اندازهسخت  کفش روي يک سطح صاف و

دختران با لباس  شورت ورزشي و شرت وپوشش پسران تي
آموزان با قت دانشا فرهنگام  درگيري اندازه نازک بوده و

به کمک و  بردباری اجازه خانواده و معرفي معلم مربوطه با
  .فتانجام گرخانم يک دستيار 

  
   گيري اندازهمتغيرهاي آنتروپومتريکي مورد 

 پايهوضعيت نشسته بر  ابعاد بدن درگيري اندازه ‐

صورت پذيرفت ) ۱۹۹۹(و همکاران  پارسلز نامه شيوه

  ) و وزن قامته جزءب(

، شانه فاصله دو، ارتفاع شانه،  ارتفاع تنه،ارتفاع قامتوزن، 
 طول کفل تا، پهناي کفل، آرنج فاصله دو، ارتفاع آرنج

، ارتفاع ارتفاع زانو،  ارتفاع رکبي،زانو جلوطول کفل تا، رکبي
خامت چشم، حد دسترسي به جلو، حد دسترسي قائم، ض

  . ران، عمق سينه
  

   مدارسصندلي   وميز ابعاد گيري اندازه ‐
ارتفاع ، )۱۹۹۹( پارسلز و همکاران نامه شيوه پايهبر
، حد آزادي زانو در ميز، عمق نشستنگاه، ارتفاع گاهستننش

و صندلي  ميزآموزان با دانشنامناسب بودن ابعاد . ميززير 
 و ميزرگاه ابعاد ه: استچنين تعريف شده برداریبهره مورد 

ن يي تعيکي آنتروپومتريرهايها در محدوده مجاز متغمکتين
  .شود يمشده نگنجد نامتناسب خوانده 

  
  گاهارتفاع نشيمن ارتفاع رکبي ونامناسب بودن 

، ماندل ١)۱۹۹۱( شافن و آندرسون هاييبررس پايهبر
< يا  و% ۹۵ >  آن ارتفاعاهي کهگستنهر نش، )۱۹۸۲(

اه براي نشستن گنست نشآن. بي باشدارتفاع رک% ۸۸
دهد تا آزادي رکبي يمنامناسب است، اين وضعيت اجازه 

   . رکبي باشد بلندي%۱۲ و% ۵بين 

                                     
‐۱  Chaffin D. et al   

  گاهنامناسب بودن فاصله کفل تا رکبي با عمق نشيمن

) ۱۹۸۷( مدارک آنتروپومتريکي موجود بنديکس پايهبر
نامتناسب بودن فاصله کفل تا رکبي و عمق نشستنگاه 

و يا % ۸۰<گاه هرگاه عمق نشستن. ن تعريف شده استنيچ
فاصله کفل تا رکبي باشد عمق نشستنگاه براي % ۹۵> 

  . نشستن نامناسب است
  

  ميز ارتفاع زانو و اندازه مانع زيرين نامتناسب بودن

 ۲ بايد بيش از ميزحد آزادي يا راحتي زانو در زير 
 ميزر ينع ز که ارتفاع ماين معنيبد): ۲۷(متر باشد يسانت

متر ي سانت۲+  ارتفاع زانو کلد از ين بايماز کف ز) يجاکتاب(
  . بلندتر باشد

  
  ميز شانه با ارتفاع ‐نامتناسب بودن ارتفاع آرنج

 نظر پارسلز و پايه برميزارتفاع مناسب و پذيرفته شده 
  : آيد يماز رابطه زير بدست ) ۱۹۹۹(همکاران 

)] Cos β‐۱( Cos θ)+ Cos θ‐۱([u+ hE= hEv  
hEکردي آرنج  ارتفاع آرنج درحالت عادي يا ارتفاع عمل

 ازکف ميزدر حالت نشسته و يا فاصله عمودي سطح 
 ارتفاع = hEv ارتفاع شا نه ، = hS طول بازو Uن،يمز

 زاويه خمش شانه، = hS–hE =  U  ،θعمودي آرنج، 
β=برطبق نظر شافن و .  زاويه دوري شانه از مرکز بدن

 خمشنه پذيرش زاويه يشينه و بيمک) ۱۹۹۱(آندرسن 
 زاويه βباشد و يم )º ۲۵‐º۰( درهنگام نوشتن θشانه 

با توجه به . است) º ۲۵‐º۰(دوري شانه از مرکز بدن حدود 
 βو براي زاويه ) º ۲۵Cos=۹۰۶۳/۰(و ) º۰Cos=۱(اينکه 

  =  ۹۳۹۷/۰( و ) º ۰Cos  = ۱( دوري شانه از مرکز بدن 
º۲۰Cos (ان ميز نتيجه با قرار دادن در. باشديمCosا ه

 به صورت زير ميزنه يشينه و بيم ارتفاع کپيشيندر فرمول 
  : دشويممحاسبه 

  
  ميزنه ارتفاع يم ک=ارتفاع سطح نشستنگاه   +  ارتفاع آرنج  

  
]=hEv )۱‐۱(۱ +)۱‐۱(hE = hEv+U[ 

   ميزنه ارتفاع يشي  ب=گاه  سطح نشستن ارتفاع+  ارتفاع آرنج  
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 )] Cos β‐۱( Cos θ)+ Cos θ‐۱([u+ hE= hE  

=hEv+u [( ۹۰۶۳/۰ ‐۱ )  ۹۰۶۳/۰‐ ( ۹۳۶۷/۰‐۱ )] 
hS۱۴۸۳/۰+hEv۸۵۱۷/۰= 

  
 چنين ميز شانه با ارتفاع ‐نامناسب بودن ارتفاع آرنج

نه يمتر از ک کوتاهميزهرگاه ارتفاع سطح : شوديمتعريف 
نه ارتفاع بدست آمده باشد نامناسب يشيارتفاع يا بلندتر از ب

  .شوديمانده خو

  

  ها هل داديوتحل يآورجمع

 آنها ياز و بررسي مورد نهاي هداد آمار و يورآپس از جمع
 ي براپژوهش هاي هدف بودن، با توجه به نرمالاز نظر 

مانند  يفيتوص يآمارها آموزان،دانش مختلف يها هگرو
ن شد و ييانه تعيمنه، يشينه و بيمار، کين، انحراف معيانگيم

 ارتفاع يبرا (ي کتاب ابعاد انسانپايهاز بر يرد نها موصدک
 و ارتفاع آرنج از صدک پنجاهم، ارتفاع ميزر ي، مانع زميز

زانو صدک نود و پنجم، عمق و ارتفاع نشستنگاه صدک 
 از گيری بهره با ها ه و تحليل دادبه کار گرفته شده) پنجم
 Statistica version 7و   SPSS 15 يافزارهانرم

 و ميز به دست آمده از ابعاد يها ه اندازآنگاهرفت، صورت پذي
- دانشي آنتروپومتريها ه با مشخصمدارس يهامکتين

ن شده ييد و تناسب آنها درحدود مجاز تعشسه يآموزان مقا
 يها ه با توجه به حدود مجاز و اندازسر انجام.  شديبررس

 ي طراحبرای ي و صندلميزآموزان، ابعاد مناسب بدن دانش
  . دشنهاد شي مختلف پيها ه گروي برايکيمنوارگو

  

  نتايج 

   باارتفاع نشستنگاهيتناسب ارتفاع رکب

تر و يم سانت۳۴۵/۳۲انگين ارتفاع رکبي يم:  پسران۱گروه 
۶۵۶/۲ =SDتر حدمجاز يم سانت۲۳‐ ۵/۴۱ ات دامنه تغيير

 ۵/۳۵‐۳۷ارتفاع رکبي % ۹۵و % ۸۸سطح نشستنگاه بين 
 انميز. تريمسانت۳۹تنگاه تر و ارتفاع سطح نشسيمسانت

و غالب % ۷۷/۹۰ تناسب برابر با نبودو % ۲۳/۹تناسب 
) ۲شکل. (باشديمنه دامنه مجاز يشي بلندتر از حد بها هانداز

  )۴ و ۱ يهاجدول(و 
، ۳۴۶/۳۶انگين ارتفاع رکبي يم:  پسران۲گروه 

۸۱۶/۲=SD حد مجاز ارتفاع سطح ۲۶–۴۶ تغييرات، دامنه 
‐ ۴۱طول رکبي برابر است با % ۸۸‐%۹۵نشستنگاه بين 

در . تريم سانت۳۹تر، ارتفاع سطح نشستنگاه، يم سانت۵/۳۹
نامتناسب و % ۳۲ براي نشستن مناسب و ها هانداز% ۶۸ كل 

و ) ۴شکل. (باشديمنه دامنه مجاز يمکوچکتر از ک
  )۴ و ۱ يها جدول(

  دختران۱انگين ارتفاع رکبي گروه يم:  دختران۱گروه 
۴۹۸/۳۱ ،۶۴۱/۲=SD تر، يم سانت۲۲–۳۸ تغييرات، دامنه

‐ %۹۵حدمجاز ارتفاع سطح نشستنگاه در محدوده مجاز 
تر، ارتفاع يم سانت۳۵–۳۶، طول رکبي برابر است با ۸۸%

 تناسب صددرصد و نبودتر، يم سانت۵/۳۸سطح نشستنگاه 
. باشد يم بلندتر از حد مجاز تعيين شده ها هتمام انداز

  )۴  و۱ يجدول ها(و  ) ۱شکل(
 دختران ۲انگين ارتفاع رکبي گروه يم:  دختران۲گروه 
۸۳۸/۳۵ ،۰۳/۳=SD حد مجاز ۵/۲۶‐۵/۴۷ تغييرات، دامنه 

، طول رکبي %۸۸‐%۹۵ارتفاع نشستنگاه در محدوده مجاز 
 ۵/۳۹گاه ارتفاع سطح نشستن. تريم سانت۳۹–۴۱برابر با 

که % ۴۵ تناسب نبودان ميزو % ۵۵ان تناسب ميز. تريمسانت
 يهاجدول(و ) ۳شکل(نه دامنه مجاز قرار دارد يمر کي زدر
  ).۴ و ۱

  

  گاه ج تناسب فاصله کفل تا رکبي با عمق نشستنينتا

، ۸۲/۳۳انگين فاصله کفل تا رکبي يم:  پسران۱گروه 
۰۱/۲=SD حدمجاز عمق ۵/۲۲‐۴۳ تغييرات، دامنه 

 تا رکبي برابر فاصله کفل% ۸۰‐ %۹۵نشستنگاه در محدوده 
 ۵/۲۴تر، عمق نشستنگاه برابر با  سانتيم۳۵–۳۷است با 

  )۴ و ۱جدول(و  ) ۶شکل  (متر يسانت
، ۹۵/۳۵انگين فاصله کفل تا رکبي يم:  پسران۲گروه
۹۱/۱=SD حدمجاز عمق ۳۲–۴۲ تغييرات، دامنه 
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فاصله کفل تا رکبي برابر % ۸۰‐ %۹۵نشستنگاه در محدوده 
ر با تر، عمق نشستنگاه برابيم سانت۵/۳۷‐۵/۳۹است با 

  ) ۴ و ۱ يجدول ها(و  ) ۸شکل . (تريم سانت۸۵/۲۳
، ۷۲/۳۳انگين فاصله کفل تا رکبي يم:  دختران۱گروه
۸۸/۱=SD حدمجاز عمق ۲/۲۵‐۴۱ تغييرات، دامنه 

فاصله کفل تا رکبي برابر % ۸۰‐ %۹۵نشستنگاه در محدوده 
تر، عمق نشستنگاه برابر با يم سانت۳۵ –۵/۳۶است با 

  )۴ و ۱ يجدول ها(و  ) ۵کل ش. (تريم سانت۲۵/۲۴
، ۳۴/۳۷انگين فاصله کفل تا رکبي يم:  دختران۲گروه 

۶/۲ =SD حد مجاز عمق ۳۰–۴۸ تغييرات، دامنه 
فاصله کفل تا رکبي برابر % ۸۰‐ %۹۵نشستنگاه در محدوده 

 ۲۴ر،  عمق نشستنگاه برابر با يمت سانت۵/۳۹‐۴۲است با 
  ).  ۴ و ۱ جدول(و  ) ۷شکل (تريمسانت
  

  ميزج آزادي ارتفاع زانو در زير يانت

  SD=۶۸/۲، ۳۹/ ۵۲انگين ارتفاع زانو يم:  پسران۱گروه 
 ۵۴ ميزر ي زي بلند۴۴ ارتفاع زانو ۳۳–۴۸ تغييراتدامنه 
  .متريسانت

  SD=۶۲/۳، ۷۵/۴۴انگين ارتفاع زانو يم:  پسران۲گروه 
 ۵۷ميزر ي زي بلند۵۰ ارتفاع زانو۳۲–۵۴ تغييراتدامنه 
  . متريسانت

  SD=۷۳/۳۸،۸۲/۲انگين ارتفاع زانويم:  دختران۱گروه
 ميزري زي بلند۷/۴۳ ارتفاع زانو ۵/۳۰‐۴۹ تغييراتدامنه 

  .تريم سانت۵/۶۱
 SD =۴۷/۳، ۰۹/۴۴انگين ارتفاع زانو يم:  دختران۲گروه
 ۵۸ميزر ي زي بلند۷/۴۹ ارتفاع زانو ۳۴‐۵۳ تغييراتدامنه 
  )۲ و۱جدول (و ) ۱۲تا۹يشکل ها(تر يمسانت

  

سه  با يدر مقا) ميز بهينهارتفاع (ج ارتفاع آرنج ينتا

  مدارس موجود در يهاميزارتفاع سطح 

نه ارتفاع يشي و ب۵۱نه ارتفاع آرنج يمک:  دختران۱گروه 
  .تريم سانت۶۹ مدارس ميزتر ارتفاع يم سانت۷۷/۵۵

نه ارتفاع يشي و ب۵۸نه ارتفاع آرنج يمک:  دختران۲گروه 
  .تريم سانت۵۰/۷۶مدارس ميز تر ارتفاعيم سانت۴۱/۶۳

نه ارتفاع يشي و ب۵۲نه ارتفاع آرنج يمک: پسران ۱گروه 
  . تريم سانت۷۲ مدارس ميزتر ارتفاع يم سانت۸۱/۵۶

/ ۷نه ارتفاع يشي و ب۵۸نه ارتفاع آرنج يمک:  پسران۲گروه 
  متري سانت۷۳ مدارس ميزتر ارتفاع يم سانت۶۳
  ).۳و ۱جدول (و ) ۱۶ تا ۱۳يشکل ها (
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  ١ ارتفاع رکبي پسران گروه – ٢شکل   ١ ارتفاع رکبي دختران گروه – ١ل شک

                                                         

   
  ٢ پسران گروه ي ارتفاع رکب–٤کل                                          ش                       ٢ دختران گروه ي ارتفاع رکب– ٣ شکل

  

  ١ي کفل تا رکبي پسران گروه  فاصله– ٦شکل   ١ي کفل تا رکبي دختران گروه  فاصله– ٥ شکل
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  ٢ي کفل تا رکبي پسران گروه  فاصله– ٨شکل   ٢ي کفل تا رکبي دختران گروه  فاصله– ٧ شکل

  

54.0

45.7

ارتفاع ميز مدارس      صدک 95 +  2 ارتفاع ساق تا زير زانو
 

46

57

ارتفاع ميز مدارس                    صدک 95 + 2 ارتفاع ساق تا زير زانو
 

  ۱پسران گروه ) cm (ميزان آزادي زانو در زير ميز – ۱۰شکل   ۱دختران گروه ) cm (ميزان آزادي زانو در زير ميز – ۹شکل 

  

51.7

61.5

 ارتفاع ميز مدارس                            صدک            95 +  2 ارتفاع ساق تا زير زانو    

52

58

  ارتفاع ميز مدارس                        صدک 95 +  2 ارتفاع ساق تا زير زانو
  ٢ران گروه پس) cm (ميز ريدر ز زانو  ي آزادانميز – ١٢                شکل ٢دختران گروه ) cm (ميز ري در ز زانوي آزادانميز – ١١شکل 
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51
55.7

69

 ارتفاع ميز مدارس                 بيشينه ارتفاع آرنج                    کمينه ارتفاع آرنج

52
56.81

72

               ارتفاع ميز مدارس                بيشينه ارتفاع آرنج               کمينه ارتفاع آرنج
   با ارتفاع آرنج           مدارسميزارتفاع  سهي مقا‐١٤     شکل             ا ارتفاع آرنج       بمدارسميز ارتفاع سهي مقا‐١٣ شکل

  ١ران گروه                             پس                                               ١دختران گروه                                                   

  
  

58
63.41

76.5

 ارتفاع ميز مدارس              بيشينه ارتفاع آرنج                کمينه ارتفاع آرنج

58
63.7

73

  ارتفاع ميز مدارس                بيشينه ارتفاع آرنج                      کمينه ارتفاع آرنج
   با ارتفاع آرنجمدارسميزارتفاع  سهي مقا‐١٦  با ارتفاع آرنج                             شکلمدارسميز ارتفاع سهيمقا ‐١٥ شکل

  ٢ران گروه                                                                        پس٢دختران گروه 
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  )باشديممتر ي برحسب سانتها هانداز( آموزان ي آنتروپومتريکي دانشها ه مشخص‐۱جدول 

 )۳۷۳تعداد  (۱پسران گروه  )    ۳۴۲تعداد  ( ۱                  دختران گروه   

 Mean  SD  Min  Median  Max  5%-ile 50%-ile 95%  آنتروپومتري
ile Mean  SD  Min  Median  Max  5%-ile 50%-

ile  
95% 
ile 

  ۳۷  ۳۲  ۵/۲۸  ۵/۴۱  ۳۲  ۲۳ ۶۵/۲  ۳۴/۳۲  ۳۶  ۵/۳۱  ۲۷  ۵/۳۸  ۵/۳۱  ۲۲  ۶۴/۲  ۴۹/۳۱  ارتفاع رکبي
  ۳۷  ۵۰/۳۳  ۳۱  ۴۳  ۵۰/۳۳  ۵۰/۲۲ ۰۱/۲  ۸۲/۳۳  ۵/۳۶  ۷۰/۳۳  ۳۱  ۴۱  ۷۰/۳۳ ۲۰/۲۵  ۸۸/۱  ۷۲/۳۳  يفاصله کفل تا رکب
  ۵/۴۹  ۵۶/۴۴  ۴۱  ۵۶  ۵۶/۴۴ ۶۶/۳۷ ۶۸/۲  ۸۰/۴۴  ۷۰/۴۸  ۲۶/۴۴  ۵/۴۰  ۷۲/۵۲  ۲۶/۴۴ ۰۱/۳۶  ۵۱/۲  ۶۲/۴۴  ارتفاع شانه
  ۵۰/۲۰  ۱۷  ۵۰/۱۳  ۲۷  ۱۷  ۱۱ ۱۶/۲  ۹۰/۱۶  ۲۰/۲۰  ۵۰/۱۶  ۵/۱۳  ۵۰/۲۵  ۵۰/۱۶ ۲۰/۱۱  ۰۶/۲  ۶۵/۱۶  جارتفاع آرن
  ۴۴  ۳۹  ۲/۳۵  ۴۸  ۳۹  ۳۳ ۶۹/۲  ۵۲/۳۹  ۷/۴۳  ۳۹  ۳۴  ۴۹  ۳۹ ۵۰/۳۰  ۸۳/۲  ۷۴/۳۸  ارتفاع زانو

 )۶۴۳تعداد  (۲پسران گروه )    ۵۸۳تعداد  (۲                  دختران گروه   

 Mean  SD  Min  Median  Max  5%-ile 50%-ile  95%  آنتروپومتري
ile Mean  SD  Min  Median Max  5%-

ile 
50%-

ile  
95% 
ile 

  ۴۱  ۵۰/۳۶  ۳۲  ۴۶  ۵۰/۳۶  ۲۸ ۸۱/۲  ۳۴/۳۶  ۴۱  ۳۶  ۵۰/۳۱  ۵۰/۴۷  ۳۶ ۵۰/۲۶  ۰۳/۳  ۸۳/۳۵  ارتفاع رکبي
  ۵۰/۳۹  ۳۶  ۳۳  ۴۲  ۳۶  ۳۲ ۹۱/۱  ۹۵/۳۵  ۴۲  ۳۷  ۷۰/۳۳  ۴۸  ۳۷  ۳۰  ۶۰/۲  ۳۴/۳۷   کفل تا رانلطو

  ۹۰/۵۳  ۹۲/۴۸  ۳۰/۴۴  ۹۵/۵۷  ۹۲/۴۸  ۴۰ ۰۱/۳  ۰۱/۴۹  ۵۰/۵۵  ۶۳/۴۹  ۴۴  ۰۳/۶۰  ۶۳/۴۹  ۳۷  ۴۹/۳  ۶۸/۴۹  ع شانهارتفا
  ۵۰/۲۳  ۱۹  ۱۶  ۳۶  ۱۹  ۲۰/۱۲ ۴۱/۲  ۲۸/۱۹  ۲۴  ۱۹  ۱۵  ۳۱  ۱۹ ۲۰/۱۱  ۷۶/۲  ۲۲/۱۹  ارتفاع آرنج
  ۷/۴۹  ۴۴  ۳۸  ۵۳  ۴۴  ۳۴ ۴۷/۳  ۱/۴۴  ۵۰  ۴۵  ۴۰  ۵۴  ۴۵  ۳۲  ۱۶/۳  ۷۶/۴۴  ارتفاع زانو
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  )تريمبرحسب سانت ( ميزر ي ارتفاع زانو در زيان آزادميز – ۲جدول 

  مدارس ميزارتفاع   آموزان دانشيارتفاع زانو  

  Mean SD Min Median Max ۹۵%  ۲ + ۹۵%  تعداد  ها هگرو
ارتفاع 

  %۵۰ ميز
ارتفاع 

  يميزجا
 و ميزتفاضل ارتفاع 
  يميزارتفاع جا

ان ميز
  يآزاد

  +۳/۸  ۵۴  ۱۵  ۶۹  ۷/۴۵  ۷/۴۳  ۴۹  ۳۹  ۵۰/۳۰  ۸۳/۲  ۷۴/۳۸ ٣٤٢  دختران۱گروه 

  +۱۱  ۵۷  ۱۵  ۷۲  ۴۶  ۴۴  ۴۸  ۳۹  ۳۳  ۶۹/۲  ۵۲/۳۹ ٣٧٣  پسران۱گروه 
  +۸/۹  ۵۰/۶۱  ۱۵  ۵۰/۷۶  ۷/۵۱  ۷/۴۹  ۵۳  ۴۴  ۳۴  ۴۷/۳  ۰۹/۴۴ ٦٤٣  دختران۲گروه 
  +۶  ۵۸  ۱۵  ۷۳  ۵۲  ۵۰  ۵۴  ۴۵  ۳۲  ۱۶/۳  ۷۵/۴۴ ٥٨٣  پسران۲گروه 

  +۶۵/۹  ۵۰/۵۵  ۱۵  ۵۰/۷۰  ۸۵/۴۵  ۸۵/۴۳  ۵/۴۸  ۳۹  ۷۵/۳۱  ۷۶/۲  ۱۳/۳۹ ٧١٥  دختران و پسران۱گروه 
  +۹/۷  ۷۵/۵۹  ۱۵  ۷۵/۷۴  ۸۵/۵۱  ۸۵/۴۹  ۵/۵۳  ۵/۴۴  ۳۳  ۳۱/۳  ۴۲/۴۴ ١٢٢٦  دختران و پسران۲گروه 

  

  )تريمسانت ( مدارس ميزآموزان با ارتفاع سطح  تناسب ارتفاع آرنج دانش‐۳جدول 

ها هانداز  ميز  ارتفاع= نهائي آرنج ارتفاع ارتفاع اوليه آرنج 
 Min Max ها هگرو

 ضريب تصحيح
Min Max 

  ارتفاع سطح
 مدارس ميز

حد  اختالف با  Minحد  اختالف با
Max 

 ۲۳/۱۳ ۱۸ ۶۹ ۷۷/۵۵ ۵۱ ۳ ۷۷/۵۲ ۴۸  دختران۱گروه 
 ۰۹/۱۳ ۵۰/۱۸ ۵/۷۶ ۸۱/۵۶ ۵۲ ۳ ۸۱/۵۳ ۴۹  پسران۱گروه 
 ۱۹/۱۵ ۲۰ ۷۲ ۴۱/۶۳ ۵۸ ۳ ۴۱/۶۰ ۵۵  دختران۲گروه 
 ۳۰/۹ ۱۵ ۷۳ ۷۰/۶۳ ۵۸ ۳ ۷۰/۶۰ ۵۵ پسران ۲گروه 
 ۲۱/۱۴ ۱۹ ۵۰/۷۰ ۲۹/۵۶ ۵۰/۵۱ ۳ ۲۹/۵۳ ۵۰/۴۸  دختران و پسران۱گروه 
 ۱۹/۱۱ ۷۵/۱۶ ۷۵/۷۴ ۵۵/۶۳ ۵۸ ۳ ۵۵/۶۰ ۵۵  دختران و پسران۲گروه 
 ۱۶/۱۳ ۲۵/۱۸ ۷۵/۷۲ ۵۹/۵۹ ۵۰/۵۴ ۳ ۵۹/۶۵ ۵۰/۵۱  دختران۲ و ۱گروه 
 ۲۴/۱۲ ۵۰/۱۷ ۵۰/۷۲ ۲۵/۶۰ ۵۵ ۳ ۲۵/۵۷ ۵۲  پسران۲ و ۱گروه 
 ۷۰/۱۲ ۸۷/۱۷ ۶۲/۷۲ ۹۲/۵۹ ۷۵/۵۴ ۳ ۴۲/۶۱ ۷۵/۵۱  دختران و پسران۲ و ۱گروه 

.دشمحاسبه ) ۱۹۹۹( فرمول پارسل و همکاران پايه آرنج بربيشينه و نهيمکارتفاع 
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  )اشدبيمتر يم برحسب سانتها هانداز( ييدرآغاز مدارس و نيمکت در ميز ا ندازه ابعاد ‐ ۴جداول 

    )۳۴۲تعداد ( دختران ۱گروه   )٣٧٣تعداد ( پسران ١گروه 
  ميزارتفاع  ميزپهناي  ميزطول  نشستنگاهارتفاع  عمق نشستنگاه ميزارتفاع  ميزپهناي  ميزطول  ارتفاع  نشستنگاه  عمق نشستنگاه

١٤/٢٥  ٥٢/٤٢  ٩٢/١١٨  ٥٦/٣٤  ٨٥/٧٠ ٦٩/٣٤ ٩٣/١١٤ ٨١/٤٣ ٨٢/٢٤ ٧٢ Mean 
٧٥/٤٢ ٢٥  ٥/٣٤ ١١٩  ٦٩ ٥/٣٤ ١١٩ ٤٤ ٢٥ ٧٢ Median 
٥٨/٠  ١٦/٢  ٥١/٢  ٥٦/٠  ٦٣/٢  ٩٤/٤ ٢٨/٠ ٣٩/٥ ٥٢/٤ ٤٠/٠ SD 
٣٤/٠  ٦٦/٤  ٣٢/٦  ٣٢/٠  ٩١/٦  ٣٩/٢٤ ٠٨/٠ ٠٥/٢٩ ٣٩/٢٠ ١٦/٠ Variance 
٥/١٠٨ ٣٨ ٢٤  ٥/٦٦ ٣١  ٦٥ ٣٤ ١٠٩ ٣٨ ٥/٢٣ Minimum 
٥/٤٨ ٢٦  ٥/٧٨ ٣٦ ١٢٢  ٥/٧٧ ٣٥ ١٢٠ ٥/٤٨ ٢٦ Maximum 
٥/٢٤  ٤٥/١٠٩ ٣٩  ٦٥ ٥/٣٤ ١٠٩ ٥/٣٨ ٢٥/٢٤ ٦٨ ٣٤ 5% ile 

٧٥/٤٢ ٢٥  ٥/٣٤ ١١٩  ٦٩ ٥/٣٤ ١١٩ ٤٤ ٢٥ ٧٢ 50% ile 
٥/٤٤ ٢٦ . ٥/٧٦ ٣٥ ١٢١  ٧٧ ٣٥ ١٢٠ ٥/٤٨ ٥٥/٢٥ 95% ile 

    )۶۴۳تعداد (  دختران ۲گروه    )٥٨٣تعداد (  پسران ٢گروه 
  ميزارتفاع  ميزپهناي  ميزطول  نشستنگاهارتفاع  عمق نشستنگاه ميزارتفاع  ميزپهناي  ميزطول  نشستنگاهارتفاع  عمق نشستنگاه

٧٥/٢٤  ٢٤/٤١  ٥٨/١١٩  ٦٢/٣٤  ٤٤/٧٣  ٩١/٢٤  ٠٢/٤٤  ٧٢/١١٦  ٥٨/٣٤  ٥/٧٤  Mean 
٢٥/٤٤ ٢٥ ٧٣ ٣٥ ١٢٠ ٤٠ ٢٥  ٥/٣٤ ١١٩  ٥/٧٦  Median 
٥٤/٠  ٠٢/٢  ١٠/١  ٥٨/٠  ٨٥/٣  ٥٨/٠  ٥٣/٣  ٨٨/٤  ٤٠/٠  ٧٩/٣  SD 
٢٩/٠  ٠٩/٤  ٢٢/١  ٣٤/٠  ٨٠/١٤  ٣٤/٠  ٤٨/١٢  ٨٢/٢٣  ١٦/٠  ٣٦/١٤  Variance 
٥/٣٥ ١٠٩ ٣٩ ٢٤ ٦٥ ٣٣ ١١٠ ٣٩ ٢١  ٦٥ Minimum 
٥/٤٦ ٢٦  ٥/٣٥ ١٢١  ٥/٤٩ ٢٦ ٨٢  ٥/٣٥ ١٢٢  ٨٢ Maximum 
٨٥/٢٣  ٥/٣٩ ٢٤ ٦٦ ٣٤ ١١٧ ٣٩  ٥/٦٧ ٣٤ ١٠٩  5% ile 
٢٥/٤٤ ٢٥ ٧٣ ٣٥ ١٢٠ ٤٠ ٢٥  ٥/٣٤ ١١٩  ٥/٧٦  50% ile 
١٥/٢٥  ١٥/٤٥  ٥/٣٥ ١٢٠  ٥/٧٨  ٥/٤٨ ٢٦  ٤٥/٧٩ ٣٥ ١٢١  95% ile 
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  بحث 

 مناسب خواهد بود که يميک صندلي براي نشستن هنگا
ارتفاع رکبي و %  ۸۸‐%۹۵ارتفاع سطح نشستنگاه آن بين
طول کفل تا % ۹۵تا % ۸۰عمق سطح نشستنگاه آن بين

د از ي نباميز حد آزادي زانو در زير يرکبي باشد و بلند
، )۳۱ و ۱۳، ۸(اشد کمتر ب) متري سانت۲+ارتفاع زانو(جمع 
  . انجام شده مورد توجه قرار گرفتها ه محاسبهمهکه در

  
   تناسب بين طول رکبي و ارتفاع سطح نشستنگاهعدم

 ۲ ارتفاع نشستنگاه در گروه تنهابررسي نشان داد  اين
) طول رکبي% ۸۸‐%۹۵(ن شده ييدختران در دامنه مجاز تع

ست آمده در  ارتفاع بدي سنيها ه گروديگرقرار دارد و در 
ر دامنه ي پسران در ز۲در گروه ( ندارد، يدامنه مجاز جائ
 آن جا ي دختران و پسران در باال۱ يها همجاز و در گرو

 دختران به ۱ تناسب مربوط به گروه عدمن يشتريب) دارد
 پسران به ۲ن مربوط به گروه يان صددرصد و کمترميز
 ۱ه  تناسب در گروعدمان کل ميزباشد، يم% ۳۲ان ميز

ه  دختران و پسران ب۲و در گروه % ۲۵/۹۵دختران و پسران 
 و ۱ يها ه در گروها هد، تفاوت اندازشبرآورد % ۰۹/۳۸ان ميز
 ي باال از جاي سنيها هآموزان در گرودهد دانشيم نشان ۲

ها مکتيرا ارتفاع ني زبرخوردارند نشستن ي برايترمناسب
.  ندارنديانبا هم تفاوت چندمختلف  ي سنيها هدر گرو

 ۳۹کسان ي پسران ارتفاع نشستنگاه ۲ و ۱ در گروه يحت
ن ي تناسب چننبودان ميزل ياز تحل. باشديممتر يسانت
 اول و دوم يها هيپا (۱آموزان گروه  که دانشآيد يمبر

 نسبت گروه دوم يشتري بيهايدر معرض ناهنجار) يئدرآغاز
ند عوارض هرچ. قرار دارند)  سوم، چهارم و پنجميها هيپا(

- يم بعد خود را نشان يها درسال۱ گروه يها يناهنجار
 ارتفاع ابتدائیآموزان دوره از دانش% ۶۰/۲۶ کلدهد، در 

ان سهم دختران ميزن ي نشستن دارند که از اي برايمناسب
 يباشد، به طورکليم% ۵۱/۱۶و سهم پسران % ۰۹/۱۰

  و صندليميزتوانند يم% ۲۰آموزان همواره حدوددانش
هاي درس پيدا کنند و در متناسب با اندام خود را در کالس

شه جاي مناسب کمتري دارند يماين رابطه دختران ه

 ها هگاه که در غالب گروش از اندازه نشستني، ارتفاع ب)۳۹(
شود، مشکالت يمده يدرگروه اول دختران و پسران دبويژه 
 ي را فراهم خواهد نمود، اگر نشستنگاهيادي زيجسمان

 باشد، زير ران تحت فشار قرار گرفته يبلندتر از ارتفاع رکب
د و گاه جريان خون مشکل پيدا شويمو احساس ناراحتي 

جا  خود راجابههمواره آموزان براي چارهکند و دانشيم
کشانند و عالوه بر يما خود را به جلو صندلي يکنند و يم

زن بدن و و. ن قرار گيرديمتواند بر روي زيماين چون پا ن
 و ۲۶(د شويم از آن بر سطح نشيمنگاه وارد ناشیفشار 
۴۶.(  
  

 تناسب بين عمق نشستنگاه با فاصله کفل تا عدم

  رکبي

دهد که صدک پنجم به دست آمده يم نشان بررسیاين 
 دختران و پسران ۲ و ۱ي ها ه در گروها هاز عمق نشستنگا

 فاصله کفل تا رکبي جايي% ۸۰‐%۹۵در محدوده مجاز 
 دامنه نهيمکي به مراتب کوچکتر از ها ه اندازهمهنداشته و 

باشد و در نتيجه هيچ تناسبي بين عمق نشستنگاه يممجاز 
شود، از اين رو يم ديده نبررسیو فاصله کفل تا ران در اين 

 تناسب بين نبودتوان اعالم کرد که صددرصد يم روشنیبه 
در  )ول رانط(ي نشستنگاه و طول کفل تا رکبي ها هانداز

 تناسب نبودان ميزدر تلفيق . آموزان وجود داردبين دانش
به  اين ناهماهنگي کل عمق نشستنگاه در يمدر بلندي و ک

آموزان هم گير خواهد بود و در نتيجه دانش چشمطورکامل
عمقي سطح نشستنگاه را تحمل بايد بلندي و هم کم

 کف پا بر هنگام بلند بودن ارتفاع و قرار نگرفتن. نمايند
 تعادل، فشار زيادي بر زير ران و نبودن عالوه بر يم زيرو

د و درنتيجه کندي شويمآموزان وارد سطح نشيمنگاه دانش
و قطع جريان خون را در زير ران به همراه خواهد داشت و 

 يمقراري آنان را در هنگام نشستن فراهم جابجايي و بي
روي صندلي يا آموزان بر قراري دانشو بي) ۴۶(نمايد 

، )۱۰(باشد يمي مربوط پايه عاملنيمکت به اين دو 
د يکه تعيين عمق و ارتفاع مناسب نشستنگاه را باهمچنان
 فشارهاي وارده بر دو استخوان برجسته زير لگن يعامل اصل

دهد که در يم بخوبي نشان باالنتايج ). ۴۲(خاصره دانست 
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 مهم و عاملتعيين ارتفاع سطح و عمق نشستنگاه که دو 
ت يرعافنی اصول . باشنديم در طراحي صندلي بنيادي

 يافتن وضعيت مطلوب آن قدر بد يده و کودکان براشن
 نادرستیکنند تا به شيوه يمنشستن را تمرين و تجربه 

 در وضعيت اتتغييرند و اين عادت موجب ينمايمعادت 
، عادتي را که کودکان در )۳۱(شود يمطبيعي اندام آنها 

 و صندلي نامناسب کسب ميزنگام بد نشستن بر روي ه
 بعدي زندگي حفظ و هرچه اين هايهحلکنند، در مريم

تري حفظ شود، اصالح آن عادت اوليه مدت زمان طوالني
 و صندلي نامناسب در ميز). ۱۸( خواهد بود ترردشوا

نمايد يمل يمکودکان تحبه  شيوه بد نشستن را آموزشگاه
  در جامعه و رعايتيکي آنتروپومتايه يبررسضعف ). ۲۱(

 يهامکتي و نميز در ساخت و ساز يم اصول ارگونونكردن
ارتفاع نشستنگاه در بيشتر موارد ده تا ش موجب مدارس
ها بلندتر از حد مجاز و عمق نشستنگاه کوتاهتر از نيمکت

 انجام ي بررس در کههمچنان. باشدحد مجاز تعيين شده 
د ي، صندلي نامناسب را با)۱۵(دهد يمتنام نشان يشده در و
، ۲۳( دانست ها آموزشگاه ناراحتي کودکان در يعامل اصل

 معيارهاي گرفتنتوان به ناديده يماين مساله را ). ۳۹ و ۲۶
 ميز نادرستآنتروپومتريکي در طراحي از يکسو و چيدمان  

چنين هاي درس از سوي ديگر و همها در کالسو نيمکت
 مربوط دانست که يم علم ارگونو و از دانش مديرانناآگاهی

مانند ) MSD( عضالني ‐اسكلتي ساز عوارض نهيمز
-دردکمر، پشت، گردن، مچ، شانه و غيره در بين دانش

سو گران زيادي همد، که با بررسي پژوهششويمآموزان 
  ). ۳۹ و ۳۸، ۲۴، ۲۱، ۱۷(باشد يم

  

  ميزارتفاع زانو و درجه آزادي 

 به خوبي ميزرتفاع زانو و درجه آزادي مقايسه نتايج ا
 اعم از دختران و پسران ها ه گروهمهسازد که در يمآشکار 

 ۲(درجه آزادي ارتفاع زانوها بيش از حد آزادي استاندارد 
توان به يمباشد که اين مسأله را يم ميزدر زير ) ريمتسانت

 هايدرعمل زانوولي . ها نسبت دادميزارتفاع زياد سطح 
، که اين مسأله را ندارد ي راحتي کافميز در زير انموزآدانش

هاي مورد بايد به بلندي بيش از حد ارتفاع سطح نيمکت

 دانست که موجب باال آمدن سطح زانوها مدارسدر  استفاده
وقتي ارتفاع زانو بلندتر از حدآزادي . شوديمي ميزتا زير جا

نمايد و يم برخورد ميزمجاز باشد، قسمت رويي زانو به زير 
اين موجب خواهد شد که فرد پاي خود را به جلو دراز 

 حمايت خواهد بود و بدوننمايد، در نتيجه بدن در ناحيه پا 
  ). ۱۷( فشاري بر ناحيه کمر و زير ران وارد خواهد شد

  

  ميز تناسب ارتفاع تکيه گاه آرنج و ارتفاع نبود

نين چ)  شانه‐آرنج( با ارتفاع ميزنامناسب بودن ارتفاع 
تر از  کوتاهميزهرگاه ارتفاع سطح ): ۱۳(تعريف شده است 

نه ارتفاع بدست آمده، يشينه ارتفاع يا بلندتر از بيمک
هاي ميزکه ارتفاع ياز آنجائ. شوديمنامناسب خوانده 

، در محدوده مجاز ارتفاع تعيين مدارس شده در گيري اندازه
ارتفاع انگين يم همهگنجد و يمن) نهيشينه و بيمک(شده 
ارتفاع آرنج درحالت (نه ارتفاع مجاز يشيتر از بها بزرگميز

باشد، بررسي انجام شده نشان داد که ارتفاع يم) نشسته
 ۱آموزان در گروه از دانش% ۸۳/۳۶گاه آرنج در تکيه

تر از ارتفاع تر کوتاهيمسانت۲۱/۱۴ان ميزدختران و پسران به 
ان اختالف در ميز باشد ويم آنها گيری بهرههاي مورد ميز

. باشديمتر يم سانت۱۹/۱۱ دختران و پسران برابر با ۲گروه 
بايد آرنج يم ۱آموزان گروه اين بدين معني است که دانش

 ۱۱ بيش از ۲تر و گروه يم سانت۱۴خود را بيش از 
متر از حد متعارف باالتر نگاه دارند از اينرو نامناسب يسانت

-يمآموزان بديهي به نظر نشها با ابعاد داميزبودن ارتفاع 
گاه آرنج کمتر از ارتفاع سطح که ارتفاع تکيهيمهنگا. رسد
 و با بدن زاويه آيد يم باشد بازو در هنگام نوشتن باال ميز
ي شانه و گردن ها هسازد و درنتيجه فشاري را بر ماهيچيم

هاي گردن، شانه، نمايد و موجب درد و ناراحتييموارد 
آموزان گروه سني ، با بررسي دانش)۱۳(د شويمپشت و مچ 

آموزان به علت از دانش% ۶۰ سال دريافت شد که ۱۴‐۱۵
 از درد پشت، گردن و شانه مدرسهنامناسب بودن مبلمان 

، بررسي انجام شده در فنالند نشان داد )۳۱(برند يمرنج 
باشد يمها مربوط ميزدرد پشت به نامناسب بودن ارتفاع 

دهدکه بين درد يمرت گرفته نشان  صويهايبررس، )۴۰(
 يادي بستگي زميزشانه و گردن با ارتفاع آرنج و ارتفاع 
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، با توجه به ابعاد نامتناسب به دست آمده )۱۷. (وجود دارد
 هاي مهم در ناراحتيعوامل که يکي از ميزاز ارتفاع سطح 

، آيد يمبه شمار ) MSD/LBP(عضالني ‐اسكلتي
اي طور فزايندهه  خود بهاي يبررس در بيشماریژوهشگران پ

 اتتغييرتأثير نامناسب بودن ابعاد مبلمان را بر درد کمر و 
 و ۳۷، ۷(اند  مورد بحث و بررسي قرار دادهها هستون مهر

 با توجه به کمبود ن است کهيابيان نکته قابل ). ۴۳
آموزان دوره  دانشمدارسفضاهاي آموزشي در برخي از 

 و ميزور نوبتي صبح و بعدازظهر از طه  با راهنمايي بابتدائي
 اين در کلنمايند، که يم استفادههاي يکساني نيمکت

مساله مشکالت جسماني زيادي را براي آنان در پي خواهد 
به . برديمر سؤال ي را زکل کار پژوهشن مسأله يداشت و ا
 و ميز پی در پیجايي ، جابهنادرستد چيدمان ي بايطور کل
هاي صبح ها در نوبتموزان، تفاوت کالسآها و دانشنيمکت

 ديگري که همواره در حال تغيير دادن مواردو بعدازظهر و 
 ميز ابعاد گيري اندازه دانست که یعواملاز . باشند يمشرايط 
ف يتعر واقعدر سازند و يمها را با اشکال مواجه  و نيمکت
 آنها نشده است، لذا ي و صندلميزآموز و  از دانشيمشخص

 دقيقي گيري اندازهد تا نتوان شويم موجب ي ناهماهنگنيا

هاي درس  موجود در کالسيهامکتين  وميزاز وضعيت 
 نياز به ،سواز يکآموزان  حل مشکالت بنيادي دانش.داشت

 نياز به ، از سوي ديگرنظام يافتهريزي مديريت و برنامه
 ها ه و خانوادمربيان، مديران، مسئوالنارتقاء سطح آگاهي 

  .نظر بيشتري به اين مسأله مهم بپردازنددارد تا با امعان

  

  ادهاشنهيپ

آموزان  دانشيابعاد مجاز به دست آمده از آنتروپومتر ‐١
 در سطح شهرستان ي و صندلميز و ساخت ي طراحيبرا

  .باشديمکرج قابل اجرا 
ست با بخش بهداشت يک آنتروپومتري يهمکار ‐٢

 بنياديآموزان نقش انشتواند در ارتقاء سالمت ديم مدارس
  .داشته باشد

شايسته است تا وزارت آموزش و پرورش در يک طرح  ‐٣
آموزان سراسر کشور را مورد  دانشهمهسنجي جامع اندام

سنجش قرارداده تا از نتايج آن بتوان نسبت به طراحي و 
 نياز مورد ملزوماتديگر  و و صندلي ميزساخت 
  .د جست ايران سوشهرهایآموزان در همه  دانش
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Abstract 
Mismatch between the school furniture and body dimention of children is one of the important factors 

affecting the deformation of spinal column and causing low back pain. In addition, it can be a prefactor 
for mental disorders. Also, it causes bad-temper and bad-behaviour in students. Lack of normative 
anthropometric measurments of Iranian children, serving as a basis for furniture construction, could be 
the reason for this problem. The purpose of the present study is the optimization of ergonomic factors 
to design school furniture based on students anthropometric characteristics for increasing students’ 
health. 2,000 students (M:1,000, F:1,000) in primary schools ranging 6-11 years old in Karaj city, from 
4 education areas, were randomly chosen, 16 primary schools and 25 students from each class of every 
16 schools on the basis of BSI5873 standard. They were then divided into 2 age groupes, 6-8 & 8-11, 
and the seated antropometric characteristics like popliteal height, buttock-politeal length, and knee 
height were measured. Also the furniture dimonsions were measured to compare with the measured 
anthropometric items: Desk height, desk clearane, seat depths, and seat heights were measured. The 
data were analyzed with Minitab ver 15 & Statistica ver. 7 Softwares. The results showed, except knee 
clearance, none of school furniture measurments are in the range of pupils’ body dimonsions. It was 
conculuded that the design and manufacturing of school furniture are done without any attention to 
anthropometric rules and in future it might put the health of the society at risk. 
 
Keywords: Anthropometric, School furniture, School children, Ergonomy, Musculo Skeletal 

Disorder, Lumber back pain 
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