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 آموزاندانش در استاندارد يصندل ابعاد نييتع و موجود يهايصندل يآنتروپومتر يبررس
 كرمان شهر يهادبستان ششم و سوم هيپا

  4*يديس فاطمه ،3يبابائ عبدالرضا ،2يواقف افتخار حسن ديس ،1يرابر يشهاب يمحمدعل
  

                          11/02/96: رشيپذ خيتار                            14/11/95: شيرايو خيتار                 54/05/95: افتيدر خيتار
 

  چكيده
 مطالعـه نيا در لذا. گردد ينعضال ياسكلت ستميس يهايناراحت و يخستگ درد، گردن كمردرد، به منجر توانديم نامناسب يصندل يرو بر نشستن :زمينه و هدف

 سـتد بـه يآنتروپومتر ابعاد به توجه با و ددگر نييتع موجود يهايصندل با دبستان ششم و سوم يهاهيپا آموزاندانش يآنتروپومتر ابعاد تناسب شد گرفته ميتصم
  .گردد ارائه يشنهاديپ يصندل ابعاد آمده

 يتصـادف طوربـه دبسـتان ششم هيپا آموزدانش 297 و سوم هيپا آموزدانش 275 ابتدا. شد داده شركت پسر و دختر آموزدانش 572 مطالعه نيا در: روش بررسي
 هـاآن در باسـن يپهنـا و يركبـ -كفـل ولطـ ،يركبـ ارتفاع آرنج، ارتفاع شانه، ارتفاع جمله، از يصندل ابعاد با مرتبط يآنتروپومتر ابعاد از يتعداد و شدند انتخاب
  . ديگرد نييتع مناسب يدلصن ابعاد و شد دهيسنج فوق آموزاندانش يآنتروپومتر ابعاد با موجود يهايصندل ابعاد تناسب سپس. شد يريگاندازه
 در نشستنگاه رتفاعا فقط ششم هيپا آموزاندانش در. بود ييابتدا سوم هيپا آموزاندانش كيآنتروپومتر ابعاد از بزرگتر يصندل ابعاد هيكل كه داد نشان جينتا: هايافته
 دسـته ارتفـاع كهيدرحال كوچكتر، شستنگاهن عمق و يصندل يپشت ارتفاع. بود مطابق آموزاندانش يركب ارتفاع از درصد 5/84 و 3/85 با بيترت به پسران و دختران
 .بود آموزاندانش يبدن ابعاد از بزرگتر نشستنگاه يپهنا و يصندل

 ابعاد هيكل. شودينم مشاهده هاآن يهايصندل زياس در يچندان تفاوت ششم، و سوم يهاهيپا آموزاندانش يبدن ابعاد در موجود يهاتفاوت به توجه با: گيرينتيجه
 ابعـاد تناسـب درصـد تـوانيم يصـندل ادابعـ كـاهش بـا كـه اسـت هاآن بدن كيآنتروپومتر ابعاد از شتريب سوم هيپا آموزاندانش جهت استفاده مورد يهايصندل

  .داد شيافزا زين استفاده مورد يهايصندل با را آموزاندانش كيآنتروپومتر
 

  .يصندل دبستان، آموزاندانش ،يآنتروپومتر ،يارگونوم: هاكليدواژه

  مقدمه
 يابيـارز بـا كـه اسـت يعلـوم از يكـي يآنتروپومتر

 افـراد بـدن ابعاد يبررس به بدن نرم و سخت يهابافت
 جهـــت در علـــم نيـــا از امـــروزه. پـــردازديم زنـــده

 يبـرا اسـتفاده مورد زاتيتجه و ليوسا ياستانداردساز
 -ينـژاد اختالفـات. ]1[ شـوديم اسـتفاده جامعه افراد
 ياصـل عوامل از افراد سن و ياجتماع -ياقتصاد ،يقوم

 جامعـه كيـ مختلف افراد كيآنتروپومتر ابعاد در تفاوت
 جـنس، جمله از يگريد يفاكتورها هرچند. ]1[ هستند
 زين زمان راتييتغ و ييغذا ميرژ شغل، نوع بدن، ساختار

 در تفـاوت بـه توجـه بـا ]2[ گذارديم ريتأث بدن ابعاد بر
 ليوسـا اسـت الزم جامعه كي افراد كيآنتروپومتر ابعاد
 مشخصـات بـا كه شود يطراح ايگونهبه استفاده مورد

. ]3[ باشد داشته مطابقت افراد از يشتريب تعداد يكيزيف
 كمـردرد، ماننـد ييهـايناراحت بروز در يمطالعات تاكنون
 عـدم دنبـال بـه فقرات ستون هايناراحتي و درد گردن
 و زيـم ماننـد يليوسـا و كيآنتروپومتر ابعاد نيب تطابق
 طورمعمولبــه. ]4[ اســت گرفتــه صــورت يصــندل
 روزانـه زمـان از سـومكي حدود در يرانيا آموزاندانش
 يسـپر مـدارس در را) هفتـه در ساعت 30 حدود( خود
 مناسـب و راحت مبلمان از استفاده نيبنابرا ]5[ كننديم
 از. شود توجه آن به ديبا كه است يمهم عوامل از يكي

 در آمـوزاندانش يراحتـ زانيـم بـردن باال گريد طرف
 يمندعالقه شيافزا به منجر هايصندل و زيم از استفاده

 سالمت در را يمهم نقش و شده درس كالس به هاآن
 .]6[ كنديم فايا آنان يروح و يجسم
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انو همكاريرابر يشهاب يمحمدعل 38

 مبلمـان بـا رابطه در شده ييشناسا مشكالت جمله از
 ابـ يصـندل و زيـم ابعاد تناسب عدم به توانيم مدارس
ــاد ــدن ابع ــوزان،دانش يب ــا آم ــگ از يتينارض ــرم ،رن  ف

 نامناسـب سـطح و هيـاول مـواد نييپـا تيفيك نامناسب،
 دابعـا نيبـ انطبـاق عـدم .]5[ بـرد نـام را نوشتن يبرا

 استفاده وردم يصندل ابعاد و آموزاندانش كيآنتروپومتر
 هنگـام خصـوصبه افراد نشستن تيوضع بر يمنف ريتأث

 دتم دراز در تيوضع رييتغ نيا و دارد نوشتن و خواندن
 شـوديم يعضـالن -ياسكلت ستميس در يراتييتغ سبب

 از خـارج و داخـل در يگونـاگون مطالعـات تـاكنون. ]7[
 يهايصـندل بـا يبدن ابعاد تناسب زانيم يرو بر كشور
 گرفتـه صورت آموزاندانش و انيدانشجو استفاده مورد
 توسـط سـاله 6-18 آموزدانش 274 يبررس جينتا. است
 از يحـاك ونـاني در 2006 سـال در همكاران و يگووال

 اســتفاده مــورد يهايصــندل و زيــم تناســب عــدم
 ارتفـاع درصد 8/81 كهيطوربه. است بوده آموزاندانش

 محـدوده از تـربزرگ اسـتفاده مـورد يهايصندل و زيم
 كيـوپومترآنتر ابعـاد درصد 7/38 تنها و بوده قبولقابل
 طابقـتم اسـتفاده مـورد يصـندل يپهنا با آموزاندانش
 ابـ 2004 سـال در همكـاران و توپولويپانـاگ. ]8[ داشت
 نـوع 5 ابعاد با الهس 7 -12 آموزدانش 180 ابعاد يبررس
 نيبـ كردنـد انيب مدارس، در استفاده مورد يهايصندل
ــاد ــدن ابع ــوزاندانش يب ــاع و آم ــم ارتف ــاپه و زي  ين
 وجـود تطـابق آمـوزاندانش اسـتفاده مورد يهايصندل
 .]7[ ندارد
 در تهران يپزشك علوم دانشگاه در كه مطالعه كي در

 بـا ساله 21-30 انيدانشجو كيآنتروپومتر ابعاد تناسب
 صـورت 1392 سال در استفاده مورد يهايصندل نوع 4

 نـوع كيـ تنهـا كردند انيب همكاران و يفالحت. گرفت
. ]9[ دارد انطبـاق انيدانشـجو ابعاد درصد 40 با يصندل
 تناسـب يبررسـ بـا 1388 سـال در همكـاران و يبيحب

 پسـر و دختـر آمـوزدانش 982 يآنتروپومتر يپارامترها
 موجـود يهامكتين و زيم با اصفهان شهر ساله 7 -12
 از ايمالحظـهقابل تعـداد يبـرا زيـم ارتفاع كردند انيب

 ابعـاد از تركوتـاه نشسـتنگاه عمق و بلندتر آموزاندانش
 سـال در همكـاران و يموعـود. ]10[ بـود هـاآن يبدن

 و دبسـتان آمـوزاندانش يبـدن ابعـاد نيب ارتباط 2016
 قـرار مطالعه مورد را يسار شهر در موجود يهايصندل
 نظر از يركب ارتفاع بر سن ريتأث هرچند افتنديدر و دادند
 يسن رده دو يصندل يطراح در اما است داريمعن يآمار

 يصـندل 3 يطراح لذا است اغماض قابل هم سر پشت
. ]11[ نمودنـد شـنهاديپ دبستان مقطع جهت را متفاوت
 يرو بـر همكـاران و انـتيد 2013 سـال در يامطالعه

 شهر در) سال 18-15( رستانيدب مقطع آموزدانش 978
 ابعـاد آوردن دسـت بـه بـر عالوه و دادند انجام كرمان

 مبلمان ابعاد با را هاآن تناسب زانيم آموزان،دانش يبدن
 قيـتحق ادامـه در. ]12[ دادند قرار يبررس مورد مدارس

 يهـاداده ياطالعـات بانـك ليـتكم منظـور بـه و فوق
 يبـدن ابعـاد تناسـب يبررس و كرمان شهر يآنتروپومتر

 نيـا در موجـود، يهايصـندل بـا دبسـتان آموزاندانش
ــه ــم مطالع ــه ميتص ــد گرفت ــم ش ــب زاني ــاد تناس  ابع

ــومتر ــوزاندانش يآنتروپ ــپا آم ــوم يهاهي ــم و س  شش
 بـا سـپس گـردد نيـيتع موجـود يهايصندل با دبستان
 يصـندل ابعـاد آمده دست به يآنتروپومتر ابعاد به توجه

  .گردد ارائه يشنهاديپ
 

 يبررس روش
 مانكر شهر در يمقطع يفيتوص صورتبه مطالعه نيا

 فهـد تيـجمع تعـداد ابتدا كه بيترت نيا به. شد انجام
 واحـد زا) دبسـتان در يليتحصـ مقطع هر آموزاندانش(

 از اسـتفاده بـا سـپس شد گرفته پرورش و آموزش آمار
 محاسبه عهمطال مورد آموزاندانش تعداد كوكران فرمول
 آمـوزانشد 275 شامل آموز،دانش نفر 572 تعداد. شدند

 سهمدر 8 از ششم كالس آموزدانش 297 و سوم كالس
 كيـ از مدرسـه 4 هـر( شـهر مختلـف نقطه 8 در واقع
 دو در كـالس كيـ مدرسه هر از سپس دهيبرگز) هيناح
  .ديگرد انتخاب وششم سوم هيپا

  آموزان مورد مطالعهدرصد فراواني دانش -1جدول 
    جنس

  كالس ششم  كالس سوم
  %5/54  %41  دختر
  %5/45  %59  پسر
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...يصندل ابعاد نييتعوموجود يهايصندل بايآنتروپومترابعادتناسبيبررس 39

آمــوزان در فصــل بهــار بــر اســاس ســنجي دانشتن
ــت ــدني اســتاندارد فيزن  Stephen( اســتفن وضــعيت ب

Pheasant(  و در حالت استاتيك، بـا لبـاس معمـولي و
بدون كفش، صورت گرفت. عالوه بر قد و وزن، ارتفـاع 

ركبـي و  -شانه، ارتفاع آرنج، ارتفاع ركبي، طـول كفـل
گيري و انـدازهبـا متـر آموز پهناي باسن براي هر دانش

هاي مورد استفاده در مدارس مـورد ثبت گرديد. صندلي
هاي مربـوط بـه و انـدازه نـددار بودبررسي از نوع دسته

ارتفاع نشستنگاه، عمق نشسـتنگاه، پهنـاي نشسـتنگاه، 

مشـخص  هـاآنارتفاع پشتي و ارتفاع دسته صندلي در 
). تجهيزات و وسايل مـورد اسـتفاده در 4گرديد (جدول 

آموزان و صـندلي شـامل تعيين ابعاد آنتروپومتري دانش
، ترازو (با دقت كيلـوگرم) و متر)ميلي با دقت( يمتر فلز

  متر) بود.گونيامتر (با دقت ميلي
هاي قبول حاصـل از شـاخصهاي قابـلابعاد صندلي

آنتروپومتريــك بــر اســاس اســتاندارد طراحــي صــندلي 
) 2013) و ديانــت و همكــاران (1996فيزنــت اســتفن (

ها و تعيـين . تجزيه و تحليل داده]12و  3[ محاسبه شد
 SPSSافزار آماري اي توصيفي با استفاده از نرمهآماره
انجام گرفـت. بـراي مقايسـه ابعـاد آنتروپومتريـك  16

  دو نمونه مستقل استفاده شد. tآموزان از آزمون دانش
  

  هايافته
قبول، منظور تعيين ابعاد صندلي قابلاين مطالعه بهدر 
در هاي آنتروپومتريك مرتبط بـا طراحـي صـندلي اندازه
مورد مقايسـه قـرار  هاي سوم و ششمپايه آموزاندانش
 وصدك هاي پنجم، پنجاهم و نود  2. در جدول ندگرفت

لي و باال رفتن پايه تحصيپنجم نشان داده شده است با 
 بـدن نيـزافزايش سـن، ابعـاد آنتروپومتريـك به دنبال 
  يابد.ميافزايش 

هاي نتايج آزمـون مقايسـه ميـانگين انـدازه 3جدول 
دختر  هاي سوم و ششمپايهآموزان روپومتريك دانشآنت

ــدازهو پســر را نشــان مي ــد. ان ــك ده هاي آنتروپومتري
 همـان ي بيشـتر ازكمـ آموزان پسر كالس سـومدانش
افـزايش  فقـط امـا؛ بـودآن مقطـع  اندخترها در اندازه

نسبت به دختران  ساله 9آموزان پسر ارتفاع ركبي دانش
 12 پايـه ششـم (سـن. در بـوددار معنـي از نظر آمـاري

ــا  ســالگي)، ــزايش شــروع ب ــوغ، اف ــه بل تظــاهرات اولي
نسـبت بـه پسـران  دخترانر هاي آنتروپومتريك داندازه

 ها ازجمله پهناي باسـن،كه اكثر اين اندازه مشاهده شد
ر كفل ركبي، ارتفـاع ركبـي و ارتفـاع آرنـج از نظـ طول

  دار بودند.آماري معني
ــدازهدارهــر چنــد تفــاوت معنــي هاي ي در برخــي ان

هاي سوم و پايهآنتروپومتريك در بين دختران و پسران 
 2كه اين تفـاوت كمتـر از وجود دارد اما ازآنجايي ششم

ابعاد آنتروپومتريك مرتبط با طراحي95و  50، 5صدك هاي  -2جدول 
  هاي سوم و ششمكالسآموزان صندلي در دانش

پايه 
  تحصيلي

صدك جنس  ابعاد
  پنجم

صدك
  پنجاهم

صدك نود
  و پنجم

پهناي   سوم
  باسن

 29 26 6/22 دختر
 30 5/25 23 پسر

طول 
كفل 
  ركبي

 4/41 37 35 دختر
 41 38 34 پسر

ارتفاع 
  ركبي

 4/35 31 28 دختر
 37 33 29 پسر

ارتفاع 
  شانه

 4/46 42 37 دختر
 47 42 37 پسر

ارتفاع 
  آرنج

 26 23 21 دختر
 26 23 21 پسر

پهناي   ششم
  باسن

 36 32 27 دختر

 37 31 26 پسر  
طول 
كفل 
  ركبي

 49 45 41 دختر

 47 43 40 پسر  
ارتفاع 
  ركبي

 43 41 34 دختر

 44 41 36 پسر  
ارتفاع 
  شانه

 54 49 1/42 دختر

 54 48 43 پسر  
ارتفاع 
  آرنج

 30 27 1/32 دختر

 30 26 24 پسر   
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هاي صـندلي متراسـت بنـابراين در تعيـين انـدازهسانتي
قبول اختالف كـم بـين دختـران و پسـران ناديـده قابل
  شد. گرفته

بررســي ابعــاد صــندلي بــا ابعــاد آنتروپومتريــك 
كليـه ابعـاد صـندلي  نشـان داد پايه سـومآموزان دانش

آمـوزان اسـت. بـدن دانش بزرگتر از ابعاد آنتروپومتريك
ــت ــاع پش ــندل يارتف ــاع  ،يص ــتنگاه و ارتف ــق نشس عم

 8/9و  4/4، 2/21بـا  بيـنشستنگاه در دختـران بـه ترت
درصـد از ابعـاد  9/4و  3/12، 1/11درصد و در پسـران 

امـا ارتفـاع دسـته  آمـوزان مطابقـت داشـتدانش يبدن
تناســب  يســطح نشســتنگاه صــندل يو پهنــا يصــندل

 .)2 و 1نمودارهـاي آموزان داشت (ابعاد دانش ناچيزي با
آموزان دختر و پسر صندلي براي دانش ارتفاع نشستنگاه

بـا در نظـر  .بودمتر سانتي 45و  43 پايه سوم به ترتيب
ارتفاع ركبي، اين اندازه جهت طراحـي  5گرفتن صدك 

كاهش داده شـد و بـا  مترسانتي 31صندلي ايده آل به 
به ترتيب متر پاشنه كفش به عدد فوق سانتي 2افزودن 

آموزان با نسبت تناسب ابعاد صندلي مورد استفاده دانش
قبول به ترتيـب در دختـران و پسـران بـه محدوده قابل

ــد  9/4و  8/9 ــدرص ــاي ( يدرس ــق ). 2و  1نموداره عم
هاي مـورد اسـتفاده بـراي پسـران و نشستنگاه صـندلي
بـا در نظـر  .متر بـودسـانتي 41و  40دختران به ترتيب 

  آموزان دختر و پسرهاي آنتروپومتريك دانشاندازهمقايسه ميانگين-3جدول
  هاي آنتروپومتريكاندازه  جنس  پايه تحصيلي

  ارتفاع آرنج  ارتفاع شانه  ارتفاع ركبي طول كفل ركبي پهناي باسن
  22/23  92/41  45/31** 72/37 74/25  دختر  سوم

  43/23  58/42  80/32** 68/37 84/25  پسر
  08/27*  03/49  33/40* 85/44** 83/31*  دختر  ششم

  51/26*  10/48  87/40* 30/43** 94/30*  پسر
  دداري با يكديگر دارناختالف معني p≥01/0و  p≥05/0* و **: به ترتيب در 

  
  هاي سوم و ششمپايهآموزان هاي مورد استفاده دانشابعاد صندلي - 4جدول

پايه 
  تحصيلي

  ابعاد صندلي  جنس
  ارتفاع دسته صندلي از سطح نشستنگاه  ارتفاع پشتي پهناي نشستنگاه نشستنگاهعمق ارتفاع نشستنگاه

  23  42 38 41 43  دختر  سوم
  25  45 46 40 45  پسر

  30  42 42 43 42  دختر  ششم
  25  45 46 40 45  پسر

  
  هاي مورد استفادهبا صندليپايه سوم آموزان دختر درصد تناسب ابعاد آنتروپومتريك دانش -1نمودار 

 

نگاهارتفاع نشست اهعمق نشستنگ گاهپهناي نشستن ارتفاع پشتي
ارتفاع دسته 
صندلي

كوچكتر از ابعاد صندلي 90.2 93 97 39.8 97

مطابق با ابعاد صندلي 9.8 4.4 0.9 21.2 0.9

بزرگتر از ابعاد صندلي 0 5.3 2.1 39 2.1
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طـول كفـل ركبـي، عمـق نشسـتنگاه  5گرفتن صدك 
متر در نظـر سـانتي 37جهت طراحي صـندلي ايـده آل 

ورد هاي مـارتفـاع پشـتي صـندليگرفته شد. همچنين 
و  42ساله بـه ترتيـب  9استفاده براي دختران و پسران 

ارتفـاع شـانه  50كه صدك متر بود. ازآنجاييسانتي 45
جهت طراحـي ايـن بخـش از صـندلي در نظـر گرفتـه 

در نظـر متر سـانتي 42شود. ارتفاع پشـتي صـندلي مي

گرفته شد كه با ارتفاع پشتي صندلي در دختران كـامالً 
متر از سـانتي 3نيز با كـاهش سران مطابقت دارد و در پ

درصـد  4ارتفاع پشتي صندلي، درصد تناسب در حـدود 
  .)2و  1(نمودارهاي  يابدافزايش مي

پايـه آمـوزان بررسي تناسب ابعاد آنتروپومتريك دانش
نشان داد فقـط ارتفـاع نشسـتنگاه در دختـران و  ششم

 يدرصد از ارتفاع ركبـ 5/84و  3/85 با بيپسران به ترت

  
  هاي مورد استفادهبا صندليپايه سوم آموزان پسر درصد تناسب ابعاد آنتروپومتريك دانش -2نمودار 

  
  هاي مورد استفادهبا صندليپايه ششم دختر  آموزاندانشدرصد تناسب ابعاد آنتروپومتريك  -3نمودار 

  
  هاي مورد استفادهبا صندليپايه ششم آموزان پسر درصد تناسب ابعاد آنتروپومتريك دانش -4نمودار 

گاهارتفاع نشستن اهعمق نشستنگ اهپهناي نشستنگ ارتفاع پشتي
ارتفاع دسته 
صندلي

كوچكتر از ابعاد صندلي 95.1 77.8 97.5 72.3 97.5

مطابق با ابعاد صندلي 4.9 12.3 0.6 11.1 0.6

بزرگتر از ابعاد صندلي 0 9.9 1.9 16.6 1.9
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گاهارتفاع نشستن اهعمق نشستنگ گاهپهناي نشستن ارتفاع پشتي
ارتفاع دسته 
صندلي

كوچكتر از ابعاد صندلي 6.2 14.2 97.5 2.5 97.5

مطابق با ابعاد صندلي 85.3 13.6 0.6 3.1 0.6

بزرگتر از ابعاد صندلي 8.7 72.2 1.9 94.4 1.9
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نگاهارتفاع نشست اهعمق نشستنگ گاهپهناي نشستن ارتفاع پشتي
ارتفاع دسته 
صندلي

كوچكتر از ابعاد صندلي 11.1 3.7 98 15.5 94.2

مطابق با ابعاد صندلي 84.5 5.9 0.7 8.1 4.4

بزرگتر از ابعاد صندلي 4.4 90.4 1.3 76.4 1.4
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و عمق  يصندل ي. ارتفاع پشتقت داردآموزان مطابدانش
و  يارتفـاع دسـته صـندل كـهينشستنگاه كوچكتر در حال

بـود آمـوزان دانش ينشستنگاه بزرگتر از ابعاد بدن يپهنا
  ).4 و 3نمودارهاي (

آمـوزان دختـر و صندلي براي دانش ارتفاع نشستنگاه
بـا در  .بودمتر سانتي 45و  42 پسر پايه ششم به ترتيب

ارتفاع ركبـي، ايـن انـدازه جهـت  5نظر گرفتن صدك 
كـاهش داده  مترسـانتي 41طراحي صندلي ايده آل بـه 

ه بـسانتيمتر پاشنه كفش به عدد فـوق  2شد با افزودن 
تفاده نســبت تناســب ابعــاد صــندلي مــورد اســترتيــب 
قبول به ترتيب در دختـران آموزان با محدوده قابلدانش

و  3نمودارهـاي ( افتيافزاي  5/84و  3/85و پسران به 
4.(  

هاي مـورد اسـتفاده بــراي عمـق نشسـتنگاه صــندلي
كـه  بـودمتر سانتي 43و  40پسران و دختران به ترتيب 

. ارتفاع ذكر شده است 4و  3آن در نمودار  درصد تناسب
 42هاي مــورد اســتفاده بــراي دختــران پشــتي صــندلي

متر بود. ارتفاع دسته سانتي 45متر و براي پسران سانتي
و  25آموزان پسر و دختر به ترتيـب صندلي براي دانش

ــانتي 30 ــد متر س ــه دســت آم ــه ب ــر ازك  بســيار بزرگت
اسـت و  آمـوزان دختـروپومتريك دانشپارامترهاي آنتر

متناسـب اسـت آموزان پسـر از دانشدرصد  4/4 فقط با
  .)4و  3 هاينمودار(

هاي آنتروپومتريـك در اين مطالعه با توجه بـه انـدازه
، ابعــاد صــندلي هاي ســوم و ششــمپايــهآمــوزان دانش
). ارتفـاع نشسـتنگاه 5قبول تعيين گرديـد (جـدول قابل
با در نظر گرفتن پايه سوم  آموزانقبول براي دانشقابل

سـانتيمتر  33 در ايـن مطالعـه ارتفـاع ركبـي، 5صدك 
انتخاب گرديد. با توجه بـه صـدك پـنجم طـول كفـل 

آموزان، عمـق نشسـتنگاه صـندلي طراحـي ركبي دانش

درصـد از  8/24متر انتخاب گرديد كه با سانتي 37شده 
ابعــاد درصــد از  1/19آمــوزان دختــر و دانشابعــاد 
باشـد. پهنـاي صـندلي وزان پسـر متناسـب ميآمدانش

متر انتخاب گرديد كه مطابق بـا سانتي 27طراحي شده 
نزديـك  پهنـاي باسـن 95استاندارد طراحي، به صدك 

 6/13و  15بـا بـه ترتيـب باشد. مقدار تعيـين شـده مي
آمـوز دختـر و پسـر درصد از ابعاد آنتروپومتريـك دانش

تواند بـا توجـه بـه ارتفاع پشتي صندلي مي تناسب دارد.
 بايستينوع طراحي صندلي كوتاه، متوسط و بلند باشد و 

فشــار وارده را در حــداكثر ســطح ممكــن توزيــع نمايــد 
متر انتخـاب سـانتي 42بنابراين ارتفـاع پشـتي صـندلي 
هاي مورد استفاده درصد گرديد كه در مقايسه با صندلي

 8/14و  2/21آموزان دختـر و پسـر تناسب آن در دانش
باشد. با توجه به اطالعات مربوط بـه صـدك درصد مي
متر بـراي ارتفـاع سـانتي 19، ارتفاع ارتفاع آرنج پنجاهم

ساله انتخاب گرديد كه به  9آموزان دسته صندلي دانش
ــا  ــاد آنتروپومتريــك  5/39و  5/42ترتيــب ب درصــد ابع

  دختران و پسران تناسب دارد.
، پايه ششمموزان آبا توجه به اندازه ارتفاع ركبي دانش

متر تعيـين سـانتي 43قبول ارتفاع نشستنگاه مقدار قابل

  پايه سوم و ششمآموزان قبول بر اساس ابعاد آنتروپومتريك دانشابعاد صندلي قابل-5جدول
 پايه

  تحصيلي
 ابعاد صندلي

  ارتفاع دسته صندلي از سطح نشستنگاه  ارتفاع پشتي پهناي نشستنگاه عمق نشستنگاه ارتفاع نشستنگاه
  19  42 27 37  33  سوم
  22  48 31 44  43  ششم

  
  آموزانهاي مورد استفاده در دانشتصوري از صندلي -1شكل 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             6 / 10

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1864-en.html


 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 1397 يرتخرداد و ،2، شماره 15دوره        دو ماهنامه                   

...يصندل ابعاد نييتعوموجود يهايصندل بايآنتروپومترابعادتناسبيبررس 43

قبول براي عمق نشسـتنگاه صـندلي گرديد. مقدار قابل
متر تعيين گرديد كه اين مقدار طبق استاندارد سانتي 44

آمـوزان طراحي به صدك پنجم طول كفل ركبـي دانش
آمـوزان باشـد و ميـزان تناسـب آن بـا دانشنزديك مي

باشد. در ارتباط بـا درصد مي 8/17و  5/18ختر و پسر د
متر سـانتي 48قبول ارتفاع پشتي صـندلي، مقـدار قابـل

آموزان دختر درصد دانش 9/11و  13تعيين گرديد كه با 
ساله تناسب دارد. با توجه بـه پهنـاي باسـن  12و پسر 
قبول پهناي نشستنگاه صـندلي آموزان، مقدار قابلدانش

درصـدي بـا  12ر تعيين گرديد كه تناسـب متسانتي 31
آموزان دارد. بـا توجـه بـه اطالعـات مربـوط ابعاد دانش

براي طراحي دسـته صـندلي (صـدك پنجـاهم) مقـدار 
پايـه  آمـوزانقبول ارتفاع دسته صندلي براي دانشقابل
متر تعيين گرديد و ميزان تناسب آن با سانتي 22، ششم
 57و  53 به ترتيب ،ر پايه ششمآموزان دختر و پسدانش

  باشد.درصد مي
  

  گيريو نتيجه بحث
هاي انـدكي در نتايج اين مطالعه نشان داد كه تفاوت

هاي آنتروپومتري بين دختـران و پسـران قبـل از اندازه
هاي گرفته شود. هرچند اكثر اندازهسن بلوغ مشاهده مي

ز آموزان پايه سوم در پسرها اندكي بيشتر اشده در دانش
ز آمـوزان ادخترها بود اما فقط ارتفاع ركبي در اين دانش

  دار شد.نظر آماري معني
 هاي گرفتهيه اندازهكل اما در دانش آموزان پايه ششم 

سـران شده به غير از ارتفاع شانه در دختران نسبت به پ
ت كـه بيشتر بود. نتايج اين مطالعه همسو با نتايجي اس

ــر روي  ــاران ب ــودي و همك ــط موع ــوزان دانشتوس آم
ردند كدبستان در استان مازندران انجام دادند و گزارش 

دن بسالگي جنس بر اكثر ابعاد آنتروپومتري  12در سن 
گذارد و اين ابعاد در دختـران بـيش از پسـران تأثير مي

  .]11[باشد مي
 12متوسط سن بلوغ دختران در كرمـان نيـز حـدوداً 

تعيين سن بلوغ اي كه بر روي سال مي باشد. در مطالعه
ــران  منطقــه 11دختــران در  ــايي در اي متفــاوت جغرافي

صورت گرفت سن شروع منـارك در دختـران كرمـاني 

مطالعه حاضـر نشـان . همچنين ]13[گزارش شد  7/12
گيري بين ابعاد آنتروپومتريك انـدازههيچ نظمي داد كه 

كـالس آمـوزان شده و ابعاد صندلي مورد استفاده دانش
. رس ابتدايي شهر كرمان وجـود نـداردمدا سوم و ششم

ــكل ــندل هي ــاد ص ــاد آنتروپومتر يابع ــر از ابع ــبزرگت  كي
ارتفـاع در ايـن مطالعـه  كالس سوم است.آموزان دانش

از دختـران و پسـران  95و  90ستنگاه به ترتيـب در نش
با افـزايش ارتفـاع . بودقبول از حد قابل پايه سوم بلندتر

زانـو و عـروق ركبـي نشستنگاه، حفره ركبي واقع پشت 
كـه ايـن عـروق گيرنـد. ازآنجاييتحت كشش قـرار مي

رساني بـه سـاق و پـا را بـر عهـده دارد در نتيجـه خون
يابد مي كاهشاندام  ييانتهاهاي بخشخون در  انيجر

رفتگي مورمور شدن و تورم پاهـا و باعث احساس خواب
 هيـآمـوزان پادر دانش. با افزايش طول قد ]3[گردد مي

آموزان تطابق ارتفاع صندلي با ارتفاع ركبي دانشششم 
در دختـران و پسـران  9/4و  8/9پيدا كرد. به ترتيب از 

در پايه ششم افزايش يافـت.  5/84و  3/85پايه سوم به 
در بررسي انجام شده توسط ديانت و همكاران بـر روي 

آمـوزان تناسب ابعاد آنتروپومتريك و ابعاد صندلي دانش
نشــان داده شــد. بــا افــزايش پايــه  12تــا  9 هايپايــه

تحصيلي ميزان تطابق ارتفاع صندلي بـا ارتفـاع ركبـي 
ــزايش مي ــد بهاف ــب در طوريياب ــترين تناس ــه بيش ك

آمـــوزان پايـــه دوازدهـــم و كمتـــرين آن در دانش
. همچنـين در ]12[شود آموزان پايه نهم ديده ميدانش

روي  بررســي كــه توســط پانــاگيتوپولو و همكــاران بــر
هاي اول تـا ششـم در يونـان صـورت آموزان پايهدانش

گرفت گزارش شد يك عدم تناسب بـين ابعـاد صـندلي 
ويژه عمـق و ارتفـاع صـندلي بـا ابعـاد آنتروپـومتري به

سـال وجـود دارد. ابعـاد صـندلي  12تـا  7آموزان دانش
آموزان است و اين عدم خيلي بزرگتر از ابعاد بدني دانش

آموزان كوچكتر بيشـتر مشـاهده ر دانشويژه دتناسب به
. در همچنين موافق با نتايج به دست آمـده ]7[شود مي

آموزان پايـه هشـتم در توسط كاستالوسي بر روي دانش
سه مدرسه مختلف در پرتغال است كه گزارش كرد كـه 

درصد و عمق صندلي بـا  14و  28، 14ارتفاع صندلي با 
آمـوزان متري دانشدرصد از ابعاد آنتروپـو 61و  76، 71
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. در ايران نيز مطالعـات گونـاگوني بـر ]14[دارد تطابق 
آموزان با ابعاد صندلي صورت گرفتـه روي تطابق دانش
اي كه بر دختران ابتدايي شـهر همـدان است در مطالعه
بـه  نگاه، عمق و عـرض آنستارتفاع نشصورت گرفت 

آمـوزان درصد از دانش 6/5و  3/17، 1/10ترتيب براي 
 .]15[است قبول محدوده قابل در

شده بر اساس مقادير هاي ارائه در اين پژوهش اندازه 
سـاله شـهر  12و  9آمـوزان قبول صندلي در دانشقابل

هـاي موجـود در ابعـاد رغم تفاوتباشد. عليكرمان مي
هاي مختلف مقطـع ابتـدايي، نظـم آموزان در پايهدانش

بعـاد متفـاوت هاي بـا امشخصي در استفاده از صـندلي
هاي تحصـيلي وجود ندارد. در يك مدرسـه بـراي پايـه

شود هاي با سايز متفاوت استفاده نميمختلف از صندلي
هاي قامتي و اسـكلتي ناراحتي سببو اين عدم تناسب 

آموزان بـه همـراه گشته و خستگي زودرس را در دانش
سـالمت در بـين خواهد داشـت. بـا توجـه بـه اهميـت 

 هاآنهاي موجود در بين توجه به تفاوت آموزان ودانش
در دسـتور هاي مـدارس استانداردسازي صندليبايستي 

  .كار مسئولين محترم آموزش و پرورش قرار گيرد
 بـدني ابعـاد در موجـود هـايتفاوت بـا توجـه بـه

چنـداني در  تفـاوت، سوم و ششم هايپايه آموزاندانش
هاي مـورد مشاهده نشد. صندلي هاآنهاي سايز صندلي

ــت دانش ــتفاده جه ــه اس ــه جث ــوم ك ــه س ــوزان پاي آم
 از. هاسـتآنتري دارنـد بزرگتـر از ابعـاد بـدن كوچك

هاي مبلمـان مـدارس و سـازنده دارانكارخانهجهت ينا
 ييجوعالوه بـر صـرفه بعاد صندليتوانند با كاهش امي

 كيـمترودرصد تناسب ابعـاد آنتروپ ،ديتول يهانهيدر هز
 شيافـزا زيه نمورد استفاد يهايبا صندلرا آموزان دانش
هـاي مختلـف كه رشـد بخش. همچنين از آنجاييدهند

هاي مبلمـان مـدارس بدن به يك اندازه نيست، سازنده
در  بايستي اين تغيير نسبت را در تهيه مبلمـان مـدارس

  نظر بگيرند.
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Abstract 
Background and aims: Sitting on an unfitted chair can cause back pain, neck pain, fatigue 
and other disorders of musculoskeletal system. In this study we investigated to determine 
the match of anthropometric dimension with classroom chairs in the students of 3ed and 6th 
grades primary school and finally offer the best dimension of the classroom chairs. 
Methods: 572 primary school students (male and female) were attended in this study, of 
whom 275 were in 3rd and 297 of them were 6th grade students. Some of anthropometric 
dimensions such as shoulder height, elbow height, popliteal height, popliteal - buttock 
length and buttock breath were measured. Then, anthropometric dimensions were compared 
with seats’ dimensions and the appropriate seat dimensions were offered. 
Results: All of the seat dimensions were larger than the anthropometric dimensions in the 
3rd grade students. Also in the 6th grade students only seat height was matched with 
popliteal height in 85.3% of girls and 84.5% of boys. Back rest height and seat depth were 
the larger while armrest height and seat width were smaller than the students’ physical 
dimensions. 
Conclusion: According to the differences in the body dimensions of the third and sixth 
grade students there were a little difference in the size of their seats. All of the seat 
dimensions are larger than the anthropometric dimensions in the 3rd grade students. By 
reducing of the seats’ size we can increase match between students’ anthropometric 
dimensions and seats’ dimensions.  
 
Keywords: Ergonomy, Anthropometry, Seat, Primary students. 
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