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 چکیده

 های یمنجر به ناراحت تواند یم یمکتو ن یصندل یز،بدن و مبلمان مدارس مانند م یابعاد آنتروپومتر ینابق بعدم تط :مقدمه و هدف

ابعاد  ینمطالعات موجود درزمینۀ ارتباط ب یجنتا یبند جمع ،هدف از مطالعه حاضر. گردد  یستون فقرات، کمر درد، گردن درد و خستگ
 س است.مبلمان مدار باآموزان  دانش یآنتروپومتر

 های یگاهپاهمچنین و  Elsevier ،Springer ،Pubmed ،Google Scholar  یها داده یگاهمستندات مرتبط پا یافتنجهت  روش کار:

مورد جستجو قرار  یموجود در کتابخانه مل های نامه یانپا یستو ل ی، جهاد دانشگاهIranmedex ،Magiran ،Medlib یداخل یها هداد
مبلمان مدارس بود.  یو بررس یآموزان جهت طراحدانش یابعاد بدن یریگ انطباق اهداف مقاالت با اندازه ،به مطالعهورود  یارگرفتند. مع

 یبررس اطالعات مورد یده گزارش یفیتو ک شده یبررس یرهایمطالعه، متغ مورد یتنبودن عنوان، نوع مطالعه، جمع یمقاالت ازنظر تکرار
 قرار گرفتند.

مقاله  8انگلیسی و مقاله  33ی از بین مقاالت مورد بررسی،اطالعات های یگاهپا یهاول یجستجو درشده  یافتهمقاالت  یاناز م ها: یافته

 یجکه از نظر روش کار و نتا باشد یم 1398تا  1370 یسالها ی. مستندات موجود مربوط به دوره زمانیدانتخاب گردفارسی جهت مطالعه 
 .شدند یسهمقا یکدیگربدست آمده با 

. لذا در یستآموزان در حد مطلوب ندانش یتناسب ابعاد مبلمان موجود در مدارس با ابعاد آنتروپومتر یزاننشان داد م یجنتا :گیری یجهنت

 .باشد یم یآموزان ضرور مناسب جهت دانش یصندل یدر طراح ینظر گرفتن اختالفات آنتروپومتر

 یرانا ی،ن، صندلآموزا دانش ی،آنتروپومتر ی،ارگونوم :ها یدواژهکل

 مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

 1398زمستان -پاییز ،2، شماره 6دوره 
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 مقدمه

 یبه معن Ergon یونانیاز دو واژه  یک،ارگونوم یا یارگونوم
شده است که  یلتشک یعیطب ینقوان یبه معن Nomoni کار و

 ینباشد. ا یکارش م یطانسان و مح ینارتباط ب یجادهدف آن ا
از  یکیباشد که  یم یمختلف های یرمجموعهز یدارا دانش
1یومترآنتروپ یرمجموعهز ینا ینمهمتر

 یباشد و به معن یم 
ابعاد بدن افراد زنده از جمله طول بدن، وزن و  یکم یریگ اندازه

 (.1باشد ) یها م حجم اندام
مورد  یلوسا یاابزار  یدانش در طراح ینا یاصل کاربرد

 یکل طور به .باشد یم یزندگ یاکار  یطاستفاده در مح
تطابق و تناسب  -1کاربرد دارد:  هزمینعمدتاً در دو  یآنتروپومتر

-2و باالبردن راندمان کاربر  یراحت یبا انسان برا ینماش
افراد  یدر زندگ مورداستفاده یزاتو تجه یلوسا یاستانداردساز

 های یربه متغ یتهر جمع یکآنتروپومتر یها یژگی. و(3، 2)
 یبستگ یکو دموگراف یولوژیکیب ی،اجتماع یرهایاز متغ یادیز

 ی،کار و آموزش یطدر مح رداستفادهمو یلوسا ینبنابرا .دارد
 یزیکیشوند که متناسب با ابعاد ف یطراح یا گونه به یستیبا
 که یدرصورت(. 4 ،2باشند ) یلتحص یاکار ه ب شغولافراد م یشترب

و  یزاتجهت ساخت تجه یکآنتروپومتر یها دادهبه  یدسترس
مرتبط با  یعضالن-یوجود نداشته باشد، اختالالت اسکلت یلوسا
 به وجوددر افراد  یزندگ یاکار  یطدر مح مورداستفاده یلوسا

افراد  یت% جمع25در حال توسعه  ی(. در کشورها5) یدآ یم
% 99تا  90 ینب .دهند یم یلتشک سال 5-14را کودکان  جامعه

است، در  یکه مدرسه اجبار ییافراد به خصوص در کشورها ینا
 یشترس بهستند و طبق قانون مدار یلمدارس مشغول به تحص

که  یی(. از آنجا7، 6گذرانند ) ینشسته م یتوقت خود را در وضع
تحت  یکالس های فعالیتآموزان و انجام نشسته دانش یتوضع

 .(8باشد ) یشده در مدرسه م یطراح یلاستفاده از وسا یرثأت
 یکنامتناسب با ابعاد آنتروپومتر یها یصندل ینشستن بر رو

 عادت ی،روان یزیکی،ت فمشکال یجادآموزان، سبب ادانش
شکل  ییرباالتر و تغ ینافراد در سن یننشستن ا یحنامناسب صح

 یرثأت یزافراد ن یبر عملکرد کار ،نیعالوه بر ا .شود یبدن آنان م
 یاز مسائل مهم یکیموضوع  ین(. ا10 ،9گذارد ) یم یادیز

از  یاریدر سطح جهان مورد توجه بس یراست که در چند سال اخ
 یقیو همکاران در تحق Lueder(. 11است )ار گرفته قر ینمحقق
 ینبه ا انجام دادند یکارمندان آلمان یاندر م ،2007در سال که 

که مشکل  ینفر از کارمندان یلیونم 75/6که  یدندجه رسینت

                                                           
1
 Anthropometry 

باشد که  یم هایی یاستفاده از صندل یلدلهدارند ب یا ستون مهره
 یساعت( بر رو 10)حداکثر  یادیدر زمان مدارس مدت زمان ز

و  Murphyتوسط  یگر(. در مطالعه د12) نشستند یم آنها
 آموزاندانش یاندرد پشت در م ،2005همکاران در سال 

 گرفت وقرار  یدختر( مورد بررس 336پسر و  343انگلستان )
از عدم تحرک  یآموزان ناشکه درد پشت دانش مشخص شد

کوله  و با مبلمانافراد  یکعدم تطابق ابعاد آنتروپومتر ی،کاف
 یدر مطالعه خود با هدف بررس Milanese(. 13باشد ) یم یپشت

با  یکیستون فقرات با تطابق ابعاد آنتروپومتر ددر ینارتباط ب
 گزارش کردند 2004 موجود در مدرسه در سال های صندلی

لمان موجود در با مب بدنشان یککه ابعاد آنتروپومتر یگروه
ستون فقرات  های یم مربوط به ناراحتیعال ،مدارس تناسب ندارد

 دهگزارش ش یگردر مطالعات د ین(. همچن14داشتند ) یشتریب
 یعشا یها یاز ناراحت یکی یاسکلت -یاست که مشکالت عضالن

و  یفرد یمشکالت در زندگ ینآموزان است که ادانش یاندر م
 (.15-17، 5گذارد ) یم یجارب یادیز تأثیراتآنها  یاجتماع

آنها با  یآموزان و تناسب ابعاد بدندانش یارگونومتوجه به 
از عوارض و  یریجلوگ جهتهای موجود در مدارس  صندلی

 یادگیریو کمک به  ی، فراهم ساختن راحتی مذکورها یناراحت
که قرار گرفتن بر  ییاز آنجا (.18باشد ) یم یضرور امری آنان

 ینابرابر سالمت افراد دارد، بن یمؤثرنقش  مناسب یصندل یرو
در  ینکات ارگونوم یتافراد و رعا یکابعاد آنتروپومتر یستیبا

بدن  یتوضع ییرتا امکان تغ یردمورد توجه قرار گ یصندل یطراح
دارد تا با  ی(. مطالعه حاضر سع19کند ) یلکاربر تسه یرا برا
ابعاد  بینبر ارتباط  ،شده انجامجامع بر مطالعات  یمرور

موجود در مدارس،  های صندلیا آموزان بدانش یآنتروپومتر
 های صندلی یاستانداردسازجهت  را بعدیمطالعات  یرمس

 .نماید تسهیلدر مدارس  مورداستفاده

 روش کار

المللی  ینمعتبر ب های یگاهبا جستجو در پا یمطالعه مرور ینا    

، Elsevier ،Springer ،PubMed یها داده یگاهپا شامل

Magiran ،Google Scholar ،SID یها داده های یگاهو پا 

 ی، جهاد دانشگاهIranmedex ،Magiran ،Medlib یداخل

(SIDو ل )با استفاده  یموجود در کتابخانه مل های نامه یانپا یست

 ,Eregonomy, Anthropometry یسیانگل یها واژه یداز کل

Chair, Primary students یفارس یها واژه دیو با کل 

-شده یآور جمع یصندل و آموزان دانش ی،آنتروپومتر ی،ارگونوم
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 یموجود در کتابخانه مل یها نامه انیپا یستل همچنین است.

مطالعات مرتبط با  یافتن یبرا یران نیزا یاسالم یجمهور

به  یبررس ورود مقاالت مورد یارشد. مع یما بررس یمطالعه مرور

 یکه در آنها به بررس تحقیقاتیمطالعه عبارت بودند از  ینا

های موجود در مدارس  با ابعاد صندلی یآنتروپومتر ادب ابعتناس

مرتبط با نشستن بر که  یکیآنتروپومتر ی، پارامترهاپرداختند یم

نشسته، -شامل ارتفاع نشسته، ارتفاع شانه باشد یم یصندل یرو

-یآرنج، ارتفاع رکب گاه هیطول شانه، آرنج نشسته، ارتفاع تک

 یعرض یشانه، پهنا یعرض ینشسته، پهنا-ونشسته، ارتفاع زان

باسن، طول آرنج تا مچ، طول آرنج تا نوک انگشتان، طول 

قرار گرفت. روش  یبررس مطالعات مورد یندر ا یرکب -باسن

و  یسمتر، کول یبا استفاده از ابزار سنت یقاتتحق در یریگ اندازه

 یکیاز ابعاد آنتروپومتر یبوده است. تعداد یکاستات یآنتروپومتر

است. جدول شده  نشان داده 1در شکل  یستاتیکلت ابدن در حا

را ی شده ریگ اندازهابعاد  2جدول و  یموردبررس یرهایمتغ 1

 .دهد ینشان م

 نتایج

 نتایج جستجوی انجام شده در پایگاههای اطالع رسانی منجر   

 22و  خارجیهای  مقاله در پایگاههای داده 60به یافتن مجموعا 

های داخلی گردید. از مجموع مستندات  اه دادهمقاله در پایگ

داشتند ارتباط  مطالعهمطالعات با هدف  نیمی ازبدست آمده تنها 

پرداخته بودند. عمدتاً به دیگر موضوعات آنتروپومتری و مابقی 

تنها مطالعاتی که مربوط بررسی تناسب ابعاد در واقع 

و مطالعات د انتخاب بودنبا مبلمان آنتروپومتری دانش آموزان 

با مبلمان مربوط به تناسب ابعاد آنتروپومتریک در سایر افراد 

و  ابعد از مطالعه خالصه استانداردهجامعه حذف گردید. 

 یکه با هدف اصل یمقاله فارس 8و  یسیمقاله انگل 33راهنماها، 

داشت و در متن آن به  یمطالعه همخوان ینورود ا یارهایو مع

های  آموزان با صندلیدانش یتناسب ابعاد آنتروپومتر یرسبر

 یران. در ایدانتخاب گرد بود،یران اشاره شدهموجود در مدارس ا

 ینارتباط ب یشده جهت بررس کار گرفتههتعداد نمونه ب یشترینب

مربوط به  یرانآموزان با مبلمان مدارس ا دانش یابعاد آنتروپومتر

. مستندات باشد یم 1395ر سال و همکاران د یمطالعه موعود

آموزان دانش آنتروپومتریک تناسب ابعاد یزمینۀ بررس موجود در

تا  1370 یسالها یمبلمان مدارس به بازه زمان یطراح یبرا

خالصه ای از شرح مستندات موجود در جدول  .باشد یم 1398

 ارائه شده است. 3شماره 

 

 

 (20) کیستاتیبدن در حالت ا یکیاز ابعاد آنتروپومتر برخی .1 تصویر

224 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.j
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 12

https://journal.jmu.ac.ir/article-1-268-fa.html


 آموزان با مبلمان مدارسو همکاران/ ارتباط بین ابعاد آنتروپومتری دانش سیدی

 

 

1398 زمستان -پاییز ،2، شماره 6 دوره/ یرفتج یمجله دانشگاه علوم پزشک  

 آموزانشده در دانش یریگ اندازه یکابعاد آنتروپومتر. 1جدول 

 

 آموزانشده در دانش یریگ اندازه های صندلیابعاد  .2جدول 

 
 

 

 ردیف نام متغیر اصطالح التین تعریف علمی متغیرها

 1 قد Stature .ایستاده وضعیت در پا کف تا سر ی نقطه باالترین  فاصله

ستقیم و بدون قوز به ی سر در حالی که فرد م فاصله عمودی از سطح نشیمنگاه تا قله
 کند. جلو نگاه می

Sitting Height 2 ارتفاع نشسته 

 Sitting Shoulder فاصله عمودی از سطح نشیمنگاه تا سطح باالیی استخوان شانه.

Height 
 3 ارتفاع شانه در حالت نشسته

 4 ارتفاع رکبی Popliteal Height گیرد. فاصله عمودی از روی زمین تا زیر ران که بالفاصله بعد از زانو قرار می

 5 پهنای باسن Buttock width حداکثر فاصله عرضی بین دو نقطه باسن.

عمودی از سطح نشیمنگاه تا قسمت زیرین آرنج در حالتی که فرد به صورت   فاصله
 عمودی نشسته و بازوهایش در امتداد تنه و عمود بر ساعد قرار دارند.

Elbow Seat Height  7 در حالت نشستهارتفاع آرنج 

 Buttock Popliteal ی روی باسن تا پشت ساق پا. ترین نقطه فاصله افقی خلفی

Length 
 8 رکبی-طول باسن

که شخص به طرز عمودی  ها تا جلوی زانو درحالی فاصله عمودی از سطح عقبی کفل
 نشسته است و زانوها و قوزک پا نسبت به هم عمودند.

Buttock Knee 

Length 
 9 کفل-نوطول زا

ای بر روی ران در محلی که شکم و ران با  فاصله عمودی از سطح نشیمنگاه تا نقطه
 کنند. یکدیگر تالقی می

Thigh Clearance 10 ضخامت ران 

 ردیف نام متغیر اصطالح التین تعریف علمی متغییرها

 1 صندلینشیمنگاه عمق  Seat depth فاصله عرضی بین لبه جلویی و عقب صندلی.

 2 صندلینشیمنگاه  ارتفاع Seat height فاصله عمودی از سطح زمین تا لبه عقبی صندلی.

 3 نشیمنگاه پهنای Seat width های جانبی صندلی. فاصله طولی بین لبه

 4 ارتفاع دسته صندلی Armrest height فاصله عمودی از دسته صندلی تا لبه جانبی صندلی.

 5 ارتفاع پشتی صندلی Backrest height ی تا باالترین نقطه صندلی.فاصله عمودی از لبه عقبی صندل
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 1398 زمستان -پاییز ،2 ، شماره6 / دورهیرفتج یمجله دانشگاه علوم پزشک

 

 

  ت خاجی    ااخی  مرجا اتفااا المقا از ای خالصه .3جدول 

تعداد جمعیت مورد  نویسندگان

 مطالعه

جمعیت مورد 

 مطالعه

 هدف مقاله سال مطالعه

Linton 46 10آموزان دانش 
 ساله

اثر ابعاد آنتروپومتری بر طراحی صندلیهای مورد  1994
  .(20استفاده )

Marschall 340 4  بررسی ارتباط بین طراحی صندلیها و وضعیت  1995 ساله 7تا
 (.21نشستن دانش )

Yanto 940 تا  7آموزان دانش
 ساله 12

تدایی و آموزان ابارتباط بین ابعاد بدنی دانش 2017
 (.22صندلیهای موجود در مدارس )

Byung yong jeong 

 
تا  6آموزان دانش 1248

 ساله 17
ارتباط بین جنسیت و طراحی صندلیهای موجود  1999

 (.23در مدرسه )
Parcells 74 تا  10آموزان دانش

 ساله 14
بررسی تناسب بین ابعاد بدن و اندازه صندلیهای  1999

 (.24موجود در مدارس )
Milanese 1269 جمعیت دانش-

 آموزان بالغ
ارتباط بین مبلمان موجود در مدارس و ابعاد  2004

 (.14آنتروپومتری مورد استفاده جمعیت )

Panagiotopoulou 180 تا  7آموزان دانش
 ساله 12

اد صندلیهای موجود در مدارس تناسب بین ابع 2004
آموزان ابتدایی ابتدایی و ابعاد آنتروپومتری دانش

(5.) 

Mououdi  1758 تا  6آموزان دانش
 ساله 11

  آموزاندانش یکاستات یکآنتروپومتر یاتخصوص 2004
و  یراناستان مازندران/ا در ساله 11-6 یرده سن

مبلمان مدرسه بر اساس اصول  یطراح
 .(25)ی ارگونوم

Gouvali 274 تا  6آموزان دانش
 ساله 18

بررسی تناسب ابعاد مبلمان موجود در مدارس و  2005
 (.26آموزان )ابعاد آنتروپومتری دانش

Klamklay 300  بررسی ارتباط آنتروپومتر افراد و ابعاد صندلیها 2006 ساله 25تا 18افراد 
(27.) 

Milanese 1269 آموزان دانش
 مقاطع دبستان

ارتباط بین ابعاد صندلیهای موجود در مدارس و  2007
 .(14) ابعاد آنتروپومتری افراد

Danijela  556 آموزان دانش
 ابتدایی

آموزان و ارتباط بین تناسب ابعاد بدن دانش 2008
 (.28) طراحی صندلیهای موجود در مدارس

Motamedzade  1580 آموزان دانش
 ابتدایی

-ب با ابعاد بدنی دانشطراحی صندلیهای متناس 2008

آموزان برای پیشگیری از اختالالت سیستم 
 (.29) اسکلتی -عضالنی

Mokdad and Al-

Ansari 
تا  6آموزان دانش 1174

 ساله 12
آموزان جهت استفاده از ابعاد آنتروپومتری دانش 2009

 (.7) طراحی صندلیهای مورد استفاده در مدارس

Castellucci  195 تا  12آموزان دانش
 ساله 14

ارتباط بین تناسب صندلیهای موجود در مدارس  2010
 (.6) آموزانو ابعاد آنتروپومتری دانش

Musaa  240 ارتباط بین طراحی صندلیهای مدارس، وضعیت  2011 آموزاندانش
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 بحث

نشان ااا که از تال  یقتحق ینحاصل از ا یجنفا

حاصل از مطالعا ت انجام شد  به  یها یاففهبه بعد  1370

  قابل کاجبرا یهت طراح یکا ل آنفر پرمفرصرج ت ید

 از  یاایز یمبیمان اج مجال ت منفشر شد  اتت. اج تعداا

  مخفیا یلشد  برا که اال یانب  مطالعا ت مرجا برجت

تراند اج   م یر  جاثت، ینس   غ یه،همچرن نژاا، تغذ

بنابراین با توجه به  .(41) گذاج باشد یرافراا تاث  ابعاا بدن

 ، بایدباشد یممتفاوت  یکدیگربا د آنتروپومتریک افراد ابعااینکه 
با مشخصات فیزیکی تعداد بیشتری  مورد استفادهوسایل طراحی 

قرار  یبررس موردکه  . در مطالعاتیاز افراد مطابقت داشته باشد

آموزان و اختالالت سیستم نشستن دانش سال 19تا12
 (.30) اسکلتی-عضالنی

Dianat 978 آموزان دانش
 رستانیدبی

 ساله 18تا  15

بررسی تناسب بین ابعاد صندلیهای موجود در  2013
 مدارس دبیرستان و ابعاد آنتروپومتری افراد

(31.) 

Zakeri 383 آموزان دانش
 ابتدایی

بررسی ارتباط بین صندلیهای موجود در مدارس  2015
 (.32) اسکلتی -و اختالالت سیستم عضالنی

تا  6آموزان دانش 1184 میرزایی
 ساله 18

-و میز و نیمکت دانش سنجی تنارگونومی  1378

 (.33) آموزان
تا  7آموزان دانش 300 حبیبی

 ساله 11
 آموزاندانش سنجی تن های ویژگی بررسی 1384

 میز اندازه طراحی راستای در اصفهان دبیرستانی

 (.34) و نیمکت
 ابعاد و شیآموز مبلمان تناسب ابعاد بررسی 1388 دانشجویان 148 صادقی

 علوم دانشگاه دانشجویان آنتروپومتریکی

 (.35) پزشکی اصفهان

 15  آموزاندانش 240 ورمزیار
 ساله 17تا 

های موجود در مدارس بر  طراحی میز و صندلی 1387
آموزان دختر اساس ابعاد آنتروپومتری دانش

 (.36)دبیرستانی

تا 18دانشجویان  115 زارعی
 ساله 27

 با دانشگاه در موجود های صندلی بتناس بررسی 1389

 دانشگاه بهداشت دانشکده دانشجویان بدن ابعاد

 (.37)قزوین علوم پزشکی

آموزان دانش 624 حیدری مقدم
 ابتدایی

 آموزاندانش آنتروپومتری ابعاد تناسب ارزیابی 1393

 موجود های و نیمکت میز ابعاد با ابتدایی دختر

 -93 لیتحصی سال در همدان شهر مدارس در
1392 (38.) 

آموزان دانش 2336 موعودی
ابتدائی در محدوده 

 ساله 12تا  6

 آنتروپومتریکی استاتیکی های مشخصه تعیین 1395

سنی  در محدوده مازندران استان آموزاندانش
 یا نیمکت و میز طراحی برای سال 11-6

ارگونومی  اصول مبنای درس بر کالس صندلی
(39.) 

و  9آموزان انشد 278 شهابی رابری
 ساله 12

 9آموزان  بررسی تناسب ابعاد آنتروپومتری دانش 1395
موجود و  های ساله شهر کرمان با صندلی 12و 

 (.40) تعیین ابعاد صندلی استاندارد
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 گاه یهتکارتفاع شانه،  ازجملهگرفت ابعاد آنتروپومتریک افراد 
 و پهنای باسن جهت بررسی  رکبی-طول باسن آرنج، زانو، رکبی،

 و صندلیهای ها یمکتنبا افراد تناسب ابعاد آنتروپومتریکی 
 وزن، سن، جنس و قد  یریگ اندازهموجود در مدارس به همراه 

نمونه در  عنوان به. ه بودقرار گرفت وتحلیل یهتجزافراد مورد 
توسط حبیبی و همکاران جهت بررسی تناسب  شده انجاممطالعه 
آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان با روپومتریک دانشابعاد آنت

موجود در مدارس )در دو طرح جدید و  های یمکتنابعاد میز و 
سن افراد، ابعاد میزان قدیم( مشخص شد با افزایش 

از  آمده دست بهنتایج و بین  یابد یمآنتروپومتریکی آنها افزایش 
ارتفاع  ازجمله افرادآنتروپومتریکی مورد بررسی شاخصهای 
دختران و  نشیمنگاه و عمق پشتی، عرض گاه یهتک رکبی، ارتفاع

 9 سنین که پسران تا نحوی  بهپسران اختالف وجود دارد، 
 ؛سالگی نسبت به دختران همسن خود ابعاد بزرگتری دارند

از پسران  سالگی 12تا  9برعکس و از سن دختران  کهیدرحال
  اندازه بزرگتر هستند. ازنظر ،همسن خود

عالوه بر سن و جنس، تناسب ابعاد  ،در این مطالعه
قرار  یموردبررسموجود در مدارس  های یمکتنآنتروپومتریکی با 

نشان داد  ی مورد بررسیها یریگ اندازهنتایج حاصل از  .گرفت
)اندازه یک(،  آموزان کالس اولدانش %8/15با  نشیمنگاهارتفاع 

 %9/30اندازه دو(، ) آموزان کالس دوم تا چهارمدانش 5/8%
و برای  باشد یم)اندازه سه( متناسب  آموزان کالس پنجمدانش

آموزان کالس اول تا پنجم دانش % 1/69و  3/91%، 7/83%
در جمعیت مورد  نشیمنگاه. عمق باشد یم قبول قابلبیشتر از حد 

افراد مورد  %1/2% و 8 ،%9/7مطالعه به ترتیب اندازه  فقط با 
میزان  نشیمنگاهست. در ارتباط با عرض مطالعه متناسب ا

آموزان به مورد استفاده با این دانش های یمکتنمتناسب بودن 
 . باشد یم %8/51، %2/10، %5/45ترتیب اندازه برابر با 

-ارتفاع میز در ترتیب برای دانش یریگ اندازهدر بررسی 

و % 4/95، %100کالس اول، دوم تا چهارم و پنجم  آموزان
بیشتر است. همچنین میزان تناسب  قبول حد قابلاز  3/74%

آموزان پشتی با جمعیت مورد مطالعه در دانش گاه یهتکارتفاع 
، %4/9آموزان کالس پنجم با کالس اول، دوم تا چهارم و دانش

 شده انجام های یریگ اندازهاساس است. بر %7/26و  2/74%
 نشیمنگاهیز و نتیجه گرفتند که ارتفاع م نویسندگان این مطالعه

عالوه بر این  باشد یم قبول قابلباالتر از حد  آموزانبرای دانش
بیان کردند اختالفات آنتروپومتریکی ناشی از سن و جنس  ،نتایج

به آموزان مناسب برای دانش های یمکتنبرای طراحی میز و 
مطالعه دیگر توسط  (.34) باشد یمضروری رهای عنوان متغی

تناتب ابعاا   برجتجهت  2018سال  شهابی و همکاران در

  ابعاا صندل نییمریرا   تع های صندل با  یآنفر پرمفر

 یها ابسفانترم   ششم  هیآمرزان پا اتفانداجا اج اانش

این موضوع  ییدکنندهتأحبیبی و  بامطالعههمسو  شهر کرمان

افزایش بدن نیز افزایش سن، ابعاد آنتروپومتریک بود که با 
ج حاصل از بررسی تناسب ابعاد آنتروپومتریکی با نتای .یابد یم

مورد استفاده در مدارس به این صورت  های یصندلاندازه ابعاد 
 45و  43برای دختران و پسران پایه سوم  نشیمنگاهبود: ارتفاع 

 41و  40برای پسران و دختران  نشیمنگاه، عمق متر یسانت
ده در دختران و مورد استفا های صندلیو ارتفاع پشتی  متر یسانت

بود که بررسی  متر یسانت 45و  42پسران پایه سوم ابتدایی 
آموزان با ابعاد آنتروپومتریکی دانش ها یصندلتناسب ابعاد این 

مورد استفاده از ابعاد بدنی  های صندلینشان داد تمامی ابعاد 
به صورتی که ارتفاع پشتی صندلی،  ؛باشد یمآموزان بیشتر دانش

در دختران به ترتیب با  نشیمنگاهو ارتفاع  هنشیمنگاعمق 
از ابعاد  %9/4و  %3/12، %1/11و پسران  8/9%، 4/4%، 2/21%

 (.40) آموزان مطابقت داشتآنتروپومتریکی دانش
ای دیگر شاخصهای آنتروپومتری قد، وزن، ارتفاع  مطالعهدر 

دختر و پسر در  300 نشیمنگاهنشیمنگاه، عمق نشیمنگاه، عرض 
و  Klamklayساله در جنوب تایلند توسط  18-25سنین 

نتایج این  .قرار گرفت یموردبررس 2008همکاران در سال 
مطالعه هم بیانگر این موضوع بود که در وزن، ساختار و ابعاد 

این  کهبدنی افراد مورد مطالعه اختالف معنی وجود دارد 
باید  جود در مدارسصندلیهای مواختالفات جهت طراحی 

   Gouvali، 2006اج تال  (.27) قرار بگیرد موردتوجه

تناسب ابعاد آنتروپومتری یهت برجت   ای مطالعههمکاجان 

با سال  4-18یونانی در محدوده سنی  آموز دانش 274
موجود در مدارس انجام دادند. نتایج حاصل از  های صندلی

موجود  های صندلییز و م %8/81نشان داد ارتفاع  ها یریگ اندازه
 قبول قابلآموزان بیشتر از حد در مدارس برای اکثر دانش

-فقط برای درصد کمی از دانش ها یصندلو عمق این  باشد یم

  (.26) باشد یم( متناسب %7/38آموزان )
تناسب ابعاد  1999و همکاران در سال  Parcellsدر مطالعه 
آمریکایی با ساله  11-13 آموز دانش 74 آنتروپومتریکی

قرار گرفت و  یموردبررسمورد استفاده در مدارس  های یمکتن
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آموزان با ابعاد دانش %20مشخص شد که ابعاد بدنی کمتر از 
و در  باشد یمموجود در مدارس متناسب  های یمکتنمیز و 

و میز بسیار بلند بوده و  نشیمنگاه( ارتفاع %80بیشتر از افراد )
 2005در سال  (.24) باشد یم عیطبی ازحد یشبعمق صندلی 

جهت بررسی  هو-توسط انجمن علمی دانشگاه تسین یا مطالعه
آموزان مدارس ابتدایی با میز و تناسب ابعاد آنتروپومتری دانش

 شده انجام های یررسب موجود در مدارس انجام شد های صندلی
 ازجملهتوسط این مطالعه گویای این بود که ابعاد آنتروپومتری 

رکبی، پهنای شانه در -پهنای باسن، طول باسن اع رکبی،ارتف
مطالعات  (.42) باشد یممتفاوت  یکدیگرسنی مختلف با  یها رده

% 95ارتفاع صندلی از  که یدرصورت دهندنشان می شده انجام
ین دو % ارتفاع رکبی کمتر باشد بین ا85ارتفاع رکبی بیشتر و از 

ودن این ارتفاع از حد باال ب ابعاد عدم تناسب وجود دارد که
 .شود یمطبیعی خود باعث ایجاد فشار بر حفره پشت زانو 

، این باشد یماین حفره محل عبور عروق خونی  که ییازآنجا
و سبب ایجاد مشکالت سیستم  گیرند یمعناصر تحت فشار قرار 

در مطالعه ورمزیار و همکاران در  (.43) شود یمعضالنی -عصبی
مورد استفاده در  یها اندازها برای ارتفاع میزه ،1387سال 

درصد ارتفاع  %95که از  شده محاسبه متر یسانت 57و  56تحقیق 
مورد استفاده در تحقیق به ترتیب  یها اندازهرکبی )که برای 

( بیشتر است که این مسئله نیز باشد یم متر یسانت 4/36و  2/34
ق طول عدم تطاب. باشد یمعدم تطابق این دو ابعاد  ییدکنندهتأ

که عمق  شود یمتعریف  یزمانرکبی و عمق صندلی -باسن
-طول باسن %88رکبی بیشتر و از -طول باسن% 95صندلی از  

مورد استفاده  یها اندازهرکبی کمتر باشد. عمق صندلی )برای 
% طول باسن رکبی )برای 88( از متر یسانت 3/42و  41

 باشد یمکمتر ( متر یسانت 15/66و  61مورد استفاده  یها اندازه
 های صندلیآموزان و که بیانگر عدم تطابق بین ابعاد بدن دانش

در سال  حیدری مقدم و همکاران (.36) باشد یممورد استفاده 
 باالتر یمنگاهنشآموزان ارتفاع % دانش7/87بیان کردند در  2005

 نتایج مطالعه ورمزیار بود ییدکنندهتأکه  باشد یماز حد استاندارد 
(38.)  

این  کننده یانب زمینۀدر این  شده انجامنتایج اکثر مطالعات 
موضوع است که نشستن با وضعیت اشتباه در طی زمان طوالنی 

 یریقرارگاختالالت مرتبط با وضعیت  و باشد آزاردهنده تواند یم

آموزان تاکنون در مطالعات بسیاری مورد استفاده بدن دانش
 2009همکاران در سال  وMokdad در مطالعه  .است قرارگرفته
نامناسب با  های یمکتنکه نشستن بر روی  شد مشخص

ستون فقرات،  های یناهنجارمنجر به  تواند یموضعیت بدن 
 .(7) ، گردن درد، خستگی و ناراحتی در سنین پایین شودکمردرد
و همکاران در سال  Domljanتوسط  شده انجامطالعه نتایج م
در تعداد  (.28) بود Mokdadهمسو با نتایج  مطالعه  2008

نشان داده شد، طراحی مناسب  شده انجامدیگری از مطالعات 
 کاهد یمعضالنی  -اسکلتی های یبآسمیز و نیمکت از ایجاد 

(44 ،45) 

 گیری یجهنت
آموزان با صندلی کثر دانشابعاد بدنی ا دهد یمنشان نتایج  

همچنین مشخص  .موجود در مدارس تناسب ندارد اییمکتهنو 
مدارس  های یهپادر مدارس بین  هایی که ها و صندلییمکتنشد 

متناسب  .باشد یمیکسان شود،  استفاده میدبستان و دبیرستان 
آموزان باعث بروز بسیاری از دانش با ها یصندلنبودن ابعاد 

حی مبلمان مدارس توجه به بنابراین در طرا ؛شود یممشکالت 
. با باشد یمر سن و جنس از اهمیت باالیی برخوردار دو متغی

 توان یم شده انجامدر مطالعات  یموردبررستوجه به پارامترهای 
نشیمنگاه از  مؤثرنتیجه گرفت که ارتفاع صندلی، رکبی و عمق 

که باید ست اها  یمکتنجهت طراحی میز و  ،پارامترها ینتر مهم
سیستم  های یناراحتبه آنها جهت پیشگیری از عوارض و 

 ساخت ینبنابرا .شودتوجه بیشتری عضالنی -عصبی
آموزان برای کمک به ابعاد بدنی دانش متناسب با های صندلی

 .باشد یم، امری ضروری آنان سالمت بهبود وضعیتیادگیری و 

 تشکر و قدردانی
نت تحقیقات و فناوری این مطالعه با حمایت مالی معاو

 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت انجام گردید.

 منافعتعارض   

نداشته  یتضاد منافع گونه چیه یسندگاننو یمطالعه برا ینا
 است.
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Abstract 

Introduction: Mismatch of anthropometric dimensions and classroom furniture such as table, chair and bench can 

cause musculoskeletal disorder, back pain, neck pain and Fatigue. The purpose of this study is to summarize the 

results of existing studies on the relationship between students’ anthropometric dimensions and furniture in Iranian 

schools. 

Materials and Methods: For finding documentation related to this article, a search was done on google Elsevier, 
Springer, PubMed, Magiran, Google Scholar, Iranmedex, Cochrane Library, Medlib, SID databases and theses in the 

National Library.  The criterion for entering the study was the adaptation of articles aims with measuring the physical 

dimensions of the students in order for designing and the schools furniture assessment. Articles were reviewed for 

non-repeated title, type of study, population, study variables and quality of information reporting. 

Results: According to initial searches for databases, 33 articles were investigated completely and 8 papers were 

selected for systematic review. Documents are related to the period ranging from 1991 to 2019, which were 

compared in method and results. 

Conclusion: The results of these studies showed that proportion between school furniture dimensions and students' 

anthropometric dimensions are undesirable. Therefore, considering anthropometric differences, it is necessary to 

design appropriate chairs for students. 

Keywords: Ergonomy, Anthropometry, Chair, Students, Iran 
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