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Abstract
Background: User satisfaction from a device is an especially term in the design world that covers
broad concept of the design content.
Objective: The aim of the present study was to design satisfaction questionnaire and survey of
satisfaction of student's from the laptop desks.
Methods: This analytical - descriptive study has conducted for survey student's satisfaction from
the laptop desks in the male dormitories of Qazvin University of Medical Sciences in 2017. Fifty
students (17 boys and 33 girls) were recruited by simple stratified random sampling. Based on
scientific literature and point of view faculty member and student, 43 items of questionnaire were
drafted and reliability and validity were evaluated and only 23 question confirmed.
Data analyzed using Pearson correlation and Cronbach's alpha. The percentage of students'
satisfaction was determined using cut-off point of questionnaire in receiver operating characteristic
(ROC) curve.
Findings: The results of Cronbach's alpha and correlation of questionnaire obtained 0.95 and 0.83
respectively. According to the ROC curve, cut-point of satisfaction questionnaire of the students
from laptop desks obtained 64.5. Then, the percent of student satisfaction (boys and girls) from desk
1 and 2 were 47.1%, 66.7% and 11.8%, 42.4% respectively.

Conclusion: One-third of students from desks were dissatisfied. So, the use of opinion ergonomics

specialists and particularly users when designing is necessary for increase user's satisfaction from
design of laptop desks.
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چکیده
دهد.میرا پوششطراحیمحتواییمفهومازايقسمت گستردهاست کهطراحیدنیايدرویژهاصطالحیکاربر از یک وسیله،رضایتزمینه:
تاپ انجام شد.مندي دانشجویان از میزهاي لپمندي و بررسی میزان رضایتنامه رضایتبا هدف طراحی پرسشمطالعه هدف:

هـاي پسـرانه علـوم پزشـکی     در خوابگاهتاپمندي دانشجویان از میزهاي لپرضایتبررسیجهت تحلیلی -این مطالعه توصیفیها: مواد و روش
سؤالی 43نامه پرسشوارد مطالعه شدند.تصادفی ساده -بنديطبقهصورتهبدختر) 33پسر و17نفر از دانشجویان (50انجام شد.1396سال قزوین 
سـؤال تأییـد شـد. جهـت     23مندي براساس متون علمی، نظر اساتید و دانشجویان تدوین و از نظر روایی و پایایی مورد ارزیابی قرار گرفت ورضایت

نامـه در  مندي دانشجویان بـا اسـتفاده از نقطـه بـرش پرسـش     فاده شد. درصد میزان رضایتهمبستگی پیرسون و آلفاي کرونباخ استها از تحلیل داده
منحنی راك تعیین گردید. 

نامـه         دسـت آمـد. براسـاس منحنـی راك، نقطـه بـرش پرسـش       بـه 83/0و 95/0ترتیـب  نامه بـه نتایج آلفاي کرونباخ و همبستگی پرسشها: یافته
ترتیـب  دست آمد که بر این اساس درصد رضایت دانشجویان پسر و دختر از میز شماره یک بـه به5/64تاپ، اي لپمندي دانشجویان از میزهرضایت

گزارش شد. 4/42و %8/11و از میز شماره دو %7/66و %1/47%
تاپ، اسـتفاده از  هاي لپاحی میزناراضی بودند. لذا جهت افزایش رضایت کاربران از طرمورد استفاده يیک سوم دانشجویان از میزهاگیري: نتیجه

رسد. نظر میکننده در هنگام طراحی امري ضروري بهخصوص استفادهنظرات کارشناسی متخصصین ارگونومی و به

تاپمندي، دانشجویان، میزهاي لپنامه، رضایتطراحی پرسشها: کلیدواژه

:مقدمه
نیايددرویژهاصطالحیکاربر از یک وسیله،رضایت

محتـوایی مفهـوم ازايقسمت گستردهاست کهطراحی
باکهاستشغلیطراحی،زیرادهد.میرا پوششطراحی

زندگیمختلفهايحوزهدرجدیدبه وجود آوردن مفاهیم
توجهباکهاستطراحمیانایندروسروکار داردانسانی

کـه کنـد مـی خلقراارزشیخود،هنر طراحیوعلمبه
مهیـا معینهدفیحصولجهترا درکاربرهايخواسته

فهمباطراحییندفرادرطراحبه تعریف دیگر،)1-3(سازد.
یکبهمناسبطراحیروندوکارروشو انتخابمسأله

نظرازمطلوبوضعیتبهرسیدنيبراکهمعادله پیچیده
ــرم ــرد، ف ــه وعملک ــردرهزین ــنظ ــده،هگرفت ــش خ        پاس

)4-6(دهد.می

هـا در حـوزه   ترین رشد اسـتفاده از رایانـه  امروزه بیش
در بین عموم افراد تاپهاي شخصی تحت عنوان لپرایانه

نشجویان وجود دارد. لزوم دسترسی به خصوص داجامعه به
ـ ماننـد؛ سـبکی،  صورت روزانه و مزایایی اطالعات به ل قاب

چـه  جویی در فضا سـبب افـزایش هـر   بودن و صرفهحمل 
ها در بین دانشـجویان شـده   تر محبوبیت این سیستمبیش
صـوص تـأثیرات   مطالعات سودمند زیـادي در خ )8و7(است.

ها تاپهاي رومیزي و لپاستفاده مداوم و طوالنی از رایانه
ــه    ــر ب ــه منج ــه ک ــورت گرفت ــص ــیهارای ــا و ه توص ه

ــا خطــرات  دســتورالعمل ــومی مــرتبط ب هــاي مهــم ارگون
هـاي  عضالنی پیرو وضـعیت -بهداشتی اختالالت اسکلتی

)9-11(است.شده تاپ لپ/از رایانهنامناسب موقع استفاده 
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هـاي بـدنی   دهد که اتخاذ وضعیتمطالعات نشان می
دلیل ارگونومیک نبودن شـرایط  کننده بهنامناسب و ناراحت

کـاري و نداشـتن دانـش کـافی در مـورد نحــوه      ایسـتگاه 
مدت باعـث  ک کاربران از آن در طوالنیاستفاده ارگونومی

بروز بیماري و درد در نقاط مختلـف درگیـر بـدن خواهـد     
ــد. ــن)12-14(ش ــتگاه از ای ــا  رو ایس ــابق ب ــد مط ــاري بای ک

هاي فیزیکی و ابعاد آنتروپومتریکی کاربران طراحی ویژگی
توانـد منجـر بـه توسـعه     که میشده تا از حاالت نادرستی 

هایی مانند: لوردزیس، کیفوزیس، اسکلوزیس، فتق بیماري
پـذیري شـود، جلـوگیري    نـا هـاي برگشـت  دیسک و پیامد

حـاکی  تحقیقات انجام شده در این زمینه)15(عمل آورد.به
وارده بر عضـالت گـردن، افـزایش    دار باراز افزایش معنی

تر سر، افزایش فاصله بصري سندرم سر به جلو، حرکت کم
هـاي رومیـزي   تاپ در مقایسـه بـا رایانـه   هنگام کار با لپ

)16(گزارش شده است.

دانشجویان معموالً براي جلوگیري از وضـعیت بـدنی   
دادنزمین و یا قـرار ويرکشیدننامناسب همچون دراز

زمیندر حالت نشسته بر روي دیگراشیاءرويبرتاپلپ
تاپ که به حالت نشسته چهار زانـو  میزهاي لپاز یکسري 

کنند. عدم رضـایت  رسند، استفاده میدر بازار به فروش می
و نیز نبود تناسب ابعاد کاربر با این میزها، موجب احسـاس 

منجـر بـه اخـتالالت   وفشـار تحـت اعضـاي درناراحتی
لـذا بـا   )17(شـد. در آینده خواهدبرگشتغیرقابلومزمن

المللی، بـار مـالی اخـتالالت    که در سطح بینتوجه به این
عضالنی مرتبط با کار بسیار باالست، دسترسـی  -اسکلتی

ولی متناسب بـا ابعـاد بـدنی و رضـایت کـاربران      به محص
جـا کـه  از آن)7(رسـد. نظـر مـی  ضروري بـه يتاپ امرلپ

تـاپ  ات زیادي از روز را بـا میزهـاي لـپ   دانشجویان ساع
در نشسته در حالت چهار زانـو مشـغول بـه کـار هسـتند،     

تــاپ، نیازهــا و رضــایت طراحــی ایــن نــوع میزهــاي لــپ
بنابراین )19و18(دانشجویان از اهمیت باالیی برخوردار است.

با توجه به کمبود مطالعات انجام شده در این زمینه، هدف 
مندي و اسـتفاده  نامه رضایتتحقیق حاضر طراحی پرسش

منـدي دانشـجویان از   از آن جهت بررسی میـزان رضـایت  
باشد.میتاپمیزهاي لپ

هاد و روشموا:
درصـورت مقطعـی  بـه تحلیلی-توصیفیاین مطالعه

ــین دانشــجویان مســتقر در 1396ســال  هــايخوابگــاهب
شــگاه علـوم پزشــکی قـزوین انجــام شــد.   دانشـجویی دان 

میـزان خطـاي   براساس مطالعات گذشته با در نظر گرفتن 
و میــزان نارضــایتی در درصــد90و فاصــله اطمینــان10

درصـد) در بـین   77تـاپ ( حین کار با لپتخاذي وضعیت ا
نفـر بـرآورد   50تعداد نمونـه  )20(،کنندهدانشجویان استفاده

تصادفی ساده -بنديگیري طبقهصورت نمونهه و بهگردید
نفر) 17() و پسرنفر33(از بین دو گروه دانشجویان دختر

انتخاب شد. همچنـین معیـار ورود   به نسبت تعداد جمعیت 
تـاپ  به مطالعه استفاده حداقل یک سـاعت در روز از لـپ  

)21(.براساس مطالعات گذشته بود

موجود، رفروشتاپ پهاي لپدو نوع از میزبا خریداري
از طریق مصاحبه با فروشندگان معتبر در بـازار (قـزوین و   

سؤال 7(الیسؤ30نامهیک پرسشازبا استفادهتهران) و
روایـی و پایـایی   که مندي)ال رضایتسؤ23دموگرافیک،

منـدي  رضـایت سـطح انجام شد، میزانمحققتوسطآن
تاپ مورد بررسی قرار گرفت. ي لپدانشجویان از میزها

شـده، نظـر   انجـام مطالعاتوعلمیمتونبهتوجهبا
ـ هاي لپمیزطراحیدر خصوصاساتید متخصص اپ در ت

ی بارز این میزها، چنین ویژگحالت نشسته چهار زانو و هم
حـی شـد. بـراي تعیـین روایـی      ال طراسـؤ 43در مجموع 

20مچنـین تعـداد   و روش کمی و کیفی و هاز دمحتوایی
اي، حرفـه بهداشـت هايهیئت علمی رشتهاعضايفر ازن

هـاي مختلـف   بهداشـت در دانشـگاه  آموزشوارگونومی
شد. در بررسی کیفی محتوا یـا  استفادهاین زمینهدرایران

روایی صـوري، متخصصـان براسـاس معیارهـاي رعایـت      
ب و سایر بازخوردهايدستور زبان، استفاده از کلمات مناس

الزم را ارایه و براساس آن سؤاالت اصالح شد. 
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از دو ضریب نسـبت روایـی محتـوایی   در شکل کمی
)Content validity ratio, CVR(   و شـاخص روایـی

Content(محتوا validity index, CVI( استفاده شـد .
ــوا  ــی محت ــابی نســبت روای ــراي ارزی ــل خبب ــان از پان رگ

ال را براساس طیف سه ؤاسته شده تا هر سمتخصصان خو
"ضـروري ، مفیـد ولـی ضـروري و غیر   ضـروري "قسمتی

هـا، نسـبت روایـی    انتخاب نمایند. سپس براسـاس جـواب  
بـه  CVRکه مقـدار  گردید. با توجه به اینمحتوا محاسبه 

در مطالعـه حاضـر براسـاس    تعداد افراد پانل بسـتگی دارد 
ته شد. بـه بیـان   در نظر گرف42/0متخصص، 20قضاوت 

ال مسـاوي یـا   سؤمحاسبه شده براي هر CVRدیگر اگر 
باشد، اعتبـار محتـواي سـؤال قابـل قبـول      42/0ر از باالت
نامـه، شـاخص روایـی محتـوا     نمره کـل پرسـش  )22(.است

)CVI(وسیله میانگین کـل  تواند بهکه میشودنامیده می
براي بررسـی )23(.تعیین شودCVRاالت باقی مانده از سؤ

30رويبـر آزمونبـاز -آزمونروشازنامه پرسشپایایی
هفته اسـتفاده شـد.   زمانی یکفاصلهبادانشجویانازنفر

تاپ مندي کاربران لپدر نهایت براي تعیین میزان رضایت
ــتفاده، نقطــه  ــورد اس ــاي م ــرش (دانشــجویان) از میزه ب

بـرش  نامه تعیین گردید. براي تعیین مقـدار نقطـه  پرسش
مندي دانشجویان از منحنی ویژگی عملی گیرنـده  رضایت

(Receiver operating characteristic, ROC)
استفاده شد.

موردهـاي تشخیصی، مجموع نمرات همـه آزموندر 
-ال مبنـا (ارتفـاع آرنـج   ؤمندي از میز به جـزء سـ  رضایت

عنـوان  اهمیت آن در طراحـی میـز) بـه   نشسته با توجه به 
داشـتن یـا نداشـتن    [نشسـته  -و ارتفاع آرنجآزمونمتغیر 

الً، کـم، خیلـی   صورت صفر (پاسخ لیکرتی اصـ رضایت به
]کم) و یک (پاسخ لیکرتـی متوسـط، زیـاد، خیلـی زیـاد)     

اده ازـا استفـس بـد. سپـعنوان متغیر حالت بررسی شدنبه
بــرش ، نقطــه ROCحساسیت و ویژگی منحنی حداکثر
دست آمد.مندي از میز بهرضایت

نامه مذکور شامل دو بخش بود کـه در بخـش   پرسش
االت میـزان  افیک و بخش دوم سـؤ ول مشخصات دموگرا

تاپ مورد استفاده در حالت نشسته مندي از میز لپرضایت
منـدي  االت رضـایت شد. پاسخ سـؤ چهار زانو را شامل می

هاي اصالً تـا  با گزینه5(صفر تا صورت مقیاس لیکرتیبه
نامه خیلی زیاد) در نظر گرفته شده بود. بخش دوم پرسش

قبـل شد.یکی میز را شامل میخصوصیات میز و ابعاد فیز
دانشـجویان در  بـه دقیقـه 15مدتنامه بهه پرسشارایاز

هـاي  آمـوزش موردهـا، خصوص نحوه تکمیل هر یـک از  
ــیالزم ــش داده م ــپس پرس ــد و س ــه ش ــه ب ــورت نام ص

اسـاس  ر است برذکگردید. الزم بهخودگزارشی تکمیل می
از یک زمان بیشمدت ها بهمطالعات مشابه هر یک از میز

مدت یک هفته توسط دانشجویان مورد ساعت در روز و به
افـزار  با استفاده از نـرم هاداده)24و21(.گرفتاستفاده قرار می

18SPSS.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

هایافته:
هاي حاصل از مطالعـه نشـان داد کـه میـانگین     یافته

باشـد.  سـال مـی  72/21±38/2سنی افراد مـورد مطالعـه   
کنندگان را دانشجویان دختر شرکتدرصد از 66همچنین

هاي دموگرافیک و شغلی افـراد  تشکیل دادند. سایر ویژگی
ه شده است. ارای1مورد مطالعه در جدول شماره 

ــیدر ــبتبررس ــینس ــواروای ــاسبرمحت ــاس ر نظ
سـؤال طراحـی شـده،    43در مجموع از بـین  متخصصان

شدند. حذف 42/0تر از کمCVRال با مقدار سؤ20تعداد 
.باقی ماندمندي از میزها ال رضایتسؤ23در نتیجه تعداد 

ت االسـؤ )CVI(چنین مقدار  شاخص روایـی محتـوا   هم
کـه در حـد قابـل قبـول     دست آمـد به796/0باقی مانده، 

نتایج حاصـل از  همبسـتگی سـؤاالت آزمـون بـا      )25(.بود
دست آمدبه95/0،آماري آلفاي کرونباختحلیلاستفاده از 

و پایـایی  االت طراحـی شـده  گر ثبات درونی سـؤ که بیان
ـ پاچنین هم.باشدنامه میمطلوب پرسش هـاي نمـره ییای

نیبـ یهمبسـتگ نیز نشـان داد کـه   آزمون در طول زمان
در سطح معناداري قابل قبول دومواول ياالت در سرؤس

).  P=01/0باr=83/0است (



ان                                                                                                                  همکارو/ مجتبی جعفروند تاپ...دانشجویان از میزهاي لپبررسی میزان رضایت56

هاي دموگرافیک افراد مورد مطالعه ویژگی-1جدول 
)تعداد=50(

درصد/ میانگین ±انحراف معیارمتغیر
72/21±38/2(سال)سن

92/168±37/8متر)قد (سانتی
58/63±16/11وزن (کیلوگرم)

وضعیت 
هلتأ

98مجرد
2هلمتأ

34پسرجنس
66دختر

رشته 
تحصیلی

22ايبهداشت حرفه
8بهداشت محیط
2بهداشت عمومی
4علوم آزمایشگاهی

8اتاق عمل
4هوشبري
22مدیریت
10پرستاري

4بهداشت و ایمنی مواد غذایی
2هاي پزشکیفوریت

10مامایی
4پزشکی

مقطع 
تحصیلی

4کاردانی
78ناسیکارش

14کارشناسی ارشد
4دکترا

در منحنی راك هرچه منحنی به گوشـه چـپ نمـودار    
تر اسـت  ، صحت آن بیش)1شماره(نمودارتر باشدنزدیک

و "یـک "جا میزان مثبـت واقعـی (حساسـیت)    زیرا در آن
)26(اسـت. "صفر"میزان مثبت کاذب (یک منهاي ویژگی) 

، بهترین مقـدار نقطـه  ROCتشخیصی منحنی آزموندر 
مندي (از بین میز شماره یـک و دو) بـا  برش براي رضایت

درصد (یک منهاي 9/92درصد و ویژگی 1/80حساسیت 
درصد) در میز شماره یـک و سـطح زیـر    1/7ویژگی برابر 

انتخاب شد. 5/64نقطه برش (خط منحنی) 86/0منحنی 
2براساس نقطه برش در نظر گرفته شده، مطـابق جـدول   

درصد دانشجویان پسـر و دختـر از   7/66و 1/47ترتیب به
داشتند.میز شماره یک رضایت

نامه    مربوط به پرسشROCمنحنی -1نمودار
مندي دانشجویان از میز نوع یکرضایت

دانشجویان از میزهاي درصد فراوانی رضایت- 2جدول
دانشجویانترین استفاده در بین رفروش و بیشپتاپلپ

درصد فراوانی رضایتشکل و شماره میز

1/47پسر

7/66دختر

8/11پسر

4/42دختر

گیريبحث و نتیجه:
کـدام از  هـیچ نشـان داد کـه در  حاضـر  مطالعه نتایج 

قابلیت ؛جملهاز تاپ موجود اصول ارگونومیکیمیزهاي لپ
ــاع و  ــاربر، اســتفا تنظــیم ارتف ــه دلخــواه ک ده در   شــیب ب

دارنـده کاغـذ   کاري مختلف، مجهز بـه نگـه  هايوضعیت
ناحیه گردن هنگـام تایـپ یـک    جهت کاهش ناراحتی در 

نوشته، وزن کم و قابل حمل بـودن رعایـت نشـده اسـت.     
(پسر و مندي دانشجویانولی در حالت کلی درصد رضایت

تـر بـود. میـز    دو بـیش از میز شماره یک نسبت به دختر)
ان زمـ قابلیـت تنظـیم هـم   یی ماننـد؛ هاشماره یک ویژگی

8/7و 6/2،2/5صـفر، ؛شـیب 4ارتفاع و شیب میز (داراي
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توانـد آن را در ارتفـاع و   و کاربر مـی باشددرجه) را دارا می
وضـعیت  شیب دلخواه خود تنظیم کند و مجبور به گرفتن 

نامناسب در هنگام استفاده از آن نخواهد بـود. ولـی   بدنی
آن تـاپ و فقط شیب قسمت صفحه ویژه لـپ میز شماره د

فـاع میـز   درجه) قابل تنظـیم و ارت 27در دو شیب (صفر و
قابلیت تنظیم را ندارد، در نتیجه کاربر مجبور اسـت بـراي   

هـاي بـدنی نامناسـبی    تـاپ وضـعیت  انجام کار خود با لپ
آوت و همکـاران بـا   اي کـه بـرك  خود بگیرد. در مطالعهبه

هـاي گردنـی در دو ایسـتگاه   مقایسه فشار وارد بـر مهـره  
در تاپ در یک سطح صاف و دیگريکاري (قرارگیري لپ

تـاپ انجـام   تفـاع) لـپ  سطحی با قابلیت تنظیم شیب و ار
کاري کـه قابلیـت تنظـیم    نشان داد که در ایستگاهدادند، 

وجـود دارد، میـزان فشـار وارد بــر     تاپ شیب و ارتفاع لپ
)7(.استتـرهـاي گردنـی کممهره

قابل تنظیم نبـودن ارتفـاع در میـز شـماره دو، شـیب      
صفحه ویژه ماوس و نداشتن تغییرات تـدریجی در شـیب   

شود که افراد به اجبار موقـع  تاپ باعث میصفحه ویژه لپ
هاي بدنی نامناسبی در نـواحی تنـه،   تاپ وضعیتکار با لپ

تـاپ  خـود بگیرنـد. در میزهـاي لـپ    دست بهگردن و مچ
اید طوري باشد کـه تـا   ار زانو)، طراحی ب(حالت نشسته چه

داشته و را هاي مختلف قابلیت تنظیم در بخشحد ممکن 
افراد متناسب با ابعاد و حالـت بـدنی خـود آن را تنظـیم و     

هاي بدنی نامناسب نشوند. استریکر مجبور به گرفتن حالت
ـ منظـور  بـه اياران در مطالعهو همک ارتفـاع صـفحه  ریثأت

نشـان  یعضـالن تیفعالبر زیمیطراحووتریکامپشینما
ارتباط معناداري بـین شـرایط کـاري مختلـف و     د که دندا

وجـود  هاي عضـالنی ناحیـه گـردن و کمـر     میزان فعالیت
)27(.دارد

میز شماره یک قابلیت استفاده ماوس جداگانـه بـراي   
ولـی در  دهـد را میدست راست و چپ بر روي سطح میز

میز نوع دو فقط قابلیت استفاده ماوس براي دست راسـت  
کاربر وجود دارد و فردي که چپ دسـت اسـت در هنگـام    

شـکل خواهـد شـد. لـذا طراحـی میزهـاي       استفاده دچار م
تاپ در حالت نشسته چهار زانو باید طوري طراحی شود لپ

که قابلیت استفاده از ماوس روي میز براي هـر دو دسـت   
پذیر باشد. همچنین مجهز بودن به بالشتک و کاربر امکان

دسـت  داشتن حالت آبشاري در قسمت تماس ساعد و مچ
هـاي  روي عضـالت قسـمت  با میز باعث کاهش فشار بر 

عضالنی خواهد شـد. جـنس   -درگیر و اختالالت اسکلتی
تاپ از نظر مقاومت در برابـر ضـربه،   صفحه قرارگیري لپ

چنین رنگ تمیز کردن آلودگی از سطح آن و همراحتی در
تر نور و کاهش خستگی که به نوبه خود باعث انعکاس کم

الزم اسـت  تاپ خواهد شد. لذاچشم کاربر موقع کار با لپ
تـاپ در حالـت نشسـته    در طراحی و ساخت یک میز لـپ 
قابلیت تنظیم ارتفـاع و  ؛چهار زانو اصول ارگونومیک مانند

شیب میز با توجه بـه ابعـاد آنتروپـومتریکی کـاربران، دارا     
تاپ و ماوس، داشـتن  بودن صفحه ویژه جداگانه براي لپ

هـاي  دارنده کاغذ در موقع تایپ، اسـتفاده در وضـعیت  نگه
عنـوان یـک   کاري مختلف، وزن کم و قابل حمل بودن به

ضرورت رعایت گردد. در این مطالعه ضرورت گفتـه شـده   
تـر  فوق در میز شماره یک نسبت به میز شـماره دو بـیش  

رعایت شده است.  
کاربرانواقعىدرك نیازهاىبهمحور-کاربرطراحى

هـایى شرووکنـد مـى توجهمحصولازاستفادهزمینهو
ازشـرایط اسـتفاده  دركجملـه ازطراحـى رونـد بـراى 

ارزیـابى وطراحىکاربر،الزاماتونیازهاتبیینمحصول،
شریفی و همکاران که در فاز مطالعه)28(.کندیرا معرفی م

دوم (فاز کیفی) طراحی صـندلی ارگونومیـک بـا رویکـرد     
ـ آمیـز موفقیتازحاکیارگونومی انجام دادند، نتایج ودنب

محصـول  وکارمحیططراحیدرکارکنانجلب مشارکت
و چنـین پژوهشـی کـه پـارك    هم)29(.محـور بـود  -کاربر

سازي منطـق فـازي   نش در استفاده از قوانین مدلاهمکار
محــور در -بــراي رســیدن بــه طراحــی محصــول کــاربر

، حـاکی از لحـاظ کـردن    هاي اداري انجـام دادنـد  صندلی
کـی مـورد انتظـار یـک کـاربر از      اهاي ذهنی و ادرخواسته

که در لحـاظ کـردن   صندلی مورد استفاده خود بود. طوري
کیـد  استفاده از قوانین منطق فازي تأبه نظرات یک انسان

تاپ در حالـت نشسـته   هاي لپلذا در طراحی میز)30(.دارند
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باعـث  کننـده چهار زانو استفاده از نظرات کاربران اسـتفاده 
-کاهش شیوع اختالالت اسـکلتی مندي وافزایش رضایت

عضالنی در درازمدت خواهد شد.
ج مطالعـه حاضـر و تحقیقـات گذشـته     نتایبه با توجه 

تاپ در حالت نشسته چهار توان دریافت که میزهاي لپمی
زانو از طراحی اصولی براساس علـم ارگونـومی برخـوردار    

آنترپومتریک دانشـجویان در طراحـی   هاينبوده و از داده
این امر به نوبه خود باعث کـاهش  )31(.استاستفاده نشده

تاپ (حالت نشسته چهار زانـو)  رضایت کاربر از میزهاي لپ
دانشـجویان از  طوري کـه حـداقل یـک سـوم     شود. بهمی

داردضـرورت ي مورد استفاده ناراضـی بودنـد، لـذا   میزها
بـا گرانصنعتاشاره شدهمطالعاتدیگردرکهطورهمان

گـرفتن  نظـر دروريـملی آنتروپومتهايدادهازاستفاده
هـا  قومیتپراکندگی ابعاد آنتروپومتریکیاصول ارگونومی،

تنظـیم  لیـت قاببـا تـاپ میزهاي لـپ ساختوبه طراحی
همچنـین اسـتفاده از   .نماینـد قدامفحه او شیب صارتفاع

اي و نظرات کارشناسی متخصصین رشته بهداشـت حرفـه  
توانــد در کــاهش ارگونــومی در هنگــام طراحــی نیــز مــی

منـدي  هـاي بـدنی نامناسـب و افـزایش رضـایت     وضعیت
ثر باشد.انشجویان مؤد

گزاري:سپاس
ت علمی مصوب أطرح هیاین مقاله حاصل قسمتی از

ــ  د اخـــالق دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی قـــزوین بـــا کُـ
IR.QUMS.REC.1395.254باشد.  می

دانشـگاه علـوم پزشــکی   وسـیله از دانشــجویان  بـدین 
اطالعـات مـا را یـاري نمودنـد،     آوريقزوین که در جمـع 
. شودتشکر و قدردانی می
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