رویکرد طراحی کاربرمحور( 1)UCDدر طراحی
و تحلیل کولهپشتی مدرسه
دكتر محسن صفار دزفولی ،دكتر سیدرضا مرتضایی

اعضای هیئت علمی گروه طراحي صنعتي دانشگاه علم وصنعت ایران

مهدیه امیری

دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده:
كولهپشتی اگر به صورت صحیح و مناسب انتخاب شود و مورد استفاده قرار گیرد ،بهترین وسیله برای حمل كتاب و وسایل مدرسه است.
در عین حال ،حمل کولهپش��تیهاي س��نگين بهطور فزاينده دانشآموزان را ،به خصوص در مقطع ابتدایی ،در معرض خطر قرار داده و
بدن در حال رشد آنها شود .در این تحقیق به طراحی کولهپشتی با هدف کاهش
ممكن است منجر به آسيبهاي دراز مدت جسمی به ِ
بار مؤثر بر شانهها ،گردن و کمر ،برای دانشآموزان مقطع ابتدایی (اول تا سوم) با رویکرد طراحی کاربرمحور پرداخته شده است .یک
طرح اولیهاز کولهپشتی ،مطابق با تحلیل نیاز کاربران و استانداردها و معیارهای ارگونومیکی طراحی و یک نمونهی اولیه از آن ساخته شد.
تستهای عملکردی و ارگونومیکی روی این نمونه ،توسط کابران انجام شد و بر اساس نتایج این تستها ،طرح نهایی ارائه شد و مجدد ًا
توسط دانشآموزان ،مورد نظرسنجی قرار گرفت .نتایج نشان داد که میزان رضایتمندی کاربران از طرح نهایی بسیار باال است.
کلیدواژهها:
طراحیکابرمحور ،کولهپشتی ،ارگونومی ،بار مؤثر ،2دانشآموزان ابتدایی
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مقدمه:

تحقیقات نشان میدهد که کولهپشتی ،مناسبترین وسیله برای
حمل وس��ایل روزانه اس��ت .زیرا میتواند بارها را متقارن نگه
دارد( .)Hong, 2003در عینحال ،استفاده از کولهپشت ِی نامناسب

و غیرارگونومیک ،نه تنها مفید نیس��ت بلکه مشکالت جسمی را
نیز سبب خواهد شد .این صدمات بهویژه در دانشآموزان مقطع
ابتدایی ،به دلیل رشد سریعتر جسمی ،جدیتر هستند .کودکان
در سن رفتن به مدرسه در یک مرحلهی رشد بحرانی ماهیچهای
و اس��تخوانی قرار دارند( .)Lai and Jones, 2001ونگ 3تأکید
میکن��د که این دانشآموزان بزرگترین گروه حمل کنندهی بار
ش��خصی هستند که از کولهپشتی اس��تفاده میکنند .بچهها در
این س��ن ،مسئولیت روزانهی حمل وس��ایل مختلف از منزل به
مدرس��ه و بالعکس و در طول مدرسه را به عهده دارند(Wang
 .)2001ی��ک کولهپش��تی س��نگین موجب فعالی��ت بیش از حد
ماهیچهها میش��ود و آنها را خسته و منقبض کرده ،در نتیجه
گردن ،ش��انهها و پشت را نسبت به فشارها و ضربههای وارده
آس��یب پذیرتر خواهد کرد .ایجاد فاصله میان مهرهها ،انحنای
ستون فقرات ،ابتال به دردهای عصبی ،ایجاد دردهای گردنی و
ناهنجاریهای قامتی از عوارض ناش��ی از حمل کیف و کولهی
سنگین اس��ت (بهریان .)1387 ،کولهپشتیهای موجود در بازار

ایران عمدت ًا بدون رعایت شاخصههای آنتروپومتری 4و اصول
ارگونومی تولید میشوند .کولههای موجود برای دانشآموزان
مقطع ابتدایی به طور خاص طراحی نش��ده و همان ویژگیهایی
را دارند که کولهپش��تی یک دانشآموز دبیرستانی دارد و تنها
تفاوت آنها در رنگ و لیبلهای روی کولههاس��ت .یکی دیگر از
مشکالت کولهپش��تی ،عدم وجود فضاي خاص و طراحي شده
براي تفکيک وسايل است که منجر به چيدمان نامناسب و درهم
و برهم وسايل مختلف در کيف خواهدشد .بنابراین طراحی برای
این سن مشخص عالوه بر کاهش صدمات جسمی ،هم میتواند
در بازار تأثیرگذار باشد و هم موجب افزایش رضایتمندی کاربر
شود.

شرایط حمل کولهپشتی در ایران

در ش��رایط حاضر بیش از  80درص��د دانشآموزان مقطع

ابتدایی در ایران از كولهپش��تی برای حمل كتاب و دیگر وسایل
خود اس��تفاده میكنند(بهریان .)1387 ،بر اس��اس پژوهشهای
انجام ش��ده  10تا  15درصد وزن بدن ،ی��ک محدودهی وزنی
توجیه ش��ده برای کولهپشتی میباش�دد( eBrackley and St
.)venson, 2004/ Chow,.2010/ Hong, 2008
با ای��ن حال ،برخی معتقدند این مح��دودهی وزنی نیز ممکن
است آسیبهایی را وارد س��ادزد( zRamprasad, 2010/ Ha
 .)zaa, 2006مطالعاتی با هدف بررس��ی تأثیر حمل کولهپشتی
ب��ر تغییرات ریوی ،قلبی در دانشآموزان نوجوان در ایران%8 ،
وزن بدن را برای وزن کولهپشتی دانشآموزان نوجوان مناسب
میداند (دانش��مندی و هم��کاران /1388 ،حس��ینی و همکاران،
 .)1388این در حالی اس��ت که پژوهش��ی دیگ��ر در ایران این
مح��دودهی وزنی را  %7/5وزن بدن توصیه میکند(نمازيزاده،
.)1382
اگرچه بسیاری از محققان بررس��یهای درخوری در مورد
مح��دودهی وزن کولهپش��تی دانشآموزان انج��ام دادهاند ،اما
تحقیقات اندکی بر روی طراحی کولهپشتی برای کودکان انجام
شده است .هدف از این مطالعه ،طراحی کولهپشتی مناسب برای
بچههای کالس اول تا س��وم ابتدایی ،ب��ا هدف کاهش بار مؤثر
بر روی ش��انهها ،گردن و کمر آنهاس��ت .طراحیکاربرمحور
رویکردی اس��ت که در انجام مراحل این مطالعه اس��تفاده شده
است .توجه به نیازها و سالیق دانشآموزان در طرح جدید لحاظ
شده است ،لذا انتظار میرود کولهپشتی طراحی شده ،عالوه بر
کاهش بار مؤثر ،از نظر ظاهری نیز مناسب و خوشایند باشد.
طراحی کاربر محور نوعی فلسفهی طراحی است که تأکیدش
بر کاربر و هدفش ارتقای س��طح قابلیت اس��تفاده 5از محصول
است و بر سودمندی  ،سهولت اس��تفاده و سهولت یادگیری
6

8

7

کاربر متمرکز میشود( .)Andreaفلسفهی این رویکرد این است
که محصول باید متناس��ب با کاربر باشد و نه کاربر متناسب با
محصول( .)Courage and Baxter, 2005گام نخست UCD
درک کارب��ران ،کار آنها ،چگونگی انجام کار توس��ط آنها و
جم��عآوری اطالعات از نیازه��ای کاربران اس��ت (Courage
 .)and Baxter, 2005در این مرحله ،به کمک استفادهکنندگان،
نیازهای اساسی و عوامل ظاهری و عملکردی مطلوب برای آنان
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شناخته میش��وند(نمایندگی .)1387 ،با این کار ،طراح میتواند

فرایند مشارکت داش��تند .با اس��تفاده از رویکرد طراحی کاربر

خواس��ت و نیاز واقعی کاربر را درک کند .این امر با استفاده از

محور ،نیازها و مش��کالت کودکان کالس اول تا سوم ابتدایی با

9

کولهپشتی مدرسهشان شناسایی شد .سپس طراحی اولیه انجام

بر کاربر تمرکز دارند ،انجام میشود(Courage and Baxter,

و یک پروتوتایپ از طرح ساخته شد .سپس تستهای عملکردی و

 ).2005/Andreaگام دوم فراین��د  UCDطراحی و گام س��وم

ارگونومیکی برای اندازهگیری قابلیت استفاده روی طرح انجام شد.

ارزیابی طرحها توسط کاربر است(.)Andrea

با توجه به نتایج ارزیابی تس��تها ،طراحی مجدد صورت گرفت.

تکنیکها ،فرایندها و روشهایی که تمام ًا در یک چرخهی دوام

روش

بع��د از آن مجدداً طراحی نهایی مورد نظرس��نجی دانشآموزان
قرار گرفت .روشهای به کار رفته در هر مرحله از فرایند طراحی

تع��داد  120دانشآموز کالس اول تا س��وم پس��ر و دختر در
 3مدرس��ه ابتدایی دخترانه و  2مدرس��ه ابتدایی پسرانه ،در این

کاربرمحور ،در جدول  1آمده اس��ت .این روشها از روشهای
پیشنهادی مگیور برگرفته شده است)Maguire, 2001( .
10

(جدول  )1فرایند طراحی کاربر محور به کار رفته در این مطالعه بر اساس فرایند پیشنهادی مگیور ()Maguire, 2001

طرح اولیه

نتایج

بر اساس استانداردها ،نیازهای کاربران ،سالیق و آرزوهای

برای ارزیابی فرم محصول ،نمونهی س��اخته ش��ده به 120

آن��ان و با روش طوفان ذهنی ،طراحی اولیه انجام ش��د .در این

دانشآموز ابتدایی در کالسهای جداگانه (متوسط هر کالس 15

طرح دو راهکار جهت پایین آوردن احس��اس وزن بر شانهها و

نفر) ،نشان داده ش��د .دانشآموزان بعد از دیدن محصول تمام

کمر ،در نظر گرفته شده است که عبارتند از :تغییر جای بندهای

دانشآم��وزان با عالقهی زیاد ،آن را زیب��ا و متفاوت توصیف

شانهای از پش��ت کیف به جلوی کیف (تصویر  )1و طبقه بندی

کردند .ابع��اد محصول برای اکثر دانشآم��وزان کالس دوم و

داخلی کیف(تصوی��ر  .)2تصویر  3نمونهی تولید ش��دهی این

س��وم س��ؤال برانگیز بود و فکر میکردند که تمام وسایلشان

کولهپشتی را نشان میدهد.

در ای��ن کوله جا نمیگیرد .در ارزیابی ارگونومیکی و عملکردی
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(تصویر  )1تغییر محل بندهای
شانه ای از عقب به جلوی کولهپشتی

(تصویر  )2طبقهبندی داخلی
کولهپشتی

(تصویر  )3پروتوتایپ طرح اولیه

محصول ،نمونهی س��اخته شده در اختیار  3دانشآموز پسر و

این کولهپشتی جا بگیرد .همه ابتدا زیپ بخش باالی کولهپشتی را باز

 3دانشآموز دختر اول تا سوم ابتدایی قرار گرفت تا به مدت 2

کردند و در مورد بخشهای دیگر کنجکاو نبودند .همه ،چند کتاب را با

روز از کولهپشتی استفاده کنند.

هم وارد کولهپشتی میکردند .سعی داشتند تمام کتاب و دفترها را در

بعد از اتم��ام این مدت ،ب��ا آنها مصاحبهی بع��د از تجربهی

همان بخش باالیی جای بدهند و بدون اینکه به سراغ دیگر بخشهای

محصول ش��د؛ ابعاد کوچک کولهپشتی اولین مشکلی بود که تمام

کولهپشتی بروند ،میگفتند که وسایل در کیف جا نمیشود .در هنگام

دانشآموزان به آن اش��اره کردند .چیدمان وسایل در استفاده از

چیدن وس��ایل باید به آنها یادآور میش��د که بخشهای دیگری هم

بندهای جدید کولهپش��تی در روز اول برای آنها سخت بوده ولی

وجود دارد ،در غیر این صورت س��عی میکردند وسایل گوناگون را

روز بعد به تنهایی توانسته بودند از آنها استفاده کنند.

در یک محل جای دهند .بعد از چیدن وسایل 11 ،نفر از نحوهی چیدمان

در تس��ت ارزیابی بار احساس��ی ،19همهی دانشآموزان بعد از
طی مس��افت  400متر (رفت و برگشت) با کولهپشتی جدید ،آن را
سبکتر از کولهپشتی خود توصیف کردند 9 .نفر با بندهای معمولی
احس��اس بهتری داش��تند و  6نفر با بندهای جدید بار کمتری بر
شانههایشان احساس میکردند 4 .نفر از اینکه کولهپشتی با بندهای
جدید به پشتشان نمیچسبد اظهار ناراحتی کردند.

ناراضی بودند و آن را سخت توصیف کردند و بقیه نحوهی طبقهبندی
آن را جالب و جدید دانستند و از آن استقبال کردند.

طراحی مجدد

متناسب با ارزیابیهای انجام شده تغییراتی در کولهپشتی داده
ش��د و با اصالح طرح قبلی ،طرح نهایی برای کولهپش��تی ابتدایی

در یک تس��ت دیگر ،به مدت  15دقیقه ،کولهپش��تی در اختیار 15

ارائه ش��د(تصویر .)4ط��رح جدید در رنگبن��دی متنوعتری ارائه

دانشآموز قرار گرفت ،سپس نظراتشان در مورد عملکرد آن پرسیده

ش��د .دخترانهی اول ابتدایی (تصویر -4ال��ف) ،دخترانهی دوم و

شد؛ در طول این مدت از آنها مخفیانه فیلمبرداری شد .همه در نگاه

سوم ابتدایی (تصویر -4ب) ،پسرانهی اول ابتدایی (تصویر-4ج)،

اول آن را کوچک میدانستند و معتقد بودند وسایلشان ممکن نیست در

پسرانهی دوم و سوم ابتدایی (تصویر -4د).
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(تصویر )4

بر اس��اس ارزیابیها ،تش��خیص عملکرد کولهپشتی از طرف

باالیی کام ً
ال از بخشهای پایین جدا ش��ده و متناس��ب با اندازهی

دختران و پسران درحد بس��یار پایینی بود .آمارها نشان میدهد

دفترها طراحی شده است .بنابراین این بخش نیز نیمهسنگین خواهد

آنها درک درس��تی از چگونگی قراردادن وس��ایل در کولهپشتی

شد .بخشهای پایینی مناسب برای قرار دادن میان وعده و لوازم

مورد آزمایش را نداشته و محصول باید با زبانی سادهتر خود را

التحریر هستند که بسیار سبک خواهند بود.

به آنها معرفی کند .بنابراین طبقات درون کولهپشتی نیز به دلیل

تقسیمبندی کولهپشتی در طرح جدید ،توزیع بار در کولهپشتی را

پیچیدگی ،حذف شدند .مطابق رفتارهایی که دانشآموزان داشتند

بهتر میکند ،عالوه بر آن مرکز ثقل کولهپشتی را نیز جابهجا کرده

در کانسپت جدید ،بزرگترین بخش ،بخشی بود که زیپ آن در باال

و به مرکز ثقل بدن نزدیکتر میسازد ،و این عامل مهمی در کاهش

قرار داده شد .بر اساس معیارهای ارگونومیکی ،سنگینترین بخش

بار مؤثر بر شانهها ،کمر و گردن است.

کولهپشتی باید نزدیک به پشت باشد .بخش باالیی کولهپشتی نیمه

بند ش��انهای نیز از محل قبلی جا بهجا ش��د و به قسمت میانی

سنگین باشد .در بخشهای دورتر از پشت و بخش پایین بارهای

کولهپشتی در جلوی بخش پش��تی کوله قرار داده شد .با این کار

س��بکتر باید قرار داده ش��وند(تصویر  .)5در طرح جدید ،بخش

بندها س��نگینترین بخش کوله را حمای��ت میکنند .همانطور که

نزدیک به کمر ،بزرگ ترین بخش کوله اس��ت ،بنابراین دانشآموز

در تصویر  6مش��اهده میشود ،بخشهای مختلف کولهپشتی را

مجبور است کتابهای بزرگ و سنگین خود را حتم ًا در این بخش

میتوان به صورت مجزا هم اس��تفاده کرد .بخش پشتی و جلویی

جای دهد .بنابراین سنگینترین بخش کولهپشتی خواهد بود .بخش

کیف توس��ط یک زیپ سراسری به هم متصل شدهاند .این بخش

(تصویر  ،)5الف ،توزیع ارگونومیک با مختلف کولهپشتی ب ،توزیع بار در قسمتهای مختلف کولهپشتی جدید
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(تصویر  )6تفکیک بخشهای مختلف از کولهپشتی

در روزهایی که وسایل دانشآموز سبکتر است میتواند به تنهایی

با حضور کاربر در تمام فرایند طراحی ،عالوه بر درک دقیقتر

ی باالیی کوله نیز با وصل کردن یک بند
استفاده شود .بخش جلوی 

نیازها و خواستههایشان از محصول ،ویژگیهای رفتاری و روانی

شانهای ،به عنوان کیف مهمانی یا پیکنیک کاربرد دارد.

آنها نیز بیشتر نمودار میشد.
یکی از این ویژگیها این بود که دانشآموزان ،بهویژه دختران،

نتیجه:

با قرارگیری در موقعیتهای مختلف ،در مورد یک موضوع واحد،

نتایج نش��ان داد کاربران از کولهپشتی طراحی شده با رویکرد

نظرات و عکس العملهای متفاوتی داشتند .همچنین اگر یک سؤال

طراحیکاربرمحور رضایت بس��یار باالی��ی دارند .هر چند که این

به دو گونهی متفاوت مطرح میش��د ،دو جواب متفاوت به آن داده

رضایتمندی باید در تستهای عملکردی و ارگونومیکی نیز بررسی

میش��د .بنابراین توصیه میش��ود برای جمعآوری اطالعات از

شود ،ولی به طور کلی میتوان گفت که در طراحی برای کودکان که

کودکان ،یا از روش مصاحبه و پرس��شنامه اس��تفاده نشود و یا

طراح به هیچ وجه نمیتواند به جای کاربر ایفای نقش کند و سالیق و

این کار با حضور یک روانشناس انجام گیرد ،چرا که ممکن است

رفتار کاربر را از روی تجربیات خود شبیهسازی کند ،بهرهگیری از

اطالعات به دست آمده ،نه تنها کارآمد نباشند ،بلکه موجب گمراهی

رویکرد طراحیکاربرمحور بسیار مؤثر خواهد بود.

طراح نیز شوند.
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19 . Effective Load
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