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 خدمات بهداشتی سامانهدار تعاملی و ارگونومیک مجهز به  طراحی صندلی چرخ
 

عالوه ن آهدف است.  شده يطراحخدمات بهداشتي  هسامان دار تعاملي و ارگونوميک مجهز به صندلي چرخچکیده: 
خدمات بهداشتي  سامانه زمان هم نوآورانه ارائهجابجایي است،  حرکتي، که-خواه جسمي اساسي توانبر رفع نياز 

-في. این پژوهش از نگاه هدف کاربردی و از دیدگاه ماهيت، کيهستنيز قضای حاجت در یک فضای بهداشتي 
به  ،)مشاهده( مصاحبه( و غيرکالمي و نامه پرسشتصویری ) -کالمي وهيشاني، به دو يدصورت م توصيفي است. به

است.  هره بردهو از واکاوی از متخصصين مربوطه )گروه دلفي( ب ها اقدام نموده آوری داده روش پيمایشي برای جمع
دار  رخچطراحي تعامل و کاربر محوری است. صندلي  هیپابوده که بر  نامه يطراحروش طراحي محصول مبتني بر 

پژوهش د این تحت برند صابيتا دستاورتعاملي و ارگونوميک بودن  یها يژگیوبا خدمات بهداشتي  هسامان مجهز به
جابجایي کارآمد، کارا و  لهيوسسو از یک  کیحرکتي است از -خواه جسمي است. کاربر اصلي این محصول که توان

 به همراهي خدمات بهداشتي قضای حاجت در محيطي بهداشت سامانهاز  زمان هماز سویي دیگر  برد و بهره ميایمن 
مندی و خوشنودی  رضایت، ها آنبر  عالوه .گرددبرخوردار ميهای پژوهش  یافته عنوان بهشو و تطهير  و شست
نقش بسزایي  برای کاربر تنها نه، منظور ایجاد تعاملي سازنده دار صابيتا به دارد. صندلي چرخ به دنبالنيز را  کاربر

 هگان عناصر ششسو  شود. از یکحرکتي مي-خواه جسميران توانياکند، بلکه باعث سهولت در کار همبازی مي
 به ارمغان ، ایمني/راحتي، مطلوبيت، قابليت یادگيری و یادآوری آسان رایيکاراهمچون کارآمدی،  کاربردپذیری

فراخواني را  و ها، سازگاری یي دیگر اهداف طراحي تعامل همچون قابليت رؤیت، بازخورد، محدودیتآورد و از سومي
  گذارد.مي  شیبه نمامطلوب کاربری را  تجربهیک  تینها درسازد. محقق مي
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        Design of interactive and ergonomic wheelchair  

equipped with direct health service system accessibility 
 

Abstract: An interactive and ergonomic wheelchair equipped with a health service system has 

been designed. Its primary goal is to meet the mobility of the different persons with disabilities. 

At the same time, its secondary goal is to provide novelty health services such as urination and 

defecation by observing the tips and health space. This research is applied in terms of purpose and 

qualitative-descriptive in terms of nature. As a practical matter, it has used two methods of verbal-

visual (questionnaire, interview) and non-verbal (observation) by survey method to collect data 

and benefit from analysis by relevant expert (Delphi) groups. Its design method was the so-called 

Design up (Tarrahi Nameh in Persian) which was based on the interaction design and user-

centered approach and has employed Analytical Hierarchy Process (AHP) to prioritize users. The 

result is the interactive and ergonomic wheelchair equipped with a health service system under 

the Sabita brand, which has an effective, efficient and safe means of transportation. It enjoys the 

sanitary system of defecation in a hygienic environment along with washing and purification, 

which is the main need of its users and finally seeks their satisfaction and pleasure. The Sabita 

wheelchair, also, facilitates the work of physically able-bodied assistants. Six elements of usability 

such as effectiveness, efficiency, safety/comfort, utility, learnability and memorability, on the one 

hand would be brought. The goals of interaction design as visibility, feedback, constraints, 

consistency, affordance and engagement user experience, on the other hand, would be illustrated. 
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 مقدمه -1
 

حرکتي و -خواه جسميموضوع این پژوهش جابجایي افراد توان

خدمات بهداشتي حين  ارائه، پردازدميکه بدان  یامسئله

 1دارطراحي صندلي چرخ گریدعبارتبه. [1]جابجایي است 

برای افراد  2خدمات بهداشتي هسامانمجهز بهو ارگونوميک تعاملي 

حرکتي اعم از جانبازان، معلولين و سالمندان -خواه جسميتوان

، از سطح هاآناست. عالوه بر رفع نيازهای اساسي  شدهارائه

 و ارگونوميک همچون 4یيکارا و3تعاملي همچون کارآمدی

  .خواهد بودباال برخوردار  6و ایمني 5راحتي

مختلف دارای  لیبه دالن ها نفر از مردم جهايونيلامروزه م

توانایي  دليل نيبه همو  ستندهحرکتي -های جسميمعلوليت

این  است. بعضي از محدودشدهها برای انجام برخي فعاليت هاآن

اند و بعضي دیگر به علت افزایش ها به دنيا آمدهيافراد با این ناتوان

سن و تحليل عضالت بدن و گروه دیگر به علت حوادث طبيعي 

. انجام [2] اندها شدهها و ناتوانيدچار این ضعف و غيرطبيعي

این  منشأبا دیگر افراد متفاوت است.  هاآنهای روزانه فعاليت

بخشي در راستای انجام زار و وسایل توانها استفاده از ابتفاوت

 . استخود  روزانهها و کارهای فعاليت

از سازمان بهزیستي کشور  منتشرشدهی هاگزارشبر اساس 

معلول تحت پوشش  000/350/1، بيش از 1390سال  در

شنوا یا درصد نا چهاردهکه از این تعداد  اندقرارگرفتهبهزیستي 

درصد معلول  دووچهل بينا،درصد نابينا یا کم دهشنوا، کم

درصد  ششتا  پنجدرصد معلول ذهني و  بيستحرکتي، -جسمي

 و شتابهد نتومعا رماآ طبق. ]همان[ دهم معلول رواني هستن

شور کجانباز در  064/583، انگرراـیثا روـما و شهيد دبنيا نمادر

 دوجو تحتاني امندا قطع با زجانبا 517/11ن ياهستند. در این م

را در  دارای سطوح مختلفي از قطع عضو هاآنهرکدام از که دارد 

ابجایي بخشي که توانسته آنان را در جیکي از وسایل توان .بردارند

 . [3] دار استکند، صندلي چرخیاری 

یا و  مدتکوتاه طوربهحرکتي، -خواه جسميفرد توان

کند. های مختلفي را روی این وسيله سپری مي، زمانبلندمدت

توان های گوناگوني دارد که ميهنگام استفاده از این وسيله نياز

خواهند که مي هاآننياز به امنيت، آسایش و راحتي را برشمرد. 

توأم گردد و حس  ایي بصری و فرميهای عملکردی با زیبنياز

 
1 Wheelchair 
2 Health service system 
3 Effectiveness 
 

خوشایندی را ایجاد نماید تا بتوانند در جامعه بدون حس 

 . [4]سرخوردگي و خجالت به فعاليت بپردازند 

طراحان و سازندگان  از نگاه يطورکلبههای آنان که یکي از نياز

دفع ادار )است، پاسخ به اجابت مزاج  شدهگرفته دهیناداین وسيله 

با جابجایي  زمانهمو مدفوع( با رعایت نکات و فضای بهداشتي 

 است. برای این افراد جابجایي بسيار مشکل و در مواقعي نيز

در منزل و یا بيرون از منزل بر روی  هاآنممکن است. زماني که نا

بهداشتي دار قرار دارند، برای استفاده از خدمات صندلي چرخ

توانند جابجا شوند و در مواقعي نيز به دليل بيماری و نمي

 ريتأث هاآني و ادراری گوارش سامانههای گوناگوني که بر آسيب

رای برفع شود و فرصت کافي  سرعتبهگذاشته، باید این نياز 

 . [5]تغيير مکان وجود ندارد 

پژوهشي تحت عنوان مدل بيومکانيکي برای تعيين گشتاور 

کند رانش ویلچر بيان مي درحرکتاعمالي به مفاصل اندام فوقاني 

زمان  درگذرکنند دار استفاده ميکه افرادی که از صندلي چرخ

این  منشأشوند و دچار آسيب در نواحي شانه، آرنج و مچ مي

دار ها را آسيب به وجود آمده ناشي از رانش صندلي چرخدرد

 کاربران رسي ابعاد آنتروپومتری. در تحقيقي به بر[6]داند مي

رانش  براثرهایي که بر شانه و نيز گردن کاربران ، آسيبپاراپلژیک

 ارائهبا  و [7]پرداخته است  ،آیدمي به وجوددار صندلي چرخ

دار هایي برای به حرکت درآوردن صندلي چرخو طرح پيشنهاد

. [8]است  کردهسعي در ممانعت از بروز این دسته از مشکالت 

های ای با عنوان طراحي ویلچر با استفاده از دادهنامهدر پایان

 هارائهای الکترومکانيکي و با با استفاده از سازهبيولوژیکي 

داری صندلي چرخ ،وپادستهای جدید برای معلولين فاقد شيوه

پردازش صوت  سامانهاست که حرکت آن بر اساس  شدهيطراح

 يداخل لچریو کیو توسعه  يطراح. پژوهشي به [9]و تصویر است 

پرداخته است.  به توالت ميمستق يدسترس تيباقابل خود ران

چر به توالت در مکاني ثابت در مکاني داخلي قرار دارد و این ویل

 . [10]فاده نماید کند که از آن استخواه کمک ميتوان

داری است که حاضر به دنبال طراحي صندلي چرخ مقاله

 مجهز نوآوری آن جنبهآن، تعاملي و ارگونوميک بودن و  ویژگي

سو ضمن جابجایي خدمات بهداشتي است. از یک سامانهبودن به 

 ایمن کاربران، اجابت مزاج آنان را تسهيل بخشد و و کارآمد

شوی آسان و وشست سامانههمچنين محيطي بهداشتي همراه با 

 راحت را فراهم آورد.

4 Efficiency 
5 Comfort 
6 Safety 
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  راحیروش پژوهش و ط -2
 

-ماهيت کيفي نظرازنقطهاین پژوهش از دیدگاه هدف کاربردی و 

 1ها از روش پيمایشيآوری دادهتوصيفي است. برای جمع

، به دو صورت ميداني صورتبهترین ابزار آن که مهم کردهاستفاده 

مصاحبه محقق ساخته( و  و نامهپرسش) 2تصویری-کالمي

واکاوی از متخصصين مربوطه و از بوده )مشاهده(  3يرکالميغ

که  [11] 4نامهيطراحبا کاربرد  .است )گروه دلفي( بهره برده

است و  [12] 6محور و کاربر 5مبتني بر روش طراحي تعامل

ارزیابي در  منظوربه [13] 7تحليل سلسله مراتبي یريکارگبه

 (. 1است )شکل  گرفتهشکلمراحل مختلف پروژه، روش طراحي 

نمای آن و موضوع نماازين دربردارندهمحصول که  یطرح نما

یابد. پژوهش ميداني تحقق مي یاکتابخانهپژوهش  صورتبهاست 

 مرحلهبه روش کلينيک کاربران و محصول دنبال شده و در 

برند آن و از طریق نشان طرحستان با ایده پردازی محصول و 

 است. رقم خورده، دستاورد پژوهش طرح آورد

 

 
 [11] نامهيطراح 1شکل 

 
 دارصندلی چرخ -1-2

 

ای است که به کمک دار وسيلهیا صندلي چرخ بر نينشچرخک یا 

 ،فردی که توانایي راه رفتن ندارد یا راه رفتن برای او دشوار است

از دو عضو  وسيله آید تا بتواند جابجایي را سهولت بخشد. اینمي

در سنوات گذشته افراد بيمار . است شدهليتشکصندلي و چرخ 

، توسط اندنداشتهو فلج و افرادی که توانایي راه رفتن و حرکت 

 صورتبهشدند و برای تحقق این امر ها حمل ميبسترها و کجاوه

 
1 Survey 
2 Verbal-visual 
3 Non-verbal 
4 Design up 

گرفتند و توسط یکي از اعضای قرار مي هاآنخوابيده بر روی 

 شدند. خانواده و یا افراد دیگر حمل مي

هنگام جابجایي  لیوسارد استفاده از این یکي دیگر از موا

های جنگي بوده است. علت در ميدان هاکشتهمجروحان و 

و جلوگيری از  ين، غلبه بر ناصافي و ناهمواری زمهاآناستفاده از 

ضربات ناگهاني است که ممکن است به هنگام پيمودن مسير به 

 و افراد مصدوم و بيمار منتقل شود. همچنين پزشکان رومي

و بيمار و نيز  معلولجایي افراد مصری این بسترها را برای جابه

 کردند. زنان باردار تجویز مي

نخستين  1932مهندس مکانيک، در سال  8هاری جنينگز

دار تاشو را که از مقاطع دایره شکل و فوالدی صندلي چرخ

داری های چرخکرد و شباهت بسياری به صندليمياستفاده 

دار انواع های چرخ. صندلي[14]ختراع کرد ، ای داشتامروز

، ورزشي، سي پي، ارتوپدی ،سادهمختلفي دارند که شامل 

 . است اطفالو  ام آر آی، دستشویي و يحمام، برانکاردی

دار مکانيکي ساده از اجزای گوناگوني های چرخصندلي

ای برای ایجاد راحتي از این اجزا وظيفه هرکدامکه  اندشدهساخته

، رخچ، دستگيرهو ایمني کاربران را دارا هستند. این اجزا شامل 

ه و هدف استفاد است ترمزو  زیردستي، یيپا ریز، پشتي، صندلي

 منظوربه، مستقل طوربهبه حداکثر رساندن تحرك فرد  هاآناز 

های مختلف آسيبو  هايبدفرمحداقل رساندن  پيشگيری یا به

ندن به حداکثر رساو  مفاصل يبدشکلو  ها مثل زخم بستردر اندام

 .است بهبود تصور فرد از بدن خودو  عملکرد فرد

 

 دارتعاملی بودن صندلی چرخ -2-2
 

به ارتباط  یارشتهنيبرویکردی نوین و  عنوانبه، لطراحي تعام

يل اشاره دارد. این نوع طراحي به دل خدمت/و محصول کاربربين 

ر وسيعي که به خود اختصاص داده با بسياری از علوم دیگ طهيح

کاربرد این  ،مرتبط شده است. با مروری بر مطالعات پيشين

طراحي صنعتي، طراحي  ازجملههای مختلفي رویکرد در حوزه

 مهندسي، طراحي خدمات و همچنين علوم مرتبط با تعامل انسان

 شود. مشاهده مي يخوببهو رایانه 

شامل طراحي  لزوما  این رویکرد در طراحي، 

ای نيست، بلکه با تمرکز بر ارتباط رایانه یهاشینماصفحه

به هنر  خدمات، همراه با مباحث علمي/انسان با محصول هیدوسو

5 Interaction design 
6 UCD: User-centered design 
7 AHP: Analytical Hierarchy Process 
8 Harry Jennings 
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یند طراحي تعامل اهای فرپردازد. نقش و چالشکاربردی نيز مي

یکي از عوامل اصلي  عنوانبه، خدمات/در طراحي محصوالت

. زماني است قرارگرفته موردتوجهبه محيط زندگي،  دهندهتیهو

از کيفيت طراحي باالیي برخوردار است که  خدمت/محصول

طراح، کاربر و گروه هدف خود را محور و مرکز تحقيقات و 

شناختي عميق و  هاآنمطالعات خود قرار داده و سعي کند از 

را شناسایي کرده و  هاآنهای يازدقيق به دست آورد و تمام ن

ترین و درك کند که این شناخت و مطالعه یکي از مهم

 . هستترین مراحل در انجام فرآیند طراحي کارآمد

افراد  عمدتا  کنند، دار استفاده ميافرادی که از صندلي چرخ

 هاآنحرکتي هستند که حرکت و فعاليت -خواه جسميتوان

 ينو به هم  بخشي و افراد دیگر استتواندرگرو تعامل با وسایل 

کاربری یکي  تجربهرویکرد طراحي تعامل و  نظر گرفتندر  دليل

. رديبکار گاز اصولي است که طراح باید برای این دسته از کاربران 

، ایمني، یيکاراکه شامل کارآمدی،  کاربردپذیریسو از یک

است را محقق  3و یادآوری آسان 2، قابليت یادگيری1مطلوبيت

سازد و از سویي دیگر اهداف طراحي تعامل همچون رؤیت مي

و  8 ، فراخواني7 ، سازگاری6 ها، محدودیت5، بازخورد4 پذیری

طراحي  گانهدوازدهآورد که را به ارمغان مي 9 تجربه کاربری

 .[12]شوند تعامل ناميده مي

 

 دارصندلی چرخ ارگونومی -۳-2

 

ران او بایستي به ياخوشنودی در کاربر و همبرای ایجاد حس 

توجه کرد و از  يقدقيق و عم طوربهها و فرم بدن ابعاد، اندازه

بر اساس  دليل يندر طراحي و ساخت بهره برد. به هم هاآن

دار ابعاد و های چرخالمللي برای صندليهای بيناستاندارد

ها بر اساس دازهناست. تعيين این ابعاد و ا شدهنييتعهایي اندازه

مشخصات  [.14] بوده استراحتي و آسایش کاربران  ،ارگونومي

ایجاد  منظوربههای مختلف، با ناتواني خواهتوانآنتروپومتری 

  .استاجتماعي این افراد ضروری  يوزندگتطابق با محيط کار 

های استفاده از وسایل و تجهيزاتي که بر اساس ابعاد و ویژگي

 منظوربه، اندشدهيطراححرکتي -خواه جسميفيزیکي توان

های انساني و سازگاری عملي و قابليت استفاده از کاهش هزینه

این بسياری از  عالوه بر، الزم است. ازيموردنمحصوالت توليدی 

وقت زیادی صرف  خواهتوانبرای کمک به افراد افراد مجبورند 

 
1 Utility 
2 Learnability 
3 Memorability 
4 Visibility 

 این افرادکه برای  یانهیهزن که بيشتری است ذکرقابلکنند. 

بلکه  ،های پزشکي و درماني نيستشود، هزینهصرف مي

وری ناشي از های مراقبت و رسيدگي به آنان و نبود بهرههزینه

شرایط محيطي و طراحي وسایل  است. تعدیلناتواني در انجام کار 

ها را کاهش نجامد، هزینهامناسب که به کاهش ناتواني این افراد بي

در جامعه حضور فعال داشته باشد. در شود فرد ميداده و باعث 

دار این بخش ابعاد آنتروپومتری مربوط به کاربران صندلي چرخ

 [.15و  7]( 1)جدول  اندشدهمعرفي 
 

 [15و  7دار ]ابعاد آنتروپومتری مربوط به کاربران صندلي چرخ 1جدول 
 

 

 
 

دار انی: کلینیک کاربران و صندلی چرخیدپژوهش م -۳

 خدمات بهداشتی سامانهمجهز به 
 

بخشي است که از آن توان لهيوسهدف از این پژوهش طراحي 

 سامانهدار تعاملي و ارگونوميک مجهز به صندلي چرخ عنوانبه

شده است. این محصول زماني به  بردهنامخدمات بهداشتي 

های روه هدف و خواستهبهترین شکل طراحي خواهد شد که گ

د و در طراحي لحاظ نشناخته شو يقدقيق و عم طوربه هاآن

، شدهیبندطبقهدار در چهار گروه د. کاربران صندلي چرخنگرد

ران او، پشتيبان و ياحرکتي، هم-خواه جسميکه شامل توان

5 Feedback 
6 Constraints 
7 Consistency 
8 Affordance 
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از این کاربران به  هرکدام(. 2)شکل  استکارشناس فروش 

ان يزبندی کاربران و متعامل هستند. اولویتاني با محصول در يزم

با محصول با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي  هاآنتعامل 

است. نظرسنجي برای یافتن  شدهانجاماکسل  افزارنرمو در [ 13]

و توسط  1400دار در بهار کاربران صندلي چرخ یبندتیاولو

هندسين طراحان صنعتي، مگروه دلفي شامل نفر از  پانزده

که دار صورت گرفته صندلي چرخ حوزهمکانيک و کارشناسان در 

 (.3)شکل  است آمدهدستبه 06/0سازگاری نرخ نتایج با 

 
 دارکاربران صندلي چرخ 2شکل 

 
 06/0سازگاری  نرخبا  بندی کاربراننتایج نظرسنجي اولویت 3شکل 

 

صندلي های طراحي، به بررسي معيار دست آوردنبرای به 

موجود  [16] تن آراساخت شرکت  608دار حمامي مدل چرخ

. (4)شکل  است شدهپرداختهدر بازار از نگاه کاربران 

دوازده عنصر  دربردارندهپنجاه پرسش و  بربالغای نامهپرسش

 1400 ادماهخرددر  .تهيه و تنظيم گردید [12] تعاملطراحي 

خواه از هشت نفر جانباز توان اندعبارتکه  ،در بين گروه هدف

و هشت نفر کارشناس  هاآنر ياحرکتي، هشت نفر هم-جسمي

 ایمشاهده/یامصاحبهاني و يدم صورتبهدار، فروش صندلي چرخ

و  دریافت هاآنپرسالین توزیع و پاسخ  افزارنرمو با استفاده از 

 ذکرقابل. [1] (5و نتایج ارائه گردیده است )شکل  شدهليتحل

 ديتائتوسط گروه دلفي مورد  هاپرسشاست که روایي )صحت( 

و پایایي )قابليت اطمينان( نظرسنجي با عدد آلفای  قرارگرفته

 . آمده استدستبه 85/0کرونباخ 

 

 
 

 تن آراساخت شرکت  608دار حمامي مدل صندلي چرخ 4شکل 

[16] 
 

 

 
 

های نظرسنجي کاربران نسبت به ویژگيتحليل نتایج  5شکل 

 [16] تن آراشویي دار حمام و دستصندلي چرخبا گانۀ تعامل دوازده

 

دار و بررسي مربوط به صندلي چرخ یاکتابخانهمطالعات 

نمونه محصوالت به معيارهای طراحي باالدستي در سه دسته 

شناسي منجر و زیبایي ویژگي همچون عملکردی، ارگونومي

و  نامهپرسشاز  . با استفاده از نتایج حاصل[1] گردید

مشاهده تحت عنوان پژوهش ميداني، که روایي )صحت( /مصاحبه

قابليت )و پایایي  قرارگرفته ديتائتوسط گروه دلفي مورد  هاپرسش

و  آمده،دستبه 85/0اطمينان( نظرسنجي با عدد آلفای کرونباخ 

ي با معيارهای باالدستي، الزامات طراحي صندل هاآنترکيب 

 (.8و  7و  6است )شکل  شدهنیتدودار چرخ
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 الزامات طراحي از دیدگاه عملکردی 6 شکل
 

 
 الزامات طراحي از دیدگاه ارگونومي 7 شکل

 

 
 شناسيالزامات طراحي از دیدگاه زیبایي 8 شکل

 

دار صندلی چرخ و دستاورد: طرح آوردطرحستان،  -4

 صابیتا
 

های مقدماتي برای صندلي با توجه به الزامات طراحي، طرح

خدمات بهداشتي  سامانهميک مجهز به دار تعاملي و ارگونوچرخ

سه طرح  ارائهی شد و با پرداز دهیاتحت عنوان طرحستان 

خدمات  سامانهی گردید. بنددستهمنتخب تحت برند صابيتا 

، دو عدد ها متشکل از مخزن فضوالت، مخزن آببهداشتي طرح

قطعات پالستيکي و همچنين کليد قطع و  محفظهپمپ آب، 

(. این اجزا و قطعات در زیر محل 9وصل پمپ است )شکل 

ه صفحاست و به  شدهدادهریلي قرار  صورتبهگاه کاربر نشيمن

گردد. شود و توسط مهره ثابت مياصلي زیرین آن، متصل مي

اده کردن را دارد، پس از آمزماني که کاربر قصد استفاده از سامانه 

شو ودار برای اجابت مزاج، با فعال کردن کليد شستصندلي چرخ

 شدهفعالهای آب لت تناسلي(، پمپشوی مقعد یا آو)برای شست

شو هدایت وهای شستبه نازل شدههيتعبهای و آب را توسط لوله

 شود. شو انجام ميوستکند و عمليات شمي

های مختلف این اجزا، چيدمان و نحوه قرارگيری قسمت

ها در همه سامانه برای هر سه طرح یکسان است. این قسمت

های طراحي بدون تغيير بوده و برای جلب رضایت کاربر و بخش

برقراری تعامل با آن، مورد پرسش قرار گرفت. همچنين بنا  نحوه

سه طرح صندلي ي، شناسیيبایزو  به اصول عملکردی، ارگونومي
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نامه و ی گردید تا با تدوین پرسشسازمدلدار منتخب چرخ

 عنوانبهبررسي و تحليل نتایج حاصل از آن، طرح برگزیده 

(. در این قسمت دو 12و  11و  10دستاورد انتخاب شود )شکل 

دوازده  دربردارندهپنجاه پرسش و  بربالغ هرکدامنامه، پرسش

 هاآناست. یکي از  شدهميتنظ[ تهيه و 12عنصر طراحي تعامل ]

نامه مربوط خدمات بهداشتي بوده و دیگر پرسش سامانهمربوط به 

 هانامه. این پرسشاستشده  یسازمدلدار های چرخبه صندلي

و از طریق پرسالین مورد نظرسنجي گروه هدف  1400در مرداد 

الوه نشان برند این محصول تحت نام است. بع قرارگرفتهمحصول 

القای مفاهيم تعامل، قطرات  منظوربهصابيتا که از خطوط نرم 

 منظوربهخدمات بهداشتي  سامانهآب برای نمایش وجود 

شو و طهارت و همچنين شمایلي از کاربر و صندلي وشست

 (.13است )شکل  شدهيطراحدار استفاده کرده، چرخ
 

 
 هحصف -دار صابيتا، بخزن فضوالت صندلي چرخم -الف 9شکل 

 شووشست سامانهجموعه م -گاه، پاصلي نشيمن

 

 
 صابيتا یکمنتخب  دارچرخ صندلي 10شکل

 

 
 صابيتا دودار منتخب چرخ صندلي 11شکل

 

 
 صابيتا سهدار منتخب چرخ صندلي 12شکل

 

 
 برند صابيتا 13شکل

 

و  اربراننفر از ک وچهارستيباز ها بر اساس این نظرسنجي

 95 خدمات بهداشتي توانسته است با سامانه، [1] هاآنتحليل 

ان يزترین مدرصد بيش 97با  یکدار منتخب درصد و صندلي چرخ

توسط  هاپرسشروایي )صحت( . موافقت کاربران را کسب نمایند

ن( هر و پایایي )قابليت اطمينا قرارگرفته ديتائگروه دلفي مورد 

آمده است دستبه 85/0دو نظرسنجي با عدد آلفای کرونباخ 

 صورتبهاست که این دستاورد  ذکرقابل (.15و  14)شکل 

ی بوده و برا نوآورانه و متمایز از تحقيقات و محصوالت گذشته

 اولين بار طراحي گردیده است.
 

 
 

های کاربران نسبت به ویژگينتایج تحليل نظرسنجي  14شکل 
ایي )قابليت پایبا  خدمات بهداشتي هنسبت به سامان تعامل هگاندوازده

 85/0 اطمينان( عدد آلفای کرونباخ
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های نتایج تحليل نظرسنجي کاربران نسبت به ویژگي 15شکل 
پایایي با  تاصابي 1دار منتخب خنسبت به صندلي چرتعامل  هگاندوازده

 85/0 اطمينان( عدد آلفای کرونباخ)قابليت 

 

 دار صابیتاصندلی چرخ یارتباط نما -1-4
 

کاربر از صندلي  استفادهدر  1چگونگي ارتباط و انتقال اطالعات

از  اندعبارتشود که دار صابيتا به چهار طریق نشان داده ميچرخ

و ارتباط  4، ارتباط تعاملي3، ارتباط فعال2رفعاليغارتباط 

است )شکل  شدهدادهنشان  هاآنکه عالئم اینفوگرافيک  5فعالفرا

16 )[11] . 

 

 
 [11] ارتباط نماعالئم اینفوگرافيک  16شکل

 

 صورتبهشود که اطالعاتي گفته مي ارسالبه  رفعاليغارتباط 

انتقال سویه و بدون صرف انرژی از طرف محصول به کاربر یک

ت همراه با صرف انرژی صور رفعاليغشود. اگر ارتباط داده مي

محصول  گيرد به آن فعال گویند. در مواردی کاربر برای استفاده از

شود، ارتباط دهد و توسط محصول فرمان پذیرفته ميفرمان مي

شود. اگر از طرف کاربر به محصول سویه و تعاملي گفته ميدو

اط بارتانتقال اطالعات صورت پذیرد ارتباط را فرا فعال نامند. 

دار صابيتا بهداشتي و صندلي چرخخدمات  سامانه چهارگانه ینما

 (.18و  17است )شکل  شدهگذاشتهبه نمایش 

 
1 Communication view 
2 Passive 
3 Active 

 
 خدمات بهداشتي هسامان هچهارگان یارتباط نما 17شکل 

 

 
 

 دار صابيتاصندلي چرخ هچهارگان یارتباط نما 18شکل 
 

 دار صابیتاصندلی چرخ یتعامل نما -2-4

 

صابيتا دارای دوچرخ بزرگ و دوچرخ کوچک  دارصندلي چرخ

ها ای فلزی به هم متصل شده و مابين چرخبوده که توسط سازه

 شدهفراهمحرکتي -خواه جسميمکاني برای نشستن کاربر توان

-خواه جسمياند از تواندار عبارتاست. کاربران این صندلي چرخ

ر او، پشتيبان و کارشناس فروش که با توجه به ياحرکتي، هم

او از  رياحرکتي و هم-خواه جسمي، توانهاآن یبندتیاولو

 بيشترین امتياز تعامل با محصول برخوردارند. 

حرکتي برای جابجایي، قضای حاجت در -خواه جسميتوان

شو و تطهير خود با این ومحيطي بهداشتي به همراه شست

ر او نيز حسب مورد ياکند و همتعامل برقرار ميدار صندلي چرخ

4 Interactive 
5 Supra-active 
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این با محصول ارتباط دوسویه دارد. برای تحقق هرچه بهتر 

دار دارای اجزایي است که با طراحي دقيق ، صندلي چرخارتباط

ای را یکپارچه سامانهو یک  قرارگرفتهو مهندسي در کنار هم 

مهندسي  های فيزیکي،. ویژگي(18و  17)شکل دهد تشکيل مي

 سامانهدار تعاملي و ارگونوميک مجهز به صندلي چرخ یو اجزا

 (.19است )شکل  شدهارائهبهداشتي خدمات 

 

 
 دار صابيتاهای فيزیکي، مهندسي و اجزای صندلي چرخویژگي 19شکل 

 

 دار صابیتاصندلی چرخ ینما ویسنار -۳-4
 

دار صندلي چرخ هسازند یها و اجزاقسمت معرفيبا توجه به 

صابيتا، برای استفاده از محصول و برقراری تعامل با آن دو سناریو 

است. سناریوی اول برای زماني است که هدف  شدهگرفتهدر نظر 

خدمات  سامانهتواند کاربر، تنها جابجایي باشد. در این صورت مي

دار خود نصب نکند و از آن مانند بهداشتي را به صندلي چرخ

(. سناریوی دوم 20دار معمولي استفاده نماید )شکل رخصندلي چ

دار برای مواقعي است که کاربر ضمن استفاده از صندلي چرخ

خدمات  سامانهاز  زمانهمجابجایي قصد استفاده  منظوربه

 (.21بهداشتي آن را نيز داشته باشد )شکل 
 

 
دار صابيتا بدون نياز کاربر سناریوی استفاده از صندلي چرخ 20شکل 

 بهداشتيخدمات  هبه سامان

 

 
دار صابيتا برای جابجایي و سناریوی استفاده از صندلي چرخ 21شکل 

 خدمات بهداشتي هاز سامان زمانهماستفاده 
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 سیشناو زیبایی های عملکردی، ارگونومیویژگی -5

 دار صابیتا صندلی چرخ
 

عملکردی،  اظازلحدار صابيتا تعامالت کاربران با صندلي چرخ

است که  گرفتهشکل یاگونهبهشناسي و زیبایي ارگونومي

سازگار  هاآنکاربردی با تجربه کاربری  ازلحاظمحصول جدید 

د رضایت باشد. تنها امکاناتي نوآورانه به آن اضافه شود که بتوانن

ده از یادگيری و یادآوری استفا جهتنیازاآنان را جلب کند و 

ن به بيشتری استمحصول که از نکات مهم تعامل کاربر با محصول 

رفته قابليت کاربه یحد خود برسد. همچنين مجموعه اجزا

گاه، تواند پشتي، نشيمندارند. کاربر هنگام نياز مي شدنجدا

دلي خدمات بهداشتي را از صن سامانه یزیردستي، زیرپایي و اجزا

 دار جدا کند. چرخ

، زیردستي و زیرپایي این محصول از قابليت ارگونومي ازنظر

کنار  قائم در هدستتنظيم ارتفاع برخوردارند. همچنين استفاده از 

خواه هنگام حرکت در ر توانيادسته افقي باعث شده است که هم

دار های با شيب زیاد کنترل بيشتری بر حرکت صندلي چرخمکان

 ومواج  بافرمگاه ابری . استفاده از پشتي و نشيمنداشته باشد

رفته در این کاربه های خالي از دیگر اصول ارگونوميدارای روزنه

 دار است.صندلي چرخ

خواه که در بحث طراحي برای افراد توان یکي از نکات مهمي 

وجه ت. است، توجه به ابعاد آنتروپومتری کاربر در نظر طراحي است

ربردی شده و کا تيفيباکباعث ایجاد محصولي  تنهانهبه این ابعاد 

ها را به دليل های ناشي از بروز مشکالت و آسيببلکه هزینه

دار صابيتا کوشيده است تا دارد. صندلي چرخپيدر هاآنکاهش 

-خواه جسميبا در نظر گرفتن ابعاد آنتروپومتری کاربران توان

کنندگان از آن، ضمن جلب رضایت و نيز حرکتي و استفاده

 خشنودی آنان، باالترین سطح تعامل را با کاربران به نمایش

 (.2بگذارد )جدول 

ی اگونهبهمحصول  شناسي، طراحي اینزیبایي ازنظر

اشد. لذا باست که با نيازهای رواني کاربران هماهنگ  گرفتهشکل

ضوالت، مخزن در این پژوهش برای طراحي اجزا از قبيل مخزن ف

دار از نسبت ها و همچنين کليات صندلي چرخآب و سایر قسمت

در  است. استفاده از اصل مشابهت گشتالت شدهاستفادهطالیي 

گاه، زیردستي و اندازه در پشتي، نشيمنهای هماستفاده از دایره

ي زیرپایي و همچنين استفاده از اصل مجاورت در قرارگيری پشت

خدمات  سامانهگاه و چيدمان ش نشيمنگاه، درپوو نشيمن

ي شناسیيبایزبهداشتي در کنار یکدیگر، یکي دیگر از اصول 

 دار است.رفته در این صندلي چرخکاربه

حرکتي صندلي -خواه جسميابعاد آنتروپومتری کاربر توان 2جدول 
 دار صابيتاچرخ

 

 
 

 گیرینتیجه -6
 

حرکتي در -خواهان جسميمعلولين و توانباالی با توجه به آمار 

این افراد برای  رفع نياز منظوربهو ایران  باألخصسطح دنيا و 

مان و در هر ز خدمات بهداشتي اززمان هم استفادهو  یيجابجا

دار تعاملي و مکان، برای اولين بار در این پژوهش صندلي چرخ

 خدمات بهداشتي تحت برند صابيتا سامانهارگونوميک مجهز به 

سو کاربران را در امر جابجایي آسان، طراحي گردید. صابيتا از یک

کند و از سویي دیگر رضایت و خشنودی راحت و ایمن یاری مي

ربه کاربری کاربردپذیری و تج گانهدوازدهتحقق عناصر  باآنان را 

 نماید.ين ميتأم

 ،ذشتهو متمایز از تحقيقات و محصوالت گ نوآورانه صورتبه

دار و ه با صندلي چرخهمرا خدمات بهداشتي سامانهدارای 

که کاربر  با آن است زمانهم استفادهپذیری در انعطاف تيباقابل

د به . این دستاوردهدشو یاری ميورا در امر اجابت مزاج و شست

ی فعال حضورکه بتواند در جامعه  دهدمي نفساعتمادبهکاربر 

و  و سرخوردگي در زمان ضطرابداشته باشد. بدون ترس، ا

مچنين برآورد. ه یيتنهابههای مختلف اجابت مزاج خود را مکان

ز بين شو، طهارت و اوشست منظوربهبا ایجاد محيطي بهداشتي 

حرکتي را از ایجاد -خواه جسميانها و نجاسات، توبردن ناپاکي

ها و بوی بد ناشي از آن در امان های پوستي و عفونتبيماری

 کند.مي درمان و پرستاران را تسهيل کارکنانو کار  داشتهنگه
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 تشکر و قدردانی -7
 

ات و واحد علوم و تحقيق تهران دانشگاه تیحما از نویسندگان

 .کنندمي يپژوهش قدردان این در انجام دانشگاه آزاد اسالمي

 

 مراجع -8
 

[1]  Roofigar Esfehani, M. R., Interactive wheelchair 

design equipped with toilet, Master thesis, Science 

and Research branch, Islamic Azad University, 

Tehran, (2021). (in Persian فارسي) 
 

[2] Monazami Tabar, J., Study of individual and social 

factors affecting disability in Iranian society, Iranian 

Journal of Health Insurance (IJHI), Vol. 3, No. 4, pp. 

264-275, (2020). (in Persian فارسی) 

 

[3] Isaar, https://www.isaar.ir/, (2021). (in Persian فارسي) 
 

[4] Kamajli, M., Media and disability, Journal of 

Communication Research, Vol. 49, No. 14, pp. 43-50, 

(2007). 

 

[5] Sadeghi, M., Ghsemi, Gh. A., The effect of 12 weeks 

of rebound therapy exercises on constipation and 

abdominal pain in patients with spinal cord injury, 

Journal of Research in Exercise Rehabilitation, Vol. 

10, No. 5, pp. 41-48, (2017). (in Persian فارسي) 
 

[6] Javanmardian, A., Dabiri, Y., HaghPanahi, M., 

Biomechanical model for the determination of 

torques on upper-extremity joints during wheelchair 

propulsion, Iranian Journal of War & Public Health 

(IJWPH), Vol. 1, No. 4, pp. 22-26, (2009). (in 

Persian فارسي) 
 

[7]  Davudian Talab, A., Tabatabai Ghumshe, F., Osque 

Zade, R., Azari, Gh., Anthropometric study of 

paraplegic wheelchair users in Tehran, Iranian 

Journal of War & Public Health (IJWPH), Vol. 5, No. 

3, pp. 22-31, (2013). (in Persian فارسي) 

[8] Sadeghi Meh, M., Sharifi, M. R., Investigating 

different patterns of wheelchair driving and 

comparing the performance of each according to how 

different muscles work, 16th Iranian Medical 

Engineering Conference, (2009). 

https://civilica.com/doc/73458/. (in Persian  ( فارسي

 

[9] Shiri, A., Wheelchair design using biological signals, 

Master thesis, Tabriz University, Tabriz, (2020). (in 

Persian فارسي) 
 

[10] Akhil, J.P., Agith, R. R., Kumar Rangith, S., Design 

and development of a self-propelled indoor 

wheelchair with direct toilet accessibility, Disability 

and Rehabilitation: Assistive Technology, (2020). 

https://doi.org/10.1080/17483107.2020.1839574. 

 

[11] Taherian Ojaroud, R., and Faraji, A., Designing 

jewelry making furniture based on modular, 

interactive, and ergonomic principles, Iran J Ergon., 

Vol. 9, No. 3, pp. 19-38, (2021). (in Persian فارسي) 
 

[12] Sharp, H., Preece, J., Rogers, Y., Interaction design 

beyond human-computer interaction, 5th Edition, 

John Wiley & Sons Inc, New York, (2019). 

 

[13] Saaty, T. L., The analytic hierarchy process, John 

Wiley & Sons, New York, (1980). 

 

[14] Kamenetz, H. L., A brief history of the wheelchair, 

Journal of the history of medicine and allied sciences, 

Vol. 24, No. 2, pp. 205-210, (1969).  

 

[15] Moetamedzadeh, M., Hasanbigi, M. R., Choobineh, 

A. R., Mahjoub, H., Design and construction of 

ergonomic chairs in accordance with the physical 

dimensions of Iranian employees, Journal of 

Advances in Medical and Biomedical Research, Vol. 

68, No. 17, pp. 45-55, (2009). (in Persian فارسي) 
 

[16] Tanara Medical and sports industries, https://tan-

ara.ir/, (2021). (in Persian فارسي)  
 

 
 

http://journal.ihio.gov.ir/article-1-148-en.html
http://journal.ihio.gov.ir/article-1-148-en.html
https://www.isaar.ir/
https://ijwph.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Javanmardian
https://ijwph.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Dabiri
https://ijwph.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=HaghPanahi
https://ijwph.ir/article-1-50-en.html
https://ijwph.ir/article-1-50-en.html
https://ijwph.ir/article-1-50-en.html
https://ijwph.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Tabatabai+Ghumshe
https://ijwph.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Osque+Zade
https://ijwph.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Osque+Zade
https://ijwph.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Azari
https://ijwph.ir/article-1-251-en.html
https://ijwph.ir/article-1-251-en.html
https://civilica.com/doc/73458/
https://doi.org/10.1080/17483107.2020.1839574
https://tan-ara.ir/
https://tan-ara.ir/

