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  مقدمه 
زات و  يـ ل، تجه ي روزمره خود بـا وسـا      يها در زندگ   انسان     

عـدم تطـابق و تناسـب       . شوند ي مواجه م  ي گوناگون يها طيمح
 و ي روحـ يهـا  يژگـ يهـا و و    ي و توانمند  يط خارج يان مح يم

  گـردد کـه خـسارت    ي مـ ي افراد موجب بروز عوارضـ     يجسم
  
  
  
  
  
  

  
ــ ــه يفراوان ــه جنب ــدگ يهــا  را ب ــاگون زن    آنهــا واردي گون
ــ ــي ا،د آوردخواه ــطح تول يمن ــامطلوب، س ــت ن ــ و بهداش   د ي

  ن، يبنـابرا . نـد ا ن از آن جملـه يي پـا  يور نازل و سـرانجام بهـره     
ـ  انسان با  يط زندگ يمح   ، يکـ يزيت ف ي متناسـب بـا وضـع      يستي
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 شـود کـه     ي طراح يا  او به گونه   ي جسمان يها تيقابل و   يروان
 ي اصـل  مـشکل  .اوردي وارد ن  ي را به و   يبيگونه فشار و آس    چيه

هـا در    مناسب، آن اسـت کـه انـسان   ي به طراح يابيجهت دست 
 و و ابعاد بـدن     ياز نظر جسم  يعني   يستي گوناگون ز  يها جنبه

اما آنچه .  با يكديگر متفاوت هستندي و هوشمند  ياز نظر روان  
 تفاوت آنهـا در ابعـاد و   ،ت داردين مقوله و بحث اهم    يکه در ا  

، يط زنـدگ  ي محـ  يراحـ  در ط  يستي است که با   ي بدن يها اندازه
 ).۱(رد  ي کار مورد توجه قرار گ     يها طيزات و مح  يل، تجه يوسا
  درصد۷۰ و ي صنعتي کار در کشورهايروي ن درصد۷۵باً  يتقر

 کار خود را بـه صـورت نشـسته       ،االت متحده ي کار در ا   يروين
 هـر روز    ي امروز يها ن، انسان يعالوه بر ا  ). ۲( هندد يانجام م 

ي  هيـ ل نقليا وساي ين شخصير ماشبه هنگام صرف صبحانه، د 
 ي، بـه هنگـام انتظـار، جلـسات، صـرف غـذا، تماشـا         يمعمو
طراحـي نامناسـب   . برنـد  يون در حالت نشسته به سر م    يزيتلو

تواند در  يگذارد و م ير ميز تاثي افراد ني بر عملکرد کاريصندل
). ۱( ز موثر باشد  ي ستون فقرات و کمردرد ن     يها يجاد ناراحت يا

 در  ين، انجام کار به صورت نشـسته فـاکتور مهمـ          يعالوه بر ا  
  ). ۳( باشد يم جاد کمردرديا

 ي عـضالن  ين اخـتالالت اسـکلت    يتـر   ازمتـداول  يکـ يکمردرد  
 درصد ۹۰ تا ۵۰  از آن است که دريها حاک باشد و گزارش يم

 ياريبـس . دهـد  ي رخ م درصد۹۰ زان بروز مجدد تاين با م يبالغ
اخـتالالت مربـوط بـه کمـر از     ند تا بر هست ع در تالش  ياز صنا 

بـه  ،  ط کـار  ير محـ  ييک و تغ  ي ارگونوم يها يد صندل يق خر يطر
شـان را در حالـت نشـسته         ي که کارمندان بتوانند کارها    ينحو

هـا از کمـردرد در       تيمتاسفانه، شـکا  . ندي غلبه نما  ،انجام دهند 
در واقـع، نـشان داده      . باشـد  ي گسترده م  ،ان کارگران نشسته  يم

سـتون  ) لومبار(ة کمر   ي در ناح  يا ن مهره ي ب شده است که فشار   
ـ     ). ۴( ستاده اسـت يـ ش از حالـت ا يفقرات در حالت نشـسته ب

سک، ي د ي  هيل کاهش تغذ  ي مدت، به دل   ينشستن ثابت و طوالن   
، ستون  ي عضالن يش خستگ يان خون و افزا   يمحدود کردن جر  

ـ نما يب مـ  يفقرات را دچار آس    جـه باعـث کـاهش      يد و در نت   ي

 از  يکـ ي. شـود  ي مـ  يا ن مهره ي ب يها سکيد يسته و نرم  ياالست
 نامناسب يتواند طراح ي مي صندليل نشستن نامناسب رو  يدال

 معمـوال   ي و ارگونـوم   ي، آنتروپـومتر  يدر طراح  ).٥( آن باشد 
ن ي افـراد حـ    ي   مطالعـه  يارگونوم. دهند يدست به دست هم م    

ـ به طور دق . انجام کار است    افـراد  ي ه مطالعـ يتـر، ارگونـوم   قي
 به منظـور    ي اختصاص يها طيزات در مح  يکننده از تجه  استفاده  

، ي طراحـان صـندل  يهدف اصل). ۶(ين است ف معيانجام وظا 
ـ  زي هاي است که بتواند گـستر   به گونه يساخت صندل   از يادي

بـا  يتقر. در برداشته باشـد   را   مختلف   يها افراد با ابعاد و اندازه    
خـود   ي صـندل  ي رو يگونـه انتخـاب    چي هـ  ياکثر کارمندان ادار  

 بـسازند   ييهـا  يکنند صندل  ي م ي سع يسازندگان صندل . ندارند
به منظـور گنجانـدن     . م باشند ين بعد مهم قابل تنظ    يکه در چند  

ــدازه  ــاد و ان ــا ابع ــراد ب ــا اف ــف در يه ــ مختل ــي ، يک طراح
ـ نما يتـر مـ     نقش خود را پـر رنـگ       يآنتروپومتر بـا انجـام    . دي
دست  هتلف ب مربوط به ابعاد مخ  يها  است که داده   يآنتروپومتر

 .تواند توسط افراد مختلف اسـتفاده شـود        يله م يک وس ي ،آمده
هـاي   مـات كـار بـه همـراه ويژگـي         ابنابراين طراحان بايـد الز    

آناتوميكي، فيزيولوژيكي و آنتروپومتريكي كـاربران را مـدنظر         
ويـژه هنگـامي     همشكالت استفاده از ايستگاه كار، ب     . قرار دهند 
اركرد يـا روش كـار مطـابق بـا       شود كه تغييـر در كـ        ايجاد مي 

ابعاد وسايل را   گر  ي د ياز سو . طراحي مجدد محيط كار نباشد    
تـوان پيـشاپيش تعيـين كـرد كـه آنتروپـومتري         در صورتي مي  

ــ . جمعيـت كــاربر مــشخص باشــد  طــور معمــول،  هطراحـان ب
 درصـد كـاربران   ٩٠ تطـابق بـا   ي هاي خـود را برپايـه     طراحي
  قد، كوتاه رد افراد خيلي بلند   در مو  يمشكالت. ندينما ياستوار م 

كند كه بايد براي تطابق بـا آنهـا، ترتيبـات        قد و چاق بروز مي    
 ي آنتروپـومتر  يها عدم استفاده از داده    ).٧( خاصي اتخاذ شود  

ـ   ي يدر طراح  توانـد باعـث هـدر دادن منـابع          يک محصول، م
 يطراحـ .  و زمـان گـردد   ي، مال يگوناگون از جمله منابع انسان    

ک و آمـوزش بـه کـاربران        يـ ت نکات ارگونوم  يا با رع  يصندل
ـ تواند بـه پ    ي م يصندل  يجـاد اخـتالالت اسـکلت     ي از ا  يريشگي
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 ت به مطالب فـوق يبا عنا .)٨و٩(د ي نما ياني کمک شا  يعضالن
و روند رو به رشد انجام کار به صورت نشسته، مناسب بـودن         

 کارمنـدان از    ي در کاهش اثرات نامطلوب آن بر سالمت       يصندل
 ياز آنجاکـه هـدف ارگونـوم   .  برخوردار اسـت  يانيت شا ياهم

ش يافــزا ، کـاهش حــوادث و صـدمات و  يش بهــره وريافـزا 
 که متناسـب    يک صندل ياز به داشتن    يت کاربران است، ن   يرضا

لذا هدف . شود ي احساس م، باشديراني کارمندان ايبا ابعاد بدن
 مطـابق بـا ابعـاد       يک صندل ي و ساخت    ياز اين مطالعه طراح   

  . استيرانيندان ابدن کارم
  

  روش بررسي
   که در ينکه اغلب کارکنانيبا توجه به ا :ي آنتروپومتر-الف    

  ن ي سال به باال هستند و سن۲۰ ،شوند يادارات مشغول به کار م   
  

 ي هباشد، محدود ي مي سالگ۵۵ در کشور ما حدود يبازنشستگ
ر  کارمندان بيآنتروپومتر.  بود سال۵۵ تا۲۰ انتخاب افراد  يسن

)  نفر مرد۱۴۰ نفر زن و ۱۶۳( نفر ۳۰۳اي به حجم  روي نمونه
 مختلـف شـهر تهـران       يها  شرکت و اداره که در قسمت      ۵در  

  .  انجام شد،قرار داشتند
 بـه   ره کـه  يـ گ هي شـب  ييهـا  لـه ي مجهـز بـه م     يک عـدد صـندل    ي

  يهـا از رو  شـد و انـدازه    مـورد نظـر تمـاس داده       يها قسمت
   قرائـت  ، دوختـه شـده بـود   اه آنمنگي نـش ي کـه رو   يمتر نوار 

ــه منظــور قرائــت يک متــريــکــش  خــط ،)۱شــکل (شــد      ب
ــاع ــا ارتف ــدازهيه ــورد ان ــگ  م ــواري، ري ــر ن ــور يمت ــه منظ    ب

ـ   قـد  يريـ گ اندازه   لـوگرم بـا   ي ک۱۲۰ن تـا  ي تـوز يک تـرازو ، ي
را  يآنتروپـومتر ، وسايل مورد استفاده جهـت   لوگرمي ک ۱دقت  

  .داد تشكيل مي

 
 

اخته شده جهت اندازه گيري ابعاد مورد نياز آنتروپومتر س- ۱شکل   

  
ارهاي ارائـه شـده توسـط       ي براساس مع  ، استاندارد يآنتروپومتر

مطالعه، لبـاس   اشخاص مورد    ي  همه). ۱۰( تعريف شد فيزنت  
 . کفش به پا نداشـتند   يريگ  اندازه ي در ط  ، بر تن داشته   يمعمول

ـ در اين مطالعه عالوه بر قد، وزن و سن،      رتفـاع  ا ،يارتفاع رکب
گيـري     نيـز انـدازه     کفل يپهنا و   يطول کفل رکب   ،آرنج نشسته 

 ي مردان توسط پرسشگر مـرد و آنتروپـومتر        يآنتروپومتر .شد

ن مطالعــه يــدر ا .رفتيزنـان توســط پرســشگر زن انجـام پــذ  
گـر،  يبه عبـارت د   . دي افراد ثبت نگرد   ي برا يا گونه شناسه  چيه
  کـه بعـداً  يالعـات ا هر گونـه اط  ي يگونه نام و نام خانوادگ     چيه

بـه منظـور     .بـود  ثبـت نـشده      ، نمود ييبتوان شخص را شناسا   
 ANSI-HFES 100/1988 از اسـتاندارد  ي صـندل يطراحـ 

هـاي   در ايـن اسـتاندارد در مـورد قـسمت      ). ۱۱(استفاده شـد    
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مختلف صندلي شامل ارتفاع و شيب صندلي، عمق و عـرض           
هايي  هگاه آرنج توصي هاي پشتي صندلي و تكيه     صندلي، ويژگي 

 ي سـاخته شـده، صـندل   ي صـندل  يابيبه منظور ارز   .وجود دارد 
ــا اطالعــات الزم در اخت  کــه قــبال از يار کارمنــدانيــهمــراه ب

طبق .  قرار داده شد،اند کرده ين شرکت استفاده مي ايها يصندل
 يابي ساعته به منظور ارز۳ ي هک دوري ،نظر جفري و همكاران   

ت نظر كارمندان پـس     جهت ثب ). ۱۲(باشد   ي مطلوب م  يصندل
اي در اختيـار     از استفاده از صندلي قديم و جديـد، پرسـشنامه         

 ۸ سـوال بـود کـه    ۲۶ن پرسـشنامه شـامل   يا. آنان قرار گرفت 
 سوال در مورد تطابق ۱۶، يمات صندليسوال آن مربوط به تنظ 

ـ  با فرد و دو سـوال ن    يصندل  .ز در مـورد مـوارد متفرقـه بـود    ي
ــن پرســش  داده ــاي حاصــل از اي ــون ه ــتفاده از آزم ــا اس   نامه ب

T به منظور تعيـين     .، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت      يزوج
ــقابل ــشنامه، ي ــاد پرس ــس از تکم۱۰ت اعتم ــ روز پ ــي ن يل اول

 ي نفـر از افـراد     ۱۰ به   يپرسشنامه توسط افراد، به طور تصادف     
جهـت  پرسـشنامه  كردنـد،   مـي  اسـتفاده  ين صندليکه قبال از ا  

 ي از صـندل خواسته شد کـه مجـدداً  نها و از آ   .ارائه شد ل  يتکم
ـ  انجـام ا ي هنحـو . نديل نماي پرسشنامه را تکم كرده، استفاده ن ي

به . بود نوع آزمون متفاوت ي ول،بود يآزمون همانند آزمون قبل
ـ  تکم ي  هپرسشنامدر  ن نظرات   يانگيگر، م يعبارت د   ي  ل شـده  ي

 در سـتون    ،ک سـتون قـرار داده     ي در   ، محاسبه ،فرد در بار اول   
 همــان فــرد کــه  ن نظــرات کــل پرســشنامهيانگيــابــل آن، ممق

 آزمـون  ، قـرار داده  ،بـود ل نمـوده    يـ د را تکم  ي جد ي  پرسشنامه
ـ ز از طري پرسشنامه ن ي درون يياي پا .انجام شد   کرونبـاخ  ق ي

  . قرار گرفتيمورد بررس
  

 نتايج 
ــا      ــومترينت ــرد و زن ديج حاصــل از آنتروپ ــدان م ر  کارمن

ــه شــده اســت۱جــدول  ــردان .  ارائ ــه ســن م ــن مطالع   در اي
۷۵/۵ ۲۸/۳۰ــال و وزن آن ــا   س لــوگرم ي ک۱۴۶۸/۷۵ه

 سال و ۷۸/۵ ۳/۲۹همچنين سن زنان مورد مطالعه . باشد يم
  باشد يم ملوگري ک۹۱/۸۶۱وزن آنها 

  
  )ها برحسب ميليمتر است تمام اندازه(نتايج آنتروپومتري مردان و زنان کارمند : ۱جدول 

  

  ابعاد  )=n ۱۶۳(زنان   )=n ۱۴۰(مردان 

صدک 
  پنجم

صدک 
  پنجاهم

صدک 
  نودوپنجم

انحراف 
  معيار

صدک 
  پنجم

صدک 
  پنجاهم

صدک 
  نودوپنجم

  انحراف معيار

  ۵۷  ۱۶۸۰  ۱۶۰۰  ۱۵۱۰  ۷۰  ۱۸۶۰  ۱۷۲۰  ۱۶۲۰  قد 
  ۳۱  ۴۲۵  ۳۸۲  ۳۳۵  ۱۸  ۴۷۰  ۴۳۵  ۴۰۵  ارتفاع رکبي 

  ۱۹  ۴۶۰  ۴۳۵  ۴۰۰  ۲۰  ۴۸۰  ۴۴۵  ۴۲۰  طول کفل رکبي 
  ۲۳  ۲۸۰  ۲۴۰  ۱۹۵  ۲۳  ۲۸۰  ۲۵۰  ۲۱۰  ارتفاع آرنج نشسته 

  ۱۶  ۳۷۹  ۳۵۰  ۳۳۰  ۱۹  ۳۷۵  ۳۴۰  ۳۱۰  پهناي کفل 
  
  

ــه از بانــک آنتروپــومتري صــندليهــا يژگــيو ــدان ي ک    کارمن
همچنـين   . ارائـه شـده اسـت    ۲ در جدول    ،تدست آمده اس   هب

 ارائـه  ۳گونـومي در جـدول   معيارهاي طراحـي صـندلي در ار    
 ، ابعـاد و     ۳ الـي    ۱هـاي جـداول      بـا توجـه بـه داده      . انـد  شده

با . راج است خهاي صندلي ارگونومي مورد نظر قابل است        اندازه
ــه ا  ــه ب ــتوج ــدازه ي ــاد و ان ــرفتن    ن ابع ــر گ ــا در نظ ــا و ب ه

ـ  يهـا  تيمحدود   کـه مشخـصات   .  سـاخته شـد    ي صـندل  ،يفن
  . ارائه شده است۴آن در جدول 
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  .  هاي صندلي که از بانک آنتروپومتري کارمندان بدست آمده است ويژگي: ۲جدول 
  

  معيار طراحي  )سانتيمتر(مقدار   پارامترهاي طراحي صندلي

   پاشنه کفش تا سانتيمتر ارتفاع۵/۳+ ام ارتفاع رکبي زنان۵صدک   ۵/۴۹ -۳۷  ارتفاع نشيمنگاه
   سانتيمتر ارتفاع کفش۵/۲+ صدک پنجم ارتفاع رکبي مردان 

  ام طول کفل رکبي زنان۵صدک   ۴۰  عمق صندلي
  )  سانتيمتر باشد۴۰که البته اندازة اين بعد بايد حداقل (ام پهناي کفل زنان ۹۵صدک   ۴۰  عرض صندلي

   مرداني  ارتفاع آرنج نشسته۹۵ زنان تا صدک ي  ام ارتفاع آرنج نشسته۵صدک   ۲۸- ۵/۱۹  ارتفاع تکيه گاه آرنج
  

   معيارهاي طراحي صندلي در ارگونومي :۳جدول 
  

  معيار طراحي  مقدار  پارامترهاي طراحي صندلي
 ANSI-HFES 100/1988استاندارد    درجه۰-۱۰   نشيمن صندليي هزاوي

   گرندجيني هتوصي  ۴۸-۵۲  ارتفاع پشتي
 ANSI-HFES 100/1988استاندارد   ۵/۳۱حداقل   عرض پشتي

 ANSI-HFES 100/1988استاندارد   ۹۰-۱۰۵   پشتيي زاويه

   فيزنتي هتوصي  -  نرمي محل قرارگيري دست روي تکيه گاه آرنج
  

   مشخصات صندلي ساخته شده :۴جدول 
  

  )سانتيمتر( تنظيمي ي هگستر  )سانتيمتر(مقدار   پارامترهاي طراحي صندلي

  ۸  ۳۸-۴۴  ارتفاع نشيمنگاه
  -  ۴۰   صندليعمق

  -  ۴۵  عرض صندلي
     درجه۵   نشيمن صندليي هزاوي

  -  بلي  آبشاري بودن نشيمنگاه
  -   درجه۱۰۵   پشتي صندليي هزاوي

  -  ۵۲  ارتفاع پشتي
  -  ۴۵  عرض پشتي

  ۸  ۱۷-۲۵  ارتفاع تکيه گاه آرنج
  -  ۶  عرض تکيه گاه آرنج

  -  ۵۰   بين دو تکيه گاه آرنجي هفاصل
  

ــپــس از ســاخت ا ــا صــندلاي ، مقايــسهيندلن صــي   هــاي  ي ب
ــديمي  ــون .  گرفــتصــورتق ــه ي زوجــTآزم ــشان داد ک    ن

 ۲  نـوع يو صندل) يفعل (۱ نوع  ين صندل ي ب يدار يتفاوت معن 

ــده ( ــاخته ش ــود دارد ) س ــقابل ).>۰۰۱/۰P(وج ــاد ي ت اعتم
  ن پرســشنامهيــ اي کرونبــاخ بــراي آلفــا و۹۳۲/۰ ،پرســشنامه

  . دست آمد ه ب۹۲۷/۰



  طراحي و ساخت صندلي ارگونوميك منطبق با ابعاد بدني كارمندان ايراني
 

 ٨٨پاييز ، ٦٨ي  ، شماره١٧ي  ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زنجان، دوره مجله

٥٠

  بحث
ــا      ــندلارتف ــيا يع ص ــي ــه م ــبا ي ک ــاي ــاس نت ج يست براس

ـ  ۳۷ن  ي ب ارتفاعيست  يبا ي م ،دو ساخته ش  يآنتروپومتر  ۴۹ ي ال
ـ ي متاسـفانه بـا وجـود محـدود    ،داشته باشـد متر   سانتي   ، يت فن

بـا تمـام   . ديـ سر نگرديـ ن ارتفـاع م   ي با ا  يامکان ساخت صندل  
  .متر سـاخته شـد     يسانت ۴۴ ي ال ۳۸ با ارتفاع    يها، صندل  تالش

ـ  ارز ازج حاصل يا توجه به نتا   اما ب  ـ  کـه ارز ي و نکـات يابي  يابي
 ، عنـوان نمودنـد    يها در مورد کوتاه بودن ارتفاع صـندل        شونده
ـ  ۳۸را  با جک بلندتر سـاخته شـد کـه ارتفـاع آن        يصندل   يال

 حـدود   ي عمقـ  ي امروز يها ياکثر صندل . ديگردمتر    سانتي ۴۸
، ي آنتروپومتر که با توجه به ابعاد ي در حال  .متر دارند  ي سانت ۴۵

ـ با ي مـ ين بعـد از صـندل   يا ـ . متـر شـود   ي سـانت ۴۰ست ي  يحت
 ي آقـا يهـا  هي و توصANSI-HFES 100/1988 استاندارد

متـر عنـوان    ي سـانت ۴۳ن بعـد را  يزنت حداکثر اين و ف يگرندج
ـ   .انـد  نموده سـازان   ي کـه صـندل  ييهـا  ي صـندل يمتاسـفانه حت

را متر  يت سان۴۵ش از ي بي عمق،سازند ي کشورمان ميها شرکت
در مــورد عــرض صــندلي نيــز طبــق اســتاندارد   .دارا هــستند

ANSI-HFES 100-1988،ـ با ي مين بعد از صندلي ا ست ي
   کفل زنان در نظـر گرفتـه شـود      يام پهنا ۹۵با توجه به صدک     

  يريـ گ ن بعـد در انـدازه     يا. متر نباشد  ي سانت ۴۰و البته کمتر از     
ـ با ي که م  ييااما از آنج  . دست آمده است   همتر ب  ي سانت ۳۸ ست ي
ن بعد  ي ا ، در نشستنگاه وجود داشته باشد     ي آزاد ي  ه فاصل يکم

متـر سـاخته شـده       ي سانت ۴۵ ، ساز ي صندل ي  هبا توجه به تجرب   
   مـورد، افـراد نـسبت بـه کوچـک بـودن            ۲ البته تنها در     ،است
در مـورد  .  بودندي مورد در مورد بزرگ بودن آن ناراض   ۱آن و   

 قابـل  يها گاه هي بودن تکي به وارادات آرنج، با توجه  يها گاه هيتک
ـ  بـه تک   يابيم، امکان دست  يتنظ  آرنـج بـا توجـه بـه         يهـا  گـاه  هي

 که در استاندارد عنـوان      يي اما از آنجا   ،استاندارد وجود نداشت  
ام ۵ست از صـدک     يبا يه گاه آرنج نم   يشده است که ارتفاع تک    

ارتفـاع  ان  بتـو د  ي زنان بلندتر باشـد، شـا      ي  ارتفاع آرنج نشسته  
قابـل قبـول    را  ) متر ي سانت ۵/۲۶ يال۵/۱۸( آرنج    گاه هي تک يفعل

 ،متر از آنچـه مـد نظـر بـوده اسـت            ي سانت ۱را تنها   ي ز ،دانست
متـر   ي سـانت  ۵/۳۱ حـداقل    ي عرض پشت  استاندارد .دفاصله دار 

 سـاز بـا توجـه بـه       ي که صندل  ييبايبا توجه به اصول ز     .است
ـ  ا  خود در نظر گرفـت،     ي دو دهه کار   ي  هتجرب  بعـد همـان    ني
متر در نظر گرفتـه شـد    ي سانت۴۵ يعني ي عرض صندل  ي  هانداز

 نسبت بـه    يز اظهار نظر کاربران، اعتراض    يکه در پرسشنامه و ن    
 ني گرنـدج  ي را که آقا   يظاهرا ابعاد  .ن اندازه وجود نداشت   يا
 ۵۴ تـا  ۳۸( ، عنوان نمـوده اسـت  يدر مورد ارتفاع صندل  )۱۳(

ـ راني ا يمناسب بـرا   يک صندل يتواند   ي م )متر يسانت  .ان باشـد  ي
ـ رانيد با توجـه بـه ابعـاد بـدن ا    ي که باييا يصندل را ابعاد يز ان ي

ــاع ، شــوديطراحــ ــ۳۷ ارتف ــه در  ي ســانت۴۹ ي ال ــر دارد ک مت
  .ن استي گرندجياعداد ذکر شده توسط آقاي  همحدود

  
  گيري نتيجه

ساخت صندلي ارگونومي متناسب با ابعاد بدني كارمنـدان            
توانـد در    اين مطالعه با موفقيت انجام يافت كـه مـي         ايراني در 

جهت تامين سالمت و راحتي نيروي انساني شاغل در مشاغل          
  .اداري كشور مورد استفاده قرار گيرد

  
 

 

  منابع
1- Choobineh AR, Principles of educational 

furniture design. Newsletter of Iranian 

Ergonomics Society. 2004; 16: 3-12. 

2- Treaster D, Marras WS. Measurment  

of seat pressure distributions. Human 

Factors Society. 1987; 29: 563-75. 

3- Hedman TP, Fernie GR. Mechanical response 



  زاده و همكاران دكتر مجيد معتمد
 

 ٨٨پاييز ، ٦٨ي  ، شماره١٧ي  ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زنجان، دوره مجله

٥١

of the lumbar spine to seated postural loads. 

Spine. 1997; 7: 734-43. 

4- Amick B, Robertson M, Derango K, et al. 

Effect of  office ergonomics intervention on 

reducing musculoskeletal symptoms. Spine. 2003; 

28: 2706-11. 

5- Holm S, Nachemson A. Variations in nutrition 

of the canine intervertebral disc induced by 

motion. Spine. 1983; 8: 866-74. 

6- Caroline K. The Beauty of Fit: Proportion and 

anthropometry in chair design. In partial 

fulfillment of the requirements for the degree of 

masters of industrial design in the college of 

architecture. USA: Georgia Institute of 

Technology Publisher; 2005.  

7- Bridger RS. Introduction to ergonomics. 

Philadelphia. Taylor and Francis press; 2003. 

8- Vergara M, Page V. Relationship between 

comfort and back posture and mobility in sitting 

posture. Appl Ergon. 2002; 33: 1-8. 

9- Reitenbach EFR, Jochems AJ, Molenbroek 

JFM, Ball R, Van Eijk DJ. User experience of 

office chairs and anthropometrics of female 

chinese and Hong Kong Chinese office and 

factory workers. Ergon Open J. 2009; 2: 1-12. 

10- Pheasant S. Body space: Anthropometry, 

ergonomics, and design. Philadelphia: Taylor and 

Francis press; 2006. 

11- Human Factors Society. American national 

standard for human factors engineering of display 

terminal workstations. Santa Monica: CA press; 

1988.  

12- Fernandez JE, Poonawala MF. How long 

should it take to evaluate seats subjectively?. Int J 

Ind Ergon. 1998; 22: 483-7. 

13- Grandjean E. Ergonomics in computerized 

offices. Philadelphia, Taylor and Francis press; 

1987. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  طراحي و ساخت صندلي ارگونوميك منطبق با ابعاد بدني كارمندان ايراني
 

 ٨٨پاييز ، ٦٨ي  ، شماره١٧ي  ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زنجان، دوره مجله

٥٢

Design and Development of An Ergonomic Chair for Iranian Office Workers 
 

Motamedzade M1, Hassan Beigi MR2, Choobineh AR3, Mahjoob H4 
1Dept. of Ergonomics, Faculty of Public Health and Health Research, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. 

2Faculty of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. 
3Dept. of Occupational Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran. 

4Dept. of Biostatistics, School of Public Health and Health Research, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. 
 

Corresponding Author: Motamedzade M, Dept. of Ergonomics, Faculty of Public Health and Health Research, Hamadan 

University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. 

E-mail: motamedzade@yahoo.com 
Received: 15 Dec 2008         Accepted: 8 Aug 2009 

 
 

Background and Objective: Working in sitting posture, specially using a poorly designed chair is one of the 

critical risk factors in developing low back pain. Low back pain is one of the most common musculoskeletal 

disorders (MSDs) and has been reported to occur in 50-90% of all adults with recurrent rate of up to 90%. 

The objective of this study was to design and develop ergonomic chair for Iranian office workers. 

Materials and Methods: In this study, chair-related anthropometric dimensions of 303 Iranian office workers 

were measured in both genders. ANSI-HFES 100/1988 standard protocol was used for chair design. Finally, 

using a usability test, the designed ergonomic chair was assessed by 60 men and women office workers. 

Results: Using anthropometrics measurements and ergonomic criteria for chair design and also considering 

technical limitations, an ergonomic chair was made. Then this ergonomic chair was compared with old made 

chair designs. Office workers' assessments between old chair design and new one showed a significant 

difference.   

Conclusion: In this study, design and development of construction of an ergonomic chair was successfully 

made which could be applicable to Iranian office workers in order to provide their comfort and well being. 
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