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ABSTRACT
Background: Sitting for long periods of time is a part of the illness, which can
happen in the workplace and the lack of attention to the ergonomic principles causes
musculoskeletal disorders such as backache, pelvic ache, shoulder ache, elbow ache,
arm ache, wrist and ankle ache, and muscle aches in the other parts of the body. The
present research was carried out according to the ergonomic principles and designs,
in order to design an ergonomic chair, suitable for the computer users in the
monitoring room of one of the industries in the Mazandaran province.
Methods: The participants in this study included a total of 32 male staff from the
monitoring room of one of the industries in the Mazandaran province. A total of 24
anthropometric parameters were measured from the body of each of the subjects,
sitting in a vertical position on an adjustable chair, using anthropometric calipers and
meters and the data were analyzed with the Excel and the Minitab statistical
programs.
Results: The mean age of the subjects was 42.59 ±5.34 years and the 5 th, 25th,
50th, 75th, 90th, and 95th percentiles of their anthropometric dimensions and Pearson's
correlation coefficients were obtained to design the height, the depth, the height, and
the width of the ergonomic chair. All parts of the chair had two degrees of freedom.
The neck and back supports, adjustable for this type of chair were designed
specifically. Also, using MIT standards, the level of seat compressibility was
measured to be 4.26 cm, based on the 95th percentile weight.
Conclusion: Considering that other countries design and produce suitable chairs,
focusing on the anthropometric characteristics of the individuals, studies, similar to
this research could be recommended in the different parts of the country, in order to
design and produce appropriate chairs for the physical dimensions of the people and
their needs.
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خالصه
زمینه و هدف :نشستن طوالنیمدت ،یكی از عوامل بیماریزای محیط کار است و بیتوجهی به اصول
ارگونومی در این رابطه ،سبب ایجاد اختالالت اسكلتی عضالنی مثل کمردرد ،درد لگن ،درد کتف ،آرنج،
شانه ،بازو ،مچ دست و پا و دردهای عضالنی در نقاط دیگر بدن خواهد شد .این پژوهش با توجه به اصول
و طراحی ارگونومی ،برای طراحی صندلی ارگونومی متناسب با کاربران رایانه در اتاق مونیتورینگِ یكی از
صنایع استان مازندران انجام شد.
روشکار :شرکتکنندگان در این مطالعه  02کارمندِ مردِ اتاق مانیتورینگِ یكی از صنایع استان
مازندران بودند 22 .پارامتر از بدن هر فرد ،درحالی که در وضعیتی عمودی و روی یک صندلی با قابلیت
تنظیم ارتفاع نشسته بودند ،با کالیپر آنتروپومتری و متر ،اندازهگیری شد و دادهها با استفاده از برنامههای
آماری  Excelو  Minitabآنالیز شدند.
یافتهها :میانگین سنی افراد مطالعه شده 22/51± 5/02 ،سال بود .صدکهای 05 ،13 ،53 ،5 ،25
و  15ابعاد آنتروپومتری آنان و ضریب همبستگی پیرسون برای طراحی ارتفاع ،عمق ،ارتفاع دسته ،فاصلۀ
بین دستهها و پهنای صندلی ارگونومی به دست آمد .همۀ قطعات صندلی دو درجه آزادی دارند.
حمایتکنندههای ناحیۀ گردن و کمر بهصورت کامالً ویژه و با قابلیت تنظیم ،برای این نوع صندلی طراحی
شد .همچنین میزان تراکمپذیری سطح نشستنگاه با استفاده از استاندارد Massachusetts ( MIT
 ،)Institute of Technologyبراساس صدک  15وزن ،برابر با  2/26سانتیمتر شد.
نتیجه گیری :با در نظر گرفتن این واقعیت که کشورهای دیگر نیز با توجه به ویژگی آنتروپومتری
افراد ،صندلیهایی مناسب طراحی و تولید میکنند ،توصیه میشود مشابه این پژوهش در نقاط مختلف
کشور انجام شده و صندلیهایی متناسب با ابعاد جسمی افراد و نیازهای آنان طراحی و تولید شود.
کلیدواژهها :آنتروپومتری ،صندلی ارگونومی ،طراحی ،ایستگاه کار.

مقدمه
در بسیاری از محیطهای کاری ،طراحی ایستگاه کاری
بهگونهای است که رعایت نكردن اصول ارگونومی در آن،
فرد را در معرض عوامل زیانآور قرار میدهد .نشستن
طوالنیمدت یكی از این عوامل بیماریزای محیط کار
است .نشستن ،در مقایسه با ایستادن ،منجر به استرسهای
زیادتری میشود و بیتوجهی به اصول ارگونومی نشستن
در محیط کار ،سبب ایجاد اختالالت اسكلتی ـ عضالنی
مثل کمردرد ،درد لگن ،درد کتف ،آرنج ،شانه ،بازو ،مچ

دست و پا و دردهای عضالنی در دیگر نقاط بدن خواهد
شد .همچنین رعایت نكردن اصول ارگونومی سبب میشود
که کارگر در محیط کار خیلی زود خسته شود و بدین
ترتیب میزان کارایی و بهرهوری او کاهش یابد .نیز احتمال
خطا و سوانح کاری نیز افزایش پیدا میکند .با توجه به علم
ارگونومی و طراحی وسایل و محیط کار بر مبنای اصول
ارگونومی ،میتوان از این عوارض و خطرات پیشگیری کرد
[.]2 ،1
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روشکار
افراد این مطالعه مروری ( )Case Studyدر سال  1015در
یكی از کارگاههای صنعتی استان مازندران انجام گردید.
شرکتکنندگان در این مطالعه ،همگی مرد و کاربران رایانۀ
اتاق مونیتورینگِ یكی از کارگاههای صنعتی استان مازندران
بودند که زمانی معادل  13درصد زمان نوبت کاری خود را

22

اخالق در پژوهش
کلیه افراد با آگاهی ،رضایت و داوطلبانه در این پژوهش
وارد گردیدند .کلیه اصول معاهده هلسینكی در این پژوهش
رعایت گردید.

یافتهها
افراد شرکتکننده در این پژوهش میانگین سنی
 22/51±5/02داشتند که ابعاد آنتروپومتری آنان در جدول 1
آورده شده است .پارامترها و معیارهای طراحی صندلی
ارگونومی ،در جدول  2و پارامترهای طراحی و صدکهای
انتخابی و محدودۀ تغییرات ،در جدول  0آورده شده است.
براساس استاندارد  MITو براساس صدک  15وزن ،حداکثر
تراکم مجاز صندلی ،برابر با  2/26سانتیمتر خواهد شد [.]10
بر مبنای اطالعات جدولهای  2و  ،0صندلی ارگونومی برای
کاربران واحد مانیتورینگ واحد صنعتی مذکور طراحی و
ساخته شد (شكلهای  2و .)0
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در ارتباط با نشستن طوالنیمدت و عوارض ناشی از آن،
تولیدکنندگان صندلی به طراحی پشتیهایی اندیشیدهاند که
منجر به انحنای طبیعی ستون فقرات همانند انحنای ستون
فقرات پوسچر ایستاده شود .بیشتر اندازهگیریهای انجامشدۀ
اخیر روی دیسکهای بین مهرهای ،سبب فشارهای کمتر در
ستون فقرات ،هنگام نشستن میشود ] .[0-5امروزه صندلیها
به صورتی طراحی میشوند که در همۀ جهات حرکت کنند و
قادر به ایجاد تطابق در وضعیتهای مختلف باشند .به این
لحاظ ،به اینگونه صندلیها ،صندلیهای دینامیک گفته
میشود [ .]6-8اما باوجودِ همۀ تالشها ،همچنان مشكل
ناراحتی در ناحیۀ کمر و دردهای مربوط به ناحیۀ پشت ،از
جانب کارکنان وجود دارد [.]13-1
مقصود از ساخت صندلی ،فراهم کردن تكیهگاهی ثابت
برای بدن است .تكیهگاه ثابتی که :الف) در مدتزمان طوالنی
راحت باشد .ب) ازنظر روانی رضایتبخش باشد .ج) برای
انجام وظیفه یا فعالیتی که باید صورت پذیرد ،حالت مناسبی
داشته باشد.
به دلیل نبودِ صندلیهای طراحیشده براساس اصول
ارگونومی در بسیاری از صنایع ،از جمله در صنعت بررسی شده
و طبق گزارش واحد  HSEصنعت مذکور ،بیش از  03درصد
کارکنان شاغل در این واحد براساس پرسشنامۀ CMDQ
(،)Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaires
مشكالت اسكلتی ـ عضالنی داشتند؛ بنابراین برای پیشگیری
از مشكالت اسكلتی – عضالنی ،کاهش کارایی و خستگی در
افراد شاغل در این صنعت ،این مطالعه در واحد مذکور انجام
شد و درنهایت گونهای صندلی دینامیک طراحی شد که در
همۀ جهات حرکت کند و قادر به ایجاد تطابق با وضعیتهای
مختلف کاربران باشد [.]11 ،12

برای جلوگیری از باال رفتن دمای کوره و مخزن و به تبعِ آن
جلوگیری از آتشسوزی و انجام وظایف دیگری ،ازجمله کنترل
مواد افزودنی به کاغذ ،تنظیم غلظت و االستیسیتۀ کاغذ ،ملزم
به نشستن روی صندلی هستند .کل کاربران مانیتورینگ این
شرکت 28 ،نفر بودند که برای جامعیت نمونهگیری ،از روش
کوکران با ضریب اطمینان  %15و  %13خطا ،تعداد نمونۀ 02
نفر به دست آمد .کاربران مطالعه شده ،از فهرستی انتخاب
شدند که از واحد  HSEشرکت گرفته شد.
 22پارامتر آنتروپومتری آزمایششوندگان ،درحالی
گردآوری شد که آنها در یک وضعیت عمودی و روی یک
صندلی با قابلیت تنظیم ارتفاع با سطحی افقی نشسته بودند
(شكل  .)1در طول فرآیند آزمایش افراد بررسی شده ،بدون
کفش و لباسی بودند تا کمترین تأثیر را در اندازهگیری بگذارد
[ .]2تمام اندازهگیریها با کالیپر آنتروپومتری انجام شد و برای
بعضی قسمتها ،از متر فلزی و متر منعطف و عمقسنجِ با
دقت در حد دهم میلیمتر استفاده شد .تمام دادههای
آنتروپومتری با استفاده از برنامههای آماری  Excelو Minitab
آنالیز شدند.
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جدول  .0ابعاد آنتروپومتری شرکتکنندگان (اعداد برحسب سانتیمتر)

نام پارامتر

0

سن

00/81

08/16

22/51

26/22

51/08

5/02

2

وزن

60/10

05/38

83/61

86/21

12/22

8/22

7

قد

160/08

168/02

102/51

106/28

181/62

5/55

4

ارتفاع رکبی

a

00/12

01/13

21/21

22/68

22/66

2/35

1

ارتفاع زانو (نشسته)

b

53/00

52/21

50/80

55/00

50/23

2/15

9

ارتفاع نشسته

c

82/80

80/15

13/12

12/21

15/00

0/11

3

ارتفاع شانه

d

58/22

61/20

60/61

65/05

68/01

0/15

8

ارتفاع تكیهگاه آرنج تا کف
صندلی

e

22/16

25/00

20/06

21/02

02/56

2/12

6

ارتفاع آرنج نشسته تا کف
زمین

f

52/15

61/23

66/51

01/62

08/80

0/51

01

طول باسن – زانو (نشسته)

g

52/80

56/11

58/05

51/01

61/80

2/12

00

طول شانه  -آرنج (نشسته)

h

02/20

05/83

06/88

00/16

01/28

1/58

02

طول باسن رکبی

i

22/12

25/23

20/10

28/86

51/01

2/52

07

طول ساعد

j

01/12

02/61

00/65

02/68

06/15

1/52

04

پهنای عرضی آرنج تا آرنج

m

22/28

28/23

53/63

52/83

55/12

0/20

01

پهنای باسن (نشسته)

n

05/28

00/06

08/68

23/31

21/88

1/15

09

پهنای شانه

l

20/63

25/08

20/02

28/86

51/32

2/26

03

پهنای ساعد

o

8/01

1/00

1/06

13/11

13/83

1/06

08

ضخامت ران

k

15/25

16/56

10/21

18/21

11/02

1/06

06

ارتفاع عمودی گودی کمر

s

15/15

18/11

11/60

21/15

20/01

2/22

21

طول گودی کمر

t

16/63

18/80

23/20

22/36

22/00

2/05

20

عمق گودی کمر

u

1/35

1/00

1/51

1/81

2/12

3/00

22

ارتفاع عمودی گودی گردن

p

11/36

21/22

20/38

22/02

20/31

2/22

27

طول گودی گردن

q

23/02

20/26

25/30

26/81

21/00

2/61

24

عمق گودی گردن

r

0/26

2/23

2/86

5/50

6/20

3/18

No

شكل  .0ابعاد آنتروپومتری شرکتکنندگان

عالمت
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صدک 5

صدک 25

صدک 53

صدک 05

صدک 15

SD

شكل  .2اجزاء طراحی صندلی ارگونومی

25

محمدامین موعودی و همكاران | تعیین مشخصههای آنتروپومتری استاتیكی کاربران

جدول  .2پارامترها و معیارهای طراحی صندلی ارگونومی []3 ،6 ،07
معیار طراحی

نام پارامتر

*

 -0ارتفاع صندلی

)Cos03(a+ sc) <aa< cos 5(a + sc

 -2عمق صندلی

3/8×i<ab< 3/15× i

 -4فاصلۀ بین دستهها

 P15مربوط به پهنای عرضی آرنج تا آرنج
 P25تا  P05مربوط به ارتفاع تكیهگاه آرنج تا کف صندلی

 -1ارتفاع دستۀ صندلی

براساس استاندارد MIT

 -9ضخامت صندلی ()PAD

وزن P15

جدول  .7پارامترهای طراحی و صدکهای انتخابی و محدودۀ تغییرات
عنوان

پارامتر آنتروپومتری

صدک

مقدار صدک

قسمت

استفادهشده در طراحی

استفادهشده

سانتیمتر

ارتفاع صندلی

aa

ارتفاع رکبی

5

00/12

2/23< × <05

عمق صندلی

ab

طول باسنرکبی

5

22/12

01/23< × < 02/22

ارتفاع دستۀ صندلی

ac

ارتفاع تكیهگاه آرنج تا کف
صندلی

53

20/50

8/21 < × <25/0

طول دستۀ صندلی

ad

طول ساعد

15

06/15

-

ارتفاع پشتی صندلی

af

ارتفاع نشسته

15

15/06

-

ضخامت دستۀ صندلی

ag

پهنای ساعد

15

13/01

-

عرض پشتی در قسمت شانه

ah

پهنای شانه

15

51/32

-

عرض پشتی در قسمت باسن

ak

پهنای باسن

15

21/88

-

ارتفاع دسته تا عرض در قسمت شانه

ai

طول شانۀ آرنج

15

01/28

-

ارتفاع کفه تا عرض در قسمت شانه

aj

ارتفاع شانه

15

68/08

-

عرض کفۀ صندلی

ak

پهنای باسن

15

21/88

-

فاصله بین دستهها

al

پهنای عرضی آرنج تا آرنج

15

55/11

55/12< X <25/21

ارتفاع عمودی بالشتک گردن

am

ارتفاع عمودی گودی گردن

5

11/36

کل پشتی

طول بالشتک گردن

an

طول گودی گردن

5

23/00

کل پشتی

عمق بالشتک گردن

ao

عمق گودی گردن

15

6/26

کل پشتی

ارتفاع عمودی بالشتک کمر

ap

ارتفاع عمودی گودی کمر

5

15/12

کل پشتی

طول بالشتک کمر

aq

طول گودی کمر

5

16/6

کل پشتی

عمق بالشتک کمر

ar

عمق گودی کمر

15

2/12

کل پشتی

نام قسمت
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شكل  .7صندلی ارگونومی ساختهشده ،از نماهای مختلف

بحث و نتیجه گیری
نشستن را انسانها هر روز بارها و بارها تجربه میکنند.
هر فرد بهطور متوسط در روز  5ساعت میایستد12/5 ،
ساعت مینشیند و  6/5ساعت میخوابد .برخی از افراد،
بهواسطۀ شغلشان ،به مدت طوالنیتر و مداومتری مجبور به
نشستن هستند که در پی آن ،به سبب تغییر وضعیت طبیعی
اندامهای مختلف ،این افراد اغلب دچار مشكالت اسكلتی ـ
عضالنی گوناگون میشوند [.]12
در حال استراحت تقریباً  05درصد وزن بدن (از طریق
برجستگیهای ورک) روی سطح نشستنگاه 8 ،درصد بر
پشتی صندلی و  10درصد از طریق کف پاها به زمین منتقل
میشود .ازاینرو برجستگیهای ورک نقش مهمی در فرآیند
نشستن دارند [.]10
در ارتباط با صندلی ،ویژگیهایی همچون عمق ،ارتفاع و
قابلیت انعطاف سطح نشستنگاه وجود دارد .عمق صندلی
نباید بیش از حد استانداردها باشد .درصورتیکه عمق ،بیشتر
یا کمتر از سطح توصیهشده باشد ،باعث فشار به ناحیۀ رکبی
و همچنین به سطح زیرین ران میشود که این فشار منجر
به اختالل در سیستم گردش خون و مشكالت برخاستن و
نشستن خواهد شد [ .]15ارتفاع صندلی نباید بیشتر از حدود
توصیهشدۀ ارگونومی باشد؛ زیرا به سطح زیرین ران فشار
وارد میشود .در نتیجۀ این فشار ،جریان خون در اندامهای
انتهایی تنه کاهش مییابد و باعث احساس خوابرفتگی،
مورمور شدن و تورم پاها میشود .با کاهش ارتفاع صندلی
هم ،شخص تمایل خواهد داشت که کمر خود را بیشتر خم
کند ،درنتیجه مشكالت بیشتری در نشستن و برخاستن برای
او پیش خواهد آمد و به فضای خالی بیشتری برای پاها نیاز

خواهد داشت [ .]16 ،10قابلیت انعطاف سطح نشستنگاه
نیز باید آنقدر باشد که انتقال نیروی عكسالعمل از سطح
نشستنگاه به برجستگیهای ورک منتقل شود .در غیر این
صورت شخص در ناحیۀ پشت احساس ناراحتی میکند .در
این مطالعه ،قابلیت انعطاف سطح نشستنگاه ،با استفاده از
استاندارد  MITکه پیشتر محاسبه شد ،به دست آمد.
صاحبان صنایع تولید صندلی در دیگر کشورها،
صندلیهای خاصی بر مبنای ویژگیهای آنتروپومتری مردم
خود طراحی و عرضه میکنند که معموالً همۀ قطعات آن دو
درجه آزادی دارند [ ]8و حمایتکنندههای ناحیۀ گردن و
کمر آن بهصورتی کامالً ویژه و با قابلیت تنظیم طراحی
میشوند .از انواع این صندلیهای ارگونومی میتوان به
 Pantonic ،Conventio ،Credo ،Signetو  Scioاشاره کرد
که برخی از پارامترهای طراحی همچون ارتفاع در صندلی
 ،Scioعرض کفه در صندلی  Conventioبه نتایج این
پژوهش نزدیكتر می باشند( به ترتیب  225میلیمتر در
مقایسه با  001/2میلیمتر و  013میلیمتر در مقایسه با
 218/8میلیمتر) .در حالیكه پارامتر ارتفاع پشتی در انواع
صندلی یاد شده در باال  ،بدلیل تفاوت نوع طراحی ،کامالً
متفاوت می باشند.
تفاوت مشخصات آنتروپومتری نژادهای مختلف انسانی
در نقاط مختلف دنیا مشهود است و میتوان نتیجه گرفت که
در هر منطقهای بهتر است طراحی و ساخت انواع صندلیها،
با توجه به اندازههای آنتروپومتری افراد همان منطقه انجام
شود.
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بین نویسندگان هیچگونه تعارضی در منافع وجود ندارد

تقدیر و تشكر
از کلیه همكارانی که در انجام این پژوهش ما را یاری
 تأمین منابع مالی این پروژه بصورت. سپاسگزاریم،نمودند
.شخصی گزارش گردیده است
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