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 چکیده

های ترین اجزای کالس درس و محیطباشد و یکی از مهمدانشگاه محیط کار تعداد زیادی از دانشجویان می :زمینه و هدف

هایی با طراحی مناسب، منجر به کاهش خستگی و ناراحتی در وضعیت نشسته استفاده از صندلی. دباشمی آموزشی، صندلی

ا بر هطراحی صحیح صندلیچنین همدهد. تمرکز و یادگیری را نیز افزایش می ،شده و با ایجاد ایستگاه کاری فاقد استرس

-انشوری و ارتقاء کیفیت آموزش، سبب تشویق دضمن افزایش بهره ،ومتریی ارگونومی و متناسب با خصوصیات آنتروپپایه

شود. لذا این مطالعه به دنبال ارزیابی عضالنی می-تبع آن کاهش اختالالت اسکلتیپژوهان به عادت درست نشستن و به 

ونومیک منطبق با ابعاد های دانشجویی موجود از دیدگاه ارگونومی و طراحی و ساخت صندلی آموزشی ارگتعدادی از صندلی

 باشد.آنتروپومتریک دانشجویان می

نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم  702ابعاد آنتروپومتری  ،کاربردی-ی تجربیدر این مطالعه: مواد و روش كار

بُعد آنتروپومتریکی  91گیری قرار گرفت. مورد اندازه انتخاب شده بودند، تصادفی -بندیصورت طبقهبهکه پزشکی قزوین 

نوع صندلی خریداری شده از بازار مورد  7نوع صندلی موجود در دانشگاه و  5گیری شد و سپس با ابعاد دانشجویان اندازه

طراحی شده و سپس  CATIAافزار دست آمده و در نرممقایسه قرار گرفت. در نهایت ابعاد استاندارد صندلی ارگونومیک به

ت پرینت سه بُعدی ساخته شد. جهت ارائه آمار توصیفی و برآورد صدک هر یک از ابعاد آنتروپومتری صورنمونه اصلی آن به

 استفاده شد. EXCELافزار چنین جهت رسم نمودارها از نرمو هم 70نسخه  SPSSافزار طراحی صندلی، از نرم منظوربه

 (%55)عدم تطابق بیش از  های بلندتر از حد استانداردهای این پژوهش نشان داد که دانشجویان روی صندلییافته :هایافته

گزارش شد. پهنای نشیمنگاه  درصد 25تر از باال، 76و  94غیر از صندلی ها بهنشینند. تناسب عمق نشیمنگاه تمامی صندلیمی

( %63/90ترین تناسب )مک 74تر از حد استاندارد بود. صندلی درصد موارد کم 20ترین تناسب و در بیش از دارای کم 33صندلی 

ارتفاع نشیمنگاه در صندلی طراحی  ( را از جهت ارتفاع پشتی داشت.%2/77ترین تناسب )کم 5 را از نظر ارتفاع میز و صندلی

متر در سانتی 44متر برای ارتفاع زیرپایی، سانتی 5متر برای پاشنه و سانتی 3دست آمد که با در نظر گرفتن متر بهسانتی 33شده 

گردید. ارتفاع قابل تنظیم  لحاظمتر سانتی 5/45متر و سانتی 15/49عمق نشیمنگاه و پهنای نشیمنگاه به ترتیب  نظر گرفته شد.

متر برآورد گردید که سانتی 75نیز  از پشتی متر در نظر گرفته شد. فاصله میز جانبیسانتی 59متر و طول میز سانتی 91-71میز 

                                                           
 صندلی چوبی زرد .9
 صندلی چرم قرمز  .7

 . صندلی چوبی قهوه ای3

 صندلی پالستیکی آبی. 4



به جلو و عقب را دارد تا افراد به راحتی بتوانند فاصله میز را در فاصله دلخواه از بدن خود تنظیم نمایند. این میز قابلیت جابجایی 

ها هطور کامل روی دستمنظور اطمینان از اینکه میز بهدلیل الزامات طراحی و بهمتر محاسبه گردید و بهسانتی 13/53پهنای میز 

درجه در نظر  15-905متر و زاویه قابل تنظیم پشتی سانتی 54نظر گرفته شد. ارتفاع پشتی متر در سانتی 65قرار گیرد، این بُعد 

 گرفته شد.

طور کامل با ابعاد آنتروپومتریک دانشجویان تناسب نداشتند. باالترین عدم های مورد ارزیابی بهیک از صندلیهیچ :گیرینتیجه

ا هاع نشیمنگاه و ارتفاع میز جانبی مشاهده گردید. این عدم تناسبهای مورد ارزیابی در دو بُعد ارتفتناسب در صندلی

رورت باشد. لذا ضائل ارگونومی و آنتروپومتری میهای آموزشی به مسهای تولیدکننده صندلیی عدم توجه شرکتدهندهنشان

پراکندگی ابعاد آنتروپومتریکی گرفتن اصول ارگونومی و های آنتروپومتری، در نظر گران با استفاده از دادهدارد که صنعت

چنین استفاده از نظرات کارشناسی متخصصین های سنی مختلف اقدام به طراحی و ساخت صندلی نمایند. همها و گروهقومیت

 های بدنی نامناسبتواند در کاهش وضعیتای و ارگونومی در هنگام طراحی و ساخت صندلی نیز میی بهداشت حرفهرشته

ها مؤثر باشد. در این مطالعه جهت تناسب بین ابعاد عضالنی در آن-های اسکلتیهش بروز ناراحتیدانشجویان و کا

ی های مختلف قابل تنظیم طراحآنتروپومتریک دانشجویان و مبلمان آموزشی، یک صندلی دانشجویی ارگونومیک با بخش

  گردید.

 ومتری، آنتروپطراحی، ساخت، صندلی آموزشی، ارگونومیک :هاكلید واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Design and Development of an Ergonomic Educational Chair based on Anthropometric 

Dimensions of Students  

Abstract  

Background and Objectives: University is the workplace of many students in the world and Chairs 

have become an important physical element of the classroom and learning environment. The use of 

appropriately designed chairs may reduce fatigue and discomfort in sitting posture and also increases 

focus and learning by creating a stress-free work station.  Also, proper design of chairs based on 

ergonomics and fit with anthropometric characteristic, while increasing efficiency and promoting the 

quality of education, leads to correct students' postures and reduces musculoskeletal disorders. 

Therefore, this study seeks to assess a number of existing student chairs from the viewpoint of 

ergonomics and design and develop an ergonomic chair based on anthropometric data from students. 

Materials and Methods: In this experimental-applied study, anthropometric dimensions of 702 male 

and female students of Qazvin university of medical sciences were obtained by categorized-random 

sampling. Nineteen anthropometric dimensions of students were measured and then compared with the 

size of 5 types of chairs in university and 7 types of chairs purchased from the market. Finally, the 

standard dimensions of the ergonomic chair were obtained and designed in the CATIA software, and 

then the final model of chair was developed by three-dimensional print. To provide descriptive statistics 

and estimate the percentile of each anthropometric dimension for designing the chair, SPSS software 

version 70 was used and also EXCEL software was used to drawing graphs. 

Results: The results showed that students are sitting on chairs higher than standard. The matching of 

seat depth in all of the chairs except 4 and 6 was reported high approximately. The number 3 chair's 

width had the least fit and was lower than standard in more than 207 of cases. Chair number 7 had the 

least proportion (30.63%) of table height and chair number 5 had the least proportion (77.2%) of 

backrest height. The height of the seat in the designed chair was 33 cm, which was considered to be 44 

cm (3 cm for heel and 8 cm for an undersurface height). The seat depth and seat width were calculated 

to be 43.18 centimeters and 45.5 centimeters, respectively. The adjustable height of the desk was 71-

31 cm and the length of the table was 53 cm. The side desk distance is also estimated to be 78 

centimeters, which this desk has the ability to move  front and back so that allow people to easily adjust 

the distance of the desk in the desired distance from the body. The width of the desk was 53.13 

centimeters and, due to the design requirements and to ensure that the desk is fully placed on the 

categories, this dimension was considered to be 65 centimeters. The back height was 54 centimeters and 

the adjustable backrest angle was 15-305 degrees.  

Discussion and Conclusion: None of the evaluated chairs were fully fitted with anthropometric 

dimensions of the students. The highest disproportion was observed in two dimensions of seat height 

and side desk height. This disproportion reflects the lack of attention of the training chair manufacturers 

to ergonomic and anthropometric issues. Therefore, it is imperative that industrialists, using 

anthropometric data, consider the ergonomic principles and the anthropometric dimensions of ethnic 

groups and age groups to design and construct chairs. Also, the use of opinions of experts of 

occupational health professionals and ergonomics when designing and constructing a chair can also be 

effective in reducing the awkward body postures of the students and reducing the incidence of 

musculoskeletal disorders in them. In this study, an ergonomic chair with adjustable parts was designed 

to achieve a well match between anthropometric characteristics of students and furniture.  

 

Keywords: Design, Development, Educational chair, Ergonomic, Anthropometry 



 

 


