
 تمرین: طراحی صندلی و سطح کار در اتاقهاي کنترل

هنگام طراحی یک محصول، معیارهائی که مشخص کننده تناسب مطلوب بین محصول و استفاده 

کننده می باشد عبارتند از:  

کارآمدي عملکردي (که به صورت بهره وري، عملکرد شغلی و ... بیان می شود)  -

سهولت استفاده   -

 راحتی  -

 ایمنی و بهداشت  -

 کیفیت زندگی کاري (رضایت عمومی) -

در مورد طراحی ایستگاه کار در اتاق کنترل جائی که نشستن بخش بزرگی از زمان کار را به خود 

اختصاص می دهد، نشستنگاه اهمیت زیادي دارد و تأثیر بسزائی در راحتی فرد دارد. تمام 

نشستنگاهها در طوالنی مدت ناراحت کننده هستند، اما برخی زودتر از بقیه این احساس را در فرد 

ایجاد می کنند. راحتی ممکن است تحت تأثیر نوع وظیفه یا فعالیت فرد نیز قرار گیرد. به طور کلی، 

احساس راحتی به تعامل میان ویژگیهاي نشستنگاه ، ویژگیهاي استفاده کننده و ویژگیهاي وظیفه 

یا فعالیت بستگی دارد. براي دستیابی به بهترین تناسب میان تجهیزات اتاق کنترل و استفاده 

کنندگان، این تجهیزات می بایست براساس ویژگیهاي وظیفه و ویژگیهاي فیزیکی و ذهنی استفاده 

  محور می باشد. –کنندگان طراحی شوند (مدل زیر). این اصل بازگو کننده ي طراحی انسان 
 

 

 ویژگیهاي استفاده کننده:
ابعاد بدن   -
درد و ناراحتی در بدن   -
 گردش خون  -
 وضعیت ذهنی -

 ویژگیهاي محصول:
ابعاد   -
زوایا  -
  سطوح نرم و لفاف -
 

 ویژگیهاي وظیفه:
مدت زمان   -
نیازهاي دیداري   -
 نیازهاي فیزیکی -

  دستها●     
 پاها ●     

     -    نیازهاي ذهنی 

  



روش آنتروپومتریک: 

ابعاد بدنی هر یک از کارگران با استفاده از شیوه هاي استاندارد آنتروپومتریک اندازه گیري  

می شود. کلیه اندازه هاي آنتروپومتریک در حالتی که فرد در پوسچر راست مستقیم و در عین حال 

راحت قرار دارد، سنجش می شوند. کلیه کارگران در حالی که لباس سبک به تن دارند (مشابه 

زمانی که در اتاق کنترل به انجام وظیفه مشغولند) اندازه گیري می شوند. ابعاد بدن کارگران (بجز 

 درجه داشته 90طول قد) می بایست وقتی که فرد بر روي سطحی افقی صاف نشسته، زانوها زاویه 

و پاها (بدون کفش) بر روي سطح زمین قرار گرفته اندازه گیري شوند. طول قد افراد، در حالت 

ایستاده مستقیم و راست بدون کفش اندازه گیري می شود. ابعاد زیر که براي طراحی سطح 

نشستنگاه، میز کار و دیگر پارامترهاي ایستگاه کار الزم است، می بایست اندازه گیري شوند و در 

 براي هر یک از افراد مورد مطالعه، می بایست صدکهاي 1 درج گردد. پس از تکمیل جدول 1جدول 

).  2پنجم، پنجاهم و نودو پنجم و نیز انحراف استاندارد براي هر یک از ابعاد محاسبه شود (جدول 

 

: (Popliteal height)ارتفاع رکبی  -1
 فاصله عمودي از سطح زمین تا زاویه رکبی در سطح داخلی زانو جایی که تاندون ماهیچه تعریف:

 دو سر ران وارد ساق پا می شود. 
  تعیین کننده حداکثر ارتفاع قابل قبول سطح نشستنگاه کاربرد:

 براي کفش  تصحیحات:

 

 :(Buttock-popliteal length)طول باسن- رکبی  -2
 فاصله افقی از پشت باسن تا زاویه رکبی، در پشت زانو، جایی که پشت ساق به قسمت تعریف:

تحتانی ران متصل می شود.  
  حد دسترسی، حداکثر عمق قابل قبول براي سطح نشستنگاه را تعیین می کند. کاربرد:

 

 :(Hip breadth)پهناي باسن  -3
  حداکثر فاصله افقی در عرض باسن ها در وضعیت نشسته تعریف:
 فضاي مورد نیاز در سطح نشستنگاه. پهناي سطح نشستنگاه نبایستی خیلی کمتر از این کاربرد:

بعد باشد.  
 میلی متر براي 50 میلی متر براي لباس متوسط، 25 میلی متر براي لباس سبک، 10 تصحیحات:

لباس سنگین.  

  



 :(Elbow height-sitting)ارتفاع آرنج در حالت نشسته  -4
  فاصله عمودي از سطح نشستنگاه تا سطح داخلی آرنج. تعریف:
 تعیین ارتفاع تکیه گاه آرنج، اطالعات مرجع حائز اهمیت براي ارتفاع سطح میزهاي تحریر، کاربرد:

 صفحه کلید کامپیوتر و ... با توجه به سطح نشستنگاه 

 

: (Knee height)ارتفاع زانو  -5
 فاصله عمودي از سطح زمین تا سطح فوقانی زانو (معموال به عنوان مبناي اندازه گیري به تعریف:

 جاي کاسه زانو از ماهیچه چهار سر استفاده می شود). 
 فضاي مورد نیاز در زیر سطح میز و ...  کاربرد:

 براي کفش  تصحیحات:
 

: (Thigh clearance) ضخامت ران  -6
 فاصله عمودي از سطح نشستنگاه تا سطح فوقانی بافت نرم ران در ضخیم ترین نقطه آن ( تعریف:

 معموالً جایی که به شکم متصل می شود ) 
 فضاي مورد نیاز بین سطح نشستنگاه و سطح زیرین میز یا سایر موانع  کاربرد:

 میلی متر براي لباس سنگین  35 تصحیحات:

 

 :(Buttock-knee length)طول باسن- زانو  -7
  فاصله افقی از پشت باسن تا جلوي کاسه زانوتعریف:
  فضاي بین پشتی نشستنگاه و هر گونه مانعی در جلو زانو کاربرد:

 میلی متر براي لباس سنگین  20 تصحیحات:

 

 :(Abdominal depth)عمق شکم  -8
  حداکثر فاصله افقی از صفحه مرجع عمودي تا جلو شکم در وضعیت نشسته استاندارد. تعریف:
 فضاي مورد نیاز بین پشتی صندلی و موانع در جلو آن.  کاربرد:

 میلی متر براي لباسهاي خارج از منزل.  40 تا تصحیحات:

 

 

 

 

  



 :(Stature)طول قد  -9
  فاصله عمودي که از سطح زمین تا نوك سر (یا تاج سر).تعریف:
به عنوان یک بعد مرجع براي مقایسه جمعیتها با یکدیگر و همچنین تخمین داده ها به کار کاربرد: 

می رود.  طول قد، تعیین کننده فضاي عمودي مورد نیاز در ایستگاه هاي کار ایستاده و حداقل 
ارتفاع قابل قبول موانع باالي سر نظیر سر در، تیرهاي سقف، آویز چراغها و ... است.  

 میلی متر براي کاله ایمنی و چند میلی متر براي کفش  35 میلی متر براي کاله، 25تصحیحات: 

 

 :(Elbow height-standing)- ارتفاع آرنج در حالت ایستاده 10
تعریف: فاصله عمودي از سطح زمین تا زائده اعالیی مربوط به زندزیرین. (زائده اعالیی زندزبرین یک 

نشان اختصاصی استخوانی است که بوسیله انتهاي فوقانی استخوانی زندزبرین تشکیل شده و از 
سطح خارجی آرنج قابل مشاهده است) 

 مرجع اطالعاتی پر اهمیتی براي تعیین ارتفاع سطح میز کار و ... است. کاربرد:
 براي کفش  تصحیحات:

 

: (Eye height-sitting)- ارتفاع چشم در حالت نشسته 11
 فاصله عمودي از سطح نشستنگاه تا گوشه داخلی چشم.  تعریف:

 میلی متر براي خمیده 40 میلی متر براي لباس سنگین، کاهش به میزان بیش از 10 تصحیحات:
نشستن، قابلیت تراکم پذیري سطح نشستنگاه.  

 

): Shoulder-knee length- طول شانه- آرنج (12
 فاصله بین زائده اخرمی استخوان کتف  سطح داخلی آرنج در وضعیت نشسته استاندارد. تعریف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ضخامت ران

 ارتفاع رکبی

 طول قد ارتفاع زانو

 عمق شکم

 طول باسن- زانو

 طول باسن- رکبی
 

 پهناي باسن

 ارتفاع آرنج، نشسته

 ارتفاع آرنج، ایستاده

 

 ارتفاع چشم، نشسته

 طول شانه-آرنج

  



با توجه به اندازه گیریهاي به عمل آمده از افراد جامعه هدف، می بایست متغیرهاي زیر که مربوط به 
 درج 3ویژگیهاي نشستنگاه و سطح میز کار در اتاق کنترل می باشند، تعیین شوند و در جدول 

گردد. الزم به ذکر است که به کلیه ابعاد عمودي که از جدول آنتروپومتریک استخراج می شوند می 
بایست ارتفاع کفش اضافه شود.  

 
 عبارت است از فاصله عمودي از سطح زمین تا باالترین :(Seat height)ارتفاع نشستنگاه 

نقطه در روي سطح نشستنگاه.  
محاسبه:  

  5th %ile PH + shoe heel  :حد پایین 
  95th %ile PH + shoe heel  :حد باال
 

 عبارت است از فاصله افقی از لبه پشتی نشستنگاه (جائی که :(Seat depth)عمق نشستنگاه 
برجستگی هاي باسن آغاز شده) تا لبه جلوئی نشستنگاه. 

محاسبه: 
5th %ile Buttock-popliteal length  

 
 عبارت است از فاصله افقی از لبه سمت راست نشستنگاه :(Seat breadth)پهناي نشستنگاه 

تا لبه سمت چپ آن.  
محاسبه: 

95th %ile Hip breadth 
(گاهی نیز از پهناي آرنج- آرنج استفاده می شود) 

 
 عبارت است از فاصله عمودي از سطح نشستنگاه :(Armrest height)ارتفاع تکیه گاه ساعد 

تا باالترین نقطه در سطح رویی تکیه گاه ساعد. 
محاسبه: 

 50th %ile Elbow height-sitting 
 

 عبارت است از فضاي مورد نیاز براي رانها و زانوها در :(Lateral leg room)فضاي جانبی پا 
 میلی متر مطلوب است) 600طرفین بدن. (در نظر گرفتن فضایی به اندازه 

 
 عبارت است از فضاي مورد نیاز رانها و زانو در :(Vertical leg room)فضاي عمودي پا 

راستاي عمود در زیر سطح میز کار. 
محاسبه: 

A) 95th %ile Knee height + shoe heel 
B) 95th %ile PH + 95th %ile Thigh clearance + shoe heel 

  



 عبارت است از فضاي مورد نیاز پاها در جلو زانو در :(Forward leg room)فضاي جلو پا 
راستاي افقی. 

محاسبه: 
الف) پاها عمود: 

95th %ile Buttock-knee length  5th %ile Abdominal depth + 150mm   
ب) پاها از حالت عمود خارج شده: 

D = B + √P2  H2  + F  
 

 عبارت است از فاصله عمودي از سطح زمین تا نقطه :(Table height)ارتفاع سطح میز کار 
اي بر روي سطح میز کار.  

محاسبه: 
   5th %ile EH + shoe heel + 5th %ile PH  :حد پایین 
  95th %ile EH + shoe heel + 95th %ile PH  :حد باال
  

 عبارت است از فاصله :(Thigh clearance)فضاي خالی براي رانها در زیر سطح میز کار 
عمودي از سطح زمین تا زیر سطح میز کار. 

 فضاي خالی موجود زیر سطح میز کار: 
 (5th %ile PH  + shoe heel) –  ضخامت میز)–(حد پایین ارتفاع میز  :فرد کوچک
 (95th %ile PH  + shoe heel) –  ضخامت میز)–(حد باالیی ارتفاع میز  :فرد بزرگ
 

 عبارت است از تکیه گاهی براي نگهداري و حمایت از وزن تنه هنگام  :(Backrest)پشتی 
نشستن. نوع پشتی (کوتاه، متوسط یا بلند) می بایست مشخص گردد.  

پشتی متوسط یا بلند توصیه می شود. 
 

: (Mismatch criteria)برخی معیارهاي عدم تطابق 
عدم تطابق ارتفاع رکبی و ارتفاع نشستنگاه:   -

  ارتفاع نشستنگاه <% 99 یا >% 80ارتفاع رکبی 
عدم تطابق طول باسن- رکبی و عمق صندلی:  -

  عمق صندلی >% 80 یا <% 99طول باسن- رکبی 
عدم تطابق ارتفاع زانو و فضاي خالی زیر سطح میز کار:  -

 سانتی متر بلندتر از ارتفاع زانو 2ارتفاع زیر سطح میز کار کوتاهتر از ارتفاع زانو یا کمتر از 
عدم تطابق تکیه گاه ساعد یا ارتفاع سطح میز کار:  -

 حداکثر ارتفاع سطح میز کار یا تکیه گاه ساعد= 8517/0 + (ارتفاع آرنج در حالت نشسته) 1483/0(طول شانه- آرنج) 
 

  



ضمایم 
 

 

: ابعاد آنتروپومتریک مورد نیاز جهت طراحی ایستگاه کار در اتاق کنترل 1جدول 
 (cm)اندازه نام بعد ردیف 

  ارتفاع رکبی 1
 طول باسن- رکبی   2
 پهناي باسن  3
 ارتفاع آرنج در حالت نشسته  4
 ارتفاع زانو  5
 ضخامت ران  6
  زانو –طول باسن  7
 عمق شکم  8
 طول قد  9
 ارتفاع آرنج در حالت ایستاده  10
 ارتفاع چشم در حالت نشسته  11
 طول شانه- آرنج  12

 
نام اندازه گیري کننده:   تاریخ: 

      ساعت:     
         امضاء:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



: بانک اطالعاتی مورد نیاز جهت طراحی ایستگاه کار در اتاق کنترل 2جدول 
 

ردیف 
 

ابعاد 
کل مردان زنان 

5th 
 %ile 

50th 
%ile 

95th 
%ile 

SD 5th 
 ile 

50th 
%ile 

95th 
%ile 

SD 5th 
%ile 

50th 
%ile 

95th 
%ile 

SD 

             ارتفاع رکبی 1

            طول باسن- رکبی   2

            پهناي باسن  3

            ارتفاع آرنج در حالت نشسته  4

            ارتفاع زانو  5

            ضخامت ران  6

            طول باسن- زانو  7

            عمق شکم  8

            طول قد  9

            ارتفاع آرنج در حالت ایستاده  10

            ارتفاع چشم در حالت نشسته  11

            طول شانه- آرنج  12

 

  



: متغیرهاي طراحی ایستگاه کار 3جدول 

 اندازه (سانتی متر) متغیر ردیف

  ارتفاع نشستنگاه 1

  عمق نشستنگاه 2

  پهناي نشستنگاه 3

  ارتفاع تکیه گاه ساعد 4

  فضاي جانبی پا 5

  فضاي عمودي پا 6

  فضاي جلو پا 7

  ارتفاع سطح میز کار 8

  فضاي خالی زیر سطح میز کار 9

  پشتی 10

 
 

پس از تعیین پارامترهاي ایستگاه کار: 
گستره قابلیت تنظیم ارتفاع نشستنگاه را تعیین کنید.  

با توجه به ارتفاع نشستنگاه و ارتفاع میز، آیا فضاي خالی مورد نیاز در زیر میز براي کلیه افراد وجود 
دارد؟ بررسی کنید.  

 را مطالعه کنید. (Mismatch criteria) موارد عدم تطابق 
شمائی از ایستگاه کار طراحی شده را رسم کنید و ابعاد را بر روي آن مشخص سازید. 

پس از طراحی و ساخت ایستگاه کار بر اساس روش آنتروپومتریک، می بایست راحتی صندلی، 
پوسچر کار، تناسب ایستگاه کار با فرد و سر انجام شدت درد و ناراحتی چند ساعت پس از استفاده 

از ایستگاه کار در اندامهاي مختلف بدن مورد ارزیابی قرار گیرد. 
) redesignسپس، با توجه به نتایج ارزیابی، در صورت نیاز پارامترهاي ایستگاه کار طراحی مجدد (

می شود.  
 
 
 
 
 

  



ارزیابی راحتی صندلی:  

 شیوه هاي مختلفی براي ارزیابی ناراحتی کل بدن وجود دارد. یکی از این شیوه ها، روش 
) است که در آن با استفاده از مقیاس نرخ گذاري چندگانه ي کالمی 1969شاکل و همکاران (

تصویري که ”مقیاس راحتی عمومی“ خوانده می شود، ناراحتی ناشی از صندلی هاي مختلف 
 میلی متر است 10 موردي عمومی که فاصله ي بین درجات آن 11اندازه گیري می شود. این مقیاس 

در شکل زیر نشان داده شده است. از افراد خواسته می شود تا ناراحتی خود را بر روي مقیاس 
 میلی متر گرد شده (بدین ترتیب، یک مقیاس 5مشخص سازند. آنگاه، پاسخ هاي آنها به نزدیکترین 

 ناراحتی رتبه بندي ه صندلی ها از دیدگا،صفر تا بیست بدست می آید). با استفاده از آمار ناپارامتري
می گردند و نتایج بدست آمده با نظر کارشناسان مقایسه می شود. 

 
احساس آسودگی کامل      

     احساس راحتی کامل 

     احساس راحتی 

     احساس نه چندان راحت 

     احساس ناراحتی 

     احساس خستگی 

     احساس گرفتگی 

     احساس خشکی 

     احساس بی حسی (سوزن، سوزن شدن) 

      احساس درد و حساس شدن نسبت به لمس

      احساس درد غیرقابل تحمل

                            مقیاس راحتی مورد استفاده در مطالعه ي شاکل و همکاران.

 
 
 
 
 
 
 

  



ارزیابی پوسچر کار:  
 

 
 
 
 
 
 
 

  



ارزیابی تناسب ایستگاه کار با فرد:  

دریافت و قضاوت فرد در مورد ایستگاه کار خود 

میز کار: 

    بسیار بلند          بلند               مناسب          کوتاه      بسیار کوتاه 
)                                      1)                (2)              (3)                (4)             (5 (

                                                                                                                             

صندلی: 

    بسیار بلند          بلند               مناسب          کوتاه      بسیار کوتاه 
)                                      1)                (2)              (3)                (4)             (5 (

    

ارزیابی شدت و موضع ناراحتی بدن هنگام کار در ایستگاه کار: 

                                                      

  


