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طراحی صندلی صنعتی با رویکرد ارگونومی

زهرا شریفی ،1رضا اسکوئیزاده *2سید فرهاد طباطبائی قمشه

تاریخ دریافت1333/11/22 :

تاریخ پذیرش1331/2/1:

چکیده
مقدمه :میزان رضایت و بهره وری کارکنان در صنعت ،متاثر از عوامل متنوع به ویژه چگونگی طراحی و تناسب ایستگاه کاری با خصوصیات و ابعاد جسمانی آنها
می باشد .در این رابطه ،صندلی صنعتی بواسطه تأثیر مستقیم بر تناسب بیومکانیکی و آنتروپومتریکی ،نقش مهمی را در بهینه سازی تعامل فرد با محیی کیاری
ایفا مینماید .این مطالعه نیز ،با هدف ارتقا جایگاه دانش و فناوری ارگونومی در فرایند طراحی این محصول ،مورد اجرا قرار گرفت.
مواد و روشها :پژوهش در قالب طراحی و بصورت ترکیبی تعریف شد ،که در بخش کمی آن  12بعید آنتروپومتریی میرتب بیا صیندلی صینعتی بیر روی 31
شرکتکننده مورد سنجش قرار گرفته؛ و در بخش کیفی با رویکرد ارگونومی شناختی ،ابعاد ذهنی مرتب با طراحی این محصول مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها :در مجموع ،تنوع وظائف و ایستگاه های کاری منجر به بوجود آمدن شرای و ملزومات جسمانی مختلفی شده که کار را برای متخصصین جهت طراحیی
ی صندلی صنعتی با کاربرد گسترده در شرای مختلف تا حدودی دشوار مینماید .با این وجود ،نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از موفقیت آمیز بیودن جلیب
مشارکت کارکنان در طراحی محی کار و رفع مشکالت موجود میباشد.
نتيجهگيری :داده های خام آنتروپومتری دارای توزیع نرمال بوده و بصورت توصیفی جهت تعیین ابعاد صندلی پردازش شدند .از دیدگاه شناختی نیز ،تعامل بین
پارامترهای شکل و نرمی تکیه گاه ،و شیب مناسب نشیمنگاه ،از جمله عوامل تعیین کننده میزان احساس راحتی در هنگام استفاده از صیندلی صینعتی تشیخی
داده شدند.
کلمات کليدی :ارگونومی ،صندلی صنعتی ،طراحی ،آنتروپومتری
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(* .2نویسنده مسئول) کارشناس ارشد ارگونومی ،عضو کادر آموزشی ،گروه آموزشی ارگونومی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،ایران .پست الکترونیکی:
کارشناس ارشد ارگونومی ،گروه آموزشی ارگونومی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،ایران.
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 .3دانشیار ،گروه آموزشی ارگونومی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،ایران.
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زهرا شریفی و همکاران
مبلمان را برای محی کار خود انتخاب نمود؛ چرا که عوارض بسییاری

انسانها در زندگی روزمره خیود بیا وسیایل ،تجهییزات و محیی هیای

رفتگی عضالت میتوانند در پی استفاده از صندلی نامناسب بیه وجیود

گوناگونی مواجه میشوند .عدم تطابق و تناسب میان محی خارجی و

آیند (.)3

توانمندیها و ویژگیهای روحی و جسمی افراد موجب بیروز عوارضیی

بهطور کلی ،مبلمان در گروهبندیهای متنوعی تحت عنیاوین مبلمیان

میگردد که خسارات فراوانی را به جنبههای گونیاگون زنیدگی آنهیا

خانگی ،صنعتی ،شهری ،بیمارستانی و غییره قابیل بررسیی مییباشید.

وارد خواهد آورد ( .)1بنابراین محی زندگی انسان بایسیتی متناسیب

بسیاری از محققان مطالعاتی را در زمینه طراحی صندلی انجام دادهاند

با وضعیت فیزیکی ،روانی و قابلیتهای جسمانی او به گونهای طراحیی

و نظریههایی در مورد ابعاد و اندازهها ،و سایر پارامترهای مرتب بیا آن

شود که هیچگونه فشار و آسیبی را به وی وارد نییاورد .مشیکل اصیلی

بیان کردهاند ( .)11-1با اینحال اطالعات گستردهای در میورد اثیرات

جهت دستیابی به طراحی مناسب ،آن است که انسانها در جنبههیای

متقابل پارامترهای مختلف مربیو بیه طراحیی صیندلی ،بیه وییژه در

گوناگون زیستی یعنی از نظر جسمی و ابعیاد بیدن و از نظیر روانیی و

محی هیای صینعتی وجیود نیدارد ( .)11ایین مطالعیه نییز بیا هیدف

هوشمندی با یکدیگر متفاوت هستند.

بکارگیری دانش و فناوری ارگونومی در مراحل مختلف فرایند طراحی

اما آنچه که در این مقوله و بحث اهمیت ویژهای دارد ،تفاوت آنها در

صندلی صنعتی ،مورد اجرا قرار گرفت.

ابعاد و اندازههای بیدنی ،عالئیق و اولوییتهیا ،و نییز محیدودیتهیای
جسمی و ذهنی است ،که بایستی در طراحی محی زنیدگی ،وسیایل،

مواد و روشها

تجهیزات و محی های کار مورد توجه قرار گیرد .از آن جیایی کیه در

این مطالعه با رویکرد طراحیی محصیول تعرییف شیده ،و در قالیب دو

بیشتر این موارد ،این انسان است که از این وسایل و ابزارهیا اسیتفاده

بخش کمی و کیفی در ارتبا با پرسنل خ تولید ی

واحد صینعتی

میکند ،بنابر این طراحان و مهندسین بایید بیرای اطمینیان ییافتن از

که کار خود را به صورت نشسته بر روی صندلی انجام میدادند میورد

راحتی ،ایمنی ،کارایی و سالمت استفاده از این کاالها حتما تواناییهیا

اجرا قرار گرفت .در بخش کمی ابعاد آنتروپومتری

مرتب با صیندلی

و محدودیتهای فیزیکی و بدنی انسان را در طراحی و ساخت وسیایل

صینعتی میورد سیینجش قیرار گرفتیه ،و در بخییش کیفیی بیا رویکییرد

در نظر بگیرند.

ارگونومی شناختی ابعاد ذهنی مرتب با طراحیی ایین محصیول میورد

در این راستا ،ارگونومی بهعنیوان رهییافتی کارآمید ،بیه ییاری انسیان
میشتابد .در حقیقت ارگونومی ابزاری است که بیه کمی

آن ،انسیان

ارزیابی قرار گرفت .الزم بیه ذکیر اسیت کیه اطالعیات دموگرافیی

و

دیدگاه عمومی افراد نسبت به صندلیهای صنعتی موجیود در محیی

قاد ر است محی زندگی ،کار و نیز وسایل و تجهیزات مورد استفاده را

کارشان نیز ،در قالب ی

مطابق با توانمندیها و ویژگیهای خود طراحی نماید ( .)2عدم توجیه

گرفت.

به اصول ارگونومی و رعایت نکردن آنها در محیی کیار ،هزینیههیای

در فاز کمی مطالعیه  12بعید آنتروپومتریی

بسیار زیادی را هم برای کارفرما و هم برای کارکنان به دنبال داشیته،

طراحی صندلی میباشند مطابق با استاندارد در واحد صینعتی میذکور

موجب افزایش پیامدهای جسمی و ذهنیی میرتب بیا شیدل شیده ،و

اندازهگیری شد ( .)12ابزار سنجش مورد استفاده شامل متر پارچیهای

نهایتاً زمینه را برای کاهش کارآیی و راحتی کارکنان فراهم میسازد.

با دقت اندازهگیری  1میلیمتر ،و کولیس آنتروپومتری بیا دهنیه  1تیا

با توجه به اینکه صندلی یکی از اساسیتیرین اجیزا میورد اسیتفاده در

 01سانتی متر و دقت اندازهگییری  1/5میلییمترمیورد اسیتفاده قیرار

آن ضروری

گرفت .با توجه به جنسیت جامعه میورد پیژوهش ،کیه همگیی میذکر

است تا بدین ترتیب بتیوان بهتیرین و کیم عارضیه تیرین صیندلی ییا

فیرد میذکر ،آمیوزشهیای

ایستگاههای کاری میباشد ،بررسی ویژگیهای ارگونومی
مجله ارگونومی ،دوره  ،3شماره ،1بهار1331

پرسشنامه در ابتدای پروژه مورد بررسی قرار

بودند و به دلیل مالحظات اخالقی ،به یی

از افیراد کیه میرتب بیا
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مقدمه

مانند دردهای ستون مهرهها ،گردن ،شیانههیا ،بازوهیا و حتیی خیواب

طراحی صندلی صنعتی با رویکرد ارگونومی
کییافی در رابطییه بییا روشهییای انییدازهگیییری داده شیید .امییا قبییل از

همچنین دلیل قضاوت خود را نیز ذکر کنند .شرکتکنندگان متقاعید

انییدازهگیییری ،پایییایی و دقییت انییدازهگیییری فییرد از طریییق محاسییبه

شده بودند که ممکن است نظرات آنها با سایر افیراد متفیاوت باشید.

اندازهگیری بر روی این نمونه ،در  2روز متوالی و هیرروز  2مرتبیه در

مقیاس امتیاز (یا رتبه بندی) ارائه داده شد .ستونهیای ایین میاتریس

رابطه با تمامی ابعاد موردنظر ،انجام پذیرفت.

نشاندهنده عناصر (تصاویر صندلیهیا) و سیطرهای آن نشیاندهنیده

در ادامه ،سنجش اصلی ابعاد آنتروپومتری آغاز گردید .نمونه مورد نیاز

ساختارها (ویژگیهایی از صندلیها همچون راحتی ،زیبایی و ضخامت

در این مرحله ،با استفاده از فرمولهای آماری ،تعداد  93نفر محاسیبه

مناسب) بودند .افراد براساس مقیاس رتبهبندی موردنظر بیه هریی

از

گردید ،که با احتسیاب  %5احتمیال رییزش ،تعیداد  41نفیر بصیورت

عناصییر براسییاس سییاختارهای ارائییه شییده در مییاتریس ،امتیییازی از 1

تصادفی انتخاب شدند .اما به دلیل تمایل برخی از پرسنل برای شرکت

(بیشترین امتیاز) تا ( 9کمترین امتیاز) دادنید ( .)15سیسس میاتریس

در پژوهش ،تعداد  0نفر دیگر نیز به صورت داوطلبانه در ایین مرحلیه

مربوطه به قضاوتهای شناختی هیر فیرد پیردازش ،و میورد تجزییه و

 31نفر از افیراد

تحلیل آماری قرار گرفت .در نهایت ،پس از گردآوری دادههای کمی و

بهصورت استاندارد اندازهگیری شد .در این مرحله ،ضیمن اطمینیان از

کیفی ،نمونه اولیه صندلی صنعتی مورد نظر بصورت دیجیتال ،طراحی

توزیع نرمال ،دادههیا بصیورت توصییفی میورد پیردازش آمیاری قیرار

و مدلسازی شد.

شرکت کردند ،و نهایتاً در مجموع ابعاد آنتروپومتری

گرفتند.

از افراد شیرکتکننیده ،ماتریسیی براسیاس یی

در فاز کیفی ،به دلیل لزوم بهکارگیری تصاویر ،تعدادی تصویر مربیو

یافتهها

به صیندلیهیای صینعتی طراحیی و سیاخته شیده انتخیاب؛ و جهیت

شرکتکنندگان در مطالعه از دیدگاه سنی میانگین ( 35/93بین 51تا

اطمینان از تناسب آنها با اهیداف مطالعیه ،توسی پنلیی متشیکل از

 )25سال را دارا بودند .به لحاظ سوابق کاری %51/0 ،از آنها ،کمتر از

کارشناسان ارگونومی ،از دیدگاه زیبایی شیناختی و کاربردپیذیری بیر

 11سال و  %13/1هم بین  11تا  21سال سابقه کار در این کارخانه

مبنای قضاوت مشاهده ای مورد بررسی قرار گرفتند .در این مرحله ،به

را داشتند.

لحاظ ماهیت روششناسی ،همچنین توصییه متیون معتبیر ()11-13

از نظر وضعیت استخدام %33/4 ،ازافراد به صورت قراردادی ،و مابقی

تعداد  11نفر با پیشبینی اشباع دادهها بصورت مبتنیی بیر هیدف در

در قالب رسمی و یا پیمانی مشدول به کار بودند .در پاسخ به سواالت

مطالعه شرکت داده شدند .بدین ترتیب که با پایان فاز کیفی مطالعیه،

مربو به قابلیت پذیرش صندلی %91/1 ،از افراد اعالم کردند که در

نکته جدید قابل تأملی پیرامون پارامترهای با اهمییت جهیت طراحیی

استفاده از صندلیهای فعلی دچار مشکل هستند و  %41/2از افراد هم

مناسب صندلی صنعتی ،مورد غفلت واقع نشده باشد .با شیرکت افیراد

معتقد بودند که صندلیهای فعلی موجود ،متناسب با ابعاد بدنی آنها

شرکتکننده دیگر و نهایتاً بیا بیهکیارگیری تصیاویر متنخیب تکنیی

نیست؛ و در پاسخ به این سوال که آیا استفاده از صندلیهای
میتواند مشکالت اسکلتی عضالنی را کاهش دهد%14/5 ،

فهرست شبکه ( )Repertory Grid Techniqueبیه شیرز زییر ،بیا هیدف

ارگونومی

ارزیابی الگوی شناختی افراد پیرامون متدیرهای متنوع قابل بررسی در

از افراد تا حدودی و  %41/5از افراد کامالً موافق بودند %34/3 .از افراد

فرایند طراحی صندلی صنعتی موردنظر ،به شرز زیر اجرا گردید.

کیفیت صندلیهای مورد استفاده فعلی را متوس

تصییاویر صییندلیهییای منتخییب در گییروههییای سییهتییایی در اختیییار

شرکتکنندگان ،کیفیت را پایین بیان کردند .نتایج مربو

شرکتکنندگان قرار داده شد و از آنها خواسته شد تا از بیین سیه
صندلی ،ی

صندلی را که بیا بقییه متفیاوت اسیت مشیخ

سنجشهای آنتروپومتری

و  %01/9از

نیز در جداول  1و  2آمده است.

کننید و
مجله ارگونومی ،دوره  ،3شماره  ،1بهار1331
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همبسیتگی درون طبقیهای بییر روی نمونیه  11نفییری سینجیده شیید.

پس از آن ،به هری
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جدول :1ضرایب همبستگی درون طبقهای تعیین پایائی  ،و دادههای آنتروپومتری
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67/61

06/01

6/06

1/66

1/16

پهنای شانه

1/07

00

09/61

07/00

07/61

00/61

6/91

1/00

1/10

پهنای عرضی آرنجها

1/07

06/01

60

00/01

01/01

60/91

0/01

1/00

1/10

1- Standard Deviation
2- Standard Error of the Mean
3- Coefficient of Variation
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قد

-

061

096

076/66

076/01

66

6/01

1/76

1/10
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جدول :2جزئیات دادههای آنتروپومتری
ابعاد
)(cm

)(cm

)(cm

)(cm

)(cm

قد

066

067/70

076/01

076

000/00

وزن )(kg

00/61

69/01

70/01

00/00

010/66

ارتفاع نشسته

06/70

06/61

00/60

96/61

96/06

ارتفاع شانه

06/07

09/90

66/10

60/66

60/61

طول شانه  -آرنج

60/01

60/00

67/00

60/61

00/90

طول زانو -نشستنگاه

06/60

07/61

00/90

60/61

66/60

ارتفاع زانو

09/60

00/91

06/61

00/61

07/00

ارتفاع رکبی

60/00

00/61

06/00

00/61

06/60

طول نشیمنگاه -رکبی

00/01

06/01

00/00

07/00

06/66

پهنای باسن

66/61

66

60/10

01/06

06/10

ارتفاع تکیهگاه آرنج

66/61

60/91

67/61

69/06

66/00

پهنای شانه

00/96

00/90

07/61

01/16

06/06

پهنای عرضی آرنجها

06/01

00/00

01/01

06/61

60/11

بر اسیاس مشیاهده رابطیه معنیی دار بیین انیدازه و ضیخامت مناسیب
تکیه گاه و نرم و مناسب بودن تکیه گاه در تکنی

 111درجه تعیین شد .اندازهگیری صد

پینجم و نیود و پینجم بعید

شبکه فهرسیت و بیا

ارتفاع رکبی  -نشسته ،به ترتیب مقادیر  34/51و  10/25سانتی متر را

نیود و

نشان داد .در نتیجه با توجه به پیشنهاد شرکت کنندگان در فاز کیفیی

پنجم بعد ارتفاع شانه  -نشسته ،که مقیدار  04/21انیدازه گییری شید،

مطالعه مبنی بر استفاده از سیستم ج

جهت تنظیم ارتفیاع ،ارتفیاع

ارتفاع پشتی 04 ،سانتیمتر برآورد شد .زاویه تکیهگاه نیز بین  111تا

نشیمنگاه  34 – 10سانتی متر برآورد شد (شکل  .)1پهنای نشییمنگاه

توجه به اندازه گیری ابعاد آنتروپومتری

و اندازه گییری صید
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5th %ile

25th %ile

50th %ile

75th ile

95th %ile
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نیز با توجه به مقدار ثبیتشیده پهنیای نشسیتنگاه صید

13/5( 35

سانتیمتر) بعالوه  0سانتیمتر جهت ایجاد فضای کافی بیرای البسیه و
آرنییج 51 ،سییانتیمتییر محاسییبه گردییید .جهییت ثبییات و سییهولت در
جابجایی صندلی ،و به دلیل وجود رابطه معنی دار بین داشتن پایه های
مناسب و ثابت بودن صندلی از پایههای چرخ دار اسیتفاده شید .وجیود
و همچنین تأکیید شیرکت کننیدگان بیه مناسیب بیودن نشییمنگاه ،و
اندازه گیری صد

نیود و پینجم بعید پهنیای نشییمنگاه ،کیه معیادل

 13/15سانتیمتر اندازهگیری شده بود ،مقدار  13سیانتیمتیر بیرای
عرض نشیمنگاه صندلی صنعتی مورد طراحی در نظر گرفته شد.

با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه ،شیرکتکننیدگان ،ثابیت بیودن
صییندلی و دشییوار بییودن جابجییایی آن را جییز مشییکالت اسییتفاده از
صندلیهای موجود برشمردند؛ و چرخدار بودن صندلی جهت جابجایی
راحت آن را به عنوان راه حل ذکر کردند .همچنین چهیار پیره بیودن
پایه صندلی را یکی از مشکالت آن ذکر کرده و اسیتفاده از  5پیره بیه
جای  1پره ،جهت حفظ تعادل بیشتر را پیشنهاد نمودند .امیا از آنجیا
که یکی دیگر از مشکالت صندلیهای موجود ،گیر کردن پایه صیندلی
به میز و ممانعت از جلو آمدن آن بود ،خود شرکتکنندگان ،اسیتفاده
از پایههای مثلثی را برای جلوگیری از برخورد آن با میز کیار ،توصییه
کردند .مدل مفهومی صندلی صنعتی در ایین مطالعیه کیه مطیابق بیا
خصوصیات آنتروپومتری

جمعیت آماری و نییز مالحظیات شیناختی

آنان در رابطه با ویژگیهای مربوطه طراحی شد در شیکلهیای  2و 3
نمایش داده شده است.

شکل :1پالن پروتوتایپ

در ادامه ،ارتبا بین ویژگیهای مختلف جهت طراحی بهینیه صیندلی
صنعتی از نظر افراد شیرکتکننیده ،مشیخ

گردیید .در ایین مییان،

ضخامت مناسب تکیه گاه ارتبا مسیتقیمی بیا نیرم و مناسیب بیودن
تکیه گاه داشت و بیشترین تأکید شرکت کنندگان ،روی ایین موضیوع
بود .همچنین ضخامت و شیب مناسب نشیمنگاه نییز از دیید شیرکت
کنندگان ،دارای ارتبا نزدیکی بودند.
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 در مطالعات مورد اشاره ،و پژوهشهای آنتروپومتری که پیرامیونمبلمان اداری انجام شده است ،جمعیت نمونه متشکل از هر دو جنس
مرد و زن بوده؛ اما در این مطالعه ،تمامی شیرکتکننیدگان را میردان
تشکیل میدادند.
 اجتناب از وقوع خطا غیر ممکن است .لذا امکان خطا در اندازهگیریآنتروپومتری

بود ،از طریق محاسبه ضریب همبستگی درون طبقهای

و مقایسه اعداد بدست آمده با نتایج سایر مطالعات انجام شده ،احتمال
تأثیر این موضوع در نتایج مطالعه فعلی ،پائین تر میباشد.

نتيجهگيری
استانداردهای متعددی در رابطه با طراحی صندلی تنظیم شده اسیت.
با این وجود ،متأسفانه در رابطه با صندلی صینعتی ،اسیتاندارد میدونی
در این مطالعه یافت نشد .دلیل این امر ،میتواند متفاوت بودن وظایف
در هر صنعت باشد .به عبارتی دیگر ،بر خالف مراکز اداری که وظیایف
شکل :3نمای ایزومتریک پروتوتایپ

اکثر صندلیهای امروزی عمقی حدود  15سانتی متر دارند .درحالیکه
با توجه به ابعیاد آنتروپیومتری ،ایین بعید از صیندلی مییبایسیت 11
سانتیمتر شود .منابع موجود حداکثر این بعد را  13سانتیمتر عنیوان
نموده اند .در مطالعه ای که توس معتمد زاده و همکاران اجرا گردیید،
صندلی ارگونومی

مطیابق بیا ابعیاد بیدنی کارمنیدان چنید شیرکت،

طراحییی و سییاخته شییید ( .)10در مقایسییه ابعییاد آنتروپومترییی
بهدستآمده از پژوهش مذکور و تحقیق حاضر ،برخیی از انیدازههیا بیا
یکدیگر همخوانی کامل نداشتند .به طور مثال در مطالعه مذکور ارتفاع
پشتی  52سانتیمتر ،عرض پشتی  15سانتیمتیر و ارتفیاع نشییمنگاه
حداکثر  11سانتیمتر برآورد شده بود .سایر منابع معتبیر نییز ،ارتفیاع
پشتی  51سانتیمتر ،و ارتفیاع نشییمنگاه را  34تیا  53/5سیانتیمتیر
عنوان میکنند (.)14-19 ،12
از جمله دالیل تفاوت انیدازههیای بدسیت آمیده در مطالعیه حاضیر و
مطالعات پیشین میتواند موارد زیر باشد :

تقریباً شبیه هیم بیوده و کارمنیدان مراکیز اداری مختلیف ،از دییدگاه
فعالیتهای جسمانی بهطور کلی در شرای نسبتاً مشابه قرار دارند؛ در
صنایع مختلف وظایف تحت شرای متنوع و در تعامل با دسیتگاههیای
مختلف انجام مییشیود .ایین امیر منجیر بیه بوجیود آمیدن شیرای و
ملزومات جسمانی مختلفی شده که کیار را بیرای متخصصیین جهیت
طراحی ی

صندلی صنعتی با کاربرد گسترده و عمومی در صنعت تیا

حدودی دشوار میکند.
خوشبختانه ،ارتقا سطح دانش عمومی و باال رفتن توانمندیهای بالقوه
شاغلین از ی

طرف ،و پیادهسازی برنامههای ارگونومی از طرف دیگر،

زمینهساز افزایش روز افزون کیفیت محصوالت میورد اسیتفاده ،و نییز
طراحی بهینه ابعیاد مختلیف ایسیتگاههیای متنیوع کیاری در صینایع
مختلف کشورمان بوده است .نتایج حاصل از ایین مطالعیه نییز ضیمن
تأکید بر لزوم اجرای مطالعات کمی در محی های صینعتی ،حیاکی از
موفقیت آمیز بودن جلب مشارکت کارکنان در طراحیی محیی کیار و
رفع نقا ضعف موجود میباشد.
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Abstract
Introduction: Job satisfaction and productivity among industrial workforce depend on multiple factors. Among these
factors, designing the workstation based on bodily characteristics and dimensions of the workers is of critical
significance. Since industrial chairs have direct impacts on biomechanical and anthropometric compatibility, they play
a major role in enhancing workers’ interaction with their workplace. The current study approached the redesign of such
a product with a focus on ergonomics.
Materials and Methods: The present research was a typical combined design project. In the quantitative phase, 90
participants underwent 12 anthropometric measurements (which were important in designing industrial chairs). The
underlying cognitive aspects of the question were evaluated via qualitative methodologies.
Results: Since normal distribution of the data was confirmed, raw anthropometric data were descriptively processed
and reported. Cognitive assessments revealed correlations between correct form and softness of the backrest, and
appropriate slope of the seat-pan, being a main factor determining the level of comfort while interacting with industrial
chairs.
Conclusion: Diverse physical constraints and conditions caused by the variety of duties and workstations have made it
somehow difficult for specialists to design a universal industrial chair functioning in all different contexts.
Nevertheless, the current study confirmed the effectiveness of involving personnel in redesigning the workplace and
easing the challenges.
Keywords: Ergonomics, Industrial chair, Design, Anthropometrics.
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