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Background and Objective: Grip and pinch strength is a measure indicating
the function of hand and is considered as a sign of general health. Workrelated musculoskeletal disorders (WMSDs) are highly prevalent due to the
incongruity of work with the workers. However, the diseases caused by such
incongruity are preventable. Regarding this, the present study was conducted
with the aim of investigating the relationship of maximum oxygen uptake
(Vo2max) with grip and pinch strength and endurance.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted on 120
male assembly workers using simple random sampling technique. The
Vo2max, grip endurance and strength, as well as pinch endurance and strength
were assessed by means of step test, dynamometer, and pinch gauge,
respectively. The grip endurance was specified through determining the
maximum time (in seconds) that one could continue applying one third of
the maximum voluntary contraction. Data analysis was carried out using
Pearson correlation coefficient in SPSS 20. P-value less than 0.05 was
considered statistically significant.
Results: According to the results, Vo2max had a direct relationship with grip
and pinch strength and endurance (P<0.05). Furthermore, Body Mass Index,
age, and height showed a direct relationship with grip and pinch strength and
Vo2max (P<0.05). However, grip endurance demonstrated no significant
relationship with BMI and height (P>0.05). Additionally, there was a direct
relationship between age and the endurance of grip and pinch (P<0.05).
Conclusion: As the findings indicated, in order to prevent WMSDs and
enhance occupational efficiency, the individuals with high Vo 2max should be
employed in the jobs requiring high grip and pinch strength and endurance.
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پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :چنگش قدرتی و ظریف ،نشانهای از سالمت عمومی محسوب میشود و عملکرد دست را
ارزیابی مینماید .نظر به شیوع اختالالت اسکلتی -عضالنی ناشی از کار ( )WMSDSبهدلیل متناسبنبودن کار
با کارگر و قابل پیشگیریبودن بیماریهایی که در اثر این نبود تناسب ایجاد میشود ،مطالعه حاضر با هدف
بررسی رابطه بین حداکثر اکسیژن مصرفی ( )Vo2maxبا پایداری و قدرت چنگش و نیشگون را انجام شد.

یافتهها :براساس نتایج این مطالعه ،بین  Vo2maxبا قدرت و پایداری چنگش و نیشگون رابطه مستقیمی
وجود داشت ( .)P>0/05همچنین بین شاخص توده بدنی ( ،)BMIسن و قد با قدرت چنگش و نیشگون و
 Vo2maxرابطه مستقیمی مشاهده شد ()P<0/05؛ اما بین  BMIو قد با پایداری چنگش رابطهای یافت نشد
( .)P<0/05همچنین سن با پایداری چنگش و نیشگون رابطه مستقیمی داشت (.)P<0/05
نتیجهگیری :براساس نتایج مطالعه حاضر در مشاغلی که نیازمند پایداری و قدرت باالی چنگش و نیشگون
هستند ،الزم است از افرادی با  Vo2maxباال استفاده شود تا بهدنبال آن شاهد کاهش بیماریهای اسکلتی-
عضالنی ناشی از کار و افزایش بهرهوری باشیم.
واژگان کلیدی :آزمون پله؛ قدرت و پایداری چنگش و نیشگون؛ مونتاژکاران؛ Vo2max
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شایعترین بیماریهای اسکلتی -عضالنی مربوط به اندامهای
فوقانی میباشد و بهطور طبیعی با ریسکفاکتورهای فیزیکی رابطه
علت و معلولی دارد [ .]1برای پیشبینی مقدار انرژی مصرفی از
نسبت میزان اکسیژن مصرفی به ضربان قلب در هنگام فعالیت
استفاده میشود [.]2
یکی از مهمترین اجزای وابسته به تندرستی ،ظرفیت هوازی
میباشد که با اندازهگیری حداکثر توان هوازی ( )Vo2maxبرآورد
میشود [ .]3حداکثر اکسیژن مصرفی یک شاخص قدیمی برای

اندازهگیری ظرفیت قلبی ،تنفسی و عملکرد هوازی محسوب میگردد
[ .]4بهطور کلی حداکثر توان هوازی به بیشترین مقدار اکسیژنی
گفته میشود که موجود زنده میتواند از اتمسفر دریافت نماید و
سپس برای مصرف به بافتها منتقل و در بدن مصرف کند .محدوده
ظرفیت هوازی انسان مطابق با حداکثر حجم اکسیژن مصرفی یا
همان حداکثر انرژی است که فرد در زمان کوتاه مصرف میکند33 .
درصد این شاخص ،توانایی و ظرفیت انجام کار طی  8ساعت کار
روزانه میباشد [ .]5گفتنی است هرچه توان هوازی بیشتر باشد،
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مواد و روشها :مطالعه حاضر به صورت تحلیلی -مقطعی بین  120نفر از مونتاژکاران مرد با شیوه
نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد .گفتنی است برای تعیین  ، Vo 2maxقدرت و پایداری چنگش و
نیشگون به ترتیب از آزمون پله  ،دینامومتر و پینچ گیج استفاده شد .پایداری چنگش نیز با مشخصکردن
حداکثر زمانی (بر حسب ثانیه) که فرد قادر به ادامه یک سوم حداکثر انقباض ارادی بود ،تعیین شد.
گفتنی است در این مطالعه داده ها با استفاده از نرمافزار  SPSS 20و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل
شد و  P>0/05معنادار تلقی گردید.

ارتباط بین  Vo2maxبا نیروهای چنگشی
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مواد و روشها
در این مطالعه تحلیلی– مقطعی که در آزمایشگاه ارگونومی
انجام شد 120 ،نفر از مونتاژکاران مرد با روش نمونهگیری
تصادفی ساده طبق فرمول زیر انتخاب گردیدند و افرادی که طی
سه ماه اخیر سابقه جراحی ،درد در بازو ،دست یا مچ داشتند ،از
آزمون خارج شدند [.]14
رابطه 1

 :Z1ضریب اطمینان  15درصد یعنی 1/16
 :Z2ضریب توان آزمون  80درصد یعنی  84درصد
 :rبرآوردی از ضریب همبستگی بین متغیرهای مختلف
میباشد که حداقل برابر  0/25است.
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ظرفیت انجام کار فیزیکی نیز بیشتر خواهد بود و شخص میتواند
فعالیتهای سنگین را بهتر و راحتتر انجام دهد؛ بنابراین میتوان
گفت که توان هوازی معیار خوبی برای بیان ظرفیت انجام کار فیزیکی
افراد میباشد [.]6
نیروی عضالنی تا سن چهل سالگی افزایش یکنواخت و
خطی را نشان میدهد؛ اما از سن  40سالگی به بعد این روند
سیر نزولی مییابد [.]7
درخور ذکر است نیروهای چنگش قدرتی و ظریف ،مهمترین
عوامل تأثیرگذار بر عملکرد دست هستند [ .]8چنگش قوی با خطر
ابتال به اختالالت اسکلتی_ عضالنی مانند سندروم تونل کارپال همراه
میباشد .توصیه شده است در جایی که امکان چنگش قوی وجود
دارد از چنگش ظریف استفاده نشود .قرارگرفتن طوالنیمدت در
معرض نیروی باال منجر به خستگی موضعی ماهیچهها میشود و بر
بهرهوری نیروی کار تأثیر منفی دارد [.]1
مطالعات انجامشده نشان میدهد که میان قدرت چنگش با
وزن بدن و قد در تمام سنین و همچنین بین قدرت چنگش با
 )Body Mass Index( BMIو سن تا دهه سوم زندگی رابطه
مثبتی وجود دارد و پس از سی سالگی ،قدرت چنگش با افزایش سن
کاهش مییابد .همچنین مشاهده شد که پارامترهایی نظیر :قد ،وزن،
جنس و دست مسلط ،پیشبینیکننده قدرت چنگش دست خواهند
بود [ .]1گفتنی است از قدرت چنگش بهعنوان یک شاخص عینی
برای ارزیابی عملکرد اندام فوقانی در روند درمان آسیبهای دست
استفاده میشود و فاکتوری است که در بهینهسازی ایستگاههای
کاری و طراحی ابزار ،برای ارگونومیستها اهمیت دارد [ .]10بهترین
راه شناخت افراد در معرض خطر محدودیت حرکتی ،تشخیص
آستانه قدرت چنگش دست میباشد؛ اما این آستانه قدرت کامالً
شناختهشده نیست [ .]11چنگش قدرتی و ظریف نشانهای از سالمت
عمومی میباشد [ .]12همچنین نیروی چنگش میتواند شاخصی
برای سنجش میزان آسیبها و معلولیتهای عصبی ،عضالنی و یا
نرولوژیکی بعد از تروما یا جراحی باشد .ارزیابی قدرت چنگش در
مقایسه با آزمونهای دیگر ،ساده و آسان است و میتوان بارها آن را
تکرار کرد ،به همین علت از قدرت چنگش اغلب بهعنوان راهنمایی
برای توصیف درجه آسیبپذیری ،مثالً در ارزیابی آسیب وارده در
طی حادثه استفاده میشود و در توصیف درجه بهبودی و ارزیابی آثار
درمانی معالجه نیز بسیار کمککننده است [ .]13گفتنی است سن
و جنس دو عامل تعیینکننده قدرت چنگش دست در افراد سالم
میباشند .این قدرت به محدودیت حرکتی ،ناتوانی ،ضعف ،ناخوشی،
مرگ و میر ،عملکرد شناختی ،تحرکنداشتن ،افسردگی و ارزیابی
ذهنی فرد از سالمتی خود بستگی دارد .عالوه بر آن ،قد و وزن نیز
بر نیروی چنگش دست تأثیرگذار هستند [ .]14قدرت چنگش
وابسته و پیشبینیکننده وضعیت سالمتی میباشد ،گرچه رابطه
علت و معلولی وجود ندارد [ Bohannon .]15قدرت چنگش را
عاملی ناپخته اما مؤثر برای سنجش حیات توصیف میکند [.]16
چنگش طوالنیمدت و قوی با آماس زردپیها ،التهاب تاندون،

سندروم تونل کارپال و دیگر اختالالت اسکلتی -عضالنی اندام
فوقانی همراه است و فاکتوری مؤثر در پیشرفت سندروم ارتعاش
دست -بازو ()HAVS: Hand-Arm Vibration Syndrome
میباشد [ .]17همچنین قدرت چنگش میتواند پیشبینیکننده
بیماریهایی نظیر آرتریت روماتوئید ،سندروم خستگی مزمن ،توسعه
ناتوانی ،دیستروفی عضالنی و حمله قلبی باشد [.]10
گفتنی است در متون مختلف ،در ارتباط بین قدرت چنگش
دست و  ،BMIتفاوتهایی مشاهده شده است .بسیاری از محققان
ادعا کردند که رابطه مثبتی بین قدرت چنگش و  BMIدر هر دو
جنس و در تمام سنین ،وجود دارد؛ درحالی که برخی از محققان
هیچ رابطهای نیافتند [.]15
در چنگش قوی ،مچ دست ثابت است و برای نگهداشتن یک
وسیله از همه انگشتان دست استفاده میشود [ .]18نیروی چنگش
قدرتی ،گرفتن اشیا توسط شست یا انگشتان یا هر دو و کف دست
میباشد و نیروی چنگش ظریف به گرفتن اشیا با هر یک از انگشتان
دست یا ترکیبی از آنها ،بهصورت هماهنگ با حرکت انگشت شست
و بدون تماس با کف دست گفته میشود [ .]11گفتنی است قدرت
چنگش دست میتواند با اندازهگیری مقدار نیروی استاتیکی که
دست بر دینامومتر وارد میکند ،بر حسب کیلوگرم ،پوند ،میلیمتر
جیوه و نیوتون بیان شود .درخور ذکر است هنگامی که قدرت دست
با روشهای استاندارد و تجهیزات کالیبرهشده اندازهگیری شود ،حتی
اگر آنالیزگرها و دینامومترهای مختلفی وجود داشته باشد ،نتایج
معتبری دارد [.]15
نظر به اهمیت متناسببودن قدرت و پایداری چنگش و نیشگون
با توان هوازی ،مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین قدرت
چنگش ،پایداری چنگش ،قدرت نیشگون ،پایداری نیشگون با ،BMI
 Vo2maxو سن انجام شد .گفتنی است در صورت اثبات وجود رابطه
بین پارامترهای ذکرشده ،افراد ،در وظایف متناسب قرار داده میشوند
و بروز بیماریهای مرتبط کاهش و بهرهوری نیز افزایش مییابد.

اردودری و همکاران

قبل از آغاز فرآیند نمونهگیری به شرکتکنندگان اطمینان داده
شد که اطالعات گرفتهشده ،بر موقعیت شغلی آنها تأثیر منفی
نمیگذارد .همچنین گفته شد این اطالعات محرمانه است و در اختیار
هیچ سازمان و نهادی قرار داده نمیشود .درادامه ،با تکمیل فرم
رضایت آگاهانه توسط شرکتکنندگان و با کسب رضایت از آنها،
اطالعات مورد نیاز جمعآوری گردید .اطالعات دموگرافیکی
شرکتکنندگان در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  :6اطالعات دموگرافیکی شرکتکنندگان
متغیر
سن (سال)
قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)
( BMIکیلوگرم بر مجذور قد)

انحراف معیار±میانگین
30/3±7/17
171/110±5/01
61/47±8/32
23/68±2/28

یافتهها
در مطالعه حاضر 120 ،نفر از مونتاژکاران مرد واجد شرایط
بهصورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند .اطالعات دموگرافیک
شرکتکنندگان در بخش پیش بیان شد .ضریب همبستگی
پیرسون نشان داد که بین  Vo2maxبا قدرت چنگش ،پایداری
چنگش ،قدرت نیشگون و پایداری نیشگون رابطهای مستقیم وجود
دارد ( )P<0/05و  Vo2maxبیشترین ضریب همبستگی را با قدرت
چنگش ( )r=0/153و کمترین ضریب همبستگی را با پایداری
نیشگون داشت ( .)r=0/305گفتنی است بین  BMIبا قدرت
چنگش ،پایداری نیشگون ،قدرت نیشگون و  Vo2maxرابطه
مستقیم مشاهده شد؛ اما میان  BMIبا پایداری چنگش رابطهای
وجود نداشت ( .)P<0/05این در حالی است که  BMIبا پایداری
نیشگون بیشترین ضریب همبستگی ( )r=0/435و با پایداری
چنگش کمترین ضریب همبستگی ( )r=0/034را داشت .همچنین
سن با قدرت چنگش ،پایداری چنگش ،قدرت نیشگون ،پایداری
26
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SAEHAN Hydraulic Hand Dynamometer SH 5001

(ساخت کشور کره جنوبی) را در دست مسلط نگه دارند و آرنج
هم زاویه  10درجه داشته باشد و دست دیگر هم روی ران
قرارگیرد [.]22
در این مطالعه ،پایداری چنگش با مشخصکردن حداکثر زمانی
(بر حسب ثانیه) که فرد قادر به ادامه یک سوم حداکثر انقباض
ارادی بود ،تعیین شد [ .]21همچنین به افراد آموزش داده شد که
عمل چنگش را تا زمانی که توان دارند ،ادامه دهند .آزمون پایداری
در یکی از این دو حالت متوقف گردید -1 :هنگامی که فرد دیگر
توان و انرژی الزم را برای ادامه کار نداشته باشد -2 .نیروی
اعمالشده توسط وی بیش از  5ثانیه به میزان  10درصد پایینتر
از سطح اولیه باشد [ .]22در ادامه آزمون ،چنگش ظریف از نوع
( Palmarکف بند اول انگشت شست در مقابل بند اول دو انگشت
اشاره و وسط روی پینچ گیج قرار گرفت) اندازهگیری شد [.]23
این عمل دو بار بهصورت پی در پی برای دست غالب با استفاده از
پینچ گیج انجام شد و بیشترین نیرو بهعنوان نتیجه نهایی ثبت
گردید .گفتنی است پایایی و روایی دینامومتر برای اندازهگیری
قدرت چنگش به اثبات رسیده است و معیاری استاندارد برای
اندازهگیری قدرت دست میباشد .در این مطالعه از پینچ گیج
( SAEHAN Hydraulic Pinch Gauge SH 5005ساخت
کشور کره جنوبی) برای اندازهگیری نیشگون استفاده شد .مطالعات
نشان میدهد پینچ گیج صحت و دقت کالیبراسیون باالیی دارد
[ .]24در مطالعه حاضر ،قدرت چنگش ،پایداری چنگش ،قدرت
نیشگون ،پایداری نیشگون و ضربان قلب اندازهگیری شد.
در این مطالعه اطالعات با استفاده از ضریب همبستگی
پیرسون در نرمافزار  SPSS 20تجزیه و تحلیل شد و P<0/05
معنادار تلقی گردید.
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در مطالعه حاضر ،برای تعیین  VO2maxاز آزمون پله و روش
 McArdleیا  Queen’s Collegeکه یک آزمون استاندارد برای
تخمین  VO2maxمیباشد ،استفاده شد .گفتنی است برای انجام
این آزمون فرد باید پس از شنیدن سوت و با استفاده از
ضربآ هنگ مترونوم به مدت سه دقیقه از پلهای به ارتفاع 41
سانتی متر با ریتم ثابت باال و پایین برود و درمجموع 72 ،بار
این کار را انجام دهد .برای اندازهگیری  VO2maxبر حسب
میلیلیتر بر کیلوگرم بر دقیقه 5 ،ثانیه بعد از آزمون پله ،تعداد
ضربان قلب فرد از محل نبض شریان رادیال به مدت  15ثانیه
شمرده و در عدد  4ضرب شد و با قراردادن در فرمول VO2max
(VO2max ،)ml/kg/min(=111/33-0.42 heart rate )bpm
گزارش گردید [.]20
در مطالعه حاضر ،برای اندازهگیری قدرت چنگش دست مطابق
توصیه انجمن درمانگران دست آمریکا ( ASHT: American
 )Society of Hand Therapistsاز شرکتکنندگان خواسته شد؛
درحالی که روی صندلی نشسته بودند و بازوهایشان بدون چرخش
به بدن چسبیده بود و مچ دستشان در وضعیت " "0-30درجه
اکستنشن و " "0-15درجه انحراف به سمت اولنار قرار داشت برای
دست غالب ،چنگش را سه بار انجام دهند .درپایان ،میانگین سه بار
حداکثر کوشش فرد به دسته دینامومتر بهعنوان قدرت چنگش دست
بر حسب کیلوگرم نیرو ثبت و بین هر بار چنگش یک دقیقه استراحت
درنظر گرفته شد [ .]1این آزمون بین ساعت  8-10صبح صورت
گرفت و از افراد خواسته شد که با حداکثر توان خود این عمل را
حداقل به مدت  3ثانیه انجام دهند [ .]21درخور ذکر است در حین
انجام آزمون ،فرد آنالیزگر باید بهگونهای بایستد که دستگاه روبهروی
چشم وی قرار گیرد و درنهایت ،عدد خواندهشده به نزدیکترین عدد
گرد شود .در ابتدای آزمون ،تنظیمات زیر انجام شد [.]14
 .1تنظیم دینامومتر روی صفر
 .2چککردن مناسببودن دینامومتر بهطوری که دسته روی
بند میانی"انگشت حلقه و اشاره" قرار گیرد.

 .3از افراد خواسته شد صاف روی صندلی بنشینند و
درحالی که بازوهایشان به بدن چسبیده بود ،دینامومتر

ارتباط بین  Vo2maxبا نیروهای چنگشی

همبستگی ( )0/511با قدرت چنگش مشاهده شد؛ در صورتی که
بین پایداری چنگش و نیشگون رابطهای وجود نداشت .اطالعات
ذکرشده در جدول  2قابل مشاهده است.

نیشگون و  Vo2maxرابطه مستقیمی داشت ( .)P<0/05ضریب
همبستگی پیرسون نشان داد که قد با قدرت چنگش و نیشگون و
 Vo2maxرابطه مستقیم دارد .در این مطالعه نیز بیشترین ضریب

جدول  :2بررسی رابطه بین قدرت چنگش ،پایداری چنگش ،قدرت نیشگون و پایداری نیشگون با  ،Vo2max ،BMIسن و قد
متغیر
قدرت چنگش
پایداری چنگش
قدرت نیشگون
پایداری نیشگون
شاخص توده بدنی
Vo 2max

Vo2max
r

P

r

P

r

P

r

P

0/153
0/431
0/651
0/305
0/421
-

≤0/001
≤0/001
≤0/001
0/031
0/0035
-

0/331
0/034
0/356
0/435
0/461

0/023
0/102
0/0087
0/0043
0/0056

0/702
0/324
0/413
0/307
0/817

≤0/001
≤0/001
≤0/001
0/0081
≤0/001

0/511
0/018
0/423
≤0/001
0/553

≤0/001
0/441
≤0/001
0/187
≤0/001

در این مطالعه ،میانگین و انحراف معیار قدرت چنگش،
پایداری چنگش ،قدرت نیشگون ،پایداری نیشگون و Vo 2max
در افراد مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نیز در جدول  3نشان
داده شده است.
جدول  :9میانگین و انحراف معیار قدرت چنگش ،پایداری چنگش ،قدرت
نیشگون ،پایداری نیشگون و  Vo2maxدر شرکتکنندگان
متغیر

میانگین±انحراف معیار
31/04±6/11
43/07±21/17
8/57±1/76
38/46±25/1
18±1/47
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بحث
در مطالعه حاضر ،میان  BMIبا قدرت چنگش رابطه
مستقیمی مشاهده شد؛ درصورتی که بین  BMIبا پایداری
چنگش رابطهای وجود نداشت.
براساس مطالعه  Mehtaو همکاران که به مقایسه قدرت و
پایداری چنگش بین دو گروه چاق و جوان  20تا  35سال
( BMI>30کیلوگرم بر مجذور قد) و الغر و جوان
( 18/5>BMI<25کیلوگرم بر مجذور قد) پرداختند ،در گروه
چاق و جوان نسبت به الغر و جوان افزایش تقریباً  7درصدی
قدرت چنگش و کاهش  32درصدی زمان پایداری مشاهده
گردید؛ اما در گروه چاق و مسن این موارد ( باالی  50سال) وجود
نداشت [ Cavuoto .]22و  Nussbaumرابطه مستقیم بین
 BMIو قدرت چنگش دست در اشخاص جوان را به اثبات
رساندند [ Villareal .]25و همکاران نیز در سال  2004گزارش
دادند که قدرت ماهیچهای در افراد مسن و چاق کاهش مییابد
[ .]26این درحالی است که  Rollandو همکاران تفاوتی بین
قدرت چنگش افراد چاق و مسن در مقایسه با افراد الغر و مسن
مشاهده نکردند []27؛ اما در این مطالعه با افزایش سن ،قدرت

چنگش ،افزایش یافت Eksioglu .نیز گزارش کرد که ارتباط
معکوسی بین  BMIو پایداری چنگش ،وجود دارد []28؛
درصورتی که در این مطالعه ارتباطی یافت نشد .دلیل این مغایرت
میتواند متفاوتبودن افراد مورد بررسی باشد.
در این مطالعه ،بین  BMIبا قدرت و پایداری نیشگون رابطه
مستقیمی وجود داشت .مطالعه حبیبی و همکاران که روی 82
دانشجوی پسر با میانگین سنی  24/25سال و 24/75 BMI
کیلوگرم بر متر مربع صورت گرفت ،نشان داد که بین  BMIبا
قدرت چنگش و نیشگون رابطه معناداری وجود دارد [.]21
محمدیان و همکاران در سال  2016به بررسی قدرت چنگش و
نیشگون در بزرگساالن ایرانی پرداختند و رابطه بین نیروهای
چنگشی با فاکتورهای آنتروپومتریک و دموگرافیک را بررسی
کردند .براساس نتایج به دست آمده ،بین نیروی چنگش با
فاکتورهای آنتروپومتریک (طول ،عرض و محیط دست ،بازو و
ساعد) و دموگرافیک (سن ،قد ،وزن و نمایه توده بدن) رابطه
معنادار و معکوسی مشاهده شد [ .]10مطالعه مذکور ،نتایج
مطالعه حاضر را که نشان دهنده رابطه مستقیم بین  BMIبا
قدرت چنگش میباشد ،تأیید نمیکند .بهنظر می رسد تفاوت در
جامعه آماری منجر به ایجاد چنین تناقضی شده است .در
مطالعه  Massy-Westroppو همکاران نیز ضعیفترین قدرت
چنگش دست مربوط به افراد با  BMIباال در محدوده سنی زیر
 30سال و باالی  70سال بود و باالترین قدرت چنگش دست
در افرادی با  BMIباال و بین 30-70سال مشاهده شد [.]15
همچنین نتایج مطالعه محمدیان و همکاران ،نشان داد که
همبستگی مثبت و معناداری میان نمایه توده بدن و قدرت
نیشگون وجود دارد [ .]10گفتنی است این یافتهها نتایج
مطالعه حاضر درباره ارتباط مستقیم بین  BMIو قدرت نیشگون
را تأیید می نماید و توصیه می گردد با در نظر گرفتن تمام
متغیرها مطالعات بیشتری در این زمینه صورت پذیرد.
در مطالعه حاضر ،ارتباط معنادار و مستقیمی بین قد با
قدرت چنگش و نیشگون مشاهده شد؛ به عبارتی ،افراد بلند
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قدرت چنگش (کیلوگرم نیرو)
پایداری چنگش (ثانیه)
قدرت نیشگون (کیلوگرم نیرو)
پایداری نیشگون (ثانیه)
 ( Vo2maxمیلیلیتر بر کیلوگرم بر دقیقه)

22

سن

BMI

قد

اردودری و همکاران
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نتیجهگیری
براساس نتایج مطالعه حاضر ،میان  Vo2maxبا قدرت
چنگش ،پایداری چنگش ،قدرت نیشگون ،پایداری نیشگون و
 BMIو نیز بین  BMIبا قدرت چنگش ،پایداری نیشگون،
قدرت نیشگون و  Vo2maxرابطه مستقیمی مشاهده شد .این در
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قدتر ،قدرت چنگش و نیشگون بیشتری دارند؛ اما پارامتر مذکور
با پایداری چنگش و نیشگون ارتباط معناداری نداشت .در
مطالعه محمدیان و همکاران نیز ،قدرت چنگش در هر دو جنس
با قد بیشترین ارتباط را داشت [ .]10عالوه بر این ،در مطالعه
 Ramlaganو همکاران قد ارتباط معناداری با قدرت چنگش
داشت [ .]14همچنین نتایج مطالعه  Hairiو همکاران این
موضوع را به اثبات رساند [ Eidson .]30و همکاران در سال
 2017ارتباط بین اندازههای آنتروپومتریک و حداکثر قدرت
چنگش را در  150جوان  11-34ساله بررسی و مشاهده کردند
که میان جنسیت و پهنای دست ،رابطه معناداری با حداکثر
قدرت چنگش وجود داشت [.]31
در مطالعه حاضر ،رابطه مستقیمی میان سن با قدرت
چنگش و نیشگون و پایداری آن ها مشاهده گردید .درخور ذکر
است ،در مطالعهای که  McQuiddyو همکاران روی 741
دانشآموز پسر و  767دانشآموز دختر  6-11ساله ،انجام دادند،
مشاهده شد که سن روی قدرت دست تأثیرگذار میباشد.
همچنین شواهد نشان داد که قدرت دست با افزایش سن بیشتر
میشود [ ]24؛ اما در مطالعه حبیبی و همکاران رابطه معناداری
بین سن و قدرت چنگش و نیشگون مشاهده نشد [ .]21میتوان
علت این تفاوت را ،اختالف در سن و شغل دو جامعه آماری
دانست Eksioglu .در سال  2016با بررسی تأثیر سن به این
نتیجه رسید که حداکثر قدرت چنگش در زنان در سن 30-31
سالگی میباشد و از سن  41سالگی به بعد این روند کاهش
می یابد .این در حالی است که مردان یک دهه بیشتر از زنان
حداکثر نیروی چنگش خود را حفظ خواهند کرد [.]1
در این مطالعه میانگین قدرت چنگش ،پایداری چنگش،
قدرت نیشگون و پایداری نیشگون بهترتیب 31/04±6/11
کیلوگرم نیرو 43/07±21/17 ،ثانیه 8/57±1/76 ،کیلوگرم نیرو
و  38/46±25/1ثانیه تعیین شد .در مطالعهای که توسط
 Ramlaganو همکاران روی  3840مرد و زن  50سال به باال
انجام شد ،میانگین قدرت چنگش دست برای مردان با میانگین
سنی  61سال 37/1 ،کیلوگرم نیرو و برای زنان با میانگین سنی
 62سال 31/5 ،کیلوگرم نیرو بهدست آمد [ .]14در مطالعه
 Rantanenو همکاران روی مردان  50-68سال ،میانگین
بیشترین قدرت چنگش دست 36/65 ،کیلوگرم نیرو گزارش شد
[ .]32گفتنی است در مطالعهای روی  27351مرد و زن  50سال
به باال در  11کشور اروپایی ،میانگین بیشترین نیروی چنگش
دست در مردان  41/26کیلوگرم نیرو و در زنان 24/87 ،کیلوگرم
نیرو تعیین شد [ .]33براساس متون مختلف ،قدرت چنگش
مردان در محدوده  36-41کیلوگرم نیرو قرار داشته است.
گفتنی است  Mahadevanو همکاران به این نتیجه رسیدند
که تمرینات شش هفتهای یوگا بهدلیل مدت کوتاه آن باعث
افزایش قدرت چنگش نمیشود .با وجود این افزایش چشمگیری
در پایداری چنگش در زنان دیده شد؛ اما این پایداری چنگش در

مردان افزایش چندانی نداشت [ .]21درخور ذکر است در این
مطالعه بین  VO2maxبا قدرت و پایداری چنگش رابطه مستقیمی
مشاهده گردید.
همچنین در مطالعه حاضر ،بین  VO2maxبا  ،BMIسن و قد
ارتباط مستقیمی مشاهده شد و میانگین حداکثر توان هوازی
 18±1/47میلیلیتر بر کیلوگرم بر دقیقه تعیین گردید .این در
حالی است که در مطالعه ولیپور و همکاران که به بررسی ظرفیت
کار فیزیکی و توان هوازی نیروهای نظامی در شرایط مختلف آب
و هوایی پرداخته بودند ،حداکثر توان هوازی با استفاده از تردمیل
در آب و هوای نرمال 21/52 ،میلیلیتر بر کیلوگرم بر دقیقه
بهدست آمد .همچنین میان قد ،وزن و شاخص توده بدنی با
حداکثر توان هوازی رابطه معنادار مثبتی وجود داشت [ ]34که
نتایج مطالعه حاضر را تأیید میکند؛ از سویی دیگر ،در مطالعه
حبیبی و همکاران که به برآورد ظرفیت هوازی و سطح فعالیت
بدنی دانشجویان پرداختند ،ظرفیت هوازی 47/08 ،میلیلیتر بر
کیلوگرم بر دقیقه بهدست آمد [ .]35در مطالعه حبیبی و
همکاران بر خالف نتایج مطالعه حاضر ،بین وزن ،قد ،شاخص توده
بدنی و سن با حداکثر توان هوازی ارتباط معناداری مشاهده نشد.
درخور ذکر است در مطالعه حبیبی و همکاران ،حداکثر توان
هوازی با دوچرخه ارگومتر سنجیده شد [ .]35در مطالعهای دیگر
که توسط فرهادی و همکاران حداکثر ظرفیت هوازی کارکنان
آتشنشان با استفاده از آزمون پله برآورد گردید ،بیشترین ظرفیت
هوازی مأموران آتشنشانی 47/4 ،میلیلیتر بر کیلوگرم بر دقیقه
بهدست آمد .گفتنی است در مطالعه آنها ،بین سن با Vo2max
ارتباط معناداری مشاهده نشد که با نتایج مطالعه حاضر در تناقض
میباشد .بهنظر میرسد علت این موضوع ،تفاوت در نحوه اجرای
آزمون پله باشد؛ از سویی دیگر بین  Vo2maxبا  BMIارتباط
معناداری بهدست آمد که نتایج این مطالعه را تأیید میکند [.]36
براساس متون مختلف مشاهده شد تاکنون مطالعهای که به
بررسی ارتباط بین حداکثر توان هوازی با پایداری و قدرت چنگش
و نیشگون بپردازد ،انجام نشده است.
یکی از محدودیتهای مطالعه حاضر این بود که بهدلیل نبود
نیروی کار خانم در صنعت مورد مطالعه ،فقط به مشارکت مردان
بسنده شد و روی زنان مطالعهای صورت نگرفت؛ از سوی دیگر،
بعضی از شرکتکنندگان با وجود ارائه توضیحات کافی و انجام
هماهنگیهای الزم برای ورود به دانشگاه پس از قرارگیری در
موقعیت ،تمایلی به همکاری نشان نمیدادند که همین موضوع،
سبب اتالف وقت بسیار میشد.

 با نیروهای چنگشیVo2max ارتباط بین

.تواناییهایشان قرار گیرند
گفتنی است این مطالعه فقط روی مردان مونتاژکار بهصورت
آزمایشگاهی انجام شد؛ بنابراین توصیه میگردد با درنظر گرفتن
، روی دیگر کارکنان صنایع،شغل و میزان فعالیت فیزیکی افراد
 مطالعهای صورت پذیرد؛ بهگونهای که منجر به،ادارات و زنان
.توسعه نتایج مطالعه حاضر شود
تشکر و قدردانی
:این پژوهش توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (شماره طرح
)IR.MUI.REC.1395.1.091  و کد اخالق مصوب115011
 بدین وسیله مراتب سپاسگزاری و قدردانی.حمایت مالی شده است
.اعالم میگردد

 با پایداری چنگش رابطهای وجودBMI حالی است که بین
، بین سن با قدرت چنگش، همچنین در این مطالعه.نداشت
Vo2max  پایداری نیشگون و، قدرت نیشگون،پایداری چنگش
رابطه مستقیمی بهدست آمد؛ بنابراین توصیه میگردد در آن
،دسته از مشاغل که نیازمند نیروی چنگش باالیی هستند
 کارگران انجام شود تا ظرفیتVo2max اقداماتی برای افزایش
انجام کار فیزیکی افزایش یابد و به تبع آن شاهد افزایش
 کاهش صدمات ناشی از، بهبود سبک زندگی،بهره وری در کار
متناسب نبودن کار با کارگر و نیز کاهش ناتواناییها و آسیبهای
.ناشی از کار باشیم
همچنین توصیه میشود که معاینات دورهای هدفمند پیش
 افراد در وظایفی متناسب با،از استخدام انجام شود تا درنهایت
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