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Abstract 

Background and Objective: One of the most common problems of firefighters is 

performance degradation while using protective gloves. Regarding the existence of 

various types of firefighting gloves in Iran, this study aimed to investigate and 

compare the effect of these gloves on hand dexterity. 

Materials and Methods: Two types of the most widely used firefighting gloves were 

selected for the purpose of this study. The dexterity was evaluated using four standard 

tests, including Bennett, Minnesota, Pegboard, and modified Pegboard, for each pair 

of gloves on 40 male students. The Spearman's correlation coefficient, Wilcoxon test, 

and Friedman test were used to compare dexterity and its effective factors. 

Results: Based on the obtained results, the type of gloves had a significant effect on 

hand dexterity (P<0.001). The findings showed that the modified Pegboard test had 

high sensitivity in measuring finger dexterity. However, the Pegboard test due to its 

low sensitivity and severe reduction in scores was not suitable for measuring 

dexterity. The Bennett and Minnesota tests due to their similar trends can be used to 

measure hand dexterity. In addition, since Minnesota test was less tiresome and 

solved some problems, it can be used instead of the Bennett test. 

Conclusion: Various firefighting gloves available in the market have different effects 

on the dexterity of the hands and fingers. Therefore, this should be considered by 

firefighting organizations. It is recommended to evaluate dexterity while using 

firefighting gloves with the help of the modified Pegboard and Minnesota tests. 
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نشانی مختلف مورد استفاده در عملیات اطفای حریق بر های آتشبررسی اثر دستکش

 چابکی دست و انگشتان

1فخرالدین قاسمی
 *،5الناز طاهری، 4، بهاره حیدری3، کامران نجفی2، فرزانه مالبهرامی 

 استادیار مرکز تحقیقات ایمنی و بهداشت شغلی، گروه ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران 1
 انیران، اهمدان، پزشکی همدم علوه نشگان، دانشجویاداهش ومرکز پژ، شتابهده نشکداي، داشت حرفهاشد مهندسی بهدارشناسی رکاي نشجودا 2
 انیران، اهمدان، پزشکی همدم علوه نشگان، دانشجویاداهش ومرکز پژ، شتابهده نشکداي، داشت حرفهابهدمهندسی ي دکتري نشجودا 3
 انیران، اهمدان، پزشکی همدم علوه نشگان، دانشجویاداهش ومرکز پژ، شتابهده نشکدارگونومی، داشد ارشناسی رکاي نشجودا 4
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Elnaztaheri1992@gmail.com 

 
 

 30/02/1398 تاریخ دریافت مقاله:

 30/04/1398 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

هاي نشانان، تنزل عملکرد دست حین استفاده از دستکشترین مشکالت آتشیکی از شایع سابقه و هدف:

نشانی در ایران، پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه اثر باشد. با توجه به تنوع دستکش آتشحفاظتی می

 ها بر چابکی دست صورت پذیرفت.این دستکش

نشانی جهت بررسی انتخاب هاي آتشترین دستکشبراي انجام این مطالعه دو مدل از مرسوم ها:مواد و روش

بورد بورد و پگسوتا، پگنهی، مBennettشدند. در این پژوهش چابکی با استفاده از چهار آزمون استاندارد 

هاي دانشجوي مرد ارزیابی گردید. همچنین از آزمون 40براي هر جفت دستکش در ارتباط با  شدهاصالح

منظور مقایسه چابکی و فاکتورهاي اثرگذار بر به Friedmanو  Spearmanویلکاکسون و ضریب همبستگی 

 آن استفاده گردید.

ها، (. مطابق با یافته001/0Pدارد )نتایج نشان دادند که نوع دستکش اثر معناداري بر چابکی دست  ها:یافته

بورد به دلیل شده حساسیت باالیی براي سنجش چابکی انگشتان دارد؛ اما آزمون پگبورد اصالحآزمون پگ

باشد. از سوي دیگر،  حساسیت ناکافی و ایجاد کاهش شدید در امتیازات براي سنجش چابکی مناسب نمی

راي سنجش چابکی هر دو دست )با توجه به روند یکسانشان( مورد توانند بسوتا میو مینه Bennettآزمون 

سوتا به دلیل ایجاد خستگی کمتر و رفع دیگر مشکالت استفاده قرار گیرند. باید توجه داشت که آزمون مینه

 استفاده گردد. Bennettتواند به جاي آزمون می

نشانی مختلف موجود در بازار، اثرات متفاوتی بر چابکی دست و انگشتان هاي آتشدستکش گیری:نتیجه

هاي آزمونبایست به این موضوع توجه نمایند. در این ارتباط، نشانی میهاي آتشدارند؛ از این رو سازمان

نشانی پیشنهاد تشهاي آمنظور ارزیابی چابکی حین استفاده از دستکشسوتا بهشده و مینهبورد اصالحپگ

 گردند.می

 

 Bennett ؛سوتامینه ؛دستکش ؛چابکی دست ؛شدهبورد اصالحپگ ؛بوردپگ ؛نشانیآتش واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه يبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
نشانان در حین عملیات اطفاي حریق با خطرات آتش

مختلفی از قبیل حرارت باال، مواد سمی، فعالیت در ارتفاع و غیره 

مواجه هستند و براي حفاظت خود از وسایل ایمنی مختلفی 

عنوان یکی از نشانی بههاي آتش. دستکش[1]کنند استفاده می

بایست ابزارهاي مورد استفاده در عملیات اطفاي حریق می

چابکی، قدرت چنگش و دامنه حرکتی مناسب را فراهم آورند 

نشانان نشان داده است . نتایج نظرسنجی اخیر در بین آتش[2]

ها، مسائلی مانند طول اضافی سایز و تناسب دستکشکه از نظر 

ها در ناحیه انگشت موجب محدودیت حرکتی، کاهش و بزرگی آن

است  نشانان گردیدهچابکی و تأثیر منفی بر کارایی و ایمنی آتش

ضعف  ترین نقطهعنوان مهم. کاهش چابکی دست به[2]

نشانان . آتش[3]شود می نشانی محسوبهاي آتشدستکش

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 64تا  54 صفحات ،1398 پاییز ،3شماره  ،6وره د      

 مقاله پژوهشی  
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 نشانی بر چابکیآتشهای اثر دستکش                                                       

ترین نگرانی در عنوان بزرگاند که کاهش چابکی بهگزارش نموده

ها بودن و ساختار بزرگ آنها ناشی از چندالیهاستفاده از دستکش

نشانان نیازمند حرکات باشد. از آنجایی که بیشتر وظایف آتشمی

ها و استفاده از ابزار و شلنگدادن ضروري دست مانند حمل، هل

باشد، کاهش چابکی دست به چالشی بزرگ تبدیل شده است می

نشانی در بازار ایران وجود هاي آتش. انواع مختلفی از دستکش[4]

اند و ها براساس اصول مختلفی طراحی شدهدارند. این دستکش

مورد توجه قرار گرفته  ها کمترمعموالً کیفیت ارگونومیکی آن

هاي مستندي در زمینه اثر این عنوان مثال دادهاست؛ به

عنوان یک ویژگی مهم ارگونومیکی ها بر چابکی دست بهدستکش

در طراحی دستکش وجود ندارد. اگر دستکش از این نظر کیفیت 

نشان در حین اطفاي حریق پایینی داشته باشد ممکن است آتش

و در نتیجه دچار آسیب شود. با توجه به از آن استفاده نکند 

هاي مختلفی براي بررسی اهمیت چابکی دست و انگشتان، آزمون

اند که برخی داراي استفاده عمومی بوده و برخی ها ارائه شدهآن

استفاده اختصاصی براي یک وظیفه خاص دارند. باید بیان نمود 

چابکی  منظور سنجشهاي مختلفی بهکه تاکنون ابزارها و روش

 Bennettها ارائه گردیده است. آزمون نشاندست آتش

(Bennett Hand-Tool Dexterity Testیکی از این روش ) ها

استاندارد سازمان ملی حفاظت  1983باشد که در نسخه سال می

منظور ( بهNational Fire Protection Association)از حریق 

از طریق مقایسه زمان انجام آن هنگام  ارزیابی چابکی دست

. با این [3، 5، 6]پوشیدن دستکش و بدون آن معرفی گردید 

و  Dodgenوجود، برخی از مطالعات مانند پژوهشی که توسط 

از آزمون  همکاران انجام شد، کمبودهایی را براي استفاده

Bennett اند. نتایج مطالعه عنوان استاندارد ذکر نمودهبه

Dodgen دهنده وظایف و همکاران نشان داد که این آزمون نشان

باشد. مسائل شده در پاسخ به شرایط اضطراري نمیواقعی انجام

دیگري که در رابطه با این آزمون وجود دارند، عبارت هستند از: 

بودن زمان آن، نیاز به استانداردسازي در رابطه با میزان طوالنی

رپذیري امتیاز افراد از برداشتن ها و تأثیکردن پیچ و مهرهمحکم

اجزاي کوچک و یا افتادن ابزار مورد استفاده در طول انجام آزمون 

. با توجه به معایب این آزمون و اهمیت چابکی دست در [3، 7]

نشانان هنگام استفاده از دستکش، انتخاب آزمون مناسب آتش

. با توجه است يضرور دست یچابک زانیم حیصح برآوردور منظبه

به موارد ذکرشده و اینکه تاکنون پژوهشی به بررسی چابکی در 

نشانان ایرانی بیشتر از هایی که آتشارتباط با استفاده از دستکش

کنند صورت نگرفته است، مطالعه حاضر با هدف ها استفاده میآن

ارزیابی و تعیین آزمون مناسب براي بررسی چابکی دست 

هاي متداول حین عملیات اده از دستکشنشانان هنگام استفآتش

بورد ، پگBennettاطفاي حریق از طریق مقایسه آزمون 

(Pegboard Manual Dexterity)شده بورد اصالح، پگ

(Modified Pegboard) سوتا )و آزمون مینهMMDT: 

Minnesota Manual Dexterity Testنجام شد. با توجه به ( ا

مورد در ایران، براي انتخاب  اي در اینعدم وجود مطالعه

نشانی و بازارهاي هاي آتشهاي مورد نظر به سازماندستکش

موجود براي فروش در چندین شهر ایران مراجعه گردید و مطابق 

گرفته و متناسب با بودجه در دسترس، دو هاي صورتبا پژوهش

 ها براي بررسی انتخاب شد. در ترین دستکشجفت از متداول

و همکاران انواع مختلفی از  Baker، در مطالعه این راستا

نشانی مورد بررسی قرار گرفتند. مطابق با هاي آتشدستکش

نشانی از جنس چرم هاي آتشپژوهش مذکور، بیشتر دستکش

باشند؛ بنابراین در این گاو بوده و برخی داراي الیاف دیگر می

یشتر مطالعه هر دو نوع بررسی گردیدند. شایان ذکر است که ب

نشانی داراي سه الیه هستند که در پژوهش هاي آتشدستکش

 .[8] حاضر نیز به همین صورت است
 

 هامواد و روش

دانشجوي  40مقطعی حاضر در ارتباط با  -مطالعه تحلیلی

نشان در این مرد انجام شد. علت عدم استفاده از افراد آتش

ها بود که ها در استفاده از این دستکشمطالعه، تجربه کاري آن

هاي دموگرافیک افراد گردید. ویژگیاثرگذاري بر نتایج میموجب 

باشد است. شایان ذکر می ارائه گردیده 1کننده در جدول شرکت

عضالنی فوقانی  -که تمامی افراد از نظر داشتن اختالالت اسکلتی

بدن و پرسشنامه عمومی نوردیک مورد بررسی  با استفاده از نقشه 

قرار گرفتند و افرادي که داراي این اختالالت بودند، از مطالعه 

حذف گردیدند. در این پژوهش سایز دست افراد مطابق با 

)شامل: دو بخش دست و دستکش( تعیین  EN 420ندارد استا

گشت. بر مبناي نتایج، بیشتر افراد داراي سایز دست متوسط 

. [9]باشد بودند که این مهم با نتایج سایر مطالعات منطبق می

سازي، افرادي که منظور یکنواختباید خاطرنشان ساخت که به

 داراي سایز دست متوسط نبودند از مطالعه خارج گشتند. 

 ها: ابعاد دست غالببرآورد ابعاد دست و دستکش

شامل: طول دست  EN 420کنندگان مطابق با استاندارد شرکت

اي )از ره)از ناحیه شروع مچ تا انتهاي انگشت میانی( و محیط دای

باشد که شدن انگشت شست و شاخص( میمحل دو شاخه 

گیري گردیدند. این ترتیب توسط کولیس دیجیتال و متر اندازهبه

 اند.بیان شده 2ابعاد در جدول 

 

 هاي دموگرافیک افراد مورد بررسیویژگی :1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین حداکثر حداقل پارامتر

 5 28 36 20 سن )بر حسب سال(

 8 76 99 62 وزن )بر حسب کیلوگرم(

 6 177 189 167 متر(قد )بر حسب سانتی
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 انو همکار قاسمی 

 مترکنندگان به میلیشده شرکتسایز دست و ابعاد آنتروپومتریک انتخاب: 2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین حداکثر حداقل پارامتر

 6 67 83 54 طول انگشت شست

 6 67 83 54 طول انگشت میانی

 4 74 85 65 طول انگشت اشاره

 9 173 185 171 طول دست

 6 190 203 178 محیط دست

 

هاي متداول در ها: دو نوع از دستکشانتخاب دستکش

نشانان ایرانی مورد استفاده عملیات اطفاي حریق که توسط آتش

ها ضد حرارت و داراي گیرند، تهیه گردید. این دستکشقرار می

باشد؛ زیرا ها متوسط میبوده و سایز آنمعتبر استانداردهاي 

نشانی سایز متوسط تششده، سازمان آهاي انجاممطابق با بررسی

دهد و این دستکش را براي تمامی افراد مورد استفاده قرار می

 باشد.سایز در بازار موجود می

 30پروتکل آزمایش: هر مجموعه از آزمایشات در حدود 

ها قرار هاي یک ساعته بین آزموندقیقه طول کشید و استراحت

تصادفی براي صورت ها بهداده شد. شایان ذکر است که دستکش

ترتیب ها بهانجام آزمون مورد استفاده قرار گرفتند )استفاده از آن

اي ها براي هر فرد در جلسهها و آزموننبود(. جزئیات روش

 ها توضیح داده شد.با آزمون منظور آشناییبه

 

 پروتکل استاندارد هر آزمون 
 Bennettآزمون 

رتفاع سطح شود و اصورت نشسته انجام میاین آزمون به

رساندن خمش و انقباض کمر تنظیم  حداقل منظور بهکار به

ها را ها و مهرهبایست پیچفرد می Bennettگردد. در آزمون می

صورت سطر به سطر از باال به از سمت مخالف دست غالب به

ها را به سمت مقابل از پایین به باال پایین باز نموده و آن

ها توسط آچار باز . پس از اینکه پیچصورت ردیفی انتقال دهدبه

کردن بیشتر و تواند از انگشتان جهت بازگردیدند، فرد می

ها استفاده کند. شایان ذکر است که تمامی برداشتن پیچ و مهره

هاي موجود در یک ردیف قبل از شروع سطر بعدي پیچ

ها را توسط بایست به قدري محکم گردند که نتوان آنمی

داد. به محض بستن آخرین پیچ، زمان آزمون  انگشتان حرکت

 .[10]گردد متوقف گشته و ثبت می

 

 سوتاآزمون مینه
پالستیکی است قطعه  60ابزار مورد استفاده در این آزمون، 

 گیرند )شکلمتري از سطح زمین قرار میسانتی 72که در ارتفاع 

 (. این آزمون شامل دو زیرآزمون زیر است:2

1 .Placing Testسوتا در فاصله : در این آزمون صفحه مینه 

 
 شده در این مطالعهنشانی متداول در عملیات اطفاي حریق استفادههاي آتشدستکش :1شکل 

 

 
 شدهبورد اصالحبورد و پگسوتا، پگ، مینهBennettهاي شده در این مطالعه براي سنجش چابکی شامل: آزمونهاي استفادهآزمون: 2شکل 
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طور ها بهشود و دیسکمتري از لبه میز قرار داده میسانتی 54/2

سمت بایست از گیرند. فرد میمنظم در جلوي صفحه قرار می

موافق دست غالب خود، دیسک پایینی را بردارد و در سوراخ باالي 

صفحه قرار دهد. پس از تکمیل یک ستون، این مراحل تا زمانی 

یابند. سپس، هشت دیسک که دو ستون کامل گردند، ادامه می

سوتا به جایگاه اولیه باز گردانده شده در صفحه مینهقرار داده 

 .[11]گردد ون ثبت میشوند و زمان انجام آزممی

2 .Turning Test54/2سوتا در فاصله : صفحه مینه 

ها روي شود و تمامی دیسکمتري از لبه میز قرار داده میسانتی

ها باید گیرند )تمامی دیسکصفحه در سمت سیاه یا قرمز قرار می

ها را برداشته و رنگ باشند(. فرد با دست چپ یکی از دیسکهم

رداند گدرحال انتقال به دست راست، آن را به سمت دیگر برمی

)قرمز را به سمت سیاه و سیاه را به سمت قرمز( و تا زمانی که 

دهد. هنگام یک ردیف کامل شود به صفحه آزمون انتقال می

شوند و به ها با دست راست برداشته میشروع ردیف دوم، دیسک

گردند. با ادامه همین توالی، آزمایش با دست چپ منتقل می

یابد. امتیاز نهایی مون ادامه میها تا پایان آزتکمیل سایر ردیف

هایی خواهد بود که تکمیل آزمون به طول معادل تعداد ثانیه

 .[11]انجامد می

 

 بورد آزمون پگ
موقعیت فرد در این آزمون در حالت نشسته، درست در مقابل 

پین در هر  25خاطرنشان ساخت که وجود بورد است. باید پگ

بورد شامل پنج (. آزمون پگ2باشد )شکل ضروري می کاپ آن

 مرحله به شرح زیر است.

بایست در ثانیه(: در این آزمون فرد می 30. دست راست )1

بورد هر بار یک پین را با دست راست از کاپ سمت راست پگ

هاي سمت راست از باال به پایین قرار دهد. پس بردارد و در سوراخ

شده شمارش گردیده و هاي قرار داده ثانیه، تعداد پین 30از 

شده محاسبه رار داده هاي قامتیاز بر حسب تعداد کل پین

 . [12]گردد می

بایست هر بار یک پین را با ثانیه(: فرد می 30. دست چپ )2

بورد بردارد و در دست چپ خود از کاپ سمت چپ پگ

ثانیه،  30هاي سمت چپ از باال به پایین قرار دهد. پس از سوراخ

گردیده و امتیاز بر حسب شده شمارش هاي قرار داده تعداد پین

 . [12]گردد شده، محاسبه میهاي قرار داده تعداد پین

هاي سمت ثانیه(: در این آزمون فرد پین 30. هر دو دست )3

راست را با دست راست از کاپ راست برداشته و در همان زمان 

و از  داردهاي سمت چپ را با دست چپ از کاپ چپ برمیپین

ها بورد در سمت موافق دستباال به پایین روي صفحه پگ

هاي سمت چپ و شده با دست چپ در سوراخهاي برداشته)پین

هاي سمت راست( شده با دست راست در سوراخهاي برداشتهپین

شده هاي قرار داده ثانیه، تعداد جفت پین 30دهد. پس از قرار می

 . [12]گردند می عنوان امتیاز این مرحله ثبتبه

. دست راست، دست چپ و هر دو دست: در این مرحله 4

؛ تنها امتیازات مراحل قبل ها مشارکت ندارندیک از آزمودنیهیچ

 .[12]شوند با یکدیگر جمع گشته و به یک امتیاز نهایی تبدیل می

قه(: این آزمون شامل پین، کوالر و دقی 1. مونتاژ کردن )5

بایست یک پین را با دست باشد. در این آزمون فرد میواشر می

راست خود از کاپ سمت راست بردارد و درحالی که آن را در 

دهد، یک واشر را با سوراخ باالیی ستون سمت راست قرار می

دست چپ بردارد و به محض گذاشتن پین، واشر را بر روي پین 

براین درحال قراردادن واشر، یک کوالر را با دست دهد. عالوهقرار 

دهد شده انتقال میراست برداشته و آن را بر روي واشر قرار داده 

گذارد. در ها میو در نهایت واشر دیگري را با دست چپ روي آن

ادامه آزمون، پین را با دست چپ برداشته و با همین توالی با 

زمون به مدت یک دقیقه ادامه ها، آکردن جاي دستعوض

هاي مونتاژشده، شمرده یابد. در پایان پروتکل تعداد بخشمی

گردد. از آنجایی که در هر مونتاژ چهار شده و امتیاز ثبت می

بخش موجود است )پین، واشر، کوالر و واشر(، امتیاز هر مونتاژ 

ها گردد. بدیهی است که هرکدام از بخشدر چهار ضرب می

یک امتیاز هستند که در صورت عدم تکمیل کامل یک داراي 

محسوب  4مونتاژ، امتیاز آن بخش به تنهایی بدون ضرب در عدد 

 .[12]گردد می

 

 شدهبورد اصالحپگ
شود. در این این آزمون تنها براي دست غالب افراد انجام می

دهد و پس از ها قرار میها را برداشته و در سوراخآزمون فرد پین

شان ها را به جایگاه اولیهبورد، آنقراردادن پین بر روي صفحه پگ

 [13]شود گرداند و در این هنگام، زمان آزمون ثبت میبازمی

 (.2)شکل 

که هر آزمون یک بار با دستکش و یک بار  باید توجه داشت

 بدون دستکش انجام شد.

 

 آنالیز آماری
 امتیاز چابکی بر مبناي فرمول زیر محاسبه گردید:

 
زمان انجام تست با دستکش

زمان انجام تست بدون دستکش
 = امتیاز چابکی 

 
بورد به جاي زمان باید خاطرنشان ساخت که در آزمون پگ

ها در فرمول استفاده گردید و زمان تکمیل آزمون و از تعداد پین

ها با مفاهیم حداکثر، ها و آزمونامتیازات چابکی براي دستکش

حداقل، میانگین و انحراف استاندارد توضیح داده شدند. با توجه 

براي  Spearmanهمبستگی  ها، ضریبنبودن دادهبه نرمال

ارزیابی ارتباط امتیاز چابکی با دیگر متغیرها مورد استفاده قرار 

عنوان متغیر مستقل مطرح ها بهگرفت. در این آنالیزها دستکش

عنوان متغیر وابسته ها بهباشند؛ درحالی که چابکی دستکشمی
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هاي شوند. از آنجایی که چابکی دستکشدر نظر گرفته می

گردد، گیري میهاي زمانی متفاوت اندازههر بار در دوره مختلف،

گیري )معادل آنالیز واریانس اندازه Friedmanاز آزمون معادل 

ها در ارتباط با ها و تداخل آنمکرر( براي ارزیابی انواع دستکش

براین براي مقایسه دو به دوي نتایج چابکی استفاده گردید. عالوه

ها با یکدیگر از آزمون ویلکاکسون استفاده شد. همچنین آزمون

ها و طول همبستگی، چابکی دست با توجه به ضخامت دستکش

ارزیابی  Spearmanانگشتان با استفاده از ضریب همبستگی 

بندي منظور رتبههاي بیشتر بهگردید. شایان ذکر است که داده

 ها براساس میانگین امتیاز مورد استفاده قرار گرفتند.دستکش
 

 هایافته

بین  هادستکشآزمون براي هریک از  در هرتعداد آزمایشات 

. در این پژوهش میانگین زمان سه تالش مورد متغیر بود 9تا  3

عنوان زمان درصد به 8آخر هر فرد با ضریب تغییرات کمتر از 

بورد امتیازات تکمیل آزمون در نظر گرفته شد )براي آزمون پگ

لحاظ گردید(. زمان تکمیل آزمون و امتیازات جاي زمان به 

 نشان داده شده است.  4تا  1 هايبورد براي هر فرد در شکلپگ

 
 براي افراد بدون دستکش و امتیازات چابکی براي هر فرد با دستکش Bennettزمان تکمیل آزمون : 3شکل 

 

 
 سوتا براي افراد بدون دستکش و امتیازات چابکی براي هر فرد با دستکشهاي مینهزمان تکمیل آزمون :4شکل 
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رود، نتایج سه تالش آخر، کمترین زمان طور که انتظار میهمان

بورد مربوط به تکمیل آزمون بوده و بیشترین امتیازات براي پگ

براین، نتایج پژوهش باشد. عالوهانجام آزمون بدون دستکش می

هاي حاضر نشان دادند که کمترین زمان انجام آزمون به آزمون

Placing شده اختصاص دارد. امتیاز بورد اصالحسوتا و پگمینه

بورد و پگ Bennettسوتا، هاي مینهچابکی باالتر در آزمون

دهنده زمان باالتر تکمیل آزمون با دستکش بوده شده نشاناصالح

باشد. شایان ذکر است که در تر میو به موجب آن چابکی پایین

دهنده تعداد تر نشاناز چابکی پایینبورد، امتیهاي پگآزمون

 باشد.تر میکمتر امتیازات و در نتیجه چابکی پایین

 

 
 کننده بدون دستکش و امتیازات چابکی براي هر فرد با دستکشبورد براي افراد شرکتامتیاز آزمون پگ :5شکل 

 

 
 شده براي افراد بدون دستکش و امتیازات چابکی براي هر فرد با دستکشاصالحبورد زمان تکمیل آزمون پگ :6شکل 
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تغییرات هر آزمون در جدول مقادیر حداقل، حداکثر و ضریب 

شود، تفاوت طور که مشاهده مینشان داده شده است. همان 3

اندک  بورد، بسیارهاي پگامتیازات بین دو دستکش در آزمون

ها را به لحاظ تأثیر باشد و این آزمون نتوانسته است دستکشمی

 (.3بندي کند )جدول بر عملکرد دست رتبه

ارائه  4هاي دو دستکش مورد استفاده در جدول ویژگی

در  1شود، دستکش طور که مشاهده میگردیده است. همان

ابکی تر و در نتیجه چپایینها داراي امتیاز چابکی تمامی آزمون

بورد داراي امتیاز ات باشد )این دستکش در آزمون پگبهتر می

باالتر و چابکی بهتر است(. در پژوهش حاضر از آزمون 

Friedman ها بر چابکی براي ارزیابی اثرات مهم نوع دستکش

دست استفاده گردید. نتایج نشان دادند که اثرات نوع دستکش 

باشد معنادار می بر تفاوت امتیاز چابکی از نظر آماري

(001/0P ،5=df) .نیز حاکی از آن ها مقایسه میانگین رتبه

بورد هاي پگها مربوط به آزمونترین تأثیر دستکشمهم که بود

باشد سوتا میمینه Placingو  Bennett ،Turningشده، اصالح

 (.5)جدول 

شایان ذکر است که در این مطالعه روند عمومی در همه 

ها( براي تمامی شرایط بندي دستکش)به لحاظ رتبهآزمایشات 

ها یکسان بود. مقایسه قدر مطلق فاصله بین امتیازات دست

( 2با  1ها )اختالف بین امتیاز چابکی دستکش چابکی در آزمون

ترتیب مربوط به نشان داد که بیشترین تفاوت بین امتیازات به

 Turningو  Placing  ،Bennettشده،بورد اصالحهاي پگآزمون

بورد، هاي پگباشد. باید خاطرنشان ساخت که در آزمونمی

اختالف امتیازات بین دو دستکش به شدت اندک بود. میانگین 

ها آنالیز بندي دستکشامتیاز چابکی هر آزمون از طریق رتبه

گردید. بر مبناي نتایج مشاهده شد که بدترین امتیاز چابکی 

همچنین مطابق با آزمون  باشد.می 2مربوط به دستکش 

ها در تمامی آزمون 2و  1هاي ویلکاکسون، تفاوت بین دستکش

 معنادار بود.

 
 مقادیر حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف استاندارد مربوط به هر آزمون و دستکش: 3جدول 

 استانداردانحراف  میانگین حداکثر حداقل موارد مورد بررسی

 Bennett* 134 264 37/180 8/32آزمون 

 23/0 38/1 81/1 9/0 **1دستکش 

 31/0 61/1 38/2 7/0 2دستکش 

 15 27 9/19 62/3 *( Placingسوتا )مینه

 38/0 39/1 52/2 91/0 1دستکش 

 51/0 67/1 94/2 96/0 2دستکش 

 17 98 4/77 04/15 *( Turningسوتا )مینه

 75/0 74/1 35/5 95/0 1دستکش 

 36/1 1/2 94/9 16/1 2دستکش 

 01/8 8/22 65 16 *شدهبورد اصالحپگ

 87/0 1/2 93/3 69/3 1دستکش 

 19/1 78/2 88/5 87/0 2دستکش 

 33/4 98/40 5/50 5/31 ***بورد دست راست، چپ و هر دو دستپگ

 095/0 39/0 6/0 16/0 1دستکش 

 088/0 22/0 42/0 051/0 2دستکش 

 48/10 55/55 80 32 ***بورد مونتاژکردنپگ

 134/0 277/0 7/0 39/0 1دستکش 

 11/0 219/0 48/0 0 2دستکش 

شده توسط باشند؛ *** بر حسب امتیازات کسبها داراي واحد نمی( در تمامی آزمون2و  1* زمان تکمیل بر حسب ثانیه؛ ** امتیازات چابکی )دستکش 

 کنندگانشرکت

 
 ها بر چابکی دستهاي مورد استفاده در بررسی تأثیر آنهاي دستکشویژگی: 4جدول 

 هاپهنای انگشت اشاره آن ضخامت استاندارد ویژگی کد دستکش

1 
هاي ، ضد آب، برخورداري از الیهAramidشده از الیاف ساخته

 GA7:2004 7/2 33 داراي قابلیت رساندن هوا به دستان و مقاوم در برابر آتش

2 
چرم گاو هم در انگشتان و هم در کف دست، داخل دستکش 

 ساخته شده است Twaronدرصد از  100
EN659 5/3 5/36 
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 نشانی بر چابکیآتشهای اثر دستکش                                                       

  Friedmanها در آزمون میانگین رتبه: 5جدول 

 2دستکش  1دستکش  هامیانگین رتبه

 Bennett 4 3آزمون 

   سوتاهاي مینهآزمون

 Placing 3 3سوتا مینه

 Turning 4 4سوتا مینه

 5 5 شدهبورد اصالحپگ

   بوردهاي پگآزمون

 1 1 هر دو دست دست راست، چپ و

 2 2 مونتاژکردن

 

بحث
نشانی هاي آتشنتایج این مطالعه نشان دادند که دستکش

گردند. طور معناداري موجب تنزل در چابکی دست میعملیاتی به

هاي با سایز یکی از دالیل این موضوع، استفاده از دستکش

و همکاران در سال  Hsiao  . در مطالعه[8]باشد نامناسب می

نشانی هاي آتشدر ارتباط با تناسب دستکشدر آمریکا  2015

و  863)به لحاظ سایز( با دست افراد مشخص گردید که در بین 

درصد از مردان و  30تا  24ترتیب(، نشان مرد و زن )بهآتش 88

باشند درصد از زنان داراي مشکالتی در این زمینه می 62تا  31

ها اخت که میزان چابکی با انواع دستکشباید خاطرنشان س .[14]

عنوان توانایی دقت کامل، سرعت و یابد. چابکی بهتغییر می

طور شود. همان حرکات هماهنگ بازو، دست و انگشتان تعریف می

ها در این مطالعه بر چابکی دست که ذکر گردید، انواع دستکش

بورد حساسیت بسیار تأثیرگذار بودند. بر مبناي نتایج، آزمون پگ

ها دارد ها در مقایسه با دیگر آزمونبندي دستکشکمی براي رتبه

آمده توسط دو دستکش ناچیز است( و دست)اختالف امتیازات به

 گردد. به شدت موجب افت در نتایج امتیازات چابکی می

ممکن است ناشی از  2کاهش بیشتر چابکی در دستکش 

تربودن آن باشد. این دستکش عرض بیشتري جنس و یا حجیم

در انگشت نشانه نسبت به دستکش دیگر دارد. در پژوهشی 

حساسیت نوک انگشتان در متوسط عرض انگشت اشاره معادل 

ر این نکته ضرورت دارد . ذک[15]متر گزارش گردید میلی 20-16

که عرض بیش از حد دستکش در ناحیه انگشتان منجر به ایجاد 

داراي  2. باید بیان نمود که دستکش [9]گردد فضاي اضافی می

باشد که این امر موجب کاهش عرض بیشتري در انگشت اشاره می

در این مطالعه ها گشته است. چابکی و افزایش زمان تکمیل آزمون

ارتباط معناداري به لحاظ آماري بین ضخامت دستکش و چابکی 

هاي مورد بررسی مشاهده نگردید؛ اما با افزایش تعداد دستکش

ها یکی تري دست یافت. ضخامت دستکشتوان به نتایج دقیقمی

باشد که در ترین متغیرهاي مرتبط با طراحی دستکش میاز مهم

نتایج امتیاز چابکی تأثیر معناداري داشته بسیاري از مطالعات بر 

اي داراي پارچه 1. باید خاطرنشان ساخت که دستکش [16]است 

باشد که به گرفتن اشیا و ایجاد اصطکاک کافی کمک زبر می

کند. در پژوهش حاضر طول دست و انگشتان رابطه معناداري می

امر همراستا با مطالعات قبلی در با امتیاز چابکی نداشتند این 

. شایان ذکر است [17،9]باشد زمینه بررسی عملکرد دست می

بورد داراي پین صاف فلزي، واشرها و کوالرهاي که آزمون پگ

نشانی، هاي آتشباشد. افراد هنگام پوشیدن دستکشکوچک می

مهارتی دارند که این مشکل موجب بروز بیحس لمسی ضعیفی 

شود. هنگامی که فرد تالش خود را براي ها مییا افتادن پین

شود. کند، خسته و ناامید میها تکرار میگذاشتن و برداشتن پین

این آزمون تفاوت امتیازات چابکی بین دو دستکش را با اختالف 

ین آزمون باشد. در ادهد که کافی نمیبسیار اندک نشان می

بورد یابد. در آزمون پگچابکی دست به شدت کاهش می

تر ها راحتتر گشته و برداشتن آنها بزرگشده، پیناصالح

باشد که این مهم موجب رفع مشکالتی که ذکر شد، گردیده می

خوبی براین، این آزمون تفاوت بین دو دستکش را به است. عالوه

گیري کمی تأثیر شده، اندازهحبورد اصالدهد. آزمون پگنشان می

ها بر چابکی را از طریق مقایسه زمان الزم براي انجام دستکش

کند. این آزمون یک کار ساده با دستکش و بدون آن فراهم می

براي ارزیابی مهارت دست غالب در برداشتن اشیاي کوچک بین 

دهنده گیرد؛ اما نشانمی انگشت شست و اشاره مورد استفاده قرار

هاي دست مانند لمس و چنگش ی دستکش بر فعالیتثر کما

و همکاران که در  Yaoهاي مطالعه باشد. این نتایج با یافتهنمی

هاي ضد ارتعاش بر منظور بررسی اثرات دستکشبه 2018سال 

. از سوي دیگر در [9]چابکی دست انجام شد، مطابقت دارد 

در مورد  2011و همکاران در سال  Bakerاي که توسط  مطالعه

نشانی انجام هاي آتشهاي ارزیابی چابکی دستکشتوسعه روش

شده بورد اصالحآمده در رابطه با آزمون پگدستشد، نتایج به

هماهنگ با پژوهش حاضر بودند. این پژوهشگران عالوه بر آزمون 

دند. مذکور، آزمون چابکی بلندکردن سیلندر را نیز توسعه دا

ها نشان داد که آزمون چابکی بلندکردن سیلندر، هاي آنیافته

هاي بیشتري را براي ارزیابی اثرات دستکش بر چابکی دست داده

کند؛ از این رو این پژوهشگران  ها فراهم می نسبت به سایر آزمون

هاي سنجش چابکی متناسب با وظایف آزمون تالش براي توسعه 

آمده دست. بر مبناي نتایج به[8]ودند نشانان را توصیه نمآتش

 Placing ،Bennettشده، بورد اصالحتوان گفت که آزمون پگمی
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 انو همکار قاسمی 

هاي بین دو دستکش را مشخص بهتر تفاوت Turningو 

و  Bennettسازند. در این مطالعه افراد هنگام انجام آزمون می

Turning بهمینه( ویژه سوتاBennett احساس خستگی را )

تر گزارش نمودند که این خستگی احتماالً منجر به عملکرد ضعیف

سوتا، آزمون استانداردي براي توانایی گردد. آزمون مینهدست می

باشد. این دادن اشیا در فواصل کوچک و مشخص میحرکت

گیري ساده مورد استفاده قرار گرفته و نسبت آزمون براي اندازه

باشد. شایان ذکر نیازمند زمان کمتري می Bennettبه آزمون 

هر دو دست را درگیر  Bennettاست که این آزمون همانند آزمون 

طور باشد. بهدهنده چابکی کلی دست میسازد؛ از این رو نشانمی

شده، بورد اصالحسوتا و پگمینه ،Bennettهاي کلی آزمون

هاي بزرگ چههاي حرکتی را که بیشتر شامل حرکات ماهیمهارت

هاي ها نیازمند مهارتگیرند و اجراي موفق آنهستند، اندازه می

سوتا، هاي مینهباشد. در مقایسه با آزمونحرکتی مناسب می

تر بوده و اختالف بین نتایج دو دستکش بورد حساسآزمون پگ

رود با انجام دهد؛ از این رو انتظار میتر نشان میرا واضح

هاي بیشتر، این نتایج بهتر نشان داده تکشهایی با دسآزمایش

هاي پژوهش حاضر به انتخاب شوند. شایان ذکر است که یافته

ها که نشانمنظور سنجش چابکی دست آتشآزمون مناسب به

کند. از سوي دیگر باشد، کمک میها مییکی از شکایات اصلی آن

ین گرفته در این زمینه، در اهمسو با برخی از مطالعات صورت

ها پژوهش نشان داده شد که کاربرد چرم در ساخت دستکش

. در انتها در [9]تواند منجر به کاهش عملکرد دست گردد می

توان گفت که یکی از هاي این مطالعه میارتباط با محدودیت

باشد که این امر بررسی تعداد ها میها، هزینه باالي دستکشآن

ها براین، این آزمونها را محدود کرده است. عالوهبیشتري از آن

دهنده واقعی صورت آزمایشگاهی انجام شدند؛ از این رو نشانبه

توسعه و انجام باشند. در این راستا، نشانان نمیي آتشهافعالیت

نشانان شده توسط آتشدهنده وظایف انجامهایی که نشانآزمون

همچنین  گردد.در عملیات اطفاي حریق باشند، توصیه می

منظور ارزیابی هاي میوگرافی در مطالعات آینده بهاستفاده از روش

ها فاده از دستکشهاي درگیر در حین استفعالیت ماهیچه

شود. باید توجه داشت که در انتخاب و طراحی پیشنهاد می

ها، عالوه بر چابکی الزم است پارامترهاي دیگر از جمله دستکش

 قدرت چنگش، حساسیت لمسی و غیره مورد توجه قرار گیرند.
 

 گیرینتیجه
در مقایسه با  1ها نشان دادند که دستکش تمامی آزمون

باشد. همچنین مشاهده شد داراي چابکی باالتري می 2دستکش 

بورد براي ارزیابی چابکی )به دلیل ایجاد خستگی که آزمون پگ

باشد. در مقایسه و ناامیدي در افراد و تالش مضاعف( مناسب نمی

شده از بورد اصالحن پگتوان گفت که آزموها میبا دیگر آزمون

ها برخوردار بوده و حساسیت باالتري براي تمایز بین دستکش

باشد. همچنین آزمون براي سنجش چابکی انگشتان مناسب می

سوتا به دلیل زمان کمتر و نیز ایجاد خستگی کمتر در افراد مینه

ها به جاي بندي دستکشتواند با توجه به توانایی آن در رتبهمی

جهت سنجش چابکی کلی دست مورد استفاده  Bennettآزمون 

اري قرار گیرد. شایان ذکر است که در این مطالعه ارتباط معناد

بین ضخامت دستکش، طول دست، طول انگشتان، محیط دست 

عات و امتیاز چابکی مشاهده نگردید. در این راستا، انجام مطال

شده انجامظایف وهایی که بیانگر منظور توسعه آزمونبهبیشتر 

نشانان در عملیات اطفاي حریق باشد، در آینده توصیه توسط آتش

 گردد.می
 

 تشکر و قدردانی
 را خود قدردانی و تشکر مراتب مقاله نویسندگانوسیله بدین

پزشکی همدان  علوم دانشگاه بهداشت دانشکده مرکز پژوهش از

 به در همکاريو  نیاز مورد تجهیزات مالی، منابع مینأت به دلیل

( اعالم 9710115912پژوهش )شماره طرح:  این رساندن اتمام

 .نمایند می
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