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مقایسه قدرت و استقامت گرفتن اشیاء در خانم های ماشین نویس با 
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⊥Abstract : 
Background: The hands’ grip strength and endurance have an important role in doing 
activities of daily living and different jobs.  
Objective: The aim of this study was comparing the grip strength and endurance in typist and 
non-typist women in both dominant and non-dominant hands. 
Methods: For better evaluation of subjects tested in special hour forms a day (between hour of 
12-16). The number of subjects are 68 (35 typist and 33 nontypists). Evaluation of handgrip 
strength was carried out by dynamometer and handgrip endurance (time and number) was 
carried out by chronometer and rubber hand device.  
Finding: In all subjects, grip strength in dominant and nondominant hands of typist subjects 
was lesser of nontypist subject and from a statistical results point, was observed significant 
difference (P<0.05). Grip endurance in dominant and nondominant hands of typist subjects 
was more than nontypist subjects group. 
In all subjects of this study, grip strength and grip endurance in dominant hand was more than 
nondominant hand, and was observed significant difference (in dominant hand were grip 
strength, number of endurance and time of grip endurance alternative 4%, 4.5% and 2.5% 
more than nondominant hand).  
Conclusion: The result indicant that, typist subjects as compared with nontypist subjects have 
less grip strength and more grip endurance.   
Keywords: Hand Grip , Strength , Endurance , Typist 
 

 : چکیده  ⊥
اهمیت قدرت و استقامت اندام فوقانی ، به خصوص دست در انجام کارهای روزمره و مشاغل مختلف بر کسی پوشیده                    : زمیـنه   
 .نیست

مطالعه با هدف مقایسه قدرت و استفامت گرفتن اشیاء در خانم های ماشین نویس و غیرماشین نویس در دو دست غالب و                      : هدف  
 .مغلوب انجام شد

 ساله شهر شیراز انجام    24 تا   20، در دو دست غالب و مغلوب زنان         1378این مطالعه مورد ـ شاهدی در سال        : وش ها   مواد و ر  
به . بودند )  نفر غیرماشین نویس 33 نفر ماشین نویس و   35(  نفر   68نحـوۀ نمونـه گـیری بـه صورت راحت و تعداد نمونه ها               . شـد 

ارزیابی قدرت گرفتن اشیاء با استفاده از دینامومتر و        .  معاینه شدند    16 تا   12ت  مـنظور دقـت در انجـام تحقـیق ، افـراد بین ساع             
داده ها با استفاده از آزمون های       . با استفاده از کرنومتر و دست و رز الستیکی انجام شد          ) زمـان و تعـداد    (اسـتفامت گرفتـن اشـیاء       

 .آماری مجذور کای ، آنالیز واریانس و من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند
س ـین نویــراد غیرماش ــ و در اف   42/71±80/13راد ماشین نویس    ــمیانگین قدرت گرفتن اشیاء در دست غالب اف       : یافـته هـا     

ر میانگین قدرت گرفتن اشیاء در دست مغلوب به طو        .  کیلوپاسـکال و ایـن اختالف از نظر آماری معنی دار بود              42/88 25/14±
قدرت و استقامت گرفتن اشیاء در      در همه افراد مورد مطالعه      . معنـی داری در افراد ماشین نویس کمتر از افراد غیرماشین نویس بود            

 درصد ، تعداد استقامت گرفتن اشیاء    4دسـت غالـب بیشتر از دست مغلوب بود ، به طوری که در دست غالب قدرت گرفتن اشیاء                    
قدرت و استقامت گرفتن اشیاء در دو      .  درصد نسبت به دست مغلوب بیشتر بود         5/2تـن اشیاء     درصـد و زمـان اسـتقامت گرف        6/4

 . دست غالب و مغلوب با قد رابطه معنی داری نشان داد ، ولی با وزن و شاخص فربهی رابطه معنی داری نداشت 
نویس قدرت گرفتن اشیاء کمتر و استقامت        ایـن مطالعه نشان داد که افراد ماشین نویس نسبت به افراد غیرماشین               :نتیجه گیری  

 .گرفتن اشیاء بیشتری دارند
 گرفتن اشیاء ، قدرت ، استقامت ، ماشین نویس: کلید واژه ها 

  مربی و عضو هیأت علمی دانشکده توانبخشی شیراز*

 کارشناس ارشد فیزیوتراپی **
Page(44) 
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 ٤٥ /                               ...                                                                                                                                                        مقایسه قدرت و استقامت 

 

 :مقدمه  ⊥
دست انسان با توانایی های خاص خود نشانه ای از سیر              

کنترل وسیع عصبی مغز    . تکاملـی موجـودات زنده است       
روی ایـن عضـو ، نشـان دهـنده پیچیدگـی و گـواه این                

ایـن عضـو در گرفتن اشیاء ، حرکت های    . مطلـب اسـت     
ظـریف ، مهـارت هـای ویـژه ، حس و تشخیص دقیق و               

ج همانند یک ماشین پیچیده عمل      تطـابق بـا محیط خار     
 . می کند 

   اهمیـت ویـژه انـدام فوقانـی ، به خصوص دست ، در              
زندگی و فعالیت های روزمره بر کسی پوشیده نیست هنوز  
بهترین دست مصنوعی نتوانسته است جای بدترین دست      

 اولین گام در صحت نقش و عملکرد        )9(.طبیعـی را بگیرد     
، رعایت حالت ) ، آرنج و ساعد   شـانه، بازو    (انـدام فوقانـی     

 . صحیح و مناسب دست در هنگام انجام کار است 
   مطالعـه دی اسـمیت و فابـری بـر روی قدرت گرفتن             

ــج   ــج صــاف و آرن ــت آرن  درجــه در 90اشــیاء در دو حال
تنـیس بازان  مبتال به بیماری آرنج ، نشان دهنده کاهش            

ه قـابل توجـه قـدرت گرفتن اشیاء با آرنج صاف نسبت ب            
  )2(. درجه بود 90آرنج 

   یکـی از مشـاغل متداول ، ماشین نویسی است که در            
کـنار شـغل هـای دیگـر در تمـام مؤسسـه ها ،  شرکت ها،        
کارخانــه هــا و اداره هــای دولتــی و غیردولتــی بــه چشــم 

با پیشرفت تکنولوژی و روی کار آمدن کامپیوتر . می خورد
 افراد  ایـن شـغل گسـترش بیشـتری پـیدا کـرده و تعداد             

مشـغول به این کار روز به روز در حال افزایش است ؛ به              
طوری که افراد زیادی این حرفه را به عنوان یک فعالیت           

 . اصلی یا حاشیه ای در جامعه انجام می دهند
بـا نگـرش بـه مسـائل فوق و اهمیت قدرت عضالت             
دسـت در انجام کارهای روزمره و با توجه به این موضوع            

ه چندانی روی تأثیر این شغل بر قدرت        کـه تاکنون مطالع   
و استقامت دست صورت نـگرفته و به منظور بـاال بـردن          
 کیفیت کارآیی مشاغل و بهره وری افراد از شغل مربوطه،          
 این مطالعه به منظور تـعیین مـیزان قدرت و استقامــت 

 
 

گرفتـن اشـیاء در دو گـروه شغلی ماشین نویس و غیر             
  .ماشین نویس انجام شد 

 
 : مواد و روش ها  ⊥

 در دو دست    1378   این مطالعه مورد ـ شاهدی در سال        
.  ساله شیراز انجام شد40 تا 20غالب و مغلوب زنان شهر   

نحـوه نمونـه گـیری بـه صورت راحت بود و با مراجعه به               
مراکـز دولتـی و خصوصـی تمـام افـراد ماشین نویس و              
 غیرماشــین نویــس موردنظــر، مــورد پرســش گــری قــرار

 . روش ارزیابی نیز مصاحبه و معاینه بود . گرفتند
:    در انـتخاب نمونـه ها ، افراد زیر از مطالعه حذف شدند            

افـراد مبـتال بـه بیماری های عصبی ، عروقی ، عضالنی،     
 تونـــل             -رماتیســـمی ، دیابـــت ، ســـندرم کارپـــال   

(carpal-tunnel-syndrome)  اخــتالل حســی انــدام ، 
رد تیرکشـنده از گردن به سمت اندام فوقانی،         فوقانـی ، د   

گنگلـیون در جلـو و یـا پشـت دست ، افراد دارای سابقه               
شکستگی یا دررفتگی در اندام فوقانی طی شش ماه اخیر          
و همچنیـن افـرادی که آزمون سندرم توراسیک اوت لت           

(thoracic-outlet syndrome)   ــار ــش و فش ــا کش  ی
(compression-distraction)4و1(. داشتند  مثبت(  

 35( نفر   68تعـداد نمونـه های مورد مطالعه در مجموع          
به . بود  )  نفر غیرماشین نویس   33نفـر ماشـین نویـس و        

 16 تا   12مـنظور دقت در تحقیق ، تمام افراد بین ساعت           
ارزیابی از هر دو دست غالب و مغلوب در . معایـنه شـدند    

الت  بدین صورت که شانه در ح      .حالـت نشسته انجام شد    
 درجه فلکسیون و مچ در وضعیت       90اداکسیون ، آرنج در     

جهت ثبت  . صـفر درجـه اکستانسـیون قـرار مـی گرفت            
قدرت گرفتن اشیاء شخص مورد آزمایش حباب الستیکی 
دیتامومـتر را در کـف دسـت خود قرار می داد و با اعالم               

 بار ، با حداکثر قدرت      3پـژوهش گر ، حباب مورد نظر را         
قـیقه اسـتراحت بعد از هر بار فشار دادن           د 1بـا رعایـت     (

.  در مشت خود فشار می داد     ) بـرای جلوگیری از خستگی    
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 ... مقایسه قدرت و استقامت                                                                                                       / ٤٦      

 

میانگیـن ارقام ثبت شده روی صفحه دینامومتر به عنوان          
بعد از یک دقیقه    . قـدرت گرفتـن اشـیاء محاسبه می شد        

استراحت ، پژوهش گر استقامت گرفتن اشیاء فرد را اندازه          
ه از فرد خواسته می شد در       بدیـن صورت ک   . مـی گرفـت     

وضـعیت قبل دست ورز الستیکی را در دست بگیرد و به            
صـورت مکرر تا مرز خستگی به صورت کامل باز و بسته            
کند و دفعات باز و بسته کردن و زمان از شروع اولین باز             
و بسـته کـردن دسـت ورز تـا مـرز خسـتگی بـه وسیله                 

 آزمون های   داده ها با استفاده از    . کرونومـتر ثبـت می شد       
آماری مجذور کای، آنالیز واریانس ، من ویتنی یو تجزیه          

 . و تحلیل شدند 
 

 : یافته ها  ⊥
افراد  و  30/21±2/2   میانگیـن سنی افراد ماشین نویس       

میانگین .  سـال بـود    10/22±3/2غـیر ماشـین نویـس       
لب افراد  ماشین نویس     در دست غا  قـدرت گرفتـن اشیاء      

 ســین نوی ـــراد غیرماشـ  ــــ  و در  اف    80/13±42/71
 کیلوپاسـکال بـود و این اختالف از نظر         25/14±42/88

البته زمان استقامت گرفتن اشیاء در    . آماری معنی دار بود     
دسـت غالـب در افـراد ماشین نویس به طور معنی داری             

 ).1جدول شماره (تر از افراد غیرماشین نویس بود بیش
   میانگین قدرت گرفتن اشیاء در دست غالب افراد مورد          

 و  120 کیلوپاسـکال با حداکثر      30/75±60/16مطالعـه   
انگین ـــوب این می  ـــت مغل ـدسـ   در.  بـود    37حداقـل   

 و حداقل   106ثر   کیلوپاسـکال بـا حداک     70/15±30/71
به طور کلی میانگین قدرت و استقامت .  به دست آمد     20

گرفتـن اشـیاء در دسـت غالب افراد مورد مطالعه به طور               
 ).2جدول شماره (معنی داری بیشتر از دست مغلوب بود  

   در ایـن تحقـیق از نظـر آماری رابطه معنی داری بین             
فربهی قـدرت و استقامت گرفتن اشیاء با وزن و شاخص            

 . به دست نیامد 
 

 میانگین قدرت و استقامت گرفتن اشیاء در دو دست غالب و مغلوب افراد مورد مطالعه  : 1جدول 

 )ثانیه(زمان استقامت گرفتن اشیاء  )عدد(تعداد استقامت گرفتن اشیاء 
 قدرت گرفتن اشیاء 

 )کیلوپاسکال(

 دست غالب دست مغلوب دست غالب  مغلوبدست دست غالب دست مغلوب

 گروه مورد مطالعه

 )نفر35(ماشین نویس  80/13±42/71 09/14±60/67 87/12±94/37 50/11±48/31 54/18±80/52 94/15±37/44

 ) نفر33(شین نویس غیرما 25/14±42/88 47/14±96/81 46/13±63/30 34/10±03/27 20/25±24/51 02/18±15/43

 سطح معنی داری 00/0 00/0 025/0 09/0 76/0 76/0
 

 میانگین قدرت و استقامت گرفتن اشیاء در دو دست غالب و مغلوب افراد مورد مطالعه : 2جدول 

 موارد گرفتن اشیاء میانگین±انحراف معیار حداکثر حداقل

 دست غالب 60/16±30/75 120 38

 دست مغلوب 70/15±30/71 106 20

 قدرت

 )کیلوپاسکال(

 دست غالب 60/12±80/32 76 6

 دست مغلوب 70/11±20/30 76 9

 زمان استقامت

 )ثانیه(

 دست غالب 10/20±10/47 111 9

 دست مغلوب 30/17±40/42 100 12

 تعداد استقامت

 )به عدد(
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 ٤٧ /                               ...                                                                                                                                                        مقایسه قدرت و استقامت 

 

 : بحث و نتیجه گیری  ⊥
   ایـن مطالعـه نشـان داد قـدرت گرفتن اشیاء در دست             
غالـب و مغلـوب افـراد ماشین نویس کمتر از غیرماشین            
نویس است البته از لحاظ عددی ، استقامت گرفتن اشیاء          
در دو دسـت غالـب و مغلـوب ماشـین نویس ها بیشتر از               

ـ    س هـا بـود که تنها رابطه زمان استقامت          غیرماشـین نوی
 .  گرفتن اشیاء در دست غالب با شغل معنی دار شد
 بر  1975   در تحقـیق مشـابهی که توسط نوگا در سال           

 زن دانشجوی فیزیوتراپی    15 مرد و    15روی دست غالب    
انجـام شد ، همین نتایج از نظر وجود رابطه معکوس بین            

تن اشیاء به دست آمد،   قدرت گرفتن اشیاء و استقامت گرف     
یعنـی کسـانی کـه قـدرت گرفتن اشیاء بیشتری داشتند،            

 علت این امر    )6(.اسـتقامت گرفتن اشیاء در آنها کمتر بود         
مـی تواند جدا بودن فیبرهای عضالنی آهسته و سریع در           

فیـبرهای سـریع در عضـالتی که به         . هـر عضـله باشـد     
صـورت سـرعتی و فیـبرهای آهسـته در عضالتی که به             
. صـورت اسـتقامتی کار می کنند، بیشتر تقویت می شوند          

از آنجایـی کـه کـار ماشـین نویـس هـا شکلی از فعالیت                
اسـتقامتی اسـت، پـس فیـبرهای آهسـته در آنهـا بیشتر              

 . تقویت می شوند و استقامت گرفتن اشیاء در آنها است
 28 درصد از افراد مورد مطالعه دست غالب و در           66   در  

 درصد از   6ست مغلوب قوی تر بود ، در        درصـد از افـراد د     
افـراد قدرت گرفتن اشیاء در هر دو دست غالب و مغلوب            

در کل تفاوت قدرت گرفتن اشیاء بین دست        . یکسان بود   
همچنین میانگین  .  درصد به دست آمد      4غالب و مغلوب    

 4زمـان اسـتقامت گرفتن اشیاء در دست غالب و مغلوب            
نگین زمان استقامت   همچنین میا . درصـد بـه دسـت آمد        

گرفتـن اشـیاء در دسـت غالـب بیشتر از مغلوب به دست            
 درصـد افراد مورد مطالعه  4/67آمـد، بـه طـوری کـه در          

 درصـد از افـراد ، دست مغلوب         6/26دسـت غالـب و در       
زمـان استقامت گرفتن اشیاء بیشتری داشت و تفاوت بین    

 5/2زمان استقامت گرفتن اشیاء در دست غالب و مغلوب          
در ارتباط با میانگین تعداد استقامت گرفتن       . صـد بـود     در

 درصد افراد مورد مطالعه ، دست غالب و در          55اشـیاء در    
 درصــد از افــراد ، دســت مغلــوب تعــداد اســتقامت 6/28

 درصد تفاوت ، بین تعداد      6/4بیشـتری داشـت و در کل        
 . استقامت گرفتن اشیاء دست غالب و مغلوب به دست آمد

پـژوهش با یافته های به دست آمده توسط          نـتایج ایـن     
 شاید علت این باشد     )8و7و5(.سـایر محققـان مطابقت دارد       

کـه افـراد انجـام کارهـای قدرتـی ، سرعتی و استقامتی              
بیشـتر از دسـت غالبشـان اسـتفاده می کنند و این باعث              
فعــال شــدن هــر دو نــوع فیــبرهای آهســته و ســریع در 

 از علل بیشتر    عضـالت دسـت می شود و می تواند یکی         
بـودن قـدرت گرفتـن اشـیاء و استقامت گرفتن اشیاء در             

 . دست غالب نسبت به دست مغلوب باشد 
   در ایـن تحقـیق رابطـه بیـن قدرت و استقامت گرفتن             
اشـیاء دست غالب و مغلوب با قد از نظر آماری معنی دار             
بـود ، بدیـن معـنا کـه بـا افـزایش قد قدرت و استقامت                 

 .  غالب و مغلوب افزایش می یافت گرفتن اشیاء دست
   مطالعـه اسکمیت و همکاران با مطالعه حاضر مطابقت         

 بـه نظـر می رسد علت مسأله این باشد که چون             )7(.دارد  
طـول قـد هر فرد با فاصله عرضی از نوک انگشت میانی          
در یـک دسـت تـا نوک انگشت میانی در دست دیگر در              

وقانـی ارتباط    درجـه ابداکسـیون در انـدام ف        90وضـعیت   
مستقیمی دارد ، بنابراین هر چه فرد قد بلندتر باشد ، این            
فاصـله بیشتر می شود و با افزایش طول دو اندام فوقانی،    
. طول انگشتان و در کل طول ناحیه دست بیشتر می شود          

پـس بازوی اهرمی برای انجام کارها ، بلند می شود و با             
 دست افزایش   افزایش بازوی اهرمی ، قدرت گرفتن اشیاء      

در هر حال به تحقیقات بیشتری در این زمینه         . مـی یـابد     
 . نیاز است 

   در ایـن مطالعـه بین قدرت و استقامت گرفتن اشیاء در       
دسـت غالب و مغلوب با وزن رابطه معنی داری به دست            
نـیامد و ایـن نـتایج بر خالف یافته اسکمیت و همکاران             

  )7(.است 
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 ... مقایسه قدرت و استقامت                                                                                                       / ٤٨      

 

ن قدرت و استقامت گرفتن اشیاء      از نظر آماری رابطه بی    
با شاخص فربهی معنی دار نشد ، ولی در مطالعه دیگری           
کـه توسـط هیسـگاما و همکـاران صورت گرفت ، رابطه             
شاخص فربهی با استقامت و قدرت گرفتن اشیاء معنی دار          

   )3(.شد 
   بـه طـور کلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که     

دو دست غالب و مغلوب در      قـدرت گرفتـن اشـیاء در هر         
افراد ماشین نویس کمتر از افراد غیرماشین نویس بود ، در 
صـورتی کـه استقامت گرفتن اشیاء در هر دو دست افراد            
. ماشـین نویـس بیشـتر از افـراد غیرماشـین نویـس بود               

پیشـنهاد مـی شود مطالعه مشابهی ، در مردان و مشاغل            
 . مختلف انجام شود 
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