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The relationship between carpal tunnel syndrome and some 

anthropometric dimensions of the upper limb 
 
Abstract 
Back ground and purpose: Sport Sciences studies the health human bodies through movement and physical 

activity, adopting good physical condition and finally external and internal harmful factors.  Most of the 

physical and psychosomatic pain and discomfort can be resulted from static pressure of everyday activities, 

over activity in sports and especially in the work environment.  Human always have a variety of job tasks.  

And commensurate to the type of work and how the body moves during it, acute or chronic fatigue and pain 

is experienced in different organs.  Carpal tunnel syndrome is one of musculoskeletal disorders due to over 

working, which is more prevalent among women.  The aim of this study was to examine the relationship 

between anthropometric dimensions of workers and the risk of carpal tunnel syndrome among them . 

Methodology: The sample of this investigation was 52 workers of assembly line of Pars Khazar factory.  

Subjects’ anthropometric dimensions were measured by using of calipers and gonia meter.  And medical 

records of the subjects were used for the evaluation of carpal tunnel syndrome . 

 Results: Results showed no significant difference in the length of the forearm and wrist ratio,.  Howver 

there is significant difference in the length of hand and carry angle between people with carpal tunnel 

syndrome and people without this syndrome . 

Discussion: These results indicate that anthropometric dimensions could be a contributing factor in the 

incidence of carpal tunnel syndrome but considering the other factors are also important . 
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 چکیده

 اندام در را یمزمن ای حاد یدردها و ها یخستگ آن یط در بدن حرکت نحوه و کار نوع تناسب به و . است داشته اشتغال کارها از یگوناگون انواع به همواره انسان

 برخوردار یشتریب وعیش از زنان انیم در که باشد یم یپرکار از یناش یعضلان یاسکلت اختلالات از یکی  کارپال تونل سندروم . است کرده تجربه مختلف یها

نفر از  22نمونه آماری این پژوهش  . آنتروپومتریکی کارگران و احتمال بروز سندروم تونل کارپال در آنان استز پژوهش حاضر بررسی ارتباط ابعادهدف ا . است

ابعاد آنتروپومتریک آزمودنیها با استفاده از کولیس و گونیا متر اندازه گیری شد و برای ارزیابی سندروم تونل کارپال  . ودندکارگران خط مونتاژ کارخانه پارس خزر ب

ی داری یافته ها نشان داد که بین نسبت مچ دست وطول ساعد افراد مبتلا و نا مبتلا به سندروم تونل کارپال تفاوت معن . از سوابق پزشکی آزمودنیها استفاده شد

 . وجود ندارد ولی بین طول دست و زاویه حمل آزمودنی های مبتلا و نا مبتلا به سندروم تفاوت معنی داری وجود دارد 

 

 اندام فوقانی  ، ابعادآنتروپومتریک ، سندروم تونل کارپال :کلمات کلیدی
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همقدم

علوم به  . سلامت اصلی ترین موضوع مطالعات بشری است

برخی از  . پردازند ی ها و اهداف خود بطور ویژه بدان میفراخور توانای

عوامل مخل  و بهبودآنان بر جنبه پیشگیرانه و برخی دیگر برکاهش 

علوم ورزشی از طریق حرکت وفعالیت  . سلامت آدمی تمرکز کرده اند

اتخاذ وضعیت های بدنی مناسب و بالاخره مطالعه عوامل  ، جسمانی

 . ه مقولۀ سلامت می پردازددرونی و بیرونی آسیب زا ب

بسیاری از دردها و ناراحتی های جسمانی و روانتنی می  

 ، توانند ناشی از فشارهای استاتیکی مستمر فعالیت های زندگی روزمره

بشر همواره به انواع   . پرکاری در ورزش و بویژه در محیط کار باشند

کار و نحوه  و به تناسب نوع . گوناگونی از کارها اشتغال داشته است

را در  مزمنییا د حرکت بدن در طی آن خستگی ها و دردهای حا

با پیشرفت تکنولوژی نحوه کار و  . اندام های مختلف تجربه کرده است

 . درگیری بدنی در فرآیند انجام کار تا حدود زیادی تغییر کرده است

ی صنعت و یا حت ، اما همواره در هر نوع کار و فعالیت اعم از کشاورزی

عضلات و اسکلت بدن انسان متحمل درصد متفاوتی از فشار  ، مطالعه

عدم تناسب میان توانایی های انسانها و نوع حرفه آنها می  . دنمی باش

تواند عاملی باشد برای بروز فشارهای بیشتر و در نتیجه احساس درد 

این دردها یا ناهنجاری ها به مرور سبب  . یا حتی بروز ناهنجاری

انایی فرد یا تغییر الگوی کار می شود که گاه منجر به بروز کاهش تو

از این رو شناخت . گرددحوادثی جبران ناپذیر در حین کار می 

عضلانی افراد و توانایی های بدنی آنها برای انتخاب  -ویژگیهای اسکلتی

تربیت بدنی   . جایگاه کاری مناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار است

 ، تواند با شناسایی ویژگیهای آنتروپومتریک افرادو علوم ورزشی می 

همینطور که می دانیم افراد  . در این زمینه نقش مؤثری داشته باشد

 اختلالات و تروپومتریک متفاوت در معرض بروزنبا ویژگیهای آ

ناهنجاری های اسکلتی عضلانی مختلفی قرار دارند و همینطور 

 این اختلالات و بروزالگوهای مختلف کاری افراد را در معرض 

 متفاوت  گریکدی با مختلف افراد بدن ابعاد . قرار می دهدها ناهنجاری 

 . باشد یم افراد کیژنت ساختار و نژاد ، رشد از یناش مسئله نیا . است

 با را یادیز اختلافات جنس دو به مربوط کیآنتروپومتر یها داده

 یافراد انیم کیژنت یها اختلاف نطوریهم . دهند یم نشان گریکدی

 [3]. است آشکار اریبس کنند یم یزندگ گوناگون یکشورها در که

برخی از تفاوت ها ناشی از عوامل محیطی نظیر تغذیه و فعالیتهای 

جسمانی و ورزشی هستند که عموماً بر نیروی عضلانی و فاکتورهای 

 آنچه بعنوان واژه نرمال در اندازه گیری . متابولیسمی تأثیر می گذارند

. های آنتروپومتریک شناخته شده است طیف وسیعی را در بر میگیرد

[ زنان اغلب شکایت دارند که از ابزارهایی استفاده می کنند که 4]

این مسئله به خستگی ماهیچه های  . برای مردان طراحی شده اند

بهره وری اندک و احتمالاً ایجاد آسیب ها و ناراحتی  ، دست و بازو

 تیقابل لیبدل زنان رسد یم بنظر [3]. می شودهای جسمانی منجر 

 بر یشتریب بیآس سکیر از خاص یکیآنتروپومتر و یکیولوژیزیف یها

طبق آمار  . هستند یشتریب مطالعه مندزاین زن کارگران و خوردارند

جمعیت کارکنان زن شاغل در کارگاه  5831جمع آوری شده در سال 

نفر میباشد که  حدود  99861نفر کارکن در ایران  11های با بیش از 

 [1]. از کل شاغلین در اینگونه کارگاه ها را تشکیل می دهند 11%

این قشر از جامعه معمولاً از  ، طبق تحقیقات انجام شده در این زمینه

انواع دردها و خستگی های عضلانی و مفصلی رنج می برند که می 

عضلانی  در آنها -تواند در طی زمان منجر به برخی از اختلالات اسکلتی

 . گردد

ابعاد آنتروپومتریک و ویژگیهای خاص بدنی  از آنجا که 

 اسکلتی عضلانی کارگران از عوامل مؤثر در شانس ابتلاء به اختلالات

تحقیقات زیادی پیرامون اندازه گیری ابعاد آنتروپومتریک  . می باشد

ی شیوه وسایل کارو یا حت ، کارگران و کاربرد آن در طراحی محیط کار

صورت   در جهت پیشگیری از بروز اختلالات اسکلتی عضلانی انجام کار

یکی از اختلالات اسکلتی عضلانی  1سندروم تونل کارپال . گرفته است

ناشی از پرکاری می باشد که در میان زنان از شیوع بیشتری برخوردار 

( در پژوهشی به بررسی ریسک فاکتورهای موثر بر 2111) 2چن . است

نفره از  11و 11آرایشگران پرداخته است آزمودنی ها به دو گروه  مچ

در این آزمایش زاویه مچ بررسی  . آرایشگران زن و مرد تقسیم شدند

شد و فعالیت عضلات اکتنسور و فلکسور آرنج با الکترومایوگراف اندازه 

یافته ها نشان داد که شیوع علائم اختلالات اسکلتی  . گیری شد

که ممکن  . ن زنان آرایشگر بیشتر از مردان می باشدعضلانی در بی

از سوی دیگر  . است ناشی از فعالیت بیشتر زنان در این حرفه باشد

نتایج بدست آمده نشان دهنده حرکت سریعتر و نیرومندتر مچ در 

زنان و همینطور فعالیت های طولانی تر آنان می باشد که می تواند 

 [8]. ت آرایشگران زن باشدعامل اصلی بروز درد در مچ و دس

 کف هیناح در یکوچک مانند کانال لاتیتشک کارپال تونل

 بیار یرباطها و مچ استخوان هشت توسط که باشد یم مچ یدست

 آن از که است محکم ییفضا تونل نیا[ 7]. است شده محصور کارپال

 یهنگام . گذرد یم انیمد عصب و یخون رگ یشمار ، یزردپ نیچند

 یم لیمتما سمت دو به ای و شده دهیخم ای باز نگشتانا ای دست که

 نیا اندازه( نیزبر سمت به انحراف و نیریزندز سمت به انحراف) شوند

 عصب [3]. ابدی یم کاهش گوناگون نسوج و ها بافت از انبوه یفضا

 و( نیزندزبر سمت) یداخل هیناح و انهیم ، سبابه انگشتان انیمد

 تونل درون در یتورم اگر . کند یم یده عصب را انگشتر انگشت
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 ای( شود یم متورم رباط که یهنگام مانند) باشد داشته وجود کارپال

 و شده فشرده انیمد عصب ، دیآ وارد هیناح نیا بر یرونیب فشار اگر

 عبارتند کارپال تونل سندروم میعلا . شد خواهد مختل یعصب تیهدا

 درست انجام در تدس یناتوان و درد ، خارش و سوزش ، یحس یب از

 شده گزارش یصنعت مشاغل یاریبس در ها نشانه نیا[ 3]. ها حرکت

 یکل بطور . کند یم جادیا یدائم و نیسنگ یدرد عارضه نیا . اند

 دست رفتن خواب احساس اغلب و شده بدتر هنگام شب عارضه علائم

 کوتاه در انگشتان دادن حرکت و دست دادن تکان . گردد یم فیتوص

 یداروها و استراحت با هیاول درمان . شود یم درد فیتخف ثباع مدت

 . ردیپذ یم صورت یجراح عمل با شرفتهیپ موارد در و ضدالتهاب

برخی عوامل مؤثر در  و تحقیقات متعددی در زمینه شیوع

عبدالصمدی  به عنوان نمونه . بروز این عارضه صورت گرفته است

روم کانال کارپال علامت ( در پژوهشی به مقایسه فراوانی سند1364)

در این    . دار در دندانپزشکان و پزشکان شهر همدان پرداخته است

 ، نفری از پزشکان و دندانپزشکان از لحاظ سن 111پژوهش دو گروه 

تست های تشخیص  . و شدت کار همسان سازی شدند  ، جنس

ی یافته ها نشان می دهد فراوان . بالینی روی هر سه گروه انجام شد

( می  %1( بیشتر از پزشکان ) %3این سندروم در میان دندانپزشکان) 

قابل توجه است که بدلیل جوان بودن دندانپزشکان در همدان   . باشد

و معدود بودن افراد فراوانی سندروم کانال کارپال علامت دار در این 

 [6]. جمعیت کم بوده است

نتروپومتریک اما پژوهش های اندکی در مورد ارتباط ابعاد آ 

با ناهنجاری ها و اختلالات اسکلتی عضلانی و بویژه سندروم تونل 

بررسی  ارتباط هدف از پژوهش حاضر  . کارپال صورت گرفته است

می  اندام فوقانی بروز سندروم تونل کارپال و برخی ابعاد آنتروپومتریک

 . باشد

 

 شناسی تحقیق روش
کارگران زن  در این پژوهش جامعه آماری متشکل از کلیه

پس از برگزاری  . نفر هستند 182که  ، کارخانه پارس خزر می باشد

بطور داوطلبانه حاضر به  ی کهنفر از کارگران 22جلسه توجیهی 

 . انتخاب شدند نمونه آماری این پژوهش  بودند به عنوانهمکاری 

سال بود و حداقل دو سال سابقه  31تا  21دامنه سنی آزمودنیها بین 

 ، این کارگران در خط مونتاژ محصولاتی نظیر انواع پلوپز . شتندکار دا

دارای چند میز کار  3سالن مونتاژ . توستر و پنکه مشغول به کار بودند

موازی می باشد که طول آنها تقریباً برابر طول سالن و عرض آنها یک 

در راستای طول میز ها و در یک طرف آنها تعدادی  . متر میباشد

کارگران با  . نشستن کارگران حین انجام کار وجود دارد صندلی برای

آنها از دست  . استفاده از هر دو دست به انجام وظایف خود می پردازند

                                                      

3 Montaj 

برتر  برای انجام کار اصلی مانند بستن پیچها و از دست دیگر بعنوان 

 . ندکمک مثل ثابت نگه داشتن محصول استفاده می کن

ل از روشهای بالینی برای تشخیص سندروم تونل کارپا

سنجش  ، 8تست الکترو میو گرافی ، 2تست فالن ، 4مانند تست تینل

[ 13]. استفاده می شود 6و اندازه گیری سرعت هدایت عصب 7ارتعاش

( در پژوهشی که در آن به بررسی رابطه افزایش  1362مثلاً مقدسی) 

پال پرداخته است از هدایت نسبت مچ دست و سندروم تونل کار

 عصب مدیان بعنوان عاملی برای سنجش بروز سندرومری تأخی

( در پژوهشی به بررسی مدل های 2114) 9یو [9]. است استفاده کرده

این پژوهش اطلاعاتی در  . ارزیابی سندروم تونل کارپال پرداخته است

زمینۀ احتمال بروز سندروم در افرادی  با ویژگیهای فردی و شرایط 

آزمودنی ها در این پژوهش به سه گروه  . کاری خاص ارائه می دهد

یک  ، ناشی از کار با سندروم تونل کارپال یک گروه ، تقسیم شدند

ن سالم بدون غیر مرتبط با شغل و گروه سوم از کارگرا سندروم گروه با

بودند که برای تشخیص از سوابق پزشکی  سابقه سندروم تونل کارپال

ثیر گذار نیز با استفاده از فاکتور های تأ . آزمودنی ها استفاده شد

سندروم  یافته ها نشان داد که بیشتر موارد . پرسشنامه بررسی شد

ناشی از ویژگیهای فردی بودند و موارد کمتری ناشی از  تونل کارپال

مگر اینکه افرادی که مستعد  ، مواجهه با شرایط کاری مشاهده شد

. ار داده شدندبودند در معرض شرایط کاری نا مناسب قرز سندروم برو

[11] 

 وعیش یبررس به پژوهشی در زین( 1999) 11هلیول . س 

 داده نشان یو قیتحق جینتا . است پرداخته کارپال تونل سندروم علائم

 هر در نفر 1111 هر در 32/1 کارپال تونل سندروم شیوع  که است

 %41 حدود و زیاد بسیار اختلال این علائم شیوع حالیکه در است سال

 تونل سندروم به مبتلا واقعا افراد این از کمی درصد فقط اام است

 یپزشک سوابق به استناد لزوم انگریب مورد نیا . باشند می کارپال

برای اطمینان از تشخیص  در این پژوهش [11]. باشد یم ها یآزمودن

و  سندروم تونل کارپال صحیح از آزمودنی هایی که سابقه ابتلا به

سوابق پزشکی خود را ارائه  د خواسته شد کهمراجعه به پزشک داشتن

واز آنان که مشکوک به ابتلا بودند خواسته شد که بطور رایگان  . کنند

در روزهای خاصی به یک پزشک مطلع از جریان پژوهش مراجعه 

  . نمایند واز وجود یا  عدم وجود سندروم اطمینان حاصل نمایند

  

                                                      

4 Tinel's Test 
5 Phalen's Test 
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ت در مچ دسنسبت : 11مچ دست نسبت اندازه گیری 

عمق مچ  . مچ اطلاق می شودعرض  بهمچ عمق اصطلاح به نسبت 

که بوسیله  استجلو به  عقب مچ در حالت آناتومیکی دست فاصله 

داخلی خارجی مچ مچ دست فاصله عرض  . کولیس اندازه گیری شد

 [12]. است که بوسیله کولیس اندازه گیری شددر حالت آناتومیکی 

آزمودنی در حالت ایستاده قرار  :طول ساعداندازه گیری 

در  . دستها بدون پوشش و بازوها در و طرف بدن آویزان بودند ، گرفت

درجه و کف دستها روبروی هم بودند  91آرنج در فلکشن  حالتیکه

  [13]. درنج بوسیله کولیس اندازه گیری شفاصله مچ تا آ

آزمودنی در حالت ایستاده قرار  :اندازه گیری طول دست

در  . دستها بدون پوشش و بازوها در و طرف بدن آویزان بودند  ،گرفت

درجه و کف دست رو به بالا بود فاصله  91حالتیکه آرنج در فلکشن 

انتهای پایینی زند زبرین تا نوک انگشت وسط بوسیله کولیس اندازه 

  [13]. دگیری ش

آزمودنی در حالت ایستاده قرار  :اندازه گیری زاویه حمل

در  . ها بدون پوشش و بازوها در و طرف بدن آویزان بودنددست ، گرفت

ساعد به سمت خارج چرخیده وکف دست به سمت روبرو  حالتیکه

 [13]. باشد بوسیله گونیامتر اندازه گیری شد

 

 یافته ها

ها به صورت تجزیه و تحلیل توصیفی یافته در این پژوهش

قابل  1ول شماره در جد که . های توزیع فراوانی ارائه شده استجدول

ها از آزمون در تجزیه و تحلیل استنباطی یافتهباشد.  میملاحظه 

ها و اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن توزیع داده -کالموگروف

های مستقل برای آزمون فرضیه تی من ویتنی و یو های آماریآزمون

 . تحقیق استفاده شده است

آزمون  ها ازبرای بررسی طبیعی بودن توزیع داده

دهد با توجه نشان می ، 2جدول  . اسمیرنوف استفاده شد -رافکالموگ

فرض عدم  ، هاداری به دست آمده در برخی آزمونبه سطح معنی

 . شودتایید می موارد ها رد و در برخیدهطبیعی بودن توزیع دا

( WRمچ دست) نسبتبین  نتایج آزمون یو من ویتنی نشان داد که

معنی  تفاوت (CTS)کارپال  تونل به سندروم امبتلاو ن بتلاءم افراد

 ارائه شده است. 3که در جدول شماره  .داردنداری وجود 

 که  ه شده است.نتایج آزمون تی مستقل نشان داد 4در جدول شماره 

بین طول دست افراد مبتلا و نامبتلا به سندروم تونل بیان می کند 

  .کارپال تفاوت معنی داری وجود دارد

                                                     

نتایج آزمون تی مستقل نشان ملاحظه می کنید که  8و  2در جداول 

داد که بین طول ساعد افراد مبتلا و نامبتلا به سندروم تونل کارپال 

                                                      

11 . Wrist Ratio 

نتایج آزمون تی مستقل و همچنین . تفاوت معنی داری وجود ندارد

افراد مبتلا و نامبتلا به سندروم تونل  نشان داد که بین زاویه حمل

  . کارپال تفاوت معنی داری وجود دارد

 

 بحث و نتیجه گیری
پژوهش های بسیاری در مورد دردهای ناشی از پرکاری مچ دست 

که پژوهش های متعددی اما  . وسندروم تونل کارپال انجام شده است

حاضر وبروز  به رابطه بین ابعاد آنتروپومتریک بررسی شده در پژوهش

  . سندروم تونل کارپال بپردازد در دسترس نمی باشد

یافته های  بدست آمده از مقایسه نسبت مچ دست با ایجنت 

( 1361ذاکریان ) . ( همخوانی ندارد1362( و مقدسی)1361ذاکریان)

کارگران به سندروم تونل کارپال   ءدر پژوهشی به بررسی استعداد ابتلا

مچ دست در یک شرکت خودرو سازی پرداخته با اندازه گیری نسبت 

ر بروز یافته ها نشان می دهد که یکی از عواملی که می تواند د . است

و افراد با نسبت  . نسبت مچ دست است این عارضه نقش داشته باشد

 [12]. مچ دست بزرگتر بیشتر در معرض بروز این سندروم قرار دارند

ی رابطه افزایش  نسبت مچ ( نیز  در پژوهشی به بررس1362مقدسی) 

یافته ها نشان داد که  . دست و سندروم تونل کارپال پرداخته است

. بین  نسبت مچ دست و سندروم تونل کارپال رابطه مثبتی وجود دارد

( در آن به بررسی ریسک 2111[ از سویی در پژوهشی که چن)9]

ن داد یافته ها نشا ، وثر بر مچ آرایشگران پرداخته استفاکتورهای م

که شیوع علائم اختلالات اسکلتی عضلانی در بین زنان آرایشگر بیشتر 

که ممکن است ناشی از فعالیت بیشتر زنان در این  . از مردان می باشد

نتایج بدست آمده نشان دهنده حرکت سریعتر و . حرفه باشد

نیرومندتر مچ در زنان و همینطور فعالیت های طولانی تر آنان می 

تواند عامل اصلی بروز درد در مچ و دست آرایشگران زن باشد که می 

نظیر  ، ( نیز عوامل مربوط به شغل2111)12پالمر . تی [8]. باشد

پوسچر حین کار و تعدد حرکات تکراری را از مؤثر  ، ساعات کاری

ترین ریسک فاکتورها در ابتلا به سندروم تونل کارپال در شاغلین 

ین یافته ها  تا حدودی نتایج ا [18]. حرفه های مختلف می داند

ن نتایج بنظر می رسد با توجه به ای . تحقیق حاضر را روشن می کند

فعالیت آنان باشد که  ناشی از نوع در این جامعه یا سندروم بروز درد

( در 1366رایگانی ) . نیازمند حرکت سریع و نیرومند مچ است

نفر از  1111پژوهشی به بررسی شیوع سندروم تونل کارپال در 

مبتلایان به درد اندام فوقانی پرداخته است که نتایج آن نشان می دهد 

دیابت  ، تایپیست بودن ، مصرف استروئید،  نسبت مچ دستعلاوه بر

یائسگی و نقرس نیز بطور  ، سابقه شکستگی انتهای ساعد ، یرینش

که  [12]. بیشتر بود سندروم تونل کارپال معنی داری در مبتلایان به

نیز نشان دهنده سایر عوامل تأثیر گذار در بروز این سندروم می این 
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 و گاه هیتک از استفاده عدم ، یطولان یکار ساعات رسد یم بنظر . باشد

 از توان یم را مچ دهنده حرکت عضلات یریپذ انعطاف عدم و ضعف

سایر نتایج بدست آمده از  . دانست هیناح نیا در اختلال بروز عوامل

ان میدهد طول دست و زاویه حمل در مبتلایان و نا این پژوهش نش

 . مبتلایان به سندروم تونل کارپال تفاوت معنی داری را نشان می دهند

این مسئله نشان میدهد که ریسک ابتلا به سندروم در افرادی بادستها 

که نشان دهندۀ  . وانگشتان بلندتر و زاویه حمل بزرگتر بالاتر است

 . سندروم تونل کارپال می باشدیک در بروز نقش ابعاد آنتروپومتر

اصلاح پوسچ در حین انجام کار میتواند تا حد زیادی مانع از بروز یا 

 بررسی به پژوهشی در( 2119) 13نگ . یک. پیشرفت سندروم شود

 کاربران در پشت و ساعد عضلات فعالیت بر بازو و مچ حمایت تاثیر

 کامپیوتر پشت مدت نیطولا های نشستن در . می پردازد کامپیوتر

 عضلات فعالیت در سزایی به نقش ابزارها سایر و کیبرد ، موس مکان

 را شانه و گردن حتی کنند می کار انگشت اشاره با که ابزارهایی . دارد

 همین به دهند می قرار تکراری و مدت طولانی نیروی یک معرض در

 حمایت های وسیله از ساعد و مچ برای که است شده پیشنهاد دلیل

 کننده حمایت این . شود استفاده ژل حاوی های بالشتک نظیر کننده

 کنند می نزدیکتر آناتومیک حالت به را آن و شده آرنج اکستش باعث

 می ساعد و بازو جلوی عضلات فعالیت کاهش فعالیت کاهش باعث که

مچ دست  [16]. باشد می مفید کاربر خستگی کاهش برای و شوند

یی که مبتلا به سندروم تونل کارپال بودند در حالت اغلب آزمودنی ها

هایپر اکستنشن قرار داشت که یکی از وضعیت های خطرناک قرار 

همچنین دست اغلب این افراد در حین کار در  . گیری مچ دست است

که این حالت نیز در دسته  ، ر از سطح میز قرار داشتارتفاعی بالات

ا توجه به موارد ذکر شده ب . پوسچرهای خطرناک قرار می گیرد

ر حین کار وریسک چپیشنهاد می شود پژوهش دیگری در مورد پوس

همچنین  . بروز سندروم تونل کارپال بر روی این جامعه صورت پذیرد

در انتخاب افراد برای احراز مشاغل مستلزم حرکات  پیشنهاد می شود 

توجه نیرومند و پرتکرار دست به ویژگیهای آنتروپومتریک  ، سریع

افزایش دفعات استراحت در طول زمان نظیر همچنین تمهیداتی . شود

 اندیشیده شود تا از وقوع یا کار برای افراد شاغل در اینگونه حرفه ها

 پیشرفت  

. اینگونه اختلالات جلوگیری شود
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 جداول

 

 هاتوصیف مشخصات دموگرافیکی و مختصات آنتروپومتریکی آزمودنی -5جدول 
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 دست

طو

 ل دست

طو

 ل ساعد

زاوی

 ه حمل

 میانگین
2

3 .29 

1

81 .18 

8

2 .43 
0

. 69 
17

. 6 
2

6. 73 

18
8. 64 

انحراف 

 استاندارد

1

1 .27± 

8 .

22± 

1

1 .21± 
±

0. 14 
±

1. 05 
±

2. 25 

±

7. 31 

 

 اسمیرنف -نتایج آزمون کالموگراف -2جدول 
 

P≤0. 05 
 

 

 کارپال تونل به سندروم و نامبتلا بتلاءم افرادمچ دست  نسبتمقایسه  -8جدول 
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 به سندروم کارپال و نامبتلا بتلاءم افراددست  طولمقایسه  -4جدول 

  n Me
an 

T sig 

طول 

 دست

. 17 12 مبتلا

11 2 .

22 

1 .

عدم  *12

 ابتلا

37 17 .

63 

05. P≤ 0    * 

 

 رپالبه سندروم کا و نامبتلا بتلاءم افراد ساعد طولمقایسه  -1جدول 

  N Me
an 

T sig 

طول 

 ساعد

. 28 12 مبتلا

97 1 .

42 

0 .

عدم  36

 ابتلا

37 28 .

81 

05. P≤ 0* 
 

 به سندروم کارپال و نامبتلا بتلاءم افراد زاویه حملمقایسه  -6جدول

  n Me
an 

T sig 

زاویه 

 حمل

16 12 مبتلا

6 .16 2 .

14 

1 .

عدم  *11

 ابتلا

37 16

6 .68 

05. P≤ 0* 
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