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مقدمه
آنتروپومتری شامل اندازهگیری قسمتهای مختلف
اندامها و سنجش طول بدن ،وزن ،حجم اندامها ،فضای
حرکتی و زوایای حرکتی است [ ]1که نقش بسیار مهمی در
مهندسی طراحی و بهداشت حرفهای دارد [ ]2-4و بهطور
کلی دو هدف اصلی را دنبال میکند .1 :تطبیق و تناسب
ماشین و ابزارها و تجهیزات با انسان ،با هدف افزایش راحتی
و بهرهوری  .2استانداردکردن ابزار استفادة انسان در حیطة 
شخصی و عمومی [ .]5،6جمعآوری اطالعات آنتروپومتریکی
باید بهصورت مداوم انجام شود؛ زیرا نیازی ضروری برای
طراحی تجهیزات ،ابزار ،وسایل و ایستگاههای کاری است.
بهعالوه ،ابعاد آنتروپومتریک در طول زمان تغییر میکند .الزم

است این بانک اطالعات بهروزرسانی شود تا طراحان بتوانند
ابزارهایی طراحی کنند که منطبق با دست افراد باشد .در غیر
این صورت ،اختالالت اسکلتی -عضالنی اجتنابناپذیر خواهد
بود [.]5-8
دست آناتومی پیچیده و خاصی دارد که میتواند زمینهساز
اختالالت اسکلتی – عضالنی باشد [ .]7دست از عصب و
عضلههایی تشکیل شده است که هنگام استفادة نادرست و
به کار گرفتن آن در وضعیت نامناسب و استفادة مکرر در
آن وضعیت دچار آسیب میشود .یکی از رایجترین اختالالت
اسکلتی– عضالنی دست ،سندروم تونل کارپال (CTS:Carpal
 )tunnel syndromeاست [ .]7اختالالت اسکلتی -عضالنی
صدماتی در تاندونها ،اعصاب ،ماهیچهها و استخوانها ایجاد
میکند .پیشرفت این آسیب ،درد و خستگی شدید نواحی
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مچ دست ،دست ،آرنج ،بازو ،گردن ،شانهها و کمر را به دنبال
دارد [ .]9-12یکی از فاکتورهای مؤثر بر ایجاد این آسیبها،
ابزارهای دستی نامناسب است که استفاده از آنها میتواند
سبب ناراحتی دست شود و رضایت شغلی و بهرهوری افراد
را کاهش دهد.
مطالعات نشان میدهد استفاده از ابزار دستی غیربرقی
خطرات و آسیبهای زیادی؛ بهویژه در ابتال به بیماریهای
اسکلتی -عضالنی اندام فوقانی در پی دارد [ .]13طبق
گزارش ادارة  کار آمریکا ،آسیبهای واردشده به دست،
انگشتان ،مچ دست و شانهها از جمله شایعترین آسیبهای
اندام فوقانی حین استفاده از ابزار دستی غیربرقی به شمار
میرود [ .]14،15بنا بر برآورد سازمان جهانی کار ،اختالالت
اسکلتی – عضالنی ()Musculoskeletal Disorders:MSDs
در بین آسیبها و بیماریها ،بهتنهایی میتواند بیشترین
زیان اقتصادی ( 40درصد) را به کشورها تحمیل کند [.]16
در زمینة  مطالعات ابعاد آنتروپومتری میتوان به مطالعة1
 Motamedzadeو همکاران اشاره کرد که با هدف طراحی
ابزار دستی قالیبافان و روی  20بعد آنتروپومتریک دست
بافندگان انجام شد [ .]16مطالعة  Haidari Moghadamو
همکاران دربارة تناسب ابعاد آنتروپومتری دانشآموزان با میز
و نیمکت [ ]17و پژوهش  Moshkdanianو همکاران دربارة 
ویژگیهای آنتروپومتریک اندام فوقانی افراد بالغ پاکستانی و
ایرانی [ ،]18از جمله پژوهشهای انجامشده در این زمینه
است.
با توجه به اهمیت دادههای آنتروپومتریک در طراحی
ارگونومیک ابزار و وسایل دستی ،هدف این مطالعه جمعآوری
ابعاد آنتروپومتریک دست زنان و مردان برای تشکیل بانک
اطالعات آنتروپومتری و استفاده از نتایج این پژوهش و
شاخصهای توصیفی آن در طراحی و توسعة ابزارهای دستی
مناسب با دست افراد و افزایش راحتی افراد حین کار با این
ابزارها ،کاهش ریسک اختالالت اسکلتی – عضالنی اندام
فوقانی ،کاهش حوادث مرتبط با کار و در نتیجه افزایش
بهرهوری است.

روش کار

این مطالعه از نوع توصیفی است که با مشارکت  576نفر
از زنان و مردان مراجعهکننده به دو مرکز پزشک خانوادة 
شهری انجام شد .نمونهگیری بهروش در دسترس و با
رضایت شخصی افراد صورت گرفت .در این مطالعه 10 ،بعد
آنتروپومتریک دست افراد اندازهگیری و اطالعات دموگرافیک
آن جمعآوری شد .این ابعاد آنتروپومتریک از نوع استاتیکی
ِ
ضخامت
و شامل طول و عرض دست و انگشتان و حداکثر
قطر گرفتن (چنگش) بود .متخصص ارگونومی اندازهگیری را
در شرایط یکسان انجام داد .بعد از کسب رضایت شفاهی از
افراد ،هدف از انجام مطالعه و فرایند انجام اندازهگیری برای
آنها شرح داده شد.
در این پژوهش برای اندازهگیری قد افراد از متر نواری
استفاده شد .برای اندازهگیری وزن ،ترازوی دیجیتال و برای
48

اندازهگیری ابعاد آنتروپومتریک استاتیک دست ،کولیس
دیجیتال مدل  Mitutoyoبه کار گرفته شد .ابتدا مشخصات
دموگرافیک افراد مانند سن ،جنس و راست یا چپ دست
بودن پرسیده شد .طول قد و وزن افراد همزمان در نرمافزار
 SPSSنسخة   16وارد شد .برای اندازهگیری ابعاد دست
اصول اندازهگیری فیزانت به کار رفت .طبق این اصول ،دست
غالب فرد در وضعیت آناتومیک (انگشتان صاف و کشیده و
انگشت شست ،عمود بر سایر انگشتان) با کولیس دیجیتال
اندازهگیری شد .طول دست ،طول کف دست ،عرض دست،
عرض کف دست ،طول انگشتان شست ( ،)m1اشاره (،)m2
میانه ( ،)m3حلقه ( )m4و کوچک ( )m5طبق شکل شمارة 
 1اندازهگیری شد.
در مطالعة حاضر هریک از ابعاد دست تعاریفی دارد که
الزم است برای دقت و صحت اندازهگیری به آنها اشاره شود.
طول دست :فاصلة افقی بین چین مچ دست تا نوک انگشت
میانه؛ در حالی که دست مستقیم و محکم گرفته شده باشد.
طول کف دست :فاصلة افقی بین چین مچ دست تا ابتدای
متاکارپال سوم .طول شست :فاصلة  افقی بین ابتدای بند
انگشت شست و منتهیالیه شست دست .طول انگشت اشاره:
فاصلة  افقی بین ابتدای انگشت اشاره تا انتهای بند سوم
انگشت اشاره .طول انگشت میانی :فاصلة  افقی بین ابتدای
انگشت میانه تا انتهای بند سوم انگشت میانه .طول انگشت
حلقه :فاصلة  افقی بین ابتدای انگشت حلقه تا انتهای بند
سوم انگشت حلقه .طول انگشت کوچک :فاصلة بین ابتدای
انگشت اول تا انتهای بند سوم انگشت اول .عرض کف دست:
حداکثر پهنا در عرض کف دست؛ در حالی که انگشت شست
از کف دست فاصله دارد .عرض دست :حداکثر پهنا در عرض
کف دست؛ در حالی که انگشت شست چسبیده باشد .حداکثر
ضخامت گرفتن :ابتدای انگشت وسط و انگشت شست به
یکدیگر تماس بگیرد و این فاصلة  بسته بهعنوان حداکثر
ِ
ضخامت گرفتن (چنگش) در نظر گرفته میشود .دادههای
آنتروپومتریک دست نیز وارد نرمافزار  SPSSشد .در تحلیل
توصیفی صدکهای
دادهها با نرمافزار آماری  ،SPSSآمارههای
ِ
مختلف ،میانگین و انحرافمعیار به دست آمد و برای بررسی
تفاوت میانگین ابعاد آنتروپومتری دست ،بین مردان و زنان،
از آزمون تی مستقل استفاده شد.

شکل  .1ابعاد آنتروپومتریک اندازهگیریشده
در مطالعة حاضر ( .1طول دست .2 ،طول کف
دست .3 ،عرض کف دست .4 ،عرض دست،
 .5طول انگشتان و  .6قطر چنگش)
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یافتهها
در این مطالعه اندازة   10بعد آنتروپومتریک دست
 576نفر ( 290زن 286 ،مرد) جمعآوری شد و میانگین،
انحرافمعیار ،اختالف بزرگترین داده از کوچکترین داده،
بهعنوان مشخصات دموگرافیکی و براساس جنسیت جامعة 
مطالعه در جدول شمارة  1آورده شده است .میانگین سن

در جامعة مطالعه ( )40/58سال بود که در آن گسترة سنی
افراد ( )25-82سال بود .میانگین قد ،وزن و شاخص تودة 
بدنی ( ،)BMIبدون در نظر گرفتن جنسیت بهترتیب 166/16
سانتیمتر 95/73 ،کیلوگرم و  26/85بود.
در این مطالعه طبق جدول شمارة  2مردان چپ دست
تقریبا دو برابر ( )%35زنان چپ دست ( )%18بودند.

جدول  .1مشخصات دموگرافیک جامعة مطالعه
متغیرها

مردان ()n=286
(Mean ± SD (Max–Min

زنان ()n=290
(Mean ± SD (Max–Min

سن (سال)

(38/74 ±1/75)76-26

(42/4 ±1/15)82-25

وزن (کیلوگرم)

(75/5 ±6/90)100-58

(72/4 ±1/38)155-40

قد (سانتیمتر)

(175 ±5/27)190-160

(156 ±1/02)180-156

شاخص تودة بدن ()BMI

(24/58 ±1/92)30-17

(29/1 ±5/16)50/5-16/73

جدول  .2فراوانی مردان و زنان براساس دست غالب
دست غالب

جنسیت

راست

چپ

مردان ()n=286

(251)%87/8

(35)%12/2

زنان ()n=290

(272)%93/8

(18)%6/2

در جدول شمارة   3مهمترین هدف پژوهش یعنی
صدکهای  50 ،5و  95ام و انحرافمعیار هریک از  10بعد
آنتروپومتریک دست بهصورت جداگانه در دو جنس مرد و زن
به تفکیک آورده شده است .صدک  5کوچکترین اندازة بعد
مدنظر و صدک  50همان میانه و صدک  95بزرگترین اندازة 
بعد آنتروپومتریک است .در تمام صدکهای محاسبهشدة 
ابعاد آنتروپومتریک ،دست مردان از زنان بزرگتر است .در
این جدول اندازههای ابعاد مختلف دست مردان و زنان بر
حسب میلیمتر گزارش شده است.
در جدول شمارة   4میانگین و انحرافمعیار دادههای
آنتروپومتری ابعاد دست زنان و مردان ،به تفکیک آمده است
و نسبت  Female/Maleبیانگر نسبت میانگین بعد مدنظر در

زنان به مردان است .میانگین تمام ابعاد اندازهگیریشده در
مردان بزرگتر از زنان بود .بیشترین نسبت ( ،)%62/19مربوط
ِ
ضخامت قطر چنگش بود.
به متغیر حداکثر
طبق جدول شمارة   ،5میانگین تمام ابعاد دست بهجز
عرض کف دست ،طول انگشت اشاره و طول انگشت حلقه،
بین مردان و زنان اختالف معنیداری ()P value=0/01
داشته است .از آنجا که با افزایش مقدار میانگین از مقدار
ضریب تغییرات کاسته میشود ،بیشترین و کمترین ضریب
تغییرات در مطالعة حاضر بهترتیب مربوط به طول انگشت
شست و طول دست بوده است.
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جدول  .3مقدار صدکهای مختلف ابعاد آنتروپومتریک دست زنان و مردان
ابعاد
آنتروپومتری

مردان ()n=286

زنان ()n=290
صدک5

صدک50

صدک95

انحرافمعیار

صدک
5

صدک50

صدک95

انحرافمعیار

طول دست

160/05

174/12

187/70

11/66

168/90

186/22

202/54

12/84

طول کف دست

88/73

99/23

107/42

6/54

91/22

103/28

115/95

9/17

عرض دست

73/34

86/97

99/71

12/31

91/80

101/24

109/94

6/34

عرض کف دست

75/89

85/53

98/52

7/68

77/55

85/71

98/53

6/65

طول انگشت
شست

53/67

60/09

69/16

5/11

57/028

68/31

79/55

6/61

طول انگشت
اشاره

62/73

68/43

77/80

4/95

66/048

72/78

83/00

5/22

طول انگشت
میانی

68/54

75/13

82/73

6/27

73/22

80/21

89/93

5/31

طول انگشت
حلقه

62/45

70/27

75/56

5/17

67/50

74/28

84/47

5/87

طول انگشت
کوچک

50/72

57/01

63/51

4/05

53/62

59/62

70/37

5/50

حداکثر ضخامت
گرفتن

19/64

29/71

43/69

12/15

41/16

50/21

61/28

6/14

جدول  .4میانگین و انحرافمعیار ابعاد آنتروپومتری دست زنان و مردان و نسبت Female/Male
مردان

زنان

میانگین (انحرافمعیار)

میانگین (انحرافمعیار)

طول دست

)1/28( 185/60

)1/16( 173/70

%93/58

طول کف دست

)9/17( 103/97

)7/58(98/70

%95/43

عرض دست

)6/34( 101/74

)1/23( 85/60

%84/13

عرض کف دست

)6/65( 86/88

)7/68( 86/26

%99/28

طول انگشت شست

)6/61( 68/55

)4/64( 60/54

%89/20

طول انگشت اشاره

)5/22( 73/26

)4/29( 68/61

%97/09

طول انگشت میانی

)5/31( 80/60

)5/68( 75/12

%94/13

طول انگشت حلقه

)5/19( 74/58

)4/49( 70/46

%98/44

طول انگشت کوچک

)5/46( 60/54

)4/04( 56/93

%93/91

حداکثر ضخامت گرفتن

)6/14( 50/21

)12/15( 31/23

%62/19

ابعاد آنتروپومتری
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)%( F/M
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جدول  .5نتایج آزمون مقایسة میانگین ابعاد آنتروپومتری دست زنان و مردان
ابعاد آنتروپومتری

مردان

زنان

اختالف میانگین

P value

)%(CV

0/001

0/70
8/69

میانگین (انحرافمعیار)

میانگین (انحرافمعیار)

طول دست

)1/28( 185/60

)1/16( 173/70

11/9

طول کف دست

)9/17( 103/97

)7/58( 98/70

4/75

0/001

عرض دست

)6/34( 101/74

)1/23( 85/60

16/14

0/001

1/35

عرض کف دست

)6/65( 86/88

)7/68( 86/26

0/62

0/306

8/29

طول انگشت شست

)6/61( 68/55

)4/64( 60/54

7/4

0/001

10/80

طول انگشت اشاره

)5/22( 73/26

)4/29( 68/61

2/13

0/389

7/48

طول انگشت میانی

)5/31( 80/60

)5/68( 75/12

4/73

0/001

7/88

طول انگشت حلقه

)5/19( 74/58

)4/49( 70/46

1/16

0/115

7/26

طول انگشت کوچک

)5/46( 60/54

)4/04( 56/93

3/68

0/001

8/73

ِ
ضخامت گرفتن
حداکثر

)6/14( 50/21

)12/15( 31/23

17/98

0/001

3/31

بحث و نتیجهگیری
در مطالعة حاضر ابعاد مختلف دست  576فرد بزرگسال
در گسترة سنی  25تا  82سال با روش دستی اندازهگیری
شد .مقدار صدکهای محاسبهشده در جامعة مردان و زنان
میتواند بهعنوان منبع دادههای آنتروپومتری دست ،برای
طراحی یا طراحی مجدد ابزارهای دستی استفاده شود.
میانگین طول دست مردان و زنان در این مطالعه بهترتیب
 185/60و  173/70میلیمتر به دست آمد و با P >0/01
 valueاختالف میانگین بین دو جنس معنادار است .این
نتیجه با نتایج مطالعة [ ]19که روی افراد سالمند انجام شد،
همسو است و نشان میدهد میانگین طول دست در مردان و
زنان بهترتیب  187/9و  167/9میلیمتر بوده است .همچنین
مطالعة [ ]20روی افراد آتشنشان نشان داد میانگین طول
دست بهترتیب در مردان و زنان  197/6و  182/7میلیمتر
بوده ،که نشاندهندة بزرگتر بودن این بعد در افراد آتشنشان
نسبت به جمعیت مطالعة  حاضر است .این نتیجه میتواند
ناشی از شرایط شغلی آتشنشانها باشد که در آن ،افرادی با
تیپ بدنی خاص وارد چنین مشاغلی میشوند .ضمن اینکه
 BMIو قد و ابعاد آنتروپومتری با هم همبستگی زیادی دارد و
این نتیجه روی تمام ابعاد تأثیر داشته است .همچنین مطالعة 
 Moshkdanianو همکاران [ ]18که روی اندام فوقانی افراد
بالغ ایرانی و پاکستانی انجام شد ،نشان داد میانگین این
بعد در مردان قزوینی نسبت به مردان پاکستانی بزرگتر
بوده است؛ در حالی که بین زنان این دو کشور در این بعد
تفاوت معنیداری مشاهده نشد .احتماال تأثیر نژادها بر تفاوت
ابعاد آنتروپومتری در این مورد مؤثر بوده است .در مطالعة1
 Motamedzadeو همکاران [ ]16که با هدف طراحی
ارگونومیک ابزارهای دستی انجام شد ،نتایج نشان داد
صدک  95ام این بعد در مردان و زنان بهترتیب  198و 185
میلیمتر بوده که نسبت به مطالعة حاضر کوتاهتر است .این

مطالعه تقریبا  10سال پیش صورت گرفت و نشان میدهد
با گذر زمان ابعاد بدنی تغییر کرده است .در این پژوهش،
میانگین طول کف دست در مردان و زنان بهترتیب 103/97
و  98/70میلیمتر است که اختالف میانگین این بعد بین دو
جنس با  P value >0/01معنادار بوده است.
در مطالعة  Poh Kiat Ngو همکاران که روی  50سالمند
مالزیایی انجام شد ،نتایج نشان داد میانگین این بعد 10/28
سانتیمتر بوده است [ .]19همچنین در مطالعة   Kongو
 Kimمیانگین طول کف دست مردان  18/6و زنان 10/2
سانتیمتر گزارش شده است []21؛ در حالی که در مطالعهای
که روی دانشجویان دندانپزشکی انجام شد ،نتایج نشان داد
صدک نودوپنجم طول کف دست راست مردان  115/69و
زنان  99/52بوده است []22؛ اما در مطالعة  حاضر نسبت
به مطالعات قبلی ،ابعاد نسبتا بزرگتری به دست آمده است   .
در مطالعة حاضر میانگین طول انگشت شست در مردان
 68/55و در زنان  60/54میلیمتر به دست آمد و اختالف
میانگین آنها با  P value >0/01معنیدار بود؛ در حالی که در
مطالعة [ ]20روی آتشنشانها ،میانگین طول شست مردان
 70/8و زنان  64/8میلیمتر گزارش شد .اندازة این بعد در
مطالعة حاضر ،نسبت به مطالعة یادشده کوتاهتر است .از سوی
دیگر در مطالعة [ ]19میانگین طول شست  5/79سانتیمتر
گزارش شد؛ در حالی که در مطالعة [ ،]16صدک پنجم مردان
 43و زنان  42میلیمتر و صدک نودوپنجم مردان  62و
زنان  58میلیمتر گزارش شد .در مطالعة حاضر مقدار این
صدکها برای بعد مدنظر بزرگتر بوده است .ضریب تغییرات
به دست آمدة این بعد در این مطالعه ،بیشترین مقدار را در
بین ابعاد دیگر داشته است.
میانگین طول انگشت اشاره در مردان  73/26و در زنان
 68/61میلیمتر بود؛ در حالی که در مطالعة  Poh Kiat Ngو
همکاران میانگین این بعد  6/48سانتیمتر گزارش شد [.]19
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در مطالعة  Hsiaoو همکاران دربارة آتشنشانها ،مشخص شد
میانگین این بعد در مردان  75/8و در زنان  71/3میلیمتر
بوده [ ]20که نسبت به مطالعة حاضر ،بنا به دالیل گفتهشده
بزرگتر بوده است .در مطالعة [ ،]16صدک پنجم این بعد در
مردان و زنان بهترتیب  63و  62میلیمتر و صدک نودوپنجم
این بعد  80و  76میلیمتر گزارش شد .اختالف میانگین این
بعد بین دو جنس در مطالعة حاضر معنیدار نبود.
میانگین طول انگشت میانی در مردان  80/60و در زنان
 75/12میلیمتر است که اختالف میانگین این بعد بین
دو جنس با  P value>0/01معنادار شده است .در مطالعة 
[ ،]22اندازة میانگین این بعد در مردان راستدست  73و
در زنان راستدست  68/31میلیمتر گزارش شد .در پژوهش
[ ]23میانگین طول انگشت میانی  7/15میلیمتر و نسبت
به این مطالعه کوتاهتر بود؛ در حالی که در میان جمعیت
آتشنشانها [ ]20میانگین این بعد  83/8و  78/6و بزرگتر
بوده است.
میانگین طول انگشت حلقه در مطالعة حاضر در مردان
 74/58و در زنان  70/46میلیمتر است؛ در حالی که در
مطالعة  جمعیت آتشنشانها [ ]20میانگین این بعد در
مردان  79/6و در زنان  74میلیمتر بود که بزرگتر است.
در مطالعة   Poh Kiat Ngو همکاران میانگین این بعد 6/45
میلیمتر گزارش شد [ .]19در مطالعة   Motamedzadeو
همکاران صدک پنجم این بعد در مردان و زنان بهترتیب
 64و  61میلیمتر و صدک نودوپنجم این بعد در مردان و
زنان بهترتیب  79و  75میلیمتر گزارش شد [ .]16اختالف
میانگین این بعد بین دو جنس در مطالعة حاضر معنیدار
نشده است.
میانگین طول انگشت کوچک در مردان  60/54و در زنان
 56/93میلیمتر بود؛ در حالی که در جمعیت سالمند [،]19
میانگین این بعد  5/46سانتیمتر گزارش شد که بنا به دالیل
گفتهشده کوچکتر است .همچنین در جمعیت آتشنشانها
[ ]20میانگین این بعد در مردان  65/2و در زنان 60/4
میلیمتر گزارش شد .در مطالعه روی قالیبافان [ ]16صدک
پنجم این بعد در مردان  64و در زنان   61میلیمتر و صدک
نودوپنجم این بعد در مردان و زنان  79و  75میلیمتر گزارش
شد .در مطالعة  حاضر صدک پنجم مردان و زنان بهترتیب
 63/51و  50/72میلیمتر و صدک نودوپنجم مردان و زنان
 70/37و  63/51میلیمتر است .در این مطالعه اختالف
میانگین این بعد بین دو جنس با  P value>0/01معنادار
شده است.
در این مطالعه میانگین عرض دست در مردان 101/74
و در زنان  85/60میلیمتر و اختالف میانگین این بعد بین
دو جنس با  P value>0/01معنادار بوده است .همین بعد
در مطالعة  Moshkdanianو همکاران در مردان  10/44و در
زنان  9/87سانتیمتر گزارش شد [ ]24که نشان میدهد
در مطالعة  حاضر اندازة  این بعد ،به دلیل تأثیر فاکتورهای
گفتهشده در باال کوتاهتر است .در مطالعة   Poh Kiat Ng
و همکاران میانگین این بعد را  10/83سانتیمتر گزارش
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کردند []19؛ اما در مطالعة جمعیت [ ،]20میانگین این بعد
در مردان  97/2و در زنان  87/4است.
در مطالعة  حاضر میانگین عرض کف دست در مردان
 86/88و در زنان  86/26میلیمتر ،و در مطالعة   Kongو
 Kimمیانگین این بعد در مردان  8/3و در زنان  7/5سانتیمتر
بود [ ،]21همچنین در مطالعة    Poh Kiat Ngو همکاران
میانگین این بعد  8/99سانتیمتر گزارش شد []19؛ در حالی
که در مطالعة  Hsiaoو همکاران صدک پنجم مردان و زنان
بهترتیب  71/12و  64/90میلیمتر و صدک نودوپنجم این
بعد بهترتیب  85/54و  74/85بوده است [ .]20در مطالعة 
 Wangو  Caiمیانگین این بعد در مردان  83/6و در زنان
 75/2میلیمتر است [ .]25اختالف میانگین این بعد بین دو
جنس در مطالعة حاضر معنیدار نشده است.
ِ
ضخامت گرفتن
میانگین حداکث ِر
در این مطالعه اختالف
ِ
زنان و مردان با  P-value= 0/001معنادار شده است .تفاوت
موجود در این مطالعه ،با مطالعة   Caiو  Wangهمسو است
که میانگین این بعد را در مردان  35/6و در زنان 25/7
گزارش کرده است [ .]25همچنین مطالعة   Poh Kiat Ng
و همکاران میانگین این بعد را  4/06سانتیمتر گزارش کرد
[ .]19مطالعة   Motamedzadeو همکاران صدک پنجم این
بعد را در مردان و زنان  33و  32میلیمتر و صدک نودوپنجم
را بهترتیب  50و  45میلیمتر گزارش کرده است [ ]16که در
مطالعة حاضر اندازة این بعد بزرگتر است.
مطالعة حاضر با هدف اندازهگیری ابعاد آنتروپومتری دست
در زنان و مردان و تهیة بانک اطالعات آنتروپومتریک انجام
شد .ابعاد آنتروپومتری تحتتأثیر فاکتورهایی مثل جنس،
سن ،نژاد ،ژنتیک و حتی نوع تغذیه و شغل قرار دارد .در
مطالعة حاضر نتایج آزمونهای آماری و تجزیهوتحلیل دادهها
نشان داد اختالف میانگین طول دست ،طول کف دست،
عرض دست ،طول انگشت شست ،طول انگشت میانی ،طول
انگشت کوچک و حداکثر ضخامت گرفتن بین زنان و مردان
معنادار بوده است؛ در حالی که اختالف میانگین طول ابعاد
آنتروپومتری عرض کف دست ،طول انگشت اشاره و طول
انگشت حلقه بین دو جنس ارتباط معناداری نداشته است.
این بانک اطالعاتی میتواند مرجعی برای توسعه و ساخت
ابزارهای دستی مناسب و راحت برای کاربران باشد.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،آشنانبودن
آزمودنیها با علم ارگونومی و هدف اندازهگیری بود.
پژوهشگران برای رفع این محدودیت ،با ارائة توضیحات الزم
در زمینة  ارگونومی و آنتروپومتری ،سعی کردند ابهامات
موجود را برطرف کنند تا انگیزه و تمایل آزمودنیها به شرکت
در مطالعه افزایش یابد.
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