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 ارومیه شهر دانشجویان از ای نمونه در سال 91-63سنی گستره با  ساالن بزرگ قدرتی چنگش نیروی ارزیابی

3خلخالی  حمیدرضا، 2جعفری شعله، *4اللهیاری  تیمور  

 

 

 23/6/4331 :تاریخ پذیرش      2/4331 /5: تاریخ دریافت

 چکیده

 از حاصل یها داده و بوده ارگونومیکی و بالینی یها جنبه از دست عضالنی عملکرد در مهم رهایپارامت از( ظریف و قدرتی چنگش)دست  چنگش نیروی: مقدمه

 چرنگش  نیرروی  مقادیر تعیین هدف با مطالعه این. باشد داشته دستی یابزارها های یطراح جمله از متعدد کاربردهای تواند یم دست چنگش نیروی یریگ اندازه

 انجرا   جمعیتری  یهرا  گروه سایر با شده یریگ اندازه مقادیر مقایسه و جامار نیروسنج از استفاده با سال 36 تا 43 سنی دودهمح با پسر و دختر دانشجویان قدرتی

 . است گرفته

در . اسرت  انجا  گرفتهسال دانشگاه علو  پزشکی  36تا  43نفر از دانشجویان دختر و پسر  231 که بر رویمقطعی بوده  یک مطالعهاین مطالعه  :هاروشمواد و 

  .بکار گرفته شدو نیروسنج جامار   Southamptonدستورالعمل ،قدرت گیرش دست یریگ اندازهاین مطالعه برای 

معیار قردرت چرنگش دسرت    انحراف . آمد به دستکیلوگر   14/22و  33/11در این مطالعه میانگین قدرت چنگش دست مردان و زنان به ترتیب برابر  :ها یافته

 r= 0.94, P) دداآنالیز همبستگی یک رابطه قوی بین نیروی چنگش قردرتی دسرت راسرت و چرا نشران      . باشد یم 14/3و  46/5ه ترتیب برابر ن بزنان و مردا

 .بود دار یمعن نیروی چنگش قدرتی در دست غالب و مغلوبهمچنین اختالف  (. 001.>

ها توسط سازندگان ابزارها و نیز ارگونومیست تواند یمنیروی چنگش قدرتی جامعه ایرانی اطالعات حاصل از این مطالعه و مطالعات مشابه پیرامون  :گیری یجهنت

 .مورد استفاده قرار گیرد باشد یمطراحی ابزارهای دستی و همچنین وظایفی که نیازمند نیروی عضالنی دست  سازی ینهبهدر 

 

 قدرت چنگش دست، چنگش قدرتی، دینامومتر جامار :کلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Allahyari@umsu.ac.ir: الکترونیکی پست. ایران .ارومیه پزشکی علو  دانشگاه ای حرفه بهداشت گروه استادیار (مسئول نویسنده)*  .4

 .ایران .ارومیه پزشکی علو  دانشگاه ای حرفه بهداشت دانشجوی کارشناسی  .2

 .یرانا. ارومیه پزشکی علو  دانشگاه دانشیار آمار گروه آمار  و اپیدمیولوزی .3
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 ... با  ساالن بزرگ قدرتی چنگش نیروی ارزیابی 

 

 4331پاییز ، 3 ، شماره3 مجله ارگونومی، دوره 

 

 
   مقدمه

اد تغییرر فیزیکری در محریط    ترین انردا  انسران بررای ایجر     دست مهم

عضرالنی  -دسرت برا داشرتن سیسرتم اسرکلتی     . است خویش پیرامون

 یدرسرت  بره و کارهای متعدد را  ها یتفعالپیچیده و خاص امکان انجا  

دو حرکت مهم دست، گررفتن اشریاب برا کرف دسرت و      . کند یمفراهم 

و گرفتن اشیاب ظریف برا انگشرتان   ( حرکات قوی برای انجا )انگشتان 

برر   یرگرذار تأثعوامل  ینتر مهمو ظریف  نیروهای چنگش قدرتی. است

اعمال نیرو فعالیتی است که در آن ترالش  (. 4) دست هستند عملکرد

اعمرال نیرروی بریش از حرد، یرک       ینبنابرا، گیرد یمجسمانی صورت 

بررل تحمررل و فعالیررت جسررمانی اسررت کرره در آن تررالش از حررد قا  

 622)دست به هنگرا  فشرار دادن   (. 3، 2) کندفیزیولوژیک تجاوز می

قردرت بیشرتری را اعمرال    ( نیوترون  362)نسبت به کشیدن ( نیوتون

 (.2) کندمی

دامنره حرکتری خرود     میانره در  کره  یهنگرام عضالت بیشترین نیرو را 

، بنررابراین انگشررتان بیشررترین چررنگش را کننررد یمررهسررتند اعمررال 

خمش مچ نیرز برر   . کنند یمنیمه خم هستند، تولید  یباًتقر که یهنگام

 (.2) گذارد یمروی توانایی چنگش انگشتان اثر 

قدرت عضالنی به معنای آمادگی یک عضله یا گروهی از عضالت بررای  

در  مرتبره  یرک اعمال حداکثر فشار به یک مانع ثابت یا متحرک بررای  

در  همراه با تغییرر ) یاپو و( بدون تغییر در طول عضالت)شرایط ایستا 

 (.1) شود یمبیان ( طول عضله

برحسرب  )قدرت گیرش بره معنرای حرداکثر قردرت چرنگش دسرت       

قدرت گیرش دست نتیجه خم شدن شدید همره  (. 1) است( کیلوگر 

مفاصل انگشتان با حداکثر نیروی داوطلبانه است که این موضوع تحت 

عضالت خم کننرده  همکاری . شود یمشرایط عادی بیوکینتیک اعمال 

متقابل گروه عضالت، سبب ایجاد قدرت گیررش   یرتأثو نیز  بازکنندهو 

 (. 41) شود یم

در حال حاضر نیروی چنگش قدرتی و ظریف دسرت بره عنروان یرک     

شاخص عینی از انسجا  کارکردی انردا  فوقرانی مرورد اسرتفاده قررار      

ابرزار   نترری  یر  دقج جامار یکری از معتبرتررین و   ننیروس(. 6) گیرد یم

باشد  یمچنگش قدرتی و ظریف دست  یریگ اندازهمورد استفاده برای 

بر اساس مطالعات انجا   گرفته، مشخص شرده اسرت کره قردرت     ( 1)

 یرری گ انردازه چنگش دست یک روش قابل اعتماد و قابل اعتبار بررای  

 (. 46)باشد  یمقدرت دست 

 هرا  یرت لولمع بینی یشپنیروی چنگش قدرتی به عنوان یک عامل مهم 

همچنرین در  . شروند  یمر عضرالنی شرناخته   -اسرکلتی  های یماریبدر 

زیراد در سسرتی و    احتمرال  بهتراکم مواد معدنی استخوان و  ییشناسا

اسرت   یرگذارتأثاستئوپورزیس  های یماریبشکستن استخوان ناشی از 

از آن جا که کاهش توده عضالنی یک بیماری شایع در ارتباط برا  (. 4)

 HGSبرا افرزایش سرن میرزان      ینبنرابرا ، (1، 6، 1)ت اسافزایش سن 

پروکسری   یرری گ انردازه بررای   HGSو به همین علرت   یابد یمکاهش 

 فسالمت جسمی و فیزیکی افراد مختلف جامعره ونیرز اهرداف مختلر    

مختلررف از جملرره  یهررا رشررتهعلمرری در میرران سررالمندان و نیررز در 

(. 22، 4)کنرد   یمر پیدا  ای یژهو، اهمیت شناسی یریپاپیدمیولوژیک و 

نره تنهرا یکری از روشرهای مهرم در تشرخیص       ارزیابی قدرت عضالنی 

عضالنی اسرت، بلکره میتروان    -الالت اسکلتی بیماریهای عصبی یا اخت

 .بوسیله آن عملکرد فیزیکی سالمندان را نیز پیش بینی کرد

در طراحری ابزارهرای    توانرد  یمر نیروی چنگش قدرتی همچنین (. 6) 

بکرار   گیرنرد  یمر صنعتی مورد استفاده قرار  های یطمحلف که در مخت

 های یژگیوتکنولوژی در طراحی ابزار به میزان زیاد  های یشرفتپ. رود

در طراحری یرک   . عملکردی بسریاری از وسرایل را بهترر کررده اسرت     

لرذا  . باشرد  یمر دستگاه بیشترین توجه بر عملکرد مورد نظر ابزار کاری 

ک در طراحی مناسرب ابزارهرای دسرتی کره برا      رعایت اصول ارگونومی

 توانرد  یمر قدرتی دسرت میسرر خواهرد شرد       های ییتوانالحاظ کردن 

اسرکلتی عضرالنی  عملکررد و رانردمان را      هرای  یبآسعالوه بر کاهش 

 (.2، 4)دهد افزایش  یو خستگبه حداقل رساندن استرس  واسطه به

 هرای  یژگری وکره  طراحی بسیاری از وسایل و ابزارها به صورتی نبروده  

نمونه بیشرتر   عنوان به(. 2) یردبرگدرگیر را در  یها گروهکلیه  یفیزیک

مردان طراحی شده و بره همرین    52ابزارهای موجود بر اساس صدک 

تروان  (. 2)کننرد   یمر علت این افراد بیشترین نیررو را در ابرزار اعمرال    

زنران  (. 2)اسرت  توان چرنگش مرردان    متوسط  طور بهچنگش زنان 

نسبت به مرردان داشرته و تروان چرنگش کمترری       یتر کوچکدست 

جامعه مورد بررسی % 4 تقریباً دستان چاو  (2)دارند نسبت به مردان 

 .(2) دهند میرا تشکیل 
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    همکاران و اللهیاری تیمور 

 

 
  4331، پاییز 3، شماره 3 مجله ارگونومی، دوره

 

 

عالوه برر ایرن مشرخص شرده اسرت کره نیرروی چرنگش قردرتی برا           

 عملکردی، ناتوانی، ضعف، بیماری، عملکررد شرناختی،   های یتمحدود

فعالیت، افسردگی، سالمت جسمی، ابعاد آنتروپرومتریکی، نرژاد و   عد  

، عوامل محیطی، توده بدنی، دسرت غالرب، پوسرچر    یهسوبتغذژنتیک، 

 (.1-24، 4)دارد زمان روز رابطه مستقیمی  و دست

نیرروی   یریگ اندازهحاصل از  یها دادهبا توجه به کاربردهای متعددی 

ا هردف تعیرین مقرادیر    چنگش قدرتی دست، ایرن مطالعره نخسرت بر    

ترا   43نیروی چنگش قدرتی دانشجویان دختر و پسر با محدوده سنی 

سررال بررا اسررتفاده از نیروسررنج جامررار و سرراس مقایسرره مقررادیر   26

 .صورت گرفته استجمعیتی  یها گروهشده با سایر  یریگ اندازه

 ها روش و مواد

-مری حلیلی و از نظر زمان مقطعی ت -تحقی  توصیفی یکاین مطالعه 

نفر از دانشجویان دخترر و پسرر    231جامعه مورد بررسی شامل  .باشد

( پسرر نفرر   14و  نفر دختر 463)دانشگاه علو  پزشکی  هسال 36تا  43

شرایط ورود به مطالعه  .داوطلبانه بود صورت بهشرکت این افراد  .بودند

و  ها دست یژهو بهفوقانی  یها اندا نداشتن هر گونه صدمه یا آسیب در 

قردرت   یرری گ انردازه در این مطالعه برای  .اخیر بود یها ماهر د ها شانه

، 41) بکرار گرفتره شرد     Southamptonدسرتورالعمل  ،گیرش دسرت 

قردرت دسرت در وضرعیت ثابرت و      یرری گ انردازه در این پروتکل (. 22

نیرروی مراکزیمم   . گیررد  یمر نشسته بر روی صندلی صرورت   صورت به

نرج خرم شرده اسرت، بره      اعمال شده از عضالت دست در حالتی که آر

مطالعرات انجرا  شرده توسرط محققرین نشران       . زاویه آن بستگی دارد

که حداکثر نیروی دست که از ناحیه آرنج خم شده اسرت بره    دهد یم

بره همرین دلیرل بره     (. 5)شرود   یمر درجه آرنج اعمال  32-422زاویه 

درجه بین سراعد و برازو را    32که زاویه  شود یمداوطلب توضیح داده 

و مچ دست را در انتهای دسته صرندلی در حالرت خنثری قررار     رعایت 

سراس داوطلرب   . که انگشت شصت به سمت براال باشرد  ی طور بهداده 

دینامومتر  جامار را در دست گرفته و برای ایجاد یک گیرش راحت در 

 یرری گ انردازه در هنگرا   . صورت نیاز باید وضعیت دسرته را تغییرر داد  

ترا وزن دسرتگاه    دهرد  یمر متر قررار  مواآزمونگر  دست خود را زیر دین

قبرل از  .  شرده نداشرته باشرد    یرری گ انردازه بر قردرت گیررش    یریتأث

نیروی چنگش قدرتی سن افراد و دسرت غالرب آنهرا نیرز      یریگ اندازه

 یرری گ انردازه طب  این دسرتورالعمل سره برار    . شود یمپرسیده و ثبت 

وضرعیت   یرری گ انردازه و در هرر برار    گیررد  یمر برای هر دست صورت 

دینامومتر در حالت صفر قررار گرفتره و بعرد از اینکره فراینرد اعمرال       

نیروی داوطلب به اتما  رسید قدرت چنگش بر حسرب کیلرو گرر  از    

و از بین مقادیر حاصل  شود یمصفحه بیرونی  دینامومتر قرائت و ثبت 

بعدی مورد اسرتفاده   های یلتحل، بیشترین مقدار برای ها یریگ اندازهاز 

 . گیرد یم  قرار

از قبیل نرا  و نرا  خرانوادگی فررد      یا شناسه گونه یچهدر این مطالعه 

ثبت نگردید و افراد فر  رضایت برای شرکت در این مطالعه را تکمیرل  

 .کردند

 افرزار  نرر  تجزیه و تحلیل آماری  اطالعات مورد مطالعه برا اسرتفاده از   

انگین، انحراف می صورت بهنتایج . انجا  گرفت 46نسخه   SPSSآماری

برای زنران و مرردان بررای    ( SEM)معیار و خطای استاندارد میانگین 

 . دست غالب و مغلوب  ارائه شد

در افراد  تر یقوزوج جهت تعیین دست  یها نمونهبرای  T-testزمون آ

 .مورد استفاده قرار گرفت دست چاو  دست راست

 
پروتکل دست مطابق با  چنگش قدرت یریگ اندازهنحوه : 1 شکل

Southampton  . 

 ها یافته

 هسرال  36ترا   43نفر از دانشجویان دخترر و پسرر    231در این مطالعه 

نتایج نیرروی چرنگش   . دانشگاه علو  پزشکی مورد مطالعه قرار گرفتند

در این مطالعره  . آورده شده است 4شده در جدول  یریگ اندازهقدرتی 

و  33/11ب برابرر  میانگین قدرت چنگش دست مردان و زنان به ترتیر 

انحراف معیار قدرت چرنگش دسرت زنران و    . باشد یمکیلوگر   14/22

کره ایرن عامرل نشران      باشرد  یمر  14/3و  46/5مردان به ترتیب برابر 

بره   یبراً تقرشده توسط زنان  یریگ اندازهمقادیر قدرت چنگش  دهد یم
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 ... با  ساالن بزرگ قدرتی چنگش نیروی ارزیابی 

 

 4331پاییز ، 3 ، شماره3 مجله ارگونومی، دوره 

 

 
تغییررات نیرروی    4 جردول همچنرین در  .  باشرند  یمر یکدیگر نزدیک 

نشران داده  ی  بر حسب سن در دو گرروه زنران و مرردان    چنگش قدرت

حداکثر مقدار ثبت شده در  شود یمکه مالحظه  گونه همان .شده است

بره   31و در زنران در سرن   کیلروگر    63برا مقردار    24مردان در سن 

 . باشد یمکیلوگر   36میزان 

آنالیز همبستگی یک رابطه قوی بین نیروی چنگش قدرتی بین دست 

اخرتالف برین   (.  r= 0.94, P <.001) دهرد  یمر چرا نشران   راست و 

 Mean)بود   دار یمعننیروی چنگش قدرتی در دست غالب و مغلوب 

difference  15kg, 95% CI, (7.14-22.9)) 

جامعره مرورد   % 4 یبراً تقر دسرتان  چرا گذشرته   هرای  یبررسبر اساس 

درصرد   1، در جامعره مرورد مطالعره    (2)دهنرد   یمر بررسی را تشکیل 

نیروی چنگش قدرتی (. 4جدول )دادند  یممعه را این افراد تشکیل جا

مرورد مقایسره قررار      هدست ر است و چا نیز در جامعه مورد مطالعر 

که ماکزیمم نیروی ثبت شده در محدوده سرنی  ( 4شکل )گرفته است 

 .باشد یم 32-21

سنی در دو  گروه زنان و مردان برحسب کیلوگرم های گروهدر  نیروی چنگش قدرتی دانشجویان های داده: 1 جدول  

 (n=163)زنان  (n=71)مردان  سن

 n M SD SEM Min Max n M SD SEM Min Max 

02≥  51 5/34  6/9  3/0  51 14 34 02 3/1  14/2  52 40 

00-05  09 4/35  1/50  4/0  51 64 64 02 9/1  10/2  1 43 

04-03  51 0/33  9/52  4/0  51 62 43 05 1/1  91/2  55 40 

01≤  50 5/31  4/6  4/5  43 14 00 00 9/6  3/5  52 46 

 

 
روند تغییرات نیروی چنگش قدرتی دست برحسب سن در جامعه مورد مطالعه: 2شکل   

 گیری نتیجهو بحث 

ان برا اسرتفاده از   در این مطالعه نیروی چنگش قدرتی دست دانشجوی

نتررایج  4در جرردول . شررد یررریگ انرردازهدینررامومتر دسررتی جامررار  

 میانگین،  صورت بهنیروی چنگش قدرتی دانشجویان  یها دادهتوصیفی

 

انحراف معیار، مینیمم، ماکزیمم، خطای اسرتاندارد میرانگین و تعرداد    

در پرژوهش حاضرر میرانگین    . افراد هر رده سنی نشان داده شده است

و  5/22قدرتی در برین دو گرروه زن و مررد بره ترتیرب برابرر        چنگش
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    همکاران و اللهیاری تیمور 

 

 
  4331، پاییز 3، شماره 3 مجله ارگونومی، دوره

 

 

تفاوت دو  یخوب بهشده است که این میزان  یریگ اندازهکیلوگر   3/12

 . دهد یمجنسیت را نشان 

شده در این مطالعه با میزان اسرتانداردهای   یریگ اندازهقدرت چنگش 

در  یا مطالعره در (. 41)ارائه شده توسط سرازمان تروف مطابقرت دارد    

ساله انجا   36تا  44 سال بزرگفرد  4223جامعه سوئدی که بر روی  

کردنرد و   یرری گ انردازه گرفت و قدرت چنگش ضعیف و قدرتی آنها را 

را مورد مطالعه قرار دادند و بره  ... فاکتورهایی همچون سن، قد، وزن و

برا   داری یمعنر این نتیجه رسیدند که قردرت چرنگش دسرت ارتبراط     

بره  مقادیر نیروی چنگش قردرتی  (. 45)پارامترهای سن و جنس دارد 

آمرده از مطالعره حاضرر     به دسرت آمده  از این مطالعه با مقادیر  دست

سنی  یها گروهمیانگین نیروی چنگش قدرتی در . ارتباط نزدیکی دارد

کیلروگرمی و در زنران    4متناظر با این مطالعه در مردان یک اخرتالف  

 (.45)دهد  یمکیلوگر  را نشان  42گین در حد اختالف میان

 5نفر در  4224چوبینه و همکارانش بر روی که در یک مطالعه جدید 

برا   هرا  یرت جمع، مشرخص شرد کره    انجرا  دادنرد   شهر مختلف کشرور 

یکسان، علیرغم سکونت در منراط  جغرافیرایی متفراوت،     های یتقوم

خص شرد کره   در این مطالعه مش. دارای قدرت چنگش برابری هستند

نفرری بره    4224قدرت جنگش قدرتی مردان و زنران در کرل جامعره    

بره  که ایرن مقرادیر برا مقرادیر     باشد  یمکیلوگر   5/26و  4/11ترتیب 

 (.  4)دارد آمده در مطالعه حاضر همخوانی بیشتری  دست

 52نفرر از مرردان و زنران     21354در یک مطالعه انجا  شده بر روی  

ور اروپایی، مشخص گردید که حداکثر میانگین کش 44ساله به باال در 

کیلروگر  بروده    4/21و برای زنران   26/14نیروی چنگش برای مردان 

ژاپنرری بررا -در مطالعرره دیگررری بررر روی مررردان آمریکررایی(. 1)اسررت 

سرال، حرداکثر میرانگین نیرروی چنگشری        64ترا   52محدوده سرنی  

 (.  1)است گزارش شده  یلوگر ک 65/36

تغییرات نیروی چنگش قدرتی دسرت برحسرب سرن     روند 2در شکل 

میان سن، جرنس و   داری یمعنو از آنجا که ارتباط  شود یمنشان داده 

 باشد یمنیروی چنگش قدرتی وجود دارد، این شکل نشان دهنده این 

سرال دارای بیشرترین نیرروی     32ترا   22که مردان برا گسرتره سرنی    

 یرروی ن ینبر  یقرو  رابطه یک یهمبستگ یزآنال. چنگش قدرتی هستند

(.  r= 0.94, P <.001)د دادست راست و چا نشران   یچنگش قدرت

در دسرت غالرب و مغلروب     یچرنگش قردرت   یرروی اختالف ن ینهمچن

 .بود دار یمعن

اگرچه بین نیروی چنگش قدرتی دست و ابعاد آنتروپومتریکی ارتباط  

ابعراد  دارد و نیز در ابزار دینامومتر دستی متناسب با  وجود داری یمعن

و بررسری   یرری گ انردازه دست تنظیماتی وجرود دارد، در ایرن مطالعره    

 .نسبت به  ابعاد آنتروپومتریکی دست صورت نگرفت

برر   4335ترا   4334 یها سالکه بین  ساله پنجدر یک مطالعه کهورت 

سرال انجرا  گرفرت مشرخص      34تا  14مرد  121روی قدرت چنگش 

مطالعه (. 6) یابد یم شد که قدرت چنگش دست با افزایش سن کاهش

مرد  3412و همکارانش بر روی   مشابه دیگری توسط شاندیر راملگان

سال به باال در آفریقرای جنروبی، میرانگین قردرت چرنگش       52و زن 

کیلوگر  و انحراف معیار  5/34و  3/31مردان و زنان را به ترتیب برابر 

نمود  حاصل 4/3و 1/3قدرت چنگش در میان زنان و مردان به ترتیب 

 424برر روی   یا مطالعره نورگول آرینجی و همکارانش در ترکیه (.  1)

با هدف بررسی اثر دسرت غالرب    دست چافرد  24و  دست راستفرد 

نفرر، درصرد    413انجا  داده و به این نتیجه رسیدند که از میان ایرن  

و این  3/42 دست راستدست غیر غالب در افراد  تر یقوقدرت گیرش 

و   جریم و سرالیان  (.  4)باشرد   یمر  %33 دسرت  چرا  درصرد در افرراد  

سال بره براال را مرورد مطالعره      55زن  4562مرد و  4241همکارانش 

کردنرد و ایرن    یرری گ اندازهقرار دادند و قدرت چنگش این دو گروه را 

معلو  گردید کره قردرت   . مقدار را با شاخص توده بدنی مقایسه کردند

بوده که  یلوگر ک 24و  31ابر چنگش دست مردان و زنان به ترتیب بر

 (. 46)دارد این مقدار با شاخص توده بدنی تناسب 

 داری یمعنر در این مطالعه و مطالعات مشابه معلو  گردید که اختالف 

در ایرن مطالعره   . میان قدرت چنگش دست زنان و مردان وجرود دارد 

پارامترهای سن و جنس و دست غالب و غیر غالب مورد بررسری قررار   

و  بر اساس مطالعات مختلف این سه پارامتر از پارامترهای مهم گرفت 

 . باشند یمدر قدرت گیرش دست  یرگذارتأثو 

اطالعات حاصرل از ایرن مطالعره و مطالعرات مشرابه پیرامرون نیرروی        

و نیرز   توسط سرازندگان ابزارهرا   تواند یمچنگش قدرتی جامعه ایرانی 

ای دسرتی و همچنرین   طراحری ابزارهر   سازی ینهبهها در ارگونومیست

مورد اسرتفاده قررار    باشد یموظایفی که نیازمند نیروی عضالنی دست 

 .گیرد
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Abstract 

 

Background: Power and pinch hand grip strengths are major clinical and ergonomic parameters contributing to the 

hand muscle power. The data on hand grip strength measurements can have many benefits, including application in the 

design of hand tools. The present study was conducted to measure power hand grip strength among male and female 

students aged 19 to 36 using a Jamar Dynamometer and to compare their measurement data with the data obtained 

from other groups of the population. 

Materials and Methods: The present cross sectional study was conducted on 234 male and female students aged 19-

36 in Urmia University of Medical Sciences. Hand grip strength was measured using Jamar hand dynamometer and 

according to the Southampton protocol for adult grip strength measurement. 

Results: The mean (±standard deviation of) hand grip strength calculated was 44.39 (±9.71) in the male students 20.48 

(±5.86) in the female students. A high correlation was observed between the power hand grip strength in the left and 

right hands (r=0.94 and P<0.001) and a significant difference then between the power hand grip strength in the 

dominant and non-dominant hands.   

Conclusion: The findings of the present study and similar studies about power hand grip strength in the Iranian 

population can be used by ergonomists and manufacturers to improve the design of hand tools and the performance of 

tasks requiring hand muscle power. 

 

Keywords: Hand grip strength, power grip, Jamar dynamometer 
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