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چکیده
در مطالعات قبلی مشخص شده است که نسبت انگشت دوم به چهارم رابطه نزدیکی با وضعیت
سلامتی و عملکردی افراد دارد  .در تحقیقات مشخص شده است نسبت انگشتان ،به ویژه نسبت انگشت دوم
به چهارم ( )2D:4Dدر دوران جنینی مشخص شده و شکل میگیرد و سپس به همان صورت در طول دوران
رشد فرد باقی میماند و ارتباط نزدیکی با نیمرخ هورمونی و بسیاری شاخصهای مرتبط با سلامتی دارد  .از
اینرو ،هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط نسبت انگشت دوم به چهارم با برخی شاخصهای مرتبط با سلامتی
و عملکرد جسمانی در دانشجویان پسر و دختر فعال و غیرفعال بود .تعداد  89زن و  021مرد دانشجوی فعال با اسکن  QRفوق میتوانید جزئیات مقاله حاضر را در
و غیرفعال (سن 09-22 :سال؛ شاخص توده بدنی 22-22 :کیلوگرم بر متر مربع) به صورت تصادفی انتخاب سایت  www .jahssp.azaruniv.ac.ir/.مشاهده کنید.
شدند .ویژگیهای آنتروپومتری شامل طول انگشت دوم و چهارم ،دور کمر ،دور شکم و درصد چربی و
دکتری فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت
.0
شاخصهای عملکردی شامل استقامت عضلات بالاتنه (آزمون بارفیکس) ،آمادگی قلبی-عروقی (دو 0011
بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تبریز ،تبریز
متر) ،استقامت عضلات شکم (دراز و نشست) ،توان انفجاری پایین تنه (آزمون پرش سارجنت) و استقامت
ایمیل* نویسنده مسئول:
Mostafaarmanfar@yahoo.com
عضلات پایین تنه (پرش زیگزاگ) اندازهگیری شد .صرفنظر از وضعیت تمرینی و جنسیت ،همبستگی منفی و
دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی و علوم
.2
معنیداری بین عملکرد دو  0011متر مردان و عملکرد دو  911متر زنان با نسبت انگشت دو به چهار
ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،
مشاهده شد .علاوه بر این ،نتایج نشان داد که همبستگی منفی و معنیداری بین عملکرد آزمونهای استقامت
دانشگاه تبریز ،تبریز
بالاتنه و پایین تنه با نسبت انگشت دو به چهار وجود دارد .با این حال ،همبستگی منفی و ضعیفی بین نسبت
انگشت دو به چهار با دور شکم و دور لگن وجود دارد .بر اساس نتایج مطالعه حاضر به نظر میرسد نسبت
انگشت دوم به چهارم با عملکرد جسمانی ،ویژگیهای آنتروپومتریک و وضعیت سلامتی مرتبط است.
.

واژههای کلیدی :نسبت انگشت دوم به چهارم ،عملکرد جسمانی ،دانشجویان ،فعال ،غیرفعال
تمامی حقوق این مقاله بازمتن برای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان محفوظ است.
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Abstract
In previous studies the ratio between 2D:4D hand digits was proposed as an indicator for
evaluation of health status and can be related to physical performance. It is indicated in the
literature, digit (2D:4D) ratio develops during fetal and then remains the same for the duration of
the human growth and development and is closely related to the hormonal profiles and many
health-related indicators. Thus, the purpose of this research was to determine the Relationship
between 2D:4D digit ratio with some of health indicators and physical performance in active and
inactive male and female college students. Present study investigated this association in male and
female young adult students. Participants (120 male and 98 female; age: 18-22 years; body mass
index: 22-27 kg/m2) were active and inactive student from the University of Tabriz.
Anthropometric characteristics of subjects (Bilateral digit), Waist circumference, abdominal
circumference and performance indicators including upper extremity muscular endurance
(modified pull up test), cardiovascular fitness (1600 m running), abdominal muscular endurance
(Sit-up test), lower body explosive power (Sargent jump test) and zigzag jump were measured.
Regardless of the training status and sex, significant negative correlations were observed between
1,600 m running performance and male digit ratios. Also, significant negative correlations were
observed between 800 m running performance and female digit ratios. In addition, the results
showed a significant negative correlation for 2D:4D digit ratio with lower and upper body
endurance. However, a weak negative correlation between the 2D:4D digit ratio and Waist and
abdominal circumference. Based on the present study, digit ratio is related to physical
performance and health status based on anthropometric characteristics.
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مقدمه

در مطالعات قبلی مشخص شده است که نسبت انگشت دوم به چهارم
رابطه نزدیکی با وضعیت سلامتی جسمانی و حتی ذهنی افراد و آمادگی
عملکردی افراد دارد ( .)0در تحقیقات مشخص شده است نسبت انگشتان ،به
ویژه نسبت انگشت دوم به چهارم ( )2D:4Dدر دوران جنینی مشخص شده و
شکل میگیرد و سپس در طول دوران رشد فرد ثابت باقی میماند و ارتباط
نزدیکی با نیمرخ هورمونی و بسیاری شاخصهای مرتبط با سلامتی از قبیل
میزان ابتلا به چاقی ،میزان باروری ،بیماریهای قلبی-عروقی و برخی
ویژگیهای رفتاری دارد ( .)9 ,2نسبت انگشت دوم به چهارم به طرز منفی با
غلظت تستوسترون جنینی و به صورت مثبت با استروژن جنینی ارتباط دارد.
از اینرو ،به نظر میرسد که بالا بودن تستوسترون جنینی و پایین بودن
استروژن (کاهش نسبت انگشت دوم به چهارم) به نفع جنین مرد و پایین
بودن تستوسترون جنینی و بالا بودن استروژن (افزایش نسبت انگشت دوم به
چهارم) مناسب جنین زن است (.)7 ,4
به علاوه ،اندازه طول انگشتان جنین تحت تأثیر هورمونهای جنسی و
ژنهای  HOXاست .تغییر این هورمونها بر اندازه طول انگشتان اثرگذار
است .در طی شکلگیری اندام حرکتی و محورهای بدن ژنهای مؤثر عبارتند
از پروتئینهای خانواده  FGFو  Shh. BMPو  Shhدر تعیین هویت انگشتان
دخالت دارند .تعیین منطقهای از محور بدن که اندامهای حرکتی در آن جوانه
میزنند وابسته به بیان  HOXاست ( .)0اهمیت این مسئله در این نکته
نهفته است که با استفاده از نسبت انگشت دوم به چهارم اطلاعات زیادی را
میتوان به دست آورد و در مطالعات زیادی نسبت  2D:4Dبرای ارزیابی
شاخصهای جسمانی ،عملکردی و حتی روانشناختی مردان و زنان ورزشکار
نخبه و غیرنخبه و افراد فعال و غیرفعال مورد استفاده قرار گرفته است (.)9 ,2
نسبت  2D:4Dمردان کمتر (انگشت چهارم بلندتر نسبت به انگشت دوم) از
زنان است که این مسئله نشان دهنده تستوسترون بالاتر مردان در دوران
جنینی است .همچنین ،مطالعات طولی نشان دادهاند که در مردان همبستگی
منفی بین نسبت  2D:4Dو عملکرد ورزشی در رشتههای ورزشی مختلف
مانند کشتی ( ،)2دو و میدانی ( ،)8اسکی صحرانوردی ( )01و فوتبال ()9
وجود دارد و حتی ممکن است بتوان از آن به عنوان شاخصی برای تمایز افراد
نخبه از غیرنخبه استفاده کرد .با این حال ،اطلاعات اندکی در مورد نقش و
اهمیت بالقوه این شاخص در پیشبینی عملکرد ورزشی در میان افراد
غیرفعال و همچنین تاثیر وضعیت تمرینی و جنسیت به صورت همزمان وجود
دارد ( .)0برای مثال ،مانینگ 0و همکاران گزارش کردند که مردان با نسبت
 2D:4Dپایین دارای سرعت دویدن سریعتری نسبت به مردان دارای نسبت
 2D:4Dبالا هستند و نشان دادند که این شاخص حدود  27درصد از واریانس
مشاهده شده در تفاوت در رکورد دوی استقامتی را تبیین میکند ( .)8به علاوه
این نکته باید خاطر نشان شود که در بیشتر مطالعات همبستگی و رابطه بین
نسبت  2D:4Dبا عملکرد استقامتی و سرعتی ارزیابی شده است ،اما در
مطالعاتی که همبستگی این شاخص با عملکرد توانی و قدرتی بررسی شده
است همبستگی ضعیفی گزارش شده است ( .)00 ,9با این حال ،در برخی
مطالعاتی که عملکرد توانی و قدرتی ارزیابی شده است این مسئله که نسبت
 2D:4Dپیش بین ضعیف عملکرد قدرتی و توانی است مورد تائید قرار
نگرفته است ( .)02از اینرو ،برای دستیابی به یک نتیجه قطعی در مورد رابطه
این نسبت با عملکرد قدرتی و توانی مطالعات بیشتری باید صورت گیرد.
همچنین ،این مسئله در برخی مطالعات در هر دو جنسیت تائید شده است و
در برخی مطالعات تنها برای مردان و حتی در برخی مطالعات تاثیر نژاد نیر

گزارش شده است ( .)04-02بر این اساس و با توجه به تناقضات و ابهامات
مشاهده شده در پیشینه پژوهشی حاضر به نظر میرسد میزان پیش بین بودن
این متغیر در میان جنسیت ،سنین ،رشتههای ورزشی و نژادهای مختلف به
خوبی مشخص نشده است ( .)2همچنین ،از آنجا تقریباً تمام واکنشهای
فیزیولوژیک بدن تحت کنترل دستگاه اندوکرینی و سطوح هورمونی قرار دارد
و ارتباط مثبت نسبت  2D:4Dبا هورمونهای جنسی که بر ترکیب بدنی
گزارش شده است ،به نظر میرسد این نسبت با شاخصهای آنتروپومتریکی
مانند توده عضلانی ،درصد چربی و حتی نسبت ( WHRکمر به باسن)2
همبستگی دارد که ترکیب بدنی نیز یکی از عوامل موثر بر عملکرد جسمانی
است (.)07
از اینرو ،با توجه به تاثیر نژادهای مختلف بر این نسبت ،عدم
اندازهگیری همزمان شاخصهای جنبههای مختلف آمادگی جسمانی و عدم
انجام مطالعه ای جامع در داخل کشور در این حیطه ،مطالعه حاضر با هدف
مطالعه حاضر بررسی ارتباط نسبت انگشت دوم به چهارم با برخی
شاخصهای مرتبط با سلامتی و عملکرد جسمانی در دانشجویان پسر و دختر
فعال و غیرفعال انجام شد.
روششناسی تحقیق
در مطالعه توصیفی حاضر از میان دانشجویان فعال (عمدتاً دانشجویان
رشته تربیت بدنی) و غیرفعال (سایر رشتههای تحصیلی) ،تعداد  89زن و 021
مرد دانشجوی فعال و غیرفعال (سن 09-22 :سال؛ شاخص توده بدنی-22 :
 22کیلوگرم بر متر مربع) به صورت تصادفی انتخاب شدند .شاخصهای ورود
به مطالعه شامل نداشته سابقه ابتلا به بیماریهای کلیوی ،سوخت و سازی و
دیابت ،نداشتن سابقه مصرف دارو طی سه ماه گذشته ،نداشتن آسیب دیدگی
به ویژه در ناحیه مچ دست ،مفصل شانه و مچ پا و سیگاری نبودن بود.
آزمودنیهای دارای هر یک از مشکلات فوق الذکر از مطالعه کنار گذاشته
شدند .پس از تکمیل فرم رضایت آگاهانه شرکت در مطالعه ،ویژگیهای
آنتروپومتری شامل قد ،وزن ،طول انگشت دوم و چهارم ،دور کمر ،دور شکم
و درصد چربی و شاخصهای عملکردی شامل استقامت عضلات بالاتنه
(آزمون بارفیکس) ،آمادگی قلبی-عروقی (دو  0011متر) ،استقامت عضلات
شکم (دراز و نشست) ،توان انفجاری پایین تنه (آزمون پرش سارجنت) و
استقامت عضلات پایین تنه (پرش زیگزاگ) اندازهگیری شد.
نسبت طول انگشتان دست راست بر اساس روش ارائه شده توسط
مانینگ و همکاران اندازهگیری شد .شاخصهای بدنی که ارتباط زیادی با
غلظت تستوسترون و استروژن سرمی دارند عمدتاً تمایل زیادی برای نمود
یافتن در سمت راست بدن دارند ،اگرچه در مطالعات تفاوت معنیداری بین
سمت راست و چپ بدن گزارش نشده است .طول انگشت اشاره (انگشت
دوم) و حلقه (انگشت چهارم) از چین نزدیک به تنه تا نوک انگشتان در نظر
گرفته شد و به وسیله کولیس فلزی و با دقت  1/10میلیمتر اندازهگیری و در
برگه ثبت دادهها نوشته شد .هر اندازهگیری دو مرتبه تکرار و میانگین دو
مرتبه ثبت شد .در نهایت نسبت انگشت دوم به چهارم از تقسیم مقدار
انگشت اشاره به انگشت حلقه محاسبه شد (.)00
قد ایستاده هر یک از آزمودنیها با استفاده از قدسنج ( secaساخت
کشور) ،با دقت  1 /0سانتیمتر بدون پوشیدن کفش و جوراب اندازهگیری
شد ،به علاوه ،وزن توسط ترازوی دیجیتال با حداقل لباس ممکن با دقت /0
 1کیلوگرم اندازهگیری شد .شاخص توده بدن ( )BMIبر اساس فرمول وزن
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2
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تقسیم بر مجذور قد محاسبه شد .همچنین ،برای اندازهگیری  WHRابتدا در
حالت ایستاده کمر و لگن اندازهگیری شد .برای اندازهگیری دور کمر (شکم)
بخش بین دنده و تاج خاصره (باریکترین قسمت) و برای اندازهگیری دور
لگن (باسن) ،حجیمترین قسمت برجستگی لگن با متر نواری اندازهگیری شد،
سپس با تقسیم اندازه کمر به لگن WHR ،محاسبه شد .دویدن مسافت
 0011متر (برای مردان) و  911متر برای زنان در پیست دو و میدانی انجام
شد و از آزمودنیها خواسته شد تا مسافت مورد نظر را با سریعترین زمان
ممکن طی کنند ،زمان به دست آمده بر حسب دقیقه و ثانیه ثبت شد.
در اجرای آزمون بارفیکس اصلاح شده ،آزمودنی به صورت مورب در
زیر میله بارفیکس با آرنجهای کاملاً کشیده آویزان میشود .سپس آزمودنی
تلاش میکرد تا در حالی که بدن خود را صاف نگه میدارد چانه خود را به
فاصله مشخص شده توسط یک طناب از میله برساند.
میانگین و انحراف استاندارد دادههای حاصله و آمار توصیفی مربوطه در
جدول  0ارائه شده است .وضعیت توزیع طبیعی دادهها با استفاده از آزمون
کولموگروف-اسمیرنف بررسی شد .همبستگی و ارتباط بین با استفاده از
آزمون پیرسون بررسی شد .علاوه بر این ،از آزمون رگرسیون خطی جهت

بررسی قدرت پیشبینی متغیرها استفاده شد .تمام تجزیه و تحلیلهای آماری
با استفاده از نرم افزارهای  SPSS20در سطح معنیداری  P≥1 /17انجام
شد.
یافتهها
در جدول شماره  0مقادیر (انحراف معیار±میانگین) هر یک از
شاخصهای اندازهگیری شده ارائه شده است .نتایج مطالعه حاضر نشان داد
که صرفنظر از وضعیت تمرینی و جنسیت ،همبستگی معنیداری بین عملکرد
دو  0011متر مردان ( )P=1/110 ،r=1/02و عملکرد دو  911متر زنان
( )P=1/110 ،r=1/04با نسبت انگشت دو به چهار مشاهده شد .علاوه بر این،
نتایج نشان داد که همبستگی منفی و معنیداری بین عملکرد آزمونهای
پرش سارجنت ( ،)P=1/110 ،r=1/08استقامت بالاتنه ( )P=1/117 ،r=1/72و
پایین تنه ( )P=1/112 ،r=1/78و آزمون دراز و نشست ()P=1/108 ،r=1/70
با نسبت انگشت دو به چهار وجود دارد .با این حال ،همبستگی منفی و
ضعیفی بین نسبت انگشت دو به چهار با نسبت دور شکم به دور لگن
( )P=1/18 ،r=1/08و  )P=1/197 ،r=1/20( BMIوجود دارد (شکل .)0

جدول شماره  .1شاخصهای عملکردی و آنتروپومتریک آزمودنیها حاضر در مطالعه
متغیر

انحراف معیار±میانگین
مردان

زنان

سن (سال)

171/92±6/11

161/21±6/66

قد (سانتی متر)

79/66±11/81

61/27±1/77

وزن (کیلوگرم)

12/17±1/12

91/71±1/62

شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر متر مربع)

99/17±1/27

91/21±1/91

نسبت دور کمر به باسن

8/29±8/822

8/12±8/86

بارفیکس (تعداد)

96/11±1/2

11/12±2/2

دراز و نشست (تعداد در دقیقه)

77/2±1/2

11/16±6/76

آزمون پرش سارجنت (سانتی متر)

76/16±19/16

18/77±19/86

آزمون زیگزاگ (تعداد در دقیقه)

61/67±11/91

67/7±18/76

بحث و نتیجهگیری
صرفنظر از وضعیت تمرینی و جنسیت ،همبستگی منفی و معنیداری بین
عملکرد دو  0011متر مردان و عملکرد دو  911متر زنان با نسبت انگشت دو به
چهار مشاهده شد .علاوه بر این ،نتایج نشان داد که همبستگی منفی و معنیداری
بین عملکرد آزمونهای استقامت بالاتنه و پایین تنه با نسبت انگشت دو به چهار
وجود دارد .با این حال ،همبستگی منفی و ضعیفی بین نسبت انگشت دو به چهار
با دور شکم و دور لگن وجود دارد .بر اساس نتایج مطالعه حاضر به نظر میرسد
نسبت انگشت دوم به چهارم میتواند نشانگر مناسبی برای شناسایی عملکرد
ورزشی بر اساس ویژگیهای آنتروپومتریک است (.)02 ,9
نتایج مطالعه حاضر مبنی بر همبستگی منفی بین نسبت انگشت دوم به
چهارم و سطح عملکرد ورزشکاران زن و مرد در راستای نتایج برخی مطالعات
از جمله هونه کوپ 0و همکاران ( ،)2110اراضی و همکاران ( )2102و
کشاورز و همکاران ( )2102قرار دارد ( .)09 ,2 ,4در این راستا ،گزارش شده
Hönekopp

0

است که نسبت انگشت دوم به چهارم با سطح تستوسترون جنینی ارتباط دارد
و هرچه این نسبت کمتر باشد ،سطح تستوسترون در گردش بالاتر است؛ این
نسبت در کل دوران زندگی ثابت باقی میماند و تحت تاثیر دوران بلوغ قرار
نمیگیرد و از آنجا سطح این هورمون با مقدار توده عضلانی (از طریق افزایش
سنتز پروتئین در سطح سلولهای عضلانی) و متعاقباً قدرت و استقامت
عضلانی در ارتباط است ،میتوان انتظار داشت عملکرد جسمانی و ورزشی
مرتبط با مقدار توده عضلانی بالاتر باشد (.)08 ,9
همچنین ،ارتباط بین زمان عملکرد دویدن و  BMIدر میان زنان و مردان فعال و غیرفعال با نسبت انگشت دوم به چهارم با نتایج برخی مطالعات از قبیل اوزن 2و همکاران ( )2108و مانینگ و
همکاران ( )2112همسو است ( . )08 ,8در این راستا ،اوزن و همکاران ( ) 2108با ارزیابی عملکرد شناگران نوجوان طی یک دوره سه ساله دریافتند که همبستگی منفی قوی بین زمان شنای مسافت ،211 ،411
 011و  71متری کرال سینه و  BMIبا نسبت انگشت دوم به چهارم وجود دارد (.)08

Özen
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شکل  .1نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای رابطه بین نسبت انگشت دوم به چهارم با (به ترتیب با بالا به پایین) پرش سارجنت ،عملکرد دویدن و بارفیکس
علاوه بر سازوکارهای فوق الذکر ،چندین مطالعه نشان دادهاند که بین

 06دو فصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش/سال چهارم/شماره دوم 6930 /

هیپرپلازی مادرزادی آدرنال (( 0)CAHکه گروهی از بیماریهای وراثتی
اتوزوم مغلوب گفته است که در اثر جهش در ژنهایی که واسطه تولید
آنزیمهای مولد کورتیزول و کلسترول در غدد فوق کلیوی هستند پدید
میآید) و پایین بودن نسبت انگشت دوم به چهارم همبستگی معنیدار قوی
وجود دارد ( .)21در مقابل ،در بیماران مبتلا به سندرم کلاین فلتر( 2این بیماری
به علت تریزومی (زیاد بودن) کروموزومهای جنسی در مرد ایجاد میشود)
نسبت انگشت دوم به چهارم به طور معنیداری بیشتر از افراد طبیعی است که
این مسئله با عملکرد ضعیف در بسیاری از آزمونهای جسمانی همراه است
(.)20
همچنین ،در برخی مطالعات مشاهده شده است که پایین بودن نسبت
انگشت دوم به چهارم همبستگی منفی معنیدار و قوی با عملکرد در
رشتههای استقامتی مانند روئینگ  2111متر و دارا بودن مقادیر بالای
اکسیژن مصرفی بیشینه ( ،)VO2maxسرعت در  VO2maxو حداکثر تحمل
تجمع لاکتات دارد (.)22 ,02
عملکرد ورزشی عالی احتمالاً متاثر از تعدادی از ویژگیها مانند کارکرد
دستگاه قلبی-عروقی ،تواناییهای شناختی دیداری -فضایی ،آمادگی
جسمانی بالا و حس رقابت جویی در تمرینات منتج شود که ممکن است به
وسیله سطوح بالای آندروژنهای دوران جنینی بهبود یابد ( .)29در برخی
مطالعات این ارتباط در زنان تنها برای نسبت انگشت دوم به چهارم دست
چپ و نه برای نسبت انگشت دوم به چهارم دست راست و برای مردان
عکس این معنی دار بوده است .مطالعات دیگر ارتباط معنیداری تنها در
مردان پیدا کردند و نه برای زنان ( )09 ,02و برخی دیگر از مطالعات تنها
ارتباط معنیدار را در زنان پیدا کردند و نه برای مردان ( .)24هر چند در
بسیاری از مطالعات تواناییهای ورزشی به گونهای عینی اندازهگیری نشده
است و تنها بر اساس اطلاعات گزارش شده به وسیله خود آزمودنیها بوده
است ( .)20 ,27اگرچه برخی از نتایج هم اغلب چالش برانگیز و مبتنی بر
اندازه اثر پایین بودهاند .به علاوه بسیاری از مطالعات منتشر شده که در آنها
عملکرد ورزشی و نسبت انگشت دوم به چهارم بررسی شده است بر یک
جنبه از آمادگی جسمانی تمرکز کردهاند (بیشتر بر قدرت ایستا با اندازهگیری
قدرت پنجه دست) ( ،)29 ,22اما در مطالعه حاضر تلاش بر آن بوده است که
بررسی جامع و عینی از شاخصهای آمادگی حرکتی و آمادگی مرتبط با
سلامت و ارتباط آنها با نسبت انگشت دوم به چهارم در گروه وسیعی از افراد
فعال و غیروفعال زن و مرد انجام شود.
همچنین ،اگرچه شواهدی وجود دارد مبنی بر این که نسبت انگشت
دوم به چهارم زنان در طول دوره قاعدگی به دلیل تغییرات بافتهای نرم
نوسان دارد ( .)28به علاوه در برخی مطالعات گزارش شده است که نسبت
انگشت دوم به چهارم به گونه منفی با نسبت بین تستوسترون و استروژن
همبستگی دارد ( ،)91از اینرو به نظر میرسد رابطه انگشت دوم به چهار در
میان زنان نیر قابل مشاهده شد .به علاوه ،مطالعه حاضر دارای محدودیتهای
مانند عدم دسترسی محقق به وضعیت ژنتیکی افراد مورد بررسی بود؛
بنابراین ،اندازهگیری ژنوتیپهای مرتبط با انواع مختلف مولفههای آمادگی
جسمانی در کنار ارزیابی نسبت انگشت دوم به چهارم و آمادگی جسمانی،
وضعیت سلامتی و حتی روانشناختی به شناسایی سازوکارهای زیربنایی کمک
خواهد کرد.
congenital adrenal hyperplasia
Klinefelter syndrome
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بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،میتوان نتیجه گرفت که صرفنظر از
جنسیت و وضعیت تمرینی پایین بودن نسبت انگشت دوم به چهارم با بهبود
عملکرد ورزشی استقامتی ،قدرتی و توان انفجاری همراستا است؛ از اینرو به
نظر میرسد استفاده از این شاخص در برای تمایز میان سطح آمادگی بدنی
بین افراد فعال از غیرفعال مفید است و همچنین به دلیل با ثبات بودن آن،
سهولت اجرا ،عدم صرف هزینه زیاد آزمایشگاهی و همچنین بالا بودن نسبی
قدرت پیش بینی احتمالاً استفاده از این معیار در فرآیند ارزیابی سطح آمادگی
جسمانی مرتبط با سلامتی ،وضعیت سلامت جسمانی و حتی استعدادیابی
ورزشی میتواند سودمند باشد.
تشکر و قدردانی
سپاسگزاری :مطالعه حاضر در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تبریز انجام شده است .از تمام افرادی که در این تحقیق همکاری
کردهاند ،تقدیر و تشکر به عمل میآید.
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