
ثيره عمى أوتوعالقتو ببعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية  ACTIN3"تنوع العامل الجيني 
 نتقاء الناشئين في الجمباز الفني"مياري كمؤشر إلمستوي ال

 الباحث/ محمود عبدالعال عكاشة حنفي 

  (  ACTIN3 RR, RX, XXالتعرف عمي العامل الجيني ) ىذه الدراسة الى تىدف
كمؤشر النتقاء  وتأثيره عمي مستوي االداء الميارىوعالقتو ببعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية 

، واشتممت عينة باألسموب المسحي الباحث المنيج الوصفي، استخدم الناشئين في الجمباز
سنوات من منطقة القاهرة وعددهم  7الناشئني من نادي عرابي الرياضي حتت الدراسة عمى 

جاء النمط الجيني Actn3  ىناك تنوع لألنماط الوراثية لجين ، وكانت أهم النتائج ناشئ( 55)
RX  بينما النمط الجيني 17بأعمى نسبة بمغت ،%XX  بينما النمط الجيني 71بنسبة بمغت ،%
RR  وجاء األليل 71بنسبة بمغت ،%R  واألليل25بنسبة % X لمعينة قيد 84 بنسبة  %

يوجد فروق في بعض المتغيرات البدنية وىي )اختبار الوثب العريض من الثبات بفرق  ،البحث
عمي الجين  (7..1(، اختبار الوثب العمودي بفرق معنوي )RR( عمي الجين )51.71معنوي )

(XX اختبار الشد ألعمي من التعمق ،)( (، بين )5.57بفرق معنوي قدرهRX )والجين (RR ) بفرق
 (RX) والجين( XX) الجين بين ، اختبار الكوبري (RX) الجين لصالح  (.5.7معنوي قدره )

وىناك  ،(RX( وىذه النتائج لصالح التنوع الجيني ).8..( بفرق معنوي قدره )RX) الجين لصالح
بين المتوسطات الحسابية لإلختبارات الفسيولوجية  2...دال إحصائيا عند مستوى تباين غير 

ضغط الدم -ضغط الدم االنقباضي-النبض بعد المجيود -()الوثب العمودي")لسارجنت
: 52..االنبساطي( قيد البحث وفقا لمتنوع الجيني حيث تراوحت قيمة "ف" المحسوبة ما بين )

ىناك فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات اختبار الخطوة ليارفارد تبعًا ، لمعينة قيد البحث (7.14
( لصالح الجين RX( والجين )XXوذلك بين الجين ) ،2...لمتنوع الجيني عند مستوى داللة 

(RX( بفرق معنوي قدره )(، كذلك بين )71.71RX( والجين )RR بفرق معنوي قدره )
ىناك فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات ، ( لمعينة قيد البحثRR( لصالح الجين )71.14)

، وذلك بين الجين 2...تبعًا لمتنوع الجيني عند مستوى داللة  درجات مستوي االداء المياري
(XX( والجين )RX( )RR لصالح ) ( الجينRX( )RR بفرق معنوي قدره عمى الترتيب )
( لصالح الجين 7.11( بفرق معنوي قدره )RR( والجين )RX(، كذلك بين )7.87( )5.17)
(RXلمعينة قيد البحث ) 


