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

 : Study Introduction :البحثمقدمة 

يعتبر التدريب الرياضي عممية فسيولوجية تعمل عمى تطوير وتحسين الكفاءة  
الفسيولوجية ألجيزة الجسم وبالتالي التحسن والتطور في األداء، فالتدريب الرياضي ُيحدث 

نتيجة التي تشمل جميع أجيزة الجسم، وتحدث التغيرات الفسيولوجية المختمفة و مجموعة من 
ائية الحيوية وتحدث ىذه التغيرات عمى مستوى الخاليا يلمتدريب الرياضي العديد من التغيرات الكيم

لمخمية أو االنسجة والذي يختمف  واالنسجة وبالتالي ترتبط ىذه التغيرات وتتأثر بالتركيب الجيني
 من فرد إلى أخر. 

أن التيييدريب  م(0222) "حعبـــد الفتـــا بـــو العـــالأمحمـــد حســـن عـــالوي  يشيييير كيييال مييين  
الرياضييييي الحييييديث يتميييييز بمراعيييياة الفييييرو  الفردييييية فييييي الرييييدرات البدنييييية والوظيفييييية والحركييييية بييييين 
الالعبييين فضخضيياع بييرامر التييدريب وفرييا لمفييرو  يحريي  التنمييية المثمييي حسييب  ييدراتيم وترجييع ىييذه 

والبيئية( لذا يجب ترسيم  الفرو  الفردية إلى )الوراثة _النضر _التغذية _النوم _ العوامل الشخصية
الالعبين إلى مجموعات متشابية في الردرات وترنيين األحمال التدريبيية لكيل مجموعية عميي حسيب 

 (   24، 23: 45) دراتيم واستعداداتيم الفردية. 

ــالي س"عــوي ويييذكر أن العممييية التدريبييية مييا ىييي إال اسييتخدام نظريييات  م( 0222) "الجب
وعمييوم تييرتبط بيييا كعمييم التشييريأل ووظييائف األعضيياء وعمييم الحركيية وعمييم اليينفس واالجتميياع و يرىييا 
وبارتبيياط التيييدريب بيييذه العميييوم وتطبييي  نظرياتييييا يعطيييي التييدريب الصيييالحية ليصييبأل عمميييًا يسيييتمد 

 ( 6:  35خصائصو من النظريات العممية المختمفة. ) 

اىم العموم الحديثة التي ا تحمت المجال الرياضي مؤخرا وبدأت اليدول المتردمية تعميل من 
بنظريييات ىييذا العمييم لموصييول ألعمييي المسييتويات الرياضييية ىييو عمييم الوراثيية حيييث شيييد عمييم الوراثيية 

 ثوره منذ سنوات امتد أثرىا ليشمل العموم الرياضية. 
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ن ىنييياو ثيييورة كبييييرة فيييي مجيييال دراسييية الجينيييات م( أ2002 ) عصـــام نـــور الـــدينويضييييف  
البشرية والبيولوجيا الجزيئية وسوف تتأثر عموم التربيية الرياضيية بييذا التريدم، فميم يتو يع أحيد خيالل 
السييينوات الماضيييية أن يحيييين الو يييت لمكشيييف عميييى االسيييس البيولوجيييية لميييردود التيييدريب والممارسييية 

ختالفات الشخصية بين األفيراد وتيؤثر عميى أدائييم أو الرياضية واالسس الجينية التي تتحكم في اال
 ( 2، 1: 33 دراتيم الرياضية. )

أبــو العــال عبــد  وعيين الييدور اليييام الييذي تمعبييو الجينييات فييي المجييال الرياضييي يتفيي  كييل ميين 
عمى انو يمكن االستفادة من الجينات  (0222) "نادر شمبي"  "حسين حشمت"(  0222) "الفتاح

                                                                                                       الجينيييييييييييي.وكيييييييييييذلو العيييييييييييالج  اضيييييييييييي وتحسيييييييييييين مسيييييييييييتوى االداء الرياضييييييييييييفيييييييييييي االنترييييييييييياء الري
 (1 : 81) ،(16 :16) 

واستنتاجا لما سب  يتضأل أن العوامل الوراثية تمثل جانب ميم مين جوانيب عمميية االنترياء 
لموصييول الييي المسييتويات العميييا، وتعتبيير الترنيييات الجينييية كطريريية النتريياء الموىييوبين والعمييل عمييى 
تطييويرىم أصييبحت تال ييي اىتمييام واسييع فييي المجييال الرياضييي، وفييي ضييوء  ييراءات الباحييث والمسييأل 
المرجعييي وجييد أن أىييم الجينييات التييي تييم الكشييف عنيييا وليييا تييأثير ىييام كبييير فييي االداء الرياضييي 

 ( ويطم  عمية جين الرياضيين.  Actn3بدني ىو جين )وال

  Study Problem :البحثمشكمة 

أن التفييو  فييي أي نشيياط يعتمييد عمييى ثالثيية عناصيير  م(0220"محمــد صــبري عمــر" ) يييذكر
رئيسييية ىييي )االنتريياء، التييدريب، المنافسييات( وال يمكيين بييدون االنتريياء الجيييد تحرييي  نتييائر رياضييية 
ذا كان االنتراء مبني عمي اسس عممية انعكس ذلو عمى عمميتي التدريب والمنافسات وزاد  عالية وا 

 ( 80: 56ر في أسرع و ت وأ ل جيد )من فاعميتيا وأمكن تحري  أفضل النتائ

األنشطة الرياضية الفردية التي تتطمب من الالعب مواصفات  ىحدإوتعتبر رياضة الجمباز 
 يىييالعصيير الحييديث  يفييبدنييية وميارييية ونفسييية معينيية، حيييث أن أكثيير مييا يميييز رياضيية الجمبيياز 

األجيزة المختمفة، باإلضافة إلى األداء الفيائ ، وليذلو فيضن  ىأداء الميارات عم يفالصعوبة العالية 
دول العييالم يتجيييون إلييى وضييع  يفييرياضيية الجمبيياز وكييذلو العمميياء والبيياحثين  يفييالييدول المتردميية 

األسييييس والمعييييايير العممييييية ألفضييييل العناصيييير الصييييالحة ميييين الصييييغار لممارسيييية رياضيييية الجمبيييياز 
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 2 :7لمبية. )و البطوالت العالمية والدورات األ يفمفوز وكذلو ل ،ممكن ىمستو  ىلموصول بيم ألعم
) 

وأىيييم ميييا يمييييز رياضييية الجمبييياز تعيييدد أجيزتييييا والمييييارات التيييي تيييودي عميييى تميييو االجييييزة 
باإلضافة الي تباين شدة وزمن االداء فكان من الضيروري االىتميام بالجانيب البيوليوجي فيي تيدريب 

رات البيولوجيييية التيييي ىيييي العنصييير االساسيييي لمفيييرو  الجمبييياز حييييث تتيييأثر الخطييية التدريبيييية بالريييد
 .الفردية بين الالعبين

( أن نسيبة مسياىمة العواميل م2001) Bakerوبـاكير Hopkins ىـوبيكنزويتفي  كيال مين 
 (،، إليي أدوات-تييدريب-تغذييية% لمعوامييل البيئييية )50% و50لإلنسييان  المبييدئي األداء فيييالوراثييية 

 احتمالييةألخر وفرا لوجود خبرة أو عدم وجودىا، باإلضافة اليى  رياضيوأن ىذه النسبة تتغير من 
 انترييياء فييييبيييين الرياضيييين، وكييذلو  األداء فيييالتفسييير الفيييرو  الفرديييية  فييييأن يوجييد لمجينيييات دور 

  (60)،(82. )الرياضيةالمواىب 

من أىم الجينيات االكثير دراسية فيي مجيال األداء الرياضيي حييث أطمي   actin3ويعتبر جين        
البدنيية  عمية جيين الرياضييين، ولريد اوضيحت العدييد مين الدراسيات ارتبياط ىيذا الجيين ميع الصيفات

( ويمثيل ذليو وجيودة عميى اليذراع  q14-11q13يريع )  actin3وجيين كيالروة العضيمية والسيرعة، 
نيوكميدتييد  1747ب وىو يغطي  ما يرر   14، 13عمي الشريط  11( لمكروموسوم ر م qالطويل )

 ( 122: 100)،(222،223:  18.)16في االكسون 

عمى انو تم الكشف عن جين  م(2010) عبد الكافي عبد العزيز" "حسين حشمت ويوضأل  
actin3  باألداء الرياضي عن طري  فري  من الباحثين االستراليين ونشر ىذا االكتشاف  المرتبط

 ,RR, RXيكون عمي شكل )  actin3والتنوع الجيني لجين  لمجمة االمريكية لموارثة البشرية،في ا
XX  وىو مسئول عن إنتاج بروتين )Alpha-actinin-3   الذي يوجد في االلياف العضمية

اني وىذا البروتين يسمأل لمعضالت بالردرة عمي االنرباض بأ صى  وة وسرعة السريعة من النوع الث
 .                                                                       (15 :226 ،227) 

عمييى اليير م ميين  العييالميعييدم تمكيين بعييض الرياضيييين ميين الوصييول إلييى المسييتوى الباحييث يالحييظ 
ويرجيع الخبيراء ىيذا  ،والتغذية السميمة واإلعداد النفسيي الجييد عممينن بشكل التدريب المنتظم والمر
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التباين في الجينات الوراثية  إلىاالختالف في البناء الجسماني والوظيفي الذي  د يعزي  إلىالفشل 
 ومن ثم تفاعل الوراثة المميزة بالبيئة.

المحاوالت مستمرة لمتعرف عميى أفضيل األسياليب والمعيايير إلجيراء و ومنذ بداية الررن الحالي  
، مثل نمط الجسيم عديد من المعايير المطبرة حالياً وظير نتيجة لذلو ال ،واالختيارعممية التصنيف 

والميييول واالتجاىييات والرييدرات العرمييية والميييارات  البيولييوجيوالطييول والييوزن والعميير الزمنييى والعميير 
 وكيفيية انتريائيم ومعياييرفيي رياضية الجمبياز  رياضييًا بيرزت مشيكمة الموىيوبين  ومن ىنيا ،الحركية

مكانية الت ىذا االنتراء،  ،المعيايير بما يمكن أن يحرريوه مين نتيائر فيي المسيتربل فيي ضيوء ىيذه ؤبنوا 
ومين جييية أخييرى  كفيياءة، ونظيام االنتريياء الجيييد ييؤدى ميين جييية إليى تكييوين جماعييات رياضيية أكثيير

، بشيرط تيوفير الو يت اإلنجياز اإلى نوع النشاط الرياضي اليذي يتييأل ليي االتجاهئ عمى يساعد الناش
والجيد في التعميم والتدريب. وكذلو فضن نظيام االنترياء الجييد يحيافظ عميى الموىيوبين ويضيمن عيدم 

عين حريول الممارسية  البتعيادىمأو  الكتشيافيمتسربيم، سواء لعدم توافر الوسائل واألسياليب العمميية 
نتيجيييية التوجيييييو الخيييياطئ ألنشييييطة رياضييييية ال تناسييييب  مبشييييرة،نتييييائر  الرياضييييية،  بييييل أن يحررييييوا

 .استعداداتيم و دراتيم

و ييد الحييظ الباحييث أن عممييية انتريياء الناشييئين تييتم بييالطر  الترميدييية حيييث تعتمييد عمييى بعييض 
 خاصة في المراحل المبكرة.الرياسات االنثروبومترية والتي  د تعطي مؤشرات  ير صاد ة 

ومع دخول الترنيات البيولوجية فى المجال الرياضي أمكن التعرف عميى الجينيات المسياعدة  
، وذلييييو عيييين طرييييي  تحميييييل الحمييييض النييييووي الخييييا  تنبييييؤ بالرييييدرات الرياضييييية الطبيعيييييةعمييييى ال

لرياضيييية ، لممسييياعدة فيييي عميييل إطيييار جينيييي خيييا  بالريييدرات ابالرياضييييين ذوي المسيييتويات العمييييا
 .المختمفة

  أن االختبيارات الجينيية ىيي   Falk et al" (0222)" فالـ  وخخـرون"  ومميا سيب  يؤكيد
الحل األمثل لمبمدان ذات الراعدة الرياضية الضعيفة لمكشف عن المواىيب الرياضيية خصوصييًا فيي 

التيييي يكييييون سيييين مجيييال األلعييياب الفردييييية ذات المواصفييييات الفسيولوجييييية واالنثروبومتريييية المميييييزة و 
 (73الوصيول بييا مبكيرًا. )
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 الضافة العممية المتوقعة لمبحث:

 الرياضيعتبر البحث نوعًا من الدراسات األساسية لمعالجة مشكمة تأخر المستوى ي -1
الى  نيالرياضيين السميم وتوجو الناشئ االنتراءفرد يكون عدم  العالميعن الركن  المصري

األنشطة الرياضية التى تتناسب مع إمكانيتيم من العوامل األساسية لتأخر المستوى 
 .الرياضي

ىذا البحث في تكوين نواه إلطار جيني يمكن من خاللو المساىمة في تحديد   د يساىم -2
 .لمجمبازين( التحمل –السرعة  –الجينات المسئولة عن المحددات البدنية )الروة 

ىذا البحث في رفع وعي الميتمين بالحرل الرياضي إلى أىمية دراسة الجينات   د يساىم   -3
 في مجال اإلنجاز الرياضي.

 يشارو ىذا البحث في تطبيرات الترنيات البيولوجيا الجزيئية في االنتراء الرياضي. -4

وصناعة البطل  اختيارتسيم في  يشارو ىذا البحث في محاولة التوصل إلى مميزات جينية -5
 .في رياضة الجمباز ي المتميزالرياض

  Study Objectives :هدف البحث

وعال تيو   (  ACTIN3 RR, RX, XXالتعيرف عميي العاميل الجينيي ) تييدف ىيذه الدراسية اليى
كمؤشر النتراء الناشيئين  وتأثيره عمي مستوي االداء الميارىببعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية 

 وذلو من خالل:في الجمباز  

( لدي ناشئ الجمباز   يد   ACTIN3 RR, RX, XXالتعرف عمي التنوع الجيني ) -1
 .البحث

 ,ACTIN3 RR, RX) التعرف عمي ارتباط بعض المتغيرات البدنية بالتنوع الجيني -2

XX  ) لدي ناشئ الجمباز   يد البحث. 
 ,ACTIN3 RR) التعرف عمي ارتباط بعض المتغيرات الفسيولوجية بالتنوع الجيني -3

RX, XX ) لدي ناشئ الجمباز   يد البحث. 
 ,ACTIN3 RR, RX) التعرف عمي ارتباط مستوي االداء الميارى بالتنوع الجيني -4

XX)  لدي ناشئ الجمباز   يد البحث ). 
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  Study Hypotheses :تساؤالت البحث

 لدي ناشئ الجمباز   يد البحث. (  (ACTIN3 RR, RX, XXىل ىناو تنوع جيني ) -1
.،.( بين بعض المتغيرات البدنية 5ىل توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوي )  -2

 . ث( لدي ناشئ الجمباز  يد البح ACTIN3 RR, RX, XX)والتنوع الجيني 
.،.( بين بعض المتغيرات 5ىل توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوي ) -3

ي ناشئ الجمباز  يد ( لد ACTIN3 RR, RX, XX)الفسيولوجية والتنوع الجيني 
 .ثالبح

.،.( بين مستوي االداء المياري 5ىل توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوي ) -4
 .ث( لدي ناشئ الجمباز  يد البح ACTIN3 RR, RX, XX)والتنوع الجيني 

جراءات البحث  خطة وا 

 منيج البحث:

باألسييموب المسييحي  اسييتخدم الباحييث الميينير الوصييفي وفرييا لطبيعيية البحييث وتحريرييا ألىدافييو 
 لمالئمتو لطبيعة البحث.

 مجاالت البحث:

 المجال البشرى: -
مجموعيية ميين الخبييراء فييى مجييال التربيييية الرياضييية لتحديييد الرياسييات البدنييية والفسييييولوجية  -

 والمياريو المتعمرة بمجال البحث.

( 55ستناات متن منة تل ال تاهرد هعتدده         7الناشئني من نادي عرابي الرياضي حتت    -

 .ناشئ

 :المجال المكاني -
 تم إجراء الرياسات البدنية والفسيولوجية والميارية فى نادي عرابي الرياضي بالراىرة.  -

-تييم إجييراء الرياسييات البيولوجييية فييى معامييل  سييم الوراثيية اإلنسييانية بمعيييد البحييوث الطبييية  -
 جامعة اإلسكندرية.

 المجال الزمنى: -
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  م كالتالي: 2017/  10/  15م إلى  2015 / 10/  5الفترة من تم إجراء البحث خالل 

 يييام الباحيييث بتجمييييع الميييادة العمميييية الخاصييية باالختبيييارات البدنيييية والفسييييولوجية والميارييييو  -
والميواد الالزمية لمتحمييل الجينيي وذليو فيى  Primerالمناسبة لعينة البحث وتحديد البيادىء 

 م. 2016/  12/  25إلى 11/  1الفترة من 

السيابرين الحاصيمين عميى  األولى عمى عينة من الالعبين المصيريين العيةاالستطدراسة ال -
الراسيم زىيران( لتحدييد التنيوع  عميى ابيو)م بيالمجر 2015فيي الجمبياز الفنيي  بطوالت دولية
 م.2017/  1/  13 وذلو فى( ACTN3الجيني لجين )

والمياريية المناسيبة  توزيع االسيتبيان عميى الخبيراء لتحدييد االختبيارات والبدنيية والفسييولوجية -
 م. 2017/  2/  10م إلى  2017/  1/  25والمالئمة لعينة البحث فى الفترة من 

االختبيارات لعينية لمتأكيد مين ميدى صيالحية األدوات ومالئمية الثانيية  االسيتطالعيةدراسية ال -
 م.  2017/ 3/  1إلى  2/  20الفترة من  وذلو فى البحث

اإلجييراءات المتبعيية فييى سييحب عينييات الييدم ميين  لمتعييرف عمييىالثالثيية  االسييتطالعيةدراسيية ال -
 م.  2017/  3/  10 وذلو فى عينة البحث

األساسية )إجراء الرياسات البدنية والفسيولوجية والميارية وسحب عينات الدم لعينة دراسة ال -
 م. 2017/  4/  15إلى  3/  17البحث( وذلو فى الفترة من 

/  6/  10إليييى  4/  16لعينيية البحييث وذلييو فيييى الفتييرة ميين إجييراء تحاليييل التنييوع الجينيييي  -
 م. 2017

 البحث:عينة 

سينوات  7ناشئني نادي عرابي الرياضي حت  عينة البحث بالطريرية العمديية مين  اختيارتم 
 ناشئي (55)وعددىم من منطرة الراىرة 

 وسائل جمع البيانات:

 الكثير من االدوات واالجيزة واالستمارات عمىاعتمد الباحث في جمع بيانات و ياسات البحث 
 المراد الحصول عمييا والتي تتمخ  في: 

 : البحثالمستخدمة فى جيز  واألدوات األ

البدنييييية و الرياسييييات التييييى تتناسييييب مييييع  ييييام الباحييييث بضعييييداد وتجييييييز مجموعيييية ميييين األدوات 
 والفسيولوجية والميارية والبيولوجية ومالئمة لعينة البحث وىي كالتالي: 
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 األدوات واألجيز  المستخدمة فى القياسات البدنية والفسيولوجية والميارية: -
 لرياس الوزن طبيميزان  - جياز رستاميتر لرياس الطول -

 أ ماع بالستيكية - من الثانية( 0.01ساعة إيراف ر مية ) -
 سم(150مازورة ) - متر( 50)شريط  ياس  -
 بطا ات تسجيل - شريط الص  -

 اسبيروميتر جاف - كادر/ ثانية. 60كاميرا تصوير فيديو  -
 مراتب اسفنجية                      - كجم( 1وزنيا )كرات طبية  -
  ALP K2 Digital 21 Japanجياز  ياس الضغط والنبض الر مى ماركة  -

 جياز ضبط إيراع الخطوة  مترونوم  -
 

 المستمزمات واألجيز  المستخدمة فى القياسات البيولوجية:

  طن طبي  - مل لسحب عينات الدم  3سرنجات طبية  -
 الص  طبي - Ethyl Alcohol 70%كحول لمتطيير  -
 أكياس ثمر - لتر 5صندو  لحفظ عينات الدم ) أيس بوكس (  -
 EDTAمادة مانعة لمتجمط  - Glovesجوانتيات طبية  -
   VACUETTEماركة  K3E K3EDTA 3mlأنابيب  -
 مل . PCR Eppendorf 0.2أنابيب  -
 (. actin3خا  بجين) Primer scale 0.02 mMol Desaltedبادىء  -

- Dream Taq Green PCR Master Mix 1.25 ML  
- Restriction Enzyme Dde I (Fast Digest) 
 Hettichجياز الطرد المركزى  -
الخيا  بتحمييل البمميرة  (ThermoHybaid PCR Express Thermal Cycler)جيياز  -

 المتسمسل
 Electric heating Pressure Steam Sterilizersجياز تعريم  -
  Wealtecماركة  Uv-Transilluminutorجياز األشعة فو  البنفسجية  -

 

 استمارات جمع البيانات 

 استمارة تسجيل البيانات الشخصية والرياسات االساسية لمتجانس لمناشئين  يد البحث.  -
 استمارة لتسجيل البيانات لمرياسات البدنية لمناشئين  يد البحث. -
 لمناشئين  يد البحث. استمارة استبيان لتسجيل الرياسات الفسيولوجية -
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  يد البحث. استمارة لتسجيل درجات مستوي االداء الميارى لمناشئين  -
 المعالجات االحصائية:

 لطبيعية البحث وأىدافو استخدم الباحث المعالجات االحصائية التالية.  

 .المتوسط الحسابي -

  .االنحراف المعياري -

  .معامل االلتواء -

  .معامل التفمطأل -

    L.S.D.اختبار  -

 .تحميل التباين في اتجاه واحد -

 االستنتاجات:

وفيى حيدود العينية المسيتخدمة واالجيراءات والمعالجيات  في ضيوء أىيداف وتسياؤالت البحيث 
 لباحث إلي االستنتاجات التالية: اإلحصائية لمبيانات واستنادا إلى النتائر وتفسيرىا توصل ا

بأعمى نسبة بمغت  RXجاء النمط الجيني Actn3  ىناو تنوع لألنماط الوراثية لجين  -1
بنسبة  RR%، بينما النمط الجيني 16بنسبة بمغت  XX%، بينما النمط الجيني 71

.%  لمعينة  يد البحث48 بنسبة X % واألليل52بنسبة  R%، وجاء األليل 13بمغت 

ىناو فرو  دالة إحصائيًا بين متوسطات اختبار الوثب العريض من الثبات تبعًا لمتنوع  -0
( RX( )RR( والجين )XX، وذلو بين الجين  )0.05الجيني عند مستوى داللة 

( والجين RX(، كذلو بين )11.90( )35.08( بفر  معنوي  دره )XXلصالأل الجين )
(RR( بفر  معنوي  دره )(  لصالأل الجين )23.17RX.لمعينة  يد البحث ) 

وجود فرو  دالة إحصائيًا بين متوسطات اختبار الوثب العمودي تبعًا لمتنوع الجيني   -
( RX( لصالأل الجين )RX( والجين )XXجين  )، وذلو بين ال0.05عند مستوى داللة 
(  7.72( بفر  معنوي  دره )RR( والجين )RX(، كذلو بين )7.09بفر  معنوي  دره )

 ( لمعينة  يد البحث.RRلصالأل الجين )
تبعًا لمتنوع  وجود فرو  دالة إحصائيًا بين متوسطات إختبار الشد ألعمي من التعم  -

( لصالأل RX( والجين )XXلو بين الجين  )، وذ0.05الجيني عند مستوى داللة 
( بفر  معنوي RR( والجين )RX(، كذلو بين )2.29( بفر  معنوي  دره )RXالجين )
 ( لمعينة  يد البحث.RX(  لصالأل الجين )2.90 دره )
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تبعًا  العالي متر من البدء 30وجود فرو  دالة إحصائيًا بين متوسطات اختبار العدو  -
( RX( )RR( والجين )XX، وذلو بين الجين  )0.05وى داللة لمتنوع الجيني عند مست

( RR( والجين )RX(، كذلو بين )2.90( )4( بفر  معنوي  دره )XXلصالأل الجين )
 ( لمعينة  يد البحث.RR(  لصالأل الجين )1.90بفر  معنوي  دره )

وجود فرو  دالة إحصائيًا بين متوسطات اختبار ممخو العصا تبعًا لمتنوع الجيني عند   -
 ( لصالأل الجينRX( )RR( والجين )XX، وذلو بين الجين  )0.05مستوى داللة 

(XX( بفر  معنوي  دره )(، كذلو بين )2.16( )4.06RX( والجين )RR  بفر )
  يد البحث. ( لمعينةRR(  لصالأل الجين )1.90معنوي  دره )

وجود فرو  دالة إحصائيًا بين متوسطات اختبار الكوبري تبعًا لمتنوع الجيني عند  -
( RX( لصالأل الجين )RX( والجين )XX، وذلو بين الجين  )0.05مستوى داللة 

 ( لمعينة  يد البحث.0.40بفر  معنوي  دره )
المراعد تبعًا  بينوجود فرو  دالة إحصائيًا بين متوسطات اختبار الجري الزجزاجي  -

( لصالأل RX( والجين )XX، وذلو بين الجين  )0.05لمتنوع الجيني عند مستوى داللة 
( بفر  معنوي RR( والجين )RX(، كذلو بين )2.45( بفر  معنوي  دره )XXالجين )
 ( لمعينة  يد البحث.RR(  لصالأل الجين )1.52 دره )

تبعًا  المر مة الوثب داخل الدوائر وجود فرو  دالة إحصائيًا بين متوسطات اختبار  -
( لصالأل RX( والجين )XX، وذلو بين الجين  )0.05لمتنوع الجيني عند مستوى داللة 

( بفر  معنوي RR( والجين )RX(، كذلو بين )2.88( بفر  معنوي  دره )XXالجين )
 ( لمعينة  يد البحث.RR(  لصالأل الجين )2.15 دره )

التوازن تبعًا  متوسطات اختبار المشي عمى عارضة وجود فرو  دالة إحصائيًا بين -
( لصالأل RX( والجين )XX، وذلو بين الجين )0.05لمتنوع الجيني عند مستوى داللة 

 ( لمعينة  يد البحث.1.99( بفر  معنوي  دره )XXالجين )
الردم تبعًا لمتنوع الجيني  وجود فرو  دالة إحصائيًا بين متوسطات الو وف عمى مشط  -

( RR( والجين )RX( والجين )XX، وذلو بين الجين  )0.05عند مستوى داللة 
 (.3.29)(، 4.59( بفر  معنوي  دره )XXلصالأل الجين )
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ىناو فرو  دالة إحصائيًا بين متوسطات اختبار الخطوة ليارفارد تبعًا لمتنوع الجيني  -3
( RX( لصالأل الجين )RX( والجين )XXن )، وذلو بين الجي0.05عند مستوى داللة 

( بفر  معنوي  دره RR( والجين )RX(، كذلو بين )17.17بفر  معنوي  دره )
 ( لمعينة  يد البحث.RR( لصالأل الجين )16.38)

بين المتوسطات الحسابية  0.05دال إحصائيا عند مستوى ىناو تباين  ير  -4
ضغط الدم -النبض بعد المجيود -ت(لإلختبارات الفسيولوجية )الوثب العمودي )لسارجن

ضغط الدم االنبساطي(  يد البحث وفرا لمتنوع الجيني حيث تراوحت  يمة -االنرباضي
 لمعينة  يد البحث. (1.78: 0.25 ف  المحسوبة ما بين )

تبعًا لمتنوع  ىناو فرو  دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات مستوي االداء المياري -5
 ( لصالأل RX( )RR( والجين )XX، وذلو بين الجين )0.05الجيني عند مستوى داللة 

(، كذلو بين 1.41( )2.79( بفر  معنوي  دره عمى الترتيب )RX( )RRالجين )
(RX( والجين )RR( بفر  معنوي  دره )( لصالأل الجين )1.37RX لمعينة  يد )

 البحث.

 التوصـــــيات.

 توصل إلية الباحث من استنتاجات يو  الباحث بما يمي:من خالل ما 

ضرورة تطبي  نتائر ىذا البحث عمى المشروعات الرومية النتراء الناشئين من  بل  -1
االتحاد المصري لمجمباز بجميورية مصر العربية عند عممية انتراء الناشئين في الجمباز 

 الفني نظرا لمتوجيو السميم.
االنثروبومترية والبدنية والفسيولوجية وتحميل التنوع الجيني  ضرورة االىتمام بالرياسات -2

 ( عند انتراء الناشئين. RXوخاصة الجين ) Actn3لجين 
زيادة و  كأحد محددات االنتراء بالجمباز الفني  ACTN3إدراج االختبار الجيني ضرورة  -3

االىتمام عمل  دورات تدريبية حول مع  الوعى حول أىمية االختبار الجيني لمناشئين
دراجيا ضمن المناىر التنبؤ بالمواىب الرياضية وابالعوامل الوراثية فى النشاط الرياضي و 

 .التعميمية  بكميات التربية الرياضية لمتعرف عمى الجينات المرتبطة باألداء
االىتمام بوضع نماذج مبنية عمي اسس عممية إلنتراء الناشئين من المجتمع المدرسي  -4

لتكون أكثر مصدا ية وموضوعية مع األخذ في االعتبار االرتباط بين عمى عينات كبيرة 
 الحالة الرياضية والوراثية والبيئية والتغذية. 



- 03 - 
 

عمل سمسمة جينية خاصة امل جينية أخرى مرتبطة باألداء و إجراء دراسات مماثمة عمى عو  -5
 بصفة عامة ورياضة الجمباز بصفة خاصة.  معرفة بكل نشاط رياضي

  

 

 


