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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to determine the individual and interaction influence 
of parenting styles and ACE and ACTN3 genotypes on children’s fundamental movement skills 
development.
Methods: This study is a descriptive- retrospective. The population of this study included boy 
children of 4 to 6 years old in khoramabad city that number 50 of them was selected using cluster 
sampling method as study sample. Data collection tools included PCR for determination of genotypes 
and Ulrich’s gross motor development test II.A test of Tow-way analysis of Variance (ANOVA) was 
used for statistical data analysis.
Results: The result showed that children with authoritative parents compared to children with 
permissive and authoritarian parents gained better score on locomotion and objects control. Children 
of carrying ACE D allele were better children of carrying II genotype, and children of carrying 
ACTN-3 R allele than children of carrying XX genotype performed better on locomotors motor skill. 
Children with DD+ authoritative and RR+ authoritative had the higher level of motor skills.
 Conclusions: education styles of proper parenting styles (such as authoritative style), along with the 
consideration of genetic variables, are recommended to all parents and trainers because awareness of 
favorable parenting styles and the effects of genetic variables, enable them to provide the context for 
promoting motor skills development in Children.
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چکیده
ــر  مقدمــه: هــدف ایــن مطالعــه بررســی اثــر مجــزا و تعاملــی شــیوه های فرزند پــروری والدیــن و ژنوتیــپ ACE و ACTN3، ب

ــود.  رشــد مهارت هــای حرکتــی بنیــادی کــودکان ب
ــی 6 ســاله از شــهر  ــدادی اســت. جامعــۀ آمــاری، شــامل کــودکان پســر 4 ال ــوع توصیفــی- پس روی روش کار: ایــن پژوهــش از ن
 PCR ــتفاده از ــامل اس ــات، ش ــردآوری اطالع ــزار گ ــدند. اب ــاب ش ــش انتخ ــۀ پژوه ــوان نمون ــر به عن ــداد 50 نف ــه تع ــاد بودک خرم آب
جهــت تعییــن ژنوتیــپ و آزمــون مهارت هــای حرکتــی درشــت اولریــخ- ویرایــش دوم بــود. داده هــای پژوهــش بــا اســتفاده از آزمــون  

تحلیــل واریانــس دوطرفــه، مــورد تحلیــل قــرار گرفتنــد. 
ــتبدانه از  ــان گیرانه و مس ــیوۀ آس ــوردار از ش ــودکان برخ ــبت به ک ــه نس ــروری مقتدران ــیوۀ فرزندپ ــوردار از ش ــودکان برخ ــا: ک یافته ه
ــل  ــودکان حام ــه ک ــل D ACE، نســبت   ب ــل آل ــودکان حام ــد. ک ــری برخوردارن ــی و کنترل شــیء بهت ــی جابجای مهارت هــای حرکت
ژنوتیــپ II و کــودکان برخــوردار از آلــل R ACTN3، نســبت به کــودکان حامــل ژنوتیــپ XX، از مهارت هــای حرکتــی جابجایــی، 
بهتــری برخورداربودنــد. کــودکان برخــوردار از تعامــل شــیوۀ مقتدرانه+ژنوتیــپ DD و شــیوۀ مقتدرانــه+ ژنوتیــپ RR، نســبت به ســایر 

تعامــالت؛ از ســطح رشــدی باالتــری در اجــرای مهارت هــای حرکتــی برخورداربودنــد.
ــای  ــراردادن متغیره ــر ق ــراه مدنظ ــه  هم ــه(، ب ــیوۀ مقتدران ــد ش ــروری )مانن ــب فرزندپ ــیوه های مناس ــوزش ش ــری: آم  نتیجه گی
ــای  ــرات متغیر ه ــروری و اث ــوب فرزندپ ــیوه های مطل ــی از ش ــا آگاه ــا ب ــود ت ــه می ش ــان توصی ــن و مربی ــۀ والدی ــه  هم ــی ب ژنتیک

ــد. ــم  نماین ــودکان را فراه ــی ک ــای حرکت ــوب مهارت ه ــد مطل ــاء رش ــۀ ارتق ــد زمین ــی، بتوانن ژنتیک
کلیدواژه ها: فرزند پروری، ژن، مهارت های حرکتی، کودک.

مقدمه
ــاء  ــۀ ارتق ــی در زمین ــش مهم ــی، نق ــای حرکت ــد مهارت ه رش
ســالمت جســمانی، روانشــناختی و ذهنــی کــودکان بــازی می کنــد 
)3(. محققیــن، مطالعــات زیــادی را در ارتبــاط بــا ترتیــب و توالــی 
رشــد مهارت هــای حرکتــی کــودکان و عوامــل متأثرکننــدۀ آن هــا 
ــی  ــل زیربنای ــل عوام ــایی و درک کام ــا، شناس ــد؛ ام انجــام داده ان

ــت )1(. ــانی نیس ــا کار آس ــن مهارت ه ای
باورنــد  برایــن  پویــا  سیســتم های  دیــدگاه  نظریه پــردازان 
ــد  ــدۀ رش ــل متأثرکنن ــۀ عوام ــه جانب ــناخت هم ــت ش ــه جه ک
مهارت هــای حرکتــی کــودکان؛ بایــد ترکیبــی از عوامــل محیطــی 

ــوۀ  ــتا، نح ــن راس ــرار داد )3(. درهمی ــه ق ــورد توج ــردی را م و ف
ــد  ــواده می توان ــر خان ــدان و جــو حاکــم ب تعامــالت والدیــن- فرزن
از جملــه عوامــل محیطــی تأثیرگــذار بــر رشــد صفــات، ظرفیت هــا 
و خصوصیــات بــارز حرکتــی کــودکان باشــد. دارلینــگ و اشــتنبرگ  
ــدان خــود  ــر نیازهــای فرزن )1993(، نحــوۀ تأثیرگــذاری والدیــن ب
ــان گیرانه  و  ــه، آس ــروری مقتدران ــیوۀ فرزندپ ــه ش ــب س را در قال
مســتبدانه  مــورد بررســی قــرار داده انــد. در شــیوۀ مقتدرانــه؛ والدین 
ــد  ــن می دانن ــد. والدی ــد می کنن ــدان تأکی ــاری فرزن ــر خودمخت ب
فرزندان شــان چــه می کننــد، چــه عملــی انجــام می دهنــد و 
کجــا می رونــد. در ایــن شــیوه، والدیــن حاضرنــد خواسته هایشــان 



شهرام نظرپوری و عباس بهرام

3

را برحســب موقعیت هــای مختلــف تعدیــل نماینــد و بــه فرزنــدان 
ــد  ــل بدهن ــتقالل و آزادی عم ــت، اس ــا موقعی ــب ب ــود متناس خ
ــود  ــدان خ ــه فرزن ــبت ب ــن نس ــان گیرانه؛ والدی ــیوۀ آس )4(. در ش
گــرم و صمیمــی هســتند و بــه کــودکان خــود ایــن آزادی عمــل 
ــته  ــی داش ــق و حقوق ــا ح ــد بزرگ تره ــه همانن ــد ک را می دهن
باشــند. بــا ایــن وجــود، در شــیوۀ فرزندپــروری مســتبدانه، والدیــن 
از نظــر متوقع  بــودن و داشــتن کنتــرل روانــی بــر فرزنــدان خــود، 
در ســطح باالیــی بــوده و پاســخ گویی پایینــی دارنــد. آنــان آزادی 
ــرای کــودکان خــود قائــل می باشــند  عمــل و اســتقالل اندکــی ب
و فرزندان شــان را تحــت مراقبــت شــدید قــرار می دهنــد )5(. 
ــزان  ــن می ــی را بی ــۀ مثبت ــکاران )2008(، رابط ــیگموند  و هم س
ــان  ــی فرزندان ش ــت بدن ــزان فعالی ــن و می ــی والدی ــت بدن فعالی
گــزارش نمودنــد )6(. جاگــو  و همــکاران )2011(، نشــان دادنــد که 
میانگیــن مــدت زمــان فعالیــت بدنــی فرزنــدان مــادران بــا ســبک 
ــه،  ــبک مقتدران ــا س ــادران ب ــدان م ــه فرزن ــبت ب ــان گیرانه نس آس
ــه  ــه ب ــود ک ــش خ ــینگر  )2014(، در پژوه ــود )7(. داس ــتر ب بیش
ــناگران  ــرد ش ــراب و عملک ــن، اضط ــار والدی ــاط فش ــی ارتب بررس
پرداخــت؛ نشــان داد کــه فشــار اعمــال شــده از جانــب پــدر و مــادر 
اثــری بــر قصــد ادامــه بــه فعالیــت ورزشــی و تعهــد آن هــا نخواهد 
داشــت )9(. همچنیــن، درخصــوص نقــش والدیــن در رشــد حرکتی 
ــور  ــت. به ط ــورت گرفته اس ــدودی ص ــای مح ــدان پژوهش ه فرزن
مثــال؛ لــی  )1980(، در پژوهــش خــود مشــخص نمــود؛ کودکانــی 
کــه توســط مــادران غیرمســتبد تربیــت می شــوند، در مهارت هــای 
پریــدن و دویــدن عملکــرد بهتــری دارنــد )3(. هننســی  )2015(، 
در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه کــودکان برخــوردار 
ــه  ــبت ب ــان گیرانه، نس ــه و آس ــروری مقدران ــیوه های فرزندپ از ش
ــناختی و  ــد ش ــتبدانه؛ رش ــروری مس ــیوۀ فرزندپ ــا ش ــودکان ب ک
حرکتــی ســریع تری دارنــد )11(. بنابرایــن، می تــوان فــرض نمــود 
کــه کــودکان برخــوردار از شــیوۀ فرزندپــروری مقتدرانــه نســبت به 
کــودکان برخــوردار از شــیوۀ فرزندپــروری آســان گیرانه و مســتبدانه 
ــی  ــای حرکت ــد مهارت ه ــری در رش ــردی باالت ــطح عملک از س
ــروری  بنیادیــن برخــوردار می باشــند. چــرا کــه، شــیوه های فرزندپ
ــن عامــل  ــع تعیین کننده تری ــر مواق ــن و در اکث ــن، ابتدایی تری والدی

ــند.  ــت او می باش ــودک و موفقی ــی ک ــاب حرکت انتخ
براســاس دیــدگاه سیســتم های پویــا، عــالوه  بــر متغیرهــای 
محیطــی می بایســتی متغیر هــای ژنتیکــی را نیــز به عنــوان 
عوامــل تعیین کننــدۀ فــردی در رشــد مهارت هــای حرکتــی 
کــودکان مــورد توجــه قــرارداد. در همیــن راســتا، عنــوان شــده کــه 
حــدود 66 درصــد از تفاوت هــای فــردی افــراد در زمینــۀ عملکــرد 

ــن  ــل تبیی جســمانی و ورزشــی به وســیلۀ متغیر هــای ژنتیکــی قاب
ــده،  ــایی ش ــای شناس ــان ژن ه ــن، از می ــن بی ــت )12(. در ای اس
محققیــن دو ژن ACE و ACTN-3، را بیشــتر مــورد مطالعــه 
قــرار داده انــد )14(. ژن ACE، شــامل حضــور  )I( یــا عــدم حضور  
)D(، یــک توالــی تکــراری 287 جفــت بــازی اســت کــه منجــر به 
ــدم  ــپ؛ حضــور/ حضــور )II(، حضــور/ ع ــوع ژنوتی ایجــاد ســه ن
ــود.  ــور )DD( می ش ــدم حض ــور/ ع ــدم حض ــور )ID( و ع حض
ژنوتیپ هــای ایــن ژن، بیان کننــدۀ تفاوت هــای فــردی افــراد 
در زمینــۀ فعالیــت سیســتم رنیــن- آنژیوتانســیون می باشــند 
ــه  ــوان شــده کــه ژنوتیــپ )DD( ژن ACE، نســبت ب )15(. عن
ــیون  ــتری در آنژیوتانس ــت بیش ــا فعالی ــن ژن؛ ب ــپ )II( ای ژنوتی
ــان  II، همــراه اســت. آنژیوتانســیون II، در عضــالت اســکلتی بی
ــدۀ  ــوان تنظیم کنن ــای وارده، به عن ــه باره ــخ ب ــود و درپاس می ش
ــری ممکــن اســت  ــن اث ــد. چنی ــه عمــل می کن هیپرتروفــی عضل
بــا افزایــش فعالیــت میانجی گرایانــۀ آنژیوتانســیون II، بــه  عنــوان 
ــوان  ــن به عن ــزل برادی کینی ــش تن ــو و افزای ــک نم ــل تحری عام
مهارکننــدۀ نمــو مرتبــط باشــد )16(. باوجــود برخــی نتایــج 
متناقــص، تحقیقــات نشــان داده کــه، ژنوتیــپ DD، نســبت بــه 
ژنوتیــپ II، بیشــتر بــا عملکــرد قدرتــی در ارتبــاط اســت و فراوانی 
آن در ورزشــکاران قدرتی بیشــتر اســت. پریرا  و همــکاران )2013(، 
 )I/D( در پژوهــش خــود گــزارش نمودنــد کــه پلی مورفیســم های
و )R/X( از دو ژن ACE و ACTN-3، به عنــوان ژن هــای 
ــن  ــا تمری ــط ب ــن مرتب ــرعت راه  رفت ــای س ــر فنوتیپ ه ــر ب مؤث
ــی  ــن، بخش ــند )17(. همچنی ــرح می باش ــال مط ــان بزرگس در زن
ــد  ــان دادن ــکاران )2013(، نش ــش ارکســون  و هم ــج پژوه از نتای
ACTN- و ژن ACE ــم های  ژن ــی از پلی مورفیس ــه ترکیب ک
ــر  ــینه و حداکث ــوان بیش ــر ران، ت ــه چهارس ــم عضل ــا حج 3، ب
ــن  ــط می باشــند )15(. باوجــود ای ــو مرتب ــدرت بازکننده هــای زان ق
ــزارش و  ــکات  )2005(، گ ــط اس ــی توس ــج متناقض ــا، نتای یافته ه
ــت  ــا وضعی ــای I/D ژن ACE ب ــه ژنوتیپ ه ــد ک ــوان نمودن عن
ورزشــکاران نخبــۀ اســتقامتی ارتبــاط معنــی داری نــدارد و اختــالف 
معنــی داری بیــن ورزشــکاران نخبــه المپیکــی و جهانــی بــا 
ــود  ــای I/D ژن ACE وج ــی ژنوتیپ ه ــرل در فروان ــروه کنت گ
ــش  ــکاران )2015(، در پژوه ــم  و هم ــن، کی ــدارد )18(. همچنی ن
ــای ACE  و  ــم ژن ه ــه پلی مورفیس ــد ک ــزارش نمودن ــود گ خ
ACTN-3 بــه  طــور جداگانــه و ترکیبــی اثــری بــر پارامترهــای 
ــودکان  ــو در ک ــل نم ــمانی و عوام ــی جس ــی، آمادگ آنتروپومتریک
ــن  ــی از مهم تری ــن، یک ــتا؛ محققی ــن راس ــد )19(. در همی ندارن
فنوتیپ هــای ســاختاری بــرای رشــد و عملکــرد مهارت هــای 
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ــرای  ــاز ب ــورد نی ــی م ــدرت عضالن ــی کــودکان را کســب ق حرکت
حمایــت از وزن بــدن و حفــظ حالــت قائــم و عمــودی بــدن عنــوان 
ــوان فــرض نمــود، کــودکان حامــل  ــد )3(. بنابرایــن، می ت نموده ان
 II نســبت بــه کــودکان حامــل ژنوتیــپ ،ACE ژن DD ژنوتیــپ
ــی  ــدازۀ عضالن ــب ان ــرای کس ــب تری ب ــۀ مناس ــن ژن؛ از زمین ای
ــای  ــد مهارت ه ــاً رش ــتر و متعاقب ــی بیش ــدرت عضالن ــر، ق بزرگت

ــند. ــوردار می باش ــرفته تر برخ ــی پیش حرکت
ــی و  ــرد ورزش ــا عملک ــاط ب ــه  در ارتب ــری ک ــم دیگ ژن مه
 ACTN-3  ،ــه ــرار گرفت ــادی ق ــه زی ــورد توج ــمانی م جس
می باشــد. ایــن ژن، شــامل یــک کــدون آرژنیــن )R( و یــک 
ــه  ــاد س ــه ایج ــر ب ــه منج ــد؛ ک ــه )X( می باش ــدون خاتم ک
به طــور  )XX( می شــود.  و   )RR(، )RX( ژنوتیــپ  نــوع 
ــن- 3(،  ــا آکتی ــن- 2 و آلف ــا آکتی ــا )آلف ــا آکتینین ه ــی، آلف کل
ــای  ــارکومر در تاره ــط Z س ــی خ ــای اصل ــب پروتئین ه ترکی
آلفــا  بیــان  را شــکل می دهنــد )12(.  اســکلتی  عضــالت 
آکتینیــن- ACTN-3( 3(، به طــور وســیعی بــه فیبر هــای 
ســریع گلیکولیتیــک عضــالت اســکلتی محــدود شــده و فقــط در 
ــود ایــن  ــذا، کمب ــوع دوم یافــت می شــود. ل ــی ن تارهــای عضالن
پروتئیــن عملکــرد تارهــای نــوع دوم کــه بزرگتــر، دارای انقبــاض 
ــت را  ــوع اول اس ــای ن ــر از تاره ــن قدرتمند ت ــریع تر و همچنی س
بــا مشــکل مواجــه می ســازد. ژنوتیــپ )XX(، نســخۀ غیرطبیعــی 
ژن ACTN-3 می باشــد کــه در آن توالــی ژنــوم تغییریافتــه و 
مانــع تولیــد آلفاآکتینیــن- 3، می شــود )16(. مــوران و همــکاران 
ــی را در  ــای ژنتیک ــن متغیر ه ــر ای ــار اث ــن ب ــرای اولی )2006( ب
کــودکان بررســی و نشــان دادنــد، در حالیکــه پلی مورفیســم 
ــرش  ــدرت پنجــه و پ ــای ق ــج آزمون ه ــا نتای I/D ژن ACE ب
ــج  ــا نتای ــا، ب ــد؛ ام ــی داری دارن ــۀ معن ــودکان رابط ــودی ک عم
ــر ســرعت و  ــدن 40 مت ــون دوی ــوپ، آزم ــاب ت ــای، پرت آزمون ه
آزمــون چابکــی آنــان ارتبــاط معنــی داری ندارنــد )20(. احمــدوف 
ــه  ــد ک ــان دادن ــود نش ــز در پژوهــش خ ــکاران )2013(، نی و هم
ACTN- ژن )RR( و ژنوتیــپ ACE ژن )DD( ژنوتیــپ
ــه  ــدرت پنج ــول و ق ــرش ط ــون پ ــری از آزم ــج بهت ــا نتای 3 ب
ــکاران )2017(،  ــگ  و هم ــت )12(. یان ــط اس ــودکان مرتب در ک
در پژوهــش خــود گــزارش نمودنــد کــه پلی مورفیســم های 
ژن ACTN-3، ســطوح عملکــردی و رقابتــی و همچنیــن 
تــوان انــدام تحتانــی را در ورزشــکاران ســرعتی- قدرتــی متأثــر 
ــودکان  ــه ک ــود ک ــرض نم ــوان ف ــد )21(. در نتیجــه، می ت می کن
ــودکان  ــه ک ــبت  ب ــپ  RR ژن ACTN-3، نس ــل ژنوتی حام
ــدرت و  ــتن ق ــطۀ داش ــه  واس ــن ژن؛ ب ــپ XX ای ــل ژنوتی حام

تــوان عضالنــی بیشــتر، از ســطح عملکــرد حرکتــی باالتــری در 
ــند.  ــوردار می باش ــادی برخ ــی بنی ــای حرکت ــد مهارت ه رش

رشــد  گفــت،  می تــوان  ذکرشــده  بــه  مطالــب  توجــه  بــا 
مهارت هــای حرکتــی بنیــادی کــودکان متأثــر از عوامــل محیطــی 
ــه اینســت  ــل  توج ــۀ قاب ــتا، نکت ــن راس و ژنتیکــی اســت. در همی
ــی  ــای ژنتیک ــر متغیره ــوص اث ــه ای در خص ــون مطالع ــه تاکن ک
 ACE مهــم مرتبــط بــا عملکــرد جســمانی و ورزشــی ماننــد ژن
و ACTN-3، بــر رشــد مهارت هــای حرکتــی بنیــادی کــودکان 
انجــام نشــده اســت. همچنیــن، مطالعــات محــدودی در ارتبــاط بــا 
اثــر انــواع شــیوه های فرزندپــروری والدیــن بــه  عنــوان یــک عامــل 
محیطــی بــر رشــد مهارت هــای حرکتــی بنیــادی کــودکان انجــام 
ــر اثــر  ــا عالوه ب ــذا، پژوهــش انجــام شــده اســت ت شــده اســت. ل
ــای  ــن و متغیر ه ــروری والدی ــیوه های فرزند پ ــواع ش ــۀ ان جداگان
ــر  ــز ب ــا نی ــی آن ه ــر تعامل ــی )ACE و ACTN-3(، اث ژنتیک
مهارت هــای حرکتــی بنیــادی کــودکان مــورد بررســی قرارگیــرد.

روش  کار
ــد.  ــدادی می باش ــس  روی ــی- پ ــوع توصیف ــر از ن ــش حاض پژوه
جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کلیــۀ کــودکان 4 الی 6 ســالۀ 
ــاد  ــه  تحصیــل در مراکــز پیــش  دبســتانی شــهر خرم آب مشــغول ب
بودنــد کــه از بیــن آنــان تعــداد 50 نفــر ]بــا میانگیــن و انحــراف 
معیــار ســن )ســال( 1/54±5/86، قــد )cm( 5/23±121/65، وزن 
 ،]18±4/34 )W/h2( 1/41±20/12 و شــاخص تــودۀ  بدنــی )kg(
بــه  شــیوۀ تصادفــی خوشــه ای از بیــن چهــار مرکــز پیش  دبســتانی 
ــه پژوهــش،  ــای ورود ب ــتا، معیاره ــن راس ــدند. درهمی انتخــاب ش
شــامل برخــورداری از ســالمت جســمانی، ذهنــی، روان شــناختی و 
حرکتــی هــم بــرای والدیــن و هم بــرای کــودکان بــود و معیارهای 
خــروج، شــامل هرگونــه اعتیــاد بــه مــواد مخــدر از ســوی والدیــن 
و  داشــتن معلولیــت و یــا مشــکالت ذهنــی، جســمانی، حرکتــی و 
روان شــناختی هــم بــرای والدیــن و هــم بــرای فرزندان شــان بــود.
طــرح آزمایشــی: شــرکت کنندگان )50 نفــر(، دو هفتــه قبــل 
ــپس،  ــدند. س ــنا ش ــش آش ــل پژوه ــا مراح ــش ب ــاز پژوه از آغ
ــادی، شــامل  ــی بنی ــان در اجــرای مهارت هــای حرکت عملکــرد آن
مهارت هــای حرکتــی جابجایــی و کنترل شــیء بــه  وســیلۀ 
آزمــون رشــد حرکتــی درشــت الریــخ- دوم  )TGMD-2(، مــورد 
ــا اســتفاده از پرســش نامۀ شــیوۀ  ــه، ب ــت. در ادام ــی قرارگرف ارزیاب
فرزندپــروری بامرینــد )PSQ( ، شــیوۀ فرزند پــروری والدیــن 
ــای ACE و  ــزاق ژنوتیپ ه ــری ب ــس از نمونه گی ــخص و پ مش
ACTN-3، آنــان بــا اســتفاده از PCR و در محــل آزمایشــگاه 
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ــد.  ــن گردی ــۀ دانشــگاه لرســتان تعیی ــوم پای ــع در دانشــکده عل واق
ابزار گردآوری داده ها:

ــش دوم  ــخ - ویرای ــت اولری ــی درش ــد حرکت ــون رش ــف( آزم ال
ــت را  ــی درش ــارت حرکت ــون، 12 مه ــن آزم )TGMD-2( : ای
ــدۀ دو خــرده مقیــاس جابجایــی شــامل  می ســنجد کــه در برگیرن
ــدن،  ــکه دوی ــردن، سکس ــن، لی لی ک ــدن، تاخت ــای دوی مهارت ه
ــرل  ــاس کنت ــرده مقی ــن خ ــرخوردن، و همچنی ــی و س ــرش افق پ
ــا  ــاکن )ب ــوپ س ــه ت ــه  زدن ب ــای ضرب ــامل، مهارت ه ــیء؛ ش ش
باتــون(، دریبــل درجــا، دریافــت کــردن، ضربــه زدن بــا پــا، پرتــاب 
از بــاالی شــانه و غلتانــدن تــوپ از پاییــن دســت اســت. در ایــن 
ــه بخش هایــی تقســیم و نمــرات  آزمــون هــر مهــارت حرکتــی ب
ــا  ــد ی ــان می ده ــا را نش ــودک آن معیاره ــا ک ــه آی ــاس اینک براس
ــرۀ  ــود. نم ــک داده می ش ــر و ی ــای صف ــورت نمره ه ــه ص ــه، ب ن
یــک، بــرای زمانــی اســت کــه کــودک معیــار مــورد نظــر را نشــان 
می دهــد و نمــرۀ صفــر زمانــی اســت کــه کــودک مهــارت مــورد 
نظــر را نشــان نمی دهــد. ایــن آزمــون دو نمــرۀ خــام اصلــی دارد 
ــیء  ــرل ش ــی و کنت ــای جابجای ــرده آزمون ه ــه خ ــوط ب ــه مرب ک

 .)3( می باشــد 
ب( پرســش نامۀ شــیوۀ فرزندپــروری بامرینــد )PSQ(: ایــن 
و شــامل 30  )1972(، ســاخته  بامرینــد  توســط  پرســش نامه 
ــه،  ــیوه های مقتدران ــک از ش ــرای هری ــاده ب ــی 10 م ــاده یعن م
ایــن  نمره گــذاری  شــیوۀ  اســت.  مســتبدانه  و  آســان گیرانه 
ــه از گزینه هــای  ــوع لیکــرت 5 ارزشــی اســت ک پرســش نامه از ن
"کامــاًل مخالــف" تــا " کامــاًل موافــق" پراکندگــی دارد. بامرینــد 
ــتفاده از روش  ــا اس ــش نامه را ب ــن پرس ــار ای ــزان اعتب )1972(، می
ــرای  ــه 0/92، ب ــروری مقتدران ــرای شــیوه های فرزندپ ــی ب بازآزمای
شــیوۀ آســان گیرانه 0/81 و بــرای شــیوۀ مســتبدانه 0/85 گــزارش 
نمــوده  اســت )21(. اســفندیاری )1995(، میــزان اعتبــار این مقیاس 

را در ایــران بــرای شــیوه های فرزندپــروری مقتدرانــه، آســان گیرانه 
و مســتبدانه بــه ترتیــب 0/69، 0/77 و 0/73 گــزارش نمــوده  اســت 

.)22(
پ( اســتخراج DNA از بــزاق: از هــر آزمودنــی مقــدار 5 میلی لیتــر 
بــزاق در ویــال مخصــوص کیــت بــزاق )شــرکتTakara  ژاپــن(، 
 DNA ،ــگاهی ــتورالعمل آزمایش ــرای دس ــا اج ــد و ب ــه ش گرفت
ــت و  ــه، غلظ ــد. در ادام ــتخراج گردی ــش اس ــای پژوه آزمودنی ه
خلــوص DNA بــه  دســت آمــده بــا اســتفاده از دســتگاه نانــو دراپ  
ــت  ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب ــوج هــای 260 و 280 م و در طــول م

.)OD260/280=1.2-7 ــن غلظــت؛ )میانگی
 ACTN-3 و ACE ــای ــن ژنوتیپ ه ــا: تعیی ــن ژنوتیپ ه تعیی
ــه ای  ــدا نمون ــن اســاس، ابت ــد. برای ــه روش RFLP  انجــام ش ب
ــا اســتفاده از آنزیــم برشــی ویــژه،  از DNA اســتخراج شــده را ب
هضــم  نمــوده و تعــداد زیــاد قطعــات حاصــل بــا طــول متفــاوت 
ــه،  ــم. در ادام ــدا کردی ــر ج ــتفاده از ژل آگاروز از یکدیگ ــا اس را ب
جهــت شناســایی و تشــخیص یــک قطعــه خــاص از پرایمرهــای 
ویــژه هرکــدام از دو ژن ACE و ACTN-3  اســتفاده نمودیــم 

)جــدول1(. 
ــا برنامه ریــزی دســتگاه  واکنــش زنجیــره ای پلیمــراز  )PCR(: ب
ــه  ــد ب ــن فرآین ــل ای ــی، مراح ــای حرارت ــرای چرخه ه PCR ب
ترتیــب شــامل دمــای °C 94 بــرای اتصــال آغازگرهــا بــه مــدت 
ــه مــدت  ــرای ســاخت و گســترش ب 1 دقیقــه و دمــای °C 72 ب
1 دقیقــه بــود. در نهایــت واکنــش زنجیــره ای پلیمــراز بــا غلظــت 
ــر، 2/5  ــار تقطی ــر آب دو ب ــامل 14 میکرولیت ــر و ش 25 میکرولیت
 ،MgCl2 10 ، 0/75 میکرولیتــر X PCR buffer میکرولیتــر
0/5 میکــرو لیتــر dNTP، 1 میکــرو لیتــر از هرکــدام از پرایمرهــا، 
 5 و   Taq DNA polymerase آنزیــم  میکرولیتــر   0/3

ــر DNA الگــو انجــام شــد.  میکرولیت

 جدول 1: مشخصات پرایمرها و طول قطعۀ ژن های مورد مطالعه
طول قطعهتوالی آغازگر )´5 به 3´(پرایمرهاژن

ACE
CTGGAGACCACTCCCATCCTTTCT20رفت

GATGTGGCCATCACATTCGTCAGAT20برگشت

ACTN-3
CTGTTGCCTGTGGTAAGTGGG21رفت

TGGTCACAGTATGCAGGAGGG21برگشت

ــتفاده از  ــا اس ــدا ب ــش، ابت ــن پژوه ــا: در ای ــردازش داده ه روش پ
ACTN- و ACE فراوانــی  ژنوتیپ هــای ،)X2( آزمــون خــی دو

ــورد بررســی  ــرگ  م ــا اصــل هــاردی- وینب ــق ب 3، جهــت تطاب
ــون  ــودن و آزم ــال ب ــد نرم ــس از تأیی ــه، پ ــت. درادام ــرار گرف ق

همگنــی واریانــس داده هــا از آزمــون تحلیــل واریانــس دو طرفــه، 
ــروری  ــیوه های فرزندپ ــی ش ــزا و تعامل ــر مج ــی اث ــت بررس جه
والدیــن و ژنوتیپ هــای گوناگــون ACE و ACTN-3 بــر 
ــت  ــد. جه ــتفاده ش ــودکان اس ــادی ک ــی بنی ــای حرکت مهارت ه
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تعییــن محــل اختــالف معنــی دار بیــن گروه هــای مــورد مطالعــه از 
آزمــون تعقیبــی بونفرونــی اســتفاده گردیــد. در کلیــه مــوارد، ســطح 

ــه شــده اســت. ــاری p=0/05 درنظــر گرفت ــی داری آم معن

یافته ها
ــای  ــی ژنوتیپ ه ــه فراوان ــان داد ک ــی دو نش ــون خ ــج آزم  نتای
 ACTN-3 و   )ID=%50  ،DD=%27  ،II=%23(  ACE ژن  
)RX=%35 ،RR=%45 ،XX=%20( در تعــادل بــا اصــل هــاردی 
ــور  ــتا، همان ط ــن راس ــد. در همی ــرگ )P=0/841(، قراردارن وینب
کــه در )جــدول 2 و 3( مالحظــه می شــود. نتایــج تحلیــل واریانــس 
ــروری  ــاوت فرزندپ ــیوه های متف ــه ش ــد ک ــان می ده ــه نش دوطرف
والدیــن اثــر متفاوتــی بــر عملکــرد مهارت هــای حرکتــی کنتــرل 
 0/016 ، F=4/318( و جابجایــی ،)P=0/000 ،F=25/039( شــیء
=P(، کــودکان دارنــد. نتایــج آزمــون تعقیبــی بونفرونــی نشــان داد 
کــه کــودکان برخــوردار از شــیوۀ فرزندپــروری مقتدرانــه نســبت به 
مســتبدانه  فرزند پــروری  شــیوه های  از  برخــوردار  کــودکان 
)P=0/014(، در مهــارت هــای حرکتــی جابجایــی و کــودکان 
ــودکان  ــه ک ــبت ب ــه نس ــروی مقتدارن ــیوۀ فرزندپ ــوردار از ش برخ
مســتبدانه         و   ،)P=0/001( آســان گیرانه  شــیوۀ  از  برخــوردار 
ــطح  ــیء از س ــرل ش ــی کنت ــای حرکت )P=0/000(، در مهارت ه

ــی باشــند.  ــری برخــوردار م ــاوت و باالت عملکــردی متف
برخــالف   ،I/D ACE متفــاوت  ژنوتیپ هــای  همچنیــن، 
 ،)P=0/425 ، F=0/864( مهارت هــای حرکتــی کنتــرل شــیء
اثــر متفــاوت و معنــی داری )P=0/000 ، F=11/697(، بــر ســطح 
عملکــرد مهارت هــای حرکتــی جابجایــی کــودکان دارنــد. در 
ــه  ــان داد ک ــی نش ــی بونفرون ــون تعقیب ــج آزم ــه، نتای ــن زمین ای
ــودکان  ــی در ک ــی جابجای ــای حرکت ــرد مهارت ه ــطح عملک س
ــپ )DD(؛                                                                                   ــودکان دارای ژنوتی ــبت به ک ــپ )II(، نس دارای ژنوتی
)P= 0/000(، و )ID(؛ )P=0/000(، در ســطح پایین تــری قــرار 

دارد.
ــا  ــن ب ــروری والدی ــیوه های فرزند پ ــواع ش ــل ان ــی، تعام از طرف
ــای  ــر مهارت ه ــی ب ــر متفاوت ــاوت ACE اث ــای متف ژنوتیپ ه
حرکتــی  جابجایــی )P=0/000 ، F=5/544(، و کنتــرل شــیء 
ــد. نتایــج  )P=0/000 ، F=14/130(، کــودکان مــورد مطالعــه دارن
ــوردار از  ــودکان برخ ــه ک ــی نشــان داد ک ــی بونفرون ــون تعقیب آزم
ــبت  ــل D ACE نس ــه و دارای آل ــروری مقتدران ــیوۀ فرزند پ ش
 بــه ســایر تعامــالت فرزند پــروری- ژنوتیــپ، از ســطح باالتــری در 
اجــرای مهارت هــای حرکتــی جابجایــی و کنتــرل شــیء برخــوردار 

می باشــند. 

ACE جدول 2، میانگین و انحراف معیار عملکرد مهارت های حرکتی کودکان، با توجه به انواع شیوه های فرزند پروری والدین و ژنوتیپ های

متغیرها
آسان گیرانهمستبدانهمقتدارنه

II
n)2(

ID
n)8(

DD
n)15(

II
n)6(

ID
n)2(

DD
n)4(

II
n)3(

ID
n)4(

DD
n)6(

1/073±1/28227/67±1/41426/25±0/70726±0/57725/75±1/96926/50±2/14425/67±1/94829/43±1/82629/06±24جابجایی

1/1±0/75620/50±1/21120±0/64121/67±0/57718/88±1/43519/50±1/35420/33±0/92923/40±0/57722/94±19/50کنترل شیء

جدول 3: اثر تعاملی شیوه های فرزندپروری والدین و ژنوتیپ های ACE، بر مهارت های حرکتی بنیادی
                        شاخص ها

منبع تغییرات  
FPمیانگین مجذوراتدرجۀ آزادیمجموع مجذورات

جابجایی

26/725213/3634/3180/016فرزندپروری
ACE72/402236/20111/6970/000

ACE68/632417/1585/5440/000 -  فرزند پروری
281/638413/095خطا

کنترل شیء

63/842231/92125/0390/000فرزندپروری
ACE2/20221/1010/8640/425

ACE72/055418/01414/1300/000 -  فرزند پروری
116/012411/275خطا
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می شــود؛  مالحظــه   )5 و   4 )جــدول  در  کــه  همان طــور 
شــیوه های مختلــف فرزندپــروری والدیــن اثــر متفاوتــی بــر 
 0/007 ، F=5/210( عملکــرد مهارت هــای حرکتــی جابجایــی
=P(، و کنتــرل شــیء )P=0/000 ، F=27/431(، کــودکان دارنــد. 
نتایــج آزمــون تعقیبــی بونفرونــی نشــان داد که کــودکان برخــوردار 
ــوردار از  ــودکان برخ ــبت به ک ــه نس ــروری مقتدران ــیوۀ فرزندپ از ش
مهــارت  در   ،)P=0/005( مســتبدانه  فرزند پــروری  شــیوه های 
هــای حرکتــی جابجایــی و کــودکان برخــوردار از شــیوۀ فرزندپروی 
ــان گیرانه  ــیوۀ آس ــوردار از ش ــودکان برخ ــه ک ــبت ب ــه نس مقتدارن
ــی  ــای حرکت ــتبدانه )P=0/000(، در مهارت ه )P=0/002(، و مس
کنتــرل شــیء از ســطح عملکــردی متفــاوت و باالتــری برخــوردار 

می باشــند. 
همچنیــن، ژنوتیپ هــای متفــاوت R/X  ACTN_3، برخــالف 
 ،)P=0/165 ، F=1/835( مهارت هــای حرکتــی کنتــرل شــیء
اثــر متفــاوت و معنــی داری )P=0/000 ، F=12/008(، بــر ســطح 

دارنــد.  کــودکان  جابجایــی  حرکتــی  مهارت هــای  عملکــرد 
نتایــج آزمــون تعقیبــی بونفرونــی نشــان داد کــه ســطح عملکــرد 
مهارت هــای حرکتــی جابجایــی در کــودکان دارای ژنوتیــپ 
)XX( نســبت  بــه کــودکان دارای ژنوتیــپ )RR(؛ )P=0/000(، و 

)RX(؛ )P=0/000(، در ســطح پایین تــری قــرار دارد.
ــا  ــن ب ــروری والدی ــیوه های فرزند پ ــواع ش ــل ان ــی، تعام از طرف
ــی داری  ــاوت و معن ــر متف ــاوت ACTN-3 ، اث ژنوتیپ هــای متف
 ،)P=0/001 ، F=5/158( بــر مهارت هــای حرکتــی  جابجایــی
مــورد  کــودکان   ،)P=0/000 ،  F=11/933( کنتــرل شــیء  و 
ــی نشــان داد کــه  ــی بونفرون ــج آزمــون تعقیب ــد. نتای ــه دارن مطالع
ــل ــه و دارای آل ــروری مقتدران کــودکان برخــوردار از شــیوۀ فرزند پ
R ACTN-3، نســبت  بــه ســایر تعامــالت فرزند پــروری- 
ژنوتیــپ، از مهارت هــای حرکتــی جابجایــی و کنتــرل شــیء 

باالتــری برخــوردار می باشــند. 

ACTN-3 جدول 4، میانگین و انحراف معیار عملکرد مهارت های حرکتی کودکان، با توجه به شیوه های فرزند پروری و ژنوتیپ های

متغیرها
آسان گیرانهمستبدانهمقتدارنه

XX
n(2)

RX
n(11)

RR
n(12)

XX
n(2)

RX
n(3)

RR
n(8)

XX
n(6)

RX
n(3)

RR
n)3(

1/389±1/04926/94±1/29127/50±0/75325/50±0/75326/17±1/96925/83±2/05325/67±2/03129/71±1/82628/86±24جابجایی

1/153±0/75320/56±1/29120/17±0/51621/50±0/75319/33±1/43518/83±1/27920/24±1/19223/37±0/57723/09±19/50کنترل شیء

جدول 5:  اثر تعاملی انواع شیوه های فرزندپروری والدین و ژنوتیپ های ACTN-3 بر مهارت های حرکتی بنیادی
شاخص ها

منبع تغییرات
FPمیانگین مجذوراتدرجۀ آزادیمجموع مجذورات

جابجایی

ACTN-374/243237/12112/0080/000
32/213216/1075/2100/007فرزند پروری

ACTN-363/777415/9445/1580/001 -  فرزند پروری
281/320413/091خطا

کنترل شیء

ACTN-34/96222/4811/8350/165
74/184237/09227/4310/000فرزند پروری

ACTN-364/540416/13511/9330/000 -  فرزند پروری
123/047411/352خطا

بحث 
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی اثــر مجــزا و تعاملــی 
مقتدرانــه،  )شــیوۀ  والدیــن  فرزندپــروری  شــیوه های  انــواع 
و                                                                                               (I/D( ACE ژنوتیــپ  و  مســتبدانه(،  و  آســان گیرانه 
حرکتــی  مهارت هــای  رشــد  بــر   ،)R577X( ACTN-3

ــی از  ــتا، بخش ــن راس ــت. در همی ــام گرف ــودکان انج ــادی ک بنی
نتایــج پژوهــش، نشــان داد کــه شــیوه های فرزندپــروری والدیــن 
اثــر متفاوتــی بــر عملکــرد مهارت هــای حرکتــی بنیــادی کــودکان 
دارنــد و کــودکان برخــوردار از شــیوۀ فرزندپــروری مقتدرانــه 
نســبت بــه کــودکان برخــوردار از شــیوۀ آســان گیرانه و مســتبدانه 
ــطح  ــیء از س ــرل ش ــی و کنت ــی جابجای ــای حرکت در مهارت ه
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باالتــری برخــوردار مــی باشــند. ایــن یافته هــا بــا نتایــج تحقیقــی 
لــی )1980(، چیانــگ )2015(، و هننســی و همــکاران )2015( 
ــورگان )2006(،  ــامرز و م ــی س ــای تحقیق ــا یافته ه ــو و ب همس
ــروری،  ــیوه های فرزندپ ــت. ش ــو اس ــینگر )2014(، ناهمس و داس
ــای  ــان، زمینه ه ــول زم ــه در ط ــن ک ــی از والدی ــوان ویژگ به عن
محیطــی و عاطفــی را بــرای پــروردن کــودکان شــکل می دهنــد، 
درنظــر گرفتــه  می شــوند. درهمیــن راســتا، راهبردهــای تشــویقی 
ــان  ــروری نش ــیوه های فرزندپ ــن در ش ــه والدی ــی ک ــا ممانعت و ی
ــودکان  ــرخوردگی ک ــا س ــب ی ــت در ترغی ــن اس ــد، ممک می دهن
ــر  ــی مؤث ــای حرکت ــی و رفتاره ــای بدن ــام فعالیت ه ــرای انج ب
باشــد. اگــر رفتــار حرکتــی کــودک طــوری باشــد کــه وی از بابــت 
آنچــه  انجــام می دهــد؛ پــاداش دریافــت نمایــد، احتمــال دارد کــه 
ــن  ــده گرفت ــال، نادی ــا این ح ــد. ب ــرار کن ــاره تک ــار را دوب آن رفت
ــل  ــا عکس العم ــن ی ــودکان از ســوی والدی ــی ک ــای حرکت رفتاره
منفــی در مقابــل آن هــا، ممکــن اســت باعــث توقــف ایــن رفتارهــا 
شــود )23(. اثر گــذاری شــیوه های فرزند پــروری والدیــن بــر 
ــا  ــه ی ــت آگاهان ــن اس ــان، ممک ــی فرزندان ش ــای حرکت رفتاره
ــا حمایــت از  ــال؛ والدیــن مقتــدر ب ــه باشــد. به طــور مث نیمه آگاهان
اســتقالل فرزندان شــان قادرنــد رشــد مهارت هــای حرکتــی آنــان 
ــار  ــد؛ رفت ــب یــک الگــوی مثبــت نظــارت و کنتــرل کنن را در قال
ــودن  ــو ب ــت و الگ ــوزش، حمای ــا آم ــد و ب ــت کنن مســتقل را تقوی
ــای  ــب مهارت ه ــه کس ــتیابی ب ــای دس ــدان، راهکاره ــرای فرزن ب
ــد. از طرفــی در شــیوۀ  ــان را تقویــت نماین حرکتــی و موفقیــت آن
ــات  ــا توقع ــراه ب ــدازه، هم ــش  از ان ــرل بی ــن کنت ــتبدانه؛ والدی مس
ــد.  ــری از فرزندان شــان را نشــان می دهن ــل تغیی خشــک و غیرقاب
ــم  ــدم تفاه ــدان، ع ــای فرزن ــه نیازه ــه ب ــدم توج ــن، ع همچنی
ــیوه،  ــن ش ــودن ای ــتوری ب ــه و دس ــد و یک جانب ــد- فرزن ــن وال بی
می توانــد بــه کاهــش تالش هــای کــودک جهــت کســب 
مهارت هــای حرکتــی گوناگــون منجــر شــود )9(. درنتیجــه، 
ــد،  ــان می دهن ــز نش ــر نی ــش حاض ــج پژوه ــه نتای ــور ک همان ط
ــرل  ــی و کنت ــی جابجای ــای حرکت ــوب مهارت ه ــد مطل ــدم رش ع
شــیء فرزنــدان در شــیوۀ مســتبدانه نســبت بــه شــیوه های 
ــان گیر  ــن آس ــن، والدی ــت. همچنی ــار نیس ــه دور از انتظ مقتدران
ــی  ــطح باالی ــخ دهندگی در س ــی- پاس ــبک پذیرندگ ــر س از نظ
ــطح  ــرل در س ــت کنندگی و کنت ــبک درخواس ــا، در س ــتند؛ ام هس
ــود  ــدان خ ــای فرزن ــه رفتاره ــا نســبت ب ــند. آن ه ــی می باش پایین
بســیار اغمــاض کننده انــد و بــر رفتــار فرزندان شــان کمتــر 

ــن  ــان گیرانه؛ والدی ــیوۀ آس ــد. در ش ــی دارن ــت کنترل کنندگ حال
ــد و  ــدان خــود ندارن ــه فرزن ــری قابل توجهــی نســبت ب واکنش پذی
از قوانیــن مشــخصی بــرای تربیــت آن هــا اســتفاده نمی کننــد. در 
ایــن شــیوه، فرزنــدان از برخــورد خشــن و دســتوری والدین مســتبد 
ــد کــه در مقــام مقایســه،  رهاگشــته و آزادی عمــل بیشــتری دارن
شــیوۀ آســان گیرانه می توانــد زمینــۀ تالش هــای بیشــتری را 
بــرای رشــد و یادگیــری مهارت هــای حرکتــی فراهــم نمایــد )3(. 
ــود. موضوعــی کــه نتایــج پژوهــش حاضــر نیــز تأییدکننــدۀ آن ب
بخــش دیگــری از نتایــج پژوهــش حاضــر، نشــان داد کــه 
ــر  ــاوت D/I ACE و R/X ACTN_3، اث ــای متف ژنوتیپ ه
ــادی  ــی بنی ــای حرکت ــد مهارت ه ــر رش ــی داری ب ــاوت و معن متف
ــودکان  ــبت به ک ــل D نس ــل آل ــودکان حام ــد و ک ــودکان دارن ک
دارای ژنوتیــپ )II(؛ و کــودکان حامــل آلــل R نســبت  بــه کودکان 
حامــل ژنوتیــپ XX از ســطح رشــدی باالتــری در اجــرای مهارت 
ــی اســت کــه  ــن در حال ــد. ای ــی برخوردارن ــی جابجای هــای حرکت
ــا مهــارت هــای حرکتــی  ــاط ب هیــچ کــدام از ایــن نتایــج در ارتب
کنتــرل شــیء مشــاهده نشــد. ایــن نتایــج بــا یافته هــای پژوهشــی 
 ،)2013( همــکاران  و  پریــرا   ،)2009( همــکاران  و  احمــدوف 
ــدوف  ــکاران )2013(، احم ــون و هم ــای ارکس ــی از یافته ه بخش
ــکاران  ــوران و هم ــای م ــی از یافته ه ــکاران )2013(، بخش و هم
)2006، 2007( و همچنیــن یانــگ و همــکاران )2017(، همســو و 
ــا بخشــی از یافته هــای پژوهــش اســکات و همــکاران )2005(،  ب
یافتــۀ ارکســون و همــکاران )2013(، مــوران و همــکاران )2006(، 
و همچنیــن کیــم و همــکاران )2015(، ناهمســو اســت. طــی یــک 
دهــۀ گذشــته از زمانی کــه ژن ACE بــرای اولیــن بــار به عنــوان 
ــر در عملکــرد جســمانی و ورزشــی مطــرح  یــک ژن انســانی مؤث
شــده؛ مطالعــات متعــددی در راســتای بررســی اثــرات ایــن ژن بــر 
روی عملکــرد حرکتــی و ورزشــی افــراد در ســطوح مختلــف انجــام 
شــده اســت. ژن ACE، بخشــی از آبشــار پیچیدۀ سیســتم رنین- 
ــه  عنــوان یــک تنظیم کننــدۀ کلیــدی  آنژیوتانســیون اســت کــه ب
تعــادل گــردش خــون در نظــر گرفتــه می شــود. کبــد مــاده ای را 
تولیــد می کنــد کــه آنژیوتنســیون نــام داشــته و بــر اثــر تأثیــر آنزیم 
رنیــن، تغییــری در آن ایجــاد می شــود و بــه نوعــی دکاپپتیــد به نــام 
آنژیوتانســین I، تبدیــل می شــود. آنژیوتانســیون I، پــس از عمــل 
آنزیــم مبــدل آنژیوتنســین، بــه اوکتاپپتیــد آنژیوتانســین II تبدیــل 
ــت  ــیون II، برداش ــه آنژیوتانس ــده ک ــخص ش ــود )12(. مش می ش
اکســیژن ناشــی از انقبــاض را طــی تحریــک غیــرارادی عضالنــی 
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افزایــش می دهــد. تســهیل جریــان خــون بــه تارهــای عضالنــی 
ــه   ــر اســت نیــز ب ــوع اول کــه در عملکــرد قدرتــی و توانــی مؤث ن
وســیلۀ آنژیوتانســیون II، متأثــر می شــود. دیگــر ســاز و کارهــای 
ــف آنژیوتانســیون  ــه  وســیلۀ آن هــا ســطوح مختل بالقــوه ای کــه ب
II می توانــد عملکــرد جســمانی و ورزشــی  را متأثــر کنــد؛ 
شــامل، افزایــش تجزیــه برادی کینیــن کــه عامــل بازدارنــدۀ رشــد 
اســت، تحریــک مســتقیم رشــد ســلولی کــه باعــث هیپرتروفــی 
ــد درون زای  ــل رش ــای عوام ــن الق ــود و همچنی ــی می ش عضالن
مختلــف و تســهیل انتقــال عصبــی ســمپاتیک به وســیلۀ افزایــش 
ــن از پایانه هــای اعصــاب محیطــی ســمپاتیک  رهایــش نورآدرنالی
ــۀ  ــتا، نکت ــن راس ــند. در همی ــزی می باش ــی مرک ــتگاه عصب و دس
اینســت کــه؛ پلی مورفیســم های ژن ACE، در  حائزاهمیــت 
ــد و  ــر متفاوتن ــا یکدیگ ــن- آنژیوتانســیون ب ــت سیســتم رنی فعالی
 ،)II( ــه ژنوتیــپ ژنوتیپ هــای )DD( و )ID(، ایــن ژن، نســبت ب
ــن- آنژیوتانســیون  ــا فعالیــت بیشــتری در سیســتم رنی ــن ژن ب ای
ــش  ــج پژوه ــه نتای ــور ک ــه، همان ط ــند. در نتیج ــراه می باش هم
حاضــر نیــز نشــان می دهــد؛ رشــد مطلــوب مهارت هــای حرکتــی 
جابجایــی کــودکان برخــوردار از ژنوتیــپ )DD( و )ID(، نســبت 
بــه کــودکان دارای ژنوتیــپ )II(، به علــت برخــورداری از ســطوح 

بــاالی فعالیــت آنژیوتانســیون II، دور از انتظــار نیســت )5(.
درهمیــن راســتا، عنــوان شــده کــه ژن ACTN-3، حــاوی آلفــا 
آکتینین هاســت. آلفــا آکتینین هــا )شــامل آلفــا آکتینیــن-2 و آلفــا 
  Zــط ــاختاری خ ــای س ــی از پروتئین ه ــش مهم ــن-3(، بخ اکتینی
ــا  ــا آکتینین ه ــن آلف ــد؛ ای ــی را شــکل می دهن ــای عضالن در تاره
در عیــن حــال، نوعــی ســاختار مشــبک را شــکل می دهنــد 
ــتگاه  ــل و دس ــم متص ــه  ه ــن را ب ــازک آکتینی ــای ن ــه تارچه ه ک
انقباضــی عضلــه را تثبیــت می کننــد. در همیــن زمینــه، مشــخص 
ــان  ــی بی ــای عضالن ــام تاره ــن-2، در تم ــا آکتینی ــه آلف ــده ک ش
ــدود  ــا مح ــن-3، تنه ــا آکتینی ــان آلف ــه، بی ــی ک ــود؛ درحال می ش
بــه تارهــای عضالنــی تنــد انقباضــی اســت کــه مســئول ایجــاد 
نیــرو بــا ســرعت بــاال و قــدرت زیــاد می باشــند. بــر ایــن اســاس، 
ــن-3، نســبت داده شــده کــه شــامل  ــا آکتینی ــه آلف ــی ب نقش های
تغییــر ویژگی هــای انقباضــی ســارکومر در تارهــای عضالنــی تنــد 

انقبــاض، تأثیــر بــر تمایز گــذاری و هیپرتروفــی تارهــای عضالنــی 
از طریــق ارتبــاط غیرمســتقیم آلفــا آکتینیــن و پروتئین هــای 
ــر ویژگی هــای متابولیکــی  ــن، تغیی ــد کلســی نوری پیام رســان مانن
تارهــای عضالنــی از راه آنزیم هــای متابولیکــی مثــل فروکتوز 6-1 
در فســفاتاز و گلیکــوژن فســفوریالز می باشــند. درنتیجــه، حضــور و 
نقــش آلفــا آکتینیــن-3، بــه عنــوان عاملــی کــه می توانــد در تولیــد 
نیــرو و عملکــرد حرکتــی ســرعتی- قدرتــی نقــش داشــته باشــد، 
مــورد توجــه پژوهشــگران اســت. امــا، نکتــه قابــل تأمــل در ایــن 
خصــوص اینســت کــه ژنوتیــپ )XX( ژن ACTN-3 نســبت 
ــری از  ــدار کمت ــد مق ــه تولی ــادر ب ــن ژن، ق ــپ )RR( ای ــه ژنوتی ب
آلفــا اکتینیــن- 3، می باشــد )12(. در نتیجــه، همان طــور کــه 
ــوب  ــد مطل ــد، رش ــان می ده ــز نش ــر نی ــش حاض ــج پژوه نتای
مهارت هــای حرکتــی جابجایــی در کــودکان برخــوردار از ژنوتیــپ 
  ACTN-3 ژن )XX( در مقایســه بــا ژنوتیــپ )RX( و ،)RR(

دور از انتظــار نیســت. 

نتیجه گیری 
یافته هــای ایــن پژوهــش، گواهــی اســت بــر اینکــه داشــتن زمینــۀ 
ــای DD و  ــتن ژنوتیپ ه ــال داش ــور مث ــوب )به ط ــی مطل ژنتیک
RR(، درکنــار برخــورداری از شــیوۀ مناســب فرزند پــروری )ماننــد 
شــیوۀ مقتدرانــه(، می توانــد زمینــۀ مناســب تری بــرای ارتقــاء رشــد 
ــذا، انجــام  مهارت هــای حرکتــی بنیــادی کــودکان فرآهــم آورد. ل
ــت  ــد، اهمی ــر؛ می توان ــش حاض ــا پژوه ــابه ب ــی مش پژوهش های
فراوانــی در مطالعــات تعاملــی ژنتیــک- محیــط، جهــت شناســایی 
ــودکان  ــادی ک ــی بنی ــای حرکت ــد مهارت ه ــاز رش ــل زیرس عوام

داشــته باشــد )1(.

سپاس گزاری
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می شــود. قدردانــی  و  تشــکر  رســاندند، 
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