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 مستخلص البحث
 

هدف البحث  إلى معرفة تأثير االشتراك في حصة التربية البدنية على تركيز كل من كريات الدم 
الدم إلى حجم ،وحجم كريات   hemoglobin  ، وخضاب الدم  RBC الحمراء
 ومعدل حجم كريات الدم الحمراء  ، MCH وكمية الخضاب في كريات الدم الحمراء  ،Hct  الدم 

MCV . 
وقد اشتملت عينة الدراسةعلى مجموعتين اختيرت ابالطريقة العمدية من طلبة المرحلة اإلعدادية     

وعة التجريبية مكونة م، حيث كانت المجم 2010-2009خالل الفصل الثاني من العام الدراسي 
وذلك لمدة عشرة   طالبًا مشاركا في حصص التربية البدنية المقررة بمعدل حصتين أسبوعياً  16من

طالبًا من غير المشاركين في هذه  16أسابيع، فيما كانت المجموعة الضابطة مكونة أيضًا من 
لجسمية بين الحصص. وبعد إجراء اختبار "ت" للتعرف على داللة الفروق في الخصائص ا

 .المجموعتين يتضح عدم وجود فروق معنوية بينهما
وقد   أما بالنسبة لمتغيرات الدم سالفة الذكر، فقد تمت معالجتها أيضًا باستخدام اختبار "ت،"    

أسفرت النتائج عن عدم وجود فروق معنوية بين القياسات القبلية للمجموعتين وكذلك عدم وجود 
 .وعة التجريبية والضابطة في فروق القياسيين البعدي والقبليداللة إحصائية بين المجم

فإنه من الواجب إعادة النظر في محتوى حصة   وبناًء على ما أظهرته نتائج هذه الدراسة،    
التربية البدنية وعدد الحصص األسبوعية إلى جانب إعادة النظر بوقت الحصة، لما لذلك من أهمية 

وبعد عرض النتائج ومناقشتها تم التوصل   محتويات الدم المختلفة، في إحداث التكيف المطلوب في
 :إلى االستنتاجات اآلتية

إن النشاط البدني خالل حصص التربية البدنية لم يكن له تأثير على متغيرات الدم قيد  .1
 .الدراسة
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لم تكن هناك فروق معنوية بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط البدني في حصص  .2
البدنية في كريات الدم الحمراء، أو خضاب الدم، أو كمية الخضاب في كريات الدم التربية 

  .الحمراء أو معدل حجم كريات الدم الحمراء، بين الممارسين وغير الممارسين
  :في ضوء النتائج التي تمالتوصل إليها يوصى بما يلي

األقل، والتي قد زيادة حصص التربية البدنية األسبوعية إلى ثالث حصص أسبوعية على  .1
تكون قادرة على إحداث التكيفات المطلوبة في الدم، وانعكاس ذلك إيجابًا على صحة 

 .الطلبة
إجراء المزيد من األبحاث والدراسات العلمية المشابهة عن تأثير شدة الحمل خالل حصة  .2

ضافة إلى التربية البدنية على متغيرات الدم المختلفة التي لم تتضمنها الدراسة الحالية باإل
  .مكونات الدم األخرى 

 
The influence of educational units of the sport education lesson on 

physiologic changes of blood for students of medium stage 
Presented by :- 

Assistant doctor :Maadsalman Ibrahim 
Assistant prof :ismilabdzaid 

Assistant prof :linasabahmaty 
Sport education department 

 
The research importance was :- 
1.the educational unit in the sport education became a baisic part of 
education systems components in the whole world . 
2.the sport education lesson is the main element to rise and develop the 
physical fitness for students . 
The research problem was :- 
1.the sport education part did not take the enobgh and suitable importance of 
setting the active programmes also of studing and research specially about 
the scientific sides of physically about the scientific sides of physical 
education .  
2.this study is atry to identify at the participation influence in the sport 
educationlesson  on some changes of blood 
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 الفصل األول
 التعريف بالبحث: -1
 مقدمة البحث وأهميته: 1-1
الرياضية فيي تحسيين الحالية البدنيية والصيحية للفيرد، ليذا أصيبحت درس أن ألهمية ممارسة األلعاب   

التربييية البدنييية والرياضييية جييزءًا أساسيييا ميين مكونييات نظييم التعليييم فييي دول العييالم اجمييع، اذ أن معظييم 
الطلبيية يحصييلون علييى حيياجتهم ميين األنشييطة البدنييية ميين خييالل الوحييدة التعليمييية لمييادة التربييية البدنييية 

من المييينهج المدرسيييي، وكيييذلك مييين خيييالل الممارسييية لانشيييطة البدنيييية غيييير المنهجيييية والرياضيييية ضييي
)الالصييفيةو والتيييي تييي دى خيييارر اليييدوام الرسيييمي. ولمييا كانيييت اليييدروس الغيييير منهجيييية ال يتمتعيييون بهيييا 
أغلبييية الطلبيية دائميييا، فييان درس التربييية الرياضيييية يعييد المجييال الوحييييد فييي رفييع وتنميييية اللياقيية البدنيييية 

بة. إذ إن احد أهداف درس التربية الرياضية المدرسية هو اكتساب الطلبة الحيد األدنيى مين اللياقية للطل
البدنيييييية المرتبطييييية بالجوانيييييب الصيييييحية بشيييييكل عيييييام ولياقييييية الجهييييياز اليييييدوري بشيييييكل خييييياص. ويشيييييير 

و بهييذا الصييدد إلييى )الهييدف األساسييي للتربييية الرياضييية المدرسييية خييالل القييرن 1و)Williamsوليييامز)
 الماضي كان ومازال تطوير اللياقة البدنية بشكل عام ولياقة الجهاز الدوري بشكل خاص و.

يعيد الجهياز اليدوري مين الم شييرات الوظيفيية المهمية لقيياس الكفيياءة البدنيية، اذ يتكيون مين القلييب       
إلييى خاليييا واألوعييية الدموييية والييدم، اذ يقييوم هييذا الجهيياز بوظييائف عييدة منهييا نقييل األوكسييجين والغييذاء 

الجسم، وتخليصها من الفضالت مثيل ثياني أكسييد الكربيون وحيامض الالكتييك، إضيافة إليى المحافظية 
 على درجة حرارة الجسم، إلى جانب العديد من الوظائف األخرى. 

و إلى التأثيرات االيجابية لانشطة البدنية على هذا الجهاز، 2وتشير العديد من الدراسات العلمية)    
ك المتعلقة بنقل األوكسجين إلى الخاليا، إذ يعد الدم الوسيلة الهامة والرئيسية في ذلك، لكن خاصة تل

هذه التغيرات قد تكون م قتة في بعض األحيان، حيث يعود الدم إلى حالته الطبيعية وقت الراحة 
لبدنية لفترة )استجابةو، وقد تكون هذه التغيرات مستمرة نسبيا نتيجة االستمرار في ممارسة األنشطة ا

طويلة مما ي دي إلى إحداث تكيفات فسيولوجية في الدم تشمل حجم الدم، وخضاب الدم )الهمكلوبين 
hemoglobin و، وكريات الدم الحمراءRBC).و ، وغيرها من مكونات الدم 

عدييد ولما كان درس التربية البدنية والرياضة المدرسية نشاطا بدنيا منظما يعتمد فيي أدائيه عليى ال     
من األنشطة المختلفة لتنمية الجوانب الصحية، خاصة الجهاز اليدوري للطلبية، فقيد أجرييت العدييد مين 

                                                
(1) Williams A. The Historiography of Health & Fitness in physical Education British 
Journal Education Reasearch S. Supplemnt.3(1988) pag 4.  
(2) Wilkerson, J., B. Gutin and S.M. Horvath. "Exercise Induced Changes in Blood  Red 
Cell, and Plasma Volumes in Man. " Medical Science and Sports Exercise,   24 (1977), 
pag 155. 
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الدراسييات واألبحيياث العلمييية لمعرفيية تييأثير هييذا الييدرس علييى لياقيية الجهيياز الييدوري التنفسييي وضييربات 
أصييبحت أساسييية  و وعلييى الييرغم ميين أن دروس التربييية البدنييية قييد1القلييب وبعييض المتغيييرات البدنييية )

فييي الميينهج المدرسييي، إال أن األبحيياث العلمييية والدراسييات التييي تناولييت هييذا الموضييو  لييدرس وتأثيرهييا 
عليى بعيض متغيييرات اليدم لعينييات مغيايرة مين ناحييية النشياط البييدني المميارس والعمير قييد تكيون قليليية ) 

علييى تييأثير درس التربييية  علييى حييد علييم البيياحثينو وميين هنييا فقييد كانييت هييذه الدراسيية محاوليية للتعييرف
 الرياضية المدرسية على بعض متغيرات الدم لطلبة المرحلة المتوسطة.

 مشكلة البحث: 1-2
فييييي ضييييوء الدراسييييات السييييابقة التييييي تييييم الرجييييو  إليهييييا واإلطييييال  عليهييييا فييييي المراجييييع العربييييية        

مناسيييب مييين ناحيييية البحيييث واألجنبيييية، تبيييين أن حصييية التربيييية الرياضيييية ليييم تأخيييذ االهتميييام الكيييافي وال
والدراسية، خاصيية تليك المتعلقيية بالجوانيب العلمييية للتربيية البدنييية. وهنياك بعييض الدراسيات التييي اهتمييت 
بدراسيية تييأثير حصييية التربييية البدنييية عليييى بعييض المتغييييرات الفسيييولوجية مثييل ضيييربات القلييب واللياقييية 

تغييرات اليدم، فهنيياك نقيص واضيح فييي القلبيية والكفياءة البدنييية. أميا تيأثير هييذه الحصيص عليى بعييض م
 األبحاث العيلمييية والدراسات )على حد علم الباحثينو التي تناولت هذا الجانب.

لذلك فان هذه الدراسة هي محاولة للتعرف على تأثير المشاركة في درس التربية الرياضية على      
ضيف لبنة جديدة في فهم بعض متغيرات الدم لدى طالب المرحلة اإلعدادية. والشك أن ذلك سي

تأثير درس التربية الرياضية على الجوانب الصحية للطلبة ، خاصة تلك المتعلقة ببعض متغيرات 
 الدم. 

 أهداف البحث: 1-3
 يهدف البحث إلى:

معرفيية تييأثير الوحييدة التعليمييية لييدرس التربييية البدنييية والرياضييية علييى مسييتوى بعييض متغيييرات الييدم  -
، وحجييم كريييات الييدم إلييى حجييم الييدم Hb، وحموضيية الييدم RBCالييدم الحمييراء  والمتمثليية فييي )كريييات

hematocrit وكميييييية الخضييييياب فيييييي كرييييييات اليييييدم الحميييييراء ،MCH ومعيييييدل حجيييييم كرييييييات اليييييدم ،
 لدى طلبة المرحلة المتوسطة.  MCVالحمراء
 فرضية البحث: 1-4
لتعليميية ليدرس التربيية هناك فروق ذات داللة إحصائية في بعض مكونات اليدم لممارسيي الوحيدة ا    

 البدنية والرياضية 
                                                

لياقةة الجاةاز  علةى التربيةالرياضةية حصة  مقارنةة لتةيرير "دراسةةومحمد إسماعيل دغش.  عائد فضل ملحم،)1(

حاتهثا مثتتمر واعثع الرياضثة العربيثة وطمو  بحث  مشوثور فثي". العليةا االبتدائيةة المرحلةة التنفسي لطالب الدوري

  .268م، ص1999العين: جامعة اإلماراتالعربية،  .المستقبلية
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 مجاالت البحث:
 المجال البشري: -1

 و طالبًا من ثانوية كلية بغداد ) بغداد/ الرصافةو.32اجري الباحثون على عينة )    
 المجال الزماني:

 .11/12/2009لغاية  5/10/2009اجري البحث للفترة من     

 المجال المكاني: -2
 اد / الرصافةوثانوية كلية بغداد )بغد -

 اجري تحليل الدم في المختبر المركزي لوزارة الصحة. بغداد ساحة النضال.  -
 

 الفصل الثاني
جراءاته الميدانية: -2  منهجية البحث وا 
 منهج البحث: 2-1

اسييتخدم البيياحثون الميينهج التجريبييي ذو القييياس القبلييي والبعييدي للمجمييوعتين التجريبييية والضييابطة     
تييأثير محتوييييات الييدم المختييارة نتيجيية الشيييتراك فييي أنشييطة درس التربييية البدنيييية  بهييدف التعييرف علييى

 والرياضية.
 عينة البحث: 2-2

ذكييور.  -طالبييا ميين ثانوييية كلييية بغييداد/ بغييداد/ الرصييافة 32تييم اختيييار عينيية عمدييية مكونيية ميين      
يبييية واألخييرى حيييث تييم تقسيييمها إلييى مجمييوعتين، احييدهما تجر   2010-2009خييالل العييام الدراسييي 

و يوضح تجانس العينة )العمير، اليوزن، الطيول، 1طالب. وجدول ) 16ضابطة، تكونت كل منها من 
نسييييبة الشييييحومو وميييين الجييييدول يتضييييح تجييييانس المجمييييوعتين التجريبييييية والضييييابطة حيييييث لييييم يظهيييير 

 اختبارات لداللة الفروق بينهما أي )عشوائيو، مما يدل على تجانس العينة.
ظميييت المجموعييية التجريبيييية فيييي درس التربيييية الرياضيييية، والتيييي كانيييت بمعيييدل حصيييتي لقيييد انت       

دقيقية لكيل درس. وذليك لميدة عشيرة أسيابيع. أميا بالنسيبة للمجموعية الضيابطة، فقيد  45أسبوعيا ولمدة 
كانييت ميين طييالب نفيييس المدرسيية والمرحليية الدراسيييية ومميين لييم يشيياركوا فيييي الييدرس التربييية الرياضيييية 

راء الدراسييية، كميييا إنهيييم ليييم يشييياركوا فيييي األنشيييطة الالمنهجيييية ميييع الفيييرق المدرسيييية وال خيييالل فتيييرة إجييي
 ينتمون إلى فرق من األندية الرياضية.
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 (1جدول )
 يبين تجانس العينة

 القياس المتغيرات ت
 المجموعة التجريبية المجموعةالضابطة

  T*قيمة 
   س   س  

 o.57 2.10 165 1.11 167 سنة العمر 1

 0.31 0.72 17.4 0.66 17.8 سم  الطول 2

 0.23 2.2 76.5 1.9 80.8 كغم الوزن  3

 0.17 4.2 8.15 2.3 9.16 % نسبة الشحوم 4

 30 =1.697ودرجة حرية مقدارها  ودرجة حرية مقدارها  0.05الجدولية عند  Tقيمة  *
أي بمعنى ال يوجد بما أن المحسوبة هي اصغر من الجدولية أذن االختبار غير معنوي.      

 اختالف معنوي أي أن العينة تتمتع بالتجانس. 
 وسائل جمع البيانات: 2-3

 تم جمع البيانات بالوسائل التالية:
 المصادر العربية واألجنبية. -1
 شبكة المعلومات العالمية )االنترنيتو  -2
 وGermany seca scaleميزان طبي نو  سيكا ) -3

يييزان الطبييي نييو ، ألقييرب نصييف كيلييو غييرام. كمييا تييم اسييتخدام تييم قييياس وزن الجسييم باسييتخدام الم    
نفييس الجهيياز لمعرفيية الطييول ألقييرب سييم. ولتحديييد فيمييا إذا كييان الطلبيية عينيية البحييث ضييمن الحييدود 

الخياص بالفئيية العمريية ألقييل  1))(Lohman)الطبيعيية ليوزن الجسييم أم ال. باسيتخدام معادليية لوهميان 
)مجميييو  سيييمك طيييية الجليييد خليييف العضيييد وتحيييت عظيييم  1.21سييينة وهيييي: نسيييبة الشيييحوم   16مييين 
 .1و1.7 –و )مجمو  طية الجلد خلف العضد وتحت عظم اللوح 0.008 -اللوح

 المنهج التدريبي:  2-5
شيمل اليدرس عليى تميارين اإلحميياء وتميارين اللياقية البدنيية فيي مقدميية اليدرس، أميا القسيم الرئيسييي     

لقة باأللعياب الرياضيية المنظمية )كيرة السيلة، الكيرة الطيائرة، من الدرس فشمل المهارات األساسية المتع
كييرة القيييدم، وألعيياب السييياحة والميييدان، والجمناسيييتك، إلييى جانيييب فيين األلعييياب الترويحييية بيييين أعضييياء 

 المجموعة الواحدةو تم إنهاء الدرس بتمرينات التهدئة في القسم الختامي.  

                                                
(1)Lohman, T. Advances in Body Composition Assessment. Champaign, IL: Human 
Kinetics, 1992.pg132.                      
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 الفحوصات المختبرية: 2-6  
دم ميين كييل طالييب  3)مليمتييرو4بة تركيييز متغيييرات الييدم قيييد الدراسيية، فقييد تييم سييحب ولتحديييد نسيي      

من الطلبة المشاركين في المجميوعتين التجريبيية والضيابطة مين خيالل الورييد المرفقيي االميامي لليذرا  
و، تييم وضييع الييدم فييي انابيييب بالسييتيكية خاصيية محتوييية 1اليسييرى بواسييطة متخصييص )فيياحص دمو)

 SOLUTION OF ETHYLENEDINEو )EDTAمين تبتيرا اسيفيك اسيد )عليى ادرنيالين دييا

TCTRAACETIC ACID و.  وهييذه المييادة تمنييع تخثيير الييدم داخييل األنبييوب، ثييم تييم رر األنابيييب
بصورة جيدة حتى تتم عملية الخلط للدم في داخل األنبوب البالستيكي. وقد تم اسيتخدام جهياز تحلييل 

الفرنسيية، وذليك مين   Rocheمصينع بواسيطة شيركة رو  و والABX micros otاليدم اآلليي نيو  )
خييالل وضييع أنبييوب الييدم البالسييتيكي تحييت إبييرة خاصيية بالجهيياز، وبعييد ضييغط زر التشييغيل تيينخفض 

ميكرو ليتر دم خالل ثانيتين، ثم يقوم الجهياز خيالل دقيقتيين بتحلييل اليدم وطباعية  12اإلبرة ونسحب 
 تبر الصحة المركزي الكائن في ساحة األندلس في بغداد.النتائج آليا. وكل تلك العملية تمت في مخ

 الوسائل اإلحصائية: 2-7
و لمعالجيييية البيانييييات واسييييتخرار SPSSتييييم اسييييتخدام الحزميييية اإلحصييييائية للعلييييوم االجتماعييييية )      

 النتائج عن طريق الحاسب اآللي وكما يأتي: 
 الوسط الحسابي. -1
 االنحراف المعياري. -2
 و     T tasteاختبار )  -3

 
 الفصل اثالث

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج-3
 عرض النتائج: 3-1

سعيا وراء تحقيق هدف الدراسة، تمت معالجة البيانات للتعرف علىداللة الفروق بين       
القياسات القبلية بين المجموعتين التجريبية والضابطة. ثم تم  في المتغيرات المختارة متوسطات

دي والقبلي لكل مجموعة واختبار داللة الفرق بين فروق كل من البع حساب الفرق بين القياس
  .التجريبية والضابطة المجموعتين

 
 

                                                
 مختبر حي تونس  –واسراء جعفر صادق 1)
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 (2جدول)

 المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة ت لداللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة
 القياسات القبلية لمتغير الدم في 

 المتغيرات
سبة ن و16الضابطة)ن  و16التجريبية)ن 

 الفرق 
(%) 

قيمة 
     ± س       ± س *""ت

 1.34 %4.25 0.49 5.39 0.49 5.17 )3)مليميتر RBCكرياتالدمالحمراء

 0.82 %1.78 0.76 13.22 0.83 13.46 )غرام/دسيلتر(Hbخضابالدم 

 Hct (%) 0.394 0.023 0.391 0.015 1.49% 0.4حجم كرياتالدمإلىحجمالدم

 MCH مكمية الخضابفيكرياتالد

 * * )بيكوغرامو
25.96 2.71 25.08 2.60 0.62% 0.93 

 MCV معدل حجم كرياتالدمالحمراء

(fl) 
75.13 8.17 72.25 7.90 3.83% 1.01 

 30 =1.697ودرجة حرية مقدارها  ودرجة حرية مقدارها  0.05الجدولية عند  Tقيمة  *
  . ( 1X 10-12) 0.000000000001تريلون أي  1بيكوغرام   * *

 الدم و المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة "ت" لمتغيرات2ذلك، فإنه يتبين من جدول) وبناًءعلى    
القياسات القبلية، ومن الجدول المذكور يمكن  في التجريبية والضابطة أفراد المجموعتين لدى

قيد  لدما متغيرات جميع في المجموعتين التجريبية والضابطة مالحظة عدم وجود فروق معنوية بين
لى المتوسطات الحسابية  في الدراسة. وهذا يعنيأن المجموعتين متكافئتان هذه المتغيرات. وبالنظرا 

 و . 1سالفة الذكر يالحظ أنهاأقل من الحد األدنى للقيم الطبيعية لنفس الفئة العمرية ) الدم لمتغيرات
 
 
 
 
 
 

                                                
1  Nathan, D., and F. Oski. Hematology of Infancy and Childhood. 4th ed. Mexico City: 
Saunders, 1993 
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 (3جدول)

 ق بين المجموعتين التجريبية المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة ت لداللة الفرو
 القياسات البعدية لمتغير الدم في والضابطة

 المتغيرات
نسبة  و16الضابطة)ن  و16التجريبية)ن 

 الفرق 
(%) 

قيمة 
     ± س       ± س *""ت

 0.04 %0.18 0.56 5.56 0.66 5.57 )3مليميتر RBC (كرياتالدمالحمراء

 1.65 %3.23 0.69 13.46 0.87 13.91 ))غرام/دسيلترHbخضابالدم

 Hct (%) 0.421 0.028 0.410 0.016 2.38% 1.29حجم كرياتالدمإلىحجمالدم

 MCH كمية الخضابفيكرياتالدم

 * * )بيكوغرامو
25.41 2.78 24.57 2.42 3.3% 0.91 

 MCV معدل حجم كرياتالدمالحمراء

(fl) 
77.19 7.19 74.63 7.30 3.32% 1.0 

 30 =1.697ودرجة حرية مقدارها  ودرجة حرية مقدارها  0.05الجدولية عند  Tقيمة  *
  . ( 1X 10-12) 0.000000000001تريلون أي  1بيكوغرام   * *

المتوسطواالنحراف المعياري وقيمة "ت" للمجموعتين التجريبية والضابطة  3يتبين  من جدول      
نظرفيالجدواللمذكور، يتضح عدم وجود وبإمعان ال  .لكل منمتغيراتالدمقيد الدراسةفيالقياسات البعدية

لى المتوسطات الحسابية، سواًء للمجموعة  فروق معنويةفيجميعمتغيراتالدمبين المجموعتين. وبالنظرا 
التجريبية أو المجموعة الضابطةفيقياساتالدمالمذكورة، يتضح أنها أقلمن الحد األدنى للقيم الطبيعية 

 و1لنفس الفئة العمرية. )
نتائج داللة الفروق بينفروق القياس البعدي والقياس القبلي لكل مجموعة تم استخرار وللوقوفعلى    

نتائج اختبار "ت"، إذأشارت نتائجه إلى عدم وجود فروق إحصائيةفيمتغيراتالدمقيد الدراسة وهذا 
و. وهذا يعني أناالشتراكفيحصصالتربيةالبدنيةلم يكن له 4تضحجليًافيجدول )ي

  .تأثيرعلىمتغيراتالدمقيدالدراسة

 و4جدول)

                                                
1Nathan, D., and F. Oski.(Ibid)., 1993 
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الفرقبين القياسين البعدي والقبلي لكل من المجموعة التجريبية والضابطة وقيمة "ت" 
 لداللةالفروقفيمتغيراتالدم

 المتغيرات
 و16الضابطة )ن  و16التجريبية)ن 

 *"مة "تقي
     ± س       ±  س

 0.23 0.16 0.21 0.4 0.6 )3مليميتر RBC (كرياتالدمالحمراء

 0.14 0.23 0.47 0.46 0.28 ))غرام/دسيلترHbخضابالدم 

 Hct (%) 0.011 0.027 0.015 0.019 0.19حجم كرياتالدمإلىحجمالدم

 MCH كمية الخضابفيكرياتالدم

 **)بيكوغرامو
0.59 0.56 0.58 0.52 0.89 

 MCV (fl) 2.99 2.06 3.28 2.38 0.81 معدل حجم كرياتالدمالحمراء

 30 =1.697ودرجة حرية مقدارها  ودرجة حرية مقدارها  0.05الجدولية عند  Tقيمة  *
  . ( 1X 10-12) 0.000000000001تريلون أي  1بيكوغرام    * *

 
 مناقشةالنتائج 3-2

ة تأثيراالشتراكفيحصصالتربيةالبدنيةالمدرسيةعلىبعضمتغيراتالدم، هدفت هذه الدراسة إلىمعرف          
، Hctوحجم كرياتالدمإلىحجمالدم  ،Hb، وخضابالدم RBC والتي شملت كال منكرياتالدمالحمراء

, ومن خالل النتائج MCV، ومعدل حجمكرياتالدمالحمراء MCHوكميةالخضابفيكرياتالدمالحمراء
أي تأثير لحصصالتربيةالبدنيةعلىجميعمتغيراتالدمقيد الدراسة.  التي تم عرضها يتضح أنه ال يوجد

حيث لمتظهر نتائج اختبار "ت" فروقًا إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة. ولم يكنذلك 
متوقعًا خاصًةلدىأفراد المجموعة التجريبية والتي شاركت بفعاليةفيحصصالتربيةالبدنيةمقارنة مع 

  .المجموعةالضابطة

إن النتائج التي توصلتإليها الدراسة الحالية ال تختلف عما توصلت إليه العديد من الدراسات           
السابقة والتيأشارت إلى أنمتغيراتكرياتالدمالحمراء يحدثلها تغير أو تعديلفينسبها نتيجة ممارسة النشاط 

) و. إال أن هذا التغير أو التعديل يعتمدعلىنوعية النشاط2و)1البدني) و. 1البدنيالممارس وشدته

                                                
(1)  Biancotti, P.P., A. Caropreso, G.C. Di Vicenzo, et al. “Hematological Status in a Group of Male Athletes of Different Sports.” Journal of Sports Medicine and 

Physical Fitness, 32 (1992), pg 75. 

(2) Schmidt, W., N. Maossen, F. Trost, et al.(Ibid). “57 (1988), pg 98.   
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و فيعدد  %7.2فالمجموعة التجريبيةفيالدراسة الحالية أظهرتارتفاعًا مقداره )
، Hctو فيحجم كرياتالدمإلى حجمالدم %6.4و فيخضابالدم، و) %3.2كرياتالدمالحمراء،و)
حمراء ما فيمعدل حجم كرياتالدمال %) 7.4فيكميةالخضابفيكرياتالدم، و ) %) 2.2وانخفاضًامقداره )

 .بينالقياسيين القبلي والبعدي. إال أن هذه الفروق لم تكن دالة إحصائياً 

وبالرغم من أن نتائج الدراسةالحالية لم تكن معنوية الفروق، إال أنها تتعارض مع ما توصل       
)Boyadjievإليه بويدف و عندما أشاروا إلى أنمتغيراتكرياتالدمالحمراء والتي منها 2وزمال ه

تنخفض بشكل   ،Hct، وحجم كرياتالدمإلى حجمالدمHb، وخضابالدم RBCرياتالدمالحمراءعددك
ملحوظ نتيجة ممارسة النشاط البدني عند األطفال خاصًةفيرياضة السباحة والتجديف،وأقل 
انخفاضًافيرياضاتمثل رفع األثقال والمالكمة والمصارعة والجودو واأللعاب الجماعية. وهذا 

إن كان نشاطًا   بغض النظر عن نوعية النشاط - اساتالدمنتيجة التدريب الشديدالتغيرالحادثفيقي
يعود إلى عمليتي  -أوكسجينيًا أو الأوكسجينينًا أو مشتركًاما بين االثنين

)  haemodilutionتميعالدم ،وكذلك إلى اختالف تركيز haemoconcentrationو3وتركيزالدم
 .و4فيبالزماالدمو) (األدرينالين والنور أدرينالين   catecholamine  هرموني الكتاكولومين

 و قد يعود إلى:5إن التعارض ما بين نتائج الدراسةالحالية ودراسة بويدف وزمالئه)    

نوعية النشاط البدني وشدتهفيالدراسة الحالية مقارنة معالدراسة السابقة، حيث كانفيالدراسة   - 1  
ةوبعض النشاطات ذاتالشدة المتدرجة ما بين الخفيفة إلى الحالية مقتصرًاعلىحصصالتربيةالبدني

المتوسطة. وتشيربعضالدراساتعلىعينة مشابهة من طلبةالمدارساالبتدائيةإلى أناالعدادية الوقت الذي 
نبضة/ دقيقة خالل حصةالتربيةالبدنيةال يتجاوز  160يقضيه التلميذ عند ضربات قلب أكثر من 

 و.6دقيقة أسبوعيًا) 23 دقيقةلكل حصة وال يزيدعلى 11
نوعية عينة الدراسة الحالية مختلفة عن نوعية الدراسةالسابقة. ففي حين كانت العينةفيالدراسة   - 2 

و رياضيين ممارسين لرياضات مختلفة 7الحالية طلبةمدرسة االعدادية كانتفيدراسة بويدف وزمالئه)
 3.5ان معدل عدد سنوات التدريب لديهم مثل السباحة والتجديف منالمدرسة الرياضية البلغارية وك

     سنة.

                                                                                                                                          
(1)Boyadjiev, N. and Z. Taralov. "Red Blood Cell Variables in Highly Trained Pubescent Athletes: A Comparative Analysis. " Brit ish Journal of Sports Medicine,  

34 (2000), pg -204.  

(2) Boyadjiev, N. and Z. Taralov: (Ibid).  34 (2000), pg -204. 

(3) Schwandt, H.J., B. Heyduck, H.C. Gunga, et al. : (Ibid),  63 (1991), pg 66. 

(4)  Laub, M., K. Hvid-Jacobsen, P. Hovind , et al. “Spleen Emptying and Venous Hematocrit in Humans during Exercise.” Journal of Applied 

Physiology,  74 (1993), pg 26. 

(5)   Boyadjiev, N. and Z. Taralov., (Ibid)  34 (2000), pg 204. 

كليةالتربيةة  جامعةة الملة  -مركةا البحةوا التربويةة  هةل يففةي لتطويراللياقةة القلبيةة التنفسةيةاالريا   :بتدائيةالعةء  الملقععلعالجاةاز القلبةي التنفسةييرنا  درسةالتربيةالبدنيةريالمرحلةاال .(الاةاا،  هةاا، محمةد6)

 .47-11م(  1995هـ/ 1416)سعود

.-34 (2000), pg 200  )   Boyadjiev, N. and Z. Taralov. (Ibid)",7( 
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بما أن خضابالدمالموجودفيكرياتالدمالحمراء مس ول عن حمالألوكسجين، فإن زيادة عدد     
كرياتالدمالحمراء، وكذلك زيادةخضابالدمفيخالياالدملها عالقة إيجابيةفيزيادة كمية األوكسجينالمحمولة 

و إلى أن كل غرام Powers (1 ويشير بورز .ن اإلنجاز البدنيإلى الخاليا العضلية وبالتالي تحسي
مليليتر أوكسجين،وبالتالي فإذا كان الخضاب مشبعًا  1.34خضاب يحمل ما يعادل 

مليليتر أوكسجين تقريبًا إلى خاليا فرد 200 باألوكسجين فإنه يستطيع أن يوصل ما يعادل  تماماً 
، Hbالرتباط كل من نسبة خضابالدم ونظراً  .غرام/ ليتر دم150تركيز خضاب   لديه

، بزيادة كرياتالدمالحمراء، فقد  MCV، ومعدلحجم كرياتالدم MCHوكميةالخضابفيكرياتالدمالحمراء
 .تم تقويمهذه المتغيراتلدىالمجموعتين التجريبية والضابطة وعالقةحصصالتربيةالبدنيةبهذهالمتغيرات

م وجود فروق معنوية بين القياسين القبلي والبعدي وقد أوضحت نتائج الدراسةالحالية عد          
كما لم توضح النتائج أيضًا فروقًا معنوية بين   للمجموعتين التجريبيةوالضابطةفيهذهالمتغيرات.

و،يالحظ أن 4و وجدول )3المجموعتين التجريبيةوالضابطةفيهذهالمتغيرات. وبإمعان النظرفيجدول )
تقريبًا ما بين القياسين القبلي والبعديللمجموعة  7.2سبة قد زادت بن  RBC  كرياتالدمالحمراء

و ما بين القياسين القبلي والبعديللمجموعة الضابطة، إال أن 2.9التجريبية، كما أنها زادت بنسبة )
هذه الزيادة للمجموعتين لم تكن معنوية الفرق. وتتفق هذهالنتيجة مع ما توصل إليه 

ضحت نتائجدراسته عدم حدوث تغير و، والتي أو Wilkerson  (2ويلكرسون 
ملحوظفيكرياتالدمالحمراء ما بين القياسينالقبلي والبعدي. كما تتفق أيضًا مع ما أشار إليه 

و من أن التدريب قد ي ثرعلىزيادة عدد كرياتالدمالحمراء ولكن بشكل ضئيل،وهذا Lamb(،3المب
بين القياسين القبلي والبعدي. بيدأنها ما  %7.2يتضحفينتائجالمجموعة التجريبية، حيث كانت الزيادة 

و فقط. وقد تعزى هذه الزيادة إلى ارتفا  حجمالدمعند المجموعة %2.9كانتلدىالمجموعةالضابطة )
 .التجريبيةمقارنة مع الضابطة

أما بالنسبة لنتائج خضابالدم، فقد أوضحت الدراسةالحالية عن ارتفا  نسبتهلدىالمجموعة           
و لدىالمجموعةالضابطة، إال أن هذه الزيادة لم تكن %1.71و و ) (3.24 %بةالتجريبية بنس

و، والتي توصلت إلى 4ملحوظةلدىالمجموعتين. وتتفق نتائجالدراسة الحالية مع نتائج دراسة سالمة)
   .عدم وجود فروق معنويةبين المدربين وغير المدربينفيتركيز الخضابفيالدم

، ومعدل  MCH ن كميةالخضابفيكرياتالدمالحمراءويتضح من نتائج كل م          
عدم وجودفروق معنوية بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية   MCV  حجمكرياتالدم

                                                
Brown, 1994 pg    heory and Application to Fitness and Performance. Dubuque, IA: Wm. C.)  Powers, S.K., and E.T. Howley. Exercise Physiology: T1( 

278. 

24 (1977), 155.   ) Wilkerson, J., B. Gutin and S.M. Horvath. "(Ibid),2( 

4 pg 246Macmillan, 198   New York:  ) Lamb, D. Physiology of Exercise: Responses and Adaptations.3( 

  .73م(   ص 1996)26المجلة العلمية للتربيةالبدنيةوالرياضة ".  "مقارنةبعضمفوناتالدمالحديد  الفريتين الايموجلوبين والابتوجلوبينلدعممارسي كرة القدم وغيرالممارسين  سالمة  باي الدين إبراهيم.4
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والضابطة. كما توضحالنتائج المشار إليها آنفًا عدم وجود فروق إحصائية ما بين المجموعتين 
وبما أن هذين المتغيرين لهما ارتباط وثيق   .و4التجريبيةوالضابطةفيهذينالمتغيرين )جدول

بخضابالدم، فإن عدم وجود فروقمعنوية يعتبر منطقيًا ألن نسبة تركيز الخضاب لم تظهر أية داللة 
إحصائية بينالقياسات القبلية والبعدية لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة، وكذلك لم تظهرأية 

 و. 4جريبية والضابطة من جهة أخرى )جدولداللة إحصائية بين المجموعتين الت

 الفصل الرابع
 االستنتاجات والتوصيات -4
 االستنتاجات 4-1
 .إن النشاط البدني خاللحصصالتربيةالبدنيةلم يكن له تأثيرعلىمتغيراتالدمقيد الدراسة .1

لم تكن هناك فروق معنوية بينالممارسين وغير الممارسين للنشاط  .2
رياتالدمالحمراء، أو خضابالدم، أو كمية الخضابفيكرياتالدمالحمراء البدنيفيحصصالتربيةالبدنيةفيك

  .أو معدل حجمكرياتالدمالحمراء، بينالممارسين وغير الممارسين

 التوصييييات 4-2
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  .مكوناتالدماألخرى 

 المصادر

 مالحديد، الفريتين،الهيموجلوبين سالمة، بهي الدين إبراهيم:"مقارنةبعضمكوناتالد
 المجلة العلمية للتربيةالبدنيةوالرياضة، ".والهبتوجلوبينلدىممارسي كرة القدم وغيرالممارسين

 . مو1996)26
 ،ومحمد إسماعيل دغ . "دراسةمقارنة   عائد فضل ملحم

 ".العلياعلىلياقة الجهاز الدوريالتنفسي لطالبالمرحلةاالبتدائية لتأثيرحصصالتربيةالرياضية

العين: جامعة اإلماراتالعربية،  .م تمر واقع الرياضة العربية وطموحاتها المستقبلية  بحوث
 . م1999

 الستجابة  الهزا ، هزا  محمد فسيولوجيا الجهد البدنيلدىاألطفال والناشئين: األسسالفسيولوجية
 م.1997الرياضي،   لطباألطفال والناشئين وتكيفهم للجهد البدني والتدريب. االتحاد السعودي ل



 
 
 
 

 
 

 

294 

 (295) الى( 281)ص  من الصفحاتم. د. معد سلمان إبراهيم    أ.م. إسماعيل عبد زيد    م.م. لينا صباح متي  بحث
 

 (30/12/2018)عشر  سابعالالعدد  – لرابعالمجلد ا – مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية

 العبء الملقىعلىالجهاز القلبي التنفسيأثناء  .الهزا ، هزا  محمد
كليةالتربية، جامعة الملك -مركز البحوث التربوية درسالتربيةالبدنيةفيالمرحلةاالبتدائية. الرياض:

 مو.1995هي/1416) سعود
 Biancotti, P.P., A. Caropreso, G.C. Di Vicenzo, et al. “Hematological 

Status in a Group of Male Athletes of Different Sports.” Journal of 

Sports Medicine and Physical Fitness, 32 (1992). 
 Ekblom, B. "Applied Physiology of Soccer. " Sports Medicine,  3 (1986). 
 Braumann, K. M., D. Boning, and F. Trost. "Oxygen Dissociation 

Curves in Trained and Untrained Subjects. " European Journal of 
Applied Physiology,  42 (1979). 

 Boyadjiev, N. and Z. Taralov. "Red Blood Cell Variables in Highly 
Trained Pubescent Athletes: A Comparative Analysis. " British Journal 
of Sports Medicine,  34 (2000). 

 Convertino, V.A., P.J. Brock, L.C. Keil, et al. “Exercise Training- 
Induced  Hypervolemia: Role of Plasma Albumin, Rennin and 
Vasopression.” Journal of Applied Physiology,  48 (1980). 

 Lamb, D. Physiology of Exercise: Responses and Adaptations.  New 
York:   Macmillan, 1984. 

 Laub, M., K. Hvid-Jacobsen, P. Hovind , et al. “Spleen Emptying and 

Venous Hematocrit in Humans during Exercise.” Journal of Applied 

Physiology,  74 (1993). 
 Nathan, D., and F. Oski. Hematology of Infancy and Childhood. 4th ed. 

Mexico City: Saunders, 1993.  
 Schmidt, W., N. Maossen, F. Trost, et al. “Training Induced Effect on 

Blood Volume, Erythrocyte Turnover and Hemoglobin Oxygen Binding 
Properties.” European Journal of Applied Physiology, 57 (1988). 

 Schwandt, H.J., B. Heyduck, H.C. Gunga, et al. “Influence of Prolonged 

Physical Exercise on the Erythropoietin Concentration in Blood.” 

Journal of Applied Physiology,  63 (1991). 
 Perutz, M. F., Hemoglobin Structure and Respiratory Transport, 

Scientific American, volume 239, number 6, December, 1978. 
 Powers, S.K., and E.T. Howley. Exercise Physiology: Theory and 

Application to Fitness and Performance. Dubuque, IA: Wm. C.  Brown, 
1994.  

 Williams  A. "The Historiography of  Health and Fitness in 
Physical  Education. "   British Journal of Physical Education, Reasearch 
S. Supplement,  3 (1988). 



 
 
 
 

 
 

 

295 

 (295) الى( 281)ص  من الصفحاتم. د. معد سلمان إبراهيم    أ.م. إسماعيل عبد زيد    م.م. لينا صباح متي  بحث
 

 (30/12/2018)عشر  سابعالالعدد  – لرابعالمجلد ا – مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية

 Wilkerson, J., B. Gutin and S.M. Horvath. "Exercise Induced Changes in 
Blood  Red Cell, and Plasma Volumes in Man. " Medical Science and 
Sports Exercise,   24 (1977). 

 www. Surgisis AFP.com. 
 

 
 
 . 


