عالقة بعض مكونات الدم المناعية بالسرعة االنتقالية لدى العبات كرة اليد

بحث وصفي على العبات كرة اليد
م .د ندى عبد السالم صبري سعيد

ملخص البحث
وهو بحث وصفي على عينة من العبات كرة اليد عددهم ( )12العبة (نادي
الحسينية) ويهدف البحث الى التعرف على العالقة بين بعض مكونات الدم المناعية
والسرعة االنتقالية حيث تم اجراء اختبار السرعة االنتقالية باالضافة الى سحب عينة
من الدم بعد مرور ( )21-5دقائق على االختبار للتعرف على طبيعة العالقة
االرتباطية بين السرعة االنتقالية وبعض مكونات الدم المناعية  .وتأتي اهمية البحث
في التعرف على عالقة عنصر السرعة في لعبة كرة حيث تعد من العناصر االساسية
في هذه اللعبة وبعض مكونات الدم المناعية حيث هناك القليل من الدراسات التي
اهتمت بطبيعة العالقة بين ممارسة التدريبات ومناعية الدم والسيما في لعبة كرة اليد
وباالخص تناول عنصر السرعة الذي الركيزة االساسية لها.
ومن خالل المعالجات االحصائية تم التوصل وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة
بين اداء السرعة االنتقالية ومستوى بعض مكونات الدم المناعية والمتضمنة
(االيونوفيل ،النتروفيل ،اللمفوسايت ،ومجموع كريات الدم البيضاء) ووضعت
الباحثة عدد من التوصيات تضمنت اجراء دراسات مشابهة على االنواع االخرى من
كريات الدم البيضاء وقدرات بدنية مختلفة اخرى باالضافة الى اجراء دراسات
للتعرف على تأثير مكونات الدم المناعية بحسب نوع الفعالية (فردية) (فرقية)،
باالضافة الى اجراء مثل هكذا بحوث على فئة الذكور مقارنة بالنساء من حيث
طبيعة تأثر مكونات الدم المناعية.

Relationship of some components of blood immune fast
transition to the handball players
It research and descriptive sample of players Handball
number (21) player (Club Husseiniya) The research aims to
identify the relationship between certain components of
blood and immunological speed the transition has been a test
speed the transition in addition to the withdrawal of a blood
sample after (5-10) minutes on the test to identify the nature
of the correlation between speed and some transitional
immune blood Mkonaght. The importance of research in
identifying the relationship element speed in the game where
one of the key elements in this game and some blood
components immune where there is little of the studies,
which focused on the nature of the relationship between
exercise and immune blood, especially in a game of
handball, especially eating a speed that the main pillar her.
Through
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conducting similar studies on other types of white blood cells
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capabilities

and

conducting studies to identify the effect of blood components
by type of immune effectiveness (Individual) (Vrgih), in
addition to conducting such a research class males compared
to women in terms of the nature of the vulnerability
components of the immune blood.

الباب االول
1-1المقدمة واهمية البحث:
تعد لعبة كرة اليد من االلعاب الفرقية التي تعتمد في ادائها المهاري على عنصر
مهم من عناصر اللياقة البدنية والسيما عنصر السرعة حيث تقوم الالعبة باالنتقال
من ملعب فريقها الى ملعب الخصم باقصى سرعة مصاحبة للمهارة المتمثلة بالمناولة
بانواعها المختلفة والطبطبة وغيرها من المهارات االخرى وهذا بالطبع ينظم تحت
مستوى النشاط البدني عالي المستوى  ،وان استمرار الالعب بهذا المستوى من
االداء المهاري والبدني المنظم البد من ان يكون له عالقة بعمل االجهزة الوظيفية
للجسم والسيما الجهاز المناعي ،وانطالقا من هذا الموضوع فقد ازداد اهتمام
الباحثين والعلماء في المجال الرياضي بعلم المناعة حيث يتناول مختلف المحاور
المهمة التي يتمكن بها جسم االنسان بصورة عامة والرياضي بصورة خاصة من
تحصين جسمه ضد مختلف االمراض عن طريق ممارسة التمرينات واالنشطة
الرياضية المختلفة ومن هنا جاءت اهمية البحث في دراسة العالقة بين بعض
مكونات الدم المناعية وعنصر السرعة االنتقالية لدى العبات كرة اليد نظرا
العتمادهن على هذا العنصر بشكل اساسي خالل اللعبة بأكملها ضمن انواع
المهارات المتنوعة والمختلفة للعبة كرة اليد.

 2-1مشكلة البحث:
من خالل خبرة الباحثة لكونها اختصاص في تدريس لعبة كرة اليد ومتابعتها
لفعاليات كرة اليد فقد الحظت بان فعالية كرة اليد يغلب عليها طابع السرعة من حيث
االنطالق السريع بالكرة او بدون كرة وتعتقد الباحثة بان هذا العنصر (السرعة) من
شأنه ان يؤثر على االجه زة الوظيفية لالعب وخصوصا الجهاز المناعي لهذا أرتات
الباحثة القيام بهذه الدراسة للتعرف على العالقة بين ممارسة االداء بسرعة عالية
وبعض مكونات الجهاز المناعي باالضافة الى ذلك فان معظم الدراسات تناولت
عالقة االداء البدني المتصف بالسرعة العالية باجهزة الجسم المتضمنة الجهاز
الدوري التنفسي والجهاز العصبي العضلي وقلما تناولت عالقته بالجهاز المناعي
الذي يعد اساسا لعمل اجهزة الجسم حيث يعكس قدرة الالعب على االداء بصحة
وكفاءة بدنية عالية .باالضافة الى ذلك فان معظم الدراسات االخرى تناولت تأثير
وعالقة االداء البدني على ك ريات الدم الحمراء لما يرتبط ذلك بعنصر التحمل من
حيث حمل الهيموغلوبين لالوكسجين ولم تتناول العالقة ذاتها بكريات الدم البيضاء
والتي تعد خط الدفاع االول للجسم فهي تعكس صحة وقوة الجهاز المناعي للجسم
بالدرجة االولى.
 3-1اهداف البحث:
-2التعرف على مكونات الدم المناعية (النتروفيل ،االزينوفيل ،اللمفوسايت) ومجموع
كريات الدم البيضاء .
-1التعرف على مقدار السرعة االنتقالية.
 -3التعرف على العالقة االرتباطية بين مكونات الدم المناعية (النتروفيل ،
االزينوفيل  ،اللمفوسايت ،مجموع الكريات الدم البيضاء) ومقدار السرعة االنتقالية.

 4-1فرض البحث:
توجد فروق ذات داللة احصائية بين مكونات الدم المناعية (النتروفيل  ،االزينوفيل
 ،اللمفوسايت ،ومجموع كريات الدم البيضاء) وبين مقدار السرعة االنتقالية.

 5-1مجاالت البحث:
 2-5-2المجال البشري"العبات نادي الحسينية وعددهن  12العبة.
 1-5-2المجال الزماني  1121/2/25لغاية.1121/1/12
 3-5-2المجال المكاني كلية التربية الرياضية للبنات /الوزيرية /مختبر الفسلجة
الرياضية .ومختبر التحليالت /شارع المغرب.

الباب الثاني
-2الدراسات النظرية والمشابهة:
1-2الدراسات النظرية:
1-1-2الدم:
هو عبارة عن سائل احمر لزج يتميز بوجود صبغة الهيموغلوبين الموجودة داخل
الكريات الحمراء ويشكل نبع الحياة وهو يضخ من القلب الى بقية انسجة وخاليا
الجسم عبر االوعية الدموية ولوظائف الدم اهميتها سواء خالل الراحة مثل الوظيفة
المناعية او خالل التدريب مثل تنظيم درجة حرارة الجسم وتبادل الماء باالضافة الى
الوظائف التنفسية مثل نقل  O2ووظائف التغذية والتنظيف باالضافة الى نقل
()2

الهرمونات والفيتامينات واالنزيمات.

( )2رافع صالح فتحي وحسين علي العلي  :نظريات وتطبيقات في علم الفسلجة الرياضية (بغداد  )1112،ص.231

()2

2-1-2مكونات الدم :

يتكون الدم من (البالزما والصفيحات الدموية – كريات الدم الحمراء والبيضاء).
البالزما :هي مادة سائلة لزجة تتكون من مادة االلبومين والكلوبين وهي تولد اجساممضادة ومادة مولدة الليفين لتخثر الدم.
الصفيحات الدموية  :هي اجسام صغيرة قرصية عددها()151الف في الملي لترالمكعب الواحد توجد بشكل مجموعات عنقودية تساهم في تخثر الدم.
 كريات الدم الحمراء  :هي عبارة عن خاليا قرصية تحتوي على صبغةالهيموغلوبين المسؤول الوحيد لنقل  O2الى خاليا الجسم.
كريات الدم البيضاء:هي عبارة عن خاليا عديمة اللون ذات شكل غير ثابت يبلغعددها من  21-5االف كرية في الملمتر المكعب الواحد وتعتبر خاليا الدم البيضاء
من الناحية المورفولوجية والفسيولوجية خلية عادية من خاليا الجسم حيث تحتوي
على النواة والبروتوبالزم وتتكون كريات الدم البيضاء في الغدد اللمفاوية والطحال
و نخاع العظام وتنقسم الى نوعين احدهما يحتوي على حبيبات البروتوبالزم
)(Granulesوالنوع االخر اليحتوي على البروتوبالزم )(Nohgranules
()1ويحتوي الدم على خمسة انواع من كريات الدم البيضاء ثالثة انواع محببة ونوعين
()3

من الخاليا غير المحببة وهي كما يلي

كريات الدم البيضاء (المحببة)  :وهي ثالثة انواع .
 -2االيزينوفيل ):(Eosinophil
ويحتوي البروتوبالزم فيها على حبيبات كبيرة متساوية الحجم تصطبغ باالصباغ
الحامضية والنواة تتكون من نصين وتبدو بعد االصطباغ ذات لون برتقالي الى
( )2خالد الكبيسي :دليل الطالب في علم االنسجة ،ط(دار الصفاء للطباعة والنشر  ،عمان  )1112 ،ص.11-71
(2)Laurel.T.Vackinnon.(1994).Exercies and Immuno Logy Human Kinetics Books , Champaign
.P.128.
( )3ابو العال احمد عبد الفتاح  :فسيولوجيا التدريب والرياضة ،ط(2دار الفكر العربي  ،القاهرة )1113،ص.333

االحمر وتقوم بامتصاص المواد المضادة وتقل نسبتها تبعا للحالة النفسية والعصبية
وتزداد في حاالت الحساسية الشديدة وتشكل نسبتها  % 3-1من عدد كريات الدم
البيضاء.
-1البازوفيل ):(Basophils
وتحتوي على حبيبات مختلفة االحجام وصبغتها زرقاء اللون وتعد قلوية وتشترك
في بناء الهيبارين الذي يمنع بتجلط الدم وتشكل نسبتها من  % 2-1.5من عدد
كريات الدم البيضاء.
 -3النتروفيل )(Neutrophils
وتحتوي على حبيبات دقيقة ذات صبغة بنفسيجية وتتكون من نواة مكونة من 5-3
وف صوص  ،تحتوي هذه الكريات على انزيمات تساعد على تحليل الجراثيم حيث
تشكل اكبر نسبة مئوية من عدد الكريات البيضاء كلها وتعد خط الدفاع االول للجسم
ضد اي جسم غريب حيث تقوم بمهاجمته والقضاء عليه بالتهامة وتختلف نسبتها
اختالفا واضحا في الحاالت المرضية وفي بعض الحاالت والتغييرات الفسيولوجية
التي تحدث داخل الجسم  .وتشكل نسبتها من  %11-51من عدد كريات الدم
البيضاء.
كريات الدم البيضاء ( غير المحببة)( :)2وهي نوعين .وتمتاز هذه الخاليا بعدم تفصص نواتها وخلو و السايتوبالزم من الحبيبات وتتكون
في الغدد اللمفية وهي :
-2المونوسايت (monocytes):

((1)Shubber,EK,Allak B.m.a and Nad S.m.(1984 ) Cutogentic effect of seram incubation time and )2
blood storageon numan cymp hocyte in international cell Biology Py seno, s and okada y, Academic
press NER York PP260.

وتسمى بالكريات الكبيرة  Macrocytesوتحتوي على نواة صغيرة كلوية الشكل
تقوم بافراز انزيمات تحلل تالجراثيم ولها خاصية البلعمة وتشكل نسبتها % 25-1
من عدد كريات الدم البيضاء.
-1اللمفوسايت)(Lymphocytes
وهي خاليا صغيرة لها نواة كبيرة محاطة بحيز ضيق من السايتوبالزم وتقوم
بانتاج اجسام مضادة وتلعب دورا مهما في الجهاز المناعي في الجسم وهي نوعان
احدهما يطلق عليه مجموعة  Tواالخر مجموعة  .Bوتشكل نسبتها  %35-11من
عدد كريات الدم البيضاء
 3-1-2اثر التمارين البدنية والتديبات على مكونات الدم :
يؤدي التدريب والتمارين البدنية الى حدوث تغييرات في الدم كما هو الحال الي
جهاز من اجهزة الجسم االخرى وتكون هذه التغييرات على نوعين  ،منها ماهو
مؤقت  ،اي تغيرات تحدث بصورة مؤقتة كاستجابة الداء النشاط البدني ثم بعدها
يعود الدم الى حالته الطبيعية في وقت الراحة ومنها ماهو مستمر حيث يتميز
باالستمرارية نسبيا ً وهي تغيرات تحدث في الدم نتيجة لالنتظام في ممارسة التدريب
الرياضي لفترة معينة مما يؤدي الى حدوث تغيرات في الدم وتكيفات الداء التدريب
البدني وتشمل هذه التغيرات زيادة حجم الدم وحجم الهيموكلوبين والكريات
()2

الحمراء.

وهناك العديد من الدراسات التي اثبتت ذلك نظرا الهمية كريات الدم

الحمراء و الهيموكلوبين بالنسبة لعنصر التحمل  ،كما ان الهمية التدريبات والتمارين
البدنية على كريات الدم البيضاء  ،اليقل اهمية بالنسبة للرياضي نظرا لما تقوم به من
دور هام في مقاومة االمراض والتي كثيرا ما يصاب بها الالعب بشكل عام وفي
موسم المنافسة بشكا خاص وبذا يفقد الالعب لياقته وينخفض مستواه الرياضي
وهناك عدد من الدراسات التي اثبتت تاثر كريات الدم البيضاء والجهاز المناعي
()1

) قاسم حسن حسين .الفسيولوجيا مبادئها وتطبيقاتها في المجال الرياضي (،دار الحكمة للطباعة والنشر  ،الموصل ،
)2221ص.237

بالتدريبات والتمرينات البدنية  ،حيث ان احد اسباب زيادة تركيز الدم الناتج جراء
التدريب الرياضي يكمن في زيادة كريات الدم الحمراء والبيضاء وتركيز
الهيموكلوبين بالنسبة الى حجم معين من الدم.

()2

كما ان التغيرات التي تحصل في بناء كريات الدم البيضاء تكون مشابهة لما يحصل
في تغيير التوازن في النظام الفيزياوي – الكيمياوي واعطاء االولوية في وظائف
توجيه الدفع المركزي لالثارة حيث ظهر لدى االفراد المدربين اثناء المسابقات
االولمبية ان اغلب الرياضيين يحصل لديهم زيادة بسيطة في عدد كريات الدم
()1

البيضاء.

 4-1-2السرعة االنتقالية :
تعتبر السرعة بصورة عامة من المكونات االساسية لالداء البدني في معظم
االنشطة الرياضية كمسابقات العدو والمسافات القصيرة وفي االنشطة الرياضية
المختلفة االخرى وتعد السرعة االنتقالية احد اشكال السرعة ويقصد بها سرعة
االنتقال والقدرة على التحرك من مكان الخر في اقصر زمن ممكن.وغالبا ً ما يستخدم
هذا المصطلح في االنشطة الرياضية التي تشتمل على الحركات المتماثلة والمتكررة
كالمشي والجري ويعبر عنها هارة" بانها القدرة على التحرك لالمام باسرع ما يمكن.
ويتم قياس السرعة االنتقالية عن طريق استخدام اختبارات خاصة تتضمن الجري
لمسافات قصيرة وبخط مستقيم.

( )2ابو العال احمد عبد الفتاح :المصدر السابق.ص.332
( ) )1قاسم حسن حسين :المصدر السابق.ص.251

الباب الثالث
 -3منهج البحث واجراءاته الميدانية:
 1-3منهج البحث :
استخدمت الباحثةة المةنهج الوصةفي بأسةلوب العالقةات اطرتباطيةة لمالئمتةه طبيعةة
البحةةث ويعةةرف بانةةه المةةنهج الةةذي يهةةدف الةةى تحديةةد درجةةة العالق ةة بةةين متغيةةرين او
اكثر(.)2
 2-3مجتمع البحث وعينته :
اختةةارت الباحثةةة عينةةة الدراسةة بالطريقةةة العمديةةة لالعبةةات نةةادي الحسةةينية البةةالغ
عةةددهن ( )12العبةةة وبنسةةبة  %211وان سةةبب اختيةةار العينةةة انهةةا لةةم تجةةرى عليهةةا
دراسات مماثلة في تلك الفترة ولسهولة االتصال تحقيق اغراض الدراسة
قامت الباحثة بإجراء التجانس لعينة البحث للتأكد من التوزيةع الطبيعةي بحسةب مةا
يتطلبه معامل االرتباط المستخدم في هذا البحث والجدول ( )2يبين ذلك :

( )2خير الدين عويس  :دليل البحث العلمي (دار الفكر العربي ،القاهرة . )2222 ،ص.227

جدول ()1
يُبين تجانس عينة البحث في القياسات األنثوبومترية والعمر التدريبي
االنحراف

الوسيط

معامل االلتواء

المتغيرات

50.1

1.1

.0.73

الوزن (كغم)

21

.5

40115

.4

.0488

العمر (سنة)

21

2.028

10814

11

1027.

العمر التدريبي(سنة) 21

30545

.0.5

305.2

10133

درجة حرارة الجسم 21

38014

.0351

38

202.2

الطول (سم)

ن

الوسط

18.072 21

يُالحظ من الجدول ( )2أن قيم معامل االلتةواء جميعهةا كانةت بةين ( ) 3 -+وهةذا
يدل على تجانس عينة البحث في المتغيرات المشار إليها في الجدول وضةمن المنحنةى
الطبيعي .
 3-3االدوات واألجهزة لجمع البيانات :
 -2استمارات لجمع البيانات والقياسات ونتائج االختبارات الخاصة بكل مفحوص .
 -1المصادر العربية واطجنبية .
 -3شريط قياس حديدي لقياس الطول بوحدة قياس (سم) .
 -3صافرة حكام .
 -5حقن بالستيكية ألمانية الصنع .

 -7حافظات دم فيها أنابيب خاصة لحفظ الدم ( تيوبات) تحتوي على مادة مانعة
للتخثر ). EDTA (Ethylene Diamine Teraacetic Acid
 -1قطن طبي ومعقمات السبيرتو .
 -2مقياس حرارة طبي زئبقي فموي .
 -2جهةةاز الكترونةةي لتحليةةل الةةدم نةةوع (Swelab Alfa 3-part hematology
) analyzer prod aced by Boule Medical for human application
يوضع أنبوب الدم في الجهاز ويعطي النتائج بشكل آلي .
 -21ميزان الكتروني بوزن ( 251كغم) ووحدة قياس (كغم وجزأين منه)  ،نوع
( ، )KH- Aصيني الصنع .
 -22ساعة توقيت الكترونية نوع ) ( Sport Timerصينية الصنع بوحدة قيةاس (ثةا)
وأجزاءها .
 4-3إجراءات البحث :
اعتمةةدت الباحثةةة أسةةلوب تحليةةل المحتةةوى لةةبعض مصةةادر الفسةةيولوجيا والتةةدريب
الرياضي والقياس والتقويم في المجال الرياضي وتم تحديد المتغيةرات التاليةة لكريةات
الدم البيض (الليمفوسايت  ، Lymphocyteالنتزوفيل  ، Nentrophillااليزنوفيةل
 ، Eosoinphilمجمةةةةوع خاليةةةةا الةةةةدم البةةةةيضW.B.C

)  ،و اختبةةةةار السةةةةرعة

االنتقالية ). )Speed of Acceleration
تةةةةةم أجةةةةةراء اختبةةةةةار السةةةةةرعة االنتقاليةةةةةة بتةةةةةاريخ  1121/1/ 13المصةةةةةادف
*

يوم الخميس في كلية التربية الرياضية للبنات وبأشراف مقومين أثنين.

قامةةةةت الباحثةةةةة بتوجيةةةةه فريةةةةق العمةةةةل المسةةةةاعد مةةةةن الممرضةةةةات ** بسةةةةحب
عينةةةةة مةةةةن الةةةةدم بعةةةةد مةةةةرور ( )21-5دقةةةةائق راحةةةةة بعةةةةد إجةةةةراء االختبةةةةار وهةةةةي
* أ.م.د نهى عناية حاجم\ تعلم حركي وطرائق تدريس \ جامعة بغداد \ كلية التمريض \ وحدة الرياضة الجامعية .

أفضةةةل مةةةدة لسةةةةحب الةةةدم  ،بعةةةةد توصةةةية المختبةةةةرين بعةةةدم تنةةةةاول إي طعةةةام قبةةةةل
سةةةاعات االختبةةةار  ،والتأكةةةد مةةةن درجةةةة حةةةرارة لكةةةل واحةةةدة مةةةنهم والتةةةي كانةةةت
طبيعيةةةةة قبةةةةل عمليةةةةة سةةةةحب الةةةةدم وكانةةةةت الخطةةةةوات هةةةةي سةةةةحب الةةةةدم بوسةةةةاطة
الحقنةةةة التةةةي تسةةةتعمل لمةةةرة واحةةةدة ووضةةةعهُ باطنابيةةةب الخاصةةةة مةةةن ثةةةم بالجهةةةاز
وتسجيل القراءات مباشرةً .
حيةةةث تةةةم سةةةحب  21مةةةايكرون مةةةن الةةةدم ويوضةةةع فةةةي تيةةةوب يحةةةوي علةةةى مةةةادة
مانعةةةة للتخثةةةر حيةةةث يةةةتم نقلةةةه الةةةى المختبةةةر للتحليةةةل  .اذا يمةةةزج بعةةةدها بمحلةةةول
مكسةةةةر لكريةةةةات الةةةةدم الحمةةةةراء والصةةةةفيحات الدمويةةةةة وهةةةةو محلةةةةول

)(WBC

White blood cellويمةةزج جيةةدا ويتةةرك بعةةدها لمةةدة  21دقةةائق يةةم يةةرج حيةةداً
 .وتوضةةةع قطةةةرة منةةةه علةةةى سةةةاليد خةةةاص للفحةةةص  Chanbarحيةةةث يةةةتم فحةةةص
عدد كريات الدم البيضاء تحت المجهر.
()1

ـ مواصفات مفردات اختبار السرعة االنتقالية )Speed of Acceleration) :
ـ هدف االختبار  :قياس السرعة االنتقالية .
ـ األدوات :

طريق ممهد للركض طوله ( 31م)  ،يرسم خطان المسافة بينهما ( 11م ) أحةدهما
للبداية واطخر للنهاية  ،يُت َرك عقب خط النهاية (21م) فراغ  ،ساعة إيقاف  .صافرة.
ـ مواصفات األداء :
يقف ال ُمختَبِر خلف خط البداية ُمتخذاً وضع البدء العالي  ،عند سةماع إشةارة ال َحكةم
يعدو في خط مستقيم إلى أن يتجاوز خط النهاية .
** جيهان رحمن \ بكالوريوس تمريض \ دائرة مدينة الطب.
سراب حكيم عبد الجبار \ بكالوريوس تمريض \ دائرة مدينة الطب .
مروة علي حسين \ بكالوريوس تمريض \ دائرة مدينة الطب
( )2محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم ؛ اطسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس  ،ط : 1القاهرة  ،مركز الكتاب للنشر
 ، 2221،ص . 32

ـ الشروط :
 -1العدو في خط مستقيم .
 -1غير مسموح باستعمال البدء المنخفض أو أحذية الجري ذات مسامير .
 -3يسمح لل ُمختَبِ َرين معا ً لتوافر عنصر المنافسة .
 -3لكةةل ُمختَبِةةر ثةةالث محةةاوالت يُ َح َسةةب ل ةهُ أفضةةلها مةةع مراعةةاة الراحةةة بةةين محاولةةة
وأخرى .
ـ التسجيل :
يُس َجل لل ُمختَبِر أفضل ( زمن حققهُ ) في محاوالت ِه الثالثة المسموح بهةا  ،وذلةك إلةى
أقرب ( )21/2ثا .
ـ وحدة القياس الـ (ثا وأجزائها ) .
 5-3الوسائل اإلحصائية :
تةةم اسةةتعمال نظةةام الحقيبةةة ا حصةةائية ) (SPSSالسةةتخراج قةةيم النسةةبة المئويةةة ،
والوسةةط الحسةةابي واالنحةةراف المعيةةاري  ،والوسةةيط  ،ومعامةةل االلتةةواء  ،ومعامةةل
االرتباط البسيط (بيرسون)

الباب الرابع
 -4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها :
 1-4عرض النتائج وتحليلها :
تعةةرض الباحثةةة نتةةائج اطوسةةاط الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة وقةةيم معةةةامالت
االرتباط لمتغيرات البحث والجدول ( )1يبين ذلك :

جدول ()2
يبين نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم معامالت االرتباط بين
متغيرات البحث
كريات الدم

وحدة
القياس

اختبار السرعة (ثا)
ن

س

+ع

درجة
قيمة (ر)

س

الداللة
Sig

+ع

الليمفوسايت

ملم 3

21

3583044

22.07.85

.0..7

.0...

دال

النتزوفيل

ملم 3

21

.88.015

13110171

.05..

.0241

دال

االيزنوفيل

ملم 3

21

4180228

4305.7.

.0512

.0...

دال

ملم 3

21

1.1.507

31.0853.

مجموع خاليا
الدم البيض

.023.1 402451.

مستوى داللة ( ).0.5ودرجة حرية (ن11 = )2-

.0577

.0155

قيمة (ر) الجدولية =

.0433

يتبةةةين مةةةن الجةةةدول ( )1أن الوسةةةط الحسةةةابي الختبةةةار السررررعة االنتقاليرررة بلةةةغ
( )3.13527واالنحةةةراف المعيةةةاري ( )1.1372والوسةةةةط الحسةةةابي لليمفوسررررايت
( )3513.33واالنحةةةةراف المعيةةةةاري ( )111.2115وبعةةةةد حسةةةةاب قيمةةةةة معامةةةةل
االرتباط فيمةا بينهمةا باسةتعمال قةانون (بيرسةون) البسةيط والةذي بلةغ ( )1.772وهةي
أكبةةر مةةن القيمةةة الجدوليةةة وبلغةةت قيمةةة درجةةة ) )1.111( (Sigوهةةي اصةةغر مةةن
( )1.511مما يعني داللة ومعنوية االرتباط الموجب فيما بينهما .
أمةةةا النتروفيرررل فقةةةد بلةةةغ الوسةةةط الحسةةةابي ( )7117.25واالنحةةةراف المعيةةةاري
( )2322.222وبعةةد حسةةاب قيمةةة معامةةل االرتبةةاط فيمةةا بينهةةا وبةةين نتةةائج اختبةةار
السرعة االنتقالية باستعمال قانون (بيرسون) البسيط والذي بلةغ ( )1.577وهةي أكبةر

دال

من القيمة الجدولية وبلغت قيمةة درجةة ) )1.132( (Sigوهةي اصةغر مةن ()1.511
مما يعني داللة ومعنوية االرتباط الموجب فيما بينهما .
أمةةةا االيزنوفيرررل فقةةةد بلةةةغ الوسةةةط الحسةةةابي ( )321.111واالنحةةةراف المعيةةةاري
( )33.5727وبعد حساب قيمة معامل االرتباط فيما بينها وبين نتائج اختبةار السةرعة
االنتقاليةةة باسةةتعمال قةةانون (بيرسةةون) البسةةيط والةةذي بلةةغ ( )1.521وهةةي أكبةةر مةةن
القيمة الجدولية وبلغت قيمة درجة ) )1.171( (Sigوهةي اصةغر مةن ( )1.511ممةا
يعني داللة ومعنوية االرتباط الموجب فيما بينهما .
أما مجموع خاليا الدم البيض فقد بلغ الوسةط الحسةابي ( )21275.2واالنحةراف
المعيةةاري ( )321.1537وبعةةد حسةةاب قيمةةة معامةةل االرتبةةاط فيمةةا بينهةةا وبةةين نتةةائج
اختبةةار السةةرعة االنتقاليةةة باسةةتعمال قةةانون (بيرسةةون) البسةةيط والةةذي بلةةغ ()1.522
وهي أكبر من القيمة الجدولية وبلغت قيمةة درجةة ) )1.255( (Sigوهةي اصةغر مةن
( )1.511مما يعني داللة ومعنوية االرتباط الموجب فيما بينهما.
 2-4مناقشة النتائج:
وتفسةةر الباحثةةة نتةةائج البحةةث مةةن خةةالل عالقةةة االرتبةةاط الموجبةةة بةةين نسةةبة خاليةةا
الليمفوسايت والسرعة االنتقالية الى ان االرتقاء بالمسةتوى البةدني مةن خةالل ممارسةة
التمرينات والتدريبات المنتظمة لوصول الالعبرة الرى مسرتوى جيرد فري سررعة االداء
المهاري وخاصة في لعبة كرة اليد التي تعتمد على عنصر السةرعة مةن خةالل انتقةال
الالعبة بحركة سريعة سواء كان في حركات الهجوم او الدفاع في الملعةب  ،حيةث ان
ما سبق باكمله من دور النشاط الرياضي بشكل عام والسةرعة االنتقاليةة بشةكل خةاص
يرتبط بكفاءة عمل الجهاز المناعي من خالل التغيرات االيجابية الناتجة للعمةل البةدني
على الخاليا المناعيةة وبضةمنها اللمفوسةايت حيةث تتميةز هةذه الخاليةا بانتةاج االجسةام

المضادة لحماية الجسم من االمراض وبالتالي المحافظة على صةحة وسةالمة الجسةم .
وبذلك فهي تلعب دورا مهما في مناعة الجسم ضد االمراض(.)2
كما يذكر (بهةاء الةدين سةالمة)1112،بةان كثيةر مةن االبحةاث والدراسةات الحديثةة
اكةةدت فةةي الفتةةرة االخيةةرة وجةةود عالقةةة ارتبةةاط ايجابيةةة قويةةة بةةين ممارسةةة االنشةةطة
الرياضةةية واالداء البةةدني والمهةةاري وقلةةة االصةةابة بةةاالمراض ،حيةةث يعمةةل االداء
البدني على فاعلية االجهةزة الحيويةة بالجسةم والةتخلص مةن السةموم وبالتةالي االرتقةاء
بمستوى مناعة الجسم (.)2
كمةةا وتفسةةر الباحثةةة نتةةائج البحةةث فيمةةا يتعلةةق بعالقةةة االرتبةةاط بةةين نسةةبة خاليةةا
النتروفيةةل ونتةةائج السةةرعة االنتقاليةةة فقةةد اظهةةرت النتةةائج معنويةةة االرتبةةاط الموجةةب
وتعةةزو الباحثةةة ذلةةك الةةى ان عنصةةر السةةرعة بشةةكل عةةام والسةةرعة االنتقاليةةة بشةةكل
خاص والسيما فةي االلعةاب الفرقيةة وبالةذات كةرة اليةد كونهةا التسةتمر لفتةرات زمينةة
طويلة ولمسافات بحيث يقع عبء بدني وعصبي ونفسي علةى الالعبةة  .ولكنهةا تتميةز
بكونهةةا تكةةون لمسةةافات فتةةرات قصةةيرة  ،وحتةةى مةةا يتعلةةق بطةةرق تطويرهةةا وطبيعةةة
التمرينةةةات التدريبيةةةة فانهةةةا تتميةةةز بالتةةةدرج بالشةةةدة .اذ يةةةذكر( ابةةةو العةةةال احمةةةد عبةةةد
الفتاح )2221،بأن من اهم خصائص تمرينات السرعة بان فترة التمرين قصيرة جةدا
بضةةع ثةةوان واسةةتخدام التةةدرج فةةي السةةرعة حتةةى تبلةةغ السةةرعة القصةةوى مةةع مراعةةاة
زيادة طول فترة الراحة البينية في تمرينةات السةرعة وخاصةة التةي تشةكل جهةداً علةى
الالعب(. )1
اما سميعة خليل فتذكر بأنه"وجد ان الرياضيين الذين يتدربون بشدد عاليةة لفتةرات
طويلة يتعرضون الى االصابة باالمراض اضعاف المرات بينما تقةل فرصةة االصةابة
باالمراض لدى الرياضيين للمسافات القصيرة(.)3
( )2خالد الكبيسي  :المصدر السابق  ،ص.11
()1
بهاء الدين ابراهيم سالمة  :الخصائص الكيميائية الحجيوية الفسيولوجيا الرياضية ،ط(2دار الفكر العربي  ،القاهرة )1112
،ص.312-311
()2
ابو العال احمد عبد الفتاح  :التدريب الرياضي – االسس الفسيولوجية ،ط(، 2دار الفكر العربي  ،القاهرة  )2211،ص.111
()3
سميعة خليل القيسي:التربية الصحية للرياضيين  ( ،شركة ناس للطباعة ،مصر ) 1117 ،ص.115

وما سبق اعاله يعكس طبيعة عالقةة االرتبةاط الموجةب بةين نسةبة خاليةا النتروفيةل
والسةةرعة االنتقاليةةة حيةةث تمثةةل خاليةةا النتروفيةةل الخةةط الةةدفاعي االول للجسةةم ضةةد
االمراض وتمثل اكبةر نسةبة بةين خاليةا الةدم البيضةاء والتةي لهةا القابليةة علةى التفاعةل
الحمضةةي والقلةةوي كمةةا لهةةا القةةدرة علةةى التهةةام وهضةةم االجسةةام الغريبةةة فةةي الجسةةم
()2

وتتميز بقدرتها على االنتشار بين االنسجة والخروج من االوعية الدموية الشعرية.

كما ذكةر كربةوفتب بنةاء علةى نتةائج قةام بهةا هةاوكينس ) (Haw kins 1937عةن
حةةةدوث زيةةةادة فةةةي عةةةدد كريةةةات الةةةدم البيضةةةا نةةةوع( النتروفيةةةل )Neutrophil ،
()1

و(اللمفوسايت )Lymphocytes ،نتيجة لالداء البدني .

اما فيما يتعلق بنتائج عالقة االرتباط بين نسبة خاليا الةدم البيضةاء نةوع االيزنوفيةل
والسةةرعة االنتقاليةةة فقةةد اظهةةرت النتةةائج داللةةه ومعنويةةة االرتبةةاط الموجةةب وتعةةزو
الباحثةةة ذلةةك الةةى ان السةةرعة االنتقاليةةة هةةي احةةدى عناصةةر اللياقةةة البدنيةةة المهمةةة
والرئيسية خاصة لدى العبات كرة اليةد حيةث يةتم التركيةز عليهةا ضةمن التمرينةات او
التدريبات العامة والخاصة ذلك ان السرعة االنتقاليةة ترتقةي بمسةتوى االداء المهةاري
وهذا بدوره ينعكس على العمل العصبي والنفسي والوظيفي .
حيث ان االداء المهاري بمستوى عالي يعمل علةى االرتقةاء بالحالةة النفسةية لةدى
الالعبة وهذا ما يةرتبط بشةكل ايجةابي فةي ترصةين الجهةاز المنةاعي مةن حيةث التةاثير
االيجابي في نسبة خاليا الدم البيضاء بشكل عام وخاليا االيزونوفيةل بشةكل خةاص .اذ
تتميةةز خاليةةا الةةدم البيضةةاء نةةوع االيزونوفيةةل بتأثرهةةا بشةةكل كبيةةر بالجانةةب النفسةةي
والعصبي والبدني للجسم حيث انها تقل بشكل ملحوظ عند التعةرض للضةغوط النفسةية
والعصبية.
وبذلك فان تمتع الفرد بعناصر اللياقةة بشةكل عةام وعنصةر السةرعة بشةكل خةاص
يعد جانبا من الجوانب المهمة التي ترتكز عليها صحة الفرد من خةالل كفةاءة وتةوازن
()1

ابو العال احمد عبد الفتاح ( : )1113المصدر السابق ،ص.333
()2
ابو العال احمد عبد الفتاح ( :)2221المصدر السابق ،ص.332

عمل الجهاز العصبي وبالتةالي المنةاعي مةن خةالل ضةعف مسةتوى التةوتر والضةغوط
والتعب وتزداد لديةه درجةة االتةزان االنفعةالي والثقةة بةالنفس ممةا يةنعكس علةى الحالةة
الصحية وقلة االصابة باالمراض وتقوية الجهاز المناعي(.)2
اما نتائج عالقة االرتباط بةين مجمةوع كريةات الةدم البيضةا والسةرعة االنتقاليةة فقةد
اظهرت نتائج البحث داللة ومعنوية االرتباط الموجةب وتعةزو الباحثةة سةبب ذلةك الةى
ان عدد كريات الدم البيضاء والمتخصصة في جسم االنسان كجهاز منةاعي تةزداد مةع
مزاولة االداء البدني .
وهذا ما اكدته الدراسات منها دراسة (ابو العال واخرون  )2223حيث قام بدراسة
للرياضةةيين واسةةتنتج ان مكونةةات الةةدم مةةن كريةةات الةةدم الحمةةراء لةةم يطةةرا عليهةةا اي
تغيرات في فترة االعداد للمنافسة بينما كانت هناك زيادة واضحة في عدد كريات الدم
البيضاء لدى الالعبين الذين فازوا بمراكز متقدمة(.)1
باالضافة الى ذلك فأن النشاط البةدني يعمةل علةى زيةادة عةدد كريةات الةدم البيضةاء
وتفسير ذلك يعود الى زيادة الةدم المةدفوع الةى الةدورة الدمويةة حيةث " ان الزيةادة فةي
عةةةدد كريةةةات الةةةدم البيضةةةاء بعةةةد الجهةةةد البةةةدني يعةةةود الةةةى ارتفةةةاع تركيةةةز هرمةةةون
()3

الكورتيزول الى اعلى من المستوى الطبيعي".

ومن هذه الدراسات الدراسة التي قام بها (ماتفيرنكو)) (Matvinko,1979حيةث
دلت نتائج دراسته على زيادة عدد كريات الدم الحمراء خالل فترة االعداد فقةط ،بينمةا
اسةةةتمرار زيةةةادة عةةةدد كريةةةات الةةةدم البيضةةةاء حتةةةى بعةةةد فتةةةرة االعةةةداد فةةةي السةةةنوات
التالية.

()3

حيةةث توصةةلت الباحثةةة الةةى ان النسةةب كانةةت ضةةمن الحةةدود الطبيعيةةة وبزيةةادة
ملحوظة في عدد كريات الدم البيضاء قيد البحث.
( )2ابو العال احمد عبد الفتاح ومحمد نصر الدين  :فسيولوجيا اللياقة البدنية (دار الفكر العربي  ،القاهرة 1113،
( )1اوب العال احمد عبد الفتاح ( : )1113المصدر السابق  ،ص.732
( )3((3)Davis, Gand Jensenk E (1995) : the human Body Torstor, book, New York .p22. )3ابو العال احمد
عبد الفتاح  :المصدر السابق  ،ص.332
)
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الباب الخامس
 -5االستنتاجات والتوصيات:
 1-5االستنتاجات
بعد عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة الحاليةة اسةتنتجت الباحثةة االسةتنتاجات
التالية :
-2تةةرتبط مكونةةات الةةةدم المناعيةةة (اللمفوسةةايت  ،النتروفيةةةل  ،االيزونوفيةةل) ارتبةةةاط
موجب طردي بالسرعة االنتقالية لدى العبات كرة اليد.
-1ترتبط مجموع خاليا الدم البيضاء ارتباط موجب طةردي بالسةرعة االنتقاليةة لةدرى
العبات كرة اليد.
-3ان النشاط البدني معتدل الشدة يرتبط بشةكا ايجةابي فةي رفةع المسةتوى الصةحي مةن
خالل االرتقاء لعمل الجهاز المناعي نتيجة لزيادة عدد كريات الدم البيضاء.
 2-5التوصيات:
-2اجراء دراسات مشابهة على االنواع االخرى من كريات الدم البيضاء.
 -1اجةةراء دراسةةات للتعةةرف علةةى تةةأثر جهةةاز المناعةةة بحسةةب نةةوع الفعاليةةة (فرديةةة)
1فرقية).
-3اجراء دراسات مشابهة على عينات الذكور ومعرفة مدى تأثر كريات الةدم اليضةاء
بالنشاط البدني لديهم نسبة بالنساء .
 -3اعتماد المنهج الوصفي فةي هكةذا بحةوث وذلةك لعةدم تعةريض صةحة العينةات الةى
الخطورة.
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