
 نات الدم للرياضيين وغير الرياضيينتأثير المجهود البدني في بعض مكو
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 كلية الطب البيطري / جامعة بغداد

 

 : حثبمشكلة ال

 منجهاز  أليحدث يالدم كما  فيدي للتدريب الرياضي الى حدوث تغيرات يؤ     

بان فحص بعض  ( 0991سالمة )د بها الدين ابراهيم ويؤكاجهزة الجسم األخرى .

يل التمثة عمليعلى انتظام  دليالالدم تعتبر  فيوالهرمونات   فياالنزيمات و الهرمونات 

 رمقدا اي في الدم  ( PH) قياساتاط الرياضي وتعتبر النشي عند ممارسة ئالغذا

في اعضاء  تحدث  التي التفاعالتعلى نوع   للتعرفير دليل خالحمضيات القلوية للدم 

اكسيد الكربون وحامض  ثانية بسناضافة الى قياس  الرياضيالجسم لدى الفرد 

يد من حجم الدم ومن عدد كرات الدم الحمراء يزكتيك فى الدم. ان التدريب الرياضي الال

بة سن خالل ت وذلك من العضالل االكسجين الى نقل على زيادة تعموهذه الزيادة 

 ( .51:50:5) الهيموجلوبين

م البيضاء والحمراء لدبان كرات ا ( 0995الفتاح )احمد عبد  العالير ابو ويش

  ( . 1:0) اد بعد المجهود البدنيدح الدموية تزلصفائوا

يوم )) الصود المعدنية  األمالح ناول تبان  ( 0995) احمد عبد الفتاح العالويذكر أبو 

ي ئل الغذاالتمثيات عملي من خالل م الجسفقده ما ييفيد فى تعويض  ((  ملبوتاسيووا

ذلك وكوازن الماء بالجسم ت علىهما فى الحفاظ بدورم والبوتاسيوم الصوديوحيث يقوم 

المنطلق  قام  هذاومن  العضلي العصبيللجهاز  بالنسبة القلويالتوازن الحمضي 

الشدة في بعض  وسطمت البدنيالمجهود  تأثيرهذه الدراسة لمعرفة  بأجراءحثون البا

  ( . 59:0مكونات الدم للرياضيين )



يرات في تغ يصاحبهدنى فان ب  دومجهبانه عند قيام االفراد باي الباحث  وقد الحظ

ات لها اهمية التغيرذه وه الرياضيينوغير  للرياضيين بالنسبة وخاصا  مكونات الدم 

، والتي لها  بيدرالت شدة وكثافةتكييف التدريب بشكل يتناسب مع  عمليةفي  كبيرة

كلة المشه هذ لدراسة، االمر الذي دعا  ممكنةفتر ة  ألطولم في استمرار االداء مهدور 

 الحلول الخاصة بذلك .  افضلة التوصل الى ومحاول

  : حثبهمية الالمقدمة وا

طة األنشعب لال كبيرةبشكل منتظم ذات فوائد  الرياضيتعتبر ممارسة التدريب     

دريب المختلفة نتيجة لما التعليها برامج  تعتمدات بيردتلعام وهذه االمختلفة بوجه 

.وان ممارسة  1 ةكفاء أكثرعلى العمل بصورة  تساعد التيمن إنتاج الطاقة تتطلبه 

 الجسمأجهزة وأعضاء  علىجابيأ إي تأثيرا   تؤثرستمر مكل بشالتدريبات المختلفة 

 ثيرات التأ أهمت والجهاز التنفسي ومن والعضالل القلب واألوعية الدموية مثالمختلفة 

 .  القلب وظيفةين سالهوائية هو تح

ومن عدد  حجم الدم  منإن التدريب الرياضي يزيد  (0991) مةسالن لديويؤكد بهاء ا

من ت وذلك العضالنقل االوكسجين إلى  علىة تعمل الزياد وهذهكرات الدم الحمراء 

  ( .  05:1) الهيموجلويبنخالل زيادة نسبة 

ة ائيالهو  بالطريقةدريب التيهدف  ( 0991) المهشهش يوسف فتحي ف ويضي    

ستمر وتعتمد العمليات المالجهد العنيف  خالل ن كسجيزيادة االستفادة من األو

أنتاج الطاقة  في  ا  أساسيث يعد حي  االوكسجين  يمياوية إلنتاج الطاقة على وجودأليبوك

 ( 1:1) تتطلبها الفعالية الرياضية التيالهامة  اإلمكانيات مناألوكسجين  استهالك عند 

ا على بعض ثيرهلف الشدة وتألمختاالبدني د المجهوذات  ونتيجة ألهمية التدريبات    

   تأثير علىعرف للتهذا البحث  بمثلالقيام  1 ة ضرور الباحث  رأىفقد  مكونات الدم 

 ين الرياضيين وغير للرياضي مالدبعض مكونات  في   ود البدنيالمجه

 



 -هدف البحث :

 ن الرياضي وغير للرياضيين  مدال مكونات بعض في  البدنيالتعرف على تأثير المجهود 

 -فرض البحث: 

فى  الرياضيين ن وغير الرياضيين بي البعدية  االختبارات فيتوجد فروق دالة إحصائيا 

 ح الرياضيين . لصالبعض مكونات الدم 

 مة في البحث: المستخد المصطلحات بأهم التعريف

 كرات الدم الحمراء:   -0

 ( 9-1) قطرها من الوجهينمن  مقعرة ديرة الشكل مستيا بدون نواة خالهي عبارة عن 

، يتراوح عددها  امالعظ، تكون في نخاع نميكرو(  5-0.5)  ميكرون، سمكها حوالى

  (  9.5الغازا ) ل نقفتها ، وظي مالدمليمتر مكعب من  لكلمليون خلية  ( 1 - 1.5)  من

 . الهيموجلوبين:  5

الحديد  وهي مادة تحتوي على ( HEAMجزء يحتوي على الصبغة )ن من يتكو

على  ، الذي يحتوي  نمادة بروتينية مكونأ الهيموجلوبي وهي ن ،ويرتبط بالجلوبي

 .  (  5:  9يموجلوين ) ي هسجين يتفاعل عكسي مكونأ األكسويرتبط باألك الحديد ، 

 . كرات الدم البيضاء:  1

العظام  ونخاعكون في الغدد الليمفاويه والطحال ي على نواة وبروتوبالزم تتحتوتاليا خ

م وتقوم بالوظيفة الدفاعية ألف خلية لكل مليمتر مكعبا من الد 9 - 6يتراوح عددها يبن 

 .  ( 5:9لها األجسام الغربية )وكذلك بقتعدوى للدم ضد ال

 ائح الدموية: الصف



اع كون في نخ،  تتنواة  ، ليس لهامكرون 5إلى  05ام صغيرة قطرها من هى أجس

ف خلية لكل أل  611الى  511ن ، ويتراوح عددها ما بي العظام الحمراء والطحال

 ( 9:  5والتئام الجروح )  م تجلط الد وم بدورها فى عملياتتق مليمتر مكعب من الدم ، 

  الصوديوم: – 5

نقل الكهرباء تبلغ ، يتصف بفاعلية لنشيط جدا   كيميائيا   لزات القلوية ، ينتمى إلى الف

 .  (  9:  5ملليمول )  1111في الجسم حوالي  نسبته 

  ة:الدراسات السابق

  الدراسة األولى: -0

 التدريبة  بعنوان تأثير األحمال (  5( ) 0991خليفة )  ضوم علي دراسة عبد الكري

ف الرياضية بهد نشطة بعض االلدى العبي بعض مكونات  الدم في   الشدةمتدرجة 

 طة الرياضية. رف على بعض مكونات الدم لبعض  االنشالتع

المختلفة وتم  من األنشطة رياضي (  15من  )  وأجريت الدراسة على عينة مكونة

 س المتغيرات الفسيولوجية . سحب عينات دم منهم لقيا

ن بعد أداء م الحمراء وتركيز  الهيموجلوبيد كرات الددة في عدكما أن أهم النتائج زيا

 .  )لصالح القياس البعدي (البدنية المقننة  األحمأل

 ية: الدراسة الثان

ة ج مقترح لشدبرنام تأثيربعنوان  ( 1) (0991)يوسف  المهشهش دراسة فتحي

  ةالقصير لعدو المسافات والبدنية فسيولوجيةال المتغيرات التدريب الهوائي على بعض

لعدائي  الهوائيةال التدريبات المسافات الطويلة بهدف برنامج مقترح لشدة  وجري

بهدف برنامج المسافات القصيرة على بعض المتغيرات الفسيولوجية والبدنية وكذلك 

على بعض المتغيرات  أثيرهية لجري المسافات الطويلة وتلشدة التدريبات الهوائترح مق

 نية . دوجية البالفسيول



صنيفهم الى مجموعتين تم ت طالبا   51من  لدراسة على عينة مكونةت اأجري 

  متساويتين .

  التي توصل اليها الباحث هي: النتائجوكان من اهم 

مثل ى حدوث بعض التغيرات الفسيولوجية  وتتالي يودي التدريب الهوائي والالهوائ

 م اآلنقباض واألنبساط .دل نبض القلب وضغط الدعهذه التغيرات فى خفض م

الهيموجلوبين  تركيز سين مستوى هوائي الى تحتودي شدة التدريب الهواتى والال كما

ات مساففي جري ال م وزيادة نسبتهبين بالدتركيز الهببوجلو بالدم آي يزيد مستوى 

 القصيرة .  مسافاتالطويلة عن أداء عدو ال

  منهج البحث 

 ءمته الوذلك لم  يريبي ذو تصميم القياس القبلى والبعدالمنهج التج استخدم الباحث

 لطبيعة هذه الدراسة . 

 : عينة البحث

( رياضيا  توزعت على 05ا )بلغ عدده تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية 

( غير 6( رياضيين ممارسي كرة القدم فئة االواسط و )6بالتساوي )مجموعتين 

 ف . 5111-5111رياضيين في الموسم الرياضي 

.كما هو   قيد البحث يةاستخراج التجانس للمجموعتين في المتغيرات االساس وقد تم 

 ( .0موضح في الجدول )

 

 

 

 



 (0جدول )

المعياري والوسيط ومعامل االلتواء للمتغيرات  الحسابي واالنحرافيوضح المتوسط 

 قيد البحث بالنسبة لغير الرياضيين

 ل ع و -س 

 0.151 1.1 09.15 09.06 العمر

 1.160 6.50 099 099 الطول

 1.015 1.65 61.9 69.06 الوزن

النبض قبل  معدل

 الجهد
10 11.5 1.10 1.501 

 ( 5.190- 1.015( ان قيم معامل االلتواء تراوحت بين )0يتضح من الجدول )

 يعني ان العينة مجانسة . فهذا   1mوبما انها انحصرت بين 

 البحث:  أدوات

 هي: في البحث  حثافي الب اأستخدمه التياألدوات 

 . شريط لقياس الطول .  0 

 . ميزان لقياس الوزن معايير .  5

 واحدة .غيرة لسحب الدم لمرة طبية بالستيك ص . حقن 1

 . الثابتة. الدراجة  1 

 . سماعة طيبة لقياس النبض .  5 

 . مستشفى صالح الد ينل بم اإللكترونية بمعامل التحلي. أجهزة تحليل الد 6

 لقياس درجة الحرارة .  . جهاز الترمومتر 1 

 . HOGERالتدريب عن هوجر  انون تحديد كثافة ق استخدام.  9



 .استخدامهاوقام الباحث بمعايرة جميع األجهزة المستخدمة في البحث قبل      

 ويتلخص في االتي : 

 السن( -551)

بما تم قياس النبض في الراحة وحديد النسبة المئوية لكثافة التدريب التي تراوحت    

 % 51يقدر 

 الدراسة االستطالعية :

بنادي المدينة بطرابلس على  5111/  11/  05بتاريخ  االستطالعيةأجريت الدراسة 

 ان الهدف منها : اسط وكفئة األو

  رتها المستخدمة ومعاي القياسة أجهزة التحقق من صالحي -

 تنفيذ التجربة .  والهدف منه وكيفية  شرح فكرة البحث  -

 .  التجربةتحديد الزمن المناسب إلجراء  -

عينات تحمل االيدي على كيفية تسجيل البيانات ، وقد خصصت عبوة لجميع تدريب  -

 ( رياضيين 1نة في هذه الدراسة )رقم خاص لكل العب على وحدة وكان افراد العي

 التعرف على الصعوبات التي قد تواجه الباحث اثناء تنفيذ التجربة  -

 -المعالجات االحصائية :

معمليا  قام الباحث بتفريغ البيانات في بعد االنتهاء من اداء التجربة وتحليل عينات الدم 

البحث  ألهدافالمعالجات االحصائية المناسبة للدراسة وتبعا   ألجراءتمهيدا  جدول 

 وفروضه تم تحديد التحليل االحصائي كما يلي :

 المتوسط الحسابي-0

 االنحراف المعياري -5



 الوسيط-1

     معامل االلتواء-1

 .اختبارات )ت( الفروق-5

                                                      

  -ومناقشة النتائج :عرض 

 ة لمجموعة الرياضيان في المتغيراتة والبعديقياسية القبليعرض النتائج ال

 الى توصل الباحث  د جمع البيانات ومعالجتها أحصائيا  ولوجية قيد البحث بعسالفي

  (5النتائج الموضحة في الجدول )

 (5)جدول 

والبعدي في  بين القياسين القبلي الحسابي واإلنحراف المعياري وقيمة )ت( الوسط

 6ن=                                  قيد البحث لمجموعة الرياضيين  المتغيرات

  

سين القبلي والبعدي في يابين الق ( وجود فروق دالة إحصائيا   5 )تضح من الجدول     

تراوحت قيم ت المحسوبة  يأس البعدي حيثرات الفسيولوجية لصالح القجميع المتغي

 .  5. 1 05وهي أكبر من قيم ت الجدولية  5.15 - 5.611بين 

 



عرض نتائج القياسات القبلية والبعدية لمجموعة غير الرياضيين للمتغيرات 

 الفسيولوجية قيد البحث : 

الغير الرياضيين في المتغيرات قام الباحث باجراء القياسات القبلية والبعدية للمجموعة 

 ( 1ية قيد البحث وقد تحصلوا عن المعلومات في الجدول رقم )الفسيولوج

 (1جدول )

لحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ت المحسوبة للقياسات القبلية والبعدية الوسط ا

                                 6ن=   البحثللمجموعة الغير الرياضيين للمتغيرات الفسيولوجية قيد 

 

( وجود فروق دالة احصائيا  بين القياسين القبلي والبعدي 1من الجدول رقم )يتضح      

المتغيرات الفسيولوجية )كرات الدم الحمراء والصفائح( بينما لم تظهر فروق في بعض 

 ذات داللة احصائية في باقي المتغيرات الفسيولوجية قيد البحث .

 

 

                                      

 

               



 عرض ومناقشة نتائج القياسات البعدية للمجموعتين الرياضيين وغير الرياضيين

  -للمتغيرات قد البحث :

 (1جدول رقم )

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ت المحسوبة للقياسات البعدية للمتغيرات 

                                                                                  05الفسيولوجية قيد البحث بين الرياضيين وغير الرياضيين ن= 

 

( وجود فروق دالة احصائيا  بين المجموعتين الرياضيين 1يظهر من خالل الجدول )     

وغير الرياضيين في القياس البعدي لصالح مجموعة الرياضيين في جميع المتغيرات 

 الفسيولوجية قيد البحث .

( والخاص بكرات الدم الحمراء ، بأن قيمة ت 1ويتضح من خالل الجدول رقم )     

وهي اكبر من قيمتها  5.01المحسوبة كان في القياس البعدي لمجموعة الرياضيين 

، ويعني هذا أن الفرق معنوي وأن المجهود البدني الذي  0.911الجدولية والبالغة 

سون ان ذلك يتفق مع ما أشار اليه بهاء أستخدامه الدارسون كان ايجابيا  ويرى الدار

( بأنه قد اثبتت الدراسات ان التدريب الرياضي يزيد من حجم الدم 0991الدين سالمة )

ومن عدد كرات الدم الحمراء على الرغم من االختالف القائم بين التالميذ حول هذه 

سات اخرى ، اال ان النقطة نظرا  لبعض النتائج المخالفة لهذه الحقيقة والتي اثبتتها درا

الغالبية العظمى أثبتت صحة زيادة عدد كرات الدم الحمراء ، وهذا ما يؤكد عليه معظم 



العاملين في هذا المجال ، وهذه الزيادة تعمل على زيادة نقل االوكسجين اي العضالت 

 ويمكن ان يعزى في ذلك الى التدريب الذي يجري اعلى 

ذلك التدريب الى زيادة نسبة الهيموجلوبين عن من مستوى سطح البحر حيث يؤدي     

مستواه العادي وذلك لتعويض نقص الضغط الجزئي لالوكسجين في الهواء الجوي 

(555:5.) 

( انه كلما زاد الحمل 0991( وفاروق عبد الوهاب )0991ويضيف ابو العال احمد )    

بة تركيز البدني بدرجة كبيرة جدا  قد تنقص عدد خاليا الدم الحمراء وبنس

الهيموجلوبين بالدم نتيجة لتكسر خاليا الدم الحمراء تحت تاثير بعض عمليات التمثيل 

 (. 91:6(، )51:0الغذائي )

اما بالنسبة الى كرات البيضاء فقد ظهر زيادة في عددها لمجموعة الرياضيين ،     

ن عالوي بينما لم تظهر اي زيادة لمجموعة غير الرياضيين ، وهذا يتفق مع محمد حس

( بأن النشاط الرياضي يؤدي الى حدوث بعض التغيرات الكمية 0991وابو العال احمد )

في كرات الدم البيضاء وكذلك في انواعها المختلفة ، وقد تبدو هذه التغيرات المؤقتة 

بشكل يشبه ما يحدث في الحاالت المرضية ، وتختلف درجة التغير تبعا  لنوعية الحمل 

حجم والشدة والسبب في هذه الزيادة الكلية لخاليا الدم البيضاء رجع البدني من حيث ال

الى خروج الدم اثناء النشاط البدني من اعضاء تكوين الدم ومن اعضاء الجسم 

 (.011:01الداخلية التي تزيد فيها محتوى الدم من الخاليا )

على خاليا الدم  ( بأن المجهود البدني له تاثير0991ويضيف يوسف ذهب علي )    

البيضاء والى زيادة تكوين جوهرية بالنسبة لعدد خاليا الحمراء والبيضاء مما يعني 

 ( .515:00زيادة سعة االوكسجين بالدم )

وهي اكبر من  5.15وبالنسبة الى الهيموجلوبين فيظهر ان قيمة ت المحسوبة     

ق ذلك مع اشارات اليه ليلى قيمتها الجدولية اي ان الفروق كان داال  احصائيا  ، ويتف

( بان زيادة نسبة الهيموجلوبين وعدد كرات الحمراء 0995صالح الدين سليم )



والبيضاء يرجع الى المجهود البدني حيث يوجد عالقة بين زيادة كرات الدم الحمراء 

والبيضاء والهيموجلوبين في الدم اثناء المجهود البدني اي تكيف اجهزة العمل في 

 ( .511:01الوكسجين )ظروف نقص ا

( على ان هذه العملية تعتبر نوع من التعويض 0991ويؤكد كمال عبد الحميد )     

حيث يزيد حجم الدم وتركيز الهيموجلوبين الذي يزيد من السطح التنفسي وبالتالي 

زيادة السعة الحيوية الدوري والذي يؤدي الى اقلمة اجهزة الجسم للعمل في ظروف 

 ( .019:9والتي كثير ما تحدث في عملية التدريب )نقص االوكسجين 

( ان الفرق في الصفائح الدموية كان داال  احصائيا  حيث 1ويظهر من الجدول رقم )    

وهي اكبر من قيمتها الجدولية ويعزى الباحث ذلك  5.59ان قيمتها المحسوبة بلغت 

( على 0991ء )الى تاثير البرنامج حيث يتطابق ذلك مع جاء به عبد الكريم ضو

التغيرات التي تحدث في الصفائح الدموية تكون تبعا  الختالف االنشطة الرياضية 

المختارة وان هذه الزيادة تعمل على تنشيط االنزيمات والوظائف الدفاعية للجسم 

(15:5. ) 

( بان الزيادة في عدد الصفائح الدموية تتوقف 0991ويفسر بهاء الدين سالمة )    

لتدريبي للفرد ، وان زيادة نسبة مادة بروثيومين وذلك بسبب ما يتمتع به على العمر ا

 ( .556:5الرياضيين من قدرات وظيفية عالية )

اما قياس الصوديوم فقد تبين ان الفرق كان داال  احصائيا  للمجموعة التجريبية ،     

ولية ، فان ، وبما ان القيمة اكبر من قيمتها الجد 1.10حيث بلغت قيمة ت المحسوبة 

الفرق يعتبر داال  احصائيا  ويعزى الباحث هذا التقدم الى تفاعل الصوديوم مع 

( بان الصوديوم ينتشر في الطبيعة 0991االوكسجين ، حيث يؤكد بهاء الدين سالمة )

في صورة الملح وينتشر في جو الشمس وماء البحر والنبات ويتصف بفاعلية في نقل 

فلزات القلوية وهو نشيط جدا  كيميائيا  ، ويتفاعل مع الكهرباء ، وينتمي الى ال

 (.50:5االوكسجين معطيا  اكسيد الصوديوم )



 بهذا يكون الباحث قد حقق الفرض االول والذي ينص :

يوجد فروق دالة احصائيا  في االختبارات البعدية بين الرياضيين وغير الرياضيين في    

 ح الرياضيين .المتغيرات الفسيولوجية قيد البحث لصال

 االستنتاجات والتوصيات :

 االستنتاجات :

 -في ضوء نتائج البحث والتحليل االحصائي امكن الوصول الى النتائج التالية :

المجهد البدني المقترح له اثر ايجابيا  على المتغيرات الفسولوجية قيد البحث ،  -0

 لرياضيين . حيث ظهرت فرق دالة احصائيا  بين المجوعتين الرياضيين وغير ا

شدة الحمل يؤدي  يوحدات المجهود البدني المقننة التي استخدمها الدارسون ف -5

 الى التاثير االيجابي على المتغيرات الفسولوجية .

وجود عالقة طردي بين كرات الدم البيضاء والحمراء والهيموجلوبين  -1

واحد منها يؤثر ايجابيا  على االخر  أليوالصفائح الدموية ، حيث ان تحسن 

 والعكس صحيح .

 التوصيات :

في حدود عينة وادواته والمعالجة االحصائية المستخدمة تم التوصل الى التوصيات 

 -التالية :

 االهتمام باالسترشاد بتقنين الطاقة اثناء التدريب . -0

ة للرياضيين االهتمام بتتبع تغير مكونات الدم كمؤثر للحالة الصحية والتدريبي -5

 اثناء التدريب .

 تطبيق البرنامج المقترح على مستويات اعلى . -1

 االهتمام باستخدام االحمال التدريبية المختلفة الشدة اثناء التدريب . -1

 اجراء دراسات اخرى بحيث تتناول متغيرات فسولوجية مختلفة المتغيرات. -5

 



 المراجع

  : فترة االعداد للمنافسة على بعض مكونات الدم  تأثيرابو العال احمد عبد الفتاح

لدى العبي المنتخب القومي للمصارعة ، مؤتمر الرياضة للجميع كلية التربية 

 0991الرياضية للبنين ، جامعة حلوان 

  بهاء الدين ابراهيم سالمة : الكمياء الحيوية في المجال الرياضي ، دار الفكر

 0991-0991العربي ، القاهرة 

 دار الثقافة  مكتبةالكريم فريحات : فيزيولوجيا جسم االنسان ،  حكمت عبد

 0991نشر التوزيع لل

  : تناول كمية مقننة من امالح معدنية على بعض المتغيرات  تأثيرخالد الزوبير

الفسولوجية والبيوكيميائية باستخدام حمل بدني متدرج الشدة ، رسالة 

  0991س ماجستير غير منشورة ، جامعة الفاتح ، طرابل

  : االحمال التدريبية متدرجة الشدة على بعض مكونات  تأثيرعبد الكريم ضوء

الدم لدى العبي بعض االنشطة الرياضية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 

 0991جامعة الفاتح ، طرابلس 

  : 0991فسيولوجية الرياضة ، دار الكتب ، القاهرة  مبادئفاروق عبد الوهاب 

 برنامج مقترح لشدة التدريب الهوائي على  تأثير:  فتحي يوسف المهشهش

بعض المتغيرات الفسولوجية والبدنية لعدو المسافات القصيرة وجري المسافات 

الطولية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية البدنية ، جامعة الفاتح 

،0991 

  الرياضيين كمال عبد الحميد : تغيرات بعض مكونات الدم بين الرياضيين وغير

 .0991بعد اداء حمل بدني مقنن مجلة بحوث التربية الرياضية العدد الرابع 

  ليلى صالح الدين سليم : اثر النشاط الرياضي على بعض مكونات الدم

وبروتينات المناعة خالل المستوى التدريبي ، رسالة دكتوراه غير منشورة كلية 

 0995الرياضية للبنات ، الجيزة ، جامعة حلوان  ةالتربي



  محمد حسن عالوي اب العال احمد : فسولوجيا التدريب الرياضي ، دار الفكر

 0991العربي ، القاهرة 

  يوسف ذهب علي : الفسولوجيا العامة وفسولوجيا الرياضة مكتبة الحرية
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