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 مقارنة مؤشر كتلة الجسم  بين المدخنين وغير المدخنين 

 والإمراض ذات العلاقة  لدى تدريسي بعض كليات 

 سنة 03جامعة القادسية بأعمار فوق  

 
 بحث تقدم به

وسام  م.م             أ.م.د علي شبوط ابراهيم السوداني              أ.د عادل تركي حسن الدلوي

 ياسين برهان القصير

 
 التعريف بالبحث : 1-1

 البحث : وأهميةالمقدمة  1-1

العالية في اغلب مجاالت الحياة قللت نوعا ماا مان الحركاة  اان التطور العلمي الحاصل واستخدام التكنولوجي 
مان المشكاا ت الصحيااة والااي يعتبار ياثرر علاا النشااط الحياوي مماا يسابب فياادة فاي الاوفن  للجسم البشري وهااا ماا

ضاا ط الااادم  وارتفااا الخطاارة فااي المجتمااي الحديااان لماااا تنسااجم عنهااا ماان لمااراض عديااادة مرااال لمااراض ال ااالب الهاماااة و 
الحركااة اليوميااة وبهااااا فااةن الساامنة تفيااد ماان  تشاااويا المرهاار العااام للجساام وقلااة لو صااعوبةوكااال   وتصلاااب الشاارايين

من مفياج ماان السعرات الحرارية الفائدة مي قلاة النشااط  تنتاج السمناة احتمالية االصابة بالعديد من االمراض وعاادة ما
 . البدني

لال  البد من السيطرة علا وفن الجسم ضمن األطر الطبيعية والصحية التي تتيح للجسم البشري ال يام  
هنا وفاعلية وابتعاده عن المشاكل الصحية التي قد يتعرض لها نتيجة هاا لفيادة ) السمنة ( من  بةريحية بإعمالا
 تدريسياات الع قة بين  واإلمراضمن المدخنين وغير المدخنين البحن في م ارنة مثشر كتلة الجسم  لهميةجاءت 

 .بعض كليات جامعة ال ادسية
 مشكلة البحث : 1-2

 تدريسياات الع قة بين  م من المدخنين وغير المدخنين واألمراضما مدى الع قة بين مثشر كتلة الجس 
 عة ال ادسية ؟بعض كليات جام

 
 البحث : أهداف 1-3
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 بعض كليات جامعة ال ادسية . تدريسيم ارنة مثشر كتلة الجسم من المدخنين وغير المدخنين ل -1
دم ، داء السكري ، سوفان ) ال لب ، تصلب الشرايين ، ارتفا  ض ط الم ارنة األمراض اات الع قة  -2

بعض كليات جامعة  تدريسيحسب مثشر كتلة الجسم لة ( ، دوالي الساقين ، الكبد ، حصا المرار المفاصل
 .ال ادسية

 فرض البحث : 1-4

بين مثشر كتلة الجسم من المدخنين وغير المدخنين واألمراض اات  إحصائيةوجود ع قة اات داللة 
 .بعض كليات جامعة ال ادسية تدريسيالع قة بين 

 مجالات البحث : 1-5

فاي جامعاة ال ادسياة من ياة الترباياة الرياضاياة , كلياة الترباياة , كلياة الطااب { } كل تدريسي المجال البشري : -1
 سنة . 03المدخنين وغير المدخنين من هم بةعمار لكرر من 

 . 2311 / 0 /  22  ولا اية   2313/ 12 / 5من   المجال الزماني : -2
 لطب .كليات التربية الرياضية والتربية وا المجال المكاني : -3
 التعريف بالمصطلحات : 1-6

 م وفن الفرد بالنسبة لطولا حسب المعادلة التالية :ييستخدم لت ي: هو م ياس (1)مؤشر كتلة الجسم
 

 يم كما مبين في الجدول االتي : يويكون الت                                        مثشر كتلة الجسم =
 

 (1جدول )

 ر الجسمتقيم األوزان حسب مؤشيبين 
 

 
 
 
 
 
 :الدراسات النظرية -2

 السمنة : 2-1

                                                 

 220، ص 2332، دار اسامة للنشر ، عمان ،  لصحة الرياضيةعلم ا( عصام الحسنات : 1 )

 مؤشر كتلة الجسم الوزن
5..1لقل من  لقل من الوفن الطبيعي   

24.2-5..1 الوفن الطبيعي  
22.2-25 فيادة في الوفن  

33لكرر من  السمنة  

 الوفن بالكيلو غرام
 الطول )بالمتر(2
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نتيجاة ل لاة  فاي الم ابال عادم حاره هااه الادهونالادهون مان  كمياات كبيارة ان تناول ال ااء الااي يحتاوي علاا
الادهون التااي بادورها تتحاول الااا شاحوم فاي عاادة لمااكن ماان  كمايسابب فياادة فااي الاوفن نتيجاة تاار ممااا النشااط الحركاي 

ترساب الدهن المفرط في الجسام ولناا يتولاد عان تنااول كمياات كبيارة " السمنة تعني السمنة و  اوهاا ما يثدي ال الجسم
الا لتولياااد الطاقاااة فتخااافن عناااد الااا  الكمياااات الفائضاااة مااان الااادهون مااان الطعاااام لكراااار مماااا يمكااان للجسااام مااان لساااتعم

 . (1) " والسكريات والبروتينات بشكل دهن في النسيج الشحمي ألستعمالا بعد ال  لتوليد الطاقة عند الحاجة

وتعااد الساامنة مصاادر خطاار ماان الناحيااة الصااحية لمااا ياانجم عنهااا ماان لمااراض مفمنااة كرياارة كالسااكري ولرتفااا  
 . (2) ولمراض ال لب وتصلب الشرايين ولرتفا  نسبة الكولسيترول  في الدمض ط الدم 

 :(3) الأمراض التي تسببها السمنة 2-2

 لمراض ال لب . -1
 تصلب الشرايين . -2
 ض ط الدم . ارتفا  -0
 داء السكري . -4
 سوفان المفاصل. -5
 دوالي الساقين . -6
 لمراض الكبد . -7
 . لمراض حصا المرارة -2

 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية : -3 

 منهج البحث : 0-1

 . استخدم الباحرون المنهج الوصفي لم ءمتا وطبيعة البحن 
 
 
 :  البحث وعينة مجتمع 3-2

                                                 

، ي لمنظمة الصحة العالمية، المكتب االقليم 9، ترجمة صادق الهاللي ، ط المرجع في الفسيولوجيا الطبية( غايتون وهول : 1 )

 109، ص  1997، بيروت

الفسيولوجية المرتبطة بالجهد البدني لدى أالطفال.أطروحة  كامل الالال : عالقة نسب الشحوم وتباينها على بعض المتغيرات ( اسامة 2)

 2. ص 2333دكتوراه ، جامعة بغداد ،

 290، ص 1920، بغداد ، الطب الرياضي ( ابراهيم البصري : 3 )
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بتدريسي كليات جامعة ال ادسية ) التربية الرياضية والتربية والطب ( وتم  مجتمي البحن حدد الباحرون 
(  151سنة والبالغ عددهم )  33 فوهريسي بعض كليات جامعة ال ادسية بةعمار عينة عشوائية من تد اختيار

 :ريسي وكما مبين في الجدول التاليتد
 (3) جدول

 يبين اعداد عينة البحث حسب الكليات

 

 العدد غير المدخنين المدخنين الكليات ت
 35 24 11 التربية الرياضية 1
 62 45 24 التربية 2
 44 22 25 الطب 3

 151 21 63 مجمو ال
 

 إجراءات البحث : 3-3

 استمارة جمع البيانات : 3-0-1

  اسااتمارة اسااتخدام بعااد االطاا   علااا عاادد ماان الدراسااات الساااب ة التااي تعنااا باااإلمراض اات الع قااة وجااب  
ت معيناة لتح ياه الهادن مان الدراساة لا يجاب لن تكاون سااهلة وشااملة للتعارن علاا مثشار كتلاة الجسام واألمااراض اا

لهاا ال رض لجمي المعلومات وال ياسات الجسمية بما يتناسب ونو  المشكلة  استبيان  استمارة لال  تم إعدادالع قة 
 علاا اشاتملتكماا  الاوفن( -الطاول  -العمار -الجانس  -)الكليااة  -يلاي: ماا االساتمارةالمراد دراساتها حيان تضامنت 

)نعام لو كا ( رام تام عارض  باا ئلة كان او بعدين لي االجابة تكوناالس هالدراسة وطابي ها هلسئلة تدعم فكرة ها (9)
 المختصين واألطباءعلا عدد من الخبراء  استمارةهاه 

وقاارروا صاا حيتها بعااد لجااراء بعااض التعاادي ت عليهااا لتاات ئم وطبيعااة ومشااكلة  ماان لجاال ت ويمهااا موضااوعيا  
 . البحن وبعد المناقشة تم صياغتها بصورتها النهائية

 

 

 : التجربة الاستطلاعية 3-4

                                                 

   ينظر الملحق )1(

   ينظر الملحق )2(

   ينظر الملحق )0(
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من لسااتاة جامعاة  (23علا عينة قواما )12/2313/  12 بةجراء التجربة لالستط عية بتاريخ قام الباحرون
ال ادسية من غير عينة البحن االصلية وال  للتةكد مان مادى م ئماة األساتمارة الموضاوعة حاول مثشار كتلاة الجسام 

ة جامعاااة ال ادسية....فضاااد عااان مااادى م ئماااة لالجهااافة واألدوات لطبيعاااة ولالماااراض اات الع قاااة لااادى بعاااض لسااااتا
 لتفاديها في التجربة الرئيسية. التي ستواجا الباحرونالدراسة للوقون علا السلبيات 

 التجربة الرئيسية : 0-5

ي تااام توفياااحيااان  2311 / 1 / 22ول اياااة   2311 / 1 / 2باااةجراء التجرباااة الرئيساااية بتااااريخ  قاااام البااااحرون 
قياس الوفن باستخدام ميافان طباي وقيااس الطاول باساتخدام لداة ل يااس الطاول وتام بعد البحن  االستمارات علا عينة

إحصاائيا  توبعاد الا  تام معالجاة البيانااالموضاوعة  عن البيانات واألسئلة لإلجابة ومن رمتربيت ال  علا االستمارة 
 . باستخدام النسبة المئوية

 : النتائج عرض وتحليل -4

وتحليل توزيعع المعدخنين وغيعر المعدخنين مسعر مؤشعر كتلعة الجسعم لتدريسعي كليعة  عرض 4-1

    التربية الرياضية:
 (3) جدول

تدريسي كلية التربية الرياضيةحسب مؤشر كتلة الجسم ل مدخنين وغير المدخنينتوزيع ال  

 

 كتلة الجسم

 الفئة

ةالسمن زيادة في الوزن الوزن الطبيعي أقل من الطبيعي  المجموع 

 النسبة العدد

المئوية   

 النسبة العدد

المئوية   

 النسبة  العدد

 المئوية

 النسبة  العدد

 المئوية

 النسبة  العدد

 المئوية

%54.5 6 - - مدخنين  0 27.2%  2 12.1%  11 01.4%  

%62.5 15 - - غير مدخنين  5 23.2%  4 16.6%  24 62.5%  

%63 21 صفر صفر المجموع  2 22.2%  6 17.1%  05 133%  

  
( تبين ان اعلا نسبة سجلت لتدريساي كلياة التربياة الرياضاية مان غيار المادخنين 2من خ ل نتائج الجدول )

فااي نفااس التصاانين  ننساابة ماان الماادخني لعلااا( فااي حااين سااجلت %62.5) الطبيعااي( بنساابة ) األوفانفااي تصاانين 
 . األخرى( في حين توفعت باقي النسب علا التصنيفات %54.5بنسبة  )
 
 
 
 

عرض وتحليل توزيعع المعدخنين وغيعر المعدخنين مسعر مؤشعر كتلعة الجسعم لتدريسعي كليعة  4-2

   التربية:
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 (2) جدول

تدريسي كلية التربيةحسب مؤشر كتلة الجسم ل مدخنين وغير المدخنينتوزيع ال  

  

مكتلة الجس  

 الفئة

يأقل من الطبيع  المجموع السمنة زيادة في الوزن الوزن الطبيعي 

لعددا  النسبة 

ةالمئوي   

  النسبة العدد

 المئوية

  النسبة العدد

 المئوية

  النسبة العدد

 المئوية

  النسبة العدد

 المئوية

%10.0 6 - - مدخنين  27 63%  12 26.6%  45 65.2%  

%12.5 0 - - غير مدخنين  12 53%  9 07.5%  24 04.7%  

رصف المجموع %10 9 صفر   09 65.5%  21 03.4%  69 133%  

 

دخنين فااي تصاانين ( تبااين ان اعلااا نساابة سااجلت لتدريسااي كليااة التربيااة ماان الماا0خاا ل نتااائج الجاادول )ماان 
فاي نفاس التصانين بنسابة   نالمادخني غيار ( في حين سجلت اعلا نسابة مان%63( بنسبة )االوفان ) فيادة في الوفن

 ( في حين توفعت باقي النسب علا التصنيفات االخرى .53%)
يعع المعدخنين وغيعر المعدخنين مسعر مؤشعر كتلعة الجسعم لتدريسعي كليعة عرض وتحليل توز  4-0

  الطر:

  
 (2) جدول

تدريسي كلية الطبحسب مؤشر كتلة الجسم ل مدخنين وغير المدخنينتوزيع ال  

 

مكتلة الجس  

 الفئة

يأقل من الطبيع  المجموع السمنة زيادة في الوزن الوزن الطبيعي 

 النسبة العدد

ةالمئوي   

  ةالنسب العدد

 المئوية

  النسبة العدد

 المئوية

  النسبة العدد

 المئوية

 النسبة العدد

ةالمئوي   

%59 10 - - مدخنين  6 27.2%  0 10.6%  22 46.2%  

%42 12 - - غير مدخنين  7 22%  6 24%  25 50.1%  

رصف المجموع %50.1 25 صفر   10 27.6%  9 19.1%  47 133%  

 
ماان الماادخنين فااي تصاانين  طاابنساابة سااجلت لتدريسااي كليااة ال( تبااين ان اعلااا 4ماان خاا ل نتااائج الجاادول )
فاي نفاس التصانين بنسابة   ن( في حين سجلت اعلا نسبة من غير المادخني%59االوفان ) الوفن الطبيعي ( بنسبة )

 .باقي النسب علا التصنيفات االخرى( في حين توفعت 42%)
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ة أسعاتةة كليعة التربيعلة الجسعم لعلاقة مسر مؤشر كتلتوزيع الأمراض ذات اعرض وتحليل  4-4

 الرياضية:
 (2جدول )

 ةة الرياضياساتةة كلية التربيألالعالقة حسب مؤشر كتلة الجسم توزيع األمراض ذات    

 

 كتلة الجسم

 اإلمراض

يأقل من الطبيع  السمنة زيادة في الوزن الوزن الطبيعي 

 النسبة العدد

ةالمئوي   

 النسبة العدد

ةالمئوي   

يةالمئو النسبة العدد   النسبة العدد 

 المئوية

%7.6 1 - - - - امراض القلب  1 2.0%  

%2.0 1 - - - - - - تصلب الشرايين  

%46.1 6 - - - - ارتفاع ضغط الدم  5 41.6%  

%53 2 - - اسوفان المفاصل  4 03.7%  4 00.0%  

%25 1 - - دوالي الساقين  2 15.0%  1 2.0%  

 - - - - - - - - داء السكري

الكبد امراض  - - - - - - - - 

%25 1 - - مرض حصى المرارة  - - - - 

%111 المجموع رصف  %10.7 4 صفر   10 44.2%  12 41.0%  

 
تدريسااي كليااة التربيااة بااين  بالنساابة لإلمااراض ككاال( تبااين ان اعلااا نساابة سااجلت 5ماان خاا ل نتااائج الجاادول )

وبعادها جااء فاي التصانين الرااني مان االوفان ( %44.2( بنسابة ) الفياادة فاي الاوفني تصانين االوفان ) فا الرياضية
( اماا تصانين االوفان ) الاوفن الطبيعاي( فكانات النسابة %41.0ككال ) لألماراضنسابة هي ) السمنة ( حيان ساجلت 

( . امااا اعلااا نساابة ماان االمااراض سااجلت فااي تصاانين االوفان ) الااوفن الطبيعااي ( حياان %10.7اقاال حياان بل اات )
( وجااااء بعااادها مااارض ) ارتفااااا  ضااا ط الااادم ( بنساااابة %53( اعلاااا نسااابة وهااااي )ساااجل مااارض ) ساااوفان المفاصاااال

( فاااي تصااانين %41.6الفياااادة فاااي الاااوفن ( وكاااال  نفاااس المااارض ساااجل نسااابة ) ( فاااي تصااانين االوفان )46.1%)
فااي حااين سااجلتا نساابة ماارض ) سااوفان المفاصاال ( فااي تصاانيفا ) الساامنة والفيااادة بااالوفن ( علااا االوفان ) الساامنة ( 

( وسااااجلت نفااااس النساااابة بتصاااانين االوفان ) الااااوفن الطبيعااااي ( فااااي مرضااااا ) دوالااااي  %03.7و  %00.0لي ) التااااوا
وساااجلت نسااابة مااارض ) ساااوفان المفاصااال ( بالنسااابة لتصااانين االوفان      (  %25السااااقين وحصاااا المااارارة ( بنسااابة ) 

الشااارايين ودوالاااي السااااقين ( فاااي ) ال لاااب وتصااالب  لألماااراضاماااا بالنسااابة (  %15.0) الفياااادة فاااي الاااوفن ( بنسااابة ) 
وساااجل مااارض ) ال لاااب ( فاااي تصااانين االوفان ) (  %2.0تصاانين االوفان ) السااامنة ( فبل ااات نفاااس النسااابة وهاااي ) 

 ( . %7.6الفيادة في الوفن ( نسبة ) 
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 ة:أساتةة كلية التربيلعلاقة مسر مؤشر كتلة الجسم لتوزيع الأمراض ذات اعرض وتحليل  4-5
 

 (2جدول )

زيع األمراض ذات العالقة حسب مؤشر كتلة الجسم ألاساتةة كلية التربيةتو    

 

 كتلة الجسم

 اإلمراض

 السمنة زيادة في الوزن الوزن الطبيعي أقل من الطبيعي

يةالنسبة المئو العدد يةالنسبة المئو العدد  يةالنسبة المئو العدد  يةالنسبة المئو العدد   

%2 6 - - - - امراض القلب  4 6.4%  

%5.0 4 - - - - تصلب الشرايين  0 4.2%  

%00.0 1 - - ارتفاع ضغط الدم  16 21.0%  12 19.0%  

%16 12 - - - - اسوفان المفاصل  17 27.4%  

%00.0 1 - - دوالي الساقين  14 12.6%  13 16.1%  

%00.0 1 - - داء السكري  12 16%  11 17.7%  

%2 6 - - - - امراض الكبد  0 4.2%  

%6.6 5 - - - - مرض حصى المرارة  2 0.2%  

%111المجموع  رصف  %2.1 0 صفر   57  50.5%  62 44.6%  

 
  في  ( تبين ان اعلا نسبة سجلت بالنسبة لإلمراض ككل بين تدريسي كلية التربية6من خ ل نتائج الجدول )

 ن هي ( وبعدها جاء في التصنين الراني من االوفا%50.5تصنين االوفان ) الفيادة في الوفن ( بنسبة )
اقل  ( اما تصنين االوفان ) الوفن الطبيعي( فكانت النسبة%44.6) السمنة ( حين سجلت نسبة ل مراض ككل )

( . اما اعلا نسبة من االمراض سجلت في تصنين االوفان ) الوفن الطبيعي ( حين سجلت %2.1حين بل ت )
 ( وجاء بعدها مرض%00.0سبة وهي )االمراض ) ارتفا  ض ط الدم ودوالي الساقين وداء السكري ( اعلا ن

( وسجل مرض ) ارتفا  ض ط الدم ( في  %27.4)سوفان المفاصل ( في تصنين االوفان ) السمنة ( بنسبة ) 
وسجلت االمراض ) ال لب وتصلب الشرايين وسوفان (  %21.0نسبة ) تصنين االوفان ) الفيادة في الوفن ( 

 ( علا التوالي  تصنين االوفان ) السمنةكبد وحصا المرارة ( في المفاصل ودوالي الساقين وداء السكري وال
 في حين سجلت االمراض ) ال لب وتصلب(  %6.6و  %2و  %16و  %12.6و %16و  %5.0و  2%) 

 ( . %0.2و   %4.2و  %17.7و  %16.1 %19.0و  %4.2و  %6.4) الفيادة في الوفن ( علا التوالي ) 
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 طر:أساتةة كلية المسر مؤشر كتلة الجسم لمراض ذات العلاقة توزيع الأعرض وتحليل  4-6

 
 (7جدول )

 طبتوزيع األمراض ذات العالقة حسب مؤشر كتلة الجسم ألاساتةة كلية ال

 

 كتلة الجسم

 اإلمراض

 السمنة زيادة في الوزن الوزن الطبيعي أقل من الطبيعي

يةالنسبة المؤ العدد يةالنسبة المؤ العدد  يةالنسبة المؤ العدد  يةالنسبة المؤ العدد   

%29.1 7 - - - - امراض القلب  5 01.2%  

%23.2 5 - - - - تصلب الشرايين  0 12.7%  

%25 6 - - - - ارتفاع ضغط الدم  4 25%  

%4.1 1 - - - - اسوفان المفاصل  1 6.2%  

%6.2 1 - - - - - - دوالي الساقين  

%16.6 4 - - - - داء السكري  2 12.5%  

مراض الكبدا  - - 4 23%  - - - - 

%23 1 - - مرض حصى المرارة  1 4.1%  - - 

%111المجموع  رصف  %11.1 5 صفر   24 50.0%  16 05.5%  

 
( تبين ان اعلا نسبة سجلت بالنسبة لإلمراض ككل بين تدريسي كلية الطب في  7من خ ل نتائج الجدول )

 ( وبعدها جاء في التصنين الراني من االوفان هي%50.0تصنين االوفان ) الفيادة في الوفن ( بنسبة )
اقل  ( اما تصنين االوفان ) الوفن الطبيعي( فكانت النسبة%05.5) السمنة ( حين سجلت نسبة ل مراض ككل )

. اما اعلا نسبة من االمراض سجلت في تصنين االوفان ) الوفن الطبيعي ( حين سجل (%11.1حين بل ت )
 ( في حين سجل مرض ) ال لب ( في تصنين االوفان ) السمنة ( نسبة  %23مرض ) الكبد ( نسبة ) 

( في حين سجل مرض ) ارتفا  ض ط الدم ( نفس النسبة في تصنيفا االوفان ) الفيادة في الوفن  01.2%) 
 وسجل مرض ) حصا المرارة ( في تصنين االوفان ) الوفن الطبيعي ( نسبة (  %25والسمنة ( بنسبة ) 

( في وداء السكري والكبد وحصا المرارةسجلت االمراض )ال لب وتصلب الشرايين وسوفان المفاصل ( و  23%) 
( في حين %4.1و  %16.6و  %4.1و  %23.2و  %29.1لوفن ( علا التوالي )تصنين االوفان ) الفيادة في ا

نين االوفان ) السمنة سجلت االمراض ) تصلب الشرايين وسوفان المفاصل ودوالي الساقين وداء السكري ( في تص
 ( . %12.5و  %6.2و  %6.2و  %12.7( علا التوالي ) 

 
 
 
 :مناقشة النتائج  4-7
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معنوياااة فاااي التصااانيفات  ( تباااين لناااا لن هناااا  فروقاااا   4،  0،  2 ماان خااا ل عااارض وتحليااال نتاااائج الجاااداول)
ة التربياة وكلياة الطاب( ولمصالحة لسااتاة الكليات الر رة)كلية التربية الرياضاية وكليا لكتلة الجسم بين تدريسي األربعة
كليااة التربيااة الرياضااية ضاامن مجموعااة  . حياان كاناات لوفان معراام تدريسااينينماان غياار الماادخلتربيااة الرياضااية كليااة ا

 تدريسايالا  الاا لمارين : االول  الجاناب الرياضاي والبادني وطبيعاة العمال لادى  ويعافي البااحرون)الوفن الطبيعاي(  
عن  لياقة بدنية عالية فض   ضية التي تحتم علا لن تكون لوفانهم  طبيعية ولجسامهم رياضية واات كلية التربية الريا

الرياضاية  لألنشاطة"حيان لن ممارساة لعبة التي يدرسها لو يتدرب عليها المهاري لهم كد حسب الفعالية لو ال الجانب
فااي  المختلفااة وتلعااب الرياضااة دورا  لساساايا  لجساام المنترمااة تااثدي الااا حاادون ت ياارات فساايولوجية ووريفيااة ألجهاافة ا

خفااض كميااة الشااحوم بالجساام وبااال  خفااض الااوفن والمحافرااة عليااة ضاامن الحاادود الطبيعيااة ممااا يااثدي الااا خفااض 
 . (1)األصابة بةمراض السمنة

واألمر األخر هو األفضلية ل ير المدخنين ألن التدخين يضر بصحة األجهفة الوريفة المختلفة "حيان تشاير 
تسابب  راسات العلمياة لن التادخين يفياد مان سارعة عادد ضاربات ال لاب وان مخلفاات التادخين )النيكاوتين وال طاران(الد

 . (2)حدون فيادة في لفراف هرمون االدرينالين مما يثدي الا لرتفا  ض ط الدم" 
ة التربياة لياك لتدريسايلصابة بةالمراض  ( %10.7نسبة ) تم تسجيل ليضا لنا  ( 5 كما تبين من الجداول )

 الكلية .في  لتدريسي وهي نسبة اقل م ارنتا) بالفيادة في الوفن والسمنة ( لمجموعة الوفن الطبيعي الرياضية
( لن النسبة األكبر منهم ت ي ضمن مجموعة  6 فن حر من الجداول ) كلية التربية لتدريسياما بالنسبة 

الكلية هم من فئة المدخنين مما قد يثدي ال  الا لرتفا   يتدريس, ولن معرم  ( %50.5بنسبة )  الفيادة في الوفن
لرياضية كلية التربية ا تدريسينسبة لصابتهم بةمراض لرتفا  ض ط الدم وداء السكري وسوفان المفاصل لكرر من 

كة ال  الا طبيعة حياتهم ونتيجة عدم لتبا  النرام ال اائي وطبيعة عملهم وقلة الحر  حروناوكلية الطب ويعفو الب
مما يثدي الا فيادة العوامل التي قد تجعل االصابة مبكرة بهاه االمراض. "ولن طبيعة الحياة وعدم اتبا  النرام 

الخطورة التي تثدي الا لصابة البال ين بهاه ال اائي وقلة الحركة والخمول كل هاه العوامل تعد من عوامل 
 .(3)"األمراض

دة فاااي الاااوفن  لاااال  ينصاااح البااااحرون الاااة التااادخين ماااي الفياااابشاااكل ملحاااور فاااي ح كماااا تااافداد نسااابة االصاااابة
وكاال  تعمايم درس التربياة الرياضاية للكلياات ال يار اختصااى ليتسانا للتدريساين  بممارسة النشاط الرياضي المناترم

                                                 

، دار الكتب والوثائق ، بغداد ،  لدى الرياضيين للجهاز التنفسي لفسيولوجيةاالسس اعمار جاسم مسلم وعقيل مسلم عبد الحسين :  ( 1)

 19، ص 2332

  269، ص 2331، دار وائل للنشر ، عمان ،  1، طاللياقة البدنية والصحية ساري احمد حمدان ونورما عبد الرزاق سليم :  ( 2)

 25، ص 2336دار زهران للطباعة والنشر ، عمان ، ،  الرياضة المعتدلة وامراض العصرصالح عبد هللا الرعبي :  ( 3)
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 0-2فاولة التمارين الهوائية كالمشي لن مو  " من ممارسة النشاط الرياضي في مواقي عملهم علا حد سواء والط ب 
 الألشاخاى الااين لاديهم عوامال خطاورة األصاابة بااألمراض كما لمدة نصن ساعة تعتبر لمار  ضاروريا   لو المشي كم

تساعد التمارين الهوائية علا االبتعاد عن العادات ال ير الصحية والضارة كالتدخين كما اربتت الدراسات لن التمارين 
تسااااعد علاااا المحافراااة علاااا الاااوفن الطبيعاااي مااان  لوكاااوف كااايكتفياااد مااان لفاااراف االنساااولين وبالتاااالي يااافداد لحتاااراه ال

 . (1)"الفيادة
 : (2(ولن ممارسة النشاط البدني لمرضا السكري فوائد عديدة لهمها

 ت لل من نسبة السكر في الدم . -1
 ت لل من الشهية الفائدة للطعام لدى مريض السكر وبال  تساعد االنسولين علا لن يعمل بكفاءة.  -2

هم من اوي مجموعاة )الاوفن  تدريسيلن  ( 7 فتبين لنا من خ ل الجدول ) كلية الطب دريسيلتبالنسبة لما 
واكراار نساابة ماان االمااراض ت ااي فااي الفيااادة فااي الااوفن  اكباار ماان نساابة الااوفن الطبيعااي تدريسااي كليااة التربيااة الطبيعااي(
لشارايين ولرتفاا  ضا ط الادم حين ن حر لصاابتهم باةمراض تصالب ا( م ارنتا بالتصنيفات االخرى  %50.0بنسبة ) 

لفئة المدخنين ولمجموعة الفيادة في الوفن وال  ألن النيكوتين يتسبب في حادون فياادة فاي لفاراف هرماون االدريناالين 
ممااا يااثدي الااا لرتفااا  ضاا ط الاادم .كمااا ويساااعد التاادخين علااا فيااادة نساابة االحماااض االمينيااة فااي الاادم  ممااا يساابب 

علا االلتصاه بجدران االوعية الدموية االمر الااي يسااعد علاا تصالب الشارايين وتجلاط  فيادة قدرة الصفائح الدموية
يمااارس لي نشاااط ويتبااي نرااام حياااتي خاااطا تاافداد لحتماليااة لصااابتا بهاااه األمااراض  لن" الشااخى الاااي الو  (3)الاادم.

ة كما ولن الوفن الفائد يفي لحدان توافن ض ط الدم وخفض معدلا في الحدود الطبيع حين لن النشاط الرياضي هاما  
 . (4)علا العرام والمفاصل مما يسبب سوفان المفاصل" يشكل عبئا  

 
 
 
 
 : الاستنتاجات والتوصيات -5
 الاستنتاجات : 5-1

                                                 

 56، ص 2332، دار اسامة للنشر ، عمان ،  علم الصحة الرياضيةعصام الحسنات :  ( 1)

 62عصام الحسنات : مصدر السابق نفسه ، ص ( 2)

 269ساري احمد حمدان ونورما عبد الرزاق سليم : مصدر سبق ذكره ، ص ( 3)

 44ي : مصدر سبق ذكره ، صصالح عبد هللا الرعب ( 4)
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الر ن  وجود فروه معنوية في نسب الوفن الطبيعي والتدخين واالصابة باالمراض لتدريسي الكليات -1  
طب ( ولمصلحة تدريسي كلية التربية الرياضية ) التربية الرياضية والتربية وال  

 في نسبة االصابة باالمراض للكليات الر ن ر مدخنين علا المدخنينال ي نالتدريسيي لفضلية -2
 (لسمنةالفيادة في الوفن والكليات الر ن ولتصنين االوفان )شكل ارتفا  ض ط الدم اكرر االمراض المسجلة ل -3
االمراض المسجلة لتدريسي كليتي التربية والطب ولتصنين االوفان ) الفيادة في  تصلب الشرايين من اكرر -4

 الوفن والسمنة ( 
 التوصيات : 5-2

جاء في تصنين منرمة الصحة العالمية  المحافرة علا الوفن الطبيعي حسب مثشر كتلة الجسم حسب ما -1
 لت ليل من االمراض

 ب مباشر للكرير من االمراض اات الع قة االبتعاد عن راهرة التدخين باعتبارها سب -2
مخاطر الفيادة في الوفن  ع د ندوات علمية ودورية يشار  فيها االطباء والمختصون لتوعية المجتمي عن -3

 .والسمنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  عادرعععععععععععالمصع

 

 . 12.3، ب داد ، الطب الرياضيابراهيم البصري :  -1
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نسب الشحوم وتباينها علا بعض المت يرات الفسيولوجية المرتبطة بالجهد البدني اسامة كامل ال ال : ع قة  -2
  2333دكتوراه ، جامعة ب داد ،لدى لالطفال.لطروحة 

  2331، دار وائل للنشر ، عمان ، 1، ط اللياقة البدنية والصحية: مد حمدان ونورما عبد الرفاه سليمساري اح -3
  2336، دار فهران للطباعة والنشر ، عمان ، ة المعتدلة وامراض العصرالرياضصالح عبد اهلل الرعبي :  -3
  .233، عمان ، ر، دار اسامة للنش علم الصحة الرياضيةعصام الحسنات :  -5
لدى الرياضيين ، دار الكتب للجهاف التنفسي : االسس الفسيولوجية جاسم مسلم وع يل مسلم عبد الحسينعمار  -6

  .233والورائه ، ب داد ، 
، المكتب االقليمي لمنرمة الصحة  2، ترجمة صاده اله لي ، طالمرجي في الفسيولوجيا الطبية: غايتون وهول -4

 . 1224العالمية ، بيروت ، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) ملحق 

 آراء الخبراء والمختصين استبيان استمارة
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ين وغير المدخنين واإلمراض اات لجراء بحن علمي )م ارنة مثشر كتلة الجسم من المدخنباحرون روم الي
لبداء المساعدة بوضي  ةملنلاا (  سنة 33الع قة بين تدريسي بعض كليات جامعة ال ادسية بةعمار لكرر من 

 ( لمام العبارة التي تثكد تةرر هاا المرض بسبب فيادة الوفن والسمنة من عدم تةرره .ع مة )
 

 اليصلح يصلح المرض
   لمراض ال لب -1
   تصلب الشرايين -2
   داء السكري -3
   لرتفا  ض ط الدم -4
   سوفان المفاصل -5
   دوالي الساقين -6
   لمراض الكبد -4
   مرض حصا المرارة-.
   التهاب المرارة المفمن -2

    

 لي مرض تسببا السمنة هنا إضافةيمكن  م حرة:
 
 اسم الخبير:  
 
                            :االختصاى 
 
                     مكان العمل : 
                           

 مع الشكر والتقدير

(2) ملحق   

 أسماء الخبراء والمختصين 
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 مكان العمل أالختصاص أالسم ت

 مستشفا الديوانية العام باطنية د.راضي فرهود 1
ةكلية الطب / جامعة ال ادسي باطنية د.علي طالب  2  
لحمد مطرود د. 3 ةكلية الطب / جامعة ال ادسي لمراض   
 مستشفا الديوانية العام باطنية د.علي كارم  4
ةكلية الطب / جامعة ال ادسي باطنية د.كفاح العبيدي  5  
 مستشفا الديوانية العام باطنية د.ع ء العصامي  6
 مستشفا الديوانية العام باطنية د.مهند الجشعمي 4
 مستشفا الديوانية العام مفاصل د. يحيا فالح  .
 مستشفا الديوانية العام مفاصل د. إحسان عبد العباس 2

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 (3) ملحق

 جمع ألمعلومات من العينة استمارة
 

م ارنة مثشر كتلة الجسم من المدخنين وغير المدخنين واإلمراض اات ) بةجاراء بحن علمي باحرون وم الي
المساعدة..مي  إبداءنةمل ...لاا (  سنة 33ات جامعة ال ادسية بةعمار لكرر من الع قة بين تدريسي بعض كلي

 الشكر والت دير
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 الكلية:
 الجنس:

 العمر)سنة(:
 الطول)سم(:
 الوفن)ك م(:

 

 الجابة المناسبة لألسئلة االتية:( امام ايرجا وضي ع مة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparing the body mass of smokers and non-smokers and diseases in 

connection of professors aged  

more than 30 years old at some colleges  

of Al-Qadisiyah University. 
 
 

 ك  نعم السثال
   هل لنت من المدخنين-1
   اني من لمراض ال لب هل تع-2
   هل تعاني من تصلب الشرايين-3
   هل تعاني من لرتفا  ض ط الدم-4
   هل تعاني من سوفان المفاصل -5
   هل تعاني من دوالي الساقين-6
   هل تعاني من داء السكري -4
   هل تعاني من لمراض الكبد-.
   هل تعاني من لمراض حصا المرارة-2
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This study was conducted to compare the body mass of smokers and non-smokers 

and diseases in connection of professors aged more than 30 years old at some colleges of 

Al-Qadisiyah University. For providing the scientific facts before the research 

community. The sample of the research was 151 professors from Physical Education 

College, Education College and Medicine College as well. A form was distributed; this 

form was designed to gain information and physical measurements to be fit with the type 

of problem. 

The form has been reviewed by experts and specialists in this field. The 

descriptive approach was used since it fits with the nature of the research. The result of 

the study that there are significant differences in the proportions of normal weight, 

smoking and illness of the three colleges in favor of professors of Physical Education 

College. And in favor of no smoking professors to smokers of the three colleges in not 

causing by diseases. 
 


