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                  خص البحثمم
مما حفز بالمقابل ي السنوات االخيره, وخاصة ف ,بدا االىتمام يتزايد بالمعاقين ورياضة المعاقين

بغية دمجيا حة الباحثين والمختصين في ميدان االعاقو لمعمل عمى النيوض بافراد ىذه الشري
لنعيش عمى انفسنا االصحاء والحمد هلل,  م نطمقواعادتيا الى المجتمع لمعيش فيو الى جانب اخوة لي

من ىنا بدا الباحثون ا يستطيع ان يقدمو . كل لو حقوق وعميو واجبات وكل حسب طاقاتو وممعا 
تيدف الى التعرف عمى بعض ,  ةباستخدام المنيج الوصفي باسموب الدراسات المقارن ةباجراء دراس

الى  وبالذات ةممارسين وغير الممارسين لمنشاطات الرياضيمن االفراد المعاقين ال ةمؤشرات الدم لعين
وتركزت مشكمة البحث بان اسموب الحياة الغير صحي من  حركو ,لعبة التنس عمى الكراسي المت

وعادة ما يعاني المعاقون من الخمول وعدم  ةالنتشار الكثير من االمراض الحديثة االسباب الرئيس
من  ةلحياة المعاق  لذا عمل الباحثون عمى دراسة ىذه المشكم ةوىذه تعد مشكمة مصاحب  ة ,الحرك

خالل تغيير اسموب الحياة وذلك بممارسة النشاط الرياضي لمتعرف عمى تاثيره عمى بعض مؤشرات 
في بعض مؤشرات الدم ولمصمحة عينة  ةمعنوي ةالدم .وافترض الباحثون وجود فروق ذات دالل

منشاط الرياضي ل.واستنتجوا بان  ةالتنس عمى الكراسي المتحركالبحث من االفراد الممارسين لمعبة 
وتينات بر ال تاثير فعال في تطوير الجياز المناعي لمشخص المعاق .وكذلك لو تاثير عمى مستوى

 ةبالتربي ةواوصوا بضرورة االعتماد عمى ىذه النتائج عند وضع المناىج الخاص, في الدم  ةالدىني
 .وتدريب المعاقين ةالحركي

 
Abstract 

The effect of the life pattern on blood indications of wheelchairs 

tennis players 
A comparative study between two samples; Athletes and Nonathletic 

Attention has increasingly been paid to the handicaps and the kind of sport 

that can be exercised by this segment of people. This trend pushed the 

researchers in this field to find the ways for supporting this faction, so as to 

 تغيير أسموب الحياة واثره عمى بعض مؤشرات الدم لالعبي تنس الكراسي المتحركة
 المعاقين الرياضيين وغير الرياضيين ندراسة مقارنة بين عينة م

 بو  تقدم بحث
 ا.م.د مثنى احمد خمف  ا.م.د عادل نصيف جبر          ا.م.د قيس جياد خمف        

 ديالى           المعيد التقني االنبار          جامعة تكريت جامعة               
 وعموم الرياضة   ىيئة التعميم التقني    كمية التربية البدنية وعموم الرياضة كمية التربية البدنية 
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create a brand reunion with the sound people around them. By this process 

we all can live and socialize together knowing more obviously our rights and 

responsibilities according to the capabilities each group possesses and 

pursuant to what can be produced by each of them. Hence, researchers began 

studying the approach of using the descriptive method on the basis of the 

comparative studies, aiming at recognizing some blood indications for a 

sample of those handicaps who exercise sport and those who don’t practice 

wheelchairs tennis sport. The research found out that the unhealthy pattern 

of life is a leading reason for the inception of the modern diseases. The 

problem, which handicaps usually suffer inactivity and lack of movement 

provoked researchers to make a change in their life style through exercising 

sport to acquaint its effect on their blood indications. Researchers found out 

that there are differences of moral significance in the blood indications of the 

group which practices wheelchairs tennis sport. Researchers also concluded 

that sport activities had an actual effect on the development of the 

handicap’s immunity system. It had an efficacy on the fatty acids level in 

blood too. As a result, researchers recommended the adoption of these 

results in laying the curricula for the kinetic education and handicaps 

training. 

   

 الباب األول

 .البحثبالتعريف  -1
 .ثالمقدمة وأىمية البح 1-1 

التقدم الرياضي احد  د  وع   ,تعد الرياضة احد األشكال الراقية لمظاىرة الحركية لإلنسان           
 ةعمى التطور نتيجة الستخدام االسس العممي ةمؤشرات التقدم العممي لمبمدان لما لو من دالالت كبير 

ومنيا بالتاكيد رياضة  ةياضلخدمة الر  ةواالعتماد عمى العموم المختمف ةوالتكنموجيا الحديث ةالصحيح
غير واضحة المعالم ,اذ عانت من نقص في االىتمام  ةليست بالبعيد ةالمعاقين ,التي كانت والى فتر 

ليم .لذا كان من الضروري  ةالمناسب ةمقارنة باالصحاء في المشاركات الرياضيوعدم تكافؤ الفرص 
بالمعاقين  ةالخاص ةباقامة الدورات االولمبي ج ىذا االىتمامان يبدا االىتمام برياضة المعاقين ,وتو  

لذا كان عمى  , ةسعيا من اجل دمجيم بالمجتمع وجعميم اناس نافعين بدال من كونيم طاقات معطم
تعمل عمى دمج افراد ىذه الفئو بالمجتمع ,اذ يعتقدون بان اسموب  ةليآالباحثين العمل عمى ايجاد 

,وان عدم ممارسة  ةالنتشار الكثير من االمراض الحديث ةسالحياة الغير صحي ىو احد االسباب الرئي
, كما ويعد اسموب الحياة بحد ذاتو ليا تاثير سمبي عمى حالة االنسان المعاق  ةالنشاطات الرياضي

فاتباع االفراد المعاقين اسموب حياة صحي في " , ةمبياو س ةمتغيرا قد يكون ذو انعكاسات ايجابي
 ةالتي تتناسب مع خصائصو الفسيولوجي ةل ممارسة النشاطات الرياضيجميع مراحل الحياة من خال
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 ةالصحي ر تاثيرا ايجابيا في تحسين الحالةواالعتماد عمى نظام غذائي مدروس قد يؤث ةوالبيولوجي
وتحقق لو  وايضاً  عمى مواجية ضغوط الحياة ةوتكسبو ايضا القدر  ةنيدالب ةوكذلك ارتفاع مستوى المياق

ماعي المنشود ,عمى العكس من الفرد المعاق الذي يتبع اسموبا غير صحي ذو التوافق االجت
من المجتمع  ة.من ىنا تاتي اىمية البحث بسعي الباحثين عمى االرتقاء بيذه الفئ ةانعكاسات سمبي

يير اسموب حياتيم من خالل غاشراكيا في نتاجات المجتمع معتمدين بذلك عمى تمن خالل 
  .ةالنشاطات الرياضي

 مشكمة البحث:    1 – 2
تعرضت الدول والمجتمعات الى العديد من األزمات والحروب كان من إفرازاتيا فئة من المجتمع 

وىؤالء أجبرتيم ظروف حياتيم أن يكونوا ضحية الدولة والمجتمع, مالم عمييم أسم المعاقين ,  قأطم
نت بيؤالء األفراد الكثير من تتظافر الجيود عمى توفير متطمبات الحياة الرغيدة ليم, وقد أقتر 

األمراض المصاحبة تبعًا لحاالت كل نوع من أنواع األعاقة , وىذا ناجم عن أسباب عدة قد يكون 
الخمول وعدم الحركة قسمًا منيا, من ىنا شخ ص الباحثون ىذه المشكمة وعمموا عمى حميا من خالل 

 رسة النشاطات الرياضية لمتعرف عمى تأثيرتغيير نمط الحياة التي يعيشيا المعاقون وذلك بممادراسة 
تغيير أسموب الحياة عمى بعض مؤشرات الدم التي من شأنيا أن تعكس الحالة الوظيفية والصحية 
الطبيعية التي يعيشيا ويتمتع بيا أي فرد في المجتمع, وبذلك نعمل من أجل مساعدة أفراد ىذه الفئة 

  .العيش بسعادة وأمان بتجاوز ولو جزء من معاناتيم ومساعدتيم عمى
 البحث: ىدفا1-3
التنس عمى لعينة من األفراد المعاقين الممارسين لمعبة التعرف عمى بعض مؤشرات الدم  -1

 الممارسين وغير الممارسين.الكراسي المتحركة 

 فيوغير الممارسين لتنس عمى الكراسي المتحركة ا لمعبة الممارسين التعرف عمى الفروق بين -2
 ات الدم قيد البحث.بعض مؤشر 

 البحث: رضف 1-4
وغير لتنس عمى الكراسي المتحركة لمعبة ا الممارسين المعاقين بين ىناك فروق ذات داللة معنويةـ 

 الممارسين. لمصمحةفي بعض مؤشرات الدم و الممارسين 

 مجاالت البحث : 1-5
نادي ديالى من المجال البشري: عينة من العبي التنس عمى الكراسي المتحركة في  1-5-1

ليذه غير ممارسين ال, وعينة من المعاقين  لتنس عمى الكراسي المتحركةمعبة الالممارسين حديثا 
 .المعبة

 2012-2 -6ولغاية    2011 -11-1المجال الزماني : الفترة الزمنية من  1-5-2
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رات المجال المكاني : مالعب التنس في نادي الفروسية في محافظة ديالى, المختب 1-5-3
 الطبية في مستشفى عام بعقوبة, المختبرات الطبية في مستشفى الخالص العام.

 

 تحديد المصطمحات:  1-6
 :ىي مجموعة من األنشطة الرياضية التي أعدت خصيصاً  أو حورت عن  رياضة المعاقين

النشاط الرياضي لإلصحاء لتتناسب مع القدرات المميزة لكل فئة من األفراد الخواص من ذوي 
 . (2)لعجز, وىي ثالثة أنواع : )) تدريبية, وتأىيمية, وتنافسية ((ا

 :ىو " الشخص الذي لديو عجز أو اضطراب او نقص جسمي أو عقمي أو حسي أو  المعاق
  (0)نفسي كمي أو جزئي يمنعو من القيام بممارسة حياتو اليومية " .

 : بالنسبة لنشاط الشخص اليومي تعرف بأنيا" الصعوبة في القيام بعمل يعد أساسيًا  اإلعاقة
كاألعتناء بالنفس أو القيام بنشاط إقتصادي أو إجتماعي يتناسب مع العمر والجنس والدور 

 (2) الطبيعي في المجتمع . 
 

 : تعرف بأنيا" اإلصابات الجسدية الدائمة التي تؤثر في ممارسة الفرد لحياتو  اإلعاقة البدنية
خمية لإلنسان أو تكون عمى شكل عجز في الجياز الحركي الطبيعية , وقد تصيب األجيزة الدا

أو البدني كالبتر أو الشمل وغيرىا, وىذه عبارة عن عجز في وظيفة داخمية ذات تأثير خارجي 
 ( 4)كاألطراف والمفاصل , وقد يكون عجزًا كميًا أو جزئيًا" . 

 :ظير في سموك كل فرد يعرف بأنو" مجموع الدوافع واألىتمامات والقيم كما ت أسموب الحياة
 ( 5)ويتبعيا باألستناد عمى منيج أو وسيمة معينة حيث تحقق لو ذاتو واىدافو" . 

 نيالباب الثا
جراءاتو الميدانية -0  :منيجية البحث وا 
 :منيج البحث 0-1

                                                 
1
 John , J.& others; Inter. Disciplining rehabilitation in truno(William Wilkirs  London, 

1987,p20.  
 .52,ص1999؛ عمان , دار الصفا لمنشر , اإلعاقة الحسية الحركيةماجدة السيد عبيد؛  0
, 2000لفكر العربي,, عمان , دار ا 1؛ ط إتجاىات اآلباء نحو ابنائيم المعاقينراضي محمد الكبيسي ؛  2

 .02ص
 . 25, ص2002, ب م , ب ط ,  الموسوعة الرياضية لتحدي اإلعاقةمروان عبد المجيد إبراىيم ؛  4
دارة الضغوط النفسيةفاروق السيد عثمان؛ 5 ,  2001, القاىرة, دار الفكر العربي لمطباعة والنشر,  1؛ طالقمق وا 
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انسب الوسائل  وأنلقناعة الباحثين بالمقارنة  ةدراسالم المنيج الوصفي بأسموب ااستخدتم  
 . لبحثا مشكمة  لحل
 :عينة البحث 0-0

المعاقين الممارسين حديثا لمعبة األفراد عينة البحث بالطريقة العمدية من تم اختيار   
تم وكذلك  , تنس الكراسي المتحركة في نادي ديالى الرياضي ن إثنين لمعبةتم اختيار العبياذ التنس 

عند  ونط رياضي, وقد راعى الباحثمارسين ألي نشامالغير المعاقين من ال من  العبين إثنين اختيار 
اختيار عينة البحث التصنيف الطبي الخاص بنوع اإلعاقة بحيث كانت العينتين متكافئتين في نوع 

 (.1اإلعاقة وكذلك بنفس العمر الزمني وكما موضح في جدول )
 

 (1جدول )ال
 يوضح العمر الزمني ونوع اإلعاقة لعينة البحث

 عاقةنوع اإل العمر الزمني العينة ت
 العوق الفيزياوي شمل األطفال ع س

عينة المعاقين الممارسين  1
 لرياضة التنس

21 0,123 1 1 

غير الممارسين المعاقين عينة  2
 لمرياضة

20 0,112 1 1 
 

 
 :األجيزة واألدوات 0-3
 : األجيزة 3-1-3

 بية وىي:االعتماد عمى األجيزة المختبرية المتوفرة في مختبرات التحميالت الطتم   
 أمريكي المنشأ coulter   ( HB,WBC,ESRجياز تحميل ) -

انكميزي المنشأ  specter photometer,الكولسترول(  HDL,URIC ACIDجياز تحميل ) -
 2000موديل 

 ألماني المنشأ  centrifugeجياز تحميل اإلدرار  -

 demonجياز قياس الضغط نوع  -

   Microscopeجياز  -

 : األدوات0 -3-3
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 خاص بالمعاقين يكرس -

 مضارب تنس -

 كرات تنس -

 ممعب تنس -

 تيوب لحفظ الدم -

 :االختبارات المستخدمة في البحث  3-4
تتميز بو  بأجراء عدة اختبارات وباالعتماد عمى األجيزة المقننة لمكشف عن ما ونقام الباحث 

والضغط  العينة من مؤشرات وظيفية وفسيولوجية وقد تضمنت ىذه االختبارات قياس متغير النبض
اختبارات لبعض  جراءإبالقيام وقت الراحة لعينتي البحث من الرياضيين وغير الرياضيين, وكذلك 

الذي وقت االختبار  جانبتطبيق األسس العممية الخاصة بكل اختبار من  مع مراعاةمؤشرات الدم 
وعمى أن يكون االختبارات في وقت الصباح  جراءتم إؤثر عمى نتائج االختبار وليذا يأن  من شأنو

                                                                                                               :المختبر صائم وقد شممت ىذه االختبارات
 النبض وقت الراحة -

 ,الواطي(الضغط الدموي ) العالي -

الذي اشتمل عمى قياس و   RED BLOOD CELLاختبار خاص بكريات الدم الحمراء  -
 .PCVزوجة الدم لودرجة  HBىيموكموبين الدم 

 والذي اشتمل عمى: WHITE BLOOD CELLاختبار خاص بكريات الدم البيضاء  -

والمسئولة عن أنتاج  NEUTROPHILSاختبار خاليا الدم البيضاء المحببة  
 األجسام المضادة في الجسم ضد األجسام الغريبة.

والمسئولة عن أنتاج  LYMPHOCYTESلبيضاء غير المحببة اختبار خاليا الدم ا
 األجسام المضادة وتنظيم الجياز المناعي.

والمسئولة عن التيام  MONOCYTESاختبار خاليا الدم البيضاء غير المحببة 
 البكتريا وبقايا الخاليا السرطانية.

   ESRاختبار  -

 CHOLESTROLاختبار الكشف عن الكولسترول  -

 TRIGLYCERIDESمسرايد اختبار تراي ك -

 S-HDLاختبار البروتينات عالية الكثافة  -

 S- LDLاختبار البروتينات واطئة الكثافة  -

  S-VLDL اختبار البروتينات واطئة الكثافة -
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 S- URIC ACID حامض اليوريك أسيد  -

 (SPSSالحقيبة اإلحصائية )ت استخدم: الوسائل اإلحصائية 3-5
 الثالثالباب 

 :حميميا ومناقشتياعرض النتائج وت -3
من يظير  إذ, إياىا بالعرض والتحميل والمناقشة لينمتناو  ول متكامللنتائج عمى شكل جدتم عرض ا 

لمرياضة الممارسين األفراد ىنالك فروقات في المتغيرات قيد البحث بين عينة  بأنخالل الجدول أدناه 
  .قينوغير الممارسين من المعا

  (2جدول )
 ت
 

 ي الممارسين وغير الممارسين االختبارات
 المحسوبة

 ي
 الجدولية

 الداللة

 ن 2ي  1ي 
  7 2 7 7 الييموكموبين 1

 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 

 غير معنوي

 غير معنوي 7 2 7 7 درجة المزوجة 2

3 E.S.R 7 7 2 7 غير معنوي 

 معنوي 7 2 9 5 نترو فيل 4

 معنوي 5 2 5 9 لمفوسايت 5

 غير معنوي 7 2 7 7 منوسايت 6

 غير معنوي 7 2 7 7 كمسترول 7

 معنوي 5 2 9 5 تراي كمسرايد 8

9 HDL 5 9 2 5 معنوي 

10 LDL 6 8 2 6 معنوي 

11 VLDL 5 9 2 5 معنوي 

12 URIEC ACID 5 9 2 5 معنوي 

 معنوي 5 2 9 5 العالي 1الضغط  13

 معنوي 5 2 9 5 الواطئ 0الضغط  14

 غير معنوي 6,5 2 7,5 6,5 النبض 15
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يوضح الفروقات بين عينتي البحث من األفراد المعاقين الممارسين لمنشاطات الرياضية وغير 
 الممارسين في بعض مؤشرات الدم

 
لم يظير أي فروقات معنوية بين عينتي  Hb( ظير ان متغير الييموكموبين 0من خالل الجدول )

 الممارسين لمرياضة وغير الممارسين. 
عينتي الممارسين وغير  لم تظير أيضا أي فروقات معنوية بين PCVن درجة المزوجة وكذلك فأ 

 .الممارسين
عينتي الممارسين وغير  أي فروقات معنوية بين أيضالم يظير  اآلخرىو  E.S.Rوالمتغير 
 .الممارسين
غير متغير النتروفيل فقد اظير فروقات معنوية بين عينتي الممارسين لمرياضة و  أما         
 .ن ولصالح عينة الممارسين لمرياضةالممارسي
 رسين لمرياضة,قد اظير فروقات معنوية لصالح عينة المما أيضاوالمتغير لمفوسايت ىو         

 .عمل عمى تحسين وظيفة الجياز المناعي في الجسمت ذلك الى ان ممارسة الرياضة ينويعزو الباحث
رسين لمرياضة وبين المماالبحث من معنوية بين عينتي متغير منوسايت فمم يظير أي فروقات  أما 

 .غير الممارسين
لممارسين الذي لم يظير أي فروق معنوية بين تمك العينتين ا لوالمتغير اآلخر ىو الكمسترو  

 .لمرياضة وغير الممارسين
ن مارسيفقد اظير فروقات معنوية بين عينة الممارسين لمرياضة والغير م تراي كمسرايدالمتغير  أما 

 .ولصالح عينة الممارسين لمرياضة
 .ية لصالح عينة الممارسين لمرياضةفروقات معنو  األخرقد اظير ىو  HDLوكذلك فأن 

ين فروقات معنوية بين عينتي الممارسين لمرياضة وغير الممار  أيضاقد اظير ف LDLالمتغير  أما 
 .لصالح عينة الممارسين لمرياضة

 د اظير ىو اآلخر فروقات معنوية لصالح عينة الممارسين لمرياضة ق VLDLالمتغير  كذلكو       
األنزيمات العامل المحدد  كفاءةفي البروتينات الدىنية الى زيادة  وق المعنويةالفر  ينويعزو الباحث

 .ات الدىنية كناقل وبين دىون الدموالمفاتيح لعمميات التفاعل التي تحدث بين البروتين
ن اظير تأثيره المعنوي بين عينة الممارسين لمرياضة وغير الممارسيقد  Uric Acidوالمتغير 

  .ولصالح عينة الممارسين لمرياضة
ن ولصالح قات معنوية بين تمك العينتيو فر  أيضاوالمتغير الضغط العالي قد اظير تأثيره المعنوي  

ساىم في اضي قد ذلك الى ان ممارسة الجانب الري ينيعزو الباحث وأيضا عينة الممارسين لمرياضة,
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وىذا دليل عمى انعكاس الرياضة  األسوياء األشخاصشكل اقرب الى خفض ضغط الدم لممعاقين وب
 عمى صحة الفرد المعاق 

ن ولصالح عينة الممارسين  فروقات معنوية بين ىذه العينتي ً أيضاولمتغير الضغط الواطئ اظير  
 .لمرياضة

البحث من الممارسين وغير الممارسين  عينتي النبض فمم يظير أي فروقات معنوية بين أما 
 . لمرياضة
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