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تأثري متريناث األيروبك وفق متغرياث بايوميكانيكيت

لزيادة نسبت االوكسجني بالذم للمصابني مبرض السكر
غري املعتمذ على األنسولني

م  .احمد شاكر العبٌدي
طالب دكتوراه  /كلٌة التربٌة االساسٌة  /جامعة دٌالى
ملخص البحث
هدف البحث:
 -1معرفة تأثٌر تمرٌنات االٌروبك على زٌادة نسبة األوكسجٌن بالدم
لمرضى السكري غٌر المعتمد على األنسولٌن .
إجراءات البحث المٌدانٌة:
وتمت إجراءات البحث باستخدام المنهج التجرٌبً على عٌنةة عةدد م )20
من المصابٌن بمرض السكر بأعمار  40-30سنة) من مدٌنةة بغةداد .وقةد اسةتخدم
الباحث تمرٌنات االٌروبةك وفة متغٌةرات باٌومٌكانٌكٌةة وتمةت االختبةارات القبلٌةة
والبعدٌة باستخدام جهاز االوكسمٌتر نوع .) ZONDAN
استنتاجات البحث :وتوصل الباحث إلى االستنتاج التالً :
 -1ان تمرٌنات االٌروبك وف متغٌرات باٌومٌكانٌكٌة سةا مت فةً زٌةادة نسةبة
االوكسجٌن بالدم لمرضى السكري غٌر المعتمد على االنسولٌن .
The Summery
The influence of suggested program by using some Aerobic
exercises to development of oxygen ability .
Teacher . ahmed shaker al- aubidy
The aims of the research:
1- To know the development of oxygen ability
The Procedures of the field research:
The procedures of the research have been completed by
using the experimental programme on a sample of (20) of the
diabetic patients their ages are about (30-40) years from
Baquba city. The researcher has carried out the rehabilitae
suggested programme by using the Irobic exercisis, before and

-339-

العذد الضبلش ّالخوسْى  .هغلخ الفزؼ ًٍ .سبى لسٌخ 3102

م .اؽوذ شبكش العجٍذي

after the test by using two means of measuring the oxygen
level in the blood its called ox meter ( ZONDAN ) .
The Researh Conclusions:
The researcher has proved these conclustions:
1- The suggested rehabilitate programme by using the
Irobic exercises has helped to the development of oxygen
ability .
الباب األول
التعرٌف بالبحث.
-1
 1-1الممدمة وأهمٌة البحث.
انطالقا َ من مبدأ األخذ بعلوم التربٌة الرٌاضٌة والتةً تعنةى بصةحة اانسةان
وسةةالمتا البدنٌةةة اس ةتخدم العلمةةاء والمختصةةون والبةةاحثون فةةً المجةةال الرٌاضةةً
والطبً على حةد سةواء بعةض الحركةات أو التمةارٌن المعةدة لتهٌوةة وتطةوٌر ال ةرد
الرٌاضةةً مةةن الناحٌةةة البدنٌةةة والن سةةٌة والذ نٌةةة فةةً الةةتخل مةةن األلةةم المةةزمن
وااحساس بالتعب الن سً والعصبً لل ةرد المصةاب أو المةرٌض وتطعةٌم وسةاول
إعادة التأ ٌل والعالج الطبٌعً بها لنٌل أفضل مستوى صةحً لهةم دون اسةتخدام
المزٌد من العالجات واألدوٌة الطبٌةة الكٌماوٌةة المعةدة لهةذا الغةرض إذ إن نالةك
كثٌر من إشارات العلماء واألطباء إلةى أن الرٌاضةة وسةٌلة وقاوٌةة وعالجٌةة تنت ة
منها جمٌ ال وات علةى السةواء فقةد أشةار الطبٌةب تٌسةوا  -فةً بداٌةة القةرن التاسة
عشر":إن الحركة ن سها ٌمكن أن تكون بدٌل للدواء فً كثٌةر مةن الحةاالت ولكةن
)1
كل األدوٌة ووساول العالج مجتمعة ال تستط أن تعوض تأثٌر الحركة".
إن الوظٌ ة الروٌسٌة للمتخصصٌن فً التأ ٌل والطب الرٌاضً ةً تةوفٌر
العةةالج الصةةحٌا الةةذي ٌسةةاعد فةةً تطةةوٌر النشةةاطات البدنٌةةة ل شةةخا الضةةع اء
والمرضى من خالل تقوٌة حاالتهم الصحٌة  .والبد للباحثٌن فةً مجةال التأ ٌةل أن
ٌلت توا إلى السالمة الن سٌة لمثل ؤالء المرضى.
واقتةةداء بمةةا تقةةدم حةةاول الباحةث اسةةتخدام مجموعةةة مةةن تمرٌنةةات االٌروبةةك
وف متغٌرات باٌومٌكانٌكٌة لزٌادة نسبة األوكسجٌن بالدم لدٌهم .لما مةن أ مٌةة فةً
تلك الزٌادة من خالل تطور كافة العملٌات المرتبطة بالتن س مثل عمل الهرمونةات
واألٌض  ...الخ .

( )0عجذ الغْاد دمحم طَ  :الشٌبضخ للغوٍع :ثؾش هٌشْس (الشئبسخ العبهخ لشعبٌخ الشجبة لمسن الزشثٍخ
الشٌبضٍخ-عبهعخ الولك ،الشٌبض )0991،ص8
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وتكمن أ مٌة البحث فً توظٌف تمرٌنات األٌروبك وف متغٌرات
باٌومٌكانٌكٌة لزٌادة نسبة االوكسجٌن بالدم لمرضى السكري غٌر المعتمد على
االنسولٌن ومعرفة تأثٌر ذه التمرٌنات من خالل تطبٌ إجراءات الدراسة على
عٌنة من المصابٌن فً مدٌنة بغداد بأعمار  )40 -30سنة.
 2-1مشكلة البحث .
لنةةدرة المحةةاوالت الخاصةةة باسةةتخدام تمرٌنةةات االٌروبةةك لتطةةوٌر القابلٌةةة
الهواوٌةةة للمصةةابٌن بمةةرض السةةكر غٌةةر المعتمةةد علةةى األنسةةولٌن فةةً العةةرا
واالكت اء باستخدام العقةاقٌر واألدوٌةة لعةالج ةؤالء المرضةى .فةال ٌعةً الكثٌةر أن
تمرٌنات االٌروبك " تمرٌنات تمتاز بقدرتها علةى ت رٌةم مةا ٌخةتلج بةا داخةل ال ةرد
من ان عاالت مختل ة مثل التوتر والقل وكذلك لها القدرة العالٌةة علةى بنةاء ال ةرد
الممةةارس لهةةا بدنٌةةحا ا وصةةحٌاا"  . )2فكةةان علةةى الباحةةث اتخةةاذ ةةذه التمرٌنةةات وفة
متغٌرات باٌومٌكانٌكٌة ومحاولة معرفةة تأثٌر ةا الصةحً مةن خةالل عملٌةة تطةوٌر
القابلٌة الهواوٌة للمصابٌن بهذا المرض وتسةخٌر كةل اامكانٌةات والوسةاول العلمٌةة
واعتماد كل اامكانٌات الطبٌة والمساعدة اجراءات ذا البحث.
والسةةؤال نةةا ةةل لتمرٌنةةات االٌروبةةك وفة متغٌةةرات باٌومٌكانٌكٌةةة التةةأثٌر
ال علةً فةةً زٌةةادة نسةةبة األوكسةةجٌن بالةدم للمصةةابٌن بمةةرض السةةكر غٌةةر المعتمةةد
على األنسولٌن؟
 3-1هدف البحث .
معرفة تأثٌر تمرٌنات االٌروبك وف متغٌرات باٌومٌكانٌكٌة لزٌادة نسبة
األوكسجٌن بالدم للمصابٌن بمرض السكر غٌر المعتمد على األنسولٌن.
 4-1فرض البحث .
ناك تأثٌر ذو داللة إحصاوٌة لتمرٌنات االٌروبك وف متغٌرات
باٌومٌكانٌكٌة لزٌادة نسبة األوكسجٌن بالدم للمصابٌن بمرض السكر غٌر المعتمد
على األنسولٌن..
 5-1مجاالت البحث .
 1-5-1المجال البشري :عٌنة من المصابٌن بمرض السكر بأعمار 40 - 30
سنة).
 2-5-1المجال الزمنً  :المدة من  2012 / 3 / 9وإلى .2012 / 6 / 13
 3-5-1المجال المكانً  :مستش ى بغداد التعلٌمً .

WWW. romsport.com
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الباب الثاني
 -2الدراسات النظرٌة والدراسات المشابهة.
 1-2الدراسات النظرٌة.
 1-1-2تمرٌنات االٌروبن ( التمرٌنات الهوائٌة).
ً من التمرٌنات التً تحظى بجانب كبٌر من اال تمام من قبةل الكثٌةر مةن
الدول المتحضرة حٌث إنها تتمٌز بالطاب الجمالً واالن عةالً السةار المحبةب إلةى
الن س إلى جانب المهارات الحركٌة الممٌزة والتً تجم عناصر ا فً التمرٌنةات
األساسةةةةٌة وااٌقاعٌةةةةة وتتمٌةةةةز التمرٌنةةةةات الهواوٌةةةةة بالسةةةةالمة واالنسةةةةٌابٌة فةةةةً
الحركات وتكسب ال رد الممارس لها القدرة على التذو الجمالً للحركة والثقة
بالن س وتنمً لدٌهم ااحساس بالتناس فً أداء الحركةات المتعةددة والجمةال فةً
األداء والرشةةةاقة والمرونةةةة والخ ةةةة والسةةةرعة وتنمةةةً التمرٌنةةةات الهواوٌةةةة لل ةةةرد
الص ات اارادٌة والخلقٌةة واالجتماعٌةة وتةؤدى التمرٌنةات إمةا بصةورة م ةردة أو
جماعٌة باستخدام األدوات أو بدونها .كما تتمٌز ذه التمرٌنات بةالتنوع والشةمول
و ذا التنوع وذلك الشمول ٌجعل ال رد متحكم فً سرعة االستجابة للعمل العضةلً
واالسةةتمرار فةةً ةةذا العمةةل فةةً إطةةار متوافةة كمةةا تعمةةل علةةى إكسةةاب ال ةةرد
الممارس لها القدرة على إظهار قوة الشخصٌة واارادة والتعود علةى التغلةب علةى
المصاعب .)1
 2-1-2االوكسجٌن ودرجة اشباع الدم به (:)2
ٌعتبر األوكسجٌن عنصرا حٌوٌا للجسم .فعندما نتن س وندخل الهواء الى روتٌنا
ٌنتقل األوكسجٌن إلى األوعٌة الدموٌة الموجودة فً الروتٌن وٌرتبط ببروتٌن
موجود فً الدم ٌدعى الهٌموغلوبٌنٌ .رتبط الهٌموغلوبٌن باألوكسجٌن فً
الروتٌن حٌث ٌكون تركٌزه مرت عا وٌن صل عنا فً أنسجة الجسم حٌث ٌكون
تركٌزه منخ ضا.
تمثل درجة إشباع الدم باألوكسجٌن ) (Saturationنسبة الهٌموغلوبٌن المرتبط
باألوكسجٌن من مجمل الهٌموغلوبٌن الموجود فً الدم.
فً الوض الطبٌعً تكون نسبة  %100 - %95من الهٌموغلوبٌن مرتبطة
باألوكسجٌن .أما فً الحاالت المختل ة التً من الممكن أن تمس بنقل األوكسجٌن
إلى الروتٌن أو من الروتٌن إلى األوعٌة الدموٌة مثل التهاب الروتٌن أو نوبات
الربو )فإنها قد تؤدي النخ اض كمٌة األوكسجٌن فً الدم الشرٌانً ونتٌجة لذلك
تقل كمٌة الهٌموغلوبٌن القادرة على االرتباط باألوكسجٌن مما ٌعنً انخ اض
درجة ااشباع.
ٌقوم الهٌموغلوبٌن المرتبط باألوكسجٌن بعكس الضوء بصورة مختل ة عما ٌقوم
بذلك الهٌموغلوبٌن غٌر المرتبط باألوكسجٌن .ولذلك فانا ٌتم استغالل ذه السمة
من اجل تقدٌر نسبة الهٌموغلوبٌن المؤكسدٌ .تألف مقٌاس ااشباع (Pulse ox
)meterمن مصباح ٌصدر أشعة حمراء اللون بموجات ذات طولٌن مختل ٌن
( )0عٌبٌبد فشط،فبري الجطل :الزوشٌٌبد اإلٌمبعٍخ ؛(داس الفكشالعشثً  ،المبُشح  )3112 ،ص.7
http://www.webteb.com/general
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ومن مجسٌ .قوم المجس بالتقاط الضوء المنعكس والمتأثر باألساس من النسبة
بٌن الهٌموغلوبٌن المؤكسد الهٌموغلوبٌن غٌر المؤكسد وٌقوم بحساب نسبة
ااشباع.
نسبة األوكسجٌن بالدم بواسطة مقٌاس
لٌست نالك أٌة مخاطر بإجراء فح
ااشباع .
()1
نسبة التشبع :
ترتبط جزٌوات األوكسجٌن بجزيء الهٌموغلوبٌن و و الصبغة الموجودة داخل
كرٌات الدم الحمراء .إذا كانت نسبة األكسجة  )Oxygen Saturationمثال
« 95فً الموة فهذا ٌعنً أنا من بٌن كل  100جزيء من الهٌموغلوبٌن فإن
 95جزٌوا» ٌكون مرتبطا «باألوكسجٌن والباقً ال ٌكون مرتبطا» با .تختلف
النسبة الطبٌعٌة ألكسجا الدم بحسب عوامل معٌنة كارت اع الشخ فو مستوى
سطا البحر والعمر وحالة الروة وتعتبر النسبة مابٌن  100 -95فً الموة طبٌعٌة
بالنسبة لمعظم الناسٌ .وض جهاز قٌاس نسبة األكسجة أوكسٌمٌتر) على طرف
ااصب أو ااذن وٌعطٌنا نسبة األكسجة ومعدل نبض الدمٌ .مكن استخدام جهاز
االوكسمٌتر فً كل مكان كالمستش ى والمنزل والطاورة بسبب سهولة استعمالا
وصغر حجما .ومن مٌزات جهاز قٌاس نسبة األكسجة أنا ال ٌسبب أي ألم وال
ٌتضمن استخدام إبر تغرز فً الشرٌان .على الرغم من استخداما على نطا
واس فً جمٌ المشافً إال أننا ٌجب أن نعرف محدودٌة استعماالتا والعوامل
التً تؤثر على دقة القراءةٌ .قٌس ذا الجهاز نسبة تشب الهٌموغلوبٌن فً الدم
فقط.
 3-1-2مرض السكر.
" و مرض ٌصٌب عددا ا كبٌرا ا من األفراد على مستوى العالم فلقد بٌنت
ااحصاوٌات أن  100ملٌون فرد على األقل مصابون بهذا المرض من بٌن سكان
العالم وأن  12ملٌون أو اكثر ٌشكون من ذا المرض فً أمرٌكا وأن ااصابة
بهذا المرض فً زٌادة بالرغم من التقدم العلمً المذ ل قً مجال عالج وتشخٌ
المرض"  )2وٌعد مرض السكر من مجموعة األمراض التً ٌطل علٌها
أمراض أسلوب الحٌاة مثلا كمرض ارت اع ضغط الدم وغٌره من األمراض
المزمنة المرتبطة بتطور التكنولوجٌا والمجتمعات الصناعٌة وأمراض قلة الحركة
و و من أمراض اختالل التمثٌل الغذاوً المنتشرة فً كل البلدان وعلى كافة
رمون
المستوٌات االجتماعٌة وٌرج السبب المباشر لمرض السكر إلى نق
األنسولٌن الذي تنتجا خالٌا بٌتا بالبنكرٌاس وٌقوم بدوره كوسٌط ٌعمل على
انتقال سكر الكلوكوز الزاود فً الدم إلى الخالٌا الد نٌة والخالٌا العضلٌة ولذلك
فإن قٌام ذا الهرمون بوظاو ا ٌحد من زٌادة مستوى السكر فً الدم وعدم
(  ) 1نهاد نجيب الشيراوي  :االوكسجين ونسبة التشبع  ،العدد  ( ، 1111البحرين  ،صحيفة الوسط البحرينية ، 72 ،
. ) 7117 ، 2

( )3عز الذٌي األًشبسي  ،عجذ هللا الجكشي  :دساسبد الؾبضش ّ أفبق الوسزمجل:ط ( 0داس الوشٌخ لٌشش
 ،الشٌبض)0992 ،ص02
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التعرض لإلصابة بمرض السكر وٌنقسم مرض السكر إلى نوعٌن تبعا لمدى
ارتباط كل منهما بنق األنسولٌن و ما -:)3
 -1النوع األول:المرتبط باألنسولٌن.
 -2النوع الثانً:غٌر المرتبط باألنسولٌن.
 1-3-1-2أسباب اإلصابة بمرض السكر(. )1
ناك عدة أسباب للذٌن ٌصابون بمرض السكر ومن ذه األسباب-:
 -2الشٌخوخة
 -1الوراثة
 -4الحمل
 -3األدوٌة
 -6اضطرابات الغدد الصماء
 -5البكترٌا وال ٌروسات
 -8اار ا واألمراض واالن عاالت
 -7السمنة والغذاء
()2
 2-3-1-2أسلوب عالج مرض السكر .
ٌهدف عالج مرض السكر إلى تحقٌ المستوٌات العادٌة لنسبة تركٌز سةكر
الكلوكوز بالدم وٌتأسس العالج على ثالث محاور روٌسٌة ً-:
 -1تنظٌم الغذاء.
 -2العقاقٌر المضادة للسكر.
 -3النشاط البدنً.
 3-3-1-2أهمٌة الرٌاضة لمرض السكر.
::)3
 .1أ م التأثٌرات ااٌجابٌة لممارسة الرٌاضة لمرضى السكر تتلخ فٌما ٌلً
 .2التأثٌر ااٌجابً المؤقت المرتبط باستهالك الكلوكوز الزاود فً الدم كمصدر
لطاقة العضالت العاملة أثناء النشاط البدنً.
 .3زٌادة حساسٌة الخالٌا لهرمون األنسولٌن مما ٌزٌد من فاعلٌتا للقٌام بوظاو ا
فً نقل السكر الزاود من الدم إلى الخالٌا العضلٌة والد نٌة وٌزٌد من التمثٌل
الغذاوً لسكر الكلوكوز بالكبد.
ٌ .4تحسن التأثٌر البٌولوجً لهرمون األنسولٌن.
 .5تقلٌل المقاومة الطرفٌة للخالٌا لتأثٌر رمون األنسولٌن.
 .6تقلٌل السمنة وتقلٌل د نٌات الدم.
 .7التأثٌر الن سً ااٌجابً المصاحب لممارسة الرٌاضة وزٌادة القدرة على
مواجهة الضغوط الن سٌة.
 .8الوقاٌة من أمراض الجهاز الدوري والتن سً.
وإن ممارسة الرٌاضة لمرضى السكر النوع الثانً تختلف باختالف وتنوع
أسالٌب عالج مرضى السكر من النوع الثانً والمتمثلة بتقلٌل السعرات الحرارٌة
من خالل تقلٌل الطعام واستخدام العقاقٌر المضادة لمرض السكر أو األنسولٌن أو
( )2أثْ العال أؽوذ عجذ الفزبػ:ثٍْلْعٍب الشٌبضخ ّصؾخ الشٌبضً ( :داس الفكش
العشثً،المبُشح )0998،ص072
()0
 . Ibidالسكشي  ..هشض لذ ٌفمذًب ثِغخ الؾٍبح WWW. Security Forces Hospital.net,
, Page 1 of 5
( )3أثْ العال أؽوذ عجذ الفزبػ:هصذس سجك ركشٍ:ص072
:)2( :
WWW. Security Forces Hospital.net. Ibid , Page 1 of 12.

-322-

العذد الضبلش ّالخوسْى  .هغلخ الفزؼ ًٍ .سبى لسٌخ 3102

م .اؽوذ شبكش العجٍذي

كال ما معا إذ تشٌر نظرٌة األنسولٌن إلى أن األشخا الذٌن ٌتسمون بالبدانة
الزاودة ٌتمٌزون بزٌادة إفراز البنكرٌاس لهرمون األنسولٌن  .)4وم مرور
الوقت فإن ذلك ٌجعل خالٌا الكبد والعضالت أكثر مقاومة ل نسولٌن لذا ٌجب
اعتبار التركٌز على زٌادة حساسٌة األنسولٌن من األ داف الروٌسٌة للعالج
ذا الهدف
النسبً فً إفرازه وٌتحق
لمواجهة مقاومة األنسولٌن والنق
الوزن وحٌث إن النشاط البدنً والرٌاضة من أ م
مصاحبا لعملٌات إنقا
الوساول ال عالة انقا الوزن فأن الدراسات العلمٌة قد ا تمت بتأثٌر الرٌاضة
على مرضى السكر من النوع الثانً حٌث أشارت نتاوج الدراسات إلى زٌادة
حساسٌة األنسولٌن لدى المرضى تحت تأثٌر الممارسة الرٌاضٌة بااضافة إلى
أن حساسٌة األنسولٌن تزٌد أٌضا كنتٌجة انقا الوزن الذي ٌحدث عن طرٌ
التدرٌب  . )5وعامة ٌ ٌد المزج بٌن تنظٌم الغذاء والرٌاضة لمرضى النوع
الثانً وٌساعد التدرٌب أٌضا فً تقلٌل السمنة وتقلٌل د نٌات الدم وارت اع ضغط
الدم الذي ٌصاحب داوما مرضى النوع الثانً م نق الوزن بالتدرٌب المناسب
والنظام الغذاوً وٌمكن تجنب العالج بالعقاقٌر أو األنسولٌن فً كثٌر من مرضى
السكر أو معظم المرضى وأن ٌكون وض تصمٌم البرنامج الرٌاضً بأشراف
. )1
الطبٌب المتخص وبناء على توجٌهاتا ومتابعتا المستمرة
()2

 4-3-1-2الرٌاضة ومرض السكري ونسبة االوكسجٌن فً الدم:
اذا انتجت شركة ادوٌة وعقاقٌر حبك تخلصك من وزنك الزاود وتحسن الدورة
الدموٌة وتحمٌك من امراض القلب ومن السكتة الدماغٌة وتحسن من السٌطرة
على كلوكوز الدم وتجعلك تشعر بالرضى والسعادة ...
فسوف ٌقف الناس فً طوابٌر لٌس لها نهاٌة للحصول على ذه الحبة  .ما و
المبلم الذي ست دفعا لمثل ذا الدواء ؟ دوالر فً الٌوم ؟ خمسة دوالرات ؟ الحقٌقة
ً ان الرٌاضة ال تقل فواود ا عن مثل ذه الحبة  .واعتمادا على ال عالٌات التً
تختار ا فٌمكن ان تحق لك متعة كبٌرة  .ان ذا الدواء المعجزة ٌكون على
مستوى كل االعالنات  .وافض ما فٌا انا مجانً .
ا ن الحركة ال عالة تلك التً تجعل قلبك ٌضخ اكثر وٌجعلك تتن س بعم اكثر
تحسن من تدف الدم الى االوعة الدموٌة وتحسن من وض الكولسترول وتحمٌك
ذه كلها فواود لهم  .و نالك
من امراض القلب  .وبالنسبة لمرضى السكري
فاودة اضافٌة بالنسبة لهم  .فالرٌاضة تعمل أٌضا على تخلٌ الدم من الكلوكوز
اثناء قٌامك بها لعدة ساعات بعد ذلك  .واذا كنت تستخدم األنسولٌن فان ذلك قد
()2

King H. et al.: Risk factors in the pacific Population. Am. J. Epidemiol 11.
396. 1984. P141
()1
WWW. Security Forces Hospital.net. Ibid , Page 1 of 20
( . )0سبهخ كبهل سارت  ،إثشاٍُن عجذ سثَ خلٍفخ  :سٌبضخ الوشً هذخل لزؾمٍك الصؾخ الٌفسيٍخ ّالجذًٍيخ
 ( :داس الفكش العشثً  ،هذٌٌخ ًصش  ) 0998 ،ص389
(ً )3بًسً رْشٍذ  ،رشعوخ عزح ؽسٍي كجخ  :هشض السكش االسئلخ ّاالعْثخ  ،الغوعٍخ االهشٌكٍخ
لوشض السكش  ،ط  (0ثٍشّد  ،الذاس العشثٍخ للعلْم  ) 3110 ،ص . 278
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ٌعنً انك تحتاج الى كمٌة اقل من االنسولٌن فً االٌام التً تمارس فٌها الرٌاضة
 .فاذا كنت مصابا بالنوع الثانً من مرض السكري فٌمكنك السٌطرة على
مرض السكري بممارسة الرٌاضة بشكل منتظم وااللتزام بنظام غذاوً صحً
دون الحاجة الى استخدام االنسولٌن او االدوٌة ال موٌة او باقل كمٌة منها ٌ .ضاف
الى ذلك فأن احد االمراض ال تاكة التً تصٌب مرٌض السكري وبالذات النوع
الثانً منا ً االمراض القلبٌة الوعاوٌة والتً تسبب موات القدم اضافة الى
السكتات القلبٌة والدماغٌة فً بعض االحٌان مضاف الٌا الذبحة الصدرٌة وان
التمارٌن الرٌاضٌة وبالذات التمارٌن الهواوٌة تحسن القابلٌة االوكسجٌنٌة وتقلل من
احتمالٌات االصابة
باالمراض القلبٌة الوعاوٌة فلنسبة االوكسجٌن فً الدم والتهوٌة الرووٌة نتٌجة
)3
التمارٌن الهواوٌة االثر ال عال فً التخل من ذه االمراض .
 2-2الدراسات المشابهة.
 1-2-2دراسة احمد شاكر محمود .2004
عنوان الدراسة:تأثٌر منهج تروٌحً ممترح لتأهٌل المصابٌن بمرض السكر
المعتمد على األنسولٌن.
اهداف البحث :تضمت أ داف البحث إعداد منهج تروٌحً باستخدام بعض
تمارٌن المالكمة التروٌحٌة لتأ ٌل المصابٌن بمرض السكر المعتمد على
األنسولٌن.ومعرفة تأثٌر المنهج التروٌحً المقترح باستخدام بعض تمارٌن
المالكمة التروٌحٌة فً إزالة بعض مظا ر التوتر والقل لدى المصابٌن بمرض
السكر المعتمد على األنسولٌن .ومعرفة تأثٌر المنهج التروٌحً المقترح باستخدام
بعض تمارٌن المالكمة التروٌحٌة فً إعادة تأ ٌل و خ ض مستوى السكر بالدم
لدى المصابٌن بمرض السكر المعتمد على األنسولٌن.
إجراءات البحث المٌدانٌة :وتمةةت إجةةراءات البحةةث باسةةتخدام المةةنهج التجرٌبةةً
على عٌنة عدد م  )10من المصابٌن بمةرض السةكر بأعمةار  28-18سةنة) مةن
مدٌنةةة بغةةداد .ون ةةذ الباحةةث المةةنهج التروٌحةةً المقتةةرح باسةةتخدام بعةةض تمرٌنةةات
المالكمةةة التروٌحٌةةة وتمةةت االختبةةارات القبلٌةةة والبعدٌةةة باسةةتخدام كةةل مةةن جهةةاز
قٌةةاس مسةةتوى السةةكر بالةةدم ٌةةدعى بةةح  )ONE TOUCH PROFILEوجهةةاز
قٌاس ضغط الدم .وجهاز السماعة الطبٌة لقٌاس نبض القلب والمحرار الطبً.
استنتاجات البحثث :وتوصةل الباحةث إلةى عةدة اسةتنتاجات كانةت أ مهةا:أن للمةنهج
التروٌحً المقترح باستخدام بعض تمارٌن المالكمة تأثٌر إٌجةابً فةً إعةادة تأ ٌةل
المصةةابٌن بمةةرض السةةكر النةةوع األول ) المعتمةةد علةةى األنسةةولٌن ومةةن الناحٌةةة
الن سةةٌة والصةةحٌة.أن للمةةنهج التروٌحةةً المقتةةرح دور فعةةال فةةً خ ةةض مسةةتوى
)4

( )2عجذ االهٍش االشجب  :الذا السكشي  ،ط  ( ، 3ثغذاد  ،هطجعخ الذاس الشئْى الضمبفٍخ العبهخ 3119 ،
. ) 081 – 072 ( .
( )2اؽوذ شبكش هؾوْد :رأصٍش هٌِظ رشٌّؾً همزشػ لزأٍُل الوصبثٍي ثوشض السكش الوعزوذ على
األًسْلٍي :سسبلخ هبعسزٍش (كلٍخ الزشثٍخ الشٌبضٍخ،عبهعخ دٌبلى.)3112،
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مظا ر التوتر والقل لدى المصابٌن بمرض السةكر النةوع األول ) المعتمةد علةى
األنسةةولٌن.وأن للمةةنهج التروٌحةةً المقتةةرح باسةةتخدام تمةةارٌن المالكمةةة التروٌحٌةةة
مسا مة فً زٌادة حساسٌة خالٌا أجسام المرضى ضمن العٌنة قٌد البحث لهرمةون
األنسةةولٌن و ذلةةك بتقلٌةةل المقاومةةة الطرفٌةةة للخالٌةةا لتةةأثٌر رمةةون األنسةةولٌن
وكةةذلك زٌةةادة القةةدرة الوظٌ ٌةةة وتحسةةن التةةأثٌر البٌولةةوجً لهرمةةون األنسةةولٌن فةةً
نسبة سكر الكلوكوز بالدم .
 3-2التعلٌك على الدراسة المشابهة :
ات قت دراسة احمد شةاكر محمةود والدراسةة الحالٌةة مةن خةالل التعامةل مة
عٌنة مصابة بالداء السكري .
واختل ت الدراسة الحالٌة م الدراسةة المشةابهة المةذكورة أعةاله مةن جانةب
أعمارالعٌنة وكذلك نوع مرض السكر المصةابة بةا عٌنةة البحةث وتطبٌة تمرٌنةات
االٌروبةةك وف ة متغٌةةرات باٌومٌكانٌكٌةةة فةةً البرنةةامج التةةأ ٌلً بةةدالا عةةن تمرٌنةةات
المالكمة التروٌحٌة.
الباب الثالث
 -3منهج البحث وإجراءاته.
 1-3منهج البحث .
للتحق من صحة فرض البحث ولتحقٌة دفةا … اسةتخدم الباحةث المةنهج
التجرٌبةً لمالومتةةا لهةذا الغةةرض إذ ٌعةةرف المةنهج التجرٌبةةً بأنةا دراسةةة المشةةكلة
على أساس تجرٌبً مبنً علةى فةرض ال ةروض وإجةراء التجةارب الدقٌقةة للتحقة
من صحة ذه ال روض وٌمثل ذا النوع أد أنواع البحوث إذ إن الباحث ٌق ةان
موق ا ا إٌجابٌا ا من الظا رة إذ ٌدرسان من خالل التجربةة العوامةل والمتغٌةرات التةً
قد تؤثر فً الظا رة أو المشكلة" ).)2 (1
 2-3عٌنة البحث .
إن "العٌنةةة المختةةارة تكةةون قٌاسةةا لمجتمة األصةةل بحٌةةث ٌحصةةل مةةن عٌنةةة
صغٌرة ما ٌود استنتاجا من مجتم البحث كلا"). (3فقد تم اختٌار عٌنة البحث طبقا
لمتطلبةةةات تحقٌةةة أ دافةةةا علةةةى وفةةة خصةةةاو أفةةةراد مجتمعةةةا بطرٌقةةةة عمدٌةةةا
عشةةواوٌة مةةن الةةذكور) بأعمةةار  )40-30سةةنة .وقةةد بلةةم الع ةدد ااجمةةالً للعٌنةةة

( )0عجذ هللا عجذ الشؽوي الكٌذسي  ،دمحم أؽوذ عجذ الذاٌن ؛ هذخل إلى هٌبُظ الجؾش العلوً فً الزشثٍخ
ّالعلْم اإلًسبًٍخ )هكزجـخ الفـالػ  ،الكٌْذ  )0999 ،ص20
(ٌْ )3سف العٌٍزي ّأخشّى  ،هٌبُظ الجؾش الزشثْي ثٍي الٌظشٌخ ّالزطجٍك ( :هكزجخ الفالػ ،
الكٌْذ  )0999 ،ص002
(4)WWW. Security Forces Hospital.net
( )2رّلبى عجٍذاد ّ آخشّى ؛ الجؾش العلوً -هفِْهَ ّ أدّارَ ّ أسبلٍجَ  :ط  ( 2داس الفكش  ،األسدى
 )0993 ،ص001
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 )20مرٌض التزموا بتن ٌذ إجراءات البحث من أصل  30مرٌض لم ٌلتزموا ولةم
ٌواصلوا تن ٌذ إجراءات البحث علٌهم ألسباب مختل ة خاصة بهم.
وقد تم التوصل بالمعالجات ااحصاوٌة إلى مدى التجانس بٌن أفراد العٌنة
فً المتغٌرات التالٌة التً ً قٌد البحث العمر والطول والكتلة ) وكمحا فً
الجدول .)1
جدول (ٌ )1بٌن األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والمنوال ومعامل
األلتواء للـ(العمر،الكتلة،الطول) الخاصة بالعٌنة.
ت

المتغٌرات

1
2
3
4

العمر سنة)
الكتلة بالرطل )
الطول سنتمتر )
مدة ااصابة شهر)

الوسط الحسابً االنحراف المعٌاري
1.53
7.61
3.71
1.86

33.35
190.45
176.9
12.75

المنوال
35
194.89
171
11

معامل
االلتواء
-1.08
-0.58
-1.22
0.94

 3-3وسائل البحث و(األجهزة واألدوات).
من األمور الهامة انجةاز التجربةة وإتمامهةا األدوات إذ " إن أدوات البحةث
ً الوساول التً ٌستطٌ بهةا الباحةث جمة البٌانةات وحةل مشةكلتا لتحقٌة أ ةداف
البحث مهما كانت تلك األدوات من بٌانات وعٌنات وأجهزة " .)5 )4
* وسائل جمع المعلومات -:
 .1المصادر والمراج العربٌة واألجنبٌة والشبكة المعلوماتٌة االنترنٌت ) .
 .2أسلوب المقابلة الشخصٌة م المرضى وم أطباوهم األخصاوٌٌن.
 .3ال ح الطبً ألسرٌري لمرٌض السكر .
 .4االختبارات والقٌاسات الطبٌة الخاصة بمرض السكر.
 .5فرٌ عمل مساعد.#
 .6الوساول ااحصاوٌة .
* األجهزة و األدوات
 .7تمرٌنات االٌروبك وف المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة[ الملح . ] )1
 .8جهاز لقٌاس الكتلة والطول.
 .9جهاز قٌاس نسبة االوكسجٌن بالدم . ) zondan ox meter
 4-3التجربة االستطالعٌة.
(ّ )1عٍَ هؾغْة؛ طشائك الجؾش العلوً ّهٌبُغَ  :ط( 3داس الؾكوخ للطجبعخ ّالٌشش ،ثغذاد ،
 )0988ص.022
 #فشٌك العول الوسبعذ:
 -0أ .دُ .بًً األًصبسي  :أخصبئً عشاؽخ الجبطٌٍخ ّالملجٍخ  :هسزشفى ثغذاد الزعلٍوً.
 -3أ.د .عجٍش سٌبض العلْاًً :اخصبئٍخ ًسبئٍخ هسزشفى ثغذاد الزعلٍوً .
ّ -2سبم سشٍذ هعبّى طجً فً الوشكز الصؾً لؾً الوصطفى .
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تةةم إجةةراء التجربةةة االسةةتطالعٌة بتةةارٌخ  2012/3/9وذلةةك مةةن خةةالل انتقةةاء
عٌنةةةة قوامهةةةا  )3أفةةةراد مةةةن خةةةارج عٌنةةةة البحةةةث وأجرٌةةةت علةةةٌهم االختبةةةارات
والقٌاسةةات ن سةةها التةةً تةةم إعةةداد ا لتن ٌةةذ ااجةةراءات الروٌسةةة وتطبٌ ة تمرٌنةةات
االٌروبةةك وف ة المتغٌةةرات الباٌومٌكانٌكٌةةة لمعرفةةة النقةةاط السةةلبٌة التةةً قةةد تراف ة
العمل فً النقاط اآلتٌة-:
 .1صةةالحٌة اسةةتخدام جهةةاز قٌةةاس نسةةبة االوكسةةجٌن بالةةدم وأجهةةزة ال حةة
الطبً ألسرٌري.
 .2التدرب على أسلوب المقابلة الشخصٌة م المرضى .وتعرٌةف فرٌة العمةل
المساعد بخطوات التجربة وما طبٌعة مسا متهم فٌا.
 .3مةةدى مناسةةبة االختبةةارات للعٌنةةة .وكةةذلك خطةةوات إجةةراء ال ح ة الطبةةً
ألسرٌري.
 .4معرفة مدى مالومة المجال المكانً والمدة الزمنٌة لشروط أجراء البحث .
 .5معرفةةةةة مةةةةدى مالومةةةةة م ةةةةردات تمرٌنةةةةات االٌروبةةةةك وفةةةة المتغٌةةةةرات
الباٌومٌكانٌكٌة دون إر ا المرٌض.
 5-3المٌاسات واالختبارات لٌد البحث.
 1-5-3لٌاس المتغٌرات التً هً لٌد البحث (الكتلة والطول).
ألتمام التجانس بٌن أفراد العٌنة التً ً قٌد البحث أجرى الباحث القٌاسات
اآلتٌة-:
الكتلة والطول ٌ -:قف المرٌض بوضة معتةدل وفةو جهةاز قٌةاس الكتلةة والطةول
بحٌث ٌكون ظهره مالمةس لعمةود قٌةاس الطةول و ةو حافٌةة القةدمٌن  .وتةتم قةراءة
درجةةة متغٌةةر الطةةول) بالسةةنتمترات بعةةد مالمسةةة العارضةةة األفقٌةةة لعمةةود قٌةةاس
الطول أعلى منطقة الرأس و قراءة درجة متغٌر الكتلة) بالرطل.
 2-5-3اختبار المتغٌرات التً هً لٌد البحث (الفحص الطبً السرٌري).
أجرى الباحث األختبار وال ح الطبٌة التالً -:
 -:اختبار مستوى السكر بالدم -:
استخدم الباحث جهاز قٌةاس نسةبة األوكسةجٌن بالةدم  .)OX meterو ةو
جهةةاز صةةةغٌر الحجةةم ودقٌةةة فةةةً اسةةتخداما إذ ٌةةةتم العمةةةل بةةا بتشةةةكٌل الجهةةةاز
قرصا) على اصب السبابة ألٌةة ٌةد وفةً الوقةت المناسةب وبصةورة دقٌقةة وذلةك
وفقةةا للتعلٌمةةات الخاصةةة باسةةتخدام جهةةاز قٌةةاس نسةةبة األوكسةةجٌن بالةةدم وٌمكةةن
الحصةةول علةةى نتةةاوج االختبةةار أو ال ح ة الخةةا بنسةةبة األوكسةةجٌن مةةن خاللةةا
بغضون  )5ثانٌة فقط .
 6-3إجراءات التجربة المٌدانٌة.
 1-6-3إعداد تمرٌنات االٌروبن وفك المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة -:
قام الباحث بإعداد مجموعة من تمرٌنات االٌروبك وف المتغٌرات
الباٌومٌكانٌكٌة والتً ً تحدٌد المسافة والزمن وقانون السرعة = المسافة
/الزمن وقٌاس الكتلة واحتساب شدة التمرٌنات وف نظرٌة الطاقة والتً ٌن
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قانونها على أن الطاقة الحركٌة =  2/1الكتلة × س )1 1) 2الستخدامها فً إعادة
تأ ٌل المصابٌن بمرض السكر النوع الثانً) غٌر المعتمد على األنسولٌن م
مراعاة كافة القواعد واألسس العلمٌة اعداد التمرٌنات التأ ٌلٌة وتم عرضها
على مجموعة من السادة الخبراء والمختصٌن* ابداء آراء م القٌمة ومالحظاتهم
العلمٌة السدٌدة لٌتسنى للباحثٌن األخذ بها سعٌا ا لتحقٌ الشكل النهاوً والمثالً
للتمرٌنات وخطوات تن ٌذه على العٌنة قٌد البحث.
 2-6-3تطبٌك تمرٌنات االٌروبن وفك المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة-:
قبةةةةل تطبٌةةةة م ةةةةردات وخطةةةةوات تمرٌنةةةةات االٌروبةةةةك وفةةةة المتغٌةةةةرات
الباٌومٌكانٌكٌةةة المقترحةة علةةى العٌنةةة قٌةةد البحةةث قةةام الباحةةث بتةةأرٌخ / 3 / 11
 2012بإجراء االختبارات القبلٌة المتمثلة باالختبار وال ح الطبً السةرٌري
اختبةةار مسةةتوى السةةكر بالةةدم ) وباسةةتخدام جهةةز فح ة مسةةتوى السةةكر بالةةدم
 . )ONE TOUCH PROFILEبمستشة ى بغةداد التعلٌمةً { وحةدة العةالج
الطبٌعةةً ف فةةً محافظةةة دٌةةالى لغةةرض الحصةةول علةةى الةةدرجات القبلٌةةة لكةةل
اختبار لٌتم مقارنها بدرجات االختبارات البعدٌة قٌد البحث  .ثم قةام الباحةث بعةد
ٌوم واحد من االنتهاء مةن االختبةارات القبلٌةة بتطبٌة تمرٌنةات االٌروبةك وفة
المتغٌةةةرات الباٌومٌكانٌكٌةةةة علةةةى العٌنةةةة والتةةةً قوامهةةةا  )20مةةةرٌض بالسةةةكر
النوع الثانً) غٌر المعتمد على األنسولٌن بأعمةار  )40-30سةنة  .ثةم متابعةة
الحالة المرضٌة للعٌنةة خةالل كةل وحةدة تأ ٌلٌةة خاصةة بكةل مةرٌض وذلةك مةن
خالل أجراء ال حو الطبٌة السرٌرٌة المتمثلة ب ح نسبة االوكسةجٌن بالةدم
قبةةل البةةدء بتأدٌةةة التمرٌنةةات الخاصةةة بكةةل وحةةدة تأ ٌلٌةةة للتأكةةد مةةن أن نسةةبة
االوكسجٌن لدٌهم لٌس فً حدوده الخطرة بل ضمن حدوده الطبٌعٌة التً ال تقةل
عن  ) % 85وذلةك لمنة حةدوث أي مضةاع ات لةدى المةرٌض أثنةاء تأدٌتةا
تمرٌنات االٌروبك .إضافة السةتخدام جهةاز قٌةاس مسةتوى السةكر بالةدم لمعرفةة
حالة المرٌض الصحٌة قبل وبعد كةل وحةدة تأ ٌلٌةة والباحةث اسةتخدم كةل مةن
جهاز الترٌدمٌل  )Treadmillلتطبٌ كافة م ردات الوحدات التأ ٌلٌة الٌومٌةة
واألسةةةبوعٌة والشةةةهرٌة ودون حةةةدوث أدنةةةى خطةةةورة علةةةى حٌةةةاة المةةةرٌض أو
حدوث أي مضاع ات تنتج عن عدم القدرة علةى تأدٌةة تمرٌنةات االٌروبةك وفة
المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة قٌد البحث .وأن فترة تطبٌة تمرٌنةات االٌروبةك وفة
المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة  )3أشهر أي  )12أسبوعا ا ٌتكون من  )36وحدة
تأ ٌلٌة فً كةل أسةبوع  )3وحةدات تأ ٌلٌةة موزعةة بالتنةاوب علةى ثالثةة أٌةام
( )0صشٌؼ عجذ الكشٌن الفضلً  :رطجٍمبد الجبٌْهٍكبًٍك فً الزذسٌت الشٌبضً ّاألدا الؾشكً  ،ط( 0
عوبى  ،داس دعلخ للطجبعخ ّالٌشش  ) 3101،ص . 77
اللخجشا ّالوخزصْى الزٌي عشضذ علٍِن روشٌٌبد االٌشّثك .
 -0أ.د.صشٌؼ عجذ الكشٌن  /رذسٌسً  /عبهعخ ثغذاد .
 -3أ.د .هؤٌذ ؽذٌذ  /اسزبر علن الفسلغخ  /عبهعخ ثجغذاد .
 -2أ.د.سبهً سلوبى /أخصبئً الزأٍُل الطجً /هسزشفى هذٌٌخ الطت ثجغذاد.
 -2أ.م.د .اٌبد ؽوٍذ الخشعً  /اسزبر علن الزذسٌت الشٌبضً  /عبهعخ دٌبلى
 -1أ.م.د .علً اؽوذ الغوٍلً  /اسزبر علن الزذسٌت الشٌبضً  /عبهعخ ثغذاد .
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محددة من األسبوع فً كل وحدة تأ ٌلٌة  )5تمرٌنات متنوعة محسوبة الشةدة
وفقا لنظرٌة الطاقة الحركٌة بتحدٌد المسافة والةزمن وبالتةالً السةرعة المطلوبةة
وفقا لكتلة كل مرٌض وأن العدد ااجمالً لتمرٌنةات االٌروبةك  )180تمرٌنةا ا
متنوعا ومختل اا.وتنقسم كل وحدة تأ ٌلٌة إلى قسةم تحضةٌري مدتةا  )5دقةاو و
أ مٌتةةا تكمةةن فةةً من ة تعةةرض المةةرٌض ألي حالةةة غٌبوبةةة أثنةةاء تأدٌتةةا للقسةةم
الثةةانً مةةن الوحةةدة التأ ٌلٌةةة و ةةو القسةةم الروٌسةةً  )20دقٌقةةة وأخٌةةرا القسةةم
الختامً  )5دقاو فكانت المدة ااجمالٌة لتطبٌ م ةردات البرنةامج الةذي ةو
قٌةةةد البحةةةث  )1190دقٌقةةةة أو  )19سةةةاعة تقرٌبةةةاا .وكانةةةت شةةةدة تمرٌنةةةات
االٌروبةةك فةةً القسةةم الروٌسةةً مةةن كةةل وحةةدة تأ ٌلٌةةة  % 70 – 50مةةن أقصةةى
ضةةربات القلةةب و ةةذا ٌةةوازي  150نبضةةة  /الدقٌقةةة كحةةد أعلةةى و – 100
 120نبضة  /دقٌقة كحد أدنةى .وفتةرات الراحةة بةٌن تمةرٌن وأخةر كانةت تعتمةد
على إمكانٌات قلب المرٌض ن سا فً سرعة العةودة إلةى حالةة الطبٌعٌةة  .وبعةد
ٌةةةوم مةةةن االنتهةةةاء مةةةن تطبٌةةة م ةةةردات تمرٌنةةةات االٌروبةةةك وفةةة المتغٌةةةرات
الباٌومٌكانٌكٌةةة لزٌةةادة نسةةبة االوكسةةجٌن بالةةدم للمصةةابٌن بمةةرض السةةكر غٌةةر
المعتمد على األنسولٌن وفةً تةأرٌخ  2012 / 6 / 13قةام الباحةث بةأجراء كافةة
االختبةةارات البعدٌةةة ووفقةا ا للظةةروف المكانٌةةة الزمانٌةةة لالختبةةارات القبلٌةةة التةةً
ً قٌد البحةث لٌتسةنى للباحةث اسةتخراج النتةاوج ومعالجتهةا إحصةاوٌا ا للتحقة
من ال روض واأل داف التً ً قٌد البحث.
 7-3الوسائل اإلحصائٌة :
اسةةةةةتخدم الباحةةةةةث الوسةةةةةاول ااحصةةةةةاوٌة اآلتٌةةةةةة فةةةةةً معالجةةةةةة النتةةةةةاوج
واستخراجها -:)1
مج س
ن
س =
 -1الوسط الحسابً َ :
مج س 2ح مج س)2
ن
 -2االنحراف المعٌاري  :ع =
نح1
 - 3معامل االلتواء  :الوسط الحسابً – المنوال  /االنحراف المعٌاري
 -4اختبار ت) بٌن وسطٌن مرتبطٌن :
الوسط الحسابً لل رو بٌن االختبارٌن األول والثانً.
سف
َ
االنحراف المعٌاري لل رو بٌن االختبارٌن األول
ت= عف
والثانً.
عدد أفراد العٌنة.
ن
(ّ )0دٌع ٌبسٍي الزكشٌزً ،ؽسي دمحم عجذ العجٍذي ؛ الزطجٍمبد اإلؽصبئٍخ ّاسزخذاهبد الؾبسْة فً
ثؾْس الزشثٍخ الشٌبضٍخ ( :داس الكزت للطجبعخ ّالٌشش ،الوْصل  )0999 ،ص011 ،013
. 381 ، 078،
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الباب الرابع
 -4عرض النتائج وتحلٌلها ومنالشتها.
 1-4عرض وتحلٌل نتائج االختبارات المبلٌة والبعدٌة لمٌاس مستوى السكر فً
الدم .
جدول (ٌ )2بٌن لٌمة (ت) المحتسبة و(ت) الجدولٌة ومعنوٌة الفرق بٌن
األختبارات المبلٌة والبعدٌة لمٌاس مستوى السكر فً الدم لعٌنة المصابٌن
بمرض السكر غٌر المعتمد على األنسولٌن.
االختبار القبلً
لنسبة االوكسجٌن فً
الدم %

االختبار ألبعدي
لنسبة االوكسجٌن فً
الدم %

سَ

ع

سَ

ع

0.894

0.017

0.945

0.012

االنحرا
الوسط
ف
الحسابً
المعٌاري
لل رو
لل رو

ت)
المحتسبة

ت)
الجدولٌة

الداللة
ااحصاوٌة

0.018

-12.44

2.09

معنوي

-0.051

* لٌمة (ت)(  ) 2.09الجدولٌة عند مستوى داللة (  ) 0 , 05ودرجة حرٌثة
( . ) 19
باالختبارات القبلٌة والبعدٌة لقٌاس نسبة
 ) 2الخا
وٌوضا الجدول
االوكسجٌن فً الدم لعٌنة المصابٌن بمرض السكر غٌر المعتمد على األنسولٌن
أن الوسط الحسابً لل رو بٌن قٌم االختبارٌن القبلً والبعدي ٌساوي ()-0.051
وكان االنحراف المعٌاري لل رو بٌن قٌم االختبارٌن القبلً والبعدي بمقدار
(. )0.018
باالختبارات القبلٌة
ومما تقدم أٌضا ا من عرض للجدول  )2والخا
والبعدٌة لقٌاس مستوى السكر فً الدم لعٌنة المصابٌن بمرض السكر غٌر المعتمد
على األنسولٌن .أن قٌمة ت ) المحتسبحة كانت  )-12.44و ً أعلى محن قٌمحة
ت ) الجدولٌحة والتحً تسحاوي  )2.09تحت مستوى داللحة  )0.05ودرجة
حرٌة  ) 19أي أن ال ر كان ذات داللة معنوٌة و ذا ٌعطً بدوره نتٌجة تشٌر
إلى وجود تأثٌر اٌجابً للتمرٌنات االٌروبك وف المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة على
عٌنة المصابٌن بمرض السكر غٌر المعتمد على األنسولٌن.
 2-4منالشة نتائج االختبارات المبلٌة والبعدٌة لمٌاس نسبة األوكسجٌن فً
الدم .
ولمناقشة ما تم عرضا وتحلٌلا من النتاوج ذات الداللة ااحصاوٌة ااٌجابٌة
أو المعنوٌة فً الجداول  )2الخاصة باالختبارات القبلٌة والبعدٌة لقٌاس مستوى
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السكر فً الدم لعٌنة المصابٌن بمرض السكر غٌر المعتمد على األنسولٌن .وٌعزو
الباحث ال ر المعنوي إلى الدور ال عال والتأثٌر ااٌجابً لتمرٌنات االٌروبك
وف المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة لزٌادة نسبة االوكسجٌن بالدم للمصابٌن بمرض
السكر النوع الثانً) المعتمد على األنسولٌن وذلك لما لتمرٌنات االٌروبك من
التأثٌر ااٌجابً المرتبط بزٌادة نسبة االوكسجٌن فً الدم لالعتماد على
االوكسجٌن كنظام عمل اثناء اداء التمرٌنات الهواوٌة البحتة ومن ذا المنطل
لتمرٌنات االٌروبك وف المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة تأثٌر على زٌادة نسبة
األوكسجٌن فً الدم عن طرٌ الجهاز الدوري التن سً أثناء ممارسة التمارٌن
الهواوٌة .
وبما أن دف تمرٌنات األٌروبك وف المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة لزٌادة
نسبة االوكسجٌن بالدم للمصابٌن بمرض السكر النوع الثانً) غٌر المعتمد على
األنسولٌن ً إعطاء المرٌض فرصة لممارسة حٌاة أقرب ما تكون للحٌاة
الطبٌعٌة التً ٌمارسها أقرانا تم فً حدود الشروط التً توفر األمن والسالمة
الصحٌة للمرٌض ضمن عٌنة البحث وتقلٌل تعرض ذا المرٌض ألي خطورة
نتٌجة الممارسة غٌر الواعٌة اي نشاط أخر وذلك من خالل تحدٌد المسافة
والزمن والسرعة المطلوبة وف لمتغٌر كتلة كل مرٌض وحساب شدة كل تمرٌن
وفقا لنظرٌة الطاقة الحركٌة فً حساب الشدة المطلوبة لكل تمرٌن وحساب الراحة
البٌنٌة وفقا لتسارع القلب وقد جاء ذا منطلقا م ما أكد علٌا أبو العال أحمد عبد
ال تاح وخبراء أخرون فً مجال الطب والطب الرٌاضً والباٌومٌكانٌك
العالجً .)3
ولذلك صممت تمرٌنات األٌروبك وف المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة بصورة
تتناسب م احتٌاجات ومقدار التدرٌب الرٌاضً المتوق تن ٌذه وكذلك مراعاة ما
ٌستطٌ المرٌض ضمن عٌنة البحث من تناول الغذاء المناسب كالكاربو ٌدرات
أثناء التدرٌب لتعوٌض نق السكر بالدم الذي قد ٌحدث أثناء التدرٌب ولتجنب
المضاع ات التً قد تحدث نتٌجة نق أو زٌادة األنسولٌن أثناء التدرٌب ولذلك
فإن النجاح الذي تم الحصول علٌا والمتمثل بالنتاوج المعنوٌة من خالل تن ٌذ
خطوات تمرٌنات األٌروبك وف المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة جاء نتٌجة مراعاة
الشروط الخاصة بإعداد البرامج التأ ٌلٌة لمرضى السكر النوع الثانً غٌر
المعتمد على األنسولٌن و ً مراعاة حالة المرٌض ونوعٌتا من خالل ال ح
الطبً قبل تن ٌذ التمرٌنات التا ٌلٌة  )4وعند تن ٌذ كل وحدة من وحدات بعض
تمرٌنات االٌروبك وف المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة كانت ناك زٌادة ملحوظة فً
نسبة االوكسجٌن بالدم تحدث بعد أداء داورة تدرٌبٌة صغٌرة مما أمكن من
التتسبب فً ارت اع نسبة االوكسجٌن فً الدم لدى مرضى السكر النوع الثانً)
غٌر المعتمد على األنسولٌن .

( )2أثْ العال أؽوذ عجذ الفزبػ:هصذس سجك ركشٍ:ص079
()2
WWW. Security Forces Hospital.net. Ibid , Page 1 of 20
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و ذه النتٌجة جاءت موافقة لنتاوج الدراسات واألبحاث العلمٌة التً تشٌر
إلى أن التدرٌب على تمرٌنات األٌروبك وف المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة ٌزٌد من
التهوٌة الرووٌة ونسبة االوكسجٌن فً الدم .
وبهذا تحق الهدف من البحث وذلك باستخدام بعض تمرٌنات األٌروبك
وف المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة لزٌادة نسبة االوكسجٌن فً الدم للمصابٌن بمرض
السكر غٌر المعتمد على األنسولٌن .وفً التعرف على تأثٌر ا فً رف نسبة
االوكسجٌن فً الدم لدى المصابٌن بمرض السكر غٌر المعتمد على األنسولٌن .
مما أدى إلى تحقٌ فرض البحث فً أن لتمرٌنات األٌروبك وف المتغٌرات
الباٌومٌكانٌكٌة فً زٌادة نسبة االوكسجٌن فً الدم لدى المصابٌن بمرض السكر
غٌر المعتمد على األنسولٌن تأثٌر ذو داللة معنوٌة إٌجابٌة).
الباب اخلامس
 -5االستنتاجات والتوصٌات
 1-5األستنتاجات.
 .1إن تمرٌنةةات األٌروبةةك وف ة المتغٌةةرات الباٌومٌكانٌكٌةةة ذات تةةأثٌر إٌجةةابً ف ةً
زٌادة نسبة االوكسجٌن فً الدم .
 .2إن تطبٌ تمرٌنات االٌروبك وف المتغٌةرات الباٌومٌكانٌكٌةة قةد تةم فةً حةدود
الشةروط التةةً تةةوفر األمةةن والسةةالمة الصةةحٌة للمةةرٌض ضةةمن عٌنةةة البحةةث و ةةً
تحدٌد المسافة والزمن والسرعة المطلوبةة وفة لمتغٌةر كتلةة كةل مةرٌض وحسةاب
شدة كل تمرٌن وفقا لنظرٌة الطاقة الحركٌة فً حساب الشدة المطلوبة لكةل تمةرٌن
وحسةةاب الراحةةة البٌنٌةةة وفقةةا لتسةةارع القلةةب ممةةا أدى إلةةى تقلٌةةل تعةةرض ةةذا
المرٌض ألي خطورة قد تحدث أثناء اداء م ردات الوحدة التأ ٌلٌة.
 2-5التوصٌات
 -1تطبٌ ة تمرٌنةةات االٌروبةةك وف ة المتغٌةةرات الباٌومٌكانٌكٌةةة علةةى المصةةابٌن
بمةةرض السةةكر فةةً مراكةةز العةةالج الطبٌعةةً والتأ ٌةةل الطبةةً واالسةةت ادة مةةن
نتاوجها المؤثرة وااجابٌة خدمة لهةذا الشةرٌحة مةن المرضةى لٌتسةنى لهةم زٌةادة
نسبة االوكسجٌن فً الدم لدٌهم .
 -2إجراء بحوث مماثلة على عٌنة من األناث وكذلك على شراوا عمرٌةة أخةرى
للتوصل بشكل أعم لنتاوج تأثٌر ذا التمرٌنات قٌد البحث.
 -3إجةةراء وتطبٌة مثةةل ةةذه البحةةوث علةةى عٌنةةة مةةن المصةةابٌن بمةةرض السةةكر
النوع األول) المعتمةد علةى األنسةولٌن للتعةرف علةى مقةدار ونةوع تةأثٌره علةى
ذا النوع من مرض السكر.
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الملـــحك
نموذج لوحدة تأ ٌلٌة ٌومٌة للمصابٌن بمرض السكر النوع الثانً
باستخدام تمرٌنات االٌروبك وف المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة
القسم التحضٌري  ) 5 -:دقاو  /القسم الروٌسً  ) 20 -:دقٌقة  /القسم
الختامً  ) 5 -:دقاو
شكل التمرٌن
شرح التمرٌن
ت

.1

باستخدام جهاز الترٌد مٌل المشً لمسةافة 200
متةةر خةةالل  60ثةةا والةةذراعٌن ممسةةكة بةةذراعً
الجهاز لقٌاس تسارع القلب).

.2

باستخدام جهاز الترٌد مٌل المشً لمسافة 200
متر خالل  60ثا م رف الذراعٌن ل مام ثم
خ ضها وتكرار الحركة وفقا لقدرة المرٌض).

.3

باستخدام جهاز الترٌد مٌل الهرولة لمسافة
 100متر خالل  30ثا والذراعٌن ممسكة
بذراعً الجهاز لقٌاس تسارع القلب).
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.4

باستخدام جهاز الترٌد مٌل المشً لمسافة 200
متر خالل  60ثا م تدوٌر الذراعٌن للجانبٌن
ثم خ ضها وتكرار الحركة وفقا لقدرة
المرٌض).

.5

باستخدام جهاز الترٌد مٌل الهرولة لمسافة
 100متر خالل  30ثا م رف الذراعٌن
ل على ثم خ ضها وتكرار الحركة وفقا لقدرة
المرٌض).
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