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ال السمنة للرجاللياقة الصحية ومؤشر ي اوكسجيني على مستوى تأثير النشاط البدن
 سنة (61-65)

  
 ا.م.د باسل عبد الستار احمد     ا.م.د عال خلف حيدر       ا.م.د محمد فاضل علوان

 alaakh،sport@gmail.com الرياضةجامعة ديالى/ كلية التربية البدنية وعلوم 
 ياقة الصحية، السمنة، كبار السنالنشاط البدني، الل الكلمات المفتاحية:

 ملخص البحث
ان مفهوم النشةةةةةاط البدني وممارسةةةةةة الرياضةةةةةة في مختلف االعمار اصةةةةةبح حاجة ملحة ألنها     

ضةةةةةةةةةرورية للمحافظة على اللياقة الصةةةةةةةةةحية لدى كبار السةةةةةةةةةن بخص الذين يعانون من االمراض 
عالج في نفس الوقت وكذلك  زيادة المزمنة  اذ يلعب النشةةةةةةةاط الرياضةةةةةةةةي دورا مهما في الوقاية وال

معدالت السةمنة  في  العراق كانت احدى المسةببات  في ارتفاع االمراض المزمنة عند كبار السن 
من بينها امراض شةةةةةةةةرايين القلب والسةةةةةةةةكري ان اهمال النشةةةةةةةةةاط البدني  له االثر الفعال في زيادة 

ة شةةةكلة لما لها من اهمية في متابعاالصةةةابة باالمراض لذا اتجه الباحثون في الخوض في هذه الم
اللياقة الصةةةةةةحية وتقليل السةةةةةةمنة من خالل برامج رياضةةةةةةي )المشةةةةةةي( لتقليل السةةةةةةمنة زيادة اللياقة 

كائن ، ألن جسةةةم الالصةةةحية عند كبار السةةةن والتي لها االثر االيجابي في تطور الحالة الصةةةحية 
إن عدم  لقاعدة الفسةةةةةةةةةةةةيولوجية تقولالحي يفقد حيويته و كفاءته الوظيفية بسةةةةةةةةةةةةبب قلة الحركة و ا

االسةةةةةتخدام يؤدي إلى فقدان الوظيفية و جسةةةةةم اإلنسةةةةةان شةةةةةكله يحدد وظيفته و خلقه اهلل بوضةةةةةع 
أفضةل ما يكون للحركة ، وللمحافظة على وظائف هذا الجسةم البدنية البد من إعمالها في انشطة 

 الحياة المختلفة. 
Effect of physical activity Oxygen on the level of fitness and the index of obesity for 

men (60-65) years 
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Research Summary 

 

The concept of physical activity and exercise in different ages has become an urgent 

need because it is necessary to maintain the fitness of the elderly، especially those 

suffering from chronic diseases as sports play an important role in prevention and 

treatment at the same time and increase the rates of obesity in Iraq was one of the 

causes in the rise Chronic diseases in the elderly، including cardiovascular disease and 

diabetes، the neglect of physical activity has an effective effect in the increase of 

disease، so researchers went into this problem because of its importance in the pursuit 
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of fitness and reduce obesity through sports programs For walking) to reduce obesity 

Increase the fitness of the elderly، which have a positive impact in the development of 

health، because the body of the organism loses its vitality and functional efficiency due 

to lack of movement and physiological rule says that non-use leads to loss of function 

and the human body form determines his job and creation God put the best of the 

movement، and to maintain the functions of this physical body must be implemented in 

the various activities of life. 

 البحث:المقدمة وأهمية  1 – 1
  الجنسين فأصبحت الحاجة ملحة لذلك اصبحتمفهوم النشاط البدني من ِقبل مختلف األعمار لكال 

ضرورة مزاولة التمارين الرياضية  للفوائد المختلفة التي تعود على الصحة، خاصة وأن موضوع 
البدنية المرتبطة بالصحة أصبح أمرًا مهمًا لجميع افرد المجتمع األصحاء وكذلك الذين  اللياقة

بما و ط البدني دوراً مهما في الوقاية والعالج حيث يلعب النشا يعانون من بعض المشكالت الصحية
تسهم في رفع النشاط الرياضي إذ إنَّ معرفة التغيرات الفسيولوجية التي تحدث داخل الخلية العضلية 
إلنتاج الطاقة الالزمة لكبار السن ، من األمور المهمة والناتجة من زيادة نشاط األنزيمات 

في عمليات التمثيل الغذائي لتحقيق التكيفات في أجهزة والهرمونات ومواد الطاقة التي تشترك 
هي  تلك العناصر التي اللياقة المرتبطة بالصحة ان  (2550،291)المزيني، الجسم الحيوية ويذكر

اللياقة القةلبية التنفةسية ) كفاية الجهازين الدوري والتنفسي (  ترتبط أو تؤثر في الصحة و تشمل
الجسم إلى وزن األنسجة األخرى غير الدهنية مثل العظام  ،والتركيب الجسمي )نسبة وزن

ذا فان لوالعضالت( ، واللياقة العضلية ) القوة العضلية والتحمل العضلي والمرونة وغيرها ( . 
كة التي الحر  وقلةالمزمنة اثر سلبي في االصابة باالمراض  السن لهاعند كبار    مشكلة السمنة

ب السكري بمراض شرايين القل عرضة لالصابة الزيادة تكون سنين هذهالمتودي الى زيادة الوزن عند 
منة النشاط البدني على مستوى اللياقة الصحية والس التعرف تاثيرومن هنا جاءت مشكلة البحث في 

 عند الرجال.
ال يمكن اهمال جانب النشاط البدني ودورا في تطور عناصر اللياقة الصحية وأن التكيفات 

داية الجهد كزيادة معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ما هي أال كرد فعل تسمى التي تحدث في ب
االستجابة اآلني وأما التدريب ولفترات طويلة منتظمة تترك على الجسم تغيرات وظيفية مثل توسع 

(وتمكن '،Wilmore I. H،1970القلب وزيادة قوة عضالته وسمك األلياف بالتكيف المزمن)
تاثير النشاط البدني في مستوى اللياقة الصحية والسمنة لدى كبار السن  اهمية البحث في معرف

 .( سنة10-15بعمر)
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جراءاته الميدانية :  منهج- 3  البحث وا 
 البحث:منهج  3-1
اسةةةةةةةتخدام الباحثون المنهج التجريبي لمالئمته متطلبات البحث ولكونه الطريق المناسةةةةةةةب لحل    

ومالحظة  ا،ميرا متعمدا ومضةةبوطًا للشةةةروط المحددة لحدث لثبات فرضةةيته بوصةةةفه تغي المشةةكلة،
والتجربة  دوثه،حفالتجريب يبحث عن السةةةبب وكيفية  وتفسةةةيره،التغيرات الناتجة في الحدث نفسةةةه 
 ) 322،  1922دالين ويوبولد  ،  الدقيق( فانهي اهم مميزات النشاط العلمي 

 عينة البحث :   .-3
غداد بد من كبار السن الذين تطوعوا للمشاركة في البرنامج في ( افرا15تكونت عينة البحث من )

( 21من المجتمع االصلي لعينة البحث والبالغ عددهم) %30ذوي الوزن الزائد يشكلون نسبة  من
فراد من خلو ا تأكدفرد ذات المجموعة الوحدة ذات االختبار القبلي والبعدي وبعد اجراء الفحص 

عن طريق معامل االلتواء في متغيرات )كتلة  وتكافؤوقد تم تجانس  العينة من االمراض المزمنة.
الطول، النبض اثناء الراحة، ضغط الدم االنبساطي، االنقباضي، اختبار مرونة  العمر، الجسم،

 م(1055ثني الجذع، اختبار عدو او مشي 
، لطولا العمر،بين تجانس وتكافؤ مجموع البحث في متغيرات )كتلة الجسم،  (1الجدول رقم)

النبض اثناء الراحة، ضغط الدم االنبساطي، االنقباضي، اختبار مرونة ثني الجذع، اختبار 
 م(1511عدو او مشي 

 
 إجراءات البحث الميدانية :   3 -3
 وسائل جمع المعلومات االجهزة واالدوات المستخدمة بالبحث  3-3-1

 استخدم الباحثون الوسائل االتية لجمع المعلومات الخاصة ببحثه وهي :

 المؤشرات
وحدة 
 القياس

الوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 الوسيط المعياري

قيمة)ت( 
 معامل االلتواء المحسوبة

 91 2.45 91.20 كغم كتلة الجسم
 

5.91 
 5.110 13 1.10 12،1 سنة العمر
 5202 119.05 1.212 119.30 سم الطول

 5.031 1،12 13 4.11 13.20 ن د النبض اثناء الراحة
 1.111- 5.555 24 2.15 24.24 ملم زئق ضغط الدم االنبساطي
 5.512 - 11.01 114 2.14 111.12 ملم زئق ضغط الدم االنقباضي
 5.532 4.01 29 2.12 21.22 عدد اختبار مرونة ثني الجذع

 5.211- 3.05 11،05 .5.42 11.05 مسافة م 1055اختبار عدو أو مشي 
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 . االختبارات 
 ع العربية واالجنبية .المصادر والمراج 
 . التجارب االستطالعية 

 كما اعتمد الباحثون االجهزة واالدوات االتية لتنفيذ بحثه :
 .. ساعة توقيت يدوية إلكترونية 
 . صافرة 
 ميزان طبي نوعه صيني 
 ( سماعة طبيةStethoscope. ) 
 ( جهاز حاسوبComputer. ) 
 ( الة حاسبة يدوية الكترونية نوعCasio. ) 
 لعمل المساعد.فريق ا 
 . البرنامج التدريبي 
 الوسائل االحصائية 
 القياسات االختبارات المستخدمة في البحث 3-4

 اوال: القياسات الجسمية:
 )قياس الطول، قياس وزن الجسم كمؤشر على السمنة(. 

 : االختبارات الصحية لعينة البحث ثانيا:
  (241، 2551رضوان: ، )اختبار كرامبتون  

الحالة العامة  يعد هذا االختبار من وسائل القياس األولى التي استخدم لتقويم: ختبارمن اال الغرض
الدوري و القلب ويعتمد  م كأحد اختبارات الجهاز1950العالم كرامبتون عام  صممهللفرد وقد 

 ضغط الدم الشرياني و  االختبار بشكل رئيسي على التغيرات التي تحدث في معدل )النبض
  على القدمين نقباضي( عندما يتغير و ضع الجسم من وضع الرقود إلى الوقوفاالاالنبساطي و 

سرير طبي أو مقعد ، سماعة طبية ،جهاز زئبقى لقياس ضغط الدم -األدوات و األجهزة الالزمة:
  ساعة إيقاف، سويدي مناسب الطول و االرتفاع

 إجراءات االختبار: 
 1-تكون الوسادة  السويدي بحيث أو المقعدالظهر فوق السرير الطبي  علىالمختبر  يرقد

  منخفضة ويكون الوضع بشكل عام مريحا
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 الستقرارمرحله ا إلى )النبض(أن يصل معدل القلب  إلىالمختبر في الوضع السابق  يستمر-2
كانت  ن متتاليتين ويعتبر معدل النبض مستقرا إذاثانيه مرتي 10في  حينئذ يؤخذ له النبض
  ين واحدهقراءات النبض في المرت

 4ث في  10بضرب معدل النبض في  معدل النبض في دقيقه ويتم ذلك يحسب-3
الدم االنقباضي ) الشرياني ( و  يلي ذلك حساب ضغط (4× ث  10)عدد مرات النبض في 

  المختبر في وضع الرقود علي الظهر أيضا
ن متتاليتين ث مرتي 10القدمين ثم يؤخذ له النبض في  علىالمختبر وضع الوقوف  يتخذ-4

يلي ذلك حساب  4×ث  10معدل النبض في دقيقه بضرب عدد مرات النبض في ويعتبر
والمختبر في وضع الوقوف بنفس طريقه القياس التي تمت  الشرياني(االنقباضي ) ضغط الدم
 .وضع الرقود وهو في

 -: حساب الدرجات 
عدل النبض في الدقيقة في وضع الرقود و م تحسب الفروق بين معدل النبض في الدقيقة في -1

 وضع الرقود
االنقباضي في وضع الرقود وضغط الدم االنقباضي في وضع   تحسب الفروق بين ضغط الدم -2

 الوقوف
 :ثالثا: االختبارات البدنية 

 ( ..3، 1005م: )حسانين،  1511اختبار عدو أو مشي 
 الغرض من االختبار: قياس مطاولة الجهازين الدوري والتنفسي. 

 ألدوات المستخدمة: مضمار ركض أو أرض مفتوحة، ساعة إيقاف، شريط قياس، بورك للتخطيط. ا
مواصفات االختبار: يقف المختبر خلف خط البداية متخذا وضع البدء العالي، وعند سماع      

 إشارة البدء من الشخص القائم باالختبار يركض ليقطع المسافة المحددة حتى يتجاوز خط النهاية. 
 التسجيل: يسجل الزمن الذي سجله المختبر في قطع المسافة المحدودة بالدقيقة    والثانية.       

 (Corbin، C.B. et al، 1970، 154)اختبار مرونة ثني الجذع: 
  .الغرض من االختبار: قياس مرونة العضالت الخلفية للجسم والمفاصل العاملة في الحركة 
 ر الجلوس الطويل، إذ تالمس قدماه الصندوق وتكون رجاله األدوات المستخدمة: يجلس المختب

ممدودتين ومالمستين ل رض، ويقوم المدرب أو الزميل بالضغط على رجلي المختبر من منطقتي 
 الركبتين والقدمين. 

يبدأ المختبر بثني الجذع أماما أسفل، بعد أن يمد ذراعيه الى األمام بحيث تكون كفاه 
ويسجل الشخص القائم باالختبار أبعد مسافة وصل اليها اإلصبع فوق المسطرة المدرجة، 
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الوسطي لكف المختبر على المسطرة، وتعطى للمختبر محاولتان تسجل له أفضلهما إذ يبقى 
 المختبر في الوضع ثالث ثوان. 

  )+( التسجيل: إذا استطاع المختبر أن يجتاز بكفيه حافة الصندوق يسجل له النتيجة بعالمة
ذا لم   (.-يستطع ذلك يحسب بعد إصبعه عن الصندوق بعالمة )وا 

 التجربة االستطالعية 3-5
( أفراد من مجتمةع البحةث، والذين تم استبعادهم عند 0أجرى الباحثون تجربة استطالعية علةى )

تنفيذ إجراءات البحث األساسية، وتمت التجربة خالل يوم واحد، أجرى خاللها االختبارات البدنية 
 ( وكان الهدف من التجربة ما يأتي: 2512   1   1ت الوظيفية، بتاري  )والقياسا

 التأكد من صالحية األجهزة واألدوات المستخدمة. -
 التأكد من كفاءة فريق العمل ومدى تفهمه لتنفيذ القياسات واالختبارات.  -
 معرفة المعوقات التي تظهر وتالفي حدوث األخطاء والتداخل في العمل.  -
 ة الوقت الالزم إلجراء القياسات واالختبارات لكل فرد. معرف -
 معرفة األخطاء التي تقع في هذه التجربة لتجنبها في التجربة النهائية.  -
 البرنامج الرياضي  -3-6

تضمن البرنامج الرياضي على عدد من التمارين التي تنفذ بالطريقة الهوائية وهي تمارين 
تسلية تعتمد على طريقة التدريب الفتري بنسبة عمل الى راحة  هرولة، تمارين هوائية سويدية،

 ( على أن تكون الراحة سلبية تنفذ بطريقتي المشي أو الوقوف ويراعى في البرنامج ما يأتي: 1:1)
  نبضة   دقيقة(  130يتجاوز معدل النبض عن ) أال السويدية، يجبفي أثناء أداء تمارين

 استخدام التمارين التنفسية االيقاعية ضمن المنهج النشاط لضمان العمل بالنظام الهوائي، وتم
 البدني الهوائي

 ( وحدات في األسبوع. 3( أسابيع بواقع )1استغرق البرنامج الرياضي ) 
 ( يؤكد لنا عدم الدخول في الشدة العالية ويبقينا في العمل ضمن 130وهذا المعدل للنبض )

 النظام األوكسجيني. 
 كم في الساعة لتنفيذ تمين المشي المستخدم في 0ل وضمن سرعة استخدام جهاز التردمي

 المنهج
  االختبارات القبلية3-0
لساعة الخامس ا البحث، فيتم إجراء االختبارات القبلية قبل البدء بتنفيذ البرامج المعتمدة في    

م الثالثاء ( وتم االنتهاء يو 2512 1 3عصرا في نادي بغداد، إذ تم البدء اليوم الخميس بتاري  )
 ( وكانت كما يأتي: 2512 15 3)بتاري 
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 االختبارات والقياسات البعدية 0–3
تم إذ  ،تم إجراء االختبارات والقياسات البعدية بعد االنتهاء من تنفيذ البرامج المعتمدة في البحث  
   ( وبنفس تسلسل االختبارات والقياسات القبلية.  2512   15   0الخميس بتاري  ) يوم
 ) spssتم استخدام الحقيبة االحصائية )  اإلحصائية:الوسائل  اإلحصائية:الوسائل  3-0

 تم استخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية: 
 - )الوسط الحسابي )المعدل 
 - االنحراف المعياري 
 -  )اختبار  )ت 
 عرض النتائج ومناقشتها1 - 4

القبلي والبعدي للمتغيرات يبين المعالم االحصائية الخاصة باالختبارين  (.الجدول )
 الفسيولوجية والبدنية لعينة البحث

 
 مناقشة النتائج .-4
(أن كتلة الجسم فان قيمة البعدية كانت معنوي ويعزو الباحثون ذلك ان 2يتضح من  الجدول )   

كونات الجسمية أن انخفاض وزن الجسم الدراسة الحالية وفي ضوء ما سجل من متغيرات في الم
( مريضا يعانون من ارتفاع ضغط الدم وأشاروا الى أن 1033اعتمدت التدريب الهوائي في )

ملم زئبق ( والضغط  4، 2 -التدريب الهوائي أدى الى خفض الضغط االنقباضي بمعدل) 
ن تأثير التدريب الهوائي في هذ 3، 1 -االنبساطي بمعدل ) ند ه الصفة ال يزداد عملم زئبق(، وا 

أو عند زيادة عدد وحدات التدريب الى أكثر من ثالث مرات  % 25رفع شدة التمارين الهوائية فوق 

 المعالم اإلحصائية
 المتغيرات

 

وحدة 
 القياس

قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبلي
 المحتسبة

مستوى 
 +ع -س +ع -س الداللة

 معنوي 4.56 3.46 05.61 41.. 5..01 كغم كتلة الجسم
 معنوي 3.00 3.14 61 3،65 63،45 ن/د ودالنبض اثناء الراحة من الرق

 معنوي 4.06 6.60 00.01 4.60 5..03 ن/د النبض اثناء الراحة من الوقوف
 غير معنوي 111 60.. 05.01 01.. 04.04 ملم/زئق ضغط الدم االنبساطي

 معنوي 65.. 50.. .114.4 64.. .111.6 ملم/زئق ضغط الدم االنقباضي

 معنوي 4.45 01.. 31.45 .0.. .0.0. ددع اختبار مرونة ثني الجذع
 معنوي 5.65 .1.66 11.41 .1.40 11.51 زمن م 1511اختبار عدو أو مشي 
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واخرون الذين  ((Haibert، JA: Silagy، 1997، 901أسبوعيا،  لذا يتفق الباحثون مع ما اكده 
( 1( دقيقة للوحدة ولمدة )40( وحدات تدريبية  أسبوع ولمدة )4أشاروا الى أن التدريب الهوائي )

 أسابيع .
عنةد مالحظةة نتةائج معةدل نبض القلةب وقةت الراحةة التةامة )قبل الجهد( لعينة البحث، نجد 
ان معةدل النبض في االختبةارين القبلي والبعدي، قد اظهر فروقأ معنوية بين االختبارين مما يعزو 

ر الذي اعده الباحثون، فضةةةةةةةةةةةةةال عن التأثيالبةاحثون هةذه الفروقةات المعنويةة إلى تةأثير البرنامج   
اإليجابي لالسةةةتخدام واالهتمام، وجدولة أوقات الراحة البدنية، واسةةةتعادة االسةةةتشةةةفاء بين التكرارات 
التي طبقت على عينة الدراسةةةةةةةةةةةة، ويعد معدل ضةةةةةةةةةةةربات القلب وقت الراحة من أهم المؤشةةةةةةةةةةةةرات 

ؤشةةةةر يمكننا االسةةةةترشةةةةاد والتوصةةةةةل إلى الضةةةةرورية لبيان كفاية الجهاز الدوري فمن خالل هذا الم
التنفسةةي الذي يمتلكه الرياضةةي زيادة على ذلك فان لهذا المؤشةةر  -معرفة مسةةتوى الجهاز الدوري 

أهمية كبيرة في معظم االختبارات الوظيفية األخرى التي تعتمد على البيانات المسةةةتخلصةةةة بشةةةكل 
سي عرفة استجابة الجهاز الدوري التنفمباشر من النبض، وهذا ما يعطي للنبض أهمية بالغة في م

ألداء حمل بدني، تبعا لمعدل نبضةةةةةةةةات قلبه. ويشةةةةةةةةير )ريسةةةةةةةةان خربيط( إلى أهمية " النبض في 
التعرف على مسةةتوى الحالة التدريبية، ان حالة بطيء النبض الغير اعتيادي عند الرياضةةيين تعد 

مجيةةد،  ) الةة التةدريبيةة العةاليةة "قبةل أي شةةةةةةةةةةةةةيء عالمةة للحةالةة الوظيفيةة الجيةدة للقلةب نتيجةة للحة
(  بان"النبض عند الرياضيين Frank D، Daviss، J( ويتفق الباحثون مع ما اكده)91، 1919

في الحالة العادية يكون أبطأ من األفراد الذين ال يزاولون الرياضةةةةةةةةةة  فالنبض لديهم يتراوح ما بين 
ها كثير من الباحثين ال يزيد عن ( نبضةةةةةةة دقيقة اما المتوسةةةةةةط بالنسةةةةةةبة لقياسةةةةةةات أجرا35-15)
  (.Frank D،Daviss ،J: ،1979 ،22 )( ( نبضة دقيقة"05)

عند مالحظة نتائج ضةةغط الدم االنبسةةاطي واالنقباضةةي لعينة البحث ان االختبارات القبلية 
والبعدية كان معنوية الفروق ويعزو الباحثون ذلك إلى أن الضغط االنقباضي واالنبساطي يتناسب 

(. أن العمل العضلي 01، 1912أبو العالء احمد عبد الفتاح ، )الجهد المبذول حيث يؤكد وشدة 
يؤدي إلى زيادة الضةةةةةةغط الدموي االنقباضةةةةةةي وانخفاض الضةةةةةةغط الدموي االنبسةةةةةةاطي بعد الجهد 
مباشةةةةةةةةةةرة. ويتأثر ارتفاع ضةةةةةةةةةةغط الدم بعدة عوامل أهمها العمر ونوع التدريب وكمية العضةةةةةةةةةةالت 

ع الجسةةةةم حيث يزيد ضةةةةغط الدم في الذراعين عنه في الرجلين عندما يكون المشةةةةتركة كذلك وضةةةة
الجهد المبذول في النصةةةةةف األعلى من الجسةةةةةم، ويقل ضةةةةةغط الدم في فترة االسةةةةةتشةةةةةفاء بعد أداء 

                        (    910،09،البدني)البصريالجهد 
 لقبلية والبعدية كان ذات فروقعند مالحظة نتائج اختبار مرونة ثني الجذع بين االختبارات ا 

معنوية بين االختبارين ويعزو الباحثون ذلك الى البرنامج الذي اعده  الباحثون ساهم في تطوير 
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صفة المرونة من خالل التمارين السويدية المستخدمة في البرنامج التدريبي اذ، يمكن تنمية المرونة 
في هذه المرحلة بصورة جيدة ، اذ يمكن في زمن قصير نسبيا ، كما ان مستوى المرونة يتطور 

تحقيق مستوى عال جدا في هذه المرحلة " تتطور المرونة الحركية بعد العاشرة في جميع االتجاهات 
جراء تاثير التمرين اذ يصل االطفال الى قمة التطور في الحركات الخاصة بالمرونة ، بينما تقل 

ام بالتدريب لتنمية  المرونة " ، يستفاد من نتائج المرونة عند اهمال التمرين وهذا يتطلب االهتم
الدراسات والبحوث التي تشير الى اهمية االستمرار على التدريب المنظم والدائم للمرونة بسبب 
          سرعة تراجعها اذ تفقد االطراف مرونتها بسرعة عند االنقطاع عن التدريب لفترات قصيرة نسبيا 

 ( 214،   1991) حسين .
م ويعزو الباحثون هذا التطور في تحسين اختيار ركضى  1055مشي  فيما يتعلق ركض او اام 

( متر إلى اختالف فترات الراحة بين االختبارين القبلي والبعدي لعينة البحث بحسب 1055ومشى )
( انه " لتحقيق رياضي عالي يجب ان يتم التدريب 1999،21مؤشري النبض ويؤكد )عبد الفتاح ،

 .احة قليلة وال يعتبر عدم إكمال الشفاء عائقا لتكرار التدريبلفترات ر 
 الخاتمة
 في حدود نتائج البحث وتفسيرها، أمكن التوصل إلى االستنتاجات التالية إنه :االستنتاجاتاهم 
 التدريبي المقترح باستخدام التمرينات الهوائية أثرا ايجابيا على بعض المتغيرات البرنامج-1

 ي( االنقباض الدم االنبساطيمعدل النبض، ضغط  الجسم، )كتلةتمثلة في الفسيولوجية الم
 برنامج التدريبي المقترح باستخدام التمرينات الهوائية أثرا إيجابيا على الصفات البدنية إن-2

 :اهم التوصيات
 ثاستخدام البرنامج التدريبي المقترح للتمرينات الهوائية، في رفع اللياقة الصحية لعينة البح-1
لكفاءة ا االهتمام الثاني القياسات الفسيولوجية بشكل دوري بغرض التعرف على مستوى-2

 .الفسيولوجية لكبار السن
 الباحثين على إجراء دراسات أخرى للمتغيرات الفسيولوجية والكيميائية تشجيع-3
 

 المصادر
  : 1991 ة والنشر ،، عمان ، دار الفكر للطباع تعلم قواعد اللياقة البدنيةحسين ،قاسم حسن   
  تنمية وقياس الحد االقصى الستهالك االوكسجين لمتسابقي عبد الفتاح ،ابو العال احمد ؛

: )القاهرة، االتحاد الدولي اللعاب القوى للهواة، مركز الجري للمسافات المتوسطة والطويلة
 (.1999التنمية االقليمي، العدد الرابع والعشرون، 

 1912رياضي: الجزء الثاني،دار النضال ،بيروت،البصري ،ابراهيم: الطب ال 
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  2ج موسةةةةةوعة االختبارات والقياسةةةةةات في التربية البدنية والرياضةةةةةة،مجيد ،ريسةةةةةان خريبط ؛ :
 .1919)جامعة البصرة، وزارة التعليم العالي، 

  ، المزيني ،خالد بن صةةالح ،وصةةفة النشةةاط البدني لكبار السةةن.المجلة العربية للغذاء والتغذية
 ( . 2550العدد الثالث عشر، ) –نة السادسة الس

 ، ل نوفل : محمةد نبية ترجمةة فةان دالين ويوبولةد . ت : منةاهج البحةث في التربيةة وعلم النفس
 . 1922)واخرون( ، القاهرة ، مطابع سجل العرب ، 

 ، القاهرة ، مركز  ، 2ط رضةةةوان ،محمد نصةةةةر الدين: طرق قياس الجهد البدني في الرياضةةةةة
  م 2551لنشر ، الكتاب ل

   دار 1، ج 3حسةةةةةةانين، محمد صةةةةةةبحي: القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضةةةةةةية، ط ،
 . 1990الفكر العربي، القاهرة،

  :1912، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  بيولوجيا الرياضةعبد الفتاح ،أبو العالء احمد. 
 Haibert، JA: Silagy، CA: Finucanc، P; Withers، RT; Hamdarf، PA; 

and Andrew، GR;: (1997)، The effectiveness of exercise training in 
lowering blood pressure–a meta–analysis of randomied controlled 
traisls of (4) Weeks or longer. J–Hum–Hypertens، OCT; 11 (10) 
(164) – 9.  

 Frank D، Daviss، J: Medicine For Sport، London: Year book 
medical publishers، 1979. 

 Corbin، C. B.; Dowell، L. J; Lindsey، R; and Tolson، H،:   
(1970)، concepts in physical education، third printing، WM. C، 
Brown Company Publishers.   

 Wilmore I. H.: Atlhletic training and physical fitness، physiological                         
principles and practices of conditioning process  ، Allyn anal 
Bacon، Boston ، 1971  .               
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 نموذج لوحدة تدريبية لعينة البحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اقسام 
 البرنامج

فترات ادار التمرين التنفسي  التكرارات مفردات البرنامج وضعية الجسم
 لثانيةبا

وقت التمرين 
الكلي 
 بالثواني

 زفير شهيق

 من وضع الوقوف ثني ومد الذراعان للجانب التمهيدي
من وضع االوقوف فتل الجذع للجانبين 

 بالتعاقب
 من وضع الوقوف ثني الجذع لالمام 

 

 1 
1 
1 

 41 
04 
41 

  الرئيسي
 

 االستلقاء على الظهر والذراعان خلفا ممدودة
ى الظهر والذراع فوق الصدر االستلقاء عل

 والثانية فوق البطن
 

الجلوس الطويل مع استناد الظهر مستقيم 
 ذراعان اسفل

كم بالسرعة  0المشي بسرعة 
 دقيقة25على الجهاز لمدة 

شهيق عميق)انف( مع مد 
الجسم بالتوتر+ زفير كامل)فم( 

 مع استرخاء كامل
شهيق عميق)انف( +  زفير 
 كامل)فم( مع تحسس ارتفاع
 وانخفاض الصدر والبطن

 
شهيق عميق)انف( +زفير 

 كامل)فم(

 
1 
 
2 
 
1 

 
 4         0  

 
    4          0   
 
  4             0  

 
04 
 
13 
 
04 

الجلوس على الكرسي مع التاكيد انتصاب  الختامي 
 القامة

شهيق عميق)انف( +زفير 
 كامل)فم مطبق(

1 4             0  04 


