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1-1 Introduction and the importance of research: 

Now being implemented in many satellite channels for the developed world every day 
and units of physical training rhythmic (Aerobic) through sport practiced morning of 
music by everyone .. have changed much of the world's methods to fitness health in 
order to access the individual to the highest level of fitness and skill and in 
commensurate with the requirements of the age and skill and physical and 
psychological health that has been directed our colleagues working in the field of sports 
medicine, rehabilitation and fitness experts on the need to be units of physical training 
influential and violent and interesting, not boring and routine ... 
That the fitness exercises, rhythmic (music) is very useful where you do not need to 
Sporting Goods expensive and a great place and sports courts, a regular legal. Can be 
implemented, for example, at home or in the office or in the garden or during leisure 
time .. But the emphasis here on ventilation where we train, it .. note exercise fitness 
rhythmic in laboratories, factories, universities, schools and parks ... The surprising 
when we know that the program of the University of Alharferd U.S. allocation of time by 
thirty minutes a day for exercise and fitness of all kinds, forms and the participation of 
everyone (teachers, technicians, and students) ... 

1-2 Research Problem 

Experts agree that physical fitness almost be exclusively on the exercises and 
vocabulary and units of physical training in the curricula of physical designed for the 
sessions of physical rehabilitation is physical exercise is always difficult, especially if 
they knew that the Iraqi citizens suffering from weakness and clear physical and Mharria 
a result of the break for full physical training, especially in the ages great .. here was the 
Bagestin This vigil in finding and training modules rhythmic which fitness exercises COD 
accompanied by the rhythm of the musical because the tape music rhythmic works to 
raise the morale and psychological well-trained and thus lead this case to raise the level 
of physical performance and skills with the perceived lack of a sense of the 
phenomenon of fatigue early when the trainees from the other hand, is physical 
exercise rhythmic weight control motor, noting the movement smoothly him ... The truth 
is that this happens more effectively when there is melody rhythmic quality and 
approach qualifying good and a good trainer, and we are in Iraq, experts Bdnyin did not 
start the first step in this area yet. Given that most countries in the world do and March 
rhythmic aerobic fitness on its citizens by more than half a century ... from here we 
began to study the research problem above, that is complementary to a previous study 
has not written a single circular at the time. 
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1-3 objectives of the study 

1 - study the effect of rhythmic exercise in some physical of physical Flabby 
2 - study the effect of rhythmic exercise in some physiological variables of physical 
Flabby 
. 1-4 Research Hypotheses 
1 - to rhythmic exercise a positive influence in some of the variables physical of physical 
Flabby.  
2 - to rhythmic exercise a positive influence in some of the physiological variables of 

physical Flabby. 

1-5 Areas of research: 
1.5.1.A human domain: (16) MALE flabby physical ages (40-49) years. 
1-5-2 Temporal domain: for the period from 1 June to 1 September 2003. 
1-5-3 Spatial domain: Hall closed in the recreation center in the Zayouna - School 
Altaikoandua - Central Health Laboratory. 
5-1 Conclusions 
1 - shows that the program units rhythmic used on the sample of the research led to the 
development of physiologic clear where led to the economic work of the heart (heart 
rate during rest H.R-Rest -) as well as the evolution of the size of the strike cardiac SV - 
and lower systolic blood pressure Systole and diastolic Diayistol positively, and the 
development of clear In indicator of vital capacity of the lungs VC - as well as a 
download total weight of the body was significant and does what is required of the 
experimental method. 
2 - never shown the evolution of moral and clearly the product of cardiac rest during the 
COP. 
3 - developed the basic components of physical fitness such as speeding, muscle 
strength of the muscles of the hands and feet until the exhaustion of the effort as it has 
developed a recipe Almtaulp general or basic run it through two thousand and four 
hundred meters. 
4 - did not show a clear evolution of the Mtaulp muscle strength of the muscles of the 
abdomen as a result of rhythmic units. 
5 - worked rhythmic exercise to raise the moral and psychological situation of the 
research sample and this was reflected on the physical effort exerted and the 
consolidation of motor weight of the sample search. 
5-2 Recommendations: 
1 - emphasis on the use and legalization of the units at the rhythmic exercise to develop 
physical fitness, or when you download weight. 
2 - We emphasize that the rhythm of music a big role in stimulating exercise and 
movement, reduce fatigue and boredom. 
3 - would prefer that the program is food (Diet) with accompanying physical training 
rhythmic interest to be comprehensive and impressive. 
4 - should be strict medical examination and complete before starting therapy is 
rhythmic for ages over large forty years should consult a doctor in some cases physical 
anomalies in terms of weight, shape and the effects of the exercise 
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  :ألمقدمة وأهمیة البحث ١-١
ینفذ اآلن في العدید من القنوات الفضائیة لدول العالم المتقدم وحدات للتدریب البدني اإلیقاعي یومیًا من خالل ممارسة 

نحو اللیاقة البدنیة الصحیة من  اأسالیبهلقد غیرت الكثیر من دول العالم .. الریاضة الصباحیة الموسیقیة من قبل الجمیع
وصول بالفرد إلى اعلي مستوى من اللیاقة البدنیة والمهاریة وبما یتناسب مع متطلبات العصر البدنیة والمهاریة أجل ال

والصحیة والنفسیة لذلك جرى توجیه زمالئنا العاملون في مجال الطب الریاضي والتأهیل وخبراء اللیاقة البدنیة على ضرورة 
  ...وشیقة ولبست مملة وروتینیة إن تكون وحدات التدریب البدني مؤثرة وعنیفة

مفیدة جدًا حیث التحتاج إلى تجهیزات ریاضیة مكلفة وال مكان كبیر وال ) الموسیقیة(أن تمارین اللیاقة البدنیة اإلیقاعیة 
وباإلمكان تنفیذها على سبیل المثال في البیت أو في المكتب أو في الحدیقة أو .مالعب ریاضیة وساحات نظامیة قانونیة

علمًا تمارس الیاقة البدنیة اإلیقاعیة في المعامل ..ولكن التأكید هنا على تهویة المكان الذي نتدرب فیه..أوقات الفراغ خالل
وقد نستغرب عندما نعرف إن ضمن برنامج جامعة الهارفرد األمریكیة ...والمصانع والجامعات والمدارس والحدائق العامة

اساتذه وفنیین (لممارسة اللیاقة البدنیة بأنواعها وأشكالها وبمشاركة الجمیع تخصیص وقت بمعدل ثالثون دقیقة یومیًا 
  )...وطالب

ذا كررت الوحدة التدریبیة مرتین فأنها تعطي فوائد  ٕ إن زمن الوحدة التدریبیة اإلیقاعیة یقدر بخمسة عشر دقیقة فقط وا
على سبیل المثال ،برامج التدریبیة هو في مشاركة الجمیع عظیمة جدًا بدنیًا وفسیولوجیًا واألهمیة الكبرى في هذا النوع من ال

وهذا یكفل لهم أو یضمن لهم تطویر اللیاقة البدنیة ، الطلبة واالساتذه في الجامعة أو جمیع العاملون والموظفون بالمعامل
للیاقة البدنیة تطور جهاز واالبتعاد عن أمراض العصر الساریة والمزمنة والسیما بعد تأكید كل المراجع الطبیة الحدیثة إن ا

  ...المناعة للفرد وتقف حائل دون زیادة الدهون القاتلة في الجسم نتیجة زیادة الوزن
  مشكلة البحث ٢-١
یتفق خبراء اللیاقة البدنیة بشكل یكاد إن یكون مطلق على إن تمارین ومفردات وحدات التدریب البدني الواردة في المناهج  

التأهیل البدني هي تمارین بدنیة صعبة دائمًا خصوصًا إذا عرفنا إن المواطن العراقي یعاني من البدنیة المصممة لدورات 
من هنا كان للباحثتین ..ضعف واضح بدنیًا ومهاریًا نتیجة النقطاع الكامل عن التدریب البدني وخصوصًا في األعمار الكبیرة

للیاقة البدنیة االوكسجینیة بمصاحبة اإلیقاع الموسیقي وذلك ألن هذه الوقفة في إیجاد وحدات تدریبیة إیقاعیة فیها تمارین ا
الشریط الموسیقي اإلیقاعي یعمل على رفع الحالة المعنویة والنفسیة للمتدربین وبالتالي تؤدي هذه الحالة إلى رفع مستوى 

جانب أخر یعمل التمرین البدني األداء البدني والمهاري مع مالحظة عدم الشعور بالظاهرة التعب المبكر عند المتدربین من 
والحقیقة إن هذا یحدث بشكل فعال عند توفر ...اإلیقاعي على ضبط الوزن الحركي مع مالحظة أداء الحركة بانسیابیة إلیة

ونحن في العراق كخبراء بدنیین لم نبدأ الخطوة األولى في هذا ، اللحن اإلیقاعي الجید والمنهج ألتأهیلي الجید والمدرب الجید
إذا علمنا إن اغلب بلدان العالم نفذ ومارس تمارین اللیاقة البدنیة اإلیقاعیة على مواطنیها قبل أكثر من نصف . لمجال بعدا

  .من هنا بدئنا بدراسة مشكلة البحث أعاله وهي مكملة لدراسة سابقة منفردة لم یكتب لها التعمیم في حینها...قرن
  هدفا الدراسة ٣-١

  .اإلیقاعي في بعض المتغیرات البدنیة للمترھلین بدنیاً دراسة تأثیر  التمرین  -١

 .دراسة تأثیر التمرین اإلیقاعي في بعض المتغیرات الفسیولوجیة للمترهلین بدنیاً  -٢
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  فرضیتا البحث ٤-١
  .للتمرین اإلیقاعي تأثیر ایجابي في بعض المتغیرات البدنیة للمترھلین بدنیاً  -١

  .لمتغیرات الفسیولوجیة للمترهلین بدنیاً للتمرین اإلیقاعي تأثیر ایجابي في بعض ا -٢

  :مجاالت البحث ٥-١
  .مترهل بدنیاً 16: ألمجال البشري ١-٥-١
  .2003أیلول1حزیران ولغایة 1للفترة من : ألمجال ألزماني ٢-٥-١
  .مختبر الصحة المركزي-مدرسة التكواندوا –القاعة المغلقة في المركز الترفیهي في زیونة :المجال المكاني ٣-٥-١
  :تحدید المصطلحات ٦- ١

هو التمرین البدني أو المهاري الذي ینفذ بمصاحبة اإلیقاع الموسیقي وضمن شدة تدریبیة وحجم مقنن : التمرین اإلیقاعي
  .ومناسب للمترهلین بدنیاً 

  .أي فرد یعاني من زیادة الوزن وقلة الحركة وهو شكل من أشكال السمنة:المترهل البدني
  :والدراسات المشابهةالدراسات النظریة  -٢
  :الدراسات النظریة ١-٢
  :physical fitnessاللیاقة البدنیة  ١-١-٢

اللیاقة البدنیة هي حاصل جمع الصفات البدنیة األساسیة بنسب مختلفة ومتباینة فالمطاولة تمثل قاعدة اللیاقة البدنیة في 
إما السرعة فهي تمثل نقلها واالنطالق بها  إما المرونة حین القوة العضلیة بأشكالها تمثل الهرم أو جسم اللیاقة البدنیة 

فهي مرونة الهیكل أو هرم اللیاقة البدنیة والرشاقة قابلیاتها على تغییر شكل األداء ودقته لذلك عندما نقول إن الفرد الئق 
تعوق مستوى اللیاقة بدنیا فنعني به اإلمكانیة على اجتیاز الصفات البدنیة الخمسة بنجاح والفشل في إي صفة بدنیة 

  ..البدنیة
  :أللیاقة البدنیة اإلیقاعیة ٢-١-٢

یجري أالن في إرجاء المعمورة تجریب التدریب البدني اإلیقاعي والتسویق لها من قبل العدید من الفضائیات العربیة 
ل في قاعاتنا الریاضیة واألجنبیة ونحن نحاول إن نترك بصمة إیقاع عراقي من تراثنا الموسیقي الزاخر لكي یكون دلیل عم

  ....یرفع المعنویة ویخفض الوزن ویوحد االیقاع الحركي للمتدربین..المغلقة
  
  :physical fitness testاختبارات اللیاقة البدنیة  ٣-١-٢

دنیة بطاریة اختبار مقننة یمكن إن تقیس عناصر اللیاقة البدنیة األساسیة حیث استخدم الباحثان بطاریة اختبار اللیاقة الب
  :والتي تتضمن مایلي..األربعة المعمول بها في العراق 

  )زكزاك(متر متعرج  ٥٠اختبار ركض  -١

 .اختبار تمرین البطن حتى استنفاذ الجهد -٢

 .اختبار االستناد األمامي حتى استنفاذ الجهد -٣

 .متر لقیاس المطاولة األساسیة ٢٤٠٠اختبار ركض  -٤
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  :المتغیرات الفسیولوجیة ٤-١-٢
ح المتغیرات الفسیولوجیة كل مؤشرات القلب اإلنتاجیة المتمثلة في عدد ضربات القلب خالل الراحة یفهم تحت مصطل

H.R.rest وحجم الضربة القلبیةS.V والنتاج القلبيC.O.P. إضافة إلى مؤشر ضغط الدم االنقباضيSystolic 
ادة الوزن وكل هذه المتغیرات درسا كذلك مؤشر السمنة وزیV.Cومؤشر السعة الحیویة للرئتین Diastolicواالنبساطي 

  ..الباحثان في بحثهما التجریبي ألهمیتهما بذلك
  :ألدراسات المشابهة ٢-٢
اثر التدریب البدني اإلیقاعي على مستوى اللیاقة البدنیة لرجال . هوفمان.ج.دراسة كابتن ولیم ١-٢-٢

  "المدرعات
عسكري وبأعمار ) 80(ترفین في الجیش األمریكي بعدد أجریت الدراسة على مجموعة من رجال المدرعات المح      

  .وحدة تدریبیة إیقاعیة) 24(سنة وباستخدام المنهج التدریبي المقترح )26(
  ألنتائج

لم یحدث تطور في ،الرشاقة، المرونة، سرعة المطاولة، تطور مستوى عناصر اللیاقة البدنیة األساسیة للقوة العضلیة 
  .ل معنويمهارات القتال البدنیة بشك

  التوصیات
  ).   NATO( التأكید على تعمیم الوحدات البدنیة اإلیقاعیة وبما یتناسب والمهمة القتالیة لوحدات حلف الناتو 

  .٢٠٠١-كلیة التربیة الریاضیة - جامعة القادسیة -"التدریب البني اإلیقاعي"دراسة  ٢-٢-٢
  حامد سلیمان حمد.عباس فاضل جابر    د.د 

  .دقیقة للوحدة التدریبیة اإلیقاعیة)٤٥(عشرة من معلمي اللیاقة البدنیة في الكلیة العسكریة األولى وبمعدل نفذ البحث على 
  النتائج
  .تطور اختبارات اللیاقة البدنیة وبشكل معنوي واضح -١

تمرین (ظهر تباین في تطور مستوى اللیاقة البدنیة فاختبار الجلوس من وضع االستلقاء على الظهر -٢
  .متر هو األقل تطورا إحصائیا ٢٤٠٠كثر تطور إحصائیا في حین كان اختبار ركض كان األ ) بطن

 منھج البحث وإجراءاتھ المیدانیة.٣

  :منھج البحث ١-٣

  .أستخدم الباحثان المنھج التجریبي لمالئمتھ المشكلة المراد بحثھا 
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  :عینة البحث ٢-٣

سنة ومن اللذین یزید وزنهم عن الطبیعي بعشرة كیلو ) 49-45(ار رجل بأعم) 22(تم انتخاب عینة بعدد                   
من ) 6(أستبعد ..CHDغرام ومن اللذین ال یعانوا من إمراض ارتفاع الضغط الدموي أو السكري أو إمراض تصلب الشرایین 

كما جرى التأكید على إفراد .لرج) 16(أفراد العینة لعدم التزامهم بالبرنامج البدني اإلیقاعي بشكل دقیق حیث كان باقي العینة 
  ...العینة باالستمرار على غذائهم المعتاد وعدم استعمال الحمیة الغذائیة وتقلیل األكل الیومي

  :المنهج التجریبي المقترح ٣-٣

نیًا تم إعداد تمارین بدنیة لوحدات تدریبیة إیقاعیة تعمل على تطویر مستوى اللیاقة البدنیة وتنزیل الوزن للمترهلین بد   
حیث تم عرض هذه الوحدات التدریبیة على عدد من الخبراء في اللیاقة ، مع مالحظة تطور األداء المهاري والتوافق الحركي 

وخصص وقت خمسة عشر دقیقة للوحدة التدریبیة تكرر مرتان یومیًا خالل الریاضة الصباحیة مع عشرة ) -أ-ملحق(البدنیة
) 45x2=90(إي یكون زمن التدریب الكلي للوحدة التدریبیة . والتنفس والتهدئة  دقائق لإلحماء وخمسة دقائق لالرتخاء

  ):1(دقیقة مقسمة كما في الجدول 

  )1(جدول 

  یمثل تقسیم مفردات الوحدة التدریبیة اإلیقاعیة

  

  الوقت  عناصر الوحدة اإلیقاعیة ت
 بالدقائق

 ـویاتالمحت

دقائق والخاصة عشرة دقائق قبل  تمارین اإلحماء ألعامه عشرة 10x2=20 أإلحماء ١
 المباشرة بالتمرین اإلیقاعي

 خمسة عشر دقیقة لكل وحدة تمرین إیقاعیة تنفذ ألربعة مرات 30x2=60 ألقسم الرئیسي ٢
 .تمارین التهدئة والتنفس واالسترخاء 5x2=10 ألقسم الختامي ٣
ـــ دقیقة 90 ألمجموع ٤ ــــ ــ  ــ
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  :البرنامج اإلیقاعي ٤-٣

عازف ) 20(من مدرسة الموسیقى العسكریة مع زمرة موسیقیة تتكون من ) علي خصاف(تم تنصیب األستاذ الملحن  
حیث جرى التنسیق مع الملحن وبعد اطالعه على أسلوب التنفیذ تم تلحین وحدة إیقاع موسیقیة للمتدربین ، وباالت مختلفة 

  :تتضمن التوجیهات التالیة

  .وقت خالل الوحدة التدریبیة بدقة متناهیةجرى التأكید من توزیع ال -١

 .تم استخدام الشریط اإلیقاعي الذي یتالءم مع شخصیة العراقي من ناحیة الجودة -٢

 .تم استخدام التشكیل الذي یمكن للمتدربین من رؤیة المدرب وهو یؤدي هذه التمارین اإلیقاعیة -٣

 .لطریقة الصحیحةراقب وتأكد من إن إفراد مجموعتك یؤدون التمرین اإلیقاعي با -٤

عندما تالحظ بأن المتدربون بدؤا یتأخرون أستخدم القفزات على البقعة أو القفز الجانبي لتوحید  -٥
 .الحركة ثم استمر بالتمرین اإلیقاعي

تأكد من إن الدرب یجب إن یكون مثاال في القیادة واألداء ویجب إن یكون قادرا على انجاز إي  -٦
 .تمرین بدني بدقة متناهیة

◌ً أخطاء كثیرة وبعد فترة تذكر  -٧ إن تمارین وحدات التدریب البدني اإلیقاعي األولیة یرافقها دائمُا
 .قلیلة یمكن تجاوز جمیع هذه األخطاء عند تنفیذ التمارین البدنیة

  
  

  )2(جدول 
  یمثل نموذج لوحدة تدریبیة للتمرین اإلیقاعي
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ـــــــرین   ت ـــــــ                Exercise ألتمـــــــــــــ
   

الوقت   
 )بالثواني(

 Side straddle hop 60 القفز الجانبي 1

 Running in place 60 ركض في المكان 2

 V- UP 30 .الجلوس وتكون الرجلین والیدین باتجاه واحد لألعلى 3

 Push – up 30 )شنار(استناد أمامي  4

 Squat – thrust 30 .جلوس القرفصاء من دفع األرض بالیدین 5

 Sit-up 30 تمرین البطن 6

 Side straddle hop 30 القفز الجانبي 7

 Leg Spreader 30 تمارین الدراجة 8

 Mountain تسلق الجبال 9
climbed 

30 

 Body twist 30 فتل الجذع إلى الجانبین 10

 High Jumper 30 )على البقعة(القفز العالي  11

 Leg Over 30 )رفع القدمین إلى جهة الرأس بشكل مفتوح(ء على الظهر من وضع االستلقا 12

 Running in place 60 ركض في المكان 13

 Sit – up 30 تمارین البطن 14

 Push – up 30 شنار 15

 Leg Circle 30 تمارین الدراجة الهوائیة 16

 V – up 30 .الجلوس وتكون الرجلین والیدین باتجاه واحد لألعلى 17

 Side straddle hop 60 القفز الجانبي 18

 Mountain تسلق الحبال 19
climbed 

30 

 Body twist 30 فتل الجذع 20

 Eight – count تكرارات شنار) ( 8 21
push up 

30 

 Squat – thrust 30 .جلوس القرفصاء مع دفع األرض بالیدین 22

 Push – up 30 وشنا 23

 Running in place 60 الركض في المكان 24

 M-15  ألمجموع 
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  :أدوات البحث ٥-٣

  .المراجع والمصادر العربیة واألجنبیة -١

 القاعة الریاضیة المغلقة في المركز الترفیهي بزیونه -٢

فریق عمل منفذ من الخبراء الدكتور عماد عبد الكریم وخبیر الفنون القتالیة جمال عبد الكریم  -٣
 .ومجموعة أخرى من المنفذین الجیدین

 .تم إجراء الفحوصات الفسیولوجیة في مستشفى أبن النفیس -٤

 .یعرض على شاشة كبیرة ألسلوب التطبیق للتمرین) سیدي(جهاز فدیو مع قرص  -٥

 ) .تلمع بین الروابي...الحت رؤوس ألحرابي(نشید وطني  -٦

 .الباحث األول قام بالفحوصات الفسیولوجیة األولیة والوزن -٧

 .ات فوق الصوتیة من وضع االستلقاء على الظهرجهاز الدوبار لفحص القلب بالموج -٨

 .جهز السبیرومیتر المائي  حیث یكون وضع المفحوص من وضع الوقوف -٩

 .جهاز قیاس الضغط الدموي -١٠

 .المیزان االلكتروني الطبي -١١
 

  ألفحوصات الفسیولوجیة ٦-٣
ت القلب خالل الراحة وحجم الطول والوزن والعمر وعدد ضربا: تضمنت الفحوصات والقیاسات لالختبار القبلي مایلي

وهذه االختبارات نفذت في الیوم ...الضربة القلبیة والنتاج القلبي وضغط الدم االنقباض واالنبساطي والسعة الحیویة بجها
  ..وبنفس الطریقة نفذت القیاسات والفحوصات الفسیولوجیة البعیدة. األول بالساعة الثامنة صباحاً 

  
  بطاریة االختبارات البدنیة٧-٣

نفذت اختبارات اللیاقة البدنیة القبلیة بالساعة الثامنة صباحًا في مالعب المركز الترفیهي في زیونة وبأشراف وضبط دقیق 
  :ونفذت نفس االختبارات البعیدة وقد تضمنت االختبارات البدنیة مایلي، من قبل الباحثان

  .لقیاس الرشاقة، اختبار ركض خمسین متر متعرج -١

لقیاس مطاولة القوة العضلیة لعضالت للذراعین .حتى استنفاذ الجهد) شنار(ألمامي اختبار االستناد ا -٢
 .والكتفین

 .لقیاس مطاولة القوة العضلیة لعضالت البطن.اختبار تمرین البطن حتى استنفاذ الجهد -٣

  متر لقیاس المطاولة العامة) 2400(اختبار ركض  -٤

  الوسائل اإلحصائیة ٨-٣
  Mean:الوسط الحسابي

  S.D:المعیاري االنحراف

  .لمجموعتین مرتبطتین) ت(قانون 
  :عرض النتائج وتحلیلھا ومناقشتھا-٤
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  :عرض وتحلیل ومناقشة نتائج المتغیرات الفسیولوجیة١-٤

  :rest-H.Rعرض وتحلیل ومناقشة عدد ضربات القلب خالل الراحة ١-١-٤

ضـربة دقیقـة ) 78.6(ظهر الوسط الحسابي لالختبار القبلي لعدد ضربات القلب خالل الراحة بمقـدار)  3( من خالل الجدول 
ــانحراف معیـــاري  ـــار ألبعـــدي بمقـــدار)  9.1( وبـ ـــي حـــین طهـــر الوســـط الحســـابي لالختب ـــة وبـــانحراف .ضـــربة)74.1(ف دقیق

حیــث ظهــرت قیمــة ت ) ت(احــث اختبــار ولمعرفــة معنویــة الفــرق بــین االختبــارین اســتخدم الب، دقیقــة.ضــربة)8.7(معیــاري
وهذا ) 1.96( بمقدار) (0.95وبمستوى داللة  15بینما وجدت قیمة ت الجدولیة عند درجة حریة ) 5.26(المحتسبة بمقدار 

یدل على إن الفرق معنوي ولصالح االختبار ألبعدي ویرى الباحثان هنـا إن عـدد ضـربات القلـب أصـبحت أكثـر اقتصـادیة فـي 
ضربة بالیوم ) 3240(ضربة بالساعة وتقدر ب)135(ضربة في الدقیقة خالل الراحة إي ما یعادل) 4.5( فرق الجهد وبمعدل

الـخ مـن هنـا كانـت أهمیـة البحـث فـي الحفـاظ علـى العضـلة القلبیـة مـن خـالل التمـرین ...ضربة بالشـهر) 97200(وتساوي 
  .اإلیقاعي والذي أدى لتطور كفاءة القلب اإلنتاجیة

  .rest-S.Vحلیل ومناقشة حجم الضربة القلبیة  خالل الراحة عرض وت ٢-١-٤

مللیتردم وبانحراف )62.6(ظهر الوسط الحسابي لحجم الضربة القلبیة خالل الراحة) 3( من خالل الجدول
 مللیتر دم)  7.44(مللیتر دم وبانحراف معیاري) 67.5(مللیتردم في حین ظهر الوسط الحسابي لالختبار ألبعدي)7.7(معیاري

ولمعرفة معنویة الفرق بین االختبار القبلي واالختبار ألبعدي استخدم الباحثان اختبار ت حیث ظهرت قیمة ت المحتسبة 
وهذا یدل )  1.96(بمقدار ) 0.95(وبمستوى داللة ) 15(في حین كانت قیمة ت الجدولیة عند درجة حریة ) 9.42( بمقدار

ویعلل الباحثان سبب هذا التطور إلى إن حجم الدم المدفوع من البطین  على إن الفرق معنوي ولصالح االختبار ألبعدي
األیسر إلى إنحاء الجسم قد ازدادت كمیته بشكل ملحوظ وهذه الزیادة في كمیة الدم المدفوع هي التي عملت على تقلیص 

  )3(جدول                       .عدد ضربات القلب خالل الدقیقة

  .مجموعة البحث التجریبیةیبین القیاسات الفسیولوجیة القبلیة والبعدیة ل

ألقیاسات  ت
 الفسلجیة

  ألقیاسات القبلیة       
             )After( 

  ألقیاسات البعیدة         
             )Before( 

قیمة ت 
 ألمحتسبة

  * ألداللة
 اإلحصائیة

M1 S.D1 N1 M2 S.D2 N2 
1 H.R-rest 78.6 9.1 16 74.1 8.7 16 5.26 معنوي 

2 S.V-rest 62.6 7.7 16 67.5 7.44 16 9.42 معنوي 
3 C.O.P-rest 4.31 0.93 16 4.41 0.90 16 1.25 عشوائي 
4 Systolic 15.42 2.5 16 13.88 2.66 16 7.13 معنوي 
5 Diastolic 8.94 2.11 16 7.92 2.00 16 34. معنوي 
6 V.C-liters.ai 3.94 0.89 16 4.1 0.84 16 3.2 معنوي 
7 Mass-kg 79.5 8.6 16 72.3 8.9 16 9.11 معنوي 

8 Height.cm 170cm 5.9cm - - - - - - 

  )0.95(وبمستوى داللة  15ألجدولیه عند درجة حریة )ت(قیمة *
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  rest:-C.O.Pعرض وتحلیل ومناقشة النتاج القلبي خالل الراحة ٣-١-٤

دم .لتر) 4.31(الراحة بوسط حسابي  ظهر الوسط الحسابي للقیاس القبلي للنتاج القلبي خالل) 3(من خالل الجدول
( دم وبانحراف معیاري.لتر) 4.41(دم في حین ظهر القیاس ألبعدي للنتاج القلبي بمقدار.لتر)0.93( وبانحراف معیاري

( لتردم ولمعرفة معنویة الفرق بین االختبارین استخدم الباحثان اختبار ت حیث ظهرت قیمة ت ألمحتسبة بمقدار)0.90
وهذا یدل على )  1.96(بمقدار)  0.95(وبمستوى داللة )  15(وجدت قیمة ت الجدولیة عند درجة حریة في حین ) 1.25

دقیقة .إن الفرق عشوائي بین االختبارین القبلي والبعدي ویعلل الباحثان سبب ذلك إلى إن النتاج القلبي یكون قیاسه بالتر
الحسابیین وبالتالي إلى العشوائیة وبالرغم من إن النتاج  وهذا أدى إلى انخفاض الفرق بین الوسطین.ولیس بالمللیتر 

مع ذلك كل هذا التطور لم یؤدي إلى معنویة النتاج ...القلبي هو حاصل ضرب عدد ضربات القلب في حجم الضربة القلبیة 
  .القلبي خالل الراحة

  :  Systolicعرض وتحلیل ومناقشة الضغط االنقباضي ٤-١-٤

) 2.5(زئبقي وبانحراف معیاري .مللیتر) 15.42(ر القیاس القبلي لضغط الدم االنقباضي بقیمة ظه)  3(من خالل الجدول 
) ٢.٦٦(زئبقي وبانحراف معیاري .مللیتر) 13.88(زئبقي في حین ظهر القیاس ألبعدي لضغط الدم االنقباضي .مللیتر
بار ت حیث ظهرت قیمة ت المحتسبة بمقدار ولمعرفة معنویة الفرق بین االختبارین استخدم الباحثان اخت. زئبقي.مللیتر

وهذا یدل على ان ) ١.٩٦(بمقدار ) 0.95(وبمستوى داللة ) 15(في حین كانت قیمة ت الجدولیة عند درجة حریة ) 7.13(
الفرق معنوي ولصالح االختبار ألبعدي ویعلل الباحثان سبب انخفاض ضغط الدم العالي إلى إن التمارین اإلیقاعیة تؤدي إلى 

ثرة التعرف وفقدان األمالح من الجسم وهذا یسبب إلى هبوط ضغط الدم االنقباضي المؤقت والمزمن نتیجة االستمرار في ك
  .األلعاب الریاضیة

  :  Diastolicعرض وتحلیل ومناقشة الضغط االنبساطي ٥-١-٤

) 2.11(قي وبانحراف معیاري زئب.مللیتر) 8.94(ظهر الوسط الحسابي لضغط الدم االنبساطي بقیمة) 3(من خالل الجدول
) 2.00(زئبقي وبانحراف معیاري .مللیتر) 7.92(زئبقي في حین ظهر الوسط الحسابي للقیاس ألبعدي بقیمة .مللیتر
) 34(زئبقي ولمعرفة معنویة الفرق بین االختبارین استخدم الباحث اختبار ت حیث ظهرت قیمة ت المحتسبة بمقدار .مللیتر

ویعلل الباحثان سبب هذه ) 1.96(بمقدار ) 0.95(وبمستوى داللة ) 15(لجدولیة عند درجة حریة في حین كانت قیمة ت ا
  .المعنویة للضغط االنبساطي إلى انه قد یكون مؤشر مؤقت لتطور مستوى اللیاقة البدنیة لعینة البحث

  :.V.Cعرض وتحلیل ومناقشة السعة الحیویة للرئتین  ٦-١-٤

هواء وبانحراف .لتر) 3.94(اس القبلي لقیاس السعة الحیویة بمقدار ضهر القی) 3(من خالل الجدول
هواء ولمعرفة .لتر)0.84( هواء وبانحراف معیاري.لتر) 4.1(هواء في حین ظهر القیاس ألبعدي یقیمه.لتر)0.89(معیاري

في حین كانت قیمة ) 3.2( معنویة الفرق بین االختبارین استخدم الباحثان اختبار ت حیث ظهرت قیمة ت المحتسبة بمقدار
وهذا یدل على إن الفرق معنوي ولصالح ) 1.96( بمقدار ) 0.95(وبمستوى داللة ) 15(ت الجدولیة عند درجة حریة 

االختبار ألبعدي ولألمانة العلمیة لم یتوقع الباحثان إن مؤشر السعة الحیویة للرئتین یمكن إن یتطور في فترة زمنیة تعد 
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المطلقة باألیدي المساعدة العلمیة وكفاءة جهاز السبیرومیتر المائي جعلنا النتخلى عن نتائج هذا  قصیرة نسبیا ولكن لثقتنا
  .االختبار

  : .Massعرض وتحلیل ومناقشة الوزن  ٧-١-٤

كغم في حین ظهر القیاس ألبعدي )8.6(وبانحراف معیاري)79.5(تبین إن قیاس الكتلة القبلي بمقدار)  3(من خالل الجدول 
كغم ولمعرفة معنویة الفرق بین االختبارین استخدم الباحثان اختبار ت حیث )8.9(كغم وبانحراف معیاري)72.3(بمقدارللكتلة 

( وبمستوى داللة ) 15( في حین كانت قیمة ت الجدولیة عند درجة حریة ) 9.11( ظهرت قیمة ت المحتسبة بمقدار 
صالح االختبار ألبعدي ویؤكد الباحثان هنا على انه بالرغم من وهذا یدل على إن الفرق معنوي ول) 1.96( بمقدار ) 0.95

لعینة البحث مع ذلك كان للتمرین اإلیقاعي األثر الكبیر في عملیة تنزیل الوزن وبشكل )Diet( عدم إتباع الحمیة الغذائیة 
تمكنا من ذلك واقتصر العمل معنوي واضح وكانا یتمنا الباحثان إن یرافق التمرین اإلیقاعي حمیة غذائیة مقننة ولكن لم ی

  ...البحثي على التمرین البدني

  :عرض وتحلیل ومناقشة المتغیرات البدنیة -٢-٤
  :(50meter)عرض وتحلیل ومناقشة ركض خمسین متر متعرج  ١-٢-٤

( ثانیة وبانحراف معیاري) 16.8(ظهر الوسط الحسابي القبلي الختبار ركض متر متعرج بمقدار ) 4(من خالل الجدول
ثانیة ولمعرفة معنویة الفرق بین )2.3(ثانیة وبانحراف معیاري)15.1(ثانیة  في حین ظهر االختبار ألبعدي بقیمة)2.6

الجدولیة ) ت(في حین كانت قیمة ) 7.72(االختبارین استخدم الباحثان اختبار ت حیث ظهرت قیمة ت المحتسبة بمقدار 
ار وهذا یدل على إن الفرق معنوي ولصالح االختبار ألبعدي ویرى بمقد) 0.95( وبمستوى داللة ) 15(عند درجة حریة 

الباحثان إن السرعة من الصفات البدنیة التي یصعب تدریبها لألعمار الكبیرة الن صفة السرعة صفة وراثیة أول صفة تدخل 
  ..اإلنسان  وأول صفة تغادره من هنا وبشكل عام مستوى االختبار ضعیف للعینة

  )4( جدول 
  الختبارات القبلیة والبعیدة لفحوصات اللیاقة البدنیةیبین ا

أالختبارات  ت
 البدنیة

  ألقیاسات القبلیة       
             )After( 

  ألقیاسات البعیدة         
             )Before( 

قیمة ت 
 ألمحتسبة

  * ألداللة
 اإلحصائیة

M1 S.D1 N1 M2 S.D2 N2 
1 50meter 17.8 2.6 16 16.1 2.3 16 7.72 معنوي 
2 Sit-up 36.7 5.6 16 41.7 4.9 16 0.67 عشوائي 
3 Push - up 28.1 7.8 16 36.4 7.6 16 11.57 معنوي 
4 2400meter 15.41 3.11 16 13.55 2.8 16 5.66 معنوي 

  )0.95(وبمستوى داللة ) 15(ألجدولیه عند درجة حریة )ت(قیمة *
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  : up -Sitبطنعرض وتحلیل ومناقشة تمرین ال ٢-٢-٤
تكرار ) 5.6(تكراروبأنحراف معیاري ) 36.7(ظهر الوسط الحسابي لالختبار القبلي لتمرین البطن بمقدار) 4(من خالل الجدول

تكرار ولمعرفة معنویة الفرق ) 4.9(تكرار وبانحراف معیاري ) 41.7(في حین ظهر الوسط الحسابي لالختبار ألبعدي بمقدار 
) ت(في حین كانت قیمة ) 0.67(الباحثان اختبار ت حیث ظهرت قیمة ت المحتسبة بمقدار بین االختبارین استخدم 

وهذا یدل على إن الفرق عشوائي بین ) 1.96(بمقدار ) 0.95(وبمستوى داللة ) 15(الجدولیة عند درجة حریة 
ختبار ولكن بشكل عام حصل تطور والحقیقة الیوجد عند الباحثان تفسیر مقنع لسبب هذه العشوائیة في هذا اال...االختبارین

  .رقمي ولكن لم یحصل داللة احصائیة معنویة كما ان للتشتت اثر كبیر في عدم ظهور المعنویة
  
  :  up  –Pushعرض وتحلیل ومناقشة االستناد األمامي ٣-٢-٤

تكرار وبانحراف معیاري )28.1( ظهر الوسط الحسابي لالختبار القبلي لتمرین االستناد األمامي بقیمة)  4(من خالل الجدول
تكرار ولمعرفة ) 7.6(تكرار وبانحراف معیاري) 36.4( تكرار في حین ظهر الوسط الحسابي لالختبار ألبعدي بمقدار) 7.8(

في حین وجدت )11.57(معنویة الفرق بین االختبارین استخدم الباحث اختبار ت حیث ظهرت قیمة ت المحتسبة بمقدار
وهذا یدل على إن الفرق معنوي ولصالح )(1.96بقیمة) 0.95(وبمستوى داللة) 15(حریة قیمة ت الجدولیة عند درجة

االختبار ألبعدي ویرى الباحثان إن هناك تركیز لتمارین االستناد األمامي في البرنامج اإلیقاعي وهذا أدى إلى تحسن األداء 
  ..بحثوبالتالي إلى تطویر مطاولة القوة لعضالت الذراعین والكتفین لعینة ال

  :متر) 2400m( عرض وتحلیل ومناقشة ركض  ٤-٢-٤
دقیقة وبانحراف ) 15.41(متر بقیمة)2400(ظهر الوسط الحسابي لالختبار القبلي لركض) 4(من خالل الجدول

دقیقة )2.8( دقیقة وبانحراف معیاري) 13.55(دقیقة في حین ظهر الوسط الحسابي لالختبار ألبعدي بقیمة) 3.11(معیاري
في حین )5.66(المحتسبة بمقدار)ت ( حیث ظهرت قیمة)ت ( معنویة الفرق بین االختبارین استخدم الباحث اختبار ولمعرفة

وهذا یدل على إن الفرق معنوي ) 1.96(بقیمة ) 0.95( وبمستوى داللة ) 15(الجدولیة عند درجة حریة)ت ( وجدت قیمة
وأربعمائة متر ویعلل الباحثان سبب ذلك إلى تأثیر التمارین ولصالح االختبار ألبعدي في اختبار المطاولة ركض إلفان 
  ...اإلیقاعیة بالحمل المستمر أدت إلى تطور مستوى المطاولة 

  
  االستنتاجات والتوصیات -٥

 االستنتاجات ١-٥

تبین إن لوحدات البرنامج اإلیقاعي المستخدمة على عینة البحث أدت إلى تطور فسلجي واضح  -١
كذلك تطور لحجم الضربة ) ضربات القلب خالل الراحة(عمل القلب حیث أدت إلى اقتصادیة 

وتطور واضح في مؤشر ،القلبیة وانخفاض ضغط الدم االنقباضي واالنبساطي بشكل ایجابي 
السعة الحیویة للرئتین كذلك عملیة تنزیل الوزن الكلي للجسم كانت معنویة وأدت ما مطلوب 

  .من التجربة

 .لنتاج القلبي خالل الراحةلم یضهر تطور معنوي واضح ل -٢
  
 



  ٢٠١٠ول األعلوم الریاضة   العدد مجلة 
 "تأثیر التمرین ألبدني اإلیقاعي في بعض المتغیرات البدنیة والفسیولوجیة للمترھلین بدنیاً 

 
 

٦٣ 

تطورت عناصر اللیاقة البدنیة األساسیة كالسرعة والقوة العضلیة لعضالت الیدین والرجلین حتى  -٣
استنفاذ الجهد كما تطورت صفة المطاولة العامة أو األساسیة من خالل ركضه اإللفین 

 .وأربعمائة متر

 .ن من جراء الوحدات اإلیقاعیةلم یصهر تطور واضح لمطاولة القوة العضلیة لعضالت البط -٤

عملت التمارین اإلیقاعیة على رفع الحالة المعنویة والنفسیة لعینة البحث وهذا انعكس على  -٥
 .المجهود البدني المبذول وتوحید الوزن الحركي للعینة البحث

  : التوصیات ٢-٥

اقة البدنیة أو عند التأكید على استخدام وتقنین الوحدات اإلیقاعیة عند التمرین على تطویر اللی -١
  .تنزیل الوزن

 .نؤكد إن لإلیقاع الموسیقي دور كبیر في تنشیط التمرین والحركة وتقلیل الشعور بالتعب والملل -٢

مع التدریب البدني اإلیقاعي حتى تكون الفائدة ) حمیة غذائیة(یفضل إن یكون برنامج غذائي -٣
 .شاملة ومؤثرة

قبل المباشرة بالتمرین اإلیقاعي لألعمار الكبیرة یجب إن یجري الفحص الطبي الدقیق والشامل  -٤
فوق أربعین سنة كما یجب استشارة الطبیب في بعض الحاالت البدنیة الشاذة من ناحیة الوزن 

  .والشكل
  :المصادر
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