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تاثير تمرينات مستمرة منخفضة الشدة لتأهيل المصابين بمرض 
 انسداد الشرايين التاجية

 اعداد 
 احمد شاكر العبيدي. د.م

 
 ملخص البحث باللغة العربية

 : هدفا البحث
 .إعداد التمرينات المستمرة المنخفضة الشدة  – 1
المصابين بمرض معرفة تأثير التمرينات المستمرة المنخفضة الشدة لتأهيل  - 2

 .انسداد الشرايين التاجية
  :إجراءات البحث الميدانية

متتتن ( 11)وتمتتتت إجتتترابات البتتتتم باستتتتخداج المتتتن ع التجريبتتت  ع تتت  عينتتتة عتتتددهج  
وقد استخدج الباتم . من مدينة بغداد( سنة 54)المصابين بمرض انسداد الشرايين التاجية بعمر 

مت االختبتارات البب يتة والبعديتة باستتخداج ج تاس قيتا  التمرينات المستمرة المنخفضة  الشدة وت
 .مستوى ضغط الدج
 :إل  عدة استنتاجات كانت أهم ا وتوصل الباتم :استنتاجات البحث

ذات تتتأثير إيجتتاب  فتت  تأهيتتل المصابيتت ن بمتترض  إن التمرينتتات المستمرةالمنخفضتتة الشتتدة  -1
 .انسداد الشرايين التاجية من الناتية الصتية

إن التمرينات المستمرة المنخفضة الشدة ستاهمت فت  تتستين التدورة الدمويتة وعمتل الب ت    -2
 .ل مصابين بمرض انسداد الشرايين التاجية 

 

The Summery 
Effect of continuous low-intensity exercises for the rehabilitation of people with 

clogged coronary arteries 
The researcher: Dr. Ahmed Shaker al- aubidy 

The aim of the research:  

1 - Preparation of continuous low-intensity exercises. 

2 - See the effect of continuous low-intensity exercises for the rehabilitation of people with 

clogged coronary arteries  

The Procedures of the field research: 

 And has research procedures using the experimental method on a sample number 

(20) of people with clogged coronary arteries aged (30-40 years old) from the city of Baghdad. 

The researcher used continuous low-intensity exercises and has tests before and after using 

the device for measuring blood pressure level of development of the movement. 

The Researh Conclusions: 

 The researcher has proved these conclustions: 

1- The exercise training Almstmrhalmnkhvdh of distress high-impact a positive in the 

rehabilitation of people diagnosed with blockage of the arteries the coronary from a health 

point 

2- The ongoing exercise of low intensity contributed to improve blood circulation and heart 

function for people with coronary disease, clogged arteries. 
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 (:التعريف بالبحث)الباب األول  -1
 :مقدمة البحث وأهميته 1-1
 

أن التطور التاصتل فت  المجتمتال والستيما استتخداج التكنولوجيتة التديثتة ومن تا المكننتة 
القتصاد الج د والوقت ف  شت  مجاالت التياة واالعتماد ع   الوجبات السريعة الم يئة بالدهون 
المشبعة جميع ا أدت إل  ظ ور أثار س بية ع   صتة اإلنسان وبالذات ج تاس التدوران وقاب يتت  

يتتة ارمتتر التتذ  أضتتعط متتن نشتتاط  التركتت ك والتتذ  بتتدورل كتتان لتت  المتتردود الستت ب  ع تت  البدن
 نشاطات التيوية لوظائط أج سة الجسج الداخ ية مما أنعك  ع   مستوى التكيط هذل األج سة 

فأصبتت األمراض من سمات العصر التديم الت  عانت من  المجتمعات فكانت من أخطر هذل 
واإلصتتابة بتتأمراض الب تت ك وهتتذا متتا جعتتل اهتمتتاج الكثيتتر متتن المنظمتتات األمتتراض هتت  البدانتتة 

الصتتتية فتت  مراقبتتة وإتصتتاب هتتذل األمتتراض الخطيتترة فتت  المجتمتتال وتوجيتت  األطبتتاب والع متتاب 
والمختصتتين بالكشتتط عتتن أهتتج المشتتاكل المتستتببة بتتأمراض الب تت  التتذ  يعتتد متتن أهتتج األج تتسة 

 .جراتياً ودوائياً ووقائياً لمعالجت ا التيوية مستخدمين بذلك الوسائل المالئمة
فف  ارونة األخيرة أخذت طتر  عتالم مرضت  الب ت  جتسباً من تا فت  استتخداج المجتال 
الرياضتت  إلعتتادة تأهيتتل الب تت ك بعتتد أن بتترست أهميتتة هتتذا المجتتال الكبيتتر ع تت  صتتتة الب تت  

ذا متتتا أكتتتدل ك وهتتت(1) (Ellestad)واألج تتتسة الوظيفيتتتة األختتترى فتتت  الجستتتجك فبتتتد أشتتتار إليتتت  
(Wenger) (2)  تتتتول االهتمتتتاج المتسايتتتد لمنظمتتتة الصتتتتة العالميتتتة بموضتتتو  ربتتتط النشتتتاط

الرياض  ف  تأهيل مرض  الب   وأعادت ج إل  وضع ج الطبيعت  وممارستة تيتات ج بشتكل جيتد 
قدر اإلمكانك لذا سع  الكثير من المختصين ف  تبنتين منتاهع تأهي يتة  كتًل تست  أهدافت  وع ت  

صتتابة واألضتترار الالتبتتة فتت  الب تت  عيتتر أن جميتتال المنتتاهع تستتع  فتت  تبنين تتا التت  ضتتوب اإل
مجموعة من األنشطة البدنية والتمرينات التركية ما يتتاج ا المريض بتيم تمكن  هذل المناهع 
من أعادة تأهيل الب   وترفال من إمكانيت  الذاتية قدر اإلمكانك وهذا ما كانتت تنشتد إليت  الجمعيتة 

ة ل ب ت  إلت  مرضت  الب ت  فت  ممارستة التمرينتات البدنيتة وعتدها وستي ة متن الوستائل األمريكي
الم مة ف  استعادة الشفاب وتطوير وظيفة الب   وسيادة النشاط التيتو  ألج تسة الجستج األخترى 

 .ل مصابين بأمراض الب   ومن ا انسداد الشرايين التاجية 
لعنايتتتة بموضتتتو  التأهيتتتل الب بتتت  ع تتت  عاتب تتتا اولبتتتد أختتتذت منظمتتتة الصتتتتة العالميتتتة 

ك إذ أشارت هذل المنظمتة إلت  أهميتة تتديتد ال تدط العتاج (1691)ل مرض ك وكان ذلك ف  عاج 
إلعادة التأهيتل الب بت ك ويتت خل ذلتك بنمكانيتة إعتادة مرضت  الب ت  إلت  وضتع ج الطبيعت  فت  

طة والتمارين البدنية المجتمالك وأكدت المنظمة أن هذا التأهيل يج  أن يشمل مجموعة من األنش
الت  يتتاج ا المرض  مما يتهه  ج بتدنياً واجتماعيتاً ونفستياً وذهنيتاً لكت  يعمتل بطاقتة ال تخت تط 
كثيراً عن أقتران ج األستويابك وتظت  هتذا المجتال نستبياً باهتمتاج متسايتد متن البطاعتات الصتتية 

ك باعتبار إن ممارسة (3) (AHA)والمجتمعية كافةك وبالذات من منظمات الب   األمريكية ومن ا 
التمرينات البدنية تعتد وستي ة متن وستائل الشتفاب التت  تعمتل ع ت  تطتوير مستتوى كفايتة الج تاس 

 .الدور  لمرض  الب  
وان إعادة التأهيل ل ب   ما ه  إال خطتة متكام تة يمتر ب تا المتريض متن لتظتة إصتابت  
إل  إن يكون قادراً ع   العودة ل عمل واإلنتام مترة أخترىك وكتان االهتمتاج األكبتر تتول ماهيتة 

                                                           

(1) Ellestad, M (others); Standards For adult exercise testing Laboratories .American 
Heart Association, 1979. p.31. 
(2) Wenger, N; Future Direction in cardiath Rehabilitation in pollock. Human 
Kinetics, champagn, il ,1995.p.447.                                                                                                                                                       
(
3
) Pollock, M.L and Others; Exercise Prescription For cardiac Rehabilitation. Human 

Kinetics, champaign, IL., 1995, p.243. 
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األنشتتطة البدنيتتة التتت  يمكتتن أن تتبتتو متط بتتات واتتياجتتات المتتريض لكتتل مرت تتة متتن مراتتتل 
 .التأهيل

أنمتاط مخت فتة متن استتخداج األنشتطة البدنيتة التت  ت يت  تتافساً مناستباً لتتستين ولظ ور 
 .الوظيفة الب بية التنفسية وسيادة المرونة ف  المدى الترك 

وتعد هذل البتوم من البتوم النادرة نتيجتة الصتعوبات والعراقيتل التت  يجتدها الباتتم 
عينة  إقنا عدات المتوفرة كذلك عم ية والم األج سةف  صعوبة التصول ع   العينة نتيجة ندرة 

 .هكذا بتوم  إلجرابالبتم ف  التطو  
 

تمرينات مستمرة منخفضة الشدة لتأهيل المصابين  تأثيرومن هنا جابت أهمية البتم ف  دراسة 
 . بمرض انسداد الشرايين التاجية

 
 .مشكلة البحث    1-2

تمرينات مستتمرة منخفضتة الشتدة لتأهيتل المصتابين  لندرة المتاوالت الخاصة باستخداج
ف  العرا  ك واالكتفاب باستخداج العباقير واألدوية لعتالم هتهالب  بمرض انسداد الشرايين التاجية

تمرينات تمتتاس بست ولت ا و "  ستمرة المنخفضة الشدةتمرينات المالفال يع  الكثير أن . المرض 
الفرد من انفعاالت مخت فة مثل التوتر والب و ك وكذلك ل تا  ببدرت ا ع   تفريغ ما يخت ع ب  داخل

فكتتان ع تت  الباتتتم اتختتاذ هتتذل . البتتدرة العاليتتة ع تت  بنتتاب الفتترد الممتتار  ل تتا بدنيتت اً وصتتتياً 
التمرينتتات ومتاولتتة معرفتتة تأثيرهتتا الصتتت  متتن ختتالل عم يتتة تأهيتتل المصتتابين ب تتذا المتترض 

واعتمتاد كتل اإلمكانيتات الطبيتة والمستاعدة إلجترابات  وتسخير كل اإلمكانيات والوسائل الع مية
 .هذا البتم

ومعرفة الباتم من خالل اطالع  ع   المصادر الع مية التديثتة ومن تا المكتبتة الع ميتة 
االفتراضية العراقية ارت  تل هذل المشك ة ودراست ا بأس و  البتم الع م  الذ  يعتمد التجربة 

 .والتت يل 
 

تأهيل المصابين بمرض التأثير الفع   ف  ل تمرينات المستمرة المنخفضة الشدة والسهال هنا هل 
 ؟ انسداد الشرايين التاجية

 . هدفا البحث  1-3
 .إعداد التمرينات المستمرة المنخفضة الشدة  – 1
معرفة تأثير التمرينات المستمرة المنخفضة الشدة لتأهيل المصابين بمرض  -2

 .انسداد الشرايين التاجية
 

 .فرض البحث    1-4
لتتأثير التمرينتات المستتمرة المنخفضتة الشتدة لتأهيتل المصتابين هناك تتأثير ذات داللتة إتصتائية 
 بمرض انسداد الشرايين التاجية

.. 
 .مجاالت البحث    1-5
 .سنة( 54)رض انسداد الشرايين التاجية بعمرعينة من المصابين بم: المجال البشري 5-1–1 
 .2113/  4/  1وإلى    2113/  1/  2المدة من : المجال الزمني   1-5-2
 .مستشفى بغداد التعليمي : المجال المكاني  1-5-2
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 البا  الثان 

 .الدراسات النظرية والدراسات المشابهة  -2
 .الدراسات النظرية  2-1
 :    (1) التدريب المستمر 2-1-1

يتخ   تتا  أنهتتذل الطريبتة التدريبيتتة باستتمرار التمتتل البتدن  لفتتترة طوي تة متتن الوقتت دون  تتميتس
 أساستيةراتة بينية وي دط هذا النو  من التدري  الت  االرتبتاب بمستتوى البتدرة ال وائيتة بصتفة 

الجستج الوظيفيتة ك  وأعضتاب أج تسةمن خالل ترقيتة عمتل  األوكسجين الست الك األقص والتد 
تتمتتل الستترعة ك تتمتتل البتتوة ك تتمتتل ) لتتمتتل التتدور  التنفستت  والتتمتتل الختتال أ  تطتتوير ا

طتتوال فتتترة  األدابويظ تتر تتتأثيرل فتت  قتتدرة الالعتت  ع تت  االتتفتتاظ بمعتتدل عتتال  متتن (  األداب
التت  تستتمر لفتترة  األنشتطةالمنافسة وتأخير ظ ور التع  خاصة ف  ن ايت ا ك ويتضح ذلك فت  

وي تتة ومتوستتطةك الستتباتة ك كتترة البتتدج ك كتترة اليتتد ك كتترة الستت ة ك التتركض لمستتافات ط) طوي تتة 
 (الخ .... ال وك  ك 

 :(2)تشكيل الحمل المستمر   2 –2-1 
وسي ة لتتديد الشدة ف  تدريبات التمل المستمر وتوص  نتائع البتوم  أفضليعد معدل النبض  

ت طوي تتة متتن الوقتتت والتتت  والدراستتات فتت  هتتذا المجتتال باستتتخداج التتتدريبات التتت  تستتتمر لفتتترا
د بدون فواصل سمنية ل راتة ك ولسيادة / ن (  111 – 131) تسمح بوصول معدل النبض ال  

 :متنوعة وه   أسالي تبسيم  لعدة  أمكنخصوصية وفاع ية هذا النو  من التدري  فبد 
 .التدري  المستمر المنخفض الشدة  -1
 .التدري  المستمر عال  الشدة  -2
 .طوة تدري  تناو  الخ -3
 .تدري  السرعات المتنوعة  -5
 .تدري  ال رولة  -4

 
تدري   أفضلما ي منا ف  هذا البتم هو التدري  المستمر المنخفض الشدة والذ  يعتبر 

 الت  استتطاعة باإلضتافة تتأهي  ج فت   أهميتةلمتا لت  متن  هكذا نتو  متن األمتراضلذو  
تالتة متن الشتعور بالم تل نتيجتة ممارستة  بأقتلمتن االستتمرار فت  التتدري  ع يت  العينتة 

 . تالت ج الصتيةالتدري  قياسا ال  
 

وتتترتبط تدريباتتت  بمستتتوى  1691يستتتخدج منتتذ : والتتتدري  المستتتمر المتتنخفض الشتتدة 
معتتدل  أقصتت متتن % (  11 – 91) تتتتراوش شتتدت  متتا بتتين  إذمتتنخفض متتن التمتتل 

ومستتافات طوي تتة ك ويعتتد هتتذا لضتتربات الب تت  ك وتتميتتس تدريباتتت  باالستتتمرار لفتتترات 
( تعتتويض الطاقتتة  –ستترعة استتتعادة الشتتفاب ) مناستت  لتتبيتتو قواعتتد التكيتتط  األستت و 

 .العاج أو لتاالت صتية خاصة  اإلعدادوخاصة ف  بداية فترات 
 

                                                           
(1) WWW. romsport.com    

ديالى ، المطبعة المركزية ) اتجاهات مستقبلية في التدريب الرياضي ، : أياد حميد رشيد ، حسام دمحم هيدان  (2)
 . 12 – 11ص (  2111، 
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ب تدط  األوكستجينهتذل الطريبتة تستتخدج فت  تتال تتوفر  إنوعبد هللا الالم  فانت  يترى 
مل والبدرة ال وائية ويستخدج ف  هتذل الطريبتة تمتل يسيتد االرتباب بمستوى عنصر التت

ع   ستة دقائو بدون راتتة كمتا تتميتس هتذل الطريبتة بتأن تركات تا متشتاب ة وباستتخداج 
سرعة منتظمة وعير متغيرة كما تتميس بشدة منخفضة  وتجج التمل الكبير وتتميس هتذل 

فست  وتكست  التذين يتمرنتون الطريبة باالرتباب بمستتوى كفتابة الج تاسين التدور  والتن
 (1).ع   هذل الطريبة قوة اإلرادة 

 

 :أمراض خلل الشرايين التاجية 2-1-3
إن متترض الشتتريان التتتاج  هتتو تالتتة االنستتداد بتتألواش التصتت   التتت  تتتتراكج 

 .داخل الشرايين التاجية الت  تسود عض ة الب   بالدج الغن  باألوكسجين
وتتكون ال وتة التص بية متن الكوليستترول والتدهون والكالستيوج وعيرهتا متن 
المتتواد الموجتتودة بالتتدج إذ تبنتت  تتتدريجياً داختتل الشتترايين فتستتب  تضتتيو أو انستتداد 

 ك (2)الشريان ومنال وصول الدج الغن  باألوكسجين إل  عض ة الب   
 

ست  أو تضتيب ا والتتد ويذكر أيضاً بأن  انسداد ف  األوعية الت  تغذ  الب   نف
من تدفو التدج الكتاف  متن الشترايين التاجيتةك ويصتبح ترمتان الب ت  متن األوكستجين 

 .والمغذيات التيوية الت  يتتاج ا ل عمل بشكل صتيح
وإن عتتتدج وجتتتود التتتتواسن بتتتين إمتتتداد الب تتت  باألوكستتتجين والمتتتواد المغذيتتتة 

بية الذ  ينتع عالباً بستب  األخرى وتاجة الب   ل ذل المواد تسم  بنبل التروية الب 
تضيو الشريان التاج  الناجج عن التص   العصيد  التاج  ك والذ  هو عبتارة عتن 

تكون كتل ع   جدران الشريان التاج  بسب  تراكج الكوليسترول
 
. 

وإن تص   الشرايين الكبيترة مثتل األورطت  وفروعت  أو الشترايين الصتغيرة  

  تدوم ذبتة صدرية أو نوبة ق بيةك فالذبتتة يصي  عمل الب   بالخ ل مما يهد  إل

الصدرية هو الشعور بتاأللج فت  الصتدر أو عتدج الراتتة التت  تتتدم عنتدما ال يصتل 

التتدج الكتتاف  المتمتتل باألوكستتجين بالتتتدفو إلتت  عضتت ة الب تت  والشتتعور بالضتتغط أو 

العصر ف  الصدرك وقتد يتتدم التج فت  الكتفتين والتذراعين والعنتو أو الفتك والظ تر 

 . (3) ثناب الج د العض   والنفس أ

أما النوبة الب بية إذ تكون عندها الشرايين مسدودة تماما وتمنال تتدفو التدج إلت  

 منطبة من عض ة الب  ك وهذا ما يمنال الدج الغن  متن األوكستجين متن الوصتول إلت 

                                                           
ص (  2112بغداد ، دار الكتب والوثائق ، ) األسس العلمية للتدريب الرياضي ، : عبد هللا حسين الالمي  (1)

122 

(2) Antman, E.M.; ischemic heart disease. In: fauci AS, et al. Harrison s Principles of 

Internal Medicine. 17thed. New York, McGraw-hill: 2008. 

(3) Hollenberg SM, et al. Myocardial Ischemia in: Hall JB, et al, Principles of critical 

care. 3rded, New York: McGraw-hill, 2005. 
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هذل المنطبة من عض ة الب  ك وف  بعض التاالت إن النوبة الب بية متن دون معالجتة 

 . (1)يري  قد تهد  إل  الموت سر

 

دور النشاط البدني فيي تقلييل خطيورإل ابةيابة بي مراض الشيريان  2-1-4

 :التاجي
اإلصتتابة بتتأمراض الب تت  التاجيتتة بنتتاب ع تت  نتتتائع الدراستتات أمكتتن ل جمعيتتة 

األمريكية ل ب   إن تصدر بيان ا بتأن النشتاط المستتمر المنتتظج يتهد  دوراً م متاً فت  

 .لية والثانوية من أمراض الج اس الوعائ  الب ب الوقاية األو

أول متتن قتتدج عمتتالً ع ميتتاً عتتن أهميتتة  (Ornish:1990)( اورنتتي )ويعتتد 

متريض وقتارن ج بمجموعتة أخترى ( 21)تنظيج أست و  التيتاةك إذ قتاج بدراستة ع ت  

تخضال ل عالم الطب  العاد ك وبعد المتابعة لمدة عاج لك تا المجموعتين تتسنت تالتة 

ك فيمتتا %(51-%3,71)المجموعتتة التتت  استتتخدمت األستت و  الطبتت  فبتتط بنستتبة 

-%,.52)بنستتبة ( اورنتتي )عتتة التجريبيتتة التتت  استتتخدمت برنتتامع تتستتنت المجمو

ع   تنظيج التغذية واالمتنا  عن التدخين وفيمتا ( اورني )ك ويتتو  برنامع %(59

ستاعات أستبوعياً وبمعتدل ( 3)يخل التدري  يوصت  بتأداب تمرينتات معتدلتة الشتدة 

قصت  معتدل متن أ%( 11-%41)دقيبة لجرعة التدري  الواتتدة والشتدة متن ( 31)

ل ب  ك وأداب أسالي  التخ ل من التوتر لمدة ساعة يومياً وتشمل تمرينات المطاطيتة 

 .(2)والتنف  العميو واالسترخاب

 :الدراسات السابقة 2-2

 :(3)( 2004)دراسة باسل عبد الستار الهاشمي  2-2-1

 (األوليةمرضى الالنسقية القلبية  لت هيلمنهج بالرياضة العالجية  ت ثير)
 

مرضتت  الب تت  التتذين يعتتانون متتن تالتتة  تأهيتتل بنعتتادةعنتتت هتتذل الدراستتة 
والتمتتارين  األنشتتطةالالنستتبية الب بيتتة التت  وضتتع ج الطبيعتت  فتت  المجتمتتال باستتتخداج 

منظمتتة الصتتتة العالميتتة والبطاعتتات الصتتتية  أكتتدتالبدنيتتة التتت  يتتاجون تتاك وقتتد 
 .الب   بأمراض ممارسة التمارين البدنية وعدت ا وسائل شفاب ل مصابين

                                                           
(1) Tropy. JM. Acute Coronary syndromes. Journal of the American Medical 

Association, 2010, 303:90 
(2)
 Ornish D, et al., (1990): can lifestyle changes Reverse coronary Heart Disease, The 

Lifestyle Heart Trail, Lancet, 336:129-133. 
 

رسالة : )األوليةمرض  الالنسبية الب بية  لتأهيلمن ع بالرياضة العالجية  تأثيرعبد الستار ال اشم ؛ باسل  (3)

 (.2115ماجستيرك ك ية التربية الرياضيةك جامعة بغدادك 
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مرضت   لتأهيتلمتن ع بالرياضتة العالجيتة  أدابوكان هتدط هتذل الدراستة هتو  
 التتتأهي  ع تتي جك وقتتد افتتترض الباتتتم بتتان ل متتن ع  تتتأثيرلالالنستتبية الب بيتتة ومعرفتتة 

هذل الدراسة ع   عينة من المصابين بتالة الالنسبية  وأجريتع   المرض ك  تأثيرا

مرضتتت  ( 8)ستتتنة ل رجتتتال بعتتتدد ( 54-51) بأعمتتتار األوليتتتةالب بيتتتة متتتن الدرجتتتة 

ال  االختبارات البب ية والفتوصات الطبيتة الالسمتة التت  تتددت تتالت ج  وإخضاع ج
 .الصتية

 أستتتبوعيةوتتتتدات ( 3)شتتت ر بواقتتتال ( 2)لمتتتدة  التتتتأهي  وقتتتد طبتتتو المتتتن ع  

راجتة مال ج اس الستير الثابتت والد( جمناستيكية عالجية)باستخداج تمارين اوكسجينية 
الثابتتتة وذلتتك متتن ختتالل المراقبتتة الصتتتية وتتتدود النتتبض الستت يجك وقتتد ذكتتر الباتتتم 

 :ابرس االستنتاجات وكما يأت 
تالة نسبية الب   ايجابياً بالتمارين االوكسجينية الت  تراعت  بتذلك تالتة  تتأثر .1

تالتتة  إعتتادة أكتتدتمرضتت  الب تت  متتن ختتالل التتتدرم المتتنظج فتت  الج تتد التتت  
 .الب   ال  التالة الطبيعيةانتظاج ضربات 

( 54-51)الواتتتدة هتتو  التأهي يتتةالوقتتت التتذ  اعتمتتدل الباتتتم فتت  الوتتتدة  إن .2

المتتريض فتت  أثنتتاب   اإلنستتاندقيبتتة وقتتت مناستت  وكتتاط لتطتتور عضتت ة ق تت  
 .ش رين

 :مناقشة الدراسات السابقة 2-3
 :التشاب  واالختالط بين الدراسة التالية والدراسة الساببة  أوج 

 :أوج  التشاب  

 .الدراستان تألفتا من ثالم وتدات ف  األسبو  الواتد  – 1

 :أوج  االختالط 

فت  تتين إن الدراستة الستاببة تألفتت عينت تا  11عدد العينة ف  الدراستة التاليتة  – 1
 . أفراد  8من 

المدة السمنية لتطبيو التمرينات المستتمرة المنخفضتة الشتدة فت  الدراستة التاليتة  –2
 .ثالثة أش ر ف  تين الدراسة الساببة ش ران فبط هو 

عينة الدراسة التالية هج من المصابين بمرض انسداد الشريان التاج  فت  تتين  – 3
 . األوليةالالنسبية الب بية إن الدراسة الساببة عينت ا من المصابين بمرض 

ستتاببة ستتنة تصترا فتت  تتين الدراستتة ال 54العمتر السمنتت  ل دراستة التاليتتة هتو  – 5
 .سنة  54 – 51تراوتت أعمارهج بين 

ج تاس الستتير تمتارين الدراستة التاليتة كانتت مستتمرة منخفضتة الشتدة باستتخداج  – 4
جمناستتتيكية )باستتتخداج تمتتارين اوكستتجينية فتت  تتتين الدراستتة الستتاببة كانتتت الثابتتت 
 . مال ج اس السير الثابت والدراجة الثابتة( عالجية
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 الباب الثالث
 . منهج البحث وإجراءاته  -3
 .منهج البحث   3-1

استتخدج الباتتم المتن ع  التجريبت  … ل تتبو من صتتة فترض البتتم ولتتبيتو هدفت  

لمالئمت  ل ذا الغرض إذ يعرط المن ع التجريب  بأن  دراسة المشك ة ع   أستا  تجريبت  مبنت  

لفروض ويمثل هتذا النتو  ع   فرض الفروض وإجراب التجار  الدقيبة ل تتبو من صتة هذل ا

أد  أنوا  البتوم ك إذ إن الباتم يبفان موقفاً إيجابياً من الظاهرة إذ يدرسان من خالل التجربة 

 (1)" العوامل والمتغيرات الت  قد تهثر ف  الظاهرة أو المشك ة

 .عينة البحث   3-2

العينة المختارة تكون قياسا لمجتمال األصل بتيم يتصل من عينة صتغيرة متا يتود "إن 

فبد تج اختيتار عينتة البتتم طببتا لمتط بتات تتبيتو أهدافت  . (2)"  استنتاج  من مجتمال البتم ك  

وقتد . ستنة( 54)بعمتر ( الذكور)ع   وفو خصائل أفراد مجتمع  بطريبة عمدي  عشوائية من 

مريض لج  21مرض  التسموا بتنفيذ إجرابات البتم من أصل ( 11)ال  ل عينة ب غ العدد اإلجم

 . ي تسموا ولج يواص وا تنفيذ إجرابات البتم ع ي ج ألسبا  مخت فة خاصة ب ج

وقد تج اختيار والتعامل مال عينة متباربة من ناتية العمر السمن  و الكتل ومدة اإلصابة 

 (.1)دقيو بين أفراد العينة وكم ا ف  الجدول والنبض وقت الراتة ل توصل إل  تجان  

 
 يبين طريبة اختيار العينة(  1) جدول 

  المتغيرات       ت

 45 (سنة)العمر  1

85 - 84 (بالكغج ) الكت ة  2  

  22 – 18 (ش ر)مدة اإلصابة  3

 84 - 88 د/ النبض ن  5

 
 (. األجهزة واألدوات)وسائل البحث و  3-3

إن أدوات البتتم هت  الوستائل " من األمور ال امة إلنجاس التجربة وإتمام ا األدوات إذ 

التتت  يستتتطيال ب تتا الباتتتم جمتتال البيانتتات وتتتل مشتتك ت  لتتبيتتو أهتتداط البتتتم م متتا كانتتت ت تتك 

 .(3) " األدوات من بيانات وعينات وأج سة 

                                                           
مدخل إلى مناهج البحث العلمي في التربية عبد هللا عبد الرحمن الكندري ، دمحم أحمد عبد الدايم ؛  (1)  11ص( 1111مكتبـة الفـالح ، الكويت ،  ( اإلنسانيةوالعلوم 

دار الفكر ، األردن ، )  2ط :  مفهومه و أدواته  و أساليبه -البحث العلميذوقان عبيدات و آخرون ؛  (2)
 111ص( 1112

( 1111دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد ، ) 2ط:  طرائق البحث العلمي ومناهجهوجيه محجوب؛  (3)
 .133ص
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 -:وسائل جمع المعلومات *   
 ( .االنترنيت ) واألجنبية والشبكة المعلوماتية المصادر والمراجع العربية  .1
 .أسلوب المقابلة الشخصية مع المرضى ومع أطبائهم األخصائيين .2
 .الفحص الطبي ألسريري لمريض السكر  .3
 .االختبارات والقياسات الطبية الخاصة بمرض ارتفاع ضغط الدم .5
 . #فريق عمل مساعد .4

 .الوسائل اإلحصائية  .6
 األجهزة و األدوات *   
 ( [ .1)الملحق ] تمرينات المشي بسرع مختلفة   - 1
 .جهاز لقياس الكتلة والطول - 2
 .ألماني المنشأ ( Rossmax)جهاز قياس ضغط الدم يدعى بـ   3

 

 . التجربة االستطالعية   3-4

وذلتك متن ختالل انتبتاب عينتة قوام تا  3/1/2113تج إجراب التجربتة االستتطالعية بتتاريخ 

البتم وأجريت ع ي ج االختبارات والبياسات نفست ا التت  تتج إعتدادها أفراد من خارم عينة ( 3)

لتنفيذ اإلجرابات الرئيسة وتطبيو تمرينات المش  بسر  مخت فة وفو بعض المتغيرات الفس جية 

- :لمعرفة النباط الس بية الت  قد ترافو العمل ف  النباط ارتية

 .الفتل الطب  ألسرير  صالتية استخداج ج اس قيا  ضغط الدج والنبض  وأج سة .1

تعريتتط فريتتو العمتتل المستتاعد و.التتتدر  ع تت  أستت و  المباب تتة الشخصتتية متتال المرضتت   .2

 .بخطوات التجربة وما طبيعة مساهمت ج في 

 . وكذلك خطوات إجراب الفتل الطب  ألسرير . مدى مناسبة االختبارات ل عينة .3

 .جراب البتم معرفة مدى مالئمة المجال المكان  والمدة السمنية لشروط أ .5

 . المريض معرفة مدى مالئمة مفردات التمرينات المستمرة المنخفضة الشدة دون إرها  .4
 .القياسات واالختبارات قيد البحث   3-5

 قياس الكتلة للعينة التي هي قيد البحث    3-5-1

- :ألتماج التجان  بين أفراد العينة الت  ه  قيد البتم أجرى الباتم البياسات ارتية   

وتتتج قترابة . يبط المريض بوضال معتدل وفو  ج اس قيا  الكت ة وهو تاف  البدمين  -:الكتلة 

 .بالكي وعراج( الكت ة)درجة متغير 

 (.الفحص الطبي ألسريري )اختبار المتغيرات التي هي قيد البحث    3-5-2
 -:أجرى الباحث األختبار والفحص الطبي التالي  

 -:وقت الراحةقياس ضغط  الدم والنبض  -:
وهو ج تاس صتغير التجتج ودقيتو فت  . ج اس قيا  ضغط الدج والنبض استخدج الباتم 

استخدام  ك إذ يتج العمتل بت  بتربط الج تاس ع ت  معصتج المتريض وبصتورة مناستبة وتوضتال يتد 

المتتريض بشتتكل مرتختت  وذلتتك ل تصتتول ع تت  قتترابة دقيبتتة وفتت  الوقتتت المناستت  وذلتتك وفبتتا 

تخداج ج تاس قيتا  ضتغط التدج ويمكتن التصتول ع ت  نتتائع االختبتار أو ل تع يمات الخاصتة باست

                                                           
 :فريق العمل المساعد   #

 . مستشفى بغداد التعليمي: أخصائي جراحة الباطنية والقلبية : هاني األنصاري . د.أ -1
 . اخصائية نسائية مستشفى بغداد التعليمي : عبير رياض العلواني. د.أ -2
 .مستشف  بغداد التع يم  : ممرض جامع  سيط سيد ول   -3
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ثانيتة ( 11)متن خاللت  بغضتون واالنبستاط  والنتبض الفتل الختال بضتغط التدج االنبباضت  

 .فبط

 .إجراءات التجربة الميدانية   3-6
 -:إعداد التمرينات المستمرة المنخفضة الشدة    3-6-1

قاج الباتم بنعداد التمرينات المستمرة المنخفضة الشدة والت  ه  تمرينات مش  بشدة 

ثابتة تبريبا الستخدام ا ف  إعادة تأهيل المصابين بمرض انسداد الشريان التاج ك مال مراعاة 

كافة البواعد واألس  الع مية إلعداد التمرينات التأهي ية كوقد استخدج الباتم ج اس قيا  ضغط 

لمراقبة ضغط الدج االنبباض  واالنبساط  باإلضافة ال  الطريبة الت  استخدم ا عبد األمير  الدج

والت  تنل ع   إن شدة  (1)األشبال الخاصة بتتديد النبض ل مصابين باألمراض المسمنة 

د كمعدل خال لعينة / ن  19التمرين تتس  عن طريو ضر  النبض وقت الراتة وهو 

وتج عرض ا ع   مجموعة من السادة الخبراب %   91 – 41 الشدة وه  بين× البتم 

إلبداب آرابهج البيمة ومالتظات ج الع مية السديدة ليتسن  ل باتم األخذ ب ا سعياً  *والمختصين

 . لتتبيو الشكل الن ائ  والمثال  ل تمرينات وخطوات تنفيذل ع   العينة قيد البتم
 
 -:فضة الشدة تطبيق التمرينات المستمرة المنخ   3-6-2

المبترتتتة ع تت  العينتتة قيتتد المستتتمرة المنخفضتتة الشتتدة قبتتل تطبيتتو مفتتردات وخطتتوات تمرينتتات 

بنجراب االختبارات البب ية المتمث ة باالختبار والفتل   2113/ 1/  1البتم قاج الباتم بتأريخ 

لتدج وباستتخداج ج تاس قيتا  ضتغط ا( قيا  ضغط الدج والنتبض وقتت الراتتة) الطب  السرير  

فتت  متافظتتة { وتتتدة العتتالم الطبيعتت  } بمستشتتف  بغتتداد التع يمتت   (  .Rossmax)والنتتبض 

بغداد ك لغرض التصتول ع ت  التدرجات البب يتة لكتل اختبتار ليتتج مبارن تا بتدرجات االختبتارات 

ثج قتاج الباتتم بعتد يتوج واتتد متن االنت تاب متن االختبتارات البب يتة  بتطبيتو . البعدية قيد البتم 

مرض  بارتفا  ضغط ( 11)نات المش  بسر  وشدد تبريبا ثابتة ع   العينة والت  قوام ا تمري

ثتتج متابعتتة التالتتة المرضتتية ل عينتتة ختتالل كتتل وتتتدة تأهي يتتة . ستتنة ( 54)التتدج االنبباضتت  بعمتتر 

خاصة بكل مريض وذلك من خالل أجراب الفتول الطبية السريرية المتمث ة بفتل ضغط الدج 

الخاصة بكل وتدة  التمرينات المستمرة المنخفضة الشدةنبساط  قبل البدب بتأدية االنبباض  واال

تأهي ية ل تأكد من أن مستوى ضغط الدج لي  ف  تدودل الخطرة بل ضمن تتدودل الطبيعيتة التت  

( 12)م ج س  ل ضغط االنبباض   وال تنخفض عند هبوط ا عن ( 141)ال تتجاوس عند ارتفاع ا 

ستتتاط  ك وذلتتتك لمنتتتال تتتتدوم أ  مضتتتاعفات لتتتدى المتتتريض أثنتتتاب تأديتتتت  م تتتج س ل ضتتتغط االنب

إضتتافة الستتتخداج ج تاس قيتتا  ضتتغط التتدج لمعرفتتة تالتتة . التمرينتات المستتتمرة المنخفضتتة الشتتدة

                                                           
،  السكري الوقاية منه والطرق العالجية الحديثة للسيطرة الشاملة عليهالداء : عبد األمير عبد هللا األشبال  (1)

 . 22ص (  2111بغداد ، دار الكتب والوثائق ، )  1ج 

 .اللخبراء والمختةون الذين عرضت عليهم تمرينات المشي بسرع مختلفة 

 .مستشفى بغداد التعليمي / جراح باطنية  / هاني دمحم صالح . د.أ -1
 .مستشفى مدينة الطب ببغداد/ أخصائي التأهيل الطبي/ سامي سلمان.د.أ -2
 جامعة ديالى/ أستاذ علم التدريب الرياضي / أياد حميد الخرجي . د.م.أ -3
  .جامعة ديالى/ أستاذ علم البايوميكانيك واللياقة البدنية / مها دمحم صالح . د.م.أ -4
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( Treadmillالتريدميل )المريض الصتية قبل وبعد كل وتدة تأهي ية ك والباتم استخدج ج اس 

ة اليومية واألسبوعية والشت رية ومراقبتة النتبض بواستطة لتطبيو كافة مفردات الوتدات التأهي ي

تتدوم أ  مضتاعفات تنتتع  تاجس  الج اس ودون تدوم أدن  خطورة ع   تيتاة المتريض أو

وأن فتترة تطبيتو . عن عدج البدرة ع ت  تأديتة التمرينتات المستتمرة المنخفضتة الشتدة قيتد البتتم

وتتتدة ( 39)أستتبوعاً ك يتكتون متتن ( 12)أشت ر أ  ( 3)التمرينتات المستتتمرة المنخفضتة الشتتدة  

متددة من األسبو  وتدات تأهي ية موسعة بالتناو  ع   ثالثة أياج ( 3)تأهي ية ك ف  كل أسبو  

( 16)دقيبتة أو ( 1161)ك فكانت المدة اإلجمالية لتطبيو مفردات البرنامع الذ  هو قيتد البتتم 

 ً متن ضتربات الب ت  ك %  91 – 41وكانت شدة التمرينات من كتل وتتدة تأهي يتة . ساعة تبريبا

ات الراتة وفتر. دقيبة كتد أدن / نبضة  126الدقيبة كتد أع   و / نبضة  131وهذا يواس   

تعتمد ع   إمكانيات ق   المريض نفس  ف  سرعة العودة إل  تالة الطبيعية إذ ما تجاوس النبض 

وبعتد يتوج متن االنت تاب متن . المسموش والمبتروب متن ختالل ج تاس فتتل الضتغط متن التركتة 

تطبيو مفردات التمرينات المستمرة المنخفضة الشدة لتأهيل المصتابين بمترض انستداد الشترايين 

قتتتاج الباتتتتم بتتتأجراب كافتتتة االختبتتتارات البعديتتتة ووفبتتتاً  2113/  5/  11التاجيتتتة وفتتت  تتتتأريخ 

ل ظروط المكانية السمانية لالختبتارات البب يتة التت  هت  قيتد البتتم ك ليتستن  ل باتتم استتخرام 

 . النتائع ومعالجت ا إتصائياً ل تتبو من الفروض واألهداط الت  ه  قيد البتم

 :حصائية الوسائل اإل   3-7
- (:1)استخدج الباتم الوسائل اإلتصائية ارتية ف  معالجة النتائع واستخراج ا 

 

 مج س                                    
         َس       ن  :   الوسط الحسابي   -1   

 2(مج س)ـ   2مج س                                                             
 ن=                         ع :             االنحراف المعياري   -2   

 1ن ـ                                                                       
                       

 :بين وسطين مرتبطين ( ت)اختبار   -3   
 . الوسط الحسابي للفروق بين االختبارين األول والثاني      َس ف                       

 .االنحراف المعياري للفروق بين االختبارين األول والثاني       ع ف        =     ت      
 .عدد أفراد العينة                  ن                

 
 
 

                                                           

ة واستخدامات الحاسوب في بحوث التطبيقات اإلحصائيوديع ياسين التكريتي، حسن دمحم عبد العبيدي ؛  (1)
 . 211،  171، 111، 112ص( 1111دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل ، : ) التربية الرياضية
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 الباب الرابع

 .عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -4

 :عرض وتحليل نتائج االختبارات القبلية والبعدية لقياس ضغط الدم االنقباضي   4-1
 

الجدولية ومعنوية الفرق بين األختبارات ( ت)المحتسبة و( ت)يبين قيمة ( 2)جدول 
القبلية والبعدية لقياس ضغط الدم االنقباضي لعينة المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم 

 .االنقباضي 

 ( .9) ودرجة حرية (  2,  25) الجدولية عند مستوى داللة (  2.22 ()ت)قيمة  *

الخال باالختبارات البب ية والبعدية لبيا  ضغط التدج االنبباضت  لعينتة (  2) ويوضح الجدول 

المصابين بمرض ارتفا  ضغط الدج االنبباض ك أن الوسط التساب  ل فرو  بين قيج االختبارين 

وكتتان االنتتتراط المعيتتار  ل فتترو  بتتين قتتيج االختبتتارين البب تت   ( 2.8)البب تت  والبعتتد  يستتاو  

 ( . 2.414953)والبعد  بمبدار 

والختال باالختبتارات البب يتة والبعديتة لبيتا  ( 2)ومما تبدج أيضاً من عترض ل جتدول  

( ت ) أن قيمتتة . ضتتغط  التتدج االنبباضتت  لعينتتة المصتتابين بمتترض انستتداد الشتترايين التاجيتتة 

(  2.22)الجدوليت ة والتت   تستت او  ( ت ) وهت  أع ت  مت ن قيمت ة (  3.66648) المتتسبت ة كانتت

 أ  أن الفر  كان ذات داللة معنوية(  9) ودرجة ترية ( 2.25)تتت مستوى دالل ة 

 االختبار القبلي

لضغط الدج 

 ك م ج س االنبباض  

 االختبار القبلي

لضغط الدج 
 ك م ج ساالنبباض  

الوسط 

الحسابي 

 للفروق

االنحراف 

المعياري  

 للفروق

( ت)

 المحتسبة

( ت)

 الجدولية

الداللة 

 ابحةائية

 ع س َ ع س َ

144.2 

 
1.1 

141.4 

 
2.4 

2.8 

 

2.41495

3 

 

3.66648 

 
 معنوي 2.22
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الجدولية ومعنوية الفرق بين األختبارات ( ت)المحتسبة و( ت)يبين قيمة ( 3)جدول 
اطي لعينة المصابين بمرض انسداد الشرايين التاجية القبلية والبعدية لقياس ضغط الدم االنبس

. 

 ( .8) ودرجة حرية (  2,  25) الجدولية عند مستوى داللة (  1..2 ()ت)قيمة  *

الخال باالختبارات البب ية والبعدية لبيا  ضغط التدج االنبستاط  لعينتة (  2) ويوضح الجدول 

المصابين بمرض انسداد الشرايين التاجيةك أن الوسط التساب  ل فرو  بين قيج االختبارين البب   

د  وكان االنتتراط المعيتار  ل فترو  بتين قتيج االختبتارين البب ت  والبعت ( 5.2)والبعد  يساو  

 ( . 2.777049)بمبدار 

والختال باالختبتارات البب يتة والبعديتة لبيتا  ( 3)ومما تبدج أيضاً من عترض ل جتدول  

( ت ) أن قيمتتة . ضتتغط  التتدج االنبستتاط  لعينتتة المصتتابين بمتترض انستتداد الشتترايين التاجيتتة 

( 2.22  ) الجدوليت ة والتت   تست او ( ت ) وه  أع   م ن قيم ة (  5.921338)المتتسب ة كانت 

 أ  أن الفر  كان ذات داللة معنوية (  9) ودرجة ترية ( 2.25)تتت مستوى دالل ة 

الجدوليةة ومعنويةة الفةرق بةين األختبةارات ( ت)المحتسةبة و( ت)يبين قيمةة ( 4)جدول 
 القبلية والبعدية لقياس النبض وقت الراحة  لعينة المصابين بمرض انسداد الشرايين التاجية 

 ( .8) ودرجة حرية (  2,  25) مستوى داللة الجدولية عند (  1..2 ()ت)قيمة  *

الختال باالختبتارات البب يتة والبعديتة لبيتا  النتبض وقتت الراتتة لعينتة (  5) ويوضح الجدول 

المصتتابين بمتترض انستتداد الشتترايين التاجيتتة ك أن الوستتط التستتاب  ل فتترو  بتتين قتتيج االختبتتارين 

 االختبار القبلي

لضغط الدج 

 ك م ج س  بساط االن

 االختبار القبلي

لضغط الدج 
 ك م ج س بساط االن

الوسط 

الحسابي 

 للفروق

االنحراف 

المعياري  

 للفروق

( ت)

 المحتسبة

( ت)

 الجدولية

الداللة 

 ابحةائية

 ع س َ ع س َ

 معنوي 2.26 5.92 2.77 5.2 1.1 84 2 89.2

 لقبلياالختبار ا

 ل نبض وقت الراتة

 د/ ن 

 االختبار القبلي

 ل نبض وقت الراتة

 د/ ن 
الوسط 

الحسابي 

 للفروق

االنحراف 

المعياري  

 للفروق

( ت)

 المحتسبة

( ت)

 الجدولية

الداللة 

 ابحةائية

 ع س َ ع س َ

 معنوي 2.26 4.72 3.34 5 2.4 81.2 2.1 86.2



15 
 

وكتتان االنتتتراط المعيتتار  ل فتترو  بتتين قتتيج االختبتتارين البب تت   ( 5)البب تت  والبعتتد  يستتاو  

 ( .3.34664)  والبعد  بمبدار 

والختال باالختبتارات البب يتة والبعديتة لبيتا  ( 5)ومما تبدج أيضاً من عترض ل جتدول  

المتتسبت ة ( ت ) أن قيمة . النبض وقت الراتة لعينة المصابين بمرض انسداد الشرايين التاجية 

تتتت (   2.22)الجدوليت ة والتت   تست او  ( ت ) وه  أع   م ن قيم ة (  4.724556)كانت 

 أ  أن الفر  كان ذات داللة معنوية(  9) ودرجة ترية ( 2.25)مستوى دالل ة 

 تمرينتات المستتمرة المنخفضتة الشتدة وهذا يعط  بدورل نتيجة تشير إلت  وجتود تتأثير ايجتاب  ل 

 . الشرايين التاجية  ع   عينة المصابين بمرض انسداد

 .االنبباض  مناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية لقياس ضغط الدم  4-2

ولمناقشة ما تج عرض  وتت ي   من النتائع ذات الداللة اإلتصائية اإليجابيتة أو المعنويتة 

االنبباضت  الخاصتة باالختبتارات البب يتة والبعديتة لبيتا  ضتغط التدج ( 5ك  3ك  2)ف  الجتداول 

ويعتسو . واالنبساط  والنتبض وقتت الراتتة  لعينتة المصتابين بمترض انستداد الشترايين التاجيتة 

تمرينات المستمرة المنخفضتة الشتدة الباتم الفر  المعنو  إل  الدور الفعال والتأثير اإليجاب  ل 

 المنخفضتة لتأهيل المصتابين بمترض انستداد الشترايين التاجيتة ك وذلتك لمتا ل تمرينتات المستتمرة

الشدة  من التأثير اإليجاب  المرتبط بخفض الضغط االنبباض  واالنبساط  والنبض وقت الراتة 

ك وهذا ما أكدل باتريك هولفورد ف  أن التمرينات المخت فة ومن ا التمرينات المستمرة المنخفضتة 

بمترور الشدة تساهج ف  خفض الضغط االنبباض  واالنبساط  والنبض وقت الراتتة  ل مرضت  

الوقت من خالل تطور عمل ج اس الدوران نتيجة التمترين ومتا نتجت  كتبويتة ل ب ت  وتتستن فت  

ساهمت ف  أتسا   تمرينات المستمرة المنخفضة الشدةك  ومن هذا المنط و ل (1)األوعية الدموية  

ستاعدة األوعية الدموية وتتسين الدورة الدموية وعمتل الب ت  وان التمتارين المعتدلتة مط وبتة ل م

 .(2)" ع   التكيط والشعور بالتتسن التدريج  وتجن  االج اد 

لتأهيل المصابين بمرض انسداد  وبما أن هدط التمرينات المستمرة المنخفضة الشدة  

الشرايين التاجية ه  إعطاب المريض فرصة لممارسة تياة أقر  ما تكون ل تياة الطبيعية الت  

وط الت  توفر األمن والسالمة الصتية ل مريض ضمن عينة يمارس ا أقران  ك تج ف  تدود الشر

البتم وتب يل تعرض هذا المريض أل  خطورة نتيجة الممارسة عير الواعية إل  نشاط أخر 

وذلك من خالل ف  تتديد الشدد والسر  ك وقد جاب هذا منط با مال ما أكد ع ي  أبو العال أتمد 

 .(3)ط  الرياض  عبد الفتاش وخبراب أخرون ف  مجال الط  وال

                                                           
  23ص (  2111بيروت ، دار الفراشة للطباعة والنشر ،)  1، ط  وداعا المراض القلب: باتريك هولفورد  ترجمة هشام ناصر  (1)

(2)
 . 111ص (  2111بيروت ، الدار النموذجية للطباعة والنشر ، )  1، ط  الطب الرياضي: وليد قصاص   

 (. 2113القاهرة ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، )  3، ط فسيولوجيا التدريب والرياضة: أبو العال أحمد عبد الفتاح( 3)

 171ص:
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بصورة تتناس  مال اتتياجات  ولذلك صممت التمرينات المستمرة المنخفضة الشدة 

ومبدار التدري  الرياض  المتوقال تنفيذل ك وكذلك مراعاة ما يستطيال المريض ضمن عينة 

البتم من تناول الغذاب المناس  وتب يل االمالش ك ولتجن  المضاعفات الت  قد تتدم نتيجة 

سيادة الضغط االنبباض  واالنبساط   أثناب التدري  ك ولذلك فنن النجاش الذ  تج نبل أو 

التصول ع ي  والمتمثل بالنتائع المعنوية من خالل  تنفيذ خطوات التمرينات المستمرة 

المنخفضة الشدة جاب نتيجة مراعاة الشروط الخاصة بنعداد البرامع التأهي ية لمرض  انسداد 

وه  مراعاة تالة المريض ونوعيت  من خالل الفتل الطب  قبل تنفيذ  الشرايين التاجية ك

 ك وعند تنفيذ كل وتدة من وتدات التمرينات المستمرة المنخفضة الشدة(1)التمرينات التاهي ية 

 .كان هناك تتسن م مو  بمستوى ضغط الدج االنبباض  واالنبساط  والنبض وقت الراتة 

لنتائع الدراسات واألبتام الع مية الت  تشير إل  أن وهذل النتيجة جابت موافبة 

يتسن من تالة الب   الوظيفية وجدران  التدري  ع   التمرينات المستمرة المنخفضة الشدة

 .  (2)االوعية الدموية 

فت  ) أما دمحم إبراهيج شتتاتة معتسسا ألهميتة ال ياقتة البدنيتة لكافتة فئتات المجتمتال  فيبتول 

 ثالم وبعدها االستمرار ف  ممارسة ال ياقة البدنية الكثير من المشاكل تختف تدود أعمار العبد ال

( دى الشخل مناعة تيويتة ضتد األمتراضومال ممارسة التمرينات البدنية ف  هذا السن تتكون ل

(3). 

أما دمحم نصر الدين و خالد بن تمدان فيرون إن نبض الب   ومعدلت  يتتأثر بعتدة عوامتل 

 (5)من أهم ا النشاط البدن  إيجابا فسيادة ال ياقة تظ ر فرو  ف  معدل الب   

وبهذا تحقق الهدف من البحث وذلك باستخدام بعض التمرينات المستمرة المنخفضة 
وفي التعرف على تأثيرها في تأهيل و . الشرايين التاجية الشدة لتأهيل المصابين بمرض انسداد

خفض مستوى ضغط الدم االنقباضي واالنبساطي والنبض وقت الراحة لدى المصابين بمرض 
مما أدى إلى تحقيق فرض البحث في أن للتمريناتالمستمرة المنخفضة . انسداد الشرايين التاجية 

قباضي واالنبساطي والنبض وقت الراحة  لدى في تأهيل و خفض مستوى ضغط الدم االن الشدة
 (.إيجابية)المصابين بمرض انسداد الشرايين التاجية  تأثير ذو داللة معنوية 

 
                                                           

(1)
 WWW. Security Forces Hospital.net. Ibid , Page 1 of 20   

 . 32، ص  مصدر سبق ذكره: د صالح السليمان ماج (2)

 2111االسكندرية ، المكتبة المصرية للطباعة والنشر ، ) ،  اساسيات التدريب الرياضي: دمحم ابراهيم شحاتة  (3)
 . 213، ص ( 

القاهرة ، مركز ) ،  1القياسات الفسيولوجية في المجال الرياضي ، ط : دمحم نصر الدين رضوان ، خالد بن حمدان ال مسعود  (2)
 . 11 – 71ص (  2113الكتاب للنشر ، 
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 الباب الخامس

 االستنتاجات والتوصيات  -5
 .األستنتاجات 5-1

إن التمرينــات المســتمرة المنخفضــة الشــدة ذات تــأثير إيجــابي فــي تأهيــل المصــابين بمــرض انســداد  .1
 .الشرايين التاجية من الناحية الصحية

 . ان التمرينات المستمرة المنخفضة الشدة ساهمت في أتساع األوعية الدموية وتصحيح عملها  .2

إن تطبيـــق التمرينــــات المســـتمرة المنخفضــــة الشـــدة قــــد تـــم فــــي حـــدود الشــــروط التـــي تــــوفر األمــــن  .3
اثنــاا التمــرين ، ممــا أدى  والســالمة الصــحية للمــريض ضــمن عينــة البحــث وهــي فــي تحديــد الشــدة

 .إلى تقليل تعرض هذا المريض ألي خطورة قد تحدث أثناا اداا مفردات الوحدة التأهيلية

 التوصيات  5-2
علـى المصـابين بمـرض انسـداد الشـرايين التاجيـة   تطبيق التمرينات المسـتمرة المنخفضـة الشـدة -1

تائجها المؤثرة واإلجابية خدمـة لهـذا في مراكز العالج الطبيعي والتأهيل الطبي واالستفادة من ن
الشــريحة مـــن المرضـــى ليتســـنى لهـــم الســـيطرة علـــى مســـتوى ضـــغط الـــدم والنـــبض وقـــت الراحـــة 

 .لديهم

إجراا بحوث مماثلة على عينة من األناث وكذلك على شـرائح عمريـة أخـرى ، للتوصـل بشـكل  -2
 .أعم لنتائج تأثير هذا التمرينات قيد البحث

البحــوث علــى عينــة مــن المصــابين بــامرض القلــب المختلفــة وتحــت  إجــراا وتطبيــق مثــل هــذ  -3
 .اشراف طبي دقيق 

 
 المصـــــادر

  المصادر العربية

 الباهرة ك دار الفكر العرب  ل طباعة )  3ك ط فسيولوجيا التدريب والرياضة: أبو العال أتمد عبد الفتاش

 (. 2113والنشر ك 

  ديال  ك المطبعة ) ك  اتجاهات مستقبلية في التدريب الرياضي: أياد تميد رشيد ك تساج دمحم هيدان

 .( 2111المركسية ك 

  بيروت ك دار الفراشة ل طباعة )  1ك ط  وداعا المراض القلب: باتريك هولفورد  ترجمة هشاج ناصر

 ( . 2111والنشر ك

  ك األوليةالقلبية  مرضى الالنسقية لت هيلمنهج بالرياضة العالجية  ت ثيرباسل عبد الستار ال اشم ؛ 

 (.2115رسالة ماجستيرك ك ية التربية الرياضيةك جامعة بغدادك )

  دار الفكر ك األردن )  5ط :  مفهومه و أدواته  و أساليبه -البحث العلميذوقان عبيدات و آخرون ؛

 .( 1442ك 

  الحديثة للسيطرإل الشاملة الداء السكري الوقاية منه والطرق العالجية : عبد األمير عبد هللا األشبال

 ( 2114بغداد ك دار الكت  والوثائو ك )  1ك م  عليه

   2115بغداد ك دار الكت  والوثائو ك ) األس  الع مية ل تدري  الرياض  ك : عبد هللا تسين الالم 

  مدخل إلى مناهج البحث العلمي في التربية عبد هللا عبد الرتمن الكندر  ك دمحم أتمد عبد الدايج ؛

 .( 1444مكتب ة الف الش ك الكويت ك  ( والعلوم ابنسانية

  االسكندرية ك المكتبة المصرية ل طباعة والنشر ك ) ك  اساسيات التدريب الرياضي: دمحم ابراهيج شتاتة
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 (. 2113باهرة ك مركس الكتا  ل نشر ك ال) ك  1ط 
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 الملـــحق

للمصابين بمرض انسداد نموذج لوحدة تأهيلية يومية 

 الشرايين التاجية

 

 مستمرة منخفضة الشدة باستخدام تمرينات

 
  شرح التمرين ت

1.  

والتذراعين ممستكة بتذراع   ثابتتة تبريبتاالمش  بستر  )باستخداج ج اس التريد ميل 

 (.الج اس لبيا  تسار  الب  

  الراتة قياسا ل نبض المبروب بالج اس تأخذ

 


