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 ممخص:

االطالع عمى بعض مع السختريؽ، و  السقابالتلبعض ديار السدشيؽ و  مؽ خالل الديارة االستظالعية  
السدشيؽ لسسارسة األنذظة البجنية وضعف القجرات الحخكية لجييؼ، فقج جاء  والفتقار ديار العمسية،السخاجع 

اىتسامشا في ىحا البحث محاولة لتؾعيف بخنامج أنذظة بجنية مقششة لتحديؽ بعض عشاصخ المياقة البجنية 
 .لجػ كبار الدؽوالؾعيفية 

شغام مشاعة أقؾػ وصحة ومؽ ىشا تبخز مذكمة البحث في الحاجة لعالج فعال ألمخاض العرخ ولمتستع ب
لجػ كبار والؾعيفية أفزل ولياقة بجنية جيجة بأعجاد تسخيشات لمسذي لتحديؽ مدتؾػ عشاصخ المياقة البجنية 

 الدؽ.

في بعض عشاصخ المياقة ىا بار الدؽ ومعخفة تأثيخ لجػ ك بالدخعة ييجف البحث الى اعجاد تجريبات السذي
 لكبار الدؽ. والؾعيفية البجنية

يعتبخ أمخا ىاما لمرحة بالدخعة الستؾسظة ؽ البحث الشتائج التالية: أن مسارسة رياضة السذي ندتخمص م
العامة لألشخاص السدشيؽ مؽ خالل تعديد قجرات الفخد وزيادة لياقة الفخد السدؽ، وأن بخنامج األنذظة البجنية 

تشسية لجػ عيشة البحث، كسا أن والؾعيفية السقششة كان لو تأثيخ ايجابي في تحديؽ عشاصخ المياقة البجنية 
تداعج كبار الدؽ عمى مسارسة أوجو حياتو اليؾمية بيدخ، كسا تداعجىؼ  والؾعيفية عشاصخ المياقة البجنية

 عمى الؾقاية مؽ ىذاشة العغام الحؼ يديج انتذارىا مع التقجم في العسخ.
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Abstract 

Through the exploratory visit to some homes for the elderly and interviews with 
specialists, and access to some scientific references, and the lack of homes for 
the elderly to exercise physical activities and the weakness of their motor abilities, 
our interest in this research came as an attempt to employ a program of 
regulated physical activities to improve some elements of physical fitness in the 
elderly. 

Hence the problem of research in the need for an effective treatment of diseases 
of the age and to enjoy a stronger immune system, better health and good 
physical fitness with the number of walking exercises to improve the level of 
physical fitness elements in the elderly. 

The research aims to prepare walking exercises for the elderly and know the 
effect of walking exercises on some elements of physical fitness for the elderly. 

We conclude from the research the following results: that the practice of walking 
is an important matter for the general health of elderly people by enhancing the 
individual’s capabilities and increasing the fitness of the elderly individual, and 
that the program of regulated physical activities had a positive effect in improving 
the elements of physical fitness in the research sample, and the development of 
the elements of fitness Physical exercise helps the elderly to exercise their daily 
life easily, and also helps them to prevent osteoporosis, which increases in 
prevalence with age. 
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 التعخيف بالبحث-1
 السقجمة واهسية البحث: 1-1

تعتبخ فئة كبار الدؽ مؽ الفئات العسخية التي أفشت عسخىا في خجمة السجتسع، ورغؼ كل ىحا فقج     
فكان  بعج ما بمغؾا سؽ التقاعج،بدبب حالتيؼ الرحية أصبحت مؽ الفئات السعدولة لعجم قجرتيؼ عمى العظاء 

ة سميسة خالية مؽ أسمؼ حل ىؾ المجؾء إلى مسارسة الشذاط البجني والحخكي السشغؼ لمؾصؾل إلى حيم
 األمخاض.

وبظخيقة غيخ ممحؾعة مثل طؾر مؽ أطؾار الحياة وعاىخة مؽ عؾاىخىا إذ بجأت فيي مدتسخة الذيخؾخة  
تغيخا فديؾلؾجيا إلى صؾرة أخخػ ليدت بأفزل  اإلندانوانسا ىي فتخة يتغيخ فييا الدمؽ وىي ليدت مخضا 

 (.2014سابقتيا. )إبخاليؼ، مؽ 

نقص في القجرة عمى الكيام بحخكات بديظة وضخورية في الحياة اليؾمية عشج السدؽ مثل حيث إن فقجان و 
، الخكؾع، الجخؼ يكؾن بدبب التجىؾر الكبيخ في االنحشاءصعؾد الجرج، والؾقؾف مؽ الكخسي،  و السذي

السدؽ وزيادة  استقالليةالقؾة، السخونة، التحسل التؾازن ويؤدؼ كل ىحا إلى فقجان البجنية، ياقة معشاصخ ال
 اإلحرائياتت اإلعاقة وفقجان الحياة، إذ اشار الدقؾط الحؼ يعج مؽ أىؼ أسباب و  احتسال تعخضيؼ لمسخاطخ

%مؽ 30%إلى  20 ما بيؽأن يتعخض لحادثة سقؾط واحجة كل سشة، و مدشيؽ  ثالثةأن واحجا مؽ كل الى 
في السفاصل بدبب  األلؼكسا يدداد ىحه الحؾادث يشجؼ عشيا جخوح وكدؾر في الؾرك واصابات في الخأس، 

السدشؾن برفة  األشخاصويؾاجو  ،العخضية ىحه اإلصابات نقص في السخونة و أسباب الؾفيات الشاجسة عؽ
التقجم بالدؽ. تمػ السخاطخ مع ض إلصابات وخيسة جخاء الدقؾط وتتدايج رئيدية مخاطخ الؾفاة أو التعخ 

 (.2018السشغسة العالسية لمرحة، )

بذكل عام وكبار االىتسام بتشسية المياقة الرحية يعج مؽ أىؼ متظمبات الحياة الحجيثة تبعا لشسط حياة الفخد ف
جعمو عخضة لكثيخ مؽ األمخاض الجدجية ي( الحؼ يحج مؽ نذاط اإلندان و Life Style)الدؽ بذكل خاص 

رحي لمفخد فزال عؽ الجانب و الشفدية، مسا أدػ الى تعجد األنذظة الخياضية التي تختقي بالجانب ال
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كبار الدؽ لجػ  وباألخصوتساريؽ السخونة تعج رياضة السذي  اذ ,والسخنة الجسالي ومؽ بيشيا تجريبات السذي
ميارات خاصة، كسا أنيا  ادوات او مؽ أقل األنذظة البجنية تكمفة وأبدظيا وأسيميا وال تتظمب أؼ معجات أو

وليكؾن قادرا عمى  والحج مؽ التؾتخالم والتخمص مؽ اآلظ عمى الرحة وسيمة لتحديؽ المياقة البجنية والحفا
بعيجا عؽ السمل والخسؾل واالنفعال وال يتؼ ذلػ إال أداء األعسال اليؾمية بكفاءة عالية ويقزي بكية حياتو 

ومؽ السؤسف ان رياضة السذي  لؼ تحرل عمى التقجيخ الحؼ تدتحقو   ،بسسارسة الشذاط البجني السشغؼ
أو قيستيا كؾسيمة وتعسل عمى استعادة الشذاط  العامة كؾنيا تحدؽ الرحةسؾاء مؽ الشاحية الرحية 

 .في نفذ الؾقت مؾاصالت وتخفيو

ائج الجراسات التي فقج كانت نت ا, نخػ أنو كمسا زاد تظؾر البذخية قمت مسارستيؼ لي عرخنا الحاليففي  
ن مسارسة أكجت أحيث خخ دراسة حجيثة في آ لكثيخ مؽ الباحثيؽىارفارد محىمة ومفاجئة  أجختيا جامعة 

ويظيل مؽ والحفاظ عمى صحة القمب مؽ مشاعة الجدؼ يديج  كافية كل يؾم  وسخعة السذي بانتغام لسجة
عجاد تجريبات السذي إ في ىسيتو أ لبحث و مؽ ىشا جاءت فكخة او   ،متؾسط عسخ اإلندان بسقجار سبع سشؾات

 .عمى بعض عشاصخ المياقة البجنية لجػ كبار الدؽ تأثيخىامجػ والتعخف عمى 

 مذكمة البحث: 1-2
حيث رافقيا الخسؾل والكدل وقمة وتعقجت مذاكل الحياة  في عرخنا الحاضخ كُثخت ضغؾط الحياة اليؾمية

فانعكدت عمى مؾاصفات اإلندان الجدسية  اليؾميةيقاع الحياة إنتيجة التظؾر الدخيع في الحخكة 
، وتعقجت مذاكل الحياة وأصبح اإلندان بحاجة ألساليب ججيجة لحل مذاكمو واإلنتاجية بظخيقة سمبية

والتسكؽ مؽ اتخاذ القخارات الرحيحة في حياتو مؽ حيث العسل أو الجراسة أو الحياة االجتساعية 
متخمص مؽ بعض سمبيات ل يق ذلػ ىي مسارسة رياضة السذيلتحق الظخق أفزل وأسيل سؽ ف ،ةيوالرح

التي أثخت عمى شكل وتخكيبة الجدؼ بقجر كبيخ مؽ جية وعمى قمة إنتاجو مؽ جية السؾاصفات الجدسية 
 أخخػ.

بعض  واالطالع عمىالسقابالت مع السختريؽ، لبعض ديار السدشيؽ و  مؽ خالل الديارة االستظالعيةو 
ولكؾن افتقار ديار السدشيؽ لسسارسة األنذظة البجنية وضعف القجرات الحخكية لجييؼ، فقج ، السخاجع العمسية
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جاء اىتسامشا في ىحا البحث محاولة لتؾعيف بخنامج أنذظة بجنية مقششة لتحديؽ بعض عشاصخ المياقة 
 .البجنية لجػ كبار الدؽ

متستع بشغام مشاعة أقؾػ وصحة ومؽ ىشا تبخز مذكمة البحث في الحاجة لعالج فعال ألمخاض العرخ ول
 أفزل ولياقة بجنية جيجة بأعجاد تسخيشات لمسذي لتحديؽ مدتؾػ عشاصخ المياقة البجنية لجػ كبار الدؽ.

 
 البحث:  هجف 1-3
 و الؾعيفية شاصخ المياقة البجنية في بعض ع ىاثيخ ومعخفة تأبالدخعة الستؾسظة لسذي اعجاد تجريبات ا

 ( سشة.65لألشخاص الكبار بعسخ )
 البحث: فخوض 1-4
 خ المياقة البجنية تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ الكياس القبمي والكياس البعجؼ في بعض عشاص

 ( سشة.65األشخاص كبار الدؽ بعسخ )لجػ والؾعيفية 
 مجاالت البحث: 1-5
  اربيل -مؽ دار الخعاية السدشيؽ  رجال (10)عجد مؽ كبار الدؽ  البذخي:السجال 
  :حيث تؼ تظبيق االختبار القبمي ، 1/2/2022لغاية  25/10/2021السجة مؽ السجال الدماني

 2/2/2022واالختبار البعجؼ بتاريخ  24/10/2021بتاريخ 
 :اربيل  –بارك سامي عبجالخحسؽ  ممعب  السجال السكاني 

 

 مشهجية البحث واجخاءاته السيجانية:-2
 مشهج البحث: 2-1

باستتتخجام الترتتسيؼ التجخيبتتي لمسجسؾعتتة الؾاحتتجة وذلتتػ لسالئستتتو  استتتخجمت الباحثتتة الستتشيج التجخيبتتي     
جث متتا ومالحغتتة التغيتتخات معتستتج ومزتتبؾط لمذتتخوط السحتتجدة لحتت والتجخيتتب ه ىتتؾ تغييتتخ طبيعتتة السذتتكمة

 (.2000تجة في الحادثة نفديا وتفديخىا. )محجؾب، الشا
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 مجتسع وعيشة البحث: 2-2
ومستتؽ يشظبتتق  الدتتؽ،، تتتؼ اختيتتارىؼ بالظخيقتتة العسجيتتة متتؽ الخجتتال كبتتار ( رجتتال10البحتتث ) بمغتتت عيشتتة

 .سشة( 65) لألشخاص بأعسارالبحث ومتغيخاتو مؽ حيث التظبيق  العيشة، وطبيعةعمييؼ شخوط اختيار 
 :التهصيف االحرائي لعيشة البحث 2-2-1   

)الظتتؾل، قبتتل تظبيتتق تتتجريبات السذتتي قامتتت الباحثتتة بتتبجخاء التجتتانذ بتتيؽ أفتتخاد عيشتتة البحتتث فتتي متغيتتخات   
 (.1وكسا ىؾ مؾضح في الججول رقؼ ) (،والؾزن ألقخب )كغؼ )سؼ(،تؼ قياس الظؾل ألقخب  الؾزن(، حيث

 
 

 التهصيف االحرائي لعيشة البحثيبين  (1ججول )
 معامل االلتؾاء االنحخاف السعيارؼ  الحدابي الؾسط وحجة الكياس الستغيخات

 -0.685 3.2509 176.25 سم الظؾل

 -0.840 5.5383 78.26 كغم الؾزن 

 
فتتخاد عيشتتة البحتتث انحرتتخ متتا بتتيؽ اء لكتتل متتؽ والظتتؾل والتتؾزن أل( أن معامتتل االلتتتؾ 1يالحتتع فتتي الجتتجول رقتتؼ )

 أفخاد عيشة البحث في ىحه الستغيخات.ويذخ ذلػ إلى تجانذ  (3±وىؾ اقل مؽ ) (-0.840،  -0.685)
 
 :وسائل جسع السعمهمات 2-3
 األدوات السدتخجمة في البحث: 2-3-1
 السرادر والسخاجع العخبية واألجشبية 
 الكياسات واالختبارات 
 السالحغة والتجخيب. 
 .السيدان الظبي 
 شبكة اإلنتخنت 
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 األجهدة السدتخجمة في البحث: 2-3-2
 ساعة تؾقيت 
 شخيط قياس 
 ميدان طبي 
  سؼ. 51بارتفاع صشجوق خذبي 

 
 السدتخجمة في البحث:والكياسات االختبارات  2-4
 :االختبارات السدتخجمة 2-4-1

  دقيقة( 30بالدخعة الستهسظة لسجة ) سذيالاختبار: 
   .الغخض مؽ االختبار: قياس مظاولة الجيازيؽ الجورؼ والتشفدي 
   إيقاف، شخيط قياس، بؾرك لمتخظيط.األدوات السدتخجمة: مزسار ركض أو أرض مفتؾحة، ساعة 
   مؾاصفات االختبار: يقف السختبخ خمف خط البجاية متختحا وضتع البتجء العتالي، وعشتج ستساع إشتارة البتجء

 . قيقة(د 30يبجأ بالسذي بالدخعة الستؾسظة التي تشاسب قجراتو لسجة ) مؽ الذخص القائؼ باالختبار
   :لكتتتل شتتتخص، حيتتتث تتتتؼ أداء اختبتتتار السذتتتي  دقيقتتتة( 30السدتتتافة التتتتي قظعيتتتا ختتتالل ) دتتتجلتالتدتتجيل

 بالدخعة الستؾسظة في ممعب/ بارك سامي عبج الخحسؽ.
 اختبار مخونة ثشي الجحع: 
   .الغخض مؽ االختبار: قياس مخونة العزالت الخمفية لمجدؼ والسفاصل العاممة في الحخكة 
   األدوات السدتتتتتتخجمة: يجمتتتتتذ السختبتتتتتخ الجمتتتتتؾس الظؾيتتتتتل، إذ تالمتتتتتذ قتتتتتجماه الرتتتتتشجوق وتكتتتتتؾن رجتتتتتاله

مستتتجودتيؽ ومالمدتتتتيؽ لتتتألرض، ويقتتتؾم الستتتجرب أو الدميتتتل بالزتتتغط عمتتتى رجمتتتي السختبتتتخ متتتؽ مشظقتتتتي 
 الخكبتيؽ والقجميؽ. 

كؾن كفاه فؾق السدتظخة السجرجتة، يبجأ السختبخ بثشي الجحع أماما أسفل، بعج أن يسج ذراعيو الى األمام بحيث ت
لييتتا اإلصتتبع الؾستتظي لكتتف السختبتتخ عمتتى السدتتظخة، إويدتتجل الذتتخص القتتائؼ باالختبتتار أبعتتج مدتتافة وصتتل 

 وتعظى لمسختبخ محاولتان تدجل لو أفزميسا إذ يبقى السختبخ في الؾضع ثالث ثؾان. 
لتو الشتيجتة بعالمتة )و( و ذا لتؼ يدتتظع التدجيل: إذا استظاع السختبخ أن يجتاز بكفيو حافتة الرتشجوق يدتجل 

 (.-ذلػ يحدب بعج إصبعو عؽ الرشجوق بعالمة )
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  الدعة الحيهيةقياس: 
 :يدتخجم لكياس الدعة الحيؾية لمخئتيؽ جياز )األسبخومتخ( الجاف أو السائي أو  الغخض مؽ االختبار

 الكيخبائي.
  2-1م بعسل شييق وزفيخ تسييجؼ مؽ طخيقة الكياس: يقف السختبخ مسدكا بيجه األسبيخومتخ ثؼ يقؾ 

مخة بدخعة ثؼ يأخح إلى صجره أكبخ كسية يدتظيع أخحىا مؽ ىؾاء الذييق ويؤدؼ الدفيخ برؾرة 
مشتغسة ومدتسخة حتى ذلػ الحج الحؼ يكؾن فيو قج أخخج كسية أكبخ مسكشة مؽ ىؾاء الدفيخ وذلػ 

 عؽ طخيق الفؼ حيث يدج األنف بسذبػ
 .مخات وتدجل أحدؽ قخاءة تؤدؼ ىحه التجخبة ثالث

 ولحداب الدعة الحيؾية الشدبية يتؼ قدسة الدعة الحيؾية السظمقة عمى وزن الجدؼ.
 

  السذي:بخنامج 
وألن السذتي أقتل شتجة متؽ  ،دقيقة فتي اليتؾم 30شة البحث لسجة عي ألفخادتجريبات لمسذي   ببعجادقامت الباحثة 

 ليرتتل إلتتى فؾائتج التتخكض، حيتتث قامتت عيشتتة البحتتث بسسارستتةالتخكض فبنتتو ستتيتظمب وقتوتا أطتتؾل وتكتتخاروا أكثتخ 
، والتحؼ استابيع( 8)ةلستج دقيقتة أستبؾعي(ا( 150اليتؾم، وذلتػ لخسدتة أيتام باألستبؾع )دقيقتة فتي  30السذي لسجة 

لسذتي فتي اليتؾاء ويتتؼ ا ،وذلتػ تحتت إشتخاف الباحثتة دقيقة باليؾم لثالثة أيام باألستبؾع 20يعادل الخكض لسجة 
، وفي يؾم الخسيذ مؽ والكياس بذكل فخدؼ لمسدافة التي قظعيا كل شخص عمى حجػ كل جساعيالظمق بذ

 . جيتيؼ أثشاء تظبيق تجريبات السذيكل أسبؾع يتؼ مشاقذة أفخاد عيشة البحث حؾل أىؼ السذاكل التي وا
 :االختبارات القبمية 

 لعيشتتة البحتتث قبتتل البتتجء بتشفيتتحدقيقتتة(  30متتع السدتتافة السقظؾعتتة لستتجة )تتتؼ إجتتخاء االختبتتارات البجنيتتة )القبميتتة( 
  -الستزسؽ ) د. عغيسة عباس/ عمتؼ التشفذ الخياضتي حيث تؼ إجخاء االختبارات بسداعجة الكادر  التجريبات 

 (.فدمجة رياضية/ د.بؾزار عمي جؾكل –د. بديؼ عيدى/ تخبية بجنية  –د. ىؾراز كاوه/ طبيب باطشية 
 ة:البعجي باراتاالخت 
بعتج  البعجيتة أؼ االختبتاراتقامتت الباحثتة بتبجخاء  ةالسقتخحت التتجريبات( أسابيع متؽ تظبيتق 8بعج مخور )  

حدتتاب السدتتافة التتتي قظعيتتا كتتل شتتخص و  إجتتخاء االختبتارات البجنيتتةحيتتث تتتؼ  واحتتجانتيتاء البخنتتامج بيتتؾم 
 .دقيقة( 30عمى حجػ بدمؽ )
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( الستهسط الحدابي واالنحخاف السعياري ومعامل االرتباط بين التظبيق األول والثاني لحداب 2ججول رقم )
 ثبات اختبارات الجراسة:  

                                                                                                                              
 (10)ن = 

 

 االختبارات

  التظبيق الثاني التظبيق األول

 االرتباط

 

الستهسط  الجاللة
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الستهسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

مذي بالدخعة 
الستهسظة لسجة 

 / مدقيقة 30

800.16 

 

±1.01 800.14 ±1.09 0.90 0.00 

مخونة عزالت 
 الغهخ/سم

8.40 ±4.90 9.45 ±5.07 0.95 0.00 

 

 السعامالت العمسية الختبارات الجراسة: 2-5

 صجق االختبارات: -1

ألجل التأكج مؽ مجػ مشاسبة ىحه االختبارات و مكانية تظبيقيا عمى عيشة الجراسة قامت الباحثة بعخضيا  
عمى مجسؾعة مؽ الخبخاء والسحكسيؽ مؽ حسمة درجة الجكتؾراه والحيؽ أجسعؾا عمى صالحيتيا العمسية 

 يشة الجراسة مؽ األعسار قيج البحث.لمتظبيق عمى ع

 : ثبات االختبارات -2

ألجل حداب ثبات االختبارات استخجمت الباحثة طخيقة تظبق االختبار و عادة تظبيقو عمى عيشة عذؾائية 
مؽ مجتسع الجراسة تؼ استبعادىؼ مؽ عيشة الجراسة بفاصل زمشي وقجره خسدة أيام بيؽ التظبيقيؽ والججول 

 الرتباط بيؽ التظبيقيؽ.( يؾضح معامل ا2)
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 اإلحرائية:الهسائل  2-6

 يأتي:لتحميل البيانات الخاصة بالبحث ومشيا تؼ استخخاج ما  (spss) استخجمت الباحثة الحقيبة اإلحرائية
 الحدابي.الؾسط  .1
 السعيارؼ.االنحخاف  .2
 .معامل االلتؾاء .3
 .االرتباط البديط )بيخسؾن( .4
 مرظمحات البحث -3
 :ىتتؾ متتؽ تقتتجم بتتو العستتخ ومتتؽ يعتتجه السجتستتع أنتتو قتتج أقبتتل عمتتى عقتتؾده األخيتتخة. )تعخيتتف  كبتتار الدتتؽ

 إجخائي(
 التتي يتتتؼ الحرتؾل عمييتتا متؽ ختتالل ندتتبة  ىتتؾ السذتي بالدتتخعة السشتغستتة تؾستظة:سالسذتي بالدتتخعة ال

  السدتتافة اإلجساليتتة التتتي يقظعيتتا جدتتؼ متتا إلتتى إجستتالي الؾقتتت التتحؼ يدتتتغخقو الجدتتؼ أثشتتاء السذتتي
 . )تعخيف إجخائي(بالدخعة الستؾسظة
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 :عخض وتحميل ومشاقذة الشتائج -4

 تحميل وعخض الشتائج: 4-1

 

 سذيلعيشة البحث في الستغيخات قيج البحث لبخنامج الوالبعجي القبمي  ين( داللة الفخوق لمكياس3الججول )
 :بالدخعة الستهسظة

 (10)ن =                                                                                        

الكياسات 
 واالختبارات

 االختبارات البعجية االختبارات القبمية

الستهسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

معامل 
 االلتهاء

T test  الستهسط
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

معامل 
 االلتهاء

T test 

مذي اختبار 
بالدخعة 

الستهسظة لسجة 
 دقيقة/ م 30

800.15 

 

1.78± 0.54 3.98 1200.28 1.82± 0.61 4.22 

 

اختبار مخونة 
 / سمالجحع

18.03 1.73± -0.45 16.12 15.66 1.80± -0.33 17.03 

 17.33 1.67 0.72 2.85 15.26 1.52 0.62 1.90 الدعة الحيهية

معجل الشبض 
الخاحة وقت 

 ض/ د

81.85 5.12 1.66 15.02 71.3 5.22 1.54 14.09 
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 مشاقذة الشتائج: 4-2

فتتي االختبتتار  دقيقتتة 30سذتتي بالدتتخعة الستؾستتظة لستتجة ملن الستؾستتط الحدتتابي أ( 3)نالحتتع متتؽ الجتتجول     
وبمغتتتت ( 0.54( وقيستتتة معامتتتل االلتتتتؾاء بمغتتتت )±1.78( واالنحتتتخاف السعيتتتارؼ )م 800.15القبمتتتي بمغتتتت )

تغيتتتتخ الستؾستتتتط الحدتتتتابي بعتتتتج تظبيتتتتق البخنتتتتامج ليرتتتتبح أنتتتتو قتتتتج نالحتتتتع فتتتتي حتتتتيؽ T.test (3.98 ،)قيستتتتة 
 T.testوبمغتت قيستة ( 0.61وقيسة معامتل االلتتؾاء بمغتت )  (±1.82( واالنحخاف السعيارؼ ) 1200.28)
أكتتتجت العجيتتتج متتتؽ الجراستتتات إن مسارستتتة األنذتتتظة البجنيتتتة  حيتتتث وىتتتي قيستتتة إحرتتتائية دالتتتة معشؾيتتتاو  (4.22)

الستشؾعتتة والسقششتتة لفئتتة كبتتار الدتتؽ تدتتاىؼ فتتي تحدتتيؽ عشاصتتخ المياقتتة البجنيتتة وىتتحا متتا يتفتتق متتع نتتتائج دراستتة 
Hui-XinYangb، Ding-HaiYua (2012 والتتي كانتت نتائجيتا تتجل عمتى إن لتتجريبات تستاريؽ السذتي )

( والتتي  2016) Kohler Renan وكسا يتفق مع نتائج دراسة ازن عشج كبار الدؽ،دور عمى التحكؼ في التؾ 
أكتتجت إن التستتاريؽ البجنيتتة السقششتتة مثتتل الجتتخؼ الخفيتتف والسذتتي الدتتخيع والدتتباحة مفيتتجة وتدتتاعج فتتي تحدتتيؽ 

سارسة لألنذتظة العجيج مؽ الجراسات إن ىحه الفئة تحتاج إلى الس فأكجتالمياقة القمبية التشفدية لجػ كبار الدؽ 
البجنيتتة والتستتاريؽ الخياضتتية متتؽ اجتتل السحافغتتة عمتتى المياقتتة البجنيتتة بستتا فييتتا المياقتتة التشفدتتية السعتتخوف عشيتتا 

 Maria (2017)انخفاضتتتتيا متتتتع التقتتتتجم فتتتتي الدتتتتؽ و عتتتتجم مسارستتتتة األنذتتتتظة البجنيتتتتة مثتتتتل دراستتتتة
BoonlerstOutayanik (2013) ودراستتتة FernandaBottino Roma ،كتتتجت كتتتل متتتؽ وكتتتحلػ ا

( عمتى أىسيتة 2017) Bottino Fernanda Maria Roma (2013)، Outayanik Boonlerstدراستة
 .الدؽ كبارفغة عمى عشاصخ المياقة البجنية لتظبيق البخامج البجنية والخياضية لمتعديد والسحا

وصتتؾل الفتتخد إلتتى أعمتتى مدتتتؾػ فتتي الشذتتاط الخياضتتي السستتارس يتتتؼ متتؽ ختتالل و يتتخػ عرتتام عبتتج الختتالق إن 
أن التخظتتيط الجيتتج والتتجقيق لتشسيتتة الرتتفات البجنيتتة، ويؤكتتج أبتتؾ العتتالء أحستتج عبتتج الفتتتاح و أحستتج نرتتخ التتجيؽ 

ومتتؽ أحتتج العؾامتتل األساستتية لمحرتتؾل عمتتى ، م لتشسيتتة عشاصتتخ المياقتتة البجنيتتةااللتتتدام بشذتتاط رياضتتي يدتتتخج
( أستابيع فتيسكؽ القتؾل أن 8الشتائج السخاد الؾصؾل إلييا ىؾ مجة العسل متع السجسؾعتة التجخيبيتة والتتي دامتت )

الشتتتائج التتتي حرتتمشا عمييتتا مخضتتية  نؾعتتا متتا و ذا أردنتتا أن تكتتؾن الشتتتائج أفزتتل فيجتتب تخرتتيص تتتجريبات 
 الرحية.كبار الدؽ حالة ؾاصمة بظخق مشغسة تشاسب أعسار و مت

. 
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( 18.03)لسخونة الجحع في االختبار القبمي بمغت أن الستؾسط الحدابي ( 3)حع مؽ الججول نالو     
في T.test (16.12 ،)وبمغت قيسة  (0.45-)وقيسة معامل االلتؾاء بمغت  (±1.73)واالنحخاف السعيارؼ 

  (±1.80واالنحخاف السعيارؼ )  (15.66)تغيخ الستؾسط الحدابي بعج تظبيق البخنامج ليربح  أنو قجحيؽ 
 وىي قيسة إحرائية دالة معشؾياو T.test (17.03 )( وبمغت قيسة 0.33-وقيسة معامل االلتؾاء بمغت )

تساريؽ السخونة واالطالة طيمة مجة تظبيق البخنامج انعكدت إيجابا عمى حياة كبار الدؽ، حيث حيث أن 
ة مؽ رياضة السذي في تحديؽ السجػ قششوحخكات مساعجت تساريؽ السخونة واإلطالة وبعض تساريؽ 

Candeloro ،Caromano (2007 )الحخكي، وىحا ما يتؾافق مع العجيج مؽ الجراسات: مثل دراسة كل مؽ 
ؾة العزمية جدئيا عشج ن بخامج تجريبات السذي السقتخحة فعالة لتحديؽ السخونة والقأوالتي خمرت إلى 

وأخيخا يسكؽ القؾل إن التحدؽ الغاىخ عمى عيشة البحث التجخيبية في نتائج االختبارات السظبقة  ، السدشي
ة عمى حدب خرائص السخحمة قششإلى التشؾع في استخجام التسخيشات البجنية واألنذظة الخياضية السيعؾد 

 حث.العسخية وبذكل متكخر والتي ساعجت عمى تحديؽ بعض عشاصخ المياقة البجنية قيج الب

ة بانتغتتام ليتتا العجيتتج متتؽ التتتأثيخات قششتتن مسارستتة األنذتتظة البجنيتتة السبعتتض الجراستتات إلتتى أ تكستتا أكتتج     
االيجابيتتة عمتتى الشستتؾ الفتتخدؼ، و متتؽ بتتيؽ التتتأثيخات اإليجابيتتة الحرتتؾل عمتتى القتتؾام السعتتتجل الخشتتيق و زيتتادة 

ئتتتتق الالبجنيتتتتة والسحافغتتتتة عمتتتتى السدتتتتتؾػ ال السخونتتتتة وكفتتتتاءة السفاصتتتتل وزيتتتتادة كثافتتتتة العغتتتتام وتظتتتتؾيخ المياقتتتتة
ع كفتاءة عستتل الجيتتازيؽ متتخاض ورفتتالظبيعيتة لألمتتة السخونتتة والتتتؾازن و زيتادة السقاو لعشاصتخىا كتتالقؾة والتحستل و 

إلتتى تؾضتتتيح أىسيتتتة الشذتتاط البتتتجني الخياضتتتي  تظخقتتت بعتتتض الجراستتتاتو فتتي ىتتتحا الرتتتجد التتجورؼ والتشفدتتتي، 
ثتار حتؾل آKyeong YaeSohng(2018)-و JungChoi-Min لكبتار الدتؽ مثتل دراستة كتل متؽ قتشؽالس

 .والشؾم لجػ كبار الدؽ كتئابالبجنية، واالرض عمى المياقة السذي والجمؾس مؽ عمى األبخنامج تساريؽ 
األعستال فتي  ومؽ السعمؾم أن تستع الذخص بالمياقة البجنية الجيجة يداعجه عمتى السقتجرة بالؾفتاء بستظمبتات    

ختتخ لمرتتحة الشسؾذجيتتة، ومتتؽ أىتتؼ العؾامتتل التتتي تعستتل عمتتى االرتقتتاء بالسدتتتؾػ آالحيتتاة اليؾميتتة ويعتبتتخ مؤشتتخا 
الجيتتتج وتستتتشح الفتتتخد الدتتتعادة والدتتتخور والستتتخح واالنفعتتتاالت اإليجابيتتتة الدتتتارة  واكتدتتتاب القتتتؾامالرتتتحي والبتتتجني 

 (2014وتجعمو قادرا عمى العسل واإلنتاج. )ابخاليؼ، 
إلى يعؾد السظبقة  االختباراتيسكؽ القؾل إن التحدؽ الغاىخ عمى عيشة البحث التجخيبية في نتائج  وأخيخا    

وبذتكل عمتى حدتب خرتائص السخحمتة العسخيتة  تسخيشات السذي واإلطالة في اليؾاء الظمقالتشؾع في استخجام 
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والتي ساعجت عمى تحديؽ بعض عشاصخ المياقة البجنية قيج البحث، حيث أكجت العجيتج متؽ الجراستات  متكخر
ة لفئة كبتار الدتؽ تدتاىؼ فتي تحدتيؽ عشاصتخ المياقتة البجنيتة وىتحا قششنذظة البجنية الستشؾعة والسمسارسة األإن 

-Hui(، May 2012)تتجل نتائجيتا  .HaiYu-XinYangDing-Hui متا يتفتق متع نتتائج دراستة كتل متؽ
XinYangb وDing-HaiYua (إيجابيتتا عمتتى  تتتأثيخاأستتابيع(  8)لستتجة  السذتتين لتتتجريبات تستتاريؽ أ عمتتى

حؾل أىسية تظبيق  Outayanik Boonlerst (2017)وكحا دراسة كل مؽ كبار الدؽ.لالستغيخات قيج البحث 
 .البجنية لمكبارالبخامج البجنية والخياضية لتعديد والسحافغة عمى عشاصخ المياقة 

 
فتتي االختبتتار القبمتتي بمغتتت لمدتتعة الحيؾيتتة لعيشتتة البحتتث أن الستؾستتط الحدتتابي ( 3)كستتا نالحتتع متتؽ الجتتجول 

 T.test( وبمغتتتتتت قيستتتتتة 1.52( وقيستتتتتة معامتتتتتل االلتتتتتتؾاء بمغتتتتتت )±0.62واالنحتتتتتخاف السعيتتتتتارؼ ) (1.90)
( واالنحتتتتخاف 2.85تغيتتتتخ الستؾستتتتط الحدتتتتابي بعتتتتج تظبيتتتتق البخنتتتتامج ليرتتتتبح ) أنتتتتو قتتتتجفتتتتي حتتتتيؽ (، 15.26)

وىتتتي قيستتتة T.test (17.33 )( وبمغتتتت قيستتتة 1.67وقيستتتة معامتتتل االلتتتتؾاء بمغتتتت )  (±0.72السعيتتتارؼ ) 
 السشتتغؼ الخياضتي التتجريب نتيجتة التشفدتي الجيتاز الكتيؼ تتجل عمتى تكيتف حهىت، أؼ أن معشؾيتاو إحرتائية دالتة 

 التخئتيؽ حجتؼ ستعةػ إلتى تشسيتة أد الُسعتج البخنتامج ان ذلتػ التى الباحثتة تعتدو، و طؾيمتة لفتتخاتوالسدتتسخ 
 التتجريب أن التى )2012ر،نطه  دمحم مرطظفى (اليتو أشتار وىتحا متا التتشفذ، عزتالت وقتؾة الرتجرؼ  والقفتص

 القفتص اتدتاع يتدداد حيتث التخئتيؽ، وعتائف تخكيتب فتي التكيتف مغتاىخ بعتض عيتؾر التى يتؤدؼ الخياضتي
 الجمؾيتة الذتعيخات مدتظح يدداد كسا التشفذ، ىؾاء وعسق حجؼ يدداد التشفذ، عزالت قؾة تتحدؽ الرجرؼ،

 مبكخا. بالتجريب الفخد بجأ ما إذا التكيفات ىحه وتتزاعف الغازات تبادل عسميات سعة زيادة الى يؤدؼ مسا
 العامتة الرتحية السبتادغ مجتاالت ىتي والخياضتية البجنيتة التخبيتة ان (2006دمحم،  خميطل سطسيعة (وأضتافت

 .البجنية القابمية ورفع الرحة تقؾية نحؾ تتجو بحيث الظبيعية الرحية لمحجود وفقاو  تؤدػ ان يجب والتي
 ومشيا البجني لمتجريب السشتغسة الخياضية السسارسة نتيجة عجيجة صحية فؾائج وجؾد“ (2009 ،سالمةأكج ) و

 عمى قادرة تكؾن  وأن بكفاءة تعسل أن عمى) والعزالت الجمؾية األوعية الخئتان، ،القمب (الجدؼ أجيدة قجرة
 .واضح أو مفخط تعب دون  متشؾعة أنذظة في السذاركة

 وخالج الجبار عبج الههاب عبج بدسان (استعخضو فيسا الرحة عمى الخياضة مسارسة أىسية بخزت حيؽ في
 في كان لؾ حتى وبانتغام أنؾاعيا بسختمف الخياضة مسارسةذكخ أن  حيؽ (2016 عظيات، الخحيم عبج دمحم
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 وتقؾية الحىشية والقابمية التؾازن  قابمية وتظؾر والحيؾؼ  الجدسي الشذاط زيادة عمى تداعج فبنيا متأخخ عسخ
 الدارية ومعالجة االمخاض غيخ ومقاومة أعخاض الذيخؾخة عيؾر وتأخيخ الجمؾية الجورة وتحديؽ العغام
 .الشفدية الحالة تحديؽ عمى قجرتيا الى باإلضافة السدمشة االمخاض بعض

 
في االختبار لعيشة البحث  الحدابي لسعجل الشبض وقت الخاحةأن الستؾسط ( 3)كسا نالحع مؽ الججول 

( وبمغت قيسة 1.66( وقيسة معامل االلتؾاء بمغت )5.12±واالنحخاف السعيارؼ ) (81.85)القبمي بمغت 
T.test (15.02 ،) ( 71.3تغيخ الستؾسط الحدابي بعج تظبيق البخنامج ليربح ) أنو قجفي حيؽ

T.test (14.09 )( وبمغت قيسة 1.54وقيسة معامل االلتؾاء بمغت )  (±5.22واالنحخاف السعيارؼ ) 
كشتيجة لسسارسة تساريؽ السذي أؼ أن معجل الشبض يشخفض بذكل ممحؾظ   ،معشؾياو وىي قيسة إحرائية دالة 

( 2014عشج األشخاص الغيخ مسارسيؽ لمشذاط البجني مؽ كبار الدؽ وىحا ما أكجه )سيج، بالدخعة الستؾسظة 
في أن أحج تكيفات الجياز القمبي الؾعائي نتيجة التجريب الخياضي طؾيل السجػ ىؾ سخعة استذفاء الؾعائف 

 ء الجيج البجني.القمبية الؾعائية وعؾدتيا في زمؽ أقل إلى الحالة الظبيعية عقب انتيا
( أن مسارسة التجريبات اليؾائية والسشتغسة أسبؾعيا تداعج في خفض ضغط 2016كسا أشار )زياد، بدسان، 

البجني التحسمي السدمؽ الجم والحج مؽ مخاطخ ارتفاعو، حيث أن ارتفاع ضغط الجم يدتجيب إيجابيا لمشذاط 
 واالنبداطي.جػ ويؤدؼ إلى خفض معجل ضغط الجم االنكباضي سالظؾيل ال

( عمى أن مسارسة الشذاط البجني يؤدؼ إلى انخفاض الزغط الجمؾؼ وتحديؽ وعائف 2017، الظائيوأكج )
الخاليا السبظشة لألوعية الجمؾية مؽ خالل تشغيؼ إنتاج أوكديج الشتخيػ مسا يحدؽ وعيفة الؾعاء الجمؾؼ 

 واألبيخ مسا يقمل مؽ الزغط الجمؾؼ. وكحلػ تحديؽ عسل مدتكبالت الزغط السؾجؾدة في الذخيان الدباتي
 
 
 
 

 

 



16 
 

 

 االستشتاجات:-5
في تحديؽ عشاصخ المياقة البجنية لجػ عيشة  تأثيخ ايجابية كان لو قششالبجنية الس األنذظةبخنامج  -1

 .البحث
 بخنامج تسخيشات السذي لو األثخ الفعال في تحدؽ القجرة الؾعيفية القمبية لجػ كبار الدؽ. -2
 السذي لو األثخ الفعال في تحدؽ القجرة الؾعيفية التشفدية لجػ كبار الدؽ.بخنامج تسخيشات  -3

 
 التهصيات-6
 .لكبار الدؽ ة السقتخح في تحديؽ عشاصخ المياقة البجنيةقششالبجنية الس األنذظةبخنامج  استخجام -1
مدتؾيات والؾسائل التي مؽ شأنيا تحقيق  اإلمكانياتتؾفيخ  خاللبذخيحة كبار الدؽ مؽ  االىتسام -2

 .مؽ مسارسة الشذاط البجني، وتؾفيخ أماكؽ مشاسبة لسسارسة رياضة السذي والجخؼ  عالية
السختمفة نحؾ  االعالمعؽ طخيق وسائل  األفخادبشذخ الؾعي الرحي والخياضي بيؽ جسيع  االىتسام -3

 .خظؾرة الكدل والخسؾل البجني والظخق والدميسة لمتغمب عمى ىحه السذكمة خاصة عشج السدشيؽ
 ثخأ لمتعخف عمىلكبار الدؽ مخاحل عسخية مختمفة  إجخاء دراسات مساثمة عمى عيشات أخخػ في -4

 .مسارسة بخامج مختمفة لمشذاط الخياضي عمى مدتؾيات المياقة البجنية
سسارسة تسخيشات المياقة البجنية مختيؽ أسبؾعيا لكبار الدؽ ب التدام الييئات الرحية السعشية ضخورة -5

 .السخجؾة لتحقيق الفائجة
 قمبية، التشفدية.ال اعتساد بخنامج السذي لتقجيخ مدتؾػ القجرة الؾعيفية -6
ضخورة تظبيق بخامج تجريبية لتشسية المياقة البجنية لكبار الدؽ عمى مجار حياتيؼ لسا ليا مؽ تأثيخ  -7

 إيجابي لخفع مدتؾػ المياقة البجنية لكبار الدؽ.
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