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 باجللطة القلبية علي املصابني برنامج تأهيلي أثر 
 / محمد حسين احمدد                                                           

 مقدمة ومشكلة البحث -2/2
ن ُيِرْدَك ِبَخْيٍر َفاَل َرآدَّ ِلَفْضِلِه قال ا  تعالى ﴿  ن َيْمَسْسَك الّلُه ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو َواِ  َواِ 
 صدق ا  العظيم ﴾2ِه َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم *ُيَصيُب بِ 

يقاعهالالا السالالريع ا  و  تلالالك الحيالالاه ولكالالن نمالالط، تالالهفالالي تطالالور حيا اإلنسالالان سالالاعد التقالالدم العلمالاليي       
تلالوث مالن التالي واكبالت التطالور  بعالس المظالاهر ىلالإضالافه مالراس، باإلتسبب في ظهور بعس األ

 ةسالاللبي علالالي صالالحالثالالر األ لكالالل ذلالالككالالان حيالالث  .الغالالذاء نالالوعو المختلفالالة والسالاللوك  والضالالغوط ةالبيئالال
تالالراكم الالالدهون والكولسالالترول فالي الالالدم والتالالي تنالالتج عالالن و السالمنه و  ةوعيالاله الدمويالالنسالان كالالأمراس األاإل

 . ة للجسم بصفة عامةالحرك اإلنخفاس في معدل
بصالالالفة البدنيالالاله تمرينالالالات والان ممارسالالاله الرياضالالاله  م(6111) عبثثثد العزيثثثز الشثثثريفويشالالالير       
 للشالالرايين ةنسالالجة المبطنالالاأل ىمنالالع ترسالاليب الالالدهون علالالت، كمالالا اإلصالالابة بالسالالمنه تقالالي مالالن منتظمالالة

تأثير  ةالرياضكما أن لممارسة  .نقاص الوزن الزائدوا   تباع نظام غذائي سليموذلك باإلضافة إلى إ
، لضالار ورفالع المفيالد منالهنسالبه الكولسالترول ا فتعمل علالى إنخفالاس علي المصابين بالجلطه القلبية

 (57: 1).تحثر الدمب اإلصابةمن نسبه تقليل ، و نقاص الوزن الزائدوا  
وأن  الالدمو ، ذاباله الالتجلطإفالي  يسالاهمكسالجيني أن التالدريب األمcox (2557 ) يشاليركما        

الواحالدة  النبضالةمالن القلالب فالي  ةحجم الدم المدفوعال ةتحسن من زيادال البدنية تعمل على التمرينات
 ةوزيالاد HDL الكولسترول الحميالد مداد القلب باالكسجين وزيادة نسبةإتحسن من كما تعمل على ال

ننسبه الدهون و من تقليل الو  ،نسولينالحساسيه لأل أيضالًا تسالاعد و ، المرتفالع ضغط الدم من ساخفا 
 (54-17: 65. )كتلة الجسم وزننقاص إفي 
فالالي القفالالص  يتمركالالزلي أجالالوف القلالالب عضالالو عضالالم( أن 1264) Bruce Forcieaويشالالير     

دفالع الالدم مالن األوردة إلالى  تعمالل علالىيتكالون مالن مضالخة عضاللية و الصدر  له حجالم قبضالة اليالد، 
 الشالريان الرئيسالي للجسالم.والالذ  يمثالل شريان الرئتين ثالم مالالن أوردة الالالرئتين إلالالى الشالريان األورطالي 

، الالالدمو  والالالتحكم العصالالبين اإلمالالداد نبسالالاط وشالالبكة مالالنقبالالاس واإلولعضالاللة القلالالب نظامالالًا خاصالالًا لإل
لقلالالالب ول، تجالالالاه واحالالالد فقالالالطإداء عمالالالل المضالالالخة وجالالالود صالالالمامات تسالالالمح بمالالالرور الالالالدم فالالالي أل ويجالالالب

: 65) .واألوعية الدموية بطانة من نسيج مانع لالتجلط الالدم حتالى ال يتخثالر وتتوقالف الالدورة الدمويالة
 (6( مرفق )414
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والتالي كالل دقيقالة فالي القلالب بضالخها    علالى كميالة الالدم التالي يقالوم"المثدفوع القلبثييطلق اسم و      
فالي حالالة الراحالة الجسالمية والذهنيالة. ويمكالن أن وذلك في الشخص البالغ  تقريباً  خمسالة لترات تمثل
خمسالالة أمثالال هالذه الكميالة عنالالد المجهالود األقصالى. هالذه الخاصالالية يالالواز  لمالدفوع القلبالي إلالالى ايرتفالع 

تطيع أن يدرك حاجة الجسم إلى مزيالد مالن يس حيثميز القلب تفائقة للمضخة القلبية من أهم ما ال
 (1مرفق ) (11: 5)الدم المدفوع ويستطيع أن يزيد من كمية الضخ تبعًا لذلك.

نسالداد إحتبالاس الالدم نتيجالة إقلبي حاد مهالدد للحيالاة يحالدث بسالبب هي مرس الجلطة القلبية        
 (5مرفق ) (62) أحد الشرايين التاجية مما يؤد  إلى ضرر بالغ لجزء من عضلة القلب

 ممارسالالة الرياضالالية بالصالالورة العلميالالة الصالالحيحةوعالالدم الحركالالة  ضالالعفأن فنسالالتنتج مالالن ذلالالك        
لالى ظهالور الكثيالر مالن أمالراس العصالر إ ذلالك قالد يالؤد سة بعس العالادات الغذائيالة الخاطئالة، وممار 

 لالالىإجالأ الكثيالر مالالن المصالابين يل. كمالالا لالب وتصاللب الشالالرايين وزيالادة الالدهونمالالراس القأ ومالن أهمهالا
لكالالالن فالالالى كثيالالالر مالالالن األحيالالالان نجالالالد المصالالالاب اليعالالالالج و  .لعالالالالج المتعالالالددة والمتباينالالالةطالالالرق وأنالالالواع ا

بالصورة التى تساعده على التخلص من الدهون وزيالادة الالوزن وتصاللب الشالرايين بالالرغم مالن تالردده 
 ةعالالالدم مقابلتالالالإلالالالى علالالالى الكثيالالالر مالالالن المستشالالالفيات ومقابلتالالاله العديالالالد مالالالن األطبالالالاء، وربمالالالا يعالالالود ذلالالالك 

برنالالالامج تالالالاهيلي قالالالائم علالالالي دراسالالالات عالالالدم وجالالالود  ةحتماليالالالإو أاهيالالالل الرياضالالالي صصالالالين فالالالى التمتخل
مما دفع الباحث للدراسة واإلطالع في هذه المشكلة لهذه المرحلة السنية من  .مقننه بحاث علميهأو 

المجتمع والمحاولة إلجراء دراسة تطبيقية تعتمد على أسس ومبادئ علمية تستهدف وضع برنالامج 
أماًل أن يحقق تقالدما ملموسالا لتحسالين كفالاءه عمالل  تمرينات مقننةمناسب بأستخدام برنامج تأهيلي 
 .بعس إصابتة بالجلطة القلبية القلب
 أهداف البحث -2/1

 مالالن التمرينالالات الرياضالالية المقننالالة برنالالامج تالالأهيليتصالالميم التعالالرف علالالي  ىلالالإيهالالدف البحالالث        
عمالالالل القلالالالب مالالالن خالالالالل التغيالالالرات فالالالي مسالالالتو  المصالالالابين بالجلطالالالة القلبيالالالة لتحسالالالين كفالالالاءه  ىعلالالال

 الكولسترول والدهون.
 فروض البحث -./2

عالدد  –بالين القيالاس القبلالي والبعالد  فالي قياسالات ) الالوزن  إحصالائيةتوجد فروق ذات داللة  .6
 المصابين بالجلطة القلبية . ى سرعة التنفس ( لد –دقات القلب 

لالد   البعالد  فالي قياسالات ضالغط الالدمبين القياس القبلالي و  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  .1
 المصابين بالجلطة القلبية .

بين القياس القبلي والبعد  في قياسات نسبه الدهون لد   إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  .5
 المصابين بالجلطة القلبية.
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 ىبين القياس القبلي والبعد  فالي قياسالات الكولسالترول لالد إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  .4
 طة القلبية.المصابين بالجل

 المصطلحات المستخدمة في البحث :               -2/0
 الكولسترول -2/0/2

                                                                                                                                        مالالالالالراس القلالالالالالب أنهالالالالالا تسالالالالالبب أون الحيالالالالالواني والزيالالالالالوت يعتقالالالالالد مالالالالالادة كيميائيالالالالاله شالالالالالبيهه بالالالالالالده       
 ( 62والشرايين. ) 

معقالدة ذات  ةمالادة بروتينيال HDL High-density lipoproteinالكولسثترول الحميثد  -2/0/1
ي هالال، لالالذلك فالكبالالد إلالالى الكثافالة  ةعلالالي نقالالل الالالدهون منخفضالال تعماللو كثافالة عاليالالة توجالالد بالالالدم 

 ( 11:  66مراس القلب والشرايين .) أمن  تقي
توجالد  ةمعقالدة ذات كثافالة منخفضال ةدهنيال ةمالادة بروتينيال LDLالكولسترول الغيثر حميثد  -./2/0

جالدار الشالرايين مالن  ىعلتترسب  ازيادة نسبته، وعند نقل ثالثي الجليسرين ىبالدم تعمل عل
 (.1صابه القلب والشرايين . )إب ة مرتبطةعالق اكون لهيمما الداخل 

جسالم عالن حالده الطبيعالى نتيجالة تالراكم الالدهون فياله، بحيالث تزيالد هى زيادة وزن ال السمنه -2/0/0
وهالذا التالراكم نالاتج عالن  عنالد النسالاء.%55،  عند الرجال%14نسبة الدهون فى الجسم عن 

 ( 7) لجسم.من اوالطاقة المستهلكة  الغذاءعدم التوازن بين الطاقة المتناولة من 
سالالجة القلالالب وينالالتج مالالن تجمالالع نأمصالالطلح طبالالى يعنالالى مالالوت لجالالزء مالالن  الجلطثثه القلبيثثه -2/0/5

و تجلالالط الالالدم بالاله أضالاليق الشالالريان إلالالى الكولسالالترول الغيالالر حميالالد داخالالل الشالالرايين ممالالا يالالؤد  
 (11:  4)  .خاليا القلبإلى يعيق سريان الدم مما وبالتالي حدوث تصلب للشريان 

 المرجعيةالدراسات  -1
 الدراسات العربية -1/2
أثر التمرينات البدنية على بعض “اسة بعنوان   م ( در 6111  ) شلبى محمد شلبى    -1/2/2

توظيالالالف إلالالالى هالالالدفت الدراسالالالة  ”التغيثثثرات الفسثثثيولوجية لتأهيثثثل مرضثثثى الشثثثريان التثثثاجى للقلثثثب
التمرينات البدنية من أجل تحسين الحالة الوظيفية لمرضى الشريان التاجى للقلالب بغالرس تالأهيلهم 

ستخدام المنهج التجريبى إوقد تم . قتراب منهااإل وأحياتهم الطبيعية إلى بدنيا كمحاولة للعودة بهم 
حتشالالالاء القلالالالب )جلطالالالة القلالالالب( مجموعالالالة إلمصالالالابين بشالالالتملت الدراسالالالة علالالالى مجمالالالوعتين مالالالن اإكمالالالا 

 انق البرنالالامج عليهالالا ومجموعالالة ضالالابطة لالالم تشالالترك فالالى البرنالالامج وكلتالالا المجموعتالاليالالطبتالالم تتجريبيالالة 
وكشالفت نتالائج الدراسالة عالن حالدوث تحسالن فالى . حتشالاء القلبالىالعالالج الالدوائى الخالاص باإل تالاتناول

هتمالالام ويوصالالى الباحالالث باإل. لسالالترولو مسالالتوى الكزن و الالالو  نخفالالاسا  و زمالالن العالالودة للحالالالة الطبيعيالالة 
لحالالالالالالة سالالالالالتقرار اإوضالالالالالرورة الحركالالالالالة المبكالالالالالرة لهالالالالالم بعالالالالالد  حتشالالالالالاء القلالالالالالبإبالتأهيالالالالالل البالالالالالدنى لمرضالالالالالى 
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بالالدنى الخالالاص تخالالدم األعالالداد نشالالاء مراكالالز متخصصالالة للتأهيالالل الا  الفسالاليولوجية داخالالل المستشالالفى، و 
 (1) .ايدة لمرضى الشريان التاجى فى مصرز المت
تأثير برنامج تثقيفى صحى وتمرينات عالجيثه مقتثرح م( ".100) براهيم خضر حسنإ-1/2/1

برنالالالامج الالتمرينالالالات العالجيالالة و  أنيهالالدف البحالالالث إلالالى " لمرضثثى تصثثثلب شثثثرايين الطثثرف السثثثفلى
سالالتخدام إقالالد تالالم و . الالالة الوظيفيالالة لمرضالالى تصالاللب شالالرايينحتحسالالين الإلالالى يالالؤد  صالالحى التثقيفالالى ال

 تالم تقساليم العيناله( مريس بتصلب شرايين الطالرف السالفلى . و  12عينة قوامها ) لالمنهج التجريبى 
عالج دوائالى فقالط ، والمجموعالة الثانيالة العالالج ستخدمت إإلى أربع مجموعات : المجموعة األولى 

الثالالة العالالج الالدوائى والتمرينالات العالجيالة ، والمجموعالالة الالدوائى والتثقيالف الصالحى ، والمجموعالة الث
ويوصالالالالى الباحالالالالث . مالالالالدة ثالالالالالث شالالالالهورل، التمرينالالالالاتالرابعالالالالة العالالالالالج الالالالالدوائى والتثقيالالالالف الصالالالالحى و 

تبالاع ا  باألهتمام بالتمرينات المقننة لمرضى تصلب شرايين الطرف السفلى بجانب العالج الالدوائى و 
 ( 6). المشىرياضه واإلقالع عن التدخين وممارسة  نظام غذائى خالى من الدهون والكولسترول

 الدراسات األجنبية  -1/1
المقارنالاله بالالين المرضالالي الالالذين يمارسالالون إلالالى ( هالالدفت الدراسالاله م1225)Adams دراسثثة -1/1/2

ضالالالمن برنالالالامج تالالالأهيلي بجانالالالب  ةالالالالذين يمارسالالالون التمرينالالالات الرياضالالالينشالالالاطهم المعتالالالاد والمرضالالالي 
، داء جيدالممارسين للتمرينات الرياضيه أل عودة المرضيإلى  ائجسفرت النتأنشاطهم اليومي وقد 

 (61) الذين لم يخضعو للبرنامج التاهيلي. منسرع أ
نشالالالطه األإلالالالى تقيالالاليم العالالالودة المبكالالالره إلالالالى هالالالدفت الدراسالالاله ( م1005) Kovoor دراسثثثة -1/1/1

 71الدراسالة علالي ت جريالا  بيع بعالد التعالرس للجلطاله القلبياله و اسالا 1-1والعمل بعالد فتالرة تتالراوح بالين 
سفرت النتائج أة التاهيل و عادإمريس يخضعون لبرنامج  15ليوميه ونشطه امريس يخضعون لأل

 (64). قل من غيرهمأن لبرنامج تاهيلي تعرضوا لنوبات ن الخاضعيأ ىعل
 جراءات البحثإ-5 
 منهج البحث -2/.

وذلالالك لمالئمتالاله  The Experimental Method“ سالالتخدم الباحالالث المالالنهج التجريبالالي إ       
 ختيار تصميم القياس ) القبلي ، البعد  ( على مجموعة واحدة تجريبية.إلطبيعة البحث ب

 عينة البحث  -1/.
 المصالالالالالابين بالجلطالالالالاله القلبيالالالالاله ىالبحالالالالالث بالطريقالالالالالة العمديالالالالالة مالالالالالن المرضالالالالالختيالالالالالار عينالالالالالة إتالالالالالم        

عهم قنالالاإالالالذين تالالم  ( مالالن الرجالالال 7وعالالددهم )  والمتالالرددين علالالى مركالالز الالالدعوة للقلالالب ببنالالي سالالويف
وقالد راعالى الباحالث التجالانس بالين أفالراد  ( سالنه.55–45عمالارهم مالن )أبالبرنامج التالاهيلي وتراوحالت 

 والطول والوزن. العمر الزمنيالعينة من حيث 
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 :شروط إختيار العينة -./.
  اإلعتدالية في الجنس: جميع أفراد عينة البحث من الذكور. -
ممن اصيبوا بالجلطة القلبية وتم الشفاء منها دون اد العينة : جميع أفر اإلصابةاإلعتدالية في  -

 .التدخل الجراحي للقلب
 .(الوزن –اإلعتدالية في القياسات: األنثروبومترية )الطول  -
ونسبة  والوزن( أن قيم معامالت اإللتواء لمتغيرات العمر والطول 6يتضح من الجدول ) -

أ  ( 60211( و)20521-) راوحت بينت ىكانت ضمن الحدود الطبيعية والت الكولسترول
 .( مما يدل على إعتدالية البيانات وتجانس عينة البحث لهذه المتغيرات5±إنحصرت بين) 

 7ن=               توصيف عينة البحث (2جدول )
 ل ع م وحدات القياس المتغيرات

 03218 8..3. .05320 عام العمر الزمني
 03860 20356 85357 كجم الوزن
 03506- 53080 .267320 سم الطول

 23056 23.5 7306 سم نسبة الكولسترول

 القياساتالبيانات و وسائل جمع   -0/.

 ستمارات :  اإل -0/2/.
 ستمارة جمع بيانات الحاالت إ -0/2/2/.

خصالالية سالالتمارة لتكالالون خاصالالة بكالالل مصالالاب لتسالالجل بهالالا البيانالالات الشصالالمم الباحالالث هالالذه اإل        
اإلصالابة ن تكالون سالبب أسباب التي قالد يمكالن ألوا ةنشطه الرياضييه واألللمصاب والعادات الصح
 (4مرفق ) ستعانة بالطبيب.وتمأل بواسطة الباحث واإل

 ستمارة قياسات خاصة بكل مصابإ -0/2/1/.   
اس الالالوزن ومسالالتو  الكولسالالترول سالالتمارة لتشالالمل القيالالاس القبلالالي والبعالالد  لقيالالصالالممت هالالذه اإل       

 (5وقياس نسبه الدهون. مرفق ) (LDL( والال)HDL)والال
 (1مرفق ) األجهزة المستخدمة -0/1/. 

(  Restameterالرستاميتر)جهاز و قياس الوزن )كيلو جرام(. ميزان طبى لستخدم الباحث إ     
كما  .لقياس ضغط الدم جهاز الضغطو  سماعة الطبيب لقياس النبس.و  لقياس الطول )سنتميتر(.
 وساعة إيقاف. قياس ُسمك الجلدلcaliper إستخدم الباحث جهاز 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م2222 يناير (2اجلزء ) 88العدد            اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرياضة          
 

232 

 : خطوات تنفيذ البحث -5/.

 الدراسة اإلستطالعية  -5/2/.
م من غير 61/61/1264يوم  مصاب عدد واحدجراء التجربة اإلستطالعية على إتم        

أفراد عينة البحث بالتجربة األساسية وتحت الشروط العامة لضبط المتغيرات وقد تعرف الباحث 
لبحث لك التجربة على سالمة األدوات والوقوف على دقة وصحة القياسات الخاصة باتمن خالل 

يجاد يلتالفي النواحي السلبية الت يجابية البدائل عنها ومعرفة النواحي اإل من الممكن أن تحدث، وا 
مكانية أداء القياسات من قبل عينة البحث. كذلك تعرف الباحث على مدى  مكانية تعزيزها وا  وا 

شتملت هذه التجربة على إجراء وحدة إيلي لميول أفراد عينة البحث وقد البرنامج التأهمالئمة 
 تأهيلية عالجية من التمرينات المختارة.

 الدراسة األساسية -1/5/1
 القياسات القبلية :  -1/5/1/2

الفحوصات جراء إبعد جراء القياسات القبلية لعينة البحث بشكل فردى لكل مصاب إتم     
كز استقرار حالتهم وذلك في مر ا  و  مركز الدعوة للقلب للمرضي وخروجهم من مستسفي الخاصة
قبل القيام وذلك  .وتحت إشراف ومتابعة الطبيب المعالج بني سويف ةخاص بمحافظ ةتأهيلي

وتمت  م11/61/1264إلى  م14/61/1264بتطبيق البرنامج التأهيلى خالل الفترة من 
  القياسات بالترتيب التالى:

حيث قام  الفسيولوجيةقياسات األنثروبومترية وشملت قياس الطول والكتلة ثم القياسات ال -6
النبس بسماعة الطبيب وقياس الضغط بجهاز الضغط قياس بمساعدة الطبيب بالباحث 

باإلضافة إلى  وقياس عدد مرات التنفس بمراقبة عدد مرات الزفير في الدقيقة الواحدة
الدم في المعامل حيث أخذت العينة بمعرفة متخصص  نسبة الكولسترول بتحليلقياس 

من معمل التحاليل وأخيرًا قياس ُسمك الجلد )طبقة الدهون( وذلك في األماكن 
 المخصصة للقياس للرجال)الزراع ، لوح الكتف، البطن(.

نحراف المعيارى ومعامل : المتوسط الحساب واإلحصائيةقياس بعس المعالجات اإل -1
 .ين( مصاب7قيد الدراسة لعينة ) لتواء للمتغيراتاإل

 : القياست البعدية -5/1/1/. 
في الفترة من نتهاء من تنفيذ البرنامج بعد اإلجراء القياسات البعدية إبقام الباحث     
على نفس النهج الذى قام به فى و م على جميع أفراد العينة 11/4/1265حتي  15/4/1265

ت واألدوات واألجهزة واإلستمارات. مضافًا إليه مستخدمًا نفس الخطوا ،القياسات القبلية
 .( لداللة الفروقإختبار)ت
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 (7مرفق ). التاهيلي المقترحالبرنامج  -./5/1/.
. حيالالالث قالالالام الباحالالالث ع علالالالى الدراسالالالات والمراجالالالع العلميالالالةتالالالم تصالالالميم البرنالالالامج مالالالن خالالالالل اإلطالالالال

وتبالالالالدأ الجلسالالالالة  ةقلبيالالالالال ة( مصالالالالابين بالجلطالالالال7بتطبيقالالالالة علالالالالي مجموعالالالالة واحالالالالدة تجريبيالالالالة وعالالالالددها )
هرولالاله وتمرينالالات مالالن دوات مثالالل الأات وبالالدون بمجموعالالة مالالن التمرينالالات بالالادوات خفيفالاله مثالالل البالونالال

 للجلسالة الواحالدة (ق52لين والجذع والتالي تسالتغرق حالوالي )لكل من الزراعين والرج ةالثبات والحرك
تاليالالاله مالالالع مراعالالالاه ع السالالالابيفالالالي األ ة للجلسالالالة الواحالالالدةولالالالي ثالالالم سالالالاعه كاملالالالاأل ةسالالالابيع الثالثالالالفالالالي األ

سالبوع جلساله فالي اإل( 1أسالبوع بواقالع ) عشالر ىثنالإسالتغرق التطبيالق إوقالد  ةالمقترح ةالنصائح الغذائي
 جلسة في الفترة الزمنية المحددة.( 14بإجمالي )
داء التمرينالالات أخالالالل  المعالالالج طبيالالبالشالالراف الباحالالث ومسالالاعد و إذ البرنالالامج تحالالت يالالنفت تالالم       

ن بنظالام الطاقالة تمالاري ىشالتمل البرنالامج علالإكمالا . العضالالت الكبيالره ت فيهالامسالتخدإالتأهيليه التالي 
قلالالالب الضالالالربات  ىقصالالالأحتسالالالاب الشالالالده مالالالن إتالالالم قالالالل مالالالن المتوسالالالط و أذات شالالالده  ةمنتظمالالال الهوائيالالالة
حتساب إالعمر( ثم -112يه حسب المعادله )( نبضه/ دقيق75-15بين )  ححيث تتراو  نللمصابي

 .الناتجمن  52%
عمالل كفالاءه  مالن خالالل تحسالين ةالصالحي ةتحسالين الحالال ىلالإلبرنامج في مجملاله وقد هدف ا       

، خفس نسبه الكولسترول والدهون نسبه الدهون، خفس نقاص الوزن الزائدإالقلب التي تتمثل في 
 عاليه الكثافه. نمنخفضه الكثافه ورفع مستوع الدهو 

 :أسس وضع البرنامج التأهيلى -2/./5/1/.
 ت المناسبة.تحديد نوعية التمرينا -6
 تحديد عدد المجموعات والتكرارات فى كل مجموعة وفترات الراحة بين كل منها. -1
 األدوات المستخدمة(. –األثقال  -تحديد شدة األداء )التوقيت -5
 تحديد مدة البرنامج المتوقعة لتثبيت البرنامج قبل اإلرتقاء به أو تغيير نوعية التمرينات  -4
 (74، 75: 1.)يؤد  إلى الشعور باإلرهاقخرى بما ال التدريب الشامل ألجزاء الجسم االُ  -5
 : محتوى وحدة تدريبية -1/./5/1/.

 : اإلحماء -
 اإلحمالاءإلى تهيئة العضالت وأجهزة الجسم للعمل البدنى حيث تتراوح فتالرة  اإلحماءيهدف        
( ق فالى 65)إلالى لتصالل  والتي تتمثالل فالي الالثالث أسالابيع األولالى ( ق فى المرحلة األولى62من )
المفاصالالل واإلطالالالة  تمرينالالات السالاللبية لمرونالالةالبعمالالل مجموعالالة مالالن  اإلحمالالاءدأ بالالوب التاليالالة حالاللاالمر 

 .ةيالتحل الاالمر يجابية خالل لكن بإتمرينات و ثم نفس الاألولى خالل المرحلة  للعضالت
 (ق وقالالالد تالالالم تحديالالالد هالالالذه الفتالالالرة مالالالن خالالالالل التجربالالالة 5-1فتالالالرة راحالالالة سالالاللبية ) يعقالالالب فتالالالرة اإلحمالالالاء
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 اإلستطالعية.
 : فترة التمرينات الرئيسية -

 وتشتمل على مجموعة التمرينات المحددة فى كل مرحلة من مراحل البرنامج المقترح -
 ق ( 52- 61تتراوح فترة التمرينات الرئيسية مابين ) -
 .( ث بين كل مجموعة والتى تليها65-62تتراوح فترة الراحة ما بين ) -
 : التهدئة -
إلالالالى تحقيالالالق إسالالالترخاء عضالالالالت الجسالالالم وذلالالالك مالالالن خالالالالل عمالالالل المرجحالالالات تهالالالدف التهدئالالالة        

 ( ق .65)إلى ( 1واإلهتزازات ألطراف الجسم وتكون مدتها من )
 : حصائيةالمعالجات اإل -6/.

 -والتالالالي إشالالالتملت علالالالالى:رصالالالد البيانالالالات عالالالد بقالالالام الباحالالالث بالالالإجراء المعالجالالالات اإلحصالالالائية        
معامالالل اإللتالالواء، إختبالالار)ت( لداللالالة الفالالروق لمتوسالالطين  المتوسالالط الحسالالابي، اإلنحالالراف المعيالالار ،

 .مرتبطين ولعينتين متساويتين
 عرض ومناقشة النتائج -0

 حصالالالائيةم الباحالالالث بعالالالرس النتالالالائج التالالالي توصالالالل إليهالالالا وذلالالالك مالالالن خالالالالل المعالجالالالات اإلاقالالال       
 : البحث لفروسالمستخدمة لبيانات البحث ويتم العرس طبقا 

 :ائج المتعلقة بالفرض االولالنت ومناقشة عرض -0/2
عالالدد دقالالات  –بالالين القيالالاس القبلالالي والبعالالد  فالالي قياسالالات ) الالالوزن  إحصالالائيةتوجالالد فالالروق ذات داللالالة 

 المصابين بالجلطة القلبية . ى سرعة التنفس ( لد –القلب 
اب نحراف المعيار  والفروق بين القياسين القبلي والبعالد  وحسالستخراج المتوسط الحسابي واإلإتم 
 (  1ختبار ) ت (. جدول )إستخدام إ  الدالله لتلك الفروق وبمستو 

) الوزن  لمتغيرات نحراف المعياري والفروق وقيمه ) ت ( بين القياسين القبلي والبعديالمتوسط الحسابي واإل  (1جدول )
 7ن =       سرعة التنفس ( . –عدد دقات القلب  –

 مستوي الدالله قيمه ) ت ( ع م القياس المتغير

 الوزن
 20356 85357 قبلي

.3.6 0302 
 223072 8.315 بعدي

 النبض
 5325 87357 قبلي

53005 0300 
 03.8 8.315 بعدي

 سرعه التنفس
 10375 15320 قبلي

63208 03002 
 318. 11320 بعدي

 2350وقيمه ت الجدوليه =  035ذات دالله احصائيه عند مستوي دالله 
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 205حصالالائيه عنالالد مسالالتو  داللالاله إنالاله توجالالد فالالروق ذات داللالاله أالسالالابق  يتضالالخ مالالن الجالالدول       
سالرعة التالنفس لالد  المصالابين  ،عالدد دقالات القلالب  ،بين القياس القبلالي والبعالد  فالي متغيالر الالوزن 

 نقالالالاص الالالالوزنإن البرنالالالامج التالالالأهيلي سالالالاعد فالالالي أ. حيالالالث لطالالاله القلبيالالالة ولصالالالالح القيالالالاس البعالالالد جبال
 تحسالالين و (4011حيالالث إنخفضالالت بمقالالدار ) فالالي ضالالربات القلالالبتحسالالين إلالالى دى وأ (1011بمقالالدار)
زلاله حالاالت إسالاهم فالي  كما (عدات في الدقيقة.5حيث إنخفضت بمقدار ) التنفس ةسرعفي  أيضاً 

( حيث أن 6111مع دراسه ) شلبي محمد تفقت هذه النتائج ا  و  .نفعالوتقليل حدة اإلالقلق والتوتر 
وله الرجوع للحاله الطبيعيه وبان التمرينات تساعد فالي تدفق الدم ومحاإلى تؤد   ممارسه الرياضة
م( فالالي أن المشالالي والتمرينالالات يسالالاعد 1225ع دراسالاله )ابالالراهيم خضالالر تفقالالت مالالكمالالا إانقالاص الالالوزن. 

 بتصلب الشرايين. اإلصابةنقاص الوزن وعدم علي إ
  :النتائج المتعلقة بالفرض الثانيعرض ومناقشة  -0/1

ين القيالالالالاس القبلالالالالي والبعالالالالد  فالالالالي قياسالالالالات ضالالالالغط الالالالالدم لالالالالد  بالالالال إحصالالالالائيةتوجالالالالد فالالالالروق ذات داللالالالالة 
 ( 5المصابين بالجلطة القلبية . جدول )

 نحراف المعياري وقيمه ) ت ( بين القياسين القبليالمتوسط الحسابي واإل  (.جدول )
 7ن =        والبعدي لمتغيرات ضغط الدم 

 مستوي الدالله ت (قيمه )  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي القياس المتغير

الضغط االنقباض 
 ملم زئبق

 61075 651045 قبلي
1015 2024 

 66015 651046 بعد 

الضغط االنبساطي 
 ملم زئبق

 65066 11011 قبلي
5014 20226 

 65061 15064 بعد 

 035حصائيه عند مستوي دالله إذات دالله 
بالالين  205عنالالد مسالالتو  داللالاله  ةحصالالائيإه السالالابق انالاله توجالالد فالالروق ذات داللالالالجالالدول  يشالالير        

لطالاله جنبسالالاطي لالالد  المصالالابين بالنقباضالالي واإللالالي والبعالالد  فالالي متغيالالر ضالالغط الالالدم اإلالقيالالاس القب
ضالالغط الالالدم حيالالث فالالي رتفالالاع بسالاليط إمصالالابين ب ةن افالالراد العينالالأالقلبيالالة ولصالالالح القيالالاس البعالالد  وبالال

تفقالت هالذه النتالائج وا   . (15064-11011( واالنبساطي )651046-651045نقباضي ) اإل حيتراو 
الرياضالالية تسالالاعد علالالي العالالودة إلالالى الحالالالة ن التمرينالالات يالالث أم( ح6111مالالع دراسالاله )شالاللبي محمالالد 

 للجسم من ضغط الدم وسرعه التنفس. الطبيعية
  :النتائج المتعلقة بالفرض الثالثعرض ومناقشة  -./0

ات نسالالالبه الالالالدهون لالالالد  بالالالين القيالالالاس القبلالالالي والبعالالالد  فالالالي قياسالالال إحصالالالائيةتوجالالالد فالالالروق ذات داللالالالة 
 (.4المصابين بالجلطة القلبية. جدول )
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 نحراف المعياري وقيمه ) ت ( بين القياسين القبليالمتوسط الحسابي واإل  (0جدول )
 7ن =               الدهوننسبة والبعدي لمتغيرات 

 مستوي الدالله قيمه ) ت ( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي القياس المتغير

 زراعال
 401 66022 قبلي

4011 20225 
 5011 1011 بعد 

 لوح الكتف
 1012 11011 قبلي

7015 20222 
 1077 61011 بعد 

 البطن
 66046 11057 قبلي

1041 20226 
 66074 15076 بعد 

 035ذات دالله احصائيه عند مستوي دالله 
بالالين  205عنالالد مسالالتو  داللالاله  ةائيحصالالإنالاله توجالالد فالالروق ذات داللالاله أالجالالدول السالالابق  يشالالير       

 ةلطالجالالبطن( لالد  المصالابين بال، لالوح الكتالف، القياس القبلي والبعد  في متغيالر الالدهون ) الالزراع
م( 6111سالاله ) عبالالد العزيالالز الشالالريف تفقالالت هالالذه النتالالائج مالالع دراوا   القلبيالالة ولصالالالح القيالالاس البعالالد .

 التها.ز بدني يمنع ترسيب الدهون ويعمل على إالنشاط ال بأن ممارسة
 :النتائج المتعلقة بالفرض الرابععرض ومناقشة  -0/0

 ىالكولسالالالالترول لالالالالد بالالالالين القيالالالالاس القبلالالالالي والبعالالالالد  فالالالالي قياسالالالالات إحصالالالالائيةتوجالالالالد فالالالالروق ذات داللالالالالة 
  (5المصابين بالجلطة القلبية . جدول )

 نحراف المعياري وقيمه ) ت ( بين القياسين القبليالمتوسط الحسابي واإل  (5جدول )
 7ن =                 لمتغيرات الكولسترول.والبعدي 

 مستوي الدالله قيمه ) ت ( ع م القياس المتغير

 الكولسترول
 6051 7021 قبلي

5046 20221 
 6015 1011 بعد 

HDL  مل
 مول/لتر

 2065 2017 قبلي
5051 20226 

 2015 6042 بعد 

LDL  مل
 مول/لتر

 2045. 4014 قبلي
7011 20222 

 2041 4042 بعد 

 035ذات دالله احصائيه عند مستوي دالله 
بالالين  205حصالالائيه عنالالد مسالالتو  داللالاله إالسالالابق انالاله توجالالد فالالروق ذات داللالاله الجالالدول  ويشالالير       

القلبيالة  ةلطالج( لد  المصابين بالHDL ، LDL ، الكولسترول القياس القبلي والبعد  في متغير )
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(، كمالالالا إنخفضالالالت نسالالالبة 201الكولسالالالترول إلالالالى )حيالالالث إنخفضالالالت نسالالالبة  ولصالالالالح القيالالالاس البعالالالد .
رتفعت2052إلى ) الغير حميد الكولسترول تفقالت هالذه ا  و . (2057نسبة الكولسترول حميد إلى ) (، وا 

رفالالع  ىتعمالالل علالال ةن التمرينالالات التأهيليالالأ ىلالالإ شالالارتأ( التالالي م1225) Adams ةالنتيجالالة مالالع دراسالال
التالي  (م1225) Kovoor دراسالةمالع  يضاً إتفقت أكما  شخاص المصابين.األ ىلد ةمستو  الكفاء

  المصابين.ة ن البرنامج التاهيلي كان له اثر في تحسن صحأإلى شارت أ
 ستنتاجاتاإل -5

ملحالالالالوظ علالالالالي للبرنالالالالامج التالالالالأهيلي أثالالالالر  أن سالالالالتنتج الباحالالالالثإ ومناقشالالالالتها فالالالالي ضالالالالوء نتالالالالائج الدراسالالالالة
 : المصابين بالجلطة القلبية مما أدى إلى

  لهم القلب نبسوضبط تحسين وتنظيم عمليه التنفس. 
 الكولسترول منخفس الكثافه.مستوى  نخفاسوا  نقاص الوزن إ 
 رتفع.لمضغط الدم ا نخفاسإ 

 التوصيات -6
 ستنتاجها فإن الباحث يوصي بما يلي:ي ضوء نتائج الدراسه ومناقشتها وا  ف
ن مالال لمالا لهالا مالالن دور كبيالر فالالي الحالد  ةنشالط الرياضالالياأل ةهمياله ممارسالالأفالراد المجتمالالع بأتوعياله  -6

 مراس القلب والشرايين.أاإلصابة ب
 فراد المجتمع .ألد   ةالغذائي ةزياده الثقاف  -1
 مراس القلب.أالجهات المعنيه ب منتبني البرنامج   -5

 قائمة المراجع -7
 المراجع العربية -7/2

تأثير برنامج تثقيفى صحى وتمرينات عالجيه مقترح لمرضى م( ".100)  براهيم خضر حسنا  .6
 االسكندريه.جامعة  رساله دكتوراه،“السفلى تصلب شرايين الطرف

 .جامعة القاهرة -( أمراس القلب واألوعية الدموية ، كلية الطب1001) حسين حسن رزق  .1
   مبادئ علم وظائف األعضاء ، مذكرات منشورة، (1005زكية أحمد   محمود النجار)  .5

 جامعة حلوان    
خطالالالالوات للنشالالالالر 6جلطالالالاله الدماغيالالالاله، ط( صالالالالحتك فالالالالي سالالالالؤال وجالالالالواب ال1005سثثثثمير ابثثثثو حامثثثثد )  .4

 والتوزيع، دمشق
لالدى السالباحين  LDHتالاثير برنالامج تالدريبى مقتالرح علالى نشالاط انالزيمم( "2588)سميره محمد عرابى   .5

 الزقازيق.جامعة  ، رساله دكتوراه،الناشئين
أثالالر التمرينالالات البدنيالالة علالالى بعالالس التغيالالرات الفسالاليولوجية لتأهيالالل ”م (2551شثثلبى محمثثد شثثلبى" )   .1

 .جامعة حلوان رساله دكتوراه، ، مرضى الشريان التاجى للقلب
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