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المقدمة :

لقد أصبحت مسألة زيادة كفاءة الجهااز القلباا الفنفساا عان طرياد زياادة النبااط البادنا واسافمراريف

اد

وطنا للصحة العاماة لكام مان الكباار والصا ار  .االلياقاة البدنياة لرطفاال نارورية مان ناحياة الصاحة العاماة

والوقاياة مان الكريار مان اضماراأ وأصابع فباجية ممارسااة النبااطات البدنياة الفاا فا دي الاو فطاوير كفاااءة
U.S.

عمل الجهاز القلبا الفنفسا مونوعاً رئيسياً يجب ان يحفل جزءاً مهماً مان باراما الفربياة الرياناية

 )Department of Health and Human Services, DHHS, 1985وباالرم مان كرار البحاو
والدراسات عن مزايا واوائد النباط البدنا للرابدين الكبار) إال إن الباحرين يفاجئون بقلة ما او معارو

عان

مباركة األطفال اا النباطات البدنية وفأرير ذلك عليه من ناحية الصحة العامة .

لقد بينت البحو والدراسات وجود عمقاة وريقاة باين المبااركة المنفظماة والمسافمرة ااا النبااط البادنا معفادل

وعاالا البادة  )Moderate to Vigorous physical Activityوزياادة العمار

Paffenbarger ,

 ) Huda , Wing , 1986وكاذلك انففااأ معادالت الفطاورة لةصاابة باأمراأ القلاب واألوعياة الدموياة
. )Coronary Heart Disease , CHD

 )Paffenbarger et al , 1984 : Powell , Thompson Casper son , 1988كما ربت ببكل

م كد ان إمراأ القلب النافجة عان فصالب البارايين فبادأ ااا عمار مبكار

Lauer . Conner , Leaver

 . )ton , 1985 Newman et al , 1989ان األدلاة العلمياة المفاوارة أالن ف كاد باأن النبااط البادنا
المنظ والمنفظ عند األطفال يقلل من عوامل الفطاورة  )Risk Factorsلةصاابة باأمراأ القلاب واألوعياة

الدموياة  )Durant , Mahoney and Montoya , 1990لهاذا اهنااك أالن افجااا ساائد يادعو إلاو
ناارورة حصااول األطفااال علااو مباااركة منظمااة ومنفظمااة ماان النباااط الباادنا معفاادل وعااالا الباادة ساايما وان

األطفاال حاليااً ليساو باذلك المسافوا مان اللياقاة البدنياة الاذي يجاب ان يكوناوا عليا

Dunkan et al ,

 )1980باضناااااااة الاااااو ظهاااااور حااااااالت عديااااادة ااااااا زياااااادة معااااادل وزن األطفاااااال عااااان الحاااااد الطبيعاااااا

 )Overweightكما ان ناك دالئل علو ان االطفال الذين يباركون ااا نبااط بادنا مانظ ومنافظ وذا بادة
معفدلة او عالية

اكرر احفماالً لمسفمرار اا ممارسة ذا النباطات اا مراحل عمر المحقة

. )1985 : Pate and Blair , 1990
األ دا

Katch ,

الوطنية الصحية : Health Objectives for the Nation

لقد نبرت وزارة الصاحة األمريكياة  )DHHS , 1985الوريقاة الفدرالياة الرسامية حاول نبار الاوعا الصاحا
والوقاية من اضمراأ والفا فسفمر لحد العا  . 5991ومان نامن بناود اذا الوريقاة أ ادا

فاصاة بنارورة

زيادة النباط البدنا لرطفال من أعمار  51-51سنة وزيادة المباركة المنظمة والمسافمرة ااا اعالياات بدنياة

ف ا دي إلااو زيااادة فطااوير كفاااءة الجهاااز القلبااا الفنفسااا وكااذلك زيااادة المباااركة الفعالااة اااا درو

الريانية والنباطات الفا فجري فارج المدرسة.
كذلك ف اقفراح أ دا

فاصة باألطفال فحت سن العابارة مان العمار حيا فففارأ اذا األ ادا

الفربيااة

باأن مبااركة

األطفال اا اعاليات بدنية ذات بدة معفدلة وعالية قد فا دي إلاو ف يارات ااا أنمااط العاادات الفاصاة بممارساة

الفعاليات الريانية وانفقالها الو مراحل عمرية مفقدمة مة الفأكيد علاو أن در

الفربياة الرياناية يبقاو او

المكان األنسب لممارسة النباط البدنا المنظ والمنفظ لرطفال  .لقد ركازت الدراساات والبحاو الحديراة علاو

محاولااة معراااة انجااع الطاارد لفبااجية األطفااال علااو ممارسااة النباااط الباادنا ولكااا فصاابع ممارسااة النباااط

الريانا جزءاُ من النمط الحيافا اليوما للفرد . )Stone , 1990
ولكن رما ذلاك ااأن الفقاد ااا فحقياد أ ادا

اذا الوريقاة الرسامية فبادو مفواناعة بسابب الحاجاة الاو زياادة

البحو والدراسات الفا ففعلاد بأنمااط النبااط البادنا عناد األطفاال

Powell , Spain , Christenson

. )and Mollenkamp , 1989

لياقة الجهاز القلبا الفنفسا عند األطفال Children's Cardio respiratory Fitness

 -ما ا مسفويات لياقاة الجهااز القلباا الفنفساا عناد األطفاال وكا فباكل نسابة مان يفمفعاون مانه بلياقاة بدنياة

مقبولة ؟

 -ل ان األطفال ذا األيا يفمفعون بمسفوا لياقة بدنية للجهاز القلبا الفنفسا يفود ماا كاانوا يفمفعاون با

اا السنوات المانية ؟

 -ل يهبط المسفوا لياقة األطفال بزيادة أعمار ؟

ان المعلومااات المفااوارة عاان لياقااة الجهاااز القلبااا الفنفسااا عنااد األطفااال جاااءت ماان الفقااوي المياادانا لعينااات

وطنية  National Samplesوكذلك من فقويمات مففبري علو عينات ص يرة .

ان الفقوي الميدانا للياقة الجهاز القلبا الفنفسا عن طريد االنجاز اا الركأ قاد يبادو مقباوالً علميااً وساهل

الفنفيذ علو عينات كبيرة من األطفال لكن مة ذلك اأن عدداً مان المف يارات الدفيلاة قاد فا رر سالباً علاو صاحة

االففباارات كاالفبرة والكفااءة الحركياة والظارو

البيئياة ودرجاة الفحفياز

krahenbuhl ,Petersen and

 )Schneider , 1990لكن الكرير من الدراسات ف كاد علاو ان اففباارات ركاأ المساااات لهاا عمقاة ارفبااط
مقبولة علمياً مة القدرة االوكسجينية Lariviere and Shepherd )Aerobic Power , Vo2max

 .), 1989لقااد بااملت عاادة مسااوح وطنيااة  National Surveysعلااو فقااوي مياادانا باسااففدا الااركأ
لمسااات معينة كوسيلة لفقوي كفاءة عمل ولياقة الجهاز الفنفسا مرل دراسة :

- American Alliance for Health , Physical Education , Recreation and Dance , 1990
- The National Children and Youth Fitness Study, 1989.
- The Presidents Council on Physical Fitness, 1990.
- American Athletic Union , 1992 .

ومة أن عينات ذا الدراسات قد فباينات وكاذلك أسااليب فنفياذ الفقاوي

إال أن نااك اففااد علاو ان الاركأ

ال زال يعفبر لحد أالن وسيلة لفقوي كفاءة ولياقة الجهاز الفنفسا وفاصة عند فقوي عينات من االاراد .

ان المعايير المبنية علو دراسات مسحية عن المسااات المقطوعة عادة فقارن بأرقاا نسابية نسابة مئوياة )

وحسب العمر والجن

ويففرأ بأن فكون ذا المعايير دقيقة علو مسفوا المعين الرباعا والعبري .

) - ( Ross , Dotson , Gilbert and Katz , 1991

واا دراساة  )PCPF , 1990ظهار باأن  %11مان الففياات ااا أعماار  1-6سانوات و  %01مان األوالد
اا أعمار  51-6سنة ل يفمكنون من ركأ مسااة ميل واحد اا زمن اقل من  51دقائد .

ومة ذلك ام يعر ما إذا كان ركأ ميل واحد بأقل من عبارة دقاائد يعفبار م با ارً دقيقااً لمسافوا مقباول مان
كفاءة الجهاز القلبا الفنفساا لادا األطفاال .كاذلك ااأن دراساات وبحاو معفمادة لفحدياد القادرة االوكساجينية

 )Maximal Oxygen Consumption , Vo2maxالمعبار عنهاا بفحدياد لياقاة الجهااز القلباا الفنفساا
بقي القابلية القصوا السفهمك األوكسجين  )Pate and Blair , 1989قد أظهرت بأن  11-51مللفر /

ك

× دقيقة ية1فبر م ب ارً مقبوالً ومة ذلك ااأن  )Cooper , 1985قاد اقفارح قيمااً اقال مان ذلاك وعناد

حادود  51مللفار /ك ا × دقيقاة  .لكان الدراساات الحديراة
 )1990أظهرت قيماً أعلو من ذلك .

MacDougal , Roch and Bar-or ,

فأرير البراما الفاصة علو فطوير كفاءة الجهاز القلبا الفنفسا .

Effects of Special Training Programs on CVS System

-ما ا فأريرات براما الفدريب الفاصة علو فطوير كفاءة الجهاز القلبا الفنفسا عند األطفال؟

وماا ااا كمياة الفاادريب علاو لياقااة الجهاااز القلباا الفنفسااا عناد األطفااال الفااا مان الممكاان ان فنفقال إلااو مرحلااةالبلوغ ؟

لقد ظهرت بأن األطفال المدربون الذين يمارسون نباطاً بدنياً منفظماً يملكون مسفويات عالية من قاي القابلياة
القصوا علو اسفهمك األوكسجين مقارنة باألطفال مير المفدربين وعبر كااة االعمار.

وقد يكون السبب ربما نافجاً عن فأريرات الفكي

النافجة عن األرار الفادريبا اال إن نااك حاجاة الاو دراساات

كريفة ومنفذة ببكل جيد من اجل الحصول علو اسفنفاجات دقيقة وبدون فأرير عاملا النمو والننوج .

لقد أظهرت دراسات كمً من  )Roland , 1989 : Krahenbul , 1992بأن كفاءة لياقة الجهااز القلباا
الفنفسااا عنااد األطفااال يمكاان زيادفهااا عاان طريااد الفاادريب الماانظ والمناافظ ذي الباادة المعفدلااة والعاليااة وعاان
طريد فدريب المطاولة الفا فباب اا فركيبها فدريبات البال ين من حي البدة الفكرار والففرة الزمنية .

إمااا الدراسااات والبحااو الفااا ففحااد عاان احفمااال انفقااال األراار الفاادريبا للجهاااز القلبااا الفنفسااا ماان مرحلااة
الطفولااة إلااو مرحلااة الربااد اقااد أونااحت إمكانيااة المحااظااة علااو قااي االنجاااز لعاادة ساانوات بعااد الفوق ا

عاان

الفدريب  . ) Greene et al , 1991وقد يرجة ذلك أينا الو اسفمرار األطفال اا مزاولة النباط الريانا
الذي ف لب علي صفة المطاولة .

