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المؤشرات  الكلمات المفتاح�ة:

، الل�اقة البدن�ة ،التنفس�ةالفسیولوج�ة 

  الصحة
 

   ملخص:

الهدف الدراسة تحسین مستوJ Kعض المؤشرات الفسیولوج�ة التنفس�ة وعناصر 

الل�اقة البدن�ة المتعلقة Jصحة مرضى الر	و، ولتحقیR ذلك اتJعنا المنهج التجر�بي 

 12-9طالب في المرحلة المتوسطة تتراوح أعمارهم بین  7لعینة مختارة عمدا من 

سنة، وJاستخدام سلسلة من االختJارات الفسیولوج�ة التنفس�ة (اختJار القدرة الحیو�ة 

)VCF) ار حجم الزفیر في الثان�ة األولىJواخت ،(VEMS 1 الهواء Rتدف ،(

)DEP  الصحة ومن خالل نتائجJ ارات الل�اقة البدن�ة ذات الصلةJذلك اختlو ،(

ي على Jعض المؤشرات الف�سیولوج�ة إیجاب تأثیراألنشطة البدن�ة لها  أنتبین 

التنفس�ة وJعض عناصر الل�اقة البدن�ة المرتJطة Jالصحة لدK مرضى الر	و، إضافة 

هناك عالقة ارتJاo طرد�ة بین المؤشرات التنفس�ة المعتمدة في الدراسة  أن إلى

 وعناصر الل�اقة البدن�ة المرتJطة Jالصحة.

  ب�طار هشام :حث المرسلاال*

hichemhund@yahoo.com 
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 Abstract  
The aim behind this study is to improve the level of some physiological 

respiratory indicators and other physical conditions that are related to 

the health of asthmatic patients. experimental method on a population of 

7 middle school pupils ranging between 7 and 12 years old. Using a 

series of physiological respiratory experiments such as forced vital 

capacity (FVC), forced expiratory volume-one second (FEV1) and peak 

flow meter (PFM).We also used other Health and physical shape 

experiments  Throughout the research, it was clear that physical 

activities have a positive impact on certain physiological respiratory 

indicators, alongside with the good physical shape elements of asthmatic 

patients. All this was shown after comparing the Before and After Test 

results. Furthermore, another result shows that there is a direct relation 

between respiratory indicators used in this research and the good 

physical shape elements related to health 
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 مقدمة :

أصJح مفهوم الصحة العامة للفرد ال �عني الخلو من األمراض فحسب، بل  

وتحسین نوع�ة نمt ح�اته، ومن ثم أصJح للطب  Jالصحة یتعدK هذا إلى تمتع الفرد

الوقائي أهم�ة إقتصاد�ة وٕاجتماع�ة وصح�ة lبرK، ومن المنطقي أن �حتاج الفرد إلى أن 

یئة طب�ع�ة ومناخ إجتماعي صحي و	ناء، حتى �مlنه أن یتمتع Jالصحة �ع�ش في ب

والسالمة، ومن ثم أصJح لألنشطة البدن�ة أهم�ة قصوK حفاظا على توازن الفرد النفسي 

، 1999وسالمة تكو�نه، حتى �مlنه العطاء والعمل ومواكJة إ�قاع الح�اة. (عبد الرزاق، 

سن lان إلى الهواء الدافئ والرطب وتعتبر )، فمرضى الر	و مثال �حتاجون في أ� 2ص

الر�اضة مساهما ناجحا في عالجه والتحlم ف�ه شر�طة استشارة الطبیب وتناول األدو�ة 

المستنشقة التي تزداد فعالیتها قبل التمر�ن وذلك من أجل حما�ة الرئة والز�ادة أكثر في 

لجهاز lفاءتها مع ز�ادة توسع الشعب الهوائ�ة وJالتالي تحسن عمل ا

) وهذا ما یؤlده أندر�اس هیلمان على ضرورة ممارسة مرضى 2003،التنفسي(الحمداني

الر	و لألنشطة الر�اضة Jشlل سل�م و	تحمیل معتدل على الجسم، وذلك لتقلیل من 

مخاطر اإلصاJة بنوJات الر	و الناجمة عن المجهود البدني، وأشار إلى أنه �مlن لمرضى 

واع ر�اضات التحمل، شرo ز�ادة التحمیل على أجسادهم الر	و أ�ضا ممارسة جم�ع أن

، Jشlل تدر�جي، والهدف هو الوصول للتمار�ن �مlن المواظJة علیها Jسهولة. (ایرس

بین األطفال في  االنتشار�عد مرض الر	و من األمراض واسعة . و )125، ص2013

في المدن العالم، خاصة في الدول النام�ة، من بینها الجزائر lما ینتشر المرض 

والبیئ�ة المثیرة ألعراض  واالجتماع�ة االقتصاد�ةالصناع�ة الكبرK، حیث تتوفر العوامل 

ملیون شخص  300النوJة الر	و�ة، ولقد قدر عدد المصابین على مستوK العالم Jحوالي 

منظمة الصحة  لقر�راتوفقا  2005شخص ماتوا من الر	و عام  255000مر�ض، و

 %5،مع اإلشارة إلى أن معدالت اإلصاJة تزداد سنو�ا بنسJة )2013(العالم�ة،  العالم�ة.
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Jاإلضافة إلى أن هناك ز�ادة في معدالت اإلصاJة في العشر�ن سنة الماض�ة وخصوصا 

ملیون Jحلول  400األطفال دون ست سنوات، و�توقع إحصائ�ا ز�ادة عدد المصابین إلى 

التي  - الر	و –ة هذا المرض ومن خالل متاJعة طب�ع )2013(العالم�ة،  2025عام 

 إلىالمرض له عالقة Jالجهاز التنفسي و المسالك التنفس�ة و�ؤد� Jالمر�ض  إنتبین 

 oاحثین العالقة مع الر�اضة والنشاJطر�قة ع�شه السل�مة، تبین لل Rمشاكل تنفس�ة تعی

 ممارس للنشاo أل�البدني، lون هذا األخیر له األثر اإلیجابي على الصحة و البدن 

البدني المنظم و المقنن عامة، وعلى الجهاز الدور� و التنفسي Jصفة خاصة، خاصة إذا 

 أنJعض الدراسات الساJقة التي تناولت هذا الموضوع أكدت نتائجها على  إنما عرفنا 

السJاحة lر�اضة لها تأثیر إیجابي على صحة المر�ض Jالر	و Jصفة عامة lما مرض 

محاولة إیجاد حلول (األنشطة البدن�ة)  إلىما دفعنا الر	و في حد ذاته Jصفة خاصة.م

وJعض عناصر الل�اقة البدن�ة المرتJطة  الفسیولوج�ةتسمح بتحسین Jعض المؤشرات 

Jالصحة لمرضى الر	و عند تالمیذ مرحلة المتوسt، حتى ال یتفاقم هذا المرض عند هذه 

:Kالمراحل العمر�ة األخر Kالفئة، وللتقلیل من خطورته لد  

 الفسیولوج�ةما مدK تأثیر األنشطة البدن�ة على Jعض المؤشرات  -ساؤل العام:الت

  التنفس�ة وJعض عناصر الل�اقة البدن�ة المرتJطة Jالصحة لدK مرضى الر	و؟

 التساؤالت الفرع�ة:

التنفس�ة  الفسیولوج�ةتبین تحسن مستوK المؤشرات  إحصائ�اهل توجد فروق دالة  -1

، دورة VEMS1حجم الزفیر األقصى في الثان�ة األولى  ،CVF(حجم السعة الحیو�ة 

  ) لدK مرضى الر	و بین االختJار القبلي والJعد�؟DEPتدفR الهواء 

تبین تحسن مستوK وتطور عناصر الل�اقة البدن�ة  إحصائ�اهل توجد فروق دالة  -2

من المرتJطة Jالصحة (قوة القJضة، الجلوس من الرقود مع ثني الرlبتین، ثني الجذع 

  ؟ر	و بین االختJار القبلي والJعد�وضع الجلوس لألمام، مح�t الصدر) لدK مرضى ال
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التنفس�ة وعناصر الل�اقة البدن�ة المرتJطة  الفسیولوج�ةما نوع العالقة بین المؤشرات  -3

  Jالصحة لدK مرضى الر	و؟

 الفرض�ات: -2

  الفرض�ة العامة: -

-  Kعض المؤشرات  لألنشطة البدن�ة أثرا إیجاب�ا على مستوJعض  الفسیولوج�ةJالتنفس�ة و

  عناصر الل�اقة البدن�ة المرتJطة Jالصحة لدK مرضى الر	و.

  الفرض�ات الجزئ�ة:

التنفس�ة  الفسیولوج�ةتبین تحسن في مستوK المؤشرات  إحصائ�اتوجد فروق دالة  -1

     لصالح االختJارات الJعد�ة.

توK عناصر الل�اقة البدن�ة المرتJطة تبین تحسن  مس إحصائ�اتوجد فروق دالة  -2

  Jالصحة لصالح االختJارات الJعد�ة. 

التنفس�ة وعناصر الل�اقة البدن�ة  الفسیولوج�ةتوجد عالقة طرد�ة بین المؤشرات - 3

  المرتJطة Jالصحة.

  الطر�قة و األدوات: -3

  عینة ال*حث و�3ف�ة اخت�ارها: -1

عامل الجنس،تم استJعاد التالمیذ المصابون  االعتJاروفي عمل�ة االخت�ار لم نأخذ Jعین 

Jأمراض أخرK مثل القلب،الضغt الدمو�،الكلى،Jعد عرضهم على طب�ة الصحة 

 .تالمیذ تتوفر فیهم المواصفات 7المدرس�ة ومنه تم إحصاء 

 الض*L اإلجرائي للمتغیرات المشوشة:  -2

لفینتولین واألدو�ة الوقائ�ة : lل أفراد العینة �ستعملون موسع القصJات الهوائ�ة االدواء -

 المتمثلة في عقار الكورتیزون. 
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(سن اإلصاJة): معظم أفراد العینة مصابون Jأمراض الر	و في السن الثالث أو السن  -

 الراJع.

 سنة. 11: أغلبهم في سن سن العینة -

  : تم إجراء هذه الدراسة على عینة من الذlور واإلناث.الجنس -

 راد عینة الJحث مصاJة Jمرض الر	و الغیر الحاد.: أغلب أفالمرض درجة -

: حیث أفراد العینة على تجنب التعرض لألسJاب المJاشرة للحساس�ة مثل حشرة البیئة -

الفراش، والفطر�ات وحبوب اللقاح، والحیوانات ... والغیر مJاشرة مثل روائح التدخین 

 والعطور والبخور...

  .مستمرجسم Jشlل : الحرص على نظافة أعضاء الالنظافة -

: الحرص على تناول غذاء متوازن وlامل مع تجنب األطعمة األكثر حساس�ة التغذ�ة -

). J)E102عض المشروJات الغاز�ة، المعلJات التي تثیر الر	و lمادة التارتراز�ن 

  )2015(الصیرفي، 

 أدوات ال*حث:   -4

  المقابلة الشخص�ة مع األول�اء:

لهدفین األول إلعطاء موافقتهم على الشروع في العمل  تم إجراء مقابلة مع األول�اء

وتطبیR البرنامج البدني المقترح على أبنائهم والثاني لمعرفة المز�د عن مرض الر	و الذ� 

  أصاب أبناؤهم. 

  المقابلة الشخص�ة مع الطبی*ة:

تم إجراء مقابلة مع طبیJة الصحة المدرس�ة التي ثمنت العمل  04/12/2016بتار�خ 

ت Jاإلشراف عل�ه من جهة أخرK وأن تكون على درا�ة lJل حیث�ات الJحث المطبR ووافق

على العینة ووجهت لنا مجموعة من النصائح التي یجب العمل بها في المیدان lاستعمال 

  البخاخات قبل التدر�ب واإلحماء الجید.
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  ترش�ح االخت*ارات:-5

لتغط�ة lل ما یتعلR  طلب من المحlمین إخت�ار ما هو مناسب وٕاضافة اقتراحات

 أهلومتغیرات الدراسة، ومن بین االختJارات الفسیولوج�ة التنفس�ة التي رشحها 

  االختصاص ما یلي: 

  اختJار السعة الحیو�ة (جهاز األسبیرومتر) -1

  اختJار حجم هواء الزفیر األقصى في الثان�ة األولى (جهاز األسبیرومتر)  -2

  لرئتین (جهاز الدفع الهوائي)اختJار ذروة تدفR الهواء من ا -3

 أما االخت*ارات البدن�ة المرت*طة *الصحة هي:

 اختJار ق�اس قوة القJضة.  -1 

 اختJار الجلوس من الرقود مع ثني الرlبتین (عضالت الJطن).   -2

 اختJار ثني الجذع مع وضع الجلوس لألمام (المرونة المفصل�ة).    -3

 ق�اس مح�t الصدر -4

  �ة لالخت*ار:األسس العلم-6
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یوضح معامالت االرتJاo والصدق بین االختJارات القبل�ة والJعد�ة  ):1الجدول رقم (

  للمؤشرات الفسیولوج�ة التنفس�ة.

االختJارات الفسیولوج�ة 

  التنفس�ة

حجم 

  العینة ن

درجة 

الحر�ة 

  )1(ن.

 Kمستو

  الداللة

معامل 

  الثJات

معامل 

  الصدق

ق�مة (ر) 

  الجدول�ة
  لةالدال

اختJار السعة الحیو�ة 

)CVFل/د (  

4  3  0.05  

0.96  0.97  

0.87  

  ارتJاo قو� 

اختJار حجم الزفیر 

األقصى في الثان�ة األولى 

)VEMS1ل/د ( 

  ارتJاo قو�   0.93  0.88

اختJار دروة تدفR الهواء 

)DEPل/د (  
  ارتJاo قو�   0.98  0.97

  ارتJاo قو�   0.97  0.96  قوة القJضة (lغ)

جلوس من الرقود مع ال

  ثني الرlبتین (مرة)
  ارتJاo قو�   0.93  0.88

ثني الجذع من وض 

  الجلوس لألمام (سم)
  ارتJاo قو�   0.98  0.97

  الوسائل اإلحصائ�ة:7-  

المتوسt الحسابي،  االنحراف المع�ار�، معامل االلتواء،اختJار التجانس، اختJار ت 

  ستیودنت. معامل االرتJاo بیرسون.

  :اإلحصائ�ةالنتائج و المعالجة  -3

  عرض نتائج االخت*ارات الفسیولوج�ة التنفس�ة:- -1

 اخت*ار السعة الحیو�ة:   - 1-1
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  یبین الفروقات بین متوسطات نتائج اختJار السعة الحیو�ة.) 2جدول رقم (

  ت  االنحراف المع�ار?   المتوسL الحسابي

  المحسو*ة

  ت

  الجدول�ة

درجة 

  الحر�ة

 Wمستو

  الداللة

لداللة ا

  *عد?  قبلي  *عد?  قبلي  االحصائ�ة

دال   0.05  6  2.44  3.06  0.63  0.31  2.55  2.03

  إحصائ�ا

الذ� �عطینا  –) الخاص JاختJار السعة الحیو�ة 2من خالل الجدول رقم ( یتضح

 Rعد أن �أخذ الفرد أعمJ ن إخراجها من الرئتینlم�ة من الهواء �مl صورة عن أقصى

ا زاد عمR التنفس �عطي لنا داللة عن مدl Kفاءة الفرد على ما شهیR ممlن حیث lلم

أظهرت النتائج Jعد المعالجات اإلحصائ�ة عن وجود فرق  -یتمتع Jه من استعداد بدني

 Kعد� عند مستوJار الJو�عزو 6ودرجة حر�ة  %95دال إحصائ�ا لصالح االخت .

ي البرنامج التدر�بي المقنن الJاحثان هذه الفروق إلى ممارسة النشاo البدني المتمثل ف

المبني على أسس علم�ة یراعي فیها األحمال البدن�ة الم�lفة مع مرض الر	و. حیث 

تعمل التدر�Jات المقننة في تحسین ز�ادة تدفR األكسجین وتهو�ة الرئتین من خالل 

 انعlساالحرlات الهوائ�ة المستمرة وز�ادة التدرج في مسافة الجر� (المطاولة الهوائ�ة) مما 

إیجاJا في الز�ادة من حجم السعة الحیو�ة وعل�ه أصJح للرئتین القدرة على العمل lJل 

راحة، والتكیف مع الجهد المبذول وJالتالي ازدادت سرعة التنفس مما أدK إلى ز�ادة lم�ة 

األكسجین الذ� یدخل الجسم وقابل�ة العضالت على التمدد وخاصة عضالت الصدر 

الزفیر وهذا ما أشارت إل�ه أمین سم�عة خلیل محمد، lما اتفقت وذلك أثناء الشهیR و 

دراستنا مع نتائج دراسة أندر�اس هیلمان والذ� أشار إلى أن ممارسة الر�اضة تساهم في 

تصر�ف اإلفرازات المخاط�ة من الرئة Jشlل أفضل وتز�د أ�ضا من عمR التنفس، مما 

احة. وتؤlد دراسة "شرق�ة ح�اة. ن�مش �عمل على تحسین حالة المر�ض و�زداد شعوره Jالر 
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ز�نب" Jأن ممارسة األنشطة البدن�ة تساهم في تحسین حجم السعة الحیو�ة. و�ستنتج 

الJاحثون أن األنشطة البدن�ة الم�lفة ساهمت في رفع من lفاءة السعة الحیو�ة ألفراد 

  عینة الJحث.

  اخت*ار حجم الزفیر األقصى في الثان�ة األولى: -1-2

یبین الفروقات بین متوسطات اختJار حجم الزفیر األقصى في الثان�ة  )3قم (جدول ر 

  األولى.

ت   اإلنحراف المع�ار?   المتوسL الحسابي

  المحسو*ة
  ت الجدول�ة

درجة 

  الحر�ة

 Wمستو

  الداللة

الداللة 

  *عد?  قبلي  *عد?  قبلي  اإلحصائ�ة

  دال   0.05  6  2.44  4.46  0.52  0.28  2.42  1.96

) اختJار حجم الزفیر األقصى في الثان�ة األولى 3الل الجدول رقم (یتضح من خ

الذ� �عطینا صورة عن حجم الهواء الذ� �مlن إخراجه من الرئتین في نها�ة الثان�ة  –

 لالطمئناناألولى Jعد أن �أخذ المفحوص أعمR شهیR ممlن والذ� �عتبر lمؤشر جید 

عن وجود فرق دال  -مراض التنفس�ةعلى قوة وسالمة عضالت التنفس والرئتین من األ

، و�عزو 6ودرجة الحر�ة  %95إحصائ�ا لصالح االختJار الJعد� عند مستوK الثقة 

الJاحثان إلى أن البرنامج التدر�بي ساهم وJقدر lبیر في تحسین الل�اقة القلب�ة التنفس�ة 

ددة أو من خالل مسایرة الجهد البدني، وذلك لمسافات معینة حتى نها�ة المدة المح

العمل، وٕاتمامه عن طر�R الدراجة الثابتة، وفي تحسین القوة العضل�ة Jاستخدام وزن 

الجسم وهذا �سمح للعینة Jأداء العمل�ات التنفس�ة على نحو أفضل وخاصة عند أداء 

الجهد البدني، وهذا یتفR مع ما أشار إل�ه أحمد نصر الدین سید إلى أن تحسین قوة 

خاصة عضالت ما بین الضلوع وعضلة الحجاب الحاجز، وlفاءة عضالت التنفس و 

فیزداد حجم القفص الصدر� اتساعا ومرونة خالل عمل�ة التنفس، وهذا �سمح ألداء 

العمل�ات التنفس�ة على نحو أفضل لدK األشخاص الر�اضیین وJصفة خاصة عند أداء 
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ئج دراسة ).lما تتفR نتائج Jحثنا مع نتا212، صفحة 2003الجهد البدني، ( سید، 

"شرق�ة ح�اة. ن�مش ز�نب" Jأن البرنامج التدر�بي المقنن �حسن من حجم الزفیر األقصى 

في الثان�ة األولى. و�ستنتج الJاحثون أن البرنامج التدر�بي المقنن ساهم وJقدر lبیر في 

الز�ادة من حجم الزفیر األقصى في الثان�ة األولى وهذه نتیجة �عتبرها الJاحثان مؤشر 

  لحفا� على صحة أفراد العینة من األمراض التنفس�ة.جید ل

  اخت*ار ذروة تدفX الهواء:   -1-3

  یبین الفروقات بین متوسطات اختJار ذروة تدفR الهواء )4جدول رقم (

ت   اإلنحراف المع�ار�   المتوسt الحسابي

  المحسوJة
  ت الجدول�ة

درجة 

  الحر�ة

 Kمستو

  الداللة

الداللة 

  Jعد�  ليقب  Jعد�  قبلي  اإلحصائ�ة

  دال   0.05  6  2.44  5.75  0.43  0.42  2.85  2.48

الذ� �عطینا صورة  -) اختJار ذروة تدفR الهواء4یتضح من خالل الجدول رقم (

عن مراقJة الر	و Jعد أن �أخذ المختبر شه�قا ثم یتJعه بزفیر، �عید الشهیR مرة أخرK ثم 

لهواء لنسجل مقدار التدفR للهواء من �قوم Jالنفخ Jقوة وسرعة في جهاز ق�اس ذروة تدفR ا

الرئتین في الدق�قة والذ� �عطینا فlرة حول مدK ضیR المسالك الهوائ�ة Jق�اس المعدل 

القسر� (األقصى) و	ذلك �مlن التحقR مما إذا lان أفراد العینة محتاجین لتناول Jعض 

الح االختJار عن وجود فرق دال إحصائ�ا لص -األدو�ة للوقا�ة من نوJات الر	و أم ال

وlما هو مالح� هناك تحسن في  -6ودرجة الحر�ة  %95الJعد� عند مستوK الثقة 

ذروة تدفR الهواء من خالل ممارسة األنشطة البدن�ة الهوائ�ة والمتمثلة في البرنامج 

التدر�بي وذلك Jالمحافظة على الل�اقة القلب�ة التنفس�ة والقوة العضل�ة ومرونة المفاصل 

جماع�ة واأللعاب المصغرة مما أدK إلى ز�ادة lفاءة األكسجین في حالة Jاأللعاب ال

الراحة لدK أفراد العینة نتیجة لعدد من التغیرات الفسیولوج�ة مما �سمح بتأخر حدوث 

التعب والتقلیل من النوJات، lما أننا وجدنا ق�مة التدفR األقصى للهواء في ز�ادة وثJات 
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متعون Jصحة جیدة خالل فترة تطبیR البرنامج التدر�بي و�عتبر مؤشر جید Jأن العینة یت

المقنن، و�شیر جون أیرس أنه ال تكون التغیرات في ق�اس ذروة تدفR الهواء عند 

األشخاص الذین یتمتعون Jحة جیدة lبیرة على مدK أ�ام أو أساب�ع، ف�ما �ظهر المر�ض 

  ).30، صفحة2013الذ� �عاني من الر	و تغییرات مستمرة أو متقطعة.( ایرس، 

  عرض نتائج اخت*ارات عناصر الل�اقة البدن�ة المرت*طة *الصحة: -2

  اخت*ار قوة الق*ضة: 

  یبین الفروقات بین متوسطات اختJار قوة القJضة. )5جدول رقم (

ت   اإلنحراف المع�ار?   المتوسL الحسابي

  المحسو*ة

ت 

  الجدول�ة

درجة 

  الحر�ة

 Wمستو

  الداللة

الداللة 

  *عد?  قبلي  *عد?  يقبل  اإلحصائ�ة

  دال إحصائ�ا  0.05  6  2.44  5.49  8.69  6.72  28.6  3.01

) اختJار قوة القJضة التي تعطینا صورة عن مؤشر 5یتضح لنا من خالل الجدول رقم (

أظهرت النتائج اإلحصائ�ة عن وجود فرق دال إحصائ�ا  - خالة الجسم Jصفة عامة

نالح� أن عینة الJحث  -6ودرجة  %95لصالح اإلختJار الJعد� عند مستوK الثقة 

في حین ارتفع  6.72وٕانحراف مع�ار�  23.01تحصلت على متوسt حسابي قبلي 

مع مالحظة وجود تشتت أكبر من القبلي Jانحراف  28.6المتوسt الحسابي الJعد� إلى 

واستنتج الJاحثان أن هذه النتیجة تعود إلى وجود فروقات فرد�ة  8.69مع�ار� Jعد� 

ه مؤشر على أن البرنامج التدر�بي حسن من قوة العضالت وذلك الستخدام عدة وتعتبر 

تمار�ن تقو�ة عضل�ة Jالرغم أن هذا العمر لعینة الJحث ل�س هو المر المناسب لتطو�ر 

صفة القوة العضل�ة Jأنواعها ولكن الJاحثان استعمال تمار�ن للقوة العضل�ة على شlل 

وق الخطو، تدو�ر الكرة الطب�ة حول الرجل ألعاب شJه ر�اض�ة، حرlات على صند

والتمر�ر السر�ع على الحائt ... إلخ. و�رK الJاحثان أن األطفال األكثر إمتالكا للقوة 

العضل�ة عادة ما �lونون أقل عرضة لألمراض، lما �قلل احتمال حدوث إصاJات و�قلل 
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ه دراسة أندر�اس من نوJات الر	و لدیهم و�صJح جسمهم له مناعة أكبر، وهذا ما تؤlد

هیلمان Jأن تمتع مرضى الر	و JمستوK ل�اقة بدن�ة جید Jشlل عام �قلل من فرص 

اإلصاJة بنوJة الر	و الناتجة عن الجهد البدني. و�ستنتج الJاحثون أن اختJار قوة القJضة 

�عتبر مؤشر جید لالطمئنان على الحالة الصح�ة ألفراد العینة وامتالكه �قلل من نوJات 

  لدیهم، وهذا ال �lون إال Jممارسة األنشطة البدینة.المرض 

  اخت*ار الجلوس من الرقود مع ثني الر3بتین:

یبین الفروقات بین متوسطات اختJار الجلوس من الرقود مع ثني  )6جدول رقم (

  الرlبتین:

ت   اإلنحراف المع�ار?   المتوسL الحسابي

  المحسو*ة

ت 

  الجدول�ة

درجة 

  الحر�ة

 Wمستو

  الداللة

لة الدال 

  *عد?  قبلي  *عد?  قبلي  اإلحصائ�ة

  دال إحصائ�ا  0.05  6  2.44  3.58  8.43  7.56  29.85  24.57

 –) اختJار الجلوس من الرقود مع ثني الرlبتین 6یتضح من خالل الجدول رقم (

الذ� �عطینا صورة على قوة عضالت الJطن وتحملها، حیث أن قوة عضالت الJطن 

ت منطقة أسفل العمود الفقر� مما ال �سبب آالم أسفل تؤد� إلى ز�ادة تقو�ة عضال

 %95عن وجود فرق دال إحصائ�ا لصالح االختJار الJعد� عند مستوK الثقة  -الظهر

و�رK الJاحثون أن قوة أفراد عینة الJحث في عنصر القوة العضل�ة أثر  -6ودرجة الحر�ة 

إیجاJا على نتائج إختJار الجلوس من الرقود مع ثني الرlبتین (التحمل العضلي) وهذا ما 

یؤlده ابراه�م أحمد سالمة Jقوله إن التحمل العضلي �عتمد بدرجة lبیرة على القوة 

ضع�فة ال تستط�ع تكرار أداء العمل لفترات طو�لة. (سالمة، العضل�ة فالعضلة ال

) و�رK أحمد نصر الدین سید أن ممارسة التدر�ب الر�اضي یؤد� 123، صفحة 2000

إلى تنم�ة وتحسین قدرة العضلة على مواجهة التعب الناتج عن األداء المتكرر 

�عبر عنه Jاكتساب الفرد لالنقJاضات العضل�ة التي تتمیز بدرجة معینة من القوة وهذا ما 
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) و�عزو الJاحثان إلى أن 67، صفحة 2003عنصر التحمل العضلي (نصر الدین ، 

البرنامج التدر�بي ساهم و	درجة lبیرة في المحافظة على الل�اقة القلب�ة التنفس�ة والقوة 

العضل�ة Jاستخدام عضالت الJطن وعندما �حدث الشهیR في جوف الصدر یتوسع 

الJطن وتقوم عضلة الحجاب الحاجز Jالتقلص عند الزفیر.و�ستنتج   وتسترخي عضالت

أن البرنامج التدر�بي أثر إیجاJا على نتائج الجلوس من الرقود مع ثني الرlبتین 

  (عضالت الJطن) lما یرK الJاحثون أن عنصر القوة lان له أثر إیجابي أ�ضا.

  اخت*ار ثني الجذع من وضع الجلوس لألمام:

یبین الفروقات بین متوسطات اختJار ثني الجذع من وضع الجلوس  )7جدول رقم (

  لألمام.

 Lالمتوس

  الحسابي
  اإلنحراف المع�ار? 

ت 

  المحسو*ة

ت 

  الجدول�ة

درجة 

  الحر�ة

 Wمستو

  الداللة

الداللة 

  اإلحصائ�ة

            *عد?  قبلي  *عد?  قبلي

  دال إحصائ�ا  0.05  6  2.44  6.1  3.95  4.23  7.2  4.57

 - ) اختJار ثني الجذع من وضع الجلوس لألمام7ول رقم (تضح من خالل الجد

الذ� �عطینا صورة عن المدK الحرlي للمفاصل وٕالى قابل�ة تمدد العضالت إلى جانب 

عن وجود فرق دال إحصائ�ا لصالح االختJار  -أنها عامل أمان للوقا�ة من اإلصاJات

ن في تحسین أغلب�ة و�رجع الJاحثو  -6ودرجة الحر�ة  %95الJعد� عند مستوK الثقة 

 (Kالرجل ال�منى وال�سر) ار ثني الجذع من وضع الجلوس لألمامJحث في إختJعینة ال

حصة تدر�ب�ة تمار�ن  36إلى البرنامج التدر�بي Jحیث الJاحثون وعلى مدK أكثر من 

ومرونة مفصل�ة في بدا�ة ونها�ة حصة والحرlات الهوائ�ة المبرمجة داخل القاعة lان لها 

إلیجابي أ�ضا خاصة الحرlات التي lانت تقام على الJساo وJعض حرlات األثر ا

الجمناست��lة األرض�ة، و�رK الكثیر من العلماء أن المرونة تعتبر عامل أمان لوقا�ة 
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) lما أن ضعفها یؤد� إلى 1999العضالت واألر	طة من اإلصاJات، (عبد الرزاق،

و�رK احمد نصر الدین سید أن  - سرعةصعوJة تنم�ة الصفات البدن�ة األخرl Kالقوة وال

التدر�ب الر�اضي �حسن من مطاط�ة العضالت واألر	طة واألنسجة الضامة المح�طة 

Jمفاصل الجسم، مما �عمل على تحسین مرونة المفاصل وز�ادة المدK الحرlى لها. 

).و�ستنتج أن البرنامج التدر�بي ساهم في تنم�ة المرونة 67، صفحة 2003(الجرداني ـ 

  دK أفراد العینة عن طر�R التمر�نات التي تعمل على إطالة عضالت ومفاصل الجسم.ل

  اخت*ار مح�L الصدر:       

  یبین الفروقات بین متوسطات ق�اس مح�t الصدر. )8جدول رقم (

ت   اإلنحراف المع�ار?   المتوسL الحسابي

  المحسو*ة

ت 

  الجدول�ة

درجة 

  الحر�ة

 Wمستو

  الداللة

الداللة 

  *عد?  قبلي  *عد?  قبلي  اإلحصائ�ة

  دال إحصائ�ا  0.05  6  2.44  1.54  10.65  10.68  66.71  66.55

) اختJار ق�اس مح�t الصدر الذ� �عطینا 8یتضح من خالل الجدول رقم (

صورة مهمة عن العدید من المجاالت مثل دراسات النمو، والبدانة، والصحة العامة، 

اللة على البن�ة العظ�مة أو العضل�ة للفرد من واألداء البدني ونستعمل هذا الق�اس للد

جهة وعالقته Jالسعة الحیو�ة وعمل�ات التنفس التي تغلب دورا في تحسین قوة وlفاءة 

 Kعن وجود فرق بین  -عضالت ما بین الضلوع وعضلة الحجاب الحاجز من جهة أخر

مستوK الثقة  سم) ولكن هذا الفرق lان غیر دال إحصائ�ا عند0.16االختJار�ن �قدر بـ (

. مما یدل على أن الفرق عشوائي وهذا �عlس مدK تقارب هذا  6ودرجة الحر�ة  95%

الق�اس عند أفراد عینة الJحث. و�رجع السبب lما یراه الJاحثان إلى التعامل البدني في 

هذه المرحلة العمر�ة حیث النمو ال �lون Jطر�قة منتظمة ومستمرة وٕانما Jطر�قة مندفعة 

) سنة �lون 12-9سة برحو بن عمر وترار� مصطفى إلى أن وفي هذا السن (وتشیر درا

lغ فالتناسب الموجود بین الطول 02سم والوزن بـ 5إ�قاع التطور Jطيء، وتز�د القامة 
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والوزن �ساعد على أداء تمار�ن بدن�ة شJه ر�اض�ة أو حرlات جمJاز�ة و�مlننا أن نمیز 

) واألنشطة 10، صفحة 1995. (مصطفى، هنا أن التطور العضلي یبدأ ولكن بJطئ

البدن�ة المقترحة في البرنامج ال �مlن لوحدها أن تز�د من مح�t الصدر Jاإلضافة إلى 

مدة تطبیR البرنامج التدر�بي ألنه ثالثة اشهر مدة غیر lاف�ة لز�ادة المح�t، و�شیر 

دد واإلنlماش احمد نصر الدین سید إلى أنه تزداد مطاط�ة الرئتین وقدرنها على التم

ألداء حرlات التنفس القو� والعمیR نتیجة التكیف لألعJاء التدر�ب�ة المتنوع�ة التي 

).و�ستنتج أن األنشطة البدن�ة الم�lفة 213، صفحة 2003یواجهها الر�اضیون. ( سید، 

  ساهمت في الز�ادة من مح�t الصدر لدK أفراد العینة ولكن بدرجة أقل.

مؤشرات الفسیولوج�ة التنفس�ة وعناصر الل�اقة البدن�ة دراسة العالقة بین ال -3

  المرت*طة *الصحة.

) یبین ق�م معامل االرتJاo لالختJارات الفسیولوج�ة التنفس�ة واختJارات 9جدول رقم (

  عنصر الل�اقة البدن�ة المرتJطة Jالصحة.

  المتغیرات

السعة 

  الحیو�ة

حجم الزفیر 

األقصى في 

  الثان�ة األولى

 Xذروة تدف

  لهواءا

ثني الجذع 

من وضع 

الجلوس 

  لألمام

قوة 

  الق*ضة

الجلوس 

من 

الرقود 

مع ثني 

  الر3بتین

 Lمح�

  الصدر

    1  السعة الحیو�ة
  

  

  
  

  

  1  - 0.60  حجم الزفیر

X1      ذروة التدف  

ثني الجذع من 

وضع الجلوس 

  لألمام

0.19 -  0.47  0.39  1  

  1  0.29  0.93  - 0.20  0.70  قوة الق*ضة

وس من الرقود الجل

  مع ثني الر3بتین
0.83  0.56 -  0.64  0.15 -  0.60  1  

  1  0.98  0.63  - 0.18  0.66  - 0.65  0.90  مح�L الصدر
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) وجود عالقة ارتJاط�ة قو�ة بین حجم السعة الحیو�ة 9یتضح من خالل الجدول رقم (

غیر ) وهذا یدل على أنه lلما زاد حجم السعة الحیو�ة زاد معه مت0.70وقوة القJضة (ر=

قوة القJضة، وٕالى وجود عالقة ارتJاط�ة قو�ة بین حجم السعة الحیو�ة واختJار الجلوس 

) وهذا یدل أ�ضا أنه lلما زاد 0.83من الرقود مع ثني الرlبتین (عضالت الJطن) (ر=

حجم السعة الحیو�ة زاد معه متغیر اختJار الجلوس من الرقود مع ثني الرlبتین، أما 

ة الحیو�ة وق�اس مح�t الصدر فهي عالقة إرتJاط�ة قو�ة طرد�ة العالقة بین حجم السع

). واضح أن ز�ادة األحجام الرئو�ة Jصفة عامة والسعة الحیو�ة Jصفة خاصة 0.90(ر=

لها عالقة بتحسن عمل الرئتین وعملیتي الشهیR والزفیر ومدK تك�فها مع البرنامج 

ع " والذ� یرJ Kأن السعة الحیو�ة المقنن، وتتناسب هذه النتائج مع نتائج دراسة "الهزا 

تتأثر  Jحجم القفص الصدر�، ولهذا نجد أن األفراد ذو� األجسام الطو�لة والضخمة 

،صفحة 2001لترات أو تتجاوزه. (الهزاع، �7متلكون سعة حیو�ة lبیرة قد تصل إلى 

دK )،أما احمد نصر الدین سید فقد أشار إلى "أنه تزداد األحجام الرئو�ة Jشlل عام ل4

ر�اضي التحمل واألشخاص المدر	ین مقارنة Jغیر المدر	ین نتیجة لتحسن lفاءة الرئتین 

، صفحة 2003ووظائف التنفس وتك�فها لعمل�ات التدر�ب الر�اضي المنتظم. ( سید، 

212.(  

و�ستدل الJاحثون Jالعالقة القو�ة بین حجم السعة الحیو�ة وعناصر الل�اقة البدن�ة 

أن البرنامج التدر�بي المقنن أدK إلى ز�ادة من lفاءة عمل الرئتین  المرتJطة Jالصحة إلى

فازدادت سرعة التنفس وارتفعت lم�ة األكسجین الذ� یدخل الجسم فتوسعت الشعب 

الهوائ�ة، الشيء الذ� �سمح للحو�صالت الهوائ�ة بتJادل الغازات ل�عبر األكسجین من 

ر	ون Jالعlس وهذا ینجم عنه تقو�ة الجهاز هواء األسناخ إلى الدم، و�سیر ثاني أكسید الك

التنفسي والحجاب الحاجز وعدم الشعور JضیR في التنفس،lما یتضح من الجدول رقم 

) وهذا 0.93) أن هناك عالقة ارتJاط�ة قو�ة بین ذروة تدفR الهواء وقوة القJضة (ر=13(
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القJضة.وتؤlد یدل على أنه lلما زاد مؤشر ذروة تدفR الهواء زادت وارتفعت معه قوة 

النتائج  إلى أن هناك lفاءة تنفس�ة لدK أفراد العینة (مرضى الر	و) وفي حالة جیدة وهذا 

�عتبر مؤشر قو� على التحسن في الحالة الصح�ة وعدم الشعور JضیR في التنفس 

ألفراد العینة وأصJحت لهم القدرة على بذل جهد متواصل مع التدرج ومجاراة األصحاء 

هذا راجع إلى األسس العلم�ة التي ارتكزنا علیها في وصفة النشاo البدني في مثل سنهم و 

المبني على أسس علم�ة وهذا ما تتفR عل�ه الدراسة التي أجر�ت على الج�ش األمر�lي، 

وهنا �شیر احمد نصر الدین سید إلى أن التدر�ب الر�اضي المنتظم یؤد� إلى ز�ادة lثافة 

لخاملة أو تولد شعیرات دمو�ة جدیدة تحت تأثیر التكرارات الشعیرات الدمو�ة المقفلة أو ا

المتواصلة ألداء الجهد البدني، وعلى أ� حال فإن ز�ادة عدد أو lثافة الشعیرات الدمو�ة 

یؤد� إلى ز�ادة المساحة أو المسطح الخاص یتJادل الغازات بین تلك الشعیرات و	ین 

جهد البدني مما �میز الر�اضیین lJفاءة الحو�صالت الهوائ�ة للرئتین وخاصة عند أداء ال

) l.(13ما یتضح من الجدول رقم (212، صفحة2003تنفس�ة أفضل من غیرهم. (سید، 

أن هناك عالقة ارتJاط�ة قو�ة بین مح�t الصدر واختJار الجلوس من الرقود مع ثني 

 ) وهذا یدل على أنه lلما زاد ق�اس مح�t الصدر زاد معه متغیر0.98الرlبتین (ر=

اختJار الجلوس من الرقود مع ثني الرlبتین، و�عزو الJاحثون هذه العالقة االرتJاط�ة 

القو�ة إلى التكامل بین م�lان��lة التنفس وحجم المجهود المبذول حیث تساعد هذه 

العالقة من ز�ادة مطاط�ة الرئتین وقدرتها على التمدد واالنlماش فیزداد حجم القفص 

تدر�ب�ة الم�lفة والمتنوعة التي یواجهها أفراد العینة (الحمداني، الصدر� نتیجة لألحمال ال

)، وهذا ما أشار إلى احمد نصر الدین سید Jقوله تتحسن قوة lفاءة عضالت 2012

التنفس وخاصة عضالت ما بین الضلوع وعضلة الحجاب الحاجز، فیزداد القفص 

  ).213، صفحة 2003الصدر� اتساعا ومرونة خالل عمل�ة التنفس. (الجرداني ، 
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ونستنتج أن هناك عالقة ارتJاط�ة قو�ة تر	t بین المؤشرات الفسیولوج�ة التنفس�ة 

وعناصر الل�اقة البدن�ة المرتJطة Jالصحة lما نسجل أن هناك عالقة تكامل بینهما 

 وlالهما �عمل على تحسین وظائف الرئة والتقلیل من شدة نوJات الر	و لدK أفراد العینة.

 فرض�ات:مناقشة ال- 3

  مناقشة النتائج المتعلقة *الفرض�ة القائلة: - 3-1

التنفس�ة   توجد فروق دالة احصائ�ا تبین تحسن في مستوK المؤشرات الف�سیولوج�ة -

  لصالح االختJارات الJعد�ة.

) التي تم التوصل إلیها من طرف الJاحثون تحقR 4) (3) (2أوضحت الجداول رقم (

في مستوK المؤشرات الفسیولوج�ة التنفس�ة (حجم السعة  فرض الJحث "توجد فروقات دالة

الحیو�ة، حجم الزفیر األقصى في الثان�ة األولى، ذروة تدفR الهواء) لصالح االختJارات 

الJعد�ة" وهذه النتائج التي تم التوصل إلیها في هذه الدراسة تعزز نتائج دراسات ساJقة، 

الختJارات الJعد�ة على عض أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة لصالح ا

المؤشرات الفسیولوج�ة التنفس�ة (حجم السعة الحیو�ة، حجم الزفیر األقصى في الثان�ة 

). و�دعم هذه 2013األولى، ذروة تدفR الهواء) lدراسة شرق�ة ح�اة زن�مش ز�نب (

النتائج احمد نصر الدین سید Jقوله أنه یزداد حجم السعة الحیو�ة للرئتین وlذا الحد 

األقصى للتهو�ة الرئو�ة نتیجة لعدد من التغیرات المورفولوج�ة والف�سیولوج�ة في وظائف 

الرئتین وأعضاء التنفس، lما یرتtJ ذلك بز�ادة حجم احت�اطي هواء الشهیR عن احت�اطي 

  )212، صفحة 2003هواء الزفیر لدK الر�اضیین المدر	ین ( نصر الدین ، 

  لفرض�ة القائلة:مناقشة النتائج المتعلقة *ا- 3-2

توجد فروق دالة احصائ�ا تبین تحسن  مستوK عناصر الل�اقة البدن�ة المرتJطة  - 

  Jالصحة لصالح االختJارات الJعد�ة.
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) التي تم التوصل إلیها من طرف الJاحثون تحقR 7) (6) (5أوضحت الجداول رقم (

ل�اقة البدن�ة فرض الJحث "تؤثر األنشطة تأثیرا معنو�ا (دال) في مستوK عناصر ال

المرتJطة Jالصحة" وهذه النتائج التي تم التوصل إلیها في هذه الدراسة تعزز نتائج 

) والتي أظهرت وجود فروق ذات 2013دراسات ساJقة، lدراسة ح�اة ون�مش ز�نب (

داللة إحصائ�ة لصالح االختJارات الJعد�ة على أن الوحدات التدر�ب�ة المقترحة أثرت 

لقدرات البدن�ة مثل تحمل القوة والتحمل الدور� التنفسي واختJار إیجاJا في تحسین ا

المرونة لدK مرضى الر	و. وتشیر دراسة أندر�اس هیلمان في هذا الشأن إلى أن تمتع 

مرضى الر	و JمستوK ل�اقة بدن�ة جید Jشlل عام �ساعد على التقلیل من فرص اإلصاJة 

  بنوJات الر	و.

  الفرض�ة القائلة: مناقشة النتائج المتعلقة *- 3-3

توجد عالقة طرد�ة بین Jعض المؤشرات الفسیولوج�ة التنفس�ة وعناصر الل�اقة البدن�ة -

  المرتJطة Jالصحة.

) الذ� تم التوصل إل�ه من طرف الJاحثون تحقR فرض الJحث، 9یوضح الجدول رقم (

بدن�ة القلب�ة ومن خالل هذه الدراسة تبین وجود عالقة بین حجم السعة الحیو�ة والل�اقة ال

ومح�t الصدر ألن التدر�ب الر�اضي المنتظم والمlیف �ساهم في تحسین lفاءة الرئتین 

ووظائف التنفس وJالتالي تزداد األحجام الرئیو�ة Jشlل عام، وتمتع مرضى الر	و Jعناصر 

الل�اقة البدن�ة المرتJطة Jالصحة �سمح لهم Jأداء حرlات التنفس القو� والعمیR وقدرة 

ین على التمدد اإلنlماش وJالتالي تزداد مطاطیتها ف�صJحوا قادر�ن على التكیف مع الرئت

األعJاء التدر�ب�ة المتنوعة وهذا �ساعد على التقلیل من فرص اإلصاJة بنوJات الر	و. 

و	ناء على ما جاء تبین للJاحثون أن الق�ام بتشخ�ص الر	و عن طر�R إجراء فحوص 

ل بخاخات موسعات القصJات أو األدو�ة الوقائ�ة التنفس وعالجه عن طر�R استعما
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مجرد عالج فتر� وJالتالي المر�ض �حتاج إلى عالج تأهیلي عن طر�R ممارسة 

  األنشطة البدن�ة للتقلیل من مخاطر نوJات الر	و والع�ش Jسالم.

  مناقشة الفرض العام: -3-4

تنفس�ة وJعض األنشطة البدینة أثرت إیجاJا على Jعض المؤشرات الفسیولوج�ة ال-

  عناصر الل�اقة البدن�ة المرتJطة Jالصحة لدK مرضى الر	و.

من خالل هذه الدراسة أسفرت النتائج عن تأثیر األنشطة البدینة وJشlل إیجابي على 

Jعض المؤشرات الفسیولوج�ة التنفس�ة وJعض عناصر الل�اقة البدن�ة المرتJطة Jالصحة 

 حة الفرض العام.لدK مرضى الر	و. و	ذلك أثبتت النتائج ص

  االقتراحات:

االعتماد عالج تأهیلي عن طر�R ممارسة األنشطة البدن�ة للتقلیل من مخاطر  -1      

 نوJات الر	و.

االعتماد على الوحدات التدر�ب�ة المقترحة من اجل تحسین القدرات البدن�ة مثل  -2      

 رضى الر	و. تحمل القوة والتحمل الدور� التنفسي واختJار المرونة لدK م

الدمج بین العالج الطبي و ممارسة الر�اضة من اجل التخفیف من حدة نوJات  - 2

 الر	و
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  :المراجعقائمة 

  أوال: المصادر والمراجع *اللغة العر�7ة:

  المنجد العر	ي لسان العرب البن منظور -1

طرابلس،  ) المدخل التطب�قي للق�اس في الل�اقة البدن�ة،2000.إبراه�م احمد سالمة (2

  منشأة المعارف.

)، دلیلك إلى طر�R االختJار lJرة القدم (اإلصدار 2008.إبراه�م رحمة وآخرون (3

  الطJعة األولى) ما هي للنشر والتوز�ع وخدمات الكمبیوتر.

) الخصائص الكم�ائ�ة الحیو�ة لفسیولوج�ا الر�اضة (اإلصدار 2008.إبراه�م سالمة (4

  عر	ي.الطJعة األولى) دار الفlر ال

) فسیولوج�ا الر�اض�ة نظر�ات وتطب�قات (الطJعة 2003. أحمد نصر الدین سید (5

  األولى) دار الفlر العر	ي.

) فسیولوج�ا الل�اقة البدن�ة، دار 2003.أحمد نصر الدین سید وأبو العال عبد الفتاح (6

  الفlر العر	ي.

	�ة البدن�ة، مطJعة )، الق�اس واالختJار والتقو�م في التر 2014.الفرطوسي سموم (7

  المه�من، Jغداد.

)، فسیولوج�ا الجهد البدني، فسم التر	�ة البدن�ة وعلوم 1988.الهزاع، بن محمد الهزاع (8

  الحرlة، السعود�ة.

، مJاد� الفسیولوج�ا الر�اض�ة، lل�ة التر	�ة 2008.أمین، سم�عة خلیل محمد (9

  الر�اض�ة، العراق.

  Jعة األولى)، ترجمة هماد� مز	ود�، الر�اض.)، الر	و (الط2013.جون ایرس (10

)، تشر�ح جسم اإلنسان، دار ال�ازور� 2005. رمز� الناجي، عصام الصدفي (11

  العلم�ة للنشر والتوز�ع.
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)، علم التشر�ح، دار ال�ازور� العلم�ة للنشر 2006.صالح الدین محمد أبو الرب (12

  والتوز�ع.

ر�اض�ة (اإلصدار الطJعة األولى)، )، علم الصحة ال2009.عصام الحسنات (13

  عمان، دار اسامة.

)، اتجاهات حدیثة في تدر�ب 2011.فاضل، عامر فاخر شفاتي وlامل مدlور (14

  التحمل، القوة، اإلطالة، التهدئة، مlتJة المجتمع العر	ي.

)، الق�اسات الجسم�ة األنترو	ومتر�ة لإلنسان، جامعة 2001.هزاع بن محمد الهزاع (15

  سعود، السعود�ة.الملك 

)، مقدمة في بیولوج�ا الر�اض�ة (اإلصدار 2011.یوسف الزم lماش وصالح Jشیر، (16

  الطJعة األولى)، دار الوفاء لدن�ا الطJاعة والنشر.

  ثان�ا: الرسائل والمجالت العلم�ة:

) الر�اضة واألشخاص المصابون Jاألمراض التنفس�ة 2012.احمد الحمداني، (17

  .2012ینایر  14لح�اة (اسبیتار)، عدد المزمنة، مجلة ا

)، اثر برنامج مقترح لتطو�ر الصفات البدن�ة 1995.برحو عمر وترار� مصطفى، (18

) سنة، مذlرة لسانس، معهد التر	�ة البدن�ة والر�اض�ة، 12-10والحر�lة للمشائین، (

  جامعة مستغانم.

رتJطة Jالصحة عند تالمیذ )، تقی�م عناصر الل�اقة البدن�ة الم2013.دحون العمر�، (19

) سنة Jاستخدام برنامج حاسو	ي، رسالة ماجتسیر، معهد 19-16المرحلة الثانو�ة (

  التر	�ة البدن�ة والر�اض�ة، جامعة مستغانم.

، الوال�ات المتحدة، الحما�ة 2004.ساعد طفلك في الس�طرة على مرض الر	و، (20

  البیئ�ة.

  ف الصحي، مملكة الJحر�ن..فاطمة الجرداني، الر	و، قسم التثقی21
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