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 ملخص
التعرف على تأثير التمرينات على ، إعداد تمرينات هوائية لألفراد اللذين يعانون السمنة :يهدف البحث الى

التعرف على طبيعة الفروق بين متغيرات البحث ، متغيرات البحث قيد الدراسة للنساء اللذين يعانون السمنة
 .قيد الدراسة للنساء اللذين يعانون السمنة

وتأتي أهمية البحث في ان اكتساب اللياقة الهوائية لألشخاص وخاصة اللذين يعانون السمنة ال تسمح لهم    
الدهون واستثمارها فقط بل تسمح بتأثيرها في تطوير عناصر  ةبزيادة استهالك السعرات الحرارية وتعزيز تعبئ

ائي المنظم ذات تأثير ايجابي في رفع القابليات ويمكن القول بأن النشاط الهو . اللياقة الحركية والبدنية ايضا  
على تكيف القلب والرئتين من خالل زيادة توفير االوكسجين للجسم ومن خالل البدنية والوظيفية من خالل العمل 

 .زيادة قدرة القلب على استخدام االوكسجين بكفاءة أكثر

التمرينات الهوائية أدى إلى حدوث تحسن في السعة  إن البرنامج التدريبي باستخدام: يخلص البحث بالنتائج التالية
الحيوية للسيدات اللواتي يعانون من السمنة، إضافة إلى حدوث تحسن في اختبار كوينز للسيدات اللواتي يعانون 

للسيدات اللواتي يعانون من السمنة، كذلك الى حدوث تحسن  Pwc170 من السمنة، وحدوث تحسن في اختبار
 .للسيدات اللواتي يعانون من السمنة ألكسجينستهالك االلحد األقصى ا في

abstract 
The research aims to: Preparing aerobic exercises for obese individuals، 

Recognizing the effect of exercise on the research variables under study for 
obese women. 

The research concludes with the following results: The training program using 
aerobic exercise led to an improvement in the vital capacity of women who 
suffer from obesity, in addition to an improvement in the Queens test for 
women who suffer from obesity, and an improvement in the Pwc170 test for 
women who suffer from obesity, as well as an improvement in the maximum 

oxygen consumption for obese women. 
The importance of the research is that acquiring aerobic fitness for people, 
especially those who suffer from obesity, does not only allow them to 
increase calorie consumption and promote fat mobilization and investment, 
but also allows its impact on the development of elements of kinetic and 
physical fitness as well. It can be said that the organized aerobic activity has 
a positive effect in raising the physical and functional capabilities by working 
on the adaptation of the heart and lungs by increasing the supply of oxygen 
to the body and by increasing the heart's ability to use oxygen more 

efficiently. 
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 :التعريف بالبحث -1
 :المقدمة واهمية البحث -1

ن التمرينات الهوائية تؤدي الى تحسين الدورة التنفسية وزيادة قدرة القلب على ضخ أكبر كمية من الدم مع إ      
     (.2002سالمة، )كل نبضة أثناء التمرين والراحة 

 بسيط ولمدةوالسيما التي تمتاز ببذل جهد ما حتى لو كان بجهد ارسة األلعاب واالنشطة الرياضية مم كما أن  
والفسلجية تطوير هذه الصفات البدنية معينة تحتاجها تلك األلعاب، و وفسلجية زمنية تتطلب تطوير صفات بدنية 

الء االشخاص اللذين يمارسون هؤ ولذلك يجب أن يمتلك  للشخص،يؤدي إلى حدوث جهد على األجهزة الوظيفية 
أثناء ممارسة النشاط  الواقع عليهااط البدني أجهزة وظيفية سليمة وتمتاز بالكفاءة لكي تتحمل الجهد النش

 .الرياضي

ل بالرئتين لما لهذا الجهاز من أهمية كبيرة في إيصال الجهاز التنفسي المتمثومن هذه األجهزة الوظيفية هو     
طيلة مدة أداء النشاط  داء والعملباألاستمرارها  األوكسجين إلى العضالت واالجهزة عن طريق الدم لضمان

 .البدني الممارس

لهم تسمح  الشخاص وخاصة اللذين يعانون السمنة لأل اكتساب اللياقة الهوائية همية البحث في انوتأتي أ   
عناصر ير الدهون واستثمارها فقط بل تسمح بتأثيرها في تطو  ةوتعزيز تعبئ بزيادة استهالك السعرات الحرارية

ايجابي في رفع القابليات  أن النشاط الهوائي المنظم ذات تأثيرويمكن القول ب. ايضا   والبدنية اللياقة الحركية
على تكيف القلب والرئتين من خالل زيادة توفير االوكسجين للجسم ومن خالل من خالل العمل  والوظيفية البدنية

 .كثرأ ب على استخدام االوكسجين بكفاءةزيادة قدرة القل

ن الجهاز التنفسي مهم في األنشطة الرياضية بصورة خاصة من خالل تعاونه مع الجهاز الدوري اذ حيث أ 
يعمالن معا على توفير األكسجين الى عضالت الجسم والتخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون والتي تزيد 

مرات التنفس وحجم هواء الشهيق وحجم متطلباتها خالل التدريب على األنشطة الرياضية، اذ يالحظ زيادة عدد 
 (.2013 الرحمن،عبد ). التنفسية التهوية

 الدوري و التنفسي  هده التغيرات الحادثة نتيجة ممارسة االنشطة البدنية في الجهازينأن لقد أجمعت الدراسات   
كزيادة في معدالت النبض واالختالفات في معدالت اللياقة وفي معدالت اللياقة القلبية التنفسية واألحجام 

 (.2018عمر، . )والسعات الرئوية كزيادة فاعلية التهوية الرئوية وسعة الرئتين

، ودراسة broman" ،fulks ،jj "(2008)ودراسة ( 2010) "االجرب"كما بينت العديد من الدراسات كدراسة    
knubben" " (2006) ودراسة ،""knape(2003) ، ودراسةmather" " 2002) )  ودراسةfdimeo"  

ن ممارسة التمرينات الهوائية المنتظمة لها تأثيرات إيجابية إ Blumenthal JA" (1999) "ودراسة ( 2001)"
االندروفين في الدم وتحسين القدرة الهوائية على النواحي الفسيولوجية التي تتمثل بزيادة تركيز مستوى هرمون 

وتحسين معدل النبض وتحسين اللياقة القلبية وتحسين اللياقة التنفسية، كما وبينت تلك الدراسات ايضا ان 
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لممارسة التمارين الهوائية المنتظمة لها تأثير إيجابي على النواحي البدنية والمتمثلة بتحسين اللياقة البدنية 
 . للعضالت

 :مشكلة البحث -1-2

داء هذا النوع من لتمرينات اذ يمكن االستمرار على ألجميع ا ياالساس الرئيس تعد التمرينات الهوائية     
 ألنه ،كسجيناألو مداد الجسم بوا   نها تتطلب توفيرمدة اطول من التمرينات الالهوائية على الرغم من أالتمرينات ل

جسم من حيث تحسين مقدرة ال ةمرغوب تأثيرات فسيولوجيةما يسمى دين االوكسجين ويحدث هذا النوع بيحدث  ال
 .المختلفةخاليا انسجة الجسم  وتوزيعه بينعلى امتصاص االوكسجين 

لها  حيث يكون الصحية والبدانة التي تعاني منها السيداتمع كثرة متطلبات الحياة وظهور الكثير من المشكالت ف
 تالحظ الصحة العامةومن خالل االطالع على العديد من األبحاث في مجال تهن تأثير سلبيّ  على صح

لمجال الرياضي في مجال الصحة ومعرفة تأثير ممارسة األنشطة البدنية باانه ال يوجد اهتمام كافي  ةالباحث
على  ةالباحثحث مما  .الج باألدوية، وينصب اهتمامهم فقط على التداوي والعبشكل عام والهوائية بشكل خاص

للسيدات المناسبة  التمارين الهوائيةو دني المتنوع القيام بهذه الدراسة والتعرف على مدى تأثير ممارسة النشاط الب
 .والبدنية الفسيولوجيةرح تأثيرات إيجابية على الجوانب ، أمال أن يكون للبرنامج المتنوع المقتالبدينات

احدى الوسائل المهمة في تربية الجسم واالحتفاظ  التمرينات الهوائية ان البحث فيمن هنا جاءت فكرة 
وخاصة عند  على الجسمالتي قد تطرأ لدى السيدات البدينات بسالمة القوام واصالح العيوب والتشوهات 

 .اديت بطريقة علمية ممنهجة إذاوال سيما  المفرطة،ن من السمنة ييعان واتياللالنساء 

 :اهداف البحث -1-3

 :يهدف البحث الى
 .فراد اللذين يعانون السمنةعداد تمرينات هوائية لألإ .1
 .اللذين يعانون السمنة للنساءمتغيرات البحث قيد الدراسة ثير التمرينات على تأالتعرف على  .2
 .اللذين يعانون السمنة للنساءمتغيرات البحث قيد الدراسة التعرف على طبيعة الفروق بين  .3

 
 :فروض البحث -1-4

  ن ينيعا واتيالل للنساء الحيوية للسعةوالبعدي القبلي  ينذات داللة إحصائية بين القياستوجد فروق
 .السمنة

 ( دقائق 3)ختبار كوينز لمدة الالقبلي والبعدي  ينتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس
 .ن السمنةييعان واتيللنساء الل للقدرة الهوائية الوظيفية

 ختباروالبعدي الالقبلي  ينفروق ذات داللة إحصائية بين القياس توجد PWC170 واتيللنساء الل      
 .ن السمنةييعان

 ستخراج الحد االقصى الستهالك ال القبلي والبعدي ينتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس
 .ن السمنةييعانواتي للنساء الل Vo2 Maxاالوكسجين 

 :مجاالت البحث-1-5
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 اللذين يعانون السمنة  النساءمجموعة من  :المجال البشري
 2021/ 7/ 21ية ولغا 2021/ 5/ 1المدة من  : المجال الزماني
 في اربيل والرشاقة للنساء للياقة البدنية( SAYA Fitness)مركز  :المجال المكاني

 
 :المصطلحات  -2

  ك ييروبوهي تمرينات اآل:  الهوائيةالتمرينات(Aerobic) الى  التمرينات التي تحتاج تعني و
 .االوكسجين 

  الحيوية السعةVital Capacity :ىزفير بعد أخذ أقصى يمكن طردها بأقص يكمية الهواء الت يه 
 (2003سيد، )    .شهيق 

 تنفسية أو التحمل الدوري التنفسيهو اختبار لتقييم مستوى اللياقة القلبية ال: اختبار خطوة كوينز .
  (2021الجميلي، )

  اختبارPWC170 : هي عبارة عن طريقة متعددة الحدود لتقدير الكفاءة البدنية. 
 كسجينأل ك اال ستهالصى قألالحد ا: max Vo2  يكسجين فاألهو أكبر كمية يستهلكها الفرد من 

 ,Mathew's B .دقيقةل الوحدة الزمنية المحددة ويقاس باللتر أو المليلتر كل الوقت العمل الهوائي خ

and Fox  (2009)             
جراءاته  ةيمنهج -3  :الميدانيةالبحث وا 
 :منهج البحث -3-1
استخدمت الباحثة المنهج التجريبي كونه أكثر المناهج مالئمة لحل مشكلة البحث حيث يعد المنهج  

نه يتعامل مع ألو  التوصل الى نتائج دقيقة موثوق بها ومالئمة في التجريبي من أدق أنواع المناهج وأكثرها كفاية
 .الظاهرة المؤثرة ومسبباتها

  :عينة البحث-3-2
 يمع توافر الشرط الرئيس يمجتمع االصللتكون ممثلة تمثيال حقيقيا ل حيثعلى الباحث ان يختار عينة بحثه    

  .امكانية تعميم نتائجها على المجموعة االصلية المختارة منها" لهذه العينة اال وهو 
بصحة  نيتمتع واتيواللاختيار العينة بالطريقة العمدية التي تمثل مشتركات من النساء غير الرياضيات  اذ تم  

الالتي رغبن  اتمشترك( 10)سنة البالغ عددهن ( 35 -40)بأعمار من مراض مزمنة و بأ باتجيدة وغير مصا
 البدنية والرشاقة للياقة( SAYA Fitness)مركز بالتطوع الجاد والحقيقي في تجربة البحث من الالتي يرتدن 

 .في اربيل للنساء

 

 :التوصيف االحصائي لعينة البحث( 1)جدول 

وحدة  المتغيرات
 القياس

X S االلتواء 

 0.7 3.2 38 سنة السن

 -0.06 3.9 9 .162 سم الطول

 -0.45 4.1 85.70 كجم الوزن
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء لعينة البحث وتشير البيانات أن قيم ( 1)يوضح الجدول 
مما يعني اعتدالية توزيع البيانات تحت المنحنى االعتدالي لعينة ( 3±)معامل االلتواء لعينة البحث تنحصر بين 

 .البحث

 

 : اجهزة وادوات البحث 3-3

 المراجع والبحوث العربية واألجنبية المترجمة 
 المالحظة والتجريب. 
 ر والقياساتبااالخت 
  صندوق(Step test ) سم( 40)خشبي بارتفاع. 
 ميزان طبي لقياس الوزن. 
  حاسبة إلكترونية من نوع(CASIO-Scientific-Calculator-FX-82LB). 
  ساعة توقيت إلكترونية– Casi 
  ياباني المنشأ( بوني ) جهاز سبايروميتر نوع 

 :اختبارات البحث 3-4

 :والقياساتجراء االختبارات ستقوم الباحثة بإ

 السعة الحيوية. 
  للقدرة الهوائية الوظيفية( دقائق 3)اختبار كوينز لمدة. 
  اختبارPWC170. 
  استخراج الحد االقصى الستهالك االوكسجينVo2 Max. 

 
 :الحيويةالسعة قياس 

 .الجاف أو المائي أو الكهربائي( األسبرومتر)يستخدم لقياس السعة الحيوية للرئتين جهاز  
مرة بسرعة  2-1سبيرومتر ثم يقوم بعمل شهيق وزفير تمهيدي من ممسكا بيده األ يقف المختبر: طريقة القياس

بصورة منتظمة ومستمرة حتى ذلك ثم يأخذ إلى صدره أكبر كمية يستطيع أخذها من هواء الشهيق ويؤدي الزفير 
 الحد الذي يكون فيه قد أخرج كمية أكبر ممكنة من هواء الزفير وذلك عن طريق الفم حيث يسد األنف بمشبك

 .تؤدي هذه التجربة ثالث مرات وتسجل أحسن قراءة
 .السعة الحيوية النسبية يتم قسمة السعة الحيوية المطلقة على وزن الجسمولحساب 

 
 

 :للقدرة الهوائية الوظيفية( دقائق 3)كوينز لمدة خطوة اختبار قياس 

 .يوفر هذا االختبار طريقة لتقييم مستوى اللياقة القلبية التنفسية أو التحمل الدوري التنفسي: الغرض
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خطوة في الدقيقة  22لألعلى ولألسفل على المنصة بمعدل   الصعود والهبوطيبدأ المختبر بخطوات : الوصف
دقائق، ثم يتوقف المختبر فور االنتهاء من األداء ألجل  3خطوة بالدقيقة للذكور، ويستمر لمدة  24لإلناث، و 

ألجل معرفة  ×4ثانية بعد التوقف، ثم يتم ضرب العدد  20 إلى  5ثانية من  15حساب ضربات القلب لمدة 
   .عدد الضربات بالدقيقة الواحدة

 حساب وتقييم الحد األقصى الستهالك األوكسجينيمكن : تسجيل النقاط

  × 111.33-0.42   (ml/ kg/ min) (النبض بالدقيقة )= Male VO2max 

Female VO2max      (    ml/kg/min    )   = 66.81 -0.1847       ×(النبض بالدقيقة)  
 (2221الجميلي، )

بارات الخاصة والمهمة ألنها تتعتبر الكفاءة الوظيفية من أهم االخ: الكفاءة الوظيفية: PWC170اختبار قياس 
 :عاكسة على القابلية الوظيفية للقلب والدورة الدموية ويتم استخدام المعادلة التالية

PWC170= N1+ (N2-N1)x 170-PS1/PS2-PS1 
 وزن الالعب/ الكفاءة الوظيفية المطلقة(: نسبة إلى وزن الالعب)النسبية  تحتسب الكفاءة الوظيفية

PWC 170 \ WT. = PWC 170 النسبية 
 PWC 170 = الكفاءة الوظيفية المطلقة

 .(1991جابر، ) =WT الالعب وزن

 :برنامج التمرينات الهوائية 3-5

، إذ استغرق تنفيذ (سبت، أربعاء)أسبوعيا   تينبيتدريين وبواقع وحدت أسبوع( 12)التدريبي لمدة  برنامجم تطبيق الت
دقيقة ( 60)ويتراوح زمن كل وحدة تدريبية  ، وحدة( 24)البرامج ثالث أشهر، وبلغ عدد الوحدات التدريبية 

بضمنها اإلحماء والتهدئة، واستخدمت الباحثة طريقة التدريب الفتري في إعطاء الحمل التدريبي، إذ اشتملت 
ك من الوقوف واالرضيات ييروبلى التمارين الخاصة بالمطاولة األوكسجينية، وتمارين اآلريبية عالوحدة التد

، واشتملت على تمارين الذراعين والجذع والساقين وتمارين البطن والظهر طالةوتمارين الحائط واالسترخاء واإل
 .تمارين وأخرىثانية بين مجموعة ( 45-90)سيتات، وكانت مدة الراحة ( 8)إلى ( 3)بتكرار 

 :الوسائل االحصائية 3-6

للنظم االجتماعية وباستخدام ( SPSS)استخدمت الباحثة الوسائل اإلحصائية من خالل الحقيبة اإلحصائية 
 :القوانين اإلحصائية ذات العالقة

 الوسط الحسابي -
 االنحراف المعياري -
- T test 

 

 :عرض وتحليل النتائج -4
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 :عرض النتائج -4-1

 :الختبار السعة الحيويةلعينة البحث والبعدي القبلي  ينقياسللداللة الفروق ( 2)الجدول 

 اختبار السعة الحيوية
 ميللتر

 T test االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 2.93 0.6 3243 القياس القبلي
 0.71 3963 القياس البعدي

 

لصالح القياس البعدي في وجود فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبلي والبعدي ( 2)يتضح من الجدول     
ويعزو الباحث ذلك إلى أن السعة الحيوية وتحت  ،وهي دالة معنويا T test (2.93)وبلغت قيمة السعة الحيوية 

عضلة الحجاب الحاجز وعضالت )قوة عضالت التنفس  السيداتتأثير التدريب الرياضي المنتظم تتحسن لدى 
وبفضل ذلك تتحسن عملية التهوية الرئوية خالل أداء المجهود البدني أي زيـادة حجـم هواء  (بين األضـالع ما

وبالتالي تعد السعة الحيوية مؤشرا مهما  ،التنفس ، إذ أن هذا الحجم يعبر عن قدرة الرئتين على استيعاب الهواء
حجم هواء التنفس األقصى عند أداء الحمل البدني ، إذ كلما زاد حجم هواء التنفس قل معدل التنفس في لمعرفة 

الدقيقة وبالتـالي زادت اقتـصادية استهالك األوكسجين في الدقيقة وزاد بالتالي حجم األوكـسجين المـستهلك فـي 
اب األوكسجين المستهلك لباقي عمـل عضالت التنفس نتيجة لزيادة معدل التنفس فيكون ذلك على حس

 (.1997عبد الفتاح، حسانين، ).الجسم

أن التحسن في السعة الحيوية والحجوم الساكنة يرجع الى زيادة  (2009)كاستليو  ن أندريوني وكما يوضح كل م
قوة عضالت التنفس وزيادة اعداد بعض الحويصالت الهوائية التي تستخدم في فترة الراحة حيث تزداد فاعليتها 

 .نتيجة للتدريب

 :كوينزالختبار قياسين القبلي والبعدي لعينة البحث للداللة الفروق ( 3)الجدول 

 T test االنحراف المعياري المتوسط الحسابي كوينزاختبار 
 4.45 2.58 125 القياس القبلي
 2.7 159 القياس البعدي

       

وجود فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي في ( 3)يتضح من الجدول  و
كل من الكفاءة  يالتقدم الملحوظ ف ةعزي الباحثتا، معنوي وهي دالة  T test (4.45)وبلغت قيمة  كوينزاختبار 
اللياقة حيث أشار محمد حسن عالوي  ارتفاع ىاألكسجين إل الستهالك ىقصالحد األالختبار كوينز و البدنية 

مختلف الصفات البدنية بعملية ترقية وتحسين عمل األجهزة الداخلية المختلفة لجسم الفرد  ارتباط ىإل( 1994)
 .والتي تؤكد وتضمن نشاطه الحركي
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 Billat،  (1985)، عـــويس الجبــــالي ( 1984)يوســـف دهـــب فـــق هـــذه النتـــائج مـــع نتـــائج كـــل مـــن توت
أن بــــرامج والتــــي أشــــارت إلــــي ، ( 2004)، وحمــــدي محمــــد علــــي ( 2002)، ودراســــة الســــيد بســــيوني ( 1996)

 لفـردقابليـة اي ة كمـا تـؤدي إلـي التحسـن الجـوهري فـمستوي الحالة الوظيفـة بصـورة إيجابيـ يالتدريب المقننة تؤثر ف
 . علي بذل المزيد من الجهد وتحسين عمليات نقل وتوصيل األكسجين للعضالت العاملة وتأخير ظهور التعب

 
 :Pwc170الختبار قياسين القبلي والبعدي لعينة البحث للداللة الفروق ( 4)الجدول 

 T test االنحراف المعياري المتوسط الحسابي Pwc170اختبار 
 27.54 121.22 1350.25 القياس القبلي
 133.19 1560.93 القياس البعدي

 

 القياس البعدي فيوجود فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبلي والبعدي لصالح ( 4)يتضح من الجدول  كما
تحسن عمل القلب والدورة الدموية نتيجة فا، معنويوهي دالة  T test (27.54)وبلغت قيمة   Pwc170 اختبار

كلما كان معدل فالتكيف أثناء ممارسة التـدريب البـدني إذ أن قيمة الكفاءة البدنية مرتبطة بمعدل ضربات القلب 
قد تكون على  سيداتأن الكفاءة البدنية لل ةرى الباحثتو  ،الكفاءة البدنيةضربات القلب قلـيال كلما أدى إلى ارتفاع 

درجة عالية أو منخفضة تبعا للتدريب الرياضي فهي تزداد مع التدريب المنتظم وتنخفض في حالة االنقطاع 
 (2009‘ الشمري).عنه

 

 :Vo2Maxالختبار قياسين القبلي والبعدي لعينة البحث للداللة الفروق ( 5)الجدول 

 Vo2Maxاختبار 
 الدقيقة/ميللتر

 T test االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 3.31 279.65 2614.11 القياس القبلي
 254.33 4312.23 القياس البعدي

 

لحد اوجود فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي في ( 5)يتضح من الجدول  و
وهذا يتفق مع دراسة حسين أباظة وهي دالة معنويا T test(3.31 )وبلغت قيمة  ألكسجينستهالك ااألقصى ال

ويعزو الباحث هذه الفروق إلى أن البرنامج التدريبي المستخدم الذي خضعت ، (2000)وحسام السيد ( 2000)
تحـسين التهويـة الرئوية وارتفاع  إذ أن التدريب يسهم في، فعا ال في رفع مستوى هذا المتغيرلـه عينـة البحث كان 

كتيك في الدم خالل المستوى االستهالك األقصى لألوكسجين الذي يؤدي إلـى اإلقـالل مـن محتوى حامض ال
 .(1986بدير، .)نعند غير المدربي الجهد البدني عند األشخاص المدربين عما هو عليه
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 :والتوصيات االستنتاجات -5

 :االستنتاجات -5-1

  للسيدات  البرنامج التدريبي باستخدام التمرينات الهوائية أدى إلى حدوث تحسن في السعة الحيويةإن
 .اللواتي يعانون من السمنة

 للسيدات  إن البرنامج التدريبي باستخدام التمرينات الهوائية أدى إلى حدوث تحسن في اختبار كوينز
 .اللواتي يعانون من السمنة

 تخدام التمرينات الهوائية أدى إلى حدوث تحسن في اختبارإن البرنامج التدريبي باس Pwc170 
 .للسيدات اللواتي يعانون من السمنة

 الستهالك لحد األقصى ا إن البرنامج التدريبي باستخدام التمرينات الهوائية أدى إلى حدوث تحسن في
 .للسيدات اللواتي يعانون من السمنة ألكسجينا

 

 :التوصيات -5-2

  قبل المدربين بوظائف الجهاز التنفسي وخصوصا في التمارين الهوائيةاالهتمام من. 
  في اثناء تصميم البرامج الخاصة بالتهوية الرئوية التمرينات الهوائيةضرورة التأكيد على. 
 استخدام برامج تدريبية أخرى لمعرفة تأثيرها على متغيرات البحث. 
  مختلفةنامج البحث نفسه ولكن على متغيرات اخرى استخدام بر.  

 

 :المراجع

 :المراجع العربية

فاعلية استخدام مجهود بدني مختلف الشدة على الكفاءة الوظيفية للجهاز  :حسينأباظة،  -1
أغسطس، مجلة بحوث التربية الرياضية، كلية  11العدد  32 المجلد. الدوري التنفسي للسباحين

 .2000، القاهرة، التربية الرياضية للبنين، جامعة الزقازيق
 فسيولوجيا ومورفولوجيا الرياضي وطرق القياس: يمحمد صبح ،حسانين الفتاح؛عبد  ،أبو العال -2

 .1997، القاهرة، دار الفكر العربي ،1ط ،والتقويم
دينامية معدل القلب خالل فترة  علىتأثير الحمل البدني مختلف الشدة : عويس عليالجبالي،  -3

النامية، الدول  فيالرياضة للجميع  الدولي،بحوث المؤتمر مجلة . الجريلمتسابقي  االستشفاء،
 .1985، القاهرة يناير، الثالث،المجلد 

 .2021الجميلي، أثير محمد صبري؛ فسيولوجيا التدريب الرياضي،  -4



 11  3233لسنة ( 1)العدد( 23)المجلد  -مجلة دراسات وبحوث التربية الرياضية  

 على الكفاءة التنفسية و التهوية الرئوية لالشخاص من يعانون بالسمنةالهوائية  اترينالتم تأثير

الفسيولوجية تأثير أحمال تدريبية لتطوير التحمل في بعض المتغيرات : الشمري، خليل إبراهيم -5
جامعة المستنصرية ، مجلة التربية الرياضية، العدد االول، كلية التربية األساسية. والتنفسي الدوري

،2009. 
لبدنية واإلعداد بعض الصفات ا والالهوائية علىأثر التدريبات الهوائية  :حسام السيدالعربي،  -6

رسالة دكتوراه، كلية التربية الرياضية ببورسعيد، . والكفاءة التنفسية لناشئ كرة اليد المهارى
 .2000، القاهرة، جامعة قناة السويس

 .1986مصر، . فسيولوجيا النشاط الرياضي :مبدير، عبد المنع -1
 والالهوائية علي بعض المتغيراتتأثير تطوير القدرات الهوائية  :السيد محمد حسنبسيوني،  -8

المجلة العلمية  المتوسطة،البيوكيميائية والفسيولوجية والمستوي الرقمي لمتسابقي المسافات 
 ببورسعيد،كلية التربية الرياضية  يناير، الرابع،العدد  الرياضية،التربية  فيللبحوث والدراسات 
 .2002، القاهرة، جامعة قناة السويس

 .1997، الكويت ، الرياضي المجال في الفسيولوجية والقياسات ختباراتاال :جابر، كاظم -9
برنامج تأهيلي مقترح باستخدام التمارين المائية الهوائية لتحسين بعض  :عمردليمي،  -12

بحث مقدم . سنة 12 – 7المؤشرات التنفسية والتقليل من شدة وحدة الربو عند االطفال من 
لنيل درجة دكتوراه، جامعة عبد الحميد بن باديس، معهد التربية البدنية والرياضية، الجزائر، 

2018. 
 .الصحة الرياضية والمحددات الفسيولوجية للنشاط الرياضي: بهاء الدين إبراهيم سالمةسالمة،  -11

 .2003 ،القاهرة العربي،دار الفكر 
دار الفكر  األولى،الطبعة . الرياضةنظريات وتطبيقات فسيولوجيا  :أحمد نصر الدينسيد،  -12

 .2003، القاهرة العربي،
 عالقة بعض وظائف الجهاز التنفسي بمستوى اإلنجاز الرياضي لعدائي: مدمن، أحعبد الرح -13

ي عشر، العدد رة، المجلد الثانمجلة الرياضة المعاص .م 1500، م  800ة طالمسافات المتوس
 .2013، العراقالتاسع عشر، 

، القاهرة المعارف،دار  عشر،لثة الطبعة الثا .الرياضيالتدريب  معل: محمد حسنعالوي،  -14
1994. 

طرق اختيار اإلعداد الخاص لمتسابقي  كإحدىتحديد عتبة التغير الالهوائي  :يوسف دهبعلي،  -15
كلية التربية الرياضية  الثالث،المجلد  للجميع،مؤتمر الرياضة . الجري والمشي للمستويات العليا

 .1984، القاهرة للبنين،
بعض المتغيرات البدنية  علىتأثير تنمية التحمل الالهوائي  :حمدي محمد عليمحمود،  -16

ية رسالة دكتوراه، كلية التربية الرياض. متر  1500والفسيولوجية والمستوي الرقمي لمتسابقي 
 .2004، جامعة قناة السويس ببورسعيد،

 

 



 13  3233لسنة ( 1)العدد( 23)المجلد  -مجلة دراسات وبحوث التربية الرياضية  

 على الكفاءة التنفسية و التهوية الرئوية لالشخاص من يعانون بالسمنةالهوائية  اترينالتم تأثير

 

 

 :األجنبيةالمراجع 

1- Blumenthal JA, Babyak MA, and Moore KA. et al. (1999) Effects of exercise 
training on older patients with major depression. Arch Intern Med.  

2- Broman-Fulks JJ, Storey K M. (2008) Evaluation of aBreif aerobic exercise 
intervention for high anxiety sensitivlty. 

3- Bernhardt V, Babb TG. Weight loss reduces dyspnea on exertion in obese 

women. Respir Physiol Neurobiol 2014;204:86-92. 

4- F Dimeo, M Baure, I Varaharm, G Proest, U Halther, (2001) Benefits from 
aerobic exercise in patients with major depression: apilot study 

5- Knapen J, Van de Vliet P, Van Coppenolle H, David A, (2003) Evaluation of 
cardio-respirtory fitness perceived exteration for patients with depressive and anxiety 
disorders: a study on reliability 

6-  Knubben K. Reischies FM. Adli M. Schlattmann P. Bauer M. Dimeo F. (2006) 
A randomized. controlled study on the effects on the a short – term endurance 
traningprograme in patients with major depression. Br J Sport. 

7-  Mather AS. Rodriguz C. Guthrie MF. (2002) Effects of exercise on Dep- ressive 
symptoms in older adults with poorly responsive Depressive disorder: randomized 
controlled trial. Br. J Psychiatry 

8- Mathew's B, and Fox e (2009): The Physiological basis of physical 
education & athletics, sanders, London. 

Effect of Aerobic Exercise Training  : Ahmaidi Said and Chaouachi sAni Chlif, Mehdi -9

on Ventilatory Efficiency and Respiratory Drive in Obese Subjects .Respiratory 

Care July 2017, 62 (7) 936-946; DOI: https://doi.org/10.4187/respcare.04923 

 
 

 


