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يهدف البحث الى التعرف على:تأثير التدريب بالوسائل املساعدة في تحسين الحد االقص ى لالستهالك االوكسجيني والسعة الحيوية لدى العبات
ركض املسافات الطويلة في محافظة السليملنية.
ومن اجراءات البحث  :استخدم الباحثان اسلوب املنهج التجريبي باستخدام املجموعتين التجربيتين ذو االختبارين القبلي واابعدي (نظام
املجموعات التجريبية والضابطة املتكافئة لتنفيذ بحثه وذلك ملالءمته لطبيعة املشكلة املراد دراستها.
و تم اختيار عينة البحث من العبات ركض املسافات الطويلة بلغت عددهم (10العبة) من مجموع  12العبة بنسبة  %85قسموا عشوائيا الى
مجموعتين متكافئتين بواقع ( )5العبة في املجموعة التجريبية والتي طبقت املنهج التدريبي املعد من قبل الباحثان و( )5العبة في املجموعة
الضابطة التي طبقت املنهج التدريبي التقليدي املعد من قبل املدرب ،واجرى الباحثان عملية التجانس والتكافؤ لعينة البحث .وقامو الباحثان
باجراء تجربة استطالعية على  2العبات وقد تمت اجراءات التجربة قبل يومين من بدء االختبارات القبلية وفي املكان نفسه الذي اجريت فيه
التجربة االستطالعية واالختبارات ،واجريت اختبارات القبلية للمتغيرات الوظيفية وثم بعد تطبيق املنهاج التدريبي قامو مرة اخرى باجراء
االختبارات البعدية للمتغيرات الوظيفية واستخدمت الباحثان طريقة التدريب املستمر في املنهاج التدريبي للمجموعة التجريبية .
واستخدم الباحثان نظام  spssللمعالجات االحصائية في البحث لغرض االطالع على النتائج النهائية ثم قامو بعرض النتائج بواسطة الجداول
لغرض التحليل ومناثشة النتائج.
ومن اهم االستنتاجات هي :ان املنهاج التدريبي املعد ساعد على تطوير املتغيرات الوظيفية قيد البحث وكذلك االنجاز لدى العبات املسافات
الطويلة في محافظة السليمانية وان االدوات املساعدة كان له الدور الكيبير في احداث التغيرات الوظيفية لدى العبات املسافات الطويلة في
محافظةالسليمانية وتطور الجهاز التنفس ي لدى عينة البحث نتيجة استخدامهم للمنهج التدريبي وبذلك تحسن الحد االقص ى لالستهالك
االوكسجيني النسبي وبالتالي زاد من السعة الحيوية لدى عينة البحث.
وفي النهاية يوص ي الباحثان بما يلي :من الضروري استخدام املنهج التدريبي املعد وتطبيقها على العبي املسافات الطويلة واستخدام االدوات
والوسائل التدريبية خالل تنفيذ املناهج التدريبية على العبي املسافات الطويلة وايضا اجراء بحوث علمية على بعض املتغيرات الوظيفية االخرى
والذي له عالقة بالعبي املسافات الطويلة.
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ئامانجي تويَذينةوة ئاشنابوونة لةسر :كاريطةري مةشق بة هؤكارة يارمةتيدةرةكان لةباشتر كردني
ئةوثةري ئؤكسجين و قةوارةى زيندةطي لة الي ياريزانة كضةكانى ِراكردني ماوة دريَذةكان
بةكاربردني
ِ
لةثار َيزطاي سل َيماني.
ِر َيكارةكاني تو َيذينةوة :تو َيذةران ريبازي ئةزموني دوو كؤمة َلةيي بةتاقيكردنةوةى ث َيشينةوثاشينةيان
بةجي كردني تويَذينةوةكة ئةويش
وريَككاري هاوئاست بؤ جيَ
بةكارهيَناوة( سيستةمي كؤمةلَةكاني ئةزموني ِ
َ
لةبةر شياوي بؤ طرفتي تويَذينةوةكة) .نمونةى تويَذينةوةكة هةلَبذيَردراون لةياريزاني ماوة دريذي كضان
هةرةمةكي بؤ دوو
بةر َيذةى ( )85%بةش َيوةى
ِ
كراي ( )12ياريزان واتة ِ
ذمارةيان( )10ياريزانة لة ت َي ِ
بةر َيذةى ( )5ياريزان بؤ كؤمةلَةى ئةزموني كة ثرؤطرامي ئةزموني ثيادةكردووة كة
كؤمةلَةبةشكراون ِ
ئامادةكراوة لةاليةن تويَذةرةكان و ( )5ياريزان بؤ كؤمةلَةى ِريَككاري كة ثرؤطرامي ئاسايي راهيَنةريان
ثيادةكردوة ،تويَذةران كرداري هاوتوخمي وهاوئاستيان بؤ نمونةى تويَذينةوة كردووة ،هةروةها ئةزموني
ثيَشوةختةيان بؤ كردوون لةسةر ( ) 2ياريزان تاقيكردنةوةكة بةر لة دوو رؤذ لة تاقكيردنةوةى ثيَشينة و
لي ئةنجام دراوة ،تاقيكردنةوةكاني ثيشينة بؤ طؤراوة
لةهةمان ئةوشويَنةى كة تاقيكردنةوةى ثيَشوةختةى َ
وةزيفيةكان كراوة ئينجا ثيادةكردني ثرؤطرامي مةشقي لةثاشان ئةنجام داني تاقيكردنةوةى ثاشينة بؤ
طؤراوة وةزيفيةكان  ،تويَذةرةكان ريَطةى مةشقي بةردةواميان بةكارهيَناوة لة ثرؤطرامةكةيان بؤ
كؤمةلَةى ئةزموني.
تويَذةرةكان سيستةمي ()spssيان بؤ ضارةسةري ئاماري بةكارهيَناوة لةتويَذينةوةكة بؤ طةيشتن بةئةنجامة
خستنةرووي ئةنجامةكان بةيارمةتي خشتةكان بؤ شيكاري وتاوتو َيكردني ئةنجامةكان.
كؤتاييةكان ئينجا
ِ
لةطرنطترين دةرةنجامةكان بريتيةلة :ثرؤطرامي مةشقي ئامادةكراو يارمةتيدةر بوو لةثةرةث َيداني
طؤراوة وةزيفيةكاني ناو تو َيذينةوةكة هةروةها دةسكةوتيش لةالي ياريزانة كضةكاني ماوة در َيذةكان
لةثاريَزطاي سليَماني  ،كةلوثةلة يارمةتيدةرةكان ِرؤلي طةورةى هةبووة لة رووداني طؤرانكاري وةزيفي
لةالي ياريزانة كضةكاني ماوة دريَذةكان لةثاريَزطاي سليَماني و ثةرةسةندني كؤئةندامي هةناسة لةالى
ئةوثةري بةكاربردني
نمونةى تويَذينةوةكةلةبةر بةكارهيَناني ثرؤطرامي مةشقي بةمةش باشتر بووني
ِ
ئؤكسجيني ِريَذةيي بةمةش زيادبووني قةوارةى زيندةطي لةالى نمونةى تويَذينةوةكة.
بكري لةسةر
لةكؤتاييش تويَذةران ِراسثاردةيان كردووة  :ثيويستة ثرؤطرامي ئامادةكراو بةكاربيَت و ثيادة
َ
ياريزاني راكردني ماوة دريَذةكان و بةكارهيَناني كةلوثةلي يارمةتيدةر وهؤكاري مةشق كردن لة كاتي
بةجي كردني ثرؤطرامي مةشق لةسةر ياريزاني ماوة دريَذةكان هةروةها ئةنجامداني تويَذينةوةى
جي
َ
َ
هةندي لةطؤراوةكاني تر كة ثةيوةندي بة ياريزاني ماوة دريَذةكانةوة هةية.
زانستي لةسةر
َ
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The aim of the research is to identify: the impact of training by means of aids in improving the
maximum consumption of oxygen and capacity Vital for long distance runners in Sulaymaniyah
Governorate.
The researcher used the method of the experimental method using the two experimental groups
with the tribal and remote tests (the experimental group system and the equivalent control to
carry out his research in order to suit the nature of the problem to be studied.
The study sample was chosen from the long distance running runners (10 players) out of a total
of 12 players (85%) randomly divided into two equal groups (5) in the experimental group which
applied the training curriculum prepared by the researchers and 5 players in the control group
Which applied the traditional training curriculum prepared by the trainer, and conducted the
process of homogeneity and equivalence of the sample of the research. The researchers
conducted a pilot experiment on 2 players. The procedures were carried out two days before the
start of the tribal tests and in the same place where the experiment and the tests were conducted.
The tribal tests were conducted for the functional variables and then after the application of the
training curriculum they performed the post tests of the functional variables. Continuing the
training curriculum of the experimental group.
The researchers used the spss system of statistical treatments in the research for the purpose of
viewing the final results and then presented the results by the tables for the purpose of analysis
and the results are analyzed.
The most important conclusions are: The training curriculum was developed to help develop the
functional variables under consideration and achievement in the long distance players in
Sulaymaniyah Governorate. The auxiliary tools played a major role in causing the functional
changes in the long distance players in Sulaymaniyah Governorate and the development of the
respiratory system in the research sample as a result of their use Of the training curriculum, thus
improving the maximum relative oxygen consumption and thus increasing the vital capacity of
the research sample.
Finally, the researchers recommend the following: It is necessary to use the training curriculum
prepared and applied to long-distance players and the use of tools and training methods during
the implementation of training curricula on long-distance players and also conduct scientific
research on some other functional variables, which is related to long-distance players.

االباب االول  -1 /التعريف بالبحث
 1-1مقدمة البحث واهميتها:
التدريب الرياض ي من االمور الصعبة على عاتق املدربين في جميع الفعاليات الرياضية وذلك بسبب التطورات السريعة والحديثة في مجال
العلوم الرياضية ومتطلبات الرياض ي الحديث لتحقيق احسن االراقام واالنجازات املتفوقة ،حيث تعد العاب الساحة وامليدان من الفعاليات
الصعبة وذي كفاية بدنية ووظيفية عالية ذات مواصفات خاصة من ناحية املتغيرات الوظيفية وكفاية الجهازين الدوري والتنفس ي بسبب كثرة
فعالياتها وتكمن اهمية كل نوع من هذه الفعاليات في طريقة االداء ،والوقت واملسافة املحدد لكل فعالية.
تعتمد عملية برمجة التدريب والتخطيط ا ملبرمج له على وفق اسس علمية صحيحة على نوع العالقة بين مكونات الحمل وخصوصية نوع الفعالية
املمارسة ،وتعد عملية ترابط هذه القدرات الوظيفية والصفات البدنية الجانب املهم في العملية التدريبية وتبنى الطرائق التدريبية املختلفة على
اساس تكيف اجهزة القلب والدوران والتنفس ي مما يؤدي الى احداث تطور كثير من املتغيرات الوظيفية والبدنية التي تعمل على تطوير العمل
البدني بتعب قليل.
فاملدربين يجب عليهم دراسة النواحي التي يجب تطويرها لدى ممارس الفعاليات الرياضية والتي تحتاج الى كفايات بدنية ووظيفية عاليتين،
والسيما فعاليات املسافات الطويلة كونها اصعب من ناحية االداء وذلك عن طريق تطوير بعض املتغيرات الوظيفية والبدنية لدى ممارس ي تلك
الفعاليات باستخدام بعض الطرائق التدريبية املناسبة لتحسين كفاية الجهازين الدوري التنفس ي واملتغيرات املهمة.
"ان للتحمل لدى الرياضيين اهمية والسيما بالنسبة للجهازين الدوري والتنفس ي ملا تتطلبه هذه الفعالية من اداء جهد بدني وكفاية عالية من دون
تعب ويأتي هذا االداء نتيجة للتطور الحاصل في عمل االجهزة الداخلية للراكض ،وفي القدرات الهوائية والالهوائية في انتاج الطاقة ،ان تطور
الجهاز التنفس ي يعني اتساع كمية اكبر من الهواء (االوكسجين) ودفعها الى العضالت العاملة باسرع وقت ممكن ،وباقل عدد من مرات التنفس مما
يؤدي الى تقليل التعب مدة زمنية طويلة من دون هبوط في مستوى النشاط الرياضــي(".قاسم حسن حسين) 134 ،1990،
وهنا تكمن اهمية البحث في التوصل الى معرفة مدى التأثيرات املهمة لهذه املناهج في التطور املطلوب ملتغيرات البحث الخاصة بممارس ي فعالية
املسافات الطويلة ،التي تعد من املتطلبات مهمة في مرحلة االعداد الخاص وتهيئتهم ألغراض املنافسات وتعد حالة مكملة ملا وصل اليها الراكض في
مرحلة االعداد العام.
 2-1مشكلة البحث:
ان استخدام االدوات الوسائل الحديثة في املناهج التدريبية واالبتعاد عن الطرق التدريبية التقليدية مهمة في تطور كفاية الرياض ي ،حيث من
خالل متابعتنا للمنهاج التدريبية الحظنا قلة استخ دام االدوات والوسائل املساعدة لتطوير املتطلبات الوظيفية والبدنية لالعبات املسافات
الطويلة في محافظة السليمانية لذا من املمكن استخدام البعض منها من اجل تطوير التحمل بنوعيه الخاص والعام وتطبيقها من خالل
الوحدات التدريبة بغرض تحسين او تطوير الجانب الوظيفي لالعبة.ومن وجهة نظر الباحثان فان استخدام بعض االدوات املساعدة وتجريبها
على عينة من العبات املسافات الطويلة في محافظة السليمانية تختلف عن باقي الفعاليات الرياضية من ناحيتي طريقة التنفس واالداء اثناء
السباق  ،وهنا تكمن مشكلة البحث في االجابة عن التس ائل التالي :هل ان استخدام قناع الوقاية على جهز سير املتحرك يساعد على تحسين بعض
املتغيرات الوظيفية لدى العبات املسافات الطويلة؟
 3-1هدف البحث :يهدف البحث على التعرف على:
تأثير التدريب بالوسائل املساعدة في تحسين الحد االقص ى لالستهالك االوكسجيني والسعة الحيوية لدى العبات ركض املسافات الطويلة في
محافظة السليملنية.
 4-1فروض البحث:
أ -هناك فروق ذات داللة احصائية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة في املتغيرات قيد الدراسة.
ب -هناك فروق معنوية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية في املتغيرات قيد الدراسة.
ج -هناك فروق ذات داللة احصائية في نتائج االختبارات البعدية بين مجموعتين الضباطة والتجريبية في املتغيرات قيد الدراسة
 5-1مجاالت البحث:
 -1املجال البشري  :عينة من العبات اندية محافظة السليمانية للمسافات الطويلة
 -2املجال الزماني :املدة من  2017/11/25لغاية 2018/1/27

 -3املجال املكاني :مختبر وملعب الساحة وامليدان في محافظة السليملنية.
الباب الثاني -2 /الدراسات النظرية والدراسات املشابهة :
 1-2الدراسات النظرية
 -1-1-2السعة الحيوية :The Vita Capacity
يقصد بالسعة الحيوية مجموع حجم احتياطي الشهيق زيادة على هواء الشهيق العادي واحتياطي الزفير ،وتعد هذه السعة اكبر حجم
للهواء يستطيع االنسان اخراجه بعد اخذ اقص ى شهيق وعادة ما يبلغ  4600مليلتر ،ويمكن ان يصل الى  7-6التار عند طوال القامة وتعد
السعة الحيوية احد املقاييس املهمة للحالة الوظيفية للجهاز التنفس ي اذ يرتبط مقدارها باالحجام الرئوية ،وبقوة عضالت التنفس( .ابو العال
وحسانين  )119-118 ،1997،وتعد من املتغيرات االساسية للسباحين بشكل خاص ولرياض ي التحمل بشكل عام ويكون هذا املؤشر الوظيفي عند
ً
الرياض ي اوسع واكبر قياسا مما عند غير الرياض ي ويختلف باختالف النشاط الرياض ي ،وله اهمية لدى مارس ي السافات الطويلة والعاب القوى
والسباحة (يوسف وياسين  .)154 ،1969قام الباحثان (عصام و نبيل )229 ، 1977،بجرد نتائج كثيرة من البحوث التي اجريت حول دراسة حجم
السعة الحيوية وقياسه ا عند السباحين ،فوجدا ان الباحث (نيومن  ) 1961 Newmanاستنتج ان توسط قيمة السعة الحيوية يبلغ (5.90
لتر/بالدقيقة) واستخدم (عصام حلمي  )1975النهج نفسه واجرى دراسة على السباحين املصريين فوجد ان توسط قيمة السعة الحيوية لدى
سباحي املسافات القصيرة بلغ ( 5.57لتر/دقيقة) في حين بلغ ( 5.41لتر/دقيقة) لدى سباحي املسافات الطويلة.
ويستخلص الباحث مما تقد ان هذا املؤشر الوظيفي ن املؤشرات املهمة واملؤثرة لدى ممارس ي السباحة كونه يعكس كفاية الجهاز
التنفس ي للسباح وقدرة رئتيه على استيعاب كمية اكبر من الهواء (االوكسجين) خالل اداء النشاط البدني الذي يعمل بدوره على تزويد العمل
العضلي بالطاقة ،وتسهم كفاية عضالت التنفس وقوتها في التنفس الخارجي والداخلي بسحب الهواء  O2وطرح  ،CO2وتخليص الجسم من املواد
الناتجة من االحتراق الداخلي جميعها ،وهذا ما حرصنا عليه خالل دراستنا للعمل على تطوير هذا املؤشــر.

 -2-1-3الحد االقص ى الستهالك االوكسجين النسبي
):Maximal Oxygen Consume Piton (R.Vo2max
تعد القدرة الهوائية القصوى الحد االقص ى لالوسجين الذي يكن للجسم استهالكه ،والذي يحصل عليه الجسم عن طريق الهواء الخارجي
ويوجهه الى العضالت التي تقوم باستهالكه ،ويعبر عنه بمقدار ما يستهلكه الجسم خالل (الدقيقة الواحدة) ويتم ذلك عند اداء جهد بدني معين
وتستخدمه عضالت الجسم الكبيرة مع زيادة املقاومة للوصول الى حالة التعب،اذ  Vo2maxتشير V( :الى حجم االوكسجين خالل الدقيقة( - ).
 O2الى االوكسجين)  max ( -الى الحد االقص ى)
ً
ويكون الحجم املطلق باللتر دقيقة او ينسب احيانا الحد االقص ى النسبي على وزن الجسم فيون الناتج عدد املليلترات من االوكسجين لكل كيلو
جرام من وزن الجسم خالل حدة زمنية دقيقة (مل/كجم/ق).
ويختلف عدل استهالك االوكسجين بين الجنسين وبين الصغار والكبار ،وبحسب اختالف وزن الجسم ،لذلك يقل الفرق بين الحد االقص ى
املطلق والحد االقص ى النسبي بين الرجال والنساء ،ويتأثر بوزن الجس فبقل االناث بمقدار  % 20- 15بالنسبة للحد املطلق النسبي ،في حين يقل
ً
 %35- 25بالنسبة للحد املطلق ،وتختلف النسبة عند الرياضيين مما عند غيرهم ،وتتلف ايضا من رياضة الى اخرى ،وتزداد النسبة عند العبي
ً
التحمل ،ويقصد بالحد االقص ى لالكسجين قدرة االنسان على اداء عمل عضلي اعتمادا على استهالك االوكسجين في اثناء العمل مباشرة ،وتعد
ً
مؤشرا من املؤشرات الفسيولوجية التي تتلخص باآلتي( :ابو العال وحسانين)244 ،1997 ،
 -1كفاية الجهازين الدوري والتنفس ي في ايصال هواء الشهيق الى الدم.
 -2كفاية عمليات توصيل االوكسجين الى االنسجة ،ويرتبط بحجم الدم ،وعدد كريات الدم ،وتركيز الهيموكلوبين وقدرة االوعية الدموية على
تحويل سريان الدم من االنسجة غير العاملة الى العضالت العاملة.

ً
ً
ً
ان االنتقال من حالة السكون الى العل يتطلب نشاطا عضليا مكثفا ويتضـاعف احتياج  O2بضع مرات ،وتتحقق تلك العلية بعد مدة زمنية كي
ً
يتعزز نشاط الجهاز التنفس ي والدورة الدموية .وان تعزيز انظمة الطاقة يزيد تدريجيا من استهالك االوكسجين في العضالت العاملة( خريبط،
. )43 ،1999
 2-2الدراسات املشابهة :دراسة (مقداد السيد جعفر حسن) (مقداد  .)2000،عنوان الدراسة::
"التحمل الخاص وتأثيره في بعض املتغيرات الوظيفية ومستوى انجازسباحة 800م حرة للرجال"
وكان الهدف من هذه الدراسة -1 :تعرف تأثير تدريب التحمل الخاص باستخدام طريقتين( :التدريب الفتري املرتفع الشدة ،وطريقة التدريب
التكراري) في بعض املتغيرات الوظيفية ،ومستوى انجاز سباحة 800م حرة للرجال.
 - 2تعرف افضل طريقة تدريبية لتطوير التحمل الخاص.
ً
ً
استخدم الباحث اسلوب املنهج التجريبي في بحثه وشلت عينة البحث ( )12سباحا من جموع مجتمع البحث البالغ عدد افراده ( )24سباحا
اختيروا بالطريقة العشوائية .وقد استخدم الباحث طريقتين تدريبيتين مختلفتين ،فقد استخدمت مع املجموعة االولى طريقة التدريب الفتري
مرتفع الشدة ،واستخدمت مع املجموعة الثانية طريقة التدريب التكراري ،واستخدم الباحث بعض االختبارات الوظيفية منها (معدل ضربات
القلب ،والكفاءة البدنية  ،R.VO2max ،PWC170والسعة الحيوية ،وحجم الزفير القسري في الثانية االولى ، )FEV1وبعد تحليل النتائج توصل
الباحث الى االستنتاجات اآلتية:
 -1اثرت طريقتا التدريب (التحمل) في تطوير املتغيرات الوظيفية جميعها املبحوثة ،وهذا حقق الفرضية االولى للبحث.
 -2ادى املنهج املقترح لتحمل الخاص الى تحسين انجاز سباحة  %800حرة للرجال للمجموعتين وحقق هذا الفرضية الثانية
 -2دراسة (محمد عبد الحسن حسن) (عبدالحسن  :)1995،عنوان الدراسة:
"التحمل الخاص وتأثيره في بعض املتغيرات الوظيفية مستوى انجازركض 400م"
وان الهدف منها - 1 :تعرف تأثير تدريب التحمل الخاص في بعض املتغيرات الوظيفية ومستوى االنجاز.
 -2تعرف افضل طريقة تدريبية مقترحة في تحسين التحمل الخاص.
ً
استخدم الباحث اسلوب املنهج التجريبي واختار عينة بلغ عدد افرادها ( 45طالبا) من طالب املرحلة االولى وزعوا على ثالث مجموعات متساوية،
ً
واستمر املنهاج مدة  20اسبوعا بواقع حدتين تدريبيتين في االسبوع ،فقد استخدم معها طريقة التدريب التكراري ،واجرى الباحث عدة اختبارات
في الدراسة هي اختبار الدراجة الثابتة ،واختبار الكفاية البدنية ،واختبار القدرة االوكسجينية ،واختبار النبض) اما االختبارات امليدانية فكانت
(ركض  400لقياس االنجاز300 ،م200 ،م ركض).
وبعد تحليل نتائج البحث توصل الباحث الى االستنتاجات اآلتية:
 -1ظهرت فروق معنية بين االختبارات القبلية والبعدية في كل املتغيرات الوظيفية املبحوثة وملصلحة االختبار البعدي.
 -2ظهرت فروق معنوية في اختبارات التحمل الخاص لفعاليات (300 ،200م) و(400م لالنجاز) بين االختبارات القبلية والبعدية للمجموعات
الثالث وملصلحة االختبارات البعديــة.
 -3لم تظهر فروق معنوية في االختبارات البعدية بين املجوعات الثالث ،مما يدل على ان استخدام املجوعات للتغيرات الوظيفية املبحوثة اآلتية:
ً
(معدل السرعة ،والنبض ،والكفاءة البدنية ،والقدرة االوكسجينية) كان متساويا.
الباب الثالث -3 /منهج البحث واجراءاتها امليدانية:
 1-3منهجية البحث :استخدم الباحثان اسلوب املنهج التجريبي باستخدام املجموعتين التجربيتين ذو االختبارين القبلي واابعدي (نظام
املجموعات التجريبية والضابطة املتكافئة لتنفيذ بحثه وذلك ملالءمته لطبيعة املشكلة املراد دراستها.
 2- 3عينة البحث :تم اختيار عينة البحث من العبات ركض املسافات الطويلة بلغت عددهم (10العبة) من مجموع  12العبة بنسبة %85
قسموا عشوائيا الى مجموعتين متكافئتين بواقع ( )5العبة في املجموعة التجريبية والتي طبقت املنهج التدريبي املعد من قبل الباحثان و( )5العبة
في املجموعة الضابطة التي طبقت املنهج التدريبي التقليدي املعد من قبل الباحث ()2العبة للتجربة االستطالعية ،وقد اجرى الباحثان عملية
التجانس والتكافؤ لعينة البحث كما في الجدول رقم (.)1
جــدول ()1
بين الوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوسيط لعينة البحث

الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الوسيط

معامل االلتواء

العمر

20.8

4.48

18

1.43

الطول

170.5

42.05

170

0.07

الوزن

65.25

18.79

70

0.09

 3-3أدوات البحث واألجهزة املستخدمة فيه:
ادوات البحث (هي الوسائل التي يستطيع الباحث بها جمع البيانات وحل مشكلة لتحقيق اهداف البحث مهما كانت تلك االدوات من بيانات
وعينات واجهزة … الخ)( محجوب  )133 ،1988وقد استعان الباحثان باألدوات اآلتية التي ساعدتهم على الوصول الى نتائج.
أ -جهاز سير املتحرك (صيني الصنع) عدد .5
ب-قناع صيني الصنع يعمل على حبس النفس (يغطي الوجه كامال) عدد 5
ج -املراجع واملالحق العربية واالجنبية.
ً
د -جهاز لقياس الطول والوزن معا ايطالي الصنع (.)Seca
ح -ساعة توقيت عدد .3
خ -جهاز ( )ericuJaegerلقياس السعة الحيوية وحجم الزفير القسري الكتروني (املاني الصنــع).
ت -حاسبة يدوية نوع  TAKSUNصينية الصنع.
فريق العمل املساعد)(.

 4– 3التجربة االستطالعية :ان التجربة االستطالعية عبارة عن دارسة تجريبية اولية يجريها الباحث على عينة صغيرة قبل قيامه بالبحث بهدف
اختيار االساليب البحثية واالدوات ،لذا اجرى الباحثان باجراء تجربة استطالعية في يوم (االربعاء) املوافق ( )2017/11/22اذ قامو بقياس الطول
والوزن وباقي املتغيرات وقد استبعد الباحثان هذه العينة التي بلغ عدد افرادها  2العبات من مجموع مجتمع البحث االصلي.
وكان الهدف من التجربة االستطالعية هو:
 -1تعرف مدى تحمل الطلبة على الجهاز مع لبس القناع.
 -2تعرف مدى مالءمة االختبارات املوضوعة للعينة وكذلك طريقة التدريب امل ستمر.
 -3تعرف املعوقات التي تواجه اجراء التجربة ومدى مالءمة االدوات املستخدمة الفراد العينة من ناحية رغبتهم في استخدام هذه االدوات.
 -4تعرف على الوقت الالزم الجراء التجربة.
وقد تمت اجراءات التجربة قبل يومين من بدء االختبارات القبلية وفي املكان نفسه الذي اجريت فيه التجربة االستطالعية واالختبارات ،وقد
اجريت اختبارات السعة الحيوية ، ،واجرى اختبارات الحد االقص ى الستهالك  O2واجرى الباحثان على عينة البحث التجريبية االدوات التي
اعدت لهذه الدراسة لبيان مدى صالحيتها لالعبات واستخدمت طريقة التدريب املستمر في حين بقيت املجموعة الضابطة على مفردات املنهج
لهم ،ولقد اجريت التجربة االستطالعية بهدف معرفة مدى صالحية هذه االدوات قيد الدراسة.

 5-3إجراءات تنفيذ البحث:
 1- 5- 3القياسات املستخدمة في البحث:

( )فريق العمل المساعد :تألف فريق العمل المساعد من:
 -1توانا لطيف حسين(ماجستير في التربية الرياضية) .كلية التربية الرياضية ،جامعةحلبجة.
 -2زانا عزيز محمود /ماجستير في التربية الرياضية كلية التربية الرياضية ،جامعة حلبجة
 -3روند محمد علي (ماجستير في التربية الرياضية) .كلية التربية الرياضية ،جامعة السليمانية.
 -4دلسوز عبيد نجم ( بكالوريوس في التربية الرياضية/كلية التربية الرياضية جامعة السليمانية ،العبة منتخب العراق
اللعاب القوى).

 قياس الطول والوزن (االنترويومترية):ً
تم قياس اطوال عينة البحث بوساطة جهاز لقياس الطول والوزن معا وهو معد لهذا الغرض وعلى وفق االسلوب العلمي املتبع.
 قياس بعض املتغيرات الوظيفية: قياس قيمة الحد االقص ى الستهالك االوكسجين : اختبارجري ( 5ر )1ميل او ()2414م ( :وحدة القياس=دقيقة/ثانية)الغرض من االختبار  :قياس القدرة االوكسجينية .
االجهزة و االدوات  (:ساعات االيقاف  -مضمار للجري).
اجررراءات االختبررار:القصــد مــن االختبــار هــو قطــع زمــن االختبــار باقــل وقــت  ،ويحتســب الــزمن الــذي يســتغرقه كــل مختبــر منــذ لحظــة اعطائــه اشــارة
البــدء وحتــي عبــوره خــط النهايــة القــرب ثانيــة ويســجل الــزمن بالــدقائق والثــواني ،ويــتم حســاب الحــد االقصـ ى لالســتهالك االوكســجيني حســب جــدول
قــام باعــدادها كــل مــن (  )121 ،1979 ، welmor and bechfeldمتضــمنا فئــات الــزمن الــذي يســتغرقه املختبــر فــي الجــري 5ر 1ميــل مقــدرا بالــدقائق
والثواني ومقابلها من الحد االقص ى لالستهالك االوكسجيني مقدرة ب( ملليتر لكل كيلو غرام /دقيقة).
 قياس السعة الحيوية:)Vital Capacity( :بعد االنهاء من شرح االختبار للرياضيين ،وشرح طريقة استخدام جهاز  Taegerلقياس حجم السعة وحجم الزفير القسري وهو جهاز
على شكل صندوق فوالذي توجد فيه شاشة لقراءة االرقام بصورة الكترونية من دون تغذية الجهاز باالرقام وفيه خرطوم للهواء ،ويعمل هذا
الجهاز بالضغط على زر البدء ،وتكون االرقام فيه مصغرة وعند القاء الزفير يقرأ الجهاز الحجم املطلوب قياسه ،وبعد انهاء الرياض ي عمله على
الجهاز تعطى راحة له مدتها  5دقائق ،وثم يأخذ اقص ى شهيق ليزفره داخل الجهاز بعد وضع قارصة انف ملنع تسرب الهواء منه ،وتعطى ثالث
محاوالت لكل رياض ي يتم اختيار افضلها.
 7-3إجراءات البحث :تمت إجراءات البحث من حيث الزمان واملكان وتحديد االيام على النحو االتي:
ً
 1-7-3االختبارات القبلية :اجريت االختبارات القبلية على عينة البحث التي بلـغ عدد افرادها ( 12صباحا) في يوم الجمعة املوافـق 2017/11/24
ً
ً
ابتداء من الساعة  3 -11ظهرا للمجموعتين (التجريبية والضابطة) ،وسجلت قياسات الطول والوزن واملتغيرات الوظيفية والبدنية املطلوب
دراستها بمساعدة فريق العمل املساعد.
 2-7-3املنهج التدريبي ومدة تنفيذه :قام الباحثان باعداد منهج تدريبي خاص لعينة املجموعة التجريبية خالل تنفيذ الوحدات التدريبية البالغة
 16وحدة تدريبية والتي طبقت على مدى  8اسابيع وبواقع وحدتين تدريبيتين في االسبوع .
تم تنفيذ التدريبات باساتخدام القناع الخاص بحبس النفس والتي تم جلبه من املنشاء االصلي في الصين والخاص بتدريبات الهيبوكسين لجميع
افراد عينة البحث اذ ان تدريبات املجموعة التجريبة يتم من خالل لبس هذا القناع مراعيا النقاط التالية :
 -1املجموعة الضابطة كانت تتدرب في نفس وقت املجموعة التجريبية .
 -2تم تطبيق املنهج خالل فترة اعداد الخاص.
 -3تم تطبيق املنهج من خالل جزء من القسم الرئيس ي.
 -4تم تحديد الشدة من خالل النبض وبواقع ( )120-140نبض/دقيقة.
 -5فترة التطبيق استغرق  30- 20دقيقة.
 -6االحمال التدريبية كانت متساوية من قبل املجموعتين ماعدا ان املجموعة التجريبية كانت استخدم تدريبات الهيبوكسين مع استخدام القناع
بمعنى ان االحماء والختام وجزء من القسم الرئيس ي كانت متماثلة.
 -7استخدام طريقة التدريب املستمر في التدريبات.
-8تم تركيز على تطبيق التمرينات باالزمنة والشدد املححدة بشكل الدقيق
 -9زمن الوحدة التدريبة تراوحت مابين  120-90دقيقة .
 - 10عدد وحدات التدريبية  16وحدة وبواقع وحدتين تدريبيتين في االسبوع ايام االحد واالربعاء.
بعد انتهاء عينة البحث من االختبار يقوم احد اعضاء فريق العمل املساعد باصطحاب العينة الى املختبر الجراء التجربة باستخدام قناع الوقاية
وعلى جهاز السير املتحرك ثم يؤخذ معدل النبض قبل االداء وبعده ،وبعد دقيقة من الجهد ،ومن ثم تعطى راحة للرياض ي داخل املختبر.

 3-7-3االختبارات البعدية:
بعد انهاء املدة املقترحة لالختبارات املبحوثة اجريت االختبارات البعدية على عينة البحث يوم ( )2018/1/26اي بعد انهاء املنهج بيومين وقد
ً
اجريت االختبارات االتية :السعة الحيوية ،والحد االقص ى الستهالك االوكسجين بالطرائق نفسها التي اجريت بها االختبارات القبلية فضال عن
تهيئة الظروف نفسها  ،وعمل الباحثان مع فريق العمل نفسه الذي طبق املنهج ،وقد استخدمت االجهزة نفسها التي استخدمت في االختبارين
كليهمــا.
 8-3الوسائل اإلحصائية:
استخدم الباحثان عدة وسائل احصائية ساعدت على اغناء البحث بالنتائج بواسطة النظام االلكتروني :spss
الباب الر ابع:
 -4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
 1-4عرض النتائج وتحليلها :من اجل معرفة مدى تأثير الوسيلة التدريبية في تطور بعض املتغيرات الوظيفية الفراد عينة البحث ،ومن اجل معرفة
مدى تحقق هدفي البحث وفرضيتيه عرض الباحثان نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية في جداول توضيحية
ً
تسهل مالحظة الفروقات ،ومقارنة العمليات االحصائية بهدف الوصول الى نتائج البحث النهائية استنادا الى مفاهيم التدريب والنظرية ،ومن ثم
قام الباحثان بمناقشة النتائج التي توصل اليها من خالل االختبارات االتية التي اجريت على مجموعتي البحث.
 1-1-4عرض نتائج قياس السعة الحيوية :VC
جــدول ()2
الوسط الحسابي واالنحراف املعياري وقيمة (ت) املحسوبة للمجموعتين في االختبارين القبلي والبعدي لقياس السعة الحيوية
املجموعة
التجريبية

االختبار البعدي

االختبار القبلي
س

_ +ع

س

_ +ع

قيمة (ت)
املحسوبة

7.11

3.02

12.80

5.14

8.97

6.12

2.28

6.03

3.13

1.27

قيمة (ت)
الجدولية
1.81

الضابطة
يبين الجدول ( ) 2نتائج االختبار الخاص بقياس السعة الحيوية ملجموعتي البحث الضابطة والتجريبية ،فقد اظهرت النتائج الوسط الحسابي
واالنحراف املعياري للمجموعة التجريبية في االختبـار القبلي قد بلغتـا ( )7.11و( )3.02على التوالي ،في حين بلغ الوسط الحسابي للمجموعة نفسها
في االختبار البعدي ( )12.80بانحراف املعياري قدره ( ،)5.14وبلغت قيمة (ت) املحسوبة ( ) 8.97وهي اكبـر من قيمتها الجدوليـة البالغة ( )1.81عن
درجة حرية ( )10مما يدل على معنوية الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية وملصلحة االختبارات البعدية باحتمال خطأ ≥ .0.05
اما املجموعة الضابطة فقد بلغ الوسط الحسابي لها في االختبار القبلي ( )6.12بانحراف معياري مقداره ( )2.28في حين بلغ الوسط الحسابي
للمجموعة نفسها في االختبار البعدي ( )6.03بانحراف معياري مقداره ( )3.13وبلغت قيمة (ت) املحسوبة ( )1.27وهي اصغر من قيمتها الجدولية
البالغة ( )1.81عند درجة حرية ( ) 10واحتمال نسبة خطأ ≥  ، 0.05وهذا يدل على عشوائية الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي في هذه
املجموعة.
جــدول ()3
الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لقياس السعة الحيوية للمجموعتين في االختبار البعدي
املجموعة

االختبارات البعدية
س

+ع

التجريبية

12.80

5.14

الضابطة

6.03

3.13

قيمة (ت) املحسوبة

قيمة (ت) الجدولية

3.01

1.81

يبين الجدول ( ) 3قيمة االوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية االختبارات البعدية للمجموعتين وكانت النتائج على النحو االتي :بلغ الوسط
الحسابي للمجموعة التجريبية ( )12.80بانحراف معياري مقداره ( )5.14في حين بلغ الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة  6.03بانحراف

معياري مقداره  3.13وبلغت قيمة (ت) املحسوبة ( )3.01وهي اكبر من قيمتها الجدولية مما يد ل على وجود فروق معنوية في االختبار البعدي بين
املجموعتين وملصلحة املجموعة التجريبية.
 2-1-4عرض نتائج قياس الحد االقص ى الستهالك االوكسجين:
جــدول ()4
الوسط الحسابي واالنحراف املعياري وقيمة (ت) املحسوبة للمجموعتين في االختبارين القبلي والبعدي لقياس الحد االقص ى الستهالك االوكسجين
النسبي ()R. VO2. Max.
االختبارالقبلي
س

+ع

س

+ع

9.21

0.51

9.07

0.11

1.98

9.18

0.52

9.15

0.38

0.19

املجموعة
التجريبية

االختبارالبعدي

قيمة (ت)
املحسوبة

قيمة (ت)
الجدولية
1.81

الضابطة
يبين الجدول (  )4نتائج االختبار الخاص بقياس الحد االقص ى الستهالك األوكسجين النسبي للمجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارين
القبلي والبعدي ،وقد بلغ الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في االختبـار القبلي ()9.21د بانحراف معياري مقداره ( ،)0.51وبلغت قيمـة
الوسـط الحسابي للمجموعة نفسـها في االختبار البعدي ()9.07د بانحراف املعياري مقداره ( ،)0.11وبلغت قيمة (ت) املحسوبة ( )1.98وهي اكبر
من قيمتها الجدولية البالغة ( )1.81عن درجة حرية ( )10مما يدل على معنوية الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية وملصلحة االختبارات
البعدية باحتمال خطأ ≥  0.05مما يدل على معنوية الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي ملصلحة االختبار البعــدي.
اما املجموعة الضابطـة فقـد بلـغ الوسـط الحسـابي لالختبـار القبلـي فيها ( )9.18بانحراف معياري مقداره ( ) 0.52في حين بلغ الوسط الحسابي
للمجموعة نفسها في االختبار البعدي ( )9.15بانحراف معياري مقداره ( )0.38وبلغت قيمة (ت) املحسوبة ( ) 0.19وهي اصغر من قيمتها الجدولية
البالغة ( )1.81مما يدل على عدم وجود فروق معنوية في هذه املجموعة.
جــدول () 5
االوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية للمجموعتين في االختبارات البعدية لقياس الحد االقص ى الستهالك االوكسجين النسبي ( R. VO2.
)Max.
املجموعة

االختبارات البعدية
س

+ع

التجريبية

9.07

0.11

الضابطة

9.15

0.38

قيمة (ت) املحسوبة

قيمة (ت) الجدولية

2.07

1.81

بين الجدول (  )5ان قيمتي الوسط الحسابي واالنحراف املعياري للمجموعة التجريبية في االختبار البعدي كانتا ( )0.11( )9.07على التوالي ،في حين
بلغت قيمتا الوسط الحسابي واالنحـراف املعياري للمجموعـة الضابطـة في االختبـار نفسه ( )0.38( )9.15على التوالي وبلغت قيمة (ت) املحسوبة
( )2.07وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغة ( )1.81مما يدل على وجود فروق معنوية بين املجموعتين في االختبار البعدي وملصلحة املجموعة
التجريبية واالدوات املساعدة في املنهاج.
 2-4مناقشة النتائج وتحليلها:
 1-2-4مناقشة نتائج قياس السعة الحيوية( )VC1وتحليلها:
يوضح الجدول (  )4النتائج الخاصة لقياس السعة الحيوية للمجموعتين الضابطة والتجريبية وقد اظهرت نتائج الجدول وجود فروق معنوية ذات
داللة احصائية بين االختبارين القبلي والبعدي وملصلحة االختبار البعدي.
ً
ويعزو الباحثان هذا التطور في هذا املتغير الوظيفي يعود الى استخدام االدوات املساعدة اذ ساعدت هذه االدوات على تحسين هذا املتغير فضال
عن تحسن قدرة الرئتين وعملها في استيعاب كمية اكبر من الهواء عند الشهيق وكمية اكبر من الهواء املدفوع الى العضالت ويرجع ذلك الى توسع
الحيز داخل القفص الصدري ،ومطاطية العضالت الصدرية وهذا ش يء مهم لدى العبي املطاولة اذ يساعد على تقليل عدد مرات التنفس
باستيعاب هواء اكبر في املرة الواحدة.

واشار (ابن سينا عن احمد عروة الجزائر ) الى "ان الجهاز التنفس ي يتأثر بالعمل املطلوب بصورة مستمرة اي ان استمرارية عمل الجهاز على وفق
نمط معين يؤدي الى تكيف الجهاز الى تلك الحالة املؤثرة www. Saha. Com / Aslam sat /.
وكذلك يعزو الباحثان اسباب هذا التطور الى انتظام املجموعة التجريبية في تدريباتها من خالل املسافات املحددة والشدد املوضوعة خالل تطبيق
املنهج التدريبي املعد من قبل الباحثان اذ اشار (قاسم املندالوي  )134 ،1990،الى ان مزاولة التدريب الرياض ي بصورة منتظمة تؤدي الى حدوث
تغيرات وظيفية ايجابية في الجهاز التنفس ي ،وهذه التغيرات تحقق مرونة اضافية في عضالت القفص الصدري مما يزيد قابلياتها على التمدد
واالتساع االمر الذي يؤدي الى زيادة حجم الهواء املستنشق ،وتساعد هذه الزيادة كمية االوكسجين الداخلة الحويصالت الهوائية واالقتصادية
على حركات التنفس بسبب زيادة السعة الحيوية واشار (ويست  )12 ،1984، Westالى ان التدريب الرياض ي يؤدي الى زيادة السعة الحيوية نتيجة
زيادة قابلية العضالت الصدرية على التمدد.
 2-2-4مناقشة نتائج قيرراس الحررد االقص ى الستهررالك االوكسجيرن النسبي ( )R.VO2. Max.وتحليلها:
يوضح الجدول( )5نتائج االختبارات قياس قيمة القصوى الستهالك االوكسجين النسبي للمجموعتين الضابطة والتجريبية وقد اظهرت النتائج
وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية بين االختبارين القبلي والبعدي وملصلحة االختبار البعدي.
ويعزو الباحثان سبب هذا التطور في هذا املتغير الوظيفي الى اسهام املنهج التدريبي املقترح في تطويره من خالل استخدام القناع املستخدم خالل
الوحدات التدريبية والتي كانت بمثابة وسيلة تدريبية مساعدة وتطبيقها خالل الوحدات التدريبية على جهاز السير املتحرك مما يساعد على
احداث تغيرات فسيولوجية مهمة خصوصا لدى العبي املسافات الطويلة الذين يحتاجون الى انتظام عملية التنفس خالل الركض وبالتالي
االستفادة القصوى من االوكسجين املستنشق خالل عمليتي الشهيق والزفير مما يدل على تطوير الجهاز التنفس ي ،ويوعز هذا املؤشر التطور
الحاصل الى الجهاز التنفس ي من خالل ما يستهلكه الرياض ي عند ادائه املجهود اذ ان نسبة ما يستهلكه الرياض ي في العينة تقدر بنحو 56.5
مل/كجم/دقيقة بحسب املسافة الجري مدة 15دقيقة في املضمــار (العاب القوى. )28 ،1999،
اما (جيورجيتي ))91 ،1980، Giorgetty ,فيرى ان كمية االوكسجين القصوى املطلقة والنسبي املستخدمة تزداد نتيجة االنتظام بالتدريب
وتحصل هذه الزيادة كرد فعل بين العضالت القائمة بالجهد وتعودها على استخالص كمية اكبر من ( )O2الذي يؤهل العضلة مع زيادة كفايتها
وتقليل الحامضية الناتجة عن التمثيل الغذائي الى الحد االدنى.
اما ( ابو العال احمد  )123 ،1997،فيرى ان نسبة استهالك االوكسجين تختلف بحسب الفعالية وان طريقة تدريب رياض ي التحمل والسباحة
للمسافات الطويلة تكون لديهم نسبة اعلى في استهالك (.)O2
ويشير (مظفر شفيق  )2003،الى ان نسبة استهالك رياض ي التحمل لالوكسجين هي اعلى من غيرها من الرياضيين فان كل زيادة في حجم الجسم
والعمر والوزن تؤدي الى زيادة نسبة استهالك الشخص لـ(  )O2وان الزيادة في نسبة استهالك الرياضيين ناتجة عن التطور الحاصل في الجهاز
التنفس ي وحجم العضالت العاملة خالل الجهد البدني.
واكد () 320 ،1979، Astrandان القابلية القصوى الستهالك  O2عند اعلى مستوى تكون بين ( )20 -18سنة ولكن انتظام التدريب يعمل على
ثبات القابلية االوكسجين حتى بعد العشر سنين التي تعقب ذلك ويشير الجدول رقم ( )13الى العالقة بين االختبارات البعدية من ناحية التطور
الحاصل في الحد االقص ى الستهالك االوكسجين النسبي بين املجموعتين.
 - 5الباب الخامس :االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات:
 -1املنهاج التدريبي املعد ساعد على تطوير املتغيرات الوظيفية قيد البحث وكذلك االنجاز لدى العبات املسافات الطويلة في محافظة
السليمانية.
 -2االدوات املساعدة كان له الدور الكيبير في احداث التغيرات الوظيفية لدى العبات املسافات الطويلة في محافظةالسليمانية
 -3تطور الجهاز التنفس ي لدى عينة البحث نتيجة استخدامهم للمنهج التدريبي وبذلك تحسن الحد االقص ى لالستهالك االوكسجيني النسبي
وبالتالي زاد من السعة الحيوية لدى العبات املسافات الطويلة.
 2-5التوصيات :
 -1استخدام املنهج التدريبي املعد وتطبيقها على العبي املسافات الطويلة.
 -2استخدام االدوات والوسائل التدريبية خالل تنفيذ املناهج التدريبية على العبي املسافات الطويلة.

 -3اجراء بحوث علمية على بعض املتغيرات الوظيفية االخرى والذي له عالقة بالعبي املسافات الطويلة.
املصادر
( )1ابو العال احمد ،محمد صبحي حسانين .فسيولوجيا ومرفولوجيا الرياضة وطرق القياس والتقويم ،القاهرة ،دار الفكر العربي.1997 ،
( )2العاب القوى ،العدد الرابع والعشرون .القاهرة.1999 ،
( )3ريسان خريبط مجيد .تحليل الطاقة الحيوية للرياضيين ،1 ،عمان ،دار الشروق.1999 ،
( )4قاسم حسن حسين .الفسيولوجيا مبادئها وتطبيقاتها في املجال الرياض ي ،املوصل ،دارالحكمة .1990 ،
( )5عصام حلمي ،نبيل العطار .االسس العلمية للسباحة ،ط ،1مصر ،دار املعارف.1977 ،
( )6محمد يوسف الشيخ ،ياسين صادق .فسيولوجيا الرياضة والتدريب ،االسكندرية ،مطبعة خميس عثمان.1969 ،
( ) 7مقداد السيد جعفر حسن .التحمل الخاص وتأثيره في بعض املتغيرات الوظيفية ومستوى انجاز سباحة 800م حرة للرجال ،اطروحة
دكتوراه ،كلية التربية الرياضية ،جامعة بغداد2000 ،م.
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