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دراسح مقارنح لثعط املتغرياخ الفسلجيح خلطىط اللعة
تكرج القذم

م.م .ض٘بء ؽوْد هْلْد ؽغي الغبهشائٖ
طبلت دكزْساٍ  /كل٘خ الزشث٘خ الشٗبض٘خ  /عبهعخ دٗبلٔ

ملخص الثحث :
اعزخذم الجبؽش عِابص  )Fit mate proثْاعاةخ اتزجابس ثاشّط )Bruse Test
ّعلٔ عِبص ّ ، )Trad mailرلك للزعشف علٔ ثعض الوزغ٘شاد الفغلغ٘خ فٖ عغان
الالعات الخبةاخ ثبلغِابص الزٌفغاٖ ُّاٖ  )FeO2 , HR , RF , Vo2maxلكا
هشكض هي الوشاكض ّؽغت تةاْط اللعات لالعجاٖ ًابدٕ دٗابلٔ ثكاشح اللاذم ّالو ابس
فٖ الذّسٕ العشاقٖ الووزابص لكاشح اللاذم للوْعان الكاشّٕ  ، 3102روكاي الجبؽاش هاي
إعشاء االتزجبساد الفغلغ٘خ فٖ الوخزجش الخبص فاٖ كل٘اخ الزشث٘اخ الشٗبضا٘خ – عبهعاخ
دٗبلٔ ّثوْافلخ الِ٘ئخ اإلداسٗخ للٌبدٕ ّهْافلاخ الكل٘اخ فاٖ رلاك  ،اتازولذ عٌ٘اخ الجؾاش
علٔ  )09العجب ً هلغو٘ي علٔ صالس هغوْعبد  )5العج٘ي لخط الاذفب م)5 ّ ، )0
العج٘ي لخط الِغْم م )9 ّ ، )3العج٘ي لخاط الْعاط م ، )2اعازخذم الجبؽاش الواٌِظ
الْةاافٖ ثأعاالْة دساعااخ الولبسًااخ) لوالءهزااَ طج٘عااخ ه ااكلخ الجؾااش ّ ،هااي تااال
الٌزبئظ الزٖ ؽصا علِ٘اب الجبؽاش ثبعازخذام الغِابص ّثعاذ رةج٘ائ الْعابئ اإلؽصابئ٘خ
الوٌبعجخ رج٘ي اى العجٖ تط الْعاط م )2كابى ُاْ أكضاش الخةاْط كفابءح فاٖ هزغ٘اشاد
الجؾااش ّالخبةااخ فااٖ الغِاابص الزٌفغااٖ ّٗل٘ااَ تااط الِغااْم م )3صاان تااط الااذفب م، )0
ّلزلك ألى تط الْعاط ٗعزواذ علأ ً ابم الةبقاخ الِاْائٖ ثؾغات ظاشّف اللعات الزاٖ
رغزْعت الزلذم الٔ اإلهبم لوغبًذح العجٖ تط الِغاْم أصٌابء ق٘ابم الفشٗائ فاٖ الِغاْم ،
ّكزلك الشعْ الٔ الخلف أصٌبء ق٘بم الفشٗئ ثبلذفب ّ ،ثزلك العجاٖ الْعاط ُاْ ٗعوا
علٔ الاشثط ثا٘ي الاذفب ّالِغاْم ّ ،لازلك العات تاط الْعاط ٗلةاع أطاْ هغابفخ فاٖ
الوجبساح اكجش هي العجاٖ تاط الِغاْم ّتاط الاذفب ّٗ ،ل٘اَ العجاٖ تاط الِغاْم الازٗي
ٗعزوااذّى علاأ ً اابم طبقااخ قااذ ٗكااْى الُااْائٖ فااٖ الغبلاات ًز٘غااخ االًةالقاابد ّقةااع
هغاابفبد قصاا٘شح ّثغااشعخ كج٘ااشح ّ ،كاازلك تااط الااذفب ّ ،هااي تااال االعاازٌزبعبد
أّةاأ الجبؽااش هشاعاابح الفااشّو ثاا٘ي تةااْط اللعاات عٌااذ إعااذاد الوٌاابُظ الزذسٗج٘ااخ
ّإعةبء ال ذد ّاألؽواب الزذسٗج٘اخ فاٖ الْؽاذاد الزذسٗج٘اخ ؽغات هاب ٗؾزبعاَ الالعات
هي طبقخ الزٖ ركفٖ لغذ ؽبعخ األعِضح الْظ٘ف٘اخ للغغان للل٘ابم ثبلعوا الوكلاف ثاَ فاٖ
الوجبسٗبد .
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Comparison Study for some Physiological changes of playing
lines in football
Presented by
Dhiaa Hamoud Mawloud Hassan Al Samarraai
Abstract :
The researcher used the device (Fit mate pro) by Bruce test on
the device (Tradmail) to define some Physiological changes in
the players body which related to breathing system and they are
: (FeO2 , HR , RF , Vo2max) for every position in playing lines
for Diala Club players who participated in the games of 2013 .
The researcher was able to make the tests in the special
laboratory of physical Education College / University of Diala
with agreement of the administration board of the Club and the
College .
The sample of research included (19) players in three groups ,
(5) players for the defense line , (5) players for the attack line
and (9) players for the middle line . The researcher used the
descriptive course by the style of (Comparison Study) to fit the
nature of the research , and through the statistical means . The
results showed that the players of the middle line (group3) was
the most capability in the changes of the research related to the
breathing system and then came the attack line (group2) and in
the last came the defense line (group1) and that was because the
middle line depends on the Airy energy system due to the
conditions of playing which requires the players of middle line
to go forward to support the attack players when the team is
attacking and also go backward when the team is defending . So
the middle line player is working to link between the attack and
the defense and he runs for longer distance in the game than the
attack and defense players , then the attack line player who
depends on energy system which may be often non Airy system
as a result of rushing and running for short distances with
highest speed as well as the defense line .
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 – 1التعريف تالثحث :
 1-1انمقذمح وأهمٍح انثحج :
رعذ لعجخ كشح اللذم هي األلعابة الزاٖ القاذ اُزوبهاب ً عبل٘اب ً هزضاٗاذا ً لكًِْاب هاي أكضاش
األلعبة تعج٘خ فٖ العبلن ّ ،أى الزةْس الزٕ ؽص فٖ الوغزْٗبد العبلو٘خ لفاشو كاشح
اللذم عبء ًز٘غخ االًغغبم ّالزكبه الجذًٖ ّالوِبسٕ ّالخةةٖ ّالٌفغٖ ّالْظ٘فٖ .
ّلن ٗ ِش ُزا االًغغبم ّالزكبه ث ك عفإْ ّع اْائٖ  ،ثا عابء ًز٘غاخ اعزوابد
الوااذسث٘ي علاأ علاان الزااذسٗت الوغاازٌذ الاأ العلااْم األتااشٓ  ،ق ّالزااٖ رؾلاائ أف ا
الوغزْٗبد ّالٌزبئظ ألًَ صجذ علو٘اب ً إى اعازغبثخ أعِاضح الغغان للزاذسٗت الشٗبضاٖ لِاب
أُو٘ااااخ تبةااااخ فااااٖ هعشفااااخ الزؾغااااي الجااااذًٖ ّالااااْظ٘فٖ للشٗبضاااا٘٘ي ق هؾوااااْد ،
 ، )09،0911ف اااالً عاااي ؽبلاااخ اإلثاااذا ّاالثزكااابس ّالزةاااْس فاااٖ أعااابل٘ت ّّعااابئ
الزذسٗت الشٗبضٖ هي تال اعزخذام أعظ ّهجبدا الزذسٗت الشٗبضٖ ّهب رزةلجَ هاي
الزخة٘ط العلوٖ إلعاذاد هٌابُظ رذسٗج٘اخ تابهلخ ّ ،هاي الوعلاْم إى االرغبُابد الؾذٗضاخ
فاٖ الزااذسٗت الشٗبضااٖ هااي تاال الذساعاابد الزااٖ ٗلااْم ثِاب العلواابء ّالجاابؽضْى رشكااض
علٔ أً وخ إًزبط الةبقخ ّرعذُب األعظ الزٖ رصٌف الفعبل٘بد الشٗبض٘خ علٔ أعبعاِب
ّ ،لذساعزِب ٗزبثعْى هب ٗصبؽت عٌذ رٌف٘ز ُزٍ الوٌبُظ ّاألعبل٘ت الزذسٗج٘خ الولزشؽاخ
هااي رغ٘ااشاد ثذً٘ااخ ّهِبسٗااخ ّّظ٘ف٘ااخ ق لْعااْد اسرجاابط هجبتااش ثاا٘ي الزؾغااي الااْظ٘فٖ
ألعِضح الغغن الؾْ٘ٗخ ّاالًغبص الشٗبضٖ للشٗبض٘٘ي ق أثْ صٗاذ ، )022 ، 0911 ،
ّٗعذ ؽل الفغلغخ الشٗبض٘خ هي ؽلْ الوعشفخ الزاٖ لان رعاذ تبف٘اخ علأ الوعٌ٘ا٘ي فاٖ
الوغااب الشٗبضااٖ ثعااذ أى تااِذ ُاازا الؾل ا الؾ٘اإْ اُزوبه اب ً كج٘ااشا ً هااي قج ا الجاابؽض٘ي
ّالوعٌ٘٘ي علٔ ؽذ عْاء ّثبد هي الوشركاضاد األعبعا٘خ فاٖ إعاذاد الشٗبضا٘٘ي ّ ،قاذ
رن رٌبّ ا لعذٗذ هي الغْاًت الوِوخ ف٘اَ ثبلجؾاش ّالذساعاخ ّالزاٖ كابى لٌزبئغِاب الاذّس
الكج٘ش فٖ الزةْس الِبئ الزٕ رؾلئ فٖ هغاب سٗبضاخ االًغابص العابلٖ فاٖ العذٗاذ هاي
دّ العبلن .
ّللااذ اعاازأصشد دساعااخ االعاازغبثبد ّالزك٘فاابد الْظ٘ف٘ااخ ألعِااضح ّأع اابء الغغاان
الوخزلفخ اُزوبهب ً كج٘شا ً ألثؾبس الجبؽض٘ي ثبى الشٗبضٖ ٗزوكي هاي الْةاْ ٗازوكي هاي
الْةْ الٔ دسعخ عبل٘خ هاي األداء هاي تاال يل٘اخ هٌلغاوخ فاٖ علغالخ هاي العول٘ابد
الوزكبهلخ ألعِضح الغغن الوخزلفخ .
ّلع دساعخ اعزغبثبد هزغ٘شاد الغِبص الزٌفظ ّاؽذح هؾذداد االًغابص الشٗبضاٖ
الوِوخ ّالؾْ٘ٗخ ّالزٖ رلز اٖ الؾبعاخ عٌاذُب ّرغال٘ط ال اْء علِ٘اب ّعلأ العْاها
الوؤصشح فِ٘ب .
ّكشح اللذم ّاؽذح هي األلعبة الزٖ رزةلت عِْدا ً علو٘خ كج٘شح لوعشفخ هاب ٗصابؽت
أداء الالعجاا٘ي تااال الوجاابساح أّ فااٖ غبٗااخ ال ااشّسح لالطااال علاأ فعبل٘ااخ األعاابل٘ت
ّالةشائاائ الزذسٗج٘ااخ الوزجعااخ ّالزااٖ لك ا هٌِااب رااأص٘ش فااٖ رؾغاا٘ي أداء الالعجاا٘ي ًز٘غااخ
ؽاااذّس رك٘اااف لاعِاااضح الْظ٘ف٘اااخ لكاااْى اى ؽوااا الزاااذسٗت ُاااْ الْعااا٘لخ األعبعااا٘خ
الوغااازخذهخ تاااال الجشًااابهظ الزاااذسٗجٖ للزاااأص٘ش علااأ الوغااازْٗبد الْظ٘ف٘اااخ ألعِاااضح
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ّأع بء الغغن إلؽذاس رلذم ثِب  ،فلاذ أةاجؼ رلٌا٘ي الؾوا الزاذسٗجٖ ضاشّسح ّاعجاخ
لالسرلبء ثبلوغزْٓ الشٗبضٖ الج٘ك . )31 ، 0991 ،
ّ0إى أغلاات الوصاابدس العلو٘ااخ الؾذٗضااخ ر اا٘ش الاأ أى ٌُااب اتزالفاابد ثاا٘ي تةااْط
اللعت ثكشح اللذم هي ؽ٘ش الوزغ٘شاد الفغلغ٘خ ّاللذساد الجذً٘خ ّ ،إى رؾل٘ائ الزك٘اف
فااٖ غبٗااخ األُو٘ااأخ إر أًااَ ال ٗوكااي دفااع الغغاان لزؾل٘اائ ُاازا الزك٘ااف الاأ ؽااذ أكجااش هااي
طبقزَ.
ٌُّااب ركوااي أُو٘ااخ الجؾااش هااي تااال الزعااشف علاأ الوزغ٘ااشاد الفغاالغ٘خ الخبةااخ
ثبلغِاابص الزٌفغااٖ هااي تااال اعاازخذام عِاابص  )* )Fit mate proثْاعااةخ اتزجاابس
ثشّط ّ )Bruse Testعلٔ عِبص  )Trad mailؽغت تةاْط اللعات ثكاشح اللاذم
ّ ،هااي صاان الولبسًااخ ثٌِ٘ااب فااٖ رلااك الوزغ٘ااشاد الفغاالغ٘خ إعااِبهب ً هااي الجبؽااش فااٖ رلااذٗن
هعلْهابد فغاالغ٘خ ٗؾزبعِاب الوااذسث٘ي ّالعاابهل٘ي فاٖ هغااب الزاذسٗت الشٗبضااٖ ّ ،هااي
تاللِب ٗزن رلٌ٘ي األؽوب الزذسٗج٘خ ّفئ ً ن الةبقخ الزٖ ٗؾزبعِب الالعات فاٖ الوجابساح
ّؽغت تةْط اللعت الزٕ ٗ غلِب الالعت فٖ الوجبساح .
 2-1مشكهح انثحج :
ّعذ الجبؽش أصٌبء الزغشثخ الو٘ذاً٘خ أى أغلت الوذسث٘ي ّالجبؽض٘ي ٗشكاضّى علأ أى
ٗكْى إعةبء األؽوب الزذسٗج٘اخ فاٖ الْؽاذح الزذسٗج٘اخ ّفاٖ الوٌابُظ الزذسٗج٘اخ لالعجا٘ي
فٖ الفشٗئ الْاؽذ ثصْسح تبهلخ دّى هشاعبح هشاكضُن  ،هوب ٗؤدٕ إلأ عاذم دقاخ فاٖ
رلٌااا٘ي الؾوااا الزاااذسٗجٖ ثؾغااات هجااابدا الزاااذسٗت ّهاااي أُوِاااب ُاااْ فشدٗاااخ الزاااذسٗت
ّٗزخصص أفشاد الفشٗئ ؽغات هشاكاض اللعات  ،إر أى أداء كا العات ٗغات أى ٗكاْى
ضااوي الوِاابم ّالْاعجاابد الفشدٗااخ الوللاابح علاأ عبرلااَ  ،هوااب دعااب الجبؽااش إلاأ رلٌاا٘ي
األؽوب الزذسٗج٘خ فٖ هٌِظ رذسٗجٖ ّفئ تةْط اللعت  ،هواب دعاب الجبؽاش الأ هعشفاخ
أُن الوزغ٘شاد الفغلغ٘خ لالعج٘ي الخبةخ ثبلغِابص الزٌفغاٖ ؽزأ ٗازوكي الواذسث٘ي هاي
تاللِب رلٌ٘ي ؽو الزذسٗت الزٕ ٗزٌبعت ّهزةلجبد اللعجاخ ث اك عابم ّتةاْط اللعات
ث ك تبص
 3-1هذفا انثحج :
 الزعشف علٔ ثعض الوزغ٘شاد الفغلغ٘خ لالعجٖ كشح اللذم . هلبسًخ ثعض الوزغ٘شاد الفغلغ٘خ لخةْط اللعت ثكشح اللذم . 4-1فرض انثحج :
ٌُب فشّو راد داللخ إؽصبئ٘خ ثجعض الوزغ٘شاد الفغلغ٘خ لخةْط اللعات ثجكاشح
اللذم .
 5-1مجاالخ انثحج :
 انمجال انثشري  :العجْ ًبدٕ دٗبلٔ ثجكشح اللذم ّعذدُن  )09العت .*) هلؾئ  )0عِبص . Fit mate pro
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 انمجال انسماوً  :للفزشح هي  3103/03/0لغبٗخ 3102/2/0 انمجال انمكاوً  :هخزجش كل٘خ الزشث٘خ الشٗبض٘خ – عبهعخ دٗبلٔ .الثاب الثاني

 – 2الذراساخ النظريح والذراساخ الساتقح :
 1-2انذراضاخ انىظرٌح :
 1-1-2فطٍىنىجٍا انتذرٌة انرٌاظً :
ق الفغْ٘لْع٘ب ُٖ أؽذ فشّ علن الؾ٘بح الجْ٘لْع٘ب) ّ ،رعشف ثأًِب ق علن دساعاخ
رؾل٘اا الْظ٘فاااخ فاااٖ الكبئٌاابد الؾ٘اااخ ُّ ،اااٖ رعٌااٖ أّالً ثْةاااف ّظااابئف األع ااابء
الوخزلفخ للكبئٌبد الؾ٘خ  ،صان رِازن ثعاذ رلاك ث اشػ ّرفغا٘ش ُازٍ الْظابئف علأ ضاْء
اللْاً٘ي الف٘ضٗبئ٘خ ّالك٘و٘بئ٘خ الوعشفخ فٖ الوغب الشٗبضٖ  ،فئًٌب ٗغت أى ًاؤهي ثاأى
االًغبصاد الشٗبض٘خ الشائعخ الزاٖ ًالؽ ِاب ثبعازوشاس رعكاظ كواب ً ُابئالً هاي راأص٘شاد
الوعاابسف ّالوعلْهاابد العلو٘ااخ الزااٖ رغاابُن فااٖ إؽااذاس ُاازا الزةااْس الكج٘ااش فااٖ األداء
ؽزاأ ٗص ا إلاأ ؽااذّد االًغاابص فااٖ هخزلااف األً ااةخ الشٗبضاا٘خ ّ ،إى رْع٘ااَ عول٘ااخ
الزذسٗت الشٗبض٘خ الْ٘م أةجؼ ّاعجب ً أكضش رعل٘ذا ً ّٗ ،زةلت ث٘بًابد عاشٗعخ هْضاْعخ
عي العذٗذ هي العلْم ّتبةخ فغْ٘لْع٘خ الزذسٗت الشٗبضٖق .عجذ هللا ؽغ٘ي الالهاٖ
)091،3112 ،
ق رعزوذ العول٘بد الجْك٘و٘بئ٘خ إلًزبط الةبقخ الِْائ٘خ علٔ ّعاْد األّكغاغ٘ي  ،فِاْ
ٗعزجش عبهالً أعبع٘ب ً فٖ إًزابط الةبقاخ الِْائ٘اخ عٌاذ اعازِال الكشثُْ٘اذساد ّالاذُْى
كوصذس للةبقخ ّ ،رعزجاش كفابءح الغغان فاٖ اعازِال األّكغاغ٘ي هاي اللاذساد الِبهاخ
الزاٖ ٗزةلجِااب الٌ اابط الجاذًٖ الاازٕ ٗزةلاات رؾوا األداء لفزااشح طْٗلااخ  ،إر أى اعاازِال
األّكغااغ٘ي ثكفاابءح ٗعٌااٖ إًزاابط الةبقااخ ّ ،ثبلزاابلٖ ٗزااْافش للغغاان فااشص األداء الجااذًٖ
ثكفبءح ّفبعل٘خ اكجش ّرغاؤ اللاذسح الِْائ٘اخ ّرلابط ثأقصأ كو٘اخ أّكغاغ٘ي ٗغازة٘ع
الغغاان اعاازِالكِب فااٖ ّؽااذح صهٌ٘ااخ ُّ ،اازا هااب ٗةلاائ عل٘ااَ الؾااذ األقصاأ العاازِال
األّكغغ٘ي ق  .اؽوذ عجذ الفزبػ )259 ، 3112 ،
 1-1-1-3انحذ األقصى الضتهالك األوكطجٍه )(Vo2max
ٗعذ االعزِال األقصٔ لاّكغغ٘ي ) (Vo2maxهي العْاها الواؤصشح فاٖ الكفبٗاخ
الجذً٘خ ّهي أكضش الوعبٗ٘ش اعزخذاهب ً ّتْ٘عب ً فٖ الةات الشٗبضاٖ ّالفغالغخ الشٗبضا٘خ
ّثبألتص فٖ األً ةخ الشٗبض٘خ الزٖ رزةلت رْف٘ش األّكغغ٘ي إلًزابط الةبقاخ ّ ،هاي
الوعااشّف أى الؾااذ األقصاأ العاازِال األّكغااغ٘ي ٗعجااش عااي قااذسح الغغاان الِْائ٘ااخ
ّرلْم ثِزٍ الوغؤّل٘خ صالصخ أعِاضح أعبعا٘خ فاٖ الغغان ُاٖ عِابص الزاٌفظ ّالاذّساى
ّالغِبص الع الٖ ّ ،إى الع االد رعاذ العبها الوؾاذد للكفابءح الِْائ٘اخ ّلا٘ظ عول٘اخ
ًل األّكغغ٘ي للع الد  .ثِبء الذٗي إثشاُ٘ن عاالهخ ّ ، )020 ، 0999 ،إى الؾاذ
األقصاأ العاازِال األّكغااغ٘ي أف ا هؤتااش فغااْ٘لْعٖ لإلهكبً٘ااخ الْظ٘ف٘ااخ للفااشد
ّدل٘الً علٔ هغازْٓ ال٘بقاخ الجذً٘اخ ّأف ا هؤتاش لل٘ابط اللاذسح الِْائ٘اخ  ،كواب ٗةلائ
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علَ٘ ثأًَ اكجش كو٘خ هي األّكغغ٘ي الزٖ رغزِلك أصٌبء العوا الع الٖ ثبعازخذام أكضاش
هي  )%51هي ع الد الغغن  .إثشاُ٘ن عبلن ّيتشّى )95 ، 0991 ،
ّٗلصذ ثَ ق هلذاس األّكغغ٘ي األقصٔ الزٕ ٗكْى الغغن قبدسا ً علٔ اعزِالكَ فٖ
الذق٘لااخ تااال الٌ اابط الجااذًٖ ّٗ ،عجااش عٌااَ ثْؽااذاد ق٘اابط هللزش/كغن/دق٘لااخ) ُّ ،ااْ
هؤتش للغِبص الللجٖ أّ الل٘بقخ الِْائ٘خ .
أف
فبض كبه هزكْس ّعبهش فبتش تغبرٖ . )01 ، 3111 ،
ّٗعزجااااش الؾااااذ األقصاااأ العاااازِال األّكغااااغ٘ي هؤتااااشا ً لكض٘ااااش هااااي الْظاااابئف
الفغْ٘لْع٘خ ّالزٖ رزلخص ف٘وب ٗلٖ أثْ العال اؽوذ عجذ الفزبػ )220 ، 3112 ،
 .0كفبءح الغِبص الذّسٕ ّالزٌفغٖ فٖ رْة٘ ُْاء ال ِ٘ئ إلٔ الذم .
 .3كفاابءح عول٘اابد رْةاا٘ األّكغااغ٘ي إلاأ األًغااغخ ّٗ ،ااشرجط رلااك ثؾغاان الااذم
ّعذد الكشٗبد الؾواشاء ّرشك٘اض الِ٘وْكلاْث٘ي ّهلاذسح األّع٘اخ الذهْٗاخ علأ
رؾْٗ عشٗبى الذم هي األًغغخ غ٘ش العبهلخ إلٔ الع الد العبهلخ .
 .2كفبءح الع الد فٖ اعزِال األّكغغ٘ي  ،إٔ كفابءح عول٘ابد الزوض٘ا الغازائٖ
ّإًزبط الةبقخ .
 2-1-1-2مؼذل انتىفص ): (RF
ق ُّْ عذد هشاد الزٌفظ فٖ الذق٘لخ الْاؽذح ّٗلذس ثبصٌزٖ ع شح هشح ثبلذق٘لخ لاذٓ
األةؾبء الجبلغ٘ي ق سافع ةبلؼ فزؾٖ ّؽغ٘ي علٖ العلٖ . )052 ، 3119 ،
ق ّٗ ٘ش ٗبع٘ي طَ) ًلالً عي  )Larryإلٔ أى هعاذ الزاٌفظ ٗعاذ أؽاذ الوزغ٘اشٗي
األعبع٘٘ي فٖ صٗبدح أّ ًلصابى الزِْٗاخ الشئْٗاخ  ،ف االً عاي ؽغان الزاٌفظ  ،إر ٗاؤدٕ
صٗبدح ُزٗي العبهل٘ي هعب ً أّ صٗابدح أؽاذُوب إلأ صٗابدح الزِْٗاخ الشئْٗاخ ٗ .بعا٘ي طاَ ،
)22 ، 0992
ق ّٗؤدٕ االًزلب هي فزشح الشاؽخ إلأ ؽبلاخ الٌ ابط إٔ الوغِاْد إلأ الزاأص٘ش علأ
أً ةخ هخزلف األع بء هوب فِ٘ب األع بء الزٌفغا٘خ  ،إر ٗزضاٗاذ هعاذ رجابد الغابصاد
ث ااذح فااٖ أصٌاابء الوغِااْد الجااذًٖ ال ااذٗذ ّالاازٕ ٗغااجت صٗاابدح فااٖ عول٘ااخ االٗااض فااٖ
الع االد ّفااٖ هعااذ اعاازِال األّكغااغ٘ي ّطاشد صاابًٖ اّكغا٘ذ الكاابسثْى ّٗ ،زغ٘ااش
ؽغن الزٌفظ الشئْٕ لذٓ األفشاد الووبسع٘ي للشٗبضخ  Trained Peopleفاٖ صٗابدح
عواائ الزااٌفظ ث ااك أعبعااٖ  ،ثٌ٘وااب ٗزضاٗااذ لااذٓ األفااشاد غ٘ااش الووبسعاا٘ي للشٗبضااخ
 ، Untrainedعلٔ ُ٘ئخ رغبس الزٌفظ ق  .علٖ عال الذٗي )025 ، 3111 ،
 3-1-1-2مؼذل ظرتاخ انقهة (انىثط) ): (HR
ق ُّأْ عذد ضشثبد الللت تاأال دق٘لاخ ّاؽاأذح ٗ ،زاشاّػ هعاأذ ضاشثبد الللات
الٌجض) لذٓ اإلًغبى الجبلغ عٌذ الشاؽخ لذٓ ال خص غ٘ش الشٗبضٖ فٖ ؽاذّد -11
 )11ضااشثخ فااٖ الذق٘لااخ  ،ف٘شرفااع ث ااك هةااشد هااع صٗاابدح الغِااذ الجااذًٖ ل٘صا أعلاأ
هعذ لَ فٖ الغِذ الجذًٖ األقصٔ ق  .اثْ العال اؽوذ عجذ الفزبػ )211 ، 3112 ،
ق ّٗل رلك عٌذ ال خص الشٗبضٖ عٌذ الشاؽخ  ،إر أى هزْعط الٌجض لاتاخبص
الوذسث٘ي  )55ضشثخ فٖ الذق٘لخ ّ ،عٌذ سٗبضاٖ الزؾوا  )51ضاشثخ فاٖ الذق٘لاخ ،
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ّٗص إلٔ هعاذ  )25-21ضاشثخ فاٖ الذق٘لاخ لاذٓ أثةاب الوابسصْى أصٌابء الشاؽاخ ،
ّعٌذ الغِذ الوشرفع ٗص الٌاجض  )311ضاشثخ فاٖ الذق٘لاخ ق  .سافاع ةابلؼ فزؾاٖ
ّيتشّى )030 ، 3119 ،
ق ّرٌخفض ضشثبد الللت اللصْٓ هع رلذم العواش ّتبةاخ ثعاذ العلاذ الضبلاش هاي
العوااش ّٗ ،لااذس ُاازا االًخفااب ثؾااْالٖ  )01ضااشثبد ثك ا علااذ هااي الضهاابى ثعااذ
الع اااشٌٗبد هاااي العواااش ّ ،الوعاااشّف أى العالقاااخ ثااا٘ي ضاااشثبد الللااات ّاعااازِال
األّكغااغ٘ي أصٌاابء الغِااذ الجااذًٖ رجااذ عالقااخ تة٘ااخ تبةااخ عٌااذ هغاازْٓ ٗعاابد -51
 )%91هي ضشثبد الللت اللصْٓ . )Wasser man , 1999 , 12 .
 4-1-1-2مؼذل تركٍس األوكطجٍه فً هىاء انسفٍر : Feo2
إى عو هعذ رشك٘ض األّكغغ٘ي فٖ ُْاء الضف٘اش ٗعزواذ علأ عوا  Vo2maxإر
ٗعو ا عكااظ عولااَ  ،إٔ كلوااب كاابى ٌُااب صٗاابدح فااٖ كو٘ااخ األّكغااغ٘ي الوغاازِلك فااٖ
الغغاان هااي قج ا الخالٗااب قبث ا ُاازٍ الضٗاابدح ًلصاابى فااٖ كو٘ااخ  Feo2إٔ ًغااجخ رشكااض
األّكغاغ٘ي فاٖ ُاْاء الضف٘اش ُّازا هاب أكاذٍ  ، )Stefano&Andrea , 2011ق إى
الزذسٗت الزٕ ٗعو علٔ اسرفاب ًغاجخ اعازِال األّكغاغ٘ي فاٖ الاذم عاْف ٗصابؽجَ
اًخفب فٖ ًغجخ كو٘خ األّكغغ٘ي فٖ عول٘خ الضف٘ش ُّٖ ةفخ اٗغبث٘خ ٗغت الزشك٘اض
علِ٘ب هي تال الزذسٗجبد الِْائ٘خ ق )Stefano&Andrea , 2011 , 137 .
 2-2انذراضاخ انطاتقح :
 1-2-2دراضح (وصٍر ػثاش ػٍذان انقرجغىنً : )2001 ،
رلٌ٘أي أؽوأب رذسٗج٘خ علٔ ّفئ ثعض الوزغ٘شاد الفغْ٘لْع٘خ لالعجٖ كشح اللذم.
الثاب الثالث

 - 3منهج الثحث وإجراءاته امليذانيح
 1-3مىهج انثحج :
اعزخذم الجبؽش الوٌِظ الْةفٖ ثأعلْة دساعاخ هلبسًاخ) لوالءهزاَ طج٘عاخ ه اكلخ
الجؾش ّٗ ،عزوذ الوٌِظ الْةفٖ علٔ دساعخ الْاقع أّ ال ابُشح كواب رْعاذ فاٖ الْاقاع
ِّٗزن ثْةفِب ّةفب ً دق٘لب ً ّٗعجش عٌِب رعج٘اشا ً ك٘ف٘اب ً أّ رعج٘اشا ً كو٘اب ً ّع٘اَ هؾغاْة ،
 ، )025 ، 0919ثٌ٘وب الذساعخ الولبسًخ ُٖ ق إعشاء هلبسًبد ث٘ي ال ْاُش الوخزلفاخ
الكز اابف العْاها الزااٖ رصاابؽت ؽااذصب ً هعٌ٘ اب ً ق ّع٘ااَ هؾغااْة ، )025 ، 0919 ،
ُّْ ٌٗبعت ه كلخ الجؾش ّٗغِن فٖ رؾل٘ئ أُذافَ .
 2-3مجتمغ وػٍىح انثحج :
اتاازولذ عٌ٘ااخ الجؾااش علاأ  )09العج اب ً هااي هغزوااع الجؾااش ّالجاابلغ عااذدُن )33
العجب ً هع اعزجعبد ؽشاط الوشهٔ ّثٌغجخ  )%12هي الالعج٘ي الوزلذه٘ي لٌبدٕ دٗابلٔ
ثكشح اللذم ّالوغاغل٘ي سعاو٘ب ً ضاوي ك اْفبد االرؾابد العشاقاٖ الوشكاضٕ لكاشح اللاذم
ّالو بس فٖ الذّسٕ الووزبص للوْعن الشٗبضٖ . 3102-3103
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ّقغوذ العٌ٘خ الٔ صالس هغبه٘ع م )0العجٖ الاذفب ّعاذدُن  ، )5م )3الالعجا٘ي
الوِبعو٘ي ّعذدُن  ، )5م )2العجٖ الْعط ّعذدُن . )9
اتزبس الجبؽش ًبدٕ دٗبلٔ الشٗبضٖ ثبلةشٗلخ العوذٗخ لاعجبة اٙر٘خ
 .0رعاابّى الِ٘ئااخ اإلداسٗااخ للٌاابدٕ ّالكاابدس الزااذسٗجٖ هااع الجبؽااش فااٖ عااج٘ اًغاابص
الجؾش.
 .3هْافلخ الِ٘ئخ االداسٗخ للٌبدٕ ّالكبدس الزذسٗجٖ إعاشاء االتزجابساد الفغالغ٘خ فاٖ
هخزجش الكل٘خ ّلغو٘ع أفشاد العٌ٘خ .
 .2قااشة هْقااع الٌاابدٕ هااي هؾا عااكي الجبؽااش ّالكاابدس الوغاابعذ هوااب ٗااْفش الْقااذ
ّالغِذ .
 3-3األجهسج واألدواخ انمطتخذمح ووضائم جمغ انمؼهىماخ :
لغش الؾصْ علٔ ث٘بًبد ةاؾ٘ؾخ ّدق٘لاخ راؤهي الْةاْ الأ رؾل٘ائ أُاذاف
الجؾش أعزعبى الجبؽش ثأدّاد هزعذدح لزٌف٘ز هزةلجبد الجؾش ّعلٔ الٌؾْ اٙرٖ
 1-3-3األجهسج واألدواخ انمطتخذمح فً انثحج :
 عِبص الفذ ه٘ذ  Fit mate Proةٌع فٖ اٗةبل٘ب عذد . )0 عِبص الغ٘ش الوزؾش  Trad mailةٌع فٖ الص٘ي عذد . )3 عِبص ق٘بط الةْ ّالْصى االلكزشًّٖ ةٌع فٖ الص٘ي عذد . )3 عِبص ؽبعْة الثزْة)  HPةٌع فٖ الص٘ي عذد . )0 كبه٘شا رصْٗش فذْٗٗخ ًْ  )Sony HDDةٌع فٖ ال٘بثبى عذد . )0 2-3-3وضائم جمغ انمؼهىماخ :
 .0الوصبدس ّالوشاعع العشث٘خ ّاألعٌج٘خ .
 .3تشٗط ق٘بط عِبص الفذ ه٘ذ . Fit mate Pro
 4-3إجراءاخ انثحج انمٍذاوٍح :
1-4-3انتجرتح االضتطالػٍح :
0راان إعااشاء الزغشثااخ االعاازةالع٘خ ٗااْم االصٌاا٘ي الوْافاائ  3103/03/9فااٖ هخزجااش
الفغلغخ الزبثع لكل٘خ الزشث٘خ الشٗبض٘خ – عبهعخ دٗابلٔ ّ ،رلاك العازخالص الوزغ٘اشاد
الفغلغ٘اأخ عاي طشٗاأئ عِاأبص  )Fit mate Proثْاعاةخ اتزجابس ثاشّط Bruce
ّ )Testعلأ عِابص ّ )Trad mailعلأ العجا٘ي هاي ًابدٕ دٗابلٔ ُّان طاالة فااٖ
كل٘خ الزشث٘خ الشٗبض٘خ هع ّعْد فشٗئ العو *) .
ّقذ ّاعِذ الجبؽش عذح ةعْثبد ّروكي هي ؽلِب
 .0عذم كفبٗخ تشٗط الل٘بط فٖ الغِبص هوب دعب الجبؽش هي أٗغبد ّتاشاء ال اشٗط
ثوب ٗكفٖ عذد الالعج٘ي .

*) فشٗئ العو
د .غغبى ثؾشٕ توخٖ

فغلغخ  /عبؽخ ّه٘ذاى
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 .3إٔ اًلةب للز٘بس الكِشثبئٖ ٗغت أى ٗع٘اذ الالعات العوا هاي الجذاٗاخ هواب دعاب
الجبؽش إلأ االرفابو هاع الكل٘اخ ّهاع ه اغ الوْلاذ ثز اغ٘ الوْلاذ قجا اًلةاب
الز٘بس الكِشثبئٖ .
 .2رْف٘ش إًبسح فٖ الوخزجش ّرلك لوغبعذح الوصْس علٔ رصْٗش االتزجبس .
 .2ك العت ٗؾزابط ّقاذ  )31دق٘لاخ ّلازلك قغان الالعجا٘ي إلأ هغواْعز٘ي ٗاْم
الضالصبء ّاالسثعبء .
 2-4-3االختثاراخ انفطهجٍح .
*)
0ثعااذ أعااشاء الولاابثالد ال خصاا٘خ هااع األعاابرزح الوزخصصاا٘ي فااٖ هغااب فغاالغخ
الزذسٗت الشٗبضاٖ  ،عا٘زن إعاشاء اتزجابساد الوزغ٘اشاد الفغالغ٘خ فاٖ هخزجاش الفغالغخ
الشٗبض٘أخ ّعلٔ عِأبص ّ ، )Tradmailرلأك العزخالةِب عي طشٗائ عِابص Fit
ّ ، )mate Porثْاعةخ اتزجبس ثشّط . )Bruce Test
أعأذ الجبؽش اعزوبسح اعزجبًأخ التز٘بس أُن الوزغ٘شاد الفغلغخ الخبةخ ّرن عاش
االعاازوبسح علاأ عااذد هااي األعاابرزح الوزخصصاا٘ي ّالجاابلغ عااذدُن  )1تجااشاء ّ ،ثعااذ
رفشٗااغ االعااازوبساد ّاعااازخشاط ًغاااجخ ارفااابو الغاابدح الخجاااشاء رااان رشتااا٘ؼ الوزغ٘اااشاد
الفغلغ٘خ الزٖ ؽصلذ علٔ ًغجخ هئْٗخ  )%15فأكضش ّعلٔ الٌؾْ الوج٘ي فٖ الغذّ
أدًبٍ .

*) الغبدح الخجشاء ّالوزخصص٘ي
فغلغخ رذسٗت كشح اللذم
 .0أ.د ععذ هٌعن ال ٘خلٖ
ثغذاد
فغلغخ رذسٗت
 .3أ.م.د عجبط فبض عبثش
عبهعخ دٗبلٔ
 .2أ.م.د هبُش عجذ اللة٘ف عبسف فغلغخ رذسٗت
عبهعخ دٗبلٔ
فغلغخ رذسٗت
 .2أ.م.د ق٘ظ ع٘بد تلف
عبهعخ دٗبلٔ
فغلغخ رذسٗت
 .5م.د دمحم فبض علْاى
عبهعخ دٗبلٔ
فغلغخ رذسٗت كشح علخ
 .2م.د ستب طبلت رٗبة
عبهعخ دٗبلٔ
فغلغخ رذسٗت عبؽخ ّه٘ذاى
 .1م.د غغبى ثؾشٕ توخٖ
عبهعخ دٗبلٔ
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عذّ )0
ٗج٘ي ًغجخ ارفبو الغبدح الوزخصص٘ي ّالخجشاء ؽْ رؾذٗذ أُن الوزغ٘شاد الفغلغ٘خ
الخبةخ الزٖ ٗل٘غِب عِبص  )Fit mate Porلذٓ العجٖ كشح اللذم
د
0
3
2
2
5
2
1
1
9
01
00
03
02
02

أُو٘خ الوزغ٘شاد
ًغجخ ارفبو
الذسعخ
الخجشاء
الكل٘خ 25

الوزغ٘شاد الفغلغ٘خ
الؾااااااذ األقصاااااأ العاااااازِال األّكغااااااغ٘ي
VO2max
ؽغن اؽز٘بطٖ ُْاء ال ِ٘ئ
ؽغن اؽز٘بطٖ ُْاء الضف٘ش )erv
هعذ الزِْٗخ الشئْٗخ )Ve
هعذ الزٌفظ )RF
ؽغن العْاء الوزجلٖ فٖ الشئز٘ي )rv
الغعخ الْظ٘ف٘خ للعْاء الوزجلٖ )Frc
هعذ الزوض٘ا الغازائٖ الغاعشاد الوغازِلكخ)
)RmR
ؽغن الوذٓ الؾغن الزٌفغٖ) )tr
الغعخ الكل٘خ للشئز٘ي )tLc
هعذ ضشثبد الللت الٌجض) )HR
هعااذ رشك٘ااض األّكغااغ٘ي فااٖ ُااْاء الضف٘ااش
)FeO2
الوشًّخ الع ل٘خ
الوكْى ال ؾوٖ ّغ٘ش ال ؾوٖ

الٌغجخ
الولجْلخ

22

%92.3

√

31
30
21
20
31
02

%51.0
%21
%15.10
%11.51
%51.0
%21.0



√
√



39

%13.15

√

01
00
23

%31.51
%20.23
%90.23



√

39

%13.15

√

02
03

%25.1
%22.31




رااأن إعاااأشاء االتزجااابساد لعٌ٘اااأخ الجؾااأش ٗاااأْم الضالصاااأبء ّاألسثعاااأبء الوْافااائ -00
 3103/03/03فااٖ هخزجااش الفغاالغخ الزاابثع لكل٘ااخ الزشث٘ااخ الشٗبضاا٘خ – عبهعااخ دٗاابلٔ ،
ّرلك العزخالص الوزغ٘شاد الفغالغ٘خ الخبةاخ عاي طشٗائ عِابص )Fit mate Pro
ّثْاعةخ اتزجبس ثشّط ّ )Bruce Testعلٔ عِبص . )Trad mail
قبم الجبؽش ثزلغ٘ن العٌ٘خ إلأ هغواْعز٘ي  ،الوغوْعاخ األّلأ ّكابى عاذدُن )00
العاات راان اتزجاابسُن ٗااْم الضالصاابء ّ ، 3103/03/00الوغوْعااخ الضبً٘ااخ ّكاابى عااذدُن
 )1العجاا٘ي راان اتزجاابسُن ٗااْم األسثعاابء ّ ، 3103/03/03قااذ ثااذأ االتزجاابس الغاابعخ
الزبععخ ةجبؽب ً ّؽزٔ الغبعخ الضبً٘خ ظِشا ً ّثاضهي  )31دق٘لاخ لكا العات ّ ،قاذ قابم
الجبؽش ثبإلعشاءاد اٙر٘خ
 رن ق٘بط الةْ ّالْصى فٖ الغِبص االلكزشًّٖ الوْعْد فٖ الوخزجش . رن تشػ االتزجابس ّرةج٘لاَ هاي قجا الجبؽاش ؽزأ ٗازوكي إفاشاد العٌ٘اخ هاي فِاناالتزجبس ّةؾخ رةج٘لَ .
 إعةبء فشةخ لالعج٘ي لغش اإلؽوبء الجغ٘ط قج إعشاء االتزجبس . رن سثط الغِبص لالعت الوخزجش ثعٌبٗخ ّثذقخ هع سثط اللٌب ثئؽكبم .-212-
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 رن رْف٘ش كِشثبء هغزوشح ثبلزعبّى هع ه غ الوْلذ ّعوبدح الكل٘خ . رن الؾصْ علٔ تشٗط للشاءح الوزغ٘شاد الفغلغ٘خ الخبةخ لك العت . 5-3انىضائم اإلحصائٍح :
اعزوذ الجبؽش الْعبئ اإلؽصبئ٘خ اٙر٘خ فٖ هعبلغخ الٌزبئظ
 الْعط الؾغبثٖ .ش = مج ش  /ن
َ
 االًؾشاف الوع٘بسٕ فٖ ؽبلخ الج٘بًبد الجغ٘ةخ .مج س - 2
ع 

مج (س)

2

ن

ن1-

 ًغجخ الزةْس .انفرق تٍه انىضطٍه (انقثهً وانثؼذي)
×100

وطثح انتطىر =

 -رؾل٘ الزجبٗي .

انقثهً

الثاب الراتع

 - 4عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها
 1-4ػرض وتحهٍم األوضاط انحطاتٍح واالوحرافاخ انمؼٍارٌح نالختثاراخ انفطلهجٍح
نهمجمىػاخ انثالث :
جذول ()2
ٌثٍه قٍم األوضاط انحطاتٍح واالوحرافاخ انمؼٍارٌح نالختثاراخ انفطهجٍح
نهمجمىػاخ انثالث
د
0
3
2

الوغوْعخ األّلٔ
ط


الوزغ٘شاد
الفغلغ٘خ
الؾذ األقصٔ
Ml/kg/mi
العزِال
0.500 21.911
n
األّكغغ٘ي
هللزش/كغن/د
Vo2max
I/min
هعذ الزٌفظ
2.922 53.221
هشح/د
RF
03.13 012.21
bpm
هعذ
ّؽذح الل٘بط
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الوغوْعخ الضبً٘خ
ط


الوغوْعخ الضبلضخ
ط


29.121

5.292

53.222

2.259

50.111

2.312

50.522

3.513

012.21

1.213

011.00

2.132
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ضشثبد
الللت HR
هعذ رشك٘ض
األّكغغ٘ي
 2فٖ ُْاء
الضف٘ش
FeO2

ضشثخ/د

%
ًغجخ هئْٗخ

1

1

1.052 01.323

م.م .ض٘بء ؽوْد هْلْد

1

01.352

0

1.011

01.010

1.215

هي الغذّ ٗ )3زج٘ي لٌب ق٘ن األّعبط الؾغبث٘خ ّاالًؾشافبد الوع٘بسٗخ لالتزجابساد
الفغلغ٘خ للوغوْعبد الضالس ّعلٔ الٌؾْ األرٖ
 . 1انحذ األقصى الضتهالك األوكطجٍه : Vo2max
إر رجاااا٘ي إى قاااا٘ن األّعاااابط الؾغاااابث٘خ ثلغااااذ فااااٖ اتزجاااابساد الوغوْعااااخ األّلاااأ
ّ )21.911ثاابًؾشاف هع٘اابسٕ قااذسٍ  ، )0.500فااٖ ؽاا٘ي ثلغااذ  )29.121فااٖ
الوغوْعخ الضبً٘خ ّثبًؾشاف هع٘بسٕ قاذسٍ  ، )5.292أهاب فاٖ الوغوْعاخ الضبلضاخ فلاذ
كبى ّ )53.222ثبًؾشاف هع٘بسٕ قذسٍ . )2.259
 . 2مؼذل انتىفص : RF
إر رجاااا٘ي إى قاااا٘ن األّعاااابط الؾغاااابث٘خ ثلغااااذ فااااٖ اتزجاااابساد الوغوْعااااخ األّلاااأ
ّ )53.221ثاابًؾشاف هع٘اابسٕ قااذسٍ  ، )2.922فااٖ ؽاا٘ي ثلغااذ  )50.111فااٖ
الوغوْعخ الضبً٘خ ّثبًؾشاف هع٘بسٕ قاذسٍ  ، )2.312أهاب فاٖ الوغوْعاخ الضبلضاخ فلاذ
كبى ّ )50.522ثبًؾشاف هع٘بسٕ قذسٍ . )3.513
 . 3مؼذل ظرتاخ انقهة (انىثط) : HR
إر رجاااا٘ي إى قاااا٘ن األّعاااابط الؾغاااابث٘خ ثلغااااذ فااااٖ اتزجاااابساد الوغوْعااااخ األّلاااأ
ّ )012.211ثاابًؾشاف هع٘اابسٕ قااذسٍ  ، )03.131فااٖ ؽاا٘ي ثلغااذ )012.211
فٖ الوغوْعخ الضبً٘خ ّثابًؾشاف هع٘ابسٕ قاذسٍ  ، )1.213أهاب فاٖ الوغوْعاخ الضبلضاخ
فلذ كبى ّ )011.000ثبًؾشاف هع٘بسٕ قذسٍ . )2.132
 . 4مؼذل تركٍس  O2فً هىاء انسفٍر :FeO2
إر رجاااا٘ي إى قاااا٘ن األّعاااابط الؾغاااابث٘خ ثلغااااذ فااااٖ اتزجاااابساد الوغوْعااااخ األّلاااأ
ّ )01.323ثاابًؾشاف هع٘اابسٕ قااذسٍ  ، )1.052فااٖ ؽاا٘ي ثلغااذ  )01.352فااٖ
الوغوْعخ الضبً٘خ ّثبًؾشاف هع٘بسٕ قاذسٍ  ، )1.011أهاب فاٖ الوغوْعاخ الضبلضاخ فلاذ
كبى ّ )01.010ثبًؾشاف هع٘بسٕ قذسٍ . )1.215
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 2-4تحهٍم انتثاٌه وقٍمح (ف) انمحطىتح ووطثح انخطل ودالنلح انفلروق نالختثلاراخ
انفطهجٍح نهمجمىػاخ انثالث :
جذول ()3
ٌثٍه تحهٍم انتثاٌه وقٍمح (ف) انمحطىتح ووطثح انخط ودالنح انفروق نالختثاراخ
انفطهجٍح نهمجمىػاخ انثالث
دسعخ
الؾشٗخ

ف)
هؾغْثخ

%
ًغجخ
هئْٗخ

212.292

02

01.910

3.312

3

0.012
1.921 1.125

313.252

02

01.133

250.222

3

015.210
1.111 3.120

919.319

02

20.120

1.012

3

1.153

0.211

02

1.111

1.522 1.595

غ٘ش
هعٌْٕ

هعذ رشك٘ض
األّكغغ٘ي
فٖ ُْاء
2
الضف٘ش
FeO2

داللخ
الفشّو

2

هعذ
ضشثبد
الللت HR

bpm
ضشثخ/د

1.229 0.051

غ٘ش
هعٌْٕ

3

هعذ
الزٌفظ RF

1/min
هشح/د

22.920

3

30.922

غ٘ش
هعٌْٕ

0

الؾذ
األقصٔ
العزِال
األّكغغ٘ي
Vo2max

Ml/kg/
min
هللزش/كغن/
د

ث٘ي
الوغوْعب
د
دات
الوغوْعب
د
ث٘ي
الوغوْعب
د
دات
الوغوْعب
د
ث٘ي
الوغوْعب
د
دات
الوغوْعب
د
ث٘ي
الوغوْعب
د
دات
الوغوْعب
د

غ٘ش
هعٌْٕ

د

الوزغ٘شاد
الفغلغ٘خ

ّؽذح
الل٘بط

هصذس
الزجبٗي

هغوْ
هشثعبد
االًؾشاف

هزْعط
هشثعبد
االًؾشاف

ًغجخ
الخةأ

* مؼىىي ػىذ دالنح )0.05( 
 3-4مىاقشح تحهٍم انتثاٌه نالختثاراخ انفطهجٍح نهمجمىػاخ انثالث :
ٗ ِااش هااي الغااذّل٘ي  )2 ّ )3غ٘ااش هعٌْٗااخ الفااشّو ثوغاازْٓ داللااخ  )1.15فااٖ
االتزجبساد الفغلغ٘خ ث٘ي الوغوْعبد الضالس ّ ،لكي ٌُب فشّو ثغ٘ةخ فٖ األّعابط
الؾغبث٘خ فٖ الوزغ٘شاد الفغلغ٘خ ّعلٔ الٌؾْ اٙرٖ
 . 1انحذ األقصى الضتهالك األوكطجٍه : Vo2max
ٌُب رفْو للوغوْعخ الضبلضخ م )2العجٖ تط الْعط علٔ العجٖ الوغوْعخ الضبً٘اخ
م )3الالعجاا٘ي الوِاابعو٘ي صاان رلااِ٘ن الوغوْعااخ االّلاأ م )0الالعجاا٘ي الوااذافع٘ي فااٖ
. Vo2max
-212-
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ّٗعضّ الجبؽاش رلاك الأ أى العوا الازٕ ٗلاْم ثاَ العجاْ تاط الْعاط ٗزةلات إًزابط
الةبقخ ُْائ٘ب ً أكضش هي إًزبعِب الُْائ٘ب ً ثعكظ العو الزٕ ٗلاْم ثاَ العجاْ تاط الِغاْم
ّالذفب الزٕ ٗزةلت إًزبط الةبقخ الُْائ٘ب ً أكضش هي إًزبعِب ُْائ٘ب ً ُّ ،زا ٗو٘اض العجاٖ
تط الْعأط ثبهزالكِن ععخ ُْائ٘خ قصْٓ أكجش هلبسًاخ ثخاط الِغاْم ّالاذفب ًّ ،لاالً
عاأي اثااْ العااال اؽوااذ عجااذ الفزاابػ ّإثااشاُ٘ن ال ااعالى ّ ، )52 ، 0992 ،رزفاأئ ًزاابئظ
ُ اأزٍ الذساعااخ هااع الٌزاابئظ الزااٖ رْة ا إلِ٘ااب ك االً هااي ، )Wislloffctal , 1998
 ، )Rrilly , B.y, 1997ؽغااي عصااشٕ  )0999 ،ق الزااٖ رأكااذ كاازلك ُاازٍ
الذساعبد الٔ أى ٌُب عالقخ هْعجاخ ثا٘ي طاْ الوغابفخ الزاٖ ٗلةعِاب الالعات تاال
الوجبساح ّهغزْٓ الؾذ األقصٔ العزِال األّكغاغ٘ي ُّ ، Vo2maxازا الاذّس ٗلاْم
ثَ العجْ تط الْعط ثْةفِن هغؤّل٘ي عي الشثط ث٘ي تةٖ الذفب ّالِغْم ق .
 . 2مؼذل انتىفص : RF
ٌُب رفْو للوغوْعخ الضبلضخ م )2العجٖ تط الْعط علٔ العجٖ الوغوْعخ الضبً٘اخ
م )3الالعجاا٘ي الوِاابعو٘ي صاان رلااِ٘ن الوغوْعااخ األّلاأ م )0الالعجاا٘ي الوااذافع٘ي فااٖ
هعذ الزٌفظ . RF
ّٗعضّ الجبؽش رلاك الأ أى االًخفاب فاٖ هعاذ الزاٌفظ ُّاْ هؤتاش اٗغابثٖ الأ
العجااٖ تااط الْعااط ّ ،رلااك الى العجااٖ تااط الْعااط ٗعزوااذّى فااٖ إًزاابط الةبقااخ علاأ
الٌ بم الِْائٖ ثغجت الوغبفخ الكج٘شح الزٖ ٗلةعِب العجٖ تط الْعاط فاٖ الوجابساح هاي
تال هغبًذح الالعج٘ي الوِبعو٘ي فٖ الِغْم هع العْدح الٔ الخلف أصٌبء عول٘خ الاذفب
ّاًلةااب الكااشح ّعلاأ العكااظ هااي العجااٖ تااط الِغااْم ّالااذفب ّرلااك ثبعزواابد اًزاابط
الةبقخ علٔ الٌ بم االُْائٖ هي تال قةع هغابفخ قصا٘شح ثْقاذ قصا٘ش ق ّكلواب صاد
ؽغاان ُااْاء الزااٌفظ قا هعااذ الزااٌفظ فااٖ الذق٘لااخ ق أثااْ العااال اؽوااذ عجااذ الفزاابػ ّدمحم
ةجؾٖ ؽغبً٘ي ُّ ، )032 ، 0991 ،ازا ٗزفائ هاع هاب رْةالذ إل٘اَ الذساعاخ هاي أى
صٗبدح هعذ اعزِال األّكغغ٘ي  Vo2maxللوغوْعخ الضبلضخ العجٖ تط الْعط قبث
رلك قلخ فٖ هعذ الزٌفظ فٖ الذق٘لخ ّرأرٖ ثعذُب الوغوْعخ الضبً٘خ العجٖ تاط الِغاْم
صن العجٖ تط الذفب .
 . 3مؼذل ظرتاخ انقهة (انىثط) : HR
ٌُب رفْو للوغوْعخ الضبلضخ م )2العجٖ تط الْعط علٔ العجٖ الوغوْعخ الضبً٘اخ
م )3الالعجاا٘ي الوِاابعو٘ي صاان رلااِ٘ن الوغوْعااخ األّلاأ م )0الالعجاا٘ي الوااذافع٘ي فااٖ
هعذ ضشثبد الللت الٌجض) . HR
ّٗعضّ الجبؽش االًخفب فٖ هعذ ضاشثبد الللات الٌاجض) ُّاْ هؤتاش اٗغابثٖ
لالعجٖ تط الْعط ّٗزفئ الجبؽاش هاع هاب ٗازكش ستاذٕ)  ،إى هعاذ الٌاجض ٗاٌخفض
هع هضاّلاخ الزاذسٗجبد الزاٖ رعزواذ علأ اللاذسح االّكغاغٌ٘٘خ ّ ،ثازلك راٌخفض عاشعخ
ضاااشثبد الللااات الٌاااجض)  ،فبلزاااذسٗت الةْٗااا للزؾوااا ٗخفاااض الغاااشعخ اللصااآْ
لٌج بد الللت ّأٗ ب ً عشعخ ّقذ الشاؽخ ّرؾلئ ًجض ثوعذ أق هاي / %51د)
 ،إى اًخفااب هعااذ ضااشثبد الللاات أصٌاابء الشاؽااخ ٗعٌااٖ ادتاابس كج٘ااش للةبقااخ الزااٖ
رغزِلكِب ع لخ الللت ُّ ،زا ٗعٌٖ ادتبس فٖ اعزِال األّكغاغ٘ي فاٖ تالٗاب ع الخ
الللت ّاقزصبد فٖ اعلْة عولِب  ،كوب أى لوعذ الٌجض رأص٘شا ً إٗغبث٘ب ً فاٖ صٗابدح فزاشح
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اهااازالء الجةٌ٘ااا٘ي ثبلاااذم ُّ ،ااازا ثاااذّسٍ ٗاااؤدٕ الااأ صٗااابدح فاااٖ إهاااذاد ع ااالخ الللااات
ثبألّكغااغ٘ي  ،إر ٗاازوكي الللاات هااي تااال الضٗاابدح الزااٖ رؾااذس فااٖ ؽغاان الااذم للذفعااخ
الْاؽذح هي أى ٗذفع ًفظ كو٘خ الذم ثأداء عذد ًج ابد أقا ستاذٕ ، )22 ، 0991 ،
ُّزا هب أعةٔ العجٖ تط الْعط اًخفبضاب ً فاٖ هعاذ ضاشثبد الللات الٌاجض) أكضاش
هي العجاٖ الوغوْعاخ الضبً٘اخ العجاٖ تاط الِغاْم ّ ،كازلك العجاٖ الوغوْعاخ األّلأ
العجٖ تط الذفب ّ ،رلك العزوبد العجْ تط الْعط علٔ الٌ بم الِْائٖ ثٌ٘وب العجاٖ
تط الِغْم ّالذفب علٔ الٌ بم الالُْائٖ أّ كالُوب غبلجب ً .
 . 4مؼذل تركٍس  O2فً هىاء انسفٍر :FeO2
ٌُب رفْو للوغوْعخ الضبلضخ م )2العجٖ تط الْعط علٔ العجٖ الوغوْعخ الضبً٘اخ
م )0الالعجاا٘ي الوااذافع٘ي صاان رلااِ٘ن الوغوْعااخ األّلاأ م )3الالعجاا٘ي الوِاابعو٘ي فااٖ
هعذ رشك٘ض  O2فٖ ُْاء الضف٘ش . FeO2
ّٗعااضّ الجبؽااش ُاازٍ الٌز٘غااخ االًخفااب  O2فااٖ ُااْاء الضف٘ااش ُّ FeO2ااْ هؤتااش
اٗغبثٖ لالعجٖ تط الْعط الوغوْعخ الضبلضخ م )2داللخ علأ صٗابدح قاذسح الغغان علأ
اعزخالص اكجش كو٘خ هي األّكغاغ٘ي الوْعاْدح فاٖ الاذم ُّ ،ازا هؤتاش علأ اسرفاب
كفاابءح الزِْٗااخ الشئْٗااخ ثعااذ الزااذسٗت  ،كوااب ٗزفاائ الجبؽااش ثااأى صٗاابدح هعااذ اعاازِال
األّكغغ٘ي  ً Vo2maxشا ً التزشا هع ن الع االد االسادٗاخ فاٖ الاشكض ُّ ،ازا
هب أصجززَ العذٗذ هي الذساعبد ثأى الؾذ االقصأ العازِال االّكغاغ٘ي د علأ قاذسح
الالعات علاأ أداء الغِااذ ّكفابءح الغِاابصٗي الااذّسٕ ّالزٌفغاٖ ق ّإى أعلاأ كو٘ااخ هااي
االّكغااغ٘ي الوغاازخذم لااذٓ ال ااخص ُااْ هل٘اابط هِاان للعول٘اابد الفغاالغ٘خ فااٖ الغغاان
 ، )Devries , 1980 , 216ق ّإى عو هعذ االّكغغ٘ي فٖ ُْاء الضف٘ش FeO2
ٗعزوذ علٔ عو هزغ٘ش  Vo2maxإر ٗعو عكظ عولَ إٔ كلواب كابى ٌُاب صٗابدح فاٖ
كو٘ااخ  Vo2maxقبث ا ُاازٍ الضٗاابدح ًلصاابى فااٖ كو٘ااخ  FeO2إٔ ًغااجخ  O2فااٖ ُااْاء
الضف٘ش ُّ ،زا هب أكذٍ . )Stefano & Andreo , 2011 , 137
ق إى الزذسٗت الزٕ ٗعوا علأ اسرفاب ًغاجخ اعازِال االّكغاغ٘ي فاٖ الاذم عاْف
ٗصبؽجَ اًخفب فٖ ًغجخ كو٘خ  O2ثعول٘خ الضف٘ش  ُّٖ ،ةفخ اٗغبث٘خ ٗغت الزشك٘اض
علِ٘ب هي تال الزذسٗجبد ق ُّ ،زا هب ؽص للوغوْعخ الضبلضخ العجٖ تط الْعط هاي
رةْس علٔ ؽغبة الوغوْعخ الضبً٘خ الالعج٘ي الوِبعو٘ي ّالوغوْعخ االّلٔ الالعجا٘ي
الوذافع٘ي .
الثاب اخلامس

 – 5النتائج والتىصياخ
 1-5انىتائج :
ّ .0عْد فاشّو راد داللاخ غ٘اش هعٌْٗاخ ثا٘ي الوغوْعابد الاضالس فاٖ الوزغ٘اشاد
الفغاالغ٘خ الزااٖ راان اعزخالةااِب عااي طشٗاائ عِاابص  Fit mate porثْاعااةخ
اتزجبس ثشّط ّ Bruce Testعلٔ عِبص ّ ، Tradmailلكي ٌُاب فاشو فاٖ
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األّعاابط الؾغاابث٘خ ثاا٘ي الوغوْعاابد الااضالس قل٘ ا ّلصاابلؼ الوغوْعااخ الضبلضااخ
العجٖ تط الْعط .
رفْو العجْ الوغوْعخ الضبلضخ م )2العجْ تط الْعط فاٖ هزغ٘اش الؾاذ األقصأ
العزِال األّكغغ٘ي  Vo2maxثبلضٗبدح ًغجزَ علٔ ؽغبة الوغوْعخ الضبً٘اخ
م )3العجااْ الِغااْم ّرلِ٘اب الوغوْعااخ األّلاأ م )0العجااْ الااذفب ُّااْ هؤتااش
إٗغبثٖ .
رفْو العجْ الوغوْعخ الضبلضخ م )2العجْ تط الْعاط فاٖ هزغ٘اش هعاذ الزاٌفظ
 RFثبالًخفااب ًغااجزَ علاأ ؽغاابة الوغوْعااخ الضبً٘ااخ م )3العجااْ الِغااْم
ّرلِ٘ب الوغوْعخ األّلٔ م )0العجْ الذفب ُّْ هؤتش إٗغبثٖ .
رفاااْو العجاااْ الوغوْعاااخ الضبلضاااخ م )2العجاااْ تاااط الْعاااط فاااٖ هزغ٘اااش هعاااذ
ضشثبد الللت الٌجض)  HRثبالًخفب ًغجزَ علٔ ؽغبة الوغوْعخ الضبً٘اخ
م )3العجْ الِغْم ّرلِ٘ب الوغوْعخ األّلأ م )0العجاْ الاذفب ُّ ،اْ هؤتاش
إٗغبثٖ .
رفْو العجْ الوغوْعخ الضبلضخ م )2العجْ تاط الْعاط فاٖ هزغ٘اش هعاذ رشك٘اض
 O2فٖ ُْاء الضف٘ش  FeO2ثبالًخفاب ًغاجزَ علأ ؽغابة الوغوْعاخ الضبً٘اخ
م )0العجااْ الااذفب ّرلِ٘ااب الوغوْعااخ األّلاأ م )3العجااْ الِغااْم ُّااْ هؤتااش
إٗغبثٖ .

 2-5انتىصٍاخ :
فٖ ضْء الٌزبئظ الزٖ رْة إلِ٘ب الجبؽش ْٗةٖ ثوب ٗأرٖ
 .0رلٌ٘ي ؽو الزذسٗت فٖ الوٌِبط الزذسٗجٖ هي تذح ّؽغن ّكضبفخ ؽغات تةاْط
اللعت ّؽغت هب ٗجزلَ الالعت هي عِذ فٖ الوجبساح .
 .3ضااشّسح اعااازخذام االتزجاابساد ّالل٘بعااابد الفغااالغ٘خ الوغاازخذهخ فاااٖ الجؾاااش
ّاعزخذام األعِاضح ّهٌِاب  Fit mate porهاي قجا الواذسث٘ي الهكبً٘اخ الزٌجاؤ
ثوذٓ فبعل٘خ الوٌِبط الزذسٗجٖ علٔ الوزغ٘شاد الفغلغ٘خ .
 .2ضشّسح اطال الوذسث٘ي العبهل٘ي فٖ هغب كاشح اللاذم علأ ًزابئظ ُازا الجؾاش
ل٘زغٌٔ لِن ّضع هٌِبط رذسٗجٖ هالئن ّفئ هشاكض الالعج٘ي فٖ الوجبساح .
املصادر العرتيح واألجنثيح
انمصادر انؼرتٍح :
 .0أثْ صٗذ  ،هغذٕ ؛ الزك٘فبد الفغْ٘لْع٘خ الوضهٌخ للغِبص الزٌفغٖ لغْاةاٖ
االعواابو ّعااجبؽٖ الوغاابفبد اللصاا٘شح  ،هغلااخ الضلبفااخ الشٗبضاا٘خ  ،عبهعااخ
الجصشح . 0911 ،
 .3الج٘ااك  ،علااٖ فِوااٖ ؛ أعااظ ّثااشاهظ الزااذسٗت الشٗبضااٖ للؾكاان  ،هصااش
هٌأح الوعبسف االعكٌذسٗخ . 0991 ،
 .2الالهٖ  ،عجاذ هللا ؽغا٘ي  ،األعاظ العلو٘اخ للزاذسٗت الشٗبضاٖ  ،اللبدعا٘خ
هةجعخ عبهعخ اللبدع٘خ . 3112 ،
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 .2عااال الااذٗي  ،علااٖ ؛ هجاابدا ّظاابئف األع اابء  ،ط ، 0هصااش عبهعااخ
الضقبصٗئ . 3111 ،
 .5ستذٕ  ،دمحم عبد ؛ الةت الشٗبضٖ فٖ الصؾخ ّالوش  ،االعاكٌذسٗخ
هٌ أح الوعبسف . 0991 ،
 .2عااابلن  ،إثاااشاُ٘ن ّيتاااشّى ؛ هْعاااْعخ فغاااْ٘لْع٘ب هغااابثلبد الو اااوبس ،
اللبُشح هشكض الكزبة للٌ ش . 0991 ،
 .1عالهخ  ،ثِبء الذٗي إثشاُ٘ن ؛ الزوض٘ الؾْٕ٘ للةبقخ فاٖ الوغاب الشٗبضاٖ
 ،اللبُشح داس الفكش العشثٖ . 0999 ،
 .1عجذ الفزبػ  ،أثْ العال اؽوذ ّإثشاُ٘ن تعالى ؛ فغْ٘لْع٘ب الزذسٗت فٖ كاشح
اللذم  ،ط ، 0اللبُشح داس الفكش العشثٖ . 0992 ،
 .9عجاااذ الفزااابػ  ،أثاااْ العاااال اؽواااذ ؛ فغاااْ٘لْع٘ب الزاااذسٗت الشٗبضاااٖ  ،ط، 0
اللبُشح داس الفكش العشثٖ . 3112 ،
 .01عجااااذ الفزاااابػ  ،أثااااْ العااااال اؽوااااذ ّدمحم ةااااجؾٖ ؽغاااابً٘ي ؛ فغااااْ٘لْع٘ب
ّهْسفْلْع٘ااب الشٗبضااٖ ّطااشو الل٘اابط ّالزلااْٗن  ،اللاابُشح داس الفكااش
العشثٖ . 0991 ،
 .00فزؾاأٖ  ،سافااع ةاابلؼ ّيتاأشّى ؛ رةج٘لاأبد فاأٖ الفغااْ٘لْع٘ب الشٗبضاا٘خ
ّرذسٗت الوشرفعبد  ،ط ، 0عوبى داس دعلخ للةجبعخ ّالٌ ش .3119 ،
 .03اللشحغااْلٖ ً ،صاا٘ش عجاابط ع٘ااذاى  ،رلٌاا٘ي اؽوااب رذسٗج٘ااخ علاأ ّفاائ
ثعااض الوزغ٘ااشاد الفغااْ٘لْع٘خ لالعجااٖ كااشح اللااذم  ،اطشّؽااخ دكزااْساٍ
غ٘ش هٌ ْسح  ،كل٘خ الزشث٘خ الشٗبض٘خ  ،عبهعخ ثغذاد . 3110 ،
 .02هؾغْة ّ ،عَ٘ ؛ علن الؾشكخ  ،ثغذاد ث٘ذ الؾكوخ . 0919 ،
 .02دمحم ٗ ،بعاا٘ي طااَ ؛ االعاازغبثبد الْظ٘ف٘ااخ ّالع اال٘خ ثعااذ عااذّ الوغاابفبد
الةْٗلااخ فااٖ الغااْ الؾاابس ّالوعزااذ  ،أطشّؽااخ دكزااْساٍ غ٘ااش هٌ ااْسح ،
كل٘خ الزشث٘خ الشٗبض٘خ  ،عبهعخ الوْة . 0992 ،
 .05هؾوْد  ،اؽوذ ًابعٖ ؛ اللبثل٘اخ االّكغاغٌ٘٘خ عٌاذ العاذائ٘ي العاشاق٘٘ي فاٖ
سكض الوغبفبد الةْٗلخ  ،سعبلخ هبعغز٘ش غ٘ش هٌ اْسح  ،كل٘اخ الزشث٘اخ
الشٗبض٘خ  ،عبهعخ الجصشح . 0911 ،
 .02هزكْس  ،فبض كبه  ،عبهش فبتش تغبرٖ ؛ ارغبُبد ؽذٗضخ فاٖ راذسٗت
الزؾو  .اللْح  .اإلطبلخ  .الزِذئخ  ،ثغذاد هكزت الٌْس . 3111 ،
انمصادر االجىثٍح :
17. Wasserman K , et aI . Principlcs of Exevcise Testing
and Interpreration . 1999 .
18. Stefano Bettati & Andrea Mozzanella , Chemistry and
Biochemistry of oxygen therapeutics : (USA ,Wiley
,2011).
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19. Devries m h , Physiology of Exercise . Yhird Edition ,
UAS : F,A, daris company , 1980 .
هلؾئ )0
عِبص الفذ ه٘ذ Fit mate motor
ُْ عِبص اٗةبلٖ هصٌع هي تشكخ  )COSMEDهْدٗ Fit mate PRO201
أًاازظ عاابم ٗ 3119غاازخذم ُاازا الغِاابص لل٘اابط الكض٘ااش هااي الوزغ٘ااشاد الؾبةاالخ فااٖ
الغبصاد الزٌفغ٘خ ّٗ ،عذ ُزا الغِبص هاي األعِاضح االلكزشًّ٘اخ الؾذٗضاخ  ،إر ٗصاٌع هاي
هْاد الكزشًّ٘خ ّه٘كبً٘ك٘خ غبل٘خ الضوي ّٗغزخذم ُزا الغِبص فٖ االتزجبساد الزبل٘خ
 .0هعذ الةبقخ الوغزِلكخ ّقذ الشاؽخ . Rate Metabolism Rest )RmR
 .3الل٘بقخ الللج٘خ الزٌفغ٘خ الؾذ األقصٔ العزِال األّكغغ٘ي) . VO2max
 .2ق٘بط ُْاء الزٌفظ األعبعٖ ّالزٕ ٗز وي
أ  .الغعخ الغشٗعخ . Forced Vital Capacity )FVC
ة . )SVC .
ط  .اإلهكبً٘خ الزٌفغ٘خ اللصْٓ . )mvv
 .2رلذٗش االكغغخ رلذٗش كو٘خ أّكغغ٘ي الضف٘ش) . Oximetry
 .5كو٘خ الل٘بقخ .
ّٗغاازخذم عِاابص الفااذ هااذ) أٗ ااب ً كْعاا٘لخ طج٘ااخ  ،إر ٗوكااي اعاازخذاهَ كْعاا٘لخ
هغبعذح لز خ٘ص ّّةف العالط الوٌبعت عٌذهب رغزخذم رلٌ٘برَ هاي قجا تاخص رّ
تجااشح طج٘ااخ ّ ،رلااك ألى قاابًْى ٗ )Federalؾصااش اعاازخذام ُاازا الغِاابص لاغااشا
الةج٘خ .
ّلِاازا عٌااذهب ٗغاازخذم ُاازا الغِاابص لزل٘اا٘ن الل٘بقااخ الللج٘ااخ الزٌفغاا٘خ هااي تااال اتزجاابس
الزوشٗي اللصْٕ ف٘زْعت إعشاء ُزا االتزجبس ثْعْد طج٘ت ّعٌذ عاذم ّعاذٍّ ٗكزفاٖ
ثبتزجبس الل٘بقخ الللج٘خ الزٌفغ٘خ ثبعزخذام الزوشٗي رؾذ اللصْٕ .
وصف انجهاز :
ٗزكْى الغِبص هي األعضاء الزبل٘خ
ّ ؽذح . Fit mate
 ثةبسٗخ تؾي .
 تبتخ الكزشًّ٘خ .
 اللٌب الخبص ثبالتزجبس هع هلؾلبرَ .
وحذج : Fit mate
ّرزكْى هي األعضاء الزبل٘خ
أ  .تبتخ هلًْخ .
ة  .كٖ ثْسد تبص ثَ .
ط  .طبثعخ داتل٘خ .
د  .ساثط علٔ لْػ الخ ت الخلفٖ ّؽذاد اإلتشاط الخلف٘خ فٖ الغِبص) .
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شاشح انؼرض :
ّالزٖ رغوؼ للوغزخذم هي الْةْ إلأ ق٘ابط كا الْظابئف ثو ابُذح االتزجابساد
ّعش الج٘بًبد .
انكً تىرد :
ّٗؾزْٕ علٔ لْؽخ الوفبر٘ؼ الشقو٘خ .
انطاتؼح :
ُّٖ طبثعخ ل٘ضسٗخ داتل٘خ .
انقىاع :
ّْٗعااذ ًااْع٘ي هٌااَ  ،الٌااْ األّ ّٗغاازخذم عٌااذ ق٘اابط هعااذ الةبقااخ األعبعاا٘خ
الوغزِلكخ ّٗ ، )RmRغزخذم لل٘بط ؽغن ُْاء ال ِ٘ئ ّالضف٘ش ّعذد هاشاد الزاٌفظ
ّٗغزخذم ُزا الٌْ هي اللٌب لوشح ّاؽذح  ،أهب الٌْ الضبًٖ ف٘غزخذم عٌذ ق٘بط الل٘بقخ
ّالؾااذ األقصاأ العاازِال األّكغااغ٘ي  VO2maxتبةااخ عٌااذ اتزجاابس الل٘بقااخ الللج٘ااخ
الزٌفغ٘خ ُّ ،زا الٌْ هي اللٌب ٗغزخذم أكضش هي هشح .
أُن الوزغ٘شاد الْظ٘ف٘خ الزٖ ٗوكي ق٘بعِب ثْاعةخ عِبص الأ Fit mate
مؼذل االٌط األضاضً Resting Metabolic Rate :
هااي ّضااع الغلااْط علاأ الكشعااٖ ٗلااْم اللاابئن علاأ االتزجاابس ثئدتااب الوعلْهاابد
األعبعاا٘خ عااي الوخزجااش اعاان  ،عوااش  ،طااْ ّ ،صى) ّ ،هااي صاان ّضااع اللٌااب علاأ
الوخزجش ّضاجةَ ثةشٗلاخ هؾكواخ  ،صان ٗةلات هاي الوخزجاش الزاٌفظ ث اك طج٘عاٖ ثعاذ
رلااك ٗاازن ال ااغط علاأ هفزاابػ ّ OKالزااٖ عٌااذُب ٗجااذأ الغِاابص ثبلعو ا هااع هشاعاابح أى
ٗغزوش االتزجبس ثواب ال ٗلا عاي  )5دقابئئ علأ أقا رلاذٗش ّ ،قاذ ر ِاش ٌُاب ثعاض
الزؾزٗشاد علٔ تبتاخ الغِابص ثغاجت عاذم قاذسح الوخزجاش علأ االعازشتبء ّاعزٌ ابو
األّكغغ٘ي ث ك طج٘عٖ ّ ،ر ِاش ُازٍ الزؾازٗشاد علأ تاك ألاْاى ضاْئ٘خ ّر ا٘ش
ُزٍ األلْاى إلٔ هفبُ٘ن  ،إر ٗ ٘ش ألاْى األت اش إلأ أى الوخزجاش ثْضاع هضابلٖ  ،أهاب
ألْى األةفش ف٘ ٘ش إلٔ أى الوخزجش غ٘ش هغازشتٖ  ،أهاب ألاْى األؽواش ف٘ ا٘ش إلأ أى
الوخزجش هز ٌظ.
ّثعذ االًزِبء هي االتزجبس ٗازن إٗلابف الغِابص ثبل اغط علأ هفزابػ ّ OKعاز ِش
الٌزبئظ الوزعللخ ثِزا االتزجبس ّالزٖ رز وي هب ٗلٖ
ّ قذ االتزجبس ثبلذقبئئ ّالضْاًٖ .
 األّكغغ٘ي الوغزِلك  VO2تال االتزجبس ثبلوللزش ثبلذق٘لخ .
 الزِْٗخ الشئْٗخ  Veهلذسح ثْؽذح لزش ثبلذق٘لخ .
 هعذ ركشاس الزٌفظ ثبلذق٘لخ . RF
 هعذ ًجض الللت ثبلذق٘لخ . HR
 الٌجض االّكغغٌٖ٘ هلذسا ً ثْؽذح الٌغجخ الوئْٗخ . Feo2
 هعذ االٗض ّقذ الشاؽخ  RmRهلذسا ً ثْؽذح ك٘لْ كبلْسٕ ثبلْ٘م .
ّكااازلك ٗوكاااي الؾصاااْ هاااي الغِااابص علااأ الوعااابٗ٘ش الوضبل٘اااخ للةبقاااخ األعبعااا٘خ
الوصااشّفخ الزااٖ ٗغاات أى ٗكااْى علِ٘ااب الوخزجااش اعاازٌبدا ً الاأ عوااشٍ ّطْلااَ ّّصًااَ
ّعٌغَ  ،إر ر ٘ش ُزٍ الوعبٗ٘ش إلٔ صالس هغزْٗبد ُٖ ثةٖء  ،طج٘عاٖ ّ ،عاشٗع) ،
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ّثعذ رلك ٗوكي الؾصْ علٔ ُزٍ الٌزبئظ علٔ ّسقخ أتاجَ ثابلْسو الج٘ابًٖ هاي تاال
إعةبء اإلٗعبص ثبلةجع هي تال اتز٘بس الوفزبػ سقن . )3
اختثار تروش ( )Bruce Testنحطاب : VO2max
الِذف هي االتزجبس ق٘بط الؾذ األقصٔ العزِال األّكغغ٘ي . VO2max
األعِضح ّاألدّاد عِبص رشٗذ ه٘  ،عِبص . Fit mate Pro
ّةف األداء ٗزن إدتب الج٘بًبد الخبةخ ثابلوخزجش ّالخبةاخ ثاأ العوش ّالةاْ )...
ّ ،ؽغاات هااب هزةلاات فااٖ عِاابص الااأ  ، Fit mate proصاان اتز٘اابس اتزجاابس الخاابص
ثوؤتش . VO2max
ٗلْم الوخزجش ثئعشاء إؽوبء ثغ٘ط لوذح  )5-2دق٘لخ قج أداء االتزجبس الفعلٖ .ٗصااعذ الوخزجااش علاأ عِاابص الغاا٘ش الوزؾااش  ، )Treadmilصاان ٗلااْم ثبسرااذاءالؾضام الخبص ثوعذ ضشثبد الللات ّاللٌاب الخابص ثوؤتاش الاأVO2max
لغِبص . Fit mate pro
ٗجااذأ ر ااغ٘ عِاابص الغاا٘ش الوزؾااش صاان ر ااغ٘ عِاابص  Fit mate proالاازٕ راانضجةَ علٔ اتزجبس هؤتش  VO2maxهغجلب ً .
 ٌُب رجذأ طشٗلخ ثاشّط ألداء الغِاذ الوزاذسط إر ٗلاْم اللابئن علأ االتزجابس ثضٗابدحعشعخ ّاًؾذاس عِبص الزشٗذ ه٘ ك صالس دقبئئ صٗبدح ال ذح ك صالس دقابئئ)
ؽغت عذّ اتزجبس الغِذ لجشّط ّٗغزوش الوخزجش ثبألداء ؽزٔ اعزٌفبر الغِاذ
ّثعذُب ال غط علٔ صس اإلًِبء لغِبص الزشٗذ ه٘ ّلغِبص الفذ هذ .
احتطاب انذرجح :
ركااْى الٌز٘غااخ هااي تااال هااب ٗعة٘ااَ الغِاابص هااي ق٘وااخ الااأ VO2maxالٌغااجٖ هلبعاب ً
ثْؽذح . mill/kg/min
Bruce Test
Level
Time
Speed
Grad
1
0
2.74
1
2
3
4
1.5
3
6
5.47
3
4
9
6.76
4.5
5
12
8
6
6
15
8.85
7.5
7
18
9.65
9
8
21
10.46
10.5
9
24
11.2
شرٌط انقٍاش نالختثاراخ انفطهجٍح :
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