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 هجلت حطبُقبث علىم الزَبضت 

 0202العدد هبئت و ص دَظوبز 

  حعُُي بعض الوخغُزاث الفظُىلىجُت للوظخىي الزقوٍ فٍ طببحت الوظبفبث القصُزة لظببحٍ الشعٌفت األحبدَت

  طٌج هحود عُظًبب / د

 

  مقدمة ومشكمة البحث:

 ياُوالمتخصصاِن  ِتسااب  يِاو  ان مان الخبارا  العلمُللبحث خصًبا  مجاًل -اّن -أصبحت األنشطة الِراضِة  
للتدِرب علٍ مختلف األجيزة الحِوِة بالجسام، يال ان  اإلِجابُالمجالت العلمِة المختلفة، وذلك من حِث التأثِر 

 الِراضاااُالمجاااان  ياااُِعمااان جاىاااًدا مااان خاااون الدراساااات واألبحااااث العلمِاااة والمعملِاااة مااان أجااان إماااداد البااااحثِن 
اااات بمخت حااان  ثِااار مااان  ياااُتسااايم  التاااُالتعااارف علاااٍ العدِاااد مااان الحقاااا   العلمِاااة  ياااُتعِااانيم  التاااُلاااف الناِر

 المش وت.
عد  بِة مختلفة ِو ريع مستوى األدا  الِراضُ لالتدِرب الِراضُ بما ِشمن من أىداف وواجبات ووسا ن وطر  تدِر

المساااتوى اإلملِماااُ والااادولُ ياااُ مختلاااف  والوصاااون بالوعاااب إلاااٍ مساااتوى المنايساااة وتحقِااا  أيضااان النتاااا   علاااٍ
 (808: 6) الِراضات التنايسِة.

وِشاتمن التاادِرب الِراضاُ علااٍ ناام مختلفااة إلنتااج الطامااة تبعاًا لحتِاجااات وطبِعاة النشاااط واألدا  البادنُ، ولااذا 
:  7) . األداءت ِر ز المدربِن علٍ إعداد المتسابقِن الِراضِِن وتطوِر مدرتيم علاٍ إنتااج الطاماة طبقًاا لمتطلباا

48 ) 
ِجاااد أساااالِب لمونجااد األبحاااث الع ِااة أعطاات اىتماًمااا  بِااًرا نحااو تقاااوِم أسااالِب التاادِرب والعماان علااٍ تطوِرىااا وا 

بِاااة تعمااان علاااٍ تحساااِن ال فاااا ة الواِفِاااة  لاااذا ياااكن اإلم اناااات الوىوا ِاااة مااان أىااام العوامااان ، األداء ٔيغتتترٕٖتدِر
لمسايات القصِرة والمتوسطة لذلك ِوجو الىتمام الر ِسُ إلاُ تادِربات المحددة لمستوى التحمن الخاص لسباحُ ا

 انرتتٙاإلعااداد الخاااص بتاادِربات المسااابقة ذات التااأثِر المباشاار علااٍ الاانام الجلِ وجِنِااة الوىوا ِااة إلنتاااج الطامااة 
اد القادرة علا ٍ تحمان تارا م تحسن الت ِف الخاص باألنساجة ياُ ااروف المقاادِر العالِاة للادِن األ ساجِنٍ مماا ِِز

ااادة و  حاااما الو تِااك بِااة يااُ مرحلااة البلااو  نتِجااة لِز تتضاااعف السااتجابات الفسااِولوجِة والواِفِااة للعملِااة التدِر
 (046: 8) (514: 0) .القدرة الوىوا ِة

أن الحقااا   الفسااِولوجِة لتطااور القاادرات الواِفِااة الت ِفِااة تعااد أساسااًا ىامااًا لتوجِااو عملِااات التاادِرب لِصااب   مااا 
موا ًما ل ن مرحلة من مراحن النمو ولِحق  أعلاٍ مساتوى مان اإلنجااز لرتباطياا بطفارات مادرات الت ِاف الواِفِاة 

 ( 64، 1 :9)(. )اليوا ِة والوىوا ِة
وترى الباحثة أن الوموف علٍ التطورات الحادثة ياُ ت نولوجِاا األجيازة ياُ مجاان التادِرب الِراضاُ و اذلك طار  

وامع التطور العلمُ الحالُ ىما الوسِلة الفعالة لتحدي اإلنجازات الرممِة العاِمة لمختلف  التدِرب المستحدثة من
 المسابقات الرممِة.  
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ن ماااا نعاِشاااو مااان ارتقاااا  مساااتمر لااا دا  وتحطاااِم األرماااام الزمنِاااة لاااِس إل نتااااج التطبِااا  الفعلاااُ والعملاااُ إحِاااث 
 وجِا التدِرب الِراضُ.للناِرات العلمِة والعملِة وىذا ما ِطل  علِيا ت نول

لااذا سااوف ِااتم السااتعانة بأحاادث األجياازة العلمِااة يااُ مجااان ت نولوجِااا التاادِرب وىااو جياااز أرجوساابِرومِتر لقِاااس 
ىاو مؤشار تحساِن مساتوى الت ِاف المطلاوب لساباحُ الزعنفاة األحادِاة  انتز٘وتقِِم  فا ة الجياز الدوري التنفساُ 

 للحصون علٍ بِانات الدراسة.
ت ااون ماان وحاادة حاسااب  Ergospirometryجياااز  حِااث ِعتباار ارجوساابِرومِتر ماان األجياازة العلمِااة المتطااورة ِو

ااة  والياادف ماان ىااذا   Bicycle ergometer Tread millآلاُ مرتبطااة بجياااز سااِر متحاارك ودراجااة ارجومِتِر
ت اون ىااذا الجيا الادوريالجيااز ىاو مِااس وتقِااِم  فاا ة الجيااز  از مان وحادة حاسااب التنفسااُ )ال فاا ة الواِفِاة( ِو

قاااِس التوِااارات الخاصاااة بالجيااااز الااادوري وجيااااز الرسااام  آلاااُ تعطاااُ مِاساااات خاصاااة بالجيااااز الااادوري التنفساااُ ِو
قاااِس الجيااااز العتباااة الفارماااة الوىوا ِاااة والحاااد األمصاااٍ لساااتيوك األ ساااجِن ومتوِااارات خاصاااة  ال يرباااُ للقلاااب ِو

احااااة ومِاسااااات يسااااِولوجِة أثنااااا  المجيااااود وجياااااز لواااااا ف التاااانفس وتتضاااامن مِاسااااات يسااااِولوجِة يااااُ حالااااة الر 
 (5مري ) (59الرجوسبِرومِتر ىو جياز مِاس اللِامة القلبِة التنفسِة. )

احتلت ِراضة السباحة يُ اّونة األخِرة م انة ىامة بِن علما  يسِولوجِا الِراضة من حِث دراسة الستجابات ي
ب المختلفة وتعتبر السباحة ذات طابع متمِز لتخاذ الجسم الوضع الناتجة عن تأثِر الوسط الما ُ وأسالِب التدِر

اة  األيقُ وما ِرتبط بو من اختوف بالمقارنة باألنشطة الِراضِة األخرى من ناحِة تأثِره علٍ القلب والدورة الدمِو
ِن لجمِع الحر ات الِراضِة حِث أدا  الوعب األنشطةالِراضات الما ِة نوعًا يِردًا من ، وتعتبر والجياز التنفسُ

الِراضااِة داخاان الوسااط المااا ُ والااذي ِختلااف اختويًااا جااذرًِا عاان بااامُ األنشااطة الِراضااِة األخاارى وتعتباار سااباحة 
إحاادى الِراضااات الما ِااة المسااتحدثة علااٍ الساااحة الِراضااِة العالمِااة بصاافة عامااة  Mono finالزعنفااة األحادِااة 

اادة الىتماام مان والما ِة بصفة خاصة التُ ايارت علاٍ سااحة الِر اضاة المصاِرة ياُ السانوات األخِارة نتِجاة لِز
المساا ولِن عاان ِراضااة الوااوص واإلنقاااذ بعااد اسااتوم أرا سااِنا  ويقًااا لمعاىاادة السااوم والااذي اتبعااو إنشااا  التحاااد 

والااذي ِااادرج تحاات مسااابقاتو المختلفااة الساااباحة بالزعنفااة األحادِااة حِااث تعتبااار  5984المصااري للوااوص واإلنقاااذ 
 ( 557:50) ر من أىم مناط  الووص يُ العالم.مص
انطومًااا ماان اىتمااام التحاااد المصااري للوااوص واإلنقاااذ و ااذلك الىتمااام اإلملِمااُ والااذي ِتضاا  ماان خااون إدراج و 

 كحدى المسابقات الستعراضِة تميًِدا ( 0228)حتٍ دورة ب ِن  (5990)مسابقات اللعبة بداِة من دورة برشلونة 
دورات األولِمبِاااة الوحقاااة و اااذلك إماماااة البطاااولت العالمِاااة الخاصاااة باللعباااة علاااٍ مااادار السااانوات إلدراجياااا ياااُ الااا

 (0:52)األخِرة. 
( أن السااباحة بالزعااانف تااتم باسااتخدام 5995وويقًااا لمااا أشااار إلِااو التحاااد المصااري لِراضااات الوااوص واإلنقاااذ )

ف الفردِاة )المونااو( وتشامن مسااايات ىاذه المسااابقات ناوعِن وىااُ الزعاانف المزدوجااة ويِياا أطااوان مختلفاة، والزعااان
متار بادون تانفس تحات الماا  وتقاام  ان  12متار، رجاان وساِدات و 822متار، 822متار،  022متار،  522علاٍ 

 (0: 8ىذه المسابقات يُ حمامات السباحة.  )
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األحادِاة مِاد البحاث ، ومد مامت الباحثة بمس  شامن للدراسات والبحوث التُ أجِرات لدراساة ساباحة الزعنفاة      
ييناااك ناادرة يااُ األبحاااث التااُ تناولاات ىااذا النااوي للِراضااات الما ِااة ماان الجانااب الفسااِولوجُ وارتباطيااا بالمسااتوى 
ااة للسااباحة  الرممااُ ، لااذلك ماماات بااكجرا  دراسااة اسااتطوعِة ماان خااون الرجااوي إلااٍ تحلِاان نتااا   بطولااة الجميوِر

 0256|4|59إلاٍ  0256|4|4ُ أمِمات باإلسا ندِرة ياُ الفتارة مان سانة والتا 57بالزعانف مساايات مصاِرة تحات 
ث( ، زمان  51.69متار ياو  الماا  ) 12ث ( زمان  57.05متر تحات الماا  بازمن ) 12و انت النتا   لسبامات 

ث( والحاصن علِيا بالمر ز األون ساباح ناادى اإلساماعِلُ الِراضاُ ومان خاون  49.24متر يو  الما  ) 522
نت نسبة األدا  الناج  لثوث سبامات منخفضة بالنسبة لبامُ األندِة المشتر ة ياُ البطولاة ونتِجاة ىذا التحلِن  ا

لااذلك وجااد انخفاااا يااُ المسااتوى الرممااُ ليااذه الساابامات بالنساابة لبااامُ األندِااة مثاان نااادى ) المؤسسااة العساا ِرة ، 
رجع ذلك إلٍ انخفاا المستوى الرمماُ ياُ الساب0األولِمبُ (، مري  ) امات الثوثاة ، ومان ىاذا المنطلا  تارى ( ِو

ر زمن سباحة الزعنفة األحادِة وأعدادىم بوسا ن  الباحثة أن تعِِن بعا المتوِرات الفسِولوجِة مد ِسيم يُ تطِو
بِااة الروتِنِااة اعتمااادا يااُ ذلااك علااٍ أحاادث  ر ماان العتماااد علااٍ الوسااا ن التدِر بِااة أ ثاار ماادرة وتطااِو وطاار  تدِر

ستخدام األجيزة الت نولوجِة الحدِثة يُ القِاسات اإلجرا ِة للبحاث والمتطاورة ياُ ىاذا المجاان الوسا ن العلمِة مع ا
، ومماااا ساااب  ِتضااا  أىمِاااة دراساااة تعِاااِن بعاااا المتوِااارات الفساااِولوجِة للمساااتوى الرمماااُ ياااُ ساااباحة المساااايات 

 القصِرة لسباحُ الزعنفة األحادِة،  وسِلة علمِة لحن مش لة البحث. 
   :أهداف البحث

التعرف علٍ بعا المتوِرات الفسِولوجِة للمستوى الرممُ يُ سباحة المسايات القصِرة لسباحُ الزعنفة  •
 .األحادِة )المونو(

ة معادلة استنباط • الرممُ لسباحة المسايات القصِرة لسباحُ الزعنفة األحادِة )المونو( مستوى لل تنبِؤ
 .بمعلومِة بعا المتوِرات الفسِولوجِة

 :ثتساؤالت البح
الرممُ لسباحة المسايات مستوى بعا المتوِرات الفسِولوجِة لل بِن إحصا ِاً  دان ارتباط ىن ىناك •

 القصِرة لسباحُ الزعنفة األحادِة )المونو(؟
الرممُ لسباحة المسايات القصِرة لسباحُ الزعنفة األحادِة )المونو( بمعلومِة مستوى الالتنبؤ ب ِم نىن  •

 ؟بعا المتوِرات الفسِولوجِة
 :البحذ هصطلحبث

 :Mono finالشعٌفت األحبدَت 
ْٙ صػُفح أؼادٚح لصٛشج ٔنٛغد صٔظٛتح أ٘ ٔاؼتذج يتٍ انضػتاَع ٚيتغ اٛٓتا انغتثاغ لذيٛتّ ٔذًرتاص تةَٓتا لصتٛشج 

ذؼُٗ صػُفتح أ٘ انضػُفتح  finٔذؼُٗ ٔاؼذج أ٘ أؼادٚح ٔ Monoالذُٛٛح يٍ يمطؼٍٛ  Mono finٔػشٚيح ٔكهًح 

 (068: 54 ). األؼادٚح
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 :Vital Capacityلسعة الحيوية ا
  ( 78:  5) . شيِ ىُ حجم اليوا  الذي ِم ن إخراجو من الر تِن بعد أمصٍ 

 :Expiratory reserve volumeاحتياطي هواء الزفير 
  ( 85:  5). العاديىو حجم ىوا  الزيِر الذي ِم ن إخراجو بعد حجم ىوا  الزيِر 

 :Inspiratory reserve volumeاحتياطي هواء الشهيق 
  ( 81:  5). العاديىو حجم ىوا  الشيِ  الذي ِم ن استنشامو بعد حجم ىوا  الشيِ  

 :Tidal volumeحجم التنفس الطبيعي 
  ( 86:  5)ىو حجم اليوا  الداخن والخارج من الر تِن خون عملِة التنفس. 

 :Inspiratory Capacityالسعة الشهيقية 
  ( 89:  5). العاديامو بعد الزيِر ىُ حجم أمصٍ ىوا  ِم ن استنش

 :Forced Vital Capacityرية سالسعة الحيوية الق
 (92:5). شيِ خذ أمصٍ أىُ حجم اليوا  الذي ِم ن إخراجو بأمصٍ موة وسرعة مم نة بعد 

 في الثانية الواحدة: القظزٌ الشفُز هىاء حجن
  ( 92:  5) .ٔاؼذج شاَٛح َٓاٚح اٙ تمٕج انًخشظح انؽٕٛٚح انغؼح ؼعى ْٕ

            :البحث إجزاءاث
 البحث: منهج-1  

القا م علٍ القِاسات الفسِولوجِة باستخدام جياز  المسحُباألسلوب  الوصفُاستخدمت الباحثة المني  
 لمناسبتو لطبِعة البحث. التنفسِة(اللِامة القلبِة  )لقِاساألرجوسبِرومِتر 

 البحث: مجاالت-2
 * المجال المكانى:

بمعمن األساسِة  البحثلعِنة  التنفسِة(اللِامة القلبِة  لقِاس)األرجوسبِرومِتر استخدام جياز البحث بإجرا   تم -
 جامعة اإلس ندِرة.  للبنِن لِة التربِة الِراضِة ب الفسِولوجُ

 * المجال الزمنى:
 .51/52/0256إلٍ  0/52/0256الفترة من  يُتم إجرا  الدراسات الستطوعِة  -
 05: 58يُ الفترة من األساسِة  البحثاستخدام جياز األرجوسبِرومِتر لعِنة ات الفسِولوجِة بقِاسالإجرا  تم  -
/55 /0256 
 البحث: مجتمع-3
تم تحدِد مجتمع البحث من سباحُ الزعنفة األحادِة والمسجلِن بالتحاد المصري للووص واإلنقاذ للموسم  

 سباح. 42والبالغ عددىم  0257/  0256الِراضُ 
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 البحث: عينة*   
سباحُ المسايات القصِرة للزعنفة سباح من  02بالطِرقة العمدِة واشتملت علٍ عدد  البحث عِنة اختِار تم 

المسجلِن بالتحاد المصري للووص واإلنقاذ تحت األحادِة )المونو( بنادي المؤسسة العس ِرة )مبارك سابًقا( و 
 .0256/0257لِراضُ سنة بمنطقة اإلس ندِرة يُ الموسم ا 57

 * شروط اختيار العينة:
 أٌ ٚكٌٕ يمٛذٍٚ تاالذؽاد انًصش٘ نهغٕص ٔاإلَمار.-1

 يشاسكح ظًٛغ انغثاؼٍٛ نؼُٛح انثؽس اٙ تطٕالخ انعًٕٓسٚح نغثاؼح انضػُفح األؼادٚح. -2

 ( عُٕاخ. 6ال ٚمم انؼًش انرذسٚثٙ ػٍ )-3

   :البحثجمع بيانات  أدوات-4
 سم.  5اس الطون ألمرب جياز الرستامِتر لقِ -1
 المِزان الطبُ لقِاس الوزن ألمرب ثقن  جم.  -2

 من الثانِة.   2.5ساعة إِقاف لقِاس زمن أدا  السباحة ألمرب  -3

 )اللِامة القلبِة التنفسِة(.  انفغٕٛنٕظٛح نمٛاط انًرغٛشاخومِتر االسظٕعثٛش ظٓاص -4

 (5مري )
 الدراطبث االطخطالعُت:-5

 ولً:الدراطت االطخطالعُت األ-أ

 .5/11/2116إنٗ  2/11/2116ٔلذ ذًد ْزِ انذساعح اٙ انفرشج يٍ 

 الهدف هي هذٍ الدراطت: -

سنة والتُ أمِمت باإلس ندِرة يُ الفترة من  57تحلِن نتا   بطولة الجميوِرة للسباحة بالزعانف مسايات مصِرة تحت 
 522متر يو  الما ،  12ر تحت الما ، مت 12للتعرف علٍ المستوى الرممُ لسباحات  59/4/0256إلٍ  4/4/0256

 متر يو  الما .

 أهن الٌخبئج الخٍ حىصلج إلُهب الدراطت: -

 وجود انخفاا يُ المستوى الرممُ ليذه السبامات لسباحِن الزعنفة األحادِة يٍ األندِة مثن نادى  -
 )المؤسسة العس ِرة، األولِمبُ(.  

 الدراطت االطخطالعُت الزبًُت:-ة

 .15/11/2116إنٗ  7/11/2116ِ انذساعح اٙ انفرشج يٍ ٔلذ ذًد ْز

 الهدف هي هذٍ الدراطت: -
عثاؼٍٛ  11عُح ٔتهغ ػذدْى  17انرؼشف ػهٗ انًغرٕٖ انشلًٙ ٔانًرغٛشاخ انفغٕٛنٕظٛح نغثاؼٙ انضػُفح األؼادٚح ذؽد 

 يٍ خالل اعرخذاو ظٓاص األسظٕعثٛشٔيٛرش.

 أهن الٌخبئج الخٍ حىصلج إلُهب الدراطت: -

 ذى انرٕصم نهًرغٛشاخ انفغٕٛنٕظٛح أشُاء لٛاط انًغرٕٖ انشلًٙ نهغثالاخ انصالشح لٛذ انثؽس كاٜذٗ: -

 –انغتتؼح انشتتٓٛمٛح  –ؼعتى انرتتُفظ انطثٛؼتٙ  –اؼرٛتتايٙ ْتٕاء انشتتٓٛك  –اؼرٛتايٙ ْتتٕاء انضاٛتش -)انغتؼح انؽٕٛٚتتح 

 –اؼرٛتتايٗ انُتتث   –يؼتتذل انُتتث   –ذج ؼعتتى ْتتٕاء انضاٛتتش انمغتتش٘ اتتٙ انصاَٛتتح انٕاؼتت –انغتتؼح انؽٕٛٚتتح انمغتتشٚح 

ػذد يشاخ  –انرٕٓٚح انشئٕٚح  –ؼعى األكغعٍٛ انًغرٓهك انُٕػٙ -ؼعى األكغعٍٛ انًغرٓهك  –انُث  األكغعُٛٗ 

 .انرُفظ(
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 : األطبطُت الدراطت
 آلتية: تم إجراء القياسات الفسيولوجية قبل أداء سباحة الزعنفة األحادية في أثناء التدريب طبقًا لمتواريخ ا

 . 58/55/0256م تحت الما  ِوم 12 -
 .59/55/0256م يو  الما  ِوم  12  -
 .05/55/0256يو  الما  ِوم  522 -

 (4 ما تم مِاس المستوى الرممُ يُ نفس التومِت. مري  )

 تجانس عينة البحث في المتغيرات األساسية
 (1جدول )

 حجبًض عٌُت البحذ فٍ الوخغُزاث األطبطُت 

 (02)ى= 

 اث الوخغُز

 وحدة

 القُبص
 الوخىطط

 االًحزاف

 الوعُبرٌ

 اخخببر شببُزو وَلك

 العخدالُت الخىسَع

 القُوت

 اإلحصبئُت

 الداللت

(P) 

 1.423 53..1 1.770 75..16 طٌت الظي

 1.113 23..1 4.005 664..16 طن الطىل

 1.107 34..1 175.. 66.456 كجن الىسى

 1.731 .6..1 1.475 .4.37 طٌت العوز الخدرَبٍ

ِدن علٍ  مما (P>0.05)( أن القِمة اإلحصا ِة لختبار شابِرو وِلك غِر دالة إحصا ًِا 5) ظذٔل يٍ ٚريػ
تجانس عِنة البحث وتمتعيا بمستوى متقارب وخلو العِنة من عِوب التوِزعات غِر المعتدلة يُ المتوِرات 

 .  ِةاألساس
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 عرض النتائج:

 (0جدون )

 ات الفسِولوجِة مِد البحث للمستوى الرممُالمتوِر  معامن ارتباط
 هًغرٕٖ انشلًٙ نـنيؼايم اسذثاي تٛشعٌٕ )س(  انًرغٛشاخ

 يرٕعط اعى انًرغٛش
 اَؽشاف

 يؼٛاس٘

 و ذؽد انًاء111 و إق انًاء51 و ذؽد انًاء 51

 اَؽشاف يرٕعط

 يؼٛاس٘

 اَؽشاف يرٕعط

 يؼٛاس٘

 اَؽشاف يرٕعط

 يؼٛاس٘

17.251 3.111 10.711 3.350 42.311 3.013 

 VC 5.212 1.011 -1.714 -1.61. -1.617 انغؼح انؽٕٛٚح

 FVC 4.457 4.223 1.165 1.345 1.206 انغؼح انؽٕٛٚح انمغشٚح

 FEV1 3.11. 1.714 -1.17. -1.132 1.115 ؼعى ْٕاء انضاٛش انمغش٘ اٙ انصاَٛح األٔنٗ

 TV 1..41 1.645 -1.1.0 -1.342 -1.375 ؼعى ْٕاء انرُفظ انطثٛؼٙ

 IRV 3.351 1.007 -1.5.2 -1.445 -1.437 اؼرٛايٙ ْٕاء انشٓٛك

 ERV 1.117 1.417 -1.357 -1.417 -1.426 اؼرٛايٙ ْٕاء انضاٛش

 IC 4.311 1.770 -1.721 -1.617 -1.615 انغؼح انشٓٛمٛح

 HR 162.651 24..22 -1.520 -1.5.5 -1.652 يؼذل انُث 

 HRR 56.111 23..20 1.1.6 -1.177 1.101 اؼرٛايٙ انُث 

 .O2Puls 16..11 3.7.6 -1.141 -1.147 -1.20 األكغعُٛٙ انُث 

 VO2 3..71 14.036 -1.411 -1.412 -1.331 ؼعى األكغعٍٛ انًغرٓهك

 VO2/kg ..526 1..22 -1.17. 1.122 1.101 ؼعى األكغعٍٛ انًغرٓهك انُٕػٙ

 VE 16.124 6.270 1.2.2 1.211 1.263 انرٕٓٚح انشئٕٚح

 BF 12.311 4.366 1.321 1.365 1.415 ػذد يشاخ انرُفظ

 :ُ( ما ِل0ِتض  من جدون )
وجاود ارتباااط سااالب دان إحصااا ًِا بااِن  اان ماان السااعة الحِوِااة، احتِاااطُ ىااوا  الشاايِ ، السااعة الشاايِقِة،  -5

 م تحت الما  ويو  الما . 12ومعدن النبا للمستوى الرممُ ن 
 انُتث  ٔيؼتذلواحتِااطُ ىاوا  الشايِ ،  انؽٕٛٚتح  انغتؼح يٍ كم تٍٛ ؼصائٛا  إ دال عانة اسذثاي ٔظٕد -0

 انًاء. إق و 522 ل انشلًٙ نهًغرٕٖ
 الخوبَش ححلُل
 تًؼهٕيٛح( انًَٕٕ) األؼادٚح انضػُفح نغثاؼٙ انمصٛشج انًغاااخ نغثاؼحالرمماُ  ًغرٕٖهن ذُثؤٚح يؼادنح عرُثايال

اؼصح ترمغٛى ػُٛح انثؽس إنٗ شتالز يغترٕٚاخ تاعترخذاو ذؽهٛتم انًتُٛتاخ   ٔلايد انث انفغٕٛنٕظٛح انًرغٛشاخ تؼ 

 (3كًا ٚريػ يٍ ظذٔل ) SPSSانصالشٛح اٙ 
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 (3جدول )

 حقظُن عٌُت البحذ إلً رالد هظخىَبث طبقبً لٌخبئج ححلُل الوئٌُبث الزالرُت

 م فىق الوبء 122 م فىق الوبء 52 م ححج الوبء 52 الوظخىي 

دد )فٍ الع الوخىطط 

 عٌُت البحذ(

العدد )فٍ  الوخىطط

عٌُت 

 البحذ(

 العدد )فٍ  الوخىطط

 عٌُت البحذ(

 7 41-35 7 10 -11 7 16-11 األٔل

 6 43-42 5 .1 7 .1-17 انصاَٙ

 7  .4-44 0 25-21 6 22-21 انصانس

 والجداول الخبلُت حىضح ًخبئج ححلُل الخوبَش

 (4) جدول
هجوىعبث الخوُُش بُي  إطهبم الوخغُزاث الفظُىلىجُت فٍ"ف" لخحدُد "وُلكص الوبدا" واخخببر هعبهالث 

 عٌُت البحذ طبقبً لوظخىي األداء الوهبرٌ

 
 المحدد

 ويمكس
 لمبادا

 مستوى الداللة ف
(p) 

 *IC 2.150 1.499 2.251السعة الشيِقِة  م تحت الما  12
 *HR 2.491 54.250 2.225معدن النبا  إق انًاء و 12

 انًاءإق  و 522
ة  نغؼحا  *VC 2.170 6.470 2.229الحِِو

 *HR 2.460 1.422 2.220معدن النبا 
 (p<0.05) 2.21 ػُذ دال* 

م  12الساباحِن ياُ تصانِف ىاو الوحِاد الاذي ايار  مؤشار ل" الساعة الشايِقِة  "أن متوِار ( 8مان جادون )ِتبِن 
اة ، والساعة اتٕق انًتاء و 12 اتٙ انغتثاؼٍٛ نرصتُٛعتحت الما ، ومتوِر "معدن النابا" ايار  مؤشار   VCالحِِو

مماا ِادن (، 54.250، 1.422)التاُ تراوحات باِن "ف" استنادًا إلٍ مِماة  إق انًاء و 522يُ  HRومعدن النبا 
 للمستوى الرممُ.طبقًا السباحِن مجموعات يُ التمِِز بِن  اتالمتوِر علٍ موة ىذه 

 (5)جدون
 التمايز تحميل من ةتقالمش ةالدال تقويم في المستخدمة المعامالت

 هعبهل االرحببط الوخغُز الدالت

 الخىافقٍ 

 ولُكض

 الهببدا 

 هزبع

 كبٌ 

 هظخىي الداللت

(p) 

 ًظبت 

 الخببَي %

 ًظبت الخببَي

 الخزاكوٍ % 

 IC 1.623 1.512 0.361 1.115 111% 111%انغؼح انشٓٛمٛح  و ذؽد انًاء 51

 HR 1.770 1.3.5 15.706 1.111 111% 111%يؼذل انُث   و إق انًاء 51

 %.... %.... VC 1.7.. 1.572 16.776 1.112انغؼح انؽٕٛٚح  و إق انًاء 111

HRيؼذل انُث  
)*(
 1.132 1.362 1.117 1.0.6 1.1 111% 

 (8تم استخدام أون معاملِن تمِِِزن يُ التحلِن طبقا لقِمة ف )انار جدون )*( 
 لتالُ: اًىُ ، التماِزن من تحلِجة  الناتلة عملِة تقًِم الدا المستخدمة يُ( الختبارات 1ن )جدً ٛٔيػ

التُ تم اشتقاميا لة ًة الرتباط بِن الداامان ذا المعاما: ِقِس ىCanonical Correlationالتًايقُ ن الرتباط معام -5
رتفعت مِمة ىذا ا لما ً، نسبة التشتت يُ المتوِر التابعن ِمثختبار ذا الاع ىاًمرب، ابعاًمجمًعات المتوِر الت
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علٍ أن ن مما ِد، التماِزن ازدادت أىمِة النمًذج ًمًتو يُ تحلِالواحد الصحِ ، ًامتربت من ان المعام
تبِن من الجدون أن 886:1ابع )االتبالمتوِر ترتبط ارتباطا مًِا الناتجة عن التحلِن المتوِرات المستقلة  (، ِو

 يؼذل) باستثنا  أي امترب من الواحد الصحِ  2.799، و 2.604تراوح بِن ان و معامن الرتباط التوايقُ للد

 .ذجامما ِدن علٍ موة النمم يو  الما (  522يُ  HR انُث 

توِر الممجموعات التُ تم اشتقاميا يُ التمِِز بِن الدالة مدٌ إسيام ن "ًِلكس لمبدا": ِحدد ىذا المعامن ممعا  -0
ذلك علٍ ارتفاع مدرة النمًذج ن امترب من الصفر د لما ً، بِن الصفر ًالًاحدن التابع ًِتراًح ىذا المعام

 .ان المشتقةو للد 2.170، و 2.470تراوح بِنن ًِوحظ أن ىذا المعامالمجموعات، علٍ التمِِز بِن 

ن ًًِض  الجدً، التُ تم اشتقاميا يُ التمِِزلة : ًىً اختبار الدللة اإلحصا ِة للداChi-squareَ  امربع   -4
 (P<0.05)وىُ مِم دالة إحصا ِا  56.776و  8.462تراوحت بِن  ةالمشتق ناوَ للد ا ( أن مِمة مربع8)

ل ترجع إلٍ بِن مجموعات البحث ختويات الًىذا ِبِن أن ، (انًاء إق و 522 اٙ HR انُث  يؼذل)باستثنا  
 .ةالمشتق ناوىُ اختويات دالة إحصا ِاً بالنسبة للدن ب، المصادية

بلغ يُ تفسِر التباِن بِن مجمًعات المتوِر التابع  الدوان( أن نسبة ما تسيم بو 1ن )جدًمرا ة  من  ذلك ِتبِن  -8
522%. 

 (6جدول )
 المعياري معامل التمييز التوافقي 

 الثابت المعياري معامل التمييز التوافقي المتغير الدالت
 IC 2.682 -0.940السعة الشيِقِة  انًاء ذؽد و 12
 HR 2.262 -9.805با معدن الن انًاء إق و 12

ة  نغؼحا انًاء إق و 522  VC 2.152 -9.906الحِِو
 HR 2.281معدن النبا 

 :ل التميزية كاآلتيواوبذلك تكون الد
  السعة الشيِقِة.× 2.682 +0.940- =م تحت الما   12للمستوى الرممُ ن الدرجة التمِِِزة  -

 يؼذل انُث .× 2.262 +9.805- = انًاء إق و 12 ل انشلًٙ نهًغرٕٖ انرًٛٛضٚح انذسظح -
ة+× 2.152+9.906- = انًاء إق و 522 ل انشلًٙ نهًغرٕٖ  انرًٛٛضٚح انذسظح - يؼذل × 2.281 السعة الحِِو

 انُث .
م ن تحدِد المجموعة التُ  أعوه حسب مربيا من النقاط الوسِطة الدالة طبقًا لنتِجة السباح نتمُ إلِيا ِِو

Group centroids ُالجدون التالُ الموضحة ي: 
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 (7جدول )
 Group centroidsالنقاط الوسيطة 

 المستوى
 النقاط الوسيطة

 م فوق الماء155 الوبء فىق م 55 الوبء ححج م 55
 17456 17393 57878 األول
 57516 57545 57552 الثاني
 17469- 17247- 57313 الثالث

 (8جدول )
 نتائج التصنيف حسب الدوال المشتقة

 المستوى
 طبقًا لتوزيعالعدد 

 عينة الدراسة األساسية

 الوشخقت لمدالة بقبً التصنيف ط
 الثالث الثاني األول

 % عدد % عدد % عدد
 %صفش صفش صفر% صفر %522 7 7 األول ءالوب ححج م 55

 صفر% صفر %522 7 صفر% صفر 7 الثاني
 %522 6 صفر% صفر صفر% صفر 6 الثالث

 %صفش صفش صفر% صفر %522 7 7 األول الماء فىق م 55
 صفر% صفر %522 1 صفر% صفر 1 الثاني
 %522 8 صفر% صفر صفر% صفر 8 الثالث

 %صفش صفش %صفش صفش %522 7 7 األول الماء فىق م 155
 صفر% صفر %522 6 صفر% صفر 6 الثاني
 %522 7 صفر% صفر صفر% صفر 7 الثالث

 انرصتُٛع َغتثح تهغتدماد  ؼٛتس انًغترخشظح نهتذٔال يثما   انرصُٛع ػهٗ حانفائم انمذسجأن ( 8) ظذٔل يٍ ٚريػ
 يعًٕػتتاخ تتتٍٛ انرًٛٛتتض اتتٙ انًغتترخشظح انًرغٛتتشاخ أًْٛتتح ػهتتٗ ٚؤكتتذ يًتتا% 522.22 اإلظًانٛتتح انصتتؽٛػ

 .انشلًٙ نهًغرٕٖ انغثاؼٍٛ يثما  
 مناقشة النتائج: 

لبحااث للمسااتوى الرممااُ ألدا  سااباحة الزعنفااة ( الخاااص بمعاماان ارتباااط المتوِاارات الفسااِولوجِة مِااد ا0ِتضاا  ماان )
اااة واحتِااااطُ ىاااوا  الشااايِ  والساااعة  األحادِاااة وجاااود ارتبااااط ساااالب ذو دللاااة إحصاااا ِة باااِن  ااان مااان الساااعة الحِِو

اة  12الشيِقِة وبِن معدن النبا للمستوى الرممُ ن متر تحت ويو  الما  حِاث بلاغ معامان ارتبااط الساعة الحِِو
-،  2.190-( علاااٍ التاااوالُ بِنماااا بلاااغ معامااان ارتبااااط ىاااوا  الشااايِ  بلوااات )2.659-،  2.728-للساااباحِن )

لتاار( مااع المسااتوي الرممااُ للسااباحِن  2.657-،  2.702-( و ااذلك بلااغ معاماان ارتباااط السااعة الشاايِقِة )2.881
ا 12 ة متر تحت وياو  الماا  علاٍ التاوالُ ،  ماا وجاد ارتبااط ساالب ذو دللاة إحصاا ِة باِن  ان مان الساعة الحِِو

متاار يااو  المااا  حِااث بلااغ معاماان  522والسااعة الشاايِقِة لسااباحُ الزعنفااة األحادِااة مااع المسااتوى الرممااُ لساابا  
 لتر( علٍ التوالُ. 2.651-،  2.657-الرتباط )
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تفاا  ىااذا مااع مراحاان أدا  التوصااِف الفنااُ لسااباحة الزعنفااة األحادِااة مِااد البحااث حِااث ِاياار بيااا تحساان األدا   ِو
اااادة الساااعة الاااواِفُ للااار تِن   اااادة عمااا  وحجااام التااانفس، مماااا ِاااؤدى إلاااٍ ِز اااادة ماااوة عضاااوت التااانفس وِز نتِجاااة لِز

ة، وتتف  ىذه النتا   مع ما ذ رتو  وجود ارتباط مباشر بِن التحسن الواِفُ  (1995" ) يوسف مالك "هالةالحِِو
ستجابات الفسِولوجِة للجياز ألجيزة الجسم الحِوِة واإلنجاز الرممُ، حِث تتزاِد  فا ة تنفس األنسجة وتحسن ال

 ( 79:51الدوري التنفسُ لمواجية أسلوب التدِرب المتبعة وبالتالُ ِنع س علٍ المستوى الرممُ )
 أٌ ػهتتٗ Latt et al (0229) ٔآختتشٌٔ ٔالخ(، 0228) انًغشتتتٙ ٔػشتتتٙ ػمتتم يعتتذ٘ كًتتا اذفتتك كتتم يتتٍ

ا ذهؼة انفغٕٛنٕظٛح انًرغٛشاخ ا ذتؤشش انشتٓٛمٛح انغتؼح ٔأٌنهغتثاؼٍٛ  شلًٙان انًغرٕٖ ذؽغٍ ْايا  اٙ دٔس   ذتةشٛش 
 (58)(55. )انغثاغ عشػح اٙ إٚعاتٛ ا

بعاا المتوِارات  باِن إحصاا ِاً  دان ارتبااط ىان ىنااكوبهذا أمكن اإلجابة عمى التساؤل األول الذي ينص عمى " 
 مونو(؟ "الرممُ لسباحة المسايات القصِرة لسباحُ الزعنفة األحادِة )المستوى الفسِولوجِة لل

( لتٕج انتذٔال انرًٛٛضٚتح انًغترخشظح انرانٛتح ٔانرتٙ تهغتد َغتثح دلرٓتا 0( إنتٗ )4كًا ٚريػ يٍ انعذأل يتٍ )      

111 % 
   السعة الشيِقِة.× 2.682 +0.940- =م تحت الما   12للمستوى الرممُ ن الدرجة التمِِِزة  -

 يؼذل انُث .× 2.262 +9.805- = انًاء إق و 12 ل انشلًٙ نهًغرٕٖ انرًٛٛضٚح انذسظح -

اااة+× 2.152+9.906- = انًتتتاء اتتتٕق و 522 ل انشلًتتتٙللمساااتوى  انرًٛٛضٚتتتح انذسظتتتح - × 2.281 الساااعة الحِِو
 يؼذل انُث .

تفا  ذلاك ماع مااا أشاار إلِاو ىاازاي ) ( أن العوامان الفساِولوجِة وبااألخص ال فااا ة الواِفِاة للجيااز الاادوري 5997ِو
 (56)مستوى اإلنجاز يُ السباحة.  التنفسُ تعتبر من العوامن التُ تحدد

اااة الياماااة Hood (0227ىاااود  وتتفااا  ىاااذه النتاااا   ماااع ماااا ذ اااره ( أن الساااعة الشااايِقِة تعتبااار مااان العوامااان التنبِؤ
ااادة عاادد  رجااع ذلااك ألن الجساام ِلجااأ لسااد الاانقص يااُ نساابة األ سااجِن ماان خااون ِز بالمسااتوى الرممااُ للسااباحِن ِو

ادة مدرة الدم علاٍ حمان ضربات القلب وِزادة حجم الضربة و ذ ادة عدد مرات التنفس والع س صحِ  يكن ِز لك ِز
 (57)المِزد من األ سجِن تؤدى إلٍ انخفاا عدد مرات التنفس وانخفاا النبا. 

وتؤ ااد ىااذه النتااا   أن ىناااك عاادة أمااور تحاادث عنااد تطااور الجياااز الاادوري أثنااا  الراحااة منيااا نقصااان يااُ معاادن 
ااادة يااُ  مِاا ااادة يااُ معاادن ضاربات القلااب بعااد التاادِرب ترجااع إلااٍ ضاربات القلااب وِز ة الادم واليِموجلااوبِن، أمااا الِز

ااادة معاادن ضاا   ا الطامااة المسااتيل ة ممااا ِااؤدى إلااٍ ِز محاولااة الجساام الااتخلص ماان مخلفااات الجيااد الباادنُ وتعااِو
اادة حر اات التانفس ادة يُ استيوك األ سجِن يُ الراحة  نتِجة لِز : 58( )577: 4. )القلب للدم متماثًو مع الِز

16 ) 
اة et al Poujade (0229بوجاادا وآخارون   ماا تتفا  ىاذه النتاا   ماع نتاا   دراساة ( التاُ أ ادت أن الساعة الحِِو

 (02)ليا تأثًِرا إِجابًِا علٍ المتصاد يُ الطامة ومن ثم ِزادة حجم الضربات والسرعة لدى السباحِن. 
الرممُ لسباحة مستوى الالتنبؤ ب ِم نىن الذي ينص عمى " وبهذا أمكن اإلجابة عمى التساؤل الثاني    

 المسايات القصِرة لسباحُ الزعنفة األحادِة )المونو( بمعلومِة بعا المتوِرات الفسِولوجِة؟ "
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 :االستنتاجات
تاام التوصاان إلااٍ معاااموت ارتباااط سااالبة دالااة إحصااا ًِا بااِن بعااا المتوِاارات الفسااِولوجِة )مِااد البحااث(  -1

 يو  الما . 522م يو  وتحت الما  و12رممُ لسباحة والمستوى ال

ذتى انرٕصتتم نهتتذٔال انرُثؤٚتح انرانٛتتح نرصتتُٛع انغتثاؼٍٛ يثم تتا انًغتترٕٖ انشلًتٙ تًؼهٕيٛتتح تؼتت  انًؤ تتشاخ -2     

 :انفغٕٛنٕظٛح
  السعة الشيِقِة.× 2.682 +0.940- =م تحت الما   12للمستوى الرممُ ن الدرجة التمِِِزة  -

 يؼذل انُث .× 2.262 +9.805- = انًاء إق و 12 ل انشلًٙ نهًغرٕٖ ضٚحانرًٛٛ انذسظح -
ة+× 2.152+9.906- = انًاء إق و 522 ل انشلًٙ نهًغرٕٖ انرًٛٛضٚح انذسظح - يؼذل × 2.281 السعة الحِِو

 انُث .

 التوصيات:
 الىتمام بالمتوِرات الفسِولوجِة يُ التدِربات الخاصة بسباحُ الزعنفة األحادِة. -5

   دراسات مشابية عن تعِِن المتوِرات الفسِولوجِة علٍ أنواي أخرى من سباحة الزعانف.إجرا -0
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 المراجع
 المراجع العربية

 (. اغٕٛنٕظٛا انرذسٚة ٔانشٚاضح. انماْشج: داس انفكش انؼشتٙ.2113أتٕ انؼال أؼًذ ػثذ انفراغ ) -1

ذذسٚثاخ انرؽكى اٙ انرُفظ )انٓٛثٕكغك( ػهٗ تؼ  (. ذةشٛش اعرخذاو 2115أؼًذ عؼذ انذٍٚ يؽًٕد ػًش ) -2

عتتُح.  16و ظتتش٘ ذؽتتد 1111انًرغٛتتشاخ انفغتتٕٛنٕظٛح اتتٙ ارتتشج اإلػتتذاد انختتاص نًرغتتاتمٙ 

 .56  انؼذد َظشٚاخ ٔذطثٛماخ كهٛح انرشتٛح انشٚاضٛح نهثٍُٛ  ظايؼح اإلعكُذسٚح

انطثٛؼتٙ  انمتاْشج  يشكتض  (. انطتة انشٚاضتٙ ٔانؼتالض...1أعتايح سٚتا،   إيتاو ؼغتٍ يؽًتذ انُعًتٗ ) -3

 انكراب نهُشش.

(. انمٕاػذ ٔانرؼهًٛاخ  يثُٗ انًعهظ األػهٗ نهشتثاب 1..1االذؽاد انًصش٘ نهشٚاضاخ انغٕص ٔاإلَمار ) -4

 ٔانشٚاضح  انماْشج.

(. ذؽهٛم ًَٔزظح انثٛاَاخ تاعرخذاو انؽاعٕب: ذطثٛك 2116ؼغٍٛ ػهٙ َعٛة  غانة ػٕ، انشااػٙ ) -5

 ْهٛح نهُشش ٔانرٕصٚغ  ػًاٌ.. األSPSS ايم نهؽضيح 

(. ذةشٛش ذذسٚثاخ انٓٛثٕكغك ػهٗ ذًُٛح تؼ  2111عايػ انشثشأ٘ يُطأ٘  يؽًذ عٛذ أتٕ انُٕس ) -6

انًرغٛشاخ انثذَٛح ٔانفغٕٛنٕظٛح ٔيغرٕٖ أداء انكاذا نالػثٙ سٚاضح انكاساذّٛ. َظشٚاخ 

 .60ؼذد ٔذطثٛماخ  كهٛح انرشتٛح انشٚاضٛح نهثٍُٛ  ظايؼح اإلعكُذسٚح  ان

 . انماْشج: داس انفكش انؼشتٙ.انشٚاضح ٔيثادئ انثٕٛنٕظٙ(. 4..1عؼذ كًال يّ ) -7

(. انًٕعٕػح انؼهًٛح 7..1يهؽح ؼغاو انذٍٚ  ٔااء صالغ انذٍٚ  يصطفٗ كايم ؼًذ  عؼٛذ ػثذ انش ٛذ ) -0

 انماْشج: يشكض انكراب نهُشش. تٕٛنٕظٛا ٔيٛكاَٛكا.-انرؽًم(  2اٙ انرذسٚة )

(. ااػهٛتتح ذًشُٚتتاخ انخطتتٕ نالسذمتتاء تًغتترٕٖ َظتتايٙ انطالتتح انٓتتٕائٙ 2112أؼًتتذ ) ػضيتتٙ اٛصتتم عتتٛذ -.

عُح( )سعتانح ياظغترٛش غٛتش يُشتٕسج(. كهٛتح انرشتٛتح  15: 13ٔانالْٕائٙ نهًشؼهح انغُٛح يٍ )

 انشٚاضٛح نهثٍُٛ  ظايؼح اإلعكُذسٚح  يصش.

نًشٔإنتتٕظٙ ٔ تتثكح انشتتكم (. انرثتتاٍٚ ا2110ػهتتٗ آًتتٙ انثٛتتك  ؼغتتٍٛ ػثتتذ انغتتالو  ٔيؽًتتذ ٔسدج ) -11

انًتؤذًش اإللهًٛتتٙ انعتاَثٙ نغتثاؼٙ انًغتترٕٖ انؼتانًٙ نهضػُفتح األؼادٚتتح اتٙ تؼت  انًغتتاتماخ. 
انشاتغ نهًعهظ انذٔنتح نهصتؽح ٔانرشتٛتح انثذَٛتح ٔانرتشٔٚػ ٔانشٚاضتح ٔانرؼثٛتش انؽشكتٙ نًُطمتح 

 .كهٛح انرشتٛح انشٚاضٛح نهثٍُٛ  ظايؼح اإلعكُذسٚح  يصش انششق األٔعط.

 انعغتتتًٛح(. دالنتتتح يغتتتاًْح تؼتتت  انمٛاعتتتاخ 2110يعتتتذ٘ َتتتاٚع ػمتتتم  ػشتتتتٙ ؼًتتتٕدج انًغشتتتتٙ ) -11

دساعتتاخ  انؼهتتٕو انرشتٕٚتتح  ٔانفغتتٕٛنٕظٛح اتتٙ انًغتترٕٖ انشلًتتٙ نهغتتثاؼٍٛ انُا تتتٍٛ تتتاألسدٌ. 
 2.1-273  ص (2)35

نًغترٕٖ (. انمٛاعاخ انًٕسإنٕظٛتح انًغتاًْح اتٙ يؼتذل عتشػح عتثاؼٙ ا2110يؽًذ ؼاصو أتٕ ٕٚعع ) -12

انًعهح انؼهًٛح نؼهٕو انرشتٛتح انثذَٛتح ٔانشٚاضتح  انؼانًٙ نهضػُفح األؼادٚح اٙ تؼ  انًغاتماخ. 
 140-117  ص 11  ع ظايؼح انًُصٕسج

 (. انغثاؼح تٍٛ انُظشٚح ٔانرطثٛك  يكرثح انؼضٚض نهكًثٕٛذش  انضلاصٚك.0..1يؽًذ ػهٗ انمط ) -13

 سٚة انشٚاضٙ  انماْشج  داس انفكش انؼشتٙ.(. ٔظائع األػياء ٔانرذ...1يؽًذ ػهٗ انمط ) -14

(. ذةشٛش تشَايط ذذسٚثٙ يمرشغ ػهتٗ كفتاءج انؼًتم انالْتٕائٙ نالػثتاخ انغتثاؼح 1..1ْانح يانك ٕٚعع ) -15

 انرٕلٛؼٛح  سعانح دكرٕساِ غٛش يُشٕسج  كهٛح انرشتٛح انشٚاضٛح نهثُاخ  انماْشج  ظايؼح ؼهٕاٌ.

. االذؽتاد انغتؼٕد٘ نهطتة ٓتذ انثتذَٙ نتذٖ األيفتال ٔانُا تتٍٛاغٕٛنٕظٛا انع(. 7..1ْضاع يؽًذ ْضاع ) -16

 انشٚاضٙ. انغؼٕدٚح  انشٚا،: يكرثح آذ انٕيُٛح.
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 األحبدَت الشعٌفتتعيين بعض المتغيرات الفسيولوجية لممستوى الرقمي في سباحة المسافات القصيرة لسباحي 

 الولخص

التعرف علٍ بعا المتوِرات الفسِولوجِة للمستوى الرممُ يُ سباحة  علٍ التعرف إنٗ انثؽس ْزا ْذف
ة معادلة استنباطسايات القصِرة لسباحُ الزعنفة األحادِة )المونو(، الم الرممُ لسباحة المسايات مستوى لل تنبِؤ

 الوصفٍ المني  استخدام تم. القصِرة لسباحُ الزعانف الفردِة )المونو( بمعلومِة بعا المتوِرات الفسِولوجِة
حٍ المسايات القصِرة لسباحُ الزعنفة األحادِة بنادي تم اختِار عِنة الدراسة من سبا .الدراسة لطبِعة متو لمو

المؤسسة العس ِرة )مبارك( المسجلِن بالتحاد المصري للسباحة منطقة اإلس ندِرة يُ الموسم الِراضُ 
سباحًا.  استخدم جياز األرجوسبِرومِتر)جياز مِاس اللِامة القلبِة التنفسِة(  02وبلغ عددىم   0256/0257

وجود ارتباط سالب بِن المتوِرات الفسِولوجِة )مِد   أايرت أىم النتا   ات القِاسات الفسِولوجِة. أداة لجمع بِان
يو  الما ، أن السعة الشيِقِة تصل   مؤشر  522م يو  وتحت الما  و12الدراسة( والمستوى الرممُ لسباحة 

م يو  الما   12نبؤي لسباحة م تحت الما ، ومعدن النبا ِصل   مؤشر ت 12تنبؤي للمستوى الرممُ لسباحة 
 . م يو  الما 522و ن من السعة الحِوِة ومعدن النبا ِصلحان  مؤشر تنبؤي للمستوى الرممُ لسباحة 
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Determining some physiological variables for Mono-fin short distances swimming 

time record level 
 This study aimed at identify some physiological variables and mono-fin short distances 

swimming record level and to find out predictive equation for mono-fin short distances swimming 

record level using certain physiological variables. The descriptive approach asopted.  

Twenty swimmers participated in the syudy; selected from monofin short distance swimmers at 

Egyptian military institution club (Mubarak) registered in Egyptian Swimming Federation of 

Alexandria in sports season 2016/2017. Ergospermeter as data collecting tool for physiological 

measurements. The main results showed significant negative correlation between physiological 

variables (under study) and the monofin 50m swimming under and above water and monofin 100m 

swimming above water. The Inspiratory Capacity is a predictive indicator of monofin 50m 

underwater swimming, the pulse rate is a predictive indicator of monofin 50m swimming above 

water and both Inspiratory Capacity and and pulse rate are predictive indicators of monofin100m 

above water swimming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


