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" دراسة مقارنة في بعض متغيرات الجهاز التنفسي بين حالتي الراحة والجهد عند اختالف درجات
الحرارة لدى السباحين "
امجد حاتم احمد

محمد حازم يونس

جامعة الموصل /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

(قدم للنشر في  ، 2021/7/5قبل للنشر في )2021/8/10
ملخص البحث:

تعد دراسة االستجابات الوظيفية للجهاز التنفسي من الموضوعات التي اشغلت فكر العديد من الباحثين على مدى سنوات لما لهذا

الجهاز من دور مهم وفعال للوصول بالرياضي الى درجة عالية من األداء البدني .
ونظ اًر لتأثر االنسان بالجهد البدني فقد اجريت دراسات عديدة للوقوف على هذا التأثير وظيفياً ونفسياً وانجا اًز ،ولما كان االنجاز
البشري يتأثر بعوامل ومتغيرات كثيرة غير القابلية البدنية كان من الضروري اخضاع هذه المتغيرات للدراسة والبحث للكشف عن
تأثيراتها االيجابية والسلبية ومحاولة االستفادة من هذه المتغيرات او عزلها عن التطبيق لتالفي تأثيراتها السلبية وايجاد الحلول
لمعالجتها ضمن القوانين المستخدمة في الفعاليات الرياضية .
تلعب درجة ح اررة المحيط المائي دو اًر مهماً في تأثيرها في االنجاز الرياضي وعلى العملية التدريبية بصفتها احدى المتغيرات التي قد
تكون ايجابية احياناً وسلبية في احياناً اخرى ومع ازدياد المشاركة في النشاطات الرياضية مثل الترايثلون و سباحة المسافات الطويلة
والسباحة الترويحية التي استدعت االهتمام بالتدريب في البرد لكون الجهاز التنفسي يتأثر تأثي ار كبي اًر في درجات الح اررة يرقى الى
درجة المشكلة لكون السباحة من الرياضات التي تمارس في محيطات مختلفة فقد تمارس داخل المسابح المغلقة او المسابح
المكشوفة كما في سباقات المسافات القصيرة او تمارس في االنهار او البحار والبحيرات كما في سباقات المسافات الطويلة او
السباحة في رياضة الترايثلون من المنطقي ان هناك اختالف في درجة ح اررة ماء المسبح المغلق عن المسبح المكشوف وكذلك
تختلف درجة الح اررة عن االنهار والبحار والبحيرات .
ان هذا البحث يهدف الى التعرف بعض متغيرات الجهاز التنفسي بين حالتي الراحة والجهد عند اختالف درجات الح اررة .
وألجل التحقق من أهداف البحث افترض الباحثان ما يأتي :
وجود فروق ذات داللة معنوية في بعض متغيرات الجهاز التنفسي بين حالتي الراحة والجهد عند درجتي ح اررة مختلفين.
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،  ( الوسط الحسابي: استخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالءمته طبيعة البحث واستخدم الباحثان ايضاً الوسائل اإلحصائية التالية
. ) معامل االختالف،" للعينات المرتبطةt"  اختبار، االنحراف المعياري
) سباحين تم اختيارهم بطريقة10( تكون مجتمع البحث من العبي منتخب محافظة نينوى للسباحة فئة المتقدمين البالغ عددهم
 متر حرة وتم اخذ متغيرات الجهاز التنفسي عن طريق جهاز السبايروميتر قبل الجهد وبعده ثم400 عمدية وتم تحديد الجهد بسباحة
جرى مقارنة المتغيرات التنفسية بين القياسين القبليين في درجتين ح ارريتين مختلفين ثم جرى مقارنة نفس المتغيرات بين القياسين
البعديين في درجتين ح ارريتين مختلفين واستنتج الباحثان وجود فروق ذات داللة معنوية في بعض متغيرات الجهاز التنفسي بين
.حالتي الراحة والجهد عند درجتي ح اررة مختلفين
كذلك وصى الباحثان المدربين بمراعات درجة ح اررة الماء عند وضع البرامج التدريبية وإجرار بحوث أخرى تتناول تأثير البرد على
تكنيك األداء

A comparative study in some respiratory system variables in case of rest
(comfort) and effort in different temperature for swimmers
Amjad Hatem Ahmad
Mohammad Hazim Younes
University of Mosul / College of physical education and sport sciences
Abstract:
The study of physiological response for respiratory system is considered to be very important for
researchers for many years, because this system has an effective role for athlete to reach a high degree of
physical performance
Because the human being affected by physical exertion too many studies are done to study this effect
physiologically, psychologically and as an achievement . Since the human achievement is affected be
many factors and variables except physical ability , it is necessary to submit these variables to study to
reveal their positive and negative effect and try to make use of them or separated them of being applied
to a void the negative effects and find solution to treat them with in laws used in the sport events.
Water temperature is significant in affecting sport achievement and training process because it is one of
the variables that may be sometimes positive and other times negative, with the increase of sport
activities such as triathlon long distance swimming recreational swimming which demand training in
cold cause the respiratory system is very affected by temperature as swimming in done in different
places. It may be done in closed swimming pools or exposed pools such as short-distance races, or
rivers, seas and lakes for long-distance races or triathlon. Logically there is difference between the
temperature in closed pools and exposed pools Also temperature is different in river ,seas and lakes
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This research aims to know some respiratory system variables in case of rest (comfort) and effort in
different temperature
For checking the aims of the research, the researchers suppose the following:
There are significant differences in some respiratory system variables in to deferent temperature in case
of rest and effort
The researchers use descriptive way with comparative reason method to fit the research They also use
the following statistical means: (arithmetic mean, standard deviation, (t) test for samples coefficient of
variation)
The experiment is consist of Ninavah Team players for swimming-applicant category. They are (10)
swimmers chosen deliberately, and the effort is determined (400m) freestyle
Respiratory system variables are taken by spirometer before and after effort, and then comparing
respiratory variables between the two previous measurements in two different temperature Then, the
same variables are compared between the two measurements after effort in two different temperature.
The researchers conclude that there are significant differences in some respiratory system variables
between two different temperature in case of rest and effort they recommended the coaches to take care
of water temperature in setting training programs and do other studies about cold affecting or technical
performance.

: التعريف بالبحث-1
: المقدمة واهمية البحث1-1
تعد دراسة استجابات الجهاز التنفسي من األمور التي شغلت بال العديد من الباحثين على مدى سنوات ألنها
تلعب دو اًر مهماً وفعاالً للوصول بالرياضي الى درجة عالية من األداء البدني
،ونظ اًر لتأثر االنسان بالجهد البدني فقد اجريت دراسات عديدة للوقوف على طبيعة التأثير وظيفياً ونفسياً وانجا اًز
ولما كان االنجاز البشري يتأثر بعوامل ومتغيرات كثيرة غير القابلية البدنية كان من الضروري اخضاع هذه
المتغيرات للدراسة والبحث للكشف عن تأثيراتها االيجابية والسلبية ومحاولة االستفادة من هذه المتغيرات او عزلها
عن التطبيق لتالفي تأثيراتها السلبية وايجاد الحلول لمعالجتها ضمن القوانين المستخدمة في الفعاليات الرياضية
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تلعب درجة ح اررة المحيط المائي دو اًر مهماً في تأثيرها في االنجاز الرياضي وعلى العملية التدريبية بصفتها
احدى المتغيرات التي قد تكون ايجابية احياناً وسلبية في احياناً اخرى ومع ازدياد المشاركة في النشاطات
الرياضية مثل الترايثلون  ،الغوص  ,سباحة المسافات الطويلة والسباحة الترويحية التي استدعت االهتمام
بالتدريب في البرد ولكي نكون دقيقين اكثر فان اختالف درجات الح اررة التي يتعرض لها السباح اثناء التدريب
او المنافسة عند قيامه بأنواع مختلفة من الجهد سواء كان هوائياً (اوكسجينياً) او ال هوائي (فوسفاجينياً او
الكتاتياً) تأثي اًر يرقى الى درجة المشكلة وصوالً الى قرار يتأسس على قواعد وحقائق علمية  .وان السباحة من
الرياضات التي تمارس في محيطات مختلفة فقد تمارس داخل المسابح المغلقة او المسابح المكشوفة كما في
سباقات المسافات القصيرة او تمارس في االنهار او البحار والبحيرات كما في سباقات المسافات الطويلة او
السباحة في رياضة الترايثلون من المنطقي ان هناك اختالف في درجة ح اررة ماء المسبح المغلق عن المسبح
المكشوف وكذلك تختلف درجة الح اررة عن االنهار والبحار والبحيرات .
ومن الدراسات التي تعرضت لتأثير الظروف الح اررية المختلفة في بعض المتغيرات الفسيولوجية دراسة
) (Quirion,1988التي توصلت الى ان التعرض للبرد بدرجة ح اررة  (0C)°يزيد بمعنوية استهالك االوكسجين
النسبي ) (Vo2 maxعن استهالكه بدرجة ح اررة  (20C)°كما توصلت هذه الدراسة ان تركيز) (LAفي البرد
كان اقل من تركيزه في الجو المعتدل عند اجتياز العتبة الالهوئية ) (Anaerobic thresholdكما تعرضت
دراسة ) (Falk et al,1995لتأثير الح اررة العالية  (35C)°والمنخفضة (20C)°على انخفاض مستوى )(LA
خالل الراحة السلبية والنشطة وعدم وجود تأثير للظرف الحراري العالي على ايجاد فرق معنوي في مستوى )(LA
ومعدل النبض ) (HRواالستشفاء مقارنة بالظرف المعتدل بالراحة السلبية .
كما اشار ) (Balfour,1979الى ان االستجابة االيضية تستخدم كدليل الستجابة االجهزة للبرودة والحمل
الحراري وان التعرض المستمر للبرودة يسبب تغيير في االستجابة االيضية بالنسبة لدرجة ح اررة جسم معلومة .
اما دراسة ) (Vogoeleareet al , 1986فتوصلت الى ان البرد الشديد  (0C)°يبقى ) (HRمنخفضاً في
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الراحة والجهد واالستشفاء وعند انخفاض مستوى

) (LAبمعنوية في الظرف البارد مقارن ًة في الظرف

المنخفض. (20C)°
مما سبق تبرز اهمية البحث في معرفة مقدار التغيرات التي تحصل على الجهاز التنفسي واالنجاز في السباحة
عند اختالف درجات الح اررة المعتدلة والمنخفضة من دون ارتداء البدالت الواقية من البرد .
 2-1مشكلة البحث:
من المعلوم ان السباحة تمارس في المسابح المغلقة والمفتوحة وتمارس ايضاً في االنهار والبحار والبحيرات ومن
الواضح ان درجات الح اررة مختلفة لكل من هذه االماكن حيث ان درجة ح اررة المسبح المكيفة المثالية هي
 )25C(°بينما درجة ح اررة المسابح غير المكيفة و المسطحات المائية المذكورة اعاله تختلف درجة ح اررتها
باختالف الظروف الجوية وزيادة مساحة سطح الماء وعمقه ،ولكون ان درجة ح اررة جسم االنسان قياسية يبلغ
معدلها تقريباً ( ° )37فان أي اختالف في درجات ح اررة المحيط المائي سواء بالزيادة او بالنقصان سيؤثر على
حالة استتباب الجسم بعامة ووظائف الجهاز التنفسي بخاصة خالل ممارسة الجهد البدني ،ومن خالل خبرة
الباحثان المتواضعة في مجال السباحة ومشاركتهما في العديد من البطوالت داخل القطر تعتبر هذه الحقيقة واقعة
ولم يتم اغناءها بحثيا لمعرفة طبيعة وحجم تأثير اختالف درجات الح اررة سواء في اثناء الراحة او التمرين علماً
انها تعد من العوامل المهمة والمؤثرة في معظم متغيرات الجهاز التنفسي ومن هنا تبلورت فكرة البحث لدى
الباحثان في دراسة هذه المتغيرات والتغيرات الحاصلة نتيجة االختالف في درجات الح اررة .
 3-1هدف البحث :
التعرف على الفروق في بعض متغيرات الجهاز التنفسي بين حالتي الراحة والجهد عند درجتي ح اررة مختلفين لدى
السباحين .
 4-1فرض البحث:
وجود فروق ذات داللة معنوية في بعض متغيرات الجهاز التنفسي بين حالتي الراحة والجهد عند درجتي ح اررة
مختلفين لدى السباحين .
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 5-1مجاالت البحث :
 1-5-1المجال البشري  :العبو منتخب محافظة نينوى فئة المتقدمين
 2-5-1المجال المكاني  :مسبح كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الموصل في محافظة نينوى .
 3-5-1المجال الزماني  :للفترة من  2021/1/4ولغاية 2021/1/9

 6-1تحديد المصطلحات:
 1-6-1عدد مرات التنفس (:)RR
وهو "معدل التنفس (شهيق زفير) في الدقيقة الواحدة ،ولدى األشخاص األصحاء البالغين يكون المعدل ( )12مرة
في دقيقة في حالة الراحة" (سيد. )206 ،2003 ،
 2-6-1حجم النفس الطبيعي ()TV
"يطلق على حجم الهواء الذي يتحرك في جهاز السبيروميتر في مرحلة الشهيق أو الزفير لكل نفس اسم
حجم النفس الطبيعي ( ، )TVويكون حجم النفس الطبيعي في وقت الراحة بين ( )1-0.4لتر لكل
نفس ،ويكون حجم النفس الطبيعي في أثناء التمارين عادة ( )2لتر أو أكثر لكل نفس" ( Mcardle et
. )al., 2006, 300
 3-6-1التهوية الرئوية ()VE
"هي حجم الهواء الداخل أو الخارج من الرئتين والذي يعمل على تجديد هواء الحويصالت ()Alveolar
وتهوية الرئتين بشكل عام ،ويحسب عادة خالل الدقيقة الواحدة ،ويتراوح مقداره ما بين ()7-6
لترات/دقيقة لدى الشخص السليم البالغ في حالة الراحة"
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وان التهوية الرئوية ( = )VEعدد مرات التنفس × حجم النفس الطبيعي
( )6لتر .دقيقة

=  12مرة ×  0.5لتر

 -3اجراءات البحث
 1-3منهج البحث
استخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة البحث .
 2-3مجتمع البحث وعينته
بعد أن حدد الباحثان مجتمع البحث بطريقة عمدية بالعبي منتخب محافظة نينوى للسباحة والبالغ عددهم
( )30العب تمم اختيمار فئمة المتقمدمين والبمالغ عمددهم ( )10العبمين ممن همذا المجتممع بطريقمة عمديمة ,
وقد بلغت النسبة المئوية لعينة البحث المختارة من مجتمع البحث الكلي (. )%33.3
 3-3تجانس عينة البحث
تم اجراء التجانس في المتغيرات االربعة ( الطول  /العمر  /الوزن  /العمر التدريبي ) وكما في الجدول التالي :

الجدول ()1
يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف للمتغيرات التي تم إجراء التجانس فيها
الوسيلة
االحصائية
المتغيرات

الوسط

االنحراف

معامل

الحسابي

المعياري

االختالف
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العمر  /سنة

21,8

0,54

2,4

الطول  /سنتيمتر

178

2,32

3,2

الوزن /كيلوغرام

69

6,76

9,7

العمر التدريبي  /سنة

7,9

0,87

11

في الجدول ( )1بلغت قيم معامل االختالف لمتغيرات (العمر والطول والوزن والعمر التدريبي)
( )11/9,7/3,2/2,4على التوالي وهذا يدل على ان العينة متجانسة حيث اذا كانت قيمة معامل االختالف اقل
من ( )30فان العينة تعتبر متجانسة ( .عالوي ورضوان . )142 , 2008 ,
 4-3الفحص الطبي:
تم إجراء فحص طبي من قبل طبيمب مخمتص للتأكمد ممن سمالمة عينمة البحمث ممن األممراض التمي يمكمن أن تمؤثر
على متغيرات البحث .
 5-3وسائل جمع المعلومات :
تم استخدام االختبارات والقياسات واألجهزة التقنية والمصادر العلمية بوصفها وسائالً لجمع المعلومات
 6-3االجهزة واالدوات المستخدمة بالبحث:
ميزان حساس لقياس الوزن ألقرب ( )1غرام ياباني الصنع نوع (. )Silver Crest
جهاز الكتروني لقياس الرطوبة داخل المسبح عدد (.)1
جهاز سبيروميتر ( )Spirometerلقياس وظائف الرئة شركة ( )Vacuumedكندي المنشأ عدد (.)1
مادة معقمة بدون رائحة لتعقيم أدوات التنفس .



قام بإجراء الفحص الطبي على عينة البحث الدكتور (عزام الطائي) طبيب اختصاص/باطنية.
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 7-3القياسات واالختبارات
 1-7-3القياسات الجسمية
 1-1-7-3قياس الطول
استخدم الباحثان حمائط قامما بتدريجمه حيمث قامما باسمتخدام شمريط قيماس لضمبط القياسمات علمى الحمائط وتمم تمدريب
الحمائط ممن (1متمر) المى (2متمر) وكمان التمدرج بالقيماس لحمد النصمف سمنتميتر وتمم القيماس بحيمث يقمف الشممخص
حافي القدمين وظهره مالصقاً للحائط على ان تمس مؤخرة القمدمين والموركين ولموحي الكتمف الحمائط والنظمر متجمه
لألمام وتم قياس الطمول ممن االرض المى اعلمى نقطمة فمي المرأس ممن خمالل وضمع مسمطرة بشمكل افقمي فموق المراس
تتقمماطع مممع الحممائط المتممدرج بشممكل قممائم مشمميرة الممى طممول الالعممب بالسممنتيمتر وتممم اعتممماد القيمماس ألقممرب نصممف
سنتمتر.
 2-1-7-3قياس الوزن
تم قياس الوزن بميزان حساس ل( 10غمرام) حيمث يقموم الشمخص بمالوقوف عاريماً ممن كمل مالبسمه باسمتثناء الممايوه
(الشورت) على الميزان وتم القياس ألقرب (50غم) .
 2-7-3قياس المتغيرات الوظيفية للجهاز التنفسي
 1-2-7-3التهوية الرئوية ) (VEحجم النفس ) (TVعدد مرات التنفس)(RR
تممم اسممتخدام جهمماز سممبيروميتر ( )Spirometerلقيمماس وظممائف الرئممة نمموع ( )MIRايطممالي المنشممأ حيممث يمسممك
المختبممر أنبوبممة الفممم الخاصممة بجريممان اله مواء لجهمماز السممبيروميتر مممن وضممع الوقمموف ،ويضممع سممدادة علممى األنممف
مخصصممة لمن ممع خ ممروج اله مواء م ممن األن ممف .عن ممد أداء االختبممار يب ممدأ المختب ممر ب ممالتنفس بشممكل طبيع مي إل ممى أن ي ممتم
تسجيل قيمة التهوية الرئوية ،ويتم استخراج قيم متغيرات وظائف الرئة ،علماً أن قيم المتغيرات تصحح وفقاً لدرجمة
حم م م اررة المحم م مميط مم م ممن قبم م ممل جهم م مماز القيم م مماس (سم م ممبيروميتر) الم م ممذي يحتم م مموي علم م ممى متحسم م ممس حم م مراري لدرجم م ممة حم م م اررة
المحم مميط ،) 0 -45C(°وإن درجم ممة خطم ممأ قيم مماس الجهم مماز هم ممي (  )%3حسم مب نش م مرة الشم ممركة المصم ممنعة للجهم مماز .
( )Spiro Lab II, 2005, 14, 28-29
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 8-3التجربة االستطالعية االولى
أجريت تجربة استطالعية أولى بتماري ( )2021/1/4وفمي تممام السماعة ( )2.00ظهم اًر واسمتغرقت ثمالث سماعات
علممى عينممة البحممث ،حيممث هممدفت هممذه التجربممة إلممى تممألف عينممة البحممث مممع األجه مزة واألدوات المسممتخدمة وبالممذات
جهماز السمبيروميتر حيممث تمم شممرح طريقمة القيماس للعينممة وكيما يممتم اجمراء القيماس وكممذلك تمم اجمراء القيماس لجميممع
متغيرات البحث ،والتعرف على طبيعة إجراءات التجربة من قبمل عينمة البحمث والمسماعدين وتحديمد المعوقمات التمي
قد تواجه الباحثان عند تنفيذ التجربة الرئيسية وكانت درجة ح اررة الماء  )26C(°ودرجة ح اررة المحيط )27C(°
 9-3التجربة االستطالعية الثانية:
تممم اج مراء تجربممة اسممتطالعية ثانيممة بتمماري ( )2021/1/5فممي تمممام السمماعة الواحممد ظه م اًر تممم اج مراء نفممس خط موات
التجربممة الرئيسممة االولممى وكانممت درجممة حم اررة الممماء  )20C(°ودرجممة حم اررة المحمميط  )19C(°كممذلك هممدفت التجربممة
االستطالعية الثانية الى معرفة هل بإمكمان عينمة البحمث اكممال مسمافة ال ( )400متمر فمي درجمة حم اررة منخفضمة
عن درجة الح اررة التي يتم بها إقامة البطوالت داخل المسابح
 10-3التجربة الرئيسية االولى:
تم اجراء التجربة الرئيسة االولمى يموم الخمميس المصمادف ( )2021/1/7واسمتغرقت التجربمة سماعتين حيمث بمدأت
في تمام الساعة ( )1:00ظه اًر وانتهت في تمام الساعة ( )3:00بعد الظهر وأجريت كما يلي :
تم غمر عينة البحث في حوض السباحة والذي بلغت درجة ح اررته ( )26درجة مئوية لمدة ( )5دقائق .
يتم اخراج افراد العينمة تباعما ممن حموض السمباحة بعمد اتممامهم ممدة ( )5دقيقمة غمم ار بالمماء وقيماس جميمع متغيمرات
باستخدام جهاز السبيروميتر.
اجرى الالعب االحماء لمدة ( )15دقيقة خارج حوض السباحة.
قام الالعب بالسباحة لمسافة ( )400متر.
قام شخص بحساب المسافة التي يقطعها السباح وتنبيهه عند االنتهاء والتأكيد على السباحة بشدة المنافسة
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وعنممد االنتهمماء مممن الجهممد مباشمرةً يقمموم فريممق العمممل المسمماعد بتهيئممة السممباح لالختبممار حيممث يسمماعده شخصممين فممي
الخممروج مممن الحمموض السممباحة واعطمماءه ذراع جهمماز السممبيروميتر حيممث تممم قيمماس جميممع المتغيمرات وبممنفس الطريقممة

التي تم القياس بها مسبقاً في التجربة االستطالعية.
11-3لتجربة الرئيسية الثانية
اجريممت التجربممة الرئيسممة الثانيممة بتمماري ( )2021/1/9بممنفس إج مراءات التجربممة الرئيسممة األولممى بدرجممة ح م اررة ممماء
( )20درجة مئوية .
12-3النقاط التي تم مراعاتها اثناء إجراء التجارب
بلغت درجة ح اررة الماء فمي التجربمة االولمى ( )26درجمة مئويمة ودرجمة حم اررة المحميط ( )27درجمة مئويمة والرطوبمة
النسبية (. )%63
بلغت درجة حم اررة المماء فمي التجربمة الثانيمة ( )20درجمة مئويمة ودرجمة حم اررة المحميط ( )19درجمة مئويمة والرطوبمة
النسبية (. )%53
التأكيد على سرعة اختبار المتغيرات التنفسية بعد الفترة المحدد لغمر السباح في الماء وبعد الجهد مباشرة
 13-3الوسائل االحصائية:
استخدم الباحثان الوسائل االحصائية التالية :
الوسط الحسابي .
االنحراف المعياري .
( )t-Testللعينات المرتبطة .
معامل االختالف .
تم استخدام الحزمة اإلحصائية ( )SPSSاإلصدار ( )11.0لغرض معالجة البيانات إحصائيا.
-4عرض النتائج ومناقشتها
 1-4عرض النتائج الخاصة بمستوى اإلنجاز بين حالتين حراريتين ومناقشتها :
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الجدول ()2
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ( )tومقدار االحتمالية ونسبة الخطأ والمعنوية لمستوى
اإلنجاز بين حالتين حراريتين
المعاليم االحصائية
مستوى االنجاز
مستوى اإلنجاز في درجة
حرارة ()20

مستوى اإلنجاز في درجة
حرارة ()26

المتوسط االنحراف

الحسابي

المعياري

8,49

0,61

7,96

0.42

س¯

±ع

قيمة
()t

3,88

مقدار

االحتمالية

0,05

نسبة

الخطأ

0.004

المعنوية

معنوي

من الجدول ( )2يتضح وجود فرق ذو داللة معنوية في اإلنجاز ولصالح درجة ح اررة الماء ( )26حيث بلغت قيمة ()t

المحتسبة ( )3,88ونسبة الخطأ ( )0.004عند مستوى احتمالية (.)0,05

فممي ضمموء النتممائج التممي تممم الحصممول عليهمما فممي مسممتوى االنجمماز يممذكر( )Wilmore & Costill, 1994بممان تبريممد
العضلة يسبب ضعفها (. )Wilmore & Costill, 1994

كمما يمذكر( )Ganong , 1981بمان األجمواء البماردة تجعمل العضمالت ذات كفماءة ضمعيفة و ذكمر بعمض البماحثين أن
هذا التغير في اختيار النسيج إلنتاج قوة يقلل من كفاءة عمل العضلة و تقل سرعة وقوة العضلة كلما انخفضمت درجمة

الح اررة ()Ganong, 1981 , 31

ويذكر ( )Foss & Keteyin , 1998انه عندما يكون االفراد بمعزل عن تأثير الماء البارد على نحو كافي فان القوة

العض مملية والمطاول ممة العض مملية واالنج مماز ف ممي التمم مرين ال تت ممأثر س مملباً  ,لك ممن عن ممدما يك ممون الع ممزل غي ممر ك ممافي ف ممان الق مموة

العضلية والمطاولة العضلية واالنجاز والتوافق العضلي يضعف ( ,)Foss & Keteyin , 1998وقمد قمام (& Oska

 )Colleaguesبإجراء تجربة برمي عدة كرات طبية مختلفة االوزان من فموق المرأس بعمد التعمرض لمحميط دافم وبمارد

لمدة ( )60دقيقة الحظا ان سرعة الكرة وكذلك ح اررة الجلد وح اررة العضلة كانت اقل في المحميط البمارد وهمذه التغيمرات
يرافقها  %30الى  %42زيادة في الزمن الالزم للوصول الى اقصى مستوى للنشاط العضلي عنه عن المحيط الداف
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وكممذلك فممان العضمملة المقابلممة للعضمملة الداليممة زاد نشمماطها نتيجممة تممأثير المحمميط البممارد عليهمما وبهممذا فقممد اثممر سمملباً علممى

التواف م م ممق العض م م مملي وم م م ممن الواض م م ممح ايضم م م ماً ان تجني م م ممد الوح م م ممدات الحركي م م ممة يت م م ممأثر س م م مملباً نتيج م م ممة لتبري م م ممد العض م م مملة .
()Beelen & Sargent , 1991 , 387-392( )Foss & Keteyin ,1998 , 529–530
وممم مما تقم ممدم يعم ممزو الباحث م مان ان االنجم مماز االفضم ممل فم ممي المحم مميط المم ممائي المعتم ممدل عنم ممه فم ممي المحم مميط البم ممارد اضم ممافة

الم ممى مم مما ذكم ممر مم ممن اسم ممباب سم ممابقة الم ممى زيم ممادة القيمم ممة القصم مموى السم ممتهالك االوكسم ممجين فم ممي المحم مميط المم ممائي المعتم ممدل

.

واتفقت هذه الدراسة مع ما جاء به (  )Michael M , et al. 2012في بحثهم الذي اجمروه علمى عينمه ممن

السممباحين فممي درجتممي ح م اررة ممماء ( )20و( )26درجممة مئويممة حيممث قمماموا بالسممباحة لمسممافة (1كممم) حيممث كانممت القيمممة

القصوى الستهالك االوكسجين ( )VO2 maxفمي المماء ذو درجمة الحم اررة ( )26اعلمى ممن القيممة القصموى السمتهالك

االوكسمجين ( )VO2 maxفمي درجمة حم اررة ( )20درجمة مئويمة وكمذلك االنجماز كمان افضمل فمي المماء المعتمدل ()26
درجة مئوية )Michael M , et al. 2012 ( .

لقممد اتفقممت هممذه الد ارسممة مممع ممما جمماء بممه ( )Dimitris et al. 2008فممي بحثممه الممذي اجمراء علممى عينممه مممن

السمباحين حيمث قماموا بالسمباحة لمسمافة ( )1كيلمومتر فمي درجتمي حم اررة مرتفعمة ومنخفضمة حيمث الحمن ان زمممن االداء

كان اقل في الماء البارد )Dimitris et al. 2008 , 34-37( .
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 2-4عرض نتائج مقارنة المتغيرات التنفسية قبل الجهد البدني بين حالتين حراريتين ومناقشتها
الجدول ()3
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ( )tومقدار االحتمالية ونسبة الخطأ والمعنوية لمتغيرات البحث
قبل الجهد في حالتين حراريين
المعاليم االحصائية المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

المتغيرات
الوظيفية
عدد مرات التنفس في درجة
حرارة ()t.min-1( )20
عدد مرات التنفس في درجة
حرارة ()t.min-1( )26
حجم النفس في درجة حرارة
()L( )20
حجم النفس في درجة حرارة
()L( )26
التهوية الرئوية في درجة
حرارة ()L.min-1( )20

س¯

±ع

20,4

0,51
28,1

15,8

0,42

0,74

0,05

0,79

0,05

15,08

0,83

2,2-

7,1

التهوية الرئوية في درجة
ح اررة()26

قيمة ()t

12,47

0,75

()L.min-1
999

مقدار
االحتمالية

0,004

0,052

0,002

نسبة الخطأ المعنوية

0,05

0,05

0,05

معنوي

غير
معنوي

معنوي
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من الجدول ( )3يتضح وجود فروق ذات داللة معنوية في عدد مرات التنفس والتهوية الرئوية حيث بلغ مقدار
االحتمالية لعدد مرات التنفس ( )0,004عند نسبة خطأ( )0,05وللتهوية الرئوية ( )0,002عند نسبة خطأ
( )0,05كذلك يتضح عدم ووجود فروق ذات داللة معنوية في حجم النفس حيث بلغ مقدار االحتمالية ()0.052
عند نسبة خطأ ()0,05
من المالحن في الجدول ( )2عند مقارنة نتائج غمر الجسم بالماء في درجتمي حم اررة ( )20و ( )26مئويمة ظهمور
زيادة احصائية معنوية في كل من عدد مرات التمنفس والتهويمة الرئويمة بمين القياسمين القبليمين ولصمالح درجمة حم اررة
الممماء البمماردة ( )20مئويممة فممي حممين تممم مالحظممة حممدوث زيممادة لممم يرتممق لمسممتوى المعنويممة فممي متغيممر حجممم الممنفس
الطبيعي .
ويرى الباحثان ان التغيير االحصائي المعنوية الحاصل في زيادة عدد مرات التنفس قمد القمى بضمالله علمى الزيمادة
في معدل التهوية الرئوية وان التغيير االكبر كان لصالح درجة ح اررة الماء الباردة ( )20مقارنة بدرجة ح اررة المماء
المعتدلممة ( ،)26فقممد بلممغ معممدل التممنفس لكممل مممن درجتممي الح م اررة البمماردة والمعتدلممة ( )35( )40علممى الت موالي  ،ان
حدوث الزيادة في عدد مرات التنفس ( )RRكانت على حساب حجم النفس الطبيعي ( )T.Vوهذا ما تم مالحظته
فممي الجممدول ( )2مممن خممالل صممغر حجممم التغييممر فممي حجممم الممنفس الطبيعممي بممين درجتممي الح م اررة البمماردة والمعتدلممة
( )0،79()0،74علممى الت موالي ،اذ يممذكر ( )Wilmore and costll ,1994انممه عنممدما تممنخفض درجممة ح م اررة
يعا ،واوضح ( )Knutson et al.,2019ان المرحلة االولى من غمر الجسم في ماء بارد
الجسم يكون التنفس سر ً
تحدث حالة فسيولوجية تسمى بصدمة البرد ( )cold shokوالتي تتراوح ممدتها ممن ( )5-3دقمائق يصماحبها زيمادة
مفرطة في معدل التهوية الرئوية والناتجة عن زيادة عدد مرات التنفس ،اذ من الممكن ان يزداد عدد ممرات التمنفس
( )5-4اضممعاف عممن القيمممة الطبيعيممة وخاصممة فممي ( )60-30ثانيممة االولممى بعممد الممدخول فممي الممماء البممارد بعممدها
يممزداد المرقم ،ويممرى الباحممث نفسممه ان التغييممر فممي التهويممة الرئويممة فممي ظممرف ال ارحممة يعتمممد علممى مقممدار التغييممر فممي
درجمة حم اررة الممماء وممدة البقمماء يممه ( ،)Knutson et al.,2019ويعتقممد الباحثممان ان همذه الزيممادة فممي المتغييمرات
التنفس ممية ه مي انعكاس ممات عص ممبية تمثل ممت ف ممي زي ممادة عم ممل الجه مماز العص ممبي الس مممبثاوي نتيج ممة زي ممادة تحفي ممز عم ممل
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مسممتقبالت البممرودة الموجممودة فممي الجسممم وخاصممة تلممك الموجممودة فممي الجلممد والحبممل الشمموكي اذ ان انخفمماض درجممات
حم اررة الجسممم تسممتثير اسممتجابة االعصمماب الحركيممة مسممببة احممداث عمليممات االرتجمماف وزيممادة فممي مسممتوى العمليممات
االيضممية لزيممادة انتمماج الطاقممة وبالتممالي زيممادة كميممة ثنممائي اوكسمميد الكمماربون المنممتج االمممر الممذي يممؤدي لزيممادة معممدل
التهوية الرئوية بدرجة اعلى عند درجة حراة الماء الباردة ( )20مقارنمة بدرجمة حم اررة المماء المعتدلمة ( )26اذ يؤكمد
( " )Ralph teller , 2011ظاهرة زيادة التهوية ( )hyperventilationتحدث عندما تنخفض درجة ح اررة الماء
وخاصة للمدة من ( )3-1دقيقة وهذه الزيادة هي زيادة ال ارادية والتي تهدف لتخليص الجسم ممن مسمتويات ثنمائي
اوكسيد الكاربون المتزايدة .

 3-4عرض نتائج مقارنة المتغيرات التنفسية بعد الجهد البدني بين حالتين حراريتين ومناقشتها
الجدول ()4
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ( )tومقدار االحتمالية ونسبة الخطأ والمعنوية لمتغيرات البحث
بعد الجهد في حالتين حراريين
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المعاليم االحصائية المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

المتغيرات
الوظيفية
عدد مرات التنفس في درجة
حرارة ()t.min-1( )20
عدد مرات التنفس في درجة
حرارة ()t.min-1( )26
حجم النفس في درجة حرارة
()L( )20
حجم النفس في درجة حرارة
()L( )26
التهوية الرئوية في درجة
حرارة ()L.min-1( )20

س¯

±ع

40,3

0,82

35,3

1,15

()t

15

1,25

3,2
1,17

0,04

50,37

2,24
3,5

37,66

االحتمالية

الخطأ

0,004

المعنوية

 0,05معنوي

0,05

التهوية الرئوية في درجة
حرارة ()26

قيمة

مقدار

نسبة

0,011

0,007

 0,05معنوي

 0,05معنوي

11,58

()L.min-1
من الجدول ( )4يتضح وجود فروق ذات داللة معنوية في متغيرات البحث حيث بلغ مقدار االحتمالية لعدد مرات
التنفس وحجم النفس والتهوية الرئوية ( )0.007/0,011/0,004على التوالي عند نسبة خطأ()0,05
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لوحن في الجدول ( )4عند مقارنة نتمائج المتغيمرات التنفسمية بعمد السمباحة بالمماء فمي درجتمي حم اررة ( )20و ()26
مئويممة ظهممور تغييممر احصممائي معنمموي فممي كممل مممن عممدد م مرات التممنفس والتهويممة الرئويممة فضممال عممن حجممم الممنفس
الطبيعي بين القياسين البعديين ولصالح درجة ح اررة الماء الباردة (. )20
ويعزي الباحثان حدوث الفروق االحصائية المعنوية في المتغيرات التنفسية لصالح درجة ح اررة الماء الباردة مقارنة
م ممع درج ممة حم م اررة الم مماء المعتدل ممة ال ممى اس ممتمرار ت ممأثير الم مماء الب ممارد عل ممى اجهم مزة الجس ممم بخاص ممة الجه مماز العص ممبي
السمبثاوي واالعصاب الحركية والحبل الشوكي وتثبيط نشاط عمل الجهماز العصمبي البا ارسممبثاوي المسمؤول عمن
خفض مستوى المتغيرات التنفسية والقلبية ،اذ يذكر المصدر ) " (Edge shool for athleteان تبريد الجسم في
الماء البارد يثبط عمل الجهاز العصبي السمبثاوي بنفس الوقت ينشط عممل الجهماز العصمبي البا ارسممبثاوي ،حيمث
اوضمح ) (White and Raven,2014,2491–2500ان كمال الجهمازين السممبثاوي والبارسممبثاوي يعممالن فمي
حالتي الراحة والجهد ،اال ان مستوى استجابة المتغييرات الوظيفيمة تتبمع سميطرة احمدهما علمى االخمر فماذا مما ارتفمع
النشاط السمبثاوي على الباراسمبثاوي فان النشاط الوظيفي يكمون اعلمى مقارنمة ممع حالمة سميطرة البارسممبثاوي علمى
السمبثاوي ،وان ما يؤكد ما ذهب اليه الباحثان فمي تفسميرهما مما اظهرتمه نتمائج الجمدول ( )3فقمد وصمل عمدد ممرات
التنفس الى ( )40عند درجة ( )20وهي زيادة تقدر نسبتها ( )%166عن الحد الطبيعي ،في حين بلمغ عمدد ممرات
التنفس ( )35عند درجة حم اررة ( )26وهمي زيمادة تقمدر نسمبتها ( )%133عمن الحمد الطبيعمي وان فمرق النسمب بمين
الدرجتين يقدر بأكثر من ( )%30وهذا الفرق يعود الختالف درجمة حم اررة ،اذ ان عنمد انخفماض درجمة حم اررة الجسمم
عممن الحممد الطبيعممي تزيممد مممن حاجممة الجسممم لألوكسممجين بدرجممة اكبممر مقارنممة بممدرجات الح م اررة الطبيعيممة هممذا االمممر
سيحفز اجهزة واعضاء الجسم على اتخماذ اليمات وظيفيمة ممن شمأنها احمداث زيمادة فمي نسمبة االوكسمجين بالمدم التمي
تحتاجهمما اعض مماء الجسممم وانس ممجته ومممن ه ممذه االليممات زي ممادة التهويممة الرئوي ممة عممن طري ممق زيممادة ع ممدد م مرات الت ممنفس
(محاضرات جامعة االندلس للعلوم الطبية )2018 ,
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وي ممذكر ( )Kang&Zhangان استنش مماق الهم مواء الب ممارد م ممن ش ممانه ان يح ممدث اس ممتجابات فس مميولوجية مث ممل تض مميق
االوعية الدموية داخل الرئتين وبالتالي يحدث تغيي اًر في المتغيرات التنفسي مما يؤثر علمى ميكانيكيمة عممل الجهماز
التنفسي وناتج التهوية الرئوية ()Kang&Zhang,2019
هذا فضال عن ان الجهد البدني قد اسهم في زيادة المتغيمرات التنفسمية بدرجمة اكبمر مقارنمة بظمرف ال ارحمة وان مما
يؤكد هذا التفسير ما توصل اليه الباحثان فمي الجمدول ( )3فقمد بلمغ نسمب الزيمادة فمي كمل ممن عمدد ممرات التمنفس
وحجم النفس الطبيعي والتهوية الرئوية عند درجة ح اررة ماء ( )%133( )26و ( )%48و ( )%200على التوالي
-5االستنتاجات والتوصيات
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