
١، العدد  ١٠، المجلد التربیة األساسیةیة كلأبحاث مجلة 

٤١٨  

بعد أداء جھدین ھوائي وال استجابة متغیرات التھویة الرئویة 
ھوائي

آلحسین أ.م.د. محمد توفیق عثمان أ.م.د. أحمد عبد الغني طھ الدباغ
أغا

كلیة التربیة األساسیةكلیة التربیة الریاضیة
جامعة الموصل

٧/١٠/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٦/٦/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
:محاولة التعرف على ما یأتيهدف البحث الحالي إلى 

داللة الفروق اإلحصائیة الستجابة متغیرات التهویة الرئویة بداللة حجم النفس ومعدل التـنفس -

جهد هوائي.بعد أداء 

داللة الفروق اإلحصائیة الستجابة متغیرات التهویة الرئویة بداللة حجم النفس ومعدل التـنفس -

جهد الهوائيء بعد أدا

داللة الفـروق اإلحصـائیة بـین جهـدین هـوائي وال هـوائي فـي اسـتجابة متغیـرات التهویـة الرئویـة -

بداللة حجم النفس ومعدل التنفس بین جهدین هوائي وال هوائي.

لمالءمته وطبیعة الوصفي المنهج ولغرض التحقق من فروض البحث استخدم الباحث 

) طالب من طلبة كلیة التربیة ٨(على  تریقة عمدیة والتي شملعینة بطالتم اختیار ، وقد البحث

الریاضیة في جامعة الموصل من الممارسین للنشاط الریاضي متجانسین فیما بینهم من الذكور

، والتي شملت على ما وسائل لجمع البیاناتك اتوالقیاس اتاالختبار الباحثان ستخدم ا

(اختبار الجهد الهوائي ،واختبار الجهد الشریط الدوار باستخدام جهازالبدنیة االختبارات یأتي: (

قیاس متغیرات الالهوائي) ، القیاسات الجسمیة (قیاس الطول والوزن) ، القیاسات الوظیفیة (

))التهویة الرئویة

وقد تم اجراء التجربة في یومین منفصلین تضمن الیوم األول اجراء اختبار الجهد 

.ثاني اجراء اختبار الجهد الهوائي الالهوئي في حین شمل الیوم ال

وقد استخدم الباحث الوسائل االحصائیة اآلتیة : (الوسط الحسابي ، االنحراف المعیاري 

، اختبار (ت) لوسطین حسابیین مرتبطین ، اختبار (ت) لوسطین حسابیین ، معامل االختالف 

وهي االستنتاجات من مجموعة في ضوء عرض النتائج ومناقشتها تم استخالص غیر مرتبطین).

:كما یأتي 

ان الجهد الهوائي من شأنه أن یحدث زیادة ملحوظة في التهویة الرئویة ، وحجم النفس ومعـدل -

التنفس .

ان الجهـــد الالهـــوائي مـــن شـــأنه أن یحـــدث زیـــادة ملحوظـــة فـــي التهویـــة الرئویـــة ، وحجـــم الـــنفس -

ومعدل التنفس .
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فــي اســتجابة لمتغیــرات  ظ(هــوائي ، ال هــوائي) تــأثیر ملحــو لــیس لطبیعــة الجهــد البــدني المبــذول -

التهویة الرئویة وحجم النفس ومعدل التنفس.

Response of Variables of Pulmonary Ventilation After the
Performance of Aerobic and Anaerobic Efforts
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Abstract:
The current research aims at:
1. Discovering the statistic differences between the pulmonary

ventilation (VE) responses according to respiratory tidal volume (VT)
and respiratory rate (RR) after aerobic effort.

2. Discovering the statistic differences between the (VE) responses
according to (VT) and (RR) after anaerobic effort.

3. Discovering the statistic differences between the aerobic and anaerobic
efforts in the (VE) responses according to (VT) and (RR).

To verify the hypotheses, the researchers have adopted the
descriptive design due to its appropriateness. The sample has been chosen
intentionally, Consisted of (8) homogeneous male students of physical
education College - University of Mosul (to represent participants of
athletic activity).

The researchers have used the following measurement and tests to
collect data: (Physical tests Using Treadmill (aerobic and anaerobic tests),
Anthropometric Measurements (height and weight Measurements) and
Physiological Measurements (measuring variables of pulmonary
ventilation).

The experiment has been done in two days, the first day where the
anaerobic effort was done as for the second day, the aerobic effort was
done.

The researchers have used the following statistical equations: means,
standard deviation, coefficient of variance, depended T. test and peered T.
test.

Knowing the above mentioned facts, the researchers have concluded
the following:
1. The aerobic effort would cause a significant increase in pulmonary

ventilation (VE) , tidal volume (VT), and respiratory rate (RR).
2. The anaerobic effort would cause a significant increase in pulmonary

ventilation (VE) , tidal volume (VT), and respiratory rate (RR)
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3. The nature of physical effort exerted (aerobic and anaerobic) has no
noticeable effect on responses to changes in pulmonary ventilation ,
tidal volume (VT), and respiratory rate (RR).

التعریف بالبحث:-١
وأھمیة البحث:المقدمة١-١

تعـــد المتغیـــرات الرئویـــة مـــن ابـــرز المؤشـــرات التـــي تعبـــر عـــن جهـــاز التـــنفس أثنـــاء الراحـــة 

والجهد ، وقـد تـم اجـراء دراسـات وبحـوث للتعـرف علـى اثـر الجهـد بأنواعـه المختلفـة فـي المتغیـرات 

التـي تختلـف الرئویة وذلك لتفسیر الظواهر واالستجابات التي تحدث لهـذه المتغیـرات أثنـاء الجهـد و 

تمامــًا عنهــا أثنــاء الراحــة مــن حیــث القــیم ومــن حیــث اآللیــة التــي تــتحكم بهــا. ومــن هنــا تبــرز أفــق 

جدیدة في التعامل مع هذه المتغیرات في مجاالت عدة منها المجال التدریبي والصـحي والتدریسـي 

والفئات وكذلك في أي مجال آخر یمكن ان یجمع بین المجاالت آنفة الذكر.

معـــروف ان التهویـــة الرئویـــة اثنـــاء الجهـــد البـــدني الهـــوائي والالهـــوائي تـــزداد زیـــادة ومـــن ال

خطیة مع زیادة النسبة المئویة الستهالك االوكسجین الناجمة عـن تصـاعد الجهـد وان هـذه الزیـادة 

ناجمة عن زیادة في متغیري التهویة الرئویة وهما حجم النفس ومعدل التـنفس               (عبـد 

) ولكـــن مـــن غیـــر المعـــروف وبشـــكل دقیـــق عنـــد تطبیـــق الجهـــدین الهـــوائي ٢٦٤، ٢٠٠٣، الفتـــاح

والالهــوائي ذات الخصوصــیات المختلفــة فــأین یكمــن جـــوهر التغیــر فــي التهویــة الرئویــة اهــو فـــي 

الهوائي ام الالهوائي؟

ن هنالك ندرة في الدراسات لمقارنة جهدین هوائي والهوائي مختلفـین یوعلى حد علم الباحث

ذا تبرز اهمیة البحث الحالي في التعرف على مقدار الزیادة وحدودها في متغیري التهویة الرئویة ل

( حجم النفس، ومعدل التنفس) وٕان هذا سیوفر قیم حقیقیة للمتغیرات التنفسیة موضوع البحث بین 

ایدي المتخصصـین للوقـوف علـى التغیـرات الحاصـلة فـي هـذه المتغیـرات نتیجـة جهـدین هـوائي وال

هوائي واالستفادة من ذلك ..

:مشكلة البحث
ومــن هنــا فــإن مشــكلة البحـــث الحــالي تكمــن فــي التســاؤل اآلتـــي هــل الزیــادة فــي التهویـــة 

الرئویــة تختلــف فــي الجهــد الهــوائي عنــه فــي الجهــد الالهــوائي بداللــة متغیــري حجــم الــنفس ومعــدل 

خیـرة للجهـد الالهـوائي ویفـرق عنـه ان التنفس؟علما ان الجهد الهوائي یكون مشـابها فـي مرحلتـه اال

الحمل یكون متدرجا بداللة الزمن والشدة.
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اھداف البحث:٢-١
داللــة الفــروق اإلحصــائیة الســتجابة متغیــرات التهویــة الرئویــة بداللــة حجــم التعــرف علــى  ١-٢-١

جهد هوائي.بعد أداء النفس ومعدل التنفس 

ســتجابة متغیــرات التهویــة الرئویــة بداللــة حجــم داللــة الفــروق اإلحصــائیة الالتعــرف علــى  ٢-٢-١

.جهد الهوائيبعد أداء النفس ومعدل التنفس 

داللــــة الفــــروق اإلحصــــائیة بــــین جهــــدین هــــوائي وال هــــوائي فــــي اســــتجابة التعــــرف علــــى  ٣-٢-١

متغیرات التهویة الرئویة بداللة حجم النفس ومعدل التنفس بین جهدین هوائي وال هوائي.

حثفروض الب٣-١
یفترض الباحثان:

وجود فروق ذات داللة معنویة بین القیاسان القبلي والبعدي في اسـتجابة التهویـة الرئویـة  ١-٣-١

بداللة حجم النفس ومعدل التنفس في جهد هوائي.

وجود فروق ذات داللة معنویة بین القیاسان القبلي والبعدي في اسـتجابة التهویـة الرئویـة  ٢-٣-١

ومعدل التنفس في جهد الهوائي.بداللة حجم النفس 

عدم وجود فروق معنویة في استجابة التهویة الرئویة بداللـة حجـم الـنفس ومعـدل التـنفس  ٣-٣-١

بین جهدین هوائي وال هوائي.

مجاالت البحث ٤-١
المجـــال البشـــري: شـــمل عینـــة مـــن طلبـــة كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة فـــي جامعـــة الموصــــل  ١-٤-١

ضي.الممارسین للنشاط الریا

المجال المكاني: مختبر الفسلجة وقاعة اللیاقة البدنیة في كلیة التربیة الریاضـیة بجامعـة  ٢-٤-١

الموصل.

  .١٨/١/٢٠١٠ولغایة  ٢٩/١١/٢٠٠٩المجال الزماني: للفترة من  ٣-٤-١
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الدراسات النظریة والمشابھة-٢
الدراسات النظریة:١-٢
التھویة الرئویة. ١-١-٢

حجـــم الهـــواء الـــذي یـــدخل او یخـــرج مـــن الـــرئتین خـــالل دقیقـــة VEلرئویـــة تعنـــي التهویـــة ا

و الزفیر، وغالبًا ما یكون حجم الزفیر.أواحدة، ویتم ذلك من خالل عملیتي الشهیق 

)Fox & Mathews, 1981, 125(

لتــرات فــي الدقیقــة الواحــدة لــدى الشــخص الســلیم البــالغ فــي  ٧-٦ویتــراوح مقــداره مــا بــین 

معـدل التـنفس ×هذا المقدار هو عبارة عن ناتج ضرب حجـم الـنفس الواحـد(العادي) حالة الراحة و 

بالمعادلة اآلتیة:VEحیث یحسب حجم التهویة في الدقیقة 

معدل التنفس(مرة)xحجم التهویة في الدقیقة= حجم النفس الواحد (لتر)

مرة تنفس ١٢× لتر  ٠,٥=                        

  )٢٠٧، ٢٠٠٣(سید، لتر/دقیقة. ٦=                        

حجم النفس. ٢-١-٢
بأنــه حجــم هــواء الشــهیق او الزفیــر فــي TVعــرف (عبــد الفتــاح و حســانین) حجــم الــنفس 

٠,٥لتــــــــــــــر بمتوســــــــــــــط قــــــــــــــدره ( ٠,٨٠ – ٠,٣٥المــــــــــــــرة الواحــــــــــــــدة ویتــــــــــــــراوح مــــــــــــــابین  ) لتــــــــــــــر.                                                    

  )١١٦، ١٩٩٧اح وحسانین، (عبد الفت

Thibadeauكما عرفه ( & Patton بأنه حجـم الهـواء الـداخل الـى الجهـاز التنفسـي او (

) لتـــــــــر تقریبــــــــــًا.                                  ٠.٥الخـــــــــارج منــــــــــه خـــــــــالل دورة تنفســــــــــیة طبیعیـــــــــة واحــــــــــدة ویبلـــــــــغ مقــــــــــدارها (

)Thibodeau & Patton, 2003, 716(

.معدل التنفس٣-١-٢
هـــو عـــدد مـــرات التـــنفس المـــأخوذ بالدقیقـــة ویبلـــغ مقـــداره لـــدى االفـــراد RRمعـــدل التـــنفس 

مـــرة/ دقیقـــة ویشـــیر الحجـــار الـــى ان معـــدل التـــنفس یعـــد احـــد  ١٨-١٢البـــالغین فـــي اثنـــاء الراحـــة 

المتغیرین األساسین في زیادة او نقصان التهویة الرئویـة فضـًال عـن حجـم التـنفس، اذ تـؤدي زیـادة 

  )٤٦، ١٩٩٤عاملین معًا او زیادة احدهما الى زیادة التهویة الرئویة.(الحجار، هذین ال

استجابة تغیرات التھویة الرئویة للجھد البدني.  ٤-١-٢
تزداد التهویة فجأة اثنـاء الجهـد، وتصـل الـى مسـتویات عالیـة جـدا اثنـاء الریاضـة العنیفـة. 

كسـجین الــى حـد اربعــة ألتـار فــي الدقیقــة الشـاب الســلیم الـذي تصــل طاقتـه العظمــى الســتهالك االو 

مـرة أكثـر ممـا هـي  ١٥لتـر فـي الدقیقـة، أي حـوالي  ١٢٠الواحدة ربما تصل التهویـة عنـده حـوالي 
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علیــه اثنــاء الراحــة، هــذه الزیــادة فــي التهویــة تتماشــى مــع زیــادة اســتهالك االوكســجین وتــراكم ثــاني 

یاضة بقي غیر معروف تمامًا.اوكسید الكاربون، وان سبب زیادة التهویة أثناء الر 

  )١٥٣، ١٩٨٣(جون، 

الجھد ٥-١-٢
) بأنه عبارة عن استجابة الجسم العامة وغیر Sherwoodیعرف الدباغ الجهد نقًال عن (

المحـــددة تجـــاه أي عامـــل یربـــك او یهـــدد قـــدرات الجســـم التعویضـــیة للحفـــاظ علـــى توازنـــه الـــداخلي 

)Homeostasis.(

جابة یســـمى المجهـــد، فـــي حـــین یشـــیر الجهـــد الـــى الحالـــة ان العامـــل الـــذي یحـــدث االســـت

الناجمة عن المجهد وفي المجال الریاضي یمكن تحدیـد نـوعین مـن المثیـرات الضـارة التـي توضـح 

مدى العوامل القادرة على االستجابة للجهد:

  القاعدي). -عامل كیمیائي (انخفاض االوكسجین او عدم التوازن الحامضي-١

شدید) عامل فسیولوجي (تمرین-٢

,Sherwood) (٦٦، ٢٠٠٥(الدباغ،  2004, 709(

الجھد الھوائي: ٦-١-٢
یعتمد الجهد الهوائي على نظام األوكسجین النتـاج الطاقـة المسـتخدمة فـي الفعالیـات ذات 

الشدة المعتدلة ولمدة طویلة نسبیًا فبعد دقیقتین او ثالث دقائق من العمل المستمر حیـث یبـدأ هـذا 

علـــى تجهیـــز الجســـم بالطاقـــة بوجـــود االوكســـجین وان متطلبـــات الطاقـــة هنـــا یـــتم النظـــام بالســـیطرة

تزویـــدها عـــن طریـــق التحلـــل الكامـــل للكاربوهیـــدرات والـــدهون التـــي تتأكســـد بمســـاهمة االوكســـجین 

فعنــدما تتأكســد الكاربوهیــدرات بطریقــة هوائیــة فإنهــا تزودنــا بكمیــات اكبــر مــن الطاقــة ولكــن بســرعة 

تراكم حامض اللكتات ال یكون كبیرًا جدًا.بطیئة كما ان مستوى

)Martin & Lumden, 1987, 166-167(

ان انتـــاج الطاقـــة فـــي نظـــام االوكســـجین یـــتم فـــي داخـــل الخلیـــة العضـــلیة ولكـــن فـــي حیـــز 

) وهــي عبــارة عـــن اجســام تحلــل المـــواد Mitochondriaمحــدود وهــو مــا یســـمى بالمیتوكونــدریا (

ي الخالیــا العضــلیة، وفــي هــذا النظــام نجــد ان كمیــات حــامض الغذائیــة للخلیــة ویكثــر وجودهــا فــ

اللكتـات التــي تتـراكم فــي العضـالت وتتحلــل الـى جــزیئتین مـن حــامض البایروفـات مــع انتـاج طاقــة 

  )٦٧، ١٩٩٨).(الكسار وآخرون، ATP) مول من مركب ثالثي فوسفات االدینوزین (٣تعید بناء (

یمكنها ان تحرر اثناء التفاعالت الكیمیائیة ومن المفید القول ان كل جزيء من الكلوكوز

) امــا الحــوامض الدهنیــة فیمكنهــا ان تحــرر ضــعف ذلــك العــدد.  (قبــع، ATP) جزیئـة مــن الـــ(٣٩(

) ومن ممیزات النظام الهوائي ما یأتي:٤٣، ١٩٨٩

یعتمد على عنصر االوكسجین في تحریر الطاقة.-١
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دة الخفیفة الـى المتوسـطة ولمـدة زمنیـة تقـرب یتحرر هذا النظام من الفعالیات التي تمتاز بالش-٢

) دقائق وقد تصل الى ثالث ساعات.٣من (

تســتخدم الكاربوهیــدرات والشــحوم مصــدرًا اساســیًا النتــاج الطاقــة وفــي بعــض االحیــان تســتخدم -٣

البروتینات.

ان الطاقة المحررة من هذا النظام هي اضعاف الطاقة المتحررة من النظامین السابقین.-٤

الطاقـــة فـــي بقیـــة االنظمـــة االخـــرى، وعلیـــه نحتـــاج الـــى مئـــات التفـــاعالت الكیمیائیـــة لتحریـــر-٥

)٣٠٩، ١٩٨٦وبمساعدة الخمائر. (التكریتي ومحمد علي، 

الجھد الالھوائي٧-١-٢
یعتمد الجهد الالهوائي على النظامین الالهوائیین النتاج الطاقة بغیاب األوكسجین وهما 

بالنظام أیضایسمى الذي و مض اللكتات. اما النظام الفوسفاجیني النظام الفوسفاجیني ونظام حا

Anaerobic(الالهوائي غیر اللكتاتي  alact-acid system(  "یمد الطاقة لكافة الحركات  فهو

PCو  ATPوكذلك النشاطات المتمیزة بالسرعة والحركات االنفجاریة، ویتم خزن مادتي األولیة

الـ ثواني. ویعد نظام  )١٠(في لنشاطات یتراوح اداؤها اقل من في الخالیا العضلیة بكمیات تك

)ATP-PC( نظامًا استنفاذیًا سریعًا ، ولغرض االستمرار بالنشاط ال بد للجسم من اعادة بناء

(األخرىالطاقة واستخدام واحدة من اآللیات  "Dare, 1979, هوائي غیر ال) . " ان النظام ال10

Martinللطاقة المخزونة" (اللكتاتي هو عبارة عن نظام  & Lumden, 1987, ) ، ولكن 166

اإلناثمول لدى  )٠.٣(یكون صغیرًا جدًا  " وهو بحدود PCو  ATPمجموع المخازن لكلیهما 

,Foxمول لدى الذكور " ( )٠.٦(و  ) وهكذا فان مقدار الطاقة المستحصل من هذا 1984,15

النظام یكون محدودًا جدًا. 

.هذا النظام في التوفیر السریع للطاقة مقارنة بكمیتهاأهمیةتكمن خرىأولكن من ناحیة 

لكي تستمر الحركات النشطة إلى حدود ابعد من الفترة الزمنیة القصیرة المحددة بالنظام و 

المرتفع الطاقة وباستمرار عند معدل سریع . وهنا )ATPالـ (الفوسفاجیني فال بد ان یعاد تركیب 

Anaerobic(لتحلل الكالیكولي الالهوائي اتدعى ستظهر عملیة  glycolysis(تستخدم والتي"

لغرض استمراریة النشاطات )ATP(فیها العضالت الكاربوهیدرات كوقود العادة انتاج وتخزین 

عن تراكم أیضافان هذه العملیة ستسفر أخرىالمرتفعة الشدة والقصیرة الزمن . ولكن من ناحیة 

وظهور حالة التعب "  األداءدي بدوره إلى انخفاض مستوى حامض اللكتات والذي سیؤ 

)Martin & Lumden, 1987, 166(
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الدراسات المشابھة:٢-٢
):٢٠٠٥دراسة محمد توفیق (١-٢-٢

"االستجابات الفسیولوجیة والمورفولوجیة لجهاز الدوران 

قبل اداء جهدین هوائي وال هوائي وبعدهما"

ع تضـــمنت المجموعـــة االولـــى خمـــس العبـــین یمثلـــون شـــملت عینـــة البحـــث ثـــالث مجـــامی

منتخــب محافظــة نینــوى فــي عــدو المســافات الطویلــة فــي حــین تضــمنت المجموعــة الثانیــة خمــس 

ــــوى فــــي عــــدو المســــافات القصــــیرة امــــا المجموعــــة الثالثــــة  ــــون منتخــــب محافظــــة نین ــــین یمثل العب

عة في كلیة التربیة الریاضـیة ) من طالب المرحلة الراب٦(الممارسین للنشاط الریاضي) فتضمنت (

جامعـة الموصـل وهـدفت الدراســة المشـابهة فـي الكشــف عـن تـأثیر اداء جهــد هـوائي فـي المتغیــرات 

الفسیولوجیة والمورفولوجیة لجهـاز الـدوران لكـل مجموعـة مـن مجـامیع البحـث الثالثـة وفـي الكشـف 

وجیـــة لجهـــاز الـــدوران لكــــل عـــن تـــأثیر اداء جهـــد ال هـــوائي فـــي المتغیــــرات الفســـیولوجیة والمورفول

مجموعــة مــن مجــامیع البحــث الثالثــة وفــي الكشــف عــن الفــروق االحصــائیة بــین الجهــدین الهــوائي 

والالهــوائي فــي المتغیــرات الفســیولوجیة والمورفولوجیــة لجهــاز الــدوران لكــل مجموعــة مــن مجــامیع 

فـي قیاسـات فسـیولوجیة البحث الثالثة وقد اسـتنتجت الدراسـة المشـابهة بوجـود تـأثر الجهـد الهـوائي

للقلـــب ومورفولوجیـــة للعینـــات الثالثـــة وبوجـــود تـــأثر الجهـــد الهـــوائي فـــي قیاســـات فســـیولوجیة للقلـــب 

ومورفولوجیة للعینات الثالث. وتتمیز الدراسة الحالیة عـن دراسـة عثمـان بتناولهـا متغیـرات التهویـة 

الرئویة بداللة حجم النفس ومعدل التنفس.

إجراءات البحث:-٣
منھج البحث.١-٣

استخدم الباحثان المنهج الوصفي لمالئمته  لطبیعة البحث.

عینة البحث.٢-٣
) طــالب مــن طلبــة كلیــة التربیــة الریاضــیة فــي جامعــة الموصــل ١٠شــملت عینــة البحــث (

الممارســین للنشــاط الریاضــي وقــد تــم اســتبعاد طــالبین لعــدم إكمــالهم احــد الجهــدین، وقــد تــم اختیــار 

) ١یقــة عمدیــة متجانســین فیمــا بیــنهم مــن الــذكور وفــق معامــل االخــتالف فــي الجــدول (العینــة بطر 

الذي یوضح معلومات أفراد عینة البحث.
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  )١الجدول (

یبین بعض المعلومات عن عینة البحث

معامل االختالف (%)ع±َس المتغیرات

٦٦.١٣٦.٤٩٩.٨٢الوزن (كغم)

١٧٤.١٣٥.٣٣٣.٠٦الطول (سم)

٢١.٧٥٠.٨٩٤.٠٨نة)العمر (س

وسائل جمع البیانات:٣-٣
استخدم الباحثان االختبارات والقیاسات التقنیة وسائًال لجمع بیانات البحث.

األجھزة واألدوات المستخدمة: ٤-٣
 جهاز الشریط الدوارTreadmill نوعTrack master.

 جهاز قیاس الطول والوزن نوعMedical scale detector.

یرومیتر جهاز سبSpirometer لقیاس متغیرات التهویة الرئویة نوعVacumed.

 برنامجSoftware) لمعالجة بیانات التهویة الرئویةWin spiro.(

) قصبة فمMouth piece.خاصة باختبارات جهاز السبیرومیتر (

) محرار رقمي لقیاس درجة حرارة المحیط والرطوبة النسبیة نوعVacumed.(

 تنظیف.مواد تعقیم و

اختبار الجھد الھوائي: ٥-٣
یهـــــدف االختبـــــار إلـــــى الوصـــــول بـــــالمختبر إلـــــى الحـــــد القصـــــوي الســـــتهالك األوكســـــجین 

Vo2 max) ویــؤدي هــذا الجهــد علــى جهــاز الشــریط الــدوارTreadmill وهــو جهــد یعتمــد علــى (

التهویـة الرئویـة التدرج بزیادة المقاومـة (االنحـدار) وتؤخـذ قبلـه وفـي نهایـة الجهـد قیاسـات متغیـرات

)VE) دقـائق وذلـك بالصـعود علـى جهـاز الشـریط ٥). یقوم المختبر بإجراء عملیة اإلحماء لمـدة (

%، یمــنح بعــدها فتــرة ٤كم/ســاعة) وانحــدار ٦الــدوار والقیــام بالســیر او الهرولــة الخفیفــة وبســرعة (

المبــرمج مســبقًا عــن دقــائق، ثــم یبــدأ االختبــار بالبــدء بــالركض بعــد تشــغیل الجهــاز  ٥راحــة قــدرها 

كم/ ساعة، یزداد االنحدار بمعدل درجة واحدة  ٩,٦% وبسرعة ٤طریق الحاسوب بانحدار مقداره 

 ٩,٦عند نهایة كل دقیقة من دقائق الجهد بدءًا مـن الدقیقـة األولـى وحتـى نهایتـه وبسـرعة مقـدارها 

ــًا. كم/ســاعة تبقــى ثابتــة مــن بــدء الجهــد وحتــى نهایتــه باســتنفاذ المختبــر وتوق فــه عــن االداء طوعی

)Brian, 1997, 72(



أحمد عبد الغني و محمد توفیق

٤٢٧

  )٢الجدول (

یبین دقائق الجهد ونسبة االنحدار ودرجة السرعة

السرعة (كم/ساعة)االنحدار (%)دقائق الجهد

١٤٩.٦الدقیقة 

٢٥٩.٦الدقیقة 

٣٦٩.٦الدقیقة 

٤٧٩.٦الدقیقة 

٥٨٩.٦الدقیقة 

٦٩٩.٦الدقیقة 

٧١٠٩.٦الدقیقة 

٨١١٩.٦الدقیقة 

٩١٢٩.٦الدقیقة 

١٠١٣٩.٦الدقیقة 

١١١٤٩.٦الدقیقة 

١٢١٥٩.٦الدقیقة 

١٣١٦٩.٦الدقیقة 

١٤١٧٩.٦الدقیقة 

اختبار الجھد الالھوائي: ٦-٣
یهــدف هــذا االختبــار الــى اســتفاذ مخــازن الطاقــة الالهوائیــة (الفوســفاجینات) وكــذلك تــراكم 

حامض اللكتات.نسبة عالیة من

یؤدي هذا الجهد على الشریط الدوار أیضًا وتأخذ قبله وفي نهایة الجهد قیاسـات متغیـرات 

) دقــائق علــى جهــاز الشــریط ٥) یقــوم المختبــر بــإجراء عملیــة االحمــاء لمــدة (VEالتهویــة الرئویــة (

الــى  % ثــم تتــدرج للوصــول٤كم/ســاعة) وانحــدار ٦) بســرعة خفیفــة تبــدأ ب(Treadmillالــدوار (

% وحســب قابلیــة المختبــر ویمــنح بعــدها ١٥-١٤كم/ســاعة) وانحــدار ١١ســرع عالیــة تصــل الــى (

فتــرة كافیــة الســتعادة الشــفاء التــام ثــم یبــدأ االختبــار بــالركض بعــد تشــغیل الجهــاز المبــرمج مســبقًا 

كم/ســـاعة) وینتهـــي االختبـــار عنـــدما یســـتفذ المختبـــر جهـــده  ١٢,٨% وبســـرعة (٢٠بانحـــدار قـــدره 

,Adamsالتوقف عن االداء. (ویطلب 2002, 130-133(
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قیاس متغیرات التھویة الرئویة:٧-٣
بعــد تهیئــة المختبــر الداء الجهــد وقبــل البــدء بعملیــة االحمــاء یجلــس المختبــر علــى مقعــد 

Nose) دقائق تقریبًا یكون فیها فـي وضـع راحـة تامـة. توضـع ماسـكة االنـف (٥مدة( clip علـى (

منهــا إغــالق مجــرى األنــف وجعــل عملیــة التــنفس مقتصــرة علــى الفــم فقــط، انــف المختبــر الغــرض 

بعــدها توضــع قصــبة خاصــة فــي فــم المختبــر مربوطــة بجهــاز الســبیرومیتر بأنبوبــة توصــیل تعمــل 

علــى نقــل هــواء التــنفس مــن فــم المختبــر إلــى الجهــاز مــع التأكیــد علــى إحكــام الفــم علــى القصــبة 

) قــراءات تعتمــد فیهــا ٣-٢ًا دون بــذل أي جهــد وتؤخــذ (وتجــري عملیــة التــنفس بصــورة طبیعیــة جــد

القراءة األقل قیمة والتي تعبر عن القیاس في وضع الراحة التامة وهذه القراءات تسجل عن طریق 

خاص بقیاس متغیرات التهویة الرئویـة علـى جهـاز الحاسـوب (*))Winspiroproبرنامج خاص (

والذي یرتبط بجهاز السبیرومیتر مباشرة.

عد إجراء عملیة اإلحماء وعند تنفیذ مراحل الجهد تؤخذ قراءات التهویة الرئویة في حالة وب

الجهد مع نهایة الجهد تمامًا بعـد تلقـي المختبـر ایعـاز مـن مراقـب التوقیـت (احـد افـراد فریـق العمـل 

ب منـه بعـد المساعد)، حیث تسلم قصبة التنفس من خاللهـا وهـو فـي حالـة الجـري المسـتمر وتسـح

االنتهاء من تسجیل البیانات وحفظها داخل الحاسوب.

القیاسات الجسمیة:٨-٣
قیاس الطول والوزن: ١-٨-٣

تــم قیــاس أطـــوال وأوزان أفــراد عینـــة البحــث باســتخدام جهـــاز (قیــاس الطـــول والــوزن) نـــوع 

)Detectoافي القدمین )، بعد أن یتم تشغیل الجهاز وتصفیره یقف المختبر على قاعدة الجهاز ح

وهــو یرتـــدي الســـروال الریاضــي فقـــط، ویقـــوم الشــخص القـــائم بعملیـــة القیــاس بـــإنزال لوحـــة معدنیـــة 

صغیرة على رأس المختِبر من القائم المعدني المثبت على الجهاز والرقم الذي یقف عنـده المؤشـر 

ن یثبـت العـداد ) سم. بعدها یـتم اخـذ قـراءة الـوزن بعـد أ٠.٥یمثل طول المختبر بالسنتیمتر ألقرب(

) كغم.٠.٢ألقرب ( مااللكتروني على رقم یمثل وزن المختِبر بالكیلوغرا

التجارب االستطالعیة:٩-٣
 ١٦/١٢/٢٠٠٩ولغایـــة  ٢٩/١١/٢٠٠٩اجـــرى الباحثـــان تجـــارب اســـتطالعیة للمـــدة مـــن 

علــــى افــــراد العینــــة بغیــــة تــــآلف العینــــة مــــع االجهــــزة المســــتخدمة وخاصــــة جهــــاز الشــــریط الــــدوار 

)Treadmill ومعرفتهم وفهمهم لشروط الجهد وكذلك قام كل فرد من أفـراد العینـة بـإجراء تجربـة (

اســتطالعیة علــى الجهــاز بعــد برمجــة الجهــاز بمواصــفات الجهــدین نفســیهما مــن الــزمن والمقاومــة 

(االنحـدار) والســرعة، وهــدفت التجــارب االســتطالعیة ایضــًا الــى تالفــي الوقــوع باالخطــاء المحتملــة 

متوقعــة عنـــد تنفیـــذ الجهــدین وكـــذلك هـــدفت التجربــة الســـتبعاد افـــراد العینــة الـــذین ال یســـتطیعون وال

ـــى ضـــبط فریـــق العمـــل  ـــة االســـتطالعیة إل اســـتكمال الجهـــدین او االختبـــارات، كمـــا وهـــدفت التجرب

لطریقة قیاس المتغیرات قید الدراسة.

وأنـــــه یتعامــــــل مـــــع الحجـــــوم الرئویـــــة وفــــــق  ٤٥ْ-٠هـــــذا الجهـــــاز متحســـــس لدرجـــــة حــــــرارة المحـــــیط مـــــن إن  (*)

)PTBS-Body Temperature and Pressures عنـد درجـة حـرارة جسـم وضـغط ) ، أي ان الجهاز یعطـي نتائجـا

مشبعة بالكامل ببخار الماء .
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التجربة الرئیسة:١٠-٣
مــع فریــق العمــل المســاعد  ١٨/١/٢٠١٠غایــة ول ٢٢/١٢/٢٠٠٩قــام الباحثــان للمــدة مــن 

ـــة  ـــة التربی ـــابع لكلی ـــر الفســـلجة الت ـــة البحـــث فـــي مختب ـــى افـــراد عین بـــاجراء التجـــربتین النهـــائیتین عل

الریاضیة في جامعة الموصل . وقد راعى الباحثان النقاط اآلتیة : 

لهوائي .تم اداء اختبار الجهد الالهوائي أوال ثم تاله بیومین أداء اختبار الجهد ا.١

 ٢٨) ْم  والرطوبة النسبیة بحدود  ٢٢-٢٠اجراء االختبارین في ظروف درجة حرارة طبیعیة (.٢

..%

تـم ینالختبـار ابین اإلحمـاء وبـدء نفسها الزمنیة للمدة لضمان تعرض جمیع أفراد عینة البحث .٣

وآخــر الزمنیــة بــین مختبــرالمــدة تكــون  اذ (*)ترتیــب عملیــة اإلحمــاء بأســلوب العمــل المتــداخل

.ائقدق ١٠-٥( (

.دقائق ٥(كل من االختبارین اإلحماء و فترة راحة بین مدة إعطاء .٤ (

تم اجراء االختبارین في االوقات مابین الساعة التاسعة صباحًا والثانیة عشر ظهراً .٥

) تحت نفس الظـروف الهوائي االختبار -الالهوائي (االختبار ین مراعاة إجراء االختبار  تتم.٦

المســـتخدمة وكـــذلك تسلســـل إجـــراء واألدوات وقـــت ومـــن حیـــث األجهـــزة الان و مكـــالمـــن حیـــث 

القیاسات الوظیفیة .

تم ترتیب أفراد العینة عند أدائهم للجهدین النهائیین من حیث التسلسل الزمني لألداء..٧

.القیاسات الوظیفیةحرص الباحث على أن یكون فریق العمل هو نفسه لجمیع وقد .٨

استخدم الباحثان الوسائل اإلحصائیة اآلتیة:یة:الوسائل اإلحصائ١١-٣

الوسط الحسابي .-١

االنحراف المعیاري.-٢

معامل االختالف.-٣

اختبار "ت" لعینتین مرتبطتین.-٤

اختبار "ت" لعینتین مستقلتین.-٥

Minitabوتمت معالجة البیانات باستخدام الحزمة اإلحصائیة ( 14.1.(

األول والثاني وبین الثاني والثالث وهكذا لجمیع أفراد عینة البحث.العب الزمنیة فاصلة بین مدة ب العمل المتداخل : أي وجود (*) یقصد بأسلو 
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ومناقشتھا :عرض النتائج -٤
١-٤ѧѧΗϧ�ν έѧѧϋ�ϝΩѧѧόϣϭ�α ϔϧѧѧϟ�ϡѧѧΟΣϭ�Δѧѧϳϭέϟ�ΔѧѧϳϭϬΗϟ�έѧѧϳϐΗϣ�ΔΑΎΟΗѧѧγ�ΞΎ

:التنفس للجھد الھوائي ومناقشتھا 
  )٣الجدول (

یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة  ت المرتبطة واالحتمالیة لمتغیر التهویة 

الرئویة (لتر/دقیقة) في اختبار الجهد الهوائي

االحتمالیةطةقیمة ت المرتبع±َس االختبار

٩,٥٥٢,٩٦القبلي
 -٠,٠٠١*  ٩,٨٢

٨٩,٤٨٢٤,٦٣البعدي

  ) .٧) ودرجة حریة (٠.٠١* معنوي عند نسبة خطأ أقل من (

القبلي والبعدي للجهد الهوائي  ن) وجود فرق معنوي بین االختباری٣یتبین من الجدول (

  ).٠.٠٠١( ةعند مستوى احتمالی) ٩.٨٢- في متغیر التهویة الرئویة إذ كانت قیمة ت المرتبطة (

Shellإن هذه النتیجة تتفق مع العدید من الدراسات ( et al., 2004, 567-579(

)Foss & Keteyian , 1998 , ) ، ویعزو الباحثان ذلك إلى مجموعة من األسباب 179

متوسطة المتدرجة المتداخلة وذلك بسبب الطبیعة التدرجیة لهذا الجهد من الشدة الواطئة إلى ال

دقیقة) وهي  ٩.٥- ٨.٥(التي كانت ضمن مدى  دانتهاء بالجهد القصوي وكذلك طول مدة الجه

كما یأتي:

العاملة تتسبب المثیرات العصبیة من القشرة الدماغیة (اإلیعاز المركزي) وأطراف الجسم 

)Iبزیادة أولیة ومفاجئة في التنفس عند بدء الجهد البدني(ویطلق على ذلك مرحلة التهویة

(McArdle et al., 2006, اذ یعتقد ان السیاالت العصبیة القادمة من المناطق الحركیة (316

للقشرة الدماغیة تحفز الخالیا العصبیة التنفسیة في النخاع المستطیل وكذلك الخالیا العصبیة 

ا الحركیة في العضالت العاملة. وبهذه الطریقة فان المنطقة الحركیة في الدماغ ترفع مسبق

Sherwoodالتهویة لدعم النشاط البدني المتزاید. ( et al., 2004, 502-503(

ثانیة)، تبدأ التهویة الرئویة باالزدیاد تدریجیا  ٢٠بعد حدوث الهضبة لمدة وجیزة (بحدود 

).IIلتصل الى مستوى ثابت یتم عنده اإلیفاء بالمتطلبات االیضیة للتبادل الغازي (مرحلة التهویة 

ز المركزي الوارد باإلضافة للعوامل الداخلیة للخالیا العصبیة لجهاز التحكم في النخاع ان اإلیعا

المیكانیكیة تسهم جمیعها المستطیل والمثیرات المحیطیة من المستقبالت الكیمائیة والمستقبالت 

McArdle)بالتحكم في هذه المرحلة من التنفس. et al., 2006, 316)
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)  وهي المرحلة التي یتم االنتقال IIIالهوائي (مرحلة التهویة المرحلة األخیرة من الجهد 

فیها من العمل الهوائي الى العمل الالهوائي وذلك لعدم امكانیة االیفاء بمتطلبات الجسم عن 

طریق نظام الطاقة الهوائي نتیجة ارتفاع شدة الجهد وطول فترة دوامه. تشتمل المرحلة األخیرة 

بیة التهویة عن طریق آلیة التغذیة الراجعة الحسیة المحیطیة (مثل من التحكم تحسین او انسیا

(+H، تركیز CO2درجة الحرارة،  (McArdle et al., 2006, ). وتكون االلیة المسیطرة 316

اذ یزید تركیز هذا االیون +Hهنا براي الباحثان هي الزیادة في تركیز ایون الهیدروجین في الدم 

نتیجة تشكل او انتشار حامض اللكتات من العضالت الى الدم.في اثناء ارتفاع الجهد 

  )٤الجدول (

یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة  ت المرتبطة واالحتمالیة 

لمتغیر حجم النفس (لتر) في اختبار الجهد الهوائي

االحتمالیةقیمة ت المرتبطةع±َس االختبار

٠,٥٥٠,١٥القبلي
٠,٠٠١*-٩,٧٣  

٢,٢٢٠,٤٧البعدي

  ) .٧) ودرجة حریة (٠.٠١* معنوي عند نسبة خطأ أقل من (

القبلــي والبعـدي للجهــد الهــوائي  ن) وجــود فـرق معنــوي بــین االختبـاری٤یتبـین مــن الجـدول (

  ).٠.٠٠١( ة) عند مستوى احتمالی ٩.٧٣-في متغیر حجم النفس إذ قیمة ت المرتبطة (

McClaranسـة (تتفـق هـذه النتیجـة مـع درا et al. اذ اظهـرت دراسـتهم زیـادة فـي حجـم (

McClaranالـنفس مـع البــدء بـالتمرین لـدى عینــة مـن الرجـال ( et al., 1998, 872-881.(

) التي اظهرت زیادة في حجم النفس لدى اشخاص طبیعیین بنفس Shellوكذلك تتفق مع دراسة (

,Shell(عمر عینة الدراسة الحالیة عند تمرین بشدة متوسطة. 2004, 567-679(

Hampsonویعزو الباحثان هذه النتیجة الى ماذكره ( et al. بانه عند حدوث زیـادة فـي (

حجم النفس فان المستقبالت المیكانیكیة في جدار الصدر والرئـة والمسـالك التنفسـیة ستصـبح فیمـا 

Hampsonبعد من التمرین مصدر التحفیز الرئیس. ( et al., 2001, 935-952(
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  )٥الجدول (

یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة  ت المرتبطة واالحتمالیة 

لمتغیر معدل التنفس (مرة) في اختبار الجهد الهوائي

االحتمالیةقیمة ت المرتبطةع±َس االختبار

١٨,٣٦٧,٤٠القبلي
 -٠,٠٠١*  ٥.٥٥  

٤١,١٩١٣,٣١البعدي

  ) .٧) ودرجة حریة (٠.٠١ل من (* معنوي عند نسبة خطأ أق

القبلــي والبعـدي للجهــد الهــوائي  ن) وجــود فـرق معنــوي بــین االختبـاری٥یتبـین مــن الجـدول (

  ). ٠.٠٠١( ة) عند مستوى احتمالی٥.٥٥-في متغیر معدل التنفس إذ قیمة ت المرتبطة (

McClaranتتفـق هـذه النتیجـة ایضـا مـع دراسـة( et al.( فـي اذ اظهـرت دراسـتهم زیـادة

McClaranمعـدل التـنفس مـع البـدء بـالتمرین لـدى عینـة مـن الرجـال ( et al., 1998, 872-

881.(

ویعــزو الباحثــان هــذه النتیجــة الــى انخفــاض زمــن الشــهیق والزفیــر فــي أثنــاء الجهــد البــدني 

,Shellوقد أكد هذه المعلومة ( 2002, 567-581(

٢-٤Σϭ�Δѧѧϳϭέϟ�ΔѧѧϳϭϬΗϟ�έѧѧϳϐΗϣ�ΔΑΎΟΗѧѧγ�ΞΎѧѧΗϧ�ν έѧѧϋ�ϝΩѧѧόϣϭ�α ϔϧѧѧϟ�ϡѧѧΟ
التنفس للجھد الالھوائي ومناقشتھا .

  )٦الجدول (

یتبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة  ت المرتبطة واالحتمالیة 

لمتغیر التهویة الرئویة (لتر/دقیقة) في اختبار الجهد الالهوائي

االحتمالیةقیمة ت المرتبطةع±َس االختبار

٩,٥٥٢,٩٦القبلي
 -٠,٠٠١*  ٦,١٨  

٨٥,٣٦٣٦,١٦البعدي

  ) .٧) ودرجة حریة (٠.٠١* معنوي عند نسبة خطأ أقل من (

القبلي والبعدي للجهد الالهوائي  ن) وجود فرق معنوي بین االختباری٦یتبین من الجدول (

  ). ٠.٠٠١( ة) عند مستوى احتمالی٦.١٨-في متغیر التهویة الرئویة إذ قیمة ت المرتبطة (

Fox(ن واستنادا الى یآللیة المسیطرة حسب رأي الباحثإن ا & Mathews( هي الزیادة

) في الدم ، اذ یزید تركیز هذا االیون في اثناء ارتفاع الجهد +Hفي تركیز ایون الهیدروجین (

Foxنتیجة انتشار حامض الالكتیتك من العضالت الى الدم( & Mathews , 1981 , 186.(

  )٧الجدول (

األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة  ت المرتبطة واالحتمالیة یبین 
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لمتغیر حجم النفس (لتر) في اختبار الجهد الالهوائي

االحتمالیةقیمة ت المرتبطةع±َس االختبار

٠,٥٥٠,١٥القبلي
 -٠,٠٠١*  ٩,٩٠  

٢,٢٧٠,٤٥البعدي

  ) .٧یة () ودرجة حر ٠.٠١* معنوي عند نسبة خطأ أقل من (

القبلي والبعـدي للجهـد الالهـوائي  ن) وجود فرق معنوي بین االختباری٧یتبین من الجدول (

  ). ٠.٠٠١( ة) عند مستوى احتمالی٩.٩٠-في متغیر حجم النفس إذ قیمة ت المرتبطة (

بان الزیادة في حجم النفس تكون )Shellویعزو الباحثان هذه النتیجة الى ما ذهب الیه (

یــادة فــي الحجــم الشــهیقي النهــائي للرئــة وانخفــاض فــي الحجــم الزفیــري النهــائي للرئــة ناجمــة عــن ز 

)Shell, 2002, 567-581. (

  )٨الجدول (

یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة  ت المرتبطة واالحتمالیة 

لمتغیر معدل التنفس (مرة) في اختبار الجهد الالهوائي

االحتمالیةت المرتبطةقیمةع±َس االختبار

١٨,٣٦٧,٤٠القبلي
 -٠,٠٠٣*  ٤,٥٧  

٣٧,٣٠١٣,٥٨البعدي

  ) .٧) ودرجة حریة (٠.٠١* معنوي عند نسبة خطأ أقل من (

القبلي والبعـدي للجهـد الالهـوائي  ن) وجود فرق معنوي بین االختباری٨یتبین من الجدول (

  ). ٠.٠٠٣( ة) عند مستوى احتمالی٤.٥٧-في متغیر معدل التنفس إذ قیمة ت المرتبطة (

بــان الزیــادة فــي معــدل التــنفس )Shellویعــزو الباحثــان هــذه النتیجــة الــى مــا ذهــب الیــه (

تكون هنا ناتجة عـن الهبـوط فـي كـل مـن زمـن الشـهیق وزمـن الزفیـر رغـم ان االنخفـاض فـي زمـن 

,Shellالزفیر یكون اكبر من زمن الشهیق. ( 2002, 567-581(

متغیرات التهویة الرئویة وحجم النفس ومعدل التنفس في الجهد الالهوائي في وتتفق نتائج

) مع نظیراتها في الجهد الهوائي، ولكن بصورة عامة یعزو الباحثان النتائج ٨و  ٧و  ٦الجداول (

 ٦٥-٥٧في الجهد الالهوائي الى زیادة الحامضیة غیر المتدرجة في هذا النوع من الجهد (بمدى 

في اثناء التمارین المجهدة یعطي حافزا اضافیا للتهویة +Hو  CO2الي "زیادة ثانیة) وبالت

) ملم ز وفي بعض ٤٠الى اقل من (PCO2الرئویة التي تخفض ضغط ثاني اوكسید الكاربون 

وتقلل من ضغط ثاني اوكسید CO2ملم ز. ان هذه االلیة تزیل  ٢٥االحیان الى اقل من 
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لتسهیل عملیة PO2یعتقد ان التهویة الرئویة ترفع بشكل طفیف الكاربون الشریاني. وبالتزامن 

Foxتحلل األوكسجین ( & Mathews , 1981 , 186. (

٣-٤�α ϔϧѧϟ�ϡѧΟΣϭ�Δϳϭέϟ�ΔϳϭϬΗϟ�έϳϐΗϣ�ΔΑΎΟΗγ�ϲϓ�ϕϭέϔϟ�ΞΎΗϧ�ν έϋ
ومعدل التنفس بین الجھدین الھوائي و الالھوائي ومناقشتھا:

  )٩الجدول (

یة واالنحرافات المعیاریة وقیمة  ت المستقلة واالحتمالیة یبین األوساط الحساب

لمتغیر التهویة الرئویة (لتر/دقیقة) بین القیاسین البعدیین للجهد الهوائي و الالهوائي

االحتمالیةقیمة ت المرتبطةع±َس نوع الجهد

٨٩,٤٨٢٤,٦٣هوائي 
٠,٧٩٤  ٠,٢٧

٨٥,٣٦٣٦,١٦ال هوائي

) عـــدم وجـــود فـــرق معنـــوي بـــین القیاســـین البعـــدیین للجهـــد الهـــوائي ٩یتبـــین مـــن الجـــدول (

ــــة إذ قیمــــة ت المســــتقلة (  ــــة الرئوی ــــر التهوی ــــي متغی ــــد مســــتوى احتمالیــــ٠.٢٧والالهــــوائي ف  ة) عن

)٠,٧٩٤.(  

  )١٠الجدول (

یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة  ت المستقلة واالحتمالیة 

تر) بین القیاسین البعدیین للجهد الهوائي و الالهوائيلمتغیر حجم النفس (ل

االحتمالیةقیمة ت المرتبطةع±َس نوع الجهد

٢,٢٢٠,٤٧هوائي 
 -٠,٨٢٦  ٠,٢٢  

٢,٢٧٠,٤٥ال هوائي

) عــدم وجــود فــرق معنــوي بــین القیاســین البعــدیین للجهــد الهــوائي ١٠یتبــین مــن الجــدول (

ـــــنفس إذ ـــــر حجـــــم ال ـــــي متغی ـــــ٠.٢٢-قیمـــــة ت المســـــتقلة (والالهـــــوائي ف ـــــد مســـــتوى احتمالی  ة) عن

)٠.٨٢٦.(  
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  )١١الجدول (

یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة  ت المستقلة واالحتمالیة 

لمتغیر معدل التنفس (مرة) بین القیاسین البعدیین للجهد الهوائي و الالهوائي

االحتمالیةقیمة ت المرتبطةع±َس نوع الجهد

٤١,١٩١٣,٣١هوائي 
٠,٥٧٢  ٠,٥٨  

٣٧,٣٠١٣,٥٨ال هوائي

) عــدم وجــود فــرق معنــوي بــین القیاســین البعــدیین للجهــد الهــوائي ١١یتبــین مــن الجــدول (

 ة) عنـــــد مســـــتوى احتمالیـــــ٠.٥٨والالهـــــوائي فـــــي متغیـــــر معـــــدل التـــــنفس إذ قیمـــــة ت المســـــتقلة ( 

)٠.٥٧٢.(  

) إلى استقاللیة نوع الجهد البدني المستخدم ١١و  ١٠و  ٩وتشیر النتائج في الجداول (

عن التغیر الحاصل في استجابة كل من التهویة الرئویة وحجم النفس ومعدل التنفس.

ویعزو الباحثـان سـبب ذلـك الـى ان الجهـد الهـوائي ورغـم بدئـه بشـدة متوسـطة تختلـف عـن 

نظـــر االجـــراءات الخاصـــة الجهـــد الالهـــوائي اال ان طبیعـــة الجهـــد الهـــوائي هـــو التـــدرج بالجهـــد ( ا

بالجهد الهوائي). وعلیه فان المختبر سیدخل في نهایته في العتبة الفارقـة الالهوائیـة وهـي المرحلـة 

المشابهة لما یحـدث فـي الجهـد الالهـوائي. لـذا یعتقـد الباحثـان ورغـم اخـتالف العوامـل المسـببة فـي 

ن یتحكم بهما في المراحل االخیرة منهما زیادة التهویة الرئویة بین الجهدین اال ان كال الجهدین كا

المتـراكم فـي العضـالت الـذي یحفـز الزیـادة LAعملیـة درء حـامض اللكتـات نفس العامل أال وهـو 

ـــد VEفـــي  ـــة اســـتجابة لتزای ـــى العامـــل الســـابق وهـــو المثیـــرات الكیمیائی وایـــون CO2باإلضـــافة إل

Fox( .+ في الدمHالهیدروجین  & Mathews , 1981 , 186(

االستنتاجات والتوصیات -٥
االستنتاجات١-٥
ان الجهد الهوائي من شأنه أن یحدث زیادة ملحوظة في التهویة الرئویة ، وحجم النفس ومعـدل -

التنفس .

ان الجهـــد الالهـــوائي مـــن شـــأنه أن یحـــدث زیـــادة ملحوظـــة فـــي التهویـــة الرئویـــة ، وحجـــم الـــنفس -

ومعدل التنفس .

فــي اســتجابة لمتغیــرات  ظدني المبــذول (هــوائي ، ال هــوائي) تــأثیر ملحــو لــیس لطبیعــة الجهــد البــ-

التهویة الرئویة وحجم النفس ومعدل التنفس.

التوصیات٢-٥
یوصـــي الباحثـــان بالمزیـــد مـــن الدراســـات علـــى االنـــواع المختلفـــة االخـــرى مـــن الجهـــود الهوائیـــة -

والالهوائیة.

لتــي یــتم الوصـول الیهــا فـي المراحــل االخیـرة فــي الجهــد مراعـاة مرحلــة العتبـة الفارقــة الالهوائیـة ا-

الهوائي المتدرج عند تقنین االحمال التدریبیة.
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