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امللخص :
من االمور البديهية واملسلمات العلمية ان تغيير البيئة له االثر الواضح على طرق التدريب وتحديد افضليتها فمثال يمكن التدريب بمستوى اعلى
من مستوى سطح البحر أي تحت نقص االوكسجين وهذا االمر اصبح ذا تاثيرات واضحة من الناحية الفسيولوجية وكذلك تمرينات الهيبوكسيك
أي التمرين تحت نقص االوكسجين  ،ومن هذا املنطلق تنفتح الرؤيا واضحة امام الباحثين في تحديد اهمية بحثهم كونه يحاول دراسة تاثير كتم
النفس في بيأتين مختلفتين وتحديد افضلية احدهمها وهل من املكمن استعمالها كطريقة او اسلوب تدريبي جديد نوعا ما تخدم العملية التدريبية
من الناحية الفسيولوجية التي تمثل مراة تعكس مدى فاعلية طرق واساليب التدريب وتاثيراتها املختلفة و تكمن مشكلة البحث في عدم توافر
معلومات دقيقة عن استعمال أسلوب كتم النفس في بيئتين مختلفتين وكذلك أي الطريقتين تعتبر ذات فاعلية اعلى ومدى تالئمها وإمكانية
استخدامها كاسلوب تدريبي  ،وهل من املمكن استعمالها في الفعاليات التي تتطلب العمل الهوائي ام الال هوائي اما هدفا البحث تتبين في
 -1التعرف على تاثير كتم النفس في قابلية الرئتين في بيأتين مختلفتين (داخل وخارج سطح املاء)
 -2تحديد وبيان افضلية الطريقتين على األخرى ومدى إمكانية استعمالها ضمن برامج وأساليب التدريب .
و افترض الباحثون ما يلي
 -1السلوب كتم النفس تاثير واضح على قابلية العمل الفسيولوجي للرئتين .
 -2وجود فروق معنوية ولصالح كتم النفس تحت سطح املاء .
وفي ضوء املعالجات اإلحصائية لنتائج االختبارات توصل الباحثون الى استنتاجات كان اهمها
 -1اختبار كتم النفس تحت سطح املاء يعطي فروق اكبر بين املحاوالت الثالثة في الزمن .
 -2يمكن استعمال تمارين كتم النفس كاسلوب تدريبي لتطوير قابلية الجهاز التنفس ي وخاصة كتم النفس تحت سطح املاء .
وبناءا على االستنتاجات أوص ى الباحثون مايلي :
 -1استتتعمال تمتتارين كتتتم التتنفس شتتكل عتتام وتمتتارين كتتتم التتنفس تحتتت مستتتوى ستتطح املتتاء شتتكل ختتا كاستتلوب تتتدريبي كبتتااي األستتاليب
التدريبة املستعملة داخل الطرق التدريبية .
 -2محاولة اجراء بحوث مشابهة وباستعمال أجهزة مختبرية توفر معلومات ادق من الدراسة الحالية .
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ثوختة
طؤراني ذينطة كاريطةري بةرضاوى هةية لةسةر ريَطةكاني مةشق
لةكارة ئاسايي ية زانستي يةكان ئةوةية
ِ
بكري بةئاستيَكي بةرزتر لة رووي دةرياوة واتة لةذيَر كةمي ئؤكسجين ،
دةكري مةشق
ودياريكردني باشتريني بؤ نمونة
َ
َ
ئةو كارة كاريطةريةكي دياري هةية لةاليةني فسيؤلؤذي و هةروةها راهينانةكاني هيبؤكسيك واتة راهيَنان لة ذيَر كةمي
ئؤكسجين  .لةم ِروانطةيةوة ديدطاي روون دةكر َيتةوة بؤ تو َيذةران لةدياري كردني طرنطي تو َيذينةوةكانيان بةوةي هةولي
دةكري بةكاربيَت
ديراسةتكردني كاريطةري طرتني هةناسة دةدات لة دوو ذينطةى جياواز و دياريكردني باشترينيان  ،ئايا
َ
نوي كة خزمةت بة ثرؤسةى مةشق دةدات لةاليةني فسيؤلؤذي ئةمةش وةكو ئاو َينة ية و
وةكو ر َيطة يان ش َيواز َيكي مةشقي
َ
رةنطدانةوةى رادةي كاريطةري ريَطةكان وشيَوازي مةشق كردنة وكاريطةرىة جياوازةكاني و طرفتي تويَذينةوةكة بريتية لة
نةبووني زانياري وورد لة بةكاره َيناني ش َيوازي طرتني هةناسة لة دوو ذينطةى جياواز هةروةها ئايا كام لةم دوو ر َيطةية
دةكري بةكاربيَت لةو
كارايي بةرزترة و رادةى طونجاوى و تواناى بةكارهيَناني وةكو شيَوازيَكي مةشق كردن ،ئايا
َ
ضاالكيانةى ثيَويستي بةكاري هةوايي يان نا هةوايي ؟
دووئامانجي تويَذينةوةكة بريتية:
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 ئاشنابوون لةسةر كاريطةري طرتني هةناسة لة تواناي سي يةكان لة دوو ذينطةى جياواز( ناوةوة ودةرةوةى رووي-1
.)ئاو
خستنةرووي باشي ر َيطةيةك بةسةر ئةوةى تر و رادةى بةكاره َيناني لة ضوار ض َيوةى ثرؤطرام و
 دياريكردن و-2
ِ
.شيَوازي مةشق كردن
:تويَذةران طريمانةيان كردووة بةم شيَوةية
. شيَوازي طرتني هةناسة كاريطةري ِرووني هةية لةسةر تواناي كاري فسيؤلؤذي بؤ سي يةكان-1
 بووني جياوازي واتايي بؤ بةرذةوةندي طرتني هةناسة لة ذيَر ِرووي ئاوز-2
:لةرؤشنايي ضارةسةرة ئاماريةكان بؤ ئةنجامةكان تو َيذةران طةيشتوون بةم دةرةنجامانة كة طرنطترينيان
.)سي هةولَةكان (كاتةكان
َ  تاقيكردنةوةى طرتني هةناسة لةذ َير رووي ئاو جياوازي طةورةتر دةدات لةن َيوان-1
دةكري راه َيناني طرتني هةناسة بةكارب َيت وةكو ش َيواز َيكي مةشقي بؤ ثةرةث َيداني كؤئةندامي هةناسة و بةتاييةتي طرتني
-2
َ
.هةناسة لةذيَر رووي ئاوةوة
:لةسةر ئةم دةرةنجامانة تويَذةران راسثاردةدةكةن بةم جؤرة
 بةكارهيَناني راهيَنانةكاني طرتني هةناسة بةشيَوةيةكي طشتي وراهيَنانةكاني طرتني هةناسة لةذيَر ئاو بةشيَوةيةكي-1
.تايبةت وةكو شيَوازيَكي مةشقي وةكو شيوازة مةشقي ية بةكارهاتوةكاني ناو ريَطة مةشقي يةكان
ني
َ َ هةولَدان بؤ ئةنجام داني تويَذينةوةى هاوشيَوة و بة بةكارهيَناني ئاميَري تاقيطةيي كة زانياري ووردتر بةدةست دي-2
.لةضاو ئةو تو َيذينةوةية

Abstract
Training can be done at a higher level than the sea level, under oxygen deficiency, which has
physiological effects, as well as hypoxic exercises, exercise under hypoxia. Open the vision clear
to researchers in determining the importance of their research as it tries to study the effect of selfmutilation in two different environments and determine the superiority of one of them and
whether to use them as a new method or method of training, which serves the physiological
training process, which represents The problem of research is the lack of accurate information on
the use of self-mutilation in different environments, as well as the two methods which are
considered to be more effective and appropriate and can be used as a training method. Is it
possible to use them in activities requiring aerial work? The antenna
The search Aims is shown in
1- identify the effect of self-mutilation in the ability of the lungs in two different environments
(inside and outside the surface of water)
2- Determine and indicate the superiority of the two methods on the other and the extent of the
possibility of use within training programs and methods.
The researchers supposed the following
1- The method of self-mutilation has a clear effect on the physiological function of the lungs.
2- There are significant differences in favor of mute the soul under the surface of the water.
Conclusions
1- test the silence of the soul under the water gives greater differences between the three attempts in
time.
2- exercises can be used as self-mutilation as a training method to develop the viability of the
respiratory system, especially mute the soul under the surface of the water.
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Recommendations
1- the use of self-mutilation exercises in general and exercises self-mutilation under the water level
in particular as a training method, like other training methods used within the training methods.
2- Trying to conduct similar research and using laboratory devices provide more accurate
information than the current study.
 -1التعريف بالبحث
املقدمة وأهمية البحث
1-1
اصبح الجانب الفسلجي في التدريب يشغل حيزا كبيرا من تفكير علماء التدريب الرياض ي  ،فضهرت طرق وأساليب جديدة للتدريب الرياض ي ومن
هذه الطرق طريقة التدريب بكتم النفس  ،ولكي تستمر الحياة يجب ان يمد الجسم بالعديد من املواد أهمها االوكسجين الذي يساعد الجسم في
االستفادة من املواد الغذائية األخرى  ،واذا حدث خلل في كمية االوكسجين املستهلكة يتبعه خلل في العمليات الحيوية التي تحدث داخل الجسم ،
واهتمت األبحاث في مجال فسيولوجيا الرياضة بدراسة تاثير تدريبات التحكم بالنفس على األجهزة الحيوية خاصة الجهاز الدوري والجهاز التنفس ي
والتي ينعكس تاثيرها على مستوى األداء الرقمي ملختلف األلعاب وقد اضهرت نتائج الدراسات لتحسين الحد األقص ى الستهالك االوكسجين
واالقتصاد في توزيع الدم داخل العضلة وزيادة الكفائة في انتاج الطاقة  ،وهذا بدوره يساعد على تحسين األداء  ،حيث يتطلب ذلك من الالعب
رفع كفائة اجهزته الوضيفية بالعمل مع تقليل كمية االوكسجين املستنشق اثناء األداء الرياض ي  ،وبما ان لعملية التنفس واالستفادة من
االوكسجين أهمية قصوى لدى الرياضيين وجب على املدربين التنبه ألهمية التدريب بكتم النفس وذلك لرفع كفائة الجسم البشري  ،ولكن يبقى
السؤال هنا هل لتغير البيئة ( داخل وخارج سطح املاء) تاثير على ذلك واي الطريقتين تعطي نتائج افضل  ،فبالحقيقة اليمكن اإلجابة على هذه
التسؤالت اال من خالل التجريب أذان العملية التدريبية هي ليست تقليدا أو تكرارا روتينيا لبرامج تدريبية معينة دون أن يعي املدرب ويفهم أسسها
العلمية وقواعدها الوظيفية وكيفية توجيهها الوجهة التي تحقق استثمارا للعملية التدريبية بأفضل كفاءة وفاعلية .
ومن االمور البديهية واملسلمات العلمية ان تغيير البيئة له االثر الواضح على طرق التدريب وتحديد افضليتها فمثال يمكن التدريب بمستوى اعلى
من مستوى سطح البحر أي تحت نقص االوكسجين وهذا االمر اصبح ذا تاثيرات واضحة من الناحية الفسيولوجية وكذلك تمرينات الهيبوكسيك
أي التمرين تحت نقص االوكسجين  ،ومن هذا املنطلق تنفتح الرؤيا واضحة امام الباحثين في تحديد اهمية بحثهم كونه يحاول دراسة تاثير كتم
النفس في بيأتين مختلفتين وتحديد افضلية احدهمها وهل من املكمن استعمالها كطريقة او اسلوب تدريبي جديد نوعا ما تخدم العملية التدريبية
من الناحية الفسيولوجية التي تمثل مراة تعكس مدى فاعلية طرق واساليب التدريب وتاثيراتها املختلفة .
مشكلة البحث
2-1
من خالل اطالع الباحثين على البحوث والتجارب العليمة وجدو انه من البديهي عند االقالل من عدد مرات التنفس ينشاء عنه زيادة في الدين
االوكسجيني والذي تواجهه األجهزة الحيوية للجسم برد فعل عن طريق زيادة قابلية كفائة القلب والجهاز التنفس ي وهو مايعرف بالتدريب تحت
نقص االوكسجين ولكن عند تطوير هذا األسلوب التدريبي وتجريبه في بيأتين مختلفتين سنحصل على نتائج مختلفة قد توصلنا الى أسلوب تدريبي
جديد اذ الحظ الباحثون عند قياس الزمن املستغرق لكتم النفس تحت سطح املاء ملرات متتا عة يعطي فروق زمنية كبيرة بين محاولة وأخرى
االمر الذي فسره الباحثون بان األجهزة الحيوية والوظيفية للجسم كانت ذا رد فعل اكبر مما كانت عليه في السابق ( الهيبوكسك) لذا تكمن
مشكلة البحث في عدم توافر معلومات دقيقة عن استعمال أسلوب كتم النفس في بيئتين مختلفتين وكذلك أي الطريقتين تعتبر ذات فاعلية
اعلى ومدى تالئمها وإمكانية استخدامها كاسلوب تدريبي  ،وهل من املمكن استعمالها في الفعاليات التي تتطلب العمل الهوائي ام الال هوائي
هدفا البحث
3-1
 -1التعرف على تاثير كتم النفس في قابلية الرئتين في بيأتين مختلفتين (داخل وخارج سطح املاء)
 -2تحديد وبيان افضلية الطريقتين على األخرى ومدى إمكانية استعمالها ضمن برامج وأساليب التدريب .
فرضا البحث
4-1
 -1السلوب كتم النفس تاثير واضح على قابلية العمل الفسيولوجي للرئتين .
 -2وجود فروق معنوية ولصالح كتم النفس تحت سطح املاء .
 -1مجاالت البحث
 1-5-1املجال البشري  :طلبة املرحلة الرا عة كلية القلم الجامعة – قسم التربية الرياضية .
 2-5-1املجال ألزماني :املدة من2018/4/15 - 2017 /11/1
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 3-5-1املجال املكاني  :مسبح غرناطة والقاعات الدراسية لقسم التربية الرياضية -كلية القلم الجامعة.
 -2الدراسات النظرية
 1-2تدريبات الهيبوكسيك -:
تحتتدث الهيبوكستتيا نتيجتتة لتعتترل الجستتم لبيئتتة غيتتر طبيعيتتة كاالنتقتتال لل تتلعب فتتي أمتتاكن تعلتتو ستتطح البحتتر أو صتتعود املرتفعتتات حيتتث
انخفال الضغط الجزيئي لألوكسجين في الهواء الجوي.
"إن أداء التتتدريب أثنتتاء تعتترل أنستتجة وخاليتتا الجستتم إلتتى نقتتص األوكستتجين هتتو متتا يطلتتق عليتته تتتدريب الهيبوكستتيك  hypoxic trainingمتتن ختتالل
التتدريب بكتتتم التتنفس أو التتتحكم فتتي التتتنفس (تقليتتل عتتدد مترات التتتنفس أثنتتاء األداء ) (أمتتر ا احمتتد ألبستتاطي  )99 ،1998 ،وفتتي الستتباحة تعنتتي
تدري بات الهيبوكسيك السباحة ملسافة معينة مع تحديد كمية األوكسجين التي يحصل عليها السباح ويتحقتق ذلتك عتادة بتنقص عتدد مترات التتنفس
أثنتتاء الستتباحة ،أو الستتباحة دون التتتنفس ملستتافة محتتددة حيتتث هتتذه الطريقتتة تعنتتي بتتذل الستتباح للجهتتد متتع نقتتص كميتتة األوكستتجين الواصتتلة للتتدم
والعضالت العاملة ملقابلة متطلبتات الطاقتة فانته نتيجتة لتذلك يتوقتع أن يحتدث تحستن ملقتدرة الستباح الالهوائيتة فضتال عتن حتدوث عت التغيترات
الفسيولوجية في الجسم مثل زيادة كمية الكليكوجين املخزون في العضالت واألنزيمتات النشتطة لتخليتق ثاليتي ادينوستين الفوستفات(( ) ATPأستامة
راتتتب وعلتتي محمتتد زكتتي )22 ،1998،وتستتتخدم هتتذه التتتدريبات لتتدى معيتتم الستتباحين متخصصتتين املستتافات املختلفتتة طتترق الستتباحة املختلفتتة
،حي تتث س تتاعد اس تتتخدام طريق تتة ت تتدريب الهيبوكس تتيك العدي تتد م تتن س تتبا ي الس تترعة عل تتى تحقي تتق أرق تتام متمي تتزة حي تتث إن معي تتم الس تتباحين ال تتذين
استطاعوا تحطيم حاجز الت()50ثا ملستافة 100م حترة قتد تضتمن تتدريههم هتذه الطريقتة ،ويمكتن تطبيتق هتذه الطريقتة بتان تحتدد عتدد مترات الشتهيق
كل عدد محدد من الضربات فعلى سبيل املثال اخذ النفس كل(3او6او )8دورة للذراع .
ويمكتن تطبيتق هتذه الطريقتتة ختالل أداء جميتع طتترق التتدريب وختالل كتل املستتافات الطويلتة والقصتيرة( ،محمتتد حستن واختران  )166 ،1997،وقتتد
أوص ت ى ع ت الخب تراء باستتتخدام هتتذه الطريقتتة فتتترة أو فتتترتين فتتي الستتنة ألاهتتا تتتؤدي إلتتى زيتتادة عتتدد كريتتات التتدم الحم تراء" (وجتتدي مصتتطفى الفتتاتح
ومحمد لطفي.)315 ،2002،
 2-1-2التحكم في التنفس:
يقصد بمفهوم التحكم في التنفس أداء التمرينات املعطاة عدد من تكرارات التنفس وحسب تعليمات املدرب وعلى وفق الفعالية واملسافة والشدة
املعطاة في أثناء الوحدة التدريبية ،وبالتالي ينعكس ذلك على أداء الرياض ي في أثناء املسابقات إلنجاز املسافة املطلوبة بأقل عدد ممكن من تكرارات
التنفس.
إن تدريبات التحكم في التنفس تؤثر في متغيرين أساسيين:
ً
 -1متغير فسيولوجي (وظيفي) واملتمثل بزيادة السعة الحيوية وعمق التنفس نتيجة لقوة العضالت التنفسية بين األضالع فضال عن املتغيرات
الوظيفية األخرى.
 -2متغيرات بايوميكانيكية واملتمثلة بنقصان املساحة االسقاطية نتيجة لقلة املساحة املعرضة لجسم السباح.
ويقصد بتدريبات التحكم في التنفس أن يقوم السباح بالتنفس لعد من املرات اقل من املعتاد وقد اتفق كل من كونسلمان( ،)1974ماجلشو
( )1982على إن ثلث إجمالي هذا التدريب يؤدي من خالل التحكم في التنفس لإلقالل من كمية األوكسجين وقد أجريت العديد من الدراسات على
املناطق املرتفعة عن سطح البحر واملناطق غير املرتفعة وقد أكدت هذه الدراسات على تفوق السباحين في املناطق التي في مستوى سطح البحر عن
استخدام هذه الطريقة  Hypoxicولقد ازدادت القدرة الهوائية لديهم عن سبا ي املناطق املرتفعة وتعمل هذه الطريقة على زيادة كمية األوكسجين
في الحجرات الهوائية بالرئة كما أاها تفيد سبا ي الحرة والدولفين(. )Maglischo,1982,303( )Councilman,1977,184
 3-1-2مقارنة بين تدريبات الهيبوكسيك و كتم النفس تحت املاء
كتم النفس تحت املاء
الهيبوكسيك
ت
يعطي نتائج وفروق في زمن قليل
ال يعطي نتائج سريعة
1
شكل التمرين يكون أقرب الى األداء الحقيقي للمهارة او الفعالية شكل التمرين ثابت لجميع املهارات والفعاليات الرياضية
2
تأثيره على الجهاز التنفس ي أكبر من بقية األجهزة
تأثيره على الجهازين الدوري والتنفس ي بنفس الحجم تقريبا.
3
أثره يستمر لفترة أطول لذلك يحتاج الى وقت أطول للممارسة أثره يستمر لفترة أقصر ولكن ذا نتائج أسرع لذلك يستعمل في
4
فترات املنافسة ذات الشدة العالية
والتدريب واوقات مخصصة من الخطة السنوية
-3منهج البحث وأجرأته امليدانية
 1-3منهج البحث

5
تم استخدام املنهج التجريبي بنموذج املجموعة الواحدة " والتجريب هو تغيير متعمد ومضبوط للشروط املحددة لحدث ما ومالحية التغيرات
الناتجة في الحدث ذاته وتفسيرها " والستخدام نموذج املجموعة الواحدة حينما تكون التجربة ذات مدة قصيرة الن ذلك يختصر عمل العوامل
الكبيرة الثابتة التراكمية غير املالئمة ،مثل النضج او التكيف ((.)1ديوبولد فاندالين. )294 ،1985،
 2-3مجتمع وعينة البحث
تمثتتل مجتم تتع البحتتث بط تتالب املرحلتتة الرا ع تتة للدراس تتة الصتتباحية والب تتال عتتددهم ( )54طال تتب يمثل تتون املجتمتتع األص تتل اذ تتتم اس تتتبعاد ( )4م ت هم
ستتبب العمتتر وعتتدم االلتتزام بتوقيتتتات التجربتتة اذ اصتتبح عتتدد العينتتة ( )50طالتتب وهتتي تشتتكل نستتبة ( )92.2%متتن املجتمتتع األصتتلي وهتتي نستتبة عاليتتة
جدا اذ تمثل املجتمع األصلي بمصداقية.
 3-3تجانس عينة البحث
تم اجراء تجانس العينة في املتغيرات التي من شأاها التاثير على املتغيرات املدروسة وهي كما مبينه بالجدول التالي .
جدول ( ) 1يبين التوزيع أالعتدالي ألفراد عينة البحث
املتغيرات

الوسط

االنحراف

معامل االلتواء

الطول

174.54

6.96

0.001

الوزن

78.1

10.9

0.30

العمر

1992.9

1.94

- 0.49

يبين الجدول أعاله تجانس أفراد العينة في املتغيرات التالية ( العمر ,الطول  ,الوزن ) حيث كان معامل االلتواء لكل املتغيرات متا بتين ( )1- +1وهتذا
ما يؤكد على أن أفراد العينة متجانسين في املتغيرات السابقة.
 1-4-3وسائل جمع املعلومات
 -1املصادر العربية واألجنبية
 -3املالحية والتحليل
 -4البرمجيات والتطبيقات أملستخدمه في الحاسوب برنامج () Excel
 -5ساعات توقيت عدد ()3
 - -6كاميراة الفيديو الثابتة ذو السرعة ( 25صورة /بالثانية ) عدد . 1
 -7جهاز الب توب نوع (. ) DELL
 5-3االختبارات املستخدمة
أوال  :اختباركتم النفس ( حبس النفس ) فوق سطح املاء (نزار حسين واخران)29 ،2015،
 الهدف من االختبار  :التعرف على مطاولة الجهاز التنفس ي. األجهزة واألدوات  :ساعة توقيت عدد . 3 وصف األداء  :عد جلوس الالعب على الكرست ي يقتوم باختذ شتهيق عميتق وتغلتق الفتم واالنتف وذلتك مؤشتر علتى بدايتة التوقيتت وتستتمر بحتبسالنفس الى ان يعلن اهاية القدرة على املطالولة عن طريق فتح الفم وتوقف عمل الساعة والتسجيل يكون مقاسا بالثانية واجزائها .
 التسجيل  :يعطى لكل مختبر ثالث محاوالت وتسجل بالتسلسل  ،وكما مبين بالشكل (.)1 مالحضة  :يجب تسجيل النتائج بالتسلسل في استمارة التسجيل املخصصة وذلك من اجل التعرف على مدى االختتالف بتين املحتاوالت التثالث ،واشراك اكثر من مختبر الضفاء صفة املنافسة وتعطى فترة راحة بين محاولة وأخرى  15ثانية.

( )1ديو بولد فان دالين؛ المصدر نفسه ،ص.295-294
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شكل ( )1طريقة اجراء االختبار
ثانيا  :اختباركتم النفس ( حبس النفس ) تحت سطح املاء
 الهدف من االختبار  :التعرف على مطاولة الجهاز التنفس ي تحت سطح املاء. األجهزة واألدوات  :ساعة توقيت عدد . 3 وصفف األداء  :يحتدد ثتالث متتن املختبترين حستب رغبتتتهم ويتتم نتزولهم التتى املستبح ويمستكون بايتتديهم الحافتة الخارجيتة للمستتبح وعنتد التأكتد متتنجاهزيتهم يعطى اإلشارة لهم بالنزول الى املاء بحيث يغطي املاء كامل الجسم وبمسافة تعلو الرأس بقدر مد التذراع عليتا فتوق الترأس وهتي تمستك
الحافة الخارجية للمسبح عندها يبدأ تشغيل الساعة لحساب الوقت  ،وبمجرد خروج رأس املختبر من املاء توقف الساعة ويحسب الزمن .
 التسجيل  :يعطى لكل مختبر ثالث محاوالت وتسجل بالتسلسل  ،وكما مبين بالشكل (. )1 -مالحظة  :تستخدم نفس اإلجراءات في االختبار السابق .

شكل ( )2طريقة أداء االختبار

 6-3التجارب االستطالعية
أوال :التجربة االستطالعية األولى
ت تتم اج تراء التجرب تتة االس تتتطالعية ي تتوم االح تتد املص تتادف ( )2018-1-28الس تتاعة العاش تترة والنص تتف ص تتباحا وعل تتى القاع تتة الدراس تتية الخاص تتة بطلب تتة
املرحلتة الرا عتتة كليتة القلتتم الجامعتة -قستتم التربيتة الرياضتتية تتدريبا عمليتتا للوقتوف علتتى الستلبيات وااليجابيتتات التتي قتتد تقتابلهم أثنتتاء أجتراء التجربتتة
الرئيستتية لتفاديه تتا( ،قاس تتم املن تتدالوي )107 ،1989،وأج تترى البتتاحثون ه تتذه التجرب تتة عل تتى طلب تتة املرحلتتة الرا ع تتة قس تتم التربي تتة الرياض تتية والب تتال
عددهم ( )2عداء ألغرال م ها :
 -1التعرف على املشاكل املتوقعة التي قد تواجه الباحثون أثناء التجربة الرئيسة .
 -2صالحية األجهزة واألدوات املستخدمه بالبحث .
 -3الوقت املناسب إلجراء التجربة الرئيسة .
 -4العدد الكافي لكادر العمل املساعد .
ثانيا  :التجربة االستطالعية الثانية

7
تم اجراء التجربة االستطالعية الثانية الخاصة باختبار كتم النفس ( تحت سطح املاء) في يوم االثنين املصادف  2018/1/29الساعة السادسة
مساءا على مجموعة من عينة البحث وعددهم(  )3ولالسباب السابقة الذكر في التجربة االستطالعية األولى وتبين من هذه التجربة يجب توحيد
ضروف االختبار عدم استخدام أي نوع من التجهيزات الخاصة بالسباحة التي قد تعطي األفضلية ملختبر دون اخر وكما مبين في الشكل (.)4

شكل ( )4يوضح طريقة اجراء التجربة االستطالعية
 7-3التجربة الرئيسية
تم اجراء التجربة الرئيسية علتى عينتة البحتث البتال عتددهم ( )50مختبتر وعلتى مستبح غرناطتة الترفيهتي بالنستبة الختبتار (كتتم التنفس تحتت مستتوى
سطح املاء) في يوم االثنين املصادف  2018/1/29الساعة الستا عة مستاءا امتا اختبتار (كتتم التنفس فتوق ستطح املتاء) اجريتة علتى فتي القاعتة الدراستية
لطلبة املرحلة الرا عة وبعد اجراء التجربة االستطالعية مباشرة وكان الهتدف متن التجربتة التعترف علتى نتتائج اختبتار كتتم التنفس تحتت وفتوق ستطح
املاء اذ يتم شرح االختبار من قبل السيد املشرف للمختبرين ليتسنى لهم التعرف على تفاصيله ويتم تسجيل النتائج مباشرة من املوقتين في استتمارة
التسجيل املعدة مسبقا لهذا الغرل وبعدها يتم االتي :
 -1وتم جمع املعلومات وتخزي ها في برنامج () Excel
 -2تم معالجتها إحصائيا باستخدام برنامج الحقيبة اإلحصائية االجتماعية ( . ) SPSSوتم استخراج جميع املتغيرات قيد الدراسة .
 7-3الوسائل اإلحصائية
أستخدم الباحث الحقيبة اإلحصائية االجتماعية ومنها تم استخراج :
 -1الوسط الحسابي .
 -2االنحراف املعياري .
 -3معامل االلتواء .
 -4اختبار ( )Tلالزاواج املتناضرة .
 -4عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 1-4عرض نتائج اختباركتم النفس داخل وخارج سطح املاء وتحليلها ومناقشتها
الجدول ( )2يبين
قيم فروق االوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيم ( )Tومستوى الداللة ومعنى الداللة
االنحراف املعياري
الوسط الحسابي
معنى الداللة
مستوى الداللة
قيمة T
ت
للفروق
للفروق
معنوي
0.00
3.9
0.48
- 0.27
1
معنوي
0.050
1.9
0.50
- 0.13
2
معنوي
0.019
2.42
0.56
- 0.19
3
الجدول ( )2يبين الفروق بين نتائج االختبارين ( كتم النفس داخل وخارج سطح املاء) وذلك عن طريق استعمال قانون (ت) لالزاج املتماثلة ويضهر
في الجدول الفروق بين نتائج االختبارين واضحة ولصالح اختبار كتم النفس تحت سطح املاء اذ بل مستوى الداللة للمقارنات الثالثة مساوي او
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اقل من ( )0.05أي انه دال على وجود فروق والفروق لصالح اختبار كتم النفس تحت املاء اذ تمت املقارنة بين املحاولة األولى الختبار كتم النفس
تحت املاء مع املحاولة األولى الختبار كتم النفس خارج سطح املاء وكذلك بالنسبة للمحاولة الثانية والثالثة  ،ونستنج من قيم مستويات الداللة
التي ضهرت ان اختبار كتم النفس تحت مستوى سطح املاء أعطت فروق اعلى من مثيالتها خارج سطح املاء وهذ االمر يفسره الباحثون ان
استعمال كتم النفس كاسلوب تدريبي يكون ذا تاثير اكبر على قابلية الرئتين اذا ماكان تحت سطح املاء الن التطور الذي يحدث بين محاولة وأخرى
يعطي فرق كبير في الزمن الذي يستطيع املختبر تسجيله تحت سطح املاء  ،بمعنى ادق ان املحاولة األولى الحد املختبرين تحت سطح املاء سجلت
زمن قدره (30ثانية) بينما املحاولة الثانية سجلت (60ثانية) واملحاولة الثالثة سجلت (120ثانية) أي ان الفروق بين املحاوالت كانت كبيرة عكس
اختبار كتم النفس خارج سطح املاء كانت الفروق داخلها قليلة وغير متناسقة في ع األحيان من ذلك نستنتج ان ان استعمال كتم النفس تحت
سطح املاء له اثر كبير على تتطور قابلية املختر من ناحية السعة الرئوية وتحملها وهذا يقودنا الى استنتاج ثمين وهو ان استعمال البيئة املائية
يعمل على تطوير قابلية الجهاز التنفس ي شكل قد يسمح لنا باستعمالها كاسلوب تدريبي ملختلف الفعاليات الفردية والجماعية وخاصة تلك التي
تطلب العمل العضلي واملجهود غياب االوكسجين أي الفعليات الالهوائية  ،هذا من جانب ومن جانب اخر ان النتائج التي حصلنا عليها تشير الى
ان استعمال بيئة مختلفة مثل البيئة املائية له خصائص جديدية قد تكون اكثر نفعا من وجهة نير التدريب والفسيولوجيا ولكن هذه البيئة
تحتاج الى تعامل خا وأساليب جديدة تحتاج الى تركيز اكثر من الباحثين وربطها مع الفعاليات الفردية والجماعية ومحاولة الوصول الى نتائج
مؤكدة واليتم ذلك اال باستخدام تقنيات وأجهزة متطورة وهذا ما اكدت عليه اغلب الدراسات اذ يشير (محمد محمود احمد )47 ،1999،يزداد
نشاط الدورة الدموية وذلك لزيادة كمية الدم الواصل الى العضالت وبالتالي زيادة كمية االوكسجين الواصل فاذا ازداد كمية االوكسجين بالدم قل
معها عدد مرات التنفس وكذلك النب وهذا يدل على اقتصادية العمل للجهاز التنفس ي  ،ومن جانب اخر فان حبس النفس يجبر الرئتين على
العمل باالعتماد على املخزون من االوكسجين داخلها وليس على االوكسجين القادم من املجرى التنفس ي وبالتالي يجبر الجهاز التنفس ي على امرين
مهمين هما:
 -1العمل تحت ضروف خاصة ( نقص االوكسجين)
 -2احداث تكيفات شكل سريع نتيجة لذلك املثير .
وهذه األمور من شااها إيصال ايعازات جديدة بفتح شعب شعرية جديدة تحيط باالسناخ الرئوية وتعمل على اإلسراع من عملية التبادل الغازي
املعروفة التي تحدث داخل الرئتين وهنا تعتبر بمثابة االحمال التدريبية التي يتعرل لها الالعبون في مختلف االختصاصات من اجل تطوير
قابلياتهم الرئوية ولكن بأسلوب جديد ومختلف أي بدون استعمال التمارين التقليدية املتعارف عليها (نزار النفاخ .)10 ،2015 ،
 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات
في ضوء النتائج التي توصل لها الباحثون تم استنتاج مايلي :
 -1اختبار كتم النفس تحت سطح املاء يعطي فروق اكبر بين املحاوالت الثالثة في الزمن .
 -2يمكن استعمال تمارين كتم النفس كاسلوب تدريبي لتطوير قابلية الجهاز التنفس ي وخاصة كتم النفس تحت سطح املاء .
 -3كتم النفس تحت يطور من قابلية الجهاز التنفس ي شكل سريع وفعال اكثر من كتم النفس خارج سطح املاء

 -4تحسن مستوى الزمن لالختبارات المستخدمة يدل على فعالية كتم النفس تحت مستوى سطح الماء .
 2-5التوصيات :
 -1استعمال تمارين كتم النفس شكل عام وتمارين كتم النفس تحت مستوى سطح املاء شتكل ختا كاستلوب تتدريبي كبتااي األستاليب التدريبتة
املستعملة داخل الطرق التدريبية .
 -2محاولة اجراء بحوث مشابهة وباستعمال أجهزة مختبرية توفر معلومات ادق من الدراسة الحالية .
 -3محاولة ربط تمارين كتم النفس مع األلعاب الفرقية والفردية ومعرفة أي م ها تتوافق مع هذا األسلوب .
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