قياس درجة االنحراؼ الجانبي ألنؼ( اليميف -اليسار) وعالقتو بالسعة الرؤية لالعبي فرؽ كرة اليد والساحة
والميداف في جامعة ذي قار
ـ.د عماد كاظـ ياسر

ممخص البحث بالمغة العربية
إف العموـ المتطورة ليا عالقة وثيقة بعضيا مع البعض األخر جعؿ الباحثيف ييتموف بعممية الربط بيف ىذه العموـ
َّ
المختمفة مف اجؿ التوصؿ إلى حقائؽ عممية مف خالؿ القياسات واالختبارات في التقييـ وقياس العديد مف المتغيرات,
حيث ي عد عمـ الحاسبات مف العموـ المتطورة في كافة المجاالت واف استخداـ ىذا العمـ لقياس بعض المتغيرات وربطو
في المجاؿ الفسيولوجي الرياضي كوسيمة مف وسائؿ القياس الحديثة واستخالص نتائجيا تعتبر مف الحقائؽ العممية
الدقيقة.
لذا يعتبر المجاؿ التنفسي مف أىـ األجزاء الرئيسية في جسـ اإلنساف واف ىذه العممية تتطمب دخوؿ اليواء إلى
المصدر الرئيسي ليا وىو الرئتيف وىذا يتـ مف خالؿ منفذيف ىما الفـ واألنؼ واف وجود أي خمؿ فييما سوؼ يؤدي
إلى خمؿ في ىذا المجاؿ وبالتالي عدـ وصوؿ الكميات مف اليواء بشكؿ الطبيعي  ,ومف المالحظ ىناؾ مجمعات كبيرة
جدا مف الناس لدييـ انحرافات في استقامة األنؼ وبدرجات مختمفة وقد تكوف في أعمى األنؼ أو في وسطو وقد يكوف
في مقدمتو او قد يكوف إلى احد الجيات اليميف او اليسار وىذا يعد خمؿ كبير في عممية دخوؿ اليواء إلى الرئتيف
بشكؿ طبيعي وىذه الكمية مف الطبيعي إف تكو ف بمقدار كافي مف اجؿ اف تكوف بشكؿ يتناسب مع الممارسات
االعتيادية لدى اإلفراد واف مثؿ ىذه المشكمة سوؼ تؤدي إلى زيادة في عدد مرات التنفس مف اجؿ توفير الكميات
المطموبة مف اليواء .

Abstract
In this paper we designed algorithm to measure the nose Deviation and its impact
on the size of capacitance vision. A samples were taken from the football players in the
Faculty of Education at the Thi-Qar University, and the algorithm is a use Euclidean
distance to measure the distance between two points by calculated midpoint between
the eyebrows and midpoint between the lips then a straight line from lips to eyebrow to
calculate the amount of deviation of the nose automatically. The aim of the research is
to measure some of the variables and linked in the field of physiology sports as a
modern measuring mean methods to measure deviations in the nose and different
degrees may be at the top of the nose or in the middle or in the bottom or may be to
right or left party. The results from using the algorithm shows the deviation percentage
in nose reduces the amount of air
.

 -1المقدمة وأىمية البحث:
إف التطور الحاصؿ في كافة العموـ فػتَ المجػاؿ أمػاـ البػاحثيف لػربط ىػذه العمػوـ مػع بعضػيا الػبعض مػف اجػؿ التوصػؿ
َّ
الى حقائؽ عممية دقيقة مف خالؿ االختبارات والقياسات مف اجؿ التقييـ العديد مف المتغيػرات ,حيػث يعػد عمػـ الحاسػبات
مف العموـ المتطورة في كافة المجاالت واف استخداـ ىذا العمـ لقيػاس بعػض المتغيػرات وربطػو فػي المجػاؿ الفسػيولوجي
كوسيمة مف وسائؿ القياس الحديثة واستخالص نتائجيا تعتبر مف الحقائؽ الدقيقة.
ويعتبر المجاؿ التنفسي مف أىـ األجزاء الرئيسية في جسـ اإلنساف واف ىذه العممية تتطمب دخػوؿ اليػواء إلػى المصػدر
الرئيسي ليا وىو الرئتيف وىذا يتـ مف خالؿ منفػذيف ىمػا الفػـ واألنػؼ واف وجػود أي خمػؿ فييمػا سػوؼ يػؤدي إلػى عػدـ
دخوؿ اليواء بشكؿ الطبيعي  ,ومػف المالحػظ ىنػاؾ مجمعػات كبيػرة جػدا مػف النػاس لػدييـ انحرافػات فػي اسػتقامة األنػؼ
وبدرجات مختمفة وبنقاط مختمفة قػد تكػوف فػي أعمػى األنػؼ أو فػي وسػطو وقػد يكػوف فػي مقدمتػو او قػد يكػف إلػى احػد
الجيػػات اليمػػيف او اليسػػار وىػػذا يعػػد خمػػؿ كبيػػر فػػي عمميػػة دخػػوؿ الي ػواء إلػػى الػػرئتيف بشػػكؿ طبيعػػي وىػػذه الكميػػة مػػف
الطبيعي إف تكوف بمقػدار كػافي مػف اجػؿ اف تكػوف بشػكؿ يتناسػب مػع الممارسػات االعتياديػة لػدى اإلفػراد واف مثػؿ ىػذه
المشكمة سوؼ تؤدي إلى زيادة في عدد مرات التنفس مف اجؿ توفير الكميات المطموبة .
اف عممية التنفس ىي أساسا عند اإلنساف الطبيعي ليا متطمبات خاصة حيث اف كمية اليواء الداخمة إلى الػرئتيف تكػوف
بمقػدار مػػف ( 6 – 5لتػر) واف ىػػذه الكميػػة تتناسػب مػػع اإلعمػاؿ الطبيعيػػة التػػي يمارسػيا اإلفػراد وباإلضػافة إلػػى ذلػػؾ إف
عػػدد م ػرات التػػنفس الطبيعػػي لرنسػػاف يت ػراوح مػػف ( ) 55 - 15مػػرة فػػي الدقيقػػة الواحػػدة ويمجػػا الفػػرد فػػي الكثيػػر مػػف
الحاالت إلى التنفس مف خالؿ األنؼ بسبب اف كميػة اليػواء الداخمػة مػف األنػؼ تكػوف أكثػر نقػاوة مػف الفػـ لوجػود أكثػر
مف مرشَ داخؿ األنؼ مثؿ الشعيرات او السوائؿ وىػذه تعمػؿ عمػى تنقيػة اليػواء الػداخؿ إلػى الػرئتيف  ,ىػذا فػي الحػاالت
االعتيادية لعممية التنفس ولكف عند وجود أي خمؿ سوؼ تكوف عممية التنفس أكثر تعقيػدا كػوف اإلنسػاف اليحصػؿ عمػى
كمية اليواء المطموبة ومف الجانب األخر يكوف عػدد الشػييؽ والزفيػر أكثػر مػف المسػتوى الطبيعػي مػف اجػؿ سػد الػنقص
الحاصؿ مف كمية اليواء الداخمة الى الرئتيف .

 5-1مشكمة البحث:

لقد وىب اهلل عز وجؿ اإلنسػاف قوامػا حسػنا بقولػو تعػالى "لقػد خمقنػا س
اإل نسػاف سفػي أحس سػف تق سػويـ"
قاؿ اهلل تعالى في الخمؽ واإلبداع واالعتداؿ "ياأيُّيا س
اف ما غَّرؾ سبرِّبؾ الك سر سيـ  الَّ سذي خمقؾ فس َّواؾ فعدلؾ.5)5("
اإل نس ُ
(1 ) 1

وكػذلؾ

واف سالمة الجسـ وخموسه مف التشوىات لو عالقة وثيقة بسالمة معظـ أجيزة الجسـ األخرى واف وجود أي خمؿ واف يكػف
بشكؿ بسيط في أي عضو مف أعضاء الجسـ المختمفة يؤدي إلى حدوث خمؿ في أعضاء الجسـ األخرى.

( )1القران الكريم:سورة التين اية .4
()2القران الكريم :سورة االنفطار االية .7-6

ومف خالؿ مالحظة الباحث لعديد مف الالعبيف وفي مختمؼ األلعاب الرياضية ىناؾ مجموعة كبيرة مف الالعبػيف يجػروف
عمميات التنفس بواسطة األنؼ مع مالحظة اف ىذه العمميات التنفس لـ تحصؿ بشكؿ طبيعػي لوجػود ارتفػاع ممحػوظ فػي
القفص الصدري عند كػؿ عمميػة شػييؽ مػع زيػادة عػدد مػرات التػنفس وباإلضػافة إلػى ذلػؾ وجػود بعػض االختناقػات فػي
عممية التنفس أثناء النوـ ( وىذه تـ مالحظتيػا فػي المشػاركة فػي البطػوالت الجامعيػة) مػع وجػود بعػض الصػعوبات عنػد
عممية التنفس وعندما تـ السؤاؿ عف ىذه الحاالت كانػت اإلجابػة مػف قبػؿ الالعبػيف بػاف الػبعض مػنيـ لديػو انحػراؼ فػي
األنؼ واألخر كاف يقوؿ لدية جيوب أنفية وىي نوع مف األمراض المعروفة بينما قاؿ البعض باف لػدييـ زوائػد لحميػة فػي
األنؼ.
ىذا األمر أثار اىتماـ الباحث واختار نوع مف ىذه اإلصابات وىو االنحراؼ الموجود في األنؼ وأراد الباحػث معرفػة كميػة
اليواء الداخمة إلى الرئتيف ىػؿ ىػي بالمسػتوى المطمػوب .لكػي يتسػنى لالعبػيف والمختصػيف إيجػاد الحمػوؿ المناسػبة ليػـ
في ىذه المشكمة .

 3-1أىداؼ البحث :
 -1التعرؼ درجة االنحراؼ الجانبي لألنؼ إلى جية اليسار و اليميف لدى أفراد عينة البحث.
 -5التعرؼ عمى عالقة ارتباط بيف إحدى جيتي االنحراؼ مع السعة الرئوية.
 -3التعرؼ عمى مقدار تأثيره في المجاؿ التنفسي.

 4-1فروض البحث :

 -1وجود فرؽ معنوي بيف االنحراؼ الجانبية الموجود في األنؼ إلى احد الجيتيف .
 -5وجود عالقة ارتباط بيف االنحراؼ الجانبية في األنؼ مع السعة الرئوية.
 -3وجود تأثير متبايف إلى احد جيتي االنحراؼ الجانبي في األنؼ.

 5-1مجاالت البحث :

 1-5-1المجاؿ البشري :شمؿ عينة مف العبي منتخب جامعة ذي قار لأللعاب ( كرة اليد  ,الساحة والميداف) .
 5-5-1المجاؿ الزمني :لمفترة مف  5115/11/5ولغاية .5113/1/15
 3-5-1المجاؿ المكاني :مختبر الفسمجة في كمية التربية الرياضية في جامعة ذي قار.

 -5الدراسات النظرية والمشابية:
 1-5الدراسات النظرية:
1-1-5األنؼ:

"يعػد األنػػؼ احػد أعضػػاء الرئيسػػية لمجيػاز التنفسػػي وىػػو يقػوـ بعػػدة وظػػائؼ أساسػية منيػػا وثانويػػة فيػو يقػػوـ بترطيػػب
اليواء الداخؿ ويمنع دخوؿ الشوائب الى الرئتيف ولػو مػف األىميػة البالغػة فػي عمميػة النطػؽ ويشػكؿ جزئػو الخػارجي مػف
مجموعة مف العظػاـ والغضػاريؼ ويحتػوي مػف الػداخؿ إلػى تجػويفيف يفصػميما حػاجز غضػروفي إلػى غػرفتيف احػدىا إلػى
جية اليميف واألخرى إلى جية اليسار وىناؾ فراغ مفتوح قميؿ فػي أعمػى األنػؼ وتسػمى نقػرة األنػؼ الف جػدارىا الجػانبي
ينشأ عنو ثالث طبقات مف األنسػجة وىػي التجػاويؼ العميػا والوسػطى والسػفمى وىػي تتكػوف مػف مجموعػة مػف الشػعيرات
المخاطيػة تػدعميا عظػاـ مثػؿ المفػائؼ تحػت كػؿ تجويػؼ منيػا وىنػاؾ ممػر ىػوائي ضػيؽ يسػمى الصػماغ واف فائػدة ىػػذا

الممر ىو دخوؿ اليواء فييا بحػث يمػس مػف خالليػا الشػعيرات المخاطيػة التػي بػدورىا ترتطػب اليػواء وتنظفػو وتدفعػو ,
كمػػا اف ىنػػاؾ دور ميػػـ مػػف الميػػاـ الثانويػػة التػػي يقػػوـ بيػػا األنػػؼ ىػػو إف السػػائؿ المخػػاطي يمعػػب دو ار دفاعيػػا مػػف
المكروبات واألجساـ الغريبة  ,فضػال عػف الحمايػة اإلضػافية ضػد البكتريػا التػي تػتـ بواسػطة الممفاويػات التػي تسػتقر فػي
الصػػفائَ المحميػػة الرقيقػػة مػػف خػػالؿ إف ػ ارزات خاليػػا البالزمػػا واف ىػػذه الصػػفائَ ليػػا دو ار أخػػر وىػػو تسػػاعد عمػػى دفػػع
اليواء"

(4 ) 3( ) 1

.

 5-1-5السعة الرئوية
 -1سعة الشييؽ )(INSPIRATORY CAPACITY) (IC
وىي تساوي حجـ ىواء التنفس العادي باإلضافة إلى احتياطي ىواء الشييؽ ( )3511مميمتر وىي السعة التي
يمكف لرنساف أف يستخدميا في األحواؿ العادية وكذلؾ في أقصى حد ليا.
 -5السعة الوظيفية المتبقية )(FUNCTIONAL RESIDUAL CAPACITY) (FRC
وىي تتكوف مف احتياطي ىواء الزفير باإلضافة إلى حجـ اليواء المتبقي وىذه السعة تمثؿ حجـ اليواء الذي

يبقى في الرئتيف حتى نياية الزفير ( )5311مميمتر.)1()1(.
 -3السعة الحيوية )(VITAL CAPACITY) (VC

"ىي جزء مف السعة الرئوية الكمية تساوي مجموع حجـ احتيػاطي ىػواء الشػييؽ  ,باإلضػافة إلػى احتيػاطي ىػواء
التنفس العادي واحتياطي ىواء الزفير  ,وىذه السعة تعتبر اكبر حجـ لميواء يستطيع اإلنساف أف يخرجو بعد اخػذ أقصػى
شييؽ وعادة ما تبمغ ( )4611مميمتر ويمكف أف تصؿ إلى ( )7-6لترات لدى طواؿ القامة(.)5()5

 -4السعة الرئوية الكمية )(TOTAL LUNG CAPACITY) (TLC
وىػػي أقصػػى سػػعة تسػػتطيع الرئتػػاف اسػػتيعابيا وعنػػد تمػػددىا إلػػى أقصػػى مػػدى وتصػػؿ الػػى ح ػوالي ()5811
مميمتر وىي تأتي مف حاصؿ جمع السعة الحيوية )+ (VCالحجـ الباقي ). (RV
 -5السعة الحيوية القسرية )(FORCED VITAL CAPACITY) (FVC
ىي حجـ الزفير الذي يزفر بقوة ولمرة واحدة بعد اخذ شييؽ في غايػة العمػؽ أي إخػالء الرئػة مػف اكبػر قػدر ممكػف
مف اليواء وتبمغ ىذه السعة في الشخص الطبيعي ( )4.5-3.5لتر بينما تصؿ عند الرياضػييف الػى ( )5لتػر او اكثػر ,
وىػػي عػػادة مػػا تقػػؿ عػػف السػػعة الحيويػػة البطيئػػة ويجػػب اف اليزيػػد الفػػرؽ بينيمػػا عػػف  %51حيػػث اف السػػعة الحيويػػة
القسرية السريعة يجب اف تكوف في حدود  %85-81مف السعة الحيوية البطيئة

()3(..)3

 3-1-5التيوية الرئوية

تمعب التيوية الرئوية دو ارً كبي ارً في تحديد كفاءة الجياز التنفسي سواء أثناء الراحة او الجيػد البػدني ويعتبػر حجػـ

التيوية ومعدؿ التردد في التنفس مؤش ارً ميماً في تحديد كفاءة الرياضي الوظيفية كونيا تؤثر بشػكؿ مباشػر فػي مسػتوى

تبادؿ الغازات الذي يؤثر بشكؿ مباشر في مستوى صرؼ الطاقة واإلسياـ في الحد مػف التػأثير السػمبي لمنػواتي االيضػية,
)1( Marriot,H.J.L:Practical Electrccadiography,7 th Ed,Willians &,Baltimore,1983,P95.
-1قاسم حسن حسين:الفسيولوجيا مبادئها وتطبيقاتها في المجال الرياضي.الموصل.دارالحكمة.1991.ص79

 -2ابو العال احمد عبد الفتاح:بايموجيا الرياضة.ط.2القاهرة.دار الفكر العربي.1985.ص69-68

 -3جون.ب.ويست:أسس فسيولوجيا التنفس(.ترجمة خير الدين محيي).جامعة الموصل.دار الكتب.1982.ص32

ويقدر حجـ التيوية الرئوية أثنػاء الراحػة مػف ( )8-6لتػر فػي الدقيقػة ألف عػدد مػرات التػنفس تتػراوح بػيف  16-15مػرة
بالدقيقة أو أكثر أما حجـ التنفس العادي يقدر بػ ( )511مميمتر في كؿ مرة.

(5( ) 4

أما أثناء الجيد البدني فيصؿ حجـ التيوية الرئوية إلى مقادير عالية قد تصؿ إلػى ( )181لتػر فػي الدقيقػة لػدى
رياضيي التحمؿ لمرجاؿ

()3(5)1

 5-5الدراسات المشابية:
لـ يحصػؿ الباحػث عمػى أي دراسػة مشػابيو حتػى بعػد اسػتخداـ االنترنيػت فػي كػؿ دوؿ العػالـ اال دراسػة فػي مجػاؿ
الطب ؿ (  )Marco Jonتحت عنواف تجميؿ األنؼ .

 -3منيي البحث وأجراءتو الميدانية :

Method procedure of Research

"إف اختيػار المػػنيي الصػػحيَ الػػذي يعتمػػد أساسػاً عمػػى طبيعػػة المشػػكمة المػراد حميػػا واألىػػداؼ المػراد التوصػػؿ إلييػػا

وصوالً إلى الحموؿ الدقيقة والموضػوعية لمدراسػة ,فػالمنيي ىػو الطريػؽ المػؤدي إلػى الكشػؼ عػف الحقيقػة فػي العمػوـ...

والوصوؿ إلى نتيجة معينة

" )5

(.)6

لذا استخدـ الباحث المنيي الوصفي بأسموب المسَ وذلؾ لمالئمتو في حؿ مشكمة البحث .

 1-3المجتمع وعينتو البحث :

اف أساليب وطرائؽ اختيار عينة البحث كثيرة ومتعددة  ,ولكف ىناؾ أمو ارً مف الواجب مراعاتيا عنػد اختيػار عينػة البحػث

 ,إذ يجب أف تمثؿ العينة المختارة مجتمع األصؿ تمثيالً صادقاً وحقيقياً حتى يتسنى لمباحث تعمػيـ نتػائي بحثػو فيمػا بعػد
عمى المجتمع  ,إذ يشير كؿ مف "جابر عبد الحميد واحمد خيري كاظـ" إلى انو

"يجػػب عمػػى الباحػػث أف يحػػاوؿ الحصػػوؿ عمػػى عينػػة تمثػػؿ المجتمػػع األصػػؿ تمثػػيالً حقيقيػاً "( ,)3ولتحديػػد مجتمػػع البحػػث

األصمي اشتمؿ بعض مػف العبػي الفػرؽ (لمسػاحة وميػداف ,كػرة اليػد) مػف منتخبػات جامعػة ذي قػار وكػاف عػددىـ ()51
ػو مػػف خػػالؿ أراء
العبػػا أمػػا عػػف عينػػو التػػي تػػـ اختيارىػػا بطريقػػة المقصػػودة ومػػف لػػدييـ انحػراؼ فػػي األنػػؼ تػػـ تشخيصػ ُ
األطباء المختصيف(*).7
وكاف عدد أفراد العينة ( )14قسمت العينة الى مجموعتيف متكافئتيف  ,وقد استخدـ الباحث الوسػائؿ اإلحصػائية فػي حػؿ
مشكمة البحث.

-4عمار عبد الرحمن:الطب الرياضي.الموصل ,مطبعة النهرين.1191,ص77
5

 -خورشيد:اثر تمارين مهارية بدنية عمى اسس التدريب الفتري عمى عدد من المتغيرات البدنية والمهارية والوظيفية لالعبي كرة القدم الشباب.اطروحة دكتوراة

غير منشورة.جامعة الموصل.كمية التربية الرياضية.2114.ص.27
2(Cleary packham:Aspets of Educational England pitman Bath,2000, P89.
(*)  -1محمد ضياء  :أخصائي انف واذن وحنجرة  ،جامعة بغداد ،مدينة الطب .
 -2صادق الموسوي  :أخصائي انف واذن وحنجرة  ، ،جامعة ذي قار ،كمية الطب.

جدوؿ ( )1يبيف إعداد وتفاصيؿ عينة البحث التي تـ إجراء االختبارات والقياسات عمييا
تفاصيؿ عينةالبحث

مجتمع البحث

عينة البحث

الالعبيف المستبعديف

النسبة المئوية

أعداد العينة

20

14

6

%70

 3-3الوسائؿ واألجيزة المستخدمة:
 -1جياز حاسوب نوع( )dell
 -5ميزاف طبي .

 -3جياز سباروميتر.

 4-3إجراءات البحث الميدانية:

The Measurement
أوال :القياسات
 -1قياس السعة الرئوية :
قيس حجـ التنفس مف األنؼ مف خالؿ جياز منظومػة الغػازات التنفسػية والتػي يكػوف محتوىػا وضػع كمامػة التػنفس فػي
األنػػؼ مػػع غمػػؽ المجػػاؿ التػػنفس مػػف الفػػـ ويبػػدأ المختبػػر بػػوجراء عمميػػات الشػػييؽ والزفيػػر لمػػدة دقيقػػة واحػػدة ومػػف ثػػـ
يعرض الجياز الذي يكوف مربوط بػالكمبيوتر بعػض الحسػابات الخاصػة ليػذا االختبػار منيػا عػدد مػرات التػنفس فػي ىػذه
الدقيقة وكذلؾ حجـ اليواء المستنشؽ خالؿ كؿ عممية شييؽ .
 -5قياس مستوى االنحراؼ الجانبي في األنؼ:
قػػيس االنح ػراؼ الموجػػود فػػي األنػػؼ بواسػػطة الكمبيػػوتر مػػف خػػالؿ تصػػميـ برنػػامي محاكػػاة لمحاسػػبة االلكترونيػػة بمغػػة
( .) Math labمف اجؿ التوصؿ إلى نتائي في التحميؿ وبشكؿ موضوعي ,حيث اعتمػدت ىػذه المغػة كوسػيمة قيػاس بعػد
االستقصاء والتحري واالستفسارات عف ىذه المغة مف خالؿ بعض البحوث في مجاؿ الحاسبات لمعالجػة الصػور الرقميػة

وقياسػػاتيا داخػػؿ العػراؽ عػػف طريػػؽ المقػػابالت الشخصػػية( ,8)1ومػػف خالليػػا جػػاءت فكػػرة ىػػذا القيػػاس فػػي ميػػداف التربيػػة
الرياضػػية ومػػف البحػػوث التػػي تػػـ االطػػالع عمييػػا وىػػي اسػػتخداـ ىػػذه المغػػة لممحاكػػاة الحاسػػبة مػػف خػػالؿ تصػػميـ برنػػامي
لقراءة الصورة .التي يعمؿ عمى تحويؿ الق ارءة ىذه الصورة بشكؿ رقمي.
وتػػتـ طريقػػة القيػػاس المسػػافة بػػيف نقطتػػيف وىػػي جػػزء مػػف نظريػػة إقميػػدس حيػػت يػػتـ احتسػػاب منتصػػؼ المسػػافة بػػيف
الحػػاجبيف ومنتصػػؼ المسػػافة بػػيف الشػػفتيف ومػػف ثػػـ يػػتـ التوصػػيؿ بينيمػػا بشػػكؿ مسػػتقيـ وبعػػد ذلػػؾ يػػتـ حسػػاب مقػػدار
انحػراؼ األنػػؼ حيػػث يقػػوـ البرنػػامي بحسػػاب درجػػة االنحػراؼ بشػػكؿ تمقػػائي بعػػد اف تػػـ تزويػػد الجيػػاز بالمعمومػػات المػراد
قياسيا بدوف الرجوع لمطرؽ اليدوية.
وفيمػػا يػػأتي الخط ػوات التفصػػيمية لعمميػػة تحويػػؿ الصػػورة الرقميػػة إلػػى نتػػائي رقميػػة بشػػكؿ عممػػي دقيػػؽ لتحقيػػؽ ىػػدؼ
القياس.

(1) Suhad Abbas Yasir: Identification of Image Using Multiwavelet & Neural Network ,Iraq,2005

بعد التقاط الصورة الخاصة بالمختبر مف وضع الوقوؼ يتـ إدخاليا إلى الحاسبة مف خالؿ كيبػؿ الخػاص بالكػامرة  ,يػتـ
ػو حسػػب المنػػاطؽ المحػػددة وىػػي ثػػالث نقػػاط مػف مػػف
قرأتيػػا خػػالؿ البرنػػامي المعػػد بعػػد إدخػػاؿ البيانػػات األساسػػية لػ ُ
األنؼ النقطة األولى وىي تمثؿ نقطة الصفر والتي سميت ( )Aبالنسبة لمقيػاس الموجػود بػيف الحػاجبيف إمػا النقطػة
الثانيػػة فيػػي تمثػػؿ مقدمػػة األنػػؼ التػػي سػػميت( )bوىػػي النقطػػة الوسػػطى لمخػػط المسػػتقيـ بػػيف كػػال النقطتػػيف األولػػى
واألخيػػرة وتبقػػى النقطػػة األخيػػرة وىػػي الثالثػػة فيػػي تمثػػؿ فػػي منتصػػؼ الشػػفة والتػػي تمثػػؿ النقطػػة ( )Hوىػػي نقطػػة
الجوىريػة فػي القيػاس التػي يػتـ قرأتيػا مػف قبػػؿ الجيػاز لتحديػد مقػدار االنحػراؼ الجػانبي لكػال االتجػاىيف الػػيمف او
األيسر لمصورة المدخمة إلى الجياز وكما موضَ في شكؿ(.)1
* طريقة القياس :يجمس المختبر عمى بعد ( )5ـ مواجيا إلى الكامرة نقوـ بالتقاط صورة إلى المختبر ويػتـ إدخاليػا إلػى
جيػػاز الكمبيػػوتر مػػف اجػػؿ معالجتيػػا داخػػؿ الحاسػػبة االلكترونيػػة بعػػدىا تظيػػر لنػػا الصػػورة عمػػى شػػكؿ خطػػوط بشػػكؿ
عرضي عمػى المنطقػة المػراد قياسػيا ولحظػة الضػغط بالمػاوس عمػى نقطػة الصػفر بػيف الحػاجبيف تظيػر لنػا درجػة
عمى النقطة الميمة في القياس وىي نقطة ( )bالتي تكوف نياية األنؼ وكما مبيف في الشكؿ (. )1
حساب الدرجات :يحسب االنحراؼ عمى شكؿ قراءة الرقمية التي تبيف نتيجة القراءة النيائية لمبرنامي .
إذ تعػػد لغػػة مػػف أكثػػر المغػػات اسػػتخداماً ذلػػؾ لسػػيولتيا وعػػدـ التعقيػػد فػػي كتابػػة شػػفراتيا وامكانيتيػػا العاليػػة لحػػؿ
المسػائؿ اليندسػػية والرياضػػية واإلحصػػائية بمػا يمكػػف العديػػد مػػف البػاحثيف التعامػػؿ مػػع ىػػذه المغػة بسػػيولة فػػي التصػػميـ
وكتابة الشفرات ,وقد نالت ىذه المغة دعـ كبير مػف شػركة  Microsoftوىػذا مػا زاد مػف مسػاحة التعامػؿ معيػا مػف قبػؿ
المستخدميف والمبرمجيف

() 1

(.)9

A= 0

A= 0
B

0

B

0
H=1.2
H=2.3

شكؿ(  ) 1يبيف طريقة قياس االنحراؼ األنفي لدى أفراد عينة البحث

 5-3التجربة الرئيسية:
قاـ الباحث بالتجربة الرئيسة بعد إف أكمؿ متطمبات البحث مف خالؿ اخذ القياسات وقد كاف موعد التجربة بتاريخ
 1115/15/57ولغاية . 5115/1/5
( )1باسل الخطيب :تعمم فيجول بيسك ،سوريا ،دار الرضا لمنشر ،2111 ،ص.7-5

 6-3الوسائؿ اإلحصائية:
ستخدـ الباحث الحقيبة اإلحصائية( )SPSSاإلصدار  19تـ مف حالليا استخراج الوسائؿ التالية.
 -1الوسط الحسابي .
 -5االنحراؼ المعاري.
 -3معامؿ االرتباط.
 -4قانوف ( )Tبداللة االرتباط .
 -5قانوف قوة التاثير.

 -4عرض ومناقشة النتائي :
جدوؿ()5
يبف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالنحراؼ الجانبي لألنؼ إلى جيتيف اليميف واليسار ودرجة االرتباط و( T
) المحتسبة وتأثيرىا عمى السعة الرئوية
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شكؿ ( ) 5
يبف مقدار الفروؽ بيف االنحرافات الموجودة باألنؼ إلى جيتي اليميف واليسار

4.5

4
3.5

4

3

3
2.5

2

2

1. 5

1

1

0

0.5

2

1

0
1

شكؿ ()3

2

شكؿ ()4

يبيف مقدار العالقة بيف االنحراؼ

يبيف مقدار العالقة بيف االنحراؼ

الى جية اليميف مع السعة الرئوية

الى جية اليسار مع السعة الرئوية

مػػف خػػالؿ جػػدوؿ (  )5الػػذي يبػػيف النتػػائي اإلحصػػائية مػػف خػػالؿ أكثػػر مػػف وسػػيمة إحصػػائية ومنيػػا عالقػػة ارتبػػاط بػػيف
االنحراؼ الموجود في األنؼ عمى الجيتيف اليميف واليسار مػع مقػدار السػعة الرئويػة لغػرض معرفػة ماىيػة ىػذه العالقػة
ومف خالؿ النتائي حصؿ الباحث عمى وجود عالقة ارتباط مع نوع االنحراؼ الموجود باألنؼ حيث ظيػرت نتػائي االرتبػاط
بأف درجة االرتباط عالية جدا مع االنحراؼ الموجود الى جيػة اليسػار وىنػاؾ عالقػة ارتبػاط أيضػا مػع االنحػراؼ الموجػود
إلى جية اليميف لكف بدرجة اقؿ ومف خالؿ ىذه النتائي تمكف الباحث مف ضماف وجػود العالقػة بػيف مقػدار التػنفس مػع
االنحراؼ الموجود باألنؼ وبعد ذلؾ قاـ الباحث بوجراء بعض الوسائؿ اإلحصػائية لمعرفػة مقػدار الفػروؽ بػيف المتغيػرات
ولكال المجموعتيف مف اجؿ تأثي ار اكبر.
أظيرت نتائي اختبػار ( Test )Tبػيف المجمػوعتيف ىنػاؾ فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػالرغـ مػف معنويػة ىػذا االختبػار
مع مقدار االنحرافات الموجودة عمى الجيتيف مف األنػؼ ولكػف بنسػب متباينػة حيػث كػاف مقػدار االنحػراؼ الحاصػؿ عمػى
جية اليسار اكبر مف جية اليميف .
ويرى الباحث إف مف األسباب الرئيسية لدخوؿ كميات قميمة مف اليواء عف طريؽ األنؼ ألفػراد عينػة البحػث ىػي ليسػت
بالمستوى المطموب واقؿ مف المستوى الطبيعي وكما بينتو األوساط الحسابية لمقدار السعة الرئويػة الػى وجػود مثػؿ ىػذه
االنحرافات التػي تعيػؽ عمميػة دخػوؿ اليػواء بالكميػات الطبيعيػة بسػبب ضػيؽ المجػاؿ اليػوائي فػي احػد التجػاويؼ األنػؼ
نتيجة ليذا االنحراؼ وبالتالي ىذا يؤثر بشكؿ كبير عمى سػرياف اليػواء بشػكؿ انسػيابي إلػى الػرئتيف ومػف جانػب أخػر إف
وجود ىذا االنحراؼ يسبب اضطراب في عممية ترطيب اليواء مف خػالؿ السػوائؿ المخاطيػة الموجػودة داخػؿ األنػؼ فضػال
عف أف عدـ دخوؿ اليواء بشكؿ انسيابي يؤدي إلى عدـ تنقية اليواء مف خالؿ الشعيرات األنفيػة الموجػودة عمػى جػدراف
التجاويؼ األنفية واف مثؿ ىذا األمر الغير طبيعي لممجػاؿ التنفسػي األنفػي يػؤثر عمػى الفػراغ الموجػود فػي النقػرة األنفيػة
بسبب عدـ انسيابية اليواء وعدـ ترطيبو وتنظيفو وتدفقػو بشػكؿ غيػر طبيعػي الػذي يػؤدي إلػى بعػض اإلصػابات الثانويػة
في نقرة األنؼ مثؿ إصابة الجيوب األنفية التي ىي األخرى التي ليا مف اإلعراض األخرى مثػؿ الصػداع المسػتمر وتعيػؽ
عمؿ المجاؿ التنفسي الذي يكوف عمميا األساسي ىو تػوفير األوكسػجيف بكميػات مناسػبة وطػرح ثػاني اوكسػيد الكػاربوف
التي جدواىا الرئيسي في ىذه العمميتيف المتعاقبة ىو الشييؽ والزفيػر التػي تتبػايف ىػذه العمميتػيف مػف شػخص إلػى أخػر
كذلؾ اف المستوى الطبيعي يتراوح بيف ( )55 -15واف مثػؿ ىػذه األسػباب المػذكورة التػي ليػا تػأثير كبيػر عمػى عمميػات
التنفس وكما يؤكد فميبر"إف مف أىـ األمور التي تسعى إلى تحسػيف كفػاءة الجيػاز التنفسػي األنفػي عنػد وجػود انحرافػات
في األنؼ ىو استخداـ الصقات األ نؼ التي ليا الدور الفعاؿ في ترطيب وتدفؽ اليػواء فضػال عػف إزالػة الشػوائب العالقػة
بالمجاؿ األنفي نتيجة لضيؽ بعض األنوؼ أو لوجود االنحرافات في احد التجاويؼ األنؼ األيمف أو األيسر"((

(]1111()1

ويبف الباحث أيضا إف عدـ وصػوؿ اليػواء بكميػات كافيػة إلػى الػرئتيف بسػبب وجػود االنحػراؼ يػؤدي إلػى عػدـ كبػر حجػـ
الرئة بسبب قمة كمية اليواء الداخمة وىذا يؤثر سمبا عمى عدـ تفػتَ االسػناخ الرئويػة المغمقػة فضػال عػف وصػوؿ كميػات
قميمة مف الدـ إلػى داخػؿ الرئػة والتػي تبمػغ عنػد الرياضػييف ذوي االنجػاز العػالي إلػى ( )51مميمتػر وسػوؼ يصػبَ مقػدار
التأثير كبير عمى الكفاية الوظيفة ليػؤالء الالعبػيف .وىػذا مػا يؤكػده)" )Lambإف تػأثير التػدريب المنػتظـ الػذي يولػد كبػر

)1( Flipper: Biophysics and physiology of carbon Dioxide, New York, Springer-verlag.2009,p74.

حجـ الرئتيف وكذلؾ تفتَ االسناخ الرئوية الخاممة وتزداد كمية الدـ الواصمة إلى الرئتيف بحيث يكػوف التناسػب طرديػا مػع
انتشار الغازات الذي يقابمو زيادة بكمية الغاز المتصمة بالدـ وبالتالي يظير مستوى التحسف الوظيفي "

)5(11

.

ويرى الباحث إف عممية التػنفس التػي تػتـ مػف خػالؿ تبػادؿ عمميتػيف ىمػا الشػييؽ والزفيػر التػي مػف الضػروري اف تكػوف
عممية الشييؽ بواسطة األنؼ لممميزات الموجود في التجاويؼ أما عممية الزفير فتطرح مف الفػـ باعتبارىػا عمميػة سػمبية
فػي طػػرح ثػاني اوكسػػيد الكػاربوف وبمػػا إف لوجػود االنحػراؼ فػي احػػد تجػاويؼ األنػػؼ ىػذا يسػػبب أيضػا خمػػؿ فػي عمميتػػي
الشػػييؽ والزفيػػر مػػف خػػالؿ عػػدـ ت ػوازف دخػػوؿ الي ػواء وخػػروج ثػػاني اوكسػػيد الكػػاربوف واف مثػػؿ ىػػذا الخمػػؿ فػػي المجػػاؿ
التنفسي لو مف التأثيرات الجانبية عمى بعض األجيزة الوظيفية األخرى والتي ال تقػوـ بػأداء عمميػا بشػكؿ طبيعػي ,وىػذا
مػػا اكػػدة ( " )Stevenإف عػػدـ التناسػػب بػػيف كميػػات الداخمػػة مػػف اليػواء والخارجػػة يعػػد خمػػال فػػي الجيػػاز التنفسػػي لػػدى
الشخص ويجب إف تكوف كميات اليواء الداخمة في عممية الشييؽ مف األنؼ لنقاوتيا وخموىػا مػف الشػوائب التػي ممكػف
اف تؤثر عمى الجياز التنفسي بنفس مقدارىا الكميػات المطروحػة مػف الفػـ وبخػالؼ ذلػؾ لػو مػف التػأثيرات الجانبيػة عمػى
الدـ والرئة وغيرىا مف األعضاء"

() . 1
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 -5االستنتاجات والتوصيات :
 1 -5االستنتاجات :

توصؿ الباحث إلى االستنتاجات التالية -:
 -1وجود عالقة ارتباط بيف االنحرافات الموجودة في األنؼ بنسب متباينة بيف جيتي اليسار واليميف مػع مقػدار السػعة
الرئوية واالرتباط األكبر إلى جية اليسار.
 -5نسبة التأثر األكبر لالنحراؼ الجانبي لألنؼ في جية اليسار اكبر مف جية اليميف.

 5-5التوصيات :
 -1اعتمػػاد نتػػائي البحػػث مػػف اجػؿ اخػػذ االحتياطػػات الالزمػػة ووسػػائؿ العػػالج لكػػي تػػتـ عمميػػة تقػػويـ االنحػراؼ الموجػػود
باألنؼ .
 -5القياـ بدراسة مماثمة بعد إجراء عمميات التقويـ واخذ العالجات الالزمة لالنحراؼ الموجود في األنؼ .
 -3القياـ بدراسة مشابيو بعد اجراء برنامي تأىيمي لالنحراؼ الجانبي في األ نؼ .

(2) Lamb,D,R:Physiology of Exercise Responses and Adaptations ,Macmillan Publishing co,2002 ,p78.
1) Steven :hyperertrophy in response to dynamic conditionin female athletes,Auerican

Phsiological Society,2010,P45.
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