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 امللخص:
( لدى العيب كرة القدم اقل RSAهدفت الدراسة إىل معرفة طبيعة العالقة بني القدرة اهلوائية القصوى بكفاءة تكرار السرعة ) 

سنة حيث افرتض الباحث وجود عالقة ارتباطيه عكسية بني كل من املستهلك األقصى األكسوجيين  19من 
(VO2MAX( السرعة اهلوائية القصوى،)VMA و نبض )(القلب األقصىFCMAX و مؤشرات اختبار كفاءة تكرار )

العبا يف كرة القدم ينتمون إىل فريق وداد مستغامن ،اختريوا  11السرعة )حتمل السرعة و مؤشر التعب( ،و مت تطبيق الدراسة على 
تكرار (، كفاءة LUC LEGER) م 20ابلطريقة العمدية ،حيث اجتازوا اختباري اجلري املكوكي متعدد املراحل 

دالة إحصائيا بني  ( يف ملعب الفريق،و أسفرت النتائج إىل وجود عالقة ارتباطيه عكسية RSA( )BONGSBOالسرعة)
(،ومنه نستخلص أن القدرات اهلوائية القصوى لالعب كرة القدم VMA(، )2MAXVOكل من مؤشر التعب،حتمل السرعة و)

 (.ATP-PCل تنشيط عملية اسرتجاع مصدر الطاقة الالهوائية )تلعب دورا مهما يف الرفع من قدراته التحملية من خال
:القدرة اهلوائية القصوى،املستهلك األقصى األكسوجيين،السرعة اهلوائية القصوى،كفاءة تكرار السرعة الكلمات األساسية 

 (RSAالقصوى)

Astract:  
The objective of the study has determined the relationship between maximum 

aerobic capacity with repeat speed ability for the scolar  players under 19 years 

old.The researcher hypothesized the existence of an inverse correlation 

relationship between both the maximal oxygen uptake (VO2 MAX) ,maximum 

aerobic speed(MAS ( , maximum heart rate and the repeat speed ability 

(endurance speed ,fatigue index ). The study has applied to 11 soccer players 

belonging to Widad Mostaganem team who have passed the multi-stage shuttle 

test 20 m (Luc Leger), repeat speed ability (RSA) (Bongsbo) in the team’s 

stadium. The result has showed has showed the existence of an inverse 

correlation relationship between both the fatigue index ,endurance 

speed(VO2MAX)and(VMA). From this we conclude that the maximum aerobic 

capacities of the soccer players play an important role in increasing their 

endurance capacities by activating the retrieval process of anaerobic energy 

source (ATP-PC). 
Key words: maximum aerobic capacity, maximal oxygen uptake, maximum aerobic 

speed, repeats speed ability 
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 مقدمة:

تعد لعبة كرة القدم رايضة معقدة كوهنا تعتمد على مستوى عايل من القدرات التقنية و التكتيكية،و لياقة بدنية عالية و اليت  
 ,Impellizzeri) الفيسيولوجية بعد التدريبتتضمن تكيفات اجلسم من الناحية التشرحيية ،الوظيفية ،البيوميكانيكية،و 

و على الرغم من أمهية اجلانب التقين و التكتيكي فان اجلانب الفسيولوجي أيخذ احليز األكرب من حيث االهتمام من ،(2005
 .(Aziz, 2000) (Abrantes, 2004) قبل املدربني ألن هذه التكيفات ترتافق  مع حتسن أداء الالعبني

الدراسات احلديثة سلطت الضوء على القدرة اهلوائية )املستهلك األقصى األكسجيين،السرعة اهلوائية القصوى(، العتبة 
 تعترب من أهم مكوانت الياقة البدنية يف لعبة كرة القدم(،و اليت RSAالالكتيكية الثانية و كفاءة تكرار السرعة القصوى )

(Helgerud ،2001) (Impellizzeri, 2005)( فهذه األمهية أكدها،Rampinini  )يف و آخرون
( و املسافة املقطوعة RSAاهلوائية القصوى و كفاءة تكرار السرعة )دراستهم،حيث وجدوا أن هناك عالقة ارتباطية بني السرعة 

و هذا ما يربز مدى مسامهة هذه املؤشرات يف الرفع  (Rampinini, 2007) ابلشدة العالية أثناء املباراة من قبل الالعبني
 .من األداء و احملافظة عليه أثناء املباراة

ارتفاعات خمتلفة و  إىليقفز الالعبون  إذ ،حبركات ذات جهد متفاوت يف الشدة يتميزاألداء يف لعبة كرة القدم  أنو مبا 
يركضون بسرعة قصوى ملسافات قصرية حيث تتكرر هذه احلركات لعشرات املرات أثناء اللعب يف املباراة و هو ما يعترب جهد ال 

( و PCابلنظام اهلوائي لتعوض الطاقة املصروفة الناجتة عن نقص الفوسفوكرايتني)هوائي متكرر تتخلله فرتات من الراحة تسمح 
بصورة أقل انتج عن نقص الكاليكوجني،و و ترى بعض الدراسات أن تراكم أيون اهليدروجني الناتج عن ارتفاع حامضية الدم 

عن حتضري عملية التحلل ن ( املسؤوالLDH( و ال)PFK) إلنزمييهو عامل من عوامل التعب العضلي بسبب تثبيطه 
 (2006)الدابغ،           الالهوائي،و هذا مما يدفع ابلنظام اهلوائي لتعويض هذا التثبيط.

و من هنا تكمن أمهية البحث يف الكشف و معرفة العالقة بني القدرة اهلوائية القصوى و املتمثلة يف املستهلك األقصى 
( و اليت متكننا من معرفة حتمل سرعة الالعب و RSAاألكسجيين و السرعة اهلوائية القصوى و كفاءة تكرار السرعة القصوى)

 قدرته االسرتجاعية بعد جهد الهوائي أقصى،

( و الذي يقدر املستهلك األقصى luc legerحيث قام الباحث بتطبيق اختبار اجلري املكوكي متعدد املراحل )
( و الذي RSA(،و اختبار كفاءة تكرار السرعة القصوى)VMA)و السرعة املوافقة له  (VO2MAXاألكسجيين)

يسمح لنا مبعرفة حتمل السرعة من خالل متوسط عدد الركضات و كذا سرعة االسرتجاع من خالل مؤشر التعب و الذي 
  ربط العالقة بني هذه املؤشرات و معرفة طبيعتها.،مثحيسب بطرح أصغر وقت من أكرب وقت من بني الركضات السبعة لالختبار

  : املشكلة

من املعروف أن لعبة كرة القدم تعتمد على القدرات الالهوائية و خاصة القدرات اليت تنطوي حتت النظام 
،حيث تتكرر لعديد بشدة قريبة من القصوى أو القصوى الفوسفايت،كاحلركات القفز و اجلري السريع ابلكرة أو بدون كرة 
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ما بني القصرية و املتوسطة،حيث يعد االستمرار و احلفاظ على هذا اء املرات أثناء املباراة لفرتات قصرية تتخللها فرتات استشف
 العب.األداء طوال املباراة أمر جد صعب ما مل تتوفر قدريت التحمل الالهوائي و سرعة االسرتجاع لدى ال

 طوال وقت و من خالل اطالع الباحث و احتكاكه ابملدربني و الالعبني و مشاهدة املبارايت فان احلفاظ على ريتم عايل
املباراة يعد صعب جدا ابلنسبة إليهم و ذلك لوجود قدرة هوائية ضعيفة ال تتيح هلم اعادة االسرتجاع بعد كل جهد أقصى أو 

أقل من األقصى و ابلتايل هبوط املستوى و فقدان الرتكيز مما يؤثر على اجلانب املهاري و التكتيكي و منه توايل النتائج السلبية 
 ت،أثناء املباراي

و اختبار كفاءة تكرار السرعة القصوى كشف العالقة ما بني القدرة اهلوائية القصوى   حماولة  األمر الذي دفع الباحثني إىل
(RSA حىت يتسىن للمدربني االستفادة و بناء براجمهم التدريبية و خاصة يف مرحلة التحضري وفقا ألسس علمية مبنية على،)

 و الالهوائية لالعبيهم.التكامل بني القدرات اهلوائية 

ما هي طبيعة العالقة بني القدرة اهلوائية القصوى و كفاءة تكرار السرعة القصوى لدى العيب كرة القدم اقل   األسئلة:
 سنة ؟ 19من 

معرفة طبيعة العالقة بني القدرة اهلوائية القصوى و كفاءة تكرار السرعة القصوى لدى العيب كرة القدم اقل   :األهداف
 .سنة  19من 

بني القدرة اهلوائية القصوى و كفاءة تكرار السرعة القصوى لدى  إحصائيادالة  ارتباطية طرديةيوجد عالقة :الفرضيات
 .سنة 19العيب كرة القدم اقل من 

 ات الواردة يف البحث:املصطلح

اخل العضالت هي القابلية القصوى للجسم يف نقل و استعمال و استهالك األكسجني دالقدرة اهلوائية القصوى:
أو  (VMAأو السرعة اهلوائية القصوى) (vo2max)و قد يعرب عنها ابملستهلك األقصى األكسوجيين املشاركة أثناء اجلهد

 (.PMAالقدرة اهلوائية القصوى)

حيتوي على سبع ركضات سريعة              و متتابعة،ملسافة  اختبارهو عبارة عن  كفاءة تكرار السرعة القصوى:
 ,Bangsbo) اثنية راحة اجيابية بني الركضات. 25م( مع  20م و 10جانيب بني مسافيت  اجتاهم مع تغيري 30م،)34,2

( أفضل وقت للركضة من ركضات السبعة:و هو يعرب عن القدرة 1،حيث ميكننا هذا االختبار من تقدير ما يلي:)(1994
( الفرق بني أفضل و أسوأ وقت:و هو يعرب عن 3( معدل الركضات السبعة:و هو يعرب عن حتمل السرعة،)2الالهوائية القصوى)

تبار أكثر االختبارات مالءمة للقياس حتمل السرعة لدى العيب كرة القدم،حيث يعترب من مؤشر التعب،و يعترب هذا االخ
 القدرات البدنية املهمة يف كرة القدم احلديثة

 اسات املشاهبة: الدر 
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 (2010)قاسم، م   2010_دراسة أايد حممد عبد هللا و آخرون 1

 أثر جهد الهوائي متكرر يف مؤشر التعب لالعيب كرة السلة و كرة الطائرة و كرة القدم.عنوان الدراسة : 

يف مؤشر التعب بني العيب كرة السلة و كرة القدم و  حصائية التعرف على داللة الفروق اإل إىلهدف البحث أهداف الدراسة:

 كرة الطائرة.

 داللة معنوية يف مؤشر التعب بني العيب كرة السلة و كرة القدم و الكرة الطائرة.ال توجد فروق ذات فروض الدراسة: 

 مت استخدام املنهج الوصفي يف هذه الدراسة.منهج الدراسة :

 العبني لكل لعبة. 5العبا ب  15أجري البحث على عينة مت اختيارها بشكل عمدي تتكون من  عينة الدراسة :

 أهم النتائج:
الالهوائي املتكرر جملاميع البحث الثالث من العيب كرة السلة و الطائرة و كرة القدم تزايد يف زمن الركضات الست أحدث اجلهد 

مرتا من التكرار األول و حىت السادس و تراجعا سلبيا بسبب اهلبوط يف مطاولة النظام الالهوائي و ارتفاع مؤشر  35لقطع مسافة 

 ثوان. 10ة االستشفاء و هي التعب لقلة مدة الراحة يف أثناء فرت 

على الرغم من عدم وجود فروق معنوية يف مؤشر التعب بني اجملاميع الثالث فقط أثبتت األوساط احلسابية أبن العيب كرة الطائرة 
تعرضوا للتعب أكثر من غريهم تالهم العيب كرة السلة و من مث العيب كرة القدم،مما يؤكد على أن العيب كرة القدم يتصفون 

 بلياقة بدنية عالية املستوى و استشفاؤهم أسرع مقارنة بالعيب كرة السلة و الطائرة.

 (D Ferrari & U, 2008) م 2008دراسة فراري برافو و آخرون  _2
  عنوان الدراسة:تدريب تكرار السرعة القصوى مقابل التدريب الفرتي يف كرة القدم. 

أهداف الدراسة : هدفت الدراسة إىل املقارنة بني أتثريات التدريب الفرتي مرتفع الشدة و تدريب تكرار السرعة القصوى على 

 مؤشرات القدرة اهلوائية و الالهوائية لالعيب كرة القدم ذكور.

منهجية الدراسة:اعتمد الباحثون على املنهج التجرييب ملالءمته طبيعة الدراسة،حيث مت املقارنة بني اختبارات قبلية  و بعدية 

 ملؤشرات القدرة اهلوائية و الالهوائية لطريقتني خمتلفتني ) فرتي عايل الشدة و تدريب تكرار السرعة القصوى(.

 دقيقة للحصة. 90أسابيع ،مبدة  7حصص يف األسبوع  ملدة  4إىل  3عدل جرت التجربة أثناء مرحلة املنافسات مب •

من أقصى نبض  %95- 90م( بشدة 4000دقائق جري )  4×4التدريب الفرتي عايل الشدة احتوى على تدريب  •

 % من أقصى نبض للقلب.70-60دقائق بشدة  3للقلب مع راحة بينية اجيابية ملدة 
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اث بني  20م( براحة بينية سلبية ملدة 720مرت ) 40مرات  6×3ى على تدريب تدريب تكرار السرعة القصوى احتو  •

 دقائق راحة سلبية بني اجملاميع. 4التكرارات و 

 العب كرة قدم قسموا مناصفة بني الطريقتني. 26عينة البحث : 

 أهم النتائج:

التدريب الفرتي و تدريب تكرار  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي و البعدي لكل من جمموعيت •

 السرعة القصوى يف املستهلك األقصى األكسجيين و لصاحل االختبار البعدي.

كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي و البعدي لكل من جمموعيت التدريب الفرتي و تدريب تكرار  •

 ئية لصاحل االختبار البعدي.السرعة القصوى يف حجم األوكسجني املوافق للعتبة الالهوا

 تدريب تكرار السرعة القصوى أفضل من التدريب الفرتي يف حتسني التحمل اخلاص لدى العيب كرة القدم.

 م: 2001( و آخرون JAN HELGRUD_دراسة جون هلغريد)3
 (.2001helgerud,et al) عنوان الدراسة: أتثري تدريب التحمل اهلوائي على أداء العيب كرة القدم.

هدف الدراسة:إىل التعرف على أتثري تدريب التحمل اهلوائي بطريقة التدريب الفرتي على أداء العيب كرة القدم أثناء املباراة و 

 االختبارات اخلاصة بلعبة كرة القدم.

ضابطة و جتريبية(،حيث )      منهج الدراسة: اعتمد الباحثون على املنهج التجرييب ملالءمته لطبيعة الدراسة معتمدا على عينيتني

دقائق راحة  3% من أقصى نبض لكل العب،تتخللها 95-90دقائق بشدة من  4بتطبيق تدريب فرتي حيتوي على اجلري ملدة 

 أسابيع يف بداية املوسم. 8ملدة  % من أقصى نبض،تتضاعف كل أسبوع،60-50اجيابية بشدة 

و العتبة  من املستهلك األقصى األكسجيين  لتدرييب حيث قاموا بقياس كلقام الباحثون إبجراء االختبارات قبل و بعد الربانمج ا

الفارقة الالهوائية و أقصى نبض للقلب و كذا متوسط حجم األكسجني املستهلك يف املرت الواحد.كما قاموا ابلتحليل بواسطة 

 الفيديو ملعرفة املسافة املقطوعة لكل العب،عدد التمريرات،عدد مرات االحتفاظ ابلكرة،عدد تكرارات السرعة القصوى.

العبني للعينة  10العبني للعينة التجريبية،و  9دم من منتخب شباب النرويج،قسموا إىل العب كرة ق 19عينة الدراسة: 

 الضابطة.

 أهم النتائج:التدريب الفرتي )العينة التجريبية( طور: 

 ملل.كغ/د. 64,3اىل  58,1( من 2MAXVOمتوسط املستهلك األقصى لألكسجني ) •

 ملل.كغ/د. 55,4إىل  47,8متوسط العتبة الالكتيكية من  •

 %.6,7متوسط حجم األكسجني يف املرت بنسبة  •
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 %.20املسافة املقطوعة أثناء املباراة بنسبة  •

 %.100عدد السربينتات)تكرار اجلري أبقصى سرعة( بنسبة  •

 %24عدد مرات االحتفاظ ابلكرة بنسبة  •

 %.85,6اىل  82,7معدل نبض القلب النسيب)نسبة إىل أقصى نبض للقلب( أثناء املباراة من  •

 برانمج العينة الضابطة مل حيسن أي مؤشر من مؤشرات الدراسة. •

 منهجية البحث واإلجراءات امليدانية: 

 اتبع الباحث املنهج املسحي ملالءمته لطبيعة الدراسة.

 عينة البحث:
سنة، أما عينة البحث فتمثلت بنادي وداد مستغامن لكرة القدم أقل من  19يتمثل جمتمع البحث يف العيب كرة القدم أقل من  

العبا ذكور من نفس املواصفات و السن و يتمتعون بنفس  22سنة و الذين مت اختيارهم ابلطريقة العمدية  بلغ عددهم  19

 (.بسنوات تدري 3العمر التدرييب ) أكثر من 

 العبا من فريق وداد مستغامن 22متثلت عينت البحث يف اجملال البشري:

 إجراء االختبارات امليدانية يف ملعب االخوة مخس شهداء.اجملال املكاين:

 . 12/10/2014-11متت إجراء االختبارات: اجملال الزمين:

 مواصفات االختبارات املستعملة:

 )luc leger: )Léger L, 1982اختبار 
(،حيث VMA( و السرعة اهلوائية القصوى)MAX2VOيهدف االختبار إىل تقدير املستهلك األقصى األكسجيين)  

م،و هو يتكون من جمموعة مراحل ،مدة كل مرحلة  20تتلخص اجراءاته يف اجلري بسرعة مقننة بني نقطتني يفصل بينهما مسافة 

 كم/سا يف كل دقيقة حىت الوصول اىل التعب.  0,5كم/سا و تزداد مبقدار   8,5دقيقتني،و تبدأ سرعة اجلري يف املرحلة األوىل عند 

حيث يتم ضبط إيقاع سرعة اجلري من خالل شريط تسجيل يصدر صوات ذا نغمة قصرية ينبغي أن يكون املفحوص عند مساعها 

( مرت ،و اثين نغمة يكون قد وصل اىل الطرف اآلخر منها،و يتغري الصوت اىل 20) قد وصل اىل أحد طريف مسافة العشرين 

نغمة طويلة عند انتهاء مرحلة و دخول املرحلة التالية،و ينتهي االختبار عندما ال يستطيع املفحوص احملافظة على ايقاع سرعة 

 اجلري و جماراة النغمة.

 طريقة استخراج النتائج:



 

 7 

 استمارة التسجيل اخلاصة ابالختبار يتم حساب املستهلك األقصى األكسجيين وفقا للمعادلة التالية: بعد تسجيل النتائج يف

 MAX2VO=)العمر ×3,248)-سرعة اجلري كلم/سا(×3,238+)31,025)ملل/كلغ.دقيقة

 (turpin, 2002, pp. 184-185) السرعة(×)العمر0,1536ابلسنوات(+

 (Bangsbo, 1994) (:RSA()Bongsboكفاءة تكرار السرعة )اختبار  
الالعب على التحمل الالهوائي يهدف االختبار اىل قياس حتمل السرعة اخلاص لكرة القدم ومؤشر التعب الذين يعربان عن قدرة 

اثنية من الركض اخلفيف من  25إىل )ب( على امتداد اإلشارات،و يتبع ذلك  أ(،حيث يقوم املخترب بتنفيذ الركض السريع من )

 ( يوضح ذلك .02ـ،االختبار حيتوي على سبع ركضات و الشكل رقم)ج(نقطة )ب( إىل )

 طريقة استخراج النتائج:
 ضة من النقطة )أ( اىل النقطة )ب( يف االستمارة اإلستبيانية و بعدها نقوم حبساب النتائج كما يلي:يتم تسجيل وقت كل رك

،يف حالة السقوط أو  7معدل الركضات: يعرب عن حتمل السرعة  لالعب و حيسب جبمع األوقات السبعة و تقسيمها على الرقم 

 كزمن للركضة اليت تعثر عندها الالعب.  تعثر الالعب يؤخذ معدل الركضتني قبل و بعد التعثر و يدخل

مؤشر التعب:و هو يعرب عن قدرة الالعب على مقاومة التعب و حيسب بطرح أصغر وقت لركضة واحدة من أكرب وقت أجنزه 

 الالعب أثناء االختبار.

 الوسائل االحصائية:
 اعتمد الباحث على املعادالت اآلتية :

مج ساملتوسط احلسايب:-1
ن =  ̅س

عاالحنراف املعياري:    =  
2(س−̅س)مج√

1−ن
      

 (/القياس البعدي100×القياس القبلي(-= ))القياس البعدي النسبة املئوية للتغري

  معامل االرتباط البسيط )بريسون(:

 عرض النتائج: 

 

 

 

 السرعة القصوى( يوضح العالقة االرتباطية بين القدرات الهوائية القصوى و كفاءة تكرار 01جدول رقم )

 RSA القدرة الهوائية القصوى 

VMA VO2MAX FCMAX تحمل السرعة مؤشر التعب 

VMA 1     

VO2MAX 0,99** 1    

FCMAX 0,40 0,32 1   

  1 0,44- *0,66- *0,69- مؤشر التعب

 1 **0,79 *0,66- 0,42- 0,45- تحمل السرعة
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 (عالقة القدرة الهوائية القصوى بكفاءة تكرار السرعة القصوى  03الشكل رقم )

 

 

 

( 2MAXVO( و)VMAالعالقة كانت عكسية دالة احصائيا بني مؤشر التعب و كل من )( أن 01يتضح من اجلدول رقم)

على التوايل،كما يظهر أهنا عكسية غري دالة احصائيا  0,66-و  0,68-حيث بلغ ارتباط بريسون  0,01عند مستوى داللة 

 .0,43-   ( حيث بلغت قيمة ارتباط بريسون MAXFCبني مؤشر التعب و )

القة ارتباطية عكسية بني مؤشرات القدرة اهلوائية القصوى و حتمل السرعة حيث كان معامل االرتباط سالبا كما نالحظ وجود ع

على التوايل ، و داال  0,41-و  0,45-( بقيمة VMA(،)2MAXVOو داال احصائيا بني حتمل السرعة و كل من )

 .60,6-بقيمة  0,01( عند مستوى داللة MAXFCاحصائيا بني حتمل السرعة و)

( 03( طردية و هذا ما يؤكده الشكل رقم )RSAو منه فان طبيعة العالقة بني القدرة اهلوائية القصوى و حتمل السرعة القصوى )

حيث نالحظ هبوط منحنيات القدرة اهلوائية القصوى بداللة كل من مؤشر التعب و معدل الركضات أي أنه كلما حتسنت 

( نقص كل من مؤشر التعب و معدل الركضات MAXFC(،و)VMA(،)2MAXVOمؤشرات القدرة اهلوائية القصوى )

 (.RSAالختبار حتمل السرعة اخلاص )

عند العيب كرة القدم  كفاءة تكرار السرعة القصوى و منه نستنتج أنه توجد عالقة ارتباطية طردية بني القدرة اهلوائية القصوى و  

 سنة. 19أقل من 

و من خالل هذا التحليل يستنتج الباحث مدى أمهية القدرات اهلوائية يف حتسني قدرة العب كرة القدم على مقاومة التعب الناتج 

هد األقصى و كذا ابلنسبة إىل سرعة االسرتجاع بعد جهد أقصى،و يرى الباحث أن التحسن يف معدل الركضات يعود عن اجل

حتسن سرعة اسرتجاع مصادر الطاقة لدى عينه البحث ما بني الركضات و هذا يظهر جليا من خالل طبيعة  إىلبصفة مباشرة 
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( اذ بلغ معامل ارتباط بريسون بني هذين  01من خالل اجلدول رقم )العالقة االرتباطية بني مؤشر التعب و معدل الركضات 

و هي عالقة قوية،و يفسر هذا على أنه كلما زادت سرعة اسرتجاع مصادر الطاقة كلما تقلص معدل  0,79املؤشرين 

أثناء مترين تكرار السرعة  PCRاىل أمهية اسرتجاع عنصر الكرايتني فوسفات  (Gregory, 1995)الركضات،حيث يشري 

اث،حيث أشارت دراسة   30د من جهد أقصى قدره 1,5% منه بعد 65أنه يتم اسرتجاع  إىلالقصوى،حيث توصل 

(C.BOGDANIS, 1996)  و مؤشرات كفاءة تكرار السرعة القصوى تشري  كما أن طبيعة العالقة ما بني القدرات اهلوائية

اليها العديد من الدراسات و اليت تتفق على أمهية قدرة العضالت على امتصاص األكسجني يف اسرتجاع مصادر الطاقة،حيث 

مرت بسرعة قصوى،   40وجود عالقة بني كفاءة اجلهاز الدوري التنفسي على تكرار أداء  إىل (Dupont, 2005)تشري دراسة 

عكسية بني املستهلك األقصى األكسجيين و  ارتباطيهوجود عالقة  إىل (Jones, et al., 2013)          كما تشري دراسة

نفس النتيجة بني املستهلك األقصى األكسجيين و جمموع الركضات حيث  إىل،كما توصل 0,62-معدل الركضات حيث بلغت 

،حيث استخلص يف األخري اىل أمهية 0,05و مها عالقتان دالتني احصائيا عند مستوى داللة  0,591-بلغ ارتباط بريسون 

تفقت الدراسة مع دراسة (،و اRSAاملستهلك األقصى األكسجيين يف عملية االسرتجاع الختبار كفاءة تكرار السرعة القصوى)

(DA SILVA, 2010)  سنة حيث توصل اىل وجود عالقة  17,9جملموعة من العيب كرة القدم الربازليني مبتوسط عمر

( و قد بلغ OBLA.VMA.V2MAXVOو مؤشرات القدرة اهلوائية ) ( RSAارتباطية عكسية بني مؤشر التعب الختبار )

على التوايل،كما توصل اىل نفس النتيجة يف العالقة ما بني السرعة املوافقة للعتبة  0,54-، و 0,49-،0,39-ارتباط بريسون 

ابلنسبة للعالقة مع السرعة اهلوائية  0,38-،و 0,49-الالكتيكية الثانية ومعدل الركضات حيث بلغ ارتباط بريسون 

و الذي استخلص أن القدرة اهلوائية مؤشر مهم ملقاومة التعب أثناء مترين   (Gharbi, 2015)القصوى،كما اتفقت مع دراسة 

اليت أشارت اىل وجود عالقة  (AZIZ, 2007)(.كما اختلفت الدراسة مع دراسة RSAكفاءة تكرار السرعة القصوى)

 (.RSA القدرة اهلوائية القصوى و مؤشرات اختبار كفاءة تكرار السرعة القصوى)ارتباطية ضعيفة بني

و من خالل هذا نستنتج أنه توجد عالقة ارتباطية طردية بني القدرة اهلوائية القصوى و مؤشرات كفاءة تكرار السرعة 

 (.RSAالقصوى)

  استنتاجات :

اهلوائية القصوى و كفاءة تكرار السرعة القصوى لدى العيب كرة القدم أقل توجد عالقة ارتباطية طردية بني القدرة  -
 سنة. 19من 

 اقرتاحات:

 على ضوء ما مت استنتاجه يقرتح الباحثون ما يلي:
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إجراء مزيد من الدراسات على العيب كرة القدم من خمتلف الفئات السنية تدرس القدرات اهلوائية و الالهوائية و  -
 لديهم. العالقة فيما بينها

 االعتماد على تقومي القدرات اهلوائية القصوى يف بناء و ختطيط برامج التدريب. -

االعتماد على اختبارات كفاءة تكرار السرعة القصوى يف قياس حتمل السرعة و كفاءة االسرتجاع لدى العيب كرة  -
 القدم كوهنا األكثر مالءمة لطبيعة اللعبة.

 حبوث تكشف العالقة بني القدرات اهلوائية و األداء أثناء وقت املباراة. إجراء -
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 .308(، 3) 3كلية الرتبية األساسية ، 
(. أثر جهد الهوائي متكرر يف مؤشر التعب لالعيب  2010حممد عبد هللا،امحد صباح قاسم. ) اايد حممد عبد هللا،نبيل .2

 .10-1(، 55) 16كرة السلة و كرة الطائرة و كرة القدم. جملة الرافدين للعلوم الرايضية ، 
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