
بية البدنية و الرياضية و تحديات  المؤتمر الدولي الثامن: علوم و أنشطة التر

 األلفية الثالثة: جامعة مستغانم
 

 1 

 الملخص:

( لددى RSAهدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة العالقة بين القدرة الهوائية القصوى بكفاءة تكرار السرعة ) 

سدد ة ثيددت افاددرح الباثددت ة ددوب عالقددة ارتباطيدد  عكسددية بددين ةدد  مددن  91العبددك ةددرة القدددم اقدد  مددن 

( ة نددبا الق دد  VMAالهوائيددة القصددوى )(،السددرعة VO2MAXالمسدداه ا اصقصددى اصةسددو ي ك )

( ة مؤشددراا ابابدار ةفدداءة تكددرار السدرعة )تعمدد  السددرعة ة مؤشدر الاعدد ( ،ة تدد  FCMAXاصقصدى)

العبا فك ةدرة القددم ت امدول إلدى فرتدق ةباب مسدااان  ،ابايدرةا بالطرتقدة العمدتدة  99تطبيق الدراسة ع ى 

(، ةفدداءة تكددرار LUC LEGER) م 02اثدد  ،ثيددت ا اددااةا ابابدداري المددري المكددوةك ماعدددب المر

( فك م ع  الفرتق،ة أسفرا ال اائج إلى ة دوب عالقدة ارتباطيد  عكسدية RSA( )BONGSBOالسرعة)

(،ةم دد  نسدداأ   أل VMA(، )VO2MAXبالددة إثصددائيا بددين ةدد  مددن مؤشددر الاع ،تعمدد  السددرعة ة)

فددم مدن قدراتدد  الاعم يدة مددن بددال  القددراا الهوائيددة القصدوى لالعدد  ةددرة القددم ت عدد  بةرا مهمدا فددك الر

 (.ATP-PCت شيط عم ية اسار اع مصدر الطاقة الالهوائية )

:القدرة الهوائيدددددة القصوى،المسدددداه ا اصقصدددددى اصةسو ي ك،السددددرعة الهوائيدددددة الك مدددداا اصساسددددية 

 (RSAالقصوى،ةفاءة تكرار السرعة القصوى)

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 ةرة القدم رتاضة معقدة ةونها تعامد ع ى مساوى عالك من القدراا الاق ية ة الاكايكية،ة لياقدة  

بدنيدددة عاليدددة ة الادددك تاتدددمن تكيفددداا المسددد  مدددن ال اثيدددة الاشدددرتعية ،الو يفيدددة ،البيوميكانيكيدددة،ة 

ة ع ى الرغ  من أهمية المان  الاق دك ة الاكايكدك ،(Impellizzeri, 2005) الادرت  الفيسيولو ية بعد

فال المان  الفسيولو ك تأبذ العيز اصةبر من ثيت االهامام من قب  المدربين صل هذه الاكيفاا تارافدق  

 .(Aziz, 2000) (Abrantes, 2004) مم تعسن أباء الالعبين

الدراسدداا العدت ددة سدد طت التددوء ع ددى القدددرة الهوائيددة )المسدداه ا اصقصددى اصةسمي ك،السددرعة 

(،ة الادك تعابدر مدن RSAالهوائية القصوى(، العابة الالةايكية ال انية ة ةفاءة تكرار السرعة القصدوى )

،فهددذه (Impellizzeri, 2005) (Helgerud ،0229) الياقددة البدنيددة فددك لعبدة ةددرة القدددمأهد  مكوندداا 

فك براساه ،ثيت ة دةا أل ه اك عالقة ارتباطية بين السرعة ة آبرةل(  Rampininiاصهمية أةدها )

( ة المسافة المقطوعة بالشددة العاليدة أا داء المبداراة مدن RSAالسرعة )الهوائية القصوى ة ةفاءة تكرار 

ة هذا ما تبرا مدى مساهمة هذه المؤشراا فك الرفم من اصباء ة  (Rampinini, 2007) قب  الالعبين

 .المعافظة ع ي  أا اء المباراة

 إلىتقفز الالعبول  إذ ،بعرةاا ذاا  هد مافاةا فك الشدة تاميزاصباء فك لعبة ةرة القدم  ألة بما 

ارتفاعدداا مأا فددة ة ترةتددول بسددرعة قصددوى لمسددافاا قصدديرة ثيددت تاكددرر هددذه العرةدداا لعشددراا 

المراا أا اء ال ع  فك المباراة ة هدو مدا تعابدر  هدد ال هدوائك ماكدرر تاأ  د  فادراا مدن الراثدة تسدم  

( ة بصدورة أقد  نداتج PCمصرةفة ال اتمة عن نق  الفوسدفوةرتاتين)بال ظام الهوائك لاعوح الطاقة ال

عددن نقدد  الكالتكددو ين،ة ة تددرى بعددا الدراسدداا أل تددراة  أتددول الهيدددرة ين ال دداتج عددن ارتفدداع 

( LDH( ة ا )PFK) إلنزتمددكثامتددية الدددم هددو عامدد  مددن عوامدد  الاعدد  العتدد ك بسددب  ت بيطدد  

          ائك،ة هذا ممدا تددفم بال ظدام الهدوائك لاعدوتا هدذا الا بديط.عن تعتير عم ية الاع   الالهوالمسؤةالل 

 (0222)الدباغ، 

ة من ه ا تكمن أهمية البعت فك الكشف ة معرفدة العالقدة بدين القددرة الهوائيدة القصدوى ة المام  دة 

( RSAةفاءة تكرار السدرعة القصدوى)فك المساه ا اصقصى اصةسمي ك ة السرعة الهوائية القصوى ة 

 ة الاك تمك  ا من معرفة تعم  سرعة الالع  ة قدرت  االسار اعية بعد  هد الهوائك أقصى،

( ة الددذي تقدددر luc legerثيددت قددام الباثددت باطبيددق ابابددار المددري المكددوةك ماعدددب المراثدد  )

ابابدار ةفداءة تكدرار  (،ةVMA)ة السدرعة الموافقدة لد   (VO2MAXالمساه ا اصقصى اصةسدمي ك)

( ة الذي تسم  ل ا بمعرفة تعم  السدرعة مدن بدال  ماوسدط عددب الرةتداا ة RSAالسرعة القصوى)

ةذا سرعة االسار اع من بال  مؤشر الاع  ة الذي تعس  بطرح أصار ةقت من أةبر ةقدت مدن بدين 

 .،ا  ربط العالقة بين هذه المؤشراا ة معرفة طبيعاهاالرةتاا السبعة لالبابار
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  :  المشكلة

من المعرةف أل لعبة ةرة القدم تعامد ع ى القدراا الالهوائية ة باصة القدراا الاك ت طوي تعت 

بشددة قرتبدة مدن القصدوى أة ال ظام الفوسدفاتك،ةالعرةاا القفدز ة المدري السدرتم بدالكرة أة بددةل ةدرة 

مددا بددين المددراا أا دداء المبدداراة لفاددراا قصدديرة تاأ  هددا فاددراا اساشددفاء ،ثيددت تاكددرر لعدتددد القصددوى 

القصيرة ة الماوسطة،ثيت تعد االسامرار ة العفا  ع ى هذا اصباء طوا  المباراة أمر  د صع  مدا لد  

 الع .تاوفر قدرتك الاعم  الالهوائك ة سرعة االسار اع لدى ال

ة الالعبين ة مشداهدة المبارتداا فدال العفدا  ع دى  ة من بال  اطالع الباثت ة اثاكاة  بالمدربين

رتا  عالك طوا  ةقت المباراة تعد صع   دا بال سبة إلديه  ة ذلدا لو دوب قددرة هوائيدة ضدعيفة ال تادي  

له  اعابة االسار اع بعد ة   هد أقصى أة أق  من اصقصى ة بالاالك هبدوط المسداوى ة فقددال الارةيدز 

 ي ة الاكايكك ة م   توالك ال اائج الس بية أا اء المبارتاا،مما تؤار ع ى المان  المهار

ة ابابدار ةفداءة ةشف العالقة ما بين القدرة الهوائية القصدوى  معاةلة  اصمر الذي بفم الباث ين إلى

(،ثاى تاس ى ل مدربين االسافابة ة ب اء براممه  الادرتبية ة باصة فدك RSAتكرار السرعة القصوى )

 فقا صسس ع مية مب ية ع ى الاكام  بين القدراا الهوائية ة الالهوائية لالعبيه .مرث ة الاعتير ة

ما هك طبيعة العالقة بين القدرة الهوائية القصوى ة ةفاءة تكرار السرعة القصدوى لددى   األسئلة:

 س ة ؟ 91العبك ةرة القدم اق  من 

معرفة طبيعة العالقة بين القدرة الهوائية القصوى ة ةفاءة تكرار السرعة القصوى لدى   :األهداف

 .س ة  91العبك ةرة القدم اق  من 

بين القدرة الهوائية القصوى ة ةفاءة تكدرار  إثصائيابالة  ارتباطية طربتةتو د عالقة :الفرضيات

 .س ة 91السرعة القصوى لدى العبك ةرة القدم اق  من 

 ات الواردة في البحث:المصطلح

هك القاب ية القصدوى ل مسد  فدك نقد  ة اسداعما  ة اسداهالك اصةسدمين القدرة الهوائية القصوى:

أة  (vo2max)ة قدد تعبدر ع هدا بالمسداه ا اصقصدى اصةسدو ي ك اب  العتالا المشارةة أا اء المهدب

 (.PMAأة القدرة الهوائية القصوى) (VMAالسرعة الهوائية القصوى)

تعاددوي ع ددى سددبم رةتدداا سددرتعة               ابابددارهددو عبددارة عددن  ةفدداءة تكددرار السددرعة القصددوى:

اانيددة راثددة  02م( مددم  02م ة 92 ددانبك بددين مسددافاك  اتمدداهم مددم تاييددر 22م،)2,40ة مااابعة،لمسددافة 

( أفتد  9هدذا االبابدار مدن تقددتر مدا ت دك:) ،ثيدت تمك  دا(Bangsbo, 1994) اتمابية بين الرةتداا.

( معددد  الرةتدداا 0ةقددت ل رةتددة مددن رةتدداا السددبعة:ة هددو تعبددر عددن القدددرة الالهوائيددة القصددوى)

( الفرق بين أفت  ة أسوأ ةقت:ة هو تعبر عن مؤشر الاع ،ة 2السبعة:ة هو تعبر عن تعم  السرعة،)
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تعم  السرعة لدى العبك ةرة القدم،ثيت تعابر مدن  تعابر هذا االبابار أة ر االباباراا مالءمة ل قياس

 القدراا البدنية المهمة فك ةرة القدم العدت ة

 اسات المشابهة: الدر

 (0292)قاسم، م   0292_دراسة أياد دمحم عبد هللا و آخرون 9

ةدرة السد ة ة ةدرة الطدائرة ة ةدرة أار  هد الهوائك ماكدرر فدك مؤشدر الاعد  لالعبدك ع وال الدراسة : 

 القدم.

فك مؤشر الاع  بين العبك ةرة ثصائية الاعرف ع ى باللة الفرةق اإل إلىهدف البعت أهداف الدراسة:

 الس ة ة ةرة القدم ة ةرة الطائرة.

ال تو د فرةق ذاا باللة مع وتة فك مؤشر الاع  بين العبك ةرة الس ة ة ةرة القدم ة فرةح الدراسة: 

 الكرة الطائرة.

 ت  اساأدام الم هج الوصفك فك هذه الدراسة.م هج الدراسة :

العبين لكد   2العبا ب  92أ ري البعت ع ى عي ة ت  ابايارها بشك  عمدي تاكول من  عي ة الدراسة :

 لعبة.

 أه  ال اائج:

ة ة ةدرة القددم تزاتدد أثدث المهد الالهوائك الماكرر لمماميم البعت ال الث من العبك ةرة الس ة ة الطدائر

مارا من الاكرار اصة  ة ثادى السدابس ة ترا عدا سد بيا بسدب   22فك امن الرةتاا الست لقطم مسافة 

الهبوط فك مطاةلة ال ظام الالهوائك ة ارتفاع مؤشر الاع  لق ة مدة الراثة فك أا اء فارة االساشفاء ة هدك 

 اوال. 92

شدر الاعد  بدين الممداميم الد الث فقدط أابادت اصةسداط ع ى الرغ  من عددم ة دوب فدرةق مع وتدة فدك مؤ

العسابية بدأل العبدك ةدرة الطدائرة تعرضدوا ل اعد  أة در مدن غيدره  تالهد  العبدك ةدرة السد ة ة مدن اد  

العبك ةرة القدم،مما تؤةد ع ى أل العبك ةرة القدم تاصدفول ب ياقدة بدنيدة عاليدة المسداوى ة اساشدفا ه  

 ة ة الطائرة.أسرع مقارنة بالعبك ةرة الس 

 (D Ferrari & U, 2008) م 0222دراسة فراري برافو و آخرون  _0

  ع وال الدراسة:تدرت  تكرار السرعة القصوى مقاب  الادرت  الفاري فك ةرة القدم. 

الشددة ة تددرت  تكدرار أهداف الدراسة : هدفت الدراسة إلى المقارنة بين تأايراا الاددرت  الفادري مرتفدم 

 السرعة القصوى ع ى مؤشراا القدرة الهوائية ة الالهوائية لالعبك ةرة القدم ذةور.

م هميددة الدراسددة:اعامد البدداث ول ع ددى المدد هج الامرتبددك لمالءمادد  طبيعددة الدراسددة،ثيت تدد  المقارنددة بددين 

لطرتقاين مأا فادين ) فادري عدالك الشددة ة اباباراا قب ية  ة بعدتة لمؤشراا القدرة الهوائية ة الالهوائية 

 تدرت  تكرار السرعة القصوى(.

   أسدابيم ،بمددة  7ثص  فك اصسبوع  لمددة  ,إلى  2 را الامربة أا اء مرث ة الم افساا بمعد

 بقيقة ل عصة. 12

   12- 12م( بشددة 222,بقدائق  دري )  ,×,الادرت  الفاري عالك الشدة اثادوى ع دى تددرت% 

 % من أقصى نبا ل ق  .72-22بقائق بشدة  2ل ق   مم راثة بي ية اتمابية لمدة من أقصى نبا 
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   م( براثدة بي يدة 702مادر ) 2,مدراا  2×2تدرت  تكرار السرعة القصدوى اثادوى ع دى تددرت

 بقائق راثة س بية بين المماميم. ,اا بين الاكراراا ة  02س بية لمدة 

 بين الطرتقاين. الع  ةرة قدم قسموا م اصفة 02عي ة البعت : 

 أه  ال اائج:

   تو ددد فددرةق ذاا باللددة إثصددائية بددين االبابددارتن القب ددك ة البعدددي لكدد  مددن مممددوعاك الادددرت

 الفاري ة تدرت  تكرار السرعة القصوى فك المساه ا اصقصى اصةسمي ك ة لصال  االبابار البعدي.

 بعددي لكد  مدن مممدوعاك الاددرت  ةما تو د فرةق ذاا باللدة إثصدائية بدين االبابدار القب دك ة ال

الفاري ة تدرت  تكرار السرعة القصوى فك ثم  اصةةسمين الموافدق ل عابدة الالهوائيدة لصدال  االبابدار 

 البعدي.

تدرت  تكرار السرعة القصوى أفت  من الادرت  الفاري فك تعسين الاعمد  الأدال لددى العبدك ةدرة 

 القدم.

 م: 0229آخرون ( و JAN HELGRUD_دراسة جون هلغريد)3

 (.0229helgerud,et al) ع وال الدراسة: تأاير تدرت  الاعم  الهوائك ع ى أباء العبك ةرة القدم.

هدف الدراسة:إلى الاعرف ع دى تدأاير تددرت  الاعمد  الهدوائك بطرتقدة الاددرت  الفادري ع دى أباء العبدك 

 ةرة القدم أا اء المباراة ة االباباراا الأاصة ب عبة ةرة القدم.

)      م هج الدراسة: اعامد الباث ول ع ى الم هج الامرتبك لمالءما  لطبيعة الدراسدة معامددا ع دى عي يادين

% مدن 12-12بقائق بشدة من  ,ضابطة ة تمرتبية(،ثيت باطبيق تدرت  فاري تعاوي ع ى المري لمدة 

نبا،تاتداعف ةد  % مدن أقصدى 22-22بقدائق راثدة اتمابيدة بشددة  2أقصى نبا لكد  الع ،تاأ  هدا 

 أسابيم فك بداتة الموس . 8لمدة  أسبوع،

من المساه ا اصقصدى  قام الباث ول بإ راء االباباراا قب  ة بعد البرنامج الادرتبك ثيت قاموا بقياس ة 

ة العابة الفارقة الالهوائية ة أقصى نبا ل ق   ة ةدذا ماوسدط ثمد  اصةسدمين المسداه ا فدك  اصةسمي ك 

المار الواثد.ةما قاموا بالاع ي  بواسطة الفيدتو لمعرفة المسافة المقطوعة لك  الع ،عدب الامرتراا،عددب 

 مراا االثافا  بالكرة،عدب تكراراا السرعة القصوى.

 92العبدين ل عي دة الامرتبيدة،ة  1دم من م اأ  شباب ال رةتج،قسموا إلدى الع  ةرة ق 91عي ة الدراسة: 

 العبين ل عي ة التابطة.

 أه  ال اائج:الادرت  الفاري )العي ة الامرتبية( طور: 

 ( ماوسط المساه ا اصقصى لألةسمينVO2MAX من )م  .ةغ/ب. 2,42الى  2849 

  ب.م  .ةغ/ ,224إلى  748,ماوسط العابة الالةايكية من 

  247ماوسط ثم  اصةسمين فك المار ب سبة.% 

  02المسافة المقطوعة أا اء المباراة ب سبة.% 

  922عدب السبرت ااا)تكرار المري بأقصى سرعة( ب سبة.% 

  0عدب مراا االثافا  بالكرة ب سبة,% 

  8242الى  8047معد  نبا الق   ال سبك)نسبة إلى أقصى نبا ل ق  ( أا اء المباراة من.% 

 امج العي ة التابطة ل  تعسن أي مؤشر من مؤشراا الدراسة.برن 
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 نهجية البحث واإلجراءات الميدانية: م

 البحث:نهج م

 اتبم الباثت الم هج المسعك لمالءما  لطبيعة الدراسة.

 عينة البحث:

سد ة، أمدا عي دة البعدت فام  دت ب دابي ةباب مسدااان   91تام   ممامم البعت فك العبك ةرة القدم أق  من  

العبدا ذةدور مدن نفدس  00س ة ة الذتن تد  ابايداره  بالطرتقدة العمدتدة  ب دغ عددبه   91لكرة القدم أق  من 

 (. س واا تدرت 2المواصفاا ة السن ة تاماعول ب فس العمر الادرتبك ) أة ر من 

 العبا من فرتق ةباب مسااان  00تم  ت عي ت البعت فك المجال البشري:

 إ راء االباباراا الميدانية فك م ع  االبوة بمس شهداء.المجال المكاني:

 . ,90/92/029-99تمت إ راء االباباراا: المجال الزمني:

 مواصفات االختبارات المستعملة:

 luc leger: (Léger L, 1982)اختبار 

( ة السددددرعة الهوائيددددة VO2MAXتهدددددف االبابددددار إلددددى تقدددددتر المسدددداه ا اصقصددددى اصةسددددمي ك)  

 02(،ثيت تا أ  ا راءات  فك المري بسرعة مق  ة بدين نقطادين تفصد  بي همدا مسدافة VMAالقصوى)

بقيقاين،ة تبدأ سرعة المري فك المرث ة اصةلدى ع دد م،ة هو تاكول من ممموعة مراث  ،مدة ة  مرث ة 

 ة /سا فك ة  بقيقة ثاى الوصو  الى الاع . 242ة /سا ة تزباب بمقدار  842

ثيت تا  ضبط إتقاع سرعة المري من بال  شرتط تسمي  تصدر صوتا ذا نامة قصيرة ت بادك أل تكدول 

( مار ،ة اانك نامة تكول قد ةصد  02) المفعول ع د سماعها قد ةص  الى أثد طرفك مسافة العشرتن 

الى الطرف اآلبر م ها،ة تااير الصدوا الدى نامدة طوت دة ع دد اناهداء مرث دة ة ببدو  المرث دة الااليدة،ة 

 ت اهك االبابار ع دما ال تساطيم المفعول المعافظة ع ى اتقاع سرعة المري ة مماراة ال امة.

 طرتقة اساأراج ال اائج:

اسامارة الاسمي  الأاصة باالبابار تا  ثسداب المسداه ا اصقصدى اصةسدمي ك ةفقدا  بعد تسمي  ال اائج فك

 ل معابلة الاالية:

 VO2MAX )العمدددددددر ×240,8)-سدددددددرعة المدددددددري ة  /سدددددددا(×24028+)294202)م  /ة غ.بقيقدددددددة

 (turpin, 2002, pp. 184-185) السرعة(×)العمر249222بالس واا(+

 (Bangsbo, 1994) (:RSA()Bongsboكفاءة تكرار السرعة )اختبار 

تهدف االبابار الى قياس تعم  السرعة الأال لكرة القدم ةمؤشر الاع  الذتن تعبرال عدن قددرة الالعد  

إلدددى )ب( ع دددى امادددداب  أ(ع دددى الاعمددد  الالهدددوائك ،ثيدددت تقدددوم المأابدددر با فيدددذ الدددرةا السدددرتم مدددن )

ـ،االبابار تعادوي ع دى سدبم ج(داانية من الرةا الأفيف مدن نقطدة )ب( إلدى ) 02اإلشاراا،ة تابم ذلا 

 .رةتاا

 طريقة استخراج النتائج:

سداب تا  تسمي  ةقت ة  رةتة من ال قطة )أ( الى ال قطة )ب( فك االسامارة اإلسابيانية ة بعدها نقدوم بع

 ال اائج ةما ت ك:
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 7معد  الرةتاا: تعبر عن تعم  السرعة  لالع  ة تعس  بممم اصةقاا السبعة ة تقسيمها ع ى الرق  

،فك ثالة السقوط أة تع ر الالع  تؤبذ معد  الرةتاين قبد  ة بعدد الاع در ة تددب  ةدزمن ل رةتدة الادك 

 تع ر ع دها الالع .

ع ى مقاةمة الاع  ة تعس  بطرح أصار ةقت لرةتة ةاثدة  مؤشر الاع :ة هو تعبر عن قدرة الالع 

 من أةبر ةقت أنمزه الالع  أا اء االبابار.

 الوسائ  االثصائية:

 اعامد الباثت ع ى المعابالا اآلتية :

الماوسط العسابك:-9
مج س

ل
 ̅س 

عاالنعراف المعياري:      
  س ̅س مج√

  ل
      

 (/القياس البعدي922×القياس القب ك(-البعدي  ))القياس  ال سبة المئوتة ل ااير

  معام  االرتباط البسيط )بيرسول(:

 عرح ال اائج: 

 

 

 

 

 

( VMA( أل العالقة ةانت عكسية بالة اثصائيا بين مؤشدر الاعد  ة ةد  مدن )29تات  من المدة  رق )

ع ى الاوالك،ةما تظهر  2422-ة  2428-ثيت ب غ ارتباط بيرسول  2429( ع د مساوى باللة VO2MAXة)

 .24,2-   ( ثيت ب ات قيمة ارتباط بيرسول FCMAXأنها عكسية غير بالة اثصائيا بين مؤشر الاع  ة )

ةما نالثظ ة وب عالقة ارتباطية عكسدية بدين مؤشدراا القددرة الهوائيدة القصدوى ة تعمد  السدرعة ثيدت 

-( بقيمدة VMA(،)VO2MAXالبا ة باال اثصدائيا بدين تعمد  السدرعة ة ةد  مدن )ةال معام  االرتباط سد

 2429( ع دد مسداوى باللدة FCMAXع ى الاوالك ، ة باال اثصائيا بدين تعمد  السدرعة ة) 24,9-ة  24,2

 .2422-بقيمة 

مدا  ( طربتة ة هدذاRSAة م   فال طبيعة العالقة بين القدرة الهوائية القصوى ة تعم  السرعة القصوى )

( ثيت نالثظ هبوط م ع ياا القدرة الهوائية القصوى بداللة ة  من مؤشر الاع  ة 22تؤةده الشك  رق  )

معددددددددددد  الرةتدددددددددداا أي أندددددددددد  ة مددددددددددا تعسدددددددددد ت مؤشددددددددددراا القدددددددددددرة الهوائيددددددددددة القصددددددددددوى 

(VMA(،)VO2MAX(ة،)FCMAX  نقدد  ةدد  مددن مؤشددر الاعدد  ة معددد  الرةتدداا البابددار تعمددد )

 (.RSAالسرعة الأال )

 ( يوضح العالقة االرتباطية بين القدرات الهوائية القصوى و كفاءة تكرار السرعة القصوى29جدول رقم )

 

 RSA القدرة الهوائية القصوى

VMA VO2MAX FCMAX تحمل السرعة مؤشر التعب 

VMA 1 
    

VO2MAX 0,99
**

 1 
   

FCMAX 0,40 0,32 1 
  

0,69- مؤشر التعب
*
 -0,66

*
 -0,44 1 

 
0,66- 0,42- 0,45- تحمل السرعة

*
 0,79

**
 1 
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 (عالقة القدرة الهوائية القصوى بكفاءة تكرار السرعة القصوى  29الشكل رقم )

 

ةفدداءة تكددرار السددرعة ة م دد  نسددا اج أندد  تو ددد عالقددة ارتباطيددة طربتددة بددين القدددرة الهوائيددة القصددوى ة 

 س ة. 91ع د العبك ةرة القدم أق  من  القصوى 

ة من بال  هذا الاع ي  تسا اج الباثت مدى أهمية القدراا الهوائية فك تعسين قدرة الع  ةرة القدم ع ى 

مقاةمة الاعد  ال داتج عدن المهدد اصقصدى ة ةدذا بال سدبة إلدى سدرعة االسدار اع بعدد  هدد أقصدى،ة تدرى 

مصدابر الطاقدة تعسدن سدرعة اسدار اع  إلدىالباثت أل الاعسن فك معد  الرةتاا تعوب بصدفة مباشدرة 

لدى عي   البعت ما بين الرةتاا ة هذا تظهر   يا من بال  طبيعة العالقة االرتباطية بين مؤشدر الاعد  

 2471( اذ ب غ معام  ارتباط بيرسول بين هذتن المؤشدرتن  29ة معد  الرةتاا من بال  المدة  رق  )

صدابر الطاقدة ة مدا تق د  معدد  ة هك عالقدة قوتدة،ة تفسدر هدذا ع دى أند  ة مدا اابا سدرعة اسدار اع م

أا داء  PCRالى أهميدة اسدار اع ع صدر الكرتداتين فوسدفاا  (Gregory, 1995)الرةتاا،ثيت تشير 

ب مدن  هدد أقصدى 942% م د  بعدد 22أند  تدا  اسدار اع  إلىتمرتن تكرار السرعة القصوى،ثيت توص  

ةمدا أل طبيعدة العالقدة مدا بدين القددراا  (C.BOGDANIS, 1996)اا،ثيدت أشدارا براسدة   22قددره 

الهوائية ة مؤشراا ةفاءة تكرار السرعة القصوى تشير اليها العدتد من الدراساا ة الاك تافق ع ى أهمية 

 ,Dupont)قدرة العتالا ع ى اماصدال اصةسدمين فدك اسدار اع مصدابر الطاقدة،ثيت تشدير براسدة 

مار بسرعة قصوى، ةما  2,ة وب عالقة بين ةفاءة المهاا الدةري الا فسك ع ى تكرار أباء  إلى (2005

عكسدية بدين المسداه ا اصقصدى  ارتباطيد ة وب عالقدة  إلى (Jones, et al., 2013)          تشير براسة

نفدس ال ايمدة بدين المسداه ا اصقصدى  إلدى،ةمدا توصد  2420-اصةسمي ك ة معد  الرةتداا ثيدت ب ادت 

ة همدا عالقادال بالادين اثصدائيا ع دد  24219-اصةسمي ك ة ممموع الرةتاا ثيت ب غ ارتبداط بيرسدول 

اصقصددى اصةسددمي ك فددك عم يددة  ،ثيددت اسدداأ   فددك اصبيددر الددى أهميددة المسدداه ا2422مسدداوى باللددة 

 ,DA SILVA)(،ة اتفقت الدراسة مم براسدة RSAاالسار اع البابار ةفاءة تكرار السرعة القصوى)

س ة ثيت توص  الى ة وب عالقدة  9741لممموعة من العبك ةرة القدم البرااليين بماوسط عمر  (2010

ة مؤشدددددددراا القددددددددرة الهوائيدددددددة  ( RSAاعددددددد  البابدددددددار )ارتباطيدددددددة عكسدددددددية بدددددددين مؤشدددددددر ال

(VO2MAX.VMA.VOBLA ة قدددد ب دددغ ارتبددداط بيرسدددول )-ع دددى الاوالك،ةمدددا  ,242-، ة 24,1-،2421

توص  الى نفس ال ايمة فك العالقة ما بين السرعة الموافقة ل عابة الالةايكية ال انية ةمعد  الرةتاا ثيت 

بال سبة ل عالقة مم السرعة الهوائيدة القصدوى،ةما اتفقدت مدم براسدة  2428-،ة 24,1-ب غ ارتباط بيرسول 
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(Gharbi, 2015)  ة الددذي اسدداأ   أل القدددرة الهوائيددة مؤشددر مهدد  لمقاةمددة الاعدد  أا دداء تمددرتن ةفدداءة

الاك أشارا الى ة وب  (AZIZ, 2007)(.ةما ابا فت الدراسة مم براسة RSAتكرار السرعة القصوى)

ن القددددرة الهوائيدددة القصدددوى ة مؤشدددراا ابابدددار ةفددداءة تكدددرار السدددرعة عالقدددة ارتباطيدددة ضدددعيفة بدددي

 (.RSAالقصوى)

ة من بال  هذا نسا اج أن  تو د عالقة ارتباطية طربتدة بدين القددرة الهوائيدة القصدوى ة مؤشدراا ةفداءة 

 (.RSAتكرار السرعة القصوى)

   استنتاجات :

القصوى ة ةفاءة تكرار السرعة القصوى لدى تو د عالقة ارتباطية طربتة بين القدرة الهوائية  -

 س ة. 91العبك ةرة القدم أق  من 

 اقتراحات:

 ع ى ضوء ما ت  اسا اا   تقارح الباث ول ما ت ك:

إ راء مزتدد مدن الدراسداا ع دى العبدك ةدرة القددم مدن مأا دف الفئداا السد ية تددرس القددراا  -

 الهوائية ة الالهوائية ة العالقة فيما بي ها لدته .

 العاماب ع ى تقوت  القدراا الهوائية القصوى فك ب اء ة تأطيط برامج الادرت .ا -

االعامدداب ع ددى ابابدداراا ةفدداءة تكددرار السددرعة القصددوى فددك قيدداس تعمدد  السددرعة ة ةفدداءة  -

 االسار اع لدى العبك ةرة القدم ةونها اصة ر مالءمة لطبيعة ال عبة.

 بعوث تكشف العالقة بين القدراا الهوائية ة اصباء أا اء ةقت المباراة. إ راء -

 المراجع باللغة العربية 

(. ااددر تددراة   هددد الهددوائك فددك بعددا ماايددراا الدددم ة بعددا 0222أثمددد عبددد الا ددك الدددباغ. ) .9

 .228(، 2) 2الماايراا الو يفية. مم ة ة ية الاربية اصساسية ، 

(. أار  هد الهوائك ماكرر فك مؤشدر 0292دمحم عبد هللا،اثمد صباح قاس . ) اتاب دمحم عبد هللا،نبي  .0

(، 22) 92الاع  لالعبك ةرة الس ة ة ةرة الطائرة ة ةرة القدم. مم ة الرافدتن ل ع وم الرتاضدية ، 

9-92. 
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