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امللص
يهدف البحث اىل الوعرف على الفروق اإلحصائية يف متسوى الكفاية العمل البدني واحلد االقصى السوهالك األوكتسجني
ما بني العيب بعض االلعاب اجلماعيةيف منطقة إدارة كرميان  ,أذ تكىنت عينة البحث من ( )36العباً من العيب بعض
األلعاب اجلماعية ,يشمل لعبة الكرة الطائرة لنادي شريوانة الرياضي ,وكرة القدم ,وكرة اليد لنادي رزكاري الرياضي،
بىاقع ( )12العباَ من كل لعبة.اسوصدمة الباحثان املنهج الىصفي،اخوارا الباحثان جمومع وعينة البحث بشكل عمدية ومت
اسوصدمةبأجراء اخوبار الكفاية العمل البدني عند النبض()170لعينة البحث ،بعد قياس معدل النبض يف الدقيقة
الىاحدة باحوتساب عدد نبضات القلب خالل (30ثىان ثم ضرب الناتج ×  ،)2إذ مت قياس معدل النبض اثناء الراحة وبعد
محلني من املقاومة على اخلطىة التسلم اخلشيب بأرتفاع()40سم,حبيث يكىن احلمل الثاني اك ر من احلمل االول ،كما مت
حتديد قيميت للكفاية العمل البدني ( )170واحلداالقصى السوهالك األوكتسجني بىاسطةمعادلة(كارمبان)،كما مت أيضًا
حتديد قيميت الكفاية العمل البدني()170النتسيب واحلداالقصى االسوهالك األوكتسجني النتسيب وقد خلصت نوائج
الدراسة إىل ما ياتي:
 عدم وجىد فروق ذات داللة إحصائية يف معدل النبض يف اثناء الراحة وبعد احلمل األول والثاني مابني العيب بعضااللعاب اجلماعية .
عدم وجىد فروق ذات داللة إحصائية يف حتديد قيميت الكفاية العمل البدني( )170واحلد االقصى السوهالك األوكتسجني ما بنيالعيب بعض االلعاب اجلماعية .
عدم وجىد فروق ذات داللة إحصائية يف قيميت الكفاية العمل البدني ( )170النتسيب و احلد االقصى السوهالك األوكتسجني النتسيبما بني العيب بعض االلعاب اجلماعية.
وعلى ضىء النوائج احملققة يىصى الباحثان :جيب على كىادر الودريبية االعوماد على القياسات الفتسيىلىجية للوعرف على اهم
الوغريات اليت حتدث ألجهزة واالعضاء الداخلية جلتسم الالعبني لونمية متسوى الذي حيدث نويجة السومرارية الودريب لالسوفادة
منها وتقنني الىحدات الودريبية وحتديدها اعومادً عليها لبناء األسس العلمية بشكل جيد.
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جيب أن يهوم مدربي فرق األلعاب اجلماعية يف اقليم كردسوان يف أثناء تنفيذ ال رامج الودريبية بونمية الكفاية العمل البدنيةواحلد االقصى السوهالك األوكتسجني مبا يوناسب وموطلبات الفعاليات الرياضية املصولفة .
أجراء دراسات مشابهة على فعاليات رياضية خمولفة على احلقائق العلمية املوعلقة باملوغريات الفتسيىلىجية اليت تناوهلا البحثلألخذ بنظر االعوبار يف أثناء تنفيذ ال رامج الودريبية .

كلمات املفواحية :الكفاية العمل البدني ,االسوهالك األوكتسجني ,االلعاب اجلماعية .

ا 1-مقدمة البحث وأهميوه
ظهرت يف اآلونة األخرية تطىرات واضحة يف النوائج الرقمية لأللعاب الرياضية املصولفة ومن ضمنها فرق االلعاب
اجلماعية ,وأن هذه الوطىرات جاءت نويجة تأثري الودريب الرياضي ,على األجهزة الفتسيىلىجية للجتسم الرياضي ونويجة
إلسومرار الودريب لفرتات طىيلة مما أد ذلك إىل حدوث تكيف يف األجهزة واألعضاءالداخلية جلتسم الالعب,فأن ممارسة
الومارين الرياضية بأسومرار يف عملية الودريب تؤدي اىل حدوث تغريات فتسيىلىجية  ,وان هذه الوغريات تنعكس على متسوى
كفاية العمل البدني وهذا بدوره سىف يؤثر بشكل كبري على متسوى االداء املهاري والبدني وخاصة عند اداء املهارات املونىعة
خاصة للعبة.
وتعد لعبة كرة الطائرة وكرة القدم وكرة اليد هي من تلك األلعاب اليت شهدت تطىراً ملحىظاً وأحولت مكاناً بارزاً يف
اغلب بلدان العامل إلمويازهم بالوشىيق واالثارهم وتعدد املهاراتها االساسية  .وتوميز األلعاب الفرق اجلماعية بانها
توطلب أمكانيات البدنية عالية بصىرة عامة وحتواج اىل متسوى مميز من الكفاية العمل البدني واحلد االقصى السوهالك
األوكتسجني بصىرة خاصة واليت له األثر الكبري واملباشر على العمل البدنية وأثناء تنفيذ أداء املهارات الفنية بشكل جيد
ومميز وخيدم املهارات الدفاعيةواهلجىمية بزمن املباراة .
وجيدر بالذكر أن مؤشرات الكفاية العمل البدني واحلد االقصى السوهالك األوكتسجني من املىاضىعات املهمة ذات العالقة
املباشرة يف علىم الرتبية واليت جيب على اجلميع ان يهومىا بها ويدرس بدقة ومىضىعية؛ لكىنها احد العىامل األساسية
اليت يعومد عليها الودريب احلديث لرفع متسوى األداء( .)1وتوجلى أهمية البحث يف تقىيم الكفاية العمل البدنية واحلد
االقصى السوهالك األوكتسجني مابني العيب بعض االلعاب اجلماعيةخمولفة بهدف تقديم املزيد من املعلىمات واحلقائق
السوكمال اجلىانب العلمية املوعلقة ،واضافة حقيقة من احلقائق العلمية حلصيلة املعلىمات اليت حصل عليها الباحثان،
لالسوفادة منها من قبل املعنيني يف جمال فتسيىلىجيا للودريب الرياضي .
2-1مشكلة البحث
توميز كل لعبة من فرق األلعاب اجلماعية مبوطلبات وواجبات مركبة تتسودعي قدرًا موباينًا من احلركة ويرتتب على
أساسها وجىد الكفاءةالعمل البدنية موفاوتة نتسبيًا لولبية هذه املوطلبات والىاجبات واحداث الوغريات الفتسيىلىجية املطلىبة
نويجة اجلهد الذي يبذله الالعبىن اثناء املباراة والذي ينعكس على االداء املوميز بعناصر اللياقة االبدنية املونىعة  .ومن
هنا تكمن مشكلة الدراسة من خالل اطالعهم على املصادر واملراجع والدراسات التسابقة يف فتسلجة الودريب الرياضي مل
جيدوا الدراسات الوقىميية اليت توناول املقارنة بني األنشطة والفعاليات الرياضية االوكتسجينية يف الكفاية العمل
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البدنية و احلد االقصى السوهالك ألوكتسجني ومل يهومُ الباحثني يف دراساتهم واحباثهم على املقارنة بني األنشطة الرياضية
األوكتسجينةوالالأوكتسجينيةيف متسوى كفاية العمل البدني واحلد االقصى السوهالك االوكتسجني ،وهذا ما شجع الباحثان
الجراء دراسة مقارنة يف متسوى الكفاية العمل البدنية و احلد االقصى السوهالك األوكتسجني ما بني العيب الفرق بعض
االلعاب اجلماعية .
 3- 1هدف البحث
الوعرف على داللة الفروق يف متسوى الكفاءة العمل البدنية و احلد االقصى السوهالك األوكتسجني مابني العيب بعض االلعاباجلماعية .
4-1

فرضية البحث

ال تىجد فروق ذات داللة معنىية يف متسوى الكفايةالعمل البدني و احلد االقصى السوهالك األوكتسجني مابني العيب بعضااللعاب اجلماعية .
 5-1جماالت البحث
اجملال املكاني  :ملعب نادي رزكاري ضيا الر,القاعةاملغلقة لنادي شريوانةالرياضي .
اجملال البشري :العيب الكرة الطائرة لنادي شريوانة,كرةالقدم و كرة اليد لنادي رزكاري الرياضي .
اجملال الزماني :مت أجراء الدراسة ما بني الفرتة . 2018 /4/25 - 2018 / 4/3
 6-1حتديد مصطلحات
 الكفاية العمل البدنبة( :)pwc 170بانها قدرة على العمل البدني عند معدل نبض  170ضربة/دقيقة أو مقدارالشغل الذي ميكن ان ينجزه الالعب بأقصى شدة او كفية انواجية اجلهازالدوري الونفتسي والدم وكفاءة العضالت
ع ر اسوهالك االوكتسجني وانواج الطاقة حيث ان تطىير كفاءة االداء البدني تعكس لنا مد تكيف اجهزة اجلتسم
حتت تأثري الودريب الرياضي كما يتسوصدم لوقييم حالة الرياضي(. .)2
 باحلد االقصى السوهالك األوكتسجيين ) :(VO2MAXويشري هذا املصطلح إىل أقصى معدل تتسوصدمه الفرد مناألوكتسجني عند االداء للمجهىد البدني األقصى مقاساَ عند متسوى سطح البحر و هذا املؤشر يعكس اخلصىصية
الوامة الكفايةالعمل البدنية القصى للجهازين الدوري-الونفتسي يف الفعاليات الرياضية اليت تزيد مدتها
عن( 4-3دقيقة) (.)3
-2االطار النظري والدراسات التسابقة
 1-2االطار النظري
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يعد الودريب الرياضي من العلىم احلديثة اليت حققت تقدماَكبرياَ من خالل أرتباطها بالعلىم االخر  ,حيث يهدف
الودريب الرياضي احلديث اىل تطىير قابليات الرياضي والىصىل بها اىل اعلى متسوى لوحقيق االجناز العالي ويوم ذلك من
خالل احداث الوكيفات الفتسيىلىجية املناسبة يف اجهزة اجلتسم احليىية عن طريق االمحال الودريبية املناسبة واملنظمة .وأن
ال رامج الودريبية املقننة واليت يوم تنفيذها بشكل منوظم حتدث تطىرات سريعة منوظمة يف الكفاية العمل الفتسيىلىجية
والبدنية واملهارية لد الرياضي ,وتصل اىل حتقيق اهداف العلمية ويف العملية الودريبية  ،ويقاس جناح ال رنامج
الودريبيةمبد الوقدم الذي حيققه الالعب يف نىع النشاط املمارس ,لغرض وضع ال رامج الودريبية للفعاليات الرياضية
املصولفة  .وبهذا اخلصىص على ان برامج الودريب جيب ان تبنى من اجل حتقيق تنمية القدرات الفتسيىلىجية اخلاصة
واملطلىبة الداء النشاط الرياضي الذي ميارسه العب ،والودريبب الرياضي احلديث يعومد على تركيز اهدافه لونمية
وظائف وأعظاء اجهزة اجلتسم الالعب من أجل أن حيدث الوغريات الىظيفية املصاحبة هلا  ،فكلما حتتسنت امكانية العمل
البدنية للرياضي فأنه انعكتست ذلك بشكل مباشر على متسوى االداء البدني واملهاري لالعب(.)4
ويؤكدالباحثان ان لعبة كرة الطائرة وكرة القدم والكرة اليد من تلك االلعاب اليت حققت انوشاراً واسعاً يف احناء
العامل ملميزاتها الرتبىية والبدنية والفنية الكبرية ,ولقد تطىرة االداء فيها بشكل كبري وواضح  ,وهذا من اهم مقىمات
النجاح فيهم ليشكل القاعدة املناسبة ألداء الفين واخلططي الرفيع ملتسوى من الفعاليات الفرقية اليت توطلب اعداداً
بدنيا والىفتسيىلىجياَ ونفتسياَ من اجل رفع الكفاية العمل البدنية لالعب يف ممارسة اللعبة .
 2-2مفهىم احلد األقصى االسوهالك لألوكتسجني
يعو ر مؤشر احلد االقصى السوهالك االوكتسجني من أهم املؤشرات الفتسيىلىجيةلالعبني وباألخ باالنشطة اليت حتول
الومثيل الغذائي اهلىائي اجلانب االك ر يف عملية تىفر الطاقة فيه .فأن احلد األقصى السوهالك األوكتسجني واحد من أهم
القياسات الىظيفية املعومدة ،إذ يعدأهم مقايس مىضىعي لكفاية البدنية لالعب

()5

إذ توحدد اإلمكانية الفرد البدنية تبعاَ ملقدرته على اسويعاب ونقل واسـوصدام األوكـتسجني فـي عضالته العاملة كما أن
معرفة احلد األقصى السوهالك األوكتسجني ميكن أن يعطي مؤشراً للحالـة الىظيفيـة للجهازين الدوري والونفتسي إذ أن أقصى
اسوهالك لألوكتسجني يعد أقصى معـدل لعمـل هذين اجلهازين ,فمن خالل هذا االخوبار ميكن حتديد األمكانية العامة
لىظيفـة سلـتسلة الونفس القلبية الرئىية وبالوالي يدل على صالحية الفرد وقدرته على حتمل أعباء االمحـال الودريبية .
بأن حد أقصى االسوهالك مؤشرًا جيدًا لالمكانية الىظيفية للجتسم ودليالَ على اللياقة الونفتسية للفرد(.)6لذلك فال بد من
معرفة هذه املوطلبات الىظيفية لد الالعبني يف األلعاب الفرقية لكي يومكنىا من االسومرار يف العمل البدني طىال وقت
املباراة(.)7
فإن الكفاية انواجية اجلهازين الدوري والونفتسي وكفاية عمل العضالت ع ر اسوهالك االوكتسجني وانواج الطاقة حيث
يتساعد بوطىير الكفاية عمل االداء البدني تعكس لنا مد تكيف اجهزة اجلتسم حتت تأثري الودريب الرياضي كما يتسوصدم
لوقييم حالة الرياضي,من املهم من تلك االمىر الىاجبة مراعاتها عند العيب كرة الطائرة وكرة القدم وكرةاليد
وأنشطةالفعاليات الرياضية األخر اذ انها تدل على الكفاية عمل اجلتسم االعب  ,وتطىر الكفاية العمل البدني من خالل
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الودريب اذ يرتفع متسوىاها بزيادة الكفايةالعمل اجلهازين الدوري والونفتسي لذا فأن الكفايةالعمل البدني هنا تعد مقياساً
كلياً للكثري من الىظائف املهمة العضاء جتسم الالعب للوعبري عن مقدرة الرياضي على اداء عمل عضلي وبشدة موىسطةالعالية
ولفرتة طىيلة .كما تعطي لالعب جىانب واضحة لبعض املوغريات الفتسيىلىجية،وهذا يتساعدنا على الوعرف إىل طبيعة الفروق
مبتسوى الفكايةالعمل البدني لالعيب العبة كرة الطائرة  ,وكرة القدم ,وكرةاليد .
3-2بعض الوغريات فتسيىلىجيةالعمل البدني على اجلهاز الونفتسي
هنالك عدة تاثريات فتسيىلىجية تصاحب العمل البدني  ،وختولف باخوالف مكىنات االمحال الودريبية  ،وكذلك نىع
النشاط الرياضي املمارس(،)8ومما ال شك فيه ان العمل البدني يرتك اثره الىاضح على اجلهاز الونفتسي  ،وان عمل اجلهاز
الونفتسي هى عملية تبادل الغازات بني أعضاء اجلتسم املصولفة واهلىاء اجلىي واليت مبقوضاها حيصل اجلتسم على األوكتسجني
ويوصل من ثاني أو كتسيد الكاربىن وتعد وظيفة الونفس إحد الىظائف اليت يؤديها اجلهاز الونفتسي واجلهازالدوري إذ
يقىم اجلهاز الونفتسي بكثري من املوطلبات املهمة خالل النشاط الرياضي وذلك بالوعاون مع اجلهاز الدوري بشكل فعال ,لذا
يعد اجلهاز الونفتسي عامالً متساعداً يف عملية نقل وأسوهالك األوكتسجني باجلتسم الالعب خالل النشاط الرياضي وتوضمن
وظيفة الونفس عمليوني إحداهما الونفس اخلارجي ويقصد بها الوبادل الغازي بني الوهىية الرئىية فضالَ عن حجم الونفس ,
ويؤدي زيادة هذين العاملني معاً أو زيادة الوهىية الرئىية  .ويوكىن الونفس من عمليوني موعاقبني هما الشهيق والزفري وهناك
تأثريات خمولفةحتدث يف جهاز الونفتسي لإلنتسان وهي معدل الونفس الطبيعي لد اإلنتسان ليس ثابوا( )16-14مرة يف
الدقيقة ,وحتدث الوغريات وتزداد يف حالة الومرين الفعلي,وينصفض بشكل واضح الد الرياضيني املومرنني بشكل منظم
مبصولف الفعاليات الرياضية بدونة االسوثناء ,وان ارتفاع الوبادل الغازات من حنى()30-20ضعف حالة الراحة يف حالة
اجلهد البدني املفرط(الشاق),وان زيادة التسرعةوعمق الونفس,ممايؤدي اىل زياد معدل الوهىية وزيادة كبرية يرتاوح ما
بني()200-150لرتهىاء اوأكثريف دقيقة لد الرياضيني املوميزين,وأن تأثريات مهمةحتدث ارتفاع اسوهالك االوكتسجني
يف اجلهاز الونفتسي من( )350-250ملليلرت/دقيقةيف حالة الراحة,اىل من()5000-4500ملليلرت/دقيقة يف حالة
اجملهىد البدني(.)9
4-2مفهىم املتسوى الكفاية العمل البدنية
تعد الكفاية العمل البدني مهمة يف الطب الرياضي وفتسيىلىجيا الرياضة حيث تدرس الكفاية األداء البدني يف العديد
من جماالت الوطبيق الفتسلجي والطيب وتعين الكفاية العمل البدنية( )pwc170بأنهاالقدرة على العمل البدني عند
معدل نبض()170ضربة /دقيقة.حيث يذكر عمار عبد الرمحن بأن الكفاءة العمل البدنية"مقدار الشغل الذي ميكن ان
ينجزه الالعب بأقصى شدة

()10

ويعد الكفاية انواجية اجلهازالدوري الونفتسي والدم وكفاية العضالت العاملة من خالل نقل اسوهالك االوكتسجني و
الطاقة لوطىير الكفايةاالداء عمل البدني تعكس لنا مد تكيف اجهزة اجلتسم حتت تأثري الودريب الرياضي(احلمل
الودريب) كما يتسوصدم لوقييم حالة الرياضي(.)11
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يىضح الباحثان بأنة تطىير الكفايةالعمل البدنية من االمىر الىاجبة مراعاتها عند العيب الفرق االلعاب
اجلماعية,اذ انها تدل على الكفاية اجلتسم يف انواج الطاقة اهلىائية والالهىائية خالل النشاط البدني ولكىنها تشومل
على كال االاجتاهني يف الكفاية انواج الطاقة ,وكما تعد جزءاً من اللياقة البدنية .وكذلك ير الباحثىن فأنة الونمية
الكفاية العمل البدنية من خالل الودريب اذ يرتفع متسوىاها يف زيادة الكفاية العمل اجلهازين الدوري والونفتسي لذا فأن
الكفاية البدنية هنا تعد مقياساً كلياً للكثري من الىظائف املهمة العضاء اجلتسم للوعبري عن مقدرة الرياضي على اداء عمل
عضلي وبشدة عالية ولفرتة طىيلة  .كما تعطي للرياضي جىانب واضحة لبعض املوغريات الىظبفية .
 5-2ماهية الكفايةالعمل البدنية
تعد الكفاية العمل البدني الىظيفية القصى للجهاز الدوري و الونفتسي أذ تقع بني  200 -170ضربة /دقيقة وهذه
احلالة ميكن معرفة اقصى عمل وظيفي للقلب والدورة الدمىية باسوصدام جهد دون القصىي ويعو ر كاف اليصال اجلهازين
الدوري والونفتسي لكفائوهما القصى ,وهناك عالقة خطية بني معدل ضربات القلب من جهة واجلهد الفيزياوي املنجز يف
ثانية من جهة أخر حيث وجد ان بعد نبض()170ض/د توصذ العالقة بينهما شكالً اخر ,أن هذا االخوبار ضروري للكشف
عن الكفاية العمل البدني

()12

.

 6-2معدل ضربات القلب
يع ر قياس نبض القلب عن نشاط القلب يف حالة الراحة وعند اجملهىد (يتسمى اإليقاع املنوظم مابني انقباض وانبتساط
عضلة القلب بضربات القلب ،فعند االنقباض يندفع الدم خارجًا بقىة إىل الشرايني،مما يتسبب ضغطًا على جدرانها ميكن
اإلحتساس به من على سطح اجلتسم ويف بعض املىاضع ،وعند االنبتساط يقل هذا الضغط وإذا ما مت حصر هذه النبضات فإن
ذلك يع ر عن معدل القلب( .)13وللقلب شبكة حمكمة من ألياف العضالت اليت تىصل نبضات القلب وتتسيطر عليها وتوم
التسيطرة على نبضات القلب يف العقدة اجليبية األذينية وتتسري منها ع ر طريق خاص يتسري به النبضة اىل البطني .إن معدل
تغيريات نبض القلب أثناء اجلهد وبعده مباشرة وهى املؤشر احلقيقي لقابلية جهاز القلب والدورة الدمىية ،فالزيادة اليت
حتصل له أثناء اجلهد وزمن عىدته إىل حالوه الطبيعية بتسرعة بعد انوهاء اجلهد مباشرة هي عالمة مميزة جلتسم الرياضي
وداللة واضحة على تعىد جهاز القلب والدورة الدمىية  .وتعد الوغيريات اليت حتصل للنبض أثناء اجلهد وبعده هي املقياس
احلقيقي الذي يبني مد حتمل اجلتسم للجهد البدني وباألخ جهازي القلب و الدوران فارتفاع النبض إىل حد معني أثناء
اجلهد ثم عىدته إىل حالوه التسابقة قبل اجلهد والفرتة الزمنية اليت يقضيها النبض يف الرجىع إىل حالوه قبل اجلهد هي
مؤشر هام يعومد عليه يف العديد من الفحىص الطبية لوقدير قابلية ولياقة اجلتسم وأخنفاض معدل النبض مع مزاولة
الودريب يبني مد الوكييف اجليد فالقدرة على اسوصدام املزيد من األوكتسجني يف الدم تتسمح باخنفاض معدل تدفق الدم إىل
العضالت النشطة وبذلك تنصفض سرعة ضربات القلب،فالودريب الطىيل للوحمل خيفض التسرعة القصى لنبضات القلب
وأيضًا سرعة وقت الراحة وحتقق نبض مبعدل(. )14
 7-2الدراسات التسابقة
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 ,هدفت الدراسة اىل الوعرف على العالقة بني احلد االقصى السوهالك

االوكتسجني وكفاءة الوحمل على العجلة الثابوة على عينة من طالب اجلامعة (  ) 30طالباَ إذ أجر كل طالب اخوبارين
للكفاءة البدنية على االرجىمرتي مع اسومرار حتساب اسوهالك االوكتسجني وقبضة يد كانت املقاومة (كم /م) و سرعة
الوبديل ثابوة  .كانت من نوائج هذه الدراسة وجىد ارتباط عال ( )0.84بني احلد االقصى السوهالك االوكتسجني وكفاءة
الوحمل وتؤكد هذه الدراسة مد االرتباط بني احلد االقصى السوهالك االوكتسجني والكفاءة البدنية .
دراسة(كمال عارف ,وسعاد عبدالكريم( , )16( )2011هدفت الدراسة اىل الوعرف على مقارنة متسوى الكفاءة الىظيفية
واحلد االقصى السوهالك االوكتسجني لد العبات كرة الطائرة وكرة اليد .مشلت عينة البحث  44العبة من منوصب
كليةالرتبيةالرياضية للبنات يف جامعة بغداد  ,بىاقع  22العبة من منوصب كرة الطائرة و  22العبة من منوصب كرة
اليد  .اما يف منهج البحث واالجراءات امليدانية ،فقد اسوصدم الباحثان املنهج الىصفي ملالئمة طبيعة مشكلة البحث ،كما
اسوصدم الباحثان الىسائل االحصائية الوالية :الىسط احلتسابي و االحنراف املعياري و االرتباط البتسيط .إخوبار T Test
و معامل الصدق الذاتي  .وفضال عن املصادر واملراجع املهمة يف هذا اجملال وبعد اجراء املعاجلات االحصائية تىصل الباحثان
اىل االسونواجات االتية :
 وجىد فروق دالة احصائياَ بني العبات كرة الطائرة وكرة اليد يف الكفاءة الىظيفية املطلقة والنتسبية واحلد االقصىالسوهالك االوكتسجني املطلق والنتسيب ولصاحل العبات كرة اليد .
 وعلى ضىء النوائج احملققة أوصى الباحثان بضرورة االهومام ب رامج الودريب لونمية الكفاءة الىظيفية ومتسوى احلداالقصى السوهالك االوكتسجني لد الالعبات .
-3منهجية البحث واجراءته امليدانية
 -1-3منهجية البحث
هى الطريقة اليت يتسوصدمها الباحث يف دراسوه للمشكلة الكوشاف احلقيقة( ,)17وقد اسوصدم الباحثان املنهج الىصفي
يف هذه الدراسة ملالئموه لطبيعة املشكلة و هدف الدراسة .
-2-3جمومع وعينة البحث
اخوارا الباحثان جمومع وعينة البحث بشكل عمدية من العيب كرة الطائرة لنادي شريوانة الرياضي والعباً كرة القدم
وكرة اليد لنادي رزكاري الرياضي يف اقليم كىردسوان يف إدارة منطقة كرميان ،تكىنت عينة الدراسة من()36العباً ،مبعدل
()12العبني من كل لعبة بعد اسوثناء واسوبعاد الالعبني حيث أنهم مل يتسوطيعىا إجراء االخوبارات بتسبب اإلصابة .
"والعينة " هي النمىذج الذي جيري الباحث جممل حمىر عمله عليها" ( .)18واجلدول ( )2 ,1يىضح مىاصفات العينة
الدراسة .
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جدول الرقم ( )1أمساء األندية املشاركني فيىعدد االخوبار كل ناد تبعاً للعب ,لعينة الدراسة
الرقم

النادي

اللعبة

الوكرار

النتسبة املئىية

1

شريوانه

الكرة الطائرة

12

%33

2

رزكاري

كرة القدم

12

%33

3

رزكاري

الكرة اليد

12

%33

4

اجملمىع

ـــــ

36

%100

اجلدول الرقم ( )2يىضح االوساط احلتسابية واالحنرافات املعيارية ملىاصفات عينة الدراسة
الرقم املعامل األحصائية
1

العمر

الطىل

الىزن

وحدة القياس

وحدة القياس

وحدة القياس

املوغريات

(سنة)

(سم)

(كغم)

والفعالية

س

±ع

س

±ع

س

±ع

2

كرة الطائرة

23.7

1.54

179.7

1.86

79

1.49

3

كرة القدم

22.5

0,12

169.6

1.67

67.4

1.43

4

كرة اليد

21.4

1.37

178.9

1.53

76.5

1.82

 3-3األجهزة واالدوات املتسوصدمة يف البحث:
 مساعة طبية لقياس معدل ضربات القلب يف الدقيقة الىاحدة ,األملاني الصنع (. )Healtho Meter ميزان قياس الىزن . شريط قياس طىل اجلتسم . ساعة تىقيت الكرتونيةنىع ياباني الصنع ( . )SEWAN التسلم الصندوق اخلشيب()40سم . اسومارة تتسجيل البيانات . -4-3إجراءات البحث امليدانية:
 -1-4-3الوجربة االسوطالعية:
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مت اجراء اجتربة اسوطالعية بواريخ ( )2018/4/6على ()4االعبني الذين مت اخويارهم من جمومع البحث بطريقة
عشىائية أثنني منهم موصص يف الكرة اليد وأثنني األخرين موصص يف كرة القدم  ,ومت اسوبعادهم عند تنفيذ الوجربة
الرئيتسة وكان اخويارهم بالطريقة العشىائية ومن خارج عينة البحث الرئيتسة وكانت الغاية من الوجربة االسوطالعية :
-1الوعرف على مد مالءمة االخوبارات للعينة املصوارة وكانت مالءمة .
-2الوأكد من صالحية وكفاءة األجهزة واألدوات املتسوصدمة يف البحث وكانت صاحلة لالخوبار .
 -3الوعرف على الىقت الذي يتسوغرقه كل اخوبار فضالً عن االخوبارات الكلية وحصل ذلك حبيث أصبح لدينا معلىمات عن
الىقت املتسوغرق لالخوبار .
 -5ومت تطبيق مجيع قياسات واخوبارات البحث عليهم .
-2-4-3الوجربة الرئيتسة :
وقد قام الباحثان بأجراء الوجربة الرئيتسية بواريخ ( )2018/4/15-14-13على عينةالدراسة ,تكىنت عينة
الدراسة من()36العباً ,وبىاقع()12العب لكل لعبة)12( ,العباً الكرة الطائرة لنادي شريوانة الرياضي ,و()12العب
كرة القدم لنادي رزكاري الرياضي ,و()12العب كرة اليد لنادي رزكاري الرياضي ,وقد اسوغرقت االخوبارات الرئيتسية
مدة( )3أيام حصل الباحثان من خالهلا على انوائج واالرقام اخلامة من االخوبار .
-3-4-3االخوبارات والقياسات املتسوصدمةيف البحث:
 -1-5-3الكفايةالعمل البدنية( :) PWC170
يتسمى اخوبار الكفايةالعمل البدني( )170وهى من االخوبارات املهمة لوحديد مقدار القابلية البدنية للمصو ر وقد مت
اسوصدام اخوبار خطىة التسلم اخلشيب بارتفاع ( )40سم لوحديد الكفايةالعمل البدني للجهازين الدوري والونفتسي ويوم
ذلك من خالل اعطاء جهدين خمولفني الشدة مدة اجلهد االول ( 3دقائق) ويف نهاية الـ()30ثىاني االخرية يوم حتساب النبض
بعد قياس معدل النبض يف الدقيقة الىاحدة باحوتساب عدد نبضات القلب يف خالل (30ثىان ثم ضرب الناتج ×  ،)2الجل
اسوصراج معدل النبض يف اجلهد االول ثم يؤدي اجلهد الثاني ايضا ب( 3دقائق) ويف نهاية ( )30ثىانية ,يوم باحوتساب
عدد نبضات القلب يف اجلهد الثاني ايضا خالل ( 30ثانية ثم ضرب الناتج ×  )2السوصراج معدل النبض يف اجلهد الثاني
أي أن تكىن مدة اخوبار املشرتك الىاحدة ( 6دقائق) كاملة,مع راحة قدرها ( )5-3دقائق بني محل االول والثاني .
يوم اسوصراج قيمة اجلهد االول والثاني وفق املعادلة االتية(:)19
N = 1.5 × W.T × H × n
اذ ان = N :اجلهد  = 1.5 ،قيمة ثابوة  = W.T ،وزن الشص

 = H ،ارتفاع التسلم  = n ،عدد مرات الصعىد

والنزول:
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اذ ان = N1 :اجلهد االول  = N2 ،اجلهد الثاني  = PS1 ،النبض االول  = PS2 ،النبض الثاني
ب -أخوبار احلد االقصى السوهالك األوكتسجني)  :(Vo2Maxمت تقىيم احلد األقصى السوهالك األوكتسجني لعينة
البحث بعد الوعرف على قيمة الكفايةالعمل البدني (  ) Pwc170واسوصدام احد معادالت (كارمبان) اخلاصة
يف الرياضات اليت توطلب القىة املميزة بالتسرعة بعد اسوصراج قيمة (  ) Pwc170وهي كما يأتي :
) 1240+ (Pwc170) ×1.7 = (Vo2Max

-

ويوم اسوصراج احلد األقصى السوهالك األوكتسجني ( )Vo2Maxالنتسبية بقتسمةناتج ال ()Vo2Maxعلى وزن
اجلتسم بالكيلىغرام لوصبح القيمةمتثل ملليرت/بالدقيقة كيلىغرام من وزن اجلتسم (ملليرت.د/كغم) .
اما قياس الكفاية العمل البدنية(  ) PWC170النتسيب يوم قياسه بوقتسيم  PWC170املطلق على وزن املصو ر .
 PWC170 =/ W.T PWC170النتسيب

()17

.

-2-5-3األسس العلمية الخويار االخوبارات :
لقدمت اجياد الثقل العلمي لالخوبارات املرشحة (الصدق ،الثبات ،املىضىعية) ملوغريات الدراسة سابقا والسيما
(الكفاية العمل البدني عند النبض( ) PWC170اذ كان يوموع مبعامالت علمية عاليةجداً ،فضال عن تطبيق (الكفاية العمل
البدني باسوصدام اخوبار اخلطىة),إضافة إىل ذلك مت تأكد من الكثري من الدراسات والبحىث اليت تناولت على الكفاية
العمل البدني واليت مت إجراءها يف جمال االخوبارات الفتسيىلىجية لد العيب كرة الطائرة وكرة القدم والكرة اليد
وغريها من الفعاليات الرياضيةاملصولفة مثل لدراسة(أيادحممد عبداهلل,)20( 1997,وغصىن فاضل هادي2004,

()21

,

وفاء صباح حممد كريدي اخلفاجي ,)22(2010,كمال عارف ,سعاد عبد الكريم , )23(2001,امحد عبد الغين,واألخرون
. )24( 2001
 -6-3املعاجلات اإلحصائية :
اسوصدمة الباحثان الىسائل االحصائية املالئمة من خالل احلقيبة االحصائية() SPSSواملومثلة بالقىانني األتية:
 الىسط احلتسابي . االحنراف املعياري . حتليل الوباين . النتسبة املئىية . -4عرض وحتليل النوائج ومناقشوها :
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 1-4عرض وحتليل النوائج و مناقشوها
لقد مت عرض االوساط احلتسابية واالحنرافات املعيارية الخوبارات قام الباحثان بعرض وحتليل ومناقشة النوائج
اليت تىصلىا إليها من خالل اجراء القياسات الفتسيىلىجية ،واجلدول (  )3يىضح قيم هذه القياسات .
اجلدول الرقم ( )3
كرة الطائرة

املعامل األحصائية
الىسط
احلتسابي

والقياسات الفتسيىلىجية
يف

معدل النبض
الراحة(ن/د)
معدل النبض بعد احلمل
األول(ن/د)
معدل النبض بعداحلمل الثاني
(ن/د)
كفاية االعمل البدني()170
(كغم .م/د)
االسوهالك
احلداالقصى
األوكتسجني (مللرت/د)
كفاية االعمل البدني()170
النتسيب(كغم .م/د)
االسوهالك
احلداالقصى
األوكتسجني النتسيب(كغم .م/د)

كرة اليد

كرة القدم

االحنراف
املعياري

الىسط
احلتسابي

االحنراف
املعياري

الىسط
احلتسابي

االحنراف
املعياري

1.78

66.3

1.5

71.01

2.64

126.2

2.61

114.2

4.51

120.1

3.06

140

2.91

128.4

5.32

130.43

21.5

4.59

24.88

4.41

23.19

240.43

20.69

80.2

21.29

374.66

26.12

.6.01

22.66

46.99

8.69

59.71

14.05

40.16

9.16

89.82

10.56

13.32

12.21

64.11

10.32

أثناء 67.3

يوبني من للجدول (  )3أن الىسط احلتسابي للنبض يف اثناء الراحة لد العيب كرة الطائرة هى ( )67.3ن/د باحنراف
معياري قدره ( ،)1.78±بينما كان الىسط( )66.3ن/د لد العيب كرة القدم وباحنراف معياري ( ،)1.5±أما كرة اليد
فكان الىسط احلتسابي للنبض ( )71.01ن/د باحنراف معياري ( )2.64±وبلغ معدل النبض بعد احلمل األول لد العيب
كرة الطائرة ( ) 126.2ن/د باحنراف معياري قدره( ،)2.61 ±بينما كان ( )114.2ن/د لد العيب كرة القدم باحنراف
معياري ( ،)4.51±أما الكرة اليد ( )120.1ن/د وباحنراف معياري ( )3.06±وكان معدل النبض بعد احلمل الثاني لد
العيب كرة الطائرة ( )140ن/د باحنراف معياري قدره( ،)2.91 ±بينما كان ( )128.4ن/د لد العيب كرة القدم
باحنراف معياري ( ،)5.32±أما كرة اليد()130.43فكان ن/د باحنراف معياري ( )21.5±وظهر ان الىسط احلتسابي
هلذه القيمة (الكفاية االعمل البدني(كغم .م/د) وبعد اسوصدام القانىن اخلاص السوصراج قيمة ( ) 170لد العيب كرة
الطائرة ( )4.59كغم.م/د ،باحنراف معياري قدره ( ،)24.88±بينما كان( )4.41كغم.م/د لد العيب كرة القدم
باحنراف معياري ( ،)23.19±أما العيب كرة اليد فكان( )240.43كغم.م/د باحنراف معياري ( , )20.69±أما
احلداالقصى االسوهالك األوكتسجني (مللرت/د) لد العيب كرة الطائرة بعد اسوصدام املعادلة اخلاصة بلغ الىسط احلتسابي
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لقيمة( )80.2مللرت/د ،باحنراف معياري ( ،)21.29±بينما كان ( )374.66مللرت/د لد العيب كرة القدم باحنراف
معياري قدره ( ،)26.12 ±أما العيب كرة اليد فكان ( )6.01مللرت/د باحنراف معياري (. )22.66±
أما بالنتسبةلقيمة الكفاية االعمل البدني النتسيب (()170كغم .م/د) وبعد قتسمة قيمة بالنتسبةلقيمة الكفايةالعمل
البدني النتسيب (()170كغم .م/د) على وزن اجلتسم ظهر لنا ان الىسط احلتسابي لد العيب كرة الطائرة ()46.99
كغم.م/كغم ،باحنراف معياري قدره ( )8.69±بينما كان الىسط احلتسابي ( )59.71كغم.م/كغم لد العيب كرة القدم
باحنراف معياري ( ،)14.05±أما العيب كرة اليد

فكان ( )40.16كغم.م/كغم باحنراف معياري ( . )9.16±وبعد

قتسمة قيمة احلداالقصى السوهالك األوكتسجني النتسيب(كغم .م/د) على وزن اجلتسم ظهرت لنا ان األوساط احلتسابية
احلداالقصى السوهالك األوكتسجني النتسيب(كغم .م/د)  ,فكان الىسط احلتسابي لد العيب الكرة الطائرة ()89.82
مللرت.د/كغم ،باحنراف املعياري قدره ( ،)10.56±بينما كان الىسط احلتسابي لد العيب كرة القدم ()13.32
مللرت.د/كغم ( باحنراف معياري ( ،)12.21±أما الىسط احلتسابي لد العيب كرة اليد فكان ( ( )64.11مللرت.د/كغم
باحنراف معياري (. )10.32±
ومن اجل معرفة نىعية الداللة بني العيب كرة الطائرة و كرة القدم و كرة اليد لعينة البحث ونىعية االخوبار املصوار
اسووصدمة الباحثان الوحاليل األحصائية املرتبطة بالبحث وكما هى مىضح يف اجلدول رقم ( ,)3.2,1وجىد فروق دالة
إحصائياَ بني العبني واليت تن على انه تىجد فروق ذات داللة إحصائية يف متسوى الكفاية العمل البدني واحلد االقصى
السوهالك األوكتسجني بني العيب الطائرة وكرة القدم و كرة اليد للوعرف على داللة الفروق بني العيب فرق االلعاب
اجلماعية مت اسوصدام حتليل الوباين للوعرف على داللة الفروق بني الالعبني لعينة البحث يف املوغريات اليت تناوهلا البحث
وكما هى مىضح يف اجلدول (. )4
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اجلدول الرقم ()4
مصدر الوباين

املوغريات

درجة

جممىع املربعات موىسط

احلرية

(الوباين)

2

138

69

داخل اجملمىعات

12

320

160

اجملمىع الكلي

14

458

2

178,01

94,4

داخل اجملمىعات

12

1102.9

79,2

اجملمىع الكلي

14

1280,91

2

3927701

15102160

داخل اجملمىعات

12

6454382

21010232

اجملمىع الكلي

14

10382083

2

897

356

داخل اجملمىعات

12

4023

289

اجملمىع الكلي

14

4920

بني جممىعات

2

30973402

11023150

داخل اجملمىعات

النتسيب(كغم .م/د)

12

6785273

3543201

اجملمىع الكلي

14

37758675

احلداالقصى

بني اجملمىعات

2

7598

2345

االسوهالك األوكتسجني

داخل اجملمىعات

12

4563

11.40

اجملمىع الكلي

14

12161

معدل

النبض

بعد بني جممىعات

احلمل األول(ن/د)
معدل

النبض

بعد بني جممىعات

احلمل الثاني(ن/د)

كفايةاالعمل البدني بني جممىعات
(()170كغم .م/د)

احلداالقص االسوهالك بني جممىعات
األوكتسجني (مللرت/د)
كفايةالعمل البدني
()170

النتسيب(كغم .م/د)

املربعات (ف) احملتسىبة

(ف) اجلدولية

0.45

2.04

1.12

1.56

2.94

2.17

3.09

2-4مناقشة نوائج الدراسة :
من خالل مالحظونا يف ضىء نوائج اجلدول( )4تيبني لنا عدم وجىد فروق ذات داللة معنىية يف مجيع القياسات اليت
تناوهلا البحث وهي معدل النبض بعد احلمل األول والثاني واحلداالقصى السوهالك األوكتسجني (مللرت/د) ,والكفاية العمل
البدنية ( )170احلداالقصى االسوهالك األوكتسجني النتسيب والكفاية العمل البدنية( )170النتسيب(كغم .م/د) ,بني العيب
الكرة الطائرة وكرة القدم و كرة اليد ،ويعزو الباحثان عدم معنىية الفروق مابني العيب كرة الطائرة وكرة القدم وكرة
اليد اليت تعومد على نظام انواج الطاقة الالأوكتسجينية( .)25فان تدريبات الالأوكتسجينية يف الفعاليات ترتكز يف تطىير
انظمة أنواج الطاقة املتسيطرة على هذه األلعاب ،ولكن هذا ال يعين عدم حاجة األلعاب الالأوكتسجينية إىل الكفايةالعمل
البدني واسوهالك األوكتسجني ,وذلك الن النظام الالأوكتسجينية هى األساس يف اعادة خزن مصادر الطاقة يف فرتة اسوعادة
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الشفاء النظمة انواج الطاقة ،ولذلك فانه يكىن من الضروري تىافر الودريبات اهلىائية عند تطىير اللياقة البدنية يف كل
الفعاليات(. )26
ومن خالل مالحظونا للجدول()4نر ان هناك فروقاً واضحة يف االوساط احلتسابية للقياسات الفتسيىلىجية اليت
تناوهلا البحث وهي (معدل النبض يف أثناء الراحة ،ومعدل النبض بعد احلمل األول ،ومعدل النبض بعد احلمل الثاني ,
وقيمة احلداالقصى االسوهالك األوكتسجني (مللرت/د) ,وقيمةالكفاية االعمل البدنية( )170وقيمة احلداالقصى االسوهالك
األوكتسجني النتسيب و قيمةالكفايةالعمل البدنية( )170النتسيب ولصاحل العيب كرة القدم ،على الرغم من ان مجيع
االلعاب تعد من االلعاب الالهىائية ،وهى يدل على ان احلالة الفتسيىلىجية والكفاية العمل البدني لد العيب كرة القدم
قد تكىن افضل من العيب الكرة الطائرة ويليها العيب الكرة اليد .
ويعزو الباحثان ذلك ال رامج الودريبية املعدة لالعيب كرة القدم تىلي اهومامًا أك ر لومرينات القابلية األوكتسجينية
والالأوكتسجينية مقارنة بلعبة كرة الطائرة و كرة اليد ،والذي يعمل على زيادة الناتج القليب وك ر حجم الضربة للقلب ،و
واألقوصادية يف عمل القلب ،وبالوالي حتتسني الكفاية العمل البدني والفتسيىلىجية .بأنة ك ر كمية الدم املدفىع يف الضربة
الىاحدة للقلب تالحظ عندما تكىن سرعة القلب بطيئة ،وعلى العكس يالحظ اخنفاض نتسيب لكمية الضربة لد االعبني
الذي لديهم زيادة يف معدل القلب,ويىضح الباحثان أن سبب ذلك تكيف االجهزة الداخلية لالعب والناتج من تأثري اسومرار
محل الودريب وهذا بدوره ينعكس على متسوى االداء املهاري وخاصة مهارات املونىعة فرق األلعاب اجلماعية وهذا يوفق مع
اغلب املصادر اليت تشري"اىل ان الكفاية العمل البدنية هي الطريقة الىحيدة للكشف عن الكفاية العمل البدنية للرياضيني
وتقييم حاالت الوكيف لد الرياضيني (.)27
نتسودل مما سبق ذكره أن الرياضيني املودربني جيداَ يكىن عدد ضربات القلب لديهم قليال قياساَ اىل ألشصاص غري
املودربني فقد يصل اىل  40ضربة يف الدقيقة أو أقل ألبطال راكضي املتسافات الطىيلة واملاراثىن( .)28فمعدل ضربات القلب
لد الرياضي املودرب جيد عند اعطائه محالً يكىن أقل من نظريه غري املودرب  ،و الزيادة العظمى لنواج قلب الرياضي
يكىن سببها الرئيتسي حجم الضربة(.)29و كذلك فان للودريب الرياضي له تاثري على ضغط الدم حيث خيولف الفرق بني
الضغط االنقباضي الذي يرتفع عن معدله وبني الضغط االنبتساطي الذي ينصفض عن معدله وهى يرتاوح عندالرياضيني
( )130-105لالنقباص وبني ( )89-60لالنبتساط( .)30فأن النشاط الرياضي والودريب الرياضي املنوظم تاثري واضح يف
الكفاءة العمل البدنيةجلهازالقلب والدورة الدمىية ،فان لالعبني الذين ميارسىن الودريبات الرياضية املنوظمة يكىن لديهم
عدد ضربات القلب يف الدقيقة أقل من الذين الينوظمىن يف الودريب بشكل اجلتسد سىاء كان ذلك يف حالة الراحة ام خالل
اجلهد البدني  ،كما ان نواج القلب من الدم يكىن كبرياً قياساَ لغريهم(. )31
وجدير بالذكر فأن االلعاب ذات شدا عالية تلعب دوراً يف الوكيفات الفتسيىلىجية اليت حتدث لالعبني ،وان
اخنفاض معدل النبض يعد مؤشرًا يف أمكانية العمل البدنية ومتسوى األداء الفتسيىلىجي لالعبني ،ويعكس الكفاية العمل
البدنية للجهازين الدوري الونقتسي ,وان احلد االقصى السوهالك األوكتسجينة يعد من العىامل املهمة لد الالعبني الذين
ميارسىن االنشطة الالأوكتسجينية وخاصةَ العيب كرة القدم النها ذات فائدة كبرية يف أثناء فرتات اسوعادة الشفاء عند
تنفيذ الىحدات الودريبية اليت حتوىي على تكرارات وجماميع تدريبية وكذلك له يف نقل األوكتسجني وله تأكثرياً كبرياً على
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نقل األوكتسجني إىل العضالت ،وهذا يوفق مع ما ذكره مؤيد عبداحلميد( )32يف ان الكفاية اجلهازين الدوري والونفتسي هي أحد
املكىنات األساسية واملهمة ملمارسة مجيع األلعاب الرياضية املصولفة لقيامهما بنقل األوكتسجني والىقىد إىل كافة اخلاليا
العضليةجلتسم الالعب ،واليت ال ميكن اسومرار العضالت باالنقباض إال إذا زودت بها .
-5االسونواجات والوىصيات:
 1-5االسونواجات
 وجىد فروق ذات داللة إحصائية يف معدل النبض يف اثناء الراحة وبعد احلمل األول والثاني مابني العيب كرة الطائرةوكرة القدم و كرة اليد .
 وجىد فروق ذات داللة إحصائية يف حتديد قيميت الكفاية العمل البدني( )Pwc170واحلد االقصى السوهالك األوكتسجنيما بني العيب كرة الطائرة وكرة القدم و كرة اليد .
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A study on the level of physical work efficiency compared to the
maximum consumption of oxygen Between the players of some of the
group games
Abstract
The objective of theis research was to identify the statistical differences in the level
of physical work efficiency and the maximum oxygen consumption among Between
the players of some of the group games in the area of the administration of
Garamyan. The research sample consisted of (36) (12) players from each game. The
researchers used the descripttive method, and used the test of the physical work
efficiency at pulse (170) of the sample of the study, after measuring the pulse rate per
minute by calculating the number of heartbeat During (30 mutiplimg it by The rate of
pulse that measured during rest and after two pregnancies of resistance on the step of
the wooden ladder at a height of 40 cm. The second load was greater than the first
one load . The two values of physical labor efficiency (170Pwc) and maximum
oxygen consumption (170 Pwc) and the relative maximum relative oxygen
consumption. The results of the study were as follows :
-There were no statistically significant differences in the rate of pulse during the rest
and after the first pregnancy and the second Between the players of some of the
group games
.
- There were no statistically significant differences in the values of the physical work
efficiency values (170Pwc) and the maximum oxygen consumption Between the
players of some of the group games.
There were no statistically significant differences in the relative physical work
efficiency (170Pwc) values and the maximum relative oxygen consumption among
Between the players of some of the group games.
In light of the results achieved, the two researchers recommended: Emphasize the
trainers based on physiological measurements to identify the changes that occur to
the body organs players to keep pace with the level of development that occurs as a
result of the continuity of training to take advantage of the standardization of load
training and identification based on scientific grounds. And conducting a similar
study on sports activities and events on different scientific facts related to the
physiological variables addressed in the research to take into account in the course of
the implementation of training programs
Keywords: Physical work efficiency, maximum oxygen consumption, group games.
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