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ABSTRACT  
The current study aimed at identifying the statistical significances in some physical 

characteristics of lower limbs muscles of the two groups of the study; the experimental one 
which was subject to high Intensity jump exercises and the controlling one which was 
subject to the normal training program, through the results of the pre and post tests. 
 The research was executed on the scope of the study which was chosen 
intentionally representing the football team of young players in Alintisar School for the 
athletic semester 2008-2009 which consisted of 30 players. The sample of the study 
consisted of 24 players chosen intentionally and distributed randomly by using lottery 
method. The researchers used the experimental approach for its appropriateness to the 
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nature of the study. They also used the following statistical means: arithmetical mean, 
standard deviation, percentage and t-Test.  

 The researchers concluded that high Intensity jump exercises  achieved a 
significant variable in all physical characteristics (the horizontal explosive strength of the 
two legs, the vertical explosive strength of legs, and the strength that is characterized with 
speed when the pre and post tests of the experimental group are compared and for the 
benefit of the post test. 

  :لتعریف بالبحثا-١
  :المقدمة وأهمیة البحث١-١

 وتهیئـة الفـرق الریاضـیة ورفـع إعـداد التـي یعتمـد علیهـا فـي األساسـیةیعد التدریب الریاضي واحدا من العوامـل 
نظریاتـه منحنیـات جدیـدة بـصورة سـریعة وشـاملة واتخـذت ر تطـو التدریب الریاضي  ذلك الن مستویاتها البدنیة والمهاریة

 هـو التـدریب فـي مـن أكثـر هـذه المجـاالت تـأثرا بتطـور علـم التـدریب ونظریاتـهو ،  كافـة المجـاالتفـيأثرت بـشكل كبیـر 
مـل  مـن أهـم العوایعـدونالـذین  الناشـئین ااالهتمام بتـدریب الفئـات العمریـة ومـن ضـمنه إذا كان وبخاصةلعبة كرة القدم 

اللعبــة فــي القطــر إلــى الوصــول بمــستوى مــن ثــم البــدني والمهــاري والخططــي لالعبــین و مــستوى الالتــي تــؤدي إلــى رفــع 
تمرینـات ومـن هـذه األسـالیب اسـتخدام  وهناك أسالیب كثیرة مـن شـانها رفـع المـستوى البـدني لالعبـین ،المستوى العالمي

فــي الموضــع وقفــز الوقــوف  والتــي تتــضمن تمرینــات القفــز ير تــدریب البلیــومتأســلوب ال أساســیات إحــدىالتــي هــي القفــز 
 تـــسهم فـــي تحـــسین بعـــض القـــدرات البدنیـــة ٕان هـــذه التمرینـــاتو ) ٦٠-٥٩، ٢٠٠٦العلـــي وشـــغاتي، (والوثبـــات المتعـــددة

 لمخــــزون الطاقــــة المطاطیــــة فــــي العــــضالت األمثــــلاالســــتخدام بوالتــــي مــــن أهمهــــا القــــوة القــــصوى والقــــوة االنفجاریــــة 
  )١١٤، ١٩٩٣بد الفتاح وسید، ع(.العاملة

 هــذا تــأثیر نتــائج علمیــة مــن شــانها الكــشف عــن إلــىالتوصــل مــن اجــل  وهــي الدراســة أهمیــةومــن هنــا تظهــر           
 البــاحثون اذ یأمــل)  الــسفلى لالعبــي كــرة القــدم الناشــیناألطـرافعــضالت (علــىتمرینــات القفــز مرتفعــة الــشدة النـوع مــن 

  . شعبیة في القطر والعالماألكثرذه اللعبة التي تعد  نتائج تخدم هإلىالتوصل في 
  :مشكلة البحث ٢-١

ممـــا الشـــك فیـــه أن المـــستوى المتقـــدم للریاضـــات هـــو نتیجـــة البحـــوث والدراســـات العلمیـــة المـــستمرة لحـــد اآلن 
بغـــرض الحـــصول علـــى أفـــضل الطرائـــق واألســـالیب التدریبیـــة التـــي تمكـــن المـــدربین مـــن إعطـــاء أفـــضل النتـــائج بأقـــل 

مناســـب والســیما فئــة الناشـــئین التــي تعـــد الوقــت الو  المــساحات التدریبیـــةو   واألجهــزة واألدواتالتكـــالیف الحتیاجــات مــنا
ـــین مرحلتـــي ـــة الوســـطى ب ـــدمین(المرحل ـــر ا  وللجانـــب البـــدني دور ، )البـــراعم واألشـــبال، والـــشباب والمتق   فـــي مواصـــلة ا   كبی

األلعـاب الریاضـیة الجماعیــة ومنهـا لعبـة كـرة القـدم إذ تتطلــب الـذي یعـد مهــم جـدا فـي جمیـع المـشوار الریاضـي لالعـب 
مــن ممارســیها امــتالك صــفات بدنیــة خاصــة حتــى یتمكنــوا مــن أداء مختلــف الحركــات والمهــارات الخاصــة بهــذه اللعبــة 

 ومحاولـة لذا وجب االهتمـام بهـاتعد القوة العضلیة والسرعة من أهم عناصر اللیاقة البدنیة األساسیة لالعبي كرة القدم و 
تـصنیفات تمرینـات  إحـدى تمرینـات القفـز فـي الموضـع والقفـزات مـن موضـع الوقـوف والوثبـات المتنوعـة دوتعـتطویرها، 

تــتم بهــا تنمیــة التــي تدریبیــة  البیلاســاألمــن أهــم ) ٧٦، ٢٠٠٦العلــي وشــغاتي،(البلیــومترك الخــاص بــاألطراف الــسفلى
تنفیــذ الالعبــین واجبــاتهم الهجومیــة والدفاعیــة مــن الكهمــا یــؤدي إلــى ن امت، وإ )القــوة العــضلیة والــسرعة(هــاتین الــصفتین

واالهتمام بهذه المرحلة العمریة له الشأن الكبیر في إعـداد رافـد قـوي ومتطـور ، خالل الجانب الخططي على أكمل وجه
وممتـازة بــنفس   عالیـةبدنیـة ومهاریـةقـائم علـى منـاهج علمیـة سـلیمة مـن شـانها أغنــاء المالعـب بالعبـین ذو مواصـفات 

 هذا من جانب، أما الجانب اآلخر فقد توصلت الدراسات العلمیـة إلـى أن أجـسام الالعبـین الناشـئین قابلـة لتحمـل الوقت
الـرغم مـن الـصعوبة فـي زیـادة الكتلـة العـضلیة ذاتهـا وانـه یجـب االحتـراس علـى تمرینات القوة العضلیة واالسـتفادة منهـا 

في هذه المرحلة العمریة بـسبب الخـوف مـن إحـداث دمـار فـي منـاطق النمـو الحـساسة فـي  باألثقالجیدًا من تنمیة القوة 
، لــذلك ارتــأى البــاحثون اســتخدام تمرینــات القفــز مرتفعــة الــشدة التــي تعتمــد علــى )١٨٣، ٢٠٠١حمــاد،(الهیكــل العظمــي

   .  مقاومة وزن الجسم في أثناء األداء
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عــضالت علــى فئــة الناشــئین بغــرض تنمیــة وتطــویر التمرینــات ذه مــشكلة البحــث بتجریــب هــومــن هنــا كانــت             
 فئـة فـيؤثر تات سـنـریمتالفیمـا إذا كانـت هـذه القـدرة والقـوة الممیـزة بالـسرعة ومعرفـة األطراف السفلى عن طریق تطویر 

  ؟ عضالت األطراف السفلىفي وما مقدار هذا التأثیر ؟الناشئین في لعبة كرة القدم
  : البحث الكشف عما یأتي  یهدف: البحثاهدف ٣-١
داللـــة الفـــروق اإلحـــصائیة فـــي بعـــض الـــصفات البدنیـــة لعـــضالت األطـــراف الـــسفلى للمجمـــوعتین التجریبیـــة  ١-٣-١

  . والضابطة في االختبارین القبلي والبعدي لالعبي كرة القدم الناشئین
 بـین المجمـوعتین التجریبیــة  داللـة الفـروق اإلحـصائیة فـي بعــض الـصفات البدنیـة لعـضالت األطــراف الـسفلى٢-٣-١

  .والضابطة في االختبار البعدي لالعبي كرة القدم الناشئین
  : البحثافرض ٤-١
وجود فروق ذات داللة معنویة في بعض الصفات البدنیـة لعـضالت األطـراف الـسفلى للمجمـوعتین التجریبیـة  ١-٤-١

  .  االختبار البعديولمصلحةوالضابطة في االختبارین القبلي والبعدي 
 وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة فـــي بعـــض الـــصفات البدنیـــة لعـــضالت األطـــراف الـــسفلى بـــین المجمـــوعتین ٢-٤-١

  .  المجموعة التجریبیةولمصلحةالتجریبیة والضابطة في االختبار البعدي 
  : مجاالت البحث٥-١
  . ةسن) ١٦-١٤(لألعمار) االنتصار(العبو ناشئة المدرسة الكرویة:  المجال البشري١-٥-١
  .ملعب االنتصار الریاضي:  المجال المكاني٢-٥-١
  .٢٨/٨/٢٠٠٩ولغایة  ٤/٦/٢٠٠٩  منابتداء:  المجال الزماني٣-٥-١
  اإلطار النظري  -٢
  : مفهوم القفز١-٢

طة العمـل ایعرف القفز بأنـه المقـدرة علـى التغلـب علـى قـوة جـذب األرض المـؤثرة علـى مركـز كتلـة الجـسم بوسـ        
بكــرة القــدم فهـو مــن الــصفات الـضروریة لالعــب والتــي القفـز ، أمــا )Sports games yards(للعــضالتالـدینامیكي 

، واكتــساب هــذه الــصفة یــأتي نتیجــة تــدریب الالعــب علــى اكتــساب القــوة والــسرعة الــصفات البدنیــةیــستمد أســسها مــن 
  سفلىوالرشاقة والمرونة العالیة لجمیع مفاصل الجسم وخاصة مفاصل وعضالت األطراف ال

   .)٦٥، ١٩٨٨الخـــــــشاب وآخـــــــران،(                                                                                
  :في لعبة كرة القدمتمرینات القفز أهمیة  ٢-٢

لعبــة كــرة  حققــوا بــه نتــائج جیــدة فــي إذ بلــدان مختلفــة هــذا األســلوب التــدریبي فــياســتخدم الكثیــر مــن المــدربین 
، حیث تظهر أهمیتها بالعمل جنبا إلى جنـب مـع مـستوى التكنیـك الجیـد اللـذان یعمـالن علـى تقـدم مـستوى االنجـاز قدمال

فـي المهمـة   الركـائزتمرینات القفز إحدى علماء الروس ومدربیهم اعدفي الفعالیات والمهارات الریاضیة المختلفة، لذلك 
القـدمین  تقـصیر زمـن مالمـسة إلى أساسا تهدف ألنها مستوى االنجاز مؤثرة على تقدمالتي تكون و  )البلیومترك(تدریبات

، وتظهـر أهمیــة ∗لـألرض بعـد هبــوط وٕانتـاج اكبـر قــوة للوثـب العمــودي وكمـا هـو الحــال فـي الوثــب لـضرب الكـرة بــالرأس
هـــذه التـــدریبات مـــن خـــالل تحـــسینها لكـــل مـــن عنـــصري القـــوة العـــضلیة والـــسرعة فـــي وقـــت واحـــد والتـــي تظهـــر بـــشكلها 

ویعــد القفــز ضــروریًا لالعبــي كــرة القــدم حیــث یكــون عالیــًا عنــدما یكــون الالعــب ، )٢٩٤، ١٩٩٩بسطویــسي،(االنفجــاري
قــوي الجــسم الن قــوة القفــز تعتمــد بالدرجــة األســاس علــى القــوة الخاصــة لالعــب فكلمــا تكــون قــوة الالعــب كبیــرة أمكــن 

وقــت نفــسه قــوة القفــز ویحتــاج تــدریب قــوة القفــز علــى الحــصول علــى قــوة قفــز عالیــة وكلمــا فقــد الجــسم قوتــه فقــد فــي ال
الــصفار ( أعطـاء الالعبـین فتــرات راحـة بــین تمـرین وآخــر مـن اجــل أن یكـون مهیئـًا لبــذل جهـٍد أقــصى فـي أثنــاء الحركـة

  .)٢٩٥، ١٩٨٧،وآخرون
  

  
                                                 

  ٢٠٠٥/ محاضرات طلبة الدكتوراه ∗
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  : فوائد تمرینات القفز لالعبي كرة القدم٣-٢
الت متنوعـــة ومواقـــف مختلفـــة إذ أن الالعبـــین یـــؤدون الكثیـــر مـــن القفـــز فـــي كـــرة القـــدم یـــستخدم لمعالجـــة حـــا         

 مأالحركات وهم في حالة قفز وتعد صـفة القفـز بالنـسبة لالعبـي كـرة القـدم مهمـة جـدًا سـواء كـان القفـز علـى قـدم واحـدة 
 أثنـاءفـي   الجـسم وفـي التنـافس الثنـائي علـى الكـرة ولـیس فقـطإتـزانعلى القدمین معًا وهي ضروریة في المحافظة على 

 أو كالــسیطرة علــى الكــرة بالقــدم األخــرى المناولــة والتهــدیف بــل أیــضًا فــي حركــات التكنیــك ألداء بــالرأسضــرب الكــرة 
 تمرینـات القفـز فـضال عـن أن، )٢٩٥، ١٩٨٧،وآخـرونالـصفار (األعلـى الالعـب مـن إلـى الكـرة تأتي عندما أوالصدر 

خذین واآللیتین كما أنها تعد مـن أهـم التمرینـات التـي تـستخدم فـي تساعد على تطویر سرعة وقوة عضالت الرجلین والف"
      )٤٣، ٢٠٠٦العلي وشغاتي،(."تطویر السرعة والقوة االنفجاریة

  : عند القفزالتكنیك السلیم للهبوط ٤-٢
ـــة الهبـــوط فعلـــى النقـــیض مـــن األداء العنـــصر المهـــم فـــي تنفیـــذ إن    الـــسائد بـــان االصـــطدام الـــرأي هـــو مرحل

، بـل أن مجموعــة الكاحــل والركبـة والــورك تعمــل مجتمعـة مــع بعــضها  القــدمبوســاطةیــتم امتــصاصه بالكامـل  البـاألرض
الــبعض المتــصاص صــدمة الهبــوط ثــم تقــوم بعــد ذلــك بنقــل القــوة إلــى األجــزاء األخــرى أو األداة، وان االســتخدام الــسلیم 

لیــة امتــصاص قــوة الهبــوط ومــن ثــم اســتخدام لهــذه المفاصــل الثالثــة سیــسمح للجــسم باســتخدام مرونــة العــضالت فــي عم
 یجـب أن یكـون إذ وتماسـها مـع األرض تلك القوة في الحركات التي تلیها، ولیس هذا من اجل تقلیل أهمیة ضربة القدم

رد فعـــل الالعـــب مـــن األرض كمـــا لـــو أن األرض كانـــت ســـاخنة وبهـــذا تؤكـــد تطبیـــق أقـــصى ســـرعة فـــي االبتعـــاد عـــن 
  ).٢٥، ١٩٩٨درویش،(األرض

  : في لعبة كرة القدمالعضلیة القوة  ٥-٢
 التــي تعتمـــد علیهـــا اللیاقــة البدنیـــة لمـــا لهــا مـــن تـــأثیر كبیــر فـــي إمكانیـــة الـــصفاتالقـــوة مــن أهـــم تعــد صـــفة   

 األساسـیة القـوة والتـي تـشكل عنـد الریاضـي احـد العناصـر أنواعتخلو أي فعالیة ریاضیة من احد  الریاضة الحركیة، وال
ــذلك اتجــه التــدریب الریاضــي إلــى تطویرهــا أشــكالهیــق االنجــاز بكــل فــي تحقوالمــساعدة  ، ١٩٨٦التكریتــي والحجــار،(ول

أنها المؤثر الذي یحاول أن یغیر من الجسم من حیـث الـشكل "، فالقوة ال یمكن إخراجها إال بوجود مثیر معین أي )٤٩
 مــن خــالل التغلــب علــى إالشكلها الــسلیم ، والقــوة ال یمكــن إظهارهــا بــ)٦٦، ١٩٧٧حــسین،"(أو الحركــة بمقــدار أو اتجــاه

أو مجموعــة العـضالت العاملــة وعلـى هـذا األســاس فـان القــوة مجموعـة مـن المقاومــات المتـسلطة علــى العـضلة العاملـة 
  ."هي قدرة العضلة في التغلب على مقاومات خارجیة أو مواجهتها"

  )٥٤، ١٩٨٨حنتوش وسعودي،(
دم نــرى أن عــضالت الــرجلین علیهــا االعتمــاد الكبیــر فــي انجــاز ومــن خــالل اإلطــار الخــارجي للعبــة كــرة القــ

القــوة بــصور مختلفــة ومنهــا  تظهــر صــفة اذ بــدونها مالــواجبین التكنیكــي والتكتیكــي ســواء كــان تحــرك الالعبــین بــالكرة أ
المنــافس ي مــع والتنــافس الثنــائالتهــدیف الجــاد والتمریــر البعیــد والقفــز لــضرب الكــرة بــالرأس والمهاجمــة والقفــز إلــى الكــرة 

لمــلء وجب التـي تـستالقویـة والـسریعة وأداء المهـارات المختلفـة علـى طـول دقـائق شـوطي المبـاراة فــضال عـن التحركـات 
  .وتحقیق اإلسناد الهجومي الفعال عند تنفیذ الواجب الهجومي الدفاعي واجبالفراغات عند تنفیذ ال

القـوة الممیــزة األفقیـة للـرجلین وكـذلك  و العمودیــةقـوة االنفجاریـة  ال، وهـي)قیــد البحـث( البدنیـةالـصفات وسـیتناول البـاحثون
  :بالسرعة للرجلین وكاالتي

  :  للرجلینالقوة االنفجاریة١-٥-٢
، ١٩٩٩بسطویــسي،"( عــضلیة لمــرة واحــدةمجموعــة أو تنتجهــا العــضلة أنقــوة دینامیكیــة یمكــن "تعــرف بأنهــا 

 الـسفلى األطـراف كـرة القـدم وبخاصـة عـضالت العبـویحتاجهـا الصفات البدنیـة التـي أهم ، وتعد هذه الصفة من )١١٦
وهـي تعتمـد علـى مقـدرة الجهـاز العـضلي علـى "األساسیة في الهجوم والـدفاع،  التي لها أهمیة كبیرة أثناء أداء المهارات

إمكانیــــة "، وتعــــرف بأنهــــا )٢٧٥، ١٩٩٦النعیمــــي،"(إخــــراج أقــــصى انقبــــاض إرادي وأقــــصى ســــرعة للعــــضالت العاملــــة
إن لهـذه الـصفة ویرى البـاحثون ، )١٦، ٢٠٠٠شوكت،"(جموعات العضلیة في تفجیر أقصى قوة في أقل زمن ممكنالم

دورًا كبیــرًا وبــارزًا فــي كثیــر مــن الواجبــات التــي یقــوم بهــا العــب كــرة القــدم داخــل الملعــب وأثنــاء المبــاراة ومنهــا القفـــز 
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١٩٢

خاصــة عنــد تغییــر اللعــب مــن جهــة بوالتمریــر بأنواعــه و واالنطــالق بــسرعة إلــى األمــام وكــذلك التهــدیف علــى المرمــى 
  .ألخرى

  :  القوة الممیزة بالسرعة للرجلین٢-٥-٢
المظهـــر الـــسریع للقـــوة العـــضلیة، الـــذي یـــدمج الـــسرعة والقـــوة فـــي "القـــوة الممیـــزة بالـــسرعة بأنهـــا ) حمـــاد(عـــرف

  فــي األلعــابهــذه الــصفةأهمیــة یؤكــد المختــصون بمجــال علــم التــدریب الریاضــي علــى و ) ١٢٧، ١٩٩٨حمــاد،"(الحركــة
 لهــا دورًا مهمــًا بوصــفها إحــدى الــصفات األساســیة لمكونــات اإلعــداد البــدني التــي تتمیــز بهــا لمــاوالفعالیــات الریاضــیة 

ویمكــن تنمیــة القــوة الممیــزة بالــسرعة عــن طریــق تنمیــة القــوة العــضلیة أو تنمیــة ، )٩٩ ،١٩٩٩علــي،(األنــشطة الریاضــیة
والهـدف مـن تـدریب القـوة الممیـزة بالـسرعة هـو زیـادة ) ٣٢٨ ،١٩٩٨الـسكار وآخـران، (یتهما معـاً سرعة االنقباض أو تنم

، وهـذه الـصفة واحـدة مـن سرعة االنقباض العضلي بما یتناسب مع طبیعة الحركات المستخدمة في النشاط التخصـصي
اصــة فــي أداء المهــارات األساســیة بــین أهــم الــصفات البدنیــة الخاصــة والتــي تتكــرر كثیــرا مــن قبــل العبــي كــرة القــدم وبخ

التــي تتطلــب دمــج القــوة العالیــة مــع درجــة كبیــرة مــن الــسرعة كمــا فــي العــدو الــسریع والمراوغــة والخــداع ودحرجــة الكــرة 
( وغیرهــا مــن المهــارات األخــرى التــي تــسهم إلــى حــد كبیــر فــي إضــفاء الــسمة الممیــزة لــألداء الجیــد فــي لعبــة كــرة القــدم

  ).٥١، ٢٠٠٧الحیالي،
  :    إجراءات البحث-٣
  : منهج البحث١-٣

  .تم استخدام المنهج التجریبي لمالءمته وطبیعة البحث
  : مجتمع البحث وعینته٢-٣

االنتـصار للموسـم / حدد الباحثون مجتمع بحثهم بالطریقة العمدیة والمتمثل بناشـئ المدرسـة الكرویـة بكـرة القـدم
العبــًا بالطریقــة ) ٢٤(وتــم اختیــار عینــة البحــث التــي تكونــت مــنالعبــًا، ) ٣٠(والبــالغ عــددهم) ٢٠٠٩-٢٠٠٨(الكــروي

من مجتمـع البحـث األصـلي، وقـد %) ٨٠(العمدیة وكان توزیعهم بالطریقة العشوائیة وباستخدام القرعة، وهي تمثل نسبة
) ٦(اد فـي كـل مجموعـة، وتـم اسـتبعا  العب) ١٢(قسمت العینة على مجموعتین إحداهما تجریبیة واألخرى ضابطة وبواقع

  .یبین ذلك) ١( رقمالعبین والجدول
  مجتمع البحث وعینة البحث والالعبین المستبعدین ونسبهم المئویة) ١( رقمالجدول     

  النسبة المئویة  العدد  
  %١٠٠  ٣٠  مجتمع البحث
  %٨٠  ٢٤  عینة البحث

الالعبین   %١٣.٣٣  ٤  التجربة االستطالعیةعینة 
  %٦.٦٧  ٢  حراس المرمى  المستبعدین

  : وسائل جمع البیانات٣-٣
  .ـ االختبارات والقیاس                     .ـ تحلیل محتوى المصادر العلمیة

  .ـ المقابلة الشخصیة                                  .ـ استمارة االستبیان
  
  :  تحدید الصفات البدنیة واختباراتها٤-٣
  : تحدید الصفات البدنیة١-٤-٣

 )٣الملحـق(، وٕاجـراء المقابلـة مـع بعـض الـسادة الخبـراء المختـصینالعلمیـةو وى المـصادر تحلیل محتـمن خالل 
القـوة االنفجاریـة العمودیـة (تـم الوقـوف علـى أهـم الـصفات البدنیـة التـي یمكـن تطویرهـا مـن خـالل عنـوان البحـث وشـملت

  ).القوة الممیزة بالسرعة للرجلین  القوة االنفجاریة األفقیة للرجلین،للرجلین،
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١٩٣

  :  تحدید االختبارات البدنیة٢-٤-٣
مجموعـة مـن الـذي یـضم ) ٢الملحـق(تصمیم استبیانالدراسات السابقة تم و لمصادر لمحتوى التحلیل إجراء بعد 

القفـز العمـودي مـن الثبـات لقیـاس القـوة االنفجاریـة العمودیـة (بالصفات البدنیـة المختـارة وهـياالختبارات البدنیة الخاصة 
 ممكنـة ولكـل ثـالث حجـالت ألكبـر مـسافةو ،  لقیاس القوة االنفجاریة األفقیة للـرجلینلطویل من الثبات الوثباللرجلین، و 

 وتم إجراء المعامالت العلمیة لالختبـار للتحقـق مـن صـدق وثبـات ،) لقیاس القوة الممیزة بالسرعة للرجلینارجل على حد
 الدراسـات مـستخدمة فـي الكثیـر مـن ألنهـاختبـارات ، ولـم یـذكر البـاحثون مواصـفات لهـذه االاالختبـاراتهـذه وموضوعیة 

  .، أو الفئات األخرى نفسها وعلى الفئة العمریةالعلمیة السابقة
  : الشروط العلمیة لالختبارات٥-٣
  : الصدق الذاتي١-٥-٣

ــذاتي لالختبــار عــن طریــق حــساب الجــذر التربیعــي لمعامــل ثبــات االختبــار،  ذا كــان تــم اســتخراج الــصدق ال وٕا
یبــین معامــل ) ٢( رقــمیعــد االختبــار صــادقًا، والجــدول) ٢٣٨، ١٩٩٩التكریتــي والعبیــدي،(فــأكثر) ٠.٧٠(صدقمعامــل الــ
  .لالختبارات المختارةالذاتي الصدق 

  : ثبات االختبار٢- ٥-٣
بعــــد نفــــسها حتـــى یتحقــــق البــــاحثون مـــن ثبــــات االختبــــارات قــــاموا بتطبیـــق االختبــــارات وٕاعادتهــــا علـــى العینــــة 

ثبــات االختبــار هــو أعطــاء النتــائج نفــسها إذا أعیــدت االختبــارات فــي الــشروط نفــس المتطلبــات، ف أیــام تحــت )٥(مــرور
تـم احتـساب معامـل االرتبـاط وللتأكـد مـن ثبـات هـذه االختبـارات والظروف نفسها خالل فترة التسمح بالتعلیم و التدریب، 

  . یبین معامل ثبات االختبارات) ٢( رقمالجدولو عالیة بین االختبارین وأظهرت النتائج عالقة ارتباط ) بیرسون(البسیط
  :  موضوعیة االختبار٣-٥-٣

، وتــم التحقــق مــن موضــوعیة )١٦٨ ، ٢٠٠٦رضــوان،"(درجــة االتفــاق بــین ُمقــِدري الدرجــة"الموضــوعیة هــي 
نتـائج  في آن واحد لعینة البحـث، واحتـسب معامـل االرتبـاط البـسیط بـین ∗االختبارات بتسجیل النتائج من محكمین اثنین

یبـین ) ٢( رقـمالمحكمین فكانت هناك عالقة ارتباط عالیة في االختبارات جمیعها مما یؤكد موضوعیة التقـویم، والجـدول
  .ذلك

  لالختبارات) الصدق والثبات والموضوعیة(المعالم اإلحصائیة)٢(الجدول رقم

  
  
  
  
  
  : البحثوعتيمجم تجانس وتكافؤ ٦-٣

                                                 
*  
  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة / خماسي كرة القدم /قیاس وتقویم  / حمدعمار شهاب ام .م
  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة / ساحة ومیدان  /تدریب ریاضي / م عمر أحمد جاسم.م
  

  وحدة القیاس  إعادة االختبار  االختبار األول
  الموضوعیة  الصدق  الثبات  ع±  -س  ع±  -س  المتغیرات

  ٠.٩٣  ٠.٨٩  ٠.٧٩  ٢.٢٥  ٢١.٥٠  ٢.٢٣  ٢٠.٧٥ القوة االنفجاریة العمودیة للرجلین
  ٠.٨٩  ٠.٩٢  ٠.٨٥  ٩.٤٥  ١٨٩.٥٤  ١١.٢٦  ١٨٧.٠٠ القوة االنفجاریة األفقیة للرجلین
  ٠.٨٤  ٠.٩٤  ٠.٨٩  ٠.٤٦  ٦.٢٤  ٠.٥٦  ٦.١٨  القوة الممیزة بالسرعة للرجلین
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بـــین تـــم إجـــراء عملیـــة التجـــانس فـــي متغیـــرات العمـــر الزمنـــي، الطـــول، الـــوزن، :ي البحـــثوعت تجـــانس مجمـــ١-٦-٣
  .یبین ذلك) ٣( رقموالجدولمجموعتي البحث، 

  األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للمتغیرات المعتمدة في التجانس )٣(  رقملجدول     ا  

  )٢.٠٧=(دولیة الج) ت(، قیمة)٢٢(وأمام درجة حریة) ٠.٠٥(≤معنوي عند نسبة خطأ *
عند ) ٢.٠٧( الجدولیة البالغة)ت(المحسوبة كانت أصغر من قیمة) ت( أن قیمبینیت )٣( رقملجدولامن 

 موعتي مما یدل على عدم وجود فروق ذات داللة معنویة بین مج)٠.٠٥(≤وأمام مستوى معنویة) ٢٢(درجة حریة
  . هذه المتغیرات فين التجریبیة والضابطةیوعت یدل على تجانس المجمذاالبحث وه

فــي الــصفات البدنیــة والــضابطة ي البحــث التجریبیــة وعتالتكــافؤ بــین مجمــتــم إجــراء :ي البحــثمــوعت تكــافؤ مج٢-٦-٣
   .یبین ذلك) ٤( رقم في البحث والجدولهاالتي تم اعتماد

  األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للصفات البدنیة المعتمدة في التكافؤ )٤(  رقمالجدول
وحدة   لصفات البدنیةا  المجموعة الضابطة   المجموعة التجریبیة 

  ع±   س    ع±   س    القیاس
  )ت(قیمة

  المحسوبة
  ١.١٧  ٢.١٥  ١٩.٦٧  ٢.٧٢  ٢٠.٨٣  )سم(  للرجلین القوة االنفجاریة العمودیة

  ٠.٨٩  ١١.٠٥  ١٨٥.٩٢  ١١.٧٧  ١٨٦.٣٣  )سم(  القوة االنفجاریة األفقیة للرجلین
  ٠.٦٦  ٠.٥٦  ٦.٣٢  ٠.٦٢  ٦.١٦  )متر(  عة للرجلینالقوة الممیزة بالسر 

  )٢.٠٧=(الجدولیة ) ت(، قیمة)٢٢(وأمام درجة حریة) ٠.٠٥(≤معنوي عند نسبة خطأ *
عنـــد ) ٢.٠٧(الجدولیـــة البالغـــة) ت(المحـــسوبة كانـــت أصـــغر مـــن قیمـــة) ت(نـــرى أن قـــیم) ٤( رقـــملجـــدولامــن 

ي وعتى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین مجمــوهــذا یــدل علــ) ٠.٠٥(≤وأمــام مــستوى معنویــة) ٢٢(درجــة حریــة
  .هذه الصفاتالبدني في تكافؤ الالبحث مما یؤكد 

  : األجهزة واألدوات المستخدمة٧-٣
  .طباشیرو ـ بورك    .)٣٠(ـ شواخص عدد       .)١(ـ شریط قیاس عدد      .)١٠(ـ ساعة توقیت عدد

  .مـ ملعب كرة قد              ).١(ـ میزان طبي عدد
  : التصمیم التجریبي٨-٣

تـصمیم المجموعـات الـضابطة العـشوائیة االختیـار ذات "تم اسـتخدام التـصمیم التجریبـي الـذي یطلـق علیـه اسـم 
، وقــد تــضمن هــذا التــصمیم مجمــوعتین إحــداهما تجریبیــة واألخــرى )٣٩٨، ١٩٨٤فــان دالــین،"(االختبــار القبلــي والبعــدي

المجموعـــة (بلـــي قبـــل إدخـــال المتغیـــر التجریبـــي علـــى إحـــدى المجمـــوعتین تخـــضع كـــل منهمـــا إلـــى اختبـــار قاذضـــابطة 
، وبعد ذلك یتم إجـراء االختبـار البعـدي لكـال المجمـوعتین فیكـون )ضابطة(، في حین تكون المجموعة األخرى)التجریبیة

 .الفرق في االختبار البعدي هو معرفة اثر المتغیر التجریبي والشكل اآلتي یوضح التصمیم التجریبي
  ┌اختبار بعدي ▬◄القفز مرتفعة الشدة  مریناتت  ▬◄اختبار قبلي▬◄المجموعة التجریبیة

  مقارنة                                                                                                     
  └عدي اختبار ب▬◄من قبل المدرب المعد المنهاج ▬◄اختبار قبلي▬◄المجموعة الضابطة 

  
  : خطوات اإلجراءات المیدانیة٩-٣

وحدة   المتغیرات  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة
  ع±   س    ع±   س    اسالقی

  )ت(قیمة
  المحسوبة

  ٠.٦٥  ٠.٤٤  ١٤.٨١  ٠.٦٦  ١٤.٦٦  )سنة(  العمر
  ١.٥٥  ٤.٠٨  ١٥٨.٤٢  ٦.٢٤  ١٦١.٧٥  )سم(  الطول
  ٠.٧٢  ٢.٧٧  ٥٨.٤٤  ٤.٢٤  ٥٩.٥٠  )كغم(  الوزن
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  : المنهاج التدریبي١-٩-٣
العلمیة، بتصمیم منهاج تدریبي قائم على أسـس علمیـة وتـم والمصادر قام الباحثون بعد تحلیل محتوى الدراسات 

 وبعـد جمعـه تـم الحـصول) ٣الملحـق(عرضه على بعض السادة المختصین في مجال علم التدریب الریاضـي وكـرة القـدم
  . )٢الملحق(على التعدیالت الالزمة لیصبح بالصورة النهائیة كما في

  : المالحظات العلمیة الخاصة بالمنهاج التدریبي١-١-٩-٣
أســابیع، وبواقــع دورتــین متوســطتین وثــالث وحــدات تدریبیــة فــي ) ٨(ـــ یتكــون المنهــاج التــدریبي للمجموعــة التجریبیــة مــن

  .الدورة الصغیرة الواحدة
  .وحسب الشدة للعمل القصوي) ١ : ٣(الحمل في الدورة المتوسطة الواحدةـ یكون تموج 

  ). التكراري(المنهاج التدریبي هيـ طریقة التدریب المستخدمة في ا
مجموعــــات والعمــــل ) ٣(تكــــرارات ولـــــ) ٦ – ٣(ـــــ عــــدد التكــــرارات لتمــــارین القــــوة االنفجاریــــة والقــــوة الممیــــزة بالــــسرعة 

  . القصوي للحاجزمن االرتفاع% ١٠٠ -% ٨٠بنسبة
  . األول للقوة االنفجاریة والثاني للقوة الممیزة بالسرعةالتمرین أن یكون في كل وحدة ونـ راعى الباحث

ــ االرتفــاع القــصوي فــي تمــارین ســحب الــركبتین بمــستوى الحــزام ، بینمــا االرتفــاع القــصوي فــي تمــارین ســحب )ســم٣٠(ـ
القـــــصوي الجـــــانبي بـــــسحب الـــــركبتین لمـــــستوى الحـــــزام ، فـــــي حـــــین أن االرتفـــــاع )ســـــم٤٥(الـــــركبتین إلـــــى الـــــصدر

  ). سم١٥(كان
  ).السبت، األثنین، األربعاء( تم أداء الوحدات التدریبیة خالل األیامـ

  :المنهاج التدریبي التمارین البدنیة المستخدمة في ٢-١-٩-٣
  ).القفز لألعلى من فوق الحاجز: ()١(تمرینـ 

 مع سحب الـركبتین بمـستوى الحـزامرة بالبدء یقفز الالعبون لألعلى یقف الالعبون على خط واحد، وعند اإلشا
   .الشدة المعطاة في الوحدة التدریبیةحسب  یكون رتفاعاالمن فوق الحاجز ولمرة واحدة و  أثناء القفز في 

  ).  مع سحب الركبتین بمستوى الحزام)١٥(القفز لألمام بكلتا الرجلین بین الحواجز الـ(): ٢(تمرینـ 
 بـالقفز ون، وعنـد اإلشـارة بالبـدء یبـدأ الالعبـ)م١( عند خط البدایة الـذي یبعـد عـن الحـاجز األولونلالعبیقف ا

عـــن احـــدها یبعـــد  التـــي  و)١٥(بـــین الحـــواجز الــــأثنـــاء القفـــز فـــي ركبتین بمـــستوى الحـــزام  الـــســـحبعالیـــا مـــع 
  .واالرتفاع یكون حسب الشدة المعطاة في الوحدة التدریبیة )م١(اآلخر

  .)القفز لألعلى بكلتا الرجلین فوق الحاجز مع سحب الركبتین إلى الصدر(): ٣(تمرینـ 
یقـف الالعبـون علـى خـط واحـد، وعنــد اإلشـارة بالبـدء یقفـز الالعبـون لألعلــى مـع سـحب الـركبتین إلـى الــصدر 

  .  واالرتفاع یكون حسب الشدة المعطاة في الوحدة التدریبیةمن فوق الحاجز ولمرة واحدة
  .)مع سحب الركبتین إلى الصدر) ٢٠(القفز لألمام بكلتا الرجلین بین الحواجز الـ(): ٤(ینتمر ـ 

، وعنــد اإلشــارة بالبــدء یبــدأ الالعــب بــالقفز )م١(یقــف الالعــب عنــد خــط البدایــة الــذي یبعــد عــن الحــاجز األول
 واالرتفـاع ) م١.٥(عـن اآلخـراحـدها والتـي یبعـد ) ٢٠(عالیا مـع سـحب الـركبتین إلـى الـصدر بـین الحـواجز الــ

  .یكون حسب الشدة المعطاة في الوحدة التدریبیة
  .)القفز الجانبي  بكلتا الرجلین من فوق الحاجز( ):٥(تمرینـ 

ســحب الــركبتین یقــف الالعبــون علــى خــط واحــد، وعنــد اإلشــارة بالبــدء یقفــز الالعبــون لألعلــى والجانــب مــع 
 واالرتفـاع یكـون حـسب الـشدة المعطـاة فـي الوحـدة مرة واحدةأثناء القفز من فوق الحاجز ولفي بمستوى الحزام 

  .التدریبیة
  
  
  .)الوثب لألمام بتبادل الرجلین( ):٦(تمرینـ 
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یقـــف الالعبـــون علـــى خـــط واحـــد، وعنـــد اإلشـــارة بالبـــدء یبـــدأ الالعبـــون بالوثـــب لألمـــام بفـــتح الـــرجلین بالتبـــادل 
  .وبخطوات واسعة

  : التجارب االستطالعیة٢-٩-٣
العبـین مـن مجتمـع البحـث والـذین تـم اسـتبعادهم مـن ) ٤( تجـارب اسـتطالعیة علـىثـالثثون بـإجراء قام الباح

  :عینة البحث األساسیة
 لمعرفـــة مـــدى إمكانیـــة تنفیـــذ وتطبیـــق االختبـــارات وتالفـــي ٤/٦/٢٠٠٩كانـــت بتـــاریخ : ــــ التجربـــة االســـتطالعیة األولـــى

  .الصعوبات والمشاكل التي تواجههم
 وهـــدفت للتعــرف علــى التمــارین البدنیــة وٕامكانیــة تنفیـــذها ٢٥/٦/٢٠٠٩كانــت بتــاریخ : عیة الثانیــةـــ التجربــة االســتطال

  . والتعرف على أزمنة الراحة بین التكراراتالتدریبیة بصورتها النهائیةات  الوحدها فيوضعو 
صوى لالرتفاعـات فـي تحدیـد القـیم القـ وهـدفت للتعـرف علـى ٢٧/٦/٢٠٠٩كانت بتـاریخ : ـ التجربة االستطالعیة الثالثة

  .العمل بالشدد المالئمة داخل المنهاجمكانیة  إلآنفاً التي تمت اإلشارة إلیها البدنیة األوضاع 
  : االختبارات القبلیة٣-٩-٣

 وبأسلوب العمل المتبـادل فـي االختبـار وأجریـت ٣/٧/٢٠٠٩بتاریخ  واحد و تم أجراء االختبارات القبلیة في یوم
  :تياالختبارات على النحو اآل

   .القوة االنفجاریة العمودیة للرجلینأ ـ 
   .القوة االنفجاریة األفقیة للرجلینب ـ 
  .  ـ القوة الممیزة بالسرعة للرجلینج
  :التجربة الرئیسیة للبحث تنفیذ ٤-٩-٣

ـــــــاریخ  ـــــــدء بتنفیـــــــذ المنهـــــــاج التـــــــدریبي  بت ـــــــت المجموعـــــــة  إذ ٢٦/٨/٢٠٠٩ ولغایـــــــة ٤/٧/٢٠٠٩تـــــــم الب طبق
 )ثــالث(وبواقــع  )المنهــاج الخــاص بالمــدرب(الــضابطة، بینمــا طبقــت المجموعــة )ت القفــز مرتفعــة الــشدةتمرینــا(التجریبیــة

) ٢٤(أسابیع حیث قسمت على دورتین متوسـطتین، وعلیـه تـم تنفیـذ) ٨(وحدات تدریبیة في الدورة الصغیرة الواحدة ولمدة
  .یةونفذ هذا المنهاج في الجزء الرئیس من الوحدة التدریب وحدة تدریبیة

  :  االختبارات البعدیة٥-٩-٣
بنفس اإلجراءات التي تم اعتمادها في تنفیذ االختبارات القبلیـة، أجریـت االختبـارات جمیعهـا تحـت الظـروف والمتطلبـات 

  .٢٨/٨/٢٠٠٩وذلك بتاریخ نفسها 
  : الوسائل اإلحصائیة١٠-٣

  :ةفي المعالجات اإلحصائیة اآلتی) spss (تم استخدام الحقیبة اإلحصائیة  
  ).٩٠-٨٩، ٢٠٠١عمر وآخران،(ـ النسبة المئویة

  . ـ الوسط الحسابي
  .ـ االنحراف المعیاري

  ).بیرسون(ـ معامل االرتباط البسیط
  .للعینات المستقلة) t(ـ اختبار
  .)٢٧٩، ٢٧٢، ٢٠٩، ١٥٥، ١٠١، ١٩٩٩التكریتي والعبیدي،( للعینات المرتبطة)t(ـ اختبار

  
 :تها ـ عرض وتحلیل النتائج ومناقش٤
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 :تي وكما یأوفق ترتیب الهدفین والفرضینعلى تم استخالص النتائج ومعالجتها بجداول إحصائیة 
  :ومناقشتهاوالضابطة  التجریبیة تینالقبلیة والبعدیة للمجموعالفروق بین االختبارات  عرض وتحلیل نتائج ١-٤

لمحسوبة لالختبارات القبلیة والبعدیة ا) ت( وقیمة األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة) ٥( رقمالجدول
   والضابطة التجریبیةتینللمجموع

 المعالم                                االختبار البعدي  االختبار القبلي 
  اإلحصائیة

 الصفات البدنیة              

وحدة 
 ع± -س  ع±  -س القیاس

) ت(قیمة
 المحسوبة

داللة 
 الفروق

 معنوي ٩.٨٧ ٢.٩٥ ٢٦ ٢.١٧ ١٨.٨٣ سم القوة االنفجاریة العمودیة للرجلین
المجموعة  معنوي ٦.٢٧ ٨.٠٦ ١٩٨.٣٣ ١٢.٤٧ ١٨٢.١٧ سم القوة االنفجاریة األفقیة للرجلین

 التجریبیة
 معنوي ٥.٠٠٢ ٠.٤٣ ٦.٧٠ ٠.٦٠ ٦.١٩ متر القوة الممیزة بالسرعة للرجلین

 معنوي ٤.٧٢ ٢.٠٤ ٢٢ ١.٤٥ ١٩.٥٠ سم رجلینالقوة االنفجاریة العمودیة لل
المجموعة   معنوي  ٢.٦٩  ١٢.٤٦  ١٨٨.٥٨  ١٠.٠٦  ١٨٣.٨٣  سم القوة االنفجاریة األفقیة للرجلین

 الضابطة
  معنوي  ٣.٩٥  ٠.٥٣  ٦.٢٧  ٠.٥٥  ٦.١٥  متر القوة الممیزة بالسرعة للرجلین

  ٢.٢٠=الجدولیة ) ت(، قیمة)١١(وأمام درجة حریة) ٠.٠٥(≤معنوي عند نسبة خطأ *
  :یتضح ما یأتي) ٥( رقم خالل الجدولمن

القوة االنفجاریة العمودیة (  الصفات البدنیة التي تناولها البحثجمیع وجود فروق ذات داللة معنویة في -
بین االختبارات القبلیة والبعدیة للمجموعة ) للرجلین،القوة االنفجاریة األفقیة للرجلین، القوة الممیزة بالسرعة للرجلین

) ت(اكبر من قیمة هي )٥.٠٠٢، ٦.٢٧، ٩.٨٧( المحسوبة البالغة على التوالي) ت(وذلك الن قیمالتجریبیة 
  .)٢.٢٠(الجدولیة

القوة االنفجاریة العمودیة للرجلین،القوة ( فروق ذات داللة معنویة في جمیع الصفات البدنیة التي تناولها البحثوجود -
وذلك  الضابطة بین االختبارات القبلیة والبعدیة للمجموعة) سرعة للرجلیناالنفجاریة األفقیة للرجلین، القوة الممیزة بال

  .)٢.٢٠(الجدولیة) ت(ر من قیمةكبهي ا) ٣.٩٥، ٢.٦٩، ٤.٧٢( المحسوبة البالغة على التوالي) ت(الن قیم
تــضمن المإلــى األثــر اإلیجــابي للمنهــاج التــدریبي للمجموعــة التجریبیــة  هــذه النتــائج المعنویــة یعــزو البــاحثونو 

وفــق أســس وقواعــد  علــى  تــم تــصمیم عــددًا مــن التمــارین البدنیــة المقننــة بأســلوب علمــياذ تمرینــات القفــز مرتفعــة الــشدة
االلتـزام واالسـتمرار  مـن خـالل أدت إلى تنمیة وتطویر جمیع الصفات البدنیـةوشروط تدریب هذه الصفات البدنیة والتي 

اهمت بـشكل كبیـر فـي إضـفاء الـسمة اإلیجابیـة للعملیـة التدریبیـة والخـروج  أسـابیع والتـي سـ)٨(بهذه التدریبات علـى فتـرة
مـــن اجـــل الحـــصول علـــى تكیفـــات "یؤكـــدان هـــذا القـــول بأنـــه ) عبـــد الفتـــاح وشـــعالن(ومـــا یـــشیر إلیـــهبالنتـــائج المعنویـــة 

عبــد الفتــاح (" أســابیع)ثمانیــة(فــسیولوجیة حقیقیــة یجــب أن یــتم تــدریب الریاضــي بــشكل منــتظم ومــستمر لفتــرة ال تقــل عــن
عنــدما نتــدرب ألســابیع بانتظــام ســوف یحــدث التكیــف الفــسیولوجي لهــذا "انــه ) ســالمة(وضــحوی، )٤٢، ١٩٩٤وشــعالن،

الجهــد وهــو مــا یعمــل علــى تحــسین قــدرات الالعــب البدنیــة والوظیفیــة، وكــذلك تحــسن مــن الفاعلیــة والقــدرة علــى تحمــل 
  .)٢٨، ٢٠٠٠سالمة،"(تخصصياألداء ومختلف النواحي الفنیة المرتبطة بالنشاط ال

 للمجموعـة  فـي التطـور المعنـويالفاعـلكان له الدور ) الشدة والحجم والراحة(لتقنین الحمل التدریبي من حیثو   
عملیة تقنین الحمل التدریبي بصورة سلیمة سوف یصحبه تقدما في مستوى عمل أجهـزة وأعـضاء الجـسم "التجریبیة ألن 

 المـستخدمة العالیـةداء  األشدةفـ ،)٣١، ١٩٩٩كمـاش،(حقیـق أفـضل مـستوى ریاضـي تطـویر الـصفات البدنیـة لتمـن ثـمو 
 التـي أداهـا الالعبــون تمرینـات القفـزذلــك الن وفتـرات دوام المثیـر المحـددة كانـت تـصب فــي خـصوصیة لعبـة كـرة القـدم 
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١٩٨

 حیــث ة طــول فتــرة المبــاراةفــي أدائهــم لمهــارات اللعــب المتنوعــ  كــرة القــدمواالعبــظــرًا لمــا یحتاجــه نكبیــرة أهمیــة ذات تعــد 
الن الزیــادة "طبیعــة هــذه التــدریبات تعمــل علــى شــد العــضلة وانبــساطها نتیجــة تنفیــذ هــذه التمرینــات بــزمن قــصیر كانــت 

، ٢٠٠٠المــــشهداني،"(الــــسریعة فــــي طــــول العــــضلة مباشــــرة قبــــل االنقبــــاض ینــــتج عنــــه انقبــــاض عــــضلي ســــریع وقــــوي
أو من فوقهـا لألمـام من القفزات والوثبات والحجالت بین الشواخص یاتها في طهذه التمارین ما تحمله فضًال عن .)٥٧

أن التـداخل بـین الوثبـات والحجـالت مـن أهـم األسـالیب التـي یمكـن اسـتخدامها بقوله ) Marty(أو للجانب ویوضح ذلك 
النتیجـة  البـاحثون في حین یعزو )Marty,1988,150(القوة الممیزة بالسرعةالقدرة و في مجال التدریب الریاضي لتنمیة 

كانـت منهجیـة تدریبـه مرتكـزة علـى التمرینــات إذ تـدریبات المـدرب  بـسببة ضابطلمجموعـة الـللـصفات البدنیـة لالمعنویـة 
ـــة  ـــة العامل ـــى تطـــویر البدنی ـــة المختلفـــة كـــاعل ـــصفات البدنی ـــسرعة والرشـــاقة العـــضلیة لقوة ال ـــة وكـــذلك ال بأوجههـــا المختلف

تمرینــات النهــوض مــن وضــع الرقــود أو االســتلقاء أو و  جوهرهــا علــى تمرینــات القفــز إذ تحتــوي فــيوالمرونــة والمطاولــة 
الــركض الــسریع االنبطــاح أو الجلــوس الطویــل  فــضال عــن تمرینــات القفــز مــع ضــرب الكــرة بالقــدم أو بــالرأس وكــذلك 

  .في ظروف اللعب الحقیقیةكما  لمسافات قصیرة ومتوسطة وباتجاهات مختلفة
ســواء كانــت تحركــات  التطــور الحاصــل لــدى العبــي هــذه المجموعــة فــي  إضــافیاً   دورا  المهاریــةوقــد یكــون للتــدریبات 

التـدریب علــى حـاالت اإلســناد والتغطیــة مـن خــالل تطبیــق الجانـب الخططــي علـى إذ تحتــوي  بـدونها مالالعبـین بــالكرة أ
ت المختلفـة داخـل التمـارین المعطــاة وتطبیـق الالعبــین للمهـارا الفریـق المنـافس بأنواعهـا فـي سـاحة الفریـق أو فــي سـاحة

ضـرب الكـرة بـالرأس واللعـب داخـل المنـاطق المحـددة بـشروط معینـة واإلخمـاد والمراوغـة والقطـع و التمریر والتهـدیف من 
، كـل هـذه األسـباب أدت إلمكانیـة تنفیـذ الواجبـات الهجومیـة والدفاعیـةدائمة من اجل خلق الفراغات المناسـبة الحركة وال

   . المعنویة لهذه المجموعةإلى النتائج
  :االختبارات البعدیة للمجموعتین التجریبیة والضابطة ومناقشتهاالفروق بین  عرض وتحلیل نتائج ٢-٤

المحسوبة لالختبارات البعدیة للمجموعتین ) ت(وقیمة األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة) ٦( رقمالجدول
  التجریبیة والضابطة

االختبار البعدي 
 للمجموعة التجریبیة

االختبار البعدي 
 للمجموعة الضابطة

  الیم اإلحصائیة              المع
  

 الصفات البدنیة

وحدة 
 ع± -س ع± -س القیاس

) ت(قیمة 
 النتیجة المحسوبة

 معنوي ٣.٨٦ ٢.٠٤ ٢٢ ٢.٩٥ ٢٦ سم القوة االنفجاریة العمودیة للرجلین
 معنوي ٢.٢٨  ١٢.٤٦  ١٨٨.٥٨ ٨.٠٦ ١٩٨.٣٣ سم القوة االنفجاریة األفقیة للرجلین
 معنوي ٢.٢١  ٠.٥٣  ٦.٢٧ ٠.٤٣ ٦.٧٠ متر القوة الممیزة بالسرعة للرجلین

  )٢.٠٧=(الجدولیة ) ت(، قیمة)٢٢(وأمام درجة حریة) ٠.٠٥(≤معنوي عند نسبة خطأ *
  :یأتي ما بین یت)٦(  رقممن خالل الجدول  

القوة االنفجاریة العمودیة للرجلین، القوة االنفجاریة األفقیة (فات البدنیة الصجمیع وجود فروق ذات داللة معنویة في -
 ولمصلحة لمجموعتین التجریبیة والضابطةبین ااالختبارات البعدیة في ) للرجلین، القوة الممیزة بالسرعة للرجلین

) ت(هي اكبر من قیمة) ٢.٢١، ٢.٢٨، ٣.٨٦(المحسوبة البالغة على التوالي) ت( وذلك الن قیمالمجموعة التجریبیة
  .)٢.٠٧( الجدولیة

ن في التحكم یلنجاح الباحث المجموعة التجریبیة ولمصالحةوقد جاءت هذه النتیجة المعنویة للصفات البدنیة 
من حیث الزیادة المتدرجة في شدة التمرین ألن المدرب الریاضي یستطیع ضبط تمرینات القفز بشدة الحمل في 

) الشدة، والحجم، وفترات الراحة(فیه من خالل التغییر بالزیادة أو النقصان في أي من مكوناتالحمل التدریبي والتحكم 
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١٩٩

والتغییر في أي مكون من هذه المكونات یؤدي إلى تغییر درجته لذلك یجب مراعاة العالقة بین هذه المكونات عند 
تدریبات مخصصة بتركیزه على اج فاعلیة المنه، وكذلك إلى )٨٣، ٢٠٠٥البشتاوي والخواجا،(ضبطه والتحكم فیه

وحدة تدریبیة والذي یؤدي ) ٢٤( طولبشكل منتظم ومستمر علىوتطویر القوة االنفجاریة والقوة الممیزة بالسرعة لتنمیة 
ألن التدریب لفترة طویلة وبشكل مستمر ومنظم یحدث تغیرات وظیفیة في األجهزة إلى التكیف الوظیفي المزمن، 

  .(wilmore,1978, 26)علیها التكیف الوظیفي المزمنالداخلیة للجسم یطلق 
 : االستنتاجات والتوصیات-٥
  : االستنتاجات١-٥
القوة االنفجاریة العمودیة ( الصفات البدنیة وهيجمیع في ایجابیاً  تطورًا تمرینات القفز مرتفعة الشدة حققت -١

عند مقارنة نتائج االختبارات القبلیة والبعدیة ) عة للرجلینللرجلین، القوة االنفجاریة األفقیة للرجلین، القوة الممیزة بالسر 
  . االختبار البعديولمصلحةللمجموعة التجریبیة 

القوة االنفجاریة العمودیة للرجلین، القوة االنفجاریة ( الصفات البدنیةجمیعفي تمرینات القفز مرتفعة الشدة  تفوقت -٢
عند مقارنة نتائج االختبارات البعدیة بین المجموعتین التجریبیة  )یناألفقیة للرجلین، القوة الممیزة بالسرعة للرجل

  . المجموعة التجریبیةولمصلحةوالضابطة 
 : التوصیات٢-٥
من قبل مدربي كرة القدم وذلك الیجابیتها الكبیرة في تنمیة العدید من تمرینات القفز مرتفعة الشدة  إمكانیة استخدام -١

  .الناشئینالعبي كرة القدم لفئة الصفات البدنیة التي یحتاجها 
في المناهج التدریبیة المعدة من مدربي كرة القدم المستخدمة تدریبات التخصصي لنوع ال التركیز والتدریب ضرورة -٢

 التأثیر عند مقارنة النتائج البعدیة بین المجموعتین التجریبیة  فيمن ایجابیةتمرینات القفز مرتفعة الشدة ه تلما حقق
  .والضابطة

  :المصادر العربیة واالجنبیة
  .أسس ونظریات التدریب الریاضي، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر): ١٩٩٩(بسطویسي، احمد بسطویسي  ●
، دار وائـل للنــشر والتوزیــع، ١مبــادئ التـدریب الریاضــي، ط): ٢٠٠٥(البـشتاوي، مهنــد حـسین والخواجــا، احمـد إبــراهیم●

  .عمان، األردن
جامعـة   دار الكتـب للطباعـة والنـشر،،"األعـداد البـدني للنـساء "):١٩٨٦(یاسـین طـه والحجـار، اسـینودیع ی التكریتي،●

 .العراق، الموصل
التطبیقــات اإلحــصائیة واســتخدام الحاســوب فــي بحــوث ): ١٩٩٩(التكریتــي، ودیــع یاســین والعبیــدي، حــسن محمــد عبــد●

  .الموصل، العراقالتربیة الریاضیة، طبعة مزیدة، دار الكتب للطباعة والنشر، 
  .، مركز الكتب للنشر القاهرة ١موسوعة فسیولوجیا مسابقات المضمار ، ط): ١٩٩٨(السّكار، إبراهیم سالم وآخران●
القواعــد األساســیة لتعلــیم العــاب الــساحة والمیــدان فــي فعالیــات الرمــي والقــذف، مطبعــة ): ١٩٧٧(حــسین، قاســم حــسن●

  . جامعة بغداد، العراق
، دار الفكـر العربـي، القـاهرة، ١التدریب الریاضي الحدیث، تخطیط وتطبیق وقیـادة، ط): ١٩٩٨(اهیم حماد، مفتي إبر ●

  .مصر
 .٢ط/ تخطیط وتدریب وقیادة، دار الفكر العربي/ التدریب الریاضي الحدیث): ٢٠٠١(حماد، مفتي إبراهیم●
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ســـیة لجمبـــاز الرجـــال، دار المـــدخل فـــي الحركـــات األسا): ١٩٨٨(معیـــوف ذنـــون وســـعودي، عـــامر محمـــد  حنتـــوش،●
  .الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق

اثـــر اخـــتالف أســـالیب الـــتحكم بالحمـــل التـــدریبي فـــي بعـــض المتغیـــرات البدنیـــة ): "٢٠٠٧(الحیـــالي، معـــن عبـــد الكـــریم●
عــة الموصــل، ، أطروحــة دكتــوراه غیــر منــشورة، كلیــة التربیــة الریاضــیة، جام"والمهاریــة لالعبــي  كــرة القــدم الــشباب

  .العراق
  . كرة القدم، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق): ١٩٨٨(وآخرانالخشاب، زهیر قاسم ●
التـــدریب البلیـــومتري، تطـــوره، مفهومـــه، اســـتخدامه مـــع الناشـــئة، دار الفكـــر العربـــي، ): ١٩٩٨(درویـــش، زكـــي محمـــد●

  .القاهرة، مصر
، دار الفكـــر العربـــي ١، ط)الكتـــات الــدم(فــسیولوجیا الریاضـــة واألداء البــدني ): ٢٠٠٠(ســالمة، بهـــاء الــدین إبـــراهیم ●

  .للنشر، القاهرة، مصر
، "عالقـــة القـــوة االنفجاریـــة لألطــراف الـــسفلى بـــبعض المهـــارات األساســـیة بكـــرة القـــدم): "٢٠٠٠(شــوكت، ضـــیاء منیـــر●

  .لعراقرسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل، ا
 .  محدثة، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر،جامعة الموصل٢، ط١كرة القدم، ج): ١٩٨٧(الصفار، سامي وآخرون●
، دار الفكــر العربــي، ١فــسیولوجیا الیاقــة البدنیــة،ط): ١٩٩٣(عبــد الفتــاح، أبــو العــال احمــد وســید، احمــد نــصر الــدین●

  .القاهرة، مصر
فـــسیولوجیا التـــدریب فـــي كـــرة القـــدم، دار الفكـــر العربـــي، ): ١٩٩٤(ن، إبـــراهیم عبـــد الفتـــاح، أبـــو العـــال احمـــد وشـــعال●

  .القاهرة، مصر
البالیـومترك، تـدریبات القـوة االنفجاریـة، مكتـب الكـرار للطباعـة، ): ٢٠٠٦(العلي، حسین علـي وشـغاتي، عـامر فـاخر●

  . بغداد، العراق
بین النظریة والتطبیق، الطبعـة األولـى، مركـز الكتـاب التدریب الریاضي والتكامل ): ١٩٩٩(البصیر  عادل عبدعلي،●

 .، مصرللنشر، القاهرة
 .، مصر٢اإلحصاء التطبیقي في التربیة البدنیة والریاضیة، ط): ٢٠٠١(عمر، محمد صبري وآخران●
 ،٣محمـد نبیـل نوفـل وآخــرون، ط ): ترجمـة(منـاهج البحـث فـي التربیـة وعلـم الـنفس، ): ١٩٨٤(، دیوبولـددالـین  فـان ●

  .مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة، مصر
 .المهارات األساسیة بكرة القدم، تعلیم تدریب، دار الخلیج، عمان، األردن): ١٩٩٩(كماش، یوسف الزم●
اثـر اسـتخدام التمرینـات البلیومتریـة فـي القـدرة الالهوائیـة وبعـض متغیـرات ): "٢٠٠٠(المشهداني، محمـد یـونس ذنـون ●

 . رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل، العراق، "آلیة التقلص العضلي
أثــر درجتــي الحــرارة المنخفــضة والمعتدلــة علــى بعــض المتغیــرات الوظیفیــة وأوجــه ): "١٩٩٦(النعیمــي، نــشوان إبــراهیم●

ة، جامعــة الموصــل، ، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، كلیــة التربیــة الریاضــی"القــوة العــضلیة لــدى العبــي كــرة القــدم
  .العراق

●Marty Pnda (1988): Plyometric – A Leyitimate from of Powar training the physical and 
sports medicine, March . 

●Sports games yards. 
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●Wilmore , J.H.(1978): " Athletic Training and Physical Fitness " Boston's. 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(  رقمالملحق
  

  "استبیان أراء"
  المحترم........................................................ األستاذ الفاضل 

  
  :تحیة طیبة

علـى تمرینـات القفـز مرتفعـة الـشدة  باسـتخدامتـأثیر منهـاج تـدریبي (ن إجـراء البحـث الموسـوم بــو یروم الباحث  
  ).قدم الناشئینعضالت األطراف السفلى لالعبي كرة ال

  
ونظرا لكونكم من ذوي الدرایة والخبرة والمكانة العلمیة في مجال القیاس والتقویم والتـدریب الریاضـي ولعبـة كـرة 

أهم االختبارات البدنیة التي تقیس الـصفات البدنیـة المختـارة والمالئمـة (القدم یرجى تفضلكم ببیان أرائكم القیمة في تحدید
  ).ئین والتي تخدم متطلبات البحثلالعبي كرة القدم الناش

  
  

  المالحظاتوحدة   اختباراتها  الصفات البدنیة
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  القیاس
القــــــوة االنفجاریــــــة العمودیــــــة 

  للرجلین 
  . نطح الكرة المعلقة-١
  . القفز العمودي من الثبات-٢

  تكرار
  المسافة

  

القــــــــوة االنفجاریــــــــة األفقیــــــــة 
  للرجلین

    المسافة   الوثب الطویل من الثبات-١

  ).ث١٠( الوثب الطویل إلى األمام لمدة-١  ة الممیزة بالسرعة للرجلینالقو 
  ).م٣٠( الحجل على ساق واحدة لمسافة-٢
 ثــالث حجــالت ألكبــر مــسافة ممكنــة ولكــل رجــل علــى -٣

  . حدة

  المسافة
  الزمن

  المسافة

  

  :مالحظة
  . یرجى إضافة أي اختبار بدني یراه السید الخبیر مالئمًا ویخدم أهداف البحث-١
  . اختیار اختبار واحد لكل صفة بدنیة-٢

  :االسم
  :اللقب العلمي واالختصاص

  :الكلیة والجامعة
  :التاریخ
  :                                         التوقیع

  
                                  الباحثون 

  
  
  
  
  
  

  )٢(  رقمالملحق
  " استبیان أراء"

  
  المحترم......................................... ...............األستاذ الفاضل 

  :تحیة طیبة
علـى تمرینـات القفـز مرتفعـة الـشدة  باسـتخدامتـأثیر منهـاج تـدریبي ( إجـراء البحـث الموسـوم بــثونیروم الباح  

  ).عضالت األطراف السفلى لالعبي كرة القدم الناشئین
میــة فــي مجــالي علــم التــدریب الریاضــي ولعبــة كــرة القــدم ونظــرا لكــونكم مــن ذوي الدرایــة والخبــرة والمكانــة العل

  .یرجى تفضلكم ببیان أرائكم القیمة في بیان مدى صالحیة المنهاج التدریبي وجعله بالصیغة العلمیة الرصینة
  :التوقیع

  :اللقب العلمي واالختصاص
    :الكلیة والجامعة

  :التاریخ
  الدورة المتوسطة األولى
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الدورة 
  الصغیرة

الوحدة 
  دریبیةالت

رقم 
عدد   عدد التكرار  زمن العمل  الشدة  التمرین

  المجامیع
راحة بین 

  تكرارات
راحة بین 
  المجامیع

  ١  األولى  األولى
٢  

٨٠%  
٨٠%  

  ث٢-١
  ث١٠

٦  
٦  

٣  
٣  

  ث٦٠- ٤٠
   د٢-١.٥

   د٣-٢
  د٣-٢

  ٣  الثانیة  
٤  

٨٠%  
٨٠%  

  ث٢-١
  ث١٠

٦  
٦  

٣  
٣  

  ث٦٠- ٤٠
   د٢-١.٥

   د٣-٢
   د٣-٢

  ٥  الثالثة  
٦  

٨٠%  
٨٠%  

  ث٢-١
  ث١٠

٦  
٦  

٣  
٣  

  ث٦٠- ٤٠
   د٢-١.٥

   د٣-٢
   د٣-٢

  ١  الرابعة  الثانیة
٢  

٨٠%  
٨٠%  

  ث٢-١
  ث١٠

٦  
٦  

٣  
٣  

  ث٦٠- ٤٠
   د٢-١.٥

   د٣-٢
  د ٣-٢

  ٣  الخامسة  
٤  

٨٠%  
٨٠%  

  ث٢-١
  ث١٠

٦  
٦  

٣  
٣  

  ث٦٠- ٤٠
   د٢-١.٥

   د٣-٢
   د٣-٢

  ٥  السادسة  
٦  

٨٠%  
٨٠%  

  ث٢-١
  ث١٠

٦  
٦  

٣  
٣  

  ث٦٠- ٤٠
   د٢-١.٥

   د٣-٢
   د٣-٢

  ١  السابعة  الثةالث
٢  

٩٠%  
٩٠%  

  ث٢-١
  ث١٠

٤  
٤  

٣  
٣  

  ث٦٠- ٤٠
   د٢-١.٥

   د٣-٢
   د٣-٢

  ٣  الثامنة  
٤  

٩٠%  
٩٠%  

  ث٢-١
  ث١٠

٤  
٤  

٣  
٣  

  ث٦٠- ٤٠
   د٢-١.٥

   د٣-٢
   د٣-٢

  ٥  التاسعة  
٦  

٩٠%  
٩٠%  

  ث٢-١
  ث١٠

٤  
٤  

٣  
٣  

  ث٦٠- ٤٠
   د٢-١.٥

   د٣-٢
   د٣-٢

  ١  العاشرة  الرابعة
٢  

٨٠%  
٨٠%  

  ث٢-١
  ث١٠

٦  
٦  

٣  
٣  

  ث٦٠- ٤٠
   د٢-١.٥

   د٣-٢
   د٣-٢

الحادیة   
  عشر

٣  
٤  

٨٠%  
٨٠%  

  ث٢-١
  ث١٠

٦  
٦  

٣  
٣  

  ث٦٠- ٤٠
   د٢-١.٥

   د٣-٢
   د٣-٢

الثانیة   
  عشر

٥  
٦  

٨٠%  
٨٠%  

  ث٢-١
  ث١٠

٦  
٦  

٣  
٣  

  ث٦٠- ٤٠
   د٢-١.٥

   د٣-٢
   د٣-٢

  
  
  
  

  الدورة المتوسطة الثانیة
الدورة 
  الصغیرة

الوحدة 
  التدریبیة

رقم 
زمن   الشدة  التمرین

عدد    التكرارعدد  العمل
  المجامیع

راحة بین 
  تكرارات

راحة بین 
  المجامیع

  ١  األولى  األولى
٢  

٩٠%  
٩٠%  

  ث٢-١
  ث١٠

٤  
٤  

٣  
٣  

  ث٦٠- ٤٠
   د٢-١.٥

   د٣-٢
   د٣-٢

  ٣  الثانیة  
٤  

٩٠%  
٩٠%  

  ث٢-١
  ث١٠

٤  
٤  

٣  
٣  

  ث٦٠- ٤٠
   د٢-١.٥

   د٣-٢
  د ٣-٢

  ٥  الثالثة  
٦  

٩٠%  
٩٠%  

  ث٢-١
  ث١٠

٤  
٤  

٣  
٣  

  ث٦٠- ٤٠
   د٢-١.٥

   د٣-٢
   د٣-٢

  ١  الرابعة  الثانیة
٢  

٩٠%  
٩٠%  

  ث٢-١
  ث١٠

٤  
٤  

٣  
٣  

  ث٦٠- ٤٠
   د٢-١.٥

   د٣-٢
   د٣-٢

  ٣  الخامسة  
٤  

٩٠%  
٩٠%  

  ث٢-١
  ث١٠

٤  
٤  

٣  
٣  

  ث٦٠- ٤٠
   د٢-١.٥

   د٣-٢
   د٣-٢

  ٥  السادسة  
٦  

٩٠%  
٩٠%  

  ث٢-١
  ث١٠

٤  
٤  

٣  
٣  

  ث٦٠- ٤٠
   د٢-١.٥

   د٣-٢
   د٣-٢

  ١  السابعة  الثالثة
٢  

١٠٠%  
١٠٠%  

  ث٢-١
  ث١٠

٣  
٣  

٣  
٣  

  ث٦٠- ٤٠
   د٢-١.٥

   د٣-٢
   د٣-٢

   د٣-٢  ث٦٠- ٤٠  ٣  ٣  ث٢-١  %١٠٠  ٣  الثامنة  
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 .................ف السفلىتأثري منهاج تدريبي باستخدام مترينات القفز مرتفعة الشدة يف عضالت األطرا

 

 

٢٠٤

   د٣-٢   د٢-١.٥  ٣  ٣  ث١٠  %١٠٠  ٤
  ٥  التاسعة  

٦  
١٠٠%  
١٠٠%  

  ث٢-١
  ث١٠

٣  
٣  

٣  
٣  

  ث٦٠- ٤٠
   د٢-١.٥

   د٣-٢
   د٣-٢

  ١  العاشرة  الرابعة
٢  

٩٠%  
٩٠%  

  ث٢-١
  ث١٠

٤  
٤  

٣  
٣  

  ث٦٠- ٤٠
   د٢-١.٥

   د٣-٢
   د٣-٢

 الحادیة  
  عشر

٣  
٤  

٩٠%  
٩٠%  

  ث٢-١
  ث١٠

٤  
٤  

٣  
٣  

  ث٦٠- ٤٠
   د٢-١.٥

   د٣-٢
   د٣-٢

الثانیة   
  عشر

٥  
٦  

٩٠%  
٩٠%  

  ث٢-١
  ث١٠

٤  
٤  

٣  
٣  

  ث٦٠- ٤٠
   د٢-١.٥

   د٣-٢
   د٣-٢

 والقیاس والتقویم وكرة القدم الذین تم عرض السادة الخبراء في مجال علم التدریب الریاضي) ٣(الملحق
  االستبیانات علیهم 

المقابلة               مكان العمل االختصاص ر واللقب العلمياسم الخبی
 الشخصیة

االختبارات 
  البدنیة

المنهاج 
التدریبي

 *      جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة  ساحة ومیدان/ فسلجة تدریب  د یاسین طه الحجار.أ
    *  جامعة الموصل/یاضیةكلیة التربیة الر   كرة القدم/ علم التدریب الریاضي  د زهیر قاسم الخشاب.أ
  * * جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة ساحة ومیدان/ علم التدریب الریاضي د عناد جرجیس الصوفي  .أ
  * * جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة كرة قدم/ تعلم حركي د محمد خضر الحیاني.أ
  *  جامعة الموصل/ لیة التربیة األساسیةك كرة القدم /علم التدریب الریاضي د معتز یونس الطائي.أ
 * * * جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة ساحة ومیدان/ علم التدریب الریاضي د موفق سعید أحمد.م.أ
  *    جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة  كرة قدم/قیاس وتقویم  د ولید خالد رجب.م.أ
 * *    جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة  ساحة ومیدان/ علم التدریب الریاضي  د كسرى أحمد فتحي.م
 * * * جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة كرة القدم/ علم التدریب الریاضي د معن عبد الكریم .م
 * *  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة كرة قدم/ تعلم حركي  م جمیل محمود .م
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