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 ملخص البحث
ألااسعألألألألألأل ألافة ؿ ألاس تدافي  ألتفاف ألا  ا أل الاو ألا  در  تا ألا اس  ت ألأحد ألا اي اف رؾ أل فر ن    رد

 حرا  ألا ر  عتاألا  األتفافأل  طا رألردادألالفر ؿألا رعاتاألاا  األ ؤدؼألح ف ألا  ألان   ألفت افألا
االس ر ناأل ي ألففألا ن حتاألا ف دانتاألتلال ألفاألفة ؿألألا  در إألا ر  عاألا كؼأل وألبيقاأل  طا رأل

ألا فطرقا ألرفا ألفر  تا ألافني  ألا ر  عتا ألال ر إ أل فت اف ألا ت لا ألا  در  تاألا لاو ألاالس   إ ألااف ك
سااإأل در ا  ألا اي اف رؾألا  األا ف اراألأل رفتألبا أل طا رألا فس اػألا  دناألاا في رػألففألتيؿألا

ألا  سرباألا رفتألبا ألانراؾألفة فتعأل ألا فف  و ألاالنةة ر األاا لاو  ردألاس ااألفيفاألفاأل طا رألا لاو
بعاتاألاا روأل تدـألىكهألا في روأل.اففألىن أل يدؼألا اح ألا  ألابدادأل در ا  ألا اي اف رؾألافررفاأل

اس تدـألألاكا  سرباألاانة  ألرفاألا فطرقا.ألفدػأل أا رى ألفاأل طا رألا لاوألاالنةة ر األاا لاوألا فف  وأل
ا ا حا فألا فني ألا  ةر  األاب لفتـألا فةفاباألا ااحدوألااةر  ألا دراساألبا ألب ناألبفدتاأل  أافأل

الب  فألففألفن تإألة فراألدت   ألل ر إألا لاػألفاألرفاألا فطرقاألاقدأل ـألاس تداـألات ا رألأل(8ففأل 
اات ا رألاالنة  ألاقدأل ـأل ط  قألا  رن ف أل فدوألألرفاألا أروألا ط تاألاات ا رألا ااإألا طا تألففألا اا  

أل 8  ألاحد  ف ألابااقع ألاس  تع أل 2( ألا فدو ألاةراءأل40(اس ابت  أل ـ ألاقد أل. ألاحدو ألات ألفا ألدقتلا )
االت ا را ألاةفعألا  ت ن  ألففألب ناألا اح ألق تألا  دءألا   رن ف ألا  در  األااب دوألاةراءألاالت ا را أل

ا الت ا را ألا اردتا.ألاقدألاس تدـألا  رن ف ألا ة ى ألألاردألابط ءألا  رن ف ألا  در  األانير فألف فااا
ألاالت ا ر فألspssاؿ  أل  ف ألا ةراؽ ألفرناتا ألا ن     ألاظير  ألاقد ألاالحل  تاك ألا فر  ة   (لةراء

ألا اح . ألفا ألا فس تدفا ألاالت ا را  ألفا ألا اردؼ ألاالت ا ر ألا ل  ح ألاا اردؼ ألاس ن  ألألا ل اا اقد
ألس ىف أل ألفاأل طا رألا ا حا فألافأل در ا  ألا اي اف رؾألقد ألس ىـ ألفف  ألا رعي ألا ر فاا ا س ا رو

ألا لاوألاالنةة ر األاا لاوألا فف  وألا  سرباألاا فس اػألا رقفاأل ر ناألا اح .
أل
أل
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The Effect of Plyometric  Trainings in the Development of Some Physical 
Abilities and the Achievement of the Activity of    the Hammer Throw 
Inst. Dr. Khalid Khamees Jaber  Asst. Inst. Omar Abid Al-elah  Slama 

  The plyometric exercises are considered one of the power training means 
that can be used in a wider scope to develop the muscles reactions . They 
lead inevitably to produce  different athletic movements being helpful in the  
field  side especially in the athletic training  related  to improve the special 
power of the various sports games including the hammer throw . The training 
procedures which are  followed  work to develop  the skillfulness and physical 
level  through  the  manner of plyometric trainingsك which are important 
means in developing the burst power  and the power that is  recognized by 
the speed and its attempt to cooperate a great number of muscles groups 
served this skill.  Accordingly ك this research aims to prepare plyometric 
trainings and know the scope of their effect on the development of the burst 
power and the power that is distinguished by  its speed  and achieving the 
throwing of the hammer.The two researchers used the empirical method and 
designed the one group. The study was carried out on an intentional sample 
including (8) players in the athletics team – the hammer throw-  of Diyala 
university .  The test of throwing medical ball andك long distance truck running 
test of stability  and achievement test were used . The program was applied 
for (8) weeks –two units a week and each unit lasted (40) minutes.  All the 
tests are carried out and the data was collected from the  study sample 
before starting the training program and these tests were repeated after two 
months of applying this training program represented by the posttests . The 
SPSS program was used for the statistical processing . The significant results 
showed differences between the two tests – pretest and posttest for the 
benefit of the posttest in the tests that were used in the research. The 
researchers concluded that the plymetric trainings contributed in motivating 
the working muscles and this in turn helped in developing the burst power and 
the power that was recognized by its speed ك technical performance and 
numerical level of the research sample. Keywords: Plymetric exercises ك Burst 
powerك Power recognized by its speed ك Javelin 
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 المقدمة:   -1
 إألا ر  عػاألاا ةسػاةاألاه رىػ (ألترػدألإفألا  رااطأل  فألا رااـألا ر  عػتاألا فت اةػاأل اػ   راـألاا  ػدرألأل

ففألا فة ال ألا رافتاألا  األدتاػ ألفػاأل طػا رألاالنةػ  ا ألا ر  عػتاأل فت اػفألاال رػ إكألاا  ػاأل رػ فأل
أل يػدؼأل طػا رألفسػ ات  ألالداءألا حراػاألااهنةػ  ا أل فت اػفأل ا ا حا فألا   فأل يـألاىفتاألىكهألا راـا

دألا اسػػػ  تألا  در  تػػػاأل الػػػاوألا  ػػػاألتفاػػػفألا رػػػدأل فر نػػػ  ألا اي ػػػاف رؾألأحػػػألا ةر  تػػػ  ألا ر  عػػػتا.ألا ػػػخ(
اسػػػ تدافي ألافةػػػ ؿألااسػػػعأل  طػػػا رألردادألالفرػػػ ؿألا رعػػػاتاألاا  ػػػاأل ػػػؤدؼألح فػػػ ألا ػػػ ألان ػػػ  ألفت اػػػفأل
ا حرا  ألا ر  عتاألا  األتفاػفألاالسػ ر ناأل يػ ألفػفألا ن حتػاألا ف دانتػاألتلالػ ألفػاألفةػ ؿألألا  ػدر إأل

رفػػاأل إألا ر  عػػتاألافنيػػ ألفر  تػػاألا ر  عػػاألا ػػكؼأل ػػوألبيقػػاأل  طػػا رألا لػػاوألا ت لػػاأل فت اػػفألال رػػ
تناتألا فألا ةسـألكا وألفل افاألأل  صاإألبا ي ألا رعػي ألا داتاتػاألتلالػ ألبنػدألأداءألألاكألكا فطرقا

حرا  ألا ااإألألاا  ػاأل ح ػاؼألباػ ألا رد ػدألفػفألا حراػ  ألا دارانتػاألا ا ناتػاألا  ػاأل حلػتألفػاألأةػ اءأل
كهألا لةػػػ ا ألباػػػ ألالرضأل ػػػا فألا ةسػػػـألا فت اةػػػاأل ا ػػػكراب فألكألاا ػػػرةا فكألألاا ةػػػكع(ألسػػػااءألأأ نػػػ ألىػػػ

ا لػػدأل رػػدد ألالسػػ   إألا  در  تػػاألفتفػػ أل تػػصأل طػػا رأل ا ةسػػـألأـألباػػ ألحػػااة ألفت اةػػاألاالر ة بػػ  
لة  ألا لاوألاالنةة ر األاا لػاوألا سػر راأل رفػ وألا فطرقػاألانػاتألتػ صكألافػفألىػكهألالسػ   إأل ػدر ا  أل

 ػػػدر ا  ألا لػػػاوأل فت اػػػفألا اي ػػػاف رؾألا ػػػدر ا  ألالالػػػ ؿألاا  ػػػاألنػػػ عألاسػػػ رف  ي ألانػػػاتألااسػػػعألفػػػاأل
فأل طا رألا لاوألاالنةة ر األاسرباألالداءألتفافألافأل  ـألففألتيؿألا  در ا  ألإألاكا في را ألا ر  عتاكأل

ا  لا دتػػاألا سػػ تداـألالالػػ ؿكألاكاألفػػ ألاسػػ تدف ألافةفابػػ  ألا  ػػروألكألاكأل فاػػتألأىفتػػاألا ػػرػأل  حسػػ فأل
ألألألألألألألألألألألألأل .ا حرااألفس اػألالداءألا حس فألقدروألا ةي  ألا رل األا رعااألاسرباألالداء

فأللػػػػػػػػػػػتصاألا رفػػػػػػػػػػػتألاأسػػػػػػػػػػػااإألا اي ػػػػػػػػػػػاف رؾأل فػػػػػػػػػػػرأل ػػػػػػػػػػػاي ألفراحػػػػػػػػػػػتألباػػػػػػػػػػػ ألافػػػػػػػػػػػقألرأؼأل اا 
 Donald:1992:p5:أل(ألىا
ألا فرحااألالا  أل فرحااألاهط  ا(:ألاىاألفرحااألا رفتألا رعااألا يفرا ؼ.-1
ا فرحاػػاألا ا نتػػاأل فرحاػػاألاالسػػ رداد(:ألاىػػاألفرحاػػاألقلػػ روألةػػدا أل ةلػػتأل ػػ فألاالنلاػػ ضألا رعػػااأل-2

ألا يفرا ؼألااالنلا ضألا رعااألا فرا ؼألا سف ألأتع  ألافرحااألاالس تة ء.
ا فرحاػػاألا ا  اػػاأل فرحاػػاألا  للػػ ر(:ألاف يػػ ألتحػػد ألاالنلاػػ ضألا رعػػااألا فراػػ ؼألافػػاألأانػػ ءألىػػكهأل-3

ا فرحاػػاأل ظيػػرألقػػػدروألا رعػػااألباػػ أل حا ػػػتألا ط قػػاألا فت  نػػاألإ ػػػ ألط قػػاألحراتػػاألاىػػػاألد  ػػتألا رفػػػتأل
ا لاوألا رعاتاألاحدألاىـألا لدرا ألا  دنتاألا  ػاألألدا رفاألفرا ألا رعاا.ألألا اي اف رؼألاكألتاافألا  لاص

 ارإألداراألا ر األفاأل حل قألاالنة  ا ألا ر  عتاأل فت اػفألا رػ إألا لػاػألافنيػ ألفر  تػاألرفػاألا فطرقػاأل
كألاكألافألافتاألا لاوألاػ الداءألا حراػاألسػااءألا نػ ألاسػتطاألااألا  ػروأل  اقػفألك ػؾألباػ ألافتػاألا فل افػاأل

 (ألك239:أل1995 حسن ف:ا  در  األألابا ألدااـألا فني 
افػػفألتػػػيؿألت ػػروألا اػػػ حا فألا ف دانتػػػاألفػػاألىػػػكاألا فةػػ ؿألالحظػػػ ألبػػػدـألاسػػ تداـألاسػػػ   إأل در  تػػػاألألألألأل

ف طاروأل  طا رألا ة نإألا  دناألاربطي ألا الداءألا في رؼأل افراحتألا ةنتاألاالفرألا ػكؼأل   ػدألفػفألسػرباأل



322074-6032 :ISSN

 

128 

 

ر نػػ  ألا اي ػػاألف ػػرؾألا سػػ تداـألافػػقألظػػراؼألا فن فسػػ  ألفػػفألتػػيؿأل ط  ػػقأل فباػػ أل طػػا رألاالداءأل
ألاداا ألفس بدوألفعألا فألا ةسـألا  األ رفتألبا أل طا رألا لدرا ألا  دنتاألاىن أل أففألفناااألا اح .

 اجراءات البحث:-2
 منهج البحث: 2-1

ط تراألا فناااألا فرادألأل فيءف واس تدـألا ا حا فألا فني ألا  ةر  األاب لفتـألا فةفاباألا ااحدوألألألألأل
أل.حاي 
 ث:عينة البح 2-2

ألا فطرقاأل أل رفا ألدت    ألة فرا ألفن تإ ألالب ا ألفف ألاا ف أانا ألا رفدتا ألا  طر لا ألا ر نا ألات ت ر  ـ
أل(أل   فأل ة نسألافرادألب ناألا اح .1(ألالب  فألاا ةداؿألرقـأل 8اا ا   ألبددىـأل 

أل
 يبين تجانس افراد عينة البحث (1جدول )

 
 ادوات البحث: 2-3

أل ألألألأل ألبدد ألاالا اف8فط رؽ ألفت اةا أل( ألبدد ك ألط تا ألاالا افأل(4ارا  ألفت اةا ألفت اةاألك لن د ق
ألبدد  أل(4االر ة ب   ألا لاػألك ألا ر إ ألفارإ أل ك ألبدد أل(8نااتص ألاداك ألحد د ألفت اةاألاقراص ف ت

أل.االا اف
 البرنامج التدريبي: 2-4

 ـألابدادأل رن ف أل در  األا س تداـأل فر ن  ألا اي اف رؾألا فت اةاألاردألبرعي ألبا ألا ت راءألألألألألأل
أل ألاا سةا  ألا رات  ألاالطراؼ أل رعي  ألاالنةة ر ا ألا لاو أل طا ر ألا صرض ألاا ف ابد ألألاكاا فت ل ف

ألاا فتا نتاا ألا حراا ألا فس ر ألافق ألبا  ألاا فراحتألألا  فر ن   أل  ن سإ ألااف  ألا فطرقا ألرفا  ةر  تا
ا ةنتاألاحسإألا  ساستألا حرااأل"اكألتردألاالسااإألاالفاتأل  در إألا لدروألا رعاتاألىاألا كؼأل  ن اوأل
ألا ةناأل ي أل ألا فس ر ألا ر فااألتيؿألا  فر فألفع ألا فةفاب  ألا رعاتا ألفع فاألا فس رألا  فناأل الاو

ألكا ي " حسف: ألا ا حا فألا  فر ن  ألكا ألا ريقاألا فا نروأل(كألاقدألاس 96:أل1998تيؿألا في رو تدـ

 تواءمعامل االل االنحراف المعيار   الوسيا الوسا الحسابي المتريرات ت

 0،09 63،3 177،5 175،6 الطول 1

 8،7 3،25 75،5 84،25 الوزن  2

 0،179 3،68 23 22،87 العمر 3
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ألاالر ة ب  أل ألا فت اةا ألاا لن د ق ألااالقراص ألا نة  ألفات ألااالا اف ألا ط تا ألا أرا  ألفات ا  ةر  تا
ا فر ن  ألا لة ألا ف ناباألح  ألابد ألىكهألا  در ا  ألبا ألناتأل أرارا ألاففألاـألفة فتعأل در  تاأل

ا  أرارا ألاب دوألف ألتاافألبددألا  أرارا ألفاأل در ا  ألا ـألا  در ألا ر ة عألندوألا  ف ر فألفعأل لا تأل
ألا فنتةعافرا ألفعألافا نتاأل   دوألىكهألا  أرارا ألفاألا  ف ر فألكا ألا ندوألأل(10-8ا اي اف رؾأل 

أل  ف  أل حد دى  أل ـ ألفلد ألا فة فتع ألبدد ألاف  ألا ر  تا ألا  ف ر فألكا ألا ندو ألفع ألفة فتعأل6-3ا لا اي  )
ألا  أرارا ألابد ألفأفألبدد ألب فا ألا  فر فألاافألا  ف ر فألاال بدو ألا فة فتعأل  ا  فألبا ألاقفألندو د

أل  طاإأل أرارا ألاا روأل ألا فنتةعا ألاا  ف ر فألكا ألا ندو أل  طاإأل أرارا ألقا اا ألا ر  تا كا ألا ندو
ألبا أل ألا ا حا ف ألبفت ألاقد ألك ألا  در  ا ألا  رن ف  أل نة ك ألف رو ألط اا ألا  حفت ألا  در  ألف دأ ألبف فعي

 فر فألففأل فر ن  ألا اي اف رؾألعففألا احدوألا  در  تاألىاألاس تداـألا  فر ن  ألا ت لاألاكألافألاتأل
فتلصأل صرضألفر فألفف دأألا تلالتاألتفافأل ط تلوألاتع ألبا أل ف ر فألا اي اف رؾكألفارضأل
ا  ف ر فأل أافألفلففاأل  نفتاألا لاوألاا ارضألاالترأل    دوألا ل  اتاألكااالترػأل اكراب فألاا ةكعألااتأل

(أل"انوألال دألففألاالر ة عألا  در ةاأل96:ص1975ؤاد بياؼأل:ف أل  راقألا  فراحتألا ةنتاأل اةر  تاألا 
ا  أل حل قألف طاا  ألاأارألاا     األافا نتاأل   دوألأل وااةي أل درةاألا حفتألح  ألنرفعألابع ءألا ةسـأل

ألاالس سألبفتألا ا حا فألبا ألاس تداـأل ألا ن ألباتوألففألق تألكابا ألىكا فس اػألقدرا ألا ةردألبف 
دق  ق(ألالفأل در ا  ألا اي اف رؾألتح   ألا  ألراحاأل5فتعأل (اب فألا فة 3-2ا راحاأل  فألا  أرارا أل 

ألا فتاألالس ر دوألاالس نة ءأل أاألتح فعألا ف درإألبا ألنةسألدرةاأللراااألاالداءألفاألاتأل فر فأل.
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
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 ( يبين نمولج لوحدة تدريبية اسبوعية2شكل)
 نوع التمرين التأريخ

 
 الشدة
 

 الت رار
 

 الراحة
 

ميع
مجا
 ال

 

 الراحة
 

ألس  ا 
ألا احدو

أل(1 

ففألاععألاالس ن دألبا ألا را   فألرفاألأل-
اصـألففألا ة نإألااا  أل4اروألط تاأل ناأل

ألا  د فألبا ألا ح  ط
اصـألارفروأل سبا ألأل10فسؾألقرصأل ناألأل-

ففألا اقاؼألاـألا ن اؿألفعألاالنتة ضأل
أل اععألا ةسـألة  س

ا لة ألفاألا يااءألبا ألناتألااا  ألف ا د األ-
فعألف حألا س ق فأل احلاؿألبا ألاطاؿأل

أل فاألافلتافس
ففألاععألا اقاؼألرفاألا أروألا ط تاأل ناأل-
ألاصـألاايألا كراب فألففألفاؽألا رأس4
ا لة ألبا أللن د قألفت اةاألاالر ة ب  ألاـأل-

ا ي ايألبا ألفنطألا لدـألاأقل ألسرباأل
ألااأقتأل ففألففاف.

طا
اس

ف 
 

2x10ألد5 6 د2أل

ألا ايا ء
ألا احدو

أل(2 

(ألا ر ة عأل10ا لة ألبا ألنااتصألبدد -
ألا  ألا لدف ف(سـأل سف ـألاتا30 
(اصـأل اةي  فأل10ا فرةحاألا  نة ألا فأل -

احرااأل فألا ةكعألااععألا  د فألبا أل
ةاانإألا نة ألااسن دهألبا ألاالأ  ؼألففأل

ألاععألا اقاؼأل
(اصـأل اتافألففأل2رفاألاروألط تاأل ناأل -

اععألا اقاؼألاـألا دارافألاا راضألا  ة هأل
ألا أروألال  ل طي ألق تألافأل سلط.

عألفسؾألا داف تألااا  ألا  د فألففألاع-
ا اقاؼألافرةح وأل اة ن  فألا   ر قإألفعأل

ألا  أأ دألبا ألاف دادألا كراب فأل سف ـ.أل

طا
اس

ف 
 

2x10ألد5 6 د2أل

 المعالجات االحصائية  2-5
أل(spss ـألاس تداـأل رن ف ألا فر  ة  ألاالحل  تاألاؿ 

أل
أل
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 عرض ومناقشة النتائج:-3
 :هاوتحليلعرض نتائج االختبارات 3-1

ألا ا إألبرضألا ن  ألألألأل ألففألتيؿأل  عففألىكا ألافن قن ي  ألا ا حا فألا حا اي    ألا  األ التألا  ي 
ألاالن ي ءألففألا فني ألا  در  األ اسااإألا  در إألا اي اف رؾأل افةفاباألألا س تداـاالت ا را ألاارد

أل ااح ألكاافأل حا تأل ألاداا أل اعتحتا ألااني  ألا  ألةدااؿألاانا ؿأل ت نتا أل حا اي  أل ـ ألفلد ا  ةر  تا
 األاا فؤنرا ألا رافتاألا أفتاألاا أتةتاألاا  األ  رىفألبا ألاة ااألاس ااألا فرااف  ألترناألاس ترا ألاالد

(أل.اففألاةتألفررفاألن    ألاالت ا را أل376:أل1987ا ؤادألبا ألق اؿألفرعوألااألبدـألق ا و حس فأل:
ألابرضأل أل نظتـ أل ـ ألفلد ألا اح  أل ر نا ألا ت لا ألا  دنتا ألا لدرا  ألاارض ألا فطرقا ألرفا ألفر  تا فا

ألا ن    ألبا ألا نحاألاال األ:
أل
يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والفروق بين االختبارات القبلية  (3ول)جد

 المحسوبة والجدولية Tوالبعدية لفراد العينة وقيمة 

أل ألألألأل ألا ةداؿ ألتيؿ ألفف أل ن  أل3    ف أل اكراب ف ألاالنةة ر ا ألا لاو ألات ا را  ألن     ألا اسطألألاك(  ا 
(ألفتف أل ا ألا اسطألا حس  األ يت ا رألا اردؼأل6693ك2ااأنحراؼألفرت رؼأل أل(4375ك2ا حس  األ 

أل 5750ك2  أل ا  ألفرت رؼ ألأل(8898ك1(ااأنحراؼ ألقتفا ألاس ترا  ألظير ألTابند أل ا فحسااا
(فف أل دؿألبا ألفرناتاأل05ك0ا ةدا تاألا ح ألفس اػألدال األ ألT(ألاىاألاأ رألففألقتفاأل-624ك2 

ألا ةراؽألا ل  حألاالت ا رألا اردؼ.
يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والفروق بين االختبارات القبلية أل(4ةداؿأل 

ألفي اختبارات القوة االنفجارية للجلعألالمحسوبة والجدولية Tوقيمة والبعدية لفراد العينة 

ألةألألألألأل ألتيؿ ألفف أل     ف أل ا أل4داؿ ألا ل اا ألاالت ا ر ألفا ألا ةكع ألالت ا ر ألا حس  ا ألا اسط ألاف )
أل ا  أل(5000ك10  ألفرت رؼ ألا اسطأل69031ك1ااأنحراؼ أل ا  ألفلد ألا اردؼ ألاالت ا ر ألفا ألاف  )

أل  أل ا  7500ك11ا حس  ا ألفرت رؼ ألااأنحراؼ أل48805ك1( ألقتفا أل T(اا ن  (أل-376ك2ا ةدا تا
ألاالت ا رألا اردؼأل.فرناتاألا ل  حألأل  ألفف أل دؿألبا ألافألىن  ؾألفراق

 المتريرات
 االختبار البعد  االختبار القبلي

نسبة  T ع ف ف -س
 الداللة الخطأ

 ع س ع س

القوة االنفجارية 
 لللراعين

 معنو   0،34 2،624 -14820 -1375 1،8898 2،5750 2،6693 2،4375

 المتريرات
 االختبار البعد  االختبار القبلي

نسبة  T ع ف ف -س
 الداللة الخطأ

 ع س ع س
قوة انفجارية 

 للجلع
 معنو   0،34 -2،367 -1،48805 -1،25 1،48805 11،7500 1،609031 10،5000
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يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت الجدولية والمحسوبة  (5جدول)
 وداللة الفروق بينهما في اختبار القوة االنفجارية للرجلين

أل ألألألأل ألا ةداؿ ألتيؿ أللت ا رأل(5فف ألا حس  ا ألا اسط ألاف ألفاألأل    ف أل ارةا ف ألاالنةة ر ا ا لاو
فتف أل اص ألقتفاألا اسطألا حس  األأل(98ك2فرت رؼأل ا  ألاا نحراؼأل(17-195االت ا رألا ل ااأل ا  

ألا اردؼأل  أل20فاألاالت ا ر ألاأ رألففأل4فرت رؼأل ا  ألاا نحراؼ( أل ألا فحسااا ألا ن ألقتفا ألا ف  )
ألا ةدا تاألفف أل دؿألبا ألفرناتاألا ةراؽألا ةردتاألا ل  حألاالت ا رألا اردؼ.

يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت الجدولية والمحسوبة  (6جدول)
 وداللة الفروق بينهما في اختبار القوة االنفجارية لللراعين

(ألااأنحراؼأل62ك11(ألافألا اسطألا حس  األفاألاالت ا رألا ل ااألىا 6    فألففألتيؿألا ةداؿأل ألألألأل
(ألااأنحراؼألفرت رؼأل25ك14(ألفتف أل ا ألا اسطألا حس  األفاألاالت ا رألا اردؼأل 76ك1 رؼأل ا  فرت

(ألاىاأل ك ؾألاأ رألففألقتفاأل أل104ك8(ألابندألحس إألقتفاأل ألا فحساااألظير أل أل42ك1 ا أل 
أل(ألابيكاألتاافألا ةرؽألفرناؼألا ل  حألاالت ا رألا اردؼأل.05ك0ا ةدا تاألا ح ألفس اػألدال ا 

ساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت الجدولية والمحسوبة يبين قيم االو  (7جدول)
 وداللة الفروق بينهما في اختبار القوة المميزة بالسرعة لللراعين

أل ألألألألأل ألا ةداؿ ألتيؿ ألفف أل 7    ف أل ا  ألا ل اا ألاالت ا ر ألفا ألا حس  ا ألا اسط ألاف (أل712ك2(
أل  أل ا  ألفرت رؼ أل 339ك0ااأنحراؼ ألا اردؼ ألاالت ا ر ألفا ألا حس  ا ألا اسط ألا ف ألفتف  (أل28ك3(

أل ا   ألفرت رؼ أل 482ك0ااأنحراؼ ألا ن  أل  ألقتفا ألحس إ ألابند ألا ف403ك4( أل أل( ألقتفا ألا ن   
أل  ألدال و ألفس اػ ألا ح  ألا ةدا تا ألفف ألاأ ر ألا ةراؽألأل05ك0ا فحسااا ألفرناتا ألبا  أل دؿ ألفف  )

ألا ل  حألاالت ا رألا اردؼ.
أل

 المتريرات
 االختبار البعد  االختبار القبلي

 الداللة نسبة الخطأ T ع ف ف -س
 ع س ع س

ة قوة انفجاري
 معنو   0،001 5،235 1،553 2،813 4 20 2،98 17،195 للرجلين

 لمتريراتا
 االختبار البعد  االختبار القبلي

 الداللة نسبة الخطأ T ع ف ف -س
 ع س ع س

القوة المميزة 
بالسرعة 
 للرجلين

 معنو   0،000 8،104 0،916 2،62 1،43 14،25 1،76 11،62

 المتريرات
 االختبار البعد  االختبار القبلي

 الداللة نسبة الخطأ T ع ف ف -س
 ع س ع س

القوة المميزة 
 معنو   0،003 4،403 0،369 0،575 0،482 3،28 0،339 2،712 بالسرعة لللراعين
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يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت الجدولية والمحسوبة  (8جدول)
 وداللة الفروق بينهما في اختبار االنجاز

أل ألألألأل ألا ةداؿ ألتيؿ ألفف أل 8    ف أل ا  أل ألا ل اا ألاالت ا ر ألفا ألا حس  ا ألا اسط ألاف (أل35ك40(
أل  أل ا  ألفرت رؼ ألا285ك0ااأنحراؼ ألا اسط ألا ف ألفتف  أل ( ألىا ألا اردؼ أل يت ا ر (أل55ك44 حس  ا
أل  ألحس إألقتفاأل ألاةد أل 106ك0اا نحراؼألفرت رؼأل ا  ألابند ألاىاأل ك ؾألاأ رألففأل3779( )

(ألاىكاأل دؿألبا ألفرناتاألا ةراؽألا ل  حألاالت ا رأل05ك0قتفاأل ألا ةدا تاأل ح ألفس اػألدال وأل 
ألا اردؼ.

 مناقشة النتائج: 3-2
 فألافألا  در ا  ألا فس تدفاألفاألا اح ألبفا ألبا ألففألتيؿألبرضألا ن    ألاناتألب ـألأل  ألألألألألأل

 طا رألا لاوألاالنةة ر األاا لاوألا فف  وألا  سرباأل اكراب فألاا ةكعألاا رةا فألالاروألااعحاألألاىكاألف أل
أل در ا  أل ألاس تداـ ألتيؿ ألفف ألا ة  تا أل لاألن     ألاعرو أل ـ ألا كؼ ألا  در  ا ألا فني  ألاف ألبا   دؿ

ألا اي اف رؾ.
رفاألا فطرقاألأل ر ناألا اح ألفاألاالت ا رألا اردؼألتردألد تيألألافألا ةرؽألا ااعحألفاألانة  األ

ااعح ألبا ألفس اػألا  لدـألا ح لتألفاألفس اػألا لاوألا رعاتاألاالنةة ر األافس اػألحرا  ألأة اءأل
ا ةسـأل حظاألاتألدفعألاا كؼأل ن سإألفعألفلدارألا لاوألا  األأن ة ي ألا رعي ألا ل  فاألا  ةيدألعدأل

فألا لاوألا رعاتاألىاألا ر فتألاالاؿأل انة  ألفاأل طا رألإاألكاكألالرعتاألا اات ألا ندألا رعاا ة ك تاأل
أل ها : ألا في رؼ ألأل1995االداء ألا فراحتأل26: أل ط  ق ألبند ألا اح  ألب نا أللفراد ألحد  ألف  (.اىكا

ا ةنتاأللداءألحرا  ألرفاألا فطرقاألاا  األ طار ألففألتيؿأل نة كألا  رن ف ألا  در  األا فل ر أل.اىكاأل
 ألىكاألا فني ألا  در  األا كؼألاس تدفوألا ا حا فألبا ألأفرادألب ناألا ف دأألا حلتلاألا كؼألاب فد وألفةردا

ألا اي اف رؾأل أل ف ر ف ألاس صيؿ ألطر ق ألبف ألالداء ألفا ألا  أ فت ألا حل ق أل طار ألفا ألاس إ ا اح 
ألتيؿأل ألفف ألح ف  أل طار  ألاا  ا ألا فطرقا ألرفا ألفراحت ألأداء أل أ فت ألفا ألفس بده ألار فت االال ؿ

كألاك ؾألا فألا  ص رألا فس فرألفاألنابتاأل ف ر فألا كراب فأل فر ن  ألا لاوألاالنةة ر األا  األ ررع أل ي 
اا ةكعألاا رةا فألا س تداـألأاع عألفت اةاألفعيألبا أل ف عألا يب  فألاأاق  ألراحاألا فتاألف أل  فأل
ألاػػػػػػػػ فأل وألالارألا ة بتألفاأل طارىـألاىاألالفرألا كؼأل ا  أرارا ألاب ػفألا  ف ر ػػػفألا فس تدفػػػاألففػػ 

ألا ألا فني  أل ل  ح ألفاألتحسإ ألس بد  ألاا  ا ألا ا حا ف ألاعري  ألا  ا ألاا  فر ن   ألا فل ر    در  ا
اعر ألا  ف ر فألاأسااإألبافاأللحتحألفرابت ألفاقعألىكهألا لدرا ألألاك طا رألفس ات  ألا يب  فأل

األس بد ألا يب  فألفاألاس ر دوألفاألا فني ألفعألاةادألف را ألا راحاألف أل  فألا  أرارا ألاا  ف ر فألاا  

 المتريرات
 االختبار البعد  ر القبلياالختبا

 الداللة نسبة الخطأ T ع ف ف -س
 ع س ع س

 معنو   0،007 3،779 0،332 0،443 0،106 44،55 0،285 40،35 االنجاز
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رإألن  ةاألا  طاعألا رعااألا فا سإألففألتيؿألأدا يـأل ا فر ن  ألإكألأفأليـألابدـألا نرارألا    نة 
ألبا أل ألا نراس ألقاو ألتاس ي  ألفف  ألا فس رفت ألا  در إ ألناع أل ر فد أل ا ف ر ف ألا رعاتا "ا  طار  

أل(19:ألأل1995 طارى " ا قر:
 :الخاتمة-4

ألافأل در ا  ألا اي اف رألألألأل ألتس ن  ألا ا حا فألاال األ: ألافن قن ي  ألن    ألا دراسا ؾألبفا ألفاألعاء
با أل طا رألا لاوألاالنةة ر األاا لاوألا فف  وألا  سرباألابفا ألاتع ألبا ألاس ا روألا رعي ألا ر فااأل

فألا  در إألا س تداـألإاػألا رقفاألالفرادألب ناألا اح ألاكألفف ألس ىـألفاأل طا رألاالداءألا ةناألاا فس 
أل ا ص ألا اظتةتا ألا ةسـ ألاةي و أل أ ف ألبا  أل رفت ألاالال ؿ ا اي اف رؾ( ألفات ألبا ألفل اف   اإ

ألا فل اف  ألا ت رةتاألأؼألا فألاالداوأل.أل
 :والمراجع المصادر
 أل أل؛ ألة  ر ألربد ألا  دنتاألا قرك ألا ف ص را  ألارض ألبا  ألا  سربا ألا فف  و ألا لاو أل در إ ألألألألألألألألأل أا ر

 أل1995كألأطراحاألدا اراهألكألااتاألا  ربتاألا ر  عتاألكألة فراألاصدادألكألألاا في ر األااروألا ساا
 ألألكحسن ف أللاحا: أل  ألاا ر  عتاا لت س ألا  دنتا ألا  ربتا ألفا ألكألأل3كيألاا  لاتـ ألا ل ىرو ك

 .1995ة فراألحااافألكأل
 أل ك ألاا يةـا ألا دف ع أل در إ ألاس را  ةتا ألا ط  رو ألا أرو أل : أل اا ألفننأألألاهساندر احسفك ك

 .1998ا فر رؼألكأل
 ألاألكحس ف ألحف د: ألا ر  عتا  ألا  ربتا ألفا ألاا لت س ألا ررباأل2كيأل  لاتـ ألا ةار كا ل ىروكدار

 .1987ك
 أل1975كا ل ىروألكدارألا فر رؼكألأل4كأليباـألا  در إألا ر  عاأل ألحسف:ألكبياؼأل. 
  ألا ر  عاألفر لـ:ألكها ا ألا  در إ ألباـ ألفا ألا فدرإ ألا  در  تاألد  ت ألا فراأ  ألفا إ .

 .1995ا فرا ؼكألسار  كأل
 Chu; JUMPING in to Plyometric: Leisare Press، Champing، 

Illinois، 1992.  ، Donald 
 

 
 
 
 
 
 


