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 ومشكلة البحث:لمقدمة ا

دددد ي   لقدددد تدددسدت السدددنةات االايدددري ًقددددمًا علميدددًا ملحةبدددًا ودددي م دددا  ال دددد ي  عامدددة ًو
السدددد احة ااحددددة بحيددددا ً   ددددر السدددد احة مددددة ايددددرز المسددددا قات الرياضددددية وددددي الم ددددا  
ال ناوسي وسي ًح ل مكانة عالية ضمة هذي المسا قات ب لذا اه مت ال حددةو والد اتددات 

ال ةان  ال ط يقية وال ي ً مددل علددي زيددالي واعليددة ال لمية وي م ا  الس احة  ال ديد مة 
حسددينة للمسدداهمة وددي ًسدد يل ا يددا   االلاء واالن دداز الريمددي للسدد احية وتيويددة ًطددةيري ًو
وددا   مسدد ة   جديدي ب وذلك مددة اددق  ًقددد  تددرب ال ددد ي  واتددالي ة ال ددي ًسددست وددي االً 

الةتددددائل والمودددداهيت ولقددددد اضددددا  ال طددددة  ال لمددددي وال ننةلددددةجي الن يددددر مددددة  السدددد احية 
الحدي ة والنظريات ال ديدي ال ي يمكة االت والي منسا وي ًسيئة م االت الخ ري للدا تية 
وال املية وي م ا  ال ربية الرياضية ح ي ي ت اعدال الورل يد جة عالية مة النودداءي ال ددي 

مكنة مة مةاجسة ًحديات هذا ال صر  . ًةهلة ًو

هددة علددت ي حددا وددي القةاعددد ال ددي  ان ال ددد ي  الرياضددي م(2014) مفتي ابراهيم ويذكر 
ًحكددت ًطدددةير مسددد ة  الرياضددديية لل ةحدددل الدددي اتدددي ويةاعدددد التددد خدامسا ودددي ال دددد ي  

حدددول يددد ات الرياضدديية  والمناوسددات الرياضددية يسددد  ًحقيددن او ددل ان دداز  ياضددي وددي
 .(9:11 ) اوالمما تة

وً د  ياضة الس احة احد انةا  الرياضات المائية وهي مة الرياضات االتاتددية لمددا لسددا 
مة اهمية ت يري علي االحدد دي ال دنيددة والنوسددية وال سددمية وال قليددة والمسا يددة .ولقددد اًوددن 
ال ديد مة الخ راء وال لماء علي ان  ياضة الس احة ً   ر  ياضة الرياضات لما ًح ةية 

  دددلي ب  االضدداوة الددي انسددا ًح ددل مكانددة  ددا زي وددي الدددو ات االوليم يددة مددة يدديت عاليددة م
ال الميددة ب ولقددد ً دداعوت الحاجددة الددي هددذي الرياضددة وددي السددنةات االايددري مدد  ال طددة  

 نةلةجي وبسة  ال ديد مة المشكقتال ا  للم  م ات الذ  حاح  ال قد  ال لمي وال ن
                                                               (10:11-11)   

ولقد حظيت تدد احة الوراتددة  اه مددا  ت يددر حيددا ًقدددمت ًقدددمًا ت يددرًا واحدد   مددة الم  ددال 
ًحطت اال يا  القياتددية ال الميددة عددا    ددد عددا  علددي المسدد ة  الريمددي المصددر  للسدد احية 
الناتئية وهذا االن از ليي وليد الصدددوة وانمددا ن ي ددة اً ددا  المددنسل ال لمددي الحددديا وددي 

لوات واالتددددالي  الونيددددة المسدددداعدي ل يددددالي واعليددددة االلاء المسددددا   ال ددددد ي  واتدددد خدا  اال 
 .(3:6ب2) وال دني ومة ثت ال قد   المس ة  الريمي للس احية
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  ياضة الس احة ًح اج الي القد ات ال ةاوقية أن  Delecluse C. ((2003وير  
وال ي ًل   لو  اتاتي وها  عند اك ساب واًقان المسا ات الحرتية ب حيا ن د ان  

ام قك القع ية للقد ات ال ةاوقية وي مخ لف االنشطة الرياضية يساعد وي اا  ا  زمة  
طةير مس ة  االلاء الوني لقع ية علي مد    اك ساب المسا ات الحرتية واًقانسا ًو

قاء ي طةير مس ة  القد  (.13:18) ات ال ةاوقية لديست االً 
                                                                        

ان ال د ي   ات خدا  ت احة الوراتة يس   انخوددا   (2005ويشير محمد علي القط )
وددي ميكانيكيددة الاء   ددا السدد احية ب وسددذا االنخوددا  يحدددو ن ي ددة ان مقدددا  الطايددة 
الموقددةلي لددد  تدد احي الوراتددة يكددةن اك ددر  المقا نددة  سدد احي الحددري والظسددر تددةاء عندددد 

اثندداء ًقدمددة لقمددا   االلاء  السددرعة ال سدديطة او السددري ة وذلددك الن عمليددة ًمددةج ال سددت
اق  الماء اثندداء تددل لو ي ز اعددية و جلددية وددي تدد احة الوراتددة ًح دداج لمذيددد مددة الطايددة 

 . ( 196ب195 :9) المقا نة ي لك الطاية الموقةلي وي الحري والظسر 

ًو   ددر تدد احة الوراتددة مددة ايددرز المسددا قات ال ناوسددية وددي  ياضددة السدد احة ب وسددي مددة 
 ددالاء اددام ي ميدد  عددة  ددايي السدد احات وددي ًننيددك االلاء ب وسددذا السدد ايات ال ددي ً ميدد  

النة  مة االلاء ي مي   الص ةبة وي االلاء وال ي ي طل  الاءها حرتددات مرت ددة للددرجلية 
مًر طة  الاء حرتات الشد  الذ اعية م  ات خدا  تليت لحرتددة الددرا  وددي نوددي الةيددت ب 

لمخ لوة اثناء االلاء ل حقين او ل مما ي طل  ًةاون ع لي عص ي يية اج اء ال ست ا
طدددةير القدددد ات ال ةاوقيدددة ًدددةل   مسددد ة  مسدددا   ومدددة ثدددت او دددل ان ددداز  يمدددي و نميدددة ًو

 .(55:3) ل حسية المس ة   المسا   لس اح الوراتة 

إلى   Cardinale M, Wakeling J)) (2005.) وباالنيساميفيلمورجان ويشير 
أن ال أكيد المس مر والم  ايد ً اه الةحة  إلى االن از الرياضيب يال ال لماء لل حا  

يكةن لسا ًأثيرات اي ايية على األلاء واك ساب مي ي   ألوات لياية يدنية م  نري عة 
  االلوات إحدى وأحدو هذه  Bar Flexi -بار المرونة ًناوسيةب ًو   ر ًد ي ات 

 ( 24:15)المس خدمة وي الم ا  الرياضي وال ي ات رعت االن  اه وي اآلونة األايري. 
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ان ألاه  Seong-Jin Lee, et al. (2016)سيونج جين لي واخرون ويشير 
ويةجد  جةلي عاليةب  اتذ وهيمصنةعة مة الواي ر جق   Bar Flexi -بار المرونة 

وي المن صف مق ا وعلى األترا  أوزان مصنةعة مة المطاط الط ي ي المقاو   
 .(21:26)لل  رب وال يس   الحساتية 

الى انه  Cardinale & Wakeling (2005)كاردينال وواكلينج وي يف 
تتب وزنسا  150عصا تةلسا  Bar Flexi -بار المرونة ًد ي ات يس خد  وي ألاء 

                     هيًر   5ثايت مقدا ه  ًحدو ذيذ ات ًن قل اق  ال ست ي رلل جرا ب  إه  ازها 707
                                                                         (10:15). 

 (1شكل )

 يوضح اداه البار المرن 

 - البار المرن ًد ي ات ان Chung, et al.(2015  )شونج واخرون  ويضيف

Bar Flexi  ًنات  جمي    ال ي  دنيةال  يرامل الليايةمة أتالي   حدياتلةب أً   ر
حسية عناحر اللياية ال دنية المراحل السنية والمس ةياتب و  يةجه  ً مل على ًنمية ًو

قةية حسية النغمة ال  لية عا ب ًو  . (12:17)  شكل اام  ع قت ال ستب ًو

مة اق  ا ري ال احا وعمله وي م ا  ً ليت وًد ي  الس احة الحظ ال احا  
تذلك الحظ ال احا   ًدني المس ةى الريمي لد  عينة ال حا مقا ن ا  مس ةاهت المسا   

وجةل ض ف وي المس ةى ال دني لناتئي الس احة  شكل عا  وتذلك ض ف المس ةى  
  الخاحة  س احة الوراتة لد  ًلك المرحلة ال مرية  ال دني الخام   ناحر اللياية ال دنية

 حيا أن م ظت االع ية أج ازوا األا  ا ات المقر ي مة األًحال المصر  للس احة 
 star1.2.3   مما لو  ال احا وي ال حا عة أت اب عد  مشا ت ست وي ال طةالت

االيدنية  الرتمية ويرج  هذا إلي ًدني المس ةى الريمي لقع ية وإلي ض ف القد ات 
لد  عينة ال حا لذا يس ى ال حا إلي أت خدا  أتلةب ال د ي  األه  از  عة ترين  
ألاء ًد ي ات ال ا  المرن يسد  ًحسية المس ةى الريمي ويد الحظ ال احا وي حدول  
علمه ند ي األ حاو ال لمية وي م ا  الس احة وال ي أت خدمت أتلةب ال د ي   
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رن مما لعي ال احا إلي ال حا وي ذلك األتلةب  األه  از   أت خدا  ال ا  الم
 .     ومحاولة أت خدامه وي م ا  الس احة

 هدف البحثا

يسددد  ال حددا الددى ًصددميت يرنددامل ال ددد ي  االه دد از  ي ددد ي ات ال ددا  المددرن لدددى ناتدد  
  :م ر وراتة و م روه ًأثيره على 50ت احه 

 م ر وراتة. 50لنات  ت احة ييد ال حا  غيرات ال دنيه الخاحه  ا الم  .1
 م ر وراتة. 50المس ةى الريمي لدى نات  ت حة  .2

 فروض البحث:

ودددي الم غيدددرات )القبليييي و البعيييد (  ًةجدددد ودددروب لالدددة احصدددائيه يدددية القياتدددية .1
 م ر وراتة لصال  القيا  ال  د . 50ال دنيه الخاحه ييد ال حا لدى نات  

ودددي المسددد ةى )القبليييي و البعيييد (  قياتددديةًةجدددد ودددروب لالدددة احصدددائية يدددية ال .2
 م ر وراتة لصال  ييا  ال  د . 50الريمي لنات  ت احة 

 البحث مصطلحات

يرامل  مة أتالي   حدياتلةب أً   ر  : Bar Flexi -بار المرونة ًد ي ات  -1
ً مل على ًنمية  ًنات  جمي  المراحل السنية والمس ةياتب و  ال ي   دنية ال  اللياية

حسية عناحر اللياية ال دنية  قةيةًو حسية النغمة   يةجه عا ب ًو ع قت ال ستب ًو
  حرب  ي  ز يدو ه والذ  الغذائي ال م يل عملية مة  شكل اامب ًو يد ال  لية

 .(12:17) ال ست  ًرتي  الدهةنب ًحسية
  707تتب وزنسا  150عصا تةلسا : هي  Bar Flexi -بار المرونة  تدريباتأداء  -2

  هيًر   5ثايت مقدا ه  ًحدو ذيذ ات ًن قل اق  ال ست ي رلل  جرا ب  إه  ازها
(10:15). 

ي طل  ًنويذ ًد ي  االه  از ألوات مصممة ًصميت اام  حيا )ًس  ( إثناء   -3
( وا سط جساز هة )اللةح الس از( والذ   50Hz -30ال مرية ي رللات ااحة )

يسم  ي نة  ال ما ية المنوذي عليه اق  وية  الرياضي عليه أو اق  وض  
الرياضي ليديه علية ل نويذ ًما ية ال  ء ال لة  لل ست تما وي ًمرن ضغط 
ال  قت ثانية المرون على اللةح وهناك أجس ي اه  از ًد ي ية أارى م ل الدم لص  
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ل نوي لنن  ه ل قو نقاط مسمة ي   ان ًؤاذ  االع  ا  عند محاولة ًوسير  وأجس ي ا
 هذا النة  مة ال د ي : 

%( والذ  يقايله ما  100يقة  ال د ي  الس از األليا  ال  لية  مقدا ) -1
%( مة ال قةية ال الية المًر طة مة ًنويذ ًما ية المقاومة األارى  60-40نس  ه)

هذه ً ت عة ترين) اإلتالة / االن كا (   القةي وان الحصة  على مس ةيات
المس مر وي ال  قت وهذا الموسة  يدعى ) اإلتالة/ االن كا  ال ةاًر ( والذ   

لص ي رللات عالية  ي ني  أنه اق  ات مرا  ال د ي  االه  از  وان ال  قت ً ق
جدا والذ  ي رضسا تذلك لقةى م   ري وي  قد  ان هذه القةى االه  ازية ًنةن ذات  

 وائدي ت يري لدعت أاالليا  ال  لية تري ة ال قلص(. 
ا ان ل د ي  االه  از يحو  ًيا  الد  ال  لي والذ  ي مل على زيالي ترعة   -2

حا ات الرياضية الن زيالي ترعة  الراحة )االت شواء(   د ال سد والشواء مة اإل 
ًيا  الد  تي ل  م ه المةال المغذية المخ نة لخقيا ال  قت وي الل األنس ة  

 الم  ر ي  سرعة ت يري. 
مة المست اإلتا ي  ان باهري اإلتالة/ االن كا  ال رلل  الناً ة مة ًد ي  )   -3

ً قلص  االه  از( ً داال ًو واعل م  ًرلل ال قلص ال  لي نوسه وتم ا  
(مري  ال انية عندما ًحو  يةاتطة حمل  70-30ع لة األليا  السري ة  م د )
وعند ازلواج هذه ال رللات م  ًد ي    السرعةًد ي  اإلثقا  ال الي وًد ي 

 مل  شكل أيةى  س   ًقةية أليا   االه  از وان ًلك األليا  ال  لية ت 
 ( 29:180(لحاجة لمدال ذهني مة ي ل الرياضيع لية أك ر ومة لون ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.sport.ta4a.us/fitness/1078-muscle-power.html
https://www.sport.ta4a.us/fitness/1533-speed2.html
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 المرتبطة:الدراسات 

 العربية:اوال :الدراسات 

مقا نة    نةان Delecluse, et al(2003)(18)   دلكلس وآخرون دراسة  •
ويد   ال  ليةبلل ست تله وًد ي  المقاومة على القةي   ًأثير ال د ي  االه  از  

ويد أتورت الن ائل إلى أن هناك زيالي   ب( الع ة67)على ات ملت ال ينة 
القةي لنل مة م مةعة ال د ي  االه  از  لل ست تله وم مةعة   ويملحةبة 

الم مةعة ال ا طة وأي ا هناك   ويال د ي   المقاومة وعد  وجةل زيالي 
 .  م مةعة ال د ي  االه  از  وقط ويالقو  ألعلى   وي ًحسة ملحةظ

ًأثير    نةان Fagnani, et al (2006) (21) وآخرون  فاجنانى دراسة •
  وي والمرونة  ال  ليلل ست تله على األلاء  يرنامل ًد ي  اه  از  

( الع ة  ياضية 24)على  وات ملت ال ينة بالمناوسات الرياضية لإلناو
ويد أتورت الن ائل إلى وجةل ًحسة   ب( تنة21-27يية )ً راوح أعما هة ما 
والقةي ال  لية والمرونة للم مةعة ال  ري ية   د   ال  ليملحةظ وى األلاء 

الم مةعة   وي( أتايي  وعد  وجةل ًحسة 8ال د ي  االه  از  لمدي )
 . ال ا طة

  نةان  (13) (2007)حمد مشرف وخالد عبدالرؤوف عبادةياسر أ دراسة •
وال د ي   اإلثقا  ل نمية االً ان والقةي   االه  از   ال د ي  يرنام يًأثير 

لم مةعة ع قت الوخذ األمامية والخلوية على ًأهيل المصايية  ال مة   
ويد   ال  ليب( مصاب  ال مة  14ات ملت ال ينة على )و  ال  ليب

لم مةعة  ًحسة االً ان والقةي  ويأتورت ن ائل ال حا أن هناك زيالي 
لل د ي   اإلثقا  يينما ًوةب    ع قت الوخذ األمامية والخلوية ملحةظ
ًحسية االً ان والقةي لم ةعة   ويال د ي  االه  از  على ال د ي   اإلثقا  

     .  ال  ليع قت الوخذ األمامية والخلوية ل أهيل المصايية  ال مة  

 

اثددر يرنددامل بعنوان  (10) (2015دراسة " محمد حسن ابراهيم ابو الطيب ") •
ًدددد ي ي مق ددددرح  اتددد خدا  ال مرينددددات ال ةاوقيدددة علددددي الرضدددا الحرتددددي وب ددددا 

حة الوراتددة  اتدد خد  ال احددا المددنسل ال  ري ددي الم غيرات النينماًيكية وي ت ا
تالدددد  مددددة تددددقب ًخصددددص السدددد احة  النليددددة  14واتدددد مات ال ينددددة علددددي 

  وتان أهت الن ائل :
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ال اليدددة :  ان لل رنددامل ال قليدددد  اثدددرًا اي اييدددًا وددي ًحسدددية الم غيدددرات النينماًيكيدددة
م ددر بم ددد  عدددل ضددربات الدد  اعية ب م ددد  السددرعة بوم امددل 50)زمددة تدد احة 

 الواعلية ( وي ت احة الوراتة 
ان لل رنددامل ال ددد ي ي المق ددرح  ال مرينددات ال ةاوقيددة اثددرًا اي اييددًا علددي الرضددا  

م ددددر ب وم ددددد  50الحرتددددي والم غيددددرات النينماًيكيددددة ال اليددددة :)زمددددة تدددد احة 
دددرلل  السددرعة ب وم دددد  عدددل ضدددربات الدد  اعية ب وتدددة  ضددربة الددد  اعية ب ًو

او ددلية ال رنددامل  ضربات ال  اعية ب وم امددل الواعليددة ( وددي تدد احة الوراتددة 
ال د ي ي المقددرح  اتدد خدا  ال مرينددات ال ةاوقيددة  المقا نددة مدد  ال رنددامل ال قليددد  
ودددي ًحسدددية الرضدددا الحرتدددي والم غيدددرات النينماًيكيدددة ال اليدددة: )زمدددة تددد احة 

م ددر ب وم ددد  السددرعة ب وم ددد  عددددل ضددربات الدد  اعية ب وتددة  ضدددربة 50
رلل ضربات ال  اعية ب وم    امل الواعلية ( وي ت احة الوراتةال  اعية ب ًو

ًأثير    نةان  Chung, et al. (2015)   (17)شونج واخرون ل اتة  •
ًد ي ات  ا  المرونة على نشاط ع قت ال ذ  وي أوضا  م نةعة لدى 

وًت   جا (ب 10تيداتب  10) ورل( 20)على  وات ملت ال ينة االححاءب
ييا  نشاط ال ذ  وي ثقو أوضا  )الةية ب االن طاح على ا ب ب  

ويد أتورت الن ائل إلى وجةل ًحسة االن طاح ال ان ي واً ناز على المرون(ب 
 .   جمي  أوضا  ع قت ال ذ    ويملحةظ 

  Seong-Jin Lee, et al  (2016)سيونج جين لي واخرون  دراسة  •
ًد ي ات  ا  المرونة م  االه  از على تمك ع قت  ًأثير   نةان ( 26)

تال   ( 26)على  وات ملت ال ينة  ال ذ  وال ةازن لدى الطقب ال ام ييةب
  تسة  ( 6لمدي )ان ًد ي ات  ا  المرونة ويد أتورت الن ائل إلى  جام يب

 .  ال ام يية الطقب  لدى وال ةازن  ال ذ   ع قت تاهمت وي ًحسة تمك
يرنامل مق رح ل نمية مكةنات  بعنوان  (9) (2000دراسة "اشرف بسيم ")  •

ال ةاون الحرتي الخام  س احة الدولوية واثري علي مس ة  االلاء المسا    
ت اح مة تنةات   24ات خد  ال احا المنسل ال  ري ي وات ملت ال ينة علي 

 ل :  أهت الن ائوتانت ينال  مدينة نصر الرياضي المس لية  االًحال 
اهت مكةنات ال ةاون الحرتي الخام  س احة الدولوية ً م ددل وددي : ) المرونددة  •

السرعة الحرتيددة ( ال رنددامل المق ددرح لدده  –االل اك الحي حرتي  –الرتاية  –
ًاثير اي ايي وي ًنمية   ا مكةنات ال ةاون الحرتي لس احة الدولوية وجةل 
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ال حددددا ومسدددد ة  االلاء عقيددددة اي اييددددة يددددية مكةنددددات ال ةاوددددن الحرتددددي ييددددد 
 .المسا   لس احة الدولوية 

ل اتددة بعنييوان  seifert et al.(2007) (27)دراسية "سييفرت واخيرون ") •
اتددد خد   مقا ندددة ال ةاودددن يدددية حرتدددة الددد  اعية والدددرجلية ودددي تددد احة الوراتدددة 

تدد احية  10تدد اح مددنست 30واتدد ملت ال ينددة علددي  ال احددا المددنسل ال  ري ددي
تدددد احية علددددي مسدددد ة   10تدددد احية مددددة المن خدددد  االو  ب و10ناتددددئية ب و

لقددد اتددا ت ن ددائل الد اتددة ان زيددالي السددرعه ًنددةن الن ددائل االنديددة وتانددت أهددت 
مة اق  زيالي وي ات مرا  للم غيرات الميكانيكية المسيري وانه علي المد بية 

 . رتي  علي الم غيرات الميكانيكية المسيري ل يالي ترعة الس احةوالس احية ال
 بعنوان  (28) (chollet at  al (2006)دراسة " شولت واخرون )  •

ل اتدددة االاددد ق  ودددي اثدددر ا بددد  ًةيي دددات ودددي ال ةاودددن يدددية حرتدددات الددد  اعية 
واتدد ملت عينددة  والرجلية وي ت احة الوراتة ات خد  ال احا المنسل ال  ري ددي

تددد اح يدددامةا  السددد احة علدددي تدددرعات مخ لودددة ًشدددا ة تدددرعة  14ال حدددا علدددي 
  ثت ًت ًحليل الو رات ال منية ال اليددة 50  , و100 , و200  , و400ت اب 

ودددي تددددل ضدددربة ذ اعددددية ة االولدددي : يدايددددة لادددة  اليددددد للمددداء ونسايددددة مرحلددددة 
مة الماء , ال ال ة: يداية السح  , ال انية : يداية مرحلة الدو  إلي اروج اليد 

اروج اليد مة المدداء ووحددةلسا إلددي مسدد ة  الن ددف ب مددة مسدد ة  الن ددف الددي 
 يداية لاة  الماء ل داية الدو ي ال انية : وًت ًحديد ال قية يية هذي 

 ال غير وي السرعة حس  تة  الس ابالم غيرات وحرتة الرجلية م  
 

واتا ت ن ائل الد اتة إلي ت احي النخ ة ي يدون ترع ست مة اق  :  اهت الن ائل ,وتانت
زيدددالي زمدددة السدددح  وزمدددة مرحلدددة ال غطيدددة وضدددربة الدددرجلية األولدددي ,ول قليدددل مدددة تدددة  
ضربة الذ اعية , وتانت هناك عقية يية الو ددري ال انيددة : يدايددة مرحلددة الدددو  إلددي اددروج 

ة  اتدد خد  هددذا النمددةذج ال حليلددي ل  لدديت اليد مة الماء م  اندد الب ال سددت  وأوعددت الد اتدد 
 وًد ي  ال ةاون وال ةييت وي ت احة الوراتة يية وض  الذ اعية وضربات الرجلية .
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 إجراءات البحث :
 منهج البحث:

 . للةحدي الةاحدهاتلةب القيا  الق لي وال  د  يس خد  ال احا المنسل ال  ري ي   تة 
 مجتمع البحث:

 ت اح. 60ص يد  أتةان و عدلهت ال منطقة ناتئي  ياضة الس احة ل 
 عينة البحث:

 50عينة ال حا  الطريقة ال ملية مة ناتئي ت احة الوراتة   يقة  ال حا  أا يا تة   
 16ال يندددة األتاتدددية و  14( ناتددد  مدددنست 30م دددر يندددال  أتدددةان الرياضدددي وعددددلهت )

 نات  للم مةعة االت طقعية 
 
 

 البيانات :أدوات جمع 
 نال  اتةان الرياضي م م  حمامات الس احة   : المجال المكاني
 (  2020 -2019:   )  المجال الزماني
 نال  اتةان الرياضي حي ت ا ناتئية:  المجال البشر  

سيوف يقيوم الباحيث بتنفييذ ميا يليي خيال ميدة الدراسية أو الخطوات االجرائية للبحث : 
 البحث
مددة حددقحية االلوات المسدد خدمة وددي  مددة اجددل ال اكددد: إجددراء الد اتددة االتدد طقعية 1

 ال حا 
 (   المس ة  الريمي  –اء القياتات الق لية ) ال دنية : اجر 2
 والريمددي ل نميددة االلاء المسددا    االه  ازيدده: اجراء الد اتة االتاتية ي ط ين ال ددد ي ات 3

 وي ال حا  المحدلي 
 ( المس ة  الريمي  –القياتات ال  دية )ال دنية  :اجراء 4
  : اجراء الم ال ات االحصائية وات خراج الن ائل5
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   المستخدمهأالدوات 
 flexi Bar ال ا  المرن جساز 

 مي ان ت ي لقيا  الةزن  الن ت 
 م ر  50حما  ت احة تةلة 

  ةاح الطوة ال
 مسطري القيا  

  0.001 اليربتاعة ايقا   يمية
 :  االحصائيه  املعالجات

  ال حا اهدا  ل حقين المنات ه االحصائيه الم امقت ال احا يس خد  تة   
  الحسايي الم ةتط:  1
  الم يا    االنحرا : 2
  االل ةاء م امل: 3
  االً  اط م امل: 4
 (ت) الوروب  لاللة إا  ا : 5
 ال حسة نس :  6
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