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وضع مستويات معياريه لقياسات المهارات االساسيه المحفزه للقدره علي االنجاز للناشئين تحت 

 ( سنوات في رياضه الجمباز 7)

 
 أعداد 

 محروس محمد قنديل  /ا.د
استاذ الجمباز المتفرغ بقسم مناهج وطرق تدريس التربية 

  المنصورةجامعه  –الرياضية  كليه التربيه الرياضيه  

 

 لخصالم

استهدف البحث وضع مستويات معياريه للمهارات االساسيه المحفزه للقدره علي االنجاز في رياضه الجمباز للناشئين  تحـت 

الحركـات الهواييـه المميـزه  –الثبات و االرتقاء  –االقتراب  –المرجحات  –الدوران حول محا ور الجسم    -ت ( سنوات )الشقلبا7)

( سنوات 7( من ناشئي الجمباز تحت )170الدحرجات ( ، اختيرت العينه بالطريقه العمديه لعدد ) –الوقوف علي اليدين  –بالسرعه 

 ( العبا . 50اطق )(  العبا ، وبطوله المن120ببطوله القاهر )

استخدم المنهج الوصفي باالسلوب االحصايي التحليلي للنسبه المؤيـه لـدرجات تقيـيم  المهـارات  الم ونـه  لمتطلبـات الجمـل  

االجباريه بالبطوله والمحدده من قبل االتحاد المصري للجمباز والتي تظهر نسبه مساهمتها في المهارات االساسيه المحفزه للقـدره 

" لتحديد الدرجات المعياريه لقياسات المهارات قيد البحث  وتحديد   spss ,excellجاز ، وقد استخدمت الجزم االحصاييه " علي االن

المعادله التنبؤيه بمستوي الالعب بدالله مستوي االداء للمهـارات المحفـزه للقـدره علـي االنجـاز فـي رياضـه الحمبـاز .وقداسـفرت 

ه لقياسات المهارات قيد البحث والمعادله التنبؤيهلمسـتوي اداء الالعـب  لالسـتفاده منهـا كـ داه النتايج  عن وضع مستويات معياري

 لالنتقاء والتقويم والتوجيه والتصنيف لناشئي الجمباز لهذه المرحله السنيه .

Abstract 

The Aim of research to Establishing Standardized Measurements of basics skill for the 

ability of achievements in gymnastics beginners under (7) years (Hand springs – Turn of body 

axis – swinging – Approach – Hopping &take off– Ballistics movements – handstand – rolls ).  

   The descriptive statistics technique and "Spss & Excell" has been conducted for the 

sample (170) beginners in Cairo &Girdles gymnastics competition (2012/2013) from beginners 

under (7) years. 

   The results setting standardized level for(Hand springs – Turn of body axis – swinging – 

Approach – Hopping &take off– Ballistics movements – handstand – rolls ),and to using the 

predictive  equation  extracted  to be used its for as mean of evaluation, classification ,choosing 

,and guidance for gymnastics  beginners under (7) years .    
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 المقدمه ومش له البحث :

مواصــفات  وقــدرات بدنيــه   تتطلب رياضــه الجمبــاز

ومهاريــه  وعقليــه  و نفســيه  فــيمن يمارســونها  وهــذه  

القدرات بمثابه  مؤشرات للتنبؤ بام انيه  االســتمرار فــي 

ــا ،  الممارســـه والنجـــاح فـــي تحقيـــق المســـتويات العليـ

ــه  ــي االســاليب العلمي ــع هواالعتمــاد عل ــي ذل والســبيل ال

شــــريه  الموضــــوعيه  الصــــادقه الختيــــار العناصــــر الب

المناسبه لممارسه هذه الرياضه من خالل االعتمــاد علــي 

مجموعـــه مـــن االختبـــارات ذات المســـتويات المعياريـــه 

العلميه لقيــاس القــدرات والمتطلبــات االساســيه  الختيــار 

ــئين الـــذين  يمتل ـــون اساســـيات االداء المهـــاري  الناشـ

 ويتمتعون بالمقدره علي االنجاز في هذه الرياضه.  

( ، وفتحــي  احمــد 2013س قنــديل )ويشــير محــرو

 م( عن  بل ساندس  2000ابراهيم ، وحسني سيد احمد )

 Bill Sands  ان الالعب الذي  يمتلع  اساســيات  االداء

المهاري يصبح   لديه القدره علي  اداء  حصــيله  كبيــره  

من  المهارات  الصعبه والمركبه لجميع اجهزه الجمباز ، 

دارس الروســيه والصــينيه كمــا اضــا فــوا ان خبــراء الـمـ 

واالوروبيه والمتخصصين في رياضه الجمباز  قــد اولــوا 

ــل الســنيه  ــاري بالمراح ــيات االداء المه ــام الساس االهتم

المب ره الولــي المســتويات التنافســيه ل ــي  ي تمــل االداء 

( ، ويضــيف 7( )8االمثــل الساســيا ت االداء المهــاري. )

فــي      Lesinم(  نقــال عــن  ليســين 1998هشــام عمــر )

كونها االساس  في  بناء  غالبيه المهارات االكثــر تعقيــدا  

و العمود الفقري للحركات  المتقدمه  فــي جميــع اشــ الها 

 13وانواعها والتي تعتبر االساس  لمهارات  الحمباز   ) 

:8– 27 .) 

ــدا  م( ،وفتحــي احمــد  1995)    Lindaوتؤكــد لن

(   نقال عن  بــل  م 2000) ابراهيم  ،  وحسني  سيد احمد

ســـاندس ، وطبقـــا  لمـــا  اورده فوكوشـــيما ر روســـل 

Fukushimar Russell      وعــن مــا اكــده لــوكين   ،

   ,Loken    Willouty  ويلــوتي ، وبــل ســا نــدس 

Bill  Sands ،   والمرجــع  التعليمــي  لدراســه االجانــب

م(علــي  2013م( ، ومحــروس  قنــديل  )2006بليبــز   ) 

ساســيه  هــي  العناصــر  المولــده  لطاقــه  ان المهــارات اال

العمل  للحركات   كمراحل  ابتداييه  محفزه  للقــدره علــي 

االنجاز ) االبداع (  في  رياضه الجمبــاز،  و هــي تت ــون  

من الحركات االنتقاليه ، و االوضــاع  المختلفــه المنحنيــة 

ــي   ــة  ،  والتـ ــورة  أو المتموجـ ــة  ،او المت ـ أو المتقوسـ

االداء  للحركات  االكروباتيه  ،  الرتباطها    تش ل  اساس

 ب كثر  من جهاز وهي :     

ــه  ــاع  المختلف ــه ، و االوض ــات االنتقالي ــن الحرك م

المنحنية أو المتقوسة  ،او المت ورة  أو المتموجــة  ،  و 

ــه  ،   ــات  االكروباتي ــاس  االداء  للحرك ــ ل  اس ــي  تش الت

  الرتباطها  ب كثر  من جهاز وهي :    

الحركات الهواييه ) وحركات الطيران (التي تتميــز  •

 بالسرعه االنفجاريه .

المرجحات البندوليه علي مدي واسع مــن االرت ــاز  •

 او التعلق .

، والخلفيه  والجانبيه  باالرت از الشقلبات االماميه  •

 واالماميه  من الطيران )والدفع باليدين

 واالرتقاءبالرجلين(  .  •

( 23:  15محاور الجســم . ) اللفات والدوران حول •

(7 :207 ( )2 :1-3(  )8.) 

ومن ذلع  يتضح ان امتالك هذه  المهارات هي  متطلبات  

اساسيه  ملزم  توافرها  في انتقاء من تتــوافر لديــه  مــن 

الناشئين ل ونها العامل االساسي والمحفز لتطويرقدراتهم 

ــي  ــتمرار فـ ــي االسـ ــدراتهم علـ ــه  وقـ ــه والبدنيـ المهاريـ

رسه ، وتوافرالمستوى الجيد منهــا يحقــق االقتصــاد المما

ــد و  ــاري الجيـ ــاب ا داء المهـ ــتعلم واكتسـ ــن الـ ــي زمـ فـ

لت ثيرهااإليجــابي علــ  كــل مــن الســرعة والدقــة  وزمــن 

اكتساب المهــارات الحركيــة فــي رياضــه الجمبــاز، االمــر 

الذي قد عاناه  معظم  العــاملين فــي مجــال هــذه الرياضــه 

لعــدم  تــوافر اســلوب لالنتقــاء  مــن  مــدربين  واداريــين 

ــد  ــه لتحديـ ــتويات  العلميـ ــايير والمسـ ــي المعـ ــد علـ يعتمـ

ــزه    ــارات االساســيه المحف ــون المه ــن يمتل  واكتشــاف م

للقدره علــي االنجــاز واالبــداع والمتــوفره  بشــ ل طبيعــي 
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موروث فيمن يختارون وينتقون لممارسه هــذه الرياضــه 

ــتعلم و ــي ال ــال ف ــت والم ــد والوق ــوفيرا للجه ــدريب ، ت الت

وتحقيقا لالنجــاز واالبــداع واالرتقــاء للمســتويات العاليــه 

لنخبه ناشئه مميزه تمتلع  االم انــات والقــدرات الفطريــه 

من)المهارات االساسيه المحفــزه للقــدره علــي االنجــاز(، 

ــي  الممارســه   ــي االســتمرار ف ــدره عل ــي الق ــدا  عل وتاكي

 لرياضه الجمباز .

م( الـــي ان   2013وقـــد اشـــار محـــروس قنـــديل  )

ــاز   ــي  االنج ــدره  عل ــزه للق ــارات   االساســيه المحف المه

شــ لت  اجباريــات  بطــوالت  االتحــاد المصــري  للجمبــاز 

ــت  ) ــنيه  تح ــه الس ــي للمرحل ــم  7الفن ــنوات  للموس (  س

م(  والتي ت ونت من الشــقلبات )الجانبيــه  2012/2013)

ت علــي كــال الجــانبين واالماميــه  والخلفيــه (  ، المرجحــا

علي العقله وحصان الحلق، واالقتراب واالرتقاءمن ســلم 

ــدفع   ــران وال ــات  الطي ــب ، و حرك ــات الوث ــز، وحرك القف

 (   1(، )8باليدين  والرجلين ، ومهارات  الدحرجات . )

ــي المســتويات  ــث  ان  الوصــول  بالناشــئين ال وحي

ــي  ــه خاضــعا  للدراســه المستفيضــه والبحــث العلم العالي

لميه تتغير  و تتعدل عاما  بعــد عــام ، القايم علي اسس ع

( نقــال 1993كما اشار بــذلع محمــد عبــد العزيــز ســالمه )

، وفــؤاد    Jensen &Hirst عن  جنســن ، وهيرســت 

 ابو حطب   وسيد عثمان  ، وبومجارتنر ،  وجاكسون    

Baumagartener  &   Jackson  ، ومــاثيوس  ،

Mathews (9  :230ومــن خــالل مزاولــه ال  ، ) باحــث

لهــذه الرياضــه خــالل عملــه بمجــال التــدريس و التــدريب  

واالشراف علي منطقــه  الدقهليــه للجمبــاز الفنــي ، ومــن  

خــالل عضــويته  للجــان االشــراف والمناقشــه والح ــم 

لرســايل الماجســتير والــدكتوراه واالطــالع علــي البحــوث 

والمراجع العلميه في مجــال  رياضــه الجمبــاز لــم يتــوافر  

ــه معايي ــا لدي ــز عليه ــه موضــوعيه  يم ــن ان يرت  رعلمي

العاملين في مجال رياضه هذه الرياضه النتقــاء الناشــئين  

( ســنوات ، مادعــا الباحــث الــي  محاولــه  تقنــين  7تحت )

اسلوب  النتقــاء  الناشــئين  بموضــوعيه علميــه  بوضــع  

مســـتويات  معياريـــه  لقياســـات  اختبـــارات  المهـــارات  

ره  علــي االنجــاز  فــي رياضــه  االساســيه  المحفــزه  للقــد

ــت  )  ــاز للناشــئين  تح ــي  7الجمب ــين و ه (  ســنوات للبن

معظــم المهــارات المحــدده فــي اجباريــات بطولــه االتحــاد 

م 2012/2013المصري للجمباز الفني للموسم الرياضي 

ــية  ــة ونفس ــروط حركي ــا ش ــث كونه ــري الباح ــث ي ،وحي

تح م لإلنجاز تعمل عل  تم ين الرياضي من الضــب   و الــ 

الذاتي  في أداءه  الحركي ،  ولتعزيــز االنتقــاء  و  بدايــة 

التعلم والمنافسه في رياضة الجمباز و بما يحقق االختيار 

ــارات   ــذه  المهـ ــ متالك  هـ ــزون  بـ ــن  يتميـ ــل لمـ االفضـ

ــذه  ــي ه ــات االداء ف ــاء بمتطلب ــاح  والوف ــية للنج ا ساس

 الرياضه.

 هد ف البحث:

المهـــارات ا وضـــع مســـتويات معياريـــه لقياســـات 

الساسيه المحفزه  للقدره علي االنجــاز للناشــئين  البنــين 

 ( سنوات  في  رياضه الجمباز  التاليه  :7تحت )

الشقلبات االماميــه والخلفيــه علــي جهــاز الحركــات  -1

 (. 1-االرضيه)مهاره

الــدوران حــول محورالجســم علــي جهــاز الحركــات  -2

 (.2 -االرضيه )مهاره

ـ  -3 ــي جـه ــه عل ــات البندولي ــق المرجح از حصــان الحل

 ( .3 -)مهاره

 .(4 -دوليه علي جهازالعقله )مهارهالمرجحات البن  -4

ــيه  -5 ــات االرضـــ ــاز الحركـــ ــي جهـــ ــراب فـــ  االقتـــ

 (5 –) مهاره 

 ( .6 –االقتراب الي منصه طاوله القفز ) مهاره  -6

ــات االرضــيه  -7 ــاز الحرك ــي جه ــب عل ــاء والوث  االرتق

 ( .7 –) مهاره 

 لــه القفــز االرتقــاء والوثــب علــي جهــاز منصــه طاو -8

 ( . 8 –) مهاره 

الحركات الهواييه المميــزه بالســرعه علــي) منصــه  -9

 (. 9 –طاوله القفز( )مهاره 

الوقــوف علــي اليــدين علــي )جهــاز االرضــي(  -10

 ( . 10 –)مهاره 
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ــي(  -11 ــاز االرضـــــ ــي )جهـــــ ــدحرجات علـــــ  الـــــ

 ( .11 –) مهاره 

التنب  بمستوي اداء الالعــب بداللــه مســتوي اداء  -12

ـ  دره علــي االنجــاز فــي المهــارات المحفــزه للـق

رياضه الجمباز قيد البحث للناشئين البنــين تحــت 

 ( سنوات.7)

 تساؤالت البحث:

مــا هــي المســتويات المعياريــه لقياســات المهــارات  -

االساســيه المحفــزه للقــدره علــي االنجــاز للناشــئين 

( ســنوات فــي  رياضــه الجمبــاز قيــد 7البنين تحت )

 البحث ؟

االداء لالعب بداللــه ما هي معادله التنبؤ  بمستوي  -

مستوي اداء المهارات المحفزه للقدره علي االنجاز 

ــين تحــت ) ــاز للناشــئين  البن ــي رياضــه الجمب ( 7ف

 سنوات ؟

 الدراسات المرجعيه :

قام العديد مــن البــاحثين بــاجراء الدراســات العلميــه  

لوضـــع مســـتويات) درجـــات(  معياريـــه للعديـــد مـــن 

البدنيه ، والفســيولوجيه  االختبارات المتنوعه  للقياسات  

كدراسه سمير ابو شادي واحمد عبد السالم ورجب محمد 

ــد 5م( )2004) (، عــادل عبــد البصــير وايهــاب عــادل عب

( ،واختبــارات لتقــويم اللياقــه البدنيــه 6م()2003البصير)

(  ، جابر رشــاد  11م( )1996كدراسه مصطفي السايح  )

م( 2004( ،  ودراسه  محمد مرسال )حمــد 3م( )1998)

( الخاصــه  12م( )2001(  ، مصــطفي نصــر الــدين )10)

(  ، ودراســات اللقــف -الرمــي -الجري -رات )المشيبمها

لوضــع مســتويات معياريــه الختبــارات قياســات مهــارات 

ــه  ــري كدراســــــــ ــات اخــــــــ ــه لرياضــــــــ متنوعــــــــ

ــالمه) ــد 9م( )1993محمدعبدالعزيزسـ ــين احمـ ( ، وحسـ

 ( .4م( )2008حجا  و ياسر محمد حجر )

وقداتفقت نتايج هذه الدراسات علــي ضــروره        

العمل علي توفير معايير علميه وموضوعيه يرت ز عليها  

في االنتقاء و التقويم واالعداد والتوجيه لعمليــه التــدريب 

، وقد اكد علي ذلع محمد عبد العزيــز ســالمه الــي اتفــاق 

ــاثيوس  ــن م ــل م وجونســون ونيلســون   Mathewsك

Jonson &Nelson ,ــارتن ــمن بومجــــ ر وجاكســــ

Baumgartner &Jakson  (9 :230 وليــروي ، )

Leroy (1998 علــي ان المســتويات المعياريــه هــي)م

افضل انواع المستويات لعدد كبير مــن االفــراد متشــابهي 

السن والجنس والقدرات والتي يــتم فيهــا تحليــل البيانــات 

احصــاييا للوصــول لبنــاء مســتويات معياريــه موضــوعيه 

(14. ) 

لــدي الباحــث اي دراســه علميــه لوضــع ولم يتوافر 

مستويات معياريه لقياسات مهارات الجمبــاز الي مرحلــه 

 سنيه.

 منهج البحث :

ــي  ــلوب التحليلـ ــفي باالسـ ــنهج الوصـ ــتخدم المـ اسـ

االحصايي الوصفي .كمــا اشــار بــذلع محمــد عبــد العزيــز 

 Mathews (19م(  نقال عــن مــاثيوس  1993سالمه  )

 :230. ) 

 : مجتمع  وعينه البحث

ــي الجمبازالناشــئين تحــت)  ــع العب ( ســنوات 7جمي

ــد ) ــين موالي ــه 2006/2007البن ــي بطول ــاركين ف ( المش

القاهره واالقاليم والمقيــدين باالتحــاد المصــري  للجمبــاز 

م( ومجمــوعهم 2013/ 2012الفني  للموســم الرياضــي )

(  يوضـــح توصـــيف عينـــه 1( العبـــا ، و جـــدول )170)

 البحث.  

 

 

 (1جدول )
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 ه الرياضيه المشاركه في البطوله وعدد العبيها والنسب المؤيه للمشاركهاالندي 

 النسبه المؤيه عدد الالعبين اسم النادي  مسلسل

 % 5.882 10 القاهره الرياضي 1

 % 6.47 1 11 المعادي الرياضي 2

 %4.706 8 الجزيره الرياضي 3

 % 5.294 9 االهلي  4

 % 8.235 14 مدينه نصر 5

 % 2.941 5 العروبه 6

 % 4.118 7 هليوبوليس 7

 % 10.588 18 الغابه 8

 % 1.176 2 اتحاد الشرطه 9

 % 5.882 10 وادي دجله 10

 % 2.941 5 جمعيه عرابي  11

 % 6.471 11 المقطم 12

 % 1.176 2 التوفيقيه للتنس 13

 % 4.706 8 ( اكتوبر6نادي ) 14

 %3.529 6 نادي جزيره الورد بالمنصوره 15

 % 3.529 6 المنصوره الرياضي 16

 % 3.529 6 طنطا الرياضي 17

 % 3.529 6 مركز المنصوره 18

 % 3.529 6 مركز بورسعيد 19

 % 3.529 6 اسيوط الرياضي 20

 % 3.529 6 الشرقيه الرياضي 21

 % 100 170 ( نادي21) المجموع

 وسائل جمع البيانات :



 

ن ببطولــه  التحليــل   االحصــايي   لنتــايج  الالعبــي -1

 ( العبـــــا ، وبطولـــــه االقـــــاليم  120القـــــاهره   )

ــري  50) ــاد المصـــ ــدين باالتحـــ ــا والمقيـــ  ( العبـــ

 ( ســنوات للموســم 7للجمبــاز الفنــي  للبنــين تحــت )

(  ب ســـــــــتخدام  االســـــــــلوب  2013/  2012)  

كما اشار بذلع محمد االحصايي المسحي الوصفي)  

  م(  نقــال عــن مــاثيوس1993عبد العزيــز ســالمه  )

Mathews (9  :230) ــارات االساســـــيه ( للمهـــ

المحفزه للقدره علي االنجاز قيــد البحــث الســتخرا   

ــات  ــيم )درجـ ــه  القـ ــبيه بمعلوميـ ــاهماتها النسـ مسـ

ــات  ــدده  الجباريـ ــومات المحـ ــين( والخصـ المح مـ

البطوله  الفنيه والش ليه بالجمل الحركيــه مــن قبــل  

ه علي االتحاد  المصري  للجمباز الفني   ل ل  مهار

( وعلي 15 –الجهاز الواحد) مرفق( ، )الدرجه من 

ــه   ــه المختلف ــي االجهــزه االربع ــل تواجــدها عل مجم

( بواســطه 60 –( )الدرجــه مــن 2جــدول ) بالبطوله

ــاد المصــري  ــل االتح ــن قب ــه م ــام المعين ــه الح  لجن

للجمبــاز الفنــي  لتح ــيم االداء  بالبطولــه علــي كــل 

 جهاز .

ــي ــات  )ق ــه  درج ــم معالج ــد ت ــدوق ــارات  قي  م( المه

 البحـــث  مـــن خـــالل  درجـــات  االختبـــارات   المهاريـــه  

) القيمه  ، اخطاء االداء(التي حددها ويعتمد عليهااالتحاد 

المصري للجمباز لتقييم االداء ببطوالت  الناشــئين  تحــت 

م(   2013/ 12(  ســــــنوات  للموســــــم  الرياضــــــي )7)

 )مرفق(.

 الدراسه االساسيه : 

مالت االحصاييه  لوضع المســتويات تم اجراء المعا

المعياريه لقياسات المهــارات االساســيه المحفــزه للقــدره 

علــي االنجــاز لــدرجات نتــايج بطولــه القــاهره ، وبطولــه 

االقاليم  الختبارات االداء الفني والشــ لي  للمهــارات قيــد 

( سنوات بنين، بمعمل الحاســب 7البحث  للناشئين تحت )

عــه المنصــوره فــي مجا –رياضــيه االلــي ب ليــه التربيــه ال

 .م 2013اغسطس/

 المعالجات االحصائيه :

 spssتــم تحليــل البيانــات ب ســتخدام  الحــزم االحصــاييه  

16.0"  ، "Excell   اليجاد المعامالت االحصاييه 

 المتوس  الحسابي . •

 االنحراف المعياري. •

 الدرجه التاييه .    •

 الدرجه المعياريه . •

الالعب بداللة المهارات  معادلة التنبؤ بمجموع  •

 قيد البحث   

 Y=B+M1X1+ M2X2+ M3X3+ M4X4+ M5X5+ 

M6X6+ M7X7+ M8X8+ M9X9+ M10X10+ M11X11 

 .لتنبؤية للمستوى لمجموع المهارات= القيمة ا Yحيث 

B        .ثابت المعادلة = 

M1     ــ  للمهــارة ــذا  1= معامــل االنحــدار الجزي ، وه 

 لباقي المهارات.

X1       وه ذا لباقي المهارات.1= درجة المهارة، 

 عرض النتائج : 

 المستويات المعيارية لمهارة الشقلبات ) علي جهاز االرضي(:  -1



 
  –العدد الواحد والعشرون 
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 (2جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمدى والمستويات المعيارية لمهارة الشقلبات )جهاز االرضي(

 المستوى 

 ة اقل  درج المدى  االنحراف  المتوسط 
اعلى 

 درجة 

4.138 0.729 5.860 0.570 6.430 

 النسبة% العدد  الدرجة  درجة تائية درجة معيارية

 % 1.18 2 5.26حت  <   6.43 65.367حت  <   81.438 1.537حت  <  3.144 عال  

 % 64.71 110 4.09حت  <    5.26 49.295حت  <   65.367 0.071-حت  <  1.537 فوق المتوس  

 % 26.47 45 2.91حت  <   4.09 33.223حت  <   49.295 1.678-<  حت  0.071- متوس  

 % 6.47 11 1.74حت  <   2.91 17.151حت  <   33.223 3.285-حت  <  1.678- اقل من المتوس  

 % 1.18 2 0.57حت  <   1.74 1.079حت  <   17.151 4.892-حت  <  3.285- منخفض 

 100 170 االجمال  

ياريــة والــدرجات المستويات المع( 2يوضح جدول )

ــة لمهــارة الشــقلبات علــي جهــاز الحركــات  الخــام المقابل

ــل  ــ  تقاب ــدرجات الخــام الت االرضــيه، حيــث بلغــت قــيم ال

( وقــد 5.26حتــ  اكثــر مــن  6.43المستوى العــالي مــن )

بلغت أعداد الناشــئين الحاصــلين علــ  المســتوى العــال ) 

من العدد ال لــ   فــراد % 1.18( العبان بنسبة مئوية 2

 5.26المســتوى فــوق المتوســ  مــن)لعينة، بينما يشمل ا

( ناشــب بنســبة مئويــة 110( لعــدد)4.09حتــ  اكثــر مــن 

المســتوى المتوســ  من العدد ال ل , واشــتمل % 64.71

( ناشــب  45( و لعــدد ) 2.91حتــ  اكثــر مــن  4.09مــن)

ــة  ــبة مئويـ ــمل  % 26.47بنسـ ــ , ويشـ ــدد ال لـ ــن العـ مـ

حتــ  اكثــر مــن 2.91المستوى االقل مــن المتوســ  مــن) 

مــن % 6.47ناشــب بنســبة مئويــة  (11( ولعــدد ) 1.74

العــدد ال لــ , وقــد اشــتمل المســتوى المــنخفض علــ  

(  2 (   لعــدد)0.57حت  اكثــر مــن  1.74الدرجات الخام) 

% من العدد ال لي وبالتــالي 1.18ناشئان وبنسبة مئوية 

ف ن ترتيب المستويات  في اداء هذه المهاره حسب نسبة  

 –متوســ   –العينة ف  كل مستوى ) فوق المتوســ  اداء 

 عالي ومنخفض( .  –اقل من المتوس  

 المستويات المعيارية لمهارة الدوران حول المحور) علي جهاز االرض( : -2

 (3جدول )

 (المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمدى والمستويات المعيارية لمهارة الدوران حول المحور) جهاز االرض

 ستوى الم

 اعلى درجة  اقل  درجة  المدى  االنحراف  المتوسط 

0.914 0.155 0.980 0.180 1.160 

 النسبة% العدد  الدرجة  درجة تائية درجة معيارية

 % 0.59 1 0.96حت  <   1.16 53.89حت  <  65.84 0.32حت  <   1.58 عال  

 % 50.59 86 0.77حت  <    0.96 40.55حت  <  53.89 0.94-حت  <  0.32 فوق المتوس  

 % 34.71 59 0.57حت  <   0.77 27.91حت  <    40.55 2.21-حت  <  0.94- متوس  

 % 11.18 19 0.38حت  <   0.57 15.26حت  <  27.91 3.47-حت  <  2.21- اقل من المتوس  

 % 2.94 5 0.18حت  <   0.38 2.62حت  <  15.26 4.74-حت  <  3.47- منخفض 

 100 170 االجمال  
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المستويات المعياريــة والــدرجات ( 3يوضح جدول )

ــارة ــة لمه ــام المقابل ــاز  الخ ــول المحــور) جه ــدوران ح ال

حيــث بلغــت قــيم الــدرجات الخــام التــ  تقابــل  االرض(

( ( وقــد 0.96حتــ  اكثــر مــن  1.16المســتولالعالي مــن )

( 1بلغت أعداد الناشئين الحاصلين عل  المستوى العــال )

ــة  ــدد ال% 0.59العــب بنســبة مئوي ــن الع ــراد م ــ   ف  ل

ــمل  ــا يشــ ــة، بينمــ ــ  العينــ ــوق المتوســ ــتوى فــ المســ

( ناشــب بنســبة 86( لعــدد)0.77حت  اكثــر مــن 0.96من)

المســتوى مــن العــدد ال لــ , واشــتمل % 50.59مئويــة 

(  59( و لعــدد ) 0.57حت  اكثر مــن  0.77المتوس  من)

مــن العــدد ال لــ , ويشــمل  % 34.71ناشب بنسبة مئوية 

حتــ  اكثــر مــن  0.57ســ  مــن) المستوى االقل من المتو

مــن % 11.18(ناشــب بنســبة مئويــة 19( ولعــدد )0.38

العــدد ال لــ , وقــد اشــتمل المســتوى المــنخفض علــ  

(  5 ( لعــدد)0.18حتــ  اكثــر مــن  0.38الدرجات الخــام) 

% من العدد ال لي وبالتــالي 2.94ناشئين وبنسبة مئوية 

ة  ف ن ترتيب المستويات  في اداء هذه المهاره حسب نسب

 –متوســ   –اداء العينة ف  كل مستوى ) فوق المتوســ  

 عالي( . -منخفض –اقل من المتوس  

 المستويات المعيارية لمهارة المرجحات ) علي حصان الحلق(: -3

 (4جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمدى والمستويات المعيارية لمهارة المرجحات )حصان حلق(

 المستوى 

 اقل  درجة  المدى نحراف اال المتوسط 
اعلى 
 درجة 

10.475 3.234 12.200 2.000 14.200 

 النسبة%  العدد الدرجة  درجة تائية  درجة معيارية 

 % 52.94 90 11.76حت  <  14.20 53.98حت  <  61.52 0.40حت  <  1.15 عال  

 % 21.18 36 9.32حت  <   11.76 46.43حت  <  53.89 0.36-حت  <  0.40 فوق المتوس  

 % 7.65 13 5.52حت  <  9.32 38.88حت  <   46.43 1.11-حت  <  0.36- متوس  

 % 11.18 19 2.64حت  <  4.08 31.34حت  <  38.88 1.87-حت  <  1.11- اقل من المتوس  

 % 7.06 12 1.20حت  <  2.64 33.79حت  <  31.34 2.62-حت  <  1.87- منخفض 

 100 170 االجمال  

تويات المعياريــة والــدرجات المســ ( 4يوضح جــدول )

حيــث   لمهــارة المرجحــات )حصــان حلــق(الخام المقابلــة 

بلغت قيم الدرجات الخام الت  تقابل المســتوي العــالي مــن 

( ( وقــد بلغـــت أعـــداد 11.76حتــ  اكثـــر مـــن  14.20)

( العــب 90الناشــئين الحاصــلين علــ  المســتوى العــال )

عينــة، مــن العــدد ال لــ   فــراد ال% 52.94بنسبة مئوية 

حتــ  11.76المســتوى فــوق المتوســ  مــن)بينمــا يشــمل 

% 21.18( ناشب بنسبة مئوية 36( لعدد)9.32اكثر من 

 9.32المســتوى المتوســ  مــن)من العدد ال ل , واشــتمل 

( ناشب بنســبة مئويــة  13( و لعدد ) 5.52حت  اكثر من 

المســتوى االقــل مــن من العــدد ال لــ , ويشــمل  % 7.65

ــن)  ــ  مـ ــن حـتــ 4.08المتوسـ ــر مـ ــدد 2.64  اكثـ ( ولعـ

من العدد ال ل , وقــد % 11.18(ناشب بنسبة مئوية 19)

 2.64اشتمل المستوى المنخفض علــ  الــدرجات الخــام) 

( ناشــب وبنســبة مئويــة  12 ( لعــدد)1.20حت  اكثر مــن 

% من العدد ال لي وبالتالي ف ن ترتيب المســتويات  7.06

فــ  كــل في اداء هــذه المهــاره حســب نســبة  اداء العينــة 

 –اقــل مــن المتوســ  –فــوق المتوســ    -مستوى )عــالي

 منخفض( .  -متوس 



 

 

 جهاز العقله(:المستويات المعيارية لمهارة المرجحات ) علي  -4

 (5جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمدى والمستويات المعيارية لمهارة المرجحات)عقله( 

 المستوى 

 اعلى درجة  درجة اقل   المدى االنحراف  المتوسط 

6.442 1.456 7.200 1.200 8.400 

 النسبة%  العدد الدرجة  درجة تائية  درجة معيارية 

 % 47.06 80 6.96حت  <  8.40 53.55حت  <  63.44 0.36حت  <  1.34 عال  

 % 31.18 53 5.52حت  <   6.96 43.66حت  <  53.55 0.63-حت  <  0.36 فوق المتوس  

 % 12.35 21 4.08حت  <  5.52 33.77حت  <   43.66 1.62-حت  <  0.63- متوس  

 % 7.65 13 2.64حت  <  4.08 23.88حت  <  33.77 2.61-حت  <  1.62- اقل من المتوس  

 % 1.76 3 1.20حت  <  2.64 13.99حت  <  23.88 3.60-حت  <  2.61- منخفض 

 100 170 االجمال  

المستويات المعياريــة والــدرجات ( 5يوضح جدول )

حيث بلغــت قــيم   لمهارة المرجحات )عقله(الخام المقابلة 

 8.40الدرجات الخــام التــ  تقابــل المســتوي العــالي مــن )

( وقد بلغت أعداد الناشئين الحاصلين 6.96حت  اكثر من 

( العـــب بنســـبة مئويـــة 80علـــ  المســـتوى العـــال )

مــن العــدد ال لــ   فــراد العينــة، بينمــا يشــمل % 47.06

( 5.52حت  اكثــر مــن 6.96وس  من)المستوى فوق المت

من العدد ال ل , % 31.18( ناشب بنسبة مئوية 53لعدد)

ــر مــن 5.25المســتوى المتوســ  مــن)واشــتمل  حتــ  اكث

من % 12.35( ناشب بنسبة مئوية  21( و لعدد ) 4.08

المستوى االقــل مــن المتوســ  مــن) العدد ال ل , ويشمل  

ــن 4.08 ــر م ــ  اكث ــدد )2.64حت بة (ناشــب بنـسـ 13( ولع

من العــدد ال لــ , وقــد اشــتمل المســتوى % 7.65مئوية 

حتــ  اكثــر مــن  2.64المــنخفض علــ  الــدرجات الخــام) 

ــدد) 1.20 ــة  3( لع ــبة مئوي ــب وبنس ــن 1.76( ناش % م

العدد ال لي وبالتالي ف ن ترتيب المستويات  في اداء هــذه 

  -المهاره حسب نسبة  اداء العينة ف  كل مســتوى )عــالي

 منخفض( . –قل من المتوس   -وس مت –فوق المتوس  

 المستويات المعيارية لمهارة االقتراب )جهاز االرضي(: -5

 (6جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمدى والمستويات المعيارية لمهارة االقتراب )جهاز االرضي(

 المستوى 

 اعلى درجة  اقل  درجة  المدى االنحراف  المتوسط 

2.286 0.369 1.840 0.960 2.800 

 النسبة%  العدد الدرجة  درجة تائية  درجة معيارية 

 % 46.47 79 2.43حت  <  2.80 53.86حت  <  63.93 0.40حت  <  1.39 عال  

 % 31.76 54 2.06حت  <   2.43 43.99حت  <  53.86 0.60-حت  <  0.40 فوق المتوس  

 % 11.18 19 1.70حت  <  2.06 34.02حت  <   43.99 1.60-حت  <  0.60- متوس  

 % 7.65 13 1.33حت  <  1.70 24.05حت  <  34.02 2.59-حت  <  1.60- اقل من المتوس  

 % 2.94 5 0.96حت  <  1.33 14.08حت  <  24.05 3.59-حت  <  2.59- منخفض 

 100 170 االجمال  

 



وضع مستويات معيارية لقياسات المهارات  

 االساسية ....................
أ.د/ محروس محمد  

 قنديل 
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المستويات المعياريــة والــدرجات ( 6يوضح جدول )

ــة  ــام المقابلـ ــراب    الخـ ــارة االقتـ ــاز   لمهـ ــي جهـ ) علـ

حيــث بلغــت قــيم الــدرجات الخــام التــ  تقابــل   االرضــي(

( وقــد 2.43حتــ  اكثــر مــن  2.80المستوي العــالي مــن )

بلغـــت أعـــداد الناشـــئين الحاصـــلين علـــ  المســـتوى 

ــال ) ــة 79الع ــدد % 46.47( العــب بنســبة مئوي مــن الع

المستوى فوق المتوســ  ال ل   فراد العينة، بينما يشمل 

( ناشــب بنســبة 54( لعــدد)2.06ثــر مــن حت  اك2.43من)

المســتوى مــن العــدد ال لــ , واشــتمل % 31.76مئويــة 

( 19( و لعــدد ) 1.70حتــ  اكثــر مــن 2.06المتوس  من)

مــن العــدد ال لــ , ويشــمل  % 11.18ناشب بنسبة مئوية 

حتــ  اكثــر مــن 1.70المستوى االقل مــن المتوســ  مــن) 

ــدد )1.33 ــة 13( ولع  مــن% 7.65( ناشــب بنســبة مئوي

العــدد ال لــ , وقــد اشــتمل المســتوى المــنخفض علــ  

( 5( لعــدد )0.96حتــ  اكثــر مــن  1.33الــدرجات الخــام) 

% من العدد ال لي وبالتــالي 2.94ناشئين وبنسبة مئوية 

ف ن ترتيب المستويات  في اداء هذه المهاره حسب نسبة  

 –فــوق المتوســ    -اداء العينــة فــ  كــل مســتوى )عــالي

 منخفض( . –س  قل من المتو -متوس 

 المستويات المعيارية لمهارة  االقتراب)منصه طاوله القفز(: -6

 (7جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمدى والمستويات المعيارية لمهارة  االقتراب)منصه طاوله القفز(

 المستوى 

 اعلى درجة  اقل  درجة  المدى االنحراف  المتوسط 

2.388 0.304 1.810 0.960 2.770 

 النسبة%  العدد الدرجة  درجة تائية  درجة معيارية 

 % 59.41 101 2.41حت  <  2.77 50.67حت  <  62.59 0.07حت  <  1.26 عال  

 % 27.65 47 2.05حت  <   2.41 38.75حت  <  50.67 1.13-حت  <  0.07 فوق المتوس  

 % 10.59 18 1.68حت  <  2.05 26.82حت  <   38.75 2.32-حت  <  1.13- متوس  

 % 0.59 1 1.32حت  <  1.68 14.90حت  <  26.82 3.51-حت  <  2.32- اقل من المتوس  

 % 1.76 3 0.96حت  <  1.32 2.97حت  <  14.90 4.70-حت  <  3.51- منخفض 

 100 170 االجمال  

المستويات المعياريــة والــدرجات ( 7يوضح جدول )

  ه القفــز(طاولــ  لمهــارة االقتــراب ) لجهــازالخــام المقابلــة 

حيث بلغت قيم الدرجات الخام الت  تقابل المستوي العالي 

( وقــد بلغــت أعـــداد 2.41حتــ  اكثــر مـــن  2.77مــن )

( العــب 101الناشئين الحاصلين علــ  المســتوى العــال )

مــن العــدد ال لــ   فــراد العينــة، % 59.41بنسبة مئوية 

اكثــر مــن 2.41المستوى فوق المتوس  مــن)بينما يشمل 

ــد2.05 ــة 47د)( لع ــبة مئوي ــب بنس ــن % 27.65( ناش م

حتــ  2.05المستوى المتوســ  مــن)العدد ال ل , واشتمل 

( ناشـــب بنســـبة مئويـــة 18( و لعـــدد ) 1.68اكثـــر مـــن 

المســتوى االقــل مــن من العدد ال ل , ويشمل  % 10.59

ــر مــن 1.68المتوســ  مــن)  ــ  اكث ــدد )1.32حت ( 1( ولع

د اشــتمل من العدد ال ل , وق % 0.59ناشب بنسبة مئوية 

حتــ   1.32المســتوى المــنخفض علــ  الــدرجات الخــام) 

ــن  ــر مـ ــدد )0.96اكثـ ــة 3( لعـ ــبة مئويـ ــئين وبنسـ ( ناشـ

% من العدد ال لي وبالتالي ف ن ترتيب المســتويات  1.76

في اداء هــذه المهــاره حســب نســبة  اداء العينــة فــ  كــل 

  -مــنخفض -متوســ  –فــوق المتوســ    -مســتوى )عــالي

 اقل من المتوس ( .

 



 
  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
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 المستويات المعيارية لمهارة االرتقاء والوثب)علي جهازاالرضي(: -7

 (8جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمدى والمستويات المعيارية للمهارة االرتقاء والوثب)االرضي(

 المستوى 

 اعلى درجة  اقل  درجة  المدى االنحراف  المتوسط 

1.829 0.291 1.470 0.770 2.240 

 النسبة%  العدد الدرجة  درجة تائية  عيارية درجة م

 % 45.29 77 1.95حت  <  2.24 54.01حت  <  64.11 0.40حت  <  1.41 عال  

 % 32.35 55 1.65حت  <   1.95 43.91حت  <  54.01 0.61-حت  <  0.40 فوق المتوس  

 % 1.76 3 1.36حت  <  1.65 33.81حت  <   43.91 1.62-حت  <  0.61- متوس  

 % 18.24 31 1.06حت  <  1.36 23.71حت  <  33.81 2.63-حت  <  1.62- المتوس  اقل من 

 % 2.35 4 0.77حت  <  1.06 13.61حت  <  23.71 3.64-حت  <  2.63- منخفض 

 100 170 االجمال  

المستويات المعياريــة والــدرجات ( 8يوضح جدول )

ــة  ــام المقابلــ ــي الخــ ــب )علــ ــاء والوثــ ــارة االرتقــ لمهــ

حيث بلغت قيم الدرجات الخام الت  تقابــل   جهازاالرضي(

( وقــد 1.95حتــ  اكثــر مــن  2.24المستوي العــالي مــن )

بلغـــت أعـــداد الناشـــئين الحاصـــلين علـــ  المســـتوى 

ــال ) ــة 77الع ــدد % 45.29( العــب بنســبة مئوي مــن الع

المستوى فوق المتوســ  ال ل   فراد العينة، بينما يشمل 

بنســبة مئويــة ( ناشب 55( لعدد)1.65اكثر من 1.95من)

المســتوى المتوســ  من العدد ال ل , واشــتمل % 32.35

( ناشئين بنسبة 3( و لعدد ) 1.36حت  اكثر من1.65من)

المستوى االقــل من العدد ال ل , ويشمل  % 1.76مئوية 

ــ  اكثــر مــن 1.36مــن المتوســ  مــن)  ( ولعــدد 1.06حت

من العدد ال ل , وقد % 18.24( ناشب بنسبة مئوية 31)

 1.06مستوى المنخفض علــ  الــدرجات الخــام) اشتمل ال

( ناشــئين وبنســبة مئويــة 4( لعــدد )0.77حت  اكثــر مــن 

% من العدد ال لي وبالتالي ف ن ترتيب المســتويات  2.35

في اداء هــذه المهــاره حســب نســبة  اداء العينــة فــ  كــل 

 –اقــل مــن المتوســ   –فــوق المتوســ    -مستوى )عالي

 متوس ( . -منخفض

 المعيارية لمهارة االرتقاء والوثب )لمنصه طاوله القفز(:المستويات  -8

 (9جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمدى والمستويات المعيارية لمهارة االرتقاء والوثب )منصه طاوله القفز(

 المستوى 

 اعلى درجة  اقل  درجة  المدى االنحراف  المتوسط 

2.390 0.305 1.810 0.960 2.770 

 النسبة%  العدد الدرجة  درجة تائية  ة معيارية درج

 %59.41 101 2.41حت  <  2.77 50.59حت  <  62.46 0.06حت  <  1.25 عال 

 %27.65 47 2.05حت  <   2.41 38.73حت  <  50.59 0.61-حت  <  0.06 فوق المتوس 

 %10.59 18 1.68حت  <  2.05 26.87حت  <   38.73 2.31-حت  <  1.62- متوس 

 %0.59 1 1.32حت  <  1.68 15حت  <  26.87 3.50-حت  <  2.31- قل من المتوس  ا

 %1.76 3 0.96حت  <  1.32 3.14حت  <  15 4.69-حت  <  3.50- منخفض

 100 170 االجمال 

 
 



 

المستويات المعياريــة والــدرجات ( 9يوضح جدول )

لمهــارة االرتقــاء والوثــب )لمنصــه طاولــه الخام المقابلــة 

حيــث بلغــت قــيم الــدرجات الخــام التــ  تقابــل   القفــز(

( وقــد 2.41حتــ  اكثــر مــن  2.77المستوي العــالي مــن )

بلغـــت أعـــداد الناشـــئين الحاصـــلين علـــ  المســـتوى 

مــن العــدد % 59.41( العــب بنســبة مئويــة 101العال )

المستوى فوق المتوســ  ال ل   فراد العينة، بينما يشمل 

شب بنســبة مئويــة ( نا47( لعدد)2.05اكثر من 2.41من)

المســتوى المتوســ  من العدد ال ل , واشــتمل % 27.65

ــر مــن2.05مــن) ــ  اكث ــدد ) 1.68حت ( ناشــئين 18( و لع

ــة  ــبة مئويـ ــمل  % 10.59بنسـ ــ , ويشـ ــدد ال لـ ــن العـ مـ

حتــ  اكثــر مــن 1.68المستوى االقل مــن المتوســ  مــن) 

من العدد % 0.59( ناشب بنسبة مئوية 1( ولعدد )1.32

المســتوى المــنخفض علــ  الــدرجات  ال لــ , وقــد اشــتمل

ــن  1.32الخــام)  ــر م ــ  اكث ــدد )0.96حت ( ناشــئين 3( لع

% مــن العــدد ال لــي وبالتــالي فــ ن 1.76وبنســبة مئويــة 

ترتيــب المســتويات  فــي اداء هــذه المهــاره حســب نســبة  

  –فــوق المتوســ    -اداء العينــة فــ  كــل مســتوى )عــالي

 اقل من المتوس  ( . -منخفض -متوس 

 يات المعيارية لمهارة الحركات الهوائيه المميزه بالسرعه)لمنصه طاوله القفز(:المستو -9

 (10جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمدى والمستويات المعيارية لمهارة الحركات 

 الهوائيه المميزه بالسرعه) منصه طاوله القفز(

 المستوى 

 ة اعلى درج اقل  درجة  المدى االنحراف  المتوسط 

7.168 0.902 5.440 2.880 8.320 

 النسبة%  العدد الدرجة  درجة تائية  درجة معيارية 

 % 58.82 100 7.23حت  <  8.32 50.70حت  <  62.77 0.07حت  <  1.28 عال  

 % 28.82 49 6.14حت  <   7.23 38.64حت  <  50.70 1.14-حت  <  0.07 فوق المتوس  

 % 10.00 17 5.06حت  <  6.14 26.57ت  < ح  38.64 2.34-حت  <  1.14- متوس  

 % 0.00 0 3.97حت  <  5.06 14.51حت  <  26.57 3.55-حت  <  2.34- اقل من المتوس  

 % 2.35 4 2.88حت  <  3.97 2.44حت  <  14.51 4.76-حت  <  3.55- منخفض 

 100 170 االجمال  

المســـــتويات المعياريـــــة ( 10يوضـــــح جـــــدول )

ـ  لمهــارة الحركــات الهواييــه ة والــدرجات الخــام المقابـل

حيــث بلغــت قــيم   المميزه بالسرعه )لمنصه طاوله القفز(

 8.32الدرجات الخــام التــ  تقابــل المســتوي العــالي مــن )

( وقد بلغت أعداد الناشئين الحاصلين 7.23حت  اكثر من 

ــال ) ــتوى العـ ــ  المسـ ــة 100علـ ــبة مئويـ ــب بنسـ ( ناشـ

نمــا يشــمل مــن العــدد ال لــ   فــراد العينــة، بي% 58.82

ــر مــن  7.23المســتوى فــوق المتوســ  مــن)  ( 6.14اكث

من العدد ال ل , % 28.82( ناشب بنسبة مئوية 49لعدد)

ــتمل  ــن)واشـ ــ  مـ ــتوى المتوسـ ــر 6.14المسـ ــ  اكثـ حتـ

مــن % 10( ناشئي بنسبة مئويــة 17( و لعدد ) 5.06من

المستوى االقــل مــن المتوســ  مــن) العدد ال ل , ويشمل  

( ناشب بنسبة مئوية 0ولعدد ) (3.97حت  اكثر من 5.06

من العــدد ال لــ , وقــد اشــتمل المســتوى المــنخفض % 0

( لعــدد 2.88حتــ  اكثــر مــن  3.97عل  الدرجات الخــام) 

ــة 4) ــي 2.35( ناشــئين وبنســبة مئوي ــدد ال ل % مــن الع

وبالتالي فــ ن ترتيــب المســتويات  فــي اداء هــذه المهــاره 

فــوق   -حسب نسبة  اداء العينة فــ  كــل مســتوى )عــالي

 اقل من المتوس  ( . -منخفض -متوس   –المتوس  

 

 المستويات المعيارية لمهارة الوقوف علي اليدين)علي جهاز االرضي(: -10
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 (11جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمدى والمستويات المعيارية 

 لمهارة الوقوف علي اليدين)جهاز االرضي(

 المستوى 

 اعلى درجة  اقل  درجة  المدى االنحراف  المتوسط 

0.687 0.109 0.550 0.290 0.840 

 النسبة%  العدد الدرجة  درجة تائية  درجة معيارية 

 % 47.06 80 0.73حت  <  0.84 53.97حت  <  64.07 0.40حت  <  1.41 عال  

 % 31.18 53 0.62حت  <   0.73 43.86حت  <  53.97 0.61-حت  <  0.40 فوق المتوس  

 % 11.76 20 0.51حت  <  0.62 33.76حت  <   43.86 1.62-  < حت 0.61- متوس  

 % 7.65 13 0.40حت  <  0.51 23.66حت  <  33.76 2.63-حت  <  1.62- اقل من المتوس  

 % 2.35 4 0.92حت  <  0.40 13.55حت  <  23.66 3.64-حت  <  2.63- منخفض 

 100 170 االجمال  

المســـــتويات المعياريـــــة ( 11يوضـــــح جـــــدول )

لمهــــارة الوقــــوف علــــي لــــدرجات الخــــام المقابلــــة وا

ــدين)علي جهازاالرضــي( ــدرجات   الي ــيم ال ــت ق ــث بلغ حي

حتــ  اكثــر  0.84الخام الت  تقابل المستوي العــالي مــن )

( وقــد بلغــت أعــداد الناشــئين الحاصــلين علــ  0.73مــن 

مــن % 47.06( ناشب بنسبة مئوية 80المستوى العال )

المســتوى فــوق نمــا يشــمل العــدد ال لــ   فــراد العينــة، بي

( ناشــب 53( لعــدد)0.62اكثــر مــن 0.73المتوســ  مــن) 

مـــن العـــدد ال لـــ , واشـــتمل % 31.18بنســـبة مئويـــة 

( و 0.51حتــ  اكثــر مــن 0.62المســتوى المتوســ  مــن)

مــن العــدد % 11.76( ناشــئي بنســبة مئويــة 20لعــدد ) 

ــمل   ــ , ويشــ ــ  ال لــ ــن المتوســ ــل مــ ــتوى االقــ المســ

( ناشب بنســبة 13( ولعدد )0.40حت  اكثر من 0.51من)

من العدد ال لــ  , وقــد اشــتمل المســتوى % 7.65مئوية 

حتــ  اكثــر مــن  0.40المنخفض علــ  الــدرجات  الخــام ) 

ــدد )0.92 ــة 4( لع % مــن 2.35( ناشــئين وبنســبة مئوي

العدد ال لي وبالتالي ف ن ترتيب المستويات  في اداء هــذه 

  -ى )عــاليالمهاره حسب نسبة  اداء العينة ف  كل مســتو

مــنخفض(  -اقل من المتوس   -متوس   –فوق المتوس  

. 

 المستويات المعيارية لمهارة الدحرجات)علي جهاز االرضي(: -11

 (12جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمدى والمستويات المعيارية لمهارة الدحرجات)جهاز االرضي(

 المستوى 

 اعلى درجة  اقل  درجة  المدى االنحراف  المتوسط 

0.916 0.143 0.740 0.380 1.120 

 النسبة%  العدد الدرجة  درجة تائية  درجة معيارية 

 % 48.24 82 0.97حت  <  1.12 53.83حت  <  64.17 0.38حت  <  1.42 عال  

 % 31.18 53 0.82حت  <   0.97 43.49حت  <  53.83 0.65-حت  <  0.38 فوق المتوس  

 % 10.59 18 0.68حت  <  0.82 33.15حت  <   43.49 1.68-حت  <  0.65- متوس  

 % 7.65 13 0.53حت  <  0.68 22.81حت  <  33.15 2.72-حت  <  1.68- اقل من المتوس  

 % 2.35 4 0.38حت  < 0. 53 12.47حت  <  22.81 3.75-حت  <  2.72- منخفض 

 100 170 االجمال  

 

 



 

المســـــتويات المعياريـــــة ( 12يوضـــــح جـــــدول )

  لمهــارة الــدحرجات )االرضــي(خــام المقابلــة والدرجات ال

حيث بلغت قيم الدرجات الخام الت  تقابل المستوي العالي 

( وقــد بلغــت أعـــداد 0.97حتــ  اكثــر مـــن  1.12مــن )

( ناشــب 82الناشــئين الحاصــلين علــ  المســتوى العــال )

مــن العــدد ال لــ   فــراد العينــة % 48.24بنســبة مئويــة 

 0.97وق المتوســ   مــن) المستوى ف ال ليه، بينما يشمل 

ــر مــن  ــي اكث ــدد)0.82حت ــة 53( لع ( ناشــب بنســبة مئوي

المســتوى المتوســ  من العدد ال ل , واشــتمل % 31.18

ــن) ــن0.82م ــر م ــ  اكث ــدد ) 0.68حت ــئي 18( و لع ( ناش

ــة  ــبة مئويـ ــمل  % 10.59بنسـ ــ , ويشـ ــدد ال لـ ــن العـ مـ

حتــ  اكثــر مــن 0.68المســتوى االقــل مــن المتوســ  مــن)

ــدد )0.53 ــة  (13( ولع مــن % 7.65ناشــب بنســبة مئوي

ــ   ــنخفض عل ــتوى الم ــتمل المس ــد اش ــ  , وق ــدد ال ل الع

( 4( لعدد )0.38حت  اكثر من  0.53الدرجات  الخام    ) 

% من العدد ال لي وبالتــالي 2.35ناشئين وبنسبة مئوية 

ف ن ترتيب المستويات  في اداء هذه المهاره حسب نسبة  

  –فــوق المتوســ    -اداء العينــة فــ  كــل مســتوى )عــالي

 منخفض( . -اقل من المتوس   -متوس 

 المستويات المعيارية للدرجات الكليه لالعبين بالبطوله : -12

 (13جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمدى والمستويات المعيارية للدرجه الكليه لالعب بالبطوله 

 المستوى 

 اقل  درجة  المدى االنحراف  المتوسط 
اعلى 

 درجة 

44.305 8.550 42.300 12.950 55.250 

 النسبة%  العدد الدرجة  درجة تائية  درجة معيارية 

 % 53.53 91 46.79حت  <  55.25 52.91حت  <  62.80 0.29حت  <  1.28 عال  

 % 28.82 49 38.33حت  <   46.79 43.01حت  <  52.91 0.70-حت  <  0.29 فوق المتوس  

 % 10.00 17 29.87حت  <  38.33 33.12حت  <   43.01 1.96-حت  <  0.70- متوس  

 % 3.53 6 21.41حت  <  29.87 23.22حت  <  33.12 2.68-حت  <  1.96- اقل من المتوس  

 % 4.12 7 12.95حت  <  21.41 13.33حت  <  23.22 3.67-حت  <  2.68- منخفض 

 100 170 االجمال  

المســـــتويات المعياريـــــة ( 13يوضـــــح جـــــدول )

ــة والــدرجات ا لمســتوي االداء ال لــي ل ليــه الخــام المقابل

حيــث بلغــت قــيم الــدرجات الخــام التــ    لالعبين بالبطوله

حتــ  اكثــر مــن  55.25تقابــل المســتوي العــالي مــن )

( وقد بلغ مجموع أعداد الناشئين الحاصلين علــ  46.79

ــه ) ــال  بالبطول ــتوى الع ــة 91المس ــبة مئوي ــئا بنس ( ناش

( 170اد العينــة البــالغ )مــن العــدد ال لــ   فــر% 53.53

 46.79المستوى فوق المتوس  مــن) ناشئا، بينما يشمل 

( ناشــئا بنســبة مئويــة 49( لعــدد)38.33حتــي اكثــر مــن

المســتوى المتوســ  من العدد ال ل , واشــتمل % 28.82

( ناشــئي 17( و لعــدد ) 29.87حت  اكثــر مــن38.33من)

المســتوى من العدد ال لــ , ويشــمل  % 10بنسبة مئوية 

( 21.41حتــ  اكثــر مــن 29.87قل مــن المتوســ  مــن)اال

من العدد ال ل  % 3.53( ناشئين بنسبة مئوية 6ولعدد )

 21.41, وقد اشتمل المســتوى المــنخفض مــن           ) 

( ناشــئين وبنســبة مئويــة 7( لعــدد )12.95حت  اكثر من 

% من العدد ال لي وبالتالي ف ن ترتيب المســتويات  4.12

ناشــئين وفقــا لمســتوي ادايهــم للمهــارات للدرجه ال ليه لل

ــالي ) ــالي ) المســتوي الع ــه يصــنف كالت ــي البطول ( 91ف

المســتوي   –( ناشئا49المستوي فوق المتوس   ) -ناشئا

( ناشــئين 7المســتوي المــنخفض ) -( العبا17المتوس  )

 ( ناشئين(.  6المستوي االقل من المتوس  ) –

 

 لمهارات قيد البحث :معادلة التنبؤ بمجموع الالعب بداللة ا -13
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 (14جدول )

 معادلة التنبؤ بمجموع الالعب بداللة المهارات قيد البحث 

 B  درجة الحرية  الخطأـ المعيارى 

(Constant ) -4.390 1.236 158 

 158 0.395 0.058 1الشقلبات                   مهارة

 158 2.395 11.022- 2الدوران حول محور الجسم  مهارة 

 158 0.073 1.424 3حصان حلق ( مهارة  المرجحات)

 158 0.170 1.194 4المرجحات)عقله (          مهارة

 158 2.190 2.228- 5االقتراب )جهاز االرضي(  مهارة

 158 2.298 1.986 6االقتراب )طاواه القفز(     مهارة

 158 0.734 0.083- 7االرتقاء والوثب)االرضي ( مهارة

 158 1.328 3.762 8له(    مهارة االرتقاء والوثب)الطاو

 158 0.739 0.110- 9الحركات الهواييه )طاوله(  مهارة

 158 12.042 10.143- 10وقوف علي اليدين       مهارة 

 158 11.208 38.389 11الدحرجات )ارضي(      مهارة

 وبذلك تكون معادلة التنبؤ هى :

11X11+ M10X10+ M9X9+ M8X8M+ 7X7+ M6X6+ M5X5+ M4X4+ M3X3+ M2X2+ M1X1Y=B+M 

( 2.228-+)4( مهــارة 1.194+)3( مهــارة 1.424+)2( مهــارة 11.022-+)1( مهــارة 0.058+)4.390-المجمــوع = 

( 10.143-+)9( مهارة 0.110-+)8( مهارة 3.762+)7( مهارة 0.083-+)6( مهارة 1.986+)5مهارة 

 .11( مهارة 38.389+)10مهارة 

 مناقشه النتائج :

احــث المســتويات المعياريــه ل ــل مهــاره مــن حدد الب

المهارات االساسيه المحفزه للقدره علي االنجازفي ضوء  

مســـاهماتها النســـبيه وبمعلوميـــه  القـــيم )الـــدرجات( 

والخصومات المحدده لها في اجباريات البطولــه  بالجمــل 

الحركيه من قبل  االتحاد  المصري  للجمباز الفنــي   ل ــل  

 لواحد) مرفق( كما يلي :مهاره علي الجهاز ا

 –المســتوي فــوق المتوســ   –المســتوي العــالي 

 –المســتوي اقــل مــن المتوســ   –المســتوي المتوســ  

 المستوي المنخفض .

حيــث ارهــرت المســتويات المعياريــه تبــاين فــي 

 مستويات تواجد المهارات بين مجتمع البحث كالتالي:

ــاز الحركـــات  -1 ــه جهـ ــه والخلفيـ ــقلبات االماميـ الشـ

 (:2(...........................جدول ) 1-ه)مهارهاالرضي

 –اقــل مــن المتوســ   –متوســ   –) فــوق المتوســ      

 عالي ومنخفض( .

الدوران حــول المحــور جهــاز  الحركــات  االرضــيه   -2

)  ( :3( ........................... جــدول )2 -)مهــاره

 –اقــل مــن المتوســ   –متوســ   –فــوق المتوســ  

 عالي( . -منخفض

المرجحات  البندوليه  علي  جهــاز  حصــان  الحلــق   -3

ــاره ــدول  )3 -)مهـــ   (:4(.........................  جـــ
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 –اقــل مــن المتوســ  –فــوق المتوســ    -)عــالي

 منخفض( .  -متوس 

ــه  )   -4 ــاز  العقل ــي   جه ــه  عل ــات   البندولي المرجح

(   :  5( ........................  جدول  )  4  -مهاره 

قل من المتوس   -متوس  –فوق المتوس    -)عالي

 منخفض( . –

االقتــراب    جهــاز   الحركــات  االرضــيه  )  مهــاره   -5

ــدول   )  5  –  (  : 6( ...........................  جـــــ

قل من المتوس   -متوس  –فوق المتوس    -)عالي

 منخفض( . –

  –االقتراب    منصــه   طاولــه   القفــز   )   مهــاره   -6

  -(  :            )عالي  7...........  جدول   )  ( .. 6

ــوق المتوســ   ــنخفض -متوســ  –ف اقــل مــن   -م

 المتوس ( .

االرتقاء والوثــب علــي جهــاز الحركــات االرضــيه )  -7

(  :   8(.......................  جــــدول )  7 –مهــــاره 

ــالي ــ    -)ع ــوق المتوس ــ   –ف ــن المتوس ــل م  –اق

 متوس ( . -منخفض

الوثب علي جهــاز منصــه طاولــه القفــز ) االرتقاء و -8

فــوق   -)عــالي  ( :9(......... جــدول  ) 8 –مهــاره 

 .ن المتوس  (اقل م -منخفض -متوس  –المتوس  

الحركات الهواييه المميزه بالسرعه) منصه طاولــه  -9

فــوق   -( : )عــالي10(..جــدول) 9 –القفز( )مهاره 

اقــــل مــــن  -مــــنخفض  -متوســــ    –المتوســــ  

 ( .المتوس 

الوقوف  علي  اليدين  ) جهاز االرضي (  ) مهــاره  -10

ــدول  ) 10 – (  :    11(........................  جــــــــــ

اقـــل مـــن  -متوســـ   –فـــوق المتوســـ    -)عـــالي

 منخفض( . -المتوس  

  –الــــدحرجات  ) جهــــاز االرضــــي (  )  مهــــاره   -11

(  :     12(...............................   جـــــدول  ) 11

اقـــل مـــن  -متوســـ   –وق المتوســـ  ـفــ   -)عـــالي

 منخفض( . -المتوس  

ــا للدرجــه ال ليــه للناشــئين  -12 ترتيــب المســتويات وفق

ووفقا لمستوي ادايهم للمهارات في البطوله صنفت 

ــالي ) ــتوي العـ ــالي ) المسـ ــبه 91كالتـ ( ناشئاوبنسـ

( 49المســـــتوي فـــــوق المتوســـــ   ) -53.53%

المســـتوي المتوســـ    –%28.82ناشئاوبنســـبه 

ــنخفض  -% 10شئاوبنســبه ( نا17) المســتوي الم

المستوي االقل مــن  –%4.12( ناشئين وبنسبه 7)

وبــذلع   %( .3.53( ناشــئين وبنســبه 6المتوس  )

ــي  ــه عل ــث واالجاب ــداف البح ــت اه ــد تحقق ــون ق ي 

 تساؤالته .

تم استخرا  معادله التنبــ  بمســتوي الالعــب بداللــه  -13

مســتوي االداء للمهــارات المحفــزه للقــدره علـــي 

 نجاز في رياضه الحمباز التاليه :اال

Y=B+M1X1+ M2X2+ M3X3+ M4X4+ 

M5X5+ M6X6+ M7X7+ M8X8+ M9X9+ 

M10X10+ M11X11 

ــين  ــروق بـ ــع الفـ ــوعيه تلـ ــث موضـ ــري الباحـ ويـ

المستويات المعياريه والتي مرجعها التفاوت  بين امتالك 

الالعبين للقدرات االساسيه المحفزه للقدره علــي االنجــاز 

ــي اجهــزه فــي رياضــه ا لجمبــاز وت ثيراتهــا المختلفــه عل

رياضه الجمباز وفقا لمتطلبات االداء ل ل جهاز ، ومن ثم 

يعد بنــاء مســتويات معياريــه خاصــه بالقــدرات االساســيه 

المحفزه للقدره علي االنجــاز فــي رياضــه الجمبــاز احــدي 

 المعطيات االيجابيه النتقاء الناشئين في هذه الرياضه . 

 االستخالصات :

ــه ا - م ـــن التوصـــل الـــي وضـــع مســـتويات معياريـ

لقياسات المهارات االساسيه المحفــزه للقــدره علــي 

 االنجاز في رياضه الجمباز قيد البحث .

ــا  - ــه وفق ــب المســتويات المعياري ارهــر جــداول ترتي

ــم  ــا لمســتوي ادايه ــه للناشــئين ووفق ــه ال لي للدرج

ــئين  ــدد الناش ــه ان نصــف ع ــي البطول ــارات ف للمه

ون المســتوي العــالي مــن المهــارات بالبطوله يفتقر

االساسيه المحفزه للقدره علي االنجــازالتي تم ــنهم 

ــر مؤشــرا  ــي تعتب ــا والت ــز العلي ــق المراك ــن تحقي م
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ايجابيـــا عـــن عـــدم ام انيـــه مـــن يفتقـــرون لهـــذه 

المهــارات مــن تحقيــق المســتويات العليــا اذا مــا 

ــر  ــه هــذه الرياضــه ، كمــا تعتب اســتمروا فــي مزاول

عــدم قــدرتهم علــي االســتمرار فــي مؤشــرا تنبؤيــا ل

 ممارسه هذه الرياضه  مستقبال .

 ومما سبق يستنتج الباحث :

ــو  - ــه ه ــق المســتويات العالي ــي تحقي ان الوصــول ال

ــي  ــي  اعلـ ــي الـ ــاالداء  الفنـ ــول  بـ ــه  الوصـ نتيجـ

ــوافر  ــالل تـ ــن خـ ــع االمـ ــ تي ذلـ ــتوياته واليتـ مسـ

ــه   ــر المهاريـ ــن العناصـ ــروريه مـ ــات الضـ المتطلبـ

فزه  للقدره علي االنجاز فــي رياضــه  االساسيه المح

الجمباز و التــي تتفــق  مــع  متتطلبــات االداء الفنــي 

ــنيه  ــه  السـ ــه  و المرحلـ ــزه  المختلفـ ــي االجهـ علـ

الماليمــه لهــا ، كمــا تعتبرمؤشــرا ايجابيــا  وتنبؤيــا 

لمن يمتل ونها بام انيه تحقيق المستويات العاليه ، 

 والقـــدره علـــي االســـتمرار فـــي الممارســـه لهـــذه

الرياضه بنجاح الطول فتره عمريه متفقا بــذلع مــع 

مـــا اكـــده واشـــاراليه كـــل مـــن ومحـــروس قنـــديل 

 Lhoned( ،  وليونيد اركاييف 19: 8م( )2010)

Ar;aief     وني ــوالي  سوشــيلين ،Nicolay 

Suchilin  (2009 ()ــدو 254:  17م (، و فرنانــــ

 Vilma، فيلمــاليني  Ferdnando Mميريــدا 

leni   م ، مـــاركوسMarcos.M   (2007          )م

م( )  Santos  (2002( ، سانتوس 26،52:   14)

18 :15،16. ) 

 التوصيات :

العمل علي  استخدام  المعايير المقترحه  قيد  البحث   -

في االنتقاء  والتقويم واالعداد للناشئين البنين تحــت 

 ( سنوات في رياضه الجمباز.7)

بنــاء مســتويات  االسترشــاد  بنتــايج هــذا البحــث فــي -

معياريـــه لقياســـات المهـــارات االساســـيه المحفـــزه 

 ( سنوات .7للقدره علي االنجاز للناشئات تحت )

العمل علي بناء ووضع مستويات معياريه  لقياســات  -

مهــارات اخــري محفــزه للقــدره  علــي االنجــاز  فــي  

رياضــه  الجمبــاز لجميــع  المراحــل الســنيه االخــري 

رياضــه  الجمبــاز مــن   لمعاونــه العــاملين فــي مجــال

ــه  ــيله علميـ ــتخدامها  كوسـ ــين  السـ ــدربين و فنيـ مـ

 لالنتقاء والتقييم واالعداد والتدريب .

اســتخدام معادلــه التنبــ  بمســتوي الالعــب بداللــه  -

مســـتوي االداء للمهـــارات المحفـــزه للقـــدره علـــي 

 االنجاز في رياضه الحمباز .

ضروره  العمــل علــي اعــاده  تقيــيم  هــذه  المعــايير   -

بش ل  دوري  لتتناسب مع     مستجدات االجباريات 

ــن قـبــ  ــوعه مـ ــه الموضـ ــريالفنيـ ــاد المصـ  ل االتحـ

 .للجمباز 

 المراجع  العربيه: 

م( :  النشــره 2013التحاد المصري للجمباز الفني ) -1

 .الفنيه لالتحاد المصري للجمباز القاهره

المرجع  التعليمي لدراسه  الطلبه االجانب فــي علــم  -2

ـ  م (: ABTW( )2006دريب العــام )الحركــه والـت

"مبــادت تــدريب القــدرات البدنيــه" ، ترجمــه كليــه 

 العلوم الرياضيه ،جامعه ليبز  المانيا االتحاديه 

م( : وضــع مســتويات 1998جــابر رشــاد صــديق ) -3

معياريه لمجموعه اختبارات بدنيه ومهاريه النتقاء 

ناشب كره القــدم ، مجلــه نظريــات وتطبيقــات ، ليــه 

لرياضيه للبنين ،جامعــه االســ ندريه العــدد التربيه ا

(31. ) 

م(: 2008حسين احمد حجا  وياســر محمــد حجــر ) -4

وضـــع مســـتميات معياريــــه البعـــض اختبــــارات 

ــارزه تحــت  ــه لناشــئي المب االدراكــات الحــس حركي

( ســـنه ،المـــؤتمر االقليمـــي الرابـــع للمجلـــس 14)

الدولي للصحه والتربيه البدنيه والترويحوالرياضــه 

ر الحركــي لمنطقــه الشــر ق االوســ  ،كليــه والتعبـيـ 

التربيه  الرياضيه للبنين،جامعه االس ندريه، الجزء 

 م . 2008( اكتوبر /17 –15االول )

سمير ابو شادي ، احمد محمد عبــد الســالم ، رجــب  -5

م( :وضــع مســتويات معياريــه 2004كامــل محمــد )

لبعض القياسات البدنيه والفســيولوجيه فــي مرحلــه 

خره، مجله نظريات وتطبيقــات ، كليــه الطفوله المت 

 ( . 53التربيه الرياضيه ،جامعه االس ندريه العدد)
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عــــــادل عبــــــد البصــــــير،ايهاب عــــــادل عبــــــد  -6

ــواتج 2003البصــير) ــوزن والطــول بن م( :عالقــه ال

بعض االختبــارات البدنيــه للرجــال، المجلــه العلميــه 

ــيه  ــه الرياضـ ــه التربيـ ــات ،كليـ ــوث والدراسـ للبحـ

( يونيــو 6نــاه الســويس، العــدد)ببورسعيد، جامعه ق 

 م .2003/

ــد    -7 ــيد احمـ ــني سـ ــراهيم ،و حسـ ــد ابـ ــي احمـ فتحـ

ــات  2000) ــات  للحرك ــامج  تمرين ــ ثير  برن م( :" ت

االساسيه  علــي تحســين اساســيات االداء المهــاري 

 8وبعض الصفات البدنيــه الخاصــه للمنتقــين تحــت 

سنوات في الجمباز" ،مجله علوم الرياضــه المجلــد 

 ،كليه التربيه الرياضيه  جامعه المنيا . الثاني عشر

م( :االهميه النسبيه 2013محمروس محمد قنديل  ) -8

للمهارات االساســيه المحفــزه للقــدره علــي االنجــاز 

ــت) ــاز للناشــئين تح ــي رياضــه الجمب ــنوات 7ف ( س

،المجلــه العلميــه لعلــوم التربيــه البدنيــه والرياضــه 

 ،كليــه التربيــه الرياضــيه ،جامعــه 2013،مــارس /

 المنصوره .

ــالمه ) -9 ــز سـ ــد العزيـ ــد عبـ ــع 1993محمـ م( : وضـ

مســتويات معياريــه لمجموعــه اختبــارات اختبــارات 

حركات القدمين لدي العبــي كــره الســله ، المــؤتمر 

العلمي االول " الجمباز والتمرينات واللياقه البدنيه 

 . 1993يناير/ 9-7للجميع ت هيل وترويح " 

ــاب ) -10 ــد اربـ ــال حمـ ــد مرسـ ـ 2004محمـ ع م(: وـضـ

ــه  ــارات الحركيـ ــبعض المهـ ــه لـ ــتويات معياريـ مسـ

االساسيه لتالميذ المرحله االبتداييه بنــين مــن ســن 

( سنوات بمحافظه الدقهليه المجلــه العلميــه 9 – 6)

ــه  ــه التربي ــه والرياضــه ، كلي ــه البدني ــوم التربي لعل

ــه المنصــوره، العــدد ) ( مــارس 2الرياضــيه جامع

 م .2004/

ضع مســتويات م(: و1996مصطفي السايح محمد ) -11

معياريه لالختبار االوروبي للياقه البدنيه يوروفيــت 

Euro fit   ( ســنوات بمحافظــه  9للتالميــذ ســن )

االس ندريه، المؤتمر العلمي الثاني "نحــو مســتقبل 

افضــل للرياضــه فــي مصــر والعــالم العربــي ، كليــه 

 م .1996جامعه اسيوط ابريل/ -التربيه الرياضيه

ــدين   -12 ــر ال ــد نص ــطفي محم ــع 2001)مص م( : وض

مســـتويات معياريـــه لـــبعض الحركـــات االساســـيه 

ــن ) ــال مـ ــاض االطفـ ــه 6-4لريـ ــنوات بمحافظـ ( سـ

ــه العلميــه للبحــوث والدراســات  –الغربيــه   –المجل

 .  ربيه الرياضيه جامعه قناه السويسكليه الت

ــر) -13 ــد عمـ ــيد محمـ ــام السـ ــوير 1998هشـ م( :" تطـ

الحركــات االساســيه المرتبطــه بالجمبــاز باســتخدام 

ــره علــي التــذكر الحركــي ا لمصــاحبه االيقاعيــه واث

للمتخلفين عقليا " رساله دكتوراه ، غيــر منشــوره 

 ،كليه التربيه الرياضيه للبنين ،جامعه االس ندريه .
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