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 المحاضرة االولى في االختبارات والقياس

التقويم )القياس  ألدواتنبذة مختصرة عن التطور التاريخي 

 الرياضيةواالختبار(في مجال التربية 

 ةيم قديمالتقومن وسائل  هواالختبار وغيرتشير الحقائق التاريخية الى ان القياس    

نسان في تعليم ابنائه و اقرانه من ابناء جنسه في قدم المحاوالت االولى التي بدأها اال

 ممارسة الحياة و تجاوز صعوباتها.

اذ ان التاريخ خير حافظ لتراث االمم و الحضارات لذلك البد من االستعانة باي علم 

من العلوم التي تعرفنا بالكيفية التي عاشها االنسان الن معرفة حياة الماضي تضيف 

ة ان بقايا الرقم الطينية و النصب الحجريتقبل وسحاضر و الملنا خبرة جديدة بحياة ال

و البرونزية التي اكتشفت في مشارق االرض و غربها السيما في تلك الدول التي 

سادت فيها الحضارات القديمة ماهي اال شواهد مادية تدل على ان االنسان االول 

ان  ثيحبار )ذلك الن القياس اقدم من االختوه ابسط صور يه فمارسكان قد 

 االختبار منهج و اسلوب متطور في التجريب(

وخير دليل على ذلك التماثيل و االهرامات للقدماء المصريين كانت متناسقة االجزاء 

دليل قاطع على انهم قد تمكنوا من دراسة المقاييس  كضخامتها وذلعلى الرغم من 

اء زجتلك االن اطوال المختلفة لجسم االنسان و الحصول على العالقات النسبية بي

 فضال عن قياس االراضي الزراعية بعد الفيضان.

اما حضارات العراق فقد تميز االشوريين بتصنيع االت الحرب ذات االبعاد القياسية 

مع المقادير الكيلو والوزن و هناك  عاملهمو كذلك البابليون ت لتنظيميةو االنماط ا

 ر,الفتر( وغيرها.شبة مثل )الذراع,الال تزال متداول التي العديد من المصطلحات

الل من خ القياس في التربية الرياضية تاستخدمت الحضارة االغريقية و ءثم جا

يقيمون ساحات الركض و الجري بأقدامهم  اكانو دفق المالعبقياس الساحات و 

كنها كانت غير لم( و066أي ما يقار)(قدم 066)طول ساحة الركض تبلغ  تفكان

 .ألخرمن فرد  لأللعابن تختلف قياسات اقدام المنظمون دقيقة وذلك ال

وسائل القياس اكثر دقة و تتميز بتقنية  يجادهنا ظهرت الحاجة الملحة الى أومن 

(الفرنسيون ثروبولوجيالعصر.اذ حاول علماء )االنمع متطلبات ا تتالءمعالية 

منها جهاز المعنية بقياس الصفات البدنية و  األجهزة المقاييس و اختراع بعض

 )الداينموميتر( لقياس القوة العضلية



  

 

 المراحل الزمنية التتبعية لتطوير وسائل القياس و االختبار 

-1606د زمنيا من متمرحلة االهتمام بالمقاييس الخاصة بجسم االنسان,وت -1

 م.1686

-م0881مرحلة االهتمام باختبارات القوة العضلية,وتمتد زمنيا من  -0

 م.0101

 م.0191-0111باالختبارات الوظيفية وتمتد زمنيا من  مرحلة االهتمام -3
مرحلة االهتمام باختبارات القدرة الحركية العامة, وكانت عند الفتر من  -4

 م.0191-0191

و لحد -0191مرحلة االهتمام باختبارات المهارات في االلعاب,وبدأت من  -5

 االن.

والزالت -0141مرحلة االهتمام باختبارات اللياقة البدنية, وبدات منذ عام  -0

 مستمرة.

مفهوم التقويم في التربية الرياضية   المحاضرة الثانية في االختبارات والقياس

 ابعاده -ا ستخداماته   -انواعه  -تعريفه 

القدرة على الحكم على قيمة المادة لغرض معين وهذه االحكام يجب  والتقويم: ه  

عايير داخلية )التنظيم( او ان تبني على معايير محددة وقد تكون هذه المعايير م

 معايير خارجية )مناسبة المادة للهدف(

    Z   ع -س -= س / 

 مفهوم التقويم في التربية الرياضية:  

لرياضية ا انه العملية التي يجريها المربي الرياضي )مدرس التربية ىيفهم التقويم عل

درس او المدرب( كل حسب مجاله عمله بقصد معرفة قدر االستفادة من الاو

كتسابهم مع ا ك التالميذ او االعبينالبرنامج التدريبي و مدي تاثيرة في تغيير سلو

 المهارات الحركية المتعددة.

والتقويم هو عملية الحصول على المعلومات و البيانات واستخدامها لتكوين االحكام 

 والتي بدورها تستخدم في عملية صنع القرار.



  

المدرب  برامج(يحصل عليها-مواد-غيرات)اشخاصهي حقائق حول متالبيانات وان 

مالحظة  -مقابلة –استفتاء  –قياس  -ت معينة )اختبارباستخدام ادوات او اجراءا

 قبليداء مستلحالية او التوقع الفهي تغيير البيانات لتحديد الظروف االحكام (اما ا

من  هي اقرار مبدا عمل واحد او اجراء واحد يتخذة الفرد القراراتواخيرا 

 مجموعة اجراءات عدة

 جمع بيانات بصورة دقيقة جدا

 اصدار احكام ) هو التقويم(

 اتخاذ قرار

والتقويم هو مقدار الحصيلة التي تعبر عن التغييرات التي تم الوصول اليها عن 

طريق تطبيق برنامج التدريب و التعليم و طرق و اساليب التعليم و التدريب و 

 تدريب و تعليم المهارات الحركية و يؤثر فيها.االمكانات و كل ما يتعلق ب

 انواع التقويم:     

 التقويم الموضوعي:

حتى يكون المربي الرياضي )مدرس التربية الرياضية او المدرب( منصفا في 

احكامة و قراراتة البد ان يعتمد على بيانات يحصل عليها من جراء استخدامه 

فات المتعارف عليها علميا و تقنيا  مثل للعديد من المقاييس المقننة ذات المواص

:القياسات و االختبارات ذات العالقة بالقياس الجسمي كقياس 

)االطوال,الوزن,والمحيطات واالعراض وسمك الدهون(وكذلك االداء البدني 

والحركي )كاختبارات صفة السرعة والقوة والمطاولة ( لتحديد مستويات النمو 

ة حكام موضوعية على قيمحركية لشخص ما . وللوصول النية والالبدني اللياقة البد

االشياء او االشخاص او الموضوعات في عملية التقويم يتطلب استخدام المعايير 

 والمستويات والمحكات لتقدير هذه القيمه

:هي ارقام او درجات او قيم تصف مجموعات متعددة على اختبار او  المعايير .1

موجودة من االداء واليجب اعتبارها مستويات مقياس .والمعايير وصفية النماط 

مثلى او مستويات مرغوب الوصول اليها. وان الدرجات الخام التي يحصل 

 جعنا الىر عليها القائم على تطبيق االختبارات ليس لها معنى او داللة االاذا

ومن خاللها يمكن ان نتعرف على مركز االعب  معيار يحدد معنى هذه الدرجات

النسبة للمجموعة التي ينتمي اليها .هل هو في متوسط ام فوق او الشخص ب



  

المتوسط ام تحت المتوسط وما هو وضعه بالنسبه القرانة من افراد عينة التقنين. 

وعليه للوصول الى المعايير يجب تحويل الدرجات الخام الى درجات معيارية 

ملية التقنين االساسية التي ترمي اليها ع ...وتعد المعايير هي احد االهداف

لالختبارات اذ تشتق من عينة التقنين والتي تمثل المجتمع االصلي للمختبر . 

عليها هي مصدر المعايير ويتم ذلك  مختبروالدرجات الخام التي يحصل ال

باستخدام بعض االساليب االحصائية المعنية.وتظهر قيمة استخدام المعايير في 

االختبارات على شكل بطاريات نظرا  المجال الرياضة بشكل كبير عند استخدام

الختالف وحدات القياس التي تتضمنها عادة مثل هذه البطاريات, فبعضها 

يستخدم السنتيمتر و االخر يستخدم الثانية والثالث يستحدم عدد مرات التكرار... 

وغيرها, لذلك يسعى الباحثون الى تحويل الدرجات الخام )المختلفة في وحدتها( 

 عيارية )موحدة في وحداتها (فتسهل بذلك عملية التقويم.الى درجات م

و المعايير هي ) اسس الحكم من داخل الظاهرة موضوع التقويم, و تاخذالصيغة 

في اغلب االحوال و تتحدد في ضوء الخصائص الحقيقية  Qualityالكمية 

 للظاهرة.

ضوعة داخلية للحكم على الظاهرة مو المستويات: تعد المستويات انها اسئس

التقويم و تتشابه مع المعايير من هذا المفهوم اال انها تختلف عن المعايير في 

 جانبين مهمين:

 Qualityنأخذ الصورة الكيفية  -1

 تحدد في ضوء ما يجب ان تكون علية الظاهرة -0

والمستويات ال يمكن اعتبارها معايير الن المعايير معلومات تدلنا على كيفية 

الختبارات البدنية او الحركية في حين ان المستويات االداء للفرد في أي من ا

لنا على ما يجب ان يوديه االفراد وتستخدم المستويات في المجال معلومات تد

الرياضي بشكل كبير مثل المستويات التي تحددها كليات التربية الرياضية لقبول 

نجاح  الطالب الحاصلين على شهادة الدراسة االعدادية اذ تشترط هذه الكليات

الطالب بمجموع معين وضرورة تجاوز لمستوه معين في اللياقة البدنية عالوة 

 على كفاءته الطبية والقوامية

المحكات: اسس خارجية للحكم على الظاهرة موضوع التقويم, وقد تأخذ 

الصورة الكمية او الشكلية, و يعتبر المحك )الميزان( من افضل الوسائل 

فاذا كنا نسعى الى بناء  Validityاالختبارات ق  في الحكم على صدالمستخدمة 

مثال, واردنا ان نتحقق  Motor fitnessبطارية اختبار لقياس الياقة الحركية 



  

قة طريمن مقدار صدق هذه البطارية في قياس ما صممت ألجله فأننا قد نستخدم 

ار تبحاول ايجاد معامل االرتباط بين البطارية المستحدثة و اخالمحك. ومفادها ن

اللياقة الحركية سبق اثبات صدقه, فاذا كان معامل االرتباط بين االختبارين عاليا 

 فان ذلك يعد مؤشرا عن صدق االختبار المستحدث.

التقويم الذاتي: يمكن ان نسميه )التقويم المتمركز حول الذات(, وهو يعني ان 

هذه االحكام على احكام الفرد يكون بعدد ارتباطها بذاته , وهو يعتمد في اصدار 

او اعتبارات المكانة االجتماعية او سهولة الشخصية معايير ذاتية مثل المنفعة 

الفهم و االدراك وقد تكون احكام الفرد بشكل قرارات سريعة ال تستند على 

 مكن اناالحكام م هفحص او تدقيق كافيان لمختلف جوانب موضع التقويم وهذ

ال شعورية ... وعلى هذا  صف بكونها تكون اراء او اتجاهات كما انها تت

عي المستند على ومن التقويم الموض ساس يعد التقويم الذاتي اقل علميةاال

 االسس العلمية.

 :ادوات التقويم

وات ادبدائية التكوين و الفعالية اذا ما قورنت تعد بان ادوات التقويم القديمة 

 التقويم الحديث, وللتقويم االن ادوات عدة منها:

 ختبارات    *المقاييس     *المالحظة الشخصية     *االستفتاءات*اال

 التراكمية  ات*دراسة الحالة      *دراسة المهنة    *التقارير     *البطاق

 *مقاييس التقدير المدرجة  *التسجيالت القصصية   *االمتحانات الشخصية 

  ي االلكتروني*اختبار المقال   *السجل االخباري     *التصوير  الفوتوغراف

 *مقاييس العالقات   *االختبارات االسقاطية    *المقابلة الشخصية 

 التعليمي الحديث بان له ميزتين كبيرتين هما :–ويفخر التقويم التربوي     

 تعدد ادوات التقويم بما يضمن :-1    

 *ايجاد الوسيلة المناسبة لكل موقف من مواقف التعليم 

 من اداة في تقويم الحالة التعليمية  *امكانية استخدام اكثر

 ويمالتق ارتفاع معامالت الصدق والثبات و الموضوعية في معظم ادوات التقويم-0



  

قبل ان نتحدث عن مصطلح "التقويم" البد ان نميز بين مصطلحي 

يستخدمان  النهماassessment   والتقييم " evaluation"التقويم "  

، فبعض منهم يخلط ويدمج بين مختلفةرق من قبل العديد ْمن الباحثين بط
هذين المصطلحين والبعض االخر يعتقدون ان المصطلحين يعطيان 
المعنى ذاته ... وبعد االطالع على العديد من المصادر التي كتبت في 

موضوع )التقويم والتقييم( وجدنا ان كلمه "التقويم "هي االكثر انتشارا 
ين رغم ان المصطلحين يفيدان في في االستعمال بين العديد من الباحث

ه الى بيان قيم باإلضافةبيان قيمه الشي , اال ان كلمه "التقويم" تعني 
على  لالتقييم "فتدالشيء تعديل او تصحيح ما اعوج منه , اما كلمه "

اعطاء قيمه للشيء فقط ، ومن هنا نجد ان كلمه "التقويم اعم واشمل 
ويم" عند حد بيان قيمه الشيء ما بل يقف "التق من كلمه " التقييم" اذ ال

البد كذلك من محاوله اصالحه وتعديله بعد الحكم عليه، اي ان التقويم 
 والعالج اما التقييميهدف الى التشخيص واالصالح والتحسين والتطوير 

في  الضروريةاالبعاد  تشخيص وعالج. فهو تشخيص فقط ام التقويم فهو
 التقويم

 واإلرادة)روح العزم والتصميم  القيةواألخ السلوكية.الصفات 1

 واحترام المنافس( الجماعةوروح  واألمانة والشجاعة

)الذكاء وسرعه اتخاذ القرار السليم والقدرة على  العقلية.القدرات 2

 اللعبةوتفهم ابعاد  الحرجةالتصرف في الظروف 

)الطول والوزن واالعراض والمحيطات ونسبه  الجسمية.القياسات 3

 (بالجسم نالدهسمك 

 البدنية اللياقة.مكونات 4

 بهباللع العالقةذات  ةوالخططية .القدرات المهاري5

 

 
 بين القياس والتقويم العالقة 3

يتجاوز مصطلح التقويم في مفهومه واستخداماته مصطلح القياس 
ي فالبيانات الت القياس.فمصطلح التقويم يعتبر اعم واشمل من مصطلح 

لعمليات  بالنسبةلية القياس تعد المدخالت يتم الحصول عليها من عم
او  التقويم متطلباتالتقويم لهذا السبب يمكن اعتبار عمليه القياس من 

 ةالمتجمعبدقه البيانات  تتأثرمرحله مــن اهم مرحله والن عمليه التقويم 
 ةودق ةمـْن عمليات القياس لذا يصبح مـِن الضروري االهتمام بسالم

 تكون عمليه التقويم عمليه دقيقه  ىي القياس حتفة االدوات المستخدم



  

 ختبارالقياس واال ان التقويم اعم واشمل مـِن
 ان كل االختبارات مقاييس وليست كل المقاييس اختبارات

 الجودةمـــِن شروط  التطبيقومتطلبات  والموضوعيةان الصدق والثبات 
 المختلفةي ادوات وسائل القياس فالمطلوب توفرها 

ويم )بنمطيه الكبيرين التكويني والتجميعي( يتطلب استخدام كل ان التق
الدرجات  ىللحكم عل كأسس المستويات او المحكات المعاييرمـِن 

 عليها ةالقياس لغرض اصدار االحكام القيمي ةمـِن عملي ةالمتجمع
 

     المحاضرة الثالثة في االختبار والقياس                                           
 مفهوم القياس في التربية الرياضية

يفهم من القياس احصائيأ )تقدير االشياء والمستويات تقديرا كميا وفق اطار معين 
من المقاييس المدرجه( وذلك اعتمادا على فكرة ثورندايك )كل ما يوجد بمقدار وكل 

ع التقدير الكمي للظواهر المقاسة عن طريق جممقدار يمكن قياس( والقياس هو 
 البيانات والمالحظات الكمية عن الصفة او السمة المراد قياسها

 وتتاثر درجة دقة القياس ببعض العوامل

 الشي المراد قياسه او السمة اوالصفة -1

 اهداف القياس -0

 نوع القياس, وحدة القياس المستخدمة -3

طريقة القياس و مدي تدريب الشخص الذي يقوم بالقياس و جميع  -4

 المالحظات

متعلقة بطبيعة الظاهرة المقاسة من جهة و طبيعة المقياس من عوامل اخرى  -5

 جهة اخرى و عالقته بنوع الظاهرة المقاسة

وتتأثر عملية القياس بطبيعة العملية او السمة المقاسة, فبعض السمات يمكن 

التحكم فيها و قياسها مثل قياس طول القامة, في حين ان بعض السمات 

مثل بعض العمليات و السمات الشخصية  االخرى يصعب التحكم في قياسها

 وذلك بسبب تعقدها و تأثرها بالعوامل الذاتية.

*الفروق بين االفراد: يهتم هذا النوع بمقارنة الفرد بغيره من اقرانه وذلك بهدف 

 تحديد مركزه النسبي في المجموعة.

 

ي ذات د*الفرق في ذات الفرد: يهتم هذا النوع بمقارنة النواحي المختلفة في الفر

  روق بين االفراد: يهتم هذا النوع بمقارنة



  

 انواع القياس يقسم القياس الى نوعين

القياس المباشر:ويقصدبها تلك القياسات التي تحدد فيها الكمية المقاسة بمقارنتها 

مباشرة بوحدة القياس كقياس طول الالعب مثال باستخدام وحدات السنتميتر او 

قياس السعة الحيوية باستخدام جهاز االسبيرمتر المائي عن طريق البوصة و

 القراءات المسجلة على االسطوانة الداخلية للجهاز

القياس غير المباشر:كما يحدث عند قياس تحصيل الالعبين في خبرة معينة او عند 

قياس ذكاء الالعبين وتصرفهم الخططي وذلك عن طريق االستجابة لمواقف معينة 

 وعا من السلوك الذكيتتطلب ن

 

 خصائص القياس

 القياس تقدير كمي-1
ان القياس تقدير كمي لصفات او خصائص او قدرات او سمات او 

خصائص بدنيه او حركيه او عقليه او نفسيه او اجتماعيه والتعبير الكمي 
منـِها اذ تستخدم االرقام للتعبير عن هذآ عنها يشير الئ ما يمتلكه الفرد 

 المقدار 

 القياس المباشر وغير مباشر_2

قد يكون القياس مباشر وغير مباشر فنحن نقيس الطول باستخدام 
هي السم ونقيس الوزن بالكغم وهذه القياسات  متساويةوحدات قياس 

استخدمت اجهزة معينة ولكننا ال نستطيع ان نقيس النمو  ألنهامباشرة 
اي بصوره  ذاتهاة قالحركي او البدني او النفسي او االجتماعي بالطري

تدل عليها وهذه القياسات غير  التيبالمظاهر  مباشره  وانما نقيسها
 مباشرة

وهو قياس الظاهرة عن طريق استخدام األجهزة  القياس ) المباشر (:
واألدوات. وهو كل حركة يستخدم فيها جهاز لتحديد السمة أو األداء مثل: 

لوزن، ووحدة قياسه ) قياس الطول، وحدة قياسه هي ) سم أو قياس ا
 كغم (، ويكون بدقة عالية(،.



  

وهي تلك القيم التي نحصل عليها من خالل  القياس ) غير المباشر (:
السلوك الظاهر أو الدال على الواجب الحركي، مثل: قياس الذكاء، أو 

 التحصيل الدراسي، أو قياس النمو البدني والحركي لالعبين

 

 غير مباشر مباشر

 يكون أقل دقة. ة.يكون أكثر دق

 ال يستخدم األجهزة واألدوات فيه. يستخدم فيه األجهزة واألدوات.

يتم الحصول على المعلومات عن 
طريق الجهاز المستخدم في قياس 

 الظاهرة.

يتم الحصول على المعلومات من 
خالل السلوك الظاهر الذي يدل 

 على األداء.

 :الفرديةالقياس يحدد الفروق 
ال اذ لو المختلفة بأنواعها الفرديةول الكشف عن الفروق القياس يدور ح
القياس ومن المعرف ان ظاهره  ىهنالك حاجه ال تما كانهذه الفروق 

ظاهره عامه بين الجنس البشري وهي ظاهره تحدث بين  الفرديةالفروق 
ومن اهم هذه  والوظيفية البنائيةجميع االفراد في السمات والصفات 

 هي الفروق يمكن قياسها
)مقارنة النواحي المختلفة في الفرد نفسه لمعرفة  فردالفروق في ذات ال-

 نواحي القوة والضعف(
)مقارنة الفرد بغيره من اقرانه على شرط ان يكون  الفروق بين االفراد -

بنفس العمر والصف والبيئة وذلك بهدف تحديد مركزه النسبي في 
 المجموعة(

ماعات في خصائصها ومميزاتها الج )تختلف الفروق بين الجماعات-
 المختلفة(

 :للمقارنةالقياس وسيله _4
 ىبين النتائج الت المقارنةاي خاصيه عن طريق  علىنستطيع التعرف 

 يالنحو االت ىنحصل عليها من القياس وعل



  

مــِن نفس  هال مقارنه خاصيه نفسها بغيرها ِمن الخصائص المشابه- 1

 القوةبللبنات فيجب ان نقارنها  عضليةالالقوه  الخاصيةالنوع فاذا كانت 
 ى في مجموعه اخر العينةلنفس  العضلية

 الظاهرةمـِن داخل  المشتقةبجداول المستويات  الخاصيةة مقارن_2

 نفسها بعد مده مــن الزمن الخاصيةة مقارن_3

 القياس مستويات
من جمع وطرح وضرب  اإلحصائيةاالذهان ان جميع العمليات  ىيتبادر ال
قده يجب تطبيقها في عوالم المركبة اإلحصائيةه وكذلك المعالجات وقسم

العلماء الطرق  أحدهـُذآ االساس قسم  ىجميع انواع القياس. وعل
اربعه انواع مـِن المستويات القياس لكل  ىالستخدام االعداد ال المختلفة

 وهذه المستويات هي المناسبة اإلحصائيةمنْها قواعده وحدوده 
 )مستوى القياس التصنيفي( االسميلقياس ا وال:ا 

ذات خصائص مشتركه اذ  متمايزةمجموعات ى وهو تصنيف االشياء ال
 خاصه بها ليدل عليها ويميزها عن غيرها  امجموعه رمزى لكل يعط

ان القياس االسمي يعد ابسط انواع مستويات  من المجموعات األخرى
المنتمية كافه او الوحدات  فان االفراد ىالقياس من ناحيه ومن ناحيه اخر

 خصائص مشتركه بها  لهافئه  ىال
يصنف ضمن ترتيب معين وان االرقام التي  الان هذا النوع من القياس 

وتمييزها عن غيرها من  بالمجموعةفي القياس هدفها التعريف  ىتعط
للرقم وان االختالف عن المجموعات هو  هال قيمالمجموعات ولذلك 

 بالدرجة اختالف بالنوع وليس
 امثله  

اجراء  وأليمكن لها هال قيممالبسهم  ىقام العبين التي توضع عل_ار1

 توضح فقط هويه الالعب ألنهااي عمليات حسابيه عليها 

(للبنات 1رقم ) _ مجموعه البنات ومجموعه االوالد عندما نعطي ال2

 تميز البنات عن االوالد رقامفان هذه اال لألوالد(2)رقم ونعطي ال

 يا: القياس الرتبيثان
. واالعداد واالرقام االسميةاكثر تقدما من المقاييس  الرتبةتعد مقاييس 
مرتبه او ترتيب معين ...ان المقياس الرتبي  ىتدل عل الرتبةفي مقاييس 

 ىومعن معيار واحد او اكثر ىاساس ترتيب الوحدات بناء على عل يقوم
عكس مقياس  ىونهايته علالعد  ببدأيهكمقياس  يتأثرذلك انه البد وان 
 العد  ببدأيه يتأثر التصنيف اذ ال

 مثال:



  

 التأليهاالرقام ى (اشخاص فحصلنا عل5م قياس اطوال)ت

سم _احسان 181سم_ ايمن171سم _علي 162)احمد 

 سم(171سم_وليد163

االشخاص حسب اطوالهم ضمن تصنيف القياس  هؤالءولكي نرتب 
 يب االتيالرتبي يجب ان يتم ترتيبهم حسب الترت

  
 الرتبةاالفراد.      الطول.      

 (162 – 181)  ١      .سم181ايمن.        

  2سم.      171وليد.        
 3.  سم    171علي.        
  ٤        .سم163احسان.      

 ٥سم.     162احمد.          

  
 عند مالحظتنا لهذا التصنيف وجدنا:

والبد ان نبدأ به  األولى المرتبةوقد احتل  _ان ايمن هو اطول الموجودين
 غيره بأحدان نبدأ  وأليمكنالمقياس 

(سم والفرق بين وليد 1_ان الفرق بين طول ايمن وطول وليد هو)

(سم 1(سم وبين احسان واحمد)7(سم وبين علي واحسان)1وعلي)

وان  متساويةغير  الخمسةان المسافات بين اطوال االفراد  ى اخربمعن
 يظهر فقط في الرتب التساوي

 

  



  

مستوى القياس  (:المتساوية)مستوئ الوحدات  المسافة مقاييس ثالثأ:
 او الفئوي الفاصل او الفتري

الكمي للقياس اكثر من  ىالمعنى النوع من القياس يقترب كثيرا ال هـُذآ
النوعين السابقين وفي هذا النوع من القياس يفترض الباحث تساوي 

 القياس المسافات بين وحدات 
 امثله :

التي يتجمد  الدرجة(يكون الصفر هو ي )الثرمومترالحرارةفي مقاييس 

عندها الماء ومن ثم  يالتي يغل الدرجة (هي111عندها الماء وان درجه )

منـها كل  متساويةالئ مائه وحده 111بين الصفر و المسافةنقسم 

ره كل عشر وحدات صغي ىنقسم كل درجه ال متساوي درجه واحده وث

 (درجه وهكذا1منـْها تساوي)

 في اختبار التحصيل والذكاء ...اين يكون موقع الصفر
 التحصيلاالمتحانات  ىاحددرجه صفر في  ىعل الطلبةعندما يحصل احد 

جميع  ىعل خاطئةذلك انه اجاب اجابات  ىاو في اختبار الذكاء معن
او ذكاؤه  المادةذلك ان تحصيله منعدم في هذه  ىولكن ليس معن األسئلة

مــِن خصائص القياس  النقطةمنعدم اذ ان ذلك غير صحيح وتعد هذه 
 نسبي(  وهي ان مكان الصفر غير محدد)اي صفر

 يرابعا: مقياس النسب
الن ڵـٍه صفر  السلوكيةيستخدم في العلوم  هـُذآ النوع من المقاييس ال

يقي. الحقمطلق )حقيقي( وليس صفر نسبي وهنا يعني الصفر المطلق او 
قبوله في قياس الظواهر  نال يمكنهانيا وهذا االمر. الظاهرة انعدام 

 المستوىوجه الخصوص ويستخدم هـُذآ  ىعلوالنفسية عامه  السلوكية
التي تدرس متغيرات يمكن التسليم  يةالطبيعمن القياس في العلوم 
 .بانعدامها عند نقطه ما

 

  



  

 المحاضرة الرابعة                        

 االختبار                            

 االختبار  -

 تعريف االختبار :

 ))هو مقياس موضوعي ومقنن لعينة من السلوك((. 

))هو مجموعة من االسئئئئلة او المشئئئئكالت او التمرينات تعطى للفرد بهدف التعرف  

 على معارفه او قدراته او استعداداته اوكفاءته((.

 ))هو طريقة منظمة لمقارنة سلوك شخصين او اكثر((. 

 ))هو موقف مقنن مصمم الظهار عينة من سلوك الفرد((. 

 كما يعرف بأنه التجربة او االمتحان .

واالختبئار في اللغئة يحمل معنى )التجربة( او )االمتحان( وكلمة اختبره تعني 

)جربئئه او امتحنئئه( وفي لسئئئئئئئئان العرب )خبرت بئئاالمر اي علمتئئه وخبرت االمره 

 اخبره اذا عرفته على حقيقته(.

التربية الرياضئية يقصد باالختبار تتمرين مقنن وضع لقياس ش  محددت  وفي

 او  هو تطريقة منظمة لمقارنة سلوك شخصين او اكثرت.

في حين نجئئد من يعرفئئه بئئأنئئه تاالداة التي تسئئئئئئئتخئئدم لجمع المعلومئئات بغيئئة 

 التقويم.

هنئاك ثالثئة أنواع من اشئئئئئئئكئال االختبئارات ) االختبار الشئئئئئئئفوي   االختبار 

حريري  االختبار العملي ( اما أنواع االختبارات فهناك عدة أنواع من االختبارات الت

مثئل ) االختبئارات الفرديئة والجمئاعية واالختبارات التشئئئئئئئخيصئئئئئئئية والتحصئئئئئئئيلية 



  

والمهارية والبدنية وغيرها ( ويرجع سئئئئبب اختالف تسئئئئميات أنواع االختبارات الى 

 عدة أسباب او مؤشرات متعددة منها 

 األغراض التي تحققها اختالف -1

 تنوع الفقرات التي تقدمها -2

 صفات المختبرين  -3

 طبيعة االستجابة -4

 االختبارات يستلزم توفر عنصرين اساسيين هما :

 التقنين ويتضمن المعايير  تقنين طريقة اجراء االختبار. -أ

 الموضوعية وتعني خلو االختبار من الغموض والتأويل. -ب

ة ) تجريبية ( يمر بها المقياس او االختبار تعريف التقنين : وهو عملية إجرائي

في صئورته النهائية عند تطبيقه على عينات كبيرة ماخوذة من مجتمع األصل 

واسئئئئتخرجه له األسئئئئس العلمية ) الصئئئئدق   الثبات   الموضئئئئوعية ( وكذلك 

  استخراج المعايير والمستويات

 العالقة بين التقويم واالختبار والقياس

والقياس أدوات تسئئتخدم في عملية التقويم وان التقويم اعم  ان كل من االختبار

واشمل منهما   ولكن ال يمكن ان يكون هناك تقويم ما لم يكن هناك اختبار او 

 قياس حيث كل منهما عملية تكمل األخرى وان كل منهما يعتمد على االخر

 س/ ما هو الفرق بين االختبار والقياس

 القياس االختبار

 هو التعبير الكمي لألداء. ء نفسه.هو شكل األدا

يحتاج الى تشويق واثارة الحماس 
 والدوافع.

ال يحتاج الى تشويق واثارة 
 الدوافع والحماس.

 كل قياسات اختبارات. ليس كل االختبارات قياسات.



  

 أشمل من االختبار. محدد لنوعية األداء.

يميل الى أن يحتوي على أسئلة 
 وأرقام.

 لقواعد معينة. تحديد أرقام طبقا  

 
  الفروق بين القياس والتقويمس / ما هو    

 القياس           

 يهتم بوصف السلوك

 التقدير الكمي للسلوك ىيقتصر عل

 الظاهرةيستخدم االرقام في التعبير عن 

 ةنتائج دقيق ىيستهدف الحصول عل

 جمع المعلومات فقط ىيعتمد عل

 قيمية يتضمن ايه احكام الحيادي 

 نتائج ىفي الحصول عل محدودة ةيفوظ له

 التقويم        

 السلوك ةقيم ىيهتم بالحكم عل

 التقدير الكمي والكيفي للسلوك ىيشتمل عل

 يقارن االرقام بمعايير محدده لكي تـٍصبح ذا قيمة

 النتائجيستهدف تفسير هذه 

 المقارنات واصدار االحكام ىيعتمد عل 

 ةصريح فالحكم هو وظيفته االساسي

تتمثل التشخيص والعالج والتصحيح وتحديد االهداف  متعددةوظائف  ڵـهٍ 
 رها ير الوسائل وغباواخت

 المحاضرة الخامسة                        

 خطوات تصميم االختبار واعداده                

 خطوات تصميم االختبار واعداده :                      

واسعة التي يمكن من خالله معرفة إن المجال الرياضي من المجاالت ال

الواقع والمستوى الحقيقي لالفراد . ولالختبارات دور مهم في تحديد 

المستوى ، وهذا مؤشر طبيعي يستدل منه كل من المدرب والالعب نفسه 

على مقدار وقابليته وموقعه بالنسبة لالقرانه ، فالحاجة ألى االختبارات 

مهم للعديد من الظواهر التي تعني بها والمقننة منها خصوصاً اصبحت شيئا 

 التربية الرياضية .



  

وبغية تصميم االختبارات ال بد من معرفة إن هذه العملية هي نفسها من     

تين لذلك من الضروري عالياالمور الصعبة والتي تحتاج ألى دقة وخبرة 

إن تبنى المقاييس واالختبارات بشكل يحقق الهدف والذي نأمل منه 

ة والوضوح تسجيالً لمهمة المعنيين باالختبار ) القائمين الموضوعي

 باالختبار ، المساعدين ، االفراد الذين سيتم تطبيق االختبار عليهم ( .

 نخلص من ذلك 

إن عملية تصميم االختبار وبنائه ، ) ما هي اال المراحل التي يمر بها     

ذا معرفة صالحية ه االختبار بغية اعداده للتطبيق ( ، وهذه العملية تتضمن

اعداد واالختبار لعينة البحث تجريبيا ، من حيث ثقله العلمي وتقويمه ، 

التعليمات والشروط الالزمة الجراء تطبيقه ، فضالً عن تقنينه على عينات 

له .  الالزمةتمثل المجتمع المأخوذ منه اصدق تمثيل بغية اشتقاق المعايير 

اءه يستند على االستخدام العلمي من هذا يتضح إن تركيب االختبار وبن

لالحصاء وبذلك تكون االختبارات عظيمة عند استخدامها في المجال 

الرياضي وخاصة في البحوث والتجارب الميدانية ، فهنالك اراء مختلفة 

وغير موحدة حول مراحل تصميم االختبار كل حسب قيمتها ومع ذلك 

 هنالك بعض االقتراحات حول 

 -:كاالتيالختبار وهي اهم خطوات تصميم ا

 بيان اهمية االختبار والقياس والحاجة الية : -1

إن بيان اهمية االختبار واقتناع واضع االختبار بهذه االهمية مع توضيحه 

حاجة المجتمع إليه ، امر متطلب لنجاح سير االختبار .. فعلى واضع 

ق الهدف قياالختبار تقع مسؤولية االقتناع بهذه االهمية لكي يتفانى في تح

الذي وضع من اجله االختبار ولم يقتصر االمر على هذا الحد وانما يتعدى 

ألى ضرورة توضيح اهمية االختبار ألى االفراد المختبرين اللهاب الحماس 

وتشوقهم في االشتراك في هذا االختبار مع محاولة بذل اقصى جهد لديهم 

ضروري اعطاء فكرة بغية تحقيق افضل المستويات ومن هذا نجد انه من ال

سريعة عن اهمية االختبار والحاجة الية لمجموعة االفراد المختبرين ، 

 وذلك قبل البدء في تأديته .

 

 بيان الهدف من االختبار او القياس : -2

، يجب توضيح الهدف نتائج موضوعية ومعنوية عالية لكي نحصل على 

ن االفراد المختبريالذي من اجله وضع االختبار او القياس حتى يقتنع به 

ويتفاعلون معه ، فمن دون توضيح الهدف يقل الحماس نحو االختبار فتتأثر 

بذلك النتائج . هذا من جهة المختبرين اما من جهة واضع االختبار نفسه فان 



  

الهدف يجب إن يكون واضحا له ايضا وال يقبل الشك او التاويل ، وبهذا 

 منها يتحقق هدف االختبار .يمكن الحصول على نتائج معنوية عالية و

 

 بيان مجاالت االختبار او القياس : -3

منذ المباشرة االولى لتصميم االختبار ، يقع على عاتق واضع االختبار 

مهمة تحديد المجاالت المعنية باالختبار واجراءاته ، ومن هذه المجاالت 

 االتي :

بار فيها اجراء االخت : وعنده تتحدد الفترة الزمنية التي يقعالمجال الزمني • 

 وتطبيقاته ، مع مالحظة تأشير :

 امكانية اعداد وتنظيم المجاميع المختبرة وفقا للوقت المتاح . -

تسجيل وقت اداء االختبار طبقا لليوم والفترة النهائية او المسائية التي يقع  -

فيها التطبيق ، وقد يتعدى هذا االمر ألى تسجيل اليوم والشهر والفصل 

 نة .والس

: وعند هذا المجال يتم تحديد مكان العمل وتنفيذ االختبار المجال المكاني • 

، حيث يجب اشعار كل من المختبرين والقائمين باالختبار بمكان اجراء 

االختبار ، ويفضل هنا اختيار المكان المناسب ، الذي يتيح الفرصة النجاز 

.. يضاف ألى هذا إن العمل بوقت قياسي مع االقتصاد بالكلفة والمجهود 

اتساع المكان المختار ومناسبته من حيث المساحة وتوفير متطلبات العمل 

 سيمكن االفراد المختبرين من اداء واجباتهم بحماس ودافعية عالية .

: تشير الدراسات ألى إن المقصود بالمجال البشري هم المجال البشري • 

اغلب البحوث قد ال  افراد المجتمع الخاضعون للبحث ، وال شك في إن

تحتاج ألى جميع االفراد بل عينة منهم تتوسم فيها الخصائص الموجودة في 

ذلك المجتمع ، والن لكل مجتمع خصوصيته ومواصفاته ، يتطلب من 

واضع االختبار إن يحدد مع من سيتعامل عند اجراء االختبار ، فاالطفال 

 . يختلفون عن النساء ويختلفون عن الرجال البالغين 

وكذلك عليه إن يهتم بدراسة حجم العينة التي سيتفاعل معها وان يرسم خطة 

 تفاعله معها وفق امكانياته المتاحة .

 

 بيان مناهج العمل وتحديد المالكات المساعدة : -4

اال بوجود مناخ تنظيمي مناسب جودة االختبار ال يكتمل العمل من حيث 

تمارات الخاصة بتفريغ البيانات ودقيق . فبيان منهاج العمل واعداد االس

وتبويبها تبويباً يتناسب مع العناصر التي تشملها هذه االستمارات والتأكد 

من صحة المقاييس ووجود المعايير كل ذلك يعمل على الدقة في التسجيل 



  

 كما يساعد على حسن انجاز االختبار والوثوق بنتائجه .

ديناميكية عالية بين جميع والحراز المزيد من الدقة يجب إن يكون هناك 

 المشاركين في االختبار من مختبرين ) االفراد ( ومشرفين عليهم .

فمصمم االختبار وحده ال يستطيع التطبيق واالشراف على سير االختبار ، 

وبذلك يتطلب وجود بعض المالكات المؤهلة لمساعدته في التطبيق 

تهم بمجال االختبار واالشراف إن هذه المالكات تنتقى ممن يثق في كفائ

والقياس وممن يتصفون بالدقة والعمل .. واهم ما يجب إن يبدأ به مصمم 

بيان خطة ومنهاج العمل لهذه المالكات وتوزيع المسؤوليات االختبار هو 

عليهم واطمئنانه على مدى حسن استخدامهم الجهزة القياس وتطبيقهم 

تدوينها ثم معالجتها المعايير المستخدمة في االختبار وجمع النتائج و

 .احصائيا وعرض نتائجها النهائية 

من ذلك يتضح اهمية تدريب المالكات المساعدة بغية الحصول على معنوية 

 عالية في نتائج االختبارات .

 

 اجراء تجربة استطالعية : -5

من االختبار ، يقوم برسم )هدف ( بعد إن يحدد القائم باالختبار الغرض 

هدف من اجراء هذا االختبار ، فضال عن تعيين الخطوط العريضة لل

السمات والعناصر المراد اختبارها ، ال بد من إن يأخذ على عاتقه مهمة 

ترتيب هذه العناصر وحسب اهميتها ، مراعيا في ذلك تحديد زمن وطول 

االختبار وماهية مفرداته ، وكذلك وضع التعليمات واالرشادات المعنية 

ذا وذلك تهيئة وحدات القياس والتسجيل والطرائق بتطبيقه . يزداد على ه

التي سيتخدمها الباحث او واضع االختبار . وبعبارة اوضح ، نقول : على 

واضع االختبار إن يمهد لمتطلبات االختبار بوسائل تحضيرية وتصورات 

خصبة لواقع االختبارات ، من هنا جاءت الضرورة للقيام بدراسة ) تجربة 

 ة لالختبار .( استطالعية اولي

تعني تجربة االختبار قبل اعداده بالشكل والدراسة االستطالعية هنا ، 

النهائي الكثر من مرة . ومن ثم اجراء التعديالت بعد كل مرة ، وفق لما 

ترسمه النتائج التجريبية ، وصوال ألى امثل الوحدات واحسنها جانبا في 

حيث تناول التمرينات  االداء الحركي ، مراعين فيها التسلسل المتدرج .

السهلة اوالً ومن ثم االنتقال ألى التمرينات االكثر صعوبة .. مع مالحظة 

التغير في العمل العضلي ، لما لذلك من اهمية في االقتصاد في الجهد وعدم 

 شعور االفراد المختبرين باالجهاد والملل وبالتالي االحباط .

ة ، ال يمكن ذكرها جميعا وانما كثيرالتجربة االستطالعية إن غايات اجراء 



  

 يمكن االشارة ألى البعض منها :

معرفة المعوقات والصعوبات التي تظهر إثناء أجراء االختبارات  -1

 وتطبيقها بغية تجاوزها في التجربة الرئيسية .

معرفة مدى مالئمة أداءه االختبار الموضوعة من قبل الباحث او القائم  -2

 شير المعني بأهداف العمل .باالختبار للتسجيل والتأ

معرفة كفاية عدد المالكات المساعدة وتدريبهم على كيفية ملئ وتسجيل  -3

 النتائج في االستمارات المعدة للعمل .

التأكد من صالحية االدوات واالجهزة المستخدمة في تنفيذ االختبارات  -4

 كافة ومدى مالئمتها لالفراد المختبرين .

لوقت الالزم الجراء تنفيذ االختبارات كافة ، مع اختيار التأكد من كفاية ا -5

 انسب الطرق الجرائها .

 العمل على تقويم وتقنين االختبارات الموضوعة . -6

التعرف على السلبيات وااليجابيات التي سترافق عملية اجراء  -7

االختبارات بغرض تعزيز هذه االيجابيات وتجاوز السلبيات او التعديل فيها 

 .االختبارات الرئيسية جراء قبل ا

التأكد من صالحية العينة ) االفراد المختبرين ( المنتخبة ومدى  -8

استجابتها لتنفيذ االختبارات ، فضال عن التأكد من مناسبتها ) االختبارات ( 

معرفة درجة صعوبتها او سهولتها لجميع االفراد المختبرين من خالل 

 وكيفية تنفيذها .

ء التجارب االستطالعية ، ال بد من اتخاذ العديد من أخيرا وعند إجرا

 -اإلجراءات المهمة في هذا المجال ، منها :

أال إذا كان  –حذف االختبارات التي تحتاج إلى أدوات غالية التكاليف • 

 –الغرض من االختبار يحتم استخدامها ، ولم تكن هناك طريقة أخرى بديله 

 اسها بدقة .وكذلك االختبارات التي ال يمكن قي

مراعاة اختيار ) انتقاء ( االختبارات التي تتطلب جهداً قليالً وال تستنفذ • 

 وقتاً طويال ، حيث االقتصاد بالطاقة والجهد للمختبرين .

 يفضل اختيار اختبارات متوسطة المستوى وسهلة الفهم والوضوح .• 

ردة مل منفتفضل االختبارات التي تحتوي على عوامل كثيرة ، منها ) عوا• 

 ومركبة في اختبار واحد ( .

 

 

 التأكد من معامل صدق ، وثبات ، وموضوعية االختبار : -6

ات ، والمتمثلة في معامل صدق وثبالصفات التكوينية لالختبار الجيد تلعب 



  

وموضوعية االختبار دوراً مهماً وحساساً بشأن تحديد صالحية هذا 

ر النهائية العناصبعد إن يتم تحديد ف –االختبار وامكانية تطبيقه بشكل جيد 

الشروط واالسس لالختبار ، يجب إن نتأكد من إن االختبار تتوافر فيه 

وذلك عن طريق ة .. وحساب معامالت الصدق والثبات  –العلمية 

والموضوعية وصوالً ألى االمر االكيد من إن هذا االختبار صالح للتطبيق 

 في المجال الرياضي .

ة الصدق والثبات والموضوعية في االختبارات الرياضية وبشأن تحديد درج

كدرجة مقبولة لصدق االختبار ( فأكثر  0880بـ ) هناك من يرى انها تتحدد 

وبخاصة اختبارات اللياقة البدنية ، اما االختبارات المهارية االساسية 

( وفيما يخص 0870لالنشطة الرياضية فيمكن قبول درجة الصدق عندها ) 

 . (0885بأقل من )  بات والموضوعية ، فال يمكن قبولهادرجة الث

 

 صياغة االختبار : -7

إن صياغة االختبار من االهمية بمكان يجب توضيحها ، حتى يتمكن 

الباحث او الدارس او القائم بتطبيق االختبار من استخدامه وبدرجة عالية 

اصر من الصدق والثبات والموضوعية .. وعلى ذلك يجب إن يراعي العن

 االساسية التالية عند صياغة االختبار .

الهدف من االختبار : وهنا يجب إن يكون هدف االختبار واضحا ومحدداً • 

من حيث طبيعة الصفة التي يراد قياسها او شكلها او مجموعتها العضلية 

المعنية بأدائها الحركي او من حيث طبيعة ذلك االداء ، لذلك عند صياغة 

طرائق اجرائه وتوضيح تعليماته واجراءات تنفيذه نجد من االختبار وتأشير 

 الضروري بيان هدف االختبار .

المستوى الذي يقيسه : إن المجتمع الرياضي غير متماثل ، ففيه تضارب • 

واختالف في المستويات الرياضية فهناك مستوى المتقدمين ومستوى 

ها فمنها في ممارست الشباب والناشئين ، ويوجد تباين في االلعاب وفي البدء

االلعاب الفرقية ) الجماعية ( ومنها االلعاب الفردية ، لذلك يجب تأشير تلك 

المستويات عند اجراء أي من االختبارات لتوحيد النتائج وبناء المعايير 

الخاصة بتلك المستويات ، اذ لكل نوع معايير تالئم المستوى الذي يقيسه 

 االختبار .

عند المباشرة بأجراء االختبارات ال بد من مالحظة  اجراءات االختبار :• 

 استحضارات لوازم لهذا االجراء ، ومنها :

تبيان الخطوات الالزمة لتنفيذ االختبارات مع مراعاة اعداد المكان  -1

 وتجهيز االدوات المستخدمة مع شرحها .



  

 رالتأكد من قانونية االجهزة واالدوات المستخدمة في االختبار مع تأشي -2

 مدى صالحيتها ومالءمتها للعينة .

 بيان دور كل من المالكات المساعدة في تنفيذ االختبارات . -3

 

المعايير : نظراً الهمية الدرجة المعيارية في عملية تقويم نتائج • 

االختبارات ، اهميته تقويم المختبرين في الصفات او الظواهر المقاسة ، 

ت الخام التي حصل عليها واضع عليه نجد من االهمية تحويل الدرجا

االختبار من جراء تنفيذ االختبارات ألى درجة معيارية لكي يكسب النتائج 

 داللة ومعنى واضحين .

 

 ومهاريةنماذج الختبارات بدنية          

 اسم االختبار : اختبار القفز العمودي من الثبات )لسارجنت ( -1 

 جارية للرجلين.الهدف من االختبار: قياس القوة االنف -0

األدوات : سْبّورة تثبيت على الحائط بحيث تكون حافتها السفلى  -3 

 – 151سم(   على أن تدرج بعد ذلك من )156مرتفعة عن األرض )

سم(   قطع من الطباشير )يمكن االستغناء عن السْبّورة ووضع 466

 العالمات على الحائط مباشرة وفقاً لشروط األداء ( .

ألداء : يمسك المختبر قطعة من الطباشير  ثم يقف بحيث مواصفات ا -4 

تكون ذراعه الماسكة للطباشير بجانب السْبّورة  ثم يقوم المختبر برفع 
ذراعه على كامل امتدادها لعمل عالمة بالطباشير على السْبّورة و يسجل 

 الرقم الذي وضعت العالمة أمامه .

اً عالياً ثم أماماً أسفل خلفاً من وضع الوقوف يمرجح المختبر الذراعين أمام
مع ثني الركبتين نصفاً ثم مرجحتهما أماماً عالياً مع فرد الركبتين للوثب 
العمودي إلى أقصى مسافة يستطيع الوصول إليها لعمل عالمة أخرى 
والذراع على كامل امتدادها   يسجل الرقم الذي وضعت العالمة الثانية 

 أمامه .

 الشروط : -

المة األولى يجب عدم رفع إحدى الكعبين أو كليهما من عند أداء الع
األرض كما يجب عدم رفع الذراع المميزة عن مستوى الكتف األخرى 
 أثناء وضع العالمة   إذ يجب أن يكون الكتفان على استقامة واحدة .

 للمختبر الحق في مرجحتين )إذا رغب في ذلك( عند التحضير للوثب .

 له أفضلهما . لكل مختبر محاولتان يسجل

 التسجيل : -



  

تعبر المسافة بين العالمة األولى والثانية عن مقدار ما يتمتع به المختبر من 
 القوة المتفجرة للرجلين مقاسة بالـ )سم( 

  

 ثا( : 16اسم االختبار : الوثب الطويل إلى األمام لمدة ) -

 الهدف من االختبار : قياس القوة المميزة بالسرعة للرجلين . -

 –ساعة إيقاف  –أرض الملعب  –األدوات المستخدمة : شريط قياس  -
 صافرة . 

مواصفات األداء : يقف المختبر خلف خط البداية وعند سماع الصافرة  -

( ثوان 16يقوم بعمل وثبات إلى األمام ثم تقاس المسافة التي قطعها خالل )

الوثبات  مع مالحظة عدم لمس أي جزء من الجسم لألرض في أثناء أدائه
 ما عدا القدمين وبذل أقصى جهد من قبل المختبر لتسجيل أكبر مسافة .

 التسجيل : -

( ثوان 16تسجل للمختبر أكبر مسافة قطعها من خالل وقت االختبار وهو )

( دقائق 7-5وتعطى له ثالث محاوالت ومدة الراحة بين محاولة وأخرى )

 الستعادة الشفاء وتسجل له أفضل محاولة .
  

 (م من البداية المتحركة )من الطائر(36اسم االختبار : ركض ) -

 الهدف من االختبار: قياس السرعة االنتقالية )القصوى ( -

االدوات: ساعة توقيت الكترونية   صافرة  تحديد ثالث خطوط متوازية  -

( م  حيث يمثل 36(م والثاني والثالث )16المسافة بين االول والثاني )

البداية من الوقوف اما الخط الثاني فيمثل مكان تشغيل  الخط االول مكان
 ساعة التوقيت اما الخط الثالث فيمثل خط النهاية.

مواصفات االداء: يقف المختبر خلف خط البداية من الوقوف وعند سماع  -
صافرة المطلق يبدا بالتعجيل المستمر في محاولة للوصول الى اعلى 

ني ويستمر في المحافظة على هذه سرعة ممكنة مباشرة فوق الخط الثا
 السرعة حتى اجتياز الخط الثالث.

 التسجيل:  -

يعطى للمختبر محاولة واحدة فقط. ويتم حساب الزمن الذي يستغرقه 
المختبر من لحظة المرور فوق الخط الثاني الى لحظة دخول صدر 

 المختبر فوق خط النهاية )الخط الثالث(.
  

 لالمام من الوقوف  اسم االختبار : ثني الجدع -

 الهدف من االختبار : قياس مرونة الرجلين والجدع  -



  

 16 -1األدوات : ارض مستوية   مصطبة   مسطرة خشبية مرقمة )من  -
) 

بعد تثبيت المسطرة على الصندوق بحيث يقع الواحد : مواصفات االداء -

(  16 – 5(وفي السفلي ) 5 -1بحافة الصندوق ويقع في النصف العلوي )
 . 

يقوم المختبر بثني الجذع أمام أسفل والقدمان مالمستان لجانبي المقياس 
بحيث تصبح األصابع أمام المقياس ويحاول ثني الجذع ألقصى مدى 
وببطء مع مالحظة أن تكون اليدين في مستوى واحد   ويكرر االداء 

 مرتين 

  التسجيل : -

رة المدرجة ( تسجيل أفضل محاولة صحيحة ) أعلى قراءة على المسط
 بالسنتمتر

 المالحظات :  -

 عدم ثني الركبتين أثناء عملية القياس
  

 اسم االختبار : التوازن المتحرك  -

 الهدف من االختبار : قياس التوازن من خالل الحركة -

 االدوات : ارض مستوية   مصطبة  -

 انباً ج مواصفات االداء : يقوم المختبر بالسير على المقعد الخشبي واليدان -

 التسجيل :  -

تحسب المحاولة صحيحة في حالة السير على المقعد الخشبي من البداية 
 حتى النهاية دون سقوط .

  

 م16×0اسم االختبار: الركض المرتد  -

 الهدف من االختبار : قياس الرشاقة . -

 سم   ساعة توقيت .4×0االدوات: قطعتان من الخشب ابعادها  -

خطان متوازيان مؤشران على االرض المسافة بينهما مواصفات االداء:  -

 ( متر 16)

توضع قطعتا الخشب خلف احد الخطين ويقف الالعب باتجاه الخشبتين 
ليحمل احداهما ويعود بها مسرعا الى خط البدء ويضعها خلف الخط ثم 
يعود مسرعا باتجاه الخشبة الثانية ثم يحملها ويعود بها مسرعا الجتياز 

 عند اجتياز خط البدء تقف الساعة.خط البدء  و



  

 تمنح محاولتان لكل العب

 التسجيل: يسجل الوقت الحسن محاولة الى اقرب عشر الثاني -
 
 

 اسم االختبار : المشي على العارضة 

 الهدف من االختبار : التوازن  -

-3(م وسمك )4(سم وطول )16االجهزة واالدوات : عارضة توازن بعرض ) -
 ة   ساعة توقيت (سم   ارض مستوي5

اجراءات االختبار : عند سماع االشارة بالبدء يقوم المختبر بالمشي على العارضة  -
الى النهاية ثم الدوران والرجوع مرة اخرى الى نقطة البداية باقصى سرعة وبدون 

 لمس أي جزء من الجسم االرض خارج العارضة .

ثانية  1/16ارض الى اقل التسجيل : يحسب الزمن المستغرق في المشي على الع -

عند مالمسة أي جزء من الجسم االرض خارج العارضة تضاف ثانية للوقت 
 المستغرق. 

 

 المحاضرة السادسة                        

 االختبارات المقننة                     

عمليات التصميم والبناء في الميدان  ألياهم االختبارات التي تخضع ان من 

 -الرياضي فنجدها في نوعين من االختبارات هي على التوالي : –التربوي 

 االختبارات المقننة . -1

 االختبارات التي يقوم بوضعها المربي الرياضي . -2

 اوالً : االختبارات المقننة :

ي خبراء ف بأعدادهايقصد باالختبارات المقننة االختبارات التي يقوم     

الفرصة الستخدام طرق وادوات الحصول  القياس ، وهذه االختبارات تتيح

 Uniformعلى عينات من السلوك باستخدام اجراءات منتظمة ومتسقة 

procedures  واالجراءات المنتظمة المتسقة تعني إن نفس محتوى

ن طريقة ، كما إ لألداءاالختبار طبقا لنفس التعليمات وطبقا للتوقيت المحدد 

ة وثابتة وبصورة موضوعية احتساب النتائج تتضمن اجراءات منظم

توافر المؤشرات االساسية لالختبار الجيد مثل الصدق  الى باإلضافة

والثبات ، كما إن هذه االختبارات تكون عادة قد اجري تطبيقها على 



  

مجموعة معيارية ) او مجموعات معيارية ( حتى يمكن تفسير اداء الفرد 

 في ضوء هذه المعايير .

المقننة طبقا للكثير من وجهات النظر المختلفة ،  ويمكن تصنيف االختبارات

اال إن التصنيف الشائع في الوقت الحالي هو التصنيف وفقا لما يقيسه 

االختبار ، وفي ضوء ذلك يمكن تصنيف االختبارات المقننة في التربية 

 الرياضية وعلم النفس الرياضي وكما يلي :

لقدرات المركبة ، والقدرات أ( اختبارات القدرات ) القدرات العامة ، وا)

 الخاصة(

)ب( اختبارات التحصيل ) اختبارات التنبؤ واالختبارات المرتبطة بنشاط 

 معين(

 )ج( اختبارات الميول والشخصية واالتجاهات .

 

 االختبار المقنن :

 وقبل الدخول في مضمون االختبار المقنن ال بد من توضيح كلمة التقنين :

ة شروط تطبيق االختبار تحديداً دقيقاً تبعاً لمبدأ مراعا التقنين يتضمن تحديد

ضبط جميع العوامل التي تؤثر في الظاهرة التي تبحث . فتوضع تعليمات 

االجراء والتصحيح وتذكر المعايير ويستحسن تحديد ظروف االجراء 

 االخرى .

فاالختبار المقنن يقصد به ) االختبار الذي صيغت مفرداته وكتبت تعليماته 

بطريقة تضمن ثباته إذا ما كرر ، كما تضمن صدقة في قياس السمة او 

 الظاهرة التي وضع لقياسها ( .

كذلك يعرف ) هو اختبار اعطي من قبل العديد من العينات او المجموعات 

 تحت ظروف مقننة واشتقت لها معايير (

له  نواالختبار المقنن له تعليمات تحدد طريقة تطبيقه وتسجيل نتائجه وا   

( المعنية البطارية ( مفردات في حالة ) 5من المفردات ما ال يتجاوز )

 انه مطبق على ) عينات التقنين (ه باختبار االداء الحركي وكذلك يفترض ب

التي من صفاتها انها تمثل المجتمع المبحوث اصدق تمثيل بغية تحديد 

 المعايير الواضحة لهذا االختبار .

نن تأتي لكون اداة يراد بها المقارنة وتأشير الفروقات إن اهمية االختبار المق



  

في مستويات القدرات وبأشكالها المختلفة ) البدنية والحركية والنفسية 

 والعقلية ... الخ(

 عموما ان سمة التقنين لالختبار تعني :

 ان لالختبار شروطا يطبق في ضوئها  ومنها: .1

 .تعليمات محددة وواضحة للتطبيق والتسجيل 

 دد من المفردات.له ع 

 .سبق وأن طبق على عينات ممثلة للمجتمع االصلي  لغرض وضع المعايير 

  طريقئة تطبيق االختبار تنتج الفرصئئئئئئئة لتطبيقه مرات اخرى على افراد على

 افراد اخرين وفي اماكن اخرى.

 ان التقنين يتضمن تحديد معايير او المستويات. .2

امل الصئئئدق والثبات والموضئئئوعية ان لالختبار ثقالً علمياً اي مدى توافر عو .3

في ذلك االختبار  بحيث يصئئئئئئئبح له القدرة على التمييز...ويمكن تحديد الثقل 

 العلمي لالختبار من خالل :

مراعاة االسس العلمية لالختبار اي توافر معامالت صدق وثبات وموضوعية  -أ

 عالية.

 للعينة(. رتحقيق االختبار للمنحني الطبيعي اي )مدى مناسبة صعوبة االختبا -ب

 القدرة التمييزية لالختبار -ج    

 

 

 االختبارات التي يقوم المربي الرياضي بوضعها : -ثانياً :

في بعض االحيان قد يجد المربي الرياضي إن االختبارات المقننة غير 

مناسبة لالستخدام في البيئة المحلية او غير مناسبة لقياس حصائل عمليتي 

تسمح بتحديد نقاط القوة والضعف في التالميذ او  التدريس والتدريب ، او ال

الالعبين ، حينئذ يصبح من الضروري وضع او بناء يعض االختبارات 

 الستخدامها في تحقيق االهداف التي ينشدها المربي الرياضي .



  

ومن المالحظ إن بعض المربين الرياضيين يلجأون ألى استخدام اختبارات 

نات ، وبالرغم من التعديالت الجوهرية التي الخمسي ىمقننة يرجع تاريخا أل

تم ادخالها على مثل هذه االختبارات فإننا ال زلنا نالحظ االصرار على 

 استخدامها االمر الذي ينتج عنه الحصول على نتائج غير دقيقة .

من ناحية اخرى يالحظ إن الكثير من الباحثين يستخدمون حتى يومنا هذا 

تي صممت اصال لغير الرياضيين ثم يطبقونها بعض االختبارات النفسية ال

على عينات رياضية ذات دون اعادة تقنينها ، االمر الذي ينتج عنه التوصل 

 ألى نتائج ال تصدق على الشخصية الرياضية .

 لذلك يتحدد وضع هذا النوع من االختبارات ألى اسباب متعددة منها :

 ها في البيئة المحلية .إن االختبارات المقننة غير مناسبة الستخدام -1

 ال تسمح بتحديد نقاط القوة والضعف عند االفراد . -2

 إن استخدام االختبارات القديمة ، يعطي نتائج غير دقيقة . -3

 تطبيق االختبارات على عينات غير العينات التي صممت لها . -4

 تاالفتقار ألى نماذج من االختبارات الخاصة ، مما يتطلب بناء اختبارا -5

 جديدة .

ولبيان الخطوات الالزمة لبناء االختبارات الجديدة او المراد تقنينها مجدداً 

 ال بد من االنتباه ألى نقطتين مهمتين هما :

 الخطوات التي يجب اتباعها عند بناء االختبار . -1

كيفية الربط بين مفردات االختبارات المختلفة في هيئة بطارية )  -2

 مقياس(.

فقرة االولى هنالك مجموعة من االراء المختلفة وتباينت فعلى صعيد ال

المضامين في تأشير طبيعة اهم الخطوات المطلوب اتباعها عند بناء 

االختبار وتصميمه وبناءاً على ذلك سوف نتطرق ألى بعض من الخطوات 

 المقترحة من قبل بعض الكتاب والباحثين :

 تحديد الغرض من االختبار . -1

 ف االختبار تفصيالً .تحديد اهدا -2

 اعداد الخطوات الواضحة والهادفة لالختبار . -3

 تحديد زمن االختبار وطوله . -4

 كتابة مفردات االختبار وطريقة التنفيذ . -5



  

 شرح تعليمات االختبار وطريقة تنفيذه . -6

 عمل خطة تسجيل نتائج االختبار . -7

 تجربته ، تجربة استطالعية ) مبدئية ( . -8

 اختيار المحتويات النهائية لالختبار . -9

 قياس معايير الصدق والثبات والموضوعية .-10

 

حول اتباع اهم الخطوات الالزمة فقد اجمع  اآلراءوبناءاً على اختالف 

الكتاب والباحثين على جملة من اهم االمور والتي تعتبر االساس في 

 دةكأعمالتي تعتبر االعتقاد انها من متطلبات االختبار الجيد والعلمي و

االستغناء عنها وفي حالة االخالل باي منها سوف لن   نال يمكاساسية 

 يعطي االختبار الداللة العلمي المقنن .. والمحاور الثالثة هي :

 الدراسة االستطالعية لالختبار . -1

 تحليل وحدات االختبار واختيار المحتويات ) المفردات ( النهائية له . -2

 من ثبات االختبار وصدقه وموضوعيته .التاكد  -3

 

والهمية هذه المحاور ، مع ضرورة بيان دورها الفاعل في عملية بناء 

 وتقنين االختبار نتناولها هنا :

 الدراسة االستطالعية لالختبار :          

يطلق العديد من الباحثين على الدراسات التجريبية االولية التي ينفذونها 

وقبل المباشرة بالتطبيقات الفعلية لغرض اختيار  على عينة صغيرة ،

أساليب البحث وادواته ) التجربة االستطالعية ( وهذه التجربة ما هي اال 

تجربة مصغرة ومشابهة للتجربة االساسية ، والدراسات االستطالعية تعني 

امكانية تجريب االختبار قبل اعداده بالشكل النهائي ولمرات متعددة على إن 

لهذا ، وياقات تتوافق والهدف المراد تحقيقه من اجراء هكذا اختبار تجري س

نجد انه في كل مرة يطبق او يجرب فيها االختبار تكون هنالك تعديالت 

النتائج التجريبية له  تتطلبادائه وعلى وفق ما  ألوضاعوتصحيحات 

المثالية في االداء وهذا يعني إن تكون الضرورة حاضرة في  ىوصوالً أل

متطلبات ذلك االختبار بتحضيرات وتصورات منطقية لواقع  ىمهيد ألالت

 وحقيقة ذلك االختبار بكل بنوده ومفرداته .



  

ند ع توافرهاوهذا قد يستلزم االمر التقيد بشروط الزمة يكون من الواجب 

بناء او تركيب هذا االختبار ثم تنفيذه بصورة مالئمة لمستوى الفئة التي 

لظاهرة عندها ، بغية الحصول على نتائج دقيقة وضع لقياس السمة او ا

 وايجابية ومن هذه الشروط :

وضوح تعليمات االختبار وفهم سياقات اجراء بنوده من قبل المجموعة  -1

 التي يطبق عليها .

قت الالزم لتنفيذ االختبار أي بمعنى مدى مناسبة المدة الزمنية بيان الو -2

 المحدودة من مفرداته ) بنوده ( وكذلك االختبار ككل .

 ألجراءتوافر االمكانات المطلوبة من حيث مناسبة االماكن المحددة  -3

االختبار عليها ، وكذلك الجهد المتاح في عمليات االدارة والتنظيم والمتابعة 

عن توافر االجهزة واالدوات المناسبة لالختبار مع كفاية المساعدين ، فضال 

 على تنفيذه .

ضرورة وضع وحدات القياس والتسجيل على وفق مفرداته على إن  -4

يراعي في ذلك التسلسل المتدرج في التطبيق باختالف درجة صعوبة 

 االختبار وتباين العمل العضلي لكل مفردة من مفردات االختبار .

من االهمية بمكان إن تؤخذ الدافعية وحسن االستجابة الداء المختبرين )  -5

 المفحوصين ( عند وضع وتطبيق االختبار .

 

 تحليل وحدات االختبار واختيار المحتويات النهائية له :

قبل تحديد المحتويات النهائية لالختبار وتحليل وحداته البد من االشارة ألى 

، حيث انه يعتبر من وما هي الحاجة إليه ر ، ضرورة معرفة اهمية االختبا

مالئمة ، فضالً من مراعاة امور اخرى منها ، متطلبات االختبار الناجح 

مع مراعاة طوله ، وعامل االمان ،  االختبار العمار وجنس المختبرين

واالستمتاع فيه .. كذلك إن يوضع االختبار وفق امكانيات المختبرين ، 

، فال يكون بدرجة صعوبة عالية بحيث ال يستطيع عدد بحيث يميز قابلياتهم 

 ، وال يتصف بالسهولهكبير من المختبرين الحصول على درجة كاملة فيه 

بحيث ال يسجل عدد كبير من المختبرين درجة الصفر فيه . ومن هنا جاءت 

 اهمية اختيار المفردات الصالحة لالختبار المقنن .

رة ، حيث هي من اهم الخطوات الالزمة إن عملية االختبار هذه تكون مبك 



  

لتصميم االختبار فاذا كان الغرض من االختبار هو قياس عنصر اللياقة 

البدنية هنا يجب مراعاة نقطة مهمة ، وهي إن تتضمن وحدات او بنود 

 االختبار وحدات تقيس عناصر اللياقة البدنية المتعارف عليها علمياً وعالمياً 

ة وحدات االختبار ، ومدى صدقها نخضعها والجل معرفة درجة صعوب

لعملية التحليل ، وعملية التحليل بحد ذاتها تعني معرفة المستوى المناسب 

 .للصعوبة 

 التاكد من ثبات االختبار وصدقه وموضوعيته :   

ال يعد االختبار اداة صالحة للقياس اال إذا توافرت فيه شروط معينة وصدق 

تها يعد من اهم تلك الشروط ، وعلى هذا تعد هذه االداة وثباتها وموضوعي

هذه الشروط اهدافا يسعى اليها القائم بتصميم االختبار ، بغية تحقيقها عبر 

مراحل تصميم االختبار وبنائه انطالقا من إن عملية تصميم وبناء 

االختبارات او المقاييس التربوية ومنها الرياضية تتطلب مثل هذه الشروط 

ب دورا مهما ورئيسا في توكيد سالمة وعملية ذلك البناء ال سيما انها تلع

كما يقع على عاتق القائم بتصميم االختبار تقديم االدلة والبراهين المعنية 

بتوافر هذه الشروط في االختبار وذلك الن أي اداة مقننة ) االختبارات 

المقننة ( تبنى من قبل متخصصين وتستعمل فيها ضوابط دقيقة ، وتكون لها 

معايير مشتقة من عينات ممثلة لمجتمع االصل يشترط إن تكون اختبارا 

صادقت في قياس ما يتطلب قياسه وثابتا ال تتغير درجاته عبر اجرائه 

لمرات متكررة كما يفترض إن يكون اختبار يقيس عامال او صفه واحدة 

 ً   وبهذا يعد االختبار على وفق شروط منهجية متقدمة يؤدي فيها دورا اساسيا

الخالصة إن الصفات التكوينية لالختبار الجيد تحتم خالل عمليات تصميمه 

وبنائه البل حتى عند عملية تقنينه التاكد من توافرها وذلك الثبات صالحية 

ذلك االختبار وانه يعتمد عليه وعلى نتائجه في عمليات التطبيق الغراض 

لعلمية ) الصدق ، التقويم . من كل هذا فااللمام بهذه الشروط او االسس ا

الثبات ، الموضوعية ( امر مهم لالفراد الذين يعتمدون في اعمالهم على 

 االختبارات .

اما عن الفقرة الثانية ) كيفية الربط بين مفردات االختبار ( يشير العديد من 

الباحثين ألى مالحظة عدم وجود ارتباط عال بين مفردات االختبار ، وذلك 

 لسببين هما :



  

تصاد في وقت االختبار ، حيث إن وجود اكثر من اختبار يقيس نفس االق -1

المهارة او المكون البدني ، يشكل هدراً بالوقت لكل من الفرد المختبر 

 والقائم باالختبار .

العدالة بالنسبة للفرد المختبر ، اذ إن اعطاء وزنين لتلك المهارة او  -2

يزيد القصور عند الفرد  المكون البدني يضاعف القيمة في االختبار مما

 المختبر الضعيف ويفيد ) يعزز ( الفرد المختبر القوي فيها .

عموما إن مجالنا الرياضي يحتاج ألى بناء العديد من االختبارات الجديدة 

 منها ال سيما المعنية بقياس االتي :

االختبارات الخاصة بقياس المهارات الحركية في بعض االنشطة  -1

 الرياضية.

 الختبارات الخاصة بقياس بعض الصفات الحركية والنوعية .ا -2

 االختبارات الخاصة بقياس بعض القدرات البدنية والحركية . -3

 االختبارات الخاصة بقياس بعض االبعاد النفسية والرياضيين . -4
 

 االختبار المقنن :

يقصئئئئد به االختبار الذي صئئئئئيغت مفرداته وكتبت تعليماتها بطريقة تتضئئئئئمن 

اته اذا ماكرر كما تضئئئئئئئمن صئئئئئئئدقه في قياس السئئئئئئئمة او  الظاهرة التي وضئئئئئئئع ثب

لقيئاسئئئئئئئهئا كئذلئك يعرف بئأنئه اختبار اعطي من قبل العديد من العينات او المجموعة 

 تحت ظورف مقننة واشتقت له معايير.

واالختبار المقنن له تعليمات تحدد طريقة تطبيقه وتسئئئئئئجيل نتائجه و يفترض 

)عينئات التقنين( فمن صئئئئئئئفاتها انها تمثل المجتمع المبحوث بئه ان يكون مطبق على 

 اصدق تمثيل بغية تحديد المعايير الواضحة لهذا االختبار.

ان اهميئة االختبئار المقنن نئاتجة من خالل كونه اداة بحث يراد بها وتأشئئئئئئئير 

 الفروقات في مسئتويات القدرات باشكالها المختلفة )البدنية والحركية و العقلية...الخ(

كذلك معرفة االنجاز في كل من هذه القدرات ...ومن سئئئمات االختبار المقنن الدرجة 

 العالية من الموضوعية.



  

 عموما ان سمة التقنين لالختبار تعني :

 ان لالختبار شروطا يطبق في ضوئها ومنها: .4

 .تعليمات محددة وواضحة للتطبيق والتسجيل 

 .له عدد من المفردات 

 مثلة للمجتمع االصلي لغرض وضع المعايير.سبق وأن طبق على عينات م 

  طريقئة تطبيق االختبار تنتج الفرصئئئئئئئة لتطبيقه مرات اخرى على افراد على

 افراد اخرين وفي اماكن اخرى.

 ان التقنين يتضمن تحديد معايير او المستويات. .5

ان لالختبار ثقالً علمياً اي مدى توافر عوامل الصئئئدق والثبات والموضئئئوعية  .6

تبئار بحيئث يصئئئئئئئبح له القدرة على التمييز...ويمكن تحديد الثقل في ذلئك االخ

 العلمي لالختبار من خالل :

مراعاة االسس العلمية لالختبار اي توافر معامالت صدق وثبات وموضوعية  -ت

 عالية.

 تحقيق االختبار للمنحني الطبيعي اي )مدى مناسبة صعوبة االختبار للعينة(. -ث

 المحاضرة السابعة                                         

 الصفات العامة لالختبار الجيد                         

 الصفات العاملة لالختبار الجيد :  

الشئك ان عملية ترشئيح االختبارات المناسبة والجيدة لقياس ظاهرة ما يتطلب 

وتركيب  ءتقويمها ذكياً وحكيماً بغية انتقاء االفضئئئل واالصئئئلح...فعليه ولكي نقوم ببنا

بطارية اختبار ما ان نسئتوعب ونفهم عناصر مهمة في كل من االختبارات المرشحة 

 لالنتقاء )االختبار( من خالل االجابة عن التساؤالت االتية :

 هل يقيس االختبار الغرض الموضوع من اجله؟ -

 هل يمكن تنفيذ االختبار بدقة؟ -



  

 مقارن؟ هل يمكن ان تفسر نتائج االختبارات في ضوء اداء اخر -

 هل االختبار يراعي االقتصاد في الوقت   االمكانات؟ -

 تصفات االختبار الجيدت

 الناحية التنظيمية واالدارية وشروطها : -اوالً:

 حذف ادوات االختبار غالية الثمن. .1

 وضع االختبارات التي يمكن االستفادة منها في التدريب. .2

 بل التعديل عند االداء.حذف االختبارات التي اليمكن قياسها بدقة او التق  .3

مراعاة الناحية االقتصئئئئئادية بالجهد والطاقة المبذولتين اي اختيار االختبارات  .4

 التي التحتاج الى جهد ووقت طويلين.

 تفضيل االختبارات السهلة الفهم والوضوح عن غيرها. .5

البد وان تكون مسئئئئئئئتويات نتائج االختبارات متوافقة ومسئئئئئئئتوى افراد العينة  .6

و الجنس( اي اليسئئبب تنفيذها على العينة رسئئوب او نجاح اكثر حيث )العمر 

( من االفراد المختبرين.اي يتمتع بنسئبة صئعوبة او سئهولة حسب %55من )

 المستويات المقررة.

 الناحية التكوينية )المواصفات العلمية لالختبار(  وشروطها : -ثانيا :

م ويت ا وضئئئع من اجلهاالختبار صئئئادقاً في قياس مالصئئئدق : ويعني ان يكون  (1

  ومنها باسئئئئئتخدام بعض االسئئئئئاليب االحصئئئئئائيةالتأكد من صئئئئئدق االختبار 

)طريقة ايجاد معامل االرتباط الصئئئدق التجريبي مثالً( او قدرة االختبار على 

التنمية من المؤشئرات صدق وحدات االختبار قدرتها التميزية بين مجموعتين 

كئئذلئئك عنئئد عرض االختبئئار على متطرفتين في الئئدرجئئة الكليئئة للمقيئئاس. و

 مجموعة من الخبراء والمختصين ) كصدق المحتوى او المضمون (

الثبات : ويقصئئئئئئد به ان االختبار يحقق النتائج نفسئئئئئئها او مقاربة لها اذا اعيد  (2

تطبيقه على االفراد تحت الظروف نفسئئئئئئئها اكثر من مرة, ويتم التعرف على 



  

ائية العديدة  من خالل الطريقة ثبات االختبار باسئئئئئتخدام االسئئئئئاليب االحصئئئئئ

 -االتية:

 الصور المتكافئة لالختيار  تطبيق االختبار واعادة تطبيقه  

 طريقة التجزئة النصفية لالختبار.

االختبئار الموضئئئئئئئوعي يقئل فيئه التقئدير الئذاتي للمحكمين   الموضووووووووعيوة : (3

ين رفالموضوعية تعني قلة او عدم وجود اختالف في طريقة تقويم اداء المختب

مهما اختلف المحكمين ويمكن التعرف على الموضئئئئئئئوعية من خالل التعرف 

على مقئئدار الفرق بين تقئئدير محكمين او اكثر لالداء...او عن طريق معئئامئئل 

 االرتباط بين تقويم المحكم االول والمحكم الثاني.

( او اكثر من االفراد المختبرين %55االختبار الصعب يفشل فيه ) التمييز :  

كس صحيح بالنسبة لالختبار السهل  وكالهما غير قادر على التمييز بين والع

المختبرين واالختبار الجيد  هو الذي ينجح في التمييز بين االفراد  وذلك بما يحقق 

توزيعهم اعتداالً )اي ان يكون توزيع ادائهم طبيعياً في ذلك االختبار( يقع الغالبية 

على طرفي المنحنى االعتدالي المجموعة من االفراد في المنتصف في حين يقع 

 ذات االنجاز العالي في اليمين  والمجموعة ذات االنجاز الضعيف اليسار..

 

 أغراض االختبارات في المجال الرياضي     

هنالك عدة أغراض وأهداف لالختبارات نستخدمها في المجال الرياضي والتي 
ذه مستوى الرياضي المطلوب. وتعتمد هبواسطتها نستطيع أن نصل بالفرد الرياضي إلى ال

األغراض واألهداف في فلسفتها وتحديدها على فلسفة المجتمع وثقافته, وبالتالي فهي 
تختلف من مجتمع إلى أخر ومن مرحلة تعليمية إلى أخرى كما أنها تخضع لكثير من 

 المؤثرات البيئية.
ارات والمقاييس وقد وضع الدكتور )ماك كلوي( تلخيصًا ألغراض دراسة االختب

 تحت ثالث أقسام رئيسية هي ما يلي :
 زيادة اإلدراك والمعرفة. -1



  

 الحماس والتشويق. -2

 التقدم. -3

وتعد هذه النقاط أو األقسام تركيزًا لألغراض التي من اجلها يجب على المدرب أو 
المدرس اإللمام بشروط وأنواع االختبارات البدنية وذلك من اجل الوقوف على مستوى 

 . ومن ثم يسهل وضع البرامج والتعديل فيها. الرياضي

ومن خالل ما تقدم فقد تم تحديد األغراض أو الغرض من االختبار وهي الخطوة 
األولى في بدء وضع االختبار لكي تكون المشكلة واضحة في ذهن المدرب أو المدرس ) 

 الذي يقوم باالختبار ( وذلك توفيرًا للجهد والوقت. 
تحديد الهدف في ضوء البيانات التي تجمع قبل إجراء االختبار  لهذا كان من الالزم

. كذلك تحديد الهدف عند جراء االختبار اهو للفرد أم للجماعة أم للبرنامج أم لطريقة 
 التدريس أو التدريب.

 اهمية او أهداف االختبارات في المجال التدريبي     
 ية بما يلي : يمكن إجمال أهداف االختبارات في التربية الرياض

معرفة الحالة التدريبية العامة عن طريق االختبارات المركبة والتي تتضمن دراسة  -1
إمكانيات األجهزة الوظيفية في الجسم ) القلب , التنفس ... الخ ( والقياسات 

 االنثروبومترية.

 نالتعرف على الحالة التدريبية الخاصة والتي يطلق عليها الفورمة الرياضية والتي تتضم -2
قياسات للنواحي الوظيفية والنفسية والقدرات البدنية إضافة إلى مستوى إتقان النواحي 

 المهارية والخططية.

 معرفة تطور النتائج الرياضية واالستدالل على األسباب الحقيقية لتحقيق هذا التطور. -3

 دراسة أشكال تخطيط التدريب وتوجيهه. -4

 دراسة طرق االنتقاء الموهوبين رياضيًا. -5

 يم التدريب النموذجي.تصم -6

 تربية االعتماد على النفس لدى الفرد الرياضي. -7

 التأكد من النواحي النظرية ومدى تطابقها مع الواقع العملي. -8

 تحديد الحالة الصحية للرياضي وكذلك حالة التدريب. -1

 وضع مستويات لمتابعة مراحل التدريب. -11

 ء كان ذلك للناشئين أووضع مستويات معيارية خاصة بكل لعبة أو نشاط رياضي سوا -11
 األبطال.



  

 أهمية االختبارات والقياس  في الميدان الرياضي  
 إن أهمية االختبارات والقياس تشمل األبعاد التالية :

  وتشمل المحاور التالية:  أواًل : البرامج
تحديد األهداف ومحتويات البرامج في ضوء المستويات الحالية . فاالختبارات تعتبر  -1

ادق للتعرف على ما هو كائن من مستويات , أي التعرف على المؤشر الص
 المستوى الواقعي لألفراد الذين وضع البرنامج من اجلهم.

تحديد طرق التدريس أو التدريب المناسبة بما يتفق مع المستويات الواقعية  -2
 وطبيعة المهارات المستخدمة في البرنامج.

 ج في مواعيد محددة تعتبر أجراس تنبيهاالختبارات الدورية التي تؤدى أثناء البرنام -3
 للمسؤولين لالطمئنان على منحنيات التقدم في ضوء األهداف الموضوعية.

االختبارات النهائية التي تؤدى بعد انتهاء البرنامج تعتبر أداة التقويم التي تشير  -4
 .إلى ما حققه البرنامج من األهداف الموضوعية

األفراد  أن الفروق الفرديةاسات النفسية في مجال لقد أثبتت الدر :  ثانيًا : التصنيف
يختلفون في القدرات واإلمكانات واالستعدادات والميول والرغبات , ولقد اوجب ذلك أن 
تصمم البرامج والمناهج والخطط في ضوء هذا االعتبار العام ولعدم إمكانية وضع برنامج 

اميع متجانسة طبقًا العتبارات لكل فرد , فقد لجأ الخبراء إلى تصنيف األفراد إلى مج
 متعددة. واالختبارات والمقاييس تعد أفضل الوسائل للوصول إلى التصنيفات المناسبة.

: يصاحب تقنين االختبارات وضع معايير لها والمعايير هي الدرجات المعيارية  ثالثًا : المعايير
ألفراد , ووجود معايير التي تقابل الدرجات الخام المستخلصة من تطبيق االختبارات على ا

لالختبارات يساهم في تعرف الفرد على مستواه في األداء ومقارنة ذلك بنفسه ) في فترات متتالية 
.) 

: تعد االختبارات وسيلة رائعة للتشويق واإلثارة فاألداء غير المصحوب بالقياس  رابعاً : الدافعية
رات والمقاييس تزيد من دافعية الفرد يصاحبه في غالب األحيان الخمول وعدم الحماس فاالختبا

 على الممارسة والتفوق.
 

: تعتبر االختبارات إحدى الوسائل الموضوعية في التوجيه سواء كان ذلك خامسًا : التوجيه 
للتلميذ أو المدرس , حيث لالختبارات مهمة كبيرة في إعالم الالعب أو التلميذ بالمستوى الحقيقي 

تعمل االختبارات على توجيه الالعب بالنقاط التي يجب عليه أن الذي يمتلكه وبالتالي سوف 



  

يتبعها من اجل الوصول إلى أعلى مستوى , وكذلك الحال بالنسبة للمدرب أو المدرس حيث يعلم 
مدى فاعلية المناهج أو الخطط التي يتبعها وبالتالي كيف يستطيع أن يطور من مناهجه أو 

 م إلى المستوى المطلوب.خططه لكي يستطيع من الوصول بالمتعل
: يمكن اعتبار االختبارات وسيلة جيدة تساعد المدرب على اكتشاف  سادسًا : االكتشاف

العناصر البشرية الممتازة , حيث يسهل بعد ذلك توجيهها إلى األنشطة التي تتناسب مع إمكاناتهم 
ات لعام كما في اختبار , ويمكن إن نالحظ ذلك واضحًا في االختبارات التي يغلب عليها الطابع ا

مهارة  يأقبول التربية الرياضية حيث يستطيع القائم على االختبارات من أن يوجه المتقدم إلى 
 تناسبه أو يمكن إن ينجح فيها.

سابعا : التشخيص : تعد االختبارات من الوسائل التي تستخدم في التربية الرياضية وتساعد  
لحالة القوامية لالفراد وانماط الجسم ومدى التناسب في تحديد نقاط القوة والضعف وتشخيص ا

 في مقاييس الجسم والقدرات الرياضية المختلفة
ثامنا : التدريب: ال يمكن ان نعد وقت تنفيذ االختبارات والقياسات وقتا ضائعا . بل على العكس 

عنصر  يقيس، فاالختبارات ما هي اال تدريبات مقننة تعود على الفرد بالفائدة فاختبار الذي 
 القوة العضلية مثال يكسب الفرد المختبر قدرا من هذا المكون ) القوة العضلية (

تاسعا : التنبؤ : ينظر للتنبؤ على انه عملية تكهن وتوقع مستقبلي .. والتنبؤ ال يمكن ان يأتي  
 من فراغ بل تسبقه دراسات مستفيضة تعتمد االختبار والقياس اساسا لها ، فعن طريق دراسة
معدالت التطور ومنحنيات التقدم في الماضي والتعرف على المستوى الحالي يمكن التنبؤ بما 
سيكون عليه معدل التقدم في المستقبل بالنسبة للظاهرة موضوع الدراسة ومما تجدر االشارة 
اليه هنا ، هو ان االختبار يستمد قدرته على التنبؤ من معامل صدقه وهذا ما سهل مهمة 

 في مجال التربية الرياضية وخاصه في مجال اختيار الموهوبين من العناصر الناشئة  استخدامه 
عاشرا: البحث العلمي : ال يمكن ان نتصور مجال من مجاالت الحياة يخلو من  

البحث العلمي ومجال التربية الرياضية واحد من االختصاصات التي تهتم بالبحث 

جمع من خاللها البيانات االولية على أي العلمي والتي تعتمد على مناهج ووسائل ت

ظاهرة مقاسة وبالتالي تعطي الفرصة المناسبة لتفسير وتحليل نتائجها واالختبارات 

والمقاييس احدى الوسائل المستخدمة في البحث العلمي لتجميع البيانات 

 والمستويات واالرقام التي تعتمد عليها البحوث في الوصول الى نتائجها

 ثامنةالمحاضرة ال

االعتبارات التي يجب على الباحث مراعاتها عند تطبيق 
 االختبارات



  

 
قد يحصل الرياضي على عدد كبير من االختبارات يتوافر فيها 
شروط الصدق والثبات والموضوعية وفي هذه الحالة يتم تقويم 
االختبارات للمفاضلة بينها في ضوء عدد من الشروط الخاصة 

لالختبارات حيث تهدف هذه الشروط في بمتطلبات التنفيذ العملي 
أهمية مجموعها إلى توفير الوقت والمجهود. وتم بيان مدى  

وواجبات االختبارات والمقاييس في المجاالت الرياضية المختلفة. 
وبينّا بأنها وسائل تقويمية لمستويات المختبرين )البدنية  والمهارية  

تبار جيداً ومناسباً والنفسية  واالجتماعية(. ولكن قد يكون االخ
للصفة المقاسة  وكذلك يكون القائمين على أداء وتنفيذ االختبارات 
على درجة من العلم والمعرفة. ومع هذا ال يمكننا أن نحصل على 
نتائج جيدة وموثوقة  وال يبقى أمامنا إالّ أن نعزيها إلى اعتبارات 

 خاصة  منها:
ة والمناخية والنفسيةاألول: اعتبارات الظروف المكانية والزماني  

على واضع االختبار أن يالحظ بدقة تدوين كل ما يمكن تدوينه 
بشأن الظروف المحيطة به  كمكان وزمان إجراء االختبارات  
فضالً عن تدوين الظروف المناخية التي يقع االختبار تحت 

تأثيرها  وما قد يتأثر به المختبرين من ظروف نفسية  وخاصة ما 
:يتعلق منها بـ  

. ثبات تلكم الظروف عند إعادة االختبار على المجموعة نفسها أو 1

 المجاميع المتشابهة.
. تثبيت وقت قياس المهارات الحركية طبقاً للمواسم التدريبية.0  

. مراعاة اختالف درجات الحرارة من حيث تأثيرها في نتائج 3

 االختبارات.
 

 الثاني: اعتبارات المستوى والجنس والعمر
 

تبارات المستوى )بدني  مهاري... الخ( والعمر والجنس تُعد إن اع
من االعتبارات التربوية اإليجابية الهامة التي ال تؤثر فقط في نتائج 
االختبار أو القياس تأثيراً مباشراً  بل تؤثر في نفسية المشاركين 



  

واتجاهاتهم وسلوكهم نحو ممارسة األنشطة الرياضية وبخاصة في 
   إذ يجب أن تراعى األمور اآلتية:الميدان المدرسي

. عند وضع وتنفيذ االختبارات على عينة ما  ال بُد أن تكون هذه 1

 العينة متجانسة في العمر والمستويات البدنية والمهارية.
. أن تكون االختبارات المنفّذة مقننة ومناسبة لألعمار وللمستويات 0

بها )أي  ولكال الجنسين  مع مالحظة وضع المعايير الخاصة
مراعاة االختبارات التي تتناسب وقدرات المختبرين من حيث 

 العمر والمستوى والجنس(.

. ال بأس من استعمال عملية التصنيف بحسب المستوى أو العمر 3

أو الجنس عند إجراء االختبارات على مجاميع كبيرة من المختبرين 
أو بحسب المجاميع التخصصية في العديد من األلعاب وفي 

ألنشطة الرياضية المختلفة.ا  
 

 الثالث: اعتبارات االقتصاد عند وضع االختبار
عند التركيز على عملية االقتصاد خالل وضع أو إجراء 

االختبارات  يجب أالّ يؤثر في مستوى تلك االختبارات أو نتائجها  
فعملية التأثير هذه ستؤدي إلى إخفاقنا في تحقيق الهدف من 

لواحد. وانطالقاً من هذا المفهوم يجب مراعاة االختبار أو القياس ا
 العوامل االقتصادية التالية عند وضع وتنفيذ االختبار:

مراعاة االقتصاد في الجهد بالنسبة لواضع االختبار أو المالكات . 1

 المساعدة في عمليات تنفيذ االختبار.

. مراعاة االقتصاد في زمن إجراء االختبار قدر المستطاع.0  

ة االقتصاد في كلفة االختبار المادية ما أمكن ذلك.. مراعا3  

 
 الرابع: اعتبارات التشويق واإلثارة عند أداء االختبار أو القياس

يلعب عنصرا التشويق واإلثارة دورين إيجابيين في نتائج 
االختبارات أو القياس  لذلك على واضع االختبار االبتعاد عن 

جيل نتائج غير إيجابية  فمثالً االختبارات المملّة التي تعمل على تس
عند إجراء االختبار يجب أن يعد له المكان المناسب الذي يدعو إلى 



  

الراحة والقناعة بأهميته  فضالً عن توافر عنصر التشويق الذي 
يضع على عاتق واضع االختبار مسؤولية كبيرة عند إجرائه  ولهذا 

المختبرين  نجد أن عملية التشويق تشير إلى التعاون التام بين
وواضع االختبار. أما عنصر اإلثارة فيلعب دوراً ال يقل إيجابية 

عن عنصر التشويق  وبذلك ال يقع المختبرون تحت تأثير مثيرات 
خاصة قد تؤثر في نتائج اختباراتهم إيجاباً أو سلباً. عليه ينصح عند 
إجراء االختبارات إبعاد المختبرين عن أي ظروف خارجية ضماناً 

نتائجها.لصدق   
 الخامس: اعتبارات سهولة أداء االختبار

من األمور التي ال اعتراض عليها  هو توافر عنصر السهولة في 
أداء كل من االختبارات النظرية والعملية  إذ ال تؤثر صعوبة 

. ففي مجال االختبارات العملية نجد االختبار على النتائج المرتقبة
لتعقيد ويمتاز بسهولة في األداء  أنه كلما كان االختبار بعيداً عن ا

 كلما استوعبه أكبر عدد من المختبرين  وبذلك يؤثر في ثبات
وصدق نتائج االختبار. أما في االختبارات النظرية فيجب أال تكون 

العناصر واألسئلة المكونة لها معقدة أو غامضة  إالّ إذا رأى 
جد أنه من لذلك نواضع االختبار سبباً لهذا التعقيد أو الغموض. 

المناسب أن يكون عنصر الوضوح متوافراً عند إجراء االختبارات 
من قبل أفراد العينة المختبرة  كذلك تكون عملية تسجيل وتصميم 
األسئلة بطريقة سهلة وغير قابلة للتحوير )أي يتوافر فيها عنصر 

 الموضوعية(.
 السادس: اعتبارات وأسس تحديد المالكات المساعدة

مالكات المؤهلة والمتسلحة بالعلم والمعرفة وبالخبرات تلعب ال
الميدانية في مجال إجراء االختبار والقياس دوراً مهماً ال يُستهان به 

 وخاصة في طرائق إجراء هذه االختبارات ودقة نتائجها 
إذ كلما ازدادت هذه الخبرة وتوسعت المعارف لديهم  قلّت  

ختبارات لصالح االهتمام أخطاؤهم واختصروا زمن إجراء تلك اال
بدقتها وصحة إجرائها. إن ما تعكسه خبرات المالكات المساعدة 
يسهل للمختبرين مهمة أداء االختبارات على نحو أفضل وبصيغة 
أحسن  خاصة عندما يوضحوا لهم محتوى االختبار ومضمونه 



  

وطريقة إجرائه  لهذا نجد أن التعاون المثمر بين الباحث 
عينة البحث )األفراد المختبرين( يعطي صورة  والمساعدين له مع

يراد قياسها أو اختبار حقيقية وواقعية للظاهرة أو الحالة التي 
 مضامينه

تاسعة المحاضرة ال                              
 مراحل تنظيم وإدارة االختبارات والمقاييس في التربية الرياضية

يدخل هذا الموضوع في باب اإلدارة والتنظيم في الميدان 
مهماً في هذا الميدان  والتي يُعبّر الرياضي  إذ تلعب اإلدارة دوراً 

عنها بأنها )عملية ضرورية ألي جهد جماعي(  فهي من العوامل 
التي يمكن من خاللها ضمان حالة التقدم وتحقيق األهداف 

المرجّوة  فضالً عن كونها عملية يحتاج من خاللها إلى اتخاذ 
تيجية القرارات ذات العالقة بتلك األهداف أو األهداف ذات اإلسترا

البعيدة. وهذا األمر ال يتم ما لم نضع كل شيء في نصابه ومكانه 
المقرر له. وبهذا نكون قد استثمرنا التنظيم استثماراً طيباً يتيح لنا 
فرصة ترتيب الجهود البشرية واألدوات المستعملة وتنسيقها بما 

 يحقق االستغالل األمثل والكفء للجهد والوقت.
ثير من فعالياتها ومناهجها تعتمد االختبار والتربية الرياضية في ك

والقياس كوسائل تشخيصية بحثية أو تقويمية  فعليه ال بّد أن تكون 
لعملية إجراء االختبارات والمقاييس في التربية الرياضية إدارة 

ذات تأثير كبير وواضح في صحة النتائج ودقتها  إذ تإن االهتمام 
لمية لإلدارة هو الطريق الصحيح بإدارة االختبارات تبعاً لألسس الع

 لضمان سرعة اإلجراء مع الحصول على نتائج دقيقةت.
أما اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية ذات العالقة بتنفيذ االختبارات 
التي تأتي بعد عملية انتقاء االختبارات وتصميمها  تتم من خالل 

 ثالث مراحل  على النحو اآلتي:
تبارات.االخ تطبيق . مرحلة ما قبل1  

االختبارات.تطبيق  . مرحلة 0  

االختبارات. تطبيق . مرحلة ما بعد3  

 
االختبارات تطبيق األولى: مرحلة ما قبل   



  

تُعد هذه المرحلة من المراحل ذات االستحضارات األولية التي 
تسبق اإلجراء الفعلي والميداني لالختبارات. ويمكن أن نطلق عليها 

إدراج خطواتها على النحو اآلتي:المرحلة التنظيمية  إذ يمكن   

. انتقاء واختيار االختبارات:1  

حتى نصل إلى تحقيق األهداف الموضوعية  ال بُّد من االهتمام 
بعملية انتقاء االختبارات  ألن نتائجها تعد الوسيلة التي يعّول عليها 

تكون هناك في إصدار األحكام. ولهذا نجد من الضرورة بمكان أن 
األهداف الموضوعية واالختبارات المستعملة   صلة متسقة بين

فضالً عن كون هذه االختبارات ذات وزن علمي واضح من حيث 
تمتعها بمعدالت عالية من الصدق والثبات والموضوعية  ولها 
القدرة على إظهار التباين والتميّز. يضاف لهذا كله أن يكون لها 

.ضوعيمعايير ومستويات عند استعمالها في التقويم المو  

. كتابة وطبع مواصفات وشروط االختبار:0  

  صياغة من المؤشرات الجيدة إلنجاح عملية إجراء االختبارات
المستعملة وتوصيفها على نحٍو دقيق  مع شروط االختبارات 

الحرص على طبعها بعدد يكفي المحكمين والمختبرين على السواء 
ختبارات  ما أمكن ذلك  مراعين توزيعها عليهم قبل تنفيذ اال
 ويفضل مناقشتها معهم بهدف الشرح واإليضاح.

البيانات واستمارات التفريغبطاقات التسجيل . إعداد 3  

وقوائم األسماء:   
وهذه من الخطوات المهمة في هذه المرحلة  فيراعى فيها الطبع 

على ورق سميك  مع احتوائها لبعض البيانات الشخصية واإلدارية 
ة تسجيل نتائج االختبار وتفريغ بياناتها  الفنية التي تعنى بعملي

ويختلف ما تحتويه البطاقات من معلومات باختالف حجم 
المتغيرات والبيانات المطلوبة  فضالً عن األهداف الموضوعية. 
كذلك يراعى فيها عندما تكون هنالك مجموعة متباينة في متغير 

أو معين )كالعمر( أو )الصف الدراسي( أو )المستوى العلمي( 
أن تكون بألوان مختلفة ومتمايزة. )المستوى الثقافي واالقتصادي( 

وأخيراً هنالك نوعان من البطاقات أولهما تسمى البطاقات الفردية 
)إذ تخصص لكل فرد بطاقة دعوة خاصة به(  وثانيهما البطاقات 



  

الجماعية  )إذ تخصص البطاقة الواحدة لمجموعة من األفراد 
 المختبرين(.

المحكمين واإلداريين:. إعداد 4  

لضمان دقة االختبار  ال بّد من االهتمام بإعداد القائمين على إجراء 
االختبارات من محكمين وإداريين. ويفضل أن يكونوا من 

المختصين في الميدان الرياضي  إذ سهولة استيعابهم للمعلومات 
الخاصة باالختبارات وطرق إجرائها  فضالً عن حسن استعمالهم 

ة واألدوات المعنية باالختبارات.لألجهز  

. إعداد المكان واألجهزة واألدوات:5  

إن تهيأة وإعداد المكان الذي سيتم إجراء االختبارات فيه قبل موعد 
التنفيذ بمدة زمنية مناسبة  ال يقل أهمية عن الخطوات األخرى  

ففي هذه العملية يتم تحديد الموقع لكل من وحدات االختبار بحسب 
مع مراعاة أماكن جلوس الحكام والمختبرين  فضالً عن  تسلسلها

تعيين أماكن تبديل مالبسهم   ومكان اإلحماء  زيادة على هذا 
تأشير وتخطيط الساحات المطلوبة تبعاً لمتطلبات االختبارات  

وكذلك إعداد وتجريب األجهزة واألدوات المستعملة في االختبار 
سائل اإلضاءة والسالمة والقياسن بجانب هذا كله االهتمام بو

 واألمان.
. إعداد المختبرين:0  

لضمان أداء االختبارات دون مشكالت أو صعوبات  تنظم لقاءات 
مع المختبرين تطرح فيها أهداف ومواصفات االختبارات وكيفية 
أدائها  كذلك يبلغون في هذه اللقاءات عن موعد ومكان إجراء 

تطلبات المطلوب االختبار الرئيس  وكذلك إخبارهم عن الم
 إحضارها عند تنفيذ االختبارات من مالبس وأدوات.

. تحديد الخطة المنظمة ألداء االختبارات:7  

هناك عدة طرق يمكن استعمالها عند إجراء االختبارات  لذلك ال بّد 
من تحديد الطريقة التي ستستعمل  والتي سيتم انتقاؤها عبر 

ختبارات  وعدد مواصفات االمؤشرات تأخذ بنظر االعتبار 
أي  -ومن هذه الطرق )الطريقة الجماعيةالمختبرين والمحكمين  

األداء الجماعي للمختبرين  كذلك طريقة الجماعات التي يتم فيها 



  

تقسيم المختبرين إلى مجموعات تعمل كل مجموعة باستقاللية عن 
المجموعة األخرى  ويطلق على هذه الطريقة بطريقة المحطات. 

قة الدائرية  وهي من أفضل الطرق استعماالً إذ تتيح وأخيراً الطري
حرية الحركة للمختبر واالنتقال من محطة اختبارية إلى أخرى(. 
ويرى بعض المختصين أنه باإلمكان دمج طريقتين أو أكثر خالل 

 عملية االختبار.

. تحديد طرق وسياقات التسجيل:6  

ند تنفيذ من الضروري أن يحدد أسلوب التسجيل الذي سيستعمل ع
االختبارات بحسب الظروف المالئمة. وهناك عدة طرق للتسجيل 
منها )التسجيل بواسطة المحكمين والمختصين  والتسجيل بواسطة 
الزميل  والتسجيل بواسطة المختبرين  والتسجيل بواسطة قائد 

 المجموعة(.

. تجريب االختبارات:8  

المشاكل  لكي نضمن سالمة تنظيم االختبارات والوقوف على بعض
والصعوبات المرافقة لعملية تنفيذ االختبارات  فضالً عن صالحية 
االستمارات والبطاقات المستعملة  ومكان االختبار وكفاءة األجهزة 

ال بّد من إجراء تجربة استطالعية  كصورة واألدوات المستعملة  
إذ يتم هذا  مصغرة لما سيتم إجراؤه يوم التنفيذ الفعلي لالختبارات 

ى عينة صغيرة من المجتمع الذي ستطبق عليه االختبارات.عل  
 مراحل تنظيم وادارة االختبارات والمقاييس في التربية الرياضية :

يدخل هذا الموضئئئئئئوع في باب االدارة والتنظيم في الميدان الرياضئئئئئئي حيث 

 ةتلعب االدارة دوراً مهماً في هذا الميدان وقد يعبر عن االدارة بأنها تعملية ضروري

الي جهئئد جمئئاعيت.فهي من العوامئئل التي يمكن من خاللهئئا ضئئئئئئئمئئان حئئالئئة التقئئدم 

وتحقيق االهداف المرجوة فضئئئئئئئالً عن كونها عملية يتاح من خاللها اتخاذ القرارات 

 ذات العالقة بتلك االهداف او االهداف ذات الستراتيج البعيد.

له وبهذا نكون وهذا االمر اليتم مالم نضئع كل شئ  في نصابه ومكانه المقرر 

قد اسئئتثمرنا التنظيم اسئئتثماراً طيباً يتيح لنا فرصئئة ترتيب الجهود البشئئرية واالدوات 



  

المسئئئئئئئتخدمة وتنسئئئئئئئيقها بما يحقق االسئئئئئئئتغالل االمثل الكفوء بالجهد القليل والوقت 

 القصير.

والتربيئة الريئاضئئئئئئئيئة في كثير من فعاليتها ومناهجها تعتمد االختبار والقياس 

صئئئئئئئيئئة بحثيئئة او تقويميئئة فعليئئه البئئد من ان نكون لعمليئئة اجراء كوسئئئئئئئائئئل تشئئئئئئئخي

االختبارات والمقاييس في التربية الرياضية ادارة ذات تأثير كبير وواضح في صحة 

النتائج ودقتها.حيث تان االهتمام بادارة االختبارات تبعاً لالسئئئئئئس العلمية لالدارة هو 

 لى نتائج دقيقةت.الطريق الصحيح لضمان سرعة التطبيق مع الحصول ع

امئئا عمليئئة االجراءات االداريئئة والتنظيميئئة ذات العالقئئة بتنفيئئذ االختبئئارات 

والتي تئأتي بعد عملية انتقاء االختبارات او تصئئئئئئئحيحها.فتتم من خالل ثالث مراحل 

 هي :كاالتي :

 مرحلة ماقبل تطبيق االختبارات. .1

 مرحلة تطبيق االختبارات. .2

 .مرحلة مابعد تطبيق االختبارات .3

 

 مرحلة ماقبل تطبيق االختبار وتشمل : -اوال :

 اختيار االختبارات : .1

نتئئائج االختبئئارات هي الوسئئئئئئئيلئئة المسئئئئئئئتخئئدمئئة في اصئئئئئئئدار االحكئئام على 

االفراد لذلك يجب االهتمام بعملية اختيار االختبارات لما لذلك من اهمية قصئئئوى في 

يلة بقياس مختلف تحقيق االهئداف الموضئئئئئئئوعية ويجب ان تكون هذه االختبارات كف

العناصئئر المطلوب قياسئئها لدى العينة المختارة اذ يجب ان تتمتع بمعدالت عالية من 

الصئئئئدق والثبات والموضئئئئوعية الى  جانب تحقيقها للغرض واتسئئئئامها بالوضئئئئوح 

الكئافي بئالنسئئئئئئئبئة لجميع االطراف المعنيئة بئه )المنظمين افراد العينئة( كمئا يجب ان 

مييز بين االفراد هذا ويلزم ان يكون لالختبارات المسئئئتخدمة تكون لها القدرة على الت

 معايير ومستويات .

 تحديد الغرض من اجراء االختبار : .2



  

تحئئديئئد الغرض يجئئب ان يكون الخطوة االولى في عمليئئة التقويم وذلئئك حتى تكون 

المشئئئئئئئكلئئة واضئئئئئئئحئئة في ذهن المئئدرب )الممتحن( توفيراً للوقئئت وعئئدم اضئئئئئئئاعئئة 

الهدف قد يؤدي الى اجراء اختبار اليقيس الصئئئئفة او السئئئئمة الجهد...فعدم وضئئئئوح 

المراد قياسئئئئها او تحديد مسئئئئتوى االفراد فيها.ولهذا كان من الالزم تحديد الهدف في 

ضئئئئئئئوء البيئانئات والمالحظئات التي يجمعها الممتحن قبل اجراء االختبار وكذلك في 

هئئدف معرفئئة من ضئئئئئئئوء االفراد ومئئا بينهم من فروق فرديئئة ويراعي في تحئئديئئد ال

المقصئئئئئود من عملية التقويم عند اجراء االختبار هل هو الفرد؟ام البرنامج؟ام طريقة 

 التدريب ام التدريس؟...الخ.

 دراسة االمكانيات واالدوات : .3

على ضئئئوء تحديد الهدف من اجراء االختبار من الضئئئروري اجراء دراسئئئة 

 كان اجراء االختبارات والعينةشئئئئئئاملة باالمكانيات واالدوات المتوافرة فيما يتعلق بم

المختئارة التي يجري عليهئا االختبئار االيئدي العئاملئة المسئئئئئئئاعئدة في التنفيذ )ادوات 

القياس طرائق القياس بطاقات التسئئجيل النواحي المالية الالزمة مراعاة عامل الزمن 

 والسالمة وتوافرهما(:.

دوات وبحيث نتأكد من بالنسئئئبة الدوات القياس يجب اجراء عملية معايرة لهذه اال

 مطابقتها للمعايير والمقاييس الدولية.

 كتابة وطبع مواصفات وشروط االختبارات : .4

يجب صياغة مواصفات وشروط االختبارات بدقة متناهية النه بغيرها يحتمل 

حدوث اخطاء في التطبيق كما يجب توزيع هذه المطبوعات على المحكمين واعالنها 

ذ االختبئئار بوقئئت كئئاف حتى يتمكنوا من االطالع عليهئئا على المختبرين قبئئل تنفيئئ

ودراسئئئئئئئتهئا ويفضئئئئئئئل دعوة المحكمين لعدة اجتماعات يتم فيها مناقشئئئئئئئة وشئئئئئئئرح 

 االختبارات بهدف زيادة الفهم وتوضيح النقاط التي يشوبها المغموض.

 اعداد بطاقات التسجيل واستمارات التفريغ وقوائم االسماء : .5



  

الزم لتسئئجيل القياسئئات المختلفة سئئواء للمجموعة ويقصئئد هنا اعداد الشئئكل ال

ككل ام لكل فرد بمفرده بحيث تتوفر فيها الوضئئئئئئوح والسئئئئئئهولة عند معالجة النتائج 

 احصائياً ويشمل :

بطاقات التسجيل : يراعي عند اعداد بطاقات التسجيل ان تطبع على  -أ

ورق سميك ان امكن وذلك حتى التعرض للتلف السريع في اثناء 

الختبارات ويمكن ان تكون هذه البطاقة فردية او جماعية اثناء تنفيذ ا

 تنفيذ االختبارات كما يجب ان تتضمن هذه البطاقات البيانات االتية :

 .بيانات عامة مثل االسم الجنس السن 

  جدول يضم االختبارات المستخدمة وامام كل منها مكان

مناسب لوضع الدرجات كما يجب تخصيص مكان اخر 

لمحكمين وممكن ان تكون البطاقات ذات الوان لتصليح ا

 مختلفة.

استمارات التفريغ : وهي استمارات تستخدم بعد تطبيق االختبارات اذ  -ب

يتم تفريغ النتائج فيها من بطاقات التسجيل ليسهل التعامل معها 

 احصائياً.

 قوائم االسماء : وهي القوائم التي يسجل فيها اسماء المختبرين. -ت

 

 ن واالداريين :اعداد المحكمي .6

يجب االهتمام بعملية اعداد المحكمين لضئئئمان دقة القياس ويفضئئئل اسئئئئتخدام 

محكمين متخصئئئصئئئين في مجال التربية البدنية كما يجب ان يسئئئلم لكل محكم نسئئئخة 

من الشئئئئئئئروط المطبوعئئئة لالختبئئئارات امئئئا االداريين والمنظمين فيجئئئب تزويئئئدهم 

العمال واالختصاصات عليهم بحيث يلم كل بالمعلومات الكافية الداء العمل وتوزيع ا

 فرد بالمهام المكلف بها.

 اعداد المكان واالجهزة واالدوات : .7



  

يجب اعداد الموقع الذي سئئئيتم فيه تطبيق االختبارات قبل موعد تنفيذها بوقت 

 -كاف مع مراعاة النقاط االتية :

 تحديد مكان لتجميع المختبرين فيه قبل وبعد تطبيق االختبارات. -أ

 ديد مكان مناسب لعملية االحماء التي تطبق قبل تنفيذ االختبارات.تح -ب

اعئئئئداد وتئئئجئئئريئئئئب االجئئئهئئئزة الئئئمسئئئئئئئئئئتئئئخئئئئدمئئئئة فئئئي الئئئقئئئيئئئئاس  -ت

 )أجهزة ساعات اشرطة كرات..الخ(.

 اعداد وسائل االضاءة والتأكد من صالحيتها. -ث

 التأكد من وسائل االمن والسالمة. -ج

 اعداد المختبرين : .8

ين يتم من خالل شرح اهداف االختبارات يجب تنظيم عدة لقاءات مع المختبر

ومواصئئفاتها كما يفضئئل ان يسئئلم كل مختبر نسئئخة مطبوعة من شئئروط االختبارات 

ان امكن ويجب ابالغه بموعد ومكان تطبيق االختبار )اليوم السئئئئاعة( على ان يكون 

 ذلك قبل التطبيق بوقت كاف.

 تحديد الخطة المنظمة الداء االختبارات : .9

ق تسئئئئتخدم في تطبيق االختبارات واختيار الطريقة المناسئئئئبة توجد عدة طرائ

يتوقف على عدة عوامل منها المحكمين وامكانية اسئئئئئئئتخدام المختبرين انفسئئئئئئئهم في 

 التحكيم.

 تحديد اسلوب التسجيل : .11

 يجب تحديد االسلوب المستخدم في عملية التسجيل وتوجد عدة طرائق هي :

 التسجيل بواسطة محكمين متخصصين. -أ

 جيل بوساطة الزميل.التس -ب

 التسجيل بوساطة المختبر. -ت

 التسجيل بوساطة قائد الجماعة. -ث

 تجريب االختبارات : .11



  

من المهم القيئام بتجربئة على عينئة من المجتمع الئذي ينطبق عليه االختبارات 

للتأكد من سئئالمة التنظيم الموضئئوع على ان تكون بصئئورة مصئئغرة ومشئئابهة ليوم 

 ل من اجل :تطبيق االختبارات وعادة تعم

 التعرف على المشاكل والصعوبات التي تقابل المحكمين والمنظمين. -أ

 التعرف على صالحية بطاقات التسجيل من اجل تحقيق الغرض. -ب

التعرف على مئئئدى كفئئئاءة التنظيم الموضئئئئئئئوع فيمئئئا يتعلق بئئئانتقئئئال  -ت

 المختبرين والبطاقات خالل محطات االختبار.

 لما اختير من اجله. التعرف على مدى مناسبة مكان االختبار -ث

 التعرف على مدى كفاءة االجهزة واالدوات المستخدمة. -ج

 تحديد الوقت الذي يستغرقه تنفيذ االختبار. -ح

 التأكد من مالئمة االختبارات لمستوى وجيش العينة. -خ

 

 مرحلة تطبيق االختبارات : -ثانيا :

ة رحلئئهئئذه المرحلئئة هي التطبيق العملي والميئئداني للتنظيم الئئذي اعئئد في الم

السئئئابقة ويجب ان تشئئئير هذه المرحلة على وفق للخطة الموضئئئوعة بكل دقة وعادة 

 تسير هذه المرحلة على وفق الخطوات االتية :

 االستقبال والتجميع  (1

 يتم استقبال المتميزين ثم توجيههم الى مكان خلع المالبس. -أ

بعئد خلع المالبس وارتئداء المالبس الريئاضئئئئئئئية يوجه المتميزون الى  -ب

التجمع لتزويئئدهم بئئالتعليمئئات النهئئائيئئة واجراء بعض النواحي  مكئئان

 االدارية.

 

االحمئاء :ويقصئئئئئئئد هنئا تهيئة الجسئئئئئئئم وكافة االجهزة الحيوية الداء االختبار  .2

بئئالنسئئئئئئئبئئة الفراد عينئئة البحئئث بمئئا اليؤثر على دالالت االختبئئار ومن خالل 



  

داء باقصئئى حد االحماء يجب اسئئتثارة حماس االفراد )الدافعية( حتى يكون اال

 ممكن.

تطبيق االختبئارات  : يتم تنفيئذ االختبارات والتسئئئئئئئجيل على وفق الشئئئئئئئروط  .3

والمواصئئفات المحددة.ويجب مراعاة توزيع الجهد على المجموعات العضئئلية 

 عند اختيار تسلسل االداء واعطاء اختبارات المطاولة في نهاية االختبارات.

تجميع البطاقات ثم مراجعتها بدقة  تجميع بطاقات التسئئئئئئئجيل ومراجعتها : يتم .4

 وحفظها.

الختئام : بعئد انتهئاء تطبيق االختبئارات وجمع البطاقات يتوجه المتميزون الى  .5

 مكان االستحمام واستبدال المالبس ثم االنصراف.

 

يمكن تطبيق االختبئار تبعاً للنوعية التي سئئئئئئئوف يطبق عليها االختيار فهنالك 

 الجماعي او الشكل الفردي.اختبارات يمكن ان تأخذ الشكل 

ويرتبط ذلئئك بمئئا يحتويئئه االختيئئار من وحئئدات وهنئئاك عئئدة اسئئئئئئئاليئئب لتنظيم 

 المجموعة المختبرة ويتضمن هذا الشكل الطرائق االتية في التطبيق.

 طريقة المجموعات الكبيرة : -أ

وهي اكثر الطرائق اسئتخداماً وشيوعاً من الطريقة الفردية فهي اكثر اقتصاداً 

 د وهي تفيد فيما اذا كان عدد الطالب المختبرين كبيراً.في الجه

في هذه الطريقة يمكن ان يقسئئم االفراد الى صئئنفين يمكن لمجموعة ان تؤدي 

 االختبار في حين يقوم النصف االخر بالتسجيل.

ويتعين عنئد التطبيق ان يقوم المسئئئئئئئؤول عن االختبئار بئاعطاء نموذج لالداء 

 وطريقة التسجيل.

 

 ريق الواحد :طريقة الف -ب

وفيهئئا يحئئدد عئئدد معين ويحئئدد لئئه من بين االفراد مسئئئئئئئؤول عن تنظيم افراد 

المجموعئة وانتقئالهئا من مكان الى اخر كذلك نقل بطاقات التسئئئئئئئجيل الخاصئئئئئئئة بهم 



  

والشئك ان هذه الطريقة افضئل من الطريقة السابقة فيما تتعلق بدقة التسجيل واوضح 

 ت القبول في الكليات الرياضية.مثال لطريقة الفريق الواحد اختبارا

 الطريقة الفردية : -ت

تسئئتخدم الطريقة الفردية عندما يراد الحصئئول على تقدير دقيق ومفصئئل عن 

فرد واحئئد ويتم تطبيق االختيئئار في هئئذه الطريقئئة على فرد واحئئد تتيح للقئئائم تطبيق 

ائم الق االختيئار من العمئل بئدقئة اكثر من الموقف الجمئاعي وهي تتطلئب ان يلم الفرد

 بتطبيق االختيار االلمام الكامل بتعليمات وطريقة التنفيذ لجميع االختبارات.

والطريقئة الفردية تتبع في نظام بطاريات االختبار عندما تكون احدى وحدات 

 اختبار البطارية تحتاج الى وقت اطول في التطبيق.

ى ن وحئئدة الومن مزايئئاه انئئه تترك الحريئئة للفرد المنفئئذ لالختيئئار ان ينتقئئل م

وحدة اخرى حامالً معه بطاقة التسئئئجيل دون االرتباط بمجموعة محددة ومن مسئئئاؤه 

انه يخشئى من هذه الطريقة ان يتناسئى االفراد اسئتكمال وحدات االختيار خاصة عند 

 شعوره او احساسه بالفشل في االداء او التالعب بنتائج االختبار.

 طريقة المزج : -ث

باع طريقتين او اكثر من الطرائق السئئئئئابقة ذكرها يسئئئئئتلزم تطبيق االختبار ات

 وهذا يتوقف على نوع االختيار ونادراً ما يستخدم مثل هذا النوع من التطبيق.

 ولعل افضل االساليب هو االسلوب الفردي لضمان الدقة في التسجيل .

 

 مرحلة مابعد تطبيق االختبارات  -ثالثا :

التي اسئئئئئئئفرت عنهئئا عمليئئة تطبيق  في هئئذه المرحلئئة يتم التعئئامئئل مع النتئئائج

االختبارات واذ تتم عمليات المراجعة لتفريغ البيانات لغرض المعالجات االحصئئئئائية 

واسئئئتخالص النتائج وعرضئئئها في صئئئورة يسئئئهل فهمها واالسئئئتفادة منها وفيما يأتي 

 تسلسل خطوات العمل في هذه المرحلة:



  

بطاقات التسئئئئئئئجيل بدقة  المراجعة العامة : في هذه الخطوة يتم مراجعة جميع -أ

بحيث تسئئئئئئتبعد اي بطاقة لم يراع فيها اسئئئئئئتيفائها الشئئئئئئروط المحددة او عدم 

 استكمالها لكافة االختبارات.

دراسئئة المالحظات : يجب دراسئئة المالحظات المدونة ببطاقات التسئئجيل )ان  -ب

وجئدت( فقد تكون هذه المالحظات من االهمية بحيث يترتب عليها اسئئئئئئئتبعاد 

ات التي تشئير الى اداء المختبر في اختبار ما كان يتسئم بالتكاسل بعض البطاق

 وعدم الجدية.

التفريغ : يتم تفريغ نتئائج المختبرين من بطاقات التسئئئئئئئجيل الى اسئئئئئئئتمارات  -ت

 التسجيل ثم مراجعتها بدقة للتأكد من عدم وجود اخطاء.

 فالمعالجات االحصئئئائية : تختلف خطة المعالجات االحصئئئائية باختالف الهد -ث

الذي من اجله تمت عملية القياس فمثالً اذا كان الهدف من القياس هو وضئئئئئع 

معئايير لالختبارات فان المعالجات االحصئئئئئئئائية سئئئئئئئتكون عبارة عن تحويل 

الئئئدرجئئئات الخئئئام الى درجئئئات معيئئئاريئئئة لكئئئل اختبئئئار من االختبئئئارات 

المسئئئئئئتخدمة واذا كان هدف القياس هو التعرف على النسئئئئئئب المئوية لنجاح 

فراد في االختبارات فان المعالجات ستتضمن استخراج النسب المئوية واذا اال

كان الهدف هو تحديد مستويات المختبرين فان المعالجات ستتضمن استخراج 

المستويات المعيارية وهكذا تختلف المعالجات االحصائية تبعا لهذا الموضوع 

 لعملية القياس.

النتئئائج بحيئئث تئئأخئئذ طرائق  عرض النتئئائج : يجئئب االهتمئئام بعمليئئة عرض -ج

واشئئئئكاالً يمكن التعامل معها ويسئئئئهل فهمها وهناك العديد من طرائق عرض 

النتئائج يمكن اسئئئئئئئتخئدامهئا في هئذا المجئال مثئل المنحنيئات البيانية والجداول 

 والصور واالشكال.

 

 

 



  

 

 العاشرةالمحاضرة 

 ايير والتقنين في االختبارات الرياضيةالمع

 المعايير :

" وهي أسس الحكم من داخل الظاهرة وتأخذ الصبغة الكمية وتتحدد في 

ضوء ما هو كائن والبد من الرجوع الى معيار يحدد هذه الدرجة لمعرفة 

 ( 71:  1مركز الشخص بالنسبة للمجموعة التي ينتمي اليها " ) 

 ( 300:  2ء مجتمع خاص في اختبار معين " . ) والمعايير " قيم تمثل أدا

وتستخدم كلمة المعايير كثيرا في مجال القياس التربوي الرياضي وهي 

تستخدم في بعض االحيان كمرادفات لكلمة معدل او متوسط وفي احيان 

اخرى تستخدم لالشارة الى متوسطات درجات مجموعة خاصة من الناس 

طلق عليها اسم ) مجموعة التقنين ( او تلك المجموعة الخاصة من الناس ي

المجموعة المرجعية وتعرف " سكوت " المعايير على انها جداول تستخدم 

لتفسير درجات االختبار حيث يستطيع المدرب او المدرس استخدام تلك 

المعايير لتدله عما اذا كانت درجات االفراد الرياضيين في المستوى 

ن المتوسط بالنسبة لعينة التقنين التي المتوسط او فوق المتوسط او اقل م

 استخدمت في بناء المعايير .

ويطلق على الجدول الذي يبين أداء مجموعة التقنين اسم جدول المعايير او 

المعايير العامة وتبين المعايير على نحو نموذجي او مثالي التطابق بين 

تبار ( الدرجات الخام ) الدرجات الصحيحة لعدد مرات األداء على االخ

 وبين بعض أنواع المعايير والتي من أهمها :

 الدرجة الزائية . -1

 الدرجة التائية . -2

 المئينيات والرتب المئينية . -3

 التساعيات . -4

 مكافآت الصفوف . -5

 انحراف نسبة الذكاء ) معامل الذكاء ( . -6

 بروفيل مقاييس الشخصية . -7

ويات ذلك الن المعايير معلومات ومن الخطأ فهم المعايير على انها مست

تدلنا على كيفية األداء الفعلي لالفراد في حين المستويات معلومات تدلنا 

 على ما يجب ان يؤديه االفراد .



  

والمعايير هامة كأحد الشروط الواجب توفرها في االختبارات التربوية ألنها 

تخدمونه ي يستدل المربين الرياضيين على كيفية أداء اآلخرين لالختبار الذ

النه بدون وجود هذه المعايير ال تكون لديهم فكرة واضحة عن معنى 

الدرجة التي يحصلون عليها نتيجة تطبيق االختبار ولذا فانهم يقارنون 

 درجات االفراد على اختبار معين بدرجات غيرهم على نفس االختبار .

ل جب فهم كويجب ان يسبق اعداد المعايير استخدام اختبارات مقننة كما ي

خصائص المجتمع األصلي الذي تؤخذ من االفراد مع مالحظة ان تكون 

 عينات المقارنة من نفس المجتمع األصلي .

 

 ( 3:  3اما أهمية المعايير فتتلخص باالتي : ) 

 انها أسس للحكم على الظاهرة من الداخل . -1

رد تأخذ الصيغة الكمية في اغلب األحوال فهي تشير الى مركز الف -2

 بالنسبة للمجموعة .

تتحدد في ضوء الخصائص الواقعية للظاهرة ) ما مدى بعد الفرد عن  -3

 متوسط المجموعة التي ينتمي اليها ( .

 تعكس المستوى الراهن للفرد . -4

 وسيلة من وسائل المقارنة والتقويم . -5

 مهمة في االختبارات التي تكون على شكل بطارية . -6

منها في التنبؤ وفي تشخيص نواحي القوة والضعف  يمكن االستفادة -7

 وغيرها .

 

 متطلبات اعداد المعايير : 

تحديد االختبارات المطلوبة وشروط تطبيقها وتعليمات االجراء  -1

 واحتساب الدرجة وغيرها .

ان تكون عينة التقنين ممثلة للمجتمع األصلي ) يشترط فيها اعتدالية  -2

 قة العشوائية وكبر حجمها وتمثيلها للمجتمع ( .التوزيع واالختبار بالطري

 تطبيق االختبارات واستخدام الدرجات المعيارية . -3

مراعاة التوقيت الزمني فالمعايير دائما مؤقتة لكونها قابلة للتغيير مع  -4

 مرور الوقت .

مراعاة طريقة العرض اذ يجب ان يتم بجداول واضحة يمكن التعامل  -5

 اض التشخيص او المقارنة .معها بسهولة الغر

 

 ( 303-302:  2المعايير من حيث المستوى : )  



  

 يمكن تحديد اربعة أنواع رئيسية من المعايير وهي :

المعايير القومية : ويختص هذا النوع من المعايير بكل انواع  -1

االختبارات التربوية وبشكل خاص االختبارات المدرسية العامة المتعلقة 

واالستعداد ويستخدم لبناء هذا النوع من المعايير عينات  بقياس التحصيل

 كبيرة العدد .

المعايير الخاصة بمجموعة خاصة : وهي معايير تكون خاصة بصف  -2

دراسي معين او بلعبة معينة وعادة تكون هذه المعايير خاصة باختبارات 

 والقدرات واالستعدادات الخاصة مثل معايير اختبارات القدرة الحركية ا

الرياضية والقدرة الميكانيكية وهذا النوع من المعايير يكون خاصا بنوعيات 

 معينة من االفراد مثل الرياضيين , المهندسين .

المعايير المحلية : يقصد بها المعايير الخاصة بمدينة او منطقة سكنية او  -3

جماعة او مدرسة او نادي او شركة معينة وهي محدودة كثيرا عن النوعين 

سابقين وتستخدم لمقارنة مستويات االفراد داخل هذه المؤسسات بعضهم ال

 مع بعض .

المعايير المدرسية ) معايير الصفوف ( : وتستخدم هذه المعايير عند  -4

مقارنة متوسط اداء فصل دراسي معين على اختبار معين بالنسبة لالداء 

ن عبارة عالكلي للمدرسة على نفس االختبار فمعيار الصف الدراسي هو 

متوسط درجات افراد الصف في االختبار المعين وفي هذه الحالة نقارن 

درجات الفرد الرياضي الذي نختبره بمتوسط درجات الصف الذي ينتمي 

اليه او نقارنه في نسبة من افراد صفه او نقارنه بصف اخر اقتربت درجته 

و السمة ة امن متوسطها فيعد هذا الفرد في مستوى هذا الصف بالنسبة للصف

 او القدرة المقاسة .

 

 306:  2تستخدم المعايير في مجال النشاط الرياضي على النحو التالي : ) 

) 

 تستخدم كمحكات للمفاضلة بين االختبارات والمقاييس المختلفة . -1

تستخدم المعايير في مالحظة مقدار التغير الذي يحدث في اداء التلميذ  -2

داية العام الدراسي بمعايير رجعية ثم مقارنة وذلك بمقارنة درجاته في ب

درجاته مرة اخرى في نهاية العام الدراسي بنفس المعايير للتعرف على 

 مقدار التغير الذي حدث في مستوى ادائه .

من صور االختبار  formتستخدم في مقارنة اداء التلميذ على صورة  -3

 بادائه على صورة اخرى لنفس االختبار .



  

المدرس من اعداد معايير األداء على االختبار ثم مقارنة يستطيع  -4

درجات اداء أي تلميذ على نفس االختبار لتحديد موقعه النسبي بالمقارنة 

 باقرانه .

استخدام معايير االداء المعدة مسبقا لالختبار في مقارنة درجات اداء أي  -5

وعة من داء مجمتلميذ على نفس االختبار لتحديد موقعه النسبي بالمقارنة با

 التالميذ من نفس السن والجنس والمستوى .

تستخدم في مقارنة درجات أي تلميذ على أي عدد من االختبارات تكون  -6

 مختلفة في وحدات القياس .

 تستخدم في مقارنة اداء عينات من بيئات مختلفة على نفس االختبار . -7

 ت زمنية متباعدة لعيناتمقارنة معايير االداء على اختبار واحد في فترا -8

لذي يحدث لظاهرة من مختلفة في بيئة واحدة للوقوف على مدى التغير ا

 الظواهر .   

 

 التقنين :

تصنف االختبارات وفقا ألسس بناء ) تركيب ( االختبار الى نمطين 

 رئيسيين هما :

 االختبارات المقننة . -1

 مدرب الرياضي ( . االختبارات التي يعدها المعلم ) ال -2

فالتقنين " هو رسم خطة شاملة وواضحة ومحددة لجميع خطوات االختبار 

وإجراءاته وطريقة تطبيقه وتفسير درجاته وتحديد السلوك المطلوب من 

الفرد والشروط المحيطة به اثناء تطبيق االختبار باالضافة الى وجود 

  معايير لتفسير النتائج

قنين هو العملية االخيرة لبناء مقياس او اختبار مقنن جاهز لالستخدام والت

واالختبار المقنن كما يشير اليه الزوبعي واخرون " هو االختبار الذي 

حددت اجراءات تطبيقه واجهزته وتصحيحه بحيث يصبح من الممكن 

اعطاء االختبار نفسه في اوقات واماكن مختلفة , واالختبارات المقننة 

مل فيها ضوابط دقيقة وتكون لها معايير مشتقة من عينات ممثلة تستع

 (للمجتمع األصلي فالتقنين هي عملية جمع البيانات الشتقاق المعايير

اما االختبارات المقننة فهي " تلك االختبارات التي يتم اعدادها بمعرفة 

ياس باحث او فريق من الباحثين المتخصصين في أي من مجاالت الق

التربوي او النفسي او غيرهما وتتميز االختبارات المقننة بأنها مصممة 

 ثيرة للتحقق من مدى صالحيتها " بعناية فائقة وانه قد تم تجريبها مرات ك

 



  

 أهم الشروط الواجب توفرها في االختبارات المقننة : 

صين بطريقة موحدة ان يكون لالختبار تعليمات تعطى لجميع المفحو -1

وعلى ان تشمل هذه التعليمات الهدف من االختبار , الشروط الخاصة 

باالداء , األخطاء الشائعة , الزمن المخصص لالداء , كيفية االجابة ) االداء 

 ( على االختبار .

ان يكون لالختبار مفتاح تصحيح ) اختبارات الورقة والقلم ( لتعيين  -2

 سئلة أو وحدات لالختبار .االجابات الصحيحة على أ

ان يكون لالختبارات معامالت ثبات وصدق معلنة وصريحة بالنسبة  -3

لمجموعات االفراد الذين اعد لهم االختبار في األصل ) مجموعات او 

 عينات التقنين المرجعية (.

ان يكون لالختبار معايير ) جداول مستويات ( تظهر بوضوح درجات  -4

 لتقنين األصلية على االختبار .ومستويات اداء عينة ا

 

 مميزات االختبارات المقننة :

انها تتمتع بمعامالت صدق وثبات مقبولة بالنسبة لعينة التقنين التي  -1

 اعدت لها في االصل .

ان لها كراسة تعليمات توضح كافة المعلومات الالزمة لتطبيق االختبار  -2

. 

 ) مجموعة ( التقنين االصلية .ان لها معايير تعكس مستويات اداء عينة  -3

ان لها مفتاح تصحيح يوضح اتجاهات العبارات ) األسئلة ( الموجبة  -4

 والعبارات السالبة لتعيين الدرجات الخاصة بكل إجابة .

تعرف هذه االختبارات في معظم االحيان باسم االختبارات المنشورة  -5

ة ع العلمية المتخصصوذلك لكونها تحظى بالنشر من قبل الدوريات والمراج

 والتي تتمتع بسمعة محلية وعالمية .

 والباحثون يستخدمون االختبارات المقننة لألسباب التالية :

توفر عليهم بذل الجهد والوقت لوضع اختبارات قد تحقق او ال تحقق  -1

 الهدف الذي يسعون اليه .

خرين طبق تمكنهم من اجراء مقارنة بين اداء االفراد عندهم مع افراد ا -2

 عليهم االختبار نفسه .
 

 

 


