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 ملخص املطبوعة  
 إجـراء يف األساسـية الركـائ  مـنتعـد مـن الرتبيـة البدنيـة والرياضـية  االختبـار يف اـالمادة القياس و  دراسة إن         

حـ   وذلـ  لإلحصـاء  األساسـية االسـتخدامات فهـم علـ  األوىل بالدرجـة تعتمـدو املتخصصـة   العلميـة البحـو 
 اـاالت يف السـتخدامها األكثـر مالئمـة واملقـاييس اختيـار االختبـارات )املـدرس واملـدر ( الرياضـي املـري يسـتطيع

كمـا يعتـا القيـاس واالختبـار مـادة أساسـية ومهمـة للطالـح كطالـح حاليـا  حيـث تسـاعد  يف إ ـا   .املختلفة القياس
البحــو   وكمـــدرس مســـتقبال يف تشـــخيذ وتقــومي تالم تـــه أو العبيـــه  خـــالل عمليــة التـــدريح أو التـــدريس. حيـــث 

  وبالتـــاع معرفــــة واالختبـــارات وكيفيــــة بنائهـــا وتطبيقهــــاوأنواعــــه والتقـــومي  خمتلــــف مفـــا يم القيــــاس تتضـــمن  ــــ   املـــادة
الطـر  الصـحيحة الختيـار وسـائل القيـاس املناسـبة الـأ تكـون أكثـر دقـة يف تـع البيانـات حمـل الدراسـة أو البحـث  ــا 

 باسـتخدا  الوسـائل الال مـة والـأ تعطـي قـيم يسـتطيع مـن خال ـا إاـدار األحكـا  يكفـل االقتصـاد يف ادهـد والوقـ .
 املوضوعية والأ تعمل كموجه لعملية التدريس أو التدريح مع مراعاة أوقات استخدامها.

هتـــدذ  ـــ   املـــادة إىل إكســـا  الطالـــح  علومـــات ومعـــارذ أساســـية حـــول القواعـــد األساســـية للقيـــاس والتقـــومي     
اس و التطــــر  إىل أ ــــم الرياضـــي مــــن خــــالل التوجيهــــات و املفـــا يم ذات الصــــلة باملصــــطلحات املرتبطــــة بعمليـــة القيــــ

تصــنيفاته القيــاس  وخصــائذ االختبــار  وكيفيــة بنــاء االختبــار  واملعــامالت العلميــة لالختبــار. وهتــدذ ملعرفــة كـــ ل  
مفهــــو  التقــــومي الرياضــــي وأنواعــــه وعنااــــر   وأدوات التقــــومي م نصــــل ملعرفــــة الفــــر  بــــ  كــــل مــــن القيــــاس واالختبــــار 

ارات املرتبطــة بـــال وا ر الرياضــية املمكــن قياســها  ســـواء كانــ  بدنيــة  مهاريـــة  والتقــومي  والتعــرذ علــ  بعـــ  االختبــ
 نفسية  عقلية  إىل غري ا من االختبارات واملقاييس املتعددة.
 يفرتض بالطالح بعد دراسته حملتوى املادة أن يكون ملما بـ:

 القواعد األساسية واملعارذ الن رية والتطبيقية املرتبطة بالتخصذ.- 
 التحكم يف إجراءات تصميم وبناء وتطبيق االختبارات واملقاييس. -

 ضبط وتوظيف خمتلف أنواع القياس والتقومي يف اجملال الرتبوي عامة  واجملال الرياضي بصورة خااة. -
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 مدخل إىل القياساحملور األول: 

 متهيد:
 أو الرتاجـع احملقـق التقـد  وحـول األفـراد  حيققهـا الـأ بالنتـائ  يهـتم حيـث الرياضـي اجملال يف كبرية أمهية للقياس      

 النسـبية الفـرو  لقيـاس تسـتخد  الـأ اإلجـراءات إىل يشـري النفسـية الناحيـة مـن والقياس التدرييب. عملهم يف وجد إن

 القـرارات واختـاذ لغـرض التنبـ  واسـتخدامها الرا نـة  االسـتجابات معرفـة علـ  عـا  بشـكل يعتمـد و ـو األفـراد بـ 

 جتعلهـا حـ  لألفـراد الرا نـة حـول احلالـة كميـة م شـرات يعطينـا كونـه يف تكمـن املسـتقبلي. فاألمهيـة للسـلو  بالنسـبة

 أو تراجـع  نـا  وظهـر األمـر تطلـح إذا التطبيـق. وتقوههـا حيـ  املوضـوعة الـاام  تقيـيم أجـل مـن عليـه يرتكـ  أسـاس

 ألعلـ  بـالفرد والواـول التدريبيـة الـاام  بنـاء يف ضـرورية ومهمـة القيـاس عمليـة وتبقـ  األفـراد مسـتوى يف ثبـات

فقد ارتبط القيـاس يف بـادا األمـر بعلـم الـنفس  لـ ا بـدأ القيـاس النفسـي مواكبـا يف تقدمـه لعلـم الـنفس  وكـان املستويات
 ذل  للمحاوالت ادادة لدراسة ال وا ر السيكولوجية.

علمـــي احلــــديث أو األســـلو  التجــــرييب قـــد أســـفر عــــن ابتكـــار وتصــــميم ويف الوقـــ  احلـــاع  ــــد أن األســـلو  ال     
وســــائل متعـــــددة للقيـــــاس يف اـــــاالت العلــــو  املختلفـــــة تتمـــــي بالدقـــــة املتنا يــــة . ويشـــــري امل رخـــــون إىل أن مـــــن أوائـــــل 

عنـــد إنشـــاء «1879فيلهـــا  فنـــ  »احملـــاوالت الرائـــدة لقيـــاس الســـلو  البشـــري بصـــورة موضـــوعية تلـــ  الـــأ قـــا   ـــا 
 مله التجرييب يف ليب ج بأملانيا  وقا  باستخدا  االختبارات لقياس القدرات احلس احلركية.مع
 مفهوم القياس: -1

(علـــــ  أنـــــه  Remmersالقيــــاس يعـــــل تقـــــدير ال ـــــوا ر موضـــــوع القيـــــاس تقـــــديرا كميـــــا  ويشـــــري إليـــــه )رهـــــ       
 املالح ات الأ هكن التعبري عنها بصورة كمية  و و ب ل  جييح عن الس ال :بكم ؟

(فيعــرذ القيـاس بأنــه قواعــد اســتخدا  األرقـا  أو األعــداد ايــث تـدل علــ  األشــياء بصــورة Nunnallyأمـا )ننــاع 
و ر  علـ  اسـتخدا  اإلعــداد إال تشـري إىل مقـادير كميـة مــن الصـفة أو اخلااـية  ومعــا ذلـ  إن القيـاس يعتمـد يف جــ

أنـه يف اــورته احملكمــة يتضــمن فكـرة الكــم والــأ تعــل مقـدار مــا يوجــد يف الشــخذ مـن خااــية معينــة. والقيــاس مــن 
 ( يعل واف البيانات يف اورة رقمية.Gulifordوجهة ن ر  )جيلفورد  

وفــق إرـار معــ  مـن املقــاييس املدرجــة    يعــرذ القيـاس إحصــائيا بكونـه تقــدير األشـياء واملســتويات تقــديرا كميـاكمـا 
 اعتمادا عل  فكرة ثورنداي  )كل ما يوجد له مقدار وكل مقدار هكن قياسه(. 

وغالبا ما يتضـمن القيـاس تـع مالح ـات ومعلومـات كميـة عـن موضـوع القيـاس    ـ ا عـالوة علـ  انـه يتضـمن أيضـا 
شــري إىل تلــ  اإلجـراءات املقننــة واملوضـوعية والــأ تكــون ومـن كــل  ــ ا نسـتطيع القــول أن القيـاس يعمليـات املقارنــة. 

 (20  افحة 2007)فرحات     نتائجها قابلة للمعادة اإلحصائية.
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 القياس يف اجملال الرياضي:-1-2
 اخلصـائذ والقـدرات علـ  التعـرذ بغـرض القيـاس عمليـة وتكـون كميـا  تقديرا الشيء قيمة تقدير  و القياس       

 القيـاس عمليـة األفـراد وتـتم بـ  التمييـ  وإمكانيـة التبـاين ملعرفـة وذلـ  التالميـ  أو للرياضـي  والعقلية املهارية البدنية 

 قياسه. املراد املوضوع عن املعلومات تع يف وحديثة مقننة وأدوات وسائل باستخدا 
وجييــح القيـــاس يف اجملــال الرياضـــي عـــن الســ ال كـــم ؟أو مـــا مقــدار؟ أي أنـــه بــ ل  يعطينـــا إجابـــات عــن أســـ لة مثـــل 
:كــم رــول التلميــ  ؟ كـــم و نــه ؟ مــا مقـــدار القــوة العضــلية الـــأ هكــن أن ؟رجهــا علـــ  جهــا  الــدينامومرت؟ما مقـــدار 

باألعـــداد أو األرقـــا   فقيـــاس الـــ من بســـاعة اإليقـــاذ  ثباتــه االنفعـــاع ؟ وتـــرتبط مع ـــم القياســـات يف الرتبيـــة الرياضــية
يعطـي رقمـا أو عــددا  وقيـاس القـوة العضــلية باسـتخدا  املـانومرت والــدينامومرت يعطـي قـراءات عدديــة تفيـد يف تقـدير مــا 

 (17  افحة  2002)رضوان  يوجد يف الشيء من الصفة أو السمة . 

 ــــو كميـــة مـــا يوجــــد يف الشـــيء مــــن الصـــفة او اخلااـــية وفــــق مقـــاييس مدرجـــة ذات قيمــــة رقميـــة متفــــق القيـــاس:    
عليهـا. و ـو عمليـ ـة تقـدير أشـياء اهولــة الكـم أو الكيــف باسـتعمال وحـدات رقميــة متفـق عليهـا كقيــاس أبعـاد ملعــح  

فت فــق عليهـــا و ــي المـــرتال  لكـــن ال كــرة اليـــد   إن  تقــدير  ـــ   األبعــاد يعطينـــا رــول امللعـــح وعرضـــه بوحــدة 
القيـــاس امل

 هنحنا مادة انعه ونوع األرضية وحالتها.
إن قيـاس بعـ  اخلصــائذ أو الصـفات لـدى األشــخاه يكـون سـهال  ومباشــرا  يف بعـ  األحيـان كمــا  ـو احلــال     

واضـ  ومباشــر يف  يف قيـاس الطـول والـو ن أو قيـاس ضـغط الـد   أمـا قيــاس اخلصـائذ الداخليـة والـأ ال ت هـر بشـكل
 سلو  األشخاه فهو أمر معقد واعح كقياس ال كاء وامليول والتكيف االجتماعي.

فبالقيــاس إذا دــدد مقــدار مـــا يف الشــيء مــن اخلااــية الـــأ نقيســها وعــن رريقــه نســـتطيع أن  يـ ـ  مــا بــ  األشـــياء أو 
د  أداة قيــاس كميـ ان احلــرارة أو املــرت األشـخاه ومقارنتهــا بنـاء علــ  خــواه أو  ـات فيهــا ويف عمليــة القيـاس نســتخ

 وغري ا .

ويعـر ذ القيــاس أيضــا  علــ  أنــه العمليـة الــأ  ــدد بواســطتها كميــة مــا يوجـد بالشــيء مــن خصــائذ هكــن قياســها    
و ـو عمليــة تقـدير كمـي لألشـياء أو مـا هتلكـه الفـرد مـن السـمات واخلصـائذ باســتخدا   وفـق معـايري حمـددة مسـبقا .

  فعـن رريـق القيـاس دصـل علـ  بيانـات رقميـة الكميـةال أو مـا يسـم  بواـف كمـي للشـيء  إذ هكــن  قواعـد من مـة
قيـاس مسـتوى اللياقـة البدنيـة واملهاريـة و التحصــيل وغري ـا عـن رريـق االختبـار والدرجــة الـأ حيققهـا مـن  ـ ا االختبــار 

 تعتا وحدة قياس. 

الالعـــح أو التلميـــ   ولــ ا أاـــب  مـــن الضــروري عنـــد قيـــاس والقيــاس يعـــل أن نقــيس ذكـــاء أو رـــول أو و ن أو قــوة  
اــفة أو ـــة معينـــة أن نقــو  بدراســـة الصـــفة أو الســمة أوال قبـــل قياســـها  ألنــه مـــن احملتمـــل أال توجــد  ـــ   الصـــفة أو 
السمة  ويعتا  ديد الصفة أو السمة أمرا ضروريا الن نـوع الصـفة أو السـمة حيـدد لنـا املقيـاس الـ ي يصـل  لقياسـها 

 (16  افحة 2015)الفرروسي   فاملقياس ال ي يصل  لقياس الطول ال يصل  لقياس الو ن. 
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 : القياس أغراض -1-3

للقيــاس أغـــراض عــدة يف اـــال الرتبيـــة البدنيــة والرياضـــة  فــأدوات القيـــاس وخااـــة االختبــارات واملقـــاييس  ـــا 
والتقــد  والتصــنيف واإلشــراذ والتوجيـه ووضــع املســتويات واملعــايري... وغــري ذلــ  مــن أغـراض خمتلفــة مثــل التحصــيل 

 األغراض.

تعتــا أغــراض القيــاس يف الرتبيــة البدنيــة والرياضــة امتــدادا  أل ــداذ الرتبيــة البدنيــة الــأ تعتــا بــدور ا امتــدادا  
 لسلو  القابل للقياس والتقومي.من ا أ اط العليا  حيث  ول     األ داذ إىللفلسفة الدولة وأمانيها 

 بع  العلماء حول أغراض القياس يف الرتبية البدنية: آراءفيما يلي نعرض 

 أمهية االختبارات واملقاييس يف الرتبية البدنية فيما يلي: cloyحدد كلوي 

  قيق  يادة اإلدرا  واملعرفة. .1
 احلماس والتشويق. .2

 التقد . .3

علــي التقــد   بقولـه: أن اســتخدا  القيـاس يعتــا م شــرا  للتعـرذ mc geeومــ  جــي  barrwكمـا حــدد ا بـارو 
  ي: ااالت  امة والتحصيل يف إرار مخسة

 وضع الدرجات  .1
 التصنيف  .2

 التوجيه  .3

 الدافعية  .4

 البحث  .5

 كما حدد دور ا يف اال الاام  بكوهنا تسا م يف تقومي واختيار:

 الانام   .1
 الطر   .2

 املدرس  .3
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جملموعــة مـن املراجــع املتخصصـة يف االختبــارات واملقـاييس البدنيــة أظهــر أن  ال ناـبحي حســمحــد اليف مسـ  قــا  بـه  
 اإلغراض التالية  ي الأ نال  أعلي تكرارات:

 الانام   .1
 التصنيف  .2

 املعايري  .3

 الدافعية  .4

 التوجيه  .5

 االكتشاذ  .6

 البحث  .7

 ة والرياضة هكن حصر ا فيما.ونري أن أغراض واستخدامات االختبارات واملقاييس يف اال الرتبية البدني

 يف الربنامج:

يعتـــا بنــــاء الــــاام  مـــن أ ــــم األعمــــال الـــأ يهــــتم  ــــا العـــاملون يف اــــال الرتبيــــة البدنيـــة واملــــدربون يف اــــال 
التـدريح الرياضـي  ألن الــاام  العلميـة املقننــة  ـي الضـمان الوحيــد إلحـدا  النمــو املطلـو . وأيـا كــان نـوع الانــام  

تطيع أن يسـتكمل أركانــه بـدون وجـود أدوات للقيـاس تكــون  ثابـة امل شـرات الـأ تشــري دـو مقـدار القيــاس فإنـه ال يسـ
 ــــ ا مـــــن حيــــث نســــبة وجــــود القيـــــاس يف  %20مــــن حجمــــه  ويصـــــل الــــبع   ــــ   النســــبة  %10يف الانــــام  بـــــ 

 األوســــاطمنتهيــــة بــــ   أاــــبح الانـــام  أمــــا فيمــــا يتعلــــق بوجــــود أو عـــد  وجــــود القيــــاس يف الانــــام  فهــــ   قضـــية 
 مسلمة ال تقبل احلوار واددل. أاب العلمية  فوجود القياس يف الانام  

 هكن أن  دد أغراض القياس يف الانام  فيما يلي:

 /  ديد القدرة:1

يعـل الالقـدرة علـي إخـراج اقصـي قـوة يف  motor abilityالقـدرة احلركيـة  -  abilityاملقصـود بالقـدرة 
أقـل  مـن نكـنال واملقصـود بالقــدرة  نـا املسـتوي الـرا ن للفـرد  اي مســتوي الفـرد أو اجملموعـة يف السـمات واخلصــائذ 
الأ تصف الفـرد أو اموعـة األفـراد عقليـا أو بدنيـة او اجتماعيـا   ويقـول عنهـا حممـد عبـد السـال  امحـد أهنـا الاملسـتوي 

 (20  افحة 2015)الفرروسي   الوظيفة سواء اكان متأثرا  بالتدريح أ  مل يكنال. الرا ن من
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مع ـم الـاام  الرياضــية يصـعح يف بنائهـا قبــل  ديـد قـدرة األفــراد الـ ين سـيتم بنــاء الانـام   ـم ألن  ديــد 
 الانام .القدرة يعتا نقطة البدء يف تصميم وحدات 

ســـتوي    فإنـــه مــن املهــم أن تعــرذ امل100فمــثال  إذا كنــا بصــدد برنــام  تـــدريح لالعــيب العــدو يف مســابقة 
هكـن تقنــ  وحــدات الانــام  يف ضـوء مــا  ــو موجــود  فـالاام  تبــدأ مــن نقطــة اعتباريــة   احلـاع  ــ الء الالعبــ  حــ 

لقـدرة يف الانـام  علـي اـرد كوهنـا نقطـة البـدء. ولكنهـا هكـن  ـو كـائن   ال تنحصـر أمهيـة  ديـد ا مضموهنا  ويل ما
 أنأن تـــ ثر علـــي  ديــــد األ ـــداذ أيضــــاف باإلضـــافة جملموعــــة أخـــري مــــن املتغـــريات  فــــإذا  اثبـــ  لنــــا اختيـــار القــــدرة 
ســـط متوســط األفـــراد يف اللياقـــة البدنيـــة دون املتوســط  فقـــط يكـــون ا ـــدذ  ـــو رفــع مســـتوي اللياقـــة البدنيـــة إع املتو 

نيــات البشـرية واملديــة ) نـا  اعتبـارات أخــري تـ ثر علــي  ديـد األ ــداذ باإلضـافة للقــدرة مثـل نوعيــة األفـراد واإلمكا
مســتوي األفـــراد متوســط  فـــإن ا ــدذ  نـــا  أنتــال للانـــام  وغــري ذلـــ ( أمــا إذا ثبـــ  مــن اختيــار القـــدرة والوقــ  امل

 (21  افحة 2015)الفرروسي   ع مستوي نتا .يرتقي إع حماولة الواول   الء األفراد إ أنهكن 

واخلالاــة أن  ديــد القــدرة يســا م يف  ديـــد تطــور حجــم التقــد  يف ضـــوء اإلمكانــات املتاحــة و ــ   نقطـــة 
 يكونال. أننطلق عليها الما جيح  أناعتبارية أخري هكن 

وتعــرذ بكوهنــا  ability testsاالختبـارات املســتخدمة يف  ـ ا اجملــال يطلــق عليهـا اســم اختبــارات القـدرة 
 أداء لتب  املستوي الرا ن للفرد أو لألفرادال. أقصيالاختبارات تتطلح 

 ب/ متابعة التقدم:

ابعـة التقـد  خــالل أن التقـد  يعـل مقـدار التطـور والنمـو الـ ي حـد  لألفـراد بسـبح نارسـتهم للانـام   ومت
فرتة تنفي  الانـام  مـن أ ـم أغـراض القيـاس  وذلـ  ألمهيـة  ـ ا اإلجـراء يف التعـرذ علـي منحنيـات التقـد  ومعدالتـه  
و ـــ ا يعطــــي ارم نانــــا  للقــــائم  علــــي أمــــر الانــــام  يف أنــــه اي الانــــام  حيقــــق األ ــــداذ باملعــــدالت املطلوبــــة وفقــــا  

 للجدول ال مل املوضوع.

قيـــاس يف  ــ ا اجملـــال يتــي  الفراـــة ملعادــة الثغـــرات الــأ قـــد ت هــر خـــالل تنفيــ  الانـــام   ايـــث كمــا أن ال
 هكن تداركها لتعديل مسار التقد  وفق ملا  و مطلو .

تـتم عمليـة متابعـة التقـد  عـن رريــق اموعـة مـن القيـاس تـتم علـي مــدار فـرتة تنفيـ  الانـام  وهكـن أن نطلــق 
 (2015)الفرروسي   رات اسم )االختبارات الدورية( أو )االختبارات التكوينية(.علي   ا النوع من االختبا
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 ج/ حتديد احلصيلة:

 نـا  ــو مقـدار التغـريات الـأ و الواــول إليهـا عـن رريـق الانــام   اومقـدار التقـد  الــ ي ة املقصـود باحلصـيل
واــل إليــه األفـــراد بعــد نارســـة الانــام   ويــتم  ديـــد احلصــيلة عـــن رريــق اختبــارات تـــتم بعــد االنتهـــاء مــن الانـــام   

بينهمـا هثــل مقـدار التقـد  أو احلصــيلة حيـث يـتم مضـا اة نتائجهــا  باالختبـارات الـأ اـ  يف بدايــة الانـام   والفـر  
الــــأ تواــــل  ــــا الفــــرد جــــراء نارســــة الانــــام  املوضــــوع  ويطلــــق علــــي  ــــ   االختبــــارات اســــم )اختبــــارات التحصــــيل 

achievement test وتعــرذ بكوهنـا المقيــاس للدرجـة الـأ  ــا حصـل الشـخذ ا ــداذ التعلـيم أو التــدريحال )
تــتم قبـــل خــالل وبعــد الانـــام   كمــا جيــح توحيـــد ظــروذ القيــاس يف تيـــع  وجيــح مالح ــة توحيــد االختبـــارات الــأ

 فرتاته  وذل  كضمان للتأكد من أن التقد  احلاد  يرجع إع نارسة الانام  فقط.

يلــــي ذلـــــ  مضـــــا اة احلصــــيلة باأل ـــــداذ املوضـــــوعة للانــــام  للتعـــــرذ علـــــي مــــدي  قيـــــق الانـــــام   ـــــ   
 األ داذ.

 ية للتقد  من خالل املعادلة التالية:هكن  ديد النسبة امل و 

 النسبة امل وية للتقد  =
 القياس البعدي + القياس القبلي 

 ×100 
 القياس القبلي          

 كما تفيد استخدامات االختبارات واملقاييس يف الاام  يف اختيار:

 رر  التدريس أو التدريح املستخدمة. .1
 للانام .اإلمكانات املناسبة واملالئمة  .2

تصـــميما  يوضــ  اخلـــدمات الــأ يقــدمها القيـــاس يف بــرام  الرتبيـــة البدنيــة يف املـــدارس  mathewsوضــع مــاتيو  
 وفيما يلي توضي  اخلطوات املستخدمة.

ــار الطــ :  .1 يــتم التأكـد مــن احلالــة الصــحية للتالميــ  ومـدي قــابليتهم ألداء اجملهودالبــدين  وبنــاء علــي االختب
 يب تستبعداحلاالتالأ يثب  عد  االحيتها الصحية ملمارسة الانام .نتائ  االختبار الط

ــة: .2 ــة البدني يهـدذ  ــ ا االختبـار إع قيــاس مسـتوي اللياقـة البدنيــة لـدي التالميــ   وبنائـه علــي  اختبـار الببي
اي نتائجـه يــتم تــو يعهم إع ثالثــة اموعــات ومــن املعــروذ إحصــائيا  أننــا إذا ســعينا إع قيــاس ظــا رة مــا يف 

اتمــع ربيعـــي  فـــإن نتـــائ  قيـــاس  ـــ   ال ـــا رة تأخــ  شـــكل املنحـــل االعتـــداع حيـــث يـــو ع األفـــراد تو يعـــا  
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( يف املنتصـــــف مـــــن حيــــث املســـــتوي  بينمـــــا تــــو ع النســـــبة الباقيـــــة %68ربيعيــــا   إذ تقـــــع الغالبيـــــة )حــــواع 
 لثانية خمتلفة فيها.بالتساوي تقريبا  ب  اموعت  إحدامها ني ة يف ال ا رة موضوع الدراسة وا

 وبناء علي نتائ  اختبار اللياقة البدنية يتم تو يع التالمي  إع ثالثة اموعات مستويات:

 اموعة املستوي املنخف   .1
 اموعة املستوي املتوسط  .2

 اموعة املستوي العاع  .3

 / جمموعة املستوي املنخفض :1

مــن امــوع التالميــ  وترتكـ  مع ــم مشــاكلهم يف ضــعف القــوة العضــلية والســمنة  %16اثـل  ــ   اجملموعــة 
 العارفي وضعف التوافق العضلي العصيب.  االلت اوسوء التغ ية واالدرافات القوامية و عد  

ادة يبــدأ اهــود نكـن حلــل مشـاكلهم  وعــ أقصـيوجيـح علــي املـدرس أن يــوع ا تمامـه  ــ   اجملموعـة وبــ ل 
ت عـــن التلميــ  يف تيـــع النـــواحي دراســة احلالـــة حيــث يقـــو  املــدرس  مـــع املعلومــا أســـلو  ــ ا اال تمـــا  باســتخدا  

الرؤيـة م يلـي ذلــ  عمـل مقابلـة شخصــية مـع التلميـ  يــتم فيهـا دراسـة احلالــة واالتفـا  علـي مــنه   أمامــهتتضـ   حـ 
يف التأكـــد مـــن حالـــة الطالـــح الصـــحية  بعـــد  ــــ    ألمهيتـــهية العـــالج  كمـــا هكـــن االســـتعانة باســـتثناء احلالـــة الصـــح

 اإلجراءات يصب  املدرس ملما  باملعلومات الال مة لوضع برنام  العالج   الء التالمي .

الطــــيب لالســــتدالل علـــــي  األخصــــائيإذا مل تــــنج  اإلجــــراءات الســــابقة يف  ديــــد حالــــة التلميــــ  حيــــول إع 
 األسبا  احلقيقة للحالة.

يــد احلالـة يــتم تنفيـ  الانــام  العالجـي  وجيــح أن يقـو  املــدرس بإعـادة االختبــار مـرة أخــري للتأكــد بعـد  د
 من أن التلمي  حيقق تقدما .

 :/ جمموعة املستوي املتوسط2

( مــن امــوع التالميــ  و ــ   اجملموعــة يطبــق عليهــا برنــام  الرتبيــة البدنيــة %68تبلــه  ــ   اجملموعــة حــواع )
 (35  افحة 2015)الفرروسي   الرتبية البدنية. أ داذالعا  ال ي يهدذ إع  قيق 
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 / جمموعة املستوي العايل :3

هثلـــون التالميـــ  املمتـــا ين وجيـــح االســـتعانة  ـــ الء التالميـــ  يف األعمــــال  %16تبلـــه  ـــ   اجملموعـــة حـــواع 
القياديـة. وعـادة يـتم تـوجيههم إع نارسـة العـا  الرياضـة ادماعيـة والفرديـة والعمـل علـي تنميـة عنصـر القيـادة لـديهم  

 التنافسية. األنشطةوتوجيههم ملمارسة 

يقســم التالميــ  إع اموعــات متشـا ة يف القــدرات تبعــا  ملميــ ات خااـة  و ــ ا مــا يســمي جانســة: / اجملموعــة املت1
باجملموعـــــة املتجانســــــة بعضــــــها يوجـــــه ملمارســــــة نشــــــاط النشـــــاط الــــــداخلي يف املدرســــــة وذلـــــ  يف ضــــــوء اســــــتعداداهتم 

 وقدراهتم.

تقــد  يف اـال الرتبيـة البدنيـة باإلضــافة إع االختبــارات واملقـاييس يف عمليـات تقـومي التحصـيل وال أمهيـةنـا سـبق تتضـ  
 (28افحة  2006)رضوان   دور ا يف عملية تصنيف التالمي  إع ااميع متجانسة.

 / يف التشخيص:2

تعتــــا االختبــــارات واملقــــاييس مــــن أكثــــر وســـــائل التشــــخيذ اســــتخداما  يف اــــال الرتبيــــة البدنيــــة والرياضـــــة  
الضــعف والقــوة يف الـاام  واألفــراد  وذلــ  اهيــدا  لوضــع الــاام  العالجيــة فاالختبـارات يســاعد علــي  ديــد مواضــع 

 إذا كان األمر يتطلح ذل .

األجســـا   وأ ـــاطلقــد اســـتخدم  االختبـــارات واملقـــاييس بنجـــال كبـــري يف تشــخيذ احلالـــة القواميـــة لألفـــراد 
 تلفة.ومدي التناسح يف مقاييس ادسم والقدرات الرياضية واملهارية واخلططية املخ

 / يف التصنيف:3

تواـل علمــاء علــم الــنفس إع قــوان  الفــرو  الفرديــة الــأ تعتمــد أساســا  علــي اخــتالذ األفــراد فيمــا بيــنهم 
مـن حيــث القــدرات واإلمكانيــات واالســتعدادات وامليــول والرغبــات  ومـن  نــا تــا  أمهيــة التصــنيف كضــرورة لتجميــع 

الــاام   أنشــطةللــاام    ضـمانا  إلقبــال األفــراد علـي نارســة  مـن  ــم متجانســون مـع بعضــهم الــبع  عنـد التخطــيط
 وكضمان لتحقيق األ داذ املرجوة.
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والرتبيــة البدنيــة والرياضــة اــال خصــح يضــم العديــد مــن ألــوان األنشــطة املتفاوتــة مــن حيــث شــدهتا ودرجـــة 
و ـ ا تكـون الرتبيـة البدنيـة والرياضـة متعددة وعلـي األفـراد أن ؟تـاروا مـا يتناسـح وإمكانـاهتم   أنشطةتعقيد ا  فهنا  

مـن ضــمن اجملـاالت الــأ  حــ  يف مراعاهتـا الفــرو  الفرديــة عـن رريــق تــوفري ألـوان متعــددة مــن األنشـطة تتــي  فراــة 
 االختيار واملمارسة للجميع.

و قيقـــا  ملبــــدأ الفـــرو  الفرديــــة فـــإن اإلجــــراء األمثـــل  ــــو وضــــع برنـــام  كــــل فـــرد علــــي حـــد  يضــــم يف ضــــوء 
إمكاناتـــه وقدراتــــه  و ـــ ا مــــا حيـــد  يف التــــدريح الرياضـــي للمســــتويات العليـــا خااــــة يف األنشـــطة الفرديــــة. ولتعــــ ر 

 عالية(. –متوسطة  – قيق ذل  يف املدارس نلجأ إع تصنيف األفراد إع اموعات )منخفضة 

 وأ ـــاطســـن وادـــنس رـــر  التصـــنيف املســـتخدمة يف الرتبيـــة البدنيـــة تعتمـــد مع مهـــا علـــي الطـــول والـــو ن وال
 تقسيمات تعتمد علي مستويات األفراد يف املهارات املستخدمة وبع  القدرات العقلية. أيضااألجسا    نا  

 / يف وضع الدرجات:4

الدرجـة  ــي الحكــم يصــور  املــدرس أو املــدر  علــي التلميــ  أو الالعــحال وقــد يكــون  ــ ا احلكــم تصــويريا   
 ن رريق استخدا  االختبارات املقننة.كما أنه قد يكون موضوعيا  ااما  ع

كجـم فـإن  ـ   الدرجـة ال تعطــي 40والدرجـة حكـم نسـيب فـإذا كانــ  درجـة تلميـ  يف اختبـار القـوة العقليــة 
واـفا  دقيقـا  حلالـة التلميــ   فهـل  ـي درجــة عاليـة أ  متوسـطة أ  ضــعيفة  و ديـد ذلـ  يتوقــف علـي  ديـد املركــ  او 

بالنســبة لــدرجات بقيــة الفصــل فــإذا كــان متوســط درجــات الفصــل يف القــوة العضــلية  ــو  املرتبــة النســبية  ــ   الدرجــة
 كجم يف االختبار يعتا فو  املتوسط.  40كجم فإننا نستطيع أن نصور حكما  بأن التلمي  ال ي حقق 35

فهــم عمليــة وضــع الــدرجات  امــة ألهنــا اثــل املرشــد التلميــ  أو الالعــح يف عملــه املدرســي أو الرياضــي ويف 
)رضـــوان  املـــدخل اىل القيـــاس يف الرتبيــــة  قدراتـــه  كمـــا أهنـــا  ـــدد لدرجـــة كبـــرية مســـتقبله التعليمـــي واملهـــل والرياضـــي.

 (2006  9البدنية والرياضيةط 
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يشــري حســـن معـــوض إع أن ن ــا  وضـــع الـــدرجات ترتــة لعمليـــة تقـــومي و صــيل التالميـــ   حـــدد اخلطـــوات 
 الأ جيح إتباعها عند البدء يف وضع خطة لتقدير الدرجات يف الرتبية البدنية فيما يلي:

  ديد الفرض أو األغراض الأ يرمي إليها برنام  الرتبية البدنية املدرسية. .1

توضـي  األمهيـة النسـبية أو الـو ن النسـيب كـل غـرض مـن  ـ   األغـراض وتو يـع الـدرجات علـي  ــ    .2
 كل غرض.  يةألمهاألغراض بالنسبة 

 اختيار وسيلة القياس  و    غالبا  ما تكون عن رريق املقاييس واالختبارات املختلفة. .3

 ذل . مكنأاستخدا  الوسائل املوضوعية كلما  .4

 :/ يف املعايري واملستويات 5

تتضـــمن عمليــــة تقنـــ  االختبــــارات وضـــع معــــايري ومســــتويات وذلـــ  ألن الــــدرجات اخلـــا  املستخلصــــة مــــن 
 تعتا ذات فائدة حمددة بدون  ويلها إع معايري أو مستويات. األفرادتطبيق االختبارات علي 

ه النســيب بــ  نـري التلميــ  يقـارن مســتوا  يف بعــ  املهـارات  ســتوي  ميلـه ويســتطيع  ــا  ديـد مكانــه وترتيبـ
 مالئـــه يف الفصــــل. اذن االختبـــارات  ــــي الوســــيلة املناســـبة إلجــــراء عمليـــة املقارنــــة  ــــ  . ووجـــود مســــتويات ومعــــايري 
لالختبــارات يســـهل مـــن إجـــراء  ـــ   املقارنــات وجيعلهـــا أكثـــر اـــدقا  وموضـــوعية  لــ ل  يلـــ    ويـــل الـــدرجات اخلـــا  

ال وعــادة املسـطرةالدرجـة املعياريـة  ــي مـا يطلــق عليـه الـبع  اســم الاملستخلصـة مـن االختبــارات إع درجـات معياريــة  و 
توضع معايري خااة لكل سـن معـ  يف كـل اختبـار مـن االختبـارات  كمـا أن للبنـ  معـايري ختتلـف عـن البنـات وذلـ  

 الن املعايري توضع يف ضوء مستويات األفراد.

بطاريـات حيــث أهنـا مكونــه مـن اموعــة مــن  تعتـا املعــايري ذات فائـدة  امــة يف االختبـارات الــأ علـي شــكل
الــ من أو عـدد مـرات التكـرار  بـدون معـايري يصـعح  ديــد  االختبـارات تسـتخد  ررقـا  متعـددة يف القيـاس كاملسـافة أو

يســــهل بــــ ل   ديــــد الدرجــــة الكليـــــة  االختبــــارات ) ذات الوحــــدات املختلفــــة( إع معــــايري )ذات وحــــدات خمتلفــــة(.
 ألداء الفرد يف ؟؟
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التقــــدير الكمــــي   ـــ ا يوضــــ  أن االختبـــارات واملقــــاييس  ـــي األســــاس يف اشــــتقا  املعـــايري ألن القيــــاس  ـــو
 واالختبار  و األداء املستخدمة يف القياس. ةاسلل ا رة املق

 / يف الدافعية:6

االختبـارات واملقــاييس وســيلة رائعــة للتشــويق واإلثــارة فــاألداء غــري املصــحو  بالقيــاس قــد يصــاحح الكســل 
  وظهــرت  عة تســري مـع وقــع خطواتـه  اد اهــودواخلمـول وعــد  احلمـاس تشــوقا   فــإذا شـعر الالعــح أن عقـار  الســا
لرفــع  واإلثــارةمـن أروع وســائل التشـويق  أاــبحوارغبتـه يف التعــرذ علـي تقــدير السـاعة ملســتوا  فالسـاعة واملــرت وادهـا  

 الرتبية الرياضية. أنشطةمستوي األداء يف مع م 

القـوي الداخليـة الـأ  ـر  الفــرد وتوجهـه لتحقيـق  ـدذ معـ   و ـي إمـا دوافــع  بالـدوافع احلـاالت أويقصـد 
فـــع الفـــرد الداخليـــة دـــو االوســـائل الـــأ تثـــري دو  ىيـــة )ثانويـــة( واالختبـــارات تعـــد إحــدداخليــة )أوليـــة( أو دوافـــع خارج

 واملنافسة.املمارسة  حيث إهنا تثري يف الفرد الرغبة يف إبرا  ال ات والتفو  

فمعرفـة التالميـ  والالعبـ  بوجـود اختبـار سـيطبق علـيهم يف موعـد حمـدد يكـون ذلـ  دافعـا   ـم ل يـادة ادهــد 
يف التـــدريح  ـــدذ رفـــع قـــدراهتم علــــي أمـــل  قيـــق نتـــائ  ريبـــة يف االختبــــار.  ـــ ا ترتفـــع قيمـــة االختبـــارات يف إثــــارة 

 (38  افحة 2015)الفرروسي   دوافع األفراد دو املمارسة ادادة ا ادفة.

 / يف التدريب:7

كـس مــن  ــ ا فاالختبـارات مــا  ــي ت لــيس بالوقــ  الضـائع  بــل علــي العوقـ  تنفيــ  االختبــارات والقياسـا
قــدرا  مــن إال تـدريبات مقننــة تعــود علــي الفـرد بالفائــدة فاالختبــار الــ ي يقـيس عنصــر القــوة العضــلية يكسـح املختــا 

ل العكــس ألن االختبــار لـــه  ــ ا املكــون  وهكننـــا القــول بــأن كـــل اختبــار يصــل  كتمـــرين  ولكــن ال نســتطيع أن نقـــو 
 العلمية والفنية الأ ال تتوفر يف كل التمرينات. همواافات

 / يف االنتقاء:8

مشكلة االنتقاء مـن أكثـر املشـاكل الـأ يواجههـا العـاملون يف اـال الرتبيـة البدنيـة والرياضـة  سـواء كـان ذلـ  
يف قطـاع البطولــة أو يف املــدارس عنـدما ختتــار فرقهــا الرياضـية  كثــريا  مــا يــتم االنتقـاء بنــاءا  علــي معـايري ذاتيــة يكــون  ــا 

االنتقـــاء اخلـــارئ يعتـــا إ ـــدارا  للوقـــ  واإلمكانـــات واألمـــوال  حيـــث  ئ علـــي النتـــائ  املســـتقبلية. كمـــا أنيالســـ أثر ـــا
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ستسـخر كلهــا خلدمــة عنااــر ال يرجـي منهــا  لــ ل  يعــد االنتقـاء اديــد مــن أكثــر الضـمانات الــأ تتــي  فراــة أكــا 
 للنجال.

لمــــي واالختبـــارات واملقــــاييس  ــــي الوســـيلة املوضــــوعية الصــــادقة لتحقيـــق االنتقــــاء اديــــد فهـــي األســــلو  الع
املضـــــمون لتـــــوفري اإلمكانـــــات البشـــــرية الـــــأ لـــــديها االســـــتعدادات املناســـــبة للواـــــول إع التفـــــو   حبـــــ ا لـــــو كانـــــ  

 االختبارات املستخدمة ذات قوة تنب ية.

 / يف االكتشاف:9

 ة  حيـــث علــي العنااـــر البشــرية املمتــا أضــوائهااالختبــارات واملقــاييس تلعـــح دور )الكشــاذ( عنــدما تلقـــي 
البدنيــــة الــــأ تتناســــح وإمكانــــاهتم  فتكـــون بــــ ل  قــــد ســــامه  يف وضــــع  األنشـــطة لــــ  توجيههــــا إىليســـهل بعــــد ذ

اإلمكانيــة املناســبة يف النشــاط املناســح  ــا  فتــ داد فراــة النجــال والنبــوال والتفــو   ويعتــا االكتشــاذ أوع خطــوات 
 االنتقاء.

 / يف التنبؤ:10

تقبل والتنبــ  عـادة ال يــتم مـن فــراال  بـل تســبقه دراســات التنبـ   ــو عمليـة تكهــن وتوقـع ملــا سـيحد  يف املســ
مستفيضــة يعتمــد مع مهــا علــي االختبــارات واملقــاييس   فعـــن رريــق معــدالت التطــور ومنحنيــات التقــد  يف املاضـــي  

يف املســـتقبل بالنســـبة لل ـــا رة موضــــوع  والتعـــرذ علـــي املســـتوي احلـــاع هكــــن التنبـــ   ـــا ســـيكون عليـــه معــــدل التقـــد 
 الدراسة.

د( 8ويســتمد االختبـــار قدرتـــه علــي التنبـــ  مـــن معامـــل اــدقه فـــإذا فرضـــنا أن معامــل اـــد  االختبـــار  ـــو )
 (.%80فإننا نستطيع أن نقول: أن القوة التنب ية   ا االختبار تبله )

عــن رريــق اموعــة مــن االختبــارات البدنيـــة  إذا  األكـــادهيوجروبــر( مــن التنبــ  بالتحصــيل  إ اعيــلاكــن )
 :األكادهياالختبارات التالية لقياس التحصيل استخدم  

 معيار أوتيس النسبة ال كاء. .1
 معيار التحصيل األكادهي. .2

 (19  افحة 2004)جواد   معيار املدرسية يف التحصيل العقلي. .3
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كمــــا اســـــتخد  اموعــــة مـــــن االختبـــــارات البدنيــــة الـــــأ تقــــيس االســـــتعداد احلركـــــي  وعــــن رريـــــق اســـــتخدا  
معـامالت االرتبـاط أمكـن التعـرذ علـي القـوة التنب يـة لكـل اختبـار مـن االختبـارات البدنيـة الـأ ربقـ  يف الدراسـة مـن 

 .األكادهيحيث قدرهتا علي التنب  بالتحصيل 

 / يف التوجيه:11

 أن يصــــل مرحلــــة التوجيـــه الــــ ا  حــــ  معاونــــة املـــدرس ومســــاعدته علـــي أساســــهاالتوجيـــه عمليــــة دهقراريـــة 
نــــوع مــــن التســــلط أو تعييــــد  أييســــتطيع أن يقــــو  العمليــــة التعليميــــة ويطور ــــا ذاتيــــا  لــــيس املقصــــود بعمليــــة التوجيــــه 

 مع عملية التوجيه. تتالء كما كان متبعا  قدها   ولتحقيق   ا املبدأ تغري اسم املفتش إع اسم املوجه   األخطاء

لـ ل  تعتـا عمليـة التوجيـه دهقراريـة هتـدذ إع  ليــل دراسـة املوقـف التعليمـي لتحديـد انسـح الطـر  لرفــع 
الرتبيـــة  أ ـــدذيتمشــي مـــع فلســـفة اجملتمـــع   وذلـــ   ـــا وأساســـهامســتوي التالميـــ  الـــ ي هثـــل حمـــور عمليــة التوجيـــه 

 البدنية يف املدارس.

فالتوجيـه عمليـة تفاعــل وتعـاون بــ  رـرف  احـدمها املوجــة وادخـر املوجــه  ـدذ التعـرذ علــي ربيعـة املوقــف 
 حد نكن. أقص  كانات  وكيفية االستفادة منها إىلوما يتمتع به املوجة من إم

 أمـــر  تعــاون القــائم بـــ  القــائم  علــليـــة دهقراريــة تعتمــد علـــي الهكــن تعريــف التوجيـــه احلــديث )  ــو عم
التعلــيم يف املدرســـة  ــدذ تطـــوير العمليــة التعليميـــة مــن حيـــث الانــام  ورـــر  التــدريس  وتوجيـــه التالميــ  واســـتثمار 

  و نكن. أقص إمكاناهتم  وكل ما من شأنه مساعدة التالمي  علي  قيق 

  فيهــا املــدرس واملوجــة والتلميــ  واألخصــائي واالجتمــاعي وربيــح املدرســة... فالتوجيــه عمليــة تعاونيــة يشــرت 
الالتوجيـــه يعــد  ثابــة مشــروع تعـــاوين يشــرت  فيــه تاعــة مـــن  olsenأولســن  شــريي وكــل مــن لــه اــلة بعمليـــة التعلــيم.

 الناس معا   من م  معارفهم لإلسها  يف حل مشكالت التالمي  وتنمية قدرهتم وإمكاناهتمال.

 (2015)الفرروسي   
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 / يف البحث:12

االختبـارات واملقــاييس احـدي الوســائل املسـتخدمة يف البحــث العلمـي لتجميــع البيانـات واملســتويات واألرقــا  
ة الــأ تعتمـــد عليهـــا البحـــو  يف الواـــول إع نتائجهـــا  وادـــدير بالـــ كر أن املثلـــث احلديـــدي ملع ـــم البحـــو  العلميـــ

 يتكون من:

 منا   البحث العلمي وأدواته. .1
 القياس والتقومي وتع أدوات البحث العلمي  ي )اختبارات ومقاييس(. .2

 اإلحصاء .3

 العناصر اليت تعتمد عليها عملية القياس : -1-4
 توجد ثالثة عناار يف عملية القياس و ي:

تقـــدير التالميـــ  أو الالعبــ  موضـــوع القيـــاس  األشــياء أو اخلصـــائذ أو القـــدرات أو املهــارات الـــأ نقيســـها عنــد  -1
 كال كاء أو القوة العضلية أو مكونات ادسم من د ون وعضالت وع ا  .

( للداللـة علــ  الالعـح يف امللعــح و ــ ا 4األعـداد واألرقــا  الـأ تــدل علــ   ـ   األشــياء فقـد يســتخد  الــرقم  ) -2
(  بواــف عـدد التكــرارات الــأ تــ دى يف اــرين مـا أو علــ  عــدد الكيلوغرامــات الــأ 4؟تلـف عــن اســتخدا  الــرقم )

تشــري إىل و ن ثقـــل معـــ  كمــا ؟تلـــف ذلـــ  إن كـــان يشــري إىل املركـــ  الـــ ي حصـــل عليــه الالعـــح يف ســـبا  ادـــري 
   مثال . 800ملسافة 

أو تسلسـل لـ ل  البـد مـن  ديـد قواعـد اسـتعمال  أ هكـن أن تعـا عـن كميـاتاملقابلـة بـ  األشـياء واألرقـا  والـ -3
  1.86التالميـ  وكانـ  أرــوا مأو كـان لـدينا اموعـة مـن الالعبـ    فـإذااإلعـداد حـ  تصـب  عمليـة القيـاس اـحيحة 

فــــيمكن تـــــرتيبهم وفــــق تـــــدرجهم يف الطــــول فـــــاألول أرــــو م والرابـــــع أقصــــر م أي تـــــرتيبهم  1.65  1.75  1.83 
 (16  افحة 2015)الفرروسي   .مدى املسافة ب  كل منهم ااية )الطول( أوبغ  الن ر عن كمية اخل

 : يتصف القياس يف الرتبية الرياضية بعدد من اخلصائذ أمهها: خصائص القياس-1-5
 القياس تقدير كمي : -

حقيقــة املســتويات الــأ  إىلالقيــاس ونســتخدمه مــن اجــل احلصــول علــ  بيانــات تشــري  إىلالشــ  يف أننــا نســع       
السـمات املقاســة إذ يعـا عنهــا كميــا   أي  عـا اإلشــارة إىل مقـدار مــا هلكــه  أويف العديـد مــن ال ــوا ر  األفــرادعليهـا 

وقــد هكــن اســـتخدا   الفــرد الواحــد كحصــيلة لتطـــور و ــو تلــ  الســـمات أو الصــفات املقاســة ويعـــا عــن ذلــ  رقميـــا  
ن الكميـــة أو تلــ  املقــادير الكميــة أليــة اــفة مقاســة ألغــراض املقارنـــة مــع مقــاييس رقميــة أخرى وعــادة مــا يســأل عــ

( ســم   160( كغــم   )20املقـدار باســتخدا  الســ ال كـم أو مقــدار وتكــون اإلجابــة عـن رريــق مقــادير كميـة مثــل )
( ثانيــــــة.... و كــــــ ا. و ـــــــ ا مــــــا يطلــــــق عليـــــــه تعبــــــري )كمـــــــي 20,8( مـــــــرة   )66( دفعــــــة   )18( شــــــدة   )16)
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ننــا القــول أن ) يــدا ( أكثــر و نــا  مــن )ســامل( أو نسيب(وتفسـري ذلــ  عنــد مقارنــة )ســامل و يــد( يف اــفة الــو ن مـثال  هك
و ـ   التعبــريات وغري ـا  ـي تعبـريات كميــة نسـبية.  ويشـرتط يف التعبــري  أقـل فيـه يف الـو ن  أو ي يــد عليـه قلـيال ...ا .

الكمـــي النســـيب خلااـــية مـــن اخلصـــائذ أن يكـــون ناجتـــا عـــن مقارنـــة شـــي   هتلكـــان نفـــس الصـــفة موضـــوع املقارنــــة. 
 قياسه.ة أن القياس يقو  عل  أساس أنه إذا وجد شيء فإنه يوجد  قدار  فإذا كان موجودا فإنه هكن واخلالا

 القياس مباشر وغري مباشر : -
يكـــــون مباشــــرا  كقيـــــاس اــــفة الطـــــول اســــتخدا  وحـــــدات قيــــاس متســـــاوية  ـــــي  أنالقيـــــاس هكــــن  أنكثــــريا  مـــــا  ــــد 

ار النمــو البـدين واحلركــي لالعـيب فريـق كــرة القـد  مثال ...و ــ ا  نكـون ااجــة لقيـاس مقـد أنالسـنتمرتات ولكـن حيصــل 
 أواحلركـــي  األداءهكننـــا قياســه بامل ــا ر الــأ تــدل عليــه )رريقــة  أيمل نســتطع قياســه إال باألســلو  غــري املباشــر  مــا

أبســط وأد  مـــن   نــا أن القيــاس املباشـــر إليـــه اإلشــارةاال ــا  البــدين  ـــي املعــا عــن قيـــاس مقــدار النمــو( ونـــا جتــدر 
 القياسية ونتيجتها مباشرة. األجه ةالقياس غري املباشر  ألنه يعتمد 

فعلـ  ســبيل املثــال عنـدما نقــيس االجتا ــات دـو النشــاط الرياضــي فإننــا نقيسـها عــن رريــق م ـا ر الســلو  الــأ تــدل 
 ياس غري مباشر .عليها  وك ل  عندما نقيس التحصيل احلركي فإننا نقيسه عن رريق األداء  و  ا كله ق

 القياس وسيلة للمقارنة :-
نتــائ  القيـــاس تســـمية ولـــيس مطلقـــة   فــاحلكم علـــ  نتـــائ  القيـــاس يســـتمد مــن معـــايري مـــأخوذة مـــن مســـتوى تاعـــة 
معينـة مـن األفـراد   فحصـول الفـرد علـ  درجـة معينـة يف اختبـار القـوة العضـلية مـثال  يعـل شـي ا  بالنسـبة لنـا مـا مل نقـارن 

 الفرد  ستوى ادماعة الأ ينتمي إليها.مستوى 
وحصـول الالعـح علـ  درجــة مـن القلـق علــ  مقيـاس مـا للقلـق ال يعــل أن يتميـ  بـالقلق العــاع او القلـق املـنخف  مــا 

 مل نستطيع مقارنة   ا الالعح  ستوى درجات  مالئه من الفريق.
 ونستطيع أن دصل عل  القياس عل  النحو التاع:

خلااـية بغري ــا مـن اخلصــائذ املشـا ة  ــا مــن نفـس النــوع فـإذا كانــ  اخلااـية  ــي القــوة مقارنـة نفــس ا •
العضـلية للبنـات فإهنـا تقـارن بالنسـبة للقـوة العضـلية للبنـات يف اموعـة أخـرى مـن نفـس السـن واملســتوى 

 التعليمي والصحي واالجتماعي.

 أو  داول املستويات القومية. مقارنة اخلااية  داول أو املستويات املشتقة من داخل ال ا رة •

مقارنـة اخلااـية بنفســها بعـد فــرتة مـن الـ من كمثــال قيـاس القــوة يف بدايـة الانـام  ويف هنايــة الانـام  بــ   •
 األفراد أو ادماعات أو يف الفرد نفسه.

كـــه  فـــإن  ـــ ا الـــو ن يـــدل علـــ  حالـــة معينـــة مـــن و ن الفـــرد  و ــــ   80مثـــال: فـــإذا كـــان و ن أحـــد األفـــراد  ـــو     
الدرجـة تعـا كميـا عـن حالــة الـو ن  وحين ـ  هكـن مقارنــة  ـ   اخلااـية  ـداول مســتويات حمليـة مسـتمدة علـ  أســاس 

ه بنــاءا علــ  رــول  ـ ا الفــرد وســنه  فــإن و نــه إىل أنـ-مــثال–ادـنس والطــول والــو ن  فــإذا كانـ   ــ   ادــداول تشــري 
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كـه  فإننـا نسـتطيع أن نقـول أن و ن الشـخذ ي يـد عـن املعـدل الطبيعـي ملـن  ـم يف مسـتوى سـنه 70جيـح أن يكـون 
كــه أو ب يـــادة تســـاوي نســبة م ويـــة معينـــة عــن الـــو ن الطبيعــي  و ـــ   النتيجـــة تــدل علـــ  املقارنـــة 10 ورولــه  قـــدار 

تويات و بناؤ ـا مـن داخـل ال ـا رة  أي و بناؤ ـا علـ  نفـس اموعـة مـن األفـراد الـأ ينتمــي بـالرجوع إىل جـداول مسـ
إليهــا. وهكـــن مقارنــة  ـــ   اخلااـــية أيضــا  عـــايري و بناؤ ـــا مــن خـــارج ال ــا رة مثـــل :املعـــايري القوميــة  و ـــي تتضـــمن 

فــال الــأ يســتخدمها األربــاء يف تقــومي ادـنس والســن والطــول والــو ن .مثــال ذلــ  :املعــايري اخلااــة  عــدالت  ــو األر
 النمو البدين لألرفال .

وحينمـا يكتشــف  ــ ا الفــرد أيضــا أن و نـه اكــا مــن الــو ن الــال   بالنسـبة إلقرانــه علــ  املســتوى القــومي  فإنــه يف     
و ن بنفسـه مــرة  ـ   احلالـة حيــاول إنقـاه و نـه  ويضــع لـ ل  برنااــا  منيـا معينـا  ويف  ــ   احلالـة هكــن مقارنـة  ـ ا الــ

 أخرى  إلادار حكم تقوهي عل      اخلااية .
 القياس حيدد الفروق الفردية  :-

مـن املعــروذ أن ظــا رة الفــرو  الفرديــة ظــا رة عامــة بــ  أفــراد ادــنس البشــري  و ــي ظــا رة  ــد  بــ  تيــع       
عـن الفـرو  الفرديـة بأنواعهـا املختلفــة يـدور القيـاس حـول الكشـف يف السـمات والصـفات البنائيـة والوظيفيـة. و  األفـراد

لـو ال  ـ   الفـرو  مـا كانــ   نـا  حاجـة للقيـاس   وهكــن تصـنيف الفـرو  وفقـا  ملتغــريات السـن وادـنس ووفقـا  لنــوع 
 الفرو  الفردية الأ هكن قياسها: أ مالصفة ذاهتا   ومن  أوالسمة 

 الفروق يف ذات الفرد: -أ

ويقــــاس  ــــ ا النـــــوع مــــن الفـــــرو  ملقارنــــة الســـــمات واخلصــــائذ يف الفــــرد نفســـــه   وذلــــ  معرفـــــة نــــواحي القـــــوة       
والضـعف فيــه عــن رريـق مقارنــة الفــرد بنفسـه   مــن اجــل التعــرذ علـ  اســتعداداته وإمكانياتــه   نـا هكننــا مــن معرفــة 

يـــد يف توجيـــه الفـــرد إىل نـــوع النشـــاط الرياضــــي وضـــع أفضـــل بالنســـبة لـــاام  التـــدريح أو التعلـــيم   كمـــا هكـــن أن يف
 املالئم إلمكانياته واستعداداته.

 الفروق بني األفراد: -ب

يف نفـــس العمـــر الـــ مل او البي ـــة يف النـــواحي  األفـــرادمقارنـــة الفـــرد بغـــري  مـــن  إىلويهــدذ  ـــ ا النـــوع مـــن الفـــرو      
االجتماعيــة   وذلــ  لغــرض  ديــد مركــ   النســيب وذلــ   أواالنفعاليــة  أوالعقليــة  أوالواــفية  أوادســمية  أواحلركيــة 

 التوجيــه اموعــات متجانســة   كــ ل  يفيــد  ــ ا النــوع مــن الفــرو  يف أومســتويات  إىل األفــرادحــ  هكــن تصــنيف 
 (2008)جالل  مبادا القياس النفسي   خمتلفة. األنشطةن     دو الرياضي املالئم أل
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 الفروق بني اجلماعات الرياضية: -ج

 األداءختتلـــف يف خصائصــها وني اهتــا   فهنـــا  فــرو  بــ  البنـــ  والبنــات يف مع ــم م ـــا ر  واألجنــاسادماعــات  إن
وادنسـيات و نـا  اخـتالذ يف املوقـع ادغـرايف ولعـل قيـاس  األعمـارالنـواحي النفسـية   كمـا  نـا  فـرو  يف  أواحلركـي 

 يف  ديد العوامل الأ قد تكون وراء   ا الفر .     الفرو  يفيد

 العوامل اليت يتأثر هبا القياس : -1-6

 الشيء املراد أو السمة املراد قياسها .القياس بطريقة مباشرة أو غري مباشرة -1

 أ داذ القياس)تقومي سريع أو تقومي شامل ( -2

 املراد قياسها (نوع املقياس  ووحدة القياس املستخدمة )حسح السمة  -3

 رر  القياس ومدى تدريح ال ي يقو  بالقياس وتع املالح ات . -4

عوامــل أخــرى متعلقـــة بطبيعــة ال ــا رة املقاســـة وربيعــة املقيــاس وعالقتهمـــا بنــوع ال ــا رة املقاســـة .) هكــن قيـــاس  -5
   ات معينة كال كاء بينما يصعح قياس السمات امل اجية و ات الشخصية( .

 ف القياس :أهدا-1-6
 أهم أهداف القياس هي حتديد الفروق الفردية بأنواعها املختلفة وتتلخص أنواع الفروق يف آاليت :

ــراد :  - ــني األف يهـتم  ـ ا النــوع  قارنـة الفـرد بغــري  مـن األفـراد يف نفــس عمـر  الـ مل او بي تــه يف ناحيـة مــن الفـروق ب
النواحي احلركية أو ادسمية أو الوظيفيـة أو العقليـة أو االنفعاليـة أو االجتماعيـة    وذلـ   ـدذ  ديـد مركـ   النسـيب 

لـ  حـ  هكــن تصـنيف االفـراد اىل مســتويات او وذ،وفقـا ملتغـريات الســن  ادـنس  نـوع الســمة أو الصـفةيف اجملموعـة 
 اموعات متجانسة.

ومــن املعــروذ أن  نـــا  فروقــا بــ  األنشـــطة الرياضــية املختلفـــة  ومــن م فــإن كـــل نشــاط مــن  ـــ   األنشــطة يتطلـــح 
مســـتويات مــــن القــــدرات واالســـتعدادات والصــــفات والســــمات  ولــــ ا يفيـــد  ــــ ا النــــوع مـــن الفــــرو  يف التوجيــــه دــــو 

 ة املالئمة ألن األنشطة خمتلفة ولكل نشاط ني ات خااة .الرياضي

 ـ ا النــوع يهـدذ ملقارنــة النـواحي املختلفـة يف الفــرد نفسـه ملعرفـة نــواحي القـوة والضــعف الفـروق يف ذات الفــرد :  -
وذلــــ  ملعرفــــة نــــواحي القــــوة والضــــعف فيـــــه عــــن رريــــق مقارنــــة الفــــرد بنفســـــه   مــــن اجــــل التعــــرذ علــــ  اســـــتعداداته 

يفيــد  أنالتعلـيم   كمـا هكـن  أوبالنسـبة لـاام  التــدريح  أفضـليف كـل منهـا   نــا هكننـا مـن معرفـة وضــع  نياتـهوإمكا
 نوع النشاط الرياضي ال ي يتناسح مع قدراته لكي حيقق أكا  ال يف حدود استطاعته . إىليف توجيه الفرد 
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ـــــني  - ـــروق ب ــ ـــيةالف ـــات الرياضــ ـــطة والتخصصــ املهــــن املختلفـــــة تتطلــــح مســـــتويات خمتلفــــة مـــــن القـــــدرات : األنشــ
للنشــــاط ويف أعــــداد الفـــرد عمومـــا  الرياضـــيواالســـتعدادات والســـمات . وقيــــاس الفـــرو  يفيـــدنا يف االنتقــــاء والتوجيـــه 

 .  والتخصذ املناسح

ـــني اجلماعـــات  - ـــروق ب ختتلـــف ادماعــات يف خصائصـــها وني اهتــا املختلفـــة لــ ل  فالقيـــاس مهـــم يف : الرياضـــيةالف
 فهنـــا  فــــرو  بــــ  الــــ كور واإلنـــا  يف مع ــــم م ــــا ر األداء احلركــــي أو النــــواحي التفريـــق بــــ  ادماعــــات املختلفــــة 

  السـود النفسية  كما  نـا  فـرو  بـ  سـكان أوروبـا وأمريكـا حيـث يتميـ ون بـالطول  وسـكان آسـيا بالقصـر  ويتميـ
 يـــ ات تكوينيــــة وبنائيــــة جتعلهـــم يتفوقــــون يف مســــابقات ألعـــا  القــــوى يف الــــدورات األوملبيـــة   وقيــــاس  ــــ   الفــــرو  

 يساعد يف  ديدا لعوامل الأ قد تكون وراء   ا الفر .

  : يقسم القياس لنوع  مها  أنواع القياس :-1-7

 ا ….   الو ن  بالكيلوغرا  قياس مباشر : كما حيد  ح  نقيس الطول بالسنتمرت  -1

 .قياس غري مباشر : كما حيد  عند قياس التحصيل   ال كاء   التصرذ اخلططي  -2

مثـال : عنـد قيـاس املطاولـة باسـتخدا  النـب  أو ضـغط الـد  أو سـرعة اسـتعادة الشـفاء فـان  ـ ا يعتـا قياسـا مباشـر   
  ركــــ  فإننــــا 800تغرقه الفـــرد يف قطــــع مســـافة بينمـــا إذا قســــنا نفـــس املكــــون عــــن رريـــق حســــح الـــ من الــــ ي يســــ

. النســـتطيع أن نقـــيس النمـــو احلركـــي أو البـــدين أو النفســـي أو االجتمـــاعي بصـــورة  نســتخد  القيـــاس غـــري املباشـــر
 . مباشرة وإ ا نقيسه بامل ا ر الأ تدل عليه و ي قياسات غري مباشرة

 .عن رريق م ا ر السلو  الأ تدل عليهاعندما نقيس االجتا ات دو النشاط الرياضي فإننا نقيسها 

 : مستويات القياس-1-8

قـــــد يتبـــــادر إىل الـــــ  ن أن تيــــــع العمليـــــات احلســـــابية مــــــن تـــــع ورـــــرل وضــــــر  وقســـــمة  وكـــــ ل  املعادــــــات      
اإلحصــائية املركبــة واملعقــدة جيــح تطبيقهــا يف تيــع أنــواع القيـــاس  بــل قــد يتصــور الــبع  أن القيــاس يبــدو مســـتحيال 

تاليـة: مـن املعـروذ أن درجـة احلـرارة نقيسـها بـدون تطبيـق العمليـات احلسـابية. ويـتم توضـي  ذلـ  مـن خـالل األمثلـة ال
درجـة أثنـاء النهــار 40درجـة أثنـاء الليــل إىل 20يف العـادة  قـاييس معروفـة )الفهرهني (فــإذا ارتفعـ  درجـة احلــرارة مـن 

نســتطيع القـول بــأن درجــة الـدذء أثنــاء الليــل  ـي نصــف درجـة الــدذء أثنــاء النهـار  ألن درجــة الصــفر يف  فإننـا ال
 رارة درجة تعسفية ال تعل يف حقيقة األمر عد  وجودة حرارة عل  اإلرال .مقياس احل
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وإذا حاولنـــا مقارنـــة املثــــال الســـابق  ثــــال يوضـــ  رـــول بعــــ  الالعبـــ  فقــــد نقـــيس الالعـــح )أ(و ــــد أن رولـــه  ــــو 
ســــم  ففــــي  ــــ   احلالــــة نســــتطيع القــــول بــــأن النســــبة بــــ  150ســـم  ونقــــيس الالعــــح ) ( و ــــد أن رولــــه 200
  ن را ألن الصفر يف مقياس الطول او الو ن  و افر حقيقي .¾عب   ي الال

 وحصـل العــح 130ومثـال ثالـث بالنســبة ملقـاييس الــ كاء  ففـي اختبـار مــا للـ كاء حصــل أحـد الالعبـ  علــ       
 نسـتطيع أن نعـا عـن االخـتالذ بـ   ـات  الـدرجت  بنسـبة بعضـهما إىل درجة  ففي  ـ   احلالـة ال100آخر عل  

يوجــــد أي معـــــا لقســــمة نســــبة الـــــ كاء الالعــــح األول علـــــ  نســــبة ذكـــــاء   إذ ال1/1.3بعــــ  باســــتخدا  النســـــبة 
 الالعح الثاين.

ومـن الواضـ  مـن األمثلــة السـابقة أن مقـاييس الـ كاء أقــر  إىل مقـاييس احلـرارة منهـا إىل املقــاييس الـأ تقـيس األرــوال 
 Stevensعــداد واألرقـا  الناجتــة عـن القياســات املختلفــة قـا  )ســتيفنس أو األو ان. ويف ضـوء املفــا يم املرتبطـة باأل

(بتقســـيم الطـــر  املختلفـــة الســـتخدا  األعـــداد أو األيـــا  إىل أربعــــة أنـــواع مـــن مســـتويات القيـــاس  لكـــل منهـــا قواعــــد  
 :وحدود  اإلحصائية املناسبة  و    املستويات  ي

 مقاييس اإل ية-

 مقاييس الرتبة-

 مقاييس املسافة-

 مقاييس النسبة-

 املقاييس اإلمسية :-

 ــــي أدت مســــتويات القيــــاس  وتســــتخد  األرقــــا  أو األعــــداد للتســــمية أو التحديــــد أو التصــــنيف  أي أن املقــــاييس 
اإل يـــة عبـــارة عــــن أرقـــا  مقرتحــــة تعطـــ  لألفــــراد أو اجملموعـــات  حيـــث يــــدل علـــ  الــــرقم أو العـــدد أو الشــــخذ أو 

الـــرقم أو العـــدد أي معـــا أو مـــدلول أكثـــر مـــن كونـــه فقـــط يشـــري إىل رقـــم الفـــرد أو اجملموعـــة  وحيـــث ال حيمـــل  ـــ ا 
اجملموعـة فقــط. والعمليـة احلســابية الوحيــدة الـأ هكــن تطبيقهــا علـ  املقــاييس اإل يـة  ــي العــد  أي اـرد عــد األفــراد 

قــا   ألهنــا ال تــدل علــ  أو اجملموعــات يف كــل ف ــة  وال هكــن تــع أو رــرل أو ضــر  أو قســمة  ــ   األعــداد أو األر 
 مثال :أي مضمون كمي. 
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األرقـا  الـأ توضــع علـ  قمصـان العــيب كـرة القــد  أو كـرة السـلة أو كــرة الطـائرة ال يوجـد أي معــا دمـع أو رــرل -1
 أو قسمة     األعداد أو األرقا  .

البيانـات هكـن إعطـاء األفــراد فـردا  فإنـه عنـد عــرض 204عنـدما جيـري أحـد البـاحث  اثــا علـ  عينـة تتكـون مــن -2
 بدال من استخدا  ا اء   الء األفراد .204إىل 1أرقاما مسلسلة من 

عنـــد اســـتخدا  الباحــــث ثـــال  اموعـــات مــــن الالعبـــ   اختــــار إحـــدى اجملموعـــات لتكــــون اجملموعـــة التجريبيــــة -3
 التدريح املقرتحة ) ( واجملموعة الثالثة  لطريقة التدريح املقرتحة )أ( واجملموعة الثانية اجملموعة التجريبية لطريقة 

 لتكون اجملموعة الضابطة  ففي     احلالة الأ هكن إعطاء :

 (للمجموعة التجريبية )أ(1الرقم ) •

 ( للمجموعة الضابطة ) (2الرقم ) •

 (للمجموعة الضابطة .3الرقم ) •

ا إىل عــدة مسـتويات خمتلفــة يف مهــارة  قـا  أحــد املدرسـ  أن يقســم أحـد الفصــول الدراسـية الــأ يقـو  بالتــدريس  ـ-4
(جملموعـة أخـرى  و كـ ا بالنسـبة لبقيـة 2اموعـة والـرقم ) ألي(ويعطيه 1كرة القد  مثال  فإنه هكن أن ؟تار الرقم )

يعــل الــرقم الــ ي يعطــ  للمجموعــة غــري تســمية اجملموعــة برمــ  رياضــي وجيــح مالح ــة عــد  إعطــاء  اجملموعـات  وال
  (2015)الفرروسي   نفس الرقم ال ي يعط  لفرد آخر أو اموعة أخرى .الفرد او اجملموعة 

 مقاييس الرتبة :-

تعتــا مقـــاييس الرتبـــة أكثـــر تقـــدما مـــن املقـــاييس اإل يــة  واألعـــداد أو األرقـــا  يف مقـــاييس الرتبـــة تـــدل علـــ  مرتبـــة أو 
 ترتيح مع  .

خااـــة  ــم  ويقـــو  ذلــ  علـــ   أرقامــاتســتخد  األرقـــا  أو األعــداد يف مقـــاييس الرتبــة إلعطـــاء األفــراد أو اجملموعـــات 
أو اجملموعــات يف  األفــرادأسـاس إعطــاء أكــا رقـم للفــرد او اجملموعــة الــأ تسـجل أكــا نتيجــة  وبــ ل  هكننـا ترتيــح 

 اورة متسلسلة من األعل  إىل األدت ربقا لل ا رة الأ نريد قياسها.

والـــدرجات الرتبيـــة ليســـ   ــــا وحـــدة عامـــة للقيــــاس بـــ  كـــل درجــــة ولكـــن يوجـــد ترتيــــح يف الـــدرجات نســـتطيع منــــه 
  9خل اىل القيـــاس يف الرتبيــة البدنيـــة والرياضـــيةط )رضـــوان  املــد إمكانيــة اييـــ  درجــة علـــ  أهنــا أكـــا مـــن األخــرى .

2006) 
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علــ  التــواع فإنـــه هكــن ترتيــح الفـــرد 8 10 16فمــثال :إذا ربقنــا اختبـــارا علــ  ثــال  أفـــراد وحصــلوا علــ  درجـــات 
درجـــات يف 8درجــات يف املرتبـــة الثانيــة  واحلااـــل علــ  10درجــة يف املرتبـــة األوىل  واحلااــل علـــ  16احلااــل علـــ  
 املرتبة الثالثة. 

ا  عمليـــــات ادمـــــع أو الطـــــرل أو الضـــــر  أو القســـــمة  وكــــــ ل  نســـــتطيع اســـــتخد ويف  ـــــ ا النـــــوع مـــــن املقـــــاييس ال
أخــرى مثـــل معامــل ارتبـــاط  إحصـــائيةاســتخراج متوســـط الرتــح أو ادرافهـــا املعيــاري  ولكـــن هكــن اســـتخدا  أســاليح 

الرتـــح  فعلــــ  ســــبيل املثــــال هكــــن أن نقــــرر عمــــا إذا كانــــ  رتــــح اموعــــة مــــن الالعبــــ  علــــ  مقيــــاس للقلــــق قبــــل 
 ( 2003)ما ر   القة برتبهم عل  مقياس للعدوان الرياضي أثناء املباراة .املنافسات  ا ع

 مقاييس املسافة :-
ختتلـف عــن مقــاييس الرتبــة يف أننــا نســتطيع أن نقــدر املسـافة أو  دــدد مــدى البعــد الــ ي يفصــل بــ  فــردين أو      

 داول قياسها شريطة أن تكون     املسافات متساوية.شي   بعضهما عن بع  يف ال ا رة الأ 

هكـن احلصـول علـ  مقيـاس مسـافة لـألو ان لـدى اموعـة مـن التالميـ  إذا حاولنـا بـدال مـن قيـاس الـو ن مباشـرة  مثـال:
 أن نقيس و ن كل تلمي  بالنسبة ألقل تلمي  و نا يف اجملموعة .

كليوغرامـــات حيصـــل علــــ  3منـــه   األثقـــلقم )اـــفر(والتلمي  ويف  ـــ   احلالـــة حيمـــل  ـــ ا التلميـــ  األخـــف و نــــا الـــر 
كيلوغرامــات حيصــل علـــ    9( واألثقــل منــه   2كليوغرامــات  حيصــل علــ  الدرجــة )6(واألثقــل منــه   1الدرجــة )

 الدرجة الثالثة و ك ا . 
املتوســط احلســاي ويف بعـ  املقــاييس النفســية يف اجملــال الرياضــي هكــن  ديــد املســافة يف ضــوء بعــد كــل فــرد عــن     

واالدــراذ املعيــاري 40لـدرجات اجملموعــة يف ضــوء االدــراذ املعيــاري  فــإذا كــان متوسـط اجملموعــة يف اختبــار مــا  ــو 
درجـات  والدرجــة 4للفــرد الـ ي ت يــد درجتـه عــن املتوسـط  قــدار 1 ففـي  ـ   احلالــة نسـتطيع أن نعطــي الدرجـة +4
 درجات أيضا . 4ر للفرد ال ي تقل درجته عن املتوسط  قدا 1-

 يوجد  ا نقطة )افر حقيقي(. ومقاييس املسافة  ا وحدة عامة للقياس ب  كل درجة وأخرى  ولكن ال
يعــل أن  فعلـ  سـبيل املثـال قـد حيصـل تلميـ  علـ  درجــة )اـفر(يف أحـد اختبـارات التحصـيل احلركـي  إال أن ذلـ  ال

ارة علـ  أن التلميـ  مل يسـتطع أداء اختبـار التحصـيل احلركـي ولكنهـا تـدل ببسـالتلمي  ليس له أدت خاة حركيـة   ا 
 بصورة احيحة  فإذا كان االختبار أكثر سهولة فإن التلمي  هكنه أن حيصل عل  درجة أكا من الصفر .

هكننــا أن نســتخد  عمليــات القســمة  ألن  ويف مقــاييس املســافة هكــن اســتخدا  عمليــات ادمــع والطــرل  إال أنــه ال
 ليات تفرتض مسبقا وجود نقطة )افر(حمددة  اي توافر وجود الصفر املطلق .    العم

ولتوضــي  ذلــ  نفــرتض أننــا ربقنــا اختبــارا للمهــارة احلركيــة  يشــتمل علــ  عــدة وحــدات وحصــل أحــد الالعبــ  علـــ  
 (2015)الفرروسي   .25وحصل العح آخر عل  الدرجة 50الدرجة 



25 

 

أيضـــا أننـــا أضـــفنا  ـــ ا االختبـــار بعـــ  وحـــدات أخــرى تســـاوي فيهـــا كـــال الالعبـــ  فعندئـــ  تصـــب  درجـــة ولنفــرتض 
  يف  ـ   احلالــة نالحــا ان الفــر  بـ  الــدرجت  ي ــل ثابتــا ويســاوي 30ودرجــة الالعــح ادخــر 55الالعـح األول 

 درجة يف احلالت   ولكن يالحا ان النسبة يف احلالت  ليس  واحدة .25
 2=50/25الة األوىل :   ففي احل

 .1.83=11/6=55/30ويف احلالة الثانية :  
و كـ ا  ــد أننــا يف مقـاييس املســافة نســتطيع رـرل درجــة مــن أخــرى أو تـع عــدد مــن الـدرجات مــع بعضــها الــبع  

ات واحتسـا  متوســطها وادرافهــا املعيــاري  كمـا أننــا نســتخد  العديــد مــن الطـر  لرتتــة الــدرجات اخلــا  يف االختبــار 
 إىل درجات معيارية تعتمد أساسا عل  عمليأ ادمع والطرل .

 مقاييس النسبة :-
 إذ إن  ا وحدة عامة للقياس ب  كل درجة  وتتمي  بوجود نقطة )افر حقيقي ( تعتا أعل  مستويات القياس

والقســـمة وكــــ ل  ويف  ـــ ا النـــوع مــــن املقـــاييس هكــــن اســـتخدا  كــــل العمليـــات احلســـابية كــــادمع والطـــرل والضــــر  
 العمليات الرياضية املعقدة واملركبة .

كـــه يعتــــا 100ومـــن األمثلـــة الواضـــحة  ــــ ا النـــوع مـــن املقــــاييس  مقـــاييس الـــو ن والطــــول  فـــالفرد الـــ ي يبلــــه و نـــه 
ســـم يعتــا ضــعف الشـــخذ الــ ي رولـــه 182كـــه  والشــخذ الـــ ي يبلــه رولــه50ضــعف الفــرد الـــ ي يبلــه و نــه 

 سم .91

ثــا 0,6ســرعة االسـتجابة احلركيـة أو املركبـة لالعبــ  وحصـل أحـد الالعبـ  يف اختبــار مـا علـ  مـن وكـ ل  عنـد قيـاس 
ثـا فإننـا نســتطيع التعـرذ علـ  مـدى سـرعة اسـتجابة الالعـح األول بالنسـبة لســرعة 0,3والعـح آخـر علـ  مـن قـدر  

مـــن الالعـــح األول يف أي الالعـــح الثـــاين أفضــل  ـــرت  2=0,6/0,3اســتجابة الالعـــح الثـــاين مـــن خــالل تقســـيم 
 سرعة االستجابة .

ويف ضـــوء التحديــــد الســــابق ملســــتويات القيــــاس ينبغــــي علــــ  العــــامل  يف اــــال االختبــــار والقيــــاس والتقــــومي يف الرتبيــــة 
الناجتــة عـن االختبـارات واملقــاييس املختلفـة  فعلـ  ســبيل  لألرقـا الرياضـية احلـ ر مــن اسـتخدا  كـل العمليــات احلسـابية 

عـداد الـأ تـدل علـ  الطـول أو الـو ن للفـرد ختتلـف يف نوعيتهـا عـن األعـداد الـأ تـدل علـ  نسـبة الـ كاء  ــ ا املثـال األ
املهـــاري تشـــري إىل نـــوع آخـــر مــــن  أوالفـــرد  كمـــا أن الـــدرجات امل ينيـــة  ـــ ا الفـــرد علـــ  اختبـــارات التحصـــيل احلركـــي 

 اء .األعداد ؟تلف بصورة واضحة عن املقاييس ادسمية أو نسبة ال ك
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 وظائف القياس يف اجملال الرياضي  -1-9

ــاس : يسـتخد  القيــاس يف اـال الرتبيــة البدنيـة والرياضــية وعلـم الــنفس الرياضـي لتحقيــق العديـد مــن وظــائف القي
 األغراض  من امهها مايلي :

 قياس التحصيل :-1

 ويتمثــــل يف اكتســــا  املعلومـــــات يشــــري التحصــــيل إىل التغــــريات يف األداء  ــــ  ظـــــروذ املمارســــة أو التــــدريح 
والقـيم  والعمليــة الرتبويـة هتـدذ إىل  قيــق النمـو  ومـن أ ـم م ــا ر النمـو أن حيـد  تغــري  واملهـارات واالجتا ـات

يــدل علــ  التقـــد   ودــن نقـــيس لنتعــرذ علـــ  مــدى التقـــد  الــ ي يشـــري إىل  يــادة التحصـــيل يف أي ناحيــة مـــن 
 النواحي.

مـــرب  الرياضــي  أنـــه مـــن الضــروري أن تكـــون لـــديهم مقــاييس موضـــوعية دقيقـــة ولقــد أاـــب  واضــحا بالنســـبة لل
نتـــائ   ـــ   املقـــاييس  أســـاس وأن حيتف ــوا بســـجالت وافيـــة عـــن  صـــيل كـــل فـــرد )تلميـــ  أو العح(ألنـــه علـــ  

 للفرد . لتحصيلياهكن احلكم عل  مدى تقد  املستوى 

 صــيل الفــرد يف مهــارة رياضــية معينــة ومــدى النجــال  وتعتـا املقــاييس واالختبــارات وســائل  امــة تشــري إىل مــدى
 ال ي حققه يف عملية التعليم أو التدريح ومدى فعالية الانام  الدراسي أو التدرييب.

مثــل :القيــا  بــإجراء قيــاس قبلــي للقــدرات واملهــارات قبـــل برنــام  دراســي أو تــدرييب معــ   م إجــراء قيــاس بعـــدي 
 عرذ مدى  صيل الفرد كنتيجة   ا الانام .بعد االنتهاء من الانام  لكي ن

وغالبـــا ماتســـتخد  منحنيـــات التحصـــيل أو منحنيـــات التعلـــيم لإلشـــارة إىل نتـــائ  عمليـــات االختبـــار والقيـــاس يف 
 التعلم احلركي للمهارات الرياضية .

ــة :-2 تثــري الفــرد  وتوجهــه تتضــمن الدافعيـة الــدوافع واحلــواف  واالجتا ــات وامليـول  و ــي عبــارة عــن قـوى الدافعي
 دو  قيق  دذ مع  .

واالختبــارات واملقــاييس وســـائل فعاليــة يف إثــارة الدافعيـــة دــو الـــتعلم واملمارســة والتــدريح وحماولـــة الواــول ألعلـــ  
املســتويات الرياضــية  وحماولــة التفــو  علــ  الــ مالء واملنافســ   وذلــ  عنــدما يتعرفــون علــ   مســتوياهتم املختلفــة 

 مع ادخرين. ويقارنوهنا
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علــ  املــري الرياضــي انتقــاء االختبــارات واملقــاييس الــأ تســجل مســتوى الفــرد  ويف نفــس الوقــ  تســهم يف  يـــادة 
 دافعيته دو ب ل م يد من ادهد واملثابرة لالرتقاء  ستوا  .

يله ومــن ناحيــة أخــرى عليـــه أيضــا توضــي  ا ــدذ أو الغـــرض منهــا  وأن يعــرذ الفــرد مـــدى تقدمــه ودرجــة  صـــ
 فـالفرد الرياضـي الـ ي اليعـرذ نتـائ  االختبـارات واملقـاييس الــأ تطبـق عليـه مثلـه يف ذلـ   مثـل متسـابق الوثــح 

 العاع ال ي يقو  بالوثح دون عارضة فال يعرذ املستوى ال ي سجله أو االرتفاع ال ي اجتا   .

املوقـف التعليمـي ويسـهم يف حماولـة إن إدرا  املـتعلم للمسـتوى الـ ي واـل إليـه مـن شـأنه أن يعمـل علـ   سـ  
إجـــادة التعلـــيم وتنميتـــه  بعـــد  ــــ ا هكنـــه تثبيـــ  االســـتجابات الناجحــــة وحماولـــة إاـــالل االســـتجابات اخلار ــــة 

  وي داد امليل واالجتا  دو الواول إىل مستويات أعل  .

 االنتقاء:-3-

 ويف ضـوء نتــائ   ـ ا التطبيــق نقـرر قبــول  عنـدما نطبـق بعــ  االختبـارات واملقــاييس املعينـة علــ  عينـة مـن األفــراد
 واستبعاد البع  ادخر  ففي     احلالة يكون  دفنا من القياس  و انتقاء األفراد.

وعمليــة االنتقـــاء تســـتهدذ اختيـــار األفـــراد الـــ ين تتــوافر لـــديهم خصـــائذ أو  ـــات أو قـــدرات أو اســـتعدادات 
  مــدى اـالحية  ــ الء األفــراد ملمارسـة  ــ ا النــوع مــن تـدلنا علــ أيمعينـة تتطلبهــا ربيعــة نشـاط رياضــي معــ   

 النشاط الرياضي .

تطبـــق االختبـــارات واملقـــاييس يف اجملــال الرياضـــي  ـــدذ االنتقـــاء كمـــا  ــو احلـــال عنـــد اختيـــار املبتـــدئ   وكثــريا مـــا
واســتعداداهتم لنشـاط رياضـي مــا  فإننـا نقــو  بـإجراء بعـ  القياســات علـ   ــ الء املبتـدئ  للكشـف عــن قـدراهتم 

 فكـأن  ــ   االختبـارات واملقــاييس تســاعدنا علـ  تبــ  قــدرة الفـرد يف اكتســا  مهــارات خااـة يف رياضــة معينــة 
 إذا أعطي التدريح املناسح .

 مثل : لالنتقاءويف   ا اجملال هكن اختيار العديد من القياسات 

 اضية .قياس احلالة الصحية العامة لألفراد ملمارسة بع  األنشطة الري-

 قياس الطول مثال الختيار روال القامة ملمارسة كرة السلة أو الطائرة .-

 قياس افة املرونة الختيار األفراد ملمارسة ادمبا  .-
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ومــن جهـــة أخـــرى هكــن تطبيـــق بعـــ  االختبـــارات النفســية  ـــدذ االنتقـــاء  إذ هكــن تطبيـــق بعـــ  املقـــاييس -
ملعرفــة ذوي  ــة القلــق املــنخف  الختيــار م ملمارســة رياضــة معينـــة أو النفســية الــأ تبــ   ــة القلــق لــدى الفــرد  

 تطبيق مقياس الثبات االنفعاع الختيار بع  األفراد ال ين تتوافر لديهم املعايري املطلوبة .

ة يــداواختيـار أسـاليح االختبــار والقيـاس لالنتقــاء تتضـمن أمهيــة كـاى يف حالـة عــد  تـوفر اإلمكانــات البشـرية وامل
فـردا يف نـوع معـ  مـن أنـواع األنشـطة الرياضـية بـدون انتقـاء 30بدرجة كبرية  فعل  سبيل املثـال إذا قمنـا بتـدريح 

 فإننــا بـــ ل  نلقـــي امل يـــد مـــن العــحء علـــ  املـــدر  الرياضـــي  ومـــن ناحيــة أخـــرى دتـــاج إىل امل يـــد مـــن األجهـــ ة 
 ية التدريح .لواألدوات الال مة لعم

ء األفــراد قبــل انت ــامهم يف عمليـة التــدريح الرياضــي  ــدذ انتقـاء أحســن األفــراد ربقــا أمـا إذا قمنــا بقيــاس  ـ ال
فــردا مــثال  وبالتـاع هكــن الرتكيــ  20ملعـايري معينــة  فمــن املمكـن اســتبعاد بعضــهم وانتقـاء الــبع  ادخــر ولـيكن 

 . عل    الء األفراد حملاولة الواول  م إىل أقص  ما تسم  به قدراهتم واستعداداهتم

تشــري معلومــات التصــنيف إىل تلــ  العنااـــر الــأ هكــن اســتخدامها كأســاس لتو يــع األفـــراد إىل التصــنيف :-4
اموعـات متجانسـة  وذلــ  علـ  أســاس تقـار  أفــراد اجملموعـة يف نـواحي معينــة مثـل النــواحي احلركيـة أو البدنيــة 

 أو املهارية أو العقلية أو االنفعالية.

ميـــة أو التدريبيــة دور ــا بكفايـــة وفاعليــة  ولكــي تكـــون العمليــة التعليميــة أو التدريبيـــة ام  التعليفلكــي تــ دي الــا 
ناجحـة  ولكــي يســتفيد مـن دروس الرتبيــة الرياضــية أكــا عـدد مــن التالميــ   أو يسـتفيد مــن الوحــدات التدريبيــة 

ت متجانســـة مــــن أكـــا عــــدد مـــن الالعبــــ   فإنـــه يفضــــل أن توجـــه الــــاام  والـــدروس والوحــــدات التدريبيـــة لف ــــا
التالميـ  أو الالعبــ   كــل ف ــة وفـق إمكاناهتــا واســتعداداهتا وحاجاهتــا  ن ـرا ألن األفــراد ذوي املســتوى املتجــانس 

 من القدرات أو الصفات أو السمات يتفاعلون معا بدرجة أكا أثناء عملية التعليم أو التدريح .

وتفيـد االختبــارات واملقـاييس يف أهنــا اـد املــري الرياضــي باألسـس الــأ هكـن اســتخدامها مـدرس الرتبيــة الرياضــية       
يف درس الرتبيــة  إىل ف ــات متشـا ة ومتجانســة ســواءأو املـدر  الرياضــي  لتصــنيف التالميـ  أو  الالعبــ  وتقســيمهم 

ية أو يف النشــــــاط الرياضــــــي الــــــداخلي أو اخلــــــارجي ألهنـــــــم الرياضــــــية أو يف التــــــدريح الرياضــــــي أو املنافســــــات الرياضــــــ
يتفــاعلون أكثــر أثنـــاء عمليــة التعلـــيم أو التــدريح .وينبغـــي علــ  املــري الرياضـــي أن حيــدد أوال معـــايري التصــنيف حـــ  

 (2015)الفرروسي   هكن انتقاء االختبارات واملقاييس املناسبة .
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فعلـ  سـبيل املثـال إذا وجـد املـري الرياضـي أن معيـار التصـنيف  ـو الـو ن فقـد يقسـم األفـراد إىل اموعـات ذات       
أو ان متقاربـة أو متماثلــة ربقــا لقيــاس أو اهنــم  وإذا وجــد معيــار التصــنيف  ــو املهــارة يف األداء فقــد يســتخد  مقياســا 

 نيف   الء األفراد. أو اختبارا لألداء املقصود  ويف ضوء نتائجه يقو  بتص

وتتعــدد معـــايري التصـــنيف مثـــل الســـن  الطـــول  الــو ن   الـــنمط ادســـماين  القـــدرة املهاريـــة أو البدنيـــة أو احلركيـــة      
واملــــــري الرياضـــــي النــــــاج   ـــــو الــــــ ي يســـــتطيع انتقــــــاء   الســـــمات االنفعاليــــــة وامل اجيـــــة والســــــمات املعرفيـــــة ....إ .

 الأ تتناسح مع املعايري الأ وضعها للتصنيف .االختبارات واملقاييس املالئمة 

وجيــــح علينـــــا أن  يــــ  بـــــ  االختبــــارات واملقـــــاييس الــــأ تصـــــل  لالنتقــــاء واالختبـــــارات واملقــــاييس الـــــأ تســـــتخد      
للتصــنيف إذ أن اختبــارات ومقــاييس االنتقــاء تبــ  لنــا فقــط مــدى الصــالحية أو عــد  الصــالحية لنشــاط رياضــي مــا 

فهـــي  األفـــرادات واملقـــاييس الـــأ اـــدنا  علومــات تســـاعدنا علـــ   ديـــد رريقـــة تعلــيم أو تـــدريح  ـــ الء  أمــا االختبـــار 
 اختبارات للتصنيف .

 التشخيص:-5

يشـري التشـخيذ إىل واــف الوضـع الـرا ن للســلو  أو األداء  كمـا انــه يـرتبط بتحديـد مــوارن القـوة والضــعف       
يف  األفــــراديف األداء أو الســـلو   إذ أن املعلومــــات املوضــــوعية الـــأ تشــــري إىل بعــــ  نــــواحي القـــوة أو القصــــور لــــدى 

حي القـــوة والتغلــح علـــ  مـــوارن الضـــعف أو ناحيــة معينـــة مـــن النـــواحي تعتــا أســـاس  ديـــد الـــاام  لإلفــادة مـــن نـــوا
 القصور .

يسـتخد  املــري الرياضــي مــا يسـم  باالختبــارات التشخيصــية لتشــخيذ احلالـة البدنيــة أو  املهاريــة للفــرد الرياضــي أو 
 للمبتدئ  يف نارسة النشاط الرياضي.

يف مهـارات التصـويح علـ   باختبـار مثل: إذا أراد الباحث تشخيذ حالـة الفـرد املهاريـة يف كـرة السـلة مـثال فإنـه يقـو  
ا ـــدذ والتمريـــر واالســـتال  واحملـــاورة  ويف ضــــوء نتـــائ   ـــ   االختبـــارات يســـتطيع املــــري أن حيـــدد نـــوع املهـــارات الــــأ 

ودور املـري يف  ــ ا دور الطبيـح اامــا  إذ  امل يــد مـن ادهـد النتقائهــا. تـاج إىل التوجيـه أو اإلرشــاد والـأ ينبغــي بـ ل 
 يقو  بتشخيذ حالة الفرد القرتال العالج الال   .
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 التوجيه واإلرشاد:-6

يف ضــــوء نتـــــائ  االختبـــــارات التشخيصـــــية هكـــــن للمـــــري الرياضــــي أن يقـــــو  بعمليـــــة التوجيـــــه واإلرشـــــاد الرتبـــــوي      
بالتوجيـــه اموعــة اخلـــدمات الـــأ هتــدذ ملســـاعدة التلميــ  أو الفـــرد الرياضــي علـــ  أن يفهـــم ويقصــد  الرياضــي للفـــرد.

إمكاناتــه ال اتيــة مـــن قــدرات واســتعدادات ومهـــارات و ــات واـــفات وغري ــا  وأن حيــاول اســـتثمار  ــ   اإلمكانـــات 
 بصورة تسهم يف بلوغه أقص  ما هكن من  و وتكامل يف الشخصية .

مسـاعدة التلميــ  أو الفـرد الرياضــي علـ  أن يفهــم مشـكالته البدنيــة أو احلركيـة أو املهاريــة أو  كمـا يقصـد باإلرشــاد    
 مشكالته النفسية أو االجتماعية املرتبطة بالنشاط الرياضي ح  هكن الواول إىل حلول     املشكالت .

عــارذ واملعلومــات الــأ حيتــاج إليهــا والــأ وتعتـا االختبــارات واملقــاييس مــن الوســائل ا امــة الــأ اــد املــري الرياضــي بامل
 تساعد عل  توجيه وإرشاد التلمي  أو الفرد الرياضي.

ومـــن ناحيــــة أخــــرى تســـهم  ــــ   االختبــــارات واملقــــاييس يف قـــدرة الفــــرد علــــ  استكشــــاذ ذاتـــه وفهمــــه لنفســــه علــــ  
ن يتخــ  قـرارات معينــة  وأن يتقبــل حقيقتهـا يف ضــوء نتـائ  االختبــارات واملقــاييس الـأ تطبــق عليــه  وبالتـاع يســتطيع أ

 خدمات التوجيه واإلرشاد بصورة واعية .

 التنبؤ:-7

قــــد تســــتخد  االختبــــارات واملقــــاييس بغـــــرض التنبــــ   ويقصــــد بــــ ل  توقـــــع نتيجــــة يف املســــتقبل يف ضــــوء نتـــــائ       
ضــوء معرفــة  ــ ا املســتوى يــتم قيــاس الفــرد أو ادماعــة يف م ــا ر معينــة يف وقــ  معــ   ويف  االختبـارات واملقــاييس .

احلـــاع يــــتم تقــــدير املســـتوى املتوقــــع للواــــول إليــــه يف املســـتقبل يف نفــــس امل ــــا ر الـــأ و قياســــها أو يف بعــــ  أنــــواع 
الســلو  الـــأ تـــرتبط  ــ   امل ـــا ر .وكثـــريا مـــا يلجــأ يف اجملـــال الرياضـــي الســـتخدا  االختبــارات واملقـــاييس لتـــدلنا علـــ  

ر بعـ  الالعبــ  ألنشــطة رياضــية معينـة  وذلــ  عــن رريــق مقارنـة نتــائ   ــ   االختبــارات القيمـة التنب يــة عنــد اختيــا
 واملقاييس ببع  احملكات .

املناســــبة مثـــل االدـــدار واالدـــدار املتعـــدد حـــ  هكـــن انتقــــاء  اإلحصـــائيةويســـتخد  حلســـا  التنبـــ  بعـــ  الوســـائل   
)رضـــوان  املــدخل إىل القيـــاس يف الرتبيـــة البدنيـــة والرياضـــية  األفــراد الـــ ين هكـــن التنبـــ  بنجــاحهم ربقـــا حملـــ  معـــ  .

 ( 2002  1 ط
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 البحث العلمي :-8

يعتـــا ميـــدان الرتبيـــة الرياضــــية مـــن امليـــادين الـــأ تتضــــمن العديـــد مـــن املشـــكالت الــــأ تتطلـــح القيـــا  بــــالبحو       
 واملقاييس أدوات أساسية ووسائل  امة إلجراء مثل     البحو .العلمية املتخصصة  وتعتا االختبارات 

والبحـــث العلمـــي يف اــــال الرتبيـــة الرياضـــية اليســــتهدذ فقـــط حماولـــة تطبيــــق االختبـــارات واملقـــاييس املســــتخدمة      
لرياضــي الـــ ي حاليــا  بــل يســـع  إىل بنــاء العديـــد مــن املقـــاييس ادديــدة الــأ تتـــوافر فيهــا املعـــايري لتطبيقهــا يف اجملـــال ا

 (2002)النور   يتمي  بنواحيه املتعددة .

وقيـا  املــري الرياضــي بعمليــة البحـث العلمــي تســهم يف قدرتــه علـ  االرتقــاء بعملــه كمــا تسـاعد علــ  ربــط معارفــه     
واملقـــاييس بصــــورة تعـــود بالفائـــدة علــــ  الن ريـــة بـــالتطبيق العملـــي  واكنــــه مـــن القـــدرة علـــ   ليــــل نتـــائ  االختبـــارات 

املمارســــ  للنشــــاط الرياضــــي. ويقــــع علـــــ  كا ــــل البــــاحث  يف اجملــــال الرياضـــــي عــــحء تقنــــ  االختبــــارات واملقـــــاييس 
 واستخراج معايري ا ومستوياهتا ح  تصب  ااحلة للتطبيق يف ااالت الرتبية الرياضية املختلفة .

 : القياس مزايا -1-10

 واملوضــوعية الكميــة ملخصـا عــن م ايـا القيــاس ويشـتمل علــ   ديـد Nunnally " 1978نانــاع "قـد       

 : يلي موض  فيما كما عامة والعلمية العددية واملعلومات

 كـرر إذا منهـا التأكـد بيانـات هكـن بتقـدمي والعـامل والباحـث للمعلـم بالسـمال وذلـ  املوضـوعية إىل يـ دي القيـاس -

 .  مالؤ  بأدائها قا  أو ذل 

 املقاسـة ملقـدرة وذلـ  القيـاس مقارنـة لنتـائ  إلجـراء الفراـة تعطـي املتصـلة والدراسـات احملـددة األساسـية القياسـات-

 . التقن  اموعة لنفس لتل  القدرة معيارية  داول أو أخرى بقدرات أو بنفسها

 صائذواخل للقدرات القياس نتائ  بتحديد والباحث للمعلم يسم  ألنه كمي القياس-

 . القياس من تنت  الأ األرقا  عليها تدل والأ بدقة األفراد هتلكها الأ والصفات

 . حمددة يعطي نتائ  جيدة إحصائية  ميل رر  املتجمعة بياناته يف يستخد  ال ي القياس-

 . الشخصي التقومي عن واملال للوق  اقتصادا أكثر يعد القياس-

 (2015)الفرروسي   عاما وموضوعيا. عمليا تقوها يعد املقننة إجراءاتهو  املتعددة بوسائله القياس-
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 أخطاء القياس :-1-11

بـــالرغم مـــن أن املـــرب  الرياضـــي  قـــد يســـتخدمون اختبـــارات ومقـــاييس  ـــا معـــامالت اـــد  وثبـــات وموضــــوعية      
 ــا قــد تتعــرض لــبع  األخطــاء  و ــ   األخطــاء قــد تعــ ى إىل األســبا  عاليـة إال أن نتــائ  القياســات الــأ يقومــون 

 التالية :

 قدرة احملكمني على القياس :-أ

 نـــا  بعــــ  أنـــواع املقــــاييس واالختبـــارات الــــأ تعتمــــد يف كثـــري مــــن األحيـــان علــــ  التقـــدير الــــ ا  للمحكمــــ       
س مـــع  يــادة اـــعوبة االختبــارات ورـــول الوقــ  الـــ ي  وتــ داد احتمـــاالت التقــدير الـــ ا  لنتــائ  االختبـــارات واملقــايي

تسـتغرقه يف التطبيــق . وت هـر  ــ   الصــعوبة يف الرتبيـة الرياضــية عنـد قيــاس األداء املميــ  مثـل قيــاس األداء يف ادمبــا  
دما والغطــس واملالكمــة واملصــارعة وغري ــا مــن املهــارات احلركيـــة  وحيتمــل أن يــ ثر التقــدير الــ ا  يف نتــائ  القيــاس عنـــ

يســـتمر األداء لوقـــ  رويـــل  أو عنــــدما يتضـــمن القيـــاس وضــــع تقـــديرات دوانـــح حركيــــة متعـــددة يف آن واحـــد مثــــل 
 حسا  ال من  وحسا  عدد مرات األداء ومراعاة الشروط الفنية لألداء  كل ذل  يف وق  واحد .

مـــا إذا كـــان مـــدى الــــدرجات   ومـــن احملتمـــل كـــ ل  أن ي هـــر التقـــدير الـــ ا  يف النتـــائ  بشـــكل أكـــا يف حالـــة      
كبريا فــالقراءة عــادة تكــون دقيقــة حينمــا يكــون مـــدى الــدرجات قصــريا فالدرجة مقســمة إىل مخســة أقســا  هكـــن أن 
تعطــي قـــراءة أكثـــر موضـــوعية مـــن الدرجـــة املقســمة إىل عشـــرة أقســـا  أو عشـــرين قســـما  وإن كانـــ  الـــدرجات ذات 

الــدرجات ذات املـــدى الكبـــري  فمــثال قياســـات ســبا  العـــدو ملســـافة  املــدى القصـــري تتــأثر بالتقـــدير الـــ ا  أكثــر مـــن
  .1500من نتائ  قياسات ادري ملسافة  أكثرمخس  مرتا تتأثر بال اتية 

ونســـتنت  مـــن كـــل  ـــ ا أن التقـــدير الـــ ا  اعتبــــار قـــائم يف القيـــاس يف الرتبيـــة الرياضـــية  ومـــن م أاـــبح   نــــا      
قـــــراءات دقيقـــــة للمقـــــاييس واالختبــــــارات  ءلة باحلـــــد منهـــــا  وذلـــــ  إلعطـــــااملشـــــك حاجـــــة ماســـــة للتغلـــــح علـــــ   ـــــ  

 املستخدمة .

يلــ   تـــدريبهم علــ  رــر  القيــاس تـــدريبا  وللتغلــح علــ   ــ   املشـــكلة يلــ   اختيــار احملكمــ  اختيـــارات دقيقــا  كمــا  
 ضــرورة  ديــد ن ريـا وعمليــا  وختصــيذ مســ وليات ووظــائف حمــددة وبســيطة ولكـل واحــد مــنهم   ــ ا باإلضــافة إىل

 تتفق دائما : نتائ  القياس ال -قا وواضحا . جح توافر ا يف األداء  ديدا دقيالشروط الفنية الوا
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مــن املالحــا مــن الناحيـــة العلميــة أن نتــائ  القياســـات يف الرتبيــة الرياضــية ال تتفــق دائمـــا  ويرجــع ذلــ  لســـبب       
ولــيس مــن . أكثـر مــن مــرة  وعــد  دقـة احملكمــ رئيسـي  مهــا :عــد  تطبيـق نفــس الشــروط عنــد تطبيـق نفــس املقيــاس 

ائمـــا أن نتــــائ  أخـــرى  ولكننــــا نســـتهدذ د املعقـــول أن دصـــل علــــ  نفـــس النتـــائ  عنــــدما نعيـــد تطبيـــق املقيــــاس مـــرة
وللواــول إىل  ـــ   النتيجـــة يفضــل إىل إعـــادة القيــاس أو االختبـــارات عـــددا مناســبا مـــن املـــرات أو القياســات متقاربـــة 

احملــاوالت  ألن علمـــاء القيـــاس يــرون أنـــه إذا أعيـــد القيــاس بعـــدد كـــاذ مــن املـــرات فـــإن النتيجــة النهائيـــة تقـــرت  مـــن 
للســـمة أو الصـــفة موضـــوع القيـــاس   ـــ ا مـــع افـــرتاض أن القيـــاس أو االختبـــار املســـتخد  اـــاد  يف القيمـــة احلقيقيـــة 

ســم  م قــا   175قيـاس الســمة او الصــفة. لــو افرتضــنا أن لـدينا يف أحــد الفصــول الدراســية رالبــا رولـه احلقيقــي  ــو 
 النهايـة علـ  رـول ل يفكل رالح من رلبة الفصـل بقيـاس رـول  ـ ا الالعـح إىل أقـر  سـنتميرت  فإننـا سـوذ دصـ

ولـــ ا يفضــل أن يقـــو  أكثـــر مــن حمكـــم اســـا  نتــائ  القيـــاس يف الرتبيـــة الرياضــية علـــ  أن يســـجل ســم تقريبـــا 175
 (2004)جواد   للمختا متوسط الدرجة .

يـ دي دائمـا إىل احلصـول علــ  نتـائ  دقيقـة  فهــو  ومـن املالحـا بالنسـبة لالختبــارات احلركيـة أن تكـرار القيــاس ال    
النتـــائ  بالنضــ  والـــتعلم وبغري ـــا مــن العوامـــل  وإذا تكــرر القيـــاس بصـــورة  تــأثرتإذا تكــرر علـــ  فــرتات  منيـــة رويلـــة 

مباشـرة بـدون إعطـاء فــرتات للراحـة  فإنـه قــد يـ دي إىل نتـائ  عكســية نتيجـة ظهـور عامــل التعـح  وعمومـا إذا تكــرر 
عـــادة إىل احلصــول علـــ  نتـــائ  تـــ دي يف ال نســـبة لألعمـــال احلركيــة الـــأ تتطلـــح بــ ل اهـــود بـــدين كبــري الالقيــاس بال

 .أفضل

يف حسـن يــ دي تكــرار القيــاس يف األعمــال الـأ تتطلــح التوافــق والــتحكم والدقــة إىل نتـائ  اكثــر دقــة  فقــد أظهــرت 
مــرتا اليــ دي إىل احلصــول 50ر قيــاس العــدو ملســافة أحـد الدراســات يف اــال التحليــل العــاملي للقــدرة احلركيــة أن تكـرا

علـــ  نتـــائ  دقيقـــة  حـــ  بعـــد إعطـــاء فـــرتات  منيـــة كافيـــة للراحـــة بـــ  كـــل حماولـــة وأخـــرى  ويف حـــ  أظهـــرت نفـــس 
 الدراسة أن تكرار القياسات اخلااة بالتوافق والدقة والتحكم تعطي دائما نتائ  أفضل .

 التحي  : -ج

هكـــن الـــتخلذ مــن التحيـــ  اامـــا  دو  عنـــد القيــاس  وتـــدل اخلـــاات الســابقة علـــ  انــه الالتحيــ  ظـــا رة حمتملــة احلـــ
نتيجـــة املختـــا  تتـــأثر ولكــن ا ـــدذ األساســـي ي ــل دائمـــا  ـــو خفــ  التحيـــ  إىل أقـــل مــا هكـــن  ومـــن املمكــن أال 

سـالح تقريبــا  فــإذا قــا  اثنــان بـالتحي  إذا كانــ  القــيم املنحــا ة يف االجتــا  املوجـح تســاوي القيــا  ملنحــا ة يف االجتــا  ال
وكـان أحـد احملكمــ  –ثـل الـ راع  مــثال –مـن احملكمـ  اسـا  درجــات سـتة مـن الطلبــة يف اختبـار اإلنبطـال املائــل 

متحيـــ ا للطلبـــة يف االجتـــا  املوجـــح  واحملكـــم ادخـــر متحيـــ ا يف االجتـــا  الســـالح  وكانـــ  درجـــة الطالـــح يف االختبــــار 
 الدرجت   فكان  النتائ  يف اددول التاع : ت خ  عن رريق حسا  متوسط
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 ( يب   ي  اثن  من احملكم  أحدمها يف االجتا  املوجح وادخر يف االجتا  السالح01جدول رقم )        

التحيـــــــــــ  يف االجتـــــــــــا   متوسط الدرجت 
 السالح 

التحيـــــــــــ  يف االجتـــــــــــا  
 املوجح

 اسم املختا  الدرجة احلقيقية

 ابرا يم 18 19 17 18

 خالد  20 22 19 20.5

 امحد 19 20 18 19

 رار   16 17 15 16

 االل  23 24 21 22.5

 عمرو 22 22 20 21

فإننـا نالحـا مـن البيانـات السـابقة أن الدرجـة احلقيقيـة مل تتـأثر كثـريا بـالقيم املنحـا ة مادامـ  القـيم املنحـا ة يف االجتـا  
املنحـــا ة يف االجتــــا  الســــالح  وذلـــ  يف حالــــة قيــــا  اثنـــ  مــــن احملكمــــ   املوجـــح تقــــر  إىل درجــــة كبـــرية مــــن القــــيم

 ثل ال راع  .–اسا  درجات ستة من الطلبة يف اختبار االنبطال املائل 

ومـن املمكــن أن اليـ ثر احملكــم الواحــد علـ  املتوســط احلسـاي لنتــائ  اجملموعــة الواحـدة إذا كــان امـوع القــيم املنحــا ة 
املوجـح يسـاوي امـوع القـيم املنحـا ة يف االجتـا  السـالح  وإذا كـان  ـ ا التحيـ  هكـن أن يـ ثر علـ  نتــائ  يف االجتـا  

 التحليل االحصائي املختلفة بالنسبة جملموعة األفراد .

 عد  االتفا  حول مايقاس :-د

ســها  فقــد اليكــون  نــا  مـن احملتمــل أن يكــون اخلطــأ احلــاد  يف نتــائ  القيــاس راجعـا إىل الصــفة او الســمة الــأ نقي
اتفــا  تـــا  حــول ربيعـــة كـــل منهمــا  فمـــن املمكـــن أن حيــد  خطـــأ يف قيــاس النمـــو البـــدين لعينــة مـــن التالميـــ  إذا مل 
يسـبق  ــ ا القيـاس  ديــد مفهـو  وم ــا ر النمـو البــدين  ديــدا دقيقـا  وهكــن أن ترجـع األخطــاء عنـد قيــاس ال ــوا ر 

والقـدرة احلركيـة واللياقـة البدنيـة إىل االخـتالذ حـول املكونـات األساسـية الداخلــة يف  احلركيـة املركبـة مثـل اللياقـة احلركيـة
 كل مفهو  من     املفا يم .

 أدوات القياس :-ه

تعتــــا أدوات القيـــــاس ذاهتــــا مصـــــدرا مــــن مصـــــادر اخلطـــــأ يف القيــــاس  فتعـــــدد أدوات القيــــاس يف الرتبيـــــة الرياضـــــية     
مهمــا كانــ  ضـــالته  هكــن أن يــ دي إىل اخــتالذ يف نتــائ  قيــاس الصـــفة أو  واالخــتالذ القــائم بــ   ــ   األدوات

 السمة أو املهارة .
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ويف اجملـــال األنشـــطة يســـتخد  يف قيـــاس املهـــارات يف أســـاليب قيـــاس املهـــارات يف األنشـــطة الرياضـــية : -1-12
  الرياضي نوع  رئيسي  من القياس مها :

 املقاييس املوضوعية : -1

ادماعيــة  األنشــطة وخبااــة يف  األنشــطةيكثـر اســتخدا   ــ ا النــوع مـن املقــاييس يف اــال قيــاس املهـارات يف     
نن يف ضـــوء حمطـــات تقــومي تعتمـــد علـــ  التقــديرات ال اتيـــة للخـــااء قــبعـــ   ــ   املقـــاييس قـــد  أنومــن املالحـــا 

ملناسبة وتشـــري  ـــ   املقـــاييس التحليـــل اإلحصـــائي ا حأســاليولـــ ا اســـتخدا  بعـــ   االـــه يف واملتخصصــ  كـــل 
بكوهنـــــا اقـــــل تعرضــــــا  لألخطـــــاء وخبااــــــة أخطـــــاء التحي  وتعتمــــــد املقـــــاييس املوضــــــوعية لتقـــــومي األداء املهــــــاري يف 

 :بعة وسائل و يأر عل   األنشطة

 عدد مرات النجاح :-أ

يــــنج  فيهــــا داء الصـــحيحة الــــأ علــــ  حســـا  عــــدد مــــرات األألنشــــطة تعتمـــد بعــــ  اختبــــارات املهـــارات يف ا      
عنـدما يـ دي لعــدد حمـدد مــن التكـرارات او احملـاوالت ويف العــادة هـن  الالعــح  أو )املختـا( خـالل فــرتة  منيـة حمــددة 

داء الصــــــحيحة حيث اثـــــل امـــــوع النقــــــاط يف تيـــــع املــــــرات األدرجـــــة واحـــــدة عــــــن كـــــل مـــــرة )حماولــــــة( مـــــن مـــــرات 
 )احملاوالت( درجة الالعح.

 الدقة يف األداء:-ب

ويتضــــــمن  ـــــــ ا األســـــــلو  اســـــــتخدا  أ ـــــــداذ خااــــــة ترســـــــم يف شـــــــكل دوائـــــــر او مربعـــــــات او مســـــــتطيالت       
حيانـا  تكـون ألــوان أيف السـاحة و األقـل كـا للهـدذ األاـغر األمتداخلـة ختذ درجـة بكـل منهـا ايـث تكـون الدرجـة 

 خمتلفة ني ة.

اتســاقا   كمـــا  أكثـــروتتطلــح  ـــ   االختبــارات القيـــا  بعــدد كبـــري نســبيا  مـــن احملــاوالت وذلـــ  حــ  تعطـــ  نتــائ      
يتطلــــح  ديــــد األ ــــداذ بــــألوان واضــــحة وخمتلفــــة حــــ  هكـــــن التمييــــ  بينهمــــا بســــهولة وحــــ  تعطــــي نتــــائ  تتميـــــ  

بصـار ومن م كــان مــن الضــروري مراعــاة ذلــ  عنــد داء يف  ــ ا النــوع مــن االختبــارات بقــوة اإلاألباملوضـوعية  ويتــأثر 
تكــون مســافات األ ــداذ مناســبة وان يكــون خــط البــدء علــ  مســافة  أنتطبيـق  ــ   االختبــارات كمــا جيــح مراعــاة 

 (2015)الفرروسي   مناسبة أيضا من     األ داذ.
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 الزمن املخصص لألداء :-ج

ذ يتطلــــح ذلــــ  األنشـــطة إكثــــر وســـائل القيــــاس اســــتخداما  يف اـــال القيــــاس الرياضـــي واملهــــاري يف أيعـــد الــــ من مـــن 
املــ قت  يف  أخطــاءناجتــة عــن  أخطــاء إىلوتتعرض  ــ   االختبــارات  خااــة ذإيقــاحسـا  الــ من اســتخدا  ســاعات 

يف  0,3خطــــأ بســــيط يف التوقيـــــ   أناخلااــــة بدقــــة الســــاعات ذاهتــــا فلو عرضــــنا  األخطــــاءو أاســــتخدا  الســــاعات 
دركنـــا قيمـــة تـــأثري الفعلـــي ملثـــل  ـــ   أل أقـــدا  9ن  ـــ ا الـــ من يكـــافئ العـــدد الســـريع ملســـافة إمـــا تصـــورنا  فـــإذاالثانيــة 
 عل  ثبات درجات االختبارات. أيضا األخطاءوتتجل       األخطاء

 املسافة اليت يستغرقها األداء:-د

حـــــــد الوســــــائل ا امــــــة الــــــأ تســـــــتخد  يف أالعمــــــل الرياضــــــي  أثنــــــاءداء يف األ أوتعــــــد املســــــافة الــــــأ يســــــتغرقها الفـــــــرد 
و القفــــ  ويف املســـافات الــــأ تقطعهــــا الكــــرات يف أالقياس ويتمثـــل ذلــــ  يف املســــافات الــــأ يقطعهـــا الفــــرد يف الوثــــح 

 دة.و التمرير وتتمثل املسافات الأ يقطعها الفرد خالل فرتة  منية حمدأو الضر  أو الدفع أالرمي 

يف العديــــــد مــــــن االختبــــــارات مثــــــل الوثــــــح العمودي الوثـــــــح  األداءوتكــــــون  ــــــ   املســــــافات داللــــــة علــــــ  
ســـها  والعـــدو وادــــري لالعري  دفـــع الكـــرة الطبيـــة رمي الكـــرة الناعمـــة ألرـــول مســـافة نكنـــة ويف الســـباحة والرمـــي با

 والوثح العاع والطويل والقف  بال انة وغري ا.

مصـــدر ا عــد  التحـــري للدقـــة يف عمليـــة القيـــاس واىل االخـــتالذ يف  أخطـــاء إىلوتتعــرض  ـــ   االختبـــارات 
 .واألداةتقدير مكان سقوط ادسم 

 املقاييس التقديرية : -2

 األداءنشـطة الرياضــية يصــعح فيهـا اســتخدا  االختبــارات املوضـوعية كوســائل لقيــاس دقــة  نـا  الكثــري مــن األ       
وادـودو والســالل والغطـس وادمناسـت  وغري ــا مـن  نـا جــاءت احلاجـة  ـ   املقــاييس نشـطة الــرقذ واملصـارعة أمثـل 

داء يف ضــافية عـــن األإحيــان تســـتخد  املقــاييس التقديريــة كوســائل للحصـــول علــ  معلومــات التقديريــة. ويف بعــ  األ
احلـــاالت لتقــــومي شـــطة الــــأ تســـتخد  فيهــــا مقـــاييس موضــــوعية وتســـتخد  مقــــاييس التقـــدير الــــ ا  يف مثـــل  ــــ   ناأل

ضـــافية عـــن بعـــ  إداء املهـــاري يف اللعبـــة بعــد  ليلها وذلـــ  بغـــرض ت ويــد املدرســـ  واملـــدرب   علومــات وحــدات األ
 داء يف اللعبة ككل وتتضمن املقاييس التقديرية الوسيلت  التاليت  :النواحي  الفنية يف اللعبة وعن األ

 رة.فراد وفقا  ملستوياهتم يف املهاترتيح األ-أ

 (2006  9)رضوان  املدخل اىل القياس يف الرتبية البدنية والرياضيةط  استخدا  مقاييس التقدير.- 
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رتبـا  عدديـة تبـدأ  بإعطـائهمسـلو  ترتيـح الالعبـ  ويتضـمن  ـ ا األ -:فراد وفقًا ملسـتويامم يف املهـارةترتيب األ-أ
داء الفعلــي لالعبـــ  علـــ  وفـــق قـــل وذلـــ  عــن رريـــق مالح ـــة األاملســـتويات األ إىليف املســتويات العليـــا مـــع التــدرج 

كـــرة القـــد  التنس الكرة   أنشـــطةســلو  يف ككل ويســـتخد   ـــ ا األالنشــاط  و أداء الفعلـــي للمهـــارة مســتوياهتم يف األ
املقـرتل علــ  نفــس اموعـة الالعبــ  م يرتـح  ــ الء الالعبـ  تنا ليــا  علــ  الطـائرة وغري ــا حيـث يــتم تطبيـق االختبــار 

وفــق درجـــاهتم يف االختبـــار يلي ذلـــ  تقـــدير اـــد  االختبـــار عـــن رريـــق حســـا  االرتبـــاط بـــ  رتـــح الالعبـــ  مـــن 
حلســا  معامــل ارتبـــاط  الســبريمانالتقــديرات اخلــااء وبــ  رتــبهم مــن نتــائ  االختبــار وذلــ  عــن رريــق تطبيــق معادلــة 

 الرتح.

رتبــــا  عدديـــــة علـــــ  وفـــــق نتـــــائجهم يف  إعطـــــاءتعتمـــــد علــــ  تقـــــديرات اخلـــــااء إ ـــــا  خـــــرى الأو نــــا  رريقـــــة 
املنافسـات الفعليــة يف اللعبـة كمــا يف لعبــة التنس الطاولة السباحة الريشـة الرماية بالســها  حيــث يرتـح الالعبــ  علــ  

قة م حيســح االرتبـــاط بــ  رتــبهم يف املســابقة وبـــ  رتــبهم يف االختبــار املقـــرتل وفــق نتــائجهم بعــد االشـــرتا  يف املســاب
الـ ي يــتم تطبيقــه علــيهم حيــث حيســح اــد  االختبــار عــن رريــق معادلــة ســبريمان اســا  معامــل ارتبــاط الرتــح. 

 سلو  يف قياس املهارات يف تنس الطاولة والتنس األرضي.وقد استخد    ا األ

 قدير : استخدام مقاييس الت-ب
نشــطة الرياضـــية التنافســية مثـــل الغطــس وادمناســـت  لعـــا  واألداء املهـــاري يف بعــ  األوتســتخد  يف قيــاس األ      

 اط األجسا .أ نشطة الرقذ واملبار ة والقوا  و أواملالكمة واملصارعة وادودو والكرا  و 

نشــطة الرياضــية الــأ تعتمــد علــ  املقــاييس املوضــوعية و ـي تعــد مــن وســائل القيــاس ا امــة وتســتخد  حــ  يف األ     
داء م يقـــــو  نشــــطة. يالحــــا األداء الفــــل واخلططــــي يف  ـــــ   األضــــافية عـــــن األإيف حالــــة احلصــــول علـــــ  معلومــــات 

بتحديــد  ووضــع الدرجــة املناســبة )عــن رريــق األحكــا  والقــانون واملالح ــة املن مــة( مل ــا ر الســلو  احلركــي املختلفــة 
و ادمـــل )اســـتمارة  كـــيم تقـــومي األداء( إذ يعطـــي احملكـــم قيمـــة أو أائم خمتـــارة مـــن الكلمـــات والعبـــارات وتتضـــمن قـــو 

ن  ـــ   املقــــاييس إ. )بطاقـــة املالح ــــة(تقـــدير أو درجـــة مبينــــا  علـــ  مقيــــاس موضـــوعي للقــــيم ولـــيس عشــــوائي أو ذا 
 .يف األداءح ات واملشا دات التقديرية تستخد  كأدوات تسجيل مقننة إلادار األحكا  الكمية عن املال

 

 القياس يف األخطاء أنواع

 . دقيقـة وغـري اـادقة غـري نتيجـة تقـدمي يف تسـا م املصـادر     لكن الحقا وسنتناو ا القياس أخطاء مصادر تتعدد

 , عشـوائيا التـأثري يكـون فقـد . ونوعـه اخلطـأ مقـدار  ـدد األخطـاء  ـ   تـأثري رريقـة أن ) 2004 ,عـودة ( وأشـار

 ويسـم  ) النقصـان أو بال يـادة ( واحـد اجتـا  يف التـأثري يكـون وقـد )يعشـوائال اخلطـأ احلالـة  ـ   يف اخلطـأ ويسـم 

 . املنت م اخلطأ احلالة     يف اخلطأ
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 مصـدر عـن احلـديث حصـرنا لـو( 2004 ,عـودة ( ,ذلـ  علـ  أمثلـة نضـر  العشـوائي واخلطـأ املنـت م اخلطـأ مفهـو 

 أو ,السـ ال إجابـة تصـحي  املعلـم أعـاد إذا العالمـة تغـري نالحـا ر ـا اإلنشـائية ألسـ لة التصـحي  رريقـة لـيكن واحد

 عنـد واحـد باجتـا  اخلطـأ يكـون قـد وباملقابـل . العشـوائي باخلطـأ النـوع  ـ ا إىل ويشـار تصـحيحها آخـر معلـم أعـاد

 يف عالمة الطالح ؟سر أن فيتوقع ,القراءة يف ضعيفا الطالح كان فإذا ,املنت م النوع من خطأ أي القياس تكرار

 خسـارة تبقـ  أن ويتوقـع,لف يـة بصـورة موضـوعة األسـ لة كانـ  إذا ,األرقـا  تـع علـ  الطالـح قـدرة يقـيس امتحـان

 ألن ,االختبـار بصـد  تتعلـق مسـألة و ـ  . األول لالختبـار مكـافئ اختبـار تطبيـق أعـدنا لـو حـ  قائمـة الطالـح

 األخطـاء أن إىل ) 2006 ,عـال  ( ويشـري . لقياسـها أعـد الـأ للسـمة االختبـار قيـاس عـا  بشـكل يعـل الصـد 

 تـرتبط ال فهـي بالتـاع .عليـه االسـتدالل نـود الـ ي املسـتقبلي الفـرد بـأداء تـرتبط ال الـأ األخطـاء تلـ   ـي العشـوائية

 له مكاف ة ايغة أو ,نفسه االختبار تطبيق أعيد ما إذا العشوائية األخطاء بدرجة أو احلقيقية الفرد بدرجة

 تقرر ـا الـأ املنت مـة العوامـل تيـع عـن الناتـة الدرجـة تلـ   ـي االختبار يف احلقيقية الفرد فدرجة . الفرد نفس عل 

 تبـاين مـن جـ ء وتكـون االختبـار درجـات تبـاين منت مـة يف بدرجـة تسـهم ر ـا الـأ املنت مـة األخطـاء ذلـ  يف  ـا ,

 ( 2006)عال    . احلقيقية الدرجة

 القياس أخطاء مصادر

 إثنـاء إعـداد فيهـا الـتحكم أجـل مـن القيـاس أخطـاء  صـادر اال تمـا  املفيـد مـن أنـه ) 2006 ,عـال  ( يـ كر

 تقـرت  وبـ ل  . هكـن مـا أقـل احلقيقيـة الدرجـة يف تأثري ـا دعـل وذلـ  . مفرداتـه وتصـحي  تطبيقـه وعنـد االختبـار

 , نكـن حـد أقصـ  إىل احلقيقيـة الـدرجات تبـاين وي يـد احلقيقيـة درجـاهتم مـن االختبـار يف لألفـراد املالح ة الدرجات

 اختبـاري موقـف يف تـ ثر الـأ العشـوائية القيـاس أخطـاء ألن ون ـرا. هكـن مـا أكـا الثبـات معامـل قـيم تكـون وبالتـاع

 فإن مفرداته وتصحي  تطبيقه وظروذ , مفرداته وعينة االختبار ونوع املختاين اإلفراد اموعة باختالذ ختتلف

 الرتبـوي القيـاس علـ  تـ ثر الـأ املصـادر  ـ   أ ـم بعـ  ومـن . ومتعـددة كثـرية نمـتك األخطـاء  ـ   مصـادر

 : كالتاع أساسة مصادر ثالثة إىل تصنيفها وهكن والنفسي

 القياس بأداة تتعلق أخطاء : أوالً 

 يف يراعـ  أن ينبغـي انـه مـن الـرغم فعلـ  العشـوائية األخطـاء مصـادر مـن مصدرا األحيان بع  يف القياس أدوات تعد
 قـد النفسـي الرتبـوي االختبـار مفـردات أن نالحـا أننـا إال هكـن مـا اقـل األخطـاء  ـ   جعلـوا األدوات  ـ   تصـميم

 اإلجابـة تعليمـات تكـون أن أو مربكـة أو غامضـة اـياغتها كـونت أن أو التخمـ   تمـل أو الصـعوبة يف غايـة تكـون

 ومـا متعـدد مـن االختيـار أو اخلطـأ أو الصـوا  مفـردات يف كمـا التخمـ  علـ  تشـجع أو حمـددة غـري االختبـار عـن

 ألخطـاء األساسـي املصـدر غـري ) 2006 ,عـال  ( . االختبـار درجـات ثبـات مـن تقلـل الـأ العوامـل مـن ذلـ  إىل

 عليـه يرتتـح نـا االختبـار يقيسـه الـ ي السـلوكي للنطـا  املفـردات معاينـة بأسـلو  تتعلـق باالختبـار املتعلقـة العشـوائية

 .) 2006 ,عـال  (كافيـا اثـيال املقاسـة السـمة مكونـات اثـل ال املفـردات أن أو قلـيال املفـردات عـدد يكـون أن
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 تتناو ـا الـأ النمـاذج أ ـم علـ  الضـوء بعـ  نلقـي أن ينبغـي األخطـاء مـن النـوع  ـ   الن ـري اإلرـار يتضـ  ولكـي

 املعيار مرجعية أو ادماعة مرجعية واملقاييس باالختبارات تتعلق الن رية فه   لالختبارات الكالسيكية الن رية

 علـ  اعتـداال توسـيعا درجـاهتم تتوسـع املختـاين اإلفراد أن نفرتض ل ل  , والكشف الفردية الفرو  بقياس هتتم الأ

 جتعـل الـأ االختباريـة املفـردات انتقـاء أسـاليح باسـتخدا  ذلـ  ويتحقـق,االختبـار يقيسـها الـأ للقـدرة السـمة متصـل

 معاينـات  ـوذج يسـم  احـدمها  ـوذج  الن ريـة  ـ    ـ  ينـدرج .االعتـداع التوسـيع  ـ ا خاضعا الدرجات توسيع

 ,عال  ( .للقياس العشوائية باألخطاء يهتمان النموذج  وكال املتوا ية االختبارات  وذج واألخر النطا 

2006 .)  

 .وتصحيحه االختبار تطبيق بإجراءات تتعلق مصادر: ثانيا

 هكـن املصـدر  ـ ا أن غـري مقننـة ظـروذ يف اإلفـراد علـ  تطبـق أن جيـح والنفسـية الرتبويـة واملقـاييس االختبـارات إن

 لغرفـة اديـدة فاإلضـاءة االختبـار تطبيـق إثنـاء بـالفرد احمليطـة الفي يائيـة بالبي ـة يتعلـق ألنـه فيـه الـتحكم أو ضـبطه

 يف تـ ثر ر ـا الـأ الفي يائيـة العوامـل مـن ذلـ  وغـري  ـا املقاعـد وتوسـيع حو ـا الضوضـاء ومنـع هتويتها وحسن االختبار
 ,عال  ( االختيارية بالعملية البدء قبل ضبطها يتم أن ينبغي املالح ة درجاهتم وبالتاع األفراد إجابات

 تطبـق الـأ أو الفرديـة االختبـارات يف وخبااـة ومفهومـة واضـحة االختبـار تعليمـات تكـون أن ينبغـي كمـا  ) 2006

 جيـح كمـا لـدرفال العمـري للمسـتوى ومناسـبة شـفوية التعليمـات تكـن أن يفضـل حيـث . األمي  أو األرفال عل 

 واضـحة االختبـار رباعـة تكـون وأن . دقيقـا قياسـا والدقـة السرعة تتطلح الأ االختبارات عن اإلجابة  ن يقاس أن

 أدلـة تشـتمل أن يتطلـح و ـ ا . وسـهولة بيسـر إجابتـه بتحديـد للفـرد تسـم  بطريقـة من مـة اإلجابـة وأورا  .

     تتضمن أن عل  . بدقة إتباعها هكنه ايث االختبار يستخد  ملن تفصيلية إشارات عل  االختبارات

 علـ  يشـتمل وكـ ل  .االختبـار تطبيـق أثنـاء تطـرأ أن هكـن الـأ املتوقعـة غـري ال ـروذ يف التعامـل كيفيـة اإلشـارات

 كانـ  إذا وخبااـة التقـديرات اخـتالذ عـن الناتـة األخطـاء أثـر لتقليـل موضـوعية بطريقـة االختبـار تصـحي  كيفيـة

 ,عـال  ( واالجتا ـات الشخصـية مقـاييس بـع أو املقـال أسـ لة يف كمـا مفتوحـة إجابـة تتطلـح االختبـار مفـردات

2006 .) 
 :املختربين باألفراد تتعلق رمصاد : ثالثا

 السـابقة اخلـاة مثـل , االختبـار أثنـاء متسـقة تكـون املختـاين فـرادى األلـد معينـة خصـائذ  نـا  أن مـن الـرغم علـ 

 متسـقة تبـدو قـد أخـرى خصـائذ  نـا  أن إال للـدرجات احلقيقـي بالتبـاين تسـهم حيـث قدرتـه ومسـتوى الفـرد لـدى

 نتيجـة االختبـار مفـردات عـن اإلجابـات تـ كر مثـل مرغوبـة غـري لكنهـا للـدرجات احلقيقـي التبـاين يف أيضـا وتسـهم

 أو دافعيتـه اخنفـاض أو الفـرد لـدى مـ من مـرض نتيجـة أو لالختبـار مكاف ـة اـيغة تطبيـق أعـادة أو السـابقة اخلـاة

 بالفرد يتعلق ألنه فيه التحكم يصعح اخلطأ مصادر من املصدر و  ا دائمة بصورة انتبا ه تشت  أو السليب اجتا ه
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 بقـدر أثر ـا تقليـل علـ  العمـل وينبغـي القيـاس أخطـاء يف تسـهم الـأ اخلصـائذ تلـ   ـي  منـا مـا إن .نفسـه

 للدافعيـة النسـيب واالخنفـاض ,حالتعـ مثـل فـرادألل الوقتيـة أو الطارئـة بـال روذ اخلصـائذ  ـ   وتتعلـق , اإلمكـان

 املتغـريات  ـ   يف الـتحكم اـعوبة مـن الـرغم وعلـ  ذلـ  شـابه ومـا باالختبـار االكـرتا  وقلـة ,امل اجيـة احلالـة وتقلـح

 (.2006)عال   فقط عنها الناتة األخطاء يعكس أن جيح الثبات معامل أن إال أيضا

 يف اجملال الرياضي االختباراتاحملور الثاين:

 مفهوم االختبار :-2-1

 والرتبوية النفسية الدراسات يف البحث أدوات من أداة أيضا و ي القياس  وسائل إحدى االختبارات تعتا      

 والسمات العقلية  والقدرات الدراسي  التحصيل :مثل متعددة متغريات قياس إىل االختبارات     وهتدذ

 مـن نسـبيا عاليـة بدرجـة املقاسـة اخلصـائذ أو السـمات  عـن كميـة بيانـات االختبـارات تـوفر كمـا  .الشخصـية

 .والثبات واملوضوعية الصد 

كلمـــة اختبـــار تعـــل يف اللغـــة معـــا االمتحـــان  وكلمـــة اختـــا  تعـــل امتحنـــه أو جربـــه  وقـــد يشـــار إىل لف ـــة اختبـــار     
test الا ــان أي تطبيـق األداة أو االختبــار علــ  عينـة مــن األفــراد. وقـد يشــار إىل كلمــة اختبــار -االمتحــان–التجربـة

 بأنه معيار أو حم .

رات أداة واـفية ل ـا رة معينـة سـواء كانـ   ــ   ال ـا رة  ـي قـدرات الفـرد أو خصائصـه السـلوكية النمطيــة واالختبـا  
أي  اتـــه  واملقصـــود بالواـــف  نـــا الواـــف العلمــــي يف شـــكل اســـتخدا  لألرقـــا  أو يف شـــكل تصـــنيفات يف ف ــــات 

 معينة .

 تعريف االختبار :-2-2

 : يلي ما منها لالختبار ن كر والباحث  واخلااء العلماء وضعها الأ التعريفات من العديد  نا 

 مـن غري ـا أو أو الـ كاء املعرفـة لتقـدير اـمم  املشـكالت أو األسـ لة مـن اموعـة عـن عبـارة : االختبـار     

 ايـث سـلفا املعـدة األسـ لة مـن اموعـة اإلجابـة علـ  رلـح ضـمنا يعـل االختبـار فمفهـو  واخلصـائذ القـدرات

 . األس لة تل  عل  أجا  املفحوه ال ي إجابات عل  بناءا دصل

وعـرذ الفـ اد أبــو حطـحال االختبــار بأنـه رريقـة من مــة للمقارنـة بــ  األفـراد أو داخـل الفــرد الواحـد يف الســلو  أو    
 .معيار أو مستوى أو حم عينة منه يف ضوء 

 جوانـح أو جانـح علـ  للحكـمتسـتخد   قيـاس أداة عـن عبـارة رضـوانال فاالختبـار الـدين نصـر وحسـحالحممد    

 الشخصية وغري ا. أو ال كاء أو اإل ا  مثل للمفحوه بالنسبة حمددة
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 الفـرد معينـة. يف خصـائذ تـوافر مـدى لقيـاس تتبـع الـأ اإلجراءات تل  أهنا عل  االختبارات ما رال الأمحد ويرى    

 معينة. وظيفية وأنشطة  ها  الفرد قيا  إمكانية عل  للحكم استخدامها هكن مقاييس أهنا أو

 وواـفه  عاونـة الفـرد سـلو  ملالح ـة مقـنن أو مـن م االختبـار إجـراء أن يـرى ال فانـه Cronbackالكرونبـا  أمـا

 كمي. مقياس

اإلختبــار موقـــف و تصــميمه إلظهــار عينــة مـــن  ال بأنــه قيــاس ورريقـــة لالمتحــان. أمــا التــايلورال Hellerوعرفــه ال يلــر 
 سلو  الفرد. 

 أنه: عل  والرتبوي النفسي اجملال  يف االختبار ويعرذ    
 عـن القـدرات مـن أو قـدرة لسـمة أكثـر أو واحـد مل هـر الكيفـي أو الكمـي القيـاس تسـتهدذ من مـة إجـراءات -

  . اللف ي غري أو اللف ي السلو  من عينة رريق

 الـأ القيـاس وسـائل مـنفهـي  كميـة بطريقـة مـا سـلوكا أو اـفات أو قـدرات لتقـيس تعـد املثـريات مـن اموعـة -

 األفراد وادماعات. ب  الفردية الفرو  عن ملكشف الباحث يستخدمها
ومـن خــالل مـا ســبق  االختبـار  ــو أداة قيـاس تســتخد  للحكـم علــ  جانـح )م هــر(أو جوانـح حمــددة للمفحــوه  

 ( 2003)ما ر   مثل :اإل ا  أو ال كاء أو الشخصية أو غري ا .
 باالختبار؟ نقوم وملاذا االختبارات تقيسه الذي ما –

 : ما يلي قياسه يتم ما أ م األفراد  ومن يف معينة أشياء بقياس االختبارات تقو 

 . احلركية والقدرات واحلواس امليكانيكية والقدرات ال كاء أمهها ومن الشخذ قدرات -

 . املعارذ الوظيفية أو العلمي التحصيل أحيانا عليها ويطلق وظيفية  أو عملية أو علمية  وانح املعرفة -
 ...اال ا  يف الرغبة   بالنفس الثقة   واالنفعال التوتر درجة مثل الفرد لدى الشخصية الصفات -
 . العمل يف كامل بشكل ت هر لكي بعد فراتها تأخ  مل والأ الكامنة االستعدادات -

 . واملهنية الشخصية امليوالت -

 . واملثاليات القيم -

 . النفسية االجتا ات -

  4 . احلالية الوظيفة يف األداء كفاءة -
 ( 2003)ما ر   . الطبية اللياقة -
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 : االختبارات واملقاييس أنواع

 : القياس مليدان وفقا : أوال
 . السابقة الفرد قياس خاات إىل هتدذ والأ التحصيل كاختبارات : املعرفية العقلية املقاييس -

 قـدرات أو ومعلومـات معـارذ عقليـة مـن قـدرات مثـل العامـة القـدرات قيـاس إىل هتدذ الأ : القدرات اختبارات -

 . املختلفة باأللعا  الرياضية واملهارات البدنية كاللياقة بدنية

 . به الفرد مستقبال يقو  أن هكن  ا التنب  إىل هتدذ الأ : االستعدادات اختبارات-
 : للمخترب وفقا : ثانيا

 وجيـدا رـويال وقتـا تسـتغر  أهنـا بـالرغم مـن بالدقـة واتـا  للمختـاين الفـردي القيـاس إىل وهتـدذ: فرديـة اختبـارات-

 . الفردية األنشطة من والعديد والرمي والرك  احلركية. وادودو والسالسل ادمبا  اختبارات مثل

 واحدة. ملرة األداء يف معا اموعة قياس إىل وهتدذ : مجاعية اختبارات-

 . كبريا أو جهدا وقتا تستغر  ال و ي وغري ا والقلم الورقة اختبارات أو ادماعية كاأللعا 

 (18  افحة 2015)الفرروسي   : االختبار تطبيق ألسلوب وفقا : ثالثا

 كتابية :-أ
و ـي تقــد  يف شــكل قــوائم وعبــارات يطلــح اإلجابــة عليهــا  ومــن ني اهتــا أهنــا تــ دي إىل تقنــ  مواقــف األداء بدرجــة 

 عالية  وتصل  يف االختبارات ادماعية حيث ي ديها عدد كبري من األفراد يف وق  واحد . 

 عملية :-ب
القـــدرات البدنيـــة أو املهاريـــة حيـــث تكـــون و ـــي االختبـــارات الـــأ تتطلـــح اســـتجابة غـــري لف يـــة مثل:اختبـــارت قيـــاس 

الدرجة م شرا عـن قـدرة أو اسـتعداد املختـا يف اـال ختصصـه كاالختبـارات العمليـة يف معا ـد الرتبيـة الرياضـية  وعـادة 
 تطبق اختبارات األداء تطبيقا فرديا وقد يضاذ ل ل  حسا   من األداء مثل الرك  والسباحة .

 اختبارت األجهزة العلمية :-ج

يوجــــد عــــدد كبــــري مــــن األجهــــ ة يف خمتــــاات الرتبيــــة الرياضـــــية حيــــث تســــتخد  تلــــ  األجهــــ ة يف قيــــاس العديــــد مـــــن 
الوظــائف ادســـمية )الفســـيولوجية(ومكونات ادســـم  والتنشـــيط الكهربـــائي لعضـــالت والعديـــد مـــن القـــدرات البدنيـــة 

   من رد الفعل .

 أو تتبعيـــهوتســجل عــدد مــن التغـــريات املصــاحبة أثنــاء القيــاس وهكـــن بواســطتها و هــد حمــدود احلصـــول علــ  بيانــات 
انتشــر اســـتخدامها يف اــال القيـــاس  األجهــ ةتقــديرات تشخيصــية ألدائـــه ونتيجــة للدقــة والســـهولة يف اســتخدا  تلـــ  

 .والتقومي
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 : ملزمن وفقا: ربعا

 . الرك  مثل األداء يف السرعة اختبارات مثل : موقوتة اختبارات-

 . والرمي بأنواعه األثقال رفع مثل القدرة مستويات تقدير مثل : موقوتة غري اختبارات  -
 : لألداء وفقا : خامسا

 اختبـارات قدرتـه مثـل األداء بأقصـ  علـ  الفـرد قـدرة علـ  التعـرذ إىل وهتـدذ: األقصـى األداء اختبـارات-

 . الرياضية الرتبية بكميات لاللتحا  القدرات

 علـ  تـدربوا أفـراد وأداء لـه أمهيتـه عمـل أداء علـ  القـدرة تقـيس فهـي وظيفيـة أو بدنيـة سـواء : الكفـاءة اختبـارات-

 . باختبارات التحصيل أيضا تعرذ و ي النشاط ذل 

 نشـاط أو تـدريح أو يف مهنـة مسـتقبال بالنجـال للتنبـ  االختبـارات  ـ   وتسـتعمل : االسـتعدادات اختبـارات-

 . مع 

 يف ذلـ  مثـال معـ  موقـف يف أن يفعلـه هكـن  ـا ملفـرد املميـ  األداء  ديـد إىل وهتـدذ : املميـز األداء اختبارات-
 . املصارعة أو املالكمة يف كقياس األداء الرياضية والبطوالت املنافسات

 : إىل االختبارات يقسم من و نا 

 أحكـا  إاـدار رريقهـا عـن ايـث هكـن و احملكـات واملسـتويات املعـايري عمـ  تعتمـد : موضـوعية اختبـارات-

 . موضوعية

 األداء.  تقومي يف االعتيادي أو ال ا  التقرير عل  تعتمد : اعتبارية اختبارات-

 وتشمل ::وفقا للسمات التكوينية :-

ـــة :-أ  والتغـــريات الــأ  ـــد    ـــي وســائل قيــاس موضـــوعية تســتخد   لقيـــاس تركيــح ادســماملقــاييس األنبوبومبي
للعضـالت نتيجــة األداء الرياضــي وبعضــها يعطــي فكــرة عــن كفـاءة عمــل بعــ  األجهــ ة واالعضــاء الداخليــة أي أهنــا 
تعكـس احلالــة الصــحية العامــة وتــتم  ــ   القياســات بواســطة وحــدات قيــاس موضــوعية ومقننــة  واملقــاييس تشــمل و ن 

 رول اد ع  .....إ  .ادسم  األروال  حميط الصدر  حميط العضد  

ــة :-ب ــة الغذائي ــاييس النمــو واحلال لقيــاس معــدل  ( wetzel) وتتضــمن املقــاييس التاليـة مــثال :مقيــاس وتـ لمق
 لتقومي احلالة الغ ائية .(Proyer) النمو البدين لألرفال  جداول بروير 

 مقاييس البناء اجلسمي )أمناط اجلسم(:-ج

العــــا  للجســـم الـــ ي  ــــدد  اموعـــة مــــن القياســـات املعياريــــة متفـــق عليهــــا الـــنمط ادســـمي  ــــو عبـــارة عــــن الشـــكل 
 والشـــكل العــــا  للجســـم عبــــارة عـــن مقــــدار مـــا هتلــــ  الفــــرد مـــن قياســــات وموااـــفات وكتلــــة عضـــلية اثــــل الشــــكل 

 (2006  9)رضوان  املدخل اىل القياس يف الرتبية البدنية والرياضيةط  اخلارجي له .
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حيـث يضــيف كــل مــن )مور ــان وميلــر( إن املقــدرة الرياضــية تتحــدد بالرتكيــح ادســماين  ويوضــحان أن األشــخاه 
ذوي االختالفات الكبرية يف الرتكيح ادسماين ر ـا يتمكنـون مـن تنفيـ  نفـس الواجـح ولكـن مـع تبـاين كيفيـة التنفيـ  

 رريقة كريتون     -رريقة شيلدون-وتتضمن  املقاييس  التالية :  

 : و ي والرياضية الرتبية البدنية يف املستخدمة لالختبارات أخر تقسيم  ىنا 
 تسـتخد  الرياضـي يف اجملـال العـاملون حيتاجهـا جديـدة اختبـارات و ـي : املـدرب أو الباحـث يضـعها اختبـارات- 

 : ادتية احلاالت يف واملهارات الصفات قياس يف

 تـوفر  عـد  للتنفيـ   املكـان الوقـ  املسـتغر  حيـث مـن مناسـبة غري املصادر يف املوجودة االختبارات تكون عندما -

 . وغري ا واألدوات األجه ة

االختبـار   األداء  تعليمـات منـه رريقـة الغـرض مثـل االختبـار عـن كافيـة بيانـات املصـادر تـ كر ال الـأ احلـاالت يف -
  وغري ا املستوى  ادنس   الال مة النشر  األدوات وتاريخ الدرجة الناشر حسا  رر 

 الصـد  حسـا  يف احملكـات املسـتخدمة وأنـواع وثباتـه لصـدقه إحصـائيا يشـري مـا إىل االختبـار يفتقـد عنـدما -

 . وغري ا

 اللعـح خلطـط بالنسـبة  ـد  قـد الـأ األلعـا   التطـورات بعـ  وقواعـد قـوان  علـ  تطـرأ قـد الـأ التعـديالت -

  . التدريس وأساليح
 عمليـة ربقـ  وشـروط لـألداء  وتوقيـ  حمـدد  حمـددة تعليمـات فيهـا تـوافر القيـاس خـااء يضـعها : مقننـة اختبـارات

 . املعايري ضوء     يف النتائ  لتفسري معيارية اموعة عل 

و يقصــد باالختبــار املقــنن الــ ي اــيغ  مفرداتــه وكتبــ  تعليماهتــا بطريقــة تتضــمن ثباتــه إذا ماكرر كمــا تضـــمن     
ادقه يف قياس السـمة أو ال ـا رة الـأ وضـع لقياسـها ك ل  يعـرذ بأنـه اختبـار أعطـي مـن قبـل العديـد مـن العينـات 

 (2005)شاكر   أو اجملموعة    ظروذ مقننة واشتق  له معايري.

واإلختبـار املقـنن لــه تعليمـات  ــدد رريقـة تطبيقـه وتســجيل نتائجـه و يفــرتض بـه أن يكـون مطبــق علـ  )عينــات      
 التقن ( فمن افاهتا أهنا اثل اجملتمع املبحو  أاد  اثيل بغية  ديد املعايري الواضحة   ا االختبار.

ناجتـة مـن خــالل كونـه أداة اـث يــراد  ـا وتأشـري الفروقــات يف مسـتويات القـدرات بأشــكا ا إن أمهيـة االختبـار املقــنن 
 املختلفة )البدنية واحلركية و العقلية...ا ( ك ل  معرفة اإل ا  يف كل من     القدرات .

 ومن  ات اإلختبار املقنن الدرجة العالية من املوضوعية.

 :عموما إن  ة التقن  لالختبار تعل 

 ان لالختبار شرورا يطبق يف ضوئها ومنها:-1
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 تعليمات حمددة وواضحة للتطبيق والتسجيل.-

 له عدد من املفردات.-2

  لغرض وضع املعايري.األاليسبق وأن ربق عل  عينات نثلة للمجتمع -3

 .أخرى أماكنويف  آخرين أفرادعل   أفرادعل   أخرىرريقة تطبيق االختبار تنت  الفراة لتطبيقه مرات -4

 املستويات. أوالتقن  يتضمن  ديد معايري  نإ-5

مــدى تــوافر عوامـل الصــد  والثبـات واملوضــوعية يف ذلــ  االختبار ايـث يصــب  لــه  أيلالختبـار ثقــال  علميـا   إن-6
 القدرة عل  التميي   وهكن  ديد الثقل العلمي لإلختبار من خالل :

 توافر معامالت اد  وثبات وموضوعية عالية. أيالعلمية لالختبار  األسسمراعاة 

  قيق االختبار للمنحل الطبيعي أي )مدى مناسبة اعوبة االختبار للعينة(.

 : واالختبار القياس بني الفرق

 امتحـان للمفحوه)موقـف يعـل بالنسـبة االختبـار أن راملـا انـه الرياضـي الرتبـوي اجملـال يف القيـاس مـاءلع بعـ  يـرى

 بالنسـبة االسـتجابة )األداء( القويـة متطلبـات أ ـم أحـد يعـد وموقـف االختبـار املفحـوه بـ  التفاعـل أن  ـد ( لـ ا

 األداء  ـ ا يعـا بـه حيـث يقـو  أن املفحـوه يسـتطيع مـا بأقصـ  األداء يستهدذ االختبار عل  لالختبار. فاال ا 

 املسـ ول  ـو املفحـوه ويكـون اجملـاالت مـن اـال حمـدد يف االسـتعدادات أو القـدرات أو التحصـيل مسـتويات عـن

 مقبـول أو غـري خطـأ  مقبـوال ضـعيفا  اـحيحا أ  أ  نتـا ا املسـتوى  ـ ا إذا كـان وعمـا ا ـا   مسـتوى عـن األول

 : األ  والرياضية الرتبية البدنية يف القياس علماء يقرر سبق  ما وبناءا عل 

  . ( دمع البيانات وسائل)أدوات منهما كل لكون مقاييس االختبارات كل اعتبار هكن انه -
 الرياضـية امليـول ومقـاييس الطـول والـو ن كمقيـاس ادسـمية اختبـارات  فاملقـاييس املقـاييس كـل اعتبـار جيـو  ال انـه -

 مـن تتطلـح ال لكوهنـا اختبـارات بأهنـا واـفها جيـو  الشخصـية ال ومقـاييس الرياضـي النشـاط دـو واالجتا ـات

 .  معاالاالمتحان للمفحوه بالنسبة  مل ال أيضا التطبيق ولكوهنا أثناء التفاعل املفحوه

 باسـتخدا  اخلصـائذ الصـفات أو بعـ  نقـيس أن نسـتطيع فـنحن االختبـار مـن اتسـاعا أكثـر يعـد القيـاس إن -

 املقـابالت أو كاملالح ـة األسـاليح فـبع  معينـة  خصـائذ و ـات القيـاس يسـتخد  فقـد بـدوهنا أو االختبـارات

 . ال ـا رة املقاسـة عـن كميـة بيانـات شـكل يف معلومـات تعطينـا أن هكـن الـأ مـن الوسـائل وغري ـا الشخصـية
 (2015)الفرروسي  

 : اجليد االختبار ومتطلبات مواصفات  -

 : و ي واملتطلبات املواافات عديد فيه تتوفر أن جيح اديد فاالختبار

 . لقياسه وضع ما قياس عل  االختبار قدرة و و : الصد 

 ويف اجملموعة نفس عل  تطبيقه كرر ما إذا النتائ  نفس االختبار يعط  أن به ويقصد : الثبات

 . ال روذ نفس
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 . انطباعه أو املصح  ب اتية االختبار درجات تأثر عد  وتعل : املوضوعية

 . األداء يف فرو  األفراد )التالمي ( من ب  ما إظهار عل  االختبار قدرة و ي : التميي 
 يكون ألن وذل  التحصيلية االختبارات حالة يف تضاذ الصفة أو املعيار و  ا : الشمولية

 (2005)شاكر   األداء. جوانح من واحدا جانبا يقيس ال االختبار

 :الرياضي اجملال يف واملقاييس االختبارات أمهية -

 التقد  تقومي و قياس عملية يف وحساسا رئيسيا وضعا أغراضها و أ ارها بكافة االختبارات  تل     

 نتائ  عن مباشرة بقياسات االختبارات ت ودنا حيث اجملاالت  خمتلف يف أو املتعلم الفرد حير   ال ي

 عل  كبرية بدرجة تتوقف االختبارات  ا. تل  ت ودنا الأ البيانات ثقة أن إىل باإلضافة الالعح تقد 

 يف املدر  تساعد أداة ذاهتا حد يف واالختبارات استخدمها. ورر  املدر  ررذ من إعداد ا أسس

 أهنا حيث التدريح خطة عليه يبا ال ي العلمي األساس للرياضي  فهي التدريبية احلالة عل  التعرذ

 و  ا العالية املستويات والعيب للناش    االنتقاء يف الوظيفي و البدين االستعداد عل  التعرذ يف تساعد

 ملتابعة مستويات ووضع املناسبة و الصحيحة بالطريقة اخلطط تنفي  و السليم الفل بالتدريح إال يأ  ال

 لنتائ  وفقا التدريح االستمرار يف و للتعديل مرحلة كل خصائذ املختلفة  و قياس التدريح مراحل

 (39  افحة 2007)فرحات  االختبارات. 
 :الببية البدنية والرياضية ملدرس بالنسبة -
 : يف فهي تساعد  للمدر  كبرية أمهية أو للمقاييس لالختبارات أن 

 . التدريح عملية ختطيط -

 . التدريح تن يم -

 . لالعح والبدين املهاري واألداء التدريح  تقييم -

 1 . لالعح اخلططي واإلدرا  املعرفة قياس -

 مدرس من لكل بالنسبة الرياضي اجملال يف واملقاييس االختبارات خليفةال أمهية علي وب الأمحد

 . أخرى جهة من الرياضي واملدر  جهة من الرتبية البدنية والرياضية

 : والرياضية الرتبيٍة البدنية ملدرس : أوال
 . التعليمية العملية سري حلسن متجانسة اموعة يف التالمي  تقسيم -

 . البدنية وقدراهتم إمكانياهتم مع تتالء  الأ لألنشطة وتوجيههم وانتقائهم رياضيا املو وب  اكتشاذ -

 . األخرى باملستويات مستوا م ومقارنة التالمي   و مستوى عل  التعرذ -

 .األ داذ  قيق مدى عل  للتعرذ للتالمي  والتدريبية التعليمية العملية نتيجة والنمو التقد  مستوى تقومي -

 . املناسح العالج إجياد وحماولة التالمي  لدى الضعف نقاط عل  التعرذ -

 (2002)عمران   . األداء مستوى لرفع ببع  نتائجهم ومقارنة التالمي  لدى احلماس إثارة -
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 . للتالمي  مالئمته ومدى التدرييب أو التعليمي والانام  املدرس تقومي -
 : الرياضي ثانيا: بالنسبة للمدر 

 لألجه ة الوظيفية اإلمكانيات وبدراسة احلركية االختبارات باستخدا  العامة التدريبية احلالة عل  التعرذ -

 . والبدنية النفسية القدرات  ديد مع األنرتبومرتية  والقياسات ادسم  يف الداخلية

 الوظيفية القياسات تتضمن الأ االختبارات باستخدا  للرياضي اخلااة التدريبية احلالة عل  التعرذ -

 . للرياضي  والصحية واملهارية البدنية والقدرات والنفسية ادسم ألجه ة

 . العليا املستويات إىل للواول ومتابعتها الرياضية النتائ  يف التقد  مدى عل  التعرذ -

 . املختلفة الرياضات يف االختبارات رريق عن الناش   اءانتق -

 . تااالختبار  لنتائ  وفقا منها املناسبة واستخدا  املختلفة والتخطيط التدريح رر  عل  التعرذ -

 حـلامر  وتتبـع ادنسـ  مـن العاليـة املسـتويات لالعـيب أو للناشـ   سـواء لعبـة لكـل خااـة مسـتويات وضـع -

 (2012)خليفة    .تقدمهم

 العوامل اليت تؤثر على نتائج االختبارات :-2-4

 درجة احلرارة درجة اإل عاج ودرجة الرروبة .-

 مقدار نو  الالعح قبل إجراء االختبار  .-

 األدوية الأ أخ  ا الالعح .-

 وق  إجراء االختبار .-

 الالعح . أكلهاوق  آخر وجبة -

 الالعح . أخ  االكافي  الأ  كمية-

 بي ة االختبار )السط  املستخد  كمضمار  العشح (.-

 خاة ومعرفة الالعح السابقة .-

 عد  اإلمحاء الكايف .-

 احلضور )األشخاه احلاضرين إلجراء االختبارات(.-
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 األسس العلمية اليت جيب مالحظتها يف اختيار االختبار:

للتأكــد مـــن اختبـــار  ادتيـــةنالحـــا النقــاط  أنردي ــة وعلينـــا  وأخـــرىمتوســطة  وأخـــرى نــا  اختبـــارات رياضــية جيـــدة 
 برنام  التقييم. أ داذاالختيار اديد واملناسح لتحقيق 

 اد  االختبار وثباته .-1

 قياس االختبار ملهارة مهمة.-2

 مالئمة االختبار لعمر الطلبة ودنسهم.-3

 يات املختلفة.قابلية االختبار يف التميي  ب  القابل-4

 كبرية من الطلبة وبوق  قصري.  أعداد إىلاالختبار  إعطاء إمكانية-5

 .اإلمحاء إجراءيسبق االختبار عملية  أن-6

 .واإلداري  األدواتهكن من  اقل ما إىلحاجة االختبار -7

 اقرتان االختبار بتعليمات واضحة ومفهومة.-8

 يف اللعبة املعينة.مشا ة فقرات االختبار للمهارات احلقيقية -9

 عامل خارجي ي ثر عل  اال ا . إدخالتوجيه االختبار دو الفرد وجتنح -10

 معايري قياسية. أواقرتان االختبار  داول -11

 قابلية االختبار عل  قياس مهارة واحدة.-12

 عد  وجود معامل ارتباط عال ب  فقرات االختبار.-13

 استمتاع الطلبة بأخ  االختبار.-14

 يف االختبار. األمانةمراعاة شروط -15

 العلمية اديدة )اد  ثبات موضوعية(. األسستتوفر فيه  أنجيح -16

 (2012)خليفة   .   مراعاة ال روذ اخلارجية-17
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 االختبار:االعتبارات اليت جيب مراعاما عند تطبيق -5

االختبـــارات املناســبة لعمليــة قيــاس أو تقــومي خلااـــية أو ظــا رة أو ــة معينــة  علـــ  بعــد القيــا  بعمليــة اختيــار 
الباحـث أو القـائم باالختبــار هتي ـة ال ــروذ املناسـبة للمفحــوه للحصـول علـ  نتــائ  دقيقـة  وذلــ  باالعتمـاد علــ  

 االعتبارات التالية :

 واملناخية والنفسية : والزمنية: اعتبارات الظروف املكانية 5-1-

هكـن تدوينـه بشـأن ال ــروذ احمليطـة بـه كاملكان و مــان  علـ  واضـع االختبـار أن يالحــا وبدقـة تـدوين كـل مــا
إجـراء االختبـارات فضـال  عـن تـدوين ال ـروذ املناخيـة الـأ يقــع  تهـا االختبار ومـا قـد يتـأثر بـه املختـاين مـن ظــروذ 

 يتعلق منها بــ: نفسية...وخبااة ما

 اجملاميع املشا ة. أواالختبار مع نفس اجملموعة  عادةإثبات تلكم ال روذ عند  -أ

 تثبي  وق  قياس املهارات احلركية ربقا  للمواسم التدريبية. - 

 مراعاة اختالذ درجات احلرارة حيث تأثري ا عل  نتائ  االختبارات. -ت

 : اعتبارات املستوى واجلنس والعمر :5-2-

وادــــــنس تعــــــد مــــــن االعتبــــــارات الرتبويــــــة االجيابيــــــة  مهــــــاري...ا ( والعمــــــر أن اعتبــــــارات املســــــتوى )بــــــدين 
القيـــاس تـــأثريا  مباشـــرا  بل يـــ ثر علـــ  نفســـية املشـــارك  واجتا ـــاهتم  أوتـــ ثر فقـــط علـــ  نتـــائ  االختبـــار  ا امـــة والأ ال

 التالية: األمورالرياضية وخبااة يف امليدان املدرسي حيث جيح أن نراعي  األنشطةوسلوكهم دو م اولة 

وتنفيـــ  االختبــارات علـــ  عينـــة ما البــد وأن نكـــون  ـــ   العينــة متجانســـة يف العمـــر واملســـتويات  عنــد وضـــع -أ
 البدنية واملهارية.

أن تكــــون االختبــــارات املنفـــــ ة مقننــــة ومناســـــبة لألعمــــار واملســـــتويات ولكــــال ادنســـــ  مع مالح ــــة وضـــــع  - 
اين مــــن حيــــث العمــــر واملســــتوى مراعــــاة االختبــــارات الــــأ تتناســــح وقــــدرات املختــــ أياملعـــايري اخلااــــة  ــــا 

 وادنس.

بـأس مـن اســتخدا  عمليـة التصــنيف حسـح املســتوى أو العمـر أو ادــنس عنـد إجــراء االختبـارات اــاميع   ال -ت
 الرياضـــية املختلفـــة. واألنشــطة األلعـــا كبــرية مـــن املختـــاين أو حســح اجملـــاميع التخصصـــية يف العديــد مـــن 

 ( 2002  1إىل القياس يف الرتبية البدنية والرياضية  ط )رضوان  املدخل
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 : اعتبارات االقتصاد عند وضع االختبار :-5-3-

يـ ثر ذلــ  علـ  مســتوى  عنـد الرتكيـ  علــ  عمليـة االقتصـاد خــالل وضـع أو تطبيـق االختبــارات جيـح أن ال
ا ـــــــدذ مــــــن االختبـــــــار أو املقيـــــــاس تلكــــــم االختبـــــــارات أو النتــــــائ  حيـــــــث عمليـــــــة التــــــأثري  ـــــــ   ســــــت ثر يف  قيـــــــق 

 الواحد...وانطالقا  من   ا املفهو  جيح مراعاة العوامل االقتصادية التالية عند وضع وتنفي  االختبار:

 مراعاة االقتصاد يف ادهد بالنسبة لواضع االختبار . -أ

 مراعاة االقتصاد يف  من إجراء االختبار قدر املستطاع. - 

 االختبار املادية ما أمكن ذل .مراعاة االقتصاد يف كلفة  -ت

 القياس: أواالختبار  أداءعند  واإلثارة: اعتبارات التشويق -5-4-

يلعـــــح عنصـــــري التشــــــويق واإلثـــــارة دوريـــــن إجيــــــابي  يف نتـــــائ  االختبـــــارات أو القياس لــــــ ل  علـــــ  واضــــــع 
..فمثال  عنـــد إجـــراء االختبـــار االختبــار االبتعـــاد عـــن االختبــارات اململـــة والـــأ تعمـــل علــ  تســـجيل نتـــائ  غـــري اجيابيــة

الراحــــة والقناعـــــة بأمهيـــــة فضــــال  عـــــن تــــوفر عنصـــــر التشـــــويق  إىلجيــــح ان يبـــــدو لــــه املكـــــان املناســـــح والــــ ي يـــــدعو 
 إىلعمليـة التشـويق تشــري  أنفيه وعنصـر التشـويق يضـع علـ  عاشـق واضـع االختبـار مســ ولية عنـد تطبيقـه و ـ ا  ـد 

يقــل اجيابيـــة عــن عنصـــر  فيلعـــح دور  دورا  فعــال  ال اإلثــارةعنصــر  أمـــااالختبار... التعــاون التــا  بـــ  املختــاين وواضــع
ســلبيا  عليه فينصــ   أويقـع املختــاين  ــ  مثـريات خااــة قـد تــ ثر علــ  نتـائ  اختبــاراهتم اجيابيـا   التشـويق وبــ ل  ال

)الفرروســـــي    ــــ ا إجـــــراء االختبـــــارات أبعــــاد املختـــــاين عـــــن أي مــــن ال ـــــروذ اخلارجيـــــة ضــــمانا  لصـــــد  نتائجهـــــا.
2015) 

 االختبار : أداء: اعتبارات سهولة -5-5-

االختبــــــارات الن ريــــــة مــــــن األمــــــور الــــــأ ال اعــــــرتاض عليهــــــا  ــــــو تــــــوافر عنصــــــر الســــــهولة يف أداء كــــــل مــــــن 
تــــ ثر اـــعوبة االختبــــار علـــ  النتــــائ  املرتقبــــة  ويف اـــال االختبــــارات العمليـــة  ــــد أنـــه كلمــــا كــــان  والعمليـــة حيث ال

االختبار بعيدا  عن التعقيد وهتا  بسهولة يف األداء كلمـا اسـتوعبه أكـا عـدد مـن امـوع املختـاين وبـ ل  يـ ثر علـ  
مـــا االختبــارات الن ريــة فيجــح أال تكــون العنااـــر واألســ لة املكونــة  ــا يف االختبـــار ثبــات واــد  نتــائ  اإلختبــار. أ

معقــدة أو غامضــة   إال إذا رأى واضــع االختبــار ســببا   ــ ا التعقيــد والغموض فعليــه  ــد أنــه مــن املناســح أن يكـــون 
ن عمليــة التسـجيل والتصــميم االختبــارات بالنسـبة ألفـراد العينــة املختاة كـ ل  تكـو  إجـراءعنصـر الوضـول مهــم عنـد 

 يتوفر فيها عنصر املوضوعية(. أيلألس لة بطريقة سهلة وغري قابلة للتحوير )
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 والفرق املساعدة : الطاقم: اعتبارات وأسس حتديد -5-6-

والفـــــر  املســــــاعدة امل  لـــــة واملتســـــلحة بـــــالعلم واملعرفــــــة وبـــــاخلاات املبدئيـــــة يف ميـــــدان إجــــــراء  الطـــــاقمتلعـــــح 
يســتهان بـــه يف ررائـــق إجــراء  ـــ   االختبـــارات ودقــة نتائجها...حيـــث كلمـــا ا دادت  االختبــار والقيـــاس دورا  مهمـــا  ال

الختبـــارات مــــع اال تمـــا  بــــدقتها  ـــ   اخلــــاة وتوســـع املعــــارذ لـــديهم قل  أخطــــائهم واختصـــروا  مــــن إجـــراء تلكــــم ا
واـــحة إجرائهـــا. إن مـــا تعكســـه خـــاات الفـــر  املســـاعدة يســـهل للمختـــاين مهمـــة أداء االختبـــارات بشـــكل أفضــــل 

 وبصفة أحسن خااة عندما يوضحوا  م حمتوى االختبار ومضمونه ورريقة إجرائه.

املختـاين( يعطـي اـورة  األفـرادالبحـث ) ـ ا  ـد أن التعـاون املثمـر بـ  الباحـث و املسـاعدين لـه وكـ ا عينـة 
)رضــــوان  املـــدخل اىل القيـــاس يف الرتبيــــة  حقيقيـــة وواقعيـــة لل ـــا رة أو احلالــــة الـــأ يـــراد قياســــها أو إختبـــار مضـــامينها.

 (2006  9البدنية والرياضيةط 

 التقومي يف اجملال الرياضياحملور الثالث: -

  متهيد:

يهـــتم املربـــون الرياضـــيون بشــــكل باالختبـــار والقيـــاس  ألهنــــم يريـــدون مـــن حـــ  دخــــر معرفـــة نتـــائ  اهــــوداهتم يف     
التـدريس والتــدريح  فهــم يهــدفون ملعرفــة نــوع وربيعــة ومقـدار التغــريات الــأ  ــد  نتيجــة لعمليــأ التعلــيم والتــدريح 

ســـلو  مثـــل احلركـــة أو املهـــارة  أو االجتا ـــات أو امليــــول أو  والـــأ هكـــن أن تـــدل عليهـــا كثـــري مـــن م ـــا ر األداء أو ال
ويــتم التقــومي علـ  أســاس نتــائ  االختبـارات واملقــاييس  لــ ا تتوقـف دقــة وســالمة عمليـة التقــومي علــ  الـدوافع ...إ . 

تـة أو غــري دقـة االختبـارات واملقــاييس املسـتخدمة  فـإذا كانــ  االختبـارات واملقـاييس املســتخدمة غـري دقيقـة أو غــري ثاب
اـادقة فــإن عمليـة التقــومي سـوذ تكــون بالتـاع عمليــة مضـللة  وبالتــاع فـإن  ــال التقـومي يعتمــد بصـورة مباشــرة علــ  

 قيمة البيانات املتجمعة.

 مفهوم التقومي :-3-1
 وعدلـه  قيمتـه علـ  وحكـم قـدر  وو نـه  عـا الشـيء وقـو  "قـو " فعـل مـن مشـتق لفـا اللغـة قـواميس يف التقـومي

 تقييمـا  الشـيء قيمـ  يقـال أن جيـو  قـد كمـا معـ    شـيء قيمـة تقـدير الشـيء   و ـو بيـان يعـل املعـا  ـ ا والتقـومي

  االستقامة. أو التعديل  عا ''قو مته ''كلمة عن ؟تلف و  ا املعا قيمته  حددت أي

ولقـــد وردت كلمــــة التقـــومي يف القــــرآن الكــــرمي يف مواضـــع عديــــدة   و ــــي ختـــرج يف الغالــــح األمــــم عـــن داللــــة علــــ    
االسـتقامة  وحســن  التكـوين وداللــة اخللـق  مصــداقا لقولـه تعــاىل يف سـورة التــ  ال... لقـد خلقنــا اإلنسـان يف أحســن 

 اء شأنه.(. أي أن التقومي  و اعتدال الشيء واستو  4تقومي ...ال )آية 

 تعريف التقومي:-3-2
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أن التقــــومي الرتبــــوي والنفســــي هكــــن تعريفـــــهال بأنــــه  عمليــــة إاــــدار حكـــــم علــــ  قيمــــة األشــــياء أو األشـــــخاه أو -
املوضـوعات و ــو  ــ ا املعــا يتطلــح اسـتخدا  املعــايري أو املســتويات لتقــدير  ــ   القيمـة كمــا يشــمل معــا التحســن 

 ل      األحكا  ال.أو التعديل أو التطور ال ي يعتمد ع

 التقومي الرتبوي الرياضي بأنه ال عملية تقدير شامل لكل القوى وراقات الفرد   فهي عملية درد حمتويات الفردال -

  والعملية ا دذ منها تقدير قيمة األشياء باستخدا  وسائل القياس املناسبة دمع البيانات وإادار األحكا  ال-

ريـق التعلــيم وبدونـه ال نعـرذ مـدى التقـد  الــ ي أحر تـه املدرسـة والـ ي حققـه املــدرس التقـومي ال إن التقـومي ينـري لنـا ر
والتالميـ    سـواء يف الفصـل أو خارجـه وبدونـه ال نعـرذ أسـبا  مـا تقابـل مـن توفيـق أو اـعوبات وبدونـه كــ ل  ال 

والتغيــري يف الســلو  ومنــه التقوميال ــو عمليـة إاــدار حكــم أو قيمــة يكــون الغـرض منهــا التعــديل  نسـتطيع العمــل ال .
 أواخلااية املقاسة ال.

 أمهية التقومي:-3-3
 ألن ذل  الفرد  شخصية جوانح من واحد جانح عل  يقتصر ال الرياضي اجملال يف التقومي

 من واحدا جانبا ؟تا أو يقيس واحد مقياس أو اختبار نتيجة عن تعا   كونيا من وأمشل أعم الشخصية

 قوى لكل شاملة تقدير عملية الرياضي الرتبوي التقومي يعتا ل ا األبعاد  املتعددة الفرد شخصية جوانح

 فهـو الرياضـي   للفـرد كـاى أمهيـة الفـرد. كمـا أن للتقـومي حملتويـات جـرد عمليـة عـن عبـارة فهـي الفـرد  وراقـات

 للواـول اكـا جيـد بـ ل م مـن و القـوة الضـعف كـ ل  نـواحي و األداء  يف حققـه الـ ي التقـد  مـدى لـه يكشـف

 :التالية النقاط يف الرياضي اجملال يف أمهية التقومي نلخذ أن هكن و . املناسح املستوى إىل

 حيدد التقومي قيمة األ داذ التعليمية البيداغوجية وتوضيحها. -1

  ديد أمهية الطريقة املستخدمة ومدى  قيقها لأل داذ التعليمية والبيداغوجية .-2

تواجـه تنفيـ  املـنه    ومعرفـة ال ـروذ الـأ تعيـق العمليـة التعليميـة والتدريسـية والـأ  ـاول  ديد الصعوبات الـأ -3
 تنفي  األ داذ .

  ديد دور املنه  عل  أساس يساعد يف حل املشاكل و قيق احلاجات للواول للمستويات العليا أ  ال.-4

ة الشــيء الـ ي جيعلــه فعـال يــوع اال تمـا  البــاله أيضـا  ديـد دور املــنه  فيمـا يتعلــق باأل ـداذ واحملتــوى والطريقـ-5
 إىل الالعب  أو التالمي  واستعداداهتم اخلااة أ  ال 

  ديد عناار املنه  الأ تراعي مستويات النمو الأ وال إليها الالعبون أو التالمي  أ  ال -6

  ديد مستوى التالمي  أو الالعب  ومدى استفادهتم نا تعلمون. -7
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لتقـــومي وســـيلة تســـاعد علـــ  فاعليـــة الـــتعلم ومستشـــارة الالعبـــ  أو التالميـــ  دـــو  )استشـــارة دوافـــع وميــــول يعـــد ا-8
 الالعب   آو التالمي  دو التعلم(.

إن التقـومي يلقـي الضـوء علـ  الكثـري مـن ادوانـح األساســية الـأ تتعلـق بـاملنه  التدريسـي أو التعليمـي كونـه حيقــق -9
 الغرض أ  ال .

 

 أهداف التقومي :-3-4

هتــدذ عمليــة التقــومي الرتبــوي إىل مســـاعدة املــدرس علــ  معرفــة مــدى  احـــه يف أداء مهمتــه وكــ ل  مــدى اســـتفادة 
التالميـ  مــن الــدرس   إضــافة إىل التحقيــق مـن  ــال بــرام  الرتبيــة البدنيــة والرياضـية باملدرســة   كمــا يهــدذ كــ ل  

تســـا  مهــارات حركيـــة عديــدة . أمـــا عمليــة التقـــومي يف اجملــال التـــدرييب فهـــي إىل أثــر الـــاام  علــ  تغيـــري الســلو  واك
 تساعد عل  معرفة تقد  حالة الالعح أو عدمه فهي من مثة تساعد يف عملية التوجيه يف التدريح.

ومـــن  امل كـــد جـــدا أن التقــــومي يســـاعد ويقـــد  خـــدمات جليلــــة لكـــل مـــن الفـــرد الرياضــــي أو املـــدرس أو التلميـــ  فهــــو 
وكـ ل  اســتنتاج نـواحي الضــعف والقـوة ومــن ’ لــه ذلـ  التقــد  الـ ي خلــذ إليـه مــن خـالل عمليــة األداء يكشـف 

 مثة ب ل اجملهود األكا للواول إىل املستوى املناسح ال ي يرتضيه لنفسه.

 (2015)الفرروسي      فيما يلي:أهداف التقومي يف جمال الرياضي وهكن حصر 

 يعتا التقومي أساسا لوضع التخطيط السليم يف املستقبل .-1

 يعتا التقومي م شرا لكافة رر  التدريح ومدى مناسبتها لتحقيق األ داذ املرجوة.-2

 يعتا التقومي م شرا لتحديد مدى مالئمة وحدات التدريح مع إمكانيات الالعب .-3

 طة التدريبية وفقا للواقع التنفي ي.يعتا التقومي مرشدا للمدر  لتعديل وتطوير اخل-4

يســـــاعد التقـــــومي املـــــدرس واملـــــدر  يف معرفـــــة املســـــتوى احلقيقـــــي للمـــــتعلم ومـــــدى مناســـــبة التـــــدريح إلمكانيـــــاهتم -5
 وقدراهتم وك ا جتاو م .

 يساعد التقومي املدرس واملدر  التعرذ عل  نقاط الضعف والصعوبات الأ تواجه العملية التدريبية .-6

التقــــومي يف الكشــــف عــــن حاجــــات وقـــــدرات التالميــــ  كمــــا يســــاعد يف تــــوجيههم للنشــــاط املناســـــح أو  يســــاعد-7
 املراك  املالئمة لقدراهتم داخل النشاط الواحد .

 يساعد التقومي يف تقدير إمكانيات التالمي  و ديد املناسبة له نا ي يد من دافعية التلمي  لالرتفاع  ستو أدائه -8
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 عل  تن يم سليم للعمل اإلداري ال ي ال ينفصل عن العمل الفل.يساعد التقومي -9

ورريقــة تدريســه واملعلومــات واخلــاات الــأ قــدمها للطلبــة  ألســلوبهيســاعد املــدرس علــ  معرفــة اســتجابة الطلبــة -10
 واملهارات والقيم الأ حاول غرسها لدى الطلبة.

فضــال  عــن  ديــد املــنه   الرتبويــة يف احلكــم علــ  مــدى فاعليــة الوحــدات التدريســية وتن يمهــا اإلداراتتسـاعد -11
 الدراسي املناسح.

 الفرق بني التقومي والقياس واالختبار:-3-5
 أ م لبيان مقارنة عقد هكننا م فمن والتقومي القياس من لكل إيضاحه و ال ي املفهو  خالل من

 :يلي ما وفق فيهما الفرو 

 القـيم  ـ   حكمـا علـ  التقـومي يصـدر حـ  يف معي نـة  لقواعـد وفقـا املقاسـة لل ـا رة عدديـة قيمـا حيـدد القيـاس إن -

 .حمددة ومعايري للمحكات وفقا

 فالقيـاس وظيفتـه األساسـية  حـدود يف يتناو ـا منهمـا كـل أن غـري والتقـومي  القيـاس ا تمـا  حمـور  ـي النتـائ  إن -

 أي وأنـه النتـائ   ـ   قيمـة بـاحلكم علـ  التقـومي يعـل بينمـا للسـلو   كميـة تقـديرات وإعطـاء النتـائ  بواـف يعـل

 .واملعايري باحملكات خااا ا تماما يعطي تقومي

 احلصـول يكفـي ألن ال وحـد ا القيـاس نتـائ  علـ  فاالقتصـار التقـومي  لعمليـة بالنسـبة ال اويـة حجـر القيـاس هثـل -

 .للمهتم  واملس ول  بالنسبة شي ا يعل ال لقيمتها تقدير غري من وموضوعية دقيقة نتائ  عل 

 خطـط وكمـدخل لتحسـ   سـوياهتم  التقـد  علـ  واملتـدرب  املتعلمـ  مسـاعدة يف التقـومي نتـائ  مـن يسـتفاد -

 مدى االحية العمل. عل  احلكم رريق عن املسار تصحي  ويف والتدريح التعليم وبرام 
ــار - عمليــة هنائيــة تقــيس جانبــا واحــدا مــن جوانــح الطالــح  أو إجــراء مــن م لقيــاس  ــة مــا مــن خــالل عينــة  االختب

 من السلو   بينما هتد التقومي ليشمل جوانح الطالح املختلفة من اجل إعطاء اورة لنمو     النواحي.
ـــار - ــ كـــــان لتطبيقـــــه م يقـــــو  عمليـــــة يقـــــو   ـــــا رـــــرذ واحـــــد  ـــــو املعلــــم الـــــ ي يضـــــعه م يتحيـــــ  ال مـــــان وامل االختب

 بالتصحي . إما التقومي فهو عملية تعاونية شاملة يشرت  فيها كل من له عالقة بالعملية التعليمية.
عمليــة قياســـية تقــيس مــدى كفايــة الفـــرد يف إحــدى النــواحي. إمــا التقـــومي فهــو عمليــة عالجيــة تشـــخذ  االختبــار -

 بل اتد لتضع العالج املناسح.احلالة الرا نة. لكنها ال تتوقف عند     املرحلة 
ســابق للتقـومي وأســاس لـه  ويشــري إىل كميـة مــا يوجـد يف الشــيء مـن اخلااــية املقاسـة وفــق مقـاييس مدرجــة  القيـاس -

ذات قيمـة رقميـة متفــق عليهـا. إمــا التقـومي فيقتصــر علـ  إاـدار احلكــم علـ  قيمــة األشـياء  أي تقــدير مـدى العالقــة 
 عـا تقـدير قيمـة الشـيء اسـتنادا إىل معيـار معـ . وتعـل إاـدار حكـم قيمـة علــ   بـ  مسـتوى التحصـيل واأل ـداذ

 (2015)الفرروسي  نتيجة القياس وفق معيار موضوع سلفا. 
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أوســــع املصـــطلحات األربعــــة وامشلهـــا  ويعـــرذ بأنــــه عمليـــة منهجيــــة تقـــو  علـــ  أســــس علميـــة  تســــتهدذ  التقـــومي-
إاــدار احلكــم بدقــة وموضــوعية علــ  مــدخالت وعمليــات وخمرجــات أي ن ــا  تربــوي  ومــن م  ديــد جوانــح القــوة 

نقــــاط الضـــــعف والقصــــور يف كــــل منهمــــا  اهيــــدا الختــــاذ قــــرارات مناســــبة إلاــــالل مــــا قــــد يــــتم الكشــــف عنــــه مــــن 
 والقصور.

بالصورة الكمية أي انه يقف عنـد اـرد التقـدير الكمـي أو الواـفي للحالـة يف حـ  ال يقتصـر التقـومي  يهتم القياس-
علـ  التحديــد الكمــي للحالــة بــل اعــم مــن ذلــ  حيــث يــ  ح للحكــم علــ  قيمــة الصــفات املقاســة بأهنــا جيــدة أو 

 ن احلاجة اىل عالج احلالة.ضعيفة. والصد  من ذل  التحقق من إن اخلااية املقاسة تبا بالنجال أو الكشف ع
 عملية القياس سابقة لعملية التقومي.-

فمـثال هكـن التنبـ  بنجـال اموعـة مــن الطـال  عـن رريـق إجـراء اختبـار  صــيال  ـم ونقـيس بـ ل  مـا نريـد قياســه م 
املقاســة مـــن  جتــري عمليــة التقــومي إلعطــاء نتــائ   ــ ا االختبــار . وبـــ ل  هكننــا التنبــ  بنجــاحهم إذا اقرتبــ  اخلااــية

 الصد  احملدد.
ـــاس  - ــ ا تمامــــا بالوســـــائل دون اال تمــــا  بقيمــــة مـــــا يواــــف يف حــــ  يهـــــتم التقــــومي باملعــــايري ومـــــدى يتضــــمن القي

 االحيتها ووسائل تطبيقها وتتدبر أثر ا  .
الــ ي  يـرى الـبع  ان التقـومي يقتصـر علـ  مفهـو  احلكـم الكلـي علـ  ال ـا رة   إمـا القيـاس فيعـل احلكـم التحليلـي -

 يعتمد عل  استخدا  االختبارات وغري ا من املقاييس األكثر دقة.
ويفضـل الــبع  مــنهم جرونالنــد اعتبــار التقـومي أكثــر عموميــة مــن القيــاس   فـالتقومي يف ضــوء كونــه عمليــة إاــدار  -

  يتضـــمن إحكــا  واختــاذ قـــرارات عمليــة قـــد تتطلــح اســـتخدا  أدوات القيــاس أو عـــد  اســتخدامها   ويف كلتـــا احلــالت
 إادار إحكا  قيمة.

وتتفــق رم يــة الغريــح مـــع الشــق األول مــن رأي جرونالنـــد يف ان التقــومي يعتــا اعــم مـــن القيــاس  وان القيــاس يعتـــا  -
إحــــدى وســــائله وأدواتــــه   ولكنهــــا ختتلــــف مــــع جرونالنــــد فيمــــا يتعلــــق بإمكانيــــة اســــتخدا  التقــــومي للقيــــاس أو عـــــد  

  هكن إن يستغل عن استخدا  القياس يف أي اورة من اور .استخدامه  إذ ترى إن التقومي ال
وتــدلل علـــ  رأيهـــا يف كــون التقـــومي اعـــم مــن القيـــاس يف إن التقـــومي يقــرتن باأل ـــداذ الواســـعة نســبيا الـــأ كثـــريا مـــا  -

  .تتسع ح  تشمل ن اما تعليميا بأمر   أو تقومي نوع مع  من الرتبية   أو تقومي شخصية املعلم أو التلمي

و ـد أن التقــومي أعــم وأمشــل مــن االختبـار والقيــاس  ألنــه عمليــة هتــدذ إىل التحقـق مــن مســتوى أي ظــا رة  وعالقــة 
ذل  املستوى بالنسبة لـبع  املسـتويات األخـرى )معـايري التقومي(وذلـ  مـن أجـل إاـدار حكـم أو قـرار علـ  ال ـا رة 

معـــايري حمــــددة هكـــن اســــتخدامها للحكـــم علــــ  درجــــات أو تقـــدير الشــــيء موضـــوع التقــــومي  كمـــا أن التقــــومي يضــــع 
 ادوانح املقيسة  فإذا اقرتب  الدرجة من املستوى احملدد أمكن التنب  بالنجال من عدمه .
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معــا  ــا   القيــاس مــن نتــائ  ال أودصـل عليــه مــن جــراء عمليــأ االختبـار  نــ كر  أن مــا أنلعـل مــن املفيــد 
 أوقـــيس مـــن اجـــل عمليـــة اكــا تتـــي  لنـــا اختـــاذ قـــرار مـــا بشـــأن الشـــيء املقـــاس خنتـــا ون وإ ـــاأو مــدلول خـــاه  ا...

نتــائ  تلــ   أسـاسالتقــومي يـتم علــ   أناحلكــم علـ  ذلــ  الشــيء  أي  عـا  وإاـداراملختـا اال و ــي عمليـة التقــومي 
الختبـــــارات االختبــــارات واملقاييس وقــــد تتوقــــف دقــــة القـــــرارات الــــأ نتخــــ  ا يف عمليــــة التقـــــومي علــــ  ســــالمة ودقــــة ا

 واملقاييس الأ نستخدمها والبيانات الأ دصل عليها من جراء تل  العمليات.

 (يبني الفرق بني القياس والتقومي02اجلدول رقم )

 القياس  التقومي

 يهتم باحلكم عل  قيمة السلو -1
 يشتمل عل  التقدير الكمي والكيفي للسلو -2

 يقارن األرقا   عايري حمددة لكي تصب  ذات معا -3

 يستهدذ تفسري     النتائ  -4

 يعتمد عل  املقارانات وإادار األحكا -5

 اري  فاحلكم  و وظيفته األساسية -6

لـــه وظــــائف متعــــددة تتمثـــل يف التشــــخيذ والعــــالج -7
 والتصحي  و ديد األ داذ  واختيار الوسائل وغري ا

 و يهتم بواف السل-1

 يقتصر عل  التقدير الكمي للسلو -2

 يستخد  األرقا  يف التعبري عن ال ا رة-3

 يستهدذ احلصول عل  نتائ  دقيقة-4

 يعتمد عل  تع املعلومات فقط-5

 حيادي ال يتضمن أية أحكا  قيمية-6

 له وظيفة حمدودة  ي احلصول عل  النتائ           -7

 (2015)الفرروسي       من خالل اددول السابق يالحا:

أن القيـاس حيــدد قيمــا عدديــة لل ـا رة املقاســة وفقــا لقواعــد معينـة  يف حــ  يصــدر التقــومي حكمـا علــ   ــ   القــيم -
 وفقا حملكات ومعايري حمددة.

ه األساسـية  فالقيـاس يعـا أن النتائ   ي حمـور ا تمـا  القيـاس والتقـومي  غـري أن كـال منهمـا يتناو ـا يف حـدود وظيفتـ-
بواـف النتــائ  وإعطــاء تقـديرات كميــة للســلو   بينمـا يعــا التقــومي بـاحلكم علــ  قيمــة  ـ   النتــائ  وأنــه أي التقــومي 

 يعطي ا تماما خااا باحملكات واملعايري .

تكفــي  ألن احلصــول  هثــل القيــاس حجــر ال اويــة بالنســبة لعمليــة التقــومي  فاالقتصــار علــ  نتــائ  القيــاس وحــد ا ال-
 عل  نتائ  دقيقة وموضوعية من غري تقدير لقيمتها ال يعل شي ا بالنسبة للمهتم  واملس ول 

يســـتفاد مــــن نتــــائ  التقــــومي يف مســـاعدة املتعلمــــ  واملتــــدرب  علــــ  التقـــد   ســــتوياهتم  وكمــــدخل لتحســــ  خطــــط -
 عل  مدى االحية العمل . وبرام  التعليم والتدريح  ويف تصحي  املسار عن رريق احلكم
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و ـ ا  ــد ان التقــومي يعـل فيمــا يعنيــه العمليــة تسـتخد  فيهــا املقــاييس وأن غــرض  ـ   املقــاييس تــع البيانــات        
 الأ تفسر عند     العملية بغية  ديد مستويات معينة لتمكننا من اختاذ قرار مع .

وات تســــتخد  يف عمليــــة التقــــومي وأن التقــــومي أعــــم و أمشــــل مـــن  ــــ ا نســــتنت  ان كــــل مــــن االختبــــار والقيــــاس اد     
    منهمــــا  ولكـــــن الهكــــن أن يكـــــون  نالــــ  تقـــــومي مــــامل يكـــــن  نالــــ  اختبـــــار أو قياس وكــــل منهمـــــا يكمــــل ادخـــــر.

 : منها للتقومي عدة وظائف توجد : التقومي وظائف

 تقـومي عمليـة إىل  تـاج  ثابـة فـروض تكـون اـياغتها عنـد األ ـداذ  فاأل ـداذ قيمـة علـ  احلكـم يف املسـاعدة-

 . خط ها او ادقها مدى تب 

 األ ـداذ دـو املتعلمـ  الالعبـ  او تقـد  مـدى  ديـد رريـق عـن الرياضـي األداء مسـتوى رفـع يف املسـاعدة 3-

 . املطلو  باملستوى األ داذ  قيق تل  من لتمكينهم الال مة القرارات واختاذ املقررة

 . تواجههم الصعوبات الأ وعن تقدمهم مدى عن دقيقة  علومات املتعلم  او الالعب  ت ويد 4-

 القـوة نقـاط تـدعيم ليعمـل علـ  املتعلمـ  أو الالعبـ  أداء مسـتوى يف القـوة الضـعف نـواحي علـ  التعـرذ 5-

 . الضعف لعالج ويسع 

 ويف التكلفـة ضـبط علـ  يسـاعدنـا  واسـع نطـا  علـ  تطبيقهـا قبـل املختلفـة التجـار  فاعليـة مـدى عمـ  احلكـم 6-

 (2006  9)رضوان  املدخل اىل القياس يف الرتبية البدنية والرياضيةط     .وادهد الوق  إ دار دون احليلولة

 مسات التقومي اجليد :-3-6

 من أ م  ات التقومي اديد ما يأ  :

تسـري عمليـة التقـومي مـع مفهـو  املـنه  وفلسـفته وأ دافـه  فـإذا   مـن الضـروري أنالتناسق مع األهداف :-3-6-1
كـان املــنه  يهــدذ إىل مســاعدة التلميــ  مــن كــل جانـح مــن جوانــح النمــو  وإذا كــان يهــدذ إىل تــدريح التلميــ  

 عل  التفكري وحل املشكالت وجح أن يتجه إىل قياس     النواحي .

أو املوضــوع الــ ي نقومــه  فــإذا أردنــا أن نقــو  أثـــر  جيــح أن يكــون التقــومي شــامل الشـــخذالشــمول :-3-6-2
املـنه  علـ  التلميــ  فمعـا ذلــ  أن نقـو  مــدى  ـو التلميــ  يف كافـة ادوانــح العقليـة وادســمية واالجتماعيـة والفنيــة 
والثقافيـــة والدينيـــة  وإذا أردنــــا أن نقـــو  املـــنه  نفســــه فيجـــح أن يشــــمل التقـــومي أ دافـــه واملقــــرر الدراســـي والكتــــا  
ورـر  التـدريس والوســائل التعليميـة واألنشـطة  وإذا أردنــا أن نقـو  املعلـم فــإن تقوهـه يتضـمن إعــداد  وتدريبـه ومادتــه 
العلميــة  ورـــر  تدريســـه وعالقتـــه بالغـــدارة املدرســـية واملدرســ  وبالتالميـــ  وبأوليـــائهم. أي أن التقـــومي ينصـــح علـــ  

 (2008)جالل  مبادا القياس النفسي   تيع ادوانح يف أي اال يتناوله .
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مــن  ديــد  فيبــدأجيــح أن يسـري التقــومي جنبــا إىل جنــح مـع التعلــيم مــن بدايتــه إىل هنايتـه االســتمرارية :-3-6-3
 أعمـــــالاأل ــــداذ ووضــــع اخلطـــــط ويســــتمر مـــــع التنفيــــ  نتـــــدا مــــن تيــــع أوجـــــه النشــــاط املختلفـــــة يف املدرســــة وإىل 

املدرسـ   حـ  هكـن  ديـد نـواحي الضـعف ونـواحي القـوة يف ادوانـح املـراد تقوههـا وبالتـاع يكـون  نـا  متسـع مــن 
 . الوق  للعمل عل  تاليف نواحي الضعف والتغلح عل  الصعوبات

ا الوســائل املختلفــة واملتنوعــة للتقــومي تعمــل لغــرض واحــد فــإن التكامــل فيمــا بينهمــ أنوحيــث التكامــل :-3-6-4
الفـــرد املـــراد تقوهـــه و ـــ ا عكــس مـــا كـــان يـــتم يف املاضـــي  إذ كانـــ   أويعطينــا اـــورة واضـــحة ودقيقـــة عـــن املوضــوع 

الن ــرة إىل املوضـــوعات أو املشـــكالت ن ـــرة ج ئيــة مـــن جانـــح واحـــد  وعنـــدما حيــد  تكامـــل وتنســـيق بـــ  وســـائل 
 ن تيع النواحي .التقومي فإهنا تعطينا يف النهاية اورة واضحة عن مدى  و التلمي  م

ــاون :-3-6-5 جيــح أن ال ينفــرد بــالتقومي شــخذ واحــد فتقـومي املــدرس لــيس وقفــا علــ  املــدير أو املوجــه بــل التع
وتقــومي التلميـ  جيــح أن يشــرت  فيــه التلميــ   أنفســهمشـركة بــ  املــدرس واملــدرس األول واملــدير واملوجـه بــل والتالميــ  

يط باملدرســة  وأمـــا عــن تقــومي الكتــا  فمــن الضــروري أن يســرت  فيــه التالميـــ  اجملتمــع احملــ أفــرادواملــدرس وادبــاء مــن 
 واملعلم  واملوجه  وأولياء األمور ورجال الرتبية وعلم النفس .

ـــى أســـاس علمــي :-3-6-6 ـــومي عل أي جيـــح أن تكــون األدوات الــأ تســـتخد  يف التقــومي اـــادقة أن يبــا التق
بيانـــات دقيقــــة ومعلومــــات اـــادقة عــــن احلالــــة أو  إعطــــاءض منهـــا  ــــو وثابتـــة وموضــــوعية قـــدر اإلمكــــان  ألن الغــــر 

املوضـــوع املـــراد قياســــه او تقوهـــه وأن تكــــون متنوعـــة و ــــ ا يســـتل   اكــــا عـــدد نكــــن مـــن الوســــائل مثـــل االختبــــارات 
 (2012)خليفة   ...إ .ت االجتماعية ودراسة احلاالت واملقابال

فعنــــد اســـــتخدا  االختبــــارات مـــــثال يطلــــح اســـــتخدا  كافــــة االختبـــــارات التحريريــــة والشـــــفوية واملوضــــوعية والقـــــدرات 
حــــ   أفـــراد وبالنســـبة الســـتخدا  رريقـــة املالح ـــة يتطلــــح القيـــا   ـــا يف أوقـــات خمتلفـــة ويف اــــاالت خمتلفـــة وبعـــدة 

 تكون عل  ثقة من املعلومات الأ نصل إليها .

 عــا أن يكـون اقتصـاديا يف الوقـ  وادهــد والتكـاليف  فبالنسـبة للوقــ  التقــومي اقتصـاديا :أن يكـون -3-6-7
جيــح أن ال يضــيع املعلــم جــ ءا مــن وقتــه يف إعــداد وإجــراء وتصــحي  وراــد نتــائ  االختبــارات  ألن ذلــ  سيصــرفه 

ارات املتتاليــة والواجبــات املن ليـــة عــن األعمــال الرئيســية املطلوبـــة  وبالنســبة للجهــد فـــال ير ــق املعلــم التالميــ  باالختبـــ
الـأ تبعـد م عـن االسـت كار أو االرـالع اخلـارجي أو النشــاط االجتمـاعي أو الرياضـي فيصـا  التلميـ  بامللـل ويكــر  
الدراســة وينفــر منهــا و ـــ ا كلــه أثــر  علــ  تعليمـــه وتربيتــه وبالنســبة للتكــاليف فمـــن الواجــح أال يكــون  نــا  مغـــاالة 

 . ح  ال تكون عب ا عل  املي انية املخصصة للتعليم عل  عملية التقومي

ــه صــاحلة : -3-6-8 التقــومي  وأن تقـيس مــا يقصــد  أدواتالتقـومي يتوقــف علــ  اـالل  أن عــا أن تكــون أدوات
 عـا أن ال نقـيس القـدرة علـ  احلفــا إذا وضـعنا ا لتقـيس قـدرة التلميـ  علــ  حـل املشـكالت مـثال  وأن تقـيس كــل 
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. يــــراد قياســــه حــــ  يســــهل تشــــخيذ تيــــع النــــواحي وتفســـري ا بعــــد ذلــــ   وأن تغطــــي كــــل مــــاناحيـــة علــــ  حــــدة 
 ( 2002  1)رضوان  املدخل إىل القياس يف الرتبية البدنية والرياضية  ط

 

 

 خطوات عملية التقومي :-3-7

 التخطيط :-3-7-1

 ـــــ   اخلطـــــوة  ــــــدد أ ـــــداذ التقــــــومي  و مراحلـــــه وتوقيتــــــه  و تبـــــدأ عمليـــــة التقــــــومي بـــــالتخطيط  ــــــا  و مـــــن خــــــالل 
 .االحتياجات املالية و البشرية و أسلوبه و األدوات املستخدمة فيه

 وضع معايري لألداء والنتائج:-3-7-2

 .بعد عملية التخطيط توضع معايري حمددة لألداء و النتائ  املتوقعة من خالل مقاييس حمددة

 : قياس األداء الفعلي-3-7-3

احلصـــول :هثــل  مــن خــالل املعــايري املوضــوعة يــتم قيــاس األداء  و قــد تكــون عمليــة القيــاس ســهلة كالقيــاس املوضــوع
إ    و قــد تكـــون اــعبة مثـــل قيــاس أداء الالعـــح أو الفريــق. ولـــ ا جيـــح .. علــ  النتـــائ  أو قيــاس ســـرعة ادــري

  .لتوقي  املناسحاستخدا  األداء املناسح لقياس األداء الفعلي و ك ل  اختيار ا

 حتليل نتائج القياس :-3-7-4

 ــــدد أي   فبعـــد حصــــول النتــــائ  و  ليلهــــا و مقارنتهـــا باأل ــــداذ املوضــــوعة للانــــام  أو الشـــيء املطلــــو  تقوهــــه
 .ادرافات أو عيو  أو نقاط ضعف يف اخلطة  حيث يتم تصحيحها يف سبيل  قيق األ داذ املوضوعة

 املتابعة : -3-7-5

 .مطلو  االنتهاء من الانام  و  ليل نتائ  القياس تقييم العمل النهائي و مدى مطابقته ملا  ويتم بعد 

 كتابة التقرير النهائي :-3-7-6

يــتم كتابــة التقريـــر النهــائي مــن عمليـــة التقومي ايــث يشـــتمل علــ  مــا و تقييمـــه علــ  ضــوء األ ـــداذ املوضــوعة مـــع 
اـــيات بشـــأن العمــل   وتفـــادي نقـــاط الضــعف أو القصـــور  والتأكـــد مـــن اســتخاله النتـــائ  النهائيـــة و تقيــيم التو 

 (2006  9)رضوان  املدخل اىل القياس يف الرتبية البدنية والرياضيةط   جوانح القوة .
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 مراحل التقومي :-3-8

تــــوخي الدقـــــة عنــــد تــــع البيانـــــات أي تـــــع املعلومــــات حــــول الشـــــيء  الصــــفة املــــراد قياســـــها  وجيــــح القيــــاس :-أ
 واملعلومات .

 . إحصائيأي  ليل املعلومات إما بشكل منطقي أو التحليل :-ب

 و  ليله سابقا. أي توضي  ماالتفسري :-ج

 قيمة للشيء املقيم . إعطاءأي اختاذ القرار :-د

 أنواع التقومي:-9-
 البيانات واملالح ات الضرورية لعملية التقومي : هكن تقسيم التقومي إىل نوع  من التقومي وفقا لطريقة تع

 التقومي املوضوعي :-3-9-1

حــ  يكـــون املـــدرس أو املـــدر  )املـــري الرياضـــي( منصـــفا  يف أحكامـــه وقراراتـــه البـــد وأن يعتمـــد علـــ  بيانـــات حيصـــل 
علميــا  وتقنيــا  ومــن  أمثلتهـــا  عليهــا مــن جــراء اســتخدامه للعديــد مــن املقــاييس املقننــة ذات املوااــفات املتعــارذ عليهــا

القياســــــــــات واالختبـــــــــــارات ذات العالقـــــــــــة بالقيـــــــــــاس ادســـــــــــمي/مثل )قيـــــــــــاس األروال والو ن واحمليطـــــــــــات ألعضـــــــــــاء 
ادســم( ك ل  األداء البــدين واحلركــي مثــل اختبــارات اــفة السرعة واــفة القــوة واملطاولة...ا (.لتحديــد مســتويات 

 ية لشخذ ما.النمو البدين واللياقة البدنية  واحلرك

أو شـخذ أو موضـوع فإنه مـن املفضــل  تتعـدى إاـدار أحكـا  علـ  قيمـة مثـل شـيء  ـا أن  ـ   العمليـة ال
املـــــنه   بإتبــــاعأن  يعتمــــد أساســــا علــــ  املقـــــاييس املوضــــوعية يف تــــع املالح ـــــات الكميــــة عــــن موضـــــوع التقــــومي أي 

يري أو املســـتويات أو احملكـــات لتقـــدير تلــــ  من خــــالل اســـتخدا  املعـــاالعلمـــي الـــدقيق للواـــول إىل أحكـــا  موضـــوعية
 القيمة.

ــايري :- قــيم تصــف أداء اموعــات متعــددة علــ  اختبــار أو مقيــاس واملعــايري واــفية أل ــاط موجــودة مــن األداء  فاملع
 .إليهاجيح أن نعد ا مستويات مثل  أو مستويات مرغو  يف الواول  وال
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عـايري معلومـات يف حــ   ـد ا )املسـتويات( معلومــات تـدلنا علــ  هكــن  نـا عـد ا معــايري ألن امل ال واملسـتويات :-
 (2015)الفرروسي   . جيح أن ي ديه األفراد ما

أو تقومه وقــد تكـــون اموعــة مـــن الــدرجات أو املقـــاييس أو  فهـــي معــايري  كـــم  ــا علــ  االختبـــار أمــا احملكـــات:-
وأن يصـــــمم االختبــــار للتنبـــــ   ـــــا أو لالرتبـــــاط معها كمقيــــاس لصـــــدقها و ـــــي أيضـــــا   التقــــديرات أو اإلنتـــــاج....ا  

 اموعة من املفا يم أو األفكار املستخدمة يف احلكم عل  حمتوى االختبار عند تقدير مضمونه أو ادقه املنطقي.

 التقومي الذايت :-3-9-2

التقـومي يف مع مـه  ـو ذلـ  النـوع الـ ي هكــن أن ال يتوقـف اإلنسـان عـن التقـومي وإعطـاء قيمـة ملـا يـدر  إال أن  ـ ا 
نطلــق عليـــه الالتقـــومي املمثـــل للـــ ات الالـــ ي ال يســـتطيع االبتعـــاد عـــن املعـــايري ال اتيـــة مثـــل املقابلـــة الشخصـــية األلفـــة 
 املكانـة االجتماعيـة وتكــون أحكـا  الفــرد يف اـورة قــرارات سـريعة ال يسـبقها فحــذ وتـدقيق كافيــا ملختلـف جوانــح 

 ملقد       األحكا  هكن أن نسميها أراء أو اجتا ات كما أهنا تواف أحيانا بكوهنا الشعورية .املوضوع ا

ويف اجملـــال الرتبـــوي املدرســـي قـــد يكـــون تقـــومي املـــدرس لنفســـه أو التلميـــ  لنفســـه أســـلوبا مـــن أســـاليح التقـــومي الــــ ا  
 ا فيما يلي : وتدعو إليه الرتبية احلديثة يف كل مراحل التعليم وله ني ات نوج  

وســـيلة الكتشـــاذ الفـــرد ألخطائـــه ونقـــاط ضـــعفه و ـــ ا يـــ دي بـــدور  إىل تعـــديل يف ســـلوكه وإىل ســـري  يف االجتـــا  -أ
 الصحي .

جيعـل الفــرد أكثـر تســاحما دـو أخطــاء ادخـرين . ألنــه خبااتـه قــد أدر  أن لكـل فــرد أخطائـه ولــيس مـن احلكمــة - 
 أو التهكم.استخدا   د  األخطاء للتشهري أو التأنيح 

يعــود الفــرد علــ  تفهــم دوافــع ســلوكه ويســاعد  علــ   ســ  جوانــح ضــعفه نــا يولــد الشــعور بالطمأنينــة والثقـــة -ج
 بالنفس .

 و نا  وسائل متنوعة للتقومي ال ا   تساعد عل  تقومي الفرد ومن بينها :

 احتفاظه بعينات من عمله أو بسجل يسجل فيه أوجه النشاط ال ي قا  به.-ا

 قارنة اهود  احلاع  جهود  السابق.م- 

  (2007)فرحات   تسجيل النتائ  الأ اكن من الواول إليها والضعف ال ي أمكنه التغلح عليها.-ج
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 ومن أنواع التقومي الذايت يف اجملال الببوي املدرسي :

 تقومي التلميذ لنفسه :-أ

نسـتطيع أن نعــود التلميــ  علــ  ذلـ  بكتابــة تقريــر عــن نفسـه وعــن الغــرض مــن نشـاره واخلطــة الــأ يســري عليهــا يف 
 والنــواحي الــأ اســـتفاد منهــا  والدراســة الـــأ قــا   ــا  ومقـــدار  اعرتضـــنهدراســته ويف حياتــه اخلااـــة واملشــكالت الــأ 

 أس لة مناسبة ويستع  باإلجابة عنها عل  تقومي نفسه ميله أو بعد  عنها   كما هكن أن يوجه التلمي  إىل نفسه 

 تقومي املدرس لنفسه :-ب

يتلقـــ  املـــدرس منهاجــــا دراســـيا لتـــدريس تالميــــ    و ـــو ااجـــة إىل أن يكــــون قـــادرا علـــ  تقيــــيم إمكانياتـــه وملـــا كــــان 
ل علــة  ســـ  للمــدرس نقــاط قــوهتم وضــعفهم فيجــح أن يقـــو  كــل مــنهم بتقــومي ذاتــه يف تيـــع اــاالت عملــه ليعمــ

 أدائه وإليكم بع  األس لة الأ يستطيع املدرس استخدامها يف   ا اجملال :

 إىل أي حد نستطيع التعرذ عل  مشكالت التلمي  ؟-1

 إىل أي حد يقو  التلمي  بدور إجياي يف املناقشة وتوجيه األس لة ؟-2

 إىل أي حد ترى أن  راض عن مهمت  ؟-3

 عل  أداء الواجبات الأ تكلفهم إيا ا ؟ إىل أي  حد يقبل التالمي -4

 إىل أي حد حيقق تدريس  األ داذ العامة من الرتبية ؟-5

 إىل أي حد جتد التالمي  راض  عن أسلو  تدريس  ؟-6

 تقومي املدرس للتالميذ :-ج

دـــو األ ــــداذ لميـــ  ينبغـــي أن يلجـــأ املـــدرس إىل تيـــع املصـــادر الـــأ اـــد  باألدلـــة واحلقـــائق والشـــوا د علـــ   ـــو الت
هكـن للمـدرس معرفــة  ادبـاءواـفية أو موضـوعية أو ذاتيــة فمـن  أوكانـ   ـ   األدلــة كميـة أو فرعيـة   املنشـودة سـواء

ال ــروذ املن ليــة الــأ تــ ثر يف التلميــ  أو الالعــح  ومــن مالح ــة ســلوكه يف املواقــف املختلفــة  هكــن قيــاس جوانــح 
واجتا ــات وقـــدرات وقـــيم وعـــادات  ومـــن الضـــروري أن تســـجل  الشخصــية للتلميـــ  مـــن ميـــول ومهـــارات ومعلومـــات

مثــل  ــ   املالح ــات والبيانــات اجملموعــة عــن التلميــ  أوال بــأول يف ســجالت أو بطاقــات تعطــي اــورة عــن التلميــ  
 (2012)خليفة   يف ش  النواحي .
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 الفرق بني القياس والتقومي والتقييم :-3-10

ـــاس : لـــدى الفــرد وال يتخطـــ  ذلــ  إىل إاـــدار  أكثــريصــف الســـلو  واــفا كميـــا  وحيــدد مقـــدرا  ــة معينـــة أو القي
 حكم مع  عل  السلو  أو السمة املقاسة .

ــل : لالعـح مــا أو رالــح مـا  تعــد قيــاس لســمة معينـة يقيســها االختبــار أي  ـدد كــم الســمة  عــا 130الدرجــة  مث
 آخر مقدار ا .

 التشخيذ أي يصف السلو  وافا كميا  ويقو  بإادار حكم مع  عل  السلو . يعلالتقييم :

 يعتا جيدا ودوهنا يعتا متوسطا .120فو  الدرجة  ما مثل : من خالل معيار أو مستوى :

 أهنــالالعــح مــا أو رالــح مــا تعــد قيــاس لســمة معينــة يقيســها االختبــار  وإذا و  احلكــم علــ  130الدرجــة الســابقة 
 ة فإنه و القيا  بعملية التقييم فقد و جتاو  القياس .درجة جيد

 ـــو مصـــطل  أمشـــل مـــن القيـــاس والتقـــومي فهـــو يتجـــاو  القيـــاس والتقيـــيم ليصـــل إىل مرحلـــة حماولـــة التحســـ  التقـــومي :
 والتعديل يف السلو  املقاس .

ــل : حكمنــا علــ  مســتوا   ثانيــة قـم15,60  علــ  100إجــراء اختبـار لقيــاس الســرعة و صــل الالعـح يف مســافة مث
 بأنه ضعيف مقارنة ب مالئه فهنا قمنا بعملية التقييم 

م نقــو   عرفــة ســبح حصــول الالعــح علــ   ــ ا الــ من الضــعيف واملتمثــل مــثال يف نقــذ رــول اخلطــوة فإننــا نقـــو  -
     ا الالعح. 100بعملية التقومي  من أجل  س  ال من احملقق يف مسافة 

غننــا نقــو  بعمليـة التقــومي وتــأ  بعــد ا مرحلــة التخطـيط للتقــومي مــن خــالل  ضــري تــدريبات أو نقـذ تــردد اخلطــوة ف-
   .100نوعية   ا الالعح يكون  دفها  س  ال من احملقق يف 

ونالحـــــا  نـــــا أمهيـــــة التقــــــومي حيـــــث يعتـــــا خطــــــوة  امـــــة يف اختـــــاذ القـــــرارات الال مــــــة لتحســـــ  وتعـــــديل املســــــتوى.  
 (2015)الفرروسي  

 عناصر عملية التقومي:-10

 تقومي املناهج والربامج الببوية والتدريبية :-10-1
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كــن أن تســتخد  اســتخداما فــاعال يف اختــاذ قــرارات تتعلــق باملنــا   والــاام  والــأ تعمــل االختبـارات واملقــاييس ه     
وتنفيـــ  ا   وتصــب  عمليــة التقــومي  ـــي عمليــة تقــومي للانـــام  امل سســات الرتبويــة أو الفــر  الرياضـــية علــ  تصــميمها 

التعليمـي أو التــدرييب برمتــه   ــا يشـتمل عليــه مــن  حيــث احملتــوى  والتن ـيم واألنشــطة وأســاليح واســرتاتيجيات تعلــيم 
  والكتح املدرسية  و التقنيات الرتبوية .

للحكــم علــ  املــنه    فاحملكــات الداخليــة تفيــد  و ـ ا التقــومي يتطلــح وجــود حمكــات داخليــة و حمكــات خارجيــة     
يف معرفــة مــا إذا كــان املـــنه  املعــ  قــد حقـــق أ دافــه املرجــوة   واحملكـــات اخلارجيــة تفيــد يف معرفـــة مــا إذا كــان املـــنه  

 املع  أفضل من املنا   األخرى املناظرة له من حيث تأثري  واجتا  املعلم  والطال  دو  وفاعليته .

 مي املناهج:مناذج تقو 

بـدأت عمليــة التقــومي تتبلــور يف شـكل  ــاذج عديــدة لتقــومي املـنه  يركــ  كــل منهــا علـ  جانــح معــ  يف التقــومي أســهم 
إسـهاما كبـريا يف بلـورة مفا يمـه و سـ  ررائـق وإجراءاتـه   كمـا أسـهم يف توسـيع عمليـة التقـومي وإغنائهـا   و  الوقــ  

اإلفــادة مــن عــدة  ــاذج تقوهيــة يف آن واحــد وســوذ نعــرض إىل بعــ  النمــاذج احلاضــر ايــل الدراســات املعااــرة إىل 
 منها :

 منوذج ستافيل بيل :-أ

 يرتبط   ا النموذج بالعامل ال ستافيل بيم ال وينقسم إىل أربعة أوجه :

 
 

يعتـــا تقــومي ال ــروذ احمليطـــة بالتصــميم التعليمـــي ) املــنه (  ـــو املكــان األول لعمليـــة تقــومي الظـــروف احمليطـــة : ( 1
 التقومي . 

تقــومي املصـادر واإلمكانيــات املسـتخدمة لتحقيــق األ ــداذ و ـو املكــون الثـاين لعمليــة التقــومي تقــومي املــدخالت : ( 2
. 

ـــات أو الطـــرق : ( 3 ـــومي العملي م واألنشـــطة واملــداخل التدريســـية و ـــو املكـــون تقـــومي العمليــات وتكنولوجيـــا التعلـــيتق
 الثالث لعملية التقومي . 

)رضـوان  املــدخل اىل القيـاس يف الرتبيــة  تعتــا املخرجـات والنـوات  املقــو  الرابـع لعمليــة التقـومي .(تقـومي املخرجــات : 4
 (2006  9البدنية والرياضيةط 
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 :(Tyler )منوذج تايلر  -ب

يعتمـد  ـ ا النمــوذج علـ  التعــرذ علـ  فاعليــة الانـام  ومـدى  قيقــه لأل ـداذ يف ضــوء اخلـاات التعليميــة الـأ هــر 
 ــــا املتعلمــــ  وعلــــ  العالقــــة بـــــ  االختبــــار التحصــــيلي واأل ــــداذ الرتبويــــة أي  ديـــــد درجــــة بلــــوال املتعلمــــ   ـــــ   

 –لتعليميــة مـــن خــالل  ــ ا النمـــوذج  ــي : ) األ ــداذ الرتبويـــة األ ــداذ   إذا فالعنااــر األربعــة للعمليـــة الرتبويــة ا
 اختبارات التحصيل ( . -تن يم اخلاات  -اخلاات التعليمية 

: و تتميــــ  بتنـــوع مصـــادر ا  ـــا جيعلهـــا مالئمــــة و مناســـبة للمـــتعلم و بي تـــه و ربيعـــة املــــادة األهـــداف التعليميـــة -1
 وجية .الدراسية و فلسفة اجملتمع و النواحي السيكول

ــة : -2 فهـي ليسـ  قااــرة علـي املقـرر الدراسـي و إ ــا تتضـمن تيـع اخلــاات الـأ يكتسـبها املــتعلم اخلـربات التعليمي
مــن تفاعلـــه مــع عاملـــه و بي تــه اخلارجيـــة  ــا يـــ دي إع تنميــة النـــواحي املعرفيــة و االجتا ـــات و اال تمامــات و مهـــارات 

 التفكري . 

و تســـتل   ثــــال  خصـــائذ لتكـــون  ـــا فعاليــــة و  ـــي ) االســـتمرارية و التتــــابع و  تنظـــيم اخلــــربات التعليميـــة : -3
 التكامل ( .

للتعــرذ علــي مــدي  قيــق األ ــداذ التعليميــة فا ــدذ  ــو إحــدا  تغــري مرغــو  يف ســلو  املــتعلم و التقــومي : -4
 التقومي يعرفنا درجة التغريات الفعلية يف سلو  املتعلم .

 تقومي املدرس:-1-10-2

فاعليـة العمليـة الرتبويــة أو التدريبيـة تعتمـد أساســا علـ  مـا حققــه املـدرس أو املـدر  يف الفصــل الدراسـي أو الفريــق إن 
كانـــ  مــواد أو أدوات أو تقنيـــات أو غــري ذلـــ  جيـــح أن   صــادر الـــأ يســتخدمها املـــدرس ســواءالرياضــي  فجميـــع امل

 تدرب  .تفيد يف النهاية يف إحدا  تغريات يف سلو  املتعلم  أو امل

 مها: نا  العديد من  اذج تقومي املدرس أو املدر  ال خترج عناار ا عن نطا  اال  كبريين 

ــة - ــة أو التدريبي :هكــن مراقبتهـا وقياســها بسـهولة  مثــل :معرفـة األداء واإلحارــة بـه  وتــأثري  جمـال املهــارات التعليمي
 الالعب   فعالية تن يمه للبي ة التعليمية أو التدريبية  كفاياته التعليمية أو التدريبية . أويف التالمي  

ــة :-  ـ ا يصـعح قياسـه بدقــة  ولكـن هكـن احلكـم عليــه بطريقـة غـري مباشـرة مثــل جمـال القــدرات الشخصـية واملهني
ر  تفاعلـه مـع الالعبـ  عالقاتـه مـع امل هر وحسن التصرذ وتقـدير املسـ ولية  األمانـة  تقبلـه للتوجيهـات وسـعة الصـد

)رضـــوان  املــدخل إىل القيـــاس يف الرتبيــة البدنيـــة والرياضـــية  احملــيط ســـواء إدارة  أوليــاء  مشـــا دين مســ ول  وغري ـــا .
 ( 2002  1 ط

 تقومي التلميذ أو الالعب :-1-10-3
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التلميـ  أو الالعـح  ـو حمـور العمليـة التعليميـة أو التدريبيـة و ـو احملصـلة النهائيـة  ـ   العمليـة  ويـتم تقـومي التلميـ  مــن 
خــالل اــور شــ  مثــل االختبــارات العمليــة  الن ريــة والشــفوية  البطاقــات املدرســية واملنافســات الرياضــية  ولــ ا جيـــح 

 ل العا  وشاملة دميع جوانح التلمي  .أن تكون عملية التقومي مستمرة روا مراعاة

 

 ويتم تقوهه من عدة جوانح :

ويـتم بواسـطة اختبـارات خااـة لقيـاس عنااـر اللياقـة البدنيـة ايـث تكـون  ـ   االختبـارات قـد ثبـ  اجلانـب البـدين :
 ادقها وثباهتا وموضوعيتها .

 سواء يف األنشطة ادماعية أو الفردية .ويتم بواسطة اختبارات العناار املهارية املختارة اجلانب املهاري :

ـــب املعـــريف : ويـــتم عـــن رريـــق اختبـــارات  ريريــة أو شـــفهية تتعلـــق  وانـــح األنشـــطة املختلفـــة  القـــدرات العقليـــة  اجلان
 كرتكي  االنتبا   النواحي اخلططية .

 أنواع التقومي يف اجملال الرياضي من خالل أوقات استعماله:-1-11

يهــدذ التقــومي التشخيصــي إىل تــوفري اــوة متكاملــة عــن حالــة الفــرد التشخيصــي )القبلــي (:التقــومي -1-11-1
التدريبيـة أو التعليميــة قبـل البــدء يف تطبيـق الانــام  التــدرييب  و ديـد موقــف الرياضـي أو التلميــ  لنقطـة بدايــة تعليمــه 

 ه.أو تدرييبه إىل جانح  ديد األساليح والطر  التدريبية الأ سوذ تتبع مع

إن التقومي التشخيصي يـتم قبـل تقـدمي الانـام  التعليمـي او التدريسـي الفعلـي وذلـ  لتحديـد نقطـة البدايـة الصـحيحة 
 للتعليم أو التدريح وفيه يتم  ديد ما يتوافر من خصائذ أو  ات ترتبط  وضوع التعلم .

 ومن أمثلته مايلي :

 تشخيص نقائص املتطلبات السابقة للربنامج :-أ

وقـــد يتطلـــح ذلــــ  األمـــر تعـــديل الانــــام  حـــ  هكــــن للـــدارس اكتســـا   ــــ   املتطلبـــات الســـابقة ويعــــد  ـــ ا أحــــد 
 متطلبات التعليم أو التدريح التعويضي 

 تشخيص مدى اإلتقان القبلي ألهداف الربنامج:-ب
احلالـــة فـــإهنم إمـــا  قــد  ـــد أن بعـــ  الدارســـ  حيــر ون بالفعـــل  تيـــع أ ـــداذ الانــام  أو عـــدد كبـــري منهـــا ويف  ــ  

 ينتقلون إىل مستوى أكا منها يف برنام  آخر أو تتحدد  م نقطة بداية أخرى مالئمة .

 التقومي التكويين أو املرحلي :-1-3-2
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هــارس  ــ ا النــوع مــن التقــومي خـــالل العمليــة التدريســية  حيــث عنــدما يكـــون املــدرس قــد قطــع مســارا من مـــا يف     
أ ـداذ حمــددة  فـإن التقــومي التكـويل  ـو الــدواء الـ ي يضـبط املقــارع ويصـححها اامــا شـكل مراحـل متناســقة وفـق 

ويشـري ال ــاملن اليف  ديـد  ملفهــو  التقــومي التكـويل قــائال الأن  دفــه األساسـي يقــد  بســرعة للـتعلم معلومــات مفيــدة 
 عن تطور  أو ضعفه و و وسيلة من وسائل معادة   ا الضعف ال.

الأن التقــومي التكــويل مفيـد للقــائم  علــ  إعــداد منــا   الـاام  التعليميــة كمــا أنــه مفيــد ويضـيف البلــو  الوآخــرون :
 بالنسبة للتدريس والتعلمال .

ومـن أ ــم مــا هيــ   ــ ا النــوع مــن التقــومي مــا بينــه كمــال عبــد احلميــد إ اعيــل قــائال التكمــل قــوة التقــومي التكــويل يف  
جعــة  وأنــه يعمـــل دائمــا يف ظــل مبـــدأ  ــا   ــو مالئمـــة الــن م والـــاام  كونــه هــد القـــائم  بــه  علومــات التغ يـــة الرا

حلاجـات النـاس بـدل العكـس  وعلـ  تـوفري البيانـات الــأ تفيـد يف جعـل العمليـات املختلفـة أكثـر كفـاءة ويعتمـد علــ  
 ائ  .توفري الوسائل والطر  الال مة لتحس  العمليات أكثر من ا تمامه بإادار األحكا  التقوهية عل  النت

ـــل التعليمـــي ،أي خـــالل مراحـــل نســتنت  نــا ســـبق  ـــارس خـــالل الفع ـــي مي ـــومي التكـــويين هـــو إجـــراء عمل أن التق
 التدريس وفق األهداف احملددة .

 التقومي التحصيلي )النهائي(:-1-11-3

التســمية فـــإن يطلــق عليــه يف الكثــري مــن املراجــع التقــومي النهــائي أو التقــومي التجميعــي أو اإلتــاع وحــ  لــو اختلفــ  
تلـ  املمارسـة الرتبويــة الـأ يقـو   ــا املـدرس أو جهـا  خــاه مكلـف علـ  التلميــ  يف هنايـة تعلـيم معــ  قصـد احلكــم 
علــ  نتائجـــه أو إاـــدار أحكـــا  هنائيـــة علـــ  فعاليـــة العمليــة التعليميـــة  مـــن حيـــث  قيقهـــا لأل ـــداذ احملـــددة ملقـــرر 

 ا النـوع بعـد فــرتة التكـوين لـيحكم علـ  امل هــر العـا  الـ ي حصــل دراسـي أو جـ ء منـه خــالل فـرتة دراسـية  ويـأ   ــ
عليـه التلميـ  خـالل  ــ   الفـرتة معتمـدا علــ  نتائجـه الختـاذ القــرار يف شـأنه  وأيضـا علــ  نتائجـه إلعطـاء الشــهادات 

 والدرجات العامة والنهائية .

 املعلـم  املــنه   والانــام  ملعرفــة مــدى  ومـن خصــائذ التقــومي التحصــيلي  أن األحكـا  التقوهيــة فيــه تتنــاول التلميــ 
 فاعلية العملية التعليمية بعد االنتهاء منها.

نسـتخلذ نـا ســبق أن التقـومي التحصـيلي يســتخد  يف هنايـة الـ من املخصــذ لتـدريس وحـدة دراســة أويف هنايـة فصــل 
 سية أو التدريسية .أو العا  الدراسي ويتقرر كنمط تقوهي لتحقيق مدى فاعلية املنا   والاام  الدرا

 منهجية التقومي يف حصة الببية البدنية والرياضية :-1-4

يبقــ  التقــومي يطــرل إشــكالية   عنــدما يتعلــق األمــر بالنتــائ  البدنيــة والرياضــية   يواجــه املعلــم  ــ ا اإلشــكالية عنــدما 
 وســــيلة يف خدمــــة املعلـــــم يريــــد تقــــومي تصــــرفات تالميـــــ     وكثــــريا مــــا  يعـــــرتذ   ــــ   اخلصواــــية  وعمومــــا فـــــالتقومي
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والتلمي  عل  حد  السـواء  فهـو يـوفر لـألول املعلومـات الال مـة ويكشـف عنهـا   ليطلـع علـ  مـدى  قيـق األ ـداذ 
املســـيطرة   ويســــم  للثــــاين بتحديـــد موقعــــه مــــن التــــدرج البيـــداغوجي    ــــ ا التجــــانس بـــ  األ ــــداذ املعلنــــة عنهــــا 

قيقـي بــالفرو قـات الفرديــة املوجـودة ضــمن تركيبـه الفــوج الرتبـوي )التالميــ ( )املسـطرة ( والتقــومي   يسـم  بالتكفــل احل
 (2006  9)رضوان  املدخل اىل القياس يف الرتبية البدنية والرياضيةط  خالل اريورة التعلم .

 أسس وخصائص التقومي الناجح:-1-5

 بكفاءة منها : هائفظاجل أن ي دى و ينبغي أن يتصف التقومي خبصائذ معينة من 

 ب  األ داذ فينبغي أن يكون التقومي مرتبطا باأل داذ و ي كد علي أغراضها احملددة بدقة. االتسا (1

 رر  تفكري (.  اجتا ات  مهارات أن يشمل برنام  التقومي تيع جوانح اخلاة )معلومات   عا الشمول(2

 رارية ألهنا يف الواقع عملية  ا رابع تشخيصي) ختطيطا  و تنفي ا  و متابعة  ( .أن عملية التقومي استم االستمرار(3

 تنوع األساليح و ترابط الوسائل التقوهية . و التكامل(4

 بتقن  االختبارات للتحقق من ادقها و ثباهتا و موضوعيتها . علمي(التقومي يقو  علي أساس 5

 و م شرا للتميي  بينهم الكتشاذ خصائصهم  الفردية الفرو (التميي  يقصد به قدرة وسيلة التقومي عل  إظهار 8

   بان يكون للفرد دور فعال و اجياي .  دهقرارية(التقومي يبل وسائله علي أساليح 9

ة ليتعـرذ الفـرد علـي مسـتوا  و  ــو  عـا أن يتخـ  التقـومي السـلو  اإلنسـاين أساسـا  لــه ألنـه وسـيلة فعالـ السـلوكية(10
أسـلو  لتنميـة العالقـات اإلنســانية و االحـرتا  املتبـادل بـ  األفــراد و مـن يشـرفون علـيهم يف التــدريح نـا يبعـث الثقــة 

 القوة.بالنفس و املدر  كمرشد لعالج الضعف و دعم نقاط 

يســهل اسـتخدا  تلــ  البيانــات يف تطــوير (التقـومي هكــن تفســري نتائجـه و إعطائهــا معــل و قيمــة تشخيصـية حــ  11
 (2015)الفرروسي     حالة الفرد التدريبية .
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 خطوات بناء االختباراحملور الرابع:

 حتديد هدف االختبار: -4-1
تبــــدأ  ــــ   اخلطـــــوة بــــأن يقــــو  املـــــري الرياضــــي أو الباحــــث بتحديـــــد الغــــرض مــــن االختبـــــار او املقيــــاس  ديـــــدا       

واضـحا  فعلــ  املـري أو الباحــث أن يســأل نفسـه :ملــاذا يطبــق اختبـارا أو مقيــاس علــ  التالميـ  أو الالعبــ   و مــا و 
املطلـــو  اختبـــار أو مقيـــاس للحكـــم علـــ  قــــدرة  االســـتخدا  املنشـــود يف ضـــوء نتـــائ    ـــ ا االختبـــار أو املقياس؟و ـــل

الالعبـــ  أو التالميـــ  يف إتقـــان مهـــارة حركيـــة معينـــة  أ  اختبــــار لتشـــخيذ اـــعوبات الـــتعلم احلركـــي  أ  أنـــه اختبــــار 
تقــو  و لقيـاس قـدرات بدنيــة خااـة  أ  أنــه اختبـار لقيــاس فاعليـة دروس الرتبيـة الرياضــية أو وحـدات تدريبيــة معينـة ؟ 

ة بـــدور املوجـــه الـــ ي يعـــ   مصـــمم االختبـــار خــالل اخلطـــوات التاليـــة علـــ  إعـــداد اختبـــار يفـــي بـــالغرض  ــ   اخلطـــو 
 مثل:

 *تقومي اللياقة البدنية لطلبة الرتبية البدنية والرياضية 

 *تقومي املهارات األساسية بكرة اليد

 ( 2002  1القياس يف الرتبية البدنية والرياضية  ط)رضوان  املدخل إىل  *قياس السرعة االنتقالية .

 حتديد الظاهرة املطلوب قياسها :-4-2
بعــد  ديــد  ــدذ االختبــار علــ  املــري أو الباحــث  ديـــد ال ــا رة أو الصــفة أو الســمة الــ ي يريــد قياســها  فمـــثال 

كـان املطلـو  قيـاس القـوة املميـ ة بالسـرعة عند  ديد القوة العضلية  ك ـا رة مطلـو  قياسـها فإنـه جيـح  ديـد مـا إذا  
 أو  مل القوة  أ  القوة العضلية .

 إذا كان املطلو  قياس السرعة االنتقالية أو سرعة رد الفعل أو سرعة أخرى . وعند  ديد السرعة فينبغي  ديد ما

دقيقــــا وأن يكــــون مفهومهـــــا و كــــ ا ينبغــــي  ديــــد الســــمة أو الصـــــفة أو القــــدرة أو املهــــارة املطلــــو  قياســـــها  ديــــدا 
 وحدود ا واضح  ااما.

 حتليل اخلاصية أو الظاهرة )جتزئة الظاهرة لعناصرها األولية (:-4-3
 املـري الرياضـي  أو الباحـث يف  ليـل  ـ   ال ــا رة يبـدأبعـد التحديـد الـدقيق ملفهـو  وحـدود ال ـا رة املطلـو  قياســها 

 اسية أو املهارات اخلااة  ا لقياسها .األس األبعادلتحديد املكونات األساسية أو 
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وقــد يــتم  ــ ا التحليــل عــن رريـــق املــري الرياضــي أو الباحــث نفســه  معتمـــدا ذلــ  علــ  خاتــه الشخصــية يف اجملـــال 
 التخصصي املع   أو عن رريق الرجوع إىل املراجع العلمية املتخصصة يف اال     ال ا رة .

آراء اخلـــااء يف اجملــال املعــ   وذلـــ  بعــد  ديــد معـــايري وشــروط خااـــة  وقــد يــتم  ـــ ا التحليــل عــن رريـــق اســتطالع
أيضـا باالعتمــاد علـ  اخلـاة الشخصــية يف اـال االختصــاه واملراجـع واملصــادر  ويـتم التحليــلالختبـار  ـ الء اخلــااء  

ساســـية لل ـــا رة وينتهي التحليـــل عـــادة بوضـــع قائمــة كاملـــة للمكونـــات األ م يعرضــها علـــ  اخلـــااء الختيـــار أنســبها 
 املطلو  قياسها.

ويف ضــوء ذلــ  هكــن إعــداد جــدول املوااــفات  و ــ ا ادــدول يتضــمن املكونــات األساســية لل ــا رة  كمــا يتضـــمن 
 األمهية النسبية لكل عنصر من العناار الأ تشكل ال ا رة .

هـه لل ـا رة املقيسـة  كمـا تفيــد وتشـري األمهيـة النسـبية أو الـو ن النسـيب لكــل مكـون غلـ  حجـم الرتكيـ  املطلــو  توجي
األمهيـة النسـبية للمكونـات يف  ديـد االختبــارات املعرفيـة والنفسـية عـن رريـق تو يــع أعـداد املقـردات اخلااـة باالختبــار 

 وفقا لألمهية النسبية لكل مكون .

 كما  و احلال بالنسبة للياقة البدنية أو ألداء مهارة كرة اليد أو مقاييس ال كاء  

 رات أو عبارات وفقا ألمهية كل بعد من     األبعاد .عل  وضع اختبا     األبعاد الفرعية يساعدو ديد 

 خااء مثال 10ثال :اللياقة البدنية من خالل االرالع عل  املصادر  د  ا تتكون من وو يتم استطالع رأي م

 ( يب  مكونات اللياقة البدنية03جدول رقم )

 مكونات اللياقة البدنية  التكرارات  األمهية النسبية %

 القوة االنفجارية 7 70=100/10×7

 السرعة االنتقالية  6 60

 التحمل 8 80

 الرشاقة  5 50

  مل القوة 2 20

  مل السرعة  1 10

 .%50ويالحا يف اددول أن  مل القوة و مل السرعة هكن جتا لهما ألهنما  صال عل  نسبة أقل من     

 إعداد االختبار يف صورته النهائية :-4-4
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مــن خـــالل  ديـــد نوعيــة الفقـــرات )وحـــدات االختبــار( بدقـــة والـــأ ســوذ تســـتخد  ايـــث يــتم  ديـــد اختبـــارات أو 
فقـرات لكـل بعـد أو مكــون خمتـار يف الدراسـة مـن خــالل اتفـا  اخلـااء واالعتمـاد علــ  املراجـع واملصـادر  ايـث حيــدد 

 (2015)الفرروسي   ة أو عدد من العبارات لكل بعد .أكثر من اختبار لكل اف
 (يب  االختبارات اخلااة بالصفات البدنية04جدولرقم)

 الصفات البدنية االختبارات

 القف  العمودي من الثبات-

 القف  الطويل من الثبات-

 رمي الكرة الطبية ألبعد مسافة نكنة .-

 قوة انفجارية

   من الوقوذ30رك  -

   من الوقوذ50رك  -

 سرعة انتقالية

 حواج 6رك  متعرج بوجود - 

 8رك  متعرج بتشكيل الرقم -

 الرشاقة

 التجربة االستطالعية )الدراسة االستطالعية األولية(:-4-5

االختبــار علــ  عينــة اـــغرية بعــد أن يــتم إعــداد االختبــار أو االســتبيان بصــورته األوليــة  يقــو  الباحــث بتطبيــق        
ختتار بطريقة اـحيحة وعـدد مالئـم مـن نفـس اجملتمـع  بغـرض التأكـد  املسـاعدة علـ  اـياغة الفرضـيات والتأكـد مـن 
اــالحيته أو إدخـــال بعـــ  التعـــديالت علــ  عنااـــر  وقـــد حيـــ ذ بعـــ  العنااــر أو ي يـــد عليهـــا  ومعرفـــة الوســـائل 

 تأكد من االحية التعليمات الأ تكون عل  نوع :االحصائية املناسبة يف  ليل النتائ    وال

النــــوع األول مــــن التعليمــــات :توجيــــه األفــــراد املبحــــوث   إجــــراءات التطبيــــق  رريــــق التســــجيل  املواقــــف الــــأ حيتمــــل 
 مواجهتها أثناء التطبيق.

د من االحية النوع الثاين خاه بالباحث :مدى مالئمة املكان  تقدير ال من ال ي يستغرقة االختبار  التأك
 .االختبار أو االستبيان  والقيا  بالتعديالت الال مة 

 إعداد االختبار يف صورته النهائية :-4-6

يتواــــل الباحــــث إىل اــــيغة هنائيــــة  الال مــــةبعـــد إجــــراء الدراســــة االســــتطالعية و ليــــل نتائجهــــا وإدخـــال التعــــديالت 
لالختبـــار  ونكـــن أن يقـــو  الباحـــث باســـتطالع رأي آخـــر للخـــااء حـــول االختبـــار يف اـــورته النهائيـــة  وقـــد يكتفـــي 

 وجيح مراعاة النقاط التالية :. بنتائ  الدراسة االستطالعية

 اضية .لل ا رة خااة يف اال املهارات الري األساسيةأن تقيس االختبارات ادوانح -

 أن يكون االختبار مشو  ي يد من دافعية الباحث.-
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 أن تتشابه موقف االختبار يف األداء مع موقف االختبار يف املنافسة أو النشاط الرياضي-

 مراعاة الوضول يف التعليمات .-

 مراعاة مناسبة املكان )السرعة يف أرض مسطحة دون عوائق(.-

 تا أي اليكون يف حالة تعح أوقلق.مراعاة احلالة النفسية والبدنية للمخ-

 مراعاة املستوى  ادنس  العمر .-

 (2002)النور   توفري فريق العمل املناسح والدقة يف القياس .-

 تقنني االختبار : -4-7

 بغرض:بعد وضع االختبار يف اورته النهائية يقو  الباحث بتطبيقه عل  عينة ناثلة لعينة البحث 

التأكــد مــن املعــامالت العلميــة لالختبــار )إذا اســتخد  الباحــث اختبــارات ذات معــامالت علميــة(من خــالل حســا  
 املناسبة. حصائيةاإلوذل  باستخدا  الطر   عمليا الثبات كل وحدة من وحدات االختبار املقرتحة 

 ويفضل علماء القياس النفسي استخدا  أكثر من رريقة واحدة حلسا  اد  االختبار  الصد  م يتم حسا  

 ويف ضـــــوء النتـــــائ  العلميــــــة حلســـــا  الثبــــــات والصـــــد  واملوضـــــوعية هكــــــن تقـــــومي وحــــــدات االختبـــــارات  ويف حالــــــة 
اســــتبدا ا بوحــــدة أخـــرى  ايــــث يــــتم حســــا  الثبــــات اكتشـــاذ عــــد  اــــالحية وحــــدة مــــن الوحـــدات  فإنــــه هكــــن 

والصـــد  واملوضــــوعية  ـــ   الوحــــدة بـــنفس الطريقــــة وفقـــا للخطــــوات الســـابقة واالختبــــارات أو الفقـــرات الــــأ حققــــ  
 معامالت علمية عالية يتم االحتفاظ  ا.

 تطبيق االختبار وإعداد املعايري واملستويات:-4-8

بعد التأكد من املعامالت العلمية لالختبار  يتم إعداد املعايري واملستويات اخلااة بنتائ  االختبار  وبعد ذل       
 جيرى تطبيق االختبارات الصاحلة عل  عينة الدراسة الرئيسية للحصول عل  البيانات املطلوبة ومعادتها إحصائيا.

 (2006  9القياس يف الرتبية البدنية والرياضيةط  )رضوان  املدخل اىل
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 إعداد االختبارات املهارية ىف األلعاب -

  :األلعاب دىء إعداد االختبارات املهارية يفمبا

  :املهارة أو اللعبة ارات ادوانح األساسية وا امة يفجيح أن تقيس االختب -1

تتضمنها اللعبة    ا امة الأاأللعا  عمل قائمة باملهارات األساسية و يف يسبق إعداد اختبارات املهارات يل   أن 
  .ذل  اختبار     املهارات و  ا اإلجراء يتطلح بدور   ليل اللعبة إىل أبسط مكوناهتا املهارية ييل

سرعة مع التحكم امليدان من الالعب  توافر قدرة أولية  امة ال اللعح بالكرة ب  وكيتتطلح لعبة  فعل  سبيل املثال
: ارير   ي  حركات ادسم ال وإذا ما تأملنا     القدرة فإننا  د أنه هكن تقسيمها إىل قدرات أولية بسيطة 

  كما أهنا تتطلح التحكم  ا وكيالكرة   تنطيط الكرة   حيث يالحا أن املهارات السابقة تتم باستخدا  عصا 
بالكرة   وأثناء تغيري االجتا   ا وأثناء التصويح والتمرير وقطع الكرة من اخلصم   وتب   ادريو ن ادسم أثناء  يف

التمريرات القصرية أثناء احلركة   كما  ياللعبة   أن أ م التمريرات يف ا وكي يفالدراسات والبحو  املتخصصة 
فات خمتلفة   و  وجود منافس ووفقا  تب  أن التصويح عل  ا دذ حيد  غالبا  أثناء احلركة أيضا    ومن مسا

جتعلنا خنتار االختبارات املناسبة لقياس مهارات   يل نستطيع أن نستوض  األسبا  الأ  ا األسلو  من التحل
  .  ا النشاط أو غري ا من املهارات األساسية يفكالتصويح عل  املرم  أو املراوغة أو التمرير 

  :اللعبة االختبارات مع مواقف األداء يف أن تتشابه مواقف األداء يف -2

لعبة   فمن املعروذ أن اإلرسال ال ت قريبة الشبه من مواقف األداء يفاالختبارا وجيح أن تكون مواقف األداء يف
آن واحد   كما يالحا أن الكرات املرتدة من اخلصم تتطلح من  ة يفالتنفس يتطلح استخدا  القوة والدق يف

قدم  بقوة وبسرعة و  توقي  يتناسح مع حركات الكرة   حيث يستمر األداء عل    ا الالعح التحر  بال
  ا االختبار قوة  اإلرسال   فإنه يل   أن يتوافر يف إعداد اختبار ما لقياس الضربات يفاملنوال و  ا يعا أنه عند 

تشابه مع  عدالت من السرعة ت يجيةواإلسرتاتاختبارات الضربات الدقة  ة ودقتها   كما يل   أن يتوافر يفالضرب
  .اللعبة أشكال األداء الفعلية يف

  :اللعبة ديد يفأن تشجيع االختبارات عل  أشكال األداء ا -3

ترتبط  الأ ياد العديد من م ا ر السلو  احلركمع م األلعا  واألنشطة الرياضية ر  يف ييتناول القياس املهار 
اختبار إرسال الكرة إىل  نس مثال  أن حيقق درجات مرتفعة يفالت يستطيع أحد العيبح الفعلية   فقد  واقف اللع
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ية الفن يإال أنه قد يفتقد إىل بع  النواحمثل     احلالة يتمي  بالدقة  ددة من امللعح ومع أن اإلرسال يفأج اء حم
أخر أن يقو  بأداء نفس مهارة . وقد يستطيع العح قوس رريان منخف  عبة كسرعة حركة الكرة وررياهنا يفالل يف

) حصل عليها خف  ( وحيصل عل  نفس الدرجة الأاإلرسال بدقة وبسرعة و  خط مستقيم ) قوس رريان من
احلالة الثانية  الت  واحدة   إال أن األداء يفاحل االختبار يف وعل  الرغم من أن درجات األداء يفالالعح األول 

التنس ألن الكرات السريعة املنخفضة يكون اد ا  الفنية يف يألوىل بالنسبة للنواحاحلالة ا يفيعد أفضل من األداء 
  .أاعح بالنسبة للخصم من الكرات البطي ة العالية

  :أن ي دى االختبار فرد واحد أثناء التطبيق -4

األلعا  تواجه أثن  أو أكثر من الالعب    و  ا أابح  املواقف  يف يمواقف األداء املهار تتطلح بع  
االختبارية تستل   وجود  ميل ترسل إليه الكرة ليقو  بإرسا ا مرة أخرى إىل املختا ومع أن استخدا  أكثر من فرد 

ن   ا اإلجراء جيعل واحد أثناء تطبيق االختبار يتماثل بدرجة كبرية مع مواقف األداء الفعلية   النشاط   إال أ
عملية القياس عرضه للعديد من األخطاء ألنه يتطلح من كل املختاين أن يتعاونوا أو يتنافسوا أثناء املواقف 

بدرجة واحدة   ون را  لصعوبة  قيق   ا الشرط من الناحية العلمية   ا ابتكرت بع  الوسائل البديلة  يختبار اإل
 ميل أخر فتكون مهمته ند تطبيق االختبارات املختلفة   وإذا ل   اإلستعانه بح  هكن استخدا  فردا  واحدا  ع

  .جدا  من املهارة ن يكون   ا ال ميل عل  مستوى عاعتنفي  األداء فقط ويشرتط أ االشرتا  يف

  :أن يكون لالختبار معا و أن يتمي  بالتشويق -5

يتحقق ذل  يل   أن ي وسعهم ولك بأقص  ما يف ا دو ي ياملقرتحة املختاين لكاالختبارات  يجيح أن تستهو 
ا جيح استخدا  وسائل احلث تقيسها ح  ال ينفر منها املختاين   كم ن االختبارات شبيه باألنشطة الأتكو 
وواض  أثناء  الدرجات عل  املختاين بصوت عاع املختلفة ل يادة احلماس والدافعية   ويفضل إعالن يالدافع

األداء وبعد االنتهاء من كل حماولة وك ل  إعالن أ اء األفراد ال ين حيققون نتائ  متمي ة لضمان توفري عامل 
  .املنافسة

  :أن تكون االختبارات عل  درجة مناسبة من حيث مستوى الصعوبة -6

العادة  االختبارات السهلة تعط  يففجيح أن يكون االختبارات املقرتل مناسح للمستويات املهارية للمختاين   
درجات مرتفعه و     ا تفقد قدرهتا عل  التميي  ب  األفراد ذوى املستويات املهارية املختلفة ومن م فقد ي دى 

مع مها إىل  االختبارات الصعبة درجات ايل يف تطبيق     االختبارات إىل إضعاذ محاس املختاين وتعط 
ر وي دى تطبيق مثل   ا النوع من االختبارات إىل إاابة املختاين باإلحباط واليأس االقرتا  من درجة الصف
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  .وفقدان احلماس .   ا  انح أن االختبار يفقد قدرته عل  التميي  أيضا  

األلعا  مناسبة  بارات املقرتحة لقياس املهارات يفأن نرك  ا تمامنا عل  أن تكون االخت يل ل  كان من الضرور 
التغلح عل  مشكلة سهولة أو اعوبة االختبارات  ياملختاين ويستطيع املرىب الرياضللمستويات املهارية جملموعة 

  :األلعا  عن رريق اد  ملهارات يفاملقرتحة لقياس ا

  .مضمون وشروط تطبيق االختبار  ا يتالء  مع املستويات الفعلية للمختاين أن يعدل يف ·

  .ر باختبار آخر مناسحأن يستدل االختبا ·

  للمختاين بنتيجة التدريح أو التدريس يمناسبة ح  يرتفع املستوى املهار أن يرجئ تطبيق االختبار لفرتة  منية  ·

  :املهارة أو اللعبة لتميي  ب  املستويات املختلفة يفاالختبار القدرة عل  ا أن يتوافر يف -7

األلعا  نالحا  هارات يفعل  ظا رة الفرو  الفردية و  االختبارات امل ياجملال الرياض س ن رية القياس يفتتأس
واحلالة   من الشروط األخرى كالعمر ال ملالكثري رات ب  الالعب  برغم اتفاقهم يفنتائ      االختبا فروقا  يف

ليس    النوع و   الدرجة و  فرو  يف ياأللعا    املهارات يف دريبية وغري ا والفرو  الفردية يفالصحية والت
أن  ي    الفرو  ومن م كان من الضرور فرو  دقيقة متصلة ومن املفروض أن هكننا االختبار من تتبع درجات 

مستوياهتم املهارية  أكان  اموعة األفراد ومتباينة يفتعكس درجات االختبار املستخدمة مقدار     الفرو  سواء 
 .أو متجانسة

  :سهادقيقة من املهارات املقأن ادنا االختبارات بدرجات  -8

األلعا  بصفة خااة ضرورة حسا  معامالت املوضوعية ألن بع  االختبارات  تتطلح اختبارات املهارات يف
تعتمد عل  استخدا  بع  األدوات وأجه ة البسيطة   ا بدقة كبرية مثل االختبارات الأهكن حسا  درجاهت

جاهتا ح  تتمي  بع  االختبارات األخرى بصعوبة حسا  در  وأشررة القياس وغري ا   يف يقاذكساعات اإل
درجات تعتمد عل  التقديرات ال اتية للمحكم  حيث تتفاوت الدقة   حسا  ال وخبااة تل  االختبارات الأ

معامالت الدقة أثناء حسا  درجات مثل     االختبارات وك ل  حسا   يمن حمكم ألخر ل ل  جيح توخ
  .املوضوعية  ا

  :أن تشمل االختبارات عل  عدد مناسح من احملاوالت -9

تتطلح من الفرد  ااة اختبارات األداء األقص  الأوخب ياجملال الرياض عروذ أن تطبيق مع م االختبارات يفمن امل
  .ت عل  األكثرتعب ة راقاته لب ل أقص  جهد أثناء األداء تستغر  من حماولة واحدة إىل ثال  حماوال

  وثا اد ع من الوقوذ حماولت    بينما تستغر  اختبارات دفع  50     30فمثال تستغر  اختبارات العدو 
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الكرة الطبية ألرول مسافة نكنه والوثح العري  من الثبات والوقوذ عل  مشط القد  ثال  حماوالت متتالية 
 تستغر  حماولة واحدة يالتنفس يوالتحمل الدور لي لتحمل العضتقيس القوة وا الأ ويالحا أن مع م االختبارات

. 

 ن متال متان وإنه يف  أن تكرار األداء ) احملاوالت ( والتعح ظا رتا 1959عا   يف ال  Scott Gالوت كر
األداء نتيجة تكرار احملاوالت حين   هكن  يادة عدد احملاوالت   ال يصب  فيها التعح عامل م ثر يف احلاالت الأ

كوسيلة لضمان احلصول عل  درجات أكثر دقه وأكثر ادقا  ومن ناحية أخرى ت كد ال سكوت ال عل  أمهيته أن 
عددا  مناسبا  من  –اختبارات املهارات   األلعا   يفو و النمط السائد  -داء املمي  تستغر  اختبارات األ

يع ل إىل حملاوالت ألن ذل  هدنا بدرجات أكثر دقه ويتي  الفراة إلظهار املستويات املهارية احلقيقية لألفراد و ا
  .تتعرض  ا عملية القياس عندما يتم تطبيق االختبارات حملاولة واحدة فقط حد ما أخطاء الصدفة الأ

  :اإلحصائيةأن تتضمن االختبارات ما ب  االحيتها من الناحية  -10

االختبارات املعامالت العلمية الصد  والثبات واملوضوعية ومستويات األداء وعلينا أن نتجنح  فر يفجيح أن يتو 
)جالل  مبادا . استخدا  آية اختبارات ال تب  املراجع املتخصصة معايري جودهتا وخبااة معايري الثبات والصد 

 (157  افحة 2008النفسي  القياس 

   :األلعاب خطوات بناء اختبارات املهارات يف 2- 

  :أواًل : حتليل املهارة املطلوب قياسها

 ليال  دقيقا  ومنطقيا  للتحقيق من   The gameأو اللعبة  Skillتتطلح     اخلطوة القيا  بتحليل املهارة
تتضمنها اللعبة أو املهارة املطلو  قياسها وترم      اخلطوة إىل  ااة أو العوامل أو املكونات الأاملهارات اخل

مواقف اللعح  األداء يف   كل مهارة من املهارات اخلااة يفحماولة جدولة عدد مرات تكرار ) تردد ( واستخدا
ول أو قواعد الفعلية أثناء تطبيق القوان  والقواعد املن مة للعبة   ومن املستحسن أن يسبق     اخلطوة عمل جدا

 أو عن رريق اخلااء املتخصص  يف مع املهارات اخلااة باللعبة عن رريق الرجوع إىل املراجع العلمية املتخصصة 
  .النشاط أو عن رريقهما معا  

 تقيس املهارات املتفق عليها يًا : اختبار وحدات االختبار اليتثان

أللعا    ألن وحدات ا بناء اختبار املهارات يف ائية يفن أاعح وأد  اخلطوات اإلجر تعد     اخلطوة بال ش  م
يتم اختبار ا جيح أن ختضع للعديد من الشروط واملعايري   فيمكن اختبار وحدات االختبار من ب   االختبار الأ

اختبارات أخرى سبق إعداد ا من قبل   و      احلالة يل   عمل قائمة بالوحدات املقرتحة يوض  فيها معامالت 
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من اخلااء ) احملكم  ( ليختاروا ذل  عرضها عل  اموعة  يتويات ادنس والسن املناسبة   يلالوحدات ومس
إىل اختبار وحدات االختبار بطريقة  يالرياض ع  األحيان يلجأ الباحث أو املريمنها ما  و مناسح   و  ب

ر ؟تار ا لقياس مهارة نوعية ما قد وضع  ضمن بطارية اختبا ذل  إىل أن الوحدات الأ  كمية مستندا  يف
 ل  البطاريات   فإن الوحدات الأحياول قياسها   وأنه راملا قد ثبت  االحية ت أنفس اللعبة ال تقيس األداء يف

  .يهدذ الباحث إىل قياسها بع  املهارات النوعية الأ اه يفتتضمنها سوذ تطابق ااما  األداء اخل

درجة كافية من وقد ي هر أن مع م األفراد يسجلون درجات مرتفعة عل  االختبار نا يعا أن االختبار ليس عل  
يتضمنها االختبار غري مناسبة من   الء األفراد   وأن املهارات الأالصعوبة تكف  إلظهار القدرات احلقيقية  

مثل  ي ( سجلوا عليه درجات عالية   ففحيث الكم واملستوى   لدرجة أن كثريين من   الء األفراد ) الالعب 
    احلالة جيح أيضا  إجراء بع  التعديالت لتصعيح االختبار   ح  هكنه التميي  ب  املستويات املهارية 

  .املختلفة لالعب 

وتتوقف درجة اعوبة أو سهولة االختبار عل  املستويات املهارية لالعب  ال ين جير  عليهم االختبار   فإذا كان 
للمبتدئ    م قمنا بتجربة استطالعية عل  اموعة من الالعب  الدولي     ياملهار  تبار قد أعد لقياس األداءاالخ

)جالل  مبادا القياس  .فمن املتوقع أن دصل عل  درجات عالية جدا    والعكس إذا كان االختبار قد أعد
 (159  افحة 2008النفسي  

 وكتابة تعليمات االختبارثالثًا : إعداد 

بعد أن يتم جتريح وحدة االختبار ادديدة بأشكال وإجراءات خمتلفة عل  اموعات اغرية العدد من الالعب    
كتابة تفاايل إدارة االختبار   وتتضمن     التفاايل كل املعلومات عن شروط وإجراءات   احث يفيبدأ الب

جتربته االستطالعية   ولضمان  قيق الوضول والدقة جيح  لباحث يفاالختبار   كما استخدمه اوخطوات تطبيق 
استخدمها الباحث   ورريقة  أأن تشتمل تفاايل إدارة االختبار عل  معلومات مفصلة عن األدوات واألجه ة ال

  .حسا  الدرجات ورريقة تطبيق االختبار

 رابعًا : اختبار احملك

االختبار املختلفة يكتشف أن لديه اموعة كبرية نسبيا  من الوحدات  تاج بعد أن يستقر الباحث عل  وحدات 
إال مقاييس ختتار  يكات ما  إىل تصفيه   حيث تتطلح     التصفية تطبيق بع  احملكات املناسبة       احمل

كات قياس ما وضع  من أجله   وهتدذ احمل   مدى االحية الوحدات املقرتحة يفبدقة   وتستخد  للحكم عل
أن تكون احملكات املختارة  ياملختلفة   و  ا كان من الضرور  إىل الكشف عن مدى اد  وحدات االختبار
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يفرتض أن وحدات االختبار املقرتحة تقيسها   وعادة يتم تتقن   لأمعروفة ومقبولة   كمقاييس ال ا رة املقاسه ا
ذل   يل  اموعة واحدة من األفراد   يلع اد  وحدات االختبارات املختلفة عن رريق تطبيقها مع احمل 

حسا  االرتباط ب  كل وحدة من الوحدات واحمل    ووفقا  لبع  اإلجراءات اإلحصائية ختتصر الوحدات إىل 
 (174  افحة 2008)جالل  مبادا القياس النفسي  . اموعها بطارية االختبار قليل نسبيا  تشكل يفعدد 

 خامسا : اختبار األفراد الذين سيطبق عليهم االختبار

تتضمن     املرحلة من مراحل بناء االختبار اختبار األفراد ال ين يعد  م االختبار ادديد   أو  عا آخر األفراد 
ايث هثلون اجملتمع فراد املطلو  تقن  اد  االختبار أو أداة القياس املقرتحة عليهم   وجيح أن ؟تار   الء األ

 نا كل األفراد ال ين يعد  م االختبار أو البطارية   فإذا كان  ياحيحا    ويقصد باجملتمع األال اثيال   ياألال
ة السلة   فإن كر   الدرجة األوىل يفالغرض من إعداد االختبار أو البطارية  و قياس القدرة املهارية العامة لالعبات 

تيع أندية  إ اد اللعبة يف العبات الدرجة األوىل املسجل  يف    احلالة يشمل تيع  يف ياتمع البحث األال
لالعبات اثيال  دقيقا     يللمجتمع األال لتقن  ايث اثل اجملال ادغرايفادمهورية   حين   جيح أن ت خ  عينة ا

النشاط   ألن  ن وادنس ومستوى اخلاة يفمثل السوجيح عند اختبار عينات األفراد مراعاة بع  العوامل ا امة   
االختبار الصاد  بالنسبة لالعب  الكبار ليس بالضرورة أن يكون اادقا  بالنسبة للبنات   كما أن االختبار 

  .الصاد  بالنسبة للبن  قد ال يكون اادقا  بالنسبة للبنات

 سادسًا : التحقق من ثبات وحدات االختبار

وحدات االختبار املختلفة عن رريق جتربتها مع حم  و اختيار  مسبقا    جيح أن  قبل أن نقو  اسا  اد 
يسبق     اخلطورة ضرورة التأكد من أن الوحدات املقرتحة تتمتع بالثبات واملوضوعية   ألنه من غري املعقول أن 

بتجريح أية وحدات يقو   ينا معامالت ثباهتا   فالباحث ال تقو  بتجريح أية وحدات اختبار غري معروذ ل
ال تتمتع  نه من املعروذ أن االختبارات الأاختبار ال تتمتع درجاهتا بالثبات يب ل جهودا  ال رائل من ورائها أل

  .مع م احلاالت غري اادقة درجاهتا بالثبات تكون يف

ار ادديد   و   وتسع      اخلطوة إلىل الكشف عن ثبات درجات كل الوحدات التجريبية املقرتحة لبناء االختب
تستغرقه   وهتدذ     اخلطوة إىل حسا  ثبات  يعل  الرغم من اجملهود الكبري ال تسبق حسا  الصد  

سبق حسا   خوذة   فمن املراجع العلمية والأذل  الوحدات املأ ل وحدات االختبار املقرتحة  ا يفدرجات ك
ت هر معامالت ثبات منخفضة    جتربة البحث وحدات االختبار الأ ثباهتا من قبل   ايث تستعد هنائيا  من

: التج ئة النصفية   والصور  يربعة رر  رئيسية لتقدير الثبات  أ ياال القياس الرتبو  الباحثون يف ويستخد 
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ريت  من أكثر وتعتا الطريقت  األخ .املتكاف ة وإعادة االختبار   و ليل التباين ملعامالت االرتباط داخل الف ات
 الأ  ألهنا تعد من أفضل الطر  يالرياضاال النشاط  تقدير ثبات االختبارات احلركية يف الطر  استخداما  يف

  .  ا اجملال ناسح ربيعة االختبارات احلركية يفت

 سابعًا : التحقق من صدق وحدات االختبار

يقل ثباهتا   يكون  وبعد أن حي ذ الوحدات الأرتحة   بعد أن يقو  الباحث بتجريح ثبات تيع الوحدات املق
تتمي  بأن  ا معامالت ثبات مقبولة  يل نسبيا  من وحدات االختبار الأقد حصل   ا اإلجراء عل  عدد قل

ذل  بع  الطر   يف التحقق من اد      الوحدات مستخدما     و      اخلطوة يبدأ الباحث يف إحصائيا  
  .اخلااة اسا  الصد 

 ثامنًا : حساب معامالت االرتباطات بني الوحدات املختلفة

تقيس مهارة واحدة  ألننا كما أشرنا  االختبارات الأ يت املتشا ة   أهتف اخلطوة احلالية إىل استبعاد االختبارا
من قبل أن ا دذ من بناء بطارية االختبار  و تسهيل عملية القياس   و  ا يعا العمل عل  ختفي  عدد 

حدات بطارية االختبار إىل أقل عدد نكن من الوحدات بشرط توافر معايري ادودة اإلحصائية للبطارية   حيث و 
 اختبار تقيس نفس املهارة   يف الختبارات   فإذا كان   نا  وحد يعد ذل  من أ م أ داذ بناء بطاريات ا

  .رة بدال  من استخدا  الوحدت  معا      احلالة جيح االقتصار عل  وحدة اختبار واحدة تقيس نفس املها

 تاسعًا : حساب االرتباط املتعدد بني الوحدات واحملك

تتمتع بالثبات والصد   يل نسبيا  من وحدات االختبار الأبعد أن يكون الباحث قد استقر عل  عدد قل
ت مع احمل  عل  ع الوحداوباستقال ا كوحدات متماي ة تقيس أبعاد أو مهارات حمددة   يقو  الباحث بتطبيق تي

ر الوسائل للبطارية   ويعتا االرتباط املتعدد أكث يذل  اهيدا  لتحديد الشكل النهائاختار ا و  عينة األفراد الأ
  .األلعا  ناء بطاريات اختبارات املهارات يفب اإلحصائية استخداما  يف

 عاشرًا : إعداد الدرجات املعيارية لالختبارات

يرى بع  علماء القياس أن إعداد الدرجات املعيارية ال تعد خطوة من خطوات بناء االختبار   ألن إعداد املعايري 
للبحث اثيال  جيدا    ومع  ينسبيا  تكون نثلة للمجتمع األالاخلااة باألداء تتطلح توفري عينات كبرية العدد 

جيح أن تتضمنها مراحل إعداد  ن اخلطوات ا امة الأ   اخلطوة م  ا فهنا  بع  العلماء ال ين يعتاون  
وجهة ن ر م عل  أساس أن معايري األداء تعد أحد حمكات ادودة )  ياالختبار   ويار أاحا    ا الرأ

املفاضلة ب  االختبارات املختلفة عند اختبار أدوات القياس   وذل  عل   هكن اإلفادة منها يف شروط ( الأال
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دصل عليها  تفسري الدرجات الأ ملرجعية حيث تفيد     املعايري يفب  مستويات أداء األفراد اأساس أهنا ت
قنن عليها االختبار من  ينات ناثلة للعينات األالية الأعندما نقو  بتطبيق نفس االختبار مرات أخرى عل  ع

اء االختبار   إال أن عد  وجود ا ال ومع أن معايري األداء من الشروط الضرورية الواجح إعداد ا عند بن .قبل
 ينف  جودة االختبارات ال  تتمتع بالثبات والصد    فهنا  العديد من االختبارات اديدة املنشورة   الدوريات

 (2008) .ال تتضمن ما يب  معايري األداء عليه واملراجع العلمية املتخصصة والأ

 املعرفيةاالختبارات 

  :اجملال املعرىف –أ 

ويقصد باجملال املعر  العمليات ال  ترك  عل  خت ين املعلومات ) الت كر ( وجتهي  ا ) التفكري ( وهتد   مدى 
واسع ابتداء  من االستدعاء البسيط لوحدة من املعلومات إىل العمليات االبتكاريه ال  تتطلح تركيح األفكار 

  .والربط بينهما

ت كد وتعا عن  يستخدمها و و يتناول األ داذ الأيكتسح  ا الفرد املعرفة و  عل  الطر  الأ ك  اجملال املعريفوير 
اورة معلومات أو حقائق أو قوان  أو مدركات   كما تشمل أنواعا  معينة من السلو  مثل الت كر وحل  املعرفة يف

  .املشكالت وتكوين أو بناء املفا يم واملصطلحات

 ما أمهيتهما الرتبوية      تصنيف  رئيسي  للسلو  املعريفرى ال ف اد أبو حطح ال و ال سيد عثمان ال أن  ناوي
ال ستة  6وحيتوى عل  ال   Bloon "( مثانية أنواع   وتقسيم ال بلو  8ومها تصنيف ال جان  ال وحيتوى عل  ) 

ويعتا  ثابة أ م  املعريف يووضعه بلو  للجانح العقل ي أنواع إال أن الغالبية من العلماء يروا أن التصنيف ال
  :تصنيف لأل داذ املعرفية ومها

  الفهم  2– املعرفة 1– 

  التحليل  4– التطبيق 3– 

 (2004)حافا     التقومي  6– الرتكيح 5– 
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منها املعرفة   وتشمل األخرى القدرات واملهارات وقد انف بلو      املستويات إىل ف ت  تشمل األوىل      
  .و   تتضمن املستويات اخلمس األخرى من التقسيم ابتداء من الفهم وح  التقومي

 :يتضمن لرأى ال بلو  ال فإن اجملال املعريفووفقا  

   :-املعرفة  -1

  :إىل و   تعا عن العمليات النفسية املعرفية اخلااة بال اكرة وقد قسمها ال بلو  ال

  .معرفة التفاايل أو معرفة أشياء حمددة مثل معرفة املصطلحات واحلقائق احملددة –أ 

  .معرفة رر  ووسائل و أساليح تع     احلقائق وتن يمها –  

أهنا تتضمن األغراض املتصلة  ياملبادا والن ريات والتعميمات أ معرفة العموميات والتجديدات مثل معرفة -جـ 
بالتعليم واسرتجاعه وحقائقه وتقاليد  واجتا اته وتصنيفاته ومستوياته ورريقة وعناار  وتصميماته م الن ريات 

  .والرتكيح

   :يسميه ال بلو  ال بالقدرات واملهارات العقل  و   تشملي التصنيف فه الثانية من اموعأ أما عن اجملموعة *

  :الفهم -2

 إما بالشرل أو ويعرذ الفهم بأنه القدرة عل  إدرا  املعا  وي هر ذل  برتتة املادة من اورة إىل أخرى والتفسري
  .يصل إليها املتعلم فيما حصله من معرفه مقدار االستفادة الأ ياإلجيار أ

   :-يوتتألف الفهم من ثال  ف ات  

  .شكل إىل آخر والتحويل يفتضمن التعرذ والتميي  و   ت -الرتتة :  –أ 

  .ويتضمن فهم املغ ى واملعا والتوضيحات -التفسري :  –  

  .االستخاله أو االستقراء ويتضمن فهم األسبا  من معارذ غري متضمنة -جـ 

اياغات جديدة   والقدرة عل   اياغته السابقة أو يف ويتضمن استخدا  ما و تعليمه يف  :التطبيق  -3
  .لحات والتصورات ) مثل التصميمات ( والقوان  والنماذج واملعايرياستخدا  املصط

 يمها لتسهيل فهم بنائها و و جت ئه املادة إىل عناار ا ومتابعة العالقة ب  األج اء وكيفية تن  :التحليل -4
 .من الفهم والتطبيق عاع يء وايي  ا ويتطلح   ا مستوى عقلوفهم العالقات ب  األج ا يالتن يم

تركيح أو  اذج  بنية م تلفة أو تن يمها يف قدرة عل  تع العناار واألج اء يفو و يتضمن امل : البكيب -5
 (2004)حافا    .جديدة أو غري مألوفة
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ضوء معايري موجودة ملعرفة  عل  موضوع أو عمل ما أو رريقة يف و و املقدرة عل  إادار أحكا  : التقومي -6
اجملال  يفية و و   ا هثل أعل  مستوى يفمدى  قيق غرض مع  وقد تكون     األحكا  أحكاما  كمية أو ك

 .املعريف

  :تنظيم اجملال املعريف

ه له متطلبات كغري  من ادوانح التعليمية  عبد املنعم ال أن ادانح املعريف يحسن  ال و ال محد ييرى ال حممد ابح
  :يرجوة   ومن     املتطلبات ما يلعمليه التعليم والتعلم وذل  ضمانا  لتحقيق االستفادة امل التن يمية اخلااة يف

  :يالتسلسل املنطق -1

عيتها ورغم أمهيته مقنع و  ا أمر يرجع إىل منطقيه املعارذ ونو  ينح املعرفية بأسلو  منطقجيح أن تتسلل ادوا
عرض املعارذ واملعلومات إال أن منطقيتها عادة ما ترجع إىل منطقيه تفكري القائم  عل   يف يادانح املنطق

ضوء ظروذ املمارسة واألفراد  جتميع وتشكيل احلقائق   ومن م فاملرىب يستطيع أن يدخل التعديالت الال مة يف
  .وذل  إذا تطلح األمر ذل 

  :االنتقال من البسيط إىل املركب -2

عرض احلقائق املعرفية االنتقال من املعارذ واملعلومات البسيطة إىل املعارذ واملعلومات املركبة    يراع  يفجيح أن 
ويرت  للقائم بالتطبيق  ديد الفرتات الال مة لالنتقال من معرفه إىل أخرى وذل  وفقا  لطبيعة املمارس  وظروذ 

  .املمارسة ودرجة االستيعا 

  :إىل غري املعروف االنتقال من املعروف -3

من املعروذ إىل غري املعروذ سوذ يتي  فراه أكا لالستيعا  والفهم  م به أن االنتقال بادانح املعريفمن املسل
  .وتقبل املعارذ واملعلومات ادديدة

  :االنتقال من السهل إىل الصعب -4

درجات متتالية ومتماي ة من النماذج احلركية بع      املهارات سهل وادخر اعح والبع   يمثل األداء احلرك
لة إىل الصعبة عل  أن املقنن من املعارذ واملعلومات السه يواألمر يتطلح االنتقال التدرجيشديد الصعوبة ..
)رضوان  املدخل إىل القياس يف الرتبية البدنية والرياضية   .يعيشها املمارس النمو الأ ضوء مرحلة يكون ذل  يف

 ( 2002  1 ط
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  :النمو والنضج -5

النمو والنض    ومن م جيح إحدا  م اوجة حقيقية ب  املعارذ  راد أو تناسح ررديا  مع تقدمها يفقدرات األف
  .ضوء ما وال إليه من  و و نض  عل  االستيعا  و   قدرة تتحدد يف واملعلومات   وقدرة الطفل

  :التغذية املرتدة -6

كان    املوافق املتكررة سواء سبق تعلمها يف أدا  الفرد للمعارذ واملعلومات الجيح التأكد عل  إمكانية استخ
اجملال  لتحقيق تسلل العملية التعليمية يف يمها أو مشا ة  ا و  ا أمر ضرور سبق تعل ناثله ااما  للمواقف الأ

  .املعريف

  :انتقال أثر التدريب -7

طة كثري من األنش  الطر  وامليكانيكيات املشرتكة يف و  ديد األسس و  للجانح املعريف يالغرض الرئيسر ا يكون 
أمثله خمتارة أو ب ل  جيد املعلم واملتعلم أساسا  سليما  لتحليل املادة وقد يساعد  وو   كلها وإبرا  تطبيقاهتا يف

سبق له اإلملا   من املدركات األساسية الأ ييق أاملمارس عن تعليمه ألنشطة جديدة عل  أن يعرذ إمكانية تطب
إن اإلشارة إىل االرتبارات  ا عندما يتطلح األفراد ذل    حيث ي دى ذل  إىل اإلسراع بعملية التعلم ل ل  ف

وادديد بال كر أن   ا ما يطلق  تعليم فبما يتعلق بادانح املعريفب  أج اء املادة  ا إ ا يعتا من أ م مقومات ال
  .عليه انتقال أثر التدريح حيث يتعلم الفرد مهارات وقدرات تساعد  عل  تعلم مهارات أخرى ناثله أو مشا ه

  :الدوافع -8

إثارة دوافع أكثر كلما  قق  أ داذ العملية التعليمية .. ل ل  يتطلح  م مرتبط بالدوافع وكلما  حنا يفلالتع
 نستهدفها يف الأ يوبالطبع فإن الدوافع الرتبوية   عند تعلم ادانح املعريف األمر العمل عل  إثارة دوافع األفراد

  .  ا املقا 

  :أهداف اجملال املعريف

  :أ داذ متعددة منها للمجال املعريف

أداء الوظائف  – سالمة ادها  العصيب –نمية ادلد ت –وهتدذ إىل ) تنمية القوة   :أ داذ فسيولوجية -1
 ي.بيعالعضوية أداء ر

م  هارة وكفاية و  أمان وذل  تنمية القدرة عل  استخدا  ادس و   تنحصر يف  :أ داذ املهارات احلركية -2
أثناء نارسة الفرد ملهامه املهنية اليومية ) ترتبط  يكانيكية القوا  والتحركات املختلفة كالدفع والشد ( كما  يف
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  .يتضمن االستمتاع  مارسة األنشطة الرتوحيية

يبا عليها أداء األنشطة وهتدذ إىل ) تنمية ال و   أضمن أدار  املعارذ واملدركات التت  :أ داذ فكرية -3
 ( واللياقة الشاملة –ا واء الطلق  العيش يف –رول املخاررة  –مالية اد للقيم

ل اته  يباألداء احلرك يشخصواالستمتاع ال –و   هتدذ إىل ) تنمية الت و  لألداء املا ر   :أ داذ تالية -4
 (ق النح  والرسم واملوسي اإلنتاج الفل   إدرا  مدى الدقة   ا األداء يفوتنمية القدرة عل –

 –اضية العالية وهتدذ إىل العمل عل  غرس افات مرغو  فيها مثل ) الرول الري  :أ داذ اجتماعية -5
ي تقبل املس ولية عن السلو  الشخص –احرتا  حقو  ادخرين  –حل املشكالت العامة  التعاون الصاد  يف

 (.تتأثر به ادماعة يال 

  :اجملال االنفعايل –ب 

تتضمن درجات من القبول أو الرف  وهتد   ا اجملال ليشمل  االنفعالية وامل اجية وتل  الأح ويقصد به ادوان
  .ظوا ر االنتبا  والتأ ح وامليول والدوافع واالجتا ات والت و  والقيم التوافق

  :إىل يصنف اجملال االنفعايل

 ( املستوى األول ) االستقبال -1

 (: االستجابة النشطة ) التجاو  املستوى الثاين -2

 ( املستوى الثالث : ) التقدير -3

 ( املستوى الرابع : ) التن يم -4

 ( يالتصال بالقيمة أو باملركح القيماملستوى اخلامس : ) ا -5

  :يال احلركاجمل –ب 

الرتبوية و و ما يسم  تصنف إليها األ داذ  إىل ميدان ثالث من امليادين الأ   أشار ال بلو  ال 1956  عا  
 .العصيب -ياحلركية والعضلية والتآ ر العضل يتصل بنشاط املعادة واملهارات يوال  يبالنفس حرك

  :يتصنيف اجملال احلرك

  .ربيعتها ادية يفاملستوى األول : حركات غري إر  -1

 ( : احلركات األساسية ) األالية املستوى الثاين -2

  .اإلدراكيةاملستوى لثالث : القدرات  -3

  .املستوى الرابع : القدرات البدنية -4
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 ( املستوى اخلامس : احلركات املهارية ) املهارة -5

 (2002)النور  .  املستوى السادس : احلركة كاتصال -6

 املعامالت العلمية لإلختبار احملور اخلامس:

 متهيد:
  ـ   األدوات وثبـات لصـد  مقبولـة دالالت تـوفري عـا  بشـكل القيـاس أدوات بنـاء تواجـه الـأ القضـايا مـن       

 الصـاد  فاالختبـار الثبـات  أ ـم مـن الصـد  وان األدوات  ـ   مطـوري قبـل مـن األوىل بالدرجـة اال تمـا  تـوع الـأ

 االختبار لكن املختلفة  املرات يف قياساته يف ثاب  اختبار

 .اادقا اختبارا بالضرورة ليس الثاب 

 وبالتـاع تشـخيذ و ديـد املسـتويات علـ  جـدا للوقـوذ و ضـرورية إل اميـة عمليـة  ـي التقـومي عمليـة إن     

 قـادرين يكونـوا أن واملـدرب  واملختصـ  علـ  البـاحث  جيـح  ـ ا مناسـبة  قـرارات تقوهيـة اختـاذ يف عليـه االعتمـاد

ة غواــيا وتقوههـا وتصــنيفها املعلومـات دمـع ومقــاييس( تقـومي مع )اختبـارات أســلو  السـتخدا  ومـدرك 
 نتـائ  علـ  احلصـول العلميـة لغـرض للشـروط مسـتوفية ومقـاييس اختبـارات اسـتخدا   ـو املهـم مـن لكـن اسـتنتاجاهتا.

 القياس والتقومي. اال يف املختص  تيع ويتفق موثوقة.
 : يف املتمثلة العلمية به املعامالت ونعل العلمي تتمتع بالثقل أن اديدة اإلختبارات شروط من إن 

 الصد  1-

 الثبات 2-

 املوضوعية 3-

 أوال: معامل الصدق:

ط واألسس لكي يتم استخدا  أو تطبيق بع  االختبارات واملقاييس ينبغي مراعاة العديد من الشرو     
احلكم عل     االختبارات واملقاييس  وذل  لضمان ويستخد  يف   ا الصدد ما يعرذ ال حكات ادودة ال  

لتحقيق األغراض  مدى االحيتها لالستخدا  أو التطبيق  ولضمان اختيار االختبارات واملقاييس األكثر مالئمة
 املرجوة من عملية القياس .

ع من أجله اد  االختبار أو املقياس يشري إىل الدرجة الأ هتد إليها يف قياس ما وضمفهوم الصدق: -
يس شي ا بدال منها أو  فاالختبار أو املقياس الصاد   و ال ي يقيس بدقة كافية ال ا رة الأ امم لقياسها واليق

ياس  مل القوة اختبارا لق باإلضافة إليها. فال نستخد  مقاييس الو ن عندما نريد قياس الطول  وال نستخد 
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يف التعرذ عل   عندما نريد قياس القوة املمي ة بالسرعة  وال نستخد  مقياسا لالجتا ات الرياضية عندما نرغح
 ذكاء الفرد الرياضي 

ريا ما يقعون يف وبالرغم من وضول مفهو  الصد   إال أن بع  العامل  يف اال القياس الرتبوي الرياضي كث
ل   وقد   ا املوضوع  فقد يستخدمون اختبارات ما عل  أهنا اادقة دون حماولة التأكد من ذأخطاء خااة 

ت  عنه انتشار يعتمدون عل  أهنم شا دوا أو  عوا أن اختبار ما يستخد  لقياس افة أو  ة معينة  نا قد ين
 استخدا  اختبارات غري اادقة أو عل  األقل ذات اد  متواضع.

ياضي  مثل اختيار يف اختيار مقياس أو اختبار مع  لقياس ادوانح النفسية والسلوكية للر و نا  اعوبة     
 مقياس لقياس ال كاء اخلططي لالعح كرة القد     ا كان من الواجح التأكد من شرط الصد .

 :اآلتية النقاط يف الصدق معاين ونوضح
 أنـه يـ عم الـأ يقـيس الوظيفـة اختبـار الصـاد  االختبـار أن أي لقياسـه  وضـع مـا االختبـار يقـيس أن  ـو الصـد  -

 القـدرة يقـيس أن جيـح امليكانيكيـة فاختبـار القـدرة إليهـا  باإلضـافة أو عنـه  بـدال آخـر شـي ا يقـيس يقيسـها وال

 يقـيس الـ ي االختبـار كـ ل  و   امليكانيكيـة أخـرى خالفـا للقـدرة قـدرة أي قيـاس إىل ذل  يتعدى وال امليكانيكية 

 أخرى.  ات إىل يتعدا ا وال فقط السمة     أن يقيس مثال جيح  االجتماعي االنبساط  ة

 لقـدرة اثـيال انعكاسـا أو تعـد درجـة يعطـي اختبـار أنـه أي قياسـه ادانـح املقصـود لقيـاس يصل  الصاد  االختبار -

 ا ـه ألن يكفـي احلسـا . فـال يف التلميـ  مسـتوى لقيـاس يصـل  اختبـار  ـو مثال  الصاد  فاختبار احلسا    الفرد

 يـدل ال ولكنـه القيـاس  مـن ا ـدذ أو الغـرض علـ  يـدل االختبـار اسـم أن وذلـ  مضـللة. تكـون قـد التسـميات

 (2006  9)رضوان  املدخل اىل القياس يف الرتبية البدنية والرياضيةط  فعال. االختبار يقيسه ما عل  بالضرورة

امليكانيكيـة(  القـادرة  ـو قياسـه املطلـو  ادانـح ولـيكن(قياسـه املطلـو  لقيـاس ادانـح يصـل  الصـاد  االختبـار - 
بالنسـبة  اـادقا يكـون ال نفسـه االختبـار  ـ ا ولكـن معـ   عمـري مسـتوى مسـتوى دراسـي معـ   أو يف يف

 اـادقا يكـون أن االختبـار  عـانسـيب   الصـد  أن ذلـ  معـا   أخـرى دراسـية مسـتويات أو عمريـة ملسـتويات

 األرفـال ذكـاء لقيـاس أعـد الـ ي فـإن االختبـار مـثال( أخـرى دماعـة بالنسـابة اـاد  وغـري معينـة  دماعـة بالنسـبة

 مـثال أوروبـا غـر  دول يف االجتمـاعي التوافـق لقيـاس الـ ي أعـد االختبـار الكبـار(  وكـ ل  ذكـاء لقياس ااد  غري

 .مع  وجملتمع معينة عمرية دماعة بالنسبة يكون فالصد  الدول العربية. يف ااما اادقا يكون  ال

 ال فهـو وبالتـاع وضـع لقياسـه. جانبـا يقـيس ألنـه اـادقا يكـون االختبـار أن  عـا حمـدد أو نـوعي ك ل  الصد  -
 والـأ اختبـار بـأي التعريـف بيانـات ذكـر اـاد . وعنـد غـري ادخـر ادانح   ا بالنسبة فاالختبار آخر  جانبا يقيس

 أداة االختبـار  ـ ا يعتـا وال ي فيه. املتمثلة الوظائف أو الوظيفة أن ددد جيح التعليمات كراسة تتضمنها ما عادة
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وضـع  مـا فعـال يقـيس أنـه يعـل االختبـار نتجاو  ا.فصـد  وال الوظـائف  ـ   نلتـ   اسـتخدا  االختبـار وعنـد لقياسـها
 (2015)الفرروسي   لقياسه.

 أنواع الصدق :-

يعتا أقل األنواع أمهية ويعتمد عل  منطقية حمتويات االختبار ومدى ارتبارها بال ا رة الصدق الظاهري :-
 املقاسة  و و هثل امل هر اخلارجي لالختبار من حيث مفرداته وموضوعيتها ووضول تعليماهتا.

 عيوب الصدق الظاهري :
الصد  أمهية .اقل أنواع -أ  

كم احلكم من يستخد    ا النوع من الصد  جيح أن يكون عل  مستوى مع  من اخلاة ح  هكن أن حي- 
 الصحي  .

اليصل  يف االختبارات التشخيصية أو اجملال اإلكلينيكي .-ج  

أقل أنواع الصد  من حيث ادودة .-د  

اليصل  ملقاييس الشخصية .-ه  

 مميزات الصدق الظاهري :
صول الدراسة .يفيد استخدامه يف اختبارات االنتقاء املهل اخلااة بالعمال واختبارات الطال  يف ف-1  

هكن أن يقبل   ا النوع من الصد  ولكن يف  فا.-2  

له أمهيته يف بناء االختبارات العقلية .-3  

سهولة إمكانياته يف التصحي  وتفسري نتائجه .-4  

يصل  يف املقاييس املعرفية .-5  

يصل  يف االختبارات البدنية واملهارية .-6  

 كيفية حسابه :
ه أو ال ومن الشكل عن رريق عدد من احملكم  ملعرفة إذا كن  العبارات أو االختبار تتعلق بادانح ال ي يقيس

اس يف الرتبية املدخل إىل القي)رضوان   ال ا ري إذاكان االختبار أو املقياس يقيس حقا ال ا رة املراد قياسها .
( 2002  1البدنية والرياضية  ط  
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 املضمون:صدق احملتوى أو -5-2-3
ملدى اثيل االختبار أو املقياس لنواحي ادوانح املقيسة لبحثه  لل مواد االختبار  اد  احملتوى  و قياس

 ونسبة كل منهما إىل االختبار بأكمله .وعناار   ليال منطقيا لتحديد الوظائف وادوانح املمثلة فيه 

كان االختبار أو املقياس يقيس جانبا حمددا من     ال ا رة أو يقيسها كلها  و عا آخر يهدذ اد    وعما إذا
 بالنسبة لل ا رة . األخرىس بغري  من ادوانح اقاحملتوى إىل بيان ارتباط ادانح امل

نلجأ لالستعانة بالتقدير ال ا  للخااء للحصول عل  تقديرات وأحكا   ماويف اال القياس الرتبوي الرياضي كثريا 
 عن ال ا رة أو اخلااية املطلو  اختبار ا أو قياسها.

وتقديرات اخلااء أو احلكا  كنوع من احملكات هكن استخدامها لتحديد اد  بع  اختبارات القدرات البدنية 
س  ليل     القدرات إىل مكوناهتا أو عناار ا االساسية و ديد درجة أو احلركية أو املهارية  و و يقو  عل  أسا

 ارتباط كل مكون أو عنصر منها بال ا رة املطلو  اختبار ا أو قياسها.

ومن أمثلة استخدا  اد  احملتوى )املضمون(يف اجملال الرياضي ما قا  به الكورن العند بناء اختبار القدرة     
خبريا من خااء الرتبية الرياضية  وذل  عن رريق التفكري املنطقي حملتوى 52آراء  الرياضة العامة من استطالع

 القدرة الرياضية العامة.

وقد أسفر   ا التحليل عن  ديد عدة مكونات أساسية قدر ا اخلااء بأهنا أكثر املكونات أمهية و ي :القوة      
 التوافق ماب  الع  واليد والع  والقد   القوة املمي ة  العضلية لل راع والكتف  التوافق احلركي لل راع والكتف

 بالسرعة لعضالت الرجل   التحمل الدوري التنفسي  التوافق البدين الكلي  الرشاقة وسرعة االنتقال.
م قا  الكورن البعد ذل  بتجميع أربع  اختبارا هكن استخدامها يف قياس املكونات السابقة وذل  عن رريق 

 ل ا  للمحكم .التقدير ا

وقد يتطلح التحقق من اد  احملتوى إعداد عدد من األس لة املكتوبة عن ال ا رة الأ نقيسها  وغالبا ما       
حيد  ذل  عند  ديد االختبارات اخلااة باملهارات احلركية يف األلعا  الرياضية مثل كرة القد   كرة السلة وكرة 

إلجابة عل      األس لة املكونات أو العناار األساسية املطلو  قياسها الطائرة واليد وا وكي  حيث اثل ا
)رضوان  املدخل إىل القياس يف الرتبية  واملدى ال ي نعتقد أن  ديد ا يشكل أساس اد  احملتوى أو املضمون.

 ( 2002  1البدنية والرياضية  ط
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 عيوب صدق احملتوى :
 استخدامه يف ااالت حمددة .يقتصر -1

 يصل  يف االختبارات النفسية أو االجتماعية الأ تعتمد عل  تفضيل مع  من الشخذ املفحوه . ال-2
 تطبيقاته ليس  كثرية.-3

 ال يسهل استخدامه. -4

 مميزات صدق احملتوى :
 يفيد يف اختبارات التحصيل -1
 واملهارية )اختبارات الكفاية(.يفيد يف معرفة اد  اختبارات القدرات البدنية -2

 كيفية حسابه: 
يعتمد عل  اختصار عدد املكونات أو العناار الداخلة يف ال وا ر املدروسة من خالل حسا  التكرارات م 

 من اجملموع الكلي للتكرارات.%80أو %50استبعاد املكونات الأ  صل عل  تكرارات تقل نسبتها عن 

 للرياضي  عن رريق ستة حمكم  وو التحصل عل  النتائ  التالية :مثال : كيم استبيان القلق 
 (يب  كيفية حسا  اد  احملتوى06جدول رقم )

 

منيالنسبة املئوية التفاق احملك  العبارات  اتفاق احملكمني 

100 06 01 

83,33 05 02 

83,33 05 03 

33,33 02 04 

66,66 04 05 

100 06 06 
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 باحملك : الصدق املرتبط-2-4-
الصد  املرتبط باحمل  يشري إىل رريقة دراسة العالقة ب  درجات االختبار وبع  احملكات املستقلة اخلارجية 

 و    الطريقة تستدعي بالضرورة من القائم بالقياس أو االختبار استخدا  حمكات خااة باملكونات أو العناار 
تبار املقرتل أو االختبار ادديد وب  نتائ  احمل   فإذا كان  أو اخلصائذ املراد قياسها ايث يقارن درجات االخ

العالقة ب  االثن  دالة إحصائيا فإن ذل  يعل أن االختبار واحمل  يتفقان فيما يقيسان  ومن م هكن القول أن 
 االختبار املقرتل يقيس نفس اخلااية أو السمة الأ يقيسها احمل  .

نا اادقا دكم به عل  االختبار أو املقياس املطلو  تقوهه  وقد يكون احمل  اموعة ونقصد باحمل  معيارا أو مي ا
 من التقديرات أو الدرجات أو اإلنتاج أو األداء أو املقاييس األخرى أو ادراء.

 وأ م ما جيح مراعاته يف احمل  اديد ما يلي:

 أن يكون احمل  متعلقا بالوظيفة الأ وضع االختبار لقياسها .-1

 أن املقياس يوفر لكل شخذ نفس الفراة ألخ  درجة عادلة.-2

 ان يتوافر يف احمل  خااية الثبات واملوضوعية .-3

 عيوب الصدق املرتبط باحملك:
يعتمد عل  اد  املي ان أو االختبار املرجعي فإذا كان   ا االختبار غري ااد  أو مشكو  يف ادقه ي ثر -1

 ادقه . ب ل  عل  االختبار املراد معرفة

 اعوبة ضبط اختبار املي ان بالنسبة إلجياد الصد  .-2

 مميزات الصدق املرتبط باحملك :
 أ م انواع الصد  واألكثر شيوعا .-1

 يصل  للتنب  بصد  االختبار .-2

 يقيس مدى قدرة االختبار يف قياس الوقائع اخلارجية والتجريبية .-3

 إن مقياس احمل  متحرر من التحي  .-4

 صد  املرتبط باحمل  ينقسم إىل نوع  رئيس  مها :  ا ال
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الصد  التال مي  والصد  التنب ي والتميي  ب    ين النوع  من الصد  يكمن اوال يف الفرتة ال منية الأ جتمع 
فيها بيانات احمل   ففي الصد  التال مي يتم جتميع بيانات احمل  يف نفس الوق  ال ي نطبق فيه االختبار  أما 

 الصد  التنب ي فإن جتميع بيانات احمل  يتم يف فرتة  منية متباعدة بالنسبة لتطبيق االختبار . يف

والفر  الثاين ب    ين النوع  من الصد  يتأسس عل  ا دذ من االختبار أو القياس  ففي الصد  التال مي 
فيكون ا دذ  و التنب  بنتيجة معينة يف يكون ا دذ  و تقدير احلالة الرا نة أو احلالية  أما يف الصد  التنب ي 

 (2015)الفرروسي   املستقبل .

 الصدق التالزمي :-أ
الصد  التال مي  و نوع من أنواع الصد  الأ ترتبط بالدرجات أو التقديرات أو النتائ  الأ اثل األداء احلاع 

 لل ا رة الأ يقيسها االختبار .

فإذا كنا نريد أن نعرذ كيف يستطيع الفرد الرياضي أن ي دي مهارة ما يف الوق  الرا ن  فإننا البد أن نستخد  
اختبار له معامل اد  تال مي عال  ويتم التحقق من ذل  عن رريق مقارنة درجات االختبار املقرتل بالدرجات 

سة   والأ  دد مدى اهثل أداء الفرد يف املهارة املقأو التقديرات او النتائ  الأ دصل عليها من الاحمل ال ال ي 
تفوقهم او ختلفهم يف أنواع األداء الأ تتطلبها     املهارة  أو الأ  دد مراك  كل منهم بالنسبة لغري  يف     
املهارة  م نقارن ب  درجات االختبار وب  نتائ  احمل  ايث هكن عن رريق     املقارنة  ديد الصد  

التال مي لالختبار. ويشرتط عند حسا  الصد  التال مي أن يعط  االختبار املقرتل واحمل  معا بالتعاقح   عا 
 أن جتمع بيانات احمل  وق  إجراء االختبار.

 كيفية حسابه :

من خالل معامل االرتباط باختبارات أخرى حيث يعتا   ا النوع من احملكات من أسرع أساليح  حسا  
رة املطلو  يعتمد عل  اختبار آخر كمح  يتمي  بصدقه وثباته يف قياس الصفة أو السمة أو ال ا  الصد  و و
 يطبق   ا احمل  مع االختبار ادديد املقرتل عل  عينة واحدة من األفراد يف نفس الوق   م مقياسها  أواختبار ا 

باط دال إحصائيا فإن   ا يعل أن االختبارين امل االرتعائ  االختبار واحمل   فإذا كان محيسح االرتباط ب  نت
 يقيسان نفس ال ا رة أو الصفة أو السمة.

ومن أمثلة استخدا  ذل  يف اجملال الرياضي فعندما نريد التحقق من اد  اختبار الالشد ألعل  الكاختبار     
آخر للقوة العضلية كمح  ثب   اراختبلقياس القوة العضلية العامة للفرد  فإننا نقو   قارنة   ا االختبار بنتائ  

 (2006  9)رضوان  املدخل اىل القياس يف الرتبية البدنية والرياضيةط  ادقه وثباته لقياس القوة العضلية للفرد .
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ويف اال علم النفس الرياضي هكن التحقق من الصد  التال مي الختبار مقرتل لقياس المستوى الطمول     
اللدى الفرد الرياضي بتطبيق   ا االختبار املقرتل مع اختبار آخر ثب  ادقه وثباته وأثب  فعاليته يف اجملال 

الختبارين يشري إىل الصد  التال مي لالختبار التطبيقي لقياس     ال ا رة. ومعامل االرتباط ب  نتائ    ين ا
 املقرتل .

 الصدق التنبؤي :-ب

املقارنة ب   أساسيدل الصد  التنب ي عل  قدرة االختبار يف التنب  بنتيجة معينة يف املستقبل  و و يقو  عل  
يف االختبار وب  درجاهتم عل  حم  يدل عل  أدائهم يف املستقبل  حيث يدل االتفا  ب   األفراددرجات 

درجات االختبار ودرجات   ا احمل  عل  مدى قدرة االختبار عل  التنب  بنتائ  احمل   وذل  وفقا ألسس 
 وإجراءات إحصائية .

ع من الصد   ويتطلح األمر  ديد مقدار ويعتا عامل ال من من العوامل ا امة وامل ثرة يف حسا    ا النو 
ينقضي ب  وق  إعطاء االختبار للفرد وب  التعرذ عل  األداء يف املستقبل  إذ أن  ديد  أنالوق  ال ي جيح 

 درجة اعوبة جو رية عند حسا    ا النوع من الصد  .     ا الوق  ما ال يشكل

 أساسعل   املقياس حيث يقو    ا التنب  أوية لالختبار ويقو  الصد  التنب ي عل  أساس حسا  القيمة التنب  
 أن   ا السلو  سوذ ي هر يف مواقف ناثلة يف املستقبل. أساسوعل    س يتسم بالثباتاافرتاض أن السلو  املق

كان  قدرات أو استعدادات   قياس القدرات واالستعدادات سواءوتستخد  االختبارات التنب ية بشكل خاه يف 
يف قياس التحصيل احلركي أو املهاري حملاولة التنب  بالقيا  ببع   أيضامهارية أو نفسية  كما تستخد   أوبدنية 

 الوظائف أو السلو  املع  يف املستقبل .

 كيفية حسابه :

حيسح الصد  التنب ي عن رريق إجياد العالقة ب  درجات االختبار وب  درجات احمل  ال ي يطبق عادة بعد 
االختبار بفرتة معينة  حيث يتم حسا  معامل االرتباط ب  درجات االختبار ودرجات احمل   حيث تطبيق 

 يكون   ا املعامل  و معامل الصد  التنب ي .

 صدق التكوين الفرضي:-5-2-5

يف اال القياس يف الرتبية الرياضية هكن أن نطلق مصطل  تكوينات عل  املهارات أو السمات او القدرات      
الأ نفرتض أهنا تشكل يف اموعها اختبارا واحدا يقيس ظا رة معينة أو خااية ني ة  فعندما نقو  بتصميم 

اختبار لقياس خااية ني ة أو ظا رة معينة فإننا نفرتض أن  نا  بع  التكوينات )مهارات أو  ات أو قدرات 
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  1)رضوان  املدخل إىل القياس يف الرتبية البدنية والرياضية  ط. ال ا رة أو اخلااية املمي ة ككل(سوذ تقيس 
2002 ) 

فعل  سبيل املثال قد يرى املري الرياضي أن التكوينات الفرضية للقدرة املهارية يف كرة السلة تتكون من احملاورة 
بالكرة والتصويح والتمرير  وإذا كان االختبار املصمم لقياس     القدرة يشتمل عل  وحدات لقياس كل تكوين 

ة والتصويح والتمرير(فإن   ا يدل عل  أن االختبار ااد   من التكوينات الفرضية السابقة )مهارة احملاورة بالكر 
ككل يف قياس القدرة املهارية يف كرة السلة  وذل  عل  أساس أن  نا  وحدة اختبار لكل مهارة من املهارات 

 الثال  السابقة  وأن الربط ب      الوحدات يشكل مقياسا اادقا واختبار القدرة املهارية يف كرة السلة .

ال قياس بع  السمات أو القدرات النفسية املرتبطة بالنشاط الرياضي يشري اد  التكوين الفرضي إىل ويف ا
مدى قياس االختبار لتكوين فرضي مع   ومن أمثلة التكوينات الفرضية يف   ا اجملال :ال كاء 

ضية  و    التكوينات اخلططي االجتا ات دو النشاط الرياضي  العدوان الرياضي والقلق قبل املنافسات الريا
الفرضية عبارة عن مفا يم تعا عن سلو  مع  أو تعا عن م ا ر خلااية ني ة  ويتطلح   ا النوع من الصد  

فهما دقيقا   ا السلو  املع  أو     امل ا ر املمي ة املطلو  قياسها  وأن اموع الوحدات أو العبارات الأ 
 القدرة النفسية(ككل . أوتقيس   ا التكوين الفرضي )السمة يتضمنها املقياس أو االختبار سوذ 

ويف ضوء ذل  هكن تعريف اد  التكوين الفرضي عل  أنه املدى ال ي هكن به تفسري األداء عل  االختبار يف 
 (2015)الفرروسي   ضوء بع  التكوينات الفرضية املعينة .

 الفرضي :عيوب صدق التكوين 
 فقط.ال يعتمد عليه لتعي  اد  االختبار ألنه قائم عل  االفرتاض -1

 ال يصد  يف أغلح األحيان .-2

 التكوين الفرضي: مميزات الصدق
يصل    ا النوع من الصد  يف حالة تعي  الصد  املبدئي لالختبار  ويف     احلالة يكون كبداية للتعرذ -1

 عل  الصد  ولكن ال يكتفي به.

 يصل  إذا مل يستطع الباحث أن حيقق الصد  بأي رر  أخرى .-2

 كيفية حسابه :

عندما تكون السمة أو القدرة أو الصفة املطلو  اختبار ا أو قياسها تشتمل عل  اختبارات فرعية متعددة  فإنه 
ة تعطي اورة هكن تطبيق     االختبارات الفرعية بصورة منفصلة  وحاال تع درجات     االختبارات الفرعي

 عن درجة االختبار ككل .
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وكلما كان معامل ارتباط درجات االختبارات الفرعية بالدرجة الكلية لالختبار عاليا دل ذل  عل  توافر       
التناسق الداخلي لالختبار ككل  وبالتاع عل  اد  التكوين الفرضي لالختبار عل  أساس افرتاض أن الدرجات 

 ة الكلية  وأن الدرجة الكلية يف االختبار نفسه  ي حم  الصد .الفرعية م شر جيد للدرج

لدرجات يف االختبار ويعتمد يف حسابه أيضا عل  املقارنة الطرفية ب  اجملموعة الأ  صل عل  أعل  ا      
ي حلسا  اد  واجملموعة الأ  صل عل  أدت الدرجات فيه  ولنوض  رريقة و ي رريقة الصد  التميي  

مثال :التكوين الفرضي.  

وال ي نعل به قدرة االختبار عل  التميي  ب  اجملموعات املختلفة نعتمد يف   ا املثال عل  الصد  التميي ي      
من حيث املستوى أو النتائ  احملصل عليها  اموعة املستوى املرتفع واموعة املستوى املنخف  يف اختبار او 

 العبا .189مقياس ما. تطبيق اختبار للقلق عل  

 كيفية حسابه:

حلساب الصدق التميزي نقوم :   

الالعب  حسح درجاهتم يف اإلختبار أو املقياس مثال يف املثال السابق. برتييح-1  

 % 27 ديد اموعة املستوى املرتفع يف القلق من خالل أخ  نسبة  -2

 % 27 ديد اموعة املستوى املنخف  يف القلق من خالل أخ  نسبة -3

وى املنخف  يف القلق  وإذا وجدنا ت استودن  ب  اموعة املستوى املرتفع واموعة املست تنقو  اسا  -4
اددولية نقول أن  نا  فر  دال احصائيا ب  اجملموعت   أي أن االختبار يتمتع بصد   تاحملسوبة أكا من 

 .ايي ي عال

العبا مستوى منخف  وو 51العبا مستوى عال و51يف املثال السابق بعدما و تقسيم اجملموعت   صلنا عل  
نت متساويت .احلساي واالدراذ املعياريلهم م يتم تطبيق معادلة ت استودن  لعينيحسا  املتوسط   

(يب  كيفية حسا  الصد  التميي ي07جدول رقم )  

 

 

 

 

 

 البيانات اموعة عالية اموعة منخفضة 

¯املتوسط احلساي س 175 165  

 االدرا  املعياري ع 14,62 12,35

 ن 51 51
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ايي ي   بصدقت احملسوبة أكا من ت اددولية أي يوجد فر  ب  اجملموعت  ومنه االستبيان أو املقياس يتمي    

 عال.

الصدق الذايت :-1-3-5   

لقياس  وب ل  تصب  لالختبار بالنسبة للدرجات احلقيقية الأ خلص  من أخطاء ا و اد  الدرجات التجريبية 
 الدرجات احلقيقية لالختبار  ي احمل  ال ي ننسح إليه اد  االختبار .

فس اموعة االفراد أي و ا ان الثبات يقو  يف جو ر  عل  الدرجات احلقيقية لالختبار إذا أعيد تطبيقه عل  ن
  د أن الصلة ب  الثبات والصد  الة وثيقة . عدد من املرات  ل ا

 عيوب الصدق الذايت :
يعتمد عل  معامل الثبات .-1  

نتيجته تكون دائما كبرية من قيمة الثبات ألنه يعتمد عل  اد ر الرتبيعي .-2  

ادقة .ليس من الضرورة أن كل اختبار ثاب   و ااد   فممكن ان تكون اختبارات ثابتة وليس  ا-3  

ت الصدق الذايت :مميزا  

يسهل حسابه .-1  

له الة بالثبات .-2  

 كيفية حسابه :
ويقاس الصد  ال ا  اسا  اددر الرتبيعي ملعامل ثبات االختبار .   

0,84مثال إذا كان معامل ثبات اختبار أو مقياس يساوي   

 . 0,91=  0,84معامل الصد  ال ا =  معامل الثبات = 
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 .املقياس يتمي  بدرجة اد  عاليةإذن مثال االختبار أو 

 العوامل اليت تؤثر يف صدق االختبار :-

طول االختبار :-أ  

 كلما  اد عدد مفردات االختبار  اد معامل ادقه.

ثبات االختبار:-ب  

بعا ل يادة الثبات .يتأثر الصد  بالقيمة العددية ملهامل الثبات لالختبار تأثرا مباشرا مطردا  في داد الصد  ت  

درجة جتانس العينة-ج  

( 2002  1ية  ط)رضوان  املدخل إىل القياس يف الرتبية البدنية والرياض عة العينة .عدد وخصائذ وربي-د  

معامل الثبات -ثانيا  

 مفهوم الثبات :-
االختبـارات. والثبـات  ـو أن يكــون هثـل الثبـات العامـل الثـاين يف األمهيـة بعـد الصــد  يف عمليـة بنـاء وتقنـ  

االختبـار علـي درجــة عاليـة مــن الدقـة واإلتقـان واالتســا  واملوضـوعية فيمــا وضـع لقياسـه. يشــريال رايسـتون وجاســتمان 
وربينــ ال إع أن ثبـــات االختبــار يعـــل )درجــة ثبـــات مــا يقيســـه االختبار(كمــا يعرذالبـــارد وميــ  جـــيال الثبــات بكونـــه 

 قيـــاس مـــا يقيســـه( كمـــا يشـــري رم يـــة الغريـــح إع أن ثبـــات االختبـــار يعـــل أن يعطــــي ) ـــو مـــدي اتســـا  االختبـــار يف
 االختبار نفس النتائ  إذا ما أعيد علي نفس األفراد يف نفس ال روذ.

ويقصد بالثبات قدرة االختبار يف إعطاء نفس النتائ  أو نتائ  قريبة منها إذا ما أعيد تطبيقه عل  نفس         
 ديد مفهو  ثبات االختبار مدى الدقة أو اإلتقان أو االتسا  ال ي يقيس به االختبار ال ا رة األفراد. وهكن 

يف مرات  األفرادالأ وضع من أجلها. كما يشري ثبات االختبار إىل اتسا  الدرجات الأ حيصل عليها نفس 
يف     احلالة  كما يعل ثبات  املختلفة  ومعا   ا أن وضع الفرد بالنسبة دماعته ال يتغري جو ريا اإلجراء

االختبار االستقرار  عا أنه لو كررت عمليات قياس الفرد الواحد لبين  درجته شي ا من االستقرار  ومعامل 
 الثبات  و معامل ارتباط ب  درجات األفراد يف االختبار يف مرات اإلجراء املختلفة .

    ا يعرذ معامل كل قياس يتدخل فيه نوع من اخلطأ يطلق عليه اخلطأ التجرييب  و بناءا عل  أنوحيث       
أو يبتعد من  يصل إىل واحد احي   وال يصل إىل افر بل يكون كسرا يقرت ال  ولكنه عادة 1و 0الثبات ب  

. 0.79أو 0.64أو 0.59أفضل من ال ي يبله 0.83الواحد الصحي   فإن معامل الثبات ال ي يبله   
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رورة أن يكون اادقاوهكن أن نستدل من اد  االختبار عل  أنه ثاب   يف ح  أن االختبار الثاب  ليس بالض  

فان االختبار  أخرىبعبارة  أوواالختبار الثاب   و االختبار ال ي يقيس املهارة امل مع قياسها بشكل ثاب   
 من مرة للعينة نفسها و   ال روذ نفسها. أكثر أعطي إذاالثاب   و االختبار ال ي يعطي النتيجة نفسها 

سألنا  أننقيسه الوسيلة )سبق  نسأل ما ادنودن  الس ال ال ي نطرحه عن وسيلة القياس  ي : كمهي ثابتة؟
يف العالقة  واألحكا تقيسه درجة الضبط  شيءي أ ما الدقة الأ تقيس  ا  وإ ا  ا الس ال يف الصد ( 

 ق فيها من الدقة عن القياس عل  القرار نفسه؟.الناجتة؟كم يتحق
 :ادتيةمعا الثبات يف القياس يف النقاط  إيضالوهكن 

االختبار نفسه و؟تلف الثبات تبعا  لنوع  إىلالنتائ  الأ دصل عليها من االختبار وليس  إىليع ى الثبات -1
 خد  فيه.العينة الأ يطبق عليها االختبار وتبعا  لطبيعة املوقف املست

ودرجات االختبار ليس  اادقة بصورة عامة ولكنها  نوع مع  من االتسا   إىلأن تقدير الثبات يشري دائما  -2
وربقا  جملموعات خمتلفة من  األس لةوربقا  لعينات خمتلفة من  تكون ثابتة ربقا  لفرتات خمتلفة من ال من 

 املفحوا .

يكون بديال  للصد   فاالختبار ال ي ينت  عنه نتائ  غري متسقة  أنجيو   الثبات ضروري لالختبار ولكنه ال-3
 سة.اطي بيانات اادقة عن ال ا رة املقيع أنهكن  ااما  ال

يعطي أي  ن را  الن التحليل املنطقي ألي اختبار ال اإلحصائيةالثبات عل  العكس من الصد  يتسم بالصفة -4
 دليل عملي عن الثبات.

:أنواع الثبات -  

ار أو املقياس عل  اموعة وتقو      الطريقة عل  أساس تطبيق نفس االختبتطبيق االختبار وإعادة تطبيقه :-
بيق األول ودرجات التطبيق واحدة من األفراد مرت  متتاليت  يف يوم  خمتلف   ويدل االرتباط ب  درجات التط

( اد استقرار أوثبا االختبار 1,00املعامل من الواحد احي  )الثاين عل  معامل ثبات االختبار  وكلما اقرت    ا 
 ويشري معامل االرتباط إىل ثبات األداة  ويعرذ كرونبا    ا املعامل  عامل االستقرار .

 عيوب طريقة إعادة التطبيق:
ت كر أفراد العينة اإلجابات .-1  

التأثر بعامل األلفة والتدريح والتعليم والنض  واخلاة .-2  

كلف الباحث جهدا وماال كثريا.ت-3  

التاثر ببع  العوامل اخلارجية والداخلية يف عملية القياس .-4  
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ثباته الداخلي  التقيس ألي  درجة مدى االتفا  الداخلي فقد يكون معامل االرتباط عاليا يف ح  أن معامل-5
(2004)جواد   منخفضا .  

التطبيق : مميزات طريقة إعادة  

تصل  يف حسا  معامل الثبات لالختبارات غري املوقوته .-1  

الثبات.من أبسط الطر  املتبعة لتعي  معامل -2  

أ م أساليح تعي  معامل الثبات .-3  

فرتة  منية واحدة بل  ويفضل عادة عند تعي  معامل الثبات   ا األسلو  أال يكتفي اسا  الثبات عل  مدى
ة  منية وأخرى م م حسا  معامل االرتباط ب  كل قرت  ثالثة أشهر(-شهر–فرتة  منية )أسبوعان عل  أكثر من 

 ي خ  املتوسط ملعامالت االرتباط احملسوبة .

والقلم جيح أال تقل الفرتة ال منية    ا وختتلف الفرتة ال منية ب  التطبيق األول والتطبيق الثاين  ففي اختبار الورقة
كون الفرتة ال منية قريبة ويفضل تكرار التطبيق مرة أخرى  أما يف حالة االختبارات البدنية يفضل أن تعن أسبوع  

يتأثر أداء الفرد بالتدريح. جدا أو يفضل ثاين أو ثالث يو  عل  األكثر ح  ال  

ال احلركي  ن را  اجملإال أن     الطريقة تعتا من أنسح الطر  لتحديد ثبات كثري من املقاييس واالختبارات يف
اثل درجات      ألننا إذا قمنا بتطبيق     املقاييس عل  اموعة من التالمي  أو الالعب   فمن الضروري أن

تبار م يف يو  آخر فإذا أابح      الدرجات خمتلفة ااما إذا قمنا باخ  قدرات األفراد احلقيقية بدقة املقاييس
صب  ضعيفا .فإن االعتماد عل  مثل     املقاييس ي  

 النصفية:طريقة التجزئة  -

وب ل   كبيانات جييد بع  املرب  تطبيق االختبار مرت  عل  أساس استخدا  درجات التطبيق األول لالختبار   ال
يف     الطريقة هكن احلصول عل  درجت   لكل فرد عن رريق تقسيم  . هكن استخدا  رريقة التج ئة النصفية

كل اختبار إىل نصف   فيتم تقسيم املقياس أو االستبيان  إىل عبارات فردية أي نأخ  درجات الفرد يف العبارات 
النصف  فردية  ونأخ  درجات الفرد يف العبارات الأ تكون أرقامها   وجية أو كأن يشتمل أرقامهاالأ تكون 

 عل  احملاوالت الفردية  والنصف الثاين عل  احملاوالت ال وجية  فنحصل عل  درجت  لكل فرد . األول
 عيوب طريقة التجزئة النصفية :

تصل  يف اختبارات السرعة ح  تتساوى الوحدات املستخدمة يف حسا   وال  لقوةتصل  يف اختبارات ا-1
وح  يكون  نا  قدر كاذ دائما من الوحدات حيسح املعامل عل  أساسه معامل االرتباط لدى تيع املختاين 

 تصل  إذا اختلف املتوسط احلساي واالدراذ املعياري اختالفا كبريا . ال-2
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 دصل من     الطريقة عل  ثبات نصف االختبار فقط م باستخدا  معادلة سبريمان براون .-3
 مميزات طريقة التجزئة النصفية :

عح احلصول عل  أفراد العينة مرة أخرى يف حالة إعادة التطبيق ل ا تصل  التج ئة النصفية أكثر من من الص-1
 رريقة إعادة التطبيق.

 من السهل ضبط العوامل العارضة أو اخلارجية أكثر من الطر  األخرى.-2
 اعوبة إجياد اور متكاف ة إلجياد الثبات .-3
 ء عل  االختبار رغم اختالذ املضمون عل  امتداد االختبار كله.توفر     الطريقة تقديرا لثبات األدا-4

 كيفية حسابه :
بعد احلصول عل  درجت  دسح معامل االرتباط ب  الدرجت   فنحصل عل  معامل الثبات  لنصف املقياس أو 

 االستبيان فقط  وحلسا  الثبات لالستبيان ككل نقو  بتطبيق معادلة سبريمان براون التالية :

 +ر1ر/2x+معامل الثبات النصفي =1معامل الثبات النصفي/2xمعامل الثبات ككل =

 الصور املتكافئة :-
تستخد      الطريقة بصورة نادرة يف اال اختبارات األداء احلركي  إذ أهنا خااة باختبارات الالورقة والقلم الأو 

 شاط الرياضي .االختبارات الأ تقيس بع  السمات والصفات النفسية املرتبطة بالن
ويتم احلصول عل  معامل التكاف  أو معامل االرتباط ب  اور االختبار املتكاف ة باستخدا  اختبارين متكاف   من 
حيث درجة الصعوبة وايث يقيسان نفس الشيء أو ال ا رة  وتكون   ا االختبار اورة )أو ايغة(أ واورة )أو 

ملتكاف ت  معا يف نفس اليو   م نقو  اسا  معامل االرتباط ب  ايغة(  مثال  حيث نقو  بتطبيق الصورت  ا
 درجات الصورت   ايث يدل معامل االرتباط احملسو  عل  معامل التكاف  )أو الثبات(ب  اور  االختبار .
ة بعد كما هكن تطبيق االختبار عل  اموعة من األفراد  م تطبيق اورة متكاف ة من االختبار عل  نفس اجملموع

فرتة معينة من الوق  وليس يف نفس الوق   ونقو  اسا  معامل االرتباط ب  درجات االختبارين  ويدل معامل 
 االرتباط النات  معامل االستقرار والتكاف  ب  اور  االختبار .
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 عيوب طريقة الصور املتكافئة :
 تصل  دميع االختبارات . ال-1
 الشخصية.تصل  يف االستبيان واالستفتاء واملقابلة  ال-2
 الطريقة.قليل من االختبارات املوجودة     -3

 مميزات طريقة الصورتني املتكافئتني :
 توفر الوق  وادهد يف التطبيق .-1
 رريقة سهلة االستخدا  -2

 كيفية حساب معامل الثبات بطريقة الصور املتكافئة :
أو مقياس ذو ايغت  أو  نقو  بتطبيقها عل  نفس اجملموعة يف فرتت  متباعدت  يف بعد احلصول عل  اختبار 

نفس اليو  م نقو  اسا  معامل االرتباط ب  درجات تطبيق الصيغة أ ودرجات تطبيق الصيغة   و  ا معامل 
 االرتباط ال ي دصل عليه هثل معامل الثبات لالختبار أو املقياس .

 رتشاردسون( :–البيانات )طريقة كيودر طريقة حتليل -2-2-4
هكن تقدير ثبات االختبار عن رريق تطبيقه ملرة واحدة فقط باستخدا  بع  املعادالت مثل معادلة كيودر 

 . ج أينرتشاردسون  وبالتاع هكن احلصول عل  معامل الثبات دون احلاجة إىل تصنيف االختبار إىل 
 ليل أس لة االختبار ودراسة تباين تل  األس لة .و    الطريقة تعتمد يف أساسها عل   

 عيوب طريقة حتليل التباين :
 قلة استخدامها ن را لضيق النطا  التطبيقي  ا .-1
 اثل احلد األدت للثبات .-2
 تصل  غال ألنواع خااة من االختبارات . ال-3

 مميزات طريقة حتليل التباين :
 املوقوتة .تصل  لالختبارات املوقوتة وغري -1
 تصل  عندما جيح املفحوه عن تيع األس لة اخلااة باالختبار .-2
 
 



101 

 

 كيفية حساب معامل الثبات بطريقة كيودر رتشاردسون  :
تتأسس     الطريقة بعد تطبيق االختبار أو املقياس عل  نسبة األفراد ال ين أجابوا إجابات احيحة عل  كل 

عبارة من عبارات االختبارات أو املقياس  وتستخد      املعادلة يف حالة االختبارات ثنائية التدري  )نعم أو ال(  
الوتعتمد عل  النسبة واالدراذ املعياري 02R-K)ا  أو خطأ( واشتهرت     املعادلة باسم معادلة ال 

 للدرجات الكلية .

 حساب معامل االرتباط:

  ×م  أ -2تع              

 =                        ×Kر  

 2ع1-ت               

 ت:عدد العبارات
 أ:نسبة عدد االفراد ال ين أجابوا إجابة احيحة يف عبارة واحدة إىل العدد الكلي .

 (0.2=6/30يف     احلالة =أفردا فإن 30أفراد من  6)مثال إذا أجا  بصورة احيحة عل  العبارة األوىل  

 أ  و ي نسبة األفراد ال ين أجابوا إجابة خار ة . -1 =
  =اموع حاال ضر  النسبت  أ   دميع العبارات .×م  أ
 :التباين لدرجات االختبار ككل .2ع
ريتشاردسون األوىل ح  هكن استخدامها يف االختبارات األخرى الأ -معادلة كيودروقد قا  كرونبا  بتعديل -

 التستخد  العبارات ثنائية البعد وأرلق عليها معامل ألفا .

 
 ت 2ا  ع                                   

 [-1]    × معامل ألفا كرونبا  =                        

 كلي2ع1-ت                                 

 ت: عدد العبارات 
 ت:اموع تباين درجة كل عبارة من عبارات االختبار أو البعد .2م  ع
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)رضوان  املدخل اىل القياس يف الرتبية البدنية . دميع عبارات االختبار أو البعدكلي =التباين الكلي 2ع
 (2006  9والرياضيةط 

 العوامل اليت تؤثر يف الثبات :-2-3
 : أمههايتأثر الثبات بعدد من العوامل من 

 :األفرادخصائص عينة  -أ

 يأ  :     اخلصائذ ما أمثلةومن 
 مثل ال كاء التوتر القلق الدافعية. باألفرادبع  التغريات النفسية الأ ترتبط -1

 خاة التعلم واملمارسة.-2

 .ألخروك ل  تقارير احلالة الصحية من يو   لألفراداحلالة الصحية العامة -3

 عل  االختبار. األفراددرجة تعود -4

 :خصائص االختبار -ب

 ذل  ما يأ  : أمثلةومن 
 و عدد حماوالت االختبار.  أرول االختبار-1

 أنشرط  %50الأ تكون اعبة  واألس لة %75 - %25ترتاول ب   أنويفضل  درجة اعوبة االختبار -2
 اي  املفحوا .

 قدرة االختبار عل  التميي .-3

 تاعية(. أو)اختبارات فردية  األداءربيعة -4

 نا  بع  االختبارات الأ ينت  من تكرار ا عد  جتانس يف نتائ   أندرجة جتانس حماوالت االختبار -5
 التعلم. أواالختبار كنتيجة للتعح 

 الفقرات واضحة املعا املوضوعية ماأ  الثبات تقللفالفقرات الغامضة والطويلة  الختبار اياغة فقرات ا-6
 القصرية ت يد من الثبات.

 خصائص عملية االختبار : -ت

 يأ : ذل  ما أمثلةومن 
 .األداءالتعلم و املمارسة والتدريح عل  -1

 تن يم البي ة اخلارجية الأ يتم فيها تنفي  االختبار.-2

 .باألداءالفريق ال ي يقو   أوتن يم الصف -3

 قبل تطبيق االختبار. اإلمحاء-4

  تكاف  الفره عند تطبيق االختبار.-5
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عدد   األخطاءالقياس )مثل الدرجات وربيعتها تسجيل  أواملستخدمة يف عملية االختبار  اإلجراءات-6
 (2015)الفرروسي    احملاوالت...ا (.

 خصائص القائمني بتطبيق االختبار -ث

 ذل  ما يأ : أمثلةومن 
 القياس. أوكفاءة القائم  باالختبار -1

 االختبار والدافعية للتعاون. بأمهيةثقتهم واقتناعهم -2

 القياس. أواالختبار  أدواتالرتكي  عل  تطبيق االختبار.التعود عل  استخدا  -3

 عد  التحي .-4

 القائم  عل  التنفي  لطبيعة االختبار.مناسبة اعداد -5

 مستويات معامل الثبات :-2-4
 وقد حددت مستويات معامل الثبات كما يأيت:

 غري مقبول 0,59 –افر 
 متوسط 0,79 – 0,60
 مرتفع 0,89 – 0,80
 نتا  1,0 – 0,90

 املوضوعية :-5-4

تعليمات اخلااة بتطبيق إىل مدى وضول ال األالوموضوعية االختبار ترجع يف   املوضوعية مفهو  له عدة معاين
 .  الدرجات أو النتائ  اخلااة بهوحسا  االختبار

أي أن املفحوه   ختبار ب اتية املصح  أو شخصيتهويكون االختبار موضوعيا عندما ال تتأثر النتائ  اخلااة باال
تعريف املوضوعية بأهنا توحيد احلكم وهكن . و  بتصحي  االختبار أكثر من فردحيصل عل  درجة معينة عندما يق

 عل  الشيء .
واملوضوعية العالية الختبار ما ت هر حينما تقو  اموعة خمتلفة من املدرس  أو احملكم  اسا  درجات االختبار 

م حيصلون تقريبا عل  نفس النتائ   وذل  ار عل  اموعة معينة من األفراد يف نفس الوق   عندما يطبق االختب
 لتسليم بأن املدرس  أو احملكم  م  لون للقيا      املهمة بدرجة عالية ومتكاف ة .مع ا

 نا  عالقة ب  الثبات واملوضوعية  فساعة اإليقاذ تعطي نتائ  عالية الثبات عند قياس ال من  أنومن املعروذ 
فية تشغيل الساعة  وم    مثال  ومع ذل  فإن عد  وضول التعليمات اخلااة بكي400يف سبا  العدو ملسافة 

يبدأ احملكم يف تشغيلها وإيقافها  عندما يعطي املختا إشارة البدء وعند اجتيا   خط النهاية  كل ذل  هكن أن 
 ي دي إىل تدخل التقدير ال ا  يف حسا  النتائ   نا ينت  عنه اخنفاض موضوعية املقياس .
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واألكثر من ذل  أنه إذا مل يكن  نا   ديد دقيق لكيفية حسا  أج اء الثانية أو الدرجة  فإنه يصب  من احملتمل 
أن تكون  نا  اجتهادات شخصية من احملكم  عند وضع الدرجة  نا ينت  عنه حدو  تيباين كبري يف النتائ  

 ي دي غل  اخنفاض موضوعية االختبار 

 مثال ذلك :

من الثانية 1/100من الثانية ؟أ  ال قر  1/10 ألقر ثانية  أ  1/2 ألقر أ   ل حيسح ال من ألقر  ثانية 
  إن عد  توضي  ذل  هكن أن ي دي إىل اخنفاض موضوعية االختبار .

 ويف مثل     احلالة نستطيع أن نقول بأن االختبار ثاب  ولكنه ليس موضوعيا .

 الرياضية هكن أن تتحقق عن رريق توافر الشروط ا امة التالية :وموضوعية القياس يف الرتبية 

 وضع تعليمات دقيقة واضحة بالنسبة إلجراءات القياس املختلفة .-أ

 ايث هكن تطبيقها علميا . اإلجراءاتتبسيط وتسهيل     - 

بالتقدير ال ا  استخدا  األدوات واألجه ة امليكانيكية يف القياس كلما أمكن ذل   ألهنا ال تتأثر -ج
 للمحكم . 

اإلقالل من استخدا  الدرجات الناجتة عن العمليات احلسابية املعقدة والطويلة  وإ ا يفضل استخدا  الدرجات -د
 الناجتة عن األداء مباشرة.

 جيح اختيار حمكم  أذكياء ومدرب  تدريبا جيدا.-ه

ابية  وأن يكون  نا  ما يدفعهم لالشرتا  يف   ا جيح أن تكون اجتا ات املختاين دو برنام  القياس إجي-و
 الانام   ألن   ا يكفل احلصول عل  أقص  أداء نكن .

جيح االرالع املستمر عل  كل جديد بالنسبة ألسلو  القياس  ورر  ضبط املتغريات املختلفة  ورر  تقن  -ر
  1)رضوان  املدخل إىل القياس يف الرتبية البدنية والرياضية  ط املناسبة. اإلحصائياالختبارات  وأساليح التحليل 

2002 ) 
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 رات حمكية املرجع االختبااحملور السادس:

 مفهوم احملك :-6-1

احملكات  ي معايري دكم  ا عل  االختبار أو نقي مه  وقد تكون اموعة من الدرجات أو املقاييس أو التقديرات 
و ي أيضا  من املفا يم أو األفكار املستعملة يف احلكم عل  حمتوى االختبار عند تقدير مضمونه أو أو اإلنتاج  

 .ادقه املنطقي
 مفهوم املعيار :-6-2

تعتا املعايري عل  أهنا جداول تستخد  لتفسري درجات االختبار  حيث يستطيع املدرس أو املدر  الرياضي 
كان  درجات األفراد الرياضي  يف املستوى املتوسط أو فو  املتوسط أو اقل استخدا  تل  املعايري لتدله عما إذا  

 من املتوسط بالنسبة لعينة التقن  الأ استخدم  يف بناء املعايري .

ومن اخلطأ فهم املعايري عل  أهنا مستويات  ذل  أن املعايري معلومات تدلنا عل  كيفية األداء الفعلي لألفراد يف 
 ت معلومات تدلنا عل  ما جيح أن ي ديه األفراد.ح  أن املستويا

ادخرين لالختبار  أداءواملعايري أحد الشروط الواجح توافر ا يف االختبارات ألهنا تدل املرب  الرياضي  عل  كيفية 
تكون لديهم فكرة واضحة عن معا الدرجة الأ حيصلون  ال ي يستخدمونه  ألنه بدون وجود     املعايري ال

نتيجة تطبيق االختبار  ل ا فإهنم يقارنون درجات األفراد عل  اختبار مع  بدرجات غري م عل  نفس  عليها
 االختبار .

 مفهوم االختبارات حمكية املرجع:-6-3

تعتا االختبارات احملكية املرجع ضرورية للوقوذ عل  املستوى التعليمي للطالح  ومقدار التغري احلاال فيه  و  ا 
عل  ارالع تا  االة الطالح واجملموعة  وبالتاع يستطيع املدرس من خال ا الوقوذ عل  حجم يبقي املدرس 

عطائه  والتخطيط السليم للمستقبل  وهكنه من  ديد نقاط القوة والضعف )السلبيات واإلجيابيات(فيع   
 (2015)الفرروسي   ادوانح اإلجيابية ويضع اخلطط العالجية للجانح غري املرضي .
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واالختبار حمكي املرجع  و ذل  االختبار ال ي يتألف من عينة نثلة من املهمات لقياس مستوى أداء الفرد يف 
 إىل متقن  وغري متقن   دذ حمدد . األفراداال سلوكي مع   ويستخد  لتصنيف 

(عندما حاول التفريق ب  نوع  من املقاييس 1963Glaserإن أال التعبري حمكي املرجع يعود إىل )جليسر  
من حيث تفسري نتائ  كل مقياس  أحدمها القياس معياري املرجع  ويرتك  اال تما  يف تفسري نتيجة االختبار 

للمفحوه عل  ترتيبه بالنسبة ألقرانه يف القدرة أو السمة الأ يقيسها االختبار  وادخر  و القياس حمكي املرجع 
ل ي يهدذ يف تفسري نتيجة االختبار إىل مقارنة مستوى أداء املفحوه  ستوى أداء مطلق أو مستوى أداء حمدد ا

 وكان  دفه ت ويد درجة االختبار  علومة متعلقة بالاام  التعليمية املبنية عل  األ داذ  حيث هتتم     الاام  
عليمية متنوعة لتوجيه الطالح ح  يتقد   صيليا بتحديد املنه  يف ضوء أ داذ سلوكية  وتوفري أساليح ت

  تستخد أي   قيقها مقابل معيار أداء مقبول وتستخد  االختبارات حمكية املرجع لتحديد األ داذ الأ يتم 
 لتقييم  قيق الطالح لأل داذ التعليمية الأ يقيسها االختبار .

  الصف الواحد بشكل فردي  وإ ا تقارن نتائ  الطلبة تقارن نتائ  رال ويف   ا النوع من االختبارات ال    
تيعهم يف الصف الواحد بشكل تاعي باحمل   و نا يعتا  قيق احمل  دليال عل   قيق املدرس أل داذ املادة 
الدراسية  ومثال ذل  إذا أراد مدرس القياس أن يضع حمكا ملفهومي القياس والتقومي يقو  بتحديد احمل  و و مثال 

 من رال  الصف الفر  ب  املفهوم  يكون املدرس قد حقق أ دافه .%70إذا أتقن :

 تعريف االختبارات حمكية املرجع: -6-4

(االختبارات حمكية املرجع باهنا االختبارات الأ تبا إلنتاج Glaser a Nitko1971لقد عرذ جالسر ونيتكو )
حمددة  و    املستويات  دد عن رريق تعريف اجملال املعل  قياسات قابلة للتفسري املباشر يف ضوء مستويات أداء

بالقياس  ويتم  ديد معايري األداء عموما عن رريق  ديد اموعة من األعمال او املهارات أو اجملال ال ي سوذ 
ل ينج  ا الفرد  وت خ  القياسات عل  عينات نثلة لتل  األعمال واملهارات مشتقة من   ا اجملال  وتسند مث

درجة القطع ال ي سيقارن بناء  أدى االختبار  و ك ا فإن احمل      القياسات مباشرة إىل   ا اجملال لكل فرد
 (2015)الفرروسي   ه أداء الطالح   و السلو  ال ي حيدد كل نقطة عل  متصل التحصيل .يعل
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املرجع بأنه اختبار  صيلي يعد لقياس وجود أو غيا  سلو  (االختبار حمكي Wang2003وقد عرذ وان  )
(إىل أن Ebel 1972ويشري إيبل ) مع  يكون  ثابة حم   و  ا السلو  و وضعه يف  دذ تربوي حمدد .

االختبار حمكي املرجع  و ج ء من عملية حمكية املرجع  ومن  نا نرى أن معيار األداء أو درجة القطع جيح أن 
و    املكونات األساسية هكن التعبري عنها بعبارات  دفية األساسية للسمة املعينة بالقياس كونات تشتق من امل

 أو أ داذ سلوكية مفصلة تغطي تيع أج اء السمة .

 اخلصائص األساسية يف االختبارات حمكية املرجع :-6-5

تكون حمددة بشكل واض  قدر  إن أاناذ السلو  الأ تعرذ مستويات اإل ا  )األداء(املختلفة  جيح أن-1
 اإلمكان قبل بناء االختبار .

أو مهمة اختبارية(ايث ت هر كل التفاايل  كل انف سلو  يعرذ من قبل ج ء من االختبار )فقرة اختبار-2
 الدقيقة للسلو  أو املهمة  أي تعريف كيف هكن قياس تل  السلوكات واملها  .

 وربيعة االختبار وفقراته عرف   ا يناسح تل  السلوكات واملها   بعد أن تكون السلوكات حمددة ومعروفة-3
 يتم وضع خطة ألخ  عينات للسلوكات واملها  ليتم تصميم واختيار مها  االختبار ال ي سي هر عل  شكل 

  اذج لالختبار .

بشكل ذو الدرجة أو النتيجة الأ سيحصل عليها الفرد جيح أن تكون قادرة عل  أن تعكس  وضوعية  و -4
 معا خصائذ أداء الفرد يف     األاناذ من السلو  .

 (2015)الفرروسي   خطوات بناء االختبارات حمكية املرجع :-6-6

 إجراءات اهيدية كنقطة بداية لبناء االختبار  حيث نعمل مايلي :-1

 سيبا عل  االختبار وعا العالمة منه . ديد الغرض من االختبار بداللة القرار ال ي -أ

  ديد مواافات الف ات املستهدفة من االختبار  و ل  نا  خصائذ خااة لتل  الف ات ؟- 

 دراسة مستفيضة حول ادهد  التكلفة  الوق   التصحي   واستخراج نتائ  االختبارات .-ج

 تقدير عدد األس لة ونوعها  و ل تستخد  لنطا  واسع ؟-د
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د اجملال املراد اختيار ) ديد اجملال السلوكي  واف اال التحصيل(:اخلطوة االوىل يف التخطيط الختبار  دي-2
افي  ي  ديد اال التحصيل لوحدة دراسية  أو مسا  دراسي  ن حيث ربيعة املادة الدراسية  موضوعاهتا 

  فرتة دراستها  ومستويات املوضوعات ) ليل األ داذ واحملتوى(

العامة م تندرج  تها مهمات خااة  األ داذيد األ داذ الأ يسع  االختبار لتحقيقها : دد عادة  د-3
 تصنف األداء ال ي يقو  به املتعلم بعد االنتهاء من عملية التعلم و    تسم  بالتفصيل .

 .  ليل احملتوى أو اخلطوط العريضة للمحتوى أي موضوعات املادة املتوقع إعطائها للطلبة-4

بناء جدول مواافات :و و م اوجة ب   ليل احملتوى واأل داذ  حيث يتم تكوين جدول ثنائي البعد )بعد -5
 احملتوى وبعد األ داذ(.

اختيار عينة نثلة للمجال السلوكي :إما نقسم البعد ليشمل أبعاد فرعية  وخنتار منها اختبارات دون غري ا  أو -6
 اافات حسح النسبة امل وية املغطاة .خنتار من كل خلية يف جدول املو 

حيث إن وجود اختبار هثل اجملال السلوكي بأكمله أو كل انتاجات التعلم املستهدفة أمر مباله فيه  فلو فرضنا أن 
(مهمة  فال أستطيع وضع أس لة تقيسها ملرحلة تعليم دنيا  ل ا نلجأ إىل اختبار 200 ليل اال سلوكي بله )
 . مهمات مهمة وحمددة

عنه يف االختبارات ذات املستوى التطوري  حيث  اإلتقان ديد مستويات األداء :و و أسهل يف اختبارات -7
 يكون اإلتقان  و درجة  قيق ا دذ فقط .

اختيار أنواع األس لة املستخدمة :جدول املواافات يوض  عدد األس لة املطلو  إعداد ا لكل  دذ  ولكل -8
 إنشائية  أو موضوعية  حسح السلو  أو ا دذ املراد  قيقه . أس لةا أن خنتار إما اال من احملتوى  وعلين

لدينا  ومادا القياس ومواافات الس ال اديد   باداحيث يتبع القواعد اخلااة : كتابة فقرات االختبار-9
لقياس ا دذ الواحد ) نا  من يقول أن ا دذ  نعالأ تص األس لةمواافات ا دذ  ينبغي وجود توافق ب  

   (فقرات لتمثيله بشكل دقيق(.8جيح أن يتضمن )

  9)رضوان  املدخل اىل القياس يف الرتبية البدنية والرياضيةط   ديد معيار األداء املقبول لكل فقرة .-10
2006) 
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جتريح الفقرات عل  عينات كبرية  وجتريح اور متكاف ة  وإجياد م شرات اعوبة :إجياد خصائذ الفقرات -11
 ومن مل يتجاو  نقطة القطع  وايي  الفقرة بداللة معامل )فاي(  أتقنهاالفقرة  بتقدير نسح الناجح   ا  ومن 

 ري املتقن  .م شر عل  فاعلية البدائل   قارنة نسح االستجابة عل  كل بديل  جملموعأ املتقن  وغ

 : إجياد اخلصائذ السيكومرتية لالختبار-12

الصد  :يف     االختبارات حمكية املرجع دن معني  بالغرض ال ي امم االختبار ألجله  وبالكيفية الأ -أ
 ستستخد  فيها الدرجات عل  االختبار  ومن أساليح اشتقا  دالالت الصد  :

ا استطعنا باستخدامه واف الفرد بالنسبة جملال سلوكي يقيسه االختبار اد  احملتوى :يعد االختبار اادقا إذ-1
حمدد مسبقا  ويعتا رر  التحقق من اد  حمتوى فقرات االختبار م شرا عل  اد  احملتوى ككل  ل ل  هكن 

 تقدير اد  احملتوى بطر  ناثلة لطر  اد  حمتوى الفقرات .

 و ديد اد  احملتوى يتضمن ثالثة م ا ر :

إىل أي حد تعكس الفقرة من حيث حمتوا ا بع  م ا ر اجملال الأ تقيسه  و و املدى ال: صدق الفقرة :أو 
 ال ي يعكس حمتوى     الفقرات للمجال السلوكي ال ي اشتق  منه  و نا نلجأ إىل األساليح التالية :

دذ أو اجملال السلوكي عن و م خااء يف احملتوى يعطوا حكم حول     الفقرات ومالئمتها للهاحملكمون :-أ
 رريق :

(للفقرة الأ تقيس ا دذ  و)افر(تعل أنه مل يقرر إذا كان  تقيس ا دذ 1 كيم كل فقرة بوضع عالمة )+-
 تقيس ا دذ. (ال1- و)

نتا (ويتم  ليل املعلومات –)ضعيف 5-1تقدير احملكمون لتعليق الفقرة با دذ عل  سلم تقدير من -
 بسيطة كالوسط والوسيط. إحصاءاتباستخدا  

تصنيف الفقرات وفق اجملاالت السلوكية الأ تقيسها   نا يتم ربط الفقرة با دذ الأ تقيسه  وجتميع الفقرات -
 (2015)الفرروسي  . تقالليةلكل احملكم  يف جدول  وهكن استخدا  مربع كاي لفحذ االس
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يتم تطبيق االختبار عل  اموعة  م نفس  ات الطلبة أنفسهم  وإجياد الصعوبة :األساليب التجريبية -ب
والداللة التميي ية  ودراسة الفقرات ذات مستوى اعوبة وداللة ايي ية منخفضة أو عالية لتحديد مصادر اخلطأ 

   ل  ي يف الفقرة أ  اجملموعة نفسها ؟

اس من اجل  ديد األخطاء الفنية  كاألخطاء النحوية نوعد  تعط  للخااء يف القياجلودة الفنية للفقرة :-2
 التو يع العشوائي لإلجابات الصحيحة ...

يسأل اخلااء حول اثيل فقرات االختبار لأل داذ و نا قد د ذ أو نضيف فقرات متثيل فقرات االختبار :-3
 وهكن أن يقسم اخلااء إىل اموعت  عند تصنيف الفقرات .

 البناء :ثانيا: صدق 

ونعل  نا بالدرجة الأ يقيس  ا االختبار مفهو  أو  ة معينة  و ل ت كد نتائ  التطبيق احة االفرتاضات 
 املستخلصة من املفهو   ؟ومن رر   ري اد  البناء :

 مقياس التحليل جلومتان :-أ

ذ بشكل خطي أو  رمي و و رريقة ملعرفة اد  الرتكيح لدرجات االختبار حمكي املرجع  حيث ترتح األ دا
 انتقائي  وتع الدرجات عل  الفقرات للمجال والتنب  ب ل  .

 التحليل العاملي:-ب

 هكن استخدامه باستخدا  اموعة خااة من املفحوا   يكون التباين يف أدائها واضحا .

 ثالثا:صدق القرار:

 ويف حاالت التدريس يعتا الطلبة متقنون الدرجات عل  االختبار حمكي املرجع غالبا ما تستخد  لصنع القرارات 
  إذا كان إ ا  م يتجاو  مستوى مع  )حد أدت من اإل ا (وتقييم اد  القرار يتضمن :

 تعييم معيار لإل ا  عل  االختبار .-أ

الأ  حيث هكن مقارنة اإل ا  للمجموعة  عت  أو أكثر بالعالمة مع احمل مقارنة اإل ا  عل  االختبار جملمو - 
 (2012)خليفة  . ضع بواسطة الدرجات أو العالماتخضع  للتدريس  والأ مل خت
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و و االستقرار واالتسا   و  ا يشري إىل الدرجة الأ تكون فيها نتائ  أداة القياس متماثلة من مرة الثبات: -ب
 إىل مرة    نفس ال روذ .

حمكية املرجع يشري إىل اتسا  التصنيف عل  االختبار جملموعة من األفراد معتمدا عل  والثبات يف االختبارات 
الدرجات املستمدة من االختبار  آخ ين يف االعتبار نقطة قطع حمددة فيمكن يف ضوئها اختاذ قرار تصنيف 

 األفراد إىل متقن  أو غري متقن   مع الرتكي  عل  دقة القرار.

 ادينا(قاموا بالتميي  ب  ثالثة مفا يم خمتلفة من الثبات: ) امبليتون وسوامنيثان

 ثبات قرارات التصنيف تبعا لإلتقان.-أ

 ثبات تقديرات اجملال واتسا  تطبيقات االختبار ألكثر من مرة .- 

ثبات درجات االختبار حمكي املرجع باتسا  مربع االدرافات للدرجات لألفراد عن درجة القطع خالل إعادة -ج
 يق االختبار مرات أخرى .تطب

حيث يتم التأكيد عل  ضرورة تطبيق اختبارين متوا ي  عل  نفس اجملموعة  وتتم :الثبات بالصور املتكاف ة -1
 مقارنة نسبة الطلبة املتقن  عل  كل اختبار  فإذا كان  قريبة من بعضها أو متساوية فهو يتمتع بالثبات .

ة  ومعرفة ادراذ القيمة التقديرية للفرد يف اال سلوكي عن درجة قطع الثبات بتطبيق االختبار مرة واحد-2
 حددت مسبقا .

 عموما معامل الثبات يف االختبارات حمكية املرجع يعتمد عل  درجة القطع  حجم العينة  رول االختبار .

 راسة األالية . ضري كتيح االمتحان وجتميعه بعد إجياد اخلصائذ السيكومرتية  وتطبيقه عل  عينة الد-13

 مواصفات االختبار حمكي املرجع :-6-7

يستخد  لتصنيف الطلبة إىل متقن  أو غري متقن   ولتقدير درجة الطالح بالنسبة جملتمع مواوذ وحمدد من -1
 السلوكات .

 (2004)حافا  . ا دقيقا  وواف حمتوى ا دذ بدقةجيح  ديد كل  دذ يقيسه االختبار  ديد-2
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 جيح أن تن م األ داذ الأ يقيسها االختبار بطريقة غري متداخلة  ح  ولو قاس االختبار أكثر من  دذ .-3

الطريقة الشائعة إلقرار االتقان أو عدمه تتضمن مقارنة العالمة امل وية للمفحوه با دذ او املعيار  فإذاكان  -4
 أعل  يتعتا متقن واقل غري متقن .

 جيح أن يكون  نا  استخدا  مقصود لعالمة الطالح .-5

 واتفق عل   ديد سبع نقاط أساسية هكن من خال ا عمل اختبارات حمكية عالية الدقة و ي :

 أن حيدد املدرس الكتابات او اال ا ات املراد  قيقها بدقة .-1

 أن حيدد كيفية قياس أداء التحصيل بدقة .-2

 ح لقياس األداء عند الطلبة .أن حيدد الوق  املناس-3

 أن حيدد احلد األدت للنجال .-4

 أن حيدد كيف هكن  يادة أو تقليل احلد األدت للنجال يف ضوء عدد الراسب  والناجح  .-5

 أن حيدد فيما إذا كان احمل  للصف ككل أ  للطالح الواحد .-6

 االمتحان او عل  احمل  .أن حيدد ماذا جيح أن يعمل اجتا  الطلبة ال ين فشلوا يف -7

 مميزات االختبارات حمكية املرجع :-6-8

 الوصف التحليلي لسلوك احملك ومستوى األداء املتوقع :-أ

حيث يهتم واضع االختبار بشمولية الواف جملال التحصيل  انبيه )السلو   احملتوى( واليستثل املهمات 
 عل  تباين يف استجابات املفحوا  .البسيطة أو الصعبة  و  ا أكثر أمهية من احلصول 

عند بناء االختبار  واافات مشولية وتفصيلية للمح   ومراعاة الدقة يف وصف أداء الفرد بداللة احملك :-ب
 أحكا  بناء األس لة واياغتها  نكون أكثر دقة وضبط لواف أداء الفرد يف مهمات احمل  .

(وأدائه  وأيضا ألداء املدرس  وخطته بالتدريس وفاعليته رر   تقدمي دالالت تشخيصية مهمة للطالح )املتعلم-ج
 التدريس لديه .
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 أساستعد االختبارات حمكية املرجع مالئمة ألي برنام  تعليمي تبعا ملتطلباته اخلااة عند  ديد األداء عل  -د
 النتاجات التعليمية املتوقعة .

و  ا يعل أنه قد جتري عدة مرات للمادة الواحدة يين :االختبارات احملكية املرجع من وسائل التقييم التكو -ه
يعل ااجة   والأ قد حيدد املدرس حمكات لكل اختبار يف املادة نفسها  وبالتاع فإن  ال الطالح يف أحد ا ال

عها يعل  احه يف مادة الرياضات تي باملادة تيعها  ومثال ذل  إن  ال الطالح يف استيعا  اد ر الرتبيعي ال
 وح  حيكم عل  استيعا  الطالح ملادة الرياضيات فالبد أن جيتا  احملكات املرجعية تيعها واحملددة لكل دروس 

 ؟تلف عن االختبارات معيارية املرجع الأ  قق األ داذ العامة للمادة . أيضاالرياضيات  و  ا 

 ة ما ؟وماذا يستوعح منها ؟تقو  اختبارات حمكية املرجع بتحديد ماذا يعرذ الطالح يف ماد-و

 جماالت استخدام االختبارات حمكية املرجع :-6-9

يقتصر مفهو  احمل  عل  واف اجملال السلوكي فحسح  بل  حيث أنه اليف تقومي التعلم االتقاين :-6-9-1
املهمة تقل نسبة اإلجابة الصحيحة يف  )األداء(عل  شكل تقدير عددي )أن ال اإلتقانيتضمن  ديد مستوى 

 (.%80عن 

)بلو ( أشار إىل أن تطبيق االختبار حمكي املرجع عند هناية كل وحدة  و ليل  يف  التقومي التكويين:-6-9-2
النتائ  ي هر لنا جوانح القوة والضعف لدى املتعلم  واقرتل رر  عالجية للتغلح عل  القصور  ويتم بعد ا 

 د فرتة  منية كافية .استخدا  اورة ثانية لالختبار حمكي املرجع  بع

حيث نستطيع  نا قياس املهارات األساسية كوهنا متطلبات سابقة لتعلم جديد يف التقومي القبلي :-6-9-3
 و ديد نوع ومستوى الانام  املناسح مع قدرات الطلبة  إضافة لتحديد املستوى القاعدي للتدريس أين تبدأ 

 ؟وبعد التدريس أين وال  ؟

حيث يبا االختبار ايث يتناول  اذج من املهمات  يكون احتمالية اخلطأ لتشخيص :يف جماالت ا-6-9-4
)رضوان  املدخل إىل القياس يف الرتبية البدنية والرياضية . عينة نثلة من املهمات األساسيةفيها كبريا  إضافة لوجود 

 ( 2002  1 ط
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 وأخرىحيث أن بع  النتاجات تكون بسيطة الربامج املبنية على النتاجات :تقومي التحصيل يف -6-9-5
معقدة  واألداء عل  االختبار يعا عن النتاجات الأ أتقنها الطالح  و ي بالضرورة اال  صيلي مع   و ديد 

  تطور ا ا  ال مستوى االداء املقبول يرتبط بالقرار املستهدذ من تطوير االختبار .و ل النتاجات التعلمية و

 مبادئ عامة يف بناء االختبارت حمكية املرجع :-6-10

تعريف اجملال السلوكي كونه يتألف من نتاجات تعلم مستهدفة عن رريق  ليل     النتاجات كأ داذ يف -1
 بعدي السلو  واحملتوى  وتن يمها يف جدول مواافات .

ايث تتضمن الالفعل  احملتوى  املعيار)نسبة  األ داذ  صاالالتعليمية بعبارات سلوكية  و نا ت األ داذتعريف -2
تقدير عددي  أما يف املهمات املركبة  أوعل  شكل نسبة  األداءالنجال( الويف املهمات البسيطة هكن مستوى 

 هكن  ديد مستوى األداء عل  شكل نوعي وكمي .

 . ديد معيار األداء املقبول-3

النسبية لكل من عنصر احملتوى  األمهيةمع   ل اجملال السلوكي اثيال مناسبااختيار عينة املهمات ايث اث-4
 واأل داذ.

الأ نريد  األ داذايث تعكس يف حمتوا ا وبنيتها واياغتها السلو  احملدد يف   وكتابتها األس لةاختيار -5
 .قياسها

بعكس االختبارات   حمددةالطالح ملهمات  أداءتصف مستوى  أنجيح   تقدير العالمات ورر  التصحي -6
 (2006  9)رضوان  املدخل اىل القياس يف الرتبية البدنية والرياضيةط .  معيارية املرجع
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 : ( Measurement ) القياس

 .  و العملية الأ هكن بواسطتها تعي  قيم عددية لصفات األشياء أو خصائصها وفق شروط معينة

 : ( Diagnosis ) التشخيص

 .  و عملية من مة هتدذ إىل واف و ليل النتائ  لتحديد العلة ومصدر ا

 : ( Assessment ) التقييم

 و اموعة من اإلجراءات املن مة والأ هتدذ إىل التعرذ عل  جوانح القوة والضعف لدى الطفل املعا    
 . والتعرذ عل  مدى مالئمة الاام  الرتبوية املقدمة له وذل  من أجل  ديد احتياجاته الرتبوية اخلااة  

 : ( Evaluation Multiple Measures ) القياسات عددتمالتقومي 

و و   ا النوع من التقومي ال ي ال يعتمد عل  م شر واحد أو أسلو  قياس واحد يف إادار احلكم عل  املتعلم 
من م شر إلادار احلكم عل  مستوى عنصر من    بل يعتمد عل  أكثر من أسلو  قياس   وعل  أكثر

 .عمليات وخمرجات الن ا  التعليميمدخالت و 

 : ( Evaluation ) التقومي

 .  و عملية منهجية من مة دمع البيانات   وتفسري األدلة   نا ي دي إل إادار أحكا  تتعلق بالطال 

 : ( Prereferral Intervention ) التدخل قبل اإلحالة

مصطل  ال التدخل قبل اإلحالة ال لإلشارة إىل اإلجراءات الأ ينبغي تنفي  ا يف الفصل الدراسي العادي  يفستخد 
لتحس  أداء الطالح ال ي يشعر املعلمون أو أولياء األمور بأن لديه حاجات خااة تستل   توفري دعم تعليمي 

 . خاه له

 : ( Referral ) اإلحالة

حالة ا ادفة إىل مساعدة األرفال ودعمهم نن يشتبه بأن لديهم حاجات بعد أن ختفق إجراءات ما قبل اإل
تعليمية خااة   تتم إحالتهم إىل ادهات املتخصصة ) مثل مراك  تشخيذ اإلعاقة   العيادات الطبية   أقسا  

 . ااةالرتبية اخلااة   ومراك  القياس واإلرشاد يف ادامعات وغري ا (   للحكم عل  أ ليتهم للرتبية اخل
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 : ( Case History ) احلالة تاريخ

تل  البيانات واملعلومات الرتاكمية املتعلقة بفرد من األفراد , كاخللفية األسرية , والتاريخ الشخصي والنمو ادسمي 
, والتاريخ الطيب , ونتائ  االختبارات , والسجالت القصصية للسلو  . ويستخد  تاريخ احلالة غالبا يف اختاذ 

 القرارات املتعلقة بالواجبات احملددة للطالح و  إعداد وختطيط الاام  واخلدمات الال مة له

 : ( Classification ) التصنيف

 و تل  العملية الأ هكن  ا وضع الفرد يف ف ٍة ما وفق خصائذ أو ني ات مشرتكة .  دذ  ديد نوع 
الال مة لكل ف ة . وإعداد الاام  الأ تناسح كل ف ة عل  حدة  ا  اخلدمات الرتبوية واالجتماعية والطبية واملهنية

 . يتناسح مع خصائصهم العقلية وادسمية واالنفعالية واالجتماعية

 : ( Test ) االختبار

إجراء من م لقياس عينة من السلو    أو  و إجراء من م ملالح ة وواف  ة أو أكثر من  ات الفرد 
 . ن ا  تصنيف مع باالستعانة  قياس أو 

 : ( Ability ) لقدرةا

 .  ي كفاية الفرد يف اال حمدد   و ي خااية من خصائذ الفرد   وترتبط باحلالة القائمة للفرد

 : ( Trait ) السمة

مفهو  يستخد  يف واف سلو  األفراد   و و عبارة عن سلو  أو اموعة من السلوكات الأ هيل الفر د إىل 
 . ة ليس  افة مفردة   وليس  شي ا  ملموسا  يل  ي مفهو  اردإظهار ا . فالسم

 : ( Achievement ) التحصيل

يقصد به املستوى ال ي تعلمه الفرد للقيا  باألداء عل  مهارة معينة   وعادة ما يرتبط التحصيل  جمل املعلومات 
 . واملهارات والتمارين واألفكار الأ اكتسبها خالل اف أو مرحلة دراسية

 : ( Forma Test ) املقنن - الرمسي االختبار

 و االختبار ال ي يتم بناؤ  وتطوير  من قبل فريق من املختص  ولصاحل م سسة معينة   كما يتم تطبيقه عل  
له يتضمن تعليمات خااة بالتطبيق والتصحي   ( Manual ) عينة كبرية نسبيا  من األفراد . ويتم تطوير دليل

 ( Norms ) م شرات الصد  والثبات وخصائذ الفقرات وتفسري النتائ  عليه يف ضوء معايريومعلومات عن 

 . ومن أمثلتها اختبارات ال كاء  ذ االختبارات املقننة باملنشورةوتعر . خااة يتم اشتقاقها

 : ( Informal Test ) الرمسي غري االختبار

 . بغرض قياس  صيل الطلبة و و االختبار ال ي يتم بناؤ  أو تطوير  من قبل املعلم

 : ( Standardization ) التقنني

االختبار املقنن  و ذل  االختبار ال ي تتوحد فيه وتتحد بدقة رريقة تطبيقه   ومواد    وتعليمات و من إجابته   
  ا ورريقة تصحيحه أو تسجيل درجاته   ايث يصب  املوقف االختباري موحدا  قدر اإلمكان دميع األفراد . و 
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 . جيعل من املمكن املقارنة ب  درجات األفراد ال ين ربق عليهم االختبار

 : ( Battery ) البطارية

اموعة خمتارة بعناية من االختبارات املرتابطة الأ تقيس  ة أو قدرة واحدة أو أكثر   يتم عرضها عل  اتمع 
 . مع  من األفراد

 : ( Item ) الفقرة

العبارة   أو التمرين   أو املهمة   أو املسألة الأ يتضمنها االختبار أو املقياس أو أداة التقييم    ي الس ال   أو 
 . وتصاال الفقرات بأكثر من  ط   فمنها الفقرات االنتقائية والفقرات الصياغية

 : ( Selective Items ) االنتقائية الفقرات

أن ؟تار اإلجابة الصحيحة من ب  عدد من البدائل   و ذل  النوع من الفقرات الأ يطلح من املفحوه
 : ( Supply Items ) الصياغية الفقرات املعطاة والعبارات

و و ذل  النوع من الفقرات الأ يطلح من املفحوه أن يكتح أو يصيه اإلجابة الصحيحة عل  الس ال   
 . وتعرذ أحيانا  بالفقرات اإلنشائية

 : ( Inventory ) لقائمةا

دليل أو قائمة من املفردات أو العبارات هتدذ إىل تقييم مدى وجود اجتا ات أو ا تمامات أو سلوكيات  ي 
 . حمددة لدى اموعة من األفراد

 : ( Projective Tools ) إسقاطية أدوات

(   واختبار   ي اموعة األدوات الأ ال يكون أي من املثري أو االستجابة حمددا  كاختبار البقع احلاية ) الرورشا 
وبع  االختبارات النفسية األخرى . وتستخد   نا عبارات معينة من أجل املساعدة  ( TAT ) املوضوع تفهم

يف الوقوذ عل  مستوى الطلبة يف ااالت حمددة كمستوا م يف التعبري والكتابة . كما قد تستخد  األدوات 
 . ا األفراد يف دراستهم أو حياهتم األسريةاإلسقارية يف استقصاء نوعية وحجم املشكالت الأ يواجهه

 : ( Structured Tools ) البناء حمددة أدوات

 ي اموعة من األدوات الأ يكون فيها كل من املثري واالستجابة حمددا    كما يف اختبارات التحصيل والقدرات 
 . واالستعدادات   أي أن  ا أس لة حمددة وإجابات حمددة

 : ( Individualized Tests ) الفردية االختبارات

 ي اموعة االختبارات الأ هكن أن تطبق بصورة فردية ) أي تطبيق عل  كل مفحوه لوحد  ( . مثل 
 . اختبارات ال كاء ستانفورد بينيه ووكسلر   ويشيع استخدا  مثل تل  األدوات ألغراض إكلينيكية
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 : ( Grouped Tests ) اجلمعية االختبارات

الختبارات الأ يتم تطبيقها عل  اموعة من األفراد   كما يف االختبارات التحصيلية الصفية  ي اموعة ا
واالختبارات املقننة واختبارات القدرات العقلية كما يف اختبار كاليفورنيا للنض  العقلي   واختبار بيتا لل كاء غري 

 . اللف ي

 : ( Objective Tests ) املوضوعية االختبارات

القياس الأ ال تتأثر درجات املمتحن  عليها بشخصية املصح  أو جهة ن ر    أو خلفيته االجتماعية   ي أدوات
  والسياسية

 : ( Subjective Tests ) الذاتية االختبارات

 ي األدوات الأ تتأثر درجات املمتحن  عليها بشخصية املصح  أو وجهة ن ر  أو خلفيته االجتماعية أو 
 . السياسية

 : ( Verbal Scales ) لفظية يسمقاي

 .  ي تل  األدوات الأ يتم استخدا  اللغة فيها بشكل رئيس يف التعليمات والفقرات ذاهتا

 : ( Non – Verbal Scales ) لفظية غري مقاييس

 . و ي تل  األدوات الأ ال يتم استخدا  اللغة فيها بشكل رئيس سواء يف التعليمات أو حمتوى الفقرات ومدلو ا

 : ( Sample Test ) كعينة االختبار

 و و االختبار ال ي يتم تكوين فقراته عشوائيا  كعينة نثلة جململ الفقرات الأ تشكل اال السمة موضع اال تما 

. 

 : ( Sign Test ) كمؤشر االختبار

ال تما    إذ إن اجملال يف و و االختبار ال ي يتم تكوين فقراته بطريقة ال هكننا القول بأهنا اثل اجملال موضع ا
ويشمل ذل  اال قياس القدرات العقلية  . ويعرذ   ا بأنه مفتول النهاية     احلالة ال هكن  ديد  ااما   

 .النفسيةكال كاء وبع  السمات 

 : ( Intelligence ) الذكاء

  والتعلم من اخلاات  و القدرة عل  الفهم   واالستيعا    والتكيف بسرعة للحاالت واألوضاع ادديدة 
والتجار . و و ك ل  : درجة القدرة كما تبدو من خالل أداء الفرد يف االختبارات املعدة  دذ قياس مستوى 

 النمو العقلي
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 : ( The Intelligent Quotient ) الذكاء درجة

أداء الفرد عل  اختبار ذكاء   ي م شر لل كاء يفعا عنه بالنسبة ب  العمر العقلي والعمر ال مل   ويتم اشتقاقه من
 (1988)تــايــلر   . مقارنة مع أداء آخرين من نفس العمر
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