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 مواصفات الاختبار الجيد:

 الختبار نذكر منها:هناك العديد من المواصفات التي ينبغي ان يتحلى بها ا
 . يجب أن تكون المتغيرات المراد اختبارها ذات عالقة بالرياضة التي يمارسها الالعب.1
 .يجب أن يكون االختبار المراد استخدامه صادقًا في قياس الصفة المراد قياسها.2
 . يجب أن يكون االختبار المراد استخدامه على درجة عالية من الثبات.3
طريقة إجراء االختبار تحاكي الى أكبر حد ممكن أداء الالعب في تلك . يجب أن تكون 4

 الرياضة. 
 

 :في المجال الرياضي الأختباربناء بطارية خطوات 

 :هما ناحيتين رئيسيتين  اتاألختبار ببناء  السيماتتضمن الطرق 
 . األختبارتباعها عند بناء إأ. الخطوات التي يجب 

 ة بطارية اختبار.أالمختلفة في هي تباراألخب. كيفية الربط بين وحدات 
 -:ما يأتي األختباربناء بطارية خطوات  تضمنتو 

 .األختبارتحديد الغرض من  .1
 (.المطلوب قياسهاالمقيسة )تحديد الظاهرة  .2
 .تحليل الظاهرة واعداد جدول المواصفات .3
 . األختبارتحديد وحدات  .4
 .األختبارالنهائي لوحدات  األختبار .5
 .األختبارمات تطبيق اعداد شروط وتعلي .6
 .حساب المعامالت العلمية لالختبار .7
 .داد الشروط والتعليمات النهائية لالختبارإع .8
 .عداد المعاييرإ و  األختبارتطبيق  .9

 :األختبارتحديد الغرض من  .1
 حيث يقوم الباحث خالل الخطوات ،  األختبارتقوم هذه الخطوة بدور الموجه التي بعين مصمم 

أو المقياس تحديدًا واضحًا ، ومن الطبيعي أن أختبارًا واحدًا قد يفي بعدة  األختباربتحديد الغرض من 
أغراض ، اال أنه ينبغي مراعاة أن هذه األغراض المختلفة ال تقاس بكفاءة واحدة ، إذ أن المهم أن يعرف 

 .األختبارالرئيسي لنتائج  اإلستخدامالباحث 
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 خدامستٱلخاصية ما ، أو خاصة ك األفراددرجة امتالك وقد تكون تلك األهداف عامة كالتعرف على 
لباحث ثم يجب أن يوضح ل  األختباربغرض االنتقاء ، التوجيه ، التشخيص وغيرها ، وتحديد الهدف من 

للعينه مثل ) تقويم اللياقة البدنية لطلبة كلية التربية البدنية( أو ) تقويم المهارات األساسية في التنس 
 األرضي(.  

 تحديد الظاهرة المطلوب قياسها: . 2
ودة الظاهرة موج وهل أن ودقيقاً  واضحاً  و الظاهرة المطلوب قياسها تحديداً أ لخاصيةتحديد ا بعد

القوة ،  ومكونات أنواعومعرفة ما هي  تحديد القوة العضلية كظاهرة مطلوب قياسهامثاًل ويمكن قياسها 
 .تماماً  ةن يكون مفهومها وحدودها واضحوأ
 عداد جدول المواصفات:إحليل الظاهرة و ت .3

المهارات  وأو العوامل أية ساساأل هامكوناتالى تحليل الظاهرة  أي بعد الخطوتين السابقتين يجب
 التي تتضمنها الظاهرة المطلوب قياسها. السيما
استطالع الخبراء في المجال المعين بعد تحديد معايير وشروط السيما يتم التحليل عن طريق و 

يجب حساب ، و ية للظاهرة المطلوب قياسها ساسقائمة للمكونات األ تيار هؤالء الخبراء ، ويجب تحديدالخ
 (.7المعرفية والنفسية وكما هو مفصل في جدول ) اتاألختبار للمكونات لتحديد مفردات  ية النسبيةهماأل

 ية بكرة الطائرةأساسمهارات الللالمواصفات  يبين (7جدول )
 

ية النسبية هماأل يةساسالمهارات األ
 التكرارات

النهاية العظمى 
للدرجة عدد الخبراء 

(22) 

 مدى الدرجة

 استقبال الكرة. .1

 من االرسال. .أ

 من تمريره للزميل. .ب

 من المنافس. .ت

 من كرة مرفوعة للزميل. .ث

3 3×101   =11 

12 

0-11 

1 1×101   =4 

12  

0-4 

1 1×101   =7 

12 

0-7 

1 7 0-7 

 لعب الكرة. .1

 ل.االرسا .أ

 التمرير للزميل. .ب

 التمرير عبر الشبكة. .ت

 الضربة الهجومية. .ث

3 11 0-11 

3 11 0-11 

1 7 0-7 

1 4 0-4 
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 الصد. .ج

 إعداد الكرة. .ح

1 4 0-4 

3 11 0-11 

   حركات القدمين.-3

 التحرك لمالقات الكرة. -أ

 الوثب العلى الشبكة. -ب

 التحرك في الملعب. -ت

 التغطية -ث

1 7 0-7 

1 7 0-7 

1 4 0-4 

1 7 0-7 

 

 المجموع

12 101 0-101 

 

 الحركية العامةو ات البدنيةيبين المواصفات للقدر  (8جدول )

التكرارات عدد الخبراء  لحركية البدنية وا  اتمكونات القدر

(02) 

 ية النسبيةهماأل

 %71=   100×11 11 القوة العضلية. .1

10 

 %70 14 القدرة العضلية. .1

 %41 9 السرعة االنتقالية. .3

 %10 1 رعة زمن الرجوع.س .4

 %30 6 سرعة تغيير االتجاه. .1

 %10 1 المرونة. .6

 %10 1 التوازن. .7

 %1 1 الدقة والتحكيم. .2

 %11 11 التوافق البدني. .9

 %10 1 التحمل العضلي. .10

 %10 4 التحمل الدوري التنفسية. .11

 %1 1 اإليقاع. .11

 %1 1 التوقيت. .13

 %1 1 البناء الجسماني. .14

 %10 4 الطول. .11
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 %1 1 الوزن. .16

 %1 1 القابلية للتعلم الحركي. .17

 المنافسة الرياضيةقبل يبين المواصفات للمظاهر الرئيسية للقلق  (9جدول )

التكرارات عدد  مكونات القلق كما حددها الخبراء 

 (02الخبراء )

 ية النسبيةهماأل

 %90=   100×9 9 سرعة دقات القلب. .1

10 

 %20 2 صعوبة التنفس. .1

 %10 1 عدم المباالة. .3

 %60 6 الخوف من اإلصابة. .4

 %70 7 النرفزة الواضحة. .1

 %10 1 الشعور بالندم. .6

 

 :األختبارتحديد وحدات  .4
بتحديد  رياضيال باحثيقوم اليتها النسبية تحديدًا علميًا دقيقًا أهمية و ساسالمكونات األتحديد عد ب

حدات الخاصة بكل مكون التي تقيس كل مكون على حده  مع مالحظة أن تقيس الو ،األختباروحدات 
 في مجموعها جميع الصفات النوعية الخاصة بالمكون والمطلوب اختبارها.

من  تااألختبار وتعتبر عملية جمع تدور حول جوانب حركية أو معرفية أو اجتماعية أو نفسية، و 
من وحدة  ثركأتحديد ، في المجال التربوي الرياضي األختباربناء  جراءاتألية بالنسبة أهمالخطوات  أكثر

ن تغطي الوحدات أم هو مه أمع مالحظة مبد، ولى ، وذلك كخطوة ، اختبار واحدة تقيس المكون الواحد 
مكانيات ، فالوقت الالزم للتنفيذ ، واإلدائية الخاصة بالمكون الواحد و األأالمختارة جميع المظاهر السلوكية 

 يلها ، وعدد المساعدين.وصعوبة حساب الدرجات وتسج األجهزةالمطلوبة ، وتكاليف 
 :األختبارالنهائي لوحدات  األختبار .5

ذلك عن و المختارة كتابته  اتاألختبار يمكن بعد ذلك تحديد صدق وثبات وموضوعية كل وحده من 
ون ن تكأمع مالحظة ، جع العلمية المتخصصة او المر أو الكتب أطريق الرجوع الى البحوث السابقة 

موضوعية والمعايير قد تم بناؤها على عينات مماثلة للعينة التي ستطبق مؤشرات الصدق والثبات وال
 عليها الوحدات المختارة.
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ي هيئة أو ففي شكل مقادير رقمية التقبل الجدل  الصدق والثبات والموضوعية تسجيل مؤشرات
ذه منها هذكر المصادر التي أخذت  أيضاً ، ويفضل عبارات تقديرية تشير الى صالحية الوحدات 

، ويمكن اختيار الوحدات  التي قننت عليها تلك الوحدات األفراد، وإعداد المؤشرات ، وطرق حسابها
 .رةها بعد استبعاد الوحدات الغير الصادقة وغير الثابتة وتستبعد الوحدات المكر ستخدامٱالنهائية التي سيتم 

 :الآتية وبالنسبة لهذه الخطوات يجب مراعاة الشروط المهمة
 (%71)وغير الموضوعية هي التي تقل معامالتها عن  غير الصادقة وغير الثابتة اتر األختباأن  .1

 الحركية. اتاألختبار والسيما في 
التي تقيس المكون الواحد في حدود ال تزيد عن  األختباربين وحدات  األرتباطأن تكون معامالت  .2

 .ى خر األللوحدة  ( حتى التكون أحدى الوحدات المماثلة1785الى  1771مدى يتراوح بين )
التي تقيس المكونات المختلفة أقل ما  اتاألختبار بين وحدات  األرتباطيفضل أن تكون معامالت  .3

يه وحدة الذي تدل عل داءيمكن ، حتى يمكن لكل وحدة اختبار بمفردها أن تسهم في التنبؤ بنوع األ
 لمختلفة.ا اتاألختبار بأقل قدر من التداخل الوظيفي أو االزدواج بين  األختبار

 من وحدة اختبار واحدة لقياس المكون الواحد. أكثر ستخدامٱيمكن  .4
( خمس عشرة وحدة 15يجب أن ال يزيد مجموع عدد الوحدات التي تقيس جميع المكونات عن ) .5

 نهفأوفي حالة زيادة مجموع عدد الوحدات عن ذلك ، المتعدد  األرتباط ستخدامٱاختبار في حالة 
، ولهذا السبب يجب تحديد أسلوب التحليل االحصائي عند  تحليل العامليمنهج ال ستخدامٱيتحتم 

 . تصميم خطة البحث 
 :األختبارعداد شروط وتعليمات تطبيق إ .6

ق كل الفعلية الدقيقة الخاصة بتطبي جراءاتألعداد إ ينبغي  األختبارالنهائي لوحدات  االختياربعد 
وطرق  ، وحداتال شروط تطبيق األجراءاتوتتضمن هذه  ،التي تم تحديدها  اتاألختبار وحدة من وحدات 

 .وغيرها من الشروط، وترتيب تنفيذ الوحدات ، دوات المستخدمة وعدد المحاوالت حساب الدرجات واأل
ة والوضوح بالسهول األختباروتتم هذه الخطوة كتابة مع المالحظة ان تتسم تعليمات وشروط تنفيذ 

لمعروف ، ومن ا ها دون حدوث أي اختالف يمكن ان يؤثر على النتائجوالموضوعية حتى يمكن االلتزام ب
ئج لها تأثير مباشر على ثبات وموضوعية نتا األختبارأن بساطة ووضوح التعليمات الخاصة بتطبيق 

 .األختبار
 حساب المعامالت العلمية لالختبار: .7
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ب معامل الثبات عمليًا ، وذلك عن طريق حسا األختبارحساب ثبات كل وحدة من وحدات 
Reliability Cofficie  أحدى طرق حساب الثبات.  ستخدامٱبـوذلك 

 
 : الآتيةيجب مراعاة الشروط 

التي يتم حساب الثبات عليها ممثلة للمجتمع االصلي الذي ستطبق عليه  األفرادن تكون عينة أ .1
 .صحيحاً  الوحدات فيما بعد تمثيالً 

 ختار بطريقة عشوائية.تن أو ، عدد كافية من حيث ال األفرادن تكون عينة أ .2
ج بالنسبة ن تؤثر على ثبات النتائأيجب توحيد التوجيهات والشروط وجميع المتغيرات التي يمكن  .3

 .األفرادلجميع 
معامل  يقل االويقترح  المحسوب قيمة مقبولة ، األرتباطن تكون القيمة العددية لمعامل أيجب  .4

اماًل مقبواًل يدل على ثبات النتائج ، ومن الطبيعي أنه على األقل  ليكون مع (1771الثبات عن )
( ، كلما كان ذلك أفضل ويقترح  بعض علماء 1771)معامل الثبات العددية عن كلما زادت قيمة 

 (.1785اال يقل معامل الثبات ) بدنيةالقياس في التربية ال
يتأثر  ألختباران ثبات أل،  جيداً  محكمين مدربين تدريباً  اتاألختبار ن يقوم بتطبيق وحدات أيجب  .5

 بمستوى مهارة هؤالء المحكمين في حساب وتسجيل الدرجات.
ت المعياري للدرجا األنحرافن يحسب الثبات عن طريق حساب المتوسط الحسابي و أيفضل  .6

 .المتجمعة
الطرق االحصائية ،   ستخدامٱبـ، وذلك األختباريلي ذلك حساب موضوعية كل وحدة من وحدات  

بين درجات اثنين من المحكمين يقومان بوضع الدرجات  األرتباطهذه الطرق حساب ومن أفضل 
لموضوعية أثر افي نفس الوقت مع مراعاة األنفرادية في وضع التقييم وتت األفرادلمجموعة واحدة من 

وبوضوح وبساطة التعليمات الخاصة بحساب الدرجات وتسجيلها وعند  وبالمختبر، بكفاءة المحكمين،
 :الاتيوضوعية الوحدات يجب مراعاة حساب م

 أن تحسب الموضوعية على عينة مأخوذة من نفس المجتمع الذي ستطبق عليه وحدات القياس. -
 أن يكون عدد أفراد العينة كافيًا. -
 األصلي ومختاره بطريقة عشوائية.يجب أن تكون العينة ممثله للمجتمع  -
 ، وكيفية حساب درجاته. باراألختوجود تعليمات مكتوبة وواضحة عن كيفية تطبيق  -
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ات المعيارية األنحرافيفضل حساب الموضوعية عن طريق حساب المتوسطات الحسابية و  -
 للدرجات.

أحدى طرق حساب الصدق ، وفي ضوء النتائج لحساب  ستخدامٱبـثم نقوم ببناء صدق الوحدات 
شاف ، وفي حالة اكت اتاألختبار لحساب الثبات والموضوعية والصدق يمكن تقويم وحدات العملية 

عية ، بحيث يتم حساب ثبات وموضو ى أخر بوحدة يمكن استبدالها  فأنهعدم صالحية وحدة من الوحدات 
 وصدق هذه الوحدة بنفس الطريقة وفقًا للخطوات السابقة.

 .اعداد الشروط والتعليمات النهائية لالختبار .2
يق لية المكتوبة الخاصة بتطبالعم األجراءاتبعد تحديد الوحدات بشكل نهائي ، يتم مراجعة 

 كل وحدة من وحدات السابق تحديدها يتم ذلك في ضوء نتائج الوحدات االستطالعية.
ائية ، في صورتها النه اتاألختبار وعلى ذلك يمكن أعداد الوحدات للتطبيق النهائي أو وضع 

مالعب ويتطلب ذلك وضع خطة زمنية ونظام خاص يسير تطبيق الوحدات وإعداد االدوات وال
 الالزمة للتنفيذ النهائي. 

 عداد المعايير:إو  األختبارتطبيق  .9
ها بطارية وحدات التي تتضمنلل المختلفة ، ويتم إعداد معايير اتاألختبار وحدات  يتم إعداد معايير   

 التي يكشف عنها التحليل االحصائي. األختبار
 : ما يأتيالشروط الواجب مراعاتها في البطارية  أهمومن 

 ( وحدات فقط.5-3ن يتراوح هذا العدد من )أقل عدد ممكن من الوحدات ويفضل أن تتضمن أ .1
قل من معامالت أبين هذه الوحدات  Intercorrelationالداخلية  األرتباطن تكون معامالت أ .2

 المختلفة. التجريبيةبين الوحدات المحسوبة  األرتباط
 باط مع المحك.على معامل ارتأ ن تكون كل وحدة من وحداتها لها أ .3
ة الداخلة يساسمن المكونات األ مستقالً  واحداً  ن تقييس كل وحدة من وحدات البطارية مكوناً أيفضل  .4

 في التحليل االحصائي.
كم على قدرة البطارية في التنبؤ حللRegression Equations معادلة االنحدار  ستخدامٱيفضل  .5

 ت البطارية الختبارها.للظاهرة المقيسة التي صممبالنسبة الكلي  داءباأل
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المهارية في الالعاب  اتالأختبار الواجب مراعاتها عند بناء  المبادئ    

 :الرياضة
واجب المبادئ ال أهمالمتخصصين في مجال القياس في التربية الرياضية  العلماء بعض قدم

ه المبادئ بعض هذ ، ومن المالحظ أن األلعابالتي تقيس المهارات في  اتاألختبار مراعاتها عند بناء 
 الضرورية ، وهذه المبادئ كاآلتي: اإلحصائيةيتطلب القيام بإجراء العمليات 

المنشورة  اتاألختبار غالباً ما تهدف : المهارة أو اللعبة يية فساسالجوانب األ اتاألختبار أن تقيس -1
،  أللعاباة من في لعب قياس القدرة المهارية العامةالى  ةوالمراجع العلمية المتخصص كتبال يف

تشمل على عدد من الوحدات  ضمن بطارية اختبار  اتاألختبار وفي معظم الحاالت تكون هذه 
 بعض المهارات الخاصة في اللعبة.تقيس التي 

 الكلي في اللعبة. داءبمعنى أن هذه المهارات الخاصة يمكن أن تعطي مؤشرًا عن مستوى األ 
 ه األجراء فأن هذ األلعابة المهارية الكلية في لعبة من القياس هو تقويم القدر  من كان الغرض إذا

لبطارية( قد )ا اتاألختبار يستلزم بالضرورة التأكد من أن المهارات الخاصة التي تقيسها مجموعة 
 ى خر ألاية النسبية لها بعد الرجوع الى جميع المهارات النوعية همأعدت في البداية بعد تحديد األ

عبة ، وهذه الخطوات عادة تسبق تقنين البطارية وتتم بالرجوع الى التي يمكن أن تتضمنها الل
 المحكمين والمختصين في مجال اللعبة.

  ة إلى أبسط تحليل اللعب أيتتضمنها اللعبة ،  يهمة التمية والساسقائمة بالمهارات األيتطلب عمل
  والمناسب. هملمعرفة األ.مكوناتها المهارية

 داءأن تكون مواقف األ  :اللعبة يف داءمع مواقف األ اتختبار األ يف داءأن تتشابه مواقف األ .2
تطلب التنس ي ياإلرسال ف مثلاللعبة ،  يف داءقريبة الشبه من مواقف األ اتاألختبار  يف
 .األختبارفي  ، االستمرارية الدقة ، القوة توافر  ستخدامٱ

 :اللعبة يالجيد ف داءعلى أشكال األ اتاألختبار أن تشجيع  .3
  نس يتطلب مثل في إرسال التترتبط بمواقف اللعب الفعلية ،  يالت ياهر السلوك الحركرصد مظ

 يالنواحعالقة الدقة في السرعة فيجب مالحظة ذلك أي ال يجب أن تكون الدقة على حساب 
 .اللعبة كسرعة حركة الكرة وطيرانها يالفنية ف

   بطريقة  داءم النواحي الفنية لألمقاييس تقدير لتقوي ستخدامٱوللتغلب على هذه المشكلة يمكن
تقديرية عن طريق الخبراء والمحكمين تضاف درجتها الى الدرجة النهائية لالختبار لغرض أن 

 صدقًا. أكثر األختباريكون 
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  لمهارة.الجيد ل داءهذه الطريقة ستزيد من حماس  المختبرين وتشجيعهم على أبراز أشكال األ 
  سائل قياس موضوعية مثل المالكمة والجودو والتنس فيكون ال توجد و  اتاألختبار أما في بعض

 . األنشطةالبدنية كمقاييس  للقدرات المهارية  في هذه  اتاألختبار  ستخدامٱ
  :التطبيق أثناءواحد  شخص األختبار يأن يؤد.4

   من الالعبين أكثرأثنين أو  دتتطلب تواج األلعاب يالمهارى ف داءبعض مواقف األفي. 
 ى خر أوجود زميل ترسل إليه الكرة ليقوم بإرسالها مرة  اتاألختبار الة تحتاج مواقف في هذه الح 

 .لمختبرل
  أداءي أن يتعاونوا فألنه يتطلب  خطاءعرضه للعديد من األمعملية القياس في هذه الحالة تكون 

 .األختبار أثناءأو يتنافسوا  األختبار
  شخص هاتخدامسٱوسائل البديلة حتى يمكن ابتكرت بعض ال فقدنظرًا لصعوبة تحقيق هذا الشرط 

 .المختلفة اتاألختبار واحد عند تطبيق 
 ن الزميل على أن يكو ، و فقط  داءتنفيذ األ يفتكون مهمته االشتراك ف أخرلزم اإلستعانه بزميل  إذا

  . مستوى عال جدًا من المهارة
  األلعابي ًا في اختبارات المهارات فستخدامٱالوسائل  أكثرتعد حوائط الصد من. 
  :أن يكون لالختبار معنى و أن يتميز بالتشويق .5
  ألنشطةاوأن تكون شبيه بالمختلفة لزيادة الحماس والدافعية  يوسائل الحث الدافع ستخدامٱيجب. 
  ل وبعد االنتهاء من ك داءاأل أثناءوواضح  مرتفعيفضل إعالن الدرجات على المختبرين بصوت

 .محاولة
 حققون نتائج متميزة لضمان توفير عامل المنافسةإعالن أسماء الذين ي. 
  األختبارموقف  أثناءيجب االهتمام بعبارات التشجيع والمدح. 
 خطاءيفضل شرح النواحي الفنية لالختبار وطريقة حساب الدرجات واأل. 
 .أعطاء فرصة مناسبة للتدريب قبل التطبيق النهائي 
 :ستوى الصعوبةعلى درجة مناسبة من حيث م اتاألختبار أن تكون  .6
  للمستويات المهارية للمختبرين  اً مناسب األختباريجب أن يكون. 
  الى اإلعتدالية وال تتركز في نقطة واحدة. األختبارتميل درجات أن 
  يجب أن ال تعطي درجة عالية لالختبارات السهلة والعكس بالنسبة للصعبة ألنها تفقد قدرتها على

 .األفرادالتمييز بين 
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  يف المقترحة لقياس المهارات اتاألختبار في صعوبة السهولة أو اللب على مشكلة التغويمكن 
 :عن طريق  األلعاب

 بما يتالءم مع المستويات الفعلية للمختبرين األختبارمضمون وشروط تطبيق  يأن يعدل ف . 
  مناسب أخرباختبار  األختبارأن يستدل.  
   نتيجة التدريب للمختبرين ب ي ع المستوى المهار ة زمنية مناسبة حتى يرتفمدل األختبارأن تطبيق

 .أو التدريس
  و اللعبةالمهارة أ يالقدرة على التمييز بين المستويات المختلفة ف األختبار يأن يتوافر ف .7
 ات المهارات اختبار  يعلى ظاهرة الفروق الفردية وف يالمجال الرياض يتتأسس نظرية القياس ف

، وأن وط كثير من الشر  يف تجانسهارغم  اتاألختبار ج هذه نتائ ينالحظ فروقًا ف األلعاب يف
 –فئة الممتازة ال –هذه الفروق تتخذ شكل المنحنى االعتدالي يجب التمييز بين ثالث مستويات 

 الفئة الضعيفة. –الفئة المتوسطة 
  : ةبدرجات دقيقة من المهارات المقيس اتاألختبار أن تمدنا  .2
الى معامل الموضوعية الذي يبين  األلعابالمهارات في  الدقة في تقدير درجات اختيارات -

المستخدم عندما يقوم بتقدير درجات أي عدد من  األختبارمدى دقة حساب الدرجات في 
 المحكمين.

مثل ساعات القياس وأشرطة القياس دقيقة وقسم  -معامالت الموضوعيةالحساب ضرورة  -
 كرة نحو أهداف مرسومة على دوائر متداخلةيعتمد على تقدير المحكمين الذاتية مثل تمرير ال

 لكل منها درجة مما يتطلب رسم الدوائر بألوان متمايزة.
 :على عدد مناسب من المحاوالت اتاألختبار مل تأن تش .9
 .من محاولة واحدة إلى ثالث محاوالت اتاألختبار تستغرق أن  -
 الجذع من الوقوف محاولتين.تراً الركض االرتدادي وثني م 51،  تراً م 31اختبارات العدو مثالً  -
 .دفع الكرة الطبية ألطول مسافة والوثب العريض من الثبات ثالث محاوالت متتاليةأما  -
 .محاولة واحدة يالتنفس ي والتحمل الدور والقوة  ياختبارات التحمل العضلأما  -
 سرعة رد الفعل والرشاقة محاولة أو محاولتين. -
 تغرق محاولتين أو ثالث محاوالت.المرونة والرشاقة والتوازن والتوافق تس -

  : اإلحصائيةما بين صالحيتها من الناحية  اتاألختبار أن تتضمن  .11
 وهي: األختباريجب أتباع معايير جودة  -
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 .داءالشروط العلمية لالختبارات ومستويات األ -
 أي اختبارات ال تبين المراجع المتخصصة معايير جودتها. ستخدامٱتجنب  -
ثبات ألن الثبات يتأثر بالعديد من مصادر الخطأ المختلفة التي يمكن أن تؤثر معايير الجودة ال أهمو  -

 مثل: األختبارفي دقة درجات 
 مستوى المهارة لألفراد. -
 الحالة الصحية. -
 التعب. -
 الدافعية. -
 العوامل النفسية. -
 الحرارة. -
 اإلضاءة . -
 التهوية. -
 التميز. -
 عدم وضوح التعليمات. -
 .راألختباالممارسة والتدريب على  -
في  ألفراداأن جميع هذه العوامل تعد عوامل موقفية ترتبط بتجربة تطبيق االختيار ومواقف  -

 .األختباركل مرة يطبق فيها 
 الرياضية: الألعابالمهارية في  اتالأختبار أسباب بناء 

المنشورة في المراجع والدوريات العلمية المتخصصة غير مناسبة  اتاألختبار أن لهم عندما يتبين  .1
ألرض وساحات ا، لبرنامج القياس من حيث الوقت الذي تستغرقه في التنفيذ  العامة غراضلأل

 .والفضاء وغيرها
بعض  دامستخٱة غير متاحة في البيئة المحلية ألنها تتطلب دالمنشو  اتاألختبار عندما يظهر أن  .2

 .الخاصة المكلفة الثمن واألدوات األجهزة
 األختبار نالغرض م :مثل األختباربيانات كافية عن لنشر افي الحاالت التي ال تذكر فيها مصادر  .3

يستغرقه  ، الزمن الذي األختبار، األدوات الالزمة لتنفيذ  األختبار تعليمات،  األختبار أداءطريقة  ،
 والسيما في اختبار الورقة والقلم . األختبار
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استخدمت  المحكات التي أنواعوالى  ما يشير إحصائيا إلى صدقه وثباتهالى  األختبارعندما يفقد  .4
 لحساب هذا الصدق.

 األنشطةعض في ب داءالحاجة إلى تقنين بعض وسائل القياس الموضوعية لإلفادة منها في تقويم األ .5
 .مثل المصارعة والمالكمة والمبارزة والغطس الرياضية

بالنسبة  دث، والتطورات التي قد تحاأللعابالتعديالت التي قد تطرأ على قوانين وقواعد بعض  .6
 .وأساليب التدريب لخطط اللعب
خطوات وال األجراءاتالموجودة أتخاذ بعض  اتاألختبار الجديدة أو تعديل  اتاألختبار ويتطلب بناء 

 الضرورية التي يمكن أتباعها في هذا الخصوص.
 ية:المهار  اتالأختبار بطارية خطوات بناء 

  أواًل : تحليل المهارة المطلوب قياسها  
تحلياًل دقيقًا ومنطقيًا للتحقق من المهارات  أو اللعبة ذه الخطوة القيام بتحليل المهارةتتطلب ه

 .تتضمنها اللعبة أو المهارة المطلوب قياسها  يالخاصة أو العوامل أو المكونات الت
المهارات الخاصة باللعبة عن طريق الرجوع إلى عمل قوائم لجميع ستحسن يهذه الخطوة  فيو 

 .النشاط أو عن طريقهما معاً  يمية المتخصصة وعن طريق الخبراء المتخصصين فالمراجع العل
المهارات الخاصة في مواقف  ستخدامٱومن الشروط المهمة الواجب مراعاتها عند جدول تكرارات 

 :الآتيالفعلية في أي لعبة  داءاأل
ولة للتكرارات هناك جد توحيد مستويات الالعبين في القدرات المهارية العامة في اللعبة بحيث تكون  .1

 السيما بالمتقدمين. ى أخر السيما للمبتدئين في اللعبة و 
كل مهارة من المهارات التي تتضمنها  ستخدامٱأن تتضمن جداول التكرارات اإلشارة الى عدد مرات  .2

 من مباراة لألفراد أنفسهم. أكثراللعبة في 
ي تؤدي بها كل مهارة من المهارات أن تتضمن جداول التكرارات مالحظات عن القوة والسرعة الت .3

 المباريات. أثناءالخاصة 
ات كل مهارة من المهارات في المواقف ستخدامٱأن تتضمن جداول التكرارات مالحظات عن  .4

 الهجومية أو المواقف الدفاعية. 
ولة يلزم جد فأنهمن طريقة محددة من طرق أو إستراتيجات اللعب )الخطط(  أكثركانت هناك  إذا .5

 رات لكل طريقة.التكرا
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ناجح ال داءأن تتضمن جداول التكرارات مالحظات عن العالقات بين المسافات واألبعاد وبين األ .6
 بالنسبة لكل مهارة على حده.

 :الآتيويمكن اإلفادة من جدول التكرارات على النحو 
ية كل أهمتساعد في التعرف على جميع المهارات الخاصة الداخلة على اللعبة وفي تقدير  .1

 الكل للعبة. داءمهارة بالنسبة لأل
ية النسبية لكل مهارة من همتحديد المهارات الرئيسة في اللعبة وذلك من خالل تحديد األ .2

 المهارات.
يفضل  أنهفكان الهدف من القياس هو بناء بطارية اختيار لقياس المهارة الكلية في اللعبة ،  إذا .3

 يتها النسبية.أهمت ضالة عدم استبعاد أي مكون أو مهارة نوعية مهما كان
لقياس مهارة نوعية السيما ، أذن  أكثركان الهدف من عملية القياس هو وضع اختبار أو  إذا .4

 المتاحة التي تصلح لقياس هذه المهارة . اتاألختبار يجب مراجعة 
من  تتميز بالصدق والثبات أعدت ى أخر اختبارات  ستخدامٱفي جميع الحاالت يكون من المفيد  .5

التي تعد لقياس المهارات النوعية أال أن مثل هذه  اتاألختبار حيث تدخل ضمن قبل ، ب
 الجديدة. اتاألختبار يمكن أن تفيد كمحكات للكشف عن مدى صالحية  اتاألختبار 

 :المتفق عليها ةتقيس المهار  يالت األختبارثانيًا : اختبار وحدات 
لمهارات ا اتبناء اختبار  يجرائية فمن أصعب وأدق الخطوات اإلواحدة تعد هذه لخطوة بال شك 

 .األلعاب يف
 .يجب أن تخضع للعديد من الشروط والمعاييرو  األختباروحدات  أختيار  -
 .عمل قائمة بالوحدات المقترحة يوضح فيها معامالت الوحدات ومستويات الجنس والسن المناسب -
 األنسب.عرضها على الخبراء ليختاروا ما هو  -
تجريبية الضرورية للتأكد من صالحيتها ويشترط التعديل أي وحدة من ال األجراءاتإجراء بعض  -

  -:كالآتيالمعدة مسبقًا  األختباروحدات 
 .التعديالت ألجراء وقوية منطقية مبررات هناكأن تكون  .1
 الرئيسية لمشروع القياس )البحث(. غراضأن تخدم هذه التعديالت األ .2
 ألدوات والوقت المتاح.أن يراعى في التعديالت الجديدة اإلمكانات وا .3
 من صورة مقترحة. أكثرأن يكون هناك  .4
 التطبيق على مجموعة صغيرة من الالعبين حتى يثبت للباحث صالحيتها. -
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 تحديد درجة صعوبة الوحدات والى قدرتها على التمييز. -
 رضمثل تقرب المسافة أو تبعد لغ األختبارفي شروط تطبيق  بعض التعديالت أجراء حالة يفو  -

 .حتى يمكنه التمييز بين المستويات  األختبار تصعيب
على المستويات المهارية لالعبين الذين يجرب عليهم  األختبارتتوقف درجة صعوبة أو سهولة  -

 .األختبار
 : األختبارثالثًا : إعداد وكتابة تعليمات 

 الالعبين. من صغيرة ةمختلفة على مجموع أجراءاتالجديد بأشكال و  األختباربعد أن يتم تجريب وحدة  -
جربته ت يكما استخدمه الباحث ف األختبار، وإجراء خطوات  األختبار أداءكتابة تفاصيل ب البدء -

 .االستطالعية
 .األجهزةمفصلة عن األدوات و المعلومات في الالدقة إعطاء  -
 .األختبارإعطاء الشرح الوافي عن تخطيط منطقة  -
 .تطبيقالطريقة تحديد   -
 .اتطريقة حساب الدرجتحديد  -
 .داءالشائعة في األ خطاءتحديد األ -
 .داءتحديد عدد المحاوالت ومدد الراحة والزمن المخصص لأل  -

 :رابعًا : اختبار المحك
مقاييس تختار بدقة ، وتستخدم للحكم على مدى صالحية  يجب أن يكون بدقة ألنهاالمحكات  اختبار -

 .من أجله قياس ما وضع يالوحدات المقترحة ف
 .المختلفة األختبارلكشف عن مدى صدق وحدات ل تهدف المحكات  -
المختلفة عن طريق تطبيقها مع المحك على مجموعة واحدة من  اتاألختبار يتم تقنين صدق وحدات  -

 .األفراد
 

 :الآتيةأنماط المحكات  األلعابويستخدم في بناء اختبارات المهارات في 
 وحدات أو بطاريات أختبار تبين الصدق. .1
 ت في المباريات الرياضية.نتائج المنافسا .2
المجموعات المتباينة في المستوى ويعتمد هذا المحك على مجموعتين من الالعبين من مستويين  .3

 مهاريين متبايتين تباينًا شديدًا.
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 الدرجة الكلية أو المركبة. .4
 بالمحك. داءباأل األختبارفي  داءمقارنة األ .5
 التقديرات الذاتية للخبراء في مجال التخصص. .6

( بحيث يتم ذلك على وفق 5-1موازين تقدير خماسية الدرجة ) ستخدامٱل في جميع الحاالت ويفض
 :الآتيةالشروط 

وكيفية حساب الدرجات وفقًا  داءأن يقدم الباحث للمحكمين شرحًا مفصاًل عن كيفية مالحظة األ .1
 لميزان التقدير الذي قام بإعداده.

 درجات.تقدير ال أثناءأن يطلب منهم الدقة والعناية  .2
مطلوب المهاري ال داءإعطاء المحكمين فرصًا كافية ووقتًا مناسبًا لمشاهدة األ األجراءاتأن تتضمن  .3

 تقويمه.
 : األختبارالذين سيطبق عليهم  األفرادخامسا : اختبار 

 أخرعنى الجديد ، أو بم األختبارالذين يعد لهم  األفراداختبار  اتاألختبار تتضمن هذه المرحلة بناء  -
 .أو أداة القياس المقترحة  األختبارالمطلوب تقنين صدق  ألفرادا

 .أو البطارية األختبارالذين يعد لهم  األفرادهنا كل  ييقصد بالمجتمع األصل  -
مراعاة بعض العوامل الهامة ، مثل السن والجنس ومستوى الخبرة  األفراديجب عند اختبار عينات   -

 .النشاط يف
الثبات  ظهر إذافضًا ، كانت هناك ضرورة لزيادة عدد أفراد العينة في حين كان معامل الثبات منخ إذا -

 عينات صغيرة. ستخدامٱمرتفعًا يمكن 
 :األختبارسادسًا : التحقق من ثبات وحدات  

نا ل ةغير معروفوحدات  ن غير المعقول أن تقوم بتجريب أيم ألنيجب التحقق من الثبات  -
 .معظم الحاالت غير صادقة يتكون ف غير الثابتة اتاألختبار أن  ، وحيثمعامالت ثباتها 

 :إعداد الشروط والتعليمات النهائيةسابعًا :   
 :بما يلي، األختبار وضع عند اعتبارها الواجب الشروط أهم تتخلص

 .اللعبة القدرة أو وألمهارة لالجوانب األساسية  اتاألختبار ان تقيس  .1
 .المهارة أو الفعالية في االداء اقفمو  مع األختبار في االداء موقف تتشابه أن .2
 .لى أشكال األداء الجيد ا اتاألختبار ن تشجع أ .3
 .ن يتميز بالتشويقأو واضح بالنسبة للمختبرين معنى  اتأن يكون لالختبار  .4
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 ن تكون على درجة مناسبة من الصعوبةأ .5
 رات.المختلفة في الفعاليات أو المها القدرة على التمييز بين المستوياتلها ن تكون أ .6
 . ن تشمل عدد مناسب من المحاوالتأ  .7
 . ما بين صالحيتها من الناحية اإلحصائية اتاألختبار ن تتضمن أ .8
 :التجربة االستطالعيةثامنًا :   

قد لمجموعة من المختبرين ، و  قياس أو تجارب اجراء تتطلب التي البحوث من بحث بأي القيام عند 
على ثم اختيار عينة البحث وبحسب النسبة المئوية المناسبة و  جرت العادة بتحديد المجتمع البشري للبحث

ربة يعمل الباحث تجربة صغيرة تسمى بالتج األختبارذلك يبدأ الباحث بأجراء تجربته ، قبل البدء ب
االستطالعية التي تمثل عينة المجتمع من المختبرين وتكون بالنسبة الى الباحث تدريبًا عمليًا للوقوف 

هذه التجربة  أيضاً لتفاديها مستقباًل و  األختباراجراء  أثناءبيات وااليجابيات  التي تقابله بنفسه على السل
أمام المختبرين وتوفير الوقت وحتى اليصبهم الملل يمكن  األختبارقد تقلل المجهود من شرح وتطبيق 

 .ألختبارال ثبات اعادة هذه التجربة أكثر من مرة وتسجل النتائج التي تعطينا باإلضافة الى ذلك معام
وأن أجراء التجربة االستطالعية يجب أن تتوافر فيها الشروط والظروف التي تكونت عليها التجربة 
االستطالعية الرئيسية حتى يمكن األخذ بنتائجها وهنا يمكن للباحث معرفة السلبيات التي مر بها 

ن الفوائد لتجربة االستطالعية الكثير مالقادم ويتجاوز مجموع السلبيات ول األختبارالمختبرون وتجاوزها ب
 لخدمة الباحث والمختبرين.

 خصائص التجربة االستطالعية:
التجربة االستطالعية هي نوع من ثالث أنواع الدراسات االجتماعية )الوصفية ، التشخيصية ،  -1

 االستطالعية(.
 ا.لبحث مشكلة بحثية غامضة وجمع معلومات عنهيتم توظيف الدراسة االستطالعية  -2
تتميز بالمرونة والسهولة حيث أنها دراسة تهدف الى استطالع مشكلة غامضة في الغالب وبالتالي  -3

 التحتاج الدراسة االستطالعية الكثير من المعطيات.
 أهمية التجربة االستطالعية:

تعد بمثابة خطوة تمهيدية هامة قبل اجراء الدراسة لبحث كافة أبعاد المشكلة أو الظاهرة التي يتم  .1
 دراستها.

 تهدف في الغالب الى فتح المجال أمام أفكار جديدة عن مشكلة البحث. .2
 يمكن أن يلجأ إليها الباحث لزيادة معرفته وأمكانيته بمشكلة البحث حتى يتعمق في الدراسة. .3



18 
 

 تساعد الباحث على تحديد االولويات التي سيبدأ بها بحثه.  .4
 تعمل بمثابة تمهيد وأساس جيد للبحث. .5
 ساعد على استطالع الظروف المحيطة بمشكلة البحث.يمكن أن ت .6
دراسة الدراسة وبالتالي يمكن تعديل ال أجراءاتيمكن أن تساعد الباحث على تحديد أوجه التقصير في  .7

 من البداية لتحقيق أقصى استفادة ممكنه.
د تطرأ ق يمكنها أن تساعد الباحث على تحديد مدة الدراسة ، فضاًل عن المشكالت  المستقبلية التي .8

 وبالتالي محاولة تجنبها منذ البداية.
 :تطبيق الرئيسي لالختباراتالتاسعًا : 

المختارة والمحددة على عينة التجربة األساسية ، ولكن هناك أمور أو اعتبارات  اتاألختبار  يتم هنا تطبيق
  : ومنها ، اتاألختبار على الباحث مراعاتها عند وضع وتطبيق 

 لزمانية ، المناخية ، النفسية.الظروف المكانية ، ا -
 )ويشمل الجانب المادي ، الجهد ، الزمن(. األختباراالقتصاد عند وضع  -
 .األختبارالتشويق واالثارة عند اداء  -
 .األختبارسهولة اداء  -
 اعداد الكوادر المساعدة. -

 .عاشرًا : إعداد الدرجات المعيارية لالختبارات
 :تيةاآلتمتاز الدرجة المعيارية بالخصائص 

 ، وبذلك يتوفر لدينا أساس للمقارنة بين اختبارات مختلفة.خرتحمل معنى واحد من اختبار أل .1
تتألف من وحدات متساوية االبعاد ، بحيث أن الحصول على خمسة نقاط في أحد اجزاء المقياس  .2

 من المقياس. أخريكون له داللة مماثلة للحصول على خمسة نقاط في جزء 
 أنهابعن )أنعدام( الصفة المقاسة ، بحيث يصح وصف درجات معينة لها صفر حقيقي يعبر  .3

 تمثل)ضعفي كمية معينة(أو)ثلثي تلك الكمية( وغيرها.
 :بالآتيأما أهمية المعايير فتتلخص   

 أنها أسس للحكم على الظاهرة من الداخل. -
 ، فهي تشير لمركز الفرد بالنسبة للمجموعة. األحوالتأخذ الصيغة في أغلب  -
في ضوء الخصائص الواقعية للظاهرة )ما مدى بعد الفرد عن متوسط المجموعة  التي  تتحدد -

 ينتمي إليها(.
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 تعكس المستوى الحالي للفرد. -
 وسيلة من وسائل المقارنة والتقويم. -

 
عند وضع وتطبيق االختبارات كما إن هناك أمور أو اعتبارات يجب مراعاتها 

  ومنها:
  ، لمناخية ، النفسية ، ا الزمنيةالظروف المكانية  : 

يجب على الباحث أو القائم على االختبار اإلبقاء على  االختبارات التي يمكن تنفيذها في 
بيئة سليمة وال تشكل إي خطر في طبيعتها  ، فالعثور على منطقه أو ساحة منبسطة 
 , خاليه من العوائق لركض مسافة معينه , أو توفير بساط الختبار الجلوس من االستلقاء

ومساعدين للسالمة عند أداء اختبار للتوازن كلها أمثله  لجعل موقع االختبار سليم بقدر 
 المستطاع .

الموقع ومرئية بصوره  دكما يوصى باستخدام أدوات طريه وغير قابلة للكسر لتحدي
واضحة. يفضل وضع المخروطات البالستيكية والعالمات الفسفورية بدال من الكراسي , أو 

.كما ينبغي تهيئة أماكن ألداء االختبارات تتمتع بإضاءة جيدة ، هدوء  معدنية إيه مواد
 ،درجة حرارة وظروف مناخية أخرى مناسبة لكي اليتاثر األداء . 

 

المستوى، مراعاة الوقت المناسب للمختبرين ألداء االختبار ، الحالة الجسمية المناسبة 
الحالة النفسية للمختبر فالتوتر العالي حيث إن التعب مثال يؤثر على أداء المختبر ، 

والقلق والخوف جميعها عوامل تؤثر على األداء ، الحالة الذهنية المناسبة حيث يراعى 
 عدم تطبيق االختبار بعد مجهود دهني كبير أو متعب . 

 

 
 

  . المستوى ، الجنس ، العمر 

ة فهو ال يؤثر فقط عند وضع او اختيار االختبار على الباحث ان يراعي مستوى العين 
على نتائج االختبار مباشرة ، بل يؤثر على نفسية المختبرين واندفاعهم لتنفيذ االختبارات 

بين الذكور واإلناث بحيث التؤثر هذه العملية  ت، كما يجب إن يراعي االختبار الفرو قا
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ر على االنحياز لصالح احد الجنسين أو األخر, إذ إن األوالد عموما من وجهة النظ
 . الفسيولوجية يملكون قوة عضلية ومطاولة أعلى, وهم أطول وأثقل

ويملكون نسبة قليلة من الدهون في أجسامهم, ويظهرون مطاولة عالية للجهاز الدوري, 
وتميل الفتيات إلى امتالك مرونة عالية, توافق إيقاعي, وقابلية طوفان عالية .  وعليه 

و القدرة الوظيفية مثال مراعاة مالئمة االختبار عند قياس اللياقة أو الصفات البدنية أ
لجنس المختبر ،في حين قد النحتاجها  عند انتقاء اختبار لقياس بعض سمات السلوك 

. وعليه يجب على الباحث االنتباه للعمر المترافقة مع حقول المعرفة أو اثر التعلم 
تبار قوة للذراعين فان والمستوى والجنس عند اختيار االختبارات فمثال عند اختيار اخ

 اختبار )السحب على العقلة ( مالئم للبنيين ، بينما ) التعلق على العقلة ( مالئم للبنات . 
 
 

  ) االقتصاد عند وضع االختبار ) ويشمل الجانب المادي ، الجهد ، الزمن  : 

فتقر ن يجب إن تكون االختبارات اقتصااااادية  يما يتعلق باألجهزة واألشااااخاث, ألنه كثيرا ما
لمصاااادر تمويل خاصاااة لكي نشاااتري األدوات خصاااوصاااا المعقدة وأجهزة عالية التقنية التي 

غير انتقاء اختبارات بمسااتوى المقدرة, األجهزة  لتقيس أداء اإلنسااان بدقة عالية, وال ساابي
واألدوات هي ليساات العامل المكلا الوحيد, إذ تحتاا االختبارات لضاامان نتائج صااادقة إلى 

صااية من قبل واضااع االختبار أو الباحث, وبما إن معظم البطاريات تحتوي على مراقبة شااخ
عدة اختبارات فمن الضااروري اقتصاااديا وجود أكثر من شااخص كفريق عمل مساااعد  إلدارة 

كما يجب مراعاة  عامل الزمن إي إن ينفذ االختبار بوقت قصاااااير نسااااابيا وعليه االختبار . 
يمكن إن ينتج عنه الحصااااااااااول على بيانات دقيقة والت فاختيار اختبار بعدد اقل من المحا

وبدون ضااااياع للوقت . وقد تحتاا اختبارات أخرى لتحضاااايرات أساااااسااااية مكثفه مثل رساااام 
الخطوط على األرض , تجهيز المحطات في المواقع المختلفة على ارض االختبار , وضااااع 

 .عالمات بإبعاد محدده في الساحة خالل وقت اإلعداد 

 
 

   اإلثارة عند أداء االختبار . التشويق و 
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يملك معظم الناس خبره القلق والخوف وغالبا ماترافق أداء االختبار. لدا  يحتاا العاملون 
على االختبار توفير جو مالئم  لضاااااااامان إن تكون االختبارات ممتعه بقدر المسااااااااتطاع وال 

 تعمل على إحباط المشاركين. 

دا عندما يفرحون بأداء االختبار وفهم لماذا ربما يصااااابح المشااااااركين مندفعين ويعملون جي
ة ، مسااااااااااتوى لياقتهم البدنيوكثير ما نالحظ أن األفراد لديهم الرغبة لمعرفة يتم اختبارهم. 

عند  لديه حماسيصبح . ومن خالل هذه الرغبة وغيرهاطبيعة شخصيتهم  مستوى أدائهم ،
 . تطبيق االختبار

 

لذات و ال تأكيد ا قدرة علي القيام و قد تكون الرغبة في  بات ال تفوق علي اآلخرين , و إث
لي إتؤدي  باألعمال الصااااااااااعبة , و الثقة في النفس و تقدير الذات كلها من الحوافز التي

 زيادة حماس األفراد في األداء علي االختبارات .
 برينالمختمقصود متعمد ) بعض  المختبر أو مستواه بعضها تخفض درجة ماالدوافع  ومن

رجاته ليبقي في عضاااااااااوية جماعة معينة مثل صاااااااااحبة مساااااااااتوى أدائه ود  عمد خفضتي
و هناك ما هو غير مقصاود ناتج عن  ،األصادقاء , أو لكي ال تضااف إليه أعباء جديدة ( 

االختبارات فيزداد توتره و يؤدي بشكل مضطرب  إثناءالرغبة الشديدة في التفوق في األداء 
 .نتيجة لزيادة القلق

 
  بار.االختسهولة أداء  

يجب إن يسمح االختبار بتسجيل الدرجات بسهوله ودقه و إن يستخدم  يه أسلوب التقويم 
من  على الدرجة الذاتي للمختبرين. يمكن انتقاء االختبارات التي بسهوله يتم الحصول

خالل إشكال مصممه خاصة أو التي توفرها برامجيات الكمبيوتر ألجل التفسير السريع 
 تائج تعد من اإلجراءات التي تقلل من الوقت . والدقيق وإصدار الن

 
سهولة تسجيل الدرجة هي ليست العامل الرئيسي في انتقاء االختبار وإنما االهميه تعطى 
ألداء االختبار مثال ذلك  وضع جهاز قياس المرونة للظهر من وضع الجلوس في منطقه 

ابهه المرونة , بطريقه متشمعينه في المدرسة وجعله متوفر للطلبة الختبار أنفسهم على 
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يوضع بساط توضع عليه أرقام تصاعدية لكي يستخدمه ألطلبه ألداء القفز من الثبات 
 لمالحظة تطورهم .

 
 

 
  . أعداد الكوادر المساعدة 

إن االختبااار الااذي يااأخااذ وقاات طوياال إلكمااالااه , ويتطلااب درجااه عاااليااه من المهااارة والخبرة 
قت للتمرين ربما اليحتاا إلى اساتخدام أشاخاث عالي إلدارته ويحتاا إلى تدريب مكثا وو 

كما إن تعلم اإلجراءات الصااااااااحيحة لالختبار وتطوير المعلومات عن االجهزه  التخصااااااااص.
المسااتخدمة ،والدخول في جلسااات تدربيه أو العمل مع شااخص ما لديه الخبرة في االختبار 

ث ا فعندما يحتاا الباحهي الطريقة األفضااااااااال لكساااااااااب المعرفة لتنفيذ اختبار. وعليه عندم
لمساااااااااااعدين أو خبراء عليه إن يختارهم بدقة وان يجتمع معهم لتدريبهم على االختبارات 

محددة  ةوطريقة تسااااجيل النتائج نظريا وعمليا ، ويفضاااال إن إعطاء كل مساااااعد مسااااؤولي
 وتعليمات واضحة للحصول على نتائج أدق  . 
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ساااااات فاااااي مجاااااال المساااااتويات واجباااااات الاختباااااارات والقيا

 (1)العليا

 

ــــــــارات وال ــــــــاسان االختب ــــــــع مجــــــــاالت حــــــــد ا هــــــــو قي ــــــــوم المهمــــــــة فــــــــي جمي العل
مــــــــــن الوســــــــــائل التقويميــــــــــة الحيــــــــــاة وفــــــــــي المجــــــــــال الرياضــــــــــي تعــــــــــد واحــــــــــدة 

ــــــــــــه. ــــــــــــى بالتشــــــــــــخيص والتوجي وكــــــــــــذلك هــــــــــــو مــــــــــــن المؤشــــــــــــرات  والتــــــــــــي تعن
 مـــــــن هــــــــذا المبنــــــــي علـــــــى اســـــــس ســـــــليمة. ، العلميـــــــة للعمـــــــل البحثـــــــي الجيـــــــد

ــــــــــة لجميــــــــــع  ــــــــــاهج والخطــــــــــط المختلف ــــــــــويم للبــــــــــرامج والمن نجــــــــــدها وســــــــــيلة التق
 المستويات والمراحل العمرية المحدودة على النشاط الرياضي...

 

 .تساعد في تقويم حالة التدريب العامة بدنيًا ، مهاريًا ، وظيفيًا ... الخ 
  تساعد في تقويم حالة التدريب الخاصة من الجانب البدني او المهاري او

 الخططي وغيرها.
 .تساعد في معرفة مستوى تقدم الالعبين على مر السنين 
  تساعد في تقويم الخطة التدريبية ، وتوجيه العملية التدريبية باالتجاه االقتصادي

 لها.
 
 
 
 
 

 __________________ 

، )  2112د ، ، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ، جامعة بغدا مفردات مادة االختبارات والقياس - 1
 .مجلة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  جامعة بغداد(
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 .تساعد على الكشف المبكر عن الموهوبين لاللعاب والفعاليات المختلفة 
 .تساعد على تربية الرياضي على االستقاللية ، االعتماد على النفس وغيرها 
 التي  ي االخطارتساعد في التعرف على وصول الالعب الى الحمل الزائد لتفاد

 قد تنجم من سلبيات الحمل الزائد على الصحة والحالة التدريبية لالعب .
تساعد في تقويم الالعب والعملية التدريبة عن وضع معايير ومقارنتها بنتائج االختبارات 

 التي يسجلها الالعب
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م، والتقوي–والقياس -لمية لالختبارفائزة عبد الجبار احمد ،غادة محمود جاسم ،االسس الع 1

 ( .2119،)بغداد ،مكتب النور ، 1ط
: )القاهرة، مركز 3، طالقياس واالختبار في التربية الرياضيةليلى السيد فرحات؛  2

 . 75(، ث2115الكتاب للنشر، 
: 4، ط1، االقياس والتقويم في التربية البدنية والرياضيةمحمد صبحي حسانين؛  3

 (.1999كر العربي، )القاهرة، دار الف
، القياس في التربية الرياضيةمحمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان؛  4
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 ،3ط ،1ا والرياضة، البدنية التربية في والتقويم القياس: حسانين صبحي محمد- 5

 .51ث ،1995 العربي، الفكر دار القاهرة،
االسس العملية والطرق االحصائية لالختبارات  مروان عبد المجيد ابراهيم؛ 6

: )عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1، طوالقياس في التربية الرياضية
 . 52(، ث1999

، القاهرة  0، ط  المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيقمصطفى حسين الباهي :  7

 . 46، ص  0111، مركز الكتاب للنشر ، 

ختبارات والقياس ، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ، جامعة مفردات مادة اال 2
 ، )مجلة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  جامعة بغداد(.  2112بغداد ، 

، عمان ، 2عليان نادر ، هشام الزويد : مبادئ القياس والتقويم في التربية ، ط  9
 . 1992دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ،

خريبط واخرون :)طرق تصميم بطاريات االختبار والقياس في التربية ريسان  11
 1999الرياضية ( دار الحكمه للنشر ، 

 

 


