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 مقدمة:

من عممية  يعد القياس و التقويم عممية ضرورية في أي  مجال من مجاالت الحياة ، وىو جزء      
تصميم التدريس والعممية التربوية ، وفي التدريب الرياضي، فيو يحدد مدى تحقيق األىداف و يحدد نقاط 
الضعف و نقاط القوة في مختمف جوانب المواقف التعميمية والتدريبية، بيدف تحسين وتطوير عممية 

ية والتدريبية، وتكمن أىمية القياس بما التعميم والتدريب الرياضي، وأيضًا البيئة المحيطة بالعممية التعميم
التنويع في األساليب و الوسائل يحتويو من مقاييس واختبارات في أنو طريقة يمكن من خالليا  

والتشخيص والعالج لممشاكل والصعوبات التي تواجينا في العممية التعميمية والتدريبية،  المـسـتخـدمة ،
عالجية , تشمل جانبين أساسيين مترابطين ىما أواًل الجانب التقويم عممية تشخيصية وقائية  ويتعبر

  العممية التعميمية أو التدريبيةكشف نواحي الضعف, و القوة أو المدرب الشخصي ويتضمن محاولة المعمم 
يتطمب من المعمم و  ،الجانب العالجي ووصف كالطبيب عندما يشخص األمراض و األوبئة المرضية

 والتدريب في تصحيح أخطاء التعمم متعممين والرياضينتساعد ال ،لعممية ا الحمولاقتراح والمدرب 
 ومعالجتيا وسّد ثغراتيا .

، عممية نامية مستمرة كونو عى إلى توضيح أىمية عمم القياس والتقويم نسس المقياسونحن خالل ىذا     
عمى يستمزم  ، بحيث لتدريبيةوا تحدث قبل و أثناء و بعد العممية التعميمية وىي ،ومالزمة لعممية التعمم 

و التقنيات  ،و االستراتيجيات  ،و تطوير  و تطبيق الطرائق , واألساليب  ،معرفة والمدرب المعمم 
، كذلك توضيح أىم المجاالت التي  يستعمل فييا وبعض االختبارات التقويمالقياس و المستخدمة في 

أطر وضع  إلى ، كما نسعى كذلكاره التعميميوالمقاييس التي يمكن لمطالب االستفادة منيا خالل مشو 
عممية القياس يتم فييا التخطيط لمحصول عمى ف ،وضح العالقة بين التقويم و القياس و االختبارت عامة

جدول مواصفات وتحديد نسب معينو  بما تتضمنو من، بيانات ودالالت رقمية سواء كان قبل أجراء العممية
تطويره  و تعممي أو تدريبي،م يقوم بالحكم عمى مدى فاعمية أسموب التقوي، و بعد إجراء االختبار وأ

 وتحسينو .
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 المحور االول: مدخل لعمم القياس في المجال الرياضي

 المحاضرة األولى:/1

 :(Mesuresالقياس ) .1
 مفيوم القياس: 1.1
ة إن لم يكن أقدم، يعرف القياس عمى انو ربط األشياء واالحداث بقيم عددية وىو قديم قدم االنساني      

ولقد كانت أولى أشكال القياس معنية بالخصائص الفيزيائية لألشياء مثل الطول والعرض واالتساع 
.)لويس والزمن، التي استخدمت في مجاالت عممية وتطبيقية مثل االنتاج والبناء والتجارة وتوزيع المواد

 ( 2007ر.أيكين 
تقديرا كميا، وُيشار إليو عمى أنو المالحظات التي القياس يعني تقدير الظواىر موضوع القياس و 

)ليمى السيد ؟.يجيب عن السؤال: كم -أي القياس–يمكن التعبير عنيا بصورة كمية، وىو بذلك 
 (2001فرحات،
القياس يتضمن التحديد الكمي لما نقيسو، وىذا التحديد يكون في ضوء وحدات ليا صفة الثبات، و 

متر، أو قياس وزن الالعبة بالكيموغرام، أو قياس ذكاء الرياضي عن مثل قياس طول الالعب بالسنتي
 (2012أحمدعمى عمى خميفة)طريق نسبة الذكاء.

وقد يكون القياس اداة لمحصول عمى عينة من سموك الفرد في موقف معين، وبذلك يمكن جمع 
 (1996، 17)فيصل عباس، ص:بيانات عن ىذا السموك في أسموب منظم. 

 مالحظة:*
نما يجب  نما نقيس خصائصيا فنحن ال نقيس الالعب أو التمميذ وا  أن نعمم أننا ال نقيس األشياء وا 

نقيس ذكاءه أو طولو أو وزنو أو قوتو العضمية أو ثباتو االنفعالي، ولذا أصبح من الضروري عند قياس 
ل أال توجد ىذه صفة أو سمة معينة أن نقوم بدراسة الصفة أو السمة أوال قبل قياسيا، ألنو من المحتم

الصفة أو السمة، ويعتبر تحديد الصفة أو السمة أمرا ضروريا ألن نوع الصفة أو السمة يحدد لنا المقياس 
 الذي يصمح لقياسيا.

 تعريف القياس: 2.1
وسوف  ة نظر صاحبوىناك العديد من التعريفات التي تباينت من تعريف إلى آخر وطبقا لوجي

 تعريف القياس.نستعرض بعض وجيات النظر حول 
  :تقدير الظواىر موضوع القياس تقديرا كميا''.أنو '' 
  :جمع معمومات ومالحظات كمية عن موضوع القياس''.أنو '' 
  :نصف بيانات عن الظاىرة محل القياس في صورة رقمية''.أو '' 
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  :تمك اإلجراءات المقننة والموضوعية والتي يمكن أن تكون نتائجيا قابمة لممعالجة أو ''
 االحصائية''.

  :التحديد الّكمي لمشيء موضوع القياس باستخدام وحدات قياس محددة ومناسبة تعبر عن أو ''
 كمية ما يحتويو الشيء من خصائص لكي يتم تقدير ذلك احصائيا''.

  :قواعد استخدام األرقام أو األعداد بحيث تدّل عمى األشياء بصورة تشير عنيا بمقادير أو ''
 (1996 ،21،ص:ن عالوي)محمد حسكمية''.

  :تقدير الظواىر )األشياء( والمستويات تقديرا كميا وفق إطار معين )محّدد( من المقاييس  ''أو
 المدرجة... وذلك وفقا عمى تمك المقولة إن كل ما يوجد بمقدار فيمكن قياسو''.

 
 (Testاالختبار ) .2

 (:Testمفيوم االختبار ) 1.2
( تعني Testez(، وكممة أختبره )examenمعنى االمتحان ) كممة االختبار في المغة تحمل 

( Proof( أو )Trial( في المغة االنجميزية بكممة )Test''امتحنو'' أو ''جّربو''، وقد ُيشار إلى لفظ اختبار )
 البرىان'' أي تطبيق األداة أو االختبار عمى عّينة من األفراد. -االمتحان -وجميعيا تعني ''التجربة

رات أداة وصفية لظاىرة معينة سواء كانت ىذه الظاىرة ىي قدرات الفرد أو خصائصو واالختبا
السموكية النمطية أي سماتو، والمقصود بالوصف ىنا ىو الوصف العممي في شكل استخدام لألرقام أو 

 في شكل تصنيفات في فئات معّينة.
 تعريف االختبار:  2.2

سنده العممي في ذلك وسوف نتعرض لبعض وجيات لقد تعددت تعارف االختبار وتباينت وكل لو 
 النظر ىذه حول تعريف كممة االختبار وىو عمى النحو التالي:

  ،االختبار ىو طريقة منظمة لممقارنة بين األفراد أو داخل الفرد الواحد في السموك أو في عّينة منو
 وفي ضوء معيار أو مستوى أو محّك.

  قياس مقنن وطريقة لالمتحاناالختبار. 
 .االختبار موقف تم تصميمو إلظيار عّينة من سموك الفرد 
 .االختبار بأنو طريقة منظمة لمقارنة سموك شخصين أو أكثر 
 .(38،2001،ص:)ليمى السيد فرحاتاالختبار ىو مقياس موضوعي مقنن لعينة من السموك 

 
 الفرق بين المقياس واالختبار:. 3
ختبار كمصطمحين مترادفين ، وفي البعض األخر تستخدم في بعض األحيان يستخدم القياس و اال      

المصطمحات بنوع من التمييز بينيما ،و يستخدم المقياس في جميع الميادين فيو أكثر عمومية و خاصة 
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عندما نريد الحصول عمى أوصاف ) كمية ( و ىو يستخدم في األغراض السيكولوجية العامة كاإلدراك و 
نية كالقوة و السرعة و التحمل ، و في الصفات كاألطوال و جميع اإلحساس ، و في الصفات البد

و يسمى المقياس اختبار في ميدان عمم النفس و  . المقاييس الخاصة باألفراد من استجابات و اتجاىات
في مجال الفروق الفردية ، و ىناك االختبار الذي يتكون من عدد من األسئمة أو العبارات فميست جميع 

بارات إال في عمم النفس الفارق . و في ىذا الصدد ترى " تيمور " أن كل اختبار مقياس و المقاييس اخت
 (38،2001)ليمى السيد فرحات،ص:ليس كل مقياس اختبار لكن 
أما " بارو " فيرى أن ىناك اختالف بين االختبار و المقياس ، و ىي أن االختبار يتطمب من الفرد      

بي الذي يتمثل في االستجابة ، أما المقاييس فال تتطمب أي تفاعل بين الفرد الذي نختبره التفاعل االيجا
 (1996 ،25،ص:)محمد حسن عالوي .الذي تؤخذ مقاييسو و بين عممية القياس ، فدور الممتحن ىنا سمبي 

يرى بعض عمماء القياس في المجال التربوي الرياضي أن االختبار يعّد أىم متطمبات االستجابة   
 ء( القوية بالنسبة لالختبار.)األدا
فاالنجاز في االختبار يستيدف األداء بأقصى ما يستطيع المفحوص أن يقوم بو، حيث يعبر ىذا     

األداء عمى مستويات التحصيل أو القدرات أو االستعدادات أو الكفاءة في مجال محدد من المجاالت، 
ا إذا كان ىذا المستوى ممتازا أم ضعيفا، ويكون المفحوص ىو المسؤول األول عن مستوى انجازه وعمّ 

 صحيح أم خطأ، مقبول أو غير مقبول.
 وبناًء عمى ما سبق يقرر عمماء القياس في التربية البدنية والرياضة اآلتي:

 .أنو يمكن اعتبار كل االختبارات مقاييس لكون كل منيما وسائل )أدوات( لجمع البيانات 
 ختبارات، فالمقاييس الجسمية كمقاييس الطول والوزن، ومقاييس أنو ال يجوز اعتبار كل المقاييس ا

الميول الرياضية، واالتجاىات نحو النشاط البدني، ومقاييس الشخصية، ال يجوز وصفيا بأنيا 
اختبارات لكونيا ال تتطمب من المفحوص التفاعل أثناء التطبيق ولكونيا أيضا ال تحمل بالنسبة 

 لممفحوص معنى ''االمتحان''.
 ن القياس يعّد أكثر اتساعا من االختبار، فنحن نستطيع أن نقيس بعض الصفات أو الخصائص إ

باستخدام االختبارات أو بدونيا، فقد يستخدم لقياس خصائص وسمات معّينة بعض األساليب 
الشخصية وغييا من الوسائل التي يمكن أن تعطينا معمومات في شكل كالمالحظة أو المقابالت 

 في الظاىرة المقيسة.بيانات كمية 
 وىناك وجية نظر أخرى لمتفريق بين االختبار والمقياس، وىي أن:
ألداء أو االستجابة، وفي ضوء ذلك االختبار يتطمب من الفرد الذي نختبره التفاعل الذي يتمثل في ا

 يعرف االختبار بأنو أداة قياس خاصة تتطمب استجابة من الفرد الذي نقيسو.
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حديد بدرجة كبيرة عند المقارنة بين اختبارات األداء التي تتطمب التفاعل من الفرد وقد ينطبق ىذا الت
الذي نختبره وبين أنواع معّينة من المقاييس األنثروبومترية )الجسمية( أو بعض المقاييس الفسيولوجية مثل 

 قياس الطول أو الوزن أو قياس ضغط الدم أو النبض.
اك فروقا واضحة فيما بين االختبار والمقياس من ناحية التفاعل إذ ُيالحظ في المثال السابق أن ىن

اإليجابي لمفرد الذي نقوم باختباره، وعمى العكس من ذلك ال يوجد أي تفاعل إيجابي واضح من الفرد عند 
 .(2012، 5،ص:)أحمدعمى عمى خميفة قياس طولو أو وزنو أو نبضو أو ضغط دمو.

 المجال الرياضي:أىمية االختبارات والمقاييس في . 4
تحتل االختبارات بكافة أنماطيا و أغراضيا وضعا رئيسيا وحساسا في عممية قياس و تقويم التقدم     

الذي يحرزه الفرد أو المتعمم في مختمف المجاالت ، حيث تزودنا االختبارات بقياسات مباشرة عن نتائج 
االختبارات تتوقف بدرجة كبيرة عمى  .يا تمك تقدم الالعب باإلضافة إلى أن ثقة البيانات التي تزودنا ب

أسس إعدادىا من طرف المدرب وطرق استخدميا واالختبارات في حد ذاتيا أداة تساعد المدرب في 
التعرف عمى الحالة التدريبية لمرياضي ، فيي األساس العممي الذي يبنى عميو خطة التدريب حيث أنيا 

و الوظيفي في االنتقاء لمناشئين، والعبي المستويات العالية وىذا تساعد في التعرف عمى االستعداد البدني 
ال يأتي إال بالتدريب الفني السميم و تنفيذ الخطط بطريقة الصحيحة و المناسبة ووضع مستويات لمتابعة 

في التدريب وفقا لنتائج  3مراحل التدريب المختمفة وقياس خصائص كل مرحمة لمتعديل و االستمرار 
 .(39،2001،ص:)ليمى السيد فرحات .االختبارات

  لمدرس التربية الرياضية:  1.4
يمكن تحديد أىمية االختبارات المقاييس في المجال التدريسي أي لمن يشتغل بالعممية التدريسية 

 وىو مدّرس التربية الرياضية فيما يمي:
 .تقسيم التالميذ في مجموعة متجانسة لحسن سير العممية التعميمية 
 لموىوبين رياضيا وانتقائيم وتوجيييم لألنشطة التي تتالءم مع إمكانياتيم وقدراتيم اكتشاف ا

 البدنية.
 .التعّرف عمى مستوى نمّو التالميذ ومقارنة مستواىم بالمستويات األخرى 
  تقويم مستوى التقدم والنمو نتيجة العممية التعميمية والتدريبية لمتالميذ لمتعرف عمى مدى تحقيق

 األىداف.
 تعرف عمى نقاط الضعف لدى التالميذ ومحاولة إيجاد العالج المناسب.ال 
 .إثارة الحماس لدى التالميذ ومقارنة نتائجيم ببعض لرفع مستوى األداء 
  تقويم المدرس والبرنامج التعميمي أو التدريبي ومدى مالءمتو لمتالميذ كما يمكن تحديد طرق 
 (2012 ،6:خميفة،ص عمى أحمدعمى) دم المستمر.التدريس المناسبة لمساعدة التالميذ عمى التق 
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 مدرب الرياضي:لم 2.4
  التعرف عمى الحالة التدريبية العامة باستخدام االختبارات الحركية وبدراسة اإلمكانيات الوظيفية

 لألجيزة الداخمية في الجسم، والقياسات األنثروبومترية، مع تحديد القدرات النفسية والبدنية.
 لة التدريبية الخاصة لمرياضي باستخدام االختبارات التي تتضمن القياسات التعرف عمى الحا

 الوظيفية ألجيزة الجسم والنفسية والقدرات البدنية والميارية والصحية لمرياضيين.
 .التعرف عمى مدى التقدم في النتائج الرياضية ومتابعتيا لموصول لممستويات العالية 
  التخطيط المختمفة واستخدام الطرق السميمة والمناسبة وفًقا التدريب و  طريقانتقاء الناشئين عن

 لنتائج االختبارات.
  وضع مستويات لمتابعة مراحل التدريب المختمفة وقياس حصائل كل مرحمة لمتعديل واالستمرار

 في التدريب وفقا لنتائج االختبارات.
 الية من الجنسين وتتبع وضع مستويات خاصة لكل لعبة سواء لمناشئين أو لالعبي المستويات الع

 (2012 ،7:خميفة،ص عمى عمى أحمد) مراحل تقدميم.
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 التصنيف في االختبارات والمقاييس الثاني:المحور 
 :ولىاأل المحاضرة /1
 التصنيف في االختبارات والمقاييس:فيوم م. 1

الحظ كثير من ، القرن العشرينلقد بدأت عممية التصنيف في مجال االختبارات والمقاييس مع بداية 
أقرانيم األقل مستوى يكاد يكون  العمماء أن األفراد ذو المستوى العالي في األداء عندما يشاركون مع

 استفادتيم معدومة، والعكس صحيح )حيث يفقد حماسو في األداء وتقل فعاليتو(.
 كما تعددت عممية التصنيف وفي كل واحد منيم بعض الصور فمثال:

 .)التصنيف وفقا لمبدأ الطول )طول القامة( )طويل/ متوسط/ قصير 
 ( خفيف/ متوسط/ ثقيلالتصنيف وفقا لعممية الوزن كمعيار أي.) 
 .)التصنيف وفقا لنمط األجسام كمعيار أي )نحيف/ عضمي/ سمين 
 .)التصنيف وفقا لمعمر الزمني أي )السن/ الطول/ ذكر/ أنثى 
 .)التصنيف وفقا لمقدرات العقمية أي )ذكي/ متوسط/ ضعيف 

يا تتم عممية ومن ثم ظيرت معايير وعمى أساس توصل العمماء إلى المعيار األمثل لمتصنيف ثّم:
 التصنيف وىي:

      الميول  –الجنس )ذكر/أنثى(  - الوزن. – أنماط األجسام. -     الطول      –   لسن      ا -  
 الميارات. –   القدرة الحركية –قدرات العقمية  ال -   االتجاىات. –  

 أوجو النقد عمى عمميات التصنيف آلراء العمماء: 2.1
سات أن استخدام معيار واحد لمتصنيف ال يمكنو أو يوجد تصنيفا واحدا خاليا لقد أثبتت معظم الدرا

 من النقد... 
 ومثال ذلك:

إذا اعتمدنا عمى تصنيف عمى أساس طول القامة مثال )طويل/ متوسط/ قصير( فإننا نجد من 
ختالف في بينيم من ىم لكل نوع )طويل/ متوسط/ قصير/ ثقيل/ والمتوسط الخفيف... ( ولقد ثبت أن اال

 .(2012 ،8:خميفة،ص عمى عمى أحمد) الوزن لو تأثير مباشر عمى ممارسة األنشطة الرياضية.
 أسس تصنيف االختبارات والمقاييس في المجال الرياضي:. 2

ىكذا ومن خالل ما سبق عرضو نجد أن االختبارات والمقاييس قد تطورت بدرجة سريعة وأصبحت 
لك إلى تصنيفيا وتقسيميا من زاوية أخرى وطبقا لعمماء التربية البدنية ذمن الكثرة والشمول بحيث أدى 

والرياضة... وحقيقة األمر أن ىذا التباين لم يكن جوىريا أو مختمفا عن بعض ما سبق بل أن جميع 
 التصنيفات ىذه كّميا متداخل وال ينفصل كل نوع عن اآلخر، ففي ىذا التقسيم نجد ما يمي:

 التصنيف وفقا لمجال التقييم..7                      ان القياس.التصنيف وفقا لميد1
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   التصنيف وفقا لممختبر )اإلعداد(. 2
 .لمزمن وفقا التصنيف 3
 التصنيف وفقا لألداء..4
 التصنيف لنوع بنود االختبار وأسموب اإلجابة..5
 (2012 ،9:خميفة،ص عمى عمى أحمد) التصنيف وفقا لمسمات المقيسة..6

 تصنيف وفقا لميدان القياس:ال 1.2
 حيث يحدد ميدان القياس الجانب المقيس، وتنقسم ميادين القياس إلى ما يمي:

 المقاييس العقمية المعرفية:1.1.2
 اختبارات التحصيل وىي تيدف إلى قياس خبرات الفرد السابقة. .1
رات عقمية من اختبارات القدرات وىي تيدف إلى قياس القدرات العامة والطائفية، مثال ذلك قد .2

 معارف ومعمومات أو قدرات بدنية كالمياقة البدنية والميارات باأللعاب الرياضية المختمفة.
 اختبارات االستعدادات وىي تيدف إلى التنبؤ بما يمكن أن يقوم بو الفرد مستقبال. .3
 المقاييس الشخصية النواحي المزاجية:2.1.2

 االستفتاء:أ.
وع ما أو جمع بيانات وىو يصمح لقياس االتجاىات وييدف إلى معرفة رأي المختبر في موض

 والميول والرأي العام.
 المقاييس االسقاطية: ب.

 وتيدف إلى الكشف عن النواحي المزاجية ومدى تكيف الفرد مع حياتو.
 المقابمة:ج.

 وتيدف لمحكم العام عمى مدى صالحية الفرد لعمل ما أو مجال معّين.
 المواقف:د.

الفرد في نوع نشاط معين واختباره فيو وقياس قدرتو عمى التصرف والكشف  تيدف إلى التعرف عمى
 عن الصفات المختمفة.

 التصنيف وفقا لممختبر: 2.2
 اختبارات فردية:1.2.2

وتيدف إلى القياس الفردي لممختبرين وتمتاز بالدقة بالرغم من أنيا تستغرق وقتا طويال وجيدا مثل 
والكراتيو والتايكواندو والعدو الوالرمي بأنواعو والعديد من األنشطة  اختبارات الجمباز والتمرينات والجودو

 الفردية.
 اختبارات جماعية:2.2.2
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وتيدف إلى قياس مجموعة معا في األداء لمرة واحدة مثل رقصات التعبير الحركي، جمل التمرينات 
المختبرين وىي ال تستغرق  الجماعية... واألنشطة الجماعية، واختبارات الورقة والقمم لمتالميذ والالعبين أو

 وقتا أو جيدا كبيرا.
كما تمثل االختبارات األدائية عنصر تشويق لألطفال الصغار، كما تنمي الصمة بين الطفل والقائم 

 عمى عمى أحمد) عمى االختبار، وتمكن  من الحصول عمى عدد من المالحظات أثناء االختبار.
 .(2012 ،10:خميفة،ص
 
 الثانية:المحاضرة /2

 التصنيف وفقا لمزمن: 3.2
 اختبارات موقوتة: 1.3.2

وتعرف باختبارات السرعة في األداء كالعدو والدرجات والماراثون والسباحة أو االختبارات التي يحدد 
 ليا زمنا مناسبا لإلجابة عمييا.

 اختبارات غير موقوتة: 2.3.2
أما وتعرف باختبارات القوة وىي تيدف إلى تقدير مستويات القدرة مثل رفع األثقال والرمي بأنواعو، 

 في اختبارات الورقة والقمم فيي ترتب مفرداتيا بدقة بالنسبة لتدرج صعوبتيا.
 

 التصنيف وفقا لألداء: 4.2
 اختبارات األداء األقصى:1.4.2

 تيدف إلى التعرف عمى قدرة الفرد عمى األداء بأقصى قدرتو منيا:
 كرية:مثل اختبارات القدرات لاللتحاق بكميات التربية الرياضية أو الكميات العس ( أ

وفي مثل ىذه االختبارات يحاول الفرد الحصول عمى أحسن درجة ممكنة كمقاييس القدرات العقمية 
 العامة.

واختبارات القدرات الحركية التخصصية سواء بدنية أو ميارية، وقد تستخدم تمك االختبارات منفردة 
المياقة البدنية وبطاريات  وقد تستخدم مجموعة منيا لقياس قدرات خاصة متعددة كبطاريات أو مجتمعة،

المياقة الحركية والبطاريات الميارية المتخصصة في نوع النشاط، مما يساعد عمى رسم بروفيل قدرات 
 الفرد.

 اختبارات الكفاءة سواًء بدنية أو فسيولوجية وىي تقيس القدرة عمى أداء عمل لو أىميتو: ( ب
نشاط معّين ويسمى اختبار استعداد عندما  وىذه االختبارات لمتنبؤ بالنجاح في مينة أو تدريب أو

 يستعمل لمتنبؤ بنجاحو في نشاط معّين مستقبال.
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 اختبارات األداء المميز: 2.4.2
وتيدف إلى تحديد األداء المميز لمفرد بما يمكن أن يفعمو في موقف معّين أي أن ىذه االختبارات 

ات والبطوالت الرياضية كقياس األداء في تظير ما يؤديو الفرد بالفعل وطريقة أداؤه مثال ذلك في المنافس
 المالكمة أو المصارعة أو الغطس أو الجمباز، باإلضافة الختبارات سمات الشخصية والميول.

كما أن السموك المميز لمفرد ىو مفتح شخصيتو، حيث أنيا ذات قيمة تنبؤية في اختبارات 
 ت الشخص وسموكو في المواقف الجديدة.الشخصية، فعندما يفيم تركيب الشخصية يمكن التنبؤ باستجابا

وقياس األداء المميز لو عدة طرق منيا مالحظة السموك في عمم النفس والتقدير الذاتي لممحكمين 
 (2012 ،12:خميفة،ص عمى عمى أحمد) في التربية الرياضية.

يق وقد يكون ذلك في مواقف مقننة أو غير مقننة باإلضافة إلى وسائل التقدير الذاتي عن طر 
من وسائل التقرير الذاتي عن األداء المميز، كوسيمة  Questionnairesاالستخبارات أو االستبيانات 

 كاختبارات الميول أو االتجاىات أو استخبارات التكّيف.
 / المحاضرة الثالثة:3

  التصنيف وفًقا لنوع بنود االختبار وأسموب اإلجابة:  5.2
 اإلجابة بـ )نعم( أو )ال(. - أ
 العباراة التقريرية. - ب
 من بدائل عمى متصل.االختيار  - ت
 االختيار من بدائل في تصنيفات. - ث
 تقديم حل واحد لممشكمة.  - ج
 تقديم أكثر من حل لممشكمة. - ح
 إنتاج أعمال أو أفكار يثيرىا منية. - خ

 اإلجابة بـ )نعم( أو )ال(:1.5.2
يستخدم ىذا األسموب في األسئمة التي تقيس خصائص أو سمات تشخيصو أو أبعاد مختمفة 

جابة عمى األسئمة بـ''نعم'' أو ''ال'' وذلك بإحاطة كممة اإلجابة بدائرة أو وضع ويطمب من المفحوص اإل
 عالمة عمييا. 

 العبارة التقريرية: 2.5.2
 يستخدم ىذا األسموب في قياس الشخصية مثل اختبار منسوتا المتعدد األوجو لمشخصية.

يعكس الحالة النفسية  حيث أنيا تقدم عبارات تقديرية )صواب، خطأ( وأسموب اإلجابة التقريرية ىذا
 لممختبر مصاغة بتعبيرات بسيطة.
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 االختيار من بدائل:3.5.2
يستخدم في مقاييس االتجاىات والقيم وىي متوفرة في االختبارات التي تسأل الفرد عن موقفو في 
قضية معينة أو موضوع أو مشكمة ليقرر اإلجابة التي تتراوح بين ما إذا كانت )أوافق جدا، أوافق، ال 

 أرفض، أرفض تماما(. أىتم،
 االختيار بين بدائل في تصنيفات مستقمة: 4.5.2

وىذا األسموب يتم االختيار فيو بين بدائل مختمفة، حيث تكون اإلجابة الصحيحة واحدة بين البدائل 
المقدمة، وُيطمب من المفحوص اختيار الكممة الصحيحة من بين عدد من الكممات المتقاربة أو المترادفة 

 ثال: كممة ''ميذب، صامت، خجول، رقيق، مؤّدب''.في المعنى، م
وأحيانا ُيطمب من المختبر اختيار إجابة واحدة من بين بدائل مختمفة مثال: ىذه تفضل ممارسة  -

 (2012 ،14:خميفة،ص عمى عمى أحمد)كرة السمة؟ أو كرة القدم؟.
أو -فضل القائد ديمقراطيوأحيانا يكون المطموب ترتيب البدائل وفقا ألىميتيا، مثال ذلك: ىل ت -
 أو الديكتاتوري؟.   -أو المرن -المتسمط
 تقديم حل واحد لممشكمة المقدمة: 5.5.2

ويطمب ستعدادات وبعض اختبارات الشخصية، ويستخدم ذلك األسموب في اختبارات القدرات واال
الدوائر '' لتوصيل Ritanمن المخبر الوصول إلى حل معين لممشكمة المقدمة، مثال اختبار ''ريتان 

مثل اختبارات الرشاقة أو السرعة أو السباحة  والفروق ىنا في زمن األداء أو أداء مياري أو بدني محدد
 '' وفي ''وكسمر بمفو'' لذكاء الراشدين.Block designوالتي تعتمد عمى زمن األداء، واختبار ''المكعبات 

 تقديم أكثر من حل لممشكمة المقدمة: 6.5.2
اإلبداع والمرونة التكيفية وتقدم اإلجابة أو األداء في وقت محدد مثل  ويستخدم ذلك في مجاالت

 ''.Torranceجمل الجمباز الفني )اإليقاعي( واختبارات اإلبداع الشكمية لـ ''تورانس 
 أو أفكار وفقا لممثير: إنتاج أعمال7.5.2

ء حر أو وفق ويستخدم لمحصول عمى عينة من أشكال األداء البدني أو المياري أو الفعمي سوا
محكمات معينة، مثال: اختبارات سرعة رد الفعل بين المثير واالستجابة مثل المنازالت والسالح في 

'' أو اختبارات األفكار االبداعية Thrustoneاألنشطة الرياضية أو اختبارات الطالقة المفظية لـ ''ثرستون 
 والتي ُيطمب فييا ذكر أكبر عدد من المسميات.

 مالحظة: *
لك ليس كل أسموب اختباري يصمح لقياس كل قدرة أو صفة أو ميارة أو وظيفة لذلك يجب لذ

 االىتمام والدقة باختيار األساليب االختبارية المناسبة. 
 التصنيف وفقا لمسمات المقاسة: 6.2

 وينقسم ىذا التصنيف إلى نوعين ىما:
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 مقاييس السمات التكوينية. (1
 اختبارات السمات الوظيفية. (2

 يس السمات التكوينية:مقاي1.6.2
 المقاييس األنثروبومترية: ( أ

لتحديد مستوى وخصائص النمو البدني ومقادير متابعتيا ودراسة ديناميكيتيا نتيجة مزاولة األنشطة 
الرياضية المختمفة، وبعض تمك المقاييس األنثروبومترية يعطي فكرة عن كفاءة عمل بعض األجيزة 

حالة الصحية العامة، وتتم ىذه القياسات بواسطة وحدات قياس واألعضاء الداخمي، أي أنيا تعكس ال
 موضوعية ومقننة ومنيا:

 .شريط القياس 
 .(2012 ،14:خميفة،ص عمى عمى أحمد) جياز قياس الوزن 
 .جياز قياس سمك الدىن تحت الجمد 
 .المسطرة المدرجة لقياس المسافة بين الكتفين أو طول الفخذ 
 .جياز قياس األعماق 
  أجزاء مختمفة من الجسم )متعدد األغراض(.جياز قياس 
  لتقسيم األفراد وفقا لمسن والطول والوزن. ''ماكموي''مؤشر 
  لتقسيم األفراد وفقا لمسن والطول والوزن. ''نيمسون وكوزنز''مؤشر 
 مقاييس النمو والحالة الغذائية: ( ب
 البدني لألطفال. مقياس وتزل لقياس معدل النمو 
 تقدم النمو البدني لألطفال. خريطة ''مبريرث'' لتقويم 
 .جداول ''بروير'' لتقويم الحالة الغذائية 
 .مؤشر الجمعية األمريكية لصحة الطفل 
 مقاييس البناء الجسماني )أنماط األجسام(: ( ج
 .''طريقة ''شيمدون 
 .طريقة ''كيرتون'' المعدلة 
 .''طريقة ''ىيث و كارتر 

 اختبارات السمات الوظيفية:د( 
 خطط(. -نواحي فنية -قانون -لمعرفية أو التفسيرية )تاريخاختبارات السمات ا -
 القيمة(. -السمات االنفعالية -اتجاىات -ميول -اختبارات السمات الدافعية )دوافع -
 العدوانية(. -السيطة -الشجاعة -الثقة بالنفس -اختبارات سمات الشخصية )الثبات االنفعالي -
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 -الميارات الخاصة -المرونة -الشاقة -قدرةال -اختبارات السمات العصبية الحركية )القوة -
 بطاريات اختبار(. -الصفات والخصائص الحركية النوعية الخاصة باألداء الحركي

 اختبار السمات العضوية )اختبارات التحمل العضمي(. -
 اختبارات التحمل الدوري التنفسي. -

 
 التصنيف وفقا لمجاالت التقييم:  7.2
 .اختبارات المياقة البدنية 
 ختبارات الطبية.اال 
 .اختبارات القمب والدورة الدموية 
 .اختبارات المياقة الحركية 
 .اختبار الذكاء الحركي 
 .اختبارات الميارات الحركية  
 .اختبارات المعرفة 
 .اختبارات االتجاىات 
 .اختبارات السموك 
 (2012 ،15:خميفة،ص عمى عمى أحمد) .التكيف االجتماع تاختبارا 

 
 الرياضي المجال في القياس تطبيق مجاالت: الثالث المحور 

 /المحاضرة االولى:1
 :قياس في المجال الرياضيمجاالت تطبيق الىم أ .1.3
تتعدد المجاالت التي يتم فييا استخدام القياس، ومما ىو جدير بالذكر أن عممية القياس تتوقف عمى    

اليدف المراد تحقيقو، ليذا فإننا سوف نستعرض أىم جوانب استخدامات القياس في مجال التربية البدنية 
 والرياضة عمى النحو التالي:

 تقويم البرامج. –                                                            الدافعية.       -
 التصنيف. - التحصيل )اإلنجاز(. -
 التنبؤ. - التقدم. -
 االنتقاء. - التشخيص. -
 البحث العممي. - التوصيف. -
 (2012 ،16:خميفة،ص عمى عمى أحمد) تقدير الدرجات. -
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 الدافعية: 2.3

موك ية عمى أنيا حالة داخمية في الفرد تستثير سموكو، وتعمل عمى استمرار ىذا السُتعرف الدافع
وتعرف كذلك بأنيا الطاقة الحيوية الكامنة أو االستعداد الفسيولوجي النفسي قيق النتائج، وتوجييو نحو تح

كان ذلك الذي يثير في الفرد سموكا مستمرا متواصال ال ينتيي حتى يصل إلى أىدافو المحددة سواًء 
 السموك ظاىرا يمكن مشاىدتو أو خفيا ال يمكن مشاىدتو ومالحظتو.

تعتبر الدافعية من بين أىم محركات السموك والتي تدفع الفرد إلى المزيد من النشاط والحركة وبذل 
 الجيد وتثيره لمحاولة تحقيق أىداف معّينة.

إثارة دافعية التالميذ والتمميذات أو وفي ضوء ذلك تعتبر المقاييس واالختبارات وسائل فّعالة نحو 
الالعبين والالعبات نحو التعميم والتدريب ومحاولة االرتقاء بمستوياتيم الميارية أو البدنية أو الحركية، 

 وكذلك محاولة التفوق عمى اآلخرين.
 أىمية المقاييس واالختبارات في إثارة الدافعية: 1.2.3

ألىمية بمكان إلثارة اىتمام التالميذ والتمميذات أو إن تكرار المقاييس واالختبارات تعتبر من ا
الالعبين والالعبات لمعرفة مستوياتيم الحالية ومقارنتيا بمستوياتيم السابقة، وبالتالي يثير لدييم الدافعية 

مقارنة نحو المزيد من اإلتقان والتطور ومحاولة رفع مستوياتيم المستقبمية، حيث يفضل التالميذ والالعبين 
جموه وحصموا عميو حاليا من نقاط وأىداف بمستوى أدائيم السابق مما يساعدىم عمى رفع مستوى ما س
 (2012 ،18:خميفة،ص عمى عمى أحمد) أدائيم.

لذلك فاستخدام االختبارات يثير الدافعية نحو التعمم والتحكم كما أنو في مراكز المياقة البدنية يستخدم 
 لذوي الوزن الزائد إلنقاص وزنيم.قياس سمك ثنايا الجمد ليكون حافزا 

الرمح( بالمتر المسافة التي تقطعيا األداة  -الجّمة -وُيقاس في ألعاب المضمار الرمي )القرص
المقذوفة لكل العب لمعرفة المستوى المياري ومحاولة كل العب بذل أقصى جيد لرفع مستوى األداء 

 وزيادة المسافة.
 التحصيل )اإلنجاز(:  3.3

صيل إلى اكتساب التالميذ أو الالعب لخبرات جديدة، أو تعممو لميارات حركية غير يشير التح
التي تعمميا من قبل. وفي ضوء نتائج عمميات القياس يمكن لالعب التعرف عمى مدى تحصيمو في فترة 
زمنية معّينة أو محدودة. وىل وصل إلى مستوى أقل مما يجب الوصول إليو أو أنو حقق مستوى متواضع 

 الوقت المحدد، أم أنو حقق المستوى المنشود. في
 التقدم: 4.3

إن قياس أو اختبار مدى التحسن أو التقدم بالنسبة ألداء التالميذ أو الالعبين ىامة بالنسبة 
لممربيين الرياضيين، كما أن من المنطقي أن التالميذ أو الالعبين الذين يمتمكون ميارات حركية متواضعة 
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صول إلى المستوى الذي وصل إليو التالميذ أو الالعبين ذوي الميارات الحركية العالية ال نتوقع منيم الو 
لفترات طويمة في فترة وجيزة أو في فترة قصيرة، إذ يحتاج األمر إلى المزيد من التدريب والمران لفترات 

 نسبيا.
ميذ أو وفي ضوء ذلك يجب عمى المرّبي الرياضي األخذ بعين االعتبار مستوى قدرات التال

أي مقدار التحسن –الالعبين منذ البداية والمستوى الذي يصمون إليو في غضون عمميات التعمم والتدريب 
 أو التقويم الذي يطرأ عمى مستوياتيم عن طريق استخدام القياس.

 التشخيص: 5.3
، يقصد بالتشخيص وصف المستوى الحالي لمتمميذ أو الالعب بالنسبة لقدرات أو ميارات معّينة

وكذلك تحديد نقاط القوة والضعف في مستوى األداء، باإلضافة إلى تحديد مواطن األخطاء في األداء أو 
مواطن التمييز في األداء، حيث يساعد القياس عمى التعمم بكفاءة أعمى ألن تأثير المدرب والمدارس ذو 

 فاعمية.
لسابق ذكرىا، وبالتالي المقدرة ويمكن استخدام القياس أو االختبار لمتعرف عمى مختمف الجوانب ا

عمى تحديد ووضع البرامج التعميمية أو الوحدات التدريبية المناسبة لمحاولة إبراز نواحي القرة، وكذا في 
نواحي القصور أو الضعف في األداء، وتمتد فائدتيا في التعرف عمى األخطاء في االستجابات في بعض 

 نت فردية أو جماعية وكيفية إصالح تمك األخطاء.مراحل التعمم المياري أو الحركي سواء كا
 (81،2010)محمد أحمد عمر واخرون،ص:التوصيف:  6.3

في ضوء استخدام القياس أو االختبار التشخيصي لمحالة الراىنة لمتمميذ أو الالعب والتعرف عمى 
و التوجيو أو مواطن القوة أو الضعف لديو في ميارات أو قدرات معينة يمكن إجراء عممية التوصيف أ

  اإلرشاد لوضع برامج معّينة لمتدريب العالجي الناتجة عّما أسفر عنو التشخيص.
فعمى سبيل المثال إذا اتضح من نتائج عممية التشخيص ضعف الالعب أو الالعبة في ميارة 

ذا اتضح من نتائج  حركية معّينة فإنو يمكن زيادة التركيز عمى التدريب عمى ىذه الميارة بشتى الطرق. وا 
عممية التشخيص إتقان الالعب أو الالعبة لميارة حركية أخرى فإنو يمكن االنتقال إلى تعمم ميارة أخرى 
أو محاولة ربط ىذه الميارة المتعممة بميارات مرّكبة أخرى، كما أن المدرب أو المدرس يمكنو أن يضع 

الالعبين غير القادرين )المعاقين(، وقد تكون برنامج لمتربية الرياضية المعدلة بما يتالءم وحالة التالميذ أو 
فردية في بعض األحيان الشتراكيم في األنشطة الرياضية المعدلة، وذلك باستخدام االختبارات الوصفية 

 التي تحدد إمكانية التحسن والعالج المناسب لرفع مستو قدراتيم البدنية.
 /المحاضرة الثانية:2

 تقويم البرنامج: 7.3
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معين أو عند التخطيط ليذه البرامج التعميمية أو التدريبية فإن عند وضع برنامج تعميمي أو تدريبي 
 األمر يستمزم ضرورة تحديد كيفية تقييم حصائل أو نواتج ىذه البرامج.

ومن بين أىم الوسائل الموضوعية لتقييم ىذه البرامج استخدام المقاييس واالختبارات التي تساعد 
 ىدافيا وذلك لمحّد من حدوث العديد من األخطاء.عمى حسن التعرف عمى مدى تحقيق ىذه البرامج أل

فإذا أسفر المقياس واالختبار عن مطابقة النتائج مع األىداف الموضوعة فإنو يمكن بالتالي تحديد 
برامج جديدة وأىداف جديدة، أما إذا أسفر القياس واالختبار عن قصور النتائج في تحقيق األىداف 

 ف عمى األسباب التي أدت لذلك محاولة كل منيا.المنشودة فإنو يمكن محاولة التعر 
 التصنيف:  8.3

يفيد استخدام االختبارات والمقاييس في تصنيف التالميذ أو الالعبين في مجموعات متعددة 
ومتجانسة طبقا لمعايير أو محكات معينة، وقد يكون معيار أو محك أو أساس التصنيف ىو العمر أو 

 -العاديين -ستوى األداء، كما قد يصنفوا تبعا لقدراتيم العقمية )الموىوبينالجنس أو الطول أو الوزن أو م
المتخمفين عقميا( أو تبعا لمنمط الجسمي... وىكذا حتى يمكن تقسيم التالميذ أو الالعبين، وتصنيفيم في 
ية مجموعات متقاربة في ضوء العبارة أو المحك األساسي المستخدم في عممية التصنيف، وبالتالي امكان

استخدام برامج تعميمية أو تدريبية معّينة تتناسب مع كل مجموعة من ىذه المجموعات بحث تساعدىا 
 عمى االستفادة القصوى من ىذه البرامج.

وفي ضوء ذلك ينبغي عمى المرّبي الرياضي أو المدرب الرياضي أن ينتقي أوال أو أن يحدد معيارا 
في اختيار القياسات أو االختبارات المناسبة التي يمكن أن  ومحكا أو أساس التصنيف المناسب، مما يؤثر

 تؤدي بنجاح إلى ىذا التصنيف.
  التنبؤ: 9.3

يتميز االختبار بقدرتو التنبؤية من معامل صدقو، ويعتمد المدربين والمدرسين عمى االختبارات ذات 
أي لكي –ئج معينة في المستقبل القيمة التنبؤية ويمكن استخدام االختبارات والمقاييس لكي تدلنا عمى نتا

، إذ يقوم المرّبي الرياضي بقياس أو اختبار بعض التالميذ -وقع نتائج معينة في المستقبلتساعدنا عمى ت
أو الالعبين في قدرات أو ميارات معينة في وقت معين، في ضوء المستوى الراىن ليؤالء التالميذ أو 

صموا إليو بعد فترة زمنية محددة في ىذه القدرات أو الميارات الالعبين يمكن تقدير المستوى المتوقع أن ي
 (83،2010)محمد أحمد عمر واخرون،ص:التي تّم قياسيا. 

والمقاييس ذات القيمة التنبؤية العالية في أنيا تمدنا بمعمومات النتقاء  وتكمن أىمية االختبارات
 .األفراد وتصنيفيم وتوجيييم في العديد من المجاالت الرياضية

  االنتقاء: 10.3
يمكن استخدام االختبارات والمقاييس عمى مجموعات كبيرة من التالميذ أو الالعبين وفي ضوء 

 نتائج ىذه االختبارات أو المقاييس يتم اختيار أو انتقاء مجموعة معينة وبالتالي استبعاد اآلخرين.
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لى عممية اختيار الذين يتسمون فكأن عممية االنتقاء في ضوء استخدام االختبارات والمقاييس تشير إ
أو يتصفون بالميارات أو القدرات أو السمات المقيسة، عمى أساس أنيم يكون باستطاعتيم الوصول إلى 

 مستويات معّينة أو إمكانية انضماميم إلى برامج تعميمية أو تدريبية معينة.
نشطة رياضية معّينة بيدف وتمن أىمية االختبارات والمقاييس في مجال انتقاء الناشئين لممارسة أ

محاولة التعرف عمى قدراتيم واستعداداتيم في ىذا النوع من النشاط الرياضي التخصصي وتوجيييم وفقا 
 لمتطمبات كل نشاط.

وىناك العديد من االختبارات والمقاييس الميارية والحركية والبدنية والنفسية واالجتماعية والمعرفية 
 التي يمكن استخداميا في مجال عممية انتقاء الناشئين.

 البحث العممي: 11.3
البحث العممي في مجال التربية الرياضية مجال خصب نظرا لتعدد عموم الرياضة، وبالتالي 

عديد من االختبارات والمقاييس، فعمى سبيل المثال يمكن استخدام المقاييس واالختبارات النفسية استخدام ال
ميارية والخططية واألنثروبومترية وغير ذلك من االختبارات والفسيولوجية واالجتماعية والحركية والبدنية وال

ختبارات والمقاييس أن تكشف والمقاييس، لمحاولة بحث دراسة بعض الظواىر المعينة التي يمكن ليذه اال
عنيا وتظيرىا، ومحاولة عقد مقارنة أو إيجاد الفروق في ىذه الظواىر المعنية بين عينات مختمفة من 
األفراد أو الممارسين لمرياضة، وكذلك نجد أن مجال التربية الرياضية والرياضة غني بالعديد من 

صميم مقاييس واختبارات جديدة وتنقيح المقاييس االختبارات والمقاييس المتوافرة، ويتم إلى بناء وت
واالختبارات السابقة وكذلك تعريب العديد من المقاييس واالختبارات من البيئات األجنبية لمحاولة التصدي 

 (2012 ،19:خميفة،ص عمى عمى أحمد) لحل العديد من مشكالت التربية الرياضية والرياضة.

 التقويم: الرابع المحور 
 األولى:المحاضرة /1
 مفيوم التقويم: .1

لفظ مشتق من فعل "قوم" وقوم الشيء بمعنى قدرة ووزنو وحكم عمى قيمتو المغة  قواميس ويم فيالتق
 (18،2010:واخرون،ص عمر أحمد محمد) وعدلو، والتقويم بيذا المعنى يعني بيان الشيء.

ىو تقدير قيمة شيء معّين، كما قد يجوز أن يقال قيمت الشيء تقييما، أي حددت قيمتو، وىذا و 
 ختمف عن كممة ''قّومتو'' بمعنى التعديل أو االستقامة.المعنى ي

'' بمعنى التقييم أي تحديد القيمة أو القدر، أما Valuationوىناك كممتان في المغة االنجميزية ىما ''
 ،22:خميفة،ص عمى عمى أحمد) '' بمعنى ''تقويم'' أي التعديل والتحسين.Evaluationالكممة األخرى فيي ''

2012) 
 يف التقويم:تعر  2



21 
 

 ىـــــــــو:
 لمبيانات وتحميميا بطريقة منظمة لكي نحدد مدى تحقيق االىداف"."عممية جمع      
 عمر أحمد محمد)"."عممية جمع بيانات وتحميميا لكي نتخذ قرارت في ضوء نتائج ىذا التحميل     

 (19،2010:واخرون،ص
الموضوعات، وىو بيذا المعنى يتطمب ''عممية إصدار حكم عمى قيمة األشياء أو األشخاص أو 

استخدام المعايير أو المستويات لتقدير ىذه القيمة كما يشمل معنى التحسين أو التعديل أو التطور الذي 
 يعتمد عمى ىذه األحكام''.

 أو ىــــــــــو:
صدار ''عممية اليدف منيا تقدير قيمة األشياء باستخدام وسائل القياس المناسبة لجمع البيانات وا  

 (2012 ،22:خميفة،ص عمى عمى أحمد)األحكام''. 
 عالقة التقويم بالمقاييس واالختبارات: 3

ولكنو يذىب إلى أبعد  -كما ىو الحال في القياس–ال يقتصر التقويم عمى التحديد الكمي لمظواىر 
متوسطة، ويستعان من ذلك، فيو يشير إلى الحكم عمى قيمة الظواىر كأن يقدميا بأنيا ممتازة أو جيدة أو 

 في الحكم بالرجوع إلى إطار عام من القوى والعالقات. 
ويتم التقويم عمى أساس نتائج االختبارات والمقاييس، لذا تتوقف دقة وسالمة عممية التقويم عمى دقة 
أو االختبارات والمقاييس المستخدمة. فإذا كانت االختبارات والمقاييس المستخدمة غير دقيقة أو غير ثابتة 

 غير صادقة فإن عممية التقويم سوف تكون بالتالي عممية مضممة.
والتقويم يتأسس عمى البيانات المتجمعة من عمميات االختبار والقياس كما يتضمن إصدار الحكم 
عمى خاصية من الخصائص أو سمة من السمات أو ظاىرة من الظواىر، وذلك عن طريق تحديد مدى 

 ة.ما تحققو من األغراض الموضوع
 التقويم في التربية البدنية والرياضية: 4

التقويم في التربية الرياضية ال يقتصر عمى جانب واحد من جوانب شخصية الفرد، ذلك ألن 
تعّبر عن نتيجة اختبار أو مقياس واحد يقيس أو يختبر جانبا واحدا من الشخصية أعم وأشمل من كونيا 

ذا يعتبر التقويم التربوي الرياضي عممية تقدير شاممة لكل قوى جوانب شخصية الفرد المتعددة األبعاد، ل
 (2012 ،22:خميفة،ص عمى عمى أحمد) وطاقات الفرد، فيي عبارة عن عممية ''جرد لمحتويات الفرد''.

 : أىمية التقويم 5
لمتقويم أىمية كبرى لمفرد الرياضي ، فيو يكشف لو مدى التقدم الذي حققو في األداء ، و كذلك  

نواحي الضعف القوة و من ثم بذل جيد اكبر لموصول إلى المستوى المناسب . و يمكن أن نمخص أىمية 
 :التقويم في المجال الرياضي في النقاط التالية

  التقويم يحدد قيمة األىداف التدريبية و يوضحيا- 
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ة التدريبية و تحديد الصعوبات التي تواكب تنفيذ المنيج و معرفة الظروف التي تعيق العممي - .
 (1995 40)محمد صبحي حسنين، ص: .التي تحول دون تحقيق األىداف

يساعد التقويم المدرب في معرفة المستوى الحقيقي لالعبين و مدى مناسبة التدريب  - . 
 . إلمكانياتيم و قدراتيم و كذلك تجاوبيم

 .االختبارات و القياس و التقويم في المجال الرياضي  - 
انية الالعب و تحديد الواجبات المناسبة لو مما يزيد من دافعية الالعب لرفع مستوى تقدير إمك - 

 (1995 40)محمد صبحي حسنين، ص: . أدائو
 أىداف التقويم: 6

من المالحظ أن عممية التقويم التربوي تيدف أساسا إلى مساعدة مدرس التربية الرياضية، وذلك من 
شود تحقيقو كمدرس... ولكننا إذا انتقمنا إلى عممية التقويم فيما ىو أجل تحقيق ذلك اليدف التربوي المن

تساعده عمى التعرف عمى مستوى  -التقويم–متعمق بالمشتغمين بالتدريب الرياضي )المدرب( نجد أنيا 
 الالعبين أو الناشئين من حيث مستوى القدرات البدنية أو الميارية أو الخططية.

 التقويم في المجال الرياضي فيما يمي:كما يمكن أن نوجز أىم أىداف 
 .يعتبر التقويم أساسا لوضع التخطيط السميم لممستقبل 
 .يعتبر التقويم مؤشرا لكافة طرق التدريب ومدى مناسبتيا لتحقيق األىداف المرجّوة 
 .يعتبر التقويم مؤشرا لتحديد مدى مالءمة وحدات التدريب مع إمكانية الالعبين 
  لممدرب لتعديل وتطوير الخطة التدريبية وفقا لمواقع التنفيذي.يعتبر التقويم مرشدا 
  يساعد التقويم المدرب في معرفة المستوى الحقيقي لالعبين ومدى مناسبة التدريب إلمكانياتيم

 وقدراتيم، وكذلك تجاوبيم.
 .يساعد التقويم المدرب عمى التعرف عمى نقاط الضعف والصعوبات التي تواجو العممية التدريبية 
  يساعد التقويم في الكشف عن حاجات وقدرات الالعبين، كما يساعد في توجيييم لمنشاط

 المناسب أو المراكز المالئمة لقدراتيم داخل النشاط الواحد.
  يساعد التقويم في تقدير إمكانيات الالعب، وتحديد الواجبات المناسبة لو مما يزيد من دافعية

 الالعب لالرتفاع بمستوى أدائو.
 د التقويم عمى التنظيم السميم لمعمل اإلداري الذي ال ينفصل عن العمل الفني.يساع 

 
 /المحاضرة الثانية:2

 أنواع التقويم: 7
 ىناك نوعين من التقويم وفقا لطريقة جمع المالحظات والبيانات الضرورية لعممية التقويم:

 التقويم الذاتي:   1.7
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م ويمكن تسمية التقويم المتمركز حول حيث يمجأ الفرد إلى المقاييس الذاتية وحدىا في عممية التقوي
الذات ''أي أحكام الفرد بقدر ارتباطيا بذاتو وىو يعتمد في ىذه األحوال عمى معايير ذاتية مثل المقابمة 
الشخصية، األلفة، المكانة االجتماعية. فقد تكون أحكام الفرد في صورة قرارات سريعة ال يسبقيا فحص 

 آراء واتجاىاتيا''. كاف لمختمف جوانب الموضوع فتكون
 التقويم الموضوعي:  2.7

حيث يعتمد أساسا عمى المقاييس الموضوعية في جمع المالحظات الكمية عن موضوع التقويم أي 
 باتباع المنيج العممي الدقيق لموصول إلى أحكام موضوعية باستخدام المعايير أو المستويات أو المحكات.

 (1995 39)محمد صبحي حسنين، ص:
 الفروق بين القياس والتقويم: 8

من خالل المفيوم الذي تم إيضاحو لكل من القياس والتقويم فمن ثم يمكننا عقد مقارنة لبيان أىم 
 الفروق فييما وفق ما يمي:

  إن القياس يحدد قيما عددية لمظاىرة المقيسة وفقا لقواعد معّينة، في حين يصدر التقويم حكما
 ومعايير محددة. عمى ىذه القيم وفقا لمحكات

 القياس والتقويم، غير أن كل منيما يتناوليا في حدود وظيفتو  إن النتائج ىي محور اىتمام
عطاء تقديرات كمية لمسموك، بينما يعني التقويم بالحكم  األساسية، فالقياس يعني بوصف النتائج وا 

 ايير.عمى قيمة ىذه النتائج وأنو أي تقويم يعطي اىتماما خاصا بالمحكات والمع
  يمثل القياس حجر الزاوية بالنسبة لعممية التقويم، فاالقتصار عمى نتائج القياس وحدىا ال يكفي

الحصول عمى نتائج دقيقة وموضوعية من غير تقدير لقيمتيا ال يعني شيئا بالنسبة لمميتمين  ألن
 والمسؤولين.

 قدم بمسوياتيم، وكمدخل يستفاد من نتائج التقويم في مساعدة المتعممين والمتدربين عمى الت
لتحسين خطط وبرامج التعميم والتدريب وفي تصحيح المسار عن طريق الحكم عمى مدى 

 (2012 ،25:خميفة،ص عمى عمى أحمد) صالحية العمل.
 البدنية القدرات :الخامسالمحور 

 /المحاضرة اآلولى1
 :القدرات البدنيةمفيوم  .1

ن كانت جمي األوانلقد ظيرت في      عيا األخيرة العديد من المفاىيم المختمفة لمصطمح القدرة البدنية وا 
مختمفة عن بعضيا إال أنيا تعد غير متعارضة المفيوم فجميعيا ييدف إلى معنى واحد ثابت... وال شك 
في أن ىذا المصطمح يعتبر من المصطمحات األكثر اتساعا وشيوعا في المجال الرياضي من حيث 

أجمعوا عمى أن القدرة  المكونات األولية التي يتضمنيا وىكذا فإن غالبية عمماء التربية البدنية والرياضية
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 Physical( ىي أكثر شموال واتساعا من مصطمح المياقة البدنية )Physical abilitiesالبدنية )
fitness( المياقة الحركية ،)Motor fitness( القدرة الحركية ،)Motor ability .) 

  تعريف القدرة البدنية: 2
 ( عمى كونيا:Eckertيعرفيا ''إيكرت'' )

 ة الفرد عمى إنجاز أداء حركي متكرر ومتقن في اتجاه تحقيق ىدف ما.ىي مقدر 
 ( عمى كونيا:Clarkeويعرفيا ''كالرك'' )

 ىي مستوى ما يحققو الفرد في النشاط الرياضي التخصصي الذي يمارسو.
 ( عمى كونيا:Johnsonويعرفيا ''جونسون'' )

ل في مجموعيا الميارات الخاصة بنوع ىي مجموعة الحركات التي يؤدييا الفرد بمقدرة والتي تشك
 النشاط الرياضي الذي يمارسو الفرد.
 عمى كونيا: ((Harrison Clarkeويعرفيا ''ىارسون كالرك'' 

 مدى قدرة الفرد عمى القيام بأداء أعمالو اليومية بحيوية دون سرعة الشعور بالتعب.
تمك التعاريف المتباينة ما ىو إال وىكذا نرى أن االىتمام البالغ والذي أواله العمماء من حيث 

 انعكاس طبيعي وحقيقي ومنطقي لمدى أىمية القدرات البدنية في المجال الرياضي.
 مكونات القدرات البدنية: 3

 لقد اختمفت آراء عمماء التربية البدنية والرياضية حول تحديد مكونات القدرات البدنية:
 لمدرسة الغربية أن تحديد مكونات القدرة البدنية ىي:يرى عمماء التربية البدنية والرياضية في ا

 ( يراىا في ثالثة مكونات ىي:Harrison Clarkeالعالم ''ىاريسون كالرك'' ) ( أ
 القوة العضمية. -1
 الجمد العضمي. -2
 الجمد الدوري. -3
( أنيا تتكون في عشرة مكونات Larson and Yocomفي حين يراىا ''الرسون ويوكم'' )  ( ب

 ىي:
  القوة العضمية والجمد العضمي. -   لمرض.                                             مقاومة ا -    
 القدرة العضمية. -                                          الجمد الدوري التنفسي. -    
 السرعة. -                                                       المرونة. -    
 التوافق. -                                                       الرشاقة. -    
 الدقة. -                                                        التوازن. -    

 ( أنيا تتكون من سبعة مكونات ىي:Helen M.Eckertكما يرى ''ىيمين.م.إيكرت'' ) ( ت
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 .السرعة - القوة العضمية. -    
 الرشاقة. - الجمد العضمي. -    
 التوازن. - التوافق )أو الرشاقة أو كالىما(. -    
 المرونة. -    

 ( أيضا في خمسة مكونات ىي:Mathewsوحددىا ''ماتيوز'' ) ( ث
 .القوة العضمية 
 .السرعة 
 .الجمد الدوري التنفسي 
 .الرشاقة 
 .التوافق العضمي العصبي 
 ( في سبعة مكونات ىي:Cazensرأسيم ''كازنز'' ) كما حددىا نخبة من العمماء وعمى ( ج
 السرعة. - القوة العضمية. -
 الجمد العضمي. - الرشاقة. -    
 التوازن. - القدرة. -    
 الجمد الدوري التنفسي. -    

 ويرى عمماء التربية البدنية والرياضية في لمدرسة الشرقية أن مكونات القدرات البدنية تتكون مما يمي:
 ( أن القدرة البدنية تتكون من خمسة مكونات ىي:Harre''ىارة'' )يرى  ( أ

 
  التحمل )الجمد(. –القوة.                                                          -    
 المرونة. -السرعة.                                                        -    
                                          الرشاقة.               -    

 كما يرى ''زاتسورسكي )روسيا( أنيا تتكون من خمسة مكونات تؤثر بعضيا البعض وىي:  ( ب
  السرعة. –القوة.                                                          -
 الميارة. -       التحمل.                                                 -    
 المرونة.    -    

ن كان  ثم يأتي بعد ىذه المكونات في درجة أىميتيا ثالثة مكونات تتداخل أيضا بعضيا البعض وا 
ىذا العالم يؤكد عمى أنو يجب عمى المشتغمين في المجال الرياضي النظر لكل ىذه المكونات عمى 

 كونيا وحدة واحدة وعموما فإن ىذه المكونات ىي:
 سترخاء.اال 
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 .التوازن 
 .)(2012 ،28:خميفة،ص عمى عمى أحمد) اإلحساس بالمسافة )المقطوعة 

 وسنقتصر ىنا عمى بعض مكونات القدرات البدنية وىي عمى النحو التالي:
 ( القوة العضميةForce musculaire.) 
 ( الجمد العضميEndurance musculaire.) 
 ( المرونةFlexiilité.) 
 ( الرشاقةAgilité.) 
 ( السرعةVitesse.) 

 
 / المحاضرة الثانية:2

 (:Force musculaireالقوة العضمية ).4
تعتبر العضالت ىي مصدر الحركة في اإلنسان، ألنيا مصدر القوة المسببة لمحركة، وحيث أن 
الجياز العضمي ىو المصدر األول لمقوة في نطاق عممو عمى الجياز العظمي فمن الميم أن نوضح أن 

ى يكتمل، بعضيا يحدث قبل الوالدة، والبعض اآلخر يحدث بعد ىذا المصدر يمر في مراحل متعددة حت
 الوالدة.

وقد تكون القوة العضمية ىي األساس في األداء البدني، فإن لم تكن فال أقل من أنيا من أىم 
 الدعامات التي تعتمد عمييا الحركة والممارسة الرياضية.

 تعريفات القوة العضمية: 1.4
 اء لوضع تعريفات لمقوة العضمية نذكر منيا:لقد اجتيد العديد من الخبر 

 يرى ''كالرك'' أن القوة العضمية ىي: ''أقصى قوة تخرجيا العضمة نتيجة انقبااضة عضمية واحدة''.
 ويعرفيا ''يارا'' بأنيا: ''قدة الفرد عمى إخراج أقصى قوة ممكنة''.

عصبي والعضمي لمجابية أقصى ويعرفيا ''ىارا'' بكونيا: ''أعمى قدر من القوة يبذليا الجياز ال
 مقاومة خارجية مضادة''.

 ويعرفيا ''ىتنجر'' بكونيا: ''القوة التي تستطيع العضمة إنتاجيا في حالة أقصى انقباض إيزومتري''.
 بينما يعرفيا ''الرسون'' بأنيا: ''مقدرة الفرد عمى بذل أقصى قوة ممكنة دفعة واحدة ضد مقاومة''.

تة بكونيا: ''قدرة الفرد عمى دفع أو جذب جياز أو حفظ الجسم في موضع ويعرف أيضا القوة الثاب
 معّين''.

ويرى ''كمال عبد الحميد صبحي حسانين'' أن القوة العضمية ىي: ''قدرة العضالت عمى مواجية 
 (2012 ،29:خميفة،ص عمى عمى أحمد)مقاومات خارجية تتيز بارتفاع شدتيا''. 

 أنواع االنقباضات العضمية: 2.4
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 نقباض العضمي الثابت )اإليزومتري(: اال  ( أ
وىو عبارة عن قوة مبذولة ضد حاجة ثابتة كما ىو الحال في دفع الحائط أو حاولة رفع ثقل ال 

  يقوى عمى رفعو بسبب زيادة وزنو.
 االنقباض الحركي العضمي المتحرك )اإليزوتوني(:  ( ب

ة عن قوة مبذولة ضد حاجة وىذا النوع من االقباض يتغير فيو طول العضمة وقصرىا، ىو عبار 
متغيرة أو متحركة ويظير ىذا في كثير من األشكال الرياضية المختمفة كالرمي والوثب في ألعاب 

 القوى، رفع األثقال.
 االنقباض العضمي المختمط )اإليكسوتوني(:  ( ت

 وىو عبارة عن انقباض مركب من االنقباضيين اإليزومتري واإليزوتوني. 
 عضمية:أىمية القوة ال 3.4

تعتبر القوة العضمية أحد مكونات القدرات البدنية، حيث يتوقف عمييا أداء معشم األنشطة 
 الرياضية، وتوافرىا يضمن وصول الفرد إلى أعمى مراتب البطولة.

 كما تعد القوة العضمية أحد المكونات األساسية لمياقة الحركة، وبذلك طبقا آلراء العديد من الخبراء.
ز'' أن ىناك أربعة أسباب معقولة تبين أىمية مكون القوة العضمية وأسباب اإلىتمام ويشير ''ماثيو 

 بقياسيا وخاصة عتد التالميذ، ىي:
 :القوة العضمية ضرورية لحسن المظير 

فالقوة العضمية تكسب الفتيان والفتيات تكوينا متماسكا في جميع حركاتيم األساسية سواًء في 
 الوقوف أو المشي أو الجموس.

 :القوة العضمية شيء أساسي في تأدية الميارات بدرجة ممتازة 
فالقوة ىي أساس المقياس باألنشطة الرياضية بصفة خاصة، إذ لن يستطيع الفرد أن يمسك 
مضرب التنس مثال كما ُيطمب منو إن لم يكن لديو قوة عضمية كافية، ىذا عالوة عمى أن نقص القوة 

أضف إلى ىذه األنشطة العديدة التي تعد القوة العضمية العضمي عند إجياد وتعب عضمي سريع 
 (2012 ،29:خميفة،ص عمى عمى أحمد) المكون األساسي ليا.

 :القوة العضمية مقياس حقيقي لمحكم عمى القدرات البدنية لمفرد 
اختبارات القوة العضمية ىي إحدى القياسات العممية لتقدير القدرات البدنية لتالميذ المدارس، 

العضمية تعكس القدرات الكمية، حيث أنو مقياس لو ىدف كبير، والقوة العضمية تتأثر بحاالت  فالقوة
 المرض مثل أمراض العدوى، باإلضافة إلى أن القوة تتأثر بالمشاكل العاطفية.

 :القوة العضمية تستخدم كعالج وقائي ضد التشوىات والعيوب الجسمية 
العضمية بجوانب أخرى متعددة فقد أثبت ''ماك كموي'' أن لقد أثبت عديد من الخبراء ارتباط القوة 

األفراد الذين يتمتعون بالقوة العضمية يستطيعون تسجيل درجة عالية من القدرة البدنية العامة، وفي 
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دراسة أخرى، أشارت إلى انخفاض القوة العضمية دليل عمى وجود عمل أو أمراض، كما أنيا تؤثر عمى 
 ن.الوظائف الحيوية لإلنسا

 العوامل المؤثرة في القوة العضمية: 4.4
 .مساحة المقطع الفسيولوجي لمعضمة 
 .قدرة الجياز العصبي عمى إثارة األلياف العضمية 
 .نوع الروافع الداخمية والخارجية 
 .حالة العضمة قبل بدء االنقباض 
 .زوايا الشد العضمي 
 .التوافق بين العضالت العاممة في الحركة 
  العضمية )طولية، عرضية(.اتجاه األلياف 
 .)الوسط الداخمي المحيط بالعضمة )المزوجة 
 .)لون األلياف العضميةة )بيضاء، حمراء 
 .فترة االنقباض العضمي 
 .العمر الزمني والتغذية واالحة 
 .)المؤثرات الخاجية )العوامل النفسية 
 .الوراثة 
 أنواع )أشكال( القوة العضمية )تصنيفيا(: 4.5

 أنو يمكن تقسيم مكون القوة العضمية إلى األنواع الرئيسية التالية: يرى ''عالوي''
 .)القوة العظمى )القصوى 
 .القوة المميزة بالسرعة 
 .تحمل القوة 

 ويرى ''خاطر البيك'' أن أشكال القوة ىي:
 .القوة العضمية 
 .قوة السرعة 
 .تحمل القوة 

 ويقسميا ''كمال عبد الحميد'' إلى:
 .)القوة القصوى )العظمى 
 .)''القوة المميزة بالسرعة )االنفجارية ''القدرة 
 .تحمل القوة 

 في حين يقسميا ''الرسون'' و''يوكم'' إلى القوة الثابتة، والقوة المتحركة، و''فميشمان'' إلى:
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 .القوة العظمى 
 .القوة المتحركة 
 .القوة الثابتة 

 بينما يقسميا ''ىارا'' إلى:
 .القوة العظمى 
  ة بالسرعة(.القوة السريعة )المميز 
 .تحمل القوة 

 ونستخمص مما تقدم أن القوة العضمية تقسم إلى ثالث أنواع رئيسية ىي:
 :)القوة العظمى )القصوى 

ويمكن تعريف القوة العظمة بأنيا: ''أقصى قوة يستطيع الجياز العضمي والعصبي إنتاجيا في حالة 
 أقصى انقباض إرادي''.

عضمة أو المجموعات العضمية مكتممة عن طريق انقباض أو أنيا: ''مقدار أكبر قوة تنتجيا ال
 إيزومتري إرادي''.

 ( يمكن أن يبذليا الفرد لمرة واحدة.Forceأو ىي: ''أقصى كمية من القوة )
 :)القوة المميزة بالسرعة )االنفجارية 

 تعرف القوة المميزة بالسرعة عمى أنيا: ''القدرة عمى إظيار أقصى قوة في أقل زمن ممكن''.
 عميو فإن التوافق العضمي العصبي لو دور كبير في ىذا.و 

 فالوثب العالي يعتبر أحد طرق القياس لمقوة المميزة بالسرعة، وكذلك دفع الجمة.
 :تحمل القوة 

يقصد بتحمل القوة: ''مقدرة العضمة أو المجموعات العضمية عمى الوقوف ضد التعب أثناء 
 ة متتالية''.االنقباضات العضمية المتكررة لمرات عديد

وبمعنى آخر: ''مقدرة العضمة عمى العمل ضد مقاومة خارجية، ولفترة زمنية طويمة دون حمول 
 (2012 ،30:خميفة،ص عمى عمى أحمد) التعب''.

 
 /المحاضرة الثالثة:3

 طرق قياس القوة العضمية: .6
سوف نتناول بعض من نماذج االختبارات المستخدمة في قياس القوة العضمية لمصنفاتيا الثالثة 

صوى/المميزة بالسرعة أو القدرة/ تحمل القوة(، عمما بأن ىذه المجموعة منيا ما يصمح لمرحمة )الق
 الناشئين، ومنيا ما يناسب لالعبي الفرق الرياضية عمى اختالف نوع النشاط الرياضي الممارس.

 بطاريات اختبار قياس القوة العضمية: 1.6
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 (:Elizaeth Glover batteryبطارية اختبار إليزابيث جموفر ) (1
ىذه البطارية تصمح لقياس مستوى القدرات البدنية لممرحمة االبتدائية والتي يتراوح السن فييا بين 

سنوات، وحتى الصف الخامس االبتدائي. وىي أيضا تصمح لمجنسين التالميذ والتمميذات وفي  6-10
 المجال الرياضي تصمح لمرحمة البراعم ألغمب األنشطة الرياضية.

ة ال يستغرق تطبيقيا وقتا طويال باإلضافة إلى أنو يمكن تطبيقيا داخل الصاالت وىذه البطاري
الرياضية أو في المالعب المفتوحة ذات األرضية المدكوكة )الطفمة الحمراء( أو األرضية الخضراء 

 40)النجيمة(، عمما بأن أقصى مساحة يمكن استخداميا ىي مجموعة االختبارات ىذه ال تزيد عن )
 ترا(.م

  مكونات وحدات البطارية:
 ( اختبارات ىي:4تتكون البطارية من أربعة )

 .الوثب العريض من الثبات 
 .العدو المّكوكي 
 .قوة الشد من االنبطاح المائل 
  ث.30الجموس من رقود القرفصاء في 

 الوثب العريض من الثبات:(1
  الغرض من االختبار:

 قياس القدرة. -
  األدوات واألجيزة:

 ياس. شريط الق -
 أرض مستوية يرسم عمييا خط االرتقاء. -

  مواصفات األداء:
يقف المختبر خمف خط االرتقاء بحيث يالمسو الذراعين وثني الركبتين ألداء الوثب أماما إلى أقصى   

 مسافة ممكنة ويجب مالحظة ترك القدمين لألرض معا في تفس الوقت واليبوط عمى القدمين معا أيضا.
 توجييات عامة:

يجب أن يؤخذ وضع التكور والذراعان ألسفل ولمخمف قميال وذلك في الحركة التمييدية قبل الوثب،    
وعند أداء الوثبة يجب أن تمرجح الذراعان أماما عاليا ولمخارج قميال، ولموثب بالقدمين قميال. ويالحظ 

 ضرورة عدم السقوط لمخمف بعد اليبوط. 
 أفضميم. ( محاوالت تسجل لو3لكل مختبر ثالث )

 التسجيل:
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إلى أقرب نقطة تركيا المختبر بأي جزء من جسمو، عمى أن يكون القياس  يؤخذ القياس من خط البدء    
 (2012 ،32:خميفة،ص عمى عمى أحمد) عموديا عمى خط االرتقاء.
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 العدو المكوكي:(2

 الغرض من االختبار:
 قياس قوة الرجمين والسرعة والجمد. -
  األجيزة:األدوات و 
( قدما، وتوضع سمة عمى خط البداية 40يرسم خطان عمى األرض المسافة بينيما أربعون ) -

بحث تالمسو من الداخل، كما توضع سمة أخرى مماثمة عمى الخط اآلخر بحيث تالمسو من الداخل 
 أيضا. 
 ساعة إيقاف. -

  طريقة األداء:
ة عند سماع إشارة البدء يجري بأقصى سرعة حول يقف التمميذ بحيث تكون القدمان خمف خط البداي   

 ( قدم. 400السمتين إلى أن يؤدي خمس دورات، فتكون المسافة المقطوعة )
 سنتيمتر.  30.48واحد قدم= 
 مالحظة:
 إذا شعر التمميذ بالتعب يمكنو المشي أو الجري بسرعة أقل. -
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 التسجيل:
 عمى عمى أحمد) دورة الخامسة ويممس خط البداية.يسجل الزمن من إشارة البدء إلى أن يتم التمميذ ال

 (2012 ،33:خميفة،ص
 

 
 

 
 قوة الشد من االنبطاح المائل:(3

 الغرض من االختبار:
 قياس قوة الذراعين و المنكبين، والجمد والسرعة. -

  األدوات واألجيزة:
 ( قدما.20خط لمبداية وآخر لمنياية المسافة بينيما ) -
 ساعة إيقاف. -

  ة األداء:طريق
يأخذ التمميذ وضع االنبطاح عمى األرض خمف خط البداية، يتخذ التمميذ بعد ذلك وضع االنبطاح المائل 
بحيث يكون اتجاه أصابع اليدين لمخمف والرسغان لألمام، وفرد أطراف أصابع القدمين بحيث تشير 

 لمخمف.
بأن ينقل كفيو لألمام بالتبادل بحث ال تؤدي عند سماع إشارة البدء يتحرك التمميذ لألمام تجاه خط النياية 

  الرجالن أي نشاط يذكر.
 مالحظة:
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سقط جسم التمميذ عمى األرض يجب رفعو ثانية لموضع الصحيح ثم يستمر في التحرك إلى أن إذا  -
 .يصل إلى خط النياية )يجب عدم لمس الركبتين لألرض خالل أداء االختبار(

 التسجيل:
 (2012 ،33:خميفة،ص عمى عمى أحمد) .يممس التمميذ خط النيايةالبدء إلى أن يسجل الزمن من إشارة 

 

 
 
 ( ثانية:30الجموس من رقود القرفصاء في )(4

 الغرض من االختبار:
 قياس قوة عضالت البطن والجمد والسرعة. -

  األدوات واألجيزة:
 ساعة إيقاف. -

  طريقة األداء:
الكفان متشابكان خمف الرأس، عند سماع إشارة البدء يقوم التمميذ يأخذ التمميذ وضع رقود القرفصاء و    

= ث( يستخدمل زميل 30بثني الجذع أماما ليممس الركبتين بالمرفقين، يكرر ذلك أكبر عدد ممكن في )
 لتثبيت قدمّي التمميذ عمى األرض.

 التسجيل:
 (2012 ،35:خميفة،ص عمى عمى أحمد) ث(.30تسجل عدد مرات األداء الصحيح في )
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 /المحاضرة الرابعة:4

 
 :الجمد العضمي )التحمل العضمي( 7

 تعريفات الجمد العضمي: 1.7
 يعرف ''الرسون'' و''يوكم'' الجمد العضمي بأنو: 

 ''قدرة الفرد عمى االستمرار ببذل جيد متعاقب مع إلقاء مقاومة عل المجموعات العضمية.
 كما عرف ''كالرك'' الجمد العضمي بكونو:

 ستمرار في القيام بانقباضات عضمية لدرجة أقل من القصوى''.''المقدرة عمى اال
 وعرفو ''بارو'' بكونو:

''مقدرة العضمة عمى القيام بعمل لفترات طويمة ضد مقاومة محددة بحيث يقع العبء عمى الجياز 
 العضمي''.

 ويرى ''ىارا'' أن الجمد العضمي تحمل القوة( ىو:
جيود الدائم الذي يتميز بارتفاع درجة القوة العضمية في بعض ''القدرة عمى مقاومة التعب أثناء الم

 أجزائو أو مكوناتو''.
 ويرى ''كمال عبد الحميد صبحي حسانين'' أن الجمد العضمي ىو:
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''قدرة الفرد عمى مواجية مقاومات متوسطة الشدة لفترات طويمة نسبيا بحيث يقع العبء األكبر في 
 العمل عمى الجياز العضمي.

 (:Muscular endurance testsختبارات الجمد العضمي )ا 2.7
 (:Squat thrust testاختبارات المائل من الوقوف )

 اليدف من االختبار:-
 .قياس التحمل العضمي العام لمجسم 

 األدوات:
  بساط رقيق من المباد يوضع عمى أرض مستوية أو عمى أرض رممية مستوية، كما يمكن أداء

 مباز.االختبار في صالة الج
 .ساعة إيقاف 

 وصف االختبار:
 .من وضع الوقوف يقف المختبر معتدال 
  عند إعطاء اإلشارة يقوم المختبر بثني الركبتين لمنزول بالمقعدة عمى الكعبين ووضع الكّفين عمى

 األرض وبحيث تكون الركبتان بين الذراعين.
 .قذف القدمين خمفا التخاذ وضع االنبطاح المائل تماما 
 ين أماما لموصول لوضع ثني الركبتين.قذف القدم 
 .الوقوف في وضع معتدل والصدر أماما لموصول لموضع االبتدائي 

 حساب الدرجات:-
 ( أجزاء ىي: 4تحتسب درجة واحدة لكل محاولة صحيحة تتكون من أربع ) 
 .ثني الركبتين كامال 
 .قذف القدمين خمفا 
 .قذف القدمين أماما 
 .الوقوف 

 تعميمات االختبار:-
 تيي االختبار ويتوقف العّد بعد دقيقة واحدة من الزمن.ين 
 .ال تحتسب المحاوالت غير الصحيحة في العّد 
 .يعطي لممختبر محاولة واحدة فقط 
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 :امسةخال /المحاضرة4
 :(Flexibility) المرونة  .8

  المرونة تعني قدرة الفرد عمى أداء الحركات الرياضية إلى أوسع مدى تسمح بو المفاصل العاممة
 .في الحركة

  المرونة اصطالح يطمق عمى المفاصل، حيث يعبر عمى المدى الذي يتحرك فيو المفصل تبعا
 لمداه التشريحي.

  إن اتجاه ومدى الحركة يحدد تبعا لنوع المفصل الذي تعمل عميو، ومن المسمم بو أن العضالت
 تعمل في حدود المجال الذي يسمح بو نوع المفصل.

  حجمو أو شكمو تحت تأثير القوة المؤثرة عميو، ثم رجوعو بعد يوصف الجسم بالمرونة إذا تغّير
 ذلك إلى حالتو األصمية بعد زوال تأثير تمك القوة.

 تعريف المرونة:  1.8
 .)قدرة الفرد عمى أداء الحركة بمدى واسع )ىارا 
 .)مقدرة  الفرد عمى أداء الحركات إلى أوسع مدى ممكن وفقا لطبيعة المفصل )عباس الرممي 
  مدى سيولة الحركة في مفاصل الجسم المختمفة )بارو(.ىي 
 .)المدى الذي يمكن لمفرد الوصول إليو في الحركة )إبراىيم سالمة 
 .)القدرة عمى أداء الحركات لمدى واسع )الرسون ويوكم 
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 .)مدى الحركة في مفصل أو سمسمة من المفاصل )كالرك 
 اختبارات المرونة: 2.8
 ثني الجذع األمام من الوق( وفForward Flexion of Trunk.) 

 اليدف من االختبار:
 .قياس مرونة العمود الفقري عمى المحور األفقي 

 األدوات:
 مؤشر يتحرك عمى سطح المسطرة. -مسطرة مدرجة -مقعد خشبي 

 طريقة األداء:
  يقف المختبر والقدمان مضمومتان مع تثبيت أصابع القدمين عل حافة المقعدة مع االحتفاظ

 تين مفرودتين.بالركب
  يثني المختبر جذعو لألمام واألسفل ويحاول الوصول ألسفل حافة المقعد ألبعد ما يمكن، ويجب

 االحتفاظ بالوضع لمدة ثانيتين، يكرر األداء مرتين.
 التسجيل:

 .تسجل لممختبر المسافة التي حققيا في المحاولتين وتحتسب لو المسافة األكبر بالسنتيمتر 
 (2012 ،37:يفة،صخم عمى عمى أحمد)

 توجييات وقواعد عامة:
 ( سنتيمترا في 50تثبت المسطرة عموديا بالنسبة لقاعدة المقعد بحيث تكون عالمة الخمسين )

 محاذاة أعمى سطحو.
  باستخدام مؤشر يتحرك ألسفل المسطرة بمالمسة أطراف أصابع المختبر.القراءات يمكن أن تتم 
 بر إلى ثني ركبتيو، كذلك غير مسموح بحركات نطر الجذع تعتبر المحاولة الغية إذا عمد المخت

 ألسفل.
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 /المحاضرة السادسة:6
 (:Agilityالرشاقة ) .9
تكسب الرشاقة الفرد القدرة عمى االنسياب الحركي والتوافق والقدرة عمى االسترخاء واإلحساس السميم   

غيير أوضاع جسمو باالتجاىات والمسافات ويتفق معظم الخبراء عمى أن الرشاقة تعني قدرة الفرد عمى ت
كان ذلك عمى األرض أو في  أو سرعة تغيير االتجاه، سواء كان ذلك الجسم كمو أو أجزاء منو، سواء

 ( أن الرشاقة تتضمن المكونات اآلتية:Peter Hirtzويرى بيتر ىرتز )، اليواء
 .المقدرة عمى رد الفعل الحركي 
 .المقدرة عمى التوجيو الحركي 
 ركي.المقدرة عمى التوازن الح 
 .المقدرة عمى التنسيق أو التناسق الحركي 
 .المقدرة عمى االستعداد الحركي 
 .المقدرة عمى الربط الحركي 
 .خفة الحركة 

 تعريف الرشاقة: 1.9
 :ية البدنية والرياضية نذكر بعضياتعددت تعريفات الرشاقة من خالل آراء العديد من عمماء الترب

 لتي يقوم بيا الفرد سواء بكل أجزاء جسمو أو جزء معين منو.القدرة عمى التوافق الجيد لمحركات ا 
  القدرة عمى رد الفعل السريع لمحركات الموجبة التي تتسم بالدقة مع إمكانية الفرد لتغيير وضعو

 بسرعة، وال يتطمب ذلك القوة العظمى أو القدرة.
 .قدرة الفرد عمى تغيير أوضاعو في اليواء، وتتضمن أيضا تغيير االتجاه 
 .مقدرة الجسم أو أجزاء منو عمى تغيير اتجاىاتو بسرعة ودقة 

 اختبارات الرشاقة: 2.9
 الجري المتعرج لفميشمان: (1

 الغرض من االختبار:
 .قياس قدرة الشخص عمى تغيير اتجاه حركة الجسم 

 األدوات:
 .ستة أقماع توضع كما ىو موضع، ساعة إيقاف 

 مواصفات األداء:
 ية، وعند سماع إشارة البدء يقوم المختبر بالجري تبعا لخط السير يقف المختبر خمف خط البدا

 الموضح بالشكل عمى أن يقوم بعمل دورتين عمى أن تنتيي الدورة الثانية بتجاوز خط البداية.
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 إرشادات عامة عمى االختبار:
 .عمى المختبر أن يراعي االلتزام بخط السير المحدد بالشكل 

يقوم المحكم بوقف األداء عمى أن يعاد بعد أن يحصل المختبر عمى فترة في حالة ما إذا أخطأ المختبر 
 (2012 ،39:خميفة،ص عمى عمى أحمد) راحة كافية.

 .عمى المختبر مراعاة عدم لمس العالمات المحددة )األقماع( أثناء الجري 
 التسجيل:

  يابا(.من الثانية( الذي يقطع فيو الدورتين )ذىا 0.01يسجل لممختبر الزمن )األقرب  با وا 
 
 
 
 
 
 
 

 (:Speedالسرعة ) 3.9
المقصود بالسرعة قدرة الفرد عمى أداء حركات متكررة من نوع واحد في أقصر زمن ممكن، سواء 

  صاحب ذلك انتقال الجسم أو عدم انتقالو.
 تبعا لمفيوم ''الرسون ويوكم'':

 الزمنية. فالسرعة تبعا لمفيوم ''الرسون ويوكم''، ىي عدد الحركات في الوحدة
 تبعا لرأي ''كالرك'':

ىي سرعة عمل حركات من نوع واحد بصورة متتابعة، فالسرعة يمكن التعبير عنيا بأنيا تمك 
 االستجابات العضمية الناتجة عن التبادل السريع ما بين حالة االنقباض وحالة االسترخاء العضمي.

 تعريف السرعة:
 ''الرسوم ويوكم'':

 حركاتمتتابعة من نوع واحد في أقصر مدة. ىي قدرة الفرد عمى أداء
 ''إبراىيم سالمة'':

 ىي قابمية الفرد لمقيام بميارة ناجحة في أقصر زمن ممكن.
 ''خاطر، والبيك'':

 القدرة عمى أداء حركات أو ميارات باستجابة سريعة وكافية وفق أي من المثيرات العصبية.
 ''كمال عبد الحميد صبحي حسانين'':

 

 



41 
 

 عمى أداء حركات متكررة من نوع واحد في أقل زمن ممكن.قدرة الفرد 
 (:Speed testsاختبارات السرعة )

 (:Meter Sprint 30اختبار عدو ثالثين مترا من بداية متحركة )
 الغرض من االختبار:

 .قياس السرعة االنتقائية 
 األدوات:

  ثانية. 1/10ساعة إيقاف 
 .إشارة مرئية أو مسموعة 
  مترا. 30مساحة ال تقل عن جزء من المضمار أو 
  .خطوط وضع البداية و النياية 

 طريقة األداء:
  يقف المختبر خمف خط البداية وعند سماع إشارة البدء يقوم بالعدو بأقصى سرعة إلى أن يصل

 إلى الخط الثاني لبداية القياس وىنا نبدأ بتشغيل ساعة اإليقاف.
 لقياس وخط النياية.عمى المختبر أن يولد أقصى سرعة بين خط بداية ا 
 .لممختبر محاولتين بينيما فترة راحة كافية 

 طريقة احتساب النتيجة:
  مترا من خط بداية القياس )الثاني(  30يحسب الزمن الذي استغرقو المختبر في قطع المسافة

 وحتى خط النياية.
 سب لممختبر أفضل المحاولتين زمناتحت. 
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 خاتمة:
 
ألجل تقييم قدرات الالعبين  الجمة االختبارات والمقاييسعمم القياس بما فيو من تظير أىمية    

من خالل تثبيت مجموعة من  ، النفسية، المعرفية إلخالبدنيةوالطمبة والممتحنين عموما من جميع جوانبيم 
الختصاصي أو االستاذ أو ا وتحديد مدى نجاح نتائج ىذه األخيرة من قبل المدرب والمقاييس  االختبارات

 .تحفيز الالعبين وتطوير قدراتيم البدنية وبالتالي وقايتيم و حمايتيم من ك النفساني، لتحقيق عدة أىداف 
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و يعتمد التدريب الحديث م أساسا عمى األساليب العممية و تستفيد من العموم المرتبطة بالنشاط الرياضي 
 أـو تعميمي ( و ال يكفي وضع برنامج تدريبي ) كالفيزياء و عمم النفس و البيوميكانيك ، الطب ... ، 
ي أو التدريب برنامجو واالستاذ من تقويم ممدربدون االعتماد عمى المقاييس واالختبارات وىذا يمكن ل

تسير في الطريق المرسوم ليا ، إذ ال بد و أن يصاحب عممية التدريب المتابعة و التقويم من و  التعميمي 
الشاممة إذا ما  والمقاييسيق خطة التدريب ألىدافيا ، لذا فإن االختبارات فترة ألخرى لمعرفة مدى تحق

أحسن استخدميا و تطبيقيا و األخذ بنتائجيا من طرف المدرب المؤىل عمميا و مينيا فإنيا تمعب دورا 
ىاما في وضع الصورة الحقيقية لمسايرة البرنامج التدريبي لمخطة الموضوعة من طرفو نحو توجيو 

تحسين مستوى التدريبي بالكم و الكيف الذي يتناسب و مستوى و قدرات الالعبين مما يساىم في  المحتوى
اليسير إلى أىمية عمم القياس  ءالتدريب والتعميم ، وقد حاولنا خالل ىذه المطوية االشارة لو بالشي

قصد تحسن أو تعديل  والمقاييس تاالختباراومايحتويو من مقاييس واختبارات وكذلك إلى التقويم الذي يمي 
 . ة ووجوب استعمالو. بالبرامج واضافة المقترحات والحمول واتخاذ القرارات الصائ


