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  : مفهوم االختبار 
األسئلة أو المشكالت صممت لتقدیر المعرفة أو الذكاء أو غیرهما من عبارة عن مجموعة من :  االختبار

  . القدرات والخصائص 
بحیث تحصل بناء على إجابات المفحوص عن تلك , هو اإلجابة على مجموعة من األسئلة المعدة :  االختبار

  . سئلة األسئلة على نتائج تكون في شكل قیم عددیة عن سمات وقدرات المفحوص الذي أجاب عن األ
هو مجموع من األسئلة أو المشكالت أو التمرینات تعطى للفرد بهدف التعرف على معارف أو : االختبار 

  . قدراته أو استعداداته أو كفاءته 
المراد قیامه بالرغم من الظروف الكبیرة بین أنواع االختبارات فإن أي اختبار هو عبارة عن عینة ممثلة للسلوك 

  . والتنبؤیة 
  : التربوي نوعان من االختبارات هما  –تستخدم في المیدان الریاضي :االختباراتأنواع 
 . االختبارات المقننة  .1
 . االختبارات التي یقوم بوضعها المدرب أو المعلم  .2

  : االختبارات المقننة . 1
  . هي االختبارات التي یقوم بوضعها خبراء ومختصین في القیاس والتقویم وهي أنواع منها 

 ) . خاصة, مركبة , عامة (رات القدرات اختبا -
 ) .المرتبطة بنشاط معین, التنبؤ (اختبارات التحصیل  -
 . اختبارات المیول والشخصیة واالتجاه  -

المقنن تأتي من خالل كونه أداة بحث یراد لها المقارنة وتأثیر الفروقات في مستویات القدرات وأهمیة االختبار 
ومن سمات االختبار المقنن الدرجة العالیة من ) الخ..... النفسیة , حركیة البدنیة ال(بأشكالها المختلفة 

  . الموضوعیة 
  : لذا فأن سمة التقنین لالختبار تعني 

 : لالختبار شروطًا یطبق في ضوءها  .1
 . تعلیمات محدودة وواضحة للتطبیق والتسجیل  )أ 
 . له عدد من المفردات  )ب 
 . صلي لغرض وضع المعاییر سبق وان طبق على عینات ممثلة للمجتمع األ )ج 
   .    طریقة تطبیق االختبار تتیح الفرصة لتطبیقه مرات أخرى على أفراد آخرین  )د 
 . ان التقنین یتضمن تحدید المعاییر أو المستویات  .2

ان لالختبار ثقل عملیات مدى توافر عوامل الصدق والثبات والموضوعیة في ذلك االختبار بحیث یصبح له 
 : مییز ویمكن تحدید الثقل العلمي من خالل القدرات على الت

 . مراعاة األسس العلمیة لالختبار حیث توافر معامالت الصدق الثبات الموضوعیة  - أ
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 . تحقیق مدى مناسبة صعوبة االختبار للعینة  -  ب
  :االختبارات التي یقوم بوضعها المدرب أو المعلم  - 2

وضع أو بناء بعض االختبارات لغرض استخدامها في  –وهي اختبارات جدیدة یقوم بوضعها المعلم أو المدرب 
  : تحقیق األهداف التي ینشرها المدرب ویتحدد وضع هذه االختبارات الرتباطها بعدة أسباب منها 

 . ان االختبارات المقننة غیر مناسبة لالستخدام في البیئة المحلیة  .1
 . نقاط القوة والضعف عند األداء ال یسمح بتحدید  .2
 . االختبارات القائمة تعطي نتائج غیر دقیقة ان استخدام  .3

   تطبیق االخ
  : هناك أنواع أخرى من االختبارات هي 

 . اختبارات األداء األقصى  .1
 . اختبارات األداء الممیز  .2
 . االختبارات الشفهیة والمقال .3
 . اختبارات الورقة والقلم  .4
 . اختبارات معیاریة المرجع واختبارات محكیة المرجع  .5
  . لقیاس الصفات البدنیة والحركیة والمهاریة  اختبارات .6

  :اهداف االختبارات 
حقیق عدد من االهداف على  ضوء المفهوم المعاصر لالختبارات سواء اكانت نصف فصلیة او فصلیة یمكن ت

  :نجماها في التالي
 .وتحدید نقاط القوة والضعف لدیهم ) الطالب(قیاس مستوى الالعب  - 1
 ). المادة(و قیاس مستوى تقدمهم في العبة ,في مجموعات  )الطالب(تصنیف الالعبین  - 2
 التنبؤ في ادائهم في المستقبل - 3
 .سواء المتفوقین منهم ام العادیون ) االعبین(الكشف عن الفروق الفردیة بین الطالب  - 4
 التعرف على مجاالت التطویر للمناهج و البرامج و المقررات الدراسیة - 5

  : طریقة كتابة االختبار 
  الطریقة المختصرة  :أوًال 

 االختبارات المهاریة  )1
 : بعض المهارات في ریاضة الجمناستك الفني  -
 اختبار الوقوف على الیدین  )أ 

  .لقیاس مهارة الوقوف على الیدین : الغرض من االختبار 
 .    یقیم االختبار من خمسة درجات  -:التسجیل 

 :اختبار مهارة الطلوع في المتوازي غیر موحد   )ب 
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  . لقیاس مهارة الطلوع : االختبار  الغرض من
  . یقیم االختبار من خمسة درجات : التسجیل 

 :  العربیة اختبار مهارة القفزة )ج 
  . . لالعب  العربیةلقیاس مهارة القفزة : الغرض من االختبار 

 . یقیم االختبار من خمسة درجات : التسجیل 
 : بعض اختبار المهارات في كرة الید  - 
 : المتعرجة مع التصویب اختبار الطبطبة  .1

  . لقیاس رشاقة الالعب مع الكرة : الغرض من االختبار 
 .    لالعب الوقت من البدایة إلى النهایة مع التصویب ایسجل : التسجیل 

 . ثانیة  30اختبار رمي كرة الید على الحائط لمدة  .2
  . لقیاس سرعة تكرار الالعب للكرة : الغرض 
  . ت لمس الكرة بالجدار خالل الوقت المحدد ولمحاولة واحدة یحسب لع عدد مرا: التسجیل 

 االختبارات البدنیة  )2
  -:اختبارات المرونة  -
 . ثني الجذع من الوقوف  -:اسم االختبار  .1

 ) .    سم(قیاس مرونة العمود الفقري على المحور األفقي : الغرض من االختبار 
 . ثني الجذع خلفًا من الوقوف : اسم االختبار  .2

   .)سم(قیاس مرونة العمود الفقري : غرض من االختبار ال
   -:اختبارات الرشاقة  - 
 الجري متعدد الجهات  -:اسم االختبار  .1

    .)ثا(قیاس الرشاقة : الغرض من االختبار 
   . اختبار الخطوة الجانبیة : اسم االختبار  .2

اتجاه التحرك في الناحیة  قیاس سرعة الفرد في التحرك حركة جانبیة وتغیر: الغرض من االختبار 
  ) . ثا(العكسیة 

 - :اختبارات القوة االنفجاریة  - 
  .الوثب العریض الثابت: اسم االختبار  .1

      .الوثب العمودي من الثبات : الغرض من االختبار 
 .الوثب العمودي من الثبات : اسم االختبار  .2

  .   قیاس القوة االنفجاریة لعضالت الرجلین : الغرض من االختبار 
  كتابة االختبار بالطریقة المفصلة  : ثانیًا 
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  .م10المناولة باتجاه هدف صغیر من على بعد :  اسم االختبار
  .قیاس دقة الناولة :  الهدف من االختبار 
سم  120هدف صغیر ابعاده كاالتي العرض , شریط قیاس , كرة قدم ,  3شواخص  عدد: االدوات المستخدمة 

  .سم 68و الطول 
م من الهدف و عند سماع االشارة یقوم المختبر بمناولة 10یقف المختبر و معه الكرة على بعد  :ة االداء طریق

  .الكرة باتجاه الهدف 
محاوالت حیث تم اعطاء درجتین للمحاولة الناجحة و درجة واحدة لللمحاولة  3تعطى لكل مختبر : التسجیل  

  .التي تمس العارضة و صفر للمحاولة الفاشلة
  

 
              

الشكل یوضح اختبار المناولة باتجاه ھدف صغیرمن    
  م                       10على بعد 

  :مفھوم القیاس في التربیة الریاضیة 

یعرف القیاس احصائیآ بكونه تقدیر االشیاء والمستویات تقدیرآ كمیآ وفق اطار معین من المقاییس 
  ). كل ما یوجد له مقدار وكل مقدار یمكن قیاسة(یك المدرجة ، اعتمادآ على فكرة ثورندا

اال ان القیاس هو جمع معلومات ومالحظات كمیه عن موضوع ) رمزیة الغریب(كما تشیر 
  .القیاس

وغالبآ ما یتضمن القیاس جمع مالحظات ومعلومات كمیة عن موضوع القیاس ، هذا عالوة على انه یتضمن 
  .ایضآ عملیات المقارنة
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اس بطبیعة العملیة او السمة المقاسة فبعض السمات یمكن التحكم بها مثل قیاس االطوال وبعض ویتأثر القی
السمات یصعب التحكم بها مثل بعض العملیات العقلیة ، وذلك بسبب تعقدها وتأثرها بالعوامل الذاتیة ، لذا هناك 

  :عوامل یتأثر بها القیاس
 .الشیئ المراد قیاسه او السمة المراد قیاسها .1
 .هداف القیاسا .2
 .نوع القیاس ، ووحدة القیاس المستخدمة .3
 .طرق القیاس ومدى تدریب الذي یقوم بالقیاس وجمع المالحظات .4

عوامل اخرى متعلقة بطبیعة الظاھرة المقاسة من جھة وطبیعة المقیاس من جھة اخرى  .5

 .وعالقتھ بنوع الظاھرة المقاسة

  ).اعد معینةتحدید ارقام طبقآ لقو(القیاس ھو ) تایلر(ویشیر 

  :لماذا القیاســـ 

اھم اھداف القیاس ھي تحدید الفروق الفردیة بأنواعھا المختلفة ، ویمكن ان تلخص انواع الفروق 

  :الفردیة في اربعة فروع وھي

یھتم ھذا النوع بمقارنة الفرد بغیره من اقرانھ ) Inter-in divided(الفروق بین االفراد  .1

 .لتحدید المركز في المجموعة) ئةنفس العمر او المھنة او البی(

ھذا النوع یھدف الى مقارنة النواحي ): Intra-in divided(الفروق في ذات الفرد  .2

المختلفة في الفرد نفسھ لمعرفة نواحي القوة والضعف أي مقارنة قدراتھ المختلفة مع 

 .بعضھا

ات مختلفة فالمھن المختلفة تتطلب مستوی): Inter – occupation(الفروق بین المھن  .3

من القدرات واالستعدادات والسمات ، والفروق تفیدنا في االنتقاء والتوجیھ المھني وفي 

 .اعداد الفرد للمھنة

تختلف الجماعات في خصائصھا وممیزاتھا ): Inter-grope(الفروق بین الجماعات  .4

  .المختلفة ، لذلك فالقیاس مھم في التفریق بین الجماعات المختلفة

  :قیاسانواع الـــ 

  :المقاییس الى) كوالكوف(كما قسم 
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ویقصد بھا تلك القیاسات التي تحدد فیھا الكمیھ المقاسة بمقارنتھا  :القیاسات المباشرة-1

مباشرة بوحدة القیاس كقیاس طول القامة بأستخدام وحدات السنتمتر او البوصة ، عن طریق 

لقیاس ، كقیاس السعھ الحیویھ قراءة مؤشرات اجھزة القیاس المدرجة بالوحدات المختاره ل

بأستخدام جھاز االسبیرومیتر المائي عن طریق مشاھدة القراءات المسجلة على االسطوانھ 

 :الداخلة للجھاز ، وللقیاس المباشر ثالث طرق ھي

وفیها تحول الكمیة المقاسة مباشرة الى متغیر خارج الجهاز : طریق التحدید المباشر -أ 
ن الجهاز یسجل الكمیة المقاسة مباشرة مثلما یحدث عند قیاس المستخدم من القیاس ، أي ا

درجة الحرارة باستخدام الترمومتر الزئبقي ، وكقیاس القوة العضلیة باستخدام جهاز 
  .الدینامومیتر

یحدد الجهاز الفرق بین الكمیة المقاسة وكمیة اخرى  ):الفرقیة(الطریقة التفاضلیة   -ب 
ذلك نحصل على الكمیة المقاسة بالجمع الجبري ، ومثال مباشرة ، وبعد ) نموذجیة(معلومة 

ثني الجذع امام اسفل من الوقوف ( على ذلك استخدام مسطرة قیاس مرونة العمود الفقري 
حیث تحدد النتیجة اما سلبیآ او ایجابیآ وفقآ لصغر التدرج الذي یكون في ) على حافة مقعد

 .مستوى سطح المقعد
هذه الطریقة عبارة عن موازنة الكمیة المقاسة ): قة المعادلةطری( طریقة االنحراف الصفري -ج 

المجهولة بكمیة معلومة ، مثآل عند وزن الالعبین بأستخدام المیزان القباني فاننا نغیر من 
قیمة الموازین حتى تتساوى مع وزن الالعب وهذا ما یسمى بنقطة التعادل ، أي ان وزن 

ات المقابلة له ، أي ان القیمة المجهولة التي الالعب اصبح مساویآ تمامآ لكمیة الصنج
بعد (تسعى الیها وهي معرفة وزن الالعب نستطیع ان نستدل علیها عن طریق ما یقابلها 

من موازین سواء كانت بالرطل او بالكغم ، وتعیین لحظة التعادل بواسطة ) تحقیق التعادل
 .الة او جهاز یسمى المبین الصفري

  .الخططيالذكاء والتصرف كما في قیاس التحصیل و  :شرةالقیاسات غیر المبا -2
وهي تلك التي تحدد فیها القیم العددیة للكمیة المقاسة  بواسطة حل  :المقاییس المؤتلفة -3

مجموعة من المعادالت الناتجة من عدة قیاسات مباشرة لكمیة  متغیرة واحدة وعدة كمیات من 
جلد للجسم یاخذ القیاسات من عدة اماكن معینة في وال النوع ، مثال ذلك قیاس سمك الدهننفس 

  ثم یتم جمع نواتج هذه القیاسات وقسمتها على عدد المناطق التي تم ) دهنالمناطق تجمع  (الجسم 
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  .القیاس منها
  :مستویات القیاســـ 
  :المقاییس االسمیة. 1

د للتسمیة او التحدید او المقاییس االسمیة ھي ادنى مستویات القیاس ، وتستخدم االرقام او االعدا
التصنیف ، أي ان المقاییس االسمیة عبارة عن ارقام مقترحة تعطي لالفراد او المجموعات ، 

حیث یدل على الرقم او العدد او الشخص او المجموعة ، وحیث ال یحمل ھذا الرقم او العدد أي 
  .معنى او مدلول اكثر من كونھ یشیر الى رقم الفرد او المجموعة فقط

العملیة الحسابیة التي تطبق على المقاییس االسمیة ھي العد أي مجرد عد االفراد او المجموعات و
في كل فئة ، وال یمكن جمع او طرح او ضرب  او تسمیة ھذه االعداد او االرقام ، النھا ال تدل 

لسلة على أي مضمون كمي ، فاالرقام التي توضع على فانیالت العبي كرة القدم او الطائره او ا
  .ال یوجد لھ أي معنى للجمع والطرح او ضرب او قسمة ھذه االعداد

فردآ فعند عرض البیانات یمكن ) 204(ومثال اخر یرى احد الباحثین بحثآ على عینة متكونة من 
ً متسلسلة من  ً من استخدام اسماء ھؤالء االفراد) 204(الى ) 1(اعطاء االفراد ارقاما   .بدال

  
 :المقاییس الرتبة. 2

واألعداد واألرقام ھنا , تعتبر مقاییس الرتبة اكثر تعقیدا من المقاییس االسمیة واالعداد واالرقام 
, فعال سبیل المثال تعطى االرقام او االعداد لالفراد او المجموعات , تدل على ترتیب معین 

لك یمكن اكبر رقم للفرد او المجموعھ التي تسجل اكبر نتیجھة وبذ ءویقوم ذلك على اساس اعطا
ترتیب االفراد او المجموعات في صورة متسلسلة من االعلى الى االدنى طبقا للظاھرة التي ترید 

والدرجة الرتیبة لیست لھا وحدة عامة للقیاس بین كل درجة ولكن یوجد ترتیب في , قیاسھا 
على  وحصلوا, افراد ) 3(مثال اذا طبقنا اختبار على , الدرجات یمكن ان تمیز بین الدرجات 

درجة في ) 16(على التوالي فأنھ یمكن ترتیب الفرد الحاصل على ) 8,  10,  16(درجات 
في ) 8(في المرتبة الثانیة والحاصل على درجة ) 10(المرتبة األولى والحاصل على درجة 

  .المرتبة الثالثة
او القسمة وفي هذا النوع من المقاییس الن نستطیع استخدام عملیات الجمع او الطرح او الضرب 

وكذلك استخراج متوسط الرتب او انحرافها المعیاري ولكن یمكن استخدام اسالبي احصائیة اخرى 
  .مثل معامل ارتباط الرتب

  :مقاییس المسافة. 3

مقاییس المسافة تختلف عن مقاییس الرتبة في اننا نستطیع ان نقدر المسافة او نحدد مدا البعد 
ضهما عن بعض في الظاهرة التي نحاول قیاسها شریطة ان الذي یفصل بین فردین او شیئین بع

  .تكون هذا المسافة متساویة

فمثال یمكن الحصول على مقیاس مسافة لألوزان لدى مجموعة من التالمیذ اذا حاولنا بدال من 
وفي ھذا الحالة , قیاس الوزن مباشره ان نقیس وزن كل تلمیذ بالنسبة ألقل تلمیذ وزنا بالمجموعھ 
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والتلمیذ االثقل منھ بثالث كیلوغرامات یحصل على ) صفر(ذا التلمیذ االخف وزنا الرقم یحمل ھ
واألثقل منھ بتسعة ) 2(واالثقل منھ ستة كیلوغرامات یحصل على الدرجة ) 1(الدرجة 

  .وھكذا) 3(یحصل على درجة  كیلوغرامات
ضوء بعد كل فرد عن  وفي بعض المقاییس النفیسة في المجال الریاضي یمكن تحدید المسافة في

فأذا كان متوسط المجموعة , المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة في ضوء األنحراف المعیاري 
ففي ھذا الحالة نستطیع ان نعطي الدرجھ ) 4(واألنحراف المعیاري ) 40(في اختبار ما ھو 

الذي تقل  للفرد) 1-(درجات والدرجة ) 4(للفرد الذي تزید درجتة عن المتوسط بمقدار ) 1(+
ً ) 4(درجتة عن متوسط الحسابي بمقدار    .درجات ایضا

صفر (المسافة لھا وحدة عامة للقیاس بین كل درجة وأخرى ولكن ال یوجد لھا نقطة  ومقاییس 
  ).حقیقي

في احدى األختبارات الحركیة اال ان ذلك ال ) صفر(فعلى سبیل المثال قد یحصل على درجة 
ة ادنى خبرة حركیة أي اذا كان األختبار اسھل یستطیع الطالب اداء یعني ان ھذا التلمیذ لیس لدی

  .ھذا األختبار
وفي مقاییس المسافة یمكن استخدام عملیات الجمع والطرح وأحتساب المتوسط الحسابي 

المعیاري كما نستطیع ان نستخدم العدید من الطرق لترجمة الدرجات الخام في  واالنحراف
ً على عملیات الجمع والطرحاالختبارات الى درجات معی   .اریة تعتمد اساسا

  :مقاییس النسبة. 4
تعد مقاییس النسبة اعلى مستویات القیاس ، اذ ان لھا وحدة عامة للقیاس بین كل درجة وتتمیز 

ویمكن ھنا استخدام كل العملیات الحسابیة كالجمع والطرح والضرب ) صفر حقیقي(بوجود نقطة 
  .یاضیة المعقدةوالقسمة وكذلك العملیات الر

كیلوغرام یعتبر ضعف ) 100(ومثال على ذلك قیاس الوزن والطول ، فالفرد الذي یبلغ وزنھ 
سم یعتبر ضعف الشخص الذي ) 182(كغم والشخص الذي طولھ ) 50(الفرد الذي یبلغ وزنھ 

  .سم) 91(طولھ 
على الزمن وكذلك عند قیاس سرعة االستجابة الحركیة وحصل احد الالعبین في اختبار ما 

ثانیة فاننا نستطیع ان نعرف سرعة استجابة ) 0.30(ثانیة والعب اخر حصل على زمن ) 0.6(
  .الالعب االول والثاني من خالل الوقت

  :خصائص القیاســـ 
  :القیاس تقدیر كمي. 1

ان القیاس تقدیر كمي لصفات او سمات او قدرات او خصائص بدنیة او حركیة او عقلیة او نفسیة 
تماعیة ، اذ اننا نستخدم القیاس لنحصل على بیانات تعبر عن مستوى االفراد في النمو او او اج

  .االستعداد او التحصیل
وعادة ما یسأل عن الكمیة او المقدار باستخدام السؤال كم او مقدار وتكون االجابة عن طریق 

) 20,8(رة ، م) 66(دفعة ، ) 18(شدة ، ) 16(سم ، ) 160(كغم ، ) 20(مقادیر كمیة مثل 
  .وھكذا.... ثانیة

ً فانھ  والخالصة ان القیاس یقوم على اساس انھ اذ وجد شيء فانھ یوجد بمقدار فاذا كان موجودا
  .یمكن قیاسھ

  :القیاس المباشر وغیر المباشر. 2
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قد یكون القیاس مباشر او غیر مباشر فعند قیاس الطول بالسنتمتر ھي وحدات قیاس متساویة 
زن بالكغم وھذا قیاس مباشر ، اما عند قیاس النمو الحركي او البدني او النفسي وكذلك قیاس الو

او االجتماعي بنفس الطریقة أي بصورة غیر مباشرة ، فمثال على ذلك عند قیاس االتجاھات نحو 
  .النشاط الریاضي فاننا نقیسھا عن طریق مظاھر السلوك التي تدل علیھا

  :القیاس یحدد الفروق الفردیة. 3
دور القیاس حول الكشف عن الفروق الفردیة بأنواعھا المختلفة لو ال ھذه الفروق ما كانت ھناك ی

ً لنوع السمة او الصفة  ً لمتغیرات السن والجنس ووفقا حاجة للقیاس ، ویمكن تصنیف الفروق وفقا
  :ذاتھا ، ومن اھم الفروق الفردیة التي یمكن قیاسھا

  :الفروق في ذات الفرد - أ
النوع من الفروق لمقارنة السمات والخصائص في الفرد نفسھ ، وذلك معرفة نواحي  ویقاس ھذا

القوة والضعف فیھ عن طریق مقارنة الفرد بنفسھ ، من اجل التعرف على استعداداتھ وامكانیاتھ ، 
مما یمكننا من معرفة وضع افضل بالنسبة لبرامج التدریب او التعلیم ، كما یمكن ان یفید في 

  .رد الى نوع النشاط الریاضي المالئم المكانیاتھ واستعداداتھتوجیھ الف
  :الفروق بین االفراد -ب

ویھدف ھذا النوع من الفروق الى مقارنة الفرد بغیره من االفراد في نفس العمر الزمني او البیئة 
ك في النواحي الحركیة او الجسمیة او الوصفیة او العقلیة او االنفعالیة او االجتماعیة ، وذل

لغرض تحدید مركزه النسبي وذلك حتى یمكن تصنیف االفراد الى مستویات او مجموعات 
متجانسة ، كذلك یفید ھذا النوع من الفروق في التوجیھ نحو الریاضي المالئم الن ھذه االنشطة 

  .مختلفة
  :الفروق بین الجماعات الریاضیة - ج

ھناك فروق بین البنین والبنات في ان الجماعات واالجناس تختلف في خصائصھا وممیزاتھا ، ف
معظم مظاھر االداء الحركي او النواحي النفسیة ، كما ھناك فروق في االعمار والجنسیات 

وھناك اختالف في الموقع الجغرافي ولعل قیاس ھذه الفروق یفید في تحدید العوامل التي قد تكون 
  .وراء ھذا الفرق

  :القیاس وسیلة للمقارنةـــ 
تسمیة ولیس مطلقة ، فالحكم على نتائج القیاس یستمد من معاییر مأخوذة من مستوى  نتائج القیاس

ً یعني  جماعة معینة من االفراد ، فحصول الفرد على درجة معینة في اختبار القوة العضلیة مثال
ً بالنسبة لنا ما لم نقارن مستوى الفرد بمستوى الجماعة التي ینتمي الیھا   .شیئا

رجة من القلق على مقیاس ما للقلق ال یعني ان یتمیز بالقلق العالي او وحصول الالعب على د
  .القلق المنخفض ما لم نستطیع مقارنة ھذا الالعب بمستوى درجات زمالئھ من الفریق

  :ونستطیع ان نحصل على القیاس على النحو التالي
 انت مقارنة نفس الخاصیة بغیرھا من الخصائص المشابھة لھا من نفس النوع فاذا ك

الخاصیة ھي القوة العضلیة للبنات فانھا تقارن بالنسبة للقوة العضلیة للبنات في مجموعة 
 .اخرى من نفس السن والمستوى التعلیمي والصحي واالجتماعي

  مقارنة الخاصیة بجداول او المستویات المشتقة من داخل الظاھرة او بجداول المستویات
 .القومیة

 ترة من الزمنمقارنة الخاصیة بنفسھا بعد ف. 
  :وھناك نوعین من المقاییس في المجال الریاضي
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بعض االلعاب الریاضیة یعد االداء وسیلة موضوعیة للقیاس مثل العاب : مقاییس التقدیر .1
القوى والعاب اخرى نستخدم مقاییس التقدیر أي التي تعتمد على تقدیرات الحكم كما في 

  .لى الماء وغیرھالعبة الجمناستك والرقص على الجلید والقفز ا
یكثر استخدام ھذا النوع في االلعاب الریاضیة التي ال تعتمد ھي  :المقاییس الموضوعیة .2

التقدیر بل تعتمد على مقاییس او محكات وتمتاز بانها اقل عرضة لالخطاء والمقاییس 
 ).المسافة ، الزمن ، عدد المرات ، الدقة في االداء(الموضوعیة 

  :تربیة الریاضیةومن اخطاء القیاس في ال
  .اخطاء في اختبار ادوات القیاس او في صناعة ادوات القیاس .1
 .اخطاء استهالك نتیجة لكثرة االستخدام .2
 .عدم االلتزام بتعلیمات وشروط االختبارات .3
 ).البطاریة او المقیاس(االخطاء في عدم االلتزام بالتسلسل الموضوع لوحدات االختبار  .4
 .دیراخطاء الفروق الفردیة في التق .5
  .االخطاء العشوائیة .6

  : مفهوم التقویم في التربیة الریاضیة

والتي بدورها ) استخدامها لتكوین األحكام(هو عملیة الحصول على البیانات : )یتنبرك(طبقًا لرأي 
  .تستخدم في عملیة صنع القرار

و یحصل علیها المدرس أ) أشخاص ، مواد ، برامج(هي حقائق حول متغیرات ) البیانات(وان 
لغرض ) الخ....اختبار ، قیاس ، استفتاء ، مقابلة(المدرب باستخدام أدوات أو إجراءات معینة 

تغیر البیانات لتحدید الضروف الحالیة أو (فهي ) األحكام(أما  .تكوین األحكام واتخاذ القرارات
یتخذه الفرد من  هي اقرار مبدأ عمل واحد او اجراء واحد) القرارات(وأخیرآ ) التوقع لألداء المستقبلي

  .مجموع اجراءات او بدائل عدة
هو العملیة التي عن طریقها نعطي درجات او معاییر ذات دالالت  : )ویبین اندروز(طبقًا لرأي 

  .خاصة بالنسبة للبیانات المتجمعة من تطبیق وسائل القیاس المستخدمة
عات او المواقف فأنه البد ان واذا كان التقویم عملیة تستهدف الحكم على قیمة االشیاء او الموضو 

  .یعتمد في ذلك على المحكات والمعاییر
ان اختالف منطلقات التقویم واختالف المجاالت التي یتناولها ، فضًال عن تنوع :انواع التقویم

  :اغراضه الرئیسیة ، وعدد القائمین به ادى الى ظهور أنواع عدیدة له یمكن أجمالها فیما یأتي
  :من حیث عدد القائمین بهـــ أنواع التقویم 
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ویقصد به ان یقوم فرد واحد فقط بعملیة التقویم ، فقد یقوم الفرد اآلخرین او : التقویم الفردي -أ
یقوم المنهج او قد یقوم نفسه وهذا ما تدعو الیه التربیة الحدیثة ، وهذا النوع من التقویم له مزایاه 

  :والتي یمكن ان نوجزها بالنقاط اآلتیة
  .لفرد مسؤولیة العمل نحو تحقیق أهداف یفهمها ویعدها جدیرة باهتمامهیتحمل ا .1
وسیلة الكتشاف الفرد ألخطائه ونقاط ضعفه ، وهذا یؤدي بدوره الى تعدیل   سلوكه والى  .2

  .سیرة باالتجاه الصحیح
 .یجعل الفرد أكثر تسامحًا نحو أخطاء اآلخرین ألنه بخبرته قد أدرك ان لكل فرد أخطائه .3
رد على تفهم دوافع سلوكه ویساعده على تحسین جوانب ضعفه مما یولد الشعور یعود الف .4

 .بالطمأنینة والثقة بالنفس
  :التقویم الجماعي -ب

 ).ذاتها(تقویم الجماعة لنفسها  .1
  .تقویمها لجماعات أخرى .2

  :ـــ أنواع التقویم من حیث معاییر التقویم
الالعب عن طریق مقارنة ادائه باداء وفیه یتم اصدار الحكم على اداء  :التقویم المعیاري - أ

الالعبین االخرین على المقیاس نفسه او االختبار المستعمل ، أي ان هذا النوع من التقویم 
یهتم بمقارنة اداء الالعب باداء اقرانه من المجموعة التي ینتمي الیها للحصول على معنى 

  .للدرجة التي یحصل علیها
) مستوى(د مستوى الالعب بالنسبة الى محك وهو عملیة تحدی: التقویم المحكي  - ب

ثابت ومحدد مسبقًا وهذا المستوى یرتبط باالهداف ومن میزات هذا النوع من التقویم ان 
الحكم على اداء الالعب یكون بالنسبة الى قدراته وقابلیاته ال بالنسبة لقدرات الالعبین 

ة بین الالعبین ، النه یعتمد على اآلخرین وقابلیاتهم ، كما انه یعالج مشكلة الفروق الفردی
  .اداء الالعبین وكل حسب قدراته وقابلیاته واستعداداته

  :ـــ التقویم المباشر وغیر المباشر
ان افضل طریقة لتقویم البرنامج هو من خالل تقویم نتائج ذلك البرنامج وهم الالعبون ، لذا فان 

لیه فان التوجه لالعبین لفحص تحصیل الالعبین هو افضل طریقة للحكم على البرنامج ع
تحصیلهم هو الطریق المباشر لتقویم البرنامج ، وتؤدي المالحظة والمقاییس واالختبارات بانواعها 

دورآ في تحقیق ذلك ، كما انه یمكن التوجه الى االشخص المقربین من الالعب للتعرف على 
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مسؤولین في االندیة والمؤسسات التغیر الحاصل في سلوكهم ، ومن اهم هؤالء المدربین وكذلك ال
الریاضیة واعضاء الهیئات االداریة فضًال عن اولیاء االمور ، ومع هؤالء تصح ادوات واسالیب 
اخرى مثل المقابلة واالستفتاء وكتابة التقاریر ، ولكي یكون التقویم دقیقآ وعادًال فمن االفضل ان 

  .یستعمل االسلوبان معآ في تقویم تحصیل الالعبین
  ):التقویم من ناحیة العامل الزماني(ـ مراحل التقویم ــ

  :من ناحیة العامل الزمني هناك خمسة انواع من التقویم هي

ویجري لتحدید مستوى الالعب قبل البدء بالبرنامج ): القبلي(التقویم التمهیدي  -أ 
  .تمهیدًا لقیاس مدى التقویم الحاصل الطالق الحكم

ط بمرحلة معینة من مراحل تنفیذ البرنامج وهو الذي یرتب :التقویم المرحلي  -ب 
 .او مراحل معینة

ویطلق علیه ایضآ التقویم المستمر او التطویري ،  :التقویم البنائي او التكویني  -ج 
ویجري مرات عدیدة اثناء تطبیق البرنامج ، بحیث یواكب عملیة التعلم والتدریب ، 

ووضع المعالجات ، مما من اجل اكتشاف االیجابیات وتدعیمها وتحدید السلبیات 
 .یجعل البرنامج في حالة تطویر مستمرة

ویقصد به العملیة التقویمیة التي تجري بعد االنتهاء  ):الختامي(التقویم النهائي   - د 
من تنفذ البرنامج او في نهایة الفترة المحددة ، بعد ان یكون الالعب قد اتم متطلباته 

ذي یحدد درجة تحقیق الالعبین في الوقت المحدد ، والتقویم الختامي هو ال
 .للمخرجات الرئیسة لمقرر ما

ویجري بعد االنتهاء من تنفیذ البرنامج وبعد االنتهاء من : التقویم التتبعي  -ه 
  .لهذا البرنامج من اجل معرفة االثار البعیدة له) الختامي(التقویم النهائي 

  :ـــ أنواع التقویم من حیث وسائل جمع البیانات
لتقویم لجمع البیانات الدقیقة التي تساعد في اتخاذ القرارات السلمیة ، اذن یجب ان حیثما یكون ا

تكون هناك ادوات لجمع تلك البیانات ، وقد تكون هذه االدوات اختباریة او ال اختباریة ، وعلیة 
یمكن تقسیم انواع التقویم في ضوء وسائل جمع البیانات الى نوعین اساسیین تدور حولهما جمیع 

  :واع التقویم انفة الذكر ، وهذان النوعان هماان
وفیه یكون اصدار االحكام ) التقویم المتمركز حول الذات(ویطلق علیه : التقویم الذاتي - أ

على الشیئ موضوع التقویم بقدر ارتباطه ذات الفرد المقوم ، حیث یكون معیار اصدار 
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شعور بتهدید الذات ، االحساس كالمنفعة الشخصیة ، العالقات الطیبة ، ال(االحكام ذاتیًا 
فاالحكام سریعة والقرارات عشوائیة ، ) وغیرها.... بالقصور ، المكانة االجتماعیة والحسد 

الفحص او تروي فیها ، فیكون خالیآ من الدقة كونه ال شعوریًا في معظم االحیان ویعتمد 
  .على استعمال الوسائل الالأختباریة

تكون االحكام والقرارات منصفة فال بد من ان من اجل ان  :التقویم الموضوعي  - ب
تعتمد على بیانات یتم الحصول علیها من جراء استعمال العدید من الوسائل االخباریة 

كالمقاییس واالختبارات المقننة المتعارف علیها علمیًا وتقنیًا وحیث ان هذه العملیة ال تتعدى 
االفضل ان یتم ذلك بصورة احكام اصدار الحكم على قیمة الشیئ قید التقویم فأنه من 

 .موضوعیة ، وهذا ال یتم اال من خالل استعمال المعاییر او المستویات او المحكات
والبد من االشارة الى ان التقویم ال یمكن ان یكون موضوعیآ اال بالرجوع الى معاییر معینة 

  :قویمه یتطلب استعماآلفالوصول الى احكام موضوعیة عن قیمة الشیئ المراد ت) معاییر التقویم(

 قیم تصف مجموعات متعددة على اختبار او مقیاس والمعاییر وصفیة النماط : المعاییر
 .موجودة في االداء وال یجب عدها مستویات مثلى او مستویات مرغوب الوصول الیها

 ال یمكن هنا عدها معاییر الن المعاییر معلومات تدلنا على كیفیة االداء  :المستویات
اد في أي من االختبارات البدنیة او الحركیة في حین نجد ان المستویات معلومات لالفر 

 .تدلنا على ما یجب ان یؤدیه االفراد
 هي معاییر نحكم بها على االختبار او نقیمه ، وقد تكون مجموعة من الدرجات  :المحكات

االفكار  او المقاییس او التقدیرات او االنتاج ، وهي ایضآ مجموعة من المفاهیم او
  .المستعملة في الحكم على محتوى االختبار عند تقـدیر مضمونه او صدقه المنطقي

  :أسس التقویم

 .ان یرتبط التقویم باالهداف وبنسق ما ویهتم بنفس الجوانب التي تؤكدها .1
ان یكون التقویم شامآل فال یقتصر على تحصیل المعلومات بل یجب ان یشمل ایضآ تقویم  .2

 .واالتجاهات المهارات والمیول
 .ان یكون التقویم مستمرآ فیسیر جنبآ الى جنب مع عملیة التعلم .3
الصدق ، (ان یقوم التقویم على اسس علمیة أي ان تتوفر فیه ادوات التقویم وهي صفات  .4

 ).والثبات ، والموضوعیة
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یجب استخدام مجموعة متنوعة من ادوات التقویم ففي تقویم الالعبین یجب ان تستخدم  .5
 .ن وسیلةباكثر م

 .ان یبنى التقویم بطریقة دیمقراطیة أي اشتراك المدرب والالعب في عملیــة التقویم .6
ان یراعى في عملیة التقویم الفروق الفردیة بین الالعبین ، أي ال تحكم على الفرد بالنسبة  .7

 .الى غیره فقط حتى ال یشعال بالفشل
  .قاتان یكون التقویم اقتصادیآ من حیث الجهد والوقت والنف .8

  :اهمیة التقویم

 .التقویم یحدد قیمة االهداف التعلیمیة والتدریبیة وتوضیحها .1
تحدید الطرق المستخدمة ومدى تحقیقها لالهداف  التعلیمیة واكتشاف نواحي القوة والضعف  .2

 .في عملیة تنفیذ المنهج
 .تحدید الصعوبات التي تواجه تنفیذ المنهج .3
الت وتحقیق الحاجات الخاصة للوصول الى تحدید كون المنهج یساعد على حل المشك .4

 .المستویات العالیة ام ال
تراعي قدرات الالعبین ) االهداف ، المحتوى ، الطریقة(تحدید كون عناصر المنهج  .5

 .وامكانیاتهم واستعداداتهم
 .تحدید مدى استفادة الالعبین مما تعلموه .6
مكن اعادة النظر بالمنهج وعند ذلك ی. بالتقویم هل وصل الالعب الى المستوى المنشود  .7

الموضوع او المعد للتدریب یقصد اجراء التغیرات فیه لغرض الوصول بالمنهج الى 
  .المستوى المطلوب

  :اغراض التقویم
 .اعطاء الدرجات والتقدیرات .1
 .اتخاذ القرارات العملیة .2
  .تعتبر نتائجه نقطة بدء مالئمة للتدریب وللتعلیم الحقآ .3

  :أدوات التقویم
  االدوات) هیكتنز وانتس(لقد صنف 

  :فئة االدوات التي تدرج تحت اسم االختبارات وهي
 :االختبارات المقننة ومنها )1
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 ).التحصیل الخاص) (التحصیل العام (اختبارات التحصیل  -أ 
 ).الذكاء(اختبارات القدرات الفعلیة مثل  -ب 
 ).اختبارات التنبؤ(اختبارات االستعداد مثل  -ج 

  .اختبارات من اعداد المعلم) 2

  :هناك ادوات اخرى وهيو 

 .القیاس المباشر وغیر المباشر .1
 .اختبارات الورقة والقلم .2
 .االختبارات البدنیة والمهاریة .3
 .مالحظة السلوك .4

  :والتقویم الجدید له میزتین كبیرتین هما

 :تعدد ادوات التقویم بما یضمن. 1     

  .ایجاد الوسیلة المناسبة لكل موقف من مواقف التعلم - أ
 .دام اكثر من اداة في تقویم الحالة التعلیمیةامكانیة استخ - ب

ارتفاع معدالت الصدق والثبات والموضوعیة في معظم ادوات التقویم ، وهذا یجعلها اكثر  .2
  .قدرة على التقویم والتنبؤ

  :سمات التقویم
 .یجب ان تسیر عملیة التقویم مع المنهج المتبع واهدافه في كل جوانبه: لتناسق مع االهداف-1
یجب ان تكون عملیة التقویم شاملة لكل جوانب الموضوع المدروس فإذا اردنا تقویم  :ولالشم-2

مدى تأثیر متغیر على متغیر او متغیرات اخرى فمعنى ذلك ان تقوم كل الجوانب سوء كانت هذه 
 الجوانب قدرات بدنیه او مهاریة او نفسیة او اجتماعیة وغیرها ، فإذا اردنا تقویم المنهج الذي یطور
او ینمي هذه المتغیرات فیجب ان یشمل التقویم اهدافه وطریقة التدریب او التدریس وغیرها وكذلك 

اعداده وتدریبه ومادته العلمیة وطریقة  اذا اردنا تقویم المدرب او المدرس فأن تقویمه یتضمن
 .تدریسه او تدریبه أي یشمل التقویم كل جوانب الموضوع المراد تقویمه

من الضروري ان تسیر عملیة التقویم مع عملیة التعلم او التدریب من بدایته الى  :االستمراریة-3
نهایته أي یبدأ من وضع االهداف والخطط واثناء عملیة التنفیذ وممتدآ الى جمیع نواحي الموضوع 
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المراد تطویره او دراسته فمن خالل التقویم تستطیع ان تحدد نقاط القوة والضعف ثم تستطیع ان 
 .و تتالفى نقاط الضعفتطور ا

ان یكون التقویم متكامل من الضروري توفیر االجهزة والوسائل المختلفة لكي تعطینا  :التكامل-1
 .الصورة الواضحة عن الموضوع المراد تقویمه

من الضروري في عملیة التقویم ان ال یكون من طرف واحد في جمیع األلعاب ، بل  :التعاون-2
 .وذلك لنحصل على تقویم جید یفضل بعدد من المقومین ،

من ادوات التقویم االساسیة هي االختبار والقیاس ، لذا  :ان یبنى التقویم على أساس علمي-3
یجب ان تكون هذه االدوات ان تتصف بصفات وهي ان تكون صادقة وثابتة وموضوعیة ، وذلك 

                                                     .              لكي نحصل على بیانات دقیقة عن الموضوع المراد دراسته
  : بطاریة اختبار  –االختبارات ) تصمیم(خطوات إعداد 

وتعني هذه الخطوة تحدید الظاهرة أو الخاصیة : من االختبار ) الهدف(تحدي الغرض -1
ا یبدأ المدرب أو وهن. المطلوب من االختبار ان یقدمها أو الهدف المراد تحقیقه من وراء االختبار 

الباحث بتحدید الغرض من االختبار مثًال هل هذا االختبار لتشخیص صعوبات التعلم الحركي ام 
وتقویم اللیاقة البدنیة لطلبة , انه اختبار لقیاس قدرة بدنیة خاصة أو سمة شخصیة خاصة بالفرد 

 .  كلیة التربیة الریاضیة أو تقویم  المهارات األساسیة للعبة كرة السلة
هنا یحدد الباحث الظاهرة المراد قیاسها تحدیدًا واضحًا : تحدي الظاهرة المطلوب قیاسها -2

مثًال تحدید القوة الظاهرة المطلوب . ودقیقًا وهل هذه الظاهرة موجودة ام ال یمكن قیاسها ام ال 
أو تحدید مهارة . قیاسها هنا تحدید اذا كان المطلوب قیاس القوة الممیزة بالسرعة ام تحمل القوة 

 . من مهارات كرة السلة مثل التهدیف وهل التهدیف السلمي ام من الرمیة الحرة 
عداد جداول المواصفات ) تجزئة الظاهرة لعناصرها األولیة(  تحلیل الظاهرة-3 هنا یحدد : وإ

ا الباحث المكونات األساسیة الخاصة التي تتضمنها الظاهرة المطلوب قیاسها أي یفهم الباحث م
  . یراد قیاسه فهممًا واضحًا 

مثًال , الناتجة من التحلیل واضحة وبسیطة ) المهارات الصفات( ویراعى ان تكون هذه المكونات 
ویتم التحلیل من قبل الباحث من ) . الذكاء, معرفیة , النمو الحركي , اللیاقة البدنیة أو مهاریة (

الخاصة بالبحث ثم یعرض على ) ت المتشابهةالدراسا(خالل الخبرة الشخصیة والمصادر والمراجع 
وتحدید هذه العوامل أو الصفات تساعد على وضع اعتبارات أو عبارات .  الخبراء الختیار انسبها 

ومن ثم تحدید مدة االبعاد وبدقة وتعریف كل بعد تعریفًا . وفقًا ألهمیة كل بعد من هذه االبعاد 
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خبیر  15ثم تعرض على , ات النمو للعضالت الكبیرة مهارة من مهار  13مثًال تحدید . إجرائیًا 
فان حساب عدد التكرارات الخاصة بكل صفة والنسبة المئویة بهذه التكرارات بالنسبة للعدد الكلي 

  . من خالل قانون النسبة المئویة . للخبراء هي تمثل النسبة المئویة 
  : مثال مكونات اللیاقة البدنیة 

  
 المھـــــــــارات

 ــارةاإلشـ
 كال نعم

      التوازن الثابت 
      القفز 

      التوازن المتحرك 
      الحجل 

      الرمي واللقف
      الدحرجة
      التعلق
      التسلق
      الوثب

      التوافق الكلي للجسم 
      سرعة رد الفعل السمعي 
      سرعة رد الفعل البصري 
      التصویب على الهدف 

   
  مریة لالعبین والمستوى الریاضي والجنس مالحظة تحدید الفئة الع

هنا یحدد الباحث فقرات أو :  المستخدمة بالبحث) نوعیة الفقرات(تحدید وحدات االختبار - 1
اختبارات لكل مكون ثم اختیاره أو تحدیده من قبل الخبراء في الخطوة السابقة وذلك باالعتماد على 

ال المراد دراسته الذین ثم عرض علیهم المصادر ثم یلجأ إلى الخبراء المحیطین في المج
 . وان یحدد أكثر من اختبار لكل صفة , هنا یراعي ان یكون االختبار دقیق . االستمارات 
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 التأشیر االختبــــــارات المھارات 

  التوازن الثابت 

    الوقوف على قدم واحدة عرضیًا على المصطبة   - 1

    لى المصطبة  الوقوف على قدم واحدة طولیًا ع - 2

الوقوف قدم واحدة على خط مرسوم على األرض بعرض  - 3
  سم   10

  

التوازن 
  المتحرك

    الركض على المصطبة  - 1

    المشي على المصطبة  - 2
    المشي جانبًا على المصطبة  - 3

    المشي خط مرسوم على األرض - 4

التصویب على 
  الهدف 

    التصویب على الطوق  - 1
    تصویب على السلة ال - 2
    التصویب بكرة على كرة معلقة  - 3

  الرمي واللقف
    رمي الكرة على الحائط ولقفها  - 1

    رمي الكرة بید واحدة إلى الزمیل ولقفها بالیدین  - 2

    رمي الكرة إلى األعلى ولقفها  - 3

  الدحرجة 
    الدحرجة األمامیة المكورة  - 1

    كورة الدحرجة الجانبیة الم - 2
    الدحرجة الجانبیة المستقیمة یمینًا ویسارًا  - 3

  
وذلك یوضح تعلیمات االختبار بدقة ووضوح :  كتابة االختبارات المختارة بصیغتها النهائیة- 1

الن هذه اإلجراء یسهل على المحكم والمختبر فهم االختبار فهمًا كامًال هذا مما یؤثر مباشرة على 
 . سالمة عملیة االختبار 

, الغرض والهدف من االختبار , ویتم كتابة االختبار بصیغته النهائیة والمتضمنة اسم االختبار 
وعلى مصمم االختبار مراعاة خصائص العینة , التسجیل , طریقة األداء , األدوات المستخدمة 

  : أثناء صیاغة التعلیمات مثل 
 . التصویب على السلة : اسم االختبار -
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 . لقیاس التصویب على السلة : بار الهدف من االخت-

شریط , طباشیر , كرات بالستیكیة, سلة بالستیكیة تضع على األرض: األدوات المستخدمة -
 . قیاس 

  :  طریقة األداء
یرسم خط بدایة وخط نهایة المسافة بین الخطین متران طول خط البدایة والنهایة متران توضع -

فل في منتصف خط البدایة مقابل السلة عند إشارة البدء السلة في منتصف خط النهایة ویقف الط
  . یصوب الطفل الكرة إلى السلة إلصابة الهدف 

  :  التقویم
 . درجات ) 3(عند أداء االختبار بنجاح یعطى للطفل  -

 . درجة ) 2(عند أداء االختبار بنجاح وبمساعدة المعلمة یعطى للطفل  -

 .درجة ) 1(ة المعلمة یعطى للطفل عند أداء االختبار مع وجود أخطاء وبمساعد -

  ). صفر(عندما ال یستطیع الطفل أداء االختبار وبمساعدة المعلمة یعطى للطفل  -
  :  المالحظات

 . یعرض االختبار أمام األطفال من قبل النموذج  -

 .التأكید على االنتباه والنظر على الكرة والسلة والتصویب إلصابة الهدف -

 . وة نحو الهدف التأكید على عدم التصویب بق -

  في وقت الحق یحدده الباحث ) یمتنع(التكرار یكرر االختبار للطفل الذي ال یستطیع أداء االختبار 
 . یشجع الطفل المؤدي لالختبار من قبل المعلمة : التحفیز 

هي عبارة عن تجربة مصغرة تتم من نفس المجتمع وتعد تدریب :  التجربة االستطالعیة- 1
مل المساعد من خاللها یمكن معرفة الزمن الالزم لالختبار ومدى مالئمة  للباحث وفریق الع

والتأكید من صالحیة التعلیمات التي تخص االختبار من حیث شرح وافي لالختبار . المكان 
جراءات التطبیق بالتفصیل  المواقف التي , طریقة التسجیل , الزمن , والخاصیة التي یتم قیاسها وإ

 . وان یكون الشرح بحدود المسموح به , الباحث أثناء التطبیق  من المحتمل یواجهها

القدرة , الموضوعیة , الثبات, الصدق , معامل الصعوبة أو السهولة (التأكید من صالحیة االختبار 
 .   ثم االستقرار على الترتیب األمثل لالختبارات أو الفقرات وغیرها ) . التمیزیة

 هنا یتم توفیر  باراالختیار النهائي لوحدات االخت .1
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عند قیاس اللیاقة البدنیة مثًال للعینة ال یمكن قیاسها باختبار واحد لذا ) عدم التشابه(االستقاللیة 
فمن الضروري وضع بطاریة اختبار تحتوي على عدة اختبارات بحیث یصمم كل اختبار لقیاس 

, آلخرین في البطاریة مكون محدد واحد ویجب ان یكون كل مكون مستقل عن أو غیر مرتبط مع ا
) . المشي على المصطبة -2, الركض على المصطبة  -1(مثًال اختیار اختبار التوازن المتحرك 

یكون هدر للوقت والجهد الن كال . بخط مستقیم ) م50, م 30ركض ( أو لقیاس سرعة االنتقالیة 
ترابطة أي عالقة لذا فیجب ان تكون وحدات البطاریة غیر م. االختبارین لقیاس صفة واحدة 

االرتباط بینهما ضعیف الن إذا كان معامل االرتباط بین عنصرین عالي معناه إن كال العنصرین 
لذا عند وجد أكثر من عنصر لقیاس نفس . أدیا نفس المهمة لقیاس سمة أو صفة أو خاصیة 

 . الصفة لذا یفضل االحتفاظ بعنصر واحد

 . توفیر األدوات  -

 . ة معامل الصعوبة والسهول -

 .القدرة التمیزیة ) الموضوعیة, الثبات , الصدق ( األسس العلمیة  -

  :  هناك اعتبارات یجب مراعاتها عند وضع تطبیق االختبارات
 : النفسیة , المناخیة , الزمانیة , الظروف المكانیة - 1

طة به على واضع االختبار والقائم به ان یالحظ وبدقة تدوین كل ما یمكن تدوینه بالظروف المحی
باإلضافة إلى تدوین الظروف المناخیة التي یقع تحتها االختبار أو , كالمكان وزمن اإلجراء , 

مثال أداء اختبار القوة العضلیة . القیاس وما قد یتأثر به المختبرین من ظروف نفسیة فعند قیاس 
لمكانیة یجب ان یحدد وبدقة نفس المجموعة المختبرة وبنفس الظروف ا. أو أي اختبار آخر 

, نفسیة ( فعند قیاس سمة معینة . والزمانیة الن معطیات أیة اختبار یتأثر بتلك الظروف 
لمجموعة من األطفال یجب ان یراعي جمیع الظروف المؤثرة باإلضافة إلى تدوین ) اجتماعیة

درجة حرارة الجو أي مراعاة الظروف المناخیة أي في ان یقع جمیع المختبرین بنفس الظروف 
  . فسیة واحدة الن
 اعتبارات المستوى والجنس والعمر -1

على واضع االختبار أو عند اختیار االختبار على الباحث ان یراعي مستوى العینة فهو ال یؤثر 
  . بل یؤثر على نفسیة المختبرین واندفاعهم لتنفیذ االختبارات , فقط على نتائج االختبار مباشرة 

ینة متجانسة في المستوى البدني والمهاري بذلك نستطیع وعند وضع اختبار یجب ان تكون الع
  ). االختبار(تذویب الفوارق المتباینة بین مجموعات المشاركین في األداء 
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كما یجب ان یراعي الفروقات بین الذكور واإلناث في اختیار االختبار الن البنات من الناحیة 
وة من األوالد وبذلك ال یستطیعون أداء أقل ق) الفسیولوجیة, التشریحیة ( التكوینیة الجسمیة 

اختبار (االختبار ألنه ال یتناسب مع قدراتهم مثل اختبار لقیاس قوة عضالت الذراعین للذكور 
وكذلك , ثني ومد الذراعین ) االستناد األمامي( اما البنات فیعدل باختبار) شد على العضلة

 .         المرحلة العمریة والواحدة  التأكید على تجانس العینة من ناحیة العمر والفئة أو

یجب ان تكون ) : الجهد الزمن, ویشمل الجانب المادي (االقتصاد عند وضع االختبار - 1
االختبارات االقتصادیة فیما یتعلق باألجهزة ألنه كثیر ما تفتقر لمصادر تمویل خاصة لكي تشتري 

ضمان نتائج صادقة , ختیار االختبارات بل ا. األدوات خصوصًا المعقدة واألجهزة عالیة التقنیة 
  . واألجهزة واألدوات لیست غالیة الثمن 

وبما ان البطاریة هي مجموعة اختبارات لذا یفضل ان یكون فریق العمل المساعد یكفي لكي 
كما یجب مراعاة عامل الزمن أي وقت تنفیذ االختبار , یساعد الباحث في بل أقل قدر من الجهد 

  .یًا وبدون ضیاع للوقتبوقت قصیر نسب, 
    

 التشویق واإلثارة عند أداء االختبار - 2

یلعب عنصر التشویق واإلثارة دربین ایجابیین في نتائج االختبارات لذى یرجى من واضع 
االختبار االبتعاد عن االختبارات التي تثیر في نفوس المختبرین الملل والتي تعمل على تسجیل 

جراء االختبارات یجب إجرائها في أماكن مریحة والقانعة التامة فعند إ. نتائج غیر ایجابیة 
وعنصر التشویق یقع على مسؤولیة واضع االختبار وذلك عند عملیة التطبیق , بأهمیتها 

الن الملل ) الباحث(وبذلك تشیر عملیة التشویق التعاون التام بین المختبرین وواضع االختبار 
یولد العداء لالختبار وبذلك ال نحصل على نتائج )  التشویق( الذي یرجع نسبة إلى عدم 

اما عنصر التشویق فیلعب دورًا كبیرًا في نجاح االختبار لذا یجب ان ال یوضع , حقیقیة
  .  المختبر تحت مثیرات خاصة والتي قد تؤثر على نتائج االختبارات ایجابیًا أو سلبیًا 

    

 : سهولة أداء االختبار - 3

السهولة في أداء االختبارات النظریة والعلمیة حتى ال تؤثر على صعوبة یراعي توافر عنصر 
االختبار على النتائج المرتقبة وعلى صدق وثبات االختبار فتسجیل الدرجة هي لیس العامل 
الرئیسي في اختیار االختبار وانما األهمیة تعطى لألداء االختبار مثال وضع أجهزة ثابتة 

  .    لقیاس مثًال الطول 
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 : إعداد الكوادر المساعدة - 4

من الشروط الواجب توفرها لدى الكوادر المساعدة هي الخبرة العلمیة واإللمام الواسع 
الختصاص المعین الن عند توفر هذا الشرط سیساعد على قلة األخطاء واختصار الوقت ودقة 

 . أداء االختبار لألداء بصورة أفضل وأحسن 

 : میم االختبارات عندما تكون مهاریة الشروط الواجب مراعاتها عند تص .1

 . تقیس االختبارات الجوانب األساسیة للمهارة أو اللعبة  -

 . أن یتشابه موقف األداء في االختبار مع مواقف األداء في اللعب  -

 . استخدام أكثر من مقوم في اختبارات المهاریة لكي ال تتأثر الدرجة باالنحیاز -

  .ان تتمیز االختبارات بالتشویق  -

 . ان یشمل االختبار على عدد من المحاوالت  -

 : إعداد شروط وتعلیمات االختبار النهائیة  .2

للتطبیق النهائي ) االختبارات(یمكن إعداد الوحدات , بعد االنتهاء من تحدید الخطوات السابقة 
عداد األدوات , ونظام خاص یسیر تطبیق االختبارات , ویتطلب وضع خطة زمنیة ,  وإ

 .  لالزمة للتنفیذ النهائي والمالعب ا

 : تطبیق االختبار  .3

 .   یتم هنا تطبیق االختبارات المختارة والمحددة على عینة التجربة الرئیسیة 

  .    إعداد المعاییر   .4
  مراحل إدارة وتنظیم االختبارات

هي عملیة اتخاذ قرارات تحكم تصرفات األفراد من استخدامهم العناصر األساسیة  :اإلدارة 
  . بشریة لتحقیق أهداف محددة على أحسن وجه وال

هو ترتیب الجهود البشریة واألدوات المستخدمة وتنسیقها حتى یتسنى استغاللها على  :التنظیم 
  . أحسن صورة ألداء العمل بكفاءة ودقة وبأقل مجهود وفي أقصر وقت بأقل تكلفة 

  : مرحلة ما قبل تطبیق االختبارات ) 1(
  

  :  اختیار االختبار. 1
تعتبر هذه العملیة مهمة جدًا وذلك ألجل تحقیق األهداف المرسومة ، ویجب أن تكون هناك 
تطابق بین هذه األهداف واالختبارات المستخدمة ألن االختبارات هي وسیلة تساعد على تقویم 
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ویجب أن تتمتع بثقل علمي أي بمعدل عالي من . نة المستویات باألهداف المرسومة األداء ومقار 
  . الصدق والثبات والموضوعیة وكذلك القدرة على التمییز وأن یكون لها معاییر ومستویات 

  : كتابة وطبع مواصفات وشروط االختبارات . 2
 اعة بعدد كاف من النسخ یجب صیاغتها بدقة متناهیة لكي ال یقع بأخطاء التطبیق ، والطب

 . ، نسخة لكل من المختبر والحكم 

  یجب أن توزع قبل التنفیذ بوقت كاف لالطالع علیها ودراستها . 

  لزیادة الفهم ) للمحكمین ( عقد اجتماع مسبق لشرح االختبار.  
  : إعداد بطاقات التسجیل واستمارات التفریغ وقوائم األسماء . 3
  : بطاقات التسجیل )  أ (

  : راعى عند إعدادها أن تطبع على ورق مقوى لكي ال تتعرض للتلف السریع ، وتتضمن ی -
 ) . االسم ، الجنس ، السن ( بیانات عامة  .1

وضع الدرجات، توقیع الحكام ، ( جدول یضم االختبارات المستخدمة ، وفیه مجاالت لـ  .2
 ) . توقیع المشرف العام 

  ) . بنین ، بنات ( سنیة مثًال یفضل تمییز البطاقات باأللوان للمرحلة ال -
  : وللبطاقات نوعان 

 : البطاقة الفردیة  .1

  : یخصص بطاقة لكل مختبر وهي األكثر شیوعًا في الدراسات والبحوث وتتمیز 
 . تعطي حریة أكثر في حركة المختبرین أثناء فترة تطبیق االختبارات  .أ 

 . تضم كمیة أكبر من المعلومات والبیانات  .ب 

 . ها كسجل فردي للمختبر یمكن االحتفاظ ب .ج 

 . تسمح بإضافة بیانات ومالحظات عن المختبر أثناء فترة تطبیق االختبار .د 

ممكن أن تعمم بحیث تتضمن مجموعة من القیاسات الدوریة في بعض مكوناتها بحیث  .ه 
 . تتم هذه القیاسات على فترات متتالیة 

 : البطاقة الجماعیة  .2

، بحیث تكون أسماء ) مختبرین مثًال  10( تخصص واحدة لكل مجموعة من المختبرین 
المختبرین في ترتیب رأسي ومتغیرات القیاس في ترتیب أفقي ، ویتمیز هذا النوع من 

  : البطاقات 
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 . أقل تكلفة من الفردیة  .أ 

 . ذات فائدة عند تطبیق االختبارات على شكل مجموعات  .ب 

  . رین تفضل عندما تكون المتغیرات المطلوبة قلیلة والمختبرین كثی .ج 
 :  استمارات التفریغ ) ب(

تستخدم لتفریغ النتائج من بطاقات التسجیل لیسهل التعامل معها إحصائیًا ، مشابهة للبطاقات 
  . الجماعیة غیر أنها تسمح بتسجیل نتائج أكبر عدد من المختبرین

 : قوائم األسماء ) ج(

وممكن أن تقسم إلى  یسجل فیها أسماء المختبرین ، ویدرجون حسب حروفهم األبجدیة ،
  : فصول أو مجموعات 

ممكن استخدامها بشكل مباشر وذلك إذا كان الذي سیقوم بالتطبیق فرد واحد فقط مثًال 
  . تستخدم في حصر الحضور والغیاب ، توزیع المجموعات ، تسلم وتسلیم األدوات 

  : بالنسبة للمحكمین : إعداد المحكمین واإلداریین . 4
 . العملیة لضمان دقة القیاس  یجب االهتمام بهذه -

 . یجب أن یسلم لكل محكم نسخة من الشروط المطبوعة لالختبارات  -

 : یتم إعدادهم عن طریق دعوتهم لعدة اجتماعات یتم فیها استیفاء العناصر التالیة  -

 . توضیح األغراض العامة من عملیة القیاس  .أ 

 . شرح مواصفات االختبارات  .ب 

 ) . فردیة أو جماعیة ( التسجیل شرح طریقة استخدام بطاقات  .ج 

 . یكون بعلم المحكمین النظام المتبع في تنقل األفراد والمجموعات والبطاقات  .د 

توزیع المحكمین حسب طبیعة ومواصفات االختبار نفسه ، وعادة یكون لكل اختبار  .ه 
 . حكم للقیاس وحكم للتسجیل 

 . شرح كیفیة استخدام األجهزة إن وجدت  .و 

 . عن نوعیة المختبرین  إعطاء فكرة مبسطة .ز 

أما عن اإلداریین والمنظمین ، یجب تزویدهم بالمعلومات الكافیة ألداء عملهم وتوزیع 
االختصاصات علیهم ، بحیث یلم كل فرد بالمهام المكلف بها سواء كانت إشرافًا على تنقل 

  . المجموعات أو نقل البطاقات أو غیر ذلك من األعمال اإلداریة والتنظیمیة 
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  : إعداد المكان واألجهزة واألدوات . 5
  : هنالك بعض النقاط المهمة التي یجب تحدیدها في اإلعداد 

مقاعد ، مناضد ، مظالت ( بحیث یزود بـ . تحدید مكان كل وحدة من وحدات االختبار  .أ 
 ... ) . للحكام والمختبرین ، 

 . ت تجهیز مكان لخلع المالبس وحمامات لالستحمام ومكان لحفظ األمانا .ب 

 . تحدید مكان مناسب لتجمیع المختبرین فیه قبل وبعد تطبیق االختبار  .ج 

 . تحدید لجنة الستقبال المختبرین عند وصولهم ولجنة أخرى لالستعالمات  .د 

 . تحدید مكان مناسب لعملیة اإلحماء التي تطبق قبل تنفیذ االختبار  .ه 

 . رات تخطیط األرض التي تحتاج إلى تخطیط وفقًا لمواصفات االختبا .و 

أجهزة ، ساعات ، أشرطة ، كرات ، حبال ( إعداد وتجریب األجهزة المستخدمة في القیاس  .ز 
 ، . ( ... 

 . إعداد وسائل اإلضاءة المناسبة لالختبار والتأكد من صالحیتها  .ح 

 التأكد من وسائل األمن والسالمة واإلسعافات الطبیة لمواجهة الطوارئ عند إجراء االختبار  .ط 

إلعالم المناسبة ، ویفضل رسم صور واضحة لالختبارات توضح فیها أماكن إعداد وسائل ا .ي 
 . على أماكن واضحة تشیر نحو أماكن اللجان ) أسهم ( أدائها ، كما یفضل وضع إشارات 

وممكن وضح لجنتین یعمالن في التسجیل الختبار واحد یكون زمن أداءه أطول من باقي 
  . االختبارات 

 : إعداد المختبرین . 6

على القائم باالختبار تنظیم عدة لقاءات مع المختبرین یتم من خاللها شرح أهداف االختبارات 
ومواصفاتها وشروطها ، وأن یكون هناك متسع من الوقت خالل هذه اللقاءات لإلجابة على جمیع 

كما یفضل عرض نماذج عملیة لكیفیة أداء االختبارات ، . التساؤالت التي یثیرها المختبرون 
  . جب أیضًا أن یبلغ المختبرین بموعد ومكان تطبیق االختبارات قبل تطبیقها بوقت كاٍف وی

ویفضل طبع قائمة تتضمن األدوات الشخصیة المطلوب من المختبر إحضارها معه وعادة 
  : تتضمن هذه القائمة ما یلي 

 . ات الیوم المحدد للتطبیق ، الساعة التي سیتم التجمع فیها ومكان تنفیذ االختبار  . أ

 . ، الخ ... المالبس الشخصیة مثل بدلة التدریب والحذاء ،  . ب

 . الموعد المحدد لالنتهاء من االختبارات  . ت
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 . خریطة مبسطة توضح كیفیة الوصول إلى مكان تطبیق االختبارات  . ث

  ) . إن أمكن ( تحدید المجموعة التي سیوزع فیها المختبر ورقمه المسلسل  . ج
  ء االختبارات تحدید الخطة المنظمة ألدا. 7

هناك عدة طرق تستخدم في تطبیق االختبارات واختیار الطریقة المناسبة یتوقف على عدة 
عوامل منها مواصفات االختبارات المستخدمة وعدد المختبرین والعدد المتوفر من المحكمین 

مكانیة استخدام المختبرین بنفسهم بالتحكیم ، والطرق هي   : وإ
 : الطریقة الجماعیة  .أ 

من أفضل الطرق استخدامًا من حیث الوقت ، حیث تتمیز بإمكانیة تنفیذ االختبارات على تعد 
أعداد كبیرة من المختبرین في وقت قصیر نسبیًا ، وفي هذه الطریقة یمكن لشخص واحد شرح 

  : االختبارات وعمل النماذج واإلشراف على التطبیق ، ویتبع في التنفیذ طریقتان هما 
 : ي طریقة العمل الزوج .1

یقوم أحد المختبرین باألداء وزمیله یسجل ثم یتبادالن ، یجب أن یكونا ملمین بمواصفات وشروط 
  . وطریقة التسجیل 

 : الطریقة الجماعیة  .2

یقوم باألداء بوقت واحد وكل فرد یسجل لنفسه ، تعتبر أفضل الطرق لتوفیر أفضل وقت لكن فیها 
 .  بشروط ومواصفات وطریقة التسجیل ، تتطلب األمانة ) التحیز الشخصي ( أخطاء 

 :طریقة الجماعات  .ب 

لكن على أن یقسم المختبرون ،) كالطریقة السابقة ( وقت واحد یقوم جمیع المختبرین باألداء في  
  ) . المحطات ( إلى مجموعات ، حیث تعمل كل مجموعة مستقلة عن األخرى فیما یعرف بنظام 

تیب أداء أربع وحدات اختبار لألداء المهاري في الكرة یعرض الشكل أدناه نموذجًا لتنظیم وتر 
  :  الطائرة ، حیث یالحظ أن هذه الوحدات هي 

 10إلى ملعب الخصم  Servingلمدة دقیقة ، اإلرسال  Volleyingالتمریر على حائط الصد 
محاوالت على كل  10محاولة متتالیة ،  20إلى ملعب الخصم  Passingمرات متتالیة ، التمریر 

وقد وضع االتحاد األمریكي للصحة والتربیة . محاولة متتالیة  Set – up  20جانب ، إعداد الكرة 
ترتیب التطبیق الوحدات السابقة ، بحیث یبدأ التطبیق بالمحطات ذات  1969البدنیة والترویح 

یث الرقم األقل إلى المحطات ذات الرقم األكبر مع الدوران في اتجاه عكس عقارب الساعة ، بح
  ) . 4(وأخیرًا ) 3(فـ ) 2(ثم ) 1(یبدأ األداء بالمحطة 
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  یبین نموذجًا لتنظیم وترتیب أداء أربع وحدات اختبار للكرة الطائرة) 1(شكل 
 الطریقة الدائریة  .ج 

تعد أفضل من الطریقة السابقة وتستخدم عندما ال یكون لوحدات االختبار تسلسل محدد وفیها 
 .  لمختبرون من محطة ألخرى بصورة فردیة حیث ال یرتبط أداؤه بمجموعة معینة ینتقل ا

 ) المزج ( طریقة الخلط  .د 

یمكن الدمج بین طریقتین أو أكثر من الطرق السابقة وفقًا لظروف ومواصفات االختبارات ، 
ة ، فمثًال یمكن أن ینتقل المختبرون في شكل مجموعات من محطة إلى أخرى بالطریقة الدائری

كما یمكن استخدام الطریقة الجماعیة في بعض االختبارات ، بینما تستخدم طریقة المجموعات 
  . باستخدام األسلوب الدائري في االختبارات األخرى 

   : تحدید أسلوب التسجیل . 8
یجب تحدید األسلوب المستخدم في عملیة التسجیل من قبل القائم باالختبار ، وهناك عدة طرق 

  : یلي  لذلك وكما
 ) . األفضل ( التسجیل بواسطة محكمین متخصصین  .أ 

 . التسجیل بواسطة الزمیل  .ب 

 . التسجیل بواسطة المختبر نفسه  .ج 

  )1(المحطة 
  التمریر على الحائط 

 )ق1(لمدة 

  )4(المحطة 
  إعداد الكرة 

 محاولة متتالیة  20

  )3(المحطة 
  اإلرسال إلى ملعب الخصم 

 محاوالت متتالیة  10

  )2(المحطة 
  التمریر إلى ملعب الخصم 

 محاولة  20
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  . التسجیل بواسطة قائد المجموعة  .د 
 ) : التجربة االستطالعیة ( تجریب االختبارات . 9

ه االختبارات للتأكد من من األهمیة القیام بتجربة استطالعیة على عینة من المجتمع الذي سیطبق علی
سالمة التنظیم الموضوع، علمًا أن تكون هذه التجربة صورة مصغرة مما سیتم یوم تطبیق االختبارات، 
ابتداءً من تجمیع المختبرین حتى االنتهاء من تنفیذ جمیع االختبارات وتجمیع البطاقات، وعادة تستغل 

  : هذه التجربة في 
لتي تقابل المحكمین والمنظمین والمختبرین في جمیع التعرف على المشاكل والصعوبات ا .أ 

 . مراحل التنظیم الموضوعة 

 . التعرف على صالحیة بطاقات التسجیل في تحقیق الغرض الذي وضعت له .ب 

التعرف على مدى كفاءة التنظیم الموضوع من حیث انتقال المختبرین والبطاقات خالل  .ج 
 . محطات االختبار 

 . ن تطبیق االختبار لما اختبر من أجله التعرف على مدى مناسبة مكا .د 

 . التعرف على مدى كفاءة األجهزة واألدوات المستخدمة في القیاسات  .ه 

  . تحدید الوقت الذي یستغرقه تنفیذ االختبارات  .و 
ویجب حصر المالحظات والصعوبات التي أمكن جمعها خالل هذه التجربة بحیث تتم 

دخال التعدیالت المناسبة  ولیس من المستبعد أن .  في ضوء نتائج هذه الدراسة دراستها بدقة وإ
تقام أكثر من تجربة للتأكد من مناسبة التعدیالت التي أدخلت على أسلوب العمل نتیجة مالحظات 

فمن المهم أال تبدأ التجربة األساسیة قبل التأكد تمامًا من سالمة وصحة جمیع . التجربة األولى 
 . اإلجراءات الموضوعة

  : أثناء تطبیق االختبارات مرحلة ) 2(
 : االستقبال والتجمیع . 1

  . یتم استقبال المختبرین بواسطة لجنة االستقبال ثم توجیههم إلى مكان خلع المالبس  .أ 
بعد خلع المالبس وارتداء المالبس الریاضیة ، یوجه المختبرون إلى مكان التجمع لتزویدهم  .ب 

جراء بعض النواحي اإلد اریة كحصر الحضور والغیاب وتقسیم بالتعلیمات النهائیة وإ
  . الخ ... المجموعات ، 

یوجه المختبرون إلى مكان أداء اإلحماء ، حیث یتم وفقًا للشروط المحددة في : اإلحماء . 2
  ) . الخ... فردي أو جماعي، وفقًا لتمرینات محددة أو حرة ، (تعلیمات االختبارات 
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  : تطبیق االختبارات . 3
رات والتسجیل وفقًا للشروط والمواصفات المحددة على أن یسبق ذلك أداء نموذج یتم تنفیذ االختبا

  . جید لالختبار أمام المختبرین 
  : تجمیع بطاقات التسجیل ومراجعتها . 4

  . یتم تجمیع البطاقات طرف المشرف العام على تنفیذ االختبارات ثم مراجعتها بدقة وحفظها 
  : الختام . 5

ختبارات وجمع البطاقات یتوجه المختبرون إلى أماكن االستحمام واستبدال بعد انتهاء تطبیق اال
  . المالبس ثم االنصراف 

 :  مرحلة ما بعد تطبیق االختبارات) 3( 

 :  المراجعة العامة. 1

في هذه الخطوة تتم مراجعة جمیع بطاقات التسجیل بدقة ، بحیث تستبعد أي بطاقة لم یراع في 
  . ددة ، ثم تصنف هذه البطاقات وفقًا للتنظیم المقترح للمعالجات اإلحصائیة استیفائها الشروط المح

  :دراسة المالحظات . 2
، فقد تكون هذه المالحظات من ) إن وجدت ( یجب دراسة المالحظات المدونة ببطاقات التسجیل 

المكتوبة فمثًال إذا كانت إحدى المالحظات . األهمیة بحیث یترتب علیها استبعاد بعض البطاقات 
في إحدى البطاقات تشیر إلى أن أداء المختبر في اختیار ما كان یتسم بالتكاسل وعدم الجدیة ، 
ففي هذه الحالة یجب استبعاد بطاقة هذا المختبر ؛ ألن نتائجها ال تعبر عن مستواه الحقیقي وهكذا 

  . ة للنتائج فإن دراسة المالحظات تعتبر عمًال هامًا قبل البدء في المعالجات اإلحصائی
  : التفریغ . 3

یتم تفریغ نتائج المختبرین من بطاقات التسجیل إلى استمارات التفریغ ، ثم مراجعتها بدقة 
للتأكد من عدم وجود أخطاء ، ویلي ذلك تصنیف هذه االستمارات وفقًا لنوع التعامل اإلحصائي 

ذا الذي سیتم علیها ، فمثًال إذا كانت االختبارات مطبقة على بنین  وبنات ، فیجب فصلهما ، وإ
  ارات تبعًا لهذه المراحل وهكذا كانت المعالجات ستتناول المراحل السنیة، فیجب أن تصنف االستم

 : المعالجات اإلحصائیة . 4

تختلف خطة المعالجات اإلحصائیة باختالف الهدف من أجله تمت عملیة القیاس ، فمثًال إذا كان 
ر لالختبارات ، فإن المعالجات اإلحصائیة ستكون عبارة عن الهدف من القیاس هو وضع معایی

  . تحویل الدرجات الخام إلى درجات معیاریة لكل اختبار من االختبارات المستخدمة 
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ذا كان هدف القیاس هو التعرف على النسب المئویة لنجاح األفراد في االختبارات ، فإن  وإ
ذا كان الهدف هو تحدید مستویات المختبرین فإن  المعالجات ستضمن استخراج النسب المئویة ، وإ

ذا كان الهدف من  المعالجات ستتضمن استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ، وإ
القیاس هو التعرف على مقدار التقدم ، بمقارنة نتائج هذا التطبیق مع نتائج تطبیق سابق ، فإن 

ق األخیر والتطبیق األول ثم تحدید هذه الفروق، المعالجات ستتضمن تحدید الفروق بین التطبی
  . وهكذا تختلف المعالجات اإلحصائیة تبعًا للهدف الموضوع لعملیة القیاس 

   :عرض النتائج. 5
یجب االهتمام بعملیة عرض النتائج بحیث تأخذ طرقًا وأشكاًال یمكن التعامل معها ویسهل فهمها ، 

استخدامها في هذا المجال مثل المنحنیات البیانیة  وهناك العدید من طرق عرض النتائج یمكن
  . الخ ... والجداول والصور واألشكال ، 

  األسس العلمیة
  الصدق

  الثبات الموضوعیة
  : Validityالصدق   

یعد مفهوم الصدق احد اكثر المفاهیم االساسیة اهمیة في مجال االختبارات وسنتناول بعض هذه 
  : التعاریف
  هو ارتباط االختبار ببعض المحكمات : الصدق  – Guliksen/ جیولكین 
  " الثابتة ثباتًا تماماً " اعتباره تقدیر لالرتباط بین الدرجات الخام لالختبار والحقیقة  -/ كیورتن 

  . المدى الذي تكون به أداة القیاس مفیدة لهدف معین  – Ederton/ أوجیرتون
  . ار الشيء المراد قیاسهیعرف بانه الدرجة التي یقیس بها االختب: الصدق 

لذا یعتبر الصدق أهم شروط االختبار الجید، االختبار الصادق هو الذي ینجح في قیاس ما وضع 
من اجله ، مثًال اذا كنا بصدد قیاس اللیاقة البدنیة، فان صدق االختبار المستخدم لتحقیق هذا 

  . الغرض یعني انه یقیس اللیاقة البدنیة فعًال ولیس شیئًا آخر
ویعني صدق االختبار ان تكون مهمة االختبار قیاس وتقویم الصفة التي وضع من اجلها االختبار 

  . فعالً 
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الصدق نسبي بمعنى ان االختبار یكون صادقًا بالنسبة للمجتمع الذي قنن فیه فاختبار الركض 
یكون م قد یكون صادقًا لقیاس مطاولة الجهاز الدوري التنفسي لطلبة الجامعة في حین ال1500

على نفس الدرجة من الصدق اذا استخدم نفس االختبار لقیاس نفس القدرة لمرحلة االبتدائیة وعلیه 
فالصدق لیس امرًا مطلقًا بل یختلف من اختبار آلخر حیث التستطیع ان نقول ان االختیار صاد 

  . ثاو غیر صادق بل نقول انه صادق بدرجة ما
صالحًا لقیاس ما وضع لقیاسه دون غیره وتختلف اي ان االختبار یكون : الصدق النوعي 

االختبارات في مستویات صدقها تبعًا القترابها او ابتعادها من تقریر تلك الصفة التي تهدف الى 
  . قیاسها

ویتحدد صدق االختبار عادة بمعامل صدقه الذي یعني معامل االرتباط بین درجات االفراد في  
معمل الصدق هو احد تطبیقات معامل االرتباط وقیمته  االختبار ودرجاتهم ف المحك اي ان

  .اي عدم وجود ارتباط سلباً ) 1+الصفر الى (الحقیقیة والواقعیة تنحصر بین
  انواع الصدق 

  : الصدق الظاهري : اوالً 
یعتبر هذا النوع من الصدق أقل أنواعه اهمیة أي اضعفها واقلها استخدامًا في المجال ویعتمد على 

ویات االختبار ومدى ارتباطها بالظاهرة المقاسة وهو یمثل الشكل العام لالختبار او منطقیته محت
مظهره الخارجي من حیث مفرداته ومدى وضوح هذه المفردات وموضعیتها ووضح تعلیماتها وقد 

  : وهذا النوع یتطلب . كونه یدل على المظهر العام لالختبار ) صدق السطح(یطلق علیه اسم 
 ان االختبار یقیسه " دویب" البحث عما  -
 .الفحص المبدئي لمحتویات االختبار -

تم مطابقة ذلك بالوظائف المراد قیاسها، فاذا اقترب االثنان كان االختبار صادقًا سطحیًا وحساب  
هذا النوع من الصدق یتطلب التحلیل المبدئي لفقرات االختبار لمعرفة ما اذا كانت تتعلق بالجانب 

  . ومن تكمن المحاذیر... رجع الى ذاتیة الباحث وتقدیرهالمقاس ، وهذا أمر ی
اذن الصدق الظاهري یعني امكانیة االختبار للهدف الذي وضع من أجله وبنفس الظروف، فعند 
قیاس مهارة العب كرة السلة في التصویب على الهدف مثًال یجب بل یتعدى ذلك الى وقوع 

وهنا تلعب النواحي . ار صادقًا صدقًا ظاهریًا المختبر تحت ظروف المباریات وحتى یكون االختب
النفسیة على المختبرین دورًا كبیرًا وخصوصًا على نتائج اختباراتهم في مجال القیاس او عند 
تأدیتهم المباریات او البطوالت ، وعلى ذلك ینصح عند تطبیق أي اختبار مهاري على احد 
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لرئیسة وتحت نفس ظروف المباریات، الالعبین ، یجب ان یؤدي االختبار في المنافسات ا
ویفضل اجراء اختبار الالعبین اثناء تأدیتهم المباریات وحتى یكونوا بعیدین عن أي مؤثرات 

  . خارجیة اخرى وحینئذ یظهر الصدق الظاهري لالختبار
  ) الصدق بالتعریف) (المنطقي) (المضمون(صدق المحتوى: ثانیًا 

ه بدون أي زیادة غیر ضروریة ویعتمد ذلك على الفحص هو ان یقیس االختبار ما وضع من اجل
الدقیق لمضمون االختبار، فاذا كان الفحص یشمل عینة من السلوك للممتحنین للقدرة موضوع 

  . القیاس فیكون االختبار مرجع الى معیار
  . اما اذا كان الفحص یشمل جمیع جوانب السلوك فان االختبار یرجع الى محك

ن في التعرف على مدى ماحصل لالعب او الطلب في التدریب من ویستخدم صدق المضمو 
  .المعارف والمعلومات نتیجة الممارسة للنشاط الریاضي

الصدق المنطقي یعني مدى جودة تمثیل محتوى االختبار لفئة من المواقف او " حسانیین یقول
اذا مثلت تقسیماته  الموضوعات التي یقیسها فوفقا لهذا النوع من الصدق یعتبر االختبار صادقاً 
  : وتفرعاته تمثیًال سلیمًا ویتم ذلك اثناء تصمیم االختبار في ضوء االبعاد التالیة

 ).بالتحلیل الشامل(تحدید السمة او الظاهرة او الخصوصیة قید البحث تحدیدًا منطقیًا  -1
 همیته كل جزء فیها والوزنالتعرف على السمة او الظاهرة او الخصوصیة المقاسة، وأ -2

 . نسبي لكل جزء ا بعد من هذه االجزاء او االبعاد وذلك بالنسبة لالختبار ككلال
وضع مفردات بما یتفق مع االبعاد او االجزاء التي استقر علیها الرأي في ضوء المرحلتین  -3

 . السابقتین
ریة القوة القصوى ، االنفجا(في اختبار لقیاس القوة ، نقوم بتحلیل القدرة العضلیة ألشكالها:  مثال

ثم نرشح اختبارات لتغطیة هذه االبعاد في ضوء الوزن النسبي ) مطاولة،االممیزة بالسرعة 
  . ألهمیتها

  . او تقدیرات الخبراء او الحكام هنا هي المحكات التي تستخدم لتحدید الصدق
یعتمد صدق المحتوى لالختبار وبصورة اساسیة على مدى امكانیة تمثیل االختبار لمحتویات 

وكذلك المواقف والجوانب التي یقیسها تمثیًال صادقًا ومتجانسًا وذات معنویة عالیة لتحقیق عناصره 
  : الهدف الذي وضع من أجله االختبار وللوصول الى ذلك یجب على القائم باالختبار مراعاة مایلي

 . معرفة المكونات التي یشملها االختبار -1
 . العام لالختبار تحدید نسبة كل مكون وتجانس هذه النسب في االطار -2
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مجتمعة تمثل الهدف الذي من أجله وضع ) محتویاته(التأكید من ان مكونات االختبار -3
 . االختبار

عندما ارادت الیزابیث جلوفر وضع اختبار لقیاس اللیاقة البدنیة لالطفال المرحلة االبتدائیة : مثال
قیاس هذا الغرض ، حیث سنوات ، فقد صممت بطاریة اختبار ل) 9-6(للبنین والبنات من عمر

  : تكونت من اربع اختبارات وهي
 . لقیاس القوة االنفجاریة لعضالت الساقین -الوثب العریض من الثبات -1
 . لقیاس تحمل السرعة –) مرات 10تكرار ) (قدم 40(العدو المكوكي  -2
لقیاس القوة الممیزة بالسرعة  –سباق المشي بالیدین مع سحب الساقین على االرض  -3

 . المنكبین –الذراعین لعضالت 
 . لقیاس تحمل القوة لعضالت البطن –الجلوس من رقود القرفصاء  -4

  : وعلى ذلك نطرح التساؤالت التالیة
 هل محتویات االربع صادقة الختبار محتوى ومضمون اللیاقة البدنیة عند هؤالء االطفال؟  -
 . هل محتویات االختبارات متجانسة وصادقة -

لتساؤالت باالیجاب یمكن القول بان المحتویات التي شملتها بطاریة وعند االجابة على هذه ا
  .وبذلك اصبح هذا االختبار صادقاً " صادقة المحتوى" االختبار 

  ) الصدق التجریبي(الصدق المرتبط بالمحك: ثالثاً 
یطلق علیه احیانًا بصدق التعلق بمحك اسم الصدق الواقعي والعلمي ویقصد به االجراءات التي 

من خاللها من حساب االرتباط بین درجات االختبار وبین محك خارجي مستقل هو السلوك  یتمكن
نفسه ا النشاط الذي یتناوله االختبار بالقیاس، حیث یتم مقارنة درجات االختبار بمتغیر او 

  . متغیرین خارجتین یعتبران مناسبین لتوفیر قیاس للسمة موضوع االختبار
ن أفضل انواع الصدق واكثرها شیوعًا ، حیث یتعمد على ایجاد لذا یعتبر الصدق التجریبي م

معامل االرتباط بین االختبار الجدید واختبار آخر سبق اثبات صدقه في قیاس الظاهرة قید البحث، 
اذا كنا بصدد قیاس اللیاقة البدنیة عن طریق اختبار جدید بنى وقنن لهذا الغرض فمن  –فمثًال 

ختبار عن طرق ایجاد معامل االرتباط وبین اختبار آخر ثبت صدقه الممكن ایجاد صدق هذا اال
  . لقیاس اللیاقة البدنیة

المحك هو معیار نحكم به على اختبار او نقومه وقد یكون مجموعة ولدرجات او التقدیرات او 
  . المقاییس صمم االختبار للتنبؤ بها او االرتباط معها كمقیاس لصدقها
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تم التحقق من صدقه ، ذلك نقارن بینه وبین المقیاس الجدید والمحك هو مقیاس موضوعي  
للتحقق من درجة صدق ذلك المقیاس ، وذلك عن طریق معامل االرتباط بینهما، والصدق 
التجریبي یعتمد على معامل االرتباط بین االختبار الجدید واختبار آخر سبق اثبات صدقه او محك 

  : ین هناویصنف وفقًا للغرض من استخدامه الى نوع
ویمكن التمییز بینهما في ضوء الفترة الزمنیة بین االختبار : الصدق التنبؤي والصدق التالزمي -

او التنبؤ بنتیجة ) صدق تالزمي(والمحك، والهدف من االختبار هل هو تحدید الحالة الراهنة
 ). صدق التنبؤي(معینة في المستقبل

 الصدق التنبؤي : 
نبؤ بنتیجة معینة ویستخدم هذا النوع من الصدق في اختبارات هو مدى قدرة االختبار على الت

االستعداد التي تهدف في األصل الى التنبؤ بما یمكن ان ینجزه التلمیذ في المجال الدراسي او 
المهني في المستقبل ولكن یحصل الباحث على هذا النوع من الصدق فانه یلجأ الى معاییر 

  : مختلفة أهمها
 : عامالتحصیل الدراسي ال - أ

حیث یعتبر احد المؤشرات المهمة للتنبؤ بدق اختبارات الذكاء او االستعداد الدراسي ،     
لنفرض ان احد المعلمین اراد ان یعرف مدى قدرة احد اختبارات االستعداد القرائي عى  –مثال 

ة التنبؤ بتحصیل التالمیذ في موضوع القراءة وقد اعطى لهم اختبار االستعداد في بدء السن
الدراسیة وحصل منه على درجة لكل تلمیذ ثم اعطى لهم اختبار تحصیلیًا في موضوع القراءة 
في نهایة السنة وحصل منه على درجة لكل تلمیذ ایضًا ، فاذا كانت العالقة االرتباطیة عالیة 
بین درجات التالمیذ ، بین الذي اعطي لهم في بدء ونهایة السنة الدراسیة هذا یدل على قدرة 

  . ختبارات االستعداد على التنبؤا
 :انجاز الفرد في العمل نفسه   - ب

هي متابعة انجاز الفرد الفعلي في عمل ما حیث یقوم الباحث بعد اعطاء االختبار بمالحظة 
العامل في عمله الفعلي، فعندما تكون العالقة االرتباطیة بین درجة اجابة الفرد في االختبار 

ق الصدق التنبؤي ، واذا تعذر مالحظة الفرد اثناء قیامه بالعمل وادارة في العمل عالیة فیستح
فانه یمكن االعتماد على بعض المؤشرات الدالة على انجازه في العمل منها مقدار ماینتجه 

  . الفرد واستمراره بالعمل والتقدم فیه، كذلك راض رؤساءه عنه ام ال
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الى مستوى االنجاز الذب ینتظر ان  فالصدق التنبؤي یعني مدى صالحیة االختبار في االشارة
یصل الیه المفحوص في موضوع مماثل او قریب من حیث نوعه او صعوبته والوصل الى هذا 
الصدق یساعد في التحقق من قدرة االختبار على تحقیق احد اغراضه التي وضع من اجلها 

  .وهي اتخاذ القرارات حول المستقبل
ین لكلیة التربیة الریاضیة، والقدرة على االستمرار بالدراسة اختبار القدرات لطالب المتقدم: مثال 

  .معامل االرتباط العالي بین االثنین مؤشر صدق تنبؤي 
   -:یجب مراعاة ثالث ابعاد في هذا النوع من الصدق 

 حساب القیمة التنبؤیة لالختبار  -1
 . ةاالعتماد على فكرة ان السلوك له صفة الثبات النسبي ف المواقف المستقبلی -2
التنبؤ یحتاج الى فترة بین تطبیق االختبار ثم جمع البیانات عن المحك في فترة تالیة  -3

 ). الطریقة التتبعیة(لالختبار 
فالصدق التنبؤي یعني عبارة عن امكانیة بنتائج الحقة والتي افترضها القائم باالختبار مسبقًا    

وهذا الیتأتى اال بمعنى فترة كافیة ، وكلما كانت درجة صدق االختبار عالیة في المعنویة ، 
للتحقق من ذلك عن طریق تقدیم المختبرین المزید من النتائج التي تدل على معنویة عالیة 

  .  االختبار العالیة
  الصدق التالزمي  

یعد من أنواع الصدق التجریبي ، حیث یبین االرتباط بین حالة الالعبین الراهنة ونتیجة في 
كن للمدرب تقدیر مستویات العبیه الحالیة والتي یشعر بها من خالل االختبار ، فمثًال یم

التدریب ثم یوجد معامًال الرتباط بین حاالتهم ونتائج المسابقات التي یخوضها في نفس 
  .المرحلة

مدرب العاب قوى یقوم بتدریب خمسة العبین في رمي القرص متقاربة المستوى ،  :مثال آخر
ه ولكل منهم درجة معینة وفي یوم اقامة البطولة ودخولهم اعطى رأیًا في مستوى العبی

المنافسات حققوا مستویات متقاربة الى حد ما الى الدرجات التي اعطیت من قبل مدربهم 
وباستخدام معامل االرتباط بین تقدیره والمستوى الذي حقق في البطولة ، وجد انه معنوي 

  ." وهذا یدل على الصدق التالزمي) 92.0(وبقیمة
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یمثل الصدق التالزمي بین االختبار ومحك موضوعي تجمع البیانات علیه وقت او قبل اجراء 
االختبار ، اي التعرف على مدى ارتباط الدرجة على االختبار بمحكمات االداء الراهنة او 

  . مركز الفرد حالیاً 
ة عما یستخدم عندما یتالزم تطبیق االختبار وتطبیق المحك معًا ویصبح الهدف هو معرف

اذا كان كل من االختبارین یقیسان خصائص قائمة بالفعل في وقت واحد، وذلك بهدف تقدیر 
  .الحالة الراهنة ، وهو من أنسب االسالیب مالئمة لالختبارات التشخیصیة 

  : هناك عدة طرق نستخدمها في الصدق التالزمي
عندما یصمم  –مثًال ف: اعطاء اختبار یقیس نفس الظاهرة التي یقیسها االختبار االول  -1

باحث اختبار لقیاس اتجاهات الطلبة نحو عمل المرأة ویرید ان یتعرف على صدقه ، فانه 
یقوم باعطاء اختبار آخر یتناول نفس الظاهرة الى عینة الطلبة نفسها ثم یستخرج العالقة 

ما تكون االرتباطیة بین درجات الطلبة في االختبارین ویكون االختبار صادقًا تالزمیًا عند
 . الدرجة االرتباطیة عالیة بین االختبارین

تقدیرات المسؤولین عن العمل إلنجاز العاملین لدیهم قد یتضمن مثًال تقدیرات المعلمین  -2
 . لظاهرة سلوكیة معینة لدى الطالب

عندما یصمم باحث اختبار لقیاس دافعیة الطلبة نحو الدراسة ویرید التأكد من صدق 
من مجموعة من المعلمین الذین یعرفون عینة الطلبة الذین یطبق علیهم  االختبار فأنه یطلب

االختبار ان یقدروا دافعیة كل طالب منهم وفق مقیاس یتدرج في الدافعیة العامة جدًا الى 
الدافعیة الواطئة جدًا نحو الدراسة ثم یحسب العالقة االرتباطیة بین درجات التالمیذ على 

  . ین لهم ویكون االختبار صادقًا اذا كانت العالقة االرتباطیة عالیةاالختبار وتقدیرات المعلم
ان االختبار الصادق هو الذي یمیز بین االفراد فاختبار الذكاء یجب : المجموعات المضادة -3

ان یمیز بین االذكیاء واالقل ذكاء او اختبار القلق یجب ان یمیز بین الفرد القلق وغیر 
مصمم االختبار مجموعتین من االفراد تختلفان في الظاهرة  القلق وعلى هذا االساس یختار

التي یقیسها االختبار ، ویعطى لهما االختبار فاذا كانت هناك فروق واضحة بین اجابتي 
  .   المجموعتین في االختبار ، فأنه یكون قد تحقق فیه الصدق التالزمي

  : هي) نبؤي والتالزميفي كل من الصدق الت(هناك شروط یجب توفرها في المعیار الجید
تعتبر احد المعاییر المهمة للتوصل -فالدرجات المدرسیة مثال: ان الیتأثر المعیار بالعوامل الذاتیة )1

الى صدق االختبار سواء كان تنبؤًا او تالزمًا ولكن استخدامها یتطلب شيءًا من الحذر عندما 
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التلمیذ قد تتأثیر بالعوامل الذاتیة  الیعتمد تقدیرها على اختبارات تحصیلیة مقننة وذلك الن درجة
لدى المصحح ، كما یعتبر معیار تقدیرات  المعلمین والمشرفین على العمل االقران مهما في 
الصدق التنبؤي والتالزمي لدى تقییم بعض جوانب الشخصیة مثل یتأثر باالحكام الذاتیة للمعلم او 

  . المسؤول عن عمل الفرد الذي یراد تقدیره
الدرجة التي یحصل علیها الفرد فیه ثابتة اذا اعید تطبیق علیه اكثر من مرة ، فاذا ان تبقى  -2

 . تطابقت اجاباتهم في المرتین ، فان ذلك یدل على ثبات المعیار
 . ان تكون المعیار وثیق الصلة بما یقیسه االختبار -3

نفعالي فیجب ان فاذا كان االختبار یقیس استعداد الطالب بموضوع الریاضیات او االستعداد اال
یكون المعیار المستخدم ، كالدرجات المدرسیة او تقدیرات المعلمین او االخرین متعلقًا بالموضوع 

  . نفسه دون غیره لیكون معیار صادقًا یمكن االعتماد علیه في الحكم على االختبار الجدید
  ومن شروط المحك الجید 

 . یاسهاان یكون متعلقًا بالوظیفة التي وضع االختبار لق -1
البعد عن (ان المقیاس كمحك یجب ان یهیئ لكل شخص نفس الفرصة ألخذ درجة عالیة  -2

 ). التحیز
 . ان یتوفر في المحك خاصیة الثبات -3
 . ان یكون المحك موضوعیاً  -4

  من عیوب الصدق المرتبط بالمحك 
ق انه یعتمد على صدق المیزان او االختبار المرجعي ، فاذا كان هذا االختبار غیر صاد -1

 . او مشكوك في صدقه ، یؤثر بذلك على االختبار المراد معرفة صدقه
  . صعوبة ضبط المیزان بالنسبة الیجاد الصدق -2
  صدق التكوین الفرضي : رابعاً 
هو المدى الذي یمكن به تفسیر االداء على االختبار في ذوء بعض التكوینات الفرضیة    

ي مجموعها اختبارًا واضحًا یقیس ظاهرة معینة ، كالمهارات او القدرات التي یفترض انها تشكل ف
ویعتمد هذا النوع من الصدق على وصف واسع ومعلومات عدیدة حول الخاصیة موضوع القیاس 
ومثال التكوینات الفرضیة للقدرة المهاریة في كرة الطائرة تتكون من االرسال ، واالستقبال، الضرب 

بد في صدق التكوین الفرضي ان یوضع االختبار فال) الخ.. الساحق، حائط الصد، المناوالت ز
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بحیث تشمل وحدات اختبار یقیس كل منها مهارة والربط بین تلك الوحدات االختباریة یعطي 
  . مقیاسًا صادقًا للقدرة المهاریة بالكرة الطائرة

أن فأعداد اختبار لقیاس السعة لو ارتبط بدرجة او تقدیر المدرب او المدرس الفراد العینة ، ف
  . معامل االرتباط العالي مؤشر صدق تالزمي

  : ومن اجراءات او اسالیب حساب صدق التكوین 
 الفروق الفردیة - 

الخ ، ویختلفون بوصفهم أفراد واعضاء في ... االفراد یختلفون بما لدیهم من سمات وصفات " 
قع فروقًا بین جماعات ، یمكننا ان نتوقع فروقًا بین الذكور واالناث في قدرات معینة ونتو 

الجماعات العمریة في اداء افرادها على بعض االختبارات الصادقة للقدرات واذا تمكن االختبار 
من ابراز هذه الفروق والتوقعات النظریة بناءا على خصائص التكوین الي تقدمنا منها فیكون 

  . تقدیرنا لالختبار انه صادق
 التغییر في االداء  - 

  . الخاص بالعینة نفسها على مدى فترات زمنیة مختلفة  هو دراسة الفرق في االداء
 االرتباط باختبارات اخرى  - 

ان الصدق الیحدد فقط باالرتباط مع اختبارات تقیس نفس السمة، اي عن طریق التشابه،    
وانما باالرتباط مع اختبارات التقیس السمة اي مختلفة، فاذا افترضنا ان باحثًا اراد بناء مقیاس 

ین الطلبة ، فانه لكي یتوصل الى صفة یقوم بتطبیق اختبار آخر مستقل عنه یقیس للطموح ب
والتي تعتبر صفة من صفات الفرد الطموح وعندما یحصل الباحث على معامل ارتباط " المثابرة

  . عالي بین االختبارین یتوصل الى ان اختباره قد یحقق فیه صدق البناء
 االتساق الداخلي - 

اد العالقة االرتباطیة بین درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلیة، یحاول الباحث ایج
ثم نأخذ مجموعتین متطرفتین من افراد بناء ) ارتباطها واطئة(تحذف كل فقرة یكون معامل 

على الدرجات الكلیة التي حصلوا علیها في االختبار ، ثم نستخرج الفرق بین اجابات افراد 
كل عبارة من عباراته وتحذف العبارة التي التظهر تمییزا واضحًا بین  هاتین المجموعتین في

إذا كان االختبار (هاتین المجموعتین وقد نقوم باستخراج العالقة بین درجات االختبارات الفرعیة
  . وبین الدرجة الكلیة لالختبار) یتألف من عدة اختبارات فرعیة
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  الصدق العاملي : خامسًا 
ع من الصدق من افضل االنواع المتداولة ، حیث یعتمد على اسلوب احصائي یعتبر هذا النو      

  . متقدم هو التحلیل العاملي
فكرته على حساب معامالت االرتباط بین كل عبارة والعبارات االخرى ویتجمع بین كل مجموعة 

سمات عامل او اكثر ونتیجة لهذه العملیة فأن االختبار یختزل الى عدد صغیر ن العوامل او ال
للظاهرة التي یقیسها االختبار ومن خصائص ) المكونات االساسیة(المشتركة والتي یطلق علیها 

هذه الطرقة انها تنفي االختبار من العبارات الضعیفة التي یظهر انها الترتبط باي عامل او مكن 
ختبار اساسي من مكونات االختبار وهذا یعني ان هذه العبارة التقیس الظاهرة التي وضع اال

  . لقیاسها
  : العوامل التي تؤثر في الصدق 

  . یزداد صدق االختبار بزیادة مكوناته سواء عبارات اواسئلة او اختبارات :طول الختبار   -1
یتأثر الصدق بقیمة الثبات ، لذلك فالنهایة العظمى للصدق التزید عن الجذر : ثبات االختبار   -2

  . التربیعي لمعامل الثبات لالختبار
  یزداد الصدق تبعًا لزیادة ثبات المحك ویتأثر بالقیمة العددیة للمحك : لمیزان او المحك ثبات ا -3
یتأثر الصدق بتباین درجات االختبار فزیادة او نقصان الفروق الفردیة تؤثر على : التباین   -4

  . الصدق
  الطرق االحصائیة لقیاس الصدق 

 طریقة معامالت االرتباط  - 
مل ارتباط االختبار بالمیزان ایا كان نوع هذا المیزان اختبارًا أو ان معامل الصدق یساوي معا" 

عامًال أو أي مقیاس آخرن وبما ان معامل الصدق یدل على مدى صالحیة االختبار للتنبؤ 
بدرجات المیزان حتى یتعین بمثل ذلك االختبار بعد ذلك في قیاس االستعداد للدراسة او المهنة 

اذن فالصدق وحده الیصلح بصورته المباشرة للتنبؤ ، ولذا یحسب . التي یقیسها ذلك المیزان 
  . التنبؤ بطریقة االنحدار

 طریقة المقارنة الطرفیة  - 
عندما تدل نتائج االختبار على ان االقویاء في المیزان اقویاء في االختبار صادقًا ویزداد 

ن ، ولذا نرى االهمیة الطرفیة الصدق تبعًا لزیادة هذا االقتران ویتناقص تبعًا لتناقص هذا االقترا
لمستویات المیزان في هذه المقارنة ومن ابسط الطرق التي تستخدم لتحقیق داللة الفروق بین 
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هذه المتوسطات ، وعندما تصبح لتلك الفروق داللة احصائیة واضحة نستطیع ان نقرر ان 
دقه ، وعندما االختبار یمیز بین االقویاء والضعاف في المیزان ، وبذلك نطمئن الى ص

التصبح لتلك الفروق داللة احصائیة واضحة فإننا النستطیع االطمئنان الى صدق مثل هذا 
  . االختبار

أي ان هذه الطریقة تدل على صدق االختبار والتدل بطریقة عددیة اكیدة على مقدار هذا    
ختبارات الصدق ولذا یقتصر استخدامها على االحكام السریعة التمهیدیة التي تفصل اال

المختلفة الى ماهو صادق وماهو غیر صادق بالنسبة لمیزان ما، وتصلح ایضًا لترتیب تلك 
االختبارات الیستطیع الحصول على ترتیب جمیع االفراد بالنسبة لمستویات المیزان المختلفة بل 

  ". یستطیع فقط الحصول على االفراد الممتازین والضعاف
 : Reliabilityالثبات   
جة التماسك الدقة التي یمكن لوسیلة القیاس المستخدمة ان تقیس بها الظاهرة موضوع یعني در 
  . القیاس

یمثل العامل الثاني في األهمیة بعد الصدق في عملیة بناء وتقنین االختبارات ، ویعني ان 
یكون االختبار على رجة عالیة من الدقة واالتقان واالتساق والموضوعیة واالطراد فیما وضع 

  . اسهلقی
یعرف بانه اتساق في النتائج ویعتبر االختبار ثابتًا اذا حصلنا منه على نفس النتائج لدى اعادة 

  . تطبیقه على نفس االفراد
  أنواع الثبات 

وهو یعبر عن الدرجة التي یحافظ الفرد بها على مركزه داخل المجموعة ،  :الثبات النسبي -1
الرتباط ویوجد ثالث انواع من الثبات النسبي ویتم تحقیقه باستخدام بعض انواع معامالت ا

 . تستخدم في التربیة الریاضیة
وهي الدرجة التي یثبت عندها اداء االفراد من محاولة الخرى في  :ثبات التكوین الداخلي  -أ 

 .نفس الیوم 
 .وهي الدرجة التي یثبت اداء االفراد علیها من یوم الخر  :الثبات الثابت -ب 
وضوعیة وهي الدرجة التي تسجل اداء االفراد ویحصلوا على نفس وهو الم :الثبات المقدر -ج 

 . الدرجة عندما یقوم بالقیاس اثنین او اكثر من المحكمین
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 : الثبات المطلق -2
وهذا النوع من الثبات یتم تقدیره باستخدام مقیاس التغیر الذي یوضح مدى التغییر في قیمة 

جات فرد اذا تم اختبار هذا الفرد مرة اخرى في وهو مدى التغیر المتوقع في در . درجات االفراد
  . نفس الیوم او بعد عدة ایام تالیة

   :طرق حساب الثبات
  طریقة اعادة االختبار : اوالً 

  " یعطى االختبار لنفس المفحوصین مرتین ثم یحسب معامل االرتباط التطبیقین
تین او اكثر تحت ظروف في هذه الطریقة یتم إعداد اداة البحث على نفس افراد العینة مر " 

ثم استخدام معامل االرتباط بین نتائج التطبیق في المرتین ویشیر . متشابهة قدر االمكان
ویعد هذا النوع من ابسط . معامل االرتباط لثبات االداء ویسمى هذا المعامل بمعامل االستقرار

تبارات غیر ویصلح في حساب معامل الثبات لالخ. الطرق المتعبة لتعیین معامل الثبات
الموقوفة في هذا النوع یفضل اال یكتفي بحساب الثبات على مدى فترة زمنیة واحدة بل اكثر 
من فترة زمنیة ثم اجراء معامل االرتباط بین كل فترة زمنیة واخرى ثم نأخذ المتوسط لمعامالت 

ففي . لثانياالرتباط المحسوبة ، هذا وتختلف المدة او الفترة الزمنیة بین التطبیق االول وا
اختبارات الورقة والقلم یجب ان التقل الفترة الزمنیة قریبة حیث الیتأثر اداء الفرد بالتدریب 

  : ویذكر ان هناك بعض العوامل التي تؤثر في اداء الفرد وتؤدي الى اختالفها وهي
التذبذب العشوائي في اداء الفرد الواحد في المرتین حیث قد یحدث اختالف في االداء  -1

 . ي لتذبذبه غیر نمطيیؤد
نفسیة، صحیة، (قد یتعرض الفرد لبعض التغییرات خالل الفترة الزمنیة بین التطبیقین  -2

 . مما یجعله قلقًا او متعجًال في اداءه مرة او متأنیًا مرة اخرى) الخ... اجتماعیة
تعب عند حدوث تغیرات في موقف االختبار اثناء اعادة االختبار كالمكان او التوقیت او ال -3

 . او الظروف الجویة او باالضاءة او تسلسل اجراء االختبار
 . عند تعرض السمة او القدرة المقاسة للتغیرات نتیجة التمرین والتعلم -4

لذلك البد من الضبط الدقیق لموقف االختبار حتى التؤثر مثل تلك العوامل على معامل 
  . االرتباط في التطبیقین

  ة طریقة التجزئة النصفی: ثانیًا 
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یطبق االختبار مرة واحدة ، ولكن تقسم بنوده عشوائیًا الى نصفین ، وبحسب االرتباط بین " 
  . درجات النصفین

یعتبر من اكثر الطرق الثبات استخدامًا في اختبارات الورقة والقلم، ولكنها التصلح الختبارات 
تقسیم االختبار الى  االداء في التربیة البدنیة والریاضة، وتتلخص اجراءات هذه الطریقة في
المتوسط ، االنحراف (نصفین یراعى فیهما تساوي عدد الوحدات وكذلك القیم االحصائیة لهما

وهذا یستدعي ضرورة توفر شرط تجانس نصفي االختبار فمثًال ) المعیاري ن معامل االرتباط
فقرة ، فمن  30مكونًا من) یقیس الجانب المعرفي في كرة السلة(اذا كان لدینا اختبار معرفي –

الممكن حساب معامل الثبات عن طریق تقسیم االختبار الى نصفین متكافئین ، یتكون احد 
نصفي باالختبار من االسئلة ذوات االرقام الفردیة والنصف اآلخر من االسئلة ذوات االرقام 

  . الزوجیة
مناسب وعلى الرغم من شیوع هذا النوع الیجاد معامل الثبات ، غال ان توفیر تكافؤ 

لنصفي االختبار قد یكون صعب التحقیق ، حیث توجد معوقات كثیرة ولتحقیق ذلك نذكر منها 
  : على سیبل المثال

 . الفروق الواردة في طبیعة االسئلة او الوحدات -
 . الفروق الواردة في مستوى صعوبة الوحدات او االسئلة -
ب والمملل وغیرها من العوامل اآلثار التراكمیة للحماس او العمل ، وكذلك الممارسة والتع -

والتالفي لمعوقات البد من الحصول على تقییم موضوعي لالختبار تحدید مستوى صعوبة 
الوحدات وتوفیر التكافؤ االحصائي من حیث المتوسطات واالنحرافات المعیاریة ومعامالت 

 . الخ... االرتباطات والصدق
  ) وازیةالمت)(المتبادلة(طریقة الصور المتحركة : ثالثاً 
یعد صورتین متكافئتین ویطبقان على المفحوصین ، ثم یحسب معامل االرتباط بین نتائج " 

  . الصورتین
وتستخدم هذه الطریقة الیجاد معامل الثبات عندما یتوافر صورتان او اكثر متكافئتین من   

ن على حدة االختبار ، ومعنى التكافؤ هنا ان یكون قد تم بناءًا وتصمیم كل صورة من الصورتی
  : وبطریقة مستقلة بشرط توافر عدد من المواصفات المحددة وهي

المتوسط، االنحراف المعیاري، معامل االرتباط، معامل الصدق (شروط التكافؤ االحصائي -1
 ). الخ.. الداخلي
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 . تساوي عدد االسئلة في الصورتین -2
 . تماثل صیاغة االسئلة في الصورتین -3
 . تماثل المحتوى في الصورتین -4
 . تساوي مستوى الصعوبة في الصورتین -5
  ). الخ..التعلیمات، الزمن، (تماثل متغیرات القیاس في الصورتین -6
  : ریتشردسون –طریقة كودر : رابعًا 

تقوم على تقسیم االختبار الواحد اكثر من مرة ، وفي كل مرة بطریقة مختلفة وعند اجراء معامل " 
تقدیر مختلف للثبات باختالف اساس التصنیف االرتباط على كل نصفي االختبار نحصل على 

كما یمكن ان یتم تجزئة االختبار الى عدد كبیر من االجزاء حیث یتكون كل جزء من . لالختبار
، ویراعى وجود تجانس داخلي بین لمحاور او االبعاد ویتحقق الثبات في هذه =محور او بعد واحد

لحساب االتساق الداخلي بین ) ریتشاردسون -كودر(الطریقة من خالل عددا من المعادالت وضعها
  ". كل ابعاد وعبارات االختبارات

  العوامل المؤثرة على الثبات 
 . یزداد الثبات بزیادة عدد فقراته –طول االختبار  -1
 . اذا لم یكن كافیًا یؤدي الى التسرع في االجابة دون رؤیة وهذا یقلل من ثباته –زمن االختبار  -2
االسئلة الكثیرة الصعوبة او السهولة على السواء كالهما یقلل من  -مستوى فقرات االختبار -3

 . ثبات االختبار
  -تجانس المفحوصین -4

یجعل عالمات المفحوصین متقاربة فلو اعید تطبیق االختبار فانه لیس من  -متجانسة - أ
السهل ان یحافظ كل منهم على ترتیبه بین مجموعته مما یظهر االختبار وكأنه غیر 

 . ثابت
 . یجعل درجاتهم متفاوته وعند اإلعادة سیحافظون على ترتیبهم -متجانس غیر - ب

في العادة یكون معامل الثبات المحسوب بالطریقة النصفیة اقل : اختالف طریقة حساب الثبات -5
 . من معامل الثبات المحسوب بالطرق االخرى

 . رة صحیحاً كلما زاد صدق االختبار زاد ثباته ولیس العكس بالضرو  -صدق صدق االختبار -6
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    Objectivityالموضوعیة  
من العوامل المهمة التي یجب ان تتوافر في االختبار الجید شرط الموضوعیة والذي یعني  -1

اراءه واهواءه :التحرر من التحیز او التعصب وعدم ادخال العوامل الشخصیة للمختبر، 
عني ان تصف قدرات ت" فالموضوعیة . الذاتیة ومیوله الشخصیة وحتى تحیزه او تعصبه 
، الكما نریدها ان تكون   . الفرد كما هي موجودة فعًال

تعني عدم تأثیر االختبار بتغییر المحكمین ، او ان االختبار یعطى نفس النتائج مهما "  -2
 ". كان القائم بالتحكیم

معیار تقویمي للمعرفة التي تتصف بالیقین ، كما تقوم كل ادلة یمكن للغیران (وتعني بانها"  -3
 . یتثبتوا من صحتها

فعند اجراء االختبارات او القیاس یجب ان یبتعد القائم باالختبار او المقوم او الباحث من " 
االنقیاد او التحیز الراءه الشخصیة بل یجب االعتماد على االدلة القاطعة والبراهین لالستناد 

  ". علیها في عملیة التقویم
  العوامل التي تؤثر على الموضوعیة 

 ح االختبار وضو -1
یعتمد على عدم وجود تباین یذكر في عملیة التقویم وذلك عند تصحیح اجابات المختبرین 
وتقدیر درجاتهم بالنسبة لالختبارات النظریة اوعند اعطاء قدرات وقرارات الحكام بالنسبة للقیاس 

  . او لالختبارات العملیة
  . ولتوضیح ماذكر اعاله

او المهاریة عند الالعبین وخصوصًا المهارات الخاصة ببعض  عند تقدیم بعض القدرات البدنیة
الفعالیات او االلعاب الریاضیة یمكن بذلك االعتماد على اكثر من محكم النجاز هذه العملیة 
بصورة صحیحة، فكلما كانت هناك أسس ومعاییر ثابتة وواضحة، فانها تساعد على اتمام 

ن تقویمهم یكون ذاتیًا ویشك في نتائجه ، وعكس ذلك فا. عملیة التقویم بموضوعة اكبر
والتحقیق من موضوعیة االختبار یستخرج معامل االرتباط بین النتائج التي تحصل علیها من 
المقومین والتي تعطینا مؤشرًا حقیقیًا لمعنویة التقویم او عدم معنویته یتطابق اراء المحكمین 

  . بعضهم ببعض
حقیق من تفهم عینة المختبرین لمفردات ومحتوى یعتمد على الت:درجة فهم المختبرین -2

االختبارات العملیة او االسئلة النظریة فهما مباشرًا دون أي تاویل قد ینتج عنه اكثر من 
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ویمكن التأكد من ذلك من خالاللقیام . معنى او قصد والذي بدوره یؤثر على نتائج االختبار
بصورة عشوائیة للتأمد منمدى بهمهم بتجربة استطالعیة على عینة من مجتمع المختبرین و 

  . واستیعابهم لمضمون ومحتوى بنود االختبار
  شروط تحقیق الموضوعیة 

 . استخدام اجهزة حدیثة -1
 . تبسیط االجراءات -2
 . اختیار المحكمین  -3
 . ایضاح االجراءات -4
 . اتباع تعلیمات الدلیل -5
 . اعداد مفاتیح التصحیح الخاصة -6
  .متابعة تنفیذ االختبار -7

  یق الموضوعیة احصائیًا طرق تحق
 طریقة معامل ارتباط الرتب لسبیرمان  -1
  .  طریقة استخدام داللة معامالت االرتباط -2
  
  
  

  

  

  

  

  

 

 


