
 

 االختباراث و  التقويم
عممية تقيس جانبًا واحدًا من جوانب الفرد أي تقيس مدى كفاية الفرد فى إحدى  االختبار :  

 النواحي ويعرف بأنو :
 إجراء منظم لقياس سمة ما من خالل عينة من السموك. -
من مجموعة من المثيرات تعد لتقيس قدرات او صفات او سموًكا ما بطريقة كمية، فيي  -

 وسائل القياس التي يستخدميا الباحث لمكشف عن الفروق بين األفراد والجماعات. 
تنظيمي تتم فيو قياس صفة ما او مالحظة سموك الطمبة او الالعبين والتأكد من مدى   إجراء -

تحقيقيم لألىداف الموضوعة ،وذلك عن طريق وضع مواقف تعكس جوانب بدنية ، ميارية ، 
جموعة من الفقرات أو األسئمة المطموب اإلجابة عنيا ،مع وصف ىذه وظيفية أو صياغة م

 اإلجابات بمقاييس عددية أو درجات تقديرية.
كما انو مالحظة استجابات الفرد في موقف يتضمن منبيات منظمة تنظيما مقصودا وذات  -

صفات محددة ومقدمة لمفرد بطريقة خاصة تمكن الباحث من تسجيل وقياس ىذه اإلجابات 
 تسجيال دقيقا.

وتتوقف قيمة االختبار عمى مدى ارتباط أداء المختبر لالختبار وبين أدائو في المواقف األخرى 
  المماثمة من حياتو الواقعية .وىناك اعتباران يمزم توافرىما في أي اختبار ىما:
 التقنيين: ولو بعدان المعايير و تقنيين طريقة أجراء االختبار . والموضوعية . 

 اراث :ــــواع االختبــــــــــأن
 وفقا لميدان القياس: -1

دف إلى قياس خبرات الفرد كاختبارات التحصيل والتي تي المقاييس العقمية المعرفية :
 السابقة.

التي تيدف إلى قياس القدرات العامة والطائفية مثال ذلك قدرات عقمية  اختبارات القدرات:
ت باأللعاب الرياضية من معارف ومعمومات أو قدرات بدنية كالمياقة البدنية والميارا

 المختمفة.
 التي تيدف إلى التنبؤ بما يمكن أن يقوم بو الفرد مستقباًل. اختبارات االستعدادات:



 وفقا لممختبر : -2
وتيدف إلى القياس الفردي لممختبرين وتمتاز بالدقة بالرغم من أنيا تستغرق  بارات فردية:اخت -

والكاراتيو والتايكوندو  وقتًا طوياًل وجيدًا مثل اختبارات الجمباز والسالسل الحركية والجودو 
 والركض والرمى بأنواعو والعديد من األنشطة الفردية.

وتيدف إلى قياس مجموعة معًا فى األداء لمرة واحدة مثل السالسل  اختبارات جماعية: -
الحركية الجماعية ، االلعاب الجماعية ،اختبارات الورقة والقمم وغيرىا، وىى ال تستغرق وقتًا أو 

 جيدًا كبيرا.
 وفقا ألسموب تطبيق االختبار -
يطمب اإلجابة عمييا ، وىى تقدم فى شكل قوائم وعبارات  كتابية اختبارات الورقة والقمم: -

ومن مميزاتيا أنيا تؤدى إلى تقنين مواقف األداء بدرجة عالية، وتصمح فى االختبارات الجماعية 
وقت واحد، وتصمح ىذه االختبارات لمراشدين وال تصمح  فيحيث يؤدييا عدد كبير من األفراد 

عدد األكبر من لألطفال صغار السن أو فئات من المرضى المعاقين ذىنيًا أو بدنيا وال
 .اختبارات الورقة والقمم ىياالختبارات النفسية والمعرفية 

تتطمب استجابة غير لفظية مثل اختبارات  التيكاختبارات األداء وىى االختبارات  عممية : -
قياس القدرات البدنية أو الميارية حيث تكون الدرجة مؤشرًا عن قدرة أو استعداد المختبر فى 

كميات التربية الرياضية والجمباز والسباحة والوثب  فيتبارات العممية مجال تخصصو كاالخ
ب زمن األداء مثل وغيرىا. وعادة تطبق اختبارات األداء تطبيقًا فرديًا وقد يضاف لذلك حسا

وتمثل اختبارات األداء عنصر تشويق لألطفال الصغار، كما تنمى الصمة ،  الركض والسباحة
بين الطفل والقائم عمى االختبار، وتمكن من الحصول عمى عدد من المالحظات أثناء 

 االختبار. 
مختبرات التربية الرياضية حيث  فييوجد عدد كبير من األجيزة  اختبارات األجهزة العممية: -

قياس العديد من الوظائف الجسمية )الفسيولوجية( ومكونات الجسم،  فيتستخدم تمك األجيزة 
، الحركيلمعضالت والعديد من القدرات البدنية، وزمن رد الفعل، والتآزر  الكيربائيوالتنشيط 

وتستخدم تمك األجيزة في التجارب والفحص والتشخيص والبحوث العممية ، وقد تطورت تمك 



قة في القياس وتسجل عددًا من التغيرات المصاحبة أثناء األجيزة بحيث أصبحت متناىية الد
القياس ويمكن بواسطتيا وبجيد محدود الحصول عمى بيانات تتبعيو أو تقديرات تشخيصية 
ألدائو ونتيجة لمدقة والسيولة في استخدام تمك األجيزة انتشر استخداميا في مجال القياس 

 والتقويم .
  
 :وفقا لمزمن -3
وتعررف باختبرارات السررعة فري األداء مثرل االركراض والردراجات والمراراثون  موقوتةة:اختبارات  -

   .  يحرررررررررردد ليرررررررررا زمنررررررررررًا مناسرررررررررربًا ل جابررررررررررة الترررررررررريوالسرررررررررباحة أو االختبررررررررررارات 
 والرمررريوىرررى تيررردف إلرررى تقررردير مسرررتويات القررردرة مثرررل رفرررع األثقرررال  :اختبةةةارات  يةةةر موقوتةةةة -

 ترتب مفرداتيا بالنسبة لتدرج صعوبتيا. التي فييم اختبارات الورقة والقم فيبأنواعو ، أما 
 
 : وفقا لألداء -4
: تيدف إلى التعرف عمى قدرة الفرد عمى األداء بأقصى قدرتو منيا اختبارات األداء األقصى -

اختبارات القدرات لاللتحاق بكميات التربية الرياضية أو الكميات العسكرية.وفى مثل ىذه 
االختبارات يحاول الفرد الحصول عمى أحسن درجة ممكنة. كاختبارت القدرات الحركية 

س القدرات العقمية وقد تستخدم تمك االختبارات منفردة التخصصية سواء بدنية أو ميارية، ومقايي
أو مجتمعة، كما تستخدم مجموعة منيا لقياس قدرات خاصة كبطاريات المياقة البدنية وبطاريات 

 المياقة الحركية والبطاريات الميارية المتخصصة فى نوع محدد من النشاط. 
(وىى تقيس القدرة عمى أداء عمل لو  سواء بدنية أو فسيولوجية )وظيفية اختبارات الكفاءة: -

 أىميتو، وأداء افراد تدربوا عمى ذلك النشاط المقاس وىى تعرف أيضًا باختبارات التحصيل
وتستعمل ىذه االختبارات لمتنبؤ بالنجاح مستقبال فى مينة أو تدريب  اختبارات االستعدادات: -

 أو نشاط معين.
موقف  فييد األداء المميز لمفرد بما يمكن أن يفعمو وتيدف إلى تحد اختبارات األداء المميز: -

 فيأن ىذه االختبارات تظير ما يؤديو الفرد بالفعل وطريقة أداؤه ، مثال ذلك  أيمعين 



المنافسات والبطوالت الرياضية كقياس األداء فى المالكمة أو المصارعة أو الغطس أو الجمباز 
 .، باإلضافة الختبارات سمات الشخصية والميول

والدرجة العالية مرغوب فييا فى اختبارات القدرة ولكن فى اختبارات األداء المميز ال نستطيع أن 
 نحدد درجة معينة ىى األنسب تبعًا لمبدأ الفروق الفردية بين األفراد فى األداء.

كما أن السموك المميز لمفرد ىو مفتاح شخصيتو ، حيث أنيا ذات قيمة تنبؤية فى اختبارات 
ة ، فعندما يفيم تركيب الشخصية يمكن التنبؤ باستجابات الشخص وسموكو فى الشخصي

 المواقف الجديدة . 
  
 :وفقًا لنوع بنود االختبار وأسموب اإلجابة -5
اختبارات القدرات  فيويستخدم ذلك األسموب  :تقديم حل واحد لممشكمة المقدمة -

واالستعدادات وبعض اختبارات الشخصية، ويطمب من المختبر الوصول إلى حل معين لممشكمة 
لتوصيل الدوائر والفروق ىنا فى زمن األداء أو أداء  "RITANالمقدمة، مثل اختبار "ريتان 

ى زمن تعتمد عم والتيميارى أو بدنى محدد مثل اختبارات الرشاقة أو السرعة أو السباحة 
 األداء، واختبار المكعبات وفى وكسمر بمفو لذكاء الراشدين.

مجاالت اإلبداع والمرونة وتقدم  فيويستخدم ذلك  تقديم أكثر من حل لممشكمة المقدمة : -
)اإليقاعى( واختبارات اإلبداع  الفنياإلجابة أو األداء فى وقت محدد مثل سالسل الجمباز 

 الشكمية لر" تورانس"
 البدني: ويستخدم لمحصول عمى عينة من أشكال األداء عمال أو أفكار وفقًا لممثيرتاج أإن -

أو الميارى سوءا حر أو وفق محكات معينة، مثال اختبارات سرعة رد الفعل بين المثير 
واالستجابة مثل المنازالت والسالح فى األنشطة الرياضية أو اختبارات الطالقة المفظية لثرستون 

 فكار اإلبداعية، والتي يطمب فييا ذكر أكبر عدد من المسميات..أو اختبارات األ
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 القيـــــــــاس واالختبار 
 القيــــــاس
 أوال : التعريف 

 تقدير األشياء والمستويات تقديرا كميا وفق إطار معين من المقاييس المدرجة . -
 تحديد أرقام طبقا لقواعد معينة. -
مجموعررة مرتبررة مررن المثيرررات أعرردت لتقرريس بطريقررة كميررة أو كيفيررة بعررض العمميررات العقميررة أو  -

 السمات أو الخصائص النفسية .
وغالبا ما يتضمن القياس جمع مالحظات ومعمومات كمية عن موضوع القيراس كمرا انرو يتضرمن 

ات يمكرن الرتحكم فييرا المقارنة . ويتأثر القياس بطبيعرة العمميرة أو السرمة المقاسرة ، فربعض السرم
وقياسريا بدقرة مثررل طرول الررذراع فري حرين الرربعض اتخرر يصررعب الرتحكم فري قياسرريا برنفس القرردر 

 مثل العمميات العقمية ، سمات الشخصية .
 ومن العوامل التي يتأثر بيا القياس : 

 الشيء المراد أو السمة المراد قياسيا . .1
 أىداف القياس. .2
 لقياس المستخدمة. نوع المقياس ،ووحدة ا .3
 طرق القياس ومدى تدريب العاممين الذي يقوم بالقياس وجمع المالحظات . .4
. عوامرررل أخررررى متعمقرررة بطبيعرررة الظررراىرة المقاسرررة وطبيعرررة المقيررراس وعالقتيمرررا بنررروع الظررراىرة 5

 المقاسة . 
  

 ؟ثانيا : لماذا القياس
ا المختمفرة وترتمخص أنرواع الفرروق فري أىم أىداف القيراس ىري تحديرد الفرروق الفرديرة بأنواعير    

 آالتي :
الفررروق بررين األفررراد : ييررتم ىررذا النرروع بمقارنررة الفرررد بغيررره مررن أقرانررو )بررنفس العمررر، الصررف،  -

 وذلك بيدف تحديد مركزه النسبي في المجموعة . …( المينة



فسررو لمعرفرررة الفررروق فرري ذات الفرررد : ىررذا النررروع ييرردف لمقارنررة النررواحي المختمفرررة فرري الفرررد ن -
 نواحي القوة والضعف . 

الفرررروق برررين الميرررن : الميرررن المختمفرررة تتطمرررب مسرررتويات مختمفرررة مرررن القررردرات واالسرررتعدادات  -
 والسمات . وقياس الفروق يفيدنا في االنتقاء والتوجيو الميني وفي أعداد الفرد عموما لممينة . 

مميزاتيرا المختمفرة لرذلك فالقيراس الفروق بين الجماعرات : تختمرف الجماعرات فري خصائصريا و  -
 ميم في التفريق بين الجماعات المختمفة . 

  
  :  ثالثا : أنواع القياس

 يقسم القياس لنوعين هما : 
 الخ ….كما يحدث حين نقيس الطول ، الوزن قياس مباشر :   .1
 كما يحدث عند قياس التحصيل ، الذكاء ، التصرف الخططي .قياس  ير مباشر :   .2

مثررال : عنررد قيرراس المطاولررة باسررتخدام النرربض أو ضررغط الرردم أو سرررعة اسررتعادة الشررفاء فرران ىررذا 
يعتبررر قياسررا مباشررر ، بينمررا إذا قسررنا نفررس المكررون عررن طريررق حسررب الررزمن الررذي يسررتغرقو الفرررد 

 لمباشر .  م ركض فأننا نستخدم القياس غير ا888في قطع مسافة 
 كما قسمت أنواع القياس إلى : 
: مقارنررة شرري معررين بوحرردات أو مقرردار معيرراري بيرردف معرفررة عرردد الوحرردات مقةةاييس النسةةبة .1

الترري توجررد فيررو. ويتميررز برران لررو وحرردات متسرراوية ولررو صررفر مطمررق. مثررل قيرراس الطررول  المعياريررة
 عرض الكتفين، محيط الصدر وغيرىا من القياسات الجسمية. )سم(،

ىري عمميرة وصرف شريئا وصرفا كميرا فري ضروء قواعرد تقميديرة متفرق عمييرا  مقاييس المسافة: .2
تررروافر الصرررفر المطمرررق وتسررراوي   حترررى يمكرررن تحديرررد سرررعة ذلرررك الشررريء، وال يشرررترط ىرررذا النررروع

 الوحدات. 
تحديرد مرتبررة الشريء أو مكانتررو فرري مقيراس يقرردم وصررفا كيفيرا )مثررل كبيررر أو  مقةةاييس الرتبةةة: .3

ا المعنرررى لمقيررراس يتحررردد الوجرررود أو العررردم لمصرررفة دون المجررروء صرررغير، طويرررل أو قصرررير( وبيرررذ
 لموصف الكمي. 



وىررري اسرررتخدام األرقرررام أو الصرررفات أو األسرررماء لمتحديرررد أو التصرررنيف المقةةةاييس االسةةةمية :  .4
 وليس ليا داللة أو معنى . 

  
 وتقسم في األلعاب الرياضية إلى :     
 مى وسائل تكون اقل عرضة لمخطا مثل المقاييس الموضوعية :تمك التي تعتمد ع  -1
عرردد مرررات النجرراح ) األداء الصررحيح( خررالل فترررة زمنيررة أو عرردد محرردد مررن المحرراوالت ولكررل  -

 محاولة درجة .
الدقررة فرري األداء : حيررث تسررتخدم أىررداف محررددة كرردوائر ، مربعررات ، أشرركال متداخمررة وغيرىررا.  -

دف األصررغر . يراعرررى فرري ىررذا النرروع عررردد وتحرردد درجررات لكررل منيررا وتكرررون الدرجررة األكثررر لميرر
 المحاوالت إذ يجب أن تكون مناسبة لمغرض والمستوى والجنس وغيرىا .

 الزمن المخصص لألداء . -
المسافة التي يستغرقيا األداء : سواء كان لالعب فيي تمثل مسفة الوثب ، الركض ، القفرز .  -

 أو لألداة فيي تمثل مسافة الرمي ، الدفع ، الركل .
المقررراييس التقديريرررة : تسرررتخدم كوسررريمة لمحصرررول عمرررى معمومرررات )تقرررويم( عرررن األداء مثرررل   -2

تقويم التكنيك ، ترتيب األفراد وفقا لمستوياتيم في الميارة . إضافة العتبارىرا مرن الوسرائل اليامرة 
 أن لم تكن الوحيدة لمتقويم في بعض األلعاب كالجمباز والغطس لمماء وغيرىا . 

  
 : أخطاء القياس يف الرتبيت الزياضيت : رابعا 

أخطاء في أعداد أو صناعة أدوات القياس في حالة استخدام أجيزة ، واخطاء في الترجمرة أو  -
صررررعوبة اختيررررار األلفرررراظ المناسرررربة لرررربعض االصررررطالحات األجنبيررررة وغيرىررررا فرررري حالررررة اسررررتخدام 

 اختبارات مترحمة .
 األجيزة .أخطاء االستيالك نتيجة لكثرة استخدام  -
 أخطاء عدم الفيم الصحيح لمواصفات ومكونات أدوات وأجيزة القياس المستخدمة . -



أخطررراء عررردم االلترررزام بتعميمرررات وشرررروط االختبرررارات وخاصرررة الثانويرررة ) مثرررل درجرررة الحررررارة ،  -
 سرعة الرياح وغيرىا ( 

 االختبار( .أخطاء عدم االلتزام بالتسمسل الموضوع لوحدات أداة التقويم ) بطارية  -
 أخطاء الفروق الفردية في تقدير المحكمين . -
 األخطاء العشوائية )العفوية(. - 

 
 ــار ـــــــــــاالختبـــــ

 
 ىو طريقة منظمة لمقارنة سموك شخصين أو اكثر . -
ىرررو مالحظررررة اسررررتجابات الفرررررد فرررري موقررررف يتضررررمن منبيررررات منظمررررة تنظيمررررا مقصررررودا وذات  -

لمفرررد بطريقررة خاصررة تمكرررن الباحررث مررن تسررجيل وقيرراس ىررذه اإلجابرررات صررفات محررددة ومقدمررة 
 تسجيال دقيقا .

ىررررو مجموعررررة مررررن األسررررئمة أو المشرررركالت أو التمرينررررات تعطررررى لمفرررررد بيرررردف التعرررررف عمررررى   -
 معارفو أو قدراتو أو استعداداتو أو كفاءتو. 

 موقف مقنن مصمم إلظيار عينة من سموك الفرد .   -
ار عمررى مردى ارتباطررو الحقيقري بررين أداء المختبرر لررو وبرين أدائررو فري المواقررف تتوقرف قيمررة االختبر

 األخرى المماثمة من حياتو الواقعية .
  

 هناك اعتباران يمزم توافرهما في أي اختبار هما :
 التقنيين : ولو بعدان المعايير و تقنيين طريقة أجراء االختبار .   -
 الموضوعية .   -
 
 
  



 اراث : ــــاالختبواع ـــــأن
 أوال : 

اختبررررارات األداء األقصررررى : تسررررتخدم لتحديررررد أقصررررى أداء لقرررردرة المختبررررر )مثررررل التحصرررريل،  .1
 االستعداد وغيرىا( 

اختبررارات األداء المميررز : تسررتخدم لقيرراس مررا يحتمررل أن يفعمررو المختبررر فرري موقررف معررين أو  .2
 ية وغيرىا(. نوع معين من المواقف )مثل الميارة، سمات الشخص في 

 ثانيا : 
اختبارات موضوعية : تعتمرد عمرى المعرايير والمسرتويات والمحكرات بحيرث يمكرن عرن طريقيرا  .1

 إصدار أحكام موضوعية .
 اختبارات اعتبارية : تعتمد عمى التقرير الذاتي أو االعتباري في تقويم األداء .  .2
 ثالثا :  
 اختبارات فردية وجماعية .  .1
 اختبارات الشفيية والمقال.  .2
 اختبارات الورقة والقمم ) االختيار من متعدد ، الصواب والخطا ( . اختبارات األداء . .3
 اختبارات معيارية المرجع واختبارات محكية المرجع .  .4
 

  رابعا : هناك نوعين من االختبارات يمكن استخدامها في التربية الرياضية : 
ة : يضعيا خبرراء القيراس وىري اختبرارات تتروافر فييرا تعميمرات محرددة لرألداء ، اختبارات مقنن .1

توقيرررت محررردد ، شرررروط عمميرررة ، طبقرررت عمرررى مجموعرررة معياريرررة لتفسرررير النترررائ  فررري ضررروء ىرررذه 
 المعايير. 

اختبارات يضعيا الباحث أو المدرب: يحتاج العاممون في المجال الرياضي الختبارات جديردة  .2
 س الصفات والميارات في الحاالت آالتية: تستخدم في قيا

عنررردما تكرررون االختبرررارات الموجرررودة فررري المصرررادر غيرررر مناسررربة مرررن حيرررث الوقرررت المسرررتغرق  -
 لمتنفيذ ، المكان ، عدم توفر األجيزة واألدوات وغيرىا. 



فرري الحرراالت الترري ال تررذكر المصررادر بيانررات كافيررة عررن االختبررار مثررل الغرررض منررو، طريقررة  -
األداء، تعميمرررررات االختبرررررار، طررررررق حسررررراب الدرجرررررة، الناشرررررر وتررررراريخ النشرررررر، األدوات الالزمرررررة، 

 المستوى، الجنس وغيرىا. 
لمسررتخدمة فرري عنرردما يفقررد االختبررار إلررى مررا يشررير إحصررائيا لصرردقو وثباتررو وأنررواع المحكررات ا -

 حساب الصدق وغيرىا . 
التعرررديالت التررري قرررد تطررررا عمرررى قررروانين وقواعرررد بعرررض األلعررراب ، التطرررورات التررري قرررد تحررردث  -

 بالنسبة لخطط المعب وأساليب التدريس . 
 

 أهمية االختبارات والقياسات في التربية الرياضية :
ارات العمميرة والمدروسرة ) التقرويم ( أن اليدف الرئيسي من االختبارات والقياس ىو اتخاذ القر     

 لذا يجب تحديد اليدف من االختبار قبل إعطائو ومن ىذه األىداف : 
التصرررررنيف، التشرررررخيص، تقرررررويم البررررررام ، المعرررررايير، التوجيرررررو واإلرشررررراد، االكتشررررراف )االنتقررررراء(، 

 الدافعية، التنبؤ.
  

ن الطرق والوسائل التي تسراعد يخضع تصميم واعداد االختبار لعدد م :تصميم واعداد االختبار 
 عمى ذلك وىي:

لمباحث ثرم لمعينرة مثرل )تقرويم المياقرة البدنيرة لطمبرة  تحديد الهدف )الغرض( من االختبار: -1
 )تقويم الميارات األساسية بكرة اليد لناشئين(. .كمية التربية الرياضية(

 
)الميرارات األساسرية لكررة  تحديد الخاصية أو الظاهرة المطموب قياسها )المياقةة البدنيةة( -2

 اليد(.
 

 



وذلررك باالعتمرراد عمررى تحميةةل الخاصةةية أو الظةةاهرة ) تجزاةةة الظةةاهرة لعناصةةرها األوليةةة(:  -3
 المصادر ثم الخبراء . مثال )المياقة البدنية من خالل االطالع عمى المصادر مكوناتيا(: 

سررررعة االنتقاليرررة، سررررعة رد الفعرررل، القررروة القصررروى، القررروة االنفجاريرررة، القررروة المميرررزة بالسررررعة، ال
 السرعة الحركية، مطاولة، مطاولة قوة، مطاولة سرعة، رشاقة، مرونة، دقة.

 
 
ىنرا تحردد اختبرارات أو فقررات تحديد نوعية الفقةرات ) وحةدات االختبةار( التةي ستسةتخدم :  -4

لكل مكون تم اختياره أو تحديده من قبل الخبراء بالخطوة السابقة وذلك باالعتمراد عمرى المصرادر 
 ثم باتفاق الخبراء بعد عرضيا عمييم . ) اختبارات الصفات البدنية المختارة 

                                 قوة انفجارية : 
 ثبات .القفز العمودي من ال -
 القفز الطويل من الثبات . -
 رمي كرة طبية البعد مسافة .  -
 رمي كرة التنس البعد مسافة .  -

 قوة مميزة بالسرعة 
 ثا 18الحجل أقصى مسافة خالل  -
 ثا18انبطاح مائل ثني ومد الذراعين خالل -

 سرعة انتقالية :
 م من الوقوف 38ركض  -
 الوقوف  من  م 58ركض  -
 ن الوقوفثا م18ركض  -
 
 
 



 رشاقة : 
 ثا 18الخطوة الجانبية في  -
 حواجز  6م بوجود  38ركض متعرج  -
 ركض متعرج بطريقة بارو  -
 
االختيار النهااي لوحدات أو فقرات االختبار عمى ضوء العدد المطموب واالختيار يةتم وفةق  -5

 شوط منها )التشابه، توفر األدوات، درجة السهولة أو الصعوبة و يرها( 
 
 كتابة االختبارات المختارة بصيغتها النهااية وذلك بوضة  تعميمةات االختبةار بدقةة ووضةوح -6

وىنرراك نرروعين مررن التعميمررات األولررى لتوجيررو األفررراد الررذين ينفررذون االختبررار والثانيررة لتوجيررو القررائم 
 بتطبيق االختبار. 

 
ترررتم عمرررى عينررة صرررغيرة مرررن نفرررس المجتمررع وتعتبرررر تررردريب لمباحرررث التجربةةةة االسةةةتط عية:  -7

يمكرررن معرفرررة الرررزمن الرررالزم لالختبرررارات ، مررردى مالئمرررة  وفريرررق العمرررل المسررراعد ، مرررن خالليرررا 
 المكان وغيرىا. 

 أعداد شروط وتعميمات االختبار النهااية وتتمخص بآالتي : -8
 المعبة .  أن تقيس االختبارات الجوانب األساسية لمميارة أو -
 أن تتشابو موقف األداء في االختبار مع مواقف األداء في المعبة .  -
 أن تشجع االختبارات إلى أشكال األداء الجيد .  -
 .أن يكون لالختبارات معنى واضح بالنسبة لممختبرين وان تتميز بالتشويق -
 أن تكون عمى درجة مناسبة من الصعوبة  -
 أن تكون ليا القدرة عمى التمييز بين المستويات المختمفة في المعبة  -
 أن تشمل عمى عدد مناسب من المحاوالت  -
 أن تتضمن ما يبين صالحيتيا من الناحية اإلحصائية  -



 
يررررتم ىنررررا تطبيررررق االختبرررارات المختررررارة والمحررررددة عمررررى عينررررة التجربررررة  تطبيةةةةق االختبةةةةارات : -9

اك أمور أو اعتبارات عمى الباحرث مراعاتيرا عنرد وضرع وتطبيرق االختبرارات األساسية ، ولكن ىن
 ومنيا : 

 الظروف المكانية، الزمانية، المناخية، النفسية.  -
 المستوى، الجنس، العمر.  -
 االقتصاد عند وضع االختبار )ويشمل الجانب المادي، الجيد، الزمن(.  -
 التشويق واإلثارة عند أداء االختبار.  -
 سيولة أداء االختبار.  -
 أعداد الكوادر المساعدة .  -
 
 أعداد المعايير  -18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مزاحل إدارة وتنظيم االختباراث :
 

اإلدارة ىي عممية اتخاذ قرارات تحكم تصرفات األفرراد فري اسرتخداميم العناصرر الماديرة والبشررية 
 لتحقيق أىداف محددة عمى احسن وجو . 

أمرررا التنظررريم فيرررو ترتيرررب الجيرررود البشررررية واألدوات المسرررتخدمة وتنسررريقيا حترررى يتسرررنى اسرررتغالليا 
عمررى خيررر وجررو واحسررن صررورة الداء العمررل بكفرراءة ودقررة وبأقررل مجيررود وفرري اقصررر وقررت وبأقررل 

 كمفة. 
يما وعميو فادارة االختبارات ليس بالعمل السيل بل ليا آثار كبيرة عمى صرحة النترائ  ودقتيرا والسر

إذا زاد عرردد المختبرررين وعرردد وحررردات االختبررار . وتمررر اإلجرررراءات اإلداريررة والتنظيميررة المتعمقرررة 
 بتنفيذ االختبارات بث ث مراحل هي : 

 مزحلت ما قبل التطبيق : يف هذه املزحلت يتم :   -1
 اختيار االختبارات . -
 كتابة وطبع مواصفات وشروط االختبارات .  -
 لتسجيل ، واستمارات التفريغ ، وقوائم األسماء . أعداد بطاقات ا -
 أعداد المحكمين واإلداريين .  -
 أعداد المكان واألجيزة واألدوات .  -
 أعداد المختبرين . -
 تحديد الخطة المنظمة الداء االختبارات ) الطريقة الجماعية ، المجموعات ، الدائرية ( .  -
 ن ، الزميل ، قائد المجموعة ، المختبر لنفسو ( .تحديد أسموب التسجيل ) بواسطة محكمي -
 تجريب االختبارات .  -
 
 
 
 



 :  االختباراث تطبيق مزحلت  -2
ىذه المرحمة ىي التطبيق العممي والميرداني لمتنظريم الرذي اعرد فري المرحمرة السرابقة ، وتسرير ىرذه 

 المرحمة وفق الخطوات آالتية : 
 االستقبال والتجميع .  -
 اإلحماء .  -
 تطبيق االختبارات . -
 تجميع بطاقات التسجيل ومراجعتيا .  -
 اكن تغيير المالبس ثم االنصراف .الختام وذلك بتوجيو المختبرين الم -
 :   التطبيق بعد ما مزحلت  -3 

 في ىذه المرحمة يكون التعامل مع النتائ  التي أسفرت عنيا عممية التطبيق وكالني : 
المراجعة العامة لبطاقات التسجيل واستبعاد الغير مسرتوفية لمشرروط ، ثرم تصرنف وفقرا لمتنظريم  -

 المقترح لممعالجات اإلحصائية. 
 دراسة المالحظات.  -
 التفريغ الستمارات التفريغ المعدة مسبقا ثم مراجعتيا لمتأكد من عدم وجود أخطاء.  -
 المعالجات اإلحصائية . -
 الخ( .…بجداول، أشكال، صور عرض النتائ  ) -
 
 

 مدرس املادة

 أ.د حازم موسى عبد حسون العامري

  جامعت القادسيت –كليت الرتبيت الرياضيت 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


