
 * المصـــارعـــة الرومــانيـــــة *

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمعب المصارعة الرومانية من الحزام اي من منطقة الورك والى اعمى الجسم ، اي التماس 
 برجل الخصم يعنبر فاول وينذر الالعب .

  أنواع المصارعة الرومانية 
 

 مسكة السحب :  -1

يقوم الالعب بسحب ذراع الخصم من وضعين ، يقوم بمسك )عكس اليد ( وكف اليد ويقوم 
 بسحبة ويصبح الالعب خمف الخصم ويجمس عمى األرض .

 مسكة الحمال :  -2

وىي المسكة التي يقوم بيا الالعب عمى مراحل يقوم بسحب الذراع ويكون الجسم تحت 
 ي ىذه الحالة يسقط الخصم تمقائيا عمى األرض .جسم الخصم ويجمس عمى ركبتيو وف

 



 : رئيس البساط-  
 

ان ميام رئيس البساط المكمف بيا في غاية األىمية فقد تحمل مسؤولية تطبيق جميع 
 الواجبات المنصوص عمييا في قواعد المعبة 

 حيث ينسق بين أعمال الحكم والقاضي .  -1
 يأمر بالوقت الممتد لممباراة في جميع األحوال المنصوص عمييا في القواعد . -2
وفي حالة وجود أي خالف في الرأي بين الحكم والقاضي فميمتو أن يعمن رأيو   -3

 لحسم النتيجة ولتقرير عدد النقاط او تثبيت الكتفين .
ال يجوز لرئيس البساط ان يكون البادئ في اعالن الرأي ويجب انتظار رأي   -4

 الحكم والقاضي وليس لو الحق في فرض قراره .

 

 

 

 

 



 م التحكيم ** العقوبات تجاه طاق

المكتب التنفيذي لالتحاد الدولي الذي يعتبر المجمس األعمى لممحمفين لو بعد االطالع عمى 
تقارير مندوبي المسابقات توقيع االجراءات االتية تجاه اعضاء ىيئة التحكيم الذين ارتكبوا 

   -اخطاء فنية :

 إعطاء إنذار لمحكم المعني . -1
 سحب الحكم من المسابقة .  -2
 الحكم الى درجة ادنى .أنزال   -3
 توقيع عقوبة اإليقاف لمدة محددة . -4
 الشطب النيائي . -5

 

 

 

 



 * المنـــــــاورة :

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

وىو التوجيو الذكي لممصارع عمى البساط بيدف دفع خصمو الى الوضع مناسب لتطبيق 
 مسكة ضده .

 

 أقسـام المنــاورة :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تغيير مسكة اليدين .  -1
 تغيير المسافة مع الخصم .  -2
 تغيير وضع القدمين .  -3
 تغيير وضع الجسم .  -4
 استثمار البساط .  -5
 استعمال القوة بشكل مباشر .  -6
 استثمار السرعة .  -7

 * المراوغــــــة :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وىي الحركة المضممة الخادعة المرتبطة بمناورة الخصم بيدف الحصول عمى وضع مناسب 
 لتطبيق المسكة .

 

 أقســام المراوغـــة :

 -ــــــــــــــــــــــــــــ



 المراوغة الحركية .  -1
 المراوغة عن طريق الحجز .  -2
 مراوغة المسكة .  -3
 مراوغة التحدي .  -4
 المراوغة بأعاده المسكة .  -5
 المراوغة المزدوجة .  -6

 الفــــوز بالمبـــــــاراة :

 تثبيت الخصم عمى األكتاف . -1
 لمرومانية ( . 8  –لمحره  11التفوق بفارق النقاط )  -2
 سوء السموك او عدم الحضور الخصم .  -3
 فارق النقاط او الفارق الفني اي فارق النقاط   -4
استبعاد او شطب احد الالعبين او كالىما او اإلصابة او بانتياء الوقت الرسمي   -5

 لممباراة .
 المنبو وصفارة الحكم .انسحاب احد الالعبين ويعمن ذلك بواسطة قرع   -6
 : كيفية احتساب النقطة 

 ىناك عدة نقاط مستحقة لممسكات والخطفات 

  نقطــة واحــــدة 
لممصارع الذي يضع منافسو ارضا ويدور خمفو ، وان يسيطر عميو في ىذا الوضع   -1

 ) ثالث ارتكازات : يدان وركبو او ركبتين ويد واحده (.
وفا او ارضا وال تتسبب في وضع المنافس لممصارع الذي يؤدي خطفو صحيحو وق  -2

 في )وضع الخطر ( .
 لممصارع الذي يعتمي خصمو ويدور خمفو ويسيطر عميو .  -3
لممصارع الذي يسيطر عمى المنافس ويضطره عمى االستناد او الدوران عمى ذراع   -4

 او الذراعين عمى امتدادىما بشرط ان تكون كتفية مواجيو لمبساط .



لي ييرب خصمو من البساط او المسكو او يرفض البداية او لممصارع المياجم ا  -5
 ينفذ مسكة غير قانونية او يرتكب اعمال خشونو.

 ثوان ( او اكثر . 5لممصارع الذي يحتفظ بخصمو في وضع الخطر لمدة )  -6
 : نقطتــــــان- 
لممصارع الذي يتمكن من تنفيذ مسكة صحيحة من المعب ارضا ويتمكن خصمو في   -1

 او الممسة المحظية ( .)وضع الخطر 
 تدحرج الخصم عمى كتفيو .  -2
لممصارع المياجم الذي يقوم منافسو باليروب من المسكة ويرمي خصمو خارج   -3

 البساط .
لممصارع المياجم الذي قام منافسة بعرقمة بمسكة غير قانونية ومنعة من تأدية   -4

 المسكة .
 : اربعـــة نقـــــاط- 
 يقوم المياجم من تنفيذ مسكة من المعب وقوفا مع رفعو بسيطة .  -1
ألي مسكو ينتج عنيا رفع المنافس عن األرض مع مدى بسيط حتى ولو تواجد   -2

 الالعب الخاطف مرتكز عمى ركبو او ركبتين بشرط ان ينزل المنافس رأسا .
ضع منافسو لممنافس الذي ينفذ خطفو ذات مدى كبير )فنية كبرى( ولم يتمكن من و   -3

. 
اذا ظل الالعب المخطوف اثناء تنفيذ المسكة متصال عمى األرض بواسطة أحدى يديو   -4

 ووصل الى األرض رأسا فأن منافسو يحصل عمى اربع نقاط .

 

 : خمســـة نقــــــاط-  
تكون جميع المسكات ذات المدى الواسع الذي يتم تنفيذىا من الوضع وقوفا وتتسبب   -1

 ا )خطفة فنية كبرى(.في وضع المنافس رأس
الخطفة التي تنفذ من المعب ارضا بأن يرفع منافسو عن األرض وينفذ خطفو ذات   -2

 مدى واسع ينتج عنيا وضع األخير )خطفو فنيو كبرى( .



 
  نقاط الترتيب المستحقة عقب المباراة 

 النقاط التي يحصل عمييا الالعب بعد مباراة ىي تحدد ترتيبو النيائي:

 ب عند نياية كل مباراة :نقاط الترتي  -1
 نقاط ( لمفائز وصفر لمميزوم في الحاالت االتية : 4* )

 ــ الفوز بتثبيت الكتفين .
 ــ التفوق الفني )فرق النقاط( دون ان يسجل الميزوم اي نقاط فنية.

 ــ الفوز لإلصابة .
 ــ التسميم .

  ــ االستبعاد .

 نقاط ( لمفائز ، ونقطة واحدة لمميزوم في الحاالت األتية : 4* )    

 ــ الفوز بالتفوق الفني )فرق النقاط( وان يكون الميزوم قد سجل نقطة فنية .      

 نقاط ( و صفر الميزوم في الحاالت األتية : 3* )   

اط فنية بصفة اجبارية غمى نق 3ــ عندما تنتيي المباراة بالفوز بالنقاط ويكن الفائز سجل      
 األقل خالل الوقت الرسمي او الوقت الممتد دون ان يسجل الميزوم اي نقطة فنية .



 ــ ان يكون الفوز قد أعمن بقرار تحكيمي دون ان يسجل اي من الالعبين نقاط فنية . 

 نقاط  ( لمفائز نقطة احدة الميزوم في الحاالت األتية : 3* ) 

نقاط فنية بصفة اجبارية عمى  3اراة بالفوز بالنقاط ويكون الفائز فد سجل ــ عندما تنتيي المب
األقل خالل الوقت الرسمي او الوقت الممتد وان يكون الميزوم قد سجل نقطة فنية واحدة عمى 

 األقل .

نقاط اإلجبارية او اذا كانت النتيجة التعادل  3ــ عندما يعمن الفوز بقرار تحكيمي دون تسجيل 
 نياية الوقت الممتد وكان كال الالعبان قد سجال نفاط فنية .حتى 

   تثبيت الكتفين 

 ىناك عدت حاالت لممصارع لمقيام بتثبيت الكتفين عمى المنافس :

يكون التثبيت صحيحا عندما يتمكن المصارع من تثبيت كتفي منافسة في آن واحد  -1
 الكمية لتثبيت الكتفين . عمى البساط لمدة كافية تسمح لمحكم من التأكد من السيطرة

 تثبيت الكتفين فوق سطح الوقاية ال يتعد بو .  -2
اذا سقط الالعب عمى كتفية " تثبيت الكتفين " نتيجة لمخالفة القانون أو قيامو بتنفيذ   -3

 خطفة فان ىذا التثبيت يعتبر نافذا .
 التعادل : -7

 -راء ما يمي :عند التعادل في عدد الجوالت والجولة الفاصمة بقية سمبية يجب أج

يقوم الحكم بأجراء القرعة وىي عبارة عن قطعة معدنية ذو وجو أحمر وأزرق وعند   -1
 رمي القطعة يشيد الحكم القطعة ويعمن صاحب المسكة .

ثانية( ان لم يحصل  31يكون الالعب الذي يمسك الرجل في حالة اليجوم لمدة )  -2
 عمى نقطة يعتبر خاسرا لجولة .

 األكثر فوزا بالكتف من بين الالعبين المتعادلين .  -3
 األكثر فوزا بالتفوق الفني من بين الالعبين المتعادلين .  -4
 األكثر تسجيال لنقاط فنية خالل كل مباريات البطولة من بين الالعبين المتعادلين . -5



دلين األقل نقاط فنية سجمت عمية خالل كل مباريات البطولة من بين الالعبين المتعا  -6
 . 

 

 
 



 انواع المصارعة

 * المصــــارعــــة الحــــــرة *

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمعب المصارعة الحرة في جميع اجزاء الجسم تدخل في الصراع اي من كعب القدم الى اعمى 
 الرأس وبدون استثناء .

 : أنواع المصارعة الحرة 
 

 مسكة الدخول عمى الخصم  )سكيف(:  -1

وىي من المسكات الميمة بحيث يقوم الالعب بالدخول عمى الورك الخصم بأفخاذه ودفعو 
 وفي ىذه الحالة يسقط الخصم وتحتسب نقاط  .

 



 مسكة فـــر الذراع : -1

وىي المسكة التي يقوم بيا الالعب بالدوران حول ذراع الخصم ويقوم بحجز رأسو في 
 منطقة اعمى الذراع وفي ىذه الحالة يسقط الخصم .

 مسكة اليد والرأس :  -2

وىي المسكة التي يقوم بيا الالعب بحجز الرأس وذراع الخصم وفر الورك ، وفي ىذه 
 الحالة يسقط الخصم .

 

 

 

 

 



 * التكتيـــــك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ىو مجمل الخطوات الالزمة لموصول الى وضع يتمكن فيو المصارع من تطبيق ىدفو او 
 تغيير الوضع بتوسيع الحركات .

 واجبات التكتيك اداء التصرفات التكتيكية :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تكتيك التحضير لممسكة )استثمار الحاالت المفاجئة الصدفة وكذألك الحاالت   -1
 المفاجئة التي تييئ لتطبيق المسكة .

 تكتيك تطبيق  وتكممة لممسكة .  -2

 تكتيك الدفاع والمسكة والمضادة .  -3

 الحركات المركبة .  -4

 

 

 

 

 * التكنيـــــــك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وىو نظام خاص لحركات تؤدي بأن واحد وبالتعاقب مستندا عمى تنظيم مجدي لمعالقة بين 
 القوى الخارجية المؤثرة عمى الرياضي .

 



 عناصر بناء التكنيك :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعدد التكنيك المجدي :  -1
 التوقع المستقبمي  - أ

 االمكانات الخاصة لمرياضي .  - ب
 ضبط التكنيك :  -2
 توافق اقسام المثيرات عند األداء الحركي . - أ

 توافق وتنظيم دفعات القوى في المراحل السنية .  - ب
 سعة تنوع التكنيك :  -3

تكنيك المصارع عبارة عن مجموعة وسائل وتعميمات تحتوي عمى اشكال حركية كثيرة وكل     
شكل من االشكال التكنيك يحتوي عمى عناصر خاصة ، وان ىذه العناصر تسمى بالعناصر 

 الفنية لممسكة .
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 جمهورٌة العراق                                                                                
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 كلٌة الكوت الجامعة

 قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 

 

 االختبارات والقٌاس
 لطلبة المرحلة الثانٌة

 دكتوراعداد مدرس المادة ال

 غزوان انهٌر القرٌشً 
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 أهمٌة االختبار والقٌاس :

اليخفى من ان االختبارات يالمقاييس تعد  يادد م مدن اليلدالت التقييميدت يالتد  تع دى 

يالتيجيه.يكدلل  ودي مدن الماشدرات الع ميدت ل عمدت البديد  الجيد  المب   بالتشخيص 

ع ى الس ل يمت.من ولا  جد وا يلدي ت التقدييل ل بدرامل يالم داول يالخمدم المخت فدت 

 لجميع الملتييات يالمرادت العمريت المد ي م ع ى ال شام الرياض ...

ضدد  التربدديم اوميددت لقدد  ت ددايت الع يدد  مددن الع مددان يالمختيددين لدد  الميدد ان الريا

 -االختبارات الرياضيت ل  ولا المي ان المىل ما يأت  :

 تدقيق زيا م اال را  يالمعرلت. .1

 الدماس يالتشييق. .2

 التق ل. .3

 يبشكت خاص مما يع   الم بت :

 يضع ال رجات. -

 التقليل )التي يؾ(. -

 التيجيه  دي ممارلت ام من االلعاب الرياضيت. -

 لرياضيت.ال العيت  دي ممارلت اال شمت ا -

 عم يات البدث الع م  المتخيص ل  ولا المي ان. -

الت ريلديت  –ل  دين د    ير التخ ال االختبارات يالمقداييس لد  العم يدت التربييدت 

 -ليما يتع ق بملاومتىا ل  تقييل ياختبار ع اير وله العم يت.يالت   ج وا ل  :

 البر امل. -

 مرالق )الت ريس أي التع يل(. -

 الم رس. -

مدددايتع ق بمددد رس التربيدددت الرياضيت دلدددب  رالدددت يالدددتخ ال االختبدددارات لمدددي   

 -يالمقاييس لا ىا يالش  لتعين ل  ما يأت  :

 الق رم ع ى تقييل م ى تق ل الم بت ليما تدقق من االو اؾ التربييت. (1

اكتشدداؾ يتشددخيص اوددل ال قددام التدد  تاشددر القدديم يالضددعؾ لدد ى الم بددت لدد   (2

ؽيدت تديجيىىل يتعزيدز اد راتىل لضد   عدن ايجدا  الجيا ب الب  يدت يالمىاريدت ب

 المرالق الع جيت ل قام ضعفىل.

اكتشدداؾ الع ايددر الكفددينم يالميويبددت لدد  ال شددامات الرياضدديت ممددا يلددىت  (3

 تيجيىىل الى اال شمت الم البت لمييلىل يا راتىل.
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معرلت ملتييات  مي الم بت ب  يا  ي فليا  يعق يا  مع اتادت الفريدت لد  اجدران  (4

لمقار ددات لدد  وددله الملددتييات يبمددا يلدداع  لدد  عم يددت االلددتيارم يالتشددييق ا

 ل يىل ل  تدقيق الملتييات المم يبت.

تلاع  لد  عم يدت تقدييل كدت مدن المد رس يالمفداويل الت ريلديت يالتع يميدت مدع  (5

 تع يت يمعالجت ايجه الضعؾ ليىا.

 ضعفىا.ت ق  الضين ع ى  جاح مرالق الت ريس الملتخ مت يتأشير مكامن  (6

 تفي  ل  تقليل يتي يؾ الم بت الى مجاميع متجا لت. (7

 العالقة بٌن االختبار والقٌاس والتقوٌم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( العالقات بٌن االختبار والقٌاس والتقوٌم1نموذج )

 التقوٌم

 

    نهائً  تكوٌنً    

 مستوٌات معٌارٌة                                         محكٌة مستوٌات

 المرجع           المرجع    

 القٌاس                                             

 

   موضوعً  ثابت   صادق        وثٌق الصلة     

 

 االختبار                                             

 

   معرفً         عاطفً 

 نفسً / حركً
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 العالقة بٌن التقوٌم واالختبار والقٌاس :

 ديدت ع يده مدن جدران عم يتد  االختبدار اي القيداس  لعت من المفي  ان  لكر   ان ما

اي م ليت خاص بىا...يا ما  ختبر ي قيس من اجت عم يت اكبدر  من  تالل المع ى لىا 

التقددييل  اال يودد  عم يددت المقدداس اي المختبددر  الشدد نتتدديل ل ددا اتخددال اددرار مددا بشددأن 

يايدد ار الدكددل ع ددى للدد  الشدد .ام بمع ددى ان التقددييل يددتل ع ددى الدداس  تددالل ت دد  

االختبارات يالمقاييس يا  تتياؾ  ات القرارات الت   تخلوا لد  عم يدت التقدييل ع دى 

يالبيا ات الت   ديت ع يىدا مدن  ل مت ي ات االختبارات يالمقاييس الت   لتخ مىا 

 جران ت   العم يات.

 ج  ان التقييل يع   ليما يع يه "عم يت تلتخ ل ليىدا المقداييس يان ؼدرذ ودله يلىلا 

المقدداييس جمددع البيا ددات   التدد  تفلددر ع دد  وددله العم يددت بؽيددت تد يدد  ملددتييات معي ددت 

 لتمك  ا من اتخال ارار معين.

من ولا  لدت تل ان كدت مدن االختبدار يالقيداس ا يات تلدتخ ل لد  عم يدت التقدييل يان 

اعل ياشمت م ىما.يلكن اليمكن ان يكين و ال  تقييل مالل يكدن و الد  اختيدار التقييل 

اي اياس يكدددت م ىمدددا عم يدددت تكم دددت العم يدددات االخدددرى يان كدددت م ىدددا تعتمددد  ع دددى 

 االخريات.

 التقوٌم (1

 مفهوم التقوٌم

التقييل ل  ال ؽت مي ر مدن الفعدت )اديل( ام عد ت ييقدات اديل الشد  ام ع لده يازات 

 يز ه.اعيجاجه اي 

 )َلَقْد َخَلْقَنا اإلْنَساَن ِفي َأْحَسِن تَ ْقوِيم   (قال تعالى :بسم هللا الرحمن الرحٌم 

ام ل  ادلن ييرم يويلدت مدن االعتد ات يااللدتيان.يلق  تعد  ت يت يعدت تعداريؾ 

 التقييل كت بدلب المجات الملتخ ل ليه يالؽايت الت  من اج ىا التخ ال التقييل.
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 ه :لم ىل من يعرله با 

 )التوصل الى اتخاذ قرارات خاصة بدقة البٌانات وجودتها وصالحٌتها(

 ) التقييل وي اي ار مجميعت من االدكال لم ى  جاح المالب يتق مه(.

امددا عددن مفىدديل التقددييل لدد  التربيددت الرياضدديت لىي العم يددت التدد  يجريىددا المدد رس اي 

الد رس اي البر دامل  الم رب كت دلب مجات عم ه بقي  معرلت مد ى االلدتفا م مدن

الت ريب  يم ى تأييره ل  تؽيير ل ي  الت ميل اي ال عبين مع اكلابىل تق ل اي تدأخر 

ملتيى ال عب يماو  االلباب الما يت للل ؟اي يتل خ لىدا )عم يدت التقدييل( التدأيير 

 الع م  اليديل لميامن الضعؾ لتجايزوا اي تعزيز ميامن القيم ليىا...

الرياض  يع ى يدعي  التد ريس اي  –ه التقييل ل  المي ان التربيم يلتيضيل مايع ي

الت ريب..ادد  يتم ددب عمددت المدد رس اي المدد رب ان يتخددل اددرارات ع يدد م لدد  مجددات 

عم دده المتشددعب.يمن القددرارات المرلددمت التدد  يتخددلوا وددي مددايتع ق باالجابددت عددن 

 االلل ت االتيت:

 ام من ال عبين يلتدق اليياب ياالخمان؟ -

 الت ريب اللم يعميه الم رب ل عبيه؟ ما يع -

 ماو  المرالق ياليلالت الت  يعتم وا ل  كت مرد ت من مرادت الت ريب؟ -

 من ول ال عبين اللين يدتاجين جرعات ت ريبيت اضاليت؟ -

الياجدب و ددا ان المدد رب يددايت جمددع البيا ددات عمددا ير  مدن تلدداات لؽددرذ تكدديين 

ما ان  يعيدت القدرارات التد  يتخدلوا تعتمد  ادكال تمك ده مدن اتخدال ادرارات بشدأ ىا.ك

ع ددى ال اددت يالفالددلم ياكتمددات البيا ددات الدد  جمعىا.يلىددلا لددان اتبدداع المريقددت الع ميددت 

 الم تظمت ل  جمع البيا ات يع  امرا  مىما .....

 يان وله العم يت )جمع البيا ات( عا م ماتعرؾ )ل تقييل(.
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خاص   مدديا   عم يددات   بددرامل( يان "البيا ددات" ودد  دقددالق ددديت متؽيددرات )اشدد

يديددت ع يىددا المدد رس اي المدد رب بالددتخ ال ا يات اي اجددرانات معي ددت )اختبددار   

 اياس التفتان مقاب ت م دظت....الخ( لؽرذ تكيين االدكال ياتخال القرارات.

امددا )االدكدددال( لىددد  :"تؽييدددر البيا دددات لتد يددد  الظدددريؾ الداليدددت اي التيايدددع لددد  ان 

 الملتقب  .

اخيدددرا  )القدددرارات( :"وددد  ادددرار مبددد أ عمدددت يادددد  اي اجدددران يادددد  مدددن مجمددديع ي

 اجرانات اي ب الت ع م".

 يمن التعاريؾ اع ه يمكن الخريج بتعريؾ التقييل بأ ه:

 )يوي يزن الش  ياعمانه ايمته يالدكل ع يه(.

 مثال على ذلك:

 ( يا يت11ل( بزمن ا ره )111ع ان يركذ )

 -كين كاالت  :لتقييل ملتياه الع ان ي

 ( يا )ال رجت الخال(11)  يزن الش 

 ( )ال رجت المعياريت(..اي المايت2,2% )75  اعمانه ايمته

ييجددب ع ددى القددالل بعم يددت التقددييل الرياضدد  ان يكددين ل يدده خبددرم ي رايددت بميضدديع 

 الب ان الظاورم ل دركت الرياضيت ع   تقييل اال ان الرياض .

رياضدت الميددارعت يالم كمدت يالجم الدت  يالؽمددس  ان عم يدت التقدييل يالددتدكل لد 

 الى المان يب ان االجلال و   فلىا ال ىا اي ار دكل.

يلدد  مجددات التربيددت الرياضدديت لا  ددا  قدديل بعم يددت القيدداس ياالختبددار مددن اجددت عم يددت 

 التقييل.
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لددلل  يتياددؾ  اددت عم يددت التقددييل يع ددى  اددت المقدداييس ياالختبددارات الملددتخ مت لالا 

ت   اليلالت ؼير يا ات يؼير ميضيعيت لان عم يت التقييل لن تكدين يدا ات كا ت 

 اي يااعيت ل  التقييل.

 -ييمكن تيضيل عم يت التقييل من خ ت الرلل التيضيد  االت  :

 

 (2الشكت )

 عم يت التقييل

لمددن خدد ت الرلددل يتضددل ل ددا ان عم يددت التقددييل تددأت  لدد   ىايددت الدد يرم اي الخمددت اي 

البر امل لمن الفكرم اي الفل فت الت  يرا  بديىا اي  رالتىا اي ممارلتىا يقيل بيضع 

االو اؾ الم البت يمن يل يقيل بتد ي  االمكا ات المتيلرم يالمتاددت لتضدييق البدرامل 

الم البت ل ود اؾ الميضديعت مدن يدل تقديل بداجران االختبدارات ي المقداييس )الديزن 

تده يتقد يره يدل تدأت  بعد  للد  عم يدت التقدييل يودي ايد ار الش ( يل تقديل باعمدان ايم

الدكل ع ى البر امل لعدرذ التيبيدت اي التعد يت لد  االود اؾ اي االمكا يدات المتاددت 

لتدقيق االود اؾ يو دا  ا دياع مدن التقدييل لدير  لكرودا؟يو  تقييمدات ب  يدت خد ت 

 م .ت فيل البر امل يتل تأ يتىا لع م مرات خ ت الخمت ميي ت اال
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 اهداف التقوٌم

 ٌمكن حصر اهداف التقوٌم فٌما ٌأتً :

 يع  التقييل الالا  ليضع التخميم الل يل ل  الملتقبت. .1

يعددد  التقدددييل ماشدددرا  لتد يددد  مددد ى م لمدددت يدددد ات التددد ريب مدددع امكا دددات  .2

 ال عبين.

 يع  مرش ا  ل م رب لتع يت يتميير الخمت الت ريبيت. .3

لدتيى الدقيقد  ل عبدين يمد ى م الدبتىا يلاع  الم رب ل  التعدرؾ ع دى الم .4

 الت ريب المكا ياتىل يا راتىل.

يلداع  المد رب لدد  التعدرؾ ع ددى  قدام الضدعؾ لدد ى ال عبدين ياليددعيبات  .5

 الت  تياجه العم يت الت ريبيت.

 يلاع  التقييل ع ى الت ظيل الل يل ل عمت اال ارم؟. .6

 ل ال.التعرؾ ع ى كفانم البر امل الملتخ ل يوت يدقق الؽرذ ا .7

يدفز الم بت ع دى االلدتلكار يالتديديت الع مد  ياال د لاع  ددي م دب التع ديل  .2

 ياكتلاب المعارؾ يالخبرات .

يعمت الم بت ع ى معرلت م ى تق مىل ل  التدييت ال رال  يمعرلدت جيا دب  .9

 الخمأ اي الضعؾ ل  تع مىل يالباب لل  يالمشك ت المرتبمت به 

الم بددت اللدد يبه يمريقددت ت ريلدده يلدداع  المدد رس ع ددى معرلددت الددتجابت  .11

يالمع يمددات يالخبددرات التدد  ادد مىا ل م بددت يالمىددارات يالقدديل التدد  دددايت 

 ؼرلىا ل ى الم بت.

تلاع  اال ارات التربييت لد  الدكدل ع دى مد ى لاع يدت اليدد ات الت ريلديت  .11

 يت ظيمىا.لض   عن تد ي  الم ىل ال رال  الم الب

 انواع التقوٌم 

 رئٌسان هما :التقوٌم نوعان 

 التقوٌم الذاتً : -اوالً:
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ل  ديات ا الييميت كييرا  ما ج  ان اال لان اليتعرؾ عن التقييل ييتل باعماله ايمت مدا 

لمددا ي ركدده ييدلدده.اال ان وددلا التقددييل يؽ ددب ع يدده مددابع التمركددز ددديت  الددلات.ام 

يدت لات لدمات بمع ى ان ادكامه تكين بق ر ارتبامىا بلاته.ال تعتمد  ع دى معدايير لات

متعددد  م م ىدددا الم فعدددت الشخيددديت.الع اات الميبت الشدددعير بتى يددد  اللات االدلددداس 

بقيير المكا ت االجتماعيت يالدل ...الخ يان ادكامه لريعت القرار يان ودلا القدرار 

 اليخص اي تريم ليه..يكين الشعيريا  ل  معظل االديان.

 ثانٌاً: التقوٌم الموضوعً

الم رب )المرب  الرياض ( م يفا  ل  ادكامه ياراراته البد  دتى يكين الم رس اي 

يان يعتم  ع ى بيا ات يديت ع يىا من جران التخ امه ل ع يد  مدن المقدايس المق  دت 

لات الميايددفات المتعددارؾ ع يىددا ع ميددا  يتق يا .يميالىا.القيالددات ياالختبددارات لات 

المديمددددات العضددددان الع اددددت بالقيدددداس الجلددددم /ميت )ايدددداس االميات ياليزن ي

الجلددل( كلل  اال ان البدد    يالدركدد  ميددت اختبددارات يددفت اللرعت ييددفت القدديم 

يالممايلت...الخ(.لتد يد  ملددتييات ال مددي البدد    يال يااددت الب  يددت  يالدركيددت لشددخص 

مددا. بمددا ان وددله العم يددت التتعدد ى ايدد ار ادكددال ع ددى ايمددت ميددت شدد  اي شددخص اي 

تل لل  بييرم ادكدال ميضديعيت مدن خد ت الدتخ ال ميضيع لا ه من المفضت ان ي

 المعايير اي الملتييات اي المدمات لتق ير ت   القيمت.

ادديل تيددؾ ا ان مجميعددات متعدد  م ع ددى اختبددار اي مقيدداس يالمعددايير  -فالمعاااٌٌر :

ييددفيت ال مددام ميجددي م مددن اال ان ياليجددب ان  عدد وا ملددتييات مي ددى اي ملددتييات 

 مرؼيب ل  اليييت اليىا.

اليمكن و ا اعد ا وا معدايير الن المعدايير مع يمدات لد  ددين  جد وا  -والمستوٌات :

 مايجب ان يا يه االلرا .)الملتييات( مع يمات ت ل ا ع ى 

لى  معايير تدكل بىا ع ى االختبار اي  قيمه يا  تكين مجميعدت مدن  -اما المحكات:

ال رجات اي المقاييس اي التق يرات اي اال تاج اي...الخ ان ييدمل االختبدار ل ت بدا بىدا 
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اي ل رتبددام معىا كمقيدداس ليدد اىا يودد  ايضددا  مجميعددت مددن المفدداويل اي االلكددار 

 خ مت ل  الدكل ع ى مدتيى االختبار ع   تق ير مضمي ه اي ي اه الم مق .الملت

 القٌاس  (0

ل قيدداس مفىدديل اضدديق لدد  مع دداه مددن التقددييل ع ددى الددرؼل مددن ا دده عم يددت ضددريريت 

يالزمت ليه ال يشمت ع ى جمع البيا ات يالم دظات الكميت )الراميت( عن اليدفت اي 

ت كيير االلتخ ال يخايت ال ارجدت م ىدا ال لده اللمت المرا  ايالىا...يالقياس ل  ال ؽ

من المعان ماكير ع  ه يلي ه.يان كان مد ي   لبيا  ل  ال ؽت العربيدت لى الد  القيداس 

 ل  الم مق يالقياس ل  ال ؽت يالقياس بمع ى تق ير االشيان.

 ولا االمر يلت ع  اديا ا  ان يد   المقيي  من القياس تد ي ا   ايقا  دتدى اليكدين ام

لدددبس ليددده ال ان اخدددت ؾ الددداليب القيددداس يدددا م دتمدددا  الدددى اخدددت ؾ  رجدددت  ادددت 

 القياس يلىلا  ج  ان القياس ؼالبا  ما يتأير بع م عيامت م ىا:

 الش  المرا  اياله )اي لمت الش  المرا  ايالىا(. - أ

 او اؾ القياس. - ب

  يع المقياس ييد م القياس الملتخ مت. - ت

 ع ى القياس. مريقت القياس يم ى ت ريب القالمين - ث

عيامددت تتع ددق ببددب)مبيعت الظدداورم المقالددت اي مبيعددت المقيدداس يع اتدده ب دديع  - ج

 الظاورم.

التق ير الكم  ل ظياور المقالت )جمع البيا ات يالم دظات الكميت عن اللدمت  - أ

 المقالت.

عم يددت المقار ددت )ام ان ايدداس الظدداورم كميددا  يتضددمن مقار ددت  تيجددت القيدداس  - ب

 بؽيروا(.

عبر ادياليا  عن تق ير االشيان يالملدتييات تقد يرا  كميدا  ع دى يلدق امدار )القياس( ي

كت ييج  بمق ار يكدت (معين من المقاييس الم رجت ييعتم  الالا  ع ى القيت المأيير 

 مق ار يمكن اياله.
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اما القيداس لد  التربيدت الرياضديت وي تد يد   رجدت اي كميدت اي  ديع مدن الخيدالص 

 الميجي م ل  ش  ما.

  خص من ولا الى ا ه ع   اجران القيداس البد  مدن تد يد  الشد  المدرا  ايالده ي يع 

المقياس الملتخ ل لض   عن مريقت القياس ييدد م القيداس الملدتخ مت...يبالتال  مدا 

ياللم يكين ؼالبدا  مدا لتد يد   –الؽايت من اجران وكلا عم يت؟ام تد ي  و ؾ القياس 

اللددمت المقالددت يميالىددا )الميت اليزن الددلكان القيم الفددريق الفر يددت لدد  الظدداورم اي 

 العض يت اللرعت...الخ(.

: يتيؾ القياس ل  التربيت الرياضيت بعد   مدن الخيدالص اومىدا  خصائص القٌاس

الشدد  لدد  ا  ددا  لددعى الددى القيدداس ي لددتخ مه مددن اجددت ( القٌاااس تقاادٌر كمااً :1)

 يىدا االلدرا  لد  الع يد  مدن الدييت ع ى بيا ات تشير الى دقيقت الملدتييات التد  ع

الظددياور اي اللددمات المقالددت ال يعبددر ع ىددا كميددا   )ام بمع ددى االشددارم الددى مقدد ار 

مايم كه الفر  الياد  كديي ت لتمير ي مدي ت د  اللدمات اي اليدفات المقالدت ييعبدر 

عن لل  راميا )....يا  يمكن التخ ال ت   المقا ير الكميت اليت يفت مقالت الؼدراذ 

ر ددت مددع مقدداييس راميددت اخرى يوددلا مددايم ق ع يدده تعبيددر )كمدد   لب (.يتفلددير المقا

لل  ع   مقار ت )لالل يزي ( ل  يفت اليزن مي   يمك  ا القيت ان )زي ا ( اكير يز دا  

من )لالل( اي اات ليه لد  الديزن اي يزيد  ع يده ا ي  ...الخ.يودله التعبيدرات يؼيرودا 

 و  تعبيرات كميت  لبيت.

مدا  جد  ان القيداس يمكدن ان يكدين مباشدرا   القٌاس مباشر وغٌر مباشر : كثٌراً ( 0)

كقياس يفت الميت الدتخ ال يدد ات ايداس متلداييت ود  اللد تمترات يلكدن يديدت 

ان  كددين بداجدددت لقيدداس مقددد ار ال مددي البددد    يالدركدد  ل عبددد  لريددق كدددرم القددد ل 

لمباشدددر ام يمك  دددا ايالددده مي  ...يودددلا  مدددالل  لدددتمع ايالددده اال بااللددد يب ؼيدددر ا

بالمظاور الت  ت ت ع يده )مريقدت اال ان الدركد  اي اال جداز البد    ود  المعبدر عدن 

اياس مق ار ال مي( يمما تج ر االشدارم اليده و دا ان القيداس المباشدر ابلدم يا ق مدن 

 القياس ؼير المباشر  ال ه يعتم  االجىزم القياليت ي تيجتىا مباشرم.
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 ر ليىا القياس :العيامت الت  يتأي

 الش  المرا  اياله اي اللمت المرا  ايالىا. .1

 او اؾ القياس. .2

  يع المقياس ييد م القياس الملتخ مت. .3

 مرق القياس يم ى الت ريب اللم يقيل بالقياس يجميع الم دظات. .4

عيامت اخرى متع قت بمبيعت الظاورم المقالت لد  جىدت يمبيعدت المقيداس مدن  .5

 لظاورم المقالت.جىت اخرى يع اته ب يع ا

 يمكن تقليل مجاالت القياس ل  التربيت الرياضيت ع ى الشكت التال :

 ال ياات الب  يت يالدركيت. .1

 الدالت ال فليت. .2

 القيالات الجلميت. .3

 القيالات ياالختبارات الفل جيت. .4

 القيالات ياالختبارات الباييميكا يكيت. .5

 المىارات الدركيت. .6

 ٌة وتقسم الى :اللٌاقة البدنٌة والحرك -اوالً:

 القيم يايالاتىا. .1

 اللرعت يايالاتىا .2

 الممايلت يايالاتىا. .3

 المري ت يايالاتىا. .4

 الرشاات يايالاتىا. .5

 الرشاات يايالاتىا. .6

 اختبارات التيالق. .7

 اختبارات ال ات. .2

 طرائق قٌاس القوة
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اياس القيم المتدركت )ال ي اميكيدت( :يودي  القيداس الدلم تلدتخ ل ليده دركدت الشد  اي 

الم ى الكامت ل دركت ل  مفيت معين لقياس اديم مجميعدت عضد يت معي دت ييلدتخ ل 

 ل  لل  المقايمات الخارجيت المتدركت ميت اضيب اليقت اي )المي   جل( يؼيروا.

 الستاتٌكٌة 

اياس القيم اليابتت يوي اياس ايم مجميعت عض يت معي دت لد  زاييدت معي دت يتلدتخ ل 

ل  لل  المقايمات الخارجيت اليابتت ام ان ال عب يدا م تمدرين لد  دركدت مدد ي م 

 ل  االجىزم الملتخ مت لقياس القيم اليابتت..جىاز اياس ايم القبضت. 

 قٌاس القوة الثابتة: 

بيالدمت االجىدزم الخايدت بىدلا ال ديع مدن العمدت العضد    يتل القيداس بىدله المريقدت

يتلتخ ل ليده مقايمدت معي دت لتد يد  اللدرعت مدن خد ت  رجدات الماك دت بشدكت يابدت 

 لم ى كامت الدركت.

 طرائق قٌاس السرعة

 يقي  بقياس اللرعت مي ا يا :

 اياس لرعت االلتجابت يالت  تتضمن لرعت ر  الفعت. ( أ)

 اللرعت الدركيت. ( ب)

 ال تقاليت.اللرعت ا ( ت)

يمن الممكن اياس لرعت ر  الفعت اي اللرعت الدركيت كد   بمفدر ه مختبريدا  اجىدزم 

كىرباليت يالكتري يت د ييت اع ت لىلا الؽرذ كلل  بعذ االجىدزم البلديمت لقيداس 

 اللرعت الدركيت يالت  يمكن ايالىا بتكرار الدركت خ ت زمن ايير مد  .

 عت ليما يأت  :ييمكن ان تختير مرالق اياس اللر

 ع ي ملالات اييرم  لبيا  يدلب الزمن الملجت. .1

 الع ي لزمن ايير  لبيا  يدلاب الملالات المقميعت ل  الزمن المد  . .2
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الجرم ل  المكان لزمن ايير  لبيا  يدلاب عد   افدزات الجدرم ع دى ادد   .3

 الق مين.

 الركذ ع ى البلام المتدر . .4

متكدررم مدن  فدس ال ديع  فلده  اياس لرعت دركت االمراؾ ل  ا ان دركات .5

بتدريددد  الدددلراع ال ان عمدددت معدددين يكدددرر بيدددفت ملدددتمرم يدددل دلددداب عددد   

 الدركات الملج ت ل  زمن متؽير  لبيا .

لرعت ا ان دركات يدي م بدلاب الزمن الدلم الدتؽراته الدركدت لد  لدظدت  .6

 ب ايتىا دتى  ىايتىا يتدقيق و لىا.

 قٌاس المطاولة :

 طاولة وهما :ٌمكن قٌاس نوعٌن من الم

 ممايلت الجىازين ال يرم يالت فل . ( أ)

 ممايلت الجىاز العض  . ( ب)

 مطاولة الجهازٌن الدوري والتنفسً :

 ييتل ايالىا بع م مرالق اومىا ما يأت  :

 الطرٌقة المباشرة )االختبار المختبري( .1

تعتم  وله المريقت ع ى اياس القيمت القييى اللتى   االيكلجين ال تعمي ا الياادع 

المعبر ع دى ممايلدت الجىدازين الد يرم يالت فلد  ييعتمد  القيداس ع دى تد يدت وديان 

 الزلير لمعرلت كميت االيكلجين الملتى   ل  ال ايقت الياد م خ ت الجى  المبليت.

 أخطاء القٌاس فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة

 االخطاء فً القٌاس

 المقدمة :
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ال تالل الت   لدعى ل ديديت ع يىدا ممدا اد  ت عب اخمان القياس  يرا  واما  ل  ي ق 

يد عكس ع دى االدكددال التد   يد روا ع ددى االلرا .ل تيجدت القيداس ودد  االلداس الددلم 

تب ى ع يده عم يدت ايد ار االدكال لدلل  يجدب العمدت ع دى ت شد  اي )تق يدت( اخمدان 

 القياس بق ر الملتماع ضما ا  الي ار ادكال تعبر عن اليااع تعبيرا  يا اا .

  تعد  ت يلدالت القيداس يمراده لد  مجدات التربيدت الب  يدت يبالتال  تعد  ت ايضدا  يلق

الدديان ياشددكات االخمددان الشددالعت لدد  الددتخ امات وددله اال يات ممددا ايجددب ضددريرم 

اجران  رالات ع ي م اوتمت بكيفيت ت ش  وله االخمان اي التق يت من يجي وا بق ر 

 الملتماع.

ل  ماللات يويلات لىا لدمعتىا الجيد م اي ادال  يليان كا ت ا يات القياس ميممت

باعدد ا وا يتعميمىددا البادددث  فلدده لف  ك تددا الدددالتين يجددب االوتمددال بتجريددب اال ام 

الملددتخ مت لدد  القيدداس ابددت الددتعمالىا ل تأكدد  مددن لدد متىا ي اتىددا يميضدديعيتىا لدد  

ايدد ار مكددان مددا   لددعى لقياله خيييددا  الا ك ددا بيدد   الددتخ ال  تددالل القيدداس لدد  

 ادكال ع ى اضايا لىا اوميتىا يخميرتىا.

"ياليمكدن ت لد  االخمدان لدد  ام ايداس.يلكن ود ؾ اختيايددي  القيداس لد  جميددع 

الدقيت ودي تق يدت ودله االخمدان الدتميدت الدى ا  دى اد ر ممكدن .لدالا كا دت الع مدات 

 المدي ت من اجزان ام اختبار تديي   ع مات دقيقيدت بد ين اخمان.لدان االختبدار

 يكين لا يبات تال.

يلكن الييج  ام اختبار تع يم  اي اختبدار لكدان اي ام  ديع مدن القيداس لد  المبيعدت 

 يا  ييت الى وله ال رجت من الكمات.ام اليييت الى اليبات.

يمن يجىت  ظدر اليبدات )لالخمدأ( : ودي عبدارم عدن ايدت مدايرات تلدبب عد ل اتلداق 

بعضدىا ييدعب تد يد ه ب ادت يود  تخت دؾ ع مات االختبار يعيامت الخمدأ متعد  م 

 من لر  الى اخر يمن اختبار الى اخر يمن مياؾ الى اخر.
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 انواع االخطاء فً القٌاس :

 ٌمكن ان نمٌز نوعٌن من اخطاء القٌاس.

 النوع االول : هو االخطاء المنتظمة: 

ا يو  ال اتجت عن العيامت التد  تداير بشدكت م دتظل لد  عم يدت القيداس يال ع ادت لىد

باؼراذ القياس يو  ل  الؽالب مرتبمت با ام القيداس  فلدىا يمدا تتم بده ودله اال ام 

 من عم يات اي اجرانات يو  الت  تاير ل  ي ق االختبار بشكت خاص.

ان االخمان الم تظمت ل  القياس و  االخمدان اليابتدت التد  تكدين  تيجدت لد قص يابدت 

 مد   ل  ا ان القياس 

لدل  3.1لل يكين ل  الدقيقت ا  م دده  3م بت ك ما لتل الفرجات لمي   الا كان اد  ال

لل خمأ لد  لتددت الفرجدات ييكين ودلا الخمدأ م تظما .لدالا رلدل  1لىلا يع   يجي  

لل  12,4=3,1×4المالب خما  ملتقيما  ياخل ع يه  قمت )ب( تبع  عن ال قمت أب=

 ات القياس.يع  ولا ال يع من الخمأ خما  م تظما  يوي اليتأير ل  يب

 النوع الثانً : االخطاء العشوائٌة :

يالت  تد ث بشكت ؼير م تظل اي متياع يترتبم بشكت خاص بظدريؾ اي اجدرانات 

 تمبيق االختبار يو  الت  تق ت من يبات االختبار.

اي تشكت االخمان العشياليت ال اتجت من اختبار عي دت مدد  م مدن االلدل ت اي االخمدان 

الق ق التعب التخمين اليدالب التخمين الدر ا اخمدان التيدديل اي ال اتجت من الت به 

 تمييز الميدل ك ىا اخمان عشياليت اليمكن التخ ص م ىا بشكت تال.

 

 مصادر االخطاء فً المقٌاس :
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يى ؾ القياس الى تقد ير الع مدت الدقيقيدت ل مفدييدين يبقد ر مدا يكدين القيداس جيد ا  

قيقيدت ل مالدب.يلكن ييجد  مدن كدت ايداس  رجدت تعكس الع مت الم دظدت الع مدت الد

معي دددت مدددن خمدددأ القيددداس ل  ييجددد  مقيددداس يدددا ق تمامدددا  ييبدددات تمامدددا  ام بددد ين 

اخمان اما الخمأ يش ته يؼرذ البدث يللل  لان يبات ع مات االختبدار يجدب ان 

تق ت من خمأ القياس يولا يتم ب معرلت ميا ر اخمدان القيداس يمبيعتىدا يمدايلدت 

 ييروا.ضبم تأ

يا  عين م ظدري االختبدار بعدذ الميدا ر الرليلدت ل خمدان لد  ع مدات االختبدار 

 ي فت ل  ي يت ميا ر و  :

 اوالً: الخطأ الذي ٌعزي الى االختبار نفسه.

 اهم المظاهر التً ٌمكن ان تسبب فً عالمات االختبار ما ٌأتً :

 ؼميذ الفقرات يع ل يضيدىا. .1

 يالعبارات الميي ت المعق م الملتخ مت ل  االلل ت.يجي  المفر ات اليعبت  .2

 ؼميذ التع يمات اي التقاروا الى كيفيت تلجيت االجابات. .3

كددين االلددل ت شدد ي م اليعيبت تشددجع المدد ب ع ددى التخمددين العشدديال  لددالا  .4

اجاب معظل الم ب ع ىا اجابت خمأ لان ولا يق ت من تباين االختبدار يتق يدت 

 ختبار.التباين يخفذ يبات اال

تقيير اليات اكير من ال زيل يجبر المفديص لقرانم االلل ت ياالجابدت ع ىدا  .5

 بلرعت ما يلبب اخمان تعزى ل لرعت.

تقيير مديت االختبار لاالختبدارات الميي دت تكدين اكيدر يباتا  بشدكت عدال مدن  .6

 االختبارات القييرم.

الدبت تاخدل اختبارات عي ت ؼير ممي ت من مجات الفقرات المدتم ت وي عي ت م  .7

مددن مجددات االلددل ت المدكمددت ياالختبددارات المتكاللددت تتم ب ان تكددين االلددل ت 

متزايجت يمتلاييت ليما يتع ق بمعامت اليعيبت يتيزيع الع مدات يالمتيلدم 

يالتبددداين يودددلا يلدددمى خمدددأ التكدددالا لدددالا لدددل تكدددن االلدددل ت متزايجدددت بشدددكت 



18 
 

 
 

اخدرى بلدبب الخمدأ  ايق.لان الع مات لتكين ؼير متلدقت مدن يديرم الدى 

 ل  اختيار عي ت االلل ت.يولا يلمى بالخمأ العي  .

اختيار شكت اللاات لبعذ الم ب يبالرؼل مدن معدرلتىل ياد رتىل يرؼبدين  .2

 اي يكروين شك   معي ا  من االلل ت   مما يلبب الخمأ ل  اجابتىل.

اخمان المباعدت يلددب ايراق االلدل ت يعيديب ل يدت اخدرى تتع دق بالمباعدت  .9

 يا تاج االلل ت ك ىا يمكن ان تكين ميا ر كاليت ل خمأ.

خمأ ال قايم بمع ى ان الفقدرات ال اخ دت لد  االختبدار لات يد ت بلدمت  .11

ؼير اللمت الت  اع  لقيالىا. ق  تق  الفقرات الق رم ال ؽييت ل  ددين ا ده معد  

 لقياس الق رم الدلابيت مي  .

 ثانٌاً: ظروف ادارة االختبار وتصحٌحه:

المي ر الرليل  ل خمان ل  الظريؾ التد  يد ار االختبدار ليىدا يل  تيدديده  يقع

لالتع يمات المق  ت ل م ب ياليات يالبيلت ال فليت يالدالدت الجلدميت ل مفدييدين لد  

اي ان االختبار ك ىا عيامت تاير ل  ع مات االختبار بمريقت اي باخرى يدتدى تق دت 

ار يتيددديده يجددب ضددبم العيامددت االتيددت االخمددان التدد  تعددزى الددى ظددريؾ االختبدد

 بع ايت:

 تد ي  اليات الم الب ال زل ل ختبار. .1

 التع يمات المق مت ل مفدييين. .2

 ثالثاً: المفحوص:

م دظت الفريق الفر يت ال يخت ؾ االلدرا  لد  اد راتىل يودله االخت لدات تدا م الدى 

عبدددين لددد  ظىدددير لريادددات لددد  تقددد يرات المدكمدددين كمدددا لددد  ايالدددات االزم دددت ل 

 االركاذ.

 رابعاً: عدم حساسٌة ادوات القٌاس :
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بعذ ا يات القياس اكير  ات من بعضىا االخر لالميزان الدلاس وي اكيدر  ادت مدن 

الميزان ال ابض  يل  مي ان التربيت يع  االختبار الميضيع  اكير  ات مدن االختبدار 

مدد رب ياخددر المقددال  كمددا ان و ددا  لراددا  بددين اختبددار ميضيع  ييددممه لددادص 

 يضعه لادص ؼير م ل بمبا ا القياس.

ياالختبارات الملتخ مت مي   مترجمت عن ايت اج ب  لى ال  االخمان المدتم ت لد  

الترجمت ييعيبت اختبار االلفاظ الم البت )ل  بعذ االديان( لبعذ االيدم دات 

ج بد  تعبيدرا  اي التعبيرات االج بيت مما يا م الى التخ ال لفظ اليعبر عن االيت اال

 ل يما .

 خامساً:عدم ثبات الظواهر المراد قٌاسها:

تتميز معظل الظياور الت   قيلدىا لد  ميد ان ع دل الد فس )بال ي اميكيدت( ام التؽيدر اي 

الدركددت لالشددخص الددلم تقدديس ا انه يتؽيددر مددن لدداعت الددى اخرى لىددي االن لدد يل 

مامدده لتدد خفذ لاع يتدده معالى ادد  يشددعر بددالمرذ اي التعددب اي الم ت يادد  يفقدد  اوت

 يوكلا.

 سادساً: خطأ المالحظة:

تخت ؾ  ات الم دظدت مدن شدخص الدى اخدر ل دي م ب دا مدن عد   مدن المع مدين ايداس 

مدديت مفت للدديعمي  ا امدديات مخت فددت يمع ان ا ام القيدداس لددل تتؽير يكددلل  المفددت 

ميضدديع القيدداس ييرجع لددبب للدد  الددى االخمددان ال اجمددت عددن الفددر  الددلم يقدديل 

 لم دظت.با

 اخطاء االستهالك. -سابعاً:

لدد  االختبددارات التدد  يلددتخ ل ليىددا اجىددزم و ددا  امكا يددت ددد ي اخمددان  تيجددت لكيددرم 

الدتخ ال وددله االجىددزم لمي   ع د  الددتخ ال جىدداز الد ي اميميتر لقيدداس القدديم العضدد يت 

و ددا  ادتمددات لددد يث اخمددان لدد  القيدداس  تيجددت كيددرم الددتعمات الجىدداز الن كيددرم 
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لتعمات تضعؾ ال ديابذ ل جىداز لييدبل ؼيدر معبدر تمامدا  عدن مقد ار اديم الفدر  اال

 المختبر.

 ثامناً:اخطاء عدم الفهم

ادد  يكمددن الخمددأ لدد  ادد رم القددالمين بت فيددل القيدداس ع ددى الفىددل اليددديل لميايددفات 

يمكي ددات يا يات ياجىددزم القيدداس الملتخ مت يخايددت لدد  دالددت الددتخ ال اجىددزم 

   ليؾ يتبعه بالضريرم تمبيق خام .معق م يالفىل الخام

 تاسعاً:اخطاء عدم االلتزام بتعلٌمات وشروط االختبارات وخاصة الثانوٌة منها:

عدد ل التددزال المدكمددين بالشددريم يالتع يمددات المرلقددت بددا يات القيدداس ييجدد  امكا يددت 

عاليت لظىير اخمان ل  القياس كما ان و ا  بعدذ المدكمدين الدلين الييلدين اوميدت 

ل شريم اليا ييت ال يات القياس )ميت مراعام  رجت ددرارم الجدي اي لدرعت الريداح( 

مما ي شأ ع ه تجميع الخمان يؽيرم اد  تكدين لد  مجم ىدا خمدأ جلديما  يداير تدأييرا  

 مباشرا  ع ى ال تالل.

 عاشراً: اخطاء عدم االلتزام بالتسلسل الموضوع لوحدات اداة التقوٌم.

ال ا يات ل تقددييل ع ددى شددكت بماريددت ميددت بماريددت ال يااددت تبددرز الظدداورم ع دد  الددتخ 

الب  يت الت  تتكين من مجميعدت مدن االختبدارات يقديس كدت م ىدا مكي دا  مدن مكي دات 

ال ياات الب  يت اي ان تيدميمىا يخايدت الا الدتخ ل التد يدت العدام   لد  ب الىا كمدا ان 

.يميدات ع دى للد  ترديدت و ا  اعتبارات اخرى تتع ق بالجى  المبليت ل  كت اختيار

اختبددارات الجىدد  الدد يرم الت فلدد  الددى  ىايددت البماريددت  ظددرا  لمددا يتم بدده ا ان وددلا 

 االختبار من جى  يكين له تأيير كبير ع ى االختبارات التاليت له:

 الحادي عشر : اخطاء عدم االلتزام بتوحٌد ظروف القٌاس.

ل يييت الى  تالل معبرم بي ق عن ملتييات االلرا  يجدب تيديد  جميدع الظدريؾ 

المديمت بعم يت القياس ميدت  رجدت الددرارم ياالجىدزم الملدتخ مت ي يعيدت القيالدات 
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يالدالددت المزاجيددت ل مختبرين.يوددلا لضدد   عددن عيامددت الضددبم التجريبدد  التدد  يجددب 

تد  اد  تداير ع دى الظداورم ميضدديع مراعاتىدا ب ادت ليمدا يتع دق بضدبم المتؽيدرات ال

 القياس.ي تيجت الومات وله العيامت يتعرذ القياس لظىير الع ي  من االخمان.

 الخامس عشر : الغلطات

و  ت   االخمدان التد  تدا م الدى تشدييه ياضدل ل تدالل القيداس يت دتل ودله االخمدان 

م  ل تددالل ع ددى لددبيت الميددات بلددبب القددرانم الخاملددت مددن التدد ريل اي التلددجيت الخددا

القياس اي التيييت الخام  ل الرم الجىاز يما الى لل .ييجدب ددلؾ القيالدات التد  

 تتضمن ؼ مات من ل ل ت القيالات.

 السادس عشر : االخطاء العشوائٌة )العفوٌة(

ود  ت دد  االخمددان التدد  التخضددع اليددت ؼ مددات اا ي يددت معريلددت يتظىر  تيجددت تددأيير 

تدأيير المجداالت المؽ اميلديت  –اوتدزاز الجىداز عيامت عضدييت لد  عم يدت القيداس )

 التؽيرات الفلييليجيت ل  دياس الم دظ(. –الخارجيت 

يتكتشؾ االخمان العشياليت عن مريدق تكدرار ايداس الكميدت اليادد م بد فس االجىدزم 

 ل  ظريؾ ياد م.

ياليمكددن ازالددت االخمددان العشددياليت بددالمرق التجريبيددت اي الدلددابيت يدلدداب تددأيير 

خمددان العشددياليت لدد   تيجددت القيدداس يكددين عددن مريددق ايدداس الكميددت الياددد م عدد م اال

مدددرات لتد يدددت ل لددد ت القددديل ال اتجدددت تلدددتخ ل اددديا ين  ظريدددت االدتمددداالت يمدددرق 

االديدان الرياضد  التدد  يدتل بيالددمتىا دلداب تددأيير االخمدان العشددياليت لد   تيجددت 

 القياس.

 كٌفٌة تالشً او تقلٌل بعض اخطاء القٌاس :

 -التجىيز الجي  ال يات ياجىزم القياس: .1

 -ل  ولا الخييص ي زل مراعام ما يأت  :
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ل  دالت تعريدب االختبدارات يالمقداييس االج بيدت يجدب بدلت جىد  يدا ق لد   - أ

اختيار االلفاظ الم البت ل يم دات االج بيت كما يجب القيال بعد م  رالدات 

يتل تمبيدق االختبدارات التم عيت يختار لىا عي ت مدن المجتمدع  فلده الدلم لد

يالمقدداييس ع يدده يلل  بىدد ؾ التأكدد  مددن يدددت لىددل الددرا  العي ددت ل عبددارات 

يالك مات الملتخ مت.كما يتل التأك  ايضا  من ل مت اليياؼت ييدت تعبيروا 

 عن المقيي  بىا تماما .

ل  دالت التخ ال اجىزم ل  القياس يجب التأكد  مدن لد مت يد عىا يتركيبىدا  - ب

لدددتعا ت باال لدددت الميدددادبت لىا.كمدددا يجدددب الدددتخ ال بعدددذ عدددن مريدددق اال

االختبارات الت  تشير الى يدت الجىاز يل مته لمي   الا التخ م ا الميدزان 

ل  اياس يزن ال عب ليجب ان  ضع ع يه مجميعت من الميازين المعريلدت 

القيمدددت ل تأكددد  ان ماشدددر الميدددزان يشدددير  ددددي ايمدددت المددديازين الميضددديعت 

ل  تدميددت الجىدداز الدد ي اميميتر بيقددت معددريؾ ايمتدده ل تأكدد  مددن ان تماما .كددل

 ماشره ياشر الى الرال ال ات ع ى القيمت المدم ت تماما .

لدددد  دالددددت ظىددددير اخمددددان االلددددتى   يجددددب العمددددت ع ددددى تؽييددددر الجىدددداز  .2

الملددتخ ل لالا تعددلر للدد  لع ددى االاددت تؽييددر اجددزان الجىدداز التدد  تعرضددت 

ترلدق بالجىداز تدد   عد   المددايالت التد  ييد ل اللتى   يو ا  تع يمدات 

 الجىاز لقيالىا ب ات يبع وا ييبل ؼير يالل للل .

يجب التأك  ابت ت فيل القيالات من ان المدكمين ع ى لىل كامت لجميع شريم  .3

االختبددارات يميايفاتىا ييفضددت لدد  وددلا الخيدديص مبددع كتيبددات تتضددمن 

الجتماعدات مدع المدكمدين وله الميايفات يالشريم كما يجدب عمدت بعدذ ا

ل تأك  من ل مت لىمىل لىله الميايفات يالشريم.يمن الضريرم ايضدا  ان 

 ي عكس ولا الفىل ع ى االلرا  اللين يتل تمبيق االختبارات ع يىل.

ضريرم االلتدزال بالشدريم الميضديعيت التد  تدد   مريقدت ت فيدل القياس كمدا  .4

 يع لىا.يجب ت فيل االختبارات ع ى يلق تل لت الميض

 يجب تيدي  جميع الظريؾ الت  تاير ع ى  تالل القياس. .5
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التق يددت مددن اخمددان الفددريق الفر يددت يمكددن مددن الددتخ ال اكيددر مددن مدكددل لدد   .6

القيدداس ع ى ان يلددجت ل مختبددر متيلددم تقدد ير الدكددال لمي   لدد  دالددت ايدداس 

الزمن يفضدت ان يقديل دكمدان بالقيداس لكدت متلدابق ع دى ان يلدجت ل مختبدر 

 متيلم تق يروما لزمن ا انه.

لتق يت تق ير الدلات لد  القيداس يجدب العمدت ع دى زيدا م الشدريم الميضديعت  .7

ل  ان بديث تشمت جميع ابعا ه بق ر الملتماع كما يتل الت بيه ع ى المدكمين 

بمراعام وله الشريم بكدت  ادت يعد ل تدر  الع دان ل تقد ير الدلات  مىمدا ب ؽدت 

  رجت اتفاق المدكمين.

اعددا م االختبددار اكيددر مددن مددرم الا كا ددت مبيعتدده تلددمل بددلل  اي تد يدد   يجددب .2

اكيددر مددن مدايلددت )اي مدايلتددان( ع ددى ان يلددجت ل مختبددر الضدد ىما كما وددي 

الدات ل  اختبارات القيم بالتخ ال ال ي اميميتر اي الييب المييدت مدن اليبدات 

 ع  ما يم ل كت مختبر مدايلتين .

 لعاب اسالٌب قٌاس المهارات فً اال

يلتخ ل ل  اياس المىارات ل  االلعاب يل  المجدات الرياضد   ديعين رليلديين مدن 

 القياس وما :

  المقاييس الميضيعيت  .1

   المقاييس التق يريت  .2

 المقاٌسس الموضوعٌة: -اوالً:

يكيددر الددتخ ال وددلا ال دديع مددن المقدداييس لدد  مجددات ايدداس المىددارات لدد  االلعدداب 

يبخايددت لدد  االلعدداب الجماعيددت يمددن الم دددظ ان بعددذ وددله المقدداييس ادد  لدد ن لدد  

ضين مدمات تقييل تعتم  ع ى التق يرات اللاتيت ل خبدران يالمتخييدين كدت مجالده 

بت يتشير ودله المقداييس بكي ىدا يللا التخ ال بعذ الاليب التد يت االديال  الم ال

اات تعرضدا  ل خمدان يبخايدت اخمدان التديدز يمن المعدريؾ ان مجدات القيداس لد  

االلعدداب مددازات يفتقددر دتددى ياددت الدددال  الددى الددتخ ال االجىددزم الكىرباليددت يلل  
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المقار ددت بمجدداالت القيدداس االخددرى لدد  الميدد ان الرياضدد  يالتدد  ايددبدت تلددتخ ل 

قياس المعم يت المت اويت ال ات.ييجرم ل  اليات الدال  ل  بعذ الع ي  من يلالت ال

مراكز البديث الع ميت ل  امريكدا يريلديا ياليابدان مددايالت ددا م االبتكدار لدبعذ 

اال يات ياالجىددزم لقيدداس يتقددييل القدد رات المىاريددت لدد  االلعاب.يتعتمدد  المقدداييس 

 -بعت يلالت يو  :الميضيعيت لتقييل اال ان المىارم ل  االلعاب ع ى ار

 ع   مرات ال جاح. .1

 ال ات ل  اال ان. .2

 الزمن المخيص ل  ان. .3

 الملالت الت  ليلتؽراىا اال ان. .4

 يليما ي   تيضيل لىله الملالت االربعت:

عدد   مددرات ال جدداح : تعتمدد  بعددذ اختبددارات المىددارات لدد  االلعدداب ع ددى  .1

خدد ت لتددرم دلدداب عدد   مددرات اال ان اليددديدت التدد  يدد جل ليىددا )المختبددر( 

زم يت مد  م اي ع  ما يدا م لعد   مدد   مدن التكدرارات اي المددايالت يلد  

العدا م يمدد ل ال عددب  رجددت ياددد م عددن كددت مددرم )مدايلددت( مددن مددرات اال ان 

اليديدت ديث تميدت مجمديع ال قدام لد  جميدع المدرات )المددايالت(  رجدت 

 ال عب.

ود اؾ خايدت ترلدل لدد  ال ادت لد  اال ان : ييتضدمن ودلا االلدد يب الدتخ ال ا .2

شددكت  يالددر اي مربعددات اي ملددتمي ت مت اخ ت تخيددص  رجددت بكددت م ىددا 

بديث تكين ال رجت االكبدر ل ىد ؾ االيدؽر االادت لد  اللدادت ياديا دا  تكدين 

 اليان مخت فت مميزم.

يتتم ب ودله االختبدارات القيدال بعد   كبيدر  لدبيا  مدن المددايالت يللد  دتدى تعمدى 

 كمدا يتم دب تد يد  االود اؾ بداليان ياضددت يمخت فدت دتدى يمكدن  تالل اكير اتلدااا  

التمييز بي ىما بلىيلت يدتى تعم   تالل تتميدز بالميضديعيت  ييتدأير اال ان لد  ودلا 

ال يع من االختبارات بقديم االبيدار يمن يدل كدان مدن الضدريرم مراعدام للد  ع د  
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ودد اؾ م الددبت يان تمبيددق وددله االختبددارات كمددا يجددب مراعددام ان تكددين ملددالات اال

 يكين خم الب ن ع ى ملالت م البت ايضا  من وله االو اؾ.

الزمن المخيدص لد  ان :يعد  الدزمن مدن اكيدر يلدالت القيداس الدتخ اما  لد   .3

مجات القياس الرياض  يالمىارم لد  االلعداب ال يتم دب للد  دلداب الدزمن 

اتجدت التخ ال لاعات ايقداؾ خايدت.يتتعرذ ودله االختبدارات الدى اخمدان  

عن اخمان المااتين ل  التخ ال اللاعات اي االخمان الخايت ب ات اللاعات 

ل  اليا يت لدالا مدا تيدير ا  1,3لاتىا ل ي عرض ا ان خمأ بليم ل  التيايت 

ااد ال ال رك دا ايمدت تدأيير الفع د   9ان ولا الزمن يكال  الع   اللريع لملدالت 

ع ددددى يبددددات  رجددددات  لميددددت وددددله االخمددددان يتتج ددددى وددددله االخمددددان ايضددددا  

 االختبارات.

الملالت الت  يلتؽراىا اال ان : تع  الملالت الت  يلتؽراىا الفر  اي اال ان لد   .4

اي ان العمت الرياض  اد  اليلالت الىامت الت  تلتخ ل ل  القياس ييتميت لل  

لدد  الملددالات التدد  يقمعىددا الفددر  لدد  الييددب اي القفددز يلدد  الملددالات التدد  

ل  الرم  اي الد لع اي الضدرب اي التمرير يتتميدت الملدالات تقمعىا الكرات 

 الت  يقمعىا الفر  خ ت لترم زم يت مد  م.

يتكددين وددله الملددالات  اللددت ع ددى اال ان لدد  الع يدد  مددن االختبددارات ميددت الييددب 

العمي م الييب العريذ  لع الكرم المبيت رم  الكرم ال اعمت المديت ملدالت ممك دت 

  بالىال يالع ي يالجرم يالييب العال  يالمييت يالقفدز بالزا دت يل  اللبادت يالرم

 يؼيروا.

يتتعرذ وله االختبارات الى اخمان مي روا ع ل التدرم ل  ات ل  عم يدت القيداس 

 يالى االخت ؾ ل  تق ير مكان لقيم الجلل ياال ام.

 المقاٌٌس التقدٌرٌة : -ثانٌاً:
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يىدا الدتخ ال االختبدارات الميضديعيت و ا  الكييدر مدن اال شدمت الرياضديت ييدعب ل

كيلدددالت لقيددداس  ادددت اال ان ميدددت ا شدددمت الدددراص يالميدددارعت يالجدددي ي ياللددد ح 

 يالؽمس يالجم الت  يؼيروا من و ا جانت الداجت لىله المقاييس التق يريت.

يلدد  بعددذ االديددان تلددتخ ل المقدداييس التق يريددت كيلددالت ل ديدديت ع ددى مع يمددات 

اال شددمت التدد  تلددتخ ل ليىددا مقدداييس ميضدديعيت يتلددتخ ل اضدداليت عددن اال ان لدد  

مقاييس التق ير اللات  ل  ميت وله الداالت لتقييل يد ات اال ان المىدارم لد  ال عبدت 

بع  تد ي ىا يلل  بؽرذ تزيي  الم رلين يالمد ربين بمع يمدات اضداليت عدن بعدذ 

لمقداييس التق يريدت ال ياد   الف يدت لد  ال عبدت يعدن اال ان لد  ال عبدت ككدت يتتضدمن ا

 -اليلي تين التاليتين :

 ترتيب االلرا  يلقا  لملتيياتىل ل  المىارم. .1

 التخ ال مقاييس التق ير. .2

 يليما ي   تيضيل لىاتين اليلي تين :

ييتضمن ولا االلد يب ترتيدب  -ترتيب االلرا  يلقا  لملتيياتىل ل  المىارم :  .1

الملددتييات الع يددا مددع التدد رج الددى ال عبددين باعمددالىل رتبددا  ع  يددت تبدد أ لدد  

الملتييات االات يلل  عن مريق م دظدت اال ان الفع د  ل عبدين ع دى يلدق 

ملتيياتىل ل  اال ان الفع   ل مىارم اي ال عبت ككت ييلتخ ل ولا االلد يب لد  

العدداب كددرم القدد ل الت س الكرم المددالرم يؼيروددا ديددث يددتل تمبيددق االختبددار 

ت ال عبدين يدل يرتدب وداالن ال عبدين ت ازليدا  ع دى المقترح ع ى  فس مجميع

يلق  رجاتىل ل  االختبار ي   لل  تق ير ي ق االختبدار عدن مريدق دلداب 

االرتبددام بددين رتددب ال عبددين مددن تقدد يرات الخبددران يبددين رتددبىل مددن  تددالل 

االختبددار يللدد  عددن مريددق تمبيددق معا لددت لددبيرمان لدلدداب معامددت ارتبددام 

 الرتب.

اخدرى التعتمد  ع دى تقدد يرات الخبدران ا مدا اعمدان رتبدا  ع  يدت ع ددى  يو دا  مريقدت

يلدددددددق  تدددددددالجىل لددددددد  الم اللدددددددات الفع يدددددددت لددددددد  ال عبدددددددت كمدددددددا لددددددد  لعبدددددددت 
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الت س المايلت اللبادت الريشدددت الرمايت باللدددىال ديدددث يرتدددب ال عبدددين ع دددى يلدددق 

قت يبدين  تالجىل بع  االشترا  ل  الملابقت يل يدلب االرتبدام بدين رتدبىل لد  الملداب

رتبىل ل  االختبار المقترح اللم يتل تمبيقه ع يىل ديث يدلدب يد ق االختبدار عدن 

 مريق معا لت لبيرمان بدلاب معامت ارتبام الرتب.

 يا  التخ ل ولا االل يب ل  اياس المىارات ل  ت س المايلت يالت س االرض .

بعددذ الددتخ ال مقدداييس التقدد ير : يتلددتخ ل لدد  ايدداس اال ان المىددارم لدد   .2

االلعدداب ياال شددمت الرياضدديت الت اللدديت ميددت الؽمددس يالجم الددت  يالم كمددت 

يالميارعت يالجدي ي يالكراتيده يا شدمت الدراص يالمبدارزم يالقديال يا مدام 

 االجلال.

يو  تع  من يلالت القياس الىامت يتلتخ ل دتى ل  اال شدمت الرياضديت التد  تعتمد  

ت ع ددى مع يمددات اضدداليت عددن اال ان ع ددى المقدداييس الميضدديعيت لدد  دالددت الديددي

الف دد  يالخممدد  لدد  وددله اال شددمت.ي دظ اال ان يددل يقدديل بتد يدد ه ييضددع ال رجددت 

الم الدددبت )عدددن مريدددق االدكدددال يالقدددا ين يالم دظدددت الم ظمدددت( لمظددداور اللددد ي  

الدرك  المخت فت يتتضمن ايالل مختارم من الك مات يالعبدارات اي الجمدت )الدتمارم 

اال ان( ال يعمدد  المدكددل ايمددت اي تقدد ير اي  رجددت مبي ددا  ع ددى مقيدداس تدكدديل تقددييل 

 ميضيع  ل قيل يليس عشيال  اي لات .

ان وله المقاييس التق يريت تلتخ ل كا يات تلجيت مق  ت الي ار االدكال الكميدت عدن 

 الم دظات يالمشاو ات اليم يت.

 االختبار  (3

 تعرٌف االختبار :

 عٌنة من السلوك((.))هو مقٌاس موضوعً ومقنن ل 

))وي مجميعت من االلل ت اي المشدك ت اي التمري دات تعمدى ل فدر  بىد ؾ التعدرؾ  

 ع ى معارله اي ا راته اي التع ا اته ايكفانته((.
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 ))وي مريقت م ظمت لمقار ت ل ي  شخيين اي اكير((. 

 ))وي مياؾ مق ن ميمل الظىار عي ت من ل ي  الفر ((. 

 اي االمتدان . كما يعرؾ بأ ه التجربت

ياالختبار ل  ال ؽت يدمت مع ى )التجربت( اي )االمتدان( يك مت اختبدره تع د  )جربده 

اي امتد دده( يلدد  للددان العددرب )خبددرت بدداالمر ام ع متدده يخبرت االمددره اخبددره الا 

 عرلته ع ى دقيقته(.

يلدد  التربيددت الرياضدديت يقيدد  باالختبددار "تمددرين مقدد ن يضددع لقيدداس شدد  مددد  " اي 

 "مريقت م ظمت لمقار ت ل ي  شخيين اي اكير". وي 

 ل  دين  ج  من يعرله بأ ه "اال ام الت  تلتخ ل لجمع المع يمات بؽيت التقييل.

 االختبارات يلت زل تيلر ع يرين الاليين وما :

 التق ين ييتضمن المعايير تق ين مريقت اجران االختبار. - أ

 يالتأييت.الميضيعيت يتع   خ ي االختبار من الؽميذ  - ب

 االختبار المقنن :

يقي  به االختبدار الدلم يديؽت مفر اتده يكتبدت تع يماتىدا بمريقدت تتضدمن يباتده الا 

ماكرر كمددا تضددمن يدد اه لدد  ايدداس اللددمت اي  الظدداورم التدد  يضددع لقيالددىا كلل  

يعدرؾ بأ ده اختبدار اعمدد  مدن ابدت الع يد  مددن العي دات اي المجميعدت تددت ظدديرؾ 

 ايير.مق  ت ياشتقت له مع

ياالختبار المق ن له تع يمدات تدد   مريقدت تمبيقده يتلدجيت  تالجده ي يفتدرذ بده ان 

يكين ممبق ع ى )عي ات التق ين( لمن يفاتىا ا ىدا تميدت المجتمدع المبدديث ايد ق 

 تمييت بؽيت تد ي  المعايير الياضدت لىلا االختبار.
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ا  بىدا يتأشدير الفريادات ان اوميت االختبار المق ن  اتجت من خ ت كي ه ا ام بدث ير

لدد  ملددتييات القدد رات باشددكالىا المخت فددت )الب  يت يالدركيددت ي العق يددت...الخ( كددلل  

معرلددت اال جدداز لدد  كددت مددن وددله القدد رات ...يمددن لددمات االختبددار المقدد ن ال رجددت 

 العاليت من الميضيعيت.

 عميما ان لمت التق ين ل ختبار تع   :

 يلىا يم ىا:ان ل ختبار شريما يمبق ل  ض .1

 .تع يمات مد  م يياضدت ل تمبيق يالتلجيت 

 .له ع   من المفر ات 

 .لبق يأن مبق ع ى عي ات ممي ت ل مجتمع االي   لؽرذ يضع المعايير 

  مريقت تمبيق االختبار ت دتل الفريدت لتمبيقده مدرات اخدرى ع دى الدرا  ع دى

 الرا  اخرين يل  اماكن اخرى.

 اي الملتييات.ان التق ين يتضمن تد ي  معايير  .2

ان ل ختبار يق   ع ميا  ام م ى تيالر عيامدت اليد ق ياليبدات يالميضديعيت  .3

ل  للد  االختبار بديدث ييدبل لده القد رم ع دى التمييدز...ييمكن تد يد  اليقدت 

 الع م  ل ختبار من خ ت :

مراعددددام االلددددس الع ميددددت ل ختبددددار ام تدددديالر معددددام ت يدددد ق ييبددددات  - أ

 يميضيعيت عاليت.

 االختبار ل م د   المبيع  ام )م ى م البت يعيبت االختبار ل عي ت(.تدقيق  - ب

 الصفات العاملة لالختبار الجٌد :

الش  ان عم يت ترشيل االختبارات الم البت يالجي م لقياس ظاورم ما يتم ب تقييمىا 

لكيا  يدكيما  بؽيت ا تقان االلضت ياالي ل...لع يه يلك   قديل بب دان يتركيدب بماريدت 

ار ما ان  لتيعب ي فىل ع اير مىمت ل  كت من االختبارات المرشدت ل  تقدان اختب

 )االختبار( من خ ت االجابت عن التلااالت االتيت :

 وت يق ن االختبار الؽرذ الميضيع من اج ه؟ -
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 وت يمكن ت فيل االختبار ب ات؟ -

 وت يمكن ان تفلر  تالل االختبارات ل  ضين ا ان اخر مقارن؟ -

 يراع  االاتيا  ل  اليات   االمكا ات؟وت االختبار  -

 "يفات االختبار الجي "

 ال اديت الت ظيميت ياال اريت يشريمىا : -ايال :

 دلؾ ا يات االختبار ؼاليت اليمن. .1

 يضع االختبارات الت  يمكن االلتفا م م ىا ل  الت ريب. .2

 ن.دلؾ االختبارات الت  اليمكن ايالىا ب ات اي التقبت التع يت ع   اال ا  .3

مراعام ال اديت االاتيا يت بالجى  يالماادت المبدليلتين ام اختيدار االختبدارات  .4

 الت  التدتاج الى جى  ييات ميي ين.

 تفضيت االختبارات اللى ت الفىل ياليضيح عن ؼيروا. .5

البدد  يان تكددين ملددتييات  تددالل االختبددارات متيالقددت يملددتيى الددرا  العي ددت  .6

 فيلوا ع ى العي ت رليب اي  جداح اكيدر ديث )العمر ي الج س( ام اليلبب ت

 %( من االلرا  المختبرين.75من )

 ام يتمتع ب لبت يعيبت اي لىيلت دلب الملتييات المقررم.

 الناحٌة التكوٌنٌة )المواصفات العلمٌة لالختبار(  وشروطها : -ثانٌاً:

الي ق : ييع   ان يكين االختبار يا اا  ل  ايداس مدا يضدع مدن اج ده ييدتل  (1

أك  من ي ق االختبار بالتخ ال بعذ االلاليب االدياليت يم ىا )مريقدت الت

ايجا  معامت االرتبدام اليد ق التجريبد  مدي  ( اي اد رم االختبدارع ى الت ميدت 

مددن الماشددرات يددد ق يددد ات االختبدددار ادد رتىا التميزيدددت بددين مجمددديعتين 

 متمرلتين ل  ال رجت الك يت ل مقياس.

تبددار يدقددق ال تددالل  فلددىا اي مقاربددت لىددا الا اعيدد  اليبددات : ييقيدد  بدده ان االخ (2

تمبيقه ع ى االلدرا  تددت الظدريؾ  فلدىا اكيدر مدن مدرم ييتل التعدرؾ ع دى 
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يبددات االختبدددار بالدددتخ ال االلددداليب االديددداليت الع يددد م من خددد ت المريقدددت 

 -االتيت:

ير اعددا م االختبار اليددير المتكاللددت تمبيق االختبددار ياعددا م تمبيقدده بالددتخ ال يدد

 متكاللت ل ختبار مريقت التجزلت ال يفيت.

االختبدددددددار الميضددددددديع  يقدددددددت ليددددددده التقددددددد ير الدددددددلات   الموضاااااااوعٌة : (3

ل مدكمين لالميضيعيت تع   ا ت اي ع ل يجي  اخت ؾ ل  مريقت تقييل ا ان 

المختبددرين مىمددا اخت ددؾ المدكمددين ييمكددن التعددرؾ ع ددى الميضدديعيت مددن 

خ ت التعرؾ ع ى مق ار الفرق بين تقد ير مدكمدين اي اكيدر لد  ان...اي عدن 

 م بين تقييل المدكل االيت يالمدكل اليا  .مريق معامت االرتبا

%( اي اكير من االلدرا  المختبدرين 75االختبار اليعب يفشت ليه ) التمٌٌز : (4

يالعكس يديل بال لبت ل ختبار اللىت يك وما ؼير اا ر ع دى التمييدز بدين 

المختبرين ياالختبار الجي  وي الدلم يد جل لد  التمييدز بدين االلرا  يللد  بمدا 

زيعىل اعتدددد اال  )ام ان يكددددين تيزيددددع ا الىددددل مبيعيددددا  لدددد  للدددد  يدقددددق تددددي

االختبددار( يقع الؽالبيددت مددن االلددرا  لدد  الم تيددؾ لدد  دددين يقددع ع ددى مرلدد  

الم د ى االعت ال  المجميعت لات اال جاز العال  ل  اليمين يالمجميعت لات 

 اال جاز الضعيؾ اليلار..

 -تقسٌم االختبارات :

 اختبارات موضوعٌة : - أ

االختبارات الت  تعتم  ع ى المعايير يالملدتييات ي المدكمدات ام تعتمد  ع دى  يو 

 الس ميضيعيت ل  اي ار االدكال.

 اختبارات ذاتٌة : - ب

يو  الت  تعتم  ع ى التق ير اللات  ل  تقييل اال ان ام تأت  من لات الشخص  فلده 

 من خ ت الم دظت.

 -والبعض ٌقسم االختبارات الى :
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 ن.اختبارات اال ا -

 اختبارات اليرات يالق ل. -

 االسس العلمٌة التً ٌجب مالحظتها فً اختٌار االختبار:

و ددا  اختبددارات رياضدديت جيدد م ياخددرى متيلددمت ياخددرى ر يلددت يع ي ددا ان   دددظ 

ال قددام االتيددت ل تأكدد  مددن اختبددار االختيددار الجيدد  يالم الددب لتدقيددق اودد اؾ بر ددامل 

 التقييل.

 ي ق االختبار ييباته . .1

 االختبار لمىارم مىمت. اياس .2

 م لمت االختبار لعمر الم بت يلج لىل. .3

 ااب يت االختبار ل  التمييز بين القاب يات المخت فت. .4

 امكا يت اعمان االختبار الى اع ا  كبيرم من الم بت يبيات ايير. .5

 ان يلبق االختبار عم يت اجران االدمان. .6

 ريين.داجت االختبار الى اات مايمكن من اال يات ياال ا .7

 ااتران االختبار بتع يمات ياضدت يمفىيمت. .2

 مشابىت لقرات االختبار ل مىارات الدقيقيت ل  ال عبت المعي ت. .9

تيجيده االختبدار  دددي الفدر  يتج ددب ا خدات عامدت خددارج  يداير ع ددى  .11

 اال جاز.

 الخطوات الواجب مراعاتها عند تقسٌم االختبار واعداده :

يعتبر المجات الرياض  من المجاالت الخميت الت  يمكن مدن خد ت تمبيقاتده معرلدت  

يااددع يملددتيى االلددرا  يل ختبددارات لدد  وددلا المجددات االوميددت الكبددرى لدد  تعيددين 

الملتيى.يولا بمبيعت الدات يعم  مايرات يلدت ت م ىدا كدت مدن المد رب يال عدب 

لالداجددت الددى االختبددارات المق  ددت م ىددا  فلدده مقدد ار ااب يتدده يميافدده بال لددبت الارا ه.

 باللات ايبدت ش  ضريرم ل ع ي  من الظياور الت  تع ى بىا التربيت الرياضيت.



33 
 

 
 

يبؽيت تقليل االختبارات الم يه ع ىا اع ه البد  مدن معرلدت ان ودله العم يدت ود  بدد  

لاتىددددا مددددن االمددددير اليددددعبت يال ايقددددت لات الع اددددت بالقدددد رات الب  يددددت يالمىاريددددت 

يالدركيدددت..من ودددلا يمك  دددا القددديت : ان البر دددامل ال ددداجل ل ختبدددار البددد  يان يب دددى 

)ييدددمل( ييخمدددم بالشدددكت الدددلم يدقدددق الؽدددرذ الدددلم يىددد ؾ اليددده كما  أمدددت ليددده 

الميضيعيت ياليضيح تلىي   لمىمت االمراؾ المعي دت باالختبدار القدالمين باالختبدار 

 تبار.يالملاع ين يااللرا  اللين يجرى ع يىل االخ

 خطوات تصمٌم االختبار :

تكا  تكين ايمت االختبارات عظيمت ع   التخ امىا ل  الميد ان الرياضد  خايدت لد  

البدديث يالتجدارب المي ا يت..لع يده البدد  مدن االوتمدال با تقالىددا يكيفيدت تركيدب يب ددان 

 مجاميعىا يمن يل يالع المعايير لىا.

ت الج يدد م اي االختبددارات المددرا  تق ي ىددا يلتبدداين الخمدديات ال زمددت  لب ددان االختبددارا

 مج  ا  الب  من اال تباه الى تمبيق مىمتين وما :

 الخميات الت  يجب اتباعىا ع   تيميل االختبار. .1

 كيفيت الربم بين مفر ات االختبارات المخت فت ل  ويلت بماريت )مقياس(. .2

  مددن االجددرانات اخيددرا  يع دد  اجددران التجددارب االلددتم عيت يالبدد  مددن اتخددال الع يدد

 المىمت ل  ولا الي   م ىا :

دلؾ االختبارات الت  تدتاج الى ا يات عاليت التكداليؾ اال الا كدان الؽدرذ  .1

مددن االختبددار يدددتل الددتخ امىا يلل تكددن و ددا  مريقددت اخددرى ب ي ددت يكددلل  

 االختبارات الت  اليمكن ايالىا ب ات.

ىد ا  يدؽيرا  يالتلدت فل ياتدا  مراعام اختيار )ا تقان( االختبارات الت  تتم ب ج .2

 ميي   ديث االاتيا  ل  الماات يالجى  ل مختبرين.

 يفضت اختيار اختبارات متيلمت الملتيى يلى ت الفىل ياليضيح. .3
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يفضددت االختبددارات التدد  تدتدديم ع ددى عيامددت كييددرم م ىددا )عيامددت م فددر م  .4

 يمركبت ل  اختبار ياد (.

 ختبار :التأكد من معامل صدق وثبات وموضوعٌة اال .6

ت عددددب اليددددفات التكيي يددددت ل ختبددددار الجي  يالمتمي ددددت لدددد  معامددددت يدددد ق ييبددددات 

يميضيعيت  يرا  مىما  يدلالا  بشأن ي ديت ولا االختبار يامكا يدت تمبيقده بشدكت 

جيدد  بعدد  ان يددتل تد يدد  الع ايددر ال ىاليددت ل ختبار يجددب ان  تأكدد  مددن ان االختبددار 

عددن مريددق دلدداب معددا الت اليدد ق ياليبددات تتدديالر ليدده الشددريم الع ميددت يلل  

يالميضدديعيت ييدديال  الددى االمددر االكبددر مددن ان وددلا االختبددار يددالل ل تمبيددق لدد  

 المجات الرياض .

يبشأن تد ي   رجات الي ق ياليبات يالميضيعيت ل  االختبدارات الرياضديت و ا  

ايددت ( لدداكير ك رجددت مقبيلددت ليدد ق االختبددار يبخ1,21مددن يددرى ا ىددا تتددد   ببددب)

اختبارات ال ياات الب  يت اما اختبارات المىارات االلالديت ل  شدمت الرياضديت لديمكن 

( يليمددا يخددص  رجددت اليبددات يالميضدديعيت ل  1,71ابدديت  رجددت اليدد ق ع دد وا )

 ( ..1,25يمكن ابيلىا من )

 صٌاغة االختبار : .7

رس اي ان يياؼت االختبدار مدن االوميدت بمكدان تيضديدىا دتى يدتمكن الباددث يالد ا

القددددالل بتمبيددددق االختبددددار مددددن الددددتخ امه يب رجددددت عاليددددت مددددن اليدددد ق ياليبددددات 

يالميضديعيت...يع ى للدد  يجدب ان تراعددى الع ايدر االلالدديت االتيدت ع دد  يددياؼت 

 االختبار.

الىدد ؾ مددن االختبددار : يو ددا يجددب ان يكددين ودد ؾ االختيددار ياضدددا   -

 ىا اي يمدددد  ا  مدددن ديدددث مبيعدددت اليدددفت التددد  يدددرا  ايالدددىا اي شدددك

مجميعتىددددا العضدددد يت المع يددددت با الىددددا الدرك  يدتددددى مبيعددددت للدددد  

اال ان..لددلل  ع دد  يددياؼت االختبددار يتددأيير مرالددق اجرالدده يتيضدديل 

 تع يماته ياجراناته ت مبق  ج  ا ه من الضريرم بيان و ؾ االختبار.
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الملددتيى الدددلم يقيلدده : ان المجتمدددع الرياضدد  ؼيدددر متجا س ديدددث  -

الملددتييات الرياضدديت لى ددا  ملددتيى المتقدد مين تضددارب ياخددت ؾ 

يالشباب يال اشلين كلل  و ا تبداين لد  االلعداب يالبد ن لد  مددايالت 

ديدث االلعداب الفرايدت )الجماعيدت( يالفر يت..ع يده يالددات ودلا تأشددير 

ت كل الملدتييات ع د  اجدران ام مدن االختبدارات لتيديد  ال تدالل يب دان 

يات ال لكدددت معدددايير التددد  تتماشدددى المعدددايير الخايدددت بت ددد  الملدددتي

 يالملتيى اللم يقيله االختبار.

اجدددرانات االختبدددار : ع ددد  المباشدددرم بددداجران االختبدددارات البددد  مدددن  -

 -م دظت التدضارات الزمت لىلا االجران م ىا :

تباين الخميات ال زمت لت فيل االختبدارات مدع مراعدام اعد ا   .1

 ىا.المكان يتجىيز اال يات الملتخ مت مع شرد

التأك  من اا ي يت االجىزم ياال يات الملتخ مت لد  االختبدار  .2

 مع تأيير م ى ي ديتىا يم لمتىا.

 بيان  ير كت من الكيا ر الملاع م ل  ت فيل االختبارات. .3

 ظددرا  الوميددت ال رجددت المعياريددت لدد  عم يددت تقددييل  تددالل  المعاااٌٌر : -

االختبارات ميكدددددلا تقدددددييل المختبدددددرين لددددد  اليدددددفات اي الظدددددياور 

المقالددت ع يه  جدد  مددن االوميددت تدييددت الدد رجات الخددال الت  يديددت 

ع يىدددا ياضدددع االختبدددار مدددن جدددران ت فيدددل االختبدددارات الدددى  رجدددات 

 ياضدين.معياريت لك  يكلب ال تالل  اللت يمع ى 

 التقنٌن والمعاٌٌر وعالقاتهما باالختبار :

ل  مكان ابت ولا : اشر ا الى ان كت مدن االختبدار يالقيداس ا يات تقييميدت لكن ودلا 

ؼير كداؾ ديدث يمكدن اعتبدار للد  لمرد دت معي ت اد  تدتداج لد  مراددت الدقدت الدى 

تبددار ييجددي  عم يددات اخددرى  يددأت  لدد  مقدد متىا التق ددين ييضددع المعددايير.لتق ين االخ

معددايير يابتددت له يجدد  ان مددن الع ايددر االلالدديت يالمدكمددت ل عم يددت التقييميددت يلل  

 ل يييت الى  تالل ميضيعيت     .
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يعم يت تق ين االختبار   وله يقي  بىدا "الخمديات التجريبيدت التد  يمدر بىدا المقيداس 

ع يىدا ليمدا ل  ييرته ال ىاليت ع   اجراله ع ى عي ات من الجماعدات التد  لديمبق 

 بع  لل  بؽرذ اشتقاق المعايير".

يالمعدايير و ددا "ادديل تميددت اران مجتمددع خداص لدد  اختيددار معددين" ام ا ىددا : " تيددؾ 

اران مجميعددات متعدد  م ع ددى اختيددار اي االمددت )الددتبيان( يالمعددايير ييددفيت ال مددام 

ير ميجددي م مددن اال ان".يلكددن مددن الخمددأ اعتبددار المعددايير ملددتييات يللدد  ان المعدداي

مع يمات ت ل ا ع دى كيفيدت اال ان الفع د  ل لرا .امدا الملدتييات لىد  مع يمدات تد ل ا 

 ع ى مايجب ان يا يه الفر .

ي ظر الى المعايير ع ى ا ىا  رجات معياريت اي ا ىا ج ايت تلدتخ ل لتفلدير  رجدات 

االختبدددار )ام الددد رجات الخدددال التددد  تميدددت ال تيجدددت الملتخ يدددت مدددن جدددران تمبيدددق 

بددار  ين اخضدداعىا ل معالجددت االديدداليت(...يالمعايير اشددكات م ىددا :)ال رجددت االخت

اللاليت )ل أي ص( يال رجت التاليت )ت( يا  تلدمى اللاليدت المع لدت الميلي ات يالرتدب 

الملي يت التلاعيات...الخ ياليمكن الدييت ع دى ودله االشدكات اال مدن خد ت تدييدت 

لددددمت الددددتخ ال الدددداليب اديدددداليت الدددد رجات الخددددال الددددى  رجددددات معياريددددت بيا

معي ت...يبؽيددت تأشددير اوميددت تدييددت الدد رجات الخددال الددى  رجددات معياريددت بيالددمت 

الددتخ ال الدداليب اديدداليت معي ت...يبؽيددت تأشددير اوميددت تدييددت الدد رجات الخددال الددى 

 - رجات معياريت  بين االت  :

كت لر  ع دى يقي  بال رجت المعياريت "و  ال رجت الت  يعبر ليىا عن  رجت  .1

 الاس ع   يد ات اال دراؾ المعيارم ل رجته عن المتيلم.

ان الددد رجات المعياريدددت تجعدددت يدددد ات القيددداس ميدددد م بعددد  ان كا دددت لددد   .2

الددددد رجات الخدددددال مخت فدددددت لددددد  يدددددد ات ايالدددددىا )لددددد تميتر/يا يت كؽل/ع   

المرات...الخ( مما يلاع  ل  اعمان الفر  المختبر  رجدت ك يدت تميدت مجمديع 

 ع يه ل  كت من مفر ات )بماريت( االختبار. ماديت
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ل  رجت المعياريت الق رم ل  تد ي  مكان الفر  بين مجميعته التد  اشدتقت لىدا  .3

المعايير )اي مجتمع البدث( ديث ان المعيار يد   مع ى ل  رجت التد  ديدت 

 ع يىا الفر  المختبر.

 يل معايير اربعت ا ياع رليليت و  :

 الىا :االختبار ال يل  ل ياات الب  يت .المعايير القيميت / يمي - أ

المعداير الخايدت بمجميعدت خايددت / يميالىدا : معدايير خايدت بيددؾ  - ب

  رال  اي ب عبت معي ت.

المعددددددددايير المد يددددددددت / يميالىددددددددا : المعددددددددايير الخايددددددددت بم ي ددددددددت  - ت

 معي ت  ا م م رلت...الخ.

المعددايير الم رلدديت )معددايير اليددفيؾ ( / ميالىددا :مقار ددت ا ان يددؾ  - ث

  رال  بالبي يت.

 االعتبارات التً ٌجب مراعاتها عند تطبٌق االختبار :

لدد  ماجددان ا فددا  اشددر ا الددى اوميددت يياجبددات االختبددارات يالمقدداييس لدد  المجدداالت 

الرياضيت المخت فت يبي ا بأ ىا يلالت تقييميت لملتييات المختبرين )الب  يت يالمىاريدت 

الختبدار جيد ا  يم الدبا  ل يدفت المقالدت كلل  ياالجتماعيت يال فليت( يلكدن اد  يكدين ا

يكين القالمين ع ى ا ان يت فيل االختبارات ع ى  رجت مدن الع دل يالمعرلدت يمدع ودلا 

اليمك  ددا ان  ديددت ع ددى  تددالل جيدد م يمييياددت...ياليبقى امام ددا اال ان  عزيىددا الددى 

 اعتبارات خايت م ىا :

 والمناخٌة والنفسٌة : اعتبارات الظروف المكانٌة والزمانٌة -اوالً:

ع ددى ياضددع االختبددار ان ي دددظ يب اددت تدد يين كددت مددايمكن ت يي دده بشددأن الظددريؾ 

المديمت به كالمكان يزمان اجران االختبارات لضد   عدن تد يين الظدريؾ الم اخيدت 

التد  يقددع تدتىددا االختبار يمدا ادد  يتددأير بدده المختبدرين مددن ظددريؾ  فليت...يبخايددت 

 مايتع ق م ىا ببب
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ت ت كددل الظددريؾ ع دد  اعددا م االختبددار مددع  فددس المجميعددت اي المجدداميع يبددا - أ

 المشابىت.

 تيبيت يات اياس المىارات الدركيت مبقا  ل ميالل الت ريبيت. - ب

 مراعام اخت ؾ  رجات الدرارم ديث تأييروا ع ى  تالل االختبارات. - ت

 اعتبارات المستوى والجنس والعمر : -ثانٌاً:

  مىارم...الخ( يالعمددر يالجدد س تعدد  مددن االعتبددارات ان اعتبددارات الملددتيى )بدد  

التربييددت االيجابيددت الىامددت يالت  التدداير لقددم ع ددى  تددالل االختبددار اي القيدداس تددأييرا  

مباشرا  بت ياير ع ى  فلديت المشداركين ياتجاوداتىل يلد يكىل  ددي مزايلدت اال شدمت 

 مير التاليت:الرياضيت يبخايت ل  المي ان الم رل  ديث يجب ان  راع  اال

ع ددد  يضدددع يت فيدددل االختبدددارات ع دددى عي دددت ما البددد  يان  كدددين ودددله العي دددت  - أ

 متجا لت ل  العمر يالملتييات الب  يت يالمىاريت.

ان تكدددين االختبدددارات الم فدددلم مق  دددت يم الدددبت ل عمدددار يالملدددتييات يلكددد   - ب

 الج لين مع م دظت يضع المعايير الخايت بىا ام مراعام االختبارات الت 

 تت الب يا رات المختبرين من ديث العمر يالملتيى يالج س.

البأس من التخ ال عم يت التي يؾ دلب الملدتيى اي العمدر اي الجد س ع د   - ت

اجددددران االختبددددارات مجدددداميع كبيددددرم مددددن المختبددددرين اي دلددددب المجدددداميع 

 التخيييت ل  الع ي  من االلعاب ياال شمت الرياضيت المخت فت.

 القتصاد عند وضع االختبار :اعتبارات ا -ثالثاً:

ع   التركيز ع ى عم يت االاتيا  خ ت يضع اي تمبيق االختبارات يجب ان الياير 

لل  ع ى ملتيى ت كدل االختبدارات اي  تدالل ديدث عم يدت التدأيير ودله لدتاير اخفاا دا 

ل  تدقيدق الىد ؾ مدن االختبدار اي القيداس اليادد ...يا م اا  مدن ودلا المفىديل يجدب 

 م العيامت االاتيا يت التاليت ع   يضع يت فيل االختبار:مراعا

مراعام االاتيدا  لد  الجىد  بال لدبت لياضدع االختبدار اي ل م كدات الملداع م  - أ

 ل  عم يات ت فيل االختبار.
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 مراعام االاتيا  ل  زمن اجران االختبار ا ر الملتماع. - ب

 مراعام االاتيا  ل  ك فت االختبار الما يت ما امكن لل . - ت

 اعتبارات التشوٌق واالثارة عند اداء االختبار او القٌاس: -رابعاً:

ي عدددب ع يدددرم التشددددييق يااليدددارم  يريددددن ايجدددابيين لدددد   تدددالل االختبددددارات اي 

القياس للل  ع ى ياضع االختبار االبتعا  عدن االختبدارات المم دت يالتد  تعمدت ع دى 

يجددب ان يبدد ي لدده المكددان تلددجيت  تددالل ؼيددر ايجابيددت..لمي   ع دد  اجددران االختبددار 

الم الب ياللم ي عي الى الرادت يالق اعت باوميدت لضد   عدن تديلر ع يدر التشدييق 

ليه يع ير التشييق يضع ع ى عاشق ياضع االختبدار ملدايليت ع د  تمبيقده يلىدلا 

 ج  ان عم يت التشييق تشير الى التعاين التال بين المختبرين يياضدع االختبار...امدا 

لي عددب  يره  يرا  لعدد   اليقددت ايجابيددت عددن ع يددر التشددييق يبددلل   ع يددر االيددارم

اليقع المختبرين تدت مييرات خايت ا  تاير ع ى  تالل اختبداراتىل ايجابيدا  اي لد بيا  

ع يه لي يل ولا اجران االختبارات ابعا  المختبرين عن ام من الظدريؾ الخارجيدت 

 ضما ا  لي ق  تالجىا.

 

 لة اداء االختبار :اعتبارات سهو -خامساً:

مددن االمددير التدد  ال اعتددراذ ع يىددا وددي تدديالر ع يددر اللددىيلت لدد  ا ان كددت مددن 

االختبددددارات ال ظريدددددت يالعم يدددددت ديث التددددداير يددددعيبت االختبدددددار ع دددددى ال تدددددالل 

المرتقبت.يل  مجات االختبارات العم يت  ج  ا ه ك ما كدان االختبدار بعيد ا  عدن التعقيد  

 ك مددا الددتيعبه اكبددر عدد   مددن مجمدديع المختبددرين يبددلل  ييمتدداز بلددىيلت لدد  اال ان

يدداير ع ددى يبددات ييدد ق  تددالل االختبار.امددا االختبددارات ال ظريددت ليجددب اال تكددين 

الع اير يااللدل ت المكي دت لىدا لد  االختبدار معقد م اي ؼامضدت   اال الا رأى ياضدع 

ن يكدين ع يددر االختبدار لدببا  لىدلا التعقيد  يالؽميذ لع يده  جد  ا ده مدن الم الدب ا

اليضدديح مىددل ع دد  اجددران االختبددارات بال لددبت اللددرا  العي ددت المختبرم كددلل  تكددين 
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عم يت التلجيت يالتيميل ل لل ت بمريقت لى ت يؼير ااب دت ل تدديير )ام يتديلر ليىدا 

 ع ير الميضيعيت(.

 سادساً: اعتبارات واسس تحدٌد الكوادر )المالكات( المساعدة :

 ددت يالمتلد دت بددالع ل يالمعرلدت يبدالخبرات المب ليددت لد  ميدد ان ت عدب الم كدات الماو

اجران االختبار يالقياس  يرا  مىما  اليلتىان به لد  مرالدق اجدران ودله االختبدارات 

ي ات  تالجىا...ديث ك ما از ا ت ودله الخبدرم يتيلدع المعدارؾ لد يىل ا ت اخمدالىل 

 اتىا ييددت اجرالىدا.ان مدا ياختيريا زمن اجران ت كل االختبدارات مدع االوتمدال بد

تعكلددده خبدددرات الكددديا ر يالم كدددات الدددى الملددداع م يلدددىت ل مختبدددرين مىمدددت ا ان 

االختبارات بشكت الضت يبيفت ادلن خايت ع  ما ييضديا لىل مدتديى االختبدار 

يمضمي ه يمريقت اجراله..لىلا  ج  ان التعاين الميمر بين البادث ي الملداع ين لده 

اللددرا  المختبددرين( يعمدد  يدديرم دقيقيددت ييااعيددت ل ظدداورم اي يكددلا عي ددت البدددث )ا

 الدالت الت  يرا  ايالىا اي اختبار مضامي ىا.

 

 

 ادارة وتنظٌم برنامج االختبارات :

ان التخميم المدكل بما يتمشى مع كالت الظريؾ المديمت بت فيل بر دامل االختبدارات 

لجيدد  يالتدضددير مددن جا ددب لدديؾ يؽ ي ددا عددن مشدداكت كييددرم ادد  تياجى ا لاالعدد ا  ا

المدد رس اي المدد رب لضدد   عددن المامدده التددال بكددت ال ددياد  الف يددت ييلددالت المعرلددت 

المتع قت ب رالت ولا الميضيع من  ياديه الت ظيميت ياال اريت الت  تضمن ل ا  رجدت 

كبيرم من  ات ييبات ال تالل كما تاك  ضمان التخ ال اليات الملميح به الى اايدى 

 د  ممكن.

يمدددن و دددا كدددان مدددن الضدددريرم لىدددل الخمددديات الف يدددت الملدددتخ مت ال ارم بر دددامل 

االختبددارات يالمقدداييس.يمن مبيعددت االختبددارات ان يقدديل باالشددراؾ ع يىددا كفددانات 
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ع ددى  رجددت كبيددرم مددن ال اددت مددن ال اددت لدد  اتبدداع خمدديات الت ظدديل ياال ارم اللدد يمت 

يا مدن المداو ين تربييدا  يممدن يع ى  رايدت كام دت بااللدس الع ميدت ييفضدت ان يكي د

  رليا ما م االختبارات يالمقاييس.

يع يه لان اليات اللم تلتؽراه االختبارات ان يكين اات مايمكن يلىدلا لدان اوتمامدا  

خايا   يليه الى ملألت االع ا  يالت ظيل.يو ا  ضع تلدااال  مدالا يجدب ان  ضدعه لد  

 االعتبار؟

تيدت لمدن الضدريرم ان  فكدر جيد ا  ي ختدار يالجياب  مردده مدن خد ت اللدمير اال

بمريقددت يددديدت يلدد يمت االختبددار الددلم  لددعى الددى تمبيقدده وددلا الا لددل  قددل بتيددميل 

االختبار...يا مدا لدديؾ  كتفدد  باختيددار مالدبق ان لكددره االخددرين يبالتددال  يجددب ان 

 - عرؾ ما يأت  :

 مالا يمكن ان يقيس االختبار؟ .1

 م ل ي ا ان  جرم ولا االختبار؟وت ل  ميت ظريل ا وله يالمتيلر .2

 م ى يدت يي ق ولا االختبار لقياس وله اللمت؟ .3

 وت تيج  مع الت معياريت يمكن التخ امىا ل تق ير المباشر؟ .4

 

لدددلا لعم يدددت ت ظددديل يا ارم بر دددامل االختبدددارات لددد  ام مكدددان يجدددب ان يمدددر بعددد م 

 مرادت يان كت مرد ت تشمت ع م خميات.

 االختبارات والمقاٌٌس فً التربٌة الرٌاضٌة :مراحل تنظٌم وادارة 

يدد خت وددلا الميضدديع لدد  بدداب اال ارم يالت ظدديل لدد  الميدد ان الرياضدد  ديث ت عددب 

اال ارم  يرا  مىما  ل  ولا المي ان يا  يعبر عن اال ارم بأ ىدا "عم يدت ضدريريت الم 

دقيدق جى  جماع ".لى  مدن العيامدت التد  يمكدن مدن خ لىدا ضدمان دالدت التقد ل يت

االودد اؾ المرجيم لضدد   عددن كي ىددا عم يددت يتدداح مددن خ لىددا اتخددال القددرارات لات 

 الع ات بت   االو اؾ اي االو اؾ لات اللتراتيل البعي .
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يولا االمر اليدتل مدالل  ضدع كدت شد  لد   يدابه يمكا ده المقدرر له يبىدلا  كدين اد  

لجىددي  البشددريت ياال يات الددتيمر ا الت ظدديل الددتيمارا  ميبددا  يتدديل ل ددا لريددت ترتيددب ا

الملددتخ مت يت لدديقىا بمدددا يدقددق االلدددتؽ ت االميددت الكفددين بالجىددد  الق يددت ياليادددت 

 القيير.

يالتربيت الرياضيت ل  كيير من لعاليتىدا يم اوجىدا تعتمد  االختبدار يالقيداس كيلدالت 

تشخييددديت بدييت اي تقييميت لع يددده البددد  مدددن ان  كدددين لعم يدددت اجدددران االختبدددارات 

قدداييس لدد  التربيددت الرياضدديت ا ارم لات تددأيير كبيددر يياضددل لدد  يدددت ال تددالل يالم

ي اتىا.ديث "ان االوتمال با ارم االختبارات تبعا  ل لس الع ميت ل  ارم وي المريدق 

 اليديل لضمان لرعت التمبيق مع الدييت ع ى  تالل  ايقت".

 فيل االختبدارات يالتد  تدأت  اما عم يت االجرانات اال اريت يالت ظيميت لات الع ات بت

 بع  عم يت ا تقان االختبارات اي تيديدىا.لتتل من خ ت ي ث مرادت و  :كاالت  :

 مرد ت ماابت تمبيق االختبارات. .1

 مرد ت تمبيق االختبارات. .2

 مرد ت مابع  تمبيق االختبارات. .3

 مرحلة ماقبل تطبٌق االختبار وتشمل : -اوالً:

 اختٌار االختبارات : .1

االختبارات و  اليلي ت الملتخ مت ل  اي ار االدكال ع ى االلرا  للل  يجدب  تالل 

االوتمال بعم يت اختيار االختبارات لمدا لدلل  مدن اوميدت ايديى لد  تدقيدق االود اؾ 

الميضددديعيت ييجدددب ان تكدددين ودددله االختبدددارات كفي دددت بقيددداس مخت دددؾ الع ايدددر 

تدع بمعد الت عاليدت مدن اليد ق المم يب ايالىا ل ى العي ت المختدارم ال يجدب ان تتم

ياليبدددات يالميضددديعيت الدددى  جا دددب تدقيقىدددا ل ؽرذ ياتلدددامىا باليضددديح الكدددال  

بال لبت لجميع االمراؾ المع يت بده )الم ظمين الدرا  العي دت( كمدا يجدب ان تكدين لىدا 

الق رم ع ى التمييز بدين االلدرا  ودلا يي دزل ان يكدين ل ختبدارات الملدتخ مت معدايير 

 .يملتييات 
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 تد ي  الؽرذ من اجران االختبار : .2

تد ي  الؽدرذ يجدب ان يكدين الخمديم االيلدى لد  عم يدت التقدييل يللد  دتدى تكدين 

المشدددك ت ياضددددت لددد  لودددن المددد رب )الممدددتدن( تددديليرا  ل يادددت يعددد ل اضددداعت 

الجى ...لعد ل يضدديح الىدد ؾ ادد  يددا م الدى اجددران اختبددار اليقدديس اليددفت اي اللددمت 

 ي  ملتيى االلرا  ليىا.يلىدلا كدان مدن الد زل تد يد  الىد ؾ لد  المرا  ايالىا اي تد

ضين البيا ات يالم دظدات التد  يجمعىدا الممدتدن ابدت اجدران االختبدار يكدلل  لد  

ضددين االلددرا  يمددا بيدد ىل مددن لددريق لر يددت ييراعدد  لدد  تد يدد  الىدد ؾ معرلددت مددن 

البر دامل؟ال مريقدت المقيي  من عم يت التقييل ع   اجران االختبار وت ودي الفدر ؟ال 

 الت ريب ال الت ريس؟...الخ.

 دراسة االمكانٌات واالدوات : .3

ع ى ضين تد يد  الىد ؾ مدن اجدران االختبدار من الضدريرم اجدران  رالدت شدام ت 

باالمكا يددددات ياال يات المتدددديالرم ليمددددا يتع ددددق بمكددددان اجددددران االختبارات يالعي ددددت 

العام ددت الملدداع م لدد  الت فيددل )ا يات المختددارم التدد  يجددرم ع يىددا االختبار االيدد م 

القياس مرالق القياس بمااات التلجيت ال ياد  الماليت ال زمت مراعام عامت الدزمن 

 يالل مت يتيالروما(:.

بال لددبت ال يات القيدداس يجددب اجددران عم يددت معددايرم لىددله اال يات يبديددث  تأكدد  مددن 

 ممابقتىا ل معايير يالمقاييس ال يليت.

 واصفات وشروط االختبارات :كتابة وطبع م .4

يجددب يددياؼت ميايددفات يشددريم االختبدددارات ب اددت مت اويت ال دده بؽيروددا يدتمدددت 

ددددددد يث اخمددددددان لدددددد  التمبيق كمددددددا يجددددددب تيزيددددددع وددددددله الممبيعددددددات ع ددددددى 

المدكمين ياع  ىا ع ى المختبرين ابت ت فيل االختبار بيادت كداؾ دتدى يتمك ديا مدن 

لمدكمدين لعد م اجتماعدات يدتل ليىدا م ااشدت االم ع ع يىدا ي رالتىا ييفضدت  عديم ا

 يشرح االختبارات بى ؾ زيا م الفىل يتيضيل ال قام الت  يشيبىا المؽميذ.

 اعداد بطاقات التسجٌل واستمارات التفرٌغ وقوائم االسماء : .5
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ييقي  و ا اع ا  الشكت ال زل لتلدجيت القيالدات المخت فدت لديان ل مجميعدت ككدت ال 

تتديلر ليىدا اليضديح ياللدىيلت ع د  معالجدت ال تدالل اديداليا   لكت لر  بمفر ه بديث

 ييشمت :

بمااات التلجيت : يراع  ع   اع ا  بماادات التلدجيت ان تمبدع ع دى  - أ

يرق لددمي  ان امكددن يللدد  دتددى التعددرذ ل ت ددؾ اللددريع لدد  اي ددان 

ت فيل االختبارات ييمكن ان تكين وله البماادت لر يدت اي جماعيدت اي دان 

 ارات كما يجب ان تتضمن وله البمااات البيا ات االتيت :ت فيل االختب

 .بيا ات عامت ميت االلل الج س اللن 

  جدد يت يضددل االختبددارات الملددتخ مت يامددال كددت م ىددا مكددان

م الددب ليضددع الدد رجات كمددا يجددب تخيدديص مكددان اخددر 

لتيددد يل المدكمدددين يممكدددن ان تكدددين البماادددات لات الددديان 

 مخت فت.

يو  التمارات تلتخ ل بع  تمبيق االختبارات ال التمارات التفريػ :  - ب

يددتل تفريددػ ال تددالل ليىددا مددن بمااددات التلددجيت ليلددىت التعامددت معىددا 

 ادياليا .

 ايالل االلمان : يو  القيالل الت  يلجت ليىا المان المختبرين. - ت

 اعداد المحكمٌن واالدارٌٌن : .6

فضدت الدتخ ال مدكمدين يجب االوتمال بعم يت اع ا  المدكمين لضمان  ادت القيداس يي

متخييددين لدد  مجددات التربيددت الب  يددت كمددا يجددب ان يلدد ل لكددت مدكددل  لددخت مددن 

الشريم الممبيعت ل ختبارات اما اال اريين يالم ظمين ليجب تزييد ول بالمع يمدات 

الكاليددت ال ان العمددت يتيزيددع االعمددات ياالختيايددات ع دديىل بديددث ي ددل كددت لددر  

 بالمىال المك ؾ بىا.

 مكان واالجهزة واالدوات :اعداد ال .7



45 
 

 
 

يجب اع ا  المياع اللم ليتل ليه تمبيدق االختبدارات ابدت ميعد  ت فيدلوا بيادت كداؾ 

 -مع مراعام ال قام االتيت :

 تد ي  مكان لتجميع المختبرين ليه ابت يبع  تمبيق االختبارات. - أ

 تد ي  مكان م الب لعم يت االدمان الت  تمبق ابت ت فيل االختبارات. - ب

تجريددددددددددب االجىددددددددددزم الملددددددددددتخ مت لدددددددددد  القيدددددددددداس اعدددددددددد ا  ي - ت

 )أجىزم لاعات اشرمت كرات..الخ(.

 اع ا  يلالت االضانم يالتأك  من ي ديتىا. - ث

 التأك  من يلالت االمن يالل مت. - ج

 اعداد المختبرٌن : .8

يجددب ت ظدديل عدد م لقددانات مددع المختبددرين يددتل مددن خدد ت شددرح اودد اؾ االختبددارات 

تبدر  لدخت ممبيعدت مدن شدريم االختبدارات يميايفاتىا كما يفضت ان يل ل كدت مخ

ان امكن ييجب اب ؼه بميع  يمكان تمبيق االختبار )الييل اللداعت( ع دى ان يكدين 

 لل  ابت التمبيق بيات كاؾ.

 تحدٌد الخطة المنظمة الداء االختبارات : .9

تيج  ع م مرالق تلتخ ل لد  تمبيدق االختبدارات ياختيدار المريقدت الم الدبت يتيادؾ 

 عيامت م ىا المدكمين يامكا يت التخ ال المختبرين ا فلىل ل  التدكيل.ع ى ع م 

 تحدٌد اسلوب التسجٌل : .12

 يجب تد ي  االل يب الملتخ ل ل  عم يت التلجيت يتيج  ع م مرالق و  :

 التلجيت بيالمت مدكمين متخييين. - أ

 التلجيت بيلامت الزميت. - ب

 التلجيت بيلامت المختبر. - ت

 عت.التلجيت بيلامت اال  الجما - ث

 تجرٌب االختبارات : .11



46 
 

 
 

من المىل القيال بتجربت ع ى عي ت مدن المجتمدع الدلم ي مبدق ع يده االختبدارات ل تأكد  

من ل مت الت ظيل الميضيع ع دى ان تكدين بيديرم ميدؽرم يمشدابىت ليديل تمبيدق 

 االختبارات يعا م تعمت من اجت :

 يالم ظمين.التعرؾ ع ى المشاكت ياليعيبات الت  تقابت المدكمين  - أ

 التعرؾ ع ى ي ديت بمااات التلجيت من اجت تدقيق الؽرذ. - ب

التعدددرؾ ع دددى مددد ى كفدددانم الت ظددديل الميضددديع ليمدددا يتع دددق با تقدددات  - ت

 المختبرين يالبمااات خ ت مدمات االختبار.

 التعرؾ ع ى م ى م البت مكان االختبار لما اختير من اج ه. - ث

 ملتخ مت.التعرؾ ع ى م ى كفانم االجىزم ياال يات ال - ج

 تد ي  اليات اللم يلتؽراه ت فيل االختبار. - ح

 التأك  من م لمت االختبارات لملتيى يجيش العي ت. - خ

 مرحلة تطبٌق االختبارات : -ثانٌاً:

وله المرد ت ود  التمبيدق العم د  يالميد ا   ل ت ظديل الدلم اعد  لد  المرد دت اللدابقت 

بكت  ات يعا م تلدير ودله ييجب ان تشير وله المرد ت ع ى يلق ل خمت الميضيعت 

 المرد ت ع ى يلق الخميات االتيت :

 االلتقبات يالتجميع  (1

 يتل التقبات المتميزين يل تيجيىىل الى مكان خ ع الم بس. - أ

بعدد  خ ددع الم بددس يارتدد ان الم بددس الرياضدديت ييجدده المتميددزين الددى  - ب

مكددان التجمددع لتزييدد ول بالتع يمددات ال ىاليددت ياجددران بعددذ ال ددياد  

 ريت.اال ا

االدمددان :ييقيدد  و ددا تىيلددت الجلددل يكالددت االجىددزم الديييددت ال ان االختبددار  .2

بال لددبت اللددرا  عي ددت البدددث بمددا اليدداير ع ددى  الالت االختبددار يمن خدد ت 

االدمان يجب التيارم دماس االلرا  )ال العيت( دتى يكين اال ان باايدى دد  

 ممكن.
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يالتلددجيت ع ددى يلددق الشددريم تمبيددق االختبددارات  : يددتل ت فيددل االختبددارات  .3

يالميايفات المد  م.ييجب مراعام تيزيع الجى  ع ى المجميعدات العضد يت 

 ع   اختيار تل لت اال ان ياعمان اختبارات الممايلت ل   ىايت االختبارات.

تجميع بمااات التلجيت يمراجعتىا : يدتل تجميدع البماادات يدل مراجعتىدا ب ادت  .4

 يدفظىا.

تمبيق االختبارات يجمع البماادات يتيجده المتميدزين الدى الختال : بع  ا تىان  .5

 مكان االلتدمال يالتب ات الم بس يل اال يراؾ.

يمكن تمبيق االختبار تبعا  ل  يعيت الت  ليؾ يمبق ع يىا االختيار لى ال  اختبدارات 

 يمكن ان تأخل الشكت الجماع  اي الشكت الفر م.

ات يو دا  عد م الداليب لت ظديل المجميعدت ييرتبم لل  بما يدتييه االختيار مدن يدد 

 المختبرم ييتضمن ولا الشكت المرالق االتيت ل  التمبيق.

 طرٌقة المجموعات الكبٌرة : - أ

يو  اكير المرالدق الدتخ اما  يشدييعا  مدن المريقدت الفر يدت لىد  اكيدر ااتيدا ا  لد  

 الجى  يو  تفي  ليما الا كان ع   الم ب المختبرين كبيرا .

المريقددت يمكددن ان يقلددل االلددرا  الددى يدد فين يمكددن لمجميعددت ان تددا م لدد  وددله 

 االختبار ل  دين يقيل ال يؾ االخر بالتلجيت.

ييتعين ع   التمبيق ان يقيل الملدايت عدن االختبدار باعمدان  مديلج لد  ان يمريقدت 

 التلجيت.

 طرٌقة الفرٌق الواحد : - ب

ت عدن ت ظديل الدرا  المجميعدت يليىا يد   ع   معين ييد   له من بين االلرا  ملداي

يا تقالىا من مكان الى اخر كلل   قت بمااات التلدجيت الخايدت بىدل يالشد  ان ودله 

المريقت الضت من المريقت اللابقت ليمدا تتع دق ب ادت التلدجيت يايضدل ميدات لمريقدت 

 الفريق الياد  اختبارات القبيت ل  الك يات الرياضيت.
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 الطرٌقة الفردٌة : - ت

ت الفر يددت ع دد ما يدرا  الديدديت ع ددى تقدد ير  ايدق يمفيددت عددن لددر  تلدتخ ل المريقدد

ياددد  ييددتل تمبيددق االختيددار لدد  وددله المريقددت ع ددى لددر  ياددد  تتدديل ل قددالل تمبيددق 

االختيار من العمت ب ات اكير من المياؾ الجمداع  يود  تتم دب ان ي دل الفدر  القدالل 

 ل لجميع االختبارات.بتمبيق االختيار االلمال الكامت بتع يمات يمريقت الت في

يالمريقت الفر يت تتبع ل   ظال بماريات االختبار ع  ما تكين اد ى يد ات اختبدار 

 البماريت تدتاج الى يات اميت ل  التمبيق.

يمدن مزايدداه ا دده تتددر  الدريددت ل فددر  الم فدل ل ختيددار ان ي تقددت مددن يددد م الددى يددد م 

جميعدت مدد  م يمدن ملدااه ا ده اخرى ددام   معده بماادت التلدجيت  ين االرتبدام بم

يخشددى مددن وددله المريقددت ان يت الددى االلددرا  الددتكمات يددد ات االختيددار خايددت ع دد  

 شعيره اي ادلاله بالفشت ل  اال ان اي الت عب ب تالل االختبار.

 طرٌقة المزج : - ث

يلددت زل تمبيددق االختبددار اتبدداع مددريقتين اي اكيددر مددن المرالددق اللددابقت لكروددا يوددلا 

 يع االختيار ي ا را  ما يلتخ ل ميت ولا ال يع من التمبيق.يتياؾ ع ى  

 يلعت الضت االلاليب وي االل يب الفر م لضمان ال ات ل  التلجيت .

 مرحلة مابعد تطبٌق االختبارات  -ثالثاً:

ل  وله المرد ت يتل التعامت مع ال تالل الت  الدفرت ع ىدا عم يدت تمبيدق االختبدارات 

المراجعت لتفريػ البيا ات لؽرذ المعالجات االدياليت يالدتخ ص يال تتل عم يات 

ال تالل يعرضىا ل  ييرم يلىت لىمىا يااللتفا م م ىا يليما يأت  تل لت خمديات 

 العمت ل  وله المرد ت:

المراجعت العامت : ل  وله الخميم يدتل مراجعدت جميدع بماادات التلدجيت ب ادت  - أ

الددتيفالىا الشددريم المددد  م اي عدد ل بديددث تلددتبع  ام بمااددت لددل يددراع ليىددا 

 التكمالىا لكالت االختبارات.
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 رالت الم دظات : يجب  رالت الم دظات الم ي دت ببماادات التلدجيت )ان  - ب

يج ت( لق  تكين ودله الم دظدات مدن االوميدت بديدث يترتدب ع يىدا الدتبعا  

تكالدت بعذ البمااات الت  تشير الى ا ان المختبر ل  اختبار ما كان يتلل بال

 يع ل الج يت.

التفريددػ : يددتل تفريددػ  تددالل المختبددرين مددن بمااددات التلددجيت الددى الددتمارات  - ت

 التلجيت يل مراجعتىا ب ات ل تأك  من ع ل يجي  اخمان.

المعالجات االدياليت : تخت ؾ خمت المعالجدات االديداليت بداخت ؾ الىد ؾ  - ث

القيداس ودي يضدع  اللم من اج ه تمت عم يت القياس لمي   الا كان الى ؾ مدن

معددايير ل ختبددارات لددان المعالجددات االديدداليت لددتكين عبددارم عددن تدييددت 

الدددد رجات الخددددال الددددى  رجددددات معياريددددت لكددددت اختبددددار مددددن االختبددددارات 

الملددتخ مت يالا كددان ودد ؾ القيدداس وددي التعددرؾ ع ددى ال لددب الملييددت ل جدداح 

االلدددددرا  لددددد  االختبارات لدددددان المعالجدددددات لتتضدددددمن الدددددتخراج ال لدددددب 

الملييددت يالا كددان الىدد ؾ وددي تد يدد  ملددتييات المختبددرين لددان المعالجددات 

لتتضمن التخراج الملتييات المعياريت يوكلا تخت ؾ المعالجات االدياليت 

 تبعا لىلا الميضيع لعم يت القياس.

عددرذ ال تددالل : يجددب االوتمددال بعم يددت عددرذ ال تددالل بديددث تأخددل مرالددق  - ج

ىت لىمىا يو دا  الع يد  مدن مرالدق عدرذ ياشكاال  يمكن التعامت معىا ييلد

ال تددالل يمكددن الددتخ امىا لدد  وددلا المجددات ميددت الم د يددات البيا يت يالجدد ايت 

 ياليير ياالشكات.

 التصنٌف فً التربٌة الرٌاضٌة :

التي يؾ وي العم يت الت  تقيل ع ى الاس تقليل الرا  العي ت الى للدات اي مجتمعدات 

 كت مجميعت عن االخرى.متجا لت ل  مبقات يالت  تميز 

 انواع التصنٌف :

 و ا  اربع مرالق شالعت ل  التي يؾ يدلن االلمال بىا يو :
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 التي يؾ ال يع . .1

 التي يؾ الكم . .2

 التي يؾ الجؽرال . .3

 التي يؾ الزم  . .4

 التصنٌف النوعً : .1

تع  عم يت التي يؾ ال يع  عم يت وامت بال لبت ل ختبارات يالقياس يخيييا  لد  

التربيم .ال تعتم  وله المريقت ع ى تي يؾ عي ت المختبرين من ديث ال يع المجات 

 يليس من ديث الكل ميات ع ى لل :

 اع ا م الج س الى رجات ي لان. –متيلم  –تقيل الم ارس الى ابت ال  

 ياللكان الى لكان ريؾ يلكان دضر

يا  يتع ى التي يؾ ليما يتع ق بال يع الى ابع  من لل  ميت تي يؾ الك يدات دلدب 

 ع ميت علكريت  –مبيعتىا ا لا يت 

 التصنٌف الكمً : .0

يعتمدد  وددلا التيدد يؾ لدد  دالددت الظددياور التدد  يمكددن اعمااوددا ايمددا  راميددت يتقلدديل 

عددال ت المدد ارس دلددب اعدد ا  ت ميددلوا يالمدالظددت دلددب تعدد ا  لددكا ىا يتقلدديل ال

 دلب ع   الرا وا.

 التصنٌف الجغرافً : .3

يعتم  التي يؾ الجؽرال  ع ى تقليل العي دات اي الظدياور دلدب المياادع الجؽراليدت 

 لىل اما ميااع لك ىل اي عم ىل يكين التي يؾ دلب جؽراليت تخرجىل.

 التصنٌف الزمنً : .4

يددت متعاابددت يعتمدد  وددلا التيدد يؾ ع ددى  رالددت ظدداورم اي دالددت معي ددت مددن لتددرات زم 

ييمكددن ان يكددين للدد  ع ددى مددرد تين مخت فتددين يمتعدداابتين لدد  الددزمن ميددت ايدداس 



51 
 

 
 

اتجاوات الشباب  ددي التربيدت الب  يدت يالرياضديت لد  لتدرم اللدتي ات ياتجاوداتىل لد  

 لترم التدلي ات.

 طرائق التصنٌف فً التربٌة الرٌاضٌة :

 يرى البعذ ان و ا   يعين من التي يؾ وما : -ايال :

 التي يؾ العال. - أ

 التي يؾ الخاص. - ب

لالا كدان الىد ؾ ودي تيد يؾ االلدرا  لد   شدام عال.لدان التيد يؾ يعتمد  ع دى ودله 

 الدالت ع ى :

 الج س. –اليزن  –الميت  –اللن 

اما الا كان التي يؾ يتل لممارلت  شام معين ميت كرم الل ت لان التيد يؾ لد  ودله 

االلرا  من ا رات لد  ودلا ال شدام ال  يد ؾ الدالت يجب ان يعتم  ع ى ما يتمتع به 

 المجميعت الى ي ث ملتييات يو :

 مجميعت لات ملتيى م خفذ ل  ال شام. -

 مجميعت لات ملتيى متيلم ل  ال شام. -

 مجميعت لات ملتيى عات ل  ال شام. -

 تصنٌف االختبارات والمقاٌٌس

ييس لد  التربيدت و ا  الع ي  من يجىدات ال ظدر بال لدبت لتيد يؾ االختبدارات يالمقدا

 الرياضيت يليما ي   يأت  عرذ لبعذ االلس الت  يلت   ع يىا ولا التي يؾ:

 تي يؾ االختبارات يالمقاييس ع ى الاس اللمات المقيلت )المقالت(. (1

 تي يؾ االختبارات ع ى الاس اال ان. (2

 تي يؾ االختبارات ع ى الاس  يع ال شام الرياض . (3

 ت تكيين االختبار اي المقياس.تي يؾ االختبارات ع ى الاس مبيع (4
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 تي يؾ االختبارات ع ى الاس شريم االجران. (5

 تي يؾ االختبارات ع ى الاس االلتخ ال . (6

 تي يؾ االختبارات يالمقاييس ع ى الاس اللمات المقيلت )المقالت(. -ايال :

 يولا التقليل يمكن ان يتضمن المقاييس االتيت :

 مقياس اللمات التكيي يت )الب اليت(. - أ

 اختبار اللمات اليظيفيت. - ب

 مقاييس اللمات التكيي يت : - أ

 يو  عبارم عن يلالت اياس ميضيعيت تتضمن ما يأت  :

 المقاييس اال يريبيمتريت : (1

تى ؾ الى اياس التركيبات يالتكيي ات ل ى الفر  ميت المديت يالديزن يلدم  الد ون 

الفخدل اي اليد ر يمدا ل  اجزان معي ت من الجلل يميت الفخدل اي اللراعده اي مدديم 

الى لل  من ا ياع المقاييس الميضيعيت الت  تلدتى ؾ التكديين الب   .ييلدتخ ل لد  

القيالات )اال يريبيمتريت( مقاييس يد ات ايداس ميضديعيت  ايقدت م ىدا ع دى لدبيت 

 الميات :

 شريم القياس. - أ

 جىاز اياس لم  ال ون تدت الج  . - ب

الملالت بين الكتفين كما تلتخ ل لقيداس الملمرم الم رجت الت  تلتخ ل لقياس  - ت

 ميت الفخل.

 جىاز اياس عمق الي ر )لم (. - ث

 جىاز اياس اجزان مخت فت من الجلل جىاز متع   االؼراذ. - ج

 ماشر )ما  ك يم( لتقليل االلرا  ع ى يلق ل لن يالميت ياليزن. - ح

 ماشر ) ي لين يكيز ر( لتقليل االلرا  ع ى يلق اللن يالميت ياليزن. - خ

 ال مي يالدالت الؽلاليت : مقاييس .2

 تتضمن المقاييس االتيت :
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 مقياس )يتزت( لقياس مع ت ال مي الب    ل مفات. - أ

 خريمت )مير يث( لتقييل تق ل ال مي الب    ل مفات. - ب

 ج ايت )برييز( لتقييل الدالت الؽلاليت. - ت

 ماشر الجمعيت االمريكيت ليدت المفت. - ث

 يتتضمن المقاييس االتيت : مقاييس الب ان الجلما   )ا مام االجلال( .3

 مريقت )لي  ين(. - أ

 مريقت )كري ين( المع لت. - ب

 الشكت )الميرليليج (. .4

 ب. اختبار اللمات اليظيفيت :

 يمكن تقليل اختبار اللمات اليظيفيت الى اال ياع الرليلت االتيت:

 اختبارات اللمات المعرليت اي التفليريت : .1

 ا بمع يمددات التدد  تدد ير ددديت تدداريخ ييىدد ؾ وددلا ال دديع مددن االختبددارات الددى تزييدد 

التربيت الرياضيت يال يالل يالقيا ين الخايت بااللعاب كمدا تمد  ا بالمع يمدات الكاليدت 

عن دالت الفر  الرياضد  ييمكدن االلدتفا م مدن ودله المع يمدات لد  تيد يؾ االلدرا  

 ع ى يلق  تالل وله االختبارات المعرليت.

اي عدن مريدق كتابدت المقدات اي االجابدت بالدتخ ال ييمكن تمبيدق ودلا االختبدار شدفييا  

اليياب اي الخمأ يعن مريق التزايج بين االجابات )مقاب ت االجابدات( اي االختبدار 

 من متع   اي عن مريق الل ت التكميت.

يتلددتخ ل االختبددارات التدد  تقدديس اللددمات المعرليددت اي التفلدديريت لدد  مجددات ال شددام 

دن مدا زات بداجدت مالدت الدى ب دان الكييدر مدن ودلا الرياض  بشكت كبير يمع لل  لد 

 ال يع من االختبارات بال لبت لكت  شام من ا شمت التربيت الرياضيت كت بمفر ه.

 اختبارات السمات الدافعٌة : .0

 يو  تتضمن اختبارات مق  ت اي مقاييس تق ير لقياس الجيا ب االتيت :
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 الممارلت الرياضيت .ال يالع المرتبمت بال شام الرياض  ي يالع ع ل  -

 المييت الرياضيت يالمييت الترييديت ل  يات الفراغ. -

 االتجاوات الرياضيت اي االجتماعيت اي ال فليت. -

 اللمات اال فعاليت يالمزاجيت المرتبمت بال شام الرياض . -

 الميت يالقيل ل  المجات الرياض . -

 اختبارات سمات الشخصٌة : .3

الشخييت الت  تميز الفر  عن ؼيره من االلرا  لد  وله االختبارات تتضمن اللمات 

الع يدد  مددن ال ددياد  ميددت اليبددات اال فعددال  اي اليقددت بددال فس اي الشددجاعت يالجرلددت اي 

 الليمرم اي الع يا يت.

كمدددا تتضدددمن االختبدددارات يالمقددداييس الفريادددات الميجدددي م بدددين مجميعدددات مدددن 

 الرياضيين ل  اال شمت الرياضيت المخت فت.

 ت السمات العصبٌة الحركٌة :اختبارا .4

يتىدد ؾ لقيدداس اللددمات الدركيددت التدد  تتم ددب عمددت الجىددازين العيددب  يالعضدد   

بكفايت يتيالق يتتضدمن مقداييس اليدفات العيدبيت الدركيدت االختبدارات التد  تقديس 

 الجيا ب االتيت :

 القيم العض يت. - أ

 الق رم العض يت )القيم المميزم ل لرعت(. - ب

 الرشاات. - ت

 اللرعت. - ث

 الرجع. زمن - ج

 التيازن. - ح

 المري ت. - خ

 المىارات الخايت. -  
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اليفات يالخيالص الدركيت ال يعيت الخايت بداال ان الدرك .يالتد  تعتمد   - ل

 بشكت ايلى ع ى كفانم الجىازين العيب  يالعض  .

 

لمدددي   يمكدددن تقلددديل اختبدددارات القددديم العضددد يت الدددى اختبدددارات خايدددت لقيددداس اددديم 

اختبددارات لقيدداس ادديم القبضددت يو ا  اختبددارات مجميعددات عضدد يت خايددت يو ا  

لقيددددددداس اددددددديم الدددددددلراع يالكتؾ يو دددددددا  اختبدددددددارات لقيددددددداس اددددددديم عضددددددد ت 

الظىر الرج ين البمن يو ا  اختبارات لقياس القيم العض يت العامت ميت ماشر القيم 

 )الريجرز(.

 اختبارات السمات العضوٌة : .5

عضددان ياالجىددزم العضددييت اللددمات العضددييت يشددير الددى اليظددالؾ الفلددييليجيت ل 

ال اخ يت ميت الق ب يالرلتين خايت يالجىاز الد يرم يالجىداز الت فلد  عامت يتد ير 

 مقاييس وله الكفانم ديت  يعين من االختبارات وما:

 اختبارات التدمت العض   )تدمت القيم(. - أ

 اختبارات التدمت ال يرم الت فل . - ب

 اساس االداء.تصنٌف االختبارات والمقاٌٌس على -ثانٌاً:

 اختبارات االداء االقصى: - أ

يودد  اختبددارات تلددتخ ل لمعرلددت الددى ام مدد ى يلددتميع الفددر  ان يقدديل بددا ان مددا الددى 

 اايى ا رته التماعته.

يتتضمن اختبارات الق رات ياالختبارات االلتع ا ات ياختبارات الكفانم يمن امي دت 

 وله االختبارات ما يأت  :

 لعامت.اختبارات الق رم الدركيت ا .1

 اختبارات الق رم الرياضيت العامت. .2

 اختبار اليفات الب  يت. .3
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 االختبارات اليظيفيت. .4

 اختبارات ال ياات الب  يت. .5

 االختبارات التديي يت. .6

 مقاييس الق رات العض يت العامت. .7

 اختبارات االداء الممٌز : - ب

معدين يو  اختبارات تقييس ما يدتمدت ان يفع ده الفدر  لد  ميادؾ معدين اي لد   ديع 

من الميااؾ يالتلتخ ل اختبارات اال ان المميز لمعرلت مدالا يلدتميع الفدر  ان يفع ده 

 يلك ىا تلتخ ل لمعرلت مايفع ه لع  .يمن امي ت وله االختبارات ما يأت  :

 االختبارات الميافيت. .1

 االختبارات المىاريت. .2

 اختبارات ال يالع. .3

 اختبارات االتجاوات. .4

 اختبارات المييت. .5

 لشخييت.لمات ا .6

 التصنٌف على اساس نوع النشاط الرٌاضً. -ثالثاً:

ييلددت   وددلا التقلدديل ع ددى ان لكددت  شددام رياضدد  يددفاته الدركيددت يالب  يددت الخايددت 

بلل  ال شدام يكدلل  اللدمات ال فلديت الخايدت بده ايضدا  ميدت كدرم القد ل يكدرم اللد ت 

من وله االختبارات مدا يكرم المالرم يكرم الي  يالعاب اللادت يالمي ان ياللبادت..ي

 يأت :

 مقاييس خايت لقياس اليفات الب  يت. .1

 مقاييس اللمات ال فليت. .2

 مقاييس ل  شمت الفر يت. .3

 مقاييس ل  شمت الجماعيت. .4

 التي يؾ ع ى الاس مبيعت تكيين االختبار اي المقاييس: -رابعا :
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وددله ييقدديل وددلا التيدد يؾ ع ددى الدداس مبيعددت ب ددان المقيدداس  فلدده ييمكن تيدد يؾ 

 االختبارات ع ى ال دي االت :

 اختبارات الورقة والقلم )الكتابة( : .1

يولا ال يع من االختبارات يتم ب مدن المختبدر التفكيدر لد  المشدك ت التد  تعدرذ 

ع يدده يددل يلددجت  تددالل تفكيددره يالددتجابته كتابت ييتضددمن وددلا ال دديع مددن االختبددارات 

 االشكات االتيت:

 )الكتابة(:اختبارات الورقة والقلم  .1

يولا ال يع من االختبارات يتم ب مدن المختبدر التفكيدر لد  المشدك ت التد  تعدرذ 

ع يده يدل يلدجت  تدالل تفكيدره يالددتجاباته كتابت ييتضدمن ودلا ال ديع مدن االختبددارات 

 االشكات االتيت :

 اختبارات الصواب والخطأ. .1

 اختبارات االختيار من متع  . .2

 .اختبارات ل  االجابات المتزايجت .3

 اختبارات التكميت. .4

 االختبارات الدرم. .5

 يليتل التمرق لىله اال ياع من االختبارات تفيي يا :

 االختبارات غٌر اللغوٌة: - ب

يود  تلدتخ ل مدع االجا دب ياالميدين ياليدل يو  اختبارات التلتخ ل ام لؽت كتابدت 

 يمدات يالبكل يالعجزم يتلتخ ل وله االختبدارات ال ؽدت لد  كتابدت مدا م االختبدار يالتع

الخايت بىا يا  يتضمن ولا ال يع مدن االختبدارات اليرادت يالق دل اللدتخ ال اليدير 

 يالرليل يالرميز إل يقيل المختبر بتلجيت اجاباته عن مريق وله الرميز.

 -االختبارات العملٌة او غٌر اللفظٌة : - ت
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يد ييا  اي يليىا يقيل المختبر بمعالجت الميا  الت  يتألؾ م ىدا االختبدار معالجدت عم يدت 

بمعالجددددت اليددددير اي المكعبددددات اي االجىددددزم الميكا يكيت يي قلددددل وددددلا ال دددديع مددددن 

 االختبارات ل  مجاالت ال شام الرياض  الى  يعين:

 اختبارات خايت بعمت معين ميت االختبارات الميافيت. .1

اختبدارات عامددت لعدد   كبيددر مدن المكي ددات اي االعمددات اي اليظددالؾ.يل  وددله  .2

 خ ال مايعرؾ بماريت االختبار.الدالت يمكن الت

 

 خامساً: التصنٌف على اساس شروط االداء..

 ييتضمن ولا ال يع من التي يؾ الى  يعين من االختبارات وما :

 االختبارات الفردٌة : - أ

يو  اختبارات تعمى لفر  ياد  لقم ل  الم م الياد م ميت اختبارات القيم العضد يت 

 الخايت بااللعاب المخت فت.يالتيالق يالمىارات الدركيت 

 اختبارات جمعٌة )جماعٌة( - ب

يو  اختبارات تعمى لمجميعت مدن االلدرا  لد  مد م يادد م ميت اختبدارات اللدمات 

 ال العيت اللمات المعرليت اللمات الشخييت.

 سادساً: التصنٌف على اساس استخدامات االختبار او المقٌاس:

قددا  اللددتخ امات مخت فددت )الؽددرذ م ىددا( ان االختبددارات يالمقدداييس يمكددن تمبيقىددا مب

 ع ى لبيت الميات:

 التشخيص. .1

 تي يؾ الت ميل الى مجميعات متجا لت. .2

 اياس التدييت. .3

 زيا م  العيت االلرا . .4
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 البدث الع م . .5

 الت با. .6

 تقييل البر امل. .7

 تقييل عم يت التع ل. .2

 المعامالت العلمٌة لالختبار )مواصفات االختبار الجٌد(

 المقدمة..

مدد  البددديث الع ميددت لدد  دددت المشددك ت اي المعضدد ت الع ميددت ع ددى ع يددرين تعت

الالدديين ومددا االختبددار يالقيدداس ال مددن خدد ت اددد  وددلين الع يددرين اي ك ومددا يددتل 

 التقييل.

يلك  يكين التقدييل  ايقدا  يجدب ان تكدين مديازين التقدييل  ايقدت جد ا  يودله المديازين 

 و  االختبار يالقياس.

ي القيددداس اليمكدددن ان يكدددين  ايقدددا  يع ميدددا  مدددالل تتددديلر ليددده الشدددريم ان االختبدددار ا

الع ميت يوله الشريم و  اليد ق ياليبدات يالميضديعيت.يو  الميدت الدلم ي ديدر 

بين زياياه الي يت يفت االختبار الجي  لاالختبار يكين يا اا  ع د ما يختبدر اي يقديس 

لد  التميدز بدين الملدتييات  اليفت الت  يدمل اي يضدع مدن اج ىا كمدا يكدين يدا اا  

 المخت فت.

ياالختبدار يكدين يابتدا  الا دقدق ال تدالل  فلدىا تقريبدا  الا اعد  عد م مدرات يبددالظريؾ 

 يالشريم الت  اجرم ليىا االختبار االيت.

ييكددين االختبددار ميضدديعيا  الا الددتماع المدكددل ان يدكددل بجا ددب ميضدديع  ي ايددق 

الددلات  ام عدد ل يجددي  اخددت ؾ بددين رأم الدكددال ع دد  بعيدد ا  عددن التقددييل اي الدكددل 

 تق يرول لملتيى اي  رجات االلرا  ل  اال جاز الرياض  اي اال ان الف  .
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ييفق  البدث ايمته الع ميت ي اته الا لل تتدقق الشريم الي يت اع ه ليه يا م اا  مدن 

ه الع ايددر وددله االوميددت البدد  مددن معرلددت اليدد ق ياليبددات يالميضدديعيت يا ياع وددل

  يمرالق التدقيق م ىا يالعيامت المايرم ليىا.

 الصدق :

"يعدد  معامددت يدد ق االختبددار اددد  المعددايير الع ميددت الىامددت التدد  يجددب ان يتأكدد  م ىددا 

ياضددع االختبار ليدد ق االختبددار وددي مق رتدده ع ددى ايدداس مددا يضددع مددن اج دده لدديان 

مقيداس اللدرعت يدا ق الا كا ت يفت ب  يت اي لمت من اللدمات الشخيديت لاختبدار 

ما جل ل  اياس وله وي كل و  يا ات؟يع  ما تمرح ولا اللداات لأ  دا لد  الدقيقدت 

  تقيى ما الا كان االختبار يقيس من ار  ا له ان يقيس يليس ش  اخر

اليفت ل ى العي ت المرا  تد ي  وله اليدفت لد يىل:ان االختبدار اليدا ق ودي االختبدار 

 ين االلرا  ليان ل  اللمات اي المىارات اي الق رات.اللم يلتيمع ان يميز ب

"ييقي  بي ق االختبار ان يعم  االختبدار دد ي  اليد ق )المد ى( الدلم يخد ل ليده 

االختبار الؽرذ المم يب م ه ل  تقييل الق رم الدركيدت يال تيجدت الرياضديت.يبمع ى 

 اخر ان يقيس االختبار اليفت المرا  ايالىا كما  ي يعا .

 ي ق العال  ل ختبار وي  تيجت الملتيى العال  لمعامت اليبات يالميضيعيت".ان ال

 ييتياؾ الي ق ع ى عام ين مىمين وما :

 الؽرذ من اال ارم اي اليظيفت الت  ي بؽ  ان يقيل بىا. -

 الفلت اي الجماعت الت  ي مبق ع يىا اال ام . -

مددا تريدد   ييعددرؾ اليدد ق بأ دده اليدددت التدد  تقتددرب م ىددا ب جدداح تددال لقيدداس -

 اياله.

ييقي  بالي ق ان يقيس االختبار لع   الق رم اي اللمت اي االتجاه اي االلتع ا  اللم 

 يضع االختبار لقياله ام يقيس لع   ما يقي  ان يقيله".
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"يتعدد   رجددت اليدد ق ودد  العامددت االكيددر اوميددت بال لددبت لمدكددات جددي م االختبددارات 

 يالمقاييس.

ختبددددار اي المقيدددداس يلدددديس باالختبددددار اي المقدددداييس ان اليدددد ق يتع ددددق ب تددددالل اال

 فله يل ي ق  رجدات عاليدت يمتيلدمت يم خفضدت ييع د  اليد ق  رجدت اليتألدس 

 ع ى مب أ الكت اي ع مه ام ي ق يال ي ق .

 والصدق خصائص عدٌدة اهمها :

 يتياؾ الي ق ع ى عام ين وامين وما : -ايال :

 ؽ  ان يقيل بىا.الؽرذ من االختبار اي اليظيفت الت  ي ب .1

 الفلت اي الجماعت الت  ليؾ يمبق ع يىا يو ا  عام ين: .2

 اياس اللم ت المرا   رالتىا اي اليظيفت الت  يقيلىا. .1

 مبيعت العي ت اي المجتمع المرا   رالت اللمت كي ىا عي ت مميزم الاراره. .2

 الصفة النوعٌة للصدق: -ثانٌاً:

مدن اج ده يضدع االختبدار( يبالتدال   ام ا ىا خايت بالدتعمات معدين )بدالؽرذ الدلم

لان اختبارا  تديي يا  ل  ما م مايكين يا اا  الا كدان يقديس تديديت الت ميدل لد  ت د  

الما م ل  دين لي مبق االختبار  فله ل  مجات اخر )ميت اللكان( لان  تالجده لديؾ 

تخت ددؾ .يلدد  مجددات التربيددت الرياضدديت لددالا كددان يقدديس تديدديت الت ميددل لدد  ت دد  

ا م ل  دين لي مبق االختبار  فله ل  مجات اخر )ميت اللكان( لان  تالجده لديؾ الم

تخت ددؾ.يل  مجددات التربيددت الرياضدديت لددان اليدد ق ال دديع  يع دد  ان االختبددار يكددين 

يالدا  لقياس ما يضع لقياله  ين ؼيدره لمدي   االختبدار الدلم يقديس  ادت التييديب 

 كييرم الي  .ل  كرم الل ت اليلتميع اياس  ات التيييب 

 الصفة النسبٌة للصدق : -ثالثاً:

الييج  اختبار ع يل الي ق تماما  اي تال اليد ق.ولا الا ام دا بالدتخ ال االختبدار لمدا 

 يضع من اج ه.
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ل ي ق يفت تتع ق ب تالل االختبار يليس باالختبدار  فلده لع د ما  دكدل ع دى  -رابعاً:

ت ميل ما بأ ه لك  لا  ا  يير دكم ا ولا ب ان ع ى  تالل االختبار الدلم يدمل لقيداس 

 الت ميل.

يل ي ق يفتان  لبيت ي يعيت لدلا لاليد ق ال لدب  يع د  ان االختبدار يكدين يدا اا  

متدر يكدين يدا اا  لقيداس الج د   1511ه لاختبار جدرم بال لبت ل مجتمع اللم ا ن ليد

ال يرم الت فل  ل مرد ت اليا ييدت ل  ددين ان االمدر اد  اليكدين ع دى ال رجدت  فلدىا 

 من الي ق الا التخ ل االختبار لقياس الق رم  فلىا ل  المرد ت االبت اليت.

 ٌتوقف صدق اختبار ما على ثباته: -خامساً:

تقريبدا  لد  كدت مدرم  قديل ليىدا بتمبيدق االختبدار  فلده ع دى  ام باعمان ال تالل  فلىا

الفيت ال رال  لاته لالا تؽير معامت اليبات كدان االختبدار ؼيدر يدا ق ودله اليدفت 

ع دد  لددر  اي مجميعددت مددن االلددرا  بديددث يقدديل يددادب االختبددار بيددياؼت تعريددؾ 

ييضدع ع يىدا ل يفت التد  يريد  ايالدىا ملدت  ا  الدى تمريدت يد  ىدا الدى عد م ع ايدر 

 الل ت ت ير ديت وله الع اير..

 ي ختل تيييؾ الي ق بعبارات مختيرم لع مان القياس يالتقييل:

تتددد   ايمددت ا يات التقددييل لدد  ضددين مدد ى يدد ديتىا لقيدداس الجا ددب الددلم  -

يضعت من اج ه ايالدا  لع يدا  ي ايقدا   ين ان تعمد  ام ماشدر يقديس جيا دب 

 اخرى.

 اله.االختبار يقيس ما اع  لقي -

 ا رم االختبار ع ى اياس مايضع من اج ه اي اللمت المرا  ايالىا. -

ي ضدديؾ لمددا تقدد ل ان اليدد ق يقدديس اليددفت اي اللددمت التدد  يضددع مددن اج ىددا  -

 االختبار ييميز بين االلرا .

الي ق يشير الى ال رجدت التد  يقديس بىدا االختبدار )اي االجىدزم الملدتخ مت(  -

  ق يع   ل مت تفلير االختبار .الش  المفريذ اياله يبالتال  لالي
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 انواع الصدق 

 انواع الصدق الوصفً

 صدق المحتوي او )المضمون( -اوالً:

ييى ؾ ي ق المدتيى الى معرلدت مد ى تمييدت االختبدار اي المقيداس لجيا دب اللدمت 

اي اليددفت اي القدد رم المم دديب ايالددىا   يعمددا الا كددان االختيددار اي المقيدداس يقدديس 

ن وله الظاورم ال يقيلىا ك ىا يبمع ى اخر يى ؾ ي ق المدتديى الدى جا با  مد  ا  م

 بيان ارتبام الجا ب المقيس بؽيره من الجيا ب االخرى بال لبت ل ظاورم.

ييم ق ع ى ودلا ال ديع مدن اليد ق يد ق المضدمين ييعتمد  يد ق المدتديى ع دى 

ليا  لمع ى للد  م ى مايميت االختبار ل ميااؾ الت  يقيلىا.لالا كان ي ق االختبار عا

ان  اديت الل ي  الت  يفترذ ل  االختبدار ا ده يقيلدىا تكدين ممي دت تميدي   جيد ا  لد  

 ع اير االختبار ييفي  ي ق االختبار ل  اختبارات التدييت .

كددلل  تت الددب بشددكت الضددت مددع االلدد لت التدريريددت اي ال ظريددت ل مددا م الع ميددت ميددت 

 ايا ين االلعاب.

من الي ق ع ى يجه التد ي  ل تع ل ل  العم يدت التربييدت لاالختبدار ييت لل ولا ال يع 

ييدبل لي يد ق مدتدديى الا ماتضدمن بكفايدت عي ددات ممدا لدبق ت ريلدده يتع مده مددن 

مدتدديى المددا م ال راليت ييدد ق المدتدديى وددي ال رجددت التدد  يتضددمن مددن خ لىددا 

ا يتع ددق بددالكل االختبددار لمفددر ات المكي ددت ل مددا م ميضددل القيدداس يبقدد ر اوميتىددا ليمدد

 يالى ؾ.

 وفً صدق المحتوى فاننا نحاول االجابة على السؤال االتً :

الى ام م ى يقديس للد  االختبدار المعرلدت يالمىدارات التد  دد  تىا االود اؾ  -

التع يميددت؟يدتى  تدقددق مددن يدد ق المدتدديى لددان البدد  ان يكددين ممددي   الددلم 

اختبدار مدا ملدتيى  يشتمت عا م ع ى الميضيعات يالعم يدات المعرليدت دقدق
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عاليا  من المدتديى لدان ودلا يشدير الدى مدن يميدت المدتديى الدلم يد ير ديلده 

 التقييل.

يل  مجات القياس التربيم الرياض  كييرا  ما   جأ ل لتعا ت بالتق ير اللات  ل خبدران 

ل ديدديت ع ددى تقدد يرات اي ادكددال عددن الظدداورم اي الخايدديت المم دديب اختباروددا اي 

ات الخبددران اي الدكددال ك دديع مددن المدكددات يمكددن الددتخ امىا لتد يدد  ايالددىا يتق ير

ي ق بعذ اختبارات الق رات الب  يدت اي الدركيدت اي المىاريدت يوي يقديل ع دى الدا 

تد يت وله الق رات الدى مكي اتىدا اي ع ايدروا االلالديت يتد يد   رجدت ارتبدام كدت 

 ىا.مكين اي ع ير م ىا بالظاورم المم يب اختياروا اي ايال

ل  اليااع ان تق يرات الخبدران ليم الخبدرم العم يدت يالتمبيقيدت يالتد  تديدت ع يىدا 

ل  ظت ظريؾ تجريبيت تل ضبمىا ب ات بديث تق ت من اير العيامدت اللاتيدت تعد  مدن 

االوميت بمكان لتد ي  ي ق المدتيى اي المضمين لبعذ اختبارات الق رات الب  يدت 

م ددب التدقددق مددن يدد ق المدتدديى اعدد ا  عدد   مددن اي الدركيددت اي المىاريت.يادد  يت

االلدددل ت المكتيبدددت عدددن الظددداورم التددد   قيلدددىا يؼالبدددا  مدددا يدددد ث للددد  ع ددد  تد يددد  

االختبارات الخايت بالمىارات الدركيت ل  االلعاب الرياضيت ميت كرم الق ل ياللد ت 

 ايددر يالمددالرم ياليدد  يالىدديك  ال تميددت االجابددت ع ددى وددله االلددل ت المكي ددات اي الع

االلاليت المم يب ايالىا ياللم  عتق  ان تد ي وا بشكت الال  يد ق المدتديى اي 

الميضيع  ع   اختيار ا الختبار ما يل تدقق من ي ق مدتياه البد  ل دا ان  دتفدص 

االختبددددار  فلدددده لدددد ى مددددا تتم بدددده المىددددارم اي اللددددمت المقيلددددت مددددن مىددددارم يلىددددل 

قدت بدين مدتديى االختبدار يتد يدت المدتديى يمعرلت ياخيرا  الب  ل ا ان  جدرم المماب

ل مددا م ياودد اؾ ت ريلددىا ل رى بايددت  رجددت تخت ددؾ  تددالل التد يددت وددلا مددن مدتدديى 

االختبار يبالق ر اللم تكين ليه او اؾ الت ريس )المرؼيب ليىا( ممي ت ل  االختبار 

 يكين االختبار يا اا  الؼراذ التخ امه.

ت يدد ت يييقددت باعدد ا  جدد يت الميايددفات ان التدقددق مددن يدد ق المدتدديى ملددألت لا

ل ختبار ييضع االختبار بديث ي داظر جد يت الميايدفات ييتدقدق يد ق المدتديى 
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ل  االختبدار الدلم يضدعه المع دل بالقد ر الدلم يكدين ليده جد يت الميايدفات ديدي ت 

تد يت ياع يلك  الو اؾ الما م ال رالديت يبالقد ر الدلم تيجده م ده الع ايدت يالمىدارم 

اع لدددددد  يددددددياؼت لقددددددرات اختباريددددددت ت مبددددددق ليىددددددا خيددددددالص جدددددد يت ياالبدددددد 

الميايددفات ييمكن ان يتدقددق االختبددار مقدد ن يدد اه لدد  م رلددته معي ددت اي م ىدداج 

معين بالق ر الدلم يكدين ليده مدتديى االختبدار م داظرا  ممدي   ل ود اؾ المعتمد م لد  

 ت   الم رلت اي لل  الم ىاج.

ى وي ان لقرات االختبار تكدين لات معامدت كما ان اول متم بات  جاح ي ق المدتي

 اليعيبت يالتمييز الم البين.

 ولا ييتياؾ ع ى م ى جي م ولا ال يع من الي ق ع ى ما يأت  :

 تد يت الظاورم ميضيع القياس تد ي   ياضدا . .1

اختبار المدكمين يالخبران ب ات مت اويت مع مراعدام الخبدرم العم يدت يال ظريدت  .2

 المم يب ايالىا.ل  مجات الظاورم 

التخ ال مقاييس التق ير الت  تتضمن يد ات مد  م تد يد ا  ياضددا  لد ى كدت  .3

لر  من المدكمين بديث تلمل وله اليد ات بتق ير مدتيى الظاورم بيديرم 

 ياضدت.

اكتلدداب المدكمددين االلفددت يالخبددرم بالظدداورم المقيلددت لدد  بعددذ الميااددؾ  .4

لريدت م دظدت الظداورم اكيدر المتع  م يللد  عدن مريدق اعمدان المدكمدين 

 من مرم.

يىدد ؾ يدد ق المدتدديى )اي المضددمين( الددى اختيددار عدد   المكي ددات اي الع ايددر 

ال اخ ت ل  الظياور الدركيت المركبت كخميم ايلى تلبق عم يدت القيداس الفع د  لىدله 

 % من التكرار.25المكي ات ابت التبعا  الع اير الت  التديت ع ى 

يمكدن الدتخ امىا لدلداب يد ق المدتديى )اي المضدمين( مدا من اول االلاليب الت  

 يأت  :
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 التفكٌر المنطقً : .1

يعدد  التفكيددر الم مقدد  اي مايلددمى بددالتفكير ال اادد  مددن االلدداليب الىامددت التدد  تلددتخ ل 

لدلدداب يدد ق المدتدديى )اي المضددمين( يوددلا االلدد يب يقدديل ع ددى الدداس تد يددت 

دتديى الظداورم   يتد يد  االختبدارات الظاورم الى مكي اتىدا االلالديت التد  تشدكت م

 الت  تقيس وله المكي ات.

ييعتم  ولا التد يت ع ى تق يرات الخبران اي )المدكمين ( المتخييدين لد  المجدات 

 المعين ييتل عن مريق اد ى المريقتين االتيتين :

الدددددتم ع رأم الخبدددددران اي )المدكمدددددين( دددددديت المكي دددددات ياالختبدددددارات  .1

تد يدد  اوددل المكي ددات يالمىددارات الخايددت اليدد اات يتلددتى ؾ وددله المريقددت 

التدد  يددرى المدكمددين ا ىددا تشددكت مددن يجىددت  ظددرول اوميددت خايددت بال لددبت 

 ل ظاورم المقيلت يكلا تد ي  االختبارات الت  تقيس وله المكي ات.

ييعتمدد  تد يدد  المكي ددات ع ددى دلدداب تكددرار كددت مكددين مددن المكي ات يكددلا  لددبته 

الك دد  ل خبدددران اي )المدكمددين( بديددث تلددتبع  المكي دددات اي  الملييددت بال لددبت ل عدد  

% مدن المجمديع الك د  25المىارات الخايت الت  تديت ع ى تكرارات تقدت عدن )

 ل ختبارات اي االران.

يتلددتخ ل وددله المريقددت لدد  ال رالددات االلتكشدداليت التدد  تددتل بال لددبت ل ظددياور اي 

امددت يال يااددت الدركيددت اي المىددارم لدد  المىددارم لدد  االلعدداب ميددت القدد رم الرياضدديت الع

االلعدداب الرياضدديت ال ييددعب ع ددى المربدد  الرياضدد  تد يدد  وددله المكي ددات لات 

 ب فله.

تد يت الظاورم اي المىارم المق  ت عن مريق )الخبدرم اللاتيدت( يتلدتى ؾ ودله  .2

المريقددت ان يقدديل المربدد  بتد يدد  جميددع مكي ددات الظدداورم يددل يعددرذ وددله 

 ت اي )مجميعت( من الخبران اللتم ع رأيىل دديت يد ق المكي ات ع ى عي

وددله المكي ددات ياالختبددارات التدد  تقيلددىا يتددتل ايضددا  ع ددى الدداس دلدداب 
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تكرارات كت مكين ي لبته الملييت بال لبت ل ع   الك   ل خبران.بديث تلدتبع  

 بعذ المكي ات.

يخبدرم  يتلتخ ل وله المريقت ع  ما يكين المرب  الرياض  ع ى  رايدت تامدت .3

كام ددت بال لددبت ل ظدداورم اي المىددارم المقيلددت ال يعتمدد  ع ددى خبرتدده اللاتيددت لدد  

تد يدد  المكي ددات.يع ى ارانتدده المخت فددت عددن الميضدديع يعا م مايم ددب مددن 

الخبران اضالت بعذ المكي ات الت  لل يتضم ىا التد يت يالتد  يعتقد ين ا ىدا 

 ايالىا. لات اوميت بال لبت ل ظاورم اي المىارم المم يبت

 حصر وتحلٌل الدراسات السابقة : - ب

يي جددأ الددى وددله المريقددت تد يدد  المكي ددات االلالدديت ياالختبددارات التدد  تقدديس وددله 

المكي ات يتع  وله المريقت الضت من المرالق اللابقت خايت لد  دالدت عد ل تديالر 

ع   كاؾ من الخبران المتخييين ل  المجات المعين يو  تعتم  مدن  اديدت اخدرى 

ى يلرم البديث يالمراجع الع ميت المتخييت لك ىا ايعب من المرالدق اللدابقت ع 

ال ىا تدتاج الى يات يجى  كبيرين كما ا ىا تمتاز بال ات يا  ي جدأ المربد  الرياضد  

ع دددد  تد يدددد  المكي ددددات ياالختبددددارات الددددى ديددددر يتد يددددت ال رالددددات يالبددددديث 

كددن و ددا الددبعا  المكي ددات التدد  اللابقت يالددتخ ال التكددرارات يال لددب الملييددت ييم

 % من التكرار.25ال ديت ع ى 

يل  ولا ال يع من اليد ق يقتضد  التأكد  مدن تمييدت جميدع المياادؾ التد  تبد ي ليىدا 

الق رم المرا  ايالىا ييي ل ولا ال يع من الي ق لد  اختبدارات التديديت ييتم ب 

لد ي  الدلم تظىدر ليده لل  عمدت ا يدت ل مديا  المدرا  ايالدىا يدل اخدل عي دات ممي دت ل 

القدد رم ييضددعىا لدد  االختبددار يع ى للدد  ل  تأكدد  مددن يدد ق االختبددار  قدديل ب رالددت 

 مفر اته لمعرلت م ى تميي ىا ل ق رم المرا  ايالىا.

ييعتم  ي ق مدتيى االختبار يبيديرم الالديت ع دى مد ى امكا يدت تمييدت االختبدار 

لددىا تميددي   يددا اا  يمتجا لددا  لمدتييددات ع ايددره كلل  الميااددؾ يالجيا ددب التدد  يقي



68 
 

 
 

يبمع ييددت عاليددت لتدقيددق الىدد ؾ الددلم يضددع مددن اج دده االختبار يل ييدديت الددى للدد  

 يجب مراعام ما يأت  :

 معرلت المكي ات الت  يشم ىا االختبار. -

 تد ي   لبت كت مكين يتجا س وله ال لب ل  االمار العال ل ختبار. -

 االختبار.  رالت كت مكين دتى ييبت ي ق اوميت لى ؾ -

التأكدد  مددن ان مكي ددات االختبددار )مدتيياتدده( مجتمعددت تميددت الىدد ؾ الددلم مددن  -

 اج ه يضع االختبار.

 عٌوب صدق المحتوى )المضمون( :

 اليمكن التخ امه ل  ام مجات من مجاالت مد  م. .1

اليي ل ل  االختبارات ال فليت اي االجتماعيت الت  تعتمد  ع دى تفضديت معدين  .2

 من الشخص المفديص.

 تمبيقاته ليلت كييرم. .3

 اليلىت التخ امه. .4

 ممٌزات صدق المحتوى )المضمون(

 يفي  ل  اختبارات التدييت. .1

 يفي  ل  اختبارات الكفايت. .2

يقلددل يدد ق المدتدديى الددى الددمين ب ددانا  ع ددى  رجددت تد يدد  المجددات ربمددا كددان مددن 

االلضددت ان  ميددز بددين  دديعين مددن يدد ق المدتدديى ومددا اليدد ق العي دد  ياليدد ق 

 الظاورم :

 الصدق العٌنً : .1

وددلا ال دديع مددن اليدد ق يتم ددب تد يدد ا  ا ق ل مجددات اي ل ميضدديعات ال رالدديت التدد  

يعميىدا االختبار.يك مددا كا دت وددله الميضدديعات اكيدر تد يدد ا  لدان المتياددع ان يكددين 

اليدددد ق العي دددد  اع ى.تعدددد  اللدددددت الميايددددفات خمدددديم ان لدددد  ب ددددان االختبددددارات 

دددت يضدمن بددا   االختبدار ديددرا  الميضديعات يتد يدد  مدد ى التديدي يت يبىله ال ل
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اوميت كت م ىا يلل  لتمييت كت م ىا لد  تؽيدرات اللد ي  لد  االتجداه المرؼديب ليده 

يتميي ىددا لدد  االختبددار بمددا يت الددب مددع اوميتىددا . يوددلا يدتدداج ايضددا  الددى تقدد يرات 

 مدكمين مختيين ل  الما م الت ريليت يالقياس التربيم.

 ظاهري :الصدق ال .0

ا  يخت م االمر ل ى البداديين بدين يد ق المدتديى يميد ق التكديين الفرضد  يبدين 

اليدد ق الظددداورم لاليددد ق الظددداورم لددديس يددد اا  دقيقيدددا  بدددالمع ى الع مددد  لك مدددت 

 الي ق.يلك ه يع   ببلامت ان االختبار يب ي يا اا  ل  ييرته الظاوريت.

يددين الددلين يشدداو ين اي يادد  يشددير للدد  الددى ان بعددذ االرشددخاص ؼيددر المتخي

يقيمين بقرانم االختبار اي تمبيقه يعتق ين ا ده يقديس الظداورم التد  يقيلدىا االختبدار 

لع   كما يشير ايضدا  الدى ان االختبدار يبد ي يدا اا  لد  ايداس مايضدع مدن اج ده لد  

  ظر االلرا  اللين يمبق ع يىل االختبار.

المرؼيبت بال لبت ل ختبار خايت يبالرؼل من ان الي ق الظاورم يع  من ال ياد  

بال لبت ل لين يقيمين با ان االختبار.لدالا كدان االختبدار يبد ي لد   ظدر المفدييدي ت 

ا ه ؼير مرتبم بالظاورم المم يب ايالدىا لدا ىل اد  يقيمدين بدا ان االختبدار بيديرم 

 ؼير ج يت.اي بييرم يؽ ب ع يىا االلتىتار اي ا  يع ين ان  تالجه ؼير مج يت.

و ا   اديت وامت ي بؽ  التأكي  ع يىا بال لبت ل ي ق الظاورم ل  االختبارات التد  ي

تيضع لقيداس اللدمات اال فعاليدت اي بعدذ لدمات الشخيديت لفد  ودله الدالدت ي بؽد  

اخفدددان الؽدددرذ مدددن االختبدددار دتدددى يدددتمكن بدددلل  ااددد ت اي ا قددداص عم يدددت تزييدددؾ 

يا  كدلل  اخفدان الع دان الدقيقد  ل بددث االجابات اي اختيدار االجابدات المقبيلدت اجتماع

 ميت الع يا يت الق ق التيتر اال ميان...الخ.

الي ق الظاورم يدايت ان يتعرؾ ع ى مد ى ايداس االختبدار ل ؽدرذ الدلم يضدع 

من اج ه ظاوريا  يا  يقيل ياضع االختبار  فله بمراجعته ليما يتع ق ب يع العبدارات 

 يمات االختبدار يمد ى ياتىدا لد  تيضديل كالدت يال يبىا ييضيدىا ييتبا ت ايضا  تع
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االجابددت ع ددى عبددارات االختبددار ييددتل التييددت اليدده مددن خدد ت دكددل المخددتص ع ددى 

 رجت اياس االختبار ل لدمت المقالدت.يبما ان الدكدل يتيدؾ ب رجدت مدن اللاتيدت لدلل  

يعمى االختبارات الكير مدن مدكدل ييمكدن تقدييل  رجدت اليد ق الظداورم ل ختبدار 

 ت التيالق بين تق يرات المدكمين لالا كان و ا  تيالق لد  تقد يراتىل يكا دت من خ

 بشكت عال مت  يت لان ولا ماشرا ع ى ضعؾ الي ق الظاورم.

 ثانٌا:الصدق المنطقً 

ال ؼالبا مايتل عن مريدق الدكدل الم مقد  ع دى كي ي دت اي يجدي  اللدمت اي اليدفت اي 

لي ت القياس المقتردت تقيلىا لعد   ال ال.يؼالبدا  الق رم المقيلت ل تدقق عما الا كا ت ي

مددا يرتكددز وددلا ال دديع مددن اليدد ق ع ددى الدداس االدكددال اللاتيددت يتقدد يرات الخبددران 

 يالدكال.

ييلتخ ل ولا ال يع من الي ق ع  ما يكين القياس متضدم ا  بيضديح العامدت المدرا  

العامددت المددرا   ايالدده يبعبارم اخددرى لددان االختبددار يعدد  يددا اا  مددن خدد ت تعريددؾ

ايالدده.لاختار التدديازن اليابددت برجددت ياددد م ع ددى عارضددت التدديازن ياختبددار لددرعت 

الدركت ياللم يتل من خ ت دلاب الزمن ل  جرم ملدالت معي دت يمكدن ان  عد ه لي 

 )ي ق م مق (.

ييشير ولا ال ديع مدن اليد ق ع دى المظىدر العدال ل ختبدار كي ده يلدي ت مدن يلدالت 

 م ق ع ى ولا ال يع من الي ق ايضا  )الي ق اللمد (.القياس العق   يي

يمددن المبيعدد  ان اليدد ق الم مقدد  يلددتخ ل لدد  البدددث الع مدد  يلكددن الكييددر مددن 

الخبددران يفضدد يا ان يكددين و ددا   ليددت اديددال  لىددلا اليدد ق ممددا ييددبل معدده وددلا 

 الي ق اكير يضيدا .

 عٌوب الصدق المنطقً :

 اات ا ياع الي ق اوميت. .1
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وددلا ال دديع مددن اليدد ق يجددب ان يكددين ع ددى ملددتيى معددين مددن  مددن يلددتخ ل .2

 الخبرم دتى يتمكن من الدكل اليديل.

 اليي ل ل  االختبارات التشخيييت اي المجات )االك ي يك (. .3

 اات ا ياع الي ق يمن ضمن جي م. .4

 اليي ل لمقاييس الشخييت. .5

 مٌزات الصدق المنطقً :

الخايددت بالعمددت ياختبددارات  يقدد ر الددتخ امه لدد  اختبددارات اال تقددان المى دد  .1

 الم ب ل  الفييت.

 يمكن ان يقبت ولا ال يع من ا ياع الي ق يلكن ل  تدفظ. .2

 له اوميت ل  ب ان االختبارات العق يت. .3

 لىيلت امكا ياته ل  التيديل يتفلير ال تالل. .4

 يي ل ل  المقاييس الممرايت. .5

 يي ل ل  االختبارات الب  يت يالمىاريت. .6

 لفرضً..الصدق ا -ثالثاً:

لدد  مجددات القيدداس لدد  التربيددت الرياضدديت يمكددن ان  م ددق ميددم ل تكيي ددات ع ددى 

المىارات اي اللمات اي الق رات الت   فترذ ا ىا تشكت ل  مجميعىا اختبدار يادد  

يقدديس ظدداورم معي ددت اي خايدديت مميزم.لع دد ما  قدديل بتيددميل اختبددار لقيدداس خايدديت 

ا  بعدذ التكيي دات )مىدارات اي لدمات مميزم اي ظاورم معي ت لا  ا  فتدرذ ان و د

 اي ا رات( ليؾ تقيس الظاورم اي الخاييت المميزم ككت.

لع ى لبيت الميات ا  يرى المرب  الرياضد  ان التكيي دات الفرضديت ل قد رم المىاريدت 

ل  كرم اللد ت تتكدين مدن المددايرم بدالكرم يالتيدييب يالتمريدر يالا كدان االختبدار 

الميددمل لقيدداس وددله القدد رم يشددتمت ع ددى يددد ات يقدداس كددت تكدديين مددن التكيي ددات 

يالتيييب يالتمرير( لان ولا يد ت ع دى  الفرضيت اللابقت )مىارات المدايرم بالكرم

ان االختبار يا ق ككت ل  اياس الق رم المىاريدت بكدرم اللد ت يلل  ع دى الداس ان 
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و ا  يدد م االختبدار لكدت مىدارم مدن المىدارات الدي ث اللدابقت يان الدربم بدين ودله 

 اليد ات يشكت مقيالا  يا اا  لقياس ياختبار الق رم المىاريت ل  كرم الل ت.

لدد  مجددات ايالدد  ياختبددار بعددذ اللددمات اي القدد رات ال فلدديت المرتبمددت بال شددام ي

الرياضدد  يشددير يدد ق التكدديين الفرضدد  الددى مدد ى ايدداس االختبددار لتكدديين لرضدد  

معين يمن امي ت التكيي ات الفرضيت ل  ولا المجات اللكان الخمم  االتجاوات  ددي 

اللات الرياضديت يوله التكيي دات ال شام الرياض  الع يان الرياض  يالق ق ابت الم 

الفرضدديت عبددارم عددن مفدداويل تعبددر عددن لدد ي  معددين اي تعبددر عددن مظدداور لخايدديت 

مميزم ييتم دب ودلا ال ديع مدن اليد ق لىمدا   ايقدا  لىدلا اللد ي  المعدين اي العبددارات 

الت  يتضم ىا المقياس اي االختيدار لديؾ تقديس ودلا التكديين الفرضد  )اللدم ت اي 

 يت( ككت.الق رم ال فل

ل  ضين لل  يمكن تعريؾ ي ق التكيين الفرض  ع دى ا ده المد ى الدلم يمكدن بده 

 تفلير اال ان ع ى االختبار ل  ضين بعذ التكيي ات الفرضيت المعي ت.

ييددلوب بعددذ الخبددران الددى ان وددلا اليدد ق لدد  اؼ ددب االديددان اليدد ت ع ددى يدد ق 

ولا  ليت ع م  ع ى مدا يقيلده  االختبار الن ولا ال يع االل ع ى االلتراضيت يلل يكن

وددلا ال دديع مددن االختبددارات لددلل  لدد  اؼ ددب االديددان الييدد ل تمبيددق وددلا ال دديع مددن 

ا ياع الي ق ع ى م ى ي ق االختبار .كما يفترذ اخرين ع ى تلميته بىلا االلدل 

ال يشددديرين"الى ان االختبدددار اليددد ت الدددمه لددد  االؼ دددب ياالعدددل ع دددى ل ق لى دددا  

ىا الل التمدت الدى يد اىا بيد ت يييقدت ال ىدا لدل تخضدع ل تد يدت اختبارات ام ق ع ي

 الع م  االخيال  اللم يكشؾ بيضيح عن ولا الي ق.

تددت خص مريقددت ايجددا  ليدد ق الفرضدديت لدد  تد يدد  المجدداالت اي االبعددا  التدد  يتكددين 

 م ىا المفىيل مبقا  ل ظريت معي ت يل يضع الل ت ت ير ديت وله الع اير.

 

 حصائً انواع الصدق اال
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 الصدق العاملً : -اوالً:

ودددي ايددداس يظدددالؾ عامدددت مشدددتركت مدددن خددد ت االختبدددارات عدددن مريدددق التد يدددت 

العددام  .يوي الدد يب اديددال  لعددزت وددله اليظددالؾ التدد  تشددتر  لدد  ايالددىا عدد م 

اختبارات.يتلدداع   رالددات التد يددت العددام   ع ددى لىددل مبيعددت يددفات الفددر  يع ددى 

 ختبارات الت  تيي  ا اليىا.تزيي  ا بالاس مفي  لتي يؾ اال

ان الي ق العام   يع  شك   متميرا  يمعقد ا  مدن اشدكات اليد ق لف  ودلا االلد يب 

 لتخ ل التد يت العالم  ل دييت ع ى تق ير كم  ليد ق االختبدار لد  شدكت معامدت 

 اديال  يوي تشبع االختبار ع ى العامت اللم يقيس المجات المع  .

بالددتخ ال مدد ىل التد يددت العددام   يوددي مدد ىل اديددال   يدددب وددلا ال دديع مددن اليدد ق

متقدد ل يقدديل ع ددى الدداس دلدداب معددام ت االرتبامددات بددين االختبددارات المخت فددت يل 

يضعىا ل  ميفيلت معام ت ارتبام يل تد يت وله الميفيلت تد دي  عام يدا بادد ى 

بدام  المرالق الرياضيت ل تد يت العام   يلل  بؽدرذ الدتخ ص اايدى تبداين ارت

ل ميددددفيلت االرتباميت يالديدددديت ع ددددى المكي ددددات االلالدددديت اي العيامددددت يي تى  

التد يدت العددام   الدى ميددفيلت العيامدت ال قيددت يتشدبعات كددت اختبدار مددن االختبددارات 

الملددددتخ مت لدددد  التد يددددت بالعيامددددت الملتخ يددددت كلل  ادددديل شددددييع اي اشددددتراكات 

 االختبارات بال لبت لىله العيامت.

د يددت العددام   لدد  ايبددات يدد ق االختبددارات يدد اا  عام يددا  ع ددى ا خددات ييعتمدد  الت

اختبدددارات ج يددد م مدددع اختبدددارات اخدددرى يدددا ات بديدددث يدددتل ادتلددداب مع يمدددات 

االرتبامات بين وله االختبارات لتد ي  العيامت يدلاب  رجت تشبع كت اختبار ودله 

 االختبارات ت   العيامت.

 عٌوب الصدق العاملً :

 ع الي ق االخرى لىي يأخل ياتا  ميي    لبيا .يخت ؾ من ا يا

 الا كان الميزان ؼير يا اا  لال تالل تكين ؼير يديدت.
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 يدتاج الى خبرم كبيرم ل  تفلير ولا ال يع من الي ق.

 ممٌزات الصدق العاملً :

 الضت ا ياع الي ق. .1

 شكت متمير من اشكات ايجا  الي ق. .2

االختبدارات يالمديازين تد دي   ع ميدا  له اوميت كبرى ل  تد يت ع   كبير مدن  .3

 ايقا  يا م الى الكشؾ عن ااديى ت د  االختبدارات بال لدبت الم ميزان يعد   

ال لددب اليددديدت لجمددع  تددالل بعددذ االختبددارات لدد   رجددت ياددد م يددا ات 

 ي اا  عاليا  بال لبت لميزان معين ام عن الي ق الجمع .

 ثانٌاً الصدق الذاتً :

 ق ال رجات التجريبيت ل ختبار بال لبت ل  رجات الدقيقيت التد  الي ق اللات  وي ي

خ يت من اخمان القياس يبلل  تيبل ال رجات الدقيقيت ل ختبار و  المد  الدلم 

 ت لب اليه ي ق االختبار.

بما ان اليبات يقيل ل  جيوره ع ى ال رجات الدقيقيت ل ختبار الا اعيد  تمبيقده ع دى 

ايت ع   من المرات.للا  ج  ان اليد ت بدين اليبدات ياليد ق مجميعت االلرا  ا فلىل 

 ي ت يييقت.

ييقاس الي ق اللات  بدلاب الجدلر التربيعد  لمعامدت يبدات االختبدار.ل ي كدان لد ي ا 

( مي   لان معامت اليد ق الدلات  لىدلا االختبدار يمكدن 1,24اختبار معامت يباته وي )

 دلابه ع ى ال دي اآلت  :

 .1,92=  1,24اللات  = معامت اليبات = معامت الي ق 

ي ي  ان  شير الى الي ق اللات  يد   ال ىايدت العظمدى لمعدام ت اليد ق التجريبيدت 

ل ختبارات الملتخ مت لالا كان معامت يبات اختبار تمريرم كدرم اللد ت ع دى الددالم 

 ( لان معامت الي ق اللات  لىلا االختبار.1,65( يا يت وي )25لم م )
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1,65  =1,21 

( ال ه لد  1,21يولا يع   ان معامت الي ق التجريب  يجب ان يلايم اي يقت عن )

 ( اال من ال اديت ال ظريت لقم.1,21اؼ ب االديان الييت الى )

 عٌوب الصدق الذاتً :

يعتمددد  ع دددى معامدددت اليبدددات ال ان كدددت اختبدددار يدددا ق لىدددي يابدددت يلددديس العكدددس 

مرار عبددارم عددن كلددر الياددد  اليددديل يددديل.يان دقيقددت معددام ت اليبددات بالددت

 ي تيجت اللتخراج جلروا التربيع  تكبر القيمت.

 ممٌزات الصدق الذاتً :

 تد ي  ال ىايت العظمى لمعام ت الي ق التجريب . .1

 تد ي  ال ىايات العظمى لمعام ت الي ق العام  . .2

 له ي ت يييقت باليبات. .3

 ٌن(ثالثاً: الصدق التركٌبً )صدق المفهوم او التكو

يعرؾ الي ق التركيب  با ه ال رجت الت  يقيس بىا االختبار خاييت اي يفت اليمكدن 

 ايالىا مباشرم.

 لالا ما لكر ا ل  خاييت ما ميت القاب يت اي الق رم الرياضيت العامت.

 الصدق المرتبط بالمحك : -رابعاً:

تبددار اليدد ق المددرتبم بالمددد  يشددير الددى مريقددت  رالددت الع اددت بددين  رجددات االخ

يبعددذ المدكددات الملددتق ت الخارجيت يوددله المريقددت تلددت ع  بالضددريرم مددن القددالل 

بالقياس اي االختبار الدتخ ال مدكدات خايدت بالمكي دات اي الع ايدر اي الخيدالص 

المرا  ايالىا بديدث  قدارن بدين  رجدات االختبدار المقتدرح اي االختبدار الج يد  يبدين 

االي ين  الت اديداليا  لدان للد  يع د  ان االختبدار  تالل المد  لالا كا ت الع ات بين 

يالمد  يتفقان ايما يقيلان يمن يل يمكن القيت ان االختبار المقتدرح يقديس الخايديت 
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اي اللمت  فلىا الت  يقيلىا المد .ي قي  بالمد  معيار اي ميدزان يدا ق  دكدل بده 

عدت مدن التقد يرات ع ى االختبار اي المقياس المم يب تقييمه يا  يكين المد  مجمي

 اي ال رجات اي اال تاج اي اال ان اي المقاييس االخرى اي االران.

يم ددق اديا ددا  ع ددى اليدد ق المددرتبم اي المتع ددق بمددد  الددل )اليدد ق الدديااع ( اي 

)اليدد ق العم دد ( يوددي عبددارم عددن عم يددات يمكددن مددن خ لىددا دلدداب االرتبددام بددين 

يم دددق ع يددده الدددبعذ اليددد ق  رجدددات االختبدددار يبدددين مدددد  خدددارج  ملدددتقت كمدددا 

 التجريب  اي ي ق الميازين.

 يالمد  مقياس ميضيع   قيس به ي ق االختبار يوي ملتقت عن االختبار  فله.

ييشدير يدد ق المدد  الختبددار مدا الددى الع ادت بددين  تدالل للدد  االختبدار يال تددالل مددن 

بديث يدتل اياس اخر مميت المد  ييمكن ان يكين المد  ل  وله الدالت اختبار اخر.

دلددداب معامدددت االرتبدددام بدددين الع ادددات ع دددى االختبدددار المم ددديب ايبدددات يددد اه 

يالع مدددات ع دددى المدددد  يل  ودددله الدالدددت لدددان معامدددت االرتبدددام يلدددمى معامدددت 

 الي ق يع يه لان ي ق المدتيى يب ى ع يه من خ ت معامت االرتبام.

 "عٌوب الصدق المرتبط بمحك"

االختبار المرجع  لالا كان ودلا االختبدار يعتم  ع ى ي ق ي ق الميزان اي  .1

ؼيدر يدا ق اي مشدكي  لد  يد اه يداير بدلل  ع دى االختبدار المدرا  معرلددت 

 ي اه.

 يعيبت ضبم اختبار الميزان بال لبت اليجا  الي ق. .2

 ممٌزات الصدق المرتبط بمحك :

 اول ا ياع الي ق ياكيروا شييعا . .1

 خ يه من التديز. .2

 يي ل ل ت با بي ق االختبار. .3

 يقيس م ى ا رم االختبار ل  اياس الياالع الخارجيت يالتجريبيت. .4
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 ي ته اليييقت بالميضيع. .5

 ج ايه اي م ى تيلره. .6

 ان مقياس المد  متدرر من التديز. .7

 ٌقسم الصدق المرتبط بالمحك الى نوعٌن رئٌسٌن هما :

ال  الي ق الت زم  يالي ق الت بام يالتميز بين ولين ال يعين من الي ق يكمدن اي

بيا ددات المددد  لفدد  اليدد ق الت زمدد  يددتل جمددع   الفتددرم الزم يددت التدد  تجمددع ليىددا لدد

بيا ددات المددد  لدد  الياددت  فلدده الددلم  مبددق ليدده االختبار.امددا اليدد ق الت بددام لددان 

 تجميع بيا ات المد  يتل ل  لترم زم يت متباع م بال لبت لتمبيق االختبار.

س ع دددى الىددد ؾ مدددن االختبدددار اي يالفدددرق بدددين ودددلين ال ددديعين مدددن اليددد ق يتألددد

القيدداس.لف  اليدد ق  الت زمدد  يكددين الىدد ؾ تقدد ير الدالددت الراو ددت اي الداليددت اما 

الي ق الت بام ليكين الى ؾ وي الت با  تيجت معي ت ل  الملتقبت.يليما يأت  تيضديل 

 مفيت ل يع  الي ق.

 الصدق التالزمً : - أ

ربم بالد رجات اي التقد يرات اي الي ق الت زم  وي  يع مدن ا دياع اليد ق التد  تد

ال تاالل التد  تميدت اال ان الددال  لد  الظداورم التد  يقيلدىا االختبدار يمع دى اليد ق 

الت زمدد  مدد ى ارتبددام ال رجددت ع ددى اختبددار مددا بمدديازين اال ان الراو ددت اي مرتبددت 

الشخص اي ترتيبه اي مركزه الدال .ييفي  ولا الي ق ل  البدث الا ااترح االختبدار 

بددد يت لدددبعذ المع يمدددات االخرى.يع  لدددل تكدددين ودددله المع يمدددات وددد  المدددد  اي ك

ال رجددت التدد  يددرتبم بىددا االختبددار مددع المعيددار اللددابق لتد يدد  معامددت يدد اه ب رجددت 

 عاليت لقياس اليفت لات االوتمال بال رالت.

لالي ق  الت زم  يع   كشدؾ الع ادت بدين االختبدار يبدين تجمدع البيا دات ع يده لد  

 اي ابت اجران االختبار . يات
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لالا ك ا  ري  ان  عرؾ كيؾ يلتميع الفر  الرياض  ان يدا م مىدارم مدا لد  اليادت 

الراون لا  ا الب  يان  لتخ ل اختبدار لده معامدت يد ق ت زمد  عدال  ييدتل مدن للد  

عن مريق مقار ت  رجات االختبار المقترح بالد رجات اي التقد يرات اي ال تدالل التد  

ا من )المد ( اللم يميدت ا ان االلدرا  لد  المىدارم المقيلدت يالتد  تدد    ديت ع يى

مدد ى تفددياىل اي تخ فىددل لدد  ا ددياع اال ان التدد  تتم بىددا وددله المىددارم.اي التدد  تددد   

مراكز كت م ىل بال لبت لؽيره ل  وله المىدارم.يل  قدارن بدين  رجدات االختبدار يبدين 

 ر ت تد ي  الي ق الت زم  ل ختبار. تالل المد  بديث يمكن عن مريق وله المقا

ييلتخ ل ولا ال يع من الي ق ع  ما يكين االختبار ميضع ال رالت لديؾ يلدتخ ل 

عيضا  اي بد ي   الختبدار اخدر مدد   مع ديل ييتيدؾ ب رجدت عاليدت مدن اليد ق ودلا 

 االختبار االخير المد   ي اه لابقا  وي ما  م ق ع يه )بالمعيار(.

عن اختيار ب يت ل  اليات الدلم ييجد  لد ي ا اختبدار يدا ق لقيداس يلكن لمالا  بدث 

 اليفت  فلىا المرا  ايالىا؟ييمكن االجابت ع ى ولا اللاات ليما يأت  :

 ر )المعيارم( مريقدت ؼيدر عم يدت ا  تكين المريقت الملتخ مت ل  ولا االختبا

 الى يات مييت اي اجىزم عاليت التكاليؾ يؼير متيلرم. تدتاج

 ن ت فيل االختبار المعيارم ل  داجدت الدى الدرا  ع دى  رجدت عاليدت مدن ا  يكي

االعددد ا  الف ددد  لتشدددؽيت اجىدددزم القيددداس.يمن امي دددت للددد  ت ددد  االختبدددارات 

 المختبريت الت  التي ل التمبيق العم   المي ا   ل  التربيت الب  يت.

  لضددد   عمدددا تقددد ل يمكدددن الدددتخ ال  رجدددات الخبدددران يالمدكمدددين لددد  بعدددذ

ات المىدارات الدركيدت لاختبدارات المىدارات الدركيدت يمكدن الديديت اختبار

 ع ى  رجت ي اىا بالمريقت  فلىا.

 العوامل التً تؤثر فً الصدق ..

يتأير ي ق االختبار بالع ي  من العيامدت م ىدا :المدد  الدلم يلدتخ ل لدلداب يد ق 

االختبددددار اللددددن يالجدددد س يال ضددددل يخبرم المددددتع ل ل لددددرا  الددددلين يجددددب ع دددديىل 
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الي ق.ييجب ع ي ا ان  ضع من االعتبار ميدت ودله العيامدت ع د  دلداب يد ق ام 

 ت الت  تاير من الي ق.اختبار من االختبارات.يبي ما يأت  تيلير لبعذ العيام

الج س : ان االختبار اليا ق ل  اياس لمت اي يفت اي اد رم خايدت بدالب ين  .1

ت اي اليددفت اي القد رم بال لددبت اليجدب ان  فتدرذ ا دده يدا ق لدد  ايداس اللدم

ات.يي مبق وددلا بشددكت خدداص بال لددبت ل ختبددارات الدركيددت الن الفددريق  ددبل 

 كبيرم بين الب ين يالب ات.المتع قت بالظياور الدركيت تع  لريق 

العمر : ان االختبار اليا ق ل  اياس لمت اي يدفت اي اد رم خايدت بت ميدل  .2

المرد ت االبت اليت التكين يا ات ل  اياس اللدمت  فلده  اي اليدفت اي القد رم 

بال لبت لت ميل المرد ت المتيلمت اي اليا ييت  ظدرا  الخدت ؾ اللدن يملدتيى 

 ال ضل.

قيال بدلاب ي ق اختبار ما  فترذ ا ه يقديس المىدارم الك يدت المد  : ع   ال .3

لدد  لعبددت مددن االلعدداب لمددن الضددريرم ان يكددين المددد  الملددتخ ل لدلدداب 

يدد ق وددلا االختبددار يقدديس لعدد   جميددع جيا ددب وددله ال عبددت ياال لددان يدد ق 

 االختبار ليؾ يتأير  تيجت اخمان راجعت ل مد  لاته.

االختبددار تداير لدد  يدد اه يك مددا زا  عدد   مديت االختبددار : ان عدد   عبددارات  .4

العبارات ارتفدع معامدت اليد ق يللد  الن ام ظداورم  فلديت اي لد يكيت ميدت 

الق ق تتألؾ من مكي ات الاليت يوله ب يروا تتدألؾ مدن خيدالص ييدفات 

 كيييرم.

يبات االختبدار : يداير يبدات المقيداس لد  يد اه لا خفداذ معامدت اليبدات اد   .5

  عيدب لد  االختبدار ليقد ل بدلل  مدايرا  ع دى ا خفداذ يكين  لي   ع دى يجدي

 ي اه.

ان معامددت اليبددات العددال  اليكددين  المددا   لددي   ع ددى يدد ق االختبددار ان يكددين اليبددات 

 عاليا  يالي ق ياملا  ل  اليات  فله.
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 الثبات ..

يقيدد  بيبددات االختبددار مدد ى ال اددت اي االتقددان اي االتلدداق الددلم يقدديس بدده االختبددار 

 رم الت  يضع من اج ىا.الظاو

ييع   يبدات االختبدار ان تكدين  تدالل االختبدار اليادد  الا مدا كدررت اكيدر مدن مدرم 

 متشابىت ام التيج  لريق كبيرم بي ىما ام لريق ؼير مع ييت.

كما يع   اليبات ان االختبار يعم  ال تدالل  فلدىا ال اعيد  ع دى االلدرا  ا فلدىل يلد  

ل تالل  فلىا اي مقاربت لىا لد  دالدت ضدبم المتؽيدرات الظريؾ  فلىا ام ا ه يعم  ا

من  اديت الظريؾ يالشريم الت  تل بىدا االختبدار االيت يالعي دت  فلدىا التد  اجدرم 

 ع يىا االختبار االيت.

ياالختبددار اليابددت وددي االختبددار الددلم يقدديس المىددارم المزمددع ايالددىا بشددكت يابددت اي 

الختبار الدلم يعمد  ال تيجدت  فلدىا الا اعمد  بعبارم اخرى لان االختبار اليابت وي ا

 اكير من مرم ل عي ت  فلىا يتدت الظريؾ  فلىا.

اللاات اللم  مرده عن يلي ت القياس و  : كمىد  يابتدت؟ي دن االن  لدأت ما قيلده 

اليلي ت )لبق ان لأل ا ولا اللاات ل  الي ق( يا ما ما ال ات الت  تقيس بىا ام ش  

دكال ل  الع ات ال اتجت؟كل يتدقق ليىا من ال ات عن القيداس تقيله  رجت الضبم ياال

 ع ى القرار  فله؟.

 ييمكن ايضاح مع ى اليبات ل  القياس ل  ال قام االتيت:

يعزى اليبات الى ال تالل الت   ديت ع يىا من االختبدار يلديس الدى االختبدار  .1

بار يتبعدا  لمبيعدت  فله ييخت ؾ اليبات تبعا  ل يع العي ت الت  يمبق ع يىا االخت

 المياؾ الملتخ ل ليه.

ان تقدد ير اليبددات يشددير  المددا  الددى  دديع معددين مددن االتلدداق ي رجات االختبددار  .2

ليلددت يددا ات بيدديرم عامددت يلك ىددا تكددين يابتددت مبقددا  لفتددرات مخت فددت مددن 

الزمن يمبقدددا  لعي دددات مخت فدددت مدددن االلدددل ت يمبقدددا  لمجميعدددات مخت فدددت مدددن 

 المفدييين.
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م ل ختبددار يلك دده اليجدديز ان يكددين بدد ي   ل يدد ق.لاالختبار اليبددات ضددرير .3

اللم ي تل ع ه  تالل ؼير متلدقت تمامدا  اليمكدن ان يعمد  بيا دات يدا ات عدن 

 الظاورم المقيلت.

اليبات ع دى العكدس مدن اليد ق يتلدل باليدفت االديداليت  ظدرا  الن التد يدت  .4

 الم مق  الم اختبار اليعم  ام  ليت عم   عن اليبات.

ييشددير يبددات االختبددار الددى اتلدداق الدد رجات التدد  تديددت ع يىددا االلددرا  لدد  مددرات 

االجددران المخت فددت يمع ى وددلا ان يضددع الفددر  بال لددبت لجماعتدده جيوريددا  لدد  وددله 

الدالددت كما يع دد  يبددات االختبددار االلددتقرار بمع ى ان كددررت عم يددات ايدداس الفددر  

اليبددات وددي معامددت ارتبددام بددين  الياددد  لبي ددت  رجددت شدديلا  مددن االلددتقرار يمعامددت

  رجات االلرا  ل  االختبار ل  مرات االختبار المخت فت.

يميددم ل اليبددات يع دد  ادد رم االختبددار ع ددى اكتشدداؾ االخت لددات ليمددا بددين االلددرا  

المختبرين بشرم ان يكين االختبدار اد  اعمدى ل لدرا  اكيدر مدن مدرم لتديدت ع دى 

االلرا .لاليبات يع   التمال  يليس القيمت الدقيقيدت لد  الشد  الفريق  فلىا ليما بين 

المرا  اياله )أم الي ق ياليبات يع د   رجدت التمالد  لد   تدالل الفدر  ع د  تكدرار 

ا الدده ل ختبددار لددالا مددا اعيدد  االختبددار  فلدده ع ددى االلددرا   فلددىل يلدد  الظددريؾ 

كددس  رجددت تمالدد   فلددىا.لترم يجيددزم لددان تياددع الديدديت ع ددى  تددالل متشددابىت يع

القياس ام  رجت اليقدت لد  ال تدالل لدالا لدل يتدقدق ارتفداع معامدت اليبدات ان االختبدار 

 ؼير يابت.

يالمع ى ل يبات وي  ات تق ير الع مت الظاوريت ل ع ات الدقيقيت  رجت تلبلب الع مت 

الظاوريددت ع دد  تكددرار القياس.يب ؽددت االديددان لددان العددال ل يبددات وددي  لددبت التبدداين 

 (.1,21الدقيق  الى التباين الك   ي  لبت تباين الخمأ تلايم )

الا  معامدددت اليبدددات لع مدددات مجميعدددت مدددن المفدييدددين ودددي معامدددت االرتبدددام بدددين 

مجميعددت ت   يمجميعددت ع مددات اخددرى لدد  اختبددار مكددال  ديددت ع يىددا بشددكت 

 ملتقت مجميعت المفدييين لاتىا.
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( ان اديل االرتبدام 1لدان ايمتده العظمدى )  يبما ان معامت اليبات وي معامت ارتبام 

الميجب تكين ل  دالت اعا م االختبار ياال يداؾ الم شدق امدا اديل االرتبدام اللدالب 

 ليمكن ان تكين ل  اليير المتكاللت ل  دات اخت ؾ ميازين االجابت.

 طرائق حساب الثبات :

بددددارات و دددا  الكييدددر مدددن المرالدددق التدددد  يمكدددن الدددتخ امىا لدلددداب يبدددات االخت

يالمقاييس يلكددت مريقددت االلددتخ امات الخايددت بىددا.يمن الم دددظ ان اليبددات لدديس 

خايا  باالختبار اي ا يات القياس لقم يلك ه يدرتبم ايضدا  مجميعدت االلدرا  )العي دت( 

الت  تمبدق ع يىدا االختبدار اي ا يات القيداس لاالختبدار اليابدت ب رجدت عاليدت بال لدبت 

ين يابتا  ب رجت متيلمت لمجميعت اخرى ياد  يكدين يابتدا  لمجميعت من االلرا  ا  يك

 ب رجت ضعيفت بال لبت لمجميعت ياليت.

 تطبٌق االختبار واعادة تطبٌقه .. (1

دي ما تتؽير  رجات الفر  بال لبت للمت اي يفت اي ا رم معي ت تؽيدرا  مفيفدا  جد ا  مدن 

ا تبقى وله الد رجات ييل الخر لان لل  يع   ان ال رجات تميت الى االلتقرار يدي م

 ب ين تؽير من ييل الخر لان مع ى لل  ان ال رجات ملتقرم ييابتت تماما .

يولا يع   معامت يبات اللكين )االلدتقرار( يتقديل لكدرم ودلا المعامدت ع دى دلداب 

االرتبام بين ع مات مجميعت الم بت )مجميعدت اليبدات( ع دى االختبدار ع د  تمبيدق 

 ترم زم يت ع ى التمبيق ل  المرم االيلى.ياعا م تمبيقه بع  مرير ل

ييفترذ و ا ان اللمت يابتت خ ت ودله الفتدرم الزم يدت يلدلل  يكشدؾ ودلا ال ديع مدن 

 المعام ت عن  رجت يبات اللمت المقالت يخايت ل  االختبارات المق  ت.

يو ددا  عيامددت تدداير ع ددى معامددت اليبددات )يبددات اللددكين اي االلددتقرار( ع دد  اعددا م 

 ار اومىا:االختب

 خ ؾ اتلاق ل  اال ان بيلامت االلرا  اللين يقيمين با ان االختبار.

 د يث تؽير ل  ا يات اي يلالت القياس لاتىا. -

 تؽير المدكمين اللين ليقيمين بدلاب  رجات االختبار. -

 الق ق اي التعب اللم ا  ييادب اال ان. -
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 االيابات المخت فت. -

لدددتخ مت لددد  القيددداس ميدددت ياددديع اعمدددات اي خمدددان لددد  اال يات الم -

اللدداعات ياشددرمت القيدداس اي ددد يث تؽيددر لدد  ايزان اال يات ميددت 

 الكرات المبيت يالكرات االخرى.

 تؽير الشريم اي التع يمات الخايت بدلاب يتلجيت ال رجات. -

ت فيل التمبيق اليا   ل ختبدار لد  لتدرم متباعد م مدن التمبيدق ال تدمدت  -

يدر للد  لد  العيامدت  تدالل التمبيدق ان ياير ال ضل اي الممارلت اي ؼ

 اليا  .

ييعدداب ع ددى وددله المريقددت اللددتخراج اليبددات ا ىددا تدداير ع ددى المفدييددين بال قددام 

 االتيت:

ان مجميعددت الفقددرات الملددتعم ت لدد  مرلدد  االختبددار تميددت عي ددت يددؽيرم اي  (1

كبيرم من ميضيعات االختبدار يان الع مدات التد   ديدت ع يىدا مدن اعدا م 

 لي   عن الم ى الدلم يجدب ان تتؽيدر ليده الع مدات لدي ان عي دت مدن التعم  

 االلل ت التخ مت.

يألؾ المفدييين االختبار اي ييبل ل يىل لكرم ع ه يخبرم ليده ياد  تديدت  (2

 تك ل تا م الى ليا م ع مات المفديص ل  االختبار اليا   مما يق ت اليبات.

ت اوتمامىل به يولا مايجعت اكيدر اليريق ولا ال يع ل باديين مما يا م الى ا  (3

 ضعفا  من االختبار االيت.

التي ل وله المريقت لدلاب يبات االختبارات التد  تىد ؾ الدى ايداس اليبدات  (4

اي العم يدددات العق يدددت االخدددرى ايدددر تدددأييرا  مباشدددرا  بالفايدددت الزم ددد  بدددين 

 االختبارين.

ال ان االختبار لد  تتأير وله المريقت بالعيامت المباشرم ل  المياؾ التجريب   (5

 المرم يا  يخت ؾ ع ىا ل  المرم االيلى.

يتلدددتخ ل مريقدددت تمبيدددق االختبدددارات ياعدددا م تمبيقددده لدلددداب معامدددت الدددتقرار 

االختبار يوددله المريقددت تقدديل ع ددى الدداس تمبيددق االختبددار  فلدده اي المقدداييس ع ددى 
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االرتبدام بدين مجميعت ياد م من االلرا  مرتين متتاليتين ل  يديمين مخت فتدين ييد ت 

 رجات التمبيق االيت ي رجات التمبيق اليا   اي رتب االختبدار االيت يرتدب ع دى 

 معامت التقرار )يبات( االختبار.يك ما ااترب ولا المعامت من الياد  اليديل.

 كلما زاد استقرار او ثبات االختبار: (1

  من اليادت لد  يا  اليدبل البعذ التخ ال مريقت اعا م االختبار ال ىا تتم ب المزي

تمبيق االختبار يل اعا م تمبيقه مرم اخرى كما ان و ا  ادتماال  تؽيب بعذ االلرا  

العي ت اال ان وله المريقت تع  مدن ا لدب المرالدق لتد يد  يبدات الكييدر مدن المقداييس 

ياالختبددارات لدد  المجددات الدر   ظددرا  ال  ددا الا ام ددا بتمبيددق وددله المقدداييس ع ددى 

ميددل اي ال عبددين لمن الضددريرم ان تميددت  رجددات وددله المقدداييس مجميعددت مددن الت 

ادد رات االلددرا  الدقيقيددت ب اددت لددالا ايددبدت وددله الدد رجات مخت فددت تمامددا  اي ام ددا 

 باختبارول ل  ييل اخر لان االعتما  ع ى ميت وله المقاييس ييبل ضعيفا .

ميع الفدر  ا ان عد م يتلتخ ل مريقت اعا م االختبار ل  لعاليات الممايلت التد  اليلدت

مدايالت ل  جاز االايدى لد  الممايلدت لديان العضد يت ايممايلدت الجىداز الد يرم 

 الت فل  ميت ع ي الملالات الميي ت كلل  بعذ اختبارات القيم القييى.

ييراعى اعا م االختبار ان التكين و ا  لترم ميي ت بين االختبار االيت ياليدا   كد  

 ريب كمتؽيددر يعمدت ع ددى اخدت ؾ ال تددالل بدين االختبددارين اليد خت عامدت الددتع ل يالتد

االيت ياليا   ييفضت اعا م االختبار خد ت الدبيع كما يراعدى عد ل اعدا م االختبدار 

ل  الييل اليا   الدتمدات عد ل الدتعا م شدفان الجلدل مدن الجىد  المبدليت لد  االختبدار 

 االيت.

يدؾ ب رجدت عاليدت مدن اليبدات ان معظل القيالات التد  تع د  بالمىدارات الدركيدت تت

-1,21عا م ع د  ايالدىا بمريقدت اعدا م االختبدار ديدث يتدرايح معامدت اليبدات بدين )

( للا اليمك  ا تد ي  د  ا  ى لمعامت يبات مقبديت لد  ودلا المجدات بدت يفتدرذ 1,95

ان يأخددل البادددث بعددين االعتبددار اال ام الملددتخ مت لدد  القيدداس يعمددر عي ددت البدددث 

الددلم يقدديل بالقيدداس يبعددذ العيامددت االخددرى لات الع اددت ع دد ما  يااب يددت الشددخص

 يقرر معامت اليبات المقبيت.
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 يل ير  ل   ىايت الميضيع ملتييات اليبات:

 مميزات مريقت اعا م االختبار :

 تي ل ل  دلاب معامت اليبات ل ختبارات ؼير الميايتت. .1

 من أبلم المرالق المتبعت لتعيين معامت اليبات. .2

 اليب تعيين معامت اليبات.اول ال .3

تلاع  ل  التخ ص من اير الت ريب يالتلكر يال ليان يالتع ل يال ضل يال مي  .4

 ل دالت ال فليت.

 عييب مريقت اعا م االختبار :

 تلكر الرا  العي ت االجابات. .1

 التأير بعامت االلفت يالت ريب يالتع يل يال ضل يالخبرم. .2

 تك ؾ البادث جى ا  يماال  كييرا . .3

 التأير ببعذ العيامت الخارجيت يال اخ يت اللابق لكروا. .4

التقيس الم م ى االتفاق ال اخ   لق  يكين معامت االرتبام عاليا  ل  ددين ان  .5

 معامت يباته ال اخ   م خفضت.

 ان االختبار يمبق اكير من مرم ع ى الت ميل. .6

 تلمر الم بت  تيجت مضاعفت االختبار. .7

 تين اي متيازيتين.يعيبت ايجا  ييرتين متكالل .2

يتأير معامت اليبات بالتخ ال وله المريقت الى جا ب تأيره بم ى يبات اللمت بعيامدت 

 اخرى و :

ان االجابددات )اي اال ان( ع دد  اعددا م التمبيددق ؼيددر ملددتق ت عددن االيددابت ع دد   .1

 التمبيق ل  المرم االيلى.لق  تتأير االجابات بعامت التلكر.

ن التمبيقدددين لددان عيامددت اخدددرى ميددت ال لددديان الا مالددت الفتددرم الزم يدددت بددي .2

تت خت يللل  يتياع ان ي خفذ معامت اليبات المدليب بىدله المريقدت الفتدرم 

 الزم يت )كلل  ل  دالت تر  الت ريب اي التياؾ ع ه لفترم مد  م.
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ييمكددن ان يكددين اخددت ؾ ظددريؾ التمبيددق لدد  الدددالتين عددام   مددايرا ع ى  .3

دلب معامت اليبدات بىدله المريقدت لربمدا بفتدرم  المعامت المدليب يللل  الا

يدد عت تددأيير وددله العيامددت يع يدده ان يكددين ع ددى يعدد  ب رجددت ا تىددا  وددلا 

االخدددت ؾ اددد  التت الدددب ودددله المريقدددت اختبدددارات التديددديت بقددد ر م لمتىدددا 

 لمقاييس االتجاوات يالمييت.

 الصور المتكافئة: .0

 هناك طرٌقتان للصور المتكافئة هما:

يبددات التكددالا:ييقيل لكددرم وددلا المعامددت ع ددى دلدداب االرتبددام بددين معامددت  - أ

ع مددات مجميعددت اليبددات ع ددى اختبددار لددمت معي ددت ياختبددار اخددر مكددال  لدده 

ل لمت  فلىا.بمع ى ان لىما ل ى ؾ اي اليلم الدلداب  ياال ددراؾ المعيدارم 

ييمبق االختباران ع ى  فلىا ل  اليات  فلده اي بعد  لتدرم الدترادت ايديرم 

اددد  تيدددت الدددى يددديل المتميدددت لددد  مددد ى امكا يدددت اعددد ا  يددديرتين ملدددتق تين 

متكدداللتين.ييم ق ع ددى وددله المريقددت ايضددا  الددل )مريقددت الشددكت التبددا ل ( اي 

اكيدر شدييعا  لد   )الشكت الميازم( اي )المريقت التكالليت( يتعد  ودله المريقدت

ن مدت ال رال  يالت معياريا  ميت اختبارات االلتع ا  ل تديياالختبارات المق

 اليعيبت التخ امىا القياس الب    ياال ان الدرك .

 معامل ثبات السكون : - ب

تلددتخ ل وددله المريقددت بيدديرم  ددا رم لدد  مجددات اختبددارات اال ان الدركدد  ال ا ىددا 

خايددت باختبددارات )اليراددت الق ددل( اي االختبددارات تقدديس بعددذ اللددمات ياليددفات 

ال فليت المرتبمت بال شام  ييتل الدييت ع ى معامت التكالا اي معامت االرتبدام بدين 

متكاللين ل   رجت اليعيبت يا  يقيلدان  يير االختبار المتكاللت بالتخ ال اختبارين

الشدد   فلدده اي الظدداورم.يتكين لىددلا االختبددار يدديرم يدديؽت )أ( ييدديرم اي يدديؽت 

)ب( مي   ال تقيل الييرتين المتكاللتين معا  ل  اليديل  فلده يدل  قديل بدلداب معامدت 

االرتبام بين  رجات الييرتين بديث ي ت معامت االرتبام المدلديب  ع دى معامدت 

التكالا بدين يديرت  االختبدار المتكاللدت كمدا يمكدن تمبيدق االختبدار  –بات اللكين ي
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ع دى مجميعدت مددن االرلدا  يدل تمبيددق يديرم متكاللدت مددن االختبدار ع دى المجميعددت 

 فلددىا بعدد  لتددرم معي ددت مددن الياددت يلدديس لدد  الياددت  فلدده ي قدديل بدالددب معامددت 

بام ال اتل ع ى معامدت االلدتقرار االرتبام بين  رجات االختبارين يب ت معامت االرت

 يالتكالا بين ييرت  االختبار.

"يبع وا يمكن التخ ال ايا  من االختبارين كي ه اختبار يتيؾ ب رجت يبات عاليدت الا 

 كان معامت اليبات المدتلب بىله المريقت عاليا ".

ان ضريرم يجي  لايدت زم د  يق دت مدن ايدر التدلكر اال ان عيامدت متعد  م تتعداين 

 تل خمأ كبير  لدبيا  يللل  يتيادع ان يكدين معامدت اليبدات المدلديب بىدله المريقدت ت

اات من ؼيره من المعدام ت يمكن ان  لدتخ ل ودله المريقدت لد  االختبدارات المق  دت 

 يا ما  ج  لل  ل  االختبارات الم رليت من اع ا  المع ل.

يددت( التدد  ودد  امددا ييم ددق ايضددا ع ددى اليددير المتكاللددت الددل )االختبددارات المتياز

المتيلم يالتباين  فله يالت  ترتبم ليما بي ىا بالق ر  فله.ييفضت بعدذ المختيدين 

 المددا ان يكددين عدد   اليددير المتكاللددت التدد  يعدد وا البادددث ي يددت ع ددى االاددت دتددى 

 يلتميع ان يدلب بي ىا ي ث معام ت ارتبام ع ى االات.

 عٌوب طرٌقة الصور المتكافئة :

 ع االختبارات.التي ل لجمي .1

 التي ل ل  االلتبيان اي االلتفتان يالمقاب ت الشخييت. .2

 ا يت من االختبارات الميجي م بىله المريقت. .3

 المت االختبار الى  يفين ا  تا م الى ع ل تجا س  يف  االختبار. .4

 المريقت تقيس  يف  االختبار يليس ك ه. .5

 مٌزات طرٌقة الصور المتكافئة :

 التمبيق. تيلر اليات يالجى  ل  .1

 مريقت لى ت االلتخ ال. .2

 ت ؽ  اير الت ريب يالتلكر اي ال ليان. .3
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ت ؽدد  ايددر التؽييددر الددلم يمكددن ان يبقددى ع ددى دالددت التميددز الع ميددت يال فلدديت  .4

 ياليديت.

تخ ددص البادددث مددن مشددك ت الفايددت الزم دد  ياعمددان ب ددي  االختبددار بدد فس  .5

 الت ميل .

 العوامل التً تؤثر على الثبات 

 ثبات بعدد من العوامل من اهمها :ٌتأثر ال

 خيالص عي ت االلرا  - أ

 يمن امي ت وله الخيالص مايأت  :

 بعذ التؽيرات ال فليت الت  ترتبم بااللرا  ميت اللكان التيتر الق ق ال العيت. (1

 خبرم التع ل يالممارلت. (2

 الدالت اليديت العامت ل لرا  يكلل  تقارير الدالت اليديت من ييل الخر. (3

 تعي  االلرا  ع ى االختبار. رجت  (4

 خيالص االختبار : - ب

 يمن امي ت لل  ما يأت  :

 ميت االختبار  اي ع   مدايالت االختبار. .1

% يااللددل ت 75 -% 25 رجددت يددعيبت االختبار ييفضددت ان تتددرايح بددين  .2

 % شرم ان تميز المفدييين.51الت  تكين يعبت 

 ا رم االختبار ع ى التمييز. .3

 ت لر يت ايجماعيت(.مبيعت اال ان )اختبارا .4

 رجت تجا س مددايالت االختبدار ان و دا  بعدذ االختبدارات التد  ي دتل مدن  .5

 تكراروا ع ل تجا س ل   تالل االختبار ك تيجت ل تعب اي التع ل.

يياؼت لقرات االختبار لالفقرات الؽامضت يالميي ت بكت اليبدات امدا الفقدرات  .6

 ات.ياضدت المع ى الميضيعيت القييرم تزي  من اليب

 خصائص عملٌة االختبار : - ت

 يمن امي ت لل  مايأت :
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 التع ل ي الممارلت يالت ريب ع ى اال ان. .1

 ت ظيل البيلت الخارجيت الت  يتل ليىا ت فيل االختبار. .2

 ت ظيل اليؾ اي الفريق اللم يقيل باال ان. .3

 االدمان ابت تمبيق االختبار. .4

 تكالا الفرص ع   تمبيق االختبار. .5

الملددددتخ مت لدددد  عم يددددت االختبددددار اي القيدددداس )ميددددت الدددد رجات االجدددرانات  .6

 يمبيعتىا تلجيت االخمان ع   المدايالت...الخ(.

 

 خصائص القائمٌن بتطبٌق االختبار - ث

 يمن امي ت لل  ما يأت :

 كفانم القالمين باالختبار اي القياس. .1

 يقتىل ياات اعىل باوميت االختبار يال العيت ل تعاين. .2

 االختبار.التعي  ع ى التخ ال ا يات االختبار اي القياس.التركيز ع ى تمبيق  .3

 ع ل التديز. .4

 م البت اع ا  القالمين ع ى الت فيل لمبيعت االختبار. .5

لضمان الدييت ع ى معام ت يبات عاليت ل ختبارات ل  مجدات التربيدت الرياضديت 

 يع ل ال فس الرياض  يراعى تيلر الشريم االتيت:

 الت  يتل اختباروا. ع ل تجا س عي ت االلرا  .1

ال العيددت  دددي ا ان االختبددارات بشددكت جيدد  يخايددت االختبددارات التدد  تتم ددب  .2

 بلت جىي  ب    ش ي  ميت اختبارات اال ان االايى.

تيلير المع يمات الكاليت عن مريقت ا ان االختبار يشريمه يتمبيقه يدلداب  .3

  رجاته.

  فليا  يب  يا .تىيلت المختبرين ال ان االختبارات ياع ا ول  .4

اع ا  اماكن ت فيل االختبارات اع ا ا  م البا  يلمل بالدييت ع ى الضدت ا ان  .5

 ممكن.
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 اعمان لترات كاليت ل رادت بين كت مدايلت ياخرى ل  دالت تكرار. .6

 اعمان يات كال  لت فيل االختبار. .7

تددد ريب المدكمدددين الدددلين يقيمدددين بدددا ارم يت فيدددل االختبدددار تددد ريبا  عم يدددا   .2

 يا .يخايت ليما يتع ق بكيفيت دلاب  رجاته يتلجي ىا.ي ظر

يفضددت دلدداب اليبددات ع ددى عي ددات كبيددرم ييفضددت اختبددار بمريقددت عشددياليت  .9

 يممي ت ل مجتمع االي   اللم ليمبق ع يه االختبار.

 وقد حددت مستوٌات معامل الثبات كما ٌأتً:

 ؼير مقبيت 1,59 –يفر 

 متيلم 1,79 – 1,61

 مرتفع 1,29 – 1,21

 ممتاز 1,1 – 1,91

 الموضوعٌة :

تميددت  رجددت االتفدداق بددين ممتد ددين مخت فتددين ادداميا باختبددار العي ددت  فلددىا لدد  ا ان 

معي ت.ييقيدد  بالميضدديعيت التدددرر مددن التديددز يالتعيددب يع ل ا خددات العيامددت 

 الشخييت ليما يي ره البادث من ادكال.

ن تتدديلر الميضدديعيت  ين يودد  عدد ل التددأير باالدكددال اللاتيددت مددن ابددت المجددرب اي ا

التديددز يالتدد خت الددلات  مددن ابددت المجرب لك مددا زا ت  رجددت اللاتيددت ع ددى ادكددال 

 االختبار ا ت ميضيعيته يك ما ا ت لاتيت االدكال زا ت ايمت الميضيعيت.

يظىر دي ما تقيل مجميعت مخت فت بدين الم رلدين اي  يالميضيعيت العاليت الختبار ما

االختبددار لدد  الياددت  فلدده ع دد ما يمبددق االختبددار ع ددى المدكمددين بدلدداب  رجددات 

مجميعت معي ت من االلرا  يدل يديد ين تقريبدا  ع دى ال تدالل  فلدىا يلل  مدع التلد يل 

 بان الم رلين اي المدكمين ماو ين ل قيال بىله المىمت ب رجت عاليت يمتكاللت.

ختبدرين ع دى ياالختبار الكامت الميضيع  وي االختبار الدلم يديدت مدن خ لده الم

  تالل متماي ت بق ر الملتماع.
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ان  رجدددت الميضددديعيت لدددتكين عاليدددت الا اعتمددد  الممدددتدن اي الباددددث ع دددى ا ام 

ميكا يكيت متق ت ل  القياس من تلاع  التيايت اي شريم القياس..الخ ان الدتخ ال ودله 

 دت ا ام اال يات ليؾ يق ت الخمأ الى د  بعي  رؼل ا ه ليؾ الي ؽيه ك يا .امدا الا كا

االدتبار تعتم  ع ى الرأم الشخي  ل ممتدن اي ع ى ا اعتده بدلدن اال ان اي ع مده 

لددان للدد  لدديؾ يزيدد  مددن امكا يددت يادديع الخمددأ ييدددتل ضددريرم التأكدد  مددن يااعيددت 

 االختبار ابت التخ امه.

ان التدقدق مدن ميضدديعيت التقدييل يفضدت ا الىددا مدن ابدت دكمددين ايخبيدرين ياجددران 

يت بي ىما بالدتخ ال معامدت االرتبدام البلديم ل بيا دات الخدال يمعامدت معامت الميضيع

ارتبام الرتب ع   التل لت الرتب .ياليفضت التدقق من الميضيعيت باكير من اي دين 

الن  تيجددت االرتبددام المتعدد   ودد   المددا  اع ددى مددن ايمددت االرتبددام البلدديم اي ارتبددام 

 .الرتب يبلا تظىر ايمت معامت الميضيعيت عاليت

ميضيعيت القياس ل  التربيت الرياضيت يمكدن ان تتدقدق عدن مريدق تديالر الشدريم  

 الىامت االتيت:

 يضع تع يمات  ايقت يياضدت بال لبت الجرانات القياس. - أ

 تبليم يتلىيت وله االجرانات بديث يمكن تمبيقىا عم يا . - ب

ال ىددا الددتخ ال اال يات ياالجىددزم الميكا يكيددت لدد  القيدداس ك مددا امكددن للدد   - ت

 التتأير بالتق ير اللات  ل مدكمين.

االاددد ت مدددن الدددتخ ال الددد رجات ال اتجدددت عدددن العم يدددات الدلدددابيت المعقددد م  - ث

 يالميي ت يا ما يفضت التخ ال ال رجات ال اتجت عن اال ان مباشرم.

 يجب اختبار مدكمين الكيان يم ربين ت ريبا  جي ا . - ج

لقيدداس ايجابيددت يان يكددين يجددب ان تكددين اتجاوددات المختبددرين  دددي بر ددامل ا - ح

و ددا  مايدد لعىل ل شددترا  لدد  وددلا البر ددامل الن وددلا يكفددت الديدديت ع ددى 

 اايى ا ان ممكن.
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يجب االم ع الملتمر ع ى كت ج ي  بال لبت الل يب القياس يمرالق ضدبم  - خ

المتؽيددرات المخت فددت يمرالق تق ددين االختبددارات يالدد يب التد يددت االديددال  

 الم الب.

 ل الموضوعٌة ماٌأتً:وٌؤثر فً معام

 رجت يضيح االختبار لك ما كان االختبار ياضددا  ل جميدع ل فر  يل مدكمدين  .1

 ك ما ارتفع معامت الميضيعيت.

معامت يبات االختبار له تأييره ايضا  ع ى معامت الميضيعيت لارتفاع معامدت  .2

 اليبات يقاب ه ارتفاع معامت الميضيعيت يالعكس يديل.

عت االختبار يمريقت الت فيل يمريقدت التلدجيت تداير لد  م ى لىل المختبر بمبي .3

معامت الميضيعيت مبقدا  لملدتيى ودلا الفىدل يااللمال.لااللدتيعاب الكامدت مدن 

 ابت المختبر ل ختبار يا م الى ارتفاع معامت الميضيعيت.

 

 القٌاسات الجسمٌة )االنثروبومترٌة(

 االنثروبولوجٌا :

ليما يع يده الع ل الدلم يبددث لد   دياد  اال لدان  ييقي  به )ع ل اال لان( يا  يع ى

 يمميزاته الجلميت يعا اته االجتماعيت يتقالي ه يلؽاته ياج اله يدضارته يترايه.

 ة:ٌالقٌاسات االنثروبومتر

وددي ميددم ل مددرا ؾ لميددم ل اليخت ددؾ ام مددن الع مددان ع ددى ان اال يريبيمترم 

اال يريبيليجيددا يالت  تخددتص ب رالددت اال يريبيليجيددا المبيعيددت ال ودد  اادد ل لددريع 

الب ان الجلم  ل  لان...يكلا البدث ل  تميير العال ت البشريت يت يعىا الى اج داس 

يل الت مخت فت...يك مدت اال يريبديمترم تع   )ايداس اال لدان( لىدلا  جد  ا ده ع دى 

ادد ا  الرؼل من اخت ؾ الع مان ل  تعريؾ اال يريبديمترم اال ا ىدل يع دين مفىيمدا  ي

اليخرج من كي ه الع ل اللم يبدث ل  القياس الخداص بدجدل يشدكت الجلدل البشدرم 

 ياجزاله المخت فت.
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 مفهوم القٌاسات االنثروبولوجٌة:

ان ما ع يه بالقيالات اال يريبيمتريت وي القيالات الجلميت..يل  امار مفىيمىا  جد  

ت مدن مرالدق البددث لد  ا ىا التد ت ع دى "االبعدا  الب  يدت" يود  بدلات اليادت مريقد

 ييؾ اال لان ال ت ت ع ى كت ت جلمه ياجزاله بييرم مت البت.

من ولا  خ ص لى ان مفىيل القيالات الجلدميت يتضدمن ميدم دات الالديت  يمكدن 

 اجمالىا باالت :

 حجم الجسم: -اوالً:

ييقي  به كت مايتع ق باالميات يااليزان ياالعراذ يالمديمات المع   بىدا الفدر  

 لان( ال ان وكلا ماشدرات ايالديت تعبدر عدن ادجدال كدأن  قيت:االدجدال الكبيدرم )اال

يالمتيلمت ياليؽيرم..اي  قيت ان ل ن من ال اس ايير اي ل ن مييدت.يؼير للد  

 خفيؾ اي يقيت..يلبيان تفاييت مدتيى دجل الجلل من ماشرات اياليت.

 

 نمط الجسم: -ثانٌاً:

ل جلل اللم تد  ه مجميعت من القيالدات المعياريدت يال مم الجلم  وي:الشكت العال 

الم فدددق ع يىا يالشدددكت العدددال ل جلدددل عبدددارم عدددن تد يددد  كمددد  ل ع ايدددر الي يددددت 

االي يت)الي ين يالعض   يال ديؾ( التد  تدد   الشدكت الخدارج  لشدخص مدا.اي ودي 

ودلا  مدايلت لتقييل الب ان الباييليج  الد اخ   ل فدر  مدن خد ت الب يدان الجلدم    من

ايبل من الميجب التعرؾ ع ى مايع يه الب ان الجلم  ال يع   )الشكت العدال ل جلدل 

 اكير من االوتمال بالم مل الخايت..(.

 تصنٌفات انماط الجسم :

لقدد  كا ددت و ددا  الع يدد  مددن المدددايالت لتيدد يؾ ال دداس الددى ا مددام دلددبما تلددت عيه 

ع يددد  مددد ىل يعتقددد  ان الددد مم مميدددزاتىل الجلدددما يت يو  اجتىدددا ات شدددتى..ال كدددان ال

الجلم  يد   شخييت يادبه يم ى امكا ياته بييرم ما...يلىلا  ج  ان الكيير من 

الع مان يالباديين ت ايليا  رالت ظاورم ارتبام ال مم الجلدم  بالع يد  مدن المجداالت 

الديييت كالشخييت ياليدت يالرياضدت..يكان ود لىل مدن للد  الياديؾ ع دى دقيقدت 
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 مدد  ل لدد ي  اال لددا   يامراضدده يا جددازه الرياض  يبخايددت ت دد  التدد  التفلددير الع

 ترتبم بالب ان الجلما   له.

يمكددن القدديت با دده ؼالبيددت العظمددى مددن البدداديين يالع مددان المجتىدد ين اتفقدديا ع ددى ان 

 تكين ي يت ا مام الاليت و :)ال مم اللمين ال مم العض   ال مم ال ديؾ(.

 يت:أوميت  رالت اال مام الجلم

 تكتب اال مام الجلميت اوميتىا من كي ىا:

ال مم الجلم  الم الب يميت خامدت جيد م يمممل دت ابدت عم يدت الت ريب..لىدلا  .1

 جدد  ان  رالددت اال مددام الجلددميت تمىدد  الختيددار ا لددب اال مددام المتيالقددت مددع 

 اال شمت الرياضيت...يو  بلل  تىي  م اخا  لب ايت ميبت.

)الرياضديين( ع دى يلدق اال مدام الجلدميت تيد ؾ ان عم يت تيد يؾ االلدرا   .2

 الس اييت يرالخت ل  العمت الرياض .

 رالت اال مام الجلميت تمى  لتد ي  اشكات ال شام البد    الم الدبت لكدت  مدم  .3

جلم  لض   عن كي ىا تلاع  ل  تد ي  االجلال ياال مام الم البت الم مدن 

 اال شمت الرياضيت.

بامدددا  بدددين البددد ن يااللدددتع ا ات الب  يت ع يددده اظىدددرت البدددديث ان و دددا  ارت .4

يالدددات وددلا يتيجددب ع ددى التربيددت الرياضدديت العم يددت ان تأخددل لدد  اعتباروددا 

 امكا ات يد ي  التق ل الب   .

االلدددتفا م مدددن  رالدددت اال مدددام الجلدددميت لددد  تيدددميل المعددد الت يالم بدددس  .5

 الرياضيت بؽيت التخ امىا الشخي  المريل ل  الرياضت.

رالدددددت ا مدددددام الجلدددددل ع دددددى معرلدددددت  دددددياد  القددددديم يالضدددددعؾ تلددددداع    .6

الب    ال فل  ياليد ( لضد   عدن ملداع تىا لد  التعدرؾ ع دى التشديوات 

الب  يددت ال اجمددت عددن كددت  مم..يوددلا يلدداع  لدد  ان تلدداول بيضددع الم دداول 

 يالخمم الم البت ل ع ج.

 طرائق قٌاس االنماط الجسمٌة:
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الجلميت المخت فت ظىرت الع يد  مدن المرالدق لؽرذ تقييل اشكات ياي اؾ اال مام 

 القياليت الت  جان بىا الع مان المىتمين بىلا ال يع من ال رالات يم ىا:

 طرائق "شٌلدون": .1

ل عدددالل )شدددي  ين(  رالدددات متعددد  م يمتتابعدددت لميضددديعيت اال مدددام الجلدددميت..لف  

امه ل رالددت مدايالتده االيلددى تعددرذ الددى خيبدت امددت لدد  ال تددالل التد  دققىددا بالددتخ 

)كريشمر(..ياجتى  يالتمر ل  اجتىا ه دتى ييت الى مريقته المعريلت..ال شدم ت 

 رالته ل  مام بتقليمىا الدى ي يدت ا دياع و :)اللمين العضد   ال ديؾ( لفد  ب ايدت 

( كدد  1 رالاته رتب وله اال مام يا روا ع ى الاس رام  يبمقياس يترايح مدن )

ل يددفت التدد  يدم ىددا  فددس الدد مم ال يخددرج مددن وددلا ( كددد  اايددى 7ا  ددى ل دد مم ي )

بي يددت اراددال تميددت الدد مم الجلددم  الددلم يميددز الفددر  الياددد .ياالراال الي يددت وددله 

( يميت كت رال م ىا ايمت ل  مم اليادد  مدن اال مدام الي يدت 7-1)المأخيلم من الم ى 

 يال مم ( لكددن مددن الدد مم ال ديددؾ يالدد مم العضدد  711 – 171 – 117باالراددال )

( يميددت 4اللددمين ع ددى التدديال  ع ى ان يأخددل وددلا التقدد ير لدد  االعتبددار ان الددرال )

م تيؾ التق ير الرامد  ل د مم الجلم ..يال لدتؽرب اليديل يلد  ودلا اليادت بالدلات 

الددتخ ال ا يدداؾ الدد رجات ل تميددز بددين اال مددام الجلددميت..يميالىا  مددم مددايرمز لدده 

(4,5 – 4 -5,5.) 

رم اليه ان ال ىايات العظمى التق ير ال مدام تعد  لد  الدقيقدت ظداورم يمما تج ر االشا

ؼير شالعت يان الفر  ؼالبا  مايميدت مركبدت مدن اال دياع الي يدت...يل   رالداته اشدار 

(  جد  ان و دا  7 – 1)شي  رين( الى ا ه بالتخ ال المقياس الرام  بال رجات مدن )

ت يجي وا.يوددلا اليم ددع مددن ان تكددين ( شددك   مخت فددا  ال مددام الي يددت المدتمدد343)

( يالدلم يميدت لدر ا  777بعذ ال رجات التميت الدقيقت ل مم ميجدي  لعد   كدال مم )

 ل  الد  االايى ل لم ت يالعض يت يال دالت...ال يع  ولا من الملتدي ت.

(  مما  بد  يا  اعتبرودا 76عميما  بع  كت ولا تييت )شي  رين( الى ييؾ يتد ي  )

شددالعت التيزيع..يوددلا مددا اتدداح لدده ان يلددتخ ل ميددم دات مركبددت لييددؾ ا مامددا  

اال مام.لمي   الا كدان الفدر  يدمدت يدفات الد مم العضد   كيدفت ؼالبدت عمدا يدم ده 
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ل لدددم ت كيدددفت يا يدددت ليمكن ان يلدددمى )عض   لدددمين( امدددا مدددايدم ين اليدددفات 

(...ييم ق لد  444ت )المتيلمت لتق يرات اال مام الي يت ليمكن التعبير ع ىا بال رج

 وله الدالت ع ى ال مم )ال مم المتيلم(.

مىمددددا يكددددن مددددن دددددات ان لددددب)شي  رين( مرالددددق متعدددد  م لدددد  تيدددد يؾ اال مددددام 

 الجلميت..يلتيضيدىا  بين مايأت :

 موزٌن التقدٌر : - أ

باختيدددددار شددددد ي   جددددد  ان الفدددددر  بقددددد ر تبعدددددا  لي يدددددت مددددديازين وددددد  ال دالدددددت 

مددن وددله المدديازين يميددت  ممددا  مددن وددله اال مددام  العض يت ياللددم ت يان كددت ميددزان

(.ال يقديل  مدم الفدر  1( ياا ىا )7(  رجات اكبروا )7الي يت يان الميزان يقيل من )

من خ ت اعماله  رجت )من ياد  الدى لدبعت( ع دى ودله المديازين لبيدان مال يده مدن 

ازين كددت م ىددا يبددلل  يكددين  مددم الفر .يوددي عبددارم عددن ديددي ت  رجاتدده ع ددى المددي

الي يت ال يتد    ممده بزيدا م  رجدت يادد م م ىدا بال لدبت ل د رجتين االخريين.لدال مم 

( يقددرأ )ياد  ياد  لددبعت( يلدديس )لددبعمالت ياددد  عشددر( يميددت  ممددا  شدد ي  711)

( ليميددت  ممددا  117( يميددت  ممددا  شدد ي  العضدد يت..اما الدد مم )171اللددم ت يالدد مم )

يميت تيزيعا  متعا ال  ممتازا  ل مديازين الي يدت كمدا ( 444ش ي  ال دالت كما ان ال مم )

 لكر ا ا فا .

( ودي 245ييميت اع ى تقييل يل الميزان اللم ي يه ل  الملتيى يوكلا..لمي   الد مم )

 ( لىي عض  / ديؾ.254تدقيق/عض   اما ال مم )

 مؤشر بوندرال : - ب

  تقدييل اال مدام يلمى ولا الماشر )المار القيالد ( يايدت الدتخ ال ودلا الماشدر لد

الجلددميت يعددي  الددى االم ددس الددلم يضددعه )شددي رين( يالملددمى ام ددس الرجددات..ال 

التخ ال ولا االم س يتم ب تييير الفر  ل  يضع اليايؾ ملتقيما  يل يدلدب ايال  

 مايلمى بالماشر القيال  يع ى يلق القا ين االت :

 ماشر بي ر ات = الميت )بييت(

 ت(اليزن )رم              
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يمن يل  قارن ييرم الفر  بما يمي ىا ل  االم س ع دى الداس ودلا الماشدر القيالد  

الددى ان تددتل الممابقددت تمامددا  ليددد   ال مم..لقدد  تمكددن )شددي  رين( مددن الددتخ ال وددلا 

الماشدر لدد  تقدييل  مددم الجلددل ب اللدت كددت مدن المدديت يالدديزن...اال ا ده اددال بتيددميل 

له القالل بالقيداس الديديت لد   تيجدت ودله المعا لدت شك   و  ليا  معي ا  يتمكن من خ 

اي القا ين المشار اليه ا فدا  مباشدرم  ين التخ امىا..يالشدكت التدال  ييضدل لل ..امدا 

خميات التخ ال معا لدت )ماشدر بدي ر ات( لد  تقدييل  مدم الجلدل لتكدين ع دى يلدق 

 اللياق االت :

 تحدٌد طول الفرد )بالبوصة( ووزنه )بالرطل(.

اج  تيجددت معا لددت بي دد رات..اما بالددتخ ال المعا لددت لاتىددا اي الشددكت الى  لدد  الددتخر

يلبيان مريقت التخ ال ولا الشكت يد   الميت من العمي  الميضيع ل  جىت اليلدار 

يالددديزن مدددن جىدددت اليمدددين ل شدددخص القدددالل بالقيددداس..يل يييدددت خدددم بي ىمدددا بدددالق ل 

ن( يالددرال الدد ات ع ددى مدديت يالملددمرم مددن الددرال الدد ات ع ددى الدديزن )عمددي  الدديز

)عمي  الميت( بديث يقمع الخم اللم تل تييي ه بين رام  الميت يالديزن العمدي  

اللم ل  م تيؾ الشكت الى  ل  يالرال اللم ييج  ع    قمت ت ل  الخدم المييدت 

يالعمددي  الددلم لدد  الم تيددؾ يميددت ال تيجددت الدلددابيت لمعا لددت بي دد رات مباشددرم  ين 

 ات دلابيت.القيال بأم عم ي

 التصوٌر الفوتغرافً: - ت

لد  مرجدع الشددي  رين الدماه )ام دس الرجددات( ايضدل مدن خ لدده ودلا العدالل مريقددت 

االلتخ ال لىدلا االم س يالدلم يتم دب تيديير الفدر  ليه..يالمريقدت ودله تعتمد  اخدل 

يدد ث يددير ل فددر  المقدداس مددن االمددال يالجا ددب يالخ ددؾ يوددي لدد  يضددع اليادديؾ 

ت الف ددل اللدد ب  ل يددير الي يددت مددع الددتقبات اليدديرم ال ىاليددت ع ددى ملددتقيما .يل ممابقدد

 شاشت...يم ىا يتل تقييل  مم الجلل ل  ضين الميايفات المد  م لكت  مم..

يادد  يتلدد ع  االمددر الددى المقار ددت بالددتخ ال اليددير المعبددرم عددن اال مددام الجلدديميت 

 المعريضت ل  ام س الرجات.

 طرٌقة بارنل : .0
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 رين( مدن ييددؾ مريقتدده با ىددا مريقدت تلددت   ع ددى الميضدديعيت مدا ان ا تىددى )شددي 

ال ايقت دتى اشار البعذ الى عييبىا ال من عييب مريقدت )شدي  رين( ان القيدال بىدا 

 يتم ب ت ريب العام ين 

لدد  وددلا المجددات تدد ريبا  ل يا  بجا ددب يددعاب اخددرى ددد  وا )ويددث( خبيددر اال مددام 

( كد  اايدى ل  مم لضد   7اليتد   بب)الجلميت ال رأى ضريرم الداجت الى مقياس 

عما ليد ث ل  مم الجلم  من متؽيرات مبيعيت خد ت مراددت ال مي.لىدلا لدل ت تشدر 

مريقت )شدي  رين( لداجدت ال المدت الدى متخيدص لد  التيديير مدع اجىدزم تيديير 

 خايت.

مددن وددلا جددان التفكيددر لدد  ايجددا  مددرق تلددتخ ل القيالددات اال يريبدديمتيرم البلدديمت 

ايلدددددددت..يم ىا مريقدددددددت )بار دددددددت(..لف  مريقدددددددت )بار دددددددت( ياخدددددددل ايددددددداس يالمت 

)الميت اليزن لدددم  الج ددد  عرذ العظدددال يمديم العضددد ت( مدددن اجدددت تد يددد  

)اللم ت العض يت يال دالت( يو  المكي ات الي يت المتشابىت تماما  لتقد يل )شدي  رين( 

ت( مددن اجددت اال ان )بار ددت( الددتخ ل ا مدديلج خاص لددم  )ا مدديلج اي خريمددت بار دد

 تد ي  ال مم الجلم  ع ى يلق القيالات اال يريبيمتريت.

 طرٌقة هٌث وكارتر : .3

ان مايضعه كت من العالمين )ويث يكارتر( ودي مريقدت معت لدت المريقدت )بار دت( ال 

تعد  ودله المريقدت مدن الضدت المددرق ياكيرودا م لمدت ل تمبيدق العمدت ع دى مفددر ات 

يضدددل اال مددديلج الملدددتخ ل لددد  تقددد ير الددد مم المجتمدددع الرياض ..يالشدددكت التدددال  ي

 الجلم  بمريقت )ويث يكارتر(.

 

 تركٌب الجسم : -ثالثاً:

يعتمدد  تركيددب الجلددل ع ددى مايدتييدده جلددل اال لددان مددن مكي ددات شدددميت يمكي ددات 

التديم الشديل..بعبارم اخرى ان اجلال االلرا  تدتيم ع دى مكدي ين الالديين وما 

المكددين الشدددم  يالمكددين الخددال  مددن الشددديل ي لددبت كددت م ىمددا تعتمدد  لددى عيامددت 

مددددن الشددددديل يتكددددين مددددن  ع ي  يراييددددت يبيليددددت ..لمددددي   ان يزن الجلددددل الخددددال 
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)العظال العض ت اال لددجت االخددرى يالدد وين الزالدد م لى  الدد وين المخزي ددت لدد  

م امق متع  م  اخت الجلل ال يب ػ لم  ال وين تدت الج   )الل( لى  تمأل االماكن 

الفارؼددددت لدددد  الخ يددددا يديلىددددا يتضددددف  ع ددددى الجلددددل يدددديرم االمددددت ن يعدددد ل 

ل  الدركت...ييديم ال ون ايضدا  بدبعذ االعضدان  التروت يتكلب المري ت يال يي ت

 ال اخ يت ل جلل.

عميمددا  ان التكدديين البدد    ل فددر  يمكددن ارجاعدده الددى الع اددت مددابين الدديزن اليددال  

ل جلل يال وين الزال م...يلتدلين ا ان الفر   ج  ا ه الب  مدن زيدا م الديزن اليدال  

  لبت وله ال وين ل  الجلل.ع ى دلاب ال وين الزال م...ام بمع ى تق يت 

 

 

 طرائق قٌاس تركٌب الجسم ..

مالمددا تعتمدد  تركيبددت الجلددل ع ددى  لددبت الدد وين لدد  الجلددل باالضددالت الددى المكي ددات 

االخرى من عظال يعضد ت يا لدجت..ع يه يلد  مجدات الرياضد  خايدت البد  مدن 

وين يال ياادت تقييل ب ا ت اجلال الرياضيين يلل  ليجي  ع ات عكليت مابين  لبت ال 

الب  يت...يل  ولا الي   يتل التقييل الب ا ت لجلل كام   عن مريق اياس لم  الد ون 

تدت الج   يعن م امق مع يمت ل  الجلل )تلمى اماكن تجميع( اي تخزين ال وين( 

 يمن وله الم امق الفت عظل ال يح اع ى الركبت ع   البمن ...يؼيروا(.

  ايدداس  لددبت الدد وين )الشددديل( لدد  الجلددل لىدد  امددا اوددل المرالددق الملددتخ مت لدد

ع ي  يم ىا:)مريقت مان الجلل الك   مريقدت يزن الجلدل تددت المان مريقدت الديزن 

ال ددديع  ل لددديالت مريقت التيددديير الشدددعاع  مريقت التييددديت الكىربال  مريقدددت 

 البيتالييل الك   ل جلل مريقت اياس لم  الج   بيلامت جىاز الملما (.

 

 االنثروبومترٌة الشائعة فً مٌدان التربٌة الرٌاضٌة:القٌاسات 
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تكا  تتفق الع ي  من ال رالدات يالمراجدع المتخييدت لد  القيداس الجلدم  ع دى ان 

القيالات الجلميت )اال يريبمتريت( المعتم م لد  الميد ان التربديم الرياضد  التتعد ى 

 الخمس مجميعات يو :

 اياس يزن الجلل. .1

بعددا  :)مدديت الجلددل الك دد  مددن اليادديؾ   مدديت ايدداس االميات يتتضددمن اال .2

الجلع من الج يس ميت اللراع ميت العض  ميت اللاع  ميت الكؾ مديت 

اللددداع  مدددع الكؾ مددديت المدددرؾ اللدددف   ميت الفخدددل ميت اللددداق ميت 

 الق ل..(.

ايدددددداس المديمددددددات الجلميت يتتضددددددمن االبعددددددا  :)مددددددديم الرابددددددت مديم  .3

يق يالزليدددر مديم اليلدددم مديم الدددرأس مديم الكتفين مدددديم الي ر الشدددى

البمن مدددديم الدددير  مديم الفخدددل مديم الركبدددت مديم اللددداق مديم رلدددػ 

 م  مديم اللاع  مديم رلػ الي (. –الق ل مديم العض  ي   

ايدددددداس االعددددددراذ الجلميت يتتضددددددمن االبعا :)اتلدددددداع الرأس االتلدددددداع  .4

االمريد  اتلدددددداع الكتفين عمددددددق الي ر اتلدددددداع رلددددددػ القدددددد ل اتلدددددداع 

 رلق اتلاع رلػ الي (.الم

لددم  ي ايددا الج   يتتضددمن االبعددا  :)الددفت عظددل ال يح ع دد  الخددم االيلددم  .5

ل بم ع   اليد ر ع   البمن اع دى الدرافت ع د  م تيدؾ الفخدل اع ى عظدل 

الركبت ع   العض ت لات الي ث رايس العض يت ع   العضد ت لات الرألد ين 

 العض يت اع ى اللاع  من الخ ق(.

 

 ذ القٌاسات االنثروبومترٌة:شروط تنفٌ

الشد  لد  ان تكدين و دا  شددرميت لد  ت فيدل عم يدت ايدداس اجدزان الجلدل يابعدا ه لمددا 

للل  من ؼايات اومىا الدييت ع ى بيا ات عاليت اليدت يال ات مع تأشير لخبدرات 

القالمين ع ى ت فيل وله العم يت.ال من ياجبات الم فل اي القالل بعم يدت القيداس الجلدم  
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يعددرؾ ملددبقا  ماويددت الشددريم ياالجددرانات االلالدديت الت  لدديراعيىا ع دد  ايامدده  ا دده

 بت فيل القيالات ب جاح...يمن وله الشريم:

 االلمال التال بمرالق التخ ال االجىزم الملتعم ت ل  القياس. (1

 معرلت تفاييت االيضاع الت  جيب ان يتخلوا المفديص اي ان القياس. (2

 التشريديت الت  تد   اماكن القياس. المع يمت الكام ت عن ال قام (3

يلكدد  يددتمكن مددن تدقيددق القيدداس بال اددت المم يبددت..ع ى القددالل بالقيدداس ان يراعدد  

 االجرانات االتيت:

 ان يتل القياس يالمفديص عارم تماما  اال من ماييد  رايق )ؼير لمي (. .1

 تيدي  االجىزم الملتخ مت ل  القياس ك ما امكن لل . .2

 بمريقت ميد م.الا القياس  .3

 ا ان القياس ع ى الاس الجىت الت يلتخ مىا المفديص. .4

 تجريب االجىزم الملتخ مت ل  القياس ل تأك  من ي ديتىا. .5

 ي فل القياس االيت ياليا   باال يات  فلىا ع  ما يرا  اعا م القياس. .6

الا كا ددت القيالددات تجددرم ع ددى ا دداث بالؽات يجددب التأكدد  مددن ا ىددن اليمددرن  .7

  يرم الشىريت اي ان اجران القيالات.بفترم ال

 

 االجهزة المستخدمة فً القٌاسات االنثروبومترٌة:

و دددا  الع يددد  مدددن االجىدددزم ياال يات التددد  تلدددتخ ل لددد  ايددداس اجىدددزم ياعضدددان 

 الجلل  لكر بعذ م ىا ل لا م:

 الراستامٌتر : (1

رتفداع يتكين ولا الجىاز من االل رأل  يتركب ع ى ااعد م خشدبيت يمقعد  متددر  با

( لل ع ى القالل الرأل  ييج  ت ريجين باتجداه االع ى ادد وما يبد أ مدن ملدتيى 41)

القاع م ياالخر يب أ من ملدتيى لدمل المقعد ..ييتدر  ع دى القدالل الرألد  عت دت اي 

 ماشر الق  لمده اللف   ململ..
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ييلددتخ ل وددلا الجىدداز لقيدداس االمدديات الجلددميت...يو ا  جىدداز اخددر يلددتخ ل لقيدداس 

ميات يلمى )اال يريبيمتير( جان به العدالل )مدارتن( يمداوي اال عبدارم عدن جىداز اال

ييدد ت د ي يددت( اي يتكددين مددن  4يمكددن تركيبدده الا مددا كددان مددن ال دديع الم قمددع )

يي ت ياد م...ولا الجىاز مشار لجىاز )الرالدتريميتر( لد  ت يديبه يالدتخ امه اال 

لدد  ايدداس بعددذ االعمدداق ياالامددار ا دده ادد  يلددتخ ل باالضددالت الددى ايدداس االمدديات 

 الجلميت.

 المٌزان الطبً: (0

تيج  ا ياع متع  م من ولا الجىاز القيال  لى ا  الميزان االرضد  ال ابضد  يو ا  

الميددزان االلكتري دد  ياالخددر بيدديؽت ابددان المىددل ان وددلا الجىدداز يددمل لقيدداس يزن 

 ل  اياس االيزان.الجلل...يمن شريمه ال ات ل  القياس يان يختبر ابت التعماله 

 

 شرٌط القٌاس: (3

يوي با ياع متعد  م لم ده الميد يع مدن الكتان يم ده المعد    ياد  يلدمى لد  بعدذ 

االديان )الل تميتر العا م اي الفيته( ...ييلدتخ ل عدا م لد  ايداس المديمدات المعي دت 

 باعضان الجلل اال لا   يا  يلتخ ل ايضا  ل  اياس اميات بعذ اجزان الجلل.

 ٌتر :البلفوم (4

ييلددتخ ل وددلا الجىدداز لدد  ايدداس االعددراذ )االامددار اي االتلدداعات الجلدديميت( ال 

يتكين من مرلين )ارجت( ع ى شكت ايس تتيدت بملدمار يلدمل ل مدرلين باالبتعدا  

عن بعضىما..ييتيت بدالمرؾ االيلدر ملدمرم ايالده تمدر ملد  )البرجدت( ي قيد  

كين امراله يااعدت بدين االيدبع به الجىاز بمريقت خايت ع   اجران القياس بديث ت

 الكبير ياللبابت اما باا  االيابع لا ىا تبدث عن  قمت القياس.

 المسماك : (5

ييلمى )البرجت الم زلق( يا  يلتخ ل ولا الجىاز لقياس لم  الج   يمق ار الد وين 

المتياج م ل  ي ايا الج د ..يالجىاز ودلا يتكدين مدن ملدمرم مع  يدت لد  امتىدا االيلدى 

ماشددر دالتدده ال اخ يددت ملددمدت يتدددر  ع ددى الملددمرم ماشددر اخددر دالتدده  بددريز اي
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الع يا ملمدت ايضا  يمما تج ر االشارم اليه ان ك  الماشرين بمقيداس يادد ..يع ى 

امت ا  ااع م ولا الماشر ملمار ميبت..يالجزان القياس ل  ولا الجىاز يمل  مقد ار 

ج   ليىا..يتجلب بايابع الي  ؼيدر من الج   ل  الم مقت المرا  اياس لم  مبقات ال

 المملكت بالبرجت )تجمع( يبيالمت الجىاز يقاس لم  الج   يال ون من الم مقت.

 االسبٌرومٌتر : (6

يوي ع ى  يعين )مالجت جاؾ( يالمال  يتكين مدن الدميا تين معد  يتين ميضديعيت 

الكبيدرم مم دام اد اوما ل  االخرى يبشكت مق يب ع ى ان تكين االلميا ت المع  يت 

بالمان يبمركزوا الميا ت رايقت ميبت بىدا خرمديل يمكن عدن مريقىدا )االلدميا ت( 

اييددات ودديان )الزليددر بمددا م( الددى االلددميا ت المق يبت ي تيجددت لدد خيت الىدديان اليىددا 

ترتفع وله االلميا ت يان ولا االرتفاع ي ت ع ى كميت الىيان الت   خ دت اليىا.كدلل  

 يان بيالمت الت رج الخارج  ع ى االلميا ت...يلت ت ع ى دجل الى

لدددل يكدددن الجىددداز الدددلم لكر ددداه ودددي اليديددد  الملدددتخ ل لددد  ايددداس اللدددعت الديييدددت 

ل رلتين يا ما و ا  اشكات اخرى من االلبيريمترات م ىا مايقيس ويان الزلير التد  

يمكدن اخراجىددا لدد  اليا يددت الياددد م يلل  مددن خدد ت ماشددر اخددر متدد رج ايضددا  ع ددى 

 االلميا ت.

ان اايددى دجددل مددن الىدديان يمكددن اخراجدده لدد  عم يددت لزليددر يدد عى )اللددعت الديييددت 

ل رلتين( يو  جزن الال  من اللعت العامت لىا(..يجىاز االلبيريميتر يقيس اللدعت 

الديييددت ل فددر  بعدد  اخددله اايددى شددىيق )ييكددين وددلا بعدد  تمىيدد  لمددرم اي مددرتين مددن 

بيديرم م تظمدت يملدتمرم دتدى اخدراج اكبدر كميدت الشىيق يالزلير( يمدن يدل زلدره 

ممك ددت مددن ودديان الزليددر بعدد  لدد  )ؼ ددق( اال ددؾ بالي ..يبعدد  وددلا ك دده تقددرأ ع ددى 

االلميا ت كميت الىيان ال اخ ت اليىا..يل  ات ل  القياس تكدرر العم يدت القيالديت لدي ث 

 مرات يتلجت ادلن ارانم.

 

 التصنٌف فً التربٌة الرٌاضٌة :

 اس التصنٌف:مدخل فً اس
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اليخت ددؾ اي ددان ع ددى ان ظدداورم الفددريؾ الفر يددت ظدداورم عامددت بددين الددرا  الجدد س 

البشددرم...يو  دقيقددت يمكددن ت ملددىا لدد  لددماتىل الشخيدديت يتشددكي تىل الجلددميت 

الب اليت يا راتىل اليظيفيت يالب  يدت يالدركيت..ياد  ال جد  لد  االمدر ؼرابدت الا ماا  دا 

 اما  ل  ديات ا العم يت.ال ان التعامت مع االلدرا  يايد ار ا ىا من اكير الظياور التخ

االدكال ع يىل يكلا الدتع ل يالتيجيده يالعد ج يالتيدرؾ ياللد ي ...يؼير للد  يعد  

من الفعاليات اال لا يت الت  تخضدع لد  ال ظدرم العامدت الدى الفدري الفر يدت ياخدت ؾ 

  يت يالدركيدت يالمىاريت..يضداؾ ال اس ليما بي ىل ل  الع ي  من الق رات العق يت يالب

 الى ولا اللمات الشخييت يالمييت ياالتجاوات ال فليت..

كت ولا ي عي ا كباديين الخضاع وله الظاورم الى ال رالدت يالبددث ال ا ىدا تعد  مدن 

الع ددديل لات االلدددس يال ظريدددات يااليددديت التددد  اوتمدددت بىدددا الكييدددر مدددن المعاوددد  

ع مددددان يالعددددام ين لدددد  الميدددد اين اتربييددددت الع ميت يتخيددددص ليىددددا الع يدددد  مددددن ال

ياال لددا يت يم ىا ميدد ا  ا الردب ميدد ان التربيددت الرياضدديت..ال لدد  وددلا الميدد ان تكين 

ظدددداورم الفددددريق الفر يددددت م زمددددت ل مدددد ربين يالمع مددددين بالتعامددددت الفددددر م مددددع 

الرياضيين...يبما ان ولا االمر اليمكدن تدقيقده )ام بمع دى يضدع م داول تع يميدت اي 

ريبيت لر يت لكت العب ع ى د م(..ع يه الب  ل مختيين من ان ي تجداا الدى مريقدت ت 

يدققدديا ليىددا اؼراضددىل..يال الضددت مددن ال جددين الددى العمددت الجمدداع  المتجددا س )ام 

تشدددكيت مجددداميع رياضددديت متجا لدددت لددد  القددد رات ياالمكا يدددات ممدددا يلدددىت مىمدددت 

ضدديين( مددن وددله  جددانت المخممددين لدد  يضددع المدد ىل الميددد م لمجميعددت مددن الريا

 لكرم المجاميع المتجا لت يتل التي يؾ ع ى الالىا ل  العمت الرياض .

 

 معنى ومفهوم التصنٌف:

لكر ددا ليمددا لددبق ا دده ظدداورم الفددريق الفر يددت بددين ال دداس تعدد  مددن اكيددر الظددياور 

 التخ اما  ل  ديات ا العم يت لاخت ؾ ال اس ليما بي ىل ل  الع يد  مدن المتؽيدرات يتديل

الفريت لتفلير وله االخت لدات يمن يدل ايالدىا يتيد يفىا ع دى الداس المجميعدات 

 المتجا لت اي المتشابىت..
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يالتيدد يؾ لدد  ال ؽددت يع دد  :)تمييددز االشدديان بعضددىا مددن بعددذ ييدد ؾ الشدد  ميددز 

بعضه من بعذ يتي يؾ الش  جع ده ايد الا  ياليد ؾ اليدفت(..يل  الم مدق يبد أ 

ليفات المشدتركت الت  تجمعىدل الدى الفلدات يالخدياص التي يؾ بين االلرا  دلب ا

 المخت فت الت  تفراىل يل تي ؾ الفلات الى ا ياع ياال ياع الى اج اس.

ت ميددل اي  –امدا التيدد يؾ لدد  التربيددت الرياضدديت ليع د  ليمددا يع يدده :)تجميددع االلددرا  

يت المتقاربدت العبين من ليم القد رات الب  يدت يالمىاريدت يالدركيدت يالعق يدت ياال فعال

لدد  مجدداميع مددن اجددت ت ظدديل بددرامل "م دداول" خايددت بىل مددن وددلا  خ ددص الددى ان 

التي يؾ ماوي اال عم يت تقليل االلرا  الى مجاميع متجا لت ل  اليفات اي اللدمات 

يلقا  لتيزيعاتىل ل  ام من المتؽيرات اي الظياور مدراعين لد  للد  ظداورم الفدريق 

 الفر يت.

 

 غاٌة التصنٌف :

ما ايبتته الفريق الفر يت من ان االلرا  يخت فين ل  اد راتىل يالدتع ا تىل الفريق ان 

و ا اما ل   يع اليفت اي ل   رجت يجي  اليدفت ال ان اخدت ؾ المديت عدن الديزن 

وي اخت ؾ الميت عن اليزن وي اخت ؾ لد   ديع اليدفت ياالخت ؾ لد  االمديات 

ع مد ىل خداص لكدت لدر  مدن الدرا  وي اخت ؾ ل  ال رجت يكلل  الداجدت الدى يضد

المجتمع ي بؽ  تع يمه اي تميير ا راته بديث يتماشى يالقد رات يااللدتع ا ات التد  

يمت كىا ياشدر يدديؽت مددن اليددعب تدقيقىددا ال يتعددلر للدد  مددن ال اديددت العم يت عم يددت 

يالدات ولا  ج  ان بعدذ الع مدان يالخبدران لد  ميد ان التربيدت الرياضديت لجدأيا الدى 

 يؾ لؽرذ تجميع االلرا  ايداب الق رات المتقاربت لد  مجداميع بديدث تد ظل التي

 لىل م اول خايت بىل.

كما ير  ا فا   خ ص الدى ان االلدرا  الم تمدين الم مدن المجتمعدات مىمدا يدؽرت اي 

 كبرت ؼير متلاييين اي متشابىين ل  الق رات يااللتع ا ات لىلا:

لت  ين االخل ب ظر االعتبدار الييبل ان  عم   فس الم ىل ل لرا  كا -

 ا راتىل الشخييت يمق ار االخت ؾ الميجي  بي ىل.
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عم يا  اليمكن ان  خيص م ىجدا  مدد  ا  لكدت لدر  مدن الدرا  المجتمدع  -

 ي لجل مع ا راته.

تددرى مددا االجددران العم دد ؟سسان اال لددب لكددت للدد  وددي جمددع االلددرا  ليم القدد رات 

 يلاع  دتما  ل  تدقيق:المتقاربت ل  مجاميع متجا لت...يولا 

 مراعام الفريق الفر يت. -

 تمبيق مايمكن تمبيقه من ال اديت العم يت. -

 ياليقؾ االمر ع   ولا الد  مالل تراعى ل  لل  ال قام االتيت:

ان من ؼير الممكدن القضدان ع دى الفدريق الفر يدت بدين االلدرا  بشدكت  .1

تع يميددت اي كامددت ال ودد  تبقددى االمددت مىمددا مبق ددا ع دديىل مددن م دداول 

 ت ريبيت.

مددن الضددريرم بمكددان ان  ق ددت مددن الفدديارق بددين االلددرا  لدد  اليددفات  .2

 المقالت لك  تلير العم يت )التع يميت اي الت ريبيت( بشكت ل يل.

البددأس مددن ان يكددين التركيددز ع ددى الددرا  المجميعددات االاددت ملددتيى  .3

 بؽيت تمييرول ي ق ىل الى ملتييات متق مت.

 

 التصنٌف واالنتقاء:

كميددم ل ادد  يبدد ي الشددبه ميجددي  بددين التيدد يؾ يالتلددكين ياال تقددان اال ان ) تيكددي 

( يددرى ان التيدد يؾ اكيددر عميميددت م ىمددا..لقرارات التيدد يؾ تتع ددق بتعيددين 1923

االلددرا  لدد  االددال اي مجميعددات مخت فددت اما اال تقددان ليع دد  المزايجددت بددين الفددر  

الدب بمع ى ان ادرارات اال تقدان يالعمت ام يضع الشخص الم الب ل  المكدان الم 

تتضددمن ابدديت الفددر  اي  رلضدده ييتل للدد  يلددق معيددار معين لددالا مددارلذ ع يدده ان 

يبدث عن مكان اخر اما الا تل ابيله لان الماللت تعمت ع ى تلكي ه يلقا  المكا ياتده 

يادتياجاتددددده ام تضدددددعه لددددد  الملدددددتيى اي الرتبدددددت التددددد  تتيالدددددق مدددددع ماو تددددده 

ودلا الدى ان التيد يؾ يع د  تعيدين االلدرا  لد  المجميعدت لدالا  يا راتده.. خ ص مدن
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كان التعيين بمجميعدت بملدتييات مرليدت لدم  تلدكين يان ادد  ودله الملدتييات ليده 

 ابيت يرلذ لم  ا تقان.

 

 اغراض التصنٌف فً التربٌة الرٌاضٌة:

ل تيددد يؾ عددد م اؼدددراذ لددد  مجدددات التربيدددت الرياضددديت م ىا ع دددى لدددبيت الميدددات ال 

 ر:الدي

 زٌادة الممارسة: .1

ان ال بيب المتبير ي ر  مع ى اابات الفر  ع ى ممارلت ام مدن اال شدمت الا ماكدان 

للدد  ال شددام يددت لل يا راتدده..ليكين وددله يمددارس وددلا ال شددام مددع مجميعددت متكاللددت 

الق رات..ل  من ا ه ليزي  ااباله ع ى ممارلت لل  ال شام رؼبت ل  التع ل يلقدا  لد  

 لمقار ت يبىلا يضمن الزيا م ل  التدييت.الم اللت يا

 زٌادة التنافس: .0

ا  اليتيير الشخص الم فر  ل  ممارلت ام من اال شدمت الرياضديت مقد ار مايم كده 

من الق رات ياالمكا يات يكلل  ماو  داجته لممارلت وكلا  شام؟يلكن يجي ه بدين 

ارلدددته لدددلل  اادددران لددده متكددداللين المكا يتددده لددديجعت م ددده درييدددا  ع دددى زيدددا م مم

ال شددام رؼبت لدد  م اللدداتىل يالتؽ ددب ع دديىل لضددمان ارجديتدده ع دد  للدد  ال شددام.ال 

ايبات اللات يب دان الشخيديت المتفيات...ياد  تتقد ل ودله ال شديم ) شديم الفديز( ع د ما 

يكين ولا الت الس بين ا رات متباي ت ال الفريق الكبيرم بين االلدرا  الممارلدين لدلل  

 ال شام.

 العدالة: .3

اليمكن ضمان الع الت ل  عم يت الممارلت الم من اال شمت الرياضيت يبالتدال  خ دق 

ريح الت الس الشريؾ بين االلرا  الممارلين للل  ال شام مالل تكن الفريت متكاللدت 

لمجميعىل )ام ان الفريق ل  الق رات اي الماشرات المعيت ع يىا ل  الت الس ا ي دت 

 لريت متلاييت(.ج ا  مما ييد  ب تالل عا لت ي

 الدافعٌة: .4



118 
 

 
 

يددرتبم وددلا االمددر بملددتيى الممدديح لك مددا كددان ممدديح لدد  تدقيددق االلضددت ع دد ما 

ممارلدددته الم مدددن اال شدددمت الرياضددديت ع يددده ان يمارلددده مبقدددا  لق راتددده اي اكيدددر 

بق يت يبما ان المجميعدت الممارلدت لدلل  ال شدام لات اد رات متقاربت لع يده شدرعيت 

 اال  لاع الجا  يااليجاب  ل  زيا م الممارلت للل  ال شام.الم اللت لتدتل ع يىل 

 االمان: .5

ادد  يتدديلر ع يددر االمددان ع دد  الفددر  ع دد ما يكددين مممل ددا  الددى ا راتدده الملدداييت اي 

المتكاللت لق رات االلرا  االخرين..ال الج  اع ى اي التشارم اكبر.يعكس ولا ليبع  

االمان يبخايددت ع دد ما يكددين ضددعيؾ القدد رات الفددر  الممددارس ل   شددام مددن جا ددب 

بالقياس الى االخرين لق  يلتشيره الدماس لؽ بدت )االخدرين ليقديل بتيدرؾ )لد ي ( 

يعرضدده ل يددابت اي يتعددرذ الجىددا  مددن جددران تكددراره ل مدددايالت الياللددت يؼيددر 

 المج يت ل  الت الس ؼير المتكال .

 نجاح عملٌات التعلم والتدرٌب: .6

المتكاللين ل  مجميعت مد  م اليفات اليكدين اعتباما  يا مدا يكدين ان جمع االلرا  

للدد  لؽددرذ تربدديم دتمددا  لف  اديددان كييددرم  جدد  ان الدداس وددلا التجميددع لتدلددين 

الملتيى الف   اي الب    اي الدرك .يولا يالش  ليلاع  ل  جعت عم يدت التع ديل اي 

ب دددالىل االجتمددداع  التددد ريب اكيدددر لاع يدددت يبمدددا يددديازم داجدددات االلدددرا  ييعدددزز 

يالدد جماع  )ام بمع ددى ا دده ك مددا كا ددت المجميعددت متقاربددت الملتيى لددتكين عم يددت 

 التع يل اي الت ريب الىت لىل مما لي كان التباين ل  الملتيى دايت بي ىل.

 من كت ماير  ا فا  يمك  ا ان  تلت تل اوميت التي يؾ يالت  تتج ى ل :

االختبددارات يالمقدداييس لدد  الميددا ين  ا ىددا عم يددت تربييددت خايددت ع دد  اجددران - أ

 ال راليت يالتربييت.

ا ىا من العم يدات الملداع م ع د  تد يدت  تدالل االختبدارات يالمقداييس يتلدىت  - ب

 العمت االديال  لىا.

 انواع التصنٌف فً المٌدان الرٌاضً :
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كييرم و  المايرات يالمد  ات الت  الب  من االخل بىدا ع د  القيدال بعم يدت التيد يؾ 

 الؼراذ يتم بىا العمت الرياض  بميا ي ه كالت يمن وله الماشرات االت :

 

 التصنٌف الجغرافً: .1

ي عددب المياددع الجؽرالدد   يرا  مىمددا  لدد  عم يددت التيدد يؾ ال االعتمددا  ع ددى التقلدديل 

االلددرا  المختبددرين اي الظددياور الم ريلددت دلددب الميااددع الجؽراليددت ع يه يعدد  وددلا 

 يعيت اي الكميت..ميالىا تقد يل  يعيدت الخدريجين ياعد ا ول التي يؾ من التيي فات ال

دلددب المياددع الجؽرالدد  المعين يوددي مىددل اليجددا  الع اددات بددين متؽيددرات المياددع 

 الجؽرال .

 التصنٌف الكمً: .0

يعتم  ولا التي يؾ ل  دالت الظياور الت  يمكن اعمااوا ايما  راميت..مياله: )تقلديل 

ا يالم رلدين دلدب لدكا ىا كلل  تقلديل العال دت دلدب الم ارس مبقا  الع ا  ت ميلو

اع ا  الرا وا(..يمن خ ت معالجت البيا ات الت   ديت ع يىا عدن مريدق االلدتبيان 

اي االختبددار يالقيدداس اي بددأم مريقددت اخرى(.اديدداليا  يمكددن ان  لددت تل كييددر مددن 

 المع يمات الت  تعي  ع ي ا بالفال م يالش .

 التصنٌف النوعً: .3

التيد يؾ ال ديع  مىمدت لد  ميدا ين االختبدار يالقيداس التربديم ال تعتمد  ودله عم يت 

العم يت ع ى تي يؾ عي ت االلرا  المختبرين من ديث ال ديع يو دا   رالدات لتقد يل 

البيا دددات الدددى للتدددين يميالىدددا )المددد ارس   ابتددد ال  ييا يم العمدددات مىدددرم يل يدددين 

لدددى اكيدددر مدددن للتدددين يميالىدددا الج س لكدددير يا ددداث( ييمكدددن ان يتعددد ى التقلددديل ا

)الم ارس ابت اليددت ييا ييددت ياع ا يددت الك يددات ا لددا يت يع ميددت يتك  يجيددت يدد يؾ 

الجدديش مشددام يم لعيددت يميددران كددت وددله التيدد يفات لات تددأيير ايجدداب  ع ددى  يعيددت 

  تالل االختبارات يالت  ييعب اعمااوا ايما  ل  ظياوروا:

 التصنٌف الزمنً : .4
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ات  دي ممارلت اال شدمت الرياضديت خد ت لتدرات زم يدت متتاليدت ع    رالت االتجاو

)ال ان االتجاوات متؽيرم من زمن الخر مبقا  لما يديم المجتمدع مدن تؽيدرات ع يد م 

لددد  ال دددياد  االاتيدددا يت ياالجتماعيدددت يالليالددديت يالفكريدددت يالدضددداريت..الخ( اي 

دكددل لدد  العددراق يعىدد  ل مقار ددت بددين اتجاوددات اب ددان المجتمددع خدد ت عىدد ين )عىدد  ال

الدكددل الدديم   الجمىدديرم مددي  ( يمك  ددا ان   جددأالى الددتخ ال وددلا التيدد يؾ ي أخددله 

 بعين االعتبار لما له من اوميت ل  تميير كيير من المجاالت الم ريلت.

 مرق التي يؾ ل  التربيت الب  يت يالرياضيت :

 للتصنٌف طرق كثٌرة ومتعددة ٌمكن ان تستخدم منها االتً:

 يرى كيير من الع مان ا ه و ا   يعين من التي يفات وما : -يال :ا

 التصنٌف العام : .1

 ييعتم  ع ى ماشرات الفر  ل  )العمر الميت اليزن الج س(.

 التصنٌف الخاص: .0

يوي اللم ياخل  به ع  ما يكين الى ؾ ممارلت  شام معين ال يعتم  ع دى متم بدات 

تيدد يؾ المجميعددت الددى ي يددت ملددتييات  يادد رات االلددرا  لدد  للدد  ال شددام يليدده يددتل

 و :

 مجميعت لات ملتيى م خفذ ل  ال شام. - أ

 مجميعت لات ملتيى متيلم ل  ال شام. - ب

 مجميعت لات ملتيى عال  ل  ال شام. - ت

يتل التي يؾ عن مريق اختبارات ال ياات الب  يت بع  اجتياز الت ميل الفدديص  -يا يا :

المددر ال ابعدد  الت ميددل الخددياص يالمعددياين المبيددت يالعددالل )مددايييز( لضددت لدد  وددلا ا

مبيا  يمن يل يضع لىل م اول خايت بىل تتفدق يااب يداتىل يمبيعدت مرضدىل ل  ددين 

ي ؾ الت ميل اللين اجتازيا االختبار المب  عن مريق اختبارات ال ياات الب  يت الدى 

 ي يت مجاميع و :

 مجميعت الملتيى الم خفذ. - أ

 مجميعت الملتيى المتيلم. - ب



111 
 

 
 

 مجميعت الملتيى العال . - ت

ل عالل )البيرت( رأم اخر ل  التي يؾ ال بع  الفدص المب  يد ؾ الت ميدل  -ياليا :

 اللين اخضعيا له الى :

 ت ميل ايدان الب ن يواالن يمك ىل المشاركت ل  ؼاليت اال شمت الرياضيت. . أ

ت ميل ميابين بامراذ اي عاوات تعديقىل عدن ممارلدت اال شدمت الرياضديت  . ب

 ع يفت يلك ىل اا رين ع ى ممارلت اال شمت االخرى.ال

 ت ميل ميابين بامراذ اي عاوات تم عىل عن ممارلت ام  شام رياض . . ت

ولا التي يؾ يعتم  الميت يال مم الجلدم  كماشدر الالد  ال يدتل التيد يؾ -رابعا :

 االلرا  الى ي يت للات مبقا  ل ميت )مييت متيلدم المديت ايدير( يدل ي يده تيد يفىل

مبقا  لفلاتىل الى ي يت ا مام )ال مم اللمين   ال مم العض   ال مم ال ديؾ( ل ديدت 

 ع ى المجميعات االتيت:

 المجميعت الياليت   المجميعت اليا يت  المجميعت االيلى

 مييت  ديؾ   مييت عض     مييت لمين

 متيلم الميت  ديؾ متيلم الميت عض    متيلم الميت لمين

 ايير  ديؾ   ايير عض     ايير لمين

 

 التصنٌف العام لالفراد :

ان وددلا التيدد يؾ يعتمدد  يكمددا لكر ددا ع ددى ماشددرات )العمر الميت الدديزن( بشددكت 

رليلدد  يوددي بىددلا يعدد  مددن اكيددر التيدد يفات ا تشددارا  يالددتخ اما  يمددن اشددىر وددله 

 التي يفات ماي  :

 اوالً:مؤشرات مالك كلوي للتصنٌف:

كددد  )مددا  ك ددديم( لدد   رالددداته الددى ان التيددد يؾ لت ميدددل لقدد  اشدددار العددالل االمير

الم ارس بمراد ىا ال راليت كالت ت دير ل  ي يت ماشرات تيد يفيت ال تأخدل ب ظدر 

 االعتبار الم دظات االتيت:
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ليس لعامت الميت  اللت مميزم ل  مرد ت ال رالت االبت اليت يلىلا اليمكدن ان  . أ

 )الت ميل( ع   وله المرد ت. ييبل االعتما  ع يه ل  تي يؾ االلرا 

العمر ال اللت له ل  تمييز االلرا  ع   المرد دت الجامعيدت يبشدكت خداص ع د   . ب

 )اللكير( يبىلا بات من ؼير اليديل ان يكين التي يؾ مب   ع يه.

يع  عامت اليزن من اول الماشرات ل  عم يات التيد يؾ لكدت مدن المراددت  . ت

 مشتركا  بي ىما.ال راليت المتع  م ال يعتبر االما  

يلدد  ضددين مددا يضدددل اعدد ه جددانت تيدد يفات )مدددا  ك دديم( ل مرادددت ال رالددديت 

 كالت كاالت :

 ماشر تي يؾ االلرا  )الت ميل( ل  المرد ت ال راليت االبت اليت: .1

   اليزن. 111×ماشر التي يؾ = العمر 

ماشددددر تيدددد يؾ االلددددرا  )الت ميددددل( لدددد  المرد ددددت اليا ييددددت )المتيلددددمت  .2

 يت(:ياالع ا 

  اليزن6× الميت21× ماشر التي يؾ=العمر 

 ماشر تي يؾ االلرا  )الم ب اللكير لقم( ل  المرد ت الجامعيت: .3

  اليزن16×ماشر التي يؾ=الميت

يمددن وددلا الددت بم الجدد ايت ال زمددت لماشددرات التيدد يؾ ال يمكددن الددتخ امىا لجميددع 

ت ي االع ا يددت يالمرد ددت المرادددت ال رالدديت )المرد ددت ال رالدديت االبت اليددت يالمتيلددم

 الجامعيت(.

 

 

 

 

 

 

 


