
  .�02اتنة 

  الر�اض�ة

Institut des sciences et techn  

  

  :مادة

                                                                                       

  )السداسي الخامس

.   

  عبد الحف�� قادر�  .د      :إعداد

                                                            

  

�اتنة  –الشهید مصطفى بن بولعید جامعة

Université Batna 02  

الر�اض�ةو تقن�ات النشاطات البدن�ة و معهد علوم 

Institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives

  قسم التدر�ب الر�اضي

Section de l'entraînement sportif  

مادةبيداغوجية يف  وثيقة

    

                          

                                                                                     

  

  

السداسي الخامس(LMD   الثالثة موجهة لطل�ة السنة 

  .التدر�ب الر�اضي: شع�ة

.تدر�ب ر�اضي تنافسي :تخصص 

إعداد                                                            

                                   

  

  :السنة الجامع�ة

 2018-2019 

  

des activités physiques et sportives

  

                        

                                                                                     

موجهة لطل�ة السنة     

                                  

    

    

 

 

 

 



  

  :قائمة محتو�ات المطبوعة

  مقر 
 

  المحاضرة
  عنوان المحاضرة

  .مقدمة -

  .)مفاه�م ومصطلحات(مدخل �طار�ات اإلخت�ارات الر�اض�ة   01

  .وعالقته �الق�اس والتقی�م والتقو�ماإلخت�ار   02

  .االخت�ارات) بناء وتصم�م(خطوات إعداد   03

  .مراحل إدارة وتنظ�م االخت�ارات  04

  .الصدق -1الشرو� العلم�ة لإلخت�ار  05

  .الث�ات - 2 الشرو� العلم�ة لإلخت�ار  06

  .الموضوع�ة والمعاییر - 3 الشرو� العلم�ة لإلخت�ار  07

  .وٕاخت�اراته)الجلد العضلي، الجلد الدور� التنفسي( التحمل :الل�اقة البدن�ة إخت�ارات  08

  .وٕاخت�اراتها العضل�ة القوة  09

  .وٕاخت�اراتها ،وةتحمل الق) القدرة العضل�ة أوالقدرة اإلنفجار�ة(القوة الممیزة �السرعة   10

   .وٕاخت�اراتها السرعة  11

  .وٕاخت�اراتها المرونة الحر��ة  12

  .وٕاخت�اراتها الرشاقة  13

  .وٕاخت�اراته زن االتو   14

  .لتواف�وا الدقة  15

  

  

  

  

  

 

 

 



  

  :قائمة الجداول

  العنوان  رقم الجدول

  .جدول إخت�ار �و�ر للر�اضیین �ش�ل عام و�األعمار المختلفة وللجنسین  01

  .تقدیرات الصدق  02

  .نتائج إخت�ار حر�ي لتوض�ح ��ف�ة حساب الرت�ة المئین�ة  03

  .��ف�ة حساب الدرجات المع�ار�ة الزائ�ة والتائ�ة  04

  .وضع الدرجات المع�ار�ة �طر�قة التتا�ع ومستو�اتها المع�ار�ة  05

  .نتائج إخت�ار الید والعین  06

  :قائمة األش�ال

  العنوان  رقم الش�ل

  .مقارنة بین المع�ار والمحك  01

  .العالقة بین التقو�م والق�اس واإلخت�ار  02

  .الفرق والعالقة بین الق�اس والتقی�م والتقو�م  03

  .خر�طة التدف� لبناء اإلخت�ار  04

  .مراحل إدارة وتنظ�م االخت�ارات  05

  .)APAحسب (أنواع الصدق   06

  .م�ونات الدرجة المالحظة  07

  .ة�ز�ادة ق�مة الث�ات بز�ادة القدر النسبي لت�این الدرجات الحق�ق  08

  .)حسب عالم( من معامالت الث�اتاألنواع المختلفة   09

  .طرق تمثیل الدرجات المع�ار�ة المختلفة تحت مساحة المنحنى اإلعتدالي  10

  ."Ergographاألرجوجراف "جهاز نماذج عن   11

  .متر 55×5إخت�ار الجر� الم�و�ي   12

  .مثال لقوة عضل�ة ثابتة  13

  .دینام�ةمثال لقوة عضل�ة   14

  .الدینامومتر لق�اس قوة عضالت الرجلیننماذج لجهاز   15

  .نماذج لجهاز دینامومتر لق�اس قوة ق�ضة الید  16

  .نماذج لجهاز التنسیومتر  17

  .إخت�ار الشد ألعلى بإستخدام ثقل حدید� معل� في الوس�  18

 .)على المتواز�ین(إخت�ار الدفع ألعلى   19

 .إخت�ار الجلوس من الرقود من وضع مد الرجلین  20  
  .الر�بتین إخت�ار الجلوس من الرقود من وضع ثني  21  

 .)البنش(ضغ� ال�ار الحدید� �الیدین إخت�ار   22
  .ضغ� ال�ار الحدید� �الیدین ألعلى من وضع الوقوفإخت�ار   23  

 

 

 



  

  

  

  

  العنوان  رقم الش�ل

 .إخت�ار الوثب العمود� من الث�ات للبنین والبنات  24
  .الث�اتإخت�ار الوثب العر�ض من   25  

  .إخت�ار دفع الكرة الطب�ة ألطول مسافة مم�نة  26
  .إخت�ار دفع الكرة الطب�ة ألطول مسافة مم�نة من وضع�ة الجلوس على �رسي  27  

  .غ �الید من مستو� الكتف900رسم تخط�طي لمنطقة إخت�ار رمي ثقل زنة   28
  .إخت�ار التعل� من وضع ثني الذراعین  29  
  ).من وضع ثني الر�بتین(من الرقود إخت�ار الجلوس   30  
  .إخت�ار اإلن�طاح المائل وثني الذراعین  31  

  .إخت�ار اإلن�طاح المائل المعدل للبنات  32
  .إخت�ار ثني الذراعین من وضع الوقوف على الیدین والسند على حائ�  33
  .إخت�ار بیور�ي إلى أقصى عدد من المرات  34

 .ثوان من وضع البدء العالي لعدد أر�عة 04العدو لمدة  رسم تخط�طي لمنطقة إخت�ار  35  
  .م  من البدء المنطل� لعدد إثنین من المختبر�ن 30رسم تخط�طي لمنطقة إخت�ار العدو   36  .مختبر�ن بإستخدام ساعة إ�قاف واحدة

  .رسم تخط�طي لمنطقة إخت�ار نیلسون لإلستجا�ة الحر��ة اإلنتقائ�ة  37  
  

38  
ترتیب آداء المحاوالت العشر إلخت�ار اإلستجا�ة الحر��ة اإلنتقائ�ة موزعة نموذج ل�طاقة 
  .السحب العشوائي بإحد� محاوالت

  .طر�قة آداء إخت�ار نیلسون للسرعة الحر��ة  39
  .أنواع متعددة من الجونیومتر لق�اس العدید من الزوا�ا  40  
  .جهاز الفلكسیومتر  41  

  .جهاز و�لز ودیلون   42
  .س�وت وفرنش لق�اس المرونة مق�اس  43
  .مراحل إخت�ار ثني الجذع من الوقوف  44
  .بإستخدام مسطرة جونسون المدرجة )1(إخت�ار ثني الجذع لألمام من وضع الجلوس الطو�ل  45

  .بإستخدام مسطرة جونسون المدرجة )2(إخت�ار ثني الجذع لألمام من وضع الجلوس الطو�ل  46

 .إخت�ار إطالة الجذع  47
  .إخت�ار الكو�ر�   48  

 .م9×4رسم تخط�طي یبین طر�قة آداء إخت�ار الجر� الم�و�ي   49
 .رسم تخط�طي لمنطقة إخت�ار الوث�ة الر�اع�ة  50  
  .إخت�ار الزجزاج �طر�قة �ارو  51  

  .إخت�ار الوقوف على مش� القدم  52
  ).الطر�قة المتعامدة(إخت�ار الوقوف على عارضة �مش� القدم   53
 ).الطر�قة الطو�لة(إخت�ار الوقوف على عارضة �مش� القدم   54

  .إخت�ار �اس المعدل للتوازن الدینام��ي  55  
  .إخت�ار الوثب والتوازن فوق العالمات  56

 

 

 



  
  قادري عبد الحفیظ: د                                                           مقدمة                                              اس بطاریات اإلختبارات الریاضیة مقی

  

 ~1 ~ 
 

  

  

أهم الوسائل التي تفضي إلى تطو�ر العمل�ة التعل�م�ة �عد اإلخت�ار الق�اس والتقو�م من 

والتدر�ب�ة، ولما �ان طل�ة معاهد علوم وتقن�ات النشاطات البدن�ة والر�اض�ة �عدون لتدر�س طلبتهم 

وتقو�م تحصیلهم، أو لتدر�ب فرقهم الر�اض�ة، وتحقی� أهدافها المسطرة، فإن ذلك یتطلب منهم 

ت بهدف ق�اس مستو�اتهم وقدراتهم، بهدف إصدار األح�ام الق�م�ة فهما ألسس إجراء تلك اإلخت�ارا

�غرض تقی�مها من أجل إتخاذ القرارات الالزمة لعمل�ة اإلصالح الالزمة أو صناعة قرارات بدیلة 

من أجل تعدیلها أو حذفها وتغییرها، وعل�ه البد من أن نطرح التساؤالت  لقرارات ثبت عدم جدواها،

إلى غیر ...ونقوم؟ وماذا نق�س ونقوم؟ �یف نق�س ونقوم؟ �ماذا نق�س نقوم؟ لماذا نق�س: التال�ة

ذلك من التساؤالت التي البد من اإلجا�ة علیها قبل أن نخوض في أ� عمل�ة تعل�م�ة أو تدر�ب�ة، 

خاصة أن التقو�م ر�ن أساسي في عمل�ة التخط�� والتنفیذ ألنه ��شف عن العیوب والقصور في 

  ...ئل أو المناهج أو طرق التعل�م والتدر�باألهداف أو الوسا

وتعد اإلخت�ارات واحدة من وسائل التقو�م المتنوعة، وهي وسیلة رئ�سة تهدف إلى ق�اس 

ومعرفة مواطن القوة والضعف من خالل والتراجع، المدخالت والمخرجات، ومتا�عة حاالت التقدم 

�ارات والمقای�س دور فاعل في مجال ، خاصة أن لإلختاألرقام والدرجات الخام المتحصل علیها

  .التشخ�ص والتصنیف واإلنتقاء، ووضع الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة واإلكتشاف وال�حث العلمي

وفي العصر الحدیث تطور الق�اس في جوانب الل�اقة البدن�ة، ومختلف المهارات الحر��ة 

في هذا التحول الضخم في عمل�ات  لأللعاب الر�اض�ة، وقد ساهم التطور التكنولوجي �طر�قة �بیرة

الق�اس، خاصة مع ظهور البرامج اإلحصائ�ة، ومختلف أجهزة و وسائل الق�اس الخاصة �عمل�ات 

  .الق�اس والتقو�م التر�و� والتدر�بي
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 اإلخت�ـار مـاو  الكم�ـة التـي تحـدد خاصـ�ة مـا،العمل�ـة  والق�اس هـ إن :TESTS"الرائز" اإلخت�ار 

على الرغم من الفهم العام لمفهـوم و  ،التكم�م وإال اآلداة التي تستخدم للوصول إلى هذا التحدید أ وه

  :اإلخت�ار بوصفه آداة للق�اس فإنه ی�قى السؤال مطروحا

  ؟مما یتكون و  ؟ما هذا اإلخت�ار

، �مــا تشـیر �عــض القـوام�س إلــى أن �لمــة Examinي اللغــة تحمـل معنــى اإلمتحـان إخت�ــار فـ �لمـة

Test  محكو تعني مع�ار أ.  

  

  

  

موجـود ��ـون  يءعلى أسـاس أن أ� شـ يءأن اإلخت�ار طر�قة لق�اس الكم من الش"ر� ثورند�كی    

  ".موجودا ��م�ة معینة

مجموعــة مــن المهــارات التــي تقــدم للفــرد فــي شـــ�ل و اإلخت�ــار مهــارة أ" Annettجــون أنیــت "�عرفــه و 

  ."تطل�ه من المفحوص لكي �حاول آداؤه يءدرجات رقم�ة حول شو التي تنتج درجة أو مقنن 

  ."اإلخت�ار إجراء منظم لق�اس سمة ما من خالل عینة من السلوك " أن  "براون "�عرفه 

أو المواقف التي یراد من الطالب أو أ�  فاإلخت�ار ع�ارة عن مجموعة من األسئلة" 

حل لمش�الت ر�اض�ة،  شخص اإلستجا�ة لها، وقد تتطلب منه إعطاء معاني الكلمات، أو

وغیر ذلك من اإلستجا�ات التي تتطلبها نوع�ة المثیرات المتضمنة في اإلخت�ار، وتسمى 

  ".المواقف �فقرات أو بنود اإلخت�ار تلك األسئلة أو

 �� �� ��� ����� ����� �� �� ���ٕ�� ��� ����� �� � ����  

 ) ��������
� � ���� ���( 
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المشــ�الت  ومــن األســئلة أاإلخت�ـار مجموعــة " علــى أن "McGeeمــاك جــي و  Barrowو�ــار "�عرفـهو 

  " �فاءته وأ ،إستعداداته وأ ،قدراته وأ ،التمر�نات تعطى بهدف التأكد من معرفة الشخص وأ

  :على أنه " Helerهیلر" �عرفهو 

  :على أن Tylerفي رأ� لیونا تایلر و 

   :�أن �Cronbachرون�اخ  �عرفهو 

     :أن Anastasi تشیر أنستاز�  �ما 

فـــاألمر یتطلـــب شـــروطا  ،�صـــلح �إخت�ـــار" تمـــر�ن"وأ" موقـــف" ثـــم لـــ�س صـــح�حا أن أ�  مـــنو      

، فمــــثال فــــي المجــــال "مق�ــــاس" وأ" إخت�ــــار"نقــــول أن هــــذا  مواصــــفات محــــددة ین�غــــي توافرهــــا حتــــىو 

الر�اضــي، ال �صــح القــول أن أ� تمـــر�ن �صــلح �إخت�ــار، بینمــا الع�ـــس صــح�ح تمامــا، فاإلخت�ـــار 

  .ع�ارة عن تمر�ن مقنن

مالحظــة اســتجا�ات الفــرد فــي موقــف یتضــمن منبهــات منظمــة  وهــنســتنتج أن اإلخت�ــار  عل�ــهو    

صـــفات محـــددة ومقدمـــة للفـــرد �طر�قـــة خاصـــة تم�ـــن ال�احـــث مـــن تســـجیل تنظ�مـــا مقصـــودا وذات 

  .وق�اس هذه اإلجا�ات تسج�ال دق�قا

  ".             یتضمن وضع معاییر لوحدات �طار�ة االخت�ار ،حد مراحل بناء االخت�ارأ وه"  :التقنین

   :تعني التقنین لالخت�ار سمةو

 .لالخت�ار شروطًا �طب� في ضوءها 

 . تعل�مات محدودة وواضحة للتطبی� والتسجیل  

 . ن طب� على عینات ممثلة للمجتمع األصلي لغرض وضع المعاییرأسب� و  

       .طر�قة تطبی� االخت�ار تت�ح الفرصة لتطب�قه مرات أخر� على أفراد آخر�ن 

  .المستو�ات وتحدید المعاییر أأن التقنین یتضمن  

  ."ق�اس مقنن وطر�قة لإلمتحان"

  ."اإلخت�ار موقف تم تصم�مه إلظهار عینة من سلوك الفرد"

 . "رمنظمة لمقارنة سلوك شخصین أوأكث طر�قة اإلخت�ار"

  ."اإلخت�ار مق�اس موضوعي مقنن لعینة من السلوك"
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أن لالخت�ــــار ثقــــل عمل�ــــات مــــد� تــــوافر عوامــــل الصــــدق والث�ــــات والموضــــوع�ة فــــي ذلــــك  

 .على التمییز ةاالخت�ار �حیث �ص�ح له القدر 

 .تحقی� اإلخت�ار للمنحنى الطب�عي 

�أنــه اإلخت�ــار الموضــوع لــه نمــوذج مع�ــار� لمجموعــة محــددة مــن " �عــرف و  :اإلخت�ــار المقــنن

یتم بناؤه بخطوات مالئمة �عد أن یتم تجر��ه على مساحة محددة، �م�ن أن �قنن مـن خـالل  األفراد

  .إستخدام أوسع على عینة مالئمة

هــذه اإلخت�ــارات تتــ�ح الفرصــة و تلــك اإلخت�ــارات التــي �قــوم بإعــدادها خبــراء فــي الق�ــاس، " وهــ وأ    

  ".متسقةو إستخدام إجراءات منتظمة أدوات الحصول على عینات من السلوك بو إلستخدام طرق 

التـي البـد أن تكـون ممثلـة تمامـا و العینات التـي تؤخـذ مـن المجتمـع األصـلي،  يه: عینات التقنین

�عد تحو�ـل الـدرجات (مقای�س اإلخت�ار وذلك ألننا سنضع معاییر أو لهذا المجتمع الذ� أخذت منه، 

  .العیناتمن واقع هذا ) ق�اس�ة والخام إلى درجات مع�ار�ة أ

مجتمــع مخــالف، یجــب إعــادة تقنینــه و مجتمــع إلــى بیئــة أخــر� أو عنــد نقــل إخت�ــار مــا مــن بیئــة أو      

 ولعینـــات التقنـــین األصـــل�ة تمهیـــدا إلشـــتقاق المعـــاییر أ -قـــدر اإلم�ـــان-علـــى عینـــات تكـــون مواز�ـــة

أهم�ـة معرفتنـا ألهـم الخصـائص الواجـب و من ذلك تتضح أهم�ة عینات التقنـین، و ، المقای�س الجدیدة

   :التي تتلخص في النقا� التال�ةو توافرها في عینة التقنین الجیدة، 

  یجــب أن تمثــل عینــة التقنــین المجتمــع األصــلي المــراد تطبیــ� اإلخت�ــار عل�ــه تمثــ�ال صــادقا مــن

لــذلك و العامــة الل�اقــة البدن�ــة و البدن�ــة و مســتو� القــدرات الحر��ــة و النســب و التر�یــب و حیــث الحجــم 

نظـرا ألنـه قـد و عمـل مسـح شـامل للمجتمـع الـذ� سـنأخذ عینـة التقنـین منـه،  -قـدر اإلم�ـان-یجب

ت�عـدنا عنهـا، لـذلك و تنشأ عادة �عض الصعو�ات العمل�ة تحول دون إخت�ار أمثل لعینـات التقنـین 

 وحـــدود معـــاییره أو أصـــ�ح مـــن الواجـــب علـــى واضـــع اإلخت�ـــار أن یـــذ�ر صـــراحة نقـــائص عینتـــه 

 .مقای�سه
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  ،هذا یتوقف علىو �لما �بر حجم العینة �لما زادت ق�مة النتائج المستفادة منها: 

 .حجم المجتمع األصلي المقصود دراسته 

�لمـا صـدقت و �لما صغر حجم المجتمع المراد ق�اسه �لما أم�ن تمثیله في العینة  

 .المقای�س المشتقة منهو المعاییر 

 وأقــوة  وق�ــاس مهــارة حر��ــة أ( المطلــوب ق�اســها نــوع الوظ�فــة و طب�عــة اإلخت�ــار  

 ....).ومرونة، أ وسرعة أ وقدرة أ

  وتحـــول إلـــى درجـــات مع�ار�ـــة أو هـــي درجـــات خـــام لـــ�س لهـــا معنـــى، و تجمـــع نتـــائج العینـــات 

  .إحصائيل مدلو و ق�اس�ة لها معنى 

 هــذا اإلخت�ــار �ســتخدم فــي عمل�ــة التشــخ�ص بهــدف الكشــف عــن نــواحي :اإلخت�ــار التشخ�صــي

  .الضعف في ناح�ة من النواحي والقوة أ

 و�حــدد المســتو� الــذ� وصــل إل�ــه الفــرد فــي تحصــیله لنــوع مــن التعلــ�م أ :اإلخت�ــار التحصــیلي

  . التدر�ب

لهـا معاییرهـا و هـي مجموعـة مـن اإلخت�ـارات مقننـة علـى مجموعـة مـن األفـراد : �طار�ة اإلخت�ارات

Norms  ،قــد تكــون و أكثــر  واإلخت�ــارات قــد تشــتمل علــى إخت�ــار�ن أ�طار�ــة و التــي تســمح �المقارنــة

      .قد ال تكون و قننت معا 

لق�ـاس هـي الخطـوات العلم�ـة المت�عـة فـي تحدیـد مجموعـة مـن االخت�ـارات المقننـة " :ال�طار�ة بناء

وتتضمن تحدید الغرض من ال�طار�ة والظاهرة المطلوب ق�اسها وتحلیل هذه الظـاهرة ، "ظاهرة معینة

وتحدیــــد وحــــدات االخت�ــــار واالخت�ــــار النهــــائي لوحــــدات االخت�ــــار مــــع تحدیــــد شــــروطها  وتعل�ماتهــــا 

  .                                وحساب المعامالت العلم�ة ومن ثم اعداد المعاییر

  .سلوك آخر و عينات من السلوك الدال على وجود ظاهرة أو عناصر أو املؤشر ه  :المؤشر
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  :وفه

   

   :عل�ه فالمؤشرو 

نفـي الظـاهرة لكـن ین�غـي مـن أجـل أن ��ـون الح�ـم صــادقا و �سـتخدم فـي التقیـ�م للح�ـم علـى وجـود أو 

  .اللجوء إلى أكثر من مؤشر

  :المع�ار في علوم التر��ة :المعاییر-

  :عل�هو 

  :المع�ار في المجال التر�و� على أن 1990ماد� لحسن �عرف و 

  

إنـــه �قـــارن إنتـــاج �ـــل تلمیـــذ  ،فإنتاجـــاتهم هـــي التـــي تكـــون المع�ـــار الـــذ� �عتمـــده فـــي وضـــع النقطـــة

 .بإنتاجات التالمیذ اآلخر�ن

تتحـدد فـي ضـوء مـا و تأخـذ المعـاییر الصـ�غة الكم�ـة و أسـاس الح�ـم علـى الظـاهرة،  والمع�ار هـو     

متوســ�، (البــد مــن الرجــوع إلــى مع�ــار �حــدد معنــى هــذه الدرجــة لمعرفــة مر�ــز الشــخصو �ــائن،  وهــ

  . �النس�ة للمجموعة التي ینتمي إلیها) أقل، فوق 

تكــون (التــي تســتخدم لتفســیر درجــات إخت�ــار مــا  الجــداولفــي مجــال الق�ــاس تعنــي المعــاییر و      

الواقـع و ، ضـرور�ا مـن شـرو� جـودة اإلخت�ـارات ، حیث تعتبر شـرطا)ضمن �راسة تعل�مات اإلخت�ار

أن المعــاییر تمــدنا �معلومــات عــن المختبــر�ن لكــي نفهــم نتــائج آدائهــم الفعلــي �النســ�ة لنتــائج زمالئهــم 

 .عت لهم تلك الجداول المع�ار�ةلتقنین الذین وضعلى نفس اإلخت�ار �مقارنتهم بنفس عینة ا

   :المحك-

 عالمة خترب عن شئ مسترت 

العالمات الدالة على بلوغ و فه. دليال على وجود ظاهرة أخرى و كل ظاهرة تشكل شاهدا أاملؤشر  " 

  "اهلدف �عتبار أن اهلدف يعرب عنه مبؤشرات ترتجم حتققه لدى الفرد 

 "�لنسبة لآلخرينترتيبه و مرجع يتم من خالله مقارنة آداء املتعلم " 

  ."المستخلصة من عدد من المحاوالت المعدالت الرقم�ةفالمعاییر في التقو�م هي " 

  ".املعيار تقومي يرجع فيه املدرس أثناء حكمه على إنتاج التالميذ إىل إنتاجات التالميذ اآلخرين " 

   .نرجع إليه للحكم  مبدأو يستعمل ألجل املقارنة الكيفية اليت ال تعتمد القياس ،  منوذج
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  :إذن

 و�عتبـــر المحـــك أو ��ف�ـــة،  واألســـس الخارج�ـــة للح�ـــم علـــى الظـــاهرة، قـــد تكـــون �م�ـــة أ :المح�ـــات

�عـرف المحـك علـى أنـه و المیزان من أفضل الوسـائل المسـتخدمة فـي الح�ـم علـى صـدق اإلخت�ـارات 

  . التقدیرات والمقای�س أ وقد ��ون مجموعة من الدرجات أو آداة ق�اس دق�قة،  ومع�ارا أ

لكنهمـــا یختلفـــان فـــي نقـــا� أساســـ�ة  ،المع�ـــار �ســـتخدمان للح�ـــم علـــى اآلداءو �التـــالي فـــإن المحـــك و 

  :التالي ش�ل�م�ن التعبیر عن ذلك �الو 

  

  

  

  

هذه النتـائج ل�سـت لهـا و هي النتائج التي �حصل علیها المفحوص في إخت�ار ما،  :الدرجات الخام

معنـــى إال إذا حولـــت إلـــى درجـــات مع�ار�ـــة مـــن واقـــع عینـــات التقنـــین الصـــادقة الثابتـــة الموضـــوع�ة 

  .المع�ار�ة، وذلك لمعرفة أین �قع ترتیب الفرد من بین درجات مجموعته التقنین�ة

  :قائمة المراجع

 .، جامعة أم القر�، السعود�ة، دسالتقو�م واإلخت�اراتأحمد علي علي خل�فة،  )1

 .1979، م�ت�ة الفالح، الكو�ت، إخت�ارات الل�اقة البدن�ةجالل عبد الوهاب،  )2

 .2007عمان،  ، دار دجلة،الق�اس والتقو�م في العمل�ة التدر�س�ة-المنهل في العلوم التر�و�ة رح�م یونس �رو العزاو�،  )3

  .2014، مر�ز دیبونو لتعل�م التف�یر، عمان، أسس بناء اإلخت�ارات والمقای�س النفس�ة والتر�و�ةسوسن شاكر مجید،  )4

، دار الف�ـر العر�ــي، المدرســ�ة الق�ـاس والتقــو�م فـي التر��ــة الر�اضـ�ة�مـال عبـد الحمیـد إســماعیل، عبـد المحسـن م�ــارك العـازمي،  )5

 .2011القاهرة، 

 .1987، الجزء األول، دار الف�ر العر�ي، القاهرة، التقو�م والق�اس في التر��ة البدن�ةي حسنین، دمحم ص�ح )6

  "  يءاحملك عبارة عن مرجعية خارجية للحكم على الش" 

 مرجع�ة الح�م

 المع�ار

 خارج�ة 

 ثابتة

 تشخ�ص اآلداء الراهن

) ، الفرد نفسهالجماعة ( داخل�ة 
 )أهداف ، وقائع خارج�ة (

 متغیرة

 التنبؤ باآلداء المستقبلي

 المحك

 .یبین مقارنة بین المع�ار والمحك): 01(ش�ل رقم 
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�ـأن  "Guilford جیلفـورد"حیـث �قـول  ،مـا قالـه �عـض الثقـاة فـي هـذا المیـدان إلـى نراجـع: الق�ـاس

  :الق�اس �عني

  :ف�عرف الق�اس �أنه "Ebelإیبل "أما 

  

  :�أنه"  Bradfeildبراد فیلد "�عرفه و  

  :حیث حسبهم ،تعر�فا للق�اس أكثر إرت�اطا �العمل�ة التر�و�ة" �Glockلوك و  Ahmanأهمان "�عطي و 

  

  

             :منهاو أن �لمة ق�اس تستخدم في معان متعددة "  English  English "أنجلشو أنجلش "و�ر� 

  .الق�مة التي نحصل علیها من عمل�ة الق�اس وإنه النتیجة أ -               

 .المع�ار المستخدم في الق�اس وإنه الوحدة أ - 

  .إنه تعبیر عن تقدیر إحصائي لخصائص األش�اء  -

   :��ساطة �م�ن أن نقول أن الق�اس �عنيو منه و 

  :الذ� �قول" ثورند�ك " �ل هذا نراه تطب�قا للمبدأ الفلسفي الذ� أتى �ه 

  

   :الق�اس على أنه" Campbell �امبل"�عرف و 

 "وصف الب�انات بإستخدام األرقام " 

 "بوسیلة مقننة سلفا لق�اس تلك الخصائص عمل�ة مقارنة �عض خصائص الشئ " 

عمل�ة تحدید النواحي الكم�ة المرت�طة �حجم " 

  "وأ�عاد الظاهرة المقاسة لیتسنى وصفها بدقة 

 تحدید أرقام حسب قواعد معینة

  "یوجد �مقدار �م�ن ق�اسه �ل ما یوجد یوجد �مقدار و�ل ما " 

  " .الخصائص �أرقام  تمثیل للصفات أو" 

للدرجة التي تع�س عمل�ة الحصول على تمثیل �مي  الق�اس التر�و� هو" 

 ".فیها وجود سمة معینة عند التلمیذ 

� ���
�� ����� � �� �� �� ����

� �� �� ���� �� � �� ������ �� �� �� ���ٕ��  
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هو تعیین فئة من األرقام أو الرموز تناظر خصـائص أو سـمات األفـراد ط�قـا لقواعـد محـددة  الق�اس

  .لقواعد محددة تحدیدا جیدا

   :فیر� أن" Nunnalyننالي "أما  

  :من رواد الق�اس وهو  "جیلفورد"�قول 

   :"�الفن"�قول 

  

   :�قوله "ست�فنز"�ما �عرفه 

  :أن "�امبل"�قول 

  

 

 

  :أن "Websterو��ستر "قد ورد في قاموس و 

 

 ما �حدث عندما نق�س طول شخص ما: الق�اس الم�اشر�.  

 التحصیل و�ما �حدث عندما نق�س درجة الذ�اء أ :الق�اس غیر الم�اشر..  

  :الق�اس المرجع إلى أهدافو الق�اس مح�ي المرجع و الق�اس مع�ار� المرجع 

إن المر�ـي الر�اضـي یهـتم �اإلخت�ـارات  :)اإلخت�ـارات التمییز�ـة( الق�اس مع�ار� المرجع -1

ق�ـاس الـدرجات التـي و الالعب  وتقدم التلمیذ أ والمقای�س من حیث توظ�فها لمعرفة مد� تحصیل أو 

الق�اس یتكون من قواعد إستخدام األعداد �حیث تدل "

  ."�م�ات من الخاص�ةعلى األش�اء �طر�قة تشیر إلى 

إن تقدم أ� علم من العلوم ، إنما �قاس �قدرة هذا العلم " 

  ."على تطو�ع وٕاستخدام ر�اض�اته 

  ".إن معرفة اإلنسان �العلم ، تبدأ حین �م�نه أن �ق�س ما یتحدث �ه ، وأن �عبر عنه �األرقام "

 عمل�ة تحدید أرقام ألش�اء أو الق�اس في أوسع معان�ه هو" 

  . "أحداث وفقا لقوانین

عمل�ة تحو�ل األحداث الوصف�ة إلى أرقام بناءا على قواعد وقوانین معینة  الق�اس هو "

أسهل ، من  أن الق�اس ع�ارة عن تحو�ل وصف الظواهر إلى ما هو ومعنى ذلك هو -

  ."الرقم" حیث التعامل وأكثر طاعة وقابل�ة إلى التحو�ل من حالة ألخر� أال وهو

السعة  األ�عاد أو الكم�ة أو الدرجة أو اإلخت�ار من المد� أو التحق� �التجر�ة أو الق�اس هو "

  .."بواسطة مع�ار 
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الالعبــین اآلخــر�ن فــي  و�مقارنتهــا بــدرجات التالمیــذ أ والعــب �عالقتهــا أ وتلمیــذ أحصــل علیهــا �ــل 

�ــأخر�  والعــب یختلــف �صــورة أ واإلخت�ار،ألنــه مــن المتوقــع أن آداء �ــل تلمیــذ أ ونفــس المق�ــاس أ

هذا �عنـي توقـع وجـود فـروق فرد�ـة بـین األفـراد فـي درجـات و الالعبین اآلخر�ن،  ومن آداء التالمیذ أ

  .المق�اس المستخدم واإلخت�ار أ

فــي ضــوء مــا تقــدم فــإن اإلخت�ــار الــذ� �حــاول ق�ــاس الفــروق الفرد�ــة بــین األفــراد �طلــ� عل�ــه و      

ألن الدرجات الحاصل علیهـا الفـرد فـي اإلخت�ـار تقـارن �مجموعـة " إخت�ار مع�ار� المرجع"مصطلح 

ه�ـذا نجـد و المق�ـاس،  ونفـس اإلخت�ـار أ هذه األخیرة هي درجـات األفـراد اآلخـر�ن فـيو من المعاییر، 

أن اإلخت�ارات مع�ار�ة المرجع تقارن فیها الدرجات الخاصة �الفرد ب�ق�ة أفراد المجموعة التـي ینتمـي 

التعرف على الوضع النسبي للفرد بین مجموعة مـن األفـراد، �مـا تمـدنا الدرجـة و الهدف هنا هو إلیها، 

المق�اس �مد� جودة اآلداء �النسـ�ة للمجموعـة التـي ینتمـي  والتي �حصل علیها الفرد في اإلخت�ار أ

�التــالي فاإلخت�ــار مع�ــار� المرجــع �ســتخدم لتفســیر اآلداء و ق�اســه،  وإلیهــا الفــرد الــذ� یــتم إخت�ــاره أ

  . مجموعته وعن طر�� مقارنة درجات المفحوص بدرجات غیره من المفحوصین من نفس مستواه أ

ل�سـت نتـائج مطلقـة و ائج اإلخت�ار مع�ار� المرجع تعتبر نتـائج نسـب�ة �جب علینا مراعاة أن نتو      

ألن الح�ــم علــى هــذه النتــائج ینســب لمعــاییر مســتمدة مــن مجموعــة معینــة مــن األفــراد، وعلــى ســبیل 

المثال إذا حصـل العـب علـى درجـة معینـة فـي إخت�ـار مـا، فـإن هـذه الدرجـة ال �م�ـن تفسـیرها �أنهـا 

ما نقارنهـــا �مســـتو� درجـــات الجماعـــة التـــي ینتمـــي إلیهـــا، أ� جماعتــــه منخفضـــة إال عنـــد وعال�ـــة أ

حیث یتخذ اإلنحـراف المع�ـار� ) أعلى ،متوس�، أقل( منه �م�ن تحدید المستو� الرجعيو المرجع�ة، 

  .�أساس لتدرج المق�اس

التـي یـتم و في اإلحصاء �طل� على الدرجة التي �حصل علیها الفرد في إخت�ار مـا الدرجـة الخـام و   

تحدیــد و �التــالي �م�ــن تفســیرها و تحو�لهــا إلــى درجــة مع�ار�ــة لتحدیــد الحالــة النســب�ة للــدرجات الخــام، 

تظهــر فــي هــذه الجــداول و توضــع الدرجــة المع�ار�ــة فــي جــداول تعــرف بجــداول المعــاییر، و نتائجهــا، 

  .الدرجة المع�ار�ة التي تناسب �ل درجة من الدرجات الخام
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ــاس مح�ــي المر -2 ــتم�ن(جــع الق� ــار ال تعتبــر درجــة اإلخت�ــار رقــم ��شــف عــن قــدرة  :)إخت�

تـــدل و الالعـــب فـــي آداء األهـــداف المقاســـة ومـــد� إنجـــازه للمهـــارات �المســـتو� المطلـــوب،  والتلمیـــذ أ

  .، �ما أن الدرجة المنخفضة تدل على قلة التحصیلالدرجة المرتفعة على التحصیل

 سشــا"�ــذ�ر �ــل مــن و المرجــع المح�ــي �شــیر إلــى حــد مقبــول لــآلداء فــي إخت�ــارات التحصــیل و     

Chase  ٕایرسین وAirasin " بوجوب إستخدام مرجع مح�ي عنـد بنـاء اإلخت�ـار الجدیـد ت�عـا لخطـوات

ذلك بوضع أش�ال اآلداء المطلوب مـع تحدیـد مح�ـات القبـول مقـدما وفـ� برنـامج التـدر�ب و محددة، 

علــى المهــارة المطلو�ــة �اإلضــافة إلــى تحلیــل اآلداء إلــى م�وناتــه إلم�ان�ــة التقــدیر، ف��ــون النجــاح 

  . على هذا اإلخت�ار �مقارنة اآلداء �متطل�ات محدد إنجازها مقدما في اإلخت�ار

هذا النوع مـن اإلخت�ـارات أن المر�ـي الر�اضـي ال یهـدف �صـورة أساسـ�ة للمقارنـة  و�الح� في      

لتحدیــد الفــروق الفرد�ــة بیــنهم ولكنــه یهــدف �صــفة أساســ�ة إلــى تحدیــد  والالعبــین أ وبــین التالمیــذ أ

یجیــب  و�التــالي فهــو غیــر مقبــول،  ومــا إذا �ــان مقبــوال أو الالعــب  والمســتو� الــذ� �حققــه التلمیــذ أ

عل�ـــه یـــر� �عـــض العلمـــاء أن الق�ـــاس و ال حـــول مـــا الـــذ� �ســـتط�ع أن �فعلـــه المفحـــوص؟ علـــى ســـؤ 

�التـالي هـذا األسـلوب مـن التقـو�م و ، )نـاجح، راسـب(مح�ي المرجع �عد محدودا لكونه مقیدا �مستو� 

  .ال �ساعد على إظهار مستو� قدرة المفحوص

أن " Ebelٕابـــل و   �Cronbachرون�ـــاخ "ذ�ـــر   :إســـتخدام اإلخت�ـــارات المرجعـــة إلـــى المحـــك

أكثـر صـعو�ة و اإلخت�ارات المرجعـة إلـى المحـك تكـون أكثـر مناسـ�ة فـي مجـال اإلخت�ـارات المهار�ـة، 

��ــون و فــي ق�ــاس الســلوك المر�ــب الــذ� �حتــاج إلــى عمل�ــات عقل�ــة �ــالتف�یر فــي حــل المشــ�الت، 

  :إستخدام تلك اإلخت�ارات �ما یلي

 الضعفو بنواحي القوة  تعتبر إخت�ارات تشخ�ص�ة حیث تمدنا. 

  تعل�مهاو ٕاخت�ار مجموعة من األهداف تمثل النواتج المطلوب تدر�سها و وضع. 
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 م�ــن ق�ــاس و م�ونــات �حیــث �قــ�س �ــل هــدف مــن األهــداف بدقــة و وضــع عناصــر أ�

 .�عض المهارات الدق�قة

 یتم التحدید مس�قا لمستو�ات اآلداء المقبولة. 

 تمدنا تلك اإلخت�ارات �مضمون المنهج. 

الق�ــاس الـــذ� یؤســس علــى مجموعـــة محــددة مـــن  وهــو : الق�ــاس المرجـــع إلـــى أهـــداف-3

عنــد بنــاء تلــك اإلخت�ــارات المرجعــة إلــى أهــداف �صــ�ح محتــو� اإلخت�ــار ذ� و واضــحة، و األهــداف 

هـذه النوع�ـة مـن اإلخت�ـارات المرجع�ـة تمـدنا �معلومـات �ثیـرة و هدف مرجعي ینسب إل�ـه آداء الفـرد، 

  . تقو�م المناهجو التدر�بي إلتخاذ القرارات المناس�ة و التعل�مي و تستخدم في المجال التر�و� 

  

  

أثیـر جـدل لقـد  ،علـى الترتیـبEvaluation، Valuation التقو�م ترجمة للغـة اإلنجلیز�ـة و التقی�م أ   

فـــي هـــذا الصـــدد و  ،للعر��ـــة التعلـــ�م حـــول الترجمـــةو فـــي میـــدان التر��ـــة  �بیـــر فـــي أوســـا� المختصـــین

  .ٕاختالفهماو نقا� إلتقائهما و أهدافها و ظ�فة �ل واحدة و مع إتفاق على " تقو�م" ،"تقی�م"إستخدم 

  :عل�ه فإنو 

  :أن )1967 سنة" ( Dawnieداوني"ٕاصطالحا �قول و 

  :على " Thorndike  Hakenهاكنو ثورند�ك "�ما عرفه 

  

  :�أنه "Dawnieداوني "�عرفه و 

  

إعطاء ق�مة لشئ ما وفقا  التقی�م هو"

 "حددت مس�قا لمستو�ات وضعت أو

  Valuation التقی�م
 Evaluation  والتقو�م 

  .تصل�ح إعوجاجه+ معرفة طب�عة الشئ= معرفة طب�عة الشئ، أما التقو�م = التقی�م 

  "التقی�م وصف شئ ما ثم الح�م على قبول أومالئمة ما وصف " 

  " حددت سلفا ما وفقا لمستو�ات وضعت أوالتقی�م إعطاء ق�مة لشئ " 

 التقی�م -1
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   :أن )Benjamin Bloom ) "1967بلوم " یر�  :التقو�م

  

  

التقــــو�م فــــي التر��ــــة  أن "عــــالو� حســــن "نقــــال عــــن ) 2003( "ال�اســــر� و عبــــد المجیــــد "و�ضــــیف    

البــرامج  والعمل�ــة التــي �قـوم بهــا الر�اضــي �قصــد معرفــة مـد� االســتفادة مــن الــدرس أ وهــ"الر�اضـ�ة 

المهـارات الحر��ـة المتعـددة  إكسـابهمالالعبـین مـع  أوالتدر�ب�ة ومد� تأثیر في تغییر سلوك التالمیذ 

 األسـ�ابتأخر مستو� الالعب وما هي  أووالعادات الصح�حة السل�مة فضال عن تأثیر مد� تقد�م 

�ح لمـواطن الضـعف عمل�ـة التقـو�م الناشـر العلمـي الصـح إجـراءحیـث یـتم خاللهـا  ؟ذلـك إلىالمؤد�ة 

  .تعز�ز مواطن القوة فیها أولتجاوزها 

ـــــو�م  :إذن ـــــان طب�عیتـــــان نمارســـــها فـــــي ح�اتنـــــا  Measurementالق�ـــــاس و  Evaluationالتق عملیت

�ـــین آدائنـــا فـــي و نقـــارن بـــین آدائنـــا اآلن  وفأح�انـــا نقـــ�س أ ،ال شـــعور�ة والیوم�ـــة �طر�قـــة شـــعور�ة أ

  .أقراننا�ین و بیننا  والسنوات الماض�ة أ

أمـا التقیـ�م  ،فحـص فقـ� وفالق�ـاس یـتم بإسـتعمال إخت�ـار أ ،التقی�م أوسع من الق�اس ��ثیـر  :وعليه

  ....المقابلة ،آراء المدرسین ،فیلجأ إلى أسالیب أخر� �اإلضافة إلى الق�اس مثل قوائم التقدیر

اإلخت�ــــار بإحتوائـــه خصــــائص مضـــافة تجعلــــه أ� و یختلـــف مفهـــوم التقــــو�م عـــن مفهــــومي الق�ـــاس   

لكي نوضح هذا المفهوم سنتطرق إلـى �عـض تعر�فـات و  ،التقو�م أكثر شموال من المفهومین السا�قین

  :�أن "Gablineجابلن "�قول :التقو�م

  :ف�عرف "Englishإن�لش "أما   

  

وغیرها ، ... التقو�م إصدار ح�م لغرض ما ، على ق�مة األف�ار واألعمال والطرائ� والمواد 

  .و�تضمن إستخدام مح�ات ومستو�ات ومعاییر لتقدیر مد� �فا�ة األش�اء ودقتها وفعالیتها 

 ."مع�ار ما التقو�م تقدیر األهم�ة النسب�ة للسمة المقاسة في ضوء" 

 .عمل�ة تحدید األهم�ة النسب�ة لظاهرة ما التقو�م هو

 �موالتق -2
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  :أن "عمران صبر� و مصطفى �اهي "�ما یر� 

  

  

�تحلیـــل مضـــامین التعر�فـــات الســـا�قة یتضـــح أن غالبیتهـــا تؤ�ـــد علـــى أن التقـــو�م �عنـــي أساســـا و     

  .محك وإصدار ح�م ق�مي على الناح�ة المقاسة في ضوء مع�ار معین أ

 تنبرنك "و "Bloomبلوم "الق�اس من أمثال و و�ضیف �عض المختصین في مجال التقو�م     

Tenbrink" فال ��في أن نصدر ح�ما  ،                        و�عدا آخر إلى عمل�ة التقو�م ه

معین �قضي بتحسین وضعه  بإتخاذ قرارعلى طالب �أنه ضعیف وفق� دون أن نت�ع ذلك 

وضعه مع مجموعة  وقد ��ون هذا القرار �مثا�ة رسم برنامج إضافي لز�ادة تحصیله أو  ،التحصیلي

  .ساعات إضاف�ة والعطل أ وإدخاله دورة تقو�م في أوقات الفراغ أ والطل�ة أ معینة من

إذ ال ��في أن  ،بل یتعداه إلى عالج عیوب الواقع ،فق�و �التالي فالتقو�م ل�س تشخ�صا للواقع و     

عالج�ة و القضاء علیها في عمل�ة تشخ�ص�ة و ٕانما یجب العمل على تالفیها و  ،نحدد أوجه القصور

  .هامة

والتـي بـدورها ) اسـتخدامها لتكـو�ن األح�ـام(عمل�ة الحصول على الب�انـات  وه :"كنتنبر "ط�قًا لرأ� و 

  .تستخدم في عمل�ة صنع القرار

 و�حصــــل علیهــــا المــــدرس أ) بــــرامج ،مــــواد ،أشــــخاص(هــــي حقــــائ� حــــول متغیــــرات ) الب�انــــات(ن أو 

ض تكـو�ن لغـر ) الـخ....اسـتفتاء، مقابلـةاخت�ار، ق�اس، (إجراءات معینة  والمدرب �استخدام أدوات أ

التوقـــع  وروف الحال�ـــة أظـــتغیـــر الب�انـــات لتحدیـــد ال(فهـــي ) األح�ـــام(أمـــا ، األح�ـــام واتخـــاذ القـــرارات

واحـــد یتخـــذه الفـــرد مـــن  إجـــراء أومبـــدأ عمـــل واحـــد  إقـــرارهـــي ) القـــرارات(وأخیـــرآ ) لـــألداء المســـتقبلي

  .بدائل عدة أو إجراءاتمجموع 

الجماعة لمعرفة ما یتضمنه أ� عمل من  العمل�ة التي �قوم بها الفرد أو التقو�م  هو" 

الفشل في تحقی� غا�اته المنشودة  األعمال من نقا� القوة والضعف، ومن عوامل النجاح أو

  ."منه على أحسن وجه مم�ن

 إختاذ القرارات
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عـــن طر�ـــ� المخطـــ�  اإلخت�ـــارو الق�ـــاس و التقـــو�م  :�م�ـــن توضـــ�ح العالقـــة بـــین المفـــاه�م الـــثالثو 

  :التالي

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وصف نوعي للسلوك للسلوكوصف �مي 

 تخمین وأتثمین  ق�اس بإستخدام وسائل ال إخت�ار�ة بإستخدام إخت�ارات ومقای�س

 أح�ام ق�م�ة

 قرارات

 تقو�م

 التقو�م والق�اس واإلخت�اربین العالقة یبین ) 02(ش�ل رقم 

 شامل

 متعدد

 مستمر

 المكانویتجاوز الزمان 

 یھدف إلى تغییر الوضع

یعتمد تقدیرات المقیم الكیفیة 

 المقیم ال یتخذ القرارو

 مكانومحدد بزمان 

 جوانب محددة فلیس شامال 

 تغییر الوضع القائملیس من أھدافھ 

وظیفتھ التعبیر عن 

األشیاء بطریقة كمیة 

 .رقمیة للسمة المقاسة 

یھتم بجمع البیانات 

 المعلومات فقط و

أقل عمومیة من التقییم 

 .جزء منھا والتقویم وھو

 إتخاذ القرار+ الكیفیة ویعتمد تقدیرات المقوم الكمیة 

حیادي ال یتضمن أیة 

 أحكام قیمیة 

  القياس

 إعطاء قيمة رقمية لألشياء

  التقييم

 )تشخيص( تقدير قيمة األشياء  

  التقويم

 التحسينو اإلصالح  و إتخاذ القرارات من أجل التصحيح  

 التقييم التقويم القياس

  .والتقو�موالعالقة بین الق�اس والتقی�م یبین الفرق ) 03(ش�ل رقم 
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الفــرق بــین الق�ــاس والتقــو�م فــي أن الق�ــاس ��ــون اإلهتمــام ف�ــه موجهــا لنــواح  "Monroeمــونرو"و�حــدد 

القــدرات الخاصــة، فــي حــین أن التقــو�م یوجــه اإلهتمــام إلــى  المهــارة أو معینـة هــي تحصــیل المــادة أو

أو�رتیوفیــل "و "Beyreبیــر� "�مــا �قــرر  التغیــرات العر�ضــة والعم�قــة التــي تطــرأ علــى ذلــك التحصــیل،

Oberteufel" المعرفة في الوقت الذ� ق�ست ف�ه، أما التقو�م فهـو أن الق�اس یر�ز على المهارات أو 

التقــدم لفتــرة زمن�ــة محــددة وٕاتخــاذ قــرار فــي  عمل�ــة مســتمرة تهــدف إلــى الح�ــم علــى مقــدار التغیــر أو

  .ذلك الشان

عمل�ـــة التقـــو�م و �ـــل واحـــد ��مـــل اآلخـــر و متفاعلتـــان و التقـــو�م عملیتـــان متالزمتـــان و الق�ـــاس إذن     

ـــالجزءو عالقـــة التقـــو�م �ـــالتقی�م و الق�ـــاس و تشـــتمل علـــى عملیتـــي التقیـــ�م   ،الق�ـــاس هـــي عالقـــة الكـــل �

ذلـــك أن  ،التقیـــ�مو لكنـــه ال �ســـتط�ع اإلســـتغناء عـــن الق�ـــاس  ،التقـــو�م قـــد �عتمـــد علـــى وســـائل أخـــر� و 

یــوفر فرصــة تقــدیر  وأمــا التقیــ�م فهــ ،ٕاعطــاء الب�انــات الرقم�ــةو فرصــة جمــع المعلومــات  الق�ــاس یــوفر

التـي مـن  ٕاتخـاذ القـراراتو إصـدار األح�ـام هذا ما �فیـد عمل�ـة التقـو�م خاصـة فـي  ،الظواهرو األش�اء 

  .شأنها خدمة األهداف التي قامت علیها عمل�ة التقو�م

غیـر أن �ـال منهمـا یتناولهـا فـي حــدود  ،التقـو�مو إلـى ذلـك أن النتـائج محـور إهتمـام الق�ـاس  ضـف   

بینمـا �عنـى التقـو�م  ،ٕاعطـاء تقـدیرات �م�ـة للسـلوكو فالق�اس �عنى بوصف النتـائج  ،وظ�فته األساس�ة

امـــا أن التقـــو�م �عطـــي إهتمو  ،ٕاتخـــاذ قـــرارات فـــي شـــأن تلـــك النتـــائجو �ـــالح�م علـــى ق�مـــة هـــذه النتـــائج 

  .المعاییرو �المح�ات 

  :قائمة المراجع

 .2009، دار جر�ر، عمان، الق�اس والتقو�م الصفيإبراه�م دمحم المحاسنة، عبد الح��م علي مهیدات،  )1

  .2004، م�ت�ة األنجلو مصر�ة، القاهرة، المرجع في الق�اس النفسي�شر� إسماعیل،  )2

 .2012دار الخلدون�ة، الجزائر، ، أساس�ات الق�اس النفسي وتصم�م أدواته�شیر معمر�ة،  )3

 .2008، المؤسسة الجامع�ة للدراسات والنشر والتوز�ع، بیروت، الق�اس والتقو�م في التر��ة والتعل�متوما جورج خور�،  )4

 .2010، دار �نوز المعرفة، عمان، الق�اس النفسي والتقو�م التر�و� جعفر عبد �اظم الم�احي،  )5

 .2008دار المناهج للنشر والتوز�ع، عمان، ، التقو�م التر�و� رافدة الحر�ر�،  )6

 

 

 



  قادري عبد الحفیظ: اإلختبار وعالقتھ بالقیاس والتقییم والتقویم                        د: مقیاس بطاریات اإلختبارات الریاضیة                 المحاضرة الثانیة

  

 ~17 ~ 
 

  .2007، دار دجلة، عمان، الق�اس والتقو�م في العمل�ة التدر�س�ة-المنهل في العلوم التر�و�ة رح�م یونس �رو العزاو�،  )7

الــدار  ، اإلصــدار الثــاني،م�ــادئ الق�ــاس والتقــو�م فــي التر��ــةز�ر�ــاء دمحم الظــاهر، جــاكلین تمرج�ــان، جــودت عــزت عبــد الهــاد�،  )8

 .2002العلم�ة ودار الثقافة، عمان، 

 .2002، دار المسیرة، عمان، الق�اس والتقو�م في التر��ة وعلم النفسسامي دمحم ملحم،  )9

دار الف�ــر العر�ــي،  ،)أساســ�اته وتطب�قاتــه وتوجهاتــه المعاصــرة(الق�ــاس والتقــو�م التر�ــو� والنفســيصــالح الــدین محمــود عــالم،  )10

 .2000القاهرة، 

ــو�،عبــد الحمیــد دمحم علــي، منــى إبــراه�م قرشــي،  )11 ــو�م التر� ــاس النفســي والتق ــي الق� ــة ف مؤسســة طی�ــة، القــاهرة،  اإلتجاهــات الحدیث

2009. 

، دار الف�ــر العر�ــي، القــاهرة، مقدمــة التقــو�م فــي التر��ــة الر�اضــ�ة�مــال عبــد الحمیــد إســماعیل، دمحم نصــر عبــد الحمیــد إســماعیل،  )12

1994. 

 .2001القاهرة، ، مر�ز الكتاب للنشر، الق�اس واإلخت�ار في التر��ة الر�اض�ةت، لیلى السید فرحا )13

 .2000، المجلد الثاني، م�ت�ة النهضة المصر�ة، القاهرة، التقوم والق�اس في التر��ة وعلم النفسمجد� عبد الكر�م حبیب،  )14

 .2004، عالم الكتب، القاهرة، تصن�فات المقای�س التر�و�ة وأدواتهامجد� عز�ز،  )15

 .�2010غداد،  ، دار الض�اء للط�اعة والتصم�م،األسس النظر�ة إلخت�ارات التر��ة الر�اض�ةدمحم جاسم ال�اسر�،  )16

ــنفس الر�اضــي حســن عــالو�، دمحم نصــر الــدین رضــوان، دمحم )17 ــم ال ، دار الف�ــر العر�ــي، القــاهرة، الق�ــاس فــي التر��ــة الر�اضــ�ة وعل

2008. 

ــامجدمحم حســین دمحم رشــید، منــى عطــا هللا الشــو�الت،  )18 ، دار صــفاء spss م�ــادئ اإلحصــاء واإلحتمــاالت ومعالجتهــا بإســتخدام برن

 .2012للنشر والتوز�ع، عمان، 

 .2008، دار غیداء للنشر والتوز�ع، عمان، إستراتیج�ات التقو�م التر�و� الحدیث وأدواتهمصطفى نمر دعمس،  )19

 .2010دار الحامد، عمان،  ،)spssمنظور تطب�قي مع تطب�قات برمج�ة (الق�اس والتقو�م ار، نبیل جمعة صالح النج )20
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�عتبـــر المجـــال الر�اضـــي مـــن المجـــاالت الخصـــ�ة والتــــي �م�ـــن مـــن خـــالل تطب�قاتهـــا معرفـــة واقــــع 

ومسـتو� األفـراد، ولإلخت�ــارات الر�اضـ�ة فـي هــذا المجـال األهم�ــة الكبـر� فـي تعیــین المسـتو�، وهــذا 

�عطي مؤشرات �ستدل منها �ل من المدرب والالعب نفسـه، مقـدار قابلیتـه وموقعـه �النسـ�ة  �طب�عته

  .ألقرانه

إن بناء وتصـم�م اإلخت�ـارات عمل�ـة صـع�ة ودق�قـة تحتـاج إلـى خبـرة ومهـارة عـالیتین، هـذا البنـاء     

راءات الالزمـة �مر �مراحل �غ�ة إعداده للتطبی�، من تحدید للهدف وٕاعداد للتعل�مات والشـرو� واإلجـ

لـــذلك، فضـــال عـــن تقنینـــه علـــى عینـــات تمثـــل المجتمـــع المـــأخوذة منـــه أصـــدق تمثیـــل �غ�ـــة إشـــتقاق 

  .المعاییر الالزمة له

الحـــال فـــي  إن بنـــاء إخت�ـــار مـــا، �ســـتند علـــى اإلســـتخدام العلمـــي واألمثـــل لإلحصـــاء، �مـــا هـــو     

اإلخت�ــارات �م�ــن إســتخدامها فــي مجــال تحلیــل تلــك اإلخت�ــارات، وعمومــا هنــاك نوعــان رئ�ســ�ان مــن 

  :الق�اس في التر��ة البدن�ة والر�اض�ة والتدر�ب الر�اضي، هما

 إخت�ارات مقننة-أ. 

 إخت�ارات �قوم بوضعها المر�ي الر�اضي -ب. 

�قصــد �اإلخت�ــارات المقننــة اإلخت�ــارات التــي �قــوم بإعــدادها خبــراء فــي الق�ــاس، : إخت�ــارات مقننــة-أ

وهذه اإلخت�ارات تت�ح الفرصة إلستخدام طـرق وأدوات الحصـول علـى عینـات مـن السـلوك بإسـتخدام 

محتـو� �طبـ� ط�قـا لـنفس الإجراءات منتظمة ومتسقة، واإلجراءات المنتظمة المتسقة تعنـي أن نفـس 

ا للتوقیــت المحــدد لـآلداء، �مــا أن طر�قــة إحتســاب النتـائج تتضــمن إجــراءات منظمــة التعل�مـات وط�قــ

 �����ٕ ����� ��)� ����
��
�ء � �� �� ( ����� �� �� �����  
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وثابتــة و�صــورة موضــوع�ة، �اإلضــافة إلــى تــوافر المؤشــرات األساســ�ة لإلخت�ــار الجیــد مثــل الصــدق 

والث�ات، �ما أن هذه اإلخت�ـارات تكـون عـادة قـد أجـر� تطب�قهـا علـى مجموعـة مع�ار�ـة، حتـى �م�ـن 

 .لفرد في ضوء هذه المعاییرتفسیر آداء ا

فــي �عــض األح�ــان قــد یجــد المر�ــي الر�اضــي أن : إخت�ــارات �قــوم بوضــعها المر�ــي الر�اضــي -ب

غیـــر مناســـ�ة لق�ـــاس حصـــائل  اإلخت�ـــارات المقننـــة غیـــر مناســـ�ة لإلســـتخدام فـــي البیئـــة المحل�ـــة، أو

الالعبـــین،  لتالمیـــذ أوال تســـمح بتحدیـــد نقـــا� القـــوة والضـــعف فـــي ا عملیتـــي التـــدر�س والتـــدر�ب، أو

بنـاء �عـض اإلخت�ـارات إلسـتخدامها فـي تحقیـ� األهـداف التـي  حینئذ �ص�ح من الضرور� وضع أو

  .ینشدها المر�ي الر�اضي

ومن المالح� أن �عض المر�ین الر�اضیین یلجأون إلى إستخدام إخت�ـارات مقننـة یرجـع تار�خهـا     

�ـة التـي تـم إدخالهـا علـى مثـل هـذه اإلخت�ـارات فإننـا إلى الخمسـینات، و�ـالرغم مـن التعـد�الت الجوهر 

  .ال زلنا نالح� اإلصرار على إستخدامها، األمر الذ� ینتج عنه الحصول على نتائج غیر دق�قة

وفي الوقت الحالي �فتقر مجال الق�اس فـي التر��ـة الر�اضـ�ة فـي الـوطن العر�ـي إلـى الكثیـر مـن     

 لخاصــة والتــي تتطلــب �التــالي ق�ــام المــر�ین الر�اضــیین أواإلخت�ــارات التــي تحقــ� �عــض األهــداف ا

ال�ــــاحثین ببنــــاء إخت�ــــارات جدیــــدة مثــــل اإلخت�ــــارات الخاصــــة �ق�ــــاس المهــــارات الحر��ــــة فــــي �عــــض 

األنشـــطة الر�اضـــ�ة، واإلخت�ـــارات الخاصـــة �ق�ـــاس �عـــض الصـــفات الحر��ـــة النوع�ـــة، واإلخت�ـــارات 

 .الخاصة �ق�اس القدرات البدن�ة والحر��ة

  :ونشیر إلى أن الطرق الخاصة ببناء اإلخت�ارات ناحیتین رئ�سیتین هما

 الخطوات التي یجب إت�اعها عند بناء اإلخت�ار. 

  ف�ة الر�� بین وحدات اإلخت�ـارات المختلفـة فـي هیئـة �طار�ـة تقـ�س الجوانـب الكل�ـة للمهـارة��

 .القدرة أو ،الصفة أو ،السمة أو
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  :الر�اضي إلى بناء اإلخت�ارات الر�اض�ة نظرا للحاالت التال�ةیلجأ العاملون في المجال 

عنــدما تكــون اإلخت�ــارات المنشــورة فــي المراجــع والــدور�ات العلم�ــة المتخصصــة غیــر مناســ�ة للبیئــة  

أجهـــزة خاصـــة ومعقـــدة وم�لفـــة الـــثمن، ومســـاحات أرض غیـــر  المحل�ـــة، لمـــا تتطل�ـــه مـــن أدوات أو

 .متاحة

 . استخدام االخت�ارات القد�مة �عطي نتائج غیر دق�قة 

 .عندما تكون المعلومات المنشورة عن اإلخت�ار غیر مستوفاة لكل جوانب وتعل�مات اإلخت�ار 

ــــات   ــــى صــــدق وث� ــــار مــــا �شــــیر إحصــــائ�ا إل ــــدما ال تتضــــمن المعلومــــات المنشــــورة عــــن اإلخت� عن

الصدق وٕالى طب�عة وحجم العینة المرجع�ـة  اإلخت�ار، وٕالى أنواع المح�ات التي استخدمت لحساب

 ).عینة التقنین(

عنــدما تكــون هنــاك حاجــة إلــى تطــو�ر وســائل الق�ــاس المتاحــة والعمــل علــى إبتكــار وســائل وأدوات  

 .جدیدة لإلستفادة منها في البیئة المحل�ة

كثــر �ــذلك تصــم�م اخت�ــارات أ ،الرغ�ــة فــي التجدیــد فــي االخت�ــارات ووضــع أســس علم�ــة أكثــر دقــة 

اخت�ـارات  واقع�ة من المقننة التي تكون ذات فائـدة أكثـر، فضـًال عـن التف�یـر فـي دمـج اخت�ـار�ن أو

�صـب فـي الهـدف نفسـه ) وظ�ف�ـة –مهار�ـة  –بدن�ـة (أو  ،)مهار�ـة –بدن�ـة (عدة في اخت�ـار واحـد 

ن التنو�ــع فضــًال عــ ،عمــل المــراد ق�اســهللوالموضــوع المــراد ق�اســه اختصــارًا للوقــت والفائــدة ودافــع 

 .والتشو��

تطــو�ر الشــ�ل  أومــن هــذه األســ�اب �م�ــن لل�احــث إحــداث تغییــر  أكثــر أووعنــد وجــود واحــد       

لـــ�عض االخت�ـــارات الُمعـــدة مســـ�قًا لغـــرض أن تتناســـب مـــع إجـــراءات �حثـــه و�نظـــر إلـــى مثـــل هـــذه 

  .اخت�ارات جدیدة وللتأكد من صالحیتها تخضع إلجراءات تجر�ب�ة أنهاالوحدات على 

إنتقـــاء اإلخت�ـــارات  تعـــدیل �عـــض اإلخت�ـــارات المتاحـــة، أو یتطلـــب بنـــاء إخت�ـــارات جدیـــدة، أو      

ـــدف� والتـــي تتضـــمن عشـــرة خطـــوات رئ�ســـ�ة إلســـتكمال هـــذه  ـــاع خر�طـــة الت المناســـ�ة للتطبیـــ�، إت�

  :في الش�ل التاليالعمل�ة، وهذه الخطوات  موضحة 
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 تعدیل

 تعدیل

 مراجعة معاییر اإلخت�ار الجید و تحدید الغرض منه 

 تقدیر الصدق والث�ات والموضوع�ة

 تحلیل الظاهرة المطلوب ق�اسها

 مراجعة األدب الساب�

 إخت�ار وحدات اإلخت�ار

 إعدادا التعل�مات

 الخبراءمراجعة 

 إستمر

 )التطبی� األولي لإلخت�ار(الدراسة اإلستطالع�ة 

 إعداد المعاییر

 إعداد دلیل اإلخت�ار

 خر�طة التدف� لبناء اإلخت�ار): 04(ش�ل رقم 

 إستمر

 إستمر

 

 

 



  قادري عبد الحفیظ: اإلختبارات                         د) بناء وتصمیم(خطوات إعداد :  مقیاس بطاریات اإلختبارات الریاضیة                 المحاضرة الثالثة

  

 ~22 ~ 
 

  :ومراجعة معاییر اإلخت�ار الجیدتحدید الغرض من اإلخت�ار : الخطوة األولى

  :وتشمل هذه المراجعة المعاییر الواجب مراعاتها �النس�ة لإلخت�ارات، وهذه المعاییر

 1-الصدق. 

 2-الث�ات. 

 3-الموضوع�ة. 

 4-المعاییر. 

 5-وتشــمل األجهــزة واألدوات ومســاحات الملعــب، وعــدد المســـاعدین، : متطل�ــات التطبیــ�

وغیرهـا مـن المتطل�ـات التـي  ئـه،والوقت الذ� �ستغرقه التطبی�، ووقت تطب�قه وسـهولة إجرا

تلزم لتنفیـذ اإلخت�ـار، وتسـتخدم متطل�ـات التطبیـ� �شـر� مـن شـرو� المفاضـلة بـین إخت�ـار 

لشـرو� األر�عـة السـا�قة فـي أكثـر مـن إخت�ـار، فإنـه �فضـل إخت�ـار وآخر، ففي حالـة تـوافر ا

 :اإلخت�ار المناسب للتطبی� على أساس أنه

 .ال یتطلب إستخدام أجهزة وأدوات م�لفة غال�ة الثمن 

 .ال �ستغرق وقتا طو�ال في التطبی� 

 .إستخدام األدوات ال �حتاج إلى تقن�ات وخبرات فن�ة عال�ة لتشغیل األجهزة أو 

تحدیــد الغــرض مــن  �مــا یؤ�ــد �عــض المختصــین علــى أن أول مهمــة فــي إعــداد إخت�ــار مــا هــو    

  لماذا �طب� هذا اإلخت�ار؟ ... ، وأنه على المر�ي الر�اضي أن �سأل نفسهاإلخت�ار

  : تحلیل اآلداء: الخطوة الثان�ة

تحدیـد الغـرض مـن ال�احث على نفسه �عـد  إن السؤال الثاني الذ� �طرحه المر�ي الر�اضي أو    

  .الذ� أرغب في ق�اسه فعال؟ يءالش ما هو: اإلخت�ار هو

إعداد إخت�ـار جدیـد تحدیـد طب�عـة اآلداء والهـدف الـذ� سـوف �ق�سـه هـذا  وعل�ه �سب� بناء أو     

جم�عهـا ... اإلخت�ار، فالمهارات الحر��ة في األنشطة واأللعاب الر�اض�ة، والل�اقة البدن�ة والحر��ة

ومصطلحات تسـتلزم عنـد ق�اسـها تحدیـدها تحدیـدا واضـحا ودق�قـا �حیـث ال ��ـون هنـاك أ� مفاه�م 

  .ل�س ف�ما بین أ� من هذه المفاه�م تداخل أو

سیتم التطرق إلیها �التفصیل في 

محاضرات مفصلة، نظرا ألهمیتها 

 .الكبیرة في تكو�ن اإلخت�ار
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ات القـــدر  ونقصـــد بتحلیـــل اآلداء فـــي المجـــال الر�اضـــي تحدیـــد جم�ـــع الم�ونـــات والمهـــارات أو     

یتضـمن مهـارات مسـك الكـرة  -لمثـالعلـى سـبیل ا-جح فـي �ـرة السـلةفاآلداء النـا(المطلوب ق�اسها 

هنــا �حـــدد ال�احــث الظــاهرة المــراد ق�اســـها وتنطــ�� الكــرة والمحــاورة والتمر�ـــر والتصــو�ب وغیرهــا، و 

مــثًال تحدیــد . ؟وهــل  �م�ــن ق�اســها أم ال ؟تحدیــدًا واضــحًا ودق�قــًا وهــل هــذه الظــاهرة موجــودة أم ال

لمطلـوب ق�ـاس القـوة الممیـزة �السـرعة أم تحمـل القوة الظاهرة المطلوب ق�اسـها هنـا تحدیـد إذا �ـان ا

وٕاعــداد جــداول المواصــفات ) تجزئــة الظــاهرة لعناصــرها األول�ــة(القــوة، و�التــالي فــإن تحلیــل الظــاهرة 

تسـاعد ال�احـث علـى تحدیـد الم�ونـات األساسـ�ة الخاصـة التـي تتضـمنها الظـاهرة المطلـوب ق�اسـها 

  . أ� �فهم ال�احث ما یراد ق�اسه فهمًا واضحاً 

ال�احــث نفســه، معتمــدا فــي ذلــك علــى  وقــد یــتم هــذا التحلیــل عــن طر�ــ� المر�ــي الر�اضــي أو     

عـــن طر�ـــ� الرجـــوع إلـــى المراجـــع العلم�ـــة  خبرتـــه الشخصـــ�ة فـــي المجـــال التخصصـــي المعـــین، أو

  .المتخصصة في مجال هذه الظاهرة

وقد یتم التحلیل عن طر�� إستطالع أراء الخبراء والمختصین في مجـال الصـفة قیـد الدراسـة،      

وذلـــك �عـــد تحدیـــد معـــاییر وشـــرو� خاصـــة إلخت�ـــار هـــؤالء الخبـــراء، و�نتهـــي التحلیـــل عـــادة بوضـــع 

 .قائمة �املة للم�ونات األساس�ة للظاهرة المطلوب ق�اسها

وتشـمل هـذه الخطـوة مراجعـة الدراسـات السـا�قة و�ـل : �مراجعة األدب السـاب: الخطوة الثالثة

مــا �تــب عــن الموضــوع فــي المراجــع العلم�ــة المتخصصــة، وهــذه الخطــوة ضــرور�ة للتعــرف علــى 

لق�ـاس اآلداء  �طار�ات اإلخت�ارات السـا�قة التـي تسـتخدم لق�ـاس المهـارات الخاصـة فـي األلعـاب أو

  .الحر�ي في مجاالته المختلفة

الظــــاهرة  عنــــد مراجعتــــه للدراســــات وال�حــــوث الســــا�قة المرت�طــــة �الموضــــوع أوو�ســــتهدف ال�احــــث 

  :مجموعة من األغراض منها) موضوع اإلخت�ار(

 التعرف على ��ف�ة وأسالیب بناء إخت�ارات اآلداء في المجال الر�اضي �صفة عامة. 

 الوسائل التي تساعده على مشروعه قد �حصل ال�احث على �عض األف�ار أو. 
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 ال�احث  �عض وحـدات اإلخت�ـار المنشـورة لتكـون ضـمن اإلخت�ـار الـذ� �قـوم  قد یختار

 .بإعداده

  ــــارات الســــا�قة ــــد یجــــد ال�احــــث فــــي اإلخت� ، إخت�ــــارات تصــــلح �ســــتخدمها )المنشــــورة(ق

 .�مح�ات خارج�ة لتقنین صدق اإلخت�ار الجدید

 یتضـــمنها المهـــارات التـــي یجـــب أن  العوامـــل أو حصـــر جم�ـــع الم�ونـــات األساســـ�ة أو

  .اإلخت�ار الجدید

وتتضـمن هـذه الخطـوة ق�ـام ال�احـث  :إخت�ـار أو�نـاء وحـدات اإلخت�ـار: الخطوة الرا�عة

بنـاء وحـدات جدیـدة إذا �انـت هنـاك ضـرورة لـذلك، ومـن  بإخت�ار وحدات اإلخت�ار المناسـ�ة لـه، أو

 ع المهــارات أوجم�ــ -فــي مجموعهــا-أن تمثــل هــذه الوحــدات  المهــم �النســ�ة لوحــدات اإلخت�ــار هــو

  :الصفات النوع�ة التي �ستهدفها اإلخت�ار، إضافة إلى

 أن �م�ن تطبی� هذه الوحدات �سهولة، وأن تكون مرت�طة �اآلداء الفعلي المطلوب ق�اسه. 

  أن تتشا�ه مواقف اآلداء في الوحدات مع مواقـف اآلداء المسـتهدفة مـن الق�ـاس و�خاصـة فـي

 .األلعابحالة إخت�ارات المهارات في 

 وأن ��ــون لهــا معنــى �ــأن ال تكــون �عیــدة عــن .أن تشــجع الوحــدات علــى أشــ�ال اآلداء الجیــد

  .المضمون و�تمیزها �التشو��

یــــر� �عــــض علمــــاء الق�ــــاس أنــــه ین�غــــي إخت�ــــار وحــــدات اإلخت�ــــار علــــى أســــاس الشــــرو�         

قـت الـالزم للتنفیـذ، الخاصة �متطل�ات التطبی� �غض النظر عن مد� صالح�ة هذه الوحدات، فالو 

واإلم�انـــــات المطلو�ـــــة، وتكـــــالیف األجهـــــزة واألدوات، وصـــــعو�ة تقـــــدیر الدرجـــــة وتســـــجیلها، وعـــــدد 

  .المساعدین وغیرها، من الشرو� المهمة عند إخت�ار الوحدات إخت�ارا أول�ا

مــن المالحــ� فــي مجــال الق�ــاس التر�ــو� الر�اضــي أن عمل�ــة الق�ــاس �م�ــن أن تــدور حــول       

نفســـ�ة، �مــا أنهـــا �م�ــن أن تتضـــمن �عــض المواقـــف  أو ،إجتماع�ــة أو ،معرف�ـــة حر��ــة أو جوانــب

اإلســتراتیج�ة المتعلقــة بخطــ� اللعــب، �مــا �م�ــن أن تتضــمن أ�ضــا �عــض ردود األفعــال الخاصــة 
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�التوقع المتعل� �مواقف اللعب الفعل�ة، وجم�عهـا مظـاهر سـلو��ة تتطلـب تحدیـدا دق�قـا عنـد إخت�ـار 

تحدیــد اإلخت�ــارات إلســتخدامها فــي عمل�ــة الق�ــاس،  التــي تق�ســها، ولــذلك یــتم إخت�ــار أو اإلخت�ــارات

  .في ضوء التف�یر الدقی� والتصور الشامل لمظاهر السلوك المختلفة

تعتبــر عمل�ــة جمــع اإلخت�ــارات مــن أكثــر الخطــوات أهم�ــة �النســ�ة إلجــراءات بنــاء اإلخت�ــار        

جب أن تختار وحدات اإلخت�ارات بدقة، و�تم إخت�ارهـا مـن الكتـب في المجال التر�و� الر�اضي، و�

والمراجع وال�حوث السا�قة المتخصصة، وعندما یتعذر ذلـك، یلجـأ المر�ـي الر�اضـي إلـى إسـتطالع 

  .رأ� الخبراء المتخصصین في المیدان

وتتضـمن إعـداد التعل�مـات وطر�قـة اآلداء، : إعداد تعل�مات اإلخت�ار: الخطوة الخامسة

وعـــدد المحـــاوالت واألخطـــاء التـــي تـــؤثر علـــى اآلداء، وطر�قـــة حســـاب الدرجـــة، وترتیـــب الوحـــدات 

  .وغیرها

و�جـــب أن تكـــون التعل�مـــات واضـــحة ودق�قـــة حتـــى ال یتـــأثر ث�ـــات وموضـــوع�ة الــــدرجات،        

�اإلضــــافة إلــــى أن دقــــة ووضــــوح التعل�مــــات مــــن العوامــــل المهمــــة جــــدا لوقا�ــــة المفحوصــــین مــــن 

  .الحد من تأثیر التخمیناإلضطراب و 

و�جب إعداد التعل�مات �تا�ـة حتـى �م�ـن اإللتـزام بهـا �النسـ�ة لجم�ـع القـائمین علـى التنفیـذ،        

لكــون هــذا اإلجــراء �ســهل علــى المح�ــم وعلــى المفحــوص فهــم اإلخت�ــار فهمــا �ــامال ممــا ��ــون لــه 

  . تأثیره الم�اشر على نجاح عمل�ات الق�اس

، الغـــرض والهـــدف مـــن االخت�ـــار، �صـــ�غته النهائ�ـــة والمتضـــمنة إســـم االخت�ـــار و�ـــتم �تا�ـــة االخت�ـــار

وعلى مصـمم االخت�ـار مراعـاة خصـائص العینـة أثنـاء ، التسجیل، طر�قة األداء، األدوات المستخدمة

  . ص�اغة التعل�مات

ــراء: الخطــوة السادســة ــة الخب وتســتهدف هــذا الخطــوة عــرض وحــدات اإلخت�ــار التــي  :مراجع

ال�احث علیها ومعها التعل�مات على مجموعة من المتخصصین والخبراء، حیث �طلـب  إستقر رأ�

مـــنهم تقـــد�م المســـاعدات التـــي �م�ـــن أن تســـاهم فـــي نجـــاح المشـــروع وتقـــد�م مالحظـــاتهم م�تو�ـــة، 
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ــــات الوحــــدات وٕاجــــراءات تطب�قهــــا، ــــة تعــــد�الت یرونهــــا �النســــ�ة لصــــدق وث� ــــي هــــذا  وٕاقتــــراح أ� وف

  :ى المالحظات المهمة التال�ةالخصوص نود أن نن�ه  إل

 .�تا�ة تعد�الت تقدم له شفاهة أو نقد أو أال ��ون ال�احث حساسا أل�ة آراء أو 

 .أال �قبل �ل المقترحات التي تقدم إل�ه دون مراجعة وفحص وتمعن دقی� 

أن �عــد قائمــة �أســماء ووظــائف وعنــاو�ن هــؤالء الخبــراء، وعلــى أن تكــون هــذه القائمــة مــن  

الرئ�ســـــ�ة فـــــي ال�حـــــث، فقـــــد لـــــوح� أن هـــــذا اإلجـــــراء یز�ـــــد مـــــن إحســـــاس الخبـــــراء الوثـــــائ� 

 .�المسؤول�ة مما یدفعهم إلى العنا�ة واالهتمام بتسجیل مالحظاتهم

�ستوجب تقدیر الخبراء والمختصین وٕاحترامهم والعنا�ة �المادة الم�تو�ة المقدمة إلـیهم شـ�ال  

هــم، وفــي جم�ــع الحــاالت �فضــل إجــراء وموضــوعا، وٕاخت�ــار األوقــات المناســ�ة لإلتصــال ب

للرد على إستفساراتهم و�ذا اإلستماع إلى مـا یبدونـه مـن آراء  -إن أم�ن  -مقابلة شخص�ة

  .ومالحظات قد یتعذر تسجیلها �تا�ة

عنــدما یــتم إخت�ــار وحــدات اإلخت�ــار فــي ضــوء : التطبیــ� األولــي لإلخت�ــار:الخطــوة الســا�عة

�احـــث الرئ�ســــي بتطبیـــ� اإلخت�ــــار علـــى مجموعــــة صـــغیرة مــــن آراء الخبـــراء والمختصـــین، �قــــوم ال

  :وذلك �غرض تحقی� اآلتي) الالعبین الطالب أو(المفحوصین 

 مد� مناس�ة وحدات اإلخت�ار. 

 تحدید الزمن الكلي الذ� �ستغرقه تطبی� الوحدات. 

 مد� وضوح التعل�مات. 

 الكشف عن أ�ة مش�الت غیر متوقعة قد تحدث أثناء التطبی�. 

على مجموعة مـن المفحوصـین مـن نفـس ) الوحدات(و�فضل أن یتم التطبی� األولي لإلخت�ار       

�معنـــى آخـــر أن ��ـــون لـــد� مجموعـــة مـــن المفحوصـــین نفـــس  المجتمـــع الـــذ� �عـــد لـــه اإلخت�ـــار، أو

  .خصائص المجتمع األصلي الذ� سوف �طب� عل�ه اإلخت�ار

ر علـــى أنـــه تجر�ـــة إســـتطالع�ة، وأنـــه بـــدون هـــذه وعل�ـــه ینظـــر إلـــى التطبیـــ� األولـــي لإلخت�ـــا      

التجر�ة قـد ال تظهـر هـذه المشـ�الت التـي تكـون خاف�ـة ومسـتترة، ف��ـون تأثیرهـا شـدیدا عنـدما �طبـ� 
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اإلخت�ـار علـى مجموعـات �بیـرة مـن المفحوصـین، �ع�ـارة أوضـح نقـول أنـه علـى واضـع اإلخت�ـار أن 

ت خصــ�ة لواقــع اإلخت�ــارات، مــن هنــا جــاءت �مهــد لمتطل�ــات اإلخت�ــار بوســائل تحضــیر�ة وتصــورا

الضرورة للق�ام بدراسة إستطالع�ة، والتي و�عد اإلنتهاء منها �قـوم ال�احـث بـإجراء التغییـرات الالزمـة 

واإلجـــراءات الكفیلـــة بتطبیـــ� جیـــد لإلخت�ـــار، وفـــ� لمـــا ترســـمه النتـــائج التجر�ب�ـــة، وصـــوال إلـــى أمثـــل 

  .�ي، مراعین فیها التسلسل المتدرجالوحدات وأحسنها جان�ا في اآلداء الحر 

إن غا�ات إجراء التجر�ة اإلستطالع�ة �ثیرة، ال �م�ن ذ�رها جم�عا وٕانما �م�ن اإلشارة إلى الـ�عض 

  : منها

  معرفة المعوقات التي قد تظهر أثناء إجراء اإلخت�ارات �غ�ة تجاوزها في التجر�ة الرئ�س�ة. 

 القائم �اإلخت�ار للتسجیل من قبل ال�احث أو معرفة مد� مالئمة آداة اإلخت�ار الموضوعة . 

 معرفة �فا�ة الفر�� المساعد وتدر�بهم على ��ف�ة تسجیل النتائج في اإلستمارات المعدة للعمل. 

 التأكد من صالح�ة األدوات المستخدمة في تنفیذ اإلخت�ارات ومد� مالئمتها لألفراد المختبر�ن. 

 اإلخت�ارات التأكد من �فا�ة الوقت الالزم إلجراء. 

 صعو�ة تطبی� اإلخت�ارات علیها التأكد من صالح�ة العینة مع التأكد من سهولة أو. 

  على تقو�م وتقنین اإلخت�ارات الموضوعةالعمل.  

ـــة ـــات والموضـــوع�ة: الخطـــوة الثامن ال �عـــد اإلخت�ـــار آداة صـــالحة : تقـــدیر الصـــدق والث�

األسـس العلم�ـة (آلداة وث�اتهـا وموضـوعیتها للق�اس، إال إذا توافرت ف�ه شرو� معینة وصـدق هـذه ا

�عــد مــن أهــم تلــك الشــرو�، فهــي �حــد ذاتهــا أهــدافا �ســعى إلیهــا القــائم علــى تصــم�م ) لإلخت�ــارات

اإلخت�ار، وفي حالة إكتشاف عدم صالح�ة وحدة من الوحدات، فإنه �م�ن إسـتبدالها بوحـدة أخـر� 

وســـیتم تنـــاول الطـــرق ... طر�قـــة الســـا�قةوالتـــي �عـــاد حســـاب الخصـــائص الســـ��ومتر�ة لهـــا بـــنفس ال

  .اإلحصائ�ة �التفصیل في محاضرة األسس العلم�ة لإلخت�ارات

المعــاییر ع�ــارة عــن درجــات تع�ــس بوضــوح آداء عینــات : إعــداد المعــاییر: الخطــوة التاســعة

  .على اإلخت�ار) العینة المرجع�ة( التقنین 

 

 

 



  قادري عبد الحفیظ: اإلختبارات                         د) بناء وتصمیم(خطوات إعداد :  مقیاس بطاریات اإلختبارات الریاضیة                 المحاضرة الثالثة

  

 ~28 ~ 
 

، )التجر�ــة األساســ�ة( لــى العینــة الرئ�ســ�ة ومــن خــالل التطبیــ� النهــائي لوحــدات اإلخت�ــار ع     

و�ـــتم إعـــداد المعـــاییر  وفـــي ضـــوء هـــذا التطبیـــ� یـــتم إعـــداد معـــاییر وحـــدات اإلخت�ـــارات المختلفـــة،

  .للوحدات التي تتضمنها �طار�ة اإلخت�ار التي ��شف عنها التحلیل اإلحصائي

والتي تبین الدرجات الخـام یتم إعداد المعاییر في جدول خاص بذلك �سمى جدول المعاییر،       

والـدرجات المشـتقة فـي شـ�ل أعمــدة متواز�ـة، وعـادة مـا �سـتخدم إلعــداد هـذه المعـاییر عینـات �بیــرة 

، وعلـــى أســـاس الطـــول )ذ�ـــور، إنـــاث(الحجـــم وتعـــد المعـــاییر علـــى أســـاس العمـــر الزمنـــي  والجـــنس

آلداء األمثـل الـذ� یجـب والصف الدراسي، وال یجب النظر إلى المعـاییر علـى أنهـا تمثـل ا والوزن،

  . مح�ات للتقی�م والتقو�م الالعبین، وٕانما هي وسیلة للمقارنة أو أن �صل إل�ه التالمیذ أو

وتمثــل الخطــوة األخیــرة مــن خطــوات بنــاء اإلخت�ــار، : إعــداد دلیــل اإلخت�ــار: الخطــوة العاشــرة

النهــائي لهــا، والتعل�مــات و�تضــمن دلیــل اإلخت�ــار اإلجــراءات النهائ�ــة لإلخت�ــار فــي ضــوء التطبیــ� 

ووصف اإلخت�ارات، و��ف�ة تخط�� المالعب، وٕاستعمال األدوات، و��ف�ة حساب الـدرجات، وعـدد 

  . صور توض�ح�ة المحاوالت، وترتیب تنفیذ الوحدات و�ذا المعاییر، وأ�ة أش�ال أو

ر �الســهولة ، مــع مالحظــة أن تتســم تعل�مــات وشــرو� تنفیــذ اإلخت�ــاوتــتم هــذه الخطــوة �تا�ــة      

والوضــوح والموضــوع�ة، حتــى �م�ــن اإللتــزام بهــا، دون حــدوث أ� إخــتالف �م�ــن أن یــؤثر علــى 

  .النتائج

فمن المعروف أن �ساطة ووضوح التعل�مات الخاصة بتطبی� اإلخت�ـار لهـا تـأثیر م�اشـر علـى     

ــــى المــــر�ین الر�اضــــیین أن یجاهــــدوا إلعــــداد اإلجــــراءات  ــــار، وعل ــــائج اإلخت� ث�ــــات وموضــــوع�ة نت

الخاصــــة بتطبیــــ� اإلخت�ــــارات التــــي �ســــتخدمونها، ألن هــــذا اإلجــــراء �ســــهل علــــى المح�ــــم وعلــــى 

 . اإلخت�ار فهما �امال مما ��ون له أثره الم�اشر على سالمة عمل�ة الق�اسالمختبر فهم 

  :من أهم الشرو� الواجب مراعاتها في ال�طار�ة ما �أتي

  وحدات فق�) 5-3(أن تتضمن أقل عدد مم�ن من الوحدات، و�فضل أن یتراوح هذا العدد من. 

  المحكأن تكون �ل وحدة من وحداتها لها أعلى معامل إرت�ا� مع. 
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  فضــل أن تقــ�س �ــل وحــدة مــن وحــدات ال�طار�ــة م�ونــا واحــدا مســتقال مــن الم�ونــات األساســ�ة�

 .الداخلة في التحلیل اإلحصائي

  فضـــل إســـتخدام معادلـــة اإلنحـــدار للح�ـــم علـــى قـــدرة ال�طار�ـــة فـــي التنبـــؤ �ـــاآلداء الكلـــي �النســـ�ة�

  .للظاهرة المق�سة التي صممت ال�طار�ة إلخت�ارها

  : رات یجب مراعاتها عند وضع تطبی� االخت�اراتهناك اعت�ا

إن تطبیــ� اإلخت�ــارات والمقــای�س فــي المجــال الر�اضـــي، یجــب أن یخطــ� لــه �عنا�ــة ودقـــة،        

ألن ذلك یوفر الوقت و�عطي نتائج أكثر دقة، و�عتبر تطبی� اإلخت�ارات الحر��ة أصعب ��ثیـر مـن 

دام الورقـــة والقلـــم، ألن اإلخت�ـــارات الحر��ـــة تتطلـــب تطبیـــ� اإلخت�ـــارات الكتاب�ـــة التـــي تتطلـــب إســـتخ

تسجیل حر�ة المختبر�ن من مجموعة ألخر�، ومـن م�ـان آلخـر، �مـا أن اإلخت�ـارات الحر��ـة غال�ـا 

مــــا تتطلــــب إتخــــاذ �عــــض التــــدابیر واإلجــــراءات اإلدار�ــــة الخاصــــة، و�ــــذا إســــتخدام �عــــض األدوات 

  .والمعدات الالزمة لتسجیل إستجا�ات المختبر�ن

علـى واضـع االخت�ـار والقـائم �ـه أن : النفسـ�ة، المناخ�ة، الزمان�ة، تهیئة الظروف الم�ان�ة .1

�اإلضـافة ، �الم�ـان وزمـن اإلجـراء، �الح� و�دقة تدو�ن �ل ما �م�ن تدو�نه �ـالظروف المح�طـة �ـه

�ن مــن تــأثر �ــه المختبــر الق�ــاس ومــا قــد ی إلــى تــدو�ن الظــروف المناخ�ــة التــي �قــع تحتهــا االخت�ــار أو

 .ظروف نفس�ة

و�لعب الوقت المخصص لبرامج الق�اس في التر��ـة الر�اضـ�ة المدرسـ�ة دورا هامـا ومـؤثرا فـي هـذه   

الناح�ـــة، وذلـــك ألن الوقـــت المخصـــص لـــدروس التر��ــــة الر�اضـــ�ة المدرســـ�ة غال�ـــا مـــا ��ـــون وقتــــا 

عــالوة علــى أن زمــن أقــل ��ثیــر مــن الوقــت المخصــص للمــواد الدراســ�ة األخــر�، وهــذا  محــددا، فهــو

الحصة �ض�ع منه جزء في تغییـر المال�ـس وٕاسـتكمال المظهـر العـام للتالمیـذ قبـل الـدروس و�عـدها، 

التر��ة البدن�ة والر�اض�ة یواجه مسؤول�ة إخت�ار إخت�ـارات ال تسـتغرق وقتـا طـو�ال  ذلذلك أص�ح أستا

  :في التنفیذ، �ما أن هناك إعت�ارات أخر� أهمها

درجــة الحــرارة المناســ�ة التــي ال تــؤثر علــى -  .اإلضــاءة الجیــدة-   .طبیــ� اإلخت�ــارالهــدوء أثنــاء ت-

حالـة تـوتر  عدم تطبیـ� اإلخت�ـارات والمختبـر�ن �عـانون مـن حالـة تعـب أو-  .األداء �صورة واضحة
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�عد مجهود ذهنـي �بیـر، فمـن الطب�عـي إسـتثارة دافع�ـة المختبـر�ن ألداء اإلخت�ـار، مـع عـدم  وقل� أو

  .ة في ذلك حتى ال ��ون تأثیرها سلبي على المختبر�نالمغاال

عنــد اخت�ــار االخت�ــار علــى  علــى واضــع االخت�ــار أو: اعت�ــارات المســتو� والجــنس والعمــر .2

بــل یــؤثر علــى ، ال�احــث أن یراعــي مســتو� العینــة فهــوال یــؤثر فقــ� علــى نتــائج االخت�ــار م�اشــرة

  . نفس�ة المختبر�ن واندفاعهم لتنفیذ االخت�ارات

ـــار یجـــب أن تكـــون العینـــة متجانســـة فـــي المســـتو� البـــدني والمهـــار� بـــذلك        ـــد وضـــع اخت� وعن

  ). االخت�ار(نستط�ع تذو�ب الفوارق المت�اینة بین مجموعات المشار�ین في األداء 

یراعي الفروقات بین الذ�ور واإلناث في اخت�ار االخت�ار الن البنـات مـن الناح�ـة  أن�ما یجب      

و�ذلك ال �ستط�عون أداء االخت�ـار  ،أقل قوة من األوالد) الفسیولوج�ة، التشر�ح�ة(ة الجسم�ة التكو�ن�

اخت�ــار شــد علــى (ألنــه ال یتناســب مــع قــدراتهم مثــل اخت�ــار لق�ــاس قــوة عضــالت الــذراعین للــذ�ور 

علــى و�ــذلك التأكیــد ، ثنــي ومــد الــذراعین ) االســتناد األمــامي(أمــا البنــات ف�عــدل �اخت�ــار ) العضــلة

  . المرحلة العمر�ة والواحدة تجانس العینة من ناح�ة العمر والفئة أو

یجـب أن تكـون ): الجهـد الـزمن، و�شـمل الجانـب المـاد�(االقتصاد عند وضـع االخت�ـار  .3

االخت�ارات االقتصاد�ة ف�ما یتعل� �األجهزة ألنه �ثیر ما تفتقر لمصـادر تمو�ـل خاصـة لكـي تشـتر� 

و�مــا أن ال�طار�ــة هــي مجموعــة اخت�ــارات لــذا �فضــل أن  ،عال�ــة التقن�ــةاألدوات خصوصــًا األجهــزة 

��ون فر�ـ� العمـل المسـاعد ��فـي لكـي �سـاعد ال�احـث فـي تطبیـ� إخت�ـارات ال�طار�ـة �أقـل قـدر مـن 

 .بوقت قصیر نسب�ًا و�دون ض�اع للوقت، �ما یجب مراعاة عامل الزمن، الجهد

یجابیین في نتـائج إیلعب عنصر التشو�� واإلثارة در�ین  :التشو�� واإلثارة عند أداء االخت�ار .4

االخت�ارات لذا یرجى من واضع االخت�ار االبتعـاد عـن االخت�ـارات التـي تثیـر فـي نفـوس المختبـر�ن 

الملـــل والتـــي تعمـــل علـــى تســـجیل نتـــائج غیـــر ایجاب�ـــة، فعنـــد إجـــراء االخت�ـــارات یجـــب إجرائهـــا فـــي 

وعنصر التشو�� �قع على مسـؤول�ة واضـع االخت�ـار وذلـك ، هاأماكن مر�حة والقناعة التامة �أهمیت

عنــد عمل�ــة التطبیــ� و�ــذلك تشــیر عمل�ــة التشــو�� التعــاون التــام بــین المختبــر�ن وواضــع االخت�ــار 
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یولـد العـداء لإلخت�ـار و�ـذلك ال نحصـل ) التشـو��(ألن الملل الذ� یرجع نس�ة إلـى عـدم ) ال�احث(

  .على نتائج حق�ق�ة

یراعــي تــوافر عنصــر الســهولة فــي أداء االخت�ــارات النظر�ــة والعلم�ــة : الخت�ــارســهولة أداء ا .5

حتى ال تؤثر على صعو�ة االخت�ار على النتـائج المرتق�ـة وعلـى صـدق وث�ـات االخت�ـار فتسـجیل 

  .   الدرجة هي ل�س العامل الرئ�سي في اخت�ار االخت�ار وٕانما األهم�ة تعطى آلداء االخت�ار

مختبـرا، مـن األمـور  15إلـى  10ختبر�ن فـي هیئـة مجموعـات صـغیرة العـدد مـن و�عتبر تقس�م الم 

  .التنظ�م�ة التي تكفل توفیر الوقت عند تنفیذ برامج اإلخت�ارات والمقای�س

مــن الشــرو� الواجــب توفرهــا لــد� الكــوادر المســاعدة هــي الخبــرة : إعــداد الكــوادر المســاعدة     

ن عنــــد تــــوفر هــــذا الشــــر� س�ســــاعد علــــى قلــــة األخطــــاء العلم�ــــة واإللمــــام الواســــع لإلختصــــاص، أل

  . واختصار الوقت ودقة أداء االخت�ار لألداء �صورة أفضل وأحسن

 : الشرو� الواجب مراعاتها عند تصم�م االخت�ارات عندما تكون مهار�ة .6

 اللع�ة تق�س االخت�ارات الجوانب األساس�ة للمهارة أو . 

 أن یتشا�ه موقف األداء في االخت�ار مع مواقف األداء في اللعب . 

 استخدام أكثر من مقوم في اإلخت�ارات المهار�ة لكي ال تتأثر الدرجة �االنح�از . 

 أن تتمیز االخت�ارات �التشو�� . 

 أن �شمل االخت�ار على عدد من المحاوالت.   

  :قائمة المراجع

  .1999، الم�تب الجامعي الحدیث، اإلس�ندر�ة، النفسي والتر�و�  التقو�م والق�اسأحمد دمحم الطبیب،  )1

، جامعـة ال�صـرة، مط�عـة دار طرق تصم�م �طار�ات اإلخت�ار والق�اس في التر��ة الر�اض�ةر�سان خر��� مجید، ثائر داود سلمان،  )2

 .1992الح�مة، العراق، 

 .2008دار الف�ر العر�ي، القاهرة،  ،)النظر�ة والتطبی�(الق�اس النفسي سعد عبد الرحمان،  )3

  .2010، دار الض�اء للط�اعة والتصم�م،�غداد، األسس النظر�ة إلخت�ارات التر��ة الر�اض�ةدمحم جاسم ال�اسر�،  )4

ــــة والر�اضــــ�ةدمحم جاســــم ال�اســــر�، مــــروان عبــــد المجیــــد إبــــراه�م،  )5 ــــة البدن� ــــي التر�� ــــو�م ف ، مؤسســــة الــــوراق للنشــــر الق�ــــاس والتق

 . 2014والتوز�ع،عمان،
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هــــي عمل�ــــة اتخــــاذ قــــرارات تح�ــــم تصــــرفات األفــــراد مــــن اســــتخدامهم العناصــــر األساســــ�ة  :اإلدارة

  . وال�شر�ة لتحقی� أهداف محددة على أحسن وجه

ترتیــب الجهــود ال�شــر�ة واألدوات المســتخدمة وتنســ�قها حتــى یتســنى اســتغاللها علــى  هــو :التنظــ�م

  . أحسن صورة ألداء العمل ��فاءة ودقة و�أقل مجهود وفي أقصر وقت �أقل تكلفة

أما عمل�ة اإلجراءات اإلدار�ة والتنظ�م�ة ذات العالقة بتنفیذ اإلخت�ارات التي تأتي �عـد عمل�ـة إنتقـاء 

  :ثالث مراحل هياإلخت�ارات وتصم�مها، تتم من خالل 
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  : مرحلة ما قبل تطبی� االخت�ارات) 1( 

ـــك ألجـــل تحقیـــ� األهـــداف : إنتقـــاء واخت�ـــار االخت�ـــار. 1 ـــة مهمـــة جـــدًا وذل ـــر هـــذه العمل� تعتب

و�جـب أن تتمتـع بثقـل  ،االخت�ـارات المسـتخدمة هـا و�ـینة، و�جب أن تكون هنـاك تطـاب� بینالمرسوم

  . )الصدق والث�ات والموضوع�ة و�ذلك القدرة على التمییز وأن ��ون لها معاییر ومستو�ات(علمي 

  : ا�ة وط�ع مواصفات وشرو� االخت�ارات�ت. 2

  ،یجب ص�اغتها بدقة متناه�ة لتجنب الوقوع فـي أخطـاء التطبیـ�، والط�اعـة �عـدد �ـاف مـن النسـخ

 . نسخة لكل من المختبر والح�م

 یجب أن توزع قبل التنفیذ بوقت �اف لالطالع علیها ودراستها . 

 الفهم وتوض�ح النقا� التي �شو�ها الغموضلز�ادة ) للمح�مین(عقد اجتماع مسب� لشرح االخت�ار.  

  .وٕاذا رأت المؤسسة أن تعد هذه الشرو� والمواصفات في ش�ل �تیب فیجب مراعاة النقا� التال�ة

 التــي قــنن اإلخت�ــار لهــا �مــا ) الدراســ�ة أو(أن یتضــمن الغــالف إســم اإلخت�ــارات والمرحلــة الســن�ة

یــ� ف�ــه،  �مــا یجــب أنــت تــذ�ر الســنة التــي یجــب أن �حــدد المجتمــع الــذ� �صــلح اإلخت�ــار للتطب

 .الهیئة التي صممت اإلخت�ار ، وٕاسم  الشخص أو)إن وجد(صمم فیها اإلخت�ار والناشر 

 في الصفحات األولى من الكتیب تذ�ر مقدمة تتضمن: 

نبــذة مختصــرة عــن خطــوات -.المجتمــع الــذ� وضــع مــن أجلــه اإلخت�ــار- .أهــداف اإلخت�ــار-

 .الوقت الذ� یتطل�ه تنفیذ اإلخت�ار-.العلمي لإلخت�ار الثقل-.إعداد اإلخت�ار

في �عض األح�ان یذ�ر نوع اإلحماء المناسب لنوع�ـة اإلخت�ـارات التـي تتكـون منهـا ال�طار�ـة،  

فــي اإلحمــاء بدقــة، مــع ذ�ــر عــدد مــرات  المســتخدمةوفــي هــذه الحالــة یجــب شــرح التمر�نــات 

 ).فرد�، جماعي(التكرار ومدته وطر�قة آدائه 

ذ�ــر مواصــفات وشــرو� اإلخت�ــارات ��ــل دقــة علــى أن ��ــون تسلســل �تا�ــة اإلخت�ــارات وفقــا  

 .)�فضل أن ��ون مقرونا برسوم توض�ح�ة(ي اإلخت�اراتللترتیب الموضوع من قبل مصمم

 :البد من وضع المعاییر والمستو�ات الخاصة ��ل إخت�ار و�ل مرحلة سن�ة و�ل جنس مثل 
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 .التسجیل وآخر إلستمارة التفر�غ و��ف�ة إستخدامهانموذج ل�طاقة  

  : إعداد �طاقات التسجیل واستمارات التفر�غ وقوائم األسماء. 3

یجـــب إعـــداد �طاقـــات تســـجیل الـــدرجات قبـــل تنفیـــذ اإلخت�ـــارات بوقـــت  : �طاقـــات التســـجیل) أ ( 

�ـل محاولـة مـن  �اف، �ما یجب تنظ�م ال�طاقات �عنا�ة ودقة ووضوح، �حیث تسـمح بتسـجیل نتـائج

  .المحاوالت �النس�ة لجم�ع اإلخت�ارات المعطاة

ومن الضرور� أن تشتمل �طاقة تسجیل الدرجات على إسم المختبر، القسم، السن، الحالة الصـح�ة 

، تــار�خ تنفیــد اإلخت�ــارات، أســماء اإلخت�ــارات وعــدد المحــاوالت لكــل إخت�ــار )نتــائج الكشــف الطبــي(

�مــا یراعــى عنــد إعــدادها أن تط�ــع علــى ورق مقــو� لكــي ال ...رف العــاموتوق�ــع الح�ــام وتوق�ــع المشــ

  ). بنین، بنات(تتعرض للتلف السر�ع، و�فضل أن یتم تمییز ال�طاقات �األلوان للمرحلة السن�ة مثًال 

وتســتخدم فــي المجــال الر�اضــي نمــاذج مختلفــة مــن �طاقــات التســجیل، لكــل منهــا ممیــزات خاصــة، 

  :مر�ي الر�اضي النموذج الذ� یتناسب مع موقف اإلخت�ار، وهيومن الواجب أن یختار ال

�ــــارات مــــن تعتبــــر أكثــــر مرونــــة وضــــ�طا عنــــد تطبیــــ� اإلخت: �طاقــــات التســــجیل الفرد�ــــة -1 

ا توفر الوقت بإعطاء المختبر الفرصـة ألداء اإلخت�ـار عنـدما ��ـون مسـتعدا ال�طاقات الجماع�ة ألنه

  : �أنها �طاقة لكل مختبر، وتتمیز لذلك دون التقید �أقرانه، وفیها یخصص

 تعطي حر�ة أكثر في حر�ة المختبر�ن أثناء فترة تطبی� االخت�ارات . 

 تضم �م�ة أكبر من المعلومات والب�انات . 
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 م�ن االحتفا� بها �سجل فرد� للمختبر� . 

 تسمح بإضافة ب�انات ومالحظات عن المختبر أثناء فترة تطبی� االخت�ار . 

 ث تتضمن مجموعة مـن الق�اسـات الدور�ـة فـي �عـض م�وناتهـا �حیـث تـتم مم�ن أن تعمم �حی

 . هذه الق�اسات على فترات متتال�ة

 تبین للمختبر ما هي اإلخت�ارات التي إنتهى منها واإلخت�ارات المت�ق�ة وترتیبها. 

   ،ستط�ع المختبر أن �عرف النتائج التي حصل علیها �النس�ة لكل إخت�ار فـور اإلنتهـاء منـه�

ذه میــزة لهــا فائــدة �بیــرة ألنهــا تحقــ� عامــل المنافســة بــین المختبــر�ن، خاصــة عنــد تطبیــ� وهــ

اإلخت�ارات �محاوالت متعددة، و�ذلك �ستط�ع المختبر أن �قارن بین نتـاج محاوالتـه المتعـددة، 

 .و�ذلك �قارن بین نتیجته ونتائج أقرانه

أنهــا تكــون  ة، إال أن لهــا عی�ــا �بیــرا وهــوو�ــالرغم مــن هــذه المیــزات �النســ�ة ل�طاقــات التســجیل الفرد�ــ

أكثـــــر خطـــــورة إذا فقـــــدت، ألنهـــــا تكـــــون متضـــــمنة لـــــدرجات المختبـــــر فـــــي الكثیـــــر مـــــن اإلخت�ـــــارات 

�شـوهها  وفي �عض األح�ـان �طـو� المختبـر ال�طاقـة أو، اوالت ور�ما على مد� سنوات طو�لةوالمح

 .جالت الخاصة بهاحف� ال�طاقة في الس بدرجة قد �صعب معها قراءة الدرجات أو

 10(تخصــــص واحــــدة لكــــل مجموعــــة مــــن المختبــــر�ن : �طاقــــات التســــجیل الجماع�ــــة -2

، �حیــث تكــون أســماء المختبــر�ن فــي ترتیــب رأســي ومتغیــرات الق�ــاس فــي ترتیــب )مختبــر�ن مــثال

  : أفقي، و�تمیز هذا النوع من ال�طاقات

 . أقل تكلفة من الفرد�ة 

علــــى شــــ�ل مجموعــــات، خاصــــة إذا �انــــت جم�ــــع ذات فائــــدة عنــــد تطبیــــ� االخت�ــــارات  

 . إثنین فق� اإلخت�ارات ستنفذ عن طر�� مح�م واحد أو

إذا �انـت اإلخت�ـارات  تفضل عندما تكون المتغیرات المطلو�ة قلیلة والمختبر�ن �ثیر�ن أو 

 . تستغرق وقتا طو�ال في التنفیذ
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ـــغ) ب( ـــغ النتـــائج مـــن �طاقـــات الت: اســـتمارات التفر� ســـجیل ل�ســـهل التعامـــل معهـــا تســـتخدم لتفر�

  . إحصائ�ًا، مشابهة لل�طاقات الجماع�ة غیر أنها تسمح بتسجیل نتائج أكبر عدد من المختبر�ن

�سـجل فیهـا أسـماء المختبـر�ن، و�ـدرجون حسـب حـروفهم األبجد�ـة، ومم�ـن : قوائم األسـماء) ج( 

  .مجموعات أن تقسم إلى فصول أو

یجـب االهتمـام بهـذه العمل�ـة لضـمان -: �ة للمح�مـین�النس: إعداد المح�مین واإلدار�ین. 4

 . دقة الق�اس

 . یجب أن �سلم لكل مح�م نسخة من الشرو� المطبوعة لالخت�ارات -

 : یتم إعدادهم عن طر�� دعوتهم لعدة اجتماعات یتم فیها است�فاء العناصر التال�ة -

 توض�ح األغراض العامة من عمل�ة الق�اس . 

 شرح مواصفات االخت�ارات . 

  جماع�ة  فرد�ة أو( شرح طر�قة استخدام �طاقات التسجیل .( 

 ون �علم المح�مین النظام المت�ع في تنقل األفراد والمجموعات وال�طاقات�� . 

  توز�ع المح�مین حسب طب�عة ومواصفات االخت�ار نفسه، وعادة ��ون لكـل اخت�ـار ح�ـم

 . للق�اس وح�م للتسجیل

 شرح ��ف�ة استخدام األجهزة إن وجدت . 

 إعطاء ف�رة م�سطة عن نوع�ة المختبر�ن . 

أمـــــا عـــــن اإلدار�ـــــین والمنظمـــــین، یجـــــب تزو�ـــــدهم �المعلومـــــات الكاف�ـــــة ألداء عملهـــــم وتوز�ـــــع 

االختصاصـــات علــــیهم، �حیــــث یلــــم �ـــل فــــرد �المهــــام الم�لــــف بهــــا ســـواء �انــــت إشــــرافًا علــــى تنقــــل 

  . غیر ذلك من األعمال اإلدار�ة والتنظ�م�ة ت أونقل ال�طاقا المجموعات أو

  : هيهنالك �عض النقا� المهمة التي یجب تحدیدها : إعداد الم�ان واألجهزة واألدوات. 5

مقاعــد، مناضــد، مظــالت للح�ــام (تحدیــد م�ــان �ــل وحــدة مــن وحــدات االخت�ــار، �حیــث یــزود بـــ  

 ..). والمختبر�ن،
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 . تجهیز م�ان لخلع المال�س وحمامات لالستحمام وم�ان لحف� األمانات 

 . تحدید م�ان مناسب لتجم�ع المختبر�ن ف�ه قبل و�عد تطبی� االخت�ار 

 . تحدید لجنة الستق�ال المختبر�ن عند وصولهم ولجنة أخر� لالستعالمات 

 . تحدید م�ان مناسب لعمل�ة اإلحماء التي تطب� قبل تنفیذ االخت�ار 

 . تخط�� األرض التي تحتاج إلى تخط�� وفقًا لمواصفات االخت�ارات 

 ...). أجهزة، ساعات، أشرطة، �رات، ح�ال،( إعداد وتجر�ب األجهزة المستخدمة في الق�اس  

 . إعداد وسائل اإلضاءة المناس�ة لالخت�ار والتأكد من صالحیتها 

 . التأكد من وسائل األمن والسالمة واإلسعافات الطب�ة لمواجهة الطوار� عند إجراء االخت�ار 

إعـــداد وســـائل اإلعـــالم المناســـ�ة، و�فضـــل رســـم صـــور واضـــحة لالخت�ـــارات توضـــح فیهـــا أمـــاكن  

  . . أماكن اللجان على أماكن واضحة تشیر نحو) أسهم(أدائها، �ما �فضل وضع إشارات 

علــى القــائم �االخت�ــار تنظــ�م عــدة لقــاءات مــع المختبــر�ن یــتم مــن خاللهــا : �نإعــداد المختبــر . 6

شـــرح أهـــداف االخت�ـــارات ومواصـــفاتها وشـــروطها، وأن ��ـــون هنـــاك متســـع مـــن الوقـــت خـــالل هـــذه 

�مــا �فضــل عــرض نمــاذج عمل�ــة . اللقــاءات لإلجا�ــة علــى جم�ــع التســاؤالت التــي یثیرهــا المختبــرون 

ـــارات، و  ـــل لك�ف�ـــة أداء االخت� ـــارات قب ـــغ المختبـــر�ن �موعـــد وم�ـــان تطبیـــ� االخت� �جـــب أ�ضـــًا أن یبل

  . تطب�قها بوقت �افٍ 

  : ط�ع قائمة تقدم للمختبر�ن تتضمن ما یلي و�فضل

ـــوم المحـــدد للتطبیـــ� والســـاعة التـــي ســـیتم التجمـــع فیهـــا، وم�ـــان تنفیـــذ اإلخت�ـــارات* األدوات *  .الی

الموعــد التقر�بــي لإلنتهــاء * ...�الل�ــاس الر�اضــيالشخصــ�ة المطلــوب مــن المختبــر إحضــارها معــه 

خر�طة م�سطة توضـح فیهـا ��ف�ـة الوصـول إلـى م�ـان تطبیـ� اإلخت�ـار إذا �انـت * .من اإلخت�ارات

  .اإلخت�ارات ستطب� في م�ان غیر معلوم للمختبر�ن ف�ه
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رات هنـاك عـدة طـرق تسـتخدم فـي تطبیـ� االخت�ـا: تحدید الخطة المنظمة ألداء االخت�ارات. 7

منهــا مواصــفات االخت�ــارات المســتخدمة وعــدد  ،واخت�ــار الطر�قــة المناســ�ة یتوقــف علــى عــدة عوامــل

  : المح�مین وٕام�ان�ة استخدام المختبر�ن بنفسهم �التح��م، والطرق هيو المختبر�ن 

تعد من أفضل الطـرق اسـتخدامًا مـن حیـث الوقـت، حیـث تتمیـز بإم�ان�ـة : الطر�قة الجماع�ة  .أ 

ارات علــى أعــداد �بیــرة مــن المختبــر�ن فــي وقــت قصــیر نســب�ًا، وفــي هــذه الطر�قــة تنفیــذ االخت�ــ

  :فیها�م�ن لشخص واحد شرح االخت�ارات وعمل النماذج واإلشراف على التطبی�، و�ت�ع 

�قـوم أحـد المختبـر�ن �ـاألداء وزمیلـه �سـجل ثـم یت�ـادالن، یجـب أن  :طر�قة العمل الزوجـي .1

  . �قة التسجیل��ونا ملمین �مواصفات وشرو� وطر 

�قوم �األداء بوقت واحد و�ـل فـرد �سـجل لنفسـه، تعتبـر أفضـل الطـرق : الطر�قة الجماع�ة .2

لتوفیر أفضل وقت لكن فیها أخطاء اآلداء نظرا إلنشغال المختبر �الحساب لنفسه �مـا توجـد 

 .  ، و�التالي تتطلب األمانة �شرو� ومواصفات وطر�قة التسجیل)التحیز الشخصي(أخطاء 

�الطر�قـــة (�قـــوم جم�ـــع المختبـــر�ن �ـــاألداء فـــي وقـــت واحـــد ): المحطـــات(طر�قـــة الجماعـــات   .ب 

، ولكن �قسـم المختبـرون إلـى مجموعـات، حیـث تعمـل �ـل مجموعـة مسـتقلة عـن األخـر� )السا�قة

  . ف�ما �عرف بنظام المحطات، وتصلح �ثیرا إذا �ان وقت اإلخت�ارات متساو�ا في ما بینها

عـد أفضـل مـن الطر�قـة السـا�قة وتسـتخدم عنـدما ال ��ـون لوحـدات االخت�ـار ت :الطر�قة الدائر�ة  .ج 

تسلســـل محـــدد وفیهـــا ینتقـــل المختبـــرون مـــن محطـــة ألخـــر� �صـــورة فرد�ـــة حیـــث ال یـــرت�� أداؤه 

 .  �مجموعة معینة

أكثـر مـن الطـرق السـا�قة وفقـًا لظـروف  �م�ـن الـدمج بـین طـر�قتین أو): المـزج(طر�قة الخلـ�   .د 

ارات، فمــثًال �م�ــن أن ینتقــل المختبــرون فــي شــ�ل مجموعــات مــن محطــة إلــى ومواصــفات االخت�ــ

أخـــر� �الطر�قـــة الدائر�ـــة، �مـــا �م�ـــن اســـتخدام الطر�قـــة الجماع�ـــة فـــي �عـــض االخت�ـــارات، بینمـــا 

  . تستخدم طر�قة المجموعات �استخدام األسلوب الدائر� في االخت�ارات األخر� 
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ــد أســلوب التســجیل. 8 ســلوب المســتخدم فــي عمل�ــة التســجیل مــن قبــل یجــب تحدیــد األ:  تحدی

  : القائم �االخت�ار، وهناك عدة طرق لذلك و�ما یلي

 . التسجیل بواسطة الزمیل-    ).األفضل(التسجیل بواسطة مح�مین متخصصین -

  .التسجیل بواسطة قائد المجموعة-                     . التسجیل بواسطة المختبر نفسه-

مـن األهم�ـة الق�ـام بتجر�ـة اسـتطالع�ة علـى ): التجر�ـة االسـتطالع�ة(تجر�ب االخت�ـارات . 9

عینــة مــن المجتمــع الــذ� ســ�طب� عل�ــه االخت�ــارات للتأكــد مــن ســالمة التنظــ�م الموضــوع، علمــًا أن 

تكــون هــذه التجر�ــة صــورة مصــغرة ممــا ســیتم یــوم تطبیــ� االخت�ــارات، ابتــداًء مــن تجم�ــع المختبــر�ن 

  : االنتهاء من تنفیذ جم�ع االخت�ارات وتجم�ع ال�طاقات، وعادة تستغل هذه التجر�ة في حتى

  التعـــرف علـــى المشـــاكل والصـــعو�ات التـــي تقابـــل المح�مـــین والمنظمـــین والمختبـــر�ن فـــي جم�ـــع

 . مراحل التنظ�م الموضوعة

 التعرف على صالح�ة �طاقات التسجیل في تحقی� الغرض الذ� وضعت له . 

 ـــ ى مـــد� �فـــاءة التنظـــ�م الموضـــوع مـــن حیـــث انتقـــال المختبـــر�ن وال�طاقـــات خـــالل التعـــرف عل

 . محطات االخت�ار

 التعرف على مد� مناس�ة م�ان تطبی� االخت�ار لما اختبر من أجله . 

 التعرف على مد� �فاءة األجهزة واألدوات المستخدمة في الق�اسات . 

 تحدید الوقت الذ� �ستغرقه تنفیذ االخت�ارات .  

حصـــر المالحظـــات والصـــعو�ات التـــي أم�ـــن جمعهـــا خـــالل هـــذه التجر�ـــة �حیـــث تـــتم  و�جـــب

  .دراستها بدقة وٕادخال التعد�الت المناس�ة في ضوء نتائج هذه الدراسة

  :عادة ما تسیر هذه المرحلة وف� الخطوات التال�ة:  مرحلة أثناء تطبی� االخت�ارات) 2(

 : االستق�ال والتجم�ع. 1

 یتم استق�ال المختبر�ن بواسطة لجنة االستق�ال ثم توجیههم إلى م�ان خلع المال�س .  
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  عـــد خلـــع المال�ـــس وارتـــداء المال�ـــس الر�اضـــ�ة، یوجـــه المختبـــرون إلـــى م�ـــان التجمـــع لتزو�ـــدهم�

  . الخ...�التعل�مات النهائ�ة وٕاجراء �عض النواحي اإلدار�ة �حصر الحضور وتقس�م المجموعات

یوجـــه المختبـــرون إلـــى م�ـــان أداء اإلحمـــاء، حیـــث یـــتم وفقـــًا للشـــرو� المحـــددة فـــي : اإلحمـــاء. 2

  ). الخ... حرة، جماعي، وفقًا لتمر�نات محددة أو فرد� أو(تعل�مات االخت�ارات 

یـتم تنفیـذ االخت�ـارات والتسـجیل وفقـًا للشـرو� والمواصـفات المحـددة علـى : تطبی� االخت�ـارات. 3

  . داء نموذج جید لالخت�ار أمام المختبر�نأن �سب� ذلك أ

یتم تجم�ع ال�طاقات طرف المشرف العام علـى تنفیـذ : تجم�ع �طاقات التسجیل ومراجعتها. 4

  . االخت�ارات ثم مراجعتها بدقة وحفظها

ــــام. 5 ــــى أمــــاكن : الخت �عــــد انتهــــاء تطبیــــ� االخت�ــــارات وجمــــع ال�طاقــــات یتوجــــه المختبــــرون إل

  . المال�س ثم االنصرافاالستحمام واستبدال 

فــي هــذه المرحلــة ��ــون التعامــل مــع النتــائج التــي :  مرحلــة مــا �عــد تطبیــ� االخت�ــارات) 3(

أسفرت عنها عمل�ـة تطبیـ� اإلخت�ـارات، حیـث تـتم عمل�ـة المراجعـة والتفر�ـغ والمعالجـات اإلحصـائ�ة 

  :في هذه المرحلةوفي ما یلي تسلسل خطوات العمل ، نتائج في صورة �سهل فهمهاوٕاستخالص ال

فـي هـذه الخطـوة تـتم مراجعـة جم�ـع �طاقـات التسـجیل بدقـة، �حیـث تسـت�عد : المراجعة العامـة. 1

أ� �طاقــة لــم یــراع فــي اســت�فائها الشــرو� المحــددة، ثــم تصــنف هــذه ال�طاقــات وفقــًا للتنظــ�م المقتــرح 

  . للمعالجات اإلحصائ�ة

، فقــد )إن وجــدت(ة ب�طاقــات التســجیل یجــب دراســة المالحظــات المدونــ: دراســة المالحظــات. 2

تكــون هــذه المالحظــات مــن األهم�ــة �حیــث یترتــب علیهــا اســت�عاد �عــض ال�طاقــات، فمــثًال إذا �انــت 

إحــد� المالحظــات الم�تو�ــة فــي إحــد� ال�طاقــات تشــیر إلــى أن أداء المختبــر فــي اخت�ــار مــا �ــان 

  .طاقة هذا المختبریتسم �التكاسل وعدم الجد�ة، ففي هذه الحالة یجب است�عاد �
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یتم تفر�غ نتائج المختبـر�ن مـن �طاقـات التسـجیل إلـى اسـتمارات التفر�ـغ، ثـم مراجعتهـا : التفر�غ. 3

ــــي ذلــــك تصــــنیف هــــذه االســــتمارات وفقــــًا لنــــوع التعامــــل  بدقــــة للتأكــــد مــــن عــــدم وجــــود أخطــــاء، و�ل

  .اإلحصائي الذ� سیتم علیها

المعالجات اإلحصائ�ة �اختالف الهدف من أجلـه تمـت تختلف خطة : المعالجات اإلحصائ�ة. 4

وضــع معــاییر لالخت�ــارات، فــإن المعالجــات  عمل�ــة الق�ــاس، فمــثًال إذا �ــان الهــدف مــن الق�ــاس هــو

 وٕاذا �ــان الهــدف هــو، الــدرجات الخــام إلــى درجــات مع�ار�ــةاإلحصــائ�ة ســتكون ع�ــارة عــن تحو�ــل 

الحســاب�ة واالنحرافــات ن اســتخراج المتوســطات تحدیــد مســتو�ات المختبــر�ن فــإن المعالجــات ستتضــم

  . ، وه�ذا تختلف المعالجات اإلحصائ�ة ت�عًا للهدف الموضوع لعمل�ة الق�اسالمع�ار�ة

یجب االهتمام �عمل�ة عرض النتائج �حیث تأخذ طرقًا وأش�اًال �م�ـن التعامـل : عرض النتائج. 5

�م�ـن اسـتخدامها فـي هـذا المجـال مثـل معها و�سهل فهمها، وهنـاك العدیـد مـن طـرق عـرض النتـائج 

  . الخ... المنحن�ات الب�ان�ة والجداول والصور واألش�ال،

  :مالحظات عامة

   یجـــب مالحظـــة أن جم�ـــع الخطـــوات التنظ�م�ـــة واإلدار�ـــة الســـا�قة هـــي ع�ـــارة عـــن أســـلوب مـــنظم

 .یهدف إلى تحقی� أفضل وأدق النتائج

  والمنظمـین واإلدار�ـین والمختبـر�ن �مـا �قومـون �ـه یجب أن ��ون هناك إقتناع �امل بین المح�مین

 .من أعمال

  للدوافع أثرها الطیـب عنـد آداء اإلخت�ـارات ولتحقیـ� نتـائج �م�ـن اإلعتمـاد علیهـا یجـب العمـل علـى

 .توافر عوامل عدیدة منها تر�یز اإلنت�اه والتشو�� و�ذل الجهد الصادق

 یجب مراعاة شرو� ومواصفات اإلخت�ارات ��ل دقة . 

  یجــب التأكــد مــن إخــتالف عــاملي درجــة الحــرارة وســرعة الر�ــاح لــم ��ــن مت�اینــا بدرجــة �بیــرة خــالل

 .فترة تطبی� اإلخت�ارات، لما لهذین العاملین من تأثیر م�اشر على نتائج الق�اسات
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  یجب توحید وقت آداء اإلخت�ارات على جم�ع المختبر�ن وخاصة إذا �انت اإلخت�ارات ستطب� فـي

 .م واحدأكثر من یو 

 ضرورة التأكد من صالح�ة األجهزة واألدوات قبل إستخدامها. 

  :قائمة المراجع

 .2010، دار الض�اء للط�اعة والتصم�م،�غداد، األسس النظر�ة إلخت�ارات التر��ة الر�اض�ةدمحم جاسم ال�اسر�،  )1

، مؤسسـة الـوراق للنشـر والتوز�ـع، البدن�ـة والر�اضـ�ةالق�ـاس والتقـو�م فـي التر��ـة دمحم جاسم ال�اسر�، مروان عبـد المجیـد إبـراه�م،  )2

 .2014عمان، 

  .1987، الجزء األول، دار الف�ر العر�ي، القاهرة، التقو�م والق�اس في التر��ة البدن�ةدمحم ص�حي حسنین،  )3

، الر�اضـيمقدمـة فـي اإلخت�ـارات والمقـای�س فـي المجـال مصطفى حسین �ـاهي، أحمـد �مـال نصـار�، مختـار أمـین عبـد الغنـي،  )4

  .2013م�ت�ة األنجلومصر�ة، القاهرة، 

  .1981، م�ادئ اإلحصاء واإلخت�ارات البدن�ة والر�اض�ةنزار مجید الطالب، محمود أحمد السامرائي،  )5
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المفاه�م األساس�ة أهم�ة فـي مجـال االخت�ـارات،  أكثر�عد مفهوم الصدق أحد  "Validity" :الصدق

صـــفة الصـــدق هـــي صـــفة و ، خـــرال �قـــ�س شـــیئا آو �قـــ�س اإلخت�ـــار مـــا وضـــع ألجلـــه أن �قصـــد �ـــه و 

 .جوهر�ة البد من اإلهتمام بها عند وضع إخت�ار ما

  :متنوعة للصدق نوجزها في ما یليو نجد تعر�فات �ثیرة و 

  "الصحة التي �ق�س بها اإلخت�ار ما نر�د ق�اسهدرجة  وه"   Lindquistتعر�ف لیند�وست-1

  ".إرت�ا� اإلخت�ار ب�عض المح�ات  والصدق ه"  Guliksenتعر�ف جیولكسن -2

�عـض مقـای�س و تحدیـد لمعامـل اإلرت�ـا� بـین اإلخت�ـار  والصدق هـ"  Guilfordتعر�ف جیلفورد -3

  ".  مح�ات اآلداء في مواقف الح�اة  وأ

   .إلى أ� مد� یؤد� اإلخت�ار عمله �ما یجب" Kurkonتعر�ف �یر�ون  -4

االخت�ـار ��ـون صـادقًا �النسـ�ة للمجتمـع الـذ� قـنن ف�ـه فاخت�ـار الـر�ض  أنالصدق نسـبي �معنـى   

��ـون  م قد ��ـون صـادقًا لق�ـاس مطاولـة الجهـاز الـدور� التنفسـي لطل�ـة الجامعـة فـي حـین ال1500

ت�ار لق�اس نفـس القـدرة لمرحلـة االبتدائ�ـة وعل�ـه استخدم نفس االخ إذاعلى نفس الدرجة من الصدق 

االخت�ـــار  أننقـــول  أنتســـتط�ع  مطلقـــًا بـــل یختلـــف مـــن اخت�ـــار آلخـــر حیـــث ال امـــرأفالصـــدق لـــ�س 

  . نه صادق بدرجة ماأغیر صادق بل نقول و قا صاد

 ٕاال فقـــد ق�متـــه �وســـیلة لق�ـــاسو إن صـــدق اإلخت�ـــار �عتبـــر أهـــم صـــفاته التـــي ین�غـــي أن تتـــوافر لـــه،  

تعل�مــات، و لــه معــاییر و  ،فقــد ��ــون اإلخت�ــار ثابتــا بدرجــة عال�ــة جــدا ،الخاصــ�ة التــي وضــع لق�اســها

  .�التالي ال �صلح لق�اس الخاص�ة التي وضع من أجل ق�اسهاو مع ذلك ال ��ون صادقا، و 

�� �� �� ���ٕ�� �� �������
 ��� ����  

1 - ������  
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عموما فهناك ثالث مفاه�م أساس�ة تتعل� �صـدق اإلخت�ـار �معنـى أنـه ال ��ـون اإلخت�ـار صـادقا إال 

   :یلي إذا توفر على ما

 "قادرا على ق�اس ما وضع لق�اسه " أن ��ون اإلخت�ار -1 

 "قادرا على ق�اس ما وضع لق�اسه فق� " أن ��ون اإلخت�ار  -2 

  "قادرا على التمییز بین طرفي الخاص�ة التي �ق�سها " أن ��ون اإلخت�ار -3 

 )1975(هنــــاك ثــــالث أنــــواع للصــــدق حــــددتها الجمع�ــــة األمر���ــــة لعلــــم الــــنفس  :أنــــواع الصــــدق

"Psychology Association American  "  

  :هيو  1977أقرتها الجمع�ة الدول�ة لعلم النفس التطب�قي و  ،

  

  

  

  

  

 صــدق المضــمون، الصــدق المنطقــي، الصــدق �ح�ــم التعر�ــف، (صــدق المحتــو� -أ

یهـدف  ):التحلیلـيصدق عینة اإلخت�ار، صـدق التمثیـل، الصـدق المنهجـي، الصـدق 

القـــدرة المـــراد ق�اســـها مـــن خـــالل  والصـــفة أ وإلـــى معرفـــة مـــد� تمثیـــل اإلخت�ـــار لجوانـــب الســـمة أ

عمـا إذا �ـان هـذا اإلخت�ـار �قـ�س جان�ـا محـددا مـن هـذه الظـاهرة أم �لهـا، و فحص منطقـي دقیـ�، 

الســـمة مصـــمم اإلخت�ـــار بتحدیـــد  و�م�ـــن القـــول أنـــه مـــن الخطـــوات األولـــى حیـــث یبـــدأ ال�احـــث أو 

 .المقاسة تحدیدا دق�قا

 الصدق 

  "احملتوى" صدق املضمون 

  "امليزان"الصدق املرتبط �حملك 

  التكوين الفرضيالبناء أو صدق 

 الصدق التالزمي

 الصدق التنبؤي

 الظاهريالصدق 

 الصدق الذايت

 )APAحسب (یبین أنواع الصدق ): 06(ش�ل رقم 
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لهذا ال ین�غي اإلكتفاء بتعر�ف جید للخاصـ�ة، بـل تحلیـل مضـمونها تحلـ�ال جیـدا إلـى عـدد مـن      

ال�حــث فـي مــا إذا �ـان هنــاك و األ�عـاد الفرع�ـة التــي تكـون فــي مجموعهـا الخاصــ�ة موضـوع الق�ـاس، 

  .عدد مناسب من البنود �ق�س �ل �عد أم ال

بنـــوده علـــى  والرئ�ســ�ة أ�عــد اإلنتهـــاء مــن تصـــم�م اإلخت�ــار �عـــرض ال�احـــث محــاور اإلخت�ـــار      

فــي مضــمونها و الكفــاءة فــي المــادة و الخبــراء الــذین ��ونــون مــن ذو� الخبــرة و المح�مــین  مجموعــة مــن

�ــذلك فــإن أهــم و ، )مالحــ� ال�حــثو الخبــراء �مرفقــات  وظــائف هــؤالءو البــد مــن وضــع قائمــة �أســماء (

ل�صــل ال�احــث إلــى  المهــتمو المح�ــم المناســب مشــ�لة قائمــة فــي صــدق المحتــو� فــي ��ف�ــة إخت�ــار 

، �مـا ال بـد مـن العمـل علـى ز�ـادة عـدد المح�مـین للكشـف عـن صـدق مز�ـفنتائج غیر مبن�ة علـى 

هنـا  همتتقـدیراو ، )مح�ـم 30المراجع �أكثر من و ادر تحددها �عض المص(مد� اإلتفاق في تقدیراتهم 

ذلـك بتحلیلهـا و المهار�ـة و هي المح�ات التي تستخدم لتحدید صدق �عـض إخت�ـارات القـدرات البدن�ـة أ

إلى م�وناتها األساس�ة، ثم تحدد درجـة إرت�ـا� �ـل م�ـون �الظـاهرة موضـوع الق�ـاس،  لإلسـتفادة مـن 

�قدم ذلك في صـورة إسـتمارة تتضـمن الهـدف و حذف ما تم تح��مه،  وتعدیل أ وآرائهم في تصح�ح أ

�عـــد أن �ســــتعید معـــد اإلخت�ــــار و ٕاقتـــراح إن أم�ــــن فـــي حالــــة ال �قـــ�س، و ال و هــــل �قـــ�س أو مـــن البنـــد 

تقــدیراتهم لكــل بنــد علــى حــد�، ثــم و المختصــین �فــرغ تكــرارات / المح�مــین / اإلســتمارات مــن الخبــراء

البنــد علــى  ووافقــوا علــى صــالح�ة الســؤال أ�حولهــا إلــى نســب مئو�ــة، بتقســ�م عــدد المح�مــین الــذین 

، ثـم یختـار البنـود التـي حصـلت علـى نسـ�ة تقـدیرات 100ضرب النـاتج فـي و العدد الكلي للمح�مین 

الثقـة �البنــد مـن حیـث صــدقه، أمـا نســ�ة و التــي تمثـل درجـة الشــعور �اإلرت�ـاح و فـأكثر %  80تسـاو� 

�م�ـــن و ، تعدیلـــه �اإلستشـــارة مـــع الخبـــراء وفین�غـــي مراجعـــة البنـــد �حذفـــه أ%  80اإلتفـــاق أقـــل مـــن 

  :إستخدام المعادلة التال�ة لحساب صدق المحتو� عن طر�� التح��م

عدد األسئلة التي إتف� المح�مـون علـى أنهـا تقـ�س   = 1سمؤشر صدق المحتو� =  م س  :حیث

   .عدد األسئلة التي إتف� المح�مون على أنها ال تق�س الهدف  = 2س  .الهدف

  .العدد الكلي ألسئلة اإلخت�ار   =ك                         

  2س -1س
  =مس 

  ك
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�عتمـد علـى اإلطـالع و  :تحلیل الدراسـات السـا�قةو حصر  من بین طرق تقدیر صدق المحتو� نجدو 

اإلطــالع و قصــد جمــع أهــم اإلخت�ــارات  ،الدراســات الســا�قة للظــاهرة موضــوع الق�ــاسو علــى ال�حــوث 

  :�عض المختصین صدق المحتو� إلى نوعین هماو�قسم ، على آراء المح�مین فیها

�عتبـر هـذا النـوع مـن  :)الصـدق غیـر الحق�قـي( السـطحي والصدق الظـاهر� أ -1

قلهــا اســتخدامًا فــي المجــال و�عتمــد علــى منطق�ــة محتو�ــات أو الصــدق أقــل أنواعــه أهم�ــة أ� أضــعفها 

مظهـره الخـارجي مـن  وأ�مثل الش�ل العـام لالخت�ـار  واالخت�ار ومد� ارت�اطها �الظاهرة المقاسة وه

) صـدق السـطح(سـم إح تعل�ماتها وقد �طل� عل�ـه و وضو  ،حیث مفرداته ومد� وضوح هذه المفردات

  : وهذا النوع یتطلب ،�ونه یدل على المظهر العام لالخت�ار

  االخت�ار �ق�سه  أن "یبدو" ال�حث عما 

 الفحص المبدئي لمحتو�ات االخت�ار. 

ان �ــان االخت�ــار صــادقًا ســطح�ًا اقتــرب االثنــ فــإذام مطا�قــة ذلــك �الوظــائف المــراد ق�اســها، ثــ      

هذا النوع مـن الصـدق یتطلـب التحلیـل المبـدئي لفقـرات االخت�ـار لمعرفـة مـا إذا �انـت تتعلـ�  وتقدیر

  . ومنه تكمن المحاذیر... ذات�ة ال�احث وتقدیره إلى�الجانب المقاس، وهذا أمر یرجع 

لــ�س  وفهــ.... .التعلــ�مو العمــر و مــن الطب�عــي أن یختلــف الصــدق الظــاهر� بــإختالف الجــنس و       

  :��ون الح�م على صدق اإلخت�ار الظاهر� �ما یليو  ،إحصائ�ا وصدقا علم�ا أ

 عندما یدرك المختبر ف�رة اإلخت�ار بوضوح. 

  تفاعل لإلجا�ة عل�هو �نش� و عندما �شعر المختبر �أهم�ة اإلخت�ار�. 

  هام في اإلخت�ارات العقل�ةو هو تصح�حه م�سرة، و عندما تكون اإلم�انات العلم�ة لتطب�قه. 

  :هناك عدد من الحقائ� تتعل� �الصدق الظاهر� و 

 سـمة  وفهـ ،ارهي أن الصدق الظاهر� ال ��في لمفرده لتقدیر صدق اإلخت� :الحق�قة األولى

 .لكنه ال �صلح للفصل في قض�ة صدق اإلخت�ارو ضرور�ة في التعامل مع المفحوص 
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 هي أن هذه السمة الضرور�ة في التعامل مع المفحوص جوهر�ة في مجـال  :الحق�قة الثان�ة

 .اإلستجا�ةو إ�حاء للمفحوص على التفاعل  وفه ،الق�اس المعرفي فق�و اإلخت�ارات 

 قـدر ضـرورة  ،المقـای�سو أنه �قـدر أهم�ـة الصـدق المظهـر� فـي اإلخت�ـارات  :الحق�قة الثالثة�

ألنــه  ،أقــل أنــواع الصــدق أهم�ــة وخفضــه فــي مجــال مقــای�س الشخصــ�ة، فهــ وأ ،تجن�ــه تمامــا

   .یوحي فق� �أنه من حیث ظاهره مناسب إلى حد ما للغرض المطلوب منه

معامــل إرت�ــا� الــدرجات و طالمــا أن ث�ــات اإلخت�ــار فــي جــوهره ه): دلیــل الث�ــات(الصــدق الــذاتي -2

الحق�ق�ــة لإلخت�ــار بنفســها، إذا مــا أعیــد إجــراء اإلخت�ــار علــى نفــس المجموعــة فــإن الصــدق الــذاتي 

   :نحصل عل�ه إحصائ�ا بـ

تشــیر �عــض المراجــع إلــى  :معامــل الث�ــاتالصــدق الــذاتي المســتخرج مــن                         

  :الذ� �ساو� الجذر التر��عي للث�ات یؤخذ عل�ه ما یليو أن الصدق الذاتي 

 .صادل�س �ل إخت�ار ثابت و تتجاهل المبدأ الذ� یر� أن �ل إخت�ار صادق ثابت،  

  .جذر أ� �سر عشر� أكبر منه 

 العملـــي، اإلحصـــائي، الصـــدق التجر�بـــي، الـــواقعي، (الصـــدق المـــرت�� �المحـــك -ب

ـــاطي ـــ�اإلرت� میـــزان صـــادق نح�ـــم �ـــه علـــى اإلخت�ـــار  والمحـــك هـــ ):�محـــك ، صـــدق التعل

النتــائج  والــدرجات، أ وقــد ��ــون المحــك مجموعــة مــن التقــدیرات، أو المق�ــاس المطلــوب تقو�مــه، و أ

 .التي تمثل اآلداء الحالي في الظاهرة التي �ق�سها اإلخت�ار

�ـــین المق�ـــاس الجدیـــد عـــن و المحــك مق�ـــاس موضـــوعي تـــم التحقــ� مـــن صـــدقه لـــذلك نقـــارن بینــه و 

  . طر�� معامل اإلرت�ا� بینهما

�ـــتم حســـا�ه مـــن خـــالل حســـاب معامـــل اإلرت�ـــا� بـــین و ��ـــون المحـــك مســـتقال عـــن اإلخت�ـــار، و   

  .درجات محك خارجي مستقلو درجات اإلخت�ار 

  :أن معامل الصدق �م�ن تقو�مه �ما یلي "آخرون و �یر�یندال "و�ر� 

  =الذايتالصدق   معامل الثبات

 :عنمالحظة هامة 
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  یبین تقدیرات الصدق) 02(جدول رقم 

  تقدیرات الصدق  معامل الصدق

  ممتاز  100 - 0.80

  مرتفع  0.79 - 0.70  

  متوس�   0.69- 0.50

  مرفوض  0.50أقل من 

       

 تطبیــ� المحــك و تطبیــ� اإلخت�ــار یــتالزم �ســتخدم الصــدق التالزمــي عنــدما  :الصــدق التالزمــي

معــا، یتحقـــ� هـــذا النــوع مـــن الصـــدق مـــن خــالل تطبیـــ� إخت�ـــار علــى مجموعـــة مـــن المفحوصـــین، 

دقـــة نتائجــــه، فــــإذا تبــــین مــــن خــــالل هــــذا و مقارنـــة النتــــائج بنتــــائج إخت�ــــار ســــاب� موثــــوق بجودتــــه و 

الضـعاف هـم نفـس الضـعاف فـي و اإلخت�ار أن المتفوقین هم نفس المتفوقین فـي اإلخت�ـار السـاب�، 

إث�ـات الصـدق �طر�قـة المجموعـات المت�اینـة،  وأ.. .إلخت�ار الساب�، فإن اإلخت�ار س��ون صادقاا

ــــار إلــــى مجمــــوعتین أ ــــإختالفهم فــــي الصــــفة التــــي �ق�ســــها  وحیــــث �عطــــى اإلخت� أكثــــر معــــروف ب

اإلخت�ــــار، فــــإذا مــــا وجــــدت فــــروق بینهمــــا فــــي متوســــطات الــــدرجات فــــإن ذلــــك یــــدل علــــى صــــدق 

  .اإلخت�ار

مؤشرات السلوك الفعلي القـائم و التالزمي �ستهدف محاولة رصد العالقات بین اإلخت�ار  الصدق    

 .في نفس الوقت تقر��ا

ـــك اآلداة علـــى المفحوصـــین و         ـــة یتطلـــب تطبیـــ� تل تحدیـــد درجـــة الصـــدق التالزمـــي آلداة معین

ا� بـین النتـائج تطبی� اآلداة األخر� على نفس المفحوصین في نفس الوقت، ثـم إیجـاد درجـة اإلرت�ـو 

معامل اإلرت�ا� الذ� نحصل عل�ه فـي تلـك الحالـة �عبـر و التي تم الحصول علیها بواسطة اآلداتین، 

  .عن الصدق التالزمي لآلداة التي أعدها ال�احث، وله فاعل�ة �بیرة في اإلخت�ارات التشخ�ص�ة

  :الطرف�ة  �التاليمن بین الطرق لحساب الصدق التالزمي نجد طر�قة المقارنة  :مالحظة
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فــي االخت�ــار، فهــذا األخیــر  أقو�ــاءفــي المیــزان  األقو�ــاء أنعنــدما تــدل نتــائج االخت�ــار علــى       

�عتبر صادقًا و�زداد الصدق ت�عًا لز�ادة هذا االقتران و�تناقص ت�عًا لتنـاقص هـذا االقتـران، ولـذا نـر� 

�سـ� الطـرق التـي تسـتخدم لتحقیـ� داللـة أ الطرف�ة لمستو�ات المیـزان فـي هـذه المقارنـة ومـن األهم�ة

نقـرر  أنحصائ�ة واضـحة نسـتط�ع إالفروق بین هذه المتوسطات، وعندما تص�ح لتلك الفروق داللة 

صـدقه، وعنـدما ال تصـ�ح  إلـىوالضعاف في المیزان، و�ـذلك نطمـئن  األقو�اءاالخت�ار �میز بین  أن

  . صدق مثل هذا االخت�ار إلىنستط�ع االطمئنان  واضحة فإننا ال إحصائ�ةلتلك الفروق داللة 

علـى مقـدار هـذا  أكیـدةهذه الطر�قة تدل على صدق االخت�ـار وال تـدل �طر�قـة عدد�ـة  أنأ�        

الســر�عة التمهید�ــة التــي تفصــل االخت�ــارات المختلفــة  األح�ــامســتخدامها علــى إالصــدق ولــذا �قتصــر 

  .لمیزان ما غیر صادق �النس�ة وه صادق وما وه ما إلى

  :للتأكد من صدق اإلخت�ار نت�ع الطر�قة التال�ةو 

 تصاعد�او نرتب نتائج اإلخت�ار التي حصل علیها أفراد العینة ترتی�ا تنازل�ا أ. 

   فنحصل على مجموعـة عل�ـا مـن حیـث إرتفـاع درجاتهـا ،من طرفي التوز�ع%  27نسحب، 

 .مجموعة دن�ا من حیث إنخفاض درجاتها في اإلخت�ارو 

 ـــة " ت"إخت�ـــار  وهـــو  ،نقـــارن بـــین آداء المجمـــوعتین بإســـتعمال أســـلوب إحصـــائي مالئـــم لدالل

 .الفرق بین متوسطین حسابیین

الجدول�ة لنسـتط�ع الح�ـم علـى صـدق " ت"المحسو�ة یتم مقارنتها مع " ت"�عد الحصول على و      

  .ار صادقالمحسو�ة دالة �م�ن القول أن اإلخت�" ت"اإلخت�ار، �حیث إذا �انت ق�مة 

�قـدم  ویـدل علـى قـدرة اإلخت�ـار فـي التنبـؤ بنتیجـة معینـة فـي المسـتقبل، فهـ: الصدق التنبـؤ�  -ب

�قــوم علــى أســاس المقارنــة بــین درجــات األفــراد فــي  وهــو توقعــات عــن خاصــ�ة معینــة   وتخمینــات أ

حیـث یـدل اإلتفـاق بـین درجــات  ،�ـین درجـاتهم علـى محــك یـدل علـى آدائهـم فـي المســتقبلو اإلخت�ـار 

ذلـك وفقـا إلجـراءات و درجات المحـك علـى مـد� قـدرة اإلخت�ـار علـى التنبـؤ بنتـائج المحـك و اإلخت�ار 
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القــدرة علــى و الر�اضــ�ة، و إخت�ــار القــدرات للطــالب المتقــدمین لمعهــد التر��ــة البدن�ــة : إحصــائ�ة مثــال

 .صدق تنبؤ�  اإلستمرار �الدراسة، معامل اإلرت�ا� بین اإلثنین مؤشر

  .أسلوب تحلیل اإلنحدار�ستخدم لهذا الغرض أسالیب إحصائ�ة تعتمد في جوهرها على و      

  :��من في : التنبؤ� و الفرق بین الصدق التالزمي 

 .الصدق التالزمي یتم جمع الب�انات ف�ه في نفس الفترة الزمن�ة التي نطب� فیها اإلخت�ار 

 .بنتیجة معینة في المستقبلالتنبؤ و الصدق التنبؤ� ��ون الهدف ه 

  :من خالل السؤالین التالیین �ظهر اإلختالف بین النوعینو 

  )وصف الحالة الراهنة()صدق تالزمي(هل مصطفى ر�اضي  -

  )وصف الحالة المستقبل�ة( )صدق تنبؤ� (هل مصطفى �م�ن أن ��ون ر�اضي  -

 الـذ� �م�ـن �ـه  المـد� وهـ: )صـدق السـمة، المفهـوم(التكو�ن الفرضي  وصدق البناء أ

تفســیر اآلداء علــى اإلخت�ــار فــي ضــوء �عــض التكو�نــات الفرضــ�ة المعینــة، فعنــدما نقــوم بتصــم�م 

سـمات  ومهـارات أ"إخت�ار لق�اس خاص�ة ظاهرة معینة، فإننا نفترض أن هنـاك �عـض التكو�نـات 

  .لوك�تطلب هذا النوع من الصدق فهما دق�قا لهذا السو سوف نق�س الظاهرة ��ل، " قدرات وأ

  : حساب صدق التكو�ن أو أسالیب إجراءاتومن 

نتوقــع  أن�م�ننــا  ،الــخ.. .یختلفــون �مــا لــدیهم مــن ســمات وصــفات األفــراد" : الفــروق الفرد�ــة-1

فرادهــا أداء آنــاث فــي قــدرات معینــة ونتوقــع فروقــًا بــین الجماعــات العمر�ــة فــي اإلو فروقــًا بــین الــذ�ور 

بـــراز هـــذه الفـــروق والتوقعـــات إتم�ـــن االخت�ـــار مـــن  ٕاذاو علـــى �عـــض االخت�ـــارات الصـــادقة للقـــدرات 

  . نه صادقأالنظر�ة بناءا على خصائص التكو�ن ف��ون تقدیرنا لالخت�ار 

الخاص �العینة نفسها على مد� فترات زمن�ـة  اآلداءدراسة الفرق في  وه: داءالتغییر في اآل-2

   .مختلفة
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�حـــدد فقـــ� �االرت�ـــا� مـــع اخت�ـــارات تقـــ�س نفـــس  الصـــدق ال إن :أخـــر� االرت�ـــا� �اخت�ـــارات -3

 فـــإذامختلفـــة،  أ�تقـــ�س الســـمة  �االرت�ـــا� مـــع اخت�ـــارات ال ٕانمـــاو عـــن طر�ـــ� التشـــا�ه،  �أالســـمة، 

�قوم بتطبی� اخت�ار آخـر مسـتقل عنـه �قـ�س  ،بناء مق�اس للطموح بین الطل�ة أراد�احثًا  أنفترضنا إ

المثــابرة والتــي تعتبــر صــفة مــن صــفات الفــرد الطمــوح وعنــدما �حصــل ال�احــث علــى معامــل ارت�ــا� 

  . اخت�اره قد �حق� ف�ه صدق البناء أن إلىعالي بین االخت�ار�ن یتوصل 

نظــر� �م�ــن أن لكنهــا مفهــوم و یتصــل صــدق البنــاء إذن بخاصــ�ة ال �م�ــن مالحظتهــا م�اشــرة،     

غال�ـا مـا ��ـون مجـرد و نحدده فق� من خـالل اإلسـتدالل عل�ـه مـن �عـض مظـاهر السـلوك،  وندر�ه أ

 وتم إبداعه عن عمل�ة مم�نـة تـرت�� �سلسـلة مـن األحـداث األخـر� المالحظـة فـي الظـاهرة أ" فرض"

  ".�المعنىتش�ع اإلخت�ار "للصدق على أنه    "إیبل"یتف� في جوهره مع مفهوم  والسلوك، فه

فإذا �نا �صدد إخت�ار لق�اس القابل�ة لإلستثارة اإلنفعال�ـة، فإننـا نسـتط�ع أن نتحقـ� مـن صـدق       

هـــذا اإلخت�ـــار �ـــأن نط�قـــه علـــى مجموعـــة مـــن األفـــراد فـــي ظـــروف عاد�ـــة ثـــم نعـــرض هـــؤالء األفـــراد 

حســـاب مـــد� مـــن خـــالل و لظــروف تـــدفع لإلســـتثارة اإلنفعال�ـــة مالحظــین ســـلو�هم علـــى وجـــه الدقــة، 

إرت�ا� الدرجة التي حصل علیها الفرد في اإلخت�ار �حجم التغییرات الف�سیولوج�ة التـي صـدرت عنـه 

  .خالل موقف اإلستثارة اإلنفعال�ة، نستط�ع أن نخلص إلى تقدیر لمد� صدق اإلخت�ار

  .�ستعمل في المجاالت النظر�ة أكثر منه في المجاالت التطب�ق�ةو 

ـــر تعقیـــدا        ـــه أكث صـــعو�ة مـــن �ـــل مـــن صـــدق المحتـــو� و یتمیـــز صـــدق التكـــو�ن الفرضـــي، �أن

مـن ثـم �الحـ� أن �عـض ال�ـاحثین یتهر�ـون مـن إسـتخدام هـذا النـوع مـن و الصدق المـرت�� �المحـك، و 

الصـــدق، فـــي حـــین �ضـــطر �عـــض ال�ـــاحثین إلـــى إســـتخدام هـــذا النـــوع عنـــدما تكـــون أنـــواع الصـــدق 

  .أدواتهم األخر� غیر مناس�ة لتقنین

  :یتأثر صدق اإلخت�ار �عوامل عدیدة نوجزها في ما یلي :العوامل المؤثرة في صدق اإلخت�ار

 لـذلك یلجـأ مصـمم اإلخت�ـار إلـى ز�ـادة و  ،حیث أن طول اإلخت�ار یـؤثر فـي صـدقه :طول اإلخت�ار

 .عدد فقرات اإلخت�ار عندما یتبین له تدني ق�مة معامل الصدق
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إذا ما أردنا الحصول على معدل صدق معـین فإنـه �م�ـن ز�ـادة طـول اإلخت�ـار للحصـول علـى ذلـك 

  :الصدق حسب القانون 

  

 

 ــار ــات اإلخت� معامــل الث�ــات یــدل علــى وجــود خلــل فــي یتــأثر صــدق اإلخت�ــار بث�اتــه فإنخفــا�  :ث�

مـع مالحظـة أن الث�ـات  ،في نفس الوقت �ستخدم �مؤشر على إنخفاض صدق اإلخت�ارو  ،اإلخت�ار

 .العالي ل�س مؤشرا لصدق اإلخت�ار

 لهــذا ��ــون مــن الضــرور� و المحــك،  ویتــأثر الصــدق بث�ــات المیــزان أ :المحــك وث�ــات المیــزان أ

 .مرتفعإخت�ار مواز�ن ذات ث�ات 

  یتأثر صدق اإلخت�ار �مد� الت�این بین أفراد العینة في السمة المراد ق�اسها): التجانس(الت�این، 

ف�لمـــا �ـــان الت�ـــاین قلـــ�ال �ـــان الصـــدق ضـــع�فا، فدرجـــة تجـــانس المجموعـــة المفحوصـــة تـــؤثر علـــى 

ضــع�فة  فاإلخت�ــارات الم�ونــة مــن فقــرات ،الصــدق �عــدد مــن العوامــل األخــر� مثــل فقــرات اإلخت�ــار

�تـأثر صـدق اإلخت�ـار بتطبیـ� اإلخت�ـار، فسـوء إدارة تطبیـ� اإلخت�ـار و البناء تكون ضع�فة الصدق، 

 .ؤد� إلى ضعف صدقهت

 وأ ،المهنــة وأ ،الجــنس وأ ،المســتو� التعل�مــي وأ ،فــاإلختالف فــي العمــر :طب�عــة عینــة التقنــین 

 .أن تؤثر على معامل الصدق متغیرات �م�ن...البیئة وأ ،مستو� التعل�م وأ ،الحالة الصح�ة

  المحكو طب�عة العالقة بین اإلخت�ار.  
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�قصـد �الث�ـات و �مثل العامل الثاني في األهم�ة �عد الصدق في عمل�ة بناء وتقنـین االخت�ـارات،     

�ـــررت عمل�ـــات ق�ـــاس فـــرد مـــا  و�معنـــى أنـــه لـــ ،ظـــاهرة معینـــة فـــي مناســـ�ات مختلفـــة إســـتقرار مـــد�

  .ألظهرت درجته شئ من اإلستقرار

أن اإلخت�ـــار �عتبـــر ثابتـــا إذا �ـــان �عطـــي نفـــس النتـــائج "   "Van Dalinفـــان دالـــین "�قـــول     

  "تحت نفس الشرو� و إذا ما تكرر تطب�قه على نفس المفحوصین  ،بإستمرار

التــي وضــع  اإلتســاق الــذ� �قــ�س �ــه اإلخت�ــار الظــاهرةو أ ،اإلتقــان و�مــا �قصــد �ــه مــد� الدقــة أ     

ط�قـا و تكـون درجـات اإلخت�ـار ثابتـة ط�قـا لفتـرات مختلفـة مـن الـزمن و  ،من أجلها عنـد تكـرار التجر�ـة

  .ط�قا لمجموعات مختلفة من المفحوصینو لعینات مختلفة من األسئلة 

 ،الشـوائبو  ،الظـروف العشـوائ�ةو  ،الث�ات یبین مد� تحـرر درجـات اإلخت�ـار مـن تـأثیر الصـدفةو     

  .خطأ الق�اسو  ،التذبذبو 

الضـغ�، و مقـای�س الحـرارة و المیـزان و المقای�س المستخدمة في مجال العلوم الطب�ع�ة مثل المتر و     

التر�و�ـة فتتـأثر ��ثیـر مـن العوامـل و تعطي نتائج على درجة �بیرة مـن الث�ـات، أمـا المقـای�س النفسـ�ة 

  .التر�و�ةو ی�س النفس�ة النفسي، لذلك ن�تفي بدرجة معقولة من الث�ات للمقاو اإلجتماع�ة 

  اإلعتمادية ، اإلتساق، الدقة ،التماسك ، الثقة يف نتائج اإلختبار ( الثبات  : ( 

�� �� �� ���ٕ�� �� �������
 ��� ����  

2 - ��� �� ����  
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  :ةل التال�اش�ولتب�ان معنى الث�ات نسوق األ

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الطرق اإلحصائ�ة لحساب معامل الث�ات

  

  

  

  

  

  

  

  =معامل الث�ات
 ت�این الدرجات الحق�ق�ة

 ت�این الدرجات المالحظة

 الدرجة المالحظة

 درجة األخطاء العشوائیة الحقیقیة الدرجة

 یوضح مكونات الدرجة المالحظة): 07(شكل رقم 

 الحق�قةیوضح ز�ادة ق�مة الث�ات بز�ادة القدر النسبي لت�این الدرجات ): 08(ش�ل رقم 

 معامل ث�ات مرتفع

 ت�این الخطأ ت�این الدرجات الحق�ق�ة

 ت�این الخطأ ت�این الدرجات الحق�ق�ة

 معامل ث�ات منخفض

 معامل الث�ات

  )المتكافئةالصور (معامل التكافؤ

 )تطبی� ص�غتین متكافئتین لإلخت�ار(

 .)حسب عالم(یوضح األنواع المختلفة من معامالت الث�ات ): 09(ش�ل رقم 

  )إعادة اإلخت�ار(معامل اإلستقرار

تطبی� إخت�ار واحد مرتین �مدة (

 )زمن�ة فاصلة

التجزئة (معامل اإلتساق الداخلي 

  النصف�ة

 )ص�غتین متكافئتینتجزئة اإلخت�ار إلى (

  معامل التكافؤ واإلستقرار

تطبی� ص�غتین متكافئتین (

 )لإلخت�ار �مدة زمن�ة فاصلة

 معامل ألفا �رون�اخ معامل �یودر ر�تشاردسون 
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 ث�ات اإلسـتقرار أومعامل ) (معامل اإلستقرار عبر الزمن(طر�قة إعادة اإلخت�ار  -1

مـن أكثـر الطـرق اإلحصـائ�ة إسـتخداما وشـیوعا فـي حسـاب معامـل :   Test-retest ):الس�ون 

الث�ات وخاصة في المجـال الر�اضـي، وتعتمـد هـذه الطر�قـة علـى تطبیـ� اإلخت�ـار علـى مجموعـة 

من األفراد، ثم إعـادة تطب�قـه علـى نفـس المجموعـة  �عـد مـدة ال تقـل عـن أسـبوع، والتـي �م�ـن أن 

و�التــالي  -ة مضــمون اإلخت�ــار وطب�عــة العینــاتیــتح�م فــي هــذه المــد -تصــل إلــى ســتة أشــهر 

�ص�ح لدینا نتائج تطب�قین األول والثاني، وحساب معامل اإلرت�ا� بـین التطب�قـین، و�ـر� الـ�عض 

أن إســتخدام فتــرة أســبوع �امــل بــین التطب�قــین فــي حالــة إخت�ــارات اآلداء فــي التر��ــة البدن�ــة تعتبــر 

بهــــذه الطر�قــــة، ولكــــن األمــــر یختلــــف فــــي حالــــة  إجــــراءا مناســــ�ا للحصــــول علــــى معامــــل الث�ــــات

 .حیث یتطلب األمر فترة أطول...إخت�ارات الورقة والقلم واإلخت�ارات المعرف�ة

 :على هذه الطر�قة أن �عابو

  فــي حــال قصــر المــدة الفــرد ��تســب األلفــة والــذاكرة لمفــردات اإلخت�ــار وهــذا مــا �ســاعده فــي تــذ�ر

الطر�قــة فــي حســاب الث�ــات لإلخت�ــارات التــي تهــدف لق�ــاس اإلخت�ــار األول لــذلك ال تصــلح هــذه 

 .ترت�� �ه التذ�ر أو

 والنسـ�ان والـتعلم، ممـا یـؤثر علـى نتـائج  في حال طول المدة فإن اإلخت�ار قد یتـأثر �عوامـل النمـو

 .اإلخت�ار الثاني

  مـن المحتمـل أن تختلـف ظـروف إدارة تطبیـ� اإلخت�ـار فـي المـرة األولـى عـن ظـروف تطب�قـه فـي

  . تسلسل إجراء االخت�ار وأ ،الظروف الجو�ة وأ ،التعب وأ ،التوقیت وأ ،�الم�انالمرة الثان�ة 

  التذبــذب العشــوائي فــي آداء الفــرد الواحــد فــي المــرتین حیــث قــد �حــدث اخــتالف فــي اآلداء یــؤد�

 . لتذبذ�ه غیر نمطي

  نفســـــ�ة، صـــــح�ة، (قـــــد یتعـــــرض الفـــــرد لـــــ�عض التغییـــــرات خـــــالل الفتـــــرة الزمن�ـــــة بـــــین التطب�قـــــین

 . متأن�ًا مرة أخر�  وأمتعجًال في آدائه مرة  وأمما یجعله قلقًا ) الخ... اجتماع�ة

  القدرة المقاسة للتغیرات نتیجة التمر�ن والتعلم وأعند تعرض السمة . 
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إلخت�ار حتى ال تؤثر مثل تلـك العوامـل علـى معامـل اإلرت�ـا� لذلك البد من الض�� الدقی� لموقف ا

  .بین التطب�قین

ومعامل اإلرت�ا� المناسب لإلستعمال یختلف بإختالف مستو� الق�اس، فإذا �ان في مسـتو�        

�ستعمل معامل اإلرت�ـا� الخطـي لكـارل بیرسـون، أمـا )ب�انات متصلة(النس�ة  المسافات المتساو�ة أو

،  ف�ســـتعمل معامـــل إرت�ـــا� الرتـــب لتشـــارلز )ب�انـــات منفصـــلة(الق�ـــاس فـــي مســـتو� الرتـــب إذا �ـــان 

  .سبیرمان، أما إذا تكررت الق�م �ثیرا ف�فضل إستخدام معامل إرت�ا� �ندال

مـن  :)اإلتسـاق الـداخلي()األنصاف المنشـقة( :Split-halfطر�قة التجزئة النصف�ة -2

داء فــي �ــارات اآلتصــلح الخت ولكنهــا ال القلــم،و أكثــر طــرق الث�ــات إســتخداما فــي إخت�ــارات الورقــة 

 :یتم فیها تطبی� اآلداة �الكامل على المجموعة ثم تجزئة اإلخت�ار إلى وفیها ،التر��ة البدن�ة

 ،فقد �ستخدم النصـف األول فـي مقابـل  ،ثم حساب درجة �ل فرد على �ل جزء جزئین متكافئین

 .النصف الثاني

 ـتم و �ضـم الجـزء الثـاني الفقـرات الزوج�ـة و �قسم لجزئین، �ضـم أحـد الجـزئین الفقـرات الفرد�ـة  وأ�

 .الزوج�ةو حساب معامل اإلرت�ا� بین الدرجات الفرد�ة 

 طو�ال�فضل إستخدامها عندما ��ون المق�اس و  ،وقد ��ون التقس�م إلى أجزاء عدیدة.  

تـوفیر تكـافؤ مناسـب لنصـفي  أنمعامـل الث�ـات، إال  إلیجـادوعلى الرغم من شیوع هـذا النـوع 

االخت�ــار قــد ��ــون صــعب التحقیــ�، حیــث توجــد معوقــات �ثیــرة ولتحقیــ� ذلــك نــذ�ر منهــا علــى 

  : سیبل المثال

  الوحدات وأ األسئلةالفروق الواردة في طب�عة . 

  األسئلة وأالفروق الواردة في مستو� صعو�ة الوحدات . 

  العمــل، و�ــذلك الممارســة والتعــب والمملــل وغیرهــا مــن العوامــل  وأاآلثــار التراكم�ــة للحمــاس

والتالفي لمعوقات البد مـن الحصـول علـى تقیـ�م موضـوعي لالخت�ـار تحدیـد مسـتو� صـعو�ة 
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ت واالنحرافـات المع�ار�ـة ومعـامالت من حیـث المتوسـطا اإلحصائيالوحدات وتوفیر التكافؤ 

  . الخ... االرت�اطات والصدق

، إسـتخدام معادلـة تصـح�حوقد أشار الرشید� إلى أن إستخدام هذه الطر�قة یتطلـب مـن ال�احـث 

معـادالت التصـح�ح  الشـائع إسـتخدامها و لـ�س �لـه  و ألن الث�ات ��ون على أساس نصف اإلخت�ـار 

ـــــــــــــــــــة معاد - :هـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــراون و ســـــــــــــــــــبیرمان ل ـــــــــــــــــــون -  � ـــــــــــــــــــة رول                                               معادل

   معادلة هوس-  معادلة جثمان العامة -

  .معادلة فالناجانو  ،�ما توجد معادالت أخر� للتصح�ح مثل معادلة موز�ر

�رجــع ذلـك إلــى أنهــا تتمیــز و شــیوعا، و مــن أكثــر الطـرق إســتخداما طر�قــة التجزئــة النصــف�ة تعـد و    

  :من ذاك ما یليو بتالفي عیوب �عض الطرق األخر�، 

  ٕاخــتالف ظــروف تطبیــ� اإلخت�ــار و الــتعلم و النســ�ان و تتالفــى اآلثــار الســلب�ة الناجمــة عــن التــذ�ر

 .في حالة إستخدام طر�قة إعادة اإلخت�ار

  المالو الجهد و اإلقتصاد في الوقت و تتمیز �سهولة التطبی�. 

  :هذه الطر�قة أنتشتر� و 

 معنــى أن الســؤال األول  ،تتســاو� القــ�م العدد�ــة للمقــای�س اإلحصــائ�ة المختلفــة لنصــفي اإلخت�ــار�

  .في النصف الفرد� تساو� صعو�ة السؤال األول في النصف الزوجي من اإلخت�ار

  أن ��ـــون متوســـ� درجـــات األفـــراد فـــي النصـــف الفـــرد� مســـاو�ا �التقر�ـــب لمتوســـ� درجـــاتهم فـــي

 .ف الزوجيالنص

  مسـاو�ا �التقر�ـب لتشـتت تلـك الـدرجات فـي ) اإلنحراف المع�ار� (أن ��ون تشتت درجات األفراد

 .النصف الزوجي

تتطلـب هـذه الطر�قـة إسـتخدام  :)معامـل التكـافؤ()المتواز�ة،المت�ادلـة(طر�قة الصور المتكافئـة  -3

 ولإلخت�ــار الواحــد أ) ل�ســتا متطــا�قتینلكنهمــا و متشــابهتین و صــورتین متــواز�تین (صــورتین متكــافئتین 
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فمـن حیـث الـزمن  ،من هنا �طل� عل�ه معامل التكافؤو �ذلك �ق�س التكافؤ لكال الصورتین و هو أكثر، 

 :نمیز بین نوعین من الصور المتكافئة

  .)معامل التكافؤ(الصور المتكافئة الفور�ة -1

  .)معامل التكافؤ و اإلستقرار( الصور المتكافئة المتعاق�ة-2

��ون قد تم بناءًا وتصم�م �ل صـورة مـن الصـورتین علـى حـدة و�طر�قـة  أنمعنى التكافؤ هنا و      

  : مستقلة �شر� توافر عدد من المواصفات المحددة وهي

المتوســ�، االنحــراف المع�ــار�، معامــل االرت�ــا�، معامــل الصــدق (اإلحصــائي شــرو� التكــافؤ  

 ). الخ.. الداخلي

 . في الصورتین األسئلةتساو� عدد  

 . في الصورتین األسئلةتماثل ص�اغة  

 . تماثل المحتو� في الصورتین 

 . تساو� مستو� الصعو�ة في الصورتین 

  ).خال..التعل�مات، الزمن،(تماثل متغیرات الق�اس في الصورتین 

أكثـر إلخت�ـار مـا،  وصـورتان أ"  آخـرون تعنـيو فالصور المتكافئة وفقا لمـا أشـار إل�ـه رایتسـون      

تعطــي متوســ� و درجــة الصــعو�ة لوحــدات اإلخت�ــار، و حیــث داللــة الق�ــاس  هــي متشــابهة تمامــا مــنو 

  " تشتتا واحدا إذا ما ط�قت �ل منها على مجموعة واحدةو تقدیر متشابها 

، )فـــرد 30أن ال �قـــل أفـــراد العینـــة  �فضـــل( هـــاتین الصـــورتین علـــى نفـــس األفــراد  �ــتم تطبیـــ�و      

عالمتــان لكــل فــرد، ثــم �حســب معامــل اإلرت�ــا� بــین درجــات األفــراد علــى  وفتصــ�ح لد�ــه درجتــان أ

نــوع الوظ�فــة المقاســة و مســتو� الصـعو�ة، و اإلخت�ـار�ن، مــع مراعــاة تســاو� اإلخت�ـار�ن فــي المحتــو�، 

  .من عیو�ها صعو�ة إعداد ص�غتین متكافئتینو طر�قة التطبی�، و  طر�قة الص�اغةو 

�طلــ� علــى معامــل الث�ــات بهــذه الطر�قــة التكــافؤ، ألنــه یــدل علــى مــد� اإلرت�ــا� بــین درجــات و     

 .لكنه ال �صلح لق�اس اإلخت�ارات الموقوتةو ، آخر متكافئ معهو اإلخت�ار 
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 4- اإلتساق الداخلي(طر�قة تحلیل الت�این:( 

 1- حیـث  ،تقوم على تقس�م اإلخت�ار الواحد أكثر مـن مـرة: �معادلة �ودر ر�تشاردسون

 .األ�عاد و�راعى وجود تجانس داخلي بین المحاور أو  ،�عد واحد ویتكون �ل جزء من محور أ

   :وله معادلتین هما

  :20معادلة �ودر ر�تشاردسون رقم 

  :21معادلة �ودر ر�تشاردسون رقم 

 .عدد مفردات اإلخت�ار=  ن    :حیث

2ع
  .على اإلخت�ار) الكل�ةالدرجات (ت�این درجات األفراد =  ك  

  نس�ة اإلجا�ات الصح�حة على البند=  ص   

  نس�ة اإلجا�ات الخاطئة على البند=  خ    

ص  
  )البنود ددمتوس� الدرجة على اإلخت�ار مقسوما على ع(متوس� نس�ة اإلجا�ات الصح�حة =  -

  متوس� نس�ة اإلجا�ات الخاطئة= -خ   

  .عدد ابنود في اإلخت�ار= ك    

الوصــول إلــى و لت�ســ�طها  �ــودر ر�تشاردســون قــام بتعــدیل لمعــادالت : Tukerمعادلــة ت��ــر -2

   :الدقة وهي

  

  مر�ع نس�ة اإلجا�ة الصح�حة على اإلخت�ار   = -ص :حیث

       عدد أ�عاد اإلخت�ار =ن             

-�ثیـر - �ثیر جـدا(تتناسب مع اإلخت�ارات ذات األوزان ): �ودر ر�تشاردسون (معادلة درسیل -3

 ،)ال -نعـــم (، ألن معادلـــة �ـــودر ر�تشاردســـون تتناســـب فقـــ� مـــع األوزان ...).قلـــ�ال -إلـــى حـــد مـــا 

  :ومعادلة درسیل هي.أ� ثنائ�ة ال�عد) خطأ-صح (

  

   ( = 20ر

2 ع
  مج ص خ -  ك

  ك ع
(  

 ن

 1 - ن
( ) 

   ( = 21ر
 ن

 1 -ن 
( 

 2ع
صن مج   -  ك

خ -
 -  

2 ع
  ك

(  ) 

2ع
  ص 2ع+   -خ- ص( - ك

   ( = نر
 ن

 1 -ن 
( 

2ع
  ك

(  ) 

 =ص 2ع

2ص
 

 ن

 2 -ص  -
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 .وزن اإلستجا�ة الصح�حة للع�ارة =و

 4-وأ) �طار�ـة إخت�ـار(مؤشـر لث�ـات اإلخت�ـار   ومق�اس لإلتسـاق أ :معامل الث�ات ألفا �رون�اخ 

 .اإلستب�ان

  :ونص معادلة ألفا �رون�اخ �التالي

  .ت�این الجزء ف من اإلخت�ار= ع ف  :حیث

    عدد أجزاء اإلخت�ار= ن      الت�این الكلي لإلخت�ار=  كع

  .اإلخت�ار إلى نصفین�فضل إستخدامها في حالة تقس�م و 

، أمـا إذا )0،1(إن قانون �ودر ور�تشاردسون المشار إل�ه سا�قا �ستخدم في حالة اإلجا�ة الثنائ�ـة

عامـل ث�ـات فـإن معامـل ألفـا �رون�ـاخ �مثـل م) ...1،2،3(�ان هناك إحتمال اإلجا�ة غیر الثنائ�ـة

  .اإلخت�ار في هذه الحالة

لــ�س علــى مفتــاح و تســتعمل فــي المقــای�س التــي تعتمــد علــى تقیــ�م المصــحح : ث�ــات المصــححین-5

، فهنـا �م�ـن أن �حصـل "عـدم ث�ـات التقیـ�م"هذا ما �طل� عل�ـه و مجرد عد اإلستجا�ات  وللتصح�ح أ

منخفضـة مـن طـرف  واألخر� متوسـطة أو المفحوص الواحد على درجتین مختلفتین إحداهما مرتفعة 

  .�عض اإلخت�ارات التحصیل�ةو مقای�س اإلسقاط�ة الحال في ال ومصححین، �ما ه

   .معامل اإلرت�ا� بین مجموعتي الدرجات ومعامل ث�ات المصححین في هذه الحالة هو 

  :التال�ة تمعامل الث�ات بهذه الطر�قة بإستخدام المعادال�ما �م�ن التعبیر عن 

  

  

  :یتأثر ث�ات اإلخت�ار �عدة عوامل منها :العوامل المؤثرة في الث�ات

فهمــه و طر�قتــه فــي اآلداء، و قــدرة الفــرد المفحــوص علــى آداء المهــارات التــي �ق�ســها اإلخت�ــار  

  .الذاكرةو اإلنفعال و التوتر و الملل و التعب و عوامل اإلجهاد و لتعل�مات اإلخت�ار 

  ص خ 2و - ك ع
   ( = كر

 ن

 1 -ن 
( 

2ع
  ك

(  ) 

  مج ع ف

  ع ك
(  

 ن

 1 -ن 
  =ألفا كرونباخ  ( - 1( )

 (Cooper)   =معامل ث�ات المصححین �و�ر 

 عدد مرات اإلتفاق

 عدد مرات اإلختالف + عدد مرات االتفاق 

 ×100 
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وعل�ه فإنه من المم�ن أن نصل بإخت�ار معین إلى درجة الث�ات المطلو�ة بإضافة عدد جدیـدا 

  :من الفقرات، و�م�ن أن نعتمد في ذلك على المعادلة التال�ة

  

  

 . �لما زاد صدق االخت�ار زاد ث�اته ول�س الع�س �الضرورة صح�حاً  :صدق اإلخت�ار 

یــنقص الث�ــات لز�ــادة التخمــین، ألنــه اإلجا�ــة فــي المــرة األولــى ال تعتمــد علــى نفــس : التخمــین 

 .اإلخت�ار من متعددو ، ال وإخت�ارات نعم أخاصة في ....التخمین في المرة الثان�ة

  .تجانس العینة-  مد� موضوع�ة التصح�ح-   .مد� الفروق الفرد�ة في العینة 

  :قائمة المراجع

  .2009، دار جر�ر، عمان، الق�اس والتقو�م الصفيإبراه�م دمحم المحاسنة، عبد الح��م علي مهیدات،  )1

 .2013، دار جر�ر، عمان، النظر�ة التقلید�ة و النظر�ة الحدیثةالق�اس النفسي في ظل إبراه�م دمحم محاسنة،  )2

 .1999، الم�تب الجامعي الحدیث، اإلس�ندر�ة، التقو�م والق�اس النفسي والتر�و� أحمد دمحم الطبیب،  )3
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تتــوافر فــي االخت�ــار الجیـــد شــر� الموضــوع�ة والــذ� �عنـــي  أنمــن العوامــل المهمــة التــي یجـــب     

الذات�ـة  أهـواءهو  مثـل آراءهالعوامـل الشخصـ�ة للمختبـر،  إدخالالتعصب وعدم  وأالتحرر من التحیز 

تصــف قــدرات الفــرد �مــا هــي  أنتعنــي " فالموضــوع�ة  ،تعصــ�ه وأومیولــه الشخصــ�ة وحتــى تحیــزه 

  . تكون  أنموجودة فعًال، الكما نر�دها 

الموقـف، و فـي الـرأ�  الح�ـادوالتحـرر و تعني الموضوع�ة في المعنى القاموسـي اللغـو� التجـرد       

ال یتعصـــب فـــي و موضـــوع�ة اإلخت�ـــار هـــي عـــدم تـــأثیر ال�احـــث علـــى وضـــع العالمـــات فـــال یتحیـــز و 

�رجع األصل في ذلك إلـى مـد� وضـوح و د بإختالف المصححین، أح�امه، أ� ال تختلف درجة الفر 

 وحساب درجاته، �ما �قصد �الموضوع�ة أن ��ون لعناصر اإلخت�ـار أو التعل�مات الخاصة بتطب�قه 

أن ال �قبــل أســئلته نفــس المعنــى عنــد مختلــف أفــراد عینــة ال�حــث الــذین �طبــ� علــیهم اإلخت�ــار، أ� 

  .السؤال أ� تأو� 

ـــــــار " Robbinesرو�ینـــــــز و  Justmanجاســـــــتمان و �Wrightstoneمـــــــا یـــــــر� رایتســـــــون  أن اإلخت�

  "الموضوعي �عني إخت�ار �ست�عد منه الرأ� الشخصي للمصحح

  :فالموضوع�ة

  " تكون  أن�ما نر�دها  تصف قدرات الفرد �ما هي موجودة فعًال، ال أنتعني . 

  " ،االخت�ــار �عطــى نفــس النتــائج مهمــا �ــان  أن وأتعنــي عــدم تــأثیر االخت�ــار بتغییــر المح�مــین

 ". القائم �التح��م

  " أن �م�ــن للغیــر أدلــةمع�ــار تقــو�مي للمعرفـة التــي تتصــف �ــال�قین، �مــا تقـوم �ــل �أنهــا وتعنـي 

  . یتثبتوا من صحتها

�� �� �� ���ٕ�� �� �������
 ��� ����       

  3 - � �� �������� �� ���� ������  
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  :أ�

  

  :البد من :شرو� تحقی� الموضوع�ة

 .��ف�ة حساب الدرجةو التعل�مات بدقة و یجب إ�ضاح شرو� اإلجراء  

 .یجب إخت�ار المح�مین المدر�ین على طرق الق�اس الصح�حة للحد من التحیز في التقدیر 

 .ئج دقی�على نتایجب ت�س�� إجراءات الق�اس لضمان الحصول  

 .ٕالكترون�ة قصد الحصول على الدقة المطلو�ةو إستخدام أجهزة ق�اس حدیثة  

 .إعداد مفات�ح التصح�ح الخاصة ��ل إخت�ار مقدما قبل تطب�قه 

  .إت�اع تعل�مات الدلیل المرف� بدقة 

  :العوامل التي تؤثر على الموضوع�ة

�عتمد علـى عـدم وجـود ت�ـاین یـذ�ر فـي عمل�ـة التقـو�م وذلـك عنـد تصـح�ح  :وضوح االخت�ار-1

قـدرات وقـرارات  إعطـاءعنـد  وأالمختبر�ن وتقدیر درجاتهم �النس�ة لالخت�ـارات النظر�ـة  إجا�ات

 . لالخت�ارات العمل�ة وأالح�ام �النس�ة للق�اس 

�عتمــد علــى التحقیــ� مــن تفهــم عینــة المختبــر�ن لمفــردات ومحتــو�  :درجــة فهــم المختبــر�ن-2

مـــن  أكثـــرقـــد ینـــتج عنـــه  تأو�ـــلالنظر�ـــة فهمـــا م�اشـــرًا دون أ�  األســـئلة وأاالخت�ـــارات العمل�ـــة 

الق�ـام  و�م�ن التأكد من ذلك مـن خـالل ،قصد والذ� بدوره یؤثر على نتائج االخت�ار وأمعنى 

مـد� بهمهـم  د مـنكـمجتمع المختبر�ن و�صـورة عشـوائ�ة للتأبتجر�ة استطالع�ة على عینة من 

  . واست�عابهم لمضمون ومحتو� بنود االخت�ار

وضع معاییر لها، والمعاییر هي  �Standardisationصاحب تقنین اإلخت�ارات  :المعاییر

الدرجات المع�ار�ة التي تقابل الدرجات الخام المستخلصة من تطبی� اإلخت�ارات على األفراد، 

في (ووجود معاییر لإلخت�ارات �ساهم في تعرف الفرد على مستواه في اآلداء ومقارنة ذلك بنفسه 

أن يكون هناك تفسري واحد للجميع و أن هناك فهما كامال من مجيع املختربين مبا سيؤدونه، 

  .هناك فرصة لفهم معىن أخر غري املقصود منه أن ال يكون و 
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ت أهم�ة �الغة في حالة إستخدام و�غیره من نفس المرحلة، وتعد المعاییر ذا) فترات متتال�ة

الم�ونة من عدة إخت�ارات تستخدم طرقا متعددة في الق�اس  )battry(مجموعات اإلخت�ارات 

   .�المسافة والزمن وعدد مرات التكرار

وتستخلص المعاییر من الدرجات التـي نحصـل علیهـا مـن تطبیـ� اإلخت�ـار والق�ـاس، وهـي أرقـام ال  

أ� آداة  وهـــي النتیجـــة األصـــل�ة المشـــتقة مـــن تطبیـــ� اإلخت�ـــارات أو معنـــى لهـــا وتـــدعى درجـــة خـــام،

عامــل إحصــائ�ا مــع الدرجــة الخــام لتحو�لهــا تق�ــاس أخــر� قبــل أن تعــالج إحصــائ�ا، وعل�ــه البــد مــن ال

  .متوس� إلى درجة مع�ار�ة، والمع�ار �ستخدم �مرادف لكلمة معدل أو

مســتو�ات مرغو�ــا فــي  أوى نســعى إلیهــا �مــا یجــب مالحظــة أن المعــاییر ل�ســت مســتو�ات مثلــ    

  . وٕانما هي ق�م تحدد مر�ز الفرد النسبي إلیهاالوصول 

  :أهم�ة المعاییر للمدرب والمدرس

  تحــــدد الوضــــع النســــبي للفــــرد فــــي العینــــة المع�ار�ــــة �مــــا تحــــدد مســــتواه، وهــــذا �عتبــــر إجــــراءا هامــــا

 .وضرور�ا لتحقی� شرو� التقو�م المثلى

  مد� �عد الفرد عن متوس� المجموعة التي ینتمي إلیها.(ضوء أداء اآلخر�نتقو�م آداء الفرد في.( 

 تعتبر أسس للح�م على الظاهرة من الداخل. 

 تص�ح مقای�س قابلة للمقارنة. 

 تحدد مد� التقدم في التحصیل لمختلف الجوانب. 

 وسیلة من وسائل المقارنة والتقو�م. 

 نظــرا إلخــتالف وحــدات ق�ــاس اإلخت�ــارات مهمــة فــي اإلخت�ــارات التــي تعطــى علــى شــ�ل �طار�ــة ،

موحــدة (لــدرجات مع�ار�ــة) المختلفــة بوحــداتها(التــي تتضــمنها ال�طار�ــة حیــث تحــول الــدرجات الخــام

 .، فتسهل بذلك عمل�ة التقو�م)في وحداتها

 م�ن اإلستفادة منها في التنبؤ وفي تشخ�ص نواحي القوة والضعف وغیرها�. 
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هي مؤشر یدلنا علـى انحـراف الدرجـة الخـام عـن ): لمحولةالدرجات ا(الدرجات المع�ار�ة 

فهـي تحـدد موقـع الدرجـة الخــام . الحسـابي، �اسـتخدام االنحـراف المع�ـار� �مق�ـاس) المتوسـ�(الوسـ�

فإذا �انـت �الموجـب تكـون أعلـى +) أو-(من الوس� الحسابي اتجاهًا و�عدًا، فاالتجاه تحدده اإلشارة 

لمــا �بــرت الق�مــة ابتعــدت عــن ب، أمــا ال�عــد فتعنــي �بــر الق�مــة ف�مــن الوســ� والع�ــس �النســ�ة للســال

وحـــــدة ق�ـــــاس موحـــــدة وثابتـــــة صــــــادقة  و�التـــــالي فالـــــدرجات المع�ار�ـــــة �مثا�ـــــة مســـــطرة أو، الوســـــ�

  .وموضوع�ة تق�س معنى الدرجات الخام

  :طرق إشتقاق الدرجات المع�ار�ة

الخــام عــن متوســ� الــدرجات نســ�ة إلــى وهــي ع�ــارة عـن إنحــراف الدرجــة : Zالدرجــة الزائ�ــة : أوال

  .1=صفر، وٕانحرافها = اإلنحراف المع�ار�، وتتمیز الدرجات المع�ار�ة �أن متوسطها

وتتمیــــز �ســــهولة الحســــاب والتفســــیر ومــــن أنســــب طــــرق ) 3-و3(+إن الدرجــــة المع�ار�ــــة تمتــــد مــــن

   .لق�م الشاهدة من التوز�ع الطب�عيالدرجات المع�ار�ة عندما �قترب توز�ع ا

یدل على درجة ممتـاز فـي المقـای�س، فـي حـین یـدل مق�ـاس الدرجـة ) 3(+نالح� أن مق�اس الدرجة 

فـي التعبیـر عـن مر�ـز  (Z)الدرجـة الزائ�ـة ، وتفید )ضعیف جدا(على أقل درجة من المق�اس ) 3-(

  :تحسب هذه الدرجة من خالل القانون التاليو  الفرد �النس�ة لتوز�ع ما،

  

  

فــــي إخت�ــــار مــــا، و�ــــان متوســــ� درجــــات ) 40(إذا إســــتطاع العــــب الحصــــول علــــى درجــــة   :مثــــال

 (Z) الزائ�ـة  ، فمـا هـي الدرجـة15وٕانحرافهـا المع�ـار� هـو  )64(المجموعـة فـي هـذا اإلخت�ـار هـو 

  المقابلة لهذه الدرجة الخام؟

  

  .أقل من مستو� متوس� المجموعة وتعني هذه الدرجة أن مستو� الالعب في هذا اإلخت�ار

  =الدرجة الزائية 
  اإلحنراف املعياري

   املتوسط احلسايب -الدرجة اخلام

  =الدرجة الزائية 
15  

40- 64   
=  

15  

24   
=  - 1.6     
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مـن أكثـر الطـرق المسـتخدمة  :T-Scores): الدرجة المع�ار�ة المعدلـة(الدرجة التائ�ة : ثان�ا

في التر��ـة البدن�ـة وهـي مـن أهـم الطـرق المسـتخدمة فـي حالـة عـدم تحقـ� المنحنـى اإلعتـدالي، وهـي 

 50= تعالج عیوب الدرجة الزائ�ة المتمثلة بوجود ق�م سال�ة وصـغر الـدرجات وهـي درجـة متوسـطها 

، "درجـة) 80-20(وتتـراوح ق�متهـا بـین  ، لـذلك فـإن نتائجهـا دائمـا موج�ـة،10= وٕانحرافها المع�ـار� 

 "McCall م�ـول"ولمعالجـة الكسـور واإلشـارات السـال�ة التـي تعـاب علـى الـدرجات المع�ار�ـة اقتـرح 

 إلــى) 50(+ للــتخلص مــن الكســور وٕاضــافة ) 10(، أن نضــرب الدرجــة المع�ار�ــة فــي 1922ســنة 

اتج للتخلص من اإلشارات الجبر�ة السال�ة و�ذلك نحصل على درجة محولة جدیدة تسـمى الدرجـة الن

  :، وتستخدم المعادلة التال�ة)ت(التائ�ة 

درجــات  8= الثــاني المتوســ�  إذا �ــان المتوســ� الخت�ــار معرفــي لوحــدة ألعــاب القــو� للصــف :مثــال

  ؟14، فما هي الدرجة المع�ار�ة للطالب خالد إذا �انت درجته 4= واالنحراف المع�ار� 

  

  

  

  .درجة مع�ار�ة) 1.5( وهذا �عني أن خالدًا أعلى من الوس� بـ  :الجواب

�م�ــن تحو�لهــا إلــى ) �ســبب احتوائهــا علــى صــفر، و�ســور ى ال �ســاء فهــم الدرجــة المع�ار�ــة وحتــ   

  .درجة تائ�ة

  ).10(، وانحرافها المع�ار� )50(هي درجة محولة من الدرجة المع�ار�ة، وسطها والدرجة التائ�ة

  .50+10×الدرجة المع�ار�ة= الدرجة التائ�ة : قانون الدرجة التائ�ة

  .65=50+10×1.5= الدرجة التائ�ة فتص�ح      )1.5= (الساب� الدرجة الزائ�ة ل وفي المثا

  50+  10× الدرجة الزائية = الدرجة التائية 

 =الدرجة المع�ار�ة 

14 - 8 

4 
= 

6 

4 

= 1.5 

 =الدرجة المع�ار� 

 الوس� الحسابي - الدرجة الخام 

 اإلنحراف المع�ار� 
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، 5=هذا النوع من الدرجات هو درجـات مع�ار�ـة معدلـة ذات متوسـ�  :c-ccale: الدرجة الج�م�ة

، وتعطــــى �العالقــــة )قســــما 11أ� تقســــم المنحنــــى اإلعتــــدالي إلــــى (، 2=وٕانحــــراف مع�ــــار� مقــــداره 

  :التال�ة

    

  

  :الدرجة التائ�ة المعدلة إلى درجة ج�م�ة، وذلك �مایلي�ما �م�ن تحو�ل 

  

  

ع�ــارة عــن الق�مــة التــي دونهــا نســ�ة معلومــة مــن  إن مصــطلح المئینــي هــو :الدرجــة المئین�ــة: ثالثــا

والرت�ـــة المئین�ـــة هـــي ع�ـــارة عـــن الدرجـــة التـــي تحـــدد م�ـــان الالعـــب التوز�ـــع التكـــرار�،  الـــدرجات أو

�النس�ة إلى مجموعة من الدرجات الخام وتستخدم لمقارنة آداء الفرد �آداء غیره مـن المجموعـة التـي 

والمع�ــار المئینــي �قســم األفــراد إلــى مائــة مســتو�، و�قابــل المئینــي الخمســون منتصــف  ینتمــي إلیهــا،

  .ة التي �طب� علیها اإلخت�ارالدرجات الخام للعین

  :ونستخدم القانون التالي 

  .عدد األفراد تحت الدرجة الخام المطلوب حساب رتبتها المئین�ة =ع أ:      حیث

  .عدد تكرارات األفراد الحاصلین على نفس الدرجة =ع ب        

  .العدد الكلي لألفراد =ن            

  :الع�ا في إخت�ار حر�ي ما، مسجلة �المتر )30(درجات  النتائج التال�ة هي:مثال

  = %املئينية  )الرتبة(الدرجة
  ن

  ع ب0.5+ع أ
 ×100  

  = c-ccale: الدرجة الج�م�ة
  اإلحنراف املعياري

2  

   5) +املتوسط احلسايب-الدرجة اخلام (×  

  = c-ccale: الدرجة الج�م�ة
5  

  الدرجة التائية

 

  = c-ccale: الدرجة الج�م�ة في المثال الساب� 
4  

2  

  ×)14 -8+ (5   =8   

  = c-ccale: الدرجة الج�م�ة في المثال الساب� 
5  

65  

 -5   =8   
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  نتائج إخت�ار حر�ي لتوض�ح ��ف�ة حساب الرت�ة المئین�ة) 03(جدول رقم 

52  57  60  61  65  71  50  57  60  61  
64  69  47  56  59  61  63  67  36  55  
59  60  63  66  43  54  58  60  62  65  

  .57المئین�ة للدرجة الخام  الرت�ةحساب : المطلوب

  

  

  

  .57 األفراد �قعون تحت الدرجة من % 30وهذا معناه أن 

  :الدرجة المع�ار�ة المعدلة �طر�قة التتا�ع: را�عا

  

  

  

  

موقـع �ـل درجـة خـام   دأوجـنتائج �عض الالعبین في إخت�ار دقـة التصـو�ب فـي �ـرة الیدإل�ك : مثال

  :في جدول الدرجات المع�ار�ة المعدلة �طر�قة التتا�ع ومستو�اتها المع�ار�ة

  .یبین ��ف�ة حساب الدرجات المع�ار�ة الزائ�ة و التائ�ة) 04(جدول رقم 

نتیجـــــــــــــة   الرقم
  اإلخت�ار

  

  متوس� حسابي

  
24.1333  

  الدرجة المعدلة التائ�ة  الدرجة المع�ار�ة الزائ�ة
1  20   -1.26 -  37.45  
2  23   -.34-  46.57  
3  27  .87  58.72  
4  29  1.48  64.80  
5  30  1.78  67.84  
6  22   -.65-  43.53  
7  19   -1.56 -  34.41  
8  24  

  3.29  إنحراف مع�ار� 

 -.04-  49.60  
9  26  .57  55.68  
10  22   -.65-  43.53  
11  25  .26  52.64  
12  23   -.34-  46.57  
13  27  .87  58.72  
14  20   -1.26 -  37.45  
15  25  .26 52.64 

    362  مج

  )  التتابع(املقدار الثابت ) -،(+الوسط احلسايب = الدرجة املعيارية املعدلة بطريقة التتابع 

  = %املئينية  )الرتبة(الدرجة
  ن

  ع ب0.5+ع أ
 ×100  

  = %املئينية  )الرتبة(الدرجة  100× 
30  

 8 + )0.5 ×2(  
  =30   

  =الثابت ) الرقم(املقدار
100  

  احلد األدىن - احلد األعلى

  إحنرافات معيارية 3 -املتوسط احلسايب = احلد األدىن   إحنرافات معيارية 3+ املتوسط احلسايب  =احلد األعلى
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  :الجواب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إحنرافات معيارية 3+ املتوسط احلسايب = احلد األعلى

 

  إحنرافات معيارية 3 -املتوسط احلسايب = احلد األدىن 

 

  34)= 3.29( 3+  24.13= احلد األعلى

 

  14.26)= 3.29( 3 -  24.13= احلد األعلى

 

  =الثابت ) الرقم(املقدار

 100  

 

  احلد األدىن - احلد األعلى

 

  =الثابت ) الرقم(املقدار

 100  

 

34- 14.26  

 
  =الثابت ) الرقم(املقدار

 

0.20  
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یبین وضع الدرجات المع�ار�ة �طر�قة التتا�ع ومستو�اتها المع�ار�ة) 05(جدول رقم   
 المستویات المعیاریة الدرجات المع�ار�ة �طر�قة التتا�ع الرقم  المستویات المعیاریة الدرجات المع�ار�ة �طر�قة التتا�ع  الرقم

01 14.33 

 ضعیف جدا
 

 

61 26.33 

 جید

02 14.53 62 26.53 
03 14.73 63 26.73 
04 14.93 64 26.93 
05 15.13 65 27.13 
06 15.33 66 27.33 
07 15.53 67 27.53 
08 15.73 68 27.73 
09 15.93 69 27.93 
10 16.13 70 28.13 
11 16.33 71 28.33 
12 16.53 72 28.53 
13 16.73 73 28.73 
14 16.93 74 28.93 
15 17.13 75 29.13 
16 17.33 76 29.33 
17 17.53 77 29.53 
18 17.73 78 29.73 
19 17.93 79 29.93 
20 18.13 80 30.13 
21 18.33 

 ضعیف

81 30.33 

 جید جدا

22 18.53 82 30.53 
23 18.73 83 30.73 
24 18.93 84 30.93 
25 19.13 85 31.13 
26 19.33 86 31.33 
27 19.53 87 31.53 
28 19.73 88 31.73 
29 19.93 89 31.93 
30 20.13 90 32.13 
31 20.33 91 32.33 
32 20.53 92 32.53 
33 20.73 93 32.73 
34 20.93 94 32.93 
35 21.13 95 33.13 
36 21.33 96 33.33 
37 21.53 97 33.53 
38 21.73 98 33.73 
39 21.93 99 33.93 
40 22.13 100 34.13 
41 22.33 

  متوس�

42 22.53 
43 22.73 
44 22.93 
45 23.13 
46 23.33 
47 23.53 
48 23.73 
49 23.93 
 24.13 متوسط  حسابي    50
51 24.33 
52 24.53 
53 24.73 
54 24.93 
55 25.13 
56 25.33 
57 25.53 
58 25.73 
59 25.93 

60 26.13 
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نجـــد أن المعـــاییر ل�ســـت إال نتـــائج إجـــراء االخت�ـــار علـــى " أننـــا ) ال�اســـر� وعبدالمجیـــد(و�شـــیر     

عینــات التقنــین، فــإذا �انــت هــذه العینــات ممثلــة للمجتمــع الــذ� یــود ق�اســه �االخت�ــار صــلحت هــذه 

ت المعــاییر مــا دام المجتمــع المــراد دراســته قــد مثــل تمثــ�ال صــادقا عنــد اخت�ــار عینــه منــه وٕاال أصــ�ح

  ". المعاییر ذات ق�مة محدودة

فالمعـــاییر قـــ�م تمثـــل أداء مجتمـــع خـــاص فـــي اخت�ـــار معـــین وتســـتخدم المعـــاییر لتفســـیر درجـــات     

االخت�ــــارات حیــــث �م�ــــن للمــــدرب اســــتخدام المعــــاییر لتدلــــه عمــــا إذا �انــــت درجــــات الالعبــــین فــــي 

التقنـین التــي اســتخدمت فــي  المسـتو� المتوسـ� أم فــوق المتوسـ� أم اقـل مــن المتوسـ� �النســ�ة لعینـة

بنــاء المعــاییر، واالخت�ــار الــذ� یتضــمن المعــاییر الخاصــة �ــه ��ــون لــه األولو�ــة فــي االســتخدام عــن 

غیـــره مــــن االخت�ـــارات، هــــذا مـــع افتــــراض تـــوافر شــــرو� الصـــدق والث�ــــات والموضـــوع�ة فــــي جم�ــــع 

ســ�ة التــي تم�ــنهم مــن تفســیر االخت�ـارات، ألن مثــل هــذه االخت�ــارات تمــد المح�مــین �المعلومـات المنا

الــدرجات التــي �حصــلون علیهــا مــن االخت�ــار، وذلــك عــن طر�ــ� مقارنــة الــدرجات الخــام ) تأو�ــل( أو

�النســ�ة لــنفس ) مــن عینــة التقنــین(التــي �حصــلون علیهــا �الــدرجات الخــام التــي حصــل علیهــا غیــرهم 

  .االخت�ار والدرجات المع�ار�ة المقابلة لهذه الدرجات

اییر مهمـــة بوصـــفها أحـــد الشـــرو� الواجـــب توافرهـــا فـــي االخت�ارات،ألنهـــا تـــدل القـــائمین والمعـــ      

علیها على ��ف�ة أداء اآلخر�ن االخت�ـار الـذ� �سـتخدمونه، ألنـه بـدون وجـود هـذه المعـاییر ال تكـون 

لـــدیهم ف�ـــرة واضـــحة عـــن معنـــى الدرجـــة التـــي �حصـــلون علیهـــا نتیجـــة تطبیـــ� االخت�ـــار، ولـــذا فـــإنهم 

  .درجات األفراد على اخت�ار معین بدرجات غیرهم على االخت�ار نفسه �قارنون 
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أن المعاییر هي وسـیلة فاعلـة والتـي تنشـأ بواسـطة جمـع "" Mathews 1978ماثیوس"و�ؤ�د        

الدرجات لعدد �بیر من األفراد ��ونون متشابهین في السن والجـنس والمقـدرة، وهـذا إلـى جانـب نـواٍح 

ع الــذ� تســتخدم ف�ــه المعــاییر  ثــم تحلــل هــذه الب�انــات إحصــائ�ًا وفــي النها�ــة أخــر� متعلقــة �الموضــو 

  ".تصل إلى مستو�ات مع�ار�ة مبن�ة على أساس هذا التحلیل

ـــــدین رضـــــوان " � و�تفـــــ        ـــــى أن " 2005إ�مـــــان حســـــین الطـــــائي " و " 1994دمحم نصـــــر ال عل

ین بوضـوح الـدرجات التـي حصـل المعاییر هي جداول تكون ضمن �راسة تعل�مات االخت�ار فهي تبـ

  ).العینات المرجع�ة(علیها المختبر في عینات التقنین 

  :إعداد المعاییر

إن جمـــع الب�انـــات الناتجـــة عـــن تطبیـــ� االخت�ـــارات علـــى العینـــة المختـــارة وتهیئتهـــا فـــي جـــداول   

)Tables ( عد معالجتها إحصـائ�ًا تـدل علـى التقنـین�)Standardisation( عـدان همـا ، والتقنـین لـه�

المعــاییر وتقنــین طر�قــة إجــراء االخت�ــار، وعل�ــه �عــد خطــوة مهمــة وأخیــرة فــي بنــاء االخت�ــار وهــدف 

أحــد األهــداف األساســ�ة (العمل�ــة التقو�م�ــة، هــذا وٕان االخت�ــارات الجیــدة تتضــمن المعــاییر بوصــفها 

  ).التي ترمي ألیها عمل�ة تقنین االخت�ارات

  :ياألت في المعاییر أهم�ة وتتلخص

 للح�م على الظاهرة من الداخل أساس أنها. 

 تأخذ الص�غة الكم�ة. 

 تتحدد في ضوء الخصائص الواقع�ة للظاهرة. 

 تع�س المستو� الراهن للفرد. 

 مهمة في االخت�ارات التي تكون على ش�ل �طار�ة. 

 وسیلة من وسائل المقارنة والتقو�م. 

  والضعف�م�ن االستفادة منها في التنبؤ وتشخ�ص نواحي القوة. 

  :إن من أهم الشرو� الواجب مراعاتها عند استخدام معاییر االخت�ارات ما �أتي
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  إن معــاییر أ� اخت�ــار هــي دائمــًا معــاییر مؤقتــة، وهــي مــع مــرور (أن تكــون المعــاییر حدیثــة

  ).الوقت تص�ح غیر صالحة للمقارنة

  ات األداء الحق�قــي أن تمثــل المعــاییر مســتو (أن تكــون عینــة التقنــین ممثلــة للمجتمــع األصــلي�

  ).للمجتمع األصلي الذ� س�طب� عل�ه االخت�ارات �عد ذلك حتى تكون المقارنة موضوع�ة

  صالح�ة المعاییر للمقارنة(أن تكون المعاییر مناس�ة لالستخدام.(  

  ـــذ تعل�مـــات االخت�ـــار (أن تكـــون الشـــرو� الخاصـــة بتطبیـــ� االخت�ـــارات واضـــحة وضـــوح تنفی

 ).تسجیل الدرجاتفضًال عن الدقة في 

 البّد من اخت�ارها وتقو�مها من مدة إلى أخر� للوقوف على مد� صالحیتها. 

 عدم وجود المعاییر ال ینفي وجود االخت�ارات الجیدة.  

ولتســهیل عمل�ــة التقــو�م قســمت المعــاییر علــى عــدة أنــواع فقــد حــددها دمحم حســن عــالو� ودمحم نصــر 

  :الدین رضوان �أر�عة أنواع رئ�سة هي

�عتبـــر هـــذا النـــوع مـــن المعـــاییر أكثرهـــا إنتشـــارا فـــي المجـــال الر�اضـــي  :المعـــاییر القوم�ـــة -1

والتر�ــو�، وغال�ــًا مــا یــتم نشــرها  علــى أســاس الســن والجــنس والصــف الدراســي، و�ســتخدم لبنــاء هــذا 

  .النوع من المعاییر عینات �بیرة العدد، ومن أمثلته اإلخت�ار الدولي لل�اقة البدن�ة

وهي المعاییر الخاصة �صـف دراسـي معـین، �مهـارة  :ر الخاصة �مجموعة خاصةالمعایی -2

لع�ة، مثل المعاییر الخاصة �طل�ـة السـنة األولـى �معهـد علـوم وتقن�ـات النشـاطات البدن�ـة  معینة، أو

، وهذا النوع من المعاییر ��ـون خاصـا بنوع�ـات معینـة مـن األفـراد، مثـل 02والر�اض�ة جامعة �اتنة 

  .الخ....المهندسین، الموس�قیین الر�اضیین،

ـــة -3 ـــاییر المحل� نـــاد�  أو ،جماعـــة أو ،مدینـــة ســـ�ن�ة وهـــي معـــاییر خاصـــة �منطقـــة أو :المع

شـــــر�ة معینـــــة، و�ســـــتخدم لمقارنـــــة مســـــتو�ات األفـــــراد ف�مـــــا بیـــــنهم داخـــــل هـــــذه  ر�اضـــــي معـــــین، أو

  .المؤسسات، وهي معاییر محدودة �ثیرا عن النوعین السا�قین
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تســتخدم هــذه المعــاییر للمقارنــة بــین متوســ� آداء صــف دراســي معــین : لمدرســ�ةالمعــاییر ا -4

   .على اخت�ار معین �النس�ة لألداء الكلي لمدرسة على االخت�ار نفسه

  :التالي تستخدم المعاییر في مجال النشا� الر�اضي على النحو :إستخدامات المعاییر

  المختلفة، فاإلخت�ـارات والمقـای�س المنشـورة تسنخدم �مح�ات للمفاضلة بین اإلخت�ارات والمقای�س

والتـــي تتضـــمن جـــداول المعـــاییر لـــآلداء علیهـــا تعـــد أفضـــل مـــن اإلخت�ـــارات والمقـــای�س التــــي ال 

 .تتضمن مثل هذه المعاییر مع إفتراض توافر شرو� الجودة األخر� في الحالتین

 وذلـك �مقارنـة درجاتـه تستخدم �معاییر فـي مالحظـة مقـدار التغیـر الـذ� �حـدث فـي آداء التلمیـذ ،

فـي بدا�ــة العــام الدراســي �معــاییر مرجع�ـة، ثــم مقارنــة درجاتــه مــرة أخـر� فــي نها�ــة العــام الدراســي 

 .بنفس المعاییر، وذلك للتعرف على مقدار التغیر الذ� حدث في مستو� آداء التلمیذ

  أ� تلمیـذ علـى نفـس �ستط�ع المر�ي إعداد معـاییر اآلداء علـى اإلخت�ـار، ثـم مقارنـة درجـات آداء

 .كبیرةاللح هذه الطر�قة �النس�ة للعینات صاإلخت�ار لتحدید موقعه النسبي �المقارنة �أقرانه، وت

  تســتخدم المعــاییر فــي مقارنــة آداء عینــات مــن بیئــات مختلفــة علــى نفــس اإلخت�ــار مثــال ذلــك أن

، لعینــــات مــــن )روفیــــتیو (نقــــارن معــــاییر اآلداء فــــي �طار�ــــة اإلخت�ــــار األورو�ــــي لل�اقــــة البدن�ــــة 

 .من نفس السن والجنس...الجزائر، تونس، ال�ا�ان

  ،مقارنة معاییر اآلداء على إخت�ار واحد في فترات زمن�ة مت�اعدة لعینـات مختلفـة مـن بیئـة واحـدة

للوقـــوف علـــى مـــد� التغیـــر الـــذ� �حـــدث لظـــاهرة مـــن الظـــواهر �ـــالطول والـــوزن والل�اقـــة البدن�ـــة 

 .. والحر��ة

المعـــاییر ل�ســـت إال نتـــائج إجـــراء اإلخت�ـــار علـــى عینـــات التقنـــین، فـــإذا �انـــت هـــذه  عل�ـــه نجـــد أن

العینات ممثلـة للمجتمـع الـذ� نـود ق�اسـه �اإلخت�ـار، صـلحت هـذه المعـاییر مـادام المجتمـع المـراد 

 دراسته قد مثـل تمثـ�ال صـادقا عنـد إخت�ـار عینـة منـه، وٕاال أصـ�حت المعـاییر غیـر ذات ق�مـة، أو

  .ددةذات ق�مة مح
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  :عادة یتم إستخدام التقس�م التالي :الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة

  80-70و�درجة مع�ار�ة محصورة بین ) ع3+-س(و) ع2+-س(ینحصر بین  جید جداالمستو�. 

  69-60و�درجة مع�ار�ة محصورة بین ) ع2+-س(و) ع+-س(ینحصر بین جید المستو�. 

  59-40و�درجة مع�ار�ة محصورة بین ) ع+-س(و) ع--س(ینحصر بین  متوس�المستو�. 

  39-30و�درجة مع�ار�ة محصورة بین ) ع2--س(و) ع--س(ینحصر بین  ضعیفالمستو�. 

  29-20و�درجة مع�ار�ة محصورة بین ) ع3--س(و) ع2--س(ینحصر بین  ضعیف جداالمستو�. 

تقنـین جـداول المعـاییر البد من إعتدال�ة توز�ـع درجـات أفـراد العینـة التـي یـتم  :المنحنى اإلعتدالي

  :لإلخت�ارات المختارة، �ما یجب مراعاة الشرو� التال�ة في عینة التقنین، وهي

یجــب أن یــتم إخت�ــار - .أن تمثــل العینــة المجتمــع الــذ� تقــنن لــه اإلخت�ــارات-.�بــر حجــم العینــة-

  .العینة �طر�قة عشوائ�ة

د أن تكــون نقطــة الصــفر عنــد خــ� وف�ــه نحتــاج إلــى المتوســ� الحســابي واإلنحــراف المع�ــار�، والبــ

المنتصــف �حیــث �صــل الخــ� بــین أعلــى نقطــة فــي المنحنــي والقاعــدة، و�وضــع اإلنحــراف المع�ــار� 

، و�سـمى �منحنـى نحوال�سـار) -(علـى ال�مـین، (+) مضافا للمتوس� عند نقطـة اإلنحـراف المع�ـار� 

  . Goussنس�ة إلى عالم الر�اض�ات األلماني �ارل فر�دیر�ك غوص " غوص"

الـذ� �مثـل توز�ـع الظـاهرة المقاسـة، لـذلك البـد مـن إجـراء  وعل�ه  یتضـح أن المنحنـى اإلعتـدالي هـو

  .هذا المنحنى عند تقنین اإلخت�ارات وعمل المعاییر وٕاال أص�حت معاییر اإلخت�ار غیر دق�قة

  :فوائد المنحنى اإلعتدالي المع�ار� 

  اإلعتدالي والذین ینحصرون بین درجتین معینتینتحدید النس�ة المئو�ة لعدد األفراد في التوز�ع. 

 م�ن مقارنة توز�عین إعتدالیین عن طر�� التداخل�. 

 م�ن عن طر�� المنحنى اإلعتدالي تحدید الصعو�ة النسب�ة لإلخت�ار�  .  
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تتشا�ه مع المعاییر في أنها أسس داخل�ة للظاهرة، إال أنهـا تختلـف عـن المعـاییر فـي : المستو�ات

الصــ�غة الك�ف�ــة، وتأخــذ فــي ضــوء مــا یجــب أن تكــون عل�ــه الظــاهرة، و�ــتم إعــدادها علــى أنهــا تأخــذ 

أفــراد مــدر�ین ذو� مســتو�ات مثال�ــة، �مــا یــتم إعــدادها �عــد الــتعلم والتــدر�ب والممارســة بهــدف تطــو�ر 

  .الخاص�ة للوصول لدرجات تع�س المستو� األمثل للصفة الصفة أو

ســتخدام المقــای�س إأن ) Barrow and Mc Gee) (1976(و�ؤ�ــد �ــل مــن �اروومــك جــي     

واالخت�ــارات فــي التر��ــة الر�اضــ�ة �ســهم إلــى حــد �بیــر فــي وضــع الــدرجات المع�ار�ــة وتقســ�م األفــراد 

  .نه دلیل للتوج�ه واإلرشاد وٕاثارة الدافع�ة لد� الالعبینأإلى مستو�ات، �ما 

  :قائمة المراجع

 .2008دار الف�ر العر�ي، القاهرة،  ،)النظر�ة والتطبی�(الق�اس النفسي سعد عبد الرحمان،  )1

دار الف�ـر العر�ـي،  ،)أساسـ�اته وتطب�قاتـه وتوجهاتـه المعاصـرة(الق�اس والتقو�م التر�ـو� والنفسـيصالح الدین محمود عالم،  )2

  .2000القاهرة، 

 .1993العر�ي، القاهرة،  ، دار الف�رتحلیل الب�انات في ال�حوث النفس�ة والتر�و�ةصالح الدین محمود عالم،  )3

، دار الف�ـر العر�ـي، القـاهرة، مقدمة التقو�م في التر��ـة الر�اضـ�ة�مال عبد الحمید إسماعیل، دمحم نصر عبد الحمید إسـماعیل،  )4

1994.  

 .2001القاهرة، ، مر�ز الكتاب للنشر، الق�اس واإلخت�ار في التر��ة الر�اض�ةلیلى السید فرحات،  )5

 .2010، دار الض�اء للط�اعة والتصم�م،�غداد، ألسس النظر�ة إلخت�ارات التر��ة الر�اض�ةادمحم جاسم ال�اسر�،  )6

، دار الف�ـر العر�ـي، القـاهرة، الق�ـاس فـي التر��ـة الر�اضـ�ة وعلـم الـنفس الر�اضـيدمحم حسن عالو�، دمحم نصر الدین رضوان،  )7

2008. 

والق�ـاس فـي التر��ــة الر�اضـ�ة، دار الف�ـر، عمــان،  لإلخت�ــارات األسـس العلم�ــة والطـرق اإلحصـائ�ةمـروان عبـد المجیـد إبــراه�م،  )8

1999 .  

ــاسمصــطفى محمــود اإلمــام، أنــور حســین عبــد الرحمــان، صــ�اح حســین العجیلــي ،  )9 ــو�م والق� ، دار األ�ــام للنشــر والتوز�ــع، التق

 . عمان2016

التر��ـــة البدن�ـــة  الحاســـو��ة فـــي �حـــوثالموســـوعة اإلحصـــائ�ة والتطب�قـــات ود�ـــع �اســـین التكر�تـــي، حســـن دمحم عبـــد العبیـــد�،  )10

 .2012، دار الوفاء لدن�ا الط�اعة والنشرـ اإلس�ندر�ة، والر�اضة

.2013، دار دجلة، عمان، الق�اس واإلخت�ار والتقو�م في المجال التر�و� والر�اضيیوسف الزم �ماش، رائد دمحم مشتت،  )11
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  :إخت�ارات الل�اقة البدن�ة

إن تزایــد الــوعي حــول أهم�ــة الل�اقــة البدن�ــة فــي ح�ــاة �ــل النــاس ســواء العــادیین أو الر�اضــیین      

منهم، جعل منها مجاال لل�حث والدراسة والتطو�ر، وٕانطالقا مـن هـذه األهم�ـة دأب ال�ـاحثون إلث�ـات 

وقــد .العالقــة بینهــا و�ــین صــحة الفــرد و اإلنجــاز الر�اضــي و��ف�ــة إســتثمارها لتطو�رهــا والنهــوض بهــا

والوظ�ف�ــة الخلــو مــن األمــراض المختلفــة العضــو�ة " البدن�ــة تعنــي  علــى أن الل�اقــة" �یــورتن"عــرف 

وعلـى مـد�  ،وق�ام أعضاء الجسم بوظائفها على أحسن وجه مع قدرة الفرد على السـ�طرة علـى بدنـه

  ".إستطاعته مجابهة األعمال الشاقة ولمدة طو�لة دون إجهاد زائد عن الحد

  

  

  

�شــــیر التحمــــل الــــدور� التنفســــي إلــــى قــــدرة الجهــــاز�ن الــــدور� التنفســــي علــــى التكیــــف لألعمــــال 

  .سرعة العودة للحالة الطب�ع�ة التي �ان علیها الفرد من قبل اآلداءو المطلو�ة 

اإلنق�اضــــــات المتوســــــطة القــــــوة  وأن التحمــــــل الــــــدور� التنفســــــي هــــــ "�Clarkــــــالرك "�ــــــر� و 

ذلــك ألطــول فتــرة زمن�ــة مم�نــة حیــث یتطلــب ذلــك عمــل و لمجموعــات العضــالت الكبیــرة فــي الجســم 

  .الجهاز�ن الدور� التنفسي لمواجهة متطل�ات الجهد المبذول

  :إلى قسمین رئ�سیین هما�عض المختصین  ه�قسم :تصنیف التحمل الدور� التنفسي

 یـدل هـذا النـوع مـن التحمـل علـى قـدرة الجسـم علـى  :لهـواء الجـو� التحمل في ظروف إسـتخدام ا

، لــذا �م�ــن تقـــو�م مســتو� التحمــل الـــدور� إمــداد الجســم �األو�ســجین لكـــي �ســتمر العمــل ��فـــاءة

التنفســـي معمل�ـــا عـــن طر�ـــ� ق�ـــاس �م�ـــة األكســـجین التـــي �م�ـــن للفـــرد الر�اضـــي مـــن إســـتخدامها 

، وذلــك �النســ�ة لكــل �لــغ مــن وزن الجســم، ف�لمــا �بــرت �م�ــة األكســجین )تمثیلهــا داخــل الجســم(

 ����� �� �� ���ٕ ���
����

 ) ��� �����
 �� ����(،  

 ��� �� �� ����
 ������� �� ����:  
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نتــاج الطاقــة الكاف�ــة إ�فــاءة المجهــود لفتــرة زمن�ــة طو�لــة، ألن ذلــك �عطــي للجســم إم�ان�ــة زادت 

هـذا بـدوره و الـتخلص مـن حمـض اللـبن، و تز�د من �فـاءة الـدورة الدمو�ـة فـي التزو�ـد �األو�سـجین و 

 .د في تأخر ظهور التعب�ساع

  تشـیر إلـى �فـاءة العمل�ـات الجسـم�ة المختلفـة عنـدما  :التحمل في غ�اب إستخدام الهـواء الجـو�

�عتبــر التحمــل فــي غ�ــاب أكســجین الهــواء الجــو� مــن و تعمــل العضــالت فــي غ�ــاب األو�ســجین، 

فـي و العوامل الهامة في عدید الر�اضات التي تتطلب بذل مجهود أقصـى فـي فتـرة زمن�ـة قصـیرة، 

  .�عض الر�اضات التي تتطلب شدة �بیرة جدا

ـــدور� التنفســـي إحـــد� و تمثـــل عالقـــة �ـــل مـــن القـــدرة الهوائ�ـــة و  ـــة �التحمـــل ال القـــدرة الالهوائ�

أن القـدرة  "Fleishman ل�شـمانف"قـد أشـار و المش�الت األساسـ�ة فـي الق�ـاس فـي المجـال الر�اضـي، 

أشـار إلـى أن سـ�اقات و أهم�ـة خاصـة �النسـ�ة للتحمـل الـدور� التنفسـي،  -فـي رأ�ـه-تمثـل  الالهوائ�ة

  .را جیداالجر� لمسافات طو�لة ال تعبر عنه تعبی

أن  "Chepardشـــــی�ارد "و "�Cooperـــــو�ر "و "�Balkeالـــــك "�المقابـــــل فقـــــد قـــــرر �ـــــل مـــــن و 

التــي ترتكــز حــول ق�ــاس القــدرة الهوائ�ــة هــي اإلخت�ــارات المناســ�ة لق�ــاس التحمــل الــدور�  اإلخت�ــارات

   .....دق�قة 12دق�قة،  15الجر� لمدة : وقد إقترحوا اإلخت�ارات التال�ةالتنفسي، 

  بدأ تطب�قها ألول مرة في ق�اس  :اإلخت�ارات الف�سیولوج�ة للتحمل

  ، على ید عالم الف�سیولوج�ا اإل�طالي1884التحمل سنة 

   "Ergographاألرجوجراف "إخترع جهاز  الذ� "Mossoوموسو إنجلی" 

  اإلخت�ارات و�ان له دور �بیر في توج�ه االهتمام نح الذ�و 

  قدرة  إلى أن "وموس"الخاصة بهذه الناح�ة، حیث أشار  

 "Ergographاألرجوجراف "جهاز نماذج عن ): 11(ش�ل رقم    .العضلة على اآلداء تعتمد على �فاءة الجهاز الدور� 
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�ســـتلزم آداء هـــذا النـــوع مـــن اإلخت�ـــارات ق�ـــام الفـــرد :اإلخت�ـــارات الحر��ـــة للتحمـــل الـــدور� التنفســـي

تتضــــمن هــــذه األعمــــال عــــادة الجــــر� و �أعمــــال حر��ــــة تتطلــــب إســــتخدام الحر��ــــة الكل�ــــة للجســــم، 

لمسافات محددة، حیث �قاس التحمل الـدور� التنفسـي �ـالزمن الـذ� �سـتغرقه المختبـر فـي قطـع هـذه 

  :من هذه اإلخت�ارات نذ�ر ما یليو ، المسافات

  .ق�اس التحمل الدور� التنفسي :غرض اإلخت�ار:متر 55×5إخت�ار الجر� الم�و�ي  -1

   .ساعة إ�قاف-  .را�ة 2-   :األدوات الالزمة

  :اإلجراءات

  فــي أ� منطقــة فضــاء صــالحة، �حیــث تكــون المســافة بــین ) متــر2(یرســم خطــان مــن الجیــر

 .متر 55الخطین 

  سم �40إرتفاع ال �قل عن و توضع را�ة في منتصف �ل خ� .  

 "أ"لـ��ن الخـ� و خلـف خـ� البدا�ـة و یتخذ المختبر وضـع اإلسـتعداد أمـام الرا�ـة األولـى :وصف اآلداء

الرا�ــة األخــر� للــدوران حولهــا،  وعنــد اإلشــارة �قــوم المختبــر �ــالجر�  نحــو فــي وضــع البــدء العــالي، 

ٕا�ا�ـا و الدوران حول الرا�ة األولى، وه�ذا �ستمر المختبر في قطـع المسـافة ذها�ـا و العودة لخ� البدء و 

  ."ب"بین الخطین خمس مرات �حیث تنتهي المرة األخیرة عند خ� النها�ة 

�علـن لكـل مختبـر �عـد �ـل لفـة عـدد اللفـات ال�اق�ـة و یجر� �ـل مختبـر �مفـرده،  - :تعل�مات اإلخت�ار

ن المنافســة �م�ــن إعطـاء اإلخت�ــار ألكثــر مــن مختبــر واحــد �شــر� ضــماو لتــوفیر عامــل الوقــت و لـه،  

�علـــن الـــرقم الـــذ� �ســـجله �ـــل مختبـــر لضـــمان عامـــل -  .مراقـــب لكـــل مختبـــرو تـــوفیر ســـاعة إ�قـــاف 

  .تعطى لكل مختبر محاولة واحدة فق�-  .المنافسة

  .م�قاتي+ مراقب  :إدارة اإلخت�ار

  .ثان�ة �1/10قرب الزمن ألقرب :حساب الدرجات
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  .ق�اس التحمل الدور� التنفسي :غرض اإلخت�ار   :متر 400إخت�ار الجر�  -2

  .متر 400مضمار أللعاب القو� -  .ساعة إ�قاف-  :األدوات الالزمة

 یتخــذ �ــل أر�عــة مختبــر�ن وضــع اإلســتعداد خلــف خــ� البدا�ــة فــي وضــع البــدء العــالي:وصــف اآلداء

  .ولكل مختبر رواق خاص �ه) إنطل�-إستعد(

للمختبر الح� في المشي حینمـا �شـعر �أنـه فـي حاجـة ضـرور�ة لـذلك مـع حثـه  -:اإلخت�ار تعل�مات

أن �ســمعوا جیـــدا إشـــارة و یجــب علـــى الم�قـــاتیین إتخــاذ أمـــاكنهم عنــد خـــ� النها�ـــة - .علــى المواصـــلة

 .البدء

  .ثان�ة �1/10قرب الزمن ألقرب :حساب الدرجات

ــار:دق�قــة 12وأ 8وأ 6المشــي لمــدة  -الجــر� إخت�ــار  -3 ق�ــاس �فــاءة الجهــاز�ن  :غــرض اإلخت�

  .التنفسيو الدور� 

عـــدد مــــن العالمـــات المرقمـــة تســـتخدم لتســـهیل عمل�ــــة و صـــافرة و ســـاعة إ�قـــاف - :األدوات الالزمـــة

  ....ملعب �رة القدم وم أ400مأو200مضمار أللعاب القو� -        .الق�اس

  م 10األخر� إلى أجزاء �ل جزء طوله البد من تقس�م المضمار إلى أقسام مقسمة هي :اإلجراءات

تز�ــد وفقــا و أشــخاص  �4قســم المختبــرون إلــى مجموعــات ال تقــل المجموعــة عــن -  :وصــف اآلداء

المشــي أكبــر عــدد -عنــد اإلشــارة �قومــون �ــالجر� -  .ظــروف تطبیــ� اإلخت�ــارو لإلم�ان�ــات المتاحــة 

أجـزاء اللفـة و عند اإلنتهاء تسجل عدد اللفـات -.من اللفات حول المضمار حتى اإلعالن عن النها�ة

  .م 10دة مقرب ألقرب حالوا

   .�قوم الم�قاتي بإعالن ما ت�قى من زمن على المختبر�ن من حین آلخر- :تعل�مات اإلخت�ار
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�علنها من حـین آلخـر علـى و �قوم �حساب عدد اللفات التي �قطعها و یخصص مح�م لكل مختبر - 

  .المشي، مع ضرورة حثه على مواصلة الجر� الح� في للمختبر -.المختبر

ــدرجات م، ثــم  10أجــزاء اللفــة الواحــدة مقــرب ألقــرب و عنــد اإلنتهــاء تســجل عــدد اللفــات  :حســاب ال

  .وهي نتیجة اإلخت�ار �حول ذلك إلى المتر

  :قائمة المراجع

 .2000اإلس�ندر�ة، ، منشأة المعارف، المدخل التطب�قي للق�اس في الل�اقة البدن�ةإبراه�م احمد سالمة،  )1

ـــارات :مطبوعـــةأحمـــد علـــي علـــي خل�فـــة،   )2 ، جامعـــة ام القـــر�، الكل�ـــة الجامع�ـــة �القنفـــذة، قســـم التر��ـــة البدن�ـــة، التقـــو�م واإلخت�

 .السعود�ة

 .1979، الكو�ت، م�ت�ة الفالح، إخت�ارات الل�اقة البدن�ةجالل عبد الوهاب،  )3

، دار الف�ــر )دلیــل للمعلمــین والمــدر�ین(تــدر�ب الموهــو�ین �األلعــاب الر�اضــ�ةإنتقــاء و عبـد الــرزاق عبــد الج�ـار حمــزة الرمــاحي،  )4

 .2019العر�ي، القاهرة، 

، مط�عـة الق�اس واإلخت�ار والتقو�م فـي المجـال الر�اضـيعلي سموم الفرطوسي، صادق جعفر الحسیني، علي مطیر الكر�ـز�،  )5

 .2015المه�من، �غداد، 

ــم حر�ــة اإلنســانإخت�ــارات �مــال عبــد الحمیــد إســماعیل،  )6 ، مر�ــز الكتــاب للنشــر، القــاهرة، ق�ــاس وتقــو�م اآلداء المصــاح�ة لعل

2016. 

 .2010، دار الض�اء للط�اعة والتصم�م،�غداد، األسس النظر�ة إلخت�ارات التر��ة الر�اض�ةدمحم جاسم ال�اسر�،  )7

 .2009العر�ي، القاهرة، ، دار الف�ر إخت�ارات اآلداء الحر�يدمحم حسن عالو�، دمحم نصر الدین رضوان،  )8

 .1996، دار الف�ر العر�ي ، القاهرة، 3، الجزء الثاني، �الق�اس والتقو�م في التر��ة البدن�ة والر�اض�ةدمحم ص�حي حسنین،  )9

 .2000، مر�ز الكتاب للنشر، القاهرة، الل�اقة البدن�ة للجم�عدمحم نصر الدین رضوان، أحمد متولي منصور،  )10
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  :في هذا المجال �م�ننا تقد�م التعر�فین التالیین للقوة العضل�ة   

 .القوة التي �ستط�ع الفرد أن یبذلها أثناء بذل جهد أقصى لمرة واحدة فق�  

مواجهــة هــذه و القــوة هــي قــدرة العضــالت فــي التغلــب علــى أقصــى مــا �م�ــن مــن مقاومــات أ 

  .المقاومات أثناء اآلداء المفرد

�عـض م�ونـات  وأهم�ة القوة العضل�ة في أنها تؤثر في تنم�ة �عض الصفات البدن�ة أ وتبدو 

التــزاوج مــا �عــرف �ــالقوة  ك�نــتج ذلــو الرشــاقة، و التحمــل و األخــر� �الســرعة ) الحر�ــي(اآلداء البــدني 

  .....، تحمل القوة)القوة اإلنفجار�ة وأ(الممیزة �السرعة 

�قســم �عــض ال�ــاحثین القــوة العضــل�ة إلــى تقســ�مات متعــددة ط�قــا لوجهــات  :تصــنیف القــوة العضــل�ة

  :التالیین للقوة العضل�ةید التصن�فین دتح�م�ن و نظر مختلفة 

  :التصنیف األول

 1- القصو� و القوة العظمى أ( ل�ة المطلقةضالقوة الع(. 

 2-ل�ة النسب�ةضالقوة الع. 

�لــغ،  �100ــان وزنــه و �لــغ،  100= إذا �ــان أقصــى مقاومــة �ســتط�ع الفــرد أن یتغلــب علیهــا 

  .�لغ�80لغ، و�ان وزنه  100ٕاستطاع فرد آخر أن یرفع و 

أخـذنا فـي اإلعت�ـار القـوة العضـل�ة النسـب�ة فـي ضـوء  ولكننـا لـو هذا �طل� عل�ه القـوة المطلقـة، 

  :التي تعطى �العالقة التال�ةو  نسبتها إلى وزن الجسم، أ� ما �عرف �القوة العضل�ة النسب�ة

  

��
����� �� �� ���ٕ� �� ��� �����

 ���
����    
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  :بتطبی� العالقة السا�قة على المثال الساب� نجد

 

  :التصنیف الثاني

  :ن�فها ط�قا لنوع اإلنق�اضات العضل�ة إلى نوعین هامین هماص�م�ن ت

اإلنق�ـاض  وهـي القـوة العضـل�ة الناتجـة عـن اإلنق�ـاض العضـلي الثابـت أ :العضل�ة الثابتةالقوة -1

  .العضلي اإلیزومتر� 

  �تمثل في قدرة الفرد على إستخدام إنق�اض عضلي فيو 

  دون أن ینتج عن هذا اإلنق�اض حدوث وضع خاص  

  مثل ما �حدث في حاالت، ألخر� حر�ة إنتقال�ة من نقطة 

الرفــع ضــد مقاومــة ثابتــة تفــوق فــي مقــدارها القــوة الناتجــة عــن قــوة العضــالت  وأ ،الــدفع وأ ،الشــد 

  .المشتر�ة في العمل

 وهــــي القــــوة العضــــل�ة الناتجــــة عــــن اإلنق�ــــاض العضــــلي الثابــــت أ :القــــوة العضــــل�ة الدینام�ــــة-2

و�م�ن تعر�فها �أنها القدرة على إستخدام القوة العضـل�ة خـالل مـد� ، اإلیزوتونياإلنق�اض العضلي 

  إلحداث حر�ة إنتقال�ة من نوع هذا النوع �ستخدمو معین للحر�ة، 

  الدفع على المتواز�  وحادث في حاالت الشد ألعلى أ وما �ما ه

  .معین للحر�ةالتغلب على مقاومة معینة خالل مد�  وأ 

 =القوة العضلية النسبية 

 القوة العضلية املطلقة

 وزن اجلسم

 =للفرد األول القوة العضلية النسبية 
100 

100 

 = العضلية النسبية للفرد الثاينالقوة  1 =
100 

80 

= 1.2 

 مثال لقوة عضل�ة ثابتة): 13(ش�ل رقم 

 دینام�ةمثال لقوة عضل�ة ): 14(ش�ل رقم 
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حالـة -درجـة إثـارة األل�ـاف العصـب�ة-المقطـع الف�سـیولوجي للعضـلة- :قوةالعوامل المؤثرة في ال 

درجــة التوافــ� -نـوع األل�ــاف العضـل�ة-فتـرة أو زمــن اإلنق�ـاض العضــلي-العضـلة قبــل بـدء اإلنق�ــاض

  .العامل النفسي-بین العضالت المشتر�ة في اإلنق�اض العضلي

ق�اس هذا النوع ق�اس القوة العضـل�ة التـي تسـتط�ع و یتطلب إخت�ار  :العضل�ة الثابتةإخت�ارات القوة 

مجموعة العضالت إخراجها من إنق�اض عضلي لمرة واحدة بإستخدام أجهزة معینة مثـل  والعضلة أ

  .التنسیومترو الدینامونتر 

ـــوة عضـــال-1 ـــار ق ـــرجلین تإخت� ـــار :ال للعضـــالت المـــادة ق�ـــاس القـــوة اإلیزومتر�ـــة :غـــرض اإلخت�

  .للرجلین، حیث تدل نتائجه على القوة الكل�ة لهما) ال�اسطة(

  :األجهزة

   .دینامومترالجهاز  -1

  

للجـذع ) ال�اسـطة(ق�ـاس قـوة العضـالت المـادة :غـرض اإلخت�ـار -:الظهـر تإخت�ار قوة عضـال -2

  .)الظهر(

   .جهاز دینامومتر :األجهزة

العضـالت (ال�سـر�  وق�اس قوة عضال الق�ضة ال�منى أ:غرض اإلخت�ار -:إخت�ار قوة الق�ضة -3

  ).المثن�ة لألصا�ع

  .الیدجهاز دینامومتر :األجهزة

  

 نماذج لجهاز الدینامومتر لق�اس قوة عضالت الرجلین): 15(ش�ل رقم 

 نماذج لجهاز دینامومتر لق�اس قوة ق�ضة الید): 16(ش�ل رقم 
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ـــة  ـــوة الثابت ـــار الق ـــى �عـــض الصـــعو�ات الناشـــئة عـــن  :�التنســـیومترإخت� أشـــار �عـــض ال�ـــاحثین إل

الـرجلین، و ة ق�ـاس قـوة عضـالت الظهـر صـخاو إستخدام جهـاز الـدیناومتر فـي ق�ـاس القـوة العضـل�ة، 

حــول ذلـك أن إسـتخدام هـذا الجهـاز فـي هـذا الغــرض یتطلـب اإلسـتعانة �ـالمح�مین إلسـتطالع رأیهـم 

زاو�ــة الــر�بتین فــي الــدفع ممــا یترتــب عل�ــه إســتغراق �عــض الوقــت و شــ�ل الــرجلین و وضــع الجهــاز 

  .ٕانخفاض موضوع�ة الق�اس نتیجة الت�این في تلك الشرو� األساس�ةو 

إســتخدام جهــاز التنســیومتر فــي  فــي "Kennedyفرانــك �نــد� "للتغلــب علــى هــذه الصــعو�ات ف�ــر و 

إلـى  لعـدم الحاجـةو الرجلین بدال من جهاز الدینامومتر، نظـرا  لـرخص ثمنـه و ق�اس عضالت الظهر 

  .إستخدام حزام في الوس� عند ق�اس قوة عضالت الرجلین

  في الوقت الحالي توجد عدة أنواع من جهاز التنسیومترو 

  قدو السلسلة المعدن�ة،  ومن بینها جهاز التنسیومتر ذو  

  إستطاع هار�سون �الرك �عد عدة تجارب أن 

  مجموعة عضل�ة  38إخت�ارات  �میز بین 

  بإستخدام التنسیومتر، مختلفة �م�ن ق�اسها

  ضوء معرفتهم  �م�ن للمر�ین الر�اضیین فيو  

�قوموا �ق�اسـها قوتهـا عـن طر�ـ� �المجموعات العضل�ة العاملة في �ل آداء حر�ي وزاو�ة اآلداء أن 

  .هذا الجهاز

�شـــیر �عـــض ال�ـــاحثین فـــي المجـــال الر�اضـــي إلـــى أنـــه �م�ـــن  :الدینام�ـــةإخت�ـــارات القـــوة العضـــل�ة 

، علـى المتـواز� الـدفع و إخت�ار وق�اس القوة العضل�ة الدینام�ة بإسـتخدام إخت�ـارات مثـل الشـد ألعلـى، 

 نماذج لجهاز التنسیومتر): 17(ش�ل رقم 
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 والـدفع أ وأ ،نتـائج هـذه اإلخت�ـارات �عـدد تكـرارات الشـدتحتسـب و ثني الـذراعین، و اإلن�طاح المائل، و 

  .مد الذراعین، �ما تعتبر هذه التكرارات مؤشرا للقوة العضل�ة الدینام�ةو ثني 

في رأ� �عض ال�ـاحثین أن مثـل هـذه اإلخت�ـارات السـا�قة ال تعتبـر مقـای�س نق�ـة للقـوة العضـل�ة، إذ و 

  :ذلك لسببین رئ�سسن هماو كثر مما تق�س القوة أ) تحمل القوة وأ(أنها تق�س التحمل العضلي 

 مم�ـن مـن التكـرارات ممـا  في مثل هذه اإلخت�ارات للحصول على أكبر عـدد تتكرر إن الحر�ة

هي خاص�ة تعبر �الدرجة األولـى و �ستدعي توافر خاص�ة التغلب على ظاهرة التعب العضلي 

 .عن تحمل القوة

  العضالت العاملة أن تبـذل أقصـى قـوة عضـل�ة �م�ـن إن مثل هذه اإلخت�ارات ال تستدعي من

أن تخرجها في ضوء آراء �عـض ال�ـاحثین التـي أشـارتإلى أن تكـرار إنق�ـاض العضـلة ال یـؤد� 

 .إلى إخراج أقصى قوة في �ل مرة

اإلتجــاه الحــدیث فــي ق�ــاس القــوة العضــل�ة �قــوم علــى أســاس إســتخدام األثقــال، ألنهــا تعطــي نتــائج و 

ات التقلید�ة التي تتضمن حر�ات تتكرر أكبر عدد من المرات للتغلـب علـى وزن أفضل من اإلخت�ار 

  .الجسم فق�

التـي یتغلـب علیهـا الفـرد ) المقاومـة( وعل�ه نفضل أن یتر�ز تقو�م القوة العضل�ة حـول مقـدار الـوزن 

مــن ٕاســت�عاد عــدد مــرات العمــل الــذ� یتطلــب إســتخدام هــذه القــوة، هــذا علــى الــرغم و بإســتخدام القــوة، 

   .�ین مقدار القوة ذاتهاو زمن إستخدام القوة  ووجود عالقة إیجاب�ة بین عدد مرات التكرار أ

الكتفــین أثنــاء و �ــاس القــوة العضــل�ة الدینام�ــة للــذراعین ق :غــرض اإلخت�ــار :إخت�ــار الشــد ألعلــى-1

  .حر�ة الشد ألعلى مع التر�یز �صفة خاصة على قوة العضالت المثن�ة للذراعین

  :الالزمةاألدوات 

 م�ـن تغییـر إرتفاعهـا �حیـث ال تلمـس قـدما  سـم  4الخشـب قطرهـا  ومن الصـلب أ عارضة أفق�ة�

 . في وضع التعل� وهو األرض المختبر 
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  ـأوزان إضـاف�ة �سـتخدمها عنـد الشـدإعداد طارات مـن الحدیـد ذات أوزان مختلفـة �حیـث تسـتخدم� 

 .ألعلى

 ر�طه في وس� المختبر أثناء اآلداءو حبل �م�ن تعلی� األثقال �ه  وحزام عر�ض من الجلد أ. 

     .جرامو حساب وزن الجسم �الكیل-  :اإلجراءات

  �عد ر�� وزن الحدید المناسب في الوس�، �قوم المختبر-

  لوقوف على الكرسي في مواجهة العارضة، ثم �قوم �ا 

، �حیـث شـارة �قـوم �ـالتعل� علـى العقلـةاإلعند إعطائـه -  .�الق�ض على العارضة �المسك من أعلى

 .یتم سحب الكرسي �عیدا عن م�ان اآلداء

الثقـل المعلـ� فـي الوسـ� ألعلـى و �قوم المختبر �الشد األعلى �الـذراعین لیرفـع جسـمه  :وصف اآلداء

حتــى �صــل بذقنــه فــوق عارضــة العقــة، ثــم ینــزل بجســمه حتــى �صــ�ح الــذراعان ممــدودین �الكامــل، 

  .ر ل�قف عل�ه �القدمینبسي مرة أخر� أسفل المختحینئذ یوضع الكر 

عندما یرغب المختبر الق�ام �المحاولة الثان�ة، عل�ه أن ینزل من على الكرسـي ثـم �قـوم بتغییـر الثقـل 

 .ثم �قوم بتكرار اآلداء الساب� مرة أخر� المعل� في وسطه بثقل آخر أكبر وزنا، 

  :تعل�مات اإلخت�ار

 الر�بتین أثناء آداء اإلخت�اررفع  وعدم الر�ل �القدمین أ. 

 عدم مرجحة الجسم أثناء الشد ألعلى. 

 سمح للمختبر �محاولتین فق��. 

  قف المح�م واضعا إحد� ذراع�ه أمام فخذ� المختبر لمنعه� 

 .من المرجحة أثناء الشد ألعلى

 :حساب الدرجات

الــذ� �ســجل وزن الثقــل و بهمــا،  تحتســب للمختبــر نتــائج أفضــل محاولــة مــن المحــاولتین التــي �قــوم 

 .یرفعه �الكلغ
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 .الشخص الذ� ال �ستط�ع أن یرفع غیر وزن جسمه فق� �حصل على صفر 

القـــوة  وتقســـم الدرجـــة التـــي �حصـــل علیهـــا المختبـــر علـــى وزن الجســـم لتعطـــى الدرجـــة اإلخت�ار�ـــة أ 

  .النسب�ة للمختبر

الكتفین أثناء حر�ة الدفع ألعلـى، و ق�اس القوة العضل�ة الدینام�ة للذراعین  :إخت�ار الدفع ألعلى -2

  .مع التر�یز �صفة خاصة على قوة العضالت المادة للذراعین

جهــــاز متــــواز� تكــــون العارضــــتان ف�ــــه مــــرنفعتین عــــن األرض �مســــافة تســــمح - :األدوات الالزمــــة

+  طــارات مــن الحدیــد �ــأوزان مختلفــة- .مــد الــذراعین دون أن یلمــس قــدماه األرضو للمختبــر بثنــي 

  .ض لحمل األوزانحبل عر�

�عــد ر�ــ� وزن الحدیــد المناســب فــي الوســ�، �قــوم -  .جرامو حســاب وزن الجســم �ــالكیل- :اإلجــراءات

  .المختبر �الوقوف على الكرسي في مواجهة العارضتین، ثم �قوم �الق�ض �الیدین على العارضتین

��ــون ف�ــه الــذراعین عنــد إعطائــه إشــارة البــدء �قــوم �اإلرتكــاز �الیــدین علــى العارضــتین، فــي وضــع -

  ..ممدودین، ثم �سحب المقعد �عیدا عن م�ان اآلداء

شـارة �قـوم بثنـي الـذراعین للهبـو� بجسـمه ألسـفل حتـى یتخـذ اإلعندما �عطى المختبر  :وصف اآلداء

الكوعــان وضــع زاو�ــة قائمــة، ثــم �قــوم المختبــر �عــد ذلــك �مــد الــذراعین �ــامال ألعلــى، عندئــذ یوضــع 

  .المختبر ل�قف عل�ه �القدمین، �م�ن تكرار اآلداء عندما یرغب المختبر في ذلكا من المقعد قر��

  :تعل�مات اإلخت�ار

 عدم مرجحة الجسم أثناء الدفع ألعلى. 

 سمح للمختبر �محاولتین فق��. 

 ثني الر�بتین أثناء الدفع األعلىو عدم الر�ل �الساقین أ.  

  .�ما في اإلخت�ار الساب� :حساب الدرجات
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ق�ــاس القــوة  :غــرض اإلخت�ــار .ال�ــار الحدیــد� علــى الكتفــینو إخت�ــار الجلــوس علــى المقعــد  -3

  .العضل�ة الدینام�ة للرجلین أثناء حر�ة الهبو� ألسفل ثم الوقوف

�حیـــث إرتفاعــه �ســـمح �ــالجلوس فــي وضـــع زاو�ــة قائمـــة  �رســي ومقعـــد ســو�د� أ :األدوات الالزمــة

فوطــة  وقطعــة ســم��ة مــن القمــاش أ+طــارات حدید�ــة ذات أوزان مختلفــة + �ــار حدیــد�+  للــر�بتین

      .الرق�ةو وجه توضع أسفل ال�ار الحدید� عند حمله على الكتفین 

    .جرامو حساب وزن الجسم �الكیل- :اإلجراءات

  �قوم المختبر بتر�یب الثقل الذ� یناس�ه في-

  �قوم زم�الن من زمالئه بوضع -  .ال�ار الحدید� 

تحمیلــه مــن الخلــف، �حیــث �قــوم و ال�ــار الحدیــد� علــى الكتفــین، وذلــك �المســك مــن نهــایتي ال�ــار، 

   .المختبر �مسك ال�ار الحدید� �الیدین �عد تحمیله على الكتفین

 نها�ــة المقعــد الســو�د�، �حیــث تكــون القــدمان وأ ،یتحــرك المختبــر ل�قــف قر��ــا مــن حافــة الكرســي-

  .مت�اعدتین �المسافة التي تناس�ه

المقعـد، ثـم �قـوم  وعند إشارة البدء �قوم بثني الر�بتین للجلوس �الثقل علـى الكرسـي أ :وصف اآلداء

 والـدفع ألعلـى، مـع مالحظـة عـدم مرجحـة أو �عد ذلك إلتخاذ وضع الوقوف عن طر�ـ� مـد الـرجلین 

  .أثقال إضاف�ة�م�ن تكرار العمل الساب� بإضافة ، �ما الخلف ومیل الجذع لألمام أ

وذلــــك یجــــب أن �قــــف المســــاعدان عنــــد طرفــــي ال�ــــار الحدیــــد� أثنــــاء اآلداء،  :تعل�مــــات اإلخت�ــــار

  .منعه من السقو� للخلف عند الجلوس على المقعدو لمساعدة المختبر 

  ).الطارات+ال�ار الحدید� (�حتسب له الوزن الذ� ینجح في الوقوف �ه  :حساب الدرجات

ق�ــاس القــوة العضــل�ة  :غــرض اإلخت�ــار  )مــن وضــع مــد الــرجلین(الجلــوس مــن الرقــود إخت�ــار -4

  .العضالت المثن�ة للجذعو الدینام�ة لمجوعات عضالت ال�طن 

  .طارات من الحدید ذات أوزان مختلفة- .رقد عل�ه المختبری�سا� -  :ةاألدوات الالزم
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 .الرقود على الظهر ممس�ا �الطارة الحدید�ة خلف الرق�ةیتخذ المختبر وضع  :اإلجراءات

 قوم أحد المساعدین �مسك العقبین �الیدین�.  

  عند إعطاء اإلشارة �قوم بثني الجذع إلتخاذ:وصف اآلداء

  .الر�بتین ممدودتین وضع الجلوس الطو�ل، مع مالحظة أن تظل 

  .ضافيلمختبر �م�ن تكرار اآلداء بوزن إإذا رغب ا

�قـف مسـاعدان لحمـل الثقـل مـن فـوق رق�ـة المختبـر مـن الخلـف عنـد اإلنتهـاء مـن :اإلخت�ار تعل�مات

   .اإلخت�ار في وضع الجلوس الطو�ل

 .�ما في إخت�ار الشد ألعلى:حساب الدرجات

عـات ق�ـاس القـوة العضـل�ة لمجو : غـرضال ).من وضع مد الرجلین(إخت�ار الجلوس من الرقود  -5

  .)اإلخت�ار الساب� ف�ما عدا آداء اإلخت�ار فیتم من وضع ثني الر�بتیننفس ( .عضالت ال�طن فق�

ق�ـاس القـوة العضـل�ة الدینام�ـة :غـرض اإلخت�ـار .)البـنش(ضغ� ال�ار الحدیـد� �الیـدین إخت�ار -6

  .للعضالت المادة للذراعین في حر�ة الدفع لألمام

   .�ار حدید�+ مقعد سو�د�  :األدوات الالزمة

  .طارات حدید�ة �أوزان مختلفة                

  .یتخذ المختبر وضع الرقود على الظهر فوق المقعد السو�د� - :اإلجراءات

  .�قوم المساعدان �حمل ال�ار الحدید� من الطرفین �حیث �حمله المختبر �الیدین أمام الصدر -

ى حتــو عنــد اإلشــارة �قــوم المختبــر �مــد الــذراعین لضــغ� ال�ــار الحدیــد� أمــام الصــدر، :وصــف اآلداء

حینئـــذ �قـــوم المســـاعدان بـــإنزال ال�ـــار الحدیـــد� مـــن فـــوق یـــد� ، �صـــ�ح الـــذراعان ممـــدودین �الكامـــل

  �م�ن تكرار اآلداء إذا رغب المختبر تغییر وزن الثقل الحدید�و ،المختبر

  .الذراعین �امال عند ضغ� ال�ار الحدید� أمام الصدریجب فرد :تعل�مات اإلخت�ار

   .ال�ار الحدید� على الكتفینو الجلوس على المقعد  خت�ارإتسجل الدرجات �ما في  :حساب الدرجات
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نفـس اآلداء اإلخت�ـار السـاب�  .ضغ� ال�ار الحدیـد� �الیـدین ألعلـى مـن وضـع الوقـوفإخت�ار -7

یجـــب اإلحتفــــا� �الثقـــل مرفوعـــا ألعلــــى،  :مـــا یلـــي ماعـــدا الرفـــع مـــن وضــــع الوقـــوف مـــع مالحظــــة

الــذراعین ممــدودین �الكامــل لحــین العــد ثالثــا، �عــد ذلــك �قــوم المختبــر بثنــي الــذراعین ثــم ثنــي الجــذع و 

الــدفع �ــالحوض أثنــاء  ویجــب مراعــاة عــدم ثنــي الــر�بتین أ- .أمامــا أســفل لوضــع الثقــل علــى األرض

 .ضغ� ال�ار الحدید� ألعلى

  إخت�ار الجلوس على المقعد �ما في  :حساب الدرجات

  .ال�ار الحدید� على الكتفینو                  

  :قائمة المراجع

 .2000، منشأة المعارف، اإلس�ندر�ة، المدخل التطب�قي للق�اس في الل�اقة البدن�ةإبراه�م احمد سالمة،  )11

ـــارات :مطبوعـــةأحمـــد علـــي علـــي خل�فـــة،   )12 الكل�ـــة الجامع�ـــة �القنفـــذة، قســـم التر��ـــة البدن�ـــة، ، جامعـــة ام القـــر�، التقـــو�م واإلخت�

 .السعود�ة

 .2003، دار الف�ر العر�ي، القاهرة، )نظر�ات وتطب�قات(فسیولوج�ا الر�اضة أحمد نصر الدین سید،  )13

 .1979، الكو�ت، م�ت�ة الفالح، إخت�ارات الل�اقة البدن�ةجالل عبد الوهاب،  )14

، مط�عـة الق�اس واإلخت�ار والتقـو�م فـي المجـال الر�اضـيعلي مطیر الكر�ز�، علي سموم الفرطوسي، صادق جعفر الحسیني،  )15

 .2015المه�من، �غداد، 
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تعتبــر القــوة الممیــزة �الســرعة أكثــر الم�ونــات أهم�ــة �النســ�ة لــآلداء الحر�ــي فــي العدیــد مــن        

�ـرة و �ـذلك فـي معظـم األلعـاب الر�اضـ�ة ��ـرة القـدم و الوثب، و الدفع و األنشطة الر�اض�ة مثل الرمي 

  ...الكرة الطائرةو السلة 

أن القـوة الممیـزة �السـرعة " Carpenter"و "�Clarkeـالرك"و "Mcgeeم�جـي "و "Barrowو�ـار "�ر� و 

الرســـون "�مـــا یـــر�  ،فـــي أقـــل زمـــن مم�ـــنتعنـــي إســـتطاعة الفـــرد إخـــراج أقصـــى قـــوة فـــي العضـــالت 

Larson " یــو�م "وYocom"  الســرعة القصــو� فــي إطــار و أنهــا تتضــمن مز�جــا بــین القــوة القصــو�

سـهولة ق�ـاس القـوة الممیـزة �السـرعة عـن طر�ـ� المسـافة مـن حیـث أنهـا النتـاج  وتبـدو حر�ي تـوافقي، 

  .أقصى سرعةو الحر�ي التوافقي بین أقصى قوة 

ــارات القــوة الممیــزة �الســرعة تظهــر نتــائج القــوة الممیــزة �الســرعة فــي مــد� إم�ان�ــة إســتخدام  :إخت�

�مــا تظهــر أ�ضــا فــي مــد� لألعلــى،  وحر�ــات الوثــب لألمــام أالعضــالت فــي قــذف الجســم �مــا فــي 

  .دفع أجسام معینة وإم�ان�ة إستخدام العضالت في رمي أ

الوثـب و الوثـب العـر�ض مـن الحر�ـة و إلى أن إخت�ارات الوثب العر�ض مـن الث�ـات،  "أیلزو�ر"�شیر و 

إخت�ــارات مناســ�ة لق�ــاس القــدرة العضــل�ة، ألنهــا تتطلــب الق�ــام �عمــل حر�ــي مفــرد یتمیــز ...العمــود�

  :ل�عض إخت�ارات القوة الممیزة �السرعة جفي ما یلي نماذو ، السرعةو �القوة 

   :إخت�ار الوثب العمود� لسارجنت -1

  القدرة العضل�ة للرجلینق�اس :غرض اإلخت�ار

  .في الوثب العمود� ألعلى 

 ������� �� �� �� ����
�� ��� ���� ��

����� �� �� ���ٕ�  ) ���� ����

 �� ���� �� �� ���ٕ�� ���� ������ٔ �� ��� �����
(  
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م، ترسـم علیهــا خطــو� 1.5طولهــا و متـر  0.5عرضــها ) سـبورة(لوحــة مـن الخشــب :األدوات الالزمـة

حــائ� أملــس ال �قــل إرتفاعــه مــن األرض عــن - .ســم2= المســافة بــین �ــل خطــین و �ــاللون األبــ�ض 

  .قطع ط�اشیر، ممسحة-  .م3.60

سـم حتـى  15مـن األفضـل أن تكـون �عیـدة عنـه �مسـافة ال تقـل عـن و تثبت السـبورة جیـدا :اإلجراءات

  .سم�30رسم خ� على األرض متعامد مع الحائ� �طول و الحائ�، و ال �حدث إحتكاك بین المختبر 

  :وصف اآلداء

�مــد و ســم، ثــم �قــف مواجهــا للوحــة،  �2.5مســك المختبــر قطعــة مــن الط�اشــیر طولهــا ال �قــل عــن  

 .�حدد عالمة �الط�اشیرو الذراعین عال�ا ألقصى ما �م�ن 

 .سم �30عدها �قف المختبر مواجها �الجانب، �حیث تكون القدمان على خ� الـ  

ثنـي الـر�بتین و ألسـفل و ٕالى الخلف مع ثنـي الجـذع لألمـام و �قوم المختبر �مرجحة الذراعین ألسفل  

 .إلى وضع الزاو�ة القائمة فق�

الــدفع �القــدمین معــا للوثــب ألعلــى مــع مرجحــة الــذراعین �قــوة لألمــام و �قــوم المختبــر �مــد الــر�بتین  

وم بوضـــع عالمـــة �الط�اشـــیر علـــى ألعلـــى للوصـــول بهمـــا إلـــى أقصـــى ارتفـــاع مم�ـــن، حیـــث �قـــو 

 .الحائ� في أعلى نقطة �صل إلیها واللوحة أ

  .ألسفل عند الهبو�و �قوم المختبر �مرجحة الذراع القر��ة لألمام  

ـــار قبـــل الق�ـــام �الوثـــب - .یجـــب أن یـــتم الـــدفع �القـــدمین معـــا مـــن وضـــع الث�ـــات- :تعل�مـــات اإلخت�

ذلــك للوصــول إلــى و ألســفل لضــ�� توقیــت الحر�ــة، و ألعلــى، �قــوم المختبــر �مرجحــة الــذراعین لألمــام 

عـــدم مـــد قطعـــة -.تحســـب أحســـن نتیجـــةو �عطـــى للمختبـــر ثـــالث محـــاوالت -.رتفـــاع مم�ـــنإأقصـــى 

  . الط�اشیر خارج أصا�ع الید حتى ال یؤثر ذلك على النتائج

درجة المختبر هي عدد السنتمرات بین الخـ� الـذ� �صـل إل�ـه مـن وضـع الوقـوف  :حساب الدرجات

  .سم 1العالمة التي �صل إلیها نتیجة الوثب ألعلى مقر�ة ألقرب و 
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  .لألمامق�اس القدرة العضل�ة للرجلین في الوثب :غرضال :إخت�ار الوثب العر�ض من الث�ات -2

�راعــى أن ��ــون الم�ــان و م، �3.5طــول و م  1.5م�ــان مناســب للوثــب �عــرض - :األدوات الالزمــة

  .قطع ملونة من الط�اشیرو شر�� ق�اس، - .أملسغیر و خال�ا من العوائ� و مستو�ا 

�ـین خـ� اإلرتقـاء و یخط� م�ان الوثب بخطو� متواز�ة یدل �ل منها على المسافة بینـه  :اإلجراءات

  .سم 05آخر و �المتر، �ما تقسم المسافة بین األمتار بخطو� أخر� متواز�ة، المسافة بین �ل خ� 

  :وصف اآلداء

  ـــ�ال و �قـــف المختبـــر خلـــف خـــ� البدا�ـــة �حیـــث �المـــس مشـــطا و متواز�تـــان، و القـــدمان مت�اعـــدتان قل

 .القدمین خ� البدا�ة من الخارج

  المیل لألمام قل�ال، ثم �قوم �الوثـب لألمـام و یبدأ المختبر �مرجحة الذراعین للخلف مع ثني الر�بتین

  .الدفع �القدمین مع مرجحة الذراعین لألمامو ألقصى مسافة مم�نة، عن طر�� مد الر�بتین 

  :تعل�مات اإلخت�ار

 قام اإلخت�ار على سطح خشن �سمح بإعطاء الدفع المطلوب�. 

  ل�س �قدم واحدةو یؤخذ اإلرتقاء �القدمین معا.  

 سمح �اإلحماء قبل اآلداء�. 

 لكل مختبر ثالث محاوالت متتال�ة تحتسب له درجة األحسن.  

  :حساب الدرجات

  الجسم یلمس األرض ناح�ة هذا الخ���ون الق�اس من خ� البدا�ة حتى آخر جزء من. 

  دخل في الق�اسو سم  05خ� البدا�ة ��ون �عرض�. 

  سم 05تقاس �ل محاولة ألقرب.  

 تحتسب للمختبر درجات أحسن محاولة. 
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  .الكتفو لمنطقة الذراع ق�اس القدرة العضل�ة  :غرض اإلخت�ار:�لغ 3إخت�ار دفع الكرة الطب�ة  -3

�ــرات طب�ــة زنــة الواحــدة ال -.م�7.5عــرض و م  30منطقــة فضــاء مســتو�ة �طــول  :األدوات الالزمــة

  .األعالمو عدد مناسب من الرا�ات أ- .شر�� ق�اس-.�لغ 3ال یز�د عنو �لغ �2.07قل عن 

  :اإلجراءات

  م4.5تحدد منطقة لإلقتراب بخطین متواز�ین المسافة بینهما. 

  لتسهیل عمل�ة الق�اس�م�ن تحدید خ� مواز لخ� البدء على �عد مناسب منه.  

  :وصف اآلداء

  قف المختبر في منطقة اإلقتراب بـین الخطـین مواجهـا �الجانـب لمنطقـة الرمـي واضـعا الكـرة�

 .الید األخر� تسند من فوق الكرةو الطب�ة على إحد� ید�ه، 

  عنـدما �صـل و م، 4.5فـي حـدود مسـافة الــ و یتحرك المختبـر �الجنـب فـي إتجـاه خـ� اإلقتـراب

 .یدفع �الكرة من الجانب �ما في دفع الجلة، �حیث ال یتعد� خ� اإلقترابإلى الخ� 

  :تعل�مات اإلخت�ار

 .یجب أن �قف المختبر في منطقة اإلقتراب بین الخطین مواجها �الجنب منطقة الرمي 

لـــ�س و عل�ـــه دفـــع الكـــرة و یجـــب أن یتحـــرك المختبـــر بـــین الخطـــین المحـــددین لمنطقـــة اإلقتـــراب،  

 .رمیها

سـم مـن أقـرب  15تسـجل المحاولـة ألقـرب - .لكل مختبر ثالث محـاوالت متتال�ـة-:الدرجاتحساب 

  .نقطة ناح�ة خ� البدا�ة

ــة  -4 ــرة الطب� ــع الك ــار دف ــدین 3إخت� ــغ �الی ــار :�ل لمنطقتــي ق�ــاس القــدرة العضــل�ة :غــرض اإلخت�

  .الكتفینو الذراعین 

  2.07طب�ة زنة الواحدة من �رات + حبل صغیر - .منطقة فضاء مستو�ة- :األدوات الالزمة

 .شر�� ق�اس+ عدد مناسب من الرا�ات + �رسي -  .�لغ 03-
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  :وصف اآلداء

  یجلـــس المختبـــر علـــى الكرســـي ممســـ�ا �ـــالكرة الطب�ـــة �الیـــدین �حیـــث تكـــون الكـــرة أمـــام الصـــدر

 .تحت مستو� الذقن، �ما یجب أن ��ون الجذع مالصقا لحافة الكرسيو 

  ذلـك �غـرض منـع و من الخلف عـن طر�ـ� مح�ـم  �حیث �مسكیوضع حول صدر المختبر حبل

 .حر�ة المختبر لألمام أثناء دفع الكرة �الیدین

 تتم حر�ة دفع الكرة بإستخدام الیدین فق�.  

ــار عنــدما -  .أخــر� تدر�ب�ــة قبــل البــدءو �عطــى للمختبــر ثــالث محــاوالت متتال�ــة، -:تعل�مــات اإلخت�

�عطـــى و یتحـــرك علـــى الكرســـي أثنـــاء آداء إحـــد� المحـــاوالت ال تحتســـب النتیجـــة  ویهتـــز المختبـــر أ

   .محاولة أخر� بدال منها

  :حساب الدرجات

  

  ــین أقــرب نقطــة تصــنعها الكــرة و درجــة �ــل محاولــة هــي المســافة  بــین الحافــة األمام�ــة للكرســي�

 .سم 15على األرض ناح�ة الكرسي مقر�ة ألقرب 

 درجة المختبر هي درجة أحسن محاولة من المحاوالت الثالث .  

ق�ــاس القــدرة العضــل�ة  :غــرض اإلخت�ــار :غ مــن مســتو� الكتــف 900رمــي ثقــل زنــة إخت�ــار  -5

  .الكتفو لمنطقة الذراع 

 .غ، مع مالحظة أن ��ون حجم الثقل صغیرا 900جلة زنة  وثقل حدید� أ- :األدوات الالزمة

   .شر�� ق�اس -

  :اإلجراءات

 منطقة فضاء مستو�ة تتناسب مساحتها مع سن المختبر�ن. 

  م1.80تحدد منطقة لإلقتراب بخطین المسافة بینهما. 
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  :وصف اآلداء

 یتخذ المختبر وضع اإلستعداد داخل المنطقة المحدةة للرمي ممس�ا �الثقل في إحد� ید�ه. 

  مسـافة اإلقتـراب للق�ـام برمـي الثقـل فـي عندما �عطى المختبر إشارة البدء �قوم �التحرك فـي حـدود

  .إتجاه منطقة الرمي

یــتم رمــي الثقــل مــن فــوق الیــد �حیــث تكــون الكــرة فــي مســتو� أعلــى مــن مســتو�  :تعل�مــات اإلخت�ــار

  .لكل مختبر ثالث محاوالت متتال�ة- .في إتجاه منطقة الرميو الكتف 

ــدرجات أحســن محاولــة محســو�ة ألقــرب درجــة المختبــر هــي المســافة  التــي �ســجلها فــي  :حســاب ال

 .م من نقطة هبو� الثقل حتى خ� البدء1/4

علـى اإلسـتمرار فـي �میل �عض ال�احثین إلـى تعر�ـف تحمـل القـوة �أنـه القـدرة  :تحمل القوة إخت�ارات

  .بذل جهد متعاقب مع إلقاء مقاومة على المجموعات العضل�ة

  :تصنیف تحمل القوة إلى ما یليیر� �عض ال�احثین أنه �م�ن  :تصنیف التحمل العضلي

  .التحمل العضلي الدینامي -2  .التحمل العضلي الثابت -1)     أ

  .التحمل العضلي النسبي -2  .التحمل العضلي المطل� -1 )ب

  :إخت�ارات التحمل العضلي الثابت-أ

ق�ــاس تحمــل القــوة :غــرض اإلخت�ــار :إخت�ــار التعلــ� مــن وضــع ثنــي الــذراعین - :اإلخت�ــار األول

  .الكتفین في وضع التعل� ثني الذراعینو الثابت لمنطقة الذراعین 

�حیـــث ال  ةســـم، توضـــع علـــى إرتفـــاع �ســـمح بتعلـــ� المختبـــر  4عقلـــة أفق�ـــة قطرهـــا  :األدوات الالزمـــة

  . م�قاتي-  .تلمس القدمان األرض

  :وصف اآلداء

 .من أجل التعل� على العقلة �الق�ضة العاد�ة ة�قوم زمیلین برفع المختبر  
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محــتف� �ــالتعل� علــى العارضــة مــن وضــع ثنــي الــذراعین، �حیــث تكــون الــذقن فــوق  ةظــل المختبــر ت 

 .على إستقامة واحدةو الجسم مرفوعا عن األرض و العارضة، 

  .في هذا الوضع ألطول فترة مم�نة ةستمر المختبر ت 

  .ر أن تتخذ المختبرة وضع التعل� ثني الذراعینیبدأ حساب الزمن فو :تعل�مات اإلخت�ار

عنـد المیـل �الجسـم -  .عند لمس عارضـة العقلـة �الـذقن- :یتوقف حساب الزمن في الحاالت التال�ة

لكـــل - .عنـــد الهبـــو� �الـــذقن مـــن فـــوق العقلـــة عـــن طر�ـــ� مـــد الـــذراعین- .�عیـــدا عـــن مســـتو� العقلـــة

  .مختبرة محاولة واحدة فق�

تقـوم �ـاآلداء الصـح�ح درجة المختبرة هي عدد الثواني التي تسجلها المختبرة عندما :حساب الدرجات

  .�سجل الزمن ألقرب ثان�ةو لإلخت�ار، 

  .إخت�ار التعل� من وضع نصف ثني الذراعین :اإلخت�ار الثاني

  .إخت�ار التعل� من وضع مد الذراعین :اإلخت�ار الثالث

  .إخت�ار رفع الرجلین عال�ا :اإلخت�ار الرا�ع

  .إخت�ارات التحمل العضلي الدینامي -ب

ق�ـاس تحمـل :غـرض اإلخت�ـار .الر�بتین إخت�ار الجلوس من الرقود من وضع ثني :اإلخت�ار األول

  .القوة لعضالت ال�طن

  .. سم�5عرض و مسطرة مدرجة من الخشب �طول متر -.أرض خضراءو �سا� أ-:األدوات الالزمة

  :وصف اآلداء

یتخذ المختبر وضع الرقود على الظهر، ثم �قوم بثني الر�بتین على المسطرة، بینما �قـوم �سـحب  

 .نهما أقل ما �م�نالعقبین ناح�ة المقعدة �حیث تكون المسافة بی

 .�ظل المختبر محتفظا �المسطرة أسفل الر�بتین طوال فترة آداء اإلخت�ار 
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 .ة�قوم المختبر بتشب�ك أصا�ع الیدین خلف الرق� 

عنــد إعطـاء المختبــر إشـارة البــدء .�قـوم أحـد المختبــر�ن بتثبیـت عقبــي المختبـر أثنــاء آداء اإلخت�ـار 

 .الر��ة ال�سر� �الكوع األ�منو �قوم �الجلوس �حیث یلمس �الت�ادل الر��ة ال�منى �الكوع األ�سر 

  .ب� أكبر عدد من المرات حتى التعب�ستمر المختبر في تكرار اآلداء السا 

  :اإلخت�ار تعل�مات

  ،مت�اعدتین قل�الو یجب أن تظل القدمان على ال�سا� طوال فترة آداء اإلخت�ار. 

 یلمـس األرض �ظهـر الیـدین قبـل أن  في �ل مرة �قوم فیها المختبر �الرقود علـى الظهـر یجـب أن

 .یلمس األرض �ظهر الیدین قبل أن �قوم �الجلوس مرة أخر� 

  ،عنـــدما تســـق� أثنـــاء اآلداء و یجـــب أن تظـــل المســـطرة أســـفل الـــر�بتین طـــوال فتـــرة آداء اإلخت�ـــار

 .�عیدها الزمیل الذ� �قوم بتثبیت العقبین

 لكل مختبر محاولة واحدة فق�.   

  :حساب الدرجات

 درجة المختبر هي عدد مرات الجلوس من الرقود الصح�حة التي �سجلها. 

  الرقود صح�حة في الحاالت التال�ةال تحتسب مرات الجلوس من: 

عنـد دفـع -  .عدم لمس الر�بتین �الت�ادل في وضـع الجلـوس- ..فك أصا�ع الیدین خلف الرق�ة-

 .سقو� المسطرة من أسفل الر�بتین -  .األرض �الكوع أثناء الجلوس

ق�ـاس تحمـل القـوة لمنطقـة :غـرض اإلخت�ـار :إخت�ار اإلن�طاح المائل ثني الذراعین :اإلخت�ار الثاني

  .للذ�ور الكتفینو الذراعین 

  .یؤد� على أرض مستو�ة وال�حتاج اإلخت�ار إلى أدوات فه :األدوات الالزمة

یتخــذ المختبــر وضــع اإلن�طــاح المائــل علــى األرض، �حیــث ��ــون الجســم فــي وضــع  :وصــف اآلداء

  .المرات حتى التعبألعلى، وذلك ألكبر عدد من  ومستق�م ول�س �ه تقوس ألسفل أ

 یجب أن یلمس المختبر �صدره ظهر ید المح�م في �ل :تعل�مات اإلخت�ار
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  .�عطى لكل مختبر محاولة واحدة فق�- .مرة �قوم فیها بثني الذراعین

مـد الـذراعین �الطر�قـة و تحتسـب عـدة واحـدة عـن �ـل مـرة �قـوم فیهـا المختبـر بثنـي  :حساب الـدرجات

 .الصح�حة

  النس�ة للمختبر عندما یتوقف أثناء اآلداء للراحةینتهي العد�. 

 ال �حتسب اآلداء صح�حا في الحاالت التال�ة:   

 عند سحب المقعدة ألعلى. 

 في حالة عدم فرد الذراعین �امال في نها�ة الدفع. 

 في حالة عدم لمس ید المراقب �الصدر عند ثني الذراعین. 

  :المعدل للبناتاإلن�طاح المائل  ثني الذراعین من إخت�ار :اإلخت�ار الثالث

  .بناتالكتفین لو نطقة الذراعین لعضالت م ق�اس تحمل القوة :غرض اإلخت�ار

   .أرض مستو�ة :األدوات الالزمة

الــــر�بتین، �حیــــث تكــــون الــــر�بتین و إلرتكــــاز علــــى الیــــدین وضــــع ا ةتخــــذ المختبــــر ت- :وصــــف اآلداء

 .أسفل الكتفین م�اشرة الكفان على األرضو منثنیتین في وضع زاو�ة قائمة 

  .تستمر المختبرة في تكرار اآلداء الساب� أكبر عدد من المرات بدون توقف حتى التعب -

 .�ما في اإلخت�ار الساب� :تعل�مات اإلخت�ار

  .�ما في اإلخت�ار الساب� :حساب الدرجات

  :السند على حائ�و من الوقوف على الیدین  إخت�ار ثني الذراعین :را�عاإلخت�ار ال

الكتفـین فـي دفـع الجسـم فـي وضـع الوقـوف و تحمـل القـوة لعضـالت الـذراعین ق�ـاس  :غرض اإلخت�ار

  ..على الیدین

  .�سا� رقی� یوضع على األرض في مواجهة حائ� أملس عمود� على األرض :األدوات الالزمة
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�قف المختبر على ال�سـا� فـي مواجهـة الحـائ�، ثـم �قـوم بوضـع الیـدین علـى ال�سـا�  :وصف اآلداء

�قـــوم المختبـــر �عـــد ذلـــك بـــدفع األرض  - .ســـم مـــن الحـــائ� 30علـــى �عـــد حـــوالي و بإتســـاع الصـــدر 

�عــد أن یتخــذ المختبــر الوضــع  -.�ــالرجلین للوقــوف علــى الیــدین �حیــث �ســتند �ــالعقبین علــى الحــائ�

الیـدین �قـوم بثنــي الكـوعین �حیـث �ســمح للجسـم �ـالهبو� ألســفل حتـى یلمــس الصـح�ح للوقـوف علــى 

حینئـــذ �قـــوم المختبـــر بـــدفع الجســـم ألعلـــى عـــن طر�ـــ� مـــد الـــذراعین للوصـــول إلـــى - .�أنفـــه ال�ســـا�

  .توقف حتى التعب ن داء الساب� أكبر عدد من المرات بدو ن��رر ال-.الوضع اإلبتدائي

ـــة واحـــدةلكـــل مختبـــر محاو - :تعل�مـــات اإلخت�ـــار ـــدما یـــر�ن و ینتهـــي اإلخت�ـــار - .ل �توقـــف المـــد عن

   .المختبر إلى الراحة

  تحتسب عدة واحدة في �ل مرة �قوم فیها-:حساب الدرجات

  ثم �قومالمختبر بثني الذراعین �حیث یلمس ال�سا� �األنف  

درجـات المختبـر هـي عـدد المـرات الصـح�حة - .�مد الذراعین �امال للوصول إلى الوضع اإلبتدائي 

  .مد الذراعینو التي �قوم فیها بثني 

تحمــل القــوة العــام ق�ــاس :غــرض اإلخت�ــار .اإلن�طــاح المائــل مــن الوقــوفإخت�ــار  :اإلخت�ــار الرا�ــع

   .للجسم

  .�سا� رقی� :األدوات الالزمة

  عند اإلشارة ،�قف المختبر معتدال :وصف اآلداء

  �قوم المختبر بثني الر�بتین للنزول �المقعدة  

  �حیثو وضع الكفین على األرض و على الكعبین 

  قذف الرجلین ، ثم تكون الر�بتان بین الذراعین 

، قـــذف الـــرجلین أمامـــا للوصـــول لوضـــع ثنـــي الـــر�بتین، و تخـــاذ وضـــع اإلن�طـــاح المائـــل تمامـــاخلفـــا إل

مر المختبـر �ـاآلداء ، ل�ـأول للوضـع اإلبتـدائيللوصـالصـدر أمامـا و الوقوف في وضع معتدل  و�عدها

  .ألقصى عدد مم�ن من المرات دون توقف

  .لكل مختبر محاولة واحدة فق�-.توقف المختبر للراحةینتهي اإلخت�ار �مجرد - :تعل�مات اإلخت�ار
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  :تحتسب أر�ع درجات لكل محاولة صح�حة تتكون من أر�عة أجزاء هي:حساب الدرجات

  .الوقوف  .قذف الرجلین أماما-  .قذف الرجلین خلفا-   .�امالثني الر�بتین -

  :قائمة المراجع

 .2000، منشأة المعارف، اإلس�ندر�ة، المدخل التطب�قي للق�اس في الل�اقة البدن�ةإبراه�م احمد سالمة،  )1

 .�القنفذة، قسم التر��ة البدن�ة، السعود�ة، جامعة ام القر�، الكل�ة الجامع�ة التقو�م واإلخت�ارات :مطبوعةأحمد علي علي خل�فة،   )2

 .1979، الكو�ت، م�ت�ة الفالح، إخت�ارات الل�اقة البدن�ةجالل عبد الوهاب،  )3

، مط�عـة الق�ـاس واإلخت�ـار والتقـو�م فـي المجـال الر�اضـيعلي سموم الفرطوسي، صادق جعفـر الحسـیني، علـي مطیـر الكر�ـز�،  )4

 .2015المه�من، �غداد، 

 .1999، مر�ز الكتاب للنشر، القاهرة، الجدید في التدر�ب الدائر�  ص�حي حسانین، �مال درو�ش، دمحم )5

 .2016، مر�ز الكتاب للنشر، القاهرة، إخت�ارات ق�اس وتقو�م اآلداء المصاح�ة لعلم حر�ة اإلنسان�مال عبد الحمید إسماعیل،  )6

 .2001القاهرة، ، مر�ز الكتاب للنشر، الق�اس واإلخت�ار في التر��ة الر�اض�ةلیلى السید فرحات،  )7

 .2010، دار الض�اء للط�اعة والتصم�م،�غداد، األسس النظر�ة إلخت�ارات التر��ة الر�اض�ةدمحم جاسم ال�اسر�،  )8

 .2009، دار الف�ر العر�ي، القاهرة، إخت�ارات اآلداء الحر�يدمحم حسن عالو�، دمحم نصر الدین رضوان،  )9

ــدنيهــزاع بــن دمحم الهــزاع،  )10 ــة واإلجــراءات المعمل�ــة للق�اســات الفســیولوج�ة(فســیولوج�ا الجهــد الب الجــزء األول، ، )األســس النظر�

 .2009مطا�ع جامعة الملك سعود، السعود�ة، 
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السرعة �مصطلح عام �ستخدمه �عض ال�احثین في المجال الر�اضي لإلشـارة إلـى اإلسـتجا�ات 

�مــا اإلســترخاء العضــلي، و العضــل�ة الناتجــة عــن الت�ــادل الســر�ع مــا بــین حالــة اإلنق�ــاض العضــلي 

  .حر�ات معینة في أقصر زمن مم�ن و�ستخدمه ال�عض للداللة على قدرة آداء حر�ة أ

  :عموما یر� فر�� من المختصین ضرورة تحدید مفهوم السرعة في ضوء تصن�فها إلىو 

 1- لعــدد متتــال مــن  وأتعنــي آداء حر�ــات ذات هــدف محــدد لمــرة واحــدة : الســرعة الحر��ــة

هـذا النـوع مـن السـرعة غال�ـا مـا �شـتمل علـى الحر�ـات المغلقـة التـي و المرات فـي أقـل زمـن مم�ـن، 

قـد تتضـمن و تنتهـي مثـل حر�ـة ر�ـل الكـرة، و التي تؤد� لمرة واحدة و تتكون من مهارة حر��ة واحدة 

 .تمر�ر الكرةو أكثر من مهارة حر��ة واحدة مثل سرعة إستالم 

 2- مـن م�ـان آلخـر فـي أقصـر زمـن مم�ـن، �ر�اضـات تعني قـدرة التحـرك  :سرعة اإلنتقال

 ....الس�احةو الجر� و المشي 

 3- الســرعة التــي یــتم�ن بهــا الفــرد مــن اإلســتجا�ة لمن�ــه  وهــ :)زمــن الرجــع(ســرعة رد الفعــل

 .عل إراد� نوعيفبرد ) مثیر(نوعي 

المثیـر نظـرا �دء إسـتجا�ة الفـرد لهـذا و وهذا التعر�ف یتأسس على وجود فاصل زمني بین بدء المثیر 

  .لصعو�ة اإلستجا�ة م�اشرة أل� مثیر �مجرد ظهوره

و�نظر ال�عض إلى زمن رد الفعل على أنـه ظـاهرة أول�ـة �سـ�طة، لكـن الدراسـات التـي أجراهـا �عـض 

�صـــورة مر��ـــة، فقـــد تم�ـــن المختصـــین فـــي هـــذا الشـــأن بینـــت أن زمـــن رد الفعـــل �ظهـــر عنـــد ق�اســـه 

  :من تصنیف زمن الرجع إلى أر�عة مظاهر رئ�س�ة هي "Teichnerت�شنر "

  المن�ه(بدا�ة حدوث المثیر.( 

 ������� ��
����� �� �� ���ٕ�: 
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  التي �حدث خاللها تلقي المستق�الت الحس�ة للمن�هو فترة الكمون األولى. 

  هـــي الفتـــرة التـــي �حـــدث خاللهـــا نقـــل اإلشـــارات عـــن طر�ـــ� األعصـــاب و فتـــرة الكمـــون الثان�ـــة

 ).ٕاتخاذ القرارو زمن التف�یر (�طل� على هذه الفترة و ، المصدرة إلى األل�اف الحر��ة

  هــي الفتــرة الزمن�ــة التــي تحــدث خاللهــا العمل�ــة الحر��ــة التــي تســب� إنق�ــاض و فتــرة اإلرجــاء

  .العضالت المنفذة للحر�ة

  :و�نقسم زمن الرجع إلى نوعین

ولحظــة الــزمن المحصــور بــین لحظــة ظهــور مثیــر واحــد معــروف مــن قبــل  :زمــن الرجــع ال�ســ��-1

  .اإلستجا�ة لهذا المثیر

مطال�ـة الفـرد �اإلسـتج�ة لمثیـر و أكثـر  وحالة وجود مثیر�ن أ وه :)المر�ب(زمن الرجع التمییز� -2

  ).�عد إجراء عمل�ة التمییز بین المثیرات(واحد فق� 

  :العوامل المؤثرة في السرعة

القــدرة علــى -الممیــزة �الســرعةالقــوة -الــنم العصــبي للفــرد-الخصــائص التكو�ن�ــة لألل�ــاف العضــل�ة-

  .قوة اإلرادة-قابل�ة العضلة لإلمتطا�-اإلسترخاء العضلي

  :إخت�ارات السرعة

  .ق�اس السرعة القصو� في الجر�  :غرض اإلخت�ار:ثواني من البدء العالي 4وإخت�ار العد -1

منطقـــة فضـــاء مـــن األرض مســـتو�ة  ومضـــمار أللعـــاب القـــو� مقســـم لحـــارات أ- :األدوات الالزمـــة

  .م�قاتي-  .م3عرضها ال �قل عن و م،  40طولها ال �قل عن 

م �10عـد مسـافة -  .حسـب عـدد المح�مـینو یجـب أن ال �قـل عـدد األروقـة عـن إثنـین - :اإلجراءات

م، حیـــث  1آخـــر مســـافة و مـــن خـــ� البدا�ـــة تقســـم المنطقـــة بخطـــو� عرضـــ�ة متقطعـــة بـــین �ـــل خـــ� 

  .خ� 35إلى  30العرض�ة من یتراوح عدد الخطو� 
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 .�قف المختبر في وضع البدء العالي خلف خ� البدا�ة في رواقه:وصف اآلداء

 �ستمر حتىو عند اإلشارة ینطل� �أقصى سرعته في خ� مستق�م -

  .ثان�ة 4سماع الصفارة الثان�ة معلنة إنتهاء الزمن المقرر  

   :تعل�مات اإلخت�ار

  ین�ه على المختبر �عدم التوقف في م�انه مرة واحدة عند سماع 

  .الصافرة ولكنه �قوم بتخف�ض سرعته �أقصى معدل مم�ن حتى ال �صاب �أذ�

 مسموح �اإلحماء لفترة قصیرة قبل اآلداء وذلك لتفاد� إصا�ة العضالت األساس�ة. 

 یؤد� �ل إثنین من المختبر�ن على األقل لضمان عامل المنافسة 

  دقائ� للراحة �05عطى المختبر محاولتین متتالیتین بینهما.  

  :إدارة اإلخت�ار

  .��ون م�انه بجوار الخ�و مراق�ة خ� البدا�ة، و �قوم بإعطاء إشارة البدء، و  :آذن للبدء

عـد الثـواني و و�قوم �عـد إعـالن إشـارة البـدء بتشـغیل السـاعة  ،و��ون م�انه أمام الخ� األول :م�قاتي

�ساعد على تحدید بدقة المسـافة التـي قطعهـا  �صوت مسموع للمح�م، ذلك ما )1،2،3،4(تصاعد�ا

أن �صـفر لحظـة إنتهـاء و �جـب علـى الم�قـاتي أن یر�ـز نظـره علـى السـاعة و ن�ـة، ثا 04المختبر فـي 

  .الثن�ة الرا�عة إلعالن إنتهاء زمن اإلخت�ار

علـى و �تخـذ المح�مـون أمـاكنهم علـى جـانبي منطقـة اإلخت�ـار و مح�م واحد لكل مختبـر،  :المح�مون 

وعل�ــه أن یتــا�ع  �تحر�ــون فــي اتجــاه حر�ــة المختبــرو متــر  20مســافة ت�عــد عــن خــ� البدا�ــة �حــوالي 

  .ال یجب عل�ه أن ینظر من �فوز األول في اإلخت�ارو ، في نفس الوقت الم�قاتي

رجـة المختبـر هـي المسـافة المقطوعـة د- .تحتسب للمختبر نتـائج أحسـن محاولـة- :حساب الدرجات

  .ع ثواني مقر�ة ألقرب نصف متر�لحظة إنطالق الصافرة في نها�ة األر 
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  ق�اس السرعة القصو�  :غرض اإلخت�ار :من البدء العاليمتر  30وإخت�ار العد -2

عرضـها ال و متـر،  50منطقة فضـاء طولهـا ال �قـل عـن  ومضمار أللعاب القو� أ :األدوات الالزمة

  .م�قاتي 02 - م �05قل عن 

خـ� بدا�ـة ثـاني علـى �عـد و خـ� بدا�ـة أول  ،تحـدد منطقـة إجـراء اإلخت�ـار بـثالث خطـو� :اإلجراءات

  .م من الخ� األول50و ،من الخ� الثاني ،م30خ� نها�ة على �عد و م من الخ� األول، 20

�خصـــص مراقـــب لكـــل مختبـــر و�تخـــذ و عنـــد اإلشـــارة یجـــر� المختبـــر ��ـــل ســـرعته - :وصـــف اآلداء

عنـد وصـول المختبـر لـه �قـوم و �قـف المراقـب رافعـا إحـد� ذراع�ـه ألعلـى، و م�انه عند الخـ� الثـاني، 

�قـوم - .المراقب بخفض ذراعه ألسفل �سرعة، حینئذ �قـوم الم�قـاتي بتشـغیل السـاعة مـع هـذه اإلشـارة

   .الم�قاتي عند الوصول لخ� النها�ة بإ�قاف الم�قاتي

  یتخد المختبر وضع البدء العالي و�ل - :مات اإلخت�ارتعل�

  .دقائ� راحة 05الذ� تمنح له محاولتین بینهما و مختبر في رواقه، 

  ثان�ة �1/10سجل الزمن ألقرب :حساب الدرجات

  :نیلسون لإلستجا�ة الحر��ة اإلنتقائ�ةإخت�ار  -3

  .وفقا للمثیر دقةو التحرك �سرعة و ق�اس القدرة على اإلستجا�ة :غرض اإلخت�ار

ســــاعة - .م�02عــــرضو م 20منطقــــة فضــــاء مســــتو�ة خال�ــــة مــــن العوائــــ� �طــــول :األدوات الالزمــــة

   .سر�� ق�اس+ إ�قاف

  تخط� منطقة اإلخت�ار بثالث خطو� :اإلجراءات

  م 6.40آخر مسافة و المسافة بین �ل خ�  
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  :وصف اآلداء

 الـــذ� �قـــف عنـــد نها�ـــة  �قــف المختبـــر عنـــد إحـــد� نهــایتي خـــ� المنتصـــف فـــي مواجهـــة المح�ــم

 .الطرف اآلخر للخ�

 حیـث ینحنـي بجسـمه و المختبر وضع اإلستعداد �حیث ��ون خـ� المنتصـف بـین القـدمین  یتخذ�

 .لألمام قل�ال

  رفعهـا لألعلـى، ثـم �قـوم �سـرعة بتحر�ـك ذراعـه إمـا و �مسك المح�م �ساعة اإل�قاف بإحد� ید�ه�

 .تشغیل الساعةفي نفس الوقت �قوم بو ال�مین و ناح�ة ال�سار أ

  حاول الجر� �أقصى سرعة مم�نة فـي اإلتجـاه المحـدد للوصـول و �ستجیب المختبر إلشارة الید�

 .م 6.40إلى خ� الجانب الذ� ی�عد عن خ� المنتصف �مسافة 

 عندما �قطع المختبر خ� الجانب الصح�ح �قوم المح�م بإ�قاف الساعة. 

  إذا بدأ المختبـر الجـر� فـي اإلتجـاه الخـاطئ فـإن المح�ـم �سـتمر فـي تشـغیل السـاعة حتـى �غیـر

 .�صل إلى خ� الجانب الصح�حو المختبر من إتجاهه 

 محاولة  �عطى المختبر عشر محاوالت متتال�ة بین �ل 

 .�واقع خمس محاوالت في �ل جانبو ثان�ة،  20أخر� و 

  عشوائ�ة متعاق�ةنختار المحاوالت في �ل جانب �طر�قة.  

ــار �قــوم المح�ــم قبــل أن یجــر� اإلخت�ــار - .تعطــى محــاوالت تجر�ب�ــة للمختبــر�ن- :تعل�مــات اإلخت�

�ســجلها وفقــا لترتیــب ســحبها فــي �طاقــة خاصــة �قــوم و بــإجراء القرعــة للمحــاوالت العشــر لكــل مختبــر 

یجـب عـدم معرفـة -.تسـجیل زمنهـاو إتجاهـات اإلشـارات بوضعها في إحد� ید�ـه لترشـده فـي تسلسـل 

  .المختبر �أن المطلوب منه آداء عشر محاوالت موزعة خمسة في �ل إتجاه

 .ثان�ة �1/10حتسب الزمن الخاص ��ل محاولة ألقرب - :حساب الدرجات

  .درجة المختبر هي متوس� المحاوالت العشر-
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السـرعة و ق�ـاس الـر�� بـین سـرعة رد الفعـل :غـرض اإلخت�ـار :نیلسون للسـرعة الحر��ـةإخت�ار  -4

  .الحر��ة للذراعین

  .شر�� ق�اسو �رسي، ط�اسیر أو مسطرة نیلسون المدرجة لحساب الوقت، منضدة  :األدوات الالزمة

  :وصف اآلداء

 .یجلس المختبر على الكرسي مواجها للمنضدة واضعا الكفین مواجهین على حافتها 

 .سم30المسافة بینهما توضع الیدان على خطین �حددان �الط�اشیر على حافة المنضدة،  

�مسك المح�م مسطرة نیلسون المدرجة من طرفها العلو� �حیث تص�ح معلقة فـي وضـع عمـود�  

 .�حیث تكون في منتصف المسافة بین راحتي ید� المختبرو 

هـذه النقطـة و نقطـة البـدء فـي اإلخت�ـار،  و�قوم المح�ـم بتحدیـد الخـ� القاعـد� للمسـطرة المدرجـة أ 

 .د العل�ا لید� المختبرتكون في مستو� الحدو 

�قـــوم بتـــرك المســـطرة المدرجـــة هـــي إســـتعد، و �عـــد أن �عطـــي المح�ـــم إشـــارة اإلســـتعداد لإلخت�ـــار و  

الیـدین معـا  كتسق� ألسفل خـارج حافـة المنضـدة، حینئـذ �حـاول المختبـر إ�قافهـا عـن طر�ـ� تحر�ـ

 .�أقصى سرعة مم�نة

ذلــك عنــد محاولتــه إ�قــاف المســطرة و ألســفل،  ویجــب علــى المختبــر عــدم تحر�ــك الیــدین ألعلــى أ 

 .بتحر�ك الیدین معا

  .محاولة متتال�ة �20عطى �ل مختبر  

  یجب وضع عالمة صغیرة على:تعل�مات اإلخت�ار

  المنضدة تكون في منتصف المسافة بین الخطین، 

  تستخدم هذه العالمة لتسهیل تعیین م�ان المسطرة و  

  .المدرجة قبل تر�ها تسق�
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   :حساب الدرجات

  تحددهاو درجة اإلستجا�ة الحر��ة تقرأ على مسطرة نیلسون المدرجة 

  النقطة المواز�ة لمستو� حدود الیدین من أعلى �عد مسك المسطرة. 

 عد الر��ـع �سـتو تصـاعد�ا،  وتسجل درجـات المحـاوالت العشـر�ن ثـم ترتـب الـدرجات تنازل�ـا أ�

محــاوالت التــي تقــع بــین  رالر��ــع األدنــى �قــ�م متطرفــة، ثــم �حســب متوســ� العشــو األعلــى 

  الر��عین

  :قائمة المراجع

 

 .2000، منشأة المعارف، اإلس�ندر�ة، المدخل التطب�قي للق�اس في الل�اقة البدن�ةإبراه�م احمد سالمة،  )1

، جامعـــة ام القـــر�، الكل�ـــة الجامع�ــة �القنفـــذة، قســـم التر��ـــة البدن�ـــة، التقـــو�م واإلخت�ـــارات :مطبوعـــةأحمــد علـــي علـــي خل�فـــة،   )2

 .السعود�ة

 .1979، الكو�ت، م�ت�ة الفالح، إخت�ارات الل�اقة البدن�ةجالل عبد الوهاب،  )3

، دار الف�ـر )دلیـل للمعلمـین والمـدر�ین(إنتقاء وتـدر�ب الموهـو�ین �األلعـاب الر�اضـ�ةعبد الرزاق عبد الج�ار حمزة الرمـاحي،  )4

 .2019العر�ي، القاهرة، 

ــار والتقــو�م فــي المجــال الر�اضــيعلــي مطیــر الكر�ــز�، علــي ســموم الفرطوســي، صــادق جعفــر الحســیني،  )5 ــاس واإلخت� ، الق�

 .2015مط�عة المه�من، �غداد، 

، مر�ــز الكتــاب للنشــر، القــاهرة، إخت�ــارات ق�ــاس وتقــو�م اآلداء المصــاح�ة لعلــم حر�ــة اإلنســان�مــال عبــد الحمیــد إســماعیل،  )6

2016. 

 .2010، دار الض�اء للط�اعة والتصم�م،�غداد، الر�اض�ة األسس النظر�ة إلخت�ارات التر��ةدمحم جاسم ال�اسر�،  )7

 .2009، دار الف�ر العر�ي، القاهرة، إخت�ارات اآلداء الحر�يدمحم حسن عالو�، دمحم نصر الدین رضوان،  )8
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أجزائــه خــالل أوســع مــد�  وتعــرف المرونــة الحر��ــة علــى أنهــا قــدرة الفــرد علــى تحر�ــك الجســم أ   

  .األر�طة وللعضالت أ مم�ن للحر�ة دون أن �حدث نتیجة لذلك تمزق 

  :�م�ن تحدید نوعین هما: تصنیف المرونة

 تتمثـل فـي مـد� الحر�ـة التـي تحـدث علـى المفصـل حینمـا تكـون العضـالت : المرونة السـلب�ة

 .قوة خارج�ة ومرتخ�ة حیث یتحرك جزء الجسم نتیجة فرد آخر أ

 المرونة اإلیجاب�ة: (المرونة الدینام�ة(  

  :الحر��ةأجهزة ق�اس المرونة 

 مارجر�ت مـور "�شفت  :الجونیومترMoore "  مق�ـاس  وعـن محاولـة إسـتخدام المنقلـة أ 1949سـنة

 في ق�اس مد� حر�ة مفاصل  Goniometryالزوا�ا 

  یتمیز إستخدام الجونیومتر �ال�ساطة، فعلىجسم، ال

  سبیل المثال عند ق�اس مد� حر�ة مفصل المرف�  

  توضع ذراع الجونیومتر المتحر�ة مواز�ة لعظم العضد 

 ...الذراع المتحر�ة مواز�ة للساعد من الخارج أ�ضاو من الخارج 

 الیجیتـــون "تم�ـــن  :الفلكســـیومترLeighton " مـــن إبتكـــار جهـــاز لق�ـــاس مـــد� المرونـــة  1942ســـنة

 �ستخدم الجهاز بتثبیته و لمفاصل متعددة من مفاصل الجسم، 

   لقدو بواسطة حزام على الجزء المتحرك المطلوب إخت�اره، 

  أص�ح لهذا الجهاز شهرة عالم�ة في ق�اس المرونة �النس�ة 

 .لمعظم الحر�ات التي تتم على مفاصل الجسم المختلفة 

 �� ������� �� ������� 
��

����� �� �� ���ٕ�:  
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 ــــار�وفیتش "الشــــهیر  توصــــل عــــالم الف�ســــیولوج�ا : الجینــــومتر الكهر�ــــائي�Karpovich"  مســــاعدوهو 

�عتمـد هـذا الجهــاز علـى إســتبدال فـرق الجهــد و  elgonمـن إبتكـار جونیــومتر �هر�ـائي �ســمى  1959

درجـات التغیــرات  �متـاز هــذا الجهـاز �أنـه �ســجل �شـ�ل مســتمرو ، المعتــادة بـدال مـن المنقلــة المدرجـة

   .التي تحدث في زوا�ا المفصل خالل مراحل الحر�ة المختلفة

الفخــذ فــي و ق�ــاس مــد� مرونــة الجــذع   :غــرض اإلخت�ــار :ثنــي الجــذع مــن الوقــوف إخت�ــار -1

  :حر�ات الثني لألمام من وضع الوقوف

 و�رسـي أ ومقعد أ- .سم 20مسطرة طولها حوالي  وخشب أمق�اس مدرج من ال- :األدوات الالزمة

  .منضدة مسطحة تتحمل وزن المختبر بدون إهتزاز

یثبــــت المق�ــــاس �حافــــة المقعــــد �حیــــث ��ــــون منتصــــف المق�ــــاس أعلــــى حافــــة المقعــــد - :اإلجــــراءات

تكــون فــي مســتو� حافــة المقعــد،  )00(�الحــ� أن نقطــة التــدر�ج -  .النصــف اآلخــر أســفل الحافــةو 

  .السفلي موجبو التدر�ج العلو� سالب و 

   :وصف اآلداء

  مالمستین لجانبي المق�اسیتخذ المختبر وضع الوقوف على حافة المقعد �حیث تكون القدمان. 

  قــوم المختبــر بثنــي الجــذع أمامــا أســفل �حیــث تصــ�ح األصــا�ع أمــام المق�ــاس، ومــن هــذا الوضــع�

�ـــ��ء، مـــع مالحظـــة أن تكـــون أصـــا�ع و �حـــاول المختبـــر ثنـــي الجـــذع ألقصـــى مـــد� مم�ـــن �قـــوة 

  .أن تتحرك ألسفلو الیدین في مستو� واحد 

   .تینالبد من فرد الر�ب- :تعل�مات اإلخت�ار

ثــالث �وســیلة  ومــن األفضــل إعطــاء المختبــر محــاولتین أ-.�قــوةو فل بــ��ء ��ــون ثنــي الجــذع ألســ-

  .لإلحماء
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درجة المختبر هي أقصى نقطة على المق�اس �صل إلیها المختبر من وضـع ثنـي  :حساب الدرجات

 .الجذع أماما أسفل

  :ثني الجذع لألمام من وضع الجلوس الطو�ل إخت�ار -2

ــارغــرض  الفخــذ فــي حر�ــات الثنــي لألمــام مــن وضــع الجلــوس و ق�ــاس مــد� مرونــة الظهــر  :اإلخت�

  .الطو�ل

�م�ــــن آداء اإلخت�ــــار علــــى األرض م�اشــــرة �عمــــل تــــرق�م مــــن الط�اشــــیر علــــى - :األدوات الالزمــــة

  .دیلون لق�اس المرونةو �م�ن إستخدام جهاز و�لز -  .األرض

الیــدین علــى الجانــب مالمســتین و بــر �ــالجلوس طــوال مــع إســتقامة الظهــر �قــوم المخت- :وصــف اآلداء

ثني الجذع لألمام للوصول إلـى أ�عـد و �حاول المختبر مد الذرعین أماما على إستقامتهما - .لألرض

   .مد� مم�ن

 .البد من فرد الر�بتین- :تعل�مات اإلخت�ار

  .�قوةو ��ون ثني الجذع ألسفل ب��ء -

  .ثالث �وسیلة لإلحماء والمختبر محاولتین أمن األفضل إعطاء -

تقـاس المسـافة مـن بدا�ـة العقبـین إلـى المـد� الـذ� �سـتط�ع أن �صـل إل�ـه المختبـر :حساب الدرجات

  .تسجل نتائج أحسن األرقام لثالث محاوالت متتال�ةو �أطراف أصا�عه، 

التقــوس (مــد الجــذع و ق�ــاس القــدرة علــى إطالــة  :غــرض اإلخت�ــار :الجــذع) إطالــة(مــد  إخت�ــار -3

   ).للخلف من وضع اإلن�طاح

  .مسطرة مدرجة :األدوات الالزمة
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بإسـتخدام شـر�� ق�ـاس یبـدأ ترق�مـه  جـالس علـى األرض، وهو �قاس طول جذع المختبر  :اإلجراءات

  . هي الحفرة فوق القص، حتى سطح األرضو من أعلى، من نقطة بدا�ة الق�اس 

   اإلن�طاح علىیتخذ المختبر وضع  :وصف اآلداء

  ال�طن مع تشب�ك الذراعین خلف الظهر ثم �قوم  

  .للخلف ألقصى ما �م�نو برفع الجذع ألعلى 

تقاس المسافة من األرض حتى الحفـرة فـوق القـص، �حیـث یبـدأ تـرق�م الق�ـاس مـن  :حساب الدرجات

ر� دق�قــة أخــو تســجل نتــائج أحســن األرقــام لــثالث محــاوالت متتال�ــة بــین �ــل محاولــة و أعلــى ألســفل، 

  .ألخر� 

  .خاصة القدرة على مد الظهرو ق�اس مرونة الجسم  :غرض اإلخت�ار:الكو�ر�  إخت�ار -4

   .مسطرة مدرجة  :األدوات الالزمة

  �قوم �التحركو یتخذ المختبر وضع الكو�ر�  :وصف اآلداء

  .الرجلین لكي �قتر�ا ألقل مسافة مم�نةو �الیدین  

ــدرجات �ســجل أحســن األرقــام و عقــب القــدمین و تقــاس المســافة مــا بــین أطــراف األصــا�ع  :حســاب ال

  .لثالث محاوالت متتال�ة بین �ل منها فترة دق�قة

 :قائمة المراجع

 .2000، منشأة المعارف، اإلس�ندر�ة، المدخل التطب�قي للق�اس في الل�اقة البدن�ةإبراه�م احمد سالمة،  )1

 .2019، دار الف�ر العر�ي، القاهرة، التدر�ب لآلداء الر�اضي والصحةأبو العال أحمد عبد الفتاح، هیثم عبد الحمید داود،  )2

ـــارات: مطبوعـــةأحمـــد علـــي علـــي خل�فـــة،   )3 ، جامعـــة ام القـــر�، الكل�ـــة الجامع�ـــة �القنفـــذة، قســـم التر��ـــة البدن�ـــة، التقـــو�م واإلخت�

 .السعود�ة
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 .1979، الكو�ت، م�ت�ة الفالح، إخت�ارات الل�اقة البدن�ةجالل عبد الوهاب،  )4

، مط�عـة الق�اس واإلخت�ار والتقو�م فـي المجـال الر�اضـيعلي سموم الفرطوسي، صادق جعفر الحسیني، علي مطیر الكر�ـز�،  )5

 .2015المه�من، �غداد، 

ــم حر�ــة ا�مــال عبــد الحمیــد إســماعیل،  )6 ، مر�ــز الكتــاب للنشــر، القــاهرة، إلنســانإخت�ــارات ق�ــاس وتقــو�م اآلداء المصــاح�ة لعل

2016. 

 .2001القاهرة، ، مر�ز الكتاب للنشر، الق�اس واإلخت�ار في التر��ة الر�اض�ةلیلى السید فرحات،  )7

 .2010، دار الض�اء للط�اعة والتصم�م،�غداد، األسس النظر�ة إلخت�ارات التر��ة الر�اض�ةدمحم جاسم ال�اسر�،  )8

 .2009، دار الف�ر العر�ي، القاهرة، إخت�ارات اآلداء الحر�يدمحم حسن عالو�، دمحم نصر الدین رضوان،  )9

  .1992، مطا�ع جامعة الملك سعود، السعود�ة، تجارب معمل�ة في وظائف أعضاء الجهد البدنيهزاع بن دمحم الهزاع،  )10

الجـزء األول، ، )واإلجـراءات المعمل�ـة للق�اسـات الفسـیولوج�ةاألسـس النظر�ـة (فسیولوج�ا الجهـد البـدنيهزاع بن دمحم الهزاع،  )11

  .2009مطا�ع جامعة الملك سعود، السعود�ة، 
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اإلخــتالف بــین ال�ــاحثین فـــي و �عتبــر مفهــوم الرشــاقة مــن المفـــاه�م التــي ��ثــر حولهــا الجـــدل 

ٕارت�اطهـا بـ�عض الصـفات و قد �عز� ذلك إلى الطب�عـة المر��ـة لهـذه الصـفة و مجال التر��ة الر�اض�ة،

إلــى أنــه �م�ــن  "Johnson، Nelsonنیلســون و جونســون "�شــیر و ، المهار�ــة األخــر� القــدرات و البدن�ــة 

ســـرعة رد و ألنهـــا تتضـــمن فـــي رأ� الكثیـــر مـــن ال�ـــاحثین م�ونـــات القـــوة  إعت�ـــار الرشـــاقة قـــدرة مر��ـــة

  ....التواف�و القدرة الحر��ة و الفعل 

  .�دقةو على أنها قدرة الجسم على تغییر إتجاهه �سرعة "Barrowو�ار "�عرفها و 

تتأســـس إخت�ـــارات الرشـــاقة فـــي مجـــال النشـــا� الر�اضـــي علـــى ثالثـــة متغیـــرات  :إخت�ـــارات الرشـــاقة

عنــد ق�ــاس الرشــاقة یجــب إخت�ــار المســافة المناســ�ة بدقــة و الموانــع، و المســافة، و الــزمن،  :أساســ�ة هــي

المسـافات لذلك في الغالب تكون ذلك من أجل منع صفة التحمل من الظهور في اآلداء، و متناه�ة، 

  .السنو تختلف هذه المسافات بإختالف الجنس و متر،  15ال تز�د غال�ا عن  قصیرة فهي

ق�ـاس السـرعة اإلنتقال�ـة  :غـرض اإلخت�ـار :م9×4سـ�اق الم�ع�ـات و إخت�ار الجـر� الم�ـو�ي أ -1

  .سرعة تغییر اإلتجاهو 

مـن الخشـب أطـوال �ـل منهـا  م�ع�ـات أر�عـة-م10×10منطقة فضاء مسـاحتها - :األدوات الالزمة 

  .م�قاتي 02 - .سم 10×5×5

  :اإلجراءات

  م أ�ضا 09المسافة بینهما و م،  09یرسم خطان متواز�ان على األرض طول �ل منهما. 

  الخ� المقابل لخ� البدا�ة(توضع الم�ع�ات الخشب�ة خلف خ� النها�ة.( 

 �� ��� ����� ��
����� �� �� ���ٕ�  

��
����� �� �� ���ٕ�

 

 

 



  قادري عبد الحفیظ: د                  وإختباراتھا                  الرشاقة : المحاضرة الثالثة عشر             إلختبارات الریاضیة            مقیاس بطاریات ا

  

 ~118 ~ 
 

إعطائــه إشــارة البــدء ینطلــ�  عنــدو یتخــذ المختبــر وضــع الوقــوف خلــف خــ� البدا�ــة،  :وصــف اآلداء

�عـود �ـه �أقصـى سـرعة ل�ضـع الم�عـب و الم�ع�ـات �حیـث یلـتق� أحـد الم�ع�ـات  وسـرعة نحـ ى�أقص

�عـود �ـه ل�قطـع خـ� البدا�ـة �أقصـى و خلف خ� البدا�ة، ثم ینطل� مرة أخر� لیلتق� الم�عب الثاني، 

  .سرعة مم�نة

  :تعل�مات اإلخت�ار

 تيیجب أن ال تز�د المسافة الكل�ة ال 

 .یجر� اإلخت�ار منافسة بین مختبر�ن، م �36قطعها المختبر في األشوا� األر�ع عن  

 عطى لكل مختبر محاولتین متتالیتین بینهما فترة زمن�ة �اف�ة للراحة�. 

 ٕانما یوضع �الیدو إسقا� الم�عب األول خلف خ� البدا�ة  وغیر مصرح برمي أ.  

تحتســب للمختبــر نتــائج - .مــن الثان�ــة 1/10ألقــرب تســجیل نتــائج �ــل محاولــة - :حســاب الــدرجات

  .أحسن محاولة

ق�اس القدرة على تغییر أوضاع الجسـم �سـرعة  :غرض اإلخت�ار :ثا 10إخت�ار الوث�ة الر�اع�ة -2

  .عن طر�� الوثب

  .شر�� ق�اس، م�قاتي :األدوات الالزمة 

  :اإلجراءات

  طــول و ،090م، یرســم علیهــا خطــان متقاطعــان، الزاو�ــة بینهمــا 2×2منطقــة فضــاء مر�عــة الشــ�ل

 .سم�90ل منهما 

  فـي إتجـاه 1،2،3،4تقسم منطقة الوثب إلى أر�ع مناط� متساو�ة، ثم ترقم هـذه المنـاط� �أرقـام ،

  .�ألوان واضحة وثابتة ال تسهل إزالتهاو حر�ة عقرب الساعة 
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ر خلــف خـ� البدا�ــة، حتـى �صــدر إل�ـه األمــر �ـالتوقف �عــد إنتهـاء الــزمن �قــف المختبـ:وصـف اآلداء

  .ثا 10وهو المقرر لإلخت�ار 

  :تعل�مات اإلخت�ار

 الترتیــب، 2،3،4، ثــم إلـى المنــاط� 01عنـد اإلشــارة �قـوم �الوثــب �القــدمین معـا إلــى المنطقـة رقــم� ،

 .�ستمر في اآلداء بهذه الصورةو ل��رر األداء وفقا للترتیب الساب�،  01ثم �عود إلى المنطقة رقم

 سم 90تنقص أطوال الخطو� عن  ویجب أال تز�د أ. 

 المختبر الذ� یتوقف أثناء اآلداء �قوم بإعادة اإلخت�ار من جدید. 

  جــب أن تكــون األرقــام علــى �عــد و ثابتــة، و یجــب تــرق�م منــاط� الوثــب �أرقــام �بیــرة �ــألوان ب�ضــاء�

 .مینمسافات متساو�ة من نقطة تقاطع المستق�

 عطى المختبر محاولتین متتالیتین بینهما فترة زمن�ة مناس�ة للراحة�.  

معــــا المنــــاط�  درجــــة المختبــــر هــــي عــــدد المــــرات التــــي تلمــــس فیهــــا القــــدمان- :حســــاب الــــدرجات

  .تحتسب للمختبر نتائج أحسن محاولة- .ثا 10الصح�حة المحددة خالل زمن 

ق�ـاس الرشـاقة الكل�ـة للجســم :غـرض اإلخت�ــار :م 4.5×  3وإخت�ـار جـر� الزجـزاج �طر�قــة �ـار -3

  .أثناء تحر�ه حر�ة إنتقال�ة

  میدان للجر� مستطیل الش�ل :األدوات الالزمة 

  م4.75خشنة طوله و �قام على أرض صل�ة  

  �قل قوائم ال خمسة- .م�قاتي- .م3عرضه و  

  .سم 30طولها عن  
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عنـد اإلشـارة ، و العـالي خلـف خـ� البدا�ـةیتخـذ المختبـر وضـع اإلسـتعداد مـن البـدء   :وصـف اآلداء

  .�قوم المختبر �الجر� المتعرج بین القوائم الخمسة ثالث مرات متتال�ة

ٕانمـــا و اإلصـــطدام بهـــا،  ونقلهـــا مــن أماكنهـــا أ ودفـــع القـــوائم، أ ویجـــب عـــدم شــد أ:تعل�مـــات اإلخت�ـــار

  .�عطى المختبر محاولة واحدة فق�-  .الدوران حولها والمطلوب ه

�ســجل الـــزمن الــذ� �ســـتغرقه المختبــر فــي قطـــع المســتطیل ثـــالث مــرات ألقـــرب  :الـــدرجاتحســاب 

  .�بدأ من لحظة إعطاء إشارة البدء حتى �قطع خ� النها�ة �عد اإلنتهاء من اللفة الثالثةو ثا،  1/10

  

  

  :قائمة المراجع

 

  .2000المعارف، اإلس�ندر�ة، ، منشأة المدخل التطب�قي للق�اس في الل�اقة البدن�ةإبراه�م احمد سالمة،  )1

ـــارات :مطبوعـــةأحمـــد علـــي علـــي خل�فـــة،   )2 ، جامعـــة ام القـــر�، الكل�ـــة الجامع�ـــة �القنفـــذة، قســـم التر��ـــة البدن�ـــة، التقـــو�م واإلخت�

 .السعود�ة

 .1979، الكو�ت، م�ت�ة الفالح، إخت�ارات الل�اقة البدن�ةجالل عبد الوهاب،  )3

، مط�عـة الق�اس واإلخت�ار والتقو�م فـي المجـال الر�اضـيي، علي مطیر الكر�ـز�، علي سموم الفرطوسي، صادق جعفر الحسین )4

 .2015المه�من، �غداد، 

ــم حر�ــة اإلنســان�مــال عبــد الحمیــد إســماعیل،  )5 ، مر�ــز الكتــاب للنشــر، القــاهرة، إخت�ــارات ق�ــاس وتقــو�م اآلداء المصــاح�ة لعل

2016. 

 .2010، دار الض�اء للط�اعة والتصم�م،�غداد، التر��ة الر�اض�ةاألسس النظر�ة إلخت�ارات دمحم جاسم ال�اسر�،  )6

 .2009، دار الف�ر العر�ي، القاهرة، إخت�ارات اآلداء الحر�يدمحم حسن عالو�، دمحم نصر الدین رضوان،  )7
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القــدرة علــى اإلحتفــا� بث�ــات الجســم عنــد آداء أوضــاع �مــا فــي  وهــ Balanceالمفهــوم العــام للتــوازن 

آداء حر�ــات �مـــا فــي حر�ــة المشـــي علــى عارضـــة  عنــد ووضــع الوقــوف علـــى قــدم واحــدة مـــثال، أ

  .مرتفعة

  :�م�ن تصنیف التوازن إلى نوعین رئ�سیین هما :تصنیف التوازن 

 سـقو� والقـدرة التـي تسـمح للفـرد �ال�قـاء فـي وضـع ثابـت، دون إهتـزاز أ �ـه�قصـد  :التوازن الثابـت 

 .عند إتخاذ أوضاع معینة

  قصــد �ــه القــدرة علــى اإلحتفــا� �ــالتوازن أثنــاء آداء حر�ــي �مــا فــي  :)الــدینامي(التــوازن الحر�ــي�

  .المنازالت الفرد�ةو معظم األلعاب الر�اض�ة 

  :إخت�ارات التوازن الثابت من الوضع العمود�

ذلـك عنـدما �قـوم و ق�ـاس التـوازن الثابـت،  : غـرض اإلخت�ـار :إخت�ار الوقوف على مشـ� القـدم -1

  .على مش� القدمالمختبر �الوقوف على األرض 

   .م�قاتي :األدوات الالزمة

�فضـــل أن تكـــون قـــدم رجـــل و یتخـــذ المختبـــر وضـــع الوقـــوف علـــى إحـــد� القـــدمین،  :وصـــف اآلداء

اخلي لر��ـة الرجـل التـي �قـف دعلـى الجانـب الـ) الحـرة(اإلرتقاء، ثـم �قـوم بوضـع قـدم الرجـل األخـر� 

اإلشـارة �قـوم المختبـر برفـع عق�ـه عـن األرض عنـد - .�قـوم أ�ضـا بوضـع الیـدین فـي الوسـ�و علیها، 

یلمــــس عق�ــــه  وأطــــراف قدمــــه عــــن موضــــعها أ�حــــتف� بتوازنــــه ألكبــــر فتــــرة مم�نــــة دون أن �حــــرك و 

  .األرض

 �� ���� ���� � ����� �� �� ���ٕ� 
��

����� �� �� ���ٕ�:  
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 .یجـب اإلحتفـا� بث�ـات وضـع الیـدین فـي الوسـ�- .یـؤد� اإلخت�ـار دون حـذاء- :تعل�مات اإلخت�ـار

    .عنــد لمــس األرض ��عــب القــدم وموضــعها أ تنتهــي فتــرة اإلخت�ــار عنــد تحر�ــك أطــراف القــدم عــن-

  .�سمح آداء ثالث محاوالت-

الــزمن الـــذ� یبــدأ مـــن لحظــة رفـــع  وهـــو  ،حتســب أفضـــل زمــن للـــثالث محــاوالتت :حســاب الـــدرجات

إخت�ـار الوقـوف علـى عارضـة - .فقد التـوازن و العقب عن األرض حتى إرتكاب �عض أخطاء اآلداء 

  .)�الطر�قة المتعامدة(�مش� القدم 

  .ق�اس التوازن الثابت أثناء اإلرتكاز مش� القدم �طر�قة متعامدة على سطح ضی�: غرض اإلخت�ار

 2.54ٕارتفاعهــا و ســم  2.54عرضـها و ســم،  30.48عـدة عصــي  طــول �ـل منهــا : األدوات الالزمــة

  .شر�� الص� لتثبیت العصا على األرض-  .م�قاتي- .سم

  :وصف اآلداء

  عنـــد اإلشـــارة �قـــوم برفـــع القـــدم و �قـــوم المختبـــر بوضـــع مشـــ� قدمـــه علـــى العصـــا �صـــورة متعامـــدة

 .األخر� عن األرض محاوال اإلحتفا� بتوازنه على مش� القدم على العصا ألطول فترة مم�نة

 مرات لكل قدم 03(مرات  06اإلخت�ار   �قوم �ل مختبر بتكرار.(  

  :تعل�مات اإلخت�ار

 .على األرضابتة ثتكون العصا  

 .مش� المختبر األرض تنتهي المحاولة وإذا لمس �عب أ 

ر نفس المحاولـة مـرة االمحاولة �سمح له بتكر الذ� �فقد توازنه في خالل الثالث ثواني األولى من  

 .أخر� 

  .دء لجم�ع المختبر�ن �طر�قة واحدةبإستخدام الحذاء مع مراعاة ال و�م�ن اآلداء بدون حذاء أ 

  .المجموع الكلي ألزمان التكرارات الستة وزمن اإلخت�ار ه :حساب الدرجات
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ــدم  -3 ــى عارضــة �مشــ� الق ــار الوقــوف عل ــة(إخت� ــة الطول� ــار :)�الطر�ق ق�ــاس :  غــرض اإلخت�

  .التوازن الثابت أثناء اإلرتكاز مش� القدم �طر�قة طول�ة على سطح ضی�

 2.54ٕارتفاعهـا و سـم  2.54عرضـها و سم،  30.48عدة عصي  طول �ل منها -: األدوات الالزمة

  .شر�� الص� لتثبیت العصا على األرض-  .م�قاتي-  .سم

  �قوم المختبر بوضع مش� قدمه على العصا :وصف اآلداء

  عند اإلشارة �قوم برفع القدم األخر� عنو  طول�ة�صورة  

 .األرض محاوال اإلحتفا� بتوازنه على مش� القدم على العصا ألطول فترة مم�نة 

  مرات لكل قدم3( مرات  �6قوم �ل مختبر بتكرار اإلخت�ار.( 

مشـ� المختبـر األرض  وإذا لمـس �عـب أ- .ابتـة علـى األرضثتكـون العصـا  - :تعل�مات اإلخت�ار

ر االمحاولــة �سـمح لـه بتكــر الــذ� �فقـد توازنـه فــي خـالل الـثالث ثــواني األولـى مـن - .تنتهـي المحاولـة

دء لجم�ــع بــإســتخدام الحــذاء مــع مراعــاة ال واآلداء بــدون حــذاء أ�م�ــن -  .نفــس المحاولــة مــرة أخــر� 

  .المختبر�ن �طر�قة واحدة

  .المجموع الكلي ألزمان التكرارات الستة وزمن اإلخت�ار ه :حساب الدرجات

   :)الحر�ي(الدینامي  إخت�ارات التوازن 

القـــدرة علـــى الوثـــب بدقـــة ق�ـــاس :  غـــرض اإلخت�ـــار :إخت�ـــار �ـــاس المعـــدل للتـــوازن الـــدینامي -1

  ..�عدهاو اإلحتفا� �التوازن أثناء الحر�ة و 

  شر�� ق�اس،.م�قاتي: األدوات الالزمة

   .على األرض �ما في الش�ل الموضح سم، مع تثبیتهم 1.90عالمة مقاساتها  11 
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�قــف المختبــر علــى قدمــه ال�منــى علــى نقطــة البدا�ــة ثــم یبــدأ فــي الوثــب إلــى العالمــة  :وصــف اآلداء

األولــى �قدمــه ال�ســر� محــاوال الث�ــات فــي وضــعه علــى مشــ� قدمــه ال�ســر� ألكبــر فتــرة زمن�ــة مم�نــة 

ه�ــذا �قـــوم بتغییــر قـــدم و �ــة �قدمـــه ال�منــى، یثــب إلــى العالمـــة الثان ثـــوان، �عــد ذلـــك �05حــد أقصــى 

اإلرتكاز على مش� القدم في �ل مرة، مع مالحظـة أن تكـون قدمـه فـوق و المة ألخر� الهبو� من ع

   .العالمة �حیث ال �ظهر منها أ� جزء

  :حساب الدرجات

  نقا� لكل عالمة في حالة الهبو� الصح�ح �05منح المختبر. 

  ثـــوان،  �05مـــنح المختبـــر نقطـــة واحـــدة لكـــل ثان�ـــة �حـــتف� فیهـــا بتوازنـــه فـــوق العالمـــة �حـــد أقصـــى

 .درجة �100ذلك تص�ح الدرجة القصو� لإلخت�ار و 

 منح المختبر الخمس نقا� �الهبو� الصـح�ح للعالمـة الواحـدة فـي حالـة فشـله فـي التوقـف أثنـاء  ال�

فـي و أ� جـزء آخـر مـن العالمـة �مشـ� القـدم  وإذا لمس �ع�ـه أ والهبو� �عد الوثب على العالمة أ

ال�قــة �ســمح للمختبــر بإعــادة إتخــاذ وضــع التــوازن علــى  حالــة حــدوث أ� خطــأ مــن أخطــاء الهبــو�

 .ثان�ة 5محاولة اإلحتفا� بتوازنه �حد أقصى و مش� القدم التي علیها الدور فوق العالمة 

  إذا إرتكــب المختبــر أ� خطــأ مــن أخطــاء التــوازن التال�ــة قبــل إنتهــاء فتــرة الخمــس ثــوان فإنــه �فقــد

 .نقطة واحدة لكل ثان�ة

 جزء من جسمه غیر مش� القدم التي علیها الدور إذا لمس األرض أ�. 

  تحر�ك القدم أثناء وضع التوازن.  

عندما �فقد الالعب توازنه یجب عل�ه العودة للعالمة التي علیها الدور ثم �قوم �محاولـة القفـز علـى و 

  .العالمة األخر� �القدم التي علیها الدور

ق�ــاس القـــدرة علــى الوثـــب بدقـــة :  غـــرض اإلخت�ـــار :التـــوازن فـــوق العالمـــاتو إخت�ــار الوثـــب  -2

  .�عدهاو اإلحتفا� �التوازن أثناء الحر�ة و 
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سم، مـع تثبیتهـا علـى األرض  1.90عالمات مقاساتها  03م�قاتي، شر�� ق�اس، : األدوات الالزمة

  .�ما في الش�ل الموضح

�الوثب بهـذه القـدم إلـى ثم �قوم × یبدأ المختبر الوقوف على قدم واحدة على العالمة : وصف اآلداء

ثـوان، ثــم  �05حـاول التـوازن فــي هـذا الوضـع لمــدة أقصـاها و العالمـة أ مـع الهبــو� علـى نفـس القــدم 

ثـم  ،ثـوان 05الهبـو� بـنفس القـدم ثـم التـوازن لمـدة أقصـاها و �قوم �الوثب بنفس القدم إلى العالمة ب 

  )مرتین في �ل جانب(مرات  ��4رر هذا اآلداء 

ـــدرجات نقـــا� للهبـــو�  05نقطـــة �حـــد أقصـــى،  �80ســـتط�ع المختبـــر أن �حصـــل علـــى  :حســـاب ال

نقــا� للتــوازن الصــح�ح  05نقــا� للهبــو� الصــح�ح علــى العالمــة ب،  5، "أ"الصــح�ح علــى العالمــة 

ذلـــك ��ـــرر نفـــس اآلداء  د، �عـــ"ب"ثـــم العالمـــة  "أ"مـــرة أخـــر� للعالمـــة علـــى العالمـــة ب ثـــم التكـــرار 

  ."جـ"�العالمة  "ب"الساب� مع إستبدال العالمة 
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  : الدقة -1

ن الدقة هي القدرة على توج�ه الحر�ـات اإلراد�ـة نحـو هـدف معـین، وتتطلـب الدقـة توافقـا عضـل�ا أل 

فـــإن  فـــي أغلـــب األحـــوالو عصـــب�ا وتح�مـــا �ـــامال فـــي الجهـــاز العضـــلي والجهـــاز العصـــبي للفـــرد، 

إســـتخدام القـــوة إســـتخداما فعـــاال ��ـــون علـــى حســـاب تـــوفر الدقـــة، وهـــذا �عنـــي أن توافرهمـــا معـــا �عـــد 

  .ا مطلو�ا بدرجة �بیرةإستثناء

�ما یتطلب األمر أن تكون اإلشارات العصب�ة الواردة إلى العضالت مـن الجهـاز العصـبي مح�مـة  

التوج�ه، سواء �انـت موجهـة إلـى العضـالت المقابلـة لهـا، حتـى تـؤد� الحر�ـة فـي اإلتجـاه المطلـوب 

  .یثر على دقة الحر�ة إن ذلك�الدقة الالزمة إلصا�ة الهدف، فإذا حدث خلل في اإلشارات الواردة ف

تقــدر �مــد� قابل�ــة الفــرد للتقلیــل مــن �م�ــة الطاقــة المبذولــة لتحقیــ� هــدف الحر�ــة �مــا أن الدقــة    

  .�آداء یتسم �التواف� والتوزان، و�أقل قدر مم�ن من األخطاء

ـــدقی� ��ـــل مـــن الصـــفات الجســـم�ة مـــن جهـــة     وتتمیـــز الدقـــة �الطـــا�ع المر�ـــب نظـــرا إلرت�اطهـــا ال

  .وصفات اآلداء المهار�ة

  :التواف� -2

هو إنع�اس قابل�ة الر�اضـیین آلداء حر�ـات ذات درجـات مختلفـة مـن الصـعو�ة �سـرعة عال�ـة مـع   

  . دقة وفاعل�ة �بیرة لتحقی� هدف ما

 �� ���� ����� �� �����   
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وتعنــي �لمــة التوافــ� مــن وجهــة النظــر الفســیولوج�ة مقــدرة العمل�ــات العصــب�ة فــي الجهــاز العصــبي 

التوافــ�، و�طلــ� علــى الالعــب أن لد�ــه توافــ� عنــدما �ســتط�ع تحر�ــك أكثــر مــن جــزء المر�ــز� علــى 

  .من أجزاء جسمه في إتجاهات مختلفة في وقت واحد

وللتواف� عالقـة مـع �عـض الم�ونـات البدن�ـة �الرشـاقة والتـوازن واإلحسـاس الحر�ـي العضـلي 

حیــث ینمــو الطفــل حر��ــا،  ســنوات، 9-7والمرونــة، وال شــك أنــه یلعــب دورا هامــا لألطفــال فــي ســن 

و�حتاج إلى التواف� في العدید من سلو�اته التي یتعرض لها في ح�اته الیوم�ة، و�صـل التوافـ� إلـى 

  . سنة 14-13درجة عال�ة في المرحلة السن�ة ما بین 

  :للتواف� الحر�ي أنواع من أبرزها :أنواع التواف�

المهــارات الحر��ــة األساســ�ة مثــل المشــي و الجــر� �الحــ� التوافــ� العــام عنــد آداء : التوافــ� العــام-

  ...والوثب

  .�ة أو اللع�ة الممارسة وطب�عتهالفهو النوع الذ� یتماشى مع نوع�ة الفعا :التواف� الخاص-

و�ظهــر فــي اآلداء الحر�ــي الــذ� یتطلــب إســتخدام الیــدین معــا أو القــدمین معــا،  :توافــ� األطــراف-

  .ر�ة الجسم �له و�ع�س النشا� العام للجسموالتواف� الكلي للجسم، و�ظهر في ح

الخبــــرة  -القــــدرة علــــى إدراك الدقــــة واإلحســــاس �ــــالتنظ�م -التف�یــــر :العوامــــل المــــؤثرة فــــي التوافــــ�

  .مستو�ات تنم�ة القدرات البدن�ة-الحر��ة

ز�ادة تمر�نات التواف� الخاصة حیث أن التواف�  -:الشرو� الواجب توفرها عند تنم�ة التواف�

أهم�ــة اإلســتمرار بتكــرار اآلداء للتمــر�ن حتــى -.حر��ــة �م�ــن تنمیتهــا عــن طر�ــ� الحر�ــة ذاتهــاقــدرة 

ضــرورة التــدرج مــن الحر�ــات ال�ســ�طة إلــى الحر�ــات - .تثبــت اإلســتجا�ة العضــل�ة لــآلداء الحر�ــي

  .المر��ة ت�عا لعدد أعضاء الجسم المشتر�ة في اآلداء الحر�ي
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  :إخت�ارات التواف�

وهو إخت�ار �ق�ـاس التوافـ� الحر�ـي، وف�ـه �حـاول المختبـر لمـس األنـف  :واألص�ع إخت�ار األنف-1

  .�أص�ع الس�ا�ة وهو مغل� العینین

و�هدف هذا اإلخت�ـار إلـى ق�ـاس التوافـ� ال�صـر� العضـلي للمختبـر، وف�ـه  :الید والعینینإخت�ار -2

تبــر برمــي الكــرة علــى متــر مــن حــائ� أملــس، ومــع إشــارة البــدء �قــوم المخ�2قــف المختبــر علــى �عــد 

الحــائ� �الیــد ال�منــى وٕاســتق�الها �الیــد ال�ســر�، ثــم رمــي الكــرة �الیــد ال�ســر� وٕاســتق�الها �الیــد ال�منــى، 

لمســـك الكـــرة، و�ـــتم حســـاب  ثان�ـــة، و�حســـب للمختبـــر عـــدد المـــرات الصـــح�حة 30و�ـــتم اآلداء لمـــدة 

  :النتائج من خالل الجدول التالي

  إخت�ار الید والعیننتائج یبین ) 06(جدول رقم 

  ضعیف  أقل من المتوس�  متوس�  فوق المتوس�  ممتاز  العمر

  20أقل من   24-20  29-25  35-30  35أكبر من   سنة 15-16
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