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. االختبار والقياس في المجال الرياضي
) محمد زروال (جامعة بسكرة.د/ السعيد مزروع و.د

: ملخص

تعد كل من عملييت االختبار والقياس ذات أمهية كبرية يف اجملال الرياضي فهي تستخدم كأدوات للكشف عن
، ) اخل...  اخلططية،  النفسية،  ادلهارية، مستوى األفراد (الالعبني) يف مجيع اجلوانب (البدنية الفسيولوجية
ولقياس كل جانب من اجلوانب ادلذكورة توجد رلموعة معتربة من االختبارات والقياسات واليت ختضع لعدة شروط
 وأمهيتهما وماىي أبرز الشروط،  ويف ىذا ادلقال سنتطرق لعملييت االختبار والقياس يف اجملال الرياضي، وضوابط
. أن تتوفر يف االختبار اجليد
اليت جيب
Resumé :
Les opérations des tests et des mesures ont une grande importance
dans le domainedu sport, car elles sont utilisées comme des outils qui
permettent de détecter les individus (joueurs) dans tous les aspects
(physique, technique, psychologique, physiologique, tactique …etc.).
Afin de mesurer tous ces aspects, il existe un grand nombre de tests et
de mesures qui dépendent aux différents paramètres et conditions. À
ce sujet, nous allons d’écrire dans cet article l’importance de ces
paramètres dans le domaine sportif, ainsi que d'avoir comprendre les
principales étapes et conditions poursuivies pour appliquer ce type de
tests.
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 أوال  :القياس في المجال الرياضي .
- 1ماهية القياس :
بدأ القياس الرياضي يف تقدمو مع احملا والت اجلادة للرواد من العلماء و الباحثني األوائل الذين اىتموا بقياسات
الرياضة ونشري ىنا إذل أعمال وجهود إدوارد ىيتشكوك ) (Edward Hitchcokحيث يعد األب الروحي
للقياس يف الًتبية الرياضية فقد اىتم بالقياسات األنثربومًتية يف القرن ال 18وكان طبيبا بشريا واىتم بتناسق اجلسم
البشري والتمرينات التعويضية للجسم وقام بتطوير مستويات السن والطول والوزن عام  1861وامتدت اىتماماتو
الًتب الرياضية .
إذل قياس القوة وخاصة قوة الذراعني ولقد كان اإلنسان أىم رلاالت القياسوالتقومي يف ية
وتعد االختبارات وادلقاييس أساسا للعمل العلمي اجليد و أحد األعمدة األساسية اليت يعتمد عليها قياس سلوك
اإلنسان فالقياس حسب فؤاد البهى

" ىو مقارنة ترصد يف صورة عددية كمقارن

ة األطوال بادلًت واألوزان

بالكيلوغرام وتتحول نتيجة تلك ادلقارنة إذل أعداد نسميها درجات " أما سافرت  " Safirt 1990فًتى أن
القياس عبارة عن عملية يتم فيها جتميع

بعض اخلواص للموضوعات أو األفراد أو األشياء أو األحداث

كادلنافسات الرياضية طبقا لبعض القواعد .
وحسب رأي كل من (زلمد عالوي ونصر الدين رضوان ) " فالقياس ىو تلك اإلجراءات ادلقننة وادلوضوعية ،
واليت تكون نتائج ىا قابلة للمعاجلة اإلحصائية " وترى (ليلى فرح ات ) أن " القياس ىو مجع معلومات و بيانات
عددة وتقنية خاصة يف مجع البيانات
بطريقة كم ية يؤسس عليها احلكم على الشيء ويتم ذلك باستخدام أدوات مت
شلا ساعد على التقدم يف عملية التقومي " )1( .
وكما أشار (كمال الدين عبد الرمحان درويش و آخرون)" إذل أن القياس يعين تقدير الظواىر ادلوضوعية للقياس
تقديرا كميا " )2( .
إذن فالقياس ىو تقدير قيمة الشيء تقديرا كميا  ،وتكون عملية القياس بغرض التعرف

على اخلصائص

وتت
والقدرات البدنية  ،ادلهارية و العقلية للرياضيني أو التالميذ وذلك دلعرفة التباين و إمكانية التمييز بني األفراد م
عملية القياس باستخدام وسائل وأدوات مقننة وحديثة يف مجع ادلعلومات عن ادلوضوع ادلراد قياسو.
- 2أغراض القياس :
ىناك غرضني أساسيني للقياس يف الًتبية البدنية بشكل عام مها :
 -1-2زيادة ادلعرفة عند األفراد .
 -2-2حتسني عملية التعليم أو التدريب .
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كما صلد أغراض أخرى للقياس و ىي :


التمييز  : Diagnosticوذلك لتمييز الفروق يف القدرات وذلك من أجل وضع الربامج ادلالئمة .



التصنيف  : Classificationفمن أغراض القياس تصنيف و تقسيم األفراد إذل رلموعات متجانسة
.



التحصيل  : Achèvementإنو من األمهية احلصول على وسائل القياس ادلوضوعية للمحافظة على
دقة النتائج بالنسبة لتحصيل األفراد وتقدمهم .



اإلدارة :Administrationميكن احلصول على ادلعرفة ادلطلوبة من القياسات كأساس

لتحديد

أفضل الطرق يف التعليم والتوجيو من أجل التقدم للمستوى األعلى .


اإلشراف  :Supervisoryمن خال ل معرفة ما إذا كانت ادلواضيع و

األىداف ادلوضوعية من

ادلدرسني ميكن حتقيقها والوصول إليها .


البحث  :Researchفالحبث العلمي ميكن أن يكون مؤثرا و فعاال فقط عند استخدام االختبارات
والقياسات ادلالئمة )3( .

-3خصائص القياس :
يتصف القياس بعدد من اخلصائص أمهها :
 القياس تقدير كمي  :إن القياس تقدير كمي لصفات أو مسات أو قدرات أو خصائص بدنية أو حركيةأو عقلية أو نفسية واجتماعية  ،إذ أننا نقيس لنحصل على بيانات تعرب عن مستوى األفراد يف النمو أو
االستعداد أو التحصيل وغريىا من السمات واخلصائص ادلميزة  .فالقياس يقوم على أساس أنو إذا وجد
شيء فانو يوجد مبقدار فإذا كان يوجد فانو ميكن قياسو .
 القياس ادلباشر و الغري مباشر  :قد يكون القياس مباشر أو غري مباشر فنحن نقيس الطول باستخداموحدات قياس مثل ا لسنتيمًت  ،والوزن بالكيلوغرام وىذه القياسات تعترب مباشرة بينما ال نستطيع قياس
النمو احلركي أو النفسي أو االجتماعي بنفس الطريقة أي ادلباشرة و إمنا يتم قياسو بادلظاىر اليت تدل
عليو و ىي قياسات غري مباشرة مثل قياس االجتاىات ضلو النشاط الرياضي

فهي تقاس عن طريق

مظاىر السلوك اليت تدل عليها .
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 القياس حيدد الفروق الفردية  :يدور القياس حول الكشف عن الفروق اليت ميكن قياسها ىي الفروق يفذات الفرد نفسو وذلك دلعرفة نواحي ا لقوة والضعف عن طريق مقارنة الفرد بنفسو وتفيد يف اختيار نوع
النشاط الرياضي و الفروق بني األفرا د الذين يكونون يف عمر زمين واحد ويفيد قياس ىذه الفروق يف
التوجيو الًتبوي الرياضي والفروق بني اجلماعات الرياضية  ،فروق بني البنني والبنات  ،فروق يف األعمار
واجلنسيات  ...اخل و قياس ىذه الفروق يفيد يف حتديد العوامل اليت قد تكون وراء ىذا الفرق .
 القياس وسيلة للمقارنة  :نتائج القياس نتائج نسبية و ليست مطلقة فاحلكم على نتائج القياس يستمدمن معايري مأخوذة من مستوى مجاعة معينة من األفراد  ،فحصول الفرد على درجة معينة

يف اختبار

القوة العضلية مثال ال يعين شيئا بالنسبة لنا ما دل نقارن مستوى الفرد مبستوى اجلماعة اليت ينتمي إليها
. )4( .
-4عناصر القياس :
عناصر القياس ىي :
 -1-4األشياء أو اخلصائص اليت نقيسها .
 -2-4األعداد أو األرقام اليت نشري هبا ذلذه األشياء .
 -3-4قواعد ادلقابلة بني األشياء واألرقام (. )5
 -5أنواع القياس  :القياس نوعان :
 -1-5قياس مباشر  :كما حيدث عندما نقيس مسافة العب وثب طويل أو عريض أو طول ووزن شخص ما .
بطريقة مباشرة بواسطة األجهزة والوسائل كقياس القوة العضلية بالدينامومًت .
 -2-5قياس غري مباشر  :كما حيدث دتاما يف قياس حتصيل التالميذ يف مادة ما  )6( .وىذا النوع من القياس
يعتمد على التجريب بواسطة االختبارات ادلقننة ويستخدم يف قياس االستعدادات العقلية والسمات الشخصية
وغريىا كما يقول (زلمد صبحي حسنني ) عن القياسات الغري مباشرة " بأهنا تلك اليت يتم فيها حتديد الكمية
ادلقاسة على أساس نتائج القياس ادلباشر لكمية أخرى تربط بالكمية ادلقاسة بواسطة دالة بسيطة " ()7
 -6العوامل التي تؤثر في القياس :


الشيء أو السمة ادلراد قياسها .



أىداف القياس .
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نوع ادلقياس ووحدة القياس ادلستخدمة .



طريقة القياس ومدى تدريب الذي يقوم بالقياس ومجع ادلالحظات .



عوامل أخرى متعلقة بطبيعة الظاىرة ادلقاسة من جهة وطبيعة ادلقياس من جهة أخرى و عالقتو بنوع
الظاىرة ادلقاسة ()8

 –7أهمية القياس :
للقياس أمهية كبرية يف اجملال الرياضي حيث يهتم بالنتائج اليت حيققها األفراد و حول التقدم احملقق أو الًتاجع إن
وجد يف عملهم التدرييب و القياس من الناحية النفسية يشري إلىاإلجراءات اليت تستخدم لقياس الفروق النسبية بني
يعتد بشكل عام على معرفة االستجابات الراىنة  ،واستخدامها لغرض التنبؤ واختاذ القرارات بالنسبة
األفراد وىو م
للسلوك ادلستقبلي  .فاألمهية تكمن يف كونو يعطينا مؤشرات كمية حول احلالة الراىنة لألفراد حىت جتعلها أساس
تاجع أو ثبات يف
يرتكز عليو من أجل تقييم الربامج ادلوضوعة حيز التطبيق وتقوميها إذا تطلب األمر و ظهر ىناك ر
مستوى األفراد و تبقى عملية القياس ضرورية وم مهة يف بناء الربامج التدريبية و الوصول بالفرد ألعلى ادلستويات .
(. )9

 ثانيا  -االختبار في المجال الرياضي .
 – 1ماهية االختبار :
بدأ االىتمام باالختبارات منذ سنني طويلة ففي عام  1913يعترب (ديفيد براس  )David Braceأول من
حاول إعداد اختبارات للتعرف على القدرا ت األساسية يف كرة السلة و كرة القدم يف جامعة تكساس بالواليات
ادلتحدة األمريكية  ،وتواصلت الدراسات حول إعداد رلموعة من االختبارات لقياس القد رة الرياضية واللياقة
البدنية و يف عام  1930وضعت بطاريات إختبار تعتمد على أسس علمية و مت نشرىا وزاد اإلىتمام أكثر
باإلختبارات ( ،)10اليت تعترب أداة وصفية لظاىرة معينة سواء كانت ىذه الظاىرة ىي قدرات الفرد أو خصائصو
السلوكية النمطية أي مساتو ونقصد بالوصف ىذا الوصف العلمي وذلك عن طريق ترمجتها إذل أرقام أو رموز
فاالختبار حسب فؤاد أبو حطب " ىو طريقة منظمة للمقارنة بني األفراد أو داخل الفرد الواحد يف السلوك أو يف
عينة منو  ،يف ضوء معيار أو مستوى أو زلك " (. )11
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وحسب (زلمد نصر الدين رضوان ) " فاالختبار عبارة عن أداة قياس  MeasurementDeviceتستخدم
للحكم على جانب (مظهر) أو جوانب زلددة با لنسبة للمفحوص مثل اإلصلاز أو الذكاء أو الشخصية وغريىا "
(. )12
ويرى (أمحد ماىر ) االختبارات " على أهنا تلك اإلجراءات اليت تتبع لقياس مدى توافر خصائص معينة يف الفرد
أو أهنا مقاييس ميكن استخدامها للحكم على إمكانية قيام الفرد مبهام و أنشطة وظيفية معينة " (  )13أما
(كرونباك  )Cronbackفانو يرى أن االختبار " إجراء منظم أو مقنن دلالحظة سلوك الفرد ووصفو مبعاونة
مقياس كمي " (. )14
االختبار ىو طريقة علمية عملية وىو رلموعة من التمرينات تعد لتقيس القدرات أو الصفات كالقدرات البدنية (
ف
التحمل  ،القوة  ،السرعة  ،الرشاقة  ،ادلرونة ) بطريقة كمية  ،وىذا هبدف التعرف على االستعدادات عند ا ألفراد
من العبني ورياضيني بصفة عامة  ،ومعرفة الفروق بني ىؤالء األفراد .
وىنا نستخلص أن االختبار يف اجملال

الرياضي يعد أحد طرائق القياس وأدواتو واليت تعتمد على التجربة

واالختبارات ىي ادلصدر األ ساسي للتعرف على حالة الفرد الرياضي واستعداداتو البدنية وذلك لتقنني العملية
التدريبية واختيار أبرز وأفضل العناصر القادرة لالستمرار والوصول ألعلى مستويات األداء .
 – 2ما الذي تقيسه االختبارات ولماذا نقوم باالختبار؟
تقوم االختبارات بقياس أشياء معينة يف األفراد  ،ومن أىم ما يتم قياسو مايلي :
 قدرات الشخص ومن أمهها الذكاء والقدرات ادليكانيكية واحلواس والقدرات احلركية . ادلعرفة جبوانب علمية أو عملية أو وظيفية ويطلق عليها أحيانا التحصيل العلمي أو ادلعارف الوظيفية .عدادات الكامنة واليت دل تأخذ فرصتها بعد لكي تظهر بشكل كامل يف العمل .
 االست ادليوالت الشخصية وادلهنية واالجتاىات النفسية . الصفات الشخ صية لدى الفرد مثل درجة التوتر واالنفعال  ،الثقة بالنفس  ،الرغبة يف االصلاز... اللياقة الطبية . كفاءة األداء يف الوظيفة احلالية )15( . – 3لماذا نقوم باالختبار ؟
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األكيد أن األداء اجليد يكون نتاج عدة عوامل منها العوامل وادلكونات الوراثية والنفسية والتقنو-
تكتيكيةوالبيوميكانيكية والفسيولوجية  ،ودور االختبار والتقييم ىنا ىو عزل سلتلف ادلكونات والعوامل ادلتدخلة يف
التخصص الرياضي (يف ىذه الدراسة كرة القدم مثال

) وكذلك نقوم باالخ تبار لتحديد وترتيب ادلتغريات

واألولويات اليت تشارك يف حتسني األداء الرياضي و من جهة أخرى فاالختبار (التقييم  )Evaluationيسمح
بتوجيو الرياضي وتعظيم إمكاناتو وقدراتو )16( .
 – 4مواصفات ومتطلبات االختبار الجيد  :فاالختبار اجليد جيب أن تتوفر فيو عديد ا دلواصفات وادلتطلبات
وىي :

مواصفات االختبار الجيد

الثبات

الصدق

الموضوعية

الشمولية

التمييز

الشكل رقم : 01سلطط يبني مواصفات االختبار اجليد.


الصدق  :وىو قدرة االختبار على قياس ما وضع لقياسو .



الثبات  :ويقصد بو أن يعطى االختبار نفس النتائج إذا ما كرر تطبيقو على نفس اجملموعة و يف نفس
الظروف .



ادلوضوعية  :وتعين عدم تأثر درجات االختبار بذاتية ادلصحح أو انطباعو .



التمييز  :وىي قدرة االختبار على إظهار ما بني األفراد (التالميذ ) من فروق يف األداء



الشمولية  :وىذا ادلعيار أو الصفة تضاف يف حالة االختبارات التحصيلية وذلك ألن يكون االختبار ال
يقيس جانبا واحدا من جوانب األداء  ،وىنا يف ىاتو الدراسة فاالختبارات تعترب اختبارات بدنية زلضة
أي تقيس العامل البدين فقط )17( .
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 – 5أنواع االختبارات  :فاالختبارات حسب كل من (مصطفى باىي وصربي عمران) تنقسم لعدة أنواع وىي :


اختبارات الورقة والقلم :وتتطلب اإلجابة عليها باستخدام القلم ومن شليزاهتا الوضوح وميكن استخدامها
مجاعيا وال تصلح إال مع الراشدين وال ميكن استخدامىا مع األميني الذين ال يقرؤون وال يكتبون.



أجهزة االختبار :تستخدم يف التجارب والبحوث العلمية وعمليات الفحص والتشخيص .



االختبارات الغري لفظية  :وىي االختبارات اليت تستخدم مع األفراد الذين ال يستطيعون فهم اللغة كما
أهنا تتناسب مع األطفال وبعض فئات ادلعاقني  ...إذل غري ذلك .



االختبارات األدائية  :تستخدم يف رلال قياس القدرات  ،حيث تعد الدرجة تعبريا عن قدرة أو استعداد
ادلفحوص يف رلال معني  ،ومثال عن القدرات ىو القدرات البدنية واحلركية )18( .

وقد قسم ( )ALEXANDRE DELLALاالختبارات إذل نوعني أساسيني ومها )19( :
* اختبارات ميدانية

* اختبارات سلربية

الشكل رقم  : 02يبني أنواع االختبارات حسب . ALEXANDRE DELLAL
 – 6خطوات بناء وتصميم االختبارات :
عند تصميم و بناء أي اختبار ىناك عدة إجراءات ضرورية يج ب على مصمم االختبار مراعاهتا وأخذىا بعني
االعتبار وىي حسب (موفق أسعد زلمود) :


حتديد الغرض من االختبار وحتديد أىداف االختبار .



إعداد وهتيئة األمور األساسية لالختبار ( العناصر ادلراد قياسها) .



حتديد الزمن ادلستغرق إلجراء االختبار .
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بار .
حتديد مفردات االختبار ووضع تعليمات لالخت



حتديد طريقة وأسلوب تسجيل لالختبار .



إجراء جتربة أولية لالختبار ( جتربة استطالعية ) .



إجراء اختبار هنائي دلفردات وعناصر االختبار والتأكد من صدق وثبات وموضوعية االختبار )20(.

فقبل إجراء أو تصميم أي اختبار جيب إتباع ىاتو اخلطوات ادلهمة انطالقا من اذلدف أو الغرض من االختبار
مرورا بتحديد مفردات االختبار و القيام بتجارب أو زلاوالت لتطبيق االختبار لضبط سلتلف ادلتغريات التجريبية مث
ضبط وتأكيد الصدق والثبات وادلوضوعية وصوال لتطبيق االختبار .
وقبل ذلك جيب حتقيق وتوفري بعض الشروط إلعطاء االختبار وىي كما أمجعت أغلب الدراسات :
 هتيئة الظروف ادلثلى لتطبيق االختبار من توفري ادلكان و ضبط كل من اإلضاءة ودرجة احلرارة واختيارالوقت ادلناسب والتأكد من حالة ادلختربين وتنظيمهم حسب نوع االختبار .
 حتضري سلتلف البطاقات لتسجيل نتائج ودرجات االختبار . اختيار ادلساعدين وتدريبهم وىنا جيب اختيارىم بدقة وعناية ألن ذلك يساعد على احلصول على نتائجدقيقة خالية من أخطاء القياس .
 شرح االختبارات للمختربين من تنفيذ وحساب النتائج وإعطاء التعليمات الالزمة . -7أهمية واجبات االختبارات والمقاييس بالنسبة للمدرب :
خلصها (حنفي زلمود سلتار) يف عدة نقاط وذكر أن لالختبارات وادلقاييس أمهية كبرية للمدرب فهي تساعده يف :
 ختطيط عملية التدريب . تنظيم التدريب . تقييم التدريب  ،واألداء ادلهاري والبدين لالعب . قياس ادلعرفة واإلدراك اخلططي لالعب )21(.وبني (أمحد علي عليخليفة ) أمهية االختبارات وادلقاييس يف اجملال الرياضي بالنسبة لكل من مدرس الًتبية الرياضية
من جهة وادلدرب الرياضي من جهة أخرى .
أوال  :دلدرس الًتبية الرياضية :
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* تقسيم التالميذ يف رلموعة متجانسة حلسن سري العملية التعليمية .
*اكتشاف ادلوىوبني رياضيا وانتقائهم وتوجيههم لألنشطة اليت تتالءم مع إمكانياهتم وقدراهتم البدنية .
*التعرف على مستوى منو التالميذ ومقارنة مستواىم بادلستويات األخرى .
* تقومي مستوى التقدم والنمو نتيجة العملية التعليمية والتدريبية للتالميذ للتعرف على مدى حتقيق األىداف.
*التعرف على نقاط الضعف لدى التالميذ وزلاولة إجياد العالج ادلناسب .
*إثارة احلماس لدى التالميذ ومقارنة نتائجهم ببعض لرفع مستوى األداء .
*تقومي ادلدرس والربنامج التعليمي أو التدرييب ومدى مالئمتو للتالميذ .

ثانيا  :المدرب الرياضي :
*التعرف على احلالة التدريبية العامة باستخدام االختبارات احلركية وبدراسة اإلمكانيات الوظيفية لألجهزة الداخلية
يف اجلسم  ،والقياسات األنًتبومًتية  ،مع حتديد القدرات النفسية والبدنية .
* التعرف على احلالة التدريبية اخلاصة للرياضي باستخدام االختبارات اليت تتضمن القياسات الوظيفية

ألجهزة

اجلسم والنفسية والقدرات البدنية وادلهارية و الصحية للرياضيني و التعرف على م دى التقدم يف النتائج الرياضية
للوصول إذل ادلستويات العليا .
*انتقاء الناشئني عن طريق االختبارات يف الرياضات ادلختلفة .
*التعرف على طرق التدريب والتخطيط ادلختلفة واستخدام ادلناسبة منها وفقا لنتائج االختبارات
*وضع مستويات خاصة لكل لعبة سواء للناشئني أو لالعيب ادلستويات العالية من اجلنسني وتتبع مراحل تقدمهم .
()22
 -8هل يتطلب االختبار أجهزة باهظة التكاليف :
تعترب التكاليف ادلادية اخلاصة بتنفيذ االختبارات من أىم العقبات اليت تواجو القائمني على برامج القياس وشلا ال
شك فيو فان ىناك مصادر ذلا من األجهزة العلمية واآلالت االلكًتونية و

اليت ميكن استخدامها يف تنفيذ

االختبارات للحصول على الدقة  ،ورغم ذلك و يف احلقيقة فان ادليزانيات ادلخصصة نادرا ما ميكن أن تغطي توفري
مثل ىذه األجهزة العالية ولذلك فان العديد من االختبارات قد حتذف بسبب التكلفة ادلرتفعة )23( .
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ولكن مؤخرا وخاصة يف اجلزائر ويف عدة ملتقيات ركز ادلختصونفي اجملال الرياضي على استخدام وسائل وأجهزة
التكنولوجيا احلديثة أثناء االختبار والقياس وىذا قد يكون حافزا لألساتذة وادلدربني يف استخدام األجهزة والوسائل
احلديثة وسلتلف الربرليات يف احلصص التدريبية وخالل األنشطة التنافسية .
 -9االختبارات والمقاييس كوسيلة من وسائل التقويم في األلعاب الجماعية :
يرى (عماد الدين عباس أبو زيد ) أن االختبارات وادلقاييس يف األلعاب اجلماعية من أكثر وسائل التقومي فاعلية
ويف إثارة الالعب ضلو التعلم والتدريب حملاولة الوصول هبم ألعلى ادلستويات الرياضية  ،وتشري نتائجها إذل مستوى
أداء الالعب يف مهارة رياضية معينة حيث أن

إدراك الالعب للمستوى الذي وصل إليو يساعده على تثبيت

االستجابة الصحيحة وزلاولة تقومي أداءه من خالل إصالح أو جتنب احملاوالت اخلاطئة كما تسهم يف ادلقارنة بني
تقدم الالعب ونفسو أو بني الالعبني فيما بينهم  ،ولقد لعبت االختبارات و ادلقاييس دورا ىاما يف رلال التدريب
الرياضي وخاصة تلك اليت تسهم يف التعرف على مستوى القدرات البدنية اليت يتمتع

هبا العبون معينون يف

ختصص ما أوالقدرات اليت تتطلبها مهارة .
فاالختبارات تستخدم يف عمليات االنتقاء أو متابعة ديناميكية تطور مستوى االداءات ادلختلفة لالعبني خالل
مراحل التدريب ادلختلفة باإلضافة لتقييم األمحال ادلعطاة لالعب هبدف تقنني تلك األمحال حىت تكون منا سبة
لقدرات الالعبني ويستطيع من خالذلا الوصول ألفضل ادلستويات الرياضية العالية )24(.
 -10أهمية وأهداف االختبارات في المجال الرياضي :
ميكن تلخيص أىداف االختبارات يف نقاط ذكرىا (أمحد زلمد خاطر وعلي فهمي البيك ) وىذا إضافة دلا ذكره
(أمحد علي علي خليفة) يف كتابو التقومي واالختبارات :
*معرفة احلالة التدريبية العامة واخلاصة عن طريق االختبارات احلركية والقياسات الوظيفية والبدنية .
* معرفة ديناميكية التطور احلركي للنتائج الرياضية وتتبعها وكذلك االستدالل على األسباب .
*دراسة أشكال ختطيط التدريب والتوجيو .
*دراسة طرق االنتقاء للموىوبني رياضيا .
*تصميم التدريب النموذجي إضافة لتتبع الرياضي لنتائجو ومستواه .
*التأكد من النواحي النظرية ومدى تطابقها مع الواقع العلمي وحتديد احلالة الصحية للرياضيني
*وضع مستويات خاصة لكل العب سواء ناشئني أو أبطال ادلستويات العليا )25(.
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وقد خلص (يوسف الزم كماش وصاحل بشري أبو خيط ) أغراض االختبارات وادلقاييس يف رلال كرة القدم يف قياس
سلتلف اجلوانب وىي ( قياس احلالة الفسيولوجية لالعبني  ،اللياقة البدنية  ،ومستوى ادلهارات األساسية ،القدرات
اخلططية لدى الالعبني  ،وقياس الصفات النفسية لدى الالعبني ))26( .
ويعترب كل من (أمحد خاطر وعلي البيك ) االختبارات ىي األسلوب العلمي السليم و األساس للوصول إذل
ادلستويات الرياضية العالية  ،لذلك وجب استخدام االختبار والقياس كوسيلة فعالة واجيابية لتقييم احلاالت العامة
واخلاصة  .وكما أشار (شامل كامل وكاظم الربيعي) أن استخدام االختبار والقياس يف كرة القدم مثال ال جدل فيو
من حيث األمهية و ذلك للوقوف على حقيقة ادلستوى البدين و ادلهاري لكل العب يساىم يف إعداد الربامج
التدريبية بصيغ علمية وموضوعية
ويرى(زلمود أبو العينني ومفيت إبراىيم) أمهية االختبارات يف رياضة كرة القدم مثال كمايلي :


قياس حالة الالعب البدنية من حيث (التحمل ،القوة ،السرعة ،الرشاقة ،ادلرونة) .



قياس حالة الالعب الفنية من حيث (دقة التمرير والتصويب ،التحكم والسيطرة وادلراوغة.)..

إضافة إذل أمهية قياس مهارة الالعبني و التفكري التكتيكي لتحديد جوانب الضعف والقوة والتعرف على مستوى
التقدم الذي حيققو الالعبني )27( .

خالصة:
من خالل ىذا ادل قال مت التعرف على كل من عملييت االختبار والقياس أىدافها وأمهيتها  ،وكيف يتم توظيفها
واستغالذلا يف يف اجملال الرياضي  ،ومت التطرق اذل الشروط والضوابط اليت تتحكم يف بناء االختبارات والقياسات
الصحيحة  ،وقد بينا من خالل ىذا ادلقال أن عملييت االختبار والقياس تعترب مهمة وضرورية وخاصة يف قياس
سلتلف اجلوانب (ادلهارية  ،البدنية  ،النفسية ،الفسيولوجية  ،اخلططية  )...للرياضي .

الهوامش :
 -1ليلى السيد فرحات  ،القياس واالختبار في التربية الرياضية  ،ط ، 2مركز الكتاب للنشر ،القاىرة  ،ص
. 28
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نصر  ،القاىرة  ،دون سنة  ،ص .321

 -22أمحد علي علي خليفة  ،التقويم واالختبارات  ،قسم الًتبية البدنية  ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 8-7

 - 23إبراىيم أمحد سالمة  ،المدخل التطبيقي للقياس في اللياقة البدنية  ،دار ادلعارف  ،القاىرة  ،ص 8-7
 - 24عماد الدين عباس أبو زيد  ،التخطيط واألسس العلمية لبناء وإعداد الفريق في األلعاب الجماعية
،ط ، 1منشأة ادلعارف ،اإلسكندرية ،2005 ،ص .379
 - 25بن قوة علي  ،تحديد مستويات معيارية لبعض المهارات األساسية عند العبي كرة القدم ناشئين
16-14سنة  ،رسالة دكتوراه  ،منشورة  ،جامعة اجلزائر  ، 2004-2003 ،ص 27

 -26يوسف الزم كماش ،صاحل بشري أبو خيط ،المبادئ األساسية لتدريب كرة القدم ،ط ،1دار زىران للنشر
والتوزيع  ،األردن ،2011،ص.278
 - 27غازي صاحل زلمود  ،كرة القدم (المفاهيم-التدريب) ،ط ، 1مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع ،
األردن ،عمان  ، 2011،ص.63
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