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مقدمة 
 إن الحاجة الملحة فً هذا العصر الذي نعٌشه، هً التً جعلت بالضرورة

أن ٌصبح القٌاس والتقوٌم فً التربٌة البدنٌة والرٌاضة علماً، ٌقوم الدارسون 

والباحثون وعلماء القٌاس والتقوٌم من خالله على تحقٌق ما ٌهدفون إلٌه من 

البحث  اودراساتهم وبحوثهم ، فإن علٌهم أن ٌعالجوا متغٌرات الدراسة 
.وهكذا أصبح القٌاس عالمة ممٌزة للتربٌة. بصورة كمٌة 

 



أهمية القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضة المدرسية
 ٌعتبر القٌاس والتقوٌم أحد وسائل التقوٌم والتشخٌص والتوجٌه، فهو وسٌلة

التقوٌم فً المجاالت المختلفة ولجمٌع المستوٌات فً المراحل التعلٌمٌة 

المختلفة، حٌث ٌقوم بدور المؤشر السلٌم لقٌاس مدي التقدم والنجاح فً 

سبٌل تحقٌق األهداف واألغراض التربوٌة ، ومن ثم تحقٌق أهداف 
.وأغراض التربٌة البدنٌة والرٌاضة المدرسٌة فً المجتمع المعاصر

 ومن الضروري تفهم معلمً التربٌة الرٌاضٌة لمعنى القٌاس وأسباب

استخدامه والتعرف على جوانبه المنهجٌة ، فالقٌاس لٌس مفهوماً جدٌداً ، 
فكل تلمٌذ ٌعرف طوله وزن جسمه خالل فترات مراحل النمو



يستخدم معلمي التربية الرياضية القياسات علي شكل اختبارات * 
:لتحديد مستويات التالميذ والتي يأتي في مقدمتها ما يلي

اختبارات مكونات اللٌاقة البدٌنة.

اختبارات المهارات الحركٌة الطبٌعٌة.

اختبارات المهارات الحركٌة الرٌاضٌة.

ًاختبارات المجال المعرف.

ًاختبارات المجال الوجدان.

 (.حركً–النفس ) النفسحركًاختبارات المجال

اختبارات األنماط الجسمٌة.

 وتركٌب الجسم البشري وما ( األنثروبومتري)اختبارات القٌاسات الجسمٌة
.إلى ذلك من اختبارات



لماذا القياس
أهم أهداف القياس يف الرتبية البدنية والرياضة املدرسية هي حتديد الفروق الفردية 

:بأنواعها املختلفة، وميكن أن تتلخص أنواع الفروق الفردية يف أربعة فروق هي
 
1الفروق بٌن التالمٌذ

نفس المجموعة أو العمر )ٌهتم هذا النوع بمقارنة التلمٌذ بغٌره من أقرانه 
.وذلك بهدف تحدٌد مركزه النسبً فً المجموعة( الزمنً أو البٌئة

-2الفروق فً ذات التلمٌذ

هذا النوع ٌهدف إلى مقارنة الجوانب المختلفة فً التلمٌذ نفسه لمعرفة جوانب 

القوة وجوانب الضعف، بمعنى مقارنة قدراته المختلفة بعضاً بالبعض 
.اآلخر



-3 ًالمهنٌة المدراسالفروق بٌن التالمٌذ ف

المهن المختلفة داخل المدارس المهنٌة تتطلب مستوٌات مختلفة من القدرات    

واالستعدادات والسمات، وقٌاس الفروق بٌن تالمٌذ المدارس المهنٌة ٌفٌد فً 

.االنتقاء والتوجٌه المهنً ، وفً إعداد التلمٌذ بصفة عامة للمهنة

-4الفروق بٌن الجماعات من تالمٌذ المدارس

تختلف الجماعات من تالمٌذ المدارس فً خصائصها وممٌزاتها المختلفة    

ولذلك فالقٌاس ٌلعب دوراً هاماً فً التفرٌق بٌن الجماعات المختلفة من 
.تالمٌذ المدارس



أنواع القياس
قٌاس غٌر مباشر قٌاس مباشر

 على سبٌل الغٌر مباشرٌتم القٌاس

:المثال

عند قٌاس تحصٌل التالمٌذ فً خبرة

معٌنة     

 أو حٌن نقٌس ذكاء الالعبٌن من التالمٌذ

وتصرفهم الخططً ، وذلك عن طرٌق 

االستجابة لمواقف معٌنة تتطلب نوعاً من    

.السلوك الذكً

حٌن : ٌتم القٌاس المباشر علً سبٌل المثال

نقٌس طول التلمٌذ والجلد الدوري التنفسً 

  اوضغط الدم  اوللتلمٌذ باستخدام النبض 

.سرعة استعادة الشفاء



أغراض استخدام القياس في التربية البدنية والرياضة المدرسية

 (الحافس)الدافعالتشخيص

التصنيف.اإلنجاز.

المعايير والمستوياتاالكتشاف.

التنبؤاالنتقاء

التدريب الرياضيالبحث العملي

تقويم التدريس والبرامجالتوجيه

للقياس أغراض متعددة في مجاالث التربيت البدنيت والرياضت المدرسيت 

:يأتي في مقدمتها



( :الحافز)الدافع 
 أن القٌاس ٌمكن أن ٌحفز التالمٌذ عند اشتراكهم فً اختبار من أجل تحدٌد

مستوى أدائهم فً أي من أنشطة التربٌة البدنٌة والرٌاضة المدرسٌة

 

 غٌر المصحوب بالقٌاس، قد ٌصاحبه الكسل والخمول وعدم  فاالداء

علً التخلص  البدناءتحفز الطالب  انٌمكن  البدنٌهالقٌاسات  انالحماس كما 

الوزن المثالً من خالل  الًمن الوزن الزائد ألجسامهم بهدف الوصول 

التدرٌب الرٌاضً المنتظم والمستمر



:  التشخيص 
 أن التشخٌص عن طرٌق قٌاس وضع الجسم وآلٌاته أي تشخٌص الحالة الكما

للتالمٌذ ، األمر الذي ٌتطلب وضع البرامج العالجٌة، أو البرامج  قوامٌة
التعوٌضٌة للتالمٌذ ذوات الحاالت الخاصة وكذلك قٌاس األبعاد الجسمٌة 

للتعرف على مدى التناسق فً قٌاسات أجسام التالمٌذ، ( األنثروبومتري)
وتصنٌفهم على األنشطة الرٌاضٌة المختلفة وأٌضا تحدٌد الفروق الفردٌة فً 

القدرات الحركٌة الرٌاضٌة فً مجاالت التربٌة البدنٌة والرٌاضة المدرسٌة 
المختلفة ، وتحدٌد األنماط الجسمٌة للتالمٌذ كأحد محددات تصنٌف التالمٌذ فً 

.مجاالت التربٌة البدنٌة والرٌاضة المدرسٌة المختلفة 

 ًٌساعد معلم التربٌة الرٌاضٌة على تحدٌد مواضع الضعف ونقاط القوة ف
برنامج التربٌة البدنٌة والرٌاضة المدرسٌة بصفة عامة، ونقاط الضعف والقوة 

فً مجاالت التربٌة البدنٌة والرٌاضة المدرسٌة للطالب

 



:التصنيف 
تظهر أهمٌة عملٌة التصنٌف كضرورة ملحة لتجمٌع من هم متجانسٌن 

.بعضهم مع البعض اآلخر ، عند التخطٌط لتنفٌذ البرنامج

 وتعتمد معظم طرق تصنٌف التالمٌذ فً التربٌة البدنٌة والرٌاضة المدرسٌة

على الطول أو الوزن أو العمر الزمنً أو الجنس أو األنماط الجسمٌة 

وأخرى مثل مستوى أداء المهارات الحركٌة الرٌاضٌة التً ٌستخدمها 

التالمٌذ ، وأٌضا التقسٌم طبقاً لمستوى القدرات العقلٌة للتالمٌذ وما إلى 
.ذلك من قدرات



:االنـجـــاز
 ،ٌستخدم لتحدٌد المستوٌات الطالب فً التربٌة البدنٌة والرٌاضة المدرسٌة

فالتالمٌذ ٌرغبون فً معرفة درجة تقدمهم فً برامج التربٌة البدنٌة والرٌاضة 

الدراسٌة فً فترة زمنٌة محددة، ففً برنامج اللٌاقة البدنٌة المدرسً                        
:على سبٌل المثال 

تكون الرغبة األولً للتالمٌذ هً معرفة مدى التقدم نحو تحقٌق أهدافهم الصحٌة من  

من خالل ممارسة برنامج اللٌاقة البدنٌة المدرسً، وكذلك معلم التربٌة الرٌاضٌة القائم 

على تنفٌذ برنامج اللٌاقة البدنٌة المدرسً ٌكون أكثر تشوٌقاً لمعرفة مقدار تقدم 

.مستوٌات التالمٌذ بدنٌاً من أجل تقٌٌم فعالٌة تدرٌسه وتدرٌبٌه وتقومٌه بشكل أفضل

 

 

 



المعايير والمستويات
إن وجود مستوٌات ومعاٌٌر للقٌاسات ٌسهل من إجراء المقارنة التً تجري 

بٌن التالمٌذ وٌجعلها أكثر صدقاً وموضوعٌة ، لذلك ٌلزم تحوٌل الدرجات 

الخام المستخلصة من القٌاسات إلى درجات معٌارٌة ، والدرجات المعٌارٌة 

وتعتبر المعاٌٌر ذات فائدة " المسطرة " هً ما ٌطلق علٌها البعض اسم 

هامة فً االختبارات التً تكون على شكل بطارٌة اختبارات ، حٌث أنها 

مكونة من مجموعة من االختبارات التً تستخدم طرقاً متعددة فً القٌاس 

كالمسافة أو الزمن أو عدد مرات التكرار من وحدات القٌاس، ومن هنا 

فالمعاٌٌر تسهل بذلك تحدٌد الدرجة الكلٌة ألداء الفرد فً البطارٌة ، وهذا 
.ٌوضح أن القٌاس هو األساس فً اشتقاق المعاٌٌر والمستوٌات



:االستكشاف 
 ٌلعب القٌاس دور الكشاف ، عندما تلقً أضواءها على األفراد البشرٌة

الممتازة ، حٌث ٌسهل بعد ذلك توجٌهها إلى أنشطة التربٌة البدنٌة والرٌاضة 

المدرسٌة التً تتناسب وإمكاناتهم ، وبذلك تزداد فرص النجاح والنبوغ 
.والتفوق لهؤالء التالمٌذ



:التنبؤ
 التنبؤ هو عملٌة تكهن وتوقع لما سٌحدث فً المستقبل ، األمر الذي زاد من

شعبٌة القٌاس من أجل التنبؤ باألداء الحركً المستقبلً فً التربٌة البدنٌة 

والرٌاضة المدرسٌة رغم أن هذا النوع من القٌاس ٌحتاج إلى خبراء فً 

سٌكولوجٌة التدرٌب الرٌاضً وعلم النفس الرٌاضً وعلم االجتماع 

الرٌاضً وما إلى ذلك من خبراء ، ومن أمثلة االختبارات التً ٌمكن 
:استخدامها للتنبؤ باألداء المستقبلً هً

قٌاس مدى استٌعاب األكسجٌن.

قٌاس نتاج العضلة من الطاقة.

قٌاس مستوى القلق.



:االنتقاء
القٌاس هو الوسٌلة الموضوعٌة الصادقة التحقٌق االنتقاء الجٌد، فهو األسلوب

العلمً المضمون لتوفٌر اإلمكانات البشرٌة التً لدٌها االستعدادات المناسبة  

.للوصول إلى التفوق



التدريب الرياضي
االختبارات باعتبارها وسٌلة القٌاس ما هً إال تدرٌبات مقننة تعود على التلمٌذ 

بالفائدة إذا ما تم استخدامها من أجل هذا الغرضٌن، فاالختبار الذي ٌقٌس 

مكون القوة العضلٌة مثالً ٌكسب المختبر قدراً من هذا المكون، وٌمكن القول 

نقول العكس، ألن  انبأن االختبار ٌصلح كتدرٌب، ولكن ال نستطٌع 

.االختبار له مواصفات العلمٌة والفنٌة التً قد ال تتوفر فً التدرٌب 



:البحث العملي 

 ٌستخدم البحث العملً إلٌجاد حلول ذات معنى للمشكالت ، وكوسٌلة لتوسٌع

دائرة المعارف ، وهً ذات فائدة فً تقوٌم برامج التربٌة البدنٌة والرٌاضة 

المدرسٌة وتقوٌم طرق التدرٌس المستخدمة ، والمعلم ، وتحسٌن األداء 
الحركً للتلمٌذ 

 إن البحث العملً له مناهجه ووسائله فً جمع البٌانات ، والقٌاس أحد

والمستوٌات واألرقام  البٌانااتالوسائل المستخدمة فً البحث العملً لتجمٌع 
.القٌاسٌة التً تعتمد علٌها البحوث من أجل الوصول إلى نتائج



تقويم التدريس والبرنامج

 بهاٌعتبر بناء البرنامج من أهم األعمال التً ٌهتم 

العاملون فً مجاالت التربٌة البدنٌة والرٌاضة 

المدرسٌة ألن البرامج العلمٌة المقننة هً  الضمان 

الوحٌد إلحداث النمو والتطور المطلوب 



:تتحدد أغراض القياس في البرنامج فيما يلي انويمكن 
وهً المستوى الراهن للفرد، أي مستوى الفرد أو المجموعة : تحدٌد القدرة

.فً الوقت الحالً

 وهذا ٌعنً مقدار التطور والنمو الذي حدث لألفراد بسبب : متابعة التقدم
.ممارسة البرنامج

المقصود بالحصٌلة هو مقدار التغٌرات والتقدم الذي تم : تحدٌد الحصٌلة

تتم بعد  اختبراتالتوصل إلٌها عن طرٌق البرنامج، وهذا ٌتم عن طرٌق 

االنتهاء من البرنامج، ومقارنتها بنتائج االختبارات التً تمت فً بداٌة 

تطبٌق البرنامج



ومن أهم الخدمات التً ٌقدمها القٌاس فً برامج التربٌة البدنٌة والرٌاضة 

االختبارات الطبٌة واختبارات التربٌة البدنٌة والرٌاضة : المدرسٌة هً

لقٌاس مستوى اللٌاقة البدنٌة لدى التالمٌذ كمثال على ذلك، وبناءاً على ذلك 

:ٌمكن توزٌع التالمٌذ إلى مجموعات طبقاً للمستوٌات التالٌة

مجموعات المستوٌات المنخفضة.

مجموعات المستوٌات المتوسطة.

مجموعات المستوٌات المتجانسة.



:التوجــيــه 

 تعتبر عملٌة التوجٌه عملٌة دٌمقراطٌة ، تهدف إلى تحلٌل ودراسة الموقف

التعلٌمً لتحدٌد أنسب الطرق لرفع مستوى التلمٌذ الذي ٌمثل محور عملٌة 

التوجٌه وأسسها ، وذلك بما ٌتماشً مع فلسفة المجتمع وأهداف التربٌة 
.البدنٌة والرٌاضة المدرسٌة

واالهتمام بإعداد برنامج لالختبارات المستخدمة على أن ٌكون لها مكانها داخل 
.البرنامج العام 

 


