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21)  المحاضرة                                       والتقوٌم القٌاس  (                                        

ـ: صفات االختبار الجيد -5  

. ـ الصدق 2  

. ـ الثبات 1  

. لالستعمالـ الموضوعٌة والقابلٌة  3  

 

:ـ ـ صدق االختبار 2  

 

 اسم االختبار أحٌاناً ال ٌدل على ما ٌقٌسه وكلن على ) ، هــــــتبار ما وضع لقٌاسـوهو أن ٌقٌس االخ     

. ( الغرض من القٌاس  

 

:ـ خصائصه  

.   ( صادق بالنسبة للفئة التً ٌقٌسها )  -: ـ نسبً 2  

. ( أي أنه صادق بالنسبة لنوع الصفة التً ٌقٌسها )صادق للذكاء ولٌس صادقاً للشخصٌة  -: ـ نوعً 1  

بمعنى أن الحكم على صدق االختبار ال ٌتم إال من خالل  -: ـ الصدق ٌتعلق بالنتائج ال باالختبار نفسه 3

. النتائج التً ٌتمخض عنها االختبار  

. س العكسهو ثابت بالضرورة ولٌ -:ـ االختبار الصادق  4  

 

ـ : أنواع الصدق  

:ـ ـ الصدق الظاهري 2  

    . ، وأن عنوانه متطابق مع فقراته إذا كان مظهره ٌدل أنه ٌقٌس هذه الصفة     

. : فً أي عام ظهرت النظرٌة التحلٌلٌة : ال ٌصح اختبار فً علم النفس ٌقول فمثالً        

 

:ـ ـ الصدق المحتوي 1  

  -: ، وٌوزن كالتالً ، أو محتوى المادة التً درست تبار شامالً لمحتوى السلوكــــأي أن ٌكون االخ    

  . ( كل جزء منها أ ـ بناًء على الوقت الذي قضاه المعلم فً تدرٌسها )

دق ـ( وٌسمى أحٌاناً ص مـــــوأهمٌة كل قس ام المادة )ــــم من أقســــــب ـ بناًء على اهتمام المعلم بكل قس

. المحكمٌة  

 

:ـ ـ الصدق التنبؤي 3  

هو ذلك االختبار الذي نستطٌع من خالل نتئجه أن نتنبأ بما سٌكون علٌه الفرد مستقبالً. كاختبار      

. الثانوٌة العامة  
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:ـ ـ صدق التطابقً 4  

أي مقارنة االختبار التحصٌلً الجدٌد بنتائج اختبار تحصٌلً اخر ٌقٌس النواحً واالغراض التً      

االختبار الجدٌد واذا تعذر وجود مقارنة ٌمكن االستعانة برأي الخبراء فً المجال نفسه .ٌقٌسها   

 

:ـ ـ ثبات االختبار 1  

تبار على نفس المجموعة أو اختباراً مكافئاً ـــبً ال ٌتغٌر إذا ما كرراالخـــأي أن مركز الطالب النس    

كن نسبة الدرجة الجدٌدة لدرجات ولٌس معنى ذلك أن ٌحصل الطالب على نفس الدرجة ول ، له

دث فً درجات اثنٌن أو ثالثة من المجموعة ـــذلك أن ٌكون التغٌٌر حـــ، ك وص الجدٌدة قرٌبةــــالمفح

 الكبٌرة فهذا ال ٌقدح فً الثبات أٌضاً.

 

 طرق حساب معامل الثبات:ـ

:ـ ـ إعادة االختبار 2  

ة مرتٌن متتالٌتٌن بفارق زمنً ال ٌزٌد عن ـــــالمجموعوهذا ٌعنً إجراء نفس االختبار على نفس    

( وأفضلها 2أسبوعٌن، ثم نوجد معامل االرتباط بٌن النتٌجتٌن وٌسمى هذا معامل ثبات وهو بٌن )صفر ـ 

. ( 5.5 ما زاد عن )  

 

:ـ عٌوبها  

ٌجعل الدرجات فٌها  ئلة مماــــــ تتأثر إجابات الطالب فً المرة الثانٌة من كونهم أخذوا فكرة عن األس 2

 أعلى.

ـ قد بعرف الطالب الذٌن فشلوا فً المرة األولى اإلجابات الصحٌحة ألنهم ٌسألون عنها عند خروجهم  1

. من االمتحان مما ٌؤثر على نتائج االختبار الثانً  

. ـ قد ٌنسى بعض الطالب ما كتبوه فً المرة األولى وبالتالً تتراجع درجاتهم 3  

. وتأخذ وقتاً طوٌالً  ـ مكلفة مادٌاً  4  

 

:ـ ـ الطرٌقة الصور المكافئة 1  

، ثم تعمٌم اختبار آخر مكافئاً له ٌقٌس نفس السمة، وٌطبق االختباران  تعمٌم اختبار لقٌاس سمة معٌنة    

ب االرتباط بٌن ـــــٌطة حتى ال ٌملوا، ثم نحســــعلى المجموعة ذاتها فً نفس الوقت بفارق استراحة بس

. رٌناالختبا  

 

:ـها  عٌوب  

. ـ من الصعب تعمٌم اختبارٌن متكافئٌن تماماً فً جمٌع الجوانب 2  

. ـ من الصعب أن نضع الطالب فً االختبارٌن فً نفس الظروف النفسٌة خاصة 1  

. ـ مكلفة مادٌة وتأخذ وقت طوٌل 3  
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:ـ ـ التجزئة التصفٌة 3  

زوجٌة وفردٌة وتحسب نتائج كل قسم وٌوجد لها ٌجٌب الطالب على اختبار واحد ثم ٌقسم إلى فقرات 

. معامل ارتباط  

:ـ العٌوب  

. ـ معامل الثبات هو معامل ثبات نصف االختبار ولٌس كل االختبار 2  

. ـ قد ال تتكافأ الفقرات الفردٌة والزوجٌة فً الصعوبة والمستوى العقلً 1  

:ـ التحليل اإلحصائي لالختبار -5  

تفسٌر الدرجات التً حصل علٌها الطالب بعد تطبٌقه لالختبار". وذلك لمعرفة مدى فعالٌة  ٌقصد به "    

.  االختبار   

:ـهً مور من الجٌد أخذها بعٌن االعتبارومن األ    

. ، فهو ال ٌمٌز أحد ـ السؤال الذي ٌجٌب علٌه جمٌع الطلبة أوال ٌجٌب علٌه أحد هو سؤال ال قٌمة له 2  

. والصفر ال قٌمة لها فً تفسٌر االختبار ـ العالمة الكاملة 1  

. ـ ٌجب أن ٌكون المتوسط الحسابً فً منتصف مدى العالمة الممكنة 3  

 

  * تفسير نتائج االختبارات الصفية :ـ

     

( وهً ال تعنً  عالمة خام ، فالعالمة تسمى ) ل علٌها الطالبــــأي إعطاء معنى للعالمة التً حص     

-: تفسٌرها، وٌمكن تفسٌر االختبارات بناًء على اآلتً أي شًء ما لم ٌتم  

ـ تحدٌد العالمة الكلٌة لالختبار . 2  

. ( المتوسط واالنحراف المعٌاري ـ معرفة مستوى التباٌن ) 1  

. ـ تمثٌل أسئلة االختبار لجمٌع أجزاء المادة 3  

. ـ مستوى سهولة وصعوبة االختبار 4  

 

 

 


