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 التاسعةالمحاضرة 

 مواصفات االختبار الجيد

 

تخبار  اصارق  وي االتخبار  اصي  شتبل  لى  : ان اال( Validty) الصدق
لشنة لن االسئىة للثىة بلثشال جشقا يلبيازنر صىنيابج اصبعىشلشة اصلحققة صىلرقة اصق اسشة 
في ضيء لحبياور يللر بم فعال في قاتخ  قرلة اصق س، يايصك سشسبق  اصلعىم اثقة 

 يونرك انياع لقشقة صىاق  لنىر كاش ة لى  بحاش  اصطرصب.

 -الصدق الظاهري : -1 
السؽضؽع او اليجف ظاىخيآ  أن اإلختبار يكيذىؽ الرجق الحي يجل عمى 

ىحا الشؽع مؼ الرجق عمى الفحص السبجئي بالفعل ويعتسج الحي يخيج قياسو 
لسحتؽيات االختبار أي بالشعخ عمى فقخاتو وكيفية صياغتيا ومجى وضؽحيا وكحلغ 

بالؽظيفة السخاد قياسيا فإذا أقتخب اإلثشان  ذلغمقارنة  والشعخ الى التعميسات ودقتيا 
السخاد  باليجفتترل غالبآ كان اإلختبار صادقا ظاىخيآ ) سطحيًا ( اي بجأ أن فقخاتو 

مؼ ذوي الخبخة فــي تحجيج  والسختريؼويعتسج الرجق العاىخي عمى الخبخاء   قياسو
إتفاق  مجىصجق اإلختبار وذلغ مؼ خالل اإلعتساد عمى الشدبة السئؽية لتحجيج 

 .الخبخاء عمى اإلختبار
 -صدق المحتوى : -2

يقرج بو فحص مزسؽن أو محتؽى اإلختبار فحرآ دقيقآ لغخض تحجيج ما إذ كان 
باالعتساد ويكؽن ذلغ مسؽضؽع الجراسي الحي يكيدو لعيشة مسثمة سل تيذاالختبار 

ويعج صجق عمى مجى مطابقة االختبار لمخارطة االختبارية التي بشي عمى اساسيا ، 
 .السحتؽى مؼ اكثخ انؽاع الرجق مالئسة مع االختبارات التحريمية 

معشاه تؽفخ االدلة العسمية أو التجخيبية عمى أن  -الصدق التجريبي : -3
يكيذ الرفة التي صسػ لكياسيا أو أنو صالح لغخض معيؼ وفي مثل ىحه  اإلختبار



الحالة يدتعان بسحغ خارجي مدتقل تسامآ عؼ اإلختبار يدتخجم في تقؽيػ صجق 
اإلختبار وىحا السحغ اما ان يكؽن مكياسآ لمرفة التي يكيديا االختبار او الشذاط 

 الحي يتشاولو االختبار بالكياس .
شتش  اصثارت اص  لقى اسبق ا   : ( Relabilty) ثبات واتساق الدرجات -2

ق جرت االتخبار  يابسرقىر يوي شحل  لعنششن االي  انه شتش  اص  لقى 
اسبق ا  ليضع اصف ق اصنساي اشن اق انه ايا الشق بطاشق االتخبار  لىشىم اكث  

شتش  اص  لقى بكرفؤ اي ابسر  اقاء اصف ق لى  اي  لتخبىفة لن ل ة ياصثرني 
لن االتخبار  اي لى  نافي االتخبار  يشلكن صىلق س ان شحقق اصثارت لنق 

رلقاق اصبعىشلرت اصياضحة ياصلحققة ياالسئىة القاقه صالتخبار  ييصك  ا
لن تخال  بحقشق ت يط لنح اصياضحة يان ش الي اصليضيلشة في اصباحشح 

وىشالغ طخق مختمفة لحداب  ،   ققشق لى  االسئىة اصلقرصشةاصق جة اتك
 -معامل ثبات اإلختبار مشيا :

  -طريقة الصور المتكافئة : -1
افزل الطخق مالئسة مع اإلختبارات التحريمية  تعج ىحه الطخيقة مؼ       

) مثل ان تكؽن ىشاك  ويفتخض تكؽيؼ صؽرتيؼ متكافئتيؼ مؼ اإلختبار الؽاحج
بحيث تكؽن ىحه الرؽر متكافئة وتتؽفخ فييا نفذ  سؽعة ب (مجسؽعة أ ومج

يحتؽي عمى نفذ العجد مؼ و مؽاصفات االختبار الحي نخيج التحقق مؼ ثباتو 
ؽبة واحجة وأن تتزسؼ االسئمة وأن تكؽن صياغة االسئمة متساثمة ودرجة الرع

محتؽى واحج وأن يتفق معو في جسيع السعاىخ االخخى مثل التعميسات 
معامل االرتباط بيؼ درجات االختباريؼ  ثػ يتػ حداب واالمثمة والذكل العام .

فاذا كانت قيسة معامل الثبات مقبؽال تأكج السعمػ مؼ ان ىاتيؼ الرؽرتيؼ 
 . متكافئتيؼ

تتطمب ىحه الطخيقة إعادة تطبيق االختبار مخة  -طريقة إعادة اإلختبار : -2
اخخى عمى افخاد السجسؽعة نفديا بعج فتخة زمشية مالئسة ثػ تحدب بعج ذلغ 

تباط بيؼ الجرجات التي حرل عمييا أفخاد العيشة في السخة االولى معامل االر 
فاذا كان معامل االرتباط مقبؽال تأكج السعمػ ان االختبار يتدػ بالجقة  والثانية

 .واالستقخار 



ان طخيقة اعادة االختبار الترمح لحداب ثبات االختبارات التحريمية وتكؽن 
 اكثخ مالئسو مع االختبارات الذخرية 

 
تعتسج ىحه الطخيقة اساسا عمى تقديػ فقخات االختبار الى : التجزئة النصفية -3

تجدئة االختبار الى اذ يتػ  يتػ ذلغ بعج ترحيح االختبار بذكل عام. قدسيؼ 
وكانو  نرفوىكحا يربح كل  نرفيحرل كل فخد عمى درجة عؼ كل فنرفيؼ 
  . عمى ىحيؼ الشرفيؼثػ يدتخخج معامل االرتباط بيؼ درجات االفخاد دتقل اختبار م

يتػ ترحيحو باستخجام معادلة ان معامل االرتباط السدتخخج بيؼ نرفي االختبار 
 سبيخمان بخاون الترحيحة لمحرؽل عمى درجة تسثل ثبات االختبار ككل

 

أ  لقم بأث  ق جرت االتخبار  ايابشة اصلعىم  ( objectivity) الموضوعية -3

اصقرئم ارصباحشح اي انطارلربه اصتتخاشة لن ي قة االجراة فريا قرم اكث  لن لاحح 

جة اصنربجة لن لاحح ابققش  ق جرت االتخبار  نفسه فرنه شناغي ان ال بتخبىف اصق 

يشلكن بحقشق يصك ابحقشق ت يط لنح اصق جة اتك  ققشق لى  االسئىة اص  آتخ 

 . اصلقرصشة

 

 

 


