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صالحٌة اإلختبارات والقٌاسات والمعامالت العلمٌة
الصدق :
ٌعد الصدد مدأ أهدم طدرو اإلختبدار اليٌدد وهدو ٌع دً بمفهومد البسدٌ إأ اإلختبدار
ٌقٌس فعالً الصف او الظاهره التً وضع مأ أيلها.
إأ الصد سبً ب بٌعت بمع ى أأ االختبار ٌكوأ صداداا ً بال سدب للميتمدع الدذي اد أ
فٌ فإختبدار الدرك  1500م ادد ٌكدوأ صداداا لقٌداس م اولد اليهدار الددوري الت فسدً ل لبد
اليامع فً حٌأ ال ٌكوأ على فس الدري مدأ الصدد إذا اسدتخدم فدس اإلختبدار لقٌداس فدس
القدرة للمرحل االبتدائٌ  .وعلٌ فالصد لٌس أمرا م لقا ً بل ٌختلف مدأ إختبدار آخدر بحٌدال ال
ست ٌع أأ قول أأ اإلختبار صاد أو غٌر صاد بل قول إ صاد بدري ما .
كذلك الصد وعً أي إأ اإلختبار ٌكوأ صالحا ً لقٌاس ما وضدع لقٌاسد دوأ غٌدره .
وتختلف اإلختبارات فً مستوٌات صداها تبعا ً إلاترابها أو إبتعادها مدأ تقرٌدر تلدك الصدف التدً
تهدف إلى اٌاسها.
أنواع الصدق :
أولا :الصدق الظاهري :
ٌعتبر مأ أال األ واع أهمٌ وإسدتخدام وٌعتمدد علدى م قٌد محتوٌدات
اإلختبار ومدى إرتبا ها بالظاهرة المقاس  .وهو ٌمثل الطكل العام لإلختبار أو مظهره الخاريً
مأ حٌال مفردات وموضدوعٌتها و وضدو تعلٌماتهدا  .وادد ٌ لد علٌد أسدم صدد السد )
كو ٌدل على المظهر العام لإلختبار .
ثانٌا ا  :صدق المحتوى (المضمون) :
ٌعتمد هذا ال وع مأ الصد على فحص مضموأ اإلختبار
فحصا داٌقا ،وهو ٌع ً مدى يدودة تمثٌدل محتدوى اإلختبدار لفئد مدأ المواادف أو الموضدوعات
التً ٌقٌسها ،فٌعتبدر اإلختبدار صداد إذا مثلدت تقسدٌمات وتفرعاتد تمثدٌالً سدلٌما ً .وٌسدتخدم هدذا
ال وع فً تقوٌم إختبارات التحصٌل والكفاٌ والتً تقٌس مدى إتقاأ الالعب ليا ب مهاري معٌأ
أو مدى ما حصل مدأ التددرٌب أو المعدارف أو المعلومدات .مثدال فدً إختبدار لقٌداس القدوة قدوم
بتحلٌل القدرة العضلٌ ألطكالها القوة القصوى ،اإل فيارٌ  ،الممٌرة بالسرع  ،م اول القوة) ثم
رط إختبار ات لتغ ٌد هدذه األبعداد فدً ضدوز الدورأ ال سدبً ألهمٌتهدا .وتقددٌرات الخبدراز أو
الحكام ه ا هً المحكات التً تستخدم لتحدٌد الصد .

ثالثا ا  :الصدق المرتبط بالمحك (الصدق التجرٌبً) :
المحدك هدو معٌدار حكدم بد علدى إختبددار أو
قوم واد ٌكوأ ميموع مأ الددريات أو التقددٌرات أو المقداٌٌس صدمم اإلختبدار للت بدإ بهدا أو
اإل رتبا معها كمقٌاس لصداها .والمحك هو مقٌاس موضوعً تم التحق مأ صدا لذلك قدارأ
بٌ وبٌأ المقٌاس اليدٌد للتحق مأ دري صد ذلك المقٌاس وذلك عأ رٌ معامل اإلرتبا
بٌ هما .والصد التيرٌبً ٌعتمد على إٌياد معامل اإلرتبدا بدٌأ اإلختبدار اليدٌدد وإختبدار خخدر
سب إثبات صدا أو محكٌ .عتبدر هدذا ال دوع مدأ الصدد مدأ أفضدل األ دواع وأكثرهدا طدٌوعا ً.
وٌص ف وفقا ً للغر مأ إستخدام إلى وعٌأ هما :
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 الصدددق التنبد يٌ :دددل هددذا ال ددوع مددأ الصددد علددى مدددى الصددح التددً ٌمكددأ أأ تواددع بهدداخاصٌ أو ادرة معٌ لدى األفراد مأ خالل إختبار ٌفتر أأ ٌقٌس هذه الخاصدٌ ٌ .عتبدر هدذا
ال وع مأ الصد مإطراً ل تٌي معٌ فً المستقبل حٌال ٌقوم على أساس المقار بدٌأ دريدات
األفراد فً اإلختبار وبٌأ دريداتهم علدى محدك ٌددل علدى أدائهدم فدً المسدتقبل  ،وٌعتبدر اإلتفدا
معامل اإلرتبا ) بٌأ دريات اإلختبار ودريات المحك هو معامل صد اإلختبار.
 الصدددق التاليمددً ٌ :مث دل الصددد التالرمددً العالا د بددٌأ اإلختبددار ومحددك موضددوعً تيمددعالبٌا ات علٌ وات أو ابل أيراز اإلختبار  .أي التعرف على مدى إرتبا الدري على اإلختبدار
بمحكات األداز الراه أو مركر الفرد حالٌا ً.
رابعا ا  :صدق التكوٌن الفرضً :
ٌقصد بهذا ال وع مأ الصد المدى الذي ٌمكأ ب تفسدٌر األداز
على اإلختبار فً ضدوز بعد التكوٌ دات الفرضدٌ كالمهدارات أو القدرارات التدً فتدر أ هدا
تطكل فً ميموعها إختبداراً واضدحا ً ٌقدٌس ظداهرة معٌ د  .وٌعتمدد هدذا ال دوع مدأ الصدد علدى
وصف واسع ومعلومات عدٌدة حول الخاصٌ موضوع القٌاس مثال التكوٌ دات الفرضدٌ للقددرة
المهارٌد فددً الكددرة ال ددائرة تتكددوأ مددأ اإلرسددال ،اإلسددتقبال ،الضددرب السدداح  ،حددائ الصددد،
الم اوالت….الخ) فالبد فدً صدد التكدوٌأ الفرضدً أأ ٌوضدع اإلختبدار بحٌدال ٌطدمل وحددات
إختبار تقٌس كل م ها مهارة والرب بدٌأ تلدك الوحددات اإلختبارٌد ٌع دً مقٌاسدا ً صداداا ً للقددرة
المهارٌ بالكرة ال ائرة.
خامسا ا  :الصدق العاملً :
ٌعتبر هذا ال وع مأ الصد مأ أفضل األ واع المتداول حٌدال ٌعتمدد
على أسلوب إحصائً متقدم هو التحلٌل العاملً  ،وذلك بإدخدال إختبدارات يدٌددة مدع إختبدارات
أخرى صادا بحٌال ٌتم حساب معامالت اإلرتبا بٌأ هذه اإلختبارات لتحدٌد العوامل ولمعرفد
أال عدد ممكأ مأ العوامل تكوأ هً السبب فً هذا اإلرتبدا وحسداب دريد تطدبع كدل إختبدار
مأ هذه اإلختبارات على تلك العوامل اإلفتراضٌ .
سادسا ا  :الصدق الذاتً :

وٌ ل د علٌ د أٌض دا ً مإطددر الثبددات وهددو صددد الدددريات التيرٌبٌ د
بال سددب للدددريات الحقٌقٌد التددً خلصددت مدأ طددوائب أخ دداز الصدددف  ،ومددأ ثددم فدإأ الدددريات
الحقٌقٌ هً المٌراأ أو المحك الذي ٌ سدب ألٌد صدد اإلختبدار .وبمدا إأ ثبدات اإلختبدار ٌعتمدد
على إرتبا الدريات الحقٌقٌ لإلختبار ب فسها إذا أعٌد اإلختبار على فس الميموع لهذا كا ت
الصل وثٌق بٌأ الثبات والصد الذاتً فهو ٌحسب مأ يذر الثبات.
العوامل التً ت ثر فً الصدق:

 طول اإلختبار ٌ :رداد صد اإلختبار برٌادة مكو ات سواز عبارات أو أسئل أو إختباراتالخ ثبات الختبار ٌ :تؤثر الصد بقٌم الثبات  ،لذلك فال هاٌ العظمدى للصدد الترٌدد عدأ اليدذرالتربٌعً لمعامل الثبات لإلختبار .
 ثبات المٌيان أو المحك ٌ :رداد الصد تبعا ً لرٌادة ثبات المحك وٌتؤثر بالقٌمد العددٌد للمحدك.
 التباٌن ٌ :تؤثر الصد بتباٌأ دريدات اإلختبدار فرٌدادة أو قصداأ الفدرو الفردٌد تدإثر علدىالصد .
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الثبات :
ٌعد الثبات مدأ العوامدل الهامد أو الخصدائص الوايدب توافرهدا لصدالحٌ إسدتخدام أي
إختبددار أو يهددار اٌدداس  ،فالمقٌدداس أو اليهددار الثابددت سددوف ٌع ددً فددس ال تٌي د تقرٌب دا ً ل د فس
الطخص ع د إيراز القٌاس لمرات عدٌدة فً فس الٌوم أو أٌام مختلف حٌدال تكدوأ تلدك ال تٌيد
مإطراً يٌداً لقدرات هذا الطخص.
وٌتعل الثبات بدا القٌداس بصدرف ال ظدر عدأ القدائم بالقٌداس وتتضدمأ يمٌدع القٌاسدات
العملٌ بع الخ ؤ العطوائً الذي ٌإدي لعدم ثبات ال تائج .والثبات مع اه:
 إأ اإلختبار موثو ب وٌعتمد علٌ  ،كما ٌع ً اإلستقرار أي ا لو أعٌد ت بٌ اإلختبار فسعلى الفرد الواحد فا ٌع ً طٌئا مأ اإلستقرار فً ال تائج .
 وهو إتسا الدريات التً ٌحصل علٌها فس األفراد فً مرات األيراز المختلف . وهو اإلختبار الذي لو أعٌد ت بٌق على فس األفراد فا ٌع ً فس ال تائج أو تائج متقارب .وٌقاس الثبات إحصائٌا بحساب معامل اإلرتبدا بدٌأ الددريات التدً حصدل علٌهدا األفدراد
فً المرة األولى وبٌأ تدائج اإل ختبدار فدً المدرة الثا ٌد  .وهدو سدب التبداٌأ الحقٌقدً الدداخل فدً
تباٌأ الدريات التيرٌبٌد  .وٌمكدأ إأ سدتدل مدأ صدد اإلختبدار علدى إ د ثابدت  ،فدً حدٌأ إأ
اإلختبار الثابت لٌس بالضرورة إأ ٌكوأ صاداا ً .
الثبات نوعان :
أولا  :الثبات النسبً :
وهو ٌعبر عأ الدري التً ٌحافظ الفرد بها على مركره داخل الميموع
 ،وٌتم تحقٌق باستخدام بع أ دواع معدامالت اإلرتبدا وٌويدد ثالثد أ دواع مدأ الثبدات ال سدبً
تستخدم فً التربٌ الرٌاضٌ هً :
ا  :ثبات التكوٌن الداخلً :وهً الدري التً ٌثبدت ع ددها أداز األفدراد مدأ محاولد ألخدرى فدً
فس الٌوم .
ب  :الثبات الثابت  :وهً الدري التً ٌثبت أداز األفراد علٌها مأ ٌوم آخر .
ج  :الثبات المقدر  :هو الموضوعٌ وهً الدري التً تسيل أداز األفراد وٌحصلوا علدى فدس
الدري ع دما ٌقوم بالقٌاس إث ٌأ أو اكثر مأ المحكمٌأ .
ثانٌا ا  :الثبات المطلق :
هذا ال وع مدأ الثبدات ٌدتم تقددٌره بإسدتخدام مقٌداس التغٌٌدر الدذي ٌوضد
مدى التغٌٌر فً اٌم دريات األفراد .وهو مدى التغٌدر المتوادع فدً دريدات فدرد إذا تدم إختبدار
هذا الفرد مرة خخرى فً فس الٌوم أو بعد عدة أٌام تالٌ .
طرق حساب الثبات :
أولا  :طرٌقة إعادة اإلختبار :
فً هدذه ال رٌقد ٌدتم إعدادة أداة البحدال علدى فدس أفدراد العٌ د مدرتٌأ أو اكثدر
تحددت ظددروف متطددابه ادددر اإلمكدداأ ثددم إسددتخدام معامددل اإلرتبددا بددٌأ تددائج الت بٌدد فددً
المرتٌأ وٌطٌر معامل اإلرتبا لثبات األداز وٌسمى هذا المعامل بمعامل اإلستقرار .وٌعد هدذا
ال ددوع مددأ أ بس د ال ددر المتبع د لتعٌددٌأ معامددل الثبددات  ،وٌصددل فددً حسدداب معامددل الثبددات
لإلختبارات غٌر المواوت  .فً هذا ال وع ٌفضل خال ٌكتفً بحساب الثبات على مدى فترة رم ٌ
واحدة بل اكثر مأ فترة رم ٌ ثم إيراز معامدل اإلرتبدا بدٌأ كدل فتدرة رم ٌد وخخدرى ثدم ؤخدذ
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المتوس لمعامالت اإلرتبا المحسوب  ،هذا وتختلف المدة أو الفترة الرم ٌ بٌأ الت بٌد األول
ففددً إختبددارات الوراد والقلددم) ٌيددب أأ التقددل الفتددرة الرم ٌد عددأ أسددبوعاأ
والثددا ً.
وٌفضل تكرار الت بٌ مرة خخرى .أما اإلختبارات البد ٌ ٌفضل أأ تكوأ الفترة الرم ٌد ارٌبد
حٌال الٌتاثر أداز الفرد بالتدرٌب.
ثانٌا ا  :طرٌقة التجيئة النصفٌة :
ً
وهً مأ اكثر ر تعٌٌأ الثبات طٌوعا  ،حٌال ٌ ب الباحال
اإلختبار أو اإلستبٌاأ …الخ مرة واحدة  ،أي ٌع ى الفرد دري واحدة عأ يمٌدع المفدردات ثدم
ٌحسب معامل اإلرتبا بٌأ ميموع المفردات الدريات ) الفردٌ والرويٌ  .وٌالحظ إرتفداع
معامددل الثبدددات كلمدددا راد حيدددم العٌ دد  ،وٌيدددب أأ تكدددوأ دريتدددا الفددرد علدددى صدددفً اإلختبدددار
مت اظرتٌأ ع د حساب معامل اإلرتبا  ،كمدا ٌيدب إسدتخدام معامدل إرتبدا ٌت اسدب مدع بٌعد
الدريات على اإلختبار .وتصل هذه ال رٌق فً إختبارات األداز الحركً األداز الممٌدر) وفدً
اإلختبارات الكتابٌ وغٌرها .وٌذكر ا تويد ر متعددة لحساب الثبدات بالت صدٌف كالقسدم
إلددى صددفٌأ ،الفددردي والرويددً ،يددرزا اإلختبددار) وتختلددف هددذه ال ددر فددً أسددلوب ت صددٌف
اإلختبار ولك ها تتف فً كٌفٌ حساب معامل اإلرتبا .
ثالثا ا  :طرٌقة الصور المتكافئة :
فٌهدا ٌسدتخدم الباحددال صدٌغتٌأ متكدافئتٌأ لإلختبددار الدذي ٌ بد
على فس الميموع مأ األفراد ثدم حسداب معامدل اإلرتبدا بدٌأ ميمدوع دريتدً الصدٌغتٌأ أو
الصددورتٌأ .وتسددمى أحٌا دا ً اإل ختبددارات المتوارٌد وهددً التددً لهددا فددس المتوسد و فددس التبدداٌأ
والتً ترتب فٌما بٌ ها ب فس القدر .وتمتار هذه ال رٌق بتوفٌر الوات واليهد فً الت بٌ الك ها
ال تصل ليمٌع اإلختبارات كاإلستبٌاأ والمقابل الطخصٌ وغٌرها)ٌ .راعى فدً هدذه ال رٌقد
تكافإ عبارات اإل ختبار فً الصورتٌأ مأ حٌال الصعوب والتمٌٌر ومدى تمثٌل العبارات للسدم
المقاس وتطاب المحتوى وتحوي فس العدد مأ األسئل وأسلوب صٌاغ العبارات باإلضاف إلى
تكددافإ تعلٌمددات اإلختبددار ف دً الصددورتٌأ وعدددد العبددارات والفتددرة الرم ٌ د المخصص د لت بٌ د
اإلختبار.
رابعا ا  :طرٌقة كودر – رٌتشردسون :
تقوم على تقسٌم اإلختبار الواحد اكثر مأ مرة .وفدً كدل
مرة ب رٌق مختلف وع د إيراز معامل اإلرتبا علدى كدل صدفً اإلختبدار حصدل علدى تقددٌر
مختلف للثبات بإختالف أساس التص ٌف لإلختبدار .كمدا ٌمكدأ أأ ٌدتم تيرئد اإلختبدار إلدى عددد
كبٌر مأ األيراز حٌال ٌتكوأ كل يرز مأ محور أو بعد واحد ،وٌراعدى ويدود تيدا س داخلدً
بٌأ المحاور أو األبعاد .وٌتحق الثبات فً هذه ال رٌق مأ خالل عددداً مدأ المعدادالت وضدعها
كودر– رٌتطاردسوأ) لحساب اإلتسا الداخلً بٌأ كل أبعاد وعبارات اإلختبارات.
العوامل الم ثرة على الثبات :
 الفرد المفحوص مأ حٌال ادرت على أداز المهارات التً ٌقٌسها اإلختبار و رٌقت فً األداز،وفهم لتعلٌمات اإلختبار وعوامل اإليهاد والتعب والملل والتوتر واإل فعال والذاكرة وغٌرها.
 اإلختبار مأ حٌال صٌاغ ب وده وتعلٌمات و رٌق األيراز . تباٌأ دريات الميموع . ول اإلختبار  .بمع ى إ إذا راد عدد فقرات اإلختبار راد معامل الثبات. أثر تباٌأ دريات الميموع على معامل الثبات  :أي إأ العالاد بدٌأ الثبدات والتبداٌأ الحقٌقدًعالا ر دٌ إذا كاأ التباٌأ العام ٌعود إلى تباٌأ حقٌقً ولٌس تباٌأ فً الخ ؤ .
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الموضوعٌة:

مأ أهم صفات اإلختبار اليٌد أأ ٌكوأ موضوعٌا لقٌاس الظاهرة التً اعدد أصدالً
لقٌاسددها  ،والموضددوعٌ هددً التحددرر مددأ التحٌددر أو التعصددب وعدددم إدخددال العوامددل الطخصددٌ
للمختبر كآرائ ومٌول الطخصٌ وحتى تحٌره أو تعصب  ،فالموضوعٌ تع دى بوصدف اددرات
الفرد كما هً مويودة فعالً الكما رٌدها أأ تكوأ .وهً عدم إختالف المقدرٌأ فً الحكدم علدى
طًز ما أو على موضوع معٌأ ،أي أأ ه اك فهما ً كامالً مأ يمٌع المختبرٌأ بما سٌإدو واأ
ٌكوأ ه اك تفسٌر واحد لليمٌع واأ الٌكوأ ه داك فرصد لفهدم مع دى خخدر غٌدر المقصدود م د .
وٌالحظ أأ يمٌع المقاٌٌس الموضوعٌ مأ مٌدراأ بدً مدثالً ٌكدوأ فٌهدا يدراً ولدو بسدٌ ذاتٌدا ً
حٌدال أأ الدذي ادام بتصد ٌ ع هدذه األدوات أفدراد ولكدأ سددب الذاتٌد ٌمكدأ أأ تتالطدى وإذا حدددال
أخ از فً القٌاس تكوأ غالبا مأ مستخدم األداة.
وعلٌ ٌيب علدى كدل مدأ ٌقدوم بت بٌد إختبدارات بد ٌد أو مهارٌد أأ ٌحددد التعلٌمدات لكدل
إ ختبددار واأ تكددوأ التعلٌمددات واضددح  ،ثددم القٌددام بعمددل مددوذ أمددام المختبددرٌأ باإلضدداف إلددى
اإل مئ اأ على صح األداة واأليهرة المستخدم واأ ٌثبت يمٌع الطرو الوايب اتخاذها أث از
الت بٌ باإلضاف إلى تدرٌب بع األفراد مأ ذوي الخبدرة لكٌفٌد إسدتخدام األدوات واأليهدرة
وكٌفٌ إستخرا ال تائج .
أأ موضوعٌ إيرازات ت بٌ أي اختبدار ٌحكدم علٌهدا بواسد دريد اإلتفدا بدٌأ الدريد
ال هائٌد التددً ٌقدددمها مالحظدداأ مسددتقالأ أو اكثددر ،وكلمددا كا ددت المالحظد والتقددوٌم ذاتٌددٌأ كلمددا
إ خفضت دري اإلتفا بٌأ الحكمٌأ  .وفً اإلختبارات التً ٌختار فٌها المختبر البدٌل الصحٌ
أو البدددٌل األفضددل مددأ بددٌأ عدددة بدددائل تكددوأ الموضددوعٌ عالٌد الأ بإمكدداأ المصددححٌأ كلهددم
إستخدام مفتدا التصدحٌ واإلتفدا علدى ال تدائج كدامالً  .وعلدى العكدس مدأ ذلدك فداأ إختبدارات
المقال تفس الميال أمام اإلختالف الواسع بٌأ المصححٌأ.
العوامل التً ت ثر فً معامل الموضوعٌة :
ً
 دريددد وضدددو اإلختبدددار فكلمدددا كددداأ اإلختبدددار واضدددحا للمختبدددر والمحكمدددٌأ كلمدددا إرتفعدددتالموضوعٌ .
 مدى فهم المختبرٌأ ل بٌع اإلختبار و رٌق ت فٌذه  ،والتسيٌل .شروط تحقٌق الموضوعٌة:
ٌ -1يب إٌضا طرو األيراز والتعلٌمات بدا وكٌفٌ حساب الدري .
ٌ -2يب إختٌار المحكمٌأ المدربٌأ على ر القٌاس الصحٌح والداٌق للحدد مدأ التحٌٌدر فدً
التقدٌر .
ٌ -3يب تبسٌ إيرازات القٌاس لضماأ الحصول على تائج داٌق .
 -4إ ستخدام أيهرة اٌاس حدٌث وإلكترو ٌ للوصول إلى أد ال تائج فً رمأ بسٌ .
 -5متابع ت فٌذ اإلختبار لألفراد المختبرٌأ للتؤكد مأ ت فٌذ فدس الطدرو والتعلٌمدات والتسديٌل
لل تائج .
 -6أعداد مفاتٌ التصحٌ الخاص بكل إختبار مقدما ابل ت بٌق .
 -7إتبدداع تعلٌمددات الدددلٌل المرف د باإل ختبددار بدا د لتحدٌددد رٌق د التقدددٌر وذلددك للحددد مددأ ذاتٌ د
الفاحص .
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القدرة التمٌٌيٌة (التفرٌقٌة) لإلختبارات :
وتع ً اددرة اإلختبدار علدى التمٌٌدر بدٌأ األفدراد ذوي
الدري العالٌد فدً الصدف أو الخاصدٌ المدراد اٌاسدها واألفدراد الحاصدلٌأ علدى دريدات وا ئد
فٌهددا ،والهدددف مددأ هددذه الخ دوة هددو اإلبقدداز علددى الفقددرات أو اإلختبددارات ذات التمٌٌددر العددالً
واليٌدة فق  .وٌيب أأ الٌفهم ه دا أأ األفدراد ذوي المسدتوى الضدعٌف ال ٌدإدوأ أو ال ٌيٌبدوأ
على هذه الفقرة .بل أأ تكوأ سدب الميٌبدٌأ علٌهدا مدأ األاوٌداز اليٌددٌأ) أعلدى مدأ الضدعاف
ذوي المسددتوى الضددعٌف) بصددورة واضددح  ،وذلددك الأ الفقددرة التددً ال ٌيٌددب علٌهددا يمٌددع
المختبرٌأ على إ ختالف مستوٌاتهم الاٌم لها أل ها ال تست ٌع التمٌٌر بٌ هم .
وٌت لب أٌياد معامل التمٌٌر للمفردات االختبارٌ أآتً :
 ت بٌ اإلختبار على العٌ وإٌياد الدري التً حصل علٌها كل فرد فً االختبار . ترتٌب الدريات مأ األعلى إلى األد ى للميموع العٌ ) ككل . ت حدٌد ميموعد الددريات العالٌد عدأ رٌد اخدذ مدا سدبت  % 27مدأ ميمدوعهم األصدلً،وكددذلك لميموعدد الدددريات الم خفضدد ،وبددذلك تطددكل الميمددوعتٌأ مددا ميموعدد  %54مددأ
الميمددوع الكلددً للمختبددرٌأ أمددا ال سددب المتبقٌ د وهددً  %46فهددً تمثددل الدددريات المتوسدد
للمختبرٌأ.
 هذه الخ دوة فدً بعد اإل ختبدارات كالبد ٌد والمهارٌد قدوم بالمقار د بدٌأ الميمدوعتٌأ عدأرٌ د األوسددا الحسددابٌ واإل حرافددات المعٌارٌ د لإلختبددارات بإسددتخدام إختبددار ت) ومقار د
القٌم المحسوب بقٌم يدولٌ تستخر مأ يدول ت)  ،فكلما كا ت القٌم المحسدوب اكبدر مدأ
اليدولٌ كا ت ه اك فرو مع وٌ تطٌر لقدرة اإلختبار التمٌٌرٌ أو التفرٌقٌ .
وفددً إختبددارات خ خددرى كال فسددٌ أو المعرفٌ د قددوم بإٌيدداد عدددد األفددراد الددذٌأ أيددابوا إياب د
صحٌح على الفقرة فً كل مأ الميموعتٌأ ثم قوم بحساب ال سب المئوٌ لدري تمٌٌدر الفقدرة
وف المعادل اآتٌ :
عدد اإلجابات الصحٌحة للفئة العلٌا – عدد اإلجابات الصحٌحة للفئة الدنٌا ÷ عدد أفراد إحدى
الفئتٌن × 011
واد ٌستغ ً البع عأ ال سب المئوٌ باآتً :
معامل التمٌٌي = عدد اإلجابات الصحٌحة عن الفقرة فً المجموعة العلٌا _ عدد اإلجابات
الصحٌحة عن الفقرة فً المجموعة الدنٌا ÷ عدد أفراد أحد المجموعتٌن .
معامل السهولة والصعوبة :
إ أ معامددل السددهول ٌع ددً عدددد اإليابددات الصددحٌح علددى السددإال
مقسوما على ميموع اإليابات الصدحٌح والخا ئد .أمدا معامدل الصدعوب فهدو عددد اإليابدات
الخا ئ على السإال مقسوما على ميموع اإليابات الصحٌح والخا ئ  .كدذلك ٌع دً التورٌدع
اإلعتدالً ل تائج أفراد عٌ الدراس .
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