
عادة الاختبار( .1  معامل الاس تقرار )بطريقة ا 

 التصممي

 اختبار مرة أ خرى )نفس الاختبار(  ------>فرتة زمنية فاصةل >-----اختبار

 العيوب

o  قد يثري فضويل وأ سأ ل وأ عرف ال جابة----قد يتعمل اخملترب من الاختبار ال ول 

o  جابيت من  ---قد يتذكر اخملترب من الاختبار ال ول  املرة املاضيةأ تذكر ا 

o قد ينىس اخملترب مع الوقت 

o قد يتعمل اخملترب مع الوقت 

o )حتديد الفرتة الفاصةل املناس بة )يعمتد عىل نوع ال داة وطبيعة السمة املقاسة 

o )ماكنية فقدان بعض اخملتربين  الانتظار لفرتة فاصةل )وقت غري مس تفاد منه، ا 

 معامل التاكفؤ .2

 التصممي

 اختبار مرة أ خرى )نسخة ماكفئة لالختبار(  ------>فرتة زمنية فاصةل >-----اختبار

خل.  النسخة املاكفئة تعين نفس الطول، نفس الوقت املتاح، نفس الصعوبة، نفس املتوسط، نفس التشتت....ا 

 العيوب

o اللكفة والوقت 

o  أ داةصعوبة بناء ---بعض السامت صعبة القياس )اذلاكء، مفهوم اذلات( مقارنة ابلتحصيل 

o عدم الاس تفادة من النسخة الثانية يف أ مع ال حوال 

o )ماكنية فقدان بعض اخملتربين  الانتظار لفرتة فاصةل )وقت غري مس تفاد منه، ا 

 

 

 

 

 

 



 التجزئة النصفية .3

 التصممي 

ىل جزئني  عطاء الاختبار للمجموعة-----تقس مي الاختبار ا   حساب الارتباط بني درجات اجلزئني ---ا 

 مزية

o جراء القياس مرة واحدة فقط  ا 

 العيوب

o نوع التجزئة قد يعطي قمية معامل ثبات خمتلفة 

o ليصلح مع الاختبارات متدرجة الصعوبة 

o  وابلتايل خيفض قمية معامل الثبات )اس تخدام معادةل بريسون بروان( >----من عدد فقرات الاختبار تقس مي الاختبار يقلل 

 معامل كرونباخ أ لفا

 يعطي التقدير ال دىن ملعامل الثبات احملسوب من ارتباط لك فقرة مع أ ي فقرة يف الاختبار...)لك فقرة تعترب اختبارا يف حد ذاته(

 
𝑛∗(𝑛−1)

2
ذا اكن عدد الفقرات     6فعدد الارتباطات  4مثال ا 

 مزية

o ال شهر 

o ال دق 

o ال قل لكفة ووقت 

o يصحح أ ثر التجزئة 

 ثبات املقمينيمعامل 

ىل املقميني عىل اعتبارمه نسخ اختباريه متاكفئة  وحيسب ارتباط ادلرجات ينظر ا 

 

 ولميكن أ ن تكون ال شارة سالبا 1و  0الارتباط يرتاوح نظراي بني 

 

 

 



 مصادر اخلطأ  يف القياس

 ال داة 

I. تعلاميت رديئة 

II. عدم وضوح ال س ئةل 

  م  )املفحوص( رب  خت  امل

I.  خل.( –مرض  –العوارض اجلسدية )تعب  قةل دافعية...ا 

II. التخمني 

III. الغش 

 البيئة 

I. الضوضاء 

II. احلرارة 

  مْخت رِب  امل

I. اللني أ و الشدة يف تقدير ادلرجات 

II. )أ ثر الهاةل )معرفة املقمي بمتزي طالب ما قد تدعوه ل عطائه أ كرث ممايس تحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ال ساليب ال حصائية لتحليل النتاجئبعض 

 البياانت الوصفية الامسية

 ال حصاء الاس تدليل ال حصاء الوصفي

 اكي تربيع التكرارات

 فاي النسب املئوية

  املنوال

  

 

 البياانت الوصفية الرتبية

 ال حصاء الاس تدليل ال حصاء الوصفي

 التكرارات
  مان ويتين لعينتني مس تقلتني

 ولكوكسون لعينتني مرتبطتني

 النسب املئوية
 كروساكل واليس لعينتني مس تقلتني فأ كرث

  للمرتبطة فريدمانحتليل التباين ل

 معامل ارتباط س بريمان املنوال

  الوس يط

 

 

 المكيةالبياانت 

 ال حصاء الاس تدليل ال حصاء الوصفي

 مس تقلتنياختبار ت لعينتني  التكرارات

 رثاختبار حتليل التباين لعينتني مس تقلتني فأ ك النسب املئوية

 معامل خط الاحندار البس يط واملتعدد املنوال

 معامل ارتباط بريسون الوس يط

  املتوسط احلسايب

 

 

 

 



 

 


