(( االختبـــــــار ))
 هو طريقة منظمة لمقارنة سلوك شخصين أو اكثر . هو مالحظة استجاااا الرترف تو مويتض يجمتمن منانتا منظمتةجنظيما مقصوفا وذا صرا محففة ومقفمتة للرترف اطريقتة خاصتة
جمكن الااحث من جسايل ويياس هذه اإلاااا جسايال فييقا .
 هو ماموعة من األسئلة أو المشكال أو الجمرينا جعطى للرترفانفض الجعرض على معار ه أو يفراجه أو اسجعفافاجه أو كراءجه.
 مويض مقنن مصمم إلظنار عينة من سلوك الررف .ججويض ييمة االخجاار على مفى ارجااطته الحقيقتو اتين أفاء المخجاتر
له واين أفائه و الموايض األخرى المماثلة من حياجه الوايعية .
هناك اعتباران يلزم توافرهما في أي اختبار هما :
 الجقنيين  :وله اعفان المعايير و جقنيين طريقة أاراء االخجاار . الموموعية .أنواع االختبارات :
أوال :
 .1اختبااارات ااءاا ااى اا  :جستتجخفم لجحفيتتف أيصتتى أفاء لقتتفرة
المخجار (مثل الجحصيل ،االسجعفاف وغيرها)
 .2اختبااارات ااءاا اممميااز  :جستتجخفم لقيتتاس متتا يحجمتتل أن يرعلتته
المخجاتتر تتو مويتتض معتتين أو تتو نتتوم معتتين متتن الموايتتض (مثتتل
المنارة ،سما الشخصية وغيرها).
ثانيا :
 .1اختبااااارات موةااااوعي  :جعجمتتتتف علتتتتى المعتتتتايير والمستتتتجويا
والمحكا احيث يمكن عن طريقنا إصفار أحكام موموعية .
 .2اختبااارات اعتباريا  :جعجمتتف علتتى الجقريتتر التتذاجو أو االعجاتتار
و جقويم األفاء .

ثامثا :
 .1اخجاارا رفية واماعية .
 .2اخجاارا الشرنية والمقال.
 .3اخجاارا الورية والقلم ( االخجيار من مجعفف  ،الصواب والخطا
)  .اخجاارا األفاء .
 .4اخجاارا معيارية المراع واخجاارا محكية المراع .
رابعا  :هناك نوعين من االختباارات يمنان اخاتخءامفا فاي امتربيا
امرياةي :
 .1اختبارات مقنن  :يمعنا خاراء القياس وهتو اخجاتارا ججتوا ر
ينا جعليما محففة لألفاء  ،جويي محفف  ،شتروط علميتة  ،طاقت
على ماموعة معيارية لجرسير النجائج و موء هذه المعايير.
 .2اختباااارات يةاااعفا امبااااار أو امماااءر  :يحجتتتال العتتتاملون تتتو
الماتتال الريامتتو الخجاتتارا افيتتفة جستتجخفم تتو ييتتاس الصتترا
والمنارا و الحاال آالجية:
 عنءما تنون االختبارات امموجوءة في امم اءر غير مناخاب مانايااار اموىااات اممخاااتير ملتنكيااا د اممناااان د عاااءم تاااوفر ااجفااازة
وااءوات وغيرها.
 في امااالت امتي ال ت نر امم اءر بيانات نافي عن االختبار مثااميااارن مناااقد اريقااا ااءااد تعليماااات االختباااارد اااار اخاااا
امءرجااا د امناوااار وتااااريا امنوااارد ااءوات امىزمااا د اممخاااتو د
امجنس وغيرها.
 عنءما يكقء االختبار إم ما يوير إا ائيا م ءىق وثباتاق وأناواعاممانات اممختخءم في اخا ام ء وغيرها .
 امتعااءيىت امتااي ىااء تااارا عل ا ىااوانين وىواعااء بعاان اامعااا دامتاورات امتي ىء تاءر بامنخب مخاا املع وأخامي امتءريس .

