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النظرية الحديثة والتقليدية في
البياناتتحليل 

عبدهللا بن أحمد آل شويل. د
أستاذ مساعد في قسم علم النفس

جامعة امللك سعود–كلية التربية 



محاور اللقاء

مقدمة •

تحليل املقاييس التربوية والنفسية•

األساليب املتاحة لتحليل البيانات•

 Classical Test Theoryافتراضات النظرية التقليدية •

 Item Response Theoryنظرية السمات الكامنة أو نظرية استجابة البند •

مقارنة بين النظرية الحديثة والنظرية التقليدية مع مثال•

2



3



4

جودة مفردات وبنود االختبار•

مدى مناسبة هذه البنود للمختبرين•

قياس قدرات الطلبة املعرفية •

وعاء أو بنك لتجميع البنود والفقرات االختبارية مع خصائصها السيكومترية•

والنفسيةتحليل املقاييس التربوية



التربويةتصنيف النظريات املستخدمة في تحليل االختبارات واملقاييس النفسية و 
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األساليب املعتمدة على النظرية الكالسيكية 

لالختبارات 

Classical Test Theory (CTT)

األساليب املعتمدة على نظرية االستجابة للمفردة، 

بنظرية السمات الكامنة 

Item Response Theory (IRT), Latent 
Treat Theory (LTT)



Classical Test Theory (CTT)الكالسيكية لالختبارات النظرية 
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(      E)، ودرجة الخطأ (T)تتكون من جزأين وهما الدرجة الحقيقية ( X)الدرجة المالحظة •
X = T  + E 

؟ توقع ( E)الدرجة المتوقعة لدرجة الخطأ • (T)توقع ( = X)تساوي صفر ، متى

ن درجة الخطأ • يساوي صفر( T)و الدرجة الحقيقية ( E)االرتباط بي 

ن اختبارين يساوي صفر• ن درجات الخطأ بي  االرتباط بي 



أوجه القصور في النظرية الكالسيكية
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(العينة)تأثر خصائص مفردات االختبار بقدرة االفراد •

ي اختبار ما بمفردات ذلك االختبار•
ن
تأثر الدرجة الكلية للفرد ف

تأثر ثبات االختبار بالموقف االختباري •

ن • تساوي تباين أخطاء القياس لجميع المفحوصي 



Item Response Theoryنظرية االستجابة للمفردة 
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ي عجزت النIRTنظرية االستجابة للمفردة •
ظرية ظهرت للتغلب عىل مشكالت القياس التى

الكالسيكية عن مواجهتها

ي يقيسها اختب•
ن مستوى سمة معينة لدى الفرد التى ن نمذجة العالقة القائمة بي  ن وبي  ار معي 

االختباراستجابته لمفردة من مفردات 

من خالل االستجابات المالحظة( الغي  منظورة)تقدير لهذه السمات •

جيح اللوغاريتمي •  إىل نموذج دالة اليى
ً
Logistic Functionوتوصف هذه العالقة استنادا



نماذج االستجابة للمفردة أحادية البعد
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نماذج االستجابة للمفردة 
أحادية البعد

المفردة تتطلب 
استجابات متعددة أو 

متدرجة

نموذج االستجابات 
المتدرجة

نموذج الدرجات 
الجزئية

ةالمفردة ثنائية الدرج

ي 
النموذج ثالث 
الباراميى 

ي البارام
يى النموذج ثناث 

النموذج أحادي 
الباراميى 



املكونات الرئيسة لنظرية االستجابة للمفردة
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Item Characteristics curve (ICC)املميزة للمفردة املنحنيات •

Item Information Function(IIF)دالة معلومات املفردات •

أحادية البعد :  عليها نظرية االستجابة للمفردةوم قتاالفتراضات التي •

التحرر من 
عامل السرعة 

االستقاللية

توازي 
المنحنيات 
المميزة 
للمفردات 
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Item Response Theoryنظرية االستجابة للمفردة •

Xcalibre-Iteman–R software:برامج إحصائية متقدمة•

، لتقدير قدرات األفراد Maximum Likelihoodطريقة التقدير باألرجحية القصوى،  •

:ومعالم المفردات

ن المفردة وفق • IRTصعوبة وتميي 

TIFدالة معلومات االختبار •

IIFدالة معلومات الفقرات •

Differential Item Functioning (DIF)األداء التفاضىلي للفقرات •

ن • معامل التخمي 

الخطأ المعياري للقياس•



مطابقة البيانات: ثانيا

14

3PLالتأكد من مناسبة البيانات ومطابقتها مع النموذج اللوجستي •

صعوبة، تمييز، تخمين وبقية الخصائص السيكومترية: معالم املفردات•

الحكم على الفقرات واستبعاد مايكون خارج حدود املالئمة•

المدى العملي

Practical Range

المدى النظري

Theoretical Range

المعالم

Parameters

+3  ≥θ ≥ -3∞ +  ≥θ ∞ ≥-القدرةθ

+3  ≥b ≥ -3∞ +  ≥b∞ ≥-  الصعوبةb 

2.8 + ≥ a  ≥2.8-∞ +  ≥a ∞ ≥-التمييزa

.35  ≥c ≥ 01.0   ≥c ≥ cالتخميين   0



 
 
تحديد درجة القطع وتصنيف املستويات: ثالثا
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:طرق تحديد درجة القطع•

االعتماد الكلي على نتائج التحليل في تحديد درجات القطع•

 على آراء الخبراء واملتخصصين •
 
االعتماد بشكل كبير على نتائج التحليل وجزئيا

 على نتائج•
 
التحليلاالعتماد بشكل كبير على آراء الخبراء واملتخصصين بشكل كبير وجزئيا

تصنيف املستويات•



ن نظرية االستجابة للمفردة والنظرية التقليدي ة  مقارنة بي 
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CTTالنظرية التقليدية  IRTنظرية االستجابة للمفردة وجه املقارنة

وجود خطية للقياس عدم وجود خطية للقياس خطية القياس

عدم تقيد الدرجة الكلية ببنود االختبار تقيد الدرجة الكلية ببنود االختبار تقدير القدرة املستهدفة

القياس في بعد واحد عدم توفر خاصية أحادية البعد أحادية البعد

 Sample Freeالقياس من العينة املستخدمةتحرر 
 Item Freeتحرر القياس من تأثير املفردات املستخدمة

عدم تحرر القياس من تأثير العينة

عدم تحرر القياس من تأثير املفردة
تحرر القياس

يوجد وحدة قياس ثابتة اليوجد وحدة قياس ثابتة وحدة القياس

أخطاء القياس ناتجة عن الفروق بين االستجابة املالحظة واالستجابة 

املتوقعة من نموذج التحليل

ناتج الخطأ من الفروق بين الدرجة املالحظة 

والحقيقية
أخطاء القياس

عن طريق التحقق من استقاللية القياس من العينة واملفردة االتساق الداخلي، )عن طريق طرق الثبات 

....(االعادة،
ثبات االختبار

من خالل تدرج املفردات واألفراد على متصل السمة املقاسة وحذف 

الفقرات واألفراد خارج حدود املالئمة 
....صدق محكي، تنبؤي، عاملي، صدق االختبار
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 لحسن استماعكم 
 
شكرا

عبدهللا بن أحمد آل شويل
كلية التربية–جامعة امللك سعود 

abdalghamdy@ksu.edu.sa
Twitter: @binshowil
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