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إطارعمل لبناء االختبارات التكيفية املحوسبة
اناثن أ .طومسون ،شركة Assessment Systems
ديفيد چ .ويس ،جامعة مينيسوات
على مدى األربعين ً
عاما املاضية ،تم إجراء العديد من البحوث لدراسة الجوانب التنقية املتعلقة باالختبارات التكيفية املحوسبة ( ،)CATحيث شمل ذلك
على سبيل املثال دراسة خوارزميات اختيار مفردات االختبار ،واستراتيجيات التحكم في عرض املفردات االختبارية ،ومعايير إنهاء االختبار .في املقابل ،ال نجد
قدم إرشادات عملية حول كيفية بناء وتطوير االختبارات التكيفية املحوسبة .تهدف هذه الورقة البحثية إلى الجمع
سوى عدد محدود من الدراسات التي ت ِ
بين عدد من منهجيات البحث املوجودة الخاصة ببناء االختبارات التكيفية املحوسبة ،وتقديم إطار عام يفيد في تطوير أي أنظمة تقييم تعتمد على
االختبارات التكيفية املحوسبة.
االختبار التكيفي املحوسب ( )CATهو عبارة عن طريقة متطورة إلجراء االختبارات.
خضعت االختبارات التكيفية املحوسبة للبحث التقني املتخصص على مدى ما يقارب
األربعون ً
عاما .باإلضافة إلى البحوث التقنية ،تم إجراء عدد آخر من الدراسات حول
سياق استخدام االختبارات التكيفية املحوسبة ،مثل دراسات مقارنتها باالختبارات
الورقية أو االختبارات اإللكترونية غير التكيفية ( Vispoel, Rocklin, & Wang,
 ،)1994وتطبيقها على اختبارات بعينها ( ;Sands, Waters, & McBride, 1997
 .)Gibbons et al., 2008إال أنه ال توجد دراسات تناولت عملية بناء أو تطوير
االختبارات التكيفية املحوسبة باستثناء أجزاء صغيرة في الكتب التقنية املتخصصة
كتناول  )2000( Flaugherلبنوك األسئلة ،وتناول  Wiseو  )2000( Kingsburyو
 )2006( Parshall, Spray, Kalohn, and Daveyللمشاكل العملية املتعلقة بتطوير
ً
َ
وصيانة االختبارات التكيفية .فضًل عن ذلك ،لم تق ِدم نتائج وتوصيات البحوث
مكن االسترشاد به عند بناء االختبارات التكيفية املحوسبة.
السابقة نموذج عام ي ِ
سهم
ي
الذي
،
نموذج
ال
هذا
ثل
م
تقديم
هو
البحثية
الورقة
هذه
لذا ،فإن الغرض من
ِ
ِ
في إعداد برامج التقييم التي تعتمد على االختبارات التكيفية املحوسبة ،ولكن بحيث
إطارا ً
يكون في الوقت ذاته ً
عاما ينطبق على جميع برامج التقييم إال أنه يركز بشكل
ً
أساس ي على تقديم التوجيه واإلرشاد للجهات التي تتجه حديثا إلى استخدام
االختبارات التكيفية املحوسبة .يركز البحث بشكل خاص على أهمية دراسات
املحاكاة لإلجابة على األسئلة التي تواجه املختصين عند تطوير االختبارات التكيفية
املحوسبة.
ٌ َ
يهدف إطار العمل املقت َرح (جدول  )1إلى تغطية جميع مراحل عملية بناء االختبارات
التكيفية املحوسبة (ً ،)CAT
بدءا من إعدادها وحتى نشرها .وبالتالي ،فإن هذه اإلطار
ال ي َر ِكز على تناول النواحي الخاصة بالقياس النفس ي فحسب بل يتجاوز ذلك بكثير.
يبدأ اإلطار باإلجابة على السؤال املتعلق بما إذا كانت االختبارات التكيفية املحوسبة
ً
ستكون ً
مناسبا إلجراء االختبارات داخل نظام تقييم معين ،وال يبدأ من قرار
خيارا
املؤسسة بتطبيق االختبارات التكيفية املحوسبة ،ألن ِمثل هذا القرار البد أن تسبقه
ً
عمليات بحث ودراسة .فضًل عن ذلك ،توجد العديد من األسئلة التي يجب اإلجابة
عليها قبل البدء بتطوير بنك األسئلة أو منصة إجراء االختبار .عندما يتم االنتهاء من

مكن االنتقال إلى الخطوات التالية التي يوضحها
اإلجابة على هذه األسئلة ،ي ِ
الجدول رقم (.)1
جدول ( )1إطار عمل مقترح لبناء االختبارات التكيفية املحوسبة
الخطوة
1

املرحلة
دراسات الجدوى ،والتخطيط،
وقابلية التطبيق

وصف العمل امل َت َ
ض َمن
إجراء محاكاة (تحليل) بطريقة
مونتي كارلو؛ تقييم دراسة الجدوى

2

تطوير محتوى بنك األسئلة واالستفادة
من البنك املوجود ً
حاليا

كتابة األسئلة ومراجعتها

3

االختبار القبلي ومعايرة املفردات
االختبارية ببنك األسئلة

االختبار القبلي؛ تحليل املفردات

4

تحديد املواصفات الخاصة بالصورة
النهائية لًلختبار التكيفي املحوسب

املحاكاة الًلحقة امل َخ َ
صصة أو
املحاكاة املختلطة

5

النشر الفعلي لًلختبارات التكيفية
املحوسبة

النشر والتعميم؛ تطوير
البرمجيات

ستتناول هذه الورقة البحثية بعض املشاكل املتعلقة بكل مرحلة من هذه املراحل .إال
ً
ً
شامًل ً
تماما ،حيث أن
أنه ينبغي األخذ في االعتبار أن هذا التناول لن يكون مفصًل و
برامج التقييم تختلف عن بعضها البعض ،حيث يكون لكل منها خصائصه الفريدة
ً
ً
خاصا لبعض
اهتماما
وبالتالي مشكًلته الخاصة .عًلوة على ذلك ،فإننا أولينا
الجوانب الفردية التي تناولتها مصادر أخرى كالبحث الذي أجراه كل من Georgiadou
و  Triantafillouو  )2007( Economidesحول استراتيجيات التحكم في عرض
ً
مفردات االختبار .إذا ،ي ْم ِكن للمؤسسات املختلفة االستفادة من هذا اإلطار العام –
بصورته العامة وليس كإطار شامل -في تحديد املشاكل التي تواجههم ونوع الدراسات
والقياس النفس ي املطلوب ،وبالتالي توفير اإلرشاد والتوجيه التخاذ القرارات املناسبة.
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تنبع أهمية هذا اإلطار ليس فقط من الناحية العملية ولكن من كونه يوفر
ً
أساسا للتحقق من صدق اإلجراءات التي نقوم بها عند بناء االختبارات التكيفية
املحوسبة ( .)CATإن تطوير االختبارات التكيفية املحوسبة دون القيام بعمليات
البحث الكافية يجعل هذه االختبارات أقل كفاءة وأقل فعالية وأقل قوة .فعلى
سبيل املثال ،قد يؤدي التحديد العشوائي ملواصفات االختبار التكيفي املحوسب
(معيار اإلنهاء ،الحد األدنى من مفردات االختبار) إلى عدم دقة نتائج املمتحنين
وبالتالي تصبح هذه النتائج غير م َع ِبرة عن مستوى الطًلب ،مما يقلل من صدق
التفسيرات التي توفرها هذه النتائج.

هذه الخطوة ً
ّ
خصائي القياس النفس ي املسؤولين عن برنامج التقييم .إن هذه
كليا أل
ً
ّ
ألخصائي القياس االسترشاد به،
نموذجا يمكن
الورقة البحثية ال تقدم فحسب
ولكنها ت َبسط بعض املسائل لغير املتخصصين في القياس النفس ي من املعنيين
بعملية التقييم واملسؤولين عن بعض األعمال في هذه العملية.
بناء بنك األسئلة وتطوير
نظام االختبارالتكيفي
املحوسب

خلفية البحث

تحديد نقطة البدء،
وبدء االختبار

بالرغم من أن العديد من األدبيات السابقة ( Lord, 1980; Wainer, 2000, van
 )der Linden and Glass, 2010تناولت التفاصيل الخاصة باالختبارات التكيفية
املحوسبة ( )CATكخوارزمية إلجراء االختبار ،إال أننا سنتناول هنا بعض
املعلومات التي نراها ضرورية لتوفير إطار مرجعي للبحث.
من الناحية البنائية ،تشتمل عملية تطوير االختبار التكيفي املحوسب على
خمسة مكونات أو مراحل أساسية ( Weiss & Kingsbury, 1984; Thompson,
 .)2007املكون األول في هذه العملية هو بنك األسئلة امل َ
عاير ،والذي يتم تطويره
في شكل محتوى االختبار (مفردات الرياضيات المتحان مادة الرياضيات) ،أما
املكونات األربعة املتبقية فتتعلق جميعها بالقياس النفس ي ال باملحتوي ذاته وهي
ترتبط بخوارزميات نظام االختبار التكيفي املحوسب ( .)CATهذه املكونات هي:
بنك األسئلة امل َ
عاير
.1
تحديد نقطة البدء
.2
خوارزمية اختيار املفردة
.3
خوارزمية التصحيح (تحديد الدرجة)
.4
معيار إنهاء االختبار
.5
ً
يبدأ االختبار التكيفي املحوسب بالتفاعل بين العنصرين األوليين معا ،ثم يتم
االنتقال إلى العنصر الثالث فالرابع فالخامس حتى يتم استيفاء معيار إنهاء
االختبار (شكل  .)1فعلى سبيل املثال ،يجلس املمتحن على جهاز الكمبيوتر
ً
إلجراء االختبار .يكون جهاز الكمبيوتر محمًل بالفعل بمفردات بنك األسئلة
(الذي يشمل بارامترات لكل مفردة) ،ويتم تحديد نقطة بدء معينة للممتحن .يتم
اختيار مفردة لنقطة البدء هذه ،وتكون هذه املفردة هي السؤال األول في
االختبار .بعدما يجيب املمتحن على السؤال ،يتم تصحيحه ويتم تقدير مستوى
املمتحن ( .)θيتم تقييم مدى تحقق معيار اإلنهاء؛ إذا لم يكن قد تحقق ،فيظهر
سؤال آخر للممتحن (املكون ً )3
وبناء على إجابة املمتحن يتم تحديث الدرجة
(( )θاملكون  ،)4ويتم تقييم معيار اإلنهاء (املكون .)5
وحيث أن إجراء االختبار التكيفي املحوسب ( )CATيعتمد على التفاعل بين هذه
الخوارزميات ،فمن الهام تحديد املواصفات املناسبة لكل خوارزمية حيث أن
ذلك يسهم في بناء بنك األسئلة بشكل صحيح .إن عملية البحث والدراسة
لتحديد مواصفات الخوارزميات ليست مفهومة على نطاق واسع ،وعادة ما ت َترك

اختيارمفردة اختبارية
وعرضها على املمتحن

لم يتحقق

تصحيح اإلجابة ،وتحديث
نتيجة املمتحن

تقييم مدى تحقق معيار
اإلنهاء
تحقق
إنهاء االختبار

يتم بناء معظم االختبارات التكيفية املحوسبة ( )CATعلى أساس نظرية االستجابة
للمفردة [املفردة االختبارية] ( ،)IRTوهي عبارة عن نموذج فعال للقياس النفس ي
يوفر العديد من املزايا لعملية تطوير االختبارات ،وتحليل املفردات االختبارية،
وتحديد درجات املمتحنين .بالنسبة لًلختبارات التكيفية املحوسبة ،فإن امليزة
األكبر واألهم الستخدام نظرية االستجابة للمفردة تتمثل في وضع مفردات االختبار
واملمتحنين على نفس املقياس ،مما يحقق مطابقة املفردات للممتحنين ،وعرض
املفردات األكثر مًلءمة لكل ممتحن .بالرغم من أنه ي ْم ِكن تصميم االختبارات
التكيفية املحوسبة على أساس نظرية القياس الكًلسيكية ( Frick, 1992; Rudner,
[ )2002; Rudner & Guoالبحث الثاني ال زال قيد الطبع] ،إال أن هذه امليزة التي
توفرها نظرية االستجابة للمفردة االختبارية تعني أن معظم االختبارات التكيفية
املحوسبة يتم بناءها على أساس هذه النظرية .وبالتالي ،فمن الضروري اإلملام
بنظرية االستجابة للمفردة ( )IRTحتى يتسنى لنا فهم عملية بناء وتطوير
االختبارات التكيفية .على الرغم من سعينا إلى تقديم إطار عام وشامل لعملية
تطوير االختبارات التكيفية إال أننا اقتصرنا في املقام األول على االختبارات
التكيفية امل َ
ص َممة على أساس نظرية االستجابة للمفردة وذلك للمزايا التي توفرها
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وشيوع استخدامها في هذا املجال .لذا ،قد يكون من الضروري تعديل هذا اإلطار
عند االسترشاد به في بناء االختبارات التكيفية املبنية على نظرية القياس
الكًلسيكية ،أو االختبارات غير التكيفية بشكل كامل مثل االختبارات متعددة
املراحل أو االختبارات املبرمجة الثابتة ،إال أن األسس العامة تظل قابلة للتطبيق
على جميع هذه الحاالت.

فعلى سبيل املثال ،ي ْم ِكن محاكاة االختبارات التكيفية باستخدام بنك أسئلة
يحتوي على  300مفردة ،وبنك أسئلة آخر يحتوي على  500مفردة ،ثم مقارنة
النتائج لتحديد أي منهما يحقق هدف املؤسسة بشكل أفضل .تتمثل أهمية هذه
الطريقة في أن دراسات املحاكاة بطريقة مونتي كارلو يمكن أن تتم قبل كتابة
مفردات األسئلة وقبل توافر أي بيانات حقيقية.

الخطوة األولى :دراسات الجدوى والتخطيط وقابلية التطبيق

تعتمد املحاكاة بطريقة مونتي كارلو على حقيقة أن نظرية االستجابة للمفردة
ً
تقديرا دق ًيقا الحتمال االستجابة الصحيحة على مفردة ما في
االختبارية تعطي
َ
ضوء قيمة تقديرية معطاة ( .)θوهذا يم ِكن الباحثين من توليد استجابات ملفردات
االختبار في ضوء البارامترات الخاصة باملفردة وقيمة  .θفعلى سبيل املثال ،إذا
افترضنا أن املمتحن ذو املستوى املتوسط تكون احتمالية استجابته الصحيحة
على مفردة ما هي  .0.75في هذه الحالة يبدأ النظام بتوليد رقم عشوائي من
مجموعة األرقام الحقيقية التي تنحصر ما بين صفر و  .1إذا كان الرقم املختار
يساوي أو يقل عن  0.75فإن استجابة املمتحن على املفردة ستكون "صحيحة" على
األرجح .وإذا كان الرقم العشوائي الذي تم اختياره يزيد عن  0.75فإن استجابة
املمتحن ستكون "غير صحيحة" على األرجح .وعند توافر بارامترات خاصة
باملفردات االختبارية املوجودة ببنك األسئلة وقيم  θللممتحنين ،يمكن إنشاء
مجموعة كبيرة من االستجابات الصحيحة /غير الصحيحة لجميع املفردات .يمكن
ً
اعتمادا على بيانات
أن يتم توليد البارامترات الخاصة بمفردات االختبار واملمتحنين
ً
اعتمادا على مدى إتاحة البيانات في كل مرحلة
حقيقية أو بشكل عشوائي ،وذلك
ً
من مراحل تطوير االختبارات التكيفية .إذا تم توليد البارامترات عشوائيا ،فإن
َ
املتوقعة كأساس لعملية توليد البارامترات يجعل املحاكاة
االعتماد على البارامترات
وجد أن اختبارات مماثلة في البحوث املنشورة لها متوسط تمييز قدره
أكثر قوة .إذا ِ
 ،0.7يصبح من املنطقي إنشاء بنك أسئلة يعكس هذا املعطى.

إن الخطوة األولي في تطوير االختبارات التكيفية املحوسبة ( )CATتتمثل في
تحديد ما إذا كان استخدام االختبارات التكيفية املحوسبة ( )CATفي برنامج
التقييم سيكون ذا جدوىً .
نظرا ألن خوارزمية االختبارات التكيفية جذابة
ً
مفاهيميا وتوفر مزايا مؤكدة؛ لذا ،نجد أن بعض املعنيين بأنظمة التقييم من
غير املتخصصين في القياس النفس ي قد يتحمسون للفكرة ويرغبون في تطبيقها
دون اإلملام الكافي بها وبكيفية تطويرها ومتطلباتها .فقد يتنامى إلى علم املسؤول
التنفيذي للمؤسسة أن عدد مفردات االختبار التكيفي ال تتجاوز نصف عددها
ً
توفير في الوقت
في االختبار التقليدي ( ،)Weiss & Kingsbury, 1984هذا يعني
و ً
بناء على لذلك يتخذ قر ًارا باالنتقال ببرنامج التقييم الخاص باملؤسسة إلى
االختبارات التكيفية املحوسبة .إن ِمثل هذا القرار قد يكون بالغ الخطورة ،ليس
فقط من حيث صعوبة ذلك من ناحية القياس النفس ي ،ولكن ً
أيضا من الناحية
التجارية .إن قرار االنتقال من برنامج التقييم الذي يعتمد على االختبارات ثابتة
الشكل إلى برنامج تقييم يعتمد على االختبارات التكيفية املحوسبة البد أن يكون
ً
مدروسا.
ً
لذا ،ينبغي أوال دراسة االعتبارات التجارية والعملية املرتبطة بتطبيق االختبارات
التكيفية .فهل لدى املؤسسة خبراء في القياس النفس ي ،وإذا لم يكن لدى
املؤسسة خبراء في هذا املجال ،هل ستكون املؤسسة قادرة على تحمل تكاليف
استشارة خبير خارجي؟ هل لدى املؤسسة القدرة على تطوير بنوك أسئلة
شاملة؟ هل يتوافر لدى املؤسسة منصة إلجراء االختبارات التكيفية املحوسبة،
أو هل تمتلك املؤسسة املوارد الكافية لتطوير منصة خاصة بها؟ هل التحول إلى
استخدام االختبارات التكيفية املحوسبة سيؤدي إلى تقصير االختبار؟ هل ق َ
ص ْر
ِ
سهم في توفير الوقت الذي يستغرقه املمتحن ،والذي
طول االختبار يمكن أن ي ِ
يعني بدوره التوفير الفعلي في النفقات؟ أو إذ كانت تكلفة االختبارات التكيفية
املحوسبة أعلى وإذا كانت ال تؤدي إلى تقليل وقت االختبار ،فهل هذا يقابله زيادة
ً
في دقة النتائج وزيادة في األمان مما يجعلها ً
مجديا للمؤسسة؟
خيارا
مكن اإلجابة على الكثير من هذه األسئلة ليس عن طريق
لحسن الحظ ،ي ِ
التخمين ولكن عن طريق بحوث القياس النفس ي .إن دراسات املحاكاة (التحليل)
بطريقة مونتي كارلو ت َم ِكن الباحثين ليس فقط من تقدير طول االمتحان ودقة
الدرجة التي يعطيها االختبار التكيفي ،ولكنها تمكنهم ً
أيضا من تقييم بعض
الجوانب الهامة مثل طرق التحكم في عرض املفردات والحجم املطلوب لبنك
األسئلة بما يساعد في تحقيق الدقة املطلوبة في نتائج االختبار .تعتمد هذه
الدراسات على محاكاة االختبارات التكيفية املحوسبة تحت ظروف مختلفة لعدد
كبير من املمتحنين الوهميين ،ثم تتم مقارنة النتائج التخاذ القرارات املناسبة.

َ
ستخدم مجموعة البيانات هذه في محاكاة االختبارات التكيفية
ي ْم ِكن أن ت
ً
املحوسبة .تكون محاكاة االختبارات التكيفية مشابهة تماما لًلختبارات التكيفية
الحقيقية باستثناء أن االستجابة على املفردة ال تتم من ِق َبل ممتحن فعلي في
َ
َ
الوقت الحقيقي ،ولكن يتم البحث عنها في جدول االستجابات املولدة أو املولدة في
الوقت الحقيقي .إذا تم اختيار مفردة بعينها في االختبار التكيفي املحوسب لعرضها
على املمتحن ،فإن برنامج املحاكاة يقوم ببساطة بتوفير البارامترات الخاصة
باالستجابة من مجموعة البيانات.
وحيث أن محاكاة االختبارات التكيفية املحوسبة بطريقة مونتي كارلو ال يمكن أن
تتم إال باستخدام برامج متخصصة ،فإن الخطوة األولى هنا تتمثل في الحصول
على البرامج الًلزمة .من الضروري وجود نوعين من البرامج :النوع األول يقوم بتوليد
مجموعات البيانات بن ًاء على املواصفات التي توفرها ،أما النوع الثاني فيقوم
بمحاكاة الطريقة التي ستتم بها االختبارات التكيفية .يتيح كل من برنامج
 (Han, 2007) WINGENوبرنامج  (Yoes, 1997) PARDSIMإمكانية محاكاة
مجموعات البيانات على أساس نظرية االستجابة للمفردة االختبارية )(IRT
) (Embretson & Reise, 2000وذلك في ظل وجود مجموعة كبيرة من املواصفات
امل َح ِددة .ثم بعد ذلك ي ْم ِكن محاكاة االختبارات التكيفية املحوسبة باستخدام
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الخطوة  :2تطويرمحتوى بنك األسئلة

برنامج  (Choi, 2009) FireStarأو برنامج .(Weiss & Guyer, 2010) CATSim
يتميز برنامج  CATSimبالجمع بين وظائف هذين النوعين من البرامج ،كما يمكنه
محاكاة مجموعات البيانات الخاصة به بطريقة مونتي كارلو ،واالستفادة من
مجموعات البيانات الحقيقية ،أو دمجهما معا بالتوافق مع محاكاة االختبار
التكيفي املحوسب .إذا كان القائمين على برنامج التقييم في مؤسستك لديهم
ً
داخليا ،إال أن
خبرة كبيرة في القياس النفس ي ،فيمكن تطوير برنامج املحاكاة
تكلفة ذلك قد تتجاوز -على األرجح -تكلفة الحصول على البرامج املوجودة
بالفعل.

عندما يتم اتخاذ قرار بشأن التحول إلى االختبارات التكيفية املحوسبة ،فإن
الخطوة التالية تتمثل في إعداد بنك األسئلة .يجب اإلشارة هنا إلى أن هذه الخطوة
ً
استنادا إلى أدلة تجريبية قدر املستطاع .فدراسات املحاكاة التي تم
يجب أن تتم
لتقدم
إجراؤها في الخطوة السابقة يمكن االستفادة منها أو ربما توسيع نطاقها ِ
إرشادات حول كيفية تطوير بنك األسئلة .يشير  Veldkampو van der Linden
( )2010إلى أن دراسات املحاكاة هامة ومفيدة في هذه الخطوة وال تقتصر
االستفادة منها على التجريب القبلي فقط كما ذكر .)2000( Flaugher

توجد العديد من املتغيرات التابعة الهامة التي يجب أخذها بعين االعتبار عند
إجراء املحاكاة بطريقة مونتي كارلو .أهم هذه املتغيرات هما متوسط طول
االختبار ودقته ،التي ت َح َدد ً
كميا بالخطأ املعياري في القياس .في االختبارات
التقليدية ،يكون طول االختبار ً
ثابتا ولكن تكون دقة االختبار متغيرة ،وبالتالي
فاملمتحنين في منتصف التوزيع عادة ما يكون الخطأ املعياري في حالتهم أقل
وذلك عندما يتعلق األمر بقياس قدراتهم الكامنة وذلك ألن مفردات االختبار
ً
شيوعا .أما في حالة االختبارات التكيفية ،فإن طول
متوسطة الصعوبة هي األكثر
ً
االمتحان عادة ما يكون
متغيرا ،ولكن هذه االختبارات تم تصميمها لتحقيق دقة
مكافئة لجميع املمتحنين ،وذلك إذا تم تصميم مفردات األسئلة بشكل صحيح
وهو مما يتطلب دراسات محاكاة فعالة.

عند إعداد بنك األسئلة ،ال يتم التركيز فقط على عدد املفردات التي سيضمها
البنك ،ولكن يمتد ليشمل تناول محددات توزيع املفردات ،واالعتبارات العملية
املتعلقة بتوزيع املحتوى ،واملشاكل املتعلقة بالتحكم في عرض املفردات .عند إجراء
املحاكاة ،البد أن تتعدد وتتنوع الظروف املرتبطة بها ،كأن يتم استخدام بنك أسئلة
يضم مجموعة كبيرة من األسئلة ذات مستويات صعوبة مختلفة ومقارنتها ببنك به
عدد أقل من األسئلة ،أو به أسئلة ذات مستويات صعوبة غير متكافئة ،أو
استخدام بنك أسئلة يحتوي على أسئلة عالية التمييز مقارنة بأسئلة أخرى
ً
بحثا حول
منخفضة التمييز .قدم كل من  Veldkampو van der Linden
املمارسات املثلى في عملية البحث املتعلقة ببنوك األسئلة ،كما قدم Reckase
( )2003معلومات قيمة ً
أيضا في هذا الصدد.

ً
الخطوة التالية في هذه املرحلة هي تقييم دراسة الجدوى
اعتمادا على نتائج
املحاكاة بطريقة مونتي كارلو .فعلى سبيل املثال ،إذا افترضنا أن لدينا برنامج
تقييم حالي يعتمد على استخدام أربعة نماذج من االختبارات التقليدية ثابتة
التسلسل يتكون كل منها من  100مفردة ،مع وجود  20مفردة مشتركة لتحقيق
التكافؤ بين نسخ االختبار .هذا يعني أن لدينا بنك أسئلة يضم  340مفردة .ربما
َ
كان يعتقد في السابق أن التحول إلى االختبارات التكيفية املحوسبة يتطلب وجود
بنك أسئلة يتألف من  1.000مفردة على األقل إال أن محاكاة مونتي كارلو أثبتت
أن بنك أسئلة م َك َون من  500مفردة قد يكون ً
كافيا .وباعتبار أن بنك األسئلة
ً
حاليا  340مفردة ،فإن التكلفة اإلضافية إلعداد املفردات الجديدة
يضم
املطلوبة ستكون أقل بكثير من املتوقع .عًلوة على ذلك ،أثبتت تجارب املحاكاة
َ
أن بنك األسئلة املكون من  500مفردة قد يسهم في إعداد اختبارات لها نفس
مستوى الدقة الذي تتمتع به االختبارات الحالية ،ولكن بمتوسط  55مفردة أو
سؤال لكل امتحان .ولكن ،هل سيتم تعويض التكلفة التي ستتحملها املؤسسة
إلضافة  160مفردة إلى بنك األسئلة ،وإجراء الدراسات الًلزمة لًلختبارات
التكيفية املحوسبة؟ وهل االنتقال لًلعتماد على االختبارات التكيفية سيكون ذا
جدوى لتوفيرها الوقت الذي يستغرقه املمتحن في االختبار بتقليل مفردات
ً
االختبار إلى  45مفردة ،وإتاحتها ً
مزيدا من األمان باالعتماد على ن َسخ متعددة بدال
من أربعة نسخ؟ تلك هي نماذج لألسئلة التي تشكل أساس هذه املرحلة ،ولكن
يجب ً
أيضا أن نضع في االعتبار املزايا غير التجارية الستخدامها ،مثل التمكن من
قياس قدرة جميع املمتحنين بدقة متساوية وتحسين تجربة املمتحن وزيادة
دافعيته بعرض املفردات املًلئمة له فقط.

إن أحد االعتبارات الهامة التي يجب مراعاتها عند تصميم دراسات املحاكاة
لًلختبارات التكيفية هو ضرورة أن تتطابق وظيفة معلومات االختبار مع الهدف
َ
ستخدم ألغراض
من االختبار ( .)Embretson & Reise, 2000فإذا كان االختبار سي
تصنيف الطًلب على أساس درجة قطعية (ناجح/راسب) فإن االختبار البد أن
يتضمن ً
مزيدا من املفردات التي تقترب من هذه الدرجة ،ال املفردات التي تقيس
الحدود العليا للمهارة .حيث أننا في هذه الحالة ال نحتاج إلى الحصول على درجات
دقيقة تعبر عن مستوى اتقان املمتحنين للحدود العليا للمهارة ،وبالتالي تصبح
األسئلة عالية الصعوبة غير مطلوبة .وعلى العكس من ذلك ،إذا كنا بحاجة إلى
الحصول على درجات دقيقة لجميع املمتحنين ،ذوي القدرات العالية واملنخفضة
على حد سواء ،فيصبح من الضروري إدراج أسئلة عالية الصعوبة وأخرى
منخفضة الصعوبة ،باإلضافة إلى أسئلة متوسطة الصعوبة بحيث نغطي جميع
مستويات الطًلب .في هذه الحالة ،يصبح من الضروري وجود مجموعة كبيرة من
األسئلة عالية الصعوبة وأخرى منخفضة الصعوبة.
ولحسن الحظ ،في كثير من الحاالت ،ال يكون من الضروري بناء أو إعداد بنك
أسئلة جديد ،حيث يمكن االستفادة من بنك األسئلة القديم .حتى أنه من املفيد
ً
القيام بذلك ألغراض االستمرارية .فمن خًلل الربط ودمج األسئلة املضافة حديثا
مع تلك املوجودة بالفعل ،ي ْم ِكن ضمان ثبات مقياس نظرية االستجابة للمفردة
أثناء تحولنا إلى االختبارات التكيفية املحوسبة .كما أن ذلك يسهم في تقليل عدد
املفردات املطلوب تطويرها أو إضافتها إلى بنك األسئلة املوجود بالفعل.
تماما أو سيضم ً
وسواء كان بنك األسئلة سيتألف من مفردات جديدة ً
مزيجا من
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املفردات الجديدة والقديمة ،فمن املهم التركيز على االختبارات اإلحصائية التي
تتطلبها املفردات االختبارية .فإذا كانت املعايير الخاصة ببرنامج التقييم عالية
وعادة ما يتم استبعاد نسبة مئوية كبيرة من املفردات أثناء عملية التطوير ،فإن
ذلك البد أن يؤخذ بعين االعتبار في هذه املرحلة.

الخطوة  :3االختبارالقبلي ،التدريج (املعايرة) ،والربط
عند االنتهاء من عملية تطوير وبناء مفردات االختبار ،يجب أن يتم اختبارها
ً
قبليا .إن هذا األمر ضروري للغاية ألن مفردات االختبار يتم مطابقتها مع مستوى
ً
املمتحنين بناء على البارامترات الخاصة باملفردة وذلك في ضوء نظرية االستجابة
للمفردة االختبارية ،كما أن البارامترات الخاصة باملفردة يتم تقديرها عن طريق
التحليل اإلحصائي لًلستجابات الصادرة من ممتحنين فعليين .يتحدد حجم
العينة املطلوبة لًلختبار القبلي على أساس نموذج نظرية االستجابة للمفردة
االختبارية الذي يتم توظيفه .فعلى سبيل املثال ،يقترح  )1995( Yoesأن العينة
يجب أن تتراوح ما بين  1000-500ممتحن لكل مفردة وذلك عند استخدام
النموذج ثًلثي البارامترات لنظرية االستجابة للمفردة .ي ْم ِكن الرجوع إلى بحث
 )2000( Flaugherللحصول على وصف تفصيلي للمواضيع املرتبطة بهذه
الخطوة.
ً
اعتمادا على ما
توجد طريقتان إلجراء االختبارات القبلية ملفردات االختبار ،وذلك
إذا كانت مفردات بنك األسئلة لًلختبارات التكيفية املحوسبة جديدة جميعها أم
سيتم دمج املفردات الجديدة مع القديمة ،وما إذا كان من املتوجب إبقاء
االختبارات الحالية قيد التشغيل أثناء عملية تطوير املفردات وإجراء االختيارات
مكن
القبلية أم ال .إذا كانت جميع مفردات االختبار ببنك األسئلة جديدة ،في ِ
ً
ببساطة عرض عدد كبير من مفردات االختبار في كل امتحان .فمثًل إذا كننا
بصدد إعداد بنك أسئلة يضم  400مفردة ،فإن كل ممتحن قد ت َ
عرض ليه 100
مفردة .وفي املقابل ،إذا تم دمج املفردات الجديدة والقديمة ،وكان من الضروري
إبقاء االختبارات الحالية قيد التشغيل أثناء عملية االختبار القبلي ،فإن مفردات
االختبار الجديدة قد يتم دمجها في االختبارات الحالية قيد التشغيل .ودعونا
نستخدم نفس املثال السابق ،حيث كان من املتطلب إضافة  160مفردة جديدة
إلى املفردات املوجودة ببنك األسئلة والبالغ عددها  340مفردة .وحيث أن بعض
مفردات االختبار لن تكون على األرجح جيدة ودقيقة كما نأمل ،فلنفترض أننا
سنقوم بإجراء اختبار قبلي لعدد  200مفردة .إذا كان املمتحن سيجرى اختبار
ثابت الشكل مكون من  100سؤال ،فإن عرض الـ  200مفردة الجديدة سوف
ً
يزيد من طول االختبار بمقدار ثًلثة أمثال ،األمر الذي سيستغرق ً
وقتا طويًل من
املمتحنين .وحيث أننا نريد اختبار  200مفردة ،ولدينا  4نماذج لًلختبار،
فسيكون من املناسب إضافة  50مفردة جديدة لكل ممتحن .يمكن اختيار الـ 50
ً
ً
مسبقا باستخدام
عشوائيا أو وضعها في مجموعات م َح َددة
مفردة الجديدة
برامج مختلفة ( .)Verschoor, 2010إن الهدف من ذلك هو ترتيب مفردات
االختبار الخاضعة لًلختبار القبلي بحيث يتم عرضها على عدد كافي من املمتحنين
لتوفير الحد األدنى من االستجابات املطلوبة على كل سؤال.
بعد االنتهاء من االختبار القبلي ،يتم تقدير البارامترات الخاصة باملفردات

االختبارية عن طريق استخدام برنامج معايرة (تدريج) لنظرية االستجابة للمفردة.
الخطوة الهامة في هذه املرحلة هي الربط ،الذي يضمن تدريج جميع البارامترات
الخاصة باملفردات االختبارية على مقياس واحد .توجد العديد من الطرق لتحقيق
ذلك ،ولكن يجب التمييز بين الطرق التي تقوم بمعايرة املفردات الجديدة على
مقياس موجود بالفعل ( )Stocking & Lord, 1980وبين تلك التي تعتمد على بناء
مقياس جديد ( .)Lee & Weiss, 2010وبطبيعة الحال ،إذا كننا بصدد بناء بنك
ً
فنادرا ما تكون هناك حاجة إلى ربط املفردات الجديدة بمقياس
أسئلة جديد،
موجود بالفعل .وباملثل ،إذا كنا سنقوم بإضافة بعض املفردات االختبارية الجديدة
َ
املستخدم ،فلن
إلى اختبار موجود بالفعل ومن الضروري اإلبقاء على املقياس
يكون من املناسب بناء مقياس جديد .يرجى االطًلع على ما قدمه  Kolenو
 )2004( Brennanفي هذا الصدد.
تنطوي خطوة املعايرة هذه على عمليات تحليل إحصائي إضافية .ففي معظم
األحيان ،تتم مراجعة البيانات اإلحصائية الخاصة بمعامل التمييز والصعوبة لكل
مفردة لتحديد املفردات التي يجب حذفها أو مراجعتها أو إعادة اختبارها .حتى إذا
كان برنامج االختبار ً
مبنيا بالفعل على نظرية االستجابة للمفردة ،فستكون
ً
العمليات اإلحصائية القياسية مفيدة جدا لهذا الغرض .باإلضافة إلى ذلك ،توجد
عملية إحصائية إضافية يتم إجراؤها على مستوى كل مفردة ،أال وهي تحليل
مطابقة النموذج ،والذي ٌي َ
قصد به مدى مطابقة البيانات لنموذج االستجابة
للمفردة الذي تم استخدامه للمعايرة .بالنسبة للمفردات التي لها مشاكل كبيرة
تتعلق بالتحرر من السرعة والقابلية للتخمين ،فعادة ما يكون من غير املناسب
تضمينها في االختبارات التكيفية املحوسبة حيث أن بارامترات االستجابة للمفردة
كاف الستخدامها في االختبارات التكيفية املحوسبة.
الخاصة بها ال تتمتع بثبات ِ
ً
وأخيرا ،من الضروري إجراء تحليل األبعاد في هذه املرحلة .تفترض نظرية
االستجابة للمفردة أن االختبار يكون أحادي البعد (ما لم يتم استخدام نماذج
االستجابة للمفردة متعددة األبعاد)؛ لذا ،فإن مفردات بنك األسئلة التي تخضع
ً
عامليا لضمان تحقق ذلك .إن اإلجراء املناسب
لًلختبار القبلي البد أن يتم تحليلها
هنا هو إجراء التحليل العاملي باستخدام االرتباط الرباعي الذي يمكن قياسه
باستخدام برنامج  (Waller, 1997) MicroFACTأو إجراء التحليل العاملي لجميع
املعلومات باستخدام  .(Bock et al., 2003) TESTFACT 4يقترح 1980( Bejar؛
 )1988طريقة بديلة لتقييم األبعاد داخل إطار نظرية االستجابة للمفردة.

الخطوة  :4تحديد املواصفات لالختبارالتكيفي املحوسب النهائي
في هذه املرحلة ،نكون قد انتهينا بالفعل من إعداد بنك األسئلة ومعايرة املفردات
االختبارية باستخدام نظرية االستجابة للمفردة ،إال أن هذه الخطوات السابقة ال
َ
تمثل سوى املك ِون األول من إجمال خمسة مكونات رئيسية في عملية بناء
االختبارات التكيفية املحوسبة .لذا ،يجب تحديد املكونات املتبقية ودراستها ً
جيدا
قبل نشر وتعميم االختبارات التكيفية املحوسبة .يجب أال تبنى هذه املكونات على
قرارات عشوائية ولكن ينبغي أن تبنى على دراسات محاكاة مثلما حدث عند إعداد
ً
اختًلفا ً
واحدا ً
هاما في هذه املرحلة:
بنك األسئلة ( .)Flaugher, 2000إال أن هناك
فلدينا اآلن بنك أسئلة تم إعداده بالفعل ولدينا بيانات تتضمن استجابات
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ملمتحنين حقيقيين على املفردات االختبارية .وبطبيعة الحالً ،
دائما ما تكون
َ
ً
عشوائيا إذا كان الهدف منها هو
البيانات الحقيقية أفضل من البيانات املولدة
تحديد الكيفية التي ستتم بها االختبارات التكيفية املحوسبة مع املمتحنين
الحقيقيين في املستقبل .وبالتالي فإن هذه البيانات ي ْم ِكن االستفادة منها في
َ
دراسات محاكاة جديدة ،ت َسمى املحاكاة الًلحقة املخ َصصة أو املحاكاة املعت ِمدة

على بيانات حقيقية.

املعتمدة على بيانات حقيقية ،مثلما هو الحال في محاكاة مونتي كارلو،
في املحاكاة
ِ
تتم محاكاة االختبارات التكيفية املحوسبة لكل ممتحن على أساس االستجابات
الخاصة بكل مفردة في بنك األسئلة .االختًلف الوحيد بينهما هو أن محاكاة
مونتي كارلو تقوم بتوليد االستجابات الخاصة بكل ممتحن على كل مفردة ،بينما
ٌ
امل َخ َ
صصة يتم االستفادة من البيانات الحقيقية املتوافرة
في املحاكاة الًلحقة
لدينا .فعلى سبيل املثال ،إذا كانت محاكاة االختبار التكيفي للممتحن األول قد
حددت املفردة الـ  19على أنها يجب أن تكون املفردة األولى التي يتم عرضها
ً
اعتمادا
للممتحن ،فستقوم محاكاة مونتي كارلو بتوليد استجابة لهذه املفردة
على بارامتر املفردة ،وبارامتر املمتحن ( ،)θونموذج نظرية االستجابة للمفردة
امل َ
فترض .وعلى العكس من ذلك ،في املحاكاة الًلحقة لن تكون هناك حاجة لتوليد
استجابة للمفردة ،ألن خوارزمية املحاكاة تقوم بالبحث عن استجابة املمتحن
األول على املفردة الـ .19
من عيوب هذا النوع من املحاكاة مع تصميمات االختبار القبلي أن املمتحن
ت َ
عرض عليه نسبة محدودة من املفردات املوجودة ببنك األسئلة .ففي املثال
السابق ،سوف يعرض على كل ممتحن  150مفردة فقط من البنك الذي تم
تطويره والذي يشتمل على  450مفردة (إذا افترضنا عدم استبعاد أي مفردة):
 100مفردة من النماذج املوجودة و 50مفردة جديدة .إذا تم تطبيق املحاكاة
املعتمدة على بيانات حقيقية على مجموعة البيانات هذه ،فلن تتوافر استجابة
لكل ممتحن على عدد  390مفردة .لحل هذه املشكلة ،تم تطوير نوع ثالث من
أنواع املحاكاة يسمى املحاكاة املختلطة ( & Weiss & Nydick, 2009; Weiss
 ،)Guyer, 2010حيث يتم فيها استخدام البيانات الحقيقية في حال توافرها،
ولكن يتم ً
أيضا توليد االستجابات غير املتوفرة باستخدام طريقة مونتي كارلو
وذلك باالستناد إلى درجة ( )θالتي يتم تقديرها ً
بناء على استجابة الطالب/
الطالبة على األسئلة التي أجابها .وهذا يجعل االختبارات التكيفية املحوسبة أكثر
فعالية مع بنوك األسئلة الحقيقية واملمتحنين الحقيقيين.
ت َعد عمليات املحاكاة املعتمدة على بيانات حقيقية واملحاكاة املختلطة هامة
وأساسية ملقارنة وتقييم الطرق واملواصفات املختلفة الخاصة باملكونات
الخوارزمية األربع لًلختبار التكيفي املحوسب عند استخدامها مع بنك أسئلة
حقيقي .توجد مجموعة من األسئلة الهامة املرتبطة بكل مكون من هذه املكونات
والتي ينبغي اإلجابة عليها ،مثل األسئلة املتعلقة بمقارنة الطرق املختلفة للتحكم
في عرض املفردة ،أو املتعلقة بتطبيق قيود اختيار املحتوى على خوارزمية اختيار
املفردة .توجد بعض البرامج امل َ
ص َممة لإلجابة على ِمثل هذه األسئلة مثل برنامج
 .(Weiss & Guyer, 2010) CATSimإن نشر وتعميم االختبارات التكيفية
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املحوسبة دون إجراء الدراسات الكافية يجعل هذه االختبارات أقل كفاءة .فعلى
سبيل املثال ،قد يكون محتوى بنك األسئلة غير ً
كافيا لتحقيق املتطلبات الخاصة
بالتحكم في اختيار املفردة ،أو املوازنة بين املحتوى املعروض ،أو تحديد
خوارزميات إنهاء االختبار .بدون دراسات املحاكاة ،قد ال ي ْم ِكن تحقيق ذلك حتى
بدء إجراء االختبارات الفعلية.

بنك األسئلة
ال يجب بالضرورة استخدام بنوك األسئلة كما هي .حينما يشتمل بنك األسئلة على
ً
 500مفردة ،قد تكون جودة املفردات أعلى قليًل من املتوقع ،وقد يكون بنك
األسئلة املكون من  400مفردة ً
كافيا ،مع وجود  100مفردة تتم مناوبة عرضها في
وقت ما أثناء االختبار لتحقيق التكافؤ بين نسخ االمتحان .ي ْم ِكن من خًلل املحاكاة
املقارنة بين بنوك األسئلة التي تضم  500مفردة وتلك التي تشتمل على  400مفردة.

نقطة البدء
هناك العديد من الخيارات املتاحة لتحديد قيمة ( )θلنقطة البدء الخاصة بكل
ممتحن قبل عرض مفردة االختبار األولى .إن الطريقة املباشرة واألكثر بساطة
للقيام بذلك هي تعيين قيمة ثابتة تكافئ الدرجة املتوسطة .مع نظرية االستجابة
للمفردة االختبارية (ً ،)IRT
غالبا ما تكون هذه القيمة هي ( )0.0ألن املقياس يتمحور
حول املمتحنين.
ً
عند بدء االختبار لجميع املمتحنين انطًلقا من قيمة ( )θاألولية ذاتها ،فإننا ندرك
ً
أن هناك ً
واضحا لهذه الطريقة .فحيث أن خوارزمية االختبار التكيفي
عيبا
املحوسب تقوم باختيار املفردة األنسب للممتحن ً
بناء على قيمة ( )θالتقديرية،
فإذا كان لكل ممتحن نفس القيمة التقديرية األولية ،فسي َ
عرض لكل املمتحنين
نفس املفردة األولى .إذا كان ذلك سيؤدي إلى مشكلة في أمان االختبار أو مشكلة في
كثرة عرض املفردة ،في ْم ِكن تنفيذ هذه الخطوة عن طريق التوزيع العشوائي .فعلى
سبيل املثال ،ي ْم ِكن تحديد القيمة التقديرية بحيث تقع في النطاق من 0.5-إلى
 0.5+أو تطبيق طريقة عشوائية الختيار املفردة ،حيث أن هذه الحلول ستساعد في
إتاحة العديد من املفردات كنقاط بداية.
وحيث أن الهدف من االختبارات التكيفية املحوسبة هو مًلئمة أو تكييف االختبار
حسب قدرة كل ممتحن ،فيًلحظ أن كًل الطريقتين السابقتين لتحديد نقاط
ََ
سبقة عن املمتحن .إال أنه في معظم
البدء تفترضا عدم توافر أي معلومات م
الحاالت تتوافر معلومات عن املمتحنين ،كدرجات املمتحنين في االختبارات
السابقة .فإذا تم استخدام االختبارات التكيفية املحوسبة في املدارس كجزء من
برنامج التقييم التكويني ،فسيتم استخدامهم مرات عدة على مدار العام الدراس ي.
وفي ِمثل هذه الحالة ،ت َم ِثل درجة الطالب في االختبار األول نقطة بداية مثالية
لًلختبارات التالية ،ألن مستوى الطالب سيقع على األرجح ضمن نطاق مشابه ،إال
أننا نأمل بالطبع أن يزداد مستوى الطالب.
يوجد خيار آخر لتحديد نقطة البدء وهو يتمثل في استخدام املعلومات الظاهرية
كالدافعية والحالة االجتماعية واالقتصادية لتقدير مستوى أو قدرة املمتحن،
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( .)Castro, Suarez, & Chirinos, 2010في السياق التعليمي ،قد تكون نتائج
التقييم ملختلف الجوانب األخرى أو املعلومات املدرسية عن الطًلب مفيدة في
هذا الصدد .فعلى سبيل املثال ،في حالة االختبارات املترتب عليها منح ترخيص
منهي أو شهادة إتمام مرحلة تعليمية ما ،يمكن استخدام مؤشرات األداء
كمتوسط الدرجات الدراسية كنقطة بداية إذا أظهر البحث والدراسة وجود
تنبؤا ً
عًلقة ارتباط بينهما .وعلى الرغم من أن ذلك ال يقدم ً
دقيقا عن مستوى
متحن ،إال أن هذا من شأنه أن يزيد من كفاءة االختبار ،وهو ما يعني توفير
كل م ِ
الوقت والتحكم في عرض املفردات مما يعني توفير النفقات على املدى الطويل.
تنبؤا ً
بالنسبة لألقلية من املمتحنين الذين ال تعطي هذه الطريقة ً
دقيقا عن
مستواهم ،فسيسهم االختبار التكيفي املحوسب في سد الفجوة في هذا الجانب.

خوارزمية اختياراملفردة
إن خوارزمية اختيار املفردة هامة للغاية ليس فقط الرتباطها باإلحصاءات
الخاصة بتحديد املفردة األنسب للممتحن ،ولكن لدورها في التحكم في بعض
القيود العملية .تبنى خوارزمية اختيار املفردة على مفهوم معلومات املفردة،
والذي يهدف إلى التحديد الكمي ملدى مناسبة مفردات معينة دون غيرها ملوقف
معين .فمن غير املنطقي على سبيل املثال أن نقوم بعرض أو تقديم مفردة سهلة
للغاية ملمتحن متفوق ،نكاد نجزم أنه سيجيب عليها بشكل صحيح .والعكس
صحيح في حالة املمتحنين األقل قدرة.
من االعتبارات الهامة التي يجب مراعاتها عند بناء خوارزمية اختيار املفردة هي
أن نحدد ما إذا كان الغرض من االختبار هو الحصول على تقديرات دقيقة ()θ
ملستوى اللطًلب أم اتخاذ قرارات عامة .إذا كان الهدف من االختبار هو تقدير
قيمة ( )θبمستوى دقة معين ،فمن املناسب في هذه الحالة تقديم املفردات
االختبارية التي تقيس أكبر قدر من املعلومات عند القيمة التقديرية ( )θالخاصة
باملمتحن .وفي املقابل ،إذا كان الغرض من االختبار هو تصنيف املمتحنين على
أساس درجة قطعية ،باستخدام اختبار نسب االحتمال ( ،)Reckase, 1983فإن
تصميم خوارزمية اختبار املفردة على أساس تقييم املعلومات عند الدرجة
القطعية يجعلها أكثر كفاءة وفعالية ( Eggen, 1999; Eggen & Straetmans,
.)2000; Thompson, 2009
توجد عدة طرق لحساب معيار املعلومة في نظرية االستجابة للمفردة والذي
َ
ستخدم الختيار املفردة ،بالرغم من أن نسبة كبيرة من بحوث االختبارات
ي
التكيفية املحوسبة هي عبارة عن دراسات محاكاة تم تصميمها ملقارنة الطرق
املختلفة الختيار املفردة ( مثل  ،)Eggen, 1999; Weissman, 2004وبالرغم من
أن مؤتمر الجمعية الدولية لتكنولوجيا االختبار التكيفي املحوسب خصص
جلستين كاملتين لتناول البحوث التي تم إجراءها فيما يتعلق بخوارزميات اختبار
املفردة ،إال أننا نجد أن الفروق بين هذه الطرق ليست ذات داللة؛ لذا ،ذهب
البعض إلى ضرورة تقييم الطرق األخرى التي قد تؤثر في معيار اختيار املفردة
لجعل االختبار أكثر كفاءة (.)Thompson, 2009; van der Linden, 2010
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ولنفس السببً ،
املحددات أو القيود العملية
غالبا ما يكون من املهم تقييم تأثير
ِ
ً
شيوعا هي القيود
التي تؤثر في عملية اختيار املفردة .أكثر أنواع هذه القيود
املتعلقة بعرض املفردة والقيود املتعلقة بخصائص املفردة .القيود املتعلقة بعرض
املفردة هي عبارة عن خوارزميات فرعية َ
مدمجة في خوارزمية اختيار املفردة
للتغلب على تكرار اختيار املفردات األفضل التي يكون لها معامل تمييز عالي بصورة
أكبر من غيرها .وبالتالي ،فغالبا ما يتم عرض املفردات ذات معامل التمييز األعلى
أكثر من تلك التي لها معامل تمييز منخفض أو متوسط .لحل هذه املشكلة ،يتم
عادة استخدام التوزيع العشوائي .انظر  Economidesو  Georgidouو
 )2007( Triantfillouملراجعة هذه الطرق.
إضافة إلى ذلك ،في كثير من برامج االختبار قد ت َ
فرض مجموعة أخرى من القيود
ً
متمثلة في بعض الخصائص غير النفسية .فمثًل ،توجد القيود الخاصة باملحتوى،
كما هو الحال في اختبارات مادة الرياضيات التي تتطلب تغطية االختبار لفروع
الجبر والهندسة واالحتمال بنسب معينة .توجد ً
أيضا بعض القيود التي تتعلق
بالجانب املعرفي ،بما في ذلك تصنيف بلوم ( )1956الذي يتطلب اشتمال االختبار
على عدد محدود من األسئلة التي تقيس التذكر.
إن هذه القيود ،من كًل النوعين ،تؤدي إلى انخفاض كفاءة الخوارزمية التكيفية،
ألنها ببساطة تعوق عملية االختيار الطبيعية التي تعتمد على اختيار املفردات
األكثر ً
تمييزا ،إال أنها قد تكون هامة للغاية من منظور أوسع .وبالتالي ،ينبغي أن
املعتمدة على البيانات الحقيقية أو
تؤخذ هذه القيود بعين االعتبار في املحاكاة
ِ
املحاكاة املختلطة وذلك عند تحديد مواصفات االختبار التكيفي املحوسب .إن
املحاكاة ال تفيد فقط في تقييم املشاكل املتعلقة بتطبيق القيود الخاصة بعرض
املفردات ،ولكنها تفيد ً
أيضا في مقارنة فعالية الطرق املختلفة التي يمكن
استخدامها للتحكم في عرض املفردة.

خوارزمية التصحيح (تقدير)θ
تستخدم معظم االختبارات التكيفية املحوسبة نظرية االستجابة للمفردة ()IRT
ِ
ألغراض تصحيح [حساب درجات] االختبار واختيار املفردات التي ت َ
عرض على
املمتحنين .بالرغم من أن دراسة  )2002( Rudnerأثبتت كفاءة االختبارات
التكيفية املحوسبة املبنية على نظرية االختبار الكًلسيكية في تصنيف املمتحنين،
إال أن االختبارات التكيفية التي تهدف إلى تقدير الدرجة التي تعبر بدقة عن قدرة
املمتحن يجب أن تكون مبنية على نظرية االستجابة للمفردة ً
نظرا للدقة التي
توفرها هذه النظرية .ي ْم ِكن استخدام دراسات املحاكاة ملقارنة كفاءة االختبارات
التكيفية املحوسبة امل َ
ص َممة بخوارزميات تصحيح مختلفة .وبالطبع ،ال تقتصر
هذه الدراسات على مقارنة نظرية االختبار الكًلسيكية بنظرية االستجابة للمفردة،
ولكن تتسع لتشمل مقارنة النماذج املختلفة لنظرية االستجابة للمفردة كاملقارنة
بين طريقة االحتمال األقص ى وطريقة بيشان [النظرية االفتراضية] .قد تسفر نتائج
مقارنة النماذج املختلفة لنظرية االستجابة للمفردة عن اختًلفات طفيفة في
النتائج املرصودة ،إال أن هذه االختًلفات تكون لها دالالت هامة .تعطي طريقة
تقديرا أقل ً
ً
تحيزا ( )Lord, 1986إال أنها تتطلب وجود أنماط
االحتمال األقص ى
استجابة متنوعة (على األقل استجابة واحدة صحيحة وأخرى غير صحيحة) ،وهو
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ما ال يتحقق ً
أبدا بعدما يتم عرض املفردة األولى .في حال وجود متجه استجابات
غير متنوع ،يجب تطبيق خوارزمية فرعية .ي ْمكن أن تساعد املحاكاة ً
أيضا في
ِ
تعديل املواصفات الخاصة بهذه الخطوة.

معياراإلنهاء

بالرغم من أنه ي ْم ِكن تصميم االختبارات التكيفية املحوسبة لتكون ثابتة الطول
(كأن ي َ
عرض على كل ممتحن عدد  100مفردة ،ولكن يتم اختيار املفردات من
بنك األسئلة بشكل تكيفي ً
تبعا ملستوى املمتحن) إال أنه ي ْم ِكن تصميمها بحيث
تكون متباينة الطول ً
أيضا .إنه هذه االختبارات تسهم ليس فقط في مطابقة
مفردات االختبار مع مستوى املمتحن ،ولكن في عرض املفردات التي نحتاجها
فقط .يمكن تنفيذ ذلك بطرق عدة .فبعض هذه الطرق تعتمد على تقدير درجة
( )θاملمتحن ،وبعضها يعتمد على الخطأ املعياري في القياس ،والبعض يعتمد
على بنك األسئلة.
ً
فمثًل عند االعتماد على الدرجة التقديرية ( )θللممتحن كمعيار إلنهاء االختبار،
يتم إنهاء االختبار إذا لم تتغير الدرجة التقديرية ( - )θسوى بالقدر الضئيل-
بعد إجابة الطالب على كل مفردة .ذلك ألن االختبار التكيفي املحوسب عبارة عن
عملية تكرارية ،حيث يكون هناك تب ً
اينا ً
كبيرا في تقدير مستوى املمتحن في بداية
االختبار ولكن يثبت مستوى املمتحن عند نقطة معينة .ينطبق نفس الش يء على
الخطأ املعياري للقياس ،حيث يكون الخطأ املعياري ً
كبيرا في البداية ،ويقل
ً
تدريجيا مع متابعة االختبار.
ً
أيضا ،ي ْم ِكن االعتماد على مفردات بنك األسئلة كأساس لتحديد معيار إنهاء
ً
االختبار بدال من االعتماد على البارامترات الخاصة باملمتحن .وكمثال على ذلك،
ي ْم ِكن استخدام معيار الحد األدنى من املعلومات كمؤشر لتحقق شرط إنهاء
االختبار .فعلى سبيل املثال ،إذا لم يتبقى ببنك األسئلة مفردات ي ْم ِكن أن توفر
على األقل مستوى أدنى من املعلومات عن مستوى الطالب ،كما هو محدد
بخوارزمية اختيار املفردة ،فيمكن إنهاء االختبار لعدم توافر مزيد من املفردات
التي ي ْم ِكن عرضها.
ومع ذلك ،نجد أن معيار اإلنهاء امل َ
عت ِمد على الخطأ املعياري األدنى هو املعيار
ً
شيوعا في هذا الصدد .يعتمد هذا املنهج على تصميم االختبار بحيث يتم
األكثر
إنهاءه عندما يصل املمتحن إلى مستوى خطأ معياري معين أو مستوى دقة مكافئ.
فعلى سبيل املثال ،ي ْم ِكن أن ينتهي االختبار عندما يصبح الخطأ املعياري  0.25أو
أقل .وهذا يعني أن حد الثقة  %95مع  2±خطأ معياري بالزيادة أو النقصان
يجعل درجة املمتحن ( )θأبعد وحدة واحدة عن الخطأ املعياري .يتميز معيار
اإلنهاء هذا بتوفير درجات مكافئة دقيقة لجميع املمتحنين ،إذا سلمنا بأن بنك
األسئلة تم بناءه بشكل صحيح.
وكما هو الحال مع خوارزمية اختيار املفردة ،تخضع هذه الخوارزمية ً
أيضا
لبعض القيود العملية ،والتي من أهمها القيود املتعلقة بطول االختبار ،سواء
فيما يتعلق بالحد األدنى أو األقص ى لطول االختبار .إن تعيين حد أدنى من
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األسئلة لًلختبار يضمن ت َعرض املمتحن لعدد م َح َدد من مفردات االختبار .فهذه
الطريقة تضمن أن املمتحن الذي يرسب في االختبار لعدم اإلجابة الصحيحة على
ً
 10مفردات مثًل ،يكون قد تعرض ملفردات اختبارية ال تقل عن  20مفردة قبل أن
يرسب ،وهذا من شأنه أن يقلل شكاوى الطًلب .كما أن تعيين حد أقص ى من
األسئلة يضمن عدم عرض جميع مفردات األسئلة التي يتضمنها البنك .في االختبار
التكيفي املحوسب الذي يقوم على أساس النجاح/الرسوب ،لن يكون من املمكن
تصنيف املمتحنين الذين تكون درجتهم التقديرية ( )θمساوية للدرجة القطعية؛
وبالتالي ،يجب ضبط االختبار بحيث يتم إنهاءه بعد عرض عدد كبير نس ًبيا من
ً
مفردات االختبار 200 ،مفردة مثًل.
إن كل هذه الخيارات تتيح إمكانية التحكم املباشر في إجراء االختبارات التكيفية
وفي عدد املفردات التي ت َ
عرض على املمتحنين .بصفة عامة ،كلما زادت عدد
مفردات االختبار ،كلما كانت نتائج االختبار أدق والعكس صحيح .ت َعد دراسات
املحاكاة ضرورية للتحديد الدقيق ملواصفات االختبار بما تحقق متطلبات برنامج
التقييم .إذا تم استخدام معيار الخطأ القياس ي األدنى كطريقة لتحديد معيار إنهاء
االختبار ،فسيكون من املفيد إجراء دراسات محاكاة عند مستويات خطأ معياري
مختلفة ،عند مستوى خطأ معياري  0.25و  0.30و  ،0.35ثم تقييم العدد األكبر
من املفردات املطلوبة ملزيد من الدقة.

الخطوة  :5النشرالفعلي االختبارات التكيفية املحوسبة
بعدما يتم االنتهاء من تحديد املواصفات لجميع مكونات االختبار وجميع
الخوارزميات اإلضافية ،ي ْم ِكن حينها نشر االختبار التكيفي املحوسب .إذا كانت
املؤسسة تمتلك برمجية لتطوير وإجراء االختبارات (كأن تكون املؤسسة قد قامت
بشراء منصة أو تمتلك إمكانية الوصول إلى منصة ما) فإن هذه الخطوة لن تكون
صعبة ً
مطلقا .إن معظم الخيارات املوضحة في الجزء السابق تظهر على هيئة أزرار
اختيار داخل نظام االختبار التكيفي املحوسب؛ لذا ،إذا كانت املؤسسة بصدد
تطوير منصة خاصة بها فستكون هذه هي الخطوة األكثر صعوبة .حتى إذا كان هذا
هو الحال مع مؤسستك ،فلحسن الحظ يمكن القيام بتطوير منصتك الخاصة
بالتزامن مع الخطوات األربع السابقة مما يوفر الكثير من الوقت .إن هذه الخطوة
تتضمن الكثير من املشاكل العملية املتعلقة بإجراء االختبار وتعميم النظام ولكن
جميع هذه املشاكل ترتبط بعملية التقييم بشكل عام وليست مقتصرة على
االختبارات التكيفية املحوسبة فقط.

الخاتمة :صيانة نظام االختبارالتكيفي املحوسب

َ
املتض َمنة في عملية تطوير االختبار التكيفي املحوسب ( )CATال
إن عمليات البحث
تتوقف بنشر االختبار .فعملية صيانة نظام االختبار التكيفي املحوسب تحتاج إلى
مزيد من البحث .ربما النقطة األهم هنا هي التحقق مما إذا كانت النتائج الفعلية
لًلختبارات التكيفية املحوسبة بعد النشر تتطابق مع النتائج املتوقعة املبنية على
دراسات املحاكاة .فعلى سبيل املثال ،إذا كانت املحاكاة املستندة على بيانات
حقيقية تتنبأ بأننا نحتاج إلى عرض  47مفردة اختبارية على املمتحن حتى نصل إلى
الخطأ املعياري األدنى الذي مقداره  ،0.25فهل تحقق ذلك ً
فعليا أثناء الشهر األول
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من تطبيق االختبار التكيفي املحوسب؟
ً
أحيانا
ثمة مسألة أخرى هامة هي صيانة بنك األسئلة ،والتي يطلق عليها
"تحديث" بنك األسئلة .حيث أن بعض مفردات االختبار قد يكون تكرار عرضها
عالي ً
جدا وخاصة في االختبارات التي تجرى على نطاق كبير ،قد نحتاج إلى
استبعاد هذه املفردات من مجموعة املفردات النشطة وإضافة مفردات جديدة
ً
ً
بدال منها .ويتم ذلك عادة عن طريق تغذية بنك األسئلة بمفردات اختبارية
جديدة ليتم اختبارها ً
قبليا ،ثم وضعها مع املفردات النشطة بعدما يتم اختبارها
على عينة كافية والحصول على البارامترات الخاصة بها .توجد بعض األبحاث التي
استقصت تطبيق املعايرة اإللكترونية للمفردات الجديدة ،حيث تتم املعايرة
الفورية لهذه املفردات ببنك األسئلة أثناء عملية االختبار القبلي.
إن تحديد مفردات االختبار التي يجب عزلها هو خيار تحدده الجهة املعنية ،إال
أنه توجد العديد من النقاط التي يجب أخذها بعين االعتبار في هذا السياق.
املسألة األهم هنا تتعلق بتكرار عرض املفردات .فإذا تم عرض مفردة بعينها على
نصف املمتحنين ،فمن املحتمل أن تتسرب هذه املفردة .إحدى الطرق التي يمكن
من خًللها معالجة هذه املشكلة هي قياس االنحراف لبارامترات املفردة .إذا تم
تسريب مفردة ما ،فستزيد نسبة الطًلب الذين يجيبون عليها بشكل صحيح
مقارنة بوقت نشرها ألول مرة .عند تحليل البيانات ،فإن البارامترات الخاصة
باملفردة ستكون مختلفة ،مما يعني الحاجة إلى عزل املفردة .قد يكون من املفيد
في هذا الصدد استخدام أحد برامج حماية االختبار امل َ
ص َممة للقيام بالبحث عن
مفردات االختبار على مواقع معينة على االنترنت.

ملخص
إن تطوير االختبارات التكيفية املحوسبة ( )CATيتطلب توافر خبرة كبيرة في
مجال القياس النفس ي .لذاً ،
غالبا ما تترك عملية تطوير االختبارات التكيفية
املحوسبة للمتخصصين العاملين في هذا املجال .ولكن مع ازدياد انتشار
االختبارات التكيفية املحوسبة ،قد ال تكون خبرة القائمين على العمل في مجال
القياس النفس ي غير كافية لتطوير اختبارات تكيفية محوسبة قوية دون
إطارا ً
الحصول على بعض التوجيه واإلرشاد .عرضت هذه الورقة البحثية ً
عاما
إلعداد االختبارات التكيفية املحوسبة ،والذي ي ْم ِكن أن ينطبق على معظم
الحاالت .وبالرغم من أن هذا اإلطار عام وبالرغم من تناوله العديد من النقاط،
ً
إال أنه ليس شامًل .فينبغي أن نتذكر أن كل برنامج تقييم له مشاكله الخاصة
التي ال يجب تحديدها فحسب ولكن يجب ً
أيضا عزلها وإخضاعها للبحث
التجريبي قدر اإلمكان .إال أنه قبل القيام بالبحث التجريبي لحل هذه املشاكل،
يجب تحديد األسس التي تضع إجابات لهذه املشكًلت.
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