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  مستخلص
لقد تأثر تطور ونمو االختبارات التربویة والنفسیة وتطبیقاتها إیجابًا بثورة 

البرمجیات، حیث ساعدت في إیجاد نظریات قیاس تقنیة الحاسوب وصناعة 
متقدمة، وكان من ثمارها أیضا أن ظهرت أسالیب جدیدة لالختبار المعتمد على 
الحاسب احتلت مكان اختبارات الورقة والقلم، ومنها االختبار التكیفي المحوسب، 

ِبر، ْختَ أي أنه  والذي یختلف في عدد أسئلته وصعوبتها باختالف القدرة العلمیة للمُ
َفَصل  لكل فرد على حدة؛ بحیث ال یتعرض للمفردات السهلة  tailoredاختبار مُ

، وال الصعبة جدًا بالنسبة للفرد، بل تقدم له المفردات فقط التي تتناسب مع  جدًا
  مستوى قدرته.

لذا كان الهدف الرئیس لهذه الورقة هو توضیح كیفیة توظیف التقنیة  
التعلیم الجامعي ممثلة في االختبار التكیفي المحوسب؛ لتطویر أسالیب التقویم في 

من خالل: عرض الخلفیة النظریة لالختبار التكیفي المحوسب، وتحدید بعض 
المعاییر المهمة عند بنائه، ومن ثم عرض أهم خصائص تطبیقه مقارنة 
باالختبارات المعتمدة على الحاسب سواء الخطیة أو اختبارات الورقة والقلم، 

الورقة أهم التأثیرات اإلیجابیة لتطبیق االختبار التكیفي المحوسب على وبینت 
المناهج التعلیمیة، وعرضت الورقة أیضًا بعض التوجهات الحدیثة في هذا 
المجال، كما تم التطرق إلى العوامل التي أخرت اعتماد االختبار التكیفي 

ورقة بأهم المحوسب في مؤسساتنا التعلیمیة حتى اآلن، وأخیرًا خرجت ال
التوصیات المتعلقة بالموضوع؛ حیث أنه من المؤمل أن تقدم هذه الورقة فكرة 
عامة عن میدان لتطبیق التقنیة في تطویر أسالیب التقویم واالختبارات 
االلكترونیة، وتمهد لتبني برامج مستقبلیة طموحة تهدف لتطویر منظومة التقویم 

  في المرحلة الجامعیة.



  األحمدي حامد بنت شرف د. - الصبیحي علي د.ا." االلكترونیة واالختبارات تقویمال أسالیب لتطویر كتطبیق المحوسب التكیفي االختبار
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٨٦ 

Abstract 
Computerized Adaptive Testing : An assessment 
Method Development and E-Testing Application 

 
The computer revolution has positively 

affected the development and application growth 
of educational and psychological testing. One of 
these outcomes is Computerized Adaptive Testing 
(CAT). CAT is an individually tailored test that 
designed in number and difficulty to match the 
person's ability. The main objective of this paper is 
to illustrate the role of the evolved semantic in 
CAT to develop academic achievement tests at the 
university level. To achieve this goal, the 
theoretical background of CAT is explored, and 
some important factors are considered in the 
construction of this type of test. Moreover, some 
distinctive characteristics of CAT are compared to 
other linear or paper and pencil tests. The paper 
presents positive effects in applying CATs on the 
curricula, and highlights its trends. It also 
discusses reasons of why CATs have not been 
implemented in our educational establishments. 
Lastly, the paper suggests several 
recommendations for implementation of CATs in 
universities. 
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  Computerized Adaptive Testing (CAT)المحوسبیفي االختبار التك
  "كتطبیق لتطویر أسالیب التقویم واالختبارات االلكترونیة" 

  األحمدي حامد بنت شرفد.   الصبیحي أحمد بن عليد.ا.
  مقدمة:    

أدت التطورات المعاصرة في تقنیات الحاسوب وبرمجیاته لتطویر األسالیب 
تها بهدف االستفادة من التقنیة المتاحة لتحقیق والممارسات التعلیمیة ومراجع

أهداف التعلیم وجعله أكثر كفاءة وفاعلیة، ولقد تأثر تطور ونمو االختبارات 
التربویة والنفسیة وتطبیقاتها إیجابًا بالثورة في تقنیة الحاسوب وصناعة البرمجیات، 

 Itemمفردةحیث ساعدت في إیجاد نظریات قیاس متقدمة مثل نظریة االستجابة لل

Response Theory (IRT) وكان من ثمارها أیضا أن ظهرت أسالیب جدیدة ،
-Paper-andلالختبار المعتمد على الحاسب احتلت مكان اختبارات الورقة والقلم 

Pencilومنها االختبار التكیفي المحوسب ،Computerized Adaptive Testing (CAT) ،
ِبر، أي أنه والذي یختلف في عدد أسئلته وصعوبتها  ْختَ باختالف القدرة العلمیة للمُ

ل  فَصَّ لكل فرد على حدة؛ بحیث ال یتعرض للمفردات السهلة  Tailoredاختبار مُ
، وال الصعبة جدًا بالنسبة للفرد، بل تقدم له المفردات فقط التي تتناسب مع  جدًا

ها في مستوى قدرته. وكان ال بد من وجود نظریة قیاس حدیثة یتم االستناد إلی
  تقدیر قدرة الفرد وانتقاء المفردة المناسبة له.

وكان من أبرز هذه النظریات الحدیثة نظریة االستجابة للمفردة، حیث تعد  
من أهم التطورات الحاسمة في القیاس. حیث أنها  IRTنظریة االستجابة للمفردة 

تحسب احتمالیة اإلجابة الصحیحة لكل مفردة على حدة، من خالل نمذجة 
لعالقة بین المتغیرات غیر المالحظة (قدرة األفراد) واحتمال االستجابة الصحیحة ا

أي مفردة اختباریة، كما أنها تعد نظریة إحصائیة عامة تهتم بدراسة على للفرد 
بالقدرة المقاسة بذلك ة كل منها المفردات االختباریة، واألداء على االختبار، وعالق

، IRT. ألنه في إطار نظریة االستجابة للمفردة )Baker and Kim, 2004االختبار(
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خطأ القیاس یختلف باختالف مستوى القدرة ولیس واحدًا لجمیع األفراد، والنموذج 
ال یحتاج إلى اختبارات متوازیة لتقییم الثبات، كما أنه یقیس مستوى دقة كل درجة 

 Informationمن درجات القدرة على حدة عن طریق دالة المعلومات للمفردة 

Function ومن خالل هذه المیزة یمكن تصمیم اختبارات تعطي أفضل معلومات ،
عند مستویات معینة من القدرة حسب الحاجة؛ حیث أن نظریة االستجابة للمفردة 

IRT  تولي اهتمامها نظریة أكثر من كونها مفردة تهتم بسالمة ودقة النظریة
زات السابقة، قدمت نظریة ، ونتیجة للممیات وفقط ختبار بالشكل العام لال
، مثل: تعمیم اتحلوال مثالیة لكثیر من مشاكل االختبار  IRTاالستجابة للمفردة 

، والتعرف على المفردات المتحیزة، ومعادلة درجات االختبار، راالختبا
  ).Lawson, 2006; Thomas, 1997واالختبارات التكیفیة المحوسبة (

ة المحوسبة سواء في الجانب وقد حدث تحول في االختبارات التكیفی
النظري أو التطبیقي والتنفیذ الفعلي في البلدان المتقدمة منذ أوائل التسعینیات من 

) هذا التحول بأنه جوهري ، ٣٢٤، ص ٢٠٠٥القرن الماضي، وقد وصف عالم (
وأضاف أن هناك عددًا من المؤسسات والهیئات العالمیة اعتمدت أنظمة االختبار 

وقامت بتحویل اختباراتها الخطیة إلى تكیفیة،  CAT System بالتكیفي المحوس
الدفاع األمریكیة التي تبنت إصدار بطاریة االستعداد المهني وزارة مثل مؤسسة 

 Armed Services Vocational Aptitude Battery(ASVAB)للقوات المسلحة األمریكیة
 Educationalلتربویة وجعلتها بطاریة تكیفیة محوسبة. وكذلك مركز االختبارات ا

Test Services (ETS)   التي حولت عددًا من االختبارات الشهیرة إلى اختبارات
 Test of Englishتكیفیة محوسبة مثل: اختبار اللغة اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة"التوفل"

as a Foreign Language(TOEFL)واختبارات القبول للدراسات العلیا ،Graduate 

Record Examination(GRE)) واختبار االستعداد المدرسي ،SAT(Scholastic 

Assessment tests  واختبارات اإلجازة للتمریض ،The Licensure Exam of National 

Council of State Board of Nursing(NCLEX)  وهذه الورقة تركز تحدیدا على ،
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ان تطبیق التقنیة موضوع االختبارات التكیفیة المحوسبة لتقدم فكرة عامة عن مید
والحاسوب في تطویر أسالیب التقویم واالختبارات االلكترونیة، ، ولعل في ذلك 
تمهیدا لتبني برامج مستقبلیة طموحة تهدف لتطویر منظومة التقویم في المرحلة 

  الجامعیة. 
  :ورقة البحثیةمشكلة ال

لقد كان من ثمار استخدام التقنیات الحدیثة أن ظهرت أسالیب جدیدة 
لالختبار المعتمد على الحاسب احتلت مكان اختبارات الورقة والقلم التقلیدیة، 
وأدى ذلك لظهور مصطلحات عدیدة لتعبر عن أشكال مختلفة من القیاس وعلى 

حیث یشیر هذا  Computerized Testingرأسها مصطلح االختبار المحوسب 
ختبارات مثل: المصطلح إلى عدة جوانب یمكن أن یستخدم فیها الحاسب في اال

تخزین البیانات؛ أو تطبیق االختبارات؛ أو تفسیر الدرجات؛ أو حتى اختیار 
قد أسلوب العالج المناسب بعد إجراء التشخیص المالئم. إال أن الورقة الحالیة 

) وهو أحد أهم التطبیقات CATعلى عرض  االختبار التكیفي المحوسب ( تركز 
لیة.حیث یقوم االختبار التكیفي المحوسب الحدیثة في مجال االختبارات التحصی

یجیبون عن مجموعات مختلفة من المختبرین بالتكیف مع قدرة الطالب ألن 
، حیث تؤثر إجابتهم عن المعرفیة المفردات، تطرح علیهم بناء على مستویاتهم

مفردة ما على نوعیة المفردات التالیة التي یختارها الحاسب لهم، ففي حال 
، هاة عن المفردة سیختار الحاسب مفردة أصعب قلیًال مناإلجابة الصحیح

ر، وبالعكس إذا كانت اإلجابة خاطئة سیختار الحاسب  ِب ْختَ ویطرحها على المُ
ل االختبار لكل من تلك التي أخطأ في اإلجابة عنها مفردة أقل صعوبة َفصَّ ُ ، أي ی

، وال الصعبة  جدًا بالنسبة فرد على حدة؛ بحیث ال یتعرض للمفردات السهلة جدًا
للفرد. بل تقدم له المفردات فقط التي تتناسب مع مستوى قدرته ألن االختبار ال 

من تحصیل المعلومات  هیهدف لتحدي قدرات الفرد ولكن یهدف لقیاس مدى تمكن
قدرته، فال یشترط اإلجابة على نفس المفردات وبنفس الترتیب؛ إنما وفقا لمستوى 
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ویتم منهم وترتیبها من فرد آلخر؛ حسب قدرة كل یختلف عدد المفردات المطبقة 
تطبیقه غالبًا عن طریق الحاسب، ومن هنا جاءت تسمیته باالختبار التكیفي 
المحوسب، وتتحدد المشكلة التي ستعالجها الورقة الحالیة في أنه: كیف یمكن 

بار توظیف التقنیة لتطویر أسالیب التقویم واالختبارات االلكترونیة ممثلة في االخت
  التكیفي المحوسب؟

  :ورقة البحثیةأهداف ال
كیفیة توظیف التقنیة لتطویر أسالیب التقویم للتعرف على تهدف الدراسة 

واالختبارات االلكترونیة في التعلیم الجامعي ممثلة في االختبار التكیفي 
  :ما یلي  المحوسب، من خالل

 التعرف على الخلفیة النظریة لالختبار التكیفي المحوسب  
  تحدید المعاییر التي یجب أن تؤخذ في الحسبان عند بناء االختبار التكیفي

  المحوسب.
  توضیح الفروق بین االختبارات المعتمدة على الحاسب سواء الخطیة أو

المتكیفة حاسوبیًا واختبارات الورقة والقلم التقلیدیة من خالل تحدید بعض 
  المحوسب.االیجابیات والسلبیات لتطبیق االختبار التكیفي 

  التعرف على بعض التوجهات الحدیثة في مجال تطبیقات االختبار التكیفي
  المحوسب.

  توضیح بعض التأثیرات اإلیجابیة لتطبیق االختبار التكیفي المحوسب على
  المناهج التعلیمیة في مختلف التخصصات.

  التعرف على عدد من العوامل التي أدت إلى تأخر اعتماد االختبار التكیفي
  محوسب في مؤسساتنا التعلیمیة.ال

  الخروج ببعض التوصیات المتعلقة بالموضوع في ضوء ما تم عرضه في هذه
  الورقة. 

  ورقة البحثیة: أهمیة ال
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تستمد الدراسة أهمیتها من األهداف التي سعت لتحقیقها، حیث أن الهدف 
ق الرئیس للدراسة الحالیة؛ هو توضیح كیفیة توظیف التقنیة في بناء وتطبی

أسالیب التقویم على لستخدام تطبیق باعتباره االختبار التكیفي المحوسب 
  واالختبارات االلكترونیة في التعلیم.  

  :ورقة البحثیةحدود ال
تتمثل حدود هذه الورقة بعرض لمفهوم االختبار التكیفي المحوسب الذي 

یة ثنائیة یستخدم في تقدیر بارامترات المفردة وقدرة الفرد على النماذج الریاض
، وتتحدد بالجوانب التي تم تناولها IRT) لنظریة االستجابة للمفردة ٠،١االستجابة(

  حول الموضوع. 
  :ورقة البحثیةالالمستخدمة في مصطلحات ال
وهو أحد  Computerized Adaptive Testing (CAT)االختبار التكیفي المحوسب .١

رات التحصیلیة؛ حیث أهم التطبیقات االختباریة الحدیثة في مجال االختبا
یجیبون ختبرین مالاالختبار التكیفي المحوسب مع قدرة الطالب ألن توافق ی

 عن مجموعات مختلفة من المفردات، تطرح علیهم بناء على مستویاتهم
إجابتهم عن مفردة ما تؤثر على نوعیة فضال عن أن صوابیة ،المعرفیة 

م، ففي حال اإلجابة الصحیحة لهاأللي المفردات التالیة التي یختارها الحاسب 
، ویطرحها على هاسیختار الحاسب مفردة أصعب قلیًال منما عن مفردة 

خاطئة سیختار المختبر المتقدم إلى االختبار، وبالعكس إذا كانت إجابة 
ل لكل فرد على حدة؛ منها  الحاسب مفردة أقل صعوبة َفصَّ ُ ، أي أنه اختبار ی

. بل تقدم له للمفردات الالفرد بحیث ال یتعرض  ، وال الصعبة جدًا سهلة جدًا
  )Lawson, 2006( المفردات فقط التي تتناسب مع مستوى قدرته

إن نظریة االستجابة  Item Response Theory (IRTنظریة االستجابة للمفردة ( .٢
للمفردة تُعد إطارًا نظریًا للقیاس النفسي والتربوي لتحلیل المفردات وبناء 

افتراضات ال بد من استیفائها حتى یتسنى تطبیقها  االختبارات، ولها عدة
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٩٢ 

هذه واإلفادة منها، وتشترط مالءمة البیانات للنموذج المستخدم، وتفترض 
أنه یمكن التنبؤ بأداء األفراد في اختبار معین في ضوء خصائص النظریة 

ممیزة لهذا األداء تسمى سمات، وهذه السمات غیر مالحظة، ولكن تظهر من 
األفراد، والذي یمكن مالحظته وقیاسه بصورة مباشرة من خالل خالل أداء 

مجموعة مفردات االختبار. وال تعتمد النظریة في تقدیر درجة األفراد على 
عدد اإلجابات الصحیحة، إنما تعتمد على نمط االستجابة بناء على دالة 

 Item ریاضیة مستندة على نظریة االحتماالت تسمى دالة االستجابة للمفردة

Response Function  وتتمیز هذه النظریة بخاصیة عدم التباین بالنسبة ،
  .(AL-harbi, 2003; Hambleton et al., 1991, P 9)لبارامترات المفردة والفرد

 Hambleton et)هو الخاصیة العددیة لمجتمع أو لنموذج  Parameterالبارامتر  .٣

al., 1991, P 12)  في الدراسة الحالیة یتحدد ، والتعریف اإلجرائي للبارامتر
بالقیمة العددیة لبارامترات المفردة وهي: (التمییز، والصعوبة، والتخمین)، 

  وبارامتر قدرة الفرد.
هي مجموعة من النماذج  Item Response Modelsنماذج االستجابة للمفردة  .٤

، تهدف إلیجاد العالقة بین IRTالریاضیة المرتبطة بنظریة االستجابة للمفردة 
داء األفراد على االختبار وبین مجموعة القدرات التي تقف خلف هذا األداء.  أ

وتعد هذه النماذج احتمالیة، وتقوم على أربعة افتراضات عامة، هي: أحادیة 
البعد، واالستقالل الموضعي، والمنحنى الممیز للمفردة، وعامل السرعة، 

لوغارتمیة نماذج  ثالثةهناك افتراضات خاصة بكل نموذج على حدة، و توجد و 
تتمثل )، و ١ ، ٠(األصیل  الثنائيذات التقسیم شائعة االستخدام في البیانات 

 Boeckذج: أحادي البارامتر، وثنائي البارامتر، وثالثي البارامتر .(و النمفي 

and Wilson, 2004(  
  ورقة البحثیةلل اإلطار العام 

  الخلفیة النظریة لالختبار التكیفي المحوسب -١
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٩٣  

) على النمذجة الفردیة للطالب بدًال CATاالختبار التكیفي المحوسب (یركز 
من تقدیم نفس مجموعة المفردات الختبار جمیع الطالب، فاالختبار التكیفي 
رین، إما ألن المفردات  ِب المحوسب یقدم آلیة فعالة لیس فقط للحد من قلق المْختَ

، ولكنه أیضا یساعد المربي ع لى فهم قدرة الطالب، صعبة جدًا أو سهلة جدًا
وبالتالي یمكنه من تقدیم العون في الوقت المناسب، ویتكون االختبار التكیفي 
المحوسب من مكونین، هما: اختبار محوسب، باإلضافة لمكونات متكیفة 

Adaptive Components ْفِصیل مستوى ، والمقصود بالتكیف هنا القدرة على تَ
ر عن مفردة سابقة. صعوبة كل مفردة على أساس صحة إجابة  ِب ْختَ ویوضح المُ

  إستراتیجیة االختبار التكیفي في التعامل مع مستویات الصعوبة)  ١الشكل رقم (

  
  : تمثل بدایة مستوىالصعوبةiحیث 

  ): إستراتیجیة االختبار التكیفي في التعامل مع مستویات الصعوبة١(رقم  شكل
 )Cheng and Basu ,2009المصدر:(

) مفهوم االختبار التكیفي المحوسب باستخدام ١(رقم الشكل یتضح من 
قائمة من البیانات المرتبطة على متصل من السمة المراد قیاسها، بحیث یتكون 
هذا المتصل من أوعیة على نقاط محددة من هذا المتصل یحوي كل وعاء 
مجموعة من المفردات متساویة الصعوبة، وعند ما یجیب المختبر على مفردة 

المفردات األكثر تقع  ن أن اختیار المفردة التالیة یتم بطریقة متكیفة، إما منها، فإ
أن تقع ، أو ألي من أوعیة المفردات اإلختباریة  صعوبة على یسار المتصل
، وذلك بناء على مدى صحة استجابة المتصل  أسهل المفردات على یمین

لیة تتم بطریقة أكثر على المفردة السابقة، وعملیة اختیار المفردة التامختبر ال
تعقیدًا من اختیار مفردة من الوعاء المجاور، أما من أي وعاء سیتم اختیارها فإن 
التحكم في ذلك یلزمه نظریة قیاس تستند على قدرة الفرد وبارامترات 
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٩٤ 

المفردة(الصعوبة، والتمییز، والتخمین)، وال یستند فقط على عدد اإلجابات 
  . Classical Test Theoryیدیة لالختبار الصحیحة كما في النظریة التقل

فإن أغلب االختبارات التكیفیة المحوسبة تستند على نظریة ومن ثم 
وهي عبارة عن نظریة تحوي عدة نماذج ریاضیة تصف  IRTاالستجابة للمفردة 

مع مفردات االختبار، وتقوم بحساب احتمالیة االستجابة مختبرین كیف یتفاعل ال
على حدة، وبغض النظر عن مستوى الصعوبة المقدم الصحیحة لكل مفردة 

فإن قدرته في السمة المقاسة یمكن تقدیرها بعد تطبیق عدد محدد من  مختبرلل
المفردات وذلك من خالل البحث في مدى تقاربها مع المنحنى الممیز للمفردة 

)(Linden and Hambleton, 1997 , P4ت ، حیث أنه في النظام التقلیدي لتقدیر درجا
على أساس النسبة المئویة لإلجابات األداء یتم الحكم على مستویات مختبرین ال

یأخذوا نفس المفردات، مختبرین الصحیحة على مفردات االختبار؛ ألن جمیع ال
أما في نظریة االستجابة للمفردة؛ فإن مستوى مهارة الطالب یتم تقییمه بشكل 

مالئه من حیث عدد أن كل طالب یأخذ اختبار مختلف عن ز حیث فردي 
المفردات ومستوى صعوبتها بحسب قدرته التي یتم تقدیرها بعد تطبیق كل مفردة، 

النهائي والمنحنى الممیز  األداءویتم هذا التقدیر استنادًا إلى المقاربة بین مستوى 
)، الذي یصف العالقة بین احتمال االستجابة Cheng and Basu ,2009( للمفردة

والمقیاس المتدرج للقدرة، وفي هذه النظریة كل مفردة لها   P()الصحیحة للمفردة
منحنى ممیز یمیزها عن المفردات األخرى في االختبار، والمنحنى الممیز للمفردة 

مثل: القدرة،  IRTهو األساس في بناء مفاهیم نظریة االستجابة للمفردة 
  ).Lawson, 2006والصعوبة، والتمییز، والتخمین(

، فإن أ ي منحنى من المنحنیات الممیزة للمفردة یتبع مجموعة من وعمومًا
المنحنیات لها نفس الشكل العام، ویختلف عدد البارامترات التي تحدد شكل هذه 
المنحنیات من نموذج آلخر سواء النموذج األحادي أو الثنائي أو الثالثي، وهو 
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٩٥  

 صیغة الریاضیة لهالنموذج الذي یأخذ فیه المنحنى الممیز للمفردة الشكل العام وال

(Hambleton and Swaminathan, 1985 , P37) :كالتالي،  
Pi() = bi () +ai () 

الذي تم اختیاره هو احتمال حدوث االستجابة الصحیحة للفرد  Pi ()حیث: 
  ). iعلى المفردة ( ()عشوائیًا الذي قدرته 

 Itemفردة وهذه الدالة توصف من خالل بارامترین للمفردة هما صعوبة الم

Difficulty )bi وتمییز المفردة ،(Item Discrimination(ai)  ویتحدد المنحنى الممیز ،
لمفردة ما تحدیدًا كامًال إذا علمنا شكله العام، وقیم بارامترات المفردة التي یمثلها. 
وتختلف أشكال المنحنى الممیز للمفردة حسب النموذج الذي تعتمد علیه البیانات 

المستخدمة في النظریة، والرسم الذي یمثل المنحنى الممیز للمفردة  من النماذج
)ICC(Item Characteristic Curve  في النموذج اللوغارتمي الثالثي البارامتر، یمكن

  (Hambleton and Swaminathan, 1985 , P 39) )٢( رقم تمثیله بالشكل

النموذج اللوغارتمي الثالثي ) في ICC): یوضح المنحنى الممیز للمفردة (٢(رقم شكل 
 (Linden and Hambleton, 1997,P4): المصدر البارامتر

في النموذج  ICCمنحنى الممیز للمفردة أن ال) ٢(رقم من الشكل یتضح 
، أن مستوى القدرة، IRTاللوغارتمي ثالثي البارامتر في نظریة االستجابة للمفردة 

األفقي، بینما احتمال االستجابة  یمثله المحور() وهو بارامتر قدرة الفرد 
الصحیحة في المحور الرأسي، وأن المنحنى یتزاید اطرادیًا على طول متصل 
القدرة، كما أن قیم القدرة والصعوبة تقاس على نفس المتصل، ویمثل بارامتر 
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٩٦ 

) بنقطة على میزان القدرة، عندما یكون احتمال االستجابة الصحیحة bالصعوبة (
ادت صعوبة المفردة فإن المنحنى یتجه للیمین، والعكس )، وكلما ز ٠,٥٠(

  صحیح. 
وتختلف المنحنیات الممیزة للمفردة في حالة النموذج الخطي في أجزائها 

)، والذي یمثل صعوبة المفردة، والمیل biالمقطوعة من المحور الرأسي (
ت ) والذي یمثل تمییز المفردة، وهما یعكسان حقیقة أن مفرداai(االنحدار) (

االختبار تختلف في جانبي الصعوبة وقوة التمییز بین المستویات المختلفة لقدرة 
)، ویشیر خط cاألفراد. وعلى قیمة خط التقارب السفلي للمنحنى الممیز للمفردة (

التقارب السفلي إلى احتمال االستجابة الصحیحة لذوي القدرة المنخفضة من 
المقطوع من محور الصادات في األفراد عن طریق التخمین، ویقابل الجزء 

  النماذج الخطیة.
بدالة في بارامتر قدرة   Pi()احتمال االستجابة الصحیحة یتم التعبیر عن و 
القیمة التي   () )، و یقابل بارامتر القدرةc, b, aوبارامترات المفردة (  ()الفرد 

صائص یحصل علیها الفرد على السمة المقاسة، وبارامترات المفردة تقابل خ
مدى ما یعبر عن المفردة التي تؤثر على استجابة الفرد على المفردة، وعادةً 

)، ٣) إلى (+٣- القدرة من (، حیث یمتد بوحدة االنحراف المعیاري   ()القدرة 
) ٣(رقم الشكل یوضح بالرغم من أنه یمكن زیادة أو تقلیص هذا المدى، و 

-سهل-صعوبة (سهل جداال من مختلفةمستویات منحنیات ممیزة للمفردة لها 
  صعب جدا) كالتالي:- صعب-متوسط
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٩٧  

  
  ): یوضح منحنیات لها درجات صعوبة مختلفة ٣(رقم  شكل

  (Baker and Kim, 2004,p14)  :المصدر

أن تطبیق االختبار التكیفي المحوسب في یمكن القول ما سبق، وفي ضوء 
ة مستوى صعوبة إطار نماذج نظریة االستجابة على المفردة یعمل على مطابق
ِبر، وذلك یتطلب نطاق من المفردات  اً كبیر  اً مفردات االختبار مع مستوى قدرة المْختَ

معلومة الخصائص اإلحصائیة لتزوید بنك المفردات داخل ذاكرة الحاسب 
بتقدیرات لبارامترات كل مفردة(الصعوبة، والتمییز، والتخمین)، واحتمالیة اإلجابة 

تطبیق االختبار بعد برمجته في ختبار، وعند البدء الصحیحة لكل مفردة في اال
على الحاسب یتم تكییفه من خالل ما تتیحه نظریة االستجابة للمفردة من 

أنها تقوم  Hambleton et al. (1991,P147)إجراءات حیث ذكر هاملتون وآخرون 
هذا بحساب تقدیرات قدرة الفرد على كل مفردة تقدم إلیه في االختبار، وبناًء على 

التقدیر تقوم بانتقاء المفردة المناسبة التالیة إلى أن یتم إنهاء االختبار بعد 
  الوصول إلى تحدید الدرجة الرقمیة التي تمثل قدرة الطالب المختبر.

  
  معاییر بناء االختبار التكیفي المحوسب  -٢
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٩٨ 

هو أن یقوم الكمبیوتر  CATالفكرة األساسیة لالختبار التكیفي المحوسب 
ار المفردة التي تبدو مالئمة لمستجیب معین، ومن ثم تصحیح االستجابة باختی

لمقارنة بین أداء المستجیب على مجموعة مختلفة من المفردات، بابطریقة تسمح 
ونتج عن ذلك أن أصبح التقییم أسرع وأكثر دقة، ویمكن تحدید الخطوات المنطقیة 

 )١التالیة: الخطوة (النموذجیة لالختبار التكیفي المحوسب، في الخطوات 
االختبار یبدأ بتقدیر أولي لدرجة المستجیب، وهذا یتطلب أن تكون هناك أسئلة 
مبدئیة موحدة تقدم لجمیع المستجیبین، أو یتطلب وجود معلومات قبلیة عن 

أداء المستجیبین، تلك األسئلة أو المعلومات القبلیة توفر معلومات عن متوسط 
اسب للمفردة األولى التي ستقدم لهم، ثم تستخدم الدرجة األفراد، وعن المحتوى المن

األولیة في اختیار المفردة التالیة، والتي تملك اكبر قدر من المعلومات، والتي یتم 
) عند ٣(رقم خطوة التستخدم إجابتها في هكذا )، و ٢(رقم  تطبیقها في الخطوة

 Confidence الثقة ) یتم حساب فترات ٤(رقم  إعادة تقدیر النتیجة، وفي الخطوة

Interval یحدد ٥(رقم للمستجیب المحدد وصوال لتقدیر الدرجة، وفي الخطوة (
ذا استوفیت القاعدة فإن  الكمبیوتر ما إذا تم الوفاء بقاعدة إنهاء االختبار أم ال، وإ
الكمبیوتر یقدر ما إذا كانت فترة الثقة هي في حدود معینة، وحالما یتم استیفاء 

أ الكمبیوتر إما بتقییم مفهوم جدید، أو تنتهي البطاریة. خالف ذلك، المعاییر، یبد
) من أجل المفردة التالیة بحیث تحوي أكبر قدر من ٢(رقم  یتم تكرار الخطوة

  ).Bjorner et al., 2007المعلومات (
ملخصًا لمتطلبات االختبار التكیفي المحوسب  Chang(2004)وحدد تشانق 

  لي:الذي وصفه بالناجح فیما ی
 تدریج قبلي لبنك المفردات باستخدام أحد نماذج نظریة االستجابة للمفردة،  )١

 تطبیق إجراءات معینة الختیار المفردة األولیة،  )٢

 طریقة للتصحیح،  )٣

 طریقة الختیار المفردة أثناء تطبیق االختبار، )٤
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٩٩  

 قاعدة إلنهاء االختبار، )٥

 تقدیم نظام محوسب یمكن االعتماد علیه. )٦

) الخطوات المنطقیة لتطبیق االختبار التكیفي ٤( رقم الشكلیوضح و 
   Wainer and Mislevy , 2000, P106)(: المحوسب كما جاءت في
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  ): یوضح الخطوات المنطقیة لتطبیق االختبار التكیفي المحوسب.٤(رقمالشكل 
  (Wainer and Mislevy,2000,p106) :المصدر

حاجة لمجموعة من مما سبق نجد أن االختبار التكیفي المحوسب في 
القواعد التي تساعد على اختیار انسب المفردات لوضعهما على تدریج مشترك 
من السهل للصعب،وبنك من المفردات یمكن االختیار منه لالختبار بحیث یحتوي 
البنك على معلومات عن المحتوى الذي تقیسه كل مفردة وخصائص القیاس التي 

  تخدم. یتمتع بها وفقًا لنموذج القیاس المس
ومعظم االختبارات التكیفیة المحوسبة تعتمد على نظریة االستجابة للمفردة 

 ,.Bjorner et al؛ Bjorner, 2004عند اختیار المفردات وتصحیح االستجابات  (

)،ومنه یمكن تحدید أهم المعاییر عند بناء االختبار التكیفي المحوسب 2007
  واستخدامه، وهذه المعاییر هي:

  موذج التحلیل المناسب من نماذج نظریة االستجابة للمفردةاختیار ن -١
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من عدة نماذج (تسمى نماذج  IRTتتكون نظریة االستجابة للمفردة 
) هدفها تحدید العالقة بین أداء الفرد  Item Response Modelsاالستجابة للمفردة 

رة في االختبار (الذي یمكن مالحظته بصورة مباشرة) ومجموعة السمات أو القد
التي تكمن وراء هذا األداء، وتفسرها بطریقة أدق من أسالیب القیاس التقلیدیة 
آخذة بالحسبان أن النماذج الریاضیة تخضع لنظریة االحتماالت ولیست حتمیة 

)Hambleton and Swaminathan, 1985 , Pp10-11(  
ویعتمد اختیار النموذج المناسب على طبیعة المفردات وعددها وحجم 

المستخدمة في تقدیر البارامترات، إال أن طبیعة البیانات هي الموجه األول  العینة
) ١، ٠الختیار النموذج المناسب، وتنقسم البیانات إلى بیانات ثنائیة االستجابة (

Dichotomous Data وبیانات متعددة االستجابة ،Polytomous Data ومن أهم ،
؛ Wells, 2004االستجابة للمفردة النماذج الریاضیة ثنائیة االستجابة لنظریة 

Bjorner et al., 2007 ؛Fischer, 1997; Hambleton et al.,1991،P12:ما یلي (  
 The One-Parameterالنموذج اللوغارتمي أحادي البارامتر (نموذج راش) )أ 

Logistic -Rasch Model  وهو من النماذج البسیطة والشهیرة االستخدام في
، وهو أحد الحلول المتاحة عند تقدیر بارامترات IRTة نظریة االستجابة للمفرد

في حالة العینات الصغیرة ألنه یتطلب بیانات  IRTنظریة االستجابة للمفردة 
أقل لتقدیر البارامترات بدقة، وهو حالة خاصة من النموذج اللوغارتمي الثالثي 

رامتر =، وبا a) ١والثنائي البارامتر بافتراض أن قیمة بارامتر التمییز (
=، ویأخذ المنحنى الممیز  c) ٠التخمین یفترض أنه أصغر ما یمكن أي: (

  للمفردة في هذا النموذج الصیغة الریاضیة التالیة:
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Pi()  احتمالیة أن یجیب الفرد الذي اختیر عشوائیًا بمستوى قدرة =()  عن المفردة
i .استجابة صحیحة  

().مستوى قدرة الفرد =  
biالمفردة  = بارامتر صعوبةi.  

  = عدد مفردات االختبار. nرقم المفردة، و    i= 1, 2,…,nحیث: 
e  ٢,٧١٨= دالة الثابت الریاضي تساوي تقریبًا  

وبسبب القیود المفروضة على حجم العینة وطول االختبار الالزم لتطبیق 
كل نموذج؛ وألن النماذج التي تتضمن تقدیر بارامترات أقل تحتاج لقدر أقل من 

انات من أجل دقة تقدیر البارامتر؛ فإن النموذج اللوغارتمي أحادي البارامتر البی
 Barenesیعتبر من االختیارات النموذجیة عندما تكون البیانات المتاحة محدودة (

and Wise, 1991.(  
وهو  The Tow-Parameter Logistic Model النموذج اللوغارتمي ثنائي البارامتر )ب 

المنحنى الممیز للمفردة شكل التوزیع اللوغارتمي ذي  النموذج الذي یأخذ فیه
البارامترین (التمییز، والصعوبة)، وهو حالة خاصة من النموذج اللوغارتمي 
ثالثي البارامتر، ویشترط هذا النموذج أن تكون مفردات االختبار متفاوتة في 

یغة التمییز والصعوبة أیضًا؛ لكن ال یوجد بها مجال للتخمین، والصمستویات 
  الریاضیة له كالتالي:

  
Pi() احتمالیة أن یجیب الفرد الذي اختیر عشوائیًا بمستوى قدرة =()  عن المفردة

i .استجابة صحیحة  
().مستوى قدرة الفرد =  
ai بارامتر تمییز المفردة =i.  
bi بارامتر صعوبة المفردة =i.  
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D ممكن لعملیة = عامل التدریج الذي یساعد في الوصول إلى أقرب لوغارتم
  التراكم الطبیعي.

  = عدد مفردات االختبار. nرقم المفردة، و    i= 1, 2,…,nحیث: 
e  ٢,٧١٨= دالة الثابت الریاضي تساوي تقریبًا  
 The Three-Parameter Logistic Modelالنموذج اللوغارتمي ثالثي البارامتر )ج 

توزیع اللوغارتمي وهو النموذج الذي یأخذ فیه المنحنى الممیز للمفردة شكل ال
ذي البارامترات الثالثة (الصعوبة، والتمییز، والتخمین) والصیغة الریاضیة له 

  كالتالي:

  
Pi() احتمالیة أن یجیب الفرد الذي اختیر عشوائیًا بمستوى قدرة =()  عن المفردة

i .استجابة صحیحة  
().مستوى قدرة الفرد =  
ai بارامتر تمییز المفردة =i.  
biتر صعوبة المفردة = بارامi.  
Ci  بارامتر تخمین المفردة، ویمثل الخط التقاربي األسفل =lower Asymptote 

  للمنحنى الممیز للمفردة.
D عامل التدریج الذي یساعد في الوصول إلى أقرب لوغارتم ممكن لعملیة =

  التراكم الطبیعي.
  = عدد مفردات االختبار. nرقم المفردة، و    i= 1, 2,…,nحیث: 

e  ٢,٧١٨= دالة الثابت الریاضي تساوي تقریبًا  
وبالنسبة لحجم العینة المناسب عند اختیار أي نموذج من نماذج نظریة 

اختالف في النتائج والتوصیات الخاصة بكمیة البیانات یوجد االستجابة للمفردة 
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، وفقًا للنموذج المستخدم في IRTالمطلوبة لتطبیق نظریة االستجابة للمفردة 
 ;AL-harbi, 2003; Ramsay, 2000; Truskosky, 1999; Setiadi, 1997)ظریة؛ الن

Patsula, 1995) كما یلي: النموذج اللوغارتمي الثالثي البارامتر ال یجب أن یقل ،
) ١٠٠٠٠) إلى (١٠٠٠) مفردة، واألفراد من (٥٠عن (فیه فیه عدد المفردات 

) فرد ١٠٠٠ر فیتطلب على األقل (فرد، أما النموذج اللوغارتمي الثنائي البارامت
للحصول على أخطاء معیاریة طفیفة، مع تقدیر لبارامتر تمییز المفردة، وبالنسبة 

) ٢٠٠(و ) مفردة ٢٠كحد أدنى (فیتطلب للنموذج اللوغارتمي األحادي البارامتر 
فرد. كما أنه فیما یتصل بالعینات صغیرة الحجم، فقد أوصي باستعمال النموذج 

 ,Darabi, 1997; Setiadi, 1997; Barnes and Wiseارامتر (نموذج راش) ،(أحادي الب

1991(  
وتجدر اإلشارة إلى أن معظم دراسات االختبار التكیفي المحوسب تعتمد في 
تحلیل بیاناتها على استخدام نماذج نظریة االستجابة للمفردة، كما أن الدراسات 

)، قد ركزت على ٠،١ة اإلجابة (التي استخدمت نماذج االستجابة للمفردة ثنائی
 ,Bjorner et al., 2007; Bjorner)النموذج اللوغارتمي ثالثي البارامتر(

2004;Hambleton et al., 1991 , Pp146-147).  دراسات تستخدم النموذج توجد و
ثالثي البارامتر المعدل، حیث تم تثبیت قیمة بارامتر التخمین عند  اللوغارتمي

الباحث وذلك عند ما یكون حجم العینة ال یكفي لتقدیر  قیمة ثابتة یحددها
البارامترات، ألن افتراض وجود خط التقارب السفلي غیر الصفري سیجعل التعامل 
مع بیانات اختیار من متعدد أكثر واقعیة، وأن الخط التقاربي األسفل یثبت عند 

یة.خاصة أنه قیمة أقل من احتمالیة االستجابة الصحیحة عن مفردة بطریقة عشوائ
من الممكن التحكم في  مشكالت التقدیر الشائعة للخط التقاربي األسفل (بارامتر 
التخمین) في النموذج اللوغارتمي ثالثي البارامتر، وضبطها، مما قد ینتج عنه 
قدرة مستقرة، ألن تقدیر بارامتر قدرة الفرد عند ذوي القدرة المنخفضة تتقلص دقته 

)، باإلضافة ١٩٩١، Barenes and Wiseیر صفري (بوجود خط تقارب سفلي غ
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). وقد Thomas, 1997للحصول على تقدیر لبارامترات تمییز وصعوبة المفردة (
جرى تحدید القیمة الثابتة للخط التقاربي األسفل بمقلوب عدد بدائل 

)، أو تحدد القیمة Darabi, 1997; Setiadi, 1997; Barnes and Wise, 1991االستجابة،(
)، ٠,٠٥ثابتة للخط التقاربي األسفل بمقلوب عدد بدائل االستجابة مطروحا منه (ال

)أن إجراء التعدیل قد أثبت Barnes and Wise (1991وقد ذكر كال من بارنزووایز
 ةوثالثی ةفعالیته في تقدیر بارامترات المفردة  في النماذج اللوغارتمیة أحادی

  فرد. ٢٠٠ي أقل من البارامتر عند ما تكون العینات صغیرة أ
  المناسب Item bank المفردات بنك بناء -٢

 مـن مجموعـة مجـرد مـن أكثـر بأنـه المفـردات بنك Chang(2004) تشانق عرف
 بـــأن Reckase(2007)وركـــاس Bjorner)2004( بـــاجورنر وذكـــر األســـئلة، أو المفـــردات

 هسیقیســــ الــــذي الفرضـــي للتكــــوین واضـــح تعریــــف أوال یتطلــــب المفـــردات بنــــك بنـــاء
 أســـالیب واســـتخدام الجیـــدة، المفـــردات مـــن كبیـــر عـــدد صـــیاغة ثـــم ومـــن االختبـــار،
 مـــدى مـــن والتحقـــق البعـــد، أحادیـــة تقیـــیم ذلـــك ویتضـــمن(للمفـــردات دقیقـــة إحصـــائیة
 وتقیـــیم المفـــردات، مـــع اختیـــاره تـــم الـــذي للمفـــردة االســـتجابة نظریـــة نمـــوذج مالءمـــة
 و. النهـائي المحوسـب التكیفـي رلالختبـا واضـحة مواصفات تحدید وأخیرا  ،)التحیز

 فـي إیـداعها یجـب التـي المفردات من الكافي العدد یحدد أو یحكم قانون هناك لیس
 مختلفـة عـدادأب مفرداتـه یقـدم المحوسـب التكیفـي االختبار أن خاصة المفردات، بنك
 یعطـي قـدفـأكثر  مفـردة ١٠٠ علـى احتـوى إذا المفـردات بنـك أن إال آلخر، فرد من

 ودقـة السـریة العتبـارات النظر عند ولكن (Weiss and Kingsbury, 1984) ةجید نتائج
 المــــراد الســـمة محتـــوى المفــــردات تغطـــي أن فـــي والرغبـــة مختبــــر، كـــل قـــدرة تقـــدیر
  .األفضل هو یكون قد المفردات من األكبر العدد فإن قیاسها

  
  المفردة الختیار المناسب األسلوب اختیار-٣
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 األسـلوب اختیـار فـي المحوسـب التكیفـي االختبـار اءلبن الثالث المعیار یتمثل
 تقـدم التـي األولـي المفـردة الختیـار عدیـدة طـرق وهنـاك ،اتالمفرد الختیار المناسب

 ومــن المختبــر، عــن ســابقة معلومــات علــى بنــاء القبلــي مســتواه تحدیــد: منهــا للفــرد،
 المعلومـات مـن قـدر أكبـر تقـدم التـي المفـردة تحدیـدفي هـذا المجـال  الشائعة الطرق
 یختــار أن التكیفــي االختبــار قــدرة تــأتي قیاســها،ثم یجــري التــي الســمة متصــل علــى

 علـى إجابتـه خـالل مـن تقدیرها تم التي الفرد قدرة مستوى على بناء الالحقة المفردة
 للمفـردة االسـتجابة نظریـة باسـتخدام ذلـك ویـتم االختبـار، في المقدمة األولى المفردة
 علـــى بنـــاء المفـــردة علـــى الفـــرد اســـتجابة باحتمالیـــة التنبـــؤ اخاللهـــ مـــن یمكـــن والتـــي

 (Bjorner et al., 2007) المفـردة وبـارامترات للقـدرة سابق بتقدیر تتعلق سابقة معلومات

 ســــال ذكرهــــا المفــــردة الختیــــار المناســــب األســــلوب الختیــــار خیــــارات عــــدةتوجــــد و  ،
 )MFI(فیشـر لدالـة لقصـوىا المعلومـات أسـلوب: ومنهـا ،2007) .Cella et al( وآخـرون

Maximum Fisher Information، األقصــــــى االرجحــــــي المعلومــــــات وأســــــلوب 
 وأســــــلوب  ،MLWI( Maximum Likelihood-Weighted Information(المــــــوزون

 MPWI( Maximum Posterior Weighted(المــوزون األقصـــى البعــدي المعلومــات

Information ،المتوقــــــع األقصــــــى المعلومــــــات وأســــــلوب Maximum Expected 

Information (MEI) ، المتوقـع األدنـى البعـدي التبـاین أسـلوب MinimumExpected 

Posterior Variance (MEPV) ، فیشــــر لجــــداول األقصــــى المعلومــــات وأســــلوب 
MaximumFisher Information Table (MFIT)، وآخرون سال ذكره لما وطبقا )Cella 

et al. (2007 أكثـــر یعـــد لفیشـــر األقصـــى المعلومـــات أســـلوب أن مـــن بـــالرغم فإنـــه 
 وأســــلوب المـــوزون المـــرجح األقصـــى المعلومـــات أســـلوبي أن إال شـــیوعا األســـالیب
 نظریــة مزایـا یقــدمان ألنهمـا منــه كفـاءة أكثــر المـوزون، األقصــى البعـدي المعلومـات

 مــن بــدالً  الســمة لتقــدیرات المحتملــة القــیم جمیــع االعتبــار فــي یأخــذان فهمــا أفضــل
  .  فقط الحالیة النقطة تقدیر أخذ
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 البیزیــــة األســــالیب أحــــد فهــــو المتوقــــع األدنــــى البعــــدي التبــــاین أســــلوب أمــــا
)Bayesian (القـدرة عنـد المعلومـات دالـة علـى بناء المفردة انتقاء على یعتمد ال وهو 

 تبـاین قـلأ لهـا التـي المفـردة ویختـار المقدرة للقدرة البعدي التباین یستخدم بل المقدرة
 تقــدیر والمتضــمنةاألســئلة  بنــك فــي القبلیــة المعلومــات مــن باالســتفادة متوقــع يبعــد

 أقـل تعطـي التـي فـالمفردة وبالتـالي التبـاین، یحسـب ومنهـا المفردة، وبارامترات القدرة
  .  وهكذا انتقاؤها یتم التي هي تباین

 ألســـــلوب تعـــــدیال فیعـــــد فیشـــــر لجـــــداول األقصـــــى المعلومـــــات أســـــلوب أمـــــا
 التـــي المعلومــات مصـــفوفة یســتخدم حیــث أســـرع، ألنــه لفیشـــر قصــىاأل المعلومــات

 إعــادة یـتم مـرة كـل فـي ثـم ثابتـة، بفواصـل القـدرة مـدى مـن محـدد نطـاق علـى ولـدت
 هـــذه تســـتخدم ثـــم المطلوبـــة للدقـــة القـــدرة تقـــدیرات تصـــل أن إلـــى داخلهـــا اإلجـــراءات
 فیهــا طبــقی مــرة كــل فــي الجــداولهــذه  خــالل ومــن الجــداول، إعــداد فــي المعلومــات

 اكبـر لتحدیـد مسـبقا المحسـوبة القـدرة قیم في البحث یتم المحوسب التكیفي االختبار
 مفــردة لكــل المختبــر، الفــرد لقــدرةناســبة الم المفــردة تقــدمها التــي المعلومــات مــن قــدر
 الوقـت فـي االقتصـادساعد على ی اإلجراء وهذا كبیرا، البنك مفردات عدد كان مهما

 القصـــوى المعلومـــات أســـالیب عیـــوب أهـــم الجیعـــ والـــذي. اتالحســـاب إلجـــراء الـــالزم
 العملیــــات إجــــراء فــــي كبیــــراً  وقتــــاً  تســــتغرق عمومــــا أنهــــا حیــــث البیزیــــة، واألســــالیب
 أفضـــل عـــن البنـــك مفـــردات جمیـــع فـــي البحـــث عنـــد الفـــرد قـــدرة لتقـــدیر اإلحصـــائیة

  .     مفردة
   الفرد قدرة لتقدیر المناسب األسلوب اختیار-٤

 یجـــــري ثــــم الفـــــرد، لقــــدرة مبــــدئي بتقـــــدیر المحوســــب التكیفـــــي االختبــــار یبــــدأ
 التالیــة المفــردات علــى بنــاء للقــدرة المبــدئي التقــدیر علــى متتالیــة تعــدیالت الحاســب

 مـن قـدر أكبـر علـى الحصـول یـتم أن إلـى االختبار تطبیق أثناء في للفرد تقدم التي
 محـددة تكـون التـي مفـردةلل االسـتجابة نظریـة نمـاذج بأحـد الفرد قدرة تقدیر في الدقة

 كــل دقــة ألن مهمــاً  الفــرد قــدرة لتقــدیر المناســب األســلوب اختیــار یعتبــر لــذا مســبقا،
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نهــــاء للفـــرد، تقــــدیمها یـــتم التــــي المفـــردة اختیــــار مـــن  التقــــدیر ثـــم ومــــن االختبـــار، وإ
 أحادیـة النمـاذج بـارامترات تقـدیر طـرق وتتحـدد. علیـه توقـفت المقاسة للقدرة النهائي

 أسـلوب: یلـي فیمـا التـرجیح دالـة على تعتمد التي للمفردة االستجابة نظریة في البعد
 ، Marginal Maximum Likelihood Procedure (MML) القصـوى الهامشـیة األرجحیـة
 Joint Maximum Likelihood Procedure المشــتركة القصــوى األرجحیــة وأســلوب

(JML)، المشـروطة القصـوى األرجحیـة وأسلوب Conditional Maximum Likelihood 

Procedure (CML) ،البیزیــــة واألســــالیبBayesian Procedures ــــات لتقــــدیر  المنحنی
 .للمفردة الممیزة

 غیـــــر القـــــدرة مســـــتویات مشـــــكلة مـــــع تعاملهـــــا فـــــي األســـــالیب هـــــذه وتختلـــــف
ـــة أســـلوب: كالتـــالي المعلومـــة،  نمذجـــة علـــى یعمـــل المشـــترك األقصـــى التـــرجیح دال
 األفـــراد، قـــدرة لمســـتویات مبدئیـــة تقـــدیرات باســـتخدام االســـتجابات أنمـــاط احتمـــاالت

 أنمــاط احتمــاالت نمذجــة علــى الهامشــي األقصــى التــرجیح دالــة أســلوب یعمــل بینمــا
 قـدرة مسـتویات توزیـع مجتمـع مـن عشـوائیة معاینـات عـن ناجمة وكأنها االستجابات

  .  معلومة أفراده
 هــذه نمذجــة علــى یعمــل نــهفإ المشــروط، األقصــى التــرجیح دالــة أســلوب أمــا

ــــى تــــؤدي التــــي االســــتجابات، أنمــــاط مختلــــف احتمــــاالت باســــتخدام االحتمــــاالت  إل
األسـالیب  أكثـرمـن  الهامشـي األقصى الترجیح أسلوبیعد و  نفسها، الكلیة الدرجات
 أن أهمهــا مــن التــي المزایــا مــن بالعدیــد ویتمیــز ،فــي المجــاالت التربویــة  اســتخداما
 التحیـز، عـدم مثـل؛ التقـدیر جـودة مـن التحقـق محكـات تحقق نهع الناتجة التقدیرات

 جمیـــــع علــــى معـــــین فــــرد یجیـــــب عنــــدما للتقـــــدیر التوصــــل یمكنـــــه كمــــا واالتســــاق،
 التــــرجیح دالــــة أســــلوب أن إال. خطــــأ اتاســــتجاب أو صــــحیحة اتاســــتجاب المفــــردات
  .  واالتساق التحیز، عدم محكات یحقق ال المشترك األقصى

 أن إال المحكــــــات هـــــذه یحقـــــق الهامشـــــي األقصــــــى التـــــرجیح أســـــلوب بینمـــــا
  ،)راش نمــوذج( البــارامتر آحــادي اللوغــارتمي النمــوذج علــى فقــط یقتصــر اســتخدامه
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ــــة األســــالیب بینمــــا ــــى تتوقــــف Bayesian Proceduresالبیزی  القبلیــــة االحتمــــاالت عل
 بــرامج عــدة ،وتوجــد)٢٠٠٥ عــالم،،  Cella et al., 2007(. للبــارامترات المفترضــة

ا برنامج وتشمل IRT النماذج بارامترات بتقدیر اصةخ  BILOG-MG(Zimowskiلوجیب

et al., 2003) االسـتجابة بیانـات لتقـدیر بالنسـبة أمـا الثنائیـة، االسـتجابة بیانات لتقدیر 
 وبرنـــــــامج MULTILOG7(Thissen, 2003)مـــــــالتیلوج برنـــــــامج فیســـــــتخدم المتعـــــــددة

ــــى یحتــــوي BILOG-MGلوجیبــــا ــــة عل ــــارات ثالث ــــارامترات تقــــدیر لطــــرق خی  المفــــردة ب
 البعــــدي والبیـــزي،Maximum Likelihood (ML) األقصـــى التـــرجیح: وهـــي والفـــرد،
 Bayes األقصــــى البعــــدي والبیــــزي ،(Expected a Posteriori EAP) المتوقــــع

model(Maximum a Posteriori MAP). انظـر )Zimowski et al., 2003( و)Baker and 
Kim, 2004.(  

 دراســة خــالل مــن Fox and Glas (2003) وجــالس فــوكس مــن كــل وجــد وقــد
 علــى الدقــة ناحیــة مــن األقصــى التــرجیح علــى تتفــوق البیزیــة اإلجــراءات أن محاكــاة
 أنهــا إال والفــرد، المفــردة لــدرجات متاحــة تقــدیراتها وأن الصــغیرة، العینــات فــي األقــل

ابـي أشـار بینمـا متقدمـة، إحصـائیة إجـراءات تتطلـب  معـامالت أن Darabi (1997) ِدرَ
ــــارامترات بــــین االرتبــــاط ــــامج فــــي المتاحــــة الثالثــــة باألســــالیب المقــــدرة المفــــردة ب  برن
 ،Maximum Likelihood (ML) األقصـــــى التـــــرجیح: وهـــــي ،BILOG-MGبـــــایلوج
 البعـدي Bayesوالبیـزي ،Expected a Posteriori (EAP) المتوقـع البعـدي Bayesوالبیزي

 ومعـــامالت ،)١,٠٠٠( مســاویة كانــت Maximum a Posteriori (MAP) األقصــى
 مســـاویة الســـابقة الـــثالث الطـــرق بـــنفس المقـــدرة الفـــرد قـــدرة بـــارامترات بـــین االرتبـــاط

  .تقریباً  الدقة مستوى نفس سیعطي منهم أي استخدام أن یعني مما ،)٠,٩٩٩٨(
  االختبار إنهاء لقاعدة المناسب األسلوب تحدید-٥

 االختبــار تطبیــق عنــد فإنــه.Choi et al) 2011(وآخــرون شــوي ذكــره لمــا طبقــا
 یــــتم علیهــــا، الفــــرد اســــتجابة وبعــــد األولــــى المفــــردة عــــرض یــــتم المحوســــب التكیفـــي

 التالیـــة المفـــردة انتقـــاء وقبـــل المفـــردة علـــى الفـــرد قـــدرة تقـــدیر ثـــم ومـــن تصـــحیحها،
 إذا مـا لمعرفـةStopping  Ruleاالختبـار إنهـاء لقاعـدة الرجـوع أوال یـتم لقدرتـه المناسـبة
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ال االختبــار، إنهــاء یــتم تحققــت فــإذا القاعــدة، تحققــت  المناســبة المفــردة انتقــاء یــتم وإ
 محـدد عـدد إعطـاء یـتم أن بعـد أكتمـل قـد التكیفـي االختبـار اعتبارأن ویمكن التالیة،

 أو القیـاس، دقـة مـن سـلفا محـدد لمسـتوى الوصـول یـتم مـا وعند المفردات، من سلفا
 إلنهـاء كمحكـات تسـتخدم التي الطرق أكثر من ولكن فاسل محدد وقت انقضاء عند

  :  هما االختبار،
 االختبـار ینتهـي أن وهـو : The Fixed Test Lengthلالختبار الثابت الطول محك .أ 

 علیــه، وبنــاء الفــرد، لقــدرة المناســبة المفــردات مــن ســلفا محــدد عــدد تطبیــق بعــد
 عــن النظــر غــضب الممتحنــین، لجمیــع المفــردات مــن العــدد نفــس إعطــاء ســیتم
 األساســـیة والمیـــزة االختبـــار، تطبیـــق بعـــد استحصـــلت التـــي القیـــاس دقـــة درجـــة

حــدى بســاطته، هــي المحــك هــذا لتطبیــق  ســیتم انــه المحــك هــذا تطبیــق نتــائج وإ
 القیــاس خطــأ سیصــبح وبالتــالي الدقــة، مــن متفاوتــة بــدرجات الممتحنــین قیــاس
 ســـیجیبوا الممتحنـــین ألن المقاســـة، القـــدرة مـــن المتطرفـــة المســـتویات عنـــد أكبـــر
 هـذا اسـتخدام فـإن لهم،وبالتـالي بالنسـبة جـدا صـعبة أو جـدا سهلة مفردات على

 تطبیـق یـتم مـا عنـد وذلك المحوسب التكیفي االختبار كفاءة من یحد قد المحك
 حــول معلومــات تقــدیم فـي قلیلــة مســاهمتها تكــون مـا عنــد لهــا داعــي ال مفـردات
 .الفرد قدرة مستوى

 درجـة تحقیق إلى ویهدف :Variable Test Lengthلالختبار لمتغیرا الطول محك .ب 
 عـدد الممتحنـین إعطـاء سـیتم أنـه یعنـي وهذا الممتحنین لجمیع الدقة من معینة

ــــار إلنهــــاء آخــــر محــــك ویســــتخدم المفــــردات، مــــن متفــــاوت  طــــول غیــــر االختب
 ر،لالختبــا المتغیــر بــالطول اإلنهــاء قاعــدة مــن نــوعین اســتخدام ویــتم االختبــار،

 :  هما

 وهــو The Standard Errorstopping Ruleالمعیــاري بالخطــأ اإلنهــاء قاعــدة .١
 المعیـــاري الخطـــأ یصـــل مـــا عنـــد االختبـــار وقـــف یـــتم حیـــث شـــیوعا األكثـــر

 سلفاً  محددة قیمة من أقل عند مقدرة قدرة آلخر المصاحب
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 The Minimum Information Stopping Rule معلومـات بـأدنى اإلنهـاء قاعـدة .٢
 المفـــــردة عـــــن معلومـــــات أدنـــــى إلـــــى یصـــــل مـــــا عنـــــد االختبـــــار وقـــــف یـــــتم

 .مقدرة قدرة آلخر المصاحبة

ــار خصــائص -٣ ــة المحوســب التكیفــي االختب ــارات مقارن  علــى المعتمــدة باالختب
   التقلیدیة والقلم الورقة واختبارات الحاسب

ـــــار خصـــــائص عـــــدةتوجـــــد  ـــــارات مقارنـــــة المحوســـــب التكیفـــــي لالختب  باالختب
ـــ المعتمـــدة ـــم الورقـــة واختبـــارات الحاســـب ىعل  ازدهـــار علـــى ســـاعدت التقلیدیـــة والقل
فـــة الحاســـوبیة االختبـــارات صـــناعة تََكیّ  العلـــوم فـــي المعرفـــة حقـــول مـــن كثیـــر فـــي المُ

 وهــي( الحاســوبیة لالختبــارات العامــة اإلیجابیــات تــذكر المراجــع وغالبیــة اإلنســانیة،
 باالختبـــارات الخاصـــة إلیجابیـــاتوا ،)لالختبـــارات الورقیـــة للنســـخة الموازیـــة الصـــورة

فـــة الحاســـوبیة تََكیّ  القـــدرة بـــاختالف وصـــعوبتها أســـئلتها عـــدد یختلـــف التـــي وهـــي( المُ
ـر العلمیـة ِب ْختَ  ;Lovleret al.; 2011, Dominoand Domino) مـن كـل أوضـح فقـد ،)للمُ

2006, Kaplan, and Saccuzzo,2008) بمایلي العوامل، هذه:  
  الحاسوبیة لالختبارات مةالعا اإلیجابیات: أوالً 
فـــة الحاســـوبیة االختبـــارات تـــوفر. الكفـــاءة .١ تََكیّ ـــذة الجهـــة علـــى المُ  مـــن لهـــا المنفّ

جراءات اإلعداد تكالیف ـض حیـث التطبیق وإ  االختبـارات طباعـة تكلفـة مـن تخفّ
 علـــى االختبـــار تطبیـــق حـــال فـــي الخاصـــیة هـــذه میـــزة وتظهـــر البریـــد، وأجـــور

فــة الحاســوبیة االختبـارات تــوفر كمــا. المختبـرین مــن كبیــرة مجموعـة تََكیّ  علــى المُ
ــر ِب ْختَ  الخاصــیة هــذه وتظهــر االختبــار، نتیجــة علــى للحصــول الــالزم الوقــت المُ

 مســـتقبل أو حیــاة فــي ومصـــیري جــوهري الوقــت فیهــا یكـــون التــي الحــاالت فــي
ر ِب ْختَ   .المُ

 االختبــــــارات صــــــور أحـــــد تطبیــــــق فــــــي الراغـــــب للشــــــخص یمكــــــن. المالءمـــــة .٢
فــة یةالحاســوب تََكیّ  االنتظــار إلــى الحاجــة دون لظروفــه المالئــم الوقــت اختیــار المُ

ن إلـى ن عــدد تكــوّ ــرین مــن معــیّ ِب ْختَ . التقلیدیــة االختبــارات فــي الحــال هــو كمـا المُ
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،  إحـــدى فـــي للدراســـة قبـــول علـــى الحصـــول فـــي الراغـــب للطالـــب یمكـــن فمـــثًال
ـــــة الجامعـــــات ـــــى الحصـــــول العالمی ـــــار عل ـــــ اللغـــــة اختب  صـــــورته فـــــي ةاإلنجلیزی
ــــداً ( اإللكترونیــــة فــــة الحاســــوبیة صــــورته فــــي وتحدی تََكیّ  المالئــــم الوقــــت فــــي) المُ

 .اإلمكان قدر لظروفه

فــة الحاســوبیة االختبــارات تــوفر .الراحــة .٣ تََكیّ ــر المُ ِب ْختَ  راحــة أكثــر اختبــار بیئــة للمُ
ـــر تمّكــن حیـــث التقلیدیــة، االختبـــاراتعــن  ِب ْختَ  غرفـــة فـــي االختبــار أخـــذ مــن المُ

ـــــر إضـــــاءة وقـــــوة حـــــرارة ودرجـــــة أقـــــل ضـــــجیج اتذ  قاعـــــات مـــــن مالءمـــــة أكث
رین العام المتوسط تراعي عادة التي التقلیدیة الجماعیة االختبارات ِب ْختَ  .للمُ

ّسر.التقنیین .٤ فـة الحاسـوبیة االختبـارات تُیَ تََكیّ ـرین علـى تطبیقهـا المُ ِب ْختَ  بطریقـة المُ
 البشـــــریة األخطـــــاء نســـــبة تقلیـــــل خـــــالل مـــــن التقنیـــــین دقـــــة مســـــتوى مـــــن تزیـــــد

 .الورقیة التقلیدیة بالطریقة المقننة االختبارات تنفیذ عند عادة المصاحبة

 إمكانیـــة مـــن االســـتفادة علـــى المعلـــم الحاســـوبیة االختبـــارات تســـاعد .المســـاندة .٥
) الثابتـــة أو المتحركــة والصــورة الصــوت( المتعـــددة بالوســائط االختبــار تضــمین
 الورقیـــة؛ النســـخة توفرهـــا ال بطریقـــة للواقـــع ربأقـــ وتجعلهـــا المعلومـــة لتوضـــیح

ر تقییم درجة على التصمیم أثر من بذلك لتقلل ِب ْختَ  .المُ

ـــدد .٦ ل االختبـــارات تصـــمیم فـــي اآللـــي لحاســـبل توظیـــف .النمـــاذج تع ّ  مـــن یســـه
 الــذي األمــر الواحــد، الوقــت فــي الواحــد االختبــار مــن نمــاذج عــدة إنتــاج عملیــة

رین بین باراالخت أسئلة تسرب خطر من یقلل ِب ْختَ  .المُ

فة الحاسوبیة الختباراتل الخاصة اإلیجابیات: ثانیاً  تََكیّ  المُ

 الحاســــوبیة االختبــــارات إیجابیــــات حــــول ســــابقاً  ذكرنــــاه مــــا إلــــى وباإلضــــافة
، فة الحاسوبیة االختبارات تتمیز عمومًا تََكیّ  مـا ومنهـا الخاصـة، المیـزات من بعدد المُ

  :یلي
فــــة الحاســـوبیة تاالختبـــارا تختصــــر .الجهـــد .١ تََكیّ ــــر علـــى المُ ِب ْختَ  كبیــــراً  جهـــداّ  المُ

% ٨٠ إلــى تصــل أو )Kaplan, and Saccuzzo,2008; p330( %٥٠ إلــى یصــل
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)De Ayala,2008; p373( الورقیـة أو منهـا الحاسـوبیة التقلیدیـة لالختبـارات مقارنـة 
 األســـئلة عـــدد اختیــار مبـــدأ علــى قیامهـــا حیـــث الثبــات بخاصـــیة التضــحیة دون

  .للطالب العلمي المستوى على بناًء  وصعوبتها
فة الحاسوبیة االختبارات توفر .الدقة .٢ تََكیّ  مـن القیـاس في الدقة من عالیاً  قدراً  المُ

 المســــتوى تقــــدیر لعملیــــة عــــادة المصــــاحبة القیــــاس أخطــــاء نســــبة تقلیــــل خــــالل
ــر، العلمــي ِب ْختَ  بـــاراتاالخت نظیراتهــا مـــن ومصــداقیة ثباتــاً  أكثـــر أنهــا بمعنـــى للمُ

ر كل قدرة تشّخص حیث التقلیدیة؛ ِب ْختَ  إجاباتـه سـیر خـط على بناًء  حدة على مُ
 .االختبار أسئلة على

فــة الحاســوبیة االختبــارات تمتــاز.األمــن .٣ تََكیّ  العالیــة األمنیــة الحمایــة بمســتوى المُ
 التـي خصوصـاً  التقلیدیـة الحاسـوبیة واالختبارات عموماً  باالختبارات مقارنة جداً 
 بنــاًء  صــعوبتها ومســتوى األســئلة عــدد یحــدد الــذي األساســي مبــدئها لــىع تقــوم
ر مستوى على ِب ْختَ  .مجدیة غیر سرقتها یجعل الذي واألمر العلمي، للمُ

فـة الحاسـوبیة االختبـارات تنطلـق.الـدافع زیادة .٤ تََكیّ  متوسـط سـؤال بطـرح عـادة المُ
ـــر ســـتوىلم تبعـــاً ) نـــزوالً  أو( صـــعوداً  الصـــعوبة فـــي تتـــدرج ثـــم الصـــعوبة، ِب ْختَ  المُ

ــر، لــدى الدافعیــة مــن یزیــد الــذي األمــر العلمــي، ِب ْختَ  تتركــه مــا عكــس علــى المُ
ــر نفســیة علــى التقلیدیــة االختبــارات عــادة ِب ْختَ  مبــالغ) اســترخاء أو( تــوتّر مــن المُ
 .متتالیة) سهلة أو( صعبة أسئلة تواجهه  عندما فیه

فـة بیةالحاسـو  االختبـارات تراعي .المعرفي النمط اختالف .٥ تََكیّ  المعرفـي الـنمط المُ
ــرین ِب ْختَ  أســئلته وعــدد االختبــار بدایــة أســئلة نوعیــة تحدیــد اعتمــاد خــالل مــن للمُ
رین المعرفي المستوى على وصعوبته ِب ْختَ  بـالنمط تتـأثر والتـي حدة، على كل للمُ
 النــوع وحــدة علــى القائمــة التقلیدیــة االختبــارات خــالف علــى للشــخص المعرفــي
 .تبارلالخ والحجم
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 ,Triantafillou et al., 2008;Dominoand Domino( مـن كـال ذكـر المقابـل، وفـي

2006; Linacre, 2000( عمومــاً  الحاســوبیة باالختبـارات المرتبطــة الســلبیات مـن عــدد 
فة الحاسوبیة واالختبارات تََكیّ ، المُ  :یلي ما السلبیات هذه ومن تحدیدًا

  حاسوبیةال لالختبارات العامة السلبیات: أوالً 
 الحاســب أجهــزة بعــض مكونــات محدودیــة تعیــق قــد. األســئلة نوعیــة محدودیــة .١

مفــردات  وضـع فـي الحاسـوبیة االختبـاراتمفـردات  تصـمیم علـى القـائمین اآللـي
 واســعة مقــاطع قــراءة تتطلــبمفــردات  ووضــع تفصــیلیة، فنــون أو رســوم تتطلــب
  .النطاق

 تحتیــــة بنیــــة عمومــــاً  یةالحاســــوب االختبــــارات تتطلــــب. إلكترونیــــة تحتیــــة بنیــــة .٢
ـــرین، عـــدد اســـتیعاب علـــى قـــادرة إلكترونیـــة ِب ْختَ  مـــن معینـــاً  قـــدراً  تتطلـــب كمـــا المُ
ــرین، الحاســوبیة المهــارات ِب ْختَ  االســتفادة مــدى مــن یضــیقان الشــرطان وهــذان للمُ

، الحاســــــوبیة االختبــــــارات مــــــن ــــــزة ویجعالنهــــــا عمومــــــًا مجتمعــــــات ال ضــــــد متحیّ
 .المحدودة اسوبیةالح اإلمكانات ذات والمنظمات

ـــــة األخطـــــاء .٣ ـــــارات تواجـــــه. التقنی  تعرضـــــها مشـــــكلة عمومـــــاً  الحاســـــوبیة االختب
 علـى السـلبي األثـر لـه ممـا اآللـي الحاسـب تصاحب عادة التي التقنیة لألخطاء
ـــــرین، نفســـــیة ِب ْختَ ـــــى المُ ـــــین لالختبـــــار المنظمـــــة الجهـــــة ســـــمعة وعل  مجموعـــــة ب

ْختَ  كانوا سواء االختبارات من المستفیدین رینمُ  .توظیفیة أو دراسیة جهات أو ِب

 قرصـنة( إلكترونیـة جـرائم إلـى الحاسـوبیة االختبـارات تعـرض إمكانیـة. القرصنة .٤
 هــــذه وتزیــــد دائــــم، خطــــر فــــي وأمنهــــا صــــدقها یضــــع ،)الجرثومیــــة الحــــرب أو

 األقــل البیئـات فـي نظیراتهـا عـن تقنیـاً  المتقدمـة والمنظمـات الـدول فـي اإلمكانیـة
،  .أخر عیب ظهور زیادة أي اإلعداد، تكلفة في یزید العیب هذا وعالج تقدمًا

 
فة الحاسوبیة الختباراتل الخاصة السلبیات: ثانیاً  تََكیّ   المُ
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فــة الحاســوبیة االختبــارات تعتمــد. التطبیــق محدودیــة .١ تََكیّ  علــى تصــمیمها فــي المُ
 المعلومـــات جمیـــع علـــى تطبیقهـــا یمكـــن ال التـــي الفقـــرة علـــى االســـتجابة نظریـــة
رون عادة إلیها یتعرض التي اراتوالمه ْختَِب مهم مجال في المُ   .  تعّل

فـــة الحاســـوبیة االختبـــارات علـــى یعـــاب. اإلعـــداد صـــعوبة .٢ تََكیّ  تطلبهـــا تحدیـــداً  المُ
 أهــدافها مــع متوافقــة صــحیحة بطریقــة إلعــدادها جــداً  كبیــر ووقــت وخبــرة لجهــد

ــــى تقــــوم التــــي( النظریــــة ومبادئهــــا  مســــتوىل المناســــب الســــؤال عــــرض مبــــدأ عل
ر ِب ْختَ  تتطلـب فهـي التقلیدیـة؛ والورقیـة الحاسـوبیة باالختبارات مقارنة) العلمي المُ

 .األسئلة معالم معایرة في دقیقة عنایة

 االختبـــارات بـــه تبـــدأ الـــذي األســـاس مـــن انطالقـــاً . للســـؤال المتكـــرر الظهـــور .٣
فــة الحاسـوبیة تََكیّ  یجعــل الــذي األمــر الصــعوبة، المتوســط بالســؤال تبــدأ حیــث المُ
ــــرین بــــین وتوقعــــاً  انتشــــاراً  أكثــــر االبتدائیــــة األســــئلة ِب ْختَ  المســــتوى متشــــابهي المُ
ذا خصوصــاً  العلمــي منا وإ ــرین بــأن ســّل ِب ْختَ  بعضــهم بــین المعلومــات یتبــادلون المُ
 .البعض

ـــــرین غالبیـــــة یشـــــتكي. اإلجابـــــات مراجعـــــة إمكانیـــــة عـــــدم .٤ ِب ْختَ  طریـــــق عـــــن المُ
فـــ الحاســـوبیة االختبـــارات تََكیّ  عـــن إجابـــاتهم مراجعـــة مـــن تمّكـــنهم عـــدم مـــن ةالمُ

 االختبـــــارات أســــئلة فعــــدد الدرجــــة؛ واعتمـــــاد تصــــحیحها قبــــل الســــابقة األســــئلة
فــــة الحاســـوبیة تََكیّ  إجابــــة علــــى اعتمـــاداً  یتحــــدد صــــعوبتها ومســـتوى الالحقــــة المُ

ــر ِب ْختَ  عـــددها ویقــل الالحقـــة األســئلة صــعوبة تـــزداد حیــث الســـابقة؛ لألســئلة المُ
 .بالعكس والعكس صحیحة، السابقة اإلجابة تكان كلما

ــرین مــن عــدد یعتقــد. العــدل مســتوى ضــعف .٥ ِب ْختَ  ومســتوى عــدد اخــتالف بــأن المُ
رین الواحدة العلمیة المادة اختبار أسئلة صعوبة ِب ْختَ  یضـع الواحـدة المجموعـة لمُ
 علــى خصوصــاً  المقننــة واالختبــارات عمومــاً  االختبــارات فــي المطلوبــة المســاواة

  .للخطر ویعرضها كالمح
    المحوسب التكیفي االختبار مجال في الحدیثة التوجهات -٤
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 االسـتجابة ثنائیـة النماذج على أساسا یعتمد المحوسب التكیفي االختبار كان
Dichotomous Models ــــة ــــه للمفــــردة االســــتجابة لنظری  مفــــردات بقیــــاس یعنــــى لكون

 یعـــرف إمـــا الفـــرد أن رضتفتـــ والتـــي فقـــط، والخطـــأ والصـــواب متعـــدد مـــن االختیـــار
 لـدى partial Knowledge الجزئیـة بالمعرفـة األخـذ مبـدأ وتهمـل یعرفهـا ال أو اإلجابـة

 أو األحیــاء، أو الریاضــیات،: مثـل لمقــررات، مفـردات أســئلة عــن اإلجابـة عنــد الفـرد
 حیـــث  الــذكاء اختبـــارات أو الیدویــة، المهــارات أو اللغویـــة، التطبیقــات أو الكیمیــاء،

 باإلضـافة الصـحیحة الحـل خطـوات علـى للطالـب درجـات یمنح أن مصححلل یمكن
ــــة، لالســــتجابة  تقــــویم إلــــى تــــدریجیا تتحــــول المعاصــــر التقــــویم أنظمــــة ولكــــن النهائی

 ومفرداتــــــه مهامــــــه وتنــــــوع بــــــالثراء یتمیــــــز الــــــذي Performance Assessmentاألداء
ـــذا االختباریـــة،  المحوســـب یفـــيالتك لالختبـــار الحدیثـــة التوجهـــات أهـــم مـــن أصـــبح ل
 لقیــــــاس polytomous Modelsاالســــــتجابات متعــــــددة النمــــــاذج لتطبیقــــــات اســــــتیعابه

ــــــــــل واالتجاهــــــــــات، الشخصــــــــــیة والســــــــــمات التحصــــــــــیل  االســــــــــتجابات نمــــــــــوذج:مث
ة يPartial-creditالجزئیــــة الــــدرجات ونمــــوذج ،Gradedالمتدرج  خوارزمیــــات تطــــویر ف

 هـذه إلـى اسـتنادا تعییـره یـتم ةأسـئل بنـك مـن المسـتمدة المحوسـبة التكیفیة لالختبارات
 مــن تتــألف المجــاالت هــذه فــي االختبــارات ألن ،)٢٢٥ص ،٢٠٠٥عــالم،(النمــاذج
ــــة مفــــردات ــــة حلــــوالً  تتضــــمن لفظی  وكــــذلك المفــــردة، فــــي المتضــــمنة للمشــــكلة جزئی
 عــدداً  البــاحثون أجــرى فقــد علیــه وبنــاء االتجاهــات، ومقــاییس الشخصــیة، اختبــارات

 فـــي االســـتجابات المتعـــددة النمـــاذج وظفـــت التـــي لتربویـــةوا النفســـیة الدراســـات مـــن
  ).(Thompson, 2007;Passoset al. , 2007 المحوسب التكیفي االختبار سیاق

 ذلــك فــي بمــا المنهجیــة، لهــذه التطبیقــات بعــض البــاحثونبعــض  أوضــح وقــد
بة تكیفیــة اســتبیانات تطــویر إمكانیــة ،  Computer Adaptive Questionnairesمحوس
 اآلراء، أو االتجاهـــــات أو التحصـــــیل لقیــــاس مصـــــممة فقـــــرات علــــى شـــــتملت حیــــث

 مــن المتاحــة" المعلومـات" تعظــیم إلـى تــؤدي التــي تلـك وانتقــاء الفقـرات، هــذه وتـدریج
 مثـــل الحاســـوبیة التقنیـــات اســـتخدام أن كمـــا). ٢٢٥ص ،٢٠٠٥عـــالم،( االســـتبیان
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 والرســومات والفیــدیو، ة،التعلیمیــ واأللعــاب المتحركــة، والرســوم التفاعلیــة، الرســومات
 أكثــر وجعلـه  إثرائـه فــي سیسـاهم مفرداتـه إعــداد فـي النقـال والهــاتف األبعـاد، ثالثیـة
 والمربین المفردات معدي من كال یساعد وأیضا ،)Zenisky and Sireci, 2002( فعالیة

 بإعطـاء الفـرد قـدرة تقـدیر وتتضـمن تلقائیـاً  تولیـدها یمكـن متعـددة مفـردات إعـداد في
 منطلـق مـن الطالـب، لـدى الموجـودة اإلجابـة مـن الجزئیـة المعلومـات على ماتعال
 المعرفیـة المهـارات أیضـا ولكن الموضوع معرفة فقط لیست االختبار على القدرة أن

 تمثـــل المفـــردات تصـــمیم فـــي التعلیمیـــة األلعـــاب اســـتخدام أن كمـــا. فیـــه المتضـــمنة
 كأننــا یشــعرون الطــالب لویجعــ تعلیمیــة وســیلة االختبــار یكــون لكــي جــذب مصــدر

ــــار الســــابقة بــــالطرق مبتكــــرة مفــــردات تســــتخدم أن فــــیمكن مكافــــأة، لهــــم نقــــدم  الختب
 یوضــــح) ٥( رقــــم الشــــكل: المثــــال ســــبیل علــــى العناصــــر، مــــن متنوعــــة مجموعــــة
، المــاوس، طریــق عــن واإلفــالت بالســحب حلهــا یمكــن مفــردات ) أ: (لمقــررات مــثًال
  .الكیمیاء لمقرر مفردة) ج( الجغرافیا، قررلم مفردة)ب( األحیاء، لمقرر مفردات

  

 
 المناسب الفراغ في الصحیح االسم اسحب) أ(
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  المناسب المكان في الصحیح االسم اسحب) ب(

 
    بالمركب الخاصة المعادلة ادخل) ج(

 عن واإلفالت بالسحب حلها یمكن محوسب تكیفي اختبار من مفردات )٥(رقم  الشكل
  الكیمیاء) ج( الجغرافیا،)ب( األحیاء،) أ: (رراتلمق الماوس طریق

  )Cheng and Basu ,2009:(المصدر
 الـنص بسـحب للطـالب تسـمح أنهـا) ٥(رقـم  الشـكل فـي المفردات من یتضح

 وهـــذا الشاشـــة، علـــى المناســبة اإلجابـــة لمواقـــع المفــردة فـــي الموجـــودة الرســومات أو
 متعــدد مــن االختیــار نــوع مــن التقلیدیــة المفــردات عــن یختلــف المفــردات مــن النــوع
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 التقلیدیــة متعــدد مــن االختبــار مفــردات فــي فمــثال الفــراغ، ومــلء والخطــأ والصــواب
 هـذه تكـون ثـم صـحیحة، كإجابـة احـدها یحـدد بـدائل أربـع بوضع االختبار معد یقوم

 تحتـاج فإنهـا السـابقة األمثلـة أما ألخرى، مفردة من محتواه فقط یغیر كقالب المفردة
 محتـــوى متطلبـــات حســـب علیهـــا اإلجابـــة وفـــي المفـــردة بنـــاء فـــي افیةإضـــ لمهـــارات
 الطالـب وتسـاعد الفـرد لـدى الجزئیـة بالمعرفـة األخـذ مبـدأ تهمل ال أنها كما. المفردة

 لالســـتجابة باإلضـــافة الصـــحیحة الحـــل خطـــوات علـــى درجـــات علـــى الحصـــول فـــي
 التطــورات مــجد یوفرهــا أن یمكــن التــي اإلمكانــات مــن جانــب یوضــح وهــذا النهائیــة،
ـــــة مجـــــال فـــــي الحدیثـــــة ـــــار وتطبیـــــق صـــــناعة فـــــي المعلومـــــات تقنی  التكیفـــــي االختب

   ).Cheng and Basu ,2009(المحوسب
 المحوسـبة التكیفیـة االختبـارات إمكانیـات من باالستفادة أنه نجد سبق ومما  

 التقلیدیـة باالختبـارات قیاسـها الممكـن غیر من كان قدرات قیاس الممكن من أصبح
 االختبـــارات تســـاعد حیـــث، البعـــد أحادیـــة الحدیثـــة أو التقلیدیـــة النمـــاذج إطـــار وفـــي

ــــم المحوســــبة التكیفیــــة ــــى المعل ــــة مــــن االســــتفادة عل  وفقــــاً  القیاســــات تضــــمین إمكانی
 االختبــــار لتضــــمین باإلضــــافة للمفــــردة، االســــتجابة نظریــــة فــــي المتعــــددة للنمــــاذج

 المعلومــــة لتوضــــیح) الثابتــــة أو المتحركــــة والصــــورة الصــــوت( المتعــــددة بالوســــائط
 لتقلـل الورقیـة؛ أو الخطیـة الحاسـوبیة النسخة توفرها ال بطریقة للواقع أقرب وتجعلها

ر تقییم درجة على التصمیم أثر من بذلك ِب ْختَ   .المُ
 المنـاهج علـى المحوسـب التكیفـي االختبـار لتطبیـق اإلیجابیـة التأثیرات أهم  -٥

  .التعلیمیة
 التكیفـــــــي االختبــــــار فوائــــــد إحـــــــدى أن) ٢٠٠٥( وآخــــــرون دیفیدســــــون ذكــــــر

 یـزود ألنـه التعلیمیـة، المنـاهج فـي إیجابیـاً  تـأثیراً  یتضـمن أنـه في تتلخص المحوسب
 بمهــارة تتصــل التـي الفردیــة االختبـارات فأســئلة الشـاملة الراجعــة بالتغذیـة فوریــاً  الفـرد

 ختبــــاراال إلـــى المتقــــدمین تـــزود أن یمكــــن المعرفـــة مــــن محـــدد بمحتــــوى أو محـــددة
ـــدیهم، والضـــعف القـــوة منـــاطق بـــبعض المتصـــلة الراجعـــة بالتغذیـــة  قاعـــدة أن كمـــا ل
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 وذلـك المعرفیـة، طالبهـم قـدرة حـول أكثـر بمعلومـات المعلمین تزود االختبار بیانات
 مطـوروا یقـارن أن یمكن كما الطالب، لدى الخاصة االحتیاجات مع التكیف بهدف

 إلــى تهــدف مناسـبة منــاهج إیجـاد أجــل مــن لـوهویحلّ  االختبــار هـذا التعلیمیــة المنـاهج
 أال یجــب بأنــه) ٢٠٠٥( وزمالئــه دیفیدســون الطالب،وأكــد لــدى الــتعلم عملیــة تعزیــز

ــــأثیر بقــــدرة نســــتخف ــــار ت ــــة فــــي المتوقعــــة المحوســــب التكیفــــي االختب  تطــــویر عملی
 االختبـار الطـالب یعطـى أن القریـب المسـتقبل فـي المحتمـل فمن التعلیمیة، المناهج

 هـذا فـي الطـالب نتـائج سـتحدد حیـث الدراسـي، الفصـل مـن األول الیـوم في ائيالنه
 الحتیاجـــات وفقـــاً  وذلـــك تدریســـه، ســـیتم الـــذي التعلیمـــي المـــنهج تفاصـــیل االختبـــار
 الحصــول المتوقــع المحــددة التعلیمیــة األهــداف تحقیــق أجــل مــن المعرفیــة الطــالب

 إلیهــا یحتـاجون التــي لتعلیمیـةا المــواد تحدیـد إلـى باإلضــافة الفصـل نهایــة فـي علیهـا
  .  الدراسي الفصل هذا خالل

 تــــوافر مــــع أنــــه) ٣٢٥ص ،٢٠٠٥( عــــالم أضــــاف ســــبق مــــا علــــى وعــــالوة
 فـــي الفنیــة الخبـــرة مســتوى وزیــادة كلفتهـــا، وانخفــاض الجدیـــدة، اإللكترونیــة الوســائط

 إلـــى ذلـــك یـــؤدي ســـوف المحوســـبة، التكیفیـــة االختبـــارات نظـــم وبنـــاء تصـــمیم مجــال
 انتشــار فــي یســهم ممــا االختباریــة، العملیــات تطبیقــات مــع المعلومــات نیــاتتق دمــج
 المؤسســــات فــــي والتقــــویم القیـــاس فــــي وفعالیتهــــا مرونتهـــا، وزیــــادة االختبــــارات هـــذه

 انعكاســـا أیضـــا ذلـــك یـــنعكس وســـوف المجتمعیـــة، المؤسســـات مـــن وغیرهـــا التربویـــة
  .التعلیم عملیة وتحسین تطویر على إیجابیا

 فــي المحوسـبة التكیفیـة االختبــارات اعتمـاد تـأخر إلــى أدت التـي مـلالعوا أهـم-٦
  العربي العالم في التعلیمیة المؤسسات

 التربویـــة االختبـــارات فـــي المحوســـب التكیفـــي االختبـــار باســـتخدام التقیـــیم إن
 یجــب المفــردة محتـوى أن كمــا التطبیـق، عنــد علیهــا السـیطرة یمكــن بیئـة إلــى یحتـاج

 اختبــــار مواقــــع تــــوفر تســــتلزم االعتبــــارات وهــــذه الغــــش، بلتجنــــ بالســــریة یحــــاط أن
جـــراءات كبیــــر وبنـــك خاصـــة  المفــــردات تقـــدیم علـــى للســــیطرة  صـــارمة للمفردات،وإ
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)Bjorner,2004( عـــالم حـــدد وقـــد)إلـــى أدت التـــي العوامـــل أهـــم ؛)٣٢٢ص ،٢٠٠٥ 
 التعلیمیـة المؤسسـات فـي واسع نطاق على المحوسب التكیفي االختبار اعتماد عدم
  :التالیة بالنقاط العربي، العالم في
 نظریـة علـى أساسـیاً  اعتمـاداً  المحوسـبة التكیفیـة االختبارات وبناء تصمیم یعتمد .١

 هـــذه اســتخدام فـــي المتضــمنة المشـــكالت جمیــع فـــإن لــذلك لمفـــردة؛ل االســتجابة
 تتطلـب كونهـا ابسـطها مـن والتـي االختبـارات لهـذه مشـكالت أیضـا تعـد النظریـة

، وجهداً  عالیة فنیة خبرة كافیاً  وتمویال كبیرًا ً◌. 

 أســــئلة بنــــك  إنشــــاء المحوســــبة التكیفیــــة االختبــــارات تطبیــــق إجــــراءات تتطلــــب .٢
 الحاســوب فــي تختــزن مئــات عــدة یبلــغ المفــردات مــن كبیــر عــدد علــى یشــتمل
 المختلفــة، المســتویات ذوي مــن األفــراد لقــدرة المناســبة المفــردات انتقــاء لتیســیر

 المفـــردات هـــذه وبنـــاء. المقاســـة القـــدرة فـــي بیـــنهم یقـــةدق تمییـــزات إلـــى والتوصـــل
 ذكــر كمــا– یتطلــب للمفــردة االســتجابة نمــاذج أحــد باســتخدام بارامتراتهــا وتقــدیر
، وجهــــداً  عالیــــة فنیــــة خبــــرة-ســــابقا ــــرًا كافیــــاً  وتمــــویال كبی ــــوافر یتطلــــب كمــــا. ◌ً  ت

ـــــــــات حواســـــــــیب، ـــــــــة وبرمجیـــــــــات متقدمـــــــــة، وتقنی ـــــــــق حدیث ـــــــــارات، لتطبی  االختب
 وتحلیــل االختباریــة الجلســات أثنــاء لألفــراد الفوریــة نتائجهــا وتقــدیم وتصــحیحها،

 متـوافرة تكـون ال ربمـا والتقنیـات الخبـرات وهـذه. الحاسوب باستخدام النتائج هذه
 التكیفیـة االختبـارات اسـتخدام انتشار من یحد مما ، العربیة الدول من كثیر في

 .األقل على الحاضر الوقت في المحوسبة

 وتـــوازن وترتیبهـــا، المفـــردات، عـــرض ســـیاق بتـــأثیر المتعلقـــة شـــكالتالم تحتـــاج .٣
 هـــــــذه إن حیـــــــث التطویریـــــــة، والبحـــــــوث الدراســــــات مـــــــن مزیـــــــد إلـــــــى محتواهــــــا

 التكیفیـــة باالختبـــارات المتعلقـــة الدراســـات مـــن كثیـــر إلیهـــا أشـــارت المشـــكالت،
 تقـــدیر فــي متعــددة ســلبیة تــأثیرات مـــن علیهــا یترتــب مــا وأوضــحت المحوســبة،

 ..القدرة متصل طرفي على خاصة المختبرین األفراد قدرة
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  التكیفیــة االختبـارات بـرامج تنفیـذ فــي إلیهـا یسـتند التـي التحتیــة البنـى تـوافر عـدم .٤
.  Large-Scale Computerized Adaptive Testing واســع نطــاق علــى المحوســبة

 فـــي االختبـــارات مراكـــز بعــض أن غیـــر باهظـــة  تكلفـــة إلــى تحتـــاج البنـــى فهــذه
 التحتیـــة، البنـــى هـــذه تأســـیس اســـتطاعت وأســـترالیا األمریكیـــة المتحـــدة لوالیـــاتا

 تطبـــق التـــي التنافســـیة العالمیـــة االختبـــارات مـــن جدیـــدة صـــیغ بتصـــمیم وقامـــت
 .  واسع نطاق على

 تحتیــة بنیــة یتطلــب المحوســب التكیفــي االختبــار بــأن القــول یمكــن ســبق ممــا
ْختَ  عدد استیعاب على قادرة إلكترونیة رین،المُ  المهـارات مـن معینـاً  قدراً  تتطلب كما ِب

ــرین الحاســوبیة ِب ْختَ  تطبیقــات مــن االســتفادة مــدى مــن یضــیقان الشــرطان وهــذان. للمُ
ــــــي االختبــــــار ــــــزة ویجعلهــــــا المحوســــــب، التكیف ــــــدول ضــــــد متحیّ  ذات والمنظمــــــات ال
 .المحدودة الحاسوبیة اإلمكانات

  والمقترحات التوصیات
؛  لتطـــویر المحوســـب التكیفـــي االختبـــار طبیقـــاتت تفعیـــل یمكـــن حتـــى وختامـــًا

 بمـا الباحثـان ویوصـي الجـامعي، التعلـیم في االلكترونیة واالختبارات التقویم أسالیب
  :یلي

 الجــامعي؛ التعلــیم فــي االلكترونیــة واالختبــارات التقــویم أســالیب تطــویر ضــرورة .١
 فـــــي ممثلـــــة االلكترونیـــــة االختبـــــارات اعتمـــــاد بمكـــــان األهمیـــــة مـــــن أنـــــه حیـــــث

ـــــة االختبـــــارات ـــــرح المحوســـــبة، التكیفی ـــــتم أن الحالیـــــة الدراســـــة وتقت ـــــدء ی  أوالً  الب
 الســنة لطــالب تقــدم التــي الحاســب ومهــارات االنجلیزیــة اللغــة اختبــارات بتحویــل

: مثـــل للجامعــة، كمتطلبــات تصـــنف التــي العامــة المـــواد واختبــارات التحضــیریة
 اختبـــارات إلـــى النبویــة والســـیرة العامــة، العربیـــة واللغـــة اإلســالمیة، الثقافـــة مــواد

 الجامعیـــــة المـــــواد الختبـــــارات وصـــــوالً  ذلـــــك فـــــي التوســـــع ثـــــم محوســـــبة تكیفیـــــة
ـــیم وزارة مســـتوى وعلـــى المختلفـــة،  القـــدرات اختبـــار تحویـــل یـــتم أن العـــالي التعل
 التعلــیم فــي والتقــویم للقیــاس الــوطني المركــز یقدمــه الــذي التحصــیلي واالختبــار
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 مـن لإلفـادة وذلـك محوسـب، تكیفـي اختبـار إلـى العامـة ةالثانویـ لخریجي العالي
 الطالــب قــدرة مســتوى أســاس علــى تحدیــدها یــتم األســئلة أن فــي المتمثلــة مزایــاه

 االختبـــار، تطبیـــق فـــي الكبیـــرة التكـــالیف خفـــض تشـــمل فوائـــده أن كمـــا الفردیـــة،
 فهــو بكثیــر، أســرع بوقــت الطالــب مســتوى تقــدیر ویــتم تطبیقــه، وقــت مــن والحــد
 اســتخدام إمكانیــة یــوفر أنــه كمــا الطلــب، تحــت وجــاهز التســجیل، فــوري اراختبــ

  .الواقع من قریبة ویجعلها مفرداته تصمیم في المتعددة الوسائط
 تتــوفر والتقـویم، القیـاس فـي متخصصـة مراكــز إنشـاء علـى الجامعـات تعمـل أن .٢

 ءاتكفـا وتضـم االختبـارات وتحلیـل بتطـویر الخاصـة والبرامج التحتیة البنیة بها
 لتـــدریب جامعـــة، كـــل فـــي التقـــویم منظومـــة تطـــویر علـــى لإلشـــراف متخصصـــة

 وتقـــدیم التقــویم، فــي المتقدمـــة األســالیب اســتخدام علـــى التــدریس هیئــة أعضــاء
 االختبــارات مثــل التقــویم فــي المتقدمــة البــرامج تبنــي علــى وتشــجع الفنــي، الــدعم
  .محوسبة تكیفیة

 واالختبـارات الورقیـة االختبـارات على الطالب نتائج بین للمقارنة دراسات إجراء .٣
 االنجلیزیـة اللغـة: مثـل مـواد، علـى جامعاتنـا في محلیاً  تطبق المحوسبة التكیفیة

  .  التحضیریة السنة في
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