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  *آمال أمحد الزعيب
  ** يوسف حممد سواملهد. أ.

  

  ا����ص

  

الفقـرة. هدفت الدراسة الحالية إلى بناء اختبار مهارات التفكير الناقـد باسـتخدام نظريـة اسـتجابة 
تغطي مهارات التفكير الناقد.  ،فقرة من نوع االختيار من متعدد 228ولتحقيق هذا الهدف تم كتابة 

طالباً وطالبة في  444وطبق االختبار على  فقرة. 89ومن خالل التحكيم والتجريب تم االحتفاظ بـ 
طالباً وطالبة فـي المرحلـة  120طالباً وطالبة في المرحلة الثانوية، و 610المرحلة األساسية العليا، و

وتــم التحقــق مــن افتــراض أحاديــة البعــد والصــدق والثبــات لالختبــار. كمــا تــم التحقــق مــن  ،الجامعيــة
وقــد اعتمــدت الدراســة  ة،مطابقــة االســتجابات عــن فقــرات االختبــار لنمــاذج نظريــة اســتجابة الفقــر 

منهــا للنمــوذجين ُأحــادي وثنــائي  لكــون تقــديرات القــدرة وفقــاً لــه أكثــر دقــة ،النمــوذج ثالثــي المعلمــة
 ،واتصفت معالم الفقرات ومعلم القدرة بخاصية الالتغير ،المعلمة خاصة عند مستويات القدرة العليا

  وقد قدرت معالم الفقرات ودالة المعلومات لها، كما حسبت بعض إحصائيات االختبار.
الم الفقــرات، دالـة المعلومــات، التفكيــر الناقـد، نظريـة اســتجابة الفقـرة، معـ الكلمـات المفتاحيـة:

  الالتغير.
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  مقدمة البحث: -1

مستمرة يعد التفكري أحد املظاهر اليت متّيز الكائن البشري عن غريه من املخلوقات، فالتفكري عملية        
ميارسها املرء يف أثناء قيام الدماغ بسلسلة من النشاطات العقلية استجابة ملثريات تستقبل بواحدة من 

) أن التفكري عبارة عن سعي حثيث للوضوح والدقة والعدالة Paul, 1998احلواس اخلمس. ويرى بول(
عملية هادفة، ونشاط عقلي  والتفكري ، ومحاسة للتوصل إىل عمق األشياء وجذورها.املستندة إىل العقل

 & McWhorterالقرارات، وفهم األفكار واملفاهيم ( اختاذيهتم حبل املسألة، وتفسري البيانات، و 
Collins, 1992 .(  

) التفكري بعملية التنفس لإلنسان، 2002) (املشار إليه يف جروان، Maclureويشبه مكلري (  
إن التفكري أشبه ما يكون بنشاط طبيعي ال غىن لإلنسان فكما أن التنفس عملية الزمة حلياة اإلنسان، ف

) بأن التفكري اكتشاف مرتٍو أو متبصٍر أو متأٍن للخربة 1997ويفرتض دي بونو ( عنه يف حياته اليومية.
) إىل وضع Ruggiero, cited in Salder, 1993روجريو ( من أجل التوصل إىل اهلدف. ومييل

  .اقد والتفكري اإلبداعيالتفكري حتت مظليت: التفكري الن

التفكري الناقد عملية واعية يقوم ا أن " )Brookfield, 1997, P. 17ويرى بروكفيلد (  
يف بعض األحيان بالتفكري املوجه؛ ألنه يركز  التفكري الناقد الفرد، وال تتم مبعزل عن البيئة احمليطة". ويدعى

إىل أن مهارات التفكري  (Salder, 1993)ر ). ويشري سالدPetress, 2004(على النواتج املرغوبة 
  .الناقد من متطلبات تفوق اإلنسان

)التفكري الناقد بأنه "التأمل الذي يتطلب النشاط Dewey,1930, P.5( ديوي ويعّرف  
 ,Beyer, 1985واملثابرة والعناية واالهتمام بأي رأي أو معتقد على ضوء خلفية معينة". ويعرّفه باير (

P. 272" تقرير حقيقة املعرفة ودقتها وقيمتها، واحلكم على األخبار استنادًا إىل مصادر  عملية) بأنه
  مقبولة، وفحص املواد يف ضوء الدليل، ومقارنة احلوادث، مث االستنتاج". 

) بأنه "القدرة على تقومي Browne & Keeley, 1988, P. 306ويعرفه برونيه وكيلي (
  املعلومات". 
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) فيعرفه بأنه "امليل واملهارة يف االماك بنشاط يف عملية McPeck, 1990, 10وأما ماكبيك (
  الشك التأملي". 

) بأنه "حل املشكالت، أو Udall & Daniels, 1991, P. 5ويعرفه كل من أودال ودانيلز (
   التحقق من الشيء وتقييمه استناداً إىل معايري متفق عليها مسبقاً".

) بأنه "اجلهد اهلادف املنظم واالختبار احلذر لتوضيح فهم Chaffee, 1992, P. 25ويعرفه شافيه (
  العامل احمليط وحتسينه ".

) فيعرفه بأنه "التفكري التأملي الذي يركز على اختاذ القرار حول Ennis, 1993, P.179أما إنيس ( 
  ما يعتقده الفرد أو يعمله". 

الناقد بأنه "عملية احلكم اهلادف واملنظم ذاتياً، وقد بين اختبار كاليفورنيا اعتمادًا على تعريف التفكري 
 ,Facione, and Facioneواحملرك املعريف الذي يؤدي إىل حل املشكالت واختاذ القرارات" (

1998, P. 2 .(  

) بأنه "التفكري الغرضي املربر املوجه حنو اهلدف الذي Halpern, 2001, P. 254ويعرفه هالربن (
  وعمل القرارات".  غة االستدالالت، وحساب االحتماالتيتضمــن حل املسألة، وصيا

أن التفكري الناقد من األمور األساسية الالزمة ملدرسة  (Jenkins, 1998)ويشري جنكنز       
؛ إذ ينبغي على (Wise, 2004)املستقبل. ويعد تشكيل العقول وجعلها ناقدة من بني أهداف الرتبية 

نقد والتمييز بني احلقيقة واالعتقاد. وتعد مهارات التفكري الناقد عنصراً األفراد أن يكونوا قادرين على ال
  . (Walters, 1990)هاماً يف التعليم املدرسي واجلامعي 

) أن مهارة التفكري الناقد صعبة، وحتتاج إىل تدريب وممارسة، وللمعرفة Gelder, 2005ويقول جلدر (
  .)Sternberg, 2004دور مهم يف التفكري الناقد (

) أن اهلدف اهلام McBride, cited in Onwuegbuzie, 2001ويؤكد مكربايد (  
  للتعليم العايل هو تطوير مهارات التفكري الناقد وحتسينها. 
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) أن امتالك املعرفة بالطرق العلمية ال يضمن أن يطبق Alter & Egan, 1997ويرى ألرت وإجيان (
)، وهو متنبئ جيد Temple, 2000لناقد هو معيار النجاح (التفكري افالطلبة التفكري الناقد وميارسوه. 

  .(Williams & Stockdale, 2003)للنجاح 

مهارة يف التفكري الناقد هي: الرتكيز،  Ennis, 1985, P. 45( 17وقد حدد إنيس (  
تعريف املصطلحات واحلكم عليها، وحتديد االفرتاضات، واحلكم و  وحتليل احلجج، وطرح األسئلة اجليدة،

على مصداقية مصادر املعلومات، واملالحظة وتقييم التقارير عنها، واالستنتاج، واالستقراء، وإصدار 
التكامل، والرتتيب، واحلساسية جتاه اآلخرين، والبيان والبالغة، والوعي ، و األحكام القيمية، واالستدالل

) Scriven & Paul, 1992باملصطلحات اخلاطئة، والتفاعل مع اآلخرين. وقد زاد سكريفن وبول (
على هذه املهارات بإضافة مهارات التواضع الفكري، والنزاهة الفكرية، والشجاعة الفكرية، واملثابرة الفكرية، 

واحلوار السقراطي، وعمل  ونقد النصوص، وحماورة الذات، والثقة يف السبب، ومقارنة املواقف املتشاة،
وتعرف  ز احلقائق ذات الصلة، وعمل االستدالالت،الروابط، والتسويغ، وفحص االفرتاضات، ومتيي

  التناقضات، واكتشاف التبعات والنتائج.

وباإلضــــافة للمهــــارات الســــابقة، فقــــد أورد كثــــري مــــن البــــاحثني مهــــارات أخــــرى منهــــا: مهــــارة مجــــع 
تشــكيل املفــاهيم، ، و (McWhorter & Collins, 1992)معاجلتهــا و  املعلومــات وتنظيمهــا
 ,Kerka ، والتفسـري(Sormunen & Chalupa, 1994) واإلقنـاع  والتلخـيص والتوسـع،

)، والتمييــز بــني أنــواع العالقــات Brown and Salisch, 1996حتديــد العنــوان (و )، (1992
ـــــة، وعالقـــــة التنـــــاظر)  ـــــر اإلحصـــــائي واالحتمـــــايل ، و (Potts,1994)(الســـــبب والنتيجـــــة، االرتباطي التربي

Sawin, 2004) التنظــيم الــذايت )، و(Facione & Facione, 1998) منــع  علــىالقــدرة ، و
ـــل ، و (Royalty,1995)النزعـــة إىل الشـــك )، و Jenkins,1998اخلـــدع وكشـــفها ( القـــدرة علـــى تقّب

 ,Celuch and Slamaوالنمذجـة  ( ،(Miller, cited in Kerka, 1992)الغمـوض  
 .(Crater& Oaksford, cited in Astleitner, 2002))، واحلكم احلدسي 1999



  2017 – الثالثالعدد  - المجلد الخامس عشر  . ...............……. معات العربية للتربية وعلم النفسمجلة اتحاد الجا

 59

وهنــاك جمموعــة مــن املعــايري الــيت تســتخدم يف احلكــم علــى جــودة التفكــري الــذي يســتخدمه الفــرد يف 
معاجلـــة مشـــكلة مـــا، ويعـــد الوضـــوح، والصـــحة، والدقـــة، والصـــلة، والعمـــق، واالتســـاع، واملنطـــق، واألمهيـــة، 

  ).Elder & Paul, 2001والعدالة، واالتساق من أبرز تلك املعايري(

فكري الناقد ارتباطاً وثيقاً بربامج تنميته ومبحاوالت حتديد املهارات املكّونة له. وقد ارتبط قياس الت  
 ,Watson & Glaserجليسـر ( –توجد عدة اختبارات لقياس التفكري الناقـد مثـل اختبـار واتسـون و 

، واختبـار (Facione, & Facione, 1998)واختبار كاليفورنيا ملهارات التفكـري الناقـد  )، 1964
  ، وغريها من االختبارات.(Eldman, 2002)ا للتفكري الناقد  مينسوت

يشــــري األدب املتعلـــــق ــــذه االختبـــــارات إىل أــــا ال تقـــــيس عمليــــات التفكـــــري الــــيت يســـــتخدمها 
املفحوص للوصول إىل اإلجابة اليت متثل نواتج التفكري. وغالباً ما يكـون البنـاء العـاملي هلـا خمتلفـاً عـن البنـاء 

، باإلضــافة إىل اخنفــاض الثبـــات لــبعض هـــذه (Sormunen & Chalupa, 1994) النظــري
 ,Stein, Haynes & Unterstein)املقاييس، واخنفاض االرتباطات بني الفقرات واملقياس الكلي 

2003).  

أن اسـتخدام منحـىن خصـائص الفقـرة، قـد يسـاعد يف حتديـد  (Frisby, 1991)ويؤكد فرسيب   
) أنـه ال يوجـد أي اختبـار Ennis, 1993تفكـري الناقـد. ويقـول إنـيس (الفقرات الضعيفة يف اختبـارات ال

مــن اختبــارات التفكــري الناقــد املنشــورة، يناســب كافــة األغــراض، ويضــيف قــائًال: إن واحــداً مــن االنتقــادات 
 الرئيسة ألغلب اختبارات التفكري الناقد املوجودة هي االفتقار إىل الشمول يف تغطية مهارات التفكري الناقد

). ويلفـت بايـك Spicer & Hanks, 1995بشكل كاٍف. ويؤكـد هـذا كـل مـن سبايسـر وهـانكس (
)Pike, 1997 ــــالــــة التفكــــري الناقــــد كمجموعــــة منفصــــلة مــــن معرفــــة حمــــددة ا ) النظــــر إىل أن رؤي
)Domain- Specific Knowledge قــد يكــون الســبب الــرئيس يف عــدم حساســية املقــاييس (

 ,Kreber)لــى الــربامج اخلاصــة يف تنميــة مهــارة التفكــري الناقــد. ويضــيف كــريرب احلاليــة آلثــار التــدريب ع
جليسر حمط تساؤل، وغري واضح فيما إذا كان يعرض مدى كافياً من  -أن حمتوى اختبار واتسون (1998

  مهارات التفكري الناقد املطلوبة للمواقف احلياتية احلقيقية.

تفكــري الناقــد، ولقــد تركــز االهتمــام يف الدراســة احلاليــة هنــاك الكثــري مــن الدراســات الــيت تناولــت ال  
مبراجعــة واســتعراض الدراســات الــيت اهتمــت بقيــاس التفكــري الناقــد، وباخلصــائص الســيكومرتية ملقاييســه؛ إذ 
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) دراسـة هـدفت إىل تقيـيم Modjeski & Michael, 1983أجرى كل من مودجسـكي وميشـيل (
 -يــاس الختبـــارين مــن اختبـــارات التفكــري الناقـــد مهــا اختبـــار كورنـــلالصــدق والثبـــات واخلطــأ املعيـــاري يف الق

. ومت اعتمــاد عشــرة معــايري لتقيــيم الصــدق ومخســة YMجليســر النمــوذج -واختبــار واتســون   Xاملســتوى 
معـــايري لتقيـــيم الثبـــات وأخطـــاء القيـــاس، اســـتمدت مـــن املعـــايري العامـــة لالختبـــارات الرتبويـــة والنفســـية. وقـــد 

 –تحليل أن أغلب املعايري متحققة بشكل قليـل أو قليـل جـداً، وقـد تفـّوق اختبـار واتسـون أظهرت نتائج ال
  جليسر على اختبار كورنل يف درجة حتقق معايري كل من الصدق والثبات.

) إىل دراســـــة خصـــــائص اختبـــــار كاليفورنيـــــا Jacobs, 1995وهــــدفت دراســـــة جـــــاكوبس (  
طالــب وطالبــة مــن طلبــة الســنة األوىل يف جامعــة  1646. تكونــت عينــة الدراســة مــن B, Aالنمــوذجني 

. أظهرت وطالبة طالب 962على  Bوطبق النموذج  وطالبةطالب  684على  A. طبق النموذج أمريكية
نتائج التحليل اإلحصائي أن هناك اختالفات يف صعوبة الفقرة بني النموذجني، وضعف االتساق الـداخلي 

علـــى الرتتيـــب، وعـــدم  0.59و  A ،B 0.56لنمـــوذجني بـــني الفقـــرات حيـــث كانـــت تقـــديرات الثبـــات ل
حتقق خاصية ُأحادية البعد لفقرات االختبار، وأن العالمـة الكليـة علـى االختبـار مناسـبة لألغـراض البحثيـة، 

  وال تناسب أغراض صنع القرارات. 

) دراســـة هـــدفت إىل: بنـــاء مقيـــاس للتفكـــري الناقـــد لألطفـــال يف املرحلـــة 1995وأجـــرت الســـيد (  
) ســنة، وحتديــد عالقتــه بكــل مــن اجلــنس، واحليــاة الثقافيــة، واملنــاخ املدرســي، واملرحلــة 12-9عمريــة مــن (ال

طالـب وطالبـة مـن صـفوف الرابـع واخلـامس والسـابع يف مجهوريـة  247العمرية. وتكونت عينة الدراسـة مـن 
دى أطفـال املرحلـة العمريـة مصر العربية ودولة قطر. حيث قامـت الباحثـة ببنـاء أداة لقيـاس التفكـري الناقـد لـ

فقــرة تقــيس املهــارات اآلتيــة: الدقــة يف  85مــن ســن التاســعة وحــىت ســن الثانيــة عشــرة. تكــّون املقيــاس مــن 
فقــرة)، وتقــومي احلجــج  25فقــرة)، والقـدرة علــى االســتنتاج ( 26فقــرة)، واالســتدالل ( 22فحـص الوقــائع (

ود فروق تعزى للثقافة السائدة ونوع اتمع واملناخ فقرة)، وأسفرت نتائج الدراسة عن وج 12واملناقشات (
املدرسي، وقد عللت الباحثة هذه النتيجة إىل االختالف يف األنشطة ودور األسرة، وشـعور الطفـل بأمهيتـه، 
فضًال عن املستوى االقتصادي واالجتماعي. كما أسفرت الدراسة عن وجود فـروق مبهـارات التفكـري الناقـد 

  ر والكبار ولصاحل الكبار، بينما ال يوجد فروق تعزى ملتغري اجلنس.بني األطفال الصغا
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) هــدفت إىل البحـــث يف Loo & Thrope, 1999ويف دراســة أجراهــا لــو وثــروب (  
فقـرة)  40 االختبـار(). وطبـق Sجليسر (منـوذج  –اخلصائص السيكومرتية للعالمات على اختبار واتسون 

كنديــــة. أشـــارت النتــــائج إىل أن املتوســــطات احلســــابية يف طالـــب وطالبــــة يف جامعــــة   271عينــــة مــــن  علـــى
). أمــا عــن االرتباطــات الداخليــة بــني Manualالدراســة أقــل مــن املتوســطات احلســابية يف دليــل االختبــار(

، كمـا أظهـرت النتـائج حتـرر العالمـات مـن 0.64و  0.53االختبارات الفرعية اخلمسة، فقد تراوحت بني 
  لتخصص األكادميي.أثر اجلنس، وكذلك من أثر ا

) إىل دراسـة بنيــة اختبـار مينســوتا للتفكـري الناقــد Eldman, 2002وهـدفت دراسـة إلــدمان (  
وخصائصه السيكومرتية، وصمم اختبـار مينسـوتا لقيـاس املهـارات الفرعيـة اآلتيـة: التفسـري والتحليـل والتقـومي 

) واختبـار إنـيس وايــر Sليسـر(منوذج ج –واالستدالل والشرح. مت تطبيق االختبـار وكـل مـن اختبـار واتسـون 
طالــب وطالبــة مــن طلبــة الكليــات واجلامعــات. أشــارت النتــائج إىل أن معامــل  234علــى عينــة مكونــة مــن 

ملهارة التفسـري،  0.68لالختبار الكلي، و 0.91ثبات االتساق الداخلي وفق طريقة كرونباخ ألفا يساوي 
ملهــارة الشــرح. وأمــا  0.78ملهــارة التقــومي، و 0.5ل، و ملهــارة االســتدال 0.66ملهــارة التحليــل، و 0.71و

أمــا عــن  0.66جليســر، فقــد بلــغ  –فيمــا يتعلــق باالرتبــاط بــني االختبــار املعــىن بالدراســة واختبــار واتســون 
، وأوصت الدراسة بأن هـذا االختبـار يعـد أداة مفيـدة لقيـاس 0.57ارتباطه مع اختبار إنيس واير فقد كان 

  لبة الكليات واجلامعات.التفكري الناقد لط

) هدفت Wagner & Harvey, 2003ويف دراسة أخرى قام ا كل من واجنر وهاريف (  
إىل تطــوير أداة جديــدة الختبــار التفكــري الناقــد باســتخدام نظريــة اســتجابة الفقــرة، وذلــك باســتخدام أوجــه 

الـــب وطالبـــة مـــن الطلبـــة ط 407جليســـر. تكّونـــت عينـــة الدراســـة مـــن  –التفكـــري الناقـــد الختبـــار واتســـون 
جليسر  –سنة. مت تطبيق اختبار واتسون  27-18طالبة، ترتاوح أعمارهم بني  279اجلامعيني من بينهم 

)، وقد أشارت نتائج التحليل إىل حتّسن دقة القياس WAT)، باإلضافة إىل االختبار املطور(A(النموذج 
  خصوصاً بني املفحوصني متدنيي القدرة.

) دراســــــــــــة هــــــــــــدفت إىل تقنــــــــــــني اختبــــــــــــار كاليفورنيــــــــــــا 2003ى شــــــــــــطناوي (ويف األردن أجــــــــــــر   
ملهــــــارات التفكــــــري الناقــــــد، واشــــــتقاق معــــــايري أداء طلبــــــة اجلامعــــــات األردنيــــــة عليــــــه بعــــــد تطــــــويره وتعديلــــــه 

) فقـــرة مــــن نـــوع االختيـــار مــــن متعـــدد، تغطـــي املهــــارات 34وتتكــــون الصـــورة العربيـــة لالختبــــار مـــن ( للبيئـــة األردنيـــة.
) فقـــــرة مـــــن هـــــذه الفقــــــرات 29املمثلـــــة للتفكـــــري الناقـــــد وهـــــي: التحليـــــل، والتقــــــومي، واالســـــتدالل. وتصـــــنف (املركزيـــــة 
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ســـــت درجـــــات: درجـــــة كليـــــة ومخـــــس درجـــــات فرعيـــــة  وعليـــــه يكـــــون هلـــــاعلـــــى أســـــاس أـــــا إمـــــا اســـــتقرائية أو اســـــتنتاجية. 
طالـــــــب  1485لتقنـــــــني مـــــــن تكونـــــــت عينـــــــة اهـــــــي: التحليـــــــل، والتقـــــــومي، واالســـــــتدالل، واالســـــــتنتاج، واالســـــــتقراء. و

ومت التأكــــد مـــــن صــــدق صـــــورة  وطالبــــة مــــن جامعـــــة مؤتــــة مــــوزعني علـــــى كافــــة الكليــــات العلميـــــة واإلنســــانية.
مــــن خــــالل االختبــــار مــــن خــــالل عرضــــها علــــى عــــدد مــــن احملكمــــني يف جمــــال القيــــاس والتقــــومي وعلــــم الــــنفس الرتبــــوي، و

مـــــن ، و0.67رتاكميـــــة لعينـــــة مـــــن الطلبـــــة، وكانـــــت قيمتـــــه حســـــاب معامـــــل االرتبـــــاط بـــــني عالمـــــات االختبـــــار واملعـــــدالت ال
ـــــاط  بـــــني العالمـــــة الكليـــــة علـــــى االختبـــــار والعالمـــــات علـــــى املهـــــارات الفرعيـــــة، وكانـــــت مجيعهـــــا  خـــــالل حســـــاب معامـــــل االرتب

مت حســـــــــــاب معامـــــــــــل ثبـــــــــــات االتســـــــــــاق و .0.88، و0.51)، و تراوحـــــــــــت بـــــــــــني α =0.05ذات داللـــــــــــة إحصـــــــــــائية (
)، كمـــــا مت حســـــاب معامـــــل الثبـــــات بالطريقـــــة النصـــــفية، وبلغـــــت قيمتـــــه 0.86،  وبلغـــــت قيمتـــــه (الـــــداخلي مبعادلـــــة كرونبـــــاخ

أظهــــــــرت نتـــــــــائج الدراســــــــة فروقــــــــاً دالـــــــــة إحصــــــــائياً يف متوســـــــــطات أداء ). و0.88مبعادلــــــــة ســــــــبريمان بـــــــــراون (
الطلبـــــة، تعـــــزى للتفاعـــــل بـــــني التخصـــــص الدراســـــي والعمـــــر، والتفاعـــــل بـــــني التخصـــــص الدراســـــي واجلـــــنس 

ومل تشـــــــر النتـــــــائج إىل وجـــــــود فـــــــروق ذات داللـــــــة إحصـــــــائية يف متوســـــــطات أداء الطلبـــــــة تعـــــــزى  والعمـــــــر.
ملتغـــــــري اجلـــــــنس أو العمـــــــر. وقـــــــد مت حتديـــــــد اموعـــــــات املعياريـــــــة واشـــــــتقاق الرتـــــــب املعياريـــــــة والعالمـــــــات 
التائيــــــــة ألداء طلبــــــــة الكليــــــــات العلميــــــــة، وطلبــــــــة الكليــــــــات اإلنســــــــانية وطلبــــــــة الكليــــــــات جمتمعــــــــة علــــــــى 

  مات الكلية واملهارات الفرعية لالختبار.العال

) دراسة Stein, Haynes & Unterstein, 2003ى ستني، وهاينس وانرتستني (وأجر   
ــدف البحــث عــن أداة جديــدة لتقيــيم مهــارات التفكــري الناقــد، وقــاموا بتحديــد املهــارات اهلامــة والضــرورية 

احملك لألداة مت حساب معامل االرتباط هلا مـع  وجتريبها وتعديلها ووضع معايري التصحيح. ولتحقيق صدق
مقـاييس أخـرى كالتحصـيل األكـادميي، باإلضـافة إىل مقارنـة نتـائج هـذه األداة مـع نتـائج اختبـار كاليفورنيــا، 
بينــت نتــائج املقارنــات ارتباطــات متوســطة لكنهــا ليســت عاليــة. ولقــد أظهــرت النتــائج زيــادة ذات داللــة يف 

  الناقد عند انتقال الطلبة من السنة اجلامعية األوىل إىل السنة األخرية. عالمات اختبار التفكري 

 ,Gadzella)ويف دراســــة أخــــرى أجراهــــا كــــل مــــن جــــادزيال وســــتيكس وســــتيفن وماســــنت   
Stacks, Stephens, & Masten, 2005)  هدفت إىل البحث فيما إذا كان اختبار واتسـون– 

 137اس مهــارات التفكــري الناقــد. تكونــت عينــة الدراســة مــن ) أداة صــادقة وثابتــة لقيــSجليســر (النمــوذج 
طالبــة. وقــد  109طالــب وطالبــة مســجلني يف مســاق علــم الــنفس الرتبــوي يف جامعــة أمريكيــة، مــن بيــنهم 
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واحنـراف معيـاري  24.2مبتوسـط حسـايب  40مـن  39و  14تراوحت عالمات الطلبة على االختبار بـني 
. أمـا صـدق  0.76تساوي  Kr-20ر الكلي، حيث كانت قيمة . ومت حساب معامل الثبات لالختبا5

األداة فقــد مت حتديـــده عــن طريـــق ارتبــاط االختبـــار مـــع عالمــات املســـاق، حيــث كـــان معامــل االرتبـــاط بـــني 
  ).r = 0.31العالمة الكلية لالختبار وعالمة املساق (

املوضـــوعي، حيـــث تتـــأثر وهكـــذا يبـــدو أن املقـــاييس املتـــوفرة حاليـــاً ال ختضـــع إىل معـــايري القيـــاس   
خصائصــها الســيكومرتية مــن صــدق وثبــات خبصــائص جمموعــة األفــراد الــيت ختضــع هلــا، وأن هنــاك اســتخدام 
قليــل لنظريــة اســتجابة الفقــرة يف بنــاء أدوات قيــاس التفكــري الناقــد. ومــن هــذا املنطلــق تنشــأ احلاجــة إىل بنــاء 

املوضوعي من خالل االعتمـاد علـى نظريـة اسـتجابة وتطوير اختبار للتفكري الناقد، يتمتع خبصائص القياس 
الفقرة يف بنائه، والشمول من خالل توفري جتمع كبري من الفقرات اليت تشتمل على مواقف حياتية حقيقية، 
وإدخـال مهـارات جديـدة لالختبـار مثـل مهـارة التربيـر اإلحصـائي واالحتمـايل. ومـن ميـزات اسـتخدام نظريـة 

الختبار، أا تفرز فقرات تتسـم معاملهـا بـالالتغري عنـد تغيـري العينـة. ويعتمـد اختيـار استجابة الفقرة يف بناء ا
الفقـــرات علـــى كميـــة املعلومـــات الـــيت ُتســـهم ـــا الفقـــرة إىل املقـــدار الكلـــي مـــن معلومـــات االختبـــار، إذ إن 

  لدقة.استخدام دالة معلومات الفقرة تتيح لباين االختبار إنتاج اختبار يتسم بدرجة عالية من ا

  مشكلة الدراسة -2

وتعـد مهـارات التفكـري الناقـد  زاد االهتمام بالتفكري الناقد يف السنوات األخرية من القرن املاضي،  
احلاجـة الختبـارات التفكـري الناقـد الـيت ختضـع  عنصراً هامـاً يف التعلـيم املدرسـي واجلـامعي، ورافـق ذلـك زيـادة

راسة بشكل رئيس إىل بناء اختبار شامل ملهارات التفكـري ملعايري القياس املوضوعي. من هنا سعت هذه الد
الناقد وفق "نظرية استجابة الفقرة" اعتماداً على مواقف حياتية تضع املفحوص أمام مشكلة، يتطلب حلها 

  استخدام إحدى مهارات التفكري الناقد.

  لإلجابة عن األسئلة اآلتية: سعت الدراسة احلاليةوبالتحديد، 

  الختبار وثباته؟ما دالالت صدق ا -2-1
 ما أفضل منوذج من مناذج النظرية احلديثة للقياس ملعايرة فقرات االختبار؟  -2-2
  ما قيم تقديرات معامل الفقرات ودالة املعلومات هلا وفق النموذج املفضل؟ -2-3
 ما اإلحصائيات الوصفية لعالمات االختبار يف بعض اموعات املعيارية؟   -2-4
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  أهمية الدراسة -3

ة مهــــارات التفكــــري الناقــــد، فــــإن مــــن الضــــرورة العمــــل علــــى تطــــوير األدوات املناســــبة نظــــراً ألمهيــــ  
لقياسـها، مــن هنــا تكمـن أمهيــة هــذه الدراسـة يف تــوفري أداة لقيــاس مهـارات التفكــري الناقــد مبنيـة وفــق أســس 
القيــاس املوضــوعي، الــذي يتمتــع بفقــرات ذات خصــائص ســيكومرتية متحــررة مــن األفــراد، وبتقــدير قــدرات 

  األفراد بصورة موضوعية متحررة عن الفقرات اليت يأخذوا.

بتغري جمموعـة األفـراد الـيت ختتـرب ـا، فـإن بنـاء  (Invariant)ونظراً ألن معامل الفقرات ال تتغري   
االختبار وفق نظريـة اسـتجابة الفقـرة بإمكانـه التمييـز بـني األفـراد عنـد خمتلـف مسـتويات القـدرة. كـذلك مـن 

ينات عشوائية من الفقرات من اال الكلي هلذه الفقرات، واختبار كل فـرد بإحـدى هـذه املمكن سحب ع
  العينات، وتقدير قدرة كل منهم على تدريج مشرتك.

وتــربز أمهيــة هــذه الدراســة أيضــاً مــن املــدى الواســع مــن املهــارات الفرعيــة الــيت يقيســها االختبــار،   
ناقـد، كمـا يفيـد يف تشـخيص جوانـب التفـوق أو الضـعف يف حيث يوفر قياساً أكثـر دقـة وصـدقاً للتفكـري ال

  تطور هذه املهارات، وبالتايل يسهل اختاذ القرارات اليت تتعلق بتنميتها.

  تعريف المصطلحات -4

: أسلوب يف التفكري املنظم واملركز واملربر، بغرض حل املسألة وصياغة التفكير الناقد •
، ويقاس من خالل االختبار الذي أعد االستدالالت وحساب االحتماالت وعمل القرارات
  ألغراض هذه الدراسة الذي يتضمن املهارات اآلتية.

التحليل: حتديد العالقات واملفاهيم والصفات وغريها من الصيغ، الـيت تعـرب عـن اعتقـاد أو حكـم  -
)، ويتضـمن ذلـك فحـص Facione & Facione, 1998أو جتربة أو معلومات أو رأي (

 وحتليلها. اآلراء واكتشاف احلجج
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التفســــري: فهـــــم املعـــــىن أو الداللـــــة ملختلـــــف التجـــــارب واملواقـــــف واملعطيـــــات والقـــــوانني واإلجـــــراءات  -
، ويتضــمن ذلــك التصــنيف، واســتخالص املغــزى، (Facion & Facione, 1998)واملعــايري

  وتوضيح املعىن.

آرائه أو إدراكها، باإلضافة التقومي: تقييم صحة العبارات اليت تصف فهم الشخص لتجاربه ومعتقداته و    -
). ويتضـمن Facione & Facione, 1998إىل تقيـيم القـوة املنطقيـة للعالقـات املختلفـة (

  ذلك تقومي اإلدعاء واحلجج واحللول.

الشــرح: قــدرة الفــرد علــى إعــالن نتــائج تفكــريه وتســويغها باألدلــة واملفــاهيم واملنهجيــة واملعــايري والقــرائن   -
)Facione & Facione, 1998 ويتضـــمن ذلـــك اســـتخالص النتـــائج، وتســـويغ ،(

  اإلجراءات، وتقدمي احلجج.

االســتدالل: حتديــد العناصــر الالزمــة الســتخالص نتــائج معقولــة، والتخمــني وتكــوين الفرضــيات، ومتييــز   -
 ,Facione & Facioneاملعلومـات ذات الصـلة، واسـتخالص مـا يرتتـب علــى البيانـات (

األدلـة، وختمـني البـدائل، والتوصـل إىل االسـتنتاج، وفحـص درجــة )، ويتضـمن ذلـك تقصـي 1998
 ;Beyer, 1985; Ennis, 1985صحة االسـتدالل املشـتق مـن بيانـات معطـاة أو خطئـه (

Watson & Glaser, 1964.(  

تفســــــريها التربيــــــر االحتمــــــايل واإلحصــــــائي: اســــــتخالص الفكــــــرة أو املغــــــزى مــــــن البيانــــــات أو الرســــــم و  -
)Halpern, 2001; Sawin, 2004.(  

التعـــّرف إىل االفرتاضـــات املنصـــوص وغـــري املنصـــوص عليهـــا: اختبـــار القـــدرة علـــى تعـــرف االفرتاضـــات  -
  ).Beyer, 1985; Ennis, 1985املنصوص وغري املنصوص عليها يف مجلة أو نص معني (

  ).Ennis, 1985النظر إىل األشياء بعمق وتوسع (الرتكيز) ( -
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  إجراءات الدراسة -5

  نة الدراسةعي -5-1

طالبًا وطالبة، موزعني على ثالث فئات هي: طلبة املرحلة  1188تكونت عينة الدراسة من   
طلبة الإناث)، و  294ذكور، 302إناث)، وطلبة املرحلة الثانوية ( 266ذكور، 192األساسية العليا (

مدارس عشوائياً من  قد اختريت سبعبالنسبة لطلبة املرحلة األساسية، فإناث).  58ذكور، 76اجلامعيني (
م اليت تتوافر فيها 2006-2005بني املدارس يف مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة إربد األوىل للعام الدراسي 

شعب للصف التاسع أو الصف العاشر األساسي. ومن كل مدرسة اختريت شعبة أو شعبتان عشوائياً من 
رحلة الثانوية، فقد اختريت ست مدارس عشوائياً شعب الصف التاسع أو الصف العاشر. وبالنسبة لطلبة امل

م اليت فيها 2006-2005من بني املدارس يف مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة إربد األوىل للعام الدراسي 
شعب للصف األول الثانوي مبسارين أكادمييني على األقل، ومن كل مدرسة اختريت شعبة أو شعبتان 

لثانوي. وبالنسبة للطلبة اجلامعيني، فقد اختريت بشكل قصدي عشوائياً، من شعب الصف األول ا
جامعيت: الريموك والعلوم والتكنولوجيا األردنية، وذلك بسبب سهولة الوصول إىل هاتني اجلامعتني، 

ا معاً على مجيع التخصصات األكادميية يف اجلامعات احلكومية. كما مت اختيار شعبتني من كلية موالشتماهل
ني من كلية اآلداب بشكل عشوائي من جامعة الريموك، باإلضافة إىل اختيار كلية الطب العلوم وشعبت

البشري يف جامعة العلوم والتكنولوجيا بشكل قصدي، حيث ال يوجد يف جامعة الريموك ختصصات طبية 
م يف من جهة، وألن مجيع طلبة هذه الكلية من ذوي التحصيل العايل، حيث يزيد املتوسط احلسايب ملعدال

. وقد مت اختيار طلبة السنتني الرابعة والسادسة بشكل عشوائي، مث مت بعد ذلك %95الثانوية العامة على 
  اختيار شعبة من طلبة السنة الرابعة وشعبة من طلبة السنة السادسة بشكل عشوائي. 

  بناء فقرات االختبار -5-2

  روعي يف بناء االختبار اخلطوات اآلتية:  
فكري الناقد، وحصر املهارات اليت تندرج حتت هذا التعريف. إذ ُعرف التفكري الناقد حتديد تعريف الت -

بصورته الشمولية على أنه أسلوب يف التفكري املنظم واملركز واملربر، بغرض حل املسألة، وصياغة 
  االستدالالت، وحساب االحتماالت، واختاذ القرارات.
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فقرة من نوع االختيار من متعدد بأربعة  228من  ) يتكونItems Poolبناء جتمع من الفقرات ( -
قيس املهارات اآلتية: مهارة التحليل وخصص هلا تبدائل، لكل فقرة منها بديل واحد فقط صحيح، 

 22فقرة، والشرح وخصص هلا  26فقرة، والتقومي وخصص هلا  27فقرة، والتفسري وخصص هلا  26
فقرة،  27اإلحصائي واالحتمايل وخصص هلا  فقرة، والتربير 57فقرة، واالستدالل وخصص هلا 

فقرة، والنظر إىل األشياء  25والتعرف إىل االفرتاضات املنصوص وغري املنصوص عليها وخصص هلا 
 فقرة. 18بعمق وتوسع (الرتكيز) وخصص هلا 

أستاذاً  18عرض التعريف واملهارات األساسية والفرعية مع الفقرات على هيئة حتكيم تكونت من  -
ًا من محلة درجة الدكتوراه يف ختصصات خمتلفة، وعضو هيئة تدريس يف اجلامعة حيمل درجة جامعي

املاجستري، وسبعة مشرفني وموظفي تربية من محلة درجيت الدكتوراه أو املاجستري يف ختصصات خمتلفة 
أيضاً  الذين خضعوا لدورات يف التفكري الناقد، ومعلمة حتمل درجة البكالوريوس يف الفيزياء، خضعت

لدورة يف التفكري الناقد. وطلب من كل حمكم بيان رأيه يف الفقرات واملهارات األساسية والفرعية من 
حيث: انسجام املهارات األساسية مع التعريف، وانسجام املهارات الفرعية مع املهارة األساسية، 

دى مالءمة بدائل الفقرة ووضوح الفقرات لغوياً، ومدى متثيل الفقرة للمهارة اليت تندرج حتتها، وم
  وقد عدلت الفقرات واملهارات األساسية والفرعية يف ضوء مقرتحام.الواحدة، 

وقد استخِدم أسلوب اموعات املركزة _ جمموعات املعلمني يف أثناء الدورات_ يف مناقشة   
ِمد على جمموعة فقرات االختبار ونقدها، واحلكم على مدى اتساق الفقرات وسالمتها اللغوية. كما اعت

من األطباء واملهندسني واحملامني الذين أثروا االختبار بآرائهم وأفكارهم، وجمموعة من املشرفني الذين ناقشوا 
  الفقرات يف جلسات متعددة من حيث صياغتها ومالءمتها، ومدى اتساق البدائل املطروحة.

إىل  16/6/2005اقعة ما بني وبعد انتهاء عملية التحكيم املتشعبة واملمتدة يف الفرتة الو   
 فقرة. 195، واألخذ مبالحظات احملكمني، استقرت األداة على 22/8/2005

  التجريب األولّي لالختبار -5-3

فقرة) على األفراد أنفسهم، إذ حيتاج  195نظراً لطول االختبار وصعوبة تطبيقه بصورته الكلية (  
ن تقسيمه إىل عدة مناذج. ولتسهيل عملية مقارنة إىل ما يزيد على أربع ساعات لتطبيقه، كان البد م

العالمات على هذه النماذج بصورة عادلة، كان البد من أن تكون هناك فقرات مشرتكة بني هذه النماذج. 
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وقد روعي يف الفقرات املشرتكة أن تغطي املهارات األساسية اليت يغطيها االختبار بصورته الكلية. وبناًء 
 15فقرة، لكل منوذج من بينها  51إىل مخسة مناذج بواقع فقرة)  195( ر الكليعلى ذلك ُقسم االختبا

فقرة مشرتكة، حيث روعي يف أثناء عملية التقسيم توزيع الفقرات اليت تندرج حتت املهارة الواحدة على 
كة  النماذج اخلمسة بالتساوي، واالحتفاظ بباقي القسمة كفقرات مشرتكة، مع مراعاة مشول الفقرات املشرت 

فقرة مشرتكة. وبعد ذلك طُبق االختبار  15كافة املهارات األساسية، حيث احتوى كل منوذج على 
 156بنماذجه اخلمسة على جمموعة من طلبة الصفني العاشر واألول الثانوي يف مدينة جرش بلغ عددهم 

واحنصر الغرض من طالبًا وطالبة، إذ قام كل طالب باإلجابة عن منوذج واحد فقط من النماذج اخلمسة. 
التجريب على حتديد زمن اإلجابة عن مناذج االختبار، والكشف عن الفقرات الغامضة، والتعرف إىل 

  مستوى صعوبة الفقرات ومعامالت التمييز هلا، وفاعلية املموهات (البدائل اخلاطئة).

  الصورة النهائية لالختبار -5-4

ء عملية التجريب، ودراسة معامالت التمييز بعد دراسة إجابات العينة االستطالعية يف أثنا  
 106)، وبلغ عدد الفقرات احملذوفة 0.2للفقرات، حذفت الفقرات ذات التمييز املنخفض (أقل من 

 0.21فقرة، تراوحت معامالت صعوبتها بني  89فقرات، وتكّون االختبار يف صورته النهائية من 
  . ويشري (امللحق أ) إىل عينة من هذه الفقرات.0.68و 0.20، وتراوحت معامالت متييزها بني 0.70و

  صدق الصورة النهائية لالختبار وثباته -5-5

من خالل مت االطمئنان إىل أن االختبار يقيس مهارات التفكري الناقد اليت صمم لقياسها   
اليت يقيسها  اخلطوات اليت اتبعت يف بناء االختبار، واستناداً إىل آراء احملكمني اليت توافقت حول املهارات

االختبار من جهة، ومالءمة الفقرات لقياس تلك املهارات من جهة أخرى. واستنادًا إىل األدب السابق، 
  فقد بنيت ثالث فرضيات: 

  تنص األوىل على وجود فروق يف التفكري الناقد بني ذوي التحصيل املرتفع واملتدين.  •
  بني الذكور واإلناث. وتنص الثانية على عدم وجود فروق يف التفكري الناقد  •
  وتنص الثالثة على أن التفكري الناقد يتحسن بازدياد املستوى التعليمي. •
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للمقارنة بني املتوسطني احلسابيني للعالمات  t استخدم اختبار للتحقق من الفرضية األوىل،و   
عينة الدراسة، ومجيع اختريوا عشوائياً من طلبة جامعة الريموك يف  ،طالباً وطالبة 24على االختبار لعينة من 

للمقارنة بني املتوسطني  طالبًا وطالبة) يف عينة الدراسة. كما استخدم االختبار 24طلبة كلية الطب (
طالبًا وطالبة من ذوي التحصيل املتدين (تقل معدالم  39احلسابيني للعالمات على االختبار لعينة من

عينة الدراسة، ومجيع طلبة الصف العاشر من  )، اختريوا من طلبة الصف العاشر يف%65املدرسية عن 
طالباً وطالبة مجيعهم من ذوي التحصيل العايل)،  39مدرسة امللك عبد اهللا الثاين للتمّيز يف عينة الدراسة (

   .t نتائج اختبار 1ويبّني اجلدول 

  1الجدول 
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداء على 

  داللة الفرق بينهمال tاالختبار وقيمة 
  الداللة

 اإلحصائية
 ت  قيمة

  االنحراف
 المعياري 

 مجموعة الطلبة العدد المتوسط

0.000 6.191 
 جامعة الريموك 24 43.5 12.07
 جامعة العلوم والتكنولوجيا (طب) 24 66.4 13.49

0.000 3.972 
 صف عاشر/ حتصيل منخفض 39 36.03 11.88
 حتصيل عايل صف عاشر/ 39 46.85 12.17

    
وجود أثر ذي داللة ملستوى التحصيل األكادميي يف األداء على اختبار التفكري  t أظهرت نتائج اختبار

)، إذ أشارت نتائج دراسته إىل تفوق أداء 1995وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه محادنة ( الناقد.
املتدين يف كل من اختبار التفكري الناقد الطلبة ذوي التحصيل املرتفع على أداء الطلبة ذوي التحصيل 

  الكلي واالختبارات الفرعية له. 

)، وذلك الستخراج 3×2وللتحقق من الفرضيتني الثانية والثالثة، استخدم حتليل التباين الثنائي (
  وبني املستويات التعليمية املختلفة ،داللة الفروق على االختبار بني الذكور واإلناث

بطلبة الصفني التاسع والعاشر، وثانوي ممثًال بطلبة الصف األول الثانوي، واملستوى  (أساسي عاٍل ممثالً 
 نتائج هذا التحليل. 2اجلامعي)، ويبّني اجلدول 
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  2الجدول 

  نتائج تحليل التباين ألثر متغيري المستوى التعليمي والجنس في األداء على االختبار

  الداللة
 اإلحصائية

  قيمة 
 ف المحسوبة

  متوسط
 لمربعاتا

  درجة
 الحرية

  مجموع
 المربعات

 مصدر التباين

 اجلنس 126.151 1 126.151 0.717 0.397
 املستوى التعليمي 32443.064 2 16221.532 92.136 0.000
 اجلنس*املستوى التعليمي 4448.416 2 2224.208 12.633 0.000
 اخلطأ 205638.066 1168 176.060  

 الكلي 241533.380 1173      
  

أظهرت نتائج حتليل التباين عدم وجود أثر ذي داللة للجنس يف األداء على االختبار، إذ بلغ 
. بينما يوجد أثر للمستوى 44.90، ولعالمات اإلناث 44.26املتوسط احلسايب لعالمات الذكور 

و األدىن، يف وه 38.82التعليمي، إذ بلغ املتوسط احلسايب لعالمات طلبة املرحلة األساسية على االختبار 
وتتفق هذه  لطلبة املرحلة اجلامعية وهو األعلى. 55.02لطلبة املرحلة الثانوية، و 46.74حني بلغ 

) من أنه ال يوجد Facione & Facione, 1998النتيجة مع ما يشري إليه فاسيون وفاسيون (
وقد بينت نتائج  الناقد. سبب لالعتقاد بأنه هناك اختالفًا بني أداء الرجال والنساء على اختبار التفكري

-Games)املقارنات البعدية للفروق بني املستويات التعليمية املختلفة باستخدام اختبار جيمس هاول 
Howell) ) لعدم جتانس التباين إىل أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائيةα =0.01 بني كل مستويني (

تائج حتليل التباين وجود أثر للتفاعل بني اجلنس كما تُبني ن  علميني، ولصاحل املستوى التعليمي األعلى.
واملستوى التعليمي. إذ يالحظ أن اجتاه الفرق يف التفكري الناقد بني الذكور واإلناث خيتلف باختالف 
املستوى التعليمي، فقد كان الوسط احلسايب لإلناث أعلى من الوسط احلسايب للذكور يف املرحلة األساسية 

وسط احلسايب للذكور أعلى من الوسط احلسايب لإلناث يف املرحلة اجلامعية. وميكن العليا، بينما كان ال
تفسري هذا التفاعل بداللة التفاوت بني اجلنسني يف التحصيل األكادميي من مستوى تعليمي إىل آخر. 

اإلناث يف  فاإلناث يف العينة أعلى حتصيًال من الذكور يف املرحلة األساسية، بينما الذكور أعلى حتصيًال من
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املرحلة اجلامعية، فمثًال بلغ عدد الذكور من كلية الطب املعروفون مبعدالم املرتفعة جدًا يف الثانوية العامة 
  طالبات فقط.  6طالباً بينما كان عدد اإلناث  18

) مــــــن اختبــــــار كاليفورنيــــــا للتفكــــــري الناقــــــد 2003كمــــــا طُبقــــــت الصــــــورة األردنيــــــة (شــــــطناوي،   
عب الصــــــــف األول الثـــــــانوي، اختـــــــريت عشــــــــوائياً مـــــــن شــــــــعب عينـــــــة الدراســــــــة، علـــــــى شـــــــعبتني مــــــــن شـــــــ

ــــــك الصــــــورة واالختبــــــار الكلــــــي ( ــــــني عالمــــــات الطلبــــــة علــــــى تل  89وحســــــب معامــــــل ارتبــــــاط بريســــــون ب
ويعــــــّرب هــــــذا املعامــــــل عــــــن عالقــــــة قويــــــة باملقارنــــــة مــــــع معامــــــل  .0.72فقــــــرة)، إذ بلــــــغ معامــــــل االرتبــــــاط 

ــــــا ــــــاري كاليفورني ــــــني اختب ــــــاط ب ــــــث بلغــــــت قيمتــــــه  –وواتســــــون  االرتب  0.54جليســــــر للتفكــــــري الناقــــــد حي
(Facoine & Facione, 1998).   كمــــا ُحســــب معامــــل االرتبــــاط بــــني عالمــــات طلبــــة

، وكـــــل 0.83الشـــــعبتني أنفســـــهم علـــــى االختبـــــار ومعـــــدل عالمـــــام املدرســـــية، إذ بلـــــغ معامـــــل االرتبـــــاط 
  هذه املؤشرات متثل دالالت على صدق االختبار.   

؛ إذ بلغت قيمتها 20ريتشاردتسون -وبالنسبة لثبات االختبار فقد ُقّدر اعتمادًا على طريقة كودر      
فقرة) حيتاج إىل  89، وتعرب هذه القيمة عن ثبات مرتفع. ونظرًا ألن االختبار بصورته النهائية (0.90

فقرة  44فقرة، والثاين من  45ساعتني لتطبيقه، فقد قسم عشوائيًا إىل قسمني: يتكون القسم األول من 
  يطبق يف جلستني مدة كل منها ساعة.

  تطبيق االختبار -5-6

وزع  وقد . 23/10/2005 - 12/10متت عملية التطبيق يف املدارس يف الفرتة الواقعة ما بني
القسمان األول والثاين يف اجللسة نفسها، فالطالب الذي جييب عن اختبار القسم األول جييب الطالب 

ور له عن اختبار القسم الثاين وهكذا، وذلك للحد من عملية الغش والكالم بني الطلبة، ولضمان اا
مجعت أوراق اإلجابة وكراسات االختبار بعد ذلك وقد  توفري ظروف االمتحان نفسها لقسمي االختبار.

  استبعدت االستجابات غري اجلدية، أو ذات النمطية الواحدة يف اإلجابة. ، و من اجلميع

مت إذ ، 17/11/2005 -8/11وقد متت عملية التطبيق يف جامعة الريموك يف الفرتة من 
االتفاق مع مدرسي املساقات على املوعد الذي سيطبق فيه االختبار، حيث كان التطبيق يف حماضرتني 

ب فيها أيضًا االستجابات غري اجلدية أو أوراق اإلجابة اليت تغي . كما استبعدتمتتاليتني للمساق الواحد
الطالب عن أحد جزأي االختبار. أما بالنسبة لطلبة كلية الطب يف جامعة العلوم والتكنولوجيا، فقد طُبق 
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            عليهم االختبار يف أثناء تواجدهم للتطبيق العملي يف مستشفى األمرية رمحة يف يومني
)17،16/11/2005(.  

  عملية تصحيح االختبار -5-7

للبديل  2للبديل (أ)، والرقم  1ذاكرة احلاسوب من خالل إعطاء الرقم أدخلت البيانات إىل   
يف حالة ترك الفقرة دون إجابة، وقد ُعد هذا  5للبديل (د)، والرقم  4للبديل (جـ)، والرقم  3(ب)، والرقم 

الرقم إجابة خاطئة عند إجراء التصحيح. كما اُدخل مفتاح التصحيح يف ملف خاص به، ليتم التصحيح 
آيل. إذ أعطي األمر للربنامج إعطاء العالمة واحد لإلجابة الصحيحة، والعالمة صفر لإلجابة  بشكل

اخلاطئة، وذا ُحولت مجيع البيانات بعد عملية التصحيح اآليل إىل صفر وواحد، وبعد ذلك أجريت 
  املعاجلات اإلحصائية واستخرجت النتائج.

  :النتائج -5-8

  لبها نظرية استجابة الفقرةالتحقق من االفتراضات التي تتط -1- 5-8

  فقرة) اعتماداً على 89مت التحقق من افرتاض ُأحادية البعد يف فقرات االختبار الكلي (
  عدة مؤشرات هي:

  املؤشرات اليت اعتمدت على التحليل العاملي. -
فقرة  89فردًا عن  1174أجري التحليل العاملي لبيانات االختبار الكلي املتعلقة باستجابات   

من التباين، وفسرت  %12.12عامًال، فسر العامل األول منها  28االختبار الكلي، أفرز التحليل  متثل
، وللعامل 10.79من التباين الكلي، وكانت قيمة اجلذر الكامن للعامل األول  %53.24مجيع العوامل 

 (Second Order Factor Analysis). وأجري حتليل عاملي من الرتبة الثانية 2.76الثاين 
، إذ أفرز التحليل ستة عوامل، فسر العامل )Varimax Rotation(متبوعًا بإدارة احملاور املتعامدة 

قيم  3من التباين. ويبّني اجلدول  %44.65من التباين، وفسرت مجيع العوامل  %24.34األول منها 
ة، وعدد فقرات االختبار اجلذر الكامن، ونسبة التباين املفسر لكل عامل، ونسبة التباين املفّسر الرتاكمي

  املتشبعة على كل عامل.
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من %24.3، ويفسر ما نسبته 6.81أن قيم اجلذر الكامن للعامل األول  3يتبني من اجلدول      
، كما بلغت قيمة الفرق بني 4.8التباين الكلي، وبلغت قيمة اجلذر الكامن األول إىل اجلذر الكامن الثاين 

  . 21.6ين إىل الفرق بني اجلذرين الكامنني الثاين والثالث اجلذرين الكامنني األول والثا

  3الجدول 
  فقرة) 89نتائج التحليل العاملي من الرتبة الثانية لالختبار الكلي (

عدد الفقرات 
 المشبعة بالعامل

 رقم العامل الجذر الكامن نسبة التباين المفسر% نسبة التباين المفسر التراكمية%

46 24.34 24.34 6.81 1 
20 29.39 5.06 1.42 2 
11 33.56 4.16 1.17 3 
5 37.34 3.78 1.06 4 
5 41.04 3.70 1.04 5 
2 44.65 3.62 1.01 6 

  
)، Hattie, 1985ومجيع هذه املؤشرات تدل على حتقق افرتاض ُأحادية البعد للمقياس بصورته الكلية (

  دة مهارات للتفكري الناقد.أي أن املقياس يقيس مسة التفكري الناقد اليت تتكّون من ع

  املؤشرات اليت اعتمدت معامل التمييز ومعامل ثبات االتساق الداخلياملؤشرات اليت اعتمدت معامل التمييز ومعامل ثبات االتساق الداخلي  --

ُحسب معامل ارتباط بايسرييل النقطي بني األداء على الفقرة واألداء على االختبار الكلي بعد   
 KR-20ة . هذا وقد بلغت قيم0.20أن مجيع معامالت االرتباط تزيد على  وقد تبنيحذف الفقرة، 

 ,Nunnally)، وتدل هذه القيم ملعامالت االرتباط وفق حمك ننلي 0.91لبيانات االختبار الكلي 
cited in Hattie, 1985)،  .ًوقيمة الثبات على أن الفقرات تقيس بعداً واحدا  

ونظرًا ألن افرتاض االستقالل املوضعي يكافئ افرتاض ُأحادية البعد، فقد اكتفي بالتحقق من   
. وقد (Hambleton, 1998)اض ُأحادية البعد؛ لإلشارة على حتقق افرتاض االستقالل املوضعي افرت 

مت التأكد من أن عامل السرعة مل يلعب دوراً يف اإلجابة عن فقرات االختبار.  مبعىن أن إخفاق األفراد يف 
وذلك بإعطاء الوقت االختبار يعود إىل اخنفاض قدرام، وليس إىل تأثري عامل السرعة على اإلجابة، 
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الكايف للطلبة لإلجابة عن فقرات االختبار، ومل يشتِك أي طالب يف أثناء التطبيق من ضيق الوقت وعدم  
كفايته، علمًا بأن زمن االختبار ُقّدر يف ضوء املعلومات اليت توفرت يف مرحلة جتريب االختبار على عينة 

  استطالعية.

  قرات لنماذج نظرية استجابة الفقرةقرات لنماذج نظرية استجابة الفقرةالنتائج المتعلقة بمطابقة الفالنتائج المتعلقة بمطابقة الف  --22--88--55

عن فقرات االختبار  فردًا ) 1174ُحللت البيانات اخلاصة باستجابات أفراد عينة الدراسة (  
ثالث مرات بشكل مستقل الختيار الفقرات املناسبة  Bilog- Mg  فقرة) باستخدام برنامج 89(

فقرة. تبّني يف املرة األوىل عدم مطابقة لكل منوذج من النماذج اللوجستية الثالثة لنظرية استجابة ال
فرداً  74فردًا للنموذج أُحادي املعَلمة، ويف املرة الثانية تبني عدم مطابقة استجابات  75استجابات 

  فرداً للنموذج ثالثي املعلمة. 98للنموذج ثنائي املعَلمة، ويف املرة الثالثة تبني عدم مطابقة استجابات 

راد الذين مل تتطابق استجابام مع توقعات النموذج، وأعيد التحليل وقد حذفت استجابات األف  
الختبار مدى مطابقة الفقرات لكل منوذج، إذ أظهرت نتائج التحليل يف املرحلة الثانية واخلاصة مبطابقة 

فقرة للنموذج  39) عدم مطابقة α  =0.01عند مستوى الداللة ( 2χالفقرات، ومن خالل اختبار 
فقرة للنموذج ثنائي املعلمة، يف حني كانت هناك سبع فقرات فقط مل  19مة، وعدم مطابقة ُأحادي املعلَ 

يالحظ هنا وجود عالقة وتريية متناقصة بني عدد الفقرات احملذوفة، وعدد  تطابق النموذج ثالثي املعلمة.
د يعود سبب وجود معامل النموذج، أي بزيادة عدد معامل النموذج يقل عدد الفقرات غري املطابقة له. وق

هذه العالقة الوتريية إىل القيود الكثرية اليت يفرضها النموذج ُأحادي املعَلمة على بياناته، مقابل التحرر من 
بعض تلك القيود يف النموذج ثنائي املعَلمة، والتحرر األكرب يف النموذج ثالثي املعَلمة؛ إذ إن املعَلمني 

يتيحان له فرصة أعلى ملطابقة البيانات اخلاصة باالستجابات لفقرات  اإلضافيني يف النموذج ثالثي املعَلمة
 ,Kelkar, Wightman & Luechtاختبار من نوع اختيار من متعدد من النماذج األخرى (

) اليت أشارت نتائج دراستها إىل أن عدد 2000). وتتفق هذه النتائج مع دراسة مجحاوي ( 2000
  اد بزيادة عدد معامله.الفقرات املنسجمة مع النموذج يزد

ونظرًا لوجود تفاوت بني النماذج يف نسبة الفقرات املطابقة للنموذج، فإنه يلزم إجراء مقارنة   
وبدراسة األرقام عادلة بني النماذج الثالثة من أجل اعتماد األفضل منها ألغراض معايرة فقرات االختبار. 
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فقرة مشرتكة، امتازت كل  49ية الثالثة تبني أن هناك التسلسلية لفقرات االختبارات وفق النماذج اللوجست
فقرة منها مبطابقة توقعات كل منوذج من النماذج اللوجستية الثالثة لنظرية استجابة الفقرة. وقد امتازت 

فقرة)، بأا غطت اال الكلي للمهارات األساسية اليت بين االختبار على  49هذه الفقرات املشرتكة (
هارة التحليل وضمت مخس فقرات، والتفسري وضمت تسع فقرات، والتقومي وضمت أربع أساسها، وهي: م

فقرة، والتربير اإلحصائي واالحتمايل  16فقرات، والشرح وضمت أربع فقرات، واالستدالل وضمت 
وضمت ثالث فقرات، والتعرف إىل االفرتاضات املنصوص وغري املنصوص عليها وضمت مخس فقرات، 

  ياء بعمق وتوسع (الرتكيز) وضمت ثالث فقرات.والنظر إىل األش

ويف هذه املرحلة استبعدت استجابة أي فرد استبعدت استجابته على االختبار وفق أحد النماذج   
فرداً، وأعيد التحليل مرة أخرى ثالث مرات بشكل  110على األقل، إذ بلغ عدد األفراد املستبعدين 

فقرة، من أجل حتديد النموذج  49املشرتكة وعددها فردًا عن الفقرات  1064مستقل الستجابات 
  األنسب من بني النماذج اللوجستية الثالثة (اُألحادي، والثنائي، والثالثي).

الستخراج الثبات النظري والثبات التجرييب للفقرات  ؛Bilog -Mgوقد استخدمت برجمية   
نظرية استجابة الفقرة، كذلك استخدمت فقرة) لالختبار وفق النماذج اللوجستية الثالثة ل 49املشرتكة (

هذه  4ويبّني اجلدول  KR-20حلساب معامل االتساق الداخلي باستخدام معادلة  SPSSبرجمية 
  النتائج. 

 4الجدول 

معامالت الثبات النظري والتجريبي واالتساق الداخلي للفقرات المشتركة وفق النماذج اللوجستية  
  الثالثة لنظرية استجابة الفقرة

  عامل الثباتم

 النموذج النظري التجريبي االتساق الداخلي
 ُأحادي املعَلمة 0.856 0.861 0.857
 ثنائي املعَلمة 0.860 0.867 0.857
 ثالثي املعَلمة 0.878 0.908 0.857
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أن أعلى معامل ثبات (النظري والتجرييب) لالختبار يتحقق عند استخدام النموذج  4يتبني من اجلدول 
املعَلمة. ويتميز معامل الثبات التجرييب الذي يعتمد على كيفية تقدير عالمات القدرة بأنه أعلى من  ثالثي

معامل الثبات النظري، الذي يعتمد على تقديرات معامل الفقرة لالختبار وفق النماذج الثالثة. كما لوحظ 
موذجني ُأحادي وثنائي املعلمة أن هناك شبه تطابق بني قيميت معاملي الثبات النظري لالختبار، وفق الن

  من طرف، ومعامل االتساق الداخلي لالختبار املمثل بالفقرات املشرتكة من طرف آخر.

وكإجراء آخر يهدف إىل البحث عن النموذج األفضل، اختربت الداللة اإلحصائية حملك   
 ,Embretson & Reise( التحّسن الذي يطرأ نتيجة االنتقال من منوذج إىل منوذج أكثر تعقيدًا 

النموذج ثالثي املعلمة يعطي تقديرات للقدرة أكثر . وتبني نتيجة ذلك أن 2χباستخدام اختبار  )2000
دقة، باملقارنة مع النموذجني ُأحادي املعلمة وثنائي املعلمة. لذلك سيعتمد النموذج الثالثي ألغراض حتليل 

لتحقق من خاصية الالتغري يف تقديرات معامل بيانات اختبار التفكري الناقد، واستخراج خصائصه بعد ا
  الفقرة والقدرة.

  النتائج المتعلقة بالتحقق من خاصية الالتغير لتقديرات معالم الفقرة في النموذج الثالثي -5-8-3

ُحسب معامل ارتباط سبريمان (الرتب) ملعامل الفقرات املقدرة اعتماداً على استجابات األفراد يف   
، اإلناث) من 1وية العدد، اختريت عشوائياً من العينة الكلية وهي: اموعة األوىل (مأربع جمموعات متسا

، الذكور) من 4، واموعة الرابعة (مالذكور) من 3، اموعة الثالثة (ماإلناث) من  2اموعة الثانية (م
قيم معامالت االرتباط  5فرداً. ويبّني اجلدول  244إذ بلغ عدد أفراد كل جمموعة من اموعات األربعة 

  للمعامل الثالثة لالختبار وفق النموذج اللوجسيت الثالثي املعلمة.

  5لجدول ا

  معامالت ارتباط سبيرمان لمعالم فقرات االختبار وفق النموذج اللوجستي الثالثي

  المجموعات معلم الصعوبة معلم التمييز معلم التخمين
 2*م1م 0.94 1.00 1.00
 3*م1م 0.81 1.00 1.00
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 4*م1م 0.73 1.00 1.00
 3*م2م 0.79 1.00 1.00
 4*م2م 0.72 1.00 1.00
 4*م3م 0.87 1.00 1.00

        
، وذكور 2موعيت إناث  0.72أن معامالت االرتباط ملعَلم الصعوبة، تراوحت بني  5يتبّني من اجلدول  
قيم معامالت االرتباط اخلاصة  ، كما بّني اجلدول أن مجيع 2، وإناث 1موعيت إناث  0.94، و4

مبعَلمي التمييز والتخمني تساوي واحد صحيح، وتعد هذه القيم املرتفعة ملعامالت االرتباط، مؤشرًا على 
أن تقديرات املعامل تتسم خباصية الالتغري من جمموعة إىل أخرى. ويعين ذلك أن معامل الفقرات متحررة من 

األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية ملعامل  6ويبني اجلدول خصائص األفراد الذين يستجيبون هلا، 
  الصعوبة والتمييز والتخمني وفق النموذج الثالثي يف اموعات األربع.

 6الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعالم الصعوبة والتمييز والتخمين  وفق النموذج  
  الثالثي في المجموعات األربع

  الصعوبة  التمييز  خمينالت
 المجموعة

 المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف
1م 0.894 0.69 0.811 0.23 0.236 0.07  
2م 0.837 0.61 0.811 0.23 0.236 0.07  
3م 0.797 0.52 0.811 0.23 0.236 0.07  
4م 0.757 0.52 0.811 0.23 0.236 0.07  

  
كبرياً لقـيم املتوسـطات احلسـابية لتقـديرات الصـعوبة، ومتـاثًال يف املتوسـطات تقارباً    6يظهر اجلدول 

احلســابية لتقــديرات التمييــز والتخمــني يف اموعــات األربــع، وهــذا يعــزز مــن امــتالك معــامل الفقــرات خلاصــية 
 الالتغري، وهذا ضروري لتحقيق أحد جوانب القياس املوضوعي املهمة. 
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  بالتحقق من خاصية الالتغير لتقديرات القدرة وفق النموذج الثالثيبالتحقق من خاصية الالتغير لتقديرات القدرة وفق النموذج الثالثيالنتائج المتعلقة النتائج المتعلقة   --44--88--55

ُحسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لقدرات األفراد على كل من الفقرات الصعبة   
  هذه املتوسطات واالحنرافات املعيارية وداللة الفروق بني املتوسطات احلسابية. 7والسهلة، ويبّني اجلدول 

 7الجدول 
  للعينات المترابطة لمتوسطات قدرات األفراد  t نتائج اختبار 

  سهل والصعب)لعلى االختبارين (ا

 االختبار المتوسط االنحراف  ت قيمة  درجة الحرية الداللةاإلحصائية
 السهل 0.061- 1.36  1.389  1085 0.165

 الصعب 0.114- 1.36   
    

ديرات القدرة املقابلني للفقرات الصعبة والسهلة لفقرات أن املتوسطني احلسابيني لتق 7ويظهر اجلدول 
=  α(، ومل يكن الفرق داًال إحصائيًا 0.061–و  0.114–النموذج ثالثي املعلمة كانا على التوايل 

، وكانت قيمة االحنراف املعياري لتقديرات القدرة للفقرات الصعبة والسهلة متساوية. وهذا يعين أن )0.01
 ختتلف سواء تقدم الفرد موعة من الفقرات السهلة أو جمموعة من الفقرات الصعبة. تقديرات القدرة ال

  وبالتايل تتحقق املوضوعية يف مقارنة قدرات األفراد حيث تكون متحررة من صعوبة وسهولة الفقرات.

  معالم الفقرات ودالة المعلومات لها ومعايير االختبار -5-8-5

ذج الثالثي باعتبارها تشكل جتمع الفقرات اليت ميكن ينظر للفقرات اليت طابقت النمو 
استخدامها مستقبًال لقياس مهارات التفكري الناقد اليت حتقق شروط نظرية االستجابة للفقرة وافرتاضاا. 

معامل  8لذلك ُقدرت معامل هذه الفقرات، وأعلى قيمة للمعلومات اليت توفرها كل فقرة، ويبني اجلدول 
 العظمى لدالة املعلومات وقيمة القدرة املقابلة هلا.الفقرات والقيمة 
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  8الجدول 
تقديرات معالم الفقرات والقيمة العظمى لدالة معلومات كل منها وقيمة القدرة المقابلة للقيمة 

  العظمى لدالة المعلومات

θ القيمة العظمى لدالة عند  
 المعلومات

  القيمة العظمى لدالة
  المعلومات 

 
نمعلم التخمي  الفقرة صعوبة الفقرة يز الفقرةتمي 

-0.97 0.19 0.24 0.649 -1.242 6 
-0.89 0.12 0.217 0.501 -1.22 19 
-0.92 0.17 0.23 0.609 -1.209 5 
-0.45 0.07 0.235 0.402 -0.891 10 
-0.51 0.57 0.229 1.104 -0.664 72 
-0.26 0.11 0.238 0.495 -0.62 15 
-0.34 0.29 0.207 0.776 -0.551 88 
-0.24 0.17 0.257 0.619 -0.541 37 
-0.05 0.22 0.17 0.646 -0.266 87 
0.29 0.08 0.283 0.429 -0.175 36 
0.14 0.18 0.189 0.596 -0.117 65 
0.19 0.14 0.213 0.547 -0.108 67 
0.26 0.11 0.222 0.493 -0.082 68 
0.31 0.13 0.264 0.552 -0.039 24 
0.23 0.45 0.197 0.958 0.064 89 
0.45 0.12 0.296 0.547 0.078 1 
0.61 0.07 0.327 0.429 0.104 78 
0.26 0.53 0.2 1.041 0.111 77 
0.63 0.08 0.296 0.435 0.157 57 
0.74 0.05 0.32 0.371 0.161 61 
0.38 0.38 0.268 0.934 0.173 79 
0.46 0.22 0.29 0.734 0.18 38 
0.51 0.2 0.364 0.757 0.197 75 
0.49 0.16 0.204 0.579 0.214 33 
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0.61 0.11 0.279 0.504 0.22 47 
0.40 0.49 0.229 1.028 0.23 48 
0.52 0.34 0.272 0.885 0.296 82 
0.53 0.31 0.258 0.833 0.304 26 
0.57 0.26 0.252 0.761 0.329 76 
0.65 0.23 0.389 0.823 0.356 4 
0.70 0.20 0.254 0.666 0.425 66 
0.71 0.27 0.295 0.81 0.452 23 
0.66 0.52 0.318 1.156 0.478 43 
0.65 0.34 0.104 0.755 0.524 84 
0.73 0.34 0.164 0.669 0.53 41 
0.80 0.43 0.293 1.018 0.599 21 
0.83 0.28 0.248 0.795 0.605 80 
0.81 0.56 0.198 1.067 0.66 51 
0.95 0.21 0.292 0.718 0.669 17 
0.94 0.23 0.274 0.737 0.678 46 
0.99 0.14 0.2 0.525 0.69 58 
0.98 0.28 0.357 0.889 0.722 64 
0.98 0.28 0.343 0.872 0.725 8 
0.88 0.79 0.272 1.355 0.732 12 
0.93 0.53 0.255 1.097 0.757 3 
0.92 0.38 0.148 0.838 0.769 18 
0.89 1.02 0.23 1.484 0.77 32 
1.13 0.34 0.275 0.896 0.91 42 
1.10 0.37 0.228 0.896 0.91 60 
1.15 0.39 0.356 1.039 0.927 49 
1.01 1.93 0.141 1.87 0.941 14 
1.14 0.58 0.243 1.127 0.98 11 
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1.15 0.49 0.229 1.023 0.985 56 
1.21 0.48 0.462 1.294 1.003 45 
1.11 1.30 0.188 1.608 1.02 9 
1.14 1.18 0.204 1.556 1.036 69 
1.32 0.20 0.269 0.688 1.042 74 
1.26 0.50 0.3 1.106 1.071 44 
1.22 0.76 0.188 1.226 1.099 22 
1.24 0.98 0.356 1.647 1.1 27 
1.22 1.06 0.209 1.478 1.114 2 
1.23 0.81 0.168 1.242 1.118 81 
1.28 1.22 0.304 1.741 1.164 50 
1.28 1.06 0.192 1.457 1.172 13 
1.41 0.28 0.238 0.779 1.186 85 
1.43 0.30 0.252 0.817 1.203 39 
1.32 0.97 0.163 1.355 1.216 16 
1.35 1.13 0.294 1.66 1.225 29 
1.33 0.88 0.138 1.261 1.237 20 
1.52 0.28 0.323 0.848 1.26 53 
1.47 0.48 0.362 1.162 1.267 34 
1.35 1.98 0.224 2.051 1.271 31 
1.43 0.63 0.251 1.185 1.277 35 
1.41 1.33 0.211 1.661 1.311 7 
1.59 0.41 0.284 0.987 1.386 63 
1.53 0.54 0.18 1.024 1.388 40 
1.52 1.27 0.196 1.597 1.423 71 
1.52 1.78 0.277 2.051 1.428 28 
1.56 1.14 0.267 1.62 1.44 62 
1.67 1.97 0.196 1.996 1.59 86 
1.73 1.07 0.176 1.441 1.63 55 
1.71 2.04 0.156 1.954 1.642 25 
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ولدى دراسة معاِمل الفقرات اليت حذفت من فقرات االختبار وفق النموذج ثالثي املعَلمة، يالحظ أن     
قيم معَلم التخمني هلذه الفقرات كان أعلى من القيم املقبولة يف القياس الرتبوي، إذ تراوحت هذه ال

، وهو ميثل 0.25. علماً بأن املتوسط احلسايب ملعَلم التخمني للفقرات املتبقية هو 0.769و  0.307بني
احلد األعلى لقيمة معَلم التخمني املقبولة لفقرات اختبار من نوع االختيار من متعدد بأربعة بدائل لكل 

  . (Baker, 2001)فقرة منها بديل واحد فقط صحيح 
  ول وبشكل تقرييب إن معامل النموذج ثالثي املعلمة، تتمتع باتساقوميكن الق       

) يف قوله: بأنه عندما ترتاوح قيم معلم Hambleton, 1989معقول وفق ما ذهب إليه هامبلتون ( 
  ، فإن املعامل متسقة. 0.25والتخمني بني صفر و  2و  0.4والتمييز بني  2و  2–الصعوبة بني 

نتائج الدراسة احلالية للنموذج ثالثي املعلمة، تبني بأن هناك اتساقًا بني تلك  وعند مقارنة هذه القيم مع
، والتخمني 2.05و  0.37، والتمييز بني 1.64و 1.24–النتائج، إذ تراوحت قيم معلم الصعوبة بني

  .0.46و  0.10بني 

وهاريف  وتتفق نتائج الدراسة احلالية لقيم معلم التخمني مع القيم اليت حصل عليها واجنر  
)Wagner & Harvey, 2003 إذ حصال على تقديرات ملعلم التخمني، بلغ قيمة املتوسط ،(

لفقرات االختبار الذي طوراه لقياس مهارات التفكري الناقد وفق نظرية  0.262احلسايب هلذه التقديرات 
لقياس الرتبوي. وميكن استجابة الفقرة. ولذلك فإن تقديرات املعامل للفقرات ااحلالية مقبولة ضمن حمكات ا

االعتماد عليها النتقاء فقرات تسهم بأكرب قدر من املعلومات يف االختبار، مما يعزز من دقة تقدير قدرات 
  األفراد.

وقد ُحسبت املؤشرات اإلحصائية الوصفية للعالمات اخلام اخلاصة باالختبار بصورته النهائية. 
فقرة) وفق  82للعالمات اخلام لالختبار بصورته النهائية (املؤشرات اإلحصائية الوصفية  9ويبني اجلدول 

 متغريات املستوى التعليمي واجلنس.
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  9الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعات الدراسة المختلفة وفق المستوى التعليمي 
  فقرة) 82والجنس لبيانات االختبار بصورته النهائية (

 اجلنس  الكلي
 ذكر أنثى

  االحنراف
 املعياري

  املتوسط
احلسا
 يب

 العدد
  االحنراف
 املعياري

  املتوسط
 احلسايب

 العدد
  االحنراف
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 العدد
  املستوى
 التعليمي

 املرحلة اجلامعية 51 56.7 11.64 51 47.9 14.93 102 52.3 14.04
 الثانوية املرحلة 284 42.7 13.91 282 43.2 11.85 566 43.0 12.92
 املرحلة األساسية  150 33.9 11.82 260 37.1 11.08 410 35.9 11.45
 الكلي 485 41.5 14.61 593 40.9 12.35 1078 41.2 13.41

    
كانت نتائج اإلناث يف املرحلة األساسية العليا أعلى من نتائج الذكور يف املرحلة نفسها، ورمبا يعود ذلك 

 هذه املرحلة يكون أعلى لدى اإلناث منه لدى الذكور.  وتقاربت القيم إىل كون التحصيل األكادميي يف
يف املرحلة الثانوية، وأبدى الذكور تفوقًا على اإلناث يف املرحلة اجلامعية، وقد يعزى ذلك التفوق إىل كون 

حيث قد عينة الذكور يف هذه املرحلة، تتميز على عينة اإلناث بوجود طلبة أكثر من كلييت العلوم والطب. 
يكون هناك دور للتفكري العلمي يف بعض املساقات، كما أنه جتدر اإلشارة إىل أن من يقبلون يف هذه 
الكليات غالباً ما تكون معدالم يف الثانوية العامة عالية، وال خيفى االرتباط بني التحصيل والتفكري الناقد.  

اللة إحصائية يف األداء تعزى للجنس، ولكن بشكل عام بينت نتائج التحليل عدم وجود فروق ذات د
وذلك يف بيانات االختبار الكلي، وتتفق هذه النتائج بشكل عام مع النتائج اليت أوردها دليل اختبار  

)، إذ أشار الدليل إىل أنه ال توجد Facione, and Facione, 1998كاليفورنيا للتفكري الناقد (
إلناث على االختبار. وقد بلغ املتوسط احلسايب لألداء على فروق ذات داللة إحصائية بني أداء الذكور وا

، يف حني بلغ املتوسط احلسايب موعات 13.41واالحنراف املعياري  41.2االختبار بصورته النهائية 
لطلبة املرحلة  42.99، و 11.45لطلبة املرحلة األساسية باحنراف معياري  35.91الدراسة الثالثة: 

  .14.04لطلبة املرحلة اجلامعية باحنراف معياري  52.28، و 12.92ياري الثانوية باحنراف مع
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وبشكل عام فقد خلصت الدراسة احلالية إىل اختباٍر مبين للتفكري الناقد وفق نظرية استجابة   
فقرة تقيس املهارات األساسية اليت بين االختبار على أساسها، وقد طابقت هذه  82الفقرة، مكوٍن من 

يري النموذج ثالثي املعلمة لنظرية استجابة الفقرة، وتتمتع خبصائص سيكومرتية مقبولة ضمن الفقرات معا
  احملكات اليت أوردها األدب الرتبوي يف القياس. 

فقرة) لقياس مهارات التفكري الناقد لدى  82لذلك توصي الدراسة باستخدام االختبار بصورته النهائية (
غراض البحث العلمي. كما توصي الدراسة بإجراء املزيد من الدراسات الطلبة يف املستويات التعليمية وأل

  حول خصائص االختبار ومعايريه يف عينات أوسع وفئات أخرى من اتمع األردين والعريب. 
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