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Abstract
This study aimed to build and validate the
Critical Thinking Scale using item-response
theory. For this purpose, a sample size (n=7478)
was selected from Qom and Sheikh Mofid
university students and the questionnaire was
implemented with their cooperation. Threeparameter model was detected more suitable
among various IRT models. Data was analyzed
through three-parameter logistic model.
Exploratory factor analysis was applied to
evaluate the theory’s assumptions (onedimensional and local independence). Factor
analysis’s results confirmed the existence of a
dominant factor and local independence. Item
Information Function was used to evaluate the
propriety of questions. Item Information
Function examination showed that some of
questions had very little information or the
information function was not distributed over
ability range. The rest of the item parameters
were estimated again after removing
inappropriate items. New estimations showed
that the range of Discriminant Coefficient was
.133 to 1.899 and difficulty coefficient -.990 to
2.780. In addition, coefficient conjecture was .0
to .0790. Eventually, the results showed that the
Critical Thinking Scale with 7 components and
29 items has desirable properties to measure the
structure.
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مطالعه حاضر با هدف ساخت و رواسازي آزمون تفکر انتقادي با
 بدینمنظور از بین.استفاده از نظریه سؤال ـ پاسخ انجام گرفت
 یک نمونه به اندازه،دانشجویان دانشگاههاي قم و شیخ مفید
 و پرسشنامه موردنظر با همکاري آنها اجرا،) انتخابn=474(
 مدل سه، از بین مدلهاي مختلف در نظریه سوال ـ پاسخ.شد
 دادهها با کاربرد مدل.پارامتري مناسب تشخیص داده شد
 بهمنظور بررسي.لوجستیک سه پارامتري تحلیل شد
مفروضههاي این نظریه (تکبعدي بودن و استقالل موضعي) از
 نتایج تحلیل عاملي وجود.تحلیل عاملي اکتشافي استفاده شد
.یک عامل غالب و استقالل موضعي سؤاالت را تائید کرد
بهمنظور بررسي مناسب بودن سؤاالت از تابع آگاهي سؤاالت
 بررسي توابع آگاهي سؤاالت نشان داد برخي از.استفاده شد
سؤاالت داراي آگاهي بسیار کمي بوده و یا تابع آگاهي در طول
، پس از حذف سؤاالت نامناسب.بازه توانایي گسترده نشده است
 برآوردهاي.پارامترهاي سؤاالت باقيمانده دوباره برآورد شد
 و3/455  تا2/330 جدید نشان داد دامنه ضریب تشخیص بین
 همچنین ضریب. است2/742  تا-2/552 ضریب دشواري بین
، بهطور کلي. قرار دارد2/752  تا2/222 حدس نیز در دامنه بین
، سوال25  مؤلفه و7 ميتوان گفت پرسشنامه تفکر انتقادي با
.داراي ویژگيهاي مطلوب براي سنجش سازه مذکور ميباشد
،پاسخ- نظریه سوال، آزمون، تفکر انتقادي:واژههای کلیدی
مدل لوجستیک سه پارامتري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عضو هیئت،* دانشجوي دکتري سنجش آموزش دانشگاه تهران
علمي جامعه المصطفي العالمیه
 عضو هیات علمي دانشگاه تهران:** نویسنده مسئول
*** عضو هیات علمي دانشگاه تهران
59/7/35 :پذیرش

54/32/22 :دریافت
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مقدمه
در دنیاي کنوني هدف تعلیم و تربیت ،آموزش مهارتهاي تشخیص ،ترکیب ،فرضیهسازي ،تجسم ،توجیه
و ارزیابي و چگونگي به نتیجه رسیدن است .از این رو ،در سالهاي اخیر مهارتهاي تفکر جایگاه ویژهاي
در سیاستهاي آموزشي پیدا کرده است و پرورش تفکر انتقادي بهعنوان یکي از مهمترین اهداف تعلیم و
تربیت ،مطرح شده است (شریعتمداري .)3049 ،اگرچه تفکر انتقادي قدمتي به اندازه تاریخ اندیشه بشري
دارد و در سالهاي اخیر بهعنوان مهمترین هدف تعلیم و تربیت به شمار رفته است ،اما امروزه نهتنها به-
عنوان یکي از مهمترین اهداف تعلیم و تربیت ،بلکه از جمله اصليترین استانداردهاي آموزشي در دنیا
محسوب ميشود (هال ،2224 ،به نقل از عليپور و همکاران .)3052 ،پیشینه تفکر منطقي بهصورت اولیه
در دو حوزه فلسفه و روانشناسي ریشه دارد (لویس و اسمیث .)3550 ،استرنبرگ ( )3542به این نکته
اشاره دارد که ریشه بخشي از تفکر منطقي نیز در آموزش است .این سه حوزه رویکردهاي متفاوتي را در
ارتباط با تعریف تفکر منطقي در پیش گرفتهاند که منعکسکننده نگاه آنها به این مقوله است.
نوشتههاي سقراط ،افالطون ،ارسطو و حتي فیلسوفان معاصر نیز نشاندهنده نگاه فلسفي به این موضوع
است .این نگاه بر متفکران منطقي فرضي ،تمرکز دارد که بیشتر شامل کیفیت و مشخصات این چنین
افراد است تا رفتارها یا افعالي که متفکر منطقي ،ميتواند انجام دهد (لوئیس و اسمیث3550 ،؛ ثایر-
باکون .)2222 ،استرنبرگ ( )3542عنوان کرده است که رویکرد این نوع تفکر ،بهصورت ایدئال بوده و بر
آنچه افراد ميتوانند تحت بهترین شرایط انجام دهند ،تمرکز دارد؛ بنابراین پائول ( )3552در مورد تفکر
منطقي در بافت «تعالي تفکر» بحث کرده است .این گرایش به متفکر منطقي ایدئال بهصورت آشکار در
انجمن فلسفه آمریکا منجر به تعریف متفکر منطقي ایدئال بهعنوان فردي که بهصورت ذاتي کنجکاو،
روشنفکر ،انعطافپذیر ،بيطرف ،بصیر ،داراي قدرت فهم نقطه نظرات متعدد و متمایل به قضاوت
بيطرفانه 3و متوجه به ابعاد دیگر شده است (فاسیون .)3552 ،این رویکرد در عرف فلسفي همچنین بر
کیفیت یا استانداردهاي تفکر تأکید دارد .براي مثال بایلین ( )2222تفکر منطقي را بهصورت تفکر با
کیفیت خاص و ضرورتاً تفکر خوب که واجد مالکها یا استانداردهاي خاصي براي دقت و شایستگي
باشد ،تعریف کرده است .عالوه بر آن ،رویکرد فلسفي بهصورت سنتي بر کاربرد قوانین منطقي مرسوم،
تأکید دارد (لوئیس و اسمیث3550 ،؛ استرنبرگ .)3542 ،یک محدودیت مهم این رویکرد تعریف تفکر
منطقي ،این است که معموالً با واقعیتها منطبق نیست (استرنبرگ .)3542 ،با تأکید بر متفکر منطقي و
آنچه افراد توان انجام آن را دارند ،این رویکرد ممکن است در فهم اینکه چگونه افراد واقعاً فکر ميکنند
کمک زیادي نکند .تعریف تفکر منطقي پدید آمده از فلسفه شامل اجزاي زیر است:

. Suspend Judgment
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گرایش و مهارت در درگیر شدن در فعالیتي با تشکیک فکري (مکپک)3552 ،؛ تفکر مستدل و تشکیکي
که بر تصمیم در مورد آنچه باید انجام شود یا پذیرفته شود ،تمرکز دارد (انیس)3549 ،؛ تفکر ماهر و
پاسخگو که قضاوت را ساده ميکند ،زیرا 3 :ـ بر معیار استوار است 2 ،ـ خودتصحیح است و  0ـ نسبت به
زمینه حساس است؛ قضاوت هدفمند و خودتنظیم که به تفسیر ،تحلیل ،ارزیابي و نتیجهگیري و همچنین
به تفسیر مبتني بر مدرک ،روشمند و توجه ادراکي بر آنچه مبناي قضاوت است منجر ميشود (فاسیون،
)3552؛ تفکر هدفمبنا و غایتنگر« ،تفکر در جهت رسیدن به قضاوت» که در آن تفکر به خودي خود
شامل استانداردهاي شایستگي و دقت است (باینلین)3555 ،؛ قضاوت تفکر مبنا در مورد آنچه باید انجام
شود یا آنچه باید پذیرفته شود (فاسیون.)2222 ،
رویکرد روانشناسي شناختي از دو جهت با رویکرد فلسفي متفاوت است .نخست اینکه تمرکز
روانشناسان شناختي ،بر این است که چگونه افراد در واقع فکر ميکنند در برابر اینکه افراد چگونه
ميتوانند یا باید در شرایط ایدهآل فکر کنند (استرنبرگ .)3542 ،دوم اینکه عالوه بر تعریف تفکر منطقي
با اشاره به ویژگيهاي تفکر منطقي ایدهآل یا در نظر گرفتن مالکها یا استانداردهاي یک تفکر خوب،
تالشهاي آنها در زمینه روانشناسي شناختي ،منجر شده است به تعریف متفکر منطقي با انواع
فعالیتها یا رفتارهایي که متفکران منطقي ميتوانند انجام دهند؛ بنابراین این رویکرد تعریف تفکر
منطقي شامل فهرستي از مهارتها یا فرایندهایي است که توسط متفکران منطقي ميتوانند انجام دهند و
مبتني بر الگوي رفتارگرایي و تحقیقات آزمایشي است (لوئیس و اسمیث.)3550 ،
محققین فلسفه رویکرد روانشناسان شناختي را مورد نقد قرار داده و معتقدند که این رویکرد
مجموعهاي از دانش و مهارت را در مجموعهاي از فرایندهاي غیر مرتبط محدود ميکند (استرنبرگ،
 .)3542براي مثال بایلین ( )2222عنوان ميکند که توجه به تفکر منطقي بهعنوان یک سري از
مهارتها یا مراحل غیر مرتبط به یک تصور غلط منجر ميشود و این تصور غلط در نیاز رفتارگرایان به
تعریف سازهها بهصورتي مشاهدهپذیر ریشه دارد؛ بنابراین به این دلیل که فرایند واقعي تفکر غیرقابل
مشاهده است ،روانشناسان شناختي تمایل دارند بر محصول تفکر (رفتارها یا مهارتهایي مانند تحلیل،
تفسیر ،فرمولبندي و  )...تأکید کنند .تعریف تفکر انتقادي که از رویکرد روانشناسان شناختي استخراج
ميشود شامل اجزاي زیر است:
فرایندهاي ذهني ،راهبردها و بازنمایيهایي که افراد براي حل مسائل ،تصمیمگیري و یادگیري
مفاهیم جدید بکار ميبرند (استرنبرگ ،)3542 ،بهکارگیري مهارتهاي شناختي یا راهبردهایي که احتمال
نتایج مطلوب را افزایش ميدهد (هالپرن )3554 ،و توجه به ابعاد یک موضوع ،آماده بودن براي مواجهه با
شواهدي که نظریه فرد را تائید نکند ،استدالل بيغرضانه ،استنباط و تفسیر کردن با استفاده از حقایق
موجود و ( ...ویلینگام .)2227 ،کساني که در حوزه آموزش فعالیت ميکنند نیز در ارتباط با تفکر انتقادي
229

فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي ،علمي -پژوهشي ،شماره  ،4سال هفتم

نظراتي دارند .بلوم و همکاران او از این گروه افراد هستند .طبقهبندي آنها براي دانش یکي از
پرکاربردترین منابع براي محققین حوزه آموزش است که قصد دارند مهارتهاي مراتب باالتر تفکر را
تدریس کنند یا ارزیابي نمایند .طبقهبندي بلوم داراي شش عنصر است که عبارتند از دانش ،درک،
کاربرد ،تحلیل ،ترکیب و ارزیابي .چهار سطح باالیي (کاربرد ،تحلیل ،ترکیب و ارزیابي) به سطوح باالتري
از تفکر نیاز دارد که با تفکر منطقي مرتبط است (پائول.)3552 ،
با وجود اختالفاتي که بین سه حوزه فوق وجود دارد ،اما در تعریف تفکر انتقادي اشتراکاتي نیز وجود
دارد .نخستین توافق در مورد توانایيهایي است که در ارتباط با تعریف تفکر انتقادي مطرح ميشود که
عبارتاند از -3 :تحلیل استداللها ،ادعاها و شواهد (انیس3549 ،؛ فاسیون3552 ،؛ هالپرن3554 ،؛
پائول -2 .)3552 ،نتیجهگیري با استفاده از دالیل استقرائي و قیاسي (انیس3549 ،؛ فاسیون3552 ،؛
پائول3552 ،؛ ویلینگهام -0 .)2227 ،قضاوت یا ارزیابي (کیس2229 ،؛ انیس3549 ،؛ فاسیون3552 ،؛
لیپمن3544 ،؛ تیندال و نولت -4 .)3559 ،تصمیمگیري یا حل مسائل (انیس3549 ،؛ هالپرن3554 ،؛
ویلینگهام .)2227 ،سایر توانایيهاي مرتبط با تفکر انتقادي عبارتاند از سؤال و جواب بهمنظور روشن
شدن موضوع (انیس ،)3549 ،تشخیص مفروضات (انیس3549 ،؛ پائول ،)3552 ،تفسیر و تشریح
(فاسیون ،)3552 ،استدالل شفاهي (هالپرن ،)3554 ،پیشبیني (تیندال و نولت )3559 ،و توجه به ابعاد
مختلف یک موضوع (ویلینگهام.)2227 ،
بسیاري از محققین معتقدند که عالوه بر مهارتها و توانایيها ،تفکر انتقادي شامل گرایشها نیز
مي شود .برخي محققان معتقدند که توانایي تفکر انتقادي با گرایش به این تفکر متفاوت است (انیس،
 .)3549معمولترین مواردي که در ارتباط با گرایش به تفکر انتقادي مطرح ميشود ،عبارتاند از-3 :
عدم تعصب (بالین و همکاران3555 ،؛ انیس3549 ،؛ فاسیون2222 ،3552 ،؛ هالپرن -2 .)3554 ،انصاف
و بيطرفي (بالین و همکاران3555 ،؛ فاسیون -0 .)3552 ،تمایل به جستجوي دالیل (بالین و همکاران،
3555؛ انیس -4 .)3549 ،کنجکاوي (بالین و همکاران3555 ،؛ فاسیون -9 .)2222 ،3552 ،تمایل به
مطلع بودن (انیس3549 ،؛ فاسیون-2 .)3552 ،انعطافپذیري (فاسیون3552 ،؛ هالپرن )3554 ،و -7
پذیرفتن و احترام به نظرات دیگران (بالین و همکاران3555 ،؛ فاسیون .)3552 ،کوترل ( )2229با
جمع بندي نظرات مختلف در مورد تفکر انتقادي و با محور قرار دادن نظرات انیس ( )3547عنوان ميکند
که تفکر انتقادي دو محور اصلي دارد که عبارتاند از -3 :توانایي تفکر شکاک؛  -2توانایي تفکر مستدل؛
و در نهایت هشت محور را به عنوان مهارتها و نگرشهاي مرتبط با تفکر انتقادي مطرح ميکند که
عبارت اند از :تشخیص نقطه نظر دیگران؛ ارزیابي شواهد مرتبط با سایر نظرات؛ سنجش منصفانه
استداللهاي مختلف و شواهد مربوطه؛ تشخیص مفروضات نادرست؛ تشخیص راههاي مورد استفاده
براي درست جلوه دادن نظرات اشتباه؛ تفکر در مورد موضوعات بهصورت ساختاریافته؛ نتیجهگیري در
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مورد معتبر و قابل تصدیق بودن استداللها بر اساس شواهد و مفروضات مناسب؛ ارائه نقطه نظرات خود
به شیوه ساختاریافته ،واضح و مستدل .کوترل ( )2229عنوان کرد هر چند استفاده از این رویکرد بیشتر
براي موفقیت در محیطهاي آموزشي مفید است ،اما ميتواند به عنوان مهارتهایي از تفکر انتقادي در
زندگي روزمره نیز مورد استفاده مؤثر قرار گیرد.
تاکنون ابزارهاي متعددي براي سنجش مهارتهاي تفکر انتقادي ساخته شده و مورد استفاده قرار
گرفته است که در ادامه برخي از معروفترین و پرکاربردترین ابزارها معرفي ميشوند -3 :آزمون
مهارتهاي تفکر انتقادي کالیفرنیا :این آزمون داراي  04گویه چندگزینهاي است که به سنجش
مهارتهاي تحلیل ،استنباط و ارزشیابي ميپردازد .مهارتهاي تفسیري مورد سنجش در این ابزار
عبارتاند از :طبقهبندي ،رمزگشایي جمالت ،روشنگري معنا ،بررسي ایدهها و تحلیل ایدهها .مهارتهاي
استنباطي عبارتاند از :جستجو براي شواهد ،گمانهزني در مورد جایگزینها و استخراج نتایج .مهارتهاي
ارزشیابي عبارتاند از :ارزشیابي ادعا ،ارزشیابي بحثها ،بیان نتایج ،توجیه رویهها و ارائه استدالل و
استدالل استقرایي شامل نتیجهگیري از بحث به دنبال رویارویي با حقایق مربوط به پیشفرضها
(معطري و همکاران .)3043 ،خلیلي و سلیماني ( )3042روایي و پایایي این آزمون را در ایران مورد
بررسي قرار دادند که پایایي آن با استفاده از فرمول  22کودر ریچاردسون  2/22بدست آمد -2 .فهرست
عوامل زمینهساز یا گرایشهاي تفکر انتقادي کالیفرنیا :این پرسشنامه داراي  79گویه با مقیاس لیکرت 2
گزینهاي است و عوامل زمینهساز تفکر انتقادي از جمله جستجوي حقیقت ،ذهن باز ،تحلیلگر بودن،
روشمندي ،اعتماد به نفس ،کنجکاوي و کمال تفکر انتقادي تنظیم شده است (زوري و همکاران،
 -0 .)2232آزمون تفکر انتقادي نوشتني انیس و ویر :در این آزمون برهانسازي آزمون شوندگان از
طریق ارزیابي متن نوشته شده مورد بررسي قرار ميگیرد .این آزمون براي اندازهگیري فکر باز و
بازاندیشي دانشجویان مورد استفاده قرار ميگیرد (ورل و همکاران -4 .)2227 ،آزمون تفکر انتقادي
واتسون و گلیزر :این آزمون یکي از آزمونهایي است که بهصورت گسترده استاندارد شده و قادر به
اندازه گیري اجزاء عقالني و خالق تفکر انتقادي است .دو فرم از این آزمون (فرم الف و ب) وجود دارد .در
این آزمون  9مهارت تفسیر ،شناخت فرضیهها ،قیاس ،تفسیر و ارزیابي استدالل مورد سنجش قرار
ميگیرد (ورل و همکاران .)2227 ،پرسشنامههاي فوق به فارسي ترجمه شده است و روایي و پایایي آنها
مورد بررسي قرار گرفته است ،اما هنوز پرسشنامهاي که بهصورت مستقل در ایران شکل گرفته باشد
ساخته نشده است؛ بنابراین در این پژوهش یک آزمون با استفاده از رویکرد کوترل ( )2229ساخته شده و
عالوه بر نظریه کالسیک ،از نظریه سؤال -پاسخ نیز براي بررسي ویژگيهاي سؤال و آزمودني استفاده
شده است .در پرسشنامههاي کنوني سنجش تفکر انتقادي ،از نظریه سؤال ـ پاسخ استفاده نشده است.
هدف این رویکرد این است که عالوه بر برآورد دقیق پارامترهاي آزمون و سؤال ،نارسایيهاي نظریه
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کالسیک آزمون ،از جمله وابستگي پارامتر سؤال به نمونه خاص را از میان بردارد (هومن)3073 ،؛
بنابراین مطالعه حاضر بهمنظور طراحي آزمون تفکر انتقادي براي دانشجویان و بررسي ویژگيهاي
روانسنجي و هنجاریابي آن انجام شد .بدین منظور سوالهاي زیر طرح شدهاست:
 بر پایه نظریه کالسیک ،ابزار ساختهشده براي اندازهگیري تفکر انتقادي دانشجویان ،از چه
ویژگيهاي روانسنجي برخوردار است؟
 بر پایه نظریه سئوال ـ پاسخ ،ابزار ساختهشده براي اندازهگیري تفکر انتقادي دانشجویان از چه
ویژگيهاي روانسنجي برخوردار است؟
 سؤالهاي ابزار ساختهشده با کدامیک از مدلهاي نظریه سؤال ـ پاسخ ،برازندگي مناسبتري دارد؟
 پارامترهاي حدس ،دشواري و تشخیص سوالهاي ابزار ساختهشده از چه وضعیتي برخوردار است؟
ساخت آزمون با استفاده از نظریه سؤال ـ پاسخ
پیدایش نظریه سؤال ـ پاسخ به اوایل  3542مربوط است ،اما اقبال عمومي به این نظریه تا سال 3572
به تأخیر افتاد .همانگونه که از نام این نظریه پیداست ،مدلهاي پاسخ سؤال ،رفتار آزمودنيها را در
سطح سؤال (و نه در سطح آزمون) موردنظر قرار ميدهد .ساخت مدلي در سطح سؤال ،براي ساخت
آزمون ،مطالعه سنجش افتراقي ،سنجش انطباقي کامپیوتري و گزارش نمرات ،انعطاف بیشتري را به
دست ميدهد .مدلهاي اولیه پاسخ سؤال ،براي کار با پاسخهاي دوقسمتي (مانند صحیح-غلط ،موافق-
مخالف یا بله-خیر) ساخته شد ،اما امروزه مدلهایي براي کارکردن با همه انواع دادههاي آموزشي و
روانشناختي به وجود آمده است (لیندن و همبلتون.)3557 ،
دو مفروضه اساسي مدلهاي سؤال ـ پاسخ ،تکبُعدي بودن و استقالل موضعي است (وندرلین،
 .)2232مفروضه تکبُعدي بودن به این معني است که مجموعهاي از سؤالها تنها یک صفت مکنون
( )θرا اندازهگیري ميکند .استقالل موضعي مربوط به این مفروضه است که بین پاسخهاي آزمودنيها به
زوجهاي سؤاالت یک آزمون بعد از حذف صفت مورد اندازهگیري ،همبستگي آماري وجود نداشته باشد.
در واقع دو مفروضه مذکور به طرق مختلف یک مطلب را در مورد دادهها بیان ميکنند .سومین مفروضه
در مورد مدلبندي رابطه بین صفت مورد اندازهگیري و پاسخهاي سؤاالت است؛ بنابراین مدلهاي
مختلف ،مفروضات متفاوتي را در مورد این ارتباط در نظر ميگیرند.
مدل اجایو نرمال اولین مدل پاسخ سؤال است که براي اندازهگیري صفتهاي مکنون آموزشي و یا
روانشناختي مورد استفاده قرار گرفته است .مدل اجایو نرمال توسط لورد و نویک ( )3524مورد تصحیح
قرار گرفت .در این مدل ،منحني مشخصه یک سؤال از تابع احتمال تجمعي یک توزیع نرمال استخراج
ميشود .جورج راش با رویکرد متفاوتي به این نظریه ،یک تابع لوجستیک را براي استخراج تابع مشخصه
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به جاي تابع اجایو نرمال ارائه داد (راش .)3522 ،مدل او مدل اجایو نرمال را ساده کرده و پیچیدگيهاي
محاسباتي را تقلیل داد .در این مدل براي همه سؤاالت ،ضریب تشخیص بهصورت ثابت (برابر با یک) در
نظر گرفته شده و احتمال پاسخ صحیح به سؤال توسط یک آزمودني به توانایي آزمودني و دشواري سؤال
وابسته است .در مدل لوجستیک دو پارامتري به جاي اینکه براي همه سؤاالت ضریب تشخیص برابر
فرض شود ،هر سؤال داراي ضریب تشخیص خاص خود است .مدل سه پارامتري اجازه ميدهد که
منحني مشخصه داراي یک مجانب غیر صفر باشد .این مدل زماني مفید است که سؤاالت بهگونهاي
باشد که آزمودنيهاي با توانایي پایین بتوانند به سؤال با استفاده از شانس ،پاسخ صحیح بدهند (مثالً در
سؤاالت چندگزینهاي) .همانگونه که مشاهده ميشود در نظریه سؤال ـ پاسخ ،سؤاالت با ضریب
تشخیص بیشتر و پایایي 3بزرگتر ،داراي وزن بیشتري ميباشد و بنابراین ،نمرات ميتوانند پایاتر از
نمرات روش کالسیک اندازهگیري باشند (دیمارس .)2232 ،دانستن دشواري سؤاالت ميتواند در ساخت
آزمونهایي با هدف دستیابي به سطوح صفت جامعه هدف مفید باشد .ضریب تشخیص براي انتخاب
سؤاالتي که به خوبي بینآزمودنيها با سطوح متفاوت مهارت یا صفت تمایز قائل شود ،مفید است.
همچنین هر دو شاخص دشواري و تشخیص براي محاسبه خطاي استاندارد اندازهگیري یا پایایي نمرات
کاربرد دارد .در نظریه کالسیک اندازهگیري ،پایایي 2بهصورت نسبت واریانس واقعي به واریانس مشاهده
شده و یا مربع همبستگي بین نمرات واقعي و نمرات مشاهده شده تعریف ميشود .براي خطاي استاندارد
اندازهگیري نیز تنها یک برآورد وجود خواهد داشت .در نظریه سؤال -پاسخ تابع آگاهي براي محاسبه
خطاي استاندارد اندازهگیري و پایایي مورد استفاده قرار ميگیرد؛ بنابراین آگاهي آزمون با توجه به سطح
مهارت تغییر ميکند .خطاي استاندارد اندازهگیري برابر است با معکوس ریشه دوم آگاهي؛ بنابراین مقادیر
بزرگ آگاهي ،به مقادیر کوچکتر خطاي استاندارد و مقادیر بزرگتر پایایي منجر ميشود (نمودار .)3

. Reliable
. Reliability

225

3
2

فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي ،علمي -پژوهشي ،شماره  ،4سال هفتم

(هر جا توانایي بیشتر است ،خطاي استاندارد کمتر است)
نمودار  -1رابطه بین آگاهی آزمون و خطای استاندارد برآورد توانایی

در این نظریه ،آگاهي آزمون حاصل جمع آگاهي سؤاالت است .منحني مشخصه آزمون 3نیز حاصل جمع
منحنيهاي سؤاالت است .از آنجا که ،براي هر سؤال مقدار منحني بین کمترین مجانب (براي مدلهاي
یک و دو پارامتري برابر با صفر است) تا یک ميباشد ،این مقدار براي آزمون بین جمع کمترین
مجانبهاي سؤاالت تا تعداد سؤاالت ميباشد .خطاي استاندارد برآورد توانایي ،انحراف معیار توزیع
مجانباً نرمال برآورد بیشینه درستنمایي براي یک مقدار واقعي توانایي مفروض است .وقتي آزمون
طوالني است توزیع نرمال است .با این همه براي بیشتر مقاصد سنجش ،حتي با آزمونهایي به کوتاهي
 32تا  22سؤال ،نیز تقریبهاي نرمال رضایتبخش به دست ميآید (سامیجیما3577 ،؛ به نقل از
فلسفينژاد .)3045 ،بهطور کلي ،مقدار خطاي استاندارد اندازهگیري بستگي به (الف) تعداد سؤاالت آزمون
(خطاي استاندارد کوچکتر متعلق به آزمونهاي طوالنيتر است)؛ (ب) کیفیت سؤاالت آزمون (بهطور
کلي ،خطاهاي استاندارد کوچکتر متعلق به سؤاالتي است که قدرت تمیز باالیي دارند و پاسخ صحیح
آنها را نميتوان حدس زد)؛ (ج) جور بودن دشواري سؤال با توانایي آزمودني (برخالف سؤاالت خیلي
سخت یا خیلي آسان ،خطاهاي استاندارد اندازهگیري کوچکتر مربوط به آزمونهایي است که دشواري
سؤاالت آنها تقریباً معادل توانایي آزمودنيها است) .اندازه خطاي استاندارد بهسرعت پایدار ميشود،
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بهطوري که افزایش مقدار آگاهي به بیش از یک مقدار (مثالً)  29تنها اثر کمي در مقدار خطاهاي برآورد
توانایي دارد (فلسفينژاد.)3045 ،
روش
پژوهش حاضر به لحاظ نحوه گردآوري دادهها ،از نوع مطالعات توصیفي بهشمار ميرود .جامعه آماري این
مطالعه را تمامي دانشجویان مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد دختر و پسر دانشگاههاي شهر قم
تشکیل دادند .نمونهاي به حجم  474نفر از دانشجویان دختر و پسر مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد
دانشگاههاي قم و شیخ مفید به روش نمونهگیري تصادفي مورد بررسي قرار گرفت 252 .نفر (23/5
درصد) آزمودنيها زن و  225نفر ( 40/7درصد) مرد بودند 030 .نفر ( 29/9درصد) در گروه علوم انساني،
 97نفر ( 33/5درصد) در گروه علوم پایه و  324نفر ( 22/2درصد) در گروه فني و مهندسي مشغول به
تحصیل بودهاند 022 .نفر ( 79/7درصد) در مقطع کارشناسي و  332نفر ( 24/0درصد) در مقطع
کارشناسي ارشد مشغول تحصیل بودهاند.
براي ساخت ابراز اندازهگیري مهارتهاي تفکر انتقادي دانشجویان ،ابعاد تفکر انتقادي کوترل
( )2227مورد استفاده قرار گرفت .از نظر کوترل ( ،)2227دانشجویان براي موفقیت تحصیلي به هشت
بُعد تفکر انتقادي نیاز دارند .به این ترتیب ،براي تشخیص نقطهنظر دیگران 4 ،سؤال؛ براي ارزیابي شواهد
مرتبط با سایر نظرات 5 ،سؤال؛ براي سنجشمنصفانه استداللهاي مختلف و شواهد مربوطه 4 ،سؤال؛
براي تشخیص مفروضات نادرست 9 ،سؤال؛ براي تفکر در مورد موضوعات بهصورت ساختاریافته7 ،
سؤال؛ براي نتیجهگیري در مورد معتبر و قابل تصدیق بودن استداللها بر اساس شواهد و مفروضات
مناسب  0سؤال و براي ارائه نقطهنظرات خود به شیوه ساختاریافته ،واضح و مستدل 0 ،سؤال در نظر
گرفتهشد .پس از تدوین سؤالهاي ،پرسشنامه توسط  4نفر از استادان رشته فلسفه و علوم تربیتي بررسي
و اصالحشد و فرم نهایي بر روي نمونه مورد بررسي اجرا گردید.
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یافتهها
شاخصهای کالسیک
نتایج بررسي همگني دروني کل پرسشنامه و مؤلفههاي آن نشان داد آلفاي کرونباخ پرسشنامه اولیه
 2/92و مؤلفههاي آن به ترتیب براي تشخیص نقطهنظر دیگران2/43 ،؛ براي ارزیابي شواهد مرتبط با
سایر نظرات2/49 ،؛ براي سنجش منصفانه استداللهاي مختلف و شواهد مربوطه 2/47؛ براي تشخیص
مفروضات نادرست2/03 ،؛ تفکر در مورد موضوعات بهصورت ساختاریافته 2/5؛ براي نتیجهگیري در مورد
معتبر و قابل تصدیق بودن استداللها بر اساس شواهد و مفروضات مناسب 2/74 ،و براي ارائه نقطه
نظرات خود به شیوه ساختاریافته ،واضح و مستدل  2/74بود که پس از حذف سؤاالت نامناسب و فرم
نهایي به ترتیب 2/75 ،2/52 ،2/42 ،2/24 ،2/49 ،2/49 ،2/73 .و  2/42به دست آمد؛ بنابراین ميتوان
گفت براي دو مؤلفه سنجش منصفانه استداللهاي مختلف و شواهد مربوطه و تشخیص مفروضات
نادرست کمتر از  2/7است ،اما وضعیت سایر مؤلفهها تقریباً مطلوب است.
شاخص دشواری 1و شاخص تشخیص2
جدول  3شاخصهاي کالسیک اندازهگیري شامل دشواري سؤاالت و ضریب تشخیص را نشان ميدهد.
همانگونه که مشاهده ميشود ،دشواري سؤاالت در فاصله بین  2/34تا  2/52قرار دارد .از آنجا که ،مقدار
مناسب براي دشواري سؤاالت بین  2/0تا  2/7است؛ ميتوان گفت دشواري اکثر سؤاالت در فاصله
مناسب قرار دارد .همچنین ضریب تشخیص سؤاالت در بازه بین  2/33تا  2/90قرار دارد که بازهاي بین
ضریب تشخیص کم تا متوسط را شامل ميشود.
شاخصهای نظریه سؤال ـ پاسخ
بررسي مفروضههاي نظریه بهکارگیري نظریه سؤال ـ پاسخ مستلزم برقراري برخي مفروضات است .تک
بُعدي بودن ،0از مهمترین مفروضههاي نظریه سؤال پاسخ است منظور این است که سازه مورد
اندازهگیري بهواقع تک بعدي باشد .به عبارت دیگر ،کوواریانس بین سؤاالت باید توسط یک بُعد ،تبیین
شود .بهمنظور بررسي این مفروضه ميتوان با استفاده از تحلیل عاملي اکتشافي ،اولین مقدار ویژه و بار
عاملي سؤاالت بر اولین عامل را مورد بررسي قرار داد (کتل 3522 ،و لوهلین.)3547 ،

3

. difficulty Index
. Discriminate Index
0
. Unidimensional
2
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جدول  -1شاخصهای کالسیک سؤاالت آزمون
شماره سؤال

ضریب تشخیص

دشواری سؤال

شماره سؤال

ضریب تشخیص

دشواری سؤال

1

2/24

2/92

35

2/45

2/40

2

2/03

2/90

22

2/42

2/42

3

2/09

2/23

23

2/44

2/42

4

2/23

2/03

22

2/92

2/25

5

2/02

2/00

20

2/35

2/09

6

2/27

2/93

24

2/24

2/25

7

2/42

2/00

29

2/09

2/02

8

2/32

2/44

22

2/29

2/90

9

2/04

2/22

27

2/22

2/22

11

2/29

2/45

24

2/23

2/43

11

2/05

2/05

25

2/04

2/92

12

2/20

2/73

02

2/09

2/92

13

2/23

2/42

03

2/22

2/93

14

2/30

2/02

02

2/23

2/07

15

2/02

2/92

00

2/35

2/25

16

2/93

2/79

04

2/22

2/44

17

2/90

2/43

09

2/33

2/34

18

2/47

2/52

02

2/22

2/42

دومین مفروضه در مدلهاي پاسخ سؤال این است که سؤاالت داراي استقالل موضعي 3باشند .این
مفروضه با مفروضه تکبُعدي بودن در ارتباط است و به این معني است که با حذف اثر سازه زیربنایي
سؤاالت ،کوواریانس سیستماتیک دیگري بین سؤاالت وجود ندارد .وقتي که مفروضه تکبعدي بودن
برقرار است ،استقالل موضعي نیز حاصل ميشود؛ از این حیث دو مفهوم با هم معادلاند (لرد و ناویک،
3524؛ به نقل از فلسفينژاد .)3045 ،براي بررسي مفروضه تکبعدي بودن از تحلیل عاملي اکتشافي
براي دادههاي دوارزشي با استفاده از ماتریس همبستگي چندحالتي 2استفاده شد .نتایج نشان داد یک
. Local Indipendence
. Polychoric

230

3
2

فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي ،علمي -پژوهشي ،شماره  ،4سال هفتم

ارزش ویژه غالب ( )2/0نسبت به سایر ارزشهاي ویژه  2/0 ،2/9و  ...وجود دارد .همچنین نمودار اسکري
(نمودار  )2ارزشهاي ویژه ماتریس همبستگي بین سؤاالت ـ که از دادههاي آزمون بدست آمده است ـ
را با نمودار ارزش ویژه ماتریس همبستگي بین سؤاالت دادههاي تصادفي مقایسه ميکند .دو نمودار با
هم مشابه هستند؛ بهجز اولین ارزش ویژه مربوط به دادههاي آزمون؛ این ارزش ویژه بهطور قابل
مالحظهاي از همتاي تصادفياش بزرگتر است؛ بنابراین ميتوان فرض تکبُعدي بودن را پذیرفت.

نمودار  -2مقایسه نمودار اسکری مربوط به ماتریس همبستگی سؤاالت آزمون و ماتریس همبستگی
دادههای تصادفی برای بررسی مفروضه تکبعدی بودن

انتخاب مدل
بهمنظور برآورد پارامترها ،دو مدل در نظر گرفته شد .مدل اول یک مدل دوپارامتري است که در آن
فرض ميشود پارامترهاي شیب و تشخیص بهصورت آزادانه برآورد ميشوند ،اما پارامتر حدس مقداري
ثابت (برابر با صفر) است .مدل دوم ،مدل سه پارامتري است که در آن پارامتر حدس نیز برآورد ميشود.
نتایج بررسي  -2برابر لگاریتم درستنمایي مدلها نشان داد ،تفاوت بین دو مدل  49/0با درجه آزادي 02
معنيدار است .بررسي برازش سؤاالت با مدلها و مقایسه سطح زیر نمودار تابع آگاهي در بازه توانایي -4
تا  4در دو مدل استفاده از مدل سهپارامتري را توصیه ميکند .با توجه به اینکه سؤاالت آزمون از نوع
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سؤاالت چندگزینه اي است ،احتمال ارائه پاسخ صحیح با استفاده از حدس دور از ذهن نیست؛ بنابراین
استفاده از مدل سهپارامتري براي محاسبه پارامترهاي سؤاالت قابل توجیه است.
برآوردهای اولیه پارامترهای سؤاالت
برآورد پارامترها و خطاي استاندارد آنها در مدل لوجستیک سهپارامتري نشان داد ضریب تشخیص
سؤاالت در دامنه بین  2/0تا  3/44است .پارامترهاي مربوط به دشواري نیز در بازه بین  -3/0تا 3/90
است .همچنین پارامتر حدس بین  2تا  2/9ميباشد .بررسي نمودار ویژه مربوط به سواالت نشان ميدهد
منحنيهاي ویژه سؤاالت عالوه بر پارامتر مکان ،به پارامتر شیب نیز وابسته بوده و برخي از سؤاالت
داراي مجانب غیر صفر در توانایيهاي پایین است .بهعنوان مثال سؤال  32داراي شیب بسیار زیاد و
سؤال  02داراي مجانب زیاد در توانایي پایین است.
نمودار تابع آگاهي مربوط به  02سؤال نشان داد برخي از سؤاالت از تابع آگاهي مناسبي برخوردار
نیستند .تابع آگاهي برخي از سؤاالت در کل دامنه توانایي گسترده نیست و تابع آگاهي برخي از سؤاالت
در دامنه توانایي  -4تا  4بهصورت افزایشي است .پس از بررسي توابع آگاهي سؤاالت و حذف سؤاالت
نامناسب ،سطح زیر نمودار تابع آگاهي کل آزمون در بازه توانایي  -4تا  +4از  292/59به  324/33تغییر
کرد؛ اما نتایج مربوط به تابع آگاهي سؤاالت نشاندهنده افزایش در بیشتر سؤاالت است .در ادامه
نمودار ،0تابع آگاهي سؤاالت بعد از حذف سؤاالت نامناسب را نشان ميدهد.
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نمودار  -3تابع آگاهی سؤاالت بعد از حذف سؤاالت نامناسب

232

ساخت و رواسازي آزمون تفکر انتقادي :کاربرد نظریه سؤال ـ پاسخ

جدول  2نتایج تحلیل پارامترهاي سؤاالت را نشان ميدهد .نتایج نشان داد دامنه ضریب تشخیص بین
 2/330تا  3/455و ضریب دشواري بین  -2/552تا  2/742است .همچنین ضریب حدس نیز در دامنه
بین  2/222تا  2/752قرار دارد.
جدول  -2پارامترهای حدس ،دشواری و تشخیص سواالت پرسشنامه نهایی
مؤلفه

تشخیص نقطهنظر دیگران

ارزیابي شواهد مرتبط
با سایر نظرات

سنجش منصفانه استداللهاي
مختلف و شواهد مربوطه

تشخیص مفروضات نادرست

تفکر در مورد موضوعات
بهصورت ساختاریافته

نتیجهگیري در مورد معتبر و قابل تصدیق بودن؛ استداللها
بر اساس شواهد و مفروضات مناسب

ارائه نقطهنظرات خود به شیوه ساختاریافته ،واضح و مستدل

شماره

پارامتر

پارامتر

پارامتر

سؤال
3
2
0
4
9
2
7
4
5
32
33
32
30
34
39
32
37
34
35
22
23
22
20
24
29
22
27
24
25

حدس
2/232
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/952
2/047
2/342
2/222
2/222
2/222
2/040
2/095
2/222
2/324
2/352
2/024
2/222
2/224
2/425
2/320
2/254
2/752
2/200
2/247
2/039
2/324
2/320

دشواری
3/30
2/20
-2/3
3/75
2/02
3/34
2/94
2/74
-2/99
3/05
2/02
-2/94
2/95
3/52
2/34
-2/7
2/70
2/24
2/27
2/55
3/07
2/07
-2/9
-2/92
2/29
-2/22
-2/55
2/42
-2/49

تشخیص
3/342
2/240
3/232
3/072
3/373
2/354
2/002
2/247
3/222
2/973
2/297
3/725
2/330
3/705
2/294
2/050
3/409
3/092
3/440
3/455
3/232
2/492
2/920
2/422
3/247
3/323
2/723
2/295
3/920
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بحث و نتیجهگیری
این مطالعه با هدف ساخت و ارزشیابي ویژگيهاي آزمون تفکر انتقادي به کمک روششناسي نظریه
سؤال-پاسخ صورت گرفت .بهمنظور بررسي ویژگيهاي روانسنجي آزمون ،از نظریه کالسیک و نظریه
سؤال-پاسخ بهصورت مکمل استفاده شد .در بررسي ویژگيهاي سؤاالت بر اساس نظریه کالسیک ،از
آلفاي کرونباخ ،دشواري سؤاالت و ضریب تشخیص سؤاالت استفاده شد .بر اساس آلفاي کرونباخ ،پایایي
کلي  2/7بوده و براي مؤلفهها نیز پایایي بین  2/42تا  2/52به دست آمد .براي دو مؤلفه سنجش
منصفانه استداللهاي مختلف و شواهد مربوطه و تشخیص مفروضات نادرست کمتر از  2/7است.
دشواري سؤاالت در فاصله بین  2/34تا  2/52قرار دارد؛ بنابراین دشواري اکثر سؤالها ،در فاصله مناسب
قرار دارد .همچنین ضریب تشخیص سؤاالت در بازه بین  2/33تا  2/90قرار دارد که بازهاي بین ضریب
تشخیص «کم تا متوسط» را شامل ميشود .در استفاده از نظریه سؤال ـ پاسخ از مدل لوجستیک سه
پارامتري براي ارزشیابي سؤاالت استفاده شد .بهمنظور بررسي مفروضههاي این نظریه (تکبعدي بودن و
استقالل موضعي) از تحلیل عاملي اکتشافي استفاده شد .نتایج تحلیل عاملي وجود یک عامل غالب و
استقالل موضعي سؤاالت را تائید کرد .بهمنظور بررسي مناسب بودن یا مناسب نبودن سؤاالت از تابع
آگاهي سؤاالت استفاده شد .بررسي توابع آگاهي سؤاالت نشان داد برخي از سؤاالت داراي آگاهي بسیار
کمي بوده و یا تابع آگاهي در طول بازه توانایي گسترده نشده است .پس از حذف سؤاالت نامناسب،
پارامترهاي سؤاالت باقيمانده دوباره برآورد شد .برآوردهاي جدید نشان داد دامنه ضریب تشخیص بین
 2/330تا  3/455و ضریب دشواري بین  -2/552تا  2/742است .همچنین ضریب حدس نیز در دامنه
بین  2/222تا  2/752قرار دارد .آزمون تفکر انتقادي با  7مؤلفه و  25داراي ویژگيهاي مطلوب براي
سنجش سازه مذکور است .این آزمون تنها در جامعه دانشجویان کارشناسي و کارشناسي ارشد رواسازي
شده است؛ بنابراین الزم است قبل از استفاده از این آزمون در سایر جوامع ،این آزمون در آن جوامع نیز
رواسازي شود .هر چند براي ساخت این آزمون مدل لوجستیک سه پارامتري نظریه سوال-پاسخ مناسب
تشخیص داده شده و مورد استفاده قرار گرفت ،پیشنهاد ميشود سایر مدلهاي نظریه مذکور از جمله
مدلهاي چندبُعدي نیز براي بررسي مناسبت آزمون مورد بررسي قرار گیرد.
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