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 چکیده
مطالعه حاضر با هدف ساخت و رواسازي آزمون تفکر انتقادي با 

منظور از بین استفاده از نظریه سؤال ـ پاسخ انجام گرفت. بدین
هاي قم و شیخ مفید، یک نمونه به اندازه دانشجویان دانشگاه

(474=nانتخاب، و پرسشنامه موردنظر با همکاري آن ) ها اجرا
هاي مختلف در نظریه سوال ـ پاسخ، مدل سه شد. از بین مدل

ها با کاربرد مدل شد. داده پارامتري مناسب تشخیص داده
منظور بررسي شد. به پارامتري تحلیل لوجستیک سه

بعدي بودن و استقالل موضعي( از هاي این نظریه )تکمفروضه
وجود تحلیل عاملي اکتشافي استفاده شد. نتایج تحلیل عاملي 

یک عامل غالب و استقالل موضعي سؤاالت را تائید کرد. 
منظور بررسي مناسب بودن سؤاالت از تابع آگاهي سؤاالت به

استفاده شد. بررسي توابع آگاهي سؤاالت نشان داد برخي از 
در طول  سؤاالت داراي آگاهي بسیار کمي بوده و یا تابع آگاهي

حذف سؤاالت نامناسب، بازه توانایي گسترده نشده است. پس از 
مانده دوباره برآورد شد. برآوردهاي پارامترهاي سؤاالت باقي

و  455/3تا  330/2جدید نشان داد دامنه ضریب تشخیص بین 
است. همچنین ضریب  742/2تا  -552/2ضریب دشواري بین 

طور کلي، قرار دارد. به 752/2تا  222/2حدس نیز در دامنه بین 
سوال،  25مؤلفه و  7ه تفکر انتقادي با توان گفت پرسشناممي

 باشد.هاي مطلوب براي سنجش سازه مذکور ميداراي ویژگي

پاسخ، -تفکر انتقادي، آزمون، نظریه سوالهای کلیدی: واژه

 پارامتري مدل لوجستیک سه

 

 
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. Three-
parameter 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 (one-
dimensional 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.  
Keywords: critical thinking, test, item-response 

theory (IRT), three-parameter logistic model 
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 مقدمه

سازي، تجسم، توجیه هاي تشخیص، ترکیب، فرضیهدر دنیاي کنوني هدف تعلیم و تربیت، آموزش مهارت
اي هاي تفکر جایگاه ویژههاي اخیر مهارتلنتیجه رسیدن است. از این رو، در سا و ارزیابي و چگونگي به

ترین اهداف تعلیم و عنوان یکي از مهمهاي آموزشي پیدا کرده است و پرورش تفکر انتقادي بهدر سیاست
ه بشري (. اگرچه تفکر انتقادي قدمتي به اندازه تاریخ اندیش3049تربیت، مطرح شده است )شریعتمداري، 

-تنها بهترین هدف تعلیم و تربیت به شمار رفته است، اما امروزه نهعنوان مهمهاي اخیر بهدارد و در سال

ترین استانداردهاي آموزشي در دنیا ترین اهداف تعلیم و تربیت، بلکه از جمله اصليعنوان یکي از مهم
صورت اولیه (. پیشینه تفکر منطقي به3052پور و همکاران، ، به نقل از علي2224شود )هال، محسوب مي

( به این نکته 3542(. استرنبرگ )3550شناسي ریشه دارد )لویس و اسمیث، در دو حوزه فلسفه و روان
اشاره دارد که ریشه بخشي از تفکر منطقي نیز در آموزش است. این سه حوزه رویکردهاي متفاوتي را در 

ها به این مقوله است. کننده نگاه آناند که منعکستهارتباط با تعریف تفکر منطقي در پیش گرف
دهنده نگاه فلسفي به این موضوع هاي سقراط، افالطون، ارسطو و حتي فیلسوفان معاصر نیز نشاننوشته

چنین و مشخصات این  است. این نگاه بر متفکران منطقي فرضي، تمرکز دارد که بیشتر شامل کیفیت
-؛ ثایر3550تواند انجام دهد )لوئیس و اسمیث، فعالي که متفکر منطقي، ميافراد است تا رفتارها یا ا

صورت ایدئال بوده و بر ( عنوان کرده است که رویکرد این نوع تفکر، به3542(. استرنبرگ )2222باکون، 
کر ( در مورد تف3552توانند تحت بهترین شرایط انجام دهند، تمرکز دارد؛ بنابراین پائول )آنچه افراد مي

صورت آشکار در بحث کرده است. این گرایش به متفکر منطقي ایدئال به« تعالي تفکر»منطقي در بافت 
صورت ذاتي کنجکاو، عنوان فردي که بهانجمن فلسفه آمریکا منجر به تعریف متفکر منطقي ایدئال به

مایل به قضاوت نظرات متعدد و متطرف، بصیر، داراي قدرت فهم نقطه پذیر، بيروشنفکر، انعطاف
(. این رویکرد در عرف فلسفي همچنین بر 3552و متوجه به ابعاد دیگر شده است )فاسیون،  3طرفانهبي

صورت تفکر با ( تفکر منطقي را به2222کیفیت یا استانداردهاي تفکر تأکید دارد. براي مثال بایلین )
اي خاصي براي دقت و شایستگي ها یا استانداردهکیفیت خاص و ضرورتاً تفکر خوب که واجد مالک

صورت سنتي بر کاربرد قوانین منطقي مرسوم، باشد، تعریف کرده است. عالوه بر آن، رویکرد فلسفي به
(. یک محدودیت مهم این رویکرد تعریف تفکر 3542؛ استرنبرگ، 3550تأکید دارد )لوئیس و اسمیث، 

(. با تأکید بر متفکر منطقي و 3542استرنبرگ، ها منطبق نیست )منطقي، این است که معموالً با واقعیت
کنند آنچه افراد توان انجام آن را دارند، این رویکرد ممکن است در فهم اینکه چگونه افراد واقعاً فکر مي

 کمک زیادي نکند. تعریف تفکر منطقي پدید آمده از فلسفه شامل اجزاي زیر است:

                                                           

3. Suspend Judgment 
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تفکر مستدل و تشکیکي ؛ (3552پک، شکیک فکري )مکگرایش و مهارت در درگیر شدن در فعالیتي با ت
تفکر ماهر و ؛ (3549که بر تصمیم در مورد آنچه باید انجام شود یا پذیرفته شود، تمرکز دارد )انیس، 

نسبت به  ـ 0است و خودتصحیح  ـ 2بر معیار استوار است،  ـ 3 :زیرا ،کندگو که قضاوت را ساده ميپاسخ
گیري و همچنین دفمند و خودتنظیم که به تفسیر، تحلیل، ارزیابي و نتیجهقضاوت ه؛ زمینه حساس است

شود )فاسیون، است منجر مي به تفسیر مبتني بر مدرک، روشمند و توجه ادراکي بر آنچه مبناي قضاوت
که در آن تفکر به خودي خود « تفکر در جهت رسیدن به قضاوت»نگر، مبنا و غایتتفکر هدف؛ (3552

قضاوت تفکر مبنا در مورد آنچه باید انجام ؛ (3555یستگي و دقت است )باینلین، اردهاي شاشامل استاند
 (.2222شود یا آنچه باید پذیرفته شود )فاسیون، 

شناختي از دو جهت با رویکرد فلسفي متفاوت است. نخست اینکه تمرکز شناسي رویکرد روان      
کنند در برابر اینکه افراد چگونه راد در واقع فکر ميشناسان شناختي، بر این است که چگونه افروان
(. دوم اینکه عالوه بر تعریف تفکر منطقي 3542آل فکر کنند )استرنبرگ، توانند یا باید در شرایط ایدهمي

ها یا استانداردهاي یک تفکر خوب، آل یا در نظر گرفتن مالکهاي تفکر منطقي ایدهبا اشاره به ویژگي
شناسي شناختي، منجر شده است به تعریف متفکر منطقي با انواع ا در زمینه روانههاي آنتالش
توانند انجام دهند؛ بنابراین این رویکرد تعریف تفکر ها یا رفتارهایي که متفکران منطقي ميفعالیت

د و توانند انجام دهنهایي است که توسط متفکران منطقي ميها یا فرایندمنطقي شامل فهرستي از مهارت
 (.3550مبتني بر الگوي رفتارگرایي و تحقیقات آزمایشي است )لوئیس و اسمیث، 

شناسان شناختي را مورد نقد قرار داده و معتقدند که این رویکرد محققین فلسفه رویکرد روان      
کند )استرنبرگ، هاي غیر مرتبط محدود مياي از فراینداي از دانش و مهارت را در مجموعهمجموعه

عنوان یک سري از کند که توجه به تفکر منطقي به( عنوان مي2222(. براي مثال بایلین )3542
شود و این تصور غلط در نیاز رفتارگرایان به ها یا مراحل غیر مرتبط به یک تصور غلط منجر ميمهارت

اقعي تفکر غیرقابل پذیر ریشه دارد؛ بنابراین به این دلیل که فرایند وصورتي مشاهدهها بهتعریف سازه
هایي مانند تحلیل، شناسان شناختي تمایل دارند بر محصول تفکر )رفتارها یا مهارتمشاهده است، روان

شناسان شناختي استخراج بندي و ...( تأکید کنند. تعریف تفکر انتقادي که از رویکرد روانتفسیر، فرمول
 شود شامل اجزاي زیر است:مي

گیري و یادگیري هایي که افراد براي حل مسائل، تصمیمها و بازنمایيراهبرد هاي ذهني،فرایند      
 هایي که احتمالهاي شناختي یا راهبردکارگیري مهارت(، به3542برند )استرنبرگ، ميمفاهیم جدید بکار 

مواجهه با  ( و توجه به ابعاد یک موضوع، آماده بودن براي3554دهد )هالپرن، مي نتایج مطلوب را افزایش
غرضانه، استنباط و تفسیر کردن با استفاده از حقایق شواهدي که نظریه فرد را تائید نکند، استدالل بي

کنند نیز در ارتباط با تفکر انتقادي مي (. کساني که در حوزه آموزش فعالیت2227موجود و ... )ویلینگام، 
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ها براي دانش یکي از بندي آنستند. طبقهنظراتي دارند. بلوم و همکاران او از این گروه افراد ه
هاي مراتب باالتر تفکر را پرکاربردترین منابع براي محققین حوزه آموزش است که قصد دارند مهارت

بندي بلوم داراي شش عنصر است که عبارتند از دانش، درک، تدریس کنند یا ارزیابي نمایند. طبقه
ح باالیي )کاربرد، تحلیل، ترکیب و ارزیابي( به سطوح باالتري کاربرد، تحلیل، ترکیب و ارزیابي. چهار سط

 (.3552از تفکر نیاز دارد که با تفکر منطقي مرتبط است )پائول، 
با وجود اختالفاتي که بین سه حوزه فوق وجود دارد، اما در تعریف تفکر انتقادي اشتراکاتي نیز وجود       

شود که است که در ارتباط با تعریف تفکر انتقادي مطرح مي هایيدارد. نخستین توافق در مورد توانایي
؛ 3554؛ هالپرن، 3552؛ فاسیون، 3549ها، ادعاها و شواهد )انیس، تحلیل استدالل -3اند از: عبارت
؛ 3552؛ فاسیون، 3549گیري با استفاده از دالیل استقرائي و قیاسي )انیس، نتیجه -2(. 3552پائول، 
؛ 3552؛ فاسیون، 3549؛ انیس، 2229قضاوت یا ارزیابي )کیس،  -0(. 2227گهام، ؛ ویلین3552پائول، 
؛ 3554؛ هالپرن، 3549گیري یا حل مسائل )انیس، تصمیم -4(. 3559؛ تیندال و نولت، 3544لیپمن، 

منظور روشن اند از سؤال و جواب بههاي مرتبط با تفکر انتقادي عبارت(. سایر توانایي2227ویلینگهام، 
(، تفسیر و تشریح 3552؛ پائول، 3549(، تشخیص مفروضات )انیس، 3549دن موضوع )انیس، ش

( و توجه به ابعاد 3559بیني )تیندال و نولت، (، پیش3554(، استدالل شفاهي )هالپرن، 3552)فاسیون، 
 (.2227مختلف یک موضوع )ویلینگهام، 

ها نیز ها، تفکر انتقادي شامل گرایشو توانایي هابسیاري از محققین معتقدند که عالوه بر مهارت      
شود. برخي محققان معتقدند که توانایي تفکر انتقادي با گرایش به این تفکر متفاوت است )انیس، مي

 -3اند از: عبارت ،شودترین مواردي که در ارتباط با گرایش به تفکر انتقادي مطرح مي(. معمول3549
انصاف  -2(. 3554؛ هالپرن، 2222، 3552؛ فاسیون، 3549؛ انیس، 3555 عدم تعصب )بالین و همکاران،

تمایل به جستجوي دالیل )بالین و همکاران،  -0(. 3552؛ فاسیون، 3555طرفي )بالین و همکاران، و بي
تمایل به  -9(. 2222، 3552؛ فاسیون، 3555کنجکاوي )بالین و همکاران،  -4(. 3549؛ انیس، 3555

 -7( و 3554؛ هالپرن، 3552پذیري )فاسیون، انعطاف-2(. 3552؛ فاسیون، 3549س، مطلع بودن )انی
( با 2229کوترل ) (.3552؛ فاسیون، 3555پذیرفتن و احترام به نظرات دیگران )بالین و همکاران، 

کند ( عنوان مي3547بندي نظرات مختلف در مورد تفکر انتقادي و با محور قرار دادن نظرات انیس )جمع
توانایي تفکر مستدل؛  -2توانایي تفکر شکاک؛  -3اند از: تفکر انتقادي دو محور اصلي دارد که عبارت که

کند که هاي مرتبط با تفکر انتقادي مطرح ميها و نگرشو در نهایت هشت محور را به عنوان مهارت
نجش منصفانه اند از: تشخیص نقطه نظر دیگران؛ ارزیابي شواهد مرتبط با سایر نظرات؛ سعبارت

هاي مورد استفاده ههاي مختلف و شواهد مربوطه؛ تشخیص مفروضات نادرست؛ تشخیص رااستدالل
گیري در صورت ساختاریافته؛ نتیجهبراي درست جلوه دادن نظرات اشتباه؛ تفکر در مورد موضوعات به
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ارائه نقطه نظرات خود  ها بر اساس شواهد و مفروضات مناسب؛مورد معتبر و قابل تصدیق بودن استدالل
( عنوان کرد هر چند استفاده از این رویکرد بیشتر 2229به شیوه ساختاریافته، واضح و مستدل. کوترل )

هایي از تفکر انتقادي در تواند به عنوان مهارتهاي آموزشي مفید است، اما ميبراي موفقیت در محیط
 زندگي روزمره نیز مورد استفاده مؤثر قرار گیرد.

هاي تفکر انتقادي ساخته شده و مورد استفاده قرار تاکنون ابزارهاي متعددي براي سنجش مهارت      
آزمون  -3شوند: ترین و پرکاربردترین ابزارها معرفي ميگرفته است که در ادامه برخي از معروف

ه سنجش اي است که بگویه چندگزینه 04هاي تفکر انتقادي کالیفرنیا: این آزمون داراي مهارت
هاي تفسیري مورد سنجش در این ابزار پردازد. مهارتهاي تحلیل، استنباط و ارزشیابي ميمهارت
هاي ها. مهارتها و تحلیل ایدهبندي، رمزگشایي جمالت، روشنگري معنا، بررسي ایدهاند از: طبقهعبارت

هاي ها و استخراج نتایج. مهارتزني در مورد جایگزیناند از: جستجو براي شواهد، گمانهاستنباطي عبارت
ها و ارائه استدالل و ها، بیان نتایج، توجیه رویهاند از: ارزشیابي ادعا، ارزشیابي بحثارزشیابي عبارت

ها فرضگیري از بحث به دنبال رویارویي با حقایق مربوط به پیشاستدالل استقرایي شامل نتیجه
( روایي و پایایي این آزمون را در ایران مورد 3042ي )(. خلیلي و سلیمان3043)معطري و همکاران، 

فهرست  -2بدست آمد.  22/2کودر ریچاردسون  22بررسي قرار دادند که پایایي آن با استفاده از فرمول 
 2گویه با مقیاس لیکرت  79هاي تفکر انتقادي کالیفرنیا: این پرسشنامه داراي ساز یا گرایشعوامل زمینه

گر بودن، ساز تفکر انتقادي از جمله جستجوي حقیقت، ذهن باز، تحلیلوامل زمینهاي است و عگزینه
مندي، اعتماد به نفس، کنجکاوي و کمال تفکر انتقادي تنظیم شده است )زوري و همکاران، روش
سازي آزمون شوندگان از آزمون تفکر انتقادي نوشتني انیس و ویر: در این آزمون برهان -0(. 2232

گیري فکر باز و گیرد. این آزمون براي اندازهشده مورد بررسي قرار ميابي متن نوشته طریق ارزی
آزمون تفکر انتقادي  -4(. 2227گیرد )ورل و همکاران، بازاندیشي دانشجویان مورد استفاده قرار مي
در به صورت گسترده استاندارد شده و قاهایي است که بهواتسون و گلیزر: این آزمون یکي از آزمون

گیري اجزاء عقالني و خالق تفکر انتقادي است. دو فرم از این آزمون )فرم الف و ب( وجود دارد. در اندازه
ها، قیاس، تفسیر و ارزیابي استدالل مورد سنجش قرار مهارت تفسیر، شناخت فرضیه 9این آزمون 

ها ه است و روایي و پایایي آنبه فارسي ترجمه شد هاي فوق(. پرسشنامه2227گیرد )ورل و همکاران، مي
صورت مستقل در ایران شکل گرفته باشد اي که بهمورد بررسي قرار گرفته است، اما هنوز پرسشنامه

( ساخته شده و 2229ساخته نشده است؛ بنابراین در این پژوهش یک آزمون با استفاده از رویکرد کوترل )
هاي سؤال و آزمودني استفاده ز براي بررسي ویژگيپاسخ نی -عالوه بر نظریه کالسیک، از نظریه سؤال

هاي کنوني سنجش تفکر انتقادي، از نظریه سؤال ـ پاسخ استفاده نشده است. شده است. در پرسشنامه
هاي نظریه هدف این رویکرد این است که عالوه بر برآورد دقیق پارامترهاي آزمون و سؤال، نارسایي
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(؛ 3073ارامتر سؤال به نمونه خاص را از میان بردارد )هومن، کالسیک آزمون، از جمله وابستگي پ
هاي منظور طراحي آزمون تفکر انتقادي براي دانشجویان و بررسي ویژگيبنابراین مطالعه حاضر به

 است:هاي زیر طرح شدهبدین منظور سوال سنجي و هنجاریابي آن انجام شد.روان

  گیري تفکر انتقادي دانشجویان، از چه براي اندازهشده ساختهبر پایه نظریه کالسیک، ابزار
 سنجي برخوردار است؟هاي روانویژگي

  گیري تفکر انتقادي دانشجویان از چه شده براي اندازهساختهبر پایه نظریه سئوال ـ پاسخ، ابزار
 سنجي برخوردار است؟هاي روانویژگي

 تري دارد؟ه سؤال ـ پاسخ، برازندگي مناسبهاي نظریشده با کدامیک از مدلهاي ابزار ساختهسؤال 

 شده از چه وضعیتي برخوردار است؟ساختههاي ابزار پارامترهاي حدس، دشواري و تشخیص سوال 
 

 پاسخ ـ  ساخت آزمون با استفاده از نظریه سؤال
 3572مربوط است، اما اقبال عمومي به این نظریه تا سال  3542پاسخ به اوایل  ـ پیدایش نظریه سؤال
ها را در هاي پاسخ سؤال، رفتار آزمودنيگونه که از نام این نظریه پیداست، مدلبه تأخیر افتاد. همان

دهد. ساخت مدلي در سطح سؤال، براي ساخت سطح سؤال )و نه در سطح آزمون( موردنظر قرار مي
بیشتري را به آزمون، مطالعه سنجش افتراقي، سنجش انطباقي کامپیوتري و گزارش نمرات، انعطاف 

-غلط، موافق-هاي دوقسمتي )مانند صحیحهاي اولیه پاسخ سؤال، براي کار با پاسخدهد. مدلدست مي
هاي آموزشي و هایي براي کارکردن با همه انواع دادهخیر( ساخته شد، اما امروزه مدل-مخالف یا بله

 (.3557شناختي به وجود آمده است )لیندن و همبلتون، روان
وندرلین، ) بُعدي بودن و استقالل موضعي استپاسخ، تکـ  هاي سؤالمفروضه اساسي مدل دو      

ها تنها یک صفت مکنون اي از سؤالاست که مجموعهبُعدي بودن به این معني مفروضه تک(. 2232
(θرا اندازه )ها به هاي آزمودنيکند. استقالل موضعي مربوط به این مفروضه است که بین پاسخگیري مي

گیري، همبستگي آماري وجود نداشته باشد. هاي سؤاالت یک آزمون بعد از حذف صفت مورد اندازهزوج
کنند. سومین مفروضه ها بیان ميدر واقع دو مفروضه مذکور به طرق مختلف یک مطلب را در مورد داده

هاي بنابراین مدل هاي سؤاالت است؛گیري و پاسخبندي رابطه بین صفت مورد اندازهدر مورد مدل
 گیرند. مختلف، مفروضات متفاوتي را در مورد این ارتباط در نظر مي

هاي مکنون آموزشي و یا گیري صفتمدل اجایو نرمال اولین مدل پاسخ سؤال است که براي اندازه      
رد تصحیح ( مو3524شناختي مورد استفاده قرار گرفته است. مدل اجایو نرمال توسط لورد و نویک )روان

قرار گرفت. در این مدل، منحني مشخصه یک سؤال از تابع احتمال تجمعي یک توزیع نرمال استخراج 
جورج راش با رویکرد متفاوتي به این نظریه، یک تابع لوجستیک را براي استخراج تابع مشخصه  شود.مي
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هاي ل را ساده کرده و پیچیدگي(. مدل او مدل اجایو نرما3522به جاي تابع اجایو نرمال ارائه داد )راش، 
صورت ثابت )برابر با یک( در محاسباتي را تقلیل داد. در این مدل براي همه سؤاالت، ضریب تشخیص به

نظر گرفته شده و احتمال پاسخ صحیح به سؤال توسط یک آزمودني به توانایي آزمودني و دشواري سؤال 
اینکه براي همه سؤاالت ضریب تشخیص برابر  وابسته است. در مدل لوجستیک دو پارامتري به جاي

دهد که مدل سه پارامتري اجازه مي فرض شود، هر سؤال داراي ضریب تشخیص خاص خود است.
اي گونهمنحني مشخصه داراي یک مجانب غیر صفر باشد. این مدل زماني مفید است که سؤاالت به

با استفاده از شانس، پاسخ صحیح بدهند )مثالً در  هاي با توانایي پایین بتوانند به سؤالباشد که آزمودني
شود در نظریه سؤال ـ پاسخ، سؤاالت با ضریب گونه که مشاهده مياي(. همانسؤاالت چندگزینه

توانند پایاتر از باشد و بنابراین، نمرات ميتر، داراي وزن بیشتري ميبزرگ 3تشخیص بیشتر و پایایي
تواند در ساخت (. دانستن دشواري سؤاالت مي2232اشند )دیمارس، گیري بنمرات روش کالسیک اندازه

هایي با هدف دستیابي به سطوح صفت جامعه هدف مفید باشد. ضریب تشخیص براي انتخاب آزمون
ها با سطوح متفاوت مهارت یا صفت تمایز قائل شود، مفید است. آزمودنيسؤاالتي که به خوبي بین

گیري یا پایایي نمرات تشخیص براي محاسبه خطاي استاندارد اندازههمچنین هر دو شاخص دشواري و 
صورت نسبت واریانس واقعي به واریانس مشاهده به 2گیري، پایایيکاربرد دارد. در نظریه کالسیک اندازه

شود. براي خطاي استاندارد شده و یا مربع همبستگي بین نمرات واقعي و نمرات مشاهده شده تعریف مي
پاسخ تابع آگاهي براي محاسبه  -ري نیز تنها یک برآورد وجود خواهد داشت. در نظریه سؤالگیاندازه

گیرد؛ بنابراین آگاهي آزمون با توجه به سطح گیري و پایایي مورد استفاده قرار ميخطاي استاندارد اندازه
آگاهي؛ بنابراین مقادیر گیري برابر است با معکوس ریشه دوم کند. خطاي استاندارد اندازهمهارت تغییر مي

 (.3شود )نمودار تر پایایي منجر ميتر خطاي استاندارد و مقادیر بزرگبزرگ آگاهي، به مقادیر کوچک

                                                           

3. Reliable 
2. Reliability 



 ، سال هفتم4پژوهشي، شماره  -روانشناختي، علمي کاربردي هايپژوهش نامهفصل
 

232 

 

 
 )هر جا توانایي بیشتر است، خطاي استاندارد کمتر است(

 رابطه بین آگاهی آزمون و خطای استاندارد برآورد توانایی -1نمودار 

نیز حاصل جمع  3ون حاصل جمع آگاهي سؤاالت است. منحني مشخصه آزموندر این نظریه، آگاهي آزم
هاي هاي سؤاالت است. از آنجا که، براي هر سؤال مقدار منحني بین کمترین مجانب )براي مدلمنحني

ن جمع کمترین باشد، این مقدار براي آزمون بییک و دو پارامتري برابر با صفر است( تا یک مي
باشد. خطاي استاندارد برآورد توانایي، انحراف معیار توزیع هاي سؤاالت تا تعداد سؤاالت ميمجانب

نمایي براي یک مقدار واقعي توانایي مفروض است. وقتي آزمون مجانباً نرمال برآورد بیشینه درست
هایي به کوتاهي حتي با آزمونطوالني است توزیع نرمال است. با این همه براي بیشتر مقاصد سنجش، 

؛ به نقل از 3577آید )سامیجیما، بخش به دست ميهاي نرمال رضایتسؤال، نیز تقریب 22تا  32
گیري بستگي به )الف( تعداد سؤاالت آزمون طور کلي، مقدار خطاي استاندارد اندازه(. به3045نژاد، فلسفي

طور تر است(؛ )ب( کیفیت سؤاالت آزمون )بهوالنيهاي طتر متعلق به آزمون)خطاي استاندارد کوچک
تر متعلق به سؤاالتي است که قدرت تمیز باالیي دارند و پاسخ صحیح کلي، خطاهاي استاندارد کوچک

خالف سؤاالت خیلي توان حدس زد(؛ )ج( جور بودن دشواري سؤال با توانایي آزمودني )برها را نميآن
هایي است که دشواري تر مربوط به آزمونگیري کوچکندارد اندازهسخت یا خیلي آسان، خطاهاي استا

شود، سرعت پایدار ميها است(. اندازه خطاي استاندارد بهها تقریباً معادل توانایي آزمودنيسؤاالت آن

                                                           

3. Test Characteristic Curve 
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تنها اثر کمي در مقدار خطاهاي برآورد  29طوري که افزایش مقدار آگاهي به بیش از یک مقدار )مثالً( به
 (.3045نژاد، نایي دارد )فلسفيتوا

 روش
جامعه آماري این  رود.شمار ميبهها، از نوع مطالعات توصیفي پژوهش حاضر به لحاظ نحوه گردآوري داده

هاي شهر قم مطالعه را تمامي دانشجویان مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد دختر و پسر دانشگاه
دانشجویان دختر و پسر مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد نفر از  474اي به حجم تشکیل دادند. نمونه

 5/23نفر ) 252گیري تصادفي مورد بررسي قرار گرفت. هاي قم و شیخ مفید به روش نمونهدانشگاه
درصد( در گروه علوم انساني،  9/29نفر ) 030درصد( مرد بودند.  7/40نفر ) 225ها زن و درصد( آزمودني

درصد( در گروه فني و مهندسي مشغول به  2/22نفر ) 324پایه و  روه علومدرصد( در گ 5/33نفر ) 97
درصد( در مقطع  0/24نفر ) 332درصد( در مقطع کارشناسي و  7/79نفر ) 022اند. تحصیل بوده

 اند.کارشناسي ارشد مشغول تحصیل بوده
بعاد تفکر انتقادي کوترل دانشجویان، ا هاي تفکر انتقاديگیري مهارتازهبراي ساخت ابراز اند       

(، دانشجویان براي موفقیت تحصیلي به هشت 2227گرفت. از نظر کوترل ) ( مورد استفاده قرار2227)
سؤال؛ براي ارزیابي شواهد  4نظر دیگران، بُعد تفکر انتقادي نیاز دارند. به این ترتیب، براي تشخیص نقطه

سؤال؛  4هاي مختلف و شواهد مربوطه، ه استداللمنصفانسؤال؛ براي سنجش 5مرتبط با سایر نظرات، 
 7صورت ساختاریافته، سؤال؛ براي تفکر در مورد موضوعات به 9براي تشخیص مفروضات نادرست، 

ها بر اساس شواهد و مفروضات گیري در مورد معتبر و قابل تصدیق بودن استداللسؤال؛ براي نتیجه
سؤال در نظر  0د به شیوه ساختاریافته، واضح و مستدل، نظرات خوسؤال و براي ارائه نقطه 0 مناسب
رشته فلسفه و علوم تربیتي بررسي  استاداننفر از  4، پرسشنامه توسط هايشد. پس از تدوین سؤالگرفته

 شد و فرم نهایي بر روي نمونه مورد بررسي اجرا گردید.و اصالح
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 هایافته

 های کالسیکشاخص
هاي آن نشان داد آلفاي کرونباخ پرسشنامه اولیه پرسشنامه و مؤلفه نتایج بررسي همگني دروني کل

؛ براي ارزیابي شواهد مرتبط با 43/2نظر دیگران، هاي آن به ترتیب براي تشخیص نقطهو مؤلفه 92/2
؛ براي تشخیص 47/2هاي مختلف و شواهد مربوطه ؛ براي سنجش منصفانه استدالل49/2سایر نظرات، 

گیري در مورد ؛ براي نتیجه5/2صورت ساختاریافته ؛ تفکر در مورد موضوعات به03/2مفروضات نادرست، 
 و براي ارائه نقطه 74/2ها بر اساس شواهد و مفروضات مناسب، معتبر و قابل تصدیق بودن استدالل

بود که پس از حذف سؤاالت نامناسب و فرم  74/2نظرات خود به شیوه ساختاریافته، واضح و مستدل 
توان به دست آمد؛ بنابراین مي 42/2و  75/2، 52/2، 42/2، 24/2، 49/2، 49/2، 73/2یي به ترتیب. نها

هاي مختلف و شواهد مربوطه و تشخیص مفروضات گفت براي دو مؤلفه سنجش منصفانه استدالل
 ها تقریباً مطلوب است.است، اما وضعیت سایر مؤلفه 7/2نادرست کمتر از 

 2ص تشخیصو شاخ 1دشواری شاخص
دهد. گیري شامل دشواري سؤاالت و ضریب تشخیص را نشان ميهاي کالسیک اندازهشاخص 3جدول 
قرار دارد. از آنجا که، مقدار  52/2تا  34/2شود، دشواري سؤاالت در فاصله بین گونه که مشاهده ميهمان

ر سؤاالت در فاصله توان گفت دشواري اکثاست؛ مي 7/2تا  0/2مناسب براي دشواري سؤاالت بین 
اي بین قرار دارد که بازه 90/2تا  33/2مناسب قرار دارد. همچنین ضریب تشخیص سؤاالت در بازه بین 

 شود.ضریب تشخیص کم تا متوسط را شامل مي

 های نظریه سؤال ـ پاسخ شاخص
است. تک  کارگیري نظریه سؤال ـ پاسخ مستلزم برقراري برخي مفروضاتبه هاي نظریهبررسي مفروضه

هاي نظریه سؤال پاسخ است منظور این است که سازه مورد ترین مفروضه، از مهم0بُعدي بودن
بعدي باشد. به عبارت دیگر، کوواریانس بین سؤاالت باید توسط یک بُعد، تبیین واقع تکگیري بهاندازه

افي، اولین مقدار ویژه و بار توان با استفاده از تحلیل عاملي اکتشمنظور بررسي این مفروضه ميشود. به
 (.3547و لوهلین،  3522عاملي سؤاالت بر اولین عامل را مورد بررسي قرار داد )کتل، 

 

                                                           

3. difficulty Index 
2. Discriminate Index  
0. Unidimensional 
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 های کالسیک سؤاالت آزمونشاخص -1جدول 
 دشواری سؤال ضریب تشخیص شماره سؤال دشواری سؤال ضریب تشخیص شماره سؤال

1 24/2 92/2 35 45/2 40/2 

2 03/2 90/2 22 42/2 42/2 

3 09/2 23/2 23 44/2 42/2 

4 23/2 03/2 22 92/2 25/2 

5 02/2 00/2 20 35/2 09/2 

6 27/2 93/2 24 24/2 25/2 

7 42/2 00/2 29 09/2 02/2 

8 32/2 44/2 22 29/2 90/2 

9 04/2 22/2 27 22/2 22/2 

11 29/2 45/2 24 23/2 43/2 

11 05/2 05/2 25 04/2 92/2 

12 20/2 73/2 02 09/2 92/2 

13 23/2 42/2 03 22/2 93/2 

14 30/2 02/2 02 23/2 07/2 

15 02/2 92/2 00 35/2 25/2 

16 93/2 79/2 04 22/2 44/2 

17 90/2 43/2 09 33/2 34/2 

18 47/2 52/2 02 22/2 42/2 

 

 

د. این باشن 3هاي پاسخ سؤال این است که سؤاالت داراي استقالل موضعيدومین مفروضه در مدل
زیربنایي  است که با حذف اثر سازه بُعدي بودن در ارتباط است و به این معنيمفروضه با مفروضه تک

بعدي بودن سؤاالت، کوواریانس سیستماتیک دیگري بین سؤاالت وجود ندارد. وقتي که مفروضه تک
اند )لرد و ناویک، ادلشود؛ از این حیث دو مفهوم با هم معبرقرار است، استقالل موضعي نیز حاصل مي

بعدي بودن از تحلیل عاملي اکتشافي (. براي بررسي مفروضه تک3045نژاد، ؛ به نقل از فلسفي3524
استفاده شد. نتایج نشان داد یک  2هاي دوارزشي با استفاده از ماتریس همبستگي چندحالتيبراي داده

                                                           

3. Local Indipendence 
2. Polychoric 
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و ... وجود دارد. همچنین نمودار اسکري  0/2، 9/2هاي ویژه ( نسبت به سایر ارزش0/2ارزش ویژه غالب )
هاي آزمون بدست آمده است ـ هاي ویژه ماتریس همبستگي بین سؤاالت ـ که از داده( ارزش2)نمودار 

کند. دو نمودار با هاي تصادفي مقایسه ميرا با نمودار ارزش ویژه ماتریس همبستگي بین سؤاالت داده
طور قابل هاي آزمون؛ این ارزش ویژه بهویژه مربوط به دادهجز اولین ارزش هم مشابه هستند؛ به

 بُعدي بودن را پذیرفت.توان فرض تکتر است؛ بنابراین مياش بزرگاي از همتاي تصادفيمالحظه
 

 
مقایسه نمودار اسکری مربوط به ماتریس همبستگی سؤاالت آزمون و ماتریس همبستگی  -2نمودار 

 عدی بودنب  ی مفروضه تکبرای بررس های تصادفیداده
 

 انتخاب مدل
منظور برآورد پارامترها، دو مدل در نظر گرفته شد. مدل اول یک مدل دوپارامتري است که در آن به

شوند، اما پارامتر حدس مقداري صورت آزادانه برآورد ميشود پارامترهاي شیب و تشخیص بهفرض مي
شود. ارامتري است که در آن پارامتر حدس نیز برآورد ميثابت )برابر با صفر( است. مدل دوم، مدل سه پ

 02با درجه آزادي  0/49ها نشان داد، تفاوت بین دو مدل نمایي مدلبرابر لگاریتم درست -2نتایج بررسي 
 -4ها و مقایسه سطح زیر نمودار تابع آگاهي در بازه توانایي دار است. بررسي برازش سؤاالت با مدلمعني

کند. با توجه به اینکه سؤاالت آزمون از نوع پارامتري را توصیه ميمدل استفاده از مدل سهدر دو  4تا 
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اي است، احتمال ارائه پاسخ صحیح با استفاده از حدس دور از ذهن نیست؛ بنابراین سؤاالت چندگزینه
 پارامتري براي محاسبه پارامترهاي سؤاالت قابل توجیه است.استفاده از مدل سه

 ای اولیه پارامترهای سؤاالتبرآورده
پارامتري نشان داد ضریب تشخیص ها در مدل لوجستیک سهبرآورد پارامترها و خطاي استاندارد آن

 90/3تا  -0/3است. پارامترهاي مربوط به دشواري نیز در بازه بین  44/3تا  0/2سؤاالت در دامنه بین 
دهد رسي نمودار ویژه مربوط به سواالت نشان ميباشد. برمي 9/2تا  2است. همچنین پارامتر حدس بین 

هاي ویژه سؤاالت عالوه بر پارامتر مکان، به پارامتر شیب نیز وابسته بوده و برخي از سؤاالت منحني
داراي شیب بسیار زیاد و  32عنوان مثال سؤال هاي پایین است. بهداراي مجانب غیر صفر در توانایي

 توانایي پایین است.داراي مجانب زیاد در  02سؤال 
سؤال نشان داد برخي از سؤاالت از تابع آگاهي مناسبي برخوردار  02نمودار تابع آگاهي مربوط به       

نیستند. تابع آگاهي برخي از سؤاالت در کل دامنه توانایي گسترده نیست و تابع آگاهي برخي از سؤاالت 
از بررسي توابع آگاهي سؤاالت و حذف سؤاالت  صورت افزایشي است. پسبه 4تا  -4در دامنه توانایي 

تغییر  33/324به  59/292+ از 4تا  -4نامناسب، سطح زیر نمودار تابع آگاهي کل آزمون در بازه توانایي 
در ادامه دهنده افزایش در بیشتر سؤاالت است. کرد؛ اما نتایج مربوط به تابع آگاهي سؤاالت نشان

 دهد.عد از حذف سؤاالت نامناسب را نشان ميتابع آگاهي سؤاالت ب ، 0نمودار
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 تابع آگاهی سؤاالت بعد از حذف سؤاالت نامناسب -3نمودار 
 
 
 



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

237 

 

دهد. نتایج نشان داد دامنه ضریب تشخیص بین مينتایج تحلیل پارامترهاي سؤاالت را نشان  2جدول 
است. همچنین ضریب حدس نیز در دامنه  742/2تا  -552/2و ضریب دشواري بین  455/3تا  330/2
 قرار دارد. 752/2تا  222/2بین 

 
 پارامترهای حدس، دشواری و تشخیص سواالت پرسشنامه نهایی -2جدول 

 مؤلفه
شماره 

 سؤال

پارامتر 

 حدس

پارامتر 

 دشواری

پارامتر 

 تشخیص

 نظر دیگرانتشخیص نقطه

3 232/2 30/3 342/3 

2 222/2 20/2 240/2 

0 222/2 3/2- 232/3 

4 222/2 75/3 072/3 

 ارزیابي شواهد مرتبط
 با سایر نظرات

9 222/2 02/2 373/3 

2 222/2 34/3 354/2 

7 952/2 94/2 002/2 

4 047/2 74/2 247/2 

5 342/2 99/2- 222/3 

32 222/2 05/3 973/2 

 هايداللسنجش منصفانه است
 مختلف و شواهد مربوطه

33 222/2 02/2 297/2 

32 222/2 94/2- 725/3 

30 040/2 95/2 330/2 

34 095/2 52/3 705/3 

 تشخیص مفروضات نادرست

39 222/2 34/2 294/2 

32 324/2 7/2- 050/2 

37 352/2 70/2 409/3 

34 024/2 24/2 092/3 

35 222/2 27/2 440/3 

 مورد موضوعاتتفکر در 
 صورت ساختاریافتهبه

22 224/2 55/2 455/3 

23 425/2 07/3 232/3 

22 320/2 07/2 492/2 

20 254/2 9/2- 920/2 

ها گیري در مورد معتبر و قابل تصدیق بودن؛ استداللنتیجه
 بر اساس شواهد و مفروضات مناسب

24 752/2 92/2- 422/2 

29 200/2 29/2 247/3 

22 247/2 22/2- 323/3 

 نظرات خود به شیوه ساختاریافته، واضح و مستدلارائه نقطه

27 039/2 55/2- 723/2 

24 324/2 42/2 295/2 

25 320/2 49/2- 920/3 
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 گیریبحث و نتیجه
شناسي نظریه هاي آزمون تفکر انتقادي به کمک روشاین مطالعه با هدف ساخت و ارزشیابي ویژگي

سنجي آزمون، از نظریه کالسیک و نظریه هاي روانمنظور بررسي ویژگيگرفت. به پاسخ صورت-سؤال
هاي سؤاالت بر اساس نظریه کالسیک، از صورت مکمل استفاده شد. در بررسي ویژگيپاسخ  به-سؤال

آلفاي کرونباخ، دشواري سؤاالت و ضریب تشخیص سؤاالت استفاده شد. بر اساس آلفاي کرونباخ، پایایي 
به دست آمد. براي دو مؤلفه سنجش  52/2تا  42/2ها نیز پایایي بین بوده و براي مؤلفه 7/2کلي 

است.  7/2هاي مختلف و شواهد مربوطه و تشخیص مفروضات نادرست کمتر از منصفانه استدالل
اسب ها، در فاصله منقرار دارد؛ بنابراین دشواري اکثر سؤال 52/2تا  34/2دشواري سؤاالت در فاصله بین 

اي بین ضریب قرار دارد که بازه 90/2تا  33/2قرار دارد. همچنین ضریب تشخیص سؤاالت در بازه بین 
 شود. در استفاده از نظریه سؤال ـ پاسخ از مدل لوجستیک سهرا شامل مي« کم تا متوسط»تشخیص 

بعدي بودن و ریه )تکهاي این نظمنظور بررسي مفروضهپارامتري براي ارزشیابي سؤاالت استفاده شد. به
استقالل موضعي( از تحلیل عاملي اکتشافي استفاده شد. نتایج تحلیل عاملي وجود یک عامل غالب و 

منظور بررسي مناسب بودن یا مناسب نبودن سؤاالت از تابع استقالل موضعي سؤاالت را تائید کرد. به
د برخي از سؤاالت داراي آگاهي بسیار آگاهي سؤاالت استفاده شد. بررسي توابع آگاهي سؤاالت نشان دا

کمي بوده و یا تابع آگاهي در طول بازه توانایي گسترده نشده است. پس از حذف سؤاالت نامناسب، 
مانده دوباره برآورد شد. برآوردهاي جدید نشان داد دامنه ضریب تشخیص بین پارامترهاي سؤاالت باقي

است. همچنین ضریب حدس نیز در دامنه  742/2ا ت -552/2و ضریب دشواري بین  455/3تا  330/2
هاي مطلوب براي داراي ویژگي 25مؤلفه و  7قرار دارد. آزمون تفکر انتقادي با  752/2تا  222/2بین 

سنجش سازه مذکور است. این آزمون تنها در جامعه دانشجویان کارشناسي و کارشناسي ارشد رواسازي 
استفاده از این آزمون در سایر جوامع، این آزمون در آن جوامع نیز شده است؛ بنابراین الزم است قبل از 

پاسخ مناسب -رواسازي شود. هر چند براي ساخت این آزمون مدل لوجستیک سه پارامتري نظریه سوال
هاي نظریه مذکور از جمله شود سایر مدلتشخیص داده شده و مورد استفاده قرار گرفت، پیشنهاد مي

 یز براي بررسي مناسبت آزمون مورد بررسي قرار گیرد.هاي چندبُعدي نمدل
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

235 

 

Reference 
Ali pour, V., Seifnaraghi, M., Naderi, E., & Shariatmadari, A. (2013).  Reflection on the 

barriers to critical thinking in the curriculum of secondary education. Curriculum 
Planning, 9 (2), 1-15. {Persian}. 

Bailin, S. (2002). Critical thinking and science education. Science & Education, 11(4), 361–
375. 

Bailin, S., Case, R., Coombs, J. R., & Daniels, L. B. (1999). Conceptualizing critical thinking. 
Journal of Curriculum Studies, 31(3), 285–302. 

Case, R. (2005). Moving critical thinking to the main stage. Education Canada, 45(2), 45–49. 
Cattell. R. B. (1966). Handbook of Multivariate Experimental Psychology. Chicago: Rand 

McNally. 
Cottrell, S. (2005). Critical Thinking Skills: Developing Effective Analysis and Argument. 

Basingstoke. Palgrave Macmillan. 
DeMars, C. (2010). Item Response Theory. New York: Oxford University Press. 
Ennis, R. H. (1985). A logical basis for measuring critical thinking skills. Educational 

Leadership, 43(2), 44–48. 
Facione, P. (1990). Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of 

educational assessment and instruction. Millbrae, CA: The California Academic Press. 
Facione, P. (2000). The disposition toward critical thinking: Its character, measurement, and 

relation to critical thinking skill. Informal Logic, 20(1), 61–84. 
Falsafinejad, M.R. (2010). Fundation of Item-Response Theory. Tehran: Allameh tabatabaei 

press. {Persian}. 
Hale, E.S. (2008). Project demonstrating excellence. A Critical Analysis of Richard Paul's 

Substantive Trans-disciplinary Conception of Critical Thinking. Submitted in partial 
fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in 
Interdisciplinary Studies. Union Institute & University, Cincinnati, OHIO. 

Halpern, D. F. (1998). Teaching critical thinking for transfer across domains: Dispositions, 
skills, structure training, and metacognitive monitoring. American Psychologist, 
53(4), 449–455. 

Hooman, HA (1992). Psychological and educational measurement (test preparation 
technique). Tehran: Entesharateh-Dorsa. {Persian}. 

Khalili, H., & Soleimani, M. (2003). Determining the trust, credibility and norm scores of the 
California Critical Thinking Skills Test-Form B (TSTCC-B). Journal of Babol 
University of Medical Sciences, 2, 84-90, {Persian} 

Lewis, A., & Smith, D. (1993). Defining higher order thinking. Theory into Practice, 32(3),  
131–137. 

Linden, W. J.,  & Hambleton, R. K. (1997). Handbook of modern item response theory. 
Springer, New York. 

Lipman, M. (1988). Critical thinking-What can it be? Educational Leadership, 46(1), 38–43. 
Loehlin, J. C. (1987). Latent variable models: An introduction to factor, path, and structural 

analysis. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 
Lord, F. M., & Novick, M. R. (1968). Statistical theories of mental test scores. Addison 

Wesley, Reading, MA. 
McPeck, J. E. (1990). Critical thinking and subject specificity: A reply to Ennis. Educational 

Researcher, 19(4), 10–12. 
Moatari, M., Abedi, HA., Amini., & Fathi-Azar, A. (2001). the impact of Rethinking on 

critical thinking skills of nursing students in Tabriz city. Iranian Journal of Medical 
Education, 4, 55-60. {Persian}. 

Paul, R. W. (1992). Critical thinking: What, why, and how? New Directions for Community 
Colleges, 1992(77), 3–24. 

Rasch, G.(1960). Probabilistic models for some intelligence and attainment tests. Danish 
Institute for Educational Research, Copenhagen, Denmark. 



 ، سال هفتم4پژوهشي، شماره  -روانشناختي، علمي کاربردي هايپژوهش نامهفصل
 

222 

 

Samejima, F. (1977). A use of the information function in taitored testing. Applied 
Psychological Measurement, 1, 233-347. 

Shariatmadari, A. (2006). The principles of education, Isfahan: Entezarateh Mashaal. 
{Persian}. 

Sternberg, R. J. (1986). Critical thinking: Its nature, measurement, and improvement National 
Institute of Education 

Thayer-Bacon, B. J. (2000). Transforming critical thinking: Thinking constructively. New 
York, NY: Teachers College Press. 

Tindal, G., & Nolet, V. (1995). Curriculum-based measurement in middle and high schools: 
Critical thinking skills in content areas. Focus on Exceptional Children, 27(7), 1–22. 

Vander Linden, W. J. (2016). Handbook of Item Response Theory, Volume Two: Statistical 
Tools. Chapman & Hall/CRC Statistics in the Social and Behavioral Sciences: CRC 
Press 

Willingham, D. T. (2007). Critical thinking: Why is it so hard to teach?. American Educator, 
8–19. 

Worrell JA., & Profetto-McGrath, J. (2007). Critical thinking as an outcome of context-based 
learning among post RN students: A literature review. Nurse Education Today; 
27:420–426. 

Zori, S., Nosek, J. L., & Musil, C. M. (2010). Critical Thinking of Nurse Managers Related to 
Staff RNs’ Perceptions of the Practice Environment. Journal of Nursing Scholarship, 
42(3), 305–313. 

 


