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   للفقرة ستجابةبناء اختبار لقياس القدرة على التَّفكري املجرد باستخدام نظرية اال
  

 *نضال الشريفين و  وردة بوأيمان إ  
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 24/12/2020 :تاريخ قبوله                                                                                                   22/10/2020 :تاريخ تسلم البحث

ــاء  إلــى هــدفت الدراســة   :ملخــص ــر المجــرد      بن ــاس القــدرة علــى التفكي اختبــار لقي
تم بناء الصورة األوليـة   ،ولتحقيق هدف الدراسة ،الفقرة استجابةباستخدام نظرية 

علـى عينـة    االختبـار وقـد طبـق   . فقرة من نوع االختيار من متعدد 62من  لالختبار
فتراض أحادية البعد واالسـتقالل  اوتم التحقق من ، ةطالبا وطالب 1015مكونة من 

فتراضـات النمـوذج ثالثـي    فقـرة ال  40بينت النتـائج مطابقـة   والموضعي في البيانات، 
بصورته النهائية  االختبار ضمنوت ،للفقرة ستجابة، كأحد نماذج نظرية االاتلمالمع
قيمـــة معامــل الثبــات النظـــري    تإذ بلغــ  ؛فقــرة بخصــائص ســـيكومترية مناســبة    40
بدالالت متعددة  االختبار، كما تمتع على التوالي 0.89و 0.91التجريبي للمقياس و

التمييــــز، والصــــعوبة، (وأظهــــرت نتـــائج التحليــــل تمتـــع معــــالم الفقـــرات     .للصـــدق 
 أظهرت النتائج وجـود ال و. بمؤشرات جيدة ومقبولة في القياس النفسي) والتخمين

تغيــر عــددي فــي القيــاس بــاختالف       ، وال تغيــر متــري، وال  )شــكلي ( تغيــر تكــويني  
ممـا  التحليـل العـاملي التوكيـدي متعـدد المجموعـات،       إلـى سـتناد  الجنس، وذلـك باإل 

ــار   ــم وجــاءت نتائجــة مؤكــدة لمــا    .يؤكــد صــدق االختب ــي نظريــة    ال ت ــه ف توصــل إلي
  .للفقرة ستجابةاال

ــةالكلمــات ال( ــة اال  : مفتاحي ــر المجــرد، نظري ــاملي    ســتجابةالتفكي ــاء الع للفقــرة، البن
  )التوكيدي

  

إْذ يعنى بقياس  ؛يعد القياس النفسي جوهر علم النفس :مقدمة
نتباة واإلدراك والتفكير الظواهر والوظائف النفسية والعقلية المختلفة كاال

السمات المالحظة ن وغيرها الكثير من الظواهر، فيهتم بشرح العالقة بي
وقد وجد علماء النفس المعرفيون فائدة كبيرة في القياس  .وغير المالحظة
صبحت عملية أوبذلك  .وأداة لقياس السلوك غير المالحظالنفسي كحقل 

االقياس النفسي نوع امن االختبار يخضع له الفرد وتكون نتيجته تقويم 
ن القياس والتقويم وِأل .شخصيته المختلفة هألوج القدراته العقلية أو تقويم

جهاز  ان بمثابةيعدفهما  ،في عملية التطوير والتجديد اقوي اساسأ نيمثال
عليم، وإدخال م والّتعّلالكشف عن مواطن القوة والضعف في عملية الّت

فهما من المجاالت المهمة في  .التحسينات عليها وتطويرها وتجديدها
التي ال يمكن االستغناء عنها؛ وذلك ألهميتهما في  فسيّنالحقل التربوي وال

خاذ القرارات في مختلف الميادين، مما ينعكس على تقدم العلوم المعرفية اّت
سهم في مواكبة التطورات السريعة في يمن شأنه أن األمر الذي رها، ووتط

  .مختلف ميادين الحياة

والبـــاحثين فــــي  ويحظـــى التفكيـــر باهتمـــام واســـع مــــن قبـــل العلمـــاء       
ذلـك َأن التفكيـر يعكـس تفـرد      ؛ين المختلفة علـى اخـتالف تخصصـاتهم   المياد

ه اإلنسان عن بقية المخلوقات، ويمثل أرقـى أشـكال النشـاط العقلـي، كمـا أنَّـ      
التي تجتهد في اسـتثمار طاقاتهـا    م الدولر هام لَتميز الحضارات وتقدشمؤ

األمـر الـذي يجعـل اإلنسـان قـادرا       هذه القدرة لدى أفراد مجتمعها، لتطوير
 & Abu Jadu(علــى تحســين ظــروف حياتــه فــي المجــاالت المختلفــة   

Nofal, 2010(.   ويمكن وصف التفكير في حد ذاته بأنه تطبيق تسلسـلي
 ).Gilhooly, 2004(صريح لمجموعة من القواعد على مشكلة رسمية 
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  .، األردنجامعة اليرموك* 
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Constructin of a Test to Measure the Abstract 
Reasoning Ability Using Item Response Theory 
 
Eman Abuwardih and Nedal Al-Shraifin, Yarmouk University, 
Jordan. 
 
Abstract: This study aimed at constructing a test to measure 
the ability of abstract reasoning by using item response theory. 
To achieve the objectives of the study, a preliminary multiple-
choice version of 62 items was constructed. The scale was 
administered to a randomly selected sample of 1015 students. 
The un-idimensionlaity and local independence of the test 
were established by many different indices. The results 
indicated that 40 items fit the assumptions of the three-
parameter logistic model with a theoretical and an empirical 
reliability coefficient of 0.91 and 0.89, respectively. The 
results of the analysis showed that the item parameters of 
(difficulty, discrimination and guessing) have good and 
acceptable indicators in psychometrics. The scale also has 
several validity indicators. The results showed that there are 
configural invariance, metric invariance and scalar invariance 
in the test measuring abstract reasoning ability according to 
gender, based on multi-group confirmatory factor analysis, 
This confirms the validity of the test and the results reached in 
the response item theory. 

(Keywords: Abstract Reasoning, Item Response Theory, 
Confirmatory Factor Analysis) 

  

هي معيار شائع لرسم الخرائط أو  بشكل عام إن اختبارات التفكير
تربية  ِلهذا ُتعدHunt, 2011 . )( الفرز أو الترتيب لالختيار بين األفراد

التَّفكير من المهمات العظيمة التي ينبغي للمؤسسات أن ُتعنى بها، بدًءا 
وللمدرسة دور كبير في  .اًء بالمؤسسات التربوية المتعددةباألسرة وانته
التحصيل الدراسي على األغلب هو المؤشر الوحيد  نإ ؛ إذتنمية التفكير

المستخدم، والمعيار األساس لمعرفة مدى تقدم الطالب أو تَأخُّره في 
يهتم التربوي التفكير على ن بالقدرة والمقررات المدرسية، لهذا يجب أن

   .كمتنبئ آخر في تقدم الطالب وتعلمه) Al-Otaibi, 2001(المجرد 

عدة نظريات تفسره وُتحدد الختبارات التفكير المجرد وقد ظهرت 
بحاث التي قام بها األ إلىإْذ ترجع اختبارات قياس التفكير المجرد  ؛مكوناته
وامل خاصة، عوجود عامل عام و إلىخلص الذي  )Sperman( سبيرمان

يجاد العالقات إف سبيرمان العامل العام بالقدرة الفطرية على إدراك ووعر
  .)Newton & Bristoll, 2009(ركة المشت
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ت ب التي انبثقإن التفكير المجرد هو أحد أنواع التفكير المرّك 
مرحلة وفي الوقت نفسه، تشكل  .من نظرية بياجيه للنمو المعرفي

المرحلة الرابعة واألخيرة من مراحل النمو العقلي التفكير المجرد 
المجرد أحياًنا مرحلة التفكير ، ويطلق على مرحلة التفكير للفرد

حدث ِلتأو العمليات الرمزية أو العمليات الرسمية، وفيها  الشكليىنب 
 له ينتقل من التركيز على المحتوىمما يجع ،الطفل تغيرات نوعية

ويستطيع المراهق وضع  .التركيز على شكل الفكرة نفسها إلى
ور ويط ،الفروض واختبارها، ويستطيع التعامل مع المشكالت
النتائج  إلىاستراتيجيات حّلها، ويفكر على نحو مجرد، ويصل 

ة أو الخبرات المباشرة المادي األشياء إلىالمنطقية دون الرجوع 
)Abdullah & Azzawi, 2019.( 

التَّفكير فإن استخدام اختبار لقياس قدرة  ،وبناًء على ذلك
ربما يساعد في التنبؤ بقدرة األفراد على  المجرد على نطاق واسع

خاذ حل المشكالت المرتبطة بمستقبلهم والكشف عن قدرتهم على اّت
القرارات المهمة في حياتهم، كما يساعدهم على تطوير قدرتهم على 

المناهج  رامج التعليمية وتطويرللب تخطيطالكذلك والتفكير، 
عمليات لمراعية و ،عمريةالدراسية بحيث تكون مناسبة للمستويات ال

لتسلسل في تنمية قدرات األفراد لة يومراع ،لبةالنمو المعرفي للّط
ستخدم اختبار قياس قدرة التفكير المجرد على يكذلك  .وتفكيرهم

يساهم ألنه ربما  ،هداف أكاديمية وتوجيهية وإرشاديةألنطاق واسع 
 ؛تتناسب مع قدراتهمت وأعمال ومهن َتَخصصا إلىفي توجيه األفراد 

وذوي للتمييز بين الطلبة ذوي القدرات العالية  هإْذ يمكن تطبيق
المتدنية، لمساعدتهم في وضع برامج وخطط مناسبه لهم، القدرات 

 .بحيث ُتنمي جوانب القوة لديهم، وُتشخص وُتعالج جوانب الضعف
في تحقيق الهدف األسمى لوجودهم في بيئة  لمونوحتى ينجح المتع

لمتعلم، وعن ابد من معرفة وتقصي المعلومات عن  كان ال ،درسةالم
 التي يمتلكها، وهذا ال يأتي االُنموه العقلي والمعرفي والقدرات 
ة لبناء ولذلك كانت الحاجة ملح .بتوفير أداة تتصف بالصدق والثبات

 انمختلف انوهناك مستوي .دلقياس قدرة التفكير المجر اختبار
التي  مفهوم األدوات واالستعالمات: هما ،ير المجردلمفاهيم التفك

تعتمد على التجريد اإلدراكي؛ ألن هذا النوع من التجريد يعتمد 
على العالقات الموجودة بين المدركات الحسية والخبرة المستخلصة 

يعتمد على  الذي مفهوم الزمانمن العالقات المتضمنة فيها، و
في المعلومات والتفكير  دةزيا قات بين الرموز البحتة وعلىالعال

 .(Stanger, cited in Slavin, 1996)المجرد 

 Inhelder & Piaget, cited in(نهلدر وبياجيه إ أكدوقد 
Abdullah & Azzawi, 2019(  التي على عدد من المهارات

االستدالل : مثل ،يجب َأن تتوافر لدى أصحاب التفكير المجرد
االفتراضي، واالستنتاجي، والمنطقي، واقتراح الحلول، وحل 

االستدالل التركيبي واالستدالل التناسبي،  االمشكالت، وأيض
)Combinatorial reasoning(تحديد وضبط المتغيرات ، و
)Controlling variables(، االرتباطي  التعليلو
)Correlational reasoning(، االستدالل االحتماليو 

)Probabilistic reasoning(.  وقد أشار برايون)Bryon, 
، اختالف أنواع األسئلة في اختبارات التفكير المجرد إلى )2008

حيث  ،التدوير :تقيس المبادئ األساسية نفسها اآلتية لكنها إجماًال
 إلىحيث يتغير الشكل  ،التغييرويتم تدوير الشكل بزوايا مختلفة، 

يتم إجراء تغيير  ، حيثاالتساقو، شكل آخر ثم يتغير مرة أخرى
ستمرار على الصور التالية، اعلى الشكل ثم يتم تطبيقه ب

 إلىاالنتباه والشكل أشكال أخرى، بدل بستتحيث  ،االستبدالو
أدق  إلىيجب النظر بعنايٍة في المخططات واالنتباة  ، حيث التفاصيل
 امشابه غير اللفظيير المجرد ويعد مقياس التفك .التفاصيل

وهو  ،مة واختبار كاتل المتحرر من الثقافةلمصفوفات رافن المتقد
عن المعرفة  اختبار يستخدم لقياس التفكير غير اللفظي المستقل

ويتكون مقياس التفكير المجرد من عدة أنواع  .اللفظية أو المكتسبة
مختلفة من الفقرات، تشمل المقارنات الشكلية والتسلسالت 

ويتم تقديم الفقرات في شكل سلسلة من  ،واألنماط والتجمعات
ثم يطلب من المشارك اختيار الخيار . األشكال مع جزء مفقود

 معروضةمن بين العديد من الخيارات الاألكثر منطقية الصحيح 
)Bautista, 2013; Hamel & Schmittmann, 2006.(  

 يعد تفكير الراشدين من وجهة النظر النمائيةو
)Developmental (ا لتاريخ طويل منعقدا مدأ رتقاء يباال ِنتاج

 استجابةوتتغير عمليات التفكير  .من فترة مبكرة جدا من الحياة
ع مع البيئة متنوللمطالب التي ُتفرض من خالل تفاعل طويل و

يرتقي؛ المجرد  واألمر الحاسم هو أن التفكير .المادية واالجتماعية
العمر من في بمعنى أنه يتغير بشكل منهجي ُكلما تقدم اإلنسان 

 .)Solso, MacLin & MacLin, 2005( الطفولة حتى الرشد
Abu Roman, cited in  ,Wadsworth( ويؤكد وادزورث

المراهق أكثر العمليات المعرفية تطورا، أنه تنمو لدى  )1991
وتظهر لديه القدرة على التفكير المجرد، والتفكير بغير المحسوس، 
والتفكير فيما وراء الحاضر أو المعلومات، فيصبح الفرد أكثر قدرة 

عدا في الزمان والمكان، فتنمو على التعامل مع المثيرات االكثر ب
وقد . نظمة بمعناها الواسعاألالقدرة على بناء النظريات و هلدي

أنه إلى  Alter & Egan, 1997)( انجوإي رألت ةأشارت دراس
 الفرد يدخل في مرحلة التفكير الرسمي غم من أنبالر)Formal 

Operations ( هناك إخفاًقف ،سنة إحدى عشرةمن عمر اإن 
التعامل بكفاءة مع المشكالت التي تتطلَّب في  لخريجي الجامعات

الفرد على مهارات التفكير المجرد، حيث تتميز هذه المرحلة بقدرة 
العكسية، ويتمكن من صياغة واالفتراضية  تبرير األفكار المجردة

واختبار الفرضيات المتعددة المهتمة بربط السبب مع النتيجة، 
وقد وجد  .بط المتغيراتهذه المرحلة فصل وضيضا في أويستطيع 

أخطاء الطالب  أن (Hazzan & Zazkis, 2005)كيز ززاو هازان
لمستويات التجريد،  مغالبا ما تكون لقلة وصوله في حّل المشكالت

مستوى التجريد : وحدد ثالثة تفسيرات مختلفة لمستويات التجريد
وى مستووجودة العالقات بين موضوع التَّفكير والشخص المفّكر، 

لعملية المستهدفة، ومستوى االتجريد باعتباره انعكاسا الزدواجية 
  .تعقيد مفهوم التفكيرلالتجريد كدرجة 
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وقد بذلت جهود حثيثة منذ عقود مضت لتطوير أدوات قياس 
للتفكير والعمليات العقلية، وأسفرت جهود الباحثين عن بناء أدوات 

 ,Burney(أجرى بيرني فقد  .)الرسمي(قياس التفكير المجرد ل
ه بناء اختبار لقياس التفكير المجرد وتقنين إلىدراسة هدفت  )1974

تي وصل إليها أفراد والكشف عن مرحلة البنية العقلية المعرفية ال
من طالبا وطالبة، ) 128(وتكونت عينة الدراسة من  .عينة الدراسة

على اختبار عتمد الباحث في دراسته ا .ة وما فوقاإلعداديالمدارس 
مسألة غطت مجموعة من  21االستدالالت المنطقية الذي يتكون من 

وبينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في  .المفاهيم
 . البنية العقلية المعرفية بين الذكور واإلناث

كان من اهمها دراسة و ،وتوالت بعدها العديد من الدراسات
التي هدفت لتقييم الخصائص  (Bautista, 2013) بوتيستا

وتكونت عينة الدراسة من  .سيكومترية لمقياس التفكير المجردال
التاسع والعاشر  وفمن طلبة الصف طالبة 6653وطالبا  6624

قام الباحث بمقارنة نموذج راش  .والحادي عشر والثاني عشر
ا إذا كان نموذج متم التأكد مو، اتبالنموذج ثنائي وثالثي المعلم

 .د ثابًتا عبر مستوى الصف والجنسلقياس التفكير المجر راش
توجد فروق ذات داللة للتفاعل بين  أنه ال إلىأشارت النتائج و

 إلىأشارت النتائج والصف والجنس على مقياس التفكير المجرد، 
الثبات  أن إلىأيضا أشارت و ال ُتطابق النموذج، واحدة وجود فقرة
 دالةعلى  باالعتمادعند المستويات العليا للقدرة  نياكان متد

لى معلومات عأالمعلمات وحقق النموذج ثنائي  .معلومات االختبار
 & Bakir(ر سوهدفت دراسة باكير وبي .عند متوسطي القدرة

Bicer, 2015( مستويات التفكير الشكلي تحديد  إلى)المجرد( 
اشتملت عينة . والتطور المعرفي لدى معلمي العلوم قبل الخدمة

معلما ومعلمة ممن التحقوا ببرنامج تدريس ) 421(الدراسة على 
 تم تقييم المجموعة باستخدام اختبار التفكير المنطقيوالعلوم، 

)GALT( ،ا في  إلىأشارت النتائج وعدم وجود فروق دالة إحصائي
تفكير المنطقي لدى معلمي العلوم تعزى متوسطات درجات اختبار ال

دراسة حول ) Al-Tammi, 2015(أجرى التميمي و .للجنس
لبول نيوتن على طلبة  تطوير اختبار القدرة على االستدالل المجرد

نموذج ُأحادي المعلمة وفًقا لنظرية  ة باستعمالالمرحلة اإلعدادي
وطالبة  طالب500  بلغتطبق االختبار على عينة  .للفقرة ستجابةاال

وحللت الفقرات  .)السادسو الخامسو الرابع(من الصفوف 
تحقق ُأحادية البعد،  إلىنموذج راش، وأشارت النتائج  باستخدام

 ،يآعتمادا على قيمة مربع كاوتمت مطابقة الفقرات للنموذج 
فقرة  68عدد فقراته صلي البالغ فقرات من االختبار األ 7واستبعدت 

فقرة، وبلغ معامل  61مكوًنا من  النِّهائيةليصبح االختبار بصورته 
  .0.882الثبات لالختبار 

ر المكتبات بالعديد من أدوات القياس التي تقيس العديد خوتز
لكنها لم تعط ذلك القدر  ،وكذلك القدرات ،من الخصائص النفسية

الدراسات العربية الحظ قلة تف .من األهمية لقدرة التفكير المجرد
ت بذلكواألجنبية التي اهتم )Abdel Wahab, 2010( ؛ فثمة

حاجة ملحة لبناء مقياس يتصف بخصائص القياس الموضوعي بحيث 
ال تتأثر خصائصه السيكومترية من صدق وثبات بخصائص مجموعة 

ونظرا للتقدم المستمر في  .لقياس تلك القدرة األفراد التي تخضع له
النفسي، وتزايد اهتمام الدول المتقدمة بضبط  مجال القياس

إجراءات وأساليب بناء المقاييس وتحليل فقراتها والتأكد من 
استخدام هذه النظريات وما  إلىدعت الضرورة فقد صدقها وثباتها، 

ينبثق عنها من نماذج في محاولة جادة للتخلص من عيوب النظرية 
س طوال القرن الماضي، الكالسيكية التي سيطرت على منهجيات القيا

د عليها في بناء وتقنين أغلب الدراسات والبحوث تعتم توما زال
لقياس القدرة  اختباربناء  إلىلهذا هدف البحث الحالي  .المقاييس

  .للفقرة ستجابةعلى التفكير المجرد باستخدام نظرية اال

الدراسات التي استخدمت مقاييس التفكير المجرد أو تلك إن 
إلى بناء مقياس للتفكير المجرد اعتمدت في اختيار التي سعت 

فقراتها على معايير منبثقة عن النظرية الكالسيكية في القياس 
ما  ومنها، النفسي والتربوي، منها ما هو متعلق بإحصائيات الفقرة

ه النظرية تعرضت متعلق بالخصائص السيكومترية، ولكن هذهو 
القضايا في القياس  لعجزها عن تفسير بعض لجوانب نقد نظرا

 Item Response( النفسي، فظهرت  نظرية االستجابة للفقرة
Theory(  كنظرية بديلة للنظرية الكالسيكية، وقدمت حلوًال لمعظم

لهذا تم  .المشكالت التي عجزت النظرية الكالسيكية عن تفسيرها
 االعتماد على معايير نظرية االستجابة للفقرة في بناء اختبار القدرة

على التفكير المجرد، الهتمامها بالربط بين استجابة المفحوص على 
الفقرة وقدرته، حيث تفترض هذه النظرية أنه يمكن التنبؤ بأداء 

في  األفراد أو يمكن تفسير أدائهم على فقرة من فقرات االختبار
ونظرا لصعوبة  .هذا األداء تسمى السمةضوء خاصية مميزة ل

ولهذا يطلق عليها السمات  ب تقديرها،، فإنه يجمالحظة السمات
: وتقوم هذه النظرية على مجموعة من االفتراضات األساسية .الكامنة

 ، واالستقالل الموضعي)Uni-dimensionality( أحادية البعد
)Local Independence(ومنحنى خصائص الفقرة ، )Item 

Characteristic Curve .(نبثق عنها مجموعة من ت ذلكك
والتي يمكن  مت في بناء المقاييس واالختباراتالتي استخدالنماذج 

من خاللها الحصول على مؤشرات إحصائية للفقرة ال تعتمد على 
ال تعتمد على صعوبة وخصائص المفحوصين وتقديرات المفحوصين 

  .)Crock & Algina, 1986( فقرات المقياس

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

بناء اختبار لقياس القدرة على التفكير  إلىهدفت الدراسة 
إذ تمثلت مشكلة هذه الدراسة  ؛للفقرة ستجابةالمجرد وفق نظرية اال

وجود أداة تتمتع بخصائص سيكومترية مقبولة،  إلىالحاجة في 
لى مستوى قدرة التفكير المجرد لدى طلبة الصف العاشر إللتعرف 

ففي حدود . ضوعيتتوفر فيه خصائص القياس الموبحيث األساسي، 
لقياس ، لم تتوفر في األدب التربوي أداة مقننة ينطالع الباحثا

والحاجة الماسة إليها في  القدرة على التفكير المجرد رغم أهميتها
ال  ،دقيقةاألداة وحتى تكون  .المجرد لألفراد يم مستوى التفكيرتقي
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لذا قام الباحثان باالعتماد  .من بنائها وفق أسس وقواعد دقيقة بد
للفقرة، وتحديدا على النموذج ثالثي  ستجابةعلى نظرية اال

ن من النظرية التقليدية في يبناء هذه األداة، مستفيدفي  اتالمعلم
القياس التي عجزت عن تفسير بعض القضايا المهمة في القياس 

 ،(Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991)النفسي 
 :اإلجابة عن األسئلة اآلتية إلىفقد سعت الدراسة  ،ددوبشكل مح

 ثالثي ذجونملما درجة مطابقة االستجابات عن فقرات االختبار  ل .1
  ؟للفقرة ستجابةنظرية االل المعلمات

هل يختلف البناء العاملي المقترح الختبار قياس قدرة التفكير  .2
 المجرد بصورته النِّهائية باختالف جنس الطالب؟

 ختبار؟لال) الخصائص السيكومترية(دالالت الصدق والثبات ما  .3

وفًقا للنموذج ثالثي ما قيم تقديرات معالم الفقرات على االختبار  .4
 للفقرة؟  ستجابةفي نظرية اال اتالمعلم

   الدراسةأهمية 

قدرة الكشف عن  من سعيها إلىتنبثق أهمية هذه الدراسة 
 إلىصل ، والتواألساسيالتفكير المجرد لدى طلبة الصف العاشر 

، كما بشكل دقيقالتفكير المجرد لقياس سمة  أداة قياس موضوعية
بإضافة أداة مقننة قيمة تربوية خاصة  لالختباركون تيتوقع أن 

المكتبة العربية في  إلىودقيقة وذات خصائص سيكومترية مقبولة 
وستكون أداة قياس سهلة وسريعة التطبيق  .القياس النفسي

لقياس القدرة على التفكير المجرد  ا المؤسسات المعنيةهتستخدم
، حيث فقرات االختبار متحررة من للفقرة ستجابةوفق نظرية اال

وفي ضوء  .األفراد وكذلك عينة األفراد متحرره من عينة الفقرات
الستخدام هذا االختبار كمتنبئ آخر يتم التخطيط  ،نتائج القياس
التحصيل الدراسي لغايات تصنيف الطلبة في  إلىباالضافة 

سيما  ال ،التخصصات المختلفة والفروع األكاديمية والمهنية
سع في ويمكن التو .التخصصات العلمية منها للمرحلة الثانوية

من االعتماد على معدل الطالب في  استخدامة في الجامعات بدًال
سيما العلمية  ال ؛الثانوية العامة لقبوله في التخصصات المختلفة

ويمكن االعتماد عليه أيضا في قبول طلبة الدراسات  .والهندسية
العليا في التخصصات المختلفة في الجامعات بدل االعتماد على 
معدالت الطلبة كمتنبئ في قبولهم في البرامج المختلفة، وكذلك في 

ن مّكي ظائف اإلدارية القيادية والحساسة؛ إذقبول األفراد في الو
القدرة على يعطيهم تقييم اإلمكانات الفكرية العامة ومن  القرار صناع

يتم  ،أيضا وفي ضوء نتائج القياس .لالفراد تقييم المفاهيم الجديدة
التخطيط لوضع برامج تدريبية لتنمية القدرة على التفكير المجرد بما 

وإعدادهم للمستقبل بما ينعكس  الطلبة، يتالءم مع مستويات قدرات
 .المجتمع بشكل عامعلى إيجابا على حياتهم و

  

  

 محددات الدراسة

اقتصرت الدراسة على عينة من طلبة الصف العاشر األساسي في  -
المدارس الحكومية، وبالتالي فان إمكانية تعميم النتائج تتحدد 

 .بمدى تمثيل هذه العينة لطلبة المدارس

والمصطلحات المستخدمة في هذه الدراسة محددة في المفاهيم  -
وبالتالي فإن إمكانية تعميم النتائج تتحدد في  ،التعريفات اإلجرائية

 .ضوء هذه التعريفات

اقتصر اختبار قياس القدرة على التفكير المجرد على الجانب غير  -
 .اللفظي

كأحد نماذج  اتاقتصر أسلوب التحليل على النموذج ثالثي المعلم -
 .للفقرة ستجابةظرية االن

  التعريفات االصطالحية واإلجرائية

القدرة على حّل المشكالت هي  :التفكير المجردالقدرة على 
تمثل في القدرة ت، و)Piaget, 1970( باستخدام العمليات المنطقية

أو الوظيفة المعرفية المتصلة بحل مشكالت معتمدة على تجريد 
مبادئ معينة من بين عدد من خواص أو كيفيات أو مفاهيم أو 

 Solso, MacLin( الجزئيات بينها درجة من التشابه أو االختالف
& MacLin, 2005(. استخالص  إلىعملية عقلية تهدف  عتبرتو

والعالقات بواسطة  لمجردة لألشياء واستنباط النتائجالمعاني ا
التفكير االفتراضي من خالل التعاميم والرموز، والقدرة على وضع 

  .)Al-Atoum, 2004( والتأكد من صحتها ،االفتراضات

وُتقاس إجرائيا من خالل الدرجة التي يحصل عليها الفرد على 
   :وتكون من المجاالت اآلتية هذه الدراسةلاالختبار الذي ُأعد 

 إلىتحليل األشكال هو  :الخصائص العامةت وإدراك العالقا -
هذا يتطلب من و ،أجزاء وإدراك القاعدة التي تربط هذه األجزاء

وهو  ،المربع المفقودقاس بأسئلة يو .المفحوص تدوير االشكال
مصفوفة ثالثية تحتوي على أشكال  هفينمط من األسئلة تظهر 

 ،ورسومات متسلسلة بشكل منطقي، ينقصها المربع التاسع
اختيار بديل واحد صحيح من بين  والمطلوب من المفحوص

عدة قواعد يكتشفها  أربعة بدائل بناًء على نمط او قاعدة أو
  .بنفسه

وضح كيف تتطور الفكرة من أجل معرفة ما ي :المنطق اإلدراكي -
 هدف لقياس مدى جودة القرار المنطقي الذي يتخذيو سيحدث،

إكمال قاس من خالل أسئلة يو .بناًء على المعلومات المرئية
 ه سلسلة من الصور أوفينمط من األسئلة تظهر  وهو ،التسلسل

مهمة المفحوص تكون قدم، والتي ت الخطوط أو الرسوم البيانية
بحيث  رؤية كيف تسير معا، ثم تحديد الشكل التالي في السلسلة

  .منطقيا انمًطاألشكال تتبع 
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 ،الشكل المخالفقاس من خالل أسئلة يو: التفاصيل إلىاالنتباة  -
ه سلسلة من الصور التي تحتوي فينمط من األسئلة تظهر وهو 

جميعها على ميزة مشتركة باستثناء صورة واحدة، يتم عرضها 
بقية ل" الشكل المخالف"يجب عليه تحديد وعلى المفحوص 

 .الصور

 األشياءتكوين أفكار أو مبادئ تربط هو  :االستنتاج اإلداركي -
استبعاد البعض اآلخر، ومعرفة ما هي صلة مع ببعضها البعض 

مدى جودة االستنتاج من  قيسوي .المعلومات ببعضها البعض
 ،التماثلقاس من خالل أسئلة يو .المعلومات المرئية التي ُقدمت

بين كيفية ارتباط صورتين بعضهما تالتي نمط من األسئلة  ووه
كيف ترتبط الصورة التالية بعض، وما على المفحوص اال أن يرى ب
  .المقدمة ةاألربع البدائلحد أب

 الطريقة واإلجراءات

يتناول هذا الجزء من الدراسة وصًفا ألفراد الدراسة، وطريقة 
اختيار أفراد عينتها، واإلجراءات التي اتبعت لبناء اختبار قياس 

في نظرية  اتالقدرة على التفكير المجرد وفق النموذج ثالثي المعلم
 :على النحو اآلتي ذلكو ،للفقرة ستجابةاال

 أفراد الدراسة

طالبا وطالبة من طلبة الصف ) 1015(بلغ حجم عينة الدراسة 
 طالبة من) 686(طالبا و) 329( إلىالعاشر األساسي موزعين 

مدارس الذكور واإلناث في مديرية تربية وتعليم محافظة عجلون، 
العشوائية الطبقية تبعا لمتغير جنس  تم اختيارها بالطريقة وقد

المدرسة، ومن هذه المدارس تم اختيار شعب بالطريقة العشوائية 
 .العنقودية؛ ألن وحدة االختيار هي المجموعة ممثلة بالشعبة

  إجراءات بناء االختبار

من ان هدف الباحث :تحديد الغرض من االختبار: الخطوة األولى
بناء اختبار لقياس قدرة التفكير المجرد وفق نظرية  إلىا مدراسته

يساعد الطلبة على التخطيط لمستقبلهم، وعلى  للفقرة، ستجابةاال
تناسب مع قدراتهم بما ياختيار مجال تخصصهم ومجال دراستهم 

تتوافر  نأالتي يجب  الجوانبوذلك من خالل الكشف عن  ،ورغباتهم
 . تطوير إلىالتي تحتاج  الجوانبلدى الطلبة، وبيان 

استفاد الباحثان من  :تحديد أبعاد المقياس: الخطوة الثانية
اإلطار النظري الذي وضعه مصممو أدوات قياس التفكير بشكل عام 

تفكير المجرد، والتفكير المجرد بشكل خاص في تحديد مفهوم ال
ومن الدراسات التي تناولت موضوع التفكير  .ومكوناته، وأبعاده

 & Drager, 2014; Bakir(واستفاد منها الباحثان جرد الم
Bicer, 2015; Groves, 2015; Al-Azawi, 2016 ( في

إدراك : اشتقاق األبعاد التي تكون بمجملها التفكير المجرد، وهي
 إلىالعالقات والخصائص العامة، والمنطق اإلدراكي، واالنتباه 

 .دراكيواالستنتاج اإل ،التفاصيل

باالستفادة من الدراسات  :كتابة فقرات المقياس: الثالثةالخطوة 
قامت ببناء مقاييس التفكير المجرد أو التي  األجنبية والعربية التي

 ;Al-Tammi, 2015(مثل ، استخدمت مقاييس التفكير المجرد
Newton & Bristoll, 2009; Bautista, 2013; Helland, 
2016; Chan, 2018; Nordstrom, Rendel & Tavares, 

لكترونية الخاصة باالختبارات النفسية وبالتفكير والمواقع اإل )2015
 Wikijob, Psytech, Test PrepPack, Practice(المجرد 

aptitude test(،  فقرة تغطي أبعاد  120تمكن الباحثان من كتابة
وقد راعى الباحثان عند كتابة الفقرات أن تغطي  .المقياس األربعة

الرئيسة للتفكير المجرد من نوع االختيار من  المجاالتالفقرات 
 لكل توُخصص ،متعدد بأربعة بدائل، ولكل فقرة بديل واحد صحيح

 .فقرة 30 نمط اسئلة

تم عرض فقرات المقياس  :تحكيم االختبار :الرابعةالخطوة 
تكونت  ،فقرة على هيئة تَّحكيم) 120(المكونة من األولية  تهبصور
من أصحاب الخبرة واالختصاص من أساتذة جامعات ا محمًك 16من 

 ،ومشرفين متخصصين في علم النفس التربوي، والقياس والتقويم
 :من حيُث والمجاالتوُطلب من كل محّكم بيان رأيه في الفقرات 

مع التعريف، ومالءمة تعليمات االختبار، وإمكانية  المجالانسجام 
نتمي إليه أو صعوبتها الذي ت للمجالحذف أي فقرة غير مالئمة 

للمستوى العمري الذي تقدم إليه، ووضوح الفقرات، ومدى اتساق 
الفقرات وسالمتها اللغوية، ومالءمة بدائل الفقرة الواحدة، أو أية 

تم تغيير  ،وفي ضوء مالحظات المحكمين .مالحظة يرونها مناسبة
وعدم  غير الواضحة التي اتصفت بالغموض وتعديل الكلمات

بقاء على الفقرات تم اإلووتم تصويب األخطاء اللغوية،  الوضوح،
، كذلك تم تبديل فما فوق %80بنسبة  مونالمحّكالتي اتفق عليها 

على  فقرات غير ملونة بناًء إلىبعض الفقرات من فقرات ملونة 
قط مالحظاتهم، وضبط متغير الصف باختيار طلبة الصف العاشر ف

فقرة  15تم حذف  ،على ذلك وبناًء .إلجراء وتطبيق االختبار عليهم
 كلت الصورة األوليةش اتفقر 105ليصبح عدد فقرات المقياس 

  .للمقياس المعدلة

تم تطبيق الصورة : التجريب األولي لالختبار :الخامسةالخطوة 
منهما بلغ وقت كل جلسة  جلستين بواقعللمقياس،  المعدلةاألولية 

دقيقة بين الجلستين،  15، وأخذ الطالب استراحة لمدة ةدقيق 45
، وانحصر الغرض من اتطالبالومن الطالب  302وبلغ عدد الطلبة 
في اإلجابة  ةتحديد الزمن الذي يستغرقه الطلب :فيالتجريب األولي 

دراسة الخصائص وعن االختبار، والكشف عن الفقرات الغامضه، 
منها،  ةيد الفقرات المناسبللفقرات من أجل تحد ةالسيكومتري
معرفة و، ةلى مستوى صعوبة الفقرات وقدرتها التمييزيإوالتعرف 

وبعد التجريب األولي، حدد  .مدى وضوح تعليمات االختبار للطلبة
 دراسة معامالت التمييز وتمتدقيقة،  65 بـالزمن المناسب لالختبار 

 أقل من( المنخفضالفقرات ذات التمييز  تذفح، وللفقرات والصعوبة
تراوحت معامالت الصعوبة االبقاء على الفقرات التي تم ، و0.20)
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وَتكون االختبار في  .)Odeh, 2015( )0.72و 0.22( لها بين
 .فقرة 62صورته النِّهائية من 

ية تمت عمل: تطبيق االختبار بصورتة النهائية: السادسةالخطوة 
طالبا  1015ة على عينة بلغت يهائالتطبيق لالختبار بصورتة الِن

جراءت الالزمة لضمان تطبيق االختبار بالصورة وطالبة، وتم اتباع اإل
ذاكرة  إلى ةجابات الطلبإها، وُأدخلت جميع بالتي يجب أن يطبق 

 62مقدارها الحاسوب، وتم استخراج عالمات الطلبة بنهاية عظمى 
  .0مقدارها ونهاية صغرى 

تم اختيار النموذج ثالثي  :النموذجاختيار : الخطوة السابعة
اتلمالمع PLM3))(parameter Logistic Model  Three-

المستخدم ألغراض  المعلماتيعـد النموذج اللوجستي ثالثي إْذ  ؛)
فهو  .اتحليل بيانات هذه الدراسة أقل النماذج أحادية البعد تشدد
ا وهو ميسمح بأن تختلف فقرات االختبار في صعوبتها وتمييزها، 

إْذ من الصعب إيجاد مجموعة من  يالحظ عادة في بناء االختبارات؛
أو القدرة  ز بدرجة واحدة بين مستويات السمةالفقرات التي تمي

االفتراض الذي اعتمده هو التي يقيسها اختبار معين، وهذا 
 One-parameter Logistic(النموذج أحادي المعلمة 

Model(،  كذلك يفترض تأثر اإلجابات بعامل التخمين وهو المعلم
– Two( المعلماتالثالث الذي تميز به عن النموذج ثنائي 

parameter Logistic Model( الذي أضافه لورد وأطلق عليه ،
أو  (Lower Asymptote Line)معلم الخط التقاربي األدنى 

التخمين  ةلممع)Guessing Parameter(ه ، وهذحدد ة تلمالمع
جد ومع  ااحتمال أن يجيب فرد يفترض أن مستوى قدرته متدن

 .فقرات االختبار عن طريق التخمين هذا يجيب إجابة صحيحة عن
عدم عن بمثابة تعويض ة هي الثالثة لمالمع هوالحقيقة أن إضافة هذ

مطابقة المنحنيات المميزة للفقرات عند النهاية السفلى لمتصل 
 ,Lord(تأثر إجابات هؤالء األفراد بعامل التمييزالقدرة؛ نتيجة 

1980; Hambleton, 1989.(  ويوصف النموذج اللوجستي
  :بالمعادلة الرياضية اآلتية المعلماتثالثي 

 ni
e

ccp biDai
i

ii ,.....2,1
1

1)( )( 



   

 عن الفقرة (θ)احتمال أن يجيب المفحوص ذو القدرة  :pi(θ)حيث 
)i (،إجابة صحيحةD: 1.7 اثابت التدريج ويساوي تقريب ،bi :

الصعوبة للفقرة ةلممع )i ( وهي النقطة التي تقع على متصل القدرة
 ةلممعai : عندما يكون ميل منحنى خصائص الفقرة أكبر ما يمكن،

ميل منحنى خصائص الفقرة عند انعطاف  يتمييز الفقرة، وه
لفقرة الذي خط التقارب السفلي لمنحنى خصائص ا: ciالمنحنى، 

يمثل احتمالية إجابة المفحوص بأقل قدرة إجابة صحيحة على 
  ). التخمين للفقرة ةلممع(الفقرة 

  اإلحصائية ةالمعالج

 اإلحصائيةتمت المعالجات لإلجابة عن أسئلة الدراسة، 
  :للبيانات على النحو اآلتي

 ستجابةفتراضات نظرية االمطابقة البيانات الالتحقق من  :أوًال

   للفقرة

التحقق من مطابقة  سؤال الدراسة األول، تم أوًال لإلجابة عن
ُأحادية البعد  للفقرة ستجابةالبيانات لالفتراضات األساسية لنظرية اال

، واالستقالل الموضعي باستخدام برمجية SPSSباستخدام برمجية 
IRTPro v4.2 . وفيما يأتي توضيح لذلك:  

 اختبار افتراض أحادية تمعد للبيانات المتحققة على الب
إليها  أشار التي المؤشرات من عدد علىان الباحث اعتمدو ،المقياس

 هذه ومن .عدالب حاديةُأ على للداللة )Hattie, 1985( هتي
  :المؤشرات

 ،اتالفقر علىات االستجاب بين االرتباط معامالت حساب -
 من نفسها الفقرة حذف بعد الكلي، المقياس علىات واالستجاب
 حيث ،(Correcte-item Total Correlation) المقياس
 وسطمتب) 0.72-0.23( بين االرتباط معامالت قيم تراوحت
 ذاتموجبة، وكانت جميعها  جميعها وكانت). 0.56( بلغ حسابي

 على يدل وهذا .)α=0.01( الداللة مستوى عند إحصائية داللة

 الكلية العالمة عنه تعبر واحد عدب قياس في تتشارك الفقرات أن
 امؤشر النتيجة هذه اعتبار ويمكن .التفكير المجرد تقيس التي
 .لالختبار عدالب حاديةُأ على

 Principal(األساسية  المكوناتتحليل  أسلوب استخدام تم -
Component Analysis(طلبة علىال الستجابات ، وذلك 

الجذور الكامنة  قيم إيجاد تم وقد .اختبار التفكير المجرد فقرات
(Eigenvalues) ر  التباين ونسبالمفس)Explained 

Variance (المائلالتدوير ي جرُأو العوامل، من عامل لكل 
)Oblique Rotation( ،لها الكامن الجذر قيمة كانتو للعوامل 

 من )%43.63( فسرتعوامل ) 4( عددها وكان واحد، من أكبر
 قيم يبين الذي) 1( جدولال من ذلك يتضحو .الكلي التباين
 العوامل، من عامل لكل المفسر التباين ةونسب ،ةالكامن روالجذ

 من عامل لكل المقابلة المفسر التراكمي التباين نسبة وكذلك
 .العوامل
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   )1( جدولال

 .العوامل من عامل لكل التراكمي المفسر والتباين المفسر التباين ونسبة الكامن الجذر قيم

  ةالكامن ورالجذ  
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

  0.77  0.77  0.85  0.95  0.99  1.49  2.08  3.3  20.19  الجذر الكامنقيمة 
  1.24  1.25  1.37  1.52  1.6  2.4  3.35  5.32  32.56  نسبة التباين المفسر

  50.61  49.37  48.12  46.75  45.23  43.63  41.23  37.88  32.56  التراكمينسبة التباين المفسر 
  

الجذر الكامن للعامل األول  ةأن قيم )1( جدولال منيتبين 
وهي قيمة مرتفعة إذا ما قورنت بقيم الجذور الكامنه لبقية  ،20.19
 الصورة على الطلبة درجاتتباين  من% 32.56وتفسر  ،العوامل
 المطابقين غير حذف األفراد بلالختبار التفكير المجرد ق األولية

 يتماشى مع ذاوه ،المعلماتللنموذج ثالثي  المطابقة غير والفقرات
نه إذ أمكن أن يفسر أمن ) Reckase, 1979(س يريكاقترحه ما 

 نسبة كانتو من التباين المفسر على األقل،% 20العامل األول 
 ةكبير الثاني لعاملالجذر الكامن ل إلى األولللعمل الكامن  الجذر
 امؤشر يعد افهذ الدراسة، في هذه متحقق وهذا .2على  وتزيد

 هذه في المستخدمالختبار التفكير المجرد  البعد أحادية على آخر
كذلك أظهرت  .Lord, 1980)(وفق ما أشار إليه لورد  الدراسة

الثاني من للعامل نتائج عملية قسمة حاصل طرح الجذر الكامن 
للعامل األول على حاصل طرح الجذر الكامن للعامل الجذر الكامن 

، 14كبيرة تزيد على الثاني قيمة للعامل الثالث من الجذر الكامن 
 ,Hattie(تحقق افتراض أحادية البعد كمؤشر ثالث  إلىمما يشير 

تم استخدام  ،افتراض االستقالل الموضعيتحقق من ولل ).1985
لالستقالل الموضعي  ଶܺ لحساب قيمة  IRTpro v4.2برنامج 

فإذا  ؛قيم معيارية لكل زوج متشكل من أي فقرتين إلىوتحويلها 
فمعنى ذلك أن زوج  ،5لالستقالل الموضعي أقل من  ଶܺ قيمةكانت 

 أومن الفقرتين يحّقق االستقالل الموضعي، وإذا كانت قيمتة أكبر 
فقرات ال يحقق االستقالل فهذا يعني أن زوج ال ،5ُتساوي 
رات والنسب المئوية لحالة االستقالل اثم تم رصد التكر .الموضعي

 )2(جدول الكما يظهرها  ،الموضعي لكل زوج من أزواج الفقرات
)Cai, Du Toit & Thissen, 2011.(  

   )2( جدولال

التكرارات والنسب المئوية لحالة االستقالل الموضعي لفقرات اختبار 
  التفكير المجرد

َأن االستقالل الموضعي متحقِّق  )2( جدولاليالحظ من 
حيث بلغت النسبة المئوية للحاالت التي تحققت لها  ،لفقرات االختبار

التي تعد  %80؛ وهي بذلك تجاوزت نسبة %90.32االستقاللية 
النسبة الدنيا لتحقق فرض االستقالل الموضعي كما حددها األدب 

ت المخصص تم التأكد من عدم تأثير عامل الوق ذلكك. التربوي
اإلجابة الصحيحة على  إلىلإلجابة على تمكن الطالب من الوصول 

  .المقياس

في  المعلمات يذج ثالثوالفقرات للنمومطابقة األفراد : ثانيا

  لفقرةل ستجابةاالنظرية 

تم و ،لمطابقة األفراد Bilog-Mg3تم استخدام برمجية 
 Pre-Fitمن خالل برمجية  Lzاستخدام مؤشر مطابقة األفراد 

ذج اللوجستي وعلى النمالفقرات  ةلمطابقو R وباستخدام برمجية
ي عند مستوى آك مربع ستخدام اختبارابذلك ، والمعلماتي ثالث

  .)α =0.01( الداللة

باختالف  النِّهائيةالتحقق من البنية العاملية للمقياس بصورته 

  جنس الطالب 

تم التحقق من تكافؤ لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني، 
 40القياس للصورة النهائية الختبار التفكير المجرد المكون من 

باستخدام التحليل العاملي التوكيدي متعدد المجموعات  ،فقرة
Multiple Groups Confirmatory Factor Analysis 

(MGCFA) .باستخدام  اإلحصائيةقد تم إجراء جميع التحليالت و
وتم الحكم  )(Muthén & Muthén, 2017 MPLUSبرنامج 

  .عليها من خالل عدة مؤشرات

الخصائص (لتحقق من دالالت الصدق والثبات لالختبار ا

  )السيكومترية

من خالل عدة ذلك لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث؛ تم 
  :مؤشرات كما يلي

من خالل  ظاهريصدق الالتم التحقق من : مؤشرات الصدق: أوًال
التي تتفق مع التعريف  والمجاالت انالباحث اهعرض التعريف الذي تبن
فقرات  إلى، باإلضافة انانطلق منه الباحث الذيحسب األدب النظري 

تم التحقق من صدق كما . على ذوي االختصاص والخبرة ،االختبار
مقارنة ل SPSSاستخدام برمجية ب Construct Validity البناء

للعالمات لذوي التحصيل الدراسي المتدني  ةالحسابي اتوسطمتال
من خالل اختبار  اوالمتفوقين دراسيt  ،كما تملعينتين مستقلتين 

  النسبة المئوية  التكرار  حالة التبعية الموضعية
  %9.68  183  غير مستقلة

  %90.32  1708  مستقلة
  %100  1891  الكلي
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ستخراج داللة الفروق في األداء على ال SPSSاستخدام برمجية 
 .tاختبار  عن طريقوذلك  ،االختبار بين الجنسين

باستخدام برمجيه : مؤشرات الثبات: اثانيBilog-Mg3،  تم
) Theoretical Reliability( تقدير ثبات االختبار النظري

) Empirical Reliability) (مبريقياإل(والثبات التجريبي 
وباستخدام ، المعلمات ثالثي ذجونماللالختبار بصورته النِّهائية وفق 

 )KR-20(تم تقدير ثبات االتساق الداخلي  SPSSبرمجية 
  .النِّهائيةلالختبار بصورته 

في نظرية  المعلمات يذج ثالثوللنم تقدير معالم الفقرات

  لفقرةل ستجابةاال

تم استخدام برمجية  لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع،
Bilog-Mg3 رجحية العظمى األ ات باستخداملتقدير معالم الفقر

كما ، ))Maximum Likelihood Estimaion)ML( ةالهامشي

 اوفًق الفقرة ةلمالوصفية لمع اإلحصائيةتم حساب المؤشرات 
  .المعلمات يذج ثالثوللنم

 ومناقشتهانتائج الدراسة 

ما " :الذي ينص علىو ،النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول
نظرية ل الثالثي ذجونملدرجة مطابقة االستجابات عن فقرات االختبار ل

  "ومناقشتها ؟للفقرة ستجابةاال

 Per-fitمن خالل برمجية  R برنامج نتائج أظهرت
 64 وجود األفراد مطابقةل Lzوباستخدام مؤشر مطابقة األفراد 

لماتللنموذج ثالثي  مطابقين غير افردالداللة عند مستوى  المع
)α=0.05( حجم العينة النِّهائية التي أجريت عليها  بلغ، وبالتالي

كما ، المعلماتوفًقا للنموذج ثالثي  951التحليالت اإلحصائية 
 المعلماتفقرة للنموذج ثالثي  22عدم مطابقة أظهرت التحليالت 

   .)3(جدول الكما يظهرها 

   )3(جدول ال

  المعلماتلمطابقة فقرات اختبار التفكير المجرد وفق النموذج ثالثي  اإلحصائيةودرجة الحرية والداللة  المطابقة لحسن χ2قيم االحصائي 

 الداللة
درجة 
  الحرية

χ2 لحسن 

  المطابقة
  رقم
  الفقرة

  الداللة
درجة 
  الحرية

χ2 لحسن 

  المطابقة
  رقم
  الفقرة

  الداللة
درجة 
  الحرية

χ2 لحسن 

  المطابقة
  رقم
  الفقرة

10.3  6  0.11  42  4.9 6  0.56  21  39.3 6  0.001  1  
9 6  0.17  43  3.4 6  0.76  22  8.8 6  0.18  2  

1.2 6  0.98  44  6.4 6  0.38  23  109.6 6  0.001  3  
35 6  0.001  45  10 5  0.08  24  43.7 6  0.001  4  
1 5  0.96  46  8 5  0.16  25  10.4 5  0.06  5  

4.1 6  0.66  47  57.7 6  0.001  26  9.2 6  0.16  6  
1 6  0.99  48  4.1 6  0.67  27  27.3 6  0.001  7  

22.2 6  0.001  49  6.4 6  0.38  28  34.1 6  0.001  8  
10.1 6  0.12  50  12.1 6  0.06  29  7.3 6  0.29  9  
23.7 6  0.001  51  6.1 6  0.41 30  39.5 6  0.001  10  
3.2 6  0.78  52  7.8 5  0.17 31  6.8 6  0.34  11  
6.1 6  0.41  53  27.7 5  0.001  32  5.6 6  0.47  12  

25.7 6  0.001  54  17.2 6  0.01  33  49.5 6  0.001  13  
8.8 6  0.18  55  10 5  0.08  34  35.8 6  0.001  14  
6.1 5  0.30  56  8 6  0.24  35  50.2 6  0.001  15  

21.7 6  0.001  57  20.7 6  0.001  36  21 6  0.001  16  
7.4 6  0.29  58  4.8 6  0.57  37  10.2 6  0.11  17  

11.4 6  0.08  59  10.4 5  0.06  38  46.4 5  0.001  18  
10.2 6  0.11  60  4.1 6  0.66  39  24.4 6  0.001  19  
6.4 6  0.38  61  1.5 6  0.96  40  12.1 6  0.06  20  

23.8 6  0.001  62  4.3 5  0.51  41  
    

  

فقد تم حذف  ،)3(جدول البناًء على النتائج التي اظهرها 
التفكير  ختبارالفإن الصورة النِّهائية  ،وعليه .الفقرات غير المطابقة

  . فقرة 40تكونت من المجرد 

هل " :والذي ينص على ،الثانيالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 
يختلف البناء العاملي المقترح الختبار قياس قدرة التفكير المجرد 

 "ومناقشتها" ؟ه النِّهائية باختالف جنس الطالببصورت

تحقق تكافؤ القياس بين  الثاني أظهرت نتائج سؤال الدراسة
ون من ئية الختبار التفكير المجرد المّكالذكور واإلناث للصورة النها

وذلك من خالل استخدام التحليل العاملي التوكيدي  ،فقرة 40
وقد توصلت الدراسة الحالية  .(MGCFA) متعدد المجموعات

تضمنت  .من خالل مدخل مكون من ثالث خطواتهذه النتيجة  إلى
إيجاد أفضل نموذج قياس يتطابق مع بيانات  الخطوة األولى
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النموذج : قياس نماذج ةمقارنة أربع تتم ،ولتحقيق ذلك .الدراسة
حيث  ،)1(شكل رقم ال ،)Uni-factor Model(ُأحادي العامل 

تتشبع جميع الفقرات على عامل واحد، ونموذج من الدرجة األولى 
 .)First-order Factor Model(عوامل مرتبطة  ةمكون من أربع

 Second-order(، ونموذج من الدرجة الثانية )2(شكل رقم ال
Factor Model(، شكل ال)حيث تتشبع العوامل األربعة من  ،)3

امل والدرجة األولى على عامل من الدرجة الثانية، ونموذج ثنائي الع
(Bi-factor Model)، حيث تتشبع جميع الفقرات  )4(شكل ال

رات تتشبع كل مجموعة من الفق هنفسعلى عامل عام وفي الوقت 
مؤشرات  نتائج )4( جدولالويبين  .على عامل من العوامل األربعة

  .ةربعالمطابقة بين النماذج األ

 

  )2(الشكل                                                                        )1(الشكل 

                          )First-order Factor Model(من الدرجة األولى  نموذج                                    )Uni-Factor Model(نموذج أحادي العامل 

                      

 )4(الشكل                )                                                         3(الشكل 

                            )Bi-factor Model(ثنائي العوامل نموذج                                )Second-order Factor Model( الثانيةنموذج من الدرجة 

                          

  

  )4( جدولال

 .الختبار التفكير المجرد) فقرة 40(مؤشرات جودة مطابقة نماذج قياس الصورة النهائية 

 مؤشرات جودة المطابقة 

  درجة  يمربع كآ النموذج
  dfلحرية ا

 df χ2/ ةسبن
 المطابقة لحسن

  مؤشر المطابقة
 CFI  المقارن

  - مؤشر توكر
 TLI  لويس

 الجذر التربيعي
 لمربعات أخطاء التقريب

RMSEA 

الجذر المعياري 
 لمتوسطات البواقي

SRMR 
 0.045 0.049 0.91 0.91 3.24 740 2398.85 أحادي العامل
 0.044 0.41 0.92 0.92 2.60 734 1910.43 الدرجة األولى
 0.044 0.042 0.92 0.92 2.65 736 1953.62 الدرجة الثانية

 0.043 0.042 0.92 0.92 2.68 700 1874.90 املوثنائي الع

  
أن أكثر النماذج مطابقة للبيانات هو  )4( جدولاليتضح من 

 ).(First-order Factor Model النموذج من الدرجة األولى
نموذج القياس  إلىالمقياس تضيف  مجاالتولتحديد ما إذا كانت 

 املومقارنة النموذج ثنائي الع تفوق ما يقدمه العامل العام، تم
)Bi-factor Model(  مع النموذج أحادي العامل)Uni-factor 

Model(فسروذلك بحساب التباين المشترك الم ، )Explained 
Common Variance( ،وأوميجا الهرمية  بواسطة العامل العام

(Hierarchical Omega) وقد  .للعامل العام والعوامل الفرعية
من التباين بين % 76أوضحت النتائج أن العامل العام يفسر منفردا 
الفرعية تفسر  المجاالتفقرات اختبار التفكير المجرد، في حين أن 
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بين فقرات ي من التباين على التوال %5و %7و %6و، 6%
 ,Reise(الند يفاووفًقا لما قدمه رايس ومور وه .االختبار

Moore & Haviland, 2010(،  فسرفإن التباين المشترك الم
عد مؤشرعد، وكلما كانت قيمة التباين المشترك  ايعلى أحادية الب

المفسر بواسطة العامل العام كبيرة، دل ذلك على سيطرة العامل 

إن أفضل نموذج يطابق البيانات هو نموذج ف ،ذلك وبناًء على. العام
خدم هذا النموذج سُتاوقد  ،(Uni-factor Model) العامل العام

 )5( جدولالويوضح  .تكافؤ القياس بين الذكور واإلناثالختبار 
جودة مطابقة نموذج العامل العام لكل من الذكور واإلناث على 

  .حدة

  )5(جدول ال

 .الختبار التفكير المجرد للذكور واإلناث) فقرة 40(لقياس النسخة النهائية ) نموذج العامل العام(مؤشرات جودة مطابقة النموذج أحادي العامل 

 مؤشرات جودة المطابقة 

مؤشر المطابقة  نسبةالن dfدرجة الحرية  مربع كآى النموذج
 CFI  المقارن

- مؤشر توكر
 TLI لويس

  الجذر التربيعي لمربعات 
  أخطاء التقريب
 RMSEA 

  المعياري  الجذر
   لمتوسطات البواقي

 SRMR 
 0.05 0.045 0.91 0.91 1.97 740 1459.50 الذكور
 0.05 0.045 0.90 0.91 2.54 740 1875.14 اإلناث

                
تطابق نموذج قياس العامل العام  )5(جدول اليتضح من 

وبالتالي فقد تحققت الخطوة األولى  .الوحيد لعينة الذكور واإلناث
الشكلي  وهي الالتغير ،من اختبار تكافؤ القياس بين الذكور واالناث

عدم مما يدل على  ،)Configural Invariance() التكويني(
 .اختالف البناء العاملي المقترح الختبار قياس قدرة التفكير المجرد

 هنفسأن العوامل الكامنة تحمل النسق  إلىويمكن عزو هذه النتيجة 
أي أن العوامل الكامنة في  ؛من التشبعات الحرة عبر المجموعات

في المجموعات نفسه عدد الفقرات ا المجموعات المختلفة يرتبط به
وهذا يتفق مع دراسة  ،ختبارصدق االتحقق وهذا يؤكد  ،كافة

 ,Dimitrov, 2013; Ioannis( يونيسدراسة إو فوديمتر
2015 (لكشف لعلى مناسبة التحليل العاملي التوكيدي  اتدّل نالتي
 اتمة بيانات اختبار القدرات العامة للنموذج المقترح، كما دّلءعن مال

تتمثل الخطوة الثانية في اختبار و. على صحة البناء العاملي لالختبار
 تكافؤ القياس بين الذكور واإلناث باختبار الالتغير المتري

(Metric Invariance).  تثبيت تشبعات فقرات االختبار وقد تم
وجاءت النتائج كما يوضحها  ،)الذكور واإلناث( بين العينتين

 .)6(جدول ال

   )6(جدول ال

 والنموذج المتري لعينتي الذكور واإلناث) الشكلي(المقارنة بين النموذج التكويني 

 مؤشرات جودة المطابقة 

درجة الحرية  يمربع كآ النموذج
df 

  مؤشر المطابقة نسبةال
 CFI  المقارن

  - مؤشر توكر
 TLI  لويس

  الجذر التربيعي لمربعات
  أخطاء التقريب
RMSEA 

  الجذر المعياري
  لمتوسطات البواقي

SRMR 
 0.05 0.045 0.91 0.91 2.25 1480 3334.64 الشكلي
 0.05 0.044 0.91 0.92 2.00 1520 3044.94 المتري

                

النموذج  اتلمأن وضع قيد على مع )6(جدول اليتضح من 
بحيث نجعل القيم المعيارية لتشبعات فقرات االختبار متساوية بين 

إال أن قيمة  ،تحسن في قيم مربع كآي إلى ىأد الذكور واإلناث
 دالة عند مستوى 269.67=المعدلةدرجة الحرية لكاي الفرق في 

فقرة  13وقد أظهرت مؤشرات التعديل وجود  .0.01الداللة 
تها غير متكافئة عبر عينتي الذكور واإلناث، وقد تم ترك اتشبع

على ذلك  ، وبناًءتشبعات تلك الفقرات حرة بين الذكور واإلناث
بمستوى داللة  27حرية الودرجة  ௗଶ=35.02ܺانخفضت قيمة 

فقرة  27مما يدل على وجود  ،0.05أكبر من ذه القيمة ، وه0.14
فقرة اختلفت تشبعاتها  13ناث وتطابقت تشبعاتها بين الذكور واإل

الخطوة الثالثة من  أما. وبهذا يتحقق الالتغير المتري .بين العينتين
 Scalar( الالتغير العددياختبار  يهفخطوات الالتغير في القياس 

Invariance(،  ختبر في هذه الخطوة تساوي العتباتحيث ي
لمجرد التفكير الكل فقرة من فقرات اختبار ) Thresholds(الفارقة 

وقد تم اختبار الفرق بين جعل العتبات  .بين عينتي الذكور واإلناث
نة الذكور تختلف عن العتبات الفارقة لعينة اإلناث مقابل يالفارقة لع

وقد جاءت النتائج كما  .افتراض تساوي تلك العتبات بين العينتين
 .)7(جدول اليوضحها 



  الشريفين أبو وردة و

 607

  )7( جدولال

 .المتري والنموذج العددي لعينتي الذكور واإلناث والنموذج )الشكلي( المقارنة بين النموذج التكويني

 مؤشرات جودة المطابقة 

درجة  يمربع كا النموذج
 df  الحرية

  مؤشر المطابقة نسبةال
 CFI  المقارن

  - توكرمؤشر 
 TLI  لويس

  الجذر التربيعي لمربعات
  أخطاء التقريب

RMSEA 

  الجذر المعياري
  لمتوسطات البواقي

SRMR 
 0.05 0.045 0.91 0.91 2.25 1480 3334.64 الشكلي
 0.05 0.044 0.91 0.92 2.00 1520 3044.94 المتري

 0.05 0.044 0.91 0.92 2.00 1507 3018.25  المتري المعدل
 0.06 0.046 0.90 0.91 2.05 1547 3173.61 العددي

  
تأثر النموذج العددي بصورة سلبية  )7(جدول اليتضح من 

فكير بإضافة افتراض تطابق قيم العتبات الفارقة لفقرات اختبار الت
فقد زادت قيمة مربع كآي وانخفضت  ؛المجرد بين الذكور واإلناث

لويس، وزادت قيم جذر - قيم مؤشر المطابقة المقارن ومؤشر توكر
وبالمثل زادت قيم الجذر  ،متوسطات مربعات األخطاء التقريبية

وقد قام الباحثان بإعادة الخطوة . المعياري لمتوسطات البواقي
 ؛موعتينقرات أن تكون حرة بين المجالسابقة بعد السماح لتلك الف

أن يقوم البرنامج بتقدير قيم مختلفة للعتبات الفارقة لتلك  بمعنى
 .)8( جدولالالفقرات بين عينتي الذكور واإلناث، كما يوضحها 

  )8(جدول ال

 .المقارنة بين النموذج المتري والنموذج العددي الجزئي لعينتي الذكور واإلناث
 مؤشرات جودة المطابقة 

درجة  يمربع كا النموذج
 dfالحرية 

  مؤشر المطابقة نسبةال
 CFI  المقارن

  - مؤشر توكر
 TLI  لويس

  الجذر التربيعي لمربعات
  أخطاء التقريب

RMSEA 

  الجذر المعياري
  لمتوسطات البواقي

SRMR 
 0.05 0.045 0.91 0.91 2.25 1480 3334.64 الشكلي
 0.05 0.044 0.91 0.92 2.00 1520 3044.94 المتري

 0.05 0.044 0.91 0.92 2.00 1507 3018.25  المتري المعدل
 0.06 0.046 0.90 0.91 2.05 1547 3173.61 العددي

 0.05 0.044 0.92 0.92 1.98 1529 3027.17 العددي الجزئي
  

أي  ؛تطابق النموذج العددي الجزئي )8(جدول اليتضح من 
اأن هناك تكافؤ العتبات الفارقة بين الذكور واإلناث في قيم  اجزئي
 22لـ تطابقت العتبات الفارقة  ،فقرة 40فمن بين  .لفقرات االختبار

فقرة، وهذا يؤكد أن لالختبار  18ـ فقرة واختلفت العتبات الفارقة ل
لدى فئات الطلبة المختلفة نفسها ، والتشبعات هنفس التركيب العاملي
ناث ويمكن عزو نتيجة الفروق بين الذكور واإل .من ذكور وإناث

؛ إْذ يالحظ في هذه الفئة الختالف خصائص تلك الفئات وقدراتها
وهي  ،ستهتار وعدم التعامل مع المواقف بجديةالمن اشيء العمرية 

للفرد تحصل فيها ) عمر المراهقة( مرحلة حساسة من عمر الفرد
ختالف ال تعود ال حدث فيها صراعات داخل الفردتتغيرات نوعية، و
  .عبر المجموعات المختلفة خصائص االختبار

ما " :الذي ينص علىو ،ثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال ال
اختبار قياس القدرة على التفكير  لفقرات السيكومترية الخصائص
 هاومناقشت "؟ )والثبات الصدق(المجرد 

   الصدق دالالت: أوًال

 من) Logical Validity( المنطقي الصدق من التحقق تم
التفكير  مفهوم تحليل طريق عن وذلك ،النظري التحليل خالل

 من وتحكيمهاالتفكير المجرد،  أبعاد تمثل فقرات وكتابة ،المجرد
 تم ،آرائهم على وبناًء .)صدق المحتوى( المحكمين من مجموعة
 Logical( المنطقي التحليل طريقة وُتعد .المقياس فقرات تعديل

Analysis (من للتحقق تستخدم التي واإلجراءات الطرق إحدى 
 )Construct Validity( القياس أدوات بناء صدق

)Cronbach, 1971(. ا اووللتحقق من  ،األدب السابق إلىستناد
على عدم  تنص األولى: نيت فرضيتان، فقد بصدق التكوين الفرضي

وتنص  وجود فروق بين الذكور واإلناث في قدرة التفكير المجرد،
على وجود فروق في قدرة التفكير المجرد بين ذوي  الثانية

وللتحقق من الفرضية األولى، تم  .التحصيل المتدني والمتفوقين
طالبة من العينة  24و اطالب 24 من اشتقاق عينة عشوائية مكونة

لمقارنة الدرجة الكلية  لعينتين مستقلتين tتبار الكلية، واستخدم اخ
على مقياس التفكير المجرد بين الجنسين، وجاءت النتائج كما 

  .)9(جدول اليوضحها 
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   )9(جدول ال

 .للفروق بين الذكور واإلناث على اختبار التفكير المجرد t  نتائج اختبار

 إلحصائيةا الداللة درجة الحرية tقيمة  االنحراف المعياري المتوسط العدد الجنس
 13.61 28.00 24 الذكور

0.683 46 0.498 
 15.47 30.88 24 االناث

  
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )9(جدول اليتضح من 

اإلناث على اختبار متوسط درجات بين متوسط درجات الذكور و
وهذا يتفق مع  .ولىرد، مما يدل على تحقق الفرضية األالتفكير المج

 & Burney, 1974; Bakir(تي العديد من الدراسات مثل دراس
Bicer, 2015( ، دراسة خالف يبينما)Sarsani, 2008(  التي

ناث بين الذكور واإلإحصائية وجود فروق ذات داللة  إلىأشارت 
 .لصالح الذكور

 30وللتحقق من الفرضية الثانية، تم اشتقاق عينة مكونة من 

من ( وطالبة من مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز اطالب
وطالبة من  اطالب 30، وعينة عشوائية مكونة من )المتفوقين

وقد تم استخدام  ).من ذوي التحصيل المتدني(المدارس األخرى 
لعينتين مستقلتين الختبار صحة هذه الفرضية، وقد جاءت  t اختبار

 .)10(جدول الالنتائج كما يوضحها 

  )10(جدول ال

 .للفروق بين ذوي التحصيل المتدني والمتفوقين على اختبار التفكير المجرد t اختبار نتائج

 اإلحصائية الداللة درجة الحرية tقيمة  المعيارياالنحراف  المتوسط العدد الطلبة
 16.62 30.37 30 التحصيل المتدني وذو

4.88 58 0.01 
 5.15 45.87 30 نوالمتفوق

  

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  )10(جدول اليتضح من 
والمتفوقين لصالح متوسط درجات الطالب ذوي التحصيل المتدني 

في صدق التكوين الفرضي  توافر وهذا يؤكد ،الطلبة المتفوقين
  .)فقرة 62( التفكير المجرد ختبارا

  دالالت الثبات: ثانيا

 باستخدام أوالهما: بطريقتينلالختبار  الثبات معامالت درتُق
 ستجابةاال نظرية باستخدام والثانية القياس، في التقليدية الطرق
 ثبات معامل استخراج تم فقد التقليدية، للطرق بالنسبة أما .للفقرة

ة قيم بلغت وقد .ألفا كرونباخ معادلة باستخدام الداخلي االتساق
 أنإلى  تشير عالية قيمة وهي ،)0.91( الطريقة هذه باستخدام ألفا

 عالقة ذات مواقف في استخدامه يتيح عال بثبات يتمتع المقياس
 اتساق بدالالتاالختبار  تمتعإلى جانب  ،المجرد التفكير بمتغير
 ستجابةاال نظرية باستخدام ماأ .عالية) الثبات على كمؤشر( داخلي
الستخراج الثبات  Bilog-Mg3 برمجية تدماسُتْخفقد  للفقرة،

ثالثي ج وذنمالفق و 40الـ  النظري والثبات التجريبي للفقرات
و 0.91(والتجريبي حيث بلغ معامل الثبات النظري ، اتلمالمع 

يالحظ تقارب قيم معامالت الثبات النظري و .على التوالي) 0.89

رجحية العظمى في تقدير قدرات التي تعتمد على استخدام طريقة األ
ذي يؤكد الثبات مر الاأل ،قيم معامالت الثبات التقليدي عاألفراد م

ر المجرد تمتع اختبار التفكي إلىوبهذا تم التوصل  .المرتفع لالختبار
  .بدالالت صدق وثبات مرتفعة

ما قيم " :والذي ينص على ،الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال 
في  اتلمالمعللنموذج ثالثي  اوفًقتقديرات معالم الفقرات على االختبار 

   "ومناقشتها للفقرة؟ ستجابةنظرية اال

بحذف الفقرات  انقام الباحث ،الرابعلإلجابة عن سؤال الدراسة 
 40التي لم تطابق النموذج، وتكون االختبار بصورتة النهائية من 

 اتلمالمعللنموذج ثالثي  افقرة، وتم تقدير معالم الفقرات وفًق
 Marginalباستخدام طريقة األرجحية العظمى الهامشية 

Maximum Likelihood (MML)  التي تستخدم في برنامج
Bilog-Mg3.  11( جدولالويبين( الصعوبة  اتلمقيم مع

للنموذج  اوالتمييز والتخمين والخطأ المعياري لتقدير كل منها وفًق
 40وذلك للصورة النهائية لالختبار المكونة من  اتلمالمعثالثي 

  .فقرة
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 بين تراوحت التمييز معلمة قيم أن )11( جدولاليتضح من 
 48الفقرة وزا، ياألكثر تمي 50وقد كانت الفقرة  ،2.76و 0.48

 -0.05  بين تراوحت الصعوبة معلمة قيم وأنزا، ياألقل تمي
 55أصعب فقرة في االختبار، والفقرة  50كانت الفقرة حيث  ،2.09و

 0.06 بين تراوحت التخمين معلمة قيم أنكما يالحظ أسهل فقرة، 
 .تخميًنا األقل 20تخميًنا، والفقرة  األكثر 5وكانت الفقرة  0.36و
جيدة  اتلمالحظ من القيم السابقة أن فقرات االختبار تتمتع بمعيو

وهذا  .في القياس التربوي والنفسي وضمن المدى العملي المقبول
 & Lesson( شرتيتفق مع النتيجة التي توصل اليها لسون وفل

Fletcher, 2003( من استخدام النموذج الذي يتضمن مع ةلمأن 
لجينا وهاتي أأكد كروكر ووقد  .التمييز يحسن من المطابقة

)Crocker & Algina, 1986; Hattie, 1985(  أن استخدام
عينات كبيرة من المفحوصين يضمن لنا الحصول على دقة عالية في 

ييزلمة التمتقديرات مع.   

  الصورة النهائية لالختبار

القدرة تقيس  فقرة،) 40(من  النهائية بصورته االختبار تكون
 تشير التعليمات فإن تطبيق المقياس، تم وإذا .على التفكير المجرد

 من والمطلوب .دقيقة 65على  يزيد اللذلك  المخصص الزمن أن إلى
 وبذلك تتراوح اختيار بديل واحد من بين أربعة بدائل، المستجيب

ولتفسير  .)40- 0(بين  االختبار على )Raw Score( الكلية الدرجة
المستجيبين  تصنيف يتم أن انالباحث يقترح المقياس، على الدرجات

: اآلتي النحو على فئاتثالث  في المقياس على الكلية الدرجات وفق
ويقابلها وفق  )14( عن الخام درجاتهم تقل الذين المستجيبون

 وحدة لوجيت) -0.99(للفقرة على متصل القدرة  ستجابةنظرية اال
، )المادي(زالوا في مرحلة التفكير المحسوس  بأنهم ما يصنفون

ووفق متصل ) 24- 15(بين  الخام والمستجيبون الذين تقع درجاتهم
في المرحلة يصنفون بأنهم  وحدة لوجيت) 1.02-0.99( بين القدرة

 المستجيبون أما .المجردالتفكير االنتقالية بين التفكير المحسوس و
تزيد  القدرةووفق متصل ) 24( لىالخام ع درجاتهم تزيد الذين

وصلوا مرحلة التفكير  بأنهم فيصنفون وحدة لوجيت؛) 1.02( لىع
   .المجرد

 والتوصيات االستنتاجات

القدرة على التفكير  بناء اختبار لقياس إلىهدفت هذه الدراسة 
ووفًقا للنتائج التي تم  .للفقرة ستجابةالمجرد وفق نظرية اال

عرضها، والتحقق من مدى مطابقة هذه االستجابات الفتراضات 
بدرجة مقبولة من  االختبار تمتع ،اتلمالمعالنموذج ثالثي 

مقياس ذات خصائص سيكومترية الفقرات كانت الموضوعية، و
فقرة ) 40(المكونة من  النهائيةاستخدامه بصورته  مقبولة تبرر

لقياس القدرة على التفكير المجرد التي يمتلكها طلبة الصف العاشر 
 ن لعينة الصدق والثبات المستخدمة في تطويرواألساسي الممثل

ث يمكن االستفادة من هذه األداة في التخطيط للمناهج ، حيالمقياس
كاديمية المختلفة، واالختيار للقبول في التخصصات والفروع األ

ما تقدمه أدوات  جانب إلىبحيث تضيف معلومات مهمة عن الطالب 
كير المجرد وبذلك يمكن معرفة مستوى قدرة التف .القياس المعرفية

قتصار عينة الدراسة على طلبة الصف ونظرا ال .التي يمتلكها الطلبة
ن يوصيان بإجراء المزيد من يالعاشر األساسي، فإن الباحث
، والصورة فقرة) 62(المكونة من الدراسات على الصورة األولية 

الختبار قدرة التفكير المجرد لتشمل فقرة  )40(المكونة من النهائية 
من طلبة من مستويات أخرى وعينات أوسع، وفئات مختلفة 

ة، يمن أثر الخلفية التعليمية والثقاف االمجتمعات كون االختبار متحرر
وذلك من أجل تأكيد الثقة بالخصائص السيكومترية لفقرات المقياس 
الستخدامه بدرجة عالية من الثقة في الكشف عن مستوى قدرة 

  .للقيام باإلجراءات المناسبة عندئذ للطلبة التفكير المجرد
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