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 -اخلصائص السيكومرتية للصورة القصرية من اختبار واطسون
دراسة على عينة من  :(WGCT-SF)جليسر للتفكري الناقد 

 الطالب/ املعلمني يف البيئة السعودية
 خالد انهس الرقاص العتييب

 أستاذ مساعد، قسم الرتبية وعلم النفس، كلية املعلمني، جامعة امللك سعود

 77217، الرمز 2127السعودية، ص.ب  الرايض، اململكة العربية
E- mail: Kragges@ksu.edu.sa 

 هــ(22/9/2332هــ؛ وقبل للنشر يف  2/3/2332)قدم للنشر يف 
                                                                 التفكري الناقد، واطسون، جليسر، اخلصائص السيكومرتية، الطالب/ املعلمون.                   الكلمات املفتاحية:
  -                   جليسـر للتفكـري الناقـد  -                مـ  اتتبـاا واطسـون                                   هـدت  الدااةـة  ت ننينـل الصـواق النيصـريق              ملخصص البثص :

            ( تنيــرق ننيــيق   32                                                    الــ ي ينيــيق النيــداق تلــ  التفكــري الناقــد. ويت)ــم  ا تتبــاا )  (WGCT-SF)             الصــواق النيصــري 
  (   21                                                                                          األبعـا  التاليــةال ا ةــتنتاي، واييــض ا ترتاســاا، ا ةــتنبا ، والتفسـري، وننيــو  اارــر، و لــ  يف  طــاا تــر  )

                جبامعـة امللـ  ةـعو    -                    ( طالب يف كلية املعلمـل   322                                    يق ا تتباا تل  تينة تشوائية قوامها )                  مشكلة خمتلفة. مت نطب
                                                                                       مــ  صصصــاا تمليــة وخمتريــة خمتلفــة، وجــرا الت نيــق مــ  الصــدح العــامله لالتتبــاا  يــ  نبــل  خمــ  ينيــيق  ســة 

     ( ممــا      20822  -     20322   )                                                                             بعـا ، تيمـا نراو ـ  قـيا معـامالا ا انبـا  بـل األبعـا  والداجـة الكليـة لالتتبـاا مـا بـل
                                                                                                    يـد  تلـ  قـدق  البنـائه، كمــا  تـااا خمتـائر الدااةـة  ت اانبــا  ا تتبـاا بعـد  مـ  اتتبــاا التفكـري الناقـد ممـا يــد  

   (.    2082                        ( وبطرينية  لفا كروخمباخ )    20.8                                         معامل ثباا ا تتباا بطرينية  تا ق ا تتباا )                     تل  قدح احمل . كما بلغ 
                ً                                           روح  الة   صائياً بل   اء طـالب التصصصـاا العلميـة والنتريـة تلـ                               وكشف  خمتائر الدااةة ت  وجو  ت 

                                                                                           ً اتتياا واطسون وجليسر لصاحل طالب التصصصاا العلميـة. كمـا نوقـل  الدااةـة  ت وجـو  تـروح  الـة   صـائياً 
                            ً                       ً                                     بـــل   اء الطـــالب املتفـــوقل  ااةــــياً والطـــالب املتـــختري   ااةــــياً تلـــ  اتتبـــاا واطســــون وجليســـر لصـــاحل الطــــالب 
             ً                                                                                 املتفــوقل  ااةــياً. ممــا يشــري  ت اتــاب ا تتبــاا زلصـــدح التمييــضي. بشــكل تــام نشــري خمتــائر الدااةــة  ت  ن اتتبـــاا 

                   م  مـــاب الطـــالب ويف  ـــا     صدا                          ءق الســـيكومرتية الـــ  نســـم  زةـــت                               جليســـر الصـــواق النيصـــريق يتمتـــاب زلكفـــا  -      واطســـون
                                                الب   العلمه لنيياس النيداق تل  التفكري الناقد.
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 مقدمة
                      ً      ً                                                                 ميثل التفكري الناقد جضءاً مركضايً يف  ياننا اليومية، ملـا ظتـ  بـ  مـ   ابيـة زلحتـة يف فصـل الفـر   ضاء الفـي   

     و كـــا                                                                                          املتـــدتق مـــ  املعلومـــاا، واأل ـــداا، والوقـــائاب الـــ  يتعامـــل معهـــا ويواجههـــا، تلـــ   ن يكـــون لـــ  ا ي تيهـــا، 
                                           ظــد  منيــداا اــاد الفــر  يف تــي خمــوا ه اايــاق؛ وبــ ا                                                 تليهــا. ومــ  املفــرت   ن مــدا قــواب نلــ  ا ااء واأل كــام

                                                                                                  تشيوع ممااةة التفكري الناقد اك  الفر  م  نشصيص مشكالن ، واةتنيراء املتـاهر املرتنبـة تليهـا. كمـا  ن اةتبصـاا 
          . لــ ا ميكــ  critical Spirit  (Facione, 2009)                                                    الفــر  زلعواقــب ايةابيــة للننيــد نعــضض لديــ  الــرود الننيديــة 

                                                   يف  تمعـــ ، ولـــيق  ـــر  متلـــق ةـــلم ملـــا ينيـــدم  ليـــ  مـــ  معلومـــاا                                 ً     ً ري الناقـــد الفـــر  مـــ   ن يكـــون مواطنـــاً  قـــداً      التفكـــ
(Schafersman, 1991)  وينطوي التفكري الناقد سمناً تل  نوجي  نساؤ ا  قدق ملا  ول .                               ً                           (Browne & 

Freeman, 2000)يـة املعلومـاا الـ  ننيـدم لـ  مـ  جهـة،                                                   . م  ه ا املنطلق تالتفكري الناقد يساتد الفر  تل  ننني                                
                 مــ  محتالطــاا، وت ــص    ً                                                                ت)ــالً تــ  اكينــ  يف ت ــص هــ ، املعلومــاا، وننيــو  مــدا قــدقها، واكتشــا  مــا يشــو ا 

                                                                            ً                     مـدا اانبـا  األ لــة زلـدتوا الــ  نثبتهـا، مــ  جهـة  تــرا. وبـ ا يعــد املفكـر الناقــد واتيـاً تيمــا يفكـر بــ  مـ  تــال  
  .(Facione, 2009)       الص ي                            وتي  بكيفية وقول   ت ااكا 

      ابيــة                                                                                و  ترــب تنــدما اــد  ناتــا مــ  قبــل البــا ثل وتلمــاء الــنفق والرتبــويل منــ  ةــنواا طويلــة تلــ   
                                         . ونتمثـل اخلطـوق األوت لنييـاس التفكـري الناقـد، (Gadzella et al, 2006)                                 قيـاس ونعلـيا مهـاااا التفكـري الناقـد 

                        األتـرا املتداتلـة معـ . بيـد                                     الناقـد لتميـض، تـ   ـري، مـ   لـا  التفكـري                                       بصواق كمية، يف ننيد  نعريف واس  للتفكـري
                                         ً            تي امليا ي  النفسية والرتبوية والفلسفية ةواًء تيما يتصـل    يف  Buzz Phase                            ً   ً    ن التفكري الناقد يعد "مفهوماً حمرياً" 

  ، (Rudd et al, 2000, Fero, 2009)                                        ويعـضو الـبع  هـ ا الحتمـو   ت ننـوع نعريفانـ                    ً   بتعريفـ  وقياةـ   ي)ـاً، 
  ال ( )                                  وتيما يله خمعر   برض نل  التعريفاا 

                                                         ت  ن التفكـري الناقـد نفكـري تنيـالل  ملـه يركـض تلـ  اصـا  النيـراا                                      يشري  برض تلماء التفكـري الناقـد " خمـيق" 
                                                 . وب ل  يؤكد  خمـيق نن النيـراا  ـو  مـا ةـب اتتنيـا ،  و (Dnnis, 1992)                                  تيما ةب اتتنيا ،  و ما ينبحته   اؤ، 

                                                                 األقل،  ي  يـرنب  األو  ععنيوليـة األةـق الـ  ينيـوم تليهـا ا تتنيـا ، والثـال                             مل ، يتطلب خموتل م  ااكا تل   ت
                                                                                              يتعلــق بكيفيــة التوقــل مــ  هــ ، األةــق  ت ا تتنيــا ، ونلــ  الكيفيــة نســتلضم اةــتصدام مهــاااا متعــد ق مــ  قبيــل 

          نخمــ  لــ  مــ    (Halpern, 1998)               اي  هــال ن            (. كمــا نعرتــ    .222                                      ا ةــتنبا ، وا ةــتنيراء، والتنيــو  )العتيــم، 
                                                                                         لــا  التفكــري ا،ــا  ، الــ ي يســتعل ز ةــتد   وا  تمــا ا املمكنــة، واصــا  النيــراااا املناةــبة اــل مشــكالا 
                                                                                                  حمــد ق، و اــاض مهــام معينــة. كمــا يعــر  التفكــري الناقــد نخمــ  تمليــة تنيليــة معرتيــة، نتطلــب  خمشــطة ومهــاااا معرتيــة 

                                                                                         متفاتلــة ومتكاملـة )ا ةــتنيراء، ا ةـتنبا ، والتنييــيا( صـد   ت  قــداا اي كـام، واصــا  النيـراااا، و ــل           متداتلـة و 
                                                 

()   ."كما وا  يبدو م  ااكمة  ن خمشري  ت نعريف التفكري الناقد يف نراثنا العريب، ينيصد زلننيد يف لسان العرب "ميض الدااها و تراي الضيف منها
احملاة  والعيوب ونننييت  وتض  ما  ا  ت  الصواب نعبري "خمنيد الشعر" يف املعرا الوةي  ععىن  ظهر ما تي  م  تيب  و  س ، ويفها م   ل   ظهاا 

 (.2221)بدا، 
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 ,Bailin)                                        معينة  اتلية وتااجية، وتصائص تنيلية مميضق                                            املشكالا يف سوء تملياا التنيييا، واةتصدام حمكاا 

et al. 1999)تــرا ينتــر بــو               . ومــ  ضاويــة               Pual  تمليــة ننتــيا للنشــا  العنيلــه يتعلــق                       ت  ن التفكــري الناقــد                                
ـــا ا،  ـــد البي ـــخليف، والرتكيـــب، والتوليـــف، ومال تـــة نولي ـــة التطبيـــق، والت ليـــل، والت                                                                                                   ب اتـــة التصـــوا العنيلـــه، وتملي

  Delphi Report   ( )      لفـه                                   . ويف نعريـف يتسـا زاداثـة  تـاا ننيريـر (Fero, 2009)                    وا ةـتنتاي، وا ةـتد   

ـــاً يهـــد   ت التفســـري، والت ليـــل والتنيـــو ، وا ةـــتنتاي، وتـــرد                        ن التفكـــري الناقـــد تبـــاا      ت                    ً                                                   ق تـــ   كـــا مـــنتا  اني
  . (Facione, 2009)                                                                           ا تتبـــاااا املتعلنيـــة زأل لـــة وال اهـــل، واملفـــاهيا، واملعـــايري، والـــ  نســـند الفـــر  يف ااكـــا 

                  ا  نشـتمل تلـ  قـداق                    مهـاااا واااهـاا ومعـا                                           ن وجليسـر التفكـري الناقـد نخمـ  نفكـري مركـب يت)ـم              ويعر  واطسو 
                                                                                                 الفر  تل  اييض املشكالا وقبو  التعميماا يف  الة وجو    لـة وبـراهل منطنييـة نـدتمها. ومعرتـة منـاهر التنيصـه 
                                                                                    ً            املنطنيه وا ةتد يل، والترريد، والتعميا بحتية فديد قيمة نل  األ لة وال اهل ومدا ق تها، ت)الً تـ  الكفـاءق 

  .(Watson & Glaser, 2008)                               يف نطبيق نل  ا ااهاا واملعاا 
                                                                                            ويبني   ن خمشري  ت جاخمب مها قوام   ن التفكري الناقد يعال م  قواق لطية تـائعة قوامهـا اتتنيـا  الـبع   

                                                               ً                                 ن التفكـــري الناقـــد يهـــتا زلكشـــف تـــ  مـــواط  الـــوه ، تـــاملفكر الناقـــد، وتنيـــاً ،ـــ ا التصـــوا النمطـــه، يوجـــ   ةـــل ت  
                                                                و موسـوع  و تـهء مــا، للكشـف تـ  األتطـاء والعيـوب تنيــ ، كمـا  خمـ  يعـال مــ             ً                الننيديـة ثثـاً تـ  املثالـب تنيــ   ـ

                                                                                              الشــ  املرســه يف كــل مــا  ولــ . ونفســر لنــا نلــ  الصــواق النمطيــة الســابنية الســبب الــ ي ةعــل تهــا تمليــة التفكــري 
        وقـــد قـــام            ً    ً                                                                      الناقـــد  مـــراً قـــعباً، ممـــا   ا  ت تـــضو  الـــبع  تـــ  ممااةـــت  وا فـــا  الر بـــة يف التـــداب تلـــ  مهااانـــ . 

                                                                              ملواجهة نل  التصـوااا اخلاطةـة، تنيـد  ـ ا اائـد التفكـري الناقـد املعاقـر تاتـيون مـ  الـرب                       البا ثون جبهو  متعد ق 
                                                                                         ً              التعسفه بل التفكري الناقد والسلبية تل  اتتباا  ن التفكري الناقد يتر   ـو الوسـود والدقـة  ائمـاً و  ينيتصـر تنيـ  

  .(Facione, 2009)                      ت  اجلواخمب السلبية تني            تل  الكشف 
                                       ســية للتفكــري الناقــد كمــا كشــف  تنهــا نصــوااا                                              يف ســوء مــا ةــبق يتســىن لنــا اةــتصال   بــرض املالمــ  الرئي 

                                           واجتها اا البا ثل السابنيل تل  الن و التايلال
                                           ً                                              التفكــــري الناقــــد تمليــــة معرتيــــة مركبــــة يت)ــــم  تــــد اً مــــ  املهــــاااا املعرتيــــة وا ةــــتعدا اا للتفكــــري الناقــــد  -

1990) (Facione,.    

                                                                                            التفكري الناقد قابل للتدايب والتنمية تخخم  يف  ل  تخن مهاااا التفكري األتـرا. كمـا  ن الفـر  ميكـ   ن  -
  . (Facione, 1990)                                                                       زلننيد ال ايت لالاننياء بنيداان ، ليتعلا كيفية التفكري بطرينية موسوتية منطنيية      ينيوم 

  ، (Pual& Elders, 2008)        ً كــر  انيــاً                                                    تــالتفكري الناقــد ميكــ  الفــر  مــ  الــوته ب انــ ، ونصــ ي  الف
                                                                                     بواةــطة   ــال  املعتنيــداا ايةابيــة حمــل املعتنيــداا الســلبية؛ لتصــ ي  األتكــاا  ــري املنطنييــة الــ  نكوخمــ  
                                                                                         ً لديـــ ،  ينةـــ  اـــد التفكـــري الناقـــد لـــ  قـــلة وثينيـــة زلصـــ ة النفســـية للفـــر  واســـا، تـــ   انـــ  ونبنيـــ  مفهومـــاً 

                                                 

()  قيق لطبيعة                           ً                                                                                            ن)م  ننيرير  لفه  ابعل ز ثا  يف العلوم الرتبوية وتلا ا جتماع والفلسفة وتلا النفق الفسيولوجه تنيدوا العضم تل  الوقو   ت تها 
 .2989 ت  2988التفكري الناقد من  تام 
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                                                        ا تـــري  زةـــتنتاجان ، ومنياومـــة تـــر  ا،يمنـــة  ـــري املنطنييـــة مـــ  قبـــل                           وقدانـــ  تلـــ  التـــخثري و قنـــاع     ً    ةابيـــاً، 
        ا تري .

                                                                                   يشــري ننيريــر  لفــه  ت  وا الــرود الننيديــة و ابيتهــا و ــب ا ةــتطالع، والتفــال يف الب ــ  تــ  األةــباب  -
                                                                                       يقداا األ كام، ل ا يعتمـد التفكـري الناقـد تلـ  مصـداقية مـا ميلكـ  الفـر  مـ  معلومـاا موثوقـة يؤةـق 

  .(Facione, 1990)           ها قرااان     تلي

                                                                                    املفكـــر الناقـــد الفاتـــل هـــو مـــ  يشـــراب ا تـــري  تلـــ  الـــدتو  يف احملاجـــة، واملناقشـــاا، تـــالتفكري الناقـــد  -
                                      األ ــداا اليوميــة، والعمــل املتواقــل  ةــتصال                                                خمشــا   ةــايب بطبيعتــ  ينيــو  الفــر  للتفاتــل ايةــايب مــاب 

  .(Facione, 1990)                     اةتنتاجاا نتسا زلدقة 

                                                                             ري الناقـــد تنيـــالل كمـــا هـــو تـــاطفه، ترواخمبـــ  العاطفيـــة نتمثـــل يف اي ســـاس، وااـــدس، والشـــعوا،      التفكـــ -
                                                                                             وا ةترابة العاطفية، ععىن وجو  تالقة نفاتلية بل اجلواخمب العاطفية واجلواخمب املعرتيـة، تـالتفكري الناقـد 

                     فكـري الـ  ننيـوم  ـا، كمـا                                     ةتكشـا   يهـا  كثـر مالءمـة لعمليـاا الت                               يساتد  تل  النفـا   ت اخمفعا ننـا 
   (.    .222                                      يساتد  تل  ننيو  ه ، ا خمفعا ا )العتيم، 

                                                                                       التفكـــري الناقـــد ننيـــوميه زتتمـــا ، تلـــ  معـــايري وحمكـــاا مناةـــبة يف تمليـــة ننيـــو  النـــانر العنيلـــه )العتيـــم،  -
222.    .)   

               فكـري الناقـد الـ                                                                                و را زل كر لنتمك  م  قياس التفكري الناقد يلـضم تلينـا الوقـو  تلـ  طبيعـة مهـاااا الت
                                                                                                 ً يتشكل منها. وقد ال  ت   ااةاا التفكري الناقد العديد م  التصنيفاا املتنوتة ملهاااا التفكري الناقـد نبعـاً 

                                                                               لتعد  نعريفان ، واألطر النترية املفسرق ل ، تيما يله ةو  خمعر  ألبرض نل  التصنيفااال

   يت:                   الناقد على النحو اآل                                تصنيف ريتشارد بول ملهارات التفكري  -

  مهــاااا قــحتراال ونتمثــل يف النيــداق تلــ  اييــض نلــة  ام)ــة  و اتــرتا  مشــكو  تيــ ،  و ننــاق   و                                                                                
                                  تدم انساح  و اةتنتاي  و حمتوا معل.

 والكتابــة الننيديــة، واحملاجــة، وننيــو  مصــا ا املعلومــاا،                                            مهــاااا كليــة تليــاال مثــل النيــداق  تلــ  النيــراءق                                                
             وقيا ة اارر.

  الفعليــة وا لتضامــاا األتالقيـة الــ  فــو  التفكــري مــ  بنــاء   ل ســعيف                       مسـاا تنيليــةال وهــه الســماا                                                           
                                                                                   ت بنـــــاء  وةـــــاب متفـــــت  مثـــــل ا ةـــــتنياللية يف التفكـــــري، والتمركـــــض  ـــــو  اجلماتـــــة، والعدالـــــة الفكريـــــة، 

   (.    .299                                                                               واةتكشا  األتكاا وااء املشاتر، والتواساب الفكري، والشراتة الننيدية، واملثابرق )بو ، 

                                     ن مهــاااا التفكــري الناقــد نت)ــم  كــال مــ    (Halpern, 1998)              نــرا  اي  هــال ن    ر           ويف تصــنيف أخــ
                                                                                         مهــاااا ا ةــتد   اللفتــه، ومهــاااا فليــل اارــر، ومهــاااا اتتبــاا الفــرو ، ومهــاااا اةــتصدام ا  تمــا  

                   ومهاااا  ل املشكالا.                                    وتدم الينيل، والنيداق تل  اصا  النيراا 



 7217    هـ( 7211م/4174(، الرايض )2، العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية )42جملة جامعة امللك سعود، م

                                                               موتة م  البا ثل  تاا ننيريـر  لفـه  ت  ن التفكـري الناقـد يتكـون مـ                              وعراجعة اةتمرا لعامل م  قبل 
                                     . واملهــاااا املعرتيــة للتفكــري الناقــد، هــه Dispositions             ، واةــتعدا اا Cognitive Skills              مهــاااا معرتيــة 

(Facione,2009)ال  
          املعىن.                                        ترتية مثلال التصنيف، واةتصراي املعىن، ونوسي               ال ويشمل مهاااا Interpretation       التفسري   . 2
                        وفديد اارر، وفليل اارر.                                    ويشمل مهاااا ترتية مثلال ت ص األتكاا،   ال Analysis        الت ليل   . 2

                                                      ال ويشمل مهاااا ترتية مثل ننيدير ا  تاءاا، وننيييا اارر.Evaluation       التنيو    . 3

                                                              ال ويشــــــمل مهــــــاااا ترتيـــــة مثــــــل الب ــــــ  تـــــ  البــــــدائل، والوقــــــو   ت البــــــدائل Inference         ا ةـــــتنتاي   . 3
       تاجاا.      وا ةتن

     ن يـــر                                                                ال وهـــو  تـــالن خمتـــائر التفكـــري، ويشـــمل مهـــاااا ترتيـــة مثـــل  قـــراا النتـــائر، Explanation      الشـــرد   . 5
                     ايجراءاا، ننيد  اارر.

                                                        ال وينيصـــد بــ  قـــداق الفــر  تلـــ  التســاؤ ، والتخكـــد مــ  املصـــداقية، Self- Regulation              التنتــيا الــ ايت   . 1
                      ص ال اا ونص ي  ال اا.                                                وننتيا األتكاا، والنتائر. ومهااان  الفرتية ههال ت 

                                      جليســر  ن التفكــري الناقــد ينيــاس مــ  تــال   ــق   -      واطســون  Test Manual                     وقــد  وا   ليــل اتتبــاا 
  ال(Watson& Glaser, 2008)                             مهاااا ترتية، نتمثل يف ما يله 

  ا ةـــتنتاي         Inference ال ويشـــري  ت قـــداق الفـــر  تلـــ  اةـــتصال  خمتيرـــة مـــ   نيـــائق معينـــة مال تـــة  و                                                              
                                                                لدي  النيداق تل    اا  ق ة النتيرة  و تطةها يف سوء اانيائق املعطاق.              مفرتسة، ويكون

  اييــض ا ترتاســاا              Recognition of Assumptions ال ويشــري  يل النيــداق تلــ  التمييــض بــل  اجــة                                     
                                                                                     قدح معلوماا حمد ق  و تدم قدقها، والتمييض بل اانيينية والر ي، والحتر  م  املعلوماا املعطاق.

   ا ةـــتنبا         Deduction ال ويشـــري  ت قـــداق الفـــر  تلـــ  فديـــد بعـــ  النتـــائر املرتنبـــة تلـــ  منيـــدماا ،  و                                                                 
                  معلوماا ةابنية ،ا.

  التفسري       Interpretation ال ويعين النيداق تل  فديد املشكلة، والتعر  تل  التفسـرياا املنطنييـة، وننيريـر                                                                    
  .                         معلوماا معينة منيبولة  م                                            ما   ا كاخم  التعميماا والنتائر املبنية تل  

  ننيو  اارر          Evaluation of Arguments ،ال ويعين قداق الفر  تل  ننيو  الفكرق، وقبو،ا  و ات)ها                                                    
                                                                                       والتمييـــض بـــل املصـــا ا األةاةـــية والثاخمويـــة، واارـــر النيويـــة وال)ـــعيفة، و قـــداا ااكـــا تلـــ  مـــدا كفايـــة 

          املعلوماا.

                       م. كمـا اةـتمرا جهو ابـا يف     2913                         لنيياس التفكـري الناقـد تـام                   جليسر إبتدا  اتتباا   -              وقد قام واطسون
                      تنيــرق اةــتصدم  تلــ  خمطــاح    (  82         يتمثــل يف )      2982                                                نعــديل هــ ا ا تتبــاا  ت  ن  قــداا الصــواق املعدلــة تــام 

      . كمــا (Fero, 2009)                                                                       واةــاب كــخ اق ثثيــة ائيســية يف قيــاس النيــداق تلــ  التفكــري الناقــد يف ا ــا ا املصتلفــة 
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                                                     الـــبال  العربيـــة. ويف وقـــ    ـــق قـــام البا ثـــان إبقـــداا الصـــواق                                   اةـــتصدم هـــ ا ا تتبـــاا تلـــ  خمطـــاح واةـــاب يف 
                                                       ( تنيـــرق وظهـــرا اااجـــة  ت نلـــ  الصـــواق لكـــه نتواكـــب مـــاب التحتـــرياا   32           ونتكـــون مـــ  )      2993           النيصـــريق تـــام 

                        ثاجـــة  ت قيـــاس النيـــداق تلـــ                                                                        الراهنـــة املتمثلـــة يف الفـــي  املعلومـــايت الـــ ي خمشـــهد، يف  ياننـــا اليوميـــة ممـــا ةعلنـــا 
       لناقد.        التفكري ا

                         مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
                      ً                                                          يف سوء ما مت ترس  مسبنياً ميكننا نلصيص مشكلة وم ااا الدااةة ااالية يف الننيا  التاليةال 

                                                                جليســـر للتفكـــري الناقـــد الصـــواق األقـــلية زخمتشـــاا واةـــاب تلـــ  املســـتوا العـــامله   -                 ظتـــ  اتتبـــاا واطســـون  . 2
                                                   جليسـر للتفكـري الناقـد املوجـو ق يف الثنياتـة العربيـة نعـال   -                   ً                      والعريب. بيد  ن تد اً م  لا ي اتتباا واطسـون

                                                                    ً               مــ  تــدم مناةــبة بعــ  األمثلــة واملواقــف العمليــة املطرو ــة يف الوقــ  الــراه ، ت)ــالً تــ  ســعف األةــلوب 
   (.    2229                                           اللحتوي املستصدم يف قيا ة بع  البنو  )املوةوي، 

           تـد  تنيرانـ                          وقـ  لتطبينيـ  خمتيرـة  ت  ن                                    جليسر للتفكري الناقد األقله  ت جهد و   -                  ظتاي اتتباا واطسون  . 2
             جليسـر للتفكـري   -                                                                   ( مما يشعر املب وثل زمللل والتعـب؛ لـ ا ظهـرا الصـواق النيصـريق  تتبـاا واطسـون  82 )

                                 ً      ً                                                  الناقد، وال  نتميـض ناـا نتطلـب جهـداً ووقتـاً  قـل، وةـهولة التطبيـق، ممـا ةعلهـا نسـتصدم بشـكل واةـاب يف 
     ً    . ت)ـالً تـ  (Watson & Glaser, 2008)                    ا ا ا تتيـاا الـوظيفه                           العديـد مـ  ا ـا ا الب ثيـة و ـ

           يف  ــدو  تلــا   –                             نرنتــ   ت اللحتــة العربيــة مــ  قبــل     يســبق                       جليســر الصــواق النيصــريق     -                 ن اتتبــاا واطســون
                         مما ظتا النييام   ، اخلطوق.  -      البا  

                      نـ  الفرتيـة لـدا الطالـب    كو                                                       ملشكلة الدااةة قوام   ن قياس النيداق تلـ  التفكـري الناقـد ع              ومثة جاخمب آتر  . 3
                                                          النيراااا الصائبة يف  يان  املهنية والشصصية كمعلـا املسـتنيبل مـ                            وفديد مدا قدان  تل  اصا         اجلامعه، 

                                                                                          تخخم  مساتدننا زلوقو  تل  مالم  البيان النفسـه للتفكـري الناقـد لـ ل  الطالـب/ املعلـا عـا يت)ـمن  مـ  
                                                  ف  را بنا ننميتهـا  ـي خمترنـب ا اا السـلبية النانـة تـ                                      مواط  قوق، ةب اافاظ تليها، وخموا ه سع
                                      ا فا  مستوا النيداق تل  التفكري الناقد.

                                          تـــ  اخلصـــائص الســـيكومرتية  تتبـــاا واطســـون وجليســـر                                     ممـــا ةـــبق، نت ـــد  مشـــكلة الدااةـــة يف الكشـــف 
                             للتفكري الناقد الصواق النيصريق.
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                                وتتثدد تساؤالت الدراسة فيما يلي: 
 جليســـر للتفكـــري الناقـــد الصـــواق النيصـــريق لـــدا تينـــة مـــ    -                    اا قـــدح اتتبـــاا واطســـون           مـــا    ا  اجـــ                                              

              الطالب املعلمل؟

 جليسر للتفكري الناقد الصواق النيصريق؟  -                                     ما طبيعة البناء العامله  تتباا واطسون                                   

 جليســــر للتفكــــري الناقــــد الصــــواق النيصــــريق لــــدا تينــــة مــــ    -                                مــــا    ا  اجــــاا ثبــــاا اتتبــــاا واطســــون                                              
       ملعلمل؟       الطالب ا

 جليســر للتفكــري الناقــد الصــواق النيصــريق زلصــدح التمييــضي بــل   اء طــالب   -                      هــل يتمتــاب اتتبــاا واطســون                                                             
ـــة          التصصصـــاا                                   ً             وكـــ ل  بـــل   اء الطـــالب املتفـــوقل  ااةـــياً و ـــري املتفـــوقل                   والتصصصـــاا النتريـــة          العلمي

      ً   ااةياً؟

               أهداف الدراسة:
                                      جليســر للتفكــري الناقــد الصــواق النيصــريق لــدا   -      واطســون                                   ةــا     ا  اجــاا قــدح وثبــاا اتتبــاا -

                    تينة م  طالب اجلامعة.
                                   جليسر للتفكري الناقد الصواق النيصريق.  -                                ت ص البناء العامله  تتباا واطسون -

                                                                    الكشــــــــف تــــــــ     ا الصــــــــدح التمييــــــــضي لالتتبــــــــاا بــــــــل   اء الطــــــــالب التصصصــــــــاا العلميــــــــة  -
  .                 والتصصصاا النترية

                                      ً             ي لالتتبــاا بــل   اء الطــالب املتفــوقل  ااةــياً و ــري املتفــوقل                             الكشــف تــ     ا الصــدح التمييــض  -
      ً   ااةياً.

               أهمية الدراسة:
       الصـواق                     جليسـر للتفكـري الناقـد   -                              مهـا بتعريـب وننينـل اتتبـاا واطسـون                   ابية الدااةة يف قيا          ميك  فديد -

            اتتبـاا منيـن                                                                           النيصريق تل  تينة م  الطالب/ املعلمل زتتبااها معلمه املستنيبل، ممـا يسـها يف نـوتري
                              ً                            الســعو ي وهــا معلمــو املســتنيبل، ت)ــالً تــ   تــا ق البــا ثل يف اةــتصدام                        تلــ  تةــاا مهمــة يف ا تمــاب

ً                                                                  ً       ه ا ا تتباا مستنيباًل. وب ا يعت  ه ا ايجراء  ساتة تلمية يف املكتبـة النفسـية السـعو ية خمتـراً  ت  ن                   
                  دو  تلا البا  .         م  قبل يف                                                         ه ا ا تتباا   يسبق ننينين  تل  البيةة السعو ية والعربية

                                                                                       نــوتري   اق منيننــة لنييــاس التفكــري الناقــد يف الثنياتــة الســعو ية نكشــف تــ  مســتوا التفكــري الناقــد لــدا  -
                                                                                   األتــرا  مــ  تــخخم  ايةــهام يف صطــي  ونصــميا بــرامر ننميــة مهــاااا التفكــري الناقــد  و اةـــرتانيرياا 
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    ب.                                فسـل مسـتوا التفكـري الناقـد لـدا الطـال                                           نعليميـة ميكـ   ن نسـاتد املعلمـل يف  اتـل الفصـل يف 
ً                                                                                     اًل ت   ن قياس التفكري الناقـد ميكننـا مـ  التعـر  تلـ  األتـرا  األكثـر منيـداق تلـ  التفكـري الناقـد،   ت)

     ً                                                                                 مبكراً، ونوجيهها للمرا ا املتوقاب اا ها تيها كمرا  الت نييق والب   اجلنائه، وقناتة النيراا.

                                                ظل التحترياا الفكرية املتسـااتة الـ  يشـهدها العـا  ممـا         املهمة يف                                 يشكل التفكري الناقد   دا الني)ااي -
                                                                                ةعلنــــا ثاجــــة  ت قيــــاس مهــــاااا التفكــــري الناقــــد كواــــا نعمــــل عثابــــة الت صــــل الفكــــري ل تــــرا  مــــ  

ـــة )العتيـــم،                                                 (. تـــن    ضاء متحتـــري معـــريف هـــام يعمـــل كااـــااس األمـــل ســـد     .222                          األتكـــاا الالتنيالخمي
                       ة م  الدتو   ت تنيولنا.               األتكاا الالتنيالخمي

 ,Gadzella)                                       الصواق النيصريق يف التنبؤ زلت صيل الدااةه       جليسر   -                         ميك  اةتصدام اتتباا واطسون  -

et al m 2005, Ejiogu, et al, 2006) كما  تااا  ااةة ويليامض  ت وجو  اانبا   ةايب  ا  بل النيـداق .                                                            
                                  نيصـــريق والت صـــيل الدااةـــه يف تلـــا الـــنفق               ليســـر الصـــواق ال ج  -                                        تلـــ  التفكـــري الناقـــد كمـــا ينيـــاس زتتبـــاا واطســـون

 ,Williams)  (  ) (    .205                                               األو ، بينمـا بلـغ معامـل ا انبـا  يف ا تتبـاا الثـال )             ( يف ا تتبـاا    2032            الرتبـوي بلـغ )

2003).  
              حدود الدراسة:

          يف العــــام                                                                             نتمثــــل  ــــدو  الدااةــــة زيطــــاا الــــضمين لتنفيــــ ها الــــ ي كــــان يف الفصــــل الدااةــــه األو  والثــــال 
                                                                       هـــ، ومكــان  جرائهــا احملـد  يف  طــاا طــالب كليــة املعلمـل يف صصصــاا العلميــة والنتريــة     2332  -    2332        الدااةـه 
         املصتلفة.

                مفاهيم الدراسة:
               التفكري الناقد: 
                                                                                 نفكــري مركــب يت)ــم  مهــاااا واااهــاا ومعــاا  نشــتمل تلــ  قــداق الفــر  تلــ  اييــض املشــكالا وقبــو   

                                                                               وجــو    لــة وبــراهل منطنييــة نــدتمها. ومعرتــة منــاهر التنيصــه املنطنيــه وا ةــتد يل، والترريــد،                  التعميمـاا يف  الــة 
            نلـــ  ا ااهـــاا                                                          ً                    والتعمــيا بحتيـــة فديـــد قيمـــة نلـــ  األ لــة وال اهـــل ومـــدا قـــ تها، ت)ـــالً تــ  الكفـــاءق يف نطبيـــق 

                     ال  ظصل تليهـا الطالـب                                            . ويعرت  البا    جرائيا ناا الداجة الكلية(Watson& Glaser, 2008)        واملعاا  
                                                                        جليســـر للتفكـــري الناقـــد الصـــواق النيصـــريق، والـــ  نعـــ  تـــ   اقـــل نـــاب الـــداجاا يف  بعـــا ال   -               يف اتتبـــاا واطســـون

                         نوسي ها تل  الن و التايلال                                                                ا ةتنتاي، واييض ا ترتاساا، ا ةتنبا ، والتفسري، وننيو  اارر. وميكننا 

                                                 

()  ل   ت طبيعة حمتوا املا ق الدااةية احملفضق للتفكري الناقد ملا ننطوي تلي  م   ةةلة ومهام نتطلب ممااةة التفكري، ت)ال  ت  كفاءقويعضو ويليامض          ً                                                                                                          
 الطالب  خمفسها يف ممااةة التفكري الناقد.
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ـــ  . 2                            ً       ا  قـــ ة  و تطـــخ خمتيرـــة مـــا نبعـــاً لداجـــة                ض بـــل  اجـــاا ا تمـــ                                   ا ةـــتنتايال يتمثـــل يف النيـــداق تلـــ  التميي
  -                                    البعــدال هــو الداجــة اخلاقــة زتتبــاا واطســون                                                     اانباطهــا بوقــائاب معينــة نعطــه لــ . والتعريــف ايجرائــه ،ــ ا

                                                    جليسر للتفكري الناقد ال ي يستصدم لنيياس بعد ا ةتنتاي.
                                ا الـ  يت)ـمنها موسـوع مـا، ثيـ  ميكـ                                                       اييض ا ترتاسـااال نتمثـل يف النيـداق تلـ  ت ـص الوقـائاب والبيـا   . 2

                      ً                        ً                                              ن ظكـــا الفـــر  نن اترتاســـاً مـــا واا   و  ـــري واا  نبعـــاً لف صـــ  للوقـــائاب املعطـــاق. والتعريـــف ايجرائـــهال نخمـــ  
                                              الناقد ال ي يستصدم لنيياس مهااق اييض ا ترتاساا.             جليسر للتفكري   -    طسون ا                      الداجة اخلاقة زتتباا و 

                                                                فر  تل  معرتة العالقاا بل وقائاب معينة نعطه لـ ، ثيـ  ميكنـ   ن ظكـا يف                          ا ةتنبا ال يتمثل يف قداق ال  . 3
                                      مـ  هـ ، الوقـائاب  م  ، بحتـ  النتـر تـ  قـ ة                                                   ً سوء ه ، املعرتة تل  ما   ا كاخمـ  خمتيرـة مـا مشـتنية اامـاً 

ــــف ايجرائــــه ــــائاب املعطــــاق  و موقــــف الفــــر  منهــــا. والتعري ــــ  الداجــــة اخلاقــــة زتتبــــاا             ،ــــ ا البعــــدال                                                     الوق                         نخم
                                         الناقد ال ي يستصدم لنيياس مهااق ا ةتنبا .              جليسر للتفكري  -      واطسون

                                                                                        التفسريال يتمثل يف قداق الفر  تل  اةتصال  خمتيرة معينة م   نيـائق مفرتسـة بداجـة معنيولـة مـ  الينيـل.   . 3
                         جليســــر للتفكــــري الناقــــد الــــ ي   -                                                         والتعريــــف ايجرائــــه ،ــــ ا البعــــدال هــــو الداجــــة اخلاقــــة زتتبــــاا واطســــون

                 اس مهااق التفسري.          يستصدم لنيي

                                                                        يف قــداق الفــر  تلــ    اا  اجلواخمــب ا،امــة الــ  نتصــل بني)ــية مــا، والنيــداق تلــ  اييــض                   ننيــو  اارــرال نتمثــل  . 5
      جليســر   -                                              ً                                 خمــوا ه النيــوق وال)ــعف تيهــا. ويعرتهــا البا ــ   جرائيــاال ناــا الداجــة اخلاقــة زتتبــاا واطســون

  .                                               للتفكري الناقد ال ي يستصدم لنيياس مهااق ننيو  اارر

                   اخلصائص السيكومرتية:
                                                                            ينيصد ب  العملية ال  يب   م  تال،ا معد ا تتباا ت   ليل يدتا ب  ا ةـتنتاجاا الـ          الصدق: -

ــــري،  ــــام البا ــــ      .299                                                     مــــ  املمكــــ   ن يصــــل  ليهــــا مــــ  تــــال   اجــــاا ا تتبــــاا )الطري                  ( وقــــد ق
                 ، الصــدح التالضمــه،                                                                 زةـتصدام الطــرح التاليــة للت نيــق مـ  الصــدح نتمثــل يف قــدح ا نسـاح الــداتله

                               الصدح العامله، الصدح التمييضي.
                                                                     يشــري  ت  ي  اجــة ميكــ  ا تتمــا  تلــ  املنيــاييق يتطــاء معلومــاا متســنية و ــري  ام)ــة          الثبــات: -

ــــخثر بعامــــل الصــــدتة                                                                                ثيــــ  نعكــــق اخلصــــائص اانيينييــــة للصــــفة  و اخلاقــــة املــــرا  قياةــــها والــــ    نت
                                           م الطــــرح التاليــــة للت نيــــق مــــ  الثبــــاا وهــــه طرينيــــة                        ( وقــــد قــــام البا ــــ  زةــــتصدا    .299          )الطريــــري، 

                                                  لفاكروخمباخ، والثباا بطرينية  تا ق نطبيق ا تتباا.

                  الدراسات السابقة:
                                                                               كشــف  مراجعتنــا أل بيــاا الب ــ  يف هــ ا ا ــا  خمــداق الدااةــاا الــ  اهتمــ  زلت نيــق مــ  اخلصــائص  

                                   نيصــريق. لــ ا ةــو  خمعــر  بشــهء مــ  التفصـــيل          الصــواق ال                    جليســر للتفكــري الناقــد   -                        الســيكومرتية  تتبــاا واطســون
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                                        جليســـر للتفكـــري الناقـــد الصـــواق األقـــلية ومـــ      -                                                   لـــبع  الدااةـــاا العربيـــة الـــ  اهتمـــ  بتنينـــل اتتبـــاا واطســـون
                                                 جليســر للتفكــري الناقــد الصــواق النيصــريق، وهــه تلــ  الن ــو   -      واطســون                                     خمعــر  للدااةــاا الــ  تنيــ  بدااةــة اتتبــاا 

       التايلال
                                     جليســـر للتفكـــري الناقـــد  ااةـــة هنـــدام وتبـــد   -                                كـــرق الـــ  تنيـــ  بتنينـــل اتتبـــاا واطســـون               مـــ  الدااةـــاا املب 
                               جليســر للتفكــري الناقــد، ونتكــون مــ    -                مــ  اتتبــاا واطســون  (YM)                        ( الــ  اهتمــ  برتنــة الصــواق     29.3       ااميــد )

      بكليـة                                                  والثباا تل  ثالا تةاا م  املف وقل هاال طـالب الـدبلوم     ً                          ( بنداً، وقد اةتصرج     ا الصدح   99 )
                                                                                           الرتبيــة يف جــامع  األضهــر وتــل بــق، وطالبــاا كليــاا البنــاا جبامعــة تــل بــق، وطلبــة املــدااس الثاخمويــة. وقــد  

                                                          كشف  خمتائر الدااةة ت  كفاءق ا تتباا م   ي  الصدح والثباا.
     و ســـة                                         (  ااةـــة تلـــ  تينـــة قوامهـــا  لفـــان و ابعمائـــة     2982                                  كمـــا  جـــرا كـــل مـــ  تبـــد الســـالم وةـــليمان ) 

     ً                   ( بنـــداً، تيمـــا نراو ـــ  قـــيا    252        ً      ً                                                    ون طالبـــاً ةـــعو ايً يف املر لـــة الثاخمويـــة. وقـــد بلـــغ تـــد  بنـــو  ا تتبـــاا املنيـــن  )    وةـــبع
                   (، عــا يــد  تلــ  اــاخمق     2015  -    2038                                                               معــامالا ا انبــا  بــل ا تتبــاااا الفرتيــة والداجــة الكليــة لالتتبــاا بــل )

   (.    20.5                                               ا تتباا، وبلغ معامل ثباا  لفا كروخمباخ لالتتباا )
                                                      هدت   ت  ةا  املعـايري املبينـة أل اء طلبـة  اجـة البكـالوايوس         (  ااةة     .299                      ويف األا ن  جرا  لفاوي ) 

                                                   جليســر للتفكــري الناقــد بعــد نطــوير، للبيةــة األا خميــة،  يــ    -                                           يف اجلامعــاا ااكوميــة األا خميــة تلــ  اتتبــاا واطســون
                                                اها بطرينية تشوائية م  الكليـاا ايخمسـاخمية والعلميـة        ً               ( طالباً وطالبة مت اتتيا    2232 )                          طبق ا تتباا تل  تينة بلحت  

                                                                                                   عستوايصا الدااةية املصتلفة يف كل م  اجلامعة األا خمية، والريمو ، ومؤنة، و ةـفرا خمتـائر الدااةـة تـ  وجـو  تـروح 
                                                                                            لصــاحل الســنواا الدااةــية األتلــ ، ووجــو  تــروح لصــاحل طلبــة الكليــاا العلميــة، ووجــو  تــروح لصــاحل اي ا تلــ  

                                              ا ترتاســاا، بينمــا كــان هنــا  تــروح لصــاحل الــ كوا تلــ                                              تتبــاا ككــل وتلــ  كــل مــ  اتتبــااي ا ةــتنتاي واييــض   ا 
                                                                                اتتباا ا ةتنبا ، وتدم وجو  تروح بل ال كوا واي ا تل  اتتبااي التفسري وننيييا اارر.

              للتفكــري الناقــد       جليســر   -                                        ( بدااةــة اخلصــائص الســيكومرتية  تتبــاا واطســون    2229                 كمــا قــام )املوةــوي،  
          تنيـرق ننيـيق    (  82                                                                                       ال ي ينييق النيداق تل  التفكري الناقد.  ي  قام املوةوي بتطوير الصيحتة الب رينية واملكوخمة م  )

        ( مشـكلة   22                                                                                    األبعا  التاليـةال ا ةـتنتاي، واييـض ا ترتاسـاا، وا ةـتنبا ، والتفسـري، وننيـو  اارـر، و لـ  سـم  )
       ً                  ( طالبـــاً يف جامعـــة الب ـــري .    228                                     تتبـــاا املطـــوا تلـــ  تينـــة تشـــوائية قوامهـــا )                                نعليميـــة ومهنيـــة خمتلفـــة. مت نطبيـــق ا 

                                                                                          وجــرا الت نيـــق مـــ  الصــدح العـــامله لالتتبـــاا،  يــ  نبـــل  خمـــ  ينيــيق  ســـة  بعـــا ، وبلــغ معامـــل ثبـــاا ا تتبـــاا 
     ، عــا  (    2012  -    2033                                                                     تيمــا نراو ــ  قــيا معــامالا ا انبــا  بــل الفنيــراا والداجــة الكليــة لالتتبــاا بــل )    (،    20.9 )

                      يد  تل  قدق  البنائه.
                                                 قياةـــ  للتفكـــري الناقـــد تنيـــد قامـــ  تـــد  مـــ  احملـــاو ا لبنـــاء         جليســـر يف   -     ً                   وخمتـــراً ألابيـــة اتتبـــاا واطســـون 

           ( الـ  تنيـ      2225                                                                                 اتتباااا لنيياس التفكري الناقد تلـ   ـراا هـ ا ا تتبـاا ومـ  نلـ  الدااةـاا  ااةـة الشـرقه )
                         ( تنيـرق ننيـيق األبعـا  اخلمسـة   11            جليسـر ظتـوا )  -                       ـراا اتتبـاا واطسـون                                   إبتدا  اتتباا لنيياس التفكري الناقد تل
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                        ا انبـا  بـل  بعـا  التفكـري                                         ( طالبا زملر لة الثاخموي، وقد كشف  معـامالا    288                                للتفكري الناقد، تل  تينة قوامها )
   (. 3   .20                                                  ( كما بلحت   اجة معامل ثبان  بطرينية  تا ق التطبيق )    2013  -    2032                       الناقد والداجة الكلية )

                                        زلب ــــ  تــــ   ااةــــاا تربيــــة اهتمــــ  بف ــــص اخلصــــائص   -                يف  ــــدو   مكاخميانــــ   -              وقــــد قــــام البا ــــ  
      ا ـا .                                                                  جليسـر للتفكـري الناقـد الصـواق النيصـريق؛ بيـد  خمنـا   اـد  ي  ااةـة يف هـ ا   -                        السيكومرتية  تتبـاا واطسـون

                                    الحتربيـة. ومـ  نلـ  الدااةـاا،  ااةـة لـو                                                                يف املنيابل ظت  هـ ا ا تتبـاا زهتمـام واةـاب مـ  قبـل البـا ثل يف الثنياتـة
ـــ  اهتمـــ    (Loo& Thope.1999)      وثـــواب  ـــاا واطســـون          ال   -                                        زلكشـــف تـــ  اخلصـــائص الســـيكومرتية  تتب

       ً                        ( طالبـاً يف كليـة التمـري  يف كنـدا،    223       ً                  ( طالباً يف كليـة اي ااق و )   232                                     جليسر الصواق النيصريق تل  تينة قوامها )
         (، وبلحتــ      2013  -    2053                                            اجاا الفرتيــة والــداجاا الكليــة لالتتبــاا مــا بــل )                             ونراو ــ  معــامالا ا انبــا  بــل الــد
                  قــدح  بعــا  ا تتبــاا                                         ( بينمــا   نكشــف خمتــائر الت ليــل العــامله تــ      20.2                                 اجــة معامــل ثبــاا ا تتبــاا الكليــة )

                                          ا ترتاساا، وا ةتنبا ، والتفسري، وننيو  اارر.                           اخلمسة وههال ا ةتنتاي، واييض 
                                   ااةـة للت نيـق مـ  اخلصـائص السـيكومرتية   (Gadzella et al, 2005)         وآتـرون                كمـا  جـرا جيـدضيال 

                     ( طالبــا مســرلل يف منيــرا    .23                                     جليســر للتفكــري الناقــد تلــ  تينــة قوامهــا )  -                              للصــواق النيصــريق مــ  اتتبــاا واطســون
       . كمــا    33 0 2                          ومعامــل الترضئــة النصــفية      20.1         كروخمبــاخ                                                     تلــا الــنفق الرتبــوي. وقــد  ظهــرا النتــائر  ن معامــل  لفــا  

                                                                                               كشف  خمتائر الدااةة ت  قداق ا تتباا تل  التمييض بل املرنفعل واملنصف)ـل يف ممااةـة التفكـري الناقـد. يف  ـل 
      2022                                                                                           ن معامــل ا انبــا  بــل التفكــري الناقــد والت صــيل الدااةــه يف تلــا الــنفق الرتبــوي كاخمــ   الــة تنــد مســتوا 

                                منيبو  ا ا قحتر  را تينة الدااةة.                                           ويرا البا ثون  ن ا تتباا يتمتاب بصدح وثباا
                     ااةـة  تـرا للكشـف تــ    (Gadzella et al, 2006)                                 ويف خمفـق السـياح  جـرا جيـدضيال وآتـرون  

                                           جليســر للتفكــري الناقــد تلــ  تينــة  كــ  مــ  الســابق   -                                                اخلصــائص الســيكومرتية للصــواق النيصــريق مــ  اتتبــاا واطســون
                       اخلاقـة. وقـد  ظهـرا خمتـائر                               ، وتلـا الـنفق الرتبـوي، والرتبيـة       ً                         ( طالبـاً مسـرلل يف منيـرااا تلـا الـنفق   581        قوامها )

   (.    2092                             الب    ن معامل  لفا كروخمباخ )
             (. يف  ــل كاخمــ      2092  -    20.3                                                      كمــا كشــف  الدااةــة تــ   ن معــامالا اــاخمق بنــو  نراو ــ  مــا بــل ) 

  -    2022           مــــا بــــل )                                                                             معـــامالا اانبــــا  بــــل اتتبــــاا التفكــــري الناقــــد والت صـــيل يف املنيــــرااا الدااةــــية  الــــة ونراو ــــ
                                           خبصائص ةيكومرتية موثنية نؤكد قال يت  لالةتصدام.                                         (. وقد  تاا البا ثون  ت  ن ا تتباا يتسا    2012

                                   ااةـــة تلـــ  الصـــواق النيصـــريق مـــ  اتتبـــاا   (Ejiogu et al, 2006)                      كمـــا  جـــرا ةـــاوقه وآتـــرون  
                        راا املشـــرتل. وتلصـــ  خمتـــائر                                                         جليســـر للتفكـــري الناقـــد وتالقتهـــا بنييـــاس األ اء الـــوظيفه  ســـب ننيـــدي  -      واطســـون

                                             ً                                                الدااةـــــة  ت كفـــــاءق هـــــ ا ا تتبـــــاا يف اانباطـــــ   ةابيـــــاً نبعـــــا  األ اء الـــــوظيفه وهـــــه النيـــــداق تلـــــ  الت ليـــــل و ـــــل 
                                ممــا يؤكــد كفــاءق ا تتبــاا يف التمييــض                              ا  النيــراا، والكفــاءق يف األ اء.                                      املشــكالا، والنيــداق تلــ   قــداا األ كــام، واصــ

                          فه ومنصف)ه األ اء الوظيفه.                     بل مرنفعه األ اء الوظي
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                                                   جليســـر الصـــواق النيصـــريق لنييـــاس مـــدا  مكاخميـــة ننميـــة التفكـــري   -                              ويف  ااةـــة اةـــتصدم  اتتبـــاا واطســـون 
                            نكوخمــ  تينــة الدااةــة مــ   موتــة   University of Kansas                                     الناقــد لــدا طــالب املر لــة اجلامعيــة، جبامعــة 

              ملهـاااا التفكـري                                      ً عنـوان منيدمـة يف تلـا الـنفق مت نصـميم  وتنيـاً        ً                   ً  ( طالباً وطالبة  اةوا منيـرااً ب  .9 )                  اريبية مكوخمة م  
       ً                                                      ( طالبــاً وطالبــة. وتلصــ  الدااةــة  ت وجــو   ثــر  ةــايب لتعلــيا مهــاااا   33                               الناقــد، و موتــة ســابطة مكوخمــة مــ  )

 ,Schroeder)                                                            ً                      التفكـري الناقـد واملـا ق الدااةـية لـدا طـالب ا موتـة الترريبيـة منيااخمـًة بطـالب ا موتـة ال)ـابطة 

                         ً                                          . ونكشف نل  النتيرة سمناً كفاءق ا تتباا يف التمييض بل تيناا الدااةة.(2006
                            تعقيب على الدراسات السابقة: 

  -      واطسـون                                           ال   جري  يف البيةة العربيـة تلـ  ننينـل اتتبـاا                                     اخمصب اهتمام تد  م  الدااةاا السابنية  -
          ؛  لفــاوي،     2982         وةــليمان،             ؛ تبــد الســالم     29.3                                       جليســر الصــواق األقــلية )هنــدام وتبــد ااميــد، 

                                                                ( كمـــا قـــام الـــبع  ببنـــاء اتتبـــاا لنييـــاس التفكـــري الناقـــد تلـــ   ـــراا منتـــوا     2229          ؛ املوةـــوي،     .299
        جليســر يف   -                           (. ممــا يعكــق  ابيـة لــو ي واطســون    2225                             جليســر للتفكــري الناقـد )الشــرقه،   -      واطسـون

                    قياس التفكري الناقد.
             جليســر الصــواق   -                        جريــ  تلــ  اتتبــاا واطســون                                            مثــة نعــاا  بــل خمتــائر بعــ  الدااةــاا الســابنية الــ  -

                             ت  ن خمتـائر الت ليـل العـامله   (Loo &Thope. 1999)                                 النيصـريق، تنيـد  تـااا  ااةـة لـو وثـواب 
 Gadzella et al, 2005, Gadzella)                                             ندتا قدق  العامله يف  ل  تااا  ااةاا  ترا 

et al, 2006)  كري الناقد.                                         ت كفاءق ا تتباا السيكومرتية يف قياة  للتف           

   اـد                                                             جليسر الصواق النيصريق بـنفق النيـدا مـ  ا هتمـام للصـواق األقـلية تلـا   -                    ظظ اتتباا واطسون -
                                                                        اةة تني  برتنة وننينل ا تتباا يف البيةة السعو ية مما ظتا النييام بتل  اخلطوق.  ا   

 إجراءات الدراسة
              منهج الدراسة:

         املنياان(.  -             قفه )الت ليله                                         اتتمد البا   يف ه ، الدااةة تل  املنهر الو  
              عينة الدراسة:

                                             طـالب كليـة املعلمـل املسـرلل يف السـنة األوت يف تـد  مـ            ( طالب م     322                       نكوخم  تينة الدااةة م  ) 
                     ً هــــ مت اتتيـــااها تشــــوائياً     2332  -    2332                          لدااةـــه األو  والثــــال مـــ  تـــام                             التصصصـــاا املصتلفـــة تـــال  الفصـــل ا
                                                                  مـ  الشـعب الدااةـية وبشـكل تـا  يف املـوا  الرتبويـة الـ  نعتـ  مـوا   جباايـة                                  زلطرينية العشوائية البسيطة مـ  تـد  

       ً               ( وقفاً لعينة الدااةة. 2                                   يداةها كل طالب الكلية. ويوس  اجلدو  )
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 (. بيان يوصف عينة الدراسة.7اجلدول رقم )
 النسبة العدد التخصص نوع الدراسة

 النترية

 %230.5 55 الدااةاا النيرآخمية
 %25022 12 ةالميةالدااةاا اي

 %1025 25 اللحتة العربية
 %25022 12 اللحتة اياليضية

 العملية

 %50.5 23 الكيمياء
 %3052 28 اي ياء
 %0.5. .2 الفيضايء
 %2.052 2. العلوم

 %2505 12 اااةب ا يل
 %222 322  ا موع

               أدوات الدراسة:
            ورة القصرية:                       جليسر للتفكري الناقد الص  -             اختبار واطسون  -
           ، يتكـــون كـــل "YM"        والصـــواق   "ZM"                           يف قـــوانل متكـــاتةتل ابـــا الصـــواق       2913    تـــام              قـــدا ا تتبـــاا 

                                                          اتتبـــاااا ترتيـــة ننيـــيق التفكـــري الناقـــد. وقـــد اةـــتمرا جهـــو  واطســـون                                  منهمــا مـــ  مائـــة ةـــؤا  موضتـــة تلـــ   ســـة 
                               يـ  قــام تيهــا البا ثـان بتحتيــري بعــ     ،      2982                                                         وجليسـر يف نعــديل هـ ا ا تتبــاا  ت  ن  قــداا الصـواق املعدلــة تــام 

                                للنـوا ه اجلنسـية  و العرقيـة. وبـ ا                                                                   العباااا، و تـا ق قـيا ة الـبع  ا تـر، و ـ   العبـاااا الـ  نت)ـم   تـاااا 
                                       ً    ً                 كصـــوانل متكـــاتةتل كـــل منهمـــا فتـــوي مثـــاخمل ةـــؤا ً بـــد ً مـــ  مائـــة مفـــر ق يف      "A" و  "B"             ظهـــرا الصـــوا ن 

       . كـ ل  (Watson & Glaser, 2008)                            تل  قينيـة لججابـة تلـ  ا تتبـاا                            الصـوانل السـابنيتل، ونسـتحترح ةـ
         لالتتباا.  B                   ز تتما  تل  الصواق       2992    تام   Form C                                         طواا ، ا  تتباا قواق بريطاخمية يطلق تليها 

                                      مـــ  هـــ ا ا تتبـــاا  ـــد  ننيلـــيص الوقـــ  املطلـــوب   Forms                   قـــداا الصـــواق النيصـــريق       2993       ويف تـــام  
  (   21 )            . ونتكــون مــ  A                             ً                            وقــد مت بنــاء الصــواق النيصــريق. بنــاًء تلــ  الصــواق األقــلية لالتتبــاا                     لججابــة تلــ  ا تتبــاا. 

                                                                  تنيرق موضتة تل   سة اتتباااا ترتيـة ننيـيق مهـاااا التفكـري الناقـد وفتـاي     32                            ةيناايو )تبااق( ننياس م  تال  
 ,Watson & Glaser)                         (  قـائق كتعليمـاا لالتتبـاا   22  - 5                                     قينية لججابـة تلـ  ا تتبـاا زيسـاتة  ت )    32

2008).  
                                         ( تنيـــرق موضتـــة تلـــ   ســـة اتتبـــاااا ترتيـــة ننيـــيق   32 )                                      وبـــ ل  يتكـــون ا تتبـــاا يف قـــوان  النيصـــريق مـــ   

                                                                      مكو ا التفكري الناقد، وتيما يله وقف موجض لطبيعة نل  ا تتباااا الفرتيةال
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                    تتبـــاا بعبـــااق يرجـــ                                                   ويتكـــون هـــ ا ا تتبـــاا مـــ  تبـــاانل يبـــد  كـــل ةـــؤا  يف هـــ ا ا                  اختبـــار انســـتنتا : 
                                                                         ً                 ً اتتبااهــا قــ ي ة. يعنيــب كــل تبــااق  ابعــة اةــتنتاجاا   ــد هــ ، ا ةــتنتاجاا قــ ي  اامــاً،  ي يرتنــب منطنييــاً 
                                    ً                                                               تل  ما جاء يف العبااق، و  دها تطخ ااماً،  ي يتناق  مـاب مـا جـاء يف العبـااق،  مـا ا ةـتنتاجان ا تـران تخ ـدابا 

                                          بيا ا  قصة فو   ون ااكا تل  ق ت  م  تطة .                   ً              حمتمل  ن يكون ق ي اً، وا تر يت)م 
ـــز ان:رتا ـــات:  ـــار زيي ـــاااا يتبـــاب كـــل تبـــااق تـــدق اترتاســـاا                        اختب ـــاا ثـــالا تب                                                           يتكـــون مـــ  هـــ ا ا تتب

                                                       زل)ـرواق مـاب اانيـائق الـواا ق يف العبـااق. وبعـ  هـ ، ا ترتاسـاا                                         منيرت ةال بع  ه ، ا ترتاسـاا واا ،  ي يتواتـق 
                         اتق ماب ما جاء يف العبااق.                   ري واا ،  ي   يتو 

                                                                     يتكـــون هـــ ا ا تتبـــاا مـــ   ابـــاب تبـــاااا يتبـــاب كـــل تبـــااق تـــدق خمتـــائر منيرت ـــة بع)ـــها                   اختبـــار انســـتنبا : 
                    ً                                                                  ً      ق ي ،  ي يرتنب منطنيياً تل  املنيدمتل، وبع)ها تاطئ،  ي   يرتنب زل)رواق تليهما، و ن كـان قـا قاً بوجـ  

                                                   ً     ريـــر مـــا   ا كاخمـــ  اةـــتنتاجاا معينـــة نرتنـــب زل)ـــرواق منطنييـــاً تلـــ                                         تـــام. ينيـــيق هـــ ا ا تتبـــاا قـــداق الفـــر  تلـــ  نني
                                                       املعلوماا الواا ق يف العباااا  و منيدماا معطاق يف ا تتباا.

                 رت ــة بع)ــها واا ق،                                                        يتكــون هــ ا ا تتبـاا مــ  تبــاانل يتبـاب كــل منهمــا تـدق نفســرياا مني                اختبـار التفســري: 
                                       ً                                                            ً  ي  ن العبـااق خمفســها نرتنـب زل)ــرواق منطنييـاً تليهــا، وبع)ـها  ــري واا ق،  ي  ن العبـااق   نرتنــب زل)ـرواق منطنييــاً 
                                                                                                 تليهــا، و ن كاخمــ  قــ ي ة بوجــ  تــام. ينيــيق هــ ا ا تتبــاا قــداق الفــر  تلــ  التنيريــر تيمــا   ا كاخمــ  ا ةــتنتاجاا 

  . ً  ً     و                              ً املبينة تل  بيا ا معطاق م اقً 
                                                               يتكـون هــ ا ا تتبـاا مـ   ــق مسـائل نتبـاب كــل مسـخلة تـدق  رــر، بع)ـها ميثــل                    اختبـار تقـوا اج:ــ : 

    ً    ً      ً            ً                                     ً                   ً          رراً قويًة وهامًة نتصل مباترًق زلسـؤا  املطـرود. وبع)ـها ا تـر ميثـل  ررـاً سـعيفة   نتصـل مباتـرًق زلسـؤا  
                                       الفـــر  تلـــ  التمييـــض بـــل اارـــر النيويـــة واارـــر                  هـــ ا ا تتبـــاا قـــداق                                      املطـــرود، و ن كاخمـــ  ،ـــا  ابيـــة كبـــريق. ينيـــيق

  .(Watson & Glaser, 2008)        ال)عيفة 
                                 التصـــ ي  اخلاقـــة ز تتبـــاااا الفرتيـــة،        ملعـــايري                        ً يـــتا نصـــ ي  ا تتبـــاا وتنيـــاً                       طريقـــة تصـــحيب انختبـــار: 

ـــة فصـــل تلـــ  قـــفر، بـــ ل  يكـــون مـــدا  ـــة الصـــ ي ة تلـــ   اجـــة، بينمـــا ايجابـــة اخلاطة                                                                                   و لـــ  ثصـــو  ايجاب
  .(Watson& Glaser, 2008)                    اجة لالتتباا الكله     32                   داجاا ما بل قفر  ت   ال

                                                               جليســر للتفكــري الناقـد الصــواق النيصــريق  ت  خمـ  مت بنــاء النمــو ي النيصــري    -                           وقـد  تــاا  ليــل اتتبـاا واطســون 
  ال(Watson & Glaser, 2008)                                        ، وقد اوته يف ه ، النسصة العناقر التالية A                       كنسصة خمتصرق م  النمو ي 

  .                                                      احملاتتة تل  بنية ا تتباا األقله واتتبااان  الفرتية اخلمسة -
                                                                                    واحملاتتـة تلـ   ةـلوب تـر  املواقــف والني)ـااي املطرو ـة واألةـةلة املبنيــة تليهـا، واحملاتتـة تلـ  ثبــاا  -

                         ا تتباا، ومستوا النيراءق.
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ـــاء تمليـــة فديـــد حمتـــوا  - ـــة املوســـوتاا والني)ـــااي املطرو ـــة  ثن ـــاا،                                                              ومراتـــاق  داث ـــا           ا تتب     بعـــ        تهن
                                               اا قدميــــة.  يــــ  مت  ــــ   مثـــــل هــــ ، الســــيناايوهاا النيدميـــــة   وت                          الســــيناايوهاا نتعامــــل مــــاب موســـــ

                                                                       واةتبدا،ا عوسوتاا  ديثة، مما ةعل حمتوا النمو ي النيصري  كثر معاقرق مما ةبق.

        قينية.    32      ليكون                                     كما مت اتتصاا ضم  ايجابة تل  ا تتباا  -

                           اخلصائص السيكومرتية لالختبار:
                        : صدق درجات انختبار:   ا أونا  
                                                              جليســر للتفكــري الناقــد الصــواق النيصــريق  ت  ن معــامالا اانبــا  ا تتبــاا   -                       ويشــري  ليــل اتتبــاا واطســون 

                           ااتــدا ميثلــون تينــاا مــ  وظــائف       .3.2                تلــ  تينــة قوامهــا   "A"                                      بصــوان  النيصــريق مــاب ا تتبــاا األقــله الصــواق 
                               جليســر الصــواق النيصــري يتمتــاب بداجــة   -               ن اتتبــاا واطســون           ( ممــا يعكــق      2095  -    2089                    خمتلفــة نراو ــ  مــا بــل )

                تالية م  الصدح.
                                                                                     كمـــا  تـــاا الـــدليل  ت  ن معـــامالا اانبـــا  ا تتبـــاا الصـــواق النيصـــريق مـــاب تـــد  مـــ  اتتبـــاااا الت صـــيل  

                                                       الــ كاء مثــل ةــتاخمفوا  للت صــيل اللحتــوي، واتتبــاا كاليفواخميــا                                             للطــالب و اجــاا ننيــو  األ اء الــوظيفه، واتتبــاااا
                                                                   لينــون للنيــداق العنيليــة، واتتبــاا وكســلر للراتــدي  كاخمــ  جيــدق، وقــد نراو ــ    -                              للت صــيل النيرائــه، واتتبــاا  ونــيق

                                        (، يف  ــل  ن معــامالا ا انبــا  مــاب الــ كاء تنيــد     .205  -    2023                                      معــامالا ا انبــا  زلت صــيل الدااةــه مــا بــل )
            ة م  الصدح.                          ت اتاب ا تتباا بداجة تالي         ( مما يشري     20.2  -    .203           نراو   بل )

     ا                     اثنياا: ثبات درجات انختبار:
           ( تلــ  تينــة     2082                                                  ثبــاا ا تتبــاا تنيــد اةــتصرج  معامــل  لفاكروخمبــاخ تكاخمــ  )                    وتيمــا يتعلــق ععــامالا 
  (     2089     ً  موظفـاً )    .5                                                                     ااتد. بينمـا معـامالا ثبـاا ا تتبـاا بطرينيـة  تـا ق التطبيـق تلـ  تينـة قوامهـا       2128       قوامها 

   (،     2083                   (، واييـض ا ترتاسـاا )    20.2                                         تتبـاا الفرتيـة تلـ  الن ـو التـايلال ا ةـتنتاي )                         بينما كاخم  معامالا ثبـاا ا 
   (.    .201               (، وننيو  اارر )    20.8            (، والتفسري )    2055           وا ةتنبا  )

                                              إجراءات ترمجة وإعداد االختبار يف الدراسة احلالية:
                   تتبــاا األقــله،   قــام                             مــاب مراتــاق احملاتتــة تلــ  بنــاء ا                            ال قــام البا ــ  برتنــة ا تتبــاا           املرحلــة الوى -

                                                                                  البا ــ  بطلــب مــ    ــد  ت)ــاء هيةــة التــدايق بنيســا اللحتــة اياليضيــة بكليــة املعلمــل جبامعــة امللــ  
                                        د م   ن الرتنة نعكق املعىن الفعله لالتتباا.     التخك   ( )     ةعو  

  ه                                                                      تــا ق قــيا ة بعــ  العبــاااا يف ا تتبــاا لكــه نتناةــب مــاب الثنياتــة الســعو ية وهــ                املرحلــة الثانيــة:  -
                 تل  الن و التايلال

                                                 

() لالتتباا. يشكر البا   الدكتوا تمر  بق ت)و هيةة التدايق بنيسا اللحتة اياليضية تل  مراجعت  اللحتوية 
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ــــواا ق يف ا تتبــــاا لتكــــون مناةــــبة مــــاب خمتريهــــا يف الثنياتــــة   (                                                                               اةــــتبدا   مســــاء األتــــصا  واملــــدن ال
          السعو ية.

                                         ً                                            نحتيري قيا ة تد  م  العباااا املت يضق ثنياتياً لعدم مالءمتها مـاب مـا يتسـا بـ  ا تمـاب السـعو ي،      ( ب
                                       كما   ننسرا ماب اهتماماا الطالب اجلامعه.

       ً ( طالبــاً   21                                   تــال  ترســ  تلــ  تينــة اةــتطالتية قوامهــا )                     اريــب ا تتبــاا و لــ  مــ        الثــة:           املرحلــة الث -
                                                                              مــ  طــالب كليــة املعلمــل.  ــد  الوقــو  تلــ  مــدا وســود العبــاااا، ومــدا  مكاخميــة تهــا معناهــا 
                                 ً                                                      ون  ويل، و ي مال تاصا يرواا. وبناًء تل  ه ا ايجراء  تـااا تينـة الدااةـة  ت تـد  مـ  البنـو  

                                                                               مفهومة، وزلتايل فتاي  ت مضيد مـ  الوسـود والت ديـد عـا يتناةـب مـاب اهتمامـاا الطـالب ومـاب     ري 
               ثنياتتنا احمللية.

                                                                  د نعـديل قـيا ة بعـ  البنـو  قـام البا ـ  بعـر  ا تتبـاا تلـ  تـد  مـ   ت)ـاء   بعـ                 املرحلة الرابعـة: -
       لتســـــريل    ( )                                                                هيةـــــة التـــــدايق املتصصصـــــل يف  ااةـــــاا التفكـــــري يف تـــــد  مـــــ  اجلامعـــــاا الســـــعو ية

                                                                                   مال تاصا  و  ةالمة قيا ة العباااا ومدا مناةبتها للثنياتة احمللية. يف سوء ما اقرت ـ  احملكمـون 
                                                                         مــ  مال تـــاا مت   تـــا  بعـــ  التعـــديالا تلـــ  ا تتبـــاا اثلـــ  يف   تـــا  نعـــديالا يف الصـــيا ة 

                   تتــوا الطــالب ونتســا           ً     ً                     كثــر فديــداً توســاً تــ  الســابق لكواــا نثــري                               اللحتويــة لتعليمــاا ا تتبــاا لتكــون 
                          زمللل والتداتل تيما بينها.

 نتائج الدراسة
           النيصـريق لـدا                            جليسر للتفكري الناقد الصواق   -                               ما    ا  اجاا قدح اتتباا واطسون             السؤال الول: 

                                  جليســر للتفكــري الناقــد الصــواق النيصــريق   -                                                      تينـة مــ  الطــالب املعلمــل؟ للت نيــق مــ     ا قــدح اتتبــاا واطســون
                                                                                  ثساب قدح ا نساح الداتله، وك ل  مت  ساب الصـدح التالضمـه لالتتبـاا. وميكننـا تـر  نلـ          قام البا

                         النتائر تل  الن و التايلال
                    صدق انتساق الداخلي: -

                                                                                     للت نيــق مــ  الترــاخمق مت  ســاب  تلــ  تينــة الدااةــة الكليــة و لــ  ثســب معامــل ا انبــا  بــل العبــاااا 
                                                      تبــــاا، وكــــ ل  ثســــاب معامــــل ا انبــــا  بــــل كــــل مــــ  الداجــــة الكليــــة                                  والداجــــة الكليــــة ل بعــــا  الفرتيــــة لالت

                                          لالتتباااا الفرتية والداجة الكلية لالتتباا.
          ( ت   ل . 2                   ونكشف خمتائر اجلدو  ) 

                                                 

()  ظىي الراتعه يتوج  البا   يف ه ا ا ا  زلشكر اجلضيل  ت الضمالء األتضاء األةان ق الدكانرق وها  . تبد الرمح  كلننت )جامعة املل  ةعو (، و .
 )جامعة املل  تالد(، و . تبد هللا العنضي )جامعة اجلو ( تل  اةتبصاااصا ومال تاصا النييمة.
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ــة لالختبــار،        معامــ  -                  وكاخمــ  قــيا معــامالا                                                            انرتبــا  بــني العبــارات والدرجــة الكليــة لعبعــاد الفرعي
                         ا انبا  تل  الن و التايلال

 (. معام  انرتبا  بني العبارات والدرجة الكلية لك  بعد من أبعاد انختبار.4اجلدول )
معام   العبارات البعد

 انرتبا 
معام   العبارات البعد

 انرتبا 
معام   العبارات البعد

 انرتبا 

 ا ةتنتاي

2 20133** 

 ا ةتنبا 

21 20135** 

 ننيو  اارر

32 20133** 
2 20323** 2. 20.53** 33 20123** 
3 20533** 28 20953** 33 20195** 
3 2033.** 29 20129** 35 20359** 
5 201.3** 22 2012.** 31 20112** 
1 20588** 22 20553** 3. 20512** 
. 20532** 22 20532** 38 2013.** 
8 20192** 23 20.53** 39 20191** 

  23 20195** 32 20532** 

يض اي
 ا ترتاساا

9 20132** 

 التفسري

25 20159**  
22 20123** 21 2011** 
22 20533** 2. 2053.** 
22 20115** 28 20535** 
23 205.5** 29 20135** 
23 20131** 32 20332** 
25 2012.** 32 20523** 

                               لداجـــة الكليـــة لكـــل بعـــد مـــ  األبعـــا                                                      يت)ـــ  مـــ  اجلـــدو  الســـابق  ن نيـــاب معـــامالا اانبـــا  العبـــاااا ز 
                                        املفـــر اا بداجـــة مرنفعـــة مـــ  الترـــاخمق الـــداتله                  (، وظنيـــق هـــ ا اتـــاب    2022                    ً            ا تتبـــاا  الـــة   صـــائياً تنـــد مســـتوا )

                     جليسر للتفكري الناقد.  -              تتباا واطسون
   ي.                                             لالختبارات الفرعية والدرجة الكلية لالختبار الكل                                     قيم معامالت انرتبا  بني الدرجة الكلية  -

 (. قيم معامالت انرتبا  بني الدرجة الكلية لالختبارات الفرعية والدرجة الكلية لالختبار كك .1اجلدول )
 

 معام  ارتباطها ابلدرجة الكلية انختبارات الفرعية
 **20322 ا ةتنتاي

 **20519 اييض ا ترتاساا
 **20822 ا ةتنبا 
 **20.32 التفسري

 **20.51 ننيو  اارر
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                                              تـام خمال ـظ  ن معـامالا ا انبـا  بـل  اجـاا ا تتبـاااا                                     و ل لع  بنتائر التراخمق الـداتله بشـكل  
                                         ً                                                              الفرتية والداجـة الكليـة لالتتبـاا تاليـة تمومـاً، ونعـين هـ ، النتيرـة  ن األبعـا  الفرتيـة لالتتبـاا ةمـاب بينهـا تناقـر 

                  ً                            ناقد. مما يعد مؤتـراً تلـ  قـدح ا تتبـاا. تلـ  الـر ا                       ً                              مشرتكة اعلها  كثر ااخمساً يف قياةها للنيداق تل  التفكري ال
ـــ    يعـــد  لـــيالً كاتيـــاً تلـــ  الصـــدح تا تتبـــاا الصـــا ح  بـــد  ن يكـــون               مـــ   ن الترـــاخمق                                ً      ً                                       يـــرنب  زلصـــدح،     خم

             ولكنـ   ـري كـا          ً                                                                     متراخمساً، يف  ل  ن ااخمق ا تتباا   يعين قدق  زل)رواق، تالتراخمق قـفة سـرواية للصـدح
                                  قام البا   إبجراءاا الصدح التالضمه.              لت نييني . ل ا

               الصدق التالزمي:  -
                    جليســر للتفكــري الناقــد   -                                                               اةــتصدم البا ــ  اتتبــااي  للتفكــري الناقــد كم كــاا تااجــة  تتبــاا واطســون 

                    الصواق النيصريق، واباال
   (.    2225                                           اتتباا التفكري الناقد م   تدا  )حممد الشرقه،  -
   (.    2982         وةليمان،     سالم                                      اتتباا التفكري الناقد م   تدا  )تبد ال -

                                                                              كوامـــا يتمتعـــان ععـــايري قـــدح وثبـــاا موثوقـــة تلـــ  تينـــاا ةـــعو ية خمتلفـــة. وقـــد مت نطبيـــق هـــ ي  
       ً                                ( طالبـــاً لصــعوبة نطبينيهـــا تلــ  كامـــل العينـــة    232                                                 ا تتبــااي  تلـــ  تينــة ترتيـــة مــ  تينـــة الدااةـــة قوامهــا )

                          الدااةة بفرتق ضمنية طويلة.
 جليسر للتفكري الناقد ابختبارات أخرى. -ختبار واطسون(. قيم معامالت ارتبا  ا2اجلدول )

 اختبار التفكري الناقد 
 إعداد حممد الشرقي

 اختبار التفكري الناقد
 إعداد عبد السالم وسليمان

 *2032 *2039 ا ةتنتاي
 **2019 **2012 اييض ا ترتاساا

 **2013 **2051 ا ةتنبا 
 **2018 **2059 التفسري

 **.205 **2011 ننيو  اارر
 **2082 **20.8  اجة ا تتباا الكلية

 1017** دالة عند مستوى 1011* دالة عند مستوى 
             جليســر للتفكــري   -                                              (  ن معــامالا اانبــا  الداجــة الكليــة  تتبــاا واطســون 3                      نكشــف خمتــائر اجلــدو  اقــا ) 

       معـامالا              (. يف  ـل كاخمـ     022 2                                                                     الناقد بكل م  اتتباااا التفكري الناقد األترا كاخم   الة تند مستوا   لـة )
                            ( تيمــا تــدا اتتبــاا ا ةــتنتاي      2022                                                                    اانبــا  ا تتبــاااا الفرتيــة زلداجــة الكليــة لالتتبــاا  الــة تنــد مســتوا   لــة )

ـــة )                                                           ً ( وقـــد يعـــضا  لـــ   ت قـــعوبة األةـــةلة اخلاقـــة زتتبـــاا ا ةـــتنتاي.  نـــا ً     2025                        كـــان  ا  تنـــد مســـتوا   ل
          ا تتبــاااا                                                      ااــايل يف قياةــ  للنيــداق تلــ  التفكــري الناقــد تــخخم  يف  لــ  تــخن    اا                             نعكــق هــ ، النتــائر كفــاءق ا تتبــ

                                                 األترا للتفكري الناقد املستصدمة كم كاا تااجة لل كا.
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                     جليسر للتفكري الناقد؟  -                                                                 السؤال الثاين: ما طبيعة البناء العاملي الصورة القصرية نختبار واطسون
                                          دام الت ليــــــل العــــــامله بطرينيــــــة املكــــــو ا األةاةــــــية                                      قــــــام البا ــــــ  لججابــــــة تلــــــ  هــــــ ا الســــــؤا  زةــــــتص 

Principal components Method   وفديد تد  العوامل، بعد  ل  مت اةتصدام التدوير املتعامد زةـتصدام                                                             
      ( ك ـد    203 ±                                                  للوقو   ت نشبعاا العوامل. وقد مت األت  بتشباب قوامـ  )  Varimx Method              ةلوب تااميكق 

                                            ً     ً     التشباب الـ ي يبلـغ هـ ، النييمـة  و يضيـد تنهـا  ا ً وتنيـاً ،ـ ا                        باب تل  العامل، ثي  يعد                           ىن للد لة اي صائية للتش
ـــ  ينيـــل جـــ اها الكـــام  تـــ  وا ـــد قـــ ي  وتنيـــاً حملـــ  كـــايضا.                                                                            ً           احملـــ . كـــ ل  التوقـــف تـــ  اةـــتصراي العوامـــل ال

                                     ( خمتائر الت ليل العامله بعد التدوير. 5                       ونكشف خمتائر اجلدو  اقا )
 التحلي  العاملي بعد التدوير املتعامد. (. نتائ 1اجلدول رقم )

 رقم العبارة
 العوام  املستخرجة

7 4 1 2 1 
32 20985     
33 20882     
33 20.52     
35 20985     
31 209.2     
3. 20932     
38 20985     
39 20985     
32 20.52     
21  20.32    
2.  20.3.    
28  20.32    
29  20.32    
22  201.8    
22  20123    
22  20131    
23  20123    
25   20915   
21   20915   
2.   2088-   
28   2098-   
29   20123   
32   20123   
32   20123   
8    20338  
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 رقم العبارة
 العوام  املستخرجة

7 4 1 2 1 
9    20323  
22    20329  
22    20398  
22    20398  
23    20322  
23    20328-  
25    203.3  
2     20322 
2     20335 
3     20339- 
3     20355- 
5     203.8 
1     20392 
.     20353- 

     203.3 
 20312 30932 30321 10593 80215 اجل ا الكام 
 %10252 %90825 %2..220 %210385 %220112 خمسبة التباي 

  %130895 خمسبة التباي  الكله
                                                                           تــائر الت ليــل العــامله ةــنرد  ن تبــاااا ا تتبــاا نشــبع  تلــ   ســة توامــل تســرا  تمعــة        وبف ــص خم 

                                                                             ( م  التباي  الكله. وتند ت ص طبيعة نل  العوامل ةنردها نتداي تل  الن و التايلال %      130895   ً  معاً )
       الكلـه،              ( مـ  التبـاي   %      220112                                                  ويعت   كثر ه ، العوامل  ابية    اةتوتب ه ا العامل )              العام  الول: 

                         ( تباااا ننييق ننيو  اارر. 9                         (، ونشباب تل  ه ا العامل )     80215                  وبلغ ج ا، الكام  )
   (،      10593                                                 ( مــ  التبــاي  العــامله للمصــفوتة، وبلــغ جــ ا، الكــام  ) %      210385        اةــتوتب )               العامــ  الثــاين: 

                              ( تباااا ننييق مهااق ا ةتنبا . 9                      ونشباب تل  ه ا العامل )
                     ( مـــــ  التبـــــاي  العـــــامله  %      2..220                      ا العامـــــل الـــــ ي اةـــــتوتب )               وقـــــد نشـــــباب تلـــــ  هـــــ                 العامـــــ  الثالـــــ : 

                           (، ةباب تباااا ننييق التفسري.     30321                  وبلغ ج ا، الكام  )          للمصفوتة، 
                                             مـــ  التبـــاي  العـــامله للمصـــفوتة وبلـــغ جـــ ا، الكـــام     ( %     90825                   اةـــتوتب هـــ ا العامـــل )                العامـــ  الرابـــ : 

      اساا.                        ( تباااا ننييق اييض ا ترت  8                         (، ونشباب تل  ه ا العامل )     30932 )
                                                 ( مــ  التبــاي  العــامله للمصــفوتة  ي  خمــ   قــل العوامــل  %     10252                   اةــتوتب هــ ا العامــل )               العامــ  اخلــامس: 

                              ( تباااا ننييق مهااق ا ةتنتاي. .                      ونشباب تل  ه ا العامل )   (،      20312          ً                      ابية معرتياً، وبلغ ج ا، الكام  )
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                              تـــري للدااةـــة والنتـــائر الرئيســـية                                                              بصـــفة تامـــة نتســـق العوامـــل النااـــة تـــ  الت ليـــل العـــامله مـــاب ايطـــاا الن 
                                                                                                     السابنية يف   بياا الب   النيائمة تل  البناء النتري ال ي اترتس  واطسون وجليسـر للتفكـري الناقـد زتتبـاا، ينيـاس 

                                          تل  الصدح العامله لالتتباا يف قوان  ااالية.           ه ا ايجراء                                      م  تال   سة توامل  ةاةية، وند  خمتائر
                                  جليسر للتفكري الناقـد الصـورة القصـرية   -                       رجات ثبات اختبار واطسون                        السؤال الثال : ما دننت د

                          لدى عينة من الطالب املعلمني؟
ـــاا اتتبـــاا واطســـون  ـــة   -             الصـــواق النيصـــريق  -                   جليســـر للتفكـــري الناقـــد  -                                  للوقـــو  تلـــ     ا ثب          لـــدا تين

ً                 اً، بفاقــل ضمــين بلــغ       ( طالبــ   235                                                                     الدااةــة قــام البا ــ  زةــتصراي معــامالا الثبــاا بعــد نطبينيــ  تلــ  تينــة قوامهــا )
    ً                                                                                يوماً، كما  سب  معامالا ثباا ا تتباا بطرينية  لفا كروخمباخ تل  كامل  ترا  تينة الدااةة.    21

 جليسر للتفكري الناقد. -(. قيم معامالت الثبات اختبار واطسون1اجلدول )
 طريقة ألفا كرونباخ طريقة إعادة التطبيق البعد

 2015 2052 ا ةتنتاي
 20.1 2013 اساااييض ا ترت 

 2081 .201 ا ةتنبا 
 2082 2015 التفسري

 20.8 2018 ننيو  اارر
 2082 20.8  اجة ا تتباا الكلية

                    جليســـر للتفكـــري الناقـــد   -                                           (  ن قـــيا معـــامالا الثبـــاا و بعـــا  اتتبـــاا واطســـون 1                   يت)ـــ  مـــ  اجلـــدو  اقـــا )      
    ن           ً        ( وهـــه نيعـــاً نشـــري  ت     2018  -    2052           و ـــ  مـــا بـــل )                                                     و بعـــا ، الفرتيـــة بطـــريني   تـــا ق التطبيـــق و لفاكروخمبـــاخ نرا

ـــاا واطســـون ـــة وتنيـــاً ملـــا  وا ،  ليـــل اتتب ـــائر ثبـــاا منيبول ـــاب بنت ـــاا يتمت                               جليســـر للتفكـــري الناقـــد مـــ   ن قـــيا   -                                     ً                            ا تتب
 &Watson)                  ا تتبــاااا النفســية       ــا                           ( نعتــ  قــيا ثبــاا منيبولــة يف    20.9  -    20.2                     معــامالا الثبــاا مــا بــل )

Glaser, 2008) .   وتيما يتصل ز ةـتنتاي ةـنرد  ن معـامالا ابتـة كاخمـ  منصف)ـة خمسـبياً تـ  بنييـة معـامالا                ً                                                         
   (.    2225                                                                       الثباا وقد يعضا  ل   ت قعوبة األةةلة ال  ننييق نل  املهااق )اخمترال الشرقه، 

  م                                                                                        ويف  طاا ةعينا  ت ااصو  تل    ئل قياةية  كثر لالتتباا بحتية التخكد م     ا قـدق  وثبانـ ، قـا 
            ً الدااةــه وتنيــاً                       النتــري( ويف ســوء التفــوح   -                                                     البا ــ  إبجــراء بعــ  املنيــاا ا يف ســوء التصصــص الدااةــه )العلمــه

                                       للمعد  الرتاكمه، وكاخم  النتائر كما يلهال
 
 
 



 : اخلصائص السيكومرتية للصورة القصرية من اختبار واطسون...خالد انهس الرقاص العتييب             7224

 

                                        جليســـر للتفكـــري الناقـــد الصـــورة القصـــرية ابلصـــدق   -                                     الســـؤال الرابـــ : هـــ  يتمتـــ  اختبـــار واطســـون
                                                  ميــة والتخصصــات الن ريــة وكـــالك بــني أداء الطــالب املتفـــوقني                                   التمييــزب بــني أداء طــالب التخصصـــات العل

       ا                   ا دراسياا وغري املتفوقني دراسياا؟
جليسر  -(. الفروح بل   اء طالب التصصصاا العلمية والتصصصاا النترية تل  اتتباا واطسون.اجلدو  )

 للتفكري الناقد الصواق النيصريق.
 قيمة ت (411خصصات الن رية )ن= طالب الت (711طالب التخصصات العلمية )ن =  البعد

 ع م ع م
 **3055 2029 3092 2022 5022 ا ةتنتاي

 **5032 2099 5099 2035 1023 اييض ا ترتاساا
 **031. 2033 5092 2039 1029 ا ةتنبا 
 **2.032 2023 3093 2093 1023 التفسري

 **5052 2029 5019 2032 1028 ننيو  اارر
 **23023 2059 2.039 2012 29013 كلية اجة ا تتباا ال

     1017                  ** دالة عند مستوى 
                                                              (  ت وجـو  تـروح بـل   اء طـالب التصصصـاا العلميـة والتصصصـاا النتريـة  .                     نشري خمتائر اجلدو  اقا ) 

                                                                          جليسر للتفكري الناقد الصواق النيصريق لصاحل طالب التصصصاا العلميـة. وقـد يعـضا  لـ    -                 تل  اتتباا واطسون
       مهــاااا                                                                                 حمتـوا املــوا  الدااةـية يف التصصصـاا العلميــة ملـا ننطـوي تليــ  مـ   ةـةلة ومهــام نتطلـب ممااةـة           ت طبيعـة 

                                                                                                تنيليــة تليـــا مـــ  قبيــل الت ليـــل، التفســـري، وا ةــتنتاي، التعليـــل، وا ـــيص األ لــة املنيرت ـــة ممـــا ةعلهــا حمفـــضق للتفكـــري 
                                اا الننيديــة  كثــر مــ  طــالب التصصصـــاا                                                         الناقــد. كمــا  ن طــالب التصصصــاا العلميــة قــد ميااةـــون بعــ  املهــاا 

ـــ  ننيـــدم ،ـــا والـــ                           نتميـــض زااههـــا  ـــو اةـــتصدام                                                                        النتريـــة ثكـــا طبيعـــة املنيـــرااا الدااةـــية واألةـــاليب التعليميـــة ال
                                                                                           الترــــااب املعلميــــة، والتفكــــري يف االــــو  املصتلفــــة  كثــــر مــــ   قــــرااا يف التصصصــــاا النتريــــة الــــ  ننيــــوم يف   لــــب 

  ؛     2998                                                                 مهـــاااا التـــ كر. ونلتنيـــه نلـــ  النتيرـــة مـــاب  ااةـــة كـــل مـــ  )اامـــواي والـــوهر،                     األ يـــان تلـــ  اةـــتصدام
                                                                         ( ال   ظهرا وجو  تروح بل طالب التصصصـاا العلميـة والتصصصـاا النتريـة لصـاحل طـالب     .299         لفاوي، 

            ااةـة الشـرقه                                                                      ً                   التصصصاا العلمية يف النيداق تل  ممااةة التفكري الناقد. كما  اـا نتسـق خمسـبياً مـاب مـا  تـااا  ليـ   
                                                                                  الـــ   جريـــ  تلـــ  الصـــف األو  الثـــاخموي مـــ   ن هنالـــ  تالقـــة بـــل التفكـــري الناقـــد والر بـــة ز لت ـــاح    (    2225 )

                          زألقسام العلمية لدا الطالب.
                                                                ً                   ً     وتيما يتعلق زلكشف ت  الصدح التمييضي بل   اء الطالب املتفوقل  ااةـياً و ـري املتفـوقل  ااةـياً تلـ   

                                                                        للتفكــري الناقــد الصــواق النيصــريق لــدا تينــة مــ  الطــالب املعلمــل. قــام البا ــ  يف  طــاا        جليســر  -             اتتبــاا واطســون
                             الطـالب اااقـلل تلـ  معـد  نراكمـه        ً معتـ اً   GPA   ( )                                        تل  ه ا السؤا  ز تتما  تل  املعـد  الرتاكمـه       ايجابة 

                                                 

() Grade Point Average 
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       ( و قــــل     2052     كمــــه )                    ً                                        ( و كثــــر متفــــوقل  ااةــــياً، يف  ــــل يعتــــ  الطــــالب اااقــــلون تلــــ  معــــد  نرا     30.5       قوامــــ  )
               ً               متختري   ااةياً يف ه ، الدااةة.

 -                                      ا                   ا                  (. الفروق بني أداء الطالب املتفوقني دراسيا  وغري املتفوقني دراسيا  على اختبار واطسون4اجلدول )
 جليسر للتفكري الناقد الصورة القصرية.

 قيمة ت (772                 ا     غري املتفوقني دراسيا  )ن=  (11              ا     املتفوقني دراسيا  )ن=  أبعاد
 ع م ع م

 **3038 .203 3083 2035 5022 ا ةتنتاي
 **1023 2023 5098 2031 1021 اييض ا ترتاساا

 **8059 2033 5085 2039 1032 ا ةتنبا 
 **9013 2022 5022 2022 5092 التفسري

 **5053 2053 .503 2052 1038 ننيو  اارر
 **22023 2022 2.025 2029 29095 الداجة  الكلية للتفكري الناقد

     1017                  ** دالة عند مستوى  
                              ً             ( بـل   اء الطـالب املتفـوقل  ااةـياً و ـري املتفـوقل     2022                                         نشري النتائر  ت وجو  تروح  الة تند مسـتوا ) 

                                                          ً             جليسر للتفكري الناقد الصـواق النيصـريق لصـاحل الطـالب املتفـوقل  ااةـياً، ونتفـق هـ ،   -      ً                   ااةياً تل  اتتباا واطسون
                                                    ً                 التفكــري الناقــد يــرنب  زلت صــيل الدااةــه بشــكل  ا    صــائياً كمــا  تــااا  ااةــة          لنيائــل نن                    النتيرــة مــاب التصــوا ا

                                                                                                     ويليامض  ت وجو  اانبا   ةايب  ا  بل النيداق تل  التفكري الناقد والت صيل الدااةه يف منيرا تلـا الـنفق الرتبـوي 
  .(Williams, 2003)  (     .205       الثال )                                                     ( يف ا تتباا األو ، بينما بلغ معامل ا انبا  يف ا تتباا    2032     بلغ )

                                  جليسـر للتفكـري الناقـد الصـواق النيصـريق   -                                                    وميكننا اةتصال  م  نل  النتائر مدا كفاءق اتتبـاا واطسـون 
      ً  ااةـــياً                                                                                        يف التمييــض بـــل   اء طــالب التصصصـــاا العلميــة والنتريـــة، وكـــ ل  يف التمييــض بـــل   اء الطــالب املتفـــوقل 

      ً                     مؤتراً تل  قدح ه ا ا تتباا.                ً        واملتختري   ااةياً مما يعد 
                      مناقشة نتائج الدراسة:

                           جليســر للتفكــري الناقــد الصــواق   -                                                      اةــتهدت  هــ ، الدااةــة ثــ  اخلصــائص الســيكومرتية  تتبــاا واطســون 
  -                                            و لـــ  مـــ  تـــال  الكشـــف تلـــ     ا قـــدح اتتبـــاا واطســـون                                  النيصـــريق تلـــ  تينـــة مـــ  الطـــالب/ املعلمـــل، 

                                                     لنيصــــريق مــــ  تــــال  قــــدح احملكمــــل، وقــــدح اــــاخمق ا تتبــــاا، وقــــدح نــــالضم                             جليســــر للتفكــــري الناقــــد الصــــواق ا
                                                                                               ا تتباا ااايل ماب حمكاا  ترا )اتتباااا التفكري الناقد(، ك ل  الصـدح العـامله، وقـد كشـف  خمتـائر الدااةـة 

 ,Williams)                 الدااةــاا الســابنية                                                               تــ   ن ا تتبــاا يتمتــاب زلصــدح، وهــ ، النتيرــة نتفــق مــاب مـــا نوقــل   ليــ  

2003; Gadzella et al., 2005; Gadzella et- al.)   
                                                                                     ومثــة جاخمــب هــام قوامــ   ن مهــاااا التفكــري الناقــد   نعمــل مســتنيلة تــ  بع)ــها الــبع ؛ لــ ا تــ ن بعــ   

                                       نكشــف تــ  مكــو ا تامليــة مســتنيلة للتفكــري   (Loo& Thorpe, 1990)                             خمتـائر الت ليــل العــامله كدااةــة 
                                                                 ا التفكــري الناقــد هــه مهــاااا نفاتليــة مــاب بع)ــها الــبع  تــال يســتطياب الفــر                                  الناقــد، وقــد يعــضا  لــ   ت  ن مهــااا
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                                                                                             النييام عهااق معرتية كا ةتنتاي ععـض  تـ  اةـتصدام املهـاااا األتـرا كتنيـو  اارـر يف  ـل مشـكلة مـا. لـ ا ةـب 
                  الت لـيالا العامليـة                                                                                    ت  ه ، النتيرة يف ااسبان يف الدااةاا العاملية الال نية للتفكري الناقد. وقد كشف  خمتائر 

                       ت  وجو  ثالثة توامل ههال  (A, B, S)                           جليسر للتفكري الناقد الثالثة   -                             لعد  م  لا ي م  اتتباا واطسون
  .Recognize Assumptions                   تامل اييض ا ترتاساا  -
  .Evaluate Arguments               تامل ننيو  اارر  -

        ااا هــــهال                  نشــــعب  تلــــ  ثــــالا مهــــا  Draw Conclusions                       تامـــل اةــــتصال  ا ةــــتنتاجاا  -
  .(Watson & Glaser, 2009)                             ا ةتنتاي، والتفسري، وا ةتنبا  

                                                                                        كما  وس   خمتائر الدااةـة  ن ا تتبـاا يتمتـاب بداجـة منيبولـة مـ  الثبـاا. وقـد مت الت نيـق مـ   لـ  مـ  
                                                                                            تــال   ســاب الثبــاا بطرينيــة  تــا ق ا تتبــاا وطرينيــة  لفــا كروخمبــاخ وهــ ، النتيرــة نتفــق مــاب مــا نوقــل   ليــ  

          . ويف  طـاا (,.Williams, 2003; Gadzella et al., 2005; Gadzella et- al)          ا السابنية        الدااةا
             جليســر للتفكــري   -                                                              الفــروح بــل   اء طــالب التصصصــاا العلميــة والنتريــة تلــ  اتتبــاا واطســون           الوقــو  تلــ  

   اا                                                                                    الناقــد الصــواق النيصــريق كشــف  الدااةــة تــ  وجــو  تــروح بــل   اء طــالب التصصصــاا العلميــة والتصصصــ
                                                          جليســـر للتفكـــري الناقـــد لصـــاحل طـــالب التصصصـــاا العلميـــة. وكـــ ل  وجـــو    -                         النتريـــة تلـــ  اتتبـــاا واطســـون

                    جليسـر للتفكـري الناقـد   -                                                         الطالب املتفوقل  ااةيا و ري املتفوقل  ااةـيا تلـ  اتتبـاا واطسـون               الفروح بل   اء 
                               ت  ن ا تتبـاا يتمتـاب بـد  ا قـدح                                   ً                          الصواق النيصريق لصاحل املتفوقل  ااةياً. وبصفة تامة تلص  الدااةـة
                                                           وثباا تالية. مما يؤكد قال ية ا تتباا لتطبيني  يف  تماب الدااةة.

                توصيات الدراسة:
   تــاب    يتم   ( )                    جليســر للتفكــري الناقــد   -                                                     ويف ســوء مــا  ةــفرا تنــ  خمتــائر الدااةــة اــد  ن اتتبــاا واطســون -

                                   ةـتصدام ا تتبـاا لنييـاس التفكـري الناقـد                                                   بد  ا قـدح وثبـاا منيبولـة، لـ ا نوقـه الدااةـة الراهنـة ز
                                                                                 ةـــواء كـــان يف  طـــاا الب ـــ  العلمـــه  و يف  طـــاا املمااةـــة العمليـــة كا تتيـــاا الـــوظيفه للكشـــف تـــ  

                     مستوا التفكري الناقد.
                                                 الدااةـاا املماثلــة تلـ  تينــاا خمتلفـة يف ا تمــاب الســعو ي                                 كـ ل  يوقــه البا ـ  إبجــراء املضيـد مــ   -

                                                        فل، والنييا يل يف ا تماب للت نيق م     ا قدح وثباا ا تتباا.                       م  قبيل الطالباا، واملوظ

                                                                          يوقه البا   إبجراء الت ليل العامله التوكيدي للتخكد م  مكو ا التفكري الناقد. -

  Response Item                                                                 جـراء  ااةـة تلـ  هـ ا ا تتبـاا يف سـوء خمتريـة ا ةـترابة ااديثـة للمفـر ق  -

Theory    ه.            النيياس النفس                  ااهاا ااديثة يف      كخ د ا   

                                                 

()  و  22131الراي   2231.2ميك  التواقل ماب البا   لل صو  تل  خمسصة م  ا تتباا تل  العنوان التايل  .ب 
Kragges@Ksu.edu.sa  
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                                                                                   يوقه البا   إبجراء  ااةة لتنينل اتتبـاا ا ةـتعدا اا للتفكـري الناقـد الـ  ننيـيق بعـ  نوجيهـاا  -
  -                                                                                  للتفكـــري الناقـــد مـــ  قبيـــل ا ـــرتام ا ي ا تـــري  والتواســـاب الفكـــري تلـــ  اتتبـــاا  ن اتتبـــاا واطســـون

                                    جليسر ااايل ينييق تني  اجلواخمب املعرتية.

 قائمة املراجع
             اج  العربية:   ا      أونا: املر 

                                                                           . التفكــري الناقــد. يف تبــد االــيا حممــد الســيد )حمــرا(. التفكــري العلمــه. منشــوااا جامعــة                   بــدر، خالــد عبــد ا ســن
   م.    2221         النياهرق، 

              التفكـري الناقـد                                                                        نعلـيا التفكـري الناقـد. يف تيصـل يـوخمق )مـرتجا(. قـراءاا يف مهـاااا التفكـري ونعلـيا                بول، ريتشارد.
   م.    .299                           نياهرقال  اا النه)ة العربية،                    والتفكري ايبداته. ال
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                                                           لنيــداق تلــ  التفكــري الناقــد وتالقــة  لــ  زملســتوا العمــري واجلــنق وتــرع        "نطــوا ا                           اجمــورب، هنــد والــوهر، حممــود.

  .   221  -   222      م(،       2998    (. ) 2         ، العد  )  25                                        الدااةة".  ااةاا )العلوم الرتبوية(. ا لد 
                                                                             "التفكــري الناقــد لــدا طــالب الصــف األو  الثــاخموي يف مدينــة الــراي  وتالقتــ  بــبع  املتحتــرياا".              الشــرقي، حممــد. 

  .   211  -  92      م(،       2225    (، ) 2         ، العد  ) 1                    رتبوية النفسية. ا لد               لة العلوم ال
   م.    .299       الرتد،                                                             . النيياس النفسه والرتبويال خمتريت ،  ةس ، نطبينيان . الراي ال  اا                   الطريرب، عبد الرمحن

ـــد الســـالم، :ـــاروق وســـليمان،  ـــدو . ـــاا التفكـــري الناقـــد. مكـــة املكرمـــةال مركـــض الب ـــوا الرتبويـــة                                    عب                                                            كتيـــب اتتب
   م.    2983                  ، جامعة  م النيرا،         والنفسية

                                                                           ثـــر اةـــتصدام بعــــ   جـــضء بـــر مر الكـــواا يف ننميـــة مهــــاااا التفكـــري الناقـــد وفســـل مســــتوا                العتيـــيب، خالـــد.
   م.    .222                                                       . اةالة  كتواا،  ري منشواق. جامعة  م النيرا، مكة املكرمة،                الت صيل الدااةه
                           جليـــضا للتفكـــري الناقـــد". ا لـــة   -          بـــاا واطســـون               ة الب رينيـــة  تت  يحت                      "اخلصـــائص الســـيكومرتية للصـــ                املوســـوب، نعمـــان.
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Abstract: The purpose of this study is to examine the psychometric properties 

of the Watson - Glaser Critical thinking Appraisal Short form (WGCTA - SF) as 

tools that measures critical thinking containing (40) items, and measuring five 

skills: Inference, Recognition of Assumptions, Deduction, Interpretation and 

Evolution of Argument with is (16) different scenarios. The test was 

administered to random a sample of 400 students from Teachers College - King 

Saud University. The results revealed that the (WGCTA - SF) is a valid and 

reliable test. Factor analysis revealed five factors identifying the same factor of 

the original instrument. The values of correlation coefficients ranged between 

dimensions and total score for the test between (.801 - . 301) which shows the 

validity of constructivist, also, the results found signification relation between 

this test and other critical thinking test which shows the validity of criterion - 

related and with reliability in a re - test was (.78) and alpha was (0.80). The 

results of the study found differences between students of theoretical and 

scientific department on (WGCTA - SF) for the favor of the students of 

scientific department. The study also found differences between students of high 

academic level and low academic level on (WGCTA - SF) for the favor of the 

students of high academic level. In general, the results show that (WGCTA - SF) 

has good psychometric properties for use in research and educational of 

university students. 
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