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Abstract 

Introduction: This research was conducted to investigate the relationship between IQ and metacognition with 

critical educational performance. 

Methods: For this research, 300 high school students from Kermandreh city were selected by multistage 

sampling method (after deletion of data 289 persons remained as a sample). Data were collected using. 

Results: Raven's Evolutionary Matrix (RPM), Classroom Metacognitive Beliefs (MCQ-30), California Critical 

Tendency (Cctst), and GPA. Findings: The present study was correlation and data analysis using Pearson 

correlation coefficient, structural algorithms and Bootstrap test on the Macro-Protract and Hayes computer 

program (AMOS-20). The results showed that the proposed model of the structure of the relationships between 

the variables was acceptable. 

Conclusions: The result of the research has shown that meta-analysis and meta-analysis both directly and 

indirectly relate to critical education. 
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 تفکر یگریانجیم و یلیتحص عملکرد با فراشناخت و یهوش بهره رابطه یبررس

 خرمدره شهر متوسطه دوم دوره آموزاندانش در یانتقاد

 2 یرستم لدای ،4 یاحمد دیمحمدسع ،3 رجویخ لیاسماع ،2 یحجاز مسعود ،،*1 یلیجل اکبر

 
 رانیا زنجان، ،یاسالم آزاد دانشگاه زنجان، واحد ،یروانشناس گروه ،یمرب 1
 رانیا زنجان، ،یاسالم آزاد دانشگاه زنجان، واحد ،یروانشناس گروه ار،یاستاد 2
 رانیا جان،یآذربا ،یمدن دیشه دانشگاه جان،یآذربا واحد ،یروانشناس گروه ار،یاستاد 3
 رانیا زنجان، ان،یفرهنگ دانشگاه زنجان، واحد ،یروانشناس گروه ار،یاستاد 4

 11/60/1330 دریافت: تاریخ

 16/63/1331 :پذیرش تاریخ

 چکیده
 انجام یانتقاد تفکر یانجیم با یلیتحص عملکرد با فراشناخت و یهوش بهره رابطه یبررس هدف با پژوهش نیا :مقدمه

 .افتی

 یتصادف یریگ نمونه روش به شهرخرمدره یرستانهایدب آموزان نفرازدانش 366 پژوهش نیا انجام یبرا کار: روش

 هاداده یگردآور یبرا ماند(. یباق نمونه بعنوان نفر 283 پرت یهاداده حذف از بعد )که شدند انتخاب یامرحله چند

 تفکر شیگرا آزمون (،MCQ-36) ولز یاشناختفر یباورها (،RPM) ونیر رونده شیپ یهاسیماتر :یهاپرسشنامه از

 شد. استفاده یلیتحص معدل شاخص و (cctst) ایفرنیکال یانتقاد

 بیالگویا پیرسون، همبستگی ضریب از استفاده با هاداده تحلیل و بود همبستگی نوع از حاضر پژوهش ها:یافته

 هایافته شد. انجام (AMOS-20) یزه و پریچر ماکرو کامپیوتری دستور در استراپ بوت آزمون و ساختاری معادالت

 است. برخوردار قبولی قابل برازش از مذکور، متغیرهای بین روابط ساختاری معادالت پیشنهادی مدل داد، نشان

 از میمستق ریغ بصورت هم و میمستق صورت به هم فراشناخت و هوشبهر نمود مشخص پژوهش جهینت گیری:نتیجه

 دارند. رابطه یلیتحص عملکرد با یانتقاد تفکر قیطر

 کلیدی: واژگان

 یهوش بهره

 فراشناخت

 یلیتحص عملکرد

 یانتقاد تفکر

 علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ )عج( اهلل بقیه پزشکی

مقدمه

 بررسی طریق از آموز دانش یک موفقیت آموزشی، مؤسسات در

 به یابیدست که ازعواملی یافتن آگاهی .شودیم ارزیابی عملکردتحصیلی

 ضمنی هایداللت تواندمی کندمی تسهیل را تحصیلی موفقیت

 هساز تحصیلی عملکرد باشد. داشته آموز دانش آموزش و دریادگیری

 اقدامات آموزان دردانش آن ارتقای برای ریزی برنامه و نیست واحدی

 روان و آموزشی پژوهشگران .[1] طلبدیم را ای ه گسترد آموزشی

 ارتقا و بهبود را تحصیلی عملکرد که عواملی تا اند،کرده تالش شناسی

 قاتیتحقی به بیشتر امروزه دلیل، همین به نمایند ،شناسایی دهندیم

 یبررس به متغیر، یک تنها نقش بررسی جای به که شودیم پرداخته

 میان این در  .بپردازند تحصیلی عملکرد بر متغیر چندین همزمان ریتأث

 همین رد بپردازیم، موضوع این به فراتحلیلی یامطالعه  با داریم سعی ما

 درکنارعملکرد انتقادی تفکر فراشناخت، هوش، یهاسازه راستا،

 تحصیلی، عملکرد ینیبشیپ برای .اندشده واقع توجه مورد  تحصیلی

 به هوش که طوری به است، معطوف هوش عامل به توجه بیشترین

 عنوان به "هوشی بهره" است. گردیده مطرح عامل نیتریاصل عنوان

 عوامل از و محیط با افراد یافتگی سازش در توجه قابل وجوه از یکی

 سنتی تعریف اساس بر هوش ،رودیم شمار به فردی یهاتفاوت مهم

 در تحصیلی پیشرفت و موفقیت عامل نیتریاصل عنوان به هامدت خود

 تپیشرف هایوسیله از یکی ،شکیب هوشی بهره شد.می نظرگرفته

 ترهوش با شاگردان چه هر که معنا بدین است. شاگردان تحصیلی

 یهاپژوهش .[2] است بیشتر اندازه همان به ایشان پیشرفت باشند،

 اندودهب تحصیلی عملکرد و هوش بین مثبت رابطه بیانگر نیز دیگری

 دارای افراد که کرد مشاهده یپژوهشگر مقابل، در .[3] :مثال برای

 .[4] کنندینم استفاده مؤثر ازراهبردهای همیشه باال بهر هوش

 ،اردد ارتباط تحصیلی عملکرد با که است دیگری متغیر فراشناخت

 نجاما تحصیلی درعملکرد فراشناخت نقش مورد در مختلفی تحقیقات

 راهبردهای رابطه عنوان با پژوهشی در پژوهشگری، .است شده

 ازیس خودناتوان با پروری فرزند یهاوهیش و خوداثربخشی فراشناختی،

 هک رسید نتیجه این به اهواز دبیرستانهای آموزان دانش در تحصیلی

 نآموزا دانش تحصیلی سازی خودناتوان و فراشناختی راهبردهای بین

 بررسی با (،2616) وود بلک .[5] شودیم مشاهده معنادار منفی رابطه

 کشور 43 در دانشجویان عملکرد و فراشناخت مهارتهای بین رابطه

 عمرال مادام و مفید گیریهای تصمیم به مهارتها این که گرفت نتیجه

 تهرش در را آنها موفقیت شانس که آن ضمن ،کندیم کمک دانشجویان

 نشان هاپژوهش از برخی مقابل، در .[0] ،دهدیم افزایش شانیلیتحص

 از .[1] ندارند باالیی رابطه فراشناخت با تحصیلی عملکرد که اندداده

                         DOI: 10.29252/edcbmj.11.06.14        مقاله پژوهشی 
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 نتقادیا تفکر دارد ارتباط تحصیلی عملکرد با که که دیگری یرهایمتغ

 یقاتتحق در بارتلت .باشدمی تفکر مهارتهای جزء انتقادی تفکر است.

 یادآوری در اطالعات تفسیر به افراد گرایش که است کرده اثبات خود

 مجریان و محققان برای مطلب این پیام گذارد؛می تأثیر نیز اطالعات

 ویتتق را یادآوری تفکرانتقادی، آموزش که است این تربیت و تعلیم

 تاف مشکالت از یکی انتقادی تفکر به ندادن اهمیت .[8] کرد خواهد

 بمطال خواندن و سخنرانی طریق از تنها و بوده علمی مراکز تحصیلی

 فکرت دارد. کاربردی و علمی اساس آن یریادگی بلکه ،دیآینم دست به

 زندگی رد موفقیت و تحصیلی پیشرفت ارکان مهمترین از یکی انتقادی

 ندگیز به کنترل قدرت و فرمانی خود انسان به تفکر نوع این که است،

 .[3] دهدیم هدیه را

 ناختیش یهاسبک و انتقادی تفکر نگرش نقش عنوان تحت درتحقیقی

 علوم اهدانشگ دانشجویان تحصیلی پیشرفت بینی پیش در یادگیری

 مثبت ابطهر تحصیلی پیشرفت با انتقادی تفکر که دادند گزارش پزشکی

 ینب رابطه عنوان تحت تحقیقی طی شگر،پژوه سه مقابل در .[16] دارد

 ارومیه، متوسطه آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و تفکرانتقادی گرایش

 ندارد دوجو رابطه تحصیلی پیشرفت و انتقادی تفکر بین دادند نشان

 بطهرا درآن که نشده گزارش تحقیقی هیچ تاکنون که آنجایی از .[11]

 با عملکردتحصیلی و فراشناخت باورهای هوشبهر، بین چندگانه

 هدف اب حاضر پژوهش قرارگیرد، بررسی مورد انتقادی، تفکر میانجیگری

 آنبر تحقیق این در پژوهشگر است. گردیده انجام رابطه این بررسی

 پذیرد. صورت هابررسی زیر پیشنهادی مدل اساس بر تا است شده

 

 
 انتقادی تفکر گری میانجی و تحصیلی عملکرد با فراشناخت و هوشی بهره رابطه تعیین پیشنهادی مدل :1 تصویر

 

 فرضیه چند و اصلی فرضیه یک صورت به پژوهش این هایفرضیه

 :باشدمی زیر شرح به فرعی،

 دعملکر با فراشناخت و هوشی بهره رابطه مفروض مدل :اصلی فرضیه

 طهمتوس دوم دوره آموزان دانش انتقادی تفکر گری میانجی و تحصیلی

 است. هاداده برازنده خرمدره شهر
 فرعی: هایفرضیه

 طهمتوس دوم دوره آموزان دانش تحصیلی عملکرد با هوشی بهره بین -1

 دارد. وجود رابطه خرمدره

 متوسطه دوم دوره آموزاندانش انتقادی تفکر با هوشی بهره بین -2

 دارد. وجود رابطه خرمدره شهر

 طهمتوس دوم دوره آموزان دانش تحصیلی عملکرد با فراشناخت بین-3

 دارد. وجود رابطه خرمدره

 متوسطه دوم دوره آموزان دانش انتقادی تفکر با فراشناخت بین-4

 دارد. وجود رابطه خرمدره

 دوم دوره آموزان دانش تحصیلی عملکرد با انتقادی تفکر بین-5

 دارد. وجود رابطه خرمدره متوسطه

 کار روش

 پژوهش، انجام روش ازنظر و کاربردی هدف، نظر از حاضر پژوهش روش

 متغیرهای بین روابط ارزیابی منظور به همچنین است همبستگی

 الگویابی از شده پیشنهاد مفهومی مدل در شده گیری اندازه و مکنون

 شود.می استفاده ساختاری معادالت

 گیرینمونه روش و نمونه جامعه،

 مختلف، هایرشته آموزان دانش کلیه را پژوهش این آماری جامعه

 35-30 تحصیلی سال در که دره خرم شهر )دوم( متوسطه مقطع

 وشر از نمونه انتخاب برای داد.می تشکیل بودند تحصیل به مشغول

 هاستفاد مورگان جدول اساس بر و ایمرحله چند تصادفی گیری نمونه

 در که فراوانی نسبت همان به که شدند انتخاب ایگونه به وآزمودنیها

 درنهایت باشند. داشته حضور هم پژوهش مورد نمونه در هستند، جامعه

 هافرضیه آزمون برای نفر 283 تعداد پرت( هایداده حذف )وبعداز

 افزار ونرم SPSS افزار ازنرم ها،داده وتحلیل تجزیه برای .شدند انتخاب

AMOS بخش دو در ساختاری معادالت از استفاده با استراپ، بوت و 

 شد. استفاده استنباطی و توصیفی

 گیریاندازه ابزار

 کالمی غیر که آزمون این (:RPM) ریون رونده پیش ماتریسهای آزمون

 باالتر افراد برای ابزار این است. شده ساخته (1338) ریون توسط است،

 سوالی 12 بخش 5 به اصلی کتابچه در که دارد سؤال 06سال، 3 از

 شماره 8 تا 1 از سؤال هر وگزینه 12 تا 1 از بخش هر سؤاالت و تقسیم

 این در باشد.می دقیقه 45 آن اجرای زمان مدت اند.شده گذاری

 تا 6 /16 بین مختلف سنین و هاگروه در آزمون پایایی ضریب پژوهش

 گردید. حاصل 36/6

 دارای پرسشنامه این (:MCQ-36) ولز فراشناختی باورهای پرسشنامه

 باورهای -2 نگرانی، درباره مثبت باورهای -1است: مقیاس خرده پنج

 اطمینان نبود درباره باورهایی -3 خطر، و ناپذیری کنترل درباره منفی
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 اندیشه درباره منفی باورهای -5 و شناختی خودآگاهی -4 شناختی،

 خوبی واییر و پایایی از پرسشنامه این پذیری. مسئولیت و تنبیه خرافی،

 یآلفا روش به حاضر پژوهش در پرسشنامه این پایایی است، برخوردار

 حاصل 83/6 تا 58/6 از هامؤلفه برای و 82/6 آزمون کل برای کرونباخ

 گردید.

 ماده 34 دارای پرسشنامه این (:cctst) انتقادی تفکر گرایش آزمون

 یا موافقت میزان آزمودنی که دارد گزینه 5 الی 4 گویه هر .است

 6 نمرات دامنه کند.می بیان مناسب گزینه انتخاب با را خود مخالفت

 ت.اس تفکر بودن ترانتقادی دهنده نشان باالتر نمرات و است 34 الی

 استفاده اب امریکا فلسفه انجمن وسیله به پرسشنامه این محتوایی روایی

 .[12] از نقل (،1331) ونیفاس است گرفته صورت دلفی استراتژی از

 36/6 کرونباخ آلفای طریق از پرسشنامه این پایایی حاضر پژوهش در

 .آمد بدست 88/6 الی 81/6 نیز هااسیمق خرده برای آن دامنه و

 تحصیلی عملکرد سنجش منظور به حاضر پژوهش در :تحصیلی عملکرد

 عریفت به نیز تحصیلی موفقیت تعریف در .شد استفاده معدل شاخص از

 کی جایگاه تجلی را تحصیلی موفقیت ایشان که شد رجوع محققی

 معدل یا درس یک برای یانمره به جایگاه این و داندیم فراگیر

 معدل شاخص از استفاده .[13] شودیم اطالق دروس از یامجموعه

 کار هب و اجرا نیز  دیگری تحقیقات در تحصیلی عملکرد محاسبه برای

 .[14 ,16] است شده برده
 

 پژوهش متغیرهای به مربوط توصیفی هاییافته :1 جدول

پژوهش متغیرهای توصیفی هایآماره

 است. شده داده نشان پژوهش متغیرهای توصیفی هایآماره 1 جدول در

 است. نفر 283 پژوهش در کننده شرکت آموزان دانش کل تعداد

 انحراف ها،آزمون نمره میانگین آن شوددرمی مالحظه که همانگونه

 هداد نشان آموزان دانش برای نمره بیشترین و مقدار کمترین معیار،

 دانش کل برای )معدل( تحصیلی عملکرد نمره میانگین است. شده

 6 آن مقدار کمترین است. 11/2 معیار انحراف با 13/10 با برابر اموزان

 است. 26 با برابر آموزان دانش برای آن نمره بیشترین و

 

 پژوهش متغیرهای بین پیرسون همبستگی ضریب :2 جدول

 11 1 8 7 6 5 4 3 2 1 ریزمقیاس

          1 نگرانی در مثبت باورهای-1

         1 **408. کنترل عدم در منفی باورهای-2

        1 **018. **481. شناختی اعتقاد-3

       1 **453. **511. **563. افکار کنترل به نیاز باور-4

      1 **416. **468. **388. **311. شناختی آگاهی خود-5

     1 **201. **281. **221. **253. **134. شخصی کنترل-6

    1 **818. **258. **208. **185. **211. *144. اشتیاق و اجتناب سبک-7

   1 **505. **552. **235. **308. **318. **311. **241. مساله حل به اعتقاد-8

  1 **112. **132. **111. *613. *631. **612. **662. **630. معدل-1

 1 **264. **268. **182. **138. 601. **158. **612. **162. **685. هوش تراز-11

 P < 661/6 سطح در دار معنی ** و P < 65/6 سطح در دار معنی *

 661/6 سطوح در روابط تمامی که دهدمی نشان 2 جدول مندرجات

≥ P شود،می مالحظه 2 جدول در که گونه همان باشند.می دار معنی 

 دانش رد تحصیلی عملکرد با فراشناخت و انتقادی تفکر هوشبهر، بین

 .دارد وجود دار معنی رابطه آموزان

 پژوهش مدل برازندگی

 با 331/112 با برابر (2χ) کای مجذور برازش نیکویی شاخص مقدار

 اینکه به توجه با باشد.می 666/6 داری معنی سطح و 16 آزادی درجه

 اکثر در لذا است، حساس نمونه حجم افزایش به نسبت کای مجذور

 توجه با بنابراین، است. دار معنی آماری لحاظ از شاخص این موارد

 با برابر (df2χ/) آزادی درجه به کای مجذور نسبت شاخص باینکه

 نیکویی شاخص ،323/6 با برابر (GFI) برازش نیکویی شاخص ،403/2

 هنجار برازندگی شاخص ،884/6 با برابر یافته (AGFI) تعدیل برازش

 با برابر (CFI) تطبیقی برازندگی شاخص ،833/6 با برابر (NFI) شده

-توکر شاخص ،338/6 با برابر (IFI) افزایشی برازندگی شاخص ،331/6

 نمره حداکثر نمره حداقل معیار انحراف میانگین هامقیاس

 24 0 45061/4 2145/13 نگرانی در مثبت باورهای

 24 0 31550/3 6415/14 کنترل عدم در منفی باورهای

 24 0 46823/4 1855/11 شناختی اعتقاد

 24 0 14144/3 2535/14 افکار کنترل به نیاز باور

 28 1 11350/4 1532/15 شناختی آگاهی خود

 00 11 83113/8 8331/24 شخصی کنترل

 30 10 81211/15 1041/41 اشتیاق – اجتناب سبک 

 36 5 36181/0 1522/10 مسائل حل به اعتقاد

 26 6 11116/2 1363/10 تحصیلی عملکرد

 140 51 18144/8 1185/36 هوش تراز
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 تقریب خطای مجذور میانگین جذر و ،318/6 با برابر (TLI) لویس

(RMSEA) در است. قبول قابل برازندگی باشد،می 611/6 با برابر 

 مدل متغیرهای توسط تحصیلی عملکرد متغیر واریانس %81 ضمن

 شد. بینی پیش

 

 پیشنهادی مدل آزمون به مربوط هاییافته

 یلیتحص عملکرد با فراشناخت و هوشبهر رابطه مدل، استاندارد ضرایب

 ضرایب .است شده ارائه 2 تصویر در انتقادی تفکر هایمیانجی طریق از

 پژوهش این مستقیم هایفرضیه تأیید از حاکی 2 تصویر در مسیر

 .باشندمی
 

 
 انتقادی تفکر گری میانجی و تحصیلی عملکرد با فراشناخت باورهای و هوشبهر رابطه بررسی مدل استاندارد ضرایب :2 تصویر

 متغیرهای دارد: متغیر چهار مجموع در حاضر پژوهش ساختاری مدل

 تغیرم بعنوان انتقادی تفکر برونزا؛ متغیر بعنوان فراشناخت و هوشبهر

 مدل تحلیل نتایج درونزا. متغیر عنوان به تحصیلی عملکرد و میانجی

 مستقیم روابط پارامترهای است. شده داده نشان 2 تصویر در پیشنهادی

 مقادیر و مسیراستاندارد ضرایب .است شده آورده 3 جدول در مدل در

 دارمی معنی جدول این در مدل به مربوط متغیرها تمامی بحرانی

 .باشند

 

 پیشنهادی مدل در مستقیم روابط گیری اندازه پارامترهای :3 جدول

 (P) داری معنی سطح بحرانی نسبت معیار خطای استاندارد غیر برآورد استاندارد برآورد مسیر

 ≤ 661/6 412/3 115/6 120/1 032/6 انتقادی تفکر به هوشبهر

 ≤ 661/6 5 /514 648/6 201/6 334/6 انتقادی تفکر به فراشناخت باورهای

 ≤ 661/6 121/0 141/6 106/1 116/6 عملکردتحصیلی به انتقادی تفکر

 ≤ 664/6 368/2 610/6 645/6 116/6 عملکردتحصیلی به هوشبهر

 ≤ 661/6 141/10 /638 136/1 303/6 تحصیلی عملکرد به فراشناخت

 در دهش ارائه متناظر بحرانی مقادیر و استاندارد مسیر ضرایب اساس بر

 دار معنی مستقیم مسیرهای همه که شودمی مالحظه ،3 جدول

 مدل متغیرهای میان مستقیم دار معنی روابط بین در باشند.می

 یانتقاد تفکر با هوشی بهره رابطه ترتیب به تحقیق، پیشنهادی

(032/6= β، 661/6 ≥ P،) 334/6) انتقادی تفکر با فراشناخت رابطه= 

β، 661/6 ≥ P،) 116/6) تحصیلی عملکرد با انتقادی تفکر رابطه= β، 

661/6 ≥ P،) 116/6) تحصیلی عملکرد با هوشی بهره رابطه= β، 

664/6 ≥ P،) 303/6) تحصیلی عملکرد با فراشناخت رابطه= β، 

661/6 ≥ P) .از حاکی پیشنهادی، الگوی هایفرضیه برخی است 

 برای بود، پژوهش متغیرهای بین ایواسطه و مستقیم غیر مسیرهای

 ایواسطه روابط و مستقیم غیر اثرات بر مبتنی هایفرضیه بررسی

 استفاده AMOS-20 افزار نرم روی بر استراپ بوت روش از متغیرها،

 .شد

 کلی )اثر کلی مستقیم غیر رابطه دو هم چندگانه، گری میانجی در

 حصیلی(ت عملکرد بر فراشناخت کلی اثر و تحصیلی عملکرد بر هوشبهر

 روش از آن آزمون برای که دارد وجود خاص مستقیم غیر روابط هم و

 .[15]شد استفاده ماکرو استراپ بوت

 هرابط داری معنی بررسی به مربوط استراپ بوت روش نتایج 4 جدول

 اثرهای و تحصیلی عملکرد روی فراشناخت و هوشبهر کلی مستقیم غیر

 میانجی مدل )در میانجی متغیرهای از یک هر به مربوط اختصاصی



و همکاران جلیلی  

164 

 غیر اثر داده، از منظور جدول، این در .دهدیم نشان را چندگانه(، گری

 یرغ اثر برآوردهای میانگین بوت، از منظور و اصلی نمونه در مستقیم

 جدول، این همچنین، است. استراپ بوت یهانمونه در مستقیم

 نیز معیار خطای ،دهدیم نشان را بوت و داده بین تفاضل سوگیری

 یهانمونه در مستقیم غیر اثرهای برآوردهای معیار انحراف دهنده نشان

 .[15] است استراپ بوت
 

 پژوهش چندگانه گری میانجی مدل در مستقیم غیر روابط به مربوط استراپ بوت نتایج :4 جدول

 باال حد پایین حد (SE) معیار خطای سوگیری بوت داده مسیر

 5184/6 1336/6 2041/6 -6645/6 5043/6 5800/6 تحصیلی عملکرد با هوشبهر کلی رابطه

 6435/6 6165/6 6613/6 -6665/6 6243/6 6248/6 تحصیلی عملکرد با انتقادی تفکر طریق از هوشبهر رابطه

 6330/6 6120/6 6256/6 -6613/6 6010/6 6036/6 تحصیلی عملکرد با فراشناخت کلی رابطه

 6132/6 6113/6 6185/6 -662/6 6135/6 6133/6 تحصیلی عملکرد با انتقادی تفکر طریق از فراشناخت رابطه

 غیر رابطه پایین حد و باال حد که دهدمی نشان 4 جدول مندرجات

 در را رصف تحصیلی، عملکرد به فراشناخت و هوشی بهره کلی مستقیم

 لیک مستقیم غیر مسیر این داری معنی از حاکی این و گیردنمی بر

 جدول مندرجات خاص، مستقیم غیر روابط مورد در همچنین باشد.می

 شبهرهو روابط مستقیم غیر روابط پایین و باال حدود که دهدمی نشان 4

 بر در ار صفر تحصیلی، عملکرد به انتقادی تفکر طریق، از فراشناخت و

 طورب است. گرفته قرار فاصله این در آمده دست به ضرایب و گیرندنمی

 یممستق غیر مسیرهای همه که دهدمی نشان استراپ بوت نتایج کلی

 باشند.می دار معنی

 ثبح

 فراشناخت باورهای و هوشی بهره رابطه بررسی هدف با حاضر پژوهش

 مقطع آموزان دانش در انتقادی تفکر گری میانجی و تحصیلی عملکرد با

 آزمون نتیجه در که طور همان .گرفت صورت خرمدره، شهر متوسطه

 یهاهیفرض تمامی شد، مشاهده (هاافتهی بخش در) پژوهش یهاهیفرض

 مستقیم غیر مسیرهای پژوهش این در .گرفتند قرار تأیید مورد مستقیم

 بین که دهدیم نشان حاضر پژوهش یهایبررس نتایج .بودند دار معنی

 یافته این دارد. وجود مثبت رابطه تحصیلی عملکرد و هوشی بهره

 هوش سازه اهمیت بیانگر و است موجود یهاپژوهش برخی با هماهنگ

 را شهو که است ییهاافتهی کننده دییتأ و است تحصیلی عملکرد در

 در البته .[0 ,5] مثال: )برای .شمارندیم تحصیلی عملکرد با مرتبط

 داشتن برای تنهایی به را هوشی بهره پژوهشگران، از برخی مقابل

 عملکرد و هوش رابطه .[3] دانندینم یکاف موفق، تحصیلی عملکرد

 رکتش آموزان دانش برای که کرد تفسیر گونه این توانیم را تحصیلی

 ،توانایی و استعداد به مربوط انگیزشی منابع پژوهش این در کننده

 ندوراب نظر مطابق تفسیر این که چند هر دارد، بیشتری برتری و اهمیت

 زهیانگ از مکنی تأکید توانایی بر اگر زیرا نیست مناسبی تفسیر (1380)

 مواجه مشکل با را فراشناختی راهبردهای از استفاده و کاهدیم تالش

 ینظران صاحب دیدگاه کننده دییتأ حاضر پژوهش یهاافتهی .کندیم

 تجربه موزان آ دانش که تکراری تکالیف در کنندیم مطرح که است

 دارد تحصیلی عملکرد در بیشتری نقش هوش دارند آنها با مکرری

 یهوش بهره بین که دهدیم نشان پژوهش بررسی نتایج همچنین .[10]

 برخی با هماهنگ یافته این دارد. وجود مثبت رابطه انتقادی تفکر و

 از حکایت هاپژوهش برخی البته .[18 ,11] موجوداست: یهاپژوهش

 )تئوری[11] جمله: از دارند، متعیر دو این رابطه بودن دار معنی عدم

 در و بوده همراه قضاوت و ارزشیابی قدرت با انتقادی تفکر مغایر(.

 ردیف تواناییهای درباره نقد و قضاوت در یعنی بخشی، اثر خود احساس

 خوداثربخشی به توجه که چرا ،گرددیم موفقیت به منجر و است مؤثر

 جمله زا مختلف یهاتیموفق برای تکاپو و تالش ارکان نیترمهم از یکی

 که است فرآیندی تفکر نوع نیا .[13] دیآیم حساب به علمی پیشرفت

 را اطالعات کننده فراهم منابع و اطالعات نظرات، فرد آن موجب به

 و عقاید با بخشیده، نظم منطقی و منسجم طور به و نموده ارزیابی

 نحوه مورد در بازبینی تفکرو همواره ،کندیم مرتبط دیگر اطالعات

 ندهیادگیر آن، به وابسته ت سایراطالعا و مطالعه شرایط کردن، مطالعه

 .[26] کندمی شرایط تغییر و واکنش به وادار را

 خود احساس ضمن انتقادی تفکر گفت: توانمی فرضیه این تبیین در

 ابعمن و اطالعات نظرات، فرد آن موجب به که است فرآیندی بخشی، اثر

 منظ منطقی و منسجم طور به و نموده ارزیابی را اطالعات کننده فراهم

 صیلیتح عملکرد میزان بینی پیش برای عاملی تواندمی لذا بخشد،می

 یرتأث مطالعه جهت یادگیری، راهبردهای براتخاذ و باشد یادگیرندگان

 ذیرشپ کلیات، تواندتنظیم می انتقادی تفکر دیگر عبارت به گذارد.

 کمک در انتقادی تفکر رو این از باشد، داوری توقف و جدید احتماالت

 رنامهب شناخت و مسئله درک یا بازشناسی در و بهتر گیری تصمیم به

 بسیار (باشد عملکردتحصیلی تواندمی )که مسئله آن حل برای کاربردی

 هزمین در مناسب گیری تصمیم توانایی توانمی رو این از است، مؤثر

 را بهتر یادگیری برای مطلوب روش و مطلب درک برای مناسب روش

 ازقدرت که آموزانی دانش رو این از نمود، بینی پیش مهم عامل این با

 توانایی شناخت و نقد و خود بر نظارت اصلی زمینه که (انتقادی تفکر

 و یادگیری تکالیف انجام در کنند،می استفاده)است ضعف نقاط و

 این که آموزانی دانش بلعکس و دارند باالیی عملکرد تحصیلی پیشرفت

 ادگیریی میزان برای معیاری نداشتن بدلیل گیرندنمی کار به را راهبرد

 لیلید خود نکته این دهندو می نشان را پایینی تحصیلی عملکرد خود،

 است. حاضر یافته تأیید بر

 در یتحصیل عملکرد با انتقادی تفکر بین شد، مالحظه که گونه همان

 .ددگریم تأیید فرضیه این لذا، دارد، وجود دار معنی رابطه آموزان دانش

 سوی از .[21 ,8] است: هماهنگ تحقیقات بعضی نتایج با حاضر افتهی

 تفکر بین که داد نشان هاپژوهش برخی از حاصل یهاافتهی دیگر،

 .[22] مثال: برای ندارد. وجود معنادار رابطه عملکردتحصیلی و انتقادی

 رکتف رابطه درآنها که مطالعاتی و شده ذکر مطالب دقیق بررسی با

 ذکر ایانش نکته این گرفته، قرار بحث مورد تحصیلی عملکرد و انتقادی

 جادای با آموزان دانش انتقادی تفکر مهارت پروراندن و تقویت که است

 توانایی این به تمایل و گرایش ایجاد جهت مناسب یانهیزم و محیط

 .شود هگرفت نظر در معلمان وظایف نیتریاساس از یکی تواندیم عقالنی،

 و اطالعات نظرات، فرد آن موجب به که است فرآیندی تفکرانتقادی،
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 قیمنط و منسجم طور به و نموده ارزیابی را اطالعات کننده فراهم منابع

 دیگر عمناب نیز و کندیم مرتبط دیگر اطالعات و عقاید با بخشیده، نظم

 دتوانیم دهدو می قرار موردارزیابی را ضمنی مفاهیم و گرفته نظر در را

 و اشدب یادگیرندگان تحصیلی عملکرد میزان بینی پیش بر عاملی

 تعبار به باشد. گذار تأثیر مطالعه جهت یادگیری راهبردهای براتخاذ

 و دیدج احتماالت پذیرش کلیات، تنظیم تواندیم انتقادی تفکر دیگر

 کمک را انتقادی تفکر پژوهشگران رو این از .[26] باشد داوری توقف

 درک ای بازشناسی را انتقادی تفکر عبارتی به و بهتر گیری تصمیم به

 سائلم تواندیم که مسئله آن حل برای کاربردی برنامه شناخت و مسئله

 ریگی تصمیم توانایی توانیم رو این از ،دینمایم عنوان باشد درسی

 برای مطلوب روش و مطلب درک برای مناسب روش زمینه در مناسب

 ودخ نکته این و نمود بینی پیش مهم عامل این با را بهتر یادگیری

 .است حاضر یافته تأیید بر دلیلی

 ردوعملک فراشناخت مثبت رابطه مورد در ساختاری مدل ارزیابی نتایج

 و پژوهش این در آمده دستبه نتایج گرفت. قرار دییتأ مورد تحصیلی

 با فراشناخت بین مثبت پیوندوارتباط به مطالعات، از بسیاری

 فراشناختی راهبردهای از که افرادی داد، نشان و اشاره عملکردتحصیلی

 بر فراشناخت حالت .[13 ,1] دارند: بهتری عملکرد کنند؛می استفاده

 تأثیر آموزاندانش ریزی برنامه و جویی خودنظم گزینی، هدف

 آموزاندانش عملکرد سطح بهبود به فراشناخت، آموزش پس گذارد.می

 دعملکر با مرتبط متغیرهای از یکی فراشناخت [23] کرد خواهد کمک

 گیرندگان یاد نفس به اعتماد افزایش به منجر که است تحصیلی

 و هوش که داد نشان (1336) گاتاال و پرسلی سویی از شود.می

 [8] از: نقل به ندارد تحصیلی عملکرد با معناداری رابطة فراشناخت،

 مورد رد باال فراشناخت با افراد که آنجایی از است: پژوهشگراین تبیین

 هر در اگر و دارند آگاهی امر این به هستند، مطلع خود یادگیری نحوه

 پی در نیابند، دست تحصیلی موفقیت و مطلوب نتایج به که شرایطی

 که آنچه از و آیندمی بر آن با مرتبط موارد سایر و موقعیت خود، تغییر

 .کنندمی استقبال ،شودیم آنان تحصیلی عملکرد بهبود به منجر

 عملکرد فراشناخت، ازتوانایی مؤثر استفاده برای آموزان دانش آموزش

 اب موثرتر، و بیشتر یادگیری برای را آنان و بخشیده بهبود را آنان

 یهاوزهح در بیشتر موفقیت به منجر باال انگیزه این کندو یترمزهیانگ

 نگیزها بیشتر، موفقیت یعنی چرخه این شودو می تحصیلی و آموزشی

 رزیابیا نتایج .کندیم پیدا ادامه تحصیلی، درعملکرد موفقیت باالتر،

 مورد انتقادی تفکر و فراشناخت مثبت رابطه مورد در ساختاری مدل

 زا بسیاری با پژوهش این در آمده دستبه نتایج گرفت. قرار دییتأ

 شده انجام یهاپژوهش میان در .[24] ازجمله: بودند همسو مطالعات

 با ردمو یک گرفته، انجام انتقادی تفکر و فراشناخت رابطه درمورد، که

 فراشناخت، رشد تأثیر .[25] داشت ناهمخوانی حاضر پژوهش نتیجه

 دمشهو قضاوت و ارزشیابی قدرت و انتقادی تفکر رشد آن، پی در که

 دی،فر تواناییهای درباره نقد و قضاوت بخشی، اثر خود احساس در است،

 اثربخشی خود به توجه که چرا ،گرددیم موفقیت به منجر و بوده مؤثر

 جمله زا مختلف یهاتیموفق برای تکاپو و تالش ارکان مهمترین از یکی

 نتقادیا تفکر مهارتهای بسط ترکیب .دیآیم حساب به علمی پیشرفت

 و دموکراتیک جامعه ایجاد برای مبنایی ییهاشیگرا چنین پرورش با

 .[13] است عقالنی

 ویسندگانین و خوانندگان متفکران، به فراگیران تبدیل برای تربیتی الزام

 مؤسسات در انتقادی تفکر بر مبتنی جامع گفتمان ضرورت نقاد،

 رمنج تفکرانتقادی آموزش دیگر، عبارت به سازد.می مطرح را آموزشی

 هاآن که گرددمی متعددی هایچالش با فراگیران مواجهة تسهیل به

 رو پیش در اجتماعی زندگی و شغلی شخصی، زندگی در احتماالً

 ی،نیرو انتقادی تفکر که: است پژوهشگراین تبیین داشت. خواهند

 و فردی زندگی در نیرومند منبعی و تربیت و تعلیم در بخش رهایی

 انعطاف باز، ذهن کنجکاوی، نقاد، متفکر آرمان رود.می شمار به مدنی

 رد صداقت درارزشیابی، عادل و منصف قضاوت، در دوراندیشی پذیری،

 دارای آگاه، اطالعات، مجدد بازبینی به تمایل شخصی، هایسوگیری

 انتخاب در مستدل پیچیده، مسائل با مواجهه در وشفافیت ظن حسن

 یجهنت به حصول تا نیزپشتکار و جستجو و پژوهش بر تاکید مالک،

 به ات شود کمک فرد به که گیردمی صورت زمانی انتقادی تفکر است.

 فکرکند. بهتر تا شود تشویق فرد دیگر عبارت به یا بپردازد عمیق تفکر

 اب فراشناخت بین مثبت رابطه مورد در ساختاری مدل ارزیابی نتایج

 گرفت. ارقر تأیید مورد انتقادی تفکر میانجیگری با تحصیلی عملکرد

 آموختگان دانش برای کار بازار آن طبع به و تحصیل شرایط امروزه،

 با دارند انتظار کارفرمایان شود.می دشوارتر روز به روز دانشگاهی

 زمال های آوری نو و خالقیت به دانشگاهی تحصیالت با فردی استخدام

 فردی دنبال به هاآن یابند، دست کاری مشکالت و مسائل حل برای

 دهی، سازمان تحلیل، و تجزیه اطالعات، آوری جمع قدرت که هستند

 رذک یهامهارت کل در باشد. داشته را الزم بازخورد ارائه و گیری نتیجه

 روندیم شمار به قوی فراشناخت و انتقادی تفکر اصلی اجزای شده،

 همیشه آموزان دانش فکری یهامهارت پرورش و رشد رو این از .[20]

 حالت امروزه اما است، بوده پرورش و آموزش در پیچیده یامسئله

 اطالعات )خروجی( داد برون که چنانچه است؛ گرفته خود به بحرانی

 ست،ا رفته فراتر اطالعات این درباره افراد انتقادی تفکر قدرت از جامعه

 از شدت به تربیتی امور متخصصان اخیر یهاسال در که نحوی به

 اند،هکرد نگرانی ابراز انتقادی تفکر امر در آموزان دانش ناتوانی احتمال

 دانش ریزی برنامه و جویی خودنظم گزینی، هدف بر فراشناخت .[21]

 ردعملک سطح بهبود به فراشناخت آموزش پس .گذاردیم تأثیر آموزان

 پرورش و آموزش هدف اگر بنابراین کرد. خواهد کمک آموزان دانش

 به را شخوی یادگیری مسئولیت بتوانند که باشد آموزانی دانش تربیت

 مودن نیز آنها تحصیلی درعملکرد ویژگی این است الزم بگیرند، عهده

 مشارکت که داردیم بیان خصوص این در هامن، 6 باشد داشته

 تا کندمی کمک افراد به انتقادی تفکر و فراشناختی راهبردهای

 و شغلی موفقیت به آن طبع به و بخشند بهبود را هایشانتوانایی

 تقدانهمن و وسیع تفکری قدرت داشتن رو این از یابند. دست تحصیلی

 از گاهی آ و محاسبه قدرت همچنین و ذهنی هایداشته زمینه در

 مفید صورت به را فرد زمان میزان تواندمی ذهن، در موجود اطالعات

 فمختل هایزمینه در را فرد پیشرفت و عملکرد آن پی در و کرده صرف

 باالببرد. تحصیل و یادگیری

 گیرینتیجه

 گریمیانجی و تحصیلی عملکرد با هوشی بهره که داد نشان پژوهش این

 هوشی هرهب بین الگوی تأثیر بررسی در دارد مثبت رابطه انتقادی تفکر

 این نتایج) آموزان دانش انتقادی تفکر میانجیگری و تحصیلی عملکرد با
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 عادی همساالن به نسبت هوش، با آموزان دانش گفت: باید پژوهش(

 هوش نقش تبیین در برخوردارند. بهتری تحصیلی عملکرد از خود

 که اریتکر تکالیف در اند،گفته که، پژوهشگران برخی نظر بر توانیم

 دارد یابرجسته نقش هوش دارند آنها با مکرری تجربه آموزان دانش

 با عمیق درگیری مستلزم، آشنایی عدم و یتازگ نمود. اشاره [10]

 واناییت اساس بر صرفاً نتواند آموز دانش که یاگونه به باشدیم موضوع

 دشوار مسئله یک حل عهده از آموزدانش وقتی ونیز دهد پاسخ آنها به

 در ایدب شایستگی احساس برای کند.می شایستگی احساس آید،می بر

 احساس الزمه است بدیهی آید؛ وجود به افزایشی مهارت، سطح

 که نای به توجه با است وهوشی شناختی راهبردهای توسعه شایستگی،

 انشد برای تکراری و آشنا تجربه ایمدرسه امتحانات به مربوط تکلیف

 بنابراین، .است تبیین قابل هوش دارتر معنی نقش کندمی فراهم آموزان

 را تحصیلی عملکرد هوش، و انتقادی تفکر باالی سطح که زمانی

 ارتقا را مناسب تحصیلی عملکرد داشتن احتمال کنند، همراهی

 یهسو چند تأثیر به منجر متغیرها این همزمان حضور یعنی بخشد،می

 .آوردیم بار به تحصیلی عملکرد فرآیند در را مطلوبی نتایج و گردیده

 پیشنهادها و هامحدودیت

 جامعه به مربوط پژوهش این انجام مسیر در محدودیتها ترینعمده

 )ی هاداده تحلیل از حاصل نتایج .است استفاده مورد ابزارهای و آماری

 ابلق است ممکن تحقیق( این برای شده انتخاب نمونه از آمده دست به

 که آنجایی از همچنین .نباشد آموزان دانش کل به تعمیم

 ،است خودسنجی نوع از پژوهش این در شده برده کار به هایپرسشنامه

 تأثیر تحت اندازهای تا است ممکن هاپرسشنامه این از حاصل هایداده

 تحقیق این از حاصل نتایج به توجه با .باشد گرفته قرار انسانی عوامل

 دانش میان در تحقیق این متغیرهای بین رابطه گرددمی پیشنهاد

 یرتأث همچنین گیرد. قرار بررسی مورد نیز کشور مناطق دیگر آموزان

 (ادیانتق تفکر و هوشی بهره جز به) شناختی و عاطفی متغیرهای سایر

 اضر،ح تحقیق همبستگی ماهیت به توجه با گیرد. قرار مطالعه نیزمورد

 شودمی توصیه دلیل همین به گیرد. صورت احتیاط با هایافته تعمیم

 لیتحصی عملکرد در آنها نقش به آزمایشی طور به آینده تحقیقات در

 .شود پرداخته آموزان دانش
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