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Abstract 
Introduction: In the framework of structural equations, the relationships between these variables had an 
acceptable fit and all the research hypotheses were approved. In other words, the correlation between IQ 
with meaningful thinking, IQ correlation with academic performance, and correlation between critical 
thinking and academic performance were positive and significant. 
Methods: The present study is a correlational study. The statistical population of this study was all students 
of Khorram Darreh high school in the academic year of 1996-96. A total of 300 people were selected 
through multi-stage random sampling. Data were collected from: Raven Evolutionary Matrices, Critical 
Thinking Questionnaire and GPA. Data were analyzed using spss version 18 and Amos version 20 software. 
Results: In the framework of structural equations, the relationships between these variables had an 
acceptable fit and all the research hypotheses were approved. In other words, the correlation between IQ 
with meaningful thinking, IQ correlation with academic performance, and correlation between critical 
thinking and academic performance were positive and significant. 
Conclusions: IQs either directly or indirectly correlated with critical thinking with academic performance. 
In other words, using critical thinking skills can be a good result of academic performance, because using 
critical thinking leads to meaningful learning development in students. Therefore, it is suggested that critical 
thinking skills be defined as a single syllabus, in order to strengthen the students' academic performance, 
provide admissions with the critique of their opinions and opinions. 
Keywords: (IQ) Intelligence Quotient, Critical Thinking, Academic Performance 
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مقدمه

 موضوع آن، بر مؤثر عوامل بررسی و آموزان دانش تحصیلی عملکرد

 روانشناسی و تربیتی علوم یهاپژوهش از یاعمده که بخش است مهمی

 آموزش بر عالوه که دارند توافق محققان .است داده اختصاص خود به را

همچنین  مدرسه، خانواده و محیط، جمله از بسیار دیگری عوامل،

 در وعوامل دیگر سن شخصیت، هوش، همچون فردی یهایژگیو

 عنوان به نوجوانی سویی از کنند. ایفامی را مهمی نقش تحصیلی عملکرد

 عملکرد آن که در رشد، در چشمگیر تغییرات و تحول با دوره همراه

فراشناخت، مهارت حل  یهاچون، سازه متغیرهایی تأثیر تحت تحصیلی

 دیگر عوامل و خانواده مدرسه، با مرتبط آموزش، عوامل روش مسئله،

 مرتبط با عوامل که است ساخته مواجه سؤال این با را پژوهشگران است؛

. عملکرد تحصیلی [1]چیست؟  پسر و دختر نوجوانان عملکرد تحصیلی

در نظام آموزشی از اهمیت واالیی برخوردار وخود یک فرایند است. در 

در حال تعامل هستند. نوع و شدت  هر فرایند عوامل و متغیرهایی

همه عوامل مؤثر  . بررسیآوردیتعامل، تغییرات گوناگونی را به دنبال م

در فرایند عملکرد تحصیلی دانش آموزان، امکان پذیر نیست. چراکه 

ریف بسیار ظ یاعملکرد تحصیلی یک مفهوم چند بعدی است و به گونه

به رشد جسمی، شناختی، اجنماعی وعاطفی یادگیرنده مربوط است. 

لی که اند، تا عوامپژوهشگران آموزشی و روان شناسی تالش کرده

، دهندیعملکرد تحصیلی را بهبود و در نتیجه سالمت روان را ارتقا م

 .[7] ندیشناسایی نما

عملکرد تحصیلی، بیشترین توجه به عامل هوش  ینیبشیبرای پ

عامل مطرح  نیتریمعطوف است، به طوری که هوش به عنوان اصل

گردیده است. بهره هوشی به عنوان یکی از وجوه قابل توجه در سازش 

، ودریمار مفردی به ش یهایافتگی افراد با محیط و از عوامل مهم تفاوت

 چکیده

فراشناخت و تفکر نقادانه مربوط است. لذا پژوهش  ،یبه بهره هوش یااست و به گونه یمفهوم چند بعد کی یلیعملکرد تحص مقدمه:

 تفکر نقادانه انجام شد. یگریانجیو م یلیبا عملکرد تحص یرابطه بهره هوش نییحاضربا هدف تع

دانش آموزان مقطع متوسطه شهر خرم دره  هیآن را کل یباشدو جامعه آمار یم یمطالعه از نوع همبستگ کیپژوهش حاضر  روش کار:

 یگردآور یانتخاب شدند. برا یاچند مرحله یتصادف یرینفربه روش نمونه گ 933 انیم نیداد. از ا لیتشک 39-31 یلیدر سال تحص

 یهاها با استفاده از نرم افزاراستفاده شد. داده یلیپرسشنامه تفکر نقادانه و شاخص معدل تحص ون،یرونده ر شیپ یهاسیها از: ماترداده

SPSS  و  11نسخهAmos  شد. لیتحل 73نسخه 

 پژوهش یهاهیفرض یبرخوردار بودو تمام یمذکور، از برازش قابل قبول یرهایمتغ نیروابط ب ،یمعادالت ساختار یدرالگو ها:یافته

 یو همبستگ یلیبا عملکرد تحص یبهره هوش یبا تفکرنقادانه، همبستگ یبهره هوش یقرار گرفتند. به عبارت بهتر همبستگ دییمورد تأ

 دار بود. یو معن تمثب یلیتفکر نقادانه باعملکرد تحص

دارد.  یبستگهم یلیتفکر نقادانه با عملکرد تحص قیاز طر میمستق ریو هم بصورت غ میهم به صورت مستق یبهره هوش نتیجه گیری:

 یریادگیاستفاده از تفکر نقادانه، موجب رشد معنادار  رایگرفت، ز یلیاز عملکرد تحص یمطلوب جهینت توانیبا مهارت تفکر نقادانه م یعنی

عملکرد  تیشود تا ضمن تقو فیتعر یواحد درس کین مهارت تفکر نقادانه، بعنوا شود،یم شنهادی. لذا پشودیدر دانش آموزان م

 آنها فراهم گردد. یبرا گرانیهمراه با نقد آراء و نظرات د رشیپذ نهیدانش آموزان، زم یلیتحص

 یلیعملکرد تحص ،یتفکر انتقاد ،یهوشبهره ها:کلیدواژه
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عامل  نیتریها به عنوان اصلهوش بر اساس تعریف سنتی خود مدت

، شکیشد. بهره هوشی بموفقیت و پیشرفت تحصیلی در نظرگرفته می

های پیشرفت تحصیلی شاگردان است. بدین معنا که هر یکی از وسیله

تر باشند، پیشرفت ایشان به همان اندازه بیشتر چه شاگردان با هوش

 به شده گیری اندازه هوش که آن است حاکی از هاافتهی برخیاست. 

 بینی پیش برای عامل بهترین ریونپیش رونده  یهاسیماتر وسیله

. سایر [9-9]است  تحصیلی یهاهیپا همه در تحصیلی عملکرد

 تحصیلی عملکرد و هوش بین مثبت همبستگی بیانگر نیز هاپژوهش

که دانش آموزان  یافکری ارزنده یهایی. یکی دیگراز توانا[2, 1] اندبوده

 هاهشیها، اند، خواندههادهیباید در مدارس کسب کنند این است که شن

ابی ، ارزشیشوندیروبه رو م و اعتقادهای مختلفی را که در زندگی با آنها

منطقی بگیرند. این توانایی ارزنده تفکر  یهامیکنند و درباره آنها تصم

نقادانه نام دارد. امروزه تفکر نقادانه به طور فزآینده ای مورد توجه قرار 

ها همواره با مقدار زیادی اطالعات گمراه کننده، گرفته است، زیرا انسان

تبلیغات تجاری و سایر انواع تبلیغات روبه رو هستند که باید آنها را 

 .[1]سی کرده صحیح را از ناصحیح جدا نمود ارزیابی و برر

دانش آموزان در فکر  یهاهدف از تفکر نقادانه، ارتقا و رشد دادن مهارت

. [3] آماده سازی آنها برای موفقیت در زندگی است کردن و به تبع آن،

عنوان رابطه تفکر نقادانه و عملکرد "پژوهشگران در پژوهشی تحت 

دریافتند، رابطه معناداری بین تفکر نقادانه و عملکرد  "تحصیلی

 تفکر رابطه محققین دیگری به بررسی .[13]تحصیلی وجود دارد 

 اسالمی آزاد دانشگاه دخترِ دانشجویان در وموفقیت تحصیلی نقادانه

 همبستگی ضریب استفاده از با هاداده پرداختند. تحلیل اهواز واحد

 معنادار رابطه تحصیلی با موفقیت تفکرنقادانه بین که داد نشان پیرسون

عنوان، نقش  همچنین، دو محقق در پژوهشی تحت .[11]دارد  وجود

 ،هوش به عنوان میانجی در رابطه بین تفکر نقادانه و پیشر فت تحصیلی

نشان داند، رابطه معناداری بین تفکر نقادانه و پیشرفت تحصیلی وجود 

 .[17]دارد 

 نقادانه تفکر بین که داد ازتحقیقی نشان حاصل یهاافتهیدیگر،  سوی از

درمطالعه  . پژوهشگری[19] ندارد وجود معنادار رابطه عملکردتحصیلی و

 دست نتیجه این به هوش، چهارچوب در تفکرنقادانه دادن قرار با ایی

 آن از متقابالً و گذاشته تأثیر نقادانه تفکر فرآیند هوش بر که یافت

انتقادی  تفکر مهارت در را هوش هاریس نیزاهمیت .[11] ردیپذتأثیرمی

 در نقادانه تفکر مقایسه عنوان با پژوهشی . در[1] ددا قرار تأیید مورد

 معلوم گردید دانش عادی مدارس و هوشمند آموزان مدارس دانش

 آموزان دانش نسبت به باالیی تفکر نقادانه از هوشمند مدارس آموزان

 .[19] برخوردارند عادی مدارس

همسو با آن، شفیعی طی پژوهشی بیان نمود هوش نه تنها با تفکر 

. در مقابل [11]نقادانه رابطه مثبت دارد بلکه، الزمه تفکر نقادانه است 

عنوان رابطه بین گرایش تفکرانتقادی و پیشرفت طی تحقیقی تحت 

آموزان متوسطه ارومیه، نشان دادند بین تفکر نقادانه و تحصیلی دانش

 .[12]پیشرفت تحصیلی رابطه وجود ندارد 

در قالب معادالت ساختاری برای تعیین رابطه  یاهیچ مطالعه تاکنون

میانجیگری تفکر نقادانه انجام  بهره هوشی، با عملکرد تحصیلی با بین

 هدف با حاضردر راستای پر کردن این خالء نشده است. لذا پژوهش

قادانه تفکر نرابطه بهره هوشی با عملکرد تحصیلی و میانجیگری  تعیین

 انجام شد.

 کار روش

کلیه آن را  آماری جامعه همبستگی و -توصیفی حاضر پژوهش روش

-31دانش آموزان مقطع متوسطه شهر خرم دره که در سال تحصیلی 

ه از بین مدارس متوسطمشغول به تحصیل بودند، را تشکیل داد.  1939

مدرسه بود، سه مدرسه دخترانه و سه  11شهر خرمدره که شامل 

مدرسه پسرانه جمعاً شش مدرسه به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. 

از بین جامعه آماری فوق هم متناسب با جنس، پایه وجمعیت دانش 

دخترو در سه رشته تجربی، ریاضی،  191پسر،  111آموزی هر مدرسه 

نفر به روش نمونه گیری  933جمعاً تعداد  هاهینی و از کلیه پاانسا

ورود به پژوهش، تمایل به شرکت،  یارهایانتخاب شدند. مع یاخوشه

)روحی یا جسمی که مانع از پاسخدهی به سئواالت  یماریعدم داشتن ب

آزمون شود( بود. معیارهای خروج از پژوهش شامل خروج ناگهانی و یا 

در طول  همکاری عدم در روز توزیع پرسشنامه و ضروری از مدرسه

گیری این پژوهش دو پرسشنامه بود. اندازه یابزارها پژوهش بود.

ابزار غیر  بود که یک ریونپیش رونده  یهاسیماترپرسشنامه اول، 

برای اندازه گیری بهره هوشی، ساخته شده  ریونکالمی است و توسط 

سؤال دارد که هر سؤال شش یا هشت  13ماتریس فوق . [11]است 

جهت نمره گذاری، تعداد ها صحیح است. گزینه دارد و تنها یکی از آن

 دیآیم صحیح با هم جمع شده نمره خام آزمودنی بدست یهاپاسخ

ا مراجعه به جدول هنجار ماتریس فوق، نمره بهره هوشی ب(. 13)صفرتا 

است بدست  111تا  91که دامنه آن از  هایهریک از آزمودن

برای افراد باالتر از نه سال  "ریونپیش رونده  یهاسیماتر".دیآیم

نوع بوده و همگی شده، همه از یک های مطرحسوال. [13]طراحی شده 

ند، آورانتزاعی که یک توالی منطقی به وجود می یهااز یک سری شکل

ها ابتدا باید منطقی را که براساس آن، هر اند. آزمودنیتشکیل شده

 ها با روشسؤال ساخته شده است، کشف کنند. پس از اینکه آزمودنی

 ان ششها خواسته شد که از مییافتن پاسخِ درست آشنا شدند، از آن

احتمالی در زیر هر شکل  نهییا هشت تصویر جداگانه که به عنوان گز

قرار گرفته است، تصاویر شش تاهشت گانه را که شکل سؤال را کامل 

کند، انتخاب و در پاسخنامه مشخص کنند. در طبقه بندی می

به باال  113میزان بهره هوشی ریون پیش رونده  یهاسیماتر

متوسط،  133تا  33باهوش،  113تا  113وش،تیز ه 193تا  193نابغه،

عقب مانده هوشی تلقی  23مرزی و زیر  23تا  23کم هوش،  13تا  13

پژوهشی در انگلستان به منظور تعیین روایی  .[73] شودیم

انجام شد که در آن همبستگی روایی  ریونپیش رونده  یهاسیماتر

مالکی همزمان مورد استفاده قرار گرفت. روش کار به این صورت بود 

نفر از دانش آموزان دبیرستانی که  13که ضریب همبستگی بین نمرات 

کت کرده بودند با نمرات آنان در در آزمون هوش وکسلر بزرگساالن شر

مقایسه گردید. مقدار عددی ضریب  "ریونپیش رونده  یهاسیماتر"

معنادار بود. میزان  31/3به دست آمد که در سطح  27/3همبستگی 

 93پایایی این آزمون، با استفاده از روش بازآزمایی انجام و یک گروه 

به روش تصادفی  نفره از دانش آموزان دوره متوسطه همین کشور که

ماه مورد آزمون قرار گرفتند.  7انتخاب و در دو نوبت به فاصله زمانی 
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سپس ضریب همبستگی بین نمرات خام حاصل از دو مرحله آزمون 

 یا. در ایران مطالعه[71]به دست آمد  31/3گیری محاسبه و مقدار آن 

 یهاسیایی و اعتبار ماتربا هدف هنجاریابی مقدماتی و مطالعه پای

نفر از دانش آموزان اصفهان و شهر بابک  711پیشرونده ریون با نمونه 

بدست آمد. پایایی آن با  13/3انجام شد. روایی مالکی همزمان آن 

. در [77]حاصل شد  13/3هفته  7اجرای )مجدد( دو بار و در فاصله 

 یهاپیشرونده ریون به استفاده یهاسیپژوهش حاضر، برای روایی ماتر

متعدد و استاندارد جهانی آن استناد گردید. و در  یهامکرر در پژوهش

نباخ رضریب پایایی آلفای کپیشرونده ریون  یهاسیبررسی پایایی ماتر

 حاصل گردید. 33/3

هر  ماده و 91آزمون دارای  ابزار دوم آزمون تفکر نقادانه کالیفرنیا بود.

ماده دارای چهار یا پنج گزینه بود، از آنجا که تنها یک پاسخ صحیح 

گیرد. برای هر ماده وجود دارد آزمودنی در هر ماده نمره، صفر یا یک می

 وسیله به پرسشنامه این تواییمح رواییاست.  91الی  3دامنه نمرات 

 است گرفته صورت دلفی استراتژی از استفاده با فلسفه امریکا انجمن

. در ایران ضریب پایایی این آزمون از روش کودرریچارسون بین [79]

بدست آمده و تحلیل عاملی در تعیین روایی سازه،  3/ 23تا  3/ 11

حاکی از آن بود که آزمون از پنج عامل تشکل شده که همه عوامل با 

نمره کل آزمون همبستگی مثبت و باالیی داشته است و پایایی آزمون 

پایایی آزمون  [79] . در تحقیق دیگری[71]گزارش گردیده  3/  13

بدست آمد. در پژوهش حاضر، همچون ابزار قبلی برای  3/  39برابر با 

متعدد و استاندارد جهانی  یهامکرردر پژوهش یهابه استفاده روایی،

برای خرده و 3/  33پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ آن استناد و

 عملکرد تحصیلی سنجش برای .بدست آمد 3/  33 الی 3/  12 هااسیمق

طی نیمسال  دانش آموزان توسط شده کسب معدل تحصیلی شاخص از

شد. بر اساس ضوابط آموزش و  استفاده 1939-31 یلیاول سال تحص

پرورش حداقل معدل ممکن صفر و حداکثر بیست است در پژوهش 

مدیران حاضر حداقل معدل بر اساس کارنمای دانش آموزان که از 

به معنی ضعیف،  13بود. معدل زیر  73و حداکثر  29/11دریافت شد 

عالی طبقه  12خوب و نمرات باالتر از  12تا  11متوسط،  19تا  13از 

ها، به کلیه دانش آموزان اطمینان . برای جمع آوری داده[71]بندی شد 

ها بصورت محرمانه وبدون ذکر داده شد که جمع آوری اطالعات آن

ها با رعایت اصول اخالقی و آزادی دادهنامشان صورت خواهد گرفت. 

 11نسخه  SPSS برای دانش آموزان، جمع آوری و سپس با نرم افزار

 بوت استراپ تحلیل شد. و 73نسخه  AMOSونرم افزار 

 هاافتهی

که حداقل  933دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش حاضر نفر بودند 

سال بود )میانگین سن دانش  11ها و حداکثر سن آن 11ها سن آن

سال بود.( توزیع فراوانی  11برابر با  9/1آموزان فوق با انحراف معیار 

 آمده است. 1جدول ر دانش آموزان بر اساس پایه تحصیلی وجنسیت د

دهم و سوم بیشترین  یهاهیدهد در نمونه آماری از پانشان می 1جدول 

 اند.چهارم کمترین فراوانی، به صورت تصادفی انتخاب شده یهاهیو از پا

معنی دار  331/3که تمامی روابط در سطوح  دهدینشان م 7جدول 

بهره هوشی،  بین ،شودیم مالحظه 7 جدول در که گونه همان. باشندیم

 .دارد رابطه خوبی وجود دانش آموزان تحصیلی در عملکرد با تفکر نقادانه

با  931/127برابر با  (7χ)مقدار شاخص نیکویی برازش مجذور کای 

. با عنایت به اینکه مجذور کای باشدیم P=  331/3 و 23درجه آزادی 

، لذا در اکثر موارد این [72]نسبت به افزایش تعداد نمونه حساس است 

خص از لحاظ آماری معنی دار بود. با توجه به که در الگوی پیشنهادی شا

 یبرای نمونه مورد بررسی، شاخص نسبت مجذور کای به درجه آزاد

(/df7χ)  119/7برابر با( شاخص نیکویی برازش ،GFI برابر با )379/3 ،

، شاخص 111/3( یافته برابر با AGFIشاخص نیکویی برازش تعدیل )

، شاخص برازندگی تطبیقی 133/3( برابر با NFIشده ) برازندگی هنجار

(CFI برابر با )392/3( شاخص برازندگی افزایشی ،IFI برابر با )391/3 ،

و جذر میانگین مجذور  311/3( برابر با TLIلویس )-شاخص توکر

. ضرایب استاندارد باشدیم 321/3( برابر با RMSEAخطای تقریب )

مدل، رابطه بهره هوشی با عملکرد تحصیلی از طریق میانجی تفکر 

حاکی از  1ارائه شده است. ضرایب مسیر در نمودار  1 تصویرنقادانه در 

 .باشندیمستقیم این پژوهش م یهاهیتأیید فرض

ضریب استاندارد بین دو  شودیه ممشاهد 1 تصویرهمانگونه که در 

متغیر بهره هوشی وعملکرد تحصیلی در مدل ساختاری اجرا شده برابر 

( α < 31/3در سطح احتمال ) t = 331/7این رابطه با  است که 12/3با 

ضریب استاندارد بین دو متغیر بهره هوشی و  معنی دار است همچنین.

در سطح احتمال  t = 12/3این رابطه با  است که 13/3تفکر نقادانه برابر با 

(31/3 > αمعنی دار است )  و نیز ضریب استاندارد بین دو متغیر عملکرد

در  t = 27/1این رابطه با  است که 21/3تحصیلی و تفکر نقادانه برابر با 

 مستقیم روابط پارامترهای .( معنی دار استα < 31/3سطح احتمال )

 مقادیر و مسیراستاندارد ضرایب .است شده آورده 7جدول  در الگوی،

 دارمی معنی این جدول الگوی در به مربوط متغیرها تمامی بحرانی

 .باشند
 

 توزیع فراوانی دانش آموزان بر اساس پایه و جنسیت تحصیلی :1جدول 

 تجمعیدرصد فروانی  درصد فراوانی دختر پسر کالس

 9/19 9/19 13 71 13 تجربی چهارم

 3/79 1/13 97 12 19 چهارم ریاضی

 3/91 11 99 12 11 انسانی دهم

 9/19 1/13 97 12 19 تجربی دهم

 7/17 2/11 93 79 79 ریاضی دهم

 9/29 9/11 91 11 11 انسانی سوم

 7/11 2/11 11 73 71 تجربی سوم

 133 2/11 99 13 11 ریاضی سوم

  133 933 191 111 کل
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 همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش یهاسیماتر :2جدول 

 1 2 ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ 

       1 ارزشیابی -1

      1 **3/13 استنباط -2

     1 **3/13 **3/19 تحلیل -۳

/3 **3/91 **3/23 استدالل قیاسی -۴ 11 ** 1    

/3 **3/22 **3/91 استدالل استقرایی -۵ 71 ** 3/93** 1   

  1 3/39 *3/91 **3/91 **3/11 3/32 بهره هوشی- ۶

 1 *3/73 *3/71 *3/93 *3/13 **3/29 3/39 عملکرد تحصیلی -۷

 331/3دار در سطح و ** معنی 39/3دار در سطح * معنی

 

 
 ضرایب استاندارد مدل، رابطه بهره هوشی با عملکرد تحصیلی از طریق میانجی تفکرنقادانه در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر خرمدره. :1 تصویر

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

 که همه مسیرهای مستقیم معنی دار شودی، مالحظه م9 جدول

. در بین، روابط استاندارد معنی دار مستقیم میان متغیرهای باشندیم

 3/ 137الگوی پیشنهادی، به ترتیب رابطه بهره هوشی با تفکر نقادانه )

 =β ،331/3=P( رابطه بهره هوشی با عملکرد تحصیلی ،)123/3  =β ،

331/3=P( رابطه تفکر نقادانه باعملکرد تحصیلی ،)213/3  =β ،

331/3=P) از حاکی پیشنهادی، الگوی یهاهیفرض بدست آمد. یکی از 

 بررسی بود، برای پژوهش بین متغیرهای یاواسطه و مستقیم غیر مسیر

 از متغیرها، یاواسطه و روابط مستقیم غیر اثرات بر مبتنی یهاهیفرض

 1جدول  .استفاده شد AMOS-20 افزار نرم روی استراپ بر بوت روش

بوت استراپ مربوط به بررسی معنی داری رابطه غیر مستقیم کلی  نتایج

هوشبهر روی عملکرد تحصیلی و اثرهای اختصاصی مربوط به متغیر 

ظور از داده، اثر غیر مستقیم ، من1 جدول. در دهندیمیانجی را نشان م

میانگین برآوردهای اثر غیر مستقیم در  در نمونه اصلی و منظور از بوت

 .[71]بوت استراپ است  یهانمونه

همچنین، در این جدول، سوگیری، تفاضل بین داده و بوت را 

و خطای معیار نیز نشان دهنده انحراف معیار  دهدینشان م

بوت استراپ است  یهابرآوردهای اثرهای غیر مستقیم در نمونه

[73]. 

نشان  1جدول در مورد رابطه غیر مستقیم خاص، مندرجات 

که حدود باال و پایین رابطه غیر مستقیم بهره هوشی از  دهدیم

 رندیگیبه عملکرد تحصیلی، صفر را در بر نم نقادانهطریق، تفکر 

 بوت نتایجو ضرایب به دست آمده در این فاصله قرار گرفته است. 

 .باشدیم دار معنی مستقیم غیر مسیر که دهدیم نشان استراپ
 

 پارامترهای اندازه گیری روابط مستقیم در الگوی پیشنهادی :۳جدول 

 

 نتایج بوت استراپ مربوط به روابط غیر مستقیم در مدل میانجی گری پژوهش :۴جدول 

 حد باال حد پایین خطای معیار سوگیری بوت داده مسیر

 3199/3 3139/3 3323/3 -3339/3 3719/3 3711/3 با عملکرد تحصیلی نقادانهرابطه بهره هوشی از طریق تفکر 

 

 

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

 ≤ 331/3 331/7 311/3 319/3 123/3 هوشبهر به عملکردتحصیلی

 ≤ 331/3 127/3 119/3 171/1 137/3 نقادانه هوشبهر به تفکر

 ≤ 331/3 271/1 111/3 213/1 213/3 تفکر نقادانه به عملکردتحصیلی
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 بحث

این مطالعه با هدف تعیین همبستگی بهره هوشی با عملکرد تحصیلی 

 در دانش آموزان با میانجی گری تفکر نقادانه، انجام شد. بر اساس نتایج

این پژوهش دانش آموزان دارای بهره هوشی باال، عملکرد تحصیلی 

ها برخی پژوهش یهاافتهی. این نتایج با دهندیبهتری از خود نشان م

 همخوانی دارد و با برخی دیگر متفاوت است. برای مثال نتایج پژوهش

روی  [1]بالنچ و آلوجا  [9]وودفید  فارسیدس و [1] نیبور و رندرمن

دانش آموزان، نشان دهنده رابطه مثبت بهره هوشی دانش آموزان دوره 

در  [91] و چو [93]، پارسا مقابل درمتوسطه با عملکرد تحصیلی بود. 

بهره هوشی را به تنهایی برای داشتن عملکرد خود،  یهاپژوهش

دلیل رابطه مثبت  [1] تحصیلی موفق، کافی ندانستند. رندرمن و نیبور

 آموزان بین بهره هوشی و عملکرد تحصیلی را در استفاده بیشتر، دانش

ذکر  راهبردهای فراشناختی از خود عادی همساالن به نسبت هوش با

 بهبود را دانش آموزان عملکرد فراشناخت، ازتوانایی مؤثر نمود. استفاده

 این کندو یترمزهیانگ با موثرتر و بیشتر یادگیری برای را آنان و بخشیده

می  تحصیلی و آموزشی یهاحوزه در بیشتر موفقیت به منجر باال انگیزه

 ادامه بیشتر موفقیت باالتر، انگیزه بیشتر، موفقیت یعنی این چرخه شودو

 بدانیم، یادگیری نتیجه را تحصیلی عملکرد اگر بنابراین .کندیم پیدا

 یاتحصیلی است به گونه عملکرد بهترین، پیش بین برای بهره هوشی

 33 تا 13که ثروندایک, نظریه پرداز بزرگ روانشناسی نیزمعتقد است 

. [97]کند یتبیین م هوش بهره را تحصیلی عملکرد واریانس درصد

که بهره هوشی را به تنهایی برای عملکرد  ییهادوک, در تبیین پژوهش

معتقد است، افراد، با باور هوش ذاتی، تالش  دانندیتحصیلی کافی نم

به همین دلیل به دنبال تکالیفی هستند  دانندیرا نشانه عدم توانایی م

ها را به موفقیت برساند. لذا عملکرد ضعیفی از تا با حداقل تالش، آن

دهد، بین . نتایج بررسی پژوهش نشان می[99] دهندیخود نشان م

ن یافته هماهنگ بهره هوشی و تفکر نقادانه رابطه مثبت وجود دارد. ای

؛ هاریس، به [11] ؛ مون[11]؛ شفیعی [19] ، قربان نژادیهابا پژوهش

دار ها حکایت از عدم معنیاست. البته برخی پژوهش [1] فینقل از س

بودن رابطه این دو متغیر دارند، از جمله: وحدت، زینالی و احمدی 

 بسیار نقادانه تفکر از برخورداری جهت . بهره هوشی[12]دویران 

 پردازش و نگهداری فعال صورت به اطالعات را هوش زیرا است ناسبم

 قضاوت و استدالل ادراک، تفکر، نظیر پیچیده هایشناخت بر و کندمی

 تنهایی. دوک، هوش را به ساده شناخت و ذخیره نه و کندمی تاکید

 کنند،می زندگی آن در که افرادی و دنیا خود، درباره فرد زیربنای قضاوت

، از سوی دیگر تفکر نقادانه با ارزشیابی و قضاوت [99]کند معرفی می

تواناییهای فردی و اجتماعی مطرح است ونیز  همراه بوده در آن نقد

فرآیندی است که به موجب آن فرد نظرات، اطالعات و منابع فراهم 

کننده اطالعات را ارزیابی نموده و به طور منسجم و منطقی نظم 

بخشدو زمینه و روش مناسب برای درک مطلب و روش مطلوب برای می

هوش در مدد رسانی  رو این کند، ازیادگیری بهتر را پیش بینی می

 خود بر نظارت اصلی زمینه تفکر نقادانه )که ازقدرت که دانش آموزانی

کنند، نقش زیر استفاده می است( ضعف نقاط و شناخت توانایی و نقد و

 بنایی دارد.

 به شدن نقد، نزدیک بر چگونگی دانش آموزان، بهره هوشی باال، در

گذارد. زیرا می تأثیر آنها تفسیر و پاسخدهی چگونگی و یادگیری تکالیف

ی عقالنی انسان مانند کنجکاوی و ترق یهایژگیتفکر نقادانه منطبق با و

 دار و معنی مثبت بهره هوشی، رابطه توان گفتطلبی است. بنابراین می

 کند.تبیین می را آن و داشته آموزان دانش تفکر نقادانه استراتژی با

 تحصیلی در عملکرد با نقادانه تفکر بین شد، مالحظه که گونه همان

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

؛ [11] تحقیقات، صفر زاده و مرعشیان با نتایج حاضر یافته .گرددمی

دیگر،  سوی دارد. از ؛ همخوانی[17, 13]ده قربان دوردی و نوری زا

تفکر  بین که داد ( نشان19ازتحقیقِ بختیار پور ) حاصل یهاافتهی

 این استناد به ندارد. وجود معنادار رابطه عملکردتحصیلی و نقادانه

 متمادی قرنهای طی کهاندیشمندان  نظری آرای بر تکیه با نیز و ها،یافته

 را آمادگی این افراد در تواندمی تفکر نقادانه، توان گفتمی شده، ابراز

کرده  مالحظه متفاوت یاوهیش به را هاپدیده و شوند متحول که ایجادکند

 وسیله به آموزیم،کردن می عمل وسیله به که گونه همان یاد بگیرند، زیرا

 تفکرانقادانه از برخوردار افراد گفت بایدگیریم. می یاد نیز نقادانه تفکر

 آنها، دهی سازمان و خوب اطالعات پردازش و دریافت قدرت دلیل به باال

 و تعصب از دوری کنجکاوی، واستنباط، استدالل قوه از برخورداری

بهتری  تحصیلی عملکرد برآمده، تکالیف عهده از تواندبهترمی سوگیری،

آنچه که در پیشینه پژوهش گذشت، باشند. همچنین بر اساس  داشته

 بتوانند دانش آموزان تا است تعادل عدم جو یک ایجاد شامل نقادانه تفکر

یعنی تفکر  بسازند دوباره و کنند را اصالح خود و درسی فکری فرایندهای

 گیری تصمیم و نتایج امور سنجش برای فرد گرایش و نقادانه، توانایی

نهاست که امور درسی نیز جدای از این امور نیست. همسو با  آ درباره

که فاقد تفکر نقادانه  دانش آموزانی است، معتقد [91]این یافته، آلوی 

رویکرد  کنند،می محدود ناقص و کم یهاپاسخ به را هستند خود

 کمتر هستند، وابسته دیگران به دارند، یادگیری به نسبت یامنفعالنه

 خود ارزشیابی به و دهندیم آموزشی نشان آفرینندگی و خالقیت

 کنند.نمی کسب مناسبی تحصیلی موفقیت بنابراینپردازند، نمی

 آموزان دانش تشویق درس، موجب کالسهای در مطلوب روانی فضای 

 شده، دانش آموزانی که ازقدرت تفکرانتقادی فرآیند بر نظارت و تأمل به

تحصیلی،  و یادگیری تکالیف انجام در کنند،می استفاده نقادانه تفکر

 کار به را که این راهبردها دانش آموزانی بلعکس و دارند باالیی عملکرد

 عملکرد خود، یادگیری میزان برای نداشتن معیاری بدلیل گیرندنمی

 دهند.می نشان را پایینی تحصیلی

 دلیل به آموزشی تجارب گفت، توانیناهمسو، م یهادر تبیین پژوهش

 و یادگیری حفظی بر تاکید و نامناسب آموزشی یهاروش از استفاده

 مؤثر عوامل یکی از عنوان به دانش آموزان نقادانه تفکر نگرش بر سطحی،

 کنجکاوی و است. احتماالً پرسش منفی داشته ریتأث تحصیلی عملکرد بر

 مانعی امر و همین گرددیم سرکوب نوعی به آموزشی یهاطیمح در

 هم کسانی و خواهد بود انتقادی تفکر یهامهارت پرورش و رشد جهت

 برای یازهیفضایی، انگ چنین وجود با هستند، انتقادی تفکر دارای که

 تالشی هدف مهم، این برای نتیجه در و یابندنمی تحصیلی پیشرفت

 دیگری دلیل .یابندنمی دست مطلوبی تحصیلی موفقیت به و کنندنمی

 پایانی یهاکه آزمون است این نمود، بیان توانمی یافته این تبیین در که

 پردازندمی ارزیابی دانش آموزان به حفظیات، سطح در بیشتر مدارس، در

 به موفق است سطح حفظیات در شانیریادگی که کسانی نتیجه در و
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 زیادی حد تا انتقادی، تفکر توسعه شوند،می باالتری نمرات کسب

 .است تدریس یهاروش در نظر تجدید نیازمند

 گیرینتیجه

بهره هوشی با میانجیگری حل مساله  داد نشان به طورکلی پژوهش نتایج

 یهاافتهی مرتبط باشد. تحصیلی عملکرد معنی داری با طور به تواندیم

 عملکرد ه هوشی با بهر مؤثر بیانگررابطه ویژه به طور پژوهش این

 فعال مشارکت به تحصیلی است. بهره هوشی ومهارت حل مساله نیز

 مشارکت فعال دارد. اشاره درسی یهاتیفعال و تکالیف در آموز دانش

 کیفیت و عملکرد که باعث است تأثیرگذاری یهامؤلفه و ابعاد دربردارنده

حل مساله، همان مشارک  پژوهش این در که شودیم یادگیری بهتر

و به کمک بهره  ابدییفعالی است که از طرف دانش آموز بروز و ظهور م

 شودی. لذا پیشنهاد مدهدیقرار م ریهوشی، عملکرد تحصلی را تحت تأث

مدیریت نمایند تا یاد گیرندگان  یادرس را به گونه یهامدرسین کالس

از راه پژوهش و کاوش و از روی شواهد شخصاً به نتیجه برسد. 

 از نوع مربوط ابزارهای پژوهش این انجام در هاتیمحدود نیترعمده

 تا تممکن اس هاپرسشنامه این از حاصل یهاداده است، خودسنجی

 گیرد. قرار انسانی عوامل تأثیر تحت اندازهای

 سپاسگزاری

پایان نامه دکتری دانشجو اکبر جلیلی به راهنمایی  نتیجه مقاله این

که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد  باشدیآقای دکتر مسعودحجازی م

ثبت  19173237397337با شماره  31/39/1931 خیزنجان در نار

اداره آموزش و پرورش خرم دره، دانش  محترم مسئولین شده است. از

دانشگاه،  محترم مسئولین از همچنین آموزان و فرهنگیان این شهر،

همکاری  در اجرای این پژوهش که عزیزانی مشاوران محترم وکلیه

 .شودیم قدردانی و تشکر نمودند،

 منافع تضاد

فرمت نامشان طبق  قرار گیری در مشکلی گونه هیچ مقاله نویسندگان

 .ندارند درمقاله دانشگاه
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