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آزمودن و مقایسه مدل رابطه عِلّی الگوی ارتباطات خانوادگی )گفت و 
شنود و همرنگی(،  فراشناخت و گرایش به تفکر انتقادی با در نظر 
گرفتن نقش میانجی گری باورهای معرفت شناختی )مورد مطالعه: 

 های اهواز( آموزان پایه های مختلف تحصیلی دبیرستاندانش 

 4، ناصر بهروزی3بیرگانی ، سیروس عالی پور1منیجه شهنی ییالق، 1اسفندیار سپهوند

 62/10/4318تاریخ پذیرش:  41/14/4318تاریخ وصول: 

 چکیده

هدف پژوهش حاضر، آزمون و مقایسه  مدل رابطه علی الگوهای ارتباط خانوادگی)گفت و شنود و همرنگی، 
فراشناخت و گرایش به تفکر انتقادی  با میانجی گری باورهای معرفت شناختی در دانش آموزان پسر  و دختر  

جامعه آماری شامل کلیه دانش   پایه های  مختلف تحصیلی دبیرستانی) متوسطه اول و  دوم(  شهر اهواز بود.
تصادفی چند مرحله  خوشه ای  دبیرستان های شهر اهواز بود که به روش نمونه گیریپسر و دختر   آموزان 

ها انتخاب شدند. در پژوهش حاضر پنج پرسشنامه،  یعنی الگوهای نفر به عنوان نمونه از میان آن 808ای 
، پرسشنامه  (4991شرا و دنیسون ) ، آگاهی های فراشناختی(2002کوئرنر و فیتزپاتریک ) ارتباط خانوادگی

جهت جمع   (2002ریکتس ) و پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی (2009بیلس ) باورهای معرفت شناختی
ری و با تاآوری داده ها مورداستفاده قرار گرفتند. ارزیابی مدل پیشنهادی از طریق  مدل سازی معادالت ساخ

رابطه گفت و شنود،   انجام گرفت. در این مدل،  64ویراست   AMOSو   SPSSاستفاده  از  نرم افزارهای 
نین،  رابطه همچ.  فراشناخت و باورهای معرفت شناختی با  گرایش به تفکر انتقادی مثبت و معنی دار بود

ص های برازندگی نشان دادند که در کل همرنگی و گرایش به  تفکر انتقادی منفی و معنی دار بود.  شاخ
نمونه مدل با داده ها برازش قابل قبول دارد.  فرضیه های غیر مستقیم با استفاده از روش بوت استراپ بررسی 
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پایه  همچنین، برای مقایسه مدل  می باشند.شدند و نتایج نشان داد  همة فرضیه های غیر مستقیم مورد تأیید 
 هسش تحلیل چند گروهی استفاده شد.  نتایج حاصل از مقایسه مدل ها  نشان داد های مختلف تحصیلی از رو

 با هم تفاوت معنی دارمسیر در دانش آموزان دو پایه تحصیلی )سوم متوسطه اول  با سوم متوسطه دوم(  
 داشتند.

انوادگی) گفت و شنود و گرایش به تفکر انتقادی،  الگوی های ارتباط خ: واژگان کلیدی
 .فراشناخت، باور های معرفت شناختیهمرنگی(، 

 مقدمه 
) دفاعیه( خاطر نشان کرده است که اگر زندگی مورد کنکاش  6در کتاب آپا لوژیا 4سقراط

های مرتبط با  (.  غالباً مشخصه6113، 3و بررسی قرار نگیرد، ارزش زیستن ندارد  )لیپمن
 تجمیع پیدا می کنند.  1اندیشیدن در تعلیم و تربیت، به طور خالصه، در سازه تفکر انتقادی

تفکر انتقادی سنگ بنایی  برای کسب تجارب مختلف در طول زندگی آدمی است 
تفکر اتقادی به مثابه یکی از مهارت های زندگی بیش تر به عنوان   .(6143، 0)ابودابات

(. به 6141،  2اد متفکر برای به چالش کشیدن تفکراتشان درک می شود )پریتوانایی افر
معتقدند امروز نقش تفکر انتقادی در حوزه تعلیم و  ( نیز6146، و همکاران )7عالوه،  باتلر

تربیت  مورد توجه گسترده فیلسوفان آموزش و پرورش قرار گرفته است. بی شک یکی از 
ست. های مختلف تفکر انتقادی ا ن عصر،  بررسی جنبهپر مخاطب ترین مباحث پژوهشی ای

گستره این مبحث به حدی است که پژوهشگران در سراسر جهان در رشته های مختلف  و با 
به نوعی در جهت تبیین وبررسی این مسئله ارزشمند گام نهاده  هر یک  های متفاوت،  روش

برای انجام  قی است که بر تصمیم گیریاند.  تفکر انتقادی به معنای تفکر اندیشمندانه و منط
 (. 6144، 8دادن چیزی یا باور به آن متمرکز است )انیس

                                                           
1. Socrates 

2. apology 

3. Lipman  

4. critical thinking  

5. Abu-Dabat 

6. Perry 

7. Butler  

8. Ennise 



 89                                                          ....   آزمودن و مقایسه مدل رابطه عِلّی الگوی ارتباطات خانوادگی

 

 

 

 

)افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم(  4در همین اواخر، در پروژه دیپلم آمریکایی
گزارش شده که فارغ التحصیالن دبیرستان باید قادر باشند در مورد اعتبار اطالعات  قضاوت 

ارزیابی کنند و نظرات شخصی را تمیز دهند تا از توانمندی الزم برای  ها راو استدالل
تشخیص مسائل و حل مشکالت روزانه برخوردار شوند. دانش آموزان برای اینکه بتوانند 

تقادی های  تفکرانها و عقاید را تفسیر و اطالعات را ترکیب کنند باید اهمیت مهارت ایده 
ا ه هایشان  تشخیص دهند و  تالش کنند تا به این مهارتییدر سطح باال را بر حسب تـوانـا

های پژوهشی در بیست و  (.  همچنین،  بیشتر فعالیت6144، 3و هالپرن 6مسلط شوند )مارین
پنج سال گذشته بر اندازه گیری  تفکرانتقادی فراگیران متمرکز شده است و انجام پژوهش 

ای تسهیل تفکرانتقادی مورد اغماض قرار گرفته در زمینه فرآیند ها و عوامل مورد نیاز بر
 (.6112، 1است )بنینگ

نیز وجود  0های منش شناختیمتخصصان تفکر انتقادی معتقدند در این نوع  تفکر مولفه  
یاد می شود. گرایش نسبت به تفکر انتقادی تمایلی است  2دارد که از آن تحت عنوان گرایش

ن، فرد انگیزد و بدون آهای خود در تفکرانتقادی بر می که فرد را به استفاده عملی از مهارت
؛ 6114و فاسیونه،  7های تفکرانتقادی خویش ندارد )جیانکارلو تمایلی به کاربرد مهارت

 6144فاسیونه،   دارد )8ایرانتقادی روحیه نقادانه(. فرد دارای گرایش به تفک6144فاسیونه، 
(. و یک  متفکر انتقادی نباید صرفاً در پی افزایش مهارت های تفکر خود باشد،  بلکه  باید 

و  1به طور مداوم گرایشات و تمایالت خود را در این زمینه مورد بررسی قرار دهد )بیلینگز
دارد  گرایش به تفکرانتقادی ( اذعان  می6113) 44(.  در همین رابطه، ریکتس6110، 41هالستد

ل های گرایش به تفکرانتقادی را شامگیرد و مؤلفه بر اساس یک انگیزه درونی شکل می

                                                           
1. American Diploma  Project  

2. Marin 

3. Halpern 

4. Banning 

5  . characterologiction 

6  . disposition 

7. Giancarlo 

8. critical spirit 

9. Billings 

10. Halstead 

11  . Ricketts 
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هایی در رابطه با الگوهای پژوهش   داند.می 3ذهنیو مشغولیت  6شناختی، بلوغ 4خالقیت
 2و فورد 0، شرودت1است. کواستنارتباط خانوادگی با گرایش به تفکر انتقادی انجام گرفته 

)که متناظر با جهت گیری « 7ابرازگری خانواده»( در پژوهشی نشان دادند که ویژگی 6111)
کند.  نتایج یبینی مپذیری شناختی را به طور مثبت پیش گفت و شنود خانواده است( انعطاف

که یکی  از تعارضاین تحقیق همچنین،  نشان داد که انعطاف پذیری شناختی توسط اجتناب 
 شود.های جهت گیری همرنگی است به طور منفی پیش بینی میاز ویژگی

( به منظور بررسی نقش مهارت های فراشناخت در رشد تفکر 6141) 8در پژوهشی ماگنُ
انتقادی دو مدل را مورد آزمون قرار داد: در مدل اول، فراشناخت از دو عامل تشکیل شده 

دوم، فراشناخت از هشت عامل مؤثر بر تفکر انتقادی تشکیل شده بود. در حالی که در مدل 
بود. نتایج نشان داد که در هر دو مدل، فراشناخت جهت معنی داری با تفکر انتقادی دارد، 

( در مورد راهبردهای فراشناختی که تفکر انتقادی 6141) 41و ایرنِ 1در تحقیق دیگری کِلی
ه متفکر انتقادی خوب در فعالیت های فراشناختی، به را افزایش می دهند،  نتایج نشان داد ک

ویژه در راهبردهای برنامه ریزی و ارزیابی سطح باال بیشتر درگیر است.  همچنین، آن ها 
اهمیت دانش فراشناختی را به عنوان عامل حمایت کننده  برای تعدیل مؤثر  فراشناخت 

 ستجوگری  اطالعات  فراگیرانمشخص کردند. همچنین،  مطالعات نشان دادند که رفتار ج
گیرد. به طور خاص،  باورهای معرفت ها قرار میتحت تأثیر باورهای معرفت شناختی آن 

شناختی در فرایند  مراحل تحقیقی بر انتخاب موضوع،  کمک گرفتن از اساتید و هم کالسی
جع،  مر های جستجو،  ارزیابی اطالعات در فرایند جستجو و توانایی تشخیصها،  تکنیک

(.  بدین صورت که فراگیران با سطح  پایین  6143، 46؛  بُتا6113، 44تأثیر می گذارد )وایتمر

                                                           
1. innovativeness 

2. cognitive maturity 

3. mental  engagement 

4. Koesten 

5. Sherodet 

6. Ford 

7. family expressiveness 

8. Magno 

9. Kelly 

10. Irene 

11. Whitmire 

12. Botha 
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تبر ها گذاشته شده باشد، را مع رشد  معرفت شناختی،  هر مطلبی که چاپ و یا بر روی سایت
الی اکنند. اما در مقابل، دانشجویان با سطح بدانند و همچنین، اطالعات متناقض را رد میمی

زنند،  و از معیارها و دیدگاه خودشان،  رشد معرفت شناختی، دست به ارزیابی اطالعات می
 (.6143کنند )بُتا، برای انتخاب منابع استفاده می

به عالوه،  تحقیقات اندکی که پیش از این در زمینه گرایش های تفکر انتقادی انجام 
است. با این حال،  مرور مورد بررسی قرار دادهها  ، رابطه متغیرهای  مختلف را با گرایششده

این تحقیقات حاکی از آن است که آن ها به طور عمده روابط احتمالی موجود را در حد 
اند.  همچنین،  این تحقیقات  به  بررسی تأثیرات متغیر ها به همبستگی مد نظر قرار داده

ه است تحقیقی مشاهده نشده اند و تا آنجا که محقق جستجو کردصورت جداگانه پرداخته
که به بررسی تأثیر الگوهای ارتباط خانوادگی،  فراشناخت و گرایش به تفکر انتقادی با 

مستقیم، با در نظر گرفتن میانجیگری  باورهای معرفت شناختی  به صورت مستقیم و غیر 
ش رو، پژوهتأثیرات احتمالی متغیرها بر هم و در  قالب یک مدل اقدام کرده باشد. از این 

حاضر در صدد آن است که بر اساس  تحقیقات و ادبیات  پیشین  مدلی  را طراحی و به 
محک آزمون گذارد تا تأثیر عوامل مؤثر بر گرایش به تفکرانتقادی را بررسی کند. مدل 

 .ارائه شده است 4پیشنهادی در نمودار 
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خانوادگی )گفت و شنود و همرنگی(، فراشناخت . مدل پیشنهادی رابطه علّی الگوهای ارتباط 4نمودار 

گری باورهای معرفت شناختی در دانش آموزان پسر و دختر و گرایش به تفکرانتقادی با میانجی
 دبیرستانی شهر اهواز.  های مختلف تحصیلیپایه

 روش 
یا  4پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که از روش آماری الگویابی معادالت ساختاری

 ، استفاده شده است.6ی علّیالگویاب
جامعه آماری این پژوهش کل دانش آموزان پسر : جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

 11-10سال سوم متوسطه اول و سال سوم متوسطه دوم شهر اهواز است که در سال تحصیلی 
مشغول به تحصیل بودند.  جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند 

ناحیه  به  6اهواز  ناحیه آموزش و پرورش شهر 1بدین صورت که از مرحله ای استفاده شد.  
دخترانه(  و  41پسرانه و  41دبیرستان ) 61صورت تصادفی انتخاب و از نواحی انتخاب شده 

                                                           
1. structural equation modeling 

2. cousal modeling 
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از هر دبیرستان به نسبت دانش آموزان پایه سوم متوسطه اول و پایه سوم متوسطه دوم به 
م( نفر پایه سوم متوسطه دو 618نفر پایه سوم متوسطه اول،  618پسر ) 142صورت تصادفی 

 836نفر پایه سوم متوسطه دوم( جمعاً  618نفر پایه سوم متوسطه اول،   618دختر ) 142و 
دختر( به دلیل ناقص  3پسر و  8نفر ) 44دانش آموز انتخاب شد.  الزم به ذکر  است که  

دختر(  به علت پرت بودن داده های آن ها کنار  2پسر و  7نفر ) 43بودن پرسشنامه ها و 
دختر( به عنوان  117پسر و  114نفر ) 818بر این اساس تحلیل آماری روی  گذاشته شدند.

 نمونه نهایی انجام شد.
مقیاس تجدید نظر شده الگوهای ارتباط خانوادگی: این مقیاس توسط کوئرنر و 

-خرده مقیاس می 6ماده است. این ابزار دارای  62( تهیه شده که دارای 6116) 4فیتزپاتریک

ماده اول  مربوط  40از: جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی. باشد که عبارتند 
ماده  بعدی مربوط به جهت گیری همنوایی است. هر  44به جهت گیری  گفت و شنود و 
ای از نوع لیکرت رتبه بندی می شود.  در پژوهش های ماده روی یک طیف پنج درجه

صورت گرفت، روایی این پرسشنامه  ( که در ایران 4388( و کشتکاران )4311کورش نیا )
( 6111با استفاده از تحلیل عاملی  مورد تایید  قرار  گرفت. همچنین،  کوئرنر و فیتز پاتریک )

تا  16/1)دامنه  81/1ضرایب آلفای کرونباخ  این  ابزار را برای خرده مقیاس  گفت و شنود 
پژوهش در ( گزارش کردند.73/1تا  81/1)دامنه  71/1( و برای خرده مقیاس همنوایی 81/1

 حاضر، به منظور تعیین روایی مقیاس تجدیدنظر شده الگوهای ارتباط خانوادگی 

)RFCP(6یک تحلیل عامل تأییدی با استفاده از نرم افزار تحلیل ساختارهای گشتاوری 
(AMOS-22،( روی دو خرده مقیاس )گفت و شنود   )ابزار مذکور انجام شد که  همرنگی

 41،  از خرده مقیاس گفت و شنود و ماده 3جزء ماده های  تحلیل عامل تاییدی بهدر اجرای 
داشتند،  بقیه ماده ها بار عاملی باالیی  3/1از خرده مقیاس همرنگی که بار عاملی کمتر از 

و  1/ 83پایایی آن برای هر دو مقیاس گفت وشنود و همرنگی به ترتیب  به عالوه، داشتند
 به دست آمد. 72/1

                                                           
1. Koerner & Fitzpatrick      

2. analysis of moment structure (AMOS) 
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( ساخته 4111) 6و دنیسون 4این مقیاس توسط شرا  رسشنامه آگاهی های فراشناختی:پ
ماده است. این ابزار دارای دو خرده مقیاس، دانش شناختی  و تنظیم شناختی  06شده  و دارای 

ماده سنجیده می شود.  30و تنظیم شناختی توسط  ماده است 47است. دانش شناختی  دارای 
ای از نوع لیکرت  رتبه بندی  می شوند که حداقل درجه 0ک مقیاس  ها  بر اساس یپاسخ 

( ضرایب پایایی آن را به روش  4111می باشد. شرا و دنیسون ) 621و حداکثر  06نمره در آن 
در  گزارش کردند. 13/1و به روش  آلفای  کرونباخ  13/1تا  88/1همسانی درونی  بین  

ل های فراشناختی، یک تحلیل عام سشنامة آگاهیپژوهش حاضر به منظور تعیین روایی پر
که  48 , 41ها به جزء ماده های که همة ماده تأییدی روی ماده های این مقیاس انجام شد

داشتند. بقیه  بار عاملی باالیی داشتند. پایایی آن از روش آلفای  3/1بار عاملی پایین تر
، 11/1تی و تنظیم شناختی به ترتیب برای کل پرسشنامه،  خرده مقیاس دانش شناخ  کرونباخ

 به دست آمد. 16/1و    11/1
( ساخته شده است، 6111) 3این مقیاس توسط بیلس  پرسشنامة باورهای معرفت شناسی:

باشد.  این پرسشنامه دارای چهار خرده مقیاس است که عبارتند از: باور به ماده می 31دارای 
باور به تدریجی یا سریع بودن فرایند یادگیری،  باور به  ذاتی یا اکتسابی بودن یادگیری، 

دهی  به  پیچیده یا ساده تلقی کردن دانش و باور به مطلق یا نسبی بودن دانش.  شیوه پاسخ
ای از نوع لیکرت درجه 0این  صورت است که آزمودنی جواب را بر اساس یک  طیف 

اده از ورهای معرفت شناختی با استفانتخاب می کند. ضریب پایایی نمره کل پرسشنامه  با
در پژوهش حاضر به منظور (.  6111گزارش شده است )بیلس،   82/1روش آلفای کرونباخ 

ای ه تعیین روایی پرسشنامة  باورهای معرفت شناسی، یک تحلیل عامل تأییدی روی ماده 
های باور به قیاس از خرده م 6و  4های  ها به جزء ماده این مقیاس انجام شد  که همة ماده

مطلق یا نسبی بودن دانش و باور به تدریجی یا سریع بودن یادگیری که بار عاملی کمتر از 
داشتند،  بقیه ماده ها  بار عاملی باالیی داشتند.  به عالوه،  پایایی آن برای کل پرسشنامه  3/1

ودن تدرجی یا سریع بو برای خرده مقیاس های باور به  پیچیده یا ساده بودن دانش، باور به 
یادگیری،  باور به مطلق یا نسبی بودن دانش و باور به ذاتی یا اکتسابی بودن دانش به ترتیب، 

 به دست آمد. 11/1و   83/1، 71/1،  70/1،  11/1

                                                           
1. Schraw 

2. Dennison 

3. Bayless  
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(  ساخته  شده، 6113این مقیاس توسط ریکتس )  ی  گرایش به تفکر انتقادی:پرسشنامه
خرده مقیاس می باشد که عبارتند از: خالقیت  3پرسشنامه دارای ماده می باشد.  این  33دارای 

ماده(. هر ماده روی یک  43ماده( و مشغولیت  ذهنی )با  1ماده(،  بلوغ شناختی )با  43)با 
طیف پنج درجه ای از نوع لیکرت درجه بندی شده است. ضرایب پایایی مقیاس  مذکور 

های و برای هر یک از خرده مقیاس  82/1( برای کل پرسشنامه 6113توسط ریکتس )
در پژوهش گزارش شده است.  81/1و مشغولیت ذهنی  70/1،  بلوغ شناختی 71/1خالقیت 

حاضر به منظور تعیین روایی پرسشنامة گرایش به تفکر انتقادی، یک تحلیل عامل تاییدی 
از خرده مقیاس   ،46روی  ماده های این پرسشنامه انجام شد که همه ماده ها به جزء ماده های 

داشتند،  بقیه ماده ها بار عاملی خوبی داشتند. به  3/1پختگی شناختی  که بار عاملی کمتر از 
عالوه،  پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  برای کل مقیاس و برای  خرده مقیاس های 

ه ب 86/1و   1/ 71،  1/ 81،  14/1خالقیت، پختگی شناختی و مشغولیت ذهنی به ترتیب، 
 دست آمد.

 هایافته
در این قسمت، آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. جدول 

میانگین، انحراف معیار،  حداقل و حداکثر نمره را برای متغیرهای پژوهش نشان می دهد. 4
                                  همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان می دهد.  6همچنین،  جدول  

 های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در کل نمونه. یافته4جدول 

 حداکثر نمره حداقل نمره انحراف معیار میانگین ها/خرده مقیاس هامقیاس

 00 44 73/7 17/11 گفت و شنود

 10 44 72/0 16/37 همرنگی

 400 77 41/64 14/467 باورهای معرفت شناختی )نمره کل(

 31 43 10/1 81/61 باور به ساده یا پیچیده بودن دانش

 31 44 61/1 82/61 باور به سریع یا تدریجی بودن دانش

 21 62 84/8 26/11 باور به مطلق یا نسبی بودن دانش

 30 43 117/0 03/68 باور به ذاتی یا اکتسابی بودن دانش

 410 74 34/43 46/463 گرایش به تفکرانتقادی )نمره کل(
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 03 60 10/0 36/10 خالقیت

 61 46 74/6 60/61 بلوغ شناختی

 20 62 11/7 00/07 مشغولیت ذهنی

 661 16 11/60 81/414 های فراشناختی )نمره کل(آگاهی

 71 31 23/8 168/24 دانش شناختی

 401 02 111/48 82/431 تنظیم شناختی

 بیشترین نمره مربوط به متغیر های پژوهش. میانگین، انحراف معیار، کمترین و 4جدول
 را در دانش آموزان نشان می دهد.

 .  ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش در کل دانش آموزان2جدول 

 43 46 44 41 1 8 7 2 0 1 3 6 4 متغیرها
6 *18/1             
3 *24/1 *21/1            
1 *23/1 *00/1 *28/1           
0 *03/1 *04/1 *01/1 *71/1          
2 *24/1 *21/1 *21/1 *82/1 *86/1         
7 *04/1 *04/1 *84/1 */71 *71/1 *86/1        
8 *26/1 *02/1- *20/1 *27/1 *01/1 *21/1 *01/1       
1 *23/1 *06/1 *20/1 *82/1 *00/1 *12/1 *00/1 *14/1      

41 *76/1 *76/1 *77/1 *21/1 *33/1 *10/1 *38/1 *36/1 *31/1     
44 *01/1 *02/1 *23/1 *23/1 *01/1 *23/1 *03/1 *01/1 *81/1 *80/1    
46 *71/1 *00/1 *70/1 *71/1 *21/1 *73/1 *21/1 *72/1 *73/1 *81/1 *71/1   
43 *20/1 *04/1 *81/1 *77/1 *76/1 *77/1 *28/1 *74/1 *71/1 *84/1 *21/1 *23/1  
41 *28/1 *03/1 *27/1 *28/1 *02/1 *22/1 *07/1 *73/1 *21/1 * 88/1 *74/1 *27/1 *71/1 

000/0 * p < 

باور به   -1باورهای معرفت شناختی،    -3همرنگی،   -6گفت و شنود،  -4توضیح:  
باور به مطلق یا   -2باور به تدریجی  یا سریع بودن دانش،  -0ساده یا پیچیده بودن دانش، 

  -1گرایش به تفکرانتقادی،   -8باور به ذاتی یا اکتسابی بودن دانش،    -7نسبی بودن دانش، 
  -46آگاهی های فراشناختی،  -44مشغولیت ذهنی،   -44بلوغ شناختی،   -41خالقیت، 

 تنظیم شناختی   -43دانش شناختی، 

مشاهده می شود همه ضرایب همبستگی بین متغیر ها در سطح  6همان طور که در جدول 
 .معنی دار شده اند   > p 114/1کمتر از  
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متغیر است که متغیر های    0گوی پیشنهادی  پژوهش حاضر در مجموع متشکل  از ال
گفت و شنود،  همرنگی،  آگاهی های فراشناختی  به عنوان متغیر های  پیشا یند، متغیر 
گرایش به تفکر انتقادی به عنوان پیامد و متغیر باور های معرفت شناختی  به عنوان متغیر 

ختاری امیانجی می باشند. جهت ارزیابی الگوی پیشنهادی از روش الگویابی  معادالت س
((SEM  ارائه شده است. 4استفاده شد.  نتایج تحلیل مدل دانش آموزان  پسر در نمودار 

 
. ضرایب استاندارد مدل پیشنهادی روابط علّی بین الگوهای ارتباط خانوادگی )گفت و شنود و 2نمودار 

نش در داهمرنگی(، فراشناخت  و گرایش به تفکرانتقادی با میانجیگری باورهای معرفت شناختی 
 های مختلف تحصیلی آموزان پسر و دختر  پایه

ی(، های مختلف تحصیلپیش از بررسی برازندگی مدل دانش آموزان پسر و دختر )پایه
ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم متغیرهای پژوهش در مدل فوق مورد بررسی قرار گرفتند. 

ین شنهادی نشان داد که در کل انتایج حاصل از روابط مستقیم متغیرهای پژوهش در مدل پی
 از لحاظ آماری معنی دار بودند.  مدل، تمامی ضرایب مسیر بین متغیرها
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 .  ضرایب مسیر و سطح معنی داری متغیرها در کل نمونه2جدول 

 مسیر

ب 
رای

ض
رد

دا
ستان

ا
یر  

ب غ
رای

ض
رد

دا
ستان

ا
 

ی 
طا

خ
یار

مع
ت  

سب
ن

نی
حرا

ب
ی  

معن
ح 

سط
ی

دار
 

116/1 14/0 417/1 26/1 33/1 به تفکرانتقادیرابطه گفت و شنود و گرایش   

113/1 144/0 180/1 01/1 62/1 رابطه گفت و شنود به باورهای معرفت شناختی  

 114/1 -414/8 113/1 -38/1 -12/1 رابطه همرنگی و گرایش  به تفکرانتقادی

114/1 874/2 41/1 217/1 18/1 رابطه فراشناخت و  گرایش به  تفکرانتقادی  

114/1 410/7 44/1 74/1 13/1 فراشناخت و باور های معرفت شناختی رابطه  

110/1 146/2 11/1 07/1 62/1 رابطه باور های معرفت شناختی و گرایش به  تفکرانتقادی  

همه  ،  3بر اساس ضرایب  استاندارد و مقادیر  بحرانی  متناظر ارائه شده در جدول 
ر گرفت. ابرازندگی الگوی پیشنهادی مورد بررسی قر مسیرها ی مستقیم معنی دار می باشند.

اساس  شاخص های برازندگی  مورد  استفاده  در این پژوهش در  برازش الگوی  اولیه  بر
 ،  گزارش شده است.1جدول 

 . شاخص های برازندگی الگوی پیشنهادی1جدول

 2x df df2/x GFI AGFI IFI TLI CFI NFI RMSEA شاخص
الگوی 
 پیشنهادی

281/670 18 71/0 14/1 88/1 17/1 11/1 17/1 17/1 17/1 

با توجه به مقادیر  شاخص های برازندگی که نشان از  برازش  خوب  الگوی پیشنهادی  
 (RMSEA)با داده ها  دارد  و همچنین،  شاخص جذر میانگین  مجذورات خطای تقریب 

شده  و همچنین، با توجه  که  در تحلیل های معادالت ساختاری  مطلوب گزارش  17/1
برای اصالح مدل،  الگوی پیشنهادی      AMOS-22 مبانی  نظری  و عدم پیشنهاد نرم افزار
جهت بررسی روابط غیر مستقیم از روش  بوت استراپ  با داده ها مورد پذیرش قرار گرفت.  

 دامنه قراراستفاده شد. در این روش،  چنانجه حد باال و حد پایین بوت استراپ در یک 
 بگیرد،  نشانة آن است که مسیر غیر مستقیم معنی دار است.
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 های غیر مستقیمهای مربوط به فرضیه یافته
 آورده شده است. 2و  0نتایج مربوط به روابط غیر مستقیم پژوهش حاضر در جدول  

یانجیگری مبوت استراپ برای مسیر گفت وشنود به گرایش تفکر انتقادی با  . نتایج تحلیل5جدول
 باورهای معرفت شناختی

 حد باال حد پایین خطای استاندارد سوگیری بوت داده ها متغیر میانجی

 6001/1 1220/1 1111/1 1112/1 4734/1 4760/1 باور های معرفت شناختی

. نتایج تحلیل بوت استراپ برای مسیر فراشناخت به گرایش تفکر انتقادی با میانجیگری 6جدول
 معرفت شناختیباورهای 

 سوگیری بوت داده ها متغیر میانجی
خطای 
 استاندارد

 حد باال حد پایین

 4864/1 1370/1 334/1 1111/1 710/1 782/1 باورهای معرفت شناختی

نشا ن می دهند که صفر در فواصل اطمینان یاد شده قرار نمی گیرد،   2و  0نتایج جدول 
و  10/1دار می باشند. فاصله اطمینان در  این روابط  بنابراین تمامی روابط غیر مستقیم معنی 
 تعیین شد. 6111تعداد نمونه گیری مجدد بوت استراپ 

های سوم متوسطه اول در این پژوهش، تفاوت مسیرها در دو گروه دانش آموزان پایه
ضرایب   7)پسر و دختر( و سوم متوسطه دوم )پسر و دختر(  بررسی شده است.  جدول 

مسیرهای مشابه را در مدل پیشنهادی  دانش آموزان هر دو پایه تحصیلی  نشان استاندارد 
دار بین دو گروه  بیانگـر تفاوت معنی  12/4دهد. قدر مطلق نسبت  بحرانی بزرگتر  از می

 باشد.مقایسه می

ماتریس مقایسه ضرایب استاندارد مسیرهای مشابه در مدل دانش آموزان پایه سوم متوسطه  .7جدول 
 اول )پسر و دختر( و پایه سوم متوسطه دوم )پسر و دختر(

 نسبت بحرانی ضرایب استاندارد پایه مسیر

 رابطه گفت و شنود و گرایش به تفکرانتقادی
 47/1 متوسطه اول

162/4 
 46/1 متوسطه دوم
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 رابطه گفت و شنود و  باورهای معرفت شناختی
 41/1 متوسطه اول

444/1- 
 62/1 متوسطه دوم

 رابطه همرنگی و گرایش به  تفکرانتقادی
 -36/1 متوسطه اول

017/1- 
 -68/1 متوسطه دوم

 رابطه فراشناخت و گرایش  به تفکرانتقادی
 -36/1 متوسطه اول

*141/6- 
 27/1 متوسطه دوم

 رابطه فراشناخت و باورهای معرفت شناختی
 -61/1 متوسطه اول

*743/6- 
 08/1 متوسطه دوم

 باورهای معرفت شناختی و گرایش به  تفکرانتقادیرابطه 
 -44/1 متوسطه اول

*17/6- 
 31/1 متوسطه دوم

شود قدر مطلق نسبت بحرانی فراشناخت به گرایش مشاهده می 7همان طور که از جدول 
تفکرانتقادی،  فراشناخت به باورهای معرفت شناختی و باورهای معرفت شناختی به گرایش 

باشد که این نشان دهنده وجود تفاوت بین دو گروه در می 12/4بزرگتر از تفکرانتقادی 
های بحرانی ضرایب استاندارد دیگر مسیرها کمتر از قدر مسیرهای مذکور می باشد. نسبت

بدین معنی که بقیة مسیرها در دانش آموزان پایه  باشند، دار نمیبودند و معنی 12/4مطلق 
دختر( و پایه سوم متوسطه دوم )پسر و دختر( تحصیلی تفاوت معنی سوم متوسطه اول )پسر و 

 دهد.مسیرهای معنی دار را نشان می  3دار نداشتند. نمودار 
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.  مدل مقایسه  روابط علّی بین الگوهای  ارتباط خانوادگی )گفت و شنود و همرنگی(، 2نمودار 

ی معرفت شناختی در دانش آموزان پایه به تفکرانتقادی با میانجیگری باورها فراشناخت،  و گرایش
 های سوم متوسطه اول )پسر و دختر( و سوم متوسطه دوم )پسر و دختر(

* اعداد درون  پرانتز نشان دهندة  ضرایب استاندارد مسیرهای معنی دار مربوط به دانش آموزان پایه  
در دانش آموزان  پایه سوم و دختر( و اعداد خارج از پرانتز همین مسیرها را  سوم متوسطه دوم )پسر

 متوسطه اول )پسر و دختر( نشان می دهد.  

 دهد.های برازش مدل  اصلی و مدل چند گروهی را نشان میشاخص  8جدول 

اصلی و مدل  تعدیل گر دانش آموزان  پایه سوم شاخص های  نیکویی  برازش  مدل   .8جدول 
 متوسطه اول و پایه سوم متوسطه دوم

 مدل تعدیل گر مدل اصلی برازندگیشاخص های 
 x 28/670 86/314)2(آزمون  نیکویی برازش مجذور خی 

 > 114/1p < 114/1p سطح معنی داری
 18 416 (df)درجه آزادی 

 df)2/(x  71/0 30/3نسبت مجذور کای به درجه آزادی 
 10/1 17/1 (GFI) شاخص نیکویی برازش 

 14/1 13/1 (AGFI)شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته 
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 17/1 17/1 (NFI) شاخص برازندگی هنجار شده 
 17/1 18/1 (CFI)شاخص برازندگی تطبیقی 
 17/1 18/1 (IFI) شاخص برازندگی افزایشی 

 11/1 12/1 (TLI) لویس -شاخص توکر
 17/1 108/1 (RMSEA) ریشه میانگین مجذورات خطای تقریب 

 های مختلف تحصیلیآموزان پایهمقایسه مسیرهای مدل در دانش 
شود که ضریب استاندارد مسیر بین متغیرهای ،  مالحظه می8با توجه به مندرجات جدول 

طه اول  سوم متوس فراشناخت و گرایش به تفکرانتقادی در این مدل برای دانش آموزان پایه
سوم  پایه است،  در حالی که ضریب این مسیر برای دانش آموزان β   =-36/1برابر با 

است که قدر  -141/6و نسبت بحرانی به دست آمده برابر با β   =27/1متوسطه دوم برابر با  
موزان آباشد. بنابراین،  تفاوت این مسیر در دو گروه به نفع دانشمی 12/4مطلق آن بزرگتر از 

 شود. پایه سوم متوسطه دوم تأیید می
ود که ضریب استاندارد مسیر بین متغیرهای ش،  مالحظه می8با توجه به مندرجات جدول 

ای هباورهای معرفت شناختی  و گرایش به تفکرانتقادی در این مدل برای دانش آموزان پایه
است، در حالی که ضریب این مسیر برای دانش آموزان    β   = -44/1سوم متوسطه اول برابر 

  -17/6نی به دست آمده برابر با و نسبت بحراβ   = 31/1پایه های سوم متوسطه دوم  برابر  
می باشد. بنابراین، تفاوت این مسیر در دو گروه به  12/4است که قدر مطلق آن بزرگتر از 

 نفع دانش آموزان پایه های سوم متوسطه دوم تأیید می شود.
،  مالحظه می شود که ضریب استاندارد مسیر بین 8با توجه به مندرجات جدول 

معرفت شناختی در این مدل برای دانش آموزان پایه سوم متوسطه اول  فراشناخت و باورهای 
است، در حالی که ضریب این مسیر برای دانش آموزان پایه سوم متوسطه   β  = -61/1برابر 

است که قدر مطلق آن   -743/6و نسبت بحرانی به دست آمده برابر   β   =08/1دوم برابر 
بنابراین، تفاوت این مسیر در دو گروه به نفع دانش آموزان پایه باشد.  می 12/4بزرگتر از 

شود.  الزم به ذکر است که دو گروه دانش آموزان پایه های سوم سوم متوسطه دوم تأیید می
مسیر فوق تفاوت معنی دار داشتند  و در  سایر  3متوسطه اول  و سوم متوسطه دوم  فقط در 

 شد.مسیرها،  تفاوت معنی دار مشاهده ن
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 گیری        بحث و نتیجه
ها )گفت وشنود، همرنگی، طراحی و آزمودن مدلی از پیشایند پژوهش حاضر با هدف

و پیامد گرایش به تفکر انتقادی با میانجیگری باور   فراشناخت و باورهای معرفت شناختی(
 و دختر پایه های مختلف تحصیلی انجام گرفت.  های معرفت شناختی در دانش آموزان پسر

نتایج  به  دست  آمده  نشان دادند متغیر گفت و شنود  بر گرایش  به  تفکرانتقادی  اثر می 
( 4311(،  کورش نیا  )6111گذارد.  این  نتیجه  با  پژوهش های  کواستن،  شرودت و فورد )

(  معتقدند در خانواده های 6146اتریک  )در همین راستا،  کوئرنر و فیتنر پ، .همسو است.  
دارای جهت گیری گفت و شنود زیاد و جهت گیری همرنگی کم شرایط بحث و تبادل نظر 
آزادانه و راحت درباره موضوعات مختلف فراهم می آید  و بدون اینکه از نظر موضوعات 

نواد توجه مورد بحث محدودیتی اعمال شود،  به نگرش ها و عقاید ناهمگون  اعضای خا
نشان داده می شود.  در چنین خانواده هایی احتمال بیشتری وجود دارد که فرزندان در زمینه 
برخورد صحیح با عقاید مختلف احساس کفایت و شایستگی پیدا کنند.  این احساس 

داند و به آنها کمک می کند تا با دنیای شایستگی افراد را در جهت کشف محیط پیش می
( و دریچه ذهن خود را 6111، 6و رایان 4انعطاف بیشتری برخورد کنند )دسیاطراف خود با 

نسبت به آن گشوده نگه دارند. همچنین،  مطالعه  حاضر  نشان داد  که بین  همرنگی و گرایش 
های کواستن،  به تفکر انتقادی رابطه معنی دار منفی وجود دارد.  این  یافته  با  پژوهش

( همسو 4311(  و  کورش نیا )6111کوئرنر و فیتنر پاتریک )  (، 6111شرودت و  فورد )
( و نظریه های 6111 و رایان، دسیاست. در تبیین این یافته،  نظریه های خود تعیین گری )

(  بر نقش عوامل  اجتماعی  همچون  4314)به نقل از کارشکی و محسنی،  3اسناد  واینر
ات،  عواطف و هیجانات تأکید دارند. به طور فرهنگ،  جامعه،  مدرسه و خانواده در ادراک

خاص تر در مورد زمینه های شکل گیری گرایش های عاطفی همچون روحیه علمی یا 
گرایش انتقادی، می توان همین چارچوب را مورد توجه قرار داد.  پس به طور  کلی می 

ای شخصیتی ی هتوان  نتیجه گیری کرد، الگوهای ارتباطی خانواده می توانند بر تحول ویژگ
تأثیر گذار باشند،  و آن دسته از والدینی که از گفت و شنود حمایت می کنند و همچنین  

های مثبت مانند حرمت خود،  تأکید سر سختانه ای بر همنوایی ندارند،  به تحول و یژگی 
                                                           

1. Deci 

2. Rayan 

3. Weiner 
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 کنند  و  بر  عکس تاکید  بیشاجتماعی بودن و تمایل به مهار خود در فرزندانشان کمک می
شود  بلکه زمینه ساز از حد بر همرنگی اعضای خانواده  نه  تنها  مانع  بروز  مشکالت  نمی

(. در زمینه متغیر 88مشکالت اساسی در آینده خواهد شد )به نقل از سپهری و مظاهری، 
الگوی ارتباط خانوادگی گفت و شنود و باور های معرفت شناختی یافته ها نشان داد الگوی  

نوادگی  به  طور مستقیم  بر باورهای معرفت شناختی اثر می گذارد،. این نتیجه با ارتباط  خا
( هماهنگ است.  در تبیین این 4382(،  یوسفی )4111) 6(،  کنل4111) 4پژوهش های شومر

یافته می توان گفت که هر چه والدین بیشتر فرزندانشان را تشویق کنند در خانه مسئولیت 
بپذیرند و هم برای خودشان فکر کنند  به همان  قدر باورهای معرفت شناسی پیچیده تری 

ابطة الگوی ارتباط خانوادگی و تبیین دیگری درباره ر (. 4111ت )شومر، خواهند داش
بر می  ( 4182) 2و تاریل  0، گلد برگر1،  کلینچی3بلنکی  باورهای معرفت شناسی به دیدگاه 

گردد  که  معتقدند روابط اجتماعی یک عامل مؤثر در رشد باورهای معرفت شناختی می 
تفکر  یش بهباشد. همچنین، پژوهش حاضر نشان داد  فراشناخت  به  طور مستقیم  بر گرا

( 6111)  8و چیا 7( ،  چوی6141های  ماگنُ  )با  پژوهشها انتقادی  اثر می گذارد. این یافته 
( 6111) 1( هماهنگ است. در تبیین این یافته،  براون6141( و  هالپرن )6141،  کِلی و ایرن )

نتقادی ا معتقد است که، بدون فراشناخت،  تفکر انتقادی غیرقابل دسترس است. زیرا تفکر
یک فرایند ذهنی سطح باال است که نیازمند ارزیابی دالیل،  روحیه انتقادی  و فراشناخت  

(  نیز معتقد است راهبردهای فراشناختی  زمانی که با تکالیف شناختی 6141می باشد.  هالپرن )
ه،  ومشکل مانند  تفکر انتقادی و حل مسأله  مواجهه هستیم به کار برده  می شوند.  به عال

نتایج  این پژوهش نشان داد فراشناخت به طور مستقیم بر گرایش به تفکر انتقادی اثر می 
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(  و 6110(،  کانو )6112) 3و  هارتلی  6،  کریپن 4های اسچراگذارد.  این یافته با پژوهش 
ها رابطه معنی دار بین (  همسو است. در همة این پژوهش 6141)  0و توبکو 1زناو -یلماز
ی گزارش شده است. در تبیین این یافته،  نتایج یک ختناخت و باورهای معرفت شنافراش

های چهارم و ششم( که باور داشتند یادگیری مطالعه نشان داد دانش آموزان ابتدایی )پایه 
تر از دانش آموزانی که باور داشتند یادگیری بیان مجدد فهمیدن است،  متون علوم را عمیق

توان گفت باورهای (. از این رو می6114،  7و سـاچز 2پردازش کردند  )چـانواقعیات است 
توانند بر استفاده از راهبرد های یادگیری فراگیران تأثیر داشته باشند. معرفت شناختی می

تری نسبت به دانش دارند به احتمال بیشتر مطالب را به  آموزانی که دیدگاه پیچیدهدانش
کنند. در همین راستا، طبق نظریه خود کارآمدی باندورا دانش میتری پردازش طوری عمیق

کنند تـوانایی یادگیری اکتسابی است،  بیشـتر به طور درونی آموزانی که احساس می
ان های یادگیری نششوند و سطوح باالتری از خودکارآمدی را در موقعیتبرانگـیخته می

طه با باورهای معرفت شناختی و گرایش به تفکر (. به عالوه،  در راب4117، 8دهند )باندورامی
انتقادی  نتایج به دست آمده نشان دادند که بین باورهای معرفت شناختی و گرایش  به تفکر 

های مختلف رابطه باورهای معرفت انتقادی رابطة مثبت و معنی دار وجود دارد.  در پژوهش 
ته،  شجویان مختلف مورد برسی قرار گرفآموزان و دانشناسی  با  تفکر انتقادی در بین دانش

(  اشاره دارد که تفکر انتقادی و پرورش آن یکی 6116) 1در همین راستا،  باکستر مگولدا 
از نیازهای اساسی زندگی بشر برای تصمیم گیری و انتخاب و شناخت عمیق نسبت به مسائل 

رد.  یکی گیبررسی قرار  مختلف است و برای دست یابی به این امر مهم باید جوانب آن مورد
از این عوامل مهم،  شناخت انسان از خودش و باورهای معرفت شناختی اش است. در همین 

های  ی از این بود که تمرکز بر مهارت ک(  حا6117) 41زمینه،  نتایج  مطالعه  هنری وایره
غییر  در باور  با ت تغییر باور  نسبت  به  دانش در توسعه انتقادی  اندیشیدن  مؤثر است.  لذا، 
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توان  گرایش  افراد  به  تفکر انتقادی را به  قطعی یا  اکتسابی  بودن دانش  و  معرفت،   می
تغییر داد.  به عالوه،   یافته های این پژوهش نشان داد متغیر گفت وشنود  به طور  غیر مستقیم  

ج این می گذارد.  نتایاز طریق باور های معرفت شناختی بر گرایش به تفکر انتقادی اثر
 6و رازوی 4(،  آلن4182(،  بلنکی و  همکاران )4111؛ 4113های شومر ) پژوهش با  یافته

 همسو می باشد.  در تبیین این یافته  می توان گفت  عوامل مؤثری در رشد باور ( 6112)

 ههای معرفت شناختی دانش آموزان  مؤثر است  و به صورت یک فرایند  هماهنگ از خان
شروع شده و در مدرسه، دانشگاه،  محیط کار  و  جامعه  بزرگتر  تعیین کنندة  رفتار های  
فرزندان  می باشد.  ارتباط والدین و فرزندان از جمله  موارد  مهمی است  که  سال ها  نظر 

متخصصان  تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است.  خانواده  نخستین  پایگاهی است که  
های  فرزند پروری  به   آورد.  شیوهبین کودک  و  محیط  اطراف  او را به  وجو د می  پیوند

کودک را در طول دامنه گسترده ای  از  -عنوان مجموعه ای از رفتارها که تعامالت والد
موقعیت ها  توصیف می کند  و فرض شده است که یک جو تعاملی  اثرگذار را به  وجود 

یافته های این پژوهش نشان داد متغیر فراشناخت به طریق غیر مستقیم  همچنین،  می آورد. 
نتایج این  بر گرایش به تفکر انتقادی از طریق باور های معرفت شناختی اثر می گذارد. 

 1ایکینز  -(،  شومر6111(،  چان )6110) 3(،  یانگ 4111پژوهش  با  یافته های )شومر، 
(  که در مطالعه 4111ن یافته، می توان به مطالعه  شومر )باشد. در تبیین ای(  همسو می6111)

ای  به  بررسی تأثیر  باورهای معرفت شناختی  بر ادراک دانش آموزان پرداخت  اشاره کرد.  
نتایج  این  مطالعه  نشان داد که باور  به  سریع بودن  یادگیری  و  باور  به   قطعی  بودن دانش،  

رسد  کنند.   بنابراین،  به نظر میبینی میای  ساده  و مطلق را پیشه به  ترتیب  نتیجه گیری
.  گذاردباورهای  معرفت شناختی  بر  پردازش اطالعات  و  نظارت  بر ادراک تأثیر می

همچنین،  زمانی که افراد  به سمت  نتیجه گیری  از اطالعات  پیچیده و متناقض گام بر 
داخته  کند که  فرد  به تفسیر  انتقادی  دانش پرانش،  تعیین میدارند،  باورها  به  قطعیت  دمی

ا  را  با هو  بر  اساس آن  نتیجه گیری کند،   یا  دست  به  تحریف  اطالعات  بزند  تا  آن 
باور  قطعی بودن  دانش خود،  سازگار کند.  بعالوه،  باورهای معرفت شناختی  بر راهبردهای 

                                                           
1. Alllen 

2. Razvi 

3. Young 

4. Schommer-Aikins 
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گذارد. به این صورت که باورهای معرفت انش آموزان تأثیر مییادگیری مورد استفاده د
شناختی پیچیده،  با استفاده از راهبردهای عمیق یادگیری،  و باورهای معرفت شناختی ساده 

،   چان و  الیوت، 6110با استفاده از راهبردهای سطحی  یادگیری  همراه  است )یانگ، 
یافته های  تفاوت تحصیلی  به  عنوان  متغیر تعدیل گر،  به عالوه،  در رابطه با  متغیر   (.6111

،  3،  رنود6(،  و استاپنیسکی6111)  4لفوره-به دست آمده با نتایج  پژوهش های آلفارو
( همسو  می باشد.  بیشتر صاحب نظران  معتقدند که سن  با  6118و پری ) 0هاینز  ،1دانیلز

ابد  یتفکرانتقادی  مرتبط است.  همچنان که فرد بالغ می شود و سن وی  افزایش می
تفکرانتقادی  نیز افزایش می یابد.  این امر به دو دلیل منطقی است: )الف( توسعه رشد روانی 

اتفاق می افتد و )ب(  بیشتر افراد با سن باالتر فرصت  بیشتری   معموالً همراه با رشد و نمو 
(. از سوی دیگر،  6111لفوره، -کند )آلفاروهای مختلف کسب میبرای  استدالل در موقعیت

نشان دادند  همراه  با  ( 6118نتایج  مطالعات انجام گرفته توسط استاپنیسکی   و همکاران )
 ن  تفکرانتقادی  فراگیران افزایش پیدا می کند. هچنین، باال رفتن  مقطع تحصیلی،  میزا

(  در آمریکا  استناد کرد که نشان داد  نمره های 6113توان به  پژوهش طولی  میلر )می
   %41مهارت تفکرانتقادی دانش آموختگان در طول  دوره چهار ساله تحصیل داروسازی 

(، به منظور بررسی 6141)  7و  عبدلی  2همچنین،  نتایج مطالعات جاویدی  .افزایش دارد
چگونگی روند  تحول تفکرانتقادی دانشجویان  علوم انسانی دانشگاه،  نشان  داد که  بین  

های تفکرانتقادی دانشجویان  سال اول  و سال  چهارم تفاوت معنی دار  وجود میانگین نمره
 دارد.  
نش آموزان دبیرستانی شهر اهواز های  این  پژوهش  دابا توجه  به این که آزمودنی   

بودند،  نتایج این پژوهش را نمی توان به دانش آموزان دبیرستانی سایر مدارس کشور تعمیم 
داد. همچنین،  برای  ارزیابی برازندگی مدل پیشنهادی  از روش معادالت ساختاری استفاده 

یاد گویه د. تعداد زشده است که  نتیجه گیری  علت  و معلولی باید با احتیاط صورت گیر
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های سنجش از دیگر محدودیت های پژوهش حاضر بود.  در مورد پیشنهاد های پژوهشی 
باید  عنوان  کرد  که  آزمودن  مدل  پیشنهادی  پژوهش حاضر در دیگر مقاطع  تحصیلی  و  

ار  ک دهد.  انجام  ایننیز در دانشجویان  دانشگاه تعمیم  پذیری  مدل مذکور  را   افزایش می
،  شود متغیرهای جمعیت شناختی مانندشود.  پیشنهاد میبه  سایر  پژوهشگران  توصیه می

اقتصادی،  نوع سکونت )شهری  یا روستایی بودن(،  سن،  رشته تحصیلی   -وضعیت اجتماعی
تایج نهای فرهنگی نیز در رابطه با مدل پیشنهادی پژوهش مورد بررسی قرار گیرد.  و ارزش 
فراشناختی با گرایش  های ارتباطی گفت و شنود  و آگاهی  حاضر نشان داد الگوی پژوهش

با   مدارس  و مشاوران  به تفکرانتقادی  به صورت مستقیم  و غیر مستقیم رابطه دارد. معلمان
در این زمینه به دانش آموزان کمک کنند.   فراهم کردن اطالعات  و منابع الزم می توانند

بین  پژوهش  و مسیرهای   نشان داد که در برخی از متغیرها پژوهش  این همچنین،  نتایج 
تفاوت معنی داری  دانش آموزان هر دو پایه تحصیلی )سوم متوسطه اول با سوم متوسطه دوم(

 تحصیلی های مدیران، معلمان و مشاوران در تعامل با فراگیران باید به این تفاوت وجود دارد.
 توجه کنند. 
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