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Abstract 
The purpose of this study was to design a model of role critical 
thinking and emotional intelligence on the academic 
achievement of athletic students. The method of this research 
in terms of purpose, was applied and in terms of data collection, 
was descriptive-correlation. The statistical population of the 
study was all students who participated in the thirty sixth sport 
competitions of students in the city of Qom. Data was gathered 
by field and using a questionnaire. The results of this study 
showed that critical thinking has a significant effect on 
academic achievement of athlete students. Also, the results of 
this study showed that emotional intelligence has significant 
effect on academic achievement of athlete students. 
Therefore, it is suggested that by enriching the sports 
environments and improving the skills to athlete’s students, it 
also strengthening emotional intelligence and critical thinking, 
helped improve their academic achievement. 

 

 
Extended Abstract  
Objective    
Athlete students, due to their presence 
in sports fields, need more appropriate 
planning to improve their academic 
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achievement. Carodine and et al (2001) 
in his research found that different 
characteristics of athlete students 
caused the environment inside and 
outside of the school to be under the 
radius of the sports environment. 
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Parker and et al (2016) also found that 
athletic students could achieve good 
academic achievement due to their 
presence in sports fields due to some 
motivational behaviors. According to 
the findings of the research, it is clear 
that athletic student students have 
some differences in psychological 
aspects with non-athletic students due 
to presence in the sports fields 
(Wollenberg and et al, 2015; Gorczynski 
and  
et al, 2017; Pritchard, 2005). This issue 
has led to the need for specialized 
reviews on some aspects of athletic 
students' knowledge to create 
specialist journals and specialized 
activities for this group. This suggests 
that the path to academic achievement 
of athlete and non-athletic students is 
different, and this requires specialized 
research in this regard. 

Instruments and Data Collection 
The purpose of this research was 
applied and, in terms of data collection, 
descriptive-correlational. The statistical 
population of the study was all students 
participating in the thirty sixth sport 
competitions of students in Qom, 
whose number was based on the 
reports of 2000 people. According to 
Morgan's sample table, 322 individuals 
were identified as the sample of the 
study. After collecting and 
questionnaires, 245 questionnaires 
were collected and analyzed. Data 
collection was done using a 
questionnaire tool. In order to assess 
the academic achievement, bent et al. 
(2009) academic achievement 
questionnaire was used. This 
questionnaire has 10 questions. The 

questions in this questionnaire are not 
scale-sensitive and the method of 
evaluation of this questionnaire is 
based on the average of the answers to 
the research questions. The Siberian 
Schering Emotional Intelligence Test is 
one of the tools used in the Likert scale 
of five options. The main form of this 
test is 70 questions and consists of two 
parts, the first part has 40 questions 
and the second part contains 30 
questions. Cornell Critical Thinking 
Questionnaire (2009) was used to 
examine critical thinking. The 
questionnaire has 46 questions. This 
test has five sub-inference tests 
(Questions 1 to 10), identifying 
assumptions (Questions 11 to 16), 
conclusions (questions 17-26), 
interpreting (questions 27 to 35), and 
evaluating rational arguments 
(questions 36 to 46) Is. In order to 
investigate the relationships between 
variables, structural equations were 
used. Therefore, firstly, the 
Kolmogorov-Smirnov test examined the 
status of the natural distribution of 
research data. The results of this test 
showed that the level of significance in 
all factors was less than 0.05, which 
indicates the abnormal data of the 
research. To analyze the data of this 
study, nonparametric statistics were 
used. The whole process of analyzing 
the data in the present study was 
carried out in the SmartPLS software. 

Results    
The mean age of the research samples 
was 15.8 years. The average of the 
sports history of the samples was 7.2 
years. In order to study and evaluate 
the research model, structural equation 
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test was used. The results of this study 
showed that critical thinking has a 
significant effect on academic 
achievement of athletes. Also, the 
results of this study showed that 
emotional intelligence has a significant 
effect on academic achievement of 
athletes' students by 0.430. In order to 
fit the model, various criteria such as 
hybrid reliability, convergent validity, 
divergent validity, and so on were 
verified. According to selected indexes 
and other indicators including 
divergent validity with Fornell and 
Larker method, it was found that the 
present research model has suitable fit. 

Conclusion  
According to the results of this study, it 
is suggested to increase the sports 
participation of students and attract 
them in different sports fields to 
activate them in sporting 
environments. On the other hand, with  

increasing interactions between 
teachers and educators, these students 
tried to transfer some of the functions 
of the student's physical environment 
to their environment. Also, according to 
the results of the present study, it is 
suggested that athlete students, 
through the development of their 
emotional intelligence, have the ability 
and skill to improve and improve 
educational issues. With this attention, 
it is suggested that by promoting 
quantitative and qualitative sport 
environments and attracting students 
in these environments, they will 
improve emotional intelligence and 
critical thinking among them; 
therefore, it is suggested that by 
enriching the sports environments and 
improving the skills of athletes' 
students, while enhancing their 
emotional intelligence and critical 
thinking, helped them improve their 
academic achievement. 
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 مقاله پژوهشی

آموزان مدل نقش تفکر انتقادی و هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش هارائ

 ورزشکار
 

 3اسماعیل دلداده مهربانو  ،2ن هراتی، سید حسی1مهال یزدانپور

 

 

 گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایران . 1

 مسئول(نویسندۀ ایران )گروه تربیت بدنی، واحد نقده، دانشگاه آزاد اسالمی، نقده، . 2
 گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسالمی، گرگان، ایران. 3

 

 

 چکیده

مدل نقش تفکر انتقادی و هوش هیجانی بر  ارائهحاضر با هدف  پژوهش

طراحی و اجرا گردید. روش این ورزشکار آموزان دانشپیشرفت تحصیلی 

همبستگی -ها، توصیفیهدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری داده نظر ازپژوهش 

در سی و  کنندهشرکتآموزان دانش ۀکلی شامل آماری پژوهش ۀبود. جامع

گردآوری  .کشور در شهر قم بودآموزان دانشمسابقات ورزشی دورۀ ششمین 

 پژوهش جینتابود.  نامهپرسشمیدانی و با استفاده از ابزار  صورت بهاطالعات 

 تأثیرآموزان ورزشکاران دانشتفکر انتقادی بر پیشرفت تحصیلی  نشان داد

حاضر نشان داد هوش هیجانی بر  پژوهشمعناداری دارد. همچنین نتایج 

بنابراین  .معناداری دارد تأثیرآموزان ورزشکاران دانشپیشرفت تحصیلی 

 انتقادی یهامهارتورزشی و بهبود  هایمحیط سازیغنیگردد تا با پیشنهاد می

به  آنهاورزشکاران، ضمن تقویت هوش هیجانی و تفکر انتقادی  آموزاندانش

 بهبود پیشرفت تحصیلی آنان کمک کرد.

 

 مقدمه
 هایشاخصیکی از  آموزاندانشپیشرفت تحصیلی 
است و تمام  پرورش و آموزشمهم در ارزشیابی 

 واقع تالش برای جامعه عمل  در این نظام در هاکوشش

 بهاعم کل جامعه و  طور به. استپوشاندن بدین امر 
نسبت به سرنوشت  و پرورشآموزش اخص نظام  طور

 آنهاجایگاه  ،آنان آمیزموفقیتکودکان، رشد و تکامل 
-دانشو نگران است و انتظار دارد  مندعالقهدر جامعه 

در جوانب گوناگون، اعم از ابعاد شناختی و کسب  آموزان
و نیز در ابعاد عاطفی و شخصیتی،  هاتواناییمهارت و 

عبدالحسین ) باید پیشرفت و تعالی یابند کهچنان آن
  .(2018زاده، 

یا اکتسابی  شدهآموختهپیشرفت تحصیلی به توانایی 
 بهشود که فرد در موضوعات آموزشگاهی اطالق می
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های استاندارد شده یا آزمون های فراگیریآزمون وسیله
، 1چن، چن و لین)شود گیری میمعلم ساخته اندازه

این اصطالح به معنای مقدار  کلی طور به (.2019
 آنهابتوان  که طوری بهیادگیری آموزشگاهی فرد است، 

فردی و  هایتفاوتکلی عوامل مربوط به  ۀرا در مقول
مورد  و پرورشآموزش عوامل مربوط به مدرسه و نظام 

 (.2019، 2، بورگز و پرودمتکالفیمطالعه قرار داد )
از جایگاه تحصیلی  ایجلوهپیشرفت تحصیلی به 

اشاره دارد که این جلوه ممکن است بیانگر  آموزاندانش
 ایدورهبرای یک دوره، میانگین نمرات در  اینمره

 هایدورهمربوط به یک موضوع یا میانگین نمرات 
 توانمیمختلف باشد. برای پیشرفت تحصیلی 

گوناگون را در نظر گرفت که مشهورترین  هایمالک
دهقانی و )است میانگین نمرات کالسی  آنها

آموزان پیشرفت تحصیلی دانش (.2018دانشمندی، 
 و پرورشآموزش های مهم در ارزشیابی شاخص یکی از

 ۀآیند ۀکنندبینی تواند پیشاست و سطوح باالی آن می
ها و روشن برای فرد و جامعه باشد و تمام کوشش

. استهای هر نظامی، تحقق این هدف گذاریسرمایه
شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت بر این اساس روان

دگیری و عملکرد به بررسی عوامل انگیزشی در یا
گوناگون درسی توجه داشتند.  هایحوزهآموزان در دانش
صورت گرفته  هایپژوهشمیالدی اکثر  1980 ۀاز ده

پیشرفت تحصیلی بر عوامل روانی که بر  ۀدر زمین
 انددارند تأکید کرده تأثیرآموزان یادگیری دانش

پیشرفت  ۀانگیزهای فردی در تفاوت .(2015، 3بخطا)
بینی کند. موفقیت تحصیلی را پیش تواندمی

آموزانی که از دستیابی به اهداف خود اجتناب دانش
 بهو مشکالت را  اندکنند، ترس از ارزیابی داشتهمی

کنند و در نتیجه تلقی می تهدیدکنندهعامل  عنوان
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دارند. در می دست از تالش برای دستیابی به اهداف بر
اهداف خود هستند  مقابل کسانی که در پی دستیابی به

چالش  عنوان بهبرند و مشکالت را از یادگیری لذت می
پذیرند و در دستیابی به اهداف خود پافشاری می
انگیزش موفقیت به رفتارهایی که به  ۀساز کنند.می

شود یادگیری و در نتیجه پیشرفت تحصیلی منجر می

 .(2018، 4، بکر و اسپیناسکریگبائوم) گردداطالق می

اهمیت موفقیت تحصیلی در میان افراد سبب گردیده 
گردد.  جهت بهبود آن ایجاد هاییتالشاست تا امروزه 

( 2016) 6، بویلی و سادلربنر (،2019) 5سیمس و کولی
به  هاییپژوهش( در 2019) 7تیتس چرر، باو اوکون

الزم اشارۀ موفقیت تحصیلی حوزۀ اهمیت پژوهش در 
. در مسیر بهبود موفقیت تحصیلی برخی اندداشته

گردد و  موفقیت تحصیلی أارتق سبب د توانمیمتغیرها 
د. گردمید موفقیت تحصیلی کاهش برخی متغیرها سبب

که همواره در است این مهم بازگوکنندۀ  مسئلهاین 
مختلف  هایگروهمختلف و در میان  هایمحیط

عوامل و متغیرهایی که سبب بهبود موفقیت  بایستیمی
 (.2015، 8را شناسایی نمود )کوفمان شوندمیتحصیلی 

در مسیر دستیابی به پیشرفت تحصیلی، شرایط و 
 بهتفکر انتقادی . است تأثیرمتغیرهای مختلفی تحت 

ی و پرورشآموزش یکی از نیازهای مهم در نظام  عنوان
تفکر در مدارس دارد.  هاآموزشنقش مهمی در بهبود 

معاصر پیگیر آن  ۀانتقادی از مباحثی است که فالسف
د نتایج مختلفی از جمله توانمی آنهاهستند و به نظر 

فرهنگی فلسفی داشته باشد. به نظر این فالسفه  ۀنتیج
دنیای مدرن نیاز به تفکر انتقادی دارد، چون برای 

آرا و نظرات  کنندمیمدرن زندگی  ۀافرادی که در جامع
و این فرد باید از  شودمیو مدهای مختلفی پیشنهاد 

یکی را انتخاب کرده و مورد نقد و بررسی  آنهامیان 

5. Sims & Coley  

6. Benner, Boyle & Sadler  

7. O'Connor, Butcher & Titus  

8. Kauffman  
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کنار بگذارد و آنچه بهترین است  راو بعضی  دقرار ده
این نوع تفکر در سنت اسالمی جایگاه  .را انتخاب کند

 (.2006)صادقی و انوری،  دارد ایویژه
انتقادی یعنی  اندیشه، تفکر اقتصادی یا انتقادیتفکر 

درست اندیشیدن در تالش برای یافت آگاهی 
در جهان. این روش شامل فرایندهای ذهنی  اعتمادقابل

است. به بیانی دیگر،  هادادهتشخیص، تحلیل و ارزیابی 
 که حالی درهنر اندیشیدن پیرامون اندیشیدن خودتان 

، یا تردقیق، ترروشنرا بهتر،  تاناندیشه خواهیدمیشما 
تفکر  (.2017و همکاران،  1هوانگ) تر بنماییددفعقابل 

یک فعالیت مثبت فکری، فرایندی  عنوان بهانتقادی 
. فردی شودمیضروری برای رشد هر جامعه محسوب 

مناسب  هایپرسشاست  قادر اندیشدمیکه انتقادی 
کند، سپس با  آوریجمعبپرسد و اطالعات مربوط را 

کرده و با منطق استدالل  بندیدستهرا  آنهاخالقیت 
 مسئله رۀدربا اطمینان قابل ۀو در پایان به یک نتیج کند

 (.2016)دسایی و همکاران،  برسد
بزرگ تعلیم و تربیت با تأکید بر اهمیت  نمتخصصا

اصلی تعلیم و  هایهدفتفکر، پرورش آن را یکی از 
 و پرورشآموزش . بر این اساس، نظام دانندمیتربیت 

ارائه صرف اطالعات به یادگیرندگان، باید  جای به
فراهم  نیزمناسب برای پرورش تفکر آنان  هایموقعیت

، بندیتقسیمبه  اصالحات ۀآورد. تفکر انتقادی بر پای
و بر همین  پردازدمیو کاربرد اطالعات  تحلیل و تجزیه

جدید به روند علم کمک  هاینظریهاساس با ارائه 
. اساساً تفکر (2013، منصوریو  زادهدهقان) کندمی

انتقادی، تفکری عمیق و منطقی است که اطالعات 
نقش خود  ۀتفکر انتقادی به واسط .جزء اصلی آن است

-دانشتحصیلی در میان  هایجنبهبرخی سبب بهبود 

 ( مشخص نمود2017قانعی زاده ). گرددمی آموزان
. گرددمیتفکر انتقادی سبب بهبود پیشرفت تحصیلی 

                                                           
1. Hunag  

2. Cazan & Năstasă  

نیز اشاره داشتند تفکر  (2019شیرازی و حیدری )
 آموزاندانشانتقادی سبب بهبود پیشرفت تحصیلی 

 تأثیرگذاریاما شواهد اندکی در خصوص این  گرددمی
 وجود دارد. آموزاندانش هایگروهدر تمامی 

دیگر مسائل  مدیریت احساسات و هیجانات افراد از
و آموزش در نظام  هاآموزشمهم در مسیر بهبود 

نقش خود در  ۀ. هوش هیجانی به واسطاست پرورش
کنترل هیجانات و احساسات افراد و پایش مناسب این 

در مطالعات مختلفی در جهت بهبود  اخیراًاحساسات، 
قرار گرفته است.  استفاده مورد آموزاندانشعملکرد 

است که مطرح  یدیاصطالح نسبتاً جد هیجانی هوش
 یبشر از هوش انسان تریقشده است و از درک عم

در  هوش هیجانی دیگر عبارت بهبوجود آمده است. 
فرد، خود را نشان  یجانیو ه یشخص ی،اجتماع یزندگ

 هوشاز  مهمترفرد  ۀدهد و اغلب در عملکرد روزانیم
دو مفهوم هوش و  یحال پس از بررس .است شناختی

شناسان مختلف در روان هاییدگاهد ۀو مطالع یجانه
 یکه ظاهراً به تازگ یمفهوم یرابطه، به بررس ینا

 هاییدگاهدر د یشهر یقتدر حق یمتولد شده ول
دارد،  (یونان ۀفالسف یشناسان متأخر )و حتروان

(. 2014 و توران، آبادی رسول ،ی)محمد پردازیمیم
برای  یاریمع عنوان بهرا  یهوش در گذشته، بهره

 کردندمی یافراد تلق یادگیری یسنجش هوش و توانائ
از افراد که  یاریامروزه مشخص شده است که بس یول

کسب کرده بودند  یهوش ۀبهردر آزمون  ییباال ۀنمر
 حالی در ؛موفق نبودند دانخانواده و کار چن یطدر مح

 یهوش ۀبهر نظر ازتری ینپائ یازافرادی که امت که
بودند  سازگارتریکار افراد موفق و  یطداشتند در مح
امر را به هوش  ین(. علت ا2015، 2از)کازان و ناستا

، هوش 1997در سال  3. بارونانددادهسبت ن یجانیه
و  یجانیه هایمهارتکرد:  یفتوص ینرا چن یجانیه

3. Baron  
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فشارها و فرد در مقابله با  ییکه بر توانا یاجتماع
، 1)باسوگول و اوزگور گذاردمی تأثیر یطیمحتقاضاهای 

هوش هیجانی به واسطه بهبود مدیریت  (.2016
سبب بهبود  آموزاندانشاحساسات و هیجانات در میان 

 2کوستا و فاریا. گرددمیپیشرفت تحصیلی آنان 
مشخص نمود هوش هیجانی سبب بهبود  (2015)

گارگ، لوین . گرددمی آموزاندانشپیشرفت تحصیلی 
نیز اشاره داشتند  (2018) 4رایسو  (2016) 3و ترمبالی

بر رفتارها و  تأثیرگذاریهوش هیجانی به واسطه 
سبب بهبود وضعیت آموزشی  آموزاندانشاحساسات 

و همکاران  5پارکر. این در حالی است که گرددمیآنان 
د نیاز به ایجاد شواهد علمی در نمشخص نمو (2004)

 هاگروههوش هیجانی در تمامی  تأثیرگذاریخصوص 
 آموزاندانشبر وضعیت آموزشی  هامحیطو در تمامی 

 .است
 گرددمیخود سبب  هایجاذبهمحیط ورزش با توجه به 
 رو این ازخود قرار دهد.  تأثیرتا ورزشکاران را تحت 

ورزشی  هایمحیطورزشکاران حاضر در انواع مختلف از 
 آموزاندانش. هستندمتفاوتی  هایویژگیدارای 

ورزشکار نیز به مانند سایر ورزشکاران به واسطه حضور 
متفاوت  هایویژگیورزشی از برخی  هایمحیطدر 

اهمیت . با توجه به ندجسمانی و روانی برخوردار
-دانشاز جمله  آموزاندانشپیشرفت تحصیلی تمامی 

جامع پیشرفت  صورت بهورزشکار نیاز است تا  آموزان
ورزشکار را مورد مطالعه قرار داد.  آموزاندانشتحصیلی 

-دانشبر  تأثیرگذاریایجاد  ۀمحیط ورزشی به واسط

ورزشکار از غیر  آموزاندانشسبب متمایز شدن  آموزان
، 7؛ دودگی و جاسکارد1993، 6شمار) گرددمیورزشکار 

 هایشاخصورزشکاران در  آموزاندانش(. 2006

                                                           
1. Başoğul & Özgür 

2. Costa & Faria  

3. Garg, Levin & Tremblay  

4. Rice  

5. Parker  

وضعیت  ورزشکاران غیر آموزاندانشمختلفی از 
-دانشاحتمالی میان  هایتفاوتدارند.  تریمتفاوت

سبب گردیده است تا  ورزشکار غیرورزشکار و  آموزان
ابهامات اساسی در خصوص نقش برخی متغیرهای که 

ورزشی  هایمحیطورزشکار در  آموزاندانشدر میان 
محیط ورزش به وجود داشته باشد. رشد یافته است، 

مربوط به هوش  هایجنبهشرایط خود برخی  ۀواسط
هیجانی و تفکر انتقادی ورزشکاران را تحت شعاع قرار 

جامع در این خصوص  هایپژوهشاما فقدان  ؛دهدمی
برخی متغیرها از جمله سبب گردیده است تا اثرات 

هوش هیجانی و تفکر انتقادی بر پیشرفت تحصیلی 
فقدان  ۀورزشکار مشخص نباشد. به واسط آموزاندانش

جامع در این حوزه اثرات مثبت ورزش بر  هایپژوهش
 نشدهشناسایی  آموزاندانشتحصیلی  هایجنبهبرخی 
 است.

آموزان از دیرباز محققان مختلفی ضمن بررسی دانش
ی ارورزشکار مشخص نمودند این افراد به علت برخورد

آموز نقش دانشاز نقش ورزشکار بودن و همچنین 
های دقیقی به خصوص در ریزیبودن نیازمند برنامه

سبب  مسأله . به عبارتی اینهستندمسائل درسی 
های مختلفی به بررسی ابعاد گردیده است تا پژوهش

آموزان مختلف پیشرفت تحصیلی در میان دانش
( مشخص نمود برخی 1992) 8ورزشکار بپردازند. سلرز

 آموزاندانشدر میان  های فردی و نژادیتفاوت
گردد تا پیشرفت تحصیلی آنان تحت ورزشکار سبب می

( 1999) 9شعاع قرار گیرد. سیمونز، وانرهنن و کوینگتون
آموزان ورزشکار به علت نیز مشخص نمودند دانش

-ریزی مناسبحضور در میادین ورزشی نیاز به برنامه

تری جهت بهبود پیشرفت تحصیلی دارند. کائوردینی، 

6. Marsh  

7. Dodge & Jaccard  

8. Sellers 

9. Simons, VanRheenen & Covington 
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( در پژوهش خود مشخص 2001) 1موند و گراتوال
آموزان ورزشکار سبب های متفاوت دانشنمودند ویژگی

مدرسۀ گردیده است تا محیط درون مدرسه و بیرون 
آنان تحت شعاع محیط ورزشی قرار گیرد. پارکر، پری، 

( نیز در پژوهش خود 2016) 2هام، چیپرفیلد و هادکی
ورزشکار به علت حضور  آموزاندانشمشخص نمودند 

در میادین ورزشی به واسطه برخی رفتارهای انگیزشی 
توانند به پیشرفت تحصیلی مناسبی دست یابند. با می

شد های شکل گرفته شده مشخص توجه به پژوهش
حضور در میادین واسطۀ آموزان ورزشکار به که دانش

های روانشناختی با هایی از برخی جنبهورزشی تفاوت
آموزان غیرورزشکار دارند )ولنبرگ، شریور و دانش
؛ 2017، 4؛ گورزنسکی، کویلی و گیبسون2015، 3گاتس

سبب گردیده است تا نیاز  مسأله (. این2005، 5پریتچارد
های های تخصصی در خصوص برخی جنبهبه بررسی

-ریزیبرنامهجهت ایجاد  ،آموزان ورزشکاردرسی دانش

این گروه ایجاد گردد. های تخصصی برای و فعالیتها 
که مسیر پیشرفت است این مهم  ۀکنندبازگو مسأله این

آموزان ورزشکار و غیرورزشکار متفاوت تحصیلی دانش
های تخصصی در نیازمند پژوهش مسألهو این است 

 است.این خصوص 
مدل نقش تفکر  ارائهحاضر با هدف  پژوهشدر نتیجه 

-دانشانتقادی و هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی 

اصلی  سؤالورزشکار طراحی و اجرا گردید. لذا  آموزان
که آیا تفکر انتقادی و هوش است حاضر این  پژوهش

ورزشکار  آموزاندانشهیجانی بر پیشرفت تحصیلی 
حاضر از مدل  پژوهش سؤالجهت پاسخ به  نقش دارد؟
. شداستفاده  از مطالعات نظری خواسته برمفهومی 

حاضر را نشان  پژوهش، مدل مفهومی 1شمارۀ شکل 
 .دهدمی

 پژوهشمدل مفهومی  -1شکل 

 پژوهش شناسیروش
روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ 

  همبستگی بود.-ها، توصیفیگردآوری داده

                                                           
1. Carodine, Almond & Gratto 

2. Parker, Perry, Hamm, Chipperfield 

& Hladkyi 

 کنندگانشرکت
 کنندهشرکت آموزاندانش ۀکلیآماری پژوهش  ۀجامع

 آموزاندانشمسابقات ورزشی دورۀ در سی و ششمین 

3. Wollenberg, Shriver & Gates 

4. Gorczynski, Coyle & Gibson 

5. Pritchard 
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 هایگزارشتعداد آنان بر اساس  .کشور در شهر قم بود
نمونۀ نفر بود. بر حسب جدول حجم  2000حاصله 

 پژوهش ۀنمون عنوان بهنفر  322مورگان تعداد 
-پرسش آوریجمعپس از پخش و مشخص گردیدند. 

و  آوریجمع نامهپرسش 245، تعداد پژوهشهای نامه
 صورت بهمورد تحلیل قرار گرفت. گردآوری اطالعات 

 بود. نامهپرسشمیدانی و با استفاده از ابزار 

 هادادهگردآوری ابزار و شیوه 

ا بها کنندهاطالعات فردی: اطالعات فردی شرکت فرم
 سؤالدو استفاده از یک فرم محقق ساخته متشکل از 

 گردآوری ورزشی ۀو سابق بسته پاسخ برای تعیین سن
 شد.

: (2009بنت و همکاران ) پیشرفت تحصیلی ۀنامپرسش
 ۀنامپرسشتحصیلی از  پیشرفت بررسی منظور به

استفاده  (2009بنت و همکاران )تحصیلی  پیشرفت
ت االؤ. ساست سؤال 10دارای  نامهپرسشگردید. این 

حوۀ نو  یستای ندارای مقیاس و مولفه نامهپرسشاین 
ه بر اساس میانگین پاسخ ب نامهپرسشارزیابی این 

های این مقیاس روی پاسخ .استاالت تحقیق ؤس
 5م( تا )کامالً مخالف 1از لیکرت ای پیوستار پنج درجه
ایی این . میزان پایشودمی دهینمره)کامالً موافقم( 

ی عابدین گزارش گردیده است. 87/0میزان  نامهپرسش
ه ببا توجه را  نامهپرسش( میزان پایایی این 2005)

مشخص نمود. روایی این  84/0روش دو نیمه کردن 
د ( مور2017قانعی زاده )نیز در تحقیق  نامهپرسش

یایی همچین وی میزان پا .بررسی و ارزیابی قرار گرفت
ن ایسازۀ روایی  .کردمشخص  82/0را  نامهپرسشاین 

 ( مورد2009در تحقیق بنت و همکاران ) نامهپرسش
های واریانسبررسی و ارزیابی قرار گرفته بود. میزان 

 نامهپرسشتشریح شده ناشی از روایی سازه در این 
 درصد مشخص شده بود. 54/87

                                                           
1. Schering 

هوش  آزمون: 1نگیشر یجانیهوش ه نامهپرسش
مورد استفاده  یاز ابزارها یکی نگ،یشر ایبریس یجانیه

 میتنظ کرتیل ایگزینهپنج  اسیکه در قالب مق است
سؤال است  70 یآزمون دارا نیا یشده است. فرم اصل

 یقسمت اول دارا است. شده لیاز دو قسمت تشک که
. در استسؤال  30 یسؤال و قسمت دوم دارا 40

 یزندگ تیموقع کیاز  یحاک لقسمت اول، هر سؤا
قرار دهد و  تیخود را در آن موقع دیبا یآزمودن است.

 یسازگار یروان یرا که با حاالت روح هاگزینهاز  یکی
هر  یدارد انتخاب کند. در قسمت دوم در ابتدا یشتریب

آورده شده است و  یعاطف یداستان ساختگ کیسؤال 
را با توجه به  ودتا پاسخ خ شودمیخواسته  یاز آزمودن
آزمون  نی، انتخاب کند. الزم به ذکر است که اداستان

 یکارشناس نامۀپایان صورت به (2001ی )توسط منصور
 نیاز قسمت دوم ا یولاست شده  یابیارشد هنجار

آن با  هایداستان یآزمون به علت عدم همخوان
 نیا یمقدمات یفرهنگ ما استفاده نشده است. در اجرا

سؤال بود استفاده  40اول که شامل  تآزمون، از قسم
 ۀنمرکم با  یتعداد هفت سؤال به علت همبستگ وشد 

 یاجرا یسؤال برا 30تعداد . شدندکل آزمون حذف 
 33آزمون  یهمسان زانی. مشددر نظر گرفته  یینها

 85کرونباخ  یبه روش آلفا ،یمقدمات یدر اجرا ،یسؤال
( در تحقیق خود 2012باتاستینی ) % بوده است.

به واسطه  نامهپرسشمشخص نمودند میزان پایایی این 
سازۀ روایی مشخص گردید.  81/0کردن، روش دو نیمه

( مورد 2012)باتاستینی در تحقیق  نامهپرسشاین 
های واریانسبررسی و ارزیابی قرار گرفته بود. میزان 

 نامهپرسشتشریح شده ناشی از روایی سازه در این 
 درصد مشخص شده بود. 41/71

بررسی  منظور به :2کورنل تفکر انتقادی ۀنامپرسش
 تفکر انتقادی کورنل ۀنامپرسشاز  تفکر انتقادی

به نقل از ویرا و )به نقل از  ( استفاده گردید2009)

2. Cornell 
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 سؤال 46دارای  نامهپرسش. این (2016، 1تنریروویرا
 ی استنباطآزمون دارای پنج آزمون فرع نیا. است

تا  11 سؤاالت) ، شناسایی مفروضات(10تا  1 سؤاالت)
 ، تعبیر و تفسیر(26تا  17 سؤاالت) ، استنتاج(16

 منطقی هایاستداللو ارزشیابی  (35تا  27 سؤاالت)
 نامهپرسشمیزان پایایی این  .است (46تا  36 سؤاالت)

 .شدگزارش  82/0(، 2017قانعی زاده )در تحقیق 
در تحقیق  نامهپرسشهمچنین میزان پایایی این 

مشخص  86/0میزان  (2019شیرازی و حیدری )
در تحقیق قانعی  نامهپرسشروایی سازه این  گردید.
( مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته بود. 2017زاده )
های تشریح شده ناشی از روایی سازه در واریانسمیزان 

 درصد مشخص شده بود. 87/89 نامهپرسشاین 

 هاروش پردازش داده
از معادالت  روابط بین متغیرهابررسی  منظور به

 ابتدا از آزمون رو این از. استفاده شدساختاری 
بررسی وضعیت طبیعی برای  اسمیرنوف کلوموگروف

نتایج نشان شد. استفاده  پژوهش هایدادهبودن توزیع 
داد میزان سطح معناداری در تمامی عوامل پایین از 

غیرطبیعی بودن دهندۀ بود که این خود نشان  05/0
 و تجزیهبدین منظور جهت  است. پژوهش هایداده

حاضر از آمار ناپارامتریک  پژوهش هایداده تحلیل
های دادهفرایند تجزیه و تحلیل  ۀکلی استفاده گردید.

انجام  2اسالنرم افزار اسمارت پی پژوهش حاضر در
  گردید.

 

 هایافته
سال بودند.  8/15 پژوهش هاینمونهمیانگین سنی 

 پژوهش هاینمونهورزشی  ۀهمچنین میانگین سابق
، پژوهشدر جهت بررسی و ارزیابی مدل  سال بود. 2/7

شکل از آزمون معادالت ساختاری استفاده گردید. 
 مربوط به گیریاندازهمدل ساختاری و  3و  2شمارۀ 

 عوامل را به نمایش گذاشته است.

 

پژوهشمتغیرهای  گیریاندازهمدل  -2شکل   

                                                           
1. Vieira & Tenreiro-Vieira 2. Smart PLS 
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 پژوهشتی متغیرهای  داریمعنا ضرایب -3شکل 

 
 خالصه اطالعات آماری مدل تحقیق ارائه شده است. 1جدول شماره 

 پژوهشمتغیرهای  تأثیرمیزان آماره تی و  -1جدول 

 روابط تی تأثیر وضعیت

 تفکر انتقادی بر پیشرفت تحصیلی 952/7 563/0 تأیید
 هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی 362/6 430/0 تأیید

 
 تفکر انتقادی بر پیشرفت نشان داد پژوهش جینتا

ه بمعناداری  تأثیرورزشکاران  آموزاندانشتحصیلی 
ن حاضر نشا پژوهشدارد. همچنین نتایج  563/0میزان 

 آموزاندانشداد هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی 
 .دارد 430/0معناداری به میزان  تأثیرورزشکاران 

برازش مدل از معیارهای مختلفی از جمله  منظور به

 مورد غیرهو  روایی واگرا پایایی ترکیبی، روایی همگرا و

، برخی 2 ۀشمارجدول قرار گرفت.  تأییدو  بررسی
منتخب در جهت برازش مدل را به نمایش  هایشاخص

 گذاشته است.
 پژوهشبرازش مدل  هایشاخص -2جدول 

 متغیرها

 برازش هایشاخص
 هوش هیجانی تفکر انتقادی تحصیلی پیشرفت

 524/0 511/0 482/0 پایایی ترکیبی
 602/0 587/0 621/0 روایی همگرا
 - - 830/0 ضریب تعیین

 607/0 639/0 748/0 افاوجی
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منتخب گزارش شده و سایر  هایشاخصمطابق با 
، 1از جمله روایی واگرا با روش فورنل و الرکر هاشاخص

حاضر از برازش مناسبی  پژوهشمشخص گردید مدل 
 .استبرخوردار 

 بحث

تفکر انتقادی بر پیشرفت حاضر نشان داد  پژوهشنتایج 
 معناداری دارد. تأثیرورزشکاران  آموزاندانشتحصیلی 

 آوریجمعطالعات ا سبب سازماندهیتفکر انتقادی 
ارتباطات و  ات،یها، تجربمشاهدات، بازتاب شاملشده 

مناسب  یهاییراهنما عنوان بهو  گرددمیمنطق  ای
. محیط رودیمجهت بهبود باورها و رفتارها به کار 

تا ورزشکاران توانایی مناسبی در  گرددمیورزشی سبب 
جهت سازماندهی اطالعات موجود در محیط داشته 
باشند تا وضعیت تفکر انتقادی در میان ورزشکاران 

 2تیشمن و پرکینز داشته باشد. یترمناسبشرایط 
( اشاره داشتند ورزش سبب تقویت تفکر انتقادی 1999)

ورزشی با تقویت  هایمحیطبنابراین  .گرددمی
 آموزاندانشمربوط به تفکر انتقادی  یهامهارت

درسی  هایمهارتورزشکار سبب گردیده است تا برخی 
 خود را نیز به خوبی انجام دهند.

در ( 2019( و شیرازی و حیدری )2017قانعی زاده ) 
خود مشخص نمودند تفکر انتقادی و بهبود آن  پژوهش

. گرددمی آموزاندانشوضعیت تحصیلی  أمنجر به ارتق
حاضر در  پژوهشچنین اعالم داشت که نتایج  توانمی

خصوص نقش تفکر انتقادی بر پیشرفت تحصیلی با 
( و شیرازی و 2017قانعی زاده ) هایپژوهشنتایج 

بهبود  رسدمیبه نظر . استهمخوان ( 2019حیدری )
 هایمحیطورزشکاران در  آموزاندانشتفکر انتقادی 

در برخی مسائل  مسئلهورزشی و همچنین کاربست این 
کسب شده  یهاتیقابلتحصیلی سبب گردیده است تا 

تفکر  ۀورزشکاران به واسط آموزاندانشدر میان 

                                                           
1. Fornell-Larcker 

2. Tishman & Perkins  

انتقادی سبب بهبود پیشرفت تحصیلی این افراد 
 هایمحیطتفکر انتقادی که در  رو نیا از .گرددمی

ورزشی رشد نموده است، سبب گردیده تا در جهت 
ورزشکاران  آموزاندانشپیشرفت تحصیلی، به کمک 

 آید.
در پژوهش خود مشخص نمودند  (2007) 3موری
برخورداری از شرایط  ۀهای ورزشی به واسطمحیط

گردد تا ورزشکاران از سطح مطلوبی از رقابتی سبب می
سبب گردیده  مسأله تفکر انتقادی برخوردار باشند. این

حضور در  ۀآموزان ورزشکار به واسطاست تا دانش
شرایط رقابتی ورزش، از قدرت ذهنی باالیی جهت 

گیری از اطالعات و همچنین تحلیل و استفاده و بهره
ارزیابی شرایط محیطی خود برخوردار باشند. به عبارتی 

گردد تا آنان از آموزان سبب میمحیط ورزشی دانش
 این .تری برخوردار باشندزیه و تحلیل مناسبقدرت تج

را در تجزیه و تحلیل گردد تا آنان این سبب می مسأله
کار برند. از این رو ورزش سبب های مدرسه بهمحیط

درست اندیشیدن را  ،آموزان به واسطهگردد تا دانشمی
از محیط ورزش فرا گرفته و آن را در محیط مدرسه 

سبب گردیده است تا تفکر  لهمسأ اجرایی نمایند. این
آموزان ورزشکار از سطح انتقادی در میان دانش

آموزان دانش . در نتیجهتری برخوردار باشندمطلوب
 های کسب شده در محیط ورزشها و مهارتپتانسیل

دهند و به سطح میبه محیط درسی خود انتقال  را
 یابند.میمطلوبی از پیشرفت تحصیلی دست 

حاضر همچنین نشان داد هوش هیجانی  پژوهشنتایج 
 تأثیرورزشکاران  آموزاندانشبر پیشرفت تحصیلی 

 نیترجانیپرهمحیط ورزشی یکی از  معناداری دارد.
رزشکاران حاضر در . واستموجود  هایمحیط
ورزشی، سطح باالیی از هیجان را تجربه  هایمحیط

سبب گردیده است تا آنان به  مسئلهکه این  ندینمایم

3. Moore  
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مرور زمان از مدیریت احساسات و هیجانات مناسبی 
ورزشی و حضور  هایمحیطبرخوردار باشند. به عبارتی 

تا میزان هوش هیجانی  گرددمیسبب  هاطیمحدر این 
مختلفی مشخص  هایپژوهشورزشکاران بهبود یابد. 

است نمودند هوش هیجانی در میان ورزشکاران بیشتر 
و همکاران،  2؛ لین2016، 1، داسویل و آلنالبوردی)

 هایمحیطدر  آموزاندانشحضور  رو نیا از(. 2009
از  یترمطلوبتا آنان از سطح  گرددمیورزشی سبب 

. بهبود هوش هیجانی هوش هیجانی برخوردار باشند
میزان افزایش مشهود هوش هیجانی  تواند بهمی آنان

  گردد.آنان منجر در میان 
 هوش هیجانی به واسطه مدیریت احساسات و هیجانات

ت و مناسب از احساسااستفادۀ و همچنین  آموزاندانش
-دانشتا  گرددمیهیجانات موجود در محیط سبب 

ی در خصوص مسائل درس یترمطلوبتوانایی  آموزان
، (2015کوستا و فاریا )و آموزشی خود داشته باشند. 

-پژوهشدر ( 2018( و رایس )2016گارگ و همکاران )

خود مشخص نمودند هوش هیجانی به واسطه  های
-دانشکارکردهای خود سبب بهبود پیشرفت تحصیلی 

اشت نتایج چنین اعالم د توانمی. گرددمی آموزان
حاضر در خصوص نقش هوش هیجانی بر  پژوهش

ا فاریکوستا و  هایپژوهشپیشرفت تحصیلی با نتایج 
( 2018( و رایس )2016، گارگ و همکاران )(2015)

کارکردهای هوش  رسدمی. به نظر استهمخوان 
یی توانا ورزشکار آموزاندانشتا  گرددمیهیجانی سبب 

و  هاتنشاضطراب و کنترل  تیریمد یبرا مناسبی
انع در در مواجهه با مو ینیبخوشو  یدواریام زه،یانگ

  .باشندداشته به هدف  دنیراه رس
با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می گردد تا با 

و جذب آنان در  آموزاندانشافزایش مشارکت ورزشی 
های ورزشی مختلف به فعال نمودن آنان در رشته

های ورزشی اقدام نمود. از طرفی با افزایش محیط

                                                           
1. Laborde, Dosseville & Allen  

سعی  آموزاندانشتعامالت میان معلمان و مربیان این 
 آموزاندانشدر انتقال برخی کارکردهای محیط ورزشی 

های درسی آنان داشت. همچنین با توجه به محیطبه 
با برگزاری  گردد تاپژوهش حاضر پیشنهاد مینتایج 

-دوره های آموزشی جهت  بهبود هوش هیجانی دانش

آموزان ورزشکاران، به بهبود عملکرد آموزشی آنان نیز 
تا با ارتقا کمی  گرددمی. با این توجه پیشنهاد اقدام نمود

در این  آموزاندانشورزشی و جذب  هایمحیطو کیفی 
به بهبود هوش هیجانی و تفکر انتقادی در  هاطیمح

گردد تا با بنابراین پیشنهاد می؛ میان آنان اقدام نمود
به  هامهارتورزشی و بهبود  هایمحیط یسازیغن

ورزشکاران، ضمن تقویت هوش هیجانی  آموزاندانش
به بهبود پیشرفت تحصیلی آنان  آنهاو تفکر انتقادی 

حاضر، نیاز به  پژوهشاز طرفی با توجه به کمک کرد. 
. گرددمیدر این حوزه پیشنهاد  هاپژوهشبرخی 

 تأثیرگذاریی به بررسی پژوهشتا  گرددمیپیشنهاد 
صیلی تفکر انتقادی و هوش هیجانی بر پیشرفت تح

ورزشکار دختر و پسر پرداخته شود.  آموزاندانش
تفکر  تأثیرگذاریبه بررسی  گرددمیهمچنین پیشنهاد 

-دانشانتقادی و هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی 

 ورزشکار بر حسب نوع ورزش پرداخته شود. آموزان
-میهمچنین با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد 

 آموزاندانشبا افزایش آزادی عمل به  گردد تا
-مهارت بهبود سبب آموزشیهای محیطورزشکاران در 

دین صورت ضمن آنان اقدام نمود تا ب مسألههای حل 
به بهبود پیشرفت تحصیلی آنان بهبود تفکر انتقادی، 

 نیز اقدام نمود.
وجود  ییهاحاضر، محدودیت پژوهشدر جهت انجام 

 با تر وبه صورت جامع داشت. عدم انجام تحقیق حاضر
آموزان ورزشکار از از دانش یبیشتر گیگسترد

 پژوهش انجام عدم یطرف از. بود موجودهای محدودیت

2. Lane  



 1399، بهار 31، شماره 9شناسی ورزشی ، دوره مطالعات روان                                                  228

 

 

 جهت یسن و یتیجنس یهاگروه یتمام انیم در حاضر
 تیمحدود جمله از ترقیدق و مناسب یهالیتحل جادیا

ی دیگر این پژوهش بود.ها
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