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 دانــشجويان ميـان و پيـشرفت تحــصيلي  هـدف از اجــراي ايـن پــژوهش بررسـي رابطـه بــين كـاركرد ســبكهاي تفكـر        :چكيـده 

دانشكده فني و مهندسـي دانـشگاه تهـران بـوده و تفاوتهـاي جنـسيتي نيـز در كـاركرد سـبكهاي تفكـر مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه                                 
اي تــصادفي گيــري طبقـه  بــود كـه بــا اسـتفاده از روش نمونـه   ) زن 72 و مـرد  74( دانـشجو 146نمونـه مــورد مطالعـه شــامل   . اسـت 

ــه.انتخــاب شــدند ــصيلي        يافت ــشرفت تح ــرم خــود گزارشــي پي ــر و ف ــر اســترنبرگ و واگن ــق پرســشنامه ســبكهاي تفك ــا از طري ه
دسـت    نتـايج بـه  .  مـستقل تحليـل شـد   T از طريـق روش آمـاري همبـستگي پيرسـون، رگرسـيون چندگانـه و       ،آوري و سـپس  جمع

بـه   نتـايج  ،همچنـين . و معنـاداري وجـود دارد  آمده نشان داد كـه بـين كـاركرد سـبكهاي تفكـر و پيـشرفت تحـصيلي رابطـه مثبـت                  
و زنـان  د و در سـبك تفكـر اجرايـي     شـ  سـبك تفكـر اجرايـي پيـشرفت تحـصيلي تبيـين              فقـط در    حاكي از اين بـود كـه       دست آمده 

 .طور معناداري در سطح باالتري قرار داشتند  بهمرداندر سبك تفكر قضايي 
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 مقدمه .1

ثر بر پيشرفت تحصيلي به اين نكته پي خواهيم برد كه عوامل مختلفي ؤبا نگاهي دقيق به عوامل م

 پيشرفت تحصيلي  درثيرات بسزاييأ كه ت.دنشو تواناييهاي فردي باعث پيشرفت تحصيلي ميجزب

كه  شودگفته مي سبكها به روشي. مينه سبكها بوده استگذار در اين زيرثأيكي از عوامل ت]. 1[دندار

 در حوزه روانشناسي يادگيري به سه .دهد تواناييهاي خود را در آن جهت به كار گيردفرد ترجيح مي

  ]. 2[شودبخش سبكهاي يادگيري، شناختي و تفكر تقسيم مي

 تئوري 1991در سال . گردد نظريه سبكها بر يادگيري به اوايل دهه نود بر ميتأثيرگذاريسابقه 

 در حيطه آموزش و پرورش مطرح ،سبكهاي شناختي و پس از چندي تئوري سبكهاي تفكر استرنبرگ

 انسان داراي ترجيحاتي در برخورد با امور پيراموني ،اساس نظريه خود حكومتي استرنبرگ بر]. 3[شد

 سبكهاي تفكر به خودي خود نه ،البته. باره آنهاست كه به آن سبك تفكر گفته مي شود و تفكر در

  ].4[شود نه بد، بلكه  به شيوه تفكري كه انسان با آن راحت تر است گفته مي وخوب هستند

 گستره دو سطح، دوصورت يا شكل، چهار  كاركرد، سه شامل] 5[الگوي سبكهاي تفكر استرنبرگ

، 1)آفريننده(نهاانونگذارق: اند ازسه كاركرد مهم حكومتداري عبارت. است گرايش دو و يا محدوده

، 4)تك ساالري(پادشاهي: اند از چهار شكل حكومت عبارت؛3)ارزشيابانه(، قضايي2)تحقق بخش(اجرايي

اند  دو سطح حكومت عبارت؛7 و بي قانوني6)جرگه ساالري(، اليگارشي5)پايور ساالري(مراتبي سلسله

اند گرايش عبارتدو  و 11 و خارجي10داخلي: د ازان دو گستره عبارت؛9)جزئي( و محلي8)فراگير(كلي: از

  .13)آزاد منشانه(و ترقي خواهانه 12محافظه كارانه: از

 

 

 

____________________________________________________________________ 
 

1 . Legislative (Creative) 

2 . Executive (Implement) 

3 . Judicial (Evolution) 

4 . Monarchic 

5 . Hierarchic 

6 . Oligarchic 

7 . Anarchic 

8 . Global 

9 . Local 

10 . Internal 

11 . External 

12 . Conservation 

13 . Liberal 
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  كاركردهاي سبكهاي تفكر .2

لوايح ). يهيقضا(و قضايي ) مجريه(، اجرايي)مقننه(حكومتها سه كاركرد اساسي دارند، قانونگذارانه

قوه قضايي  كند ووه اجرايي آنها را اعمال و اجرا مي، قكندقوه مقننه يا قانونگذارانه وضع ميرا قوانين 

اجراي قوانين تخلفاتي  كند كه آيا درچگونگي اجراي صحيح قوانين نظارت دارد و بررسي مي بر

 نظريه خود حكومتي ذهني افراد نيز مانند حكومتها نياز دارند كه اين ربنا ب. صورت گرفته است يا نه

هر فردي ممكن است در يكي از اين كاركردها مسلط و .  اعمال كنندكاركردها را در تفكر و در عمل

 بستگي دارد به اينكه وي ، مالك و معيار اينكه فرد چه نوع سبك تفكري دارد،بنابراين. غالب باشد

  .]4[يك از اين روشها را ترجيح مي دهد كدام

  

  سبك تفكر قانونگذارانه  .3

   را كه بر اساس برنامه ريزي خود خلقوظايفيها و هافراد داراي سبك قانونگذارانه تكاليف، پروژ

افراد داراي سبك قانونگذارانه دوست دارند كارها را به ميل خود انجام . ]7[دهند  ترجيح مي،كنندمي

به سخن ديگر، اين افراد . هستندمند عالقه به خلق و تدوين و طراحي امور ،آنان همچنين. دهند

دهند انجام برخي از فعاليتهايي كه افراد قانونگذار ترجيح مي. ]16[كنند قوانين خودشان را وضع مي

 جديد آموزشي يا نظامهاي ابتكاري، ايجاد  هاي خالقانه، طراحي پروژهنوشتن مقاله: اند از عبارت،دهند

دهند كه در آنها بتواند تمايالت و  افراد قانونگذار مشاغلي را ترجيح مي. شغلي و ابداع چيزهاي جديد

ساز،  نويسنده خالق، دانشمند، هنرمند، مجسمه. ايشهاي قانونگذارانه خود را تمرين و ارضا كنندگر

هايي از اين مشاغل  رياضيدان نمونهوگذار بانك، سياستمدار، معمار، طراح مد، شاعر سرمايه

  .]15[هستند

  

  سبك تفكر اجرايي .4

انجام   و دربا راهنمايي و دستورالعمل باشده مشاغلي گرايش دارندكه همرا به اجرايي تفكر سبك با افراد

 جرايآنها دوست دارند از قوانين پيروي و در ا. دهند كارها هيچ خالقيتي از خود نشان نميدادن 

دهند و دوست آنها مسائل از پيش سازمان يافته را ترجيح مي. كارها از روشهاي موجود استفاده كنند

.  نه اينكه خودشان ساختارهاي نو ايجاد كنند، تكميل كننددارند شكافهاي بين ساختارهاي موجود را

  اين افراد غالباً.راهنمايي دريافت كنند ،دهند انجام يكار چه اينكه خصوص در دارند دوست اجرايي افراد

افراد اجرايي براي كار در سازمانهايي كه از كارمندانشان . توانند انواع تشريفات اداري را تحمل كنندمي

 بسيار ،دارند از روشهاي خاص پيروي كنند و به يك مجموعه از دستورها و قوانين متكي باشندانتظار 

يطهاي  سبك اجرايي هم در محيطهاي آموزشي و هم در مح،كليبه طور. مفيد و ارزشمند هستند



  ميانبررسي رابطه بين كاركرد سبكهاي تفكر و پيشرفت تحصيلي در...   
 

52

م نظا  افراد سبك اجرايي با استفاده از قوانين، خود را سريع با زيرا،شغلي با ارزش محسوب مي شود

پليس،  افسر: افراد با سبك اجرايي دوست دارند اين كارها را انجام دهند. دهندارزيابي مشاغل وفق مي

باره   مسائل رياضي با استفاده از الگوهاي موجود، گفتگو درحل كردنمعلم،  راننده، آتش نشان،

 .]4....[نظريات ديگران و

  

  سبك تفكر قضايي  .5

اين افراد توجه شان  را بر . باره چيزها داوري كنند در زشيابي وافراد اين سبك دوست دارند نقش را ار

روشهاي  كنند و تمايل دارند قوانين، ساختارها وهاي فعاليتهاي ديگران متمركز مي ارزيابي از فرآورده

 ارزيابي از چيزها و دهند كه مربوط به تحليل وآنها تكاليفي را ترجيح مي. موجود را ارزيابي كنند

نوشتن مطالب انتقادي، :  ازبرخي از فعاليتهاي مورد عالقه اين گروه عبارت است. ]17[شدعقايد با

   .ارزشيابي برنامه ها كار آنها  و باره افراد و اظهار عقيده كردن، قضاوت كردن در

 هم به  هم به افراد قانونگذار و،كند كه هر سازماني هم به افراد قضايياشاره مي] 4[استرنبرگ 

برخي بايد آنها را . هنجارها را تدوين كنند برخي افراد يا گروهها بايد قوانين و. رايي نياز دارد اجافراد

 بايد به اين نكته توجه داشت ،عالوه بر اين. برخي ديگر بايد بركارها نظارت داشته باشند اجرا كنند و

ود همه سبكها  مدت تواند بدون وجكه هيچ سبكي بهتر از سبك ديگر نيست، زيرا هيچ سازماني نمي

  و سازمانهاي ديگر تقليد خواهد كرداز يك سازمان بدون افراد قانونگذار. زمان طوالني دوام بياورد

  يك سازمان فاقد افراد اجرايي ممكن است طرحها و .  ممكن است از آنها عقب بماند،بنابراين

يك سازمان بدون افراد قضايي در  نيايند و اجرا در به هرگز  بسيار زيادي داشته باشد كهيهارنامهب

  .هايش مناسب است، ناموفق خواهد بود برنامه ها و يك از خط مشي ارزيابي  اينكه كدام

در جوامع مختلف سبكهاي تفكر ارتباط متفاوتي با پيشرفت  ]4[ استرنبرگهايبر اساس نظر

نه پيش بيني كننده اار در جوامع غربي سبكهاي آزاد منشانه و قانونگذ،براي مثال. دارندتحصيلي 

كارانه و هاي محافظه اكثراً سبكيشرقجوامع كه در در حالي. هستندتري براي سبكهاي تفكر مهم

 ايهديدگاهطور بر اساس  همين .]8و6،7[ارند د ارتباط بيشتري با پيشرفت تحصيلي اجرايي

بر اساس اين نظريه . تنوع دروس هم با نوع سبك تفكر در فرد داراي رابطه اس] 9[استرنبرگ و زانگ

از پژوهشهاي  .استيابند و تابع شرايط و اوضاع محيطي فرد  سبكهاي تفكر در طول زندگي تغيير مي

اشاره كرد كه به بررسي رابطه بين ] 9[توان به پژوهش استرنبرگ و زانگ انجام شده در اين زمينه مي

ايج به دست آمده سبكهاي تفكر داراي اند كه با توجه به نت سبكهاي تفكر و پيشرفت تحصيلي پرداخته

گذارانه و قضايي آزاد منشانه و قانون ايه سبك،همچنين. اند پيشرفت تحصيلي بوده  برچشمگيريثير أت

 ديگري كه ميان در تحقيق. اند بودهبيني كنندگي پيشرفت تحصيلي  داراي بيشترين قدرت پيش

نتايج تحقيق نشان دهنده رابطه سبكهاي  ،انجام شده است] 1[كنگي توسط زانگ آموزان هنگ دانش
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تفكر و پيشرفت تحصيلي بوده است و بر خالف نمونه جوامع غربي سبكهاي محافظه كارانه و اجرايي 

اند كه نتايج اين تحقيق در  بيني كنندگي براي پيشرفت تحصيلي بوده داراي بيشترين قدرت پيش

  ].6و1[ استعربي هم تكرار شده فيليپين و امارات متحدهكشورهاي 

، نشان دهنده اين دادهمهندسي انجام  ـ   دانشجويان رشته هاي فنيباره درتحقيقي كه هوراك 

موضوع است كه سبكهاي اجراي در دانشجويان داراي بيشترين ارتباط با پيشرفت تحصيلي بوده كه 

فكر و پيشرفت ثير نوع دروس در زمينه ارتباط بين سبكهاي تأباره ت كننده نظر استرنبرگ در ييدأت

  ].3[استتحصيلي 

باره رابطه سبكهاي تفكر با پيشرفت تحصيلي انجام گرفته  ايران پژوهشهاي اندكي دركشور در 

بر اساس تحقيق توان اشاره كرد كه  مي] 10[از جمله تحقيقات انجام شده به تحقيق حسيني. است

ي مباني فناوري اطالعات و گذارانه داراي بيشترين قدرت پيش بيني يادگيروي سبك تفكر قانون

باره سبكهاي تفكر و رابطه آن با يادگيري از طريق  كه در] 11[در تحقيق قدم پور. استارتباطات 

 نشان داده شده است كه سبك تفكر اجرايي بيشترين قدرت تبيين ،اي تفكر انجام پذيرفته استهسبك

 است  بيانگر اين،ه استاددانجام ] 12[كبر زاده اتحقيق ديگري كهدر .  را داردICTيادگيري از طريق 

با سبكهاي تفكر و ) مقطع تحصيلي و دوره تحصيلي(و آموزشي) يتسن و جنس(كه عوامل شخصي

 نشان اند،هاددانجام ] 13[پژوهش ديگري كه امامي پور و سيفدر . استپيشرفت تحصيلي در ارتباط 

ولي در ، هستندان درمايي و قضايي باالتر از انه، اجرذارگان در سبكهاي تفكر قانونزنكه داده شده است 

  .اند ان گزارش شدهزنتر از تر و قانونگذارنهكارانه نگرتر، محافظه ان كليمرد] 14[پژوهش رضوي و شيري

در توان به اين نكته پي برد كه در مقطع دانشگاه تحقيقي  با توجه به تحقيقات انجام شده مي

 تفكر انجام نگرفته است و با توجه به رابطه مقطع  رابطه پيشرفت تحصيلي و سبكهايخصوص

 بررسي رابطه سبكهاي تفكر و فده، در اين تحقيق ]7[و نوع دروس و جنسيت] 12[تحصيلي

اهداف اين . بوده استهاي فني دانشگاه تهران  ه دانشكداندر م وانزنپيشرفت تحصيلي در ميان 

  :ند از اتحقيق عبارت

هاي فني و  كر و پيشرفت تحصيلي ميان دانشجويان دانشكدهتعيين رابطه بين سبكهاي تف •

  ؛مهندسي دانشگاه تهران

  ؛تعيين قدرت پيش بيني پذيري پيشرفت تحصيلي از روي سبكهاي تفكر •

   .هاي فني دانشگاه تهران ان دانشكدهمردان با زناي تفكر همقايسه كاركرد سبك •
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   روش پژوهش .6

هاي فني و مهندسي دانشگاه   دانشكدهدرم و زنجويان جامعه آماري اين پژوهش شامل همه دانش

 به تفكيك دانشكده و نتعداد آنا.  بود1388  ـ89تهران در دوره كارشناسي ارشد در سال تحصيلي 

اي با گيري تصادفي طبقهاز آنجا كه در پژوهش حاضر از نمونه.  آورده شده است1رشته در جدول 

اطمينان / 95  تعيين حجم نمونه از فرمول زير در سطحبراي ،رعايت نسبتها استفاده شد، بنابراين

 به عنوان نمونه انتخاب) زن نفر 72 و مرد نفر 74 ( نفر146 ،بر همين اساس. استفاده شده است

  .شدند

  :فرمول تعيين حجم نمونه

  
  

=Nباحجم كلي جامعه است كه برابر است  Ni Σ = N  

Xω2σ = واريانس درون گروهي  

Z = است 96/1برابر /.  95عدد مربوط به سطح اطمينان كه براي.  
=ε . است05/0 اينجا برابر با كه در ي است كه پژوهشگر انتخاب مي كنديدرصدخطا   

34.144
102.0)96.1()05(.1805

102.01805)96.1(
22

2

≡

×+×

××
≥n

  
  

  حجم جامعه و نمونه: 1جدول 
 نمونه تعداد كل دانشجويان گروه آموزشي

 39 477  و كامپيوتر  برق دانشكده مهندسي

 21 259   شيمي دانشكده مهندسي

 27 337   عمران دانشكده مهندسي

 14 179  و مواد  متالورژي دانشكده مهندسي

 7 86   معدن دانشكده مهندسي

 14 171   مكانيك دانشكده مهندسي

 14 174    صنايع گروه مهندسي

 3 28   پايه  علوم گروه مهندسي

 7 94  برداري  نقشه گروه مهندسي

  146  1805  مجموع
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  ابزار پژوهش .7

بوده است كه ] 15[ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه سبكهاي تفكر استرنبرگ و واگنر

) 23 و20،22، 15، 14، 13، 7، 3االت ؤس( كه سطوح سبكهاي تفكر اجرايياستال ؤ س24داراي 

) 24 و21، 11، 10، 6، 5، 4، 2الت اؤس( و قانونگذارانه) 19و18، 17، 16، 12، 9، 8، 1االت ؤس(قضايي

در پژوهش حاضر براي محاسبه پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه مقدار آن . سنجدرا مي

گيري پيشرفت تحصيلي دانشجويان از فرم خود   اندازهبراي ،همچنين. دست آمده  ب75/0برابر با 

  . ، استفاده شدگزارشي كه همراه با پرسشنامه سطوح سبكهاي تفكر بود

 

  روش تجزيه و تحليل داده ها .8

 براي شد و از آمار توصيفي و استنباطي SPSSهاي جمع آوري شده از دانشجويان وارد نرم افزار  داده

 معيار  كه در اين پژوهش از آمار توصيفي ميانگين و انحرافدشاالت تحقيق استفاده ؤپاسخگويي به س

  . مستقل استفاده شده استTگرسيون چندگانه و آمار استنباطي همبستگي پيرسون، ر و

 

  ها يافته .9

فكر از رگرسيون چندگانه استفاده بيني پيشرفت تحصيلي از روي كاركرد سبكهاي ت  پيشبه منظور

 تفكر اجرايي،   سبك متغيرسهپژوهش حاضر در  . كه نتايج آن در جداول زير ارائه شده استشد

لفه پيشرفت تحصيلي به عنوان متغير مالك ؤبين و م هاي پيشمتغيربه عنوان گذارانه نقضايي و قانو

 .شددر نظر گرفته و از تحليل رگرسيون چندگانه به روش همزمان استفاده 

 
  آماره هاي توصيفي: 2جدول 

  تعداد  انحراف معيار  ميانگين  متغير

  سبك تفكر اجرايي
05/5 90/0 146  

  146 67/1 75/5  سبك تفكر قضايي

  ذارانهگتفكر قانون سبك
56/5 17/1 146  
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  همبستگي بين سبكهاي تفكر و پيشرفت تحصيلي: 3جدول 

  پيشرفت تحصيلي

  اي تفكرهسبك

  معناداري  مقدار همبستگي

 001/0 47/0  سبك تفكر اجرايي

 040/0 14/0  سبك تفكر قضايي

 008/0 20/0  گذارانهسبك تفكر قانون

  

، )P 47/0=r>05/0(ي و سبكهاي تفكر اجرايي بين پيشرفت تحصيلدهد كه نشان مي3جدول 

  .رابطه مثبت و معناداري وجود دارد) P 20/0=r>05/0(گذارانهو قانون) P 14/0=r>05/0(قضايي
 

  خالصه مدل رگرسيون بر اساس متغيرها: 4جدول 

  ضريب همبستگي

  )R(گانه چند

  ضريب تبيين

)
2

R(   

2
R  
  ل شدهتعدي

خطاي استاندارد برآورد       

 ) S.E.E(   

48/0  23/0  21/0  86/0  

  

گانه محاسبه شده بين  مي شود، مقدار ضريب همبستگي چند مالحظه4طور كه در جدول  همان

ا مقدار ضريب تبيين برابر ب. است 48/0بين وارد شده به مدل و متغير مالك برابر  سه متغير پيش

وسيله اين سه متغير وارد شده به مدل تبيين ه از تغييرات متغير مالك ب درصد 23يعني ؛  23/0

 و  است و بقيه تغييرات متغير مالك توسط متغيرهاي ديگري كه محقق آنها را در نظر نگرفتهشوند مي

با در نظر گرفتن [ مقدار ضريب تبيين تعديل شده ، همچنين.شوند تبيين مي،اند وارد مدل نشده

 يعني آزمون اينكه آيا متغيرهاي ؛براي بررسي معناداري رگرسيون. است 21/0 برابر با ]درجه آزادي

ثر باشند يا خير، آزمون تحليل واريانس و معناداري ؤتوانند در پيش بيني متغير مالك م بين مي پيش

F آمده است5 كه نتايج اين تحليل در جدول انجام شد  .  

  راهه مربوط به متغيرهاي پيش بينيكنتايج محاسبه تحليل واريانس : 5جدول 

  منبع تغييرات
مجموع 

  مجذورات
  درجه آزادي

ميانگين 

  مجذورات
F  

سطح 

  معناداري

 74/10 3 23/32  رگرسيون

 74/0 142 08/105  خطا

   145 03/138  كل

42/14 001/0 
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 05/0در سطح معناداري ) 42/14(دست آمده ه  بF ،مالحظه مي شود 5 جدول درگونه كه همان

معنادار است و اين مطلب گوياي آن است كه اوالً رگرسيون معنادار و دوم اينكه حداقل يكي از 

براي فهم اين مطلب از ضرايب . ثر بوده استؤمتغيرهاي مستقل در پيش بيني متغير وابسته م

  . ت آمده اس6نتايج اين بررسي در جدول . شده است وابسته استفاده tتفكيكي رگرسيوني و  آزمون 

  

   مربوط به متغيرهاي پيش بينtضرايب رگرسيوني و  نتايج آزمون : 6جدول 

  ضرايب استاندارد نشده
ضرايب استاندارد 

  شده
T 

سطح 

 معناداري
  

  منبع
b Std. Error B    

 001/0 62/28  48/0 87/13  مقدار ثابت

 001/0 84/5 45/0 08/0 49/0  سبك تفكر اجرايي

 91/0 11/0 009/0 04/0 005/0  سبك تفكر قضايي

 29/0 04/1 08/0 06/0 068/0  گذارانهنسبك تفكر قانو

  

 سبك تفكر اجرايي اثر مثبت و معناداري بر متغير فقطبا توجه به نتايج تحليل رگرسيوني 

  : عبارت است از مذكورمعادله رگرسيوني تحليل .داردپيشرفت تحصيلي 

  يپيشرفت تحصيل= 87/13 + 49/0) سبك تفكر اجرايي(

هاي فني و   دانشكدهمردو زن  بررسي تفاوت بين كاركرد سبكهاي تفكر در بين دانشجويان براي

 .شود مشاهده مي 7 كه نتايج آن در  جدول شد مستقل استفاده Tمهندسي دانشگاه تهران از آزمون 

  

  ان در كاركرد سبكهاي تفكردرمان و زن مستقل براي مقايسه Tآزمون : 7جدول 

  گروهها
  ميانگين  تعداد

انحراف 

  معيار
t df  معناداري  

 95/0 87/4  74  مرد
  سبك تفكر اجرايي

 81/0 25/5  72  زن
55/2  144  012/0  

 10/2 94/5  74  مرد
  سبك تفكر قضايي

 96/0 18/5  72  زن
81/2  144  006/0  

 23/1 41/5  74  مرد
  گذارانهسبك تفكر قانون

 09/1 71/5  72  زن
57/1  144  117/0  

  

 تفكر  بك تفاوت معناداري بين ميانگين كاركرد س،شود مشاهده مي7 جدول درگونه كه همان

) P 55/2=t>05/0(هاي فني و مهندسي دانشگاه تهران   دانشكدهدرم و زناجرايي در بين دانشجويان 
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طور  به) M=25/5 (زنتوان گفت كه ميانگين سبك تفكر اجرايي در بين دانشجويان  وجود دارد و مي

 ،همچنين. است) M = 87/4(د رماداري باالتر از ميانگين سبك تفكر اجرايي در بين دانشجويان معن

هاي   دانشكدهدرم و زن تفكر قضايي در بين دانشجويان  كبين ميانگين كاركرد سب تفاوت معناداري

توان گفت كه ميانگين سبك  وجود دارد و مي) P 81/2=t>05/0(فني و مهندسي دانشگاه تهران 

طور معناداري باالتر از ميانگين سبك تفكر قضايي  به) M=94/5 (درمفكر قضايي در بين دانشجويان ت

گذارانه داري بين ميانگين سبك تفكر قانوناما تفاوت معنا. است) M = 18/5(زن در بين دانشجويان 

وجود ) P 57/1=t <05/0(هاي فني و مهندسي دانشگاه تهران   دانشكدهدرم و زندر بين دانشجويان 

  .ندارد

 

  بحث و نتيجه گيري .10

 در محيطهاي مختلف و در شرايط محيطي و فرهنگي مختلف سبكهاي تفكر ]4[طبق نظر استرنبرگ 

فرهنگي حاكم بر آن متفاوت داراي موفقيت و بازده متفاوتي هستند و اين نكته به نوع دروس و جو 

 ،اي تفكر بر ديگري ارجحيت ندارندكدام از سبكهكند كه هيچوي بيان مي. گرددمحيط بر مي

 درست است كه ، داريماحتياج هاي مختلف به انواع مختلف سبكهاي تفكر در محيطها و رشته،بنابراين

 ولي در اين محيطها به ، تفكر اجرايي و قواعد و قوانين علمي ثابت سر و كار داريماهاي فني ب در رشته

رادي با سبك و اف) ه بهترين راهكارهائارامبتكر و خالق در (افرادي داراي سبكهاي تفكر قانونگذارانه 

. نيز نياز داريم)   كار دادنه بهترين روش انجامئ ارزشيابي راههاي ممكن براي ارابراي(تفكر ارزشيابانه 

هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين پيشرفت تحصيلي و كاركرد سبكهاي تفكر در بين  ،رو از اين

اول ال ؤبراي پاسخگويي به س. هاي فني و مهندسي دانشگاه تهران بود  دانشكدهدرم و زندانشجويان 

كهاي  كه بين كاركرد سباستبيانگر آن  داده شده، نشان 3 جدولدر گونه كه همانها  تحقيق، يافته

و از بين و پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد ) ذارنهگاجرايي، قضايي و قانون(تفكر

با نتايج ها  اين يافتهكه   رابطه را با پيشرفت تحصيلي داردبكهاي تفكر، سبك تفكر اجرايي بيشترينس

 دومين خصوص در ،همچنين. ستهمسو] 11[و قدم پور] 10[، حسيني]9[پژوهش استرنبرگ و زانگ

هاي  يافته 6 تا 4با توجه به جداول ال تحقيق از آزمون رگرسيون چندگانه استفاده شده است كه ؤس

 درصد از پيشرفت تحصيلي را 23در نمونه مورد پژوهش سبكهاي تفكر ن است كه آپژوهش بيانگر 

ي قدرت پيش بيني  سبك تفكر اجرايي دارافقطاز بين كاركرد سبكهاي تفكر كنند و  تبيين مي

 نتايج  كههاي فني و مهندسي دانشگاه تهران بوده است  ميان دانشجويان دانشكدهپيشرفت تحصيلي

متفاوت ] 14[و رضوي و شيري] 10[، حسيني]9[، استرنبرگ و زانگ]7[مذكور با تحقيقات استرنبرگ

 دليل نتايج. استمتناسب ] 6[و الباني] 3[هوراك، ]8[، برنالدو و همكاران]1[ت زانگو با نتايج تحقيقا

  :  دانستتوان به دو دليل و عدم تناسب نتايج پژوهش حاضر را با برخي از پژوهشها ميياد شده
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 نتايج پژوهش انجام شده در كشورهاي غربي و شرقي به دليل شد، اشاره نيز قبالً كه گونههمان •

  ].9[هستندكيد فرهنگها بر ارزشهاي متفاوت داراي تفاوت أت

گونه كه پيش از اين اشاره همان. توان در نوع دروس و مقطع تحصيلي دانست دليل ديگر را مي •

 به اين ، دانشجويان دانشكده فني انجام دادهدر خصوصيقي كه نيز در تحق] 3[ هوراك،شد

 پيشرفت  ،ندداري ي سبك تفكر اجراهاي فني كه نشجويان دانشكدهنتيجه رسيده است كه دا

 را  ياد شدهپژوهش حاضر با نتايج پژوهشهاي تفاوت در نتايج .ارنددنيز  يتحصيلي بيشتر

دروسي كه در دانشكده فني و مهندسي ارائه  يعني ؛كردتوان با تفاوت در دروس تبيين  مي

  . دارداحتياج  به تفكر اجرايي براي موفقيت  بيشتر،شود مي

با توجه به  مستقل استفاده شد كه نتايج به دست آمده T از آزمون سومال ؤبراي پاسخگويي به س

ان مرد و زنانتفاوت معناداري در بين گذارانه قانوندر سبك تفكر كه آن است حاكي از  7جدول 

ه شدان مشاهده مرد و زناندر سبك تفكر اجراي و قضايي تفاوت معناداري در بين ، اما شدمشاهده ن

 كه نتايج تر بودند باالمردان و در سبك تفكر قضايي، زنان بدين گونه كه در سبك تفكر اجرايي، ،است

امامي پور و . استت متفاو] 14[و رضوي و شيري] 13[به دست آمده با پژوهشهاي امامي پور و سيف

وع كاركرد اجرايي، قضايي و در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند كه در هر سه ن] 13[سيف

ن مردا اين نكته اشاره داشتند كه به] 14[ اند و رضوي و شيري ان بودهدر م باالتر اززنانگذارانه قانون

 در سبك تفكر قضاي مردانتفكر اجرايي و  در سبك زناناما دليل اينكه .  هستندزنانتر از  گذارانهقانون

ن بيشتر موقعيتهايي را كه داراي ساختار و روش زنا كه كردگونه تبيين توان اين باالتر بودند را مي

گيرند ن قرار ميمردادهند و به همين دليل در سبك تفكر اجرايي باالتر از  مشخص هستند ترجيح مي

 وظايف و كارهايي را انجام دهند كه نيازمند تحليل و  بيشتر دوست دارندمردان چون ،و از سويي

  .گيرند ن قرار ميزنا به همين دليل در سبك تفكر قضايي باالتر از ،ارزشيابي باشد

 

  هاجمع بندي و پيشنهاد .11

توان گفت كه سبك تفكر اجرايي داراي بيشترين   مي،دست آمدهه  باز نتايج پژوهشبا توجه به آنچه 

 اما از ،است دانشجويان دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تهران ميانحصيلي قدرت تبيين پيشرفت ت

 كه در آن بايد ساختار تمام وظايف و كارها از قبل مشخص است سبكي آنجا كه سبك تفكر اجرايي

 و ست اين سبك تفكر چندان مطلوب ني، بنابراين،شده باشد تا فرد بتواند به خوبي آن را اجرا كند

كيد بر محفوظات و أشود كه به جاي ت  توصيه مي، لذا.گيرد  تفكر را از دانشجويان ميقيت و قدرتخالّ

فكر كيد شود كه نياز به تأ بر كارها و موقعيتهايي ت،استوظايفي كه ساختار آنها از قبل مشخص 

ه اي خالقانهگيري  تا دانشجوياني پرورش يابند كه قدرت تفكر و تصميمارددبيشتر و تحليل و ارزشيابي 
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 و  كنندند كه از ساختار موجود پيرويرا در موقعيتهاي مختلف داشته باشند و صرفاً افرادي بار نياي

  . گونه ساختارها را داشته باشندفقط توانايي موفقيت در اين

قيت و انگيزش نيز شود كه در زمينه سبكهاي تفكر و رابطه آن با خالّ  پيشنهاد مي،در ضمن

اي تفكر سنجيده شود و از هقيت دانشجويان در هر كدام از سبكيزان خالّتحقيقاتي صورت گيرد تا م

هاي مختلف  دانشجويان با توجه به رشتهميان اين طريق بتوان سبكي مناسب با تفكر خالقانه 

هاي مختلف تحصيلي  توان تفاوت اين نوع سبكها را در بين رشته  مي،تحصيلي تعيين كرد و همچنين

. دست آورده قيت و پيشرفت تحصيلي با را با متغيرهايي همچون جنسيت، خالّبررسي كرد و رابطه آنه

ها و گرايشهاي تفكر  شود كه اين پژوهش با استفاده از اشكال، سطوح، گستره در پايان نيز پيشنهاد مي

 .  دانشجويان اجرا شودميان
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