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 چکیده

روش پژوهش  باشد.های مختلف پایه دوازدهم  شهرستان کامیاران میآموزان رشتههای تفکر دانشهدف از پژوهش حاضرمقایسه سبک

هرستان کامیاران آموزان پسر و دختر پایه دوازدهم شباشد. نمونه تحقیق شامل کلیه دانشای میبه کار رفته در این تحقیق علی مقایسه

باشد. برای سنجش متغیرهای مورد نظر از پرسشننامه نفر می 600مشغول به تحصیل بودند  و  تعداد آنها  97-98که در سال تحصیلی 

داری های تفکر تفاوت معنیکآموزان دختر و پسر از لحاظ سباستفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین دانش TSIهای تفکر سبک

-های تفکرپسران بود. همچنین بین رشنتههای تفکر دختران باالتر از نمرات سبکوجود دارد. به طوریکه نمرات سبک 001/0درسطح 

آمنوزان رشنته علنوم بنه طوریکنه داننش وجود داشت. 05/0 داری در سطحهای تفکر تفاوت معنیهای مختلف تحصیلی ازلحاظ سبک

باشند آموزان رشته علوم تجربی بیشتر دارای سبک تفکر قانونگذارانه میدانش باشند.می انسانی بیشتر دارای سبک تفکر درونی و جزئی

هنای همچننین بنین جنسنیت و رشنته باشنند.آموزان رشته ریاضی بیشتر دارای سبک تفکر اجرایی، آزادمنشانه و قضنایی منیو دانش

 وجود داشت.  05/0 داری در سطحتحصیلی تعامل معنی
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 مقدمه

های مختلف جانداران و گیاهان با هم فرق دارند، های عالم است. نه تنها گونههای مهم هستی وجود تنوع در میان پدیدهیکی از واقعیت

های های ذهنی، روشموزان از لحاظ تواناییآاند. دانشها نیز مشمول همین قاعدهاند. انسانبلکه اعضای هرگونه نیز با یکدیگر متفاوت

های تحصیلی با هم تفاوت دارند. بنابراین، آموختن، سبک و سرعت یادگیری و عالقه و انگیزش نسبت به کسب دانش و انجام فعالیت

معلمان است. نتایج های خاص آنان از وظایف مهم آموزان در آموزش و برخورد متناسب با ویژگیهای فردی دانشدر نظر گرفتن تفاوت

های فردی یادگیرندگان از سوی معلمان در اند که توجه به تفاوتهای انجام شده در این باره نیز بر این حقیقت تأکید کردهپژوهش

دانیم عوامل مختلفی مانند طور که میبهبود کیفیت یادگیری و افزایش سطح پیشرفت تحصیلی آنان بسیار تأثیرگذار است. همان

آموزان و اقتصادی، قومیت و جنسیت و تجربیات گروهی بر عملکرد تحصیلی و یادگیری آموزشگاهی دانش –جایگاه اجتماعی  فرهنگ،

(. 1386باشند )سیف، می 1های تفکردانشجویان مؤثرهستند. یکی از این عوامل موثر بر یادگیری آموزشگاهی و عملکرد تحصیلی سبک

های روانشناسی تربیتی در قرن بیستم است. با اینکه از نظر های تفکر یکی از پیشرفتشناخت و درک الگوهای مرتبط با سبک

ی آنها بر این نکته تأکید دارند که افراد برای رمزگردانی، ذخیره و پردازش پردازان تفاوت وجود دارد، اما همهشناسی بین نظریهاصطالح

های متفاوت افراد در پردازش (، شیوه1997) 2قل از هوش است. استرنبرگی ثابت و متمایزی دارند که اساساً مستاطالعات، شیوه

هایش سبک تفکر توانایی نیست، بلکه به چگونگی استفاده فرد از توانایی های تفکر نامگذاری کرده است.اطالعات را به عنوان سبک

مورد تأمل قرار دادن معنا کرد. بدین ترتیب معنای  توان اندیشیدن، فکر کردن، تخیل، گمان کردن وی تفکر را میواژه شود.گفته می

.گرچه از نظر اصطالح شناسی میان نظریه پردازان ی اندیشیدن، مدل فکر کردن و مانند اینها استلغوی اصطالح » سبک تفکر « شیوه

رمزگردانی، ذخیره و پردازش  نظر دارند که افراد برایدر زمینه سبک تفکر اختالف نظر وجود دارد، اما همگی در این مورد اتفاق 

( 1997از نظر استرنبرگ )(.1998ی ثابت و متمایزی دارند که این شیوه مستقل از هوش است ) اتکینسون، اطالعات در ذهن شیوه

ره گردد، درحالی که سبک به اینکه فرد دوست دارد چگونه کار را انجام دهد اشای کاری برآمدن صحیح اطالق میتوانایی به از عهده

های گیری، پیشرفت تحصیلی و روشهای تفکر با خالقیت، حل مسأله، تصمیمدهند که سبکهای گوناگون نشان میدارد. پژوهش

های تربیتی والدین، مشاغل آموزش و ارزشیابی تحصیلی رابطه دارند. همچنین عوامل گوناگونی نظیر فرهنگ، جنسیت، سن، سبک

ی »خود گردانی (، در نظریه1997های تفکر را تحت تأثیر قرار دهند. استرنبرگ )قادرند سبک اقتصادی -گوناگون و وضعیت اجتماعی

« خویش بر اساس کارکرد، شکل، سطح، دامنه و گرایش تفکر، سیزده نوع سبک تفکر را پیشنهاد کرده است. براساس این 3ذهنی

)سلسله مراتبی(،  8)فرد ساالری(، پایورساالری 7ل مونارشی، چهار شک6، قضایی5، اجرایی4نظریه، سه کارکرد اساسی قانونگذارانه 

و دو  14و بیرونی 13، دو دامنه یا حیطه درونی12و جزئی 11)هرج و مرج طلبی(، دو سطح کلی 10)چند محوری( و آنارشی 9الیگارشی

 وجود دارند.  16و آزاد منشانه 15کارانهگرایش محافظه
ریزی برای کارها اشاره دارد. افراد دارای این سبک به ابداع کردن، تدوین کردن و برنامهقانونگذارانه  تفکر سبکبنا به نظر استرنبرگ، 

تفکر ، ریزی کارها را دوست دارندمایلند که وظایف محوله را بر حسب نظر خودشان انجام دهند. آنها ابداع کردن، تدوین کردن و برنامه
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یی از طرف دیگران اشاره دارد. اساسًا افراد واجد سبک اجرایی تکمیل کننده اجرایی به پیروی کردن و پذیرش عقاید و دریافت راهنما

 و چگونگی انجام آن دارند.هستند. آنها به طور کلی تمایل زیادی به دریافت راهنمایی برای آنچه که قرار است انجام بدهند 

آنها دهند که بتوانند افراد قضاوتگر اموری را ترجیح میها اشاره دارد. سبک تفکر قضاوتگر به ارزیابی کردن، تحلیل کردن مسایل و ایده

جانبه نگری است. افراد فرد ساالر اکثراً تک بودن و یک 1به معنی تک محوریمونارشی)فردساالر( سبک را ارزیابی و تحلیل نمایند، 

دهی گرایی اولویتبه نظم (ه مراتبیسبک تفکر پایور ساالر )سلسل، ی ذهنشان شده استمحور بوده و دنبال آن چیزی هستند که ملکه

از اهداف، با این آگاهی  دهنده بودن اشاره دارد. افراد دارای سبک پایور ساالر اغلب به داشتن یک سلسلهها و سازماندر اهداف و برنامه

تفکرالیگارشی )چند  سبک ،شوندکه تمام آنها به طور برابر قابل حصول نبوده و بعضی از اهمیت بیشتری برخوردارند ترغیب می

دادن وقت در انجام کارها اشاره دارد. افراد جرگه دهی در کار و عدم توانایی در اختصاصگیری و الویتبه مشکل در تصمیم (محوری

م سبک تفکر آنارشی)نامنظم( به انتقادی بودن و عد، باشند که درک یکسانی از اهمیت آنها دارند.ساالر بیشتر تحت تاثیر اهدافی می

-ی زیادی از اهداف و نیازها قرار میتمایل به نظم در کارها اشاره دارد. افراد واجد سبک آنارشی اغلب تحت تأثیر و تحریک مجموعه

گیری و  به کلی نگری جامع بودن در تصمیم نگرسبک تفکر کلی، گیرند که معموالً تشخیص آن برای دیگران و خودشان مشکل است

نگر به سبک تفکر جزیی، دهند که با موضوعات وسیع و اغلب جامعی سروکار داشته باشندنگر ترجیح میافراد کلی ها اشاره دارد.برنامه

دهند که به جزئیات، حتی موارد بسیار ریز بپردازند و اغلب درگیر موارد نگر ترجیح میمسایل ریز و کم اهمیت اشاره دارد. افراد جزئی

رونی به معاشرتی بودن و حساسیت نسبت به مسایل اجتماعی اشاره دارد. افراد دارای سبک بیرونی سبک تفکر بی، دست و پاگیر هستند

به تمرکز برمسایل درونی و کار کردن  سبک تفکر درونی، و نسبت به مسائل اجتماعی حساسیت داشته باشند 2آمیزمایلند برونگرا، مردم

 به صورت انفرادی اشاره دارد.

-به اجتناب نمودن از ابهام و پیچیدگی و حداقل تغییر و تحول در کار اشاره دارد. افراد دارای سبک محافظه هکارانسبک تفکر محافظه

اد اندیش دوست دارند افراد دارای سبک آزا حداقل تغییر و تحول مواجه شوند و کارانه مایلند به مراتب و مقررات موجود مقید بوده و ب

های ررات موجود در جستجوی حداکثر تعییر و تحول قدم بردارند. آنها در جستجوی موقعیتو فراتر از مراتب و مقپیشرو باشند 

آشنا وجود داشته باشد )استرنبرگ، انگیز و موارد جدید و نادهند در زندگی وکارشان مسایل چالشآشنا هستند و ترجیح میپیچیده و نا

1997) 

های تفکر و خالقیت نشان دادند که سطوح باالی خالقیت با ی سبکمورد رابطه ( در پژوهشی در1997) 3 استرنبرگ، اوهارا و لوبارت

-های توانایی) تواناییی بین مؤلفهی رابطه ( در زمینه1995و استرنبرگ ) 4های تفکر قانونگذارانه و کلی رابطه دارند. گریگورنکوسبک

-های تفکر آزاد منشانه و محافظهی توانایی خالق با سبکههای تفکر نشان دادند که مؤلفهای سه وجهی ذهنی استرنبرگ( با سبک

های تفکر و عملکرد ( حاکی از آن هستند که بین برخی از سبک1997های گریگورنکو و استرنبرگ )کارانه رابطه دارد. همچنین یافته

ان و پروژه( رابطه وجود دارد. به آموزان در شش مقیاس عملکرد تحصیلی )تحلیلی، خالق، عملی، تکالیف خانگی، امتحتحصیلی دانش

آموزانی که در خصوص دانشاند. بهدار نشان دادههای قضایی، قانونگذارانه و اجرایی با عملکرد تحصیلی رابطه معنیطور کلی، سبک

بک اجرایی نمرات آموزانی که درسگیرند، از عملکرد بهتری برخوردارند. اما دانشگذارانه نمرات بیشتری میهای قضایی و قانونسبک

(،  در پژوهش» 1382پور،به نقل از امامی1999) 5جودی ونگ، تر از متوسط برخوردارند.گیرند، از عملکرد تحصیلی پایینباالتری می

-های تفکر قانونآموزان و معلمان در امور آموزشی« نشان داد که تفاوت معناداری بین سبکهای تفکر دانشمطالعه تعاملی سبک

نگر و ای که معلمان زن قانونگرا، جزئیکارانه معلمان زن و مرد وجود دارد. به گونهنگر و محافظه، کلی نگر، آزادمنشانه، جزئیگذارانه

آموزان و های تفکر را در دانش( سبک1997اند. استرنبرگ و گریگورنکو)گرا بودهکار و در برابر معلمان مرد آزادمنش و کلی محافظه

های باالتر، بیشتر به تر، در مقایسه با معلمان کالسهای پایینردند و به این نتایج دست یافتند که معلمان کالسمعلمان بررسی ک

-اند. معلمان دروس انسانی نیز، در مقایسه با معلمان دروس علوم، آزادگذاری، وکمتر به سبک اجرایی گرایش داشتهسبک تفکر قانون
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اند. همچنین معلمان با تجربه، در مقایسه با معلمان کم تجربه، بیشتر تر بودهمان دروس علوم جزئیکه معلاند، در حالیتر بودهمنش

آموزان نشان داده است که وضعیت های دانشهای تفکر و ویژگیاند. از طرف دیگر، مطالعه سبککار بودهاجرایی، جزئی و محافظه

 کارانه رابطه دارد.ایی، قضایی و محافظههای تفکر اجرآموزان با سبکاجتماعی دانش -اقتصادی

های متفاوت تفکر هستند. بنابراین، بدیهی است که شناخت اینن تفاوتهنا بنا گونه که پیش از این بیان گردید، افراد دارای سبکهمان  

انسانی، تجربی و ریاضنی های علوم آموزان رشتهرسد که دانشهای رایج تحصیلی در کشور واجد اهمیت است. به نظر میتوجه به رشته

هنا هایی باشند. شناخت علمی این تفاوتهای تفکر دارای تفاوتها و همچنین عالیق تحصیلی خود از حیث سبکبه لحاظ ماهیت رشته

ینن ریزی درسی دارای اهمیت باشند. با توجه به اهمیّت اتواند سودمند و کارساز و از نظر برنامهبه خصوص از لحاظ هدایت تحصیلی می

هنای تفکنر منورد دانشگاهی از لحاظ سنبکهای مختلف مقطع پیشآموزان پسر و دختر رشتهموضوع، در پژوهش حاضر مقایسه دانش

هنای علنوم آموزان هر یک از رشتهی مهم است که دانشی اصلی انجام این پژوهش، بررسی این نکتهدر واقع، انگیزه .عنایت قرار گرفت

بننه نقننل از دارموننند و 1988) 1بنناتلر. هننایی هسننتند، از حیننثت تفکننر دارای چگونننه سننبکال چهننارم  سنن انسننانی، تجربننی و ریاضننی 

آمنوزان و دارد که آگناهی معلمنان از نحنوه ینادگیری داننشهای تفکر در امر آموزش بیان می( در مورد اهمیت سبک2،1992استودارد

دایت برنامه آموزشی در جهت ارایه آموزش متناسب و هماهنگ بنا های تفکر ترجیحی و نقاط ضعف و قوت آنها باعث هشناسایی سبک

افزایش عملکرد تحصیلی را در بر خواهد داشت.از سوی دیگر، توجه به این نکته ضروری است که  ویژگیهای یادگیرندگان شده که نهایتاً

(. اسنترنبرگ و 1386تغییر پذیر هستند )سیف، برخالف توانایهای ذاتی فرد که ارثی و غیر قابل تغییرند،کارکردهای شناختی اکتسابی و

بینی موفقیت تحصیلی و موفقیت شغلی با اهمینت های تفکر را از لحاظ پیشهای پژوهشی خود، سبک(، با توجه به یافته1997) 3واگنر

 کنند.  تلقی می

 
 های تحقیق  هدف 

-شهرستان کامیاران از لحاظ سبک  پایه دوازدهم تلفهای مخرشته  آموزان پسر و دخترهای موجود بین دانشتعیین تفاوت -الف

 باشد.میهای تفکر 

 

 های تحقیق فرضیه

 فرضیه(.)سیزده  های تفکر تفاوت وجود داردشهرستان کامیاران از لحاظ سبکپایه دوازدهم آموزان پسر و دختر بین دانش -1

)سیزده های تفکر تفاوت وجود داردزلحاظ سبکشهرستان کامیاران ا پایه دوازدهمهای تحصیلی آموزان  رشتهبین دانش  -2

 فرضیه(.

 های تفکر تعامل وجودبکشهرستان کامیاران از لحاظ هر یک از س پایه دوازدهمهای تحصیلی بین جنسیت و رشته -3

 )سیزده فرضیه(. دارد

 

 طرح تحقیق  

ها یا ل کشف و بررسی روابط بین متغیرای استفاده شده است. در این روش،پژوهشگر به دنبادر این پژوهش از روش علی مقایسه

باشد. به عبارتی دیگردراین روش،پژوهشگر قصد دارد از طریق بررسی وجود داشته،از طریق مطالعه نتایج حاصل می عواملی که قبالً

 پردازد.می سال چهارم های مختلف آموزان رشتههای تفکر در دانشمعلول به علت احتمالی پی ببرد. پژوهش حاضربه مقایسه سبک

 

 گیریجامعه آماری و روش نمونه

مشغول به  97-98باشد که در سال تحصیلی شهرستان کامیاران می پایه دوازدهمآموزان جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه دانش

 اند. ده قرار گرفتهی آنها به عنوان نمونه مورد استفانفرند که همه 600پایه دوازدهمآموزان مقطع اند.کلیه دانشتحصیل بوده

 
1. Batler  

2. Daremond    
3. Vagner   
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 ابزار پژوهش

 شد. قرار گرفته 1TSIهای تفکر پرسشنامه سبک ها مورد استفادهدر این پژوهش به منظورگردآوری اطالعات و داده

 

 های تفکر  پرسشنامه سبک

ی شده است و ( طراح1991خرده آزمون است،برمبنای نظریه خود گردانی ذهنی استرنبرگ) 13سؤال  و 104این پرسشنامه که شامل 

مراتبی، الیگارشی،کلی، جزئی، بیرونی، درونی، آزادمنشانه و سیزده سبک تفکرقانونگذارانه، اجرایی، قضاوتی، آنارشی، مونارشی، سلسله

کند(تا صدق نمی )اصال1ًباشد که در دامنه ای میسنجد. هر سؤال این پرسشنامه دارای یک پاسخ هفت گزینهکارانه را میمحافظه

 8های هر باشد که با جمع نمرهسوال این پرسشنامه مربوط به سنجش یک خرده آزمون می 8گیرد. هر کند( قرار میصدق می مالً )کا7

 شود.سوال نمره آن خرده آزمون مشخص می

 

 های تفکر روایی پرسشنامه سبک

سازه تحلیل عواملی انجام داده است. نتایج های تفکر با استفاده از روایی ( به منظور بررسی روایی آزمون سبک1997استرنبرگ )

 تحلیل عاملی روایی آزمون را تأیید کرده است. 

در پژوهش حاضر به منظور تعیین روایی این پرسشنامه از روش روایی همزمان استفاده شنده اسنت.بدین معننی کنه بنرای هنر خنرده 

ضریب همبستگی بین مینانگین پاسنخ بنه سنوالهای آن سنجد تهیه شد، سپس  مقیاس)حیطه( یک سؤال که محتوای آن حیطه را می

مراتبنی، الیگارشنی، های تفکر قانونگذارانه، اجرایی، قضایی، مونارشنی، سلسنلهحیطه و سؤال مالک محاسبه شد.این ضرایب برای سبک

درج شنده 2ضرایب در جندولن دارند.ایمعنی 01/0کارانه هستندکه در سطحآنارشی، کلی، جزئی، بیرونی، درونی، آزادمنشانه و محافظه

 است.

 
 های تفکر در پژوهش حاضری سبکهای پرسشنامه. ضرایب روایی خرده مقیاس2جدول 

 تعداد سطح معنی داری ضرایب روایی های تفکرسبک

 600 01/0 37/0 قانونگذارانه

 600 01/0 38/0 اجرایی

 600 01/0 40/0 قضایی

 600 01/0 20/0 مونارشی

 600 01/0 15/0 مراتبیسلسله

 600 01/0 40/0 الیگارشی

 600 01/0 30/0 آنارشی

 600 01/0 35/0 کلی

 600 01/0 26/0 جزئی

 600 01/0 41/0 بیرونی

 600 01/0 56/0 درونی

 600 01/0 32/0 آزادمنشانه

 600 01/0 31/0 کارانهمحافظه

 
1   
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 (TSIهای تفکر)پایایی پرسشنامه سبک

اند.بنه عننوان مثنال، ضنریب های تفکر مطالعات مفصلی انجام دادهمنظور بررسی پایایی پرسشنامه سبک ( به1997استرنبرگ و واگنر)

 56/0دانشجو محاسبه شده است.ضریب پاینایی خنرده آزمونهنا از  75های تفکر از طریق اجرای آن برروی تعدادپایایی پرسشنامه سبک

 برای خرده آزمونها محاسبه شده است.78/0برای سبک کلی با میانگین 88/0برای سبک اجرایی تا

( نینز محاسنبه شنده اسنت. سنه سنبک تفکنر قضنایی، کلنی و SATهای تفکر با آزمون استعداد تحصیلی)همبستگی پرسشنامه سبک

همبستگی نداشتند)اسنترنبرگ و  SATهمبستگی مثبت داشتند، اما هیچ یک با آزمون کالمی  SATآزادمنشانه با بخش ریاضی آزمون 

 (.1977نکو، گریگور

( نیز پایایی این آزمون رابا استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه کردند که ضنرایب پاینایی بدسنت آمنده 1385شکری و همکاران)

در پنژوهش حاضنر بنرای  .79/0کارانه با میانگینبرای سبک تفکرمحافظه84/0تفکر قانونگذارانه تا برای سبک78/0آزمونها از برای خرده

( 3-4ایج در جندول )های آلفای کرونباخ، تنصیف و گاتمن استفاده شده است. این نتهای تفکر از روشایایی پرسشنامه سبکسنجش پ 

 گزارش شده است.
 های تفکر در پژوهش حاضری سبکهای پرسشنامه. ضرایب پایایی خرده مقیاس3جدول 

 تنصیف  گاتمن آلفای کرونباخ  تفکر هایسبک

 70/0 1/60/0 61/0 قانونگذارانه

 68/0 6/69/0 70/0 اجرایی

 55/0 8/59/0 3/63/0 قضایی

 61/0 58/0 57/0 مونارشی

 2/59/0 1/72/0 71/0 سلسله مراتبی

 1/70/0 69/0 60/0 الیگارشی

 6/71/0 67/0 59/0 آنارشی

 67/0 71/0 70/0 کلی

 71/0 70/0 60/0 جزئی

 83/0 68/0 72/0 بیرونی

 86/0 71/0 73/0 درونی

 78/0 67/0 60/0 آزاد منشانه

 73/0 71/0 70/0 محافظه کارانه

 

  هایافته

و  آموزان پسرهای تفکر همچنین میانگین )و انحراف معیار( کل دانشهای مربوط به سبک میانگین و انحراف معیار نمره 5و  4جدول 

 دهد.میرا نشان  دختر

 
 آموزان پسرهای  تفکر در دانشمقیاس های سبک های خردهمیانگین و انحراف معیار نمره4 لجدو
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 انحراف معیار میانگین رشته تحصیلی های تفکرسبک

 قانونگذارانه

 77/5 07/42 علوم انسانی

 43/7 52/41 تجربی

 26/7 03/40 ریاضی

 58/6 60/41 کل

 اجرایی

 13/7 20/38 انسانی

 24/7 25/40 تجربی

 08/4 47/40 ریاضی

 88/6 18/39 کل

 قضایی

 11/7 03/39 انسانی

 71/6 89/39 تجربی

 42/6 88/39 ریاضی

 88/6 43/39 کل

 مونارشی

 70/5 74/36 انسانی

 82/6 29/38 تجربی

 65/6 99/35 ریاضی

 69/6 12/37 کل

 سلسله مراتبی

 69/6 56/39 انسانی

 68/7 12/38 تجربی

 08/6 79/36 ریاضی

 98/6 92/38 کل

 گارشیالی

 14/7 73/33 انسانی

 49/7 96/33 تجربی

 55/7 21/29 ریاضی

 80/7 14/33 کل

 آنارشی

 95/6 73/35 انسانی

 32/7 35/37 تجربی

 65/5 61/34 ریاضی

 95/6 08/36 کل

 کلی

 13/7 74/36 انسانی

 45/7 90/37 تجربی

 05/9 23/34 ریاضی

 60/7 74/36 کل

 جزئی

 29/7 38/- انسانی

 63/7 22/36 تجربی

 92/6 52/34 ریاضی

 44/7 93/36 کل

 درونی

 72/6 05/36 انسانی

 11/8 57/36 تجربی

 49/10 01/30 ریاضی

 10/8 34/35 کل

 بیرونی
 54/8 81/38 انسانی

 59/7 83/41 تجربی
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 22/7 54/42 ریاضی

 86/7 31/40 کل

 آزاد منشانه

 26/7 17/39 انسانی

 25/7 79/40 تجربی

 12/6 35/42 ریاضی

 87/6 15/40 کل

 کارانهمحافظه

 14/7 73/35 انسانی

 27/7 28/38 تجربی

 80/5 33/37 ریاضی

 08/7 10/41 کل

 
 آموزان دخترهای  تفکر در دانشهای خرده مقیاس های سبکمیانگین و انحراف معیار نمره 5جدول

 

 نحراف معیارا میانگین رشته تحصیلی های تفکرسبک

 قانونگذارانه

 10/7 78/43 علوم انسانی

 45/6 44/44 تجربی

 97/7 25/42 ریاضی

 7/- 80/43 کل

 اجرایی

 63/7 93/36 انسانی

 71/6 63/40 تجربی

 75/6 84/41 ریاضی

 22/7 83/39 کل

 قضایی

 80/5 96/40 انسانی

 66/6 89/39 تجربی

 58/6 93/44 ریاضی

 68/6 24/41 کل

 مونارشی

 43/5 89/36 انسانی

 81/5 99/37 تجربی

 70/6 15/41 ریاضی

 02/6 19/39 کل

 سلسله مراتبی

 44/5 33/37 انسانی

 75/6 76/40 تجربی

 57/8 49/42 ریاضی

 07/7 14/40 کل

 الیگارشی

 79/6 57/31 انسانی

 11/8 16/32 تجربی

 44/7 87/32 ریاضی

 48/7 14/32 کل

 نارشیآ

 66/5 61/37 انسانی

 03/7 14/36 تجربی

 18/6 57/40 ریاضی

 69/6 48/37 کل

 کلی
 13/7 77/38 انسانی

 99/7 36/38 تجربی
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 40/8 49/40 ریاضی

 86/7 92/38 کل

 جزئی

 37/6 19/36 انسانی

 44/5 21/36 تجربی

 11/9 05/36 ریاضی

 59/6 17/36 کل

 درونی

 79/9 42/37 انسانی

 87/8 72/36 تجربی

 44/9 82/35 ریاضی

 24/9 73/36 کل

 بیرونی

 74/6 28/42 انسانی

 10/8 14/40 تجربی

 79/6 66/46 ریاضی

 86/7 10/42 کل

 آزاد منشانه

 52/6 31/41 انسانی

 88/5 43/42 تجربی

 08/7 19/43 ریاضی

 34/6 27/42 کل

 کارانهمحافظه

 55/7 11/32 انسانی

 61/7 19/36 تجربی

 44/6 41/38 ریاضی

 69/7 49/35 کل

 

 های پژوهشنتایج مربوط به فرضیه

 های تفکر تفاوت وجود دارد.از لحاظ سبک پایه دوازدهمآموزان پسر و دختر بین دانش -1فرضیه 

 دارد.های تفکرتفاوت وجود از لحاظ سبک پایه دوازدهمهای مختلف آموزان رشته بین دانش -2فرضیه 

 های تفکر تعامل وجود دارد.بین جنسیت و رشته تحصیلی از لحاظ سبک  -3فرضیه

 
 نتایج تحلیل واریانس چند  متغیری  در بین جنسیت ،ر شته تحصیلی و تعامل در نمرات سبک های  تفکر: 6جدول  

 
 pداریسطح معنی خطا F df df مقدار نام آزمون اثر

 جنسیت

 001/0 578 17 73/5 144 پیالیی

 001/0 578 17 73/5 856 ویلکز

 001/0 578 17 73/5 169 هاتلینگ

 001/0 578 17 73/5 169 بزرگترین ریشه روی

 رشته تحصیلی

 001/0 15/1 34 04/5 258 پیالیی

 001/0 15/1 34 10/5 756 ویلکز

 001/0 15/1 34 17/5 305 هاتلینگ

 001/0 579 17 57/7 222 بزرگترین ریشه روی

 تعامل

 001/0 15/1 34 5 256 پیالیی

 001/0 15/1 34 04/5 758 ویلکز

 001/0 15/1 34 08/5 300 هاتلینگ

 001/0 579 17 05/7 207 بزرگترین ریشه روی
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شود. همانطورکه مشاهده می 6ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج آن در جدول این فرضیه

های موجود بین دو جنس و مورد تایید قرار گرفتند. برای پی بردن به تفاوت 001/0ها در سطح شود این فرضیهمشاهده می 6از جدول

 نشان داده شده است. 7های مختلف تحصیلی همچنین تعامالت،دنباله تحلیل واریانس چند متغیری در جدول بین رشته

 
 های تفکرتایج مربوط به اثرات بین آزمودنی در نمرات سبکن: 7جدول 

 

 منبع تغییرات
سبک های 

 تفکر
 میانگین مجذورات مجموع مجذورات

df درجه

 آزادی
F 

سطح معنی 

 pداری

 جنسیت

 001/0 85/13 1 20/632 20/632 قانون گذارانه 

 798/0 06/0 1 11/3 11/3 اجرایی 

 001/0 69/14 1 36/656 36/656 قضایی 

 001/0 37/23 1 04/565 04/865 مونارشی 

 004/0 31/8 1 88/395 88/395 سلسله مراتبی 

 881/0 022/0 1 21/1 21/1 الیگارشی 

 001/0 13/13 1 54/594 54/594 آنارشی 

 001/0 55/17 1 90/1035 90/1035 کلی 

 876/0 025/0 1 21/1 21/1 جزئی 

 002/0 02/10 1 93/723 93/723 درونی 

 006/0 69/7 1 33/469 33/469 بیرونی 

 010/0 62/6 1 89/287 89/287 آزادمنشانه 

 018/0 61/5 1 01/289 01/289 محافظه کارانه 

 رشته تحصیلی

 048/0 04/3 2 10/139 20/287 قانون گذارنه 

 001/0 62/13 2 87/648 75/1297 اجرایی 

 003/0 75/5 2 04/257 08/514 قضایی 

 834/0 18/0 2 70/6 40/13 مونارشی 

 096/0 34/2 2 84/111 69/223 سلسه مراتبی 

 065/0 74/2 2 09/150 18/300 الیگارشی 

 482/0 73/0 2 07/33 14/66 آنارشی  

 677/0 39/0 2 000/23 01/46 کلی 

 089/0 43/2 2 32/120 64/240 جزئی 

 001/0 31/8 2 10/600 21/1200 درونی 

 001/0 25/10 2 59/625 18/1251 بیرونی 

 004/0 60/5 2 60/243 20/487 آزادمنشانه 

 001/0 02/16 2 69/824 39/1649 محافظه کارانه 

 تعامل

 632/0 45/0 2 95/20 91/41 قانون گذارانه

 228/0 48/1 2 67/70 34/141 اجرایی

 006/0 19/5 2 05/232 10/464 قضایی

 001/0 67/8 2 18/321 37/642 شیمونار

 001/0 45/12 2 85/592 70/1185 سلسله مراتبی

 002/0 12/6 2 66/334 32/669 الیگارشی

 001/0 52/10 2 64/474 28/953 آنارشی

 006/0 15/5 2 32/304 59/608 کلی

 117/0 14/2 2 31/106 62/212 جرئی
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 018/0 05/4 2 81/292 63/585 درونی

 001/0 11/8 2 76/494 52/989 ونیبیر

 714/0 33/0 2 64/14 28/29 آزادمنشانه

 024/0 75/3 2 51/193 03/387 محافظه کارانه

 

 های تفکر تفاوت وجود دارد.از لحاظ سبک پایه دوازدهمآموزان پسر و دختر بین دانش -1فرضیه 

های تفکر تفاوت از لحاظ سبکپایه دوازدهم آموزان دختر و پسر (نشان داد که بین دانش4-6(و )4-5نتایج بدست آمده از جدول)

وجود دارد . با استفاده از تحلیل واریانس یکراهه برای بررسی اثرات بین آزمودنی مشخص شد که بین   001/0داری در سطح معنی

اتبی، آنارشی، کلی، درونی، بیرونی، های تفکر قانونگذارانه، قضایی، مونارشی، سلسله مرآموزان دختر و پسر از لحاظ سبکدانش

های وجود دارد. نکته قابل مالحظه این است که میانگین نمرات سبک 001/0داری در سطح کارانه تفاوت معنیآزادمنشانه و محافظه

کرپسران بوده های تفها به جز سبک تفکر محافظه کارانه باالتر از میانگین نمرات سبکآموزان دختر در تمامی این سبکتفکر دانش

 است.

  های تفکرتفاوت وجود دارد.از لحاظ سبکپایه دوازدهم های مختلف آموزان رشته بین دانش  -2فرضیه 

ها حاکی باشد. یافتهدار میمعنی 001/0های تفکر در سطح های مختلف تحصیلی از لحاظ سبکنتایج نشان دادند که تفاوت بین رشته 

های تفکرقانونگذارانه، اجرائی، قضائی،  جزئی،  درونی، بیرونی، آزاد منشانه و ی تحصیلی از لحاظ سبکهااز آنند که تفاوت بین رشته

هاب تفکر و به دلیل های مختلف از لحاظ سبکباشد. برای پی بردن به تفاوت بین رشتهدار میمعنی 001/0کارانه در سطح محافظه

  درج شده است. 4-3شده است و نتایج آن در جدول ها از آزمون شفه استفاده عدم تساوی بودن گروه

 
 های تفکرهای مختلف تحصیلی براساس سبکرشته نتایج آزمون شفه بین.4-3جدول 

 

 ریاضی تجربی انسانی رشته تحصیلی میانگین های تفکرسبک

 قانونگذارانه

 - - - انسانی 93/42

 * - - تجربی 98/42

 - * - ریاضی 14/41

 اجرایی

 * * - انسانی 57/37

 - - * تجربی 44/40

 - - * ریاضی 16/41

 قضایی

 * - - انسانی 99/39

 * - - تجربی 89/39

 - * * ریاضی 41/42

 مونارشی

 - - - انسانی 32/38

 - - - تجربی 14/38

 - - - ریاضی 57/38

 سلسله مراتبی

 - - - انسانی 44/38

 - - - تجربی 79/39

 - - - ریاضی 64/39

 الیگارشی

 - - - انسانی 65/32

 - - - تجربی 56/33

 - - - ریاضی 54/31

 آنارشی
 - - - انسانی 73/63

 - - - تجربی 74/36
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 - - - ریاضی 59/37

 کلی

 - - - انسانی 75/37

 - - - تجربی 13/38

 - - - ریاضی 36/37

 * - - انسانی 10/37 جزئی

 - - - تجربی 22/36

 - - * ریاضی 28/35

 * - - انسانی 74/36 درونی

 * - - تجربی 65/36

 - * * ریاضی 91/32

 * - - انسانی 55/40 بیرونی

 * - - تجربی 99/40

 - * * ریاضی 60/44

 * * - انسانی 24/40 آزادمنشانه

 - - * تجربی 61/41

 - - * ریاضی 77/42

 * - - انسانی 92/33 کارانهمحافظه

 - - - تجربی 24/37

 - - * ریاضی 87/37

                                                                                               05/0*P<  

 

 های تفکر تعامل وجود دارد.بین جنسیت و رشته تحصیلی از لحاظ سبک -3فرضیه 

طورکه شود. همانمشاهده می 4-5ر مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدولبرای بررسی این فرضیه تحلیل واریانس چند متغی

باشد. به این معنی که حداقل دار میمعنی 001/0های تحصیلی و جنسیت در سطح شودتعامل بین رشته( مشاهده می4-6از جدول)

 های تفکرتعامل وجود دارد.بکهای تحصیلی مختلف از لحاظ سآموزان دختر و پسر در رشتهدر یک مورد بین دانش

های مختلف نتایج تحلیل واریانس چند متغیری در آموزان دختر و پسر رشتههای دانشها نمرهتر تعامل بین میانگینبرای بررسی دقیق

، های قضاییهای مختلف تحصیلی در سبکشود بین جنسیت و رشته شود. همانطورکه از جدول مشاهده می( مشاهده می4-7جدول)

وجود دارد. به این معنی که  001/0دار کارانه تعامل معنیمونارشی، سلسله مراتبی، الیگارشی، آنارشی، کلی، درونی، بیرونی، و محافظه

های تفکر تفاوت وجود دارد.نتایج اثرات بین آزمودنی نشان دادند که بین های تحصیلی حداقل در یکی از سبکبین جنسیت و رشته

دار وجود دارد.  با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه مشخص شد که بین تعامل معنی 001/0ی تحصیلی در سطح هاجنسیت و رشته

 001/0کارانه در سطح های تفکر قضایی، مونارشی، سلسله مراتبی ، الیگارشی، آنارشی، کلی، درونی، بیرونی ومحافظهجنسیت با سبک

 تعامل معنی دار وجود دارد. 

 
 زمون شفه برای تعامل جنسیت و رشته تحصیلی بر اساس سبک های تفکرنتایج آ4-4

 
 6 5 4 3 2 1 رشته و جنسیت میانگین ها تفکرهایسبک

 قضایی

 * - - - * - انسانی -پسر -1 03/39

 * - - - - - تجربی -پسر-2 98/39

 * - - - - - ریاضی-پسر -3 88/39

 * - - - - - انسانی -دختر-4 96/40

 * - - - - - تجربی -دختر-5 89/39

 * * * * * * ریاضی-دختر-6 93/44
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 مونارشی

 * - * - - - انسانی -پسر -1 74/36

 - - - - - - تجربی -پسر -2 29/38

 * - * - - - ریاضی-پسر-3 99/35

 - - - * - * انسانی -دختر-4 89/39

 - - - - - - تجربی -دختر -5 99/37

 - - - * - * ریاضی -دختر-6 15/41

 سلسله مراتبی

 - - - - - - انسانی -پسر-1 56/39

 - - - - - - تجربی-پسر-2 81/38

 * * - - - - ریاضی -پسر-3 79/36

 * * - - - - پسر انسانی-4 33/37

 - - * * - - تجربی -پسر-5 76/40

 - - * * - - ریاضی -دختر-6 49/42

 الیگارشی

 - - - * - - نیپسرانسا -1 73/33

 - - - * - - تجربی-پسر -2 96/33

 - - - - * * پسر ریاضی -3 21/29

 - - - - - - انسانی-دختر-4 57/31

 - - - - - - تجربی–دختر 5 16/32

 -  - - - - دختر ریاضی-6 87/32

 آنارشی

 * - - - - - انسانی -پسر -1 73/35

 - - - - - - تجربی -پسر-2 35/37

 * - - - - - ریاضی -پسر-3 61/34

 - - - - - - انسانی-دختر-4 61/37

 * - - - - - تجربی-دختر -5 14/36

  * - * - * ریاضی -دختر-6 57/40

 کلی

 - - - - - - انسانی -پسر-1 74/36

 - - - - - - تجربی -پسر-2 91/37

 * - - - - - ریاضی-پسر -3 23/34

 - - - - - - یانسان  -دختر-4 77/38

 - - - - - - تجربی -دختر-5 36/38

    * - - ریاضی-دختر-6 49/40

 درونی

 - - - * - - انسانی  -پسر-1 05/36

 - - - * - - تجربی -پسر2 57/36

 * * * * * * ریاضی-پسر-3 01/30

 - - - * - * انسانی -دختر-4 42/37

 - - - * - - تجربی -دختر -5 72/36

 - - - * - - ریاضی -دختر-6 82/35

 بیرونی

 * - - - - - انسانی -پسر -1 81/38

 * - - - - - تجربی -پسر -2 84/41

 - - - - - - ریاضی -پسر-3 54/42

 - - - - - - انسانی -دختر -4 28/42

 * - - - - - تجربی -دختر -5 14/40

 - * - - * * ریاضی -دختر -6 66/46

 نهمحافظه کارا
 - - * - - - انسانی-پسر -1 73/35

 - - * - - - تجربی-پسر -2 28/38
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 - - * - - - ریاضی-پسر -3 33/37

 * * * * * * انسانی -دختر-4 11/32

 - - * - - - تجربی–دختر -5 19/36

 -  * - - - ریاضی–دختر  -6 41/38

                                                                                                    05/0 *P<  

 

 گیری:نتیجه

ها بیانگر تفاوت شهرستان کامیاران بود.فرضیهپایه دوازدهم های مختلف آموزان رشتههای تفکر دانشهدف از این پژوهش مقایسه سبک

داری وجود دانشگاهی تفاوت معنیای مختلف مقطع پیش ههای مختلف بودند.همچنین بین رشتهآموزان دو جنس در رشتهبین دانش

 هایی آورده شده است.های کلی تبیینداشت. برای جلوگیری از طوالنی شدن مطلب برای فرضیه

 های تفکر تفاوت وجود دارد.شهرستان کامیاران از لحاظ سبکپایه دوازدهم آموزان پسر و دختر بین دانش -1فرضیه 

( مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از MANOVA، روش تحلیل واریانس چند متغیری )برای بررسی این فرضیه 

داری در سطح های تفکر تفاوت معنیاز لحاظ سبک پایه دوازدهمآموزان دختر و پسر (نشان داد که بین دانش4-6(و )4-5جدول)

آموزان دختر و ی بررسی اثرات بین آزمودنی مشخص شد که بین  دانشوجود دارد . با استفاده از تحلیل واریانس یکراهه برا 001/0

کارانه های تفکر قانونگذارانه، قضایی، مونارشی، سلسله مراتبی، آنارشی، کلی، درونی، بیرونی، آزادمنشانه و محافظهپسر از لحاظ سبک

آموزان دختر در های تفکر دانشنگین نمرات سبکل مالحظه این است که میاابوجود دارد. نکته ق 001/0داری در سطح تفاوت معنی

های تفکرپسران بوده است. نتایج حاصل از آزمون ها به جز سبک تفکر محافظه کارانه باالتر از میانگین نمرات سبکتمامی این سبک

(، 1382ر و سیف )(، امامی پو1999(، جودی ونگ )2000( ژانگ و استرنبرگ )1997های استرنبرگ )این فرضیه با نتایج پژوهش

تبیینی که در این مورد وجود دارد این است که بنا به نظر   ( همخوانی داشته است.1385(، شکری و همکاران )1384رضوی و شیری )

گیرند. آموزان برای داشتن سبک تفکر اجرایی، پیروی کردن از قواعد و دستورالعملها مورد تشویق قرار می( همه دانش1997استرنبرگ)

داشتن سبک آموزان ملزم به رعایت نظم و مقررات و گیرد همه دانشن سرپیچی از قوانین ومقررات در مدرسه مورد تنبیه قرار میو چو

( معلمان 1997تبیین دیگری که در این مورد وجود دارد این است که بنا به نظر استرنبرگ و گریکورینکو) باشند.تفکر اجرایی می

آموزان سبک تفکر انتخاب های اجرایی گرایش دارند.و چون دانشتر به سبک مهای قانونگذاری و کسبک های باالتر بیشتر به کالس

داری مشاهده دهند کمتر به سبک اجرایی گرایش دارند و در این مورد بین دو گروه تفاوت معنیشده توسط معلم را مورد الگو قرار می

تدریس و یادگیری به صورت تدریجی وگام به  "این است چون در مدارس معموال نشده است. تبیین دیگری که در این مورد وجود دارد

دهند که در این مورد تفاوت کاریها را مورد توجه قرار میآموزان الگوی جزئی فکر کردن و اهمییت دادن به ریزهدانش همه باشدگام می

( و 4-5طور که از جدول )رد وجود دارد این است که همانداری بین دو گروه مشاهده نشده است. تبیین دیگری که در این مومعنی

باشد و با های تفکر قاکونگذارانه، بیرونی و آزادمنشانه میها در دو جنس مربوط به سبکشود بیشترین میانگین( مشاهده می6-4)

انه باپیشرفت تحصیلی همبستگی های تفکر قانونگذارانه، بیرونی و آرادمنش( که سبک1997توجه به تحقیق گریکورنکو واسترنبرگ)

های تحقیق مبنی بر تفاوت بین های تفکر اجرایی و جزئی با پیشرفت تحصیلی همبستگی منفی دارند لذا با یافتهمثبت دارند و سبک

و جزئی یی های اجراداری بین دو جنیس از لحالظ سبکهای تفکر قانونگذارانه، آزادمنشانه و کلی و عدم معنیدو جنس از لحاظ سبک

 هماهنگی دارد.

 های تفکر تفاوت وجود دارد.از لحاظ سبکپایه دوازدهم های مختلف آموزان رشته بین دانش -2فرضیه 

( استفاده شده است و نتایج نشان 4-6( و )4-5(جدول)MANOVAبرای بررسی این فرضیه از روش تحلیل واریانس چند متغیری) 

ها حاکی از آنند که باشد. یافتهدار میمعنی 001/0های تفکر در سطح صیلی از لحاظ سبکهای مختلف تحدادند که تفاوت بین رشته

-های تفکرقانونگذارانه، اجرائی، قضائی،  جزئی،  درونی، بیرونی، آزاد منشانه و محافظههای تحصیلی از لحاظ سبکتفاوت بین رشته

 (مطابقت دارد.1382های امامی پور و سیف )یا فته باشد نتایج این فرضیه بادار میمعنی 001/0کارانه در سطح 

های های سبکها بیشتر در شکلداری بین رشتهتبیینی که در این مورد وجود دارد این است که چون عدم تفاوت معنی

مدیریت زمان بندی اهداف و های تفکر بیشتر به اولویتهای سبکباشد وشکلمراتبی و الیگارشی ( میتفکر)مونارشی،آنارشی،سلسله



 15 

آموزان در این مقطع تحصیلی  بیشتر هدف وارد شدن به دانشگاه را دارند نیاز زیادی به اولویت بندی اهداف پردازد و چون دانشمی

-های مختلف در رشته ریاضی میتبیین دیگر مربوط به سبک داری از این لحاظ وجود ندارد.زیادی را ندارند بنابراین تفاوت معنی

طور که باشند و همانآموزان رشته ریاضی بیشتر دارای سبک تفکر اجرایی، قضایی و آزادمنشانه میطور که بیان شد دانشباشد.همان

باشد که با سبک تفکر اجرایی هماهنگی ها و قواعد مختلف میدانیم خصوصیات رشته ریاضی پیروی کردن از دستوالعملها وفرمولمی

باشند که نیاز به پرداختن به قضایا  و رسی رشته ریاضی بیشتر هندسه و مسائل اثبات شدنی میهای ددارد.از طرف دیگر چون کتاب

باشد هماهنگی دارد. یکی دیگر از خصوصیات ها و قضایا میحلها دارد با خصوصیات سبک تفکر قضایی که شامل ارزیابی ایدهاثبات راه

باشد که با سبک تفکر آزادمنشانه حلهای معمولی و سنتی میکردن به راهحلهای جدید و کمتر توجه رشته ریاضی توانایی خلق راه

آموزان رشته تجربی باشد. همانطور که بیان شد دانشتبیین دیگر مربوط به سبک تفکر قانونگذارانه در رشته تجربی می هماهنگی دارد.

های مختلف و قوانین مختلف شیمی، فیزیک و آزمایشباشند و از طرف دیگر چون رشته تجربی با دارای سبک تفکر قانونگذارانه می

های این رشته بر قوانینی مثل قانون مواد،رنگ، اجسام و ....سروکار دارد، با خصوصیات پردازی سروکار دارد و چهارچوب کتابنظیه

 سبک تفکر قانونگذارانه هماهنگی دارد.

 ر تعامل وجود دارد. های تفکهای تحصیلی از لحاظ سبکبین جنسیت و رشته -3فرضیه

(استفاده شده است. نتایج اثرات بین 4-6( و )4-5جدول)MANOVAبرای آزمایش این فرضیه از روش تحلیل واریانس چند متغیری 

دار وجود دارد.  با استفاده از تحلیل واریانس تعامل معنی 001/0های تحصیلی در سطح آزمودنی نشان دادند که بین جنسیت و رشته

های تفکر قضایی، مونارشی، سلسله مراتبی ، الیگارشی، آنارشی، کلی، درونی، بیرونی مشخص شد که بین جنسیت با سبکیک راهه 

آموزان های تفکر و یادگیری دانشعامل مهم درارتباط با تفاوت بین سبک تعامل معنی دار وجود دارد. 001/0کارانه در سطح ومحافظه

شود. به این صورت که آنچه والدین مورد پروری والدین مربوط میهای فرزندجنسیت به شیوه های مختلف و تعامل آن بادر رشته

سبک خاصی از والدین را به عنوان   "ی سبک تفکر و یادگیری آنها باشد. کودکان معموالکنندهمنعکس "دهند احتماالتشویق قرار می

دهند.همچنین آنها باشدبیشتر مورد تشویق قرارمیرا که مشابه سبک  هاییدهند. از سوی دیگر والدین سبکالگو و سرمشق قرار می

ها تأثیر دهند که این واکنشهای متفاوتی نشان میپرسند و والدین به این سؤاالت واکنشکودکان در طول دوران زندگی سؤاالتی می

 .(1997های تفکر و یادگیری فرزندان دارد.)استرنبرگ، مهمی در تحول سبک

آموزان در مدارس ایجاد شوند تا بر های تفکر دانشهای آموزشی برای آموزش سبکشود کارگاهپیشنهاد می  مین و مسئولینبه معل

در   ها سازمان دهند.های مطالعه و یادگیری خود را بر اساس آن سبکآموزان از سبک تفکر خودآگاه شوند و روشاساس آن دانش

های تدریس خود را با ها و روشهای تفکر خود، الزم است که معلمان در امر آموزش شیوهسبک  آموزان اززمینه آگاهی بیشتر دانش

 د.طبق کننآموزان منهای تفکر دانشسبک

 

 منابع فارسی
اکبننر  علننیبیرشننک،  ی، ترجمه محمد نقی براهنننی، بهننروز  (. زمینه روانشناس1983اتکینسون، ریتا. بل، اتکینسون، ریچاردومن و هیلگارد، ارنست) -

 (.1368الدین.انتشارات رشد، جلد اول)سیف، شکراهلل طریقتی، شهین علیای زند، احمد محیط و مهدی محی

 پژوهش دادار.  (، تهران: نشر    1380ی اکبر خسروی )ی عالءالدین اعتماد اهری، علهای تفکر. ترجمه(. سبک1997استرنبرگ، رابرت جی ) -

 (، تهران:نشر روان.1385ی یحیی سید محمدی )وانشناسی تربیتی. ترجمه(. ر2006اسالوین، رابرت ایی ) -

ی آنها بننا خالقیننت و پیشننرفت  آموزان و دانشجویان و رابطههای تفکر در دانش(. بررسی تحولی سبک1382پور، سوزان و سیف، علی اکبر )امامی -

    .3یهای آموزشی، سال دوم، شمارهی نوآوریتحصیلی. فصلنامه

آموزان متوسطه نظری. فصننلنامه  های یادگیری، خودکارآمدی پنداری و رشته تحصیلی در دانش(. رابطه سبک1384داچی خاکسار، محمدعلی)بل -

 .2های آموزشی . سال چهارم، شمارهنوآوری

انی بننا پیشننرفت تحصننیلی  های تفکر دختننران و پسننران دبیرسننت(. بررسی تطبیقی رابطه بین سبک1384رضوی، عبدالحمید. شیری، احمد علی) -

  سال چهارم.  12های آموزشی شماره  آنان.فصلنامه نوآوری

 (. روانشناسی پرورشی )روانشناسی آموزش و یادگیری(، تهران: نشر دوران1379سیف، علی اکبر) -

 (. روانشناسی پرورشی نوین، تهران: نشر دوران1386سیف، علی اکبر) -
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های یاگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان.  های تفکر و رویکرد(.رابطه سبک1385ولی اهلل ودانشورپور، زهره)شکری، امید. کدیور، پروین. فرزاد، -

 های علوم شناختی،سال هشتم،شماره  مجله تازه

مایی ورابطه آن بننا  آموزان یک زبانه و دو زبانه دوره راهنهای یادگیری در دانش(. مطالعه سبک1382پور،سوزان )آباد، حسن و امامیاسفندشمس -

 .27-3،11پیشرفت تحصیلی و جنسیت. فصلنامه نوآوریهای آموزشی، سال دوم، شماره

 
Allport, G. W.(1977). Pattern and groth in personality. New York: Holt, Rinehart & Eniston 
Ford , N,& Chen, S. Y. (2000). Individual differences, hypermedia navigation and learning: An empricial study. Journal 

of Educational Multimedia and Hypermedia, 4, 481-312.Available from htt://www.scinecedirect.com/science.  
Grigorenko, E.L, & Sternberg, R.J, (1997). Styles of Thinking, abilities and academic Performance, Exceptional 

children, 63 (3), 295- 315. 
Grigorenko, E.L, & Sternberg, R.J, (1995). Thinking styles, In D. Saklofke & Zeidner (Eds), International handbook of 

Personality and Intelligence (205-229). New York: Plenum.  
Perry,A. (1999). Educationa orientation and thinking styles : are there racial differences and or similarities? Psichi 

Faculty Adviser Reasearch Grant Winners,1998-1999. 
Sternberg, R. J. (1988). Mental self-government: A theory of  intellectual styles and theire development. Human 

Development,31, 197-224 
Sternberg, R. J. (1997). Thinking styles. New York: Cambridge University Press. 
Sternberg, R.J,& Grigorenko E.I.(1997).Are cognitive still in styles?American Psychologist, 52,(7), 700-712. 
Sternberg  R . J. & vagner R . K. (1997) thinking styles inventory. Unpublished . Yale university. 
Sternberg, R. J, O’Hara, L.A,& Lubart. T. J. (1997). Creativity as investment. California Management Review, Fall, 40, 

8-21. 

Van Zwanberg , N. & L. J. Wilkinson(2000), Felder and silverman index of learning styles and honey and mumford 

learning styles qestionnair: how do they compare and how do they predict? Educational Psychology, 20(3), 

365-381.  
Verma, N. (1984). Cognitive complexity and FD/FI among college student. Indian psychology, 3,49-55. 
Zhang, L. F. (2001b). Do thinking styles contribute to academic achievement beyond abilities? Journal of Psychology, 

135, 621-637. 
Zhang, L. F. (2001c). Do styles of thinking matter among Hong Kong secondary school student? Personality and 

individual Difference, 29, 841-856. 
Zhang, L.F. (2001a). Relationship between Thinking Styles Inventory and Study Process Qestionnaire. ? Personality 

and individual Difference, 29, 841-856. 

 

 

 


