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چكيده
تحقيق حاضر با هدف بررسی سبکهای تفکر و جهتگيری هدف در دانشجویان و ارتباط آن با عملکرد
تحصيلی دانشجویان انجام شده است .این تحقيق از نوع توصيفی همبستگی و كه برای گردآوری اطالعات
از پرسشنامه استفاده شده است .جامعۀ آماری تحقيق را دانشجویان كارشناسی رشتههای كشاورزی
دانشگاههای تهران ،یاسوج ،ایالم ،شهيد باهنر كرمان ،و رازی كرمانشاه تشکيل میدادند كه  042نفر از آنها
به روش نمونهگيری تصادفی انتخاب شدند .تحليل دادهها با استفاده از آزمون توصيفی و آزمون استنباطی و
با بهرهگيری از برنامه نرمافزاری اس.پی.اس.اس انجام شد .سبکهای تفکر در  5بعد (شامل گرایش،
كاركردها ،سطوح ،شکلها ،و حوزه) و  31سبک و جهتگيری هدف در  0بعد و چهار هدف پيشرفت مورد
سنجش و بررسی قرار گرفت .نتایج تفاوتهای معنیداری را در برخی از انواع سبک تفکر و جهتگيری
هدف در ميان گروههای مورد بررسی نشان داد .نتایج حاصل از تحليل مسير حاكی از آن بود كه از ميان
سبکهای تفکر ،سبک اجرایی و بيرونی بهترتيب بيشترین تأثير را بر عملکرد تحصيلی نشان دادند و این
تأثيرها بهصورت مثبت بود .عالوه بر این ،از ميان ابعاد جهت گيری هدف ،عملکرد – گرایش بيشترین تأثير
را بر عملکرد تحصيلی نشان داد و این تأثير نيز به صورت مثبت بود.
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مقدمه
عملکرد تحصيلی در هر جامعه نشاندهنده موفقيت نظام آموزشی در زمينه هدفیابی و توجه
به رفع نيازهای فردی است (رضایی و همکاران .)3115 ،لذا ،پيشبينی عملکرد تحصيلی از
جمله مباحث و موضوعات اصلی مورد عالقه پژوهشگران حوزه تعليم و تربيت و روانشناسان
تربيتی است (فورنهام و همکاران0111 ،3؛ رضائی )3111 ،و در این زمينه ،ویژگیهای
روانشناختی مختلفی توجه متخصصان این حوزه را به خود جلب كرده است .در ميان
ویژگیهای روانشناختی ،برخی ویژگیها از اهميت ویژهای برخوردارند؛ از جمله سبکهای
تفکر .تفکر بهعنوان هسته آموزش و یک عنصر تشکيلدهنده در یادگيری شناخته شده
است .سبکهای تفکر با استعداد و توانایی افراد مرتبط نيستند ،بلکه به این كه چگونه افراد
ترجيح میدهند تا تواناییهایشان را مورد استفاده قرار دهند مرتبط هستند (زانگ.)0110 ،0
درك سبکهای تفکر ،به فرد كمک میكند تا بداند كه چرا بعضی از فعاليتها برای او
مناسب و بعضی دیگر نامناسب هستند (جهانشاهی و ابراهيم قوام .)3115 ،استرنبرگ اعتقاد
دارد كه سبک تفکر مفهوم گستردهای است و گسترهای از موقعيتهای تحصيلی و
غيرتحصيلی را پوشش میدهد (گریگورنکو و استرنبرگ )3112 ،1و برای پيشبينی موفقيت
تحصيلی ،مفيد و ضروری است (استرنبرگ)3114 ،؛ بنابراین ،سطوح مختلف آموزشی و
حيطههای مختلف درسی ،سبکهای مختلف تفکر را اقتضا میكند .موضوعی كه میتواند
در طی دورههای تحصيلی یا شغلی موجب عملکرد بهتر یا ضعيفتر شود (كرمی دارابخانی
و همکاران .)3113 ،از سوی دیگر انگيزه ،عالیترین شاهراه یادگيری بيان شده است (راش،4
3114؛ به نقل از زینلی پور و همکاران )0130 ،و از جمله عوامل مؤثر بر عملکرد تحصيلی،
عوامل انگيزشی است .یکی از رویکردهای مطرح در حيطه روانشناسی انگيزش ،نظریه
جهتگيری هدف است (ماترن .)0115 ،5جهتگيری هدف الگوی منسجمی از باورها و
هيجانات فرد تعریف میشود كه مقاصد رفتاری فرد را تعيين كرده و سبب میشود تا نسبت
به برخی موقعيتها گرایش بيشتری داشته و در آن موقعيتها بهگونهای خاص عمل نمایند
1. Furnham et al.
2. Zhang
3. Grigorenko & Sternberg
4. Rash
5. Mattern
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(ایمز3110،3؛ به نقل از مشتاقی و همکاران .)3110 ،بهعبارت دیگر ،جهتگيری هدف بر
این موضوع متمركز است كه فراگيران چگونه معانی تجاربشان را در موقعيتهای پيشرفت
خود تفسير مینمایند (شانک و همکاران0111 ،؛ به نقل از صيف.)3115 ،
از سوی دیگر ،دانشگاه و مؤسسات آموزشی نهادهای آموزشی هستند كه در پرورش و
شکوفایی دانش آموختگان متخصص و ماهر برای رشد و توسعه كشور نقش حياتی ایفا
میكنند .همانند دیگر حوزههای نظام آموزش عالی ،آموزش عالی كشاورزی بهعنوان یکی
از اركان پرورش نيروهای متخصص در بخش كشاورزی مطرح میباشد و از اهداف اصلی
آن ،آمادهسازی دانشجویان برای فعاليتهای حرفهای در آینده است (موسوی و همکاران،
 .)3111این در حالی است كه بررسی مشکالت نظام آموزش كشاورزی نشان میدهد كه
دانشکدههای كشاورزی با وجود اختصاص بيشترین سهم بودجه دانشگاهها به خود ،كارایی
الزم را ندارند (زرافشانی و همکاران )3115 ،و نرخ بيکاری دانشآموختگان كشاورزی
نسبت به بيکاری دانشآموختگان سایر رشتهها قابل توجه است (باقری و پيرموذن )3115 ،و
این امر این احتمال را در پی خواهد داشت كه دانشجویان رشته كشاورزی از انگيزه كافی
برای تحصيل برخوردار نباشند كه بالتبع عملکرد تحصيلی نهچندان مناسبی را نشان دهند .این
در حالی است كه عملکرد تحصيلی از جمله مهمترین اطالعاتی است كه هنگام درخواست
كاری و توسط كارفرمایان ،بهعنوان نشانهای از دانش و توانایی كاری فرد ،مورد توجه قرار
میگيرد (اندرو و فورست .)0114 ،0بر این اساس ،نياز است تا پژوهشهای متنوعی در این
حوزه صورت گيرد تا عوامل مؤثر بر عملکرد تحصيلی دانشجویان و روابط بين عوامل
مختلف بهخوبی شناسایی و تبيين گردد .با توجه به آنچه ذكر شد و از آنجا كه تاكنون تحقيق
منسجمی در خصوص ارتباط بين سبکهای تفکر و جهتگيری هدف با عملکرد تحصيلی
دانشجویان كشاورزی صورت نگرفته است؛ این مطالعه به این مهم میپردازد .اهداف
اختصاصی تحقيق عبارتند از:
 سنجش سبکهای تفکر دانشجویان در پنج بعد شامل )3( :كاركردها ( )0سطوح ()1شکلها ( )4حوزهها ( )5گرایشها،
 سنجش جهتگيری هدف دانشجویان در دو بعد شامل )3( :عملکرد و ( )0تسلط،1. Ames
2. Andrew & Forst
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 مقایسه سبکهای تفکر و جهتگيری هدف دانشجویان بر اساس جنسيت، مقایسه سبکهای تفکر و جهتگيری هدف دانشجویان بر اساس تجربه كار در كشاورزی بررسی تأثير سبکهای تفکر و جهتگيری هدف بر عملکرد تحصيلی دانشجویانسبکهای تفکر ترجيحات افراد دربارۀ چگونگی استفاده از هوش و استعدادهایشان
میباشد (استرنبرگ .)0111 ،الگوی سبک تفکر استرنبرگ ( ،)0111بر نظریه خود مدیریتی
ذهنی استوار است .این نظریه  31سبک تفکر را توصيف میكند كه در پنج بعد شامل)3( :
كاركردها ( )0سطوح ( )1شکلها ( )4حوزهها ( )5گرایشها از یکدیگر متمایز میشوند
(زانگ .)0113 ،كاركردها شامل سبکهای قانونی ،اجرایی ،و قضایی است .فرد دارای
سبک قانونی از انجام كارهایی كه نياز به خالقيت دارد ،لذت میبرد .فرد دارای سبک
اجرایی به تکاليفی عالقهمند است كه با آموزشهای صریح و روشن همراه است .فرد دارای
سبک قضایی بيشتر توجه خود را بر ارزیابی بازده فعاليتهای دیگران متمركز میكند .سطوح
شامل دو سبک تفکر كلنگر و جزیینگر است .فرد با سبک كل نگر به تصویر كلی یک
موضوع توجه میكند و بر عقاید انتزاعی متمركز است؛ در حالیكه فرد دارای سبک
جزیینگر از انجام تکاليفی لذت میبرد كه اجازه كار روی ابعاد ویژه و اصلی یک موضوع
و جزیيات عينی آنها را بدهد .شکلها دارای چهار نوع سبک تفکر است كه عبارتند از
تک قطبی ،سلسله مراتبی ،اليگارشی 3و آنارشی.0
فرد دارای سبک تک قطبی از انجام تکاليفی لذت میبرد كه به او اجازه میدهد در هر
زمان صرفاً بر یک تکليف بهطور كامل متمركز شود .فرد دارای سبک تفکر سلسلهمراتبی
ترجيح میدهد توجه خود را بين چند تکليف اولویتبندی شده توزیع نماید .فرد دارای
سبک اليگارشی تمایل دارد د ر همان محدوده زمانی بر روی چند تکليف كار كند بدون
اینکه هيچ اولویتی قائل شود .فرد با سبک آنارشی بيشتر از انجام تکاليفی لذت میبرند كه
در خصوص چه ،كجا ،چگونه انجام دادن تکاليف اختيار الزم را داشته باشند (زانگ،1
 .)0113حوزهها دارای دو سبک تفکر درونی و بيرونی است .فرد دارای سبک تفکر درونی
از انجام تکاليفی لذت میبرد كه بتواند آنها را بهطور مستقل انجام دهد؛ در حالیكه فرد با
سبک بيرونی تکاليفی را ترجيح میدهد كه فرصت الزم برای تعامل با دیگران را به آنها
1. Oligarchy
2. Anarchy
3. Zhang
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بدهد .در نهایت ،گرایشها شامل دو سبک تفکر آزاد اندیش و محافظهكار است .فرد
آزاداندیش از انجام تکاليفی لذت میبرد كه تازگی و ابهام دارد؛ در حالیكه فرد دارای
سبک محافظهكار متمایل به رعایت قوانين و روشهای موجود در انجام تکاليف میباشد.
فرد آزاد اندیش گرایش دارد كه برتر از قوانين و برنامههای موجود فکر كند و به دنبال
حداكثر تغيير است و معموالً در پی موقعيتهای مبهم و پر خطر میباشد (زانگ.)0113،
از دیگر متغيرهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر ،جهتگيری هدف میباشد .دو
جهتگيری هدف در ادبيات مربوط به پيشرفت آمده است كه عبارتند از )3( :اهداف تسلط
و ( )0اهداف عملکرد .اهداف تسلط ،بر افزایش دانش فرد ،توسعه مهارت فرد ،كارهای
تسلطیاب تمركز دارد .در مقابل ،اهداف عملکرد بر نشان دادن توانایی فرد ،بهبود
استانداردهای هنجاری عملکرد و نيل به قضاوت مثبت توانایی فرد تمركز دارد (ایمز3110 ،3؛
اليوت و دوویک .)3111 ،0افراد با جهتگيری هدف تسلط ،میكوشند تا صالحيت خود را
بهبود بخشند و در نتيجه ،بازخوردهای مربوط به پيشرفت را بهعنوان اطالعات سازندهای كه
عملکردشان را نشان میدهد؛ تفسير میكنند .در مقابل ،افراد با جهتگيری هدف عملکرد،
میكوشند تا صالحيت خود را نشان دهند و بنابراین ،بازخوردهای مربوط به پيشرفت را
بهعنوان شاخصهای توانایی خود تفسير میكنند (مولر و اليوت .)0110 ،1براساس اهداف
تسلطیاب و عملکردی میتوان یک چهارچوب  0در  0را ترسيم نمود .در این مدل
جهتگيری هدف ،اهداف در دو بعد تعریف و ظرفيت قرار میگيرند .بهعبارت دیگر،
عملکرد در مقابل تسلط در بخش تعریف قرار میگيرد؛ در حالیكه حركت بهسوی هدف
و یا اجتناب از هدف در قسمت ظرفيت قرار میگيرد و به این نکته اشاره دارد كه صالحيت
چگونه درك میشود .در نتيجه این چهارچوب  4هدف پيشرفت بهدست خواهد آمد (اليوت
و مکگرگور .)0113 ،4در الگوی چهارگانه اهداف پيشرفت ،در اهداف تسلط -گرایش
فرد به دنبال بهبود شایستگیهای خود در تکاليف است .وی به یادگيری برای خود یادگيری
عالقه دارد و خود را درگير تکاليف چالشبرانگيز میكند .در اهداف تسلط -اجتناب،
شایستگی بهصورت تسلط كامل به تکاليف تعریف میشود و تمام تالش افراد برای دوری
1. Ames
2. Elliot & Dweck
3. Moller & Elliot
4. Elliot & McGregor
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گزیدن از خطا و اشتباه معطوف است .ترس از متوجه نشدن مطالب ،شکست در یادگيری و
فراموشی از ویژگیهای این نوع جهتگيری است .جهتگيری هدف عملکرد -گرایش ،بر
تأیيد عملکرد و كسب قضاوت مطلوب دیگران دربارۀ عملکردهای شخصی تأكيد دارد.
محوریت این جهت گيری بر كسب قضاوت مثبت دیگران و توجه به مقایسههای اجتماعی
قرار دارد .در نهایت ،در جهتگيری عملکرد -اجتناب ،شایستگی به معنای اجتناب از
شکست است و هسته اصلی ،توجه به مقایسه اجتماعی است؛ ليکن تأكيد بر گریز از حقارت
و نگریسته شدن بهعنوان فردی كندآموز محوریت این جهتگيری هدف است (پينتریچ و
شانک .)0110 ،3بر این اساس ،جهتگيری هدف در حوزۀ آموزش و عملکرد تحصيلی
مورد توجه قرار میگيرد .عملکرد تحصيلی عبارت است از دانش و مهارت فرد در
موضوعات آموزشی كه توسط آزمونهای پایانترم مورد سنجش قرار میگيرد (ادل،0
 .)0110همچنين ،میتوان عملکرد تحصيلی را بهعنوان ميزان موفقيت فراگير در نتيجه ميزان
تالش و تعهد وی نسبت به تکاليف آموزشی تعریف نمود (مگال .)0115 ،1معدل فرد در
پایان یک ترم تحصيلی (اورتل )0111 ،4و یا معدل فرد در پایان ترمهای گذرانده (كو و
همکاران0133 ،5؛ ابنووا -اوكوه )0131 ،0شيوههای سنجش عملکرد تحصيلی دانشجویان
میباشد.
در تحقيق حاضر ،ارتباط بين سبکهای تفکر و جهتگيری هدف با عملکرد تحصيلی
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج مطالعهای كه در خصوص ارتباط سبکهای تفکر و موفقيت
تحصيلی صورت گرفته (هوراك و همکاران )0110 ،2نشاندهنده این موضوع بود كه
سبکهای اجرایی در دانشجویان بيشترین ارتباط با پيشرفت تحصيلی را داشته كه تأیيدكننده
نظر استرنبرگ درباره تأثير نوع دروس در زمينه ارتباط بين سبکهای تفکر و پيشرفت
تحصيلی است .استرنبرگ و گریگورنکو ( )3112در مطالعهای نشان دادند كه سبک تفکر
قضایی و قانونی بهگونهای مثبت به عملکرد تحصيلی فراگيران كمک میكند؛ در حالی كه
1. Pintrich & Schunk
2. Adell
3. Mangal
4. Urtel
5. Ko et al.
6. Ebenuwa-Okoh
7. Horak et al.
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سبک تفکر اجرایی با عملکرد تحصيلی همبستگی منفی دارد .زانگ ( )0113در تحقيقی كه
به بررسی رابطه بين سبکهای تفکر و عملکرد تحصيلی پرداخته بود ،نشان داد كه سبک
تفکر محافظهكارانه بهطور مثبت و سبکهای كلی و آزاداندیش بهطور منفی عملکرد
تحصيلی دانشجویان را پيشبينی میكند .فاطمی و حيدری ( )0130ارتباط معنیداری بين
سبک های تفکر قانونی ،اجرایی ،قضایی ،اليگارشی ،تک قطبی ،سلسله مراتبی با عملکرد
تحصيلی گزارش كردند.
در مطالعات پيشين (بولوس 0130 ،؛ آسوكو و كالو 0130 ،؛ گولر  )0132 ،ارتباط بين
3

0

1

جهتگيری هدف و عملکرد تحصيلی مورد بررسی قرار گرفته است .بولوس ( )0130در
مطالعه خود بيان نمود كه جهتگيری هدف تسلطیاب دارای رابطه معنیداری با عملکرد
تحصيلی است .همچنين ،این متغير رابطه معنیداری با تمام سبکهای تفکر بجز سبکهای
سلسلهمراتبی ،كلینگر و محافظه كار دارد .مویس و همکاران )0131( 4در یک تحقيق
آزمایشی بر روی گروهی از دانشجویان دریافتند كه ایجاد انگيزه در دانشجویان بر روی
عملکرد تحصيلی اثر مثبت و معناداری دارد .عاشوری و همکاران ( )3110در تحقيق خود به
این نتيجه رسيدند كه جهتگيری هدف اجتناب از عملکرد تأثير مستقيم و منفی بر پيشرفت
تحصيلی دارد .رضایی و همکاران ( )3115نيز در مطالعه خود بيان نمودند كه از بين مؤلفههای
جهتگيری هدف ،مؤلفه جهتگيری هدف تبحرگرا تأثير معنیداری در تبيين واریانس
عملکرد تحصيلی دارد .بهطوركلی ،با جمعبندی از بررسیهای صورت گرفته ،چارچوب
مفهومی تحقيق را میتوان به صورت شکل ( )3نشان داد.

شکل  .1چارچوب نظری تحقیق
1. Bulus
2. Asuquo & Kalu
3. Güler
4. Muis et al.
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روش
تحقيق حاضر از نظر هدف در زمرۀ تحقيقات كاربردی و از جهت روش ،توصيفی-
همبستگی به شمار میآید .با توجه به اهميت و جایگاه بخش كشاورزی در دستيابی به توسعه
از یکسو و این مهم كه دانشجویان رشته كشاورزی بایستی با كسب دانش و مهارتهای الزم
خود را برای ورود بازاركار در جهان پيچيده آماده كنند و مقتدرانه نسبت به موضوعهای
مرتبط شغلی در بخش كشاورزی اندیشه و عمل كنند؛ همچنين ،این انتظار كه آموزش عالی
كشاورزی بهعنوان یکی از حوزههای اصلی آموزش عالی نقش بهسزایی در تربيت نيروی
انسانی متعهد و متخصص بخش كشاورزی ایفا نماید (سليمان پور و حسينی )3111 ،و از
دیگر سو ،از آنجا كه رشته تحصيلی میتواند بر سبکهای تفکر تاثيرگذار باشد (جوادی
علمی ،)3111 ،در تحقيق حاضر دانشجویان رشته كشاورزی مورد مطالعه قرار گرفتند .براین
اساس ،جامعه آماری تحقيق را دانشجویان دوره كارشناسی گروههای آموزشی دانشکدههای
كشاورزی دانشگاههای تهران ،یاسوج ،ایالم ،شهيد باهنر كرمان ،و رازی كرمانشاه تشکيل
دادند .جهت تعيين حجم نمونه ،تعداد  11پرسشنامه پيش آزمون شد و بر اساس فرمول
كوكران ،تعداد نمونه مناسب 042 ،نفر به دست آمد .برای انجام تحقيق نمونهگيری تصادفی
انجام شد كه توزیع پرسشنامهها با كمک و همکاری تعدادی از دوستان و رابطان انجام شد.
جهت سنجش سبک تفکر دانشجویان از سياهه سبکهای تفکر استرنبرگ و واگنر
( )3110استفاده شد .این پرسشنامه شامل  05سؤال است كه  31سبک تفکر را در  5بعد)3( :
گرایش )0( ،كاركردها )1( ،سطوح )4( ،شکلها ،و ( )5حوزه ،در بر میگيرد .هر یک از
سبکهای تفکر توسط  5سؤال در طيف ليکرت  2درجهای مورد سنجش قرار میگيرد.
پرسشنامه جهتگيری هدف توسط اليوت و مک گریگور ( )0113طراحی شده و دارای 30
گویه و  4بعد جهتگيری تسلط –گرایش ،تسط -اجتناب ،عملکرد -گرایش ،و عملکرد-

اجتناب است كه با استفاده از مقياس در طيف ليکرت  2درجهای نمرهگذاری میشود .معدل
دانشجو در پایان ترمهای گذرانده شده (كو و همکاران0133 ،؛ ابنووا -اوكوه )0131 ،شيوه
مهم سنجش عملکرد تحصيلی دانشجویان میباشد كه بر همين اساس ،در تحقيق حاضر
عملکرد تحصيلی دانشجویان بر اساس معدل كل نيمسالهای گذرانده شده محاسبه شد.
روایی پرسشنامه تحقيق با استفاده از صاحبنظران و متخصصان این حوزه مورد تأیيد قرار
گرفت و برای حصول اطمينان نسبت به پایایی پرسشنامه مورد استفاده ،از آزمون آلفای
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كرونباخ بهره گرفته شد كه ضریب آلفای كرونباخ برای خردهمقياسهای آزاداندیش،
محافظهكار ،قانونی ،اجرایی ،قضایی ،كلی-نگر ،جزیینگر ،تک قطبی ،سلسلهمراتبی،
اليگارشی ،آنارشی ،درونی ،و بيرونی به ترتيب ،1/13 ،1/22 ،1/22 ،1/25 ،1/21 ،1/12
 ،1/21 ،1/24 ،1/13 ،1/20 ،1/14 ،1/10و  1/10بهدست آمد .پایایی پرسشنامه جهتگيری
هدف برای خرده مقياسهای جهتگيری تسلط  -گرایش ،تسط -اجتناب ،عملکرد-
گرایش ،و عملکرد -اجتناب بهترتيب  ،1/21 ،1/12 ،1/14و  1/25به دست آمد .مقادیر به
دست آمده نشاندهنده مناسبت پرسشنامه مورد استفاده بود و بدینسان ،ابزار تحقيق تأیيد
شد .پایایی پرسشنامه سبکهای تفکر توسط محققان (مانند زانگ0110 ،؛ فر0115 ،3؛ برنادو
و همکاران )0110 ،0نيز بررسی و تأیيد شد .بهعنوان مثال ،نتایج مطالعه فر ( )0115حاكی از
آن بود كه همسانی درونی مقياس برای  31خردهمقياس طيفی از  1/51تا  1/11را تشکيل داد
و در مطالعه برنادو و همکاران ( )0110ضرایب آلفای كرونباخ در دامنه  1/51تا  1/13بهدست
آمد.
اطالعات بهدست آمده ،پس از تکميل پرسشنامهها ،با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس
مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت .تجزیه و تحليل دادهها در دو بخش آمار توصيفی و آمار
استنباطی ارائه شده است.

نتایج
شکل ( -0الف) ميانگين ابعاد مختلف سبک تفکر و شکل (-0ب) ميانگين ابعاد مختلف
جهتگيری هدف را نشان میدهد .همانطور كه مشاهده میشود ،در بعد گرایش ،سبک
آزاداندیش (ميانگين=  )01/05دارای ميانگين باالتری نسبت به سبک محافظهكار (ميانگين=
 )01/01است .همچنين ،سبکهای قانونی (ميانگين=  )01/14كلینگر (ميانگين= ،)03/30
اليگارشی (ميانگين=  ،)01/14و بيرونی (ميانگين=  )31/43بهترتيب در ابعاد كاركردها،
سطوح ،شکلها ،و حوزه دارای ميانگين باالتری نسبت به دیگر سطوح سبک تفکر هستند.
عالوه بر این ،در ابعاد عملکرد و تسلط ،عملکرد –اجتناب (ميانگين=  )35/11و تسلط –
گرایش (ميانگين=  )35/00دارای ميانگين باالتری نسبت به دیگر سطوح بودند.
1. Fer
2. Bernardo et al.

06

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،سال سیزدهم ،شماره چهل و پنجم ،پاییز 60

الف -میانگین ابعاد مختلف سبکهای تفکر

ب -میانگین ابعاد مختلف جهت گیری هدف
شکل  .2میانگین ابعاد مختلف سبکهای تفکر وجهت گیری هدف

(ب) یافتههای استنباطی
مقایسه سبکهای تفکر و جهتگیری هدف بر اساس جنسیت و تجربه کار در
کشاورزی

بر اساس نتایج بهدست آمده ،دانشجویان مرد بهطور معنیدار نسبت به دانشجویان زن
نمرات باالتری را در سبک آزاداندیش (ميانگين=  ،)01/22قانونی (ميانگين=  ،)03/10و
اليگارشی (ميانگين=  )01/14بهدست آوردند .در مقابل ،دانشجویان زن بهطور معنیدار نسبت
به دانشجویان مرد نمرات باالتری را در سبک جزیینگر (ميانگين=  )31/02و درونی
(ميانگين=  )31/11بهدست آوردند .در دیگر ابعاد سبک تفکر تفاوت معنیداری بين دو
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گروه دانشجویان مشاهده نشد (جدول  .)3بر اساس نتایج بهدست آمده در خصوص
جهتگيری هدف ،دانشجویان زن بهطور معنیدار نسبت به دانشجویان مرد نمره باالتری را
در عملکرد -گرایش بهدست آوردند (ميانگين=  )35/32و در مقابل ،دانشجویان مرد بهطور
معنیداری نسبت به دانشجویان زن نمره باالتری در تسلط -گرایش بهدست آوردند
(ميانگين= )35/54
جدول  .1نتایج آزمون مقایسه سبکهای تفکر و جهت گیری هدف ،بر اساس جنسیت
متغير

جنسيت

ميانگين

مرد

01/22

4/13

زن

31/51

1/21

محافظه

مرد

01/03

4/11

كار

زن

01/05

1/11

مرد

03/10

1/15

زن

01/31

1/21

مرد

01/15

4/02

زن

01/51

1/12

مرد

32/40

1/00

زن

32/51

1/10

مرد

03/50

4/11

زن

01/54

4/12

مرد

31/33

4/42

زن

31/02

5/11

مرد

32/25

5/02

زن

32/14

4/00

سلسله

مرد

31

4/12

مراتبی

زن

31/31

5/01

مرد

01/14

5/14

زن

31/13

4/10

مرد

31/21

4/51

زن

01/31

4/13

مرد

32/10

4/10

زن

31/11

5/35

مرد

31/00

5/22

آزاداندیش
گرایش

قانونی
كاركردها

اجرایی
قضایی
كلی نگر

سطوح
جزیی نگر
تک قطبی

شکلها

اليگارشی
آنارشی

حوزه

انحراف

درونی
بيرونی

معيار

T
*0/11
-1/123
*0/51
1/551
-1/040
3/103
*-0/31
1/112
-1/010
*0/00
-1/014
*-0/11
1/043
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متغير

عملکرد

تسلط

انحراف

جنسيت

ميانگين

زن

31/30

4/51

عملکرد -

مرد

34/55

0/10

گرایش

زن

35/32

0/04

عملکرد -

مرد

34/11

0/44

اجتناب

زن

35/05

0/51

تسلط -

مرد

35/54

0/40

گرایش

زن

34/12

0

تسلط -
اجتناب

مرد

34/24

0/31

زن

0/50
35/01
ns: Non significant
*: p<.05

معيار

T

*0/054
-3/011
*0/1
-3/21

مقایسه سبکهای تفکر و جهتگیری هدف بر اساس تجربه کار در کشاورزی

نتایج بررسی سبکهای تفکر دانشجویان بر اساس تجربه كار كشاورزی در جدول ()0
ارائه شده است .با توجه به نتایج بهدست آمده بين دو گروه دانشجویان دارای تجربه در
كشاورزی و بدون تجربه در كشاورزی ،در سبکهای قانونی (دارای تجربه كشاورزی:
ميانگين=  ،)00/35قضایی (دارای تجربه كشاورزی :ميانگين=  ،)03/10سلسله مراتبی (دارای
تجربه كشاورزی :ميانگين=  ،)03/10و بيرونی (دارای تجربه كشاورزی :ميانگين= )01/23
تفاوت معنیداری مشاهده شد .بر اساس نتایج بهدست آمده در خصوص جهتگيری هدف،
دانشجویانی كه تجربه كشاورزی داشتند بهطور معنیدار نسبت به دیگر دانشجویان نمره
باالتری را در تسلط -گرایش بهدست آوردند (ميانگين= .)35/21
جدول  .2نتایج آزمون مقایسه سبکهای تفکر و جهت گیری هدف ،بر اساس تجربه كار كشاورزی
متغير
آزاداندیش
گرایش
محافظه كار
قانونی
كاركردها
اجرایی

تجربه كار در بخش كشاورزی

ميانگين

انحراف معيار

بله

01/41

4/31

خير

01/31

4/31

بله

03/32

5/33

خير

31/14

4/04

بله

00/35

1/20

خير

01/45

1/12

بله

31/10

1/43

خير

01/15

4/04

t
1/11
3/10
**0/13
-3/41
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متغير
قضایی
كلی نگر
سطوح
جزیی نگر
تک قطبی
سلسله مراتبی
شکلها
اليگارشی
آنارشی
درونی
حوزه
بيرونی
عملکرد  -گرایش
عملکرد
عملکرد  -اجتناب
تسلط  -گرایش
تسلط
تسلط  -اجتناب

66

تجربه كار در بخش كشاورزی

ميانگين

انحراف معيار

بله

03/10

4/10

خير

31/11

1/53

بله

03/10

5/11

خير

01/12

5/51

بله

31/00

4/21

خير

31/41

4/13

بله

31/04

5/32

خير

32/31

5/00

بله

03/10

5/02

خير

31/05

4/25

بله

01/03

5/11

خير

31/12

5/11

بله

01/22

1/13

خير

31/21

4/01

بله

32/45

4/10

خير

32/11

5/10

بله

01/23

5/03

خير

32/20

5/11

بله

35/12

3/11

خير

34/21

0/32

بله

34/10

0/14

خير

35/10

0/41

بله

35/21

0/11

خير

35/33

0/05

بله

34/11

0/41

خير

35/13

t
**4/41
3/05
3/12
3/11
**4/14
1/15
3/50
-1/41
**1/41
3/11
-1/00
*3/11
-1/51

0/01
ns
: Non significant
*: p<.05
**: p<.01

بهمنظور بررسی تأثير متغيرهای تحقيق بر متغير وابسته عملکرد تحصيلی ،مبادرت به انجام
تحليل مسير گردید .در فرایند تحليل مسير در هر مرحله یکی از متغيرها بهعنوان متغير وابسته
در تحليل رگرسيون مورد استفاده قرار گرفتند .بدینترتيب متغيرهای عمکرد-گرایش،
عملکرد-اجتناب ،تسلط-گرایش و تسلط-اجتناب در چهار مرحله بهعنوان متغيرهای وابسته
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مورد بررسی قرار گرفتند .عملکرد تحصيلی متغير وابسته نهایی تحقيق در نظر گرفته شد.
ميزان كل تأثير هر متغير مستقل بر متغير وابسته از طریق جمع اثرات مستقيم و غير مستقيم
بهدست آمده است.
شکل ( )1تاثيرات متغيرهای مستقل بر متغيرهای وابسته تحقيق را بهصورت شماتيک
نشان میدهد .مطابق با شکل ،سبکهای اجرایی ،تک قطبی ،و بيرونی دارای تأثير مثبت بر

عملکرد – گرایش میباشند .سبکهای قضایی و سلسلهمراتبی دارای تأثير مثبت و سبکهای
كل-نگر ،تک قطبی و آزاداندیش دارای تأثير منفی بر عملکرد – اجتناب میباشند .عالوه
بر این ،سبکهای قانونی ،جزیینگر ،آنارشی ،درونی ،و آزاداندیش دارای تأثير مثبت و

سبک تفکر قضایی دارای تأثير منفی بر جهتگيری تسلط – گرایش است .سبک

محافظهكار دارای تأثير مثبت و سبک اليگارشی دارای تأثير منفی بر تسلط – اجتناب است.
سبک قانونی ،اجرایی ،آنارشی ،درونی ،بيرونی ،و محافظهكار دارای تأثير مثبت بر عملکرد
تحصيلی و سبکهای قضایی ،كلنگر ،و آزاداندیش دارای تأثير منفی بر عملکرد تحصيلی
است .نتایج در خصوص تأثير ابعاد جهتگيری هدف بر عملکرد تحصيلی حاكی از آن بود
كه جهتگيری عملکرد گرایش و تسلط گرایش دارای تأثير مثبت و عملکرد اجتناب و
تسلط اجتناب دارای تأثير منفی بر عملکرد تحصيلی است.
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شکل  .3مدل مسیر سبکهای تفکر ،جهتگیری هدف و عملکرد تحصیلي
* خطوط ممتد نشانگر تأثیر مثبت و خطوط نقطه چین نشانگر تأثیر منفي است

جدول ( ) 1اثرات مستقيم ،غير مستقيم و كل متغيرهای مستقل بر متغير وابسته را نشان
میدهد .براساس نتایج جدول ،از ميان سبکهای تفکر ،سبک تک قطبی ،قضایی،
آزاداندیش ،و محافظه كار به ترتيب بيشترین تأثير را بر ابعاد عملکرد-گرایش ،عملکرد-
اجتناب ،تسلط-گرایش و تسلط -اجتناب نشان دادند؛ همچنين از ميان سبکهای تفکر،
سبک اجرایی و بيرونی بهترتيب بيشترین تأثير را بر عملکرد تحصيلی نشان دادند و این تأثيرها

بهصورت مثبت بوده است .عالوه بر این ،از ميان ابعاد جهتگيری هدف ،عملکرد – گرایش
بيشترین تأثير را بر عملکرد تحصيلی نشان داد و این تأثير بهصورت مثبت بوده است.
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جدول  .3اثرات مستقیم ،غیر مستقیم و كل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته عملکرد تحصیلي
متغير وابسته

عملکرد تحصيلی

عملکرد -گرایش

عملکرد -اجتناب

تسلط  -گرایش

متغير مستقل

ضرایب استاندارد
مستقيم

غير مستقيم

كل

عملکرد  -گرایش

1/143

-

1/143

عملکرد -اجتناب

-1/015

-

-1/015

تسلط  -گرایش

1/113

-

1/113

تسلط  -اجتناب

-1/023

-

-1/023

قانونی

1/054

1/114

1/141

اجرایی

1/110

1/310

1/411

قضایی

-1/350

-1/311

-1/145

كل نگر

-1/433

1/151

-1/041

جزنگر

-

1/110

1/110

تک قطبی

-

1/311

1/311

سلسله مراتبی

-

-1/152

1/152

اليگارشی

-

1/312

1/312

آنارشی

1/113

1/113

1/110

درونی

1/000

1/111

1/130

بيرونی

1/430

1/121

1/415

آزاداندیش

-1/114

1/320

-1/301

محافظه كار

1/025

-1/311

1/302

اجرایی

1/113

-

1/113

تک قطبی

1/121

-

1/121

بيرونی

1/032

-

1/032

قضایی

1/413

-

1/413

كل نگر

-1/312

-

-1/312

تک قطبی

-1/033

-

-1/033

سلسله مراتبی

1/010

-

1/010

آزاداندیش

-1/012

-

-1/012

قانونی

1/135

-

1/135

قضایی

-1/004

-

-1/004

جزنگر

1/131

-

1/131

آنارشی

1/023

-

1/023

درونی

1/110

-

1/110

آزاداندیش

1/115

-

1/115
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متغير وابسته
تسلط  -اجتناب

متغير مستقل
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ضرایب استاندارد

مستقيم

غير مستقيم

كل

اليگارشی

-1/115

-

-1/115

محافظه كار

1/410

-

1/410

بحث و نتيجهگيری
با توجه به اهميت سبکهای تفکر و جهتگيری هدف در تحصيل ،اشتغال و زندگی افراد
و نيز براساس اهميت توجه و بررسی عملکرد تحصيلی دانشجویان كشاورزی ،در تحقيق
حاضر سبکهای تفکر و جهتگيری هدف دانشجویان رشته مهندسی كشاورزی مورد
سنجش قرار گرفت و نيز تأثير این دو متغير بر عملکرد تحصيلی بررسی شد .از جمله اهداف
تحقيق بررسی تفاوت سبکهای تفکر در ميان دانشجویان دختر و پسر بود .نتایج حاكی از
آن بود كه ميان دانشجویان دختر و دانشجویان پسر در بعضی از ابعاد سبک تفکر تفاوتهایی
وجود داشت؛ حال آنكه در دیگر ابعاد تفاوتی ميان دو گروه مورد بررسی مشاهده نشد.
بهعبارت دیگر ،دانشجویان پسر بهطور معنیدار نمرات باالتری را در سبک آزاداندیش،
قانونی و اليگارشی نسبت به دانشجویان دختر بهدست آوردند و در مقابل ،دانشجویان دختر
بهطور معنیدار نمرات باالتری را در سبک جزیینگر و درونی نسبت به دانشجویان پسر
بهدست آوردند .با توجه به نتایج تحقيق ،این فرضيه كه دانشجویان دختر و دانشجویان پسر
دارای سبکهای تفکر متفاوتی هستند تأیيد میشود .با توجه به ویژگیهای هریک از
سبکهای تفکر و براساس نتایج حاصله از تحقيق ،به نظر میرسد كه دانشجویان پسر به
نسبت دانشجویان دختر ترجيح میدهند تا تکاليف و پروژهها را بر اساس برنامهریزی خود
خلق كنند ،تکاليف را بدون مدنظر قرار دادن اولویتبندی آنها ،و از راه حلهای جدید در
حل مسائل استقبال كنند .در مقابل ،دانشجویان دختر بيشتر ترجيح میدهند تا بر جزیيات
تمركز داشته و در حين انجام تکاليف استقالل عمل داشته باشند .استرنبرگ ( )0111نيز در
بررسی خود تفاوتهای معنیداری بين سبکهای تفکر در بين دختران و پسران مشاهده
كرد .باباعلی ( )3114نيز در بررسی خود دریافت كه پسران در سبکهای آزاداندیش و
قانونی نمرات باالتری را نسبت به دختران كسب كردند و دختران در سبکهای جزیینگر
نمرات باالتری را نسبت به گروه دیگر كسب نمودند .یافتههای این تحقيق همسو با نتایج
تحقيقات ذكر شده است.
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هدف دیگر تحقيق بررسی تفاوت جهتگيری هدف در ميان دانشجویان دختر و پسر
بود .براساس نتایج بهدست آمده در خصوص جهتگيری هدف ،دانشجویان زن بهطور
معنیدار نسبت به دانشجویان مرد نمره باالتری را در عملکرد -گرایش بهدست آوردند و در
مقابل ،دانشجویان مرد بهطور معنیداری نسبت به دانشجویان زن نمره باالتری در تسلط-
گرایش به دست آوردند .براساس نتایج حاصله این فرضيه كه دانشجویان دختر و دانشجویان
پسر دارای جهت گيری هدف متفاوتی هستند تأیيد میشود.
هدف دیگر تحقيق ،بررسی تفاوت سبکهای تفکر در ميان دانشجویان دارای تجربه كار
كشاورزی و دانشجویان بدون تجربه كار كشاورزی بود .نتایج در خصوص سبکهای تفکر
دانشجویان براساس تجربه كار كشاورزی ،تفاوت معنیدار در سبکهای قانونی ،قضایی،
سلسلهمراتبی ،و بيرونی بين دانشجویان دارای تجربه كار در كشاورزی و بدون تجربه كار
كشاورزی مشاهده شد؛ بر این اساس ،دانشجویان دارای تجربه كار كشاورزی تمایل بيشتری
به انجام فعاليتها بهشيوه مدنظر خود ،گرایش به قضاوت و ارزیابی اعمال افراد ،تمركز
معطوف به فعاليتها مطابق با اولویتبندیشان و تعامل با دیگران دارند .با توجه به نتایج
به دست آمده ،این فرضيه كه دانشجویان دارای تجربه كار كشاورزی و بدون تجربه كار
كشاورزی دارای سبک تفکر متفاوتی هستند تأیيد میشود .از دیگر اهداف تحقيق ،بررسی
تفاوت جهتگيری هدف در ميان دانشجویان دارای تجربه كار كشاورزی و دانشجویان
بدون تجربه كار كشاورزی بود .براساس نتایج بهدست آمده در خصوص جهتگيری هدف،
دانشجویانی كه تجربه كشاورزی داشتند بهطور معنیدار نسبت به دیگر دانشجویان نمره
باالتری را در تسلط -گرایش بهدست آوردند .بر این اساس ،این فرضيه كه دانشجویان دارای
تجربه كار كشاورزی و بدون تجربه كار كشاورزی دارای جهت گيری هدف متفاوتی هستند
تأیيد میشود.
نتایج تحليل مسير حاكی از آن بود كه ميان سبکهای تفکر ،سبک تک قطبی ،قضایی،
آزاداندیش ،و محافظهكار بهترتيب بيشترین تأثير را بر ابعاد عملکرد-گرایش ،عملکرد-
اجتناب ،تسلط-گرایش ،و تسلط -اجتناب نشان دادند .همچنين ،از ميان سبکهای تفکر،
سبک اجرایی و بيرونی بهترتيب بيشترین تأثير را بر عملکرد تحصيلی نشان دادند و این تأثيرها
بهصورت مثبت بوده است .نتایج در خصوص ارتباط جهتگيری هدف و عملکرد تحصيلی
حاكی از آن بود كه جهت گيری عملکرد گرایش و تسلط گرایش دارای تأثير مثبت و
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عملکرد اجتناب و تسلط اجتناب دارای تأثير منفی بر عملکرد تحصيلی است و از ميان ابعاد

جهتگيری هدف ،عملکرد – گرایش بيشترین تأثير را بر عملکرد تحصيلی نشان داد و این
تأثير بهصورت مثبت بوده است .نتایج مطالعه با نتایج بررسی استرنبرگ و گریگورنکو
( )3112كه دریافتند سبک تفکر قضایی و قانونی بهگونهای مثبت بهعملکرد تحصيلی
فراگيران كمک میكند ،نتایج مطالعه كانو-گارسيا و هوگ )0111( 3كه بيان نمودند
دانشجویان با سبکهای تفکر اجرایی و درونی عملکرد تحصيلی بهتری دارند ،نتایج پژوهش
شکری و همکاران ( )3115كه دریافتند سبکهای قانونی و بيرونی با پيشرفت تحصيلی رابطه
مثبت دارد و نتایج بررسی عاشوری و همکاران ( )3110كه به این نتيجه رسيدند جهتگيری
هدف اجتناب از عملکرد تأثير مستقيم و منفی بر پيشرفت تحصيلی دارد؛ همراستا است .نتایج
مطالعه حاكی از آن بود كه سبک تفکر اجرایی دارای تأثير قابل توجهی بر عملکرد تحصيلی
دانشجویان بود .از آنجا كه در این سبک تفکر باید ساختار تمام وظایف از قبل مشخص باشد
تا فرد بهخوبی آن را اجرا كند ،شاید بتوان گفت كه این سبک قدرت خالقيت و تفکر را از
دانشجویان میگيرد؛ بر این اساس ،تمركز بر موقعيتهایی باشد كه قدرت تحليل را در
دانشجویان پرورش دهد .این موضوع توسط نظری فر و همکاران ( )3111نيز بيان شده است.
بر اساس نتایج تحقيق و با توجه به تأثيرگذاری سبکهای تفکر بر عملکرد تحصيلی
دانشجویان كشاورزی ،پيشنهاد میشود تا این عامل بهعنوان یک مبنای گزینشی برای
متقاضيان ورود به رشته كشاورزی در نظر گرفته شود .پيشنهاد میشود تا در دانشکدههای
كشاورزی ،مراكز مشاورهای بهصورت جدی و فعاالنه به ارائه خدمات بپردازند و اطالعات
كافی در خصوص سبکهای تفکر و چگونگی تفکر اثربخش و خالقانه در اختيار
دانشجویان قرار دهند و اهميت گزینش سبکهای تفکر مناسب برای فراگيری عميق و
كاراتر هر درس را به دانشجویان بيان نمایند تا دانشجویان با اتخاذ رویکردهای مناسب ،در
راستای هماهنگی سبک تفکر و موضوع مورد یاددهی و یادگيری به شيوه صحيح جهتدهی
شوند .همچنين ،پيشنهاد میشود تا مراكز مشاوره دانشجویان را راهنمایی كنند كه اهداف
خود را بهصورتی برگزینند كه تأثير مثبت بر عملکرد تحصيلی داشته باشد .همچنين ،پيشنهاد
میشود تا به هنگام ورود به دانشگاه ،سبکهای تفکر و نيز جهت گيری هدف دانشجویان

1. Cano-garcia and Hughes

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،سال سیزدهم ،شماره چهل و پنجم ،پاییز 60

66

مورد شناسایی قرار گيرد تا بهتر بتوان در صورت نياز ،در راستای تقویت و یا اصالح
سبکهای تفکر اقدام نمود.
پيشنهاد میشود سرفصل دروس این رشته مطابق با بازاركار و استعدادهای كشاورزی
منطقه تأليف شود تا اندیشه و نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصيلی و آینده شغلی خود
بهبود یابد كه در نتيجه ،انگيزه و عملکرد تحصيلی آنان را ارتقاء بخشد .همچنين ،پيشنهاد
میشود تا اساتيد از روشهای تدریس ساختارگرا به جای روشهای تدریس سنتی استفاده
نمایند .در نهایت ،پيشنهاد میشود تا سازمان پرورش استعدادهای درخشان حمایت خاص
خود را همانند دانشجویان فنی و مهندسی ،از دانشجویان كشاورزی نيز داشته باشد.

منابع
باباعلی ،فاطمه .)3114( .مقایسه سبکهای تفکر و رابطه آن با خالقيت دانشجویان .پایان نامه
كارشناسی ارشد روانشناسی تربيتی ،دانشگاه الزهرا (ع).
باقری ،اصغر و پيرموذن ،سحر .)3115( .بررسی روحيه كارآفرینی دانشجویان رشته

كشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه محقق اردبيلی .كنگره ملی آموزش عالی ایران.
جوادی علمی ،ليال .)3111( .تدوین مدل موفقيت تحصيلی براساس سبکهای تفکر
دانشجویان دانشگاه بجنورد .پایان نامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
جهانشاهی ،ناهيد و ابراهيم قوام ،صغری ( .)3115بررسی تطبيقی رابطه بين سبک تفکر با
سن ،جنسيت ،رشته تحصيلی و ميزان تحصيالت در معلمان مقاطع سه گانه ابتدایی،
راهنمایی و متوسطه .روانشناسی تربيتی ،دوره  ،0شماره  ،5ص .12-51
رضایی ،علی محمد؛ جهان ،فائزه و رحيمی ،معصومه ( .)3115عملکرد تحصيلی :نقش
اهداف پيشرفت و انگيزه پيشرفت .روانشناسی تربيتی ،دوره  ،30شماره  ،40ص -323
.355
رضائی ،اكبر .)3111( .نقش باورهای معرفت شناختی ،سبکهای تفکر ،راهبردهای
یادگيری در عملکرد تحصيلی دانشجویان .فصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی
دانشگاه تبریز ،سال چهارم ،شماره  ،30ص .311-014
زرافشانی ،كيومرث؛ شرفی ،ليدا؛ بينایيان ،اكرم؛ ملک حسينی ،افسانه؛ نوروزی ،مرضيه و
حيدری ،حسين .)3115( .بررسی علل انصراف دانشجویان از تحصيل؛ مورد دانشگاه
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رازی كرمانشاه .فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ،دوره  ،00شماره ،3
ص .4-31
سليمانپور ،محمدرضا و حسينی ،محمود .)3111( .بررسی مقایسهای دیدگاه دانشجویان
كارشناسی ارشد پيرامون توسعه كارآفرینی در آموزش عالی كشاورزی (مطالعه
موردی استان تهران) .پژوهشهای ترویج و آموزش كشاورزی.35-00 ،)3(4 ،
شکری ،اميد؛ كدیور ،پروین ،فرزاد ،ولی اهلل و دانشورپور ،زهره .)3115( .رابطه سبکهای
تفکر و رویکردهای یادگيری با پيشرفت تحصيلی دانشجویان .تازههای علوم شناختی،
سال  ،1شماره  ،0ص .44-50
صيف ،محمدحسين .)3115( .تدوین مدل علّی تعلل ورزی تحصيلی بر اساس جهت گيری
هدف تحصيلی با نقش واسطهای درگيری تحصيلی و خودكارآمدی تحصيل.
دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگيری ،سال چهارم ،شماره ششم ،ص .311-332
عاشوری ،جمال؛ آزادمرد ،شهنام؛ جليل آبکنار ،سيده سميه و معينیكيا ،مهدی.)3110( .
الگوی پيشبينی پيشرفت تحصيلی بر اساس راهبردهای شناختی و فراشناختی،

جهتگيری هدفهای پيشرفت و هوش معنوی در درس زیست شناسی .مجله
روانشناسی مدرسه ،سال دوم ،شماره  ،4ص .331-310
كرمی دارابخانی ،رؤیا؛ آگهی ،حسين؛ شيری ،نعمت اهلل و غالمی ،مصيب .)3113( .نقش
سبکهای تفکر در خالقيت دانشجویان كشاورزی (مطالعه موردی دانشکده كشاورزی
دانشگاه رازی كرمانشاه) .ابتکار و خالقيت در علوم انسانی ،دوره دوم ،شماره .3
مشتاقی ،سعيد؛ ميرهاشمی ،مالک و شریفی ،حسنپاشا .)3110( .بررسی نقش سبکهای
فرزندپروری ادراك شده در جهت گيری هدف پيشرفت دانش آموزان .یافتههای نو
در روان شناسی ،سال هشتم ،شماره  ،00ص .11-50
نظریفر ،فرهاد؛ ابوالقاسمی نجف آبادی ،مهدی؛ كمالی ،هادی و حسينی هفشجانی ،تورج.
( .)3111كاركرد سبکهای تفکر و رابطه آن با پيشرفت تحصيلی در بين دانشجویان

دانشکدههای فنی – مهندسی و روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران .برنامه ریزی
درسی -دانش و پژوهش در علوم تربيتی ،شماره بيست و پنجم ،ص .3-01
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