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چکیده
هدس از اجرای این پژوهش پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اسیاس سیبکهیای تفکیر بیود .تعیداد 705
دانشجوی دانشگاه افسری امام علی(ع) به روش نمونهبرداری تصادفی طبقهای انتخا شیدند .بیرای سینجش متغییر
سبکهای تفکر از پرسشنامۀ فرم کوتاه سبکهای تفکر اشترنبرگ و واگنر ( )1992استفاده شد .برای انیدازهگییری
پیشرفت تحصیلی دانشجویان میانگین کل نمرههای آنها در دروس مصو دانشگاهی محاسبه گردید .نتایج تحقییق
نشان داد که سبکهای تفکر سلسلهمراتبی ،کلی ،بیرونی ،قانونگذاری ،قمایی و سبکهای تفکر نوع اول با پیشرفت
تحصیلی رابطه مثبت معنیدار ،و سبک تفکر درونی با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنیدار دارند .همچنین نتیایج
تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که در کل دانشجویان ،ضریب همبستگی چندگانیه بیین سیبکهیای تفکیر و
پیشرفت تحصیلی  0.19است و سبکهای تفکر قانونگذاری (سبک تفکر نوع اول) ،جزئی (سبک تفکر نیوع دوم) و
بیرونی (سبک تفکر نوع سوم) 3.7 ،درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین کردهاند .در دانشجویان سیال اول،
ضریب همبستگی چندگانه بین سبکهای تفکر و پیشرفت تحصیلی  0.29است و سبکهای تفکر سلسلهمراتبیی و
کلی (سبکهای تفکر نوع اول) 8.2 ،درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین کردند .در دانشجویان سیال دوم،
همبستگی چندگانه  0.28است و سبک تفکر بیرونی (سیبک تفکیر نیوع سیوم)  7.4درصید از وارییانس پیشیرفت
تحصیلی را تبیین کرده است .بین سبکهای تفکر و پیشرفت تحصییلی دانشیجویان سیال سیوم رابطیۀ معنییداری
مشاهده نشد .این نتایج در ارتباط با پژوهشهای گذشته مورد بحر و بررسی قرار گرفته است.
واژههای کلیدی :سبکهای تفکر ،پیشرفت تحصیلی ،دانشجوی افسری

 .1دانشجوی دکتری روانشناسی ،دانشگاه تهران (نویسندۀ مسئول)Jnsadeghy@Yahoo.com  ،

 .2استاد روانشناسی ،دانشگاه تهران
 .3دانشیار روانشناسی ،دانشگاه تهران
(ع)
 .4دانشیار مدیریت آموزشی ،دانشگاه افسری امام علی
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مقدمه
1

پیشرفت تحصیلی یکی از اساسیترین مسائل مورد توجه هر نظام آموزشی است؛ به طوری کیه
میزان پیشرفت تحصیلی فراگیران یکی از شاخصهیای اساسیی ارزییابی ییک نظیام آموزشیی و
میزان موفقیت در فعالیت های علمیی آن اسیت .پیشیرفت تحصییلی مییزان توفییق نظیامهیای
آموزشی را نشان می دهد .به همین دلیل ،پژوهشگران حوزۀ آموزش میکوشند تا متغیرهیایی را
شناسایی و مشخص نما یند که ممکن اسیت بیه طیور مسیتقیم ییا غییر مسیتقیم بیر پیشیرفت
تحصیلی فراگیران اثر بگذارند.
توانایی شناسایی افرادی که بیشترین بهره را از انواع معینی از آموزش میبرنید ،کسیانی کیه
بهترین عملکرد را در آموزش دارند ،و افرادی که آموزشها را سریعتیر پشیت سیر مییگذارنید،
پیامدهایی را برای ارائه مؤثر و کارآمد آموزش در بر دارد .احتماالً این موضوع در هییچ حیوزهای
به اندازه قوای نظامی ،که به طیف وسیعی از مهارتها نیاز دارند و به تعیداد زییادی از کارکنیان
باید آموزش دهند ،اهمیت ندارد (دریسکل ،2هوگان ،3ساالس 4و هاسکین.)1994 ،5
به مدت تقریباً یک قرن روانشناسان به شکل جدی تالش کردهاند پییشبینیی کننیدههیای
اصلی عملکرد تحصیلی فردی را شناسایی کنند (بینه 6و سییمون1905 ،7؛ بوسیاتو ،8پیرینس،9
الشات 10و هامیکر2000 ،11؛ الشات و ویینمن1992 ،12؛ هیریس1940 ،13؛ ثرنیدایک1920 ،14؛
نقل از چامورو -پرمیوزیک 15و فرنهام .)2003 ،16بر همین اساس ،مجموعهای از عوامل فیردی و
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2. Driskell, J. E.
3. Hogan, J.
4. Salas, E.
5. Hoskin, B.
6. Binet, A.
7. Simon, T.
8. Busato, V. V.
9. Prins, F. J.
10. Elshout, J. J.
11. Hamaker, C.
12. Veenman, M. V. J.
13. Harris, D.
14. Thorndike, E. L.
15. Chamorro-Premuzic, T.
16. Furnham, A.

پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) 3 / ...

محیطی یا عوامل شناختی و غیر شناختی مؤثر بر پیشیرفت تحصییلی در ایین تحقیقیات میورد
بررسی قرار گرفته است (حجازی ،لواسانی و بابایی.)1390 ،
آزمونهای هوش بیهنیدرت بییش از  %50وارییانس عملکیرد تحصییلی را تبییین مییکننید
(چامورو -پرمیوزیک و فرنهام2008 ،2004 ،؛ اُکانر 1و پائونونن ،)2007 ،2که نشان میدهد تیراز
توانایی شناختی فرد عملکرد تحصیلی را بهصیورت کامیل پییشبینیی نمییکنید (اشیترنبرگ و
ویلیامز ،)1997 ،3بلکه عواملی غیر از توانایی شیناختی نییز در تفیاوتهیای فیردی در عملکیرد
تحصیلی سهیماند .همچنین برخی پژوهشها نشیان دادهانید کیه در سیطوح بیاالتر تحصییالت،
قدرت پیش بینی توانایی شناختی در حد متوسط و غالباً غیر معنییدار اسیت (آکیرمن1994 ،4؛
سییندرز ،5اُزبییورن 6و گییرین1955 ،7؛ سییت 8و پراتییاپ1971 ،9؛ سییاین 10و وارمییا1995 ،11؛
تامپسون1934 ،12؛ ولف1972 ،13؛ نقل از فرنهام و چامورو -پرمیوزیک.)2004 ،
جستجو برای مشخص کردن متغیرهای مؤثر در پیشرفت تحصیلی ،پژوهشگران را به بررسی
اثرات طبقۀ دیگری از متغیرهای تفاوتهای فردی بر پیشرفت تحصیلی عالقهمنید کیرده اسیت.
یکی از این متغیرها که پژوهشهای زیادی در مورد آن صورت گرفته سبکهیای تفکیر 14اسیت
(برناردو 15ژانگ 16و کالونگ.)2002 ،17
اشترنبرگ ( )1997نظریه پرداز برجستۀ هوش و تفکر ،بیا اسیتفادۀ اسیتعاری از «حکومیت»
1. O’Connor, M.
2. Paunonen, S.
3. Williams, W. M.
4. Ackerman, P. L.
5. Sanders, W. B.
6. Osborne, R. T.
7. Greene, J. E.
8. Seth, N. K.
9. Pratap, S.
10. Singh, R.
11. Varma, S. K.
12. Thompson, D. M.
13. Wolf, L.
14. thinking styles
15. Bernardo, A. B. I.
16. Zhang, L.-F.
17. Callueng, C. M.
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معتقد است همانطور که راههای مختلفی برای اداره کردن یک جامعیه وجیود دارد ،روشهیای
گوناگونی نیز برای مدیریت فعالیتهایمان وجود دارد که به آنها سبکهای تفکر گفته مییشیود.
در نظریۀ خود -گردانیی ذهنیی 1اشیترنبرگ (اشیترنبرگ1997 ،؛ ژانیگ و اشیترنبرگ)2009 ،
سیزده سبک تفکر شامل قانونگذاری ،قمائی ،سلسلهمراتبی ،کلی ،2آزاداندیش ،اجرائی ،جزئی،3
تکساالری ،4محافظهکاری ،هرجومرج ساالری ،5گروهساالری ،6درونی و بیرونی در قالب پنج بُعد
بُعد (کنشها ،7شکلها ،8سطحها ،9حوزهها 10و گرایشها )11از یکدیگر متمایز شدهاند.
افراد قانونگذار مسائلی را ترجیح میدهند که از پیش سیاختیافتیه نباشیند و دوسیت دارنید
کارها را به شیوۀ خود انجیام دهنید .فیرد دارای تفکیر قمیایی دوسیت دارد مقیررات و روییههیا را
ارزشیابی کند ،و مسائلی را ترجیح میدهد که در آن به تجزیهوتحلیل و ارزشیابی امور و ایدههیای
موجییود بپییردازد .افییراد برخییوردار از تفکییر سلسییلهمراتبییی ،بییه لییزوم اولویییتبنییدی معتقدنیید و
سلسلهمراتبی از اهداس دارند ،چون میداند همۀ اهداس همیشه محققشدنی نیستند ،یا دسیتکیم
به یک اندازه تحقق نمییابند .افراد کلگرا ترجیح میدهند که به موضوعات نسبتاً کالن و انتزاعیی
بپردازند .ایشان جزئیات را نادیده میگیرند یا عالقهای به آنها ندارند ،در حالی که افیراد جزئیینگیر
مسائل عینی را که مستلزم پرداختن به جزئیاتاند ،دوست دارند .آنها بیشتر نگاه عمیلگرایانیه بیه
موقعیت دارند .افراد دارای سبک تفکر درونی دلمشغول امور درونیاند .آنها درونگرا ،وییفهمیدار،
و کنارهگیرند و دوست دارند تنها کیا ر کننید .در نقطیۀ مقابیل ،افیراد دارای سیبک تفکیر بیرونیی،
برونگرا ،مردمآمیز و اجتماعیاند .آنها غالباً به لحاظ اجتماعی حساس ،و متوجه آنچیه بیر دیگیران
میگذرد هستند .شخص تکساالر ،ذهنی تکبعدی دارد و مایل نیست در حین انجام یک کیار ییا
حل یک مسئله به چیز دیگری بپردازد .این افراد دوست دارند که در یک زمان فقط به یک مسیئله
1. Theory of Mental Self-government
2. global
3. local
4. monarchic
5. anarchic
6. oligarchic
7. functions
8. forms
9. levels
10. scopes
11. leanings
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بپردازند .فرد گروهساالر از نظر تمایل به انجام بیش از یک کار در یک چارچو زمانی معین شیبیه
افراد سلسلهمراتبی است؛ اما برخالس افیراد سلسیله مراتبیی ،ایین افیراد توسیط چنید هیدس غالبی ًا
متمادی که یاهراً از اهمیت یکسانی برخوردارند ،برانگیخته مییشیوند .فیرد هیرجومیرج سیاالر از
طریق تلفیقی از نیازها و اهداس که مرتب کردن آنها برای وی و نییز بیرای دیگیران دشیوار اسیت،
برانگیخته میشود .به نظر میرسد که این افراد بهصورت تصیادفی بیه مسیائل مییپردازنید .افیراد
برخوردار از تفکر اجرایی دوست دارند از مقررات پیروی کنند و مسائلی را ترجیح میدهنید کیه از
پیش ساختیافته باشند .افراد دارای سبک تفکر آزادانیدیش دوسیت دارنید مقیررات و روییههیای
موجود را درنوردند ،بیشترین تغییر را ایجاد کنند ،و موقعیتهایی را جستجو کنند که تیا حیدودی
مبهم و ناشناختهاند .در مقابل ،افراد دارای سبک تفکر محافظیهکیار دوسیت دارنید بیه مقیررات و
رویههای کنونی بچسبند ،شاهد کمترین تغییر باشند ،از موقعیتهای میبهم تیا حید امکیان دوری
جویند ،و در زندگی کاری و حرفهای خود با موقعیتهای آشنا مأنوس باشند (اشترنبرگ.)1997 ،
پژوهشها (ژانگ و اشترنبرگ2005 ،؛ ژانگ ،اشترنبرگ و رینر )2012 ،1نشان داده است که
بر حسب اینکه افراد در سبک تفکر خود بر ساختیافتگی ،سادگی شناختی ،همنیوایی ،اقتیدار و
گروهگرایی تأکیید دارنید ییا سیاختناییافتگی ،پیچییدگی شیناختی ،نیاهمنوایی ،خیودپیروی و
فردگرایی ،میتوان سبکهای تفکر سیزدهگانه را در سه بُعد و تحت عنوان سبکهای تفکر نیوع
3
اول( 2قانونگذاری ،قمایی ،سلسیله مراتبیی ،کلیی و آزادانیدیش) ،سیبکهیای تفکیر نیوع دوم
(اجرایی ،جزئی ،تکساالری و محافظهکاری) ،و سبکهای تفکر نوع سوم( 4هرجومیرج سیاالری،
گروهساالری ،درونی و بیرونی) دستهبندی کرد.
سبک های تفکر نوع اول مولد خالقیت بوده ،مستلزم پیچیدگی شناختی زیادی هسیتند ،بیر
تکالیف دارای ساختیافتگی کم داللت دارند ،و اجیازه مییدهنید فیرد بیا ابتکیار عمیل و آزادی
بیشتری کارها را به شیوۀ دلخواه خود انجام دهد .سبکهای تفکر نوع دوم بیانگر ترجیحات بیرای
تکالیفی است که ساختیافتهاند ،به فرد اجازه میدهند که اطالعات را به شیوهای سادهتر پیردازش
کند ،و اینکه مستلزم همنوایی با روشهیای مرسیوم انجیام کارهیا و تبعییت از هنجارهاسیت؛ امیا
1. Rayner, S.
2. type I thinking styles
3. type II thinking styles
4. type III thinking styles
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سبکهای تفکر نوع سوم نه در گروه سبکهای نوع اول قرار میگیرند و نه در گروه سیبکهیای
نوع دوم؛ بلکه بر حسب اقتمای ییک تکلییف معیین و مییزان عالقیه فیرد بیه آن تکلییف ،هیم
ویژگیهای سبکهای تفکر نوع اول و هم نوع دوم را آشکار میکنند (اشترنبرگ.)1997 ،
پژوهشها نشان داده است که بین سبکهای تفکر نوع اول با سطوح باالتر عزت نفیس (ژانیگ،
 2001الف؛ ژانگ و پوستیگلیون ،)2001 ،1تیزهوشیی (پیار  2پیار  3و چیوئی ،)2005 ،4تفکیر
تحلیلی و خالق (اشترنبرگ ،)1997 ،هوش هیجیانی (میورفی 5و جانییک ،)2009 ،6و سرسیختی
(ژانگ و وونگ )2011 ،7رابطه مثبت وجود دارد .با توجه به اینکه خالقیت و پیچییدگی شیناختی
(مشخصۀ سبکهای نوع اول) همانند متغیرهای مرتبط با سبکهای نوع اول (یعنیی عیزت نفیس
باالتر ،سطوح بیاالتر شیناختی -تحیولی ،تجربیهپیذیری و حیس نیرومنید هدفمنیدی) بیه عنیوان
خصوصیات مثبت انسان تلقی میشوند ،سیبکهیای تفکیر نیوع اول ارزش سازشیی مثبیت بیرای
بسیاری از افراد در بر دارند .در مقابل ،تأیید چشیمبسیتۀ هنجارهیای موجیود (و در نتیجیه ،نبیود
خالقیت در سبک فرد) و سادگی شیناختی (مشخصیۀ سیبکهیای نیوع دوم) هماننید متغیرهیای
مرتبط با سبکهای نوع دوم (یعنی ،عزت نفس پایین ،سطوح پایینتر شناختی -تحیولی ،و فقیدان
حس هدفمندی) به عنوان خصوصیات نسبتاً منفی انسان تلقی میشیوند .در نتیجیه ،سیبکهیای
تفکر نوع دوم ارزشهای منفی برای بسیاری از افراد به حسا میآیند (ژانگ و دیگران.)2012 ،
نتایج پژوهش هایی که به بررسی رابطه بین سبکهای تفکر و انگیزش پیشرفت دانشآموزان
(فرهوش و احمدی1392 ،؛ محمودی ،جیوادی و صیحرائی1392 ،؛ اسیتکی ،کوشیکی و واعیظ،
 )1389و دانشجویان (نیکوپور ،علیم و تیاجبخش2012 ،؛ فین 8و ژانیگ )2009 ،پرداختیهانید،
حاکی از آن است که برخی از سبکهای نوع اول (سبکهای قانونگذاری ،قمیایی ،آزادانیدیش)
و سبک اجرایی با انگیزش برای موفقیت رابطه مثبت ،و بیا انگییزش بیرای اجتنیا از شکسیت
رابطه منفی معنیدار دارند .سبک های نوع دوم با انگیزش برای موفقیت همبسیتگی منفیی و بیا
1. Postiglione, G. A.
2. Park, S. K.
3. Park, K. H.
4. Choe, H. S.
5. Murphy, A.
6. Janeke, H.
7. Wong, Y.-H.
8. Fan, W.
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انگیزش برای اجتنا از شکست همبستگی مثبت معنیدار داشتند (فن و ژانگ.)2009 ،
بین سبکهای تفکر ،رویکردهای ییادگیری ،و پیشیرفت تحصییلی نیوعی رابطیه چندجانبیه
برقرار است .از یک سو ،رویکرد یادگیری عمیق بیا پیشیرفت تحصییلی رابطیۀ مثبیت و رویکیرد
یادگیری سطحی بیا آن رابطیۀ منفیی دارد (حجیازی و دیگیران1390 ،؛ پیرمحمیدی ،خیدایی،
یوسفی ،شریعتی و دستا .)1389 ،از طرس دیگر ،سبک های تفکر نوع اول با رویکیرد عمییق بیه
یادگیری (ژانگ2000 ،؛ ژانگ و اشترنبرگ ،)2000 ،و حالت تفکیر کیلگیرا (ژانیگ، 2002 ،
 2002پ) رابطه مثبت ،و سبکهیای تفکیر نیوع دوم (ژانیگ و اشیترنبرگ )2000 ،بیا رویکیرد
سطحی به یادگیری ،و حالت تفکر تحلیلی رابطه مثبت دارند .دانشجویانی کیه رویکیرد سیطحی
به یادگیری دارند از سبک تفکر اجرایی (تفکر نوع دوم) برخوردارند ،اما ،دانشجویانی که رویکیرد
عمیق به یادگیری دارند از سبک تفکر قمایی (تفکر نوع اول) بهره میبرند .از این رو ،مییتیوان
انتظار داشت که بیین سیبک هیای تفکیر نیوع اول و پیشیرفت تحصییلی رابطیه مثبیت ،و بیین
سبکهای تفکر نوع دوم و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی برقرار باشد.
نخستین پژوهشها در مورد نقش سبکهای تفکر در پیشرفت تحصیلی به وسیلۀ اشترنبرگ
و گریگورنکو1993( 1؛ گریگورنکو و اشترنبرگ )1997 ،در بین کودکیان تیزهیوش انجیام شید.
نتایج نشان داد ،در حالی که سبکهای تفکر قمایی و قانونگذاری بهصورت مثبیت در موفقییت
دانش آموزان در انواع تکالیف تحصیلی دخالت داشتند ،سیبک تفکیر اجراییی در موفقییت در آن
تکالیف نقش منفی داشت .نتایج پژوهشهای بعدی نشان داده است که سبکهای تفکر نوع اول
که مستلزم پیچیدگی شناختی باالتری هستند ،با پیشرفت تحصیلی (برناردو و دیگیران2002 ،؛
شکری ،کدیور ،فرزاد ،سنگری و غنایی1385 ،؛ حجیازی و دیگیران1390 ،؛ اسیتکی و دیگیران،
1389؛ امامیپور و سیف ،)1382 ،و رویکرد یادگیری عمیق (ژانگ2000 ،؛ ژانگ و اشیترنبرگ،
 ،)2000رابطۀ مثبت معنیدار دارند.
رابطه بین سبک های تفکر و پیشرفت تحصیلی تا حدودی متأثر از تفاوتهای فرهنگی است.
مثالً برخی از پژوهشهیا (میثالً ،گریگورنکیو و اشیترنبرگ1997 ،؛ حجیازی و دیگیران1390 ،؛
برناردو و دیگران2002 ،؛ استکی و دیگران1389 ،؛ رضوی و علیشییری1384 ،؛ فین ،ژانیگ و

1. Grigorenko, E. L.
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واتکینز2010 ،1؛ امامیپور و سیف1382 ،؛ پیرمحمدی و دیگران )1389 ،نشان دادهاند که ییک
یا چنید سیبک تفکیر نیوع اول بیا پیشیرفت تحصییلی رابطیه مثبیت معنییدار دارنید و درصید
قابل توجهی از واریانس آن را فراتر از سهم تواناییها پیشبینی میکنند؛ امیا در برخیی دیگیر از
پژوهشها (ژانگ 2001 ،الف 2001 ،؛ ژانگ 2002 ،پ؛ ژانگ و اشترنبرگ )1998 ،بین ییک
یا چند سبک تفکر نوع دوم و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنیدار مشاهده شده است.
نگاه اجمالی به نتایج تحقیقات گذشته نشیان مییدهید کیه در ییک گیروه از پیژوهشهیا ،بیین
سبکهای تفکر نوع اول یا ترکیبی از آنها و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبیت معنییدار مشیاهده شیده
است (اشترنبرگ1997 ،؛ گریگورنکو و اشترنبرگ1997 ،؛ برنیاردو و دیگیران2002 ،؛ پیرمحمیدی و
دیگران1389 ،؛ حجازی و دیگران1390 ،؛ رضوی و علیشیری1384 ،؛ امامیپیور و سییف.)1382 ،
در دستهای دیگر از پژوهشها بین سبکهای تفکر نوع دوم و پیشیرفت تحصییلی رابطیه مثبیت بیه
دست آمده است؛ مثالً پژوهشهای انجامشده در مورد دانشآموزان و دانشجویان هنگکنگی (ژانیگ،
 2002؛ ژانییگ 2001 ،الییف 2001 ،پ؛ ژانییگ و اشییترنبرگ )1998 ،نشییان داد سییبکهییای
محافظهکاری ،اجرایی ،و سلسلهمراتبی (که مستلزم همنوایی ،احترام بیه منیابع اقتیدار و حیس نظیم
هستند) با پیشرفت تحصیلی رابطۀ مثبت ،و آن دسیته از سیبکهیای تفکیر کیه مولید خالقییتانید
(قانونگذاری و آزاداندیش) در پیشرفت تحصیلی نقش منفی داشتند .بهعالوه ،ترجیح بیرای انفیرادی
کار کردن (سبک درونی) با پیشرفت تحصییلی رابطیه مثبیت ،و تیرجیح بیرای کیار گروهیی (سیبک
بیرونی) با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی داشت .در عین حیال ،در برخیی از پیژوهشهیا ترکیبیی از
سبکهای نوع اول و دوم یا سوم در پیشبینی پیشرفت تحصیلی نقش داشتهاند (مثالً ژانیگ،2004 ،
2007؛ کانو-گارسیا 2و هافز2000 ،3؛ استکی و دیگران1389 ،؛ بخشایش1391 ،؛ شکری و دیگیران،
1385؛ گلشکوه ،احدی ،عنایتی ،عسگری ،حیدری و پاشا.)1388 ،
در ایران ،نتایج پژوهشها نشان میدهد که عمدتاً سبکهای تفکیر نیوع اول (پیرمحمیدی و
دیگران1389 ،؛ حجازی و دیگران1390 ،؛ رضیوی و علییشییری1384 ،؛ امیامیپیور و سییف،
 ،)1382یا ترکیبی از سبکهای مختلف (استکی و دیگران1389 ،؛ بخشایش1391 ،؛ شیکری و
دیگران1385 ،؛ گلشکوه ،احدی ،عنایتی ،عسگری ،حیدری و پاشا )1388 ،پیشیرفت تحصییلی
1. Watkins, D.
2. Cano-Garcia, F.
3. Hughes, E. H.
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را به طور معنیداری پیشبینی میکنند .از این رو ،به نظر میرسد میتوان از این مقیاسهیا در
کنار اندازه های حاصل از آزمونهای پیشرفت تحصیلی و مقییاس هیای توانیایی شیناختی بیرای
پیش بینی پیشرفت تحصیلی استفاده کرد .برای انجام این کار ،در گام نخست باید مشخص شود
که در دانشجویانِ در حال تحصیل در دانشگاه افسری امام علی(ع) کدام سبکهای تفکیر قیدرت
بیشتری در پیشبینی پیشرفت تحصیلی را دارند .اهمیت این تحقیق در آن اسیت کیه در حیال
حاضییر داوطلبییان عمییدتاً بییر اسییاس نمییرات آزمییون ورودی (مبتنییی بییر دروس دبیرسییتانی) و
ارزیابیهای غیر تحصیلی پذیرش میشوند ،و نقش متغیرهای غیر توانیایی از قبییل سیبکهیای
تفکر در موفقیت آموزشی آنها در دانشگاه مشخص نیست .لذا ،گزینش داوطلبانی که بیه لحیاظ
سبکهای مذکور متناسب با آموزشهای این دانشگاه بوده و به بهترین عملکیرد تحصییلی نائیل
آیند تا بعداً از کارآمدی مناسبی در واحیدهای نظیامی برخیوردار باشیند ،اهمییت زییادی دارد؛
بنابراین ،هدس از اجرای این پژوهش ،بررسی و شناسایی روابط بین سبکهای تفکر و پیشیرفت
تحصیلی و تعیین نقش آنهیا در پییش بینیی پیشیرفت تحصییلی اسیت .پسیخوراند درییافتی از
دستاوردهای این پژوهش نیز میتواند موجب بهینیه نمیودن شییوههیای گزینشیی ،آموزشیی و
تربیتی دانشجویان گردد .از طرس دیگر ،با گزینش دانشجویان مناسب مییتیوان از هیدر رفیتن
امکانات در اثر ریزش و انصراس دانشجویان جلوگیری کرد .لذا ،هیدس اختصاصیی ایین پیژوهش
تعیین قدرت پیش بینی کنندگی سبک های تفکر برای پیشیرفت تحصییلی دانشیجویان نظیامی
است و سؤال اساسی این است که آیا میتوان بر اسیاس سیبکهیای تفکیر ،پیشیرفت تحصییلی
دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) را پیشبینی کرد؟ و کدام سیبکهیا نقیش میؤثرتری در
موفقیت و پیشرفت تحصیلی ایفا میکنند؟
با توجه به هدس و سؤالهای تحقیق ،فرضیههای زیر مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است:
 -1بین سبکهای تفکر و پیشرفت تحصیلی رابطه معنیدار وجود دارد.
 -2بین سبکهای تفکر نوع اول و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد.
 -3سبکهای تفکر در پیشبینی پیشرفت تحصیلی نقش دارند.

روش
پژوهش حاضر از نوع همبستگی است .این پژوهش به بررسی رابطه بیین سیبکهیای تفکیر بیه
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عنوان متغیر پیشبین و پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر مال

پرداخته است.

جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهبرداری
جامعه آماری تحقیق شیامل تمیامی دانشیجویان ورودی سیال هیای  92 ،1391و  93دانشیگاه
افسری امام علی(ع) در سال تحصیلی  1393-94است.
بر پایه پیشنهاد جیمز استیونس (نقل از هومن )1388 ،در نظر گرفتن  15میورد بیرای هیر
متغیر پیشبین در تحلیل رگرسیون چندگانه با روش معمولی کمترین مجذورات استاندارد ،یک
قاعده خو است .از این رو ،با توجه به اینکه هدس این پژوهش پیشبینیی پیشیرفت تحصییلی
دانشجویان با روش رگرسیون چندگانه بوده ،به روش نمونهبرداری تصادفی طبقهای تعیداد 705
نفر از جامعه آماری دانشجویان متناسب با حجم دانشجویان هر سال تحصیلی بیه عنیوان گیروه
نمونه انتخا شدند .الزم به یادآوری است که همه دانشجویان این دانشگاه مرد هستند.

ابزار اندازهگیری
در این پژوهش از پرسشنامه سبک هیای تفکیر (اشیترنبرگ و واگنیر1992 ،؛ نقیل از برنیاردو و
دیگران )2002 ،برای سنجش متغیر سبکهای تفکر استفاده شده است.
پرسشنامۀ سبکهای تفکر( 1نسیخه کوتیاه) اشیترنبرگ و واگنیر (1992؛ نقیل از برنیاردو و
دیگران ،)2002 ،یک مقیاس  65سؤالی است که به عبارتهیای آن در انیدازههیای  5درجیهای
لیکرت پاسخ داده میشود و هر یک از سبکهای سیزدهگانه از طریق  5سؤال سنجیده میشود.
این پرسشنامه رایجترین پرسشینامۀ سیبکهیا اسیت کیه در جمعییتهیای گونیاگونی ازجملیه
دانشجویان ،معلمان ،والدین و بزرگساالن شاغل در مقاطع مختلیف زنیدگی بیه کیار بیرده شیده
است .به عالوه ،این پرسشنامه در پژوهشهای مختلیف انجیام شیده در فرهنیگهیای گونیاگون
ازجمله ایاالت متحده (گریگورنکو و اشترنبرگ ،)1997 ،اسپانیا (کیانو-گارسییا و هیافز،)2000 ،
چین (ژانگ و ساچز ،)1997 ،2کره (پار و دیگران ،)2005 ،نیروژ (فجیل 3و والهیود،)2004 ،4

1. Thinking Styles Inventory
2. Sachs, J.
3. Fjell, A. M.
4. Walhovd, K. B.
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ترکیه (فِر ،)2005 ،1بریتانیا (ژانگ و هیگینیز ،)2008 ،2و اییران (خسیروی بابیادی ،کوشیکی و
باقری1391 ،؛ فتحاللهی و هومن1384 ،؛ فرزاد ،کدیور ،شکری و دانشورپور1386 ،؛ معنویپیور
و خراسانی )1384 ،رواسازی شده است.
پایییایی درونیی (بییه روش آلفییای کرونبییاخ) مقیییاسهییای پرسشیینامه سییبکهییای تفکییر در
پژوهشهای مختلف (ژانگ2005 ،؛ برنیاردو و دیگیران2002 ،؛ فیر2005 ،؛ میورفی و جانییک،
2009؛ ژانییگ1999 ،؛ ژانییگ 2002 ،الییف؛ ژانییگ و اشییترنبرگ2005 ،؛ فیین و ژانییگ2009 ،؛
بخشایش1391 ،؛ امامیپور و سیف1382 ،؛ معنویپور و خراسیانی1384 ،؛ شیکری و دیگیران،
1385؛ شکری و دیگران1388 ،؛ پیرمحمدی و دیگران )1389 ،بین  0.50تا  0.89بیه دسیت
آمده است .در پژوهش فِر ( ،)2005پایایی بازآزمایی  4هفته بعید از اجیرای اول بیین  0.63تیا
 0.78محاسبه شده که بیانگر پایایی بیرونی قابل قبول است.
روایی درونی پرسشنامه سبک های تفکر از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شیده
است (ژانگ و اشترنبرگ2005 ،؛ فن و ژانگ .)2009 ،روایی بیرونی پرسشنامه از طریق مقایسه
سبکهای تفکر با برخی از سازههایی که پیشبینی میشود با سبکهای تفکر مرتبطند ،ارزییابی
شده است (ژانگ و اشترنبرگ.)2005 ،
نتایج تحلیل عاملی سؤالهای این پرسشنامه به اسیتخراج سیه تیا پینج عامیل در پیژوهشهیای
مختلف منجر شده است که با کمی تفاوت ،سبکهای تفکر نوع اول ،دوم و سوم را دربیر داشیته کیه
 45تا  78.4درصد از واریانس سبکهای تفکر را تبیین کردهانید و بیا نظرییه خیود-گردانیی ذهنیی
اشترنبرگ مطابقت دارند .به طور کلی ،نتایج نشان میدهد که پرسشنامه سبکهیای تفکیر از رواییی
قابل قبولی برخوردار است (برناردو و دیگران2002 ،؛ ژانگ2005 ،؛ امامیپور و سییف1382 ،؛ فین و
ژانگ2009 ،؛ فر2005 ،؛ ژانگ1999 ،؛ فرزاد و دیگران .)1386 ،در این پژوهش نییز پاییایی درونیی
سبکهای تفکر سییزدهگانیه بیه ایین شیرح بیه دسیت آمید :قیانونگیذاری 0.61؛ قمیایی 0.65؛
سلسلهمراتبی 0.70؛ کلیی 0.65؛ آزادانیدیش 0.70؛ اجراییی 0.56؛ جزئیی 0.53؛ تیکسیاالری
0.29؛ محافظهکاری 0.61؛ هرجومرج ساالری 0.39؛ گروهساالری 0.64؛ درونی 0.68؛ و بیرونیی
 .0.75در مجموع ،بین نتایج این تحقیق و نتایج پژوهشهای گذشته همخوانی وجود دارد.
1. Fer, S.
2. Higgins, P.
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اندازهگیری پیشرفت تحصیلی دانشجویان نیز بر اساس معیدل دروس مصیو دانشیگاهی در
پایان سال تحصیلی و بر مبنای مقیاس  0تا  20صورت گرفته است.

یافتههای پژوهش
الف) یافتههای توصیفی
جدولهای  1تا  4میانگین ،انحیراس معییار ،کمتیرین و بیشیترین نمیرههیای دانشیجویان را در
پرسشنامۀ سبکهای تفکیر و نییز پیشیرفت تحصییلی نشیان مییدهنید .در کیل دانشیجویان و
دانشییجویان سییال اول ،دوم و سییوم ،بیشییترین میییانگین مربییوط اسییت بییه سییبکهییای تفکییر
سلسلهمراتبی و بیرونی ،و کمترین میانگین مربوط است به سیبکهیای تفکیر جزئیی و درونیی.
همچنین در هر چهار جدول باالترین میانگین مربوط است به سبکهای تفکر نوع اول.
جدول  :1آمارههای توصیفی سبکهای تفکر و پیشرفت تحصیلی کل دانشجویان
متغیر
نوع سبک
سبک تفکر قانونگذاری
سبک تفکر قمائی
سبکهای تفکر
سبک تفکر سلسلهمراتبی
نوع اول
سبک تفکر کلی
سبک تفکر آزاداندیش
سبک تفکر اجرائی
سبکهای تفکر سبک تفکر جزئی
نوع دوم
سبک تفکر تکساالری
سبک تفکر محافظهکار
سبک تفکر هرجومرج ساالری
سبکهای تفکر سبک تفکر گروهساالری
نوع سوم
سبک تفکر درونی
سبک تفکر بیرونی
سبکهای تفکر نوع اول
سبکهای تفکر نوع دوم
نوع سبک
سبکهای تفکر نوع سوم
پیشرفت تحصیلی

میانگین
19.17
19.48
20.43
15.52
19.22
19.79
14.57
17.70
17.47
17.46
18.64
14.26
20.65
93.81
73.15
71.01
14.88

انحراف معیار
2.82
2.66
2.54
3.24
2.95
2.64
2.24
2.38
3.15
2.59
3.04
3.58
2.91
8.75
7.51
6.77
1.48

کمترین
10.00
11.00
11.00
5.00
7.00
10.00
7.00
9.00
7.00
9.00
8.00
5.00
5.00
65.00
51.00
48.00
11.09

بیشترین
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
20.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
123.00
96.00
97.00
18.86
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جدول  :2آمارههای توصیفی سبکهای تفکر و پیشرفت تحصیلی دانشجویان سال اول
متغیر
نوع سبک
سبک تفکر قانونگذاری
سبک تفکر قمائی
سبکهای تفکر
سبک تفکر سلسلهمراتبی
نوع اول
سبک تفکر کلی
سبک تفکر آزاداندیش
سبک تفکر اجرائی
سبکهای تفکر سبک تفکر جزئی
نوع دوم
سبک تفکر تکساالری
سبک تفکر محافظهکار
سبک تفکر هرجومرج ساالری
سبکهای تفکر سبک تفکر گروهساالری
نوع سوم
سبک تفکر درونی
سبک تفکر بیرونی
سبکهای تفکر نوع اول
سبکهای تفکر نوع دوم
نوع سبک
سبکهای تفکر نوع سوم
پیشرفت تحصیلی

میانگین
19.64
19.45
20.54
15.81
19.48
19.96
14.37
17.89
17.69
17.43
18.60
14.43
20.84
94.93
73.49
71.30
15.40

انحراف معیار
2.57
2.58
2.53
3.24
2.76
2.61
2.30
2.37
3.14
2.56
3.01
3.60
2.72
8.47
7.67
6.92
1.47

کمترین
11.00
11.00
11.00
8.00
10.00
10.00
8.00
11.00
8.00
11.00
9.00
7.00
11.00
69.13
52.00
50.00
11.09

بیشترین
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
20.00
24.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
117.00
96.00
97.00
18.23

جدول  :3آمارههای توصیفی سبکهای تفکر و پیشرفت تحصیلی دانشجویان سال دوم
متغیر
نوع سبک
سبک تفکر قانونگذاری
سبک تفکر قمائی
سبکهای تفکر
سبک تفکر سلسلهمراتبی
نوع اول
سبک تفکر کلی
سبک تفکر آزاداندیش
سبک تفکر اجرائی
سبکهای تفکر سبک تفکر جزئی
نوع دوم
سبک تفکر تکساالری
سبک تفکر محافظهکار
سبکهای تفکر سبک تفکر هرجومرج ساالری
نوع سوم
سبک تفکر گروهساالری

میانگین
19.07
19.41
20.30
15.55
19.15
19.64
14.53
17.60
17.45
17.42
18.73

انحراف معیار
2.89
2.77
2.60
3.34
3.03
2.82
2.28
2.51
3.26
2.73
3.08

کمترین
11.00
12.00
12.00
6.00
9.00
12.00
7.00
10.00
9.00
9.00
9.00

بیشترین
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
20.00
25.00
25.00
25.00
25.00
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نوع سبک

نوع سبک

متغیر
سبک تفکر درونی
سبک تفکر بیرونی
سبکهای تفکر نوع اول
سبکهای تفکر نوع دوم
سبکهای تفکر نوع سوم
پیشرفت تحصیلی

میانگین
14.44
20.31
93.48
72.79
70.89
14.68

انحراف معیار
3.56
3.12
9.17
7.88
6.96
1.45

کمترین
5.00
5.00
65.00
52.00
48.00
11.48

بیشترین
25.00
25.00
123.00
96.00
89.00
18.36

جدول  :4آمارههای توصیفی سبکهای تفکر و پیشرفت تحصیلی دانشجویان سال سوم
متغیر
نوع سبک
سبک تفکر قانونگذاری
سبک تفکر قمائی
سبکهای تفکر
سبک تفکر سلسلهمراتبی
نوع اول
سبک تفکر کلی
سبک تفکر آزاداندیش
سبک تفکر اجرائی
سبکهای تفکر سبک تفکر جزئی
نوع دوم
سبک تفکر تکساالری
سبک تفکر محافظهکار
سبک تفکر هرجومرج ساالری
سبکهای تفکر سبک تفکر گروهساالری
نوع سوم
سبک تفکر درونی
سبک تفکر بیرونی
سبکهای تفکر نوع اول
سبکهای تفکر نوع دوم
نوع سبک
سبکهای تفکر نوع سوم
پیشرفت تحصیلی

میانگین
18.81
19.59
20.45
15.20
19.04
19.81
14.80
17.61
17.31
17.54
18.57
13.90
20.84
93.08
73.21
70.85
14.61

انحراف معیار
2.93
2.61
2.50
3.11
3.042
2.46
2.12
2.22
3.043
2.45
3.05
3.58
2.81
8.47
6.91
6.43
1.40

کمترین
10.00
12.00
14.00
5.00
7.00
12.00
9.00
9.00
7.00
11.00
8.00
5.00
8.00
66.00
51.00
56.00
11.83

بیشترین
25.00
25.00
25.00
23.00
25.00
25.00
20.00
23.00
25.00
25.00
25.00
24.00
25.00
118.00
96.00
91.00
18.86

ب) یافتههای مربوط به فرضیهها
نتایج آزمایش فرضیههای اول و دوم تحقیق (جدول  )5نشان میدهد که بین سبکهیای تفکیر
سلسله مراتبی ،بیرونی و نوع اول با پیشرفت تحصیلی در سطح  ،P=0.01و بین سبکهای تفکر
قانونگذاری و قمایی با پیشرفت تحصییلی کیل دانشیجویان در سیطح  P=0.05رابطیۀ مثبیت
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معنیدار وجود دارد .این نتایج مؤید فرضیه اول و دوم تحقیق در کل دانشجویان است.
جدول  :5ضرایب همبستگی سادۀ سبکهای تفکر با پیشرفت تحصیلی کل دانشجویان
قانونگذاری قمایی سلسلهمراتبی
پیشرفت تحصیلی

*0.082

*0.075

**0.137

محافظهکاری هرجومرج ساالری
پیشرفت تحصیلی

0.024

کلی آزاداندیش اجرائی
0.065

0.049

-0.036 0.023

گروهساالری

درونی

0.003

-0.055

0.043

جزئی

تکساالری

بیرونی
**

0.155

*

P<0.05

0.056

تفکر نوع اول
**

0.130

**

P<0.01

نتایج جدول  6نشان میدهد که بین سبکهای تفکر سلسلهمراتبیی و بیرونیی بیا پیشیرفت
تحصیلی در سطح  ،P=0.01و بین سبک تفکر کلی و نوع اول با پیشرفت تحصیلی دانشیجویان
سال اول در سطح  P=0.05رابطه مثبت معنیدار وجود دارد .این نتایج مؤید فرضییه اول و دوم
تحقیق در مورد این دانشجویان است.
جدول  :6ضرایب همبستگی سادۀ سبکهای تفکر با پیشرفت تحصیلی دانشجویان سال اول
قانونگذاری قمایی سلسلهمراتبی
پیشرفت تحصیلی

0.046

0.041

**0.232

محافظهکاری هرجومرج ساالری
پیشرفت تحصیلی

0.098

0.071

کلی آزاداندیش اجرائی
*

0.171

0.011

جزئی

تکساالری

-0.003 0.060

گروهساالری

درونی

-0.003

-0.053

بیرونی
**

0.181

*

P<0.05

0.066

تفکر نوع اول
*

0.164

**

P<0.01

در خصوص دانشجویان سال دوم ،جدول  7نشان میدهد که بین سبکهای تفکیر قمیایی و
بیرونی با پیشرفت تحصیلی در سطح  ،P=0.01و بین سبکهیای تفکیر نیوع اول بیا پیشیرفت
تحصیلی در سطح  P=0.05رابطه مثبت معنیدار وجود دارد؛ اما بیین سیبک تفکیر درونیی بیا
پیشرفت تحصیلی در سطح  P=0.01رابطۀ منفی معنیدار به دست آمد .این نتایج ،فرضییه اول
و دوم را در مورد این دانشجویان نیز تأیید میکند.
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جدول  :7ضرایب همبستگی سادۀ سبکهای تفکر با پیشرفت تحصیلی دانشجویان سال دوم
قانونگذاری قمایی سلسلهمراتبی
پیشرفت تحصیلی

0.062

**0.188

0.109

محافظهکاری هرجومرج ساالری
پیشرفت تحصیلی

0.003

کلی آزاداندیش اجرائی
0.061 -0.014

گروهساالری
0.034

0.058

جزئی

تکساالری

0.000 0.024

بیرونی

درونی

**

**

-0.177

0.272

*

P<0.05

0.009

تفکر نوع اول
*

0.122

**

P<0.01

جدول  8نشان میدهد که بین سبک های تفکر با پیشرفت تحصیلی دانشجویان سیال سیوم
رابطۀ معنیداری وجود ندارد و فرضیه اول و دوم در این گروه از دانشجویان تأیید نشده است.
جدول  :8ضرایب همبستگی سادۀ سبکهای تفکر با پیشرفت تحصیلی دانشجویان سال سوم
قانونگذاری قمایی سلسلهمراتبی
پیشرفت تحصیلی

0.059

-0.014

0.063

محافظهکاری هرجومرج ساالری
پیشرفت تحصیلی

-0.063

0.005

کلی آزاداندیش اجرائی
0.008

گروهساالری
-0.022

جزئی

-0.068 -0.049 0.029

درونی

بیرونی

-0.035
0.049
*
P<0.05

تکساالری
0.068

تفکر نوع اول
0.048
**
P<0.01

برای آزمایش فرضیه سوم تحقیق مبنی بر پیشبینی پیشرفت تحصیلی بر اساس سبکهیای
تفکر ،از روش رگرسیون گام به گام 1استفاده شد .در رگرسیون گام به گام ،اولیین متغییری کیه
وارد معادله رگرسیون میشود ،متغیری است که باالترین ضریب همبسیتگی صیفر مرتبیه را بیا
متغیر مال دارد .از آن به بعد ،ورود متغیرها به معادله بر اساس همبستگی تفکیکی 2ییا نیمیه
تفکیکییی ،3پییس از کنتییرل متغیرهییای موجییود در معادلییه صییورت میییگیییرد (سییرمد.)1388 ،
همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ،سبک تفکر بیرونیی بیرای کیل دانشیجویان ،سیبک
تفکر سلسله مراتبی برای دانشجویان سال اول ،و سبک تفکر بیرونی برای دانشیجویان سیال دوم
باالترین ضریب همبستگی چندگانه را با پیشرفت تحصیلی دارند و ابتدا وارد معادله شدهاند.
نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام برای دادههای کل دانشیجویان (جیدول
1. stepwise regression
2. partial
3. part
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 )9نشان می دهد کیه در گیام اول متغییر سیبک تفکیر بیرونیی وارد معادلیه شیده کیه ضیریب
همبستگی چندگانه بیر اسیاس آن  0.155اسیت .ایین سیبک  2.4درصید از وارییانس متغییر
پیشرفت تحصیلی را تبیین می کند .در گام دوم متغیر سیبک تفکیر قیانونگیذاری وارد معادلیه
رگرسیون شده که ضریب همبستگی چندگانه را به  0.175افیزایش داده اسیت .در گیام سیوم،
متغیر سبک تفکر جزئی وارد معادله شده که ضریب چندگانه را به  0.191رسیانده اسیت .ایین
سه سبک تفکر در مجموع  3.7درصد از واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی را تبیین میکنند .با
توجه به نتایج به دست آمده از رگرسیون گام به گام ،سایر متغیرهای سبک تفکر به دلیل پایین
بودن رابطه آنها با پیشرفت تحصیلی از معادله رگرسیون حذس شدهاند.
در دانشجویان سال اول ،ابتدا متغیر سبک تفکر سلسلهمراتبیی وارد معادلیه شیده کیه ضیریب
همبستگی چندگانه بر اساس آن  0.232است و  5.4درصد از واریانس متغیر پیشرفت تحصییلی
را تبیین می کند .در گام دوم متغیر سیبک تفکیر کلیی وارد معادلیه رگرسییون شیده کیه ضیریب
همبستگی چندگانه را به  0.287افزایش داده است .این دو سبک تفکر در مجموع  8.2درصید از
واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی را تبیین میکنند .در حالی که سبک تفکر سلسیلهمراتبیی 5.4
درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین کرده بود ،افزودن سبک تفکیر کلیی  2.8درصید بیه
قدرت تبیین واریانس پیشرفت تحصیلی بر اساس سبکهای تفکر افزوده است.
در مورد دانشجویان سال دوم (جدول  ،)9نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن است که در گیام
نخست متغیر سبک تفکر بیرونی وارد معادله شده که ضریب همبستگی به دست آمده بر اساس
آن  0.272است .این سبک تفکر  7.4درصد از واریانس متغیر پیشرفت تحصییلی دانشیجویان
سال دوم را تبیین میکند .در گام بعد ،متغیری که بتواند تغییر معنیداری در تبییین وارییانس
پیشرفت تحصییلی ایجیاد کنید ،در معادلیه نمانیده اسیت .اگرچیه در همبسیتگی صیفر مرتبیۀ
سبک های تفکر با پیشرفت تحصیلی دانشجویان سال دوم سبک تفکر قمایی به صورت مثبیت و
معنی دار و سبک تفکر درونی به صورت منفی و معنیدار ( )P<0.01با پیشرفت تحصیلی رابطه
داشتهاند ،اما نتوانسته انید سیهمی فراتیر از سیبک تفکیر بیرونیی در تبییین وارییانس پیشیرفت
تحصیلی دانشجویان داشته باشند؛ از این رو ،از معادله رگرسیون حذس شدهاند.
در خصوص دانشجویان سال سوم ،هیچیک از سبکهای تفکر نتوانستهاند پیشرفت تحصییلی
دانشجویان را به شکل معنیداری پیشبینی کنند.
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نتایج تحلیل واریانس (جدول  )10نیز نشان میدهد روابط به دست آمده بین سبکهای تفکیر
و پیشرفت تحصیلی کل دانشجویان ،و دانشجویان سال  1و سال  2معنیدار ( )P<0.001است.
در جدول  ،11ضرایب رگرسیون شامل  Bو بتا برای متغیرهای پیشبیین ارائیه شیده اسیت.
این ضرایب و مقدار  tمربوطه برای کل دانشجویان در سطح  0.01و  ،0.05و دانشجویان سیال
 1و  2در سطح  0.01معنیدارند.

جدول  :9خالصه نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه سبکهای تفکر در پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان به روش گام به گام

سال
اول
دوم
کل

آمارههای تغییر

خطای
استاندارد
برآورد

تغییر RS

تغییر F

df1

سلسلهمراتبی

0.232

0.054

0.049

1.43783

0.054

12.422

1

0.001 219

سلسلهمراتبی ،کلی

0.287

0.082

0.074

1.41920

0.029

6.787

1

0.010 218

بیرونی

0.272

0.074

0.070

1.40243

0.074

20.230

1

0.001 254

بیرونی

0.155

0.024

0.023

1.46727

0.024

17.351

1

0.001 703

بیرونی ،قانونگذاری

0.175

0.031

0.028

1.46331

0.007

4.806

1

0.029 702

بیرونی ،قانونگذاری ،جزئی

0.191

0.037

0.032

1.45992

0.006

4.266

1

0.039 701

متغیرهای پیشبین

همبستگی
چندگانه ()R

ضریب تعیین
()RS

 RSتعدیل شده

19

معنیداری
تغییر F
df2

جدول  :10نتایج تحلیل واریانس
سال

مدل

1
سلسلهمراتبی
اول
2
سلسلهمراتبی ،کلی
دوم

1
بیرونی
1
بیرونی

کل

2
بیرونی ،قانونگذاری
3
بیرونی ،قانونگذاری ،جزئی

رگرسیون
باقیمانده
کل
رگرسیون
باقیمانده
کل
رگرسیون
باقیمانده
کل
رگرسیون
باقیمانده
کل
رگرسیون
باقیمانده
کل
رگرسیون
باقیمانده
کل

مجموع مجذورات

df

مجذور میانگین

F

سطح معنیداری

25.681
452.750
478.431
39.351
439.080
478.431
39.789
499.573
539.362
37.354
1513.471
1550.824
47.644
1503.180
1550.824
56.736
1494.089
1550.824

1
219
220
2
218
220
1
254
255
1
703
704
2
702
704
3
701
704

25.681
2.067

12.422

0.001

19.675
2.014

9.769

0.001

39.789
1.967

20.230

0.001

20

37.354
2.153

17.351

0.001

23.822
2.141

11.125

0.001

18.912
2.131

8.873

0.001

جدول  :11ضرایب رگرسیون
سال

ضرایب استاندار نشده
خطای استاندارد
B

مدل

1
اول
2
دوم

1
1
2

کل
3

ثابت
سلسلهمراتبی
ثابت
سلسلهمراتبی
کلی
ثابت
بیرونی
ثابت
بیرونی
ثابت
بیرونی
قانونگذاری
ثابت
بیرونی
قانونگذاری
جزئی

12.624
0.135
11.423
0.134
0.077
12.109
0.126
13.245
0.079
12.426
0.079
0.043
12.910
0.085
0.051
-0.052

0.794
0.038
0.910
0.038
0.030
0.578
0.028
0.397
0.019
0.544
0.019
0.020
0.591
0.019
0.020
0.025

ضرایب استاندار شده
بتا

0.232
0.230
0.169
0.272
0.155
0.155
0.081
0.166
0.098
-0.079

T

سطح معنیداری

15.891
3.525
12.560
3.550
2.605
20.965
4.498
330.389
4.165
22.830
4.170
2.192
21.831
4.433
2.575
-2.065

0.001
0.001
0.001
0.001
0.010
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.029
0.001
0.001
0.010
0.039

متغیر وابسته :پیشرفت تحصیلی
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بحث و نتیجهگیری
بیشتر توجه پژوهشگران حوزۀ موفقیت و پیشرفت تحصیلی در ابتدا معطوس متغیرهای توانیایی
شناختی در پیشبینی پیشرفت تحصیلی بود ،به گونهای کیه در خصیوص رابطیۀ بیین هیوش و
پیشرفت تحصیلی انبوهی از تحقیقات صورت گرفت اما جمعبندی آن پژوهشها نشیان داد کیه
تبیین واریانس پیشرفت تحصیلی صرفاً بر مبنای توانایی شناختی امکانپذیر نیست .این امیر بیه
ویژه در سنین بعد از تحول شناختی و نیز سطوح بیاالتر تحصییالت بیه دلییل پیراکنش کمتیر
توانایی شناختی افراد ،بارزتر است .لذا در پژوهشهای دهههای اخیر سبکهای عقالنی ،1بهویژه
سبکهای تفکر ،بهعنوان یک متغیر تعیین کننده در پیشرفت تحصیلی مورد توجه قرار گرفتند.
اشترنبرگ ( )1997در جستجوی متغیرهای مؤثر در عملکرد ،این سؤال را مطرح کرد کیه چیرا
بسیاری از افراد ناموفق در تحصیل ،در زندگی افراد موفقی میشوند ،و بالعکس؟ چرا افرادی کیه
تواناییهای تقریباً برابری دارند ،نتایج متفاوتی به دست مییآورنید؟ وی و همفکیرانش ،ازجملیه
ژانگ ،در تحقیقات خود (مثالً ،گریگورنکو و اشترنبرگ1997 ،؛ برناردو و دیگران2002 ،؛ ژانگ،
2000؛ ژانگ و اشترنبرگ )2000 ،پی بردند که سبکهیای تفکیر میی تواننید فراتیر از توانیایی
شناختی پیشرفت تحصیلی را تبیین کنند.
در بررسی اینکه کدامیک از سبکهای سیزدهگانه و یا کدام ترکیب از سبکهای تفکیر قیدرت
بیشتری در پیشبینی پیشرفت تحصیلی دارند ،نتایج گوناگونی به دست آمده است .ایین تنیوع تیا
حدودی متأثر از عوامل فرهنگی ،مقطع تحصیلی مورد بررسی و برخی متغیرهای دیگر بوده است.
پژوهش حاضر به دنبال بررسیی نقیش سیبکهیای تفکیر در پییشبینیی پیشیرفت تحصییلی
دانشجویان نظامی بوده است .اینکه کدام سبکهای تفکر نقش بیارزتری در پییشبینیی پیشیرفت
تحصیلی دارند ،از جنبۀ گزینش و آموزش نیروی انسانی حائز اهمییت اسیت .لیذا در فرضییههیای
پژوهش بیان شده بود که سبکهیای تفکیر پیشیرفت تحصییلی را پییشبینیی مییکننید؛ و نییز
سبکهای تفکر ،به ویژه سبکهای تفکر نوع اول با پیشرفت تحصیلی رابطیۀ مثبیت دارنید .نتیایج
آزمایش فرضیۀ اول تحقیق نشان داد که سبکهای تفکر سلسلهمراتبی ،کلی ،بیرونی ،قانونگیذاری
و قمایی با پیشرفت تحصیلی رابطۀ مثبت معنیدار ،و سبک تفکیر درونیی بیا پیشیرفت تحصییلی

1. intellectual styles
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رابطه منفی معنیدار دارند .فرضیۀ دوم تحقیق نیز در خصوص رابطۀ سبکهیای تفکیر نیوع اول و
پیشرفت تحصیلی در کل دانشجویان ،و دانشجویان سال اول و دوم تأیید شد .همچنین در بررسیی
فرضیه سوم ،نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که در کل دانشجویان ،سبکهای تفکر قانونگیذاری
(نوع اول) جزئی (نوع دوم) و بیرونی (نیوع سیوم)  3.7درصید از تغیییرات پیشیرفت تحصییلی را
تبیین کردهاند .این نتایج همسو با تحقیقاتی است که در آنها ترکیبی از سبکهای نیوع اول ،دوم و
سوم (مثالً ،ژانگ2007 ،2004 ،؛ کانو-گارسیا و هافز2000 ،؛ اسیتکی و دیگیران1389 ،؛ بخشیایش،
1391؛ گلشکوه و دیگران )1388 ،در پیشبینی پیشرفت تحصیلی نقش داشتهاند .در دانشیجویان
سال اول ،سبکهای تفکر سلسلهمراتبی و کلی (سبکهای تفکر نوع اول) 8.2 ،درصد از وارییانس
پیشرفت تحصیلی را تبیین کردهاند .این یافتیه همسیو بیا نتیایج پیژوهشهیایی اسیت (برنیاردو و
دیگران2002 ،؛ شکری و دیگران1385 ،؛ حجیازی و دیگیران1390 ،؛ اسیتکی و دیگیران1389 ،؛
امامیپور و سیف )1382 ،که نشان دادهاند سبکهای تفکر نوع اول درصد قابلتوجهی از پیشیرفت
تحصیلی را فراتر از سهم توانایی شناختی پیشبینی میکنند .در دانشجویان سال دوم سبک تفکیر
بیرونی (سبک تفکر نوع سوم)  7.4درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبییین کیرده اسیت .در
دانشجویان سال سوم ،سبکهای تفکر نقش معنیداری در پیشبینی پیشرفت تحصیلی نداشتند.
به نظر میرسد وجود رابطه بین سبکهای تفکر نوع اول و پیشرفت تحصیلی از آن جهیت کیه
این سبکها مولد خالقیت بوده و مستلزم پیچیدگی شناختی زیادی هستند قابل تبیین است .ایین
سبکها با رویکرد یادگیری عمیق (ژانگ2000 ،؛ ژانگ و اشترنبرگ ،)2000 ،تیزهوشیی (پیار و
دیگران ،)2005 ،و سرسختی (ژانگ و وونگ )2011 ،رابطۀ مثبت معنیدار دارند .از آنجا کیه بیین
رویکرد یادگیری عمیق و پیشرفت تحصیلی رابطۀ مثبت وجود دارد ،رابطه سبکها تفکیر نیوع اول
با پیشرفت تحصیلی بهتر تبیین می شود .همچنیین افیراد سرسیخت ،بیه آنچیه انجیام مییدهنید
متعهدند ،اطمینان دارند که میتوانند بر محیط پیرامون و آنچه رخ میدهد اثر بگذارنید ،و قادرنید
رخدادهای عمدۀ زندگی و تحوالت را به عنوان چالشهایی کیه مییتیوان بیر آنهیا فیائق آمید نیه
تهدیدهایی که مقهور آنها شد ،به حسا آورند (میکولینسر 1و شیور .)2007 ،2از این رو ،بیا توجیه
به رابطه بین سبکهای تفکر نوع اول و سرسختی ،میتوان انتظار داشت کسانی که نمیرۀ بیاالتری

1. Mikulincer, M.
2. Shaver, P. R.
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در این سبکها کسب میکنند ،از پیشرفت تحصیلی باالتری برخوردار باشند.
با توجه به اینکه در دانشجویان سال اول دو سبک تفکر ،و در دانشجویان سال دوم یک سیبک
تفکر در پیشبینی پیشرفت تحصیلی نقش داشته ،در حالی که در دانشجویان سال سوم هییچییک
از سبکها نقشی معنیدار نداشته است ،به نظر میرسد همچنانکیه دانشیجویان ایین دانشیگاه در
مسیر آموزشی خود پیش میروند احتماالً متغیرهای دیگری ازجمله عوامل محیطی ییا متغیرهیای
مربوط به تجربۀ کسبشده در طول دوره از قبیل آموزشهای نظامی ،و رشد و تحول فردی نقیش
بارزتری پیدا میکنند .این موضوع ،از کاهش درصد تبیین تغییرات پیشرفت تحصیلی از سیال اول
( 8.2درصد) به سال دوم ( 7.4درصد) و معنیدار نشدن آن در سال سوم نیز مشهود است.

محدودیتها
 .1طرح پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای مقطعی همبستگی است .اینگونیه طیرحهیا معمیوالً
برای توصیف روابط بین متغیرها به کار برده میشوند و از طریق این طیرحهیا نمییتیوان بیه
روابط علّی دست یافت؛
 .2دادههای این پژوهش از طریق پرسشنامههای گزارش شخصی گردآوری شده است که صحت
یا دقت پاسخ های آنها ممکن است متأثر از سوگیریهایی از قبیل پسیندیدگی اجتمیاعی بیه
شکل کمبرآورد یا بیشبرآورد آزمودنیها باشد؛
 .3در این تحقیق فقط از دانشجویان مرد نظامی به عنوان شرکت کننده استفاده شده است کیه
تعمیم یافتهها به دیگر جوامع آماری باید با احتیاط صورت گیرد.

پیشنهاد
پیشنهاد میشود در پژوهش های بعدی سایر متغیرهای مربوط به سبک هیای عقالنیی ،از قبییل
سبک پردازش اطالعات ،سبک حل مسئله ،راهبردهای یادگیری ،و نیز متغیرهای مهیم دیگیری
نظیر راهبردهای مقابله با استرس ،سرسختی و تا آوری روان شناختی مورد بررسی قرار گیرنید
و رابطه آنها با عملکرد دانشیجویان در آمیوزش هیای علمیی و نظیامی بررسیی شیود .همچنیین
پیشنهاد میشود از ابزارهای سنجش سبکهای تفکر به عنوان یک مال گزینش در کنار سیایر
آزمونهای استخدامی در پذیرش دانشجویان استفاده شود.
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