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  دهیچک

 ، یطلب جانیه با تفکر يها  سبک ۀرابط یبررس هدف با پژوهش نیا 
 با یطلب جانیه نیب رابطه و یلیتحص شرفتیپ با تفکر يها  سبک

 کلیه:  شامل پژوهش آماري جامعه. شد انجام یلیتحص شرفتیپ
 مجتمع و معماري و هنر دانشکده ریاضی و هنر رشته دانشجویان

.  بودند اسالمی آزاد دانشگاه مرکز تهران واحد اعظم پیامبر آموزشی
 به که بود) دختر 662 و پسر 266(  دانشجو 928شامل پژوهش نمونه
 هاي  سبک سنجش براي.شدند انتخاب ینسب يا طبقه يریگ نمونه روش
   نامه پرسش از تفکر

 از طلبی هیجان گیري اندازه براي نیز و استرنبرگ 3تفکر هاي سبک
 سونپیر همبستگی ضریب نتایج. شد استفاده 4آرنت طلبی هیجان آزمون

 ، ساالر گذار،فرد قانون تفکر يها سبک نیب که داد نشان t آزمون و
 گروه در یطلب جانیه و شیاند آزاد ، نگر درون  ناساالر، ، ساالر جرگه
 آزاد ، گر قضاوت ، گذار قانون نیب و داشت وجود میمستق ۀرابط پسران

 فظهمحا ، ییاجرا نیب و میمستق رابطه دختران در یطلب جانیه و شیاند
 نیب زین و داشت وجود معکوس ۀرابط دختران در یطلب جانیه و کار

 میمستق رابطه پسران در یلیتحص شرفتیپ و ورساالریپا ، گذار قانون
 ، نگر درون ، ساالر جرگه ، گذار قانون نیب دختران در و داشت وجود

 محافظه ، ییاجرا نیب و میمستق رابطه یلیتحص شرفتیپ و شیاند آزاد
 نیب نیچن هم و داشت وجود معکوس رابطه یلیتحص شرفتیپ و کار

 در یول نبوده دار یمعن رابطه پسران یلیتحص شرفتیپ و یطلب جانیه
  .  داشت وجود میمستق رابطه آنها نیب دختران
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Abstract  
This study aimed at investigating the relationships 
between thinking styles and sensation seeking, 
thinking styles and academic achievement, and 
sensation seeking and academic achievement. The 
target population of this study was comprised of all 
the undergraduate students studying art and 
mathematics at the Art and Architecture Faculty 
and Payambar Azam Educational Complex of 
Islamic Azad University, Central Tehran Branch. 
The final research sample included 928 students 
(266 males and 662 females) who were selected via 
stratified sampling. To measure the thinking styles 
and sensation seeking of the participants, 
Sternberg’s thinking style Inventory and Arnett's 
Inventory of sensation seeking were respectively 
administered. The results of Pearson’s correlation 
coefficient and t- test demonstrated that legislative, 
monarchic, oligarchic, anarchic, internal & liberal 
thinking styles had positive relationship with 
sensation seeking in male students. Legislative, 
judicial and liberal also had a positive relationship 
with sensation seeking in females whereas 
executive and conservative in females had a 
negative relationship with sensation seeking. 
Furthermore, males’ legislative and hierarchic had 
a positive relationship with academic achievement. 
In females, however, academic achievement had a 
positive relationship with legislative, oligarchic, 
internal, and liberal, and a negative relationship 
with executive and conservative. Finally, no 
meaningful relationship was found between males’ 
sensation seeking and academic achievement while 
there was a positive relationship between females’ 
sensation seeking and academic achievement.  
 
Keywords: Thinking styles, sensation seeking, 
academic achievement 
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  مقدمه
هاي آموزشی   نه تنها براي موقعیت 1بررسی سبک هاي تفکر

و یادگیري مهم می باشد بلکه عاملی مهم براي شناسایی 
هاي تفکر و   عواملی مانند سبک. به شمار می رود 2ها  هیجان

 یادگیرندگان را 3هیجان ها می توانند پیشرفت تحصیلی

خود فکر تحت تأثیر قرار دهند زیرا سبکی که افراد دربارة 
می کنند احساس و عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار می دهد 

اینکه هریک از این عوامل چه رابطه اي ) . 2007،  4تیمی( 
با پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان دارند ، سیستم آموزشی را 

  . تري به این مفاهیم بپردازد   قادر می سازد که با دید عمیق
رة چگونگی استفاده از هاي تفکر اولویت هاي ما دربا  سبک

).  2003،  5استرنبرگ( هوش و استعدادهاي ما هستند 
هیجان نیز به معناي واکنش کلی ، شدید و کوتاه ارگانیزم به 
یک موقعیت غیر منتظره همراه با حالت عاطفی خوشایند و 

هیجان ها و عواطف ما ). 1991، 6ایزارد( یا ناخوشایند است
هستند که ما براي  7نادهاییهاي فکري و اس  متأثر از سبک

امور می آوریم ، اینکه افراد با توجه به سبک تفکر خود 
چگونه به تعبیر و تفسیر موفقیت ها و شکست هاي تحصیلی 

  . بپردازند ، قابل بررسی است 
علت ) 1386، به نقل کریمی ،  1986(  8بنا به نظریه واینر

موفقیت  هایی که افراد متعاقب تفکر خود براي شکست ها و
: هایشان برمی گزینند داراي سه بعد است که عبارت اند از

، وضعیت پایداري و کنترل )درونی یا بیرونی(  9مکان کنترل
موفقیت تحصیلی که در تفکر فرد به علل بیرونی . پذیري 

شانس یا کمک دیگران نسبت داده می شود احساس : مانند
 11لیگمنس. ایجاد نمی کند ) هیجان مثبت(  10عزت نفس

در پژوهشی سبک تفکر آزمودنیها را مورد بررسی ) 1990(
 13و امید  12قرار داد و به این نتیجه رسید که خوش بینی

از سبک اسنادي افراد ناشی می شوند و ) هاي مثبت  هیجان(
افراد خوش بین عقب نشینی ها و شکستها . آموختنی هستند

مید نیز سبکی را موقتی و ناشی از علل بیرونی می دانند و ا

اسنادي است که در آن مشکل هاي موقتی و مختص به 
  . موقعیتی خاص در نظر گرفته می شوند 

یکی دیگر از ابعاد، وضـعیت پایـداري یعنـی ثابـت یـا متغیـر       
تأثیر اولیه پایداري . بودن علت هاي موفقیت و شکست است

اسنادها، تغییر تفکـرات بـراي موفقیـت و شکسـت تحصـیلی      
ر ثانویه آن بر عواطف به ویـژه افـزایش عواطـف    است و تأثی

ویژگـی کنتـرل پـذیري نیـز بـه      . براي اسنادهاي پایدار اسـت 
اسـنادهایی کـه در   . ها منجر مـی شـود    اي از هیجان مجموعه

کنترل فرد هستند به احسـاس شایسـتگی یـا گنـاه منجـر مـی       
گردند، اما اسنادهایی که به وسیله دیگران کنترل مـی شـوند   

ی قدر شناسی یا خشم را به وجود می آورنـد  احساس شخص
هـاي تفکـر،     رابطه بـین سـبک  به این ترتیب . )1386سیف ،(

  . پیامدهاي هیجانی و پیشرفت تحصیلی قابل توجه است
از جمله مشـکالت بـزرگ آموزشـی وجـود یادگیرنـدگانی      

یا خـود پنـداره سـطح پـایینی       14است که داراي مفهوم خود
یف از شکسـتهاي یادگیرنـدگان   این مفهوم خود ضـع . هستند

ایـن  . در یادگیري یا پیشرفت تحصـیلی حاصـل شـده اسـت     
ــه اي     ــود رابطـ ــال خـ ــت و اعمـ ــین موفقیـ ــدگان بـ   یادگیرنـ
ــبت      ــایی نس ــدان توان ــه فق ــود را ب ــت خ ــد و شکس ــی بینن   نم
می دهند که این نوع تفکر ناسازگار است و باید آن را تغییر 

زشی معلمان در رابطه در نتیجه تأکید مهم روشهاي آمو. داد 
با افزایش مفهوم خود یادگیرندگان باید مبتنی بـر تغییـر دادن   
تفکر یاد گیرندگان از فقدان توانایی به فقدان کوشش باشـد  
یعنی یادگیرندگان با تغییر تفکر خود ، هیجان هایی مثبت را 

. در خود ایجاد کنند که بـه افـزایش عملکـرد آنهـا بیانجامـد     
در پژوهش خود به این نتیجه رسـید کـه    )1991( 15الزاروس

ــان   ــت ، هیج ــر مثب ــراد داراي تفک ــه     اف ــی را تجرب ــاي مثبت          ه
    هـاي مثبـت موجــب پیشـرفت تحصــیلی      ننـد و هیجــان کمـی  

چنان کـه مـی دانیــم تفــکر و هیجـان از مـواردي       . می شود
استــرنبرگ  . اسـت که عـلـم شنــاختی بـه آن مــی پــردازد     

تـفکر را به عنوان روشی که فرد می اندیشد سبـک )  2003(
هـاي تفکـر اسـترنبرگ      الگـوي سـبک  . تعریف کرده است 
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قــانون گذارانــه : مــورد اســت کــه عبــارت انــد از  13شــامل 
،  19، فـــرد ســـاالري  18، قضـــایی  17، اجرایـــی 16)خـــالق(

 23، کلی نگر22ناساالري،   21، جرگه ساالري 20پایورساالري
 ،  24، جزئی نگر

  . 28و محافظه کار 27، آزاد اندیش 26، بیرون نگر 25ون نگردر
  ) خالق ( افرادي که داراي سبک تفکر قانون گذارانه 

می باشند تمایل دارند خود تصمیم بگیرند که چه کاري را 
افراد با سبک اجرایی مایل اند از مقررات . انجام دهند 

امور را پیروي کنند و افراد با تفکر قضایی تمایل دارند که 
چنین شخص فرد ساالر فردي است با   هم. ارزشیابی نمایند

اراده و مصمم ، این فرد به کسی اجازه نمی دهد که در حل 
ها را به   شخص پایورساالر ، هدف. مسائل او دخالت کنند

صورت سلسله مراتبی منظم کرده و نیاز به اولویت بندي 
د فرد فرد جرگه ساالر مانن. ها را ادراك می کند  هدف

پایورساالر عالقه دارد امور را در همان زمان تعیین شده 
انجام دهد ، اما او غالباًً مطمئن نیست که چه کاري را باید 
در ابتدا شروع کند و یا چه زمانی را صرف انجام یک کار 

افراد ناساالر از سیستم ها به صورت جدي دوري می . نماید 
  دهند مقابله می کنند  گزینند و با آنچه سیستم ها ارائه می

  ). 2003استرنبرگ،( 
افراد با سبک تفکر کلی نگر ترجیح می دهند مسائل و امور 
را در حد گسترده و وسیع مورد بررسی قرار دهند ، ولی 

هم . افراد جزئی نگر به جزئیات امور و مسائل تأکید دارند
چنین افراد درون نگر با امور درونی و انتزاعی سرو کار 

، اما افراد بیرون نگر بیشتر به محیط بیرونی تمایل دارند 
افراد آزاد اندیش ترجیح می . داشته و مردم دارمی باشند

دهند که فراتر از برنامه هاي موجود فکر کنند و به دنبال 
حداکثر تغییرند ، اما افراد داراي سبک تفکر محافظه کار 

ه دنبال دوست دارند به برنامه هاي موجود وفادار بمانند و ب
  ) .  2003استرنبرگ ، ( حداقل تغییرند 

. عوامل شناختی نقش مهمی در ایجاد هیجان ها دارند
در پژوهش خود رابطه سبک هاي تفکر )  1990( 29فرانکن

و هیجان ها را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که 
فکر کردن به هیجان سبب ایجاد واکنش هاي مربوط به آن 

او نشان داده است که تفکر دربارة . گردد هیجان می
رویدادهاي خوشحال کننده ، تغییراتی را در واکنش هاي 

فردي . به وجود می آورد  30فیزیولوژیک مربوط به  شادي
کند تا دنیا  که دیدي مثبت و نو نسبت به دنیا دارد تالش می

را کشف کند و آن را طوري تغییر دهد که باعث شادي 
ها بیانگر آن هستند که عوامل  پژوهش. بیشتر او شود 

در پیدایش هیجان ها 32، آموخته شده و شناختی 31زیستی
و  33نفرین در بعد زیست شناختی سطح اپی .دخالت دارند

 هاي دهد که افراد در موقعیت نشان می34نفرین نوراپی

در . هیجانی مقدار بیشتري از این مواد را ترشح می کنند 
از  دهد که وقتی فرد واهد نشان میبعد آموخته شده ، ش

 آید احساس خود رضامندي عهده تکالیف مشکل برمی

توانند موقعیت  کند و در بعد شناختی افراد می بیشتري می
  . منفی را با انتخاب دیدگاهی مثبت دوباره تفسیر کنند 

افسردگی  تفکر و هاي مربوط به  در پژوهش)1990(سلیگمن
 .دبینانه به خوشبینانه پرداختب   سبک تفکر   به بررسی تغییر

دهد که آموزش سبک تفکر خوشبینانه  پژوهش او نشان می
 )منفی هیجان(به افراد باعث کاهش و ناپدید شدن افسردگی

در بررسی )1992( 35شاورزدیگر،   در پژوهشی.گردد آنها می
ها به این نتیجه رسید که   مثبت و منفی و هیجان  رابطه تفکر

مثبت را در خود فعال کنند و به امور با  اگر آزمودنیها تفکر
بینی   خوب مانند امید و خوش يها  دید مثبت بنگرند هیجان

ر خود فعال کرد و اگر تفکر منفی را د را تجربه خواهند
  . بد و نامطلوب خواهند داشت نمایند احساس و هیجان

در این پژوهش براي بررسی رابطه بین متغیرها دانشجویان 
نظر گرفته شدند ، زیرا که تفکر را به دو  ریاضی و هنر در

تفکر . شق تفکر بی هدف و تفکر هدفمند تقسیم کرده اند 
تفکر . بی هدف جاي مهمی در زندگی هیجانی ما دارد 

. تقسیم می شود  37و غیرجبري  36هدفمند نیز به تفکر جبري
هاي   تفکر جبري مانند تفکر مورد نیاز در انجام محاسبه
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فکر غیر جبري داراي تفکر نقطه آغاز ریاضی است و ت
است ) خالقیت ( مشخص و تفکر بدون نقطه آغاز مشخص 

در ).  1386، به نقل سیف ، 1988،  39لیرد _ 38جانسون. ( 
ضمن معرفت هنري نیز یکی از انواع معارف بشري است و 
براي هنرمند حقیقت در احساس او نهفته است و داور نهایی 

 ) .  1384سیف ، ( س شخصی است در هنر هیجان و احسا

به دلیل اهمیت کاربردي   40هاي تفکر و هیجان طلبی  سبک
و نظري همچنان در زمینه هاي مختلف نیازمند بررسی و 

براین اساس ، هدف اصلی پژوهش حاضر . پژوهش است 
هاي تفکر با هیجان طلبی ، سبک هاي   بررسی رابطه سبک

رابطه بین هیجان  تفکر با پیشرفت تحصیلی و نیز بررسی
بنابراین پژوهش حاضر به . طلبی با پیشرفت تحصیلی است 

هاي   بین سبک -1. بررسی فرضیه هاي زیر پرداخته است
بین سبک هاي  -2. تفکر و هیجان طلبی رابطه وجود دارد

بین هیجان  -3تفکر و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد و 
  . طلبی و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد

  روش 
پژوهش حاضر با توجه به بررسی رابطه بین متغیر ها از نوع 

  .همبستگی است
  جامعه ، نمونه و روش نمونه گیري

. جامعه آماري پژوهش نیز از دو قسمت تشکیل شده است
کلیه دانشجویانی که در رشته هاي مختلف هنر : جامعه اول 

در دانشگاه آزاد اسالمی  87-88در نیمسال دوم تحصیلی 
احد تهران مرکز ، دانشکده هنر و معماري به تحصیل و

کلیه : جامعه دوم . نفر بود 5837اشتغال داشتند که تعداد آنها
دانشجویانی که در رشته ریاضی دانشکده علوم پایه دانشگاه 
آزاد اسالمی تهران مرکز، مجتمع پیامبر اعظم در نیمسال 

داد به تحصیل اشتغال داشتند که تع 87-88دوم تحصیلی 
 928نمونه آماري پژوهش شامل . نفر دانشجو بود  954آنها 

نفر  266نفر از دانشجویان ریاضی و هنر بود که از این تعداد 
روش . نفر از دانشجویان دختر بودند  662دانشجویان پسر و 

بنابراین تعدادي دختر و پسر . نمونه گیري طبقه اي نسبی بود
ریاضی با توجه به  از طبقات مربوط به رشته هاي هنر و

  جدول توزیع فراوانی جامعه مورد پژوهش و تعیین 
مؤلفه هاي محاسبه حجم نمونه و فرمول محاسبه حجم نمونه 

  ) .  1384دالور ، ( براي هر زیر گروه انتخاب شدند 
  ابزار پژوهش

هاي تفکر از   در این پژوهش براي اندازه گیري سبک
و )  a 1997(  استرنبرگ  41هاي تفکر  نامه سبک  پرسش

براي اندازه گیري هیجان طلبی از آزمون هیجان طلبی 
  . استفاده شد )  1994(   42آرنت

  1991نامه در    این پرسش :هاي تفکر   نامه سبک  پرسش -1
خرده  13سؤال می باشد که  104طراحی شده است و شامل 

 استرنبرگ . سبک تفکر را بررسی می کند 13آزمون یعنی 

 )a 1997  (نامه   ه منظور بررسی روایی و پایایی این پرسشب
او مطالعه تحلیل عاملی . زیادي انجام داده است مطالعه هاي

را به منظور بررسی روایی سازه انجام داده و نتایج تحلیل 
واریانس داده ها را % 77عامل را استخراج کرده که  5عاملی 

 در)  1999(   44و فلدهاوسن  43داي. تبیین کرده است 
سبک تفکر را مورد بررسی قرار  13سبک از  12پژوهشی 

یافته هاي به دست آمده در مورد پایایی پرسش نامه . دادند 
هاي تفکر نشانگر آن بود که ضریب پایایی آلفا براي   سبک

با  89/0تا  64/0از (خرده آزمونها به طور قابل قبولی باال بود 
)  1381( امی پور و ام)  1381( معنوي پور ) .  75/0میانگین 

نیز پایایی و روایی پرسش نامه سبک هاي تفکر استرنبرگ 
  . را تائید کرده اند 

این :  AISS (45( پرسش نامه هیجان طلبی آرنت  -2
توسط آرنت تهیه شد ، به واسطه هدفی که  1994آزمون در 

آرنت در رابطه با پیش بینی گستره وسیعی از رفتارهاي 
مربوط به تجارب  47شدت گراییو 46متمایل به نوجویی

حسی داشت به تهیه این آزمون اقدام کرد که طراحی 
سؤال می باشد ، سؤال هاي فرد خصیصه  20آزمون فوق در 

نوجویی و سؤال هاي زوج خصیصه شدت گرایی را مورد 
 مطالعه هاي زیادي توسط آرنت . دهند  آزمون قرار  می

. صورت گرفته است  در رابطه با پایایی این آزمون)  1994( 
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در مطالعه اي همبستگی قوي بین این مقیاس و رفتار خطر 
هم چنین مطالعه هاي او نشان ).  0/ 85( کردن مشاهده شد 

داد که پایایی درونی براي مجموع مواد این پرسش نامه 
 50/0و نوگرایی  64/0گرایی  براي شدت. می باشد  70/0

،  49،مارتین 48دهاي دیس ریچار داده. گزارش شده است 
نیز بیانگر اعتبار هم زمان و پیش )  2008(  51و پیگنن 50دنتزر

)  1383( نیکو . است AISSبینی کنندة خوبی براي آزمون 
نامه هیجان طلبی آرنت را تائید   نیز پایایی و روایی پرسش

  .کرده است 
ضمناً پیشرفت تحصیلی ، توسط میانگین معدل نیم سال 

  . یادگیرندگان اندازه گیري شد جاري و سال گذشته 
  یافته ها

پس از استخراج داده ها و وارد کردن آنها به نرم افزار 
spss با توجه به فرضیه هایی که ارائه شده، به بررسی ، 

چنانکه مالحظه می گردد،در . داده ها پرداخته می شود

توزیع فراوانی نمونه برحسب جنسیت و رشته  1جدول 
 .ده استتحصیلی نشان داده ش

  توزیع فراوانی نمونه برحسب جنسیت و رشته تحصیلی: 1جدول 

  رشته تحصیلی  
  کل

  هنر  ریاضی

  266  222  44  مرد  جنسیت
  662  416  246  زن

  928  638  290  کل
  

مشخصه هاي آماري آزمودنی ها بر  2در جدول شماره 
حسب نمره هاي سبک هاي تفکر ، هیجان طلبی و پیشرفت 

ک در مورد دانشجویان دختر و پسر ارائه تحصیلی به تفکی
همان طور که جدول نشان می دهد میانگین هیجان . شده اند

طلبی از همه بیشتر است و نیز انحراف استاندارد آن هم 
باالتر از همه می باشد، به این معنی که پراکندگی نمرات در 

  . متغیر هیجان طلبی بیشتر از متغیر هاي دیگر است
  گین و انحراف استاندارد نمره هاي دانشجویان بر حسب سبک هايمیان: 2جدول 

  تفکر ، هیجان طلبی و پیشرفت تحصیلی

  کل  دانشجویان دختر  دانشجویان پسر  متغیر ها
  انحراف استاندارد  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین

  855/0  67/5  843/0  67/5  885/0  66/5  قانون گذار
  024/1  93/4  007/1  94/4  066/1  91/4  جراییا

  976/0  08/5  965/0  04/5  992/0  23/5  قضاوت گر
  295/1  57/4  877/0  61/4  984/1  47/4  فرد ساالر

  271/1  27/5  358/1  30/5  020/1  18/5  پایور ساالر
  976/0  18/4  952/0  17/4  035/1  21/4  جرگه ساالر

  875/0  53/4  835/0  53/4  968/0  53/4  ناساالر
  056/1  63/4  031/1  69/4  105/1  48/4  کلی نگر
  915/0  57/4  881/0  54/4  993/0  64/4  جزئی نگر
  107/1  41/4  088/1  40/4  155/1  44/4  درون نگر
  053/1  20/5  999/0  24/5  173/1  11/5  بیرون نگر

  013/1  43/5  001/1  34/5  012/1  65/5  آزاد اندیش
  161/1  09/4  143/1  15/4  189/1  92/3  محافظه کار
  925/7  07/52  007/8  69/51  652/7  02/53  هیجان طلبی

  010/2  34/16  090/2  38/16  795/1  25/16  پیشرفت تحصیلی
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هاي تفکر و هیجان طلبی   به منظور بررسی رابطه بین سبک
مطرح شده است ، از ضریب  1که در قالب فرضیه شماره 

همبستگی پیرسون و آزمون ضریب همبستگی استفاده شد 
که آزمون فوق به تفکیک در دو گروه جنسیتی انجام شد و 

ارائه  3نتایج حاصل از محاسبه ضرایب همبستگی در جدول
هاي   بین سبک 3براساس داده هاي جدول . شده است 

تفکر قانون گذار ، فرد ساالر ، جرگه ساالر ، ناساالر ، 
درون نگر ، آزاد اندیش و هیجان طلبی در گروه پسران 

هاي تفکر قانون گذار   تقیم وجود دارد و بین سبکرابطه مس
، قضاوت گر ، آزاد اندیش و هیجان طلبی در دختران رابطه 

هاي تفکر اجرایی ، محافظه کار و   مستقیم و بین سبک
  . هیجان طلبی در دختران رابطه معکوس وجود دارد 

  
  

  و هیجان طلبی ضرایب همبستگی و آزمون ضریب همبستگی بین سبک هاي تفکر :  3جدول 

  متغیرها
  دختران  پسران

rxy t  سطح معناداري  rxy t  سطح معناداري  
  قانون گذار

لبی
ن ط

یجا
ه

  

235/0  928/3  001/0   134/0  474/3  001/0  
  001/0  408/6  - 242/0  - 380/0  - 879/0  - 054/0  اجرایی

  009/0  634/2  102/0  - 066/0  848/1  113/0  قضاوت گر 
  - 025/0  029/0  745/0  462/0  247/2  137/0  فرد ساالر

  - 196/0  286/1  - 050/0  - 280/0  075/1  066/0  پایور ساالر
  -   053/0  364/1  173/0 001/0  893/3  233/0  جرگه ساالر

  - 001/0  034/0  874/0  376/0  805/3  228/0  ناساالر
  - 376/0  874/0  - 034/0  - 074/0  798/1  110/0  کلی نگر
  - 659/0  437/0  - 017/0  - 366/0  911/0  056/0  جزئی نگر
  - 014/0  045/0  157/1  251/0  4/2  151/0  درون نگر
  - 907/0  128/0  005/0  - 059/0  898/1  116/0  بیرون نگر

  001/0  269/0  175/7  001/0  574/4  271/0  آزاد اندیش
  001/0  639/7  - 285/0  - 246/0  - 157/1  - 071/0  محافظه کار

 
p<0/05           p<0/01  

 
براي مقایسه نتایج بررسی فرضیه مربوط به رابطه بین سبک 
هاي تفکر و هیجان طلبی در دو گروه جنسیتی در مواردي 
که در هر دو زیر گروه پسران و دختران رابطه معنادار است ، 
براي مشخص کردن این امر که رابطه در کدام زیر گروه 

اوت دو ضریب قوي تر است از آزمون معنادار بودن تف
با توجه به . همبستگی در نمونه هاي مستقل استفاده شد 

رابطه بین سبک هاي تفکر و هیجان طلبی در دو  3جدول 
مورد سبک قانون گذار و آزاد اندیش در هر دو گروه 

ضرایب محاسبه شده . جنسیتی از لحاظ آماري معنادار است 
که  در دو گروه در دو سبک فوق با یکدیگر مقایسه شده

  . نشان داده شده است  4نتایج آن در جدول 
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  )سبک هاي تفکر و هیجان طلبی ( آزمون تفاوت دو ضریب همبستگی در نمونه هاي مستقل :4جدول 

  سبک تفکر

rxy(m)  rxy(f)  mz  fz  
خطاي تفاوت دو 

 z  شاخص فیشر
سطح معنا 

  داري
فکر و رابطه سبک ت

  هیجان طلبی
  )پسران(

رابطه سبک تفکر و 
  هیجان طلبی

  )دختران(

  شاخص فیشر
  )پسران(

  شاخص فیشر
  )دختران(

  -   385/1  0729/0  136/0  239/0  134/0  235/0  قانون گذار
  -   027/0  0729/0  277/0  277/0  269/0  271/0  آزاد اندیش

بیانگر آن است که با توجه به اینکه شاخص  4نتیجه جدول 
z  کوچکتر از شاخص ) در هر دو مورد ( محاسبه شدهz 

درصد فرض  95، بنابراین با اطمینان )  96/1( بحرانی است 
صفر مبنی بر برابري دو ضریب همبستگی در دو گروه تأیید 

به عبارت دیگر دو ضریب محاسبه شده با . می شود 
  . ر تفاوت معنادار آماري ندارند یکدیگ

براي بررسی رابطه بین سبک هاي تفکر و پیشرفت تحصیلی 
مطرح شده است نیز از ضریب  2که در قالب فرضیه شماره 

همبستگی پیرسون و آزمون ضریب همبستگی استفاده شده 

که آزمون فوق به تفکیک در دو گروه جنسیتی انجام شد و 
ارائه  5ب همبستگی در جدول نتایج حاصل از محاسبه ضرای

  براساس . شده است 
داده هاي جدول بین سبک هاي تفکر قانون گذار ، 
پایورساالر و پیشرفت تحصیلی در پسران رابطه مستقیم 
وجود دارد و در دختران بین سبک تفکر قانون گذار ، 
جرگه ساالر ، درون نگر ، آزاد اندیش و پیشرفت تحصیلی 

بک هاي تفکر اجرایی ، محافظه کار و رابطه مستقیم و بین س
  . پیشرفت تحصیلی رابطه معکوس وجود دارد 

  
  ضرایب همبستگی و آزمون ضریب همبستگی بین سبک هاي تفکر و پیشرفت تحصیلی:  5جدول 

  متغیرها
  دختران  پسران

rxy t  
سطح 

  سطح معناداري  rxy t  معناداري

  قانون گذار

یلی
حص

ت ت
شرف

پی
  

129/0  114/2  035/0  135/0  500/3  001/0  
  001/0  -659/3  -141/0  -108/0  617/1  099/0  اجرایی

  -825/0  231/0  009/0  -287/0  058/1  065/0  گر   قضاوت
  -859/0  180/0  007/0  -837/0  211/0  013/0  فرد ساالر

  -007/0  004/0-  103/0-  918/0  718/2  165/0  پایور ساالر
  013/0  504/2  097/0  -416/0  813/0  -05/0  جرگه ساالر

  -225/0  209/1  047/0  -457/0  748/0  046/0  ناساالر
  -169/0  -389/1  -054/0  -809/0  244/0  015/0  کلی نگر
  -935/0  077/0  -003/0  -172/0  370/1  084/0  جزئی نگر
  093/0  400/2  093/0  -376/0  895/0  055/0  درون نگر
  -339/0  -951/0  -037/0  -496/0  683/0  042/0  بیرون نگر

  001/0  459/4  171/0  -421/0  813/0  050/0  آزاد اندیش
  001/0  -512/4  -173/0  -196/0  304/1  080/0  محافظه کار

           p<0/05           p<0/01 
براي مقایسه نتایج بررسی فرضیه مربوط به رابطه بین سبک 

در  هاي تفکر و پیشرفت تحصیلی در دو گروه جنسیتی
مواردي که در هر دو گروه رابطه معنادار است ، براي 
مشخص کردن این امر که رابطه در کدام گروه قوي تر 
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است از آزمون معنادار بودن تفاوت دو ضریب همبستگی 
با توجه به داده هاي . در نمونه هاي مستقل استفاده شد 

رابطه بین سبک تفکر قانون گذار و پیشرفت  5جدول 
هر دو گروه جنسیتی از لحاظ آماري معنادار تحصیلی در 

ضرایب محاسبه شده در دو گروه در سبک فوق با . است 
نشان داده  6یکدیگر مقایسه شده که نتایج آن در جدول 

  . شده است 

  
  )سبک هاي تفکر و پیشرفت تحصیلی ( آزمون تفاوت دو ضریب همبستگی در نمونه هاي مستقل : 6جدول 

  سبک تفکر

rxy(m)  rxy(f)  mz  fz   خطاي تفاوت
دو شاخص 

  فیشر
z 

سطح معنا 
  داري

رابطه سبک تفکر و 
  پیشرفت تحصیلی

  )پسران(

رابطه سبک تفکر و 
  پیشرفت تحصیلی

  )دختران( 

  شاخص فیشر
  )پسران(

  شاخص فیشر
  )دختران(

  -  082/0  0729/0  136/0  131/0  135/0  129/0  قانون گذار

بیانگر آن است که با توجه به اینکه  6نتیجه آماري جدول 
 zکوچکتر از شاخص ) 082/0(محاسبه شده  zشاخص 

درصد فرض  95بنابراین با اطمینان ) .  96/1( بحرانی است 
صفر مبنی بر برابري دو ضریب همبستگی در دو گروه 

یب به عبارت دیگر دو ضر. پسران و دختران تائید می شود 
  . محاسبه شده با یکدیگر تفاوت معنادار آماري ندارند

براي بررسی رابطه بین هیجان طلبی و پیشرفت تحصیلی که 
مطرح شده است نیز از ضریب  3در قالب فرضیه شماره 

همبستگی پیرسون و آزمون ضریب همبستگی استفاده شد و 
باز هم آزمون فوق به تفکیک در دو گروه جنسیتی انجام 

نتایج حاصل از محاسبه ضرایب همبستگی در جدول شد که 
  . ارائه شده است  7

  ضرایب همبستگی و آزمون ضریب همبستگی بین هیجان طلبی و پیشرفت تحصیلی : 7جدول شماره

  متغیرها
  دختران  پسران

rxy t  سطح معناداري  rxy t  سطح معناداري  

پیشرفت   هیجان طلبی
  007/0  712/2  105/0  - 474/0  745/0  044/0  تحصیلی

                p<0/01 
  

با توجه به نتایج فوق بین هیجان طلبی و پیشرفت تحصیلی 
پسران رابطه وجود ندارد ولی در گروه دختران بین 

بنابراین فرضیه . متغیرهاي فوق رابطه مستقیم وجود دارد 
مربوط به رابطه بین هیجان طلبی و پیشرفت تحصیلی در 

  . ید می شودگروه دختران تأئ
  

  بحث و نتیجه گیري
با توجه به یافته هاي حاصل از تحلیل داده هاي پژوهش در 

  هاي تفکر و  بررسی فرضیه مربوط به رابطه سبک
هاي   بین سبک -1: هیجان طلبی می توان نتیجه گرفت 

تفکر قانون گذار ، آزاداندیش و هیجان طلبی در هر دو 

جود دارد و میزان گروه پسران و دختران رابطه مستقیم و
  بین سبک -2. رابطه در دو زیر گروه در یک سطح است

هاي تفکر فرد ساالر ، جرگه ساالر ،ناساالر ، درون نگر و 
هیجان طلبی در گروه پسران رابطه مستقیم وجود دارد ولی 

هاي   بین سبک -3. در گروه دختران رابطه وجود ندارد 
در گروه دختران  تفکر اجرایی ، محافظه کار و هیجان طلبی

رابطه معکوس وجود دارد ولی در گروه پسران رابطه وجود 
گر و هیجان طلبی در   بین سبک تفکر قضاوت -4.ندارد

گروه دختران رابطه مستقیم وجود دارد ولی در گروه پسران 
هاي تفکر پایورساالر ،   بین سبک -5. رابطه وجود ندارد 
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ن طلبی رابطه کلی نگر ، جزئی نگر ، بیرون نگر و هیجا
  . وجود ندارد 

در بررسی رابطه بین سبک )  1990(در این ارتباط ، فرانکن 
و هیجان طلبی به این نتیجه ) خالق ( تفکر قانون گذار 

رسیده است که افراد خالق می توانند نگرشی جدید نسبت 
به امور داشته باشند ، به همه چیز از چشم اندازهاي متفاوتی 

ي تازه اي خلق کنند که افراد هیجان طلب بنگرند و راه حلها
تمام این ویژگی ها را دارند ، بنابراین رابطه بین سبک تفکر 

و هیجان طلبی معنی دار و مثبت می ) خالق ( قانون گذار 
در بررسی تفکر و )  1991( در پژوهشی الزاروس . باشد

هیجان به این نتیجه رسید که افراد می توانند موقعیت منفی 
  اگر افراد به موقعیت. تفکري مثبت دوباره تفسیر کنند را با

ها با دید مثبت بنگرند ، هیجان مثبتی را تجربه می کنند ، 
هایی نقش تفکر را در هیجان به اثبات می   چنین پژوهش

  . رساند
در بررسی تفکر دو زیر گروه )  1997(  52کالبرستون

ان به ها به این نتیجه رسیده است که زن  جنسیتی و هیجان
هاي   دلیل عوامل شناختی و تفکر بیشتر در معرض هیجان

هاي کمی براي حل   زنان افسرده مهارت. منفی قرار دارند 
  هاي تفکرشان آنها را نسبت به   مسئله دارند و سبک

هاي منفی آسیب پذیرتر می کند ، بنابراین زنانی که   هیجان
تفکرشان شیوه تفکر بدبینانه دارند نسبت به مردانی که شیوه 

بدبینانه است بیشتر افسرده می شوند ، زیرا وقتی واقعه بدي 
براي زنان رخ می دهد آنها بیشتر به تحلیل افراطی روي می 
آورند ولی مردان بیشتر به کارهایی مانند ورزش روي می 

  . آورند که ذهن و فکر را به مسیر دیگري هدایت می کند
هاي تفکر و   کدر بررسی فرضیه مربوط به رابطه بین سب

  پیشرفت تحصیلی براساس یافته هاي به دست آمده 
  بین سبک تفکر قانون گذار  -1: می توان نتیجه گرفت 

و پیشرفت تحصیلی در هر دو گروه مردان و زنان ) خالق ( 
رابطه مستقیم وجود دارد و میزان رابطه در دو گروه در یک 

  در این ارتباط عنوان )  1386(سیف . سطح است
هاي   هاي خالقیت با نمره  کند که رابطه بین نمره می

پیشرفت تحصیلی خیلی زیاد نیست ، با این حال نباید انتظار 
داشت که افراد داراي سبک تفکر خالق در بین افراد داراي 

میزان قابل توجهی . توانائیهاي ضعیف یادگیري یافت شوند 
تر از اما باال. یادگیري الزمه هر گونه تفکر خالق می باشد 

این میزان یعنی نمرات خیلی باالي پیشرفت تحصیلی با 
  . فعالیتهاي فکري خالق رابطۀ زیادي ندارند 

بین سبک تفکر پایورساالر و پیشرفت تحصیلی در گروه  -2
پسران رابطه مستقیم وجود دارد ولی در گروه دختران رابطه 

هاي تفکر اجرایی ، محافظه کار   بین سبک -3. وجود ندارد 
و پیشرفت تحصیلی در گروه دختران رابطه معکوس وجود 

  بین سبک -4. دارد ولی در گروه پسران رابطه وجود ندارد 

هاي تفکر جرگه ساالر ، درون نگر ، آزاد اندیش و پیشرفت 
تحصیلی در گروه دختران رابطه مستقیم وجود دارد ولی در 

هاي تفکر   بین سبک -5. گروه پسران رابطه وجود ندارد 
گر ، فرد ساالر ،ناساالر ، کلی نگر ، جزئی نگر ،   قضاوت

در این . بیرون نگر و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود ندارد 
در پژوهش خود به این نتیجه )  1381( ارتباط ، امامی پور 

هاي تفکر و پیشرفت تحصیلی رابطه   رسید که بین سبک
 هاي تفکر آزاداندیش و پایور  وجود دارد ، طوري که سبک

ساالر پیش بینی کنندة پیشرفت تحصیلی باال در دانش 
آموزان و سبک تفکر جرگه ساالر پیش بینی کنندة پیشرفت 

چنین استرنبرگ و   هم. تحصیلی پایین در دانشجویان بودند
هاي تفکر را در پیشرفت   نقش سبک) 1997( 53گریگورنکو

در کل . تحصیلی یادگیرندگان مورد بررسی قرار دادند 
ي قضایی و قانون گذارانه داراي نمره هاي بیشتري ها  سبک

بوده و از پیشرفت تحصیلی بهتري نیز برخوردار بودند ، اما 
یادگیرندگانی که نمره هاي باالتري در سبک اجرایی 
داشتند از پیشرفت تحصیلی پایین تر از متوسط برخوردار 

  . بودند 
در بررسی رابطه بین هیجان طلبی و پیشرفت تحصیلی 

اساس یافته هاي به دست آمده می توان گفت که بین بر
هیجان طلبی و پیشرفت تحصیلی پسران رابطه وجود ندارد 
ولی در گروه دختران بین متغیرهاي نامبرده رابطه مستقیم 
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بنابراین فرضیه مربوط به رابطه بین . معنی دار وجود دارد 
هیجان طلبی و پیشرفت تحصیلی در گروه پسران رد ولی در 

در )  1376( حسین پور . روه دختران تأئید می شود گ
پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش تهییج طلبی در دقت و 
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهاي پسرانه شهر 
تهران به این نتیجه رسید که بین میزان هیجان طلبی و میزان 
  دقت در گروه پسران همبستگی معنی دار می باشد ، هم

پراکندگی نمره هاي آزمون هیجان طلبی در چنین بین 
افرادي که داراي نمره هاي باالتري هستند ، در مقایسه با 
افرادي که نمره هاي پایین تر از میانگین دارند تفاوت معنی 

نشان )  1985(  54پژوهش مک کله لند. داري وجود دارد 
  می دهد ، افرادي که نیاز به پیشرفت زیاد دارند از هیجان

مثبتی برخوردارند و در کل هیجان مثبت موجب هاي 
هاي مثبت به   افراد داراي هیجان. پیشرفت تحصیلی می شود

دنبال موفقیت و شکست تحصیلی عملکرد خوبی دارند اما 
هاي منفی در پی شکست به طور معنی   افراد داراي هیجان

بنابراین . داري عملکرد ضعیف تري از خود نشان می دهند 
  نیاز زیاد به پیشرفت تحصیلی عموماً با هیجانافراد داراي 

هاي گرایشی و مثبت مانند امید ، غرور و انتظار خشنودي 
پاسخ می دهند در صورتی که افرادي که نیاز کم به 
پیشرفت دارند معموالً با هیجان هاي اجتنابی و منفی مانند 

  . اضطراب ، دفاع و ترس از شکست واکنش نشان می دهند 
هاي پژوهش حاضر طوالنی بودن سؤال هاي  از محدودیت

پرسش نامه سبک هاي تفکر می باشد که این امر موجب 
خستگی بعضی از آزمودنی ها می شد و ضمناً بعضی از 
  دانشجویان به دالیل مختلفی نمی توانستند پرسش 
نامه ها را پاسخ دهند که این مسئله موجب طوالنی شدن 

  . نمونه گیري شد 
اي دیگري در زمینه بررسی سبک هاي انجام پژوهش ه

تفکر و هیجان طلبی با سایر حوزه هاي آموزشی و یادگیري 
مانند حافظه ، خالقیت ، حل مسئله ، استراتژي هاي شناختی 
و فرا شناختی که می تواند منجر به افزایش دانش در این 

هم چنین به آگاه ساختن . زمینه ها گردد، پیشنهاد می گردد

ر افراد در محیط هاي آموزشی در مورد سبک معلمان و دیگ
هاي تفکر و هیجان طلبی که می تواند به آنها براي استفاده 
از روش هاي آموزشی و ارتقاء پیشرفت تحصیلی کمک 

با وسعت  و نیز پیشنهاد می شود که.، توصیه می گرددنماید
بخشیدن به دامنه سنی سبک هاي تفکر و هیجان طلبی را در 

ي سنی و   گروه هاي مختلف علمی، دیگر گروه ها
  . فرهنگی و اجتماعی مقایسه و بررسی کرد

  یادداشت ها
1- Thinking styles 
2- Emotions 
3- Academic achievement 
4- Timmy 
5- Sternberg 
6- Izard 
7- Attribution 
8- Weiner 
9- Locus of control 
10- Self – esteem 
11- Seligman 
12- Optimism 
13- hope 
14- Self – concept 
15- Lazarus 
16- Legislative (creative ) 
17- Executive 
18- Judicial 
19- Monarchic 
20- Hierarchic 
21- Oligarchic 
22- Anarch 
23- Global 
24- Local 
25- Internal 
26- External 
27- Liberal 
28- Conservative 
29- Franken 
30- Happiness 
31- Biological 
32- Cognitive 
33- Epinephrine 
34- Norepinephrine 
35- Showers 
36- Deterministic 
37- Nondeterministic 
38- Johnson 
39- Laird 
40- Sensation seeking 
41- Thinking Styles Inventory 
42- Arnett  
43- Dia 
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44- Feldhusen 
45- Arnett Inventory  of Sensation Seeking 
46- Novelty 
47- Intensity 
48- Desrichard 
49- Martine  
50- Dantzer 
51- Paignon 
52- Culberston 
53- Grigorenko 
54- McClelland 
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