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 چكيده
رد و ارتباط آن با عملکدر دانشجویان  گيری هدفو جهتهای تفکر تحقيق حاضر با هدف بررسی سبک

 اطالعات كه برای گردآوریو حقيق از نوع توصيفی همبستگی انجام شده است. این ت تحصيلی دانشجویان
های كشاورزی آماری تحقيق را دانشجویان كارشناسی رشته ۀپرسشنامه استفاده شده است. جامع از

ها نفر از آن 042كه  دادندمیسوج، ایالم، شهيد باهنر كرمان، و رازی كرمانشاه تشکيل های تهران، یادانشگاه
تنباطی و صيفی و آزمون اسها با استفاده از آزمون توگيری تصادفی انتخاب شدند. تحليل دادهبه روش نمونه

)شامل گرایش،  بعد 5های تفکر در انجام شد. سبک اس.پی.اس.اسافزاری گيری از برنامه نرمبا بهره
مورد و چهار هدف پيشرفت  بعد 0گيری هدف در سبک و جهت 31ها، و حوزه( و كاركردها، سطوح، شکل

گيری و جهت ع سبک تفکراداری را در برخی از انوهای معنیسنجش و بررسی قرار گرفت. نتایج تفاوت
ير حاكی از آن بود كه از ميان های مورد بررسی نشان داد. نتایج حاصل از تحليل مسدر ميان گروه هدف
ی نشان دادند و این ملکرد تحصيلرا بر ع يرتأثترتيب بيشترین ای تفکر، سبک اجرایی و بيرونی بههسبک

 يرتأثترین گرایش بيش –، عملکرد این، از ميان ابعاد جهت گيری هدف. عالوه بر بودصورت مثبت ثيرها بهأت
 .به صورت مثبت بودنيز  يرتأثین را بر عملکرد تحصيلی نشان داد و ا
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 مقدمه
توجه  یابی ودهنده موفقيت نظام آموزشی در زمينه هدفعملکرد تحصيلی در هر جامعه نشان

بينی عملکرد تحصيلی از پيش(. لذا، 3115به رفع نيازهای فردی است )رضایی و همکاران، 
 نشناساروان پژوهشگران حوزه تعليم و تربيت و مورد عالقه اصلی موضوعاتجمله مباحث و 

های ویژگی در این زمينه، و (3111رضائی، ؛ 0111، 3)فورنهام و همکاران تربيتی است
 . در ميانرا به خود جلب كرده است این حوزهی مختلفی توجه متخصصان ختروانشنا
ای های برخوردارند؛ از جمله سبکاز اهميت ویژهها های روانشناختی، برخی ویژگیویژگی

 شده شناخته یادگيری در دهندهتشکيل عنصر یک و آموزش هسته عنوانبه تفکر تفکر.

ه چگونه افراد بلکه به این ك ،های تفکر با استعداد و توانایی افراد مرتبط نيستندسبک .است
. (0110 ،0)زانگ ندهست مرتبط فاده قرار دهندهایشان را مورد استتواناییدهند تا ترجيح می

ا برای او هكند تا بداند كه چرا بعضی از فعاليتهای تفکر، به فرد كمک میدرك سبک
استرنبرگ اعتقاد . (3115قوام،  )جهانشاهی و ابراهيم هستند مناسب و بعضی دیگر نامناسب

 های تحصيلی وای از موقعيتای است و گسترهدارد كه سبک تفکر مفهوم گسترده
بينی موفقيت و برای پيش (3112 ،1)گریگورنکو و استرنبرگ دهدغيرتحصيلی را پوشش می

بنابراین، سطوح مختلف آموزشی و  ؛(3114 )استرنبرگ، مفيد و ضروری است ،لیيتحص
تواند می كه كند. موضوعیهای مختلف تفکر را اقتضا میهای مختلف درسی، سبکحيطه

خانی تر شود )كرمی دارابهای تحصيلی یا شغلی موجب عملکرد بهتر یا ضعيفدر طی دوره
 ،4راش) است شده بيان یادگيری شاهراه ترینعالی ،انگيزه از سوی دیگر(. 3113و همکاران، 

، بر عملکرد تحصيلی مؤثراز جمله عوامل و  (0130نقل از زینلی پور و همکاران،  به ؛3114
یکی از رویکردهای مطرح در حيطه روانشناسی انگيزش، نظریه  .استعوامل انگيزشی 

گيری هدف الگوی منسجمی از باورها و جهت .(0115 ،5)ماترن گيری هدف استجهت
ود تا نسبت ششود كه مقاصد رفتاری فرد را تعيين كرده و سبب میهيجانات فرد تعریف می

مایند ای خاص عمل نگونهها بهداشته و در آن موقعيتها گرایش بيشتری به برخی موقعيت

                                                           
1. Furnham et al. 

2. Zhang 

3. Grigorenko & Sternberg 

4. Rash 

5. Mattern 
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گيری هدف بر عبارت دیگر، جهتبه (.3110؛ به نقل از مشتاقی و همکاران، 3،3110ایمز)
 يشرفتپ هایموقعيت در را تجاربشان معانی چگونه فراگيران كه است متمركز موضوع این

 (.3115از صيف،  ؛ به نقل0111نمایند )شانک و همکاران، تفسير می خود
آموزشی نهادهای آموزشی هستند كه در پرورش و  مؤسساتاز سوی دیگر، دانشگاه و 

آموختگان متخصص و ماهر برای رشد و توسعه كشور نقش حياتی ایفا شکوفایی دانش
 عنوان یکیوزش عالی، آموزش عالی كشاورزی بههای نظام آمكنند. همانند دیگر حوزهمی

و از اهداف اصلی  باشدخصص در بخش كشاورزی مطرح مینيروهای متاز اركان پرورش 
ای در آینده است )موسوی و همکاران، های حرفهسازی دانشجویان برای فعاليتآن، آماده

 كه دهدنشان می كشاورزی آموزش نظام (. این در حالی است كه بررسی مشکالت3111
 كارایی ،خود به هادانشگاه بودجه مسه اختصاص بيشترین وجود با كشاورزی هایدانشکده

آموختگان كشاورزی ( و نرخ بيکاری دانش3115ندارند )زرافشانی و همکاران،  را الزم
( و 3115ها قابل توجه است )باقری و پيرموذن، آموختگان سایر رشتهنسبت به بيکاری دانش

كشاورزی از انگيزه كافی این امر این احتمال را در پی خواهد داشت كه دانشجویان رشته 
نشان دهند. این  چندان مناسبی رانه برای تحصيل برخوردار نباشند كه بالتبع عملکرد تحصيلی

است وترین اطالعاتی است كه هنگام درخدر حالی است كه عملکرد تحصيلی از جمله مهم
ه قرار رد توجای از دانش و توانایی كاری فرد، موعنوان نشانهكاری و توسط كارفرمایان، به

های متنوعی در این این اساس، نياز است تا پژوهش (. بر0114، 0گيرد )اندرو و فورستمی
ویان و روابط بين عوامل بر عملکرد تحصيلی دانشج مؤثرحوزه صورت گيرد تا عوامل 

 اكنون تحقيقو از آنجا كه ت با توجه به آنچه ذكر شدخوبی شناسایی و تبيين گردد. مختلف به
صيلی عملکرد تحگيری هدف با های تفکر و جهتسبکجمی در خصوص ارتباط بين منس

اهداف پردازد. به این مهم می این مطالعهصورت نگرفته است؛  دانشجویان كشاورزی
 اختصاصی تحقيق عبارتند از:

( 1( سطوح )0( كاركردها )3های تفکر دانشجویان در پنج بعد شامل: )سبک سنجش -
 ها،( گرایش5ها )( حوزه4ها )شکل

 ( تسلط،0( عملکرد و )3گيری هدف دانشجویان در دو بعد شامل: )سنجش جهت -

                                                           
1. Ames 

2. Andrew & Forst 
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 دانشجویان بر اساس جنسيت،گيری هدف و جهتهای تفکر مقایسه سبک -
 دانشجویان بر اساس تجربه كار در كشاورزیگيری هدف و جهت های تفکرمقایسه سبک -
 جویاندانش گيری هدف بر عملکرد تحصيلیجهتهای تفکر و سبک يرتأثبررسی  -

چگونگی استفاده از هوش و استعدادهایشان  ۀهای تفکر ترجيحات افراد درباربکس
مدیریتی  (، بر نظریه خود0111) استرنبرگالگوی سبک تفکر (. 0111 )استرنبرگ، باشدمی

( 3) بعد شامل:كند كه در پنج سبک تفکر را توصيف می 31ذهنی استوار است. این نظریه 
 شوندها از یکدیگر متمایز می( گرایش5ها )( حوزه4ها )( شکل1( سطوح )0كاركردها )

های قانونی، اجرایی، و قضایی است. فرد دارای كاركردها شامل سبک .(0113 )زانگ،
برد. فرد دارای سبک سبک قانونی از انجام كارهایی كه نياز به خالقيت دارد، لذت می

های صریح و روشن همراه است. فرد دارای مند است كه با آموزشهتکاليفی عالقاجرایی به 
سطوح  كند.های دیگران متمركز میسبک قضایی بيشتر توجه خود را بر ارزیابی بازده فعاليت

ک نگر است. فرد با سبک كل نگر به تصویر كلی ینگر و جزییشامل دو سبک تفکر كل
كه فرد دارای سبک در حالی ؛انتزاعی متمركز است د و بر عقایدكنموضوع توجه می

برد كه اجازه كار روی ابعاد ویژه و اصلی یک موضوع نگر از انجام تکاليفی لذت میجزیی
دارای چهار نوع سبک تفکر است كه عبارتند از  هاها را بدهد. شکلو جزیيات عينی آن

 . 0و آنارشی 3تک قطبی، سلسله مراتبی، اليگارشی
هد در هر دبرد كه به او اجازه میدارای سبک تک قطبی از انجام تکاليفی لذت میفرد 

مراتبی . فرد دارای سبک تفکر سلسلهشود طور كامل متمركزتکليف بهزمان صرفاً بر یک 
بندی شده توزیع نماید. فرد دارای وجه خود را بين چند تکليف اولویتدهد تترجيح می

ر همان محدوده زمانی بر روی چند تکليف كار كند بدون سبک اليگارشی تمایل دارد د
رند كه بشود. فرد با سبک آنارشی بيشتر از انجام تکاليفی لذت می قائلاینکه هيچ اولویتی 

 ،1د )زانگکاليف اختيار الزم را داشته باشندر خصوص چه، كجا، چگونه انجام دادن ت
ی است. فرد دارای سبک تفکر درونی ها دارای دو سبک تفکر درونی و بيرونحوزه (.0113

ه فرد با كدر حالی ؛انجام دهدطور مستقل ها را بهبرد كه بتواند آنذت میاز انجام تکاليفی ل
ا هدهد كه فرصت الزم برای تعامل با دیگران را به آنسبک بيرونی تکاليفی را ترجيح می

                                                           
1. Oligarchy 

2. Anarchy 

3. Zhang 
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كار است. فرد محافظه اندیش و ها شامل دو سبک تفکر آزادبدهد. در نهایت، گرایش
ای فرد داركه در حالی ؛برد كه تازگی و ابهام داردذت میآزاداندیش از انجام تکاليفی ل

اشد. بهای موجود در انجام تکاليف میكار متمایل به رعایت قوانين و روشسبک محافظه
نبال ه دهای موجود فکر كند و بفرد آزاد اندیش گرایش دارد كه برتر از قوانين و برنامه

 .(0113زانگ،) باشدهای مبهم و پر خطر میحداكثر تغيير است و معموالً در پی موقعيت
دو باشد. گيری هدف میاز دیگر متغيرهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر، جهت

( اهداف تسلط 3گيری هدف در ادبيات مربوط به پيشرفت آمده است كه عبارتند از: )جهت
اهداف تسلط، بر افزایش دانش فرد، توسعه مهارت فرد، كارهای  ( اهداف عملکرد.0و )

بود تمركز دارد. در مقابل، اهداف عملکرد بر نشان دادن توانایی فرد، به یابتسلط
؛ 3110، 3مز)اید ضاوت مثبت توانایی فرد تمركز دارو نيل به ق استانداردهای هنجاری عملکرد

كوشند تا صالحيت خود را هدف تسلط، می گيریافراد با جهت(. 3111، 0اليوت و دوویک
ای كه هعنوان اطالعات سازندت را بهبهبود بخشند و در نتيجه، بازخوردهای مربوط به پيشرف

رد، گيری هدف عملکكنند. در مقابل، افراد با جهتدهد؛ تفسير میعملکردشان را نشان می
ا دهای مربوط به پيشرفت رازخوركوشند تا صالحيت خود را نشان دهند و بنابراین، بمی
براساس اهداف (. 0110، 1)مولر و اليوت كنندخود تفسير می های تواناییعنوان شاخصبه

را ترسيم نمود. در این مدل  0در  0توان یک چهارچوب یاب و عملکردی میتسلط
عبارت دیگر، گيرند. بهتعریف و ظرفيت قرار میگيری هدف، اهداف در دو بعد جهت

ی هدف سوكه حركت بهدر حالی ؛گيردتسلط در بخش تعریف قرار می در مقابل عملکرد
گيرد و به این نکته اشاره دارد كه صالحيت و یا اجتناب از هدف در قسمت ظرفيت قرار می

)اليوت  دست خواهد آمدهدف پيشرفت به 4يجه این چهارچوب شود. در نتچگونه درك می
گرایش  -در الگوی چهارگانه اهداف پيشرفت، در اهداف تسلط (.0113، 4گرگورو مک

ی های خود در تکاليف است. وی به یادگيری برای خود یادگيرفرد به دنبال بهبود شایستگی
، اجتناب -اهداف تسلط كند. دربرانگيز میعالقه دارد و خود را درگير تکاليف چالش

رای دوری شود و تمام تالش افراد بیصورت تسلط كامل به تکاليف تعریف مشایستگی به

                                                           
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 
ر گرایش، ب -گيری هدف عملکردگيری است. جهتهای این نوع جهتفراموشی از ویژگی

د دارد. كيأعملکردهای شخصی ت ۀو كسب قضاوت مطلوب دیگران دربار عملکرد یيدتأ
تماعی های اجگيری بر كسب قضاوت مثبت دیگران و توجه به مقایسهمحوریت این جهت

اجتناب، شایستگی به معنای اجتناب از  -گيری عملکردقرار دارد. در نهایت، در جهت
ریز از حقارت گ كيد برأليکن ت ؛صلی، توجه به مقایسه اجتماعی استشکست است و هسته ا

ریچ و )پينت است گيری هدفریت این جهتكندآموز محوعنوان فردی و نگریسته شدن به
آموزش و عملکرد تحصيلی  گيری هدف در حوزۀاین اساس، جهت بر (.0110، 3شانک

عملکرد تحصيلی عبارت است از دانش و مهارت فرد در گيرد. مورد توجه قرار می
، 0)ادل گيردمورد سنجش قرار می ترمیانپاهای موضوعات آموزشی كه توسط آزمون

ان عنوان ميزان موفقيت فراگير در نتيجه ميزتوان عملکرد تحصيلی را بههمچنين، می (.0110
. معدل فرد در (0115، 1)مگال تالش و تعهد وی نسبت به تکاليف آموزشی تعریف نمود

)كو و  های گذراندهو یا معدل فرد در پایان ترم (0111، 4)اورتل تحصيلی ترم یکپایان 
های سنجش عملکرد تحصيلی دانشجویان شيوه( 0131، 0اوكوه -؛ ابنووا0133، 5همکاران

 باشد.می
يلی گيری هدف با عملکرد تحصهای تفکر و جهتدر تحقيق حاضر، ارتباط بين سبک

موفقيت  های تفکر وای كه در خصوص ارتباط سبکنتایج مطالعهمورد بررسی قرار گرفت. 
 كه بود موضوع این دهندهنشان (0110، 2)هوراك و همکاران صورت گرفتهتحصيلی 

 تأیيدكننده كه تهداش را تحصيلی پيشرفت با ارتباط بيشترین در دانشجویان اجرایی هایسبک
 تپيشرف و تفکر هایسبک بين ارتباط زمينه در دروس نوع يرتأث استرنبرگ درباره نظر

د كه سبک تفکر ای نشان دادنمطالعه در (3112استرنبرگ و گریگورنکو ) .است حصيلیت
در حالی كه  ؛ندكلکرد تحصيلی فراگيران كمک میای مثبت به عمگونهقضایی و قانونی به

                                                           
1. Pintrich & Schunk 

2. Adell 

3. Mangal 

4. Urtel 

5. Ko et al. 

6. Ebenuwa-Okoh 

7. Horak et al. 
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در تحقيقی كه ( 0113) زانگ سبک تفکر اجرایی با عملکرد تحصيلی همبستگی منفی دارد.
اد كه سبک د های تفکر و عملکرد تحصيلی پرداخته بود، نشانبه بررسی رابطه بين سبک

رد طور منفی عملکهای كلی و آزاداندیش بهبت و سبکطور مثكارانه بهتفکر محافظه
داری بين ( ارتباط معنی0130فاطمی و حيدری ) كند.بينی میتحصيلی دانشجویان را پيش

های تفکر قانونی، اجرایی، قضایی، اليگارشی، تک قطبی، سلسله مراتبی با عملکرد سبک
 ش كردند.تحصيلی گزار

( ارتباط بين 0132، 1؛ گولر0130، 0؛ آسوكو و كالو0130، 3در مطالعات پيشين )بولوس
( در 0130گيری هدف و عملکرد تحصيلی مورد بررسی قرار گرفته است. بولوس )جهت

د داری با عملکریاب دارای رابطه معنیگيری هدف تسلطمطالعه خود بيان نمود كه جهت
 یهابکسهای تفکر بجز داری با تمام سبکاین متغير رابطه معنی. همچنين، تحصيلی است

در یک تحقيق ( 0131) 4مویس و همکارانارد. و محافظه كار د نگرمراتبی، كلیسلسله
آزمایشی بر روی گروهی از دانشجویان دریافتند كه ایجاد انگيزه در دانشجویان بر روی 

خود به  ( در تحقيق3110عاشوری و همکاران ) عملکرد تحصيلی اثر مثبت و معناداری دارد.
ر پيشرفت مستقيم و منفی ب يرتأثگيری هدف اجتناب از عملکرد این نتيجه رسيدند كه جهت

های ؤلفه( نيز در مطالعه خود بيان نمودند كه از بين م3115رضایی و همکاران ) تحصيلی دارد.
 داری در تبيين واریانستبحرگرا تأثير معنی گيری هدفجهت، مؤلفه گيری هدفجهت

 های صورت گرفته، چارچوببندی از بررسیطوركلی، با جمعبه .عملکرد تحصيلی دارد
 ( نشان داد.3توان به صورت شکل )تحقيق را می مفهومی

  چارچوب نظری تحقیق .1شکل 

                                                           
1. Bulus 

2. Asuquo & Kalu 

3. Güler 

4. Muis et al. 
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 روش
 -توصيفیتحقيقات كاربردی و از جهت روش،  ۀتحقيق حاضر از نظر هدف در زمر

 با توجه به اهميت و جایگاه بخش كشاورزی در دستيابی به توسعهآید. همبستگی به شمار می
ای الزم هدانشجویان رشته كشاورزی بایستی با كسب دانش و مهارت این مهم كه از یکسو و

ای همقتدرانه نسبت به موضوعخود را برای ورود بازاركار در جهان پيچيده آماده كنند و 
الی انتظار كه آموزش عاین مرتبط شغلی در بخش كشاورزی اندیشه و عمل كنند؛ همچنين، 

 سزایی در تربيت نيرویههای اصلی آموزش عالی نقش بعنوان یکی از حوزهكشاورزی به
ز ( و ا3111ماید )سليمان پور و حسينی، انسانی متعهد و متخصص بخش كشاورزی ایفا ن

)جوادی  های تفکر تاثيرگذار باشدتواند بر سبکدیگر سو، از آنجا كه رشته تحصيلی می
براین  .، در تحقيق حاضر دانشجویان رشته كشاورزی مورد مطالعه قرار گرفتند(3111علمی، 

های های آموزشی دانشکدهكارشناسی گروه اساس، جامعه آماری تحقيق را دانشجویان دوره
های تهران، یاسوج، ایالم، شهيد باهنر كرمان، و رازی كرمانشاه تشکيل هكشاورزی دانشگا

اساس فرمول  پرسشنامه پيش آزمون شد و بر 11جهت تعيين حجم نمونه، تعداد دادند. 
ی گيری تصادفنفر به دست آمد. برای انجام تحقيق نمونه 042كوكران، تعداد نمونه مناسب، 
 د.ش ز دوستان و رابطان انجامكمک و همکاری تعدادی ا ها باانجام شد كه توزیع پرسشنامه

 نرهای تفکر استرنبرگ و واگجهت سنجش سبک تفکر دانشجویان از سياهه سبک
 (3: )بعد 5در را  سبک تفکر 31است كه  سؤال 05استفاده شد. این پرسشنامه شامل  (3110)

از  هر یکگيرد. بر می، در حوزه( 5)ها، و شکل( 4)سطوح، ( 1)كاركردها، ( 0)گرایش، 
 گيرد.ای مورد سنجش قرار میدرجه 2در طيف ليکرت  سؤال 5توسط  های تفکرسبک

 30شده و دارای ( طراحی 0113گيری هدف توسط اليوت و مک گریگور )پرسشنامه جهت
 -ردگرایش، و عملک -اجتناب، عملکرد -گرایش، تسط–گيری تسلط بعد جهت 4گویه و 

معدل  شود.گذاری مینمره ایدرجه 2اجتناب است كه با استفاده از مقياس در طيف ليکرت 
شيوه ( 0131اوكوه،  -؛ ابنووا0133)كو و همکاران،  های گذرانده شدهدانشجو در پایان ترم

همين اساس، در تحقيق حاضر بر باشد كه ملکرد تحصيلی دانشجویان میمهم سنجش ع
 د.شهای گذرانده شده محاسبه مسالعملکرد تحصيلی دانشجویان بر اساس معدل كل ني

قرار  یيدأتنظران و متخصصان این حوزه مورد روایی پرسشنامه تحقيق با استفاده از صاحب
گرفت و برای حصول اطمينان نسبت به پایایی پرسشنامه مورد استفاده، از آزمون آلفای 
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یش، های آزاداندمقياسكه ضریب آلفای كرونباخ برای خرده كرونباخ بهره گرفته شد
راتبی، مقطبی، سلسله نگر، تکنگر، جزیی-كار، قانونی، اجرایی، قضایی، كلیمحافظه

، 13/1، 22/1، 22/1، 25/1، 21/1، 12/1به ترتيب  درونی، و بيرونیاليگارشی، آنارشی، 
گيری پایایی پرسشنامه جهتدست آمد. به 10/1، و 21/1، 24/1، 13/1، 20/1، 14/1، 10/1

 -کرداجتناب، عمل -گرایش، تسط -گيری تسلط های جهتهدف برای خرده مقياس
مقادیر به  به دست آمد. 25/1، و 21/1، 12/1، 14/1ترتيب اجتناب به -گرایش، و عملکرد

 یيدتأ سان، ابزار تحقيقدهنده مناسبت پرسشنامه مورد استفاده بود و بدیندست آمده نشان
؛ برنادو 0115، 3؛ فر0110های تفکر توسط محققان )مانند زانگ، پایایی پرسشنامه سبک شد.

حاكی از  (0115مطالعه فر ) نتایجعنوان مثال، شد. به یيدتأ( نيز بررسی و 0110، 0و همکاران
 را تشکيل داد 11/1تا  51/1مقياس طيفی از خرده 31همسانی درونی مقياس برای آن بود كه 

دست به 13/1تا  51/1ضرایب آلفای كرونباخ در دامنه  (0110و در مطالعه برنادو و همکاران )
 آمد.

اس.پی.اس.اس  افزاراستفاده از نرمها، با امهدست آمده، پس از تکميل پرسشناطالعات به
 ها در دو بخش آمار توصيفی و آمارمورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. تجزیه و تحليل داده

 شده است. ارائهاستنباطی 

 نتایج
ب( ميانگين ابعاد مختلف -0ل )و شک ( ميانگين ابعاد مختلف سبک تفکرالف -0شکل )

سبک شود، در بعد گرایش، كه مشاهده میدهد. همانطور را نشان می گيری هدفجهت
يانگين= )م كارمحافظهدارای ميانگين باالتری نسبت به سبک ( 05/01)ميانگين=  آزاداندیش

(، 30/03)ميانگين=  نگركلی( 14/01ميانگين= ) یقانونهای است. همچنين، سبک( 01/01
ترتيب در ابعاد كاركردها، به( 43/31= ميانگين) يرونیب، و (14/01ميانگين= ) يگارشیال

 ها، و حوزه دارای ميانگين باالتری نسبت به دیگر سطوح سبک تفکر هستند.سطوح، شکل
 –و تسلط ( 11/35)ميانگين= اجتناب –عالوه بر این، در ابعاد عملکرد و تسلط، عملکرد 

 دارای ميانگين باالتری نسبت به دیگر سطوح بودند. (00/35)ميانگين= گرایش 

                                                           
1. Fer 

2. Bernardo et al. 
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 های تفکرمیانگین ابعاد مختلف سبک -الف

 
 میانگین ابعاد مختلف جهت گیری هدف -ب

 تفکر وجهت گیری هدف یهاسبکمیانگین ابعاد مختلف  .2شکل 

 استنباطی هاییافته)ب(  
در  اس جنسیت و تجربه کاربر اس گیری هدفو جهت های تفکرمقایسه سبک

 کشاورزی
 دار نسبت به دانشجویان زنطور معنیدانشجویان مرد به دست آمده،اساس نتایج به بر

، و (10/03)ميانگين=  ، قانونی(22/01)ميانگين=  نمرات باالتری را در سبک آزاداندیش
ت دار نسبطور معنیدست آوردند. در مقابل، دانشجویان زن بهبه( 14/01)ميانگين=  اليگارشی

 و درونی( 02/31)ميانگين=  نگرجزیی رد نمرات باالتری را در سبکبه دانشجویان م
دو  داری بيندست آوردند. در دیگر ابعاد سبک تفکر تفاوت معنیبه( 11/31)ميانگين= 
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دست آمده در خصوص اساس نتایج به بر (.3گروه دانشجویان مشاهده نشد )جدول 
ری را باالت دار نسبت به دانشجویان مرد نمرهطور معنیگيری هدف، دانشجویان زن بهجهت

طور و در مقابل، دانشجویان مرد به( 32/35)ميانگين= دست آوردند گرایش به -در عملکرد
دست آوردند گرایش به -نمره باالتری در تسلط داری نسبت به دانشجویان زنمعنی

 (54/35)ميانگين= 

 های تفکر و جهت گیری هدف، بر اساس جنسیتنتایج آزمون مقایسه سبک .1جدول 

 ميانگين جنسيت  متغير
انحراف 

 T معيار

 گرایش
 آزاداندیش

22/01 مرد  13/4  
11/0 * 

51/31 زن  21/1  
محافظه 

 كار
03/01 مرد  11/4  

123/1- 
05/01 زن  11/1  

 كاركردها

 قانونی
10/03 مرد  15/1  

51/0 * 
31/01 زن  21/1  

 اجرایی
15/01 مرد  02/4  

551/1 
51/01 زن  12/1  

 قضایی
40/32 مرد  00/1  

040/1- 
51/32 زن  10/1  

 سطوح
 كلی نگر

50/03 مرد  11/4  
103/3 

54/01 زن  12/4  

 جزیی نگر
33/31 مرد  42/4  

- 31/0 * 
02/31 زن  11/5  

 هاشکل

 تک قطبی
25/32 مرد  02/5  

112/1 
14/32 زن  00/4  

سلسله 
 مراتبی

12/4 31 مرد  
010/1- 

31/31 زن  01/5  

 اليگارشی
14/01 مرد  14/5  

00/0 * 
13/31 زن  10/4  

 آنارشی
21/31 مرد  51/4  

014/1- 
31/01 زن  13/4  

 حوزه
 درونی

10/32 مرد  10/4  
- 11/0 * 

11/31 زن  35/5  
00/31 مرد بيرونی  22/5  043/1 
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 ميانگين جنسيت  متغير
انحراف 

 T معيار

30/31 زن  51/4  

 عملکرد

 -عملکرد 
 گرایش

55/34 مرد  10/0  -
054/0 32/35 زن *  04/0  

 -عملکرد 
 اجتناب

11/34 مرد  44/0  
- 011/3  

05/35 زن  51/0  

 تسلط

 -تسلط 
 گرایش

54/35 مرد  40/0  
1/0 * 

12/34 زن  0 

 -تسلط 
 اجتناب

24/34 مرد  31/0  
- 21/3  

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

 گیری هدف بر اساس تجربه کار در کشاورزیهای تفکر و جهتمقایسه سبک
( 0اساس تجربه كار كشاورزی در جدول ) های تفکر دانشجویان برنتایج بررسی سبک

دست آمده بين دو گروه دانشجویان دارای تجربه در شده است. با توجه به نتایج به ارائه
های قانونی )دارای تجربه كشاورزی: تجربه در كشاورزی، در سبکكشاورزی و بدون 

)دارای  (، سلسله مراتبی10/03ميانگين= )دارای تجربه كشاورزی:  (، قضایی35/00ميانگين= 
 (23/01ميانگين= (، و بيرونی )دارای تجربه كشاورزی: 10/03ميانگين= تجربه كشاورزی: 

، گيری هدفدست آمده در خصوص جهتایج بهاساس نت داری مشاهده شد. برتفاوت معنی
مره دار نسبت به دیگر دانشجویان نطور معنیدانشجویانی كه تجربه كشاورزی داشتند به

 (.21/35= )ميانگيندست آوردند گرایش به -سلطباالتری را در ت

 بر اساس تجربه كار كشاورزی و جهت گیری هدف، های تفکرنتایج آزمون مقایسه سبک .2جدول 
 t انحراف معيار ميانگين تجربه كار در بخش كشاورزی  متغير

 گرایش
 آزاداندیش

41/01 بله  31/4  
11/1  

31/01 خير  31/4  

 محافظه كار
32/03 بله  33/5  

10/3 
14/31 خير  04/4  

 كاركردها
 قانونی

35/00 بله  20/1  
13/0 ** 

45/01 خير  12/1  

 اجرایی
10/31 بله  43/1  

- 41/3  
15/01 خير  04/4  
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 t انحراف معيار ميانگين تجربه كار در بخش كشاورزی  متغير

 قضایی
10/03 بله  10/4  

41/4 ** 
11/31 خير  53/1  

 سطوح
 كلی نگر

10/03 بله  11/5  
05/3 

12/01 خير  51/5  

 جزیی نگر
00/31 بله  21/4  

12/3 
41/31 خير  13/4  

 هاشکل

 تک قطبی
04/31 بله  32/5  

11/3 
31/32 خير  00/5  

 سلسله مراتبی
10/03 بله  02/5  

14/4 ** 
05/31 خير  25/4  

 اليگارشی
03/01 بله  11/5  

15/1 
12/31 خير  11/5  

 آنارشی
22/01 بله  13/1  

50/3 
21/31 خير  01/4  

 حوزه
 درونی

45/32 بله  10/4  
- 41/1  

11/32 خير  10/5  

 بيرونی
23/01 بله  03/5  

41/1 ** 
20/32 خير  11/5  

 عملکرد
 گرایش -عملکرد 

12/35 بله  11/3  
11/3  

21/34 خير  32/0  

 اجتناب -عملکرد 
10/34 بله  14/0  

- 00/1  
10/35 خير  41/0  

 تسلط
 گرایش -تسلط 

21/35 بله  11/0  
11/3 * 

33/35 خير  05/0  

 اجتناب -تسلط 
11/34 بله  41/0  

51/1-  
13/35 خير  01/0  

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

ه انجام متغيرهای تحقيق بر متغير وابسته عملکرد تحصيلی، مبادرت ب يرتأثمنظور بررسی به
ان متغير وابسته عنورحله یکی از متغيرها بهتحليل مسير گردید. در فرایند تحليل مسير در هر م

رایش، گ-ترتيب متغيرهای عمکردمورد استفاده قرار گرفتند. بدین در تحليل رگرسيون
ابسته عنوان متغيرهای واجتناب در چهار مرحله به-گرایش و تسلط-تناب، تسلطاج-عملکرد
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. ر گرفته شدحقيق در نظمورد بررسی قرار گرفتند. عملکرد تحصيلی متغير وابسته نهایی ت
غير مستقيم  مع اثرات مستقيم وهر متغير مستقل بر متغير وابسته از طریق ج يرتأثميزان كل 

 دست آمده است.به
شماتيک  صورتبر متغيرهای وابسته تحقيق را به تاثيرات متغيرهای مستقل( 1شکل )

مثبت بر  ريتأثهای اجرایی، تک قطبی، و بيرونی دارای سبک مطابق با شکل،دهد. نشان می
های بت و سبکمث يرتأثمراتبی دارای قضایی و سلسله یهاسبکباشند. گرایش می –عملکرد 

وه اشند. عالباجتناب می –منفی بر عملکرد  يرتأثو آزاداندیش دارای  نگر، تک قطبی-كل
بت و مث يرتأثنگر، آنارشی، درونی، و آزاداندیش دارای های قانونی، جزییبر این، سبک

ک گرایش است. سب –گيری تسلط منفی بر جهت يرتأثر قضایی دارای سبک تفک
اجتناب است.  –منفی بر تسلط  يرتأثمثبت و سبک اليگارشی دارای  يرتأثكار دارای هافظمح

ر عملکرد مثبت ب يرتأثكار دارای آنارشی، درونی، بيرونی، و محافظهسبک قانونی، اجرایی، 
حصيلی منفی بر عملکرد ت يرتأثنگر، و آزاداندیش دارای قضایی، كل یهاسبکتحصيلی و 

ن بود رد تحصيلی حاكی از آگيری هدف بر عملکابعاد جهت يرتأثاست. نتایج در خصوص 
و  مثبت و عملکرد اجتناب يرتأثگيری عملکرد گرایش و تسلط گرایش دارای كه جهت

 منفی بر عملکرد تحصيلی است. يرتأثتسلط اجتناب دارای 
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 گیری هدف و عملکرد تحصیليهای تفکر، جهتمدل مسیر سبک .3شکل 

 منفي است یرتأثمثبت و خطوط نقطه چین نشانگر  یرتأثخطوط ممتد نشانگر * 

( اثرات مستقيم، غير مستقيم و كل متغيرهای مستقل بر متغير وابسته را نشان 1جدول )
های تفکر، سبک تک قطبی، قضایی، ، از ميان سبکبراساس نتایج جدول دهد.می

-ایش، عملکردرگ-را بر ابعاد عملکرد يرتأثآزاداندیش، و محافظه كار به ترتيب بيشترین 
فکر، ای تهاز ميان سبک همچنين ؛اجتناب نشان دادند -گرایش و تسلط-اجتناب، تسلط

ثيرها أن دادند و این تملکرد تحصيلی نشارا بر ع يرتأثترتيب بيشترین سبک اجرایی و بيرونی به
رایش گ –، عملکرد هدف گيریاین، از ميان ابعاد جهتصورت مثبت بوده است. عالوه بر به

 وده است.صورت مثبت ببه يرتأثرا بر عملکرد تحصيلی نشان داد و این  يرتأثبيشترین 
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 اثرات مستقیم، غیر مستقیم و كل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته عملکرد تحصیلي .3جدول 

 متغير مستقل متغير وابسته
 ضرایب استاندارد

 كل غير مستقيم مستقيم

 تحصيلی عملکرد

 143/1 - 143/1 گرایش -عملکرد 

 -015/1 - -015/1 اجتناب -عملکرد

 113/1 - 113/1 گرایش -تسلط 

 -023/1 - -023/1 اجتناب -تسلط 

 141/1 114/1 054/1 قانونی

 411/1 310/1 110/1 اجرایی

 -145/1 -311/1 -350/1 قضایی

 -041/1 151/1 -433/1 كل نگر

 110/1 110/1 - جزنگر

 311/1 311/1 - تک قطبی

 152/1 -152/1 - سلسله مراتبی

 312/1 312/1 - اليگارشی

 110/1 113/1 113/1 آنارشی
 130/1 111/1 000/1 درونی

 415/1 121/1 430/1 بيرونی
 -301/1 320/1 -114/1 آزاداندیش

 302/1 -311/1 025/1 محافظه كار

 گرایش -عملکرد

 113/1 - 113/1 اجرایی

 121/1 - 121/1 تک قطبی
 032/1 - 032/1 بيرونی

 اجتناب -عملکرد

 413/1 - 413/1 قضایی

 -312/1 - -312/1 كل نگر

 -033/1 - -033/1 تک قطبی

 010/1 - 010/1 سلسله مراتبی

 -012/1 - -012/1 آزاداندیش

 گرایش -تسلط 

 135/1 - 135/1 قانونی

 -004/1 - -004/1 قضایی

 131/1 - 131/1 جزنگر

 023/1 - 023/1 آنارشی

 110/1 - 110/1 درونی

 115/1 - 115/1 آزاداندیش
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 متغير مستقل متغير وابسته
 ضرایب استاندارد

 كل غير مستقيم مستقيم

 اجتناب -تسلط 
 -115/1 - -115/1 اليگارشی

 410/1 - 410/1 محافظه كار

 گيریو نتيجه بحث
 فرادا در تحصيل، اشتغال و زندگیگيری هدف و جهتهای تفکر با توجه به اهميت سبک

حقيق ، در تو نيز براساس اهميت توجه و بررسی عملکرد تحصيلی دانشجویان كشاورزی
كشاورزی مورد مهندسی دانشجویان رشته گيری هدف و جهتهای تفکر حاضر سبک

از جمله اهداف  .این دو متغير بر عملکرد تحصيلی بررسی شد يرتأثو نيز  قرار گرفت سنجش
تایج حاكی از نتفکر در ميان دانشجویان دختر و پسر بود. های تحقيق بررسی تفاوت سبک

هایی تفاوت د سبک تفکرآن بود كه ميان دانشجویان دختر و دانشجویان پسر در بعضی از ابعا
گروه مورد بررسی مشاهده نشد.  كه در دیگر ابعاد تفاوتی ميان دوحال آن ؛وجود داشت

، را در سبک آزاداندیش دار نمرات باالتریطور معنیعبارت دیگر، دانشجویان پسر بهبه
تر دست آوردند و در مقابل، دانشجویان دخگارشی نسبت به دانشجویان دختر بهو الي قانونی

 درونی نسبت به دانشجویان پسر نگر وار نمرات باالتری را در سبک جزییدطور معنیبه
ویان پسر جویان دختر و دانشجبا توجه به نتایج تحقيق، این فرضيه كه دانش دست آوردند.به

یک از های هربا توجه به ویژگیشود. می یيدتأهای تفکر متفاوتی هستند دارای سبک
سر به رسد كه دانشجویان پهای تفکر و براساس نتایج حاصله از تحقيق، به نظر میسبک

یزی خود راساس برنامه ها را برتا تکاليف و پروژه دهندیمنسبت دانشجویان دختر ترجيح 
ر جدید د یهاحلها، و از راه بندی آنرا بدون مدنظر قرار دادن اولویت كنند، تکاليفخلق 

ر جزیيات دهند تا باستقبال كنند. در مقابل، دانشجویان دختر بيشتر ترجيح می لئحل مسا
 ( نيز در0111استرنبرگ )تمركز داشته و در حين انجام تکاليف استقالل عمل داشته باشند. 

های تفکر در بين دختران و پسران مشاهده داری بين سبکمعنیهای بررسی خود تفاوت
های آزاداندیش و ( نيز در بررسی خود دریافت كه پسران در سبک3114كرد. باباعلی )

نگر زییهای جكردند و دختران در سبک قانونی نمرات باالتری را نسبت به دختران كسب
ا نتایج های این تحقيق همسو بگروه دیگر كسب نمودند. یافتهنمرات باالتری را نسبت به 

  تحقيقات ذكر شده است.
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گيری هدف در ميان دانشجویان دختر و پسر هدف دیگر تحقيق بررسی تفاوت جهت
 طورگيری هدف، دانشجویان زن بهدست آمده در خصوص جهتبراساس نتایج بهبود. 
د و در ندست آوردرایش بهگ -االتری را در عملکرددار نسبت به دانشجویان مرد نمره بمعنی

 -لطری در تسداری نسبت به دانشجویان زن نمره باالتطور معنیمقابل، دانشجویان مرد به
براساس نتایج حاصله این فرضيه كه دانشجویان دختر و دانشجویان  گرایش به دست آوردند.

 .شودمی یيدتأپسر دارای جهت گيری هدف متفاوتی هستند 
ار های تفکر در ميان دانشجویان دارای تجربه كهدف دیگر تحقيق، بررسی تفاوت سبک

ای تفکر هدر خصوص سبکكشاورزی و دانشجویان بدون تجربه كار كشاورزی بود. نتایج 
ایی، های قانونی، قضدر سبکدار س تجربه كار كشاورزی، تفاوت معنیدانشجویان براسا

جربه كار دون تدانشجویان دارای تجربه كار در كشاورزی و بمراتبی، و بيرونی بين سلسله
این اساس، دانشجویان دارای تجربه كار كشاورزی تمایل بيشتری  بر ؛كشاورزی مشاهده شد

شيوه مدنظر خود، گرایش به قضاوت و ارزیابی اعمال افراد، تمركز به هايتفعالبه انجام 
ه نتایج با توجه بو تعامل با دیگران دارند.  انشیبندمطابق با اولویت هايتفعالمعطوف به 

دست آمده، این فرضيه كه دانشجویان دارای تجربه كار كشاورزی و بدون تجربه كار به
بررسی  شود. از دیگر اهداف تحقيق،می یيدتأكشاورزی دارای سبک تفکر متفاوتی هستند 

ورزی و دانشجویان گيری هدف در ميان دانشجویان دارای تجربه كار كشاتفاوت جهت
ی هدف، گيردست آمده در خصوص جهتبراساس نتایج به بدون تجربه كار كشاورزی بود.

ره مدار نسبت به دیگر دانشجویان نطور معنیدانشجویانی كه تجربه كشاورزی داشتند به
ای این اساس، این فرضيه كه دانشجویان دار بر دست آوردند.گرایش به -باالتری را در تسلط

تجربه كار كشاورزی و بدون تجربه كار كشاورزی دارای جهت گيری هدف متفاوتی هستند 
 شود.می یيدتأ

بی، قضایی، طهای تفکر، سبک تک قميان سبکنتایج تحليل مسير حاكی از آن بود كه 
-ش، عملکردگرای-را بر ابعاد عملکرد يرتأثترتيب بيشترین كار بهآزاداندیش، و محافظه

فکر، ای تهاجتناب نشان دادند. همچنين، از ميان سبک -گرایش، و تسلط-اجتناب، تسلط
ثيرها أن دادند و این تملکرد تحصيلی نشارا بر ع يرتأثترتيب بيشترین سبک اجرایی و بيرونی به

صيلی عملکرد تح وگيری هدف جهتنتایج در خصوص ارتباط صورت مثبت بوده است. به
بت و مث يرتأثحاكی از آن بود كه جهت گيری عملکرد گرایش و تسلط گرایش دارای 
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ز ميان ابعاد امنفی بر عملکرد تحصيلی است و  يرتأثعملکرد اجتناب و تسلط اجتناب دارای 
و این  را بر عملکرد تحصيلی نشان داد يرتأثگرایش بيشترین  –، عملکرد فگيری هدجهت

ریگورنکو استرنبرگ و گ نتایج مطالعه با نتایج بررسیصورت مثبت بوده است. به يرتأث
د تحصيلی عملکرای مثبت بهگونه( كه دریافتند سبک تفکر قضایی و قانونی به3112)

 ( كه بيان نمودند0111) 3گارسيا و هوگ-كانو نتایج مطالعه، كندفراگيران كمک می
ش درونی عملکرد تحصيلی بهتری دارند، نتایج پژوههای تفکر اجرایی و دانشجویان با سبک

يلی رابطه ا پيشرفت تحصقانونی و بيرونی ب یهاسبک( كه دریافتند 3115شکری و همکاران )
 گيری( كه به این نتيجه رسيدند جهت3110)عاشوری و همکاران  نتایج بررسیو  مثبت دارد

نتایج  ست.ا راستاهممستقيم و منفی بر پيشرفت تحصيلی دارد؛  يرتأثهدف اجتناب از عملکرد 
تحصيلی  قابل توجهی بر عملکرد يرتأثمطالعه حاكی از آن بود كه سبک تفکر اجرایی دارای 

خص باشد ظایف از قبل مشدانشجویان بود. از آنجا كه در این سبک تفکر باید ساختار تمام و
تفکر را از  و بتوان گفت كه این سبک قدرت خالقيتخوبی آن را اجرا كند، شاید تا فرد به

 هایی باشد كه قدرت تحليل را دربر این اساس، تمركز بر موقعيت ؛ گيرددانشجویان می
 ( نيز بيان شده است.3111دانشجویان پرورش دهد. این موضوع توسط نظری فر و همکاران )

 کرد تحصيلیعملبر  تفکرهای سبکثيرگذاری اساس نتایج تحقيق و با توجه به تأ بر
عنوان یک مبنای گزینشی برای شود تا این عامل به، پيشنهاد میدانشجویان كشاورزی

های کدهشود تا در دانشمتقاضيان ورود به رشته كشاورزی در نظر گرفته شود. پيشنهاد می
ات عخدمات بپردازند و اطال ارائهصورت جدی و فعاالنه به ای بهكشاورزی، مراكز مشاوره

های تفکر و چگونگی تفکر اثربخش و خالقانه در اختيار كافی در خصوص سبک
های تفکر مناسب برای فراگيری عميق و اهميت گزینش سبکدانشجویان قرار دهند و 

دانشجویان با اتخاذ رویکردهای مناسب، در  نمایند تابه دانشجویان بيان  را كاراتر هر درس
هی دضوع مورد یاددهی و یادگيری به شيوه صحيح جهتراستای هماهنگی سبک تفکر و مو

اهنمایی كنند كه اهداف شود تا مراكز مشاوره دانشجویان را ر. همچنين، پيشنهاد میشوند
، پيشنهاد مثبت بر عملکرد تحصيلی داشته باشد. همچنين يرتأثصورتی برگزینند كه خود را به

تفکر و نيز جهت گيری هدف دانشجویان های شود تا به هنگام ورود به دانشگاه، سبکمی

                                                           
1. Cano-garcia and Hughes 
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مورد شناسایی قرار گيرد تا بهتر بتوان در صورت نياز، در راستای تقویت و یا اصالح 
 های تفکر اقدام نمود.سبک

شود سرفصل دروس این رشته مطابق با بازاركار و استعدادهای كشاورزی پيشنهاد می
تا اندیشه و نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصيلی و آینده شغلی خود  شود يفتألمنطقه 

ين، پيشنهاد همچنبخشد.  ءبهبود یابد كه در نتيجه، انگيزه و عملکرد تحصيلی آنان را ارتقا
ه های تدریس سنتی استفادهای تدریس ساختارگرا به جای روششود تا اساتيد از روشمی

تا سازمان پرورش استعدادهای درخشان حمایت خاص شود در نهایت، پيشنهاد مینمایند. 
 دانشجویان كشاورزی نيز داشته باشد. ازخود را همانند دانشجویان فنی و مهندسی، 

 منابع
تفکر و رابطه آن با خالقيت دانشجویان. پایان نامه  یها(. مقایسه سبک3114باباعلی، فاطمه. )

 كارشناسی ارشد روانشناسی تربيتی، دانشگاه الزهرا )ع(.
(. بررسی روحيه كارآفرینی دانشجویان رشته 3115باقری، اصغر و پيرموذن، سحر. )

 كنگره ملی آموزش عالی ایران.كشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه محقق اردبيلی. 
های تفکر (. تدوین مدل موفقيت تحصيلی براساس سبک3111. )يال، لجوادی علمی

 دانشجویان دانشگاه بجنورد. پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.
(. بررسی تطبيقی رابطه بين سبک تفکر با 3115جهانشاهی، ناهيد و ابراهيم قوام، صغری )

سن، جنسيت، رشته تحصيلی و ميزان تحصيالت در معلمان مقاطع سه گانه ابتدایی، 
 .12-51، ص 5، شماره 0، دوره روانشناسی تربيتیراهنمایی و متوسطه. 

 نقش: تحصيلی (. عملکرد3115ومه )رضایی، علی محمد؛ جهان، فائزه و رحيمی، معص
-323، ص 40، شماره 30، دوره روانشناسی تربيتیپيشرفت.  انگيزه و پيشرفت اهداف

355. 
های تفکر، راهبردهای (. نقش باورهای معرفت شناختی، سبک3111. )كبررضائی، ا

ی پژوهشی روانشناس –فصلنامه علمی یادگيری در عملکرد تحصيلی دانشجویان. 
 .311-014، ص 30، سال چهارم، شماره دانشگاه تبریز

زرافشانی، كيومرث؛ شرفی، ليدا؛ بينایيان، اكرم؛ ملک حسينی، افسانه؛ نوروزی، مرضيه و 
 دانشگاه مورد تحصيل؛ از (. بررسی علل انصراف دانشجویان3115حيدری، حسين. )
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، 3 ، شماره00 دوره ،آموزش عالی در یزیر برنامه و پژوهش فصلنامهكرمانشاه.  رازی
 .4-31 ص

دیدگاه دانشجویان  اییسه(. بررسی مقا3111. )حمودو حسينی، م حمدرضاپور، مسليمان
كارشناسی ارشد پيرامون توسعه كارآفرینی در آموزش عالی كشاورزی )مطالعه 

 .35-00(، 3)4، ترویج و آموزش كشاورزی یهاپژوهشموردی استان تهران(. 
 هایسبک (. رابطه3115. )هرهو دانشورپور، زولی اهلل ، فرزاد، روینپ كدیور، اميد؛ شکری،

، شناختی علوم هایتازهتحصيلی دانشجویان.  پيشرفت با یادگيری رویکردهای و تفکر
 .44-50، ص 0 ، شماره1 سال

 جهت گيری اساس بر تحصيلی تعلل ورزی علّی مدل (. تدوین3115صيف، محمدحسين. )
تحصيل.  خودكارآمدی و تحصيلی درگيری یاواسطه نقش با تحصيلی هدف

 .311-332سال چهارم، شماره ششم، ص  یادگيری، در شناختی راهبردهای دوفصلنامه
(. 3110) كيا، مهدی.معينیو  سيده سميهآبکنار، جليل  هنام؛آزادمرد، ش مال؛عاشوری، ج
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 .3، دوره دوم، شماره ابتکار و خالقيت در علوم انسانیدانشگاه رازی كرمانشاه(. 

 یها(. بررسی نقش سبک3110. )اشاپسنو شریفی، ح الکميرهاشمی، م عيد؛مشتاقی، س
و ن هاییافتهفرزندپروری ادراك شده در جهت گيری هدف پيشرفت دانش آموزان. 

 .11-50، ص 00، سال هشتم، شماره در روان شناسی
. رجوو حسينی هفشجانی، ت ادیكمالی، ه هدی؛ابوالقاسمی نجف آبادی، م رهاد؛فر، فنظری

تفکر و رابطه آن با پيشرفت تحصيلی در بين دانشجویان  یها(. كاركرد سبک3111)
رنامه ریزی باه تهران. مهندسی و روانشناسی و علوم تربيتی دانشگ –فنی  یهادانشکده
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