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  دهيچک

عوامل مرتبط با  ييشناسات جه نيهمه ب. شود يممحسوب  يشناسگسترده روان  اريبسو  ياديبنو ابعاد مختلف آن از مباحث  يسازگار :و هدف نهيزم شيپ

 يبررسراستا هدف پژوهش حاضر  نيهمدر . داشته باشد يفرد نيبو  يفرد مشکالت کاهشدر  ياديز يکاربردها تواند يم، دانش طهيح شيافزاآن، ضمن 

  .است يليتحص يسازگاربا  تفکر يها سبکارتباط انواع 

 يخوواحد  ياسالمدانشگاه آزاد  يپرستار انيدانشجونفر از  ٦٥نمونه پژوهش شامل . جام شدان يهمبستگو  يفيتوص به صورتپژوهش  نيا :کارمواد و روش 

 يليتحص يسازگاراسترنبرگ و زانگ و  تفکر يها سبکاستاندارد  نامه پرسشاز دو  ها داده يآورجمع  يبرا. انتخاب شدند يتصادف يا طبقهبه روش  کهند بود

  . قرار گرفتند ليتحلو  هيمورد تجزچندگانه  ونيرگرسو  رسونيپ يهمبستگ يآمار يها آزمون قيطراز  زينشده  يآور جمع ها داده. استفاده شد اکيسر و کريب

 تفکر سبکو  دار معنيارتباط مثبت نوع اول  يها سبکو  يرونيب، شياند، آزاد يمراتب، سلسله يياجرا ،ييقضا تفکر يها سبک کهنشان داد  جينتا :ها افتهي

 نيهمچن. است نييتبقابل  تفکر يها سبکبر اساس  يليتحص يسازگار انسيواردرصد از  ٤/٢٠دارند و  يليتحص يسازگاربا  دار معني يمنفاط ارتب ستيآنارش

  .در حد متوسط به باال است يپرستار انيدانشجو يليتحص يسازگارمشخص شد 

 يسازگارمربوط به  ليمسابهبود و ارتقاء  نيبنابرا. ارتباط دارد تفکر يها سبکبا انواع  يليتحص يسازگاربدست آمده،  جينتابر اساس  :يريگ جهينتبحث و 

  .آنان است تفکر يها سبکمستلزم توجه به انواع ، يپرستار انيدانشجو يليتحص

  يپرستار انيدانشجو، يليتحص يسازگار، تفکر يها سبک :ها واژه ديکل
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  )نويسنده مسئول(وان شناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن ردکترای دانشجوي  ١
  استاديار روان شناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن ٢
۳ Adjustment  
۴ Darwin  
۵ Chaplin,J.P  

  مقدمه

. گرفتـه اسـت   تأنش يشناس ستيزدر اصل از علم  ،۳يسازگار

ح نمـود،  خـود مطـر   تکامـل  هيدر نظرآن را  ،۴نيداروبار،  نينخست

  و  يروانشناســ همچــون  گــريدمفهــوم در علــوم   نيــاســپس 

اصـطالح در   نيـ ا). ۱(قـرار گرفـت    اسـتفاده مـورد   يشناسجامعه 

 کـه اشـاره دارد   يکيولـوژ يب يسـاختارها به  يشناخت ستيز يمعنا

 وانـات يح بلکه ها انسانو نه تنها  کند يم ليتسهزنده ماندن انواع را 

 يسـازگار ، يشناسـ در روان  .)۲( دريـ گ يمـ در بر  زينو نباتات را 

آن فرد بـا   ي هيپابر  که شود يمآگاهانه فرض  شيبو  کم ينديفرا

انطبـاق   نيـ ا .ابدي يمانطباق  يفرهنگ اي يعيطب، ياجتماع طيمح

فعاالنـه   نکـه يا ايـ داده  رييـ تغفـرد خـود را    کـه مستلزم آن است 

 نيبـ الزم  يهمـاهنگ  جهينتو در  دينما جاديا طيمحدر  يراتييتغ

در  رييـ تغرا  يسـازگار  ۵ نيچـاپل  ).۲(شـود   جـاد يا طيمحفرد و 

خـود   يازهـا ين يارضـا به منظور فائق آمدن بر موانع و  ها تيفعال

 .کند يم فيتعر
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 يهاشم ريمزارعي، مالك  يعلدريح
 

  پرستاري و مامایی ارومیه دانشکدهدوماهنامه     1391مرداد و شهریور ، 38پی در پی ، ماره سومش، همددوره  390

 سـم يارگاندر آن  که داند يمحل مسئله  ينوعرا  يسازگار يو

در  کنـد بـرآورده   يقبل يها روشبا  تواند ينم کهدارد  يازينفرد  اي

پاسخ منجـر   نکهياتا  شود يمداده  رييتغ، رفتار ييها تيموقع نيچن

 تيـ موقعدر  يتـر نقش فعال  يسازگارفرد در حالت . به ارضا شود

 ٢يينـوا  هم و ١سازش، انطباق ميمفاهاز  ليدل نيهمبه  کند يم فايا

  .)۳(تفاوت دارد 

ــاد  يدارا يســازگار ــابع  ٣نگيســو  هــا نيســ. اســت يمختلف

 يسـازگار : الف: اند کرده يبند ميتقس ياصلرا به سه نوع  يسازگار

بحـث  ). ۴( ٦يعاطف يسازگار: ج ٥ياجتماع يسازگار: ب٤ يليتحص

 اکيريسو  کريب. است يليتحص يسازگاردر باب  صرفاًمقاله حاضر 

ــاز  تيرضــا را يليتحصــ يســازگار٧ و انجــام  يآموزشــ طيمح

 دهـد  يم شيافزارا  يليتحصموثر  کارکرد که دانند يم ييها تيفعال

 شرکت، يدرس، توجه ليتحصبه  يمند عالقه، يزيرهمچون برنامه 

و  يسازگاردر خصوص رابطه  .)۴( دانشکده يها برنامهو  ها بحثدر 

ت گرفتـه  صـور  يمطالعـات  يشناخت روان يرهايمتغ ريساانواع آن با 

بـا   يسـازگار  کـه از آن اسـت   يحـاک مطالعـات   نيـ ا جـه ينتاسـت  

، )۷( يخودکارآمـد  ،)۶( ياخالقـ ، تحـول  )۵( يمذهب يريگ-جهت

ارتباط مثبت ) ۱،۸(موفق  تيهوو ) ۱( ينيب،خوش يريپذانعطاف 

 يليتحص يسازگاردر  رسد يمبه نظر  که يمهماز عوامل  يکي .دارد

ه حـال مـورد مطالعـه قـرار نگرفتـه      و تا ب باشد يمموثر  انيدانشجو

 را تفکـر  يهـا  سـبک  ٩اسـترنبرگ . باشد يم ٨تفکر يها سبکاست، 

 يهـا  ييتواناو استفاده از  تفکرداده شده افراد در  حيترج يها وهيش

معتقـد   شيخـو  ١٠يذهن يحکومتخود  هينظردر  يو. داند يمخود 

                                                
1- Conformity 
2- Accommodation 
Sinha& Singh -3 
4- Academic Adjustment 
5- Social Adjustment 
6- Emotional Adjustment 
7- Baker R.w.Siryk B.  
8- Thinking Styles 
9- Strenberg R. J. 
10- mental self- government theory 

در جهـان وجـود دارد    کـه  يحکـومت مختلف  يها وهيشاست انواع 

ـ يب انعکاس بلکهنبوده  يدفتصا   اسـت  هـا  انسـان  يذهنـ  افکـار  يرون

، استرنبرگ حکومتاساس و با استفاده از استعاره  نيابر  .)۹، ۱۰( 

هستند،  کيتفکبعد قابل  ۵به  که کند يمرا مطرح  تفکر سبک ۱۳

 ييقضـا ، )خالق بـودن ( يقانون تفکر يها سبکشامل : کارکردها -۱

بـا توجـه بـه     فيتکالانجام ( يياجرا، )ها هبازد اي گريدافراد  يابيارز(

سلسـله   تفکـر  يهـا  سـبک شامل : ها شکل -۲) دستورات داده شده

ـ  يرو کـار (، ١١يسـلطنت ، )يفرد فيتکال يبند تياولو( يمراتب  کي

چندگانـه   فيتکـال  يرو کـار ( ١٢ يگارشـ يال، )زمـان  کيدر  فيتکل

در  تيمحـدود بدون  يفيتکال يرو کار( ١٣ستيآنارش، )يبند تيالو

: هـا  سطح -۳) کارهاانجام دادن ". چگونه"و " يک" ، " کجا" ،"چه"باره 

 تمرکـز ( ييجز، )يکل ريتصوبر  تمرکز( يکل تفکر يها سبکشامل 

بـه   فيتکالانجام ( يدرون يها سبکشامل : ها حوزه -۴) اتيجزئبر 

 يهـا  سـبک شـامل  : هـا  شيگرا -۵) گرانيدبا  کار( يرونيب، )ييتنها

و ) فيتکـال نسـبت بـه انجـام     عيبـد  يکـرد يرواتخـاذ  ( شياندآزاد 

). فيتکــالدر انجـام   يســنت يهـا  وهيشــاسـتفاده از  ( کــارمحافظـه  

)۱۲،۱۱(.  

 ييارهـا يمعرا بـر اسـاس    تفکـر  سـبک  ۱۳ استرنبرگ و زانگ

 يبنـد  ميتقس ياصلبه سه نوع  رهيغو  يشناخت يدگيچيپهمچون 

، يقـانون  رتفکـ  سـبک شامل پـنج   کهنوع اول  يها سبک: اند نموده

دسـته از   نيـ ا. اسـت  شيانـد و آزاد  يکلـ ، يمراتبـ ، سلسله ييقضا

. دارنـد  ياديـ ز يشـناخت  يدگيـ چيپبوده و  تيخالقمولد  ها سبک

رهنمـون   هنجارهـا از  تيـ تبعنوع دوم فـرد را بـه    تفکر يها سبک

 رنديگ يمرا در بر  يشناخت يدگيچيپاز  يتر نييپاساخته و سطوح 

ــا ســبکو شــامل  ــيااجر تفکــر يه ــيجز، ي ــب، و ي   ، ســلطنت طل

نوع سـوم شـامل    تفکر يها سبک تينهادر ؛ و هستند کارمحافظه 

ـ ، يگارشياول، ستيآنارش يها سبک ـ يبو  يدرون  نيـ ا. هسـتند  يرون

                                                
11-Monarchic 
12- Oligarchic 
13- Anarchic 
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 يپرستار انيدانشجودر  يليتحص يسازگاربا  تفکر يها کسبارتباط 
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 تواننـد  يمـ خـاص،   فيتکلهر  يسبک ها استلزامبا توجه به  ها سبک

  ).۱۰(نوع اول و دوم را نشان دهند  يها سبک يها يژگيو

انجـام شـده    تفکر يها سبک هينظربر اساس  يانفراو قاتيتحق

با  تفکر يها سبکمشخص شده است، انواع  ها پژوهش نيادر . است

   يسـت يبهز، عـزت نفـس، و   يتيشخصـ ، صـفات  يليتحصـ  شرفتيپ

 استرنبرگ و زانگ نيهمچن). ۹-۱۳،۱۱(رابطه دارند  يشناختروان 

 يشـتر يب سـازگارانه ارزش  نوع اول تفکر ها سبک که اند کردهفرض 

 کــهاز آن اســت  يحـاک  پــژوهش اتيــادبمـرور   يولــ). ۱۰(دارنـد  

پژوهش  نيا نيبنابرا. خصوص صورت نگرفته است نيادر  يپژوهش

چـه   کـه را مورد مطالعه قرار دهد  يپژوهش سؤال نيادرصدد است 

 نيبــدر  يليتحصــ يســازگاربــا  تفکــر يهــا ســبک نيبــ يا رابطـه 

  وجود دارد؟  يپرستار انيدانشجو

  

   ها روشو مواد 

 ينـ يب شيپبا هدف  يهمبستگو  يفيتوصاز نوع  قيتحقروش 

رشـته   انيدانشـجو  هيـ کلپژوهش حاضر شامل  يآمارجامعه . است

 باشد يمنفر  ۸۶به تعداد  يخوواحد  ياسالمدانشگاه آزاد  يپرستار

جامعـه   کل. بودند ليتحصمشغول به  ۸۹-۹۰ يليتحصدر سال  که

جامعه  نيباز . دهند يم ليتشکتر دخ انيدانشجورا،  قيتحق يآمار

ــا  ۶۵تعــداد  يآمــار    قيــطرســال از  ۷/۱۹ يســن نيانگيــمنفــر ب

 ليو تحل هيتجزروش . انتخاب شدند يتصادف يا خوشه يريگنمونه 

چندگانـه   ونيرگرسـ و  رسـون يپ يهمبسـتگ  بيضرآزمون  ،ها داده

  .باشد يم

اسـتاندارد شـده    نامـه  پرسـش از دو  هـا  داده يآورجمـع   يبرا

 تفکــر يهــا ســبک نامــه پرســش کوتــاهفــرم  -۱ :ديــگردتفاده اســ

بوده  هيگو ۶۵ يدارا نامه پرسش نيا): TSI-R2(گ استرنبرگ و زان

 سبکهر  يبرا يمساو به طورو  رديگ يمرا اندازه  تفکر سبک ۱۳و 

در  مـذکور  نامـه  پرسـش . در نظر گرفته شده اسـت  هيگوپنج  تفکر

پاسخ خـود را در   ديبا نکنندگا شرکتشده و  هيته کرتيل اسيمق

 يآلفـا  بيضـرا زانـگ  . کننـد مشـخص   يا نـه يگزهفـت   فيط کي

. گـزارش نمـوده اسـت    ۸۰/۰تا  ۵۰/۰را از  سبک ۱۳ يبرا کرونباخ

 يهـا  سبکانواع  يبرا کرونباخ يآلفا بيضرا زين همکارانو  يشکر

ـ  کردهگزارش  ۸۵/۰تا  ۵۳/۰از  يرانيارا در نمونه  تفکر  نيـ ار د. دان

بدست  ۸۹۴/۰ يمساو نامه پرسش کل يبرا کرونباخ ياآلفپژوهش 

 زانيــم نيــيتع يبــرا: يليتحصــ يســازگار نامــه پرســش -۲ .آمــد

با دانشگاه  يسازگار نامه پرسش اسيمقاز خرده  يليتحص يسازگار

)S.A.C.Q (اسـتفاده  باشـد  يم هيگو ۲۴ يدارا که اکيسرو  کريب ،

ـ  اسيـ مق نيـ ادر  يآزمـودن نمره ). ۱۴(د ش قـرار   ۱۶۸ تـا  ۲۴ نيب

 يهـا  يژگيو. باشد يم شتريب يسازگارنمرات باالتر نشانگر . رديگ يم

در . شده است يبررسدر مطالعات متعدد ) S.A.C.Q١( يسنج روان

 اسيـ مقخـرده   کرونبـاخ  يآلفـا  بيضـر  اکيسرو  کريبدر مطالعه 

در  کـه  يليکائيمدر پژوهش . بود ۸۰/۰باالتر از  يليتحص يسازگار

بـه   ۸۴/۰ يمسـاو انجام شـده بـود    هياروماه دانشگ انيدانشجو نيب

 ۸۳۴/۰ يمسـاو آلفـا   زيـ ندر پژوهش حاضر  .)۸(دست آمده است 

  .بود

  

   ها افتهي

مطـرح   يفيتوصـ  يهـا  افتـه يبخـش ابتـدا اطالعـات و     نيادر 

شـده بـر اسـاس     يآورجمـع   يهـا  داده ريـ زدر جـدول  . شـود  يمـ 

  .اند شده انيوبخالصه  يفيتوصآمار  يها شاخص

 تفکر سبک، تفکر سبک ۱۳ نيب، در ۱شماره جدول بر اساس 

اختصاص  به خودمقدار را  نيشتريب ۳۹۱/۵ نيانگيمبا  شياندآزاد 

، يپرسـتار  انيدانشـجو  کهاست  نياموضوع نشانگر  نيا. داده است

. انجـام دهنـد   ديـ جد يها وهيشخود را به  فيتکال دهند يم حيترج

مقـدار در   ترين کم يدارا ۲۵۳/۴ نيانگيمبا  ستيآنارش تفکر سبک

در  کننـدگان  شرکت که دهد يماست و نشان  تفکر يها سبک نيب

؛ و دارنـد  تفکـر  سبک نيابه استفاده از  يکمتر ليتماپژوهش  نيا

                                                
1-Student Adaptation to College Questionnaire 
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 يهـا  سـبک از  شـتر يب) ۰۴۶/۵(نـوع اول   تفکر يها سبک نيانگيم

. است) ۶۸۶/۴(نوع سوم  تفکر يها سبکو ) ۹۶۲/۴(نوع دوم  تفکر

 نيانگيـ م، شـود  يمـ در جـدول فـوق مالحظـه     هک گريدمهم  نکته

 کـه از آن است  يحاکمقدار  نيا. است) ۸۸۰/۴( يليتحص يسازگار

باالتر  يپرستار انيدانشجو يليتحص يسازگار تيوضع يکل به طور

  .باشد يم ۴ يعنيآن  نيانگيماز 

  )= n ۶۵(ش پژوه کنندگان شرکت يفيتوصآمار  يها شاخص :)۱(جدول شماره 

  راتييتغدامنه   اريمعانحراف   نيانگيم  ريمتغ  فيرد
  ۵۴/۲  ۸۴۶/۰  ۱۸۱/۵  يقانون تفکر سبک  ۱
  ۸۰/۳  ۸۳۳/۰  ۱۵۵/۵  يياجرا تفکر سبک  ۲
  ۶۰/۳  ۹۱۴/۰  ۱۱۷/۵  ييقضا تفکر سبک  ۳
  ۰۰/۴  ۹۸۹/۰  ۰۲۲/۵  يمراتب تفکر سلسله سبک  ۴
  ۶۰/۳  ۹۶۶/۰  ۲۷۹/۵  يمونارش تفکر سبک  ۵
  ۰۰/۵  ۰۰۲/۱  ۶۸۸/۴  يگارشيال تفکر سبک  ۶
  ۸۰/۴  ۹۹۲/۰  ۲۵۳/۴  ستيآنارش تفکر سبک  ۷
  ۲۰/۳  ۷۷۰/۰  ۴۶۸/۴  کار تفکر محافظه سبک  ۸
  ۸۰/۴  ۰۸۵/۱  ۳۹۱/۵  شياندآزاد  تفکر سبک  ۹
  ۸۰/۳  ۹۰۱/۰  ۶۱۳/۴  يکل تفکر سبک  ۱۰
  ۴۰/۳  ۸۲۶/۰  ۷۹۵/۴  يجزئ تفکر سبک  ۱۱
  ۴۰/۴  ۹۶۳/۰  ۳۰۴/۴  يدرون تفکر سبک  ۱۲
  ۰۰/۴  ۰۸۷/۱  ۴۰۰/۵  يرونيب تفکر سبک  ۱۳
  ۲۰/۳  ۷۳۳/۰  ۰۴۶/۵  نوع اول تفکر يها سبک  ۱۴
  ۵۵/۲  ۵۷۳/۰  ۹۲۶/۴  نوع دوم تفکر يها سبک  ۱۵
  ۰۵/۳  ۶۱۸/۰  ۶۸۶/۴  نوع سوم تفکر يها سبک  ۱۶
  ۵۴/۲  ۶۹۰/۰  ۸۸۰/۴  يليتحص يسازگار  ۱۷

 يهمبسـتگ  سيماترآزمون در  نيا جينتا. استفاده شد رسونيپ يهمبستگ بيضراز  يآموزش يسازگاربا  تفکر يها سبکارتباط  يبررس يبرا

  . نشان داده شده است ۲جدول شماره 

  يليتحص يسازگاربا  تفکر يها سبکانواع  يهمبستگ سيماتر :)۲(جدول شماره 

  داري معنيسطح   يليتحص يسازگار  تفکر يها سبکانواع   فيرد
  ۲۹۷/۰  ۱۸۴/۰  يقانون تفکر سبک  ۱
  ۰۴۷/۰  *۲۷۹/۰  يياجرا تفکر سبک  ۲
  ۰۰۳/۰ **۴۸/۰  ييقضا تفکر کسب  ۳
  ۰۰۱/۰  **۶۲۱/۰  يمراتب تفکر سلسله سبک  ۴
  ۴۲۵/۰  ۱۳۹/۰  يمونارش تفکر سبک  ۵
  ۷۶۳/۰  ۰۵۲/۰  يگارشيال تفکر سبک  ۶
  ۰۴۹/۰ *-۲۵۴/۰  ستيآنارش تفکر سبک  ۷
  ۵۴۰/۰  -۱۰۹/۰  کار تفکر محافظه سبک  ۸
  ۰۱۳/۰ *۴۱۰/۰  شياندآزاد  تفکر سبک  ۹
  ۲۵۷/۰  ۱۹۷/۰  يکل تفکر سبک  ۱۰
  ۳۲۹/۰  ۱۷۲/۰  يجزئ تفکر سبک  ۱۱
  ۵۶۶/۰  -۰۹۹/۰  يدرون تفکر سبک  ۱۲
  ۰۴۹/۰ *۳۴۱/۰  يرونيب تفکر سبک  ۱۳
  ۰۰۲/۰ **۰/  ۵۱۳  نوع اول تفکر يها سبک  ۱۴
  ۱۹۸/۰  ۲۳۷/۰  نوع دوم تفکر يها سبک  ۱۵
  ۴۹۹/۰  -۱۲۴/۰  نوع سوم تفکر يها سبک  ۱۶

۰۰۱/۰ ** p <     ۰۵/۰* p <  
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 تفکـر  يها سبک شود يماز جدول فوق مشاهده  که همان طور

و نـوع اول   يرونـ يب، شيانـد -، آزاديمراتبـ ، سلسـله  ييقضـا ،يياجرا

 نکتـه ؛ و دارنـد  يليتحصـ  يسازگاربا  يدار يمعنمثبت  يهمبستگ

 يســازگار نيبــ دار معنــيو  يمنفــ يهمبســتگ گــريدقابـل توجــه  

   .است ستيآنارش تفکر سبکبا  يليتحص

 يسـازگار  يکننـدگ  ينـ يب شيپ زانيم يرسبر يبرا تينهادر 

چندگانـه   ونيرگرساز روش  تفکر يها سبکانواع  يرواز  يليتحص

روش مـدل   نيـ ا جينتـا . شـد  اسـتفاده ) Enter(به روش همزمـان  

 ميتنظـ ۵۰۷/۰r= ، ۲۵۷/۰ = r2 ،۲۰۴/= R(نشان داد را  داري معني

 انسيواردرصد از  ۴/۲۰ مذکورمدل  ).=p=۸۴۵/۴f  ۰۰۶/۰و شده 

اطالعـات   ۳در جدول شـماره  . کند يم نييتبرا  يليتحص يسازگار

  .ارائه شده است ليتحلو  هيتجز نيابدست آمده از 

  

  تفکر يها سبکبر اساس انواع  يليتحص يسازگار ونيرگرس بيضراجدول  :)۳(جدول شماره

 داري معنيسطح  tمقدار  B SE B β  نيب شيپ يرهايمتغ

  ۰۰۰/۰  ۲۷۴/۴  -  ۹۰۷/۰  ۸۷۷/۳  مقدار ثابت

  ۰۰۲/۰  ۳۸۸/۳  ۵۳۸/۰  ۰۲۸/۰  ۰۹۵/۰  نوع اول تفکر يها سبک

  ۹۵۱/۰  ۰۶۱/۰  ۰۰۹/۰  ۰۴۵/۰  ۰۰۳/۰  نوع دوم تفکر يها سبک

  ۰۴۸/۰  -۰۳۳/۲  -۲۹۵/۰  ۰۳۸/۰  -۰۷۷/۰  نوع سوم تفکر يها سبک
  

  نــوع اول و نــوع ســوم  يهــا ســبکبــر اســاس جــدول فــوق،  

 هستند و معادله يليحصت يسازگاراز  داري معني کننده ينيب شيپ

بـر طبـق انـواع     يليتحصـ  يسـازگار  ينـ يب شيپـ جهت  ونيرگرس

  :است ريز شکلبه  تفکر يها سبک

  يليتحص يسازگار =۵۳۸/۰)نوع اول يها سبک( -۰/ ۲۹۵ )نوع سوم يها سبک(

 

  يريگ جهينتبحث و 

، ييقضـا ، يـي اجرا تفکـر  يها سبکنشان داد  قيتحق نيا جينتا

 يسـازگار نوع اول با  تفکر يها سبکو  شيدان، آزاد يمراتبسلسله 

 سـت يآنارش تفکـر  سـبک و  دار معنـي مثبت و  يهمبستگ يليتحص

ـ . دارنـد  دار معنيو  يمنفرابطه   ليـ تحلحاصـل از   جينتـا  نيهمچن

 شيپـ  داري معنـي  شکلبه  تفکر يها سبک کهنشان داد  ونيرگرس

درصـد از   ۲۰حـدود  ؛ و هسـتند  يليتحصـ  يسـازگار  کننـده  ينيب

 نيــيتب تفکـر  يهـا  سـبک  قيــطراز  يليتحصـ  يسـازگار  سانيـ وار

فرض اسـترنبرگ و زانـگ    نيابا  افتهي نيا، ينظرز لحاظ ا. شود يم

) ۹(دارنـد   يتـر نـوع اول ارزش سـازگارانه    يها سبکمعتقدند  که

ـ از نظر ؛ و مطابقت دارد کامالًَ  اتيـ ادبدر  نکـه يا ليـ بـه دل  ،يتجرب

عـه واقـع نشـده اسـت،     مـورد مطال  ريـ متغدو  نيـ ارابطه  ،يپژوهش

وجود  نيشيپپژوهش با مطالعات  نياحاصل از  جينتامطابقت دادن 

نـوع   تفکـر  يها سبک که اند دادهنشان  يقبل قاتيتحق جينتا. ندارد

 ينـ يبو خـوش  ) ۹،۱۰(عزت نفس  ،يشناختروان  يستيبهزاول با 

از نظـر   رهـا يمتغ نيـ ا کـه  ييآنجـا از ؛ لـذا  ارتباط مثبـت دارد  )۱(

 نيبـ رابطـه مثبـت    .دارنـد  يخـوان  هـم  يکلـ  يسـازگار  بـا  يمنطق

 ريتفسـ قابـل   دگاهيـ د نيـ ااز  يليتحص يسازگاربا  تفکر يها سبک

  . است

از انواع  يبعض کهنشان داده است  يقبل قاتيتحق نياافزون بر 

 ،شياندآزاد ،يمراتبسلسله  تفکر يها سبک ژهيوبه  تفکر يها سبک

) ۹-۱۳،۱۱( يليتحص شرفتيپبا  ها فرهنگدر اغلب  رهيغو  ييقضا

 يداراافـراد   يمنطقبه لحاظ ؛ و دارند دار معنيمثبت و  يهمبستگ

 يآموزشـ  يسـازگار  ديـ با اديـ زباالتر به احتمـال   يليتحص عملکرد

 يها جنبهاز  حاضر قيتحق جينتا نيبنابرا. داشته باشند زين يشتريب
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بر اساس  پژوهش نيا که ييها هينظردر چهارچوب  يتجربو  ينظر

  .هماهنگ است نيشيپ قاتيتحقانجام شده و  ها آن

 يسـازگار  نيانگيـ م کـه  دهـد  يمنشان  قيتحق جينتا سرانجام

پـژوهش   نيـ ادر  کننـده  شـرکت  يپرسـتار  انيدانشـجو  يليتحص

۸۸۰/۴m( يمساو  يسـازگار  نيانگيـ ممقدار باالتر از  نيا. است )= 

 يطمتوسـ  يسـازگار  انگريب ،وجود نيابا  باشد يم ۴ يعني يليتحص

در  يليتحصـ  مشکالت زانيم نکهيااما با توجه به  .ديآ يم به حساب

بـه نظـر    يقبـول قابـل   جـه ينت .اسـت  شـتر يبسـال اول   انيدانشجو

  .رسد يم

نشانگر ارتبـاط مثبـت    قيتحق نياحاصل از  جينتا ،در مجموع

 ينـ يب شيپـ نقـش   و يليتحص يسازگارنوع اول با  تفکر يها سبک

 انگريب زين؛ و ل و نوع سوم در آن استاو تفکر نوع يها سبک کننده

 نيـ ابـا  . متوسط به بـاال در نمونـه پـژوهش اسـت     يسازگار زانيم

و بـا   گريد يها نمونهدر  رهايمتغ نيارابطه  شود يم شنهاديپ ،وجود

مختلف مورد مطالعه قرار  يها تيجنسو در  شتريب يها نمونهحجم 

  .رديگ

  

  تشکرو  ريتقد

دانشـگاه آزاد   يپرسـتار م گـروه  محتـر  دياسـات از  لهيوس نيبد

خـانم پرتـواعظم    سـرکار و  يقاسم يآقاجناب  يخوواحد  ياسالم

 يقـدردان و  تشکر کمال شان مانهيصم يهمکارو  ها ييراهنماجهت 

  .ميداررا 
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