بررسی رابطه بین برتری نیمکره های مغزی با سبکهای تفکر
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسي وپيش بيني سبکهاي تفکر با توجه به برتري نيمکره هاي مغزي مي باشد .به هميي
منظور يک نمونة  091نفري از دختران وپسران دانشجو با روش نمونهگيري غير تصادفي سهميهاي از دانشيکدههياي
صنايع ومکانيک دودانشگاه اميرکبيروعلم وصنعت انتخاب شد .سپس به منظيور جميعآوري اطالعيا

از پرسشينامه

برتري نيمکره هاي مغزي کلي ولز ورادلف واگنر()0991وپرسشنامة سبکهاي تفکر استرنبرگ ( )0990استفاده بعمي
آمد .براي تجزيه وتحلي نتايج اي پژوهش از آزمون آماري ضريب همبستگي وتحلي رگرسيون ،استفاده شد .نتيايج
نشان مي دهد :باتوجه به ضرايب همبستگي در مورد دختران به جزء سبک تفکر آزادمنشانه که همبستگي منفيي دارد
همه سبکهاي تفکر ضريب همبستگي مثبت دارند .باتوجه به ضيرايب همبسيتگي در ميورد پسيران بيه جيزء سيبک
تفکرجزئي همبستگي مثبت معني داري دارد وسبکهاي تفکر قضايي  ،سلسله مراتبي و آزادمنشيانه همبسيتگي مثبيت
معني داري دارند وسبک تفکر محافظه کارانه که همبستگي منفي دارد.به طور کلي درميورد دختيران سيبکهاي تفکير
مونارکي ،سلسله مراتبي ،اليگارکي ،آنارکي ،کلي وبيروني معني دار بودند .به طور کلي درمورد پسران سبکهاي تفکير
قضايي ،مونارکي ،سلسله مراتبي ،اليگارکي ،آنيارکي ،کليي ،جزئيي ،درونيي وآزادمنشيانه معنيي دار بودنيد .ضيرايب
همبستگي در رابطه با راست برتري با سبکهاي تفکر دردختران به جزء سبکهاي تفکر قانونگذارانه ،قضيايي ،سلسيله
مراتبي وبيروني که همبستگي منفي دارند .سبکهاي تفکر ديگر ضريب همبستگي مثبت دارنيد  .ضيرايب همبسيتگي
درباره رابطه چپ برتري با سبکهاي تفکر دردختران به جزء سبکهاي تفکر قانونگذارانه ،اجرايي ،قضيايي ،مونيارکي،
جزئي ،دروني وآزادمنشانه که همبستگي منفي دارند ،سبکهاي تفکر ديگر ضريب همبسيتگي مثبيت دارنيد .ضيرايب
همبستگي درباره رابطه راست برتري با سبکهاي تفکر درپسران به جزء سبکهاي تفکر قانونگذارانه ،اجرايي ،قضيايي،
مونارکي ،آنارکي ،کلي ،دروني ومحافظه کارانه که همبستگي منفي دارند ،سيبکهاي تفکير ديگير ضيريب همبسيتگي
مثبت دارند  .ضرايب همبستگي درباره رابطيه چيپ برتيري بيا سيبکهاي تفکير درپسيران بيه جيزء سيبکهاي تفکير
قانونگذارانه ،اليگارکي ،آنارکي ،کلي ،دروني ومحافظه کارانه که همبستگي منفي دارند ،سبکهاي تفکر ديگير ضيريب
همبستگي مثبت دارند .درباره رابطه راست برتري با سبکهاي تفکر دردختران ،سبکهاي تفکر قضيايي ،کليي وجزئيي
معني داربودند .درباره رابطه چپ برتري با سبکهاي تفکر دردختران ،سبکهاي تفکر اجرايي ،سلسله مراتبي ،آنيارکي،
کلي ،جزئي وبيروني معني دار بودند .درباره رابطه راست برتري با سبکهاي تفکر درپسران ،سيبکهاي تفکير قضيايي،
مونارکي ،آنارکي ،دروني ،بيروني ومحافظه کارانه معني دار بودنيد .دربياره رابطيه چيپ برتيري بيا سيبکهاي تفکير

درپسران ،سبکهاي تفکر اجرايي ،قضايي ،مونارکي ،اليگارکي ،جزئي وآزادمنشانه معني دار بودند.
واژه هاي کليدي :برتري نيمکره هاي مغزي  -سبکهاي تفکر -دانشجويان

مقدمه
ازقرن نوزدهم شواهدي وجوددارد که کارکردنا متقارن دونيمکره مغزرانشان مي دهد.بروکاوجکسيون دريافتندکيه
که اختاللهاي زبان شناختي به دنبال آسيب به نيمکره چپ رخ مي دهند .ازآن زمان به بعد شواهد بياليني زييادي بيه
دست آمده است که مشاهدا

آنهاراتأييد مي کندوتخصص نيمکره راست را درانواع فرآيندهاي شناختي غير کالميي

ديداري – فضايي نشان مي دهد.

لئونارد اشالينز 0معتقد است مغز همه مهره داران داراي دو نيمکره مي باشيد و ايي دو نيمکيره کارهيا وو يايف

شبيه هم را انجام مي دهند  .درانسانها اي دو نيمکره تخصص يافته هستند و عملکرد هاي متفاوتي انجام ميي دهنيد
و معتقد است با رشد و بزرگ شدن مغز عملکرد نيمکره ها به دو قسمت تقسيم مي شوند (گيبسون . )3112 ،
ويژگیهای نیمكره راست مغز :
-

سمت چپ بدن را هدايت مي کند.

-

مرکز درك تصاوير و مقررا

است.

-

درك رنگ و لح صدا در اي قسمت است.

-

قدر

تشخيص چهره ها را دارد.

-

قدر

ح معما را دارد.

-

تخي و خواب در اي ناحيه است.

-

قدر

-

ويژگيهاي زنانه دارد.

خالقيت و کشف کردن دارد.

-

ورزش و حرکا

-

استعداد موسيقي در اي قسمت است.

موزون بدن در اي ناحيه است.

-

حس المسه و درك اشياء به صور

-

جهت يابي توسط اي قسمت مغز صور

-

با هنرهاي نقاشي و طراحي سروکار دارد.

-

مرکز احساسا

سه بعدي در اي قسمت است.
مي گيرد.

و عشق و دوست داشت ديگران است.

-

ادراکا

-

قدر

-

قدر

درك رياضيا

-

مهار

مديريت را بلد نمي باشد.

-

خالقيت و ذوق هنري دارد.

آن ک نگراست.
نظم و طبقه بندي ندارد.
و فلسفه را ندارد.

موانع پرورش نیمكره راست:
-

افکاري که مانع رشد و تکام نيمکره راست مي شوند عبارتند از:

-

م بايد هميشه جدي باشم.

-

حق اشتباه کردن ندارم.
- Leonard Sslains
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-

م بايد عاقالنه عم کنم و گرنه ....

-

کاري که انجام مي دهم بايد خوشايند ديگران باشد.

-

اگر از نتيجه ي کاري مطمئ نيستم  ،نبايد انجام دهم .

-

هميشه دنبال رو آدمهاي موفق باشم و شيوه ي عم آنها را تقليد کنم .

-

بر اي باور باشم که آدم موفق کسي است که در انجام کارها هميشه ساده تري و کوتاه تري راه را برود.

راههای تقويت نیمكره راست:
-

به مسائ به صور

-

سؤالهاي اگر و يا آنگاه بپرسيد و پاسخهاي متفاو

-

به خود مجال خيال بافي و فکرهاي تخيلي بدهيد.

کلي نگاه کنيد نه جزئي .
پيدا کنيد.

-

از گردش در طبيعت لذ

-

بازي هاي فکري داشته باشيد.

-

يادگيري را هميشه با کشيدن شک و طرح انجام دهيد.

-

نقاشي و طراحي را بياموزيد.

-

رمان بخوانيد و داستان را به شک تصوير در ذه مرور کنيد.

-

بيشتر نگاه و مشاهده کنيد تا اينکه فقط گوش فرا دهيد .

-

تصوير آرزوهاي خود را در آينده ببينيد.

ببريد و به اصوا

و رايحه ها توجه کنيد.

-

بدنبال ارتباطا

-

بچه گانه فکر کنيد و حس زيبا شناسي خود را تقويت کنيد.

بي افراد و اشياء و موضوعا

باشيد.

-

در تحقيقا

-

در رساندن مطلب به ديگران يا درس خواندن از مثال يا استعاره استفاده کنيد.

-

ديگران را دوست بداريد  ,احترام بگذاريد و تشکر کنيد.

ريسک داشته باشيد.

و کارها  ,قدر

ويژگیهای نیمكره چپ مغز :
-

قسمت راست بدن را کنترل مي کند.

-

رياضيا

-

نظم و طبقه بندي کردن را دوست دارد.

-

هميشه منطقي و تحلي گر با کارها برخورد مي کند.

-

با تنوع در زندگي مخالف است.

و فلسفه را دوست دارد.

-

مرکز بخاطر سپردن کلما

-

مرکز حرف زدن و دستور زبان و ترتيب کلما

-

ويژگي مردانه دارد.

و اعداد است.

-

با جزئيا

-

از انتقاد ديگران هراسان است.

است.

سرو کار دارد.

-

پردازش اطالعا

-

عجول است و حوصله ندارد.

-

هر چيز را فقط با حرف زدن توضيح مي دهد و قدر

وطبقه بندي را به عهده دارد.
توضيح مطالب با مثال و شک را ندارد .

-

قدر

-

استعداد موسيقي و نقاشي ندارد.

-

قدر

تخي ندارد.
خالقيت و کشف ندارد.

موانع پرورش نیمكره چپ( :داشت عقايد و باورهاي زير مانع از پرورش نيمکره چپ مي شود)
-

نظم داشت در زندگي به معناي محدوديت است(آزادي يعني نداشت چارچوب) .
رياضيا

و اينگونه دروس خسته کننده است و فرد مي پندارد به هر زحمتي شده نبايد با آنها روبرو شيود

.
-

توجه به جزئيا

-

نوشت مطالب در زمان مطالعه  ,وقت گير است و خسته کننده مي باشد .

 ,تلف کردن وقت است.

راههای تقويت نیمكره چپ:
-

جدول ح کنند .

-

کارهاي هر روز را با جزئيا

-

زمان مطالعه و درس خواندن  ,خالصه برداري کنند .

-

سعي کنند هنگام گوش دادن  ,مطالب را به حافظه بسپارند.

-

افکار منطقي را تقويت کنند.

-

براي انجام کارها آنها را به مراح کوچکتر تقسيم کنند و مرحله به مرحله کارها را انجام دهند.

مشخص يادداشت کنند و برنامه ريزي داشته باشند.

-

مطالعا

-

بازي شطرنج و پازل را تمري کنند.

-

مهارتهاي مديريتي را بياموزند.

رياضيا

و فلسفه را جزو برنامه هاي خود قرار دهند.

-

در طبيعت براي لذ

-

سخنوري و کنفرانس دادن را تمري کنند(فم .)3119 ،

بردن بيشتر از حس شنوايي استفاده کنند.

پژوهشگراني چون گلدبرگ وکاستا ( ،کوه

3

 )0911،نيز معتقدند کيه برتيري نيمکيره چيپ درپيردازش رمزهيا

متداول است ونيمکره راست درموقعيت هايي که کامالًبديع وجديد هستند ،کارا ميي باشيد .درعيي حيال گليدبرگ
وکاستا نتيجه گيري مي کنند که تمام کارکردهاي مرتبط بازبان تنها درحيطه نيمکره چپ نيسيت وهميي طيور تميام

کارکردهاي فضايي – ديداري نيز صرفاًدرحيطه نيمکره راست ،نيست ودرگيري نسبي نيمکره اي راست –چپ است
که درپردازش اطالعا

اهميت دارد .رابر

استرنبرگ)3111a(2شيوه هاي متفاو

افراد درپردازش اطالعيا

را بيه

عنوان سبکهاي تفکير نامگيذاري کيرده اسيت .ازنظيروي سيبک تفکير،روش رجحيان يافتيه تفکير اسيت ،آن ييک
توانايي نيست .بلکه روش بيان ياکاربرد يک ياچند توانايي است .ازنظر استرنبرگ دو فرد با توانيايي يکسيان ممکي
است سبکهاي متفاوتي داشته باشند .سبکهاي مختلف نه خوب هستند نه بد ،بلکيه متفياو

هسيتند.افرادنيمرخيي از

سبکها رادارا هستند،مثالً بعضي افراد دوست دارند کارها را به روش خودشان انجام دهنيد  ،ايي افيراد داراي سيبک

قانونگذارانه 1ياابداعي هستند در حاليکه بعضي ديگردوست دارندازروشهاي موجودبراي ح يا انجام يک مسيئله ييا
- cohen
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- Robert Sternberg
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-Ability
-Legislative

1

کاراستفاده کنند ،اي افرادداراي سبک اجرايي هستند.آنهاترجيح مي دهند کيه از عقاييد وروشيهاي ديگيران پييروي
کنند ،نه اينکه خود عقايد يا روشهايي ابداع کنند .دسته اي ديگر دوست دارند برکارهيا وروشيهاي ديگيران نظيار

داشته باشند وعقايد وکارهاي ديگران را تحلي وارزيابي کننداي افيرادداراي سيبک قضيايي 1ييا ارزشييابانه هسيتند

.آنهامعموالً به عنوان داور يا منتقد عم مي کنند تا اينکه مجري نظرا

و لوبار .)0991 ،9
مطالعا

01

وروشهاي ديگران باشند (استرنبرگ  ،اوهارا

9

درزمينه عملکرد اختصاصي نيمکره هاي مغزي اي طور نشان مي دهند کيه نيمکيره غاليب نيمکيره اي
00

03

عم گرا ونيمکره غير غالب از نظر عملکردي بيشتر در فرآيندهاي عاطفه دخالت دارنيد(ديمونيد و همکياران

 ،091وجوزف . )0999 02براساس نظريه خودحکومتي ذه استرنبرگ02 ،سبک تفکر وجودداردکيه براسياس پينج

بعد کارکرد ،0شک ، 01سطح ، 0دامنه 01وگرايش 09به ترتيب زير طبقه بندي شده اند.
الف – کارکرد:شام سه نوع سبک است که عبارتند از :

قانونگذارانه :تماي به ايجاد اختراع ،طراحي داردوکارها به روش خود انجام مي دهد .
اجرايي :تماي به پيروي از دستورا
قضايي :تماي به قضاو

داردوآنچه را که به اوگفته مي شود انجام مي دهند .

وارزيابي افراد وکارها دارد.

ب -شک  :شام چهار سبک مختلف است که عبارتند از :

مونارکي( 09درفرهنگ لغت آريانپور معادلهاي فارسي پادشياهي ،سيلطنتي وفردسياالربراي ايي واژه آورده شيده
است) :تماي دارد دريک زمان به انجام يک کاربپردازدوتقريباً همه انرژي وتوان خودرا به آن اختصاص مي دهد .

سلسله مراتبي( 31درفرهنگ لغت آريانپور معادلهاي فارسي پايور ساالري وسلسله مراتبيي بيراي ايي واژه آورده

شده است )  :تماي دارد در يک زمان ،کارهاي زيادي انجيام دهيد وبيراي آنچيه کيه انجيام ميي دهيد وچگيونگي
وموقعيت آن ونحوه تخصيص انرژي ومنابع آن اولويت بندي مي کند .

-Executive
-Judicial

1

-O'Hara

9

-Lubart

9

-Action oriented

01

-Affect

00

-Dimond

03

-Joseph

02

0 -Function
01 -Form
0 -Level
01 -Scope
09 -leanig
09 -Mnarachic
31 -Hierarchic

اليگارکي ( 30درفرهنگ لغت آريانپور معادل فارسي جرگه ساالري براي اي واژه آورده شده اسيت ) :تمايي دارد
دريک زمان کارهاي زيادي انجام دهداما دراولويت بندي کارها دچار مشک است.

آنارکي ( 33درفرهنگ لغت آريانپور معادلهاي فارسي هرج ومرج طلبي وآشوب طلبي بيراي ايي واژه آورده شيده

است )  :تماي داردروشهاي تصادفي را براي ح مسئله به کار گيرد ،از نظامها ،قوائد ودستور العملها و به طور کلي
از هر نوع محدوديتي بيزارومتنفر است .

ج –سطح :شام دو نوع سبک است که عبارتند از :

کلي:32تماي دارد با کليا

،صور کلي وانتزاعي درگيرباشد .

جزئي  : 3تماي دارد باجزئيا

ونمونه هاي عيني وخاص درگيرباشد .

د -دامنه :شام دو نوع سبک است که عبارتند از :

دروني : 31تماي داردبه تنهايي کار کندوبردنياي دروني خويش متمرکز باشدومتکي به خوداست .
بيروني  : 3تماي دارد با ديگران کار کند ،به جهان بيرون متمرکزاست وبه ديگران وابسته است .
ه-گرايش  :شام دو نوع سبک است که عبارتند از:

آزادمنشانه

31

:تماي دارد کارها را باروشهاي جديد انجام دهد وباآداب ورسوم مخالف است وباآنها مبيارزه ميي-

کند.

محافظه کارانه : 39تماي دارد کارها راباروشهاي از پيش تجربه شده وصحيح انجام دهد وازآداب ورسيوم پييروي

ميکند (استرنبرگ.)0999 ،
در بسياري از محيطها وموقعيت هاي آموزشي وشغلي برتوانائيهاي فردي تأکيدمي شود و مطمئنياً توانائيهيا بيراي
موفقيت درمدرسه ،موقعيت هاي شغلي وزندگي بعدي مهم وضروري هستند ،اما بايد توجه داشيت کيه توانائيهيا بيه
تنهايي نمي توانند عام موفقيت باشند بلکه بايد سبکها تفکير وييادگيري رابعنيوان يکيي از عوامي مهيم وميؤ ردر
موفقيت شغلي و تحصيلي افراد درنظر گرفت .افراد با توانائيهاي يکسان ،به دليي وجيود سيبکهاي متفياو
است از نظر پيشرفت تحصيلي متفاو

ممکي

باشند ويا مشاغ مختلفي انتخاب کنند زيرا به دلي وجود سبکهاي متفياو

،توانائيهاي خودرا به شيوه هاي متفاوتي به کار مي گيرند ودرنتيجه به تقاضاها ودرخواستهاي موجوددرموقعيت هاي
آموزشي يا شغلي به طور متفاوتي پاسخ مي دهند.استرنبرگ وگريگورنکيو ()0991معتقدنيد کيه مطالعيه و شيناخت
سبکهاي تفکر به دالي زير با اهميت هستند:
-0سبکهاي تفکرپلي بي مطالعه شخصيت وشناخت ايجاد مي کنند.
 -3سبکهاي تفکر برا ي پيش بيني موفقيت تحصيلي درموقعيت هاي آموزشي مفيد وضروري هستند.
 -2سبکهاي تفکر براي پيش بيني انتخابهاي شغلي وموفقيت هاي شغلي مهم وضروري هستند.
30 -Oligarchic
33 -Anarchic
32 -Global
3 -Local
31 -Internal
3 -External
31 -Liberal
39 -Conservative

سبکهاي تفکر همانطور که استرنبرگ وگريکورنکو معتقدندپلي را بي اي دو حيوزه يعنيي هيوش (شيناخت) و
شخصيت ايجاد کرده اند که بامطالعه آنها مي توان اي دو حوزه را همزمان مورد مطالعه قيرار داد.از نظير اسيترنبرگ
سبکها يک عام کليدي براي خالقيت هستند (استرنبرگ ،اوهاراو لوبار .)0991 ،
در امر يادگيري در آموزش و پرورش ،دانست سبک تفکر وتسلط نيمکره هاي مغز دانش آموزان خود مي توانيد
ي ادگيري وتدريس را تسهي نموده وحتي تعداد دانش آموزان ناموفق رادرامرييادگيري کياهش داد.واضيح اسيت کيه
آموزش هم تحت تأ ير اي نتايج قرار مي گيرد .زيرا تفاو

عملکرددونيمکره به روش شدن جريان يادگيري کميک

ميکند ومي تواند برخي ازعوام را که باعث بروز مشکال

يادگيري مي گردندآشکار سازد.

هدف اصلي پژوهش حاضر عبار

بود از :بررسي وپيش بيني سبکهاي تفکر با توجيه بيه برتيري نيمکيره هياي

مغزي در اي پژوهش فرضيه هاي زير مورد بررسي قرار گرفته اند.
 -0بي برتري نيمکره هاي مغيزي (راسيت برتيري وچيپ برتيري ) در دختيران وپسيران رابطيه معنيي داري
وجوددارد.
-3

بي سبکهاي تفکر پسران ودختران تفاو

-2

بي راست برتري وسبکهاي تفکر رابطه وجوددارد.

-

بي چپ برتري وسبکهاي تفکر رابطه وجوددارد.

متغيرهاي اصلي پژوهش حاضر عبار

معني داري وجوددارد.

بودند از :

برتري نيمکره هاي مغزي که شام راست برتري وچپ برتري مي باشد .برتيري نيمکيره هياي مغيزي عملکيرد
اختصاصي نيمکره هاي مغزي ،که نيمکره غالب نيمکره اي عم گراونيمکره غير غالب از نظر عملکيردي بيشيتر در
فرآيندهاي عاطفه دخالت دارند(ديموند وهمکاران  ،091وجوزف . )0999
سبکهاي تفکر که شام 02نوع سبک تفکر است  .سبک تفکر سبک تفکر روش رجحان يافته فرد در بکار گييري
يک يا چند توانايي است (استرنبرگ.)0999 b،
نيمکره چپ معموالً از پردازش سريالي به معني عنصر به عنصر درهر لحظه استفاده مي کنيد ونيمکيره راسيت از
پردازش همزمان وبراساس تشابه استفاده مي کند  .بنابراي مي توانيم بگوييم که نيوع پيردازش نيمکيره چيپ بيراي
فعاليتهايي که از نظر زماني سازماندهي شده اند مانند زبان مناسب تر است ونوع پردازش نيمکره راست بيراي ادراك

فضايي مناسب تر است (قاسم زاده  . ) 0291 ،بوج  )0911( 39چني نظر داده است که راه هاي دوگانيه اي را کيه
در آنها جهان يا فرآيندهاي فکري اغلب وصف مي شوند دو نوع هوش نيمکيره اي را نشيان ميي دهنيد .طبيق نظير
بوج امور دوگانه اي نظير آنچه در زير فهرست شده اند شواهد مربيو بيه چگيونگي پيردازش اطالعيا

توسيط

مغزهاي چپ وراست هستند(سيف : )029 ،
نیمكره چپ  :عقالني  ،همگرا ،واقع گرايانه ،ذهني ،مجزا ،جهت دار ،تاريخي ،تحليلي ،متوالي ،عيني و جزئي .
نیمكره راست  :شهود ي ،واگرا  ،هيجاني  ،احساسي ،ممتد  ،آزاد  ،بدون زميان ،کي گرايانيه  ،همزميان ،ذهنيي
وکلي .
(استرنبرگ  )0999،بيان مي کند به نظر مي رسد که عوام مختلفي در تحول سبکهاي تفکر نقيش داشيته باشيند
عبارتند از فرهنگ ،جنسيت  ،س ،سبکهاي پرورشي والدي ومدرسه وشغ .

روش
-Bogen
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جامعييه آميياري پييژوهش حاضيير را 0 1نفيير (191نفيير از دانشييکد مکانيييک و 9 1نفيير از دانشييکد صيينايع ) از
دانشجويان دختر و پسر بت نام شده در نيمسال دوم سال تحصيلي 9ي 91دانشگاه هاي اميرکبيروعلم وصنعت تشيکي
دادهاند .نمونه آماری در پژوهش حاضر091نفر ( 3دختر 0 9 ،پسر) دانشيجو شيرکت داشيتند .کيه بيه طيور کليي از
مجموع  091نفر01دختر و  1پسر از دانشيکد مکانييک و 31دختير و  99پسير از دانشيکده صينايع از دانشيگاههياي
اميرکبيروعلم وصنعت را تشکي ميدهند .شيو نمونهگيري پژوهش حاضير از نيوع غيرتصيادفي سيهميهاي ييا بععيدي
ميباشد.
براي متغيرهاي پژوهش حاضر از جمله بررسي رابطه ي بي برتري نيمکره هياي مغيزي باسيبکهاي تفکير ابيزار
مورد استفاده پرسشنامه بوده است براي اندازه گيري برتري نيمکره هاي مغزي ،پرسشنامه برتري نيمکره هاي مغيزي
کلي ولز ورادلف واگنر( )0991مورداستفاده قرار گرفت .به منظور تعيي پايايي پرسشنامه برتري نيمکره هاي مغيزي
روش ضريب همساني دروني يا آلفاي کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت  .ضريب همسياني درونيي ايي پرسشينامه
 1/99بدست آمد که ضريب نسبتاً بااليي بود .براي اندازه گيري سبکهاي تفکر  ،پرسشنامة سبکهاي تفکر رابر

جي

استرنبرگ مورد استفاده قرار گرفت .
ضريب پايايي پرسشنامه از طريق اجراي آن روي تعداد 901دانشجو ودانش آموزمحاسيبه شيده اسيت  .ضيريب
پايايي خرده آزمونها از  1/1براي سبک اجرايي تا  ./99براي سبک کلي با ميانگي برابر با  1/19بدست آمده است .
روش هاي آمار توصيفي در پژوهش حاضر از روش آميار توصييفي مييانگي ،انحيراف اسيتانداردو همبسيتگي
استفاده بعم آمد.
روش هاي آمار استنباطي در پژوهش حاضر روش آمار استنباطي به کار رفته تحليي وارييانس (آنيوا) و تحليي
رگرسيون چند متغيري استفاده بعم آمد.

يافته ها
درجدول زير ميانگي و انحراف استانداردسبکهاي تفکر دردختران وپسران دانشجوآمده است .
جدول  :1میانگین و انحراف استانداردسبكهای تفكر دردختران وپسران

سبكهای تفكر

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

استاندارد

دختران

استاندارد

پسران

پسران

دختران
قانونگذارانه

1/ 1

1/ 1

1/13

1/91

اجرايي

1/20

1/10

1/ 1

1/19

قضايي

1/21

1/9

1/11

1/

مونارکي

/3

1/11

/32

1/11

سلسله مراتبي

1/1

1/11

1/92

1/ 9

اليگارکي

2/19

0/01

2/1

1/90

آنارکي

/03

1/91

/39

1/11

کلي

/ 1

1/11

/19

1/9

جزئي

/21

1/12

/ 3

1/9

دروني

2/90

1/99

2/91

0/13

بيروني

1/11

1/1

1/11

1/ 9

1/

1/1

1/ 9

1/1

1/92

/02

1/93

آزادمنشانه
محافظه کارانه

/01

جدول: : 2میانگین وانحراف استاندارد نیمكره مغزی دردختران وپسران

انحراف

برتري نيمکره ها

ميانگي

نيمکره مغزي زنان

31/ 1

2/92

30/29

/ 1

نيمکره مغزي
پسران

استاندارد

کمتري نمره

بيشتري نمره

01

31

01

22

با توجه به جدول  0براي دختران باالتري ميانگي براي سبک تفکر آزادمنشانه (  )1,با انحراف استاندارد 1,1
ميباشد و پايي تري ميانگي براي سبک تفکر اليگارکي ( )2,19با انحراف استاندارد  0,01مي باشد.
با توجه به جدول 0براي پسران باالتري ميانگي براي سبک تفکر سلسله مراتبيي ( )1,92بيا انحيراف اسيتاندارد
 1, 9مي باشد وپايي تري ميانگي براي سبک تفکر اليگارکي (  )2,1با انحراف استاندارد  1,90مي باشد.
جدول : 3ضرايب همبستگي راست برتری ،چپ برتری ودوسوگرايي با سبكهای تفكردر دختران وپسران

جنسيت

دختر

برتري نيمکره ها

راست

چپ

سبکهاي تفکر

برتري

برتري

قانونگذارانه

- 1/2

- 1/1 1

پسر
دوسوگرايي
-1/21

راست

چپ

برتري

برتري

-1/319

-1/020

دوسوگرايي
1/122

اجرايي

1/901

-1/11

-1/ 03

-1/111

1/1

-1/00

قضايي

-1/ 31

-1/03

-1/ 13

-1/101

1/319

1/113

مونارکي

1,111

-1,300

-1/119

-1,311

1/133

1/01

سلسله مراتبي

-1,09

1,00

-1/02

1/29

1/113

-1/029

اليگارکي

1/139

1/1

- 1/ 0

1/11

-1,10

1,11

آنارکي

1/01

1/199

-1/ 91

-1/003

- 1/1 9

1/323

کلي

1/219

1/099

1/19

-1/912

-1/011

1/320

جزئي

1/ 0

-1/39

- 1/3 9

1/299

1/129

1/0

دروني

1/110

-1/10

-1/11

-1/223

- 1/1 1

1/319

بيروني

-1/ 02

1/299

-1/092

1/033

1/101

-1/11

آزادمنشانه

1/133

- 1/0 1

- 1/ 0

1/19

1/0 9

-1/1093

محافظه کارانه

1/29

1/111

-1/20

- 1/0 0

-1/002

1/122

با توجه به نتايج حاص از تحلي رگرسيون چند متغيري بي راست برتري با سبکهاي تفکر در دختران ،ميتيوان
نتيجه گرفت که راست برتري با سبکهاي تفکر قضايي  ،کلي و جزئي رابطه معني داري( ) P<1/1111وجود دارد.
با توجه به نتايج حاص از تحلي رگرسيون چند متغيري بي چپ برتري با سبکهاي تفکر در دختران ،مييتيوان
نتيجه گرفت که چپ برتري با سبکهاي تفکر اجرايي ،سلسله مراتبي ،آنيارکي ،کليي ،جزئيي وبيرونيي رابطيه معنيي
داري( ) P<1/1111وجود دارد.
با توجه به نتايج حاص از تحلي رگرسيون چند متغيري بي دوسوگرايي با سبکهاي تفکر در دختران ،ميي تيوان
نتيجه گرفت که دوسوگرايي با سبکهاي تفکر قانونگذارانه ،مونارکي ،کلي وبيروني رابطيه معنيي داري ()P<1/1111
وجود دارد.
با توجه به نتايج حاص از تحلي رگرسيون چند متغيري بي راست برتري بيا سيبکهاي تفکير در پسيران  ،ميي
توان نتيجه گرفت که راست برتري با سبکهاي تفکر قضايي ،مونارکي ،آنارکي ،دروني ،بيروني ومحافظه کارانه رابطيه
معني داري( )P<1/1111وجود دارد.
با توجه به نتايج حاص از تحلي رگرسيون چند متغيري بي چپ برتري با سبکهاي تفکر در پسران  ،مي تيوان
نتيجه گرفت که چپ برتري با سبکهاي تفکر اجرايي ،قضايي  ،مونارکي  ،اليگارکي ،جزئي وآزادمنشانه رابطيه معنيي
داري( ) P<1/1111وجود دارد.
با توجه به نتايج حاص از تحلي رگرسيون چند متغيري بي دوسوگرايي با سبکهاي تفکر در پسران  ،مي تيوان
نتيجه گرفت کيه دوسيوگراي ي بيا سيبکهاي تفکير اجرايي،آنيارکي  ،کليي ،جزئيي  ،درونيي وبيرونيي رابطيه معنيي
داري( ) P<1/1111وجود دارد.
بحث ونتیجه گیری
بسياري از انسانها يکي از نيمکره هاي آنها بر ديگري غالب است و اينکه کدام نيمکره غالب ميي باشيد در طيرز
فکر ،شخصيت ،نحوه يافت راه ح براي مشک و حتي انتخاب کار تا ير گذار است.

درامريادگيري درآموزش وپرورش ،دانست سبک تفکر وتسلط نيمکره هاي مغز دانش آميوزان خيود ميي توانيد
يادگيري وتدريس را تسهي نموده وحتي تعداد دانش آموزان ناموفق رادرامرييادگيري کياهش داد.واضيح اسيت کيه
آموزش هم تحت تأ ير اي نتايج قرار مي گيرد .زيرا تفاو

عملکرددونيمکره به روش شدن جريان يادگيري کميک

ميکند ومي تواند برخي ازعوام را که باعث بروز مشکال

يادگيري مي گردندآشکار سازد.دانست سيبکهاي تفکير

افراد وبرتري نيمکره ها مي تواند به ما در امر شناخت افراد  ،طرز برخورد  ،مهارتهاي اجتمياعي يياري رسيان باشيد
حتي شايد بتوان اي دو متغير را در آموزش مهارتهاي زندگي ،تدريس و . . .در نظر گرفت  .اطالعا
به دو شيوه متفاو

گردآوري و پردازش مي شود ،نيمکره چپ که به مغز قضاو

در مغز انسيان

کننيده مشيهور اسيت  ،تجزييه و

تحلي  ،مقايسه و سپس انتخاب ميکند و نيمکره راست يا مغز خالق ،مطاليب را تجسيم  ،پييشبينيي و اييده ايجياد
ميکند .کوشش هاي مربو به مغز قضاو

کننده و مغز خالق در اي مورد که هر دو احتياج به تجزييه و تحليي و

سنتز دارند همانندند ،ولي نتايج نهايي مغز خالق به جاي يک قضاو  ،ييک اييده اسيت و همچنيي در حيالي کيه
قضاو

محدود به حقايق موجود است ولي تصور مي تواند به سوي مجهوال

سير کند تيا آن جيا کيه از دو بياد و

چيزي بيش از چهار بسازد .بنابراي الزمة خلق ايدههاي جديد اي است که آن را در تخيي و تصيور ايجياد کيرد و
انجام داد اگر رؤيا و تصور بهبود يابد انجام آن بهبود خواهد يافت .پس نيمکره راست مغيز نقيش اساسيي در خليق
ايدههاي جديد دارد به طوري که ميتوان گفت انديشههاي خالق و نو تابعي از قدر

تصور خيالق انسيان اسيت .

فرهنگ ما ،هنوز به توانائيهاي مغز راست آنگونه که بايد و شايد نپرداخته و از آن بهرهبرداري نکيرده اسيت  .از ايي
رو الزم است که اي بخش از مغز بخصوص در عرصههاي مديريت  ،تعليم و تربيت و روان درماني بيشتر تقويت و
فعال شود (عالي . )0219 ،

پیشنهادات کاربردی
 آگاه سازي معلمان ودست اندر کاران آموزشي در مورد ودررابطيه بيي سيبکهاي تفکير وييادگيري وعملکيردتحصيلي مي تواند درراهنمايي معلمان براي بکا ر گييري روشيهاي آموزشيي وارزشييابي مختليف ومتنيوع براسياس
هدفهاي آموزشي ومحتوي دروس مفيد واقع گردد بطوري که انطبياق روشيهاي آموزشيي وارزشييابي تحصييلي بيا
تفاوتهاي فردي دانش آموزان منجر به کارآمدي هرچه بيشتر فرايندها وفعاليتهاي آموزشي ويادگيري مي شود .
 با توجه به رابطه بي سبکهاي تفکر وفعاليتهاي آموزشي و شغلي يافته هاي حاص از اي پيژوهش ونظياير آنمي تواند در امر مشاوره هاي تحصيلي وشغلي مفيد واقع گردد.
 با توجه به اينکه سبکهاي تفکر تا حد بسيار زيادي آموختني هستند ومحيطهاي خيانوادگي وآموزشيي تيا حيدزيادي در شک دهي به آنها نقش دارند  ،لذا آشنا سازي والدي  ،معلمان واستيد وديگر دسيت انيدرکاران آموزشيي
وپرورشي با سبکهاي تفکر مي تواند منجر به برنامه ريزيهايي جهت ايجاد يا تعدي برخي از سبکهاي تفکر وتناسيب
آنها با موقعيت هاي مختلف شود .
 تازگي موضوع پژوهش در کشور ما  ،لزوم آشنا سازي برنامه ريزان آموزشيي در مقياطع مختليف تحصييلي راباسبکهاي تفکر ايجاب مي کند  ،تا آنها با توجه به انواع مختلف سبکهاي تفکر وحوزه هاي کارآيي آنها بيا انعطياف
پذيري بيشتري به برنامه ريزي هاي آموزشي اقدام کنند.

پیشنهادهای پژوهشي
 با اجراي پژوهشهاي مشابه تعميم پذيري يافته هاي پژوهش قاب بررسي خواهد بود . -با وسعت بخشيدن به گستره سني مي توان سبکهاي تفکر کودکان وبزرگساالن را بررسي کرد .

 مي توان در مدارس براي استخدام وگزينش معلمان برتري نيمکره هاي مغزي معلمان ودانش آموزان را در نظرگرفت وحتي پيشرفت وعملکرد تحصيلي آنان را اندازه گيري نمود .
 انجام پژوهشهايي دررابطه با تفاورا در مورد تأ ير س وتحصيال

سبکهاي تفکر در گروههاي سني با تحصيال

باال وپايي مي توان نتيايجي

برسبکهاي تفکر فراهم آورد .

 انجام پژوهشهايي در مورد رابطه بي سبکهاي تفکر والدي وفرزنيدان از نحيوه تيأ ير سيبکهاي تفکير واليديبرسبکهاي فرزندان اطالعا

متعددي فراهم آورد .

 -انجام پژوهشهايي در موردرابطه ي بي سبکهاي معلمان ودانش آموزان آنها مي تواند اطالعا

مفيدي درميورد

تأ ير هماهنگي وانطباق سبکهاي معلمان برعملکرد وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان فراهم سازد .
 هرگونه پژوهشي در مورد بررسي سبکهاي تفکر باسايرحوزه هاي يادگيري نظير حافظه  ،استراتژيهاي يادگيري ،ح مسئله و . . .مي تواند منجر به افزايش دانش در اي حيطه ها گردد.
 بررسي رابطه بي سبکهاي تفکر وعوام جمعيت شيناختي نظيير وضيعيت اقتصيادي ي اجتمياعي رشيته هيايتحصيلي مي تواند دانش نظري پژوهش را افزايش دهد.
 پژوهش در مورد سبکهاي تفکر با متغير هايي مانند موفقيت شغلي  ،هوش ،سيالمت روانيي ،رهبيري  ،هيوشهيجاني و. . . .
 درنظرگرفت برتري نيمکره هاي مغزي با سبک فرزند پروري  ،سبک زندگي  ،سبک زناشويي . در نظر گرفت برتري نيمکره هاي مغزي وسبکهاي درمان براي بهبود هرچه سريتر مراجعان بيراي روانشناسيانومشاوران .
 با توجه به تنوع فرهنگي کشور ما مي توان سبکهاي تفکر رادر گروههاي مختليف فرهنگيي بررسيي و مقايسيهکرد.
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