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-مشرارکت برر   افرراد  تفکرهایسبکتأثیر پژوهش حاضر در پی آن است که   :چکیده

های زیاد فرردی و  سیاسی متأثر از مؤلفهمشارکت از آنجایی کهرا بررسی نماید.  سیاسی

و استمرار و اقتردار   بوده استوار افراد یاراده یهیبر پا یاسیس یهانظاماجتماعی است و 

-هرای سبکتأثیر احتمالی باشد یافتن می شتبلور افکار برای انتخاب فردآنها وابسته به 

توانرد  مری  هاسرت که امروزه شاخص توسعه سیاسی ملرت  سیاسیبر مشارکت افراد تفکر

مقالره یرک    ایرن ؛ ی نمونره بره سیاسرتمداران بدهرد    جامعه برآورد خوبی از افکارعمومی

اسرت. جامعره آمراری پرژوهش،      هرای همبسرتگی  پژوهش تحلیلی تبیینی از نوع طرر  

نفرر از   016نمونه پرژوهش شرام     بودند؛ دانشگاه کردستاندانشجویان دانشکده ادبیات 

بروده کره برر اسراس روش      ایرن دانشرکده   و دکتری لیسانس و فوق لیسانس دانشجویان

ی کلری  داد که از مجمروع نمرره   نتایج پژوهش نشان گیری تصادفی انتخاب شدند.نمونه

-قانونآن )های مولفه از زیرمقیاس 1تفکر بهمراه سبک زیر مقیاس آن، 69و  تفکرسبک

-مشارکتبا متغیر ( نگرکار و بروناندیش، محافظهساالر، آزادگذار، اجرایی، قضایی، پایور

 1هرچره ایرن   های پرژوهش  براساس یافته .دارند سیاسی همبستگی معنادار و معکوسی

 . سیاسی وجود داردکمتری برای مشارکتتر باشد امکان مبرهنی یادشده مؤلفه

 سیاسیمشارکت تفکر، انتخابات،سبکواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 رییر تغ موازات مختص دولتهای مدرن است که به ،تیمسأله نظری و مالك سنجش مشروع کیبه عنوان  6سیاسیمشارکت

 (.44: 6911 ،یرحر ی)ف اسرت  گرفتره  صرورت  یاسر یس عمر    عتریوس رهیاز قلمرو دولت به دا یاسیو نظام س استیدر مفهوم س

-داند که سرازمان ( مشارکت سیاسی را هر عم  داوطلبانه موفق یا ناموفق می043: 6311) 9به نق  از ماکلوسکی 0مایرون واینر

هرا و اداره  هبرران و سیاسرت  های مشروع و نامشروع برای تأثیر بر انتخاب رای یا مستمر، شام  روشسازمان، دورهیافته یا بدون

آمرده اسرت:    مشارکت( درباره 960: 6919در دانشنامه سیاسی آشوری ) عمومی در هر سطحی از حکومت محلی یا ملی است.

شود، مسئله مشارکت به قدمت طر  مفهوم دموکراسی است؛ اما از جنگ جهانی دوم به بعرد،  تاآنجا که به سیاست مربوط می»

( معتقدنرد مشرارکت باعر     691: 6913) 4واینرر و هرانتیگتون  . «های غیرسیاسی نیز کشریده شرده اسرت   آن به حوزه یدامنه

انتهرای طیر ،   ترا   دموکراتیرک ابتدای طیر   جوامع از  در تمامی زهامروپاسداری از آزادی، ترویج عدالت و تشویق ثبات است. 

سیاسی و کارایی نظامسیاسی ؛ چراکه مشارکت(603: 6911، 1)راش شودتوجه میسیاسی مشارکت دیکتاتوری به موضوعیعنی 

دهد و یکی از مؤثرترین راههای رسیدن به توسعه واقعری و برادوام، در فرآینرد توسرعه اسرت )محسرنی       حکومتی را افزایش می

 .(6911تبریزی، 

سازد )ابرکرامبری  عملی میسیاسی را مدنی و جامعهای است با ابعاد متعدد که ارتباط میان جامعهدر واقع این مفهوم پدیده

سرازند   روبره رو یدارند عرصه قدرت را با تحوالت تصمیمکه  رودیبه کار م یهای انساندر مورد سوژه ( و016:6911و همکاران، 

کره حفرو و پاسرداری از آنهرا امرر       وردآیمر  دیپد را یمشترک قیدر جامعه عال یعنصر اجتماع .(16: 6913)رهبر و همکاران، 

هرای اخیرر   در حالیکه در سرا   .(11: 6936نیا و نقدی، )طیبی سازدیم ریناپذاز افراد جامعه، اجتناب کیمشارکت را برای هر 

مشارکت کامر  و   ؛ اما همچنان(4160:066و همکاران،  1زونیگاباشد )های مجازی آنالین میشبکه      این مهم متأثر از وجود 

 در همرین راسرتا   .(13: 6936نیرا و نقردی،   )طیبی است ینظام اجتماع بقاء شرط الزم برای یو اجتماع یاسیس خالق در بعد

سیاسری حراکم کررند مشررارکت خرود را در فراشردهای سیاسری        معتقد است اگر فرد احساس جدایی و انفصا  از نظام 1لوین

 (.11: 6930یابد )معتضدراد و سپهوند، مشارکت او در رفتارهای سیاسی کاهش میبیند درنتیجه احساس نمی اثربخش

 داننرد های انتخاباتی میای ایدئولوژیک روشن در بین گزینههسیاسی را متأثر از درگیریمشارکت ،رهبران احزاب درحالیکه

ساختار فرهنگی و سیاسی در هرر  معتقد است مشارکت سیاسی نقطه تالقی  (461: 6936گالبی ) و( 413: 0664، 1گاوسکیرُ)

گیرری رفتارسیاسری و اجتمراعی مرردم     سیاسی معتقد به تأثیر عوام  روانری در شرک   دیدگاههای روانشناسی ای است وجامعه

-برر انتخابرات و مشرارکت    افراد هیجانیهوش ( از تأثیر39: 6934صولتی و نجفی ) و (a06:6936هستند ) زارعی و همکاران، 

 ؛دانرد و عردم تجربره در تغییرر نسر  مری     جوانی  از ررا متأث سیاسیمشارکت (6:0664) 3آلبسیت و همچنین  اندسیاسی گفته

؛ بررهمین  سیاسی را به نمرایش درآورد ی مهمی از مشارکتتواند جلوهمی ذهنیمدیریتیی خوددرباره 66های تفکرتئوری سبک

                                                 
1. Political Participation   

2. Myron Winer 

3. H. Macclosky 

4. Samuel P. Huntington 

5. Michael Rush 

6. Gil de Zúñiga 

7. Curt Levin 

8. Jon C Rogowski 

9. Gema Garcia Albacete 

10. Thinking Styles 
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و همکراران،   6)جران  کننرد هایشران اسرتفاده مری   استرنبرگ اعتقاد دارد که افراد روشهای متفاوتی برای کراربرد توانرایی   اساس

ی چگرونگی اسرتفاده از هروش و اسرتعدادهایمان هسرتند )احردی و       ترجیحرات مرا دربراره    تفکرهایسبک؛ بعبارتی (0:0660

هرا در جهران   معتقد است که نوع و شک  حکومرت  0( با طر  نظریه خودگردانی ذهنی6331استرنبرگ ) (.0: 6930همکاران، 

ی خرودگردانی ذهنری،   تصادفی نیستند بلکه بازتاب بیرونی افکاری هستند که در اذهان مردم وجود دارند. وی بر اساس نظریره 

دهری فرردی و   کار برد ترا نشران دهرد کره برین سرازمان      تفکر را پیشنهاد کرد و اصطال  حکومت را بصورت استعاری به سبک

ها یا کشورها نیراز بره اداره و   هایی برقرار است. استرنبرگ معتقد است که افراد مانند شهرها، ایالتدهی اجتماعی موازنهسازمان

 (.  031: 6930کنتر  خود دارند )فرهوش و احمدی، 

(؛ و همچنین 14: 6936تفکر دارد )رفعتی، هاییی در تحو  سبکرسد فرآیند اجتماعی شدن و محیط سهم بسزابنظر می 

( معتقرد اسرت   0661) 1تیمری  .(063: 0669، 4و لیدن 9مؤثر است )هولمز آموزان نیزهای دانشهای تفکر بر تنظیم بازیسبک

کننرد،  خرود فکرر مری    رود. زیرا سبکی که افراد دربراره ها به شمار میعام  مهم برای شناسایی هیجان های تفکربررسی سبک

ن و آرمریج  مشارکت سیاسی،  بر اثرگذار عوام  شناسایی یدر راستااز طرفی  .رد آنها را تحت تأثیر قرار میدهداحساس و عملک

سیاسری مروثر   کیفیت سطو  تحصی  برر میرزان مشرارکت   افزایش غربی کشور اروپای 1اند که در ( نشان داده6:0661) 1شاد 

مرؤثر   سیاسری انتخابات بعنوان نماد مشرارکت  بر و غیرشناختی شناختیعوام یا محیطی و فردی عوام و بر این باورند که  است

 .  باشندمی

های تفکر استرنبرگ نیز عالقه پژوهشی قاب  توجهی را در بین پژوهشگران کشورهای مختل  ایجراد کررده   از طرفی سبک

 شخصریتی، تحصریلی، صرفات  تفکرر برا پیشررفت   هایسبک مشخص شده است که انواعها در این پژوهشاست بر همین اساس 

با در (. این مهم پژوهشگران را برآن داشت تا b6936 :616)زارعی و همکاران، شناختی رابطه دارندنفس، و بهزیستی روانعزت

شرهری، برا نگراه روانشناسرانه بره      سیاسی بعنوان نمادی از احساس تعلق فرد به سرنوشت خود در جوامرع  نظر گرفتن مشارکت

 بپردازند.مؤثر برآن  تفکرهایبررسی تأثیر سبک

و همکراران،   1های بومی، تعام  با خانواده، آموزش، کار و محریط اجتمراعی اسرت )مرانین    تفکر متأثر از شخصیتهایسبک

نرد  توانبداننرد چگونره  مری    را شرناخته و اط ضع  و قوت خود تواند به افراد کمک کند تا نقمیآنها آشنایی با ( و 946: 0669

محققرین برا انجرام     (.16: 6930گیری و ح  مسای  گسترش دهنرد )کشرتکاران و همکراران،    های خود را در تصمیماستراتژی

-در تفکر و مطابقت ترجیحات با روش کنند تا تفاوتهای فردی را برحسب ترجیحاتتالش می تفکرهایسبکمطالعات در مورد 

(. 93: 6930)آهنچیران و حسرنیان،    حرداکرر برسرانند   ای درك نماید تا استعداد افراد را بهحرفه   تصمیمات  آموزشی وهای 

دهرد،  مری     تفکر بر دیگری رجحان و برتری ندارد. هریک از آنها در جای خود بهترین نتایج را به دست هایهیچ یک از سبک

اسرتفاده از یکری از    توانند همواره موفق باشند. همچنین اگر فرردی در ها نمیاز این سبکبنابراین افراد تنها با استفاده از یکی 

؛ از ایرن رو دسرت   (691: 6930تواند با دیگران همکاری خروبی داشرته باشرد )بخشرایش،     های تفکر افراط کند، نمیاین سبک

-جامعه دانشگاهی بررای تحقرق فرآینرد جامعره     تواند به سیاستگذارانیافتن به عوام  مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان می

                                                 
1. Bin-Shyan Jong 

2. Mental Self-Goverment 

3. Robyn M. Holmes 

4. Sharon Liden 

5. Timmy 

6. Klaus Armingeon & Lisa Schädel 
7. Lamia Mahnane 
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ه افراد در بسریاری از مروارد بر   و  مختل  است یجانهایمتأثر از ه ران،یقشر دانشجو و جوان در ا. در حالیکه پذیری کمک نماید

ند بسیار آموزش ببین تفاوت آنها مطلع شوند وو  هاسبکطور آگاهانه از کنند، اگر بهاستفاده میتفکر هایسبکناآگاهانه از  طور

-دهی مناسب فعالیرت جهتبر ( و 16: 6930)کشتکاران و همکاران،  را به کار گیرند توانند آنهاتر از گذشته میبهتر و اثربخش

  (.691: 6913 باشند )سروقد و همکارانش،مؤثر  سیاسی پذیریهای آموزشی یا جامعه

شهروندان روبررو   یهاخواسته و حاتیبا نگرش، ترج ماًیمستق توانندیم یاسیسبه واسطه مشارکت یاسینظامها و رهبران س

مرردم  سیاسری  میزان مشارکتهر از گاهی  (0661، ژوئن 431شماره 0نوتپست) 6دفتر پارلمانی بریتانیا؛ در همین راستا شوند

را قرادر   یاسر یس ینظامهرا  نیو مسرئول  رهبرران  ،یپ  ارتباط کیعنوان  به سیاسیبعبارتی مشارکت .نمایندخود را بررسی می

: 6936)گنجی و همکاران،  مردم داشته باشند یهادر برابر خواسته مناسب یمختل  پاسخ یخواهد ساخت تا با ارائه راهکارها

 (901: 96334آیسرنک ) شوندبعنوان یک سازه، پلی بین شخصیت و شناخت محسوب می تفکر نیزیهااز آنجا که سبک؛ (644

از ترجیحرات سیاسری   ، در دسرترس  و افرراد  شناختی رفتار انتخاباتی شهروندانتحلی  جامعه ضمنداشته تا نگارندگان را برآن 

؛ کمک نماینرد فراینرد توسرعه پایردار    عنصر حیراتی در بعنوان سیاسی فعا  تا بتوان بر ارتقاء مشارکترأی دهندگان آگاه شوند 

رسرید امرا   در شرهر کردسرتان الزم بنظرر مری    )حضور مسرلمانان اهر  سرنت(     عام  مذهب احتمالی تأثیر کنتر اگرچه شاید 

 اقدام نمودند. پژوهشهای استاندارد به انجام با عنایت به پرسشنامهپژوهشگران بدون کنتر  این عام  

 

 روش:

   می باشد. پژوهش حاضر از نوع تحلیلی تبیینی با استفاده از رهیافت رفتارگرایی طرح پژوهش:

)بره علرت در    دانشرگاه کردسرتان  هرای خارجره   و زباندانشکده ادبیات جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان آزمودنی ها: 

بهرره   درصد 1ح خطای ی نمونه از فرمو  کوکران با سطبرای تعیین اندازه د کهباشمی ی مسئو (دسترس بودن برای نویسنده

)جامعه آماری بر اساس اطالعات کلی دانشگاه مندرج در سایت  محاسبه گردید 013که بر همین اساس تعداد نمونه  گرفته شد

کره در انتهرا    پرسشرنامه پخرش نمودنرد    966 تعداد پژوهشدر کیفیت  نگارندگان برای افزایش دقت ؛ امادانشگاه انتخاب شد(

 گیری تصادفی استفاده شد.ش نمونهاز رو نیز هابرای انتخاب آزمودنی .پاسخ داده شد پرسشنامه به صورت کام 016تعداد 

 ابزار:

 وطراحری شرده    (6330اسرترنبرگ و واگنرر )   توسط پرسشنامهاین :  4واگنر-استرنبرگتفکر های سبکپرسشنامه  -6

یکری  ه است. در حا  حاضر ( بمنظور بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه مطالعات زیادی را انجام داد6331استرنبرگ )

 69ت که بره  هایی اسگویای روش عبارتعبارت و هر  664شام   و های تفکر استمقیاسهای سنجش سبکترین از رایج

، جزئری 9نگرکلی، 0، ناساالر6، جرگه ساالر3، پایورساالر1، فردساالر1، قضایی1، اجرایی1گذار) قانون  یا زیرمقیاستفکر سبک

                                                 
1. The Parliamentary Office of Science and Technology 

2. POSTNOTE 

3. Eysenck 
4. Robert. J. Sternberg & R. K. Wagner 
5. Legislative 

6. Executive 

7. Judicial 

8. Monarchic 

9. Hierarchic 
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 011( این مقیراس را بررروی   6914الهی )فتح .کنداشاره می( 1محافظه کار، 1آزاداندیش، 1نگربرون ،1نگردرون، 4نگرجزئی

پرسشرنامه  پایرایی  ضرریب کره   نفر زن بودند اجرا کرد 31مرد و  نفر 613نفر از مدیران مؤسسات آموزش عالی تهران که 

بره   6666/6پرذیرش  و آزمون روایی قاب  و بیانگر اعتبار کافی مقیاس  301/6بر پایه فرمو  آلفای کرونباخ برابر  پیشگفته

هریرک بصرورت جداگانره پایرایی و روایری ایرن پرسشرنامه را         6916پور در سرا   پور و معنویدر ضمن امامی دست آمد.

 .اندمحاسبه و تأیید کرده

تهیره شرده اسرت، در ابتردا      6913که توسط غفاری و همکاران در سرا    این پرسشنامه ی:اسیسپرسشنامه مشارکت -2

و انردکی برا جرر      تعریر  میلبرراو و گوئر     اما با عنایت بهبود. سیاسی سؤا  ناظر بر سطو  مختل  مشارکت 11شام  

 ایرن آلفرای کرونبراخ    .اسرت  و تعداد سواالت آن کاهش یافتهبر اساس شرایط خاص سیاسی جامعه ایران منطبق  وتعدی 

، سیاسری  راهپیمرایی شررکت در  باشد: )ذی  میهای آن بشر  در طی  لیکرت تنظیم و شاخصبوده که  13/6پرسشنامه 

، شررکت در جلسرات و مباحر  سیاسری    ، میزان صرف وقت جهت اطرالع از اخبرار و وقرایع سیاسری    ، شرکت در انتخابات

شررکت و فعالیرت در سرتادهای    ، های سیاسری دانشرجویی  عضویت و فعالیت در تشک ، پیگیری بح  و مناظرات سیاسی

هرای سیاسری   راه انردازی شربکه  ، تشویق دیگران برای شرکت در انتخابرات ، ناصب سیاسیتالش برای کسب م، انتخاباتی

 ،همکراری و  نگرارش مطالرب سیاسری   ، تالش برای تأثیر برر تصرمیمات مسرئولین سیاسری    ، های سیاسیمجازی و وبالگ

   .(سیاسیمالی برای تأثیر گذاری بر مشارکتکمک و  ها جهت تأثیر بر نظام سیاسیمصاحبه با رسانه

 به طور کلی آشنا شرده  تفکرسبکوارد پژوهش شدند، ابتدا با  انتخاب تصادفیدانشجویانی که بر اساس روند اجرای پژوهش: 

-سربک های عد از موافقت، پرسشنامهبو  ها اشاره شددر دقت و درستی پاسخها و با ذکر اهمیت نتایج پژوهش به مسئولیت آن

سعی شد تا جایی کره  در ضمن سیاسی را در یک مجموعه به صورت انفرادی تکمی  کردند.  مشارکتو  واگنر-استرنبرگ تفکر

 016ای که به دانشجویان داده شد، تعداد پرسشنامه 966پاسخ نماند. در مجموع از تعداد امکان داشت، هیچ یک از سؤاالت بی

   ها به صورت کام  به سؤاالت پاسخ دادند.نفر از آن

در این پژوهش  کهشود. ها انجام میبه طور عمده بر روی داده )توصیفی و استنباطی( دو دسته پردازش اصلیمعموال  ها:یافته

تحلیر    همچنین و همبستگی تحلی  روش با استفاده از های استنباطیاما دادههای توصیفی مورد توجه قرار نگرفته است داده

 .گیرندمیمورد تجزیه و تحلی  قرار  و رگرسیون چند متغیره  و مد  برازش رگرسیون واریانس

 

 

                                                                                                                                                        
1. Oligarchic 

2. Anarch 

3. Global 

4. Local 

5. Internal 

6. External 

7.Liberal 

8. Conservativ 
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 سیاسیمشارکت با تفکرهمبستگی بین سبک(: 1)جدول  

 

 (SIG)داریسطح معنی
ضریب 

 (R)همبستگی
 متغیر (N)تعداد

661/6 011/6- 
 تفکرسبک 016

 سیاسیمشارکت 016

 توان گفرت برین  می      ( مالحظه می شود باتوجه به ضرایب همبستگی پیرسون و سطح معناداری 6جدو  )همانطور که در 

 دار و معکوسی وجود دارد.سیاسی ارتباط معنیمشارکتو  تفکرلفه سبکمؤ

 سیاسیارکتمشتفکر با سبکهمبستگی بین ابعاد (: 2)جدول

 

ک 
ابعاد سب

تفکر
متغیر 
 

قانون
گذار
 

ی
اجرای

ی 
ضای
ق

 

فرد
ساالر
 

پایور
ساالر
 

جرگه
ساالر
 

ناساالر
ی 
ی نگر

کل
ی 
ی نگر

جزئ
 

ش
آزاداندی

محافظه کار 
 

درون نگر
 

برون نگر
 

ی
ت سیاس

شارک
م

 

R 
039/6

- 

641/

6- 

060/

6- 

611/

6- 

061/

6- 

611/

6- 

616/

6- 

631/

6- 

666/

6- 

631/

6- 

611/

6- 

641/

6- 

016/

6- 

SI

G 
666/6 

691/

6 

669/

6 

069/

6 

660/

6 

096/

6 

930/

6 

611/

6 

611/

6 

661/

6 

660/

6 

169/

6 

666/

6 

N 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 

-اری می توان گفت برین ابعراد قرانون   شود، با توجه به ضرایب همبستگی و سطح معناد( مالحظه می0همانطور که در جدو  )

دار و معکوسری  سیاسی ارتباط معنری مشارکت هایمؤلفهنگر با برونکار و ، آزاداندیش، محافظهساالرار، اجرایی، قضایی، پایورگذ

 معنری داری  ارتبراط  سیاسری  ابعراد  نگر بانگری و درونساالر، ناساالر، کلی نگری، جزئیساالر، جرگهابعاد فرد و بین وجود دارد

 .ندارد وجود
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 ی الگوی رگرسیون(: خالصه3) جدول 

 

 

 

 

 رگرسیون چند متغیره(: 4جدول )

 F sig میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 6.611 110/6 141/6 69 601/66 اثر رگرسیونی

 _ _ 411/6 041 931/93 باقیمانده

 _ _ _ 013 409/16 جمع کل

 

 تفکرسبکهای متغیر وارده در مدل برازش رگرسیون (، آماره5جدول )

 B Std.B Beta T sig نام متغیر

 6.666 693/1 _ 411/6 360/9 عرض از مبدا

 960/6 -916/6 -636/6 -646/6 -641/6 گذارقانون

 161/6 160/6 616/6 699/6 611/6 اجرایی

 316/6 619/6 660/6 646/6 663/6 قضایی

 691/6 -661/0 -911/6 643/6 -969/6 ساالرفرد

 116/6 611/6 699/6 616/6 601/6 پایورساالر

 091/6 613/6 619/6 601/6 616/6 ساالرجرگه

 911/6 396/6 641/6 616/6 646/6 ناساالر

 149/6 166/6 636/6 600/6 611/6 نگریکلی

 140/6 411/6 611/6 611/6 696/6 نگریجزئی

 334/6 -661/6 -666/6 601/6 -666/6 آزاد اندیش

 114/6 -961/6 -641/6 649/6 -641/6 محافظه کار

 116/6 -016/6 644/6 603/6 -691/6 درون نگر

 614/6 -161/6 -961/6 604/6 -004/6 برون نگر

توان گفت مد  می (P≥0/05)و سطح معناداری  (F=1/852)شود، با توجه به مقدار ( مالحظه می4همانطور که در جدو ) 

بینری  سیاسری پریش  مشرارکت  معنادار است و به وسیله متغیرهای ابعاد سبک تفکر، براساس نتایج تحلی  واریانس غیر تبیینی

عردم  ساالر بیشترین تاثیر را در جرگه زیرمقیاس، هامؤلفهتوان گفت بین این می =619/6Betaشود. و با توجه به  مقدار  نمی

 سیاسی دارد.مشارکت بینی پیش

 برآوردخطای استاندارد  R R2 شاخص

 666/6 063/6 411/6 مقدار
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 گیری :نتیجه

سیاسی همبستگی معنرادار و معکروس دارنرد؛    تفکر با مشارکتهای سبکبیش از نیمی از مؤلفههای پژوهش براساس یافته

کرار  گذار، اجرایی، قضایی، پایورساالر، آزاداندیش، محافظهقانونهای آن )مولفه از زیرمقیاس 1تفکر و بعبارتی هرچه نتایج سبک

سیاسی وجود دارد. این موضوع پژوهشگران را برآن داشت تا به تبیین یک امکان کمتری برای مشارکت( بیشتر شود نگرو برون

اما براسراس نترایج تحلیر  واریرانس      رابطه را در صورت امکان تعمیم دهندتا معناداری این  تبیینی اقدام نمایند-مد  مفهومی

 شود.بینی نمیسیاسی پیشتفکر، مشارکتهای سبکمؤلفهمبرهن گردید که از 

ها نداد سیاسی این پدیده یک مد  بدست پژوهشگران برای تعمیم دادهتفکر بر مشارکتبعبارتی علیرغم تأثیر فراوان سبک

سراالر بیشرترین دلیر     ی جرگره مولفهتوان گفت ؛ در همین راستا میبهره بگیرندپذیری و جامعهتا بتوان از آن در امر سیاست 

 شده است. سیاسیشارکتبینی میزان معدم پیش

-هرای مورد پژوهش با سربک  دانشجویان به این معنا است کهسیاسی با مشارکت مطروحه مؤلفه 1 و معکوسرابطه معنادار 

تمای  به شرکت در سرنوشت سیاسری کشرور توسرط    ؛ باعنایت به اینکه سیاسی دارندتفکر یادشده عالقه کمتری برای مشارکت

 توانند به بررسی ایرن عردم  مسئولین دانشگاه با نگاهی دلسوزانه می منجر گرددتواند به فرآیند رشد سیاسی جامعه نخبگان می

در انتقادی گفتمان و  ترویج آزاداندیشی؛ چراکه مشارکت پرداخته و برای شرکت نخبگان در سرنوشت کشور خود تالش نمایند

  ی پیشرفت علمی است.الزمهفضای دانشگاهی 

تحصریلی در هرردو گرروه مرردان و     گذار و پیشرفتتفکر قانون( بین سبک96: 6936احدی و همکاران )های اس یافتهبراس

های تفکرر علری   های این پژوهش پیرامون رابطه معکوس و معنادار سبک. حا  با عنایت به یافتهزنان رابطه مستقیم وجود دارد

هسرتند   امرور تحصریلی  درگیرر   بیشرتر توان نتیجه گرفت دانشجویانی که سیاسی میقانونگذار با مشارکت تفکرالخصوص سبک

تردبیر در   ضررورت )دانشگاه حاکم بر کنند و شاید این رویکرد را بتوان به علت فضای سیاسی کمتر به مسائ  سیاسی توجه می

 گزینی نخبگان دانست.و یا عزلتخصوص کرسی آزاداندیشی( 

معنراداریی   (؛ ولی0664هستند )کوفیلد و همکاران،  به انجام دادن کارها بصورت گروهیمتمای  برونگرا تفکر افراد با سبک

کنرد کره   تر مری سیاسی که امری گروهی است پژوهشگران را بر این موضوع راسخبا متغیر مشارکتبرونگرا تفکر سبکمعکوس 

 تواند دانشرجویان را از ایرن رکرود خرارج نمایرد.     های آزاداندیشی( در دانشگاهها می)کرسیاندیشی سیاسی فضای باز هم ایجاد

 تفکرر برا عوامر  مهرم سرازگاری آموزشری      هرای و به ارتباط سبک پردازیممیهای پژوهشگران این حوزه هرچه به بررسی یافته

 ( و6936طلبری )احردی و همکراران،    هیجران  و (6936)احردی و همکراران،   و پیشرفت تحصریلی  (6936)زارعی و همکاران، 

 رسیم که ارتباط معنادار و معکروس پردازیم به این نتیجه میغیره می( و 0661، 6خالقیت )سای ( و6930ی )بخشایش، یادگیر

توانرد بعنروان یرک    که می ندارد فعا  سیاسیاز مشارکت دانشجویانگیری سیاسی مفهومی جز کنارهتفکر با مشارکتهایسبک

 ها قرار گیرد.مورد بررسی مسئولین دانشگاه مذکور و بقیه دانشگاه پژوهش جدید

 

 

 

 

                                                 
1. Kuan Chen Tsai 



 916-916، ص 6931،  مهر 1، جلد 61علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir 
 

 

 
063 

 

 پیشنهادات:

... ( و6330اسرتنبرگ )  ( و6936پرور ) ( و امرامی 6936مله احدی و همکاران )از جها با عنایت به اینکه در بسیاری از پژوهش 

تفکرر و  در پرژوهش آتری پیرامرون رابطره سربک      گرددپیشنهاد میتفکر زن و مرد نتایج مختلفی داشته است هایتفاوت سبک

سیاسی به موضوع جنسیت با دقت بیشتری پرداخته شود و همچنین الزم است ایرن موضروع در دانشرگاههایی کره از     مشارکت

 بررسی گردد. اند نیزو یا دارای کرسی آزاداندیشی فضای بازسیاسی بیشتری برخورداند

عام  مذهب )حضرور بررادران اهر     احتمالی تأثیر تواند شائبه این تحقیق در دیگر دانشگاههای کشور می مجدددرضمن انجام 

 بهتر منعکس نماید.را  پژوهشسنت( بر فرآیند 

 

 :نابعم

 فارسی

 .6919(. دانشنامه سیاسی، ویرایش دوم، تهران: مروارید، 6919آشوری، داریوش ) .6

قاسرم،  شناسی شناختی، ترجمه: علینقی خررازی، رمضان دولتی، محسرن رئریس  (. فرهنگ توصیفی روان6334آیسنک، م ) .0

 .6919حسین کمالی، چاپ دوم. تهران، نشرنی 

، ارتباط بین سبک تفکر و سبک ح  مشک  در دانشرجویان پرسرتاری  (. 6930آهنچیان، محمدرضا؛ حسنیان، زهرامرضیه ) .9

 .41الی  91، صص 6930  پاییز ، 1، پیاپی 9 شماره 0 دوره پرستاری آموزش

شناسی، ترجمره: حسرن پویران، انتشرارات چرابخش،      (. فرهنگ جامعه6911ابرکرامبی، نیکالس؛ استفان، هی ؛ برایان، ترنر) .4

 تهران.

-هرای ترازه در علروم   های تفکر و هیجان طلبی، فصلنامه اندیشره (. سبک6936احدی، حسن؛ خوئینی، فاطمه؛ دالور، علی ) .1

 .99-09، صص6936، پاییز01چهارم، مسلس تربیتی، سا  هفتم، شماره 

های های تفکر و هیجان طلبی در دانشجویان دختر رشته(. مقایسه سبک6930احدی، حسن؛ خوئینی، فاطمه؛ دالور، علی ) .1

شناختی )علوم تربیتی و روانشناسی(، دانشگاه شهید چمران اهواز، بهرار و تابسرتان   آوردهای روانهنر و ریاضی، مجله دست

 .6-61، صص 6، شماره 9-06دوره چهارم، سا   ،6930

آموزان و دانشجویان و رابطه آن برا خالقیرت و پیشررفت    های تفکر در دانش(. بررسی تحولی سبک6916پور، سوزان )امامی .1

 تحصیلی. رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات.

تفکر و راهبردهای یادگیری برا عملکررد تحصریلی در دانشرجویان،      هایی بین سبک(. بررسی رابطه6930بخشایش، علی ) .1

 .691-641، صص 6939، تابستان64ریزی درسی، سا  یازدهم، دوره دوم، شمارهپژوهش در برنامه

(، منش سیاسی جامعه مدنی، ترجمره: عبردالعزیز مولرودی، مجلره جامعره شناسری ایرران، دوره        6916بیوتیگن، یاکوسالو ) .3

 .631-613، صص6916، 4م، شماره چهار

(. جامعه شناسی انتخابات و رفتار انتخاباتی در جمهوری اسالمی ایران، فصلنامه سیاست خرارجی، سرا    6911دارابی، علی ) .66

 .00/61/6934تاریخ مراجعه  www.SID.ir، برداشت از سایت 940-961، صص 6911، تابستان 0اره ست و سوم، شمبی

 .6911،انی، تهران، انتشارات سمتمنوچهر صبوری کاش :سیاست، ترجمهجامعه و . (6330)مایک  راش،  .66
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تفکرر و  ، شهر تهران رستانیدردانشآموزان مقطع دب رییادگیسبکهای تفکر و سبکهای  ۀرابط یبررس(. 6936رفعتی، مریم ) .60

 16-19 صص ، 6936 زمستان و پاییز دوم، شمارة سوم، ی، سا و مطالعات فرهنگ یکودك، پژوهشگاه علوم انسان

ی ایرران بررای   جمهروری اسرالم   یسرت یزامکران هرای جهران   (. 6913ذوالفقاریان، فاطمه )ا...؛ رهبر، عباسعلی؛ اسالمی، رو  .69

 .660-16، صص 6913، پاییز 16، شماره 06فصلنامه راهبرد، سا  سیاسی، مشارکت

تفکرر و سرازگاری آموزشری در    هرای  (. رابطره سربک  a6936زارعی، حیدرعلی؛ میرهاشرمی، مالرک؛ پاشاشرریفی، حسرن )     .64

، 03  های مدیریت آموزشی، سا  هشتم، شرماره او ، مسلسر  دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی، فصلنامه نوآوری

 .09/61/6934تاریخ مراجعه  www.SID.ir، برداشت از سایت 96الی  63، صص 6913زمستان 

ارتبراط سربک هرای تفکرر برا سرازگاری تحصریلی در         (.b6936میرهاشمی، مالک؛ پاشاشریفی، حسرن ) زارعی، حیدرعلی؛  .61

 .611الی 616، صص 6936(، خرداد 9)60، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شماره دانشجویان پرستاری

ی بین سبکهای تفکر با خودکارآمدی جوانان دخترر و  رابطه(. 6913سروقد، سیروس؛ رضایی، آذرمیدخت؛ معصومی، فایزه ) .61

 691، صرص  6913زمسرتان  چهارم، شماره او ، سا  وجامعه، زن پژوهشی –فصلنامهی علمی ، نشگاهی شیرازپیش دا پسر

 .611الی 

(. بررسی رابطه هوش هیجانی و انتخابات در دانشرجویان دانشرگاه پیرام نرور تهرران،      6934صولتی، حسین؛ نجفی، محمد ) .61

 .6934شماره یک و دو، بهار و تابستان  فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای علوم سیاسی، سا  سوم،

ی ادبیرات و علروم   داری و رفتار انتخاباتی.مجله علروم اجتمراعی دانشرکده   (. دین6936طالبان، محمدرضا؛ میرزایی، مهدی ) .61

 .611-616، صص6936انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، پاییز و زمستان

فصرلنامه مطالعرات   آن،  برا  مررتبط  عوامر   و دانشآموزان اسیسی مشارکت (. بررسی6936نیا، موسی؛ نقدی، اسداله )طیبی .63

 .11-16، صص 6936 زییپا ،شماره هفتم، سا  سوم، جوانان یجامعه شناخت

، دانشگاه تهرران  یو فنّ یاسیعلوم س انیدانشجو یاسیعوام  مؤثر بر مشارکت س(. 6913غفاری هشجین، زاهد و همکاران ) .06

 .046-061، صص 6913، زمستان 60، شماره 1، دوره 1پژوهشی علوم سیاسی، دانش سیاسی، مقاله  –دو فصلنامه علمی 

واگنرر  -های تفکر اسرترنبرگ یابی مقیاس سنجش سبک(. بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم6914اکبر )الهی، علیفتح .06

 آزاد اسالمی تهران مرکزی. برای مدیران مؤسسات آموزش عالی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه

های تفکر و راهبردهای یادگیری با انگیزش پیشررفت، روانشناسری   (. رابطه سبک6930فرهوش، معصومه؛ احمدی، مهرناز ) .00

 .961-031، صص 6930، بهار 91تحولی: روانشناسی ایرانی، سا  نهم، شماره 

 .14-91، صص 6شماره  سا  او  ،یاسیعلوم س ،یاسیمفهوم مشارکت س (.6911)داود  ،یرحیف .09

های یادگیری دانشرجویان  های تفکر و شیوه(. بررسی رابطه سبک6930فر، جمی  )کشتکاران، علی؛ کفاشی، شهناز؛ صادقی .04

، 6930، بهرار و تابسرتان   66، شرماره  1، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، دوره 36پزشکی شیراز درسا  دانشگاه علوم

 .11الی  16صص

 یمطالعره مرورد   ؛یاسر یو مشرارکت س  ینردار ید انیرابطه م یبررس(. 6936گنجی، قربانعلی؛ سرایلو، حسن؛ طالبی، یداله ) .01

 .611-644، صص6936 زیی، پا61سا  پنجم، شماره ی، اسیفصلنامه مطالعات س، مشهد یاسالم آزاد دانشگاه انیدانشجو

تفکر، انگیزه پیشرفت، پیشرفت تحصیلی و خالقیت با کرارآفرینی  های(. رابطه بین سبک6913) و همکاران شکوه، فرزانهگ  .01

ترراریخ مراجعرره  www.SID.irبرداشررت از سررایت ، 661الرری  661هررای نررو در روانشناسرری، صررص یافترره، دانشررجویان

66/61/6934. 
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، برگرفتره از  11دبزرگ، آری کوچک و آری بزرگ، چشم انرداز ایرران، اسرفن    "نه"(. انتخابات تجمیعی، 6911لیالز، سعید ) .01

www.ensani.ir  64/66/39، تاریخ مراجعه به سایت. 

فصرلنامه  ی، اسر یمشرارکت س  زانیر عوام  مرؤثر برر م   یجامعه شناخت یبررس(. 6930معتضدراد، آناهیتا؛ سپهوند، ابراهیم ) .01

 .30-19، صص 6930، بهار 63ی، سا  پنجم، شماره اسیمطالعات س

 .زانیتهران، م ،یابوالحسن میدرحیس ۀ:ترجم مشارکت سیاسی،. (6911میلبرت، لستر؛ لی ، گوئ  ) .03

هرای تفکرر در دانشرجویان، طرر  پژوهشری،      (. بررسی روایی و اعتبار و هنجاریابی پرسشنامه سبک6916پور، داود )معنوی .96

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار.  

ی پژوهشرکده ی مطالعات راهبردی تهرران:  (. درك توسعه سیاسی، پژوهشکده6913، ساموئ  پی )نتینگتونواینر، مارون؛ ها .96

 .106ص  مطالعات راهبردی.
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