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 های تفکر در میان روایی و پایایی پرسشنامه سبک
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 چکیده
های تفکر در میان دانشجویان رشته هدف از انجام این پژوهش بررسی روایی و پایایی پرسشنامه سبک

های نفری از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده 742ای کشاورزی است. به این منظور نمونه

انتخاب شدند ( n=2317) و رازی کرمانشاه های تهران، یاسوج، ایالم، شهید باهنر کرمانکشاورزی دانشگاه

 افزار، با استفاده از نرمها، پس از تکمیل پرسشنامهآمدهدستبههای داده و مقیاس مذکور را تکمیل کردند.

و همسانی  باز آزمون -قرار گرفت. پایایی آزمون وتحلیلتجزیهمورد اس.پی.اس.اس و آموس گرافیک 

مقدار آلفای سبک  ازآنجاکههای سبک تفکر داشت. البته از حد مطلوب خرده مقیاس تیاکحدرونی 

ارتقا یافت.  قبولقابلو سطح  24/0به ، این مقدار هاتمیآبود، با حذف یک  بحثقابلآنارشی در سطح 

شد. روایی سازه با استفاده از تحلیل  دییتأسنجش روایی مقیاس با استفاده از روایی صوری و محتوایی 

های با داده موردبررسیهای نشان از برازش مناسب مدل تأییدیانجام گرفت. تحلیل عاملی  تأییدیعاملی 

گویه  1با  باریکگویه سبک آنارشی و  4با  باریک، مدل "شکل"مشاهده شده داشت. در خصوص بعد 

این سبک مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد که هرچند هر دو مدل از برازش برخوردارند، اما با 

توان نتیجه گرفت نتایج این پژوهش، می بر اساسو  درنهایتیابد. حذف یک گویه سطح برازش ارتقا می

یی و های تفکر دانشجویان کشاورزی در ایران از روای تفکر برای سنجش سبکهاکه پرسشنامه سبک

 پایایی کافی برخوردار است.

 ، سطوح، شکل، دانشجوی کشاورزیگرایش ،حوزه، کارکرد تفکر، سبککلمات کلیدی: 
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 مقدمه

کلیدی موفقیت آگاهی و شناخت در زمینه  هایمؤلفهدر دنیای رقابتی امروز، یکی از 

های کند تا استراتژیهای تفکر به افراد کمک میتفکر است. آشنایی با سبک هایسبک

گسترش دهند و این امر سبب کاهش تصمیمات  مسئلهگیری و حل خود را در تصمیم

( 1992) 1گریگورنکو و استرنبرگ زعمبه (.1397شود )کشتکاران و همکاران، اشتباه می

( بین مطالعه شخصیت و 1از: ) اندعبارتر های تفکدالیل اهمیت مطالعه و بررسی سبک

های آموزشی موفقیت تحصیلی در موقعیت بینیپیش( برای 7کنند، )شناخت پلی ایجاد می

های شغلی و موفقیت شغلی مهم و انتخاب بینیپیش( برای 3مفید و ضروری هستند، )

(، 7003) استرنبرگ الگوی سبک تفکر(. 1992)گریگورنکو و استرنبرگ،  ضروری هستند

این نظریه، انسان ترجیحاتی در  بر اساس. استوار است 7ذهنی خود مدیریتیبر نظریه 

 شود.دارد که به آن سبک تفکر گفته می هاآنبرخورد با امور پیرامونی و تفکر درباره 

ذهنی در قلمروهای آکادمیک و غیرآکادمیک قابلیت کاربرد باالیی  خود مدیریتینظریه 

سبک تفکر را توصیف  13این نظریه (. 1992ریگورنکو و استرنبرگ، دهد )گنشان می

( 1ها )( حوزه4ها )( شکل3( سطوح )7( کارکردها )1کند که در پنج بعد شامل: )می

ذهنی سه  خود مدیریتی( کارکردها: برای 1شوند. )ها از یکدیگر متمایز میگرایش

 ،و قضایی است. افراد با سبک قانونی توان متصور شد که شامل قانونی، اجراییکارکرد می

ریزی خود خلق برنامه بر اساس دهند کهانجام  را هاییتکالیف و پروژه که دهندیمترجیح 

است  مندعالقهفرد دارای سبک اجرایی به تکالیفی  (.7001، 3)ژانگ و استرنبرگ کنندمی

بیشتر توجه خود را های صریح و روشن همراه است. فرد دارای سبک قضایی که با آموزش

ذهنی در  خود مدیریتی( سطوح: 7) کند.های دیگران متمرکز میبر ارزیابی بازده فعالیت

بر عقاید  نگرکلاست. فرد با سبک  نگرجزئیو  نگرکلپذیرد که شامل: دو سطح انجام می

برد از انجام تکالیفی لذت می نگرجزئیفرد دارای سبک  کهدرحالیانتزاعی متمرکز است، 
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ها: ( شکل3) (.7001)ژانگ،  ها را بدهدکه اجازه کار روی ابعاد ویژه و جزییات عینی آن

، سلسله قطبیتکاز:  اندعبارتگیرد که ذهنی فرد چهار شکل به خود می خود مدیریتی

برد که از انجام تکالیفی لذت می قطبیتکو آنارشی. فرد دارای سبک  مراتبی، الیگارشی

. فرد دارای متمرکز گرددکامل  طوربهدهد در هر زمان صرفاً بر یک تکلیف یبه او اجازه م

شده  بندیاولویتدهد توجه خود را بین چند تکلیف سبک تفکر سلسله مراتبی ترجیح می

توزیع نماید. فرد دارای سبک الیگارشی تمایل دارد در همان محدوده زمانی بر روی چند 

شود. فرد با سبک آنارشی بیشتر از انجام  قائلبدون اینکه هیچ اولویتی  ،تکلیف کار کند

برند که در خصوص چه، کجا، چگونه انجام دادن تکالیف اختیار الزم را تکالیفی لذت می

ذهنی دو حوزه درونی و برونی  خود مدیریتیها: برای ( حوزه4) داشته باشند )همان(.

برد که بتواند فکر درونی از انجام تکالیفی لذت میتوان متصور شد. فرد دارای سبک تمی

فرد با سبک بیرونی تکالیفی را ترجیح  کهدرحالیمستقل انجام دهد،  طوربهها را آن

ها: در ( گرایش1) ها بدهد )همان(.دهد که فرصت الزم برای تعامل با دیگران را به آنمی

. فرد کارمحافظهاز: آزاداندیش و  دانعبارتخود مدیریتی ذهنی دو گرایش وجود دارد که 

های موجود فکر کند و معموالً در پی آزاداندیش گرایش دارد که برتر از قوانین و برنامه

متمایل به  کارمحافظهفرد دارای سبک  کهدرحالی. است پرخطرهای مبهم و موقعیت

 )همان(. استهای موجود در انجام تکالیف رعایت قوانین و روش

  های تفکر را نمایش داده است.دل مفهومی سنجش سبک( م1شکل )

 
 های تفکرمدل مفهومی سنجش سبک .1شکل 
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( سبک 1از: ) اندعبارتنمود که  بندیطبقهتوان به سه نوع سبک سبک تفکر را می 13

و آزاداندیش. این  نگرکلله مراتبی، های قانونی، قضایی، سلسمولد خالقیت: شامل سبک

. کندیمنوع سبک تفکر مولد خالقیت بوده و سطوح باالتری از پیچیدگی شناختی را طلب 

. این کارمحافظهو  قطبیتک، جزئیاجرایی،  یهاسبک( سبک تبعیت از هنجار: شامل 7)

تری از پیچیدگی ها فرد را به تبعیت از هنجارها رهنمون ساخته و سطوح پایینسبک

های آنارشیست، الیگارشی، ( سبک نوع سوم، شامل سبک3. )گیردبرمیدر  شناختی را

ها با توجه به مطالبات سبکی هر تکلیف خاص، و بیرونی است. این سبک درونی

بر  (.7001)ژانگ و استرنبرگ،  دهندهای نوع اول و دوم را نشان میهای سبکویژگی

های تفکر (، سبک1339و همکاران، نظریه استرنبرگ و ژانگ )به نقل از نظری فر  اساس

 یابند و تابع شرایط و اوضاع محیطی فرد هستند.در طول زندگی تغییر می

 کسهیچاهمیت و جایگاه بخش کشاورزی در دستیابی به توسعه بر از سوی دیگر، 

 ریتأثکه بر موفقیت بخش کشاورزی  عواملی ازجملهدر این راستا، و  پوشیده نیست

. نیروی کار ماهر و توانمند هستند عنوانبهآموختگان رشته کشاورزی گذارد دانشمی

های الزم خود را برای ورود دانشجویان رشته کشاورزی بایستی با کسب دانش و مهارت

های مرتبط شغلی در در جهان پیچیده آماده کنند و مقتدرانه نسبت به موضوع بازار کار

 هسته عنوانبهاساس و با توجه به اهمیت تفکر  بر این .بخش کشاورزی اندیشه و عمل کنند

؛ الزم است تا به بررسی و شناخت یادگیری دهندهتشکیل یکی از عناصر و آموزش

ها در خصوص نتایج پژوهشهای تفکر دانشجویان رشته کشاورزی پرداخته شود. سبک

های تفکر سبک تفکر و رشته تحصیلی بیانگر آن است که رشته تحصیلی بر سبک

-موتسیوس .(1339جوادی علمی، ؛ 1331قوام،  اهی و ابراهیمجهانش) است ثیرگذارتأ

نشان دادند که بیشتر دانشجویان رشته ریاضی پژوهش خود ( در 7010) 1رنزوس و سیمسون

که دانشجویان  بیان کردای ( در مطالعه1333دهند. آقایی )سبک آزادمنشانه را ترجیح می

، اساس بر این باشند.های تفکر مختلفی میدارای سبکهای تحصیلی فنی مختلف رشته
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های تفکر در میان دانشجویان رشته کشاورزی الزم است تا در بررسی سبک منظوربه

روایی  کهآنبا توجه به قرار گیرد.  دییتأگیری مورد مرحله اول روایی و پایایی ابزار اندازه

 استدیر واقعی پیامدها مقاستیابی به و د گیریاندازههای الزم جهت و پایایی از شاخص

های در مطالعه حاضر روایی و پایایی پرسشنامه سبک(، 1393)محمدبیگی و همکاران، 

مقیاس  گیرد.قرار می موردبررسیدر میان دانشجویان رشته کشاورزی  تفکر جهت مطالعه

قرار  مورداستفادهای توسط پژوهشگران طور گستردهبه های تفکر استرنبرگ و واگنرسبک

اصلی  سؤالاساس، دو  بر اینو لذا، در تحقیق حاضر نیز از این مقیاس استفاده شد.  گیردمی

های تفکر استرنبرگ و ( آیا مقیاس سبک1از: ) اندعبارتدهد که به تحقیق جهت می

ایران روایی الزم را دارد؟  در های تفکر دانشجویان کشاورزیر برای سنجش سبکنواگ

های تفکر ر برای سنجش سبکنهای تفکر استرنبرگ و واگآیا مقیاس سبک( 7)

پس از بررسی روایی  تحقیق حاضر، در ایران پایایی الزم را دارد؟ در دانشجویان کشاورزی

 موردسنجشهای تفکر دانشجویان رشته کشاورزی و پایایی مقیاس، در مرحله بعد، سبک

 گیرد.قرار می

های تفکر را از طریق تحلیل عاملی پرسشنامه سبک ( روایی درونی7002) ژانگ

از واریانس  23/0اصلی و با استفاده از چرخش اوبلیمین مطالعه کرد. چهار رگه  هایمؤلفه

های نوع اول )قانونی، ها را تبیین کردند. اولین رگه، بار عاملی باالیی روی سبکداده

های نوع دوم )اجرایی، کو قضایی( نشان داد. رگه دوم از طریق سب آزاداندیش

رگه  ؛ وبود جزئی( تعیین شد. رگه سوم، شامل سطح کلی در برابر قطبیتکو  کارمحافظه

به بررسی روایی و پایایی  (7001) 1فرشد. های درونی و بیرونی را شامل میچهارم، حوزه

بررسی روایی، از تحلیل عاملی اکتشافی  منظوربه. سخه ترکی مقیاس سبک تفکر پرداختن

سازه  1خرده مقیاس و تحت  13و چرخش واریماکس استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی از 

آیتم حکایت داشت. پایایی مقیاس توسط آلفای کرونباخ و ضریب  20متشکل از 

 قرار گرفت و نتایج حاکی از آن موردبررسیخرده مقیاس  13همبستگی پیرسون در میان 

                                                           
1. Fer 
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را تشکیل داد  39/0تا  10/0خرده مقیاس طیفی از  13بود که همسانی درونی مقیاس برای 

بررسی پایایی  منظوربه بود. 90/0، دارای میانگین ضریب آلفای کرونباخ درمجموعو 

هفته  4استفاده شد و بدین منظور، پرسشنامه بعد از  باز آزمون –بیرونی از رویکرد آزمون 

از پاسخگویان قرار داده شد و نتایج حاکی از آن بود که ضریب نفر  37در اختیار 

درصد( متغیر بود و  1در سطح  دارمعنی) 23/0تا  23/0از  هااسیمقخرده همبستگی برای 

های تفکر را در ( سبک7007) 1برناردو و همکاران مقیاس بود. قبولقابلپایایی  دهندهنشان

. نتایج در خصوص ضرایب آلفای کرونباخ قرار دادند موردبررسیمیان دانشجویان فیلیپینی 

 آمده است.به دست  21/0با میانه  31/0تا  10/0در دامنه 

 بر های تفکرسبک هایتفاوت نتایج یکسانی در خصوص در تحقیقات صورت گرفته،

داری بین تفاوت معنی( 7014) 7ماریکوتیو و پالوس شد. در تحقیقنجنسیت مشاهده  اساس

( در 1334باباعلی ) و بیرونی دختران و پسران گزارش کردند. نگرجزئی یهاسبک

 کهطوریبهای نشان داد که بین سبک تفکر دختران و پسران تفاوت وجود دارد، مطالعه

در پسران بیشتر از دختران و میزان  نگرکلیهای تفکر قانونگذارانه، آزادمنشانه، میزان سبک

 .کارانه در دختران بیشتر از پسران استو محافظه نگرجزئیهای قضایی، اجرایی، سبک

 پژوهشروش 

جامعه آماری تحقیق حاضر را  .است سنجیرواناین پژوهش کاربردی و از نوع مطالعات 

های دولتی تشکیل دادند. های کشاورزی دانشگاهدانشجویان دوره کارشناسی دانشکده

انتساب متناسب استفاده شد. بدین منظور، ای با گیری طبقهگیری از روش نمونهجهت نمونه

، از قطب 1ها و مراکز آموزش عالی به بندی سازمان سنجش از دانشگاهابتدا با توجه به طبقه

. طور تصادفی انتخاب شدبهکه دارای دانشکده کشاورزی بود،  دانشگاههر قطب یک 

از پردیس کشاورزی و بودند عبارت  موردمطالعهواحدهای  عنوانبههای منتخب دانشگاه

 رازی کرمانشاهمنابع طبیعی دانشگاه تهران )قطب یک(، شهید باهنر کرمان )قطب دو(، 

                                                           
1. Bernardo et al. 
2. Maricuțoiu & Paloș 
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و تعداد دانشجویان کارشناسی مشغول  )قطب پنج( یاسوجو  )قطب سه(، ایالم )قطب چهار(

 30نفر بود. جهت تعیین حجم نمونه، تعداد  2317های منتخب به تحصیل در دانشکده

نفر به  742فرمول کوکران، تعداد نمونه مناسب،  بر اساسشد و  آزمونپیش پرسشنامه

درصد مرد و  2/13نتایج در خصوص ویژگی پاسخگویان حاکی از آن بود که  .دست آمد

 (سال 71میانگین سنی در حدود سال )با  71تا  13سن پاسخگویان در دامنه زن بودند.  3/41

تجربه پیشین در رابطه با شغل کشاورزی نداشتند و  گونهدرصد پاسخگویان هیچ 9/22بود. 

 درصد پاسخگویان تجربه پیشین در رابطه با شغل کشاورزی داشتند. 1/73تنها 

قرار  مورداستفاده( 1997استرنبرگ و واگنر ) های تفکرسیاهه سبکحاضر،  پژوهشدر 

در  سؤال 1سبک تفکر هر یک توسط  13است که  سؤال 21. این پرسشنامه شامل گرفت

های تفکر های سبکو گویه ابعاد گیرد.قرار می موردسنجشای درجه 2طیف لیکرت 

سبک  13اخ برای بضرایب آلفای کرون اند.( معرفی شده1استرنبرگ و واگنر در جدول )

 (.7000؛ ژانگ و استرنبرگ، 7002اند )ژانگ، گزارش شده 30/0تا  43/0تفکر از 

 های تفکر استرنبرگ و واگنرکهای سبابعاد و گویه .1جدول 

 پرسشنامه یهاسؤال سبک تفکر ابعاد ردیف

 کارکرد 1

 1، 10، 14، 37، 49 قانونی

 3، 11، 17، 31، 39 اجرایی

 70، 73، 47، 11، 12 قضایی

 سطوح 7
 2، 13، 33، 43، 21 نگرکلی

 1، 2، 74، 44، 27 نگرجزئی

 شکل 3

 7، 43، 10، 14، 20 قطبیتک

 4، 19، 71، 33، 12 سلسله مراتبی

 72، 79، 30، 17، 19 الیگارشی

 12، 71، 31، 40، 42 آنارشی

 حوزه 4
 9، 11، 32، 11، 23 درونی

 3، 12، 34، 41، 42 بیرونی

 گرایش 1
 41، 13، 13، 24، 21 آزاداندیش

 13، 77، 72، 73، 32 کارمحافظه
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ها دروسی که در آن ،دهم )سبک درونی(انجام میمستقل  طوربههای کالسی را پروژه

، معموالً به جزییات )سبک بیرونی( دهمکنیم را ترجیح میگروهی فعالیت می صورتبه

و در انجام کارها از قوانین یا طرق مشخصی پیروی  (نگرکلکنم )سبک کم توجه می

 را تشکیل دادند. های مقیاس سبک تفکرهایی از گویهنمونه (کارمحافظهکنم )سبک می

ها با کمک و همکاری تعدادی از دوستان و رابطان انجام گردید. توزیع پرسشنامه

و  1اس.پی.اس.اس افزارها، با استفاده از نرم، پس از تکمیل پرسشنامهآمدهدستبهاطالعات 

جهت آمارهای  اس.پی.اس.اس افزارنرم قرار گرفت. وتحلیلتجزیهمورد  7آموس گرافیک

توصیفی )مانند میانگین و انحراف معیار( و آمارهای استنباطی )مانند آزمون همبستگی و 

با  تأییدیی سازه، از تحلیل عاملی در راستای بررسی روای( به کار گرفته شد و ایمقایسه

 بهره گرفته شد. آموس افزارنرماستفاده از 

دارای تحصیالت  که زبانفارسیو نفر ابتدا نسخه انگلیسی مقیاس سبک تفکر توسط د

جداگانه به  صورتبهنیز آشنا بودند  شناختیروانمترجمی زبان انگلیسی بودند و به مباحث 

های صورت گرفته، یک نسخه فارسی فارسی ترجمه شد و پس از بررسی و مقایسه ترجمه

نی که افراد مختلف پرسشنامه نباشد تا زما هایسؤالتهیه شد و تالش گردید تا ابهامی در 

به درک مشترکی دست یابند. در مرحله بعد، نسخه فارسی  سؤاالتخوانند از را میآن 

توسط دو نفر از استادان مسلط به زبان انگلیسی که از محتوای پرسشنامه اولیه  شدههیته

اطالعی نداشتند، به انگلیسی ترجمه معکوس شد. درنهایت، پس از تطبیق ترجمه صورت 

در ترجمه فارسی اعمال و  موردنیازو روانشناس، اصالحات  نظرصاحبتوسط گروه گرفته 

 قرار گرفت. دییتأمقیاس مورد 

 پژوهشهای یافته

جهت سنجش پایایی مقیاس سبک تفکر، همسانی درونی و همسانی  سنجش پایایی:

 قرار گرفت. موردبررسی مورداستفادهابزار  باز آزمون -آزمون

                                                           
1. SPSS 
2. AMOS Graphic 
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های تفکر را نشان ( نتایج آلفای کرونباخ هر یک از سبک7) همسانی درونی: جدول

دارای پایایی عالی  نگرجزئیو  نگرکلیهای شود سبککه مشاهده می طورهمان. دهدیم

و بیرونی دارای  ، الیگارشیقطبیتکهای آزاداندیش، (. سبک9/0هستند )آلفای بیش از 

کار، قانونی، اجرایی، قضایی، سلسله محافظههای (؛ و سبک3/0- 9/0پایایی خوب )آلفای 

مقدار آلفای سبک ( هستند. 2/0-3/0)آلفای  قبولقابلو درونی دارای پایایی  مراتبی

و با ( 7003، 1)نتمیر و همکاران بود بحثقابلبه دست آمد که در سطح  27/0آنارشی برابر 

ارتقا  قبولقابلو سطح  24/0ر به ها، این مقداو حذف یکی از آیتم افزارنرمتوجه به پیشنهاد 

  (.7)جدول  یافت

 های تفکرنتایج آلفای کرونباخ سبک .2جدول 

 آلفای کرونباخ هاتعداد آیتم مقیاس

 )قبل از حذف گویه( 

 آلفای کرونباخ

 )بعد از حذف گویه( 

  32/0 1 آزاداندیش

  23/0 1 کارمحافظه

  21/0 1 قانونی

  22/0 1 اجرایی

  22/0 1 قضایی

  91/0 1 نگرکلی

  97/0 1 نگرجزئی

  34/0 1 قطبیتک

  22/0 1 سلسله مراتبی

  31/0 1 الیگارشی

 24/0 27/0 1 آنارشی

  29/0 1 درونی

  32/0 1 بیرونی

، شماره تلفن و باز آزمون –بررسی پایایی آزمون  منظوربه: باز آزمون –پایایی آزمون 

نفر از پاسخگویانی که تمایل به مشارکت در انجام مجدد آزمون داشتند،  100ایمیل حدود 

                                                           
1. Netemeyer et al. 
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نفر مجدداً به  17هفته با پاسخگویان تماس گرفته شد که  1پس از گذشت  شد و گرفته

پایایی  دهندهنشانهمان آزمون پاسخ دادند. همبستگی بین نمرات در طی دو دوره زمانی 

( نشان داده 3در جدول ) هااسیمقاست. ضریب همبستگی برای خرده  گیریاندازهمقیاس 

ها حاکی از پایایی مناسب مقیاس شود، یافتهکه مشاهده می طورهمانشده است. 

 است. موردبررسی

 باز آزمون -نتایج مربوط به همبستگی پایایی آزمون .3جدول 
 داریسطح معنی ضریب همبستگی مقیاس

 001/0 793/0 آزاداندیش

 000/0 333/0 کارمحافظه

 000/0 377/0 قانونی

 000/0 331/0 اجرایی

 003/0 713/0 قضایی

 012/0 711/0 نگرکلی

 013/0 713/0 نگرجزئی

 019/0 701/0 قطبیتک

 012/0 703/0 سلسله مراتبی

 007/0 722/0 الیگارشی

 003/0 730/0 آنارشی

 000/0 343/0 درونی

 000/0 374/0 بیرونی

و  صوری، روایی محتوایی ییروا ،مقیاس سبک تفکرجهت تعیین روایی  :سنجش روایی

 بررسی و ارزیابی شد. مورداستفادهروایی سازه ابزار 

های تفکر، ابزار بررسی روایی صوری مقیاس سبک منظوربه: محتواصوری و روایی 

قرار داده شد تا مقیاس از نظر جذاب یان جامعه آماری نفر از دانشجو 70تحقیق در اختیار 

آیا افرادی که قرار  کهاینو  بودن، گویا و مختصر بودن و جامعیت از نگاه گروه هدف

قرار گرفت.  موردبررسیو عبارات موافق هستند؛  بندیجملهاست به ابزار پاسخ دهند با 

ان حوزه نفر از متخصص 10های تفکر بر اساس نظرات روایی محتوایی پرسشنامه سبک
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نفر از استادان رشته کشاورزی که در حوزه روانشناسی نیز دانش و  1و  تربیتی شناختیروان

ولیکن  ،بررسی شد و نظرات اصالحی ایشان در پرسشنامه اعمال گردیدآگاهی داشتند، 

 احساس نشد. سؤاالتاز  کدامهیچنیازی به حذف 

برای دانشجویان رشته کشاورزی  تاکنونهای تفکر مقیاس سبک ازآنجاکهروایی سازه: 

بررسی  تأییدیمقیاس توسط تحلیل عامل  سازه این رواییقرار نگرفته و نیز  مورداستفاده

افزار با استفاده از نرم تأییدیابزار تحقیق از طریق تحلیل عاملی  روایی سازهنشده بود، 

Amos مترها از روش برآورد پارا منظوربه .(7010، 1)هرناندز قرار گرفت موردبررسی

در جدول  موردبررسیهای های برازندگی مدلشاخصنمایی استفاده شد. حداکثر درست

، (GFIبرازش )شاخص نیکویی  شود،که مشاهده می طورهمان( نشان داده شده است. 4)

 (χ2/df)و کای اسکویر نسبی  (RMSEA) برآوردریشه دوم میانگین مربعات خطای 

 است. قبولقابلدر سطح  شدهمشاهدههای مالک انطباق مدل با داده عنوانبه

 های برازندگی مدلشاخص .4جدول 

 قبولقابلسطوح  χ2/df GFI RMSEA ابعاد

 074/0 927/0 723/1 کارکرد

χ2/df: 1_>  

GFI:  90/0 _<  

RMSEA: 03/0_>  

 033/0 937/0 493/1 سطوح

 031/0 911/0 449/1 شکل

 072/0 931/0 349/1 حوزه

 030/0 930/0 401/1 گرایش

نتایج آلفای کرونباخ حاکی از آن بود که با حذف یک آیتم از سبک  ازآنجاکه

بررسی  منظوربهیابد؛ ارتقا می قبولقابلسطح به  آمدهدستبهآنارشی، میزان آلفای 

با استفاده از  باریکآیتم و  1با استفاده از  باریکمدل ، "شکل"های برازندگی بعد شاخص

آیتمی نسبت به مدل  4آیتم برای سبک آنارشی بررسی شد. نتایج از بهبود نسبی مدل  4

شده  ارائههای تفکر برای هریک از سبک تأییدی( نتایج تحلیل عاملی 1جدول ) دیگر بود.

 است.

                                                           
1. Hernandez 
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 های تفکربرای سبک تأییدینتایج تحلیل عاملی  .5جدول 

X65 X64 X58 X53 X45 
 گویه

 سبک تفکر آزاداندیش

 برآورد استاندارد 427/0 417/0 429/0 291/0 177/0

 نسبت بحرانی  393/7* 437/7* 421/7* 440/7*

X36 X28 X26 X22 X13 
 گویه

 کارمحافظهسبک تفکر 

 برآورد استاندارد 211/0 373/0 312/0 712/0 311/0

 نسبت بحرانی  313/7* 311/7* 173/7* 304/7*

X49 X32 X14 X10 X5 
 گویه

 سبک تفکر قانونی

413/0 719/0 177/0 423/0  112/0  برآورد استاندارد 

 نسبت بحرانی  222/4*** 972/4*** 177/3*** 223/3***

X39 X31 X12 X11 X8 
 گویه

 سبک تفکر اجرایی

 برآورد استاندارد 439/0 173/0 131/0 170/0 391/0

 نسبت بحرانی  123/4*** 101/4*** 922/3*** 301/4***

X57 X51 X42 X23 X20 
 گویه

 سبک تفکر قضایی

733/0 172/0 499/0 312/0  برآورد استاندارد 101/0 

 نسبت بحرانی  410/7* 211/7** 291/7** 203/7**

X61 X48 X38 X18 X7 
 گویه

 نگرکلیسبک تفکر 

 برآورد استاندارد 432/0 122/0 409/0 791/0 337/0

 نسبت بحرانی  249/7** 024/7* 390/7** 241/7**

X62 X44 X24 X6 X1 
 گویه

 نگرجزئیسبک تفکر 

 برآورد استاندارد 101/0 192/0 127/0 424/0 193/0

 نسبت بحرانی  911/7** 137/7* 149/7* 200/7**

X60 X54 X50 X43 X2 
 گویه

 قطبیتکسبک تفکر 
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 استانداردبرآورد  422/0 393/0 414/0 122/0 799/0

 نسبت بحرانی  331/7* 119/7* 122/3** 371/7**

X56 X33 X25 X19 X4 
 گویه

 سبک تفکر سلسله مراتبی

 برآورد استاندارد 339/0 371/0 423/0 341/0 749/0

 نسبت بحرانی  022/3** 911/7** 240/7** 330/7**

X59 X52 X30 X29 X27 
 گویه

 سبک تفکر الیگارشی

 برآورد استاندارد 442/0 311/0 123/0 771/0 307/0

 نسبت بحرانی  304/7* 203/7** 702/7* 234/7**

 X47 X40 X35 X16 
 گویه

 سبک تفکر آنارشی

 برآورد استاندارد 402/0 121/0 417/0 329/0 

 نسبت بحرانی  432/7* 393/7* 471/7* 

X63 X55 X37 X15 X9 
 گویه

 سبک تفکر درونی

 برآورد استاندارد 417/0 341/0 141/0 770/0 741/0

 نسبت بحرانی  321/3** 173/4*** 211/3*** 103/3**

X46 X41 X34 X17 X3 
 گویه

 سبک تفکر بیرونی

 برآورد استاندارد 411/0 333/0 323/0 101/0 327/0

 نسبت بحرانی  277/3*** 723/1*** 024/1*** 473/3***

های سبکبه سنجش  ،گیریمقیاس اندازه، پس از بررسی روایی و پایایی درنهایت

شود که مشاهده می طورهمان. (2پرداخته شد )جدول  تفکر در میان دانشجویان کشاورزی

دارای میانگین باالتری نسبت به سبک  (M=20.25)در بعد گرایش، سبک آزاداندیش 

 نگرکلی، (M=20.84) های قانونیاست. همچنین، سبک (M=20.23) کارمحافظه

(M=21.12)الیگارشی ، (M=20.04) و بیرونی (M=18.41)  به ترتیب در ابعاد

و حوزه دارای میانگین باالتری نسبت به دیگر سطوح سبک  هاکارکردها، سطوح، شکل

دار نسبت به طور معنی، دانشجویان مرد بهآمدهدستبهنتایج  بر اساس تفکر هستند.
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به دست  و الیگارشی ، قانونیزاداندیشدانشجویان زن نمرات باالتری را در سبک آ

دار نسبت به دانشجویان مرد نمرات باالتری طور معنیآوردند. در مقابل، دانشجویان زن به

به دست آوردند. در دیگر ابعاد سبک تفکر تفاوت  درونی نگر وجزئیرا در سبک 

 .داری بین دو گروه دانشجویان مشاهده نشدمعنی

 میان دانشجویان کشاورزی های تفکر درسبک .6جدول 
 (جنسیت بر اساس) t انحراف معیار میانگین تفکر سبک 

 گرایش
 *7.39 14/4 71/70 آزاداندیش

 0.021ns- 42/4 73/70 کارمحافظه

 کارکرد

 *7.10 97/3 34/70 قانونی

 0.113ns 41/4 27/70 اجرایی

 0.747ns- 23/3 42/19 قضایی

 سطوح
 1.321ns 11/1 17/71 نگرکلی

 *7.13- 29/1 22/13 نگرجزئی

 شکل

 0.992ns 20/1 42/12 قطبیتک

 0.737ns- 09/1 02/19 سلسله مراتبی

 *7.72 24/1 04/70 الیگارشی

 0.234ns- 17/4 91/19 آنارشی

 حوزه
 *7.33- 90/1 29/12 درونی

 0.241ns 94/1 41/13 بیرونی

*: p<.05 
ns: Non significant 

 گیرینتیجه

 موردبررسیهای مختلف های تفکر دانشجویان رشتهدر مطالعات صورت گرفته، سبک

که شایسته است به دانشجویان رشته کشاورزی پرداخته که چناندرحالی است؛ قرار گرفته

های تفکر دانشجویان کشاورزی الزم است تا در بررسی سبک منظوربهنشده است و لذا، 

 بر اینقرار گیرد و  دییتأو  موردبررسیگیری مقیاس اندازهگام نخست روایی و پایایی 

مقیاس ( بررسی روایی 1دستیابی به دو هدف اصلی شامل: ) منظوربهاین مطالعه اساس، 
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( بررسی 7های تفکر برای سنجش سبک تفکر دانشجویان کشاورزی در ایران و )سبک

ن کشاورزی در ایران های تفکر برای سنجش سبک تفکر دانشجویاسبک مقیاس پایایی

روایی محتوایی، های تفکر از بررسی روایی مقیاس سبک منظوربه .ه استصورت گرفت

باز  –استفاده شد و جهت بررسی پایایی مقیاس مذکور از پایایی آزمون  و سازه صوری

های برای سبک موردبررسیپایایی مقیاس  و همسانی درونی بهره گرفته شد. آزمون

در مطالعه حاضر، سبک آنارشی دارای به دست آمد.  97/0تا  27/0مختلف تفکر بین 

 بود. در مطالعه اربرخورد هااسیمق( نسبت به دیگر 27/0کمترین میزان آلفای کرونباخ )

البته، ( بود. 17/0( نیز کمترین میزان آلفای کرونباخ مربوط به سبک آنارشی )7004) ژانگ

در مطالعه حاضر، پایایی مربوط به این ( 7003اران، )نتمیر و همک شدهارائهمعیار  بر اساس

پس  پایایی ضعیف ارزیابی شد. (7004) ژانگ و در مطالعه بحثقابلخرده مقیاس در حد 

 قبولقابلو سطح  24/0از حذف یک آیتم، مقدار آلفای کرونباخ سبک آنارشی به میزان 

محاسبه ضرایب همبستگی بین  برحسبمقیاس  باز آزمون –پایایی آزمون  افزایش یافت.

آزاداندیش،  یهاسبکبرای هفته،  1در دو نوبت با فاصله  هایآزمودن یهانمره

در سطح یک و بیرونی  ، قانونی، اجرایی، قضایی، الیگارشی، آنارشی، درونیکارمحافظه

در سطح پنج و سلسله مراتبی  قطبیتک، نگرجزئی، نگرکلیهای درصد و برای سبک

های با توجه به شاخص تأییدیهای مربوط به تحلیل عاملی یافته معنادار محاسبه شد.درصد 

 وردآ، شاخص نیکویی برازش، ریشه دوم میانگین مربعات خطای برکای اسکویر نسبی

روایی سازه ابزار  تأییدکنندهو  دارد موردبررسینشان از برازندگی مطلوب مقیاس 

ساختار و تعداد توان بیان نمود که نتایج حاصله می بر اساس، درنهایت .گیری استاندازه

های پژوهش با مدل ، دادهدیگرعبارتبههای نسخه فارسی مانند نسخه اصلی است. سبک

برازش دارد. ها با دادهدهد که مدل های برآورد شده نشان میهماهنگی دارد و شاخص

تواند ابزار معتبری است که می های تفکر استرنبرگ و واگنرمقیاس سبک، درنتیجه

 های تفکر دانشجویان کشاورزی را ارزیابی نماید.سبک

حاکی از آن بود که در بعد کارکردها،  های تفکر دانشجویاندر خصوص سبک هایافته

دانشجویان دارای سبک تفکر قانونی هستند. در این خصوص، نتایج مطالعه نظری فر و 
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رکردها صورت گرفته بود، نشان داد که دانشجویان رشته ( که در بعد کا1339همکاران )

و  شناسیرواندانشجویان رشته  کهدرحالیمهندسی دارای سبک تفکر قانونی هستند، -فنی

توان چنین بیان کرد که اساس، می بر اینعلوم تربیتی دارای سبک تفکر قضایی هستند. 

زی از نظر بعد کارکرد دارای مهندسی و دانشجویان رشته کشاور –دانشجویان رشته فنی 

در  های تفکرنتایج سبک برند.شباهت بوده و هر دو گروه از سبک تفکر قانونی بهره می

میان دانشجویان دختر و دانشجویان پسر حاکی از آن بود که میان دانشجویان دختر و 

، ردیگعبارتبه. هایی وجود داشتد سبک تفکر تفاوتدانشجویان پسر در بعضی از ابعا

و الیگارشی  دار نمرات باالتری را در سبک آزاداندیش، قانونیطور معنیدانشجویان پسر به

دار طور معنینسبت به دانشجویان دختر به دست آوردند و در مقابل، دانشجویان دختر به

و درونی نسبت به دانشجویان پسر به دست آوردند.  نگرجزئینمرات باالتری را در سبک 

های آزاداندیش و قانونی ( نیز در بررسی خود دریافت که پسران در سبک1334باباعلی )

نمرات  نگرجزئیهای نمرات باالتری را نسبت به دختران کسب کردند و دختران در سبک

( بیان نمودند که 1334رضوی و شیری )باالتری را نسبت به گروه دیگر کسب نمودند. 

های این تحقیق همسو با نتایج تحقیق ذکر یافتهستند. پسران در بعد قانونی باالتر از دختران ه

های تفکر وجود است که هیچ برتری بین سبک ذکرقابل، این نکته درنهایتشده است. 

تواند موفقیت چندانی برای فرد به های تفکر نمیندارد و تمرکز انحصاری بر یکی از سبک

ترین سبک تفکر انتخاب بافت، مناسبارمغان بیاورد و الزم است تا با توجه به شرایط و 

های ، با توجه به محیط یادگیری و نوع دروس کاربردی و عملی رشتهحالبااین شود.

هایی را برگزینند که به موفقیت هرچه بیشتر کشاورزی، الزم است که دانشجویان سبک

 های مختلف تفکر را اقتضاهای مختلف درسی، سبکحیطه ازآنجاکهآنان منتج شود. 

های اهمیت گزینش سبک های تحصیلیبا استفاده از مشاوره شود کهپیشنهاد می کند؛می

بیان شود و با کشاورزی تفکر مناسب برای فراگیری عمیق و کاراتر هر درس به دانشجویان 

در راستای هماهنگی سبک تفکر و  این رشته اتخاذ رویکردهای مناسب، دانشجویان

بر اساس ، درنهایت دهی شوند.ی به شیوه صحیح جهتموضوع مورد یاددهی و یادگیر

که در  بر عملکرد تحصیلی های تفکرسبک تأثیرگذاریبا توجه به  ونتایج پژوهش 
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 هوراک و؛ 1339تحقیقات مختلف به آن اشاره شده است )نظری فر و همکاران، 

های شود که در تحقیق دیگری به بررسی رابطه بین سبکپیشنهاد می ؛(7007همکاران،

تفکر دانشجویان کشاورزی با عملکرد تحصیلی آنان پرداخته شود تا مشخص شود که 

 تفکر عملکرد بهتری را سبب خواهد شد. هایاز سبک یککدام

 منابع

های تفکر و رابطه آن با خالقیت در بین دانشجویان (. مقایسه سبک1333آقایی، سمیه. )

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، کارشناسی ارشد نامهپایان های فنی.رشته

 .دانشگاه تهران

های تفکر و رابطه آن با خالقیت دانشجویان. (. مقایسه سبک1334باباعلی، فاطمه. )

 ، دانشگاه الزهرا )ع(.کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی نامهپایان

تفکر  یهاسبک بر اساس(. تدوین مدل موفقیت تحصیلی 1339. )یالجوادی علمی، ل

 دانشگاه عالمه طباطبایی.کارشناسی ارشد،  نامهپایاندانشجویان دانشگاه بجنورد. 

(. بررسی تطبیقی رابطه بین سبک تفکر با 1331جهانشاهی، ناهید و ابراهیم قوام، صغری. )

ابتدایی،  گانهسهسن، جنسیت، رشته تحصیلی و میزان تحصیالت در معلمان مقاطع 

 .32-13، ص 1، شماره 7، دوره فصلنامه روانشناسی تربیتیراهنمایی و متوسطه. 

های تفکر (. بررسی تطبیقی رابطه بین سبک1334رضوی، عبدالحمید و شیری، احمدعلی. )

های فصلنامه نوآوریدختران و پسران دبیرستانی با پیشرفت تحصیلی آنان. 
 .32-103، ص 17، شماره 4. دوره آموزشی

(. روایی و پایایی 1393. )حمدو علی گل، م رگسصالحی، ن، محمدبوالفضلمحمدبیگی، ا

کاربردی در  یهاپژوهشدر  هاآن گیریاندازهمختلف  یهاروشابزارها و 

-1120، ص 17، شماره 13، دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانسالمت. 

1113. 
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معادله  سازیمدل گامبهگامراهنمای (. 1391) .مهتابو پورآتشی،  حمیدموحدمحمدی، 

. انتشارات دانشگاه تهران، Amos Graphic افزارنرمساختاری با استفاده از 

1391. 

حسینی هفشجانی،  ؛ و، کمالی، هادی، مهدیآبادینجفنظری فر، فرهاد، ابوالقاسمی 

های تفکر و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در بین (. کارکرد سبک1339تورج. )

شناسی و علوم تربیتی دانشگاه مهندسی و روان –فنی  یهادانشکدهدانشجویان 

، شماره بیست و پنجم، دانش و پژوهش در علوم تربیتی -درسی ریزیبرنامهتهران. 
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