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چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی روایی و پایایی پرسشنامه سبکهای تفکر در میان دانشجویان رشته
کشاورزی است .به این منظور نمونهای  742نفری از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکدههای
کشاورزی دانشگاههای تهران ،یاسوج ،ایالم ،شهید باهنر کرمان و رازی کرمانشاه ( )n=2317انتخاب شدند
و مقیاس مذکور را تکمیل کردند .دادههای بهدستآمده ،پس از تکمیل پرسشنامهها ،با استفاده از نرمافزار
اس.پی.اس.اس و آموس گرافیک مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .پایایی آزمون -باز آزمون و همسانی
درونی حکایت از حد مطلوب خرده مقیاسهای سبک تفکر داشت .البته ازآنجاکه مقدار آلفای سبک
آنارشی در سطح قابلبحث بود ،با حذف یک آیتمها ،این مقدار به  0/24و سطح قابلقبول ارتقا یافت.
سنجش روایی مقیاس با استفاده از روایی صوری و محتوایی تأیید شد .روایی سازه با استفاده از تحلیل
عاملی تأییدی انجام گرفت .تحلیل عاملی تأییدی نشان از برازش مناسب مدلهای موردبررسی با دادههای
مشاهده شده داشت .در خصوص بعد "شکل" ،مدل یکبار با  4گویه سبک آنارشی و یکبار با  1گویه
این سبک مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد که هرچند هر دو مدل از برازش برخوردارند ،اما با
حذف یک گویه سطح برازش ارتقا مییابد .درنهایت و بر اساس نتایج این پژوهش ،میتوان نتیجه گرفت
که پرسشنامه سبکهای تفکر برای سنجش سبکهای تفکر دانشجویان کشاورزی در ایران از روایی و
پایایی کافی برخوردار است.

کلمات کلیدی :سبک تفکر ،کارکرد ،حوزه ،گرایش ،سطوح ،شکل ،دانشجوی کشاورزی
 .1استادیار موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی (نویسنده مسئول) mah.pouratashi@gmail.com
 .7استادیار موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی
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مقدمه
در دنیای رقابتی امروز ،یکی از مؤلفههای کلیدی موفقیت آگاهی و شناخت در زمینه
سبکهای تفکر است .آشنایی با سبکهای تفکر به افراد کمک میکند تا استراتژیهای
خود را در تصمیمگیری و حل مسئله گسترش دهند و این امر سبب کاهش تصمیمات
اشتباه میشود (کشتکاران و همکاران .)1397 ،بهزعم گریگورنکو و استرنبرگ)1992( 1
دالیل اهمیت مطالعه و بررسی سبکهای تفکر عبارتاند از )1( :بین مطالعه شخصیت و
شناخت پلی ایجاد میکنند )7( ،برای پیشبینی موفقیت تحصیلی در موقعیتهای آموزشی
مفید و ضروری هستند )3( ،برای پیشبینی انتخابهای شغلی و موفقیت شغلی مهم و
ضروری هستند (گریگورنکو و استرنبرگ .)1992 ،الگوی سبک تفکر استرنبرگ (،)7003
بر نظریه خود مدیریتی ذهنی 7استوار است .بر اساس این نظریه ،انسان ترجیحاتی در
برخورد با امور پیرامونی و تفکر درباره آنها دارد که به آن سبک تفکر گفته میشود.
نظریه خود مدیریتی ذهنی در قلمروهای آکادمیک و غیرآکادمیک قابلیت کاربرد باالیی
نشان میدهد (گریگورنکو و استرنبرگ .)1992 ،این نظریه  13سبک تفکر را توصیف
میکند که در پنج بعد شامل )1( :کارکردها ( )7سطوح ( )3شکلها ( )4حوزهها ()1
گرایشها از یکدیگر متمایز میشوند )1( .کارکردها :برای خود مدیریتی ذهنی سه
کارکرد میتوان متصور شد که شامل قانونی ،اجرایی و قضایی است .افراد با سبک قانونی،
ترجیح میدهند که تکالیف و پروژههایی را انجام دهند که بر اساس برنامهریزی خود خلق
میکنند (ژانگ و استرنبرگ .)7001 ،3فرد دارای سبک اجرایی به تکالیفی عالقهمند است
که با آموزشهای صریح و روشن همراه است .فرد دارای سبک قضایی بیشتر توجه خود را
بر ارزیابی بازده فعالیتهای دیگران متمرکز میکند )7( .سطوح :خود مدیریتی ذهنی در
دو سطح انجام میپذیرد که شامل :کلنگر و جزئینگر است .فرد با سبک کلنگر بر عقاید
انتزاعی متمرکز است ،درحالیکه فرد دارای سبک جزئینگر از انجام تکالیفی لذت میبرد
1. Grigorenko & Sternberg
2. mental self-government
3. Zhang & Strenberg
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که اجازه کار روی ابعاد ویژه و جزییات عینی آنها را بدهد (ژانگ )3( .)7001 ،شکلها:
خود مدیریتی ذهنی فرد چهار شکل به خود میگیرد که عبارتاند از :تکقطبی ،سلسله
مراتبی ،الیگارشی و آنارشی .فرد دارای سبک تکقطبی از انجام تکالیفی لذت میبرد که
به او اجازه میدهد در هر زمان صرفاً بر یک تکلیف بهطور کامل متمرکز گردد .فرد دارای
سبک تفکر سلسله مراتبی ترجیح میدهد توجه خود را بین چند تکلیف اولویتبندی شده
توزیع نماید .فرد دارای سبک الیگارشی تمایل دارد در همان محدوده زمانی بر روی چند
تکلیف کار کند ،بدون اینکه هیچ اولویتی قائل شود .فرد با سبک آنارشی بیشتر از انجام
تکالیفی لذت می برند که در خصوص چه ،کجا ،چگونه انجام دادن تکالیف اختیار الزم را
داشته باشند (همان) )4( .حوزهها :برای خود مدیریتی ذهنی دو حوزه درونی و برونی
میتوان متصور شد .فرد دارای سبک تفکر درونی از انجام تکالیفی لذت میبرد که بتواند
آنها را بهطور مستقل انجام دهد ،درحالیکه فرد با سبک بیرونی تکالیفی را ترجیح
میدهد که فرصت الزم برای تعامل با دیگران را به آنها بدهد (همان) )1( .گرایشها :در
خود مدیریتی ذهنی دو گرایش وجود دارد که عبارتاند از :آزاداندیش و محافظهکار .فرد
آزاداندیش گرایش دارد که برتر از قوانین و برنامههای موجود فکر کند و معموالً در پی
موقعیتهای مبهم و پرخطر است .درحالیکه فرد دارای سبک محافظهکار متمایل به
رعایت قوانین و روشهای موجود در انجام تکالیف است (همان).
شکل ( )1مدل مفهومی سنجش سبکهای تفکر را نمایش داده است.

شکل  .1مدل مفهومی سنجش سبکهای تفکر
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 13سبک تفکر را میتوان به سه نوع سبک طبقهبندی نمود که عبارتاند از )1( :سبک
مولد خالقیت :شامل سبکهای قانونی ،قضایی ،سلسله مراتبی ،کلنگر و آزاداندیش .این
نوع سبک تفکر مولد خالقیت بوده و سطوح باالتری از پیچیدگی شناختی را طلب میکند.
( )7سبک تبعیت از هنجار :شامل سبکهای اجرایی ،جزئی ،تکقطبی و محافظهکار .این
سبکها فرد را به تبعیت از هنجارها رهنمون ساخته و سطوح پایینتری از پیچیدگی
شناختی را در برمیگیرد )3( .سبک نوع سوم ،شامل سبکهای آنارشیست ،الیگارشی،
درونی و بیرونی است .این سبکها با توجه به مطالبات سبکی هر تکلیف خاص،
ویژگیهای سبکهای نوع اول و دوم را نشان میدهند (ژانگ و استرنبرگ .)7001 ،بر
اساس نظریه استرنبرگ و ژانگ (به نقل از نظری فر و همکاران ،)1339 ،سبکهای تفکر
در طول زندگی تغییر مییابند و تابع شرایط و اوضاع محیطی فرد هستند.
از سوی دیگر ،اهمیت و جایگاه بخش کشاورزی در دستیابی به توسعه بر هیچکس
پوشیده نیست و در این راستا ،ازجمله عواملی که بر موفقیت بخش کشاورزی تأثیر
میگذارد دانشآموختگان رشته کشاورزی بهعنوان نیروی کار ماهر و توانمند هستند.
دانشجویان رشته کشاورزی بایستی با کسب دانش و مهارتهای الزم خود را برای ورود
بازار کار در جهان پیچیده آماده کنند و مقتدرانه نسبت به موضوعهای مرتبط شغلی در
بخش کشاورزی اندیشه و عمل کنند .بر این اساس و با توجه به اهمیت تفکر بهعنوان هسته
آموزش و یکی از عناصر تشکیلدهنده یادگیری؛ الزم است تا به بررسی و شناخت
سبکهای تفکر دانشجویان رشته کشاورزی پرداخته شود .نتایج پژوهشها در خصوص
سبک تفکر و رشته تحصیلی بیانگر آن است که رشته تحصیلی بر سبکهای تفکر
تأثیرگذار است (جهانشاهی و ابراهیم قوام1331 ،؛ جوادی علمی .)1339 ،موتسیوس-
رنزوس و سیمسون )7010( 1در پژوهش خود نشان دادند که بیشتر دانشجویان رشته ریاضی
سبک آزادمنشانه را ترجیح میدهند .آقایی ( )1333در مطالعهای بیان کرد که دانشجویان
رشتههای تحصیلی فنی مختلف دارای سبکهای تفکر مختلفی میباشند .بر این اساس،
1. Moutsios-Rentzos & Simpson
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بهمنظور بررسی سبکهای تفکر در میان دانشجویان رشته کشاورزی الزم است تا در
مرحله اول روایی و پایایی ابزار اندازهگیری مورد تأیید قرار گیرد .با توجه به آنکه روایی
و پایایی از شاخصهای الزم جهت اندازهگیری و دستیابی به مقادیر واقعی پیامدها است
(محمدبیگی و همکاران ،)1393 ،در مطالعه حاضر روایی و پایایی پرسشنامه سبکهای
تفکر جهت مطالعه در میان دانشجویان رشته کشاورزی موردبررسی قرار میگیرد .مقیاس
سبکهای تفکر استرنبرگ و واگنر بهطور گستردهای توسط پژوهشگران مورداستفاده قرار
میگیرد و لذا ،در تحقیق حاضر نیز از این مقیاس استفاده شد .بر این اساس ،دو سؤال اصلی
به تحقیق جهت میدهد که عبارتاند از )1( :آیا مقیاس سبکهای تفکر استرنبرگ و
واگنر برای سنجش سبکهای تفکر دانشجویان کشاورزی در ایران روایی الزم را دارد؟
( )7آیا مقیاس سبکهای تفکر استرنبرگ و واگنر برای سنجش سبکهای تفکر
دانشجویان کشاورزی در ایران پایایی الزم را دارد؟ در تحقیق حاضر ،پس از بررسی روایی
و پایایی مقیاس ،در مرحله بعد ،سبکهای تفکر دانشجویان رشته کشاورزی موردسنجش
قرار میگیرد.
ژانگ ( )7002روایی درونی پرسشنامه سبکهای تفکر را از طریق تحلیل عاملی
مؤلفههای اصلی و با استفاده از چرخش اوبلیمین مطالعه کرد .چهار رگه  0/23از واریانس
دادهها را تبیین کردند .اولین رگه ،بار عاملی باالیی روی سبکهای نوع اول (قانونی،
آزاداندیش و قضایی) نشان داد .رگه دوم از طریق سبکهای نوع دوم (اجرایی،
محافظهکار و تکقطبی) تعیین شد .رگه سوم ،شامل سطح کلی در برابر جزئی بود؛ و رگه
چهارم ،حوزههای درونی و بیرونی را شامل میشد .فر )7001( 1به بررسی روایی و پایایی
نسخه ترکی مقیاس سبک تفکر پرداخت .بهمنظور بررسی روایی ،از تحلیل عاملی اکتشافی
و چرخش واریماکس استفاده شد .نتایج تحلیل عاملی از  13خرده مقیاس و تحت  1سازه
متشکل از  20آیتم حکایت داشت .پایایی مقیاس توسط آلفای کرونباخ و ضریب
همبستگی پیرسون در میان  13خرده مقیاس موردبررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از آن
1. Fer
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بود که همسانی درونی مقیاس برای  13خرده مقیاس طیفی از  0/10تا  0/39را تشکیل داد
و درمجموع ،دارای میانگین ضریب آلفای کرونباخ  0/90بود .بهمنظور بررسی پایایی
بیرونی از رویکرد آزمون – باز آزمون استفاده شد و بدین منظور ،پرسشنامه بعد از  4هفته
در اختیار  37نفر از پاسخگویان قرار داده شد و نتایج حاکی از آن بود که ضریب
همبستگی برای خرده مقیاسها از  0/23تا ( 0/23معنیدار در سطح  1درصد) متغیر بود و
نشاندهنده پایایی قابلقبول مقیاس بود .برناردو و همکاران )7007( 1سبکهای تفکر را در
میان دانشجویان فیلیپینی موردبررسی قرار دادند .نتایج در خصوص ضرایب آلفای کرونباخ
در دامنه  0/10تا  0/31با میانه  0/21به دست آمده است.
در تحقیقات صورت گرفته ،نتایج یکسانی در خصوص تفاوتهای سبکهای تفکر بر
اساس جنسیت مشاهده نشد .در تحقیق ماریکوتیو و پالوس )7014( 7تفاوت معنیداری بین
سبکهای جزئینگر و بیرونی دختران و پسران گزارش کردند .باباعلی ( )1334در
مطالعه ای نشان داد که بین سبک تفکر دختران و پسران تفاوت وجود دارد ،بهطوریکه
میزان سبکهای تفکر قانونگذارانه ،آزادمنشانه ،کلینگر در پسران بیشتر از دختران و میزان
سبکهای قضایی ،اجرایی ،جزئینگر و محافظهکارانه در دختران بیشتر از پسران است.

روش پژوهش
این پژوهش کاربردی و از نوع مطالعات روانسنجی است .جامعه آماری تحقیق حاضر را
دانشجویان دوره کارشناسی دانشکدههای کشاورزی دانشگاههای دولتی تشکیل دادند.
جهت نمونهگیری از روش نمونهگیری طبقهای با انتساب متناسب استفاده شد .بدین منظور،
ابتدا با توجه به طبقهبندی سازمان سنجش از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به  1قطب ،از
هر قطب یک دانشگاه که دارای دانشکده کشاورزی بود ،بهطور تصادفی انتخاب شد.
دانشگاههای منتخب بهعنوان واحدهای موردمطالعه عبارت بودند از پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران (قطب یک) ،شهید باهنر کرمان (قطب دو) ،رازی کرمانشاه
1. Bernardo et al.
2. Maricuțoiu & Paloș
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(قطب سه) ،ایالم (قطب چهار) و یاسوج (قطب پنج) و تعداد دانشجویان کارشناسی مشغول
به تحصیل در دانشکدههای منتخب  2317نفر بود .جهت تعیین حجم نمونه ،تعداد 30
پرسشنامه پیشآزمون شد و بر اساس فرمول کوکران ،تعداد نمونه مناسب 742 ،نفر به
دست آمد .نتایج در خصوص ویژگی پاسخگویان حاکی از آن بود که  13/2درصد مرد و
 41/3زن بودند .سن پاسخگویان در دامنه  13تا  71سال (با میانگین سنی در حدود  71سال)
بود 22/9 .درصد پاسخگویان هیچگونه تجربه پیشین در رابطه با شغل کشاورزی نداشتند و
تنها  73/1درصد پاسخگویان تجربه پیشین در رابطه با شغل کشاورزی داشتند.
در پژوهش حاضر ،سیاهه سبکهای تفکر استرنبرگ و واگنر ( )1997مورداستفاده قرار
گرفت .این پرسشنامه شامل  21سؤال است که  13سبک تفکر هر یک توسط  1سؤال در
طیف لیکرت  2درجهای موردسنجش قرار میگیرد .ابعاد و گویههای سبکهای تفکر
استرنبرگ و واگنر در جدول ( )1معرفی شدهاند .ضرایب آلفای کرونباخ برای  13سبک
تفکر از  0/43تا  0/30گزارش شدهاند (ژانگ7002 ،؛ ژانگ و استرنبرگ.)7000 ،
جدول  .1ابعاد و گویههای سبکهای تفکر استرنبرگ و واگنر
ردیف

ابعاد

1

کارکرد

7

سطوح

3

شکل

4

حوزه

1

گرایش

سبک تفکر

سؤالهای پرسشنامه

قانونی

1 ،10 ،14 ،37 ،49

اجرایی

3 ،11 ،17 ،31 ،39

قضایی

70 ،73 ،47 ،11 ،12

کلینگر

2 ،13 ،33 ،43 ،21

جزئینگر

1 ،2 ،74 ،44 ،27

تکقطبی

7 ،43 ،10 ،14 ،20

سلسله مراتبی

4 ،19 ،71 ،33 ،12

الیگارشی

72 ،79 ،30 ،17 ،19

آنارشی

12 ،71 ،31 ،40 ،42

درونی

9 ،11 ،32 ،11 ،23

بیرونی

3 ،12 ،34 ،41 ،42

آزاداندیش

41 ،13 ،13 ،24 ،21

محافظهکار

13 ،77 ،72 ،73 ،32
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پروژههای کالسی را بهطور مستقل انجام میدهم (سبک درونی) ،دروسی که در آنها
بهصورت گروهی فعالیت میکنیم را ترجیح میدهم (سبک بیرونی) ،معموالً به جزییات
کم توجه میکنم (سبک کلنگر) و در انجام کارها از قوانین یا طرق مشخصی پیروی
میکنم (سبک محافظهکار) نمونههایی از گویههای مقیاس سبک تفکر را تشکیل دادند.
توزیع پرسشنامهها با کمک و همکاری تعدادی از دوستان و رابطان انجام گردید.
اطالعات بهدستآمده ،پس از تکمیل پرسشنامهها ،با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس 1و
آموس گرافیک 7مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نرمافزار اس.پی.اس.اس جهت آمارهای
توصیفی (مانند میانگین و انحراف معیار) و آمارهای استنباطی (مانند آزمون همبستگی و
مقایسهای) به کار گرفته شد و در راستای بررسی روایی سازه ،از تحلیل عاملی تأییدی با
استفاده از نرمافزار آموس بهره گرفته شد.
ابتدا نسخه انگلیسی مقیاس سبک تفکر توسط دو نفر فارسیزبان که دارای تحصیالت
مترجمی زبان انگلیسی بودند و به مباحث روانشناختی نیز آشنا بودند بهصورت جداگانه به
فارسی ترجمه شد و پس از بررسی و مقایسه ترجمههای صورت گرفته ،یک نسخه فارسی
تهیه شد و تالش گردید تا ابهامی در سؤالهای پرسشنامه نباشد تا زمانی که افراد مختلف
آن را میخوانند از سؤاالت به درک مشترکی دست یابند .در مرحله بعد ،نسخه فارسی
تهیهشده توسط دو نفر از استادان مسلط به زبان انگلیسی که از محتوای پرسشنامه اولیه
اطالعی نداشتند ،به انگلیسی ترجمه معکوس شد .درنهایت ،پس از تطبیق ترجمه صورت
گرفته توسط گروه صاحبنظر و روانشناس ،اصالحات موردنیاز در ترجمه فارسی اعمال و
مقیاس مورد تأیید قرار گرفت.

یافتههای پژوهش
سنجش پایایی :جهت سنجش پایایی مقیاس سبک تفکر ،همسانی درونی و همسانی
آزمون -باز آزمون ابزار مورداستفاده موردبررسی قرار گرفت.
1. SPSS
2. AMOS Graphic
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همسانی درونی :جدول ( )7نتایج آلفای کرونباخ هر یک از سبکهای تفکر را نشان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود سبکهای کلینگر و جزئینگر دارای پایایی عالی
هستند (آلفای بیش از  .)0/9سبکهای آزاداندیش ،تکقطبی ،الیگارشی و بیرونی دارای
پایایی خوب (آلفای )0/3- 0/9؛ و سبکهای محافظهکار ،قانونی ،اجرایی ،قضایی ،سلسله
مراتبی و درونی دارای پایایی قابلقبول (آلفای  )0/2-0/3هستند .مقدار آلفای سبک
آنارشی برابر  0/27به دست آمد که در سطح قابلبحث بود (نتمیر و همکاران )7003 ،1و با
توجه به پیشنهاد نرمافزار و حذف یکی از آیتمها ،این مقدار به  0/24و سطح قابلقبول ارتقا
یافت (جدول .)7
جدول  .2نتایج آلفای کرونباخ سبکهای تفکر
آلفای کرونباخ

آلفای کرونباخ

مقیاس

تعداد آیتمها

(قبل از حذف گویه)

(بعد از حذف گویه)

آزاداندیش

1

0/32

محافظهکار

1

0/23

قانونی

1

0/21

اجرایی

1

0/22

قضایی

1

0/22

کلینگر

1

0/91

جزئینگر

1

0/97

تکقطبی

1

0/34

سلسله مراتبی

1

0/22

الیگارشی

1

0/31

آنارشی

1

0/27

درونی

1

0/29

بیرونی

1

0/32

0/24

پایایی آزمون – باز آزمون :بهمنظور بررسی پایایی آزمون – باز آزمون ،شماره تلفن و
ایمیل حدود  100نفر از پاسخگویانی که تمایل به مشارکت در انجام مجدد آزمون داشتند،
1. Netemeyer et al.
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گرفته شد و پس از گذشت  1هفته با پاسخگویان تماس گرفته شد که  17نفر مجدداً به
همان آزمون پاسخ دادند .همبستگی بین نمرات در طی دو دوره زمانی نشاندهنده پایایی
مقیاس اندازهگیری است .ضریب همبستگی برای خرده مقیاسها در جدول ( )3نشان داده
شده است .همانطور که مشاهده میشود ،یافتهها حاکی از پایایی مناسب مقیاس
موردبررسی است.
جدول  .3نتایج مربوط به همبستگی پایایی آزمون -باز آزمون
مقیاس

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

آزاداندیش

0/793

0/001

محافظهکار

0/333

0/000

قانونی

0/377

0/000

اجرایی

0/331

0/000

قضایی

0/713

0/003

کلینگر

0/711

0/012

جزئینگر

0/713

0/013

تکقطبی

0/701

0/019

سلسله مراتبی

0/703

0/012

الیگارشی

0/722

0/007

آنارشی

0/730

0/003

درونی

0/343

0/000

بیرونی

0/374

0/000

سنجش روایی :جهت تعیین روایی مقیاس سبک تفکر ،روایی صوری ،روایی محتوایی و
روایی سازه ابزار مورداستفاده بررسی و ارزیابی شد.
روایی صوری و محتوا :بهمنظور بررسی روایی صوری مقیاس سبکهای تفکر ،ابزار
تحقیق در اختیار  70نفر از دانشجویان جامعه آماری قرار داده شد تا مقیاس از نظر جذاب
بودن ،گویا و مختصر بودن و جامعیت از نگاه گروه هدف و اینکه آیا افرادی که قرار
است به ابزار پاسخ دهند با جملهبندی و عبارات موافق هستند؛ موردبررسی قرار گرفت.
روایی محتوایی پرسشنامه سبکهای تفکر بر اساس نظرات  10نفر از متخصصان حوزه
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روانشناختی تربیتی و  1نفر از استادان رشته کشاورزی که در حوزه روانشناسی نیز دانش و
آگاهی داشتند ،بررسی شد و نظرات اصالحی ایشان در پرسشنامه اعمال گردید ،ولیکن
نیازی به حذف هیچکدام از سؤاالت احساس نشد.
روایی سازه :ازآنجاکه مقیاس سبکهای تفکر تاکنون برای دانشجویان رشته کشاورزی
مورداستفاده قرار نگرفته و نیز روایی سازه این مقیاس توسط تحلیل عامل تأییدی بررسی
نشده بود ،روایی سازه ابزار تحقیق از طریق تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرمافزار
 Amosموردبررسی قرار گرفت (هرناندز .)7010 ،1بهمنظور برآورد پارامترها از روش
حداکثر درستنمایی استفاده شد .شاخصهای برازندگی مدلهای موردبررسی در جدول
( )4نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،شاخص نیکویی برازش ()،GFI
ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد ) (RMSEAو کای اسکویر نسبی )(χ2/df

بهعنوان مالک انطباق مدل با دادههای مشاهدهشده در سطح قابلقبول است.
جدول  .4شاخصهای برازندگی مدل
ابعاد

χ2/df

GFI

RMSEA

کارکرد

1/723

0/927

0/074

سطوح

1/493

0/937

0/033

χ2/df: _>1

شکل

1/449

0/911

0/031

GFI:_< 0/90

حوزه

1/349

0/931

0/072

RMSEA: _>0/03

گرایش

1/401

0/930

0/030

سطوح قابلقبول

ازآنجاکه نتایج آلفای کرونباخ حاکی از آن بود که با حذف یک آیتم از سبک
آنارشی ،میزان آلفای بهدستآمده به سطح قابلقبول ارتقا مییابد؛ بهمنظور بررسی
شاخصهای برازندگی بعد "شکل" ،مدل یکبار با استفاده از  1آیتم و یکبار با استفاده از
 4آیتم برای سبک آنارشی بررسی شد .نتایج از بهبود نسبی مدل  4آیتمی نسبت به مدل
دیگر بود .جدول ( )1نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای هریک از سبکهای تفکر ارائه شده
است.
1. Hernandez
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جدول  .5نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای سبکهای تفکر
گویه
سبک تفکر آزاداندیش
برآورد استاندارد

X45

X53

X58

X64

X65

0/427

0/417

0/429

0/291

0/177

*7/393

*7/437

*7/421

*7/440

X13

X22

X26

X28

X36

0/211

0/373

0/312

0/712

0/311

*7/313

*7/311

*7/173

*7/304

X5

X10

X14

X32

X49

0/112

0/423

0/177

0/719

0/413

***4/222

***4/972

***3/177

***3/223

X8

X11

X12

X31

X39

0/439

0/173

0/131

0/170

0/391

***4/123

***4/101

***3/922

***4/301

X20

X23

X42

X51

X57

0/101

0/312

0/499

0/172

0/733

*7/410

**7/211

**7/291

**7/203

X7

X18

X38

X48

X61

0/432

0/122

0/409

0/791

0/337

**7/249

*7/024

**7/390

**7/241

X1

X6

X24

X44

X62

0/101

0/192

0/127

0/424

0/193

**7/911

*7/137

*7/149

**7/200

X43

X50

X54

X60

نسبت بحرانی
گویه
سبک تفکر محافظهکار
برآورد استاندارد
نسبت بحرانی
گویه
سبک تفکر قانونی
برآورد استاندارد
نسبت بحرانی
گویه
سبک تفکر اجرایی
برآورد استاندارد
نسبت بحرانی
گویه
سبک تفکر قضایی
برآورد استاندارد
نسبت بحرانی
گویه
سبک تفکر کلینگر
برآورد استاندارد
نسبت بحرانی
گویه
سبک تفکر جزئینگر
برآورد استاندارد
نسبت بحرانی
گویه
سبک تفکر تکقطبی

X2
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برآورد استاندارد

0/393

0/414

0/122

0/799

0/422

*7/331

*7/119

**3/122

**7/371

X4

X19

X25

X33

X56

0/339

0/371

0/423

0/341

0/749

**3/022

**7/911

**7/240

**7/330

X27

X29

X30

X52

X59

0/442

0/311

0/123

0/771

0/307

*7/304

**7/203

*7/702

**7/234

X16

X35

X40

X47

0/402

0/121

0/417

0/329

*7/432

*7/393

*7/471

X9

X15

X37

X55

X63

0/417

0/341

0/141

0/770

0/741

**3/321

***4/173

***3/211

**3/103

X3

X17

X34

X41

X46

0/411

0/333

0/323

0/101

0/327

***3/277

***1/723

***1/024

***3/473

نسبت بحرانی
گویه
سبک تفکر سلسله مراتبی
برآورد استاندارد
نسبت بحرانی
گویه
سبک تفکر الیگارشی
برآورد استاندارد
نسبت بحرانی
گویه
سبک تفکر آنارشی
برآورد استاندارد
نسبت بحرانی
گویه
سبک تفکر درونی
برآورد استاندارد
نسبت بحرانی
گویه
سبک تفکر بیرونی
برآورد استاندارد
نسبت بحرانی

درنهایت ،پس از بررسی روایی و پایایی مقیاس اندازهگیری ،به سنجش سبکهای
تفکر در میان دانشجویان کشاورزی پرداخته شد (جدول  .)2همانطور که مشاهده میشود
در بعد گرایش ،سبک آزاداندیش ) (M=20.25دارای میانگین باالتری نسبت به سبک
محافظهکار ) (M=20.23است .همچنین ،سبکهای قانونی ) ،(M=20.84کلینگر
) ،(M=21.12الیگارشی ) (M=20.04و بیرونی ) (M=18.41به ترتیب در ابعاد
کارکردها ،سطوح ،شکلها و حوزه دارای میانگین باالتری نسبت به دیگر سطوح سبک
تفکر هستند .بر اساس نتایج بهدستآمده ،دانشجویان مرد بهطور معنیدار نسبت به

 / 441فصلنامة اندازهگیری تربیتی ،دوره ششم ،شمارة  ،24تابستان 3159

دانشجویان زن نمرات باالتری را در سبک آزاداندیش ،قانونی و الیگارشی به دست
آوردند .در مقابل ،دانشجویان زن بهطور معنیدار نسبت به دانشجویان مرد نمرات باالتری
را در سبک جزئینگر و درونی به دست آوردند .در دیگر ابعاد سبک تفکر تفاوت
معنیداری بین دو گروه دانشجویان مشاهده نشد.
جدول  .6سبکهای تفکر در میان دانشجویان کشاورزی

گرایش

کارکرد

سطوح

شکل

حوزه

سبک تفکر

میانگین

انحراف معیار

( tبر اساس جنسیت)

آزاداندیش

70/71

4/14

*7.39

محافظهکار

70/73

4/42

-0.021ns

قانونی

70/34

3/97

*7.10

اجرایی

70/27

4/41

قضایی

19/42

3/23

کلینگر

71/17

1/11

1.321ns

جزئینگر

13/22

1/29

*-7.13

تکقطبی

12/42

1/20

0.992ns

سلسله مراتبی

19/02

1/09

-0.737ns

الیگارشی

70/04

1/24

*7.72

آنارشی

19/91

4/17

-0.234ns

درونی

12/29

1/90

*-7.33

بیرونی

13/41

1/94

0.241ns

ns
ns

0.113

-0.747

*: p<.05
ns
: Non significant

نتیجهگیری
در مطالعات صورت گرفته ،سبکهای تفکر دانشجویان رشتههای مختلف موردبررسی
قرار گرفته است؛ درحالیکه چنانکه شایسته است به دانشجویان رشته کشاورزی پرداخته
نشده است و لذا ،بهمنظور بررسی سبکهای تفکر دانشجویان کشاورزی الزم است تا در
گام نخست روایی و پایایی مقیاس اندازهگیری موردبررسی و تأیید قرار گیرد و بر این
اساس ،این مطالعه بهمنظور دستیابی به دو هدف اصلی شامل )1( :بررسی روایی مقیاس
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سبکهای تفکر برای سنجش سبک تفکر دانشجویان کشاورزی در ایران و ( )7بررسی
پایایی مقیاس سبکهای تفکر برای سنجش سبک تفکر دانشجویان کشاورزی در ایران
صورت گرفته است .بهمنظور بررسی روایی مقیاس سبکهای تفکر از روایی محتوایی،
صوری و سازه استفاده شد و جهت بررسی پایایی مقیاس مذکور از پایایی آزمون – باز
آزمون و همسانی درونی بهره گرفته شد .پایایی مقیاس موردبررسی برای سبکهای
مختلف تفکر بین  0/27تا  0/97به دست آمد .در مطالعه حاضر ،سبک آنارشی دارای
کمترین میزان آلفای کرونباخ ( )0/27نسبت به دیگر مقیاسها برخوردار بود .در مطالعه
ژانگ ( )7004نیز کمترین میزان آلفای کرونباخ مربوط به سبک آنارشی ( )0/17بود .البته،
بر اساس معیار ارائهشده (نتمیر و همکاران )7003 ،در مطالعه حاضر ،پایایی مربوط به این
خرده مقیاس در حد قابلبحث و در مطالعه ژانگ ( )7004پایایی ضعیف ارزیابی شد .پس
از حذف یک آیتم ،مقدار آلفای کرونباخ سبک آنارشی به میزان  0/24و سطح قابلقبول
افزایش یافت .پایایی آزمون – باز آزمون مقیاس برحسب محاسبه ضرایب همبستگی بین
نمرههای آزمودنیها در دو نوبت با فاصله  1هفته ،برای سبکهای آزاداندیش،
محافظهکار ،قانونی ،اجرایی ،قضایی ،الیگارشی ،آنارشی ،درونی و بیرونی در سطح یک
درصد و برای سبکهای کلینگر ،جزئینگر ،تکقطبی و سلسله مراتبی در سطح پنج
درصد معنادار محاسبه شد .یافتههای مربوط به تحلیل عاملی تأییدی با توجه به شاخصهای
کای اسکویر نسبی  ،شاخص نیکویی برازش ،ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد
نشان از برازندگی مطلوب مقیاس موردبررسی دارد و تأییدکننده روایی سازه ابزار
اندازهگیری است .درنهایت ،بر اساس نتایج حاصله میتوان بیان نمود که ساختار و تعداد
سبکهای نسخه فارسی مانند نسخه اصلی است .بهعبارتدیگر ،دادههای پژوهش با مدل
هماهنگی دارد و شاخصهای برآورد شده نشان میدهد که مدل با دادهها برازش دارد.
درنتیجه ،مقیاس سبکهای تفکر استرنبرگ و واگنر ابزار معتبری است که میتواند
سبکهای تفکر دانشجویان کشاورزی را ارزیابی نماید.
یافتهها در خصوص سبکهای تفکر دانشجویان حاکی از آن بود که در بعد کارکردها،
دانشجویان دارای سبک تفکر قانونی هستند .در این خصوص ،نتایج مطالعه نظری فر و
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همکاران ( )1339که در بعد کارکردها صورت گرفته بود ،نشان داد که دانشجویان رشته
فنی-مهندسی دارای سبک تفکر قانونی هستند ،درحالیکه دانشجویان رشته روانشناسی و
علوم تربیتی دارای سبک تفکر قضایی هستند .بر این اساس ،میتوان چنین بیان کرد که
دانشجویان رشته فنی – مهندسی و دانشجویان رشته کشاورزی از نظر بعد کارکرد دارای
شباهت بوده و هر دو گروه از سبک تفکر قانونی بهره میبرند .نتایج سبکهای تفکر در
میان دانشجویان دختر و دانشجویان پسر حاکی از آن بود که میان دانشجویان دختر و
دانشجویان پسر در بعضی از ابعاد سبک تفکر تفاوتهایی وجود داشت .بهعبارتدیگر،
دانشجویان پسر بهطور معنیدار نمرات باالتری را در سبک آزاداندیش ،قانونی و الیگارشی
نسبت به دانشجویان دختر به دست آوردند و در مقابل ،دانشجویان دختر بهطور معنیدار
نمرات باالتری را در سبک جزئینگر و درونی نسبت به دانشجویان پسر به دست آوردند.
باباعلی ( )1334نیز در بررسی خود دریافت که پسران در سبکهای آزاداندیش و قانونی
نمرات باالتری را نسبت به دختران کسب کردند و دختران در سبکهای جزئینگر نمرات
باالتری را نسبت به گروه دیگر کسب نمودند .رضوی و شیری ( )1334بیان نمودند که
پسران در بعد قانونی باالتر از دختران هستند .یافتههای این تحقیق همسو با نتایج تحقیق ذکر
شده است .درنهایت ،این نکته قابلذکر است که هیچ برتری بین سبکهای تفکر وجود
ندارد و تمرکز انحصاری بر یکی از سبکهای تفکر نمیتواند موفقیت چندانی برای فرد به
ارمغان بیاورد و الزم است تا با توجه به شرایط و بافت ،مناسبترین سبک تفکر انتخاب
شود .بااینحال ،با توجه به محیط یادگیری و نوع دروس کاربردی و عملی رشتههای
کشاورزی ،الزم است که دانشجویان سبکهایی را برگزینند که به موفقیت هرچه بیشتر
آنان منتج شود .ازآنجاکه حیطههای مختلف درسی ،سبکهای مختلف تفکر را اقتضا
میکند؛ پیشنهاد میشود که با استفاده از مشاورههای تحصیلی اهمیت گزینش سبکهای
تفکر مناسب برای فراگیری عمیق و کاراتر هر درس به دانشجویان کشاورزی بیان شود و با
اتخاذ رویکردهای مناسب ،دانشجویان این رشته در راستای هماهنگی سبک تفکر و
موضوع مورد یاددهی و یادگیری به شیوه صحیح جهتدهی شوند .درنهایت ،بر اساس
نتایج پژوهش و با توجه به تأثیرگذاری سبکهای تفکر بر عملکرد تحصیلی که در
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تحقیقات مختلف به آن اشاره شده است (نظری فر و همکاران1339 ،؛ هوراک و
همکاران)7007،؛ پیشنهاد میشود که در تحقیق دیگری به بررسی رابطه بین سبکهای
تفکر دانشجویان کشاورزی با عملکرد تحصیلی آنان پرداخته شود تا مشخص شود که
کدامیک از سبکهای تفکر عملکرد بهتری را سبب خواهد شد.
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