
 

 

 (2000) ویلسون و همکاران شناختی سبک پرسشنامه استاندارد ارزیابی

 

 پرسشنامه این از هدفطراحی شد .و 2000در سال همکاران  و ویلسونتوسط  شناختی سبک ارزیابی استاندارد پرسشنامه

 8سوال  در  24داری دهد می قرار مالحظه مورد را کندمی استفاده کارش در که اطالعاتی فرد که است روشی بررسی

 بخش می باشد

 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه : 

 به شناختیسبک همچنین. شودمی یکدیگر از افراد تفاوت سبب که شود می شامل را شخصیتی ویژگیهای شناختیسبک

 سبک که معتقدند بلکمن و گولداشتاین. دارد اشاره فرد توسط اطالعات انتقال و پردازش سازی، ذخیره دریافت، طریقه

 اطالعات انتقال فرایند عنوان به را آن و است پاسخ و محرک بین واسطه فرایند توضیح منظور به فرضی ساختاری شناختی

  .دانندمی فرد توسط شده تفسیر مفاهیم تا عینی محرکهای از

 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 سبک ارزیابی گویه ای پرسشنامة 24کارکنان به سواالت ای است که نمره شناختی سبک ارزیابیدر این پژوهش منظور 

 .دهند می شناختی

 
 مولفه های پرسشنامه :

 تک مولفه ای می باشد.

 

 پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک تحقيق 

اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت . دانشگاهی تنظيم شده است

و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده 

 يمانه شما تشکر می نمايم.خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صم

 

 



 

 

 اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل

 

 سواالت:

سخ به عبارات شود. برای پا ست و غلط وجود ندارد و تنها یک گزینه باید انتخاب  سخ در شی که هم اکنون ، در اینجا پا رو
شما فکر  کنیدمیبه آن عمل  شهایی که  سخ دهید. برای هر زوج عبارات کنیدمیرا مورد توجه قرار دهید و نه رو ، باید پا

 .باشدمیرا عالمت بزنید که به نحوه عمل شما نزدیک تر  ایگزینه
 

ست. کدام  شغلتان گردآوری اطالعات راجع به قمرهای کیوانی ا ستید که  شمندی ه شما دان در هر  هاگزینهفرض کنید 
 برای شما جالب توجه تر است؟ ؤالس

 قمرها تا چه اندازه مشابه یکدیگر هستند؟: الف .1

 قمرها تا چه اندازه از یکدیگر متفاوتند؟: ب
 ؟کندمیسیستم کلی قمرها چگونه عمل : الف .2

 ویژگی های هر قمر چیست؟: ب
 تا چه اندازه کیوان و قمرهایش از زمین و قمرهایش متفاوت است؟: الف .3

 اندازه کیوان و قمرهایش مشابه زمین و قمرهایش است؟تا چه : ب

شی ارائه دهند.  سال گزار سته اید تا در پایان  سای واحدها خوا ستید و از رؤ شرکت ه شما مدیر عامل یک  فرض کنید 
 برای شما جذاب تر است؟، کدامیک از موارد طرح شده در عبارات

 یه و تحلیل قرار دهد.ارائه گزارشی که به تفصیل داده ها را مورد تجز: الف .4
 ارائه گزارشی که بر جنبه های کلی متمرکز است.: ب

 چگونگی کمک واحد سازمانی به سازمان به عنوان یک مجموعه کلی ارائه گردد.، گزارشی که در طی آن: الف .5



 

 

 تشریح گردد.، گزارشی که کمک منحصر به فرد و خاصی که واحد سازمانی به سازمان داشته: ب
 فصیلی و جزء به جزء عملکرد واحد سازمانی.تشریح ت: الف .6

 خالصه کلی از عملکرد واحد سازمانی.: ب

فرض کنید شممما برای اولین بار بازدیدی از یکی از کشممورهای اروپای شممرقی داشممته اید و در حال نگارش سممفرنامه خود 
 هستید. کدامیک از عبارات در سفرنامه شما برجسته تر خواهد بود؟

 از افراد و رویدادهاشرح مفصلی : الف .7
 برداشت ها و احساسات کلی: ب

 تمرکز بر شباهت های بین فرهنگ خود با آنها.: الف .8
 تمرکز بر جنبه های منحصر به فرد و خاص فرهنگ آنها.: ب

 نگارش برداشت های کالن از مشاهدات و تجربیات در آنجا.، کلیطور: بهالف .9
 بصورت جداگانه و برداشت ها از موضوعات خاص.نگارش بخش های مختلف تجربیات و مشاهداتم : ب

شممرکت کنید. آید، میفرض کنید تمایل دارید در کنسممرت موسممیقی که توسممط گروه ارکسممتر مشممهوری به نمایش در 
 بیانگر عالقه شما باشد؟ تواندمیکدامیک از عبارات 

 د.گوش فرا می دهیشود، میبه قسمت هایی از نمایش که موزیک فردی نواخته : الف .10
 .کنیدمیگوش ، به بخشی از نمایش که در قالب گروهی هماهنگ می نوازد: ب

 توجه به حالت کلی همخوانی موسیقی.: الف .11
 توجه به حالت های احساسی اجزاء مختلف موسیقی.: ب

 توجه به سبک کلی رهبر ارکستر.: الف .12
 می آمیزد.توجه به اینکه چگونه رهبر ارکستر اجزاء موسیقی را با یکدیگر در هم : ب

سازمانی خاص بر عهده گرفته اید. کدامیک از موارد زیر را در  شغلی را در یک  صمیمفرض کنید انجام  کاری خود  گیریت
 به کار می گیرد؟

 سیستمی و منظم. طوربهگردآوری اطالعات سازمانی : الف .13
 اتکاء به زمینه های الهام بخش و شهودی فردی.: ب

 شغلتان را مورد مالحظه قرار می دهید. عمدتاً تناسب بین شما و: الف .14
 عمدتاً سیاست های مورد نیاز برای موفقیت سازمانی را مورد مالحظه قرار می دهید.: ب

 استفاده از روش علمی برای گردآوری داده ها جهت انتخاب یک گزینه.: الف .15
 عمدتاً استفاه از شمّ فردی و احساسات جسورانه و متهورانه.: ب

شده اید که فرض کنید مقدار شما مطلع  سرمایه گذاری کنید.  صمیم دارید آنرا  ست و ت سیده ا شما ر ی پول ارثیه ای به 
ست. کدامیک از  سهام خود ا شار  شرفته در حال انت شرکت جدید با فناوری پی صمیمی زیر در هاگزینهیک  شما  گیریت

 برای خرید سهام شرکت بیشتر مورد عالقه شماست؟

 .کنیدمیو گمان سرمایه گذاری شما بر اساس حدس : الف .16
 .کنیدمیشما تنها بعد از تحقیق و بررسی نظام یافته اقدام به سرمایه گذاری : ب



 

 

 .کنیدمیبه صورت عجوالنه برخورد ، سرمایه گذاری گیریتصمیمشما تا اندازه ای برای : الف .17
 .کنیدمیخود پیروی  گیریتصمیمشما از یک الگوی از پیش تعیین شده در : ب

 شما باید توجیه منطقی برای تصمیمتان در سرمایه گذاری این شرکت پیدا کنید.: الف .18
 برای سرمایه گذاری در این شرکت مشکل خواهد بود. گیریتصمیمیافتن توجیه منطقی جهت : ب

 هاگزینهفرض کنید در یک مصماحبه تلویزیونی شمرکت نموده اید و از شمما سمؤال زیر پرسمیده شمده اسمت. کدامیک از 
 احتمال بیشتری دارد تا از سوی شما انتخاب شود؟

 . برای پخت غذا دوست دارید از چه روشی استفاده کنید؟19 .19
 استفاده از دستورالعمل آشپزی.: الف
 بدون استفاده از دستورالعمل آشپزی.: ب

 ؟کنیدمیاز چه روشی استفاده ، شما برای پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال جام جهانی

 بررسی منظم و علمی بازیکنان و نتایج قبلی تیم ها.: الف .20
 استفاده از حدس و گمان و یا روش شهودی.: ب

 کدامیک از بازی ها را ترجیح می دهید؟

 بازی های شانسی.: الف .21
 بازی های مهارتی )مانند شطرنج(.: ب

ستید و به یک معاون اجرایی نیاز دارید. کدامیک از  شما یک مدیر ه شتر فرض کنید  موارد زیر برای انجام این فرآیند بی
 مورد عالقه شما خواهد بود؟

 مصاحبه با متقاضیان با استفاده از مجموعه سؤاالت ساختار یافته.: الف .22
 اتکاء بر احساسات شخصی و شمّ فردی درباره هر متقاضی.: ب

 ا تناسب دارد.عمدتاً مالحظه این نکته که شخصیت فرد متقاضی تا چه اندازه با شخصیت شم: الف .23
 توجه به میزان انطباق و تناسب الزامات شغل با ظرفیت های متقاضی.: ب

 اتکاء بر اطالعات واقعی و سوابق هر متقاضی در انتخاب فرد.: الف .24
 اتکاء بر احساسات و تصورات در انتخاب متقاضی.: ب
 

 ه دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.ب

A. های پرسشنامهمولفه تحلیل بر اساس 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 



 

 

ها داده  ها را وارد نرم افزار اس ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

ید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما با

 شروع به وارد کردن داده ها 

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

 مرحله اول. وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

( کنید. مثال اگر computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

 ایجاد شود. x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمولفه اول 

ین کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از ا

compute .کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است 

د از گرینه  آنالیز  هر ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانیمرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  

 بگیرید.

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 الف ب گزینه  

 2 1 امتیاز  

 

 

 

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

را  هاسممبکاز جدول راهنمای زیر اسممتفاده کنید و سممپس امتیازات هر یک از ، برای تعیین امتیاز سممبک شممناختی خود
 محاسبه نمایید. برای هر گزینه یک امتیاز در نظر بگیرید.



 

 

 
 ارزیابی اطالعات گردآوری اطالعات

 . الف1
 . الف2
 . ب3
 . ب4
 . الف5
 . ب6
 . ب7
 . الف8
 . الف9

 .ب10
 . الف11
 . الف12

 . ب1
 . ب2
 . الف3
 . الف4
 . ب5
 . الف6
 . الف7
 . ب8
 . ب9

 . الف10
 . ب11
 . ب12

 . الف13
 . ب14
 . الف15
 . ب16
 . ب17
 . الف18
 . الف19
 . الف20
 . ب21
 . الف22
 . ب23
 . الف24

 . ب13
 . الف14
 . ب15
 . الف16
 . الف17
 . ب18
 . ب19
 . ب20
 . الف21
 . ب22
 . الف23
 . ب24

 امتیاز سبک احساسی امتیاز سبک تفکری امتیاز سبک حس گرایی امتیاز سبک شهودی

 

 به توجه با را ها آن سبکها، از یک هر امتیازات محاسبه با. باشدمی 12 شناختی هایسبک از یک هر برای امتیاز حداکثر

 اطالعات ارزیابی و اطالعات گردآوری شیوه به عنایت با همچنین را شناختی هایسبک. کنید بندی اولویت حاصله امتیاز

 هایسبک تئوریک ادبیات بخش در شده بیان نظری مبانی به توجه با را حاصله نتایج. کنید مقایسه جداگانه صورت به

 .کنید تحلیل و تجزیه شناختی،

 

 روایی و پایایی پرسشنامه

گیرد یعنی  اینکه ابزار قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می

 دهد.گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میاندازه

همبستگی مثبت  شناختی سبک ارزیابی( بین خرده مقیاس های پرسشنامه 1385و همکاران ) حسینی نسبدر پژوهش 

 و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

 دامنه شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت یا پرسشنامه همچنین پایائی

 و گیردمی قرار کامل پایائی معنای +( به1یک ) مثبت تا پایداری، عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضریب

شود. آلفای کرونباخ برای می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزدیکتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر

 . می باشد./84 شناختی سبک ارزیابیپرسشنامه 

 

 
 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر  

 84/0 شناختی سبک ارزیابی
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 پژوهش ،تبریز دانشگاه کارشناسی دانشجویان شخصیتی عوامل با( یادگیری های شیوه) شناختی های سبک رابطه بررسی

 .121 صفحه تا 87 صفحه ; 2-3  شماره,  1  دوره ،(تبریز دانشگاه روانشناسی) روانشناختی نوین های
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learning styles”, Disaster Prevention and Management, Vol. 19, No. 2, 2000, pp. 105- 116.  

 

 

 

 


