
 

 

 (2007آموزشی برسو  و همکاران ) رفتگی تحلیلپرسشنامه استاندارد 

 
 ( براي2007) شافلی، و ساالنووا برسو، از نقل به (،1997برسو)توسط  تحلیل رفتگی آموزشیپرسشنامه 

 یعنیسوال و سه مولفه   15این پرسشنامه داراي  .طراحی و تدوین شده است تحلیل رفتگی آموزشی سنجش

می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه اي  آموزشی ناکارآمدي و آموزشی، بدبینی ،)هیجانی(آموزشی خستگی

سنجش تحلیل ( به .میشوم خسته درسی مطالب کردن مطالعه با که میکنم احساسلیکرت با سواالتی مانند )

 می پردازد.  آموزشی رفتگی

 

 تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

گویه اي  15ست که پاسخ دهندگان به سواالت نمره اي ا تحلیل رفتگی آموزشی در این تحقیق منظور از

 می دهند. تحلیل رفتگی آموزشیپرسشنامه 

 

  مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه

مربوط به 14و  2،5،11سوالهاي  ؛ )هیجانی( آموزشی خستگی مؤلفه به مربوط 13و  1،4،10سؤال هاي 

 .هستند آموزشی ناکارآمدي مؤلفه به مربوط  15و 3،6،8،9،12مؤلفه بدبینی آموزشی، و سؤالهاي 
 

 پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاري شما دراین پژوهش، پرسشنامه اي که تقدیم می گردد به منظور جمع آوري اطالعات 

امید است با همکاري و مساعدت شما، این امر مهم حاصل . دانشگاهی تنظیم شده استبراي کار یک تحقیق 

گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهید. الزم به 

نیست. ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازي به ذکر نام 

 قبالً از همکاري صمیمانه شما تشکر می نمایم.

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

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم  دیپلم و پاینتر میزان تحصیالت

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11  سال10تا  6  سال و کمتر 5 خدمتسابقه 

 مرد  زن جنسیت

 براي اطالع از نتایج تحقیق) اختیاري( ایمیل
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      .میشوم خسته مطالب درسی کردن مطالعه با که میکنم احساس 1

      .شده است کم مطالعه به نسبت ي من عالقه ام کرده نام ثبت مدرسه در که زمانی از 2

      کنم. حل را ,می آیند وجود به درتحصیالتم که را مشکالتی ,مؤثري طور به میتوانم من 3

      .میکنم احساس خستگی مدرسه در درسی روز یک پایان در -4

      .شده است کم مطالعه به نسبت من اشتیاق 5

      .دارم مؤثري کنم،حضور می شرکت که هایی کالس در من باور به 6

      .میدهد دست من زیاد به خستگی احساس درسی، مطالعه نتیجه ي در 7

      .موفقی هستم دانش آموز خودم نظر به 8

      .یاد گرفته ام دبیرستان در زیادي جالب چیزهاي من 9

      .میکنم خستگی احساس بروم، مدرسه بازبه مجبورم و میشوم بیدار خواب از صبح وقتی 10

      .بدبین هستم تحصیالتم بودن مؤثر و مفید مورد در من 11

      .شوم انگیزه می با مییابم دست درسی اهداف به زمانیکه 12

      .می آورد فشار من به واقعاً کالس در کردن شرکت 13

      .دارم تردید تحصیل اهمیت مورد در 14

      .میکنم عمل طورمؤثري به کالس در فعالیتها انجام در که مطمئنم 15

 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

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

کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس نرم افزار اس پی اس اس 

 اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

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

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

 عمل کنید .

( computeپس از وارد کردن داده هاي همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

کنید تا  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xکنید. مثال اگر مولفه اول 

 ایجاد شود. x مولفه 

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد 

کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت  computeکردید را با هم 

 دانش یا ... است.



 

 

آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه   ها را به وجودمرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 آنالیز  هر آزمونی که می خواهید براي این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

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

 متغیر دیگر  بگیرید.

 

 ذاری پرسشنامه:نمره گ

 شیوه نمره گذاري:

، گزینه 0اول )کامال مخالفم(نمره گزینه انتخاب ازاي در که است صورت این به آزمون این نمره گذاري شیوه

و گزینه پنجم)کاما  3، گزینه چهارم)موافقم( نمره2، گزینه سوم )نظري ندارم( نمره 1دوم )مخالفم( نمره

 .میشوند نمره گذاري معکوس صورت به 6،8،9،12،15مییابد. که سؤاالت اختصاص افراد به 4موافقم( نمره 

  .دارد سوال 6 ناکارآمدي آموزشی و سوال 4 آموزشی بدبینی سوال، 5  )هیجانی( آموزشی خستگی

 

 روایی و پایایی پرسشنامه

 روایی ابزار جمع آوری داده ها 

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیري تا چه حد چیزي را اندازه می گیرد  

روایی محتوایی و صوري و مالکی ( 1388انعامی )در پروژهش (. 1390که ما فکر می کنیم) سرمد و همکاران،

 این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.

 
 

 داده ها پایایی ابزارهای جمع آوری

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

اینکه ابزار اندازه گیري در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد) سرمد و 

( براي این پرسشنامه باالي 1388انعامی )ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده در پژوهش (. 1390همکاران،

      برآورد شد. 7/0

 پایایی پرسشنامه                                  

 ضریب آلفا کرونباخ پرسشنامه

 75/0 تحلیل رفتگی آموزشی
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