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 شیوه نمره گذاري

شوند. آزمودنی در برابر هر پرسش های ))بله(( ))خیر(( و ))نمی دانم(( پاسخ داده میهای این مقیاس با گزینهپرسش

دهد و خود را نشان می کند، موافقت یا مخالفتهای خاص بیان میکه شیوه واکنش وی را در برابر مسائل و موقعیت

گذاری این آزمون برای گزینه بله نمره یک گزینه دانم را برگزیند. در نمرهتواند گزینه نمیاگر بین آن دو مردد بود می



باشد که چهار عبارت عبارت می 24گیرد. این پرسشنامه دارای دانم نیز نمره صفر تعلق میخیر نمره صفر و گزینه نمی

(، چهار 8تا  5های شماره (، چهار عبارت آن راهبرد مهارگری )عبارت4تا  1های شماره دگی )عبارتآن راهبرد درمان

تا  13های شماره (، و چهار عبارت آن راهبرد اعتماد )عبارت12تا  9های شماره عبارت آن راهبرد خالقیت )عبارت

( و در نهایت چهار عبارت باقیمانده راهبرد 20تا  17های شماره (، چهار عبارت دیگر آن راهبرد اجتناب )عبارت16

 کند.( را مشخص می24تا  21های شماره گرایش )عبارت

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 کنید.

 

 باالی نمرات حد حد متوسط نمرات حد پایین نمره

0 12 24 
 

 باشد،  میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد. 6تا  0در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد،  میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد. 18تا  6در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد،  میزان متغیر  بسیار باال می باشد. 18در صورتی که نمرات باالی  -

 

 پایایی و روایی پرسشنامه:

ها از برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه

سبه هماهنگی درونی ابزار اندازه ست. این روش برای محا ستفاده گردیده ا گیری از جمله ضریب آلفای کرونباخ ا

شنامه س سخ هر کنند بکار میگیری میای مختلف را اندازههایی که ویژگیهها یا آزمودنپر رود. در اینگونه ابزار، پا

برای محاسبه ضریب »( معتقدندکه 1387تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران )سوال می

یانس کل را های هر زیرمجموعه سوووواالت پرسوووشووونامه یا زیرآزمون و وارآلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره

 (.169)ص « محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد

 

 



 محاسبه شده است. SPSSافزار های از طریق فرمول زیر به وسیله نرمضریب پایایی پرسشنامه
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ra= ضریب آلفای کرونباخ 

J = تعداد سواالت آزمون 

2Sj=  واریانس سواالت آزمون 

2s= واریانس کل آزمونپ 

بود و برای تمام مقیاس ها این نتیجه به 75/0( ضریب آلفای این پرسش نامه باالتر از 1393در پژوهش سومالی )

 دست آمد. 

 

 هابرآورد روایی پرسشنامه

کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد گیری چیزی را که ادعا میروایی به این مفهوم اشوواره دارد که وسوویله اندازه

شنامه س ست و برای اینکه پر صوری و محتوایی ا شد و از مهمترین آن روایی  سب با آن با ای حداقل یعنی متنا

سواالت آزمون با توجه به م شد باید  سی قرار گیرد دارای روایی محتوایی با بانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و برر

 تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. 

، 71/0، 66/0، 86/0سازگاری درونی عوامل درماندگی، مهارگری، اجتناب، اعتماد، گرایش و خالقیت به ترتیب شامل 

 (.1996باشد )کسیدی و برناید، می 65/0و  52/0

 اساتید دیگر از تن چندین و راهنما استاد نظرات از پرسشنامه روایی آوردن بدست برای( 1393سومالی)در مطالعه 

 فهم قابل و بودن واضح ، سؤاالت بودن مربوط مورد در آنها از و.  است شده استفاده کارشناسان و متخصصین و

 دهد می قرار سنجش مورد را آنها و است مناسب تحقیقاتی پرسشهای برای سؤاالت این آیا اینکه و سؤاالت بودن

 .  مورد تایید قرار گرفت و شد خواهی نظر ،



های روان سنجی مسئله توسط محمدی ترجمه شده و مورد بررسی قرار گرفته است و ویژگیمقیاس راهبردهای حل

شده و نتایج ( مشخص 1380( و عبدی )1390به نقل از صابر،  1377آن در دو پژوهش جداگانه توسط محمدی )

 آن به طور کامل در جدول زیر آمده است.

 مسئلههای حلها برای زیر مقیاسضرایب آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی درونی آیتم

 میانگین همبستگی درونی آیتم ها ضرایب آلفا 

 محمدی                     عبدی محمدی                    عبدی

 28/0                       36/0 65/0                      69/0 درماندگی

 24/0                       33/0 61/0                      66/0 مهارگري

 27/0                        29/0 61/0                       63/0 خالقیت

 26/0                        39/0 71/0                       72/0 اعتماد

 22/0                         20/0 70/0                      37/0 گرایش

 24/0                       21/0 55/0                      53/0 اجتناب

 

محمدی های ها با نتایج یافتههستند و میانگین همبستگی درونی آیتم 50/0با توجه به اینکه ضرایب آلفا باالی 

مسئله باشد، این امر نشان دهنده این است که مقیاس راهبردهای حل( همسو می1390؛ به نقل از صابر، 1377)

های مختلفی )به عنوان مثال محمدی و صاحبی، مسئله از روایی الزم برخوردار است. این مقیاس در پژوهشحل

 باشد.می 87/0( روایی قابل قبولی را نشان داده است که برابر با 1380

 

 تعاریف نظري

رفتاری و مبتکرانه است که فرد به کمک آن راهبردهای سازگارانه –سبک های حل مسئله:  فرآیند های شناختی 

برای مشکالت روزمره شناسایی یا ابداع می کند وشش سبک حل مسئله :خالقانه، اعتماد،گرایش، درماندگی، 

به این معنی که افراد در موقعیت های تنش زا از مهارت مهارگری و اجتناب را معرفی کرده است. به عبارت دیگر 

ی حل مسئله متفاوتی استفاده می کنند و کارآمد و ناکارآمد بودن این راهکارها نقش اساسی در بهزیستی ها

 (.1393جسمی و روانشناختی آن ها ایفا می کند )سومالی، 



به طور کلی به کارگیری مدل های حل مسئله در مورد مشکالتی که عمده و ناچیز، مثبت و منفی و عمومی و 

ور مساوی موفقیت آمیز خواهد بود،  ما بر این مفهوم گسترده تاکیدمی کنیم، زیرا که مشکالت ویژه هستند، به ط

به کارگیری  معموالً به شکل یک چیز عمده، منفی، بیزار کننده و بد در نظر گرفته می شود. چنین درک ناقصی

ی محدود می کند)زارعان وبخشی مهارت های اجتماعی انطباقی را که در این بحث ارائه می شود را به طور نامناسب

(.  برطرف ساختن مشکالت مثبت به اندازه رفع مشکالت منفی اهمیت دارد. درک این نکته که 1386رودسری، 

مشکالت می توانند مثبت باشند کمک می کند تا حالت نابهنجاری که به هنگام  داشتن یک مشکل احساس می 

ممکن است شخص را در پذیرش مشکل یاری نماید. احساس  شود از بین برود. حذف قضاوت های ارزشی منفی

گناه و شرمساری و حالت دفاعی و انکاری را که این قضاوت ها ایجاد می کنند کاهش می یابد. پذیرش وجود 

 (.1388مشکالت، پیش در آمد مهمی در حل مسئله موثر می باشد)سروقد ودیانت، 
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