
 

 

 (CLDQ) همکاران و ویلکات کلورادو یادگیری مشکالت پرسشنامه
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      .دارد مشكل امالء در 1

      دارد. مشكل حروف نام يادگيري در 2

      دارد. مشكل هجاها يادگيري در 3

      است. كند خواندن در 4

      مي خواند. انتظار مورد سطح از تر پايين 5

      دارد. كمك بيشتري به نياز مدرسه در امالء، و خواندن در مشكل خاطر به 6

      دارد. ضعيفي درك فردي، بين فاصله از 7

      دارد. مشكل ديگران واكنش نحوه فهم در 8

      دارد. مشكل ديگران احساسات فهم در 9

      مورد( بي اظهارات يا هاي بيجا جك گفتن ندارد )مانند اجتماعي موقعيت از درستي درك 10

      دارد. مشكل دوست حفظ يا دوست كردن پيدا در 11

      كشد. مي كنار را خود اجتماعي، موقعيتهاي در 12

      شود. مي اضطراب دچار جديد اجتماعي موقعيت در 13

      است. خط بد 14

      رسند. مي نظر به كثيف يا آشفته هايش نوشته 15

      بنويسد. ستون يك در را اعداد تواند نمي 16



 

 

      كشد. نمي نقاشي خود سن با متناسب 17

      امالء است. و خواندن در وي عملكرد از بدتر رياضيات، در عملكردش 18

      بندد. مي جمع دارد تفريق وجود عالمت كه هنگامي مثالً ندارد، كافي دقت رياضيات در 19

      دارد. مشكل قرض گرفتن، و دادن قرض مثل رياضيات جديد مفاهيم يادگيري در 20

 

 

متشكل ( تهيه شده و مشكالت يادگيري را 2011پرسشنامه مشكالت يادگيري كلورادو توسط ويلكات و همكاران )

از پنج عامل اساسي خواندن، حساب كردن، شناخت اجتماعي، اضطراب اجتماعي و عملكردهاي فضايي مي داند 

آيتم تشكيل شده است، توسط والدين دانش  20كه موجب مشكالت يادگيري مي شوند. اين پرسشنامه كه از 

( مي 5( تا هميشه )1از اصالً )درجه اي  5آموزان تكميل مي شود. پاسخ به هر عبارت در يك مقياس ليكرت 

 باشد.

 همیشه اغلب گاهی اوقات به ندرت اصلا  عنوان

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 خرده مقیاس ها و مولفه ها سواالت

 

 تعداد سوال سواالت خرده مقیاس ردیف

 6 6تا  1 مشکل در خواندن 1

 4 10تا  7 شناخت اجتماعی 2

 3 13تا  11 اضطراب اجتماعی 3

 4 17تا  14 فضایی مشکلت 4

 3 20تا  18 مشکل در ریاضی 5



 

 

لیل بر اساس میزان نمره پرسشنامهتح  

هاي به دست آمده را  جمع كرده و سپس بر اساس جدول زير بر اساس اين روش از تحليل شما نمره

 قضاوت كنيد.

 10مثال شما  توجه داشته باشيد ميزان امتياز هاي زير براي يك پرسشنامه است در صورتي كه به طور

 كنيد 10پرسشنامه داشته باشيد بايد امتياز هاي زير را ضربدر 

 مثال: حد پايين نمرات پرسشنامه به طريق زير بدست آمده است

 = حد پايين نمره 1*  تعداد سواالت پرسشنامه

 
 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

20 60 100 

 
مي  كمدر اين جامعه  باشد،  ميزان مشكالت يادگيري 40تا  20در صورتي كه نمرات پرسشنامه بين  -

 باشد.

در سطح متوسطي مي  مشكالت يادگيرياشد، ميزان ب60تا  40در صورتي كه نمرات پرسشنامه بين  -

 باشد.

 مي باشد. باال مشكالت يادگيريباشد، ميزان  600در صورتي كه نمرات باالي  -

 

 ویژگیهای روان سنجی

اعتبار اين پرسشنامه و مولفه هاي آن، توسط سازندگان پرسشنامه با روش هاي همساني دروني و بازآزمايي بررسي 

(. روايي تفكيكي و روايي سازه پرسشنامه 2011شده و مقادير قابل قبولي را بدست داده است )ويلكات و همكاران، 

مچنين روايي همگراي مولفه هاي اين پرسشنامه با پرسشنامه هاي مذكور در حد مطلوب گزارش شده است. ه

؛ شناخت اجتماعي 44/0؛ رياضي 64/0پيشرفت تحصيلي استاندارد به اين ترتيب گزارش شده است: خواندن 

 (.2011)ويلكات و همكاران،  30/0و فضايي  46/0؛ اضطراب اجتماعي 64/0

 

 

 



 

 

 روایی و پایایی پرسشنامه

(، به منظور وارسي اعتبار پرسشنامه مشكالت يادگيري كلورادو از دو 1390و رضايي شريف )در پژوهش حاجلو 

روش همساني دروني و بازآزمايي استفاده شده است. همساني دروني كل پرسشنامه و خرده مقياس هاي آن از 

در نوسان  1-0از (. دامنه ي ضريب آلفاي كرونباخ 1طريق محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ برآورد گرديد )جدول 

معموالً به مثابه ي مالك قابل قبول در نظر گرفته مي شود )گادو و اسپيرافكين،  70/0مي باشد كه ضريب 

(. كوچك بودن مقادير خطاي معيار اندازه گيري براي كل آزمون و مولفه هاي فرعي آن نيز نشان مي دهند 2002

ق كم و معرف اعتبار باال مي باشد. معيار قضاوت در مورد كه انحراف معيار توزيع نمرات خطا در آزمون هاي فو

مقادير خطاي معيار اندازه گيري به نسبت تعداد داده هاي آزمون و خرده آزمون ها مي باشد. با توجه به اينكه 

بيشر است لذا همساني دروني كل پرسشنامه  70/0و كليه مولفه هاي آن از  CLDQضريب آلفاي كرونباخ براي 

 و خرده مقياس هاي آن مورد تأييد قرار مي گيرد.

نفر از والدين دانش آموزان با فاصله  20از طريق بازآزمايي، اين پرسشنامه بر روي  CLDQبه منظور بررسي اعتبار 

بازآزمون به دست آمده  –روش همبستگي پيرسون ضريب اعتبار آزمون  زماني دو هفته اجرا گرديد و با استفاده از

 است.

بيشتر بوده و حاكي از قابل  70/0ضريب اعتبار بازآزمايي براي كل پرسشنامه و هر يك از مولفه هاي آن از مقدار 

 و مولفه هاي آن مي باشد. CLDQقبول بودن همساني زماني 

 و خرده مقیاس های آن CLDQ. ضرایب آلفای کرونباخ برای 1جدول 

CLDQ و مولفه های آن α 

 88/0 مشکل در خواندن

 83/0 شناخت اجتماعی

 85/0 اضطراب اجتماعی

 72/0 مشکلت فضایی

 71/0 مشکل در ریاضی



 

 

CLDQ 90/0 
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(، بررسي ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه مشكالت يادگيري 1390حاجلو، نادر؛ رضايي شريف، علي، ) -
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