
 

 

 پندارة تحصیلی دالور پرسشنامه استاندارد خود

 

طراحی و تدوین سنجش خود پندارة تحصیلی ( برای 1372پرسشنامه خودپندارة تحصیلی توسط دالور در سال )

 40آموزان قابل استفاده می باشد. این پرسشنامه دارای شده است. این پرسشنامه در جامعه دانشجویان و دانش 

دانش آموز بودن حالتی لذت بخش سوال می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه ای لیکرت با سواالتی مانند )

 می پردازد. سنجش خودپندارة تحصیلی( به است

 

گویه ای پرسشنامه  40سواالت  ست که پاسخ دهندگان بهنمره ای اخودپندارة تحصیلی در این تحقیق منظور از 

 خودپندارة تحصیلی می دهند.

 

  مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه

 پرسشنامه تک عاملی می باشد.
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     دانش آموز بودن حالتی لذت بخش است. 1

     توانم نمرات خوبی بگیرم. چنانچه به قدر کافی و فراوان تالش کنم می 2

     های من در مدرسه نتیجه بخش است.ها تالشبیشتر وقت 3

     با وجود تالش زیاد در مدرسه پیشرفت من خوب نیست. 4

     ها انتظار دارم که امتحانات را خراب کنم.بیشتر وقت 5

     کنم که دانش آموز توانایی هستم.روی هم رفته فکر می 6

     هایم اختصاص دهم از آنها نمرات خوبی خواهم گرفت.اگر زمان کافی برای مطالعه درس 7

     والدین من از نمرات من رضایت ندارند. 8

     دانند.دیگران مرا فرد باهوشی می 9

     ها به نظر من آسان است.بیشتر درس 10

     کنم دچار افت تحصیلی هستم.برخی اوقات احساس می 11

     های من در مدرسه وضع تحصیلی بهتری نسبت به من دارند.بیشتر همکالسی 12



 

 

     کنند که من دانش آموز خوبی هستم.بیشتر معلمین فکر می 13

     آیم.کنم کار مدرسه آنچنان دشوار است که از عهده آن بر نمیگاهی احساس می 14

     آورند.غرور و افتخار بوجود میام در من احساس روی هم رفته نمرات درسی 15

     دهم احساس اعتماد به نفس دارم.ها هنگامی که امتحان میبیشتر زمان 16

     شان کمک کنم.کنم توانایی آن را دارم تا دیگران را در انجام تکالیف درسیمن احساس می 17

توانم به آنها دست که نمیکنم انتظارات معلمین برای موفقیت آن قدر باالست احساس می  18

 یابم.

    

     ها هموار سازم.برای من دشوار است تا خود را با سرعت تکالیف درس 19

     از انجام تکالیف درسی و تحویل به موقع آنها خوشنود هستم. 20

     ام.کنم شکست خوردهگاهی اوقات فکر می 21

     کنم.مطالعه نمیکنم قبل از هر امتحانی بقدر کافی فکر می 22

     به نظر من بسیاری از امتحانات آسان است. 23

     های اصلی خود را به خوبی امتحان دهم.شک دارم که بتوانم درس 24

     شود.به نظر من سخت کوشیدن باعث موفقیت می 25

     های سخت و دشواری در مدرسه داشتم.در طول دوران تحصیالتم روز 26

     ام خوب و موفق هستم.ریزی اوقات مطالعه برنامهدر  27

     های تحصیلی خود کاماًل آگاه هستم.از هدف 28

     خواهم دانش آموزی باشم به مراتب بهتر از آن که اآلن هستم.می 29

     شوم.غالبًا نسبت به مدرسه دلسرد و مأیوس می 30

     برم.از انجام تکالیف درسی لذت می 31

     دانم.من خود را دانش آموزی بسیار خوب می 32

     گیرم که معموالً شایسته آن هستم.هایم نمراتی را میمن در درس 33

     کنم.ای که الزم است مطالعه میبه اندازه 34

     های درسی خود مسلط هستم.های نزیک به امتحان معموالً برکاردر روز 35

     دانند.آموز خوبی می دیگران مرا دانش 36

     کنم که من از بیشتر شاگردان مدرسه بهتر هستم.فکر می 37

     ترند.ها از من آمادههایم در بسیاری از درسکنم که همکالسیفکر می 38

     ام توانایی الزم را ندارم.ها در رشتهکنم برای برخی از درسفکر می 39

     نامناسب و نارسا است.ی من عادت مطالعه 40



 

 

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B.  تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

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

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

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

 یمچگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می ده 

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

 کنید .

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

ایجاد  x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1ید سواالت است شما با 7تا  1و سواالت  آن   Xمثال اگر مولفه اول 

 شود.

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

کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ...  computeرا با هم 

 است.

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

 یرید.آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگ

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

 متغیر دیگر  بگیرید.

 

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

کند. حداکثر ای است که آزمودنی انتخاب مینمره گذاری هر یک از جمالت این مقیاس وابسته به گزینه

و حداقل آن صفر است. در بعضی سؤاالت این مقیاس شیوه نمره گذاری به این  3برای هر جمله  نمره

را « مخالفم»ی را انتخاب کند نمره صفر و اگر گزینه« کامالً مخالفم»ی ترتیب است، اگر آزمودنی گزینه

را  3نمرة « امالً موافقمک»ی وباالخره انتخاب گزینه 2نمرة « موافقم»ی و با انتخاب گزینه 1انتخاب نمرة 

شود. مثالً برای او به همراه دارد. در جمالت منفی نمره گذاری بر عکس آنچه در باال گفته شد انتخاب می

( هر چه نمرة آزمودنی در مقیاس باالتر باشد از مفهوم خود تحصیلی باالتری بر خوردار 5و4)در جملۀ



 

 

زمودنی با نمرات وی در این مقیاس رابطۀ مستقیم است. به عبارت دیگر سطح مفهوم خود تحصیلی هر آ

 دارد.

  

 تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

صورتی که به طور قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در 

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر  10مثال شما 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه * 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

40 60 120 

 

  120حداکثر  و 40عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن  40امتیازات خود را از 

  خواهد بود.

   میزان خودپندارة تحصیلی در حد پایینی می باشد.40تا  0نمره بین : 

  میزان خودپندارة تحصیلی در حد متوسطی می باشد.80تا  40نمره بین : 

  خودپندارة تحصیلی در حد باالیی می باشد.: میزان 80نمره باالتر از 

 

 روایی و پایایی پرسشنامه

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

( روایی محتوایی 1393جاه طلب ضیابری ، در پروژهش )(. 1390که ما فکر می کنیم) سرمد و همکاران،

 وری این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.و ص

 

 پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها



 

 

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت استتت از درجه ابات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد 

سرمد و  ست می دهد)  سانی به د سان تا چه اندازه نتایج یک شرایط یک یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در 

ضیا(. 1390همکاران، شده در پژوهش )جاه طلب  سبه  ( برای  1393بری ، ضریب آلفای کرونباخ محا

  برآورد شد. 7/0این پرسشنامه باالی 

 

 پایایی پرسشنامه 

 
 ضریب آلفا کرونباخ پرسشنامه

 80/0 خودپندارة تحصیلی

 

 

 منابع:

 .روش تحقیق در علوم رفتاری(. 1390سرمد، زهره، حجازی، الهه و عباس بازرگان )

های فراشناخت و خالقیت بر خود اثر بخشی آموزش راهبرد(. 1393جاه طلب ضیابری، مهشید )

نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی، گرایش پایان ، پندارة تحصیلی

 واحد رشت.عمومی، گروه آموزشی روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، 

 

 


