
 

 

 (1393)قربانی، یی خود اتکا محقق ساختهپرسشنامه 

 

مورد  یها تیاستعدادها و صالح یفرد دارا کیشود که در آن  یم فیباور تعر کیبه عنوان  ییخود اتکا

بگذارد)کول کویت  شیرا به معرض نما یکار تیموفق یبرا ازیمورد ن یتواند رفتارها یباشد و م یم ازین

 (.1393؛ به نقل از قربانی، 1390به نقل از فیضی و همکاران و همکاران
  تیو با پرسشنامه محقق ساخته که از مدل کول کو کرتیل یا نهیپنج گز فیدر ط ی خوداتکاییشاخصها

 ..ردیگ ی( برگرفته شده است مورد سنجش قرار م2010و همکاران)

 مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه

 

 
 سازه های خود اتکایی

کامال 
 مخالفم

تا  مخالفم
 حدی

کامال  موافقم
 موافقم

 ردیف میزان موافقت خود را با گزاره های زیر بیان کنید:

 1 پیشبرد امور استفاده می کنماز تجارب گذشته همیشه برای      

 2 در انجام کارهای خود از موفقیت ها و شکست های گذشته درس می گیرم     

 3 همیشه از تجارب افراد مؤفق در حوزه کاری خود استفاده می کنم     

 4 همیشه از مشورت با افراد مؤفق در حوزه کاری خود استقبال می کنم     

 5 سازمانی در حرکت به سمت موفقیت باعث انگیزه باال در من می شودترغیب همکاران      

 6 تشویق و تمجید مدیران باعث ایجاد اشتیاق کاری در من می شود     

 7 تشویق باعث می شود خود را به سمت آنچه که برایم بهترین است سوق دهم     

 8 خودباوری شانس موفقیت را باال می برد     

 مفهوم  ابعاد شاخص ها

معلومات  از تجارب گذشته همیشه برای پیشبرد امور استفاده می کنم

 گذشته

 خود اتکائی

 در انجام کارهای خود از موفقیت ها و شکست های گذشته درس می گیرم

تجارب  همیشه از تجارب افراد مؤفق در حوزه کاری خود استفاده می کنم

 همیشه از مشورت با افراد مؤفق در حوزه کاری خود استقبال می کنم موثر

ترغیب  ترغیب همکاران سازمانی در حرکت به سمت موفقیت باعث انگیزه باال در من می شود

 شفاهی
 تشویق و تمجید مدیران باعث ایجاد اشتیاق کاری در من می شود

اشارات  آنچه که برایم بهترین است سوق دهم تشویق باعث می شود خود را به سمت

احساسی 

 )هیجانی(

 خودباوری شانس موفقیت را باال می برد



 

 

 می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.به دو طریق 

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

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

وارد نرم 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 

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

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

 عمل کنید .

( computeپس از وارد کردن داده های 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  computeکردید را با هم 

 مدیریت دانش یا ... است.

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

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

ا با مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی ر

 یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 نمره گذاری پرسشنامه:

 کامال موافقم موافقم تا حدی مخالفم کامال مخالفم

5 4 3 2 1 

 تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه

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

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

 .کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر  10به طور مثال 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

8 20 40 

 

 40و حداکثر   8عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن  8 امتیازات خود را از 

   خواهد بود.

  در حد پایینی می باشد.   ییخود اتکا زانیم:  13تا  8نمره بین 

  باشد.در حد متوسطی می  ییخود اتکا: میزان 26تا  13نمره بین 

  در حد باالیی می باشد.   ییخود اتکا زانیم: 26نمره 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  

پرسشنامه  ییروا نییتع یبرا ( 1393) قربانی پژوهش در(. 1390که ما فکر می کنیم )سرمد و همکاران،

نظران سازمان از صاحب یتعداد اریصورت که پرسشنامه، در اخت نی. بده استمحتوا استفاده شد ییاز روا

و سرانجام پس از اعمال  دیگرد شنهادیجهت اصالح پ یموارد جهیقرار گرفته است در نت تیریو مد

 استفاده قرار گرفت.مورد  یینها شنامهاز موارد پرس یااصالحات در پاره

 

 پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها 

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

آلفای کرونباخ برای کل  پایایی پرستتشتتنامه بر استتاس روش(  1393) قربانی در پژوهش(. 1390همکاران،

به دست آمده است و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا  SPSSافزار پرسشنامه با استفاده از نرم

  گذاشته شد.

 متغیرهای تحقیق آلفای کرونباخ

 ییخود اتکا 836/0

 

ضریب آلفای کرونباخ بیش از  ست چنان ه  سبه گردد،  7/0الزم به ذکر ا شنامه مطلوب محا س پایایی پر

 .شودیارزیابی م

 

 



 

 

 

 :منابع

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

)مورد مطالعه : یتیشخص پیبر ت دیبا تأک ییدر خوداتکا یچالش یعوامل استرس زا ینسب

دانشگاه  پایان نامه کارشناسی ارشد.. (لیاستان اردب یآزاد اسالم یدانشگاهها یعلم أتیه یاعضا

 گرمی.واحد . آزاد اسالمی

 


