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( طراحی و اعتباریابی شده  1394)   صالحی توسط    پیشرفت تحصیلیپرسشنامه  :  پیشرفت تحصیلیپرسشنامه  

می باشد، این پرسشنامه توسط    پاسخنامه دو گزینه ای  گویه بسته پاسخ بر اساس    50است، این پرسشنامه شامل  

 اعتباریابی شده است.  پژوهشگر در طول فرایند تحقیق
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ف  سواالت 
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 1 همیشه از چیزی در مدرسه خودتان، می ترسید؟  

 2 - کنید؟آیا از مالقات کردن با همکالسی هایتان دوری می   

 3 آیا آن چه را که خوانده اید، به زودی فراموش می کنید؟   

فرض کنید همکالسی هایتان ندانسته کار غیر عاقالنه ای را انجام بدهند. در این صورت آیا فورا با آن ها    

 اوقات تلخی می کنید؟ 
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 5 آیا خجالتی  هستید؟   

 6 آیا از امتحان می ترسید؟  

 7 خاطر اشتباهاتتان ، نگران سرزش معلمتان هستید؟آیا به   

 8 وقتی که موضوعی را درک نمی کنید، آیا در سوال کردن تردید دارید؟   

 9 آیا فهمیدن درسهایی که در کالس تدریس می شود، برای شما مشکل است؟   



 

 

 رسشنامه:پ شیوه نمره گذاری

 ای لیكرتپرسشنامه پژوهش مقیاس پنج درجهبندی سوالهای  مقیاس درجه
 

 خیر بلی گزینه انتخابی 

 0 1 امتیاز 

 

   پیشرفت تحصیلی: 

عبارتست از معلومات یا مهارت اکتسابی عمومی یا خصوصی در موضوع های درسی که معموال آزمایش ها یا نشانه  

(.  1391)سعیدراد و همکاران ،  هایی را یا هر دو، که معلمان یا دانش آموزان وضع می کنند، اندازه گیری می شود

 پیشرفت تحصیلی از جمله مسائل مهمی است که در بسیاری از مطالعات مورد توجه قرار گرفته است.  

دستیابی به بهره وری و بهبود کیفیت نظام آموزشی از اثر گذار ترین عوامل توسعه کشور ها است. پیشرفت به  

ف برسد یا موفقیت یک گام قطعی است که به سمت هدف  پاسخ یا عملی گفته می شود که طی آن شخص به هد 

 برداشته می شود.  

 

 ===  === =========================================================================== =====  === 

 46 مجله امانت گرفته و مطالعه می کنید؟  آیا از کتابخانه مدرسه ، کتاب و  

 47 آیا از مالقات کردن با دانش آموزان دیگر در مدرسه ، لذت می برید؟  

 48 آیا در بحث ها شرکت می کنید؟   

 49 برخورد با دانش آموزان کالسهای باالتر ، احساس خوبی ندارید؟ آیا در   

وقتی که همکالسی هایتان کتابها و دفترجه های یادداشت شما را به امانت بگیرند، آیا کتابها و دفترچه   

 هایتان را با خوشحالی به آنها می دهید؟ 
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