
 

 

 (2007مشارکتی استیفان ) یادگیری  استاندارد پرسشنامه

 3سوال و در  13، دارای  2007مشارکتی توسط استیفان و همکاران در سال  یادگیری  استاندارد پرسشنامه

 بعد طراحی شده است.

 

پرسشنامه :تعریف مفهومی متغییر   

 یادگیری مشارکتی:

 هنگامی. رسانند انجام به را اشتراکی یادگیری اهداف تا دارد می وا هم با کار به را آموزان دانش مشارکتی یادگیری

 کنند کمک دیگران به دهند، گوش گویند می دیگران آنچه به گیرند می یاد آنها کنند می مشارکت کودکان که

. کنند دهی سازمان را جدید ادراکات و کنند روشن را اختالفات کنند، شرکت نظرات در بگیرند، کمک دیگران از و

 هویتش تا کند می کمک گروه به و برد می باال را گروهی انسجام که است کردن کار باهم حس مشارکتی یادگیری

 ی زمینه فرهنگی – اجتماعی دید از. دهد توسعه دارد دستیابی برای مشترکی اهداف که واحدی عنوان به را

 کنند تفکر روشی به موضوعات ی درباره و کنند برقرار تعامل دیگران با تا سازد می قادر را آموزان دانش گروهی

 و دهند می شکل تغییر شده بدل و رد نظرات و اطالعات کار، این اثر بر. اند نکرده مالحظه هرگز این از پیش که

 با. شوند می دانش تولید یا دادن انجام و دانستن جدید های شیوه از بخشی آنها که ای گونه به شوند می مناسب

 تجربیات تا گیرند کار به را زبان متفاوتی طور به گیرند می یاد کودکان دیگران، با متقابل تعامالت در شدن وارد

 تفکر در زبان برای جدیدی کارکردهای تا گیرند می یاد آنها این، اثر بر و کنند بیان را جدید های واقعیت و تازه

 دانش دادن پاسخ ؛ مانند هستند چندسویه گیرد می صورت که تعامالتی. کنند جستجو کردن احساس و کردن

 یادگیری و ادراک تسهیل برای هایشان پاسخ دهی چارچوب و کمک برای ضمنی و صریح های درخواست به آموزان

 .دیگران در

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

یادگیری گویه ای پرسشنامة  12ای است که کارکنان به سواالت نمرهیادگیری مشارکتی در این پژوهش منظور از  

 دهند .میمشارکتی 

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت مولفه های پرسشنامه

  5تا  1 پویائی های گروهی

 10تا  6 انجام کار بر روی پروژه

 13تا  11 بازخور



 

 

 پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک 

اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می . تحقيق دانشگاهی تنظيم شده است

ت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاال

 جهت اهداف تحقيق استفاده خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم.

 اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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 پویائی های گروهی
      شود.کنیم، عدم توافق ایجاد نمیهنگامی که ما آزادنه و صریح صحبت می 1
شارکت کنندگان، از بحث های جانبی اجتناب کرده و به دقت به همدیگر گوش می  2 م

 دهند.
     

ضای گروه  3 ضی از اع ساس به میزان کمی بر روی پروژه کار میهنگامی که بع کنند، اح
 کنند.ناکامی می

     

      وجود ندارد. "حمالت شخصی "در بحث های گروهی،  4
      وجود تفاوت های فرهنگی در گروه، تاثیر منفی بر خروجی ها ندارد. 5

 انجام کار بر روی پروژه
      کند.آگاه میپروژه ها، من را از دیدگاه های مختلف گروهی  6
      روژه ها، من را از بینش هائی که قبالً از آن آگاه نبودم، آگاه کرد. 7



 

 

 

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

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 وارد نرم بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهها را 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 

 ه به مرحله توضیح می دهیمچگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحل

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

 کنید .

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

 کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1آن   و سواالت  Xکنید. مثال اگر مولفه اول 

x .ایجاد شود 

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

مثال متغیر مدیریت  کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور computeکردید را با هم 

 دانش یا ... است.

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

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

سودمند زیادی را به من آموخته  8 ستفاده از ابزارهای تحلیلی  کارکردن بر روی پروژه، ا
 است.

     

      کنند.پروژه ها، محتوای مطالب را روشن می 9
کنم، زیرا مربی به ما راه حل هنگام کارکردن بر روی پروژه، من احسااااس ناکامی نمی 10

 دهد. ها را ارائه می
     

 بازخور
      کنم.هنگام صحبت در کالس، احساس را حتی می 11
      کند.من تمایل به گرفتن واحدهائی دارم که بر روی پروژه ها تاکید  می 12
      گیرم.رویکرد به تدریس پروژه، واحدهای دیگر را  می با استفاده از این 13



 

 

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

 متغیر دیگر  بگیرید.

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 
 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 قضاوت کنید.

 10توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 ات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده استمثال: حد پایین نمر

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 

 
 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

25 45 65 

 

 باشد.: نشان دهنده وجود جوّ یادگیری مشارکتی در سازمان می45 -65امتیاز  -

 در سازمان وجود دارد. دهد که تا حدودی جوّ یادگیری: نشان می25 -45امتیاز  -

 : نشان دهنده وجود جوّی در سازمان است که در آن، یادگیری مشارکتی اتفاق نمی افتد.25امتیاز زیر 

 

 

 



 

 

 روایی و پایایی پرسشنامه:

 آن پایایی همچنین. است شده تایید و ارزیابی خوب مشاور، و راهنما اساتید نظرات از استفاده با پرسشنامه روایی

 نشان که امد بدست درصد 70 باالی پرسشنامه این آلفای. گردید محاسبه کرونباخ آلفای آزمون از استفاده با نیز

 .باشد می پرسشنامه این قبول قابل پایایی دهنده

 

 :منابع

 .، پژوهشنامه مدیریت1390مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، 

 .آزمونهای روان شناختیساعتچی؛ محمود. کامکاری؛کامبیز. عسکریان؛ مهناز. 

 

Stephen Choo, Christine Bowley, “Using training and development to affect job 

satisfaction within franchising”, Journal of Small Business and Enterprise 

Development, Vol. 14, No. 2, 2007, pp. 339- 352. 

 


