
 

 

 ( 2013پرسشنامه استاندارد درگیری تحصیلی ریو )

 

این  .طراحی و تدوین شده است سنجش درگیری تحصیلی برای( توسط ریو 2013پرسشنامه درگیری تحصیلی در سال )

می باشد  عاملی و درگیری شناختی و در گیری عاطفی و درگیری رفتاری مولفه درگیری 4سوال و  17پرسشنامه دارای 

 قرار هم کنار را مختلف نظرات میکنم سعی مطالعه هنگام درو بر اساس طیف هفت گزینه ای لیکرت با سواالتی مانند )

 درگیری تحصیلی می پردازد. سنجش ( به بدست آورم. معنی یک و دهم

 

 تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

درگیری گویه ای پرسشنامه  17ست که پاسخ دهندگان به سواالت نمره ای ادرگیری تحصیلی  در این تحقیق منظور از

 می دهند.تحصیلی 

 

  مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه

 4تا  1درگیری رفتاری  (1

 9تا  5درگیری عاملی  (2

 13تا  10درگیری شناختی  (3

 17تا  14درگیری عاطفی  (4

 

 

بسیار  گویه ها

 موافقم
 موافقم

تاحدودی 

 موافقم
 متوسط

تاحدودی 

 مخالفم
 مخالفم

 بسیار

 مخالفم

        وقتی در کالس هستم با دقت گوش می دهم -1

        میکنم توجه میگذرد کالس در آنچه به -2

        من به شدت در کالس تالش می کنم تا وظایفم به خوبی را انجام دهم.  -3

        می باشد تالش می کنم.در کالس تا جایی که در توانم  -4

        به معلم می گویم که  من چی می خواهم و  چه نیازی دارم.  -5

        .هستم عالقه مند موضوعی چه به میگویم معلم به -3

        .میکنم بیان را خود نظرات و ترجیحات کالس در -7

        در کالس برای یادگیری بهتر سوال می پرسم. -8

        وقتی در کالس به چیزی احتیاج دارم، به معلمم می گویم و از او اجازه می گیرم.  -9



 

 

 تجربه های به میگیرم یاد دارم که را چیزی میکنم سعی مطالعه هنگام در -10

 کنم مرتبط خودم
       

 معنی یک و دهم قرار هم کنار را مختلف نظرات میکنم سعی مطالعه هنگام در -11

 بدست

 آورم.

     
  

 به میگیرم یاد که را چیزی میکنم سعی مدرسه تکالیف انجام هنگام در -12

 که چیزهایی

 کنم مرتبط میدانم قبل از

     
  

        .بسازم خودم مخصوص مثال هایی میکنم سعی درسم مهم مفاهیم درک برای -13

        .دارم دوست میکنیم کار چیزی روی کالس در که را زمان هایی  -14

        .است مفرح و شاد کالس -15

        .میبرم لذت کالس در جدید چیزهای یادگیری از -16

        وقتی که در کالس حضور دارم، احساس خوبی دارم. -17

 
 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم افزار اس تکمیل پرسشنامه ها را بین جامعه خود تقسیم و پس ازبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

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.

 هیمچگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می د 

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

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

 ایجاد شود. x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمولفه اول 

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

compute  که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است.کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید 
 

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

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

راف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انح

 بگیرید.

 

 نمره گذاری پرسشنامه:



 

 

 نمره دارای پرسشنامه .دارد را 1 امتیاز مخالفم بسیار و 7  امتیاز موافقم بسیار که باشد می امتیاز 7 دارای سوال هر

 گویه ها همه نمره ها مجموع و آید می بدست بعد هر نمره سواالت از یک هر نمره کردن جمع با .نمی باشد معکوس

 .میباشد تحصیلی درگیری کل نمره

 

 روایی و پایایی پرسشنامه

 روایی ابزار جمع آوری داده ها 

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

روایی محتوایی و صوری و مالکی این  (1396) رمضانی و خامساندر پروژهش (. 1390می کنیم) سرمد و همکاران،

 پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.

 مع آوری داده هاپایایی ابزارهای ج

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

سرمد و همکاران، ست می دهد)  سانی به د سان تا چه اندازه نتایج یک شرایط یک ضریب آلفای (. 1390اندازه گیری در 

                                      برآورد شتتتد. 7/0برای این پرستتتشتتتنامه باالی  (1396) رمضتتتانی و خامستتتانوهش کرونباخ محاستتتبه شتتتده در پ 

 پایایی پرسشنامه 

 ضریب آلفا کرونباخ پرسشنامه

 92/0 درگیری تحصیلی
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