
 

 

 (1392 - زرنگ)پرسشنامه درگیری تحصیلی 

( وبه منظور جیننتریوپ نگیبر ننیل ی)مدل نظر ینظر ی( و بر اساس مبان1391توسط زرنگ) یلیتحص یریپرسشنامه درگ

آن با  ی( است. بعد شناختیو رفتار یزشیانگ ،یسه بعد)شناخت یدارا اسیمق نیا شد. یطراح یلیتحص یریسنجش درگ

 یم لیرا تشک هیگو 38و در مجموع  شود یم دهیسنج هیگو 9آن با  یو بعد رفتار هیگو10آن با  یزشیبعد انگ ه،یگو19

 است: ریآن در ابعاد مختلف به شرح ز یها هیاز گو یدهند. نمونه ا

 ام ربط دهم. دهیکه از قبل فهم ییها زیکنم موضوعات را با چ یم ی: هنگام مطالعه سعیشناخت بعد

 گذرانم. یاوقاتم را در کتابخانه م ترشی: بیزشیبعد انگ در

 برم. یلذت م یمدر سه ا یتهایو فعال فی: از انجام تکالیبعد رفتار در

 ی،گاه3نادرست= یدرست وگاه ی،گاه4درست= ی،گاه5درست= شهی)همیدرجه ا 5 کرتیل فیها بر اساس ط نهیگز

 شده اند می( تنظ1نادرست= شهیو هم 2نادرست=

 پرسشنامه :تعریف مفهومی متغییر 
اگرچه تعاریف مختلفی از درگیری تحصیلی شده است، متخصصان تعلیم و تربیت تمایل دارند که درگیری تحصیلی را 

های ی مهارتهایی بدانند که منجر به توسعهآموزان در تکالیفی مانند حل مسئله و فعالیتمساوی با درگیرشدن دانش

کردن درگیری با هر شود. مرتبطبندی بلوم میو تجزیه و تحلیل در طبقه سطوح باالی شناختی مانند ارزشیابی، ترکیب

اند و (، متأسفانه توجه ما را از این واقعیت که یادگیری و درگیری تحصیلی دو مفهوم متفاوت۲سطح خاصی از یادگیری )

نکه توجه ما را از این واقعیت تر ایسازد. مهمهای خاصی دارند، منحرف میها و محدودیتها، قوتهر کدام علل، ویژگی

کند که نه تنها یادگیری حاصل درگیری تحصیلی است، بلکه ممکن است منجر به درگیرشدن در تکالیف و منحرف می

 .های تحصیلی شودفعالیت

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 دهند می یلیتحص یریدرگ پرسشنامةسوال 38کارکنان به سواالت ای است کهنمره یلیتحص یریدرگدر این پژوهش منظور 

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت منابع مولفه های پرسشنامه

-22-21-18-17-14-13-10-9-6-5-2-1 (1392)زرنگ؛ شناختی درگیری

25-26-29-30-33-34-37 

 35-31-28-27-23 -19-15-11-7-3 (1392)زرنگ؛ درگیری انگیزشی

 38، 36، 32، 24، 20، 16، 12، 8، 4 (1392)زرنگ؛ درگیری رفتاری



 

 

 پاسخگوی گرامی

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

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

و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده 

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

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

 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

 تحقیق) اختیاری(برای اطالع از نتایج  ایمیل

 سواالت:
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 1 هنگام مطالعه سعی میکنم موضوعات را با چیزهایی که از قبل فهمیده ام ربط دهم.     

مطالب مهم را پیدا کنم تا هنگام مطالعه یادداشت ها و مطالب کتاب را خوب مطالعه می     

 کنم.

2 

 3 گذرانم.بیشتر اوقاتم را در کالس یا کتابخانه می     

 4 مطالب و دروس رشته ی تحصیلی ام برایم ارزشمند هستند.     

 5 پردازم.برای یادگیری مفاهیم مهم درس به حفظ لغات کلیدی آن می     

 6 دهم.به یکدیگر ربط میهرگاه امکان داشته باشد مطالب دروس مختلف را      



 

 

شوم برای روشن شدن مطلب از دبیران وقتی مفاهیم بعضی از دروس را درست متوجه نمی     

 کنم.درخواست کمک می

7 

 8 از انجام تکالیف و فعالیت های مدرسه، لذت می برم.     

 9 پرسم.برای اطمینان از فهم مطالبی که مطالعه کرده ام، از خودم سوال می     

سعی میکنم به جای حفظ مکرر یک موضوع درسی، به طور کامل به آن فکر کنم، تا منظور      

 آن را درک کنم.

10 

وقتی که تکالیف و مطالب یادگیری سخت و دشوار هستند، برای انجام آنها تالش و      

 کنم.پافشاری می

11 

 12 نا امیدی و اضطراب نمی شوم.کنم دچار وقتی با مطلب درسی مشکلی برخورد می     

 13 کنم.هنگام مطالعه خالصه کوتاهی از مطالب را یادداشت می     

 14 کنم.هنگام مطالعه کردن مطالب را با خودم تکرار می     

وقتی که تکالیف ومطالب یادگیری مورد عالقه ام نیست، باز هم برای انجام آنها تالش      

 کنم.زیادی می

15 

 16 به مطالب و دروس رشته تحصیلی ام عالقه زیادی دارم.     

 17 کنم.همواره کتاب ها، یادداشت ها و جزوه هایم را چند بار مطالعه می     

 18 کنم تا بعدا آن را حفظ نمایم.فهرستی از مطالب مهم درس را تهیه می     

 19 کنم.کالس تقاضای کمک میآموزان دیگر وقتی مطالب درسی را نمی فهمم از دانش     

 20 کنم یادگیری مطالب درسی برایم در زندگی مهم باشد.فکر می     

در هنگام مطالعه اطالعاتی را که در مورد موضوع درسی از منابع مختلف در اختیار دارم را      

 گذارم.کنار هم می

21 

 22 تا به ذهن خود سامان بخشم.کنم در هنگام مطالعه، نموداری از مطالب را تهیه می     

 23 کنم.در طول سال تحصیلی در بیشتر کالس های درسی شرکت می     

 24 یادگیری مطالب درسی برایم مهم است.     

قبل از مطالعه ی کامل مطالب درسی جدید نگاهی سطحی به آنها می اندازم تا با مطالب      

 آشنایی کلی پیدا کنم.

25 

 26 کنم با ربط دادن مطالب کتاب و صحبت های دبیران، به فهم بیشتری برسم.سعی می      

 27 برای یادگیری مطالب درسی از استراحت و تفریحاتم کم می کنم.     

 28 مطالب و محتوی رشته تحصیلی ام جالب است و از آنها خوشم می آید.     

کنم و از مطالب مهم نمودار یا جدول مطالعه میهنگام مطالعه، جزوه ها و یادداشت هایم را      

 کشم.می

29 

خوانم تا آن را وقتی موضوعی برایم مبهم باشد به عقب برگشته و از روی آن چند بار می     

 بفهمم.

30 

وقتی که تکالیف و مطالب یادگیری برایم سخت و دشوار است ،از کتاب های راهنما استفاده      

 کنم.می

31 

 32 کنم به بهترین نحو انجام دهم.هنگام انجام تکالیف ،سعی می     

 33 کنم مطالبی را که خوب یاد نگرفته ام، مشخص سازم.هنگام مطالعه سعی می     

 34 آورم تا به تمرکزم روی مطالب کمک کند.هنگام مطالعه دروس اغلب سوال در می     

 35 آن مطلب را رها نمیکنم.شوم تا آن را حل نکنم،وقتی با مطالب سخت درسی روبه رو می     



 

 

 36 هایم دارم.ی خوبی با دبیران و همکالسیکنم رابطهمن احساس می     

سعی می کنم شیوه مطالعه خود را تغییر دهم تا با شیوه تدریس معلم و مطالب درس      

 منطبق شود.

37 

 38 کنم.صرف میبرای مطالعه دروس تحصیلی وقت زیادی را      

 

 

 

 

 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 افزار اس پرسشنامهها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل به 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 

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

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

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

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

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

مبستگی را با یک  متغیر دیگر  مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون ه

 بگیرید.

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

-34-33-30-29-26-25-22-21-18-17-14-13-10-9-6-5-2-1برای سنجش بعد شناختی درگیری از سواالت 

 استفاده می شود. 37

 استفاده می شود. 35-31-28-27-23 -19-15-11-7-3برای سنجش درگیری انگیزشی از سواالت 



 

 

 استفاده می شود. 38، 36، 32، 24، 20، 16، 12، 8، 4برای سنجش درگیری رفتاری از سواالت 

، و 4، گاهی نادرست نمره 3، گاهی درست و گاهی نادرست نمره 4، گاهی درست نمره 5برای پاسخ همیشه درست نمره 

 اختصاص می یابد. 1همیشه نادرست نمره 

 

گاهی درست و  گاهی نادرست همیشه نادرست گزینه  

 گاهی نادرست

 همیشه درست گاهی درست

 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 قضاوت بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 کنید.

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

 کنید 10داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

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

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 

 

 

 باالی نمراتحد  حد متوسط نمرات حد پایین نمره

35 105 175 

 ضعیف می باشد. یلیتحص یریدرگباشد،  میزان  70تا 35 در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 در سطح متوسطی می باشد. یلیتحص یریدرگباشد،  میزان  105تا  70در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 خوب می باشد. بسیار یلیتحص یریدرگ باشد،  میزان 105در صورتی که نمرات باالی  -

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. ، مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری :روایی ابزار سنجش

 تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازدهای نامناسب و ناکافی میاهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری

 (. 1390، )خاکی

اند ها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شدهمیزان دقت شاخص، منظور از اعتبار )پایایی(

، روش گوتلن، های مختلفی وجود دارد. روش آلفای کرونباخبرای بررسی همسانی درونی آزمون روش(. 1390، )ساروخانی

 ها هستنداین روشریچادسون از جمله -روش کودر، روش موازی محدود، روش دو نیمه کردن



 

 

 ینظر انیانطباق با بن ثیو از ح یتخصص یداور وهیمحتوا به ش ییروا نییتع قیراز ط ،یلیتحص یریپرسشنامه درگ ییروا

 یها انیاز بن یلیتحص یریدرگ یصورت که موافه ها نیصورت گرفت. بد یتیآن توسط سه تن از متخصصان علوم ترب

 یریپرسشنامه درگ یراب ،یآزمون مقدمات کی ی. سپس با اجرادندیگرد میتنظ ییهر مولفه عبارتها یاستخراج و برا ینظر

 یبدست آمد و همسان 92/0سوال  38با  یکل پرسشنامه در مرحله مقدمات ییایکرونباخ، پا یآزمون آلفا لهیبه وس یلیتحص

 نیباشد. همچن یم 86/0 یزشیانگ یری، درگ76/0 یرفتار یری، درگ84/0با  یشناخت یریدرگ یاسهایخرده مق یدرون

 یریدرگ یاسهایخرده مق یدرون یبدست آمد و همسان 90/0سوال  38با  زین ییاکل پرسشنامه در مرحله نه ییایپا

باشد که در حد مطلوب و قابل قبول قرار دارند.  یم 80/0 یزشیانگ یری، درگ73/0 یرفتار یری، درگ83/0 یشناخت

برخوردار است.  یبولمطلوب و قابل ق ی( درونیآن از ثبات)همسان یاسهایو خرده مق یلیتحص یریپرسشنامه درگ نیابنابر

 چیو پنتر نکیبر ننیمطابق با مدل ل یلیتحص یریپرسشنامه درگ هیگو 38عامل و  3 ،یدییتأ یعامل لیحاصل از تحل جینتا

 (.1391برخوردار هستند )زرنگ،  یمناسب یپرسشنامه از بارعامل نیو مشخص شد که مولفه ها و عبارات ا دیرس دییبه تا

 

 الفای کرونباخ الفای قابل قبول هاتعداد سوال متغیر

 92/0 7/0 35 یلیتحص یریدرگ

 

 

 


