
 روانی دانش آموزان -توانمندی تحصیلید رپرسشنامه استاندا

 

پرسشنامه ای  ،روانی دانش آموزان -اثربخشی الگوی چندمحوری شفیع آبادی بر توانمندی تحصیلیپرسشنامه 

ای درجه پنجبا یک مقیاس لیکرت  ومی باشد  مولفه 4و  گویه 25این مقیاس دارای محقق ساخته می باشد. 

من احساس می )با سؤاالتی مانند:  و  است 5تا  1هر ماده دارای ارزشی بین  که (کامال موافقمتا  کامال مخالفم)

اثربخشی الگوی چندمحوری  (کنم که دارای ظرفیت ها و توانایی هایی هستم که میتوانم در تحصیالتم موفق شوم.

 سنجد. می روانی دانش آموزان -شفیع آبادی بر توانمندی تحصیلی

 لیاتی متغیر پرسشنامه عمتعریف 

 روانی دانش آموزان -اثربخشی الگوی چندمحوری شفیع آبادی بر توانمندی تحصیلی ازدر این پژوهش منظور 

اثربخشی الگوی چندمحوری شفیع آبادی بر توانمندی  گویه ای 25به سواالت  گانپاسخ دهندهاست که  نمره ای

 دهند.می روانی دانش آموزان -تحصیلی

 ی پرسشنامه و پرسشنامه:مولفه ها
 منبع تعداد گویه  گویه ها شاخص ها و متغیرها ردیف

 (1389صیادی، شفیع آبادی و کرمی ) 5 1-5 احساس خودکارآمدی .1

 (1389صیادی، شفیع آبادی و کرمی ) 4 6-9 انگیزش .2

 (1389صیادی، شفیع آبادی و کرمی ) 8 10-17 خودشناسی .3

 (1389صیادی، شفیع آبادی و کرمی ) 8 18-25 ه موقعتصمیم گیری مناسب و ب .4

 

 

 

 

 
 لطفاً میزان موافقت خود با هر کدام از گویه های زیر را در جدول مقابل آن عالمت بزنید. 

 

   

 نه موافقم مخالفم کامالً مخالفم

 مخالفمنه 

کامالً  موافقم

 موافقم

1 2 3 4 5 

 

ا و توانایی هایی هستم که میتوانم در تحصیالتم موفق من احساس می کنم که دارای ظرفیت ه – 1

 شوم.

     

      من توانایی هایی دارم که در آینده می توانم شغل خوب و مناسبی برای خودم پیدا کنم. -2

      من ظرفیت هایی دارم که می توانم زندگی آینده ام را به خوبی اداره کنم.  -3

      که در آینده می توانم کسب کنم موفق باشم. من اطمینان دارم که در شغلی -4

      مطمئنم که در آینده در تحصیالتم انسان سرآمد و موفقی خواهم بود. -5

      من انگیزه زیادی برای پیشرفت و موفقیت دارم. -6

      به این احساس رسیده ام که تا می توانم باید پیشرفت کنم و هر روز بهتر و بهتر شوم. -7

      شوق و انگیزه زیادی دارم که در زندگیم انسان موفقی باشم. -8

هیچوقت از پیشرفت و موفقیت سیر نمی شوم و دوست دارم همیشه برای رسیدن به موفقیت  -9

 تالش کنم.

     

      من احساس می کنم در حال حاضر شناخت خوبی از خودم دارم. -10



      ودم را می شناسم.به خوبی روحیات و اخالقیات خ -11

      من نقطه ضعف ها و کمبودهای خودم را می دانم. -12

      من در حال حاضر می دانم که چه عواملی باعث ناتوانی و ضعفم شده اند. -13

      شناخت دقیقی از توانایی ها و ناتوانی های خودم دارم. -14

آورده ام تالش می کنم تا آن ها را برطرف  با شناختی که از نقطه ضعف های خودم به دست -15

 کنم.

     

به این شناخت از خود رسیده ام که در چه حوزه یا رشته ای می توانم موفق باشم و در چه  –16

 رشته یا حوزه ای نمی توانم.

     

      به این شناخت از خود رسیده ام که حتی می دانم در آینده در چه شغلی می توانم موفق باشم. -17

      من با مشکالتی که رو به رو می شوم می دانم که چگونه آن ها را حل کنم. -18

      برای هر مشکلی که در زندگیم پیش می آیند راه حل مناسبی می توانم انتخاب کنم. -19

در حال حاضر اگر با مشکلی در تحصیالتم مواجه شوم می دانم چگونه ان مشکل را بر طرف  -20

 کنم.

     

      برای حل ضعف ها و ناتوانی های خود راه کارهای مناسبی را می توانم پیدا کنم.  -21

در حال حاضر هر گاه در زندگیم با مشکلی مواجه شوم به خوبی می توانم راه حل مناسبی  -22

 برای آن انتخاب کنم.

     

ه موقعی انجام دهم و در حال حاضر برای حل مشکالتم می توانم تصمیم گیری های ب -23

 تصمیماتم را به تاخیر نمی اندازم. 

     

در سریع ترین زمان ممکن می توانم راه کار یا راه کارهایی برای حل مشکالت شخصیم ارائه  -24

 دهم.

     

به محض اینکه تصمیم مناسبی برای زندگیم اتخاذ کردم سعی می کنم آن را به کار ببندم و  -25

 وقت تلف نکنم. 

     

 

 

 

 ه دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کردب    

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه 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 کنید.

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

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

 کنید .

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

ایجاد  x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن  Xمثال اگر مولفه اول 

 شود.



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

کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ...  computeرا با هم 

 است.

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

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

گی را با یک  مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبست

 متغیر دیگر  بگیرید.

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بندی سوالهای پرسشنامه یاس درجهمق

 کامال موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کامالًمخالفم

1 2 3 4 5 

 

  تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

ده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت های به دست آمده را  جمع کربر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 10کنید.توجه 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 

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

 = حد پایین نمره 1سشنامه * تعداد سواالت پر

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات  حد پایین نمره

25 5/62 125 

  خواهد بود. 125و حداکثر  25عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن   25امتیازات خود را از 

روانی دانش  -انمندی تحصیلیاثربخشی الگوی چندمحوری شفیع آبادی بر تو :  میزان  41تا  25نمره بین  

 می باشد.نامطلوبی  در حد آموزان

 روانی دانش آموزان -اثربخشی الگوی چندمحوری شفیع آبادی بر توانمندی تحصیلی : میزان 83تا   41نمره بین 

 می باشد. نسبتا مطلوبیدر حد 

 روانی دانش آموزان -ی تحصیلیاثربخشی الگوی چندمحوری شفیع آبادی بر توانمند: میزان    83نمره باالتر از 

 می باشد. مطلوبیدر حد 

 روایی و پایایی پرسشنامه



 روایی ابزار جمع آوری داده 

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  

اساتید و  روایی پرسشنامه توسط( 1394، نژاد عباس) ش(. در پژوه1390فکر می کنیم) سرمد و همکاران،

 تأیید شده است. این حوزه متخصصان

 جمع آوری داده  پایایی ابزار 

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  

 . (1392ه نتایج یکسانی به دست می دهد) سرمد و همکاران،اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه انداز

 به  دست آمده است.  70/0باالی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ   (1396، عباس نژاد)ش پژوهدر 
 ضریب آلفای کرونباخ نام متغیر

 87/0 روانی دانش آموزان -توانمندی تحصیلی

 :منابع

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

روانی دانش  -بررسی اثربخشی الگوی چندمحوری شفیع آبادی بر توانمندی تحصیلی(. 1396. )احمد، عباس نژاد

 .علوم تحقیقاتآزاد اسالمی واحد ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران 14آموزان متوسطه منطقه 

(. تدوین برنامه توانمندسازی روانشناختی مبتنی بر 1389بداهلل و کرمی، ابوالفضل. )صیادی، علی؛ شفیع آبادی، ع

مدل چندمحوری شغلی شفیع آبادی و مقایسه اثربخشی آن با مدل شناختی توماس و ولتهوس بین مشاوران 

 .19-48، 1، شماره فرهنگ مشاوره و روان درمانیدبیرستان های شهر رشت. 

 


