
www.Kharazmi-Statistics.ir 

 

 

 

 آموزش نرم افزارهای آماری و پژوهشی  

 و رسالهه آموزش نگارش مقاله، پایان نام

 پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته

 و ...

 

 برای خریداران پرسشنامه محاسبه رایگان آلفای کرونباخ پرسشنامهخوارزمی:   آماری و پژوهشیمرکز  خدمت ویژه

،  فایل داده ها به همراه پرسشنامه خریداری شده را به ایمیل ما ارسال  SPSSیا  پس از ورود پاسخ ها به فایل اکسل

 ارسال شودنموده تا به طور رایگان آلفای کرونباخ محاسبه شود و نتایج برایتان 

 www.Kharazmi-Statistics.irسایت        

         kh.stat@yahoo.comایمیل             

  

 

http://www.kharazmi-statistics.ir/fa/default.aspx


www.Kharazmi-Statistics.ir 

                                                             به نام خدا

 سرمایه روانشناختی پرسشنامه

 پاسخگوی گرامی

 امه از شما بسیار سپاسگزارمبا سالم و عرض ادب، از قبول زحمت تکمیل پرسشن

 مشخص کنید یا  المت لطفا پاسخ مدنظر خود را با ع

 سن:                       رشته تحصیلی:                    Οزن                   Οجنسیت:    مرد  

 Οغیرشاغل        Οوضعیت اشتغال:    شاغل   Οمتاهل            Οوضعیت تاهل:    مجرد 

 

 كامالً سؤال ديفر

 مخالفم

مخا

 لفم

تاحدودی 

 مخالفم

تاحدودی 

وافقمم  

موا

 فقم

كامالً 

 موافقم

       با اعتماد يك مساله طوالني را بررسي مي كنم تا يك راه حل بیابم. 1

       من با اعتماد كامل مي توانم وظايفم را در كارهای جمعي معین كنم. 2

       من با اعتماد مي توانم در بحث های اساسي زندگي ام مشاركت كنم. 3

       مل مي توانم اهداف زندگي ام را تعیین كنم.من با اعتماد كا 4

من با اعتماد كامل مي توانم در بیرون با مردم روبرو شوم تاا دربااره مسااول و مشا ال       5

 بحث كنم.

      

       من با اعتماد كامل مي توانم اطالعا  مفیدی به ساير دانشجويان هم رشته ام اراوه كنم. 6

عیتي گیر بیفتم مي توانم راههای زيادی بارای خاالش شادن از  ن    اگر من در كار و موق 7

 بیابم.

      

       در حال حاضر من به شد  اهداف تحصیلي ام را دنبال مي كنم. 8

       من ف ر مي كنم روشهای زيادی برای هر مش ل وجود دارد. 9

       م.هم اكنون من خودم را به عنوان موفق ترين فرد در تحصیل مي بین 11
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 كامالً سؤال ديفر

 مخالفم

مخا

 لفم

تاحدودی 

 مخالفم

تاحدودی 

 موافقم

موا

 فقم

كامالً 

 موافقم

       من مي توانم راههای زيادی برای رسیدن به اهداف جاری تحصیلم بیابم. 11

در حال حاضر من مي توانم با اهداف تحصیلي كه برای خاودم مشاخك كارده ام روبارو      12

 شوم.
  

    

زماني كه با مانعي در امور تحصیلي ام روبرو مي شوم با زحمت كماي  ن را االاالم ماي     13

 كنم و به كارم ادامه مي دهم.

      

 من معموالً مش ال  متنوع را مي توانم مديريت كنم. 14
  

    

       من اگر مجبور باشم، در حین انجام ت الیف با خودم حرف مي زنم. 15

       مواقع فشار كاری يا تحصیلي قدم مي زنم.من معموالً در  16

       من مي توانم بر مش التم غلبه كنم، زيرا كه قبالً تجربه چنین مش التي را داشته ام. 17

من احساس مي كنم كه مي توانم در حین انجام امور تحصیلي چند فعالیت ديگر را نیا    18

 انجام دهم.

      

د را دارم، حتي زماني كه اهداف كااری ام در حاین انجاام  نهاا     من انتظار بهترين عمل ر 19

 نامشخك باشند.

      

اگر چی  اشتباهي برايم پیش  يد، سعي مي كانم عمل ارد عاقالناه و بهتاری را از خاود       21

 نشان بدهم.

      

       من همیشه جنبه های مثبت كارم را مي بینم. 21

نده در ارتباط با كار و تحصیلم اتفاق مي افتد خوشابین  من راجع به  نچه كه برايم در  ي 22

 هستم.

      

       در امور تحصیلي كارها هیچ وقت در مسیری كه من مي خواستم پیش نرفته است. 23

       من به امور تحصیلي ام به عنوان بهترين وجه زندگي ام، نگاه مي كنم. 24
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 توضیحات پرسشنامه
 

 سرمایه روانشناختیپرسشنامه  عنوان پرسشنامه: 

 استانداردنوع پرسشنامه: 

 سوال 42 تعداد سئواالت: 

 41 – 42 -31  دارد    :سوال معکوس

 ( :بعد چهار) بعد یا مولفه: دارد 

 گزینه ای  6رت لیکِ یا سطح اندازه گیری: مقیاس << 

 
 پاسخ ها

مخالفم كامالً  مخالفم 
تاحدودی 

 مخالفم

تاحدودی 

 موافقم

مموافق كامالً  

 موافقم

 كد يا نمره
)جهت ورود پاسخ ها به اكسل يا 

SPSS) 

1 2 3 4 5 
 

6 

 

 سرمایه روانشناختیتقسیم بندی سواالت پرسشنامه  <<

  پرسشنامه  42 الی  3سواالت  : سوال استاندارد 42 شامل:  سرمایه روانشناختی پرسشنامه مولفه های متغیر

 6تا  3ال از سو سوال: 6شامل   خودکارآمدی  

 34تا  7از سوال  سوال: 6شامل   امیدواری  

 31تا  31ازسوال  سوال: 6شامل   تاب آوری

 42تا  31از سوال  سوال: 6شامل   خوشبینی

 

 (PCQ) پرسشنامه سرمایه روانشناختی
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 پایایی و روایی:

 (. اين پرسشنامه از مقادير2117ان ، استفاده شد)لوت PCQ پرسشنامه سرمايه روانشناختي برای سنجش سرمايه رواني از

سنجند مورد استفاده قرار  بیني و خودكار مدی را مي شده كه به طور وسیعي برای ساختارهايي كه امید، تاب  وری، خوش استاندار

هر خرده سوال است كه  24اين پرسشنامه شامل  ها نی  اثبا  شده است. گرفته است و قابلیت اعتبار و پايايي اين خرده مقیاس

دهد. برای  ای )كامالً مخالفم تا كامالً موافقم( لی ر  پاسخ مي درجه 6گويه است و  زمودني به هر گونه در مقیاس  6مقیاس شامل 

ها به عنوان نمره كل  بدست  وردن نمره سرمايه رواني ابتدا نمره هر خرده مقیاس به الور  جداگانه بدست  مد و سپس مجموع  ن

های مورد نظر  تي محسوب شد. نتايج تحلیل عاملي تأيیدی حاكي از اين بود كه اين  زمون دارای عوامل و سازهسرمايه روانشناخ

ها  رازش بهتری با داده در حقیقت نتايج تحلیل عاملي روايي سازه  زمون را تايید كردند. مدل شش عاملي به سازندگان  زمون است.

در  CFI، RMSEAاست و  ماره های  6/24نسبت خي دو اين  زمون برابر با  ارد.داشته و با مدل نظری هم هماهنگي بیشتری د

-(. همچنین در پژوهش حاضر می ان پايايي اين پرسشنامه بر اساس2117)لوتان  و  ولیو، هستند 18/1و  97/1اين مدل به ترتیب 

 به دست  مد.  85/1 لفای كرونباخ 

 (.3112اد، باباپورخیرالدین و بهادری خسروشاهی )ماخذ مطالب این قسمت عینا از هاشمی نصرت آب

 

 منابع:

(. نقش سرمايه روانشناختي در به يستي 1391هاشمي نصر   باد، تورج، باباپورخیرالدين، جلیل و بهادری خسروشاهي، جعفر) -1

 .123-144ش.  ،4، شماره 1رواني با توجه به اثرا  تعديلي سرمايه اجتماعي، پژوهشهای روانشناسي اجتماعي، دوره 

رابطه سرمايه روانشناختي)امید، (3111محبی نورالدین وند، محمد حسین؛ شهنی ییالق، منیجه و پاشاشریفی، حسن) -4

، پژوهش در برنامه ري ی خوش بیني، تاب  وری و خودكار مدی( با هدفهای پیشرفت و عمل رد تحصیلي دانشجويان سال اول

 .79-61(. ش. 41پیاپي)13، دوره دوم ، شماره 11درسي، سال 

 

 "حق انتشار برای مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر مولف پیگرد قانونی دارد." 
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