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 پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد

بندورا  اجتماعی  –( ابزاری است برای سنجش خودتنظیمی که بر اساس نظریه شناختی  1995سوالی بوفارد و همکاران )14پرسشنامه  

فراشناختی  راهبردهای  و  شناختی  راهبردهای  عامل  دو  و  بوده  لیکرت  مقیاس  در  پرسشنامه  این  سواالت  است.  شده  طراحی 

 سنجد.خودتنظیمی را می

و    70/0بدست آمده است پایایی خرده مقیاس راهبردهای شناختی    71/0ضریب پایایی کلی پرسشنامه بر اساس آلفای کرانباخ  

( توسط غالمی انجام گرفت  1382گزارش شده است. پایایی آزمون فوق در پژوهشی که درسال )  68/0ناختی  خرده مقیاس فراش

( انجام گرفته است به  1387(، عربزاده )1385گزارش شده است. همچنین پایایی آزمون فوق در پژوهشی که توسط نیکدل )  63/0

 گزارش شده است.69/0و  67/0ترتیب 

پایایی آزمون فوق  از طریق اجرای آزمایشی بر روی  1391در پژوهشی توسط طالب زاده وهمکاران )  همچنین   30( انجام شد. 

ها مناسب بوده  /. به دست آمده است. نتایج عاملی نشان داد که ضریب همبستگی بین سوال76دانشجو با استفاده از آلفای کرونباخ  

 ی آن نیز در حد مطلوب می باشد.  ها در حد قابل قبول است و روایو بار ارزشی مربوط به عامل 

( با  1380کدیور  پرسشنامه  این  سازه  روایی  است.  داده  قرار  مطالعه  مورد  را  و همکاران  بوفارد  پرسشنامه  پایایی  و  روایی  نیز   )

گیری از ضرایب همبستگی و تحلیل عوامل ضرایب همبستگی تفکیکی میان سواالت پرسشنامه در حد مطلوب گزارش شده  بهره

توان گفت که این پرسشنامه قادر به  بوده است. بر این اساس می  08/0و ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش همسانی درونی  است.  

 باشد. ها   میهای و اقعی آزمودنیبینی نمرهپیش

م و کامالً مخالفم  شود که شامل: کامالًموافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفگزینه در نظر گرفته می  5در این آزمون برای هر سوال  

گذاری با استفاده از مقیاس طیف لیکرت از گزینه کامالً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، و کامالً مخالفم،  باشد. شیوه نمرهمی

شوند مجموع نمرات هر  به صورت معکوس نمره گذاری می  14- 13-5شود. سواالت  داده می  1تا    5باشد که به ترتیب نمرات از  می

 دهد.  باشد. نمره باالتر در هر مولفه گرایش فرد به کاربرد آن مولفه را نشان می 60الی 14تواند د میفر

 باشد: باشد شناختی و فراشناختی. تفکیک سواالت به ترتیب زیر میسواالت شامل دو بعد می

 3،5،8،9،10،12،13سواالت شناختی 

 1،2،4،6،7،11،14سواالت فراشناختی 
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  [ ]م رفی پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد 

( ابزاری است برای سنجش خود - تنظیمی که بر اساس نظریه شناختی اجتماعی 1995 س الی بوفارد و همکاران)14پرسشنامه 

باندورا طراحی شده است . س االت در مقیاس لیکرت بوده و دو عامل راهبردهای شناختی و فراشناختی را می سنجد)به نقل از 

(. 1380کدیور، 

 14-13-5(می باشد و سواالت 1)نمره_( تا کامال مخالفم5شیوه نمره گذاری با استفاده از مقیاس طیف لیکرت از کامال موافقم )نمره

به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. 

( روایی و پایایی این ابزار را مورد مطالعه قرار داده است . روایی سازه این پرسشنامه با بهره گیری از ضرایب 1380کدیور )

همبستگی و تحلیل عوامل ضرایب همسبتگی تفکیکی میان س االت پرسشنامه در حد مطلوب گزارش شده و ضریب آلفای کرونباخ 

 واقعی های نمره بینی پیش به قادر پرسشنامه این که گفت توان می اساس این بر . است بوده  08/0برای سنجش همسانی درونی 

. است آزمودنیها

 

 پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد

 14-13-5(می باشد و سواالت 1)نمره_( تا کامال مخالفم5شیوه نمره گذاری با استفاده از مقیاس طیف لیکرت از کامال موافقم )نمره

به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. 

. کنم می صر  وقت مطالعه زمان ریزی برنامه برای-1 

- زمانی که مطالعه می کنم اهدا  خود را دقیقا بررسی می کنم. 2

ی می کنم بین مطالب ارا ه شده در کالس و مطالب کتاب ارتباط برقرار کنم. س  هستم مطالعه حال در وقتی - 3

- وقتی مش ول درس خواندن هستم بیش از انکه فقط ماده درسی را بخوانم سعی می کنم مشخ  کنم که  ه  یزی از درس 4

یاد می گیرم . 

 ها صر  نظر می کنم یافقط قسمت های آسان آن خواندن از یا ، هستند مشکل شده درخواست کارهای یا مطالب که زمانی - 5

آن را مطالعه می کنم . 

- من قادرم حتی موقعی که مطالب درسی برایم جالب نیستند کارها و تکالیف ضروری را انجام دهم . 6

- من روش های خاصی را برای خالصه کردن مطالب درسی به کار می برم. 7

- غالب اوقات تا آخرین دقایقی که وقت دارم مش ول خواندن مطالب برای امتحان هستم . 8

- سعی می کنم بین آنچه که در حال مطالعه آن هستم و آن  یزهایی که از قبل می دانستم پیوند برقرار کنم . 9
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 یادگیری  از طریق حفظ کردن بهترین وسیله ای است که من برای آمادگی یک امتحان می شناسم .  -13

 زمانی که یک مطلب را نمی فهمم  نمی دانم  گونه خودم را از مخمصه نجات دهم . -14

 

 تندفراشناخت هس14-11-7-6-4-2-1تستهای 

 شناختی هستند. 13-12-10-9-8-5-3تستهای

 

 

 

 

 


