
 پرسشنامه شجاعت

 اي استسؤال چند گزينه ۱۲شده است و شامل هاي منطقي و غير منطقي طراحي اين پرسشنامه به منظور بررسي و تفكيك ترس

 

 (PSSHI)پرسشنامه عادتهاي مطالعه

خواندن، يادداشت كردن، انگيزش يادگيري، حافظه، حوزه) تقسيم بندي زمان، وضعيت فيزيكي، توانايي  ۸اين پرسشنامه به بررسي 

 سؤال تشكيل شده ۵۴از پردازد. پرسشنامه هاي مطالعه ميمهم در عادتبرگزاري امتحانات و تندرستي( 

 

 

 هاي يادگيريپرسشنامه سبك

متوسطه و باالتر تدوين شده است كه چهار مؤلفه هاي آموزان دورههاي يادگيري و مطالعه دانشاين پرسشنامه براي مطالعه سبك

يادگيري را كه باورها درباره  -۵هاي يادگيري و و انگيزهها گيريجهت -۳دهي راهبردهاي نظم -۱راهبردهاي پردازش  -۲عمده 

عبارت است كه نتايج براساس جداول تفسيري در هر طبقه، قابل  ۲۱۱كند. داراي گيري ميشود، اندازهطبقه فرعي را شامل مي ۲۱

 تحليل است.

 

 هاي فراشناختيپرسشنامه حالت

ريزي، نظارت، هاي فراشناختي)برنامهمهارتگيري تفكر سطوح باالتر يا به عنوان ابزاري براي اندازه(۲۹۹۱ر سالاين پرسشنامه)د

 عاطفي و خودآگاهي( تهيه شده است.تصحيح خويشتن، راهبردهاي شناختي ـ 

 

 پرسشنامه راهبردهاي انگيزشي براي يادگيري

دانشجويان و شيوه استفاده آنها از انواع راهبردهاي گيري مطالعه است كه به طور عمده، براي ارزيابي جهت يك ابزار خودسنجي

يادگيري مربوط به بخش انگيزش، راهبردهاي شناختي و فراشناختي، و بخش سوم، راهبردهاي يادگيري طراحي شده است. سه 

 گيري انگيزش و راهبردهاي يادگيري است.اندازها و مفيد براي اي روا ، پايكند. وسيلهمديريت منابع را بررسي مي

 

 (پرسشنامه نگرش نسبت به خالقيت)شيفر

داراي خالقيت باال ساخته شده است. گروه هاي اشخاص هاي ويژه، باورها و ارزشعبارت است كه بر اساس نگرش ۳۱شامل 

 اقتصادي مختلف تشكيل مي دادند. _هاي اجتماعيساله با زمينه ۲۱تا  ۲۱هنجاري را دختران و پسران 



 

 (پرسشنامه ده مهارت زندگي )دانش آموزان دبيرستاني

گويه با ده زير  ۲۱۱هاي زندگي براي دانش آموزان دبيرستاني طراحي شده است. داراي اين پرسشنامه با هدف سنجش مهارت

فكر نقاد ت -روابط بين فردي -حل مسأله -همدلي -مقابله با استرس -ارتباط مؤثر -گيرياس است كه عبارتند از: مهارت تصميممقي

 .گاهيخودآ و هيجاناتمديريت – خالقيت –

 

 پرسشنامه قدرت تخيل

اي است كه نتايج عبارت چند گزينه ۳۱شامل شده است و  اين پرسشنامه براي سنجش قدرت تخيل فرد و ميزان شدت آن تهيه

 تحليل است.بندي داده شده قابل براساس طبقه

 

 هاي هشياري كنتاكيآزمون مهارت

 آگاهي با عمل - توضيح –هاي مختلف توجه )مشاهده سؤال است كه جنبه ۳۹اسميت و آلن است و داراي  -اين پرسشنامه اثر بائر

 دخو تجربه در شده مطرح هايگويه انعكاس ميزان بايستمي دهندهپاسخ. دهدمي قرار گيرياندازه مورد را( قضاوت بدون پذيرش و

 مشخص كند قسمتي پنج ليكرت طيف در را

 

 هاي پيشرفتهدف

ابزار خودگزارشي است كه بر ديدگاه شناختي استوار بوده وداراي چهار اين پرسشنامه اثري است از اليوت و مك گريگور. يك 

 هدف عملكردگرا و هدف اجتناب از عملكرد -هدف اجتناب از تبحر -مقياس است كه عبارتند از: هدف تبحر گرا 

 

 (تصويري) B آزمون خالقيت تورنس، فرم

از سطح كودكستان تا سطوح  (Bو A هاي تصويري تورنس )فرميف شده است. مجموعه آزموناين آزمون توسط اي پال تورنس تأل

 .شودپس از دبيرستان توصيه مي

 

 (ERTO) آزمون تحمل ناكامي

 آميزمحيط خصومتعليرغم شكست مكرر و معماي تصويري، ميزان تحمل ناكامي يا ميزان مقاومت فرد در كوشش  ۵اين آزمون با 

 سنجد.را مي


