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)ASC(آموزانودپنداره تحصیلی دانشخپرسشنامه بخش اول:

ف
زیر را خوانده و پاسخ خود را با توجه به گزینه هاي روبرو عالمت بزنید. جمالت ردی

ک
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گویند، من خودم را دوست دارم. دیگران میمعموالً 1
دوست دارم در کالس به سواالت جواب بدهم. من 2
کنم، شخص خوشحالی هستم. احساس میمن 3
شوم. معموالً در مدرسه تشویق میمن 4
کنند.ین میسمعموالً به خاطر نمراتم، مرا تحافرادهمه 5
کنم دیگران انتظارات باالیی از من در مدرسه دارند. احساس میمن 6
کنم، رفتن به مدرسه لذت بخش است. احساس میمن 7
این توانایی را دارم که در یادگیري به دیگران کمک کنم. من 8
کنند. معموالً براي انجام خوب تکالیف، مرا تحصین میمان لمع9

کنم امتحانات در مدرسه آسان است. احساس میمن 10
از خودم راضی هستم. من 11
کنم، که بتوانم به خوبی آن کار را انجام دهم. زمانی به معلم در انجام کارها کمک میمن 12
هاي من دوست دارند با من بازي کنند. همکالسی13
هاي من سواالتی دارند، دوست دارند من به آنها کمک کنم.همکالسیوقتی 14
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)ASC(ودپنداره تحصیلیخپرسشنامه بخش دوم: معرفی 
حصیل شدن نسبت اور فرد در مورد مقدار مهارت درگیر تخودپنداره تحصیلی را ب)2012؛ به نقل از پلیوان و کوسگلو، 1986(آرسوان

،هاي اصلی آنهاي شناختی برگرفته از تجارب درباره خود است و یکی از هستهمخودپنداره، تعمیکند. هایش تعریف میبه همکالسی
. پاپیکا، خود پنداره را به عنوان یک ساختار پیچیده و اغلب شناختی از تعمیمات شخص به خود که باشدرابطه با افراد مهم زندگی می

هاي سته دادهو دیگر موضوعاتی که افراد خود را تعریف کرده و پیوهاها، نقشها، نگرشها، دانش، ارزشها، تواناییشامل ویژگی
داند که بوسیله عوامل بیرونی به گونه غیرمستقیم و از راه فرآیندهاي عملکرد میکنند، دانسته و بندورا آن را خود را در ان یکپارچه می

ها، احساسات و گرشها را شامل ننیز این داده)1387و همکاران (جانی آقا.)2012جوکالوا و همکاران، (پذیردمربوط به خود تاثیر می
د. سطح اول، خودپنداره فردي باشداراي سه سطح میدانند. خودپنداره ها درباره توانایی، مهارت و قابلیت پذیرش اجتماعی میدانش

باشد که خود را بر اساس نوع ارتباط با دیگران هاي فردي اشاره دارد. سطح دوم، خودپنداره ارتباطی میاست که به ضعف و توانایی
. )1386سرور خاکسار و همکاران، (گردد در گروه باز میکنند و سطح سوم، خودپنداره جمعی است که به مقدار عضویت داوري می

بر اساس اي قابل تبیین است کههاي مثبت و منفی و خودپنداره رابطهالگوي شناختی اجتماعی پکران، از لحاظ نظري میان هیجانطبق 
. رابطه مثبتی بین خودپنداره عمومی و پیشرفت تحصیلی وجود دارد)2012یتون، ؛ به نقل از مارش و س1982نسفورد و هاتی (اهگفته 

هاي پیشرفت خود در تعیین اموز درباره داشتن و یا نداشتن توانایی براي اعمال کنترل بر یادگیري و فعالیتتحصیلی دانشخودپنداره 
ها نقش زیادي دارد. در حقیقت اگر فرد خودپنداره نسبتاً ثابت و روشن هم به شکل کلی و هم در بعد ویژه مانند خودپنداره نوع هیجان

نیکدل و همکاران، یت منجر به عملکرد تحصیلی بهتري خواهد شد (د و به درك درستی از خود نایل شود در نهاتحصیلی داشته باش
1391( .

1612پس از اجرا روي 2004در سال یی یسنچنبراي اولین بار به وسیله ASC(1آموزان (دانشنداره تحصیلی خودپپرسشنامه 
و خودپنداره را در سه سطح عمومی، آموزشگاهی و باشد سوال می15این ابزار داراي اموز تایوانی دوره دبستان ساخته شد. دانش

وزان دبستانی هنجاریابی شده مآي دانشبر رو)1392(افشاري زاده و همکاران در ایران این پرسشنامه توسط سنجد.غیرآموزشگاهی می
سوال مورد تایید قرار گرفت. 14که در آن یکی از سواالت حذف گردید و پرسشنامه با است

1. Academic self-conception
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)ASC(آموزانودپنداره تحصیلی دانشخپرسشنامه بخش سوم: روایی و پایایی 
مورد بررسی قرار داده و ضریب همبستگی شنامه خودگزارش دهیاین پرسشنامه را با پرسيروایی همگرا)1984و همکاران (مارش 

افشاري زاده و .دنبدست اورد89/0سشنامه خودپنداره را پایایی پرآنها باالیی را بین این دو پرسشنامه بدست اورده است. همچنین،
و 47/0و زیرمقیاس غیرآموزشگاهی را 72/0، زیرمقیاس آموزشگاهی را 48/0آلفاي کرنباخ زیرمقیاس عمومی را )1392(همکاران

پرسشنامه (راگه و هروایی محتوایی، سازروایی این پرسشنامه را از طریق همچنین بدست آورد.78/0کرنباخ کلی آن را ضریب آلفاي
گراي این پرسشنامه تایید محتوا، سازه و روایی همکه شواهد حاکی از مورد بررسی قرار داد)خودگزارش دهی و عزت نفس روزنبرگ

. بود
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)ASC(آموزانودپنداره تحصیلی دانشخپرسشنامه گذارينمره:بخش چهارم
: استاي درجه4این پرسشنامه داراي مقیاس گذاري نمره 

4:افقموامالً ک
3:موافق
:2مخالف
 ً1مخالف: کامال

خرده مقیاس است:هساین پرسشنامه داراي 
سواالتخرده مقیاس

12، 11، 3، 1عمومی
14، 13، 10، 9، 8، 7، 4، 2آموزشگاهی

6، 5غیرآموزشگاهی

ي:نمره گذار
براي بدست آوردن نمره هر خرده مقیاس نیز، نمره شود.ها با هم جمع میمنظور کسب نمره کلی این آزمون نمره همه پرسشه ب

باالتر بودن نمره باشد. می56و حدکثر نمره 14نمره آزمودنی در این آزمون گردد. حداقل هاي هر خرده مقیاس جمع میپرسش
نشان دهنده خودپنداره تحصیلی 14وي است و نمره پایین و نزدیک به مثبتتحصیلی دهنده خودپنداره در این پرسشنامه نشانآزمودنی

د. منفی وي خواهد بو
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