
 

 

 باشد.  یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

پرسشنامه   نیاکامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 

 برنارد واینر  -برنارد واین پرسشنامه انگیزه پیشرفت

 

د و این طراحی و تنظیم شده است که برای کودکان  سوال بوده که توسط برنار  20رای  پرسشنامه انگیزه پیشرفت دا

جنبه عاطفی )ترس یا  دارای سه  سوال می باشد.و هر سوال دارای سه جنبه می باشد. این سواالت    14الی    6

 می باشد.امید(، جهت رفتار )روی آوری یا اجتناب و خیر جویی )ترجیح دادن هدفهای آسان، متوسط و دشوار(  

 

 قسمتی از سواالت:

 

 پاسخ  مولفه ها  ردیف 

1 

 من ترجیح میدهم   

  الف. با دیگران کار کنم  

  ب. به تنهایی کار کنم   

۲ 
 من کارهایی را ترجیح میدهم که: 

  الف. ممکن است انجام دادن آنها برایم مشکل باشد  



 

 

  ب. مطمئن باشم می توانم آنها را انجام دهم  

3 

 من بیشتر دوست دارم به بازی هایی بپردازم که  

  الف. برایم تفریحی و سرگرم کننده باشند   

  ب. از آنها چیزی یاد بگیرم  

۴ 

 من ترجیح میدهم در بازی یا مسابقه ای شرکت کنم که در آن  

  الف. بتوانم بهتر از دیگران بازی کنم  

  ب. همه بازیکنان توانایی یکسان داشته باشند 

5 

 من ترجیح میدهم   

  الف. در مسابقات گروهی شرکت کنم  

  ب. فقط با یک نفر مسابقه بدهم  

6 
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17 

 من دوست دارم در بازی با مسابقه ای شرکت کنم که در آن 

  الف. توانایی من در بازی کردن به اندازه رقیبم باشد  

  ب. توانایی من در بازی کردن خیلی بیشتر از رقیبم باشد   

18 

 من ترجیح می دهم که در کالس هایی درس بخوانم که در آنها   

  الف. استعداد همه دانش آموزان یکسان باشد 

  ب. استعداد من تقریبا از همه دانش آموزان بیشتر باشد 

 اگر قرار باشد در خانه برای کمک به افراد خانواده به کاری بپردازم ترجیح می دهم:   19



 

 

  الف. کارهای ساده ای انجام دهم که می دانم از عهده آنها بر می آیم  

  ب. کارهای سختی را انجام دهم که مطمئن نیستم از عهده آنها بر می آیم   

20 

 من در انجام کارها ترجیح می دهم دانش اموزانی را سر مشق خود قرار دهم که: 

  الف. در مدرسه وضع تحصیلی خوبی دارند .  

  ب. رفتار دوستانه ای دارند  

 

 


