
 

 

 (1396) صالح صدق پور یاضیپرسشنامه خود پنداره ر   
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لطفاً با توجه به موارد ذکر شده میزان موافقت خود را با یکی از 

 گزینه های روبرو انتخاب کنید:
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      معموالً خوب است یاضیوضع من در ر 1

      کار کنم یاضیر شتریمن دوست دارم در مدرسه، ب 2

      من مشکلتر است یبرا یاضیر م،یها یاز همکالس یلیبا خ سهیدر مقا 3

      برمیلذت م یاضیر یریادگیمن از  4

      رمیگیم ادی عیرا سر یاضیمن مطالب ر 5

      کنمیخوب عمل م یاضیمن معموالً در ر 6

      ستیاز نقاط قوت من ن یاضیر 7

      کسل کننده است. یاضیر 8

      کنندیبه من مراجعه م شانیاضیدر مشکالت ر گریدانشآموزان د 9

      دهمیانجام م یرا به خوب یاضیر ناتیتمر 10

      از دروس مورد عالقه من است یکی یاضیر 11

      دهمینم لیادامه تحص یاضیهرگز در رشته ر 12

      دارم. ازین گرانیبه کمک د یاضیر فیاغلب در انجام تکال 13

      هستم یاضیمشتاقانه منتظر شروع کالس ر 14

      مرتبط باشد مشکل دارم یاضیکه با ر یزیدر فهم هر چ 15

مرحله به  کیاز  توانمیم یهستم به راحت یاضیمشغول حل مسائل ر یوقت 16
 مرحله بعد بروم

     

      برمیلذت م یاضیاز مطالعه ر 17

      دهمیرا بد م یاضیامتحانات ر 18

      رمیگیم ینمرات خوب یاضیدر درس ر 19

      متنفرم. یاضیاز درس ر  20

 

 

 دیتول کیتوجه سازمان به ابعاد مختلف استراتژ زانیم یبررس هدف پرسشنامه:



 

 

( ی)عملکرد یابیدست یهاتیبه دانش و درک دانش آموزان از خودشان در موقع یلیخودپنداره تحص

 یو بازخوردها یاجتماع یها سهیدانش آموز عمدتاً، از اطالعات مقا یلیاشاره دارد. خودپنداره تحص

موضوع  کیبا همساالنم در ) سهیمن در مقا" رینظ ییها هیو معموالً با گو ردیگ یافراد مهم نشأت م

 شودیم یریاندازه گ "در کالس هستم نهایاز بهتر یکیدر مورد درس ...، " ای "( خوب هستمیدرس

 (.2011و همکاران،  ی)بلف

خود( و  یها-یژگیو فهم خود و و ی)آگاه یشامل هر دو جزء شناخت یلیخودپنداره تحص فیتعار

ادراک شده  یستگیشا یهنجار یابیارزش قی)احساسات مربوط به ارزش خود( است که از طر یعاطف

شناخت و احساس را به  یگردآور ک،یو اسکالو ونگی. شودیم ی( قالب بندیلیتحص نهیخود )در زم

 گریمشابه و مرتبط د اریبس یکه آن را از سازه ها کنندیخودپنداره لحاظ م یدیکل یژگیک ویعنوان 

به هم  اریسازهها بس نیچند انشان داده است که هر  قاتی. تحقسازدیمجزا م یمثل خودکارآمد

به خودپنداره  ،یلیشوند. خودپنداره تحص ستهیمتفاوت نگر دیو با زندیهستند اما از هم متما کینزد

 یاشاره دارد. در مقابل، باورها شودیم یقالببند یدرس یدر مورد حوزهها ژهیکه به و ردف

 نیمشخص است. در ا یلیتحص فیتکل کی زیتآمیدر مورد امکان انجام موفق ییباورها یخودکارآمد

 سهیندارد بلکه به مقا یآن درس بستگ یسطح کار نیتنها به باالتر یلیمورد خاص، خودپنداره تحص

 (.2009و همکاران،  لوایدارد )کورن یبستگ کنندیکه آنها فراهم م یو اطالعات یجتماعا یها

که توسط صدق پور و همکاران  یتوان از پرسشنامه ا یم یاضیمنظور سنجش خودپنداره ر به

مرتبط  یپرسشنامه ها ری( و سا۱۹۹۰مارش) یاضی( با ادغام سواالت پرسشنامه خود پنداره ر۱۳۹۶)

بودن  نییسوال بود که به خاطر پا ۲۵شامل  هیاول اسیتوسعه داده شده است، استفاده کرد. مق

 یساختار عامل یه منظور بررسشد. ب لیسوال تشک ۲۰از  ییسوال آن پرسشنامه نها ۵ زییمت بیضرا

ها و  تیاستفاده کردند که سه عامل قابل یاکتشاف یعامل لیپرسشنامه خود پنداره محققان از تحل

دانش  یپرسشنامه مناسب برا نیاسخراج شد. ا یاضیو لذت بردن از ر یاضیمهارت ها، اجتناب از ر

 دوره دوم متوسطه است. انآموز

(:1396صورت است )صدق پور و همکاران،  نیبه ا یاضیعوامل پرسشنامه خودپنداره ر فیتعر  

باور است که  نیبرا کندیکسب م ییعامل نمره باال نیکه در ا یو مهارت ها: دانش آموز تهایقابل

آسان است و به عنوان نقطه قوت درس  یو یبرا یاضیر جه،یو در نت ردیگیم ادی عیرا سر یاضیر

 فیتکال یراحت است و در اجرا یاضیدر حل مسائل ر لیدل نی. به همشودیوب ممحس یو یها



 

 

 یاضیباشد و در امتحانات ر ینم گرانیکمک د ازمندین یعنی. کندیمستقل عمل م ،یاضیر همربوط ب

 .کندیکسب م یموفق است و نمره خوب

باور است که  نیبرا کندیکسب م ییعامل، نمره باال نیکه در ا ی: دانش آموزیاضیبردن از ر لذت

درباره  نیو تمر یاضیمطالعه ر ،یاضیر یریادگیکه  یو عالقه دارد به طور اقیاشت یاضیبه درس ر

 داند.  یآور م یاز دروس شاد یکیرا  یاضیلذتبخش است و ر یو یبرا یاضیر

عدم  لیباور است که به دل نیبر ا کندیاجتناب م یاضیکه از ر ی: دانش آموزیاضیاز ر اجتناب

درس عالقه  نیبه ا ،یاضیر فیتکل یو وجود مشکل در اجرا یاضیو مطالعه ر یریادگیدر  تیموفق

درس احساس  نیبلکه کسالت آور است و از ا باشدیلذت بخش نم یو یبرا یاضیر جه،یندارد. در نت

 دارد. رتنف

 

 هاهیابعاد و گو

 جدول زیر مشخص می شود:سواالت مربوط به هر یک از ابعاد این پرسشنامه به صورت 

ها هیشماره گو عوامل  

و مهارتها تهایقابل  19 ،1 ،5 ،16 ،6 ،9 ،18 ،3 ،13 ،10 ،7  

یاضیاز ر اجتناب  14 ،4 ،17 ،2 ،8 ،11  

یاضیبردن از ر لذت  12 ،20 ،15  

 

 

 ییایو پا ییروا

( به 1396پور و همکاران )اطالعات مربوط به پایایی هر یک از ابعاد این پرسشنامه در پژوهش صالح صدق 

 صورت جدول زیر است:

آلفا بیضرا عوامل  

و مهارتها تهایقابل  8350.  

یاضیاز ر اجتناب  8470.  



 

 

یاضیبردن از ر لذت  680.  
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