
 Quarterly of Educational Measurement گیری تربیتیفصلنامه اندازه

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 8, No. 30, Winter 2018 45تا  19ص ، 96 زمستان، 03، شماره سال هشتم

 هخودپندار مقیاس هنجاریابی و، پایاسازی، رواسازی، بازساخت

 دبیرستانی آموزاندانش در ریاضی

 3اصغر رعدی ،2مجید ابراهیم دماوندی، 1بهرام صالح صدق پور

 52/24/69تاریخ دریافت: 

 51/52/69تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 این در .بود ریاضی خودپنداره مقیاس هنجاریابی و پایاسازی، رواسازی، بازساخت، پژوهش این اصلی هدف

 قیاسم هایویهگ. کردند مشارکت، مالرد شهرستان دبیرستانی آموزاندانش از نفر 853، سازیآزمون پژوهش

 حلیلت مورد، االتؤس درونی هماهنگی روش و تمیز ضریب از استفاده با، ریاضی خودپنداره شده بازسازی

 روایی و، سازه روایی سپس محاسبه شد و کرونباخ آلفای و تنصیف هایروش با مقیاس ایاییپ. ندگرفت قرار

، مقیاس پایایی. شد استفاده T و Z استاندارد نمرات از، مقیاس هنجاریابی برای. دگردی بررسی آن افتراقی

 روایی، دیگری سیبرر در و بود معنادار 25/2 از کمتر سطح در آن افتراقی روایی و آمد بدست 868/2 عدد

 لذت و ریاضی از اجتناب، هامهارت و هاقابلیت) عامل سه سازه روایی.  آمد دست به 79/2 عدد، افتراقی

 هدایت امر در تواندمی، شده بازسازی ریاضی خودپنداره مقیاس. داد نشان مقیاس در را( ریاضی از بردن

 .اشدب مفید، مرتبط تحقیقات همچنین و آموزاندانش برای ریاضی درسی شرایط بهبود و تحصیلی

 ، دانش آموزانریاضی خودپنداره مقیاس هنجاریابی، :واژگان کلیدی

  

                                                           

 انشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایرانتربیتی، د شناسیرواندانشیار گروه  5.

 تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران شناسیروانمربی گروه . 3

.2  تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، کارمند اداره آموزش و پرورش شهرستان  شناسیروانکارشناس ارشد

  asghari5002@yahoo.com  .مالرد

mailto:asghari5002@yahoo.com


 1096 زمستان، 03، شمارة سال هشتمگیری تربیتی، / فصلنامة اندازه 21

  مقدمه

ن عمل کند. ایگیرد و تغییر پیدا میخود بر اثر جمع شدن تجربیات در فرد شکل می

صویر و... به ت 4، کلی 2، ساولیوان 3، مید 5آسا به وسیله محققان زیادی مانند کولیمعجزه

های اول کشیده شده است. خودآگاهی شرط اساسی وجود انسان است که در خالل ماه

که  ثرمؤشروع به تشخیص حضور افراد مهم و  به تدریجگیرد. کودک زندگی شکل می

 ،ای برای شروع آگاهی از خود به عنوان یک فرد مستقل استباعث به وجود آمدن مرحله

است که شروع به بیرون  1والت ویتمنو صبور  ر و صداسکند. کودک مانند عنکبوت بیمی

کند تا به اکتشاف محیط وسیع اطراف بپردازد. شکل گرفتن خود، مظهر ویژه دادن تار می

 اهان احساسات مستمر است. از آنجنیاز عمومی انسان به تشخیص بعضی قوانین پایدار از ج

تکامل  بیاتجراثر ت ندی است که برای ذاتی و غیراکتسابی نیست بلکه فرایپدیده ،که خود

ای قابلیت انعطاف و تغییرپذیری و استعداد نامحدودی در رشد طور قابل مالحظهه ب ،یابدمی

 ،دنوشخود میبه ترین نیروهایی که باعث شکل دادن و تکامل و خودشکوفایی دارد. مهم

 کسب تصور از خودوجود پدر و مادر در شکل دادن و به طورکلی،. هستندافراد مهم دیگر 

 (.5286در کودکی، حیاتی است )عبدالملکی، 

ای از عقاید، تصورات و احساساتی است که ، خودپنداره مجموعه9طبق تعریف جنکینز

-ها، امیال، شاخصهر فرد در مورد خودش در نظر گرفته است. این تصورات شامل توانایی

های مهم رشد اجتماعی ی از جنبهند. خودپنداره یکباشهای فردی میهای ظاهری و ویژگی

است که در بدو تولد شکل نگرفته بلکه از طریق تجارب اجتماعی و ارتباط با افراد دیگر 

ر د گیری آن در دوران طفولیت و کودکی ادامه داشته و تقریباًآید. شکلاجتماع بدست می

توان است که میرسد. چنین نگرشی به خودپنداره حاکی از آن دوران نوجوانی به ثبات می

پرورش  رشد وهای شناختی، اجتماعی و حرکتی موجب آمیز در فعالیتبا درگیری موفقیت
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تکامل خودارزیابی مثبت از طریق رفتارهای خودکارامد و تجارب خودپنداره مثبت شد. 

آمیز نیز موجب برخورداری از احساس مثبت نسبت به خویشتن خواهد گردید موفقیت

-خودپنداره را به عنوان ادراک شخص از شخصیت خود می، 5الپورت(. 5286)عبدالملکی، 

د از افراماهیت خودپنداره ممکن است به این صورت تعریف شود: ادراک  ،بنابراین .داند

 .(5281صفاتی که دارا هستند و نیز نظر افراد راجع به شخصیت خودشان )اردستانی، 

دراک فرد از خود که از طریق تجربه و شاولسون و همکاران، خودپنداره را به عنوان ا

اند. آنها معتقدند خودپنداره، موجودی گیرد تعریف نمودهتفسیر او از محیطش شکل می

درون فرد نیست بلکه یک ساختار نظری است که از توانایی بالقوه جهت تشریح و پیشگویی 

یافته نسازما ،دبعدیشوند برخوردار است. این خودپنداره، چناعمالی که توسط فرد انجام می

قاعده آن را ادراکات رفتارهای فردی، میانه آن را استنباط راجع  .و دارای سلسله مراتب است

های مختلف )اجتماعی، بدنی، تحصیلی و علمی( و رأس آن را حوزه به خویشتن در

ثابت است و با رسیدن به  ،سخودپنداره واقع در رأ دهند.خودپنداره عمومی تشکیل می

 شود.کاسته میآن تر از ثبات تب پایینمرا

و هم  هم توصیفی .کندخودپنداره با افزایش سن، بیشتر ساختار چندبعدی پیدا می

خودپنداره به  5679تا آوریل (. 5286؛ نقل از عبدالملکی، 5667، 3ارزشیابی است )فکس

، نتایج لیگیری خودپنداره کشد و اندازهبعدی در نظر گرفته میعنوان یک ساختار تک

، از ایزدی؛ نقل 5669 )برن و گاوین، ساختمیخته و مبهمی را فراهم میآناهمخوان، در

5284.) 

چندبعدی و سلسله مراتبی را از خودپنداره کلی مطرح  و همکاران، الگوی 2شاولسون

و خودپنداره غیر  4خودپنداره کلی به دو سطح خودپنداره تحصیلی ،کردند. در این الگو

ست و ا زبان و دروس دیگرخودپنداره تحصیلی شامل ریاضیات،  .شودقسیم میت 1تحصیلی

لگو گردد. این اهای بدنی، اجتماعی و هیجانی میخودپنداره غیر تحصیلی شامل خودپنداره
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ت شده های متوالی حمایهای تحصیلی و غیر تحصیلی خودپنداره را که توسط پژوهشلفهؤم

 .(5284، زدیای) سازدجدا می ، از یکدیگراست

در این  .شاولسون نام گرفت -الگوی شاولسون چندین بار بازنگری شد و الگوی مارش

های پذیرش اجتماعی، کشش چندوجهی است مانند حوزه یافته وخودپنداره سازمان ،الگو

ن پایدار خودپنداره کلی در آ و سلسله مراتبی استاین خودپنداره ورزش.  فیزیکی، توانایی و

ا رشد ب .ی کمتری دارندو پایدارهستند ما برخی سطوح آن وابسته به موقعیت ا باشدمی

یابنده توصیفی و ارز هایندوجهی و دارای جنبهچبیشتر  ،یابدکودک خودپنداره افزایش می

دشوار  -که در سطح یک است- خودپنداره کلی تغییر (.5667،گ)مارش و یون دشومی

تر ره تحصیلی و غیر تحصیلی است آمادگی تغییر بیشدر سطح دو که شامل خودپندا باشد.می

  (.5282، )گیج و برالینر است و سطح سه بیشترین آمادگی تغییر را دارد

تی قبل از شروع آموزش، حآموزان در شروع آموزش یک تکلیف یادگیری، دانش

-یدارند. بعضی با عالقه و شور و شوق به یادگیری موضوع م با یکدیگر های زیادیتفاوت

نی است. داشتدوستانگیز و ع یادگیری، موضوعی مناسب، رغبتپردازند. به نظر آنها موضو

-ای دیگر، یادگیری همان موضوع را نوعی اجبار یا انجام تکلیف ناخواسته تصور میعده

لیف ای که به تصور او با این تککنند. فراگیر، هر تکلیف یادگیری جدید را با تاریخچه

 ،کند. این تاریخچه و انتظاراتی که وی از یادگیری جدید داردیمرتبط است شروع م

از روبرو  کند. پسهای ورودی عاطفی وی را در رابطه با تکلیف یادگیری تعیین میویژگی

ا های عاطفی اولیه وی تغییر کند یآموز با موضوع یادگیری، ممکن است ویژگیشدن دانش

 (. 5274ثابت بماند )بلوم، 

ی های دستیابآموزان از خودشان در موقعیتصیلی به دانش و درک دانشخودپنداره تح

های از اطالعات مقایسه عمدتاً ،آموز)عملکردی( اشاره دارد. خودپنداره تحصیلی دانش

ایسه من در مق"هایی نظیر با گویه گیرد و معموالًت میتماعی و بازخوردهای افراد مهم نشأاج
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ا هدر مورد درس ...، یکی از بهترین"یا  "ی( خوب هستمبا همساالنم در )یک موضوع درس

 (.3255و همکاران،  5شود )بلفیگیری میاندازه "در کالس هستم

-تعاریف خودپنداره تحصیلی شامل هر دو جزء شناختی )آگاهی و فهم خود و ویژگی

های خود( و عاطفی )احساسات مربوط به ارزش خود( است که از طریق ارزشیابی هنجاری 

، 3کشود. یونگ و اسکالویبندی میشایستگی ادراک شده خود )در زمینه تحصیلی( قالب

د که کننک ویژگی کلیدی خودپنداره لحاظ میوری شناخت و احساس را به عنوان یآگرد

 سازد. تحقیقاتمثل خودکارآمدی مجزا می های بسیار مشابه و مرتبط دیگرآن را از سازه

نزدیک هستند اما از هم متمایزند و باید به هم ها بسیار ین سازهنشان داده است که هر چند ا

های هبه خودپنداره فرد که به ویژه در مورد حوز ،متفاوت نگریسته شوند. خودپنداره تحصیلی

شود اشاره دارد. در مقابل، باورهای خودکارآمدی باورهایی در مورد بندی میدرسی قالب

ف تحصیلی مشخص است. در این مورد خاص، آمیز یک تکلیامکان انجام موفقیت

ای هخودپنداره تحصیلی تنها به باالترین سطح کاری آن درس بستگی ندارد بلکه به مقایسه

 (.3226و همکاران،  2کنند بستگی دارد )تاتیانااجتماعی و اطالعاتی که آنها فراهم می

 5679ل ه ریاضی در ساهای تفکیکی و به ویژه خودپنداراولین مباحث راجع به خودپنداره

. دشاولسون بازنگری گردی -وسیله مارشه سپس ب توسط شاولسون و همکاران مطرح شد و

اضی خودپنداره ری مقیاساولین  .شدخودپنداره به صورت تک بعدی بررسی می ،قبل از آن

تحت عنوان پرسشنامه توصیف خود )که خودپنداره ریاضی جزئی از آن است( در سال 

 ،ارش بر اساس مدل چندگانه و سلسله مراتبی مارش و شاولسون از مفهوم خودتوسط م 5682

دارای هفت بعد جداگانه و مستقل است  ،شود مفهوم خوددر این مدل فرض می .ساخته شد

م خود گانه مفهوآورند. ابعاد هفتتر را به وجود میو یک سازه کلی شدهکه با هم ترکیب 

های لیتتوانایی و قاب :گیرند عبارتند ازو سنجش قرار می که در این پرسشنامه مورد بررسی

 نی، رابطه با همساالن، مفهوم خودکالمی، مفهوم خودهای بدبدنی، خصوصیات و ویژگی

 (.5282 پوراصغر،) اییاضی، مفهوم خود دیگر دروس مدرسهر
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-شنخودپنداره تحصیلی دااند که مارش بیان کرده انندبعضی از محققین خودپنداره م

شامل ابعاد شناختی خودارزیابی نیست بلکه بعد عاطفی انگیزشی هم دارد. این  آموزان صرفاً

 "کنمار میام افتخهای ریاضیمن به توانایی "بعد در تعاریف عملیاتی به وسیله مواردی مثل 

ارزیابی گرچه خودکه کنند محققان دیگری مثل ویگفیلد ادعا می ،یابد. هرچندانعکاس می

ه ها نباید بالعملاین عکس ،انجامدهای هیجانی و احساسی میالعملایی خود، به عکستوان

خودپنداره ، 3مارش(. 3226، 5د )فلرانعنوان جزیی از خودپنداره تحصیلی فرد به حساب آی

های ادراک شده فردی ریاضی، ها و قابلیترا ادراکات خود یادگیرنده از مهارت 2ریاضی

)نقل از  ندکاضی، عالقه به ریاضی و لذت بردن از ریاضیات تعریف میری استدالل توانایی

  (.462ص 3222،  4جیتوا و موانجی

آموزان با توجه به که دانش حاکی از این است( 5662های مارش )نتیجه بررسی

 بیان شدمطالعه وی در دهند. های متنوعی را نشان میموضوعات درسی ویژه، خودپنداره

ودن شوند و از ویژه بنداره تحصیلی در رابطه با معیارهای خارجی بازتاب میهای خودپلفهؤم

کند. وی به محققان حمایت می 1اش با پیشرفت تحصیلیمحتوای خودپنداره تحصیلی و رابطه

کند که به ویژه بودن محتوای خودپنداره تحصیلی توجه نمایند نه میزان کلی پیشنهاد می

ای ظهمالحدهد عملکرد کالمی به طور قابلرسی وی نشان میخودپنداره. همچنین نتیجه بر

با خودپنداره کالمی، و پیشرفت ریاضی با خودپنداره ریاضی ارتباط دارد. در مدل مارش و 

یکی  ،شاولسون، مجزا ساختن خودپنداره کالمی و ریاضی توجه اصلی بوده است. بنابراین

ر پنداره ریاضی است و به طور کلی منظودر بحث پیشرفت ریاضی، خود مؤثراز نکات مهم و 

 ها و عالئق خود در درس ریاضی دارد.از آن، تصوری است که فرد از توانایی

-یکی از دالیل دستیابی به نتایج متناقض در تحقیقات مختلف، استفاده از ابزارهای اندازه

شتر در این یرسد نیازمند کوشش بکه به نظر می باشدمیگیری نامعتبر و هنجاریابی نشده 

زمینه است. خودپنداره یکی از متغیرهای اساسی بسیاری از تحقیقات گذشته بوده است اما 
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از زاویه  و نداها و مفاهیم دیگر مثل پیشرفت تحصیلی توجه داشتهبیشتر به ارتباط آن با سازه

ها بات دادهثاند. این خود، دلیلی بر عدم گیری کمتر به آن پرداختهشناسی و ابزار اندازه روش

ای از رفتار فرد ی برای بدست آوردن نمونهرآزمون، ابزا(. 5284در این حوزه است )شمس، 

های دولتی گسترش ها، صنعت و سازمانها چنان در مدارس، کلینیککاربرد آزمون .است

رین تیافته است که مشکل بتوان فردی را یافت که آزمون برای او اجرا نشده باشد. مهم

، 4ها، پایاییتدوین آزمون، 2، عینیت3گیری، نمونه5سنجی یعنی هنجاریابیت روانموضوعا

که  اشندبمیو آمار، حائز بیشترین اهمیت در حوزه مذکور  سنجشو استفاده دقیق از  1روایی

یتی بسیار سنجش روانی تربهای و اکنون نیز در برنامه تهگسترش یاف تدریجه در قرن اخیر و ب

دهد که نتایج حاصل از ابزار تا چه اندازه یک ابزار نشان میپایایی د. نآییمهم به حساب م

دهد که به این پرسش پاسخ مینیز گیری یک ابزار اندازه روایی ثبات داشته و سازگار است.

 (.5289 ،و همکاران افضلی سنجد )ابزار تا چه اندازه صفت مورد نظر را می

-کیفیت پایین ابزارهای اندازه»اند د اشاره کردهدر مقاله خو( 5686) 9مارش و گورنت

. لذا با توجه «شود ارتباط ضعیفی بین تئوری و تحقیقات تجربی ایجاد شودیری باعث میگ

به اهمیت ریاضی و خودپنداره ریاضی و فقدان یک مقیاس پایا، روا و هنجاریابی شده در 

آن  بر مؤثرتبط با آن و عوامل این زمینه، الزم است چنین مقیاسی تهیه شود و عوامل مر

  ی از اهداف فوق در این تحقیق، مدنظر است.سمتبررسی شود که ق

هدف کلی: باز ساخت، رواسازی، پایاسازی و هنجاریابی مقیاس خودپنداره ریاضی در 

 آموزان دبیرستانی.دانش

 مقیاس خودپنداره ریاضی چگونه است؟ هایگویه( تحلیل5

 ودپنداره ریاضی، چگونه است؟( روایی سازه مقیاس خ3

 ( روایی افتراقی مقیاس خودپنداره ریاضی، چگونه است؟2

                                                           
1. standardization 
2. sampling 
3. objectivity 
4. reliability 
5. validity 
6. Gouvernet 
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 ( روایی مالکی مقیاس خودپنداره ریاضی، چگونه است؟4

 ( پایایی مقیاس خودپنداره ریاضی، چگونه است؟1

 ( هنجار مقیاس خودپنداره ریاضی چگونه است؟9

 روش پژوهش

های اول تا سوم آموزان دبیرستانی پایهدانشجامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه 

وش رباشند. در تحقیق حاضر از که حدود سیزده هزار نفر می استشهرستان مالرد شهریار 

 ای استفاده گردید.گیری خوشهنمونه

که به کمک فرمول زیر مشخص نفر بود  824حجم نمونه این پژوهش برای هنجاریابی 

 شده است:
 2/d2z 2n = δ 

n  نمونه، حجم 

 z  مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینانα-5 

d مقدار تفاوت مجاز بین جامعه و نمونه 

 .واریانس متغیر مورد مطالعه 2δو 

توان واریانس نمونه ( در دسترس نباشد می2δدر صورتی که واریانس متغیر در جامعه )

(. 5288)سرمد، بازرگان، حجازی،  ( به عنوان برآوردی از واریانس جامعه بکار برد2Sرا )

یری گس جامعه استفاده گردید. در نمونهدر تحقیق حاضر از واریانس نمونه به جای واریان

و مقدار تفاوت مجاز  24/524، واریانس نمونه 69/5به مقدار  %61در سطح   Zپژوهش حاضر

مد. این حجم نمونه نفر بدست آ 824در نظر گرفته شد که حجم نمونه  %5بین جامعه و نمونه، 

روی آنها اجرا گردید.  مقیاسمدرسه دخترانه و پسرانه شهرستان مالرد انتخاب و  32از بین 

نفر توزیع شد  812بین  مقیاسوجود داشت  حتمال افت آزمودنی در پژوهشنظر به آنکه ا

، بیاز کل افراد نمونه هنجاریا آوری شد.کامل و صحیح، جمع مقیاس 853که از این تعداد، 

از مناطق دارای بافت  هانفر از نمونه 457 ،نفر پسر بودند. همچنین 262نفر دختر و  456

 نفر از مناطق سطح باالتر انتخاب شدند. 261اجتماعی پایین و  -اقتصادی
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برای تهیه مقیاس پس از مراجعه به مقاالت  است. 1روش تحقیق حاضر، روش ارزشیابی

( بود 5662مواجه شدیم که یکی متعلق به مارش ) نوع مقیاسبا دو  ،های مختلفنامهو پایان

ا توجه به شد بهای تیمز استفاده میدر آزمونمقیاسی بود که و دیگری که مختصرتر بود 

های آنها نیز کم بود برای و تعداد گویه نداینکه هر یک از این دو مقیاس نواقصی داشت

هایی نیز به آنها اضافه شد و ور، گویههای مذکافزایش روایی مقیاس، ضمن ادغام مقیاس

 عدد رسید. 31ها به مجموع گویه

 است توسط جیتوا وشده مقیاس خودپنداره ریاضی مارش که در این پژوهش استفاده 

 گردیده( استخراج 5662توصیف خود مارش )نسخه تجدید نظر شده  پرسشنامهموانجی از 

. ضریب پایایی این باشدای میگزینه 4 گویه در مقیاس لیکرت 53است. این مقیاس شامل 

 گزارش شده است. 88/2مقیاس 

 سنجی زیر استفاده گردید:های رواناین پژوهش از روش سؤاالتجهت پاسخگویی به 

ها و تعیین های آزمون، وارسی تک تک سؤال: هدف از تحلیل سؤال 2تحلیل سؤال -

یل سؤاالت شامل درجه دشواری (. تحل5288های آنهاست )سیف، میزان دقت و نارسایی

)ضریب مقبولیت(، ضریب تمیز و روش هماهنگی درونی سؤاالت است. ضریب مقبولیت از 

آید. برای به دست می 4و تقسیم حاصل بر  522ضرب کردن میانگین نمره گویه در عدد 

محاسبه ضریب تمیز از آزمون ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و برای روش هماهنگی 

 گردد.سؤاالت از ضریب آلفای کرونباخ استفاده میدرونی 

ای که در سطح باالیی از تجرید قرار دارند، سازه : مفاهیم پیچیده3تعیین روایی سازه -

(. برای تعیین روایی سازه این پرسشنامه از 5288شوند )سرمد، بازرگان و حجازی، نامیده می

اری ای از فنون آمتحلیل عاملی، گستره و روایی افتراقی استفاده شد. 4روش تحلیل عاملی

ای از متغیرها بر حسب تعداد کمتری از متغیرهای است که هدف مشترک آنها ارائه مجموعه

                                                           
1. Evaluation 
2. item analysis 
3. construct validity 
4  . factor analysis 
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ردد گدر روایی عاملی، به منظور تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی استفاده می مکنون است.

 های آماری تحلیل چندمتغیری است. که جزء روش

یری یک گپیش بیاید که اگر آزمونی برای اندازه سؤالشناس این روان ممکن است برای

های دیگری که همان ویژگی را اندازه ویژگی، ساخته شده است چه ضرورتی دارد آزمون

-گیگیرد با ویژد؟ جواب این است که چیزی که این آزمون اندازه میند ساخته شونگیرمی

 1شود متفاوت است. نشان دادن این یگانگیگیری می ها اندازههایی که به وسیله بقیه آزمون

 (.5285شود )شریفی، نامیده می 2و منحصر به فرد بودن آزمون، روایی افتراقی یا روایی واگرا

کند. به ، رابطه همزمان بین یک آزمون و مالک موجود را بررسی می3روایی همزمان

ش، طلبانی که بالفاصله پس از گزینعنوان مثال گاهی از یک آزمون استعداد شغلی برای داو

هایی از وظایف شغلی در آزمون د. قرار دادن نمونهگردشوند استفاده میکار میبه مشغول 

 شود که روایی همزمان آزمون افزایش یابد.ورودی، موجب می

)آلفای کرونباخ( استفاده  4به منظور تعیین پایایی در این پژوهش از روش همسانی درونی

ممکن  پایدار نیستند و شود که کامالًهایی استفاده میین روش برای سنجش ویژگیشد. از ا

ت گیری پایایی آنها مستلزم استفاده از روشی اساست در اجراهای متفاوت تغییر کنند و اندازه

 ها کفایت داشته باشد.گیری بر روی آزمودنیکه اجرای یکباره اندازه

ها که به روش ای از آزمودنیعملکرد گروه نمونهنرم یا هنجار عبارت است از متوسط 

های استاندارد شده براساس شود. نرم آزمونتصادفی از یک جامعه تعریف شده انتخاب می

 محاسبات(. 5285آید )شریفی، ها بدست میای از آزمودنیهای خام گروه نمونهتوزیع نمره

میزان  واقع در چولگی .6چولگی و 5کشیدگی میزان تعیین از: عبارتند بودن نرمال به مربوط

 میزان. است منحنی تیزی یا پخی میزان کشیدگی، .کندمی محاسبه را منحنی نیمه دو انطباق

                                                           
1. uniqueness 
2. divergent validity 
3. criterion validity 
4. internal consistency 
5. kurtosis 
6. skewness 
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 ,1/2g1  :است مقابل صورت به اطالعات بودن نرمال برای چولگی و کشیدگی قبول قابل

g2<>1/2- 

 هایافته

یاضی خودپنداره ر مقیاس هایهگویتحلیل »اول مبنی بر اینکه  سؤالبه منظور بررسی 

 دست آمد:به قرار زیر بنتایج « چگونه است؟

سنج به نام ضریب مقبولیت معرفی سنج و نگرشهای رغبتدرجه دشواری در آزمون

ن ضریب مقبولیت= میانگی شود:صورت محاسبه میاین که در پژوهش حاضر، به  گردیده

با توجه به اینکه درجه دشواری  (.5275)هومن،  4تقسیم بر  522نمره هر مورد ضربدر 

ها این شرط را دارند و لذا در این مرحله، نیازی به باشد همه گویه 72و  22مطلوب، باید بین 

 .یستن هاگویهحذف هیچیک از 

 تمیز قدرت دهندهنشان باال، تمیز ضریب پردازیم.در ادامه به مطالعه ضریب تمیز می

 ضریب چه هر است. سؤال کم تمیز قدرت دهنده شانپایین، ن تمیز ضریبسؤال و  زیاد

 بهتر قوی و ضعیف هایآزمودنی کردن جدا در سؤال آن یعنی باشد بیشتر یسؤال تمیز

 ضعیف گروه از بدتر قوی گروه است که آن بیانگر منفی تمیز ضریباست.  کرده عمل

 علتگردد.  اصالح یا باید حذف و نبوده مناسبی سؤال ،سؤال این نتیجه در اند،کرده عمل

 سؤال مورد موضوع اند یانکرده درک را سؤال یا قوی هایآزمودنی که است آن امر این

 همبستگی ضریب آزمون از 1همبستگی ضریب محاسبات انجام برای .اندگرفته یاد را اشتباه

معنادار  2464/2، ضرایب همبستگی کوچکتر از گویه 31با شد.  استفاده 2پیرسون گشتاوری

به دلیل  32و  33، 52، 8، 9، 1ای هگویه، حاکی از آن است که 5 ستند اطالعات جدولنی

)که با توجه به جدول ضریب همبستگی معنادار  ضریب تمیز کوچک و نزدیک به صفر

 باشند.های مناسبی نمیگویهنیستند( 

                                                           
1. correlation coefficient 
2. Pearson product moment correlation 
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 یسبررپردازیم. در این پژوهش برای ها میدر ادامه به بررسی هماهنگی درونی گویه

، ابتدا با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی کل مقیاس هماهنگی درونی سؤاالت

-ه میمحاسبها تک گویهبدست آمد. در مرحله بعد، میزان پایایی ابزار با حذف تک 891/2

میزان پایایی  33و  52، 8، 9، 1 هایگویهبا حذف  آمده دستب اطالعات به توجه با .شود

هماهنگی های شود در روشمیمشاهده همانطور که  رسد.می 868/2و به یابد افزایش می

هنده دشوند که نشانیکسانی حذف می هایگویه و ضریب تمیز تقریباً درونی سؤاالت

 باشد.حاضر می مقیاسهماهنگی بین این دو موضوع در 

-ویهگ توان گفت: در بحث ضریب مقبولیت، همهاول می سؤالدر مجموع برای  ،بنابراین

د نیست. در مور ایگویهاز ضریب مقبولیت مناسبی برخوردارند و نیاز به حذف هیچ  ها

دارای ضریب تمیز بسیار  (33و  52، 8، 9، 1 هایگویه) اولیه مقیاساز  گویه 1ضریب تمیز، 

کوچک و یا منفی بودند که پس از اجرای مقدماتی حذف گردیدند. در مورد روش 

را  مقیاس ،که در ضریب تمیز مشکل داشتند هاییگویههمان  ،هماهنگی درونی سؤاالت

 کردند که حذف گردیدند.دچار مشکل می

گونه خودپنداره ریاضی چ مقیاس روایی سازه»دوم مبنی بر اینکه  سؤالبه منظور بررسی 

 فاهیمم برای تعیین روایی سازه از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید.« است؟

 سرمد، بازرگان،) شوندمی نامیده سازه دارند، قرار تجرید از باالیی سطح در که ایپیچیده

 مشاهده قابل مستقیم به طور هرچند خودپنداره ریاضی مانند ایسازه ).5288، حجازی و

آزمون  یک ،رو این از گذارد.می جای به آدمی رفتار بر ایمشاهده قابل آثار اما نیست،

 را آن گیریاندازه ادعای که را ایسازه بتواند که است سازه روایی میزانی دارای به خاص

 ، بسنجد.دارد

-بررسی کفایت حجم نمونه انتخاب شده برای تحلیل عاملی، آزمون کفایت نمونه جهت

انجام شد. همچنین برای این که مشخص شود  1(KMOالکین )-یرمی -برداری کیزر

استفاده  2نیست، از آزمون کرویت بارتلتهمبستگی بین مواد آزمون در جامعه برابر صفر 

                                                           
1  . Kaiser- Meyer- Olkin 
2  . Bartlett’s Test of Sphericity                                 
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باشد، عدد می= KMO  9/2با توجه به این که حداقل میزان مورد پذیرش شد. 

862/2KMO=  نمایانگر آن است که حجم نمونه انتخاب شده برای انجام تحلیل عاملی

)خی دو برابر  >p 25/2باشد. همچنین آزمون کرویت بارتلت در سطح اطمینان مناسب می

ای هاین نتیجه، حاکی از آن است که گویه .است دار( معنی562و درجه آزادی  296/5529ا ب

 ،بنابراین باشند وبرای تشکیل عوامل دارای همبستگی کافی می مقیاس خودپنداره ریاضی

  مجاز به بکارگیری روش تحلیل عاملی هستیم.

 سه عامل استخراج شده،  خودپنداره ریاضی برای مقیاس . واریانس کل تبیین شده1جدول 

 قبل و بعد از چرخش

 املوع

 مجموع مجذورات بارهای استخراج شده 

 قبل از چرخش

 مجموع مجذورات بارهای استخراج شده 

 بعد از چرخش

 ارزش ویژه
درصد 

 واریانس

درصد تراکمی 

 واریانس
 ارزش ویژه

درصد 

 واریانس

درصد تراکمی 

 واریانس

5 793/8 828/42 828/42 641/4 731/34 731/34 

3 225/3 517/52 691/12 147/4 729/33 495/47 

2 242/5 357/1 583/16 244/3 735/55 583/16 

. در تحلیل است 1های اصلیروش تحلیل عاملی بکار رفته در این پژوهش، روش مؤلفه

مقدار  ترینبیش ،باشدها میعامل اول بیشتر از سایر عامل هایگویهعاملی به دلیل اینکه تعداد 

های قابل مشاهده است ارزش 5 چنانکه در جدول .ارزش ویژه مربوط به عامل اول خواهد بود

های یک، دو و سه، بزرگتر و یا مساوی یک هستند. اما تنها در نظر گرفتن مالک ویژه عامل

تخراج برای اس ،ها کافی نیست از این روهای ویژه بزرگتر از یک برای استخراج عاملارزش

 واریانس تبیین شده توسط هر عامل توجه شود. مقدارد عوامل باید به تعدا

ل از دهد که قبنشان می یک توجه به مقدار واریانس تبیین شده توسط عوامل در جدول

درصد از واریانس را  357/1 و عامل سوم 517/52، عامل دوم 828/42چرخش، عامل اول 

عامل استخراج شود این  2 اگر در این پژوهشدهد که کنند. این اطالعات نشان میتبیین می

کنند. بقیه عوامل هم سهم درصد واریانس مشترک را تبیین می 92حدود  عوامل مجموعاً

                                                           
1. principal component 
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عامل برای  2ناچیزی در تبیین واریانس دارند بنابراین با توجه به مقدار واریانس تبیین شده، 

 استخراج مناسب است. 

 2/2 عاملی بار دارد وجود مختلفی هایروش عاملی بارهای داریمعنی بررسی به منظور

 مقدار این .شودمی تبیین عامل وسیله به متغیر واریانس از درصد 6 کهبیانگر آن است 

 همین به .دانست توجه قابل را عاملی بار بتوان که ای هستاندازه به شده، تبیین واریانس

 با اشد.بمی قبولی قابل مالک 2/2نفر،  522 حداقل حجم با عاملی هایتحلیل در علت

 بوجود عاملی هایتحلیل تکرار راه سر بر مشکالتی 51/2عاملی  بارهای اینکه به توجه

 حذف سؤاالت از زیادی تعداد شودمی موجب نیز باالتر و 4/2 عاملی بارهای و آوردمی

 بار اگر یجهنت در .شد انتخاب قبول قابل عاملی بار عنوان به 2/2 بار ،پژوهش ایندر  گردد

 گذاشته کنار آزمون از باشد 2/2از  کمتر چرخش یافته عوامل تمام روی سؤالی عاملی

 حداقل که ماند خواهد باقی آزمون در صورتی در سؤال یک ،دیگر به عبارت .شودمی

 (.5286عبدالملکی، ) باشد داشته یشتریا ی 2/2 عاملی بار چرخش، از بعد عوامل از یکی روی

 آمده است. 3ا بعد از چرخش در جدول های عاملی گویهمقادیر باره

 مقادیر بارهای عاملی گویه ها بعد از چرخش. 2جدول

 گویه ها
 )بعد از چرخش( عوامل

5 3 2 

Q56 721/2   

Q5 738/2   

Q1 962/2   

Q59 981/2   

Q9 944/2   

Q6 937/2   

Q58 952/2   

Q2 198/2   

Q52 192/2   

Q52 142/2   

Q7 432/2   
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 گویه ها
 )بعد از چرخش( عوامل

5 3 2 

Q54  767/2  

Q4  785/2  

Q57  728/2  

Q3  988/2  

Q8  982/2  

Q55  942/2  

Q53   726/2 

Q32   925/2 

Q51   463/2 

پس از تعیین تعداد عوامل مناسب قابل استخراج با توجه به مقدار واریانس تبیین شده 

تعامد یا واریماکس چرخش عامل مشخص شده به روش  2برای رسیدن به ساختار ساده، 

داده شدند. هدف از این کار رسیدن به یک ساختار ساده یا متعامد نگه داشتن محورهای 

شوند که همیشه نسبت به هم های متعامد عوامل طوری چرخیده میعاملی است. در چرخش

آمده  تاند. اطالعات بدسیک زاویه قائمه داشته باشند. این بدان معناست که عوامل ناهمبسته

 قابل مشاهده است. 3از چرخش واریماکس در جدول 

الزم به ذکر است در پژوهش حاضر، ابتدا از چرخش متمایل استفاده شد اما با توجه به 

ه میزان با توجه ببه استفاده از چرخش متعامد شدیم.  مجبوراینکه چرخش صورت نگرفت 

درصد از واریانس را تبیین  92عامل قابل تشخیص هستند که  2واریانس کل تبیین شده، 

 کنند. می

آمده  2پردازیم که نتایج آن در جدول در ادامه به بررسی پایایی هر یک از عوامل می

 است.

 عوامل پایایی ها و ضرایبشماره گویه .3 جدول

 ضرایب آلفا شماره گویه ها عوامل

 821/2 7، 52، 52، 2، 58، 6، 9، 59، 1، 5، 56 هاها و مهارتقابلیت

 847/2 55، 8، 3، 57، 4، 54 اجتناب از ریاضی

 98/2 51، 32، 53 لذت بردن از ریاضی
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 تعریف عوامل به قرار زیر است:

اور کند براین بنمره باالیی کسب می آموزی که در این عاملدانش. هاها و مهارتقابلیت -5

نوان ان است و به عریاضی برای وی آس ،گیرد و در نتیجهاست که ریاضی را سریع یاد می

 استبه همین دلیل در حل مسائل ریاضی راحت  .شودهای وی محسوب مینقطه قوت درس

ان یعنی نیازمند کمک دیگر .کندو در اجرای تکالیف مربوط به ریاضی، مستقل عمل می

 کند.باشد و در امتحانات ریاضی موفق است و نمره خوبی کسب مینمی

 کند براینآموزی که در این عامل، نمره باالیی کسب میدانش. لذت بردن از ریاضی -3

طوری که یادگیری ریاضی، مطالعه ه باور است که به درس ریاضی اشتیاق و عالقه دارد ب

-بخش است و ریاضی را یکی از دروس شادیریاضی و تمرین درباره ریاضی برای وی لذت

 داند.آور می

 این باور است که به کند بریاضی اجتناب میآموزی که از ردانش. اجتناب از ریاضی -2

مطالعه ریاضی و وجود مشکل در اجرای تکلیف ریاضی، و دلیل عدم موفقیت در یادگیری 

آور باشد بلکه کسالتبخش نمیریاضی برای وی لذت ،در نتیجه .درس عالقه ندارداین به 

 دارد.احساس تنفر از این درس است و 

ه آزمون مارش را تحلیل عاملی کرده است به دو عامل به شیرعلی پور در تحقیق خود ک

است که عوامل اول و  های ادراک خود از توانایی ریاضی و عالقه به ریاضی اشاره کردهنام

د ولی عامل سوم ندوم بدست آمده در تحقیق حاضر، نزدیکی زیادی با عوامل یاد شده دار

رسد عامل اجتناب از ریاضی در یتحقیق حاضر در آزمون مارش وجود ندارد. به نظر م

آموزان ایرانی از قدرت و قوت بیشتری برخوردار است که در آزمون مارش فرهنگ دانش

ای به آن نشده و یا شاید در جامعه مورد بررسی ایشان، چنین و همچنین تحقیق مذکور، اشاره

 عاملی وجود نداشته است.

نه خودپنداره ریاضی چگو مقیاسی روایی افتراق"که  سوم مبنی بر این سؤالبررسی 

  "است؟
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از  آموزان رشته ریاضیبا توجه به اینکه از لحاظ منطقی، باید خودپنداره ریاضی دانش

حلیل بررسی روایی افتراقی، از ت برایهای علوم تجربی و علوم انسانی، بیشتر باشد رشته

 واریانس خودپنداره ریاضی در سه رشته مختلف استفاده گردید. 

 های تحصیلیجدول تحلیل واریانس نمره خودپنداره ریاضی رشته .4ول جد

 .F Sig میانگین مربعات df مجموع مربعات 

 222/2 429/521 149/51262 3 263/22787 بین گروهی

   992/552 964 727/78876 درون گروهی

    969 836/526999 کل

تیب با تفاوت با دو رشته دیگر، به تربا آزمون تعقیبی شفه، به نفع رشته ریاضی در مقایسه 

برای رشته علوم انسانی، در سطح کمتر از  338/59برای رشته تجربی و  258/7میانگین 

 معنادار بود.25/2

ز آورند اآموزانی که به رشته ریاضی روی میهای دانشبدیهی است عالقه و قابلیت

یشتر است. ب ،کنندگرایش پیدا میآموزانی که به دو رشته علوم انسانی و علوم تجربی دانش

حلیل های مختلف، تمایز و افتراق ایجاد کند. تبتواند بین رشته مقیاسرسد این لذا به نظر می

آموزان رشته ریاضی نسبت به دو رشته دیگر، نمرات بهتری در واریانس نشان داد دانش

اضی و آموزان رشته ریبین دانش مقیاساین  ،گیرند. به بیان دیگربازسازی شده می مقیاس

مذکور  سمقیاکند که این موضوع، شاهدی بر روایی افتراقی ها، افتراق ایجاد میسایر رشته

 است.

  "؟خودپنداره ریاضی چگونه است مقیاسروایی مالکی "چهارم مبنی بر اینکه  سؤالبررسی 

مانند های مختلف )های پژوهشهم از لحاظ منطقی و هم در یافته با توجه به اینکه

خودپنداره ریاضی و اضطراب  و...(، ارتباط منفی بین 5283؛ نصر اصفهانی، 5281اردستانی، 

خودپنداره ریاضی  مقیاسبدست آمده است، جهت بررسی روایی مالکی همزمان  ریاضی

( استفاده گردید؛ همبستگی بین این دو 5678) 1از آزمون اضطراب ریاضی بتز

  معنادار است. >p 25/2سطح بدست آمد که در  -792/2مقیاس،

                                                           
1. Betz 
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 آموز در یک زمینه مثل ریاضی باالتر باشدقابلیت و توانایی دانش چهرسد هر به نظر می

واهمه و اضطراب کمتری نسبت به آن خواهد  ،و لذت بیشتری از درس مربوطه ببرد، ترس

ی دهنده اضطراب کمتر وآموز از درس ریاضی، نشانعدم اجتناب دانش ،همچنین .داشت

ار بین درسد باید یک همبستگی منفی معنیلذا به نظر می .در مواجهه با این درس خواهد بود

مذکور  اسمقی این دو سازه وجود داشته باشد لذا همبستگی این دو پرسشنامه، حاکی از روایی

 است.

ه گونخودپنداره ریاضی چ مقیاس هایگویهپایایی »پنجم مبنی بر اینکه  سؤالبررسی 

 «است؟

، آن نتیجه که شد کرونباخ استفاده آلفای روش از حاضر پژوهش در پایایی تعیین رایب

نفری(،  853اما با افزایش حجم نمونه برای انجام هنجاریابی )نمونه  بدست آمد. 868/2عدد 

 حاضر است. مقیاسدهنده همسانی درونی رسید. این یافته نشان 624/2این عدد به 

-نشان آزمون، یک مثال گیری، برایاندازه وسیله یک ییپایا" طور که ذکر شدهمان

گیرد می اندازه را نظر مورد صفت صراحتی و چه دقت با آزمون این که است آن دهنده

اعداد  (.5289 نراقی، سیف و )نادری "است ثبات دارای میزان چه تا هاگیریاندازه نتیجه و

ده میزان دهن، طبق تعریف فوق، نشانبدست آمده در مورد پایایی مقیاس خودپنداره ریاضی

یری این صفت است که مقدار مناسبی است. بنابراین گدقت و صراحت این ابزار در اندازه

 .باشد برقرار استکه شرط الزم روایی میدر مورد مقیاس مذکور، پایایی 

 «:؟ونه استخودپنداره ریاضی چگ مقیاسهنجار »ششم مبنی بر اینکه  سؤالبررسی 

 داشته ( قرار-1/2و 1/2)بین  مجاز حد در باید کشیدگی و چولگی میزان که اآنج از

 از .یستن قبول قابل حد در کشیدگی و چولگی میزان 1 جدول اطالعات به توجه با باشد

 .(5288شود )صالح صدق پور،  استفاده ازیسنرمال روش از باید رو این
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 ضیخودپنداره ریا مقیاسهای توصیفی آماره .5جدول 

 853 معتبر هاینمونه تعداد

 38/12 میانگین

 134/53 معیار انحراف

 -333/2 چولگی

 289/2 معیار چولگی انحراف

 -172/2 کشیدگی

 575/2 کشیدگی معیار انحراف

سازی، ابتدا باید فراوانی تراکمی اصالح شود به این صورت که فراوانی مطلق در نرمال

و نیمه ردد گمیاوانی محاسبه تراکمی آن دسته استفاده هر دسته به صورت نصف شده در فر

سپس این فراوانی اصالح شده به کمک  (.5289)نصفت، شود دیگر به دسته بعدی منتقل می

 شود. تبدیل می Tو سپس  Zهای نمرات استاندارد، به نمره فرمول

 .است همشاهد قابل 9 جدول درخودپنداره ریاضی مقیاس  سازینرمال از حاصل نتایج

 خودپنداره ریاضی سازی مقیاسنرمال .6جدول

 Z T نمره خام Z T نمره خام Z T نمره خام

56 65/3- 6/32 26 89/2- 4/45 16 9/2 19 

32 18/3- 3/34 42 76/2- 5/43 92 98/2 8/19 

35 44/3- 9/31 45 73/2- 8/43 95 77/2 7/17 

33 32/3- 7/37 43 91/2- 1/42 93 81/2 1/18 

32 29/3- 4/36 42 17/2- 2/44 92 63/2 3/16 

34 66/5- 5/22 44 1/2- 41 94 5 92 

31 63/5- 8/22 41 43/2- 8/41 91 5/5 95 

39 84/5- 9/25 49 21/2- 1/49 99 56/5 6/95 

37 79/5- 4/23 47 37/2- 2/47 97 2/5 92 

38 92/5- 7/22 48 56/2- 5/48 98 44/5 4/94 

36 12/5- 7/24 46 53/2- 8/48 96 17/5 7/91 

22 48/5- 3/21 12 24/2- 9/46 72 7/5 97 

25 42/5- 7/21 15 24/2 4/12 75 83/5 3/98 

23 28/5- 3/29 13 55/2 5/15 73 69/5 9/96 
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 Z T نمره خام Z T نمره خام Z T نمره خام

22 23/5- 8/29 12 57/2 7/15 72 52/3 2/75 

24 34/5- 9/27 14 32/2 2/13 74 29/3 9/72 

21 57/5- 2/28 11 2/2 12 71 14/3 4/71 

29 55/5- 6/28 19 28/2 8/12 79 65/3 5/76 

27 23/5- 8/26 17 49/2 9/14    

28 62/2- 7/42 18 12/2 2/11    

 قبول قابل حد در عامل اول کشیدگی و چولگی میزان ،7 جدول اطالعات به توجه با

 سازیالنرم نتایج .شودانجام می سازینرمال مقیاس کلی، با هماهنگی علت به ولی باشدمی

 آمده است. 8 جدول در عامل اول

 ها(ها و مهارت)قابلیت های توصیفی عامل اولآماره .7جدول 

 853 معتبر های نمونه تعداد

 47/38 میانگین

 527/7 معیار انحراف

 -562/2 چولگی

 289/2 معیار چولگی انحراف

 -298/2 کشیدگی

 575/2 کشیدگی معیار انحراف

 ها(ها و مهارتعامل اول )قابلیت سازینرمال .8 جدول

T Z نمره خام T Z نمره خام T Z نمره خام 

16 6/2 21 4/43 79/2- 32 3/34 18/3- 55 

9/92 29/5 29 8/42 93/2- 34 2/38 57/3- 53 

6/95 56/5 27 41 1/2- 31 22 3- 52 

5/92 25/5 28 3/49 28/2- 39 3/25 88/5- 54 

4/94 44/5 26 9/47 34/2- 37 2/23 77/5- 51 

99 9/5 42 6/48 55/2- 38 4/24 19/5- 59 

1/98 81/5 45 4/12 24/2 36 8/24 13/5- 57 

5/75 55/3 43 6/15 56/2 22 2/29 27/5- 58 

2/72 22/3 42 5/12 25/2 25 9/27 34/5- 56 
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T Z نمره خام T Z نمره خام T Z نمره خام 

4/77 74/3 44 1/14 41/2 23 1/28 51/5- 32 

   19 9/2 22 1/26 21/5- 35 

   1/17 71/2 24 6/42 65/2- 33 

 های توصیفی عامل دوم )اجتناب از ریاضی(آماره .9جدول 

 853 معتبر های نمونه تعداد

 34/59 میانگین

 279/1 معیار انحراف

 -382/2 چولگی

 289/2 چولگی معیار انحراف

 -631/2 کشیدگی

 575/2 کشیدگی معیار انحراف

 سازی عامل دوم )اجتناب از ریاضی(نرمال .11جدول

 Z T نمره خام Z T مره خامن Z T نمره خام

9 26/3- 5/36 52 19/2- 4/44 32 18/2 8/11 

7 99/5- 4/22 54 45/2- 6/41 35 76/2 6/17 

8 47/5- 2/21 51 39/2- 4/47 33 22/5 2/92 

6 37/5- 2/27 59 5/2- 46 32 22/5 2/92 

52 29/5- 4/26 57 29/2 9/12 34 81/5 1/98 

55 65/2- 6/42 58 3/2 13    

53 71/2- 1/43 56 28/2 8/12    

 های توصیفی عامل سوم )لذت بردن از ریاضی(آماره .11جدول 

 853 معتبر های نمونه تعداد

 22/8 میانگین

 948/3 معیار انحراف

 -253/2 چولگی

 289/2 معیار چولگی انحراف

 -866/2 کشیدگی

 575/2 کشیدگی معیار انحراف
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 )لذت بردن از ریاضی( ازی عامل سومس. نرمال12جدول

 Z T نمره خام Z T نمره خام Z T نمره خام

2 61/5- 1/22 7 47/2- 2/41 55 81/2 1/18 

4 43/5- 8/21 8 59/2- 4/48 53 48/5 8/94 

1 26/5- 5/26 6 59/2 9/15    

9 77/2- 2/43 52 46/2 6/14    

و  21 تر است نمرات بینندارد بهوجود  22، نمره زیر فوقجدول در که  با توجه به این

باید بین  T د. اما در حالت کلی، نمره استانداردنبه عنوان نمرات نرمال در نظر گرفته شو 91

 باشد که برای سایر جداول، باید این محدوده در نظر گرفته شود. 72و  22

ها، نرمال نبودند از های چولگی و کشیدگی نمرات آزمودنیه شاخصک اینبه دلیل 

سازی استفاده شد و سپس جداول نمرات خام و استاندارد، برای مقایسه بهتر و لروش نرما

بدست آمده به راحتی در  Tو  Zکه هنجارهای ضمن این ،. به این ترتیبندتر تهیه شدراحت

 Tتوان گفت: در حالتی که مقدار انواع محاسبات همبستگی و ...، قابل استفاده است، می

الزم به ذکر است شیوه ذکر شده  .باشد با نابهنجاری روبرو هستیم 72یا بیشتر از  22کمتر از 

یک از عوامل آن، صادق است فقط  برای بررسی ناهنجاری در مورد کل مقیاس حاضر و هر

ندارد و بهتر است نمرات  72یا باالتر از   22عامل سوم یعنی اجتناب از ریاضی نمره کمتر از 

ه د. این قضاوت کلی، ما را از تعیین نقطندر نظر گرفته شو به عنوان نمرات نرمال 91و  21 بین

 کند. نیاز میبرش برای هر آزمون و خرده آزمون، بی

 گیرینتیجه

خودپنداره ریاضی دارای پایایی مناسبی است و قابل  مقیاسدهد نتایج پژوهش نشان می

وان تی که میه طوریی خوبی نیز برخوردار است باز شواهد روا مقیاسباشد. این اعتماد می

ور که طمناسب در تعیین خودپنداره ریاضی استفاده کرد. همان مقیاس به عنوان یکآن از 

ها، لذت بردن از ریاضی و اجتناب از ها و مهارتشامل مفاهیم: قابلیت مقیاسذکر شد این 

 باشد.ریاضی می
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های ادراک قابلیتها و خودپنداره ریاضی را ادراکات خود یادگیرنده از مهارت مارش،

ریاضی، عالقه به ریاضی و لذت بردن از ریاضیات  استدالل شده فردی ریاضی، توانایی

ها و لذت بردن از ریاضی ها و مهارتکند. خودپنداره ریاضی به واسطه قابلیتتعریف می

 ود. شیابد و به واسطه اجتناب از ریاضی، منع شده و باز داشته میتسهیل شده و بهبود می

ها به نوبه خود بر اثر یادگیری ریاضی، حل راحت مسائل ریاضی، ها و مهارتقابلیت

گیری د. احساس لذت از یادنیاببهبود می تکلیف و موفقیت در امتحاناتاستقالل در اجرای 

ریاضی به احساس لذت از مطالعه ریاضی و آن هم به احساس لذت از حل تمرین ریاضی 

اشتیاق و عالقه به ریاضی و در نتیجه به لذت بردن از ریاضیات  به شود که نهایتاًمنجر می

. عدم موفقیت در یادگیری ریاضی، حل مسائل ریاضی و امتحانات ریاضی به انجامدمی

که  ودشمنجر میاحساس کسالت از یادگیری ریاضی، مطالعه ریاضی و حل تمرین ریاضی 

 د.گردباعث اجتناب از ریاضی می

خودپنداره ریاضی بازسازی شده است که در امر  مقیاسن تحقیق، یک ترین نتیجه ایمهم

انتخاب رشته تحصیلی در پایان سال اول دبیرستان و همچنین انتخاب رشته دانشگاهی برای 

با روشن شدن رابطه خودپنداره ریاضی  ،آموزان مفید واقع خواهد شد. همچنینعموم دانش

موزان آلمان، کمک شایانی به پیشرفت ریاضی دانشبا پیشرفت ریاضی، با عنایت والدین و مع

 خواهد شد.
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 را با هر کدام از موارد زیر با عالمت ضربدر مشخص کنید. لطفا میزان موافقت خود                

 بازسازی شده خودپنداره ریاضی  مقیاسضمیمه: 

                     رشته و پایه تحصیلی:     پسر                  سن:                  دختر  جنسیت:  

 نام مدرسه:      

 

 

 کامال مخالفم مخالفم موافقم کامال موافقم گویه ها 

     وضع من در ریاضی معموالً خوب است 5

     من دوست دارم در مدرسه، بیشتر ریاضی کار کنم 3

2 
ــی   ــه با خیلی از همکالسـ ــی برای من در مقـایسـ هایم، ریاضـ

 تر استمشکل
    

     برممن از یادگیری ریاضی لذت می 4

     گیرممن مطالب ریاضی را سریع یاد می 1

     کنممعموالً در ریاضی خوب عمل می من 9

     ریاضی از نقاط قوت من نیست 7

     ریاضی کسل کننده است 8

6 
شــان به من مراجعه آموزان دیگر در مشــکالت ریاضــیدانش

 کنندمی
    

     دهمتمرینات ریاضی را به خوبی انجام می 52

     ریاضی یکی از دروس مورد عالقه من است 55

     دهمهرگز در رشته ریاضی ادامه تحصیل نمی 53

     اغلب در انجام تکالیف ریاضی به کمک دیگران نیاز دارم 52

     مشتاقانه منتظر شروع کالس ریاضی هستم 54

     در فهم هر چیزی که با ریاضی مرتبط باشد مشکل دارم 51

59 
 وقتی مشــغول حل مســائل ریاضــی هســتم به راحتی میتوانم از

 یک مرحله به مرحله بعد بروم
    

     برماز مطالعه ریاضی لذت می 57

     دهمامتحانات ریاضی را بد می 58

     گیرمدر درس ریاضی نمرات خوبی می 56

     از درس ریاضی متنفرم 32
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