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  چکیده

-هاي هدف در میان دانشگیريبینی خودکارآمدي در ریاضی بر اساس جهتهدف از پژوهش حاضر، پیش

 بـه ) پسر 170دختر و   141(آموز سال اول دبیرستان دانش 311بدین منظور، . آموزان سرآمد تحصیلی بود
هاي پرورش استعدادهاي درخشان و نمونه دولتـی واقـع در شهرسـتان شـیراز     اي از دبیرستانروش خوشه

گیري هدف در ریاضی و پرسشنامه خودکارآمدي در ریاضی بـه عنـوان ابـزار    مقیاس جهت. انتخاب شدند
ارهـا فـراهم   پژوهش حاضر، شواهدي مبنی بر روائی و پایائی قابـل قبـول ایـن ابز   . سنجش به کار برده شد

قـرار  هاي هدف و خودکارآمدي در ریاضی بـر گیري دار  بین جهتنشان داد که رابطه معنی هایافته. ساخت
چنان که فزونی تبحرگرائـی و عملکردگرائـی بـا افـزایش خودکارآمـدي همـراه بـود، در حـالی کـه          . است

هـاي رگرسـیون   نتایج تحلیـل . تها و کل خودکارآمدي در ریاضی داشعملکردگریزي رابطه منفی با مؤلفه
کننـده  بینـی تـرین عامـل پـیش   چندگانه بیانگر آن بود که تبحرگرائی در فرآیند یادگیري درس ریاضی، مهـم 

نمـود،   بینی میعملکردگرائی اگرچه به طور مثبت دو مؤلفه و کل خودکارآمدي را پیش. خودکارآمدي است
بـر خـالف آن، فزونـی    . تـري داشـت  بـه مراتـب ضـعیف    کنندگیبینیگرائی، نقش پیشاما نسبت به تسلط

هـاي پـژوهش حاضـر    تلویح یافتـه . هاي خودکارآمدي در ریاضی همراه بودعملکردگریزي با کاهش مؤلفه
کارهائی اسـت کـه   اندرکاران آموزش و پرورش فراگیرندگان سرآمد تحصیلی، تأکید بیشتر بر راه براي دست

  .در درس ریاضی هدایت نمایدآنان را به اهداف درونی یادگیري 
آموزان سرآمد تحصیلیگیري هدف، دانشخودکارآمدي، جهت :کلیدي هاي هواژ
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  مقدمه
رویکرد شناختی در قلمرو مطالعات مربوط به تیزهوشی بر آن است که برخورداري از 

بلکه این ماده . توانمندي هاي ذهنی سطح باال، به تنهائی، ضامن دستیابی به موفقیت نیست
گیري انگیزشی خامی است که در تعامل با دیگر ویژگی هاي شخصیتی، از جمله جهت

؛ 1999هلر، (گرددرجسته در حیطه هاي متفاوت تحصیلی منجر میسازگارانه، به عملکرد ب
از این . برآن است که باید بین تیزهوشی و سرآمدي تمایز قائل شد) 2008(گانیه ). 2004

هاي طبیعی برجسته است به طوري که فرد را اي از توانائینقطه نظر، تیزهوشی مجموعه
دهد و ا در جامعه همساالن خود قرار میهحداقل در ده درصد باالي توزیع این توانائی

اي است که در حداقل یکی از هاي معینِ رشدیافتهسرآمدي بیانگر دانش و مهارت
مند پرورش یافته باشد و هاي فعالیت انسانی از جمله امور تحصیلی به صورت نظام حوزه

ح سرآمد تحصیلی با توجه به این دیدگاه اصطال. فرد را از دیگر همساالن خود متمایز نماید
تواند به افرادي اطالق گردد که استعداد تحصیلی خود را به طور نظام یافته از طریق می

اي است که به طور بارز تعلیم و تربیت رسمی رشد داده و عملکرد تحصیلی آنان به گونه
مند اي که نیازهاي آموزشی ویژهپذیرفته شدن در برنامه. باشندمیاز همساالن خود متمایز 

هاي ورودي تفوق محرز دانش آموزان بر همساالن خود است، از جمله برتري در آزمون
تواند شاخصی از سرآمدي تحصیلی مدارس خاص و ادامه تحصیل در این مدارس می

  .باشد
هاي پژوهشی بیانگر آن است که موفقیت در عرصه تحصیل، عالوه بر یافته

گیري از الگوي انگیزشی مناسب و م بهرهبرخورداري از دانش انسجام یافته، مستلز
-هاي اساسی آن به شمار میگیري هدف از جنبهسازگارانه است که خودکارآمدي و جهت

تواند از عوامل به همین دلیل است که تفاوت در الگوي انگیزشی می). 2010کاب، (آید
رسی رابطه بر). 2003مک کاچ و سیگل ، (کننده تیزهوشان موفق از ناموفق باشدمتمایز

گیري هدف و نقشی که این عوامل در عوامل انگیزشی، از جمله خودکارآمدي و جهت
، 1996پینتریچ و شانک ، (اي برخوردار استکنند، از اهمیت ویژهفعالیت تحصیلی ایفا می

عالوه ). 2011؛ تامینن سوینی، سالمال آرو، و نایمیویرتا، 2000؛ کاوینگتون، 2000پینتریچ، 
هاي نظري این مسأله در قلمرو مطالعات مربوط به انگیزش، شناسائی ویژگی بر اهمیت

تري از این  تواند شناخت عمیقها میافراد سرآمد و مطالعه الگوي ارتباط بین این ویژگی
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شایان ذکر است که افراد . گروه فراهم سازد و راه آموزش و پرورش آنان را  هموارتر سازد
آیند و ارائه خدمات تأثیرگذار تحول و توسعه جامعه به شمار میهاي مهم سرآمد از سرمایه

  .هاي فردي آنان استاي به این افراد، مستلزم شناخت علمی ویژگیحرفه
). 1986باندورا، (خودکارآمدي، مفهومی کلیدي در نظریه اجتماعی ـ شناختی است 

اي معین، به ت در حوزهخود براي دستیابی به موفقی و توانائی قضاوت فرد درباره ظرفیت
نیز "تفکر خودمرجع"این سازه که به ). 1991باندورا،(خودکارآمدي موسوم شده است 

شود، میزان اصرار، مداومت، شکیبائی و تحمل فرد را براي دستیابی به تبحر در تعبیر می
افزون بر این، تفکر خودمرجع امکان دستیابی به . کنداي معین از امور تعیین میحیطه

گذاري، ها، هدف، ارزشیابی و اجراي عملکردهائی مانند شناسائی عوامل موفقیتمهارت
سازماندهی تالش، ایجاد انگیزه در خود براي انجام فعالیت و کنترل فشار روانی و افکار 

تواند به همین سبب، خودکفایتی می). 1995باندورا، (سازد بازدارنده و مخرب را فراهم می
قیم و هم از طریق عوامل دیگر، رفتار فرد را تحت کنترل قرار دهد هم به طور مست

هاي ذهنی و دانش و معتقد است، ظرفیت) 2001(باندورا ). 2006پاجارس و یوردان، (
آید، با توجه به میزان خودکارآمدي فرد در هائی که از طریق تجربه به دست میمهارت

راین، احتمال موفقیت فراگیرندگانی که در بناب. شودهاي مختلف به کار گرفته میزمینه
برخوردارند، در صورتی که از توانائی، دانش و  اي معین از خودکفایتی قويزمینه

پاجارس و (نیاز کافی نیز برخوردار باشند، بیش از سایر فراگیرندگان است هاي پیش مهارت
  ).1999،1997والیانته، 

دهد، حاصل شده است که نشان میطی چند دهه اخیر، شواهد پژوهشی فراوانی 
-کنندگی مستقیم و غیر مستقیم در پیشرفت تحصیلی ایفا میخودکارآمدي نقش پیش بینی

؛ 1996؛ پاجارس و جانسون، 1996؛ پاجارس، 1995پاجارس و میلر، : براي مثال(کند
؛ چمرز، ها و 2000؛ فان و واکر، 2001 ،؛ پاجارس و شانک1999پاجارس و گراهام، 

) 2006(باندورا ). 2010؛ پامپاکا و ویلیامز، 2009؛ اسکالویک و اسکالویک، 2001گارسیا، 
معتقد است که باورهاي خودکارآمدي، در محدوده و حوزه هاي متفاوت دانش یکسان 

اصی دانش، هاي اختصورزد که پیامدهاي تحصیلی در زمینهبدین سبب، تأکید می. نیست
ها، با دقت بیشتر پیش مثل ریاضی و علوم، به وسیله خودکارآمدي فراگیران در همین زمینه

  .     شودبینی می
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برخی از صاحب نظران بر این باورند که خودکارآمدي نه تنها یک ویژگی عمومی 
 پاجارس(نیست، بلکه حتی در حیطه معین نیز از سطوح و ابعادي متفاوت برخوردار است 

تر پیامدهاي تحصیلی از قبیل ریاضی، علوم بینی دقیقبنابراین، براي پیش). 2006و یوردان، 
هاي این سازه تجربی، زبان خارجی و نظائر آن، استفاده از ابزارهائی که با توجه به ویژگی

هاي مطالعات پیشین بیانگر آن است که یافته. رسدتهیه شده باشند، ضروري به نظر می
بینی عملکرد تحصیلی فراگیرندگان در این درس نقش قابل مدي ریاضی در پیشخودکارآ
؛ فان و واکر، 1996؛ پاجارس، 1995؛ 1994براي مثال، پاجارس و میلر، (اي دارد مالحظه

؛ زیمرمن، بچرر و 2010؛ پامپاکا و ویلیامز، 2009؛ لیو و کویراال، 2008؛ ماي و گلین، 2000
  ). 2012اسپاناگل، 
هاي ذهنی آگاهانه و بالقوه قابل دسترسی محسوب هاي هدف، بازنمائییريگجهت

شوند که به رغم برخورداري از ثبات نسبی، به موقعیت و شرایط خاص یادگیري نیز می
ها به تبحرگرائی، عملکردگرائی و عملکردگریزي گیرياین جهت. دهندحساسیت نشان می

تبحرگرائی که تکلیف مداري یا یادگیري ). 2000؛ پینتریچ،1997الیوت، (اند تفکیک شده
شود، به تمایل فراگیرنده براي دستیابی به تبحر در محتوا یا تسلط محوري نیز گفته می

؛ دانیلز و همکاران، 2000؛ پینتریچ، 1992ایمز، (هاي تحصیلی اشاره دارد یافتن بر مهارت
نمایند، زمانی به یت میگیري هدف تبعفراگیرندگانی که از این گونه جهت). 2008

اند، به تبحر و تسلط رسند که در تکالیفی که بر عهده گرفتهرضایتمندي از یادگیري می
آنان از سطح باالتري از خودکارآمدي برخوردارند، تکالیف یادگیري را جالب، . دست یابند

میگلی، کاپالن (نمایند و نگرشی مثبت به فرآیند یادگیري دارند برانگیزاننده و مهم تلقی می
؛ تامینن سوینی 2009؛ مایس و ادوارد، 2003؛ میدلتون ،کاپالن و میگلی، 2001و میدلتون، 
برند؛ در موقع یادگیري به بیان دیگر، آنان از فرایند یادگیري لذت می). 2011و همکاران،

کنند و به همین سبب، تالش و مداومت بیشتري در امر هائی مثبت را تجربه میاحساس
در میان ) 2002(ایکینز  -هاي مطالعه نبر و شومریافته. دهندادگیري از خود نشان میی

  . فراگیران تیزهوش نیز مؤید این نتایج است
هاي خود را به دیگران به ویژه فراگیرندگان عملکردگرا، تمایل دارند که شایستگی

وش و با استعدادتر از آنان گرایش دارند که با ه. همکالسان، معلمان و والدین نشان دهند
به همین دلیل، به جاي تمرکز بر فرآیند یادگیري، به محصول و پیامد . دیگران به نظر برسند
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اما، عملکردگریزان از آشکار . اندیشندهاي عالی است، میآن که دستیابی به موفقیت و نمره
از انجام  کنند و گرایش اساسی آنان گریزشدن ناکارآمدي خود نزد دیگران اجتناب می

آیند یادگیري از قبیل نمره ضعیف و مورد تمسخر ترس از پیامدهاي ناخوش. تکالیف است
ترین دالیل آنان براي اهمال ورزیدن در و تحقیر واقع شدن از سوي دیگران یکی از مهم

؛ 2002؛ هاراکویتز، بارون، الیوت و تراش، 1997الیوت و چرچ، (امر یادگیري است 
  ). 2007دیویس، پاستور، میلر و 

مطالعات انجام شده در فرهنگ ایرانی نشان داده است که تبحرگرائی یا یادگیري 
محوري با اتخاذ رویکردي منسجم و عمیق در یادگیري همراه است، برخالف آن، 

-گزینی و عملکردگریزي، رویکرد نامنسجم و سطحی یادگیري را پیشبالتکلیفی در هدف

نشان از آن داشت ) 1384(مطالعه جوکار). 1386سیف و خیر،  ؛1385خرمائی، (کندبینی می
در حالی . بخشدکه تبحرگرائی، به کارگیري راهبرهاي شناختی و فراشناختی را فزونی می

. را در پی دارد گیري پرهیز از شکست، کاهش انگیزش و نقصان در خودتنظیمیکه، جهت
نی ابعاد مختلف خالقیت شامل بسط، افزون بر این، تبحرگرائی در یادگیري ریاضی، فزو

که ) 1391سیف، (کندآموزان تیزهوش پیش بینی میابتکار، سیالی و اصالت را در دانش
 .گیري در فرآیند یادگیري ریاضی استحاکی از نقش مثبت این جهت

گیري هدف همراه با دریافتند که جهت) 1999(وندویل، براون، کرون، و اسلوکام 
برانگیز خودکارآمدي، چگونگی رویاروئی فرد را با رویدادهاي چالش سطح تالش و میزان

تري به سوي یادگیري یا تبحر یافتن در گیري قويافرادي که جهت. کندزندگی تعیین می
دهند و از سطح تکالیف دارند، براي دستیابی به اهداف دشوار، تالش بیشتري نشان می

بر خالف آن، عملکردگریزي با عدم . ارندانتظار باالتري براي حصول موفقیت برخورد
هاي پژوهشی نشانگر آن است که انجام یافته. تالش کافی و انتظار شکست همراه است

هاي مبتکرانه مستلزم الگوي سازگارانه انگیزشی است که خودکارآمدي و فعالیت
الت تبحرگرائی از اجزاي آن شناخته می شود و میزان تالش را براي فائق آمدن بر مشک

  ). 2001براي مثال، وندویل، (فزونی می بخشد
بینی گیري هدف در پیشهدف کلی از انجام این پژوهش، بررسی نقش جهت

آموزان مدارس استعدادهاي درخشان و نمونه دولتی خودکارآمدي ریاضی در میان دانش
پاسخ ها در این راستا، پژوهش حاضر به این پرسش .بود که سرآمد تحصیلی خوانده شدند



 
 
 
 

 آموزان سرآمد تحصیلیهاي هدف در میان دانشگیريبینی خودکارآمدي در ریاضی بر اساس جهتپیش  ٢۶

آموزان سرآمد تحصیلی گیري هدف و خودکارآمدي دانشاي بین جهتداد که آیا رابطه
ها بینی مؤلفههاي هدف در پیشگیريبرقرار است ؟ در این صورت، سهم هر یک از جهت

  و کل خودکارآمدي در ریاضی به چه میزان است؟ 
  

  روش
بین این پژوهش را پیشمتغیرهاي . همبستگی بود  -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

هاي هدف در درس ریاضی و متغیر مالك آن را خودکارآمدي در ریاضی گیريجهت
  .دادتشکیل می

  
  شرکت کنندگان پژوهش

دختر  141(دانش آموز سال اول دبیرستان 311این پژوهش مشتمل بر  شرکت کنندگان
هاي نمونه دولتی بود که در مراکز پرورش استعدادهاي درخشان و دبیرستان) پسر 170و 

. اي صورت گرفتگیري به روش خوشهنمونه. شهرستان شیراز به تحصیل اشتغال داشتند
س مزبور یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه بدین قرار که ابتدا از  هر یک از انواع  مدار

آموزان سال اول این مدارس سپس از کلیه دانش. پسرانه به طور تصادفی انتخاب شد
در مجموع، گروه نمونه . دعوت شد تا به عنوان آزمودنی در پژوهش حاضر شرکت نمایند

مونه آموز مدارس ندانش 199آموز مدارس پرورش استعدادهاي درخشان و دانش 112از 
هاي این مراکز آموزشی، از جمله شایان ذکر است که به دلیل ویژگی. دولتی تشکیل شد

 18آموزان، محدودیت درصد پذیرش و شرط احراز معدل باالتر از نحوه گزینش دانش
براي حفظ جایگاه و ادامه تحصیل در مراکز مزبور، که مستلزم برتري محرز از لحاظ 

هاي یافته. ین پژوهش، سرآمد تحصیلی خوانده شدندکنندگان اتحصیلی است، شرکت
 10تا  5آموزان از لحاظ هوش عمومی نیز در مطالعاتی نشان از آن دارند که این دانش

توانند از خدمات درصد  باالي توزیع جامعه قرار داشته و طبق تعاریف جدید هوش می
 ).1385سیف، (مند شوندویژه بهره
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  ابزار سنجش
میدلتون، و همکاران، (گیري هدف در درس ریاضیاضر مقیاس جهتدر پژوهش ح

و پرسشنامه محقق ساخته خودکارآمدي در ریاضی به عنوان ابزار سنجش به کار )  2003
  .برده شد

در این پژوهش، به منظور سنجش انواع  :مقیاس جهت گیري هدف در درس ریاضی
میدلتون، و (درس ریاضی گیري هدف در گیري هدف، نسخه فارسی مقیاس جهتجهت

مورد ) 1390(که پس از ترجمه و انطباق، به وسیله سیف و بشّاش) 2003همکاران، 
گویه است و پاسخدهی به  22این ابزار داراي . اعتباریابی قرار گرفته است، به کار برده شد

) فماز بسیار موافقم تا بسیار مخال(گویه هاي آن از طریق مقیاس پنج بخشی از نوع لیکرت 
هاي اصلی با چرخش واریمکس نشان داد که تحلیل عاملی به روش مؤلفه. گیردصورت می

. این مقیاس از سه مؤلفه تبحرگرائی، عملکردگرائی و عملکردگریزي تشکیل شده است
 55/2و  44/3، 27/4هاي مستخرج از این مقیاس به ترتیب مقادیر ارزش ویژه براي مؤلفه

نتایج ). 1390سیف و بشّاش، (واریانس نمرات آن را تبیین نموداز % 63/46حاصل آمد، که 
؛ 1997؛ الیوت، 1992ایمز، (حاصل از این تحلیل عاملی با مبانی نظري همخوانی داشت 

و روائی سازه اي نمرات این مقیاس را در ) 2003؛ میدلتون و همکاران، 2000پینتریچ، 
گرائی در میان وهش، ثبات داخلی ابعاد هدفدر همان پژ. فرهنگ ایرانی مورد تأئید قرار داد

این . دانش آموزان ایرانی از طریق محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت
و  79/0، 86/0ضرائب براي تبحرگرائی، عملکردگرائی و عملکردگریزي به ترتیب برابر با 

  . بود هاي یاد شدهحاصل گردید که مبین پایائی قابل قبول مؤلفه 69/0
،   78/0ها به ترتیب برابر با   در مطالعه حاضر، ضریب آلفاي کرونباخ براي این مؤلفه

به دست آمد که نشان از ثبات داخلی نمرات این مقیاس در نمونه مورد  70/0و  71/0
  .تحقیق داشت

هاي علوم سازي پژوهشنظر به اهمیت بومی :پرسشنامه خودکارآمدي در ریاضی
و تدارك ابزارهائی که در فرهنگ ایرانی از اعتبار کافی برخوردار باشند، انسانی، تهیه 
شایان ذکر است که تاکنون در فرهنگ ایرانی، ابزاري مستقل براي سنجش . ضرورت دارد

با توجه به توصیه باندورا . آموزان در درس ریاضی تدوین نشده بودخودکفایتی دانش
هاي فرهنگی و تربیتی مختلف کارآمدي را در بافتمبنی بر تهیه ابزارهائی که خود) 2006(
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هاي ویژه درسی مورد سنجش قرار دهند، تهیه چنین ابزاري در فرهنگ ایرانی و نیز حوزه
هاي هاي مناسب براي این ابزار، یافتهبه منظور تهیه و گزینش گویه. حائز اهمیت است

مرتبط با آن مرور شد مطالعات مربوط به خودکارآمدي در درس ریاضی و دروس دیگر 
؛ 2006؛ پاجارس و یوردان، 2012؛ زیمرمن و همکاران، 1995براي مثال، پاجاراس و میلر،(

  ).1391؛ سیف و مرزوقی، 1385سیف، 
، پرسشنامه خودکارآمدي در ریاضینسخه مقدماتی ابزار محقق ساخته، تحت عنوان 

از بسیار موافقم تا بسیار ( گویه بر اساس  مقیاس پنج بخشی از نوع لیکرت 21مشتمل بر 
آموزان درباره ها به منظور سنجش انتظارات دانشاین گویه. شدنمره گذاري می) مخالفم

هاي مربوط به توانائی و ظرفیت خود براي دستیابی به موفقیت در درس ریاضی و ارزیابی
مبستگی هاي این پرسشنامه نشان داد که دو گویه، ضریب هتحلیل گویه. آن تهیه گردید

-این دو گویه از متن پرسشنامه حذف شد و تعداد گویه. ضعیف با نمره کل پرسشنامه دارد

ها با نمره کل ضرائب همبستگی این گویه. گویه تقلیل یافت 19هاي نسخه نهائی به 
  ).>p 001/0(متغیر بود 81/0تا  27/0پرسشنامه از  

تحلیل عاملی این پرسشنامه پس از چرخش واریمکس، نشان از وجود دو عامل 
این دو عامل در . خودکارآمدي در درس ریاضی و خودکارآمدي در ارزیابی ریاضی داشت

مقادیر ارزش ویژه براي . نمودنداز واریانس نمرات پرسشنامه را تبیین % 04/47مجموع 
بارهاي . حاصل آمد 80/1و  14/7ب برابر با عوامل مستخرج از این پرسشنامه به ترتی

هاي و بارهاي عاملی گویه 77/0تا  33/0هاي خودکارآمدي در درس ریاضی از عاملی گویه
ها، با توجه به این یافته. نوسان داشت 73/0تا  35/0خودکارآمدي در ارزیابی ریاضی از 

اي پرسشنامه روائی سازهمؤید ) 2012؛ زیمرمن و همکاران، 2006باندورا، (مبانی نظري 
  .خودکارآمدي در ریاضی بود

ها و نمره کل پرسشنامه در پژوهش حاضر، بررسی الگوي همبستگی درونی بین مؤلفه
خودکارآمدي در ریاضی،نشانگر انسجام درونی قابل مالحظه این ابزار و دلیلی دیگر مبنی 

درس ریاضی و  ضریب همبستگی بین خودکارآمدي در. اي آن بودبر روائی سازه
همچنین ضریب ). >0001/0p(حاصل شد 68/0خودکارآمدي در ارزیابی ریاضی برابر با 

و  90/0هاي مذکور با نمره کل پرسشنامه به ترتیب برابر با همبستگی بین هر یک از مؤلفه
هاي مستخرج از این پرسشنامه شایان ذکر است که مؤلفه). >0001/0p(به دست آمد 93/0
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مجزا هیچ گونه تعارضی  به بیان دیگر، این دو مؤلفه. باشندعین حال همسو میمستقل و در 
ها جمع پذیر بنابراین، نمرات آن. شوندبا یکدیگر ندارند و دو بعد متقابل محسوب نمی

براي اطمینان بیشتر، تحلیل . دهداست و نمره خودکارآمدي کلی در ریاضی را تشکیل می
نتایج حاصل از این تحلیل، . هاي پرسشنامه انجام شدي مؤلفهعاملی مرتبه دوم  نیز بر رو

-از واریانس نمرات را تبیین می%  95/83بود که  68/1نشان دهنده عاملی با ارزش ویژه 

نمود و بار عاملی خودکارآمدي در درس ریاضی و خودکارآمدي در ارزیابی ریاضی بر 
ها مبین روائی نمرات این یافته. حاصل شد 91/0و 92/0روي این عامل کلی به ترتیب 

  .خودکارآمدي است خودکارآمدي کلی به عنوان مجموع نمرات حاصل از دو مؤلفه
  ها و نمره کل پرسشنامه خودکارآمدي در ریاضیاین پژوهش نشان داد که بین مؤلفه

چنان که . دار برقرار استآموزان در آزمون پایانی ریاضی رابطه معنیو نمره دانش
و  >002/0p(تگی مثبت بین نمره این آزمون با خودکارآمدي در درس ریاضیهمبس

19/0=r (و نیز خودکارآمدي در ارزیابی ریاضی)0001/0p<  34/0و=r (برقرار بود .
همچنین، نمرات ریاضی دانش آموزان در این آزمون با خودکارآمدي کلی در ریاضی رابطه 

ها مؤید روائی مالکی پرسشنامه مزبور یافتهاین ). r=30/0و  >0001/0p(دار داشتمعنی
  .بود

پایائی نمرات پرسشنامه خودکارآمدي در ریاضی از طریق محاسبه ضریب آلفاي 
ضریب آلفاي کرونباخ . کرونباخ احراز شد که نشان از ثبات داخلی این پرسشنامه داشت

اضی به هاي خودکارآمدي در درس ریاضی و خودکارآمدي در ارزیابی ریبراي مؤلفه
  .به دست آمد 90/0و براي کل پرسشنامه  85/0، 83/0ترتیب برابر با  

  
  یافته ها

هاي هدف و خودکارآمدي گیرياي بین جهتدر پاسخ به این پرسش که آیا رابطه
گرائی، آموزان سرآمد تحصیلی برقرار است، ضرائب همبستگی بین تبحرریاضی دانش

ها و کل خودکارآمدي در ریاضی محاسبه مؤلفهعملکردگرائی و عملکردگریزي با 
  ). 1جدول (شد
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  ها و کل خودکارآمدي در ریاضیهدف با مؤلفه هايگیريماتریس همبستگی جهت: 1جدول 
  5  4  3  2  1  متغیرها

          -   گرائیتبحر - 1

        -   30/0*  عملکردگرائی - 2

      -   04/0  -32/0*  عملکردگریزي - 3

    -   -32/0*  25/0*  56/0*  ریاضیخودکارآمدي در درس - 4

  -   68/0*  -38/0*  33/0*  77/0*  خودکارآمدي در ارزیابی ریاضی- 5

  93/0*  90/0*  -39/0*  32/0*  74/0*  خودکارآمدي کلی در ریاضی - 6

0001/0p<*         

  
. ها نشانگر وجود الگوئی قابل تأمل از روابط همبستگی بین متغیرهاي مذکور بودیافته 

نشان داد که بین تبحرگرائی و عملکردگرائی رابطه مثبت برقرار  نتایج تحقیق
بر خالف آن، بین تبحرگرائی و عملکردگریزي رابطه منفی ). r=30/0و  >0001/0p(است

بین عملکردگرائی و عملکردگریزي رابطه معناداري ). r= -32/0و  >01/0p(وجود داشت
آمدي و نیز نمره کل آن با تبحرگرائی هاي خودکاراز سوئی دیگر، بین مؤلفه. برقرار نبود

ضرائب همبستگی بین ).  >0001/0p(نوسان داشت 77/0تا  56/0ضرائب همبستگی از 
بر ). >0001/0p(متغیر بود 33/0تا  25/0ها و کل خودکارآمدي با عملکردگرائی از مؤلفه

خالف آن، عملکردگریزي با خودکارآمدي در درس و ارزیابی ریاضی و نیز با 
بین این   -39/0تا   -33/0ضرائب همبستگی از . کارآمدي کلی رابطه معکوس داشتخود

  ).1جدول (متغیرها حاصل آمد
هاي هدف گیريکنندگی هر یک از جهتبینیدرپاسخ به این پرسش که سهم پیش

ها و خودکارآمدي کلی در ریاضی به چه میزان است، سه تحلیل رگرسیون براي مؤلفه
هاي هدف و متغیر گیريبین هر تحلیل را جهتمتغیرهاي پیش. گرفته شد گانه به کارچند

  . دادمالك را خودکارآمدي در ریاضی تشکیل می
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  هاي هدفگیرينتایج رگرسیون خودکارآمدي در درس ریاضی بر روي جهت: 2جدول 
  ضریب استاندارد  ها پیش بینی کننده

  )(رگرسیون 
  سطح معناداري

)p<(  
  0001/0  45/0  تبحر گرائی

  01/0  13/0  عملکرد گرائی

  0001/0 -21/0  عملکرد گریزي

  R(    60/0(ضریب همبستگی چند متغیري

  2R(    36/0(ضریب تعیین چند متغیري

  F (    30/50(مقدار اف

  p<(    0001/0(سطح معناداري

  
هاي مثبت کنندهبینینتایج نخستین تحلیل رگرسیون نشان از آن داشت که پیش

، و )β=45/0و  >0001/0p(خودکارآمدي در درس ریاضی عبارتند از تبحرگرائی
که، عملکردگریزي به طور منفی خودکارآمدي آنحال). β=13/0و  >01/0p(عملکردگرائی

از % 36این متغیرها در مجموع ).  β= -21/0و  >01/0p(بینی نموددر درس ریاضی را پیش
 F= 30/50و >0001/0p(مورد تبیین قرار دادند واریانس خودکارآمدي در درس ریاضی را

،36/0 =2R .(کننده خودکارآمدي بینیترین عامل پیششایان ذکر است که تبحرگرائی، مهم
  ).2جدول (در درس ریاضی بود

  
  هاي هدفگیرينتایج رگرسیون خودکارآمدي در ارزیابی ریاضی بر روي جهت: 3جدول 

  ضریب استاندارد  ها پیش بینی کننده
  )(رگرسیون 

  سطح معناداري
)p<(  

  0001/0  66/0  تبحر گرائی
  0001/0  15/0  عملکرد گرائی
  0001/0 -20/0  عملکرد گریزي

  R(    80/0(ضریب همبستگی چند متغیري
  2R(    64/0(ضریب تعیین چند متغیري

  F (    44/160(مقدار اف
  p<(    0001/0(سطح معناداري
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هاي هدف گیريارزیابی ریاضی بر روي جهتتحلیل رگرسیون خودکارآمدي در 
و  >0001/0p(و عملکردگرائی) β=66/0و  >0001/0p(نشانگر آن بود که تبحرگرائی 

15/0=β (به طور مثبت و عملکردگریزي)0001/0p<  20/0و- =β ( به طور منفی این متغیر
خودکارآمدي در از واریانس % 64هاي هدف گیريدر مجموع، جهت. کنندبینی میرا پیش

ذکر این نکته الزم ). F ،64/0 =2R= 44/160و  >0001/0p(ارزیابی ریاضی را تبیین نمودند
تر کنندگی تبحرگرائی به مراتب از دو متغیر دیگر فزونبینیاست که سهم پیش

  ).3جدول(بود
  

  هاي هدفگیرينتایج رگرسیون خودکارآمدي کلی در ریاضی بر روي جهت: 4جدول 
  ضریب استاندارد  ها بینی کنندهپیش 

  )(رگرسیون 
  سطح معناداري

)p<(  
  0001/0  62/0  تبحر گرائی

  0001/0  15/0  عملکرد گرائی
  0001/0 -23/0  عملکرد گریزي

  R(    77/0(ضریب همبستگی چند متغیري
  2R(    60/0(ضریب تعیین چند متغیري

  F (    19/132(مقدار اف
  p<(    0001/0(سطح معناداري

  
هاي هدف گیرينتایج حاصل از سومین تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که جهت

) β=62/0و  >0001/0p(تبحرگرائی . کنندبینی میخودکارآمدي کلی در ریاضی را نیز پیش
هاي مثبت این متغیر و کنندهتعیین) β=14/0و  >0001/0p(و عملکردگرائی

از % 60در مجموع، . کننده منفی آن بودبینیپیش) β= -23/0و  >0001/0p(عملکردگریزي
هاي هدف تبیین واریانس خودکارآمدي کلی در ریاضی به وسیله جهت گیري

بینی کننده در میان سه عامل پیش). F ،60/0 =2R= 19/132و  >0001/0p(شد
بینی کنندگی بیشتري نسبت به سایر خودکارآمدي کلی در ریاضی، تبحرگرائی سهم پیش

  ).4ل جدو(عوامل داشت
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  گیريبحث و نتیجه
هاي گیريبینی خودکارآمدي در ریاضی بر اساس جهتهدف از پژوهش حاضر، پیش

آموزان سرآمد تحصیلی بود که در مراکز پرورش استعدادهاي درخشان هدف در میان دانش
در این راستا، به دو پرسش اصلی . هاي نمونه دولتی به تحصیل اشتغال داشتندو دبیرستان

ها و کل خودکارآمدي در هاي هدف و مؤلفهگیريپاسخ داده شد که آیا بین جهت تحقیق
هاي هدف در گیرياي برقرار است؟ در این صورت، سهم هر یک از جهتریاضی رابطه

  ها و کل خودکارآمدي در ریاضی به چه میزان است؟ بینی مؤلفهپیش
هاي هدف و خودکارآمدي یريگها نشانگر الگوئی از روابط همبستگی بین جهتیافته 

گیري در راستاي دستیابی به تبحر در درس ریاضی با به طوري که جهت. در ریاضی بود
فزونی خودکارآمدي در درس ریاضی، خودکارآمدي در ارزیابی ریاضی و خودکارآمدي 

-به بیان دیگر، تمایل به تسلط بر مفاهیم، اصول و روش. نمودکلی در ریاضی همراهی می

ریاضی ، با اطمینان بیشتر از موفقیت در این زمینه، چه در عرصه درس ریاضی و چه هاي 
از . گیرد، همراه بودها و تکالیفی که کارکرد ریاضی فرد مورد ارزیابی قرار میدر موقعیت

آنجا که تبحرگرائی، به تمایل فراگیرنده براي دستیابی به تبحر در محتوا یا تسلط یافتن بر 
) 2008؛ دانیلز و همکاران، 2000؛ پینتریچ، 1992ایمز، (صیلی اشاره داردهاي تحمهارت

نمایند، از سطح باالتري از گیري هدف تبعیت میفراگیرندگانی که از این گونه جهت
نمایند و خودکارآمدي برخوردارند، تکالیف یادگیري را جالب، برانگیزاننده و مهم تلقی می

؛ 2001میگلی، کاپالن و میدلتون، (نمایندیري حاصل مینگرشی مثبت نسبت به فرآیند یادگ
؛ تامینن سوینی و 2009؛ مایس و ادواردز، 2003میدلتون ،کاپالن و میگلی، 

که نشان دهنده ارتباط مثبت ) 1385(این یافته با نتایج مطالعه سیف ).2011همکاران،
  .ی بود، همسوئی داردخودکارآمدي تحصیل ي انگیزشی، از جملههاتبحرگرائی با دیگر سازه

ها و کل خودکارآمدي نشان از آن بررسی الگوي همبستگی بین عملکردگرائی و مؤلفه
داشت که فزونی در عملکردگرائی نیز با افزایش خودکارآمدي در آموختن ریاضی همراه 

اما به رغم این همسوئی، استحکام و قدرت رابطه بین عملکردگرائی با این متغیر به . است
همسو است که ) 2000(این یافته ها با دیدگاه پینتریچ. کمتر از رابطه تبحرگرائی بود مراتب

هاي درسی مختلف، به معتقد بود تأثیر مثبت عملکردگرائی بر پیامدهاي تحصیلی در حیطه
بنابراین، اگرچه در شرایط . ویژه فراگیري درس ریاضی، کمتر از تبحرگرائی است
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گیري در راستاي ردگرائی از همسوئی برخوردارند، جهتآموزشگاهی تبحرگرائی و عملک
یادگیري، تمرکز بر فرآیند یادگیري، و تمایل به حصول تبحر و تسلط یافتن بر مطالب 

بر خالف آن، . کندتري ایفا میبینی خودکارآمدي، نقش مهمدرسی ریاضی در پیش
در تکالیف یادگیري و عملکردگریزي که اشاره به عدم تمایل فراگیران براي درگیر شدن 

گیري در راستاي پرهیز از شکست دارد، با خودکارآمدي ریاضی رابطه منفی برقرار جهت
آموزان از گیري هدف با کاهش اطمینان دانشاین بدان معناست که این نوع جهت. نمود

گیري هدف ارتباط این نوع جهت. حصول موفقیت در درس و ارزیابی ریاضی همراه است
کند و در مجموع، به عنوان آموزان نیز از چنین الگوئی تبعیت مید ریاضی دانشبا عملکر

  ). 1385سیف، (عاملی منفی و مخرب در فرایند یادگیري ریاضی شناخته شده است
ها و خودکارآمدي کلی هاي هدف با مؤلفهگیريتر رابطه جهتبه منظور مطالعه عمیق

ها هاي حاصل از این تحلیلیافته. به اجرا درآمدهاي رگرسیونی چندگانه در ریاضی، تحلیل
به بیان . کننده خودکارآمدي در ریاضی استبینیترین پیشنشان داد که تبحرگرائی مهم

دیگر، تبحرگرائی که به معناي تمایل به فراگیري ریاضی براي دستیابی به تبحر در محتوا و 
؛ دانیلز و همکاران، 2000؛ پینتریچ، 1992ایمز، (تسلط یافتن بر تکالیف مربوط با آن است 

هاي یافته. کندبینی میفزونی خودکارآمدي را در درس و ارزیابی ریاضی پیش) 2008
پژوهشی بیانگر آن است که فراگیران تبحرگرا زمانی به رضایتمندي از یادگیري می رسند 

؛ 1997ن و میگلی، میدلتو(که در تکلیفی که بر عهده گرفته اند، به تبحر و تسلط دست یابند
؛ تامینن 2009،  ؛ مایس و ادواردز2001؛ میگلی، و همکاران، 2003میدلتون، و همکاران، 
نشان داد که این فراگیران از فرایند ) 2000(پژوهش پینتریچ). 2011سوینی و همکاران، 

یادگیري لذت می برند؛ در موقع یادگیري احساس هاي مثبتی را تجربه می کنند و بدین 
بنابراین، فزونی . است که اطمینان بیشتري به موفقیت خود در امر یادگیري دارند سبب

هاي تواند باورهاي یادگیرندگان را در خصوص میزان موفقیتی که در فعالیتتبحرگرائی، می
شایان ذکر است که از دیدگاه . دهدتحصیلی به دست خواهند آورد، افزایش 

بنابراین، دست اندرکاران تعلیم و تربیت، به . وزش استتبحرگرائی، قابل آم) 2000(پینتریچ
توانند آموزان مدارس استعدادهاي درخشان و نمونه دولتی، میویژه هدایت کنندگان دانش

اي مناسب را براي رشد گیري هدف، زمینهریزي در راستاي آموزش این نوع جهتبا برنامه
  . ی فراهم سازندآموزان در آموختن درس ریاضخودکارآمدي این دانش



  
  
  
  

 ٣۵      آموزان سرآمد تحصیلیهاي هدف در میان دانشگیريبینی خودکارآمدي در ریاضی بر اساس جهتپیش

 

تر در رنگتحقیق حاضر نشان داد که در کنار تبحرگرائی، عملکردگرائی نقشی کم
به بیان دیگر، گرایش به نشان دادن . کندبینی خودکارآمدي در ریاضی ایفا میپیش

شایستگی هاي خود به دیگران و تمایل براي با هوش و با استعداد به نظر رسیدن به جاي 
د یادگیري و توجه به محصول و پیامد یادگیري، به ویژه دستیابی به موفقیت تمرکز بر فرآین

و نمره هاي عالی، اگرچه با فزونی خودکارآمدي در ریاضی از هر جهت همراهی دارد، اما 
الزم به ذکر . تري برخوردار استکنندگی ضعیفبینینسبت به تبحرگرائی از قدرت پیش

-ئی نیز در بسیاري از شرایط آموزشی، از جمله موقعیتاست که از این دیدگاه، عملکردگرا

گیري در مقایسه با اما این جهت. هاي رقابتی، می تواند نقشی مثبت در یادگیري ایفا نماید
این یافته با نتایج . کننده استتر تعیینیابی بر مطالب درسی، کمگرایش به تبحر و تسلط
که در آن فراگیرندگان تبحرگرا در مقایسه  همسوئی داشت) 2000(حاصل از مطالعه پینتریچ

با عملکردگرایان از ثبات بیشتري در امور تحصیلی برخوردار بودند و در راستاي یادگیري 
بنابراین، به رغم تأثیر مثبت عملکردگرائی . نمودندمطالب درسی، به مراتب بیشتر تالش می

رونی برخوردارند و لذت بر خودکارآمدي، فراگیرانی که براي یادگیري از انگیزش د
یادگیري، نخستین اولویت انگیزشی آنان است، در مقایسه با آنان که  پیامدهاي یادگیري را 

دانند، استمرار و تر میهاي بیرونی مهماز قبیل نمره عالی، تحسین دیگران و سایر پاداش
ان را به سوي دهند و به سبب نیروئی درون زاد که آنمداومت بیشتري در یادگیري نشان می

در حالی که نوعی . تري نیز برخوردارنددهد، از باورها و انتظارات مثبتیادگیري سوق می
بینی خودکارآمدي ریاضی برقرار است، همسوئی بین عملکردگرائی و تبحرگرائی در پیش

به بیان دیگر، افرادي که از انجام تکالیف . نقش عملکردگریزي در این رابطه منفی است
گریزند، دچار ناباوري از موفقیت در یادگیري روند و از یادگیري میفره میدرسی ط

کند تا ترس از آشکار شدن ناکارآمدي خود نزد دیگران، فرد را وادار می. باشندریاضی می
به پیامدهاي ناخوش آیند فعالیت یادگیري از قبیل نمره ضعیف و مورد تمسخر و تحقیر 

؛ پاستور و همکاران، 2002؛ هاراکویتز و همکاران،1997چ، الیوت و چر(واقع شدن بیندیشد
، بنابراین، دور از انتظار نیست که فزونی عملکردگریزي، کاهش خودکارآمدي )2007

تواند فراگیرندگان را درخصوص به بیان دیگر، عملکردگریزي می. کندریاضی را پیش بینی 
چنان که پیش از این . ي مواجه سازددستیابی به موفقیت در قلمرو دانش ریاضی، با ناباور

اندکاران تعلیم و  با تمرکز بیشتر دست. گیري هدف قابل آموزش استنیز اشاره شد، جهت
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توان انتظار داشت که آموزان، میهاي هدف دانشگیرتربیت بر ایجاد تغییر مثبت در جهت
  .باورهاي خودکارآمدي آنان نیز متحول گردد

سازي خودکارآمدي در قلمرو دانش اي در مدلیت ویژههاي این پژوهش اهمیافته
هاي انگیزشی، تلویح این یافته ها، لزوم انسجام و هماهنگی بیشتر بین مدل. ریاضی دارد

) 1999(وندویل و همکارانها نتایج حاصل از پژوهش این یافته. تیزهوشی و سرآمدي است
خودکارآمدي و چگونگی  گیري هدف قادر به تنظیم میزانرا که نشان دادند جهت

-افرادي که جهت. کندبرانگیز زندگی است، تأیید میرویاروئی فرد با رویدادهاي چالش

تري به سوي یادگیري یا تبحر یافتن در تکالیف دارند، براي دستیابی به اهداف گیري قوي
دهند و از سطح انتظار باالتري براي حصول موفقیت دشوار، تالش بیشتري نشان می

بر خالف آن، عملکردگریزي با عدم تالش کافی و انتظار شکست همراه . وردارندبرخ
هاي تحصیلی مستلزم هاي پژوهشی نشانگر آن است که موفقیت در فعالیتیافته. است

الگوي سازگارانه انگیزشی است که خودکارآمدي و تبحرگرائی از اجزاي آن شناخته می 
). 2001وندویل، (ها فزونی می بخشد ر دشواريشود و میزان تالش را براي فائق آمدن ب

هائی که از طریق تجربه هاي ذهنی و دانش و مهارتمعتقد است، ظرفیت) 2001(باندورا 
-هاي مختلف به کار گرفته میآید، با توجه به میزان خودکارآمدي فرد در زمینهبه دست می

 اي معین از خودکارآمدي قويبنابراین، احتمال موفقیت فراگیرندگانی که در زمینه. شود
نیاز کافی نیز برخوردار هاي پیشبرخوردارند، در صورتی که از توانائی، دانش و مهارت

ها در این یافته). 1999،1997پاجارس و والیانته، (باشند، بیش از سایر فراگیرندگان است 
فرهنگ ایرانی در با نتایج حاصل از مطالعاتی که در راستاي انسجام مبانی نظري انگیزش، 

هاي هدف در میان فراگیران تیزهوش و عادي صورت گرفته است، گیريخصوص جهت
  ). 1390؛ سیف و بشّاش، 1385سیف،(همسوئی دارد 

هاي پژوهش حاضر نشانگر نقش مثبت تبحرگرائی و با توجه به این که یافته
ن عوامل و بینی خودکارآمدي در ریاضی بود، در نظر گرفتعملکردگرائی در پیش
آموزان سرآمد را به سوي الگوهاي سازگارانه انگیزشی هدایت سازوکارهائی که دانش

اي بر در همین راستا، مطالعه تأثیر مداخالت آموزشی و مشاوره. نماید، حائز اهمیت است
آموزان سرآمد در درس ریاضی، بررسی هاي انگیزشی و خودکارآمدي دانشگیريجهت

گیري هدف و پیشرفت تحصیلی ارآمدي در رابطه جهتگري خودکنقش واسطه
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بینی خودکارآمدي ریاضی بر مبناي راهبردهاي انگیزشی از آموزان سرآمد، و نیز پیش دانش
هاي پژوهش حاضر براي افزون بر این، یافته. آیدپیشنهادهاي این پژوهش به شمار می

آموزش . نده پیامی استآموزان سرآمد دربرگیراندرکاران تعلیم و تربیت دانشدست
هاي درس ریاضی چنان که این درس را به فرآیندي جالب کاربردي مفاهیم، اصول و روش

تواند آموزان را به حصول تبحر در آن ترغیب کند، میو برانگیزاننده تبدیل نماید و دانش
در آموزان سرآمد را افزایش خودکارآمدي ریاضی را در پی داشته و موفقیت تحصیلی دانش

   .درس ریاضی فزونی بخشد
  ها یادداشت

  

1 – Heller      2 - Gagne 
3 - self-efficacy      4 - goal- orientation 
5 – Cobb      6 -  McCoach 
7 – Sigle        8 - Pintrich 
9 – Schunk      10-Covington 
11- Tuominen-Soini     12- Salmela-Aro 
13- Niemivirta      14-Bandura 
15-self-referenced thought     16-Pajares 
17-Urdan      18-Valiante  
19- Miller       20- Johnson  
21-Graham       22- Phan   
23-Walker        24-Chemers   
25-Ha         26- Garcia  
27-Skaalvik      28-Pampaka 
29-Williams      30-May 
31-Glynn      32-Liu 
33-Koirala      34-Zimmerman 
35-Bescherer      36-Spannagel 
37-mastery goal-orientation    38-performance-
approach  goal-orientation  
39-performance-avoidance  goal-orientation   40-Elliot  
41-Ames       42-Midgley 
43-Kaplan      44-Middelton  
45-Muis       46-Edwards 
47-Neber      48-Schommer – Aikins 
49-Church       50-Harackiewicz  
51-Barron      52-hrash 
53-Pastor      54-Davis 
55-Vandewale      56-Brown 
57-Cron       58-Slocum 
59-Mathematics Goal Orientations Scale   60-Likert 
61-second-order factor analysis 
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 منابع
  

  فارسی - فلا
  

هاي گرائی و خودتنظیمی در دانشجویان رشتهبررسی رابطه هدف). 1384(جوکار، بهرام 
  .56-71، 45، شماره مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. مختلف تحصیلی

هاي انگیزشی گیريهاي شخصیتی، جهتبررسی مدل علّی ویژگی). 1385(خرمائی، فرهاد 
: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز. هاي شناختی یادگیريو سبک

  .رساله دکتري
رابطه هوش، باورهاي معرفت شناسی، باورهاي انگیزشی، راهبردهاي ). 1385(سیف، دیبا 

خود نظم دهی انگیزشی و یادگیري با پیشرفت تحصیلی و بررسی این عوامل در 
رساله : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز. وشسطوح متفاوت ه

  .دکتري
هاي هدف در درس گیريبینی ابعاد خالقیت بر اساس جهتپیش). 1391(سیف، دیبا 

هاي پرورش استعدادهاي درخشان، نمونه آموزان دبیرستانریاضی در میان دانش
، سال اسی افراد استثنائیفصلنامه روانشن. 1389-90دولتی و عادي در سال تحصیلی 

  .71-95، 7دوم، شماره 
-رابطه ابعاد جهت گیري هدفی با راهبردهاي خود ). 1390(سیف، دیبا؛ و بشّاش، لعیا 

، سال فصلنامه ایرانی کودکان استثنائی. آموزان تیزهوشتنظیمی انگیزشی در میان دانش
  . 229-243، 3یازدهم، شماره 

رابطه باورهاي انگیزشی با رویکردهاي یادگیري در ). 1386(سیف، دیبا؛ و خیر، محمد 
مجله علوم . میان جمعی از دانشجویان رشته پزشکی و مهندسی دانشگاه هاي شیراز

، دوره سوم، سال چهاردهم، شماره تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
  .57-82، 2و1هاي 

و اعتباریابی مقیاس خودکارآمدي در علوم تهیه ). 1391(اله سیف، دیبا؛ و مرزوقی، رحمت
هاي نوین تربیتی، دوره فصلنامه اندیشه. آموزان مقطع راهنمائیتجربی براي دانش

  .125-145، 1هشتم، شماره 
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