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 چکیده
 مهم پیشایندهاي چندگانه و ساده رابطۀ بررسی حاضر پژوهش از هدف
 سال پسر آموزان دانش در خالق خودکارآمدي با انگیزشی هاي یريگ جهت
 1393-1394 یلیتحص سال در رومشگان شهرستان هاي یرستاندب سوم
 آماري، جامعۀ این از .بود همبستگی نوع از توصیفی حاضر پژوهش .بود

 به شدند. انتخاب اي چندمرحله تصادفی گیري نمونه روش به نفر 200 تعداد
 هشت دولتی پسرانه دبیرستان 13 بین از اول مرحلۀ در که صورت این

 دبیرستان هر از بعد مرحلۀ در و شده انتخاب تصادفی صورت به دبیرستان
 جامعه این کل تعداد اند. شده انتخاب ساده تصادفی صورت به نفر 25 تعداد

 شامل پژوهش این در استفاده مورد ابزارهاي بودند. نفر 1642
 پیشرفت هاي هدف مقیاس ،)CSEQ( خالق خودکارآمدي يها نامه پرسش

)AGOS(، با پژوهش يها داده و بودند انگیزشی یريگ جهت مقیاس 
 قرار تحلیل و تجزیه مورد رگرسیون تحلیل و همبستگی ضریب از استفاده
 روش از استفاده با مذکور يها نامه پرسش پایایی حاضر پژوهش در گرفتند.
 هدف ،تبحرگرا هدف بین که داد نشان نتایج شد. محاسبه کرونباخ آلفاي

 خالق خودکارآمدي با بیرونی انگیزش و درونی انگیزش عملکردگرا،
 ،تبحرگرا هدف که داد نشان نتایج ضمن در دارد. وجود دارااي معن رابطه
 یک عنوان به تواند یم بیرونی انگیزش و درونی انگیزش عملکردگرا، هدف
 نتایج همچنین، شود. گرفته نظر در خالق خودکارآمدي تعیین در عامل
 ینب پیش یرهايمتغ که داد نشان زمان هم ورود روش به رگرسیون تحلیل

 p>01/0 سطح در که کند؛ می تبیین را خالق خودکارآمدي از درصد 87/0
  است. دارامعن
  

  کلیدي واژگان
  انگیزشی. يریگ جهت پیشرفت، يها هدف خالق، خودکارآمدي

 
 
 
 

Abstract 
The main purpose of the present study is to investigate 
simple and multiple relationships of important events of 
motivational orientations with creative self-efficacy in 
students of third year of high schools of Romeshgan 
City during academic year 2014-2015. The present 
study is descriptive study in kind of correlation. Out of 
the population, 200 students were selected using multi-
stage random sampling. For this purpose, in stage 1, out 
of 13 high schools for boys, 8 high schools were select-
ed randomly and in next stage, 25 students were select-
ed from each high school using simple random sam-
pling. Total number of the population was equal to 
1642 people. Applied instruments in this study include 
Creative Self - Efficacy Questionnaire (CSEQ), Ad-
vancement Goals Scale (AGOS) and motivational ori-
entation scale. Also, data analysis is done using correla-
tion coefficient and regression analysis. At the present 
study, reliability of the mentioned questionnaires has 
been estimated using Cronbach alpha. Obtained results 
indicate that there is significant relationship between 
skill-oriented goal, performance-oriented goal, internal 
motivation and external motivation with creative self-
efficacy. Moreover, the results showed that skill-
oriented goal, performance-oriented goal, internal and 
external motivation can be considered as important 
factors to determine creative self-efficacy. In addition, 
obtained results from regression analysis using simul-
taneous enter method showed that predictor variables 
can explain 0.87% of creative self-efficacy, which is 
significant in confidence level of p<0.01. 
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Creative Self - Efficacy, Goals Achievement, Motiva-
tional Orientations. 
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 مقدمه
 با چندگانه و تعاملی رابطۀ ،1خودکارآمدي از افراد باورهاي
 افراد، انگیزة ).1981 ،2(بندورا دارد خودتنظیمی و انگیزش
 انجام خواهند، می ها آن که است کارهایی مسیر کننده هدایت
 کنند، می بینی پیش را خود کارهاي پیامد احتماالً ها آن دهند.

 منظور به سپس و کنند می تنظیم خودشان براي اهدافی
 پردازند. می مدون ریزي برنامه یک به اهداف، آن به رسیدن

 انجام در خود هاي توانایی دربارة افراد باورهاي به خودکارآمدي
 دارد اشاره مشخص سطوح در آمیز موفقیت طور به تکلیف یک

 خودکارآمدي که دهند می نشان مطالعات ).1981 (بندورا،
 دروس در تحصیلی عملکرد کنندة بینی پیش آموزان، دانش

 ؛1991 ؛5رابینسون و 4کوپر ؛1985 ،3(هاکت است. مختلف
 ،10ریورز ؛2008 ،9ناي و 8ال ،7الیم ؛1995 ،6میلر و پاژره

 عنوان به خالق خودکارآمدي ).1390 مروتی، از نقل به؛ 2008
 11تیرنی( شود می تعریف خالق، کارهاي ایجاد توانایی به باور

 خودکارآمدي از افراد باورهاي همچنین ).2002 ،12فارمر و
 تأثیر مختلفی هاي شکل به شناختی فرایندهاي بر خالق

 گذارد. می
 خود هاي توانایی ارزیابی از افراد شخصی هاي هدف مجموعه

 به را افراد هدف، از باالتر خودکارآمدي ادراك شود. می متأثر
 دیگر افراد به او بیشتر تعهد باعث نتیجه در و کشد می چالش
 کارهاي درگیر افراد بیشتر شود. می اهدافش به رسیدن براي
 کارهاي از و کنند راحتی و رضایت احساس آن با که شوند می
 )1990( جیمز کنند. می اجتناب دهند، انجام توانند نمی که
 تأثیر خود هاي هدف انتخاب بر افراد تجارب که نویسد می
 و استرس میزان بر همچنین خودکارآمدي باورهاي گذارد. می

 تأثیر شوند، می آن انجام درگیر که کارهاي در افراد اضطراب
 گذارد. می

 علمی زمینۀ در خالق خودکارآمدي باورهاي روي تحقیق
 که است اصطالحی خالق خودکارآمدي است. پرکاري حیطۀ
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 گسترش خودکارآمدي، اصطالح اساس بر بندورا وسیلۀ به
 خالق خودکارآمدي کل در ).2014 ،13کارملی( است یافته
 روي که است هایی توانایی از قضاوتی خود یک دهندة نشان

 گذارد می تأثیر پیامدها و دستاورد هدف، تالش، انتخاب،
 چطور اینکه روي اولیه تحقیقات اگرچه ).2014 کارملی،(

 شوند، می مرتبط خالق پیامدهاي به خودکارآمدي باورهاي
 گیري جهت بررسی به محدودي تحقیقات اما داشت، تمرکز

 آموزان دانش بین در خالق خودکارآمدي و انگیزشی
 خودکارآمدي )2002( فارمر و تیرنی همچنین اند. پرداخته
 براي کلی انگیزشی خودکارآمدي حالت یک عنوان به را خالق
 از خالق خودکارآمدي کنند. می تعریف خالقیت دادن نشان

 میزان شناسایی که پذیرد می تأثیر گوناگون متغیرهاي
 این در ها آن پیشرفت و بهبود به تواند می ها آن تأثیرگذاري

 گیري جهت عوامل این ازجمله کند؛ شایانی کمک حوزه
 ).2000 ریان، و (دسی است انگیزشی
 به را آن و دهد می انرژي رفتار به که است نیرویی انگیزش،

 انگیزش مفهوم معموالً کند. می هدایت هدف یک سوي
 نیازها ارضاي براي شخص که شود می گرفته کار به هنگامی

 شرط ترین مهم انگیزش، گیرد. می نیرو خود هاي خواسته یا
 به که است عواملی محصول آن به عالقه است. یادگیري
 سایر و ها مشوق تکلیف، هاي ویژگی فرد، توانایی و شخصیت

 سید یحیی ترجمه؛ 2005 (ریو، است مربوط محیطی عوامل
 گیري جهت آموزشی، هاي نظریه در .)1381 محمدي،
 قالب در که رود می شمار به اساسی مفهوم یک انگیزشی
 انگیزش آموز، دانش انگیزش ازجمله، مختلفی تعبیرهاي
 .)1394 (صیف، رود می کار به تحصیلی انگیزش یادگیري،

 درگیري با را انگیزشی گیري جهت )1986( بروفی
 فرآیند به نسبت تعهد و یادگیري با کیفی و مدت طوالنی
 )1986( ١٤بروفی همچنین .است کرده مشخص یادگیري

 اعتقاد به .است کرده تعریف شایستگی را انگیزشی گیري جهت
 شود، می آموخته عمومی تجارب طریق از شایستگی درك وي،
 آموزش و انتظارات تباین سازي، مدل وسیلۀ به بیشتر اما

 برانگیخته مهم افراد سوي از شدن اجتماعی یا مستقیم
 .شود می

 و انگیزش ها، توانایی که کند می بیان )1950( گیلفورد
 انگیزش گذارند. می تأثیر خالقیت دادن نشان در وخو خلق
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 کنجکاوي شناختی، روان نیازهاي از خودانگیخته طور به درونی
 انگیزش شود. می حاصل رشد براي فطري هاي تالش و

 پاداش مثل هایی مشوق و پیامدها به دستیابی منظور به بیرونی
 و پناه شریعت( شود می انجام است، فعالیت آن خود از بیرون که

 آموزان دانش )2011( دیکحاستر عقیدة به ).1394 مشهدي،
 مسئله حل جدید، هاي مهارت کسب یادگیري، نفس به تبحري

 و نمره کسب براي رو، این از دارند. توجه تبحر به دستیابی و
 داراي تبحري هاي هدف کنند. نمی تالش اجتماعی امتیازات

 سطوح از اند عبارت که هستند اي ویژه انگیزشی پیامدهاي
 و تالش عالقه، مداري، تکلیف تحصیلی، کارآمدي باالتر

 از استفاده و انگیز چالش تکالیف با برخورد در پافشاري
 مقابل در .)2006 (بیگیتو، فراشناختی و شناختی راهبردهاي

 حائز جهت آن از عملکردگرا آموزان دانش براي یادگیري
 کمک بیرونی هاي هدف به نیل در آنان به که است اهمیت

 نزد را خود تا کوشند می پیوسته انآموز دانش این کند. می
 در و بدهند جلوه باهوش معلمان و مادر و پدر ها، همکالسی

 توانایی بر افراد این دارند. وافر سعی امتیازات و نمره کسب
 شود، می ارزیابی ها آن توانایی چگونه که این یعنی نسبی
 راهبرهاي هستند، عملکردگرا که آموزانی دانش کنند. می تمرکز

 نفس به زیرا برند، می کار به کمتر را فراشناختی و شناختی
 راهبردهاي از استفاده که آنجا از و دارند عالقه کمتر یادگیري
 از معموالً است، زیاد کوشش و تالش مستلزم عمیق شناختی

 ارتباط در ).2006 (بیگیتو، کنند می استفاده کمتر ها روش این
 با انگیزشی هاي گیري جهت تعاملی و چندگانه ساده، رابطۀ با

 این در که هاي پژوهش برخی به توان می خالق خودکارآمدي
 بررسی به )2006( بیگیتو .کرد اشاره است، شده انجام زمینه
 در عملکردي و تبحري هدف با خالق خودکارآمدي بین رابطۀ
 دبیرستانی آموزان دانش و متوسطه مقطع آموزان دانش بین

 خالقانه باورهاي که دهد می نشان وي پژوهش نتایج .پرداخت
 مورد در ها آن به معلمان بازخورد و انآموز دانش عملکردي و

 انآموز دانش خالق خودکارآمدي با مثبتی ارتباط خالق توانایی
 هاي گزارش با همچنین خالق خودکارآمدي .دارد

 توجهی بی ها آن به معلمان ها وقت بعضی که انیآموز دانش
 از باالیی سطوح که آموزانی دانش .است ارتباط در کنند، می

 مورد در مثبت باورهاي داراي بیشتر دارند خالق خودکارآمدي
 این که باشند می تخصصی هاي حیطه در علمی هاي توانایی
 علمی حیطۀ در دقیق ریزي برنامه به ها آن دهد می نشان

 تر، پایین خالق خودکارآمدي با انآموز دانش به نسبت
 از باالیی سطوح با آموزانی دانش ضمن در .پردازند می

 در بیشتري مشارکت میزان احتماالً خالق خودکارآمدي
 از خارج گروهی هاي فعالیت و آموختگی دانش از بعد کارهاي
 بررسی به )2011( 1کافمن و بیگیتو همچنین .دارند مدرسه
 خالقیت میزان و انآموز دانش خالق خودکارآمدي بین رابطۀ

 با انآموز دانش که رسیدند نتیجه این به و اند پرداخته معلمان
 گیرند می پایین نمرات معموالً ها درس در خالق خودکارآمدي

 داراي سفیدپوست انآموز دانش و خانم معلمان همچنین و
 2لی وسیلۀ به که دیگري تحقیق در .هستند بیشتري خالقیت

 خودکارآمدي هاي مقیاس خرده عنوان با )2011( 3روتیکنس و
 تبحري، هدف ابهام، تحمل جدید، هاي ایده ارائه نظیر( خالق

 عنوان به فکري) استقالل و کاري سبک تمرکز، عملکردي،
 به دادند، انجام انآموز دانش کالسی رفتار هاي کننده بینی پیش
 عنوان به ابهام تحمل و استقالل که رسیدند نتیجه این

 در کالسی رفتارهاي بینی پیش در قوي بین پیش متغیرهاي
 که داد نشان پژوهش این نتایج ضمن در شدند. گرفته نظر

 و مثبت رابطۀ تبحري گیري جهت با خالق خودکارآمدي
 فرامرزي و مکتبی وسیلۀ به که پژوهشی در دارد. داريمعنا

 و انگیزشی هاي یريگ جهت رابطه عنوان با )1394(
 دانشجویان در تحصیلی هویت با تحصیلی خودکارآمدي

 که داد نشان نتایج شد. انجام اهواز شاپور جندي دانشگاه
 افرادي دارد. يدارامعن رابطۀ تحصیلی هویت با درونی انگیزش

 در پیگیري و پیشرفت براي هستند درونی انگیزة داراي که
 هدف چند بر زمان هم افراد این دارند. زیادي انگیزة دشوار تکالیف
 اهداف به یابی دست براي بسیار تالش و اصرار و شوند می متمرکز

 و بیرونی انگیزش بین که داد نشان نتایج همچنین دارند. خود
 ضمن در .دارد وجود يدارامعن و مثبت رابطۀ تحصیلی هویت

 يدارامعن و مثبت رابطۀ تحصیلی هویت با تبحرگرا هدف بین
 و رشد به نسبت هستند، تبحرگرا اهداف داراي که افراد شت.دا

 باورها همین و هستند بین خوش خود تحصیلی هاي توانایی توسعۀ
 بر و رو به رو انگیز چالش و جدید تکالیف با تا انگیزد می بر را ها آن
 که افرادي گفت توان می بنابراین، کنند؛ پیدا تسلط و تبحر آن

 تواند می توانایی که دارند باور هستند، تحصیلی هویت داراي
 گیري جهت که دارد احتمال بیشتر خاطر همین به و یابد افزایش
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 بر بیشتر موفقیت به رسیدن براي و برگزینند را تبحرگرا هدف
 با خود عملکرد مقایسه نه و خود پیشرفت بر مبتنی معیارهاي
  کنند. تأکید دیگران

  
 پژوهش روش
 جامعۀ است. همبستگی نوع از توصیفی حاضر پژوهش روش
 سوم سال پسر انآموز دانش همۀ پژوهش این در آماري

 تحصیلی سال در که است رومشگان شهرستان هاي دبیرستان
 دلیل به ضمن در است. تحصیل به مشغول 1393- 1394

 پژوهش منطقه، این در پسر انآموز دانش به بیشتر دسترسی
 و کرجسی جدول اساس بر گرفت. انجام پسران بین در مذکور

 گیري نمونه روش به نفر 200 تعداد جامعه، این از 1مورگان
 در که صورت این به شدند. انتخاب اي چندمرحله تصادفی
 دبیرستان هشت دولتی پسرانه دبیرستان 13 بین از اول مرحلۀ

 هر از بعد مرحله در و شده انتخاب تصادفی صورت به
انتخاب  ساده تصادفی صورت به نفر 25 تعداد دبیرستان

 پژوهش اخالق بودند. نفر 1642 جامعه این کل تعداد اند. شده
 به که اي گونه به گردید رعایت کامالً مطالعه این در

 اطمینان اطالعات، ماندن محرمانه زمینۀ در کنندگان مشارکت
 در را ها نامه پرسش کامل، رضایت با ها آن و شد داده خاطر

 گیري اندازه براي .کردند تکمیل نام ذکر بدون و آرام محیطی
 هاي گیري جهت هاي نامه پرسش از موردنظر متغیرهاي
 استفاده خالق خودکارآمدي و پیشرفت هاي هدف انگیزشی،

  شد.
  

  پژوهش ابزار
 هاي نامه پرسش از اطالعات آوري جمع براي پژوهش این در
  شد: استفاده زیر
  

  )CSEQ(نامه خودکارآمدي خالق  الف) پرسش
 وسیلۀ به خالق خودکارآمدي نظریه مبناي بر نامه پرسش این

 بار نخستین براي ابزار این است. شده ساخته )2006( بیگیتو
 برگردانده فارسی به و ترجمه )1394( فرامرزي حمید وسیلۀ به

 است اي گزینه هفت پرسش هفت داراي نامه پرسش این شد.
 این هاي گویه که دارم) خوبی تخیل قدرت من مثال، (براي

 است. شده تهیه اي گزینه هفت لیکرتی مقیاس در مقیاس،

                                                
1 .Morgan 

 این بر است. هفت آن حداکثر و یک گویه، هر در نمره حداقل
 در دارد. قرار 49 تا یک بین مؤلفه هر در نمرات دامنه اساس،

 نامه پرسش سؤال هفت پایایی )2006( بیگیتو پژوهشی
 یک تنها که آورد دست به یک نزدیک را خالق خودکارآمدي

 روایی همچنین و سنجد می را خالق خودکارآمدي نام به عامل
 دست به 66/0 زمان هم مالکی روش از استفاده با مقیاس این
  .است دارمعنا p>001/0 سطح در که آورد

  
  (AGOS) هاي پیشرفت مقیاس هدفب) 
 تبحرگرا، هدف هاي مؤلفه از پیشرفت هاي هدف سنجش براي
 ساخته انطباقی، یادگیري الگوهاي مجموعه از عملکردگرا هدف
 در که است ذکر به الزم شد. استفاده )2000( همکاران و میگلی
 تبحرگرا، هدف یعنی پیشرفت، هاي هدف مؤلفۀ سه ایران

 و )1380( یشبان شیخ هاشمی وسیلۀ به عملکردگریز و عملکردگرا
 تعیین و ترجمه )1384( زاده قلی وسیلۀ به تبحرگریز هدف مؤلفۀ
 نامه پرسش یک صورت به مؤلفه چهار این شدند. پایایی و روایی

 پنج، و چهار سه، دو، یک، هاي گویه اند. شده تنظیم اي گویه 17
 از اي نمونه باشند. می تبحرگرا هدف هاي مؤلفه به مربوط
 که است مهم برایم« :است صورت این به مؤلفه این هاي گویه

 هفت، شش، هاي گویه ».بگیرم یاد را زیادي جدید مطالب امسال
 میزان و است عملکردگرا هدف مؤلفۀ به مربوط ده، و نه هشت،
 دیگران به نسبت بهتر عملکرد داشتن براي را دانشجویان تمایل

 مقیاس یک اساس بر مقیاس این در ها پاسخ کند. می مشخص
 درست، کامالً تا یک نادرست، کامالً از لیکرت نوع از يا درجه پنج
 اي گویه 17 نامه پرسش از پژوهش این در .اند شده تنظیم پنج

 و تبحرگرا اهداف شامل که گویه ده از فقط پیشرفت، هاي هدف
 )2008( نی و ال الیم، پژوهشی در شد. استفاده بود عملکردگرا

 از استفاده با را پیشرفت يها هدف نامه پرسش پایایی ضرایب
 هدف و 89/0 تبحرگرا هدف يها مؤلفه براي کرونباخ آلفاي روش

 تعیین براي )1389( رمضانی آوردند. دست به 67/0 عملکردگرا
 استفاده سازه روایی روش از پیشرفت هاي هدف نامه پرسش روایی
 ضرایب محاسبه طریق از را ها مؤلفه روایی ضرایب و کرد

 ترتیب به ساخته محقق هاي گویه و ها مؤلفه این بین همبستگی
 52/0 عملکردي هدف و 49/0 تبحري هدف هاي مؤلفه براي
 در است. بوده دارامعن p>001/0 سطح در همگی که کرد اعالم

 آلفاي روش از استفاده با پایایی بررسی منظور به حاضر پژوهش
 شامل که پیشرفت يها هدف مؤلفه دو براي تنصیف و کرونباخ

 65/0 و 77/0 ترتیب به است، عملکردگرا هدف و تبحرگرا هدف
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 پیشرفت يها هدف مقیاس کل نمره براي و 79/0 و 83/0 و
 نامه پرسش قبول قابل پایایی ةدهند نشان که آمدند دست به 72/0

 تأییدي عامل تحلیل از روایی بررسی براي همچنین است. فوق
 کلیۀ که است داده نشان تأییدي عامل تحلیل نتایج شد. استفاده

 بارهاي داراي عملکردگرا و تبحرگرا يها هدف مقیاس يها ماده
عامل مربوط به  روي و بوده 30/0 از تر بزرگ قبول قابل عاملی

  .اند گذاشته p>001/0 سطح در داريخود بار مثبت و معنا
  

  انگیزشی گیري جهتمقیاس پ) 
 به ریان و دسی کنندگی خودتعیین نظریۀ مبناي بر مقیاس این

 این است. شده ساخته )2000( همکاران و والرند وسیلۀ
 )1384( بحرانی جمله از مطالعاتی در ایران، در نامه پرسش

 28 داراي نامه پرسش این است. گرفته قرار استفاده مورد

 درونی، انگیزش بعد سه که است اي گزینه هفت پرسش
 این هاي گویه سنجد. می را انگیزشی بی و بیرونی انگیزش
 است. شده تهیه اي گزینه هفت لیکرتی مقیاس در مقیاس،
 است. هفت آن بیشترین و یک از گویه هر در نمره کمترین

 نامه پرسش هاي مؤلفه پایایی ضریب )1992( همکاران و والرند
 با ترتیب به را انگیزشی بی و انگیزش درونی گیري جهت یعنی

 پایایی ضریب و 86/0 و 83/0 کرونباخ آلفاي روش از استفاده
 )2000( کوکلی اند. نموده گزارش 62/0 بیرونی انگیزش مؤلفه

 به بازآزمایی روش از استفاده با مقیاس این پایایی ضریب
 ها مؤلفه براي 83/0 تا 71/0 بین اي دامنه در را ماه یک مدت

 را مقیاس پایایی بحرانی است. نموده گزارش ها مقیاس خرده یا
 آلفاي ضریب و 73/0 هفته دو فاصله به بازآزمایی روش با

 است. نموده گزارش 88/0 نامه پرسش کل براي شده محاسبه

انگیزش  هدف عملکردگرا، انگیزش درونی،، هدف تبحرگرا( متغیرهاي پیشایند بینضرایب همبستگی ساده (پیرسون)  .2جدول 
 با خودکارآمدي خالقمعلم)  به وابستگیو  معلم مستقل، خوشایندي تبحر گري، کنجکاوي، ، چالشبیرونی

  متغیرها 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10
 تبحرگرا -         
 عملکردگرا /.147 -        
 خودکارآمدي خالق /.066 /.583 -       
 انگیزش درونی /.164 -/.053 /.233 -      
 انگیزش بیرونی /.133 -/.083 /.022 /.193 -     
 گري چالش /.133 -/.033 -/.044 /.558 /.033 -    
 کنجکاوي /.137 -/.010 /.013 /.680 /.046 /.290 -   
 تبحر مستقل /.046 -/.055 -/.006 /.481 /.192  /.008 /.074 -  
 خوشایندي معلم /.083 -/.012 /.069 -/.009 /.607 -/.115 -/.228 /.238 - 
 وابستگی به معلم /.026 -/.095 -/.024 /.050 /.807 /.026 /.228 /.015 /.021 

*p<0/05 **p<0/01 

  کنندگان در پژوهش هاي کسب شده شرکت معیار، کمترین و بیشترین نمرهمیانگین، انحراف  .1جدول 
  هاي آماري شاخص           

  متغیرها
 - آماره کولموگروف   بیشترین  کمترین  انحراف معیار  میانگین

  اسمیرنوف
  سطح معناداري

 01/0 08/5  75  13  77/5  07/23  هدف تبحرگرا
  01/0  44/3  71  5  18/7  35/20  هدف عملکردگرا

  01/0  21/2  92  16  87/8  81/38  خودکارآمدي خالق
  01/0  97/1  226  49  77/20  94/35  انگیزش درونی
 01/0 58/2  128  15  62/13  10/52  انگیزش بیرونی

  01/0  69/1  100  12  66/7  34/33  گري چالش
  01/0  97/3  112  9  13/1  91/35  کنجکاوي

  01/0  45/1  94  9  10/10  07/27  تبحر مستقل
  01/0  21/1  88  4  03/8  21/15  معلمخوشایندي 

  01/0  29/4  110  6  83/10  89/36  وابستگی به معلم
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 روش از استفاده با را مقیاس این روایی بحرانی این، بر عالوه
 توانسته وي اعتقاد به که است نموده محاسبه عاملی تحلیل
 یک از باالتر ویژة ارزش با را انگیزش گانه سه ابعاد است

 آلفاي روش با مقیاسی پایایی پژوهش این در سازد. مشخص
 درونی، بیرونی، گیري جهت مقیاس خرده سه براي کرونباخ

 خوشایندي مستقل، تبحر کنجکاوي، گري، چالش انگیزشی، بی
 ،69/0 ،63/0 ،73/0 ،71/0 ترتیب به معلم به وابستگی و معلم
 کل نمرة و است شده محاسبه 65/0 و 68/0 ،72/0 ،78/0

 است. آمده دست به 67/0 انگیزشی گیري جهت مقیاس
  

  ها داده تحلیل ةشیو
 توصیفی آمار هاي روش از آمده دست به هاي داده تحلیل براي

 توصیفی آماري هاي روش از است. شده استفاده استنباطی و
 ،اسمیرنوف -  کولموگروف آماره معیار، انحراف میانگین،
 استنباطی آمار سطح در همچنین و ها نمره مترینک و بیشترین

 زمان هم ورود شیوه به رگرسیون تحلیل و همبستگی ضریب از
 کولموگروف آماره نتایج به توجه با است. آمده عمل به استفاده

 براي ترتیب به آمده دست به مقادیر به توجه با و اسمیرنوف - 
 خودکارآمدي )،44/3( عملکردگرا هدف )،08/5( تبحرگرا هدف
 )،58/2( بیرونی انگیزش )،97/1( درونی انگیزش )،21/2( خالق
 )،45/1( مستقل تبحر )،97/3( کنجکاوي )،69/1( گري چالش

 سطح در )29/4( معلم به وابستگی و )21/1( معلم خوشایندي
 99/0 با که گفت باید پس است، دارمعنا 01/0 از تر کوچک
 در صفت توزیع یعنی شود؛ می تأیید H1 فرض اطمینان درصد

 تفاوت و نیست نرمال جامعه در آن توزیع با نمونه بین
 مورد هاي فراوانی و شده مشاهده هاي فراوانی بین داريمعنا

  دارد. وجود انتظار
  

  ها یافته
 شده کسب هاي نمره به مربوط توصیفی هاي شاخص 1 جدول
  دهد. می نشان را پژوهش متغیرهاي در کنندگان شرکت
 هدف( یشایندپ متغیرهاي بین ساده همبستگی ضرایب
 ،بیرونی انگیزش درونی، انگیزش عملکردگرا، هدف ،تبحرگرا
 و معلم خوشایندي مستقل، تبحر کنجکاوي، گري، چالش

 شده ارائه 2 جدول در خالق خودکارآمدي با معلم) به وابستگی
  .است

 متغیرهاي بین شود، می مشاهده 2 جدول در که طور همان
 درونی، انگیزش عملکردگرا، هدف ،تبحرگرا هدف( پیشایند
 به وابستگی و معلم خوشایندي مستقل، تبحر گري، چالش
 بین اما دارد وجود دارامعن رابطه خالق خودکارآمدي با معلم)

 رابطۀ خالق خودکارآمدي با کنجکاوي و بیرونی انگیزش
 و تجزیه از اکتشافی هاي تحلیل منظور به .نشد دیده داري امعن

 آن در که شد استفاده مکرر ورود ةشیو به رگرسیون تحلیل
 ،تبحرگرا هدف و مالك متغیر عنوان به خالق خودکارآمدي

 ،بیرونی انگیزش درونی، انگیزش عملکردگرا، هدف
 و معلم خوشایندي مستقل، تبحر کنجکاوي، گري، چالش

 معادله وارد بین، پیش متغیرهاي عنوان به معلم به وابستگی
 داده نشان رگرسیون تحلیل نتایج 3 جدول در شدند. رگرسیون

  شود. می
 از حاصل نتایج اساس بر شود، می مشاهده 3 جدول در چنانچه
 ضریب مکرر، ورود روش با و چندگانه رگرسیون تحلیل

 و r=26/0( تبحرگرا هدف ترکیب براي چندگانه همبستگی
001/0≤p(، گري چالش )58/0=r 001/0 و≤p(، يکنجکاو 

)64/0=r 001/0 و≤p(، مستقل تبحر )64/0=r و 
001/0≤p(، عملکردگرا هدف )67/0=r 001/0 و≤p(، 

 معلم خوشایندي و )p≥001/0 و r=72/0( معلم به وابستگی
)92/0=r 001/0 و≤p( 92/0 مجموع در و==MR ضریب و 

 دارامعن p>01/0 سطح در که است RS==87/0 برابر تعیین
 آمده، دست به تعیین ضریب و 3 جدول نتایج به توجه با است.

 توانستند بین یشپ متغیرهاي همه که است شده مشخص
 مديآخودکار بین و کنند بینی یشپ را خالق خودکارآمدي

 داشت وجود داريمعنا رابطۀ بین یشپ متغیرهاي همه و خالق
 وسیلۀ به خالق خودکارآمدي متغیر واریانس درصد 87 حدود و

 انگیزش درونی، انگیزش عملکردگرا، هدف ،تبحرگرا هدف
 معلم خوشایندي مستقل، تبحر کنجکاوي، گري، چالش ،بیرونی

  است. تبیین قابل معلم به وابستگی و
  

 بحث و گیري نتیجه
 چندگانه و ساده رابطۀ بررسی حاضر پژوهش از هدف

 خودکارآمدي با انگیزشی هاي یريگ جهت مهم پیشایندهاي
 شهرستان هاي یرستاندب سوم سال پسر آموزان دانش در خالق

 با تبحرگرا هدف که داد نشان ها یافته نتایج بود. رومشگان
 این هاي یافته د.ردا يدارامعن رابطۀ خالق خودکارآمدي

 در است. همسو )1992( آرچر و ایمز پژوهش نتایج با پژوهش
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 مرکزي و اصلی هسته که دادند نشان نتایج یافته، این تبیین
 همپوش پیامد و تالش که است عقیده این تبحري هدف

 ارتقاي یا بهبود براي تالش با اهداف از نوع این هستند.
 شوند. یم مشخص یادگیري و ها مهارت دانش، ،شایستگی

 به تالش و سعی با که کند یم مشاهده آموز دانش که وقتی
 و کند یم رضایت و غرور احساس رسد، یم آمیز یتموفق نتیجه
  انجامد. یم تبحر احساس و موفقیت به تالش که است معتقد

 است، خودمختار کالس در که کند احساس آموز دانش اگر
 روي بر وي تمرکز موجب و یافته  کاهش بیرونی کنترل
 وي در خالق خودکارآمدي افزایش همچنین و تکالیف

 و مستقل تفکر روي معلم که هنگامی گفت توان یم شود. یم

 و کند یم یدتأک درسی مطالب بر انآموز دانش یافتن تسلط
 آورد، یم وجود به درس کالس در را همکاري بر مبتنی جوي
  دهند. شکل را تبحري اهداف انآموز دانش که رود یم انتظار
 خودکارآمدي با عملکردگرا هدف که داد نشان ها یافته نتایج
 نتایج با پژوهش این هاي یافته دارد. يدارامعن رابطۀ خالق
 نشان نتایج ،یافته این تبیین در است. همسو )2000( دوك
 دارند، هوش بودن ذاتی به اعتقاد که آموزانی دانش که دادند
 اهداف به رسیدن براي کرده، انتخاب را عملکردي هدف غالباً
 در و کنند می استفاده پایین سطح شناختی راهبردهاي از خود

  دارند. ضعیفی تحصیلی عملکرد نهایت

 )enterمکرر (ضرایب رگرسیون چندگانه متغیرهاي پیشایند با خودکارآمدي خالق با روش ورود  .3جدول 
شاخص 

  آماري
همبستگی 

  چندگانه
MR 

ضریب 
  تعیین
RS 

 Fنسبت 
P احتمال 

    )β) و (Bضرایب رگرسیون (

متغیرهاي 
  بین پیش

1 2  3  4  5  6  7  8  

004/0  26/0  تبحرگرا  
876/0F=  
001/0=p  

102/0B= 
066/0β=  
936/0t= 
350/0p= 

1          

  

 

  =73/50F  340/0  58/0  گري چالش
001/0=p  

03/0-β= 
02/0-β= 
34/0-β= 

735/0p=  

72/0B= 
58/0β= 
01/10β= 

001/0p=  

1        

  

  

  414/0  643/0  کنجکاوي
16/46F=  

001/0=p  
  

10/0-β= 
06/0-β= 
21/1-β= 

225/0p=  

715/0B= 
608/0β= 
95/10t= 

001/0p=  

118/0B= 
276/0β= 
97/4t= 
001/0p=  

1      

  

  

تبحر 
  415/0  644/0  مستقل

56/34F=  
001/0=p  

  

11/0-β= 
07/0-β= 
26/1-β= 

206/0p=  

754/0B= 
610/0β= 
94/10t= 

001/0p=  

116/0B= 
271/0β= 
80/4t= 
001/0p=  

019/0B= 
030/0β= 
525/0t= 
600/0p=  

1    

  

  

  457/0  676/0  عملکردگرا
60/32F=  

001/0=p  
  

09/0B=- 
06/0-β= 
62/1-t= 

274/0p=  

75/0B= 
60/0β= 
25/1t= 
001/0p=  

17/0B= 
41/0β= 
27/6t= 
001/0p=  

06/0B= 
09/0β= 
16/0t= 
867/0p=  

28./ -B= 
24/0-β= 
86/3-t= 

001/0p=  

1  

  

  

وابستگی به 
  520/0  721/0  معلم

89/34F=  
001/0=p  

  

77/0B= 
05/0β=  
62/1-t= 

247/0p=  

75/0B= 
61/0β= 
03/12t= 

001/0p=  

29/0B= 
68/0β= 
35/8t= 
001/0p=  

01/0B=- 
02/0β=- 

516/0-t= 
606/0p=  

34/0-B= 
29/0-β= 
86/4t=- 

001/0p=  

27/0-B= 
35/0-β= 
89/34t= 

001/0p=  

1  

  

خوشایندي 
  874/0  920/0  معلم

55/51F=  
001/0=p  

  

75/0B=- 
04/0-β= 
67/1-t= 

001/0p=  

74/0B= 
61/0β= 
88/20t= 

001/0p=  

87/0B= 
03/2β= 
01/25t= 

001/0p=  

02/0-B= 
03/0-β= 
21/1-t= 

225/0p=  

92/0B= 
79/0-β= 
73/18-t= 

001/0p=  

93/0B= 
20/1-β= 
86/20-t= 

001/0p=  

90/0-B= 
02/1-β= 
9/5t= 

001/0p=  

1  
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 هوشی باور با افراد کند می بیان )2000( دوك راستا همین در
 به دلیل همین به و دانند می توانایی عدم نشانۀ را تالش ذاتی
 موفقیت به را ها آن تالش حداقل با که هستند تکالیفی دنبال

  برساند.
 با افراد ویژگی خوانی هم به توجه با که گفت توان می

 مقابل در آنان ذاتی هوشی باور و عملکردگرا هدف گیري جهت
 زیاد فکري تالش و درگیرشدن نیازمند ها آن حل که تکالیفی

 از توانند نمی دلیل همین به و کنند می ینینش عقب است، آنان
 نتیجه در و برآیند کنند، حل باید که تکالیفی عهدة

 دوك یۀنظر در دهند. می نشان خود از را ضعیفی خودکارآمدي
 هوش طبیعت دربارة ذاتی نظریۀ به قائل يآموز دانش اگر

 در زیاد احتمال به و است ثابت او توانایی که است معتقد باشد،
 را عملکردي هدف یريگ جهت تکلیف یک به پرداختن هنگام

 یشیاند فراخ و خالقیت از مانع این خود و گزید خواهد بر
 ثابت را توانایی که آنجا از آموز دانش این شود. یم آموز دانش
 او عملکرد که بود خواهد این نگران پیوسته کند، یم ادراك
 به شود. یم مقایسه دیگران عملکرد با و ارزشیابی چگونه
 سعی و گزیند یبرم را عملکردي هدف یريگ جهت خاطر همین

 ،مارین و رت (دوپی کند عمل بهتر دیگران با رقابت در کند یم
 دیگران از عملکردگرا گیري جهت داراي یادگیرندگان ).2005
 هستند موضوع این نگران آنان هستند، بیمناك خویش دربارة

 راهبردهاي بر بیشتر و شوند می داوري دیگران سوي از که
  دارند. یدتأک مطالب وار یطوط حفظ و سطحی

 خودکارآمدي با درونی انگیزش که داد نشان ها یافته نتایج
 نتایج با پژوهش این هاي یافته دارد. يدارامعن رابطۀ خالق

 )،2010( 2ابوت )،2008( 1هیل ،)2009( همکاران و ونزل پژوهش
  است. همسو )،2012( 4اونس و 3کافمن

 هاي گیري جهت بین که دادند نشان نتایج یافته، این تبیین در
 خودکارآمدي با بیرونی انگیزة و درونی انگیزة قبیل از انگیزشی

 درونی گیري جهت دارد. وجود داريمعنا و مثبت رابطۀ خالق
 از است. خالقیت ضامن درونی، انگیزة از برخورداري یا انگیزش

 اهداف خود براي و اند خودانگیخته که آموزانی دانش رو این
 بیشتري خالق خودکارآمدي از کنند، می تعیین آموزشی

  برخوردارند.
                                                
1. Hill 
2. Abbott 
3. Kaufman 
4. Evans 

 است اساسی ویژگی یک درونی انگیزش شدند یادآور محققان این
 است ذکر قابل برخوردارند. آن از تحصیلی زمینۀ در موفق افراد که
 است؛ انتظارقابل  خالق خودکارآمدي بر درونی انگیزش نقش که
 عالیق اساس بر را خود هاي فعالیت یادگیرندگان که زمانی زیرا

 تمرکز ها آن روي طبیعی طور به کنند، انتخاب خود درونی
 آن انجام صرف را بیشتري نیروي و داشت خواهند بیشتري
 انگیزش داراي که افرادي این بر افزون نمود. خواهند ها فعالیت
 امر همین هستند. متکی خود هاي قضاوت به بیشتر هستند، درونی
 معطوف »فعالیت خود« به را خود توجه ها آن شود می موجب
 ،کنند دریافت خواهند می که پاداشی کمیت و کیفیت به و نمایند

   .شوند برخوردار باالتري موفقیت از درنتیجه نیندیشند،
 خالق خودکارآمدي با بیرونی انگیزش که داد نشان ها یافته نتایج
 پژوهش نتایج با پژوهش این هاي یافته دارد. يدارامعن رابطۀ
 6هیل )،2008( همکاران و 5تن )،2003( گاتري و وانگ وایتهد

 10تورانس )،2012( 9اونس و 8کافمن )،2010( 7ابوت )،2008(
 این تبیین در است. همسو )2013( همکاران و 11فارنهام )،2008(

 خودکارآمدي و بیرونی انگیزش بین که دادند نشان نتایج یافته،
 است. پایین رابطه این میزان ولی دارد، وجود مثبت رابطۀ خالق

 خودکارآمدي ضامن انگیزش بیرونی گیري جهت عبارتی، به
 و مربیان اولیا، دیدگاه تواند می یافته این که است پایینی خالق

 از گرفتن فاصله به نسبت را آموزشی نظام گذاران سیاست
 عالیق روي تأکید و یادگیري و آموزش امر در بیرونی هاي مشوق

   کند. هدایت را انآموز دانش درونی هاي خواسته و
 ریان و دسی کنندگی خودتعیین نظریۀ اساس بر این، بر عالوه

 و شایستگی احساس به که بیرونی انگیزش نوع هر )،2000(
 عملکرد درونی انگیزة کاهش طریق از برساند، آسیب فرد استقالل

 آوردن پایین جز اي نتیجه که دهد می قرار تأثیر تحت را فرد
  ندارد. انآموز دانش خالق خودکارآمدي

 خالق خودکارآمدي که است موانعی جمله از بیرونی انگیزش
 در نوعی به شد، گفته که اي یافته کند. می تهدید را انآموز دانش

 بین پایین رابطۀ بر مبنی ها پژوهش دیگر یافته راستاي
 همسو که است خالق خودکارآمدي و انگیزش بیرونی گیري جهت

   .است )2007( گاتري و وانگ وایتهد پژوهشی یافته با
                                                
5. Tan 
6. Hill 
7. Abbott 
8. Kaufman 
9. Evans 
10. Torrance 
11. Furnham 



 25       ...ي انگیزشی با خودکارآمدي خالقها يریگ جهترابطۀ ساده و چندگانه  فرامرزي و همکاران: حمید
 

 

 با انسانی علوم حوزة در تحقیقات سایر همانند تحقیق این
  است: بوده روبرو زیر موارد جمله از هایی محدودیت

 آموزان دانش پژوهش این هاي آزمودنی که جایی آن از. 1
 مقاطع سایر به توان نمی را پژوهش این نتایج بودند، دبیرستانی
  داد. تعمیم تحصیلی

 پسر آموزان دانش پژوهش این يها یآزمودن که جایی آن از. 2
 دختر انآموز دانش به توان ینم را پژوهش این نتایج بودند،
  داد. تعمیم

 يها فرهنگ و شهرها به میتعم قابل پژوهش این نتایج. 3
  نیست. دیگر

 نامه پرسش پژوهش، این در اطالعات يآور جمع ابزار تنها. 4
 اشکال از خالی دلیل همین به دارد؛ خودگزارشی جنبۀ که بود
  نیست. ییگو پاسخ در سوگیري و
 انآموز دانش و دبیران پرورش، و آموزش همکاري از پایان در

 خود دریغ بی همکاري و مساعدت با که رومشگان شهرستان
 قدردانی و تشکر کردند، فراهم را پژوهش این اجراي امکان

  شود. می
  

  منابع
 آموزان دانشی لیتحص زشیانگ ۀمطالع"). 1384( محمود ،یبحران
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