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 چکیده

 و بیرونی ـ درونی انگیزش نقش بررسی هدف با حاضر پژوهش مقدمه:
 انآموزدانش خلاق کارآمدی خود بینیپیش در عملکردگرا ـ تبحری هدف
: روش. است گرفته رومشگان صورت شهرستان هایدبیرستان دوم سال پسر
 پژوهش این آماری جامعه بود. همبستگی ـ توصیفی نوع از پژوهش این

 در که بود رومشگان شهرستان هایدبیرستان پسر انآموزدانش تمامی شامل
 تعداد جامعه این از. بودند تحصیل به مشغول 4939-4931 یلیتحص سال
 این به. شدند انتخاب ایچندمرحله تصادفی گیرینمونه روش به نفر 933

 صورتبه دبیرستان 8 پسرانه دبیرستان 49 بین از اول مرحله در که صورت
 نفر 98 تعداد دبیرستان هر از بعد مرحله در و شده انتخاب ادفیتص
 نفر 4411 جامعه این کل تعداد. اندشده انتخاب ساده تصادفی صورتبه

 (MO) یزشیانگ هایگیریجهت مقیاس شامل پژوهش ابزارهای. بودند
میگلی و ( AGOS) پیشرفت هایهدف مقیاس (،1332)والرند و همکاران 

 (1334بیگیتو ) (CSEQ) خلاق خودکارآمدی پرسشنامه ( و1333همکاران )
 پیرسون همبستگی روش از استفاده با هافرضیه آزمون پژوهش این بودند. در

بین  که داد نشان تحلیل : نتایجهایافته. است شده انجام چندگانه رگرسیون و
 چالش عملکردگرا، هدف تبحرگرا، هدف بیرونی، انگیزش درونی، انگیزش

 با معلم به وابستگی و مستقل، خوشایندی معلم تبحر کنجکاوی، گری،
نتایج : گیرینتیجه و مثبتی وجود دارد. دارمعنیرابطه  خودکارآمدی خلاق

 ینبپیش متغیرهاینشان داد که  زمانهمتحلیل رگرسیون به روش ورود 
 34/3 که در سطح کندتبیین میاز خودکارآمدی خلاق را درصد  88/3
>p ار استدمعنی. 

 هدف تبحری، هدف بیرونی، انگیزش درونی، انگیزش واژگان کلیدی:
 .خلاق خودکارآمدی عملکردگرا،

 

Abstract 
 

Introduction: The aim of this study was to investigate the role 

of internal-external motivation and goal mastery approach -

performance approach- as predictors of creative self-efficacy in 

male junior high school students (grade 9) in Romeshgan City. 

The population consisted of all male high school students in 

Romeshgan City in the academic year 2015-2016. Method: A 

total of 346 subjects were selected from the population by using 

multistage random sampling method. The research design was 

correlational. The research instruments were motivational 

orientations scale, achievement goals scale, and creative self-

efficacy questionnaire. Data were analyzed using Pearson 

correlation and multiple regression. Findings: The results of the 

analysis showed that there was a significant correlation between 

creative self-efficacy and intrinsic motivation, external 

motivation, objective mastery approach, challengism, curiosity, 

independent expertise, teacher pleasantness, and dependence on 

teacher. Also, the results showed that challengism, curiosity, 

independent expertise, teacher pleasantness and dependence to 

teacher explain 0.16 of variance in creative self-efficacy using 

stepwise method. Conclusion: Based on the present study 

results, one might relying on intrinsic motivation and empower 

students to select their objectives and increase their creative self-

efficacy. 
 

Keywords: Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation, Mastery 

Goals, Performance Goals, Creative Self-Efficacy. 
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 مقدمه

خودکارآمدی به باورهای شخص در مورد 

که مبتنی بر نظم و به  شودمیگفته  هایشتوانایی

برای رسیدن به  هافعالیت درآوردناجرا 

. باورهای (1334موفقیت است )بندورا، 

خودکارآمدی، باورهای هستند درباره شایستگی 

باور داشته باشیم  کهاینادراک شده خودمان و 

مناسب و  طوربهیا حداقل  وبیخبهکاری را 

(. مطالعات 1334کافی انجام دهیم )بندورا، 

ان آموزدانشکه خودکارآمدی  دهندمینشان 

کننده عملکرد تحصیلی در دروس  بینیپیش

(. 4933مختلف است )به نقل از مروتی، 

، هاتواناییکه  کندمیبیان  ،(1342) 4لمونس

ت در نشان دادن خلاقی وخوخلقانگیزش و 

در تعریف کلی  1. خلاقیتگذارندمی تأثیر

صفت ثابت و پایدار که مجزا از هوش  عنوانبه

یک منبع از تازگی تعریف  عنوانبهاست و 

. خودکارآمدی یک حالت انگیزشی شودمی

است که عبارت است از توانایی نشان دادن 

خاص برای کسب  هایحیطهاستعداد فردی در 

طلاحی است که اص 9خلاق کارآمدیچیزی. خود

توسط بندورا بر اساس اصطلاح خودکارآمدی، 

(. 1331، 1گسترش یافته است )تایرنی و فارمر

خودکارآمدی خلاق نشان دهنده یک خود 

است که روی انتخاب،  هاییتواناییقضاوتی از 

 گذاردمی تأثیرهدف، دستاورد و پیامدها  تلاش،

(. خودکارآمدی خلاق 1331)تایرنی و فارمر، 

                                                           
1. Guilford 

2. Creativity 

3. Creative self-efficacy 

4. Tierney & Farmer 

 خلاقیت مورد مطالعه هایجنبه ترینمهماز  یکی

ان است زیرا که تحقیقات گذشته آموزدانشدر 

نشان دهنده ارتباط بین خودکارآمدی خلاق و 

 از بالایی سطوح که آموزانیدانشخلاقیت هستند. 

 باورهای دارای بیشتر دارند، خلاق خودکارآمدی

 هایحیطه در علمی هایتوانایی مورد در مثبت

 به هاآن دهدمی نشان این که هستند یتخصص

 به نسبت علمی هایحیطه در تردقیق ریزیبرنامه

 ،ترپایین خلاق خودکارآمدی با انآموزدانش

 سطوح با آموزانیدانش ضمن در. پردازندمی

 در بیشتری مشارکت خلاق خودکارآمدی از بالایی

 مدرسه از خارج گروهی هایفعالیت کارها و

آمدی خلاق بر ای افراد از خودکاررهباو .دارند

 تأثیرمختلفی  هایشکلفرایندهای شناختی به 

. بسیاری از رفتارهای انسان هدفمند و گذاردمی

در مورد اهداف ارزشمند  دوراندیشی وسیلهبه

شخصی  هایهدف. مجموعه شوندمیخود، تنظیم 

. شودمی متأثرخود  هایتواناییافراد از ارزیابی 

آمدی بالاتر از هدف، افراد را به ادراک خودکار

باعث تعهد بیشتر او به  درنتیجهو  کشدمیچالش 

. خود شودمیافراد دیگر برای رسیدن به اهدافش 

 تأثیرکارآمدی خلاق از متغیرهای گوناگون 

 هاآن تأثیرگذاریکه شناسایی میزان  پذیردمی

در این حوزه  هاآنبه بهبود و پیشرفت  تواندمی

 این عوامل انگیزش ازجملهی کند، کمک شایان

 عملکردگرا –تبحری هدف و 4بیرونی ـ 2درونی

است که خود، گرایش فطری پرداختن به تمایلات 

                                                           
5. Intrinsic motivation 

6. Extrinsic motivation 
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افراد در انجام این  هاییتوانایی کار بردنو به 

بهینه و تسلط  هایچالشامور، جستجو کردن 

 (.1333، 1و ریان 4)دسی هاستآنیافتن بر 

 انرژی رفتار به که تاس نیروی ،9انگیزش 

. کندمی هدایت هدف یک سویبه را آن و دهدمی

 گرفته کار به هنگامی انگیزش مفهوم معمولاً

 یا نیازها ارضای برای شخص که شودمی

 ترینمهم انگیزش. گیردمی نیرو خود هایخواسته

 عواملی محصول آن به علاقه .است یادگیری شرط

 هایویژگی فرد، توانایی و شخصیت به که است

 مربوط محیطی عوامل سایر و هامشوق تکلیف،

. شوندمی شناخته راحتیبه انگیزه با افراد. است

 کنجکاو، ،مندعلاقه داشته، اشتیاق یادگیری به هاآن

 راحتیبه افراد این. هستند جدی و کوشسخت

 دارندیبرم خود راه پیش از را مشکلات و موانع

 (.4983 محمدی، دسی یحیی ترجمه ؛1332 ریو،)

خودانگیخته از نیازهای  طوربهانگیزش درونی 

فطری برای  هایتلاش، کنجکاوی و شناختیروان

درونی  صورتبه. وقتی افراد شودمیرشد حاصل 

، به خاطر علاقه، احساس شوندمیبا انگیزه 

و به  کندمیچالشی که فعالیت خاصی ایجاد 

. کنندمیتار رف برندمیانجام آن  خاطر لذتی که از

به  دستیابی منظوربه در مقابل، انگیزش بیرونی

مثل پاداش که بیرون از خود  هایو مشوقپیامدها 

 . به عقیده دیکشودمیآن فعالیت است، انجام 

ان آموزدانش( 1341و دیک هاستر ) 2، بوچ1هاستر

تبحری به نفس یادگیری، کسب  هایهدفبا 

                                                           
1. Deci 

2. Ryan 

3. Motivation 

4. Dickhauser 

5. Buch 

ابی به تبحر دستیو  مسئلهجدید، حل  هایمهارت

توجه دارند. از این رو، برای کسب نمره و 

 هایهدف. کنندمیامتیازات اجتماعی تلاش ن

 هستند ایویژهتبحری دارای پیامدهای انگیزشی 

از سطوح بالاتر کارآمدی  اندعبارتکه 

تحصیلی، تکلیف مداری، علاقه، تلاش و 

و  انگیزچالشپافشاری در برخورد با تکالیف 

راهبردهای شناختی و فراشناختی.  استفاده از

 و یادگیری روی تبحری گیریجهت با افراد

 با را هاآنپیشرفت  و کنندمی تمرکز پیشرفت

 گیرندمی نظر در خود گذشته عملکرد به توجه

(. در مقابل، یادگیری برای 1334، 4)بیگیتو

ان عملکردگرا از آن جهت حائز آموزدانش

 هایهدفبه  اهمیت است که به آنان در نیل

ان پیوسته آموزدانش. این کندمیبیرونی کمک 

، پدر و هاهمکلاسی تا خود را نزد کوشندمی

جلوه بدهند و در کسب  باهوشمادر و معلمان 

ان آموزدانشنمره و امتیازات سعی وافر دارند. 

که  کنندمیعملکردگرا زمانی احساس شایستگی 

ببینند. خود را برای ارائه عملکرد بهتر توانا 

توانایی، محور اصلی توجه آنان است و نشانه 

آن نیز موفق شدن بدون تلاش یا موفقیت با 

تلاش اندک است. این افراد بر توانایی نسبی 

ارزیابی  هاآنچگونه توانایی  کهاینیعنی 

ان آموزدانش. کنندمیتمرکز  شودمی

شناختی و فراشناختی  هایتکنیکعملکردگرا، 

، زیرا به نفس یادگیری برندمیر را کمتر به کا

(. بیگیتو 1334 کمتر علاقه دارند )بیگیتو،

 بین در خلاق خودکارآمدی بررسی به( 1334)

                                                           
6. Beghtto 
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 دبیرستانی و متوسطه مقطع انآموزدانش

 که دهدمی نشان وی پژوهش نتایج. پرداخت

 و انآموزدانش عملکردی و خلاقانه باورهای

 در ان(وزآمدانش) هاآن به معلمان بازخورد

 با مثبتی ارتباط ،خلاقیتشان توانایی مورد

. دارد انآموزدانش خلاق خودکارآمدی

 هایگزارش با همچنین خلاق خودکارآمدی

 به معلمان هاوقت بعضی که انآموزدانش

 .بود ارتباط در دهندمین گوش هاآن هایحرف

 یسکیکاروو(، 1342لمونس )همچنین  

 1بکستر و 4کافمن بیگیتو، (،1344) یل(، 1344)

 خودکارآمدی بین رابطه بررسی به (1344)

 معلمان خلاقیت میزان و انآموزدانشدر  خلاق

 که رسیدند این نتیجه به و اندپرداخته

 هادرس در خلاق خودکارآمدی با انآموزدانش

 زنان همچنین و گیرندمی پایین هاینمره معمولاً

و  نسبت به مردان سفیدپوست انآموزدانش و

 دارابیشتری را  خلاقیت پوستسیاهان آموزدانش

 حاجی توسط که پژوهشی دیگر در .هستند

 رابطه عنوان تحت( 4931) فرامرزی و یخچالی

 و پیشرفت هایهدف تحصیلی، سرزندگی بین

 خودکارآمدی با انگیزشی هایگیریجهت

 اهواز شاپورجندی دانشگاه پزشکی دانشجویان

 که رسیدند نتیجه نای به هاآن. شد انجام

 که آیدمی وجود به زمانی افراد کارآمدیخود

 هایفرصت خود دانشجویان به معلمان و اساتید

 این و بزنند گیریتصمیم به دست تا دهندمی

 دانشجویان در درونی کنترل احساس باعث خود

 ادراکات با افراد خودکارآمدی همچنین. شودمی
                                                           
1. Kufman 

2. Baxter 

 هایحرف به توجهیبی اوقات گاهی و خود از

 که پژوهشی همچنین در. است ارتباط در معلم

 عنوان تحت( 4931) فرامرزی و مکتبی توسط

 خودکارآمدی و انگیزشی هایگیریجهت رابطه

 دانشجویان در تحصیلی هویت با تحصیلی

 نتایج. شد انجام اهواز شاپورجندی دانشگاه

 با درونی انگیزش که داد نشان هاآنپژوهش 

. ی دارددارمعنیمثبت و  ابطهر تحصیلی هویت

 رابطه تحصیلی هویت با بیرونی انگیزش همچنین

 تبحرگرا هدف ضمن در. دارد یدارمعنیمثبت و 

 یدارمعنی و مثبت رابطه تحصیلی هویت با

 است آن حاضر پژوهش هایضرورت از. داشت

 و بررسی به همواره تربیتی پژوهشگران که

 بر روانی و انگیزشی متغیرهای شناخت

 این به توجه با. دارند تأکید خلاق خودکارآمدی

 تأثیرگذار عوامل شناسایی و تشخیص مطالب،

 از یکی خلاق خودکارآمدی و انگیزش بر

. است هادانشگاه و مدارس در مهم هایموضوع

 خودکارآمدی باورهای از ایعمده هایجنبه

 اندازه به قبلی مطالعات. است نامشخص خلاق

 در تفاوتی چه که است نکرده مشخص کافی

. دارد وجود خلاق خودکارآمدی هایحوزه

 است این تحقیق این انجام از هدف درمجموع

 و بیرونی ـ درونی انگیزش شود داده نشان که

 چه مقدار در عملکردگرا ـ تبحری هدف

 انآموزدانش خلاق کارآمدی خود هایبینپیش

 .نقش دارند پسر

 

 روش

همبستگی  نوع زتوصیفی ا حاضر پژوهش روش
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 تمامی شامل پژوهش این آماری . جامعهاست

 شهرستان متوسطه دوم پسر انآموزدانش

-4931 یلیتحص سال در که بود رومشگان

 این کل تعداد. بودند تحصیل به مشغول 4939

 تعداد جامعه این از .بودند نفر 4411 جامعه

 روش جدول مورگان به بر اساس نفر 933

 انتخاب ایندمرحلهچ تصادفی گیرینمونه

 بین از اول مرحله در که صورت این به. شدند

 دبیرستان 8 دولتی پسرانه دبیرستان 49

 بعد مرحله در و شده انتخاب تصادفی صورتبه

از  نفر 98 تعداد تقریباً دبیرستان هر از

سال دوم رشته علوم انسانی  انآموزدانش

 . اخلاقاندشده انتخاب ساده تصادفی صورتبه

 گردید رعایت مطالعه کاملاً این در وهشپژ

در زمینه  کنندگانمشارکت به که ایگونهبه

 شد داده خاطر اطمینان اطلاعات، ماندن محرمانه

 در را هاپرسشنامه کامل، رضایت با هاآن و

. کردند تکمیل نام بدون ذکر و آرام محیطی

 از موردنظر متغیرهای گیریاندازه برای

 هایهدف انگیزشی، هایگیریجهت یهاپرسشنامه

 .شد استفاده خلاق خودکارآمدی و پیشرفت

آوری در این پژوهش برای جمع: ابزار پژوهش

 های زیر استفاده شد:اطلاعات از پرسشنامه

این  (:MO) 1انگیزشی گیریجهتمقیاس 

دسی  کنندگیتعیینمقیاس بر مبنای نظریه خود 

اخته ( س1332)توسط والرند و همکاران  و ریان

شده است. این پرسشنامه در ایران، در مطالعاتی 

( مورد استفاده قرار 4981بحرانی ) ازجمله

 8پرسش  18دارای  نامهپرسشگرفته است. این 

                                                           
1. Motivational Orientation Scale 

بعد انگیزشی درونی و  1است که  ایگزینه

. بعد انگیزش سنجدمیانگیزش بیرونی را 

 چالش ازجمله هایمؤلفهدرونی شامل خرده 

 یکنجکاو (،2و  1، 9، 1 ،4 سؤالات) گری

مستقل  تبحر و (43و  3، 8، 8، 4 سؤالات)

و بعد  است (42 و 41، 49، 41، 44 سؤالات)

 و معلم انگیزش بیرونی شامل خوشایندی

این مقیاس،  هایگویه معلم است. به وابستگی

تهیه شده است.  ایگزینه 8در مقیاس لیکرتی 

 8و حداکثر آن  4حداقل نمره در هر گویه از 

( ضریب پایایی 1332است. والرند و همکاران )

انگیزش درونی را با استفاده از روش  مؤلفه

 مؤلفهو ضریب پایایی  89/3آلفای کرونباخ 

 41/3انگیزش بیرونی را به روش تنصیف 

( پایایی مقیاس 4981. بحرانی )اندنمودهگزارش 

و  89/3را با روش بازآزمایی به فاصله دو هفته 

 نامهپرسشمحاسبه شده برای کل ضریب آلفای 

گزارش نموده است. در این پژوهش  88/3

 آلفای روش از استفاده با پرسشنامه این پایایی

 برای براون ـ اسپیرمن تنصیف و کرونباخ

 تبحر و کنجکاوی گری، چالش درونی، انگیزش

 ،49/3 ،44/3 ،48/3،43/3 ترتیب به مستقل

 یزشانگ برای و 42/3 و 43/3 ،83/3 ،82/3

 به معلم به وابستگی و معلم خوشایندی بیرونی،

 82/3 و 88/3 ،49/3 ،41/3 ،24/3 ،28/3 ترتیب

 .است بخشرضایت که است آمده دست به

برای  :(AGOS) 2پیشرفت هایهدفمقیاس 

های هدف های پیشرفت از مؤلفههدفسنجش 

تبحرگرا و هدف عملکردگرا از مجموعه الگوهای 

                                                           
2. Goals Achievement Scale 
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ساخته میگلی و همکاران یادگیری انطباقی، 

( استفاده شد. لازم به ذکر است که در ایران 1333)

پیشرفت، یعنی هدف  هایهدفسه مؤلفه 

توسط  عملکرد گریزتبحرگرا، عملکردگرا و 

تبحر ( و مؤلفه هدف 4983هاشمی شیخ شبانی )

( ترجمه و تعیین 4981توسط قلی زاده ) گریز

 صورتبه روایی و پایایی شدند. این چهار مؤلفه

اند. ای تنظیم شدهگویه 48یک پرسشنامه 

های مربوط به مؤلفه 2و  1، 9، 1، 4های گویه

دهد نشان می ؛ کههستندهدف تبحرگرا 

آموزان تا چه اندازه به رشد شایستگی و دانش

مهارت در زمینه تحصیلی تمایل دارند. 

مربوط به مؤلفه  43و  3، 8، 8، 4های گویه

و میزان تمایل  ستاهدف عملکردگرا 

آموزان را برای داشتن عملکرد بهتر نسبت دانش

در این  هاپاسخکند. به دیگران مشخص می

مقیاس بر اساس یک مقیاس لیکرت 

تا کاملاً  4 ₌از کاملاً نادرست) ایدرجهپنج

. در این پژوهش از اندشدهتنظیم ( 2 ₌درست

پیشرفت فقط  هایهدفای گویه 48پرسشنامه 

ویه شامل اهداف تبحرگرا و عملکردگرا گ 43از 

( 1338استفاده شد. در پژوهشی لایم، لا و نی )

پیشرفت را  هایهدفضرایب پایایی پرسشنامه 

با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای 

و هدف  83/3هدف تبحرگرا  هایمؤلفه

آوردند. در پژوهش  به دست 48/3عملکردگرا 

( 4983دیگر حاجی یخچالی و همکاران )

این پرسشنامه با استفاده  بررسی پایایی منظوربه

از روش آلفای کرونباخ و تنصیف برای دو 

که شامل هدف  پیشرفت هایهدفمؤلفه 

ترتیب  تبحرگرا و هدف عملکرد گرا است، به

و برای نمره کل مقیاس  83/3و  89/3

به دست آوردند. در  81/3پیشرفت  هایهدف

ایایی از روش آلفای این پژوهش، برای تعیین پ

براون استفاده شد  ـ کرونباخ و تنصیف اسپیرمن

که پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش 

 هایهدفآلفای کرونباخ و تنصیف برای 

و برای مقیاس  41/3و  83/3پیشرفت به ترتیب 

 و 48/3و  83/3هدف تبحرگرا به ترتیب 

همچنین برای مقیاس هدف عملکردگرا به 

 دست آمده است. به 83/3و  88/3ترتیب 

 :(CSEQ) 1پرسشنامه خودکارآمدی خلاق

این پرسشنامه بر مبنای نظریه خودکارآمدی 

( ساخته شده 1334خلاق و توسط بیگیتو )

است. این ابزار برای نخستین بار توسط حمید 

فرامرزی ترجمه و به فارسی برگردانده شد. این 

ت اس ایگزینه 8پرسش  8پرسشنامه دارای 

که  دارم( خوبی تخیل قدرت )برای مثال: من

 8این مقیاس، در مقیاس لیکرتی  هایگویه

تهیه شده است. حداقل نمره در هر  ایگزینه

بر این اساس،  است. 8و حداکثر آن  4گویه از 

قرار  13تا  8بین  مؤلفهدامنه نمرات در هر 

دارد. ضریب پایایی پرسشنامه خودکارآمدی 

از روش آلفای کرونباخ توسط خلاق با استفاده 

 پژوهش، این گزارش شده است. در ./84بیگیتو 

 و کرونباخ آلفای روش از پایایی تعیین برای

 به که شد استفاده براون ـ اسپیرمن تنصیف

 که است آمده دست به 81/3 و 88/3 ترتیب

 گیریاندازه جهت خوبی نسبتاً پایایی

                                                           
1. Creative Self- efficacy Questionnaire 
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 .است خلاق خودکارآمدی

های به برای تحلیل داده :هاشیوه تحلیل داده

های آمار توصیفی و دست آمده از روش

های استنباطی استفاده شده است. از روش

آماری توصیفی میانگین، انحراف معیار، 

ها و همچنین در نمره ترینکوچکو  ترینبزرگ

و  سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی

و  زمانهمتحلیل رگرسیون به شیوه ورود 

 است. شدهاستفاده  گامبهگام

 

 هایافته

-های توصیفی مربوط به نمرهشاخص 4جدول 

در متغیرهای  کنندگانشرکتهای کسب شده 

 دهد.پژوهش را نشان می

 
 پژوهش در کنندگانشرکتهای کسب شده میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره. 1جدول 

 رینبیشت کمترین انحراف معیار میانگین متغیرها

 12 49 11/1 28/11 هدف تبحرگرا

 12 2 48/1 42/43 هدف عملکردگرا

 13 8 81/2 31/99 خودکارآمدی خلاق

 414 91 14/49 48/33 انگیزش درونی

 83 42 88/8 82/23 انگیزش بیرونی

 11 41 81/2 34/91 چالش گری

 11 3 91/4 34/91 کنجکاوی

 13 44 88/8 82/94 تبحر مستقل

 18 4 13/4 33/92 لمخوشایندی مع

 11 1 19/4 32/41 وابستگی به معلم

 

 مشاهده 4 جدول در که طوریهمان

 و میانگین تبحرگرا هدف متغیر در شودمی

 در ،11/1 و 28/11 ترتیب به معیار انحراف

 در ،48/1 و 42/43 عملکردگرا، هدف متغیر

 در ،81/2 و 31/99 خلاق، خودکارآمدی متغیر

 در ،14/49 و 34/33 نی،درو انگیزش متغیر

 متغیر در ،88/8 و 82/23 بیرونی، متغیر انگیزش

 متغیر در ،81/2 و 34/91 گری، چالش

 تبحر متغیر در ،91/4 و 34/91 کنجکاوی،

 خوشایندی متغیر در ،88/8 و 82/94 مستقل،

 به وابستگی متغیر در و 13/4 و 33/92 معلم،

 .است 19/4 و 32/41 معلم،

 متغیرهای بین ستگیهمب ضرایب 1 جدول

 عملکردگرا، هدف تبحرگرا، هدف) بینپیش

 گری، چالش) آن هایمؤلفه و (درونی انگیزش

 و بیرونی انگیزش و( مستقل تبحر کنجکاوی،

 به وابستگی و معلم خوشایندی) آن هایمؤلفه

 .دهدمی نشان خلاق را خودکارآمدی با( معلم
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 آن )چالش هایمؤلفهو  (هدف تبحرگرا، هدف عملکردگرا، انگیزش درونی) بینشپیمتغیرهای  بینهمبستگی  ضرایب .2جدول 

 .معلم( با خودکارآمدی خلاق به معلم و وابستگی آن )خوشایندی هایمؤلفهمستقل( و انگیزش بیرونی و  گری، کنجکاوی، تبحر

 متغیرها 1 2 9 4 9 1 7 8 3 12
 تبحرگرا -         

        -
 

92
4

/3-
*

*
 

 گراعملکرد

       -
 49

8
/3

 

91
4

/3
 

 انگیزش درونی

      -
 

13
1

/3
*

*
 

33
3

/3
 

43
8

/3
 

 انگیزش بیرونی

     -
 42

8
/3

 

43
3

 /3
*

*
 

48
2

/3
 

12
4

/3
*

*
 

 چالش گری

    -
 21

4
/3

 

48
3

/3
 

84
3

/3
*

*
 

44
2

/3
 

91
2

/3
 

 کنجکاوی

   -
 

*
18

9
/3

 

11
3

/3
 

*
22

8
/3

 

94
8

/3-
*

*
 

32
3

/3-
 

*
11

4
/3

 

 تبحر مستقل

  -
 48

3
/3

 

24
1

/3
*

*
 

91
9

/3
 

84
1

/3
*

*
 

12
3

/3
*

*
 

41
1

/3
 

11
3

/3
 

 خوشایندی معلم

 - 93
8

/3
 

14
4

/3-
 

14
2

/3-
 

43
1

/3
 

83
2

/3
*

*
 

38
9

/3
 

*
94

9
/3

 

-
33

8
/3

 

 وابستگی به معلم

- 

- 
17

2
/2

 

13
8

/2
 

19
8

/2
 

22
3

/2
 

19
1

/2
 

21
1

/2
 

24
3

/2
 

24
9

/2
 

22
9

/2
 

 خودکارآمدی خلاق

 

ین ب دهدمینشان  1که نتایج جدول  طورهمان

مدی خلاق وی با خودکارآچالش گری و کنجکا

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج 

مدی د که بین هدف عملکردگرا و خودکارآنشان دا

ی وجود دارد که همگی دارمعنیخلاق رابطه منفی و 

 معنادار هستند. ˂334/3pدر سطح 

 وتحلیلتجزیههای اکتشافی از تحلیل منظوربه

استفاده  گامبهگامو  مانزهمرگرسیون به شیوه ورود 

 متغیر عنوانبهمدی خلاق خودکارآکه در آن  شد

 کنجکاوی، گری، چالش هدف تبحرگرا،ملاک و 

 و معلم به وابستگی هدف عملکردگرا، مستقل، تبحر

بین، وارد متغیرهای پیش عنوانبهمعلم  خوشایندی

نتایج  1و  9جدول معادله رگرسیون شدند. در 

 شوند.ن داده میتحلیل رگرسیون نشا
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 وابستگی عملکردگرا، مستقل، تبحر کنجکاوی، گری، چالش تبحرگرا،) پیشایند متغیرهای چندگانه رگرسیون ضرایب .9 جدول

 (enter) مکرر ورود روش با خلاق خودکارآمدی با( معلم خوشایندی و معلم به

ها
غیر

مت
ش

 پی
ی

ین
ب

 

انه
دگ

چن
ی 

تگ
بس

هم
 

M
R

 

ین
تعی

ب 
ضری

 
R

S
 

ت 
سب

ن
F

 

P 
حت

ا
ال

م
 

 (β( و )Bضرایب رگرسیون )

1 2 9 4 9 1 7 

گرا
حر

تب
 

34/3 331/3 
884/3F= 

923/3 =p 

431/3B= 

344/3β= 

394 /3t= 

923/3p= 

     
 

 

ری
 گ

ش
چال

 

28/3 913/3 
89/23F= 

334/3 =p 

39/3- β= 

31/3- β= 

91 /3- β= 

892/3p= 

81/3B= 

28/3β= 

34 /43 β= 

334/3p= 

     

ی
او

جک
کن

 

419/3 141/3 

44/14F= 

334/3 =p 

 

43/3- β= 

34/3- β= 

14/4- β= 

112/3p= 

842/3B= 

438/3β= 

32 /43t= 

334/3p= 

448/3B= 

184/3β= 

38 /1t= 

334/3p= 

    

قل
ست

ر م
بح

ت
 

411/3 142/3 

24/91F= 

334/3 =p 

 

44/3- β= 

38/3- β= 

14/4- β= 

134/3p= 

821/3B= 

443/3β= 

31 /43t= 

334/3p= 

444/3B= 

184/3β= 

83 /1t= 

334/3p= 

343/3B= 

393/3β= 

212 /3t= 

433/3p= 

   

گرا
رد

لک
عم

 

484/3 128/3 

43/91F= 

334/3 =p 

 

33/3B=- 

34/3-β= 

41 /4-t= 

181/3p= 

82/3B= 

43/3β= 

12 /4t= 

334/3p= 

48/3B= 

14/3β= 

18 /4t= 

334/3p= 

34/3B= 

33/3β= 

44 /3t= 

848/3p= 

18/3-B= 

11/3-β= 

84 /9-t= 

334/3p= 

  

ی 
تگ

بس
وا

لم
مع

ه 
ب

 

814/3 213/3 

83/91F= 

334/3 =p 

 

88/3B= 

32/3β= 

41 /4-t= 

118/3p= 

82/3B= 

44/3β= 

39 /41t= 

334/3p= 

13/3B= 

48/3β= 

92 /8t= 

334/3p= 

34/3B=- 

31/3β= - 

244 /3-t= 

434/3p= 

91/3- B= 

13/3- β= 

84 /1t= - 

334/3p= 

18/3-B= 

92/3-β= 

83 /91t= 

334/3p= 

 

لم
مع

ی 
ند

شای
خو

 

313/3 881/3 

22/24F= 

334/3 =p 

 

82/3B=- 

31/3-β= 

48 /4-t= 

334/3p= 

81/3B= 

44/3β= 

88 /13t= 

334/3p= 

88/3B= 

39/1β= 

34 /12t= 

334/3p= 

31/3-B= 

39/3-β= 

14 /4-t= 

112/3p= 

31/3B= 

83/3-β= 

89 /48-t= 

334/3p= 

39/3B= 

13/4-β= 

84 /13-t= 

334/3p= 

33/3-B= 

31/4-β= 

3 /2t= 

334/3p= 

 

بر اساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون شود، مشاهده می 9که در جدول  طورنهما
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چالش  ،تبحرگرا)چندگانه متغیرهای پیشایند 

 ،عملکردگراتبحر مستقل،  ،یکنجکاو ،یگر

با  (معلمرا  یندیخوشاو  به معلم یوابستگ

مکرر خودکارآمدی خلاق با روش ورود 

(enter)31/3  =MR  88/3و ضریب تعیین = 

RS و ضریب  9با توجه به نتایج جدول . است

تعیین به دست آمده، مشخص شده است که 

خودکارآمدی درصد واریانس متغیر  88حدود 

 چالش هدف تبحرگرا،توسط متغیرهای  خلاق

 هدف عملکردگرا، مستقل، تبحر کنجکاوی، گری،

قابل تبیین  معلم خوشایندی و معلم به وابستگی

 است.

 

 بحث گیری ونتیجه

 انگیزش نقش بررسی حاضر هدف پژوهش

 در عملکردگرا ـ تبحری هدف و بیرونی ـ درونی

 پسر انآموزدانش خلاق کارآمدی خود بینیپیش

رومشگان بود.  شهرستان هایدبیرستان دوم سال

انگیزش درونی و بین ها نشان داد که نتایج یافته

 تبحر گری، کنجکاوی، )چالشآن  هایمؤلفه

وجود ارآمدی خلاق رابطه مثبت و خودک مستقل(

پژوهش ونزل و همکاران  نتایج با یافته این .دارد

است.  همسو(، 1344نظر کاروویسکی )( و 1333)

گفت که انگیزش  توانمیدر تبیین این یافته 

درونی با تکیه بر دانش و توانایی درونی افراد و 

 ضامن ان،آموزدانشخودانگیخته  هایفعالیت

 این از. (1342لمونس،  ؛1344، لیاست ) خلاقیت

 خود برای و اندخودانگیخته که آموزانیدانش رو

 خودکارآمدی از ،کنندمی تعیین آموزشی اهداف

 همکاران و ونزل .برخوردارند بیشتری خلاق

 ویژگی یک درونی انگیزش شدند یادآور( 1333)

 از تحصیلی زمینه در موفق افراد که است اساسی

 انگیزش نقش که است ذکر بلقا. برخوردارند آن

 است؛ انتظار قابل خلاق خودکارآمدی بر درونی

بر  را خود هایفعالیت یادگیرندگان که زمانی زیرا

 طوربه کنند، انتخاب خود درونی علایق اساس

 و داشت خواهند بیشتری تمرکز هاآن روی طبیعی

 هافعالیت آن انجام صرف را بیشتری نیروی

 دارای که افرادی این بر افزون. نمود خواهند

 خود هایقضاوت به بیشتر هستند، درونی انگیزش

 هاآن شودمی موجب امر همین. هستند متکی

 و نمایند معطوف «خود فعالیت» به را خود توجه

 دریافت خواهندمی که پاداشی کمیت و کیفیت به

 بالاتری موفقیت از درنتیجه. نیندیشند کنند،

 نظر بر اساس نضم در. شوندمی برخوردار

 روی بر درونی انگیزش ،(1344کاروویسکی )

 چالش دادن ترجیح: گذاردمی تأثیر زیر موارد

 و علاقه ارضای برای کردن کار آسان، کار جایبه

 یا معلم رضایت برای کردن کار جایبه کنجکاوی

 یابی تسلط هایتلاش نمره، آوردن دست به

 ضمن در. معلم به بودن وابسته جایبه مستقل

 درونی انگیزش که دهدمی نشان دیگر یهایافته

 کنترل و شده ادراک شایستگی با مثبت رابطه

 آموزانیدانش(. 1344کاروویسکی، ) دارد درونی

 از بیشتر دارند، باور را خود شایستگی که

 کم هاآن شایستگی کنندمی فکر که آموزانیدانش

 درونی انگیزش و برندمی لذت تکالیف از است،

 کاتز، و مین بوگیانو،) دهندمی نشان را بیشتری

 نتایج ضمن در(. 1349 ؛1333 گوتفرید، ؛1349

 آن هایمؤلفه و بیرونی انگیزش بین که داد نشان
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 و( معلم به وابستگی و معلم خوشایندی)

 این .دارد وجود مثبت رابطه خلاق خودکارآمدی

 گاتری و وانگ پژوهش وایتهد نتایج با یافته

است. در تبیین این  همسو(، 1344لی )و ( 1339)

 پیشرفت تواندمی گفت که پاداش توانمییافته 

 برساند او اطلاع به را مهارت کسب در آموزدانش

 شانک،) بخشد تداوم را انگیزش درنتیجه و

 موفقیت به منوط که هایپاداش(. 1343

 خودکارآمدی که دارد احتمال هستند، آموزدانش

 انآموزدانش به جمله این گفتن. دهند افزایش را

 موفقیت با که کاری بر اساس ندتوانمی هاآن که

 احساس بگیرند، پاداش دهندمی انجام

 هاآن در را خوب عملکرد برای را خودکارآمدی

 کار تکلیف روی هاآن کهوقتی و کندمی ایجاد

 این هستند، پیشرفت حال در بینندمی و کنندمی

 اساس بر معلمان اگر. دشومی تأیید احساس

 و اندکرده کار صرف انآموزدانش که زمانی

 خوب هاآن عملکرد چقدر اینکه از نظرصرف

 ممکن دهند، پاداش انآموزدانش به است بوده

 کارآمدی مورد در را منفی اطلاعات پاداش، است

 کاهش را انگیزش و بدهد هاآن به انآموزدانش

 انآموزنشدا است ممکن حالت این در. دهد

 یادگیری انتظار هاآن از که کنند برداشت چنین

 همچنین. هستند توانایی فاقد زیرا ،رودنمی زیادی

 انگیزش ،(1344) کاروویسکی نظر بر اساس

 عملکرد با مناسب و موقعبه که صورتی در بیرونی

 تأثیرگذاری باعث شود داده هاآن به انآموزدانش

 جایبه مستقل تقضاو: گرددمی زیر موارد روی

 برای درونی معیار معلم، قضاوت به بودن متکی

 بر علاوه. بیرونی معیار جایبه شکست و موفقیت

 و دسی کنندگیتعیینخود  نظریه اساس بر این،

 به که بیرونی انگیزش نوع هر ،(1333) ریان

 آورد وارد لطمه فرد استقلال و شایستگی احساس

 را فرد ردعملک درونی انگیزه کاهش طریق از

 پایین جز اینتیجه که دهدمی قرار تأثیر تحت

 پی در را انآموزدانش خلاق خودکارآمدی آوردن

 لیخت) دیگر یهایافته بر اساس ضمن در. ندارد

 بریان، و بریان) و( 1343 شانک، ؛1341 کیستنر، و

 با متناسب هایپاداش که گفت توانمی ،(1349

 خود پیشرفت به زآمودانش دادن توجه با عملکرد،

 او، در کارآمدی احساس ایجاد و یادگیری در

 نتایج ضمن در. دهند افزایش را علاقه است ممکن

 خلاق خودکارآمدی و تبحرگرا هدف که داد نشان

پژوهش  نتایج با یافته این .دارد وجود مثبت رابطه

است. در تبیین این  همسو( 1341) آرچر و ایمز

 مرکزی و اصلی گفت که هسته توانمییافته 

 پیامد و تلاش که است عقیده این تبحری هدف

 برای تلاش با اهداف از نوع این. هستند همپوش

 و هامهارت دانش، شایستگی، ارتقای یا بهبود

 آموزدانش کهوقتی. شوندمی مشخص یادگیری

 نتیجه به تلاش و سعی با که کندمی مشاهده

 ترضای و غرور احساس ،رسدمی آمیزموفقیت

 و موفقیت به تلاش که است معتقد و کندمی

 احساس آموزدانش اگر. انجامدمی تبحر احساس

 بیرونی کنترل است، خودمختار کلاس در که کند

 تکالیف روی بر وی تمرکز موجب و یافته کاهش

 وی در خلاق خودکارآمدی افزایش همچنین و

 روی معلم که هنگامی گفت توانمی. شودمی

 مطالب بر انآموزدانش یافتن تسلط و مستقل تفکر

 را همکاری بر مبتنی جوی و کندمی تأکید درسی
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 رودمی انتظار آوردمی وجود به درس کلاس در

 و دهند شکل را تبحری اهداف انآموزدانش که

 .بروند پیش بیشتری خلاق خودکارآمدی سمت به

 عملکردگرا بین هدف که داد نشان همچنین نتایج

 این .دارد وجود مثبت رابطه خلاق خودکارآمدی و

و مس  (1333) پژوهش دوک نتایج با یافته

 نتایج یافته، این تبیین است. در همسو (1341)

 و یادگیری با انگیزش که دادند نشان

 بر انگیزش یعنی دارد، متقابل رابطه خودکارآمدی

 آنچه و گذاشته تأثیر خودکارآمدی و عملکرد

 بر گیرندمی یاد و دهندمی انجام انآموزدانش

 که هنگامی. گذاردمی اثر هاآن انگیزش

 دست خود یادگیری اهداف به یادگیرندگان

 است پیام این حاوی هدف به یابیدست ،یابندمی

 یادگیری برای ضروری هایتوانایی دارای هاآن که

 هایهدف اتخاذ برای را هاآن باورها این. اندبوده

 همچنین. گیزدانبرمی انگیزچالش و جدید

 در عملکرد و یادگیری در که آموزانیدانش

 در کنندمی نفساعتمادبه احساس مدرسه

 برای را خود تلاش بوده، هاچالش جستجوی

 در و داده گسترش جدید درسی مواد یادگیری

 پژوهش نتایج. هستند مصر دشوار تکالیف انجام

 هایملاک اگر که دهدمی نشان( 1341مس )

 آموزشی نهادهای سایر و ارسمد ارزشیابی

 را عملکردی اهداف یادگیرندگان باشند، هنجاری

 گیریجهت با انآموزدانش. گزید خواهند بر

 برانگیخته کمتر درونی لحاظ به عملکردی هدف

 این و دارند احتیاج کمک به و شوندمی

 تحصیلی عملکرد نتایج روی تواندمی خصوصیات

 ،(1341) مس، یگرد طرف از. بگذارد تأثیر هاآن

( 4933) وردی امام و عبدلوند حجازی، از نقل به

 عملکردگرا هدف گیریجهت با افراد داردمی بیان

 یادگیری، تکالیف با سطحی درگیری علت به

 کسب به تمایل و اطلاعات سطحی پردازش

 تحصیلی هایموفقیت به تلاش حداقل با موفقیت

 دارای انآموزدانش با مقایسه در کمتری

 در. یابندمی دست تبحرگرا هدف گیریجهت

 ثابت را توانایی که آنجا از انآموزدانش این ضمن

 که بود خواهد این نگران پیوسته کندمی ادراک

 عملکرد با و ارزشیابی چگونه هاآن عملکرد

 خاطر همین به. شودمی مقایسه دیگران

 و گزیندبرمی را عملکردی هدف گیریجهت

 کند عمل بهتر دیگران با قابتر در کندمی سعی

 نشان نتایج همچنین (.1332 مارین، و دوپی رت)

 درونی، انگیزش متغیرهای مجموعه بین که داد

 هایهدف و تبحرگرا هایهدف بیرونی، انگیزش

 چندگانه رابطه خلاق خودکارآمدی و عملکردگرا

 لمونس پژوهش نتایج با یافته این .دارد وجود

 نتایج یافته، این تبیین در. است همسو( 1342)

 طوربه درونی انگیزش هرچندکه  دادند نشان

 کنجکاوی فرد، روانی نیازهای از خودجوش

 و شودمی ناشی رشد برای فطری تلاش و شخصی

 طبیعی نیروی یک که شودمی باعث همین خود

 غیاب در را رفتار که بیاید وجود به فرد در

 هرچند. ندک نیرومند بیرونی فشارهای و هاپاداش

 از خارج در را یادگیری انگیزه بیرونی، انگیزش

 احساس دیگر فرد درنتیجه و دهدمی قرار فرد

 مهم نکته اما؛ کندمین خودمختاری و شایستگی

 تأثیر بعدی علاقه بر نفسهفی پاداش که است این

 برای را تکلیف آزمودنی اینکه بلکه ،گذاردمین
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 بعدی علاقه بر رخی یا دهد انجام پاداش به رسیدن

 تبحری انآموزدانش که جای آن از .گذاردمی تأثیر

 حل جدید، هایمهارت کسب یادگیری، نفس به

 رو، این از. دارند توجه تبحر به دستیابی و مسئله

 تلاش اجتماعی امتیازات و نمره کسب برای

 دارای تبحری هایهدف درنتیجه. کنندمین

 از اندعبارت که هستند ایویژه انگیزشی پیامدهای

 مداری، تکلیف تحصیلی، کارآمدی بالاتر سطوح

 تکالیف با برخورد در پافشاری و تلاش علاقه،

 و شناختی راهبردهای از استفاده و انگیزچالش

 انآموزدانش برای یادگیری مقابل در. فراشناختی

 به که است اهمیت حائز جهت آن از عملکردگرا

. کندمی کمک یبیرون هایهدف به نیل در آنان

 نزد را خود تا کوشندمی پیوسته انآموزدانش این

 جلوه باهوش معلمان و مادر و پدر ،هاهمکلاسی

 وافر سعی امتیازات و نمره کسب در و بدهند

 احساس زمانی عملکردگرا انآموزدانش. دارند

 عملکرد ارائه برای را خود که کنندمی شایستگی

 یعنی نسبی توانایی بر افراد این. ببینند توانا بهتر

 تمرکز شودمی ارزیابی هاآن توانایی چگونه کهاین

 هستند، عملکردگرا که آموزانیدانش. کنندمی

 کار به کمتر را فراشناختی و شناختی راهبرهای

 و دارند علاقه کمتر یادگیری نفس به زیرا ،برندمی

 عمیق شناختی راهبردهای از استفاده که آنجا از

 این از معمولاً است، زیاد کوشش و اشتل مستلزم

 اساس این بر. کنندمی استفاده کمتر هاروش

سیستم منفعلانه  جایبهکه  شودمی پیشنهاد

 هایتواناییبر علایق و  تأکیدبا  وپرورشآموزش

خلاقانه  هایفعالیتان، در جهت انجام آموزدانش

 ان آزادی عمل بیشتری داده شود.آموزدانشبه 

 تحصیلی انگیزه ارتقای زشی،آمو نظام

 گذاریسیاست هایاولویت از را یادگیرندگان

بودن  انگیزهبی با مقابله منظوربه و دهد قرار خود

 چندوجهی ایمقابله کارهایراه یادگیرندگان،

 هایبرنامه مختلف عناصر به معطوف که مناسبی

. نماید جستجو باشد، تدریس هایروش و درسی

 که دارند آن از نشان متعدد هایپژوهش هاییافته

 ،«همکارانه یادگیری هایفرصت» ساختن فراهم

 ،«مدارس در ارزشیابی نظام و رقابتی جو تعدیل،»

 در انعطاف ایجاد و «انآموزدانش کنترل کاهش»

 انگیزگیبی کاهش به تواندمی تکالیف انجام

 یا موقعیت بر آنان کنترل افزایش و انآموزدانش

 ارتقای نهایتاً و شایستگی درک و «خودتعیینی»

 منجر آنان خلاق خودکارآمدی و درونی انگیزه

 گوتفرید، ؛1349 کاتز، و مین شود )بوگیانو،

این تحقیق همانند سایر تحقیقات  (.1349 ؛1333

 ازجمله هایمحدودیتدر حوزه علوم انسانی با 

 که ازآنجایی -4موارد زیر روبرو بوده است: 

 انآموزدانش پژوهش این هایآزمودنی

 توانمین را پژوهش این نتایج بودند، دبیرستانی

 ابزار تنها -1.داد تعمیم تحصیلی مقاطع سایر به

 پرسشنامه پژوهش، این در اطلاعات آوریجمع

 دلیل همین به. دارد گزارشی جنبه خود که بود

 گوییپاسخ در سوگیری و اشکال از خالی

، وپرورشآموزشدر پایان از همکاری  .نیست

که با  ان شهرستان رومشگانآموزدانشدبیران و 

خود امکان اجرای  دریغبیمساعدت و همکاری 

این پژوهش را فراهم کردند، تشکر و قدردانی 

 .شودمی
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 منابع

 یلیتحص زشیانگ مطالعه»(. 4981) م ،یبحران -

 عوامل و فارس استان متوسطه انآموزدانش

ی انسان وی جتماعا علوم مجله. «آن با همبسته

 ص ،1 شماره دوم، و ستیب دوره راز،یش دانشگاه

442-431. 

 

(. 4931) حاجی یخچالی، ع و فرامرزی، ح -

 هایهدفبررسی رابطه بین سرزندگی تحصیلی، »

انگیزشی با  هایگیریجهتپیشرفت و 

دانشجویان پزشکی دانشگاه خودکارآمدی 

مجله توسعه آموزش . «اهواز شاپورجندی

سال شانزدهم، شماره دوره چهارم، ، شاپورجندی

 .412-421ص ، 4

 

 د وردی، امام و ن عبدلوند، ا.؛ حجازی، -

 و هوشی باورهای هدفی، گیریجهت»(. 4933)

 سال ،12 روانشناسی مجله. «تحصیلی پیشرفت

 .4-11 ص ،4 شماره هفتم،

 

بررسی روابط ساده و »(. 4983) رمضانی، ف -

ت با اضطراب امتحان و پیشرف هایهدفچندگانه 

آموزان پسر سال اول عملکرد تحصیلی در دانش

کارشناسی  نامهپایان .«شهرستان ایذه هایدبیرستان

ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و 

 روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

. ترجمه انگیزش و هیجان(. 1332) ریو، جی. ام -

( ویرایش هجدهم، 4983محمدی )یحیی سید

 چاپ پانزدهم، تهران: نشر ویرایش.

انگیزش در تعلیم و (. 1343آر ) شانک، پی. -

 تربیت )نظریه، تحقیقات و راهبردها(.

 

بررسی روابط ساده و »(. 4981) قلی زاده، م -

پیشرفت با اضطراب امتحان و  هایهدفچندگانه 

آموزان پسر سال اول عملکرد تحصیلی در دانش

کارشناسی  نامهپایان .«شهر ایذه هایستاندبیر

ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و 

 روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

بررسی »(. 4931) مکتبی، غ.ح و فرامرزی، ح -

انگیزشی و خودکارآمدی  هایگیریجهترابطه 

 در دانشجویان هویت تحصیلی با تحصیلی

مجله توسعه آموزش . «اهواز رشاپوجندیدانشگاه 
ص ، 1دوره سوم، سال هفتم، شماره ، شاپورجندی

12-41. 

 

رابطه علی محیط یادگیری »(. 4933) مروتی، ذ.ا -

سازنده گرایی ادراک شده و عملکرد ریاضی با 

درونی هدف، ارزش  گیریجهتمیانجیگری 

تکلیف، نگرش نسبت به ریاضی و خودکارآمدی 

ان پسر سال سوم دبیرستانی آموزدانشریاضی در 

دکتری تخصصی  نامهپایان. «شهر اهواز

 تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز. شناسیروان

 

بررسی رابطه »(. 4983) هاشمی شیخ شبانی، ا -

برخی پیشایندهای مهم و مربوط با خود 

سازی تحصیلی و رابطه آن با پیامدهای ناتوان

 هایدبیرستانآموزان سال اول برگزیده در دانش
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ی کارشناسی ارشد روانشناسی نامهپایان .«اهواز

تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، 

 دانشگاه شهید چمران اهواز.
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