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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 selfefficacy 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 selfefficacy.
Keywords: Intrinsic motivation, Extrinsic motivation, Mastery
goals, Performance goals, Creative self-efficacy.
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چکیده
 پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انگیزش درونی ـ بیرونی و:مقدمه
هدف تبحری ـ عملکردگرا در پیشبینی خود کارآمدی خلاق دانشآموزان
: روش.پسر سال دوم دبیرستانهای شهرستان رومشگان صورت گرفته است
 جامعه آماری این پژوهش.این پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی بود
شامل تمامی دانشآموزان پسر دبیرستانهای شهرستان رومشگان بود که در
 از این جامعه تعداد. مشغول به تحصیل بودند4939-4931 سال تحصیلی
 به این. نفر به روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای انتخاب شدند933
 دبیرستان بهصورت8  دبیرستان پسرانه49 صورت که در مرحله اول از بین
 نفر98 تصادفی انتخاب شده و در مرحله بعد از هر دبیرستان تعداد
 نفر4411  تعداد کل این جامعه.بهصورت تصادفی ساده انتخاب شدهاند
)MO(  ابزارهای پژوهش شامل مقیاس جهتگیریهای انگیزشی.بودند
) میگلی وAGOS(  مقیاس هدفهای پیشرفت،)1332( والرند و همکاران
)1334( ) بیگیتوCSEQ( ) و پرسشنامه خودکارآمدی خلاق1333( همکاران
 در این پژوهش آزمون فرضیهها با استفاده از روش همبستگی پیرسون.بودند
 نتایج تحلیل نشان داد که بین: یافتهها.و رگرسیون چندگانه انجام شده است
 چالش، هدف عملکردگرا، هدف تبحرگرا، انگیزش بیرونی،انگیزش درونی
 خوشایندی معلم و وابستگی به معلم با، تبحر مستقل، کنجکاوی،گری
 نتایج تحلیل.خودکارآمدی خلاق رابطه معنیدار و مثبتی وجود دارد
3/88 رگرسیون به روش ورود همزمان نشان داد که متغیرهای پیشبین
p> 3/34 درصد از خودکارآمدی خلاق را تبیین میکند که در سطح
.معنیدار است
 هدف، هدف تبحری، انگیزش بیرونی، انگیزش درونی:واژگان کلیدی
. خودکارآمدی خلاق،عملکردگرا
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مقدمه
خودکارآمدی به باورهای شخص در مورد

یکی از مهم ترین جنبه های خلاقیت مورد مطالعه

توانایی هایش گفته می شود که مبتنی بر نظم و به

در دانشآموزان است زیرا که تحقیقات گذشته

اجرا درآوردن فعالیتها برای رسیدن به

نشان دهنده ارتباط بین خودکارآمدی خلاق و

موفقیت است (بندورا . )1334 ،باورهای

خلاقیت هستند .دانشآموزانی که سطوح بالایی از

خودکارآمدی ،باورهای هستند درباره شایستگی

خودکارآمدی خلاق دارند ،بیشتر دارای باورهای

ادراک شده خودمان و این که باور داشته باشیم

مثبت در مورد تواناییهای علمی در حیطههای

کاری را به خوبی یا حداقل به طور مناسب و

تخصصی هستند که این نشان میدهد آنها به

کافی انجام دهیم (بندورا .)1334 ،مطالعات

برنامهریزی دقیقتر در حیطههای علمی نسبت به

نشان می دهند که خودکارآمدی دانش آموزان

دانشآموزان با خودکارآمدی خلاق پایینتر،

پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی در دروس

میپردازند .در ضمن دانشآموزانی با سطوح

مختلف است (به نقل از مروتی.)4933 ،

بالایی از خودکارآمدی خلاق مشارکت بیشتری در

لمونس )1342( 4بیان می کند که توانایی ها،

کارها و فعالیتهای گروهی خارج از مدرسه

انگیزش و خلق وخو در نشان دادن خلاقیت

دارند .باورهای افراد از خودکارآمدی خلاق بر

در تعریف کلی

فرایندهای شناختی به شکلهای مختلفی تأثیر

به عنوان صفت ثابت و پایدار که مجزا از هوش

میگذارد .بسیاری از رفتارهای انسان هدفمند و

است و به عنوان یک منبع از تازگی تعریف

بهوسیله دوراندیشی در مورد اهداف ارزشمند

می شود  .خودکارآمدی یک حالت انگیزشی

خود ،تنظیم میشوند .مجموعه هدفهای شخصی

است که عبارت است از توانایی نشان دادن

افراد از ارزیابی تواناییهای خود متأثر میشود.

استعداد فردی در حیطه های خاص برای کسب

ادراک خودکارآمدی بالاتر از هدف ،افراد را به

چیزی .خودکارآمدی خلاق 9اصطلاحی است که

چالش میکشد و درنتیجه باعث تعهد بیشتر او به

توسط بندورا بر اساس اصطلاح خودکارآمدی،

افراد دیگر برای رسیدن به اهدافش میشود .خود

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

کارآمدی خلاق از متغیرهای گوناگون تأثیر

خودکارآمدی خلاق نشان دهنده یک خود

میپذیرد که شناسایی میزان تأثیرگذاری آنها

قضاوتی از توانایی هایی است که روی انتخاب،

میتواند به بهبود و پیشرفت آنها در این حوزه

تلاش ،هدف ،دستاورد و پیامدها تأثیر می گذارد

کمک شایانی کند ،ازجمله این عوامل انگیزش

(تایرنی و فارمر .) 1331 ،خودکارآمدی خلاق

درونی 2ـ بیرونی 4و هدف تبحری– عملکردگرا

تأثیر می گذارند .خلاقیت

1

است که خود ،گرایش فطری پرداختن به تمایلات
1. Guilford
2. Creativity
3. Creative self-efficacy
4. Tierney & Farmer
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5. Intrinsic motivation
6. Extrinsic motivation
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و به کار بردن تواناییهایی افراد در انجام این

مهارتهای جدید ،حل مسئله و دستیا بی به تبحر

امور ،جستجو کردن چالشهای بهینه و تسلط

توجه دارند .از این رو ،برای کسب نمره و

یافتن بر آنهاست (دسی 4و ریان.)1333 ،1

امتیازات اجتماعی تلاش نمی کنند .هدف های

انگیزش ،9نیروی است که به رفتار انرژی

تبحری دارای پیامدهای انگیزشی ویژه ای هستند

میدهد و آن را بهسوی یک هدف هدایت میکند.

که عبارت اند از سطوح بالاتر کارآمدی

معمولاً مفهوم انگیزش هنگامی به کار گرفته

تحصیلی ،تکلیف مداری ،علاقه ،تلاش و

میشود که شخص برای ارضای نیازها یا

پافشاری در برخورد با تکالیف چالش انگیز و

خواستههای خود نیرو میگیرد .انگیزش مهمترین

استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی.

شرط یادگیری است .علاقه به آن محصول عواملی

افراد با جهت گیری تبحری روی یادگیری و

است که به شخصیت و توانایی فرد ،ویژگیهای

پیشرفت تمرکز می کنند و پیشرفت آن ها را با

تکلیف ،مشوقها و سایر عوامل محیطی مربوط

توجه به عملکرد گذشته خود در نظر می گیرند

است .افراد با انگیزه بهراحتی شناخته میشوند.

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

آنها به یادگیری اشتیاق داشته ،علاقهمند ،کنجکاو،

دانش آموز ان عملکردگرا از آن جهت حائز

سختکوش و جدی هستند .این افراد بهراحتی

اهمیت است که به آنان در نیل به هدف های

موانع و مشکلات را از پیش راه خود برمیدارند

بیرونی کمک می کند  .این دانش آموزان پیوسته

(ریو ،1332 ،ترجمه یحیی سید محمدی.)4983 ،

می کوشند تا خود را نزد همکلاسی ها ،پدر و

انگیزش درونی بهطور خودانگیخته از نیازهای

مادر و معلمان باهوش جلوه بدهند و در کسب

روانشناختی ،کنجکاوی و تلاشهای فطری برای

نمره و امتیازات سعی وافر دارند .دانش آموزان

رشد حاصل میشود .وقتی افراد بهصورت درونی

عملکردگرا زمانی احساس شایستگی می کنند که

با انگیزه میشوند ،به خاطر علاقه ،احساس

خود را برای ارائه عملکرد بهتر توانا ببینند.

چالشی که فعالیت خاصی ایجاد میکند و به

توانایی ،محور اصلی توجه آنان است و نشانه

خاطر لذتی که از انجام آن میبرند رفتار میکنند.

آن نیز موفق شدن بدون تلاش یا موفقیت با

در مقابل ،انگیزش بیرونی بهمنظور دستیابی به

تلاش اندک است .این افراد بر توانایی نسبی

پیامدها و مشوقهای مثل پاداش که بیرون از خود

یعنی این که چگونه توانایی آن ها ارزیابی

آن فعالیت است ،انجام میشود .به عقیده دیک

می شود

هاستر ،1بوچ 2و دیک هاستر ( )1341دانشآموزان

عملکردگرا ،تکنیک های شناختی و فراشناختی

با هدفهای تبحری به نفس یادگیری ،کسب

را کمتر به کار می برند  ،زیرا به نفس یادگیری

1. Deci
2. Ryan
3. Motivation
4. Dickhauser
5. Buch

تمرکز

میکنند.

دانش آموزان

کمتر علاقه دارند (بیگیتو .)1334 ،بیگیتو
( )1334به بررسی خودکارآمدی خلاق در بین
6. Beghtto
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دانش آموزان مقطع متوسطه و دبیرستانی

از خود و گاهی اوقات بی توجهی به حرف های

پرداخت .نتایج پژوهش وی نشان می دهد که

معلم در ارتباط است .همچنین در پژوهشی که

باورهای خلاقانه و عملکردی دانش آموزان و

توسط مکتبی و فرامرزی ( )4931تحت عنوان

بازخورد معلمان به آن ها (دانش آموزان) در

رابطه جهتگیریهای انگیزشی و خودکارآمدی

مورد توانایی خلاقیتشان ،ارتباط مثبتی با

تحصیلی با هویت تحصیلی در دانشجویان

دارد.

دانشگاه جندیشاپور اهواز انجام شد .نتایج

خودکارآمدی خلاق همچنین با گزارشهای

پژوهش آنها نشان داد که انگیزش درونی با

دانش آموزان که بعضی وقت ها معلمان به

هویت تحصیلی رابطه مثبت و معنیداری دارد.

حرف های آنها گوش نمی دهند در ارتباط بود.

همچنین انگیزش بیرونی با هویت تحصیلی رابطه

خودکارآمدی

خلاق

دانش آموزان

همچنین لمونس ( ،)1342کاروویسکی

مثبت و معنیداری دارد .در ضمن هدف تبحرگرا

1

با هویت تحصیلی رابطه مثبت و معنیداری

( )1344به بررسی رابطه بین خودکارآمدی

داشت .از ضرورتهای پژوهش حاضر آن است

خلاق در دانش آموزان و میزان خلاقیت معلمان

که پژوهشگران تربیتی همواره به بررسی و

پرداخته اند و به این نتیجه رسیدند که

شناخت متغیرهای انگیزشی و روانی بر

دانش آموزان با خودکارآمدی خلاق در درس ها

خودکارآمدی خلاق تأکید دارند .با توجه به این

معمولاً نمره های پایین می گیرند و همچنین زنان

مطالب ،تشخیص و شناسایی عوامل تأثیرگذار

و دانش آموزان سفیدپوست نسبت به مردان و

بر انگیزش و خودکارآمدی خلاق یکی از

دانش آموزان سیاه پوست خلاقیت بیشتری را دارا

موضوع های مهم در مدارس و دانشگاهها است.

هستند .در پژوهشی دیگر که توسط حاجی

جنبههای عمده ای از باورهای خودکارآمدی

یخچالی و فرامرزی ( )4931تحت عنوان رابطه

خلاق نامشخص است .مطالعات قبلی به اندازه

بین سرزندگی تحصیلی ،هدف های پیشرفت و

کافی مشخص نکرده است که چه تفاوتی در

خودکارآمدی

حوزه های خودکارآمدی خلاق وجود دارد.

دانشجویان پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز

درمجموع هدف از انجام این تحقیق این است

انجام شد .آنها به این نتیجه رسیدند که

که نشان داده شود انگیزش درونی ـ بیرونی و

خودکارآمدی افراد زمانی به وجود می آید که

هدف تبحری ـ عملکردگرا چه مقدار در

اساتید و معلمان به دانشجویان خود فرصت های

پیش بین های خود کارآمدی خلاق دانش آموزان

می دهند تا دست به تصمیمگیری بزنند و این

پسر نقش دارند.

( ،)1344لی ( ،)1344بیگیتو ،کافمن 4و بکستر

جهت گیری های

انگیزشی

با

خود باعث احساس کنترل درونی در دانشجویان
می شود .همچنین خودکارآمدی افراد با ادراکات
1. Kufman
2. Baxter

03

روش
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی
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است .جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی

گزینه ای است که  1بعد انگیزشی درونی و

دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان

انگیزش بیرونی را می سنجد  .بعد انگیزش

رومشگان بود که در سال تحصیلی -4931

درونی شامل خرده مؤلفه های ازجمله چالش

 4939مشغول به تحصیل بودند .تعداد کل این

گری (سؤالات  1 ،9 ،1 ،4و  ،)2کنجکاوی

جامعه  4411نفر بودند .از این جامعه تعداد

(سؤالات  3 ،8 ،8 ،4و  )43و تبحر مستقل

 933نفر بر اساس جدول مورگان به روش

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

نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب

انگیزش بیرونی شامل خوشایندی معلم و

شدند .به این صورت که در مرحله اول از بین

وابستگی به معلم است .گویه های این مقیاس،

 49دبیرستان پسرانه دولتی  8دبیرستان

در مقیاس لیکرتی  8گزینهای تهیه شده است.

به صورت تصادفی انتخاب شده و در مرحله بعد

حداقل نمره در هر گویه از  4و حداکثر آن 8

از هر دبیرستان تقریباً تعداد  98نفر از

است .والرند و همکاران ( ) 1332ضریب پایایی

دانش آموزان سال دوم رشته علوم انسانی

مؤلفه انگیزش درونی را با استفاده از روش

به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند .اخلاق

آلفای کرونباخ  3/89و ضریب پایایی مؤلفه

پژوهش در این مطالعه کاملاً رعایت گردید

انگیزش بیرونی را به روش تنصیف 3/41

به گونه ای که به مشارکت کنندگان در زمینه

گزارش نموده اند  .بحرانی ( ) 4981پایایی مقیاس

محرمانه ماندن اطلاعات ،اطمینان خاطر داده شد

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

و آن ها با رضایت کامل ،پرسشنامه ها را در

ضریب آلفای م حاسبه شده برای کل پرسش نامه

محیطی آرام و بدون ذکر نام تکمیل کردند.

 3/88گزارش نموده است .در این پژوهش

از

پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای

پرسشنامههای جهتگیریهای انگیزشی ،هدفهای

کرونباخ و تنصیف اسپیرمن ـ براون برای

پیشرفت و خودکارآمدی خلاق استفاده شد.

انگیزش درونی ،چالش گری ،کنجکاوی و تبحر

ابزار پژوهش :در این پژوهش برای جمعآوری

مستقل به ترتیب ،3/49 ،3/44 ،3/3،43/48

اطلاعات از پرسشنامههای زیر استفاده شد:

 3/43 ،3/83 ،3/82و  3/42و برای انگیزش

مقیاس جهت گیری انگیزشی :)MO( 1این

بیرونی ،خوشایندی معلم و وابستگی به معلم به

مقیاس بر مبنای نظریه خود تعیین کنندگی دسی

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

و ریان توسط والرند و همکاران ( )1332ساخته

به دست آمده است که رضایت بخش است.

شده است .این پرسشنامه در ایران ،در مطالعاتی

مقیاس هدفهای پیشرفت :)AGOS( 2برای

ازجمله بحرانی ( ) 4981مورد استفاده قرار

سنجش هدفهای پیشرفت از مؤلفههای هدف

گرفته است .این پرسش نامه دارای  18پرسش 8

تبحرگرا و هدف عملکردگرا از مجموعه الگوهای

1. Motivational Orientation Scale

2. Goals Achievement Scale

برای

اندازه گیری

متغیرهای

موردنظر
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یادگیری انطباقی ،ساخته میگلی و همکاران

تبحرگرا و هدف عملکرد گرا است ،به ترتیب

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

 3/89و  3/83و برای نمره کل مقیاس

سه مؤلفه هدفهای پیشرفت ،یعنی هدف

هدف های پیشرفت  3/81به دست آوردند .در

تبحرگرا ،عملکردگرا و عملکرد گریز توسط

این پژوهش ،برای تعیین پا یایی از روش آلفای

هاشمی شیخ شبانی ( )4983و مؤلفه هدف تبحر

کرونباخ و تنصیف اسپیرمن ـ براون استفاده شد

گریز توسط قلی زاده ( ) 4981ترجمه و تعیین

که پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش

روایی و پایایی شدند .این چهار مؤلفه به صورت

آلفای کرونباخ و تنصیف برای هدفهای

یک پرسشنامه  48گویه ای تنظیم شده اند.

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

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

هدف تبحرگرا به ترتیب  3/83و  3/48و

هدف تبحرگرا هستند؛ که نشان می دهد

همچنین برای مقیاس هدف عملکردگرا به

دانش آموزان تا چه اندازه به رشد شایستگی و

ترتیب  3/88و  3/83به دست آمده است.
1

مهارت در زمینه تحصیلی تمایل دارند.

پرسشنامه خودکارآمدی خلاق

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

این پرسشنامه بر مبنای نظریه خودکارآمدی

هدف عملکردگرا است و میزان تمایل

خلاق و توسط بیگیتو ( ) 1334ساخته شده

دانش آموزان را برای داشتن عملکرد بهتر نسبت

است .این ابزار برای نخستین بار توسط حمید

به دیگران مشخص می کند .پاسخ ها در این

فرامرزی ترجمه و به فارسی برگردانده شد .این

لیکرت

پرسشنامه دارای  8پرسش  8گزینه ای است

پنج درجه ای ( از کاملاً نادرست₌  4تا کاملاً

(برای مثال :من قدرت تخیل خوبی دارم) که

درست₌  )2تنظیم شده اند .در این پژوهش از

گویه های این مقیاس ،در مقیاس لیکرتی 8

پرسشنامه  48گویهای هدفهای پیشرفت فقط

گزینه ای تهیه شده است .حداقل نمره در هر

از  43گو یه شامل اهداف تبحرگرا و عملکردگرا

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

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

دامنه نمرات در هر مؤلفه بین  8تا  13قرار

ضرایب پایایی پرسشنامه هدف های پیشرفت را

دارد .ضریب پایایی پرسشنامه خودکارآمدی

با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای

خلاق با استفاده ا ز روش آلفای کرونباخ توسط

مؤلفه های هدف تبحرگرا  3/83و هدف

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

عملکردگرا  3/48به دست آوردند .در پژوهش

برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ و

دیگر حاجی یخچالی و همکاران ()4983

تنصیف اسپیرمن ـ براون استفاده شد که به

به منظور بررسی پایایی این پرسشنامه با استفاده

ترتیب  3/88و  3/81به دست آمده است که

از روش آلفای کرونباخ و تنصیف برای دو

اندازه گیری

مقیاس

بر

اساس

یک

مقیاس

پایایی

نسبتاً

خوبی

جهت

(:)CSEQ

مؤلفه هدف های پیشرفت که شامل هدف
1. Creative Self- efficacy Questionnaire
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خودکارآمدی خلاق است.

تحلیل رگرسیون به شیوه ورود هم زمان و

شیوه تحلیل دادهها :برای تحلیل دادههای به

گام به گام استفاده شده است.

دست آمده از روش های آمار توصیفی و
استنباطی استفاده شده است .از روش های

یافتهها

آماری توصیفی میانگین ،انحراف معیار،

جدول  4شاخصهای توصیفی مربوط به نمره-

بزرگ ترین و کوچک ترین نمره ها و همچنین در

های کسب شده شرکتکنندگان در متغیرهای

سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی و

پژوهش را نشان میدهد.

جدول  .1میانگین ،انحراف معیار ،کمترین و بیشترین نمرههای کسب شده شرکتکنندگان در پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

هدف تبحرگرا

11/28

1/11

49

12

هدف عملکردگرا

43/42

1/48

2

12

خودکارآمدی خلاق

99/31

2/81

8

13

انگیزش درونی

33/48

49/14

91

414

انگیزش بیرونی

23/82

8/88

42

83

چالش گری

91/34

2/81

41

11

کنجکاوی

91/34

4/91

3

11

تبحر مستقل

94/82

8/88

44

13

خوشایندی معلم

92/33

4/13

4

18

وابستگی به معلم

41/32

4/19

1

11

همان طوری که در جدول  4مشاهده

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

می شود در متغیر هدف تبحرگرا میانگین و

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

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

معلم 41/32 ،و  4/19است.

متغیر هدف عملکردگرا 43/42 ،و  ،1/48در

جدول  1ضرایب همبستگی بین متغیرهای

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

پیش بین (هدف تبحرگرا ،هدف عملکردگرا،

متغیر انگیزش درونی 33/34 ،و  ،49/14در

انگیزش درونی) و مؤلفه های آن (چالش گری،

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

کنجکاوی ،تبحر مستقل) و انگیزش بیرونی و

چالش گری 91/34 ،و  ،2/81در متغیر

مؤلفه های آن ( خوشایندی معلم و وابستگی به

کنجکاوی 91/34 ،و  ،4/91در متغیر تبحر

معلم) با خودکارآمدی خلاق را نشان می دهد.

00
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جدول  .2ضرایب همبستگی بین متغیرهای پیشبین (هدف تبحرگرا ،هدف عملکردگرا ،انگیزش درونی) و مؤلفههای آن (چالش
گری ،کنجکاوی ،تبحر مستقل) و انگیزش بیرونی و مؤلفههای آن (خوشایندی معلم و وابستگی به معلم) با خودکارآمدی خلاق.
متغیرها

1

2

9

4

9

1

7

8

3

-

عملکردگرا

**-3/924

-

انگیزش درونی

3/914

3/498

-

انگیزش بیرونی

3/438

3/333

**3/131

-

چالش گری

**3/124

3/482

**3/ 433

3/428

-

کنجکاوی

3/912

3/442

**3/843

3/483

3/214

-

تبحر مستقل

*3/114

-3/323

**-3/948

*3/228

3/113

*3/189

-

خوشایندی معلم

3/113

3/411

**3/123

**3/841

3/919

**3/241

3/483

-

وابستگی به معلم

3/338-

*3/949

3/389

**3/832

3/431

-3/142

-3/144

3/938

-

خودکارآمدی خلاق

2/229

2/249

2/243

2/211

2/191

2/223

2/198

2/138

2/172 -

-

تبحرگرا
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همانطور که نتایج جدول  1نشان میدهد بین

رگرسیون به شیوه ورود همزمان و گامبهگام استفاده

چالش گری و کنجکاوی با خودکارآمدی خلاق

شد که در آن خودکارآمدی خلاق بهعنوان متغیر

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین نتایج

ملاک و هدف تبحرگرا ،چالش گری ،کنجکاوی،

نشان داد که بین هدف عملکردگرا و خودکارآمدی

تبحر مستقل ،هدف عملکردگرا ،وابستگی به معلم و

خلاق رابطه منفی و معنیداری وجود دارد که همگی

خوشایندی معلم بهعنوان متغیرهای پیشبین ،وارد

در سطح  p˂3/334معنادار هستند.

معادله رگرسیون شدند .در جدول  9و  1نتایج

بهمنظور تحلیلهای اکتشافی از تجزیهوتحلیل
03

تحلیل رگرسیون نشان داده میشوند.

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی شناخت اجتماعی ،سال ششم ،شماره اول (پیاپی  ،)44بهار و تابستان 4934
جدول  .9ضرایب رگرسیون چندگانه متغیرهای پیشایند (تبحرگرا ،چالش گری ،کنجکاوی ،تبحر مستقل ،عملکردگرا ،وابستگی
به معلم و خوشایندی معلم) با خودکارآمدی خلاق با روش ورود مکرر ()enter
متغیرهای پیشبین

ضریب تعیین RS

 Pاحتمال

نسبت F

همبستگی چندگانه MR

ضرایب رگرسیون ( )Bو ()β

1

2

9

4

9

7

1

B=3/431

3/28

3/913

3/419

3/141

3/411

3/142

3/484

3/128

وابستگی به معلم

3/814

3/213

خوشایندی معلم

تبحرگرا

3/34

3/331

3/313

3/881

F=3/884

β=3/344

p= 3/923

t=3/ 394
p=3/923

چالش گری
کنجکاوی
تبحر مستقل
عملکردگرا

β=-3/39

B=3/81

F=23/89

β=-3/31

β=3/28

p= 3/334

β=-3/ 91

β=43/ 34

p=3/892

p=3/334

β=-3/43

B=3/842

B=3/448

β=-3/34

β=3/438

β=3/184

β= -4/14

t=43/ 32

t=1/ 38

p=3/112

p=3/334

p=3/334

β=-3/44

B=3/821

B=3/444

B=3/343

β=-3/38

β=3/443

β=3/184

β=3/393

β=-4/14

t=43/ 31

t=1/ 83

t=3/ 212

p=3/134

p=3/334

p=3/334

p=3/433

B=-3/33

B=3/82

B=3/48

B=3/34

B=-3/18

β=-3/34

β=3/43

β=3/14

β=3/33

β=-3/11

t=-4/ 41

t=4/ 12

t=4/ 18

t=3/ 44

t=-9/ 84

p=3/181

p=3/334

p=3/334

p=3/848

p=3/334

B=3/88

B=3/82

B=3/13

B=-3/34

B=-3/91

B=-3/18

β=3/32

β=3/44

β=3/48

β= -3/31

β=-3/13

β=-3/92

t=-4/ 41

t=41/ 39

t=8/ 92

t=-3/ 244

t= -1/ 84

t=91/ 83

p=3/118

p=3/334

p=3/334

p=3/434

p=3/334

p=3/334

B=-3/82

B=3/81

B=3/88

B=-3/31

B=3/31

B=3/39

B=-3/33

β=-3/31

β=3/44

β=1/39

β=-3/39

β=-3/83

β=-4/13

β=-4/31

t=-4/ 48

t=13/ 88

t=12/ 34

t=-4/ 14

t=-48/ 89

t=-13/ 84

t=2/ 3

p=3/334

p=3/334

p=3/334

p=3/112

p=3/334

p=3/334

p=3/334

F=14/44
p= 3/334

F=91/24
p= 3/334

F=91/43
p= 3/334

F=91/83
p= 3/334

F=24/22
p= 3/334

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود،

بر اساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون
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چندگانه متغیرهای پیشایند (تبحرگرا ،چالش

همکاران ( )1333یادآور شدند انگیزش درونی

گری ،کنجکاوی ،تبحر مستقل ،عملکردگرا،

یک ویژگی اساسی است که افراد موفق در زمینه

وابستگی به معلم و خوشایندی را معلم) با

تحصیلی از آن برخوردارند .قابل ذکر است که

خودکارآمدی خلاق با روش ورود مکرر

نقش انگیزش درونی بر خودکارآمدی خلاق قابل

( MR = 3/31)enterو ضریب تعیین = 3/88

انتظار است؛ زیرا زمانی که یادگیرندگان

 RSاست .با توجه به نتایج جدول  9و ضریب

فعالیتهای خود را بر اساس علایق درونی خود

تعیین به دست آمده ،مشخص شده است که

انتخاب کنند ،بهطور طبیعی روی آنها تمرکز

حدود  88درصد واریانس متغیر خودکارآمدی

بیشتری خواهند داشت و نیروی بیشتری را صرف

خلاق توسط متغیرهای هدف تبحرگرا ،چالش

انجام آن فعالیتها خواهند نمود .افزون بر این

گری ،کنجکاوی ،تبحر مستقل ،هدف عملکردگرا،

افرادی که دارای انگیزش درونی هستند ،بیشتر به

وابستگی به معلم و خوشایندی معلم قابل تبیین

قضاوتهای خود متکی هستند .همین امر موجب

است.

میشود آنها توجه خود را به «خود فعالیت»
معطوف نمایند و به کیفیت و کمیت پاداشی که

نتیجهگیری و بحث

میخواهند دریافت کنند ،نیندیشند .درنتیجه از

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش انگیزش

موفقیت بالاتری برخوردار میشوند .در ضمن بر

درونی ـ بیرونی و هدف تبحری ـ عملکردگرا در

اساس نظر کاروویسکی ( ،)1344انگیزش درونی

پیشبینی خود کارآمدی خلاق دانشآموزان پسر

بر روی موارد زیر تأثیر میگذارد :ترجیح دادن

سال دوم دبیرستانهای شهرستان رومشگان بود.

چالش بهجای کار آسان ،کار کردن برای ارضای

نتایج یافتهها نشان داد که بین انگیزش درونی و

علاقه و کنجکاوی بهجای کار کردن برای رضایت

مؤلفههای آن (چالش گری ،کنجکاوی ،تبحر

معلم یا به دست آوردن نمره ،تلاشهای تسلط

مستقل) و خودکارآمدی خلاق رابطه مثبت وجود

یابی مستقل بهجای وابسته بودن به معلم .در

دارد .این یافته با نتایج پژوهش ونزل و همکاران

ضمن یافتههای دیگر نشان میدهد که انگیزش

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

درونی رابطه مثبت با شایستگی ادراک شده و

در تبیین این یافته میتوان گفت که انگیزش

کنترل درونی دارد (کاروویسکی.)1344 ،

درونی با تکیه بر دانش و توانایی درونی افراد و

دانشآموزانی که شایستگی خود را باور دارند،

فعالیتهای خودانگیخته دانشآموزان ،ضامن

بیشتر از دانشآموزانی که فکر میکنند شایستگی

خلاقیت است (لی 1344 ،و لمونس .)1342 ،از

آنها کم است ،از تکالیف لذت میبرند و انگیزش

این رو دانشآموزانی که خودانگیختهاند و برای

درونی بیشتری را نشان میدهند (بوگیانو ،مین و

خود اهداف آموزشی تعیین میکنند ،از

کاتز ،1349 ،گوتفرید .)1349 ،1333 ،در ضمن

خودکارآمدی خلاق بیشتری برخوردارند .ونزل و

نتایج نشان داد که بین انگیزش بیرونی و
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مؤلفههای آن (خوشایندی معلم و وابستگی به

این ،بر اساس نظریه خود تعیینکنندگی دسی و

معلم) و خودکارآمدی خلاق رابطه مثبت وجود

ریان ( ،)1333هر نوع انگیزش بیرونی که به

دارد .این یافته با نتایج پژوهش وایتهد وانگ و

احساس شایستگی و استقلال فرد لطمه وارد آورد

گاتری ( )1339و لی ( ،)1344همسو است .در

از طریق کاهش انگیزه درونی عملکرد فرد را

تبیین این یافته میتوان گفت که پاداش میتواند

تحت تأثیر قرار میدهد که نتیجهای جز پایین

پیشرفت دانشآموز در کسب مهارت را به اطلاع

آوردن خودکارآمدی خلاق دانشآموزان را در پی

او برساند و درنتیجه انگیزش را تداوم بخشد

ندارد .در ضمن بر اساس یافتههای دیگر (لیخت

(شانک .)1343 ،پاداشهای که منوط به موفقیت

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

دانشآموز هستند ،احتمال دارد که خودکارآمدی

 ،)1349میتوان گفت که پاداشهای متناسب با

را افزایش دهند .گفتن این جمله به دانشآموزان

عملکرد ،با توجه دادن دانشآموز به پیشرفت خود

که آنها میتوانند بر اساس کاری که با موفقیت

در یادگیری و ایجاد احساس کارآمدی در او،

احساس

ممکن است علاقه را افزایش دهند .در ضمن نتایج

خودکارآمدی را برای عملکرد خوب را در آنها

نشان داد که هدف تبحرگرا و خودکارآمدی خلاق

ایجاد میکند و وقتیکه آنها روی تکلیف کار

رابطه مثبت وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهش

میکنند و میبینند در حال پیشرفت هستند ،این

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

احساس تأیید میشود .اگر معلمان بر اساس

یافته میتوان گفت که هسته اصلی و مرکزی

زمانی که دانشآموزان صرف کار کردهاند و

هدف تبحری این عقیده است که تلاش و پیامد

صرفنظر از اینکه چقدر عملکرد آنها خوب

همپوش هستند .این نوع از اهداف با تلاش برای

بوده است به دانشآموزان پاداش دهند ،ممکن

بهبود یا ارتقای شایستگی ،دانش ،مهارتها و

است پاداش ،اطلاعات منفی را در مورد کارآمدی

یادگیری مشخص میشوند .وقتیکه دانشآموز

دانشآموزان به آنها بدهد و انگیزش را کاهش

مشاهده میکند که با سعی و تلاش به نتیجه

دهد .در این حالت ممکن است دانشآموزان

موفقیتآمیز میرسد ،احساس غرور و رضایت

چنین برداشت کنند که از آنها انتظار یادگیری

میکند و معتقد است که تلاش به موفقیت و

زیادی نمیرود ،زیرا فاقد توانایی هستند .همچنین

احساس تبحر میانجامد .اگر دانشآموز احساس

بر اساس نظر کاروویسکی ( ،)1344انگیزش

کند که در کلاس خودمختار است ،کنترل بیرونی

بیرونی در صورتی که بهموقع و مناسب با عملکرد

کاهش یافته و موجب تمرکز وی بر روی تکالیف

دانشآموزان به آنها داده شود باعث تأثیرگذاری

و همچنین افزایش خودکارآمدی خلاق در وی

روی موارد زیر میگردد :قضاوت مستقل بهجای

میشود .میتوان گفت هنگامی که معلم روی

متکی بودن به قضاوت معلم ،معیار درونی برای

تفکر مستقل و تسلط یافتن دانشآموزان بر مطالب

موفقیت و شکست بهجای معیار بیرونی .علاوه بر

درسی تأکید میکند و جوی مبتنی بر همکاری را

انجام

میدهند

پاداش

بگیرند،
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در کلاس درس به وجود میآورد انتظار میرود

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

که دانشآموزان اهداف تبحری را شکل دهند و

بیان میدارد افراد با جهتگیری هدف عملکردگرا

به سمت خودکارآمدی خلاق بیشتری پیش بروند.

به علت درگیری سطحی با تکالیف یادگیری،

همچنین نتایج نشان داد که بین هدف عملکردگرا

پردازش سطحی اطلاعات و تمایل به کسب

و خودکارآمدی خلاق رابطه مثبت وجود دارد .این

موفقیت با حداقل تلاش به موفقیتهای تحصیلی

یافته با نتایج پژوهش دوک ( )1333و مس

کمتری در مقایسه با دانشآموزان دارای

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

جهتگیری هدف تبحرگرا دست مییابند .در

نشان دادند که انگیزش با یادگیری و

ضمن این دانشآموزان از آنجا که توانایی را ثابت

خودکارآمدی رابطه متقابل دارد ،یعنی انگیزش بر

ادراک میکند پیوسته نگران این خواهد بود که

عملکرد و خودکارآمدی تأثیر گذاشته و آنچه

عملکرد آنها چگونه ارزشیابی و با عملکرد

دانشآموزان انجام میدهند و یاد میگیرند بر

دیگران مقایسه میشود .به همین خاطر

انگیزش آنها اثر میگذارد .هنگامی که

جهتگیری هدف عملکردی را برمیگزیند و

یادگیرندگان به اهداف یادگیری خود دست

سعی میکند در رقابت با دیگران بهتر عمل کند

مییابند ،دستیابی به هدف حاوی این پیام است

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

که آنها دارای تواناییهای ضروری برای یادگیری

داد که بین مجموعه متغیرهای انگیزش درونی،

بودهاند .این باورها آنها را برای اتخاذ هدفهای

انگیزش بیرونی ،هدفهای تبحرگرا و هدفهای

جدید و چالشانگیز برمیانگیزد .همچنین

عملکردگرا و خودکارآمدی خلاق رابطه چندگانه

دانشآموزانی که در یادگیری و عملکرد در

وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهش لمونس

مدرسه احساس اعتمادبهنفس میکنند در

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

جستجوی چالشها بوده ،تلاش خود را برای

نشان دادند که هرچند انگیزش درونی بهطور

یادگیری مواد درسی جدید گسترش داده و در

خودجوش از نیازهای روانی فرد ،کنجکاوی

انجام تکالیف دشوار مصر هستند .نتایج پژوهش

شخصی و تلاش فطری برای رشد ناشی میشود و

مس ( )1341نشان میدهد که اگر ملاکهای

خود همین باعث میشود که یک نیروی طبیعی

ارزشیابی مدارس و سایر نهادهای آموزشی

در فرد به وجود بیاید که رفتار را در غیاب

هنجاری باشند ،یادگیرندگان اهداف عملکردی را

پاداشها و فشارهای بیرونی نیرومند کند .هرچند

بر خواهند گزید .دانشآموزان با جهتگیری

انگیزش بیرونی ،انگیزه یادگیری را در خارج از

هدف عملکردی به لحاظ درونی کمتر برانگیخته

فرد قرار میدهد و درنتیجه فرد دیگر احساس

میشوند و به کمک احتیاج دارند و این

شایستگی و خودمختاری نمیکند؛ اما نکته مهم

خصوصیات میتواند روی نتایج عملکرد تحصیلی

این است که پاداش فینفسه بر علاقه بعدی تأثیر

آنها تأثیر بگذارد .از طرف دیگر مس،)1341( ،

نمیگذارد ،بلکه اینکه آزمودنی تکلیف را برای
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ارتقای

آموزشی،

رسیدن به پاداش انجام دهد یا خیر بر علاقه بعدی

نظام

تأثیر میگذارد .از آن جای که دانشآموزان تبحری

یادگیرندگان را از اولویتهای سیاستگذاری

به نفس یادگیری ،کسب مهارتهای جدید ،حل

خود قرار دهد و بهمنظور مقابله با بیانگیزه بودن

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

یادگیرندگان ،راهکارهای مقابلهای چندوجهی

برای کسب نمره و امتیازات اجتماعی تلاش

مناسبی که معطوف به عناصر مختلف برنامههای

نمیکنند .درنتیجه هدفهای تبحری دارای

درسی و روشهای تدریس باشد ،جستجو نماید.

پیامدهای انگیزشی ویژهای هستند که عبارتاند از

یافتههای پژوهشهای متعدد نشان از آن دارند که

سطوح بالاتر کارآمدی تحصیلی ،تکلیف مداری،

فراهم ساختن «فرصتهای یادگیری همکارانه»،

علاقه ،تلاش و پافشاری در برخورد با تکالیف

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

چالشانگیز و استفاده از راهبردهای شناختی و

«کاهش کنترل دانشآموزان» و ایجاد انعطاف در

فراشناختی .در مقابل یادگیری برای دانشآموزان

انجام تکالیف میتواند به کاهش بیانگیزگی

عملکردگرا از آن جهت حائز اهمیت است که به

دانشآموزان و افزایش کنترل آنان بر موقعیت یا

آنان در نیل به هدفهای بیرونی کمک میکند.

«خودتعیینی» و درک شایستگی و نهایتاً ارتقای

این دانشآموزان پیوسته میکوشند تا خود را نزد

انگیزه درونی و خودکارآمدی خلاق آنان منجر

همکلاسیها ،پدر و مادر و معلمان باهوش جلوه

شود (بوگیانو ،مین و کاتز ،1349 ،گوتفرید،

بدهند و در کسب نمره و امتیازات سعی وافر

 .)1349 ،1333این تحقیق همانند سایر تحقیقات

دارند .دانشآموزان عملکردگرا زمانی احساس

در حوزه علوم انسانی با محدودیتهای ازجمله

شایستگی میکنند که خود را برای ارائه عملکرد

موارد زیر روبرو بوده است -4 :ازآنجایی که

بهتر توانا ببینند .این افراد بر توانایی نسبی یعنی

آزمودنی های

دانش آموزان

اینکه چگونه توانایی آنها ارزیابی میشود تمرکز

دبیرستانی بودند ،نتایج این پژوهش را نمی توان

میکنند .دانشآموزانی که عملکردگرا هستند،

به سایر مقاطع تحصیلی تعمیم داد -1.تنها ابزار

راهبرهای شناختی و فراشناختی را کمتر به کار

جمعآوری اطلاعات در این پژوهش ،پرسشنامه

میبرند ،زیرا به نفس یادگیری کمتر علاقه دارند و

بود که جنبه خود گزارشی دارد .به همین دلیل

از آنجا که استفاده از راهبردهای شناختی عمیق

خالی از اشکال و سوگیری در پاسخ گویی

مستلزم تلاش و کوشش زیاد است ،معمولاً از این

نیست .در پایان از همکاری آموزش وپرورش،

روشها کمتر استفاده میکنند .بر این اساس

دبیران و دانش آموزان شهرستان رومشگان که با

پیشنهاد میشود که بهجای سیستم منفعلانه

مساعدت و همکاری بی دریغ خود امکان اجرای

آموزشوپرورش با تأکید بر علایق و تواناییهای

این پژوهش را فراهم کردند ،تشکر و قدردانی

دانشآموزان ،در جهت انجام فعالیتهای خلاقانه

می شود.

این

انگیزه

پژوهش

تحصیلی

به دانشآموزان آزادی عمل بیشتری داده شود.
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منابع
 -بحرانی ،م (« .)4981مطالعه انگیزش تحصیلی

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

دانشآموزان متوسطه استان فارس و عوامل
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دبیرستانهای شهر ایذه» .پایاننامه کارشناسی
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