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رابطهی بین سرزندگی تحصیلی ،هدفهای پیشرفت و جهتگیریهای انگیزشی با خودکارآمدی
خالق دانشجویان دانشگاه جندیشاپور اهواز
حمید فرامرزی* :دانشجوي کارشناسیارشد ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکدهي علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه
شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
علیرضا حاجی یخچالی :عضو هیأت علمی ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکدهي علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه
شهید چمران ،اهواز ،ایران.
منیجه شهنی ییالق :عضو هیأت علمی ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکدهي علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید
چمران ،اهواز ،ایران.

چكیده :هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطهي سرزندگی تحصیلی ،هدفهاي پیشرفت و جهتگیريهاي انگیزشی با
خودکارآمدي خالق در دانشجویان دانشگاه جنديشاپور اهواز بود .آزمودنیها به روش نمونهگیري تصادفی ساده انتخاب
شدند .جامعهي آماري شامل  1699نفر از دانشجویان در سال تحصیلی  1394-1393بودند که  200نفر از آنها بر اساس
جدول کوکران انتخاب شدند .ابزارهاي مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامههاي خودکار آمدي خالق (،)CSEQ
پرسشنامهي سرزندگی تحصیلی ،مقیاس هدفهاي پیشرفت ( )AGOSو مقیاس جهتگیري انگیزشی بودند .در پژوهش
حاضر پایایی پرسشنامههاي مذکور با استفاده از روش آلفاي کرونباخ به ترتیب 0/72 ،0/79 ،0/66 :و  ./67میباشد .جهت
بررسی آزمون روابط بین متغیرها از  Spss-16استفاده شد .نتایج نشان داد که بین هدف تبحرگرا ،هدف عملکردگرا،
انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی و سرزندگی تحصیلی با خودکارآمدي خالق رابطهاي معنادار وجود دارد .در ضمن نتایج نشان
داد که هدف تبحرگرا ،هدف عملکردگرا ،انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی و سرزندگی تحصیلی میتواند به عنوان یک عامل
در تعیین خودکارآمدي خالق در نظر گرفته شود .همچنین ،نتایج تحلیل رگرسیون به روش ورود همزمان نشان داد که
متغیرهاي پیشبین  41درصد از خودکارآمدي خالق را تبیین میکند .در نتیجه میتوان گفت که سرزندگی تحصیلی،
هدفهاي پیشرفت و جهتگیريهاي انگیزشی تا حدودي پیشبینیکنندهي خودکارآمدي خالق هستند.
واژگان کلیدی :سرزندگی تحصیلی ،هدفهاي پیشرفت ،جهتگیريهاي انگیزشی ،خودکارآمدي خالق.
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مقدمه
خودکارآمدي یک حالت انگیزشی است که عبارت
است از توانایی خودکارآمدي درک فرد از تواناییهاي خود
در زمینهي خاصی براي انجام رفتاري خاص است.
خودکارآمدي خالق اصطالحی است که توسط بندورا بر
اساس اصطالح خودکارآمدي ،گسترش یافته است (تیرنی،
 .)2002باورهاي افراد از خودکارآمدي ،رابطهي تعاملی و
چندگانه با انگیزش و خود تنظیمی دارد (بندورا.)1981 ،
خودکارآمدي به باورهاي افراد دربارهي تواناییهاي خود در
انجام یک تکلیف به طور موفقیتآمیز در سطوح مشخص
اشاره دارد (بندورا .)1981 ،مطالعات نشان میدهند که
خودکارآمدي دانشآموزان پیشبینیکنندهي عملکرد
تحصیلی در دروس مختلف است( .کوپر و رابینسون،
1991؛ هاکت1985 ،؛ پاژره و میلر1995 ،؛ الیم ،الو ناي،
2008؛ هودجز2008 ،؛ ریورز .)2008 ،خودکارآمدي
خالق به عنوان باور به توانایی ایجاد کارهاي خالق ،تعریف
میشود (تیرنی و فارمر .)2002 ،همچنین باورهاي افراد از
خودکارآمدي خالق بر فرایندهاي شناختی به شکلهاي
مختلفی تأثیر میگذارد .بسیاري از رفتارهاي انسان
هدفمند و به وسیلهي دوراندیشی در مورد اهداف
ارزشمند ،تنظیم میشوند .مجموعهي هدفهاي شخصی
افراد از ارزیابی تواناییهاي خود متأثر میشود .ادراک
خودکارآمدي باالتر از هدف ،افراد را به چالش میکشد و
در نتیجه باعث تعهد بیشتر او به افراد دیگر براي رسیدن
به اهدافش میشود .بیشتر افراد درگیر کارهاي میشوند
که با آنها احساس رضایت ،راحتی و اعتماد به نفس
میکنند و از درگیر شدن در کارهاي که از عهدهي انجام
آن بر نمیآیند ،اجتناب میکنند .جیمز ( )1990مینویسد
که تجارب افراد بر انتخاب هدفهاي خود تأثیر میگذارد.
تحقیق روي باورهاي خودکارآمدي خالق در زمینهي
علمی حیطهي گستردهاي را در بر میگیرد .خودکارآمدي
خالق از متغیرهاي گوناگون تأثیر میپذیرد که شناسایی
میزان تأثیرگذاري آنها میتواند به بهبود و پیشرفت آنها
در این حوزه کمک شایانی کند ،از جمله این عوامل
سرزندگی تحصیلی و جهتگیري انگیزشی است (دسی و
ریان .)2000 ،سرزندگی تحصیلی ،را میتوان در چارچوب
روانشناسی مثبت ارائه کرد .سرزندگی تحصیلی به صورت
توانایی موفقیت افراد در برخورد با موانع و چالشها
تحصیلی تعریف شده است (مارتین و مارش.)2008 ،
همچنین سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبت ،سازنده و
انطباقی به انواع چالشها و موانعی که در عرصهي مداوم و
جاري تحصیلی ،تجربه میشوند؛ اشاره دارد (پوتوابن و

همکاران .)2011 ،مارتین و مارش ( )2008 ،2006تصریح
کردند که سؤاالت چالشانگیزي وجود دارند که در
زمینهي تحصیلی نیاز به توجه دارند .مدارس و دیگر
محیطهاي آموزشی مکانهایی هستند که در آنها
چالشهاي تحصیلی ،موانع و فشارها ،حقیقت پایدار
زندگی تحصیلی هستند و پژوهشهاي انجام شده به طور
واضح این امر را حمایت میکنند (فین و راک1997 ،؛
گنزالز و پادیال1997 ،؛ کترال1998 ،؛ اوستریت و براون،
1999؛ مارتین و مارش .)2008 ،2006 ،یکی از مشکالت
بزرگ نظامهاي آموزشی کنونی وجود دانشجویانی است که
داراي خودانگارهي سطح پایینی در مورد تواناییهاي خود
هستند .این مفهوم خودانگاره ضعیف ،از شکستهاي پیاپی
آنها در یادگیري ناشی شده است .چنین دانشجویانی بین
موفقیتها و اعمال خود رابطهي نزدیکی نمیبینند و
شکستهاي خود را به فقدان توانایی نسبت میدهند
(سیف .)1389 ،در نتیجه ،افرادي که داراي خودانگارهي
سطح پایینی در مورد تواناییهاي خود هستند ،مایوس
شده و احساس میکنند که تالش کردن هیچ فایدهاي
ندارد .انگیزش ،نیروي است که به رفتار انرژي میدهد و
آن را به سوي یک هدف هدایت میکند .معموالً مفهوم
انگیزش هنگامی به کار گرفته میشود که شخص براي
ارضاي نیازها یا خواستههاي خود نیرو میگیرد .انگیزش
مهمترین شرط یادگیري است .افراد با انگیزه به راحتی
شناخته میشوند .آنها به یادگیري اشتیاق داشته،
عالقهمند ،کنجکاو ،سختکوش و جدي هستند .این افراد
به راحتی موانع و مشکالت را از پیش راه خود بر میدارند
(ریو ،2005 ،ترجمهي سید محمدي .)1389 ،در
نظریههاي آموزشی ،جهتگیري انگیزشی یک مفهوم
اساسی به شمار میرود که در قالب تعبیرهاي مختلفی از
جمله ،انگیزش دانشآموز ،انگیزش یادگیري ،انگیزش
تحصیلی به کار میرود .البته متخصصان همواره در متمایز
نمودن این اصطالحات تالش و کوششهایی انجام دادهاند.
به عنوان مثال بروفی ( )1986جهتگیري انگیزشی را با
درگیري طوالنی مدت و کیفی با یادگیري و تعهد نسبت
به فرآیند یادگیري مشخص نموده است .همچنین بروفی
( )1986جهتگیري انگیزشی را شایستگی تعریف نموده
است .گیلفورد ( )1950بیان میکند که تواناییها ،انگیزش
و خلق و خو در نشان دادن خالقیت تأثیر میگذارند.
انگیزش درونی به طور خودانگیخته از نیازهاي
روانشناختی ،کنجکاوي و تالشهاي فطري براي رشد
حاصل میشود .افراد با جهتگیري انگیزش درونی ،به
خاطر عالقه ،احساس چالشی که فعالیت خاصی ایجاد
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فرامرزی و همكاران
میکند ،به آن فعالیت میپردازند .انگیزش بیرونی به
منظور دستیابی به پیامدها و مشوقهایی مثل پاداش که
بیرون از خود آن فعالیت است ،انجام میشود .به عقیدهي
دیکهاستر ( )2011افراد داراي جهتگیري تبحري به نفس
یادگیري ،کسب مهارتهاي جدید ،حل مسأله و دستیابی
به تبحر توجه دارند .هدفهاي تبحري داراي پیامدهاي
انگیزشی ویژهاي هستند ،که عبارتاند از :سطوح باالتر
کارآمدي تحصیلی ،تکلیف مداري ،عالقه ،تالش و پافشاري
در برخورد با تکالیف چالشانگیز و استفاده از راهبردهاي
شناختی و فراشناختی .افراد با جهتگیري تبحري روي
یادگیري و پیشرفت تمرکز میکنند و تواناییهاي خودشان
را با توجه به عملکرد گذشته خود در نظر میگیرند
(بیگیتو .)2006 ،در مقابل یادگیري براي دانشآموزان
عملکردگرا از آن جهت حائز اهمیت است که به آنان در
نیل به هدفهاي بیرونی کمک میکند .این دانشآموزان
پیوسته میکوشند تا خود را نزد همکالسیها ،پدر و مادر و
معلمان باهوش جلوه بدهند و در کسب نمره و امتیازات
سعی وافر دارند (بیگیتو .)2006 ،در ارتباط با رابطهي
ساده ،چندگانه و تعاملی جهتگیريهاي انگیزشی با
خودکارآمدي خالق میتوان به برخی پژوهشهاي که در
این زمینه انجام شده اشاره کرد( .بیگیتو )2006 ،به
بررسی خودکارآمدي خالق در بین دانشآموزان مقطع
متوسطه و دانشآموزان دبیرستانی پرداخت .نتایج پژوهش
وي نشان میدهد که باورهاي خالقانه و عملکردي
دانشآموزان و بازخورد معلمان به آنها در مورد توانایی
خالق ارتباط مثبتی با خودکارآمدي خالق دانشآموزان
دارد .خودکارآمدي خالق همچنین با گزارشات
دانشآموزان که بعضی وقتها معلمان به حرفهاي آنها
گوش نمیدهند در ارتباط است .دانشآموزانی که سطوح
باالیی از خودکارآمدي خالق دارند ،بیشتر داراي باورهاي
مثبت در مورد تواناییهاي علمی در حیطههاي تخصصی
میباشند که این نشان میدهد آنها به برنامهریزي دقیق
در حیطهي علمی نسبت به دانشآموزان با خودکارآمدي
خالق پایینتر ،میپردازند .در ضمن دانشآموزانی با
سطوح باالیی از خودکارآمدي خالق احتماالً میزان
مشارکت بیشتري در کارهاي بعد از فارغالتحصیلی و
فعالیتهاي گروهی خارج از مدرسه دارند .همچنین
بیگیتو ،کافمن و بکستر ( )2011به بررسی رابطهي بین
خودکارآمدي خالق دانشآموزان و میزان خالقیت معلمان
پرداختهاند و به این نتیجه رسیدند که دانشآموزان با
خودکارآمدي خالق در درسها معموالً نمرات پایین
میگیرند و همچنین معلمان خانم و دانشآموزان سفید
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پوست داراي خالقیت بیشتري هستند .از ضرورتهاي
پژوهش حاضر آن است که پژوهشگران تربیتی همواره به
بررسی و شناخت متغیرهاي انگیزشی و روانی بر
خودکارآمدي خالق تأکید دارند .با توجه به این مطالب،
تشخیص و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انگیزش و
خودکارآمدي خالق یکی از موضوعهاي مهم در مدارس و
دانشگاهها میباشد .گسترش تواناییهاي خالق،
پرورشدهندهي خودانگارهي خالق ،تداوم خودکارآمدي
خالق ،باعث ارتقا و افزایش اعتماد به نفس خالق در
بیشتر افراد میشود .از آنجا که خالقیت در زندگی هر
فردي تأثیرگذار است و با توجه به اینکه سطوح گوناگونی
از خودکار آمدي خالق با رفتارها ،آرزوها و باورهاي افراد
در ارتباط است ،بنابراین توجه فزاینده به ایجاد و افزایش
خالقیت در دانشجویان براي کسب موفقیت در حیطهي
علمی ضروري به نظر میرسد .در ضمن شناسایی عوامل
تأثیرگذار بر آن میتواند به دانشگاهها ،مسؤوالن و
دانشآموزان در این زمینه کمک کند تا محیطهاي
آموزشی را به گونهي مناسب براي افزایش خالقیت ترتیب
دهند .پژوهشهاي متعددي هر یک به ابعاد جداگانهاي از
خودکارآمدي پرداخته است ،اما در زمینهي آزمودن
خودکارآمدي خالق به عنوان یک سازهي یکپارچه کار
زیادي صورت نگرفته است .همچنین سرزندگی تحصیلی،
هدفهاي پیشرفت و جهتگیري انگیزشی (انگیزش
درونی ،انگیزش بیرونی ،هدفگرایی تبحري و هدفگرایی
عملکردگرا) توصیف بهتري از وضعیت خالقیت به دست
میدهد تا این که عناصر به طور جداگانه سنجیده شوند.
به عالوه ،در این زمینه پژوهشهاي محدودي در ایران و
خارج از ایران یافت شده است که لزوم کار بیشتر در این
زمینه را روشن میکند .بنابراین ما در این پژوهش به
دنبال بررسی رابطهي بین سرزندگی تحصیلی با
خودکارآمدي خالق ،هدفهاي پیشرفت با خودکارآمدي
خالق و جهتگیريهاي انگیزشی با خودکارآمدي خالق
میباشیم.
 -2روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود.
جامعهي آماري شامل  1699نفر از دانشجویان دانشگاه
جندي شاپور اهواز در سال تحصیلی  1394-1393بودند که
 200نفر از آنها بر اساس جدول کوکران انتخاب شدند.
اخالق پژوهش در این مطالعه کامالً رعایت گردید به گونهاي
که به مشارکتکنندگان در زمینهي محرمانه ماندن
اطالعات ،اطمینان خاطر داده شد و آنها با رضایت کامل،
پرسشنامهها را در محیطی آرام و بدون ذکر نام تکمیل
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کردند .براي اندازهگیري متغیرهاي مورد نظر از
پرسشنامههاي جهتگیريهاي انگیزشی ،هدفهاي
پیشرفت و خودکارآمدي خالق استفاده شد.
 -2-1ابزار پژوهش
در این پژوهش براي جمعآوري اطالعات از پرسشنامههاي
زیر استفاده شد:
 1-2-1پرسشنامهی خودکارآمدی خالق ()CSEQ
این پرسشنامه بر مبناي نظریهي خودکارآمدي خالق
توسط بیگیتو ( )2006ساخته شده است .این پرسشنامه
داراي  7پرسش  7گزینهاي است که در مقیاس لیکرت 7
درجه اي تهیه شده است .حداقل نمره در هر گویه از  1و
حداکثر آن  7است .بر این اساس ،دامنهي نمرات در هر
مؤلفه بین  7تا  49قرار دارد .در پژوهشی بیگیتو ()2006
پایایی  7سؤال پرسشنامهي خودکارآمدي خالق را با
استفاده از روش آلفاي کرونباخ  0/73بهدست آورد که تنها
یک عامل به نام خودکارآمدي خالق را میسنجد و
همچنین روایی این مقیاس با استفاده از روش مالکی
همزمان و با پرسشنامهي بیان خالق  0/66بهدست آورد
که در سطح  p>0/001معنادار میباشد.
 -2-2-1پرسشنامهی سرزندگی تحصیلی
چاري و دهقانی زاده ) (1391پرسشنامهي سرزندگی
تحصیلی را با الگوگیري از مقیاس سرزندگی تحصیلی
مارتین و مارش ) (2006که داراي  4گویه است ،توسعه
دادند .براي اجراي مقدماتی و رفع نقیصهها ،این گویهها بر
روي گروهی از دانشآموزان ( 30پسر و  30دختر)
دبیرستانی شهرستان مهریز ،اجرا شد .پس از اجراي این
گویهها نسخهي نهایی مورد بازنویسی قرار گرفت ،که
حاصل بازنویسی  10گویه بود .نتایج حاصل از این بررسی
نشان داد که ضرایب آلفاي کرونباخ به دست آمده با حذف
گویهي  8برابر با ./80و ضریب بازآزمایی برابر با ./73بود.
همچنین دامنهي همبستگی بین گویهها با نمرهي کل
بین  ./51تا  ./68میباشد .همچنین در پژوهش حاضر
آلفاي کرونباخ  ./79میباشد.
 3-2-1مقیاس هدفهای پیشرفت )(AGOS
براي سنجش هدفهاي پیشرفت از مؤلفههاي هدف
تبحرگرا ،هدف عملکردگرا از مجموعهي الگوهاي یادگیري
انطباقی ،ساختهي میگلی و همکاران ( )2000استفاده شد.
الزم به ذکر است که در ایران سه مؤلفه هدفهاي پیشرفت،
یعنی هدف تبحرگرا ،عملکردگرا و عملکردگریز توسط هاشمی
شیخ شبانی ( )1380و مؤلفهي هدف تبحرگریز توسط
قلیزاده ( )1384ترجمه و تعیین روایی و پایایی شدند .این
چهار مؤلفه به صورت یک پرسشنامهي  17گویهاي تنظیم

شدهاند .پاسخها در این مقیاس بر اساس یک مقیاس پنج
درجهاي از نوع لیکرت از کامالً نادرست  1تا کامالً درست 5
تنظیم شدهاند .در پژوهشی الیم ،ال و نی ( )2008ضرایب
پایایی پرسشنامه هدفهاي پیشرفت را با استفاده از روش
آلفاي کرونباخ براي مؤلفههاي هدف تبحرگرا  0/89و هدف
عملکردگرا  0/67به دست آوردند .رمضانی ( )1389براي
تعیین روایی پرسشنامه هدفهاي پیشرفت از روش روایی
سازه استفاده کرد و ضرایب روایی مؤلفهها را از طریق
محاسبهي ضرایب همبستگی بین این مؤلفهها و گویههاي
محققساخته به ترتیب براي مؤلفههاي هدف تبحري  0/49و
هدف عملکردي  0/52اعالم کرد ،که همگی در سطح
 p> 0/001معنادار بوده است .در پژوهش حاضر به منظور
بررسی پایایی با استفاده از روش آلفاي کرونباخ و تنصیف
براي دو مؤلفه هدفهاي پیشرفت ،که شامل هدف تبحرگرا و
هدف عملکرد گرا است ،به ترتیب0/77 :و  0/65و  0/83و
 0/79و براي نمرهي کل مقیاس هدفهاي پیشرفت  0/72به
دست آمدند ،که نشاندهندهي پایایی قابل قبول
پرسشنامهي فوق است.
 -4-2-1مقیاس جهتگیری انگیزشی
این مقیاس بر مبناي نظریهي خود تعیینکنندگی
دسی و ریان توسط والرند و همکاران ( )200ساخته شده
است .این پرسشنامه در ایران ،در مطالعاتی از جمله
بحرانی ( )2006مورد استفاده قرار گرفته است .این
پرسشنامه داراي  28پرسش  7گزینهاي است که  3بعد
انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی و بیانگیزشی را میسنجد.
گویههاي این مقیاس ،در مقیاس لیکرتی  7گزینهاي تهیه
شده است .کمترین نمره در هر گویه از  1و بیشترین آن 7
است .والرند و همکاران ( )1992ضریب پایایی مؤلفههاي
پرسشنامه یعنی جهتگیري درونی انگیزش و بیانگیزشی
را به ترتیب با استفاده از روش آلفاي کرونباخ  0/83و
 0/86و ضریب پایایی مؤلفهي انگیزش بیرونی 0/62
گزارش نمودهاند .کوکلی ( )2000ضریب پایایی این
مقیاس با استفاده از روش بازآزمایی به مدت یک ماه را در
دامنهاي بین  0/71تا  0/83براي مؤلفهها یا خردهمقیاسها
گزارش نموده است .در این پژوهش پایایی مقیاسی با
روش آلفاي کرونباخ براي سه خردهمقیاس جهتگیري
بیرونی ،درونی و بیانگیزشی به ترتیب 0/73، 0/71 :و
 0/63محاسبه شده است .و نمرهي کل مقیاس جهتگیري
انگیزشی  0/67به دست آمده است.
 -3شیوه تحلیل دادهها
براي تحلیل دادههاي به دست آمده از روشهاي آمار
توصیفی و استنباطی استفاده شده است .از روشهاي
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آماري توصیفی میانگین ،انحراف معیار ،بیشترین و
کمترین نمرهها و همچنین در سطح آمار استنباطی از
ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون به شیوهي ورود
همزمان استفاده به عمل آمده است.

یافتهها
جدول  1شاخصهاي توصیفی مربوط به نمرههاي
کسب شده شرکتکنندگان در متغیرهاي پژوهش را نشان
میدهد.

جدول شماره  -1میانگین ،انحراف معیار ،کمترین و بیشترین نمرههای کسب شده شرکتکنندگان در پژوهش
میانگین

انحراف معیار

بیشترین نمره

کم ترین نمره

شاخص
انگیزش درونی

13/59

5/77

146

15

انگیزش بیرونی

52/10

13/62

128

49

هدف تبحرگرا

23/07

5/77

75

13

هدف عملکردگرا

20/35

7/18

71

5

سرزندگی تحصیلی

32/47

7/68

50

10

خودکارآمدی خالق

38/81

8/87

92

16

متغیر

ضرایب همبستگی ساده بین انگیزش درونی ،انگیزش
بیرونی ،هدف تبحرگرا ،هدف عملکردگرا و سرزندگی

تحصیلی با خودکارآمدي خالق در جدول  2ارائه شده
است.

جدول شماره -2ضرایب همبستگی ساده (پیرسون) ضرایب همبستگی ساده بین هدف تبحرگرا ،هدف عملکردگرا ،انگیزش درونی،
انگیزش بیرونی ،و سرزندگی تحصیلی با خودکارآمدی خالق
متغیرها
1

1

3

2

5

4

6

هدف تبحرگرا

2

هدف عملکردگرا

*-0/147

3

انگیزش درونی

0/055

0/233

4

انگیزش بیرونی

**0/417

**0/211

*0/193

5

سرزندگی تحصیلی

*0/135

**0/206

**0/327

**0/480

6

خودکارآمدی خالق

**-0/250

**- 0/271

**0/807

*-0/126

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،بین هدف
تبحرگرا ،هدف عملکردگرا ،انگیزش درونی ،انگیزش
بیرونی ،و سرزندگی تحصیلی با خودکارآمدي خالق
رابطهي معنادار وجود دارد .به منظور تحلیلهاي اکتشافی
از تجـزیه و تحلـیل رگرسـیون به شـیوهي ورود هـمزمان

**- 0/228

--

استفاده شد ،که در آن خودکارآمدي خالق به عنوان متغیر
مالک و هدف تبحرگرا ،هدف عملکردگرا ،انگیزش درونی،
انگیزش بیرونی ،و سرزندگی تحصیلی به عنوان متغیرهاي
پیشبین ،وارد معادله رگرسیون شدند .در جدول 3نتایج
تحلیل رگرسیون نشان داده میشود.

جدول شماره -3نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه هدف تبحرگرا ،هدف عملکردگرا ،انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی ،و سرزندگی تحصیلی با

خودکارآمدی خالق (به روش ورود همزمان)
RM

MR

 -1هدف تبحرگرا

0/066

0/004

-2هدف عملکردگرا

0/583

0/340

شاخص آماری

نسبتF
احتمالP

متغیرهای پیشبین

F =3/04
p =0/01

ضرایب رگرسیون ( )βو ()B
1
0/720

-0/103

-0/461

-0/022

0/066

--0/583

0/052

0/028

0/069

-3انگیزش درونی

0/040

0/003

7/09

-4انگیزش بیرونی

0/357

0/132

0/001

-5سرزندگی تحصیلی

0/621

2

3

4

5
0/620

0/001
-0/103

2/ 8

2/04

3/6

/001

0/001

0/001

B
β
t
P

/410
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چنانچه در جدول 3مشاهده میشود ،بر اساس نتایج
حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه و با روش ورود
همزمان ،ضریب همبستگی چندگانه براي ترکیب هدف
تبحرگرا ،هدف عملکردگرا ،انگیزش درونی ،انگیزش
بیرونی ،و سرزندگی تحصیلی با خودکارآمدي خالق برابر
 RM==0/621و ضریب تعیین برابر MR==0/410
میباشد که در سطح  p>0/01معنادار است .با توجه به
نتایج جدول  3و ضریب تعیین به دست آمده ،مشخص
شده است که حدود  41درصد واریانس متغیر
خودکارآمدي خالق توسط هدف تبحرگرا ،هدف
عملکردگرا ،انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی ،و سرزندگی
تحصیلی قابل تبیین است.

نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطهي سرزندگی
تحصیلی ،هدفهاي پیشرفت و جهتگیريهاي انگیزشی
با خودکارآمدي خالق در دانشجویان دانشگاه جنديشاپور
اهواز بود .نتایج یافتهها نشان داد که هدف تبحرگرا با
خودکارآمدي خالق رابطهي معناداري دارد .این یافته با
نتایج بیگیتو ( )2006همسو است .در تبیین این یافته
میتوان گفت خودکارآمدي خالق افراد زمانی به وجود
میآید که اساتید و معلمان به دانشجویان خود اجازه
میدهند تا دست به تصمیمگیري بزنند و این خود باعث
احساس کنترل درونی در دانشجویان میشود .همچنین
خودکارآمدي خالق افراد با ادراکات از خود و گاهی اوقات
بیتوجهی به حرفهاي معلم در ارتباط است .نتایج یافتهها
نشان داد که هدف عملکردگرا با خودکارآمدي خالق
رابطهي معناداري دارد .این یافته با نتایج بیگیتو ()2006
همسو است .درتبیین این رابطه میتوان گفت ،دانشجویان
تبحرگرا و عملکردگرا که از طرف معلم به عنوان افراد خالق
مورد توجه قرار میگیرند ،داراي خودکارآمدي خالق زیادي
هستند .دانشجویانی که داراي خودکارآمدي خالق سطح
باالیی هستند ،تالش میکنند این باورها و احساسات مثبت
در مورد خود را در همهي حیطههاي تحصیلی افزایش دهند.
همچنین دانشجویان با خودکارآمدي خالق تمایل دارند که
در مورد مشارکت خود در فعالیتهاي تحصیلی و فعالیتهاي
گروهی را به طور مرتب گزارش دهند .نتایج یافتهها نشان
داد که انگیزش درونی با خودکارآمدي خالق رابطهي
معناداري دارد .این یافته با نتایج بیگیتو ،کافمن و بکستر
( )2011همسو است .در تبیین این رابطه میتوان گفت،
افرادي که داراي انگیزهي درونی هستند ،براي پیشرفت و
دستیابی به اهداف تعیین شده خود انگیزهي زیادي دارند که

این انگیزهي زیاد باعث افزایش خالقیت و واگراي فکر میشود
در نتیجه بر چند هدف متمرکز میشوند و اصرار و تالش
بسیار براي دستیابی به اهداف خود دارند .نتایج یافتهها
نشان داد که ،انگیزش بیرونی با خودکارآمدي خالق
رابطهي معناداري دارد .افرادي که داراي انگیزهي درونی
هستند ،نسبت به افزایش هوش ،توانایی ذهنی خود،
خودکارآمدي و در نتیجه هویت تحصیلی خود از طریق
مطالعه و یادگیري مطالب جدید خوشبین هستند .آنها
معتقدند که یادگیري مطالب جدید عالوه بر تقویت قواي
ذهنی ،توانایی انتقال آموختهها و در نتیجه کار بست آنها را
در موقعیتهاي جدید افزایش میدهد .اما افراد برونگرا
متمایل به بیان ایدهها و احساسات خود هستند .در
نتیجهي برونگرایی با مجموعهاي از صفات شامل نوگرایی و
تغییر به شناخت همراه است .این نشان میدهد که افراد
برونگرا عالقهي درونی زیادي به تحصیل ندارند و خود
این باعث پایین آمدن خودکارآمدي خالق آنها میشود .در
نتیجهي پژوهشهاي زیادي رابطهي مثبت بین جهت-
گیري انگیزشی و هدفهاي پیشرفت با خودکارآمدي
خالق وجود دارد .این یافته با نتایج بیگیتو ،کافمن و
بکستر ( )2011همسو است .یافتههاي این پژوهشها
نشان داد که اساتید میتوانند بهوسیلهي فراهم آوردن
بازخوردهاي حمایتی براي دانشجویان ،خالقیت را در آنها
افزایش دهند .اگر دانشآموزي قائل به نظریهي ذاتی
دربارهي طبیعت هوش باشد ،معتقد است که توانایی او
ثابت است و به احتمال زیاد در هنگام پرداختن به یک
تکلیف جهتگیري هدف عملکردي را برخواهد گزید و
خود این مانع از خالقیت و فراخاندیشی دانشآموز میشود.
نتایج یافتهها نشان داد که سرزندگی تحصیلی با
خودکارآمدي خالق رابطهي معناداري دارد .این یافته با
نتایج بیگیتو ،کافمن و بکستر ( )2011همسو است.
سرزندگی تحصیلی باعث میشود تا افراد اعتقاداتی پیدا
کنند که باعث توانایی شخصی شده و از مدرسه و محیط
آن ارزیابیهاي مثبتی داشته باشند و در نتیجه انتظار
نتایج مثبت را خواهند داشت .این امر موجب قوي شدن
افراد در مقابل شرایط ناگوار میشود .سرزندگی تحصیلی
به شکل صحیح آن سبب پیشرفت تحصیلی و افزایش
خودکارآمدي خالق شده ،انسان را به جلو سوق میدهد،
زیرا افراد داراي عاطفهي مثبت تحصیلی بعد از درک
مشکل ،از آن عبور کرده ،به راه حل متمرکز میشوند .به
همین جهت ،نگرش خوشبینانه و مثبت ،طبیعتاً با
موفقیت همراه است.
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The Examination of Relationship between Academic Buoyancy, Goals
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Abstract: The aim of this research was to determine the relationship between academic
buoyancy, goals achievement and motivational orientations with Creative self-efficacy. Subjects
were selected through simple random sampling; the research statistical population included 1699
students of Ahvaz university of Medical sciences, but only those 200 individuals were selected
by using Cochran table. And also data were collected by using questionnaire of academic
buoyancy; goals achievement scales (AGOS), motivational orientations scales and Creative selfefficacy (CSEQ) using regression analysis. In this study, the reliability of that questionnaire was
calculated by Cronbach's alpha as 0/66, 0/79, 0/72 and 0/67%, respectively; moreover, SPSS
version 16 was used to investigate the relationship between variables. After data analysis, the
results showed that there was a significant relationship between mastery approach goals,
performance approach goals, intrinsic motivation, extrinsic motivation and academic buoyancy
with Creative self-efficacy. Meanwhile the result also indicated that motivational orientations
can be identified as a factor to be considered at academic buoyancy. Moreover, the results of
regression analysis with simultaneously entry method showed predicting variables have the
ability to explain 41from Creative self-efficacy.

Keywords: Academic Buoyancy, Goals Achievement, Motivational Orientations, Creative
Self-Efficacy.
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