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محمد جمال زاده ،1مهدی وارث
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اسالمي واحد شيراز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین جهتگیری هدف و خالقیت در دانشجویان انجام گرفت .بدین منظور

 063نفر از دانشجويان دانشگاه ازاد واحد شيراز به روش نمونه گیری خوشهای انتخاب شدند.دادههاي پژوهش از

طريق پرسشنامه جهتگيري هدفي اليوت و مك گريگورل ( )2 00 2و پرسشنامه خالقيت عابدي(  ) 001 2جمع آوري
گرديد و سپس با استفاده از روش آماري تحليل رگرسيون چند متغيره و تحليل واريانس ،مورد تحليل قرار

گرفت.نتایج نشان داد که بین ابعاد جهتگیری هدفی و خالقیت رابطه معناداری وجود دارد.بدین صورت که خالقیت

توسط جهتگیری عملكردي –رويكردي و اجتنابی بصورت منفی پیش بینی میشود .در صورتی که جهتگیری

تبحری بصورت مثبت قابلیت پیش بینی خالقیت را دارد.دیگر نتایج نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر از نظر

خالقیت تفاوت معنادار وجود ندارد.همچنین بین دو گروه تنها از نظر جهتگیری عملکردی رویکردی تفاوت معنا
دار وجود داشت بدین صورت که دختران نمرات باالتری به دست اورده بودند.از نظر ميزان خالقيت نيز بين

دانشکدههای مورد مطالعه از نظر میزان خالقیت تفاوت معنادار وجود ندشت .در نهایت کاربرد نتایج مورد بحث و بررسی

قرار گرفته است.

تگيري هدفي ،دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي
كليد واژهها :خالقيت،جه 

دریافت مقاله91 31/ 10 /81 :

1
2

پذیرش مقاله2931/2/2 :

 دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد شیراز ،گروه مدیریت آموزشی ،شیراز ،ایران (نویسنده مسئول)m.jamalzadeh@pnu.ac.ir -دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد شیراز ،گروه آموزش ابتدایی ،شیراز ،ایران
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مقدمه

به اعتقاد افروز ( ) 76 31، 75 31متداول ترین برداشت از خالقيت ،عبارت است از این که فرد،

يهاي مشخص ذهني ،همنوا نبودن
فکری نو و متفاوت ارائه دهد .بالطبع احساس گريز از کانال بند 
یتواند پايههاي تراوش تفکر خالق و خلق آثار نو را
با ديگران و استقالل طلبي و آزاد انديشي م 

فراهم آورد .تحول علوم در زمینههای گوناگون ،شتاب روز افزون تحوالت ،گسترش اطالعات و

ارتباطات ،ضرورت سرمایه گذاری و پرورش نیروی انسانی کارآمد و خالق را که بتواند همپای
این تحوالت حرکت نماید ،صدچندان نموده است .به بیاني دیگر ،آموزش و پرورش افرادی که

قادر باشند بر اساس اندیشه خالقانه با مشکالت متعدد روبه رو شده و به حل آنها بپردازند ،هدف

نهائی جوامع ،به ویژه کشورهای در حال توسعه که همواره در رقابت با کشورهای توسعه یافته قرار

یباشد .باال بردن ظرفیت حل مسئله به شیوههای نوین و نوآوری مناسب و با ارزش ،زمینه
دارند ،م 
ساز پیشرفت و ترقی جوامع بشری است و حاکی از اهمیت فردی و اجتماعی خالقيت در زندگی

یباشد .از جنبههای فردی ،اندیشه خالق ابزاری مناسب برای برخورد کارآمد و سازگارانه
انسان م 
یباشد ،به
با دنیای متغیر است و از لحاظ اجتماعی ،نیازی است که تضمین کننده بقاي جامعه م 

تهای
ویژه در دوران معاصر که بهزیستی سالمت روان بیشتر و کیفیت زندگی باالتر در گرو ظرفی 

یباشد.
باالی انسانی و برخوردهای خالقانه با محیط م 

شهاي گسترده اي سالهای اخیر در حوزه تعليم و تربيت كودكان تيزهوش ،بر اساس
پژوه 

مسائل مربوط به خالقيت انجام گرفته است .محققان فراوان تالش زیادی جهت شناسایی جنبههای
گوناگون این پدیده روان شناختی در كودكان ،نشان داده اند (تورنس 1989 ،؛ استراوس.) 1981 ،1

بنابراين با توجه به نقش و اهميت خالقيت در زندگي كودكان و نوجوانان ،تع يي ن ويژگيهاي

شخصيتي ،تحصيلي ،شناختي ،عاطفي و انگيزشي اين گروه از افراد براي پرورش و ارتقاء افكار

تگیری هدفی 2یا اهداف پیشرفت 3از
یرسد .دراين ارتباط سازه جه 
خالقانه ،ضروري به نظر م 
یباشد كه توجه
جمله روز آمد ترین و سودمندترين رویکردهای مطرح در زمینه انگیزه پیشرفت 4م 

1

- Strauss
- Goal oreintation
3
- Achivement Goals
4
- Achievement Motivation
2
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74

نظر پردازان و محققان بسياري را به خود معطوف نموده است (الیوت و مک گریگور.) 001 2 ،1

این نظریه بر داليل یا اهداف دانش آموزان برای رسیدن به موفقیت توجه دارد .به عبارت دیگر

یکنند ،تأکید
نظریه هدف براهمیت این که چگونه افراد درباره خود ،تکلیف و عملکردشان فکر م 

دارد (الیوت و چرچ.) 1997 ،2

تاکنون تحقیقات بسیار پیرامون عوامل تأثیر گذار برخالقيت ،انجام شده است و عوامل موثر و

باز دارنده در رشد و پرورش خالقيت همواره مد نظر متخصصان علوم رفتاري بوده است (تورنس،

 1989و کراپلی  .) 1967 ،3به نظر بعضی از صاحبنظران ،به طور کلی مجموعه ای از عوامل شناختی

(مانند هوش و استعداد) ،متغیرهای محیطی (مثل عوامل سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی) و

متغیرهای شخصیتی (مانند انگیزه درونی ،ویژگیهای خودرهبری یا دیگر رهبری و )...و متغیر

جنسيت را بر خالقيت موثر دانسته اند (آيزنك .) 2000 ،به طوري كه آمابيل ( ) 65 : 77 31خالقيت

یداند كه عبارتند از حيطه مهارتها ،حيطه تخصص و انگيزه .حيطه
را داراي سه عنصر اساسي م 

یباشد و تاحدودي ذاتي است .آمابيل با توجه به
مهارت به منزله استعداد در يك حوزه خاص م 
تحقیقات خود اظهار میدارد که وجود جو رقابتي و شرایط اضطرابی که یکی از ویژگیهای

یگردد .تحقیق حاضر ،در پی آن
شخصیتی است ،مانع رشد و شکوفایی تفکر خالق در کودکان م 
است که با پی بردن به انواع جهتگیری هدفی در بین دانشجویان،به رابطه آن ابعاد با خالقیت در

تگیری هدفی کمک خواهد کرد تا نقاط ضعف و قوت
آنها دست یابد .بنابراین شناخت ابعاد جه 
آنها شناسایی شده و در نتیجه راهبردهای مناسب تری برای افزایش خالقيت و رشد آنها توسعه

داد.

تگیری
محسن پور( ) 388 1در تحقیقی با عنوان "نقش ادراک از ساختار هدفی کالس و جه 

هدفی پیشرفت در پیش بینی راهبردهای یادگیری دانش آموزان سال اول دبیرستان"به این نتیجه

تگیری هدفی متناظر با آن ساختار هدفی،تاثیر
رسید که ادراک از ساختار هدفی کالس بر بر جه 

مستقیم و معنادار دارد.یوسفی و قانی( ) 385 1در پژوهشی با عنوان ارتباط بین جهتگیری هدفی،
تهای شرکت کننده در سوپرلیگ کشور
فضای ادراک شده انگیزشی و کسب اعتماد در والیبالیس 

1

- Elliot & McGregor
- Elliot & Church
3
- Cropley
2
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به این نتیجه رسید که هدف در رسیدن به موفقیت بسیار موثر بوده و در کل افراد دارای

یو رضویه
تگیری تکلیف مدارانه از منابع اعتماد به نفس باالتری برخوردارند.شیخ االسالم 
جه 

(  ) 1381در تحقیق خود با عنوان "پیش بینی خالقیت دانشجویان دانشگاه شیراز با توجه به

متغیرهای انگیزش بیرونی و درونی و جنسیت"و با هدف بررسی رابطه انگیزش بیرونی و درونی با

خالقیت نشان داد که انگیزش بیرونی و درونی،رابطه معناداری با خالقیت دانشجویان ندارد اما
انگیزش درونی رابطه معنادار و مثبتی با میزان خالقیت دانشجویان دارد.

کهای تنظیمیانگیزش
جوکار،خیر و البرزی(  ) 1386در مطالعه خود دریافتند که از میان سب 

یدرون فکنی که حاکی از انگیزش
(بیرونی ،درون فکنی،همانند سازی و درونی) سبک تنظیم 
بیرونی است،پیش بینی کننده منفی و معنادار خالقیت است و سبک همانند سازی که در ابتدای

یباشد.به پژوه و
پیوستار انگیزش درونی قرار دارد،پیش بینی کننده مثبت و معنادار خالقیت م 

تگیری هدفی با خالقیت در دانش آموزان
همکاران() 388 1در تحقیقی با عنوان رابطه ابعاد جه 

پایه سوم دبیرستان شاغل به تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان به این نتیجه رسید که رابطه

تگیری هدفی و خالقیت در دانش آموزان دبیرستانی مدارس استعداد
معناداری بین ابعاد جه 
درخشان وجود دراد.

تگیری انگیزشی
آمابیل(  ) 1983در تحقیقی با عنوان "انگیزش و خالقیت با نقش اثرات جه 

روی خالقیت نوشتاری" نشان داد که انگیزش درونی تولید کننده خالقیت و انگیزش بیرونی

یباشد.ایسنبرگر و رودز ) 001 2(1در پژوهشی با عنوان"اثرات افزایشی پاداش بر
مخرب خالقیت م 
شهای درونی باعث افزایش تفکرات خالقانه
روی خالقیت" به این نتیجه رسیدند که افزایش پادا 

یشود .همچنین گونن(  ) 1993در پژوهش خویش جهت تعیین تاثیر جنسیت بر خالقیت در
م 
کودکان کودکستانی با این نتیجه رسید که تفاوت معناداری در نمرات خالقیت دختران و پسران
وجود ندارد.

تگیری هدفی،این مفهوم ز نظر الیوت و مک گریگور
در این تحقیق جهت بررسی مفهوم جه 

( ) 001 2مورد بررسی و به عنوان پایه اصلی این مفهوم قرار گرفت.الیوت و مک گریگور چهار

فگرایی را دربین دانش آموزان شناسایی کردهاند که شامل :اهداف تبحری-
م و لف ه ه د 
10-Eisenberger & Rhoades
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یباشد .این پژوهش بدنبال
رویکرد/تبحری  -اجتنابی /عملکردی-رویکردی/عملکردی اجتنابی م 

بررسی رابطه میان این ابعاد با خالقیت در دانشجویان بوده است.

تبحریی-رویکردی
خالقیت

تبحری-اجتنابی

تگیری هدفی
جه 

عملکردی-رویکردی
عملکردی اجتنابی

سوالهای پژوهش

شکل .1چارچوب نظری تحقیق

.1آیا بین جهتگیری هدفی دانشجویان و خالقیت انان رابطه وجود دارد؟

یتوان پیش بینی نمود ؟
تگیری هدفی خالقیت را م 
.2آیا بوسیله مولفههای جه 

یهای جمعیت شناختی (جنسیت ،رشته تحصیلی و
.3آیا بین خالقیت دانشجویان بر حسب ویژگ 

نوع دانشکده) تفاوت معنی دار وجود دارد؟

تگيري هدفي دانشجويان مورد مطالعه بر حسب جنسيت تفاوت معنی دار
.4آيا بين ابعاد جه 

وجود دارد؟

رو ش

جامعة آماری این تحقیق عبارت بودند از کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي واحد شیراز در

سال تحصيلي  89 - 90كه حدود  22000نفر بودند هب يريگ هنومن شور  .شوخ ةويش ه دنچ یا   

    

مرحلهای انجام گرفت كه از دانشكدههاي مختلف مجموعا حدود  063نفر انتخاب شدند.به منظور
جمعآوری اطالعات دراین پژوهش از دو ابزار اندازه گیری به شرح زير استفاده شد.
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الف-آزمون مدادی– کاغذی چند گزینه ای سنجش خالقيت عابدی

آزمون مدادی– کاغذی چند جوابی سنجش خالقيت عابدی ،به کوشش جمال عابدی (،2 00 2

 )2731به منظور تسهیل در امر سنجش خالقيت و با هدف جبران مشکالتی مانند و یراذگ هرمن 

اجرای طوالنی سایر آزمونهای خالقیت طرح و تنظیم گردیده است .این ف ادم مر دی    – کاغ یذ

چند جوابی سنجش خالقيت عابدی 60 ،ماده دارد و به ترتیب چهار مؤلف ینعی تيقالخ ه     س لای ی ی
ی
(  16ماده اول) ،ابتکار ( 22ماده دوم) ،انعط ریذپ فا ی

(( (((  11ما اده س  طسب )،مو (( (((  11م ار )رخآ هدا   

یکند .هر ماده  3گزینه دارد که میزان خالقیت را از کم تا زیاد میسنجد و به ترتیب
اندازهگیری م 
یگیرد و جمع نمرات در چه روکذم هفلؤم را  ،،،، ،،،نم تيقالخ لک هر    
نمرهای از  1تا  3به آن تعلق م 

یباشد .عابد  ی (( )2731اعتباررر 2این
یباشد .دامنۀ نمرات در این مقیاس از  60تا  180م 
آزمودنی م 

آزمون را ،بااستفاده از روش آماری آلفا کرونباخ مورد بررسی قرار داد .طبق گزارش ای قحم ن ق   ،

ضرایب به دست آمده براي مؤلفه سیالی (  ،)0/ 75ابتکار (  ،)0 / 67انعطاف پذیری (  )0/ 61و بسط

نيز (  )0/ 61میباشد .همچنين عابدي ( )2 00 2اعتبار این آزمون را ،بااس افلآ یرامآ شور زا هدافت    

کرونباخ مورد بررسی قرار داد .طبق گزارش این محقق ،ضرایب به دست آمده براي همه مؤلفهها ا
از  0/ 61تا  0/ 75گ نیا رابتعا زين رضاح شهوژپ رد .تسا هدرك شراز اب نومزآ ا زا هدافتس                   

روشهاي آلفاي كرونباخ و تنصيف مورد بررسی قرار گرفته است .طبق نتايج ،ض تسد هب بیار    

آمده براي کل آزمون (  ،)0/ 82برای مؤلفه سیالی(  ،)0/ 61ابت راک ((  ،)0/ 71انعط ریذپ فا ی (( ((( )0/ 60و
بسط (  )./ 52بدست آمده است .ضرایب به دست آمده بااستفاده از روش تنص في

نی آ هب هیبش ز ننن نننن

براي کل آزمون (  ،)0/ 83برای مؤلفه سیالی (  ،)0/ 69ابتکار (  ،)0/ 70انعطاف پذیری (  )0/ 57و بسط
(  )./ 53حاصل شده است.

ب -پرسشنامه جهتگيري هدف اليوت و مک گریگور

تگيري هدفي افراد بر طبق الگوي چهاروجهي( )2×2ال و توي
اين پرسشنامة براي سنجش جه 

مك گريگور( ،) 001 2تهيه و مشتمل بر  21گويه م يييباشد يط هيوگ ره لباقم رد  .ففففف فففففف ليكرتي 5

ًال مخالفم (نمره )1قرار داشت .دامنۀ نمرات در این مقیاس از
ًال موافقم (نمره  )5تا كام ًال
بخشي از كام ًال

 21تا  60میباشد.

)- Multiple Choice Paper and Pencil Test For measuring creativity (MPPT
- reliability

1
2
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پایایی پرسشنامه :خرما يي و خير (  ) 1386جهت تع يي ن اعتبار اين مقياس از روش آلفاي كرونباخ
 ،0/ 84عام لل ل

اس ندرك هدافت د نیا  .فلآ بیارض ،ناققحم ااا ا اااااااا ااا را ب ع يار اا ام لل ل تبحر یی ی– گرايشي   

عملكردي– گرايشي  ،0/ 78عامل تبحری– اجتنابي  ،0/18و عامل عملكردي– اجتنابي آلفاي0/66
گزارش کرده اند .درپژوهش حاضر ن ييي ز اعتب  خابنورك يافلآ شور هب همانشسرپ را براي هدرخ

     

تگيري تبحري -رويكردي ،تبحري -اجتنابي ،عملكردي -رويكردي و عملكردي-
مقياسهاي جه 
اجتنابي ،به ترتيب  0/ 79 ،0/ 84 ،0/ 82و  0/ 86بدست آمده است ،كه اين ضرايب ح رابتعا زا يكا   
یباشد.
باالي پرسشنامه مذكور م 

هههه هه اا ای گرد خاش هطساوب هدش یروآ صصصصصصصص صه اا ای آم یگنایم یرا نن نن ن،انحراف

در ای داد شهوژپ ن

استاندارد ،ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شده اند.

يافتهها

تگیری هدفی دانشجویان و خالقیت انان رابطه دوجو    
سوال اول.آیا بین جه 

دارد؟

تگيري هدفي و خالقيت
جدول.1ماتریس همبستگي بين ابعاد جه 
شاخص

1

متغیر

3

2

4

5

7

6

-

خالقيت
جهتگيري عملكردي -رو کي ردي
جهتگيري تبحري -رويكردي

*

-

0/ 11
* 0/ 26

-

0/ 08

0/ 41 * 0/14

جهتگيري تبحري -اجتنابي

* 0/ 13

*

جهتگيري عملكردي-اجتنابی

* -0/ 13

* 0/ 33

0/30

-0/30

-

تگيري عملکردي –
یدهد که ضريب همبستگي بین جه 
نتايج مندرج در جدول  1نشان م 

تگیری عملکردی – رویکردی با خالقیت ،./ 11
اجتنابي با خالقيت  ،-0/13ضریب همبستگی بین جه 

تگيري تبحري – رو کي ردي با خالقیت /1 36در سطح  P< 0/ 01معنادار
ضريب همبستگي بین جه 

تگيري عملکردي – رو کي ردي با ضريب
یباشند .جهتگيري عملکردي – اجتنابي با جه 
م 
همبستگي  0/ 33به صورت مثبت ،در سطح  P< 0/ 01رابطه معنادار دارد.

تگیری هدفی خالقیت را میتوان پیش بینی نمود؟
سوال دوم :آیا بوسیله مولفههای جه 
جدول .2خالصه مدل رگرسیون ،تحلیل واریانس و مشخصههای آماری رگرسیون

الگو
رگرسیون
باقیمانده

مجموع مجذورات
6 65 6/ 76
37 6 58 /6

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

4

4661/1

8/3

293

200 /321

R2

0/ 10

R

0/123

Sig

0/ 0001
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جدول .3متغیرهای پیش بین در مدل رگرسیونی
B

شبي ن
متغيرهاي پي 

- / 22

عملكردي -اجتنابي

0/ 92

عملكردي -رو کي ردي

Β

P

0/ 002

-0/ 17
0/51

0/ 001

تبحري -رويكردي

1/6

0/ 24

0/ 001

تبحري -اجتنابي

0/321

0/ 05

N.S

يآيد  10درصد واريانس خالقیت توسط
همانگونه كه از اطالعات ارائه شده در جدول  3بر م 

تگيري هدفي سهم
تگیری هدف تب يي ن ميشود جهت تعين اينكه كداميك از ابعاد جه 
جه 

بيشتري در تعيین خالقيت دارند ،از ضريب رگرسيون استاندارد (بتا) استفاده گرديد .از مقايسه
تگیری عملکردی رویکردی و
یگردد كه در بين ابعاد مذكور ،جه 
ضريب رگرسيون مشاهده م 

تگیری تبحری رویکردی به ترتیب با بتای  0/51و  0/ 24بصورت مثبت خالقیت را پیش بینی
جه 

تگیری عملکردی اجتنابی با بتای  -/ 17بصورت منفی خالقیت را پیش بینی
یکند همچنین جه 
م 
میکند.

یهای جمعیت شناختی (جنسیت،
.3آیا بین خالقیت دانشجویان بر حسب ویژگ 

رشته تحصیلی و نوع دانشکده) تفاوت معنی دار وجود دارد؟

جدول  .4آزمون تی مستقل برای مقایسه دو گروه در خالقیت بر حسب جنسيت

شا خ ص

گروه

میانگین

انحراف استاندار

انحراف از میانگین

T

Df

معناداری

خالقیت

دختران

137

14 / 08

1/ 78

1/ 52

296

./ 17

پسران

139

16 / 02

یتوان نتیجه
با توجه به سطح معنی داری جدول فوق که بزرگتر از  0/ 05حاصل شده است،م 

گرفت که در جامعه ای که این نمونه از آن انتخاب شده است ؛ بین میزان خالقيت دانشجویان پسر
و دختر تفاوت معنی دار وجود ندارد.
شاخص
خالقیت

جدول .5تحليل واريانس در خالقيت افراد بر حسب رشته تحصيلي

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

بین گروهی

5664/8

14

درون گروهی

059 19/ 08

284

کل

65524 /9

298

F

1/ 48

معناداری
./ 16

یتوان نتیجه
با توجه به سطح معنی داری جدول فوق که بزرگتر از  0/ 05حاصل شده است،م 

گرفت که در جامعه ای که این نمونه از آن انتخاب شده است ؛ بین میزان خالقيت دانشجویان بر

حسب رشته تحصیلی آنان تفاوت معنی دار وجود ندارد.
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جدول  .6تحليل واريانس در خالقيت افراد بر حسب دانشكدهها

شاخص

مجموع مجذورات

خالقیت

درجه آزادی

F

میانگین مجذورات

بین گروهی

145 1/8

6

درون گروهی

64379 /2

292

کل

65524 /9

298

سطح معناداری
./ 14

0/ 86

یتوان نتیجه
با توجه به سطح معنی داری جدول فوق که بزرگتر از  0/ 05حاصل شده است،م 

گرفت که در جامعه ای که این نمونه از آن انتخاب شده است ؛ بین میزان خالقيت دانشجویان بر

حسب دانشکده محل تحصیل آنان تفاوت معنی دار وجود ندارد.

سوال چهارم.آيا بين ابعاد جهتگيري هدفي دانشجويان مورد مطالعه بر حسب جنسيت تفاوت

معناداري وجود دارد؟

جدول  .7نتایج تی مستقل برای مقایسه دو گروه از نظر جهتگیری هدف

شاخص

گروه

میانگین

تبحری رویکردی
تبحری اجتنابی
عملکردی-رویکردی
عملکردی -اجتنابی

انحراف استاندار

دختران

9/8

2/8

پسران

9/5

1/9

دختران

9/ 08

2/ 04

پسران

9/3

2/ 05

دختران

11 /1

1/39

پسران

10 /15

2/ 47

دختران

11 / 77

4/4

پسران

11 / 33

2/9

انحراف از

t

Df

میانگین
/ 03
0/ 23
0/ 50
0/44

سطح

معناداری
1/44
0/ 95
1/9
0/ 86

296
303
304
304

./ 16
./ 17
0/ 05
./ 16

همانطور که نتایج جدول 7نشان میدهد ؛با توجه به سطوح معنی داری محاسبه شده بین دو

تگیری عملکردی رویکردی تفاوت معنا دار وجود
گروه دانشجویان دختر و پسر تنها از نظر جه 

صها بین دختران و
دارد بدین صورت که دختران نمرات باالتری دریافت کرده اند .در سایر شاخ 
پسران تفاوت معنادار دیده نمیشود.
بحث و نتیجهگیری

تگیری
یافتههای تحقیق در خصوص سوال اول یعنی پیش بینی خالقیت بر اساس مولفههای جه 

تگيري تبحري-
تگيري عملكردي -اجتنابي و بصورت منفي و جه 
یدهد که جه 
هدفی نشان م 

رويكردي و عمل کردی -رویکردی بصورت مثبت ،سهم معناداري در پيش بيني خالقيت دارند .به

تگيري تبحري -رويكردي از خالقیت باالیی در امور روزمره خود
عبارت دیگر افراد دارای جه 
تگيري عملكردي -اجتنابي از خالقیت پایینی در امور روزمره خود
برخوردارند و افراد دارای جه 

تگيري تبحري -اجتنابي نيز سهم معناداري در پيش بيني خالقيت در كل گروه مورد
برخوردارند .جه 
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پژوهش نداشته است .در تبیین این یافته تحقيقي كه دقيق ًاًا به بررسي رابطه سازه جهتگيري هدفي با

تگيري هدفي يكي از
خالقيت پرداخته شده باشد یافت نشده است ،ولي همانطور كه میدانيم سازه جه 
سازههاي مطرح در انگيزش پيشرفت میباشد و اين دو سازه با همديگر همپوشي زيادي دارند .به همين

شهاي بسياري نشان داده شده كه؛ انگيزش دروني يكي از عوامل مؤثر بر خالقيت
دليل در پژوه 

میباشد .به طوري كه مطالعات لپر و همكاران (  ،) 2006مك گرا ( ،) 978 1آمابيل ( ، 1989 ، 19 79
 ،) 98 15استیلر و ریان ( ،) 199 2ايسنبرگر و سلبست (  ،) 1994شلدون ( ،) 995 1دسي و ريان ( ،) 001 2ريان
و دسي (  ،) 2000دسي و كاستر و ريان (  ،) 1999ايسنبرگر و روحادز ( ،) 001 2نشان میدهد كه؛ انگيزش

دروني براي داشتن تفكرات و اعمال خالقانه از اهميت بسزا يي برخوردار است .به اين صورت كه

یباشد .در تب يي ن اين يافتهها با نتايج
انگيزش دروني موجب خالقيت و انگيزش بيروني مخرب آن م 
تگيري هدف يي تبحري  -رویکردی ،در روند
پژوهش حاضر بايستي عنوان نمودکه ،افراد داراي جه 

تحصيل بر افزایش کفایت و کسب مهارت در تکلیف تا يك د دارند و داراي انگيزه دروني براي انجام

تكاليف هستند .به عبارت ديگر اين افراد براي اينكه به يك كاري يا هدفي دست بزنند حتم ًاًا نياز به يك

پاداش بيروني براي شروع يا ادامه كارشان ندارند ،همين كه به آن هدف برسند يا مثال در مطالعه يك

كتاب همين كه آن مطلب را ماهيت ًاًا فرا بگيرند ،برايشان كفايت میكند .بنابراين اين افراد به دليل داشتن

يها يي همچون خودجوش بودن در تحصيل ،داشتن انگيزه دروني و عدم مقايسه خود با ديگران؛
ويژگ 

تگيري عملكردي-
یتوان افراد داراي جه 
داراي افكار واعمال خالقانه بيشتري هستند .همچنين م 

رویکردی و عملکردی-اجتنابی را داراي يك نوع انگيزه بيروني براي ادامه كار يا تكليف قلمداد كرد.

تگيري هدفي عملكردي در واقع در پي كسب موفقيت براي برتري
به دليل اينكه افراد داراي جه 

نسبت به ديگران ،هستند و يادگيري را براي نمايش قدرت و برتري خود نسبت به ديگران میخواهند.

اين افراد هنگامي احساس غرور میكنند كه ديگران قضاوت مثبتي نسبت به آنان داشته باشند و در

حضور افراد مو فقيت شان در مقايسه با ديگران مورد تشويق قرار دهند .بنابراين اين افراد نيز به دليل

داشتن ويژگيها يي همچون داشتن انگيزه بيروني و مقايسه خود با ديگران؛ داراي افكار واعمال خالقانه

یباشد به اين صورت
كمتري هستند .براين اساس نتايج پژوهش حاضر با مطالعات ذكر شده همسو م 

یشود و داشتن
تگيري تبحري -رويكردي و انگيزش دروني باعث افزايش خالقيت م 
كه ،داشتن جه 

تگيري عملكردي –رويكردي و انگيزش بيروني باعث كاهش
تگيري عملكردي -اجتنابي ،جه 
جه 
یشود.
خالقيت م 
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شها نقش فشارهای محیطی از جمله پاداش ،رقابت و ارزشیابی را بر انگیزش و
بخشی از پژوه 

لهای ذکر شده آسیبهای جبران ناپذیری بر
خالقیت بررسی کرده اند و حاکی از آن است که عام 

یسازد( .جانسون 1974 ،؛ آمابیل ، 1979 ،ب  985 1 ، 19 82؛ گین سان2 198 ،؛
خالقیت و انگیزش وارد م 

دسی ،کاستز و ریان 199 9 ،؛ بایر 998 1 ،؛ چوی .) 2004 ،نتایج این پژوهش نیز با یافتههای پژوهش حاضر
همسو میباشد و در تب يي ن اين يافتهها با نتايج پژوهش حاضر بايستي عنوان نمود که افراد وقتی در یک

یشوند و در نتیجه در روند
یگیرند دچار اضطراب و استرس م 
محیطهای تحصیلی رقابتی قرار م 
تگیری عملکردی – اجتنابی را برای خود بر
تگیری عملکردی – گرایش یا جه 
تحصیل یک نوع جه 

میگزینند و بالطبع این افراد که مدام در فکر رقابت با افراد اطراف خود و اجتناب از شکست هستند،
قادر به داشتن تفکرات خالقانه نمیباشند.

دیگر یافته تحقیق نشان داد که بين دانش آموزان پسر و دختر از لحاظ خالقيت تفاوت

معناداري وجود ندارد .در تب يي ن اين يافتة بايستي عنوان نمود ،با مروري بر پژوهشهاي انجام شده

تهاي جنسيتي در خالقيت حا يك از آن است كه ميان پژوهشگران در اين
پيرامون خالقيت و تفاو 

ارتباط اتفاق نظر وجود ندارد و در اين مورد ،تحقيقات متعددي انجام گرفته كه همگي داراي

یباشند .برخي از آنها مؤيد وجود تفاوت جنسيتي در خالقيت است ( يك م و
نتايج متفاوت م 

یکنند( .جونن .) 1993 ،آمابیل(الف ،)2 198
ميكائيل ) 995 1 ،و برخي ديگر چنين تفاوتي را تأ يي د نم 

شها نشان میدهند كه دختران نسبت به
يك م و ميكائيل ( ،) 995 1و حقیقت (  .)2 138برخی پژوه 

یباشند .جونن (  ،) 1993قاسمي و شهر آراي ( ) 77 31و حقیقت ( ) 77 31نيز نشان
پسران خالق تر م 
شها نيز با
دادند كه تفاوت معناداري بين دختران و پسران در خالقيت وجود ندارد .نتایج این پژوه 

یباشد.
یافتههای پژوهش حاضر همسو م 

تگیری هدفی در زير
یدهد كه؛ نمرات دختران و پسران در جه 
نتايج دیگر این پژوهش نشان م 

مقياسهاي عملكردي -رو کي ردي ،عملكردي  -اجتنابي و تبحري -اجتنابي تفاوت معنا داري با هم
دارند .بدين صورت که؛ نمرات دختران در زير مقياسهاي عملكردي -رو کي ردي ،عملكردي  -اجتنابي

شهاي خرما يي ( ،) 1387
و تبحري -اجتنابي باالتر از پسران بوده است .كه اين يافته با نتيجة پژوه 

جوكار (  ) 1381همسو میباشد .در تب يي ن اين يافتهها با نتيجه اين پژوهش بايستي عنوان نمودکه ،مطلب
تگيري عملكردي -رويكردي كسب شايستگي به وسيلة جلب قضاوت مثبت و تأ يي د
اصلي جه 

ديگران است .همچنين در جهتگيري عملكرد -اجتنابي دوري جو يي از قضاوت منفي ديگران و
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اجتناب از نگريسته شدن به عنوان فردي بي كفايت مالك عمل است .و از آنجا كه جهتگيري

عملكردي -رويكردي نيز با حاالتي مانند اضطراب ،سرخوردگي ،نگراني ،تنش ،افسردگي و

تگيري عملكرد -اجتنابي نيز با حاالتي همچون تخاصم،
احساس شكست همراه است و جه 

رقابت جو يي افراطي براي كسب نمره خوب ،حسادت و ديگران را ناديده انگاشتن ارتباط دارد،
بنابراين مطابق نظريهها و تحقيقات بسياري كه تاكنون انجام گرفته و در كتب و مقاالت مختلف

تها و اختاللهاي اضطرابي بيشتري رنج
ذكر گرديده است ،دختران در مقايسه با پسران از حال 

میبرند .و به اين دليل كه براي دختران در مقايسه با پسران كسب تأ يي د از طرف ديگران و اجتناب

یباشد ،آنها در روند تحصيل داراي
و دوري از عدم تأ يي د و قضاوت منفي بسيار مهمتر م 

تگيري تبحري -اجتنابي
تگيري عملكردي  -اجتنابي و جه 
تگيري عملكردي -رو کي ردي ،جه 
جه 
یباشند.
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