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دانشگاه شیراز

چكيده 
هدف پژوهش حاضر ،بررسي رابطهی جهتگیریهای هدف پیشرفت با خالقیت
(شامل ابتکار ،بسط ،سیالي و انعطافپذیری) دانششآمشوزان دوره راهنمشایي بشود
همچنین این پژوهش به مقایسه جهتگیریهای هدف و خالقیت در دانشآموزان
دختر و پسر پرداخته است جامعهی آماری شامل دانشآمشوزان پایشه دوم و سشوم
راهنمایي شهرستان اصفهان بود مشارکتکنندگان شامل  913نفشر ( 253دختشر و
 251پسر) بود که با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخشا
شدند به منظور اندازهگیری جهتگیریهای هدف از پرسشنامه اهداف پیششرفت
الیوت و مکگریگور و برای اندازهگیری خالقیت از پرسششنامه خالقیشت عابشدی
استفاده شد اطالعات جمعآوری شده با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانشه بشه
شیوهی همزمان و آزمون تي ویژه گروههای مستقل تحلیل شدند نتایج نششان داد
که جهتگیری هدف تبحری ش رویکردی به نحشو مثبشت و جهشتگیشری هشدف
عملکردی ش اجتنابي به نحو منفي و معناداری نمره کل خالقیت و مؤلفههای آن را
پیشبیني ميکنند یافتههای حاصل از آزمون تي نشان داد دانش آمشوزان دختشر در
مقایسه با دانشآموزان پسر از میانگین نمرات بیشتری در جهتگیری عملکردی ش
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رویکردی برخوردارند همچنین میشانگین نمشرات مولفشههشای ابتکشار و بسشط در
دانشآموزان دختر بیش از دانشآموزان پسر بود

واژههايکليدي:خالقیت ،جهتگیری هدف پیشرفت ،دانشآموزان 

مقدمه 
از جمله ویژگيهای برجسته انسان قدرت تفکر اوست و عاليترین مظهر تفکر ،تفکشر
خالق است (خورشیدی ،آزادبخت و دیلمقاني )2936 ،در متون روانشناسي ،خالقیشت بشه
عنوان تولید ایده یا فعالیتي که جدید و ارزششمند اسشت تعریشی مشيششود (زیکسشنتمهالي،
.)2335به اعتقاد بایر ،الدهام و کامینگز ( )1119خالقیت عبارت است از ایجاد دسشتاوردها،
روشها و فعالیتهایي که جدید و بالقوه مفید هستند دستاوردها زمشاني جدیشد محسشو
ميشوند که منحصر به فرد باشند و زماني مفید تلقي ميشوند که دارای ارزش بشالقوه بشرای
جامعه باشند (شالي ،زو و الدهام )1112 ،به طور کلي در فرایند خالقیشت دو ششیوه تفکشر
دخالت دارد یک شیوه ،تفکر تداعيگرایانه است که بین اطالعات مختلشی ارتبشاب برقشرار
ميکند اما این ارتباب ضرورتا علّي نیست بنابراین راه حلها در ایشن ششیوه مشبهم هسشتند
شیوه دوم ،تفکر تحلیلي است در این تفکر رابطه علشت و معلشولي بشین اطالعشات برقشرار
ميشود این مرحله منجر به راه حلهایي ميشود که ميتوانند به رقابت بشا دانشش موجشود
بپردازند (گابرا )1111 ،البته از نظر گابرا ( )1121خالقیت فقط وابسته به استفاده از این دو
شیوه تفکر نیست ،بلکه خالقیت مستلزم آن است که فرد روش تفکشر خشود را بشا نیازهشای
مسئله و شرایط نیز هماهنگ کند تورنس نیز تفکر خالق را مرکب از چهار مؤلفه مشيدانشد
این مؤلفهها عبارتند از -2 :سیالي :2یعني استعداد تولید ایدههای فشراوان  -1ابتکشار :1یعنشي
استعداد تولید ایدههای بدیع ،غیرعادی و تشازه  -9انعطشافپشذیری :9یعنشي اسشتعداد تولیشد
ایده ها و روشهای بسیار گوناگون  -2بسط :2یعني استعداد توجه به جزئیشات (بشه نقشل از
شیخاالسالمي و رضویه)2932 ،
در پژوهشهای پیشین ،با دو دسته از تحقیقات در مورد خالقیشت روبشرو مشيششویم
یک دسته به بررسي عوامل فردی مؤثر بر خالقیت مانند سبک های ششناختي ،ویژگشيهشای
شخصیتي و ویژگيهای انگیزشي ،و دسشتهی دیگشر بشه بررسشي عوامشل محیطشي مشؤثر بشر
خالقیت پرداختهاند عواملي مانند محیط خانواده ،محیط مدرسه و محیط جامعه با مقایسشه
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عوامل فردی و محیطي موثر بر خالقیت ،ميتوان گفت عوامشل فشردی از اهمیشت بیششتری
برخوردارند زیرا که فرد ،منبع غایي هر ایدهی جدیدی است البته عوامل فشردی در ارتبشاب
تنگاتنگ با عوامل محیطي خالقیت را تحت تأثیر قرار ميدهند در واقع عوامل محیطشي بشر
روشهای ابراز ایدههای خالقانه تأثیر ميگذارند (ردموند ،مامفورد و تیچ)2339 ،
از جمله عوامل فردی اثرگذار بر خالقیت ميتشوان بشه ویژگشيهشای انگیزششي اششاره
نمششود بششه اعتقششاد آمابیششل ( )2335در هششر عملکششرد خالقانششهای سششه مولفششه دخالششت دارد:
مهارت های وابسته به حوزه ،مهارتهای وابسته بشه خالقیشت و انگیشزش تکلیشی مهشارت
وابسته به حوزه عبارت از استعداد ،دانش و مهارتهای فني آن حوزه است مهارت وابسشته
به خالقیت شامل سبک های اجرایي ،سبکهای ششناختي مناسشب و دانشش ششهودی بشرای
ایجاد یک اثر جدید است؛ و انگیزش تکلیی اشاره دارد بشه انگیشزش درونشي معطشوف بشه
تکلیی به صورتي که فرد را برای استفاده از مهارت وابسته به حوزه و مهشارت وابسشته بشه
خالقیت ،به منظور ایجاد ایدههای خالقانه ،برانگیزد (کوهلهشو و سویوسشا )1122 ،بشر ایشن
اساس بدون برخورداری از انگیزه الزم ،نميتوان تعهد ،تالش و پشتکاری که الزمشه ایجشاد
دستاوردهای خالقانه است ،را به کار گرفت از جدیشدترین رویکردهشایي کشه در حیطشهی
انگیزش مطرح است ،جهتگیری هدف پیشرفتي 6است در واقع ،نظریه جهتگیری هشدف
پیشرفت از موثرترین نظریهها در حوزه انگیزش است و تلویحات مهمي در تعلیم و تربیشت
دارد (الیوت2333 ،؛ پینتریج و شانک )1111 ،جهتگیری هشدف عبشارت اسشت از الگشوی
یکپارچهای از باورها که دانشآموزان را به سشوی یشک رویکشرد ،هشدایت کشرده و موجشب
ميشود آنان به تکالیی پیشرفت و موقعیتها ،به روشهای مختلی پاسخ دهند (دفترچشي،
 )2931به اعتقاد ایمز ( )2331جهتگیری هدف بیانگر الگوی منسجمي از باورهشای افشراد
است که سبب ميشود آنها به دالیل مختلی به موقعیتهای پیشرفت گرایش پیدا کنند ،در
آن زمینه به فعالیت بپردازند و در نهایت پاسخي را ارائه دهند
جهتگیری هدف پیشرفتي به دو نوع جهتگیری هدف تبحری 5و جهتگیری هشدف
عملکردی( 7الیوت )2333 ،تقسیم ميشود جهتگیری هدف تبحری شامل باورهایي اسشت
مبني بر آن که تالش منجر به بهبود عملکرد ميشود و شایستگي از طریق تسلط بر مفشاهیم
و مواجهه با موقعیتهای چالشبرانگیز به دست ميآید (سینز ،ژولینگن ،ساولبرگ و هات-
ولترز )1113 ،جهت گیری هدف عملکردی شامل باورهایي است مبني بر آن که شایسشتگي
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از طریق عملکرد بهتر از دیگران حاصل ميشود (هرست ،کنیپنبرگ و زو )1113 ،الیشوت و
مکگریگور ( )1112در گسترش نظریه جهتگیری هدف ،هشر کشدام از جهشتگیشریهشای
هدف تبحری و عملکردی را به دو نوع تقسشیم نمشوده و چهشار نشوع جهشتگیشری هشدف
تبحری ش رویکردی ،3عملکردی ش رویکردی ،3تبحری ش اجتنابي ،21و عملکردی ش اجتنابي

22

را مطرح نمودند
محور جهتگیری هدف تبحری -رویکردی کسب دانش ،افزایش توانشایي و گسشترش
مهارتهاست (بردار ،ریجاوک و لونکاریس )1115 ،افراد برخوردار از این جهتگیشری بشر
اساس عالیق خود دست به انتخا

تکشالیی مشيزننشد (کریشد ،تیلبشری ،بیشز و کراوفشورد،

 )1122از تکالیی چالشبرانگیز وراهبردهشای پشردازش ششناختي و فراششناختي عمیشقتشر
استفاده ميکنند (فیني ،پایپر و بارون1112 ،؛ وروگت و اورت )1113 ،در برابشر مششکالت،
مقاومت بیشتری از خود نشان ميدهند (یشوردن و ششونفلدر )1115 ،و از انگیشزش درونشي
بیشتری برخوردارند (فیني و همکاران )1112 ،در جهتگیشری هشدف تبحشری ش اجتنشابي،
تمرکز در جهت اجتنا

از اثبات ناتواني و عشدم شایسشتگي بشه خویششتن اسشت (سشالر و

همکاران )1121 ،افراد در این نوع از جهتگیری هدف برآنند تا از خطا دوری کنند (فینشي
و همکاران )1112 ،نتایج تحقیقاتي که در زمینه جهتگیری هدف تبحری ش اجتنابي انجشام
گرفته نشانگر ارتباب مثبت این نوع از جهتگیشری هشدف بشا تشرس از شکسشت (کنشری و
الیوت ،)1112 ،و بيانگیزگي (نین و دودا )1113 ،است جهشتگیشری هشدف عملکشردی-
رویکردی بر برتری نسبت به دیگران تأکید دارد (سالر و همکاران )1121 ،در این نشوع از
جهتگیری هدف ،افراد به دنبال برتشری یشافتن بشر دیگشران ،ارزیشابي خشود بشا اسشتفاده از
هنجارهای بینفردی و کسب تایید دیگشران هسشتند (ویگفیلشد و کامبریشا1121 ،؛ الیشوت و
مولر1119 ،؛ یوردن و شونفلدر )1115 ،به همین دلیل افراد دارای ایشن نشوع جهشتگیشری،
اهدافي که سادهترند و قابلیشت اداره ششدن بیششتری دارنشد را انتخشا

مشيکننشد (کریشد و

همکاران )1122 ،
جهتگیری عملکرد ش اجتنابي نیز ،در برگیرنده تمایل در جهت اجتنا

هرچشه بیششتر

از ناتوان بشه نظشر رسشیدن در دیشد دیگشران اسشت بشه عبشارت دیگشر ،افشراد برخشوردار از
جهتگیری عملکرد ش اجتنشابي در جهشت دوری جسشتن از قوشاوت منفشي و عشدم تاییشد
دیگران تالش ميکنند (سالر و همکاران )1121 ،همچنین این افشراد اهشداف پشاییني بشرای
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مشيکننشد

(تومینین -سوئیني ،سالما -ارو و نایمیویرتا1122 ،؛ بشردار و همکشاران )1115 ،و بیششترین
گروه الگوهشای ناسشازگارانه انگیشزش (تشومینین -سشوئیني و همکشاران )1122 ،را تششکیل
ميدهند
با توجه به مطالب بیان شده ميتوان گفت جهتگیشریهشای هشدف درونشي (تبحشری)
فرایند های شناختي پیچیدهتری را ایجاد ميکنند در مقابل جهتگیریهشای هشدف بیرونشي
(عملکردی) بیشتر با پردازش سطحي اطالعات مرتبط هستند (والترز ،یو و پنتشریچ)2335 ،
افرادی که از جهتگیری هدف تبحری برخوردارند ،تکالیی پیچیدهتری را انتخا

نموده و

در انجام تکالیی از فرآیندهای شناختي عمیقتری استفاده مينمایند (پیر )1117 ،این افشراد
انگیزش دروني باالیي دارند و از تکمیشل یشک تکلیشی و تسشلط بشر آن احسشاس رضشایت
دروني ميکنند بنابراین ،از آنجا که خالقیت به میزان زیادی وابسته به انگیزش دروني است
گیشریهشای هشدفي کشه بشر انگیشزش

(شیخاالسالمي و رضویه )2932 ،انتظار ميرود جهشت
دروني مبتني هستند به خالقیت بیششتری منجشر ششوند (وانشدروال )1112 ،لینشگ ()1121
تحقیق آزمایشي بر روی  261دانشآموز انجام داد در گروه آزمشایش ،معلشم از راهبردهشای
هدف گزیني استفاده ميکرد در حالي که گروه کنترل به صورت سنتي اداره مشيششد نتشایج
پژوهش نشان داد نمرات خالقیت گروه آزمایش به صورت معنشاداری رو بشه بهبشود رفشت
بیشترین بهبود در افرادی مشاهده شد که پیش از عملکرد آزمایششي ،جهشتگیشری تبحشری
متوسطي و یا جهتگیری عملکردی پاییني داشتند همچنین پیر ( )1117از نتشایج پشژوهش
خود در خصوص رابطشه بشین جهشتگیشری هشدف و خالقیشت ایشن نتیجشه را گرفشت کشه
دانش آموزان برخوردار از جهتگیری هدف تبحری خالقیت بیشتری دارند بشه اعتقشاد وی
کالسهایي که در آنها دانشآموزان مجاز به انتخشا

تکشالیی درسشي خشود هسشتند ،بشروز

خالقیت تسهیل ميشود نتایج پژوهشهای هرست و همکاران ( ،)1113کوهلهو و سویوسا
( )1122نیز حاکي از ارتباب مثبت بین جهتگیریهای هدف یادگیری و خالقیشت کارکنشان
شاغل در سازمانها است برالنگان ( )1113نیز در بررسي ارتباب بین جهتگیشری هشدف و
خالقیت با میانجيگری گشودگي به تجربه در بین شاغلین سه موسسه غیرانتفاعي ،بشه ایشن
نتیجه رسید که اهداف یادگیری به نحو مثبت و اهداف اجتنابي بشه نحشو منفشي خالقیشت را
پیشبیني ميکنند
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با توجه به نقش اساسي انگیشزش بشه ویشژه انگیشزش درونشي در ایجشاد دسشتاوردهای
خالقانه و با توجه به تأثیر متفاوت انشواع جهشتگیشریهشای هشدف بشر عملکشرد افشراد در
موقعیتهای مختلی پیشرفتي ،این انتظار ميرود که بین جهتگیریهای هدف و خالقیشت
دانشآموزان ارتباب وجود داشته باشد
عالوه بر این ،با مرور پژوهشهای پیشین ميتوان دریافت که تحقیقات درباره تفشاوت
در جهتگیریهای هدف زنان و مردان به نتایج قطعي نرسشیده اسشت بشرای مثشال تحقیشق
هیبارد و بوهرمستر ( )1121و ذاکری ( )2933نشان ميدهد که در اهشداف تبحشری تفشاوتي
بین دختران و پسران دوره دبیرستان وجود ندارد؛ درحاليکه اتنر ،سیدمن و هشانکوک ()1112
دریافتند که دختران ،بیشتر دارای جهتگیری اهشداف تبحشری هسشتند نتشایج برخشي دیگشر از
پژوهشها حاکي از آن است که در جهتگیری هشدف عملکشردی پسشران و دختشران دوره
دبیرستان تفاوت معناداری وجود دارد؛ بدین ترتیب که پسران جهتگیری هدف عملکشردی
باالتری نسشبت بشه دختشران دارنشد (هیبشارد و بوهرمسشتر1121 ،؛ فوالدچنشگ ،مرزوقشي و
شمشیری1113 ،؛ مورینو ،سروال و گشانزالز ش کشاتر )1113 ،از طشرف دیگشر نتشایج تحقیشق
موریس و کاووسانو ( )1113و شیخاالسالمي ،دفترچي و حسنزاده ( )2933بیشانگر وجشود
تفاوت جنسیتي در هر دو نشوع جهشتگیشری هشدف اسشت؛ بشه ایشن صشورت کشه هشم در
جهتگیشری هشدف تبحشری و هشم در جهشتگیشری هشدف عملکشردی ،میشانگین نمشرات
دانشآموزان پسر دوره ابتدایي از دانشآموزان دختر بشه طشور معنشاداری بیششتر اسشت و در
نهایت ،تحقیق اسمیت و سینکلیر ( )1116و جوکار و لطیفیان ( )2936حاکي از آن است که
در هیچ کدام از انواع جهتگیری هدف ،بشین میشانگین نمشرات دختشران و پسشران تفشاوت
معناداری وجود ندارد
در نتایج پژوهشهشایي کشه بشه تفشاوتهشای جنسشیتي در خالقیشت پرداختشهانشد نیشز
ناهماهنگي مشاهده ميشود بیر ( )2333با مرور بیش از  31مطالعهای که به مقایسشه تفکشر
واگرا در زنان و مردان پرداختهاند ،دریافت که در نیمي از مطالعات تفشاوت معنشاداری بشین
زنان و مردان وجود ندارد در دو سوم مطالعات باقي مانده ،نمرات زنان بیش از مردان و در
یک سوم باقیمانده نمره مردان بیش از زنان بشود ششهرآرای و رششیدی ( )2937در تحقیشق
خود ،تفاوت معناداری بین میانگین نمرات دختران و پسران در ابعاد سیالي ،انعطافپشذیری
و بسط مشاهده کردند آزمودنيهای پسر در ابعاد سیالي و انعطافپشذیری و آزمشودنيهشای
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دختر در بعد بسط نمره باالتری کسب کردند تحقیق جوکار و البرزی ( )2933نیز با عنشوان
بررسي رابطه ویژگيهای شخصیت با خالقیشت هیجشاني و خالقیشت ششناختي دانششجویان
نشان داد که در بعد بسط خالقیت ،تفاوت معناداری به نفع دختران وجشود دارد در مقابشل،
شیخاالسالمي و رضشویه ( ) 2932در تحقیقشي بشا هشدف بررسشي تشاثیر انگیشزش بیرونشي و
انگیزش دروني بر خالقیت دانشجویان نشان دادند که جنسیت بر نمره مولفههشای مختلشی
خالقیت اثر معناداری ندارد
با توجه به مباحث فوق ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویي به این سواالت است کشه
آیا جهتگیریهای هدف ،خالقیت و مؤلفههای آن (شامل سیالي ،ابتکار ،انعطشافپشذیری و
بسط) را در دانش آموزان پیشبیني ميکنند؟ و آیا تفشاوت معنشاداری در جهشتگیشریهشای
هدف و خالقیت دانش آموزان دختر و پسر وجود دارد؟
روش 
طرح این تحقیق از نوع همبستگي است متغیر پیشبشین ،جهشتگیشریهشای هشدف و
متغیر مالک ،خالقیت و مؤلفههای آن است
،نمونهوروشنمونهگيري 

جامعهآماري
جامعه آماری این پژوهش شامل دانشآمشوزان دختشر و پسشر پایشه دوم و سشوم دورهی
راهنمایي شهرستان اصفهان در سال تحصیلي  2933-31بود مشارکتکنندگان در پشژوهش
را  913نفر از دانشآموزان دوره راهنمایي (253دختر و 251پسر) بشا میشانگین سشني 29/32
(انحراف معیار=  )1/31تشکیل ميدهند که به روش نمونهگیشری خوششهای چنشدمرحلشهای
انتخا

شدند به این منظور از بین مدارس راهنمایي نواحي پشنجگانشه آمشوزش و پشرورش

شهرستان اصفهان  9مدرسه دخترانه و  9مدرسه پسرانه به صورت تصادفي انتخا
سپس از هر مدرسه دو کالس از پایه دوم و سوم به صورت تصادفي انتخشا

گردیشد

و بشه عنشوان

نمونهی تحقیق منظور شد محدود کردن مشارکتکنندگان به دانشآموران پایه دوم و سشوم
به این علت بود که احتمال داششت دانششآمشوزان پایشه اول بشه دلیشل وارد ششدن بشه دوره
تحصیلي جدید و عدم سازگاری با شرایط جدیشد تحصشیلي ،بشه جهشتگیشریهشای هشدف
مشخصي دست نیافته باشند
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ابزارسنجش 
-9پرسشنامهخالقيت:در ایشن پشژوهش بشرای سشنجش خالقیشت دانششآمشوزان از
پرسشنامه خالقیت عابدی ( )2971استفاده شد این پرسشنامه دارای  51سوال است کشه بشه
ترتیب چهار مولفه خالقیت شامل سیالي ،ابتکار ،انعطافپذیری و بسط را انشدازه مشيگیشرد
هر پرسش سه گزینه دارد که نمرهای از  2تا  9به آن تعلق مشيگیشرد جمشع نمشرات چهشار
مولفهی یاد شده ،نمره کل خالقیت آزمودني را تشکیل ميدهد برای مثال یک سوال مولفشه
سیالي عبارت است از" :وقتي که با مسئله خیلي دششواری روبشرو مشيششوید معمشوال چشه
ميکنید؟" نمونه سوال مولفه ابتکار عبارت است از ":آیا هرگز بشه رویشا فشرو مشيرویشد؟"
نمونه سوال مولفه بسط عبارت است از ":آیا هرگز به شغلي عالقمندید که مستلزم سر هشم
کردن داستان در مقابل شنوندگان باشد؟" نمونه سوال مولفه انعطافپذیری عبارت اسشت از:
"وقتي حادثه غیرعادالنهای برای شما رخ ميدهد ،آیا سعي ميکنید به عوامشل مختلفشي کشه
احتماال در آن حادثه دخالت داشتهاند ،پي ببرید؟ دائمي و مقیميبشارفروش ( )2939پایشایي
این پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار دادهاند نتشایج آلفشای
کرونباخ برای سیالي ،بسط ،ابتکار و انعطافپشذیری بشه ترتیشب  1/53 ،1/23 ،1/57و 1/66
بدست آمده است حقیقت ( )2977روایي آزمون را از طریق محاسبه همبستگي نتایج آن بشا
آزمون خالقیت تورنس در حد مطلو

گزارش کرده است در تحقیق حاضر برای بررسشي

پایایي پرسشنامه خالقیت از روش آلفای کرونباخ استفاده شد ضرایب پایایي برای مؤلفشهی
سیالي  ،1/57ابتکار  ،1/75انعطافپذیری  ،1/52بسط  1/63و کل خالقیت  1/37بشه دسشت
آمد همچنین برای بررسي روایي پرسشنامه از محاسبه همبستگي نمره هر مؤلفه با نمره کل
پرسشنامه استفاده شد ضرایب همبستگي برای مؤلفههای سیالي ،ابتکشار ،انعطشافپشذیری و
بسط به ترتیب برابر با  1/32 ،1/35 ،1/72و  1/76به دست آمد
 -1پرسشنامهاهدافپيشرفت:پرسشنامه اهداف پیششرفت (الیشوت و مشکگریگشور،
 )1112شامل  21گویه است به طوری که هر هدف  9گویه را در بر ميگیشرد مقیشاس ایشن
پرسشنامه از نوع لیکرت است که در یک طیی هفت درجهای از به هیچوجه در مشورد مشن
صدق نميکند (نمره  )2تا کامال در مورد من صدق ميکند (نمره  )7جشای مشيگیشرد ایشن
پرسشنامه دارای چهار مؤلفه جهتگیشری هشدف تبحشری -رویکشردی ،تبحشری -اجتنشابي،
عملکردی -رویکشردی و عملکشردی -اجتنشابي اسشت نمونشه سشوال مؤلفشه جهشتگیشری
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عملکردی -رویکردی عبارت است از" :برایم مهم است که در کالس نمره بهتری نسبت به
سایر دانشآموزان بدست آورم " نمونه سوال مؤلفه جهتگیری تبحری -رویکردی عبشارت
است از" :ميخواهم در کلیه موضوعات ارائه شده در کالس به طور کامل مهشارت و تبحشر
یابم " نمونه سوال مؤلفه جهتگیری عملکردی -اجتنابي عبارت است از" :اغلشب تشرس از
عملکرد ضعیی در کالس ،مرا به کار وا ميدارد " نمونه سوال مؤلفه جهتگیشری تبحشری-
اجتنابي عبارت است از " :نگرانم از اینکه ممکن است موضوعات ارائه شده در کالس را با
دقتي که دوست دارم ،یاد نگیرم "
خرمایي و خیر ( )2935جهت تعیین روایي این مقیاس از تحلیل عامل به روش مولفههشای
اصلي همراه با چرخش واریماکس استفاده کردند نتایج نشان دهنده وجود چهشار عامشل مشذکور
در این پرسشنامه بود همچنین این محققین ضرایب پایایي آلفشا کرونبشاخ را بشرای جهشتگیشری
تبحری ش رویکردی  ،1/32عملکردی ش رویکردی  ،1/73تبحری ش اجتنشابي  1/32و عملکشردی ش
اجتنابي  1/55گزارش کردند
در پژوهش حاضر ،پایایي پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ بررسي گردید و ضشریب
پایایي برای جهتگیری عملکردی ش رویکشردی  ،1/57جهشتگیشری تبحشری ش رویکشردی
 ،1/25جهتگیری عملکردی ش اجتنابي  1/67و جهشتگیشری تبحشری ش اجتنشابي  1/79بشه
دست آمد روایي پرسشنامه نیز با استفاده از محاسبه همبسشتگي نمشره هشر سشوال بشا نمشره
خردهمقیاس مربوب به آن بررسي گردید دامنشهی ضشرایب در جشدول  2گشزارش گردیشده
است
گيريهايهدفبانمره
بيننمرهکلهريکازجهت 

جدول:9دامنهضرايبهمبستگي
سواالتتشكيلدهندهيآن 

جهتگیریهای هدف



دامنه ضرایب سؤاالت

عملکردی ش رویکردی

1/55-1/32

تبحری ش رویکردی

1/51-1/75

عملکردی ش اجتنابي

1/23-1/72

تبحری ش اجتنابي

1/73-1/31
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افتهها 
ي 
برای پي بردن به چگونگي ارتباب بین جهتگیریهای هشدف و خالقیشت ،از ضشریب
همبستگي پیرسون استفاده شد ماتریس همبستگي در جدول  1آورده شده است همانگونه
که در جدول مشاهده ميشود جهتگیری هدف تبحری ش رویکردی دارای ارتباب مثبشت و
معنادار و جهتگیری عملکردی ش اجتنابي دارای ارتباب منفي و معنادار با نمره کل خالقیت
است 

جدول:5ماتريسهمبستگيمتغيرهايموردمطالعه 
متغیرها

2

 -2خالقیت
 -1عملکردی ش رویکردی

1

9

2
1/13
**

2
**

 -9تبحری ش رویکردی

1/91

1/15

 -2عملکردی ش اجتنابي
 -6تبحری ش اجتنابي

2

6

2

**-1/27

**1/23

-1/12

2

-1/13

* 1/29

-1/112

**1/25
**

p=1 /1112

2
p=1/12

*

به منظور پاسخگویي به ایشن سشؤال کشه "آیشا جهشتگیشریهشای هشدف ،خالقیشت و
مؤلفههای آن را در دانشآموزان پیش بیني ميکنند؟" از پنج تحلیل رگرسشیون چندگانشه بشه
شیوهی همزمان استفاده شد پیش از بکارگیری رگرسیون ،مفروضههشای تحلیشل رگرسشیون
بررسي گردید نتایج آزمون کولموگروف ش اسمیرنوف بیانگر عشدم معنشاداری آزمشون و در
نتیجه نرمال بودن توزیع بود نمودار هیستوگرام نیشز نششان داد کشه مقشادیر مانشدههشا دارای
توزیع نرمال با میانگین صفر است در نمودار P- Pنیز مشخص گردید که دادههشا کشامال از
توزیع نرمال تبعیت ميکنند؛ زیرا تمام نقشاب نمشودار روی نیمسشاز ربشع اول قشرار داششتند
شاخصهای مختلی حاصل از تحلیل رگرسیون در جدول  9ارائه شده است
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گيريهايهدف 
هايآنبراساسجهت 


بينيخالقيتومؤلفه
جدول :3
پيش
R2

β

t

p

1/112

1/11

1/339

1/13

6/13

1/1112

هدف عملکردی ش اجتنابي

-1/21

1/12

1/121

هدف تبحری ش اجتنابي

-1/19

1/61

1/522

هدف عملکردی ش رویکردی

1/13

2/71

1/136

1/12

9/33

1/1112

هدف عملکردی ش اجتنابي

-1/27

1/33

1/112

هدف تبحری ش اجتنابي

-1/116

1/13

1/313

هدف عملکردی ش رویکردی

-1/111

1/11

1/373

1/19

2/29

1/1112

-1/22

2/32

1/171

هدف تبحری ش اجتنابي

-1/11

1/93

1/719

هدف عملکردی ش رویکردی

1/19

1/51

1/626

1/27

9/19

1/119

هدف عملکردی ش اجتنابي

-1/21

1/29

1/127

هدف تبحری ش اجتنابي

1/12

1/92

1/769

هدف عملکردی ش رویکردی

1/12

1/37

1/931

1/13

6/27

1/1112

هدف عملکردی ش اجتنابي

-1/27

1/36

1/116

هدف تبحری ش اجتنابي

-1/12

1/11

1/393

متغیرهای پیشبین

متغیر مالک

F

p

R

هدف عملکردی ش رویکردی
هدف تبحری ش رویکردی

هدف تبحری ش رویکردی

سیالي

ابتکار

هدف تبحری ش رویکردی

انعطاف

هدف عملکردی ش اجتنابي

پذیری

هدف تبحری ش رویکردی

هدف تبحری ش رویکردی

بسط

خالقیت

1/91 1/1112 3/67

1/91 1/1112 3/22

1/15 1/1112 5/29

2/12

1/191

1/12

1/92 1/1112 22/11

1/21

1/13

1/17

1/12

1/21

همانگونه که در جدول  9مالحظه ميشود جهتگیری هدف تبحری -رویکشردی بشه
صورت مثبت ( )β=1/13 ،p= 1/1112و جهتگیری هدف عملکردی -اجتنابي به صشورت
منفي( )β= -1/21 ،p= 1/121مؤلفهی سیالي خالقیت را پیشبیني نموده است در مجمشوع
متغیرهای پیشبین  21درصد از واریانس مولفه سیالي را تبیین نمودهاند همچنشین مؤلفشهی
ابتکار به صورت مثبت بشه وسشیله جهشتگیشری هشدف تبحشری -رویکشردی (،p=1/1112
 ) β=1/12و به صورت منفي به وسیله جهتگیری هدف عملکردی -اجتنابي (،p= 1/112
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 )β= -1/27پیشبیني گردیده است در مجموع ،متغیرهای پیشبشین  3درصشد از واریشانس
مؤلفه ابتکار را تبیین نمودهاند
عالوه بر این ،جهتگیری هدف تبحری -رویکردی بشه صشورت مثبشت (،p= 1/1112
 )β=1/19مؤلفه انعطافپذیری خالقیت را پیشبیني نمشوده اسشت در مجمشوع ،متغیرهشای
پیشبین  7درصد از واریانس مؤلفه انعطافپذیری را تبیین نمودهانشد مؤلفشه بسشط نیشز بشه
صورت مثبت به وسیله جهتگیری هدف تبحری -رویکردی ( )β=1/27 ،p= 1/119و بشه
صورت منفي به وسیله جهتگیری هشدف عملکشردی ش اجتنشابي ()β= -1/21 ،p= 1/127
پیشبیني شده است در مجموع ،متغیرهای پیشبین  2درصشد از واریشانس مؤلفشه بسشط را
تبیین نمودهاند سرانجام اینکه ،جهتگیری هدف تبحری ش رویکردی نیز به صشورت مثبشت
( )β=1/13 ،p= 1/1112و جهشتگیشری هشدف عملکشردی ش اجتنشابي بشه صشورت منفشي
( )β= -1/27 ،p= 1/116خالقیت دانششآمشوزان را پشیشبینشي نمشوده اسشت در مجمشوع،
متغیرهای پیشبین 21درصد از واریانس نمره کل خالقیت را تبیین نمودهاند
به منظور پاسخگویي به این سوال که "آیا تفاوت معناداری در جهتگیریهای هدف و
خالقیت دانشآموزان وجود دارد؟" از آزمون  tگروههای مستقل همراه با تصحیح بنفرونشي
استفاده شد نتایج در جدول  2گزارش شده است همانگونه که در جدول مشاهده ميشود
در میانگین نمرات جهتگیری هدف عملکردی دانشآموزان دختر و پسشر تفشاوت معنشادار
وجود دارد ( )t=1/27 P< ,1/12به نحوی که دانشآموزان دختر از جهتگیری عملکشردی
بیشتری نسبت به دانش آموزان پسر برخوردارند در سایر جهتگیریها تفاوت معناداری در
میانگین نمرات دانش آمشوزان دختشر و پسشر مششاهده نششد همچنشین مقایسشه خالقیشت و
مؤلفشههشای آن نشششان مشيدهششد در میشانگین نمشرات ابتکششار ( )t=1/29 P< ,1/12و بسششط
( )t=9/13 ،P<1/111دانشآموزان دختر و پسر تفاوت معنشادار وجشود دارد بشا توجشه بشه
یافتهها دختران از توانایي ابتکار و بسط بیشتری در مقایسه با پسران برخوردارنشد در سشایر
مؤلفههای خالقیت و نمره کل خالقیت دانشآموزان دختر و پسر تفاوت معناداری مششاهده
نشد
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گيريهايهدفو
آموزاندختروپسردرجهت 

جدول:4ميانگينوانحرافمعيارنمراتدان 
ش
خالقيت 
دختران ()N=253

پسران ()N= 251

عملکردی ش گرایشي

M
21/39

SD
2/37

M
21/92

SD
1/95

1/27

تسلطي ش گرایشي

21/73

2/31

21/32

1/15

1/72

1/275

عملکردی ش اجتنابي

21/76

1/97

21/93

1/21

2/25

1/222

تسلطي ش اجتنابي

22/22

1/33

21/63

1/35

2/57

1/136

نمره کل خالقیت

292/92

22/12

292/75

25/22

2/62

1/291

سیالي

96/23

2/65

96/33

2/63

2/93

1/252

ابتکار

23/13

6/92

27/25

5/76

1/29

1/12

انعطافپذیری

19/31

2/12

99/71

2/19

1/26

1/527

بسط

15/21

2/17

12/7

2/19

9/13

1/111

متغیرها

t

p
1/12


ونتيجهگيري 

بحث
یافتههای این پژوهش نشان داد که جهتگیری هدف تبحری ش رویکردی ،خالقیشت و
مؤلفههای آن را به صورت مثبت پیشبیني مشيکنشد بشه ایشن معنشا کشه دانششآمشوزاني کشه
جهتگیری هدف تبحری ش رویکردی اتخاذ ميکنند از خالقیت بیشتری برخوردارنشد ایشن
یافته با نتایج تحقیق پیر( ،)1117واندروال ( ،)1112هرست و همکاران ( ،)1113و کوهلهشو
و سویوسا ( )1122که حاکي از ارتبشاب مثبشت بشین جهشتگیشریهشای هشدف یشادگیری و
خالقیت است ،همسو است در تبیین این نتایج ميتوان گفت در جهتگیری هدف تبحری
دانشآموزان در صدد افزایش تسلط خود بر موضوعات جدیدند و بشر فهشم مطالشب تاکیشد
دارند آنها از ورود به موقعیتهای چالشبرانگیز و غیرقابل پیشبیني استقبال مشيکننشد و از
ورود به حوزههای جدید هراسي ندارند همچنین این دانشآموزان به دلیشل برخشورداری از
جهتگیری هدف تبحری اهمیت چنداني به قواوتها و ارزشیابيهای بیروني نميدهنشد و
از انگیزش دروني باالیي برخوردارند لذا با توجه به آن که این ویژگيها از عناصر اساسشي
پرورش خالقیت اسشت (آمابیشل ،)2335 ،احتمشال بشروز ایشدههشای خالقانشه و نشو در ایشن
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دانشآموزان افزایش ميیابد بر اساس نتایج پژوهشهای پیشین ،افرادی که از جهشتگیشری
هدف تبحری برخوردارند ،تکالیی پیچیدهتشری را انتخشا

نمشوده و در انجشام تکشالیی از

فرآیندهای شناختي عمیقتری استفاده مينمایند (پیشر )1117 ،ایشن افشراد انگیشزش درونشي
باالیي دارند و از تکمیل یک تکلیی و تسشلط بشر آن احسشاس رضشایت درونشي مشيکننشد
همچنین این افراد بدون توجه به واکنشهای دیگران و یا قواوتهشای آنشان ،بشا انگیشزهی
دروني ساعتهای متمادی بر روی یک تکلیی عمل ميکنند بنابراین ،از آنجا که خالقیشت
به میزان زیادی وابسته به انگیزش دروني اسشت (ششیخاالسشالمي و رضشویه )2932 ،انتظشار
مي رود جهتگیریهای هدفي که بر انگیزش دروني مبتني هستند به خالقیت بیشتری منجر
شوند 
با توجه به یافتههای دیگر پژوهش حاضر ،جهتگیری عملکردی ش اجتنابي ،خالقیشت
و مؤلفههای آن را (به استثناء مؤلفه انعطافپذیری) به صورت منفي پیشبیني نمشوده اسشت
در واقع دانشآموزان برخوردار از جهتگیشری عملکشردی ش اجتنشابي ،خالقیشت کمتشری را
نشان ميدهند این یافته با تحقیشق لینشگ (  ) 1121و برالنگشان ( )1113همسشو اسشت در
تفسیر این یافته ميتوان اظهار داشت که در جهتگیشری هشدف عملکشردی ،دانششآمشوزان
توانایيهای خود را با دیگران مقایسه مشيکننشد و در صشدد آن هسشتند کشه خودششان را بشا
کفایتتر از دیگران جلوه دهند (مرزوقي ،شیخاالسالمي و شمشیری ،)1113 ،این هشدف در
جهتگیری عملکردی ش اجتنابي از طریق اجتنا

از تکالیفي که احتمال شکسشت در آنهشا

وجود دارد ،حاصل ميشود بنابراین دانشآموزان دارای جهتگیری عملکردی ش اجتنابي به
دلیل ترس از عدم موفقیت و بيکفایت جلوهکردن در مقابشل دیگشران ،از وظشایی چالششي
پرهیز ميکنند و از ورود به حوزههای ناشناخته و غیرقابل پشیشبینشي خشودداری مشيکننشد
مجموعهی این ویژگيها موجب ميشود این دانشآموزان ایدههشا و عملکردهشای ابتکشاری
کمتری از خود بروز دهند همچنین یافته دیگر این تحقیق حاکي از عدم ارتباب معنادار بین
جهتگیری هدف عملکردی ش رویکشردی و جهشتگیشری تبحشری ش اجتنشابي بشا خالقیشت
دانشآموزان است این یافته با نتایج تحقیق لینگ ( )1121و پیشر ( )1117همسشو اسشت در
تفسیر این یافته ميتوان گفت دانشآموزاني که جهتگیری هشدف عملکشردی ش رویکشردی
دارند بیشتر از انگیزه بیروني برخوردارند با توجه به آن کشه در مقایسشه بشا انگیشزه درونشي،
انگیزه بیروني اثر چنداني بر خالقیت ندارد (شیخاالسالمي و رضشویه ،)2932 ،عشدم رابطشه
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بین جهتگیری هشدف عملکشردی ش رویکشردی و خالقیشت قابشل انتظشار اسشت همچنشین
دانشآموزاني که جهتگیری تبحری ش اجتنابي دارند بشه دلیشل نگرانشي از عشدم تسشلط بشر
مفاهیم ممکن است تمایلي به ورود به حوزههای جدید و ناشناخته نداشته باششند و از ایشن
رو ،از رشد و پرورش خالقیت باز بمانند
نتایج این تحقیق حاکي از آن است که دانشآموزان دختر در مقایسه بشا دانششآمشوزان
پسششر از جهششتگی شری هششدف عملکششردی ش رویکششردی بیشششتری برخوردارنششد در سششایر
جهتگیریها تفشاوت معنشاداری مششاهده نششد همشانگونشه کشه قشبال عنشوان ششد نتشایج
پژوهشهای پیشین در مورد تفاوتهای جنسیتي در جهتگیریهای هدف متفشاوت اسشت
برخي از پشژوهشهشا حشاکي از وجشود تفشاوت (بشرای مثشال هیبشارد و بوهرمسشتر1121 ،؛
فوالدچنششگ و همکششاران1113 ،؛ مورینشو و همکششاران1113 ،؛ شششیخاالسششالمي و همکششاران،
 ،)2933و برخي بیانگر عشدم تفشاوت (بشرای مثشال ،اسشمیت و سشینکلیر1116 ،؛ جوکشار و
لطیفیان )2936 ،هستند ناهمساني در یافتهها را ميتوان در عوامل مختلشی جسشتجو نمشود
برای مثال ،نمونه مورد مطالعه در برخي پژوهشها دانشآمشوزان دوره ابتشدایي و در برخشي
دیگر دانش آموزان دوره دبیرسشتان بشوده اسشت و یشا ابشزار مشورد اسشتفاده بشرای سشنجش
جهتگیریهای هدف نیز متفاوت بودهاند همچنین ناهمساني در یافتهها را ميتوان نشانگر
آن دانست که فقط جنسیت تعیین کنندهی جهتگیریهای هدف دانشآموزان نیست ،بلکشه
عوامل دیگری نیز بر اتخاذ جهتگیریهشای هشدف تشأثیرگشذار اسشت بشرای مثشال عوامشل
فرهنگشي -اجتمشاعي ،تأکیشدات هشدفي معلشم و یشا حتشي پایگشاه اجتمشاعي ش اقتصشادی و
ویژگيهای شخصیتي نیز ميتوانند در این زمینه اثرگذار باشند بشه هشر حشال در خصشوص
جهتگیری هدف عملکردی ش رویکردی بیشتر دختران در پژوهش حاضر ،ميتشوان عنشوان
کرد که به دلیل وجود برخي نگرشهای جنسیتي مبني بر توانمندی کمتر دختران نسبت بشه
پسران ،به نظر ميرسد دانشآموزان دختر به این نتیجه رسیدهاند که از طریق رقابت و نشان
دادن شایستگيهای تحصیلي خود به دیگران ميتوانند بشا ایشن نگشرش مقابلشه و توانمنشدی
خود را از این طریق اثبات نمایند 
یافتهی دیگر این تحقیق نشان داد که در نمره کل خالقیت دانشآموزان دختشر و پسشر
تفاوتي وجود ندارد این یافته با نتایج پژوهشهای پیشین همسو است (برای مثال ،مشاتود و
گراند1117 ،؛ شیخاالسالمي و رضویه )2932 ،به طور کلي در اکثر پشژوهشهشا نششان داده
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شده است که در نمره کلي خالقیت دختران و پسران تفاوت معناداری وجود ندارد احتماال
دلیل این امر آن است که خالقیت از مولفهها و استعدادهای متفاوتي تشکیل شده اسشت ،در
برخي از این مولفهها دختران و در برخي دیگر پسران برترند ،بنابر این ،در مجموع تفشاوت
قابلتوجهي در خالقیت دختران و پسران مشاهده نميششود در همشین راسشتا ،تشورنس در
مطالعهای تحت عنوان بررسي نقش جنسیت در تفکر خالق اظهار ميدارد که تفاوت مهمشي
بین امتیازهای خالقیت کلي برای مشرد یشا زن وجشود نشدارد (بشه نقشل از اسشبورن ،ترجمشه
قاسمزاده)2973 ،
مقایسه مؤلفههای خالقیت در دانشآموزان دختر و پسر نششان داد کشه میشانگین نمشره
مؤلفه ابتکار و بسط در دانشآموزان دختر بیش از دانشآموزان پسر است این یافته نیشز در
راستای نتشایج برخشي از تحقیقشات پیششین اسشت (بشرای مثشال ،جوکشار و البشرزی2933 ،؛
شهرآرای و رشیدی )2937،به اعتقاد شهرآرای و رشیدی ( )2937دانششآمشوزان دختشر بشه
لحاظ برخورداری از توانایي تکمیل یک فکر یا افزودن جزئیات وابسشته بشه آن یشا توانشایي
ذهني در توجه به جزئيترین اجزای مربوب به یک فعالیت ،نسشبت بشه دانششآمشوزان پسشر
نمرات باالتری در بسط به دست ميآورند
نتایج این پژوهش ميتوانشد دسشتانشدرکاران تعلشیم و تربیشت را در جهشت پشرورش
خالقیت در دانشآموزان یاری دهد یافتههای این پژوهش نشان داد که جهتگیشری هشدف
تبحری ش رویکردی پیشبیني کننده مثبت و جهتگیشری عملکشردی ش اجتنشابي پشیشبینشي
کننده منفي خالقیت است لذا نظام آموزشي باید به سمتي برود که در برنامهریزی آموزششي
به تسلط دانشآموزان بر مطالب و مواجه ساختن آنان با مطالب چالشبرانگیز تأکید ورزد و
از این طریق زمینه ارائه ایدههای ابتکاری و جدید را فراهم آورد همچنین با توجه به آن که
محور جهتگیری عملکردی ش اجتنابي نگراني از ضعیی به نظر رسیدن در دیشد دیگشران و
پرهیز از ورود به حوزههای چالشبرانگیز و خالقانشه اسشت ،بنشابراین ،ضشروری اسشت کشه
ایدهها و نقطهنظرات دانشآموزان بدون قواوت و مقایسه اجتمشاعي ،بشه وسشیله والشدین و
مربیان مورد توجه و تشویق قرار گیرد
پیشنهاد ميشود در پژوهشهای آتي ،عالوه بر جهتگیریهای هشدف دانششآمشوزان،
رابطه جهتگیریهای هدف معلمین و والدین نیز با خالقیت دانششآمشوزان مشورد بررسشي
قرار گیرد ،از این طریق ميتوان به دید روششنتشر و جشامعتشری در خصشوص رابطشه بشین
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جهتگیریهای هدف و خالقیت دست یافت از محدودیتهای قابل ذکر این پشژوهش آن
است که پژوهش حاضر از نوع همبستگي است ،لذا نمشيتشوان اسشتنباب علّشي از آن نمشود
همچنین با توجه به آن که ضرایب پایایي برخي از خردهمقیاسهای ابزارهشای انشدازهگیشری
پایین است ،در تفسیر یافتهها بایستي جانب احتیاب را رعایت نمود
يادداشتها

1. Fluency
3. Flexibility
5. Achievement goal orientations
7. Performance goal orientations

2. Originality
4. Elaburation
6. Mastery goal orientations
8. Mastery- Approachgoal
orientations
10. Mastery- Avoidance goal
orientations

9. Performance-Approach goal
orientations
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