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سشط در  ابتکشار و ب  هشای  نمشرات مولفشه  میشانگین  برخوردارند  همچنین  رویکردی
 بود آموزان پسر  آموزان دختر بیش از دانش دانش

 آموزان ، دانششرفتیهدف پ یریگ ت، جهتیخالق:يديکليهاهواژ



مقدمه

کشر  ن مظهر تفکر، تفیتر يبرجسته انسان قدرت تفکر اوست و عال یها يژگیو جمله از

بشه   خالقیشت  ،شناسي روان متون در ( 2936، يقانملی، آزادبخت و دیدی)خورش خالق است

، ششود )زیکسشنتمهالي   که جدید و ارزششمند اسشت تعریشی مشي     يفعالیت یا عنوان تولید ایده

ارت است از ایجاد دسشتاوردها،  یت عبخالق( 1119) کامینگزو  ، الدهامبه اعتقاد بایر.(2335

محسشو    هایي که جدید و بالقوه مفید هستند  دستاوردها زمشاني جدیشد   ها و فعالیت روش

شوند که دارای ارزش بشالقوه بشرای    فرد باشند و زماني مفید تلقي ميه بشوند که منحصر  مي

(  به طور کلي در فرایند خالقیشت دو ششیوه تفکشر    1112 ،الدهام و ، زوجامعه باشند )شالي

اطالعات مختلشی ارتبشاب برقشرار     رایانه است که بینگ تفکر تداعي ،دخالت دارد  یک شیوه

ها در ایشن ششیوه مشبهم هسشتند       ي نیست  بنابراین راه حلکند  اما این ارتباب ضرورتا علّ مي

و معلشولي بشین اطالعشات برقشرار      شیوه دوم، تفکر تحلیلي است  در این تفکر رابطه علشت 

به رقابت بشا دانشش موجشود     ندتوان يشود که م هایي مي ین مرحله منجر به راه حلشود  ا مي

( خالقیت فقط وابسته به استفاده از این دو 1121البته از نظر گابرا ) ( 1111)گابرا، بپردازند 

شیوه تفکر نیست، بلکه خالقیت مستلزم آن است که فرد روش تفکشر خشود را بشا نیازهشای     

  دانشد  مشي  ز چهار مؤلفهتورنس نیز تفکر خالق را مرکب اهماهنگ کند   نیز مسئله و شرایط

: یعنشي  1ابتکشار  -1های فشراوان   یعني استعداد تولید ایده :2سیالي -2عبارتند از:  ها مؤلفهاین 

: یعنشي اسشتعداد تولیشد    9پشذیری  انعطشاف  -9بدیع، غیرعادی و تشازه   های استعداد تولید ایده

بشه نقشل از   یشات ) : یعني استعداد توجه به جزئ2بسط -2های بسیار گوناگون  ها و روش ایده

 ( 2932االسالمي و رضویه،  شیخ

  ششویم  روبشرو مشي  دو دسته از تحقیقات در مورد خالقیشت   باهای پیشین،  در پژوهش 

هشای   های ششناختي، ویژگشي   مانند سبکخالقیت  وامل فردی مؤثر برعبررسي  به یک دسته

ؤثر بشر  عوامشل محیطشي مش   بررسشي  بشه   دیگشر ی  دسشته و  های انگیزشي، شخصیتي و ویژگي

 مقایسشه  با  مانند محیط خانواده، محیط مدرسه و محیط جامعهاند  عواملي  پرداختهخالقیت 
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 بیششتری گفت عوامشل فشردی از اهمیشت     توان مي، فردی و محیطي موثر بر خالقیت عوامل

در ارتبشاب  البته عوامل فشردی    ی جدیدی است منبع غایي هر ایده ،فرد که زیرا  ندبرخوردار

بشر  عوامل محیطشي  واقع    دردهند خالقیت را تحت تأثیر قرار مي محیطيعوامل  باتنگاتنگ 

  (2339، تیچو  ، مامفوردد )ردموندنگذار تأثیر مي های خالقانه های ابراز ایده روش

هشای انگیزششي اششاره     تشوان بشه ویژگشي    مي اثرگذار بر خالقیت فردی عواملاز جمله  

د: رای سششه مولفششه دخالششت دا عملکششرد خالقانششه هششر ( در2335بششه اعتقششاد آمابیششل ) نمششود 

های وابسته بشه خالقیشت و انگیشزش تکلیشی  مهشارت       های وابسته به حوزه، مهارت مهارت

  مهارت وابسشته  است های فني آن حوزه دانش و مهارت وابسته به حوزه عبارت از استعداد،

ودی بشرای  های ششناختي مناسشب و دانشش ششه     های اجرایي، سبک سبک شاملبه خالقیت 

 معطشوف بشه  انگیشزش درونشي    اشاره دارد بشه و انگیزش تکلیی  است؛ ایجاد یک اثر جدید

تکلیی به صورتي که فرد را برای استفاده از مهارت وابسته به حوزه و مهشارت وابسشته بشه    

بشر ایشن     (1122برانگیزد )کوهلهشو و سویوسشا،    ،های خالقانه ایجاد ایده به منظور ،خالقیت

تعهد، تالش و پشتکاری که الزمشه ایجشاد    توان از انگیزه الزم، نمي رخورداریبدون باساس 

ی  جدیشدترین رویکردهشایي کشه در حیطشه     از  گرفترا به کار  ،دستاوردهای خالقانه است

گیری هشدف   نظریه جهت واقع،در  است  6گیری هدف پیشرفتي جهت، استانگیزش مطرح 

تلویحات مهمي در تعلیم و تربیشت  گیزش است و ان حوزه ها در نظریهاز موثرترین پیشرفت 

وی الگش عبشارت اسشت از   گیری هشدف   جهت  (1111 پینتریج و شانک، ؛2333 الیوت،) دارد

یشک رویکشرد، هشدایت کشرده و موجشب      آموزان را به سشوی   ای از باورها که دانش یکپارچه

دفترچشي،  ) ندمختلی پاسخ ده های روشها، به  آنان به تکالیی پیشرفت و موقعیت شود مي

د افشر اگیری هدف بیانگر الگوی منسجمي از باورهشای   جهت( 2331به اعتقاد ایمز )(  2931

در  ،دنگرایش پیدا کن ی پیشرفتها مختلی به موقعیت دالیلبه  ها آنشود  است که سبب مي

    دند و در نهایت پاسخي را ارائه دهنآن زمینه به فعالیت بپرداز

گیری هشدف   و جهت 5تبحریگیری هدف  دو نوع جهتگیری هدف پیشرفتي به  جهت

شامل باورهایي اسشت   تبحریگیری هدف  شود  جهت ( تقسیم مي2333)الیوت،  7عملکردی

لط بر مفشاهیم  و شایستگي از طریق تس شود که تالش منجر به بهبود عملکرد مي مبني بر آن

-هاتینگن، ساولبرگ و ، ژول)سینز آید برانگیز به دست مي های چالش و مواجهه با موقعیت

که شایسشتگي    گیری هدف عملکردی شامل باورهایي است مبني بر آن جهت ( 1113، ولترز
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الیشوت و    (1113، نیپنبرگ و زوک، شود )هرست مي از طریق عملکرد بهتر از دیگران حاصل

هشای   گیشری  هشر کشدام از جهشت    ،گیری هدف جهت گسترش نظریهدر ( 1112) گریگور مک

گیشری هشدف    چهشار نشوع جهشت   عملکردی را به دو نوع تقسشیم نمشوده و    هدف تبحری و

 22اجتنابيش   یعملکردو ، 21اجتنابيش   تبحری، 3رویکردیش   ی، عملکرد3رویکردیش   تبحری

  را مطرح نمودند

گسشترش  افزایش توانشایي و   کسب دانش، رویکردی -تبحری گیری هدف جهتمحور 

گیشری بشر    افراد برخوردار از این جهت  (1115 ،بردار، ریجاوک و لونکاریس) ستها مهارت

کریشد، تیلبشری، بیشز و کراوفشورد،     ) زننشد  یق خود دست به انتخا  تکشالیی مشي  اساس عال

تشر   عمیشق راهبردهشای پشردازش ششناختي و فراششناختي     و برانگیز تکالیی چالشاز  ( 1122

 مششکالت،  برابشر در  (1113؛ وروگت و اورت، 1112، پایپر و بارون ،)فینيکنند  استفاده مي

انگیشزش درونشي   ( و از 1115 ردن و ششونفلدر، یشو )دهند  از خود نشان مي مقاومت بیشتری

 ،اجتنشابي ش   تبحشری گیشری هشدف    جهت در  (1112 ،همکارانو  )فیني دارندبرخور بیشتری

 ر و)سشال  اسشت خویششتن  ز اثبات ناتواني و عشدم شایسشتگي بشه    اجتنا  ا تمرکز در جهت

)فینشي  دوری کنند  گیری هدف برآنند تا از خطا افراد در این نوع از جهت ( 1121 ،همکاران

انجشام   اجتنابيش   تبحریگیری هدف  نتایج تحقیقاتي که در زمینه جهت  (1112، همکارانو 

و  رینش ک)گیشری هشدف بشا تشرس از شکسشت       ارتباب مثبت این نوع از جهت گرفته نشانگر

-یگیشری هشدف عملکشرد    جهشت   است (1113 ا،نین و دود) انگیزگي بيو (، 1112الیوت، 

از در این نشوع   ( 1121، همکارانر و )سال بر برتری نسبت به دیگران تأکید دارد رویکردی

خشود بشا اسشتفاده از     ارزیشابي  ،برتشری یشافتن بشر دیگشران    به دنبال هدف، افراد گیری  جهت

؛ الیشوت و  1121 ،ویگفیلشد و کامبریشا  ) هسشتند و کسب تایید دیگشران   فردی هنجارهای بین

 ،گیشری  جهشت ایشن نشوع   فراد دارای به همین دلیل ا(  1115، ردن و شونفلدریو؛ 1119مولر، 

و  )کریشد  کننشد  را انتخشا  مشي   و قابلیشت اداره ششدن بیششتری دارنشد    ترند  که ساده اهدافي

   ( 1122، همکاران 

ه بیششتر  هرچش جهت اجتنا  در  در برگیرنده تمایل ،نیز اجتنابيعملکرد ش  گیری  جهت

افشراد برخشوردار از    بشه عبشارت دیگشر،     اسشت رسشیدن در دیشد دیگشران    بشه نظشر   ناتوان از 

منفشي و عشدم تاییشد    در جهشت دوری جسشتن از قوشاوت     اجتنشابي گیری عملکرد ش   جهت

اهشداف پشاییني بشرای    (  همچنین این افشراد  1121، همکارانر و )سال کنند دیگران تالش مي
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کننشد   برانگیز اجتنا  مشي  چالشاز تکالیی ( 1122، همکارانو  گیرند )کرید خود در نظر مي

بیششترین  ( و 1115همکشاران،   و بشردار ؛ 1122، و نایمیویرتا ورا -اسوئیني، سالم -)تومینین

( را تششکیل  1122، همکشاران سشوئیني و   -گروه الگوهشای ناسشازگارانه انگیشزش )تشومینین    

 دهند  مي

 )تبحشری(  هشای هشدف درونشي    گیشری  جهت گفتتوان  با توجه به مطالب بیان شده مي

 هشای هشدف بیرونشي    گیری کنند  در مقابل جهت تری را ایجاد مي های شناختي پیچیده فرایند

(  2335 ،و پنتشریچ  ، یو)والترز هستندبیشتر با پردازش سطحي اطالعات مرتبط  )عملکردی(

را انتخا  نموده و  تری برخوردارند، تکالیی پیچیده تبحریگیری هدف  افرادی که از جهت

(  این افشراد  1117نمایند )پیر،  تری استفاده مي کالیی از فرآیندهای شناختي عمیقدر انجام ت

تسشلط بشر آن احسشاس رضشایت     انگیزش دروني باالیي دارند و از تکمیشل یشک تکلیشی و    

است  از آنجا که خالقیت به میزان زیادی وابسته به انگیزش دروني ،اینکنند  بنابر دروني مي

هشای هشدفي کشه بشر انگیشزش      گیشری  رود جهشت  ( انتظار مي2932االسالمي و رضویه،  )شیخ

( 1121لینشگ )  ( 1112 وال،ه خالقیت بیششتری منجشر ششوند )وانشدر    دروني مبتني هستند ب

راهبردهشای   آموز انجام داد  در گروه آزمشایش، معلشم از   دانش 261تحقیق آزمایشي بر روی 

ششد  نتشایج    ورت سنتي اداره مشي حالي که گروه کنترل به ص رد درک هدف گزیني استفاده مي

  رفشت  بهبشود  رو بشه  به صورت معنشاداری   پژوهش نشان داد نمرات خالقیت گروه آزمایش

 تبحشری گیشری   آزمایششي، جهشت   بیشترین بهبود در افرادی مشاهده شد که پیش از عملکرد

( از نتشایج پشژوهش   1117ن پیر )همچنی گیری عملکردی پاییني داشتند  و یا جهت متوسطي

القیشت ایشن نتیجشه را گرفشت کشه      گیشری هشدف و خ   ود در خصوص رابطشه بشین جهشت   خ

خالقیت بیشتری دارند  بشه اعتقشاد وی    تبحریگیری هدف  آموزان برخوردار از جهت دانش

خشود هسشتند، بشروز    آموزان مجاز به انتخشا  تکشالیی درسشي     هایي که در آنها دانش کالس

 سایوو و سوهکوهل ،(1113) و همکاران هرست های نتایج پژوهش شود  یل ميخالقیت تسه

و خالقیشت کارکنشان   های هدف یادگیری  گیری نیز حاکي از ارتباب مثبت بین جهت (1122)

گیشری هشدف و    ( نیز در بررسي ارتباب بین جهت1113) ن  برالنگااستها  شاغل در سازمان

بشه ایشن    ،نتفاعيا در بین شاغلین سه موسسه غیر هگری گشودگي به تجرب نجياخالقیت با می

نحشو منفشي خالقیشت را     نتیجه رسید که اهداف یادگیری به نحو مثبت و اهداف اجتنابي بشه 

    کنند بیني مي پیش
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ه انگیشزش درونشي در ایجشاد دسشتاوردهای     نقش اساسي انگیشزش بشه ویشژ   با توجه به 

هشای هشدف بشر عملکشرد افشراد در       ییشر گ خالقانه و با توجه به تأثیر متفاوت انشواع جهشت  

های هدف و خالقیشت   گیری رود که بین جهت انتظار مي های مختلی پیشرفتي، این عیتموق

 آموزان ارتباب وجود داشته باشد    دانش

توان دریافت که تحقیقات درباره تفشاوت   ميهای پیشین  عالوه بر این، با مرور پژوهش

تحقیشق    بشرای مثشال   طعي نرسشیده اسشت  ه نتایج قهای هدف زنان و مردان ب گیری در جهت

تفشاوتي  تبحشری  دهد که در اهشداف   نشان مي( 2933) و ذاکری( 1121هیبارد و بوهرمستر )

( 1112) من و هشانکوک که اتنر، سید درحاليدبیرستان وجود ندارد؛  دورهبین دختران و پسران 

نتشایج برخشي دیگشر از      تندهسش گیری اهشداف تبحشری    بیشتر دارای جهت ،افتند که دختراندری

 دورهگیری هشدف عملکشردی پسشران و دختشران      در جهتها حاکي از آن است که  پژوهش

گیری هدف عملکشردی   د دارد؛ بدین ترتیب که پسران جهتدبیرستان تفاوت معناداری وجو

؛ فوالدچنشگ، مرزوقشي و   1121مسشتر،  ر)هیبشارد و بوه  باالتری نسشبت بشه دختشران دارنشد    

ق تحقیش از طشرف دیگشر نتشایج    (  1113، کشاتر ش   گشانزالز و  ، سروال؛ مورینو1113شمشیری، 

( بیشانگر وجشود   2933زاده ) االسالمي، دفترچي و حسن ( و شیخ1113موریس و کاووسانو )

اسشت؛ بشه ایشن صشورت کشه هشم در       گیشری هشدف    نشوع جهشت   هر دو تفاوت جنسیتي در

میشانگین نمشرات    ،هشدف عملکشردی   گیشری  و هشم در جهشت   تبحشری گیشری هشدف    جهت

و در  داری بیششتر اسشت   آموزان دختر بشه طشور معنشا    از دانش ابتدایي دورهآموزان پسر  دانش

است که حاکي از آن  (2936و جوکار و لطیفیان )( 1116اسمیت و سینکلیر ) تحقیقنهایت، 

گیری هدف، بشین میشانگین نمشرات دختشران و پسشران تفشاوت        در هیچ کدام از انواع جهت

 ی وجود ندارد معنادار

نیشز  انشد   ی جنسشیتي در خالقیشت پرداختشه   هشا  تفشاوت یي کشه بشه   هشا  نتایج پژوهش در

ر ای که به مقایسشه تفکش   مطالعه 31بیش از با مرور ( 2333) شود  بیر ناهماهنگي مشاهده مي

اند، دریافت که در نیمي از مطالعات تفشاوت معنشاداری بشین     واگرا در زنان و مردان پرداخته

نمرات زنان بیش از مردان و در  ،ردان وجود ندارد  در دو سوم مطالعات باقي ماندهزنان و م

( در تحقیشق  2937ششهرآرای و رششیدی )   یک سوم باقیمانده نمره مردان بیش از زنان بشود  

یری پشذ  پسران در ابعاد سیالي، انعطاف دختران ونمرات تفاوت معناداری بین میانگین  ،خود

هشای   پشذیری و آزمشودني   افانعط های پسر در ابعاد سیالي و زمودنيو بسط مشاهده کردند  آ
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( نیز با عنشوان  2933دختر در بعد بسط نمره باالتری کسب کردند  تحقیق جوکار و البرزی )

خالقیشت ششناختي دانششجویان     های شخصیت با خالقیشت هیجشاني و   بررسي رابطه ویژگي

به نفع دختران وجشود دارد  در مقابشل،    نشان داد که در بعد بسط خالقیت، تفاوت معناداری

( در تحقیقشي بشا هشدف بررسشي تشاثیر انگیشزش بیرونشي و        2932االسالمي و رضشویه )  شیخ

هشای مختلشی    مولفه که جنسیت بر نمره ندانگیزش دروني بر خالقیت دانشجویان نشان داد

  نداردداری  خالقیت اثر معنا

پاسخگویي به این سواالت است کشه  پژوهش حاضر به دنبال  با توجه به مباحث فوق،

پشذیری و   آن )شامل سیالي، ابتکار، انعطشاف  های خالقیت و مؤلفه ،های هدف گیری هتآیا ج

هشای   گیشری  آیا تفشاوت معنشاداری در جهشت    و کنند؟ ميبیني  آموزان پیش بسط( را در دانش

 دانش آموزان دختر و پسر وجود دارد؟ و خالقیت هدف

 

روش

و هشای هشدف    گیشری  ، جهشت بشین  شنوع همبستگي است  متغیر پی طرح این تحقیق از

 است  های آن و مؤلفه خالقیت ،متغیر مالک

 

گيري،نمونهوروشنمونهجامعهآماري

ی  دورهآمشوزان دختشر و پسشر پایشه دوم و سشوم       دانششامل جامعه آماری این پژوهش  

کنندگان در پشژوهش   کتمشار بود  2933-31راهنمایي شهرستان اصفهان در سال تحصیلي 

 32/29بشا میشانگین سشني     پسر(251دختر و 253) یيآموزان دوره راهنما دانشنفر از  913را 

 یا مرحلشه  چنشد  یا خوششه  یریش گ روش نمونه که به دنده ( تشکیل مي31/1انحراف معیار= )

گانشه آمشوزش و پشرورش     پشنج  ينواح یين مدارس راهنمایاز ب منظورن یبه ا انتخا  شدند 

  دیش انتخا  گرد يمدرسه پسرانه به صورت تصادف 9مدرسه دخترانه و  9رستان اصفهان شه

انتخشا  و بشه عنشوان     يبه صورت تصادف ه دوم و سومیاز پا هر مدرسه دو کالس ازسپس 

آموران پایه دوم و سشوم   کنندگان به دانش محدود کردن مشارکت  شدق منظور یتحق ی نمونه

آمشوزان پایشه اول بشه دلیشل وارد ششدن بشه دوره        اششت دانشش  این علت بود که احتمال دبه 

هشای هشدف    گیشری  شرایط جدیشد تحصشیلي، بشه جهشت     تحصیلي جدید و عدم سازگاری با

 مشخصي دست نیافته باشند 
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سنجشابزار

از  آمشوزان  ت دانشش یش سشنجش خالق  یپشژوهش بشرا   نیش ا در:تيپرسشنامهخالق-9

سوال است کشه بشه    51 ین پرسشنامه داراید  ا( استفاده ش2971) یت عابدیپرسشنامه خالق

رد  یش گ يو بسط را انشدازه مش   یریپذ ، ابتکار، انعطافيالیت شامل سیب چهار مولفه خالقیترت

چهشار   رد  جمشع نمشرات  یش گ يبه آن تعلق مش  9تا  2از  ای نه دارد که نمرهیهر پرسش سه گز

مولفشه  ک سوال یمثال  یبرا  دهد را تشکیل مي يت آزمودنینمره کل خالق ،اد شدهی ی مولفه

د معمشوال چشه   یششو  يروبشرو مش   یدششوار  يلیسئله خکه با م يوقت": عبارت است از يالیس

 "د؟یش رو يا فشرو مش  یش ا هرگز بشه رو یآ "مولفه ابتکار عبارت است از: نمونه سوال "د؟یکن يم

م د که مستلزم سر هش یعالقمند يا هرگز به شغلیآ "نمونه سوال مولفه بسط عبارت است از:

 عبارت اسشت از:  یریپذ ل مولفه انعطافنمونه سوا "کردن داستان در مقابل شنوندگان باشد؟

کشه   يد به عوامشل مختلفش  یکن يم يا سعیآ ،دهد يرخ م شما یبرا یا عادالنه ریحادثه غ يوقت"

 یيایش ( پا2939) بشارفروش  دائمي و مقیمي د؟یببر يپ ،اند احتماال در آن حادثه دخالت داشته

 یج آلفشا ی  نتشا ندا ش قرار دادهکرونباخ مورد سنج ینامه را با استفاده از روش آلفان پرسشیا

 66/1و  53/1، 23/1، 57/1پشذیری بشه ترتیشب     سیالي، بسط، ابتکار و انعطاف یکرونباخ برا

ج آن بشا  ینتا يهمبستگ محاسبه قیآزمون را از طر یي( روا2977قت )یبدست آمده است  حق

برای بررسشي   حاضر در تحقیق کرده است  حد مطلو  گزارش در ت تورنسیآزمون خالق

ی  پایایي برای مؤلفشه کرونباخ استفاده شد  ضرایب  یپایایي پرسشنامه خالقیت از روش آلفا

بشه دسشت    37/1 کل خالقیت و 63/1، بسط 52/1 پذیری ، انعطاف75/1 ، ابتکار57/1 سیالي

لفه با نمره کل هر مؤنمره به همبستگي محاساز  پرسشنامه همچنین برای بررسي روایي آمد 

پشذیری و   های سیالي، ابتکشار، انعطشاف     ضرایب همبستگي برای مؤلفهپرسشنامه استفاده شد

   به دست آمد  76/1و  32/1، 35/1، 72/1بسط به ترتیب برابر با 

گشور،  یگر وت و مشک یش )ال ششرفت یپرسشنامه اهداف پ:شرفتيپرسشنامهاهدافپ -1

ن یش اس ایش   مقردیش گ يه را در بر میگو 9که هر هدف  یبه طور استه یگو 21شامل  (1112

وجه در مشورد مشن    یچبه هاز  ای درجهی هفت یک طیاست که در  کرتیپرسشنامه از نوع ل

ن یش ا رد یش گ يمش  یجشا ( 7کند )نمره  تا کامال در مورد من صدق مي( 2کند )نمره  يصدق نم

، ياجتنشاب  -تبحشری ، رویکشردی  -تبحشری هشدف   یریش گ جهت لفهچهار مؤ یپرسشنامه دارا

 یریش گ لفشه جهشت  نمونشه سشوال مؤ   اسشت   ياجتنشاب  -یو عملکشرد  رویکشردی  -یعملکرد
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نسبت به  یم مهم است که در کالس نمره بهتریبرا" عبارت است از: رویکردی -یعملکرد

عبشارت   رویکردی -تبحری یریگ جهت لفهنمونه سوال مؤ "آموزان بدست آورم  ر دانشیسا

ه موضوعات ارائه شده در کالس به طور کامل مهشارت و تبحشر   یخواهم در کل يم"ز: است ا

اغلشب تشرس از   "عبارت است از:  ياجتناب -یعملکرد یریگ جهتلفه نمونه سوال مؤ "ابم ی

 -تبحشری  یریش گ جهتلفه نمونه سوال مؤ "دارد  يم کار وابه ی در کالس، مرا یعملکرد ضع

موضوعات ارائه شده در کالس را با  نکه ممکن استیم از انگران "از:  است عبارت ياجتناب

 " رمیاد نگیکه دوست دارم،  يدقت

 یهشا  به روش مولفه ل عاملیاس از تحلین مقیا ين روایییجهت تع (2935) و خیر يیخرما

وجود چهشار عامشل مشذکور    ج نشان دهنده ی  نتاکردندماکس استفاده یهمراه با چرخش وار ياصل

 گیشری  جهشت  یبشرا را کرونبشاخ   آلفشا  یيایپا ضرایب این محققین نیهمچن بود  ن پرسشنامهیدر ا

و عملکشردی ش    32/1، تبحری ش اجتنشابي  73/1 رویکردی، عملکردی ش 32/1رویکردی تبحری ش 

 کردند گزارش  55/1اجتنابي 

ضشریب   کرونباخ بررسي گردید و یپایایي پرسشنامه به روش آلفا ،حاضردر پژوهش 

 رویکشردی ش   تبحشری گیشری   ، جهشت 57/1 رویکشردی ش   ردیگیری عملک هتپایایي برای ج

بشه   79/1اجتنشابي   ش  تبحشری گیشری   و جهشت  67/1عملکردی ش اجتنابي   گیری ، جهت25/1

ر سشوال بشا نمشره    روایي پرسشنامه نیز با استفاده از محاسبه همبسشتگي نمشره هش    دست آمد 

گشزارش گردیشده    2ب در جشدول  ضشرای  ی   دامنشه بررسي گردید آنمربوب به مقیاس  خرده

 ت اس

 
نمرههايهدفباگيريبيننمرهکلهريکازجهتضرايبهمبستگيدامنه:9جدول

يآنسواالتتشكيلدهنده

 دامنه ضرایب سؤاالت هدف یها گیری جهت

 55/1-32/1 رویکردیعملکردی ش 

 51/1-75/1 رویکردیش  تبحری

 23/1-72/1 اجتنابيعملکردی ش 
 73/1-31/1 اجتنابيش  تبحری
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هاافتهي
های هشدف و خالقیشت، از ضشریب     گیری بین جهتچگونگي ارتباب  برای پي بردن به

گونه  همان آورده شده است  1همبستگي پیرسون استفاده شد  ماتریس همبستگي در جدول 

رای ارتباب مثبشت و  دا رویکردیش   تبحریگیری هدف  شود جهت که در جدول مشاهده مي

اجتنابي دارای ارتباب منفي و معنادار با نمره کل خالقیت  گیری عملکردی ش  دار و جهتمعنا

  است 


:ماتريسهمبستگيمتغيرهايموردمطالعه5جدول

 6 2 9 1 2 متغیرها

     2 خالقیت -2
    2 13/1 رویکردی ش عملکردی -1

   2 15/1** 91/1** رویکردی ش تبحری -9

  2 -12/1 23/1** -27/1** اجتنابي ش عملکردی -2
 2  25/1** -112/1 29/1*  -13/1 اجتنابي ش تبحری -6

1112/ 1**
p=              12/1*

p= 

 

خالقیشت و   ،هشای هشدف   گیشری  آیشا جهشت  "کشه  سشؤال  ایشن  به منظور پاسخگویي به 

پنج تحلیل رگرسشیون چندگانشه بشه     از "کنند؟ بیني مي پیش آموزان های آن را در دانش مؤلفه

هشای تحلیشل رگرسشیون     پیش از بکارگیری رگرسیون، مفروضه همزمان استفاده شد  ی شیوه

داری آزمشون و در  گروف ش اسمیرنوف بیانگر عشدم معنشا    سي گردید  نتایج آزمون کولموبرر

هشا دارای   ام نیشز نششان داد کشه مقشادیر مانشده     نتیجه نرمال بودن توزیع بود  نمودار هیستوگر

ا کشامال از  هش  نیز مشخص گردید که داده -P Pاست  در نمودارتوزیع نرمال با میانگین صفر 

زیرا تمام نقشاب نمشودار روی نیمسشاز ربشع اول قشرار داششتند         کنند؛ توزیع نرمال تبعیت مي

   ارائه شده است  9ون در جدول یل رگرسیمختلی حاصل از تحل یها شاخص
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ايهدفهگيريهايآنبراساسجهتبينيخالقيتومؤلفهپيش:3جدول
F p R R متغیر مالک بین متغیرهای پیش

2 β t p 

  رویکردیش  هدف عملکردی
 سیالي

        112/1 11/1 339/1 

 1112/1 13/6 13/1 21/1 91/1 1112/1 67/3 رویکردیش  هدف تبحری

 121/1 12/1 -21/1     اجتنابيش  هدف عملکردی

 522/1 61/1 -19/1     اجتنابيش  هدف تبحری

  رویکردیش  دف عملکردیه
 ابتکار

    13/1 71/2 136/1 

 1112/1 33/9 12/1 13/1 91/1 1112/1 22/3 رویکردیش  هدف تبحری

 112/1 33/1 -27/1     اجتنابيش  هدف عملکردی

 313/1 13/1 -116/1     اجتنابيش  هدف تبحری

  رویکردیش  هدف عملکردی
انعطاف 
 پذیری

        111/1- 11/1 373/1 

  1112/1 29/2  19/1 17/1 15/1 1112/1 29/5 رویکردی ش  هدف تبحری

 171/1 32/2 -22/1     اجتنابيش  هدف عملکردی

 719/1 93/1 -11/1      اجتنابيش  تبحریهدف 

  رویکردیش  هدف عملکردی
 بسط

        19/1 51/1 626/1 

 119/1 19/9 27/1 12/1 12/1 191/1 12/2 رویکردیش  هدف تبحری

 127/1 29/1 -21/1     اجتنابيش  هدف عملکردی

 769/1 92/1 12/1     اجتنابيش  هدف تبحری

  رویکردیش  هدف عملکردی
 خالقیت

        12/1 37/1 931/1 

 1112/1 27/6 13/1 21/1 92/1 1112/1 11/22 رویکردیش  هدف تبحری

 116/1 36/1 -27/1     اجتنابيش  هدف عملکردی

 393/1 11/1 -12/1     اجتنابيش  هدف تبحری

 

بشه   رویکشردی  -تبحری هدف یریگ جهت شود مالحظه مي 9 گونه که در جدول همان

به صشورت   ياجتناب -یعملکرد هدف یریگ جهت و( =1112/1p= ، 13/1β)صورت مثبت 

  در مجمشوع  نموده است ينیب شیت را پیخالق يالیس ی لفهؤم (=121/1p=  ،21/1- β)يمنف

 ی همچنشین مؤلفشه    ندا ن نمودهییرا تب يالیانس مولفه سیدرصد از وار 21ن یب شیپ یرهایمتغ

 ،=1112/1p) رویکشردی  -تبحشری  هشدف  یریش گ جهشت به صورت مثبت بشه وسشیله    ابتکار

12/1 β=)  112/1) ياجتناب -یعملکرد هدف یریگ جهتبه صورت منفي به وسیله وp=  ،
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27/1- β=) انس یش درصشد از وار  3ن یبش  شیپ یرهایمتغ ،در مجموعردیده است  بیني گ پیش

  ندا ن نمودهییلفه ابتکار را تبؤم

،  =1112/1p) بشه صشورت مثبشت   رویکردی  -تبحریهدف  یریگ جهتعالوه بر این،  

19/1β=) یرهشا یمتغ ،نمشوده اسشت  در مجمشوع    ينیب شیت را پیخالق یریپذ لفه انعطافؤم 

ط نیشز بشه   مؤلفشه بسش    نشد ا ن نمودهییرا تب یریپذ طافعلفه انؤانس میدرصد از وار 7ن یب شیپ

و بشه   (=119/1p=  ،27/1β) رویکردی -تبحریگیری هدف  صورت مثبت به وسیله جهت

 (=127/1p=  ،21/1- β) اجتنشابي گیری هشدف عملکشردی ش     صورت منفي به وسیله جهت

را  مؤلفشه بسشط   انسیش وار درصشد از  2ن یب شیپ یرهایمتغ ،در مجموعبیني شده است   پیش

 مثبشت  به صشورت  نیزرویکردی تبحری ش  هدف گیری  جهتسرانجام اینکه،   ندا ن نمودهییتب

(1112/1p=  ،13/1β=) اجتنشابي بشه صشورت منفشي     ش   عملکشردی  هشدف  گیشری  جهشت  و

(116/1p=  ،27/1- β=) در مجمشوع،  بینشي نمشوده اسشت    آمشوزان را پشیش   نشش خالقیت دا  

 اند  س نمره کل خالقیت را تبیین نمودهدرصد از واریان21بین  پیش متغیرهای

های هدف و  گیری آیا تفاوت معناداری در جهت"گویي به این سوال که  به منظور پاسخ 

های مستقل همراه با تصحیح بنفرونشي   گروه tز آزمون ا "آموزان وجود دارد؟ دانشخالقیت 

شود  گونه که در جدول مشاهده مي نگزارش شده است  هما 2استفاده شد  نتایج در جدول 

آموزان دختر و پسشر تفشاوت معنشادار     گیری هدف عملکردی دانش در میانگین نمرات جهت

گیری عملکشردی   آموزان دختر از جهت به نحوی که دانش ( =12/1P< , 27/1t) وجود دارد

اداری در ها تفاوت معن گیری آموزان پسر برخوردارند  در سایر جهت بیشتری نسبت به دانش

د  همچنشین مقایسشه خالقیشت و    آمشوزان دختشر و پسشر مششاهده نشش      میانگین نمرات دانش

و بسششط ( =12/1P< , 29/1tدهششد در میشانگین نمشرات ابتکششار )   هشای آن نشششان مشي   مؤلفشه 

(111/1P<، 13/9t=) دار وجشود دارد  بشا توجشه بشه     آموزان دختر و پسر تفاوت معنشا  دانش

ران برخوردارنشد  در سشایر   یي ابتکار و بسط بیشتری در مقایسه با پسها دختران از توانا یافته

آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری مششاهده   ای خالقیت و نمره کل خالقیت دانشه مؤلفه

 نشد  
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هايهدفوگيريآموزاندختروپسردرجهتشميانگينوانحرافمعيارنمراتدان:4جدول

خالقيت

 متغیرها
 ( =N 251پسران ) (=253Nدختران )

t p 
M SD M SD 

 12/1 27/1 95/1 92/21 37/2 39/21 گرایشيش  عملکردی

 275/1 72/1 15/1 32/21 31/2 73/21 گرایشي ش تسلطي

 222/1 25/2 21/1 93/21 97/1 76/21 اجتنابيش  عملکردی

 136/1 57/2 35/1 63/21 33/1 22/22 اجتنابيش  تسلطي

 291/1 62/2 22/25 75/292 12/22 92/292 نمره کل خالقیت

 252/1 93/2 63/2 33/96 65/2 23/96 سیالي

 12/1 29/1 76/5 25/27 92/6 13/23 ابتکار

 527/1 26/1 19/2 71/99 12/2 31/19 پذیری انعطاف

 111/1 13/9 19/2 7/12 17/2 21/15 بسط


گيريونتيجهبحث

ت و یش خالق ،رویکردی تبحری ش  هدف یریگ جهت که دادنشان  ن پژوهشیا های یافته

آمشوزاني کشه    کنشد  بشه ایشن معنشا کشه دانشش       یني مشي ب را به صورت مثبت پیش آنهای  مؤلفه

ن یش ا خالقیت بیشتری برخوردارنشد   کنند از اتخاذ مي رویکردیتبحری ش  گیری هدف  جهت

و هش کوهلو  ،(1113) و همکاران هرست ،(1112وال )رواند ،(1117ر)یق پیتحقنتایج افته با ی

 و هشای هشدف یشادگیری    گیشری  که حاکي از ارتبشاب مثبشت بشین جهشت    ( 1122سا )یوو سو

 تبحریهدف  یریگ توان گفت در جهت يج مین نتاین ایی  در تباستهمسو خالقیت است، 

د یش تاک مطالشب دند و بشر فهشم   یبر موضوعات جدخود  تسلط شیآموزان در صدد افزا دانش

از  کننشد و  بیني استقبال مشي  قابل پیش برانگیز و غیر های چالش وقعیتاز ورود به مدارند  آنها 

آموزان به دلیشل برخشورداری از    همچنین این دانشندارند   يد هراسیجد یها ورود به حوزه

دهنشد و   های بیروني نمي ها و ارزشیابي وتبه قوا چندانياهمیت تبحری گیری هدف  جهت

از عناصر اساسشي  ها  که این ویژگي نآجه به وت بالذا از انگیزش دروني باالیي برخوردارند  

ایشن  خالقانشه و نشو در    یهشا  دهیش احتمشال بشروز ا   (،2335 مابیشل، آ) اسشت پرورش خالقیت 
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 یریش گ که از جهشت  یافراد ،نیشیپ یها ج پژوهشیابد  بر اساس نتای يش میافزاآموزان  دانش

ی از یوده و در انجشام تکشال  را انتخشا  نمش   یتشر  دهیچیی پیبرخوردارند، تکال تبحریهدف 

 يزش درونش یش ن افشراد انگ یش (  ا1117ر، یش ند )پینما ياستفاده م یتر قیعم يشناخت یندهایفرآ

 کننشد   يمش  يت درونش یی و تسشلط بشر آن احسشاس رضشا    یک تکلیل یدارند و از تکم یيباال

ی  هشای آنشان، بشا انگیشزه     های دیگران و یا قواوت ین این افراد بدون توجه به واکنشهمچن

ت یش از آنجا که خالق ،نیبرابنا کنند  ی متمادی بر روی یک تکلیی عمل ميها دروني ساعت

( انتظشار  2932، هیو رضشو  ياالسشالم  خیاسشت )شش   يزش درونیوابسته به انگ یادیزان زیبه م

منجر  یشتریت بیهستند به خالق يمبتن يزش درونیکه بر انگ يهدف یها یریگ رود جهت يم

شوند 
گیری عملکردی ش اجتنابي، خالقیشت    حاضر، جهتدیگر پژوهش های  فتهبا توجه به یا

بیني نمشوده اسشت     پذیری( به صورت منفي پیش آن را )به استثناء مؤلفه انعطاف های و مؤلفه

جتنشابي، خالقیشت کمتشری را    اگیشری عملکشردی ش     جهت آموزان برخوردار از در واقع دانش

در   اسشت ( همسشو  1113( و برالنگشان )  1121)  دهند  این یافته با تحقیشق لینشگ   نشان مي

آمشوزان   دانشش  ،یهشدف عملکشرد   یریش گ در جهت توان اظهار داشت که تفسیر این یافته مي

 بشا  و در صشدد آن هسشتند کشه خودششان را     کننشد  يسه مش یگران مقایرا با د خود یها یيتوانا

این هشدف در   (،1113، یریو شمش ياالسالم خی، شيگران جلوه دهند )مرزوقیتر از د تیکفا

هشا   از تکالیفي که احتمال شکسشت در آن اجتنابي از طریق اجتنا  گیری عملکردی ش   جهت

به  اجتنابيگیری عملکردی ش   جهت دارایآموزان  دانش نیبنابرا شود  وجود دارد، حاصل مي

 يی چالشش یاز وظشا  کردن در مقابشل دیگشران،   کفایت جلوه و بي تیترس از عدم موفق دلیل

کننشد    يمش  یخشوددار  ينش یب شیقابل پش ریناشناخته و غ یها کنند و از ورود به حوزه يم زیپره

 یابتکشار  یهشا و عملکردهشا   دهیآموزان ا ن دانشیشود ا يها موجب م يژگین ویا ی مجموعه

ن یدار بااز عدم ارتباب معن يق حاکین تحقیگر ایافته دین یاز خود بروز دهند  همچن یکمتر

ت یش بشا خالق  ياجتنشاب ش   تبحشری  یریش گ و جهشت  رویکشردی ش   یهدف عملکرد یریگ جهت

( همسشو اسشت  در   1117ر )یش پ و (1121نگ )یق لیج تحقیافته با نتاین ی  ااست آموزان دانش

 رویکشردی ش   یهشدف عملکشرد   یریگ جهتکه  يآموزان توان گفت دانش يمافته ین یر ایتفس

، يزه درونش یش سشه بشا انگ  یآن کشه در مقا برخوردارند  با توجه به  يرونیزه بیشتر از انگیدارند ب

عشدم رابطشه    ،(2932 ،رضشویه و  ياالسالم خیت ندارد )شیبر خالق ياثر چندان يرونیزه بیانگ
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ن یهمچنش  ت قابشل انتظشار اسشت    یش و خالق رویکشردی  ش  یهشدف عملکشرد   یریگ ن جهتیب

بشر  از عشدم تسشلط    يل نگرانش یش دارند بشه دل  ياجتناب ش  تبحری یریگ که جهت يآموزان دانش

و از ایشن   د و ناشناخته نداشته باششند یجد یها به ورود به حوزه يلیم ممکن است تمایمفاه

  از رشد و پرورش خالقیت باز بمانند ،رو

آمشوزان   سه بشا دانشش  یآموزان دختر در مقا از آن است که دانش يق حاکین تحقیج اینتا

ر یر سششا  دبرخوردارنششد یشششتریب رویکششردیی ش   هششدف عملکششرد یریششگ پسششر از جهششت

نشه کشه قشبال عنشوان ششد نتشایج       گو همشان مششاهده نششد     یدار اها تفشاوت معنش   یریگ جهت

  اسشت های هدف متفشاوت   گیری های جنسیتي در جهت در مورد تفاوت های پیشین پژوهش

؛ 1121مسشتر،  ر)بشرای مثشال هیبشارد و بوه   از وجشود تفشاوت    يهشا حشاک   از پشژوهش  يبرخ

االسششالمي و همکششاران،  ؛ شششیخ1113و و همکششاران، ؛ مورینشش1113فوالدچنششگ و همکششاران، 

جوکشار و   ؛1116اسشمیت و سشینکلیر،    ،ای مثشال ربش )انگر عشدم تفشاوت   یب يو برخ ،(2933

جسشتجو نمشود     عوامل مختلشی توان در  را ميها  افتهیدر  ي  ناهمسانهستند (2936 ،لطیفیان

وره ابتشدایي و در برخشي   دآمشوزان   ها دانش نمونه مورد مطالعه در برخي پژوهش ،برای مثال

بشرای سشنجش    آموزان دوره دبیرسشتان بشوده اسشت  و یشا ابشزار مشورد اسشتفاده        دیگر دانش

 توان نشانگر ها را مي اند  همچنین ناهمساني در یافته های هدف نیز متفاوت بوده گیری جهت

ه ، بلکش نیستآموزان  های هدف دانش گیری ی جهت تعیین کننده تیجنس فقطست که نادآن 

مثشال عوامشل    یگشذار اسشت  بشرا    ریهشدف تشأث   یهشا  یریگ بر اتخاذ جهت عوامل دیگری نیز

و  اقتصشادی پایگشاه اجتمشاعي ش     يا حتش یش معلشم و   يدات هشدف یش ، تأکياجتمشاع  -يفرهنگش 

ار باشند  بشه هشر حشال در خصشوص     نه اثرگذین زمیتوانند در ا يز مین يتیشخصهای  ویژگي

عنشوان  تشوان   يم ،شتر دختران در پژوهش حاضریب رویکردیش   یهدف عملکرد یریگ جهت

نسبت بشه   کمتر دختران یبر توانمند يمبن يتیجنس یها نگرش يل وجود برخیکرد که به دل

ق رقابت و نشان یاند که از طر هدیجه رسین نتیآموزان دختر به ا رسد دانش يم ، به نظرپسران

و توانمنشدی  ن نگشرش مقابلشه   یش توانند بشا ا  يگران میخود به د يلیتحص یها يستگیدادن شا

 خود را از این طریق اثبات نمایند
آموزان دختشر و پسشر    ت دانشیق نشان داد که در نمره کل خالقین تحقیگر اید ی افتهی

مشاتود و   ،)برای مثال استهمسو  ی پیشیناه ج پژوهشیافته با نتاین یوجود ندارد  ا يتفاوت

هشا نششان داده    به طور کلي در اکثر پشژوهش (  2932 ،هیو رضو ياالسالم خیش ؛1117 ،گراند
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شده است که در نمره کلي خالقیت دختران و پسران تفاوت معناداری وجود ندارد  احتماال 

ل شده اسشت، در  ها و استعدادهای متفاوتي تشکی ن امر آن است که خالقیت از مولفهدلیل ای

، در مجموع تفشاوت  ند، بنابر اینها دختران و در برخي دیگر پسران برتر برخي از این مولفه

، تشورنس در  ششود  در همشین راسشتا    القیت دختران و پسران مشاهده نميتوجهي در خ قابل

تفاوت مهمشي   که دارد اظهار مينقش جنسیت در تفکر خالق  بررسيای تحت عنوان  مطالعه

مشه  ترج اسشبورن، بشه نقشل از   بین امتیازهای خالقیت کلي برای مشرد یشا زن وجشود نشدارد )    

 ( 2973 زاده، قاسم

نمشره  میشانگین  نششان داد کشه    آموزان دختر و پسر های خالقیت در دانش مؤلفهسه یمقا

ز در یش افته نین یآموزان پسر است  ا ش از دانشیآموزان دختر ب مؤلفه ابتکار و بسط در دانش

؛ 2933، یجوکشار و البشرز   ،مثشال  ین اسشت )بشرا  یشش یقشات پ یاز تحق يج برخش ینتشا  یراستا

آمشوزان دختشر بشه     ( دانشش 2937) یدیو رش ی(  به اعتقاد شهرآرا2937،یدیو رش یآراشهر

 یيا توانشا یش ات وابسشته بشه آن   یا افزودن جزئیک فکر یل یتکم یيتوانابرخورداری از لحاظ 

آمشوزان پسشر    ت، نسشبت بشه دانشش   یک فعالیمربوب به  ین اجزایتر يدر توجه به جزئ يذهن

 آورند  يم در بسط به دست ینمرات باالتر

پشرورش   در جهشت انشدرکاران تعلشیم و تربیشت را     توانشد دسشت   این پژوهش مينتایج 

 گیشری هشدف   این پژوهش نشان داد که جهت های یافته  آموزان یاری دهد خالقیت در دانش

بینشي   گیشری عملکشردی ش اجتنشابي پشیش      مثبت و جهتبیني کننده  پیش رویکردیتبحری ش  

ریزی آموزششي   باید به سمتي برود که در برنامه ا نظام آموزشيخالقیت است  لذکننده منفي 

د و تأکید ورزبرانگیز  مواجه ساختن آنان با مطالب چالش آموزان بر مطالب و دانش تسلطبه 

های ابتکاری و جدید را فراهم آورد  همچنین با توجه به آن که  از این طریق زمینه ارائه ایده

دیگشران و   از ضعیی به نظر رسیدن در دیشد بي نگراني اجتنا گیری عملکردی ش  تجه محور

، ضشروری اسشت کشه    ایناسشت، بنشابر  برانگیز و خالقانشه   های چالش پرهیز از ورود به حوزه

بشه وسشیله والشدین و     ،آموزان بدون قواوت و مقایسه اجتمشاعي  نظرات دانش ها و نقطه ایده

 مربیان مورد توجه و تشویق قرار گیرد 

آمشوزان،   دانشش  هشدف  های گیری های آتي، عالوه بر جهت ر پژوهششود د پیشنهاد مي

 بررسشي مشورد  آمشوزان   دانشش معلمین و والدین نیز با خالقیت هدف های  گیری رابطه جهت

رابطشه بشین   تشری در خصشوص    امعجش  تشر و  روششن به دید توان  مي از این طریق ،گیردقرار 
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این پشژوهش آن  ذکر  قابل یها دست یافت  از محدودیت های هدف و خالقیت گیری جهت

 ي از آن نمشود  تشوان اسشتنباب علّش    نمشي لذا ، استاست که پژوهش حاضر از نوع همبستگي 

 گیشری  ابزارهشای انشدازه  های  مقیاس خردههمچنین با توجه به آن که ضرایب پایایي برخي از 

 جانب احتیاب را رعایت نمود  بایستيها  تفسیر یافته پایین است، در
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