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Abstract
The purpose of this study was to investigate the role of goal orientation on the creative selfefficacy of elementary school students in Islamabad. This research is an applied and
descriptive correlational one in terms of purpose. The statistical population of this study was
all female students of sixth grade elementary school in Islamabad in the school year of 99-98.
They were selected by cluster sampling method. The tools used in the research were creative
self-efficacy questionnaires, goal orientation. Regression analysis was used to analyze the
data. The results showed that there is a relationship between creative self-efficacy and goal
orientation and of the goal orientation components, the goal-oriented component of
performance predicts creative self-efficacy.
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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی نقش جهت گیری هدف بر خودکارآمدی خالق دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان اسالم آباد بود .این
پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر
کالس ششم ابتدایی شهرستان اسالم آباد در سال تحصیلی  98-99بود؛ که با روش نمونه گیری خوشه ای تعداد100نفر از آنان انتخاب
شدند .ابزارهای مورد استفاده پژوهش پرسشنامه های خودکارآمدی خالق ،جهت گیری هدف بود .جهت تحلیل داده ها از روش آماری
رگرسیون استفاده شد .نتایج نشان داد بین خودکارآمدی خالق و جهت گیری هدف رابطه وجود دارد و از مؤلفه های جهت گیری هدف،
مؤلفه هدف عملکردگریز ،خودکارآمدی خالق را پیش بینی میکند.
واژگان کلیدی :خودکارآمدی ،خودکارآمدی خالق ،جهت گیری هدف
تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

انتظارات و باورها است مورد توجه محققان قرار گرفته است؛ به
گونه ای که امروزه کمتر پژوهشی را در حوزه عملکرد فراگیران
در حوزه های مختلف میتوان یافت که نقش خودکارآمدی و ا
بعاد آن را مورد غفلت قرار داده باشد.
خودکارآمدی به مجموع باورهای افراد در مورد تواناییهایشان در
انجام تکالیف اشاره دارد .نتایج پژوهش ها در این زمینه حاکی از
آن است که دانش آموزانی که خود را خودکارآمد می دانند از
راهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتری استفاده میکنند و در
انجام تکالیف اصرار بیشتری دارند.
امروز سازه خودکارآمدی از حالت کلی خارج شده و به صورت
خاص و وابسته به حوزه های خاص مطرح شده است .برای

مقدمه
دانش آموزان به عنوان پایه اصلی آموزش وپرورش همیشه مورد
توجه صاحب نظران تعلیم و تربیت قرار گرفتهاند .به همین دلیل
برای پرورش سالمت روانی و ارتقا کیفیت آموزش دانش آموزان،
شناخت ویژگی های شخصیتی ،عاطفی و انگیزشی آنان ضروری
به نظر میرسد[ .]1متخصصان تعلیم و تربیت این نتیجه را
گرفته اند که باورها و انتظارات فراگیران در جهت تواناییهایشان
نقشی اساسی در موفقیت تحصیلی آنان دارد .بیشک یکی از
مسائل مهم مورد توجه بشر در استفاده از پدیده ها توجه به ابعاد
روانشناختی آن است و یکی از این ابعاد مهم ،خودکارآمدی
است .از این لحاظ مفهوم خودکارآمدی که ناظر بر همین
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نقش جهت گیری هدف بر خودکارآمدی خالق دانش آموزان
مقطع ابتدایی می باشد.به همین دلیل ما در این تحقیق به دنبال
پاسخگویی به این سؤال هستیم که آیا بین خودکارآمدی خالق
و جهت گیری هدف رابطه وجود دارد؟

نمونه سازههایی همچون :خودکارآمدی تحصیلی ،خودکارآمدی
هیجانی و خودکارآمدی خالق که بیانگر باورهای فرد نسبت به
ویژگی های مختلف روانشناختی خود می باشد.
تایرنی و فارمر ( )2002در کل خودکارآمدی خالق نشانگر یک
خودارزیابی از تواناییهایی است که روی انتخاب ،تالش ،هدف و
نتیجه تأثیر دارد .خودکارآمدی خالق ،ظرفیت قضاوت ساخته
شده به وسیله فرد درباره عملکرد خالق خود است .خودکارآمدی
خالق تحت عنوان «باور به اینکه شخص توانایی ایجاد نتایج
خالق را دارد» تعریف میشود.
خودکارآمدی خالق یکی از نشانه های مهم آغاز تحقیقات
مستقل دانش آموزان است .باورهایی که یک دانش آموز در
مورد خالقیت در خود دارد روی خودکارآمدی خالق او تأثیر دارد
[ .]2خودکارآمدی خالق می تواند پیش زمینه اجباری تالش
خالق باشد .خودکارآمدی خالق یک زمینه حیاتی برای رفتار و
عملکرد خالق می باشد .خودکارآمدی دانش آموزان پیش بینی
کننده عملکرد تحصیلی آنان در دروس مختلف است.
باورهای انسان ها از خودکارآمدی خالق بر فرایندهای شناختی
به شکلهای مختلفی تأثیر میگذارد .بسیاری از رفتارهای هر
فرد هدفمند است و به وسیله دوراندیشی در مورد اهداف
ارزشمند تنظیم میشود .مجموعه هدفهای شخصی افراد از
سنجش تواناییهای خود تأثیر میپذیرد .ادراک خودکارآمدی
باالتر از هدف ،انسان ها را به چالش می کشد .بیشتر انسانها
درگیر کارهایی میشوند که با آن احساس رضایت ،راحتی و
اعتماد به نفس میکنند و از درگیر شدن در کارهایی که از عهده
انجام آن بر نمیآیند پرهیز میکنند .تجربه افراد بر انتخاب
هدفهای خودشان تأثیر دارد .تحقیق روی باور خودکارآمدی
خالق در زمینه علمی حیطه ی گستردهای را در برمیگیرد.
خودکارآمدی خالق از مؤلفه های گوناگون تأثیر میپذیرد که
شناسایی آنها میتواند به بهبود و پیشرفت آنها در این حوزه کمک
بسیاری کند ،از جمله این عوامل جهت گیری هدف است.
در تعلیم و تربیت ،بررسی نقش عوامل انگیزشی از جمله جهت
گیری هدف و تأثیری که این متغیرها بر شیوههای خودتنظیمی
اراده و انگیزش در فعالیت های تحصیلی دارد ،از اهمیت ویژهای
برخوردار است .جهت گیری هدف ،میزان تالش و سطح
خودکارآمدی ،چگونگی رویارویی فرد با رویدادهای چالش
برانگیز زندگی را تعیین میکند .افرادی که جهت گیری هدف
قویتری به سوی یادگیری دارند برای دستیابی به اهداف دشوار
تالش بیشتری نشان میدهند .برخالف آن عملکردگریزی با
تالش ناکافی و انتظار شکست همراه است[ .]3با توجه به اینکه
در زمینه رابطه جهت گیری هدف و خودکارآمدی خالق
تحقیقات کمی صورت گرفته است؛ هدف این پؤوهش بررسی

روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف پژوهش ،کاربردی و از نظر اجرا
توصیفی از نوع همبستگی میباشد که بر اساس آن رابطه بین
خودکارآمدی خالق و جهت گیری هدف مورد بررسی قرار
میگیرد .جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان دختر کالس
ششم ابتدایی شهرستان اسالم آباد در سال تحصیلی 98/99
است .نمونه آماری این پژوهش شامل  100نفر بود که به روش
نمونه گیری تصادفی مرحله ای خوشه ای انتخاب شد .جهت
گردآوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه های خودکارآمدی
خالق ،جهت گیری هدف استفاده شد .پرسشنامه خودکارآمدی
خالق با توجه به نظریه خودکارآمدی خالق بیگیتو()2006طرح
ریزی شده است .این پرسشنامه دارای( )7سؤال ( )7گزینه ای
است که در مقیاس لیکرت ( )7درجه ای است.کمترین نمره در
هر سؤال ()1و حداکثر( )7است .دامنه نمرات در هر سازه بین
(7تا)49قرار دارد .در پژوهشی بیگیتو()2006پایایی( )7سؤال
پرسشنامه خودکارآمدی خالق را با استفاده از روش الفای
کرونباخ ./73به دست آورد که تنها یک عامل به نام
خودکارآمدی خالق را می سنجد .روایی این مقیاس با استفاده از
روش مالکی هم زمان و با پرسشنامه بیان خالق 0/66به دست
آمد که در سطح  >0/001معنادار است.
مقیاس جهت گیری هدف با استفاده از پرسشنامه الیوت و مک
گریگور ()2001شامل  24سؤال است ،به طوریکه هر هدف 6
سؤال دارد .این پرسشنامه از نوع لیکرت است که در یک رنج
پنج گزینه ای از کامال موافقم()5تا کامال مخالفم()1تنظیم شده
است و دارای چهار عامل جهتگیری هدف تسلط گرایی
(6گویه) ،تسلط گریزی(6گویه) ،عملکردگرایی(6گویه) ،عملکرد
گریزی ( 6گویه)می باشد.الیوت و مک گریگور برای تعیین
روایی پرسشنامه  4عاملی اهداف پیشرفت از تحلیل عامل و
روش همسانی درونی استفاده نمودند .نتایج تحلیل عامل با
چرخش واریماکس نشانگر وجود  4عامل در پرسشنامه بود که
روی هم رفته  81/5درصد کل واریانس را بیان می کردند.
جهت تعیین پایایی پرسشنامه از روش الفای کرونباخ استفاده شد
و ضرایب به دست آمده برای تسلط گرایی،تسلط گریزی،
عملکرد گرایی و عملکرد گریزی به ترتیب  0/92 ،0/89 ،0/87و
0/83گزارش شده است.
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جدول .1شاخصهای توصیفی مربوط به خودکارآمدی خالق
تعداد
مؤلفه خودکارآمدی خالق
100

میانگین
35/2160

جدول  .2شاخصهای توصیفی مربوط به جهت گیری هدف
تعداد
مؤلفه جهت گیری هدف
100
هدف عملکردگرا
100
هدف تسلط گرا
100
هدف تسلط گریز
100
هدف عملکرد گریز

میانگین
25/5211
26/5258
20/6197
20/4977

جدول  .3آزمون رگرسیون بین مولفه جهت گیری هدف و خودکارآمدی خالق
میانگین
مجموع
منبع واریانس
Df
مجذورات
مجذورات
117/512
4
470/048
رگرسیون
28/269
96
017/5880
باقیمانده
100
6350/066
کل
براساس جدول شماره  3میزان  fمشاهده شده()4/157در سطح
 P≥0/01معنی دار است و 0/27واریانس مربوط به خودکارآمدی
خالق به وسیله مؤلفه های جهتگیری هدف تبیین می شود

انحراف معیار
5/47295

حداقل
19

انحراف معیار
3/84557
6/06222
5/60416
6/94155

حداکثر
51

حداکثر
30
81
30
94

حداقل
8
11
6
7

F

Sig

R

4/157

0/003

0/272

𝟐𝑹
0/074

( ) r=0/27با توجه به معنی دار بودن رگرسیون مؤلفه های جهت
گیری هدف بر خودکارآمدی خالق ،ضرایب مربوط به معادله پیش
بینی در جدول زیر آمده است.

جدول  .4ضرایب معادله پیش بینی خودکارآمدی خالق به وسیله مؤلفه های جهت گیری هدف
ضرایب استانداردB
انحراف استاندارد
ضریب B
مدل
0/104
2/765
0/148
هدف عملکردگرا
0/051
0/103
0/046
هدف تسلط گرا
0/059
0/062
0/058
هدف تسلط گریز
0/173
0/063
0/137
هدف عملکردگریز

همانطور که در جدول شماره  4مشاهده میشود ضرایب
رگرسیون هر یک از مؤلفه های متغیرهای پیش بین جهت
گیری هدف را نشان می دهد که این ضرایب برای مؤلفه هدف
عملکردگریز معنادار بوده و برای سایر مؤلفه ها معنی دار نیست.
به عبارت دیگر مؤلفه هدف عملکردگریز( )P≥0/05میتواند
واریانس متغیر خودکارآمدی خالق را به طور معنی داری پیش
بینی کند.
ضریب هدف عملکردگریز( )B=0/17با توجه به آمارهنشان می
دهد که مؤلفه هدف عملکرگریز با اطمینان 0/95می تواند
تغییرات مربوط به مؤلفه خودکارآمدی خالق را پیش بینی کند.

T
1/433
0/739
0/730
2/164

sig
0/154
0/461
0/466
0/032

بحث و نتیجه گیری
هدف از اجرای این پژوهش ،بررسی رابطه جهتگیری هدف و
خودکارآمدی خالق بود .روابط یادشده از طریق آزمون رگرسیون
آزمون شد .نتایج نشان میدهد که از بین ابعاد جهتگیری هدف
بعد هدف عملکردگریز توان پیش بینی خودکارآمدی خالق را
دارد .کسانی که جهت گیری هدف عملکردگریز دارند به
واسطهی پرهیز از نشان دادن شایستگی کم تر نسبت به
دیگرافراد و دریافت داوری های منفی درمورد پیشرفتهایشان
ترغیب میشوند .به عبارتی در هدف عملکردگریز ،شایستگی
یعنی پرهیز از شکست .کسانی که این نوع جهت گیری را دارند
از اینکه در نزد دیگر فراگیران بی کفایت یا ناتوان به نظر برسند،
51
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کوشش بیشتری کرده و زمان بیشتری نسبت به کسانی که
سطح خودکارآمدی پایینی دارند اصرار می کنند ،تا به اهداف
خود برسند .وقتی که عقب نشینی الزم است آنان سریعاً بر
خودشان مسلط می شوند و نسبت به اهداف خود تعهد دارند.
افراد دارای خودکارآمدی خالق شرایط چالش برانگیز را انتخاب
کرده و در اطرافشان جستجو نموده و محیط های جدیدتری
تولید کنند.

اجتناب می کنند .این گروه همیشه از شکست واهمه دارند و از
نگریسته شدن به عنوان فردی کندآموز ترس دارند و نگرانند که
از طرف افراد دیگرمورد سرزنش و تنبیه قرار گیرند .بنابراین این
گروه یادگیری را به عنوان ابزاری برای اجتناب از شکست می
دانستند برای این که عقیده دارند با شکست قابلیت آنها زیر
سؤال می رود و امکان دارد در نظر دیگران ناالیق و یا ناتوان به
نظر برسند ،بنابراین همه تالش خود را می کنند تا از این امر
اجتناب کنند[.]2
نتایج یافته ها نشان داد که بین جهت گیری هدف و ادراک از
کالس رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.به عبارت دیگر هر چه
افراد جهت گیری هدف قویتری داشته باشند ،دارای
خودکارآمدی خالق باالتری نیز هستند .معموال انگیزش انسان
به صورت شناختی صورت می پذیرد .انسانها خود را بر
میانگیزانند ،اعمال و رفتار خود را بطور قابل پیش بینی از طریق
اعمال آینده نگری اعمال می کنند ،نتایج احتمالی اعمال خود را
پیش بینی می کنند و هدف نهایی برای خود انتخاب میکنند و
برنامه ای جهت تحقق بخشیدن رویدادهای ارزشمند آینده
طراحی میکنند.از نظر بندورا )2007( 1باورهای خودکارآمدی در
تنظیم انگیزش فرد نقش اساسی بر عهده دارند]4[.
الیوت )2011( 2در نظریه اهداف پیشرفت خود عنوان می کند
که ،ارتباط بین خودکارآمدی و اهداف پیشرفت کامال روشن
است .ادراک توانایی باال منجر به انگیزش گرایشی(هر دو دیدگاه
دیدگاه تبحری و عملکردی) و ادراک توانایی پایین منجر به
انگیزش اجتنابی میشود[.]5
اهداف شخصی که افراد در پی تحقق آنها هستند ،یکی از منابع
نیازها و خودکارآمدی هستند که ماهیت این اهداف ،شیوه ادراک
و خودکارآمدی آنها را برای تحقق اهدافشان شکل می دهد.
دانش آموزانی که خودکارآمدی خالق باالیی دارند در مقابل با
دانش آموزانی که خودکارآمدی خالق پایینی دارند به موفقیتهای
باالتری می رسند .دانش آموزانی که احساس خودکارآمدی
باالدارند ،کوشش ،مقاومت و تمایل بیشتری در یادگیری نشان
می دهند .انسانهای دارای خودکارآمدی باال تکالیف چالش
برانگیز را انتخاب می کنند .آنان اهداف بیشتری را برای خود
تنظیم کرده و در نائل شدن به آنها مقاومت می کنند .همین که
مسأله ای پیش می آید کسانی که خودکارآمدی باالیی دارند

واژه نامه
بندورا
الیوت
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