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 چکیده 

عاطفی خالقیت پژوهشی  - از انجام این پژوهش، بررسی رابطه خودکارآمدی پژوهشی با آمادگی شناختی :هدف

نمونه  به عنوان ایسهمیه یریگنمونهاز طریق  دختر( 321و  پسر 301دانشجو ) 822دانشجویان دانشگاه رازی است. 

( و پرسشنامه محقق ساخته آمادگی 3133ها از طریق پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی صالحی )انتخاب شدند. یافته

 آوری گردیدشناختی عاطفی خالقیت پژوهشی جمع

 مانوا مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت. مستقل، تحلیل رگرسیون، tاز طریق روش آماری  روش:

های آن مقیاسن داد که مقیاس خودکارآمدی پژوهشی و خردهنتایج حاصل از رگرسیون ساده و چندگانه نشا ها:یافته

های خودکارآمدی مقیاسد. همچنین از بین خردهنمای بینیتواند آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی را پیشمی

 کننده خوبی برای آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی دانشجویان است.بینیپردازی پیشهشی، متغیر مفهومپژو

مستقل نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر در کل مقیاس آمادگی شناختی عاطفی خالقیت   tنتایج آزمون

پذیری تفاوت معناداری بین دانشجویان دختر و پسر داری وجود ندارد، اما در مقیاس ریسکپژوهشی تفاوت معنی

 مشاهده شد. 

-بینیشود متغیر خودکارآمدی پژوهشی از قدرت پیشباط میهای تحقیق چنین استنبا توجه به یافته گیری:نتیجه

کنندگی قابل قبولی برای خالقیت پژوهشی برخورداراست، لذا افرادی که خودکارآمدی پژوهشی باالتری را تجربه کنند 

 وری بیشتری خواهند داشت.در بعد خالقیت پژوهشی هم بهره
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 قدمهم

جهان امروز  .شده است نامیده 1نوآوری ،8نوآفرینی ،3عصر خالقیت مکنیآن زندگی می عصری که در

آینده یک ملت را  فعلی و مسائل ینبنابرا ؛ای در حال تحول و دگرگونی استالعادهسرعت فوق با

 به ایطور فزایندهباید بهرایطی در چنین ش. نمود های کهنه دیروز حلحلتوان با راهدیگر نمی

نقش مهمی در خالقیت  نوآوری و. (3123، امینی و )وکیلیشد مجهز  های تفکر خالقمهارت

وزش و پژوهش است. آممهم نظام آموزش عالی و در این راستا رسالت جامعه دارد  یاستقالل علم

در جهان  ضر نقش پژوهش. در قرن حاشوندمحسوب میازجمله ارکان بنیادین نظام آموزش عالی 

ریزی صحیح در هر و مورد پذیرش قرار گرفته است که هر نوع سیاست و برنامه یافتهگسترشچنان 

 شود )موسوی موحدی،پردازی حاصل از پژوهش، اتخاذ میزمینه، به پشتوانه پژوهش و نظریه

کشور وجود  وهشهای بسیاری در مسیر آموزش و پژشود که آفتاما امروزه مشاهده می؛ (3121

های ها پژوهشاعتباری علم و پژوهش در کشور شده است. یکی از این آفتدارد که بعضاً موجب بی

بر کشور وارد کرده است بلکه  است که نه تنها هزینه بسیاری و فاقد نوآوری و خالقیت تکراری

ه مقوله تولید دانش، آموزش عالی را س ساختاراز طرفی  .توجهی نیز ایجاد نکرده استدستاورد قابل

که نظام آموزش عالی، بیشتر به مقوله دوم یعنی  دهدانتقال دانش، اشاعه و نشر دانش تشکیل می

)خالقیت علمی( و اشاعه  )آموزش( توجه شده است و دو مقوله دیگر یعنی تولید دانش انتقال دانش

ین حال اهمیت نوآوری و ا(. با 3121)پیرخائفی،  است شدهسپرده)فناوری( به فراموشی  دانش

های جدید اهمیت خالقیت سبب شده است که در تمام علوم، یافتن موضوعات یا استفاده از روش

خالقیت "بنابراین واکاوی ؛ عرصه پژوهش نیز از این قاعده مستثنا نیست .فراوان پیدا کند

ناپذیراست تا از این های اصلی دانشگاه ضرورتی اجتنابسرمایه به عنواندر دانشجویان  "0پژوهشی

برای پذیرش یا  طریق پرورش پژوهشگرانی با روحیه جستجوگری و خالقیت در اولویت قرار گیرد.

ایجاد تعریفی از خالقیت پژوهشی، بررسی تعاریف خالقیت حائز اهمیت است. گرچه تعریف از 

است.  ماندهیباقاست و از جمله مسائلی است که هنوز الینحل  یزمناقشه برانگخالقیت هم سخت و 

خالقیت و  نظرصاحب( 3321) 1آمابیلاند. خالقیت را تعریف نموده یاگونهبههر یک از اندیشمندان 

و  دارد. یدتأکدر تعریف خالقیت بر مواردی چون سطوح خالقیت و محیط  "هاروارد"دانشگاه استاد 

( خالقیت 3313(1گیلفوردد. داند که دارای دو ضابطه تازگی و مناسبت باشعمل خالق را، عملی می

 7ز نظر سانتروکاداند. های جدید برای حل مسائل میحلرا تفکر واگرا جهت دستیابی به راه

                                                                    
1. Creativity 

2. Creative 

3. Innovation 

4. Research Creativity 

5. Amabile 

6  . Guilford 

7. Santrvk 
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های حلهای تازه و غیرمعمول و رسیدن به راه( خالقیت توانایی اندیشیدن درباره امور به راه8000)

 (.137: 3121است )سیف،  مسائلبرای  فردمنحصربه

ند مدیدگاه جدیدی که در نتیجه تحقیقات علمی و نظام به بعد، م. 3310یل دهه ز اواا    

است، بر این عقیده استوار  آمدهدستبه 0، گری1بارون، 8، تورنس3همچون مکینون ینظرانصاحب

ثر بر آن، آن را ؤبا شناخت عوامل م توانیمقوه و همگانی است که الکه خالقیت استعدادی باست 

از  در مجموع با توجه به تعاریفی که(. 3121 صادقی مال امیری،ساخت )شکوفا پرورش داد و 

کید بر دیدگاه استرنبرگ که مهمترین عنصر در خالقیت را تازگی، نو بودن أخالقیت شده است و با ت

عاطفی خالقیت  –توان استنباط کرد که آمادگی شناختی کند، میو با ارزشمند بودن معرفی می

پذیری، ابتکار، بسط، ترکیب و های شناختی )سیالی، انعطافتوانایی از مجموع است عبارت 1پژوهشی

، میل به ریسک کردن، کنجکاوی و ...( که فرد را برای تولید پذیریابهامتحلیل( و عوامل عاطفی )

کند منظور از تولید اثر یا ایده پژوهشی های نو و تازه و اصیل پژوهشی آماده مییک اثر یا ایده

تا پدید آوردن اثر یا ایده پژوهشی است که در آن پژوهشگر با توجه به ـهمیا بی فردنحصربهم

های شناختی و عاطفی بتواند اثر پژوهشی یا ایده ابتکاری پژوهشی خود را به دیگران منتقل ویژگی

 کند.

رفته است، های زیادی صورت گگرچه در مورد خالقیت، ابعاد و نشانگرهای آن تعاریف و پژوهش    

پژوهشی صورت نگرفته  تاکنون بر آنثر ؤخالقیت پژوهشی و عوامل مابعاد و نشانگرهای  اما در مورد

 ازجملهالزم است  هاییضروری است. برای خالقیت پژوهشی آمادگی هاآناست لذا شناسایی 

 ابعـمنترین از مهمو عاطفی برای خالقیت پژوهشی است.  شناختی هایگیشامل آماد ترین آنهامهم

های عاطفی که ناظر بر وجود ویژگی شخصیتی منابعاست.  واگرا تفکراسترنبرگ  به زعم ناختیـش

ت. ـاس خویش باورهای در جرئت و فکری مخاطرات به تیاقـاش ،پافشاری ،ابهامات تحمل شامل

ت، گذاری خالقی( در قالب نظریه سرمایه3331 و 3331، 3331، 3333) 7و لوبارت 1استرنبرگ

که خالقیت به اتصال شش بخش دهند، مبنی بر اینای را درباره خالقیت ارائه میپارچهنظریه یک

مجزا اما دارای منابع درونی مرتبط نیازمند است و برای ایجاد خالقیت باید بین عوامل چندگانه 

( های تفکر، شخصیت، انگیزش و محیطهای عقلی، دانش، سبکفردی و محیطی )شامل توانایی

ی امروز نیاز به افرادی با ذهن پویا و خالق دارد که با لهأزندگی پرمس. یدوجود آهمگرایی به 

بنابراین قضاوت انسان ؛ های خود، درصدد مقابله با این مسائل و مشکالت برآینداطمینان از توانایی

                                                                    
1. Mackinon 

2. Torrance 

3. Barron 

4. Gary 

5. Cognitive-Emotional Readiness of Research Creativity 

6. Sternberg 

7. Lubart 
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را در این  ست که اوترین عواملی اهای خود در این موقعیت یکی از مهمدر مورد استعدادها و توانایی

تر و رساند. انسان برخوردار از خودکارآمدی در انجام کارها موفقمسیر جدید و ناشناخته یاری می

دهد تا بر رفتارهایش کنترل و نظارت داشته امیدوارتر است و خودکارآمدی این توانایی را به فرد می

های حلی ظرافت و تیزبینی در خلق راههایی است که مجهز به نیرونیازمند انسان باشد. جهان امروز

های ها و قضاوتاستفاده از امکانات نوین و نیروی حاصل از اعتماد به خود که ناشی از پندار با جدید

بندورا معتقد . (3130مقامی،  و باشد )قراباغی، امیرتیموریهایی است، میمثبت در مورد توانایی

در زندگی « خودکارآمدی»شاید هیچکدام به اندازه  3های گوناگون خودآگاهیاست در میان جنبه

را اطمینان توان خودکارآمدی پژوهشی می بنابراین؛ (130: 3321نباشد )بندورا،  مؤثرروزمره آدمی 

آهنچیان،  و صالحی، کارشکی)اند پژوهش دانسته آمیزیتموفقهرکس به خودش نسبت به انجام 

در انجام تحقیق برخوردارند، ممکن است از انجام آن . افرادی که از خودکارآمدی کمتری (3138

های خود را باور دارند، احتماالً در فعالیت پژوهشی شرکت خودداری کنند؛ اما افرادی که توانایی

خواهند کرد. دانشجویان خودکارآمد به ویژه هنگام مواجه با مشکالت، بیشتر از افرادی که به 

)فوستر،کاهن،  دهندو پشتکار نشان می یکوشسختد خود تردید دارند، از خو هاییتقابل

بر انجام پژوهش  مؤثرترین عوامل ( یکی از مهم8030) 0بیکن و 1، لوکاسو8(. از نظر لو8000ملنیس،

دانند که هایشان برای انجام پژوهش میتوسط دانشجویان را احساس اطمینان آنها نسبت به توانایی

 .خودکارآمدی پژوهشی نام دارد

بر عملکرد را باورهای  مؤثرمنبع انگیزشی مهم  1برونرو  1زیمرمن در یک مدل عمومی انگیزشی،    

که افراد خالق عالوه  اندداده(. تحقیقات نیز نشان 3121 ،2شانک ،7اند )پینتریچخودکارآمدی دانسته

 (.3323 باشند )آمابیل،های انگیزشی نیز میبر استعداد و تخصص دارای یک مجموعه از ویژگی

 -های روانیاجتماعی رفتار را در قالب علیتی سه وجهی کنش –در نظریه شناختی  (3338) باندورا

 شخصی و شناختی )باورهای خودکارآمدی، انتظارات، انگیزش(، .3: کندیماجتماعی انسان توجیه 

های ویژگیعوامل بیرونی ) .1(، شوندیماجرا  عمالًشخصی که  یهاانتخابرفتار )مدیریت و  .8

اجتماعی نگاه  -نظریه شناختی ارائه. بندورا با (30؛ 3133، )کارشکی، محسنیسازمانی محیط(. 

ثیرات باورهای شخصی بر انجام کارها نمود و با ارائه نظریه خودکارآمدی، أروانشناسان را متوجه ت

و شناختی در ها ایجاد کرد. خودکارآمدی ریشه در مباحث انگیزشی شگرفی در همه حیطه یرتأث

                                                                    
1. Self- knowledge 

2. Lev, E. L. 

3. Kolassa, J. 

4. Bakken, L. 

5. Zimmermen 

6. Bruner 

7. Pintrich 

8. Scheenk 
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هایی که معتقدند خارج از توانایی آنهاست و ممکن روانشناسی دارد. افراد تمایل دارند از موقعیت

 (.3337باشند، دوری کنند )بندورا،  برداشتهاست احساس ناکارآمدی در 

عاطفی  -های شناختیگیآمادی بین طور مستقیم رابطهپژوهشی که بهبا مطالعه پیشینه،     

را چه در داخل و چه در خارج از کشور سنجیده باشد،  خودکارآمدی پژوهشی پژوهشی و خالقیت

نتایج هایی که موازی و مرتبط با این موضوع بودند، استفاده شد. بنابراین از پژوهش؛ یافت نشد

( نشان داد که خودکارآمدی هم با نمره کل خالقیت شناختی و هم 3130کاظمی و شفقی )پژوهش 

نیز بیان  (3127فرج عمران ). پوردهدخالقیت هیجانی رابطه مثبت و معناداری نشان می با نمره کل

نفری از  311بر روی نمونه  را پژوهش خود . آنهادنرابطه دارباهم  خودکارآمدی ،خالقیت کنندمی

یت و بین خالق رابطه معنادار و مثبتدادند و نتایج نشان داد آمل انجام  دانشجویان دانشگاه پیام نور

-ویژگی ازجملهعوامل فردی نشان داد ( 3120صادقی و سعادت )مطالعه  وجود دارد.خودکارآمدی 

 3نتایج پژوهش بگتو هستند. مؤثربر خالقیت پژوهشگران  یشناختسبکهای شخصیتی، دانش و 

باورهای افراد  داد کهآموزان انجام شد نشان نفری از دانش 3188( که بر روی یک نمونه 8001)

که دارای آموزانی دانش پژوهشاین  بر طبقاست.  مؤثر هاآنهایشان بر خالقیت باره تواناییدر

خود  یعملکردهاو  در کارهایت، دارای خالقیت بیشتری هستند در نها تریباال  خودکارآمدی

( در پژوهشی که به بررسی اثرات آموزش خالقیت بر 8003) 1و براناک 8مسیسنگ هستند.

پژوهش نشان داد که آموزش خالقیت بر روی خودکارآمدی  داخته است. نتایجخودکارآمدی پر

( نشان داد که افزایش خودکارآمدی بر روی عملکرد 8033) 1و فارمر 0. پژوهش ترنیدار استمعنی

خالقیت پژوهشی وهشی بر ژـودکارآمدی پـبه نقش مهم خابراین با توجه ـبن؛ است مؤثرخالقانه 

خالقیت گذاری هشی مبتنی بر نظریه سرمایهتی عاطفی خالقیت پژوآمادگی شناخ توان گفتمی

کلی  باشد. لذا هدف خودکارآمدی پژوهشی ثیرأتحت ت و نظریه شناختی اجتماعی بندورا استرنبرگ

عاطفی خالقیت پژوهشی با خودکارآمدی پژوهشی  -از انجام پژوهش، بررسی رابطه آمادگی شناختی

انسانی  معلووانشناسی و علوم اجتماعی و ادبیاتدکتری دانشگاه رودانشجویان کارشناسی ارشد و  در

 از: اندعبارت پژوهشاست. اهداف جزئی این  3131-30دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 

عاطفی خالقیت پژوهشی از طریق -بینی پذیری آمادگی شناختیبررسی میزان پیش -3

ن دختر و پسر در مقیاس آمادگی شناختی عاطفی مقایسه دانشجویا -8 خودکارآمدی پژوهشی

 .های آنمؤلفهو خرده  خالقیت پژوهشی

 

                                                                    
1. Beghetto 

2. Mathisen 

3. Bronnick 

4. Tierney 

5. Farmer 
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 روش

 ی این پژوهش شامل کلیه دانشجویانجامعه آمار. است بینیاز نوع پیش همبستگی پژوهش حاضر

 علوم انسانی، دانشگاه رازیعلوم اجتماعی، ادبیات و روانشناسی و  هایتحصیالت تکمیلی دانشکده

ای متناسب بر حسب نوع گیری، سهمیهروش نمونهنفر است.  712حجم جامعه  31-30ر سال که د

دست آمد. هنفر ب 811کوکران گیری و دانشکده، تعیین شد. حجم نمونه طبق فرمول نمونه دانشگاه

اما جهت دستیابی به پرسشنامه بیشتر و ؛ نفر بود 811هرچند بر اساس فرمول آماری حجم نمونه 

اساس حجم نمونه  ینبر اپرسشنامه اضافه شد.  811درصد پرسشنامه مازاد به  31 ، به میزانیدترمف

شامل  مورداستفادهابزارهای  .دست آمدنفر به  822درصد مازاد تعداد  31آماری با احتساب 

 -( و پرسشنامه محقق ساخته آمادگی شناختی3130صالحی ) یپژوهشهای خودکارآمدی پرسشنامه

-پذیری، ریسک، ابهامتفکر واگراهای ویژگی مؤلفه) سؤال 33یت پژوهشی که شامل عاطفی خالق

 است. شدهیمتنظطیف لیکرت  بر اساسپذیری( است که 

 

 پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی

این پژوهش مقیاس  . دراست شدهاستفاده( 3130پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی صالحی )

خرده مقیاس خودکارآمدی  7نی بر طیف لیکرت، شامل ای مبتگویه 11خودکارآمدی پژوهشی 

، خودکارآمدی در روش و اجرا، خودکارآمدی در یپردازمفهومآماری و تحلیلی، خودکارآمدی در 

برای  ها و تبحرها و اخالق است.، خودکارآمدی در مهارتیسینوگزارشپژوهش کیفی، خودکارآمدی 

، 33/0، 38/0ترتیب، آزمون به. پایایی هر خردهاست شدهاستفادهب آلفای کرونباخ پایایی آزمون ضری

ا مذکور، بس است. روایی مقیا شدهگزارش 37/0و پایایی کل  21/0، 71/0، 22/0، 38/0، 30/0

شد احراز  lisrelو  spss یافزارهاو از طریق نرم ییدی و اکتشافیاستفاده از تحلیل عاملی تأ

(RSMEA=0/093،χ2=3794.69 df=1409). 

 

 وهشیژخالقیت پ عاطفی -پرسشنامه محقق ساخته آمادگی شناختی

توجه به ادبیات  محقق با ،عاطفی خالقیت پژوهشی –گی شناختی در این پژوهش برای سنجش آماد

اسب نای که متهای موجود قبلی خالقیت به ساخت پرسشنامهو پرسشنامه و پیشینه نظری خالقیت

 عاطفی خالقیت پژوهشی-گی شناختیم کرد. پرسشنامه آماددابا جامعه آماری مورد پژوهش باشد اق

. برای احراز )بسیار زیاد( ساخته شد 1)بسیار کم( تا 3بر اساس طیف لیکرت از  گویه 33شامل 

در تحلیل  .استفاده شد (عاملی اکتشافی یلیتحلروایی سازه )و روایی پرسشنامه از روایی محتوایی 

بر پایه  هاشوند که بیشترین میزان واریانس را تبیین کنند مؤلفهج میهایی استخراعاملی، صرفاً عامل

هایی را که ارزش توان عاملشوند. در عمل میکنند، استخراج میمقدار واریانسی که تبیین می
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را حذف کرد. هر چه مقدار  ها )مجموع مجذورات بار عاملی هر عامل( کمتر از یک استی آنویژه

: 3330کند )کالین، تر باشد، آن عامل واریانس بیشتری را تبیین میل بزرگی یک عامارزش ویژه

های عوامل نهفته در آزمون آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی، با روش تحلیل عامل (.03

ژه های ویداد ارزشــعامل با توجه به تع 1اصلی و چرخش واریماکس استخراج گردید. در این مدل 

 .دست آمد( به3ول باالتر از یک )جد
 

 حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی بدون محدود کردن عوامل یهاهای ویژه عاملارزش: 1جدول 

 درت تبیینق  یژهورزش ا  هااملع

3  78/1  13/80 

8  02/3  03/31 

1  11/3  20/38 
 

 هر کدامتبیین دهد. قدرت عامل را نشان می 1( 3های ویژه )جدول نتایج حاصل از جدول ارزش    

به توان را میهای پرسشنامه عامل سوال 1بیشتر است. در این میان با  درصد 30از عامل  1 یناز ا

ای که همسانی درونی هر خرده آزمون نیز عدد مناسبی به خوبی از یکدیگر متمایز کرد به گونه

 .دست آمد. نتایج این تحلیل به شرح ذیل است
 

ن شده آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی توسط هر عامل پس از درصد واریانس تبیی :2 جدول

 چرخش واریماکس آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی
 درصد تراکمی واریانس  درصد تبیین واریانس  یژهورزش ا  هااملع

3  78/1  13/80  13/80 

8  02/3  03/31  00/17 

1  11/3  20/38  20/03 
 

، تفکر واگراشوند: گذاری میصورت زیر نامسی ادبیات موضوع، این سه عامل بهبا توجه به برر    

شود، درصد کل واریانس تبیین ( مشاهده می8)طور که در جدول پذیری همان، ریسکیریابهام پذ

، عامل %13/80، 78/1( با ارزش ویژه تفکر واگرااست که عامل اول ) 20/03شده توسط سه عامل، 

، 11/3پذیری( با ارزش ویژه ، عامل سوم )ریسک03/31، 02/3ژه ری( با ارزش ویپذیدوم )ابهام

در نهایت برای احراز پایایی پرسشنامه در یک  .کنندمیدرصد از کل واریانس آزمون را تبیین 20/38

نفره از دانشجویان دکتری و ارشد که متناسب با جامعه بود اجرا شد  10اجرای آزمایشی که با نمونه 

ترتیب برابر با های شناختی و عاطفی بهمؤلفهنتایج آلفای کرونباخ آن برای کل پرسشنامه و  که

 شد. 72/0، 73/0، 20/0، 23/0
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 هاتجزیه و تحلیل داده روش

و انحراف  ، انحراف معیارآمار توصیفی از جمله میانگین یهااز روشها برای تجزیه و تحلیل داده

 ، رگرسیون ساده، رگرسیون چندگانهtآزمون  از جمله یاستنباطهای آمار و از روش استاندارد

 است. شدهاستفاده

 

 هایافته

 ،20/373ترتیب برابر )پژوهشی بهمقیاس خودکارآمدی معیارمیانگین و انحراف ( 1بر طبق جدول )

 (، پژوهش کیفی10، 01/11، روش و اجرا )(10/17،17) آماری و تحلیلی یهاخرده مؤلفه( و 328

(، اخالق پژوهشی 10/37،37ها و تبحرها )(، مهارت80 ،37/33نویسی )(، گزارش32، 10/32)

آمادگی  معیار مقیاس( بود. میانگین و انحراف 00، 73/00) پردازی(، مفهوم10/30، 13/30)

 تفکر واگراهای ویژگی یهاخرده مؤلفه( و 11، 17/11) یببه ترت خالقیت پژوهشی یعاطف یشناخت

 ( بود.30، 12/30پذیری )(، ریسک81، 20/80) یریابهام پذ(، 01/32،32)

 یعاطفهای آن با آمادگی شناختی مؤلفهبرای بررسی رابطه بین خودکارآمدی پژوهشی خرده    

آورده  0خالقیت پژوهشی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در قالب جدول 

 شده است.
 

 های توصیفیآماره :3جدول 

 انحراف معیار  میانگین  متغیر

 328  20/373  خودکارآمدی پژوهشی

 17  10/17  خودکارآمدی آماری و تحلیلی

 10  01/11  خودکارآمدی در روش و اجرا

 32  10/32  خودکارآمدی در پژوهش کیفی

 33  37/80  یسینوگزارشخودکارآمدی در 

 37  10/37  ها و تبحرهاخودکارآمدی در مهارت

 10/30  13/30  خودکارآمدی در اخالق پژوهش

 00  73/00  یپردازمفهومخودکارآمدی در 

 11  17/11  آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی

 32  01/32  ویژگی تفکر واگرا

 81  20/80  پذیریابهام

 30  12/30  پذیریریسک
 

مورد بررسی با هم همبستگی  یرهایتمام متغحاکی از آن است که  0ج در جدول نتایج مندر    

 های آن بامقیاس کل مقیاس خودکارآمدی پژوهشی به همراه خرده توان گفتمجموع می در دارند

رابطه مثبت و دارای  آن هاییاسمقکل مقیاس آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی و خرده 
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توانند آمادگی های آن میوهشی و خرده مقیاسژبرای بررسی اینکه خودکارآمدی پ. باشدمیمعنادار 

کند از ضریب رگرسیون ساده و چندگانه  بینییشپشناختی عاطفی خالقیت پژوهشی دانشجویان را 

این  ترینمهم رگرسیون رعایت شود. ازجمله هایفرضیشپاما قبل از آن باید ؛ استفاده شد

( و Tolerance< 1> 0شاخص تحمل ) نتایج نشان داد که عدم هم خطی بودن است هافرضیشپ

هستند. همچنین مقدار شاخص دوربین  قبولقابلو  بخشیترضا (vif <10)شاخص تورم واریانس 

 >0Durbin- Watson)است  0واتسون که به منظور بررسی مفروضه استقالل خطا اجرا شد کمتر از 

ها گرفته شد که نتایج آن واریانس آزمون لوین برای برابری .است قبولقابلکه مقدار آن مطلوب و  (

 pشناختی عاطفی خالقیت پژوهشی برابر است، چون  یدر آمادگنشان داد واریانس دو گروه 

ها با هم برابر هستند کند واریانسبود، بنابراین فرض صفر که بیان می 01/0تر از بزرگ آمدهدستبه

 یید شد.أت

 
 ای پژوهش: ضرایب همبستگی دو به دویی متغیره4جدول 
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آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی از طریق  بینییشپبرای  سادهنتایج اجرای رگرسیون : 5 جدول

 خودکارآمدی پژوهشی

منبع 

 تغییرات
 

مجموع 

 مجذورات
  درجه آزادی 

میانگین 

 مجذورات
 F  داریمعنی 

     7770721  3  7770721  پیش بین

 003/0  313771  12733  800  38010730  ماندهباقی

       801  332017031  کل

 
آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی از  بینییشپنتایج اجرای رگرسیون چندگانه برای : 6 جدول

 خودکارآمدی پژوهشی هاییاسخرده مقطریق 

منبع 

 تغییرات
 

مجموع 

 مجذورات
  درجه آزادی 

میانگین 

 مجذورات
 F  داریمعنی 

     78/3103  7  03/3138     پیش بین

 003/0  13/81  13/18  332  38/30038     ماندهباقی

       801  33201/  03   کل

 
آمادگی  بینییشپدر  خودکارآمدی پژوهشیهای متغیرهای خرده مقیاس استانداردشدهضرایب رگرسیون : 7 جدول

 شناختی عاطفی خالقیت پژوهش

  متغیرهای پیش بین

ضرایب 

رسیون رگ

(B) 

 

-خطای

انحراف 

 استاندارد

 

-ضرایب

رگرسیون 

 استانداردشده

(β) 

 T  دارییمعن 

 183/0  02/0  .00/0  02/0  00/0  خودکارآمدی آماری و تحلیلی

 020/0  70/0  01/0  11/0  81/0  خودکارآمدی در اخالق

 100/0  10/0  01/0  33/0  -3/0  یسینوگزارشخودکارآمدی در 

 280/0  88/0  03/0  83/0  000/0  ها و تبحرهادر مهارت مدیخودکارآ

 188/0  32/0  02/0  31/0  30/0  خودکارآمدی در پژوهش کیفی

 033/0  28/0  0707/0  31/0  3/0  خودکارآمدی در روش و اجرا

 003/0  87/1  10/0  33/0  73/0  پردازیخودکارآمدی در مفهوم
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بین دانشجویان دختر و پسر در کل مقیاس آمادگی شناختی عاطفی  t آزمون : نتایج حاصل از8جدول 

 خالقیت پژوهشی

  متغیر
تفاوت دو 

 میانگین
 df  T  P یآزاددرجه  

کل مقیاس آمادگی 

 شناختی عاطفی
 28/3  813  02/3  31/0 

 خالقیت پژوهشی
        

 

تواند آمادگی ی میخودکارآمدی پژوهشنشان داد که  (1 )جدول تایج حاصل از رگرسیون سادهن    

(. همچنین )p<، 313771 =(3،800F 01/0(د نمایبینی خالقیت پژوهشی را پیششناختی عاطفی 

له بیانگر این است که أاست که این مس  =13/0 ب همبستگینتایج نشان داد که مجذور ضری

ک یعنی آمادگی شناختی عاطفی خالقیت درصد از متغیر مال 13توانند بین، میمتغیرهای پیش

 .کنندتبیین پژوهشی را 

 یهااسیخرده مق( نشان داد که 1نتایج حاصل از اجرای رگرسیون چندگانه )جدول     

 بینی نماینداختی عاطفی خالقیت پژوهشی را پیشتوانند آمادگی شنخودکارآمدی پژوهشی می

(01/0p< ،13781)= 27،33 )F07/0  یهمبستگان داد که مجذور ضریب ـشـنایج ـین نتـ(. همچن 

خودکارآمدی آماری و تحلیلی، بین )گر این است که متغیرهای پیشله بیانأاست که این مس =

، خودکارآمدی در روش و اجرا، خودکارآمدی در پژوهش کیفی، یپردازمفهومخودکارآمدی 

 07تواند تبحرها، خودکارآمدی در اخالق( می ها و، خودکارآمدی مهارتیسینوگزارشخودکارآمدی 

 ین کنند.یرا تب یپژوهشدرصد از متغیر مالک یعنی آمادگی شناختی عاطفی خالقیت 

بین بر متغیر مالک را نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه اثرات ترکیبی متغیرهای پیش    

بین های پیشکه کدامیک از متغیر ألهمسمنظور بررسی این هدهد. در نتیجه بمورد بررسی قرار می

بینی کند، از اختی عاطفی خالقیت پژوهشی را پیشتوانند آمادگی شنخودکارآمدی پژوهشی می

 است. شدهاستفاده استانداردشدهجدول ضریب رگرسیون 

بینِ دهند که از بین هفت متغیر پیشنشان می( 7 )جدول استانداردشدهضرایب رگرسیون     

پردازی، خودکارآمدی در روش و اجرا، ی و تحلیلی، خودکارآمدی در مفهومی آمارخودکارآمد

های مورد نیاز ، خودکارآمدی در مهارتیسینوگزارشخودکارآمدی در پژوهش کیفی، خودکارآمدی 

ی بینپیشپردازی متغیر خودکارآمدی در مفهوم تحقیق و خودکارآمدی در رعایت اصول اخالقی،

 .(=t 1787و  p<01/0 ) باشدمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی آبرای  خوبی کننده

آن در بین  هاییاسخرده مقاختی عاطفی خالقیت پژوهشی و برای بررسی تفاوت آمادگی شن    

 (2)جدول های مستقل استفاده شد که نتایج آن در قالب دانشجویان دختر و پسر از آزمون تی گروه
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ها گرفته شد که نتایج آن نشان داد آزمون لوین برای برابری واریانس است. در ابتدا شدهدادهنشان 

 آمدهدستبه pآمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی برابر است، چون  واریانس دو گروه در

 باشدمی هاواریانسدهنده برابری که نشان یید شدتأبود، بنابراین فرض صفر  01/0تر از بزرگ

(07/0p=، 1710f= .)ونـج آزمــنتایt  سر در کل ـر و پـان دختـشجویـان داد که بین دانـشـن

 داردــود نـداری وجیـعنـفاوت مـژوهشی تـاطفی خالقیت پـی عـمقیاس آمادگی شناخت

(01/0>p ،3712=(813 )t.) های آمادگی شناختی عاطفی مؤلفهبرای بررسی خرده  همچنین

نتایج حاصل از آزمون  از آزمون مانوا استفاده شد. خالقیت پژوهشی در بین دانشجویان دختر و پسر

MANOVA و  تفکر واگراهای های ویژگیکه بین دانشجویان دختر و پسر در مقیاس نشان داد

 پذیریشجویان دختر و پسر در مقیاس ریسکنداری وجود ندارد اما بین داپذیری تفاوت معنیابهام

 (.p ،1780=(870 )t<01/0) ن بیشتر از دختران استو میانگین پسرا داری وجود داردتفاوت معنی

 

 گیریبحث و نتیجه

 علمی تولیدات کیفیت و است. کمیت بشری جوامع توسعه و رشد عوامل ترینعمده از یکی تحقیق

توسعه،  و فناوری سطح که یبه طوراست.  ایجامعه هر علمی توسعه یهاشاخص ترینمهم از یکی

 و در تحقیق گذاریسرمایه میزان یعنی پژوهش، و تحقیق اصلی هایشاخص با مستقیمی تناسب

 کیفی و ایران و مقایسه کمی در شدهانجام بررسی تحقیقات با دارد. متأسفانه محقق نیروهای تعداد

 تعداد) تحقیق هایشاخص نظر از توجهیقابل اختالف ،توسعهدرحال و یافتهتوسعه کشورهای با هاآن

)فضل الهی،  شودیم دیده  ...)و علمی هاینشریه و منتشرشده یهاکتابتعداد  بودجه، محقق،

در مقاطع تحصیالت  یژهبه ورود که با رشد و گسترش آموزش عالی با این حال انتظار می .(3133

 در پژوهشی هایفعالیت در های مربوطه کاهش یابد. خالقیتحوزهدر های تکراری تکمیلی، پژوهش

 نکته این بر خالقیت هاینظریه دارد. نیاز ملزوماتی به بلکه کندینم خودی بروزهخودب شکل به و خأل

 اجتماعی، و محیطی تجارب ،شناختییستز هایآمادگی مانند انگیزه، عواملی که دارند تأکید

-به خالقیت نیازپیش هاآن مانند و نیاز احساس و ذهنی، هوشی هایتوانمندی قبلی، هاییادگیری

ها در این پژوهش نیازپیشعنوان یکی از این خودکارآمدی پژوهشی هم به ند.رومی شمار

رگرسیون ساده نشان داد که مقیاس  در این راستا نتایج حاصل از اجرای رار گرفت.ق یموردبررس

. کند بینییشپتواند آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی را خودکارآمدی پژوهشی می

کارآمدی های خودیاسخرده مقدهد که ترکیب دگانه نشان مینتایج رگرسیون چن ینچنهم

. این یافته از بینی کنندرا پیش توانند آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشیپژوهشی می

ر خالقیت ـب ؤثرـمرا ودکارآمدی ـ( که خ8001بگتو،  ؛8033 ترنی و فارمر،) هایپژوهش با یافته

متغیر  7نشان داد که از بین  استانداردشده رگرسیونضریب یج در ادامه نتا .است همخواندانند، می
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بینی تواند پیشپردازی می، متغیر خودکارآمدی در مفهومبینی کننده خودکارآمدی پژوهشیپیش

نتایج پژوهش در مورد ارتباط فی خالقیت پژوهشی باشد. اطکننده خوبی برای آمادگی شناختی ع

آمادگی شناختی  داری با نمرهکه متغیر جنسیت رابطه معنی ، نشان دادپژوهشی جنسیت با خالقیت

های آمادگی شناختی مؤلفههمچنین تحلیل اطالعات در مورد  فی خالقیت پژوهشی ندارد.طعا

پذیری ابهامو  تفکر واگراهای ویژگیهای مؤلفهنشان داد که جنسیت با  عاطفی خالقیت پژوهشی

، 1؛ جونن8007 ،8و گراند 3)پیالر متد ین یافته با نتایجا دار نداردخالقیت پژوهشی رابطه معنی

اما با ؛ ( همخوان است3120و رضویه،  االسالمییخش ؛0803، 0رانکو آلبرت ؛3328 ؛ راینا،3331

همچنین تحلیل اطالعات در  ( ناهمسواست.3133یی، حجازی، قاضی طباطبا ای،نتایج )مرزیه، اژه

-لفه ریسکؤفی خالقیت پژوهشی نشان داد که جنسیت با مدگی شناختی عاطاهای آملفهؤمورد م

ای که گونهبه داری استپذیری، آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی دارای تفاوت معنی

 پذیری پسران بیشتر از دختران است.ریسک

رابطه خالقیت و متغیرهای حمایت خودمختاری  ( در پژوهش خود3133) مرزیه و همکاران    

آموزان دختر و پسر پایه سوم مقطع متوسطه و جنسیت را در دانش شدهادراکو ساختار  هشدادراک

 آموزان مورد بررسی قرار دادند که نتایج حاصل بیانگرنفری از دانش 100در یک نمونه  شهر زاهدان

سیالی، ) کننده خالقیت و ابعاد آن بینییشپ ور مثبت و معنادارــطت که جنسیت بهــاین اس

و جنسیت صورت گرفته  تحقیقات متعددی که در رابطه با خالقیت ، ابتکار( است.پذیریطافانع

ید وجود تفاوت جنسیتی در خالقیت است و ؤها مباشند. برخی از آنهمگی دارای نتایج متفاوت می

 های جنسیتی در عملکرد( تفاوت3323) اما به اعتقاد بایر؛ اندیید نکردهأبرخی دیگر تفاوتی را ت

کند که شاید این شرایط انگیزشی متفاوت است که وی عنوان می خالقانه به آن صورت رایج نیست.

هایی که به نتایج پژوهش . به هر حال،شود، در دختران و پسران میمتفاوتخالقانه  منجر به عملکرد

قات اند، هماهنگ نیست: پس ضرورت انجام تحقیمقایسه خالقیت در دو جنس زن و مرد پرداخته

 سازند.ر را در این مورد نمایان میتگسترده

دهد باور به توانایی در راستای اهداف تحقیق نشان می اصل از تجزیه و تحلیل اطاعاتحنتایج     

 .ثر استؤدانشجویان م خالقیت پژوهشی ، برپردازیتوانایی فرد در مفهوم به خصوص انجام پژوهش

 خألمرحله از پژوهش پیاده شود. در درجه نخست، شناسایی عنصر خالقیت باید در هر  کهییازآنجا

ای که تکراری یا بدیهی نباشد، به مورد نظر پژوهشی به شیوه یهاطالعاتی یا شکاف دانشی در زمین

های پژوهش نیز باید از ها یا فرضیهکنجکاوی و پویایی ذهن نیاز دارد. در درجه دوم، تدوین پرسش

                                                                    
1. Pilar Matud 

2. Grande 

3. Gonen 

4. Ranko Albert 
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 از گردآوری پس و سوم یهدرج و بدیهی نبودن( برخوردار باشد. درهمان ویژگی )یعنی تکراری 

 که کرد تحلیل و ارزیابی را اطالعات ایگونهبه باید ها،فرضیه یا هاسؤال به پاسخگویی برای اطالعات

-نتیجه و هایافته یارائه در خالقانه هایاستنباط و تحلیل قدرت .دهند دستبه جدیدی هاییافته

در (. 3122است )فتاحی،  پویا ذهن داشتن و مربوطه موضوعی یهعرص به اشراف یازمندن نیز گیری

در خلق و تولید  برخوردار باشندپژوهشی باالیی  توان گفت اگر دانشجویان از خودکارآمدینهایت می

 تر خواهند بود.های جدید و ناب موفقپژوهش

 

 پیشنهادها

؛ شودیک سازمان از جمله دانشگاه احساس می ئماً درود آن داری است که وجخالقیت و نوآوری ام

 .بنابراین، باید نهادینه شود و جزء کار و فرهنگ دانشگاه گردد

تواند کار خالقیت و نوآوری را تسهیل و تسریع می دانشگاه های پژوهشی و نوآوری درایجاد هسته. 3

 کند.

دانشگاهی برای  ایجاد جو مناسب یت،آموزش خالق های آموزشی نامحدود و متنوعبرگزاری دوره. 8

در  افزارهاهای روش تحقیق و آموزش نرماز جمله کارگاه های تخصصی و عمومیآموزش ،خالقیت

 .زمینه پژوهش

، های پژوهشیایده عدم تمسخر ،های خالقایجاد فرصت :از جمله مدیریت محیط برای خالقیت. 1

، کسب خالقیک محیط دانشگاهی ایجاد ، هشیهای پژوبرای خلق ایدههای متنوع ایجاد محرک

های مربوط کارگیری تکنیکهبپذیری در مقابل مقررات، و انعطاف های ناپختههای کار با ایدهتوانایی

 .هابه خالقیت توسط افراد و گروه

طلبی در دانشجویان، تشویق به ایجاد چالش، ارائه منابع و وقت کافیبه طریق زیر:  ایجاد انگیزه. 0

و  دانشجویان، حمایت دانشجویان، تشویق و ترغیب تفکر خالق دانشجویانها و دانش مهارت توسعه

 .از یکدیگراساتید 
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