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 ای مسئولیت پذیریمدل یابی رابطه بین خالقیت و خودکارآمدی در مشاوران مدارس: نقش واسطه

 2زاده مقدمطيبه ابراهيم ، 1شهربانو عالي

 
        

 مقدمه

ای برای تحقق اهداف خود باید به تأمین و تربیت نیروی انسانی الیق و شایسته نظام آموزش و پرورش هر جامعه

)توکلیان، عمادحسینی باشندان ميبیندیشد و در این راه مهمترین نیروی انسانی معلم یندهآبرای عصر حاضر و 

 و به ویژه مشاوران مدارس (. بنابراین توجه و پژوهش در متغیرهای مربوط به معلمان1388نژاد، و رمضانی

آموزان ردی دانشهای شغلی چون مسئولیت پذیری، خالقیت و خودکارآمدی که با رشد تحصیلی و فدر زمینه

 كنترل در تنهای نه آدمر رفتای رفتار -شناختيه دیدگار د رسد.مرتبط است، موضوع بسیار مهمی به نظر می
 به شناختي دارند. فرایندهاير رفتار دی اكنندهننقش تعیی شناختي فرایندهاي بلكه نیست؛ محیطي و بیروني عوامل
 دارد خود كارآمديد از فره كد گردنميی نادرست ادراكات و انتظارات موجب رواني شناسيآسیب از بخشي عنوان

تریچ و پینشوند. ر منجه های تهدیدكنندموقعیت از دفاعي هاياجتناب و اضطراب به توانندمي انتظارات این و

( خودکارآمدی را یک متغیر اساسي در 1392زاده هنرمند و همکاران، ؛ به نقل از مهرابی2004) 3شانک

اند. راهبردها و رفتارها به شمار آورده انتخاب های حركتي،شناختي، مهارت -یادگیري، عملكردهای اجتماعی

این متغیر در افراد  كمك نمود. به اشاره انگیزش و میان خودكارآمدي علّي ارتباط وجود ( به1995) 4زیمرمن

؛ 2008، 5گربینو، پاستورلی، دلبوو و کاپراراكرد )وسچیو،  بینيآینده را پیش در توان رضایت از زندگيمی

تواند ( بر این باور است که خودكارآمدی تحصیلی می2005پاژارس )(. 2011، 6گرای، الرو، واتسون و کارپنتر

آموزان كه همان افزایش نمرات است، هدف دانش بر غیرمستقیم بر پیشرفت تحصیلی تأثیر بگذارد و به صورت

به ویژه مشاوران  هایی که با خودکارآمدی معلماناز سازه (.2006، 7نائور، تان و شایومؤثر باشد )ما، فانگ، 

تفكر  خالقیت مهم . ویژگي (1390باشد )قراباغی، امیرتیموری و مقامی، رابطه دارند، خالقیت آنان می مدارس

به شمار  پرورش و های آموزشهدف مهمترین از ییك خالقیت پرورش بی تردید(. 2008، 8واگرا است )ادلمن

مشكل گشا،  آفریننده، را پرورش دهد و افرادی كاوشگر، خالق تفكر تواندیادگیری می و آید. فرآیند آموزشمي

تا به خالقیت و شكوفایي برسند و  كندمی افراد كمك به كه هایياز مهارت یكي همچنین نوآور را تربیت كند.

دارد افراد ( بیان می2009) 9پذیری است. گالسرمسئولیت وظایف خود را بطور کامل و صحیح انجام دهند،

                                                           
 مشهد، ايرانهيئت علمي گروه روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد،شناسي، عضو نويسنده مسئول: استاديار روان 1

 مشاوره مدرسه، دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان -کارشناسي ارشد رشته مشاوره 2

3- Pin Trij & Shawnck 

4- Zimmerman  

5- Ma., Fang., Knauer., Tan & Shive 

6- Gray, Larowe, Watson & Carpenter 

7- Ma., Fang., Knauer., Tan & Shive 

8- Adelman 
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 بي و سرد هايبرای برخورداری از احساسات بهتر نسبت به زندگی باید مسئولیت پذیر باشند. وجود انسان

 (.1385، 10است )گینات نبوده آن احساس مسئولیت مطرح در كه است تربیتي از ناشي تفاوتي

های وجه به نياز مبرم ارگانبا تتواند آنها را برای انجام بهتر وظايف و عملکرد در محيط آموزشي ياری کند مي شاوران مدارسپذيری ممسئوليت

سجم و کاربردی پژوهشي من نيافتننيز و و مشاوران پذيری و خودکارآمدی معلمانمختلف بويژه آموزش و پرورش به افزايش مسئوليت

 رسد.به نظر مي ضروریانجام چنين پژوهشي ،در خصوص مسئله

 روش

 گیریجامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه

توجه به  بانفر  156جم ای به حنمونه مياناز اين  ،مشهد تشکيل دادند ستانشهر  متوسطهزن مقطع مشاوران جامعه آماری پژوهش را کليه 

گذاشتن پرسشنامه  . پس از کنارندانتخاب شدای مرحلهای روش نمونه گيری خوشهو با  جدول کرجسي و مورگان حجم مطلوب نمونه در 

مقیاس ذيل استفاده شد؛  در اين پژوهش از ابزارهاینفر باقي ماند که به پرسشنامه ها به طور کامل پاسخ دادند.  103های ناقص  تعداد 

گيری خودکارآمدی ساخته اندازهبا هدف  همکاران و شرر توسط عمومي خودکارآمدی مقياسخودکارآمدی شرر و همکاران: 

 آلفای و بخشايترض و باال ( نسبتا13۹0ً؛ به نقل از حسينيان و نيکنام، 1۹۸2شرر و همکاران ) توسط گزارش شده پايايي شد. ضريب

استفاده  نيمه کردن دو روش از خودکارآمدی مقياس اعتبار رسيبر برای (13۸2است. اصغرنژاد ) ۸6/0آمده برابر با به دست کرونباخ

از بشارت و  باشد )به نقلماده مي 60خالقيت دارای  آزمونپرسشنامه خالقیت عابدی: به دست آمد.  ۸۴/0کرد و ضريب پايايي 

القيت رندسيپ خ( اعتبار آزمون خالقيت از طرقي همبسته کردن آن با آزمون 13۹0بشارت و عباسپور ) پژوهش در (.13۹0عباسپور، 

ناختی کالیفرنیا مقیاس مسئولیت پذیری روانش. بدست آوردند  ۸6/0پرسشنامه را از طريق آلفای کرونباخ  پاياييو بدست آمد 71/0

(CPI :) به هاست. آزمودنيا شده تهيه به باال سال 12بهنجار  افراد پذيری سنجش ميزان مسئوليت با هدف که دارد سؤال ۴2اين مقياس 

در اين پژوهش،  (.13۸۸، است )به نقل از پاشا و گودرزيان 70/0دهند. ضرايب اعتبار کلي آن پاسخ ميسوالها به  مخالفم و موافقم صورت

نتخاب گرديد. سپس مدرسه به تصادف ا 23انتخاب شد و از بين مدارس اين نواحي  7و  6، ۴،  2از بين نواحي آموزش و پرورش نواحي 

 وخودکارآمدی  های خالقيت،های مربوطه يعني پرسشنامهپرسشنامه پرسشنامه ها در اختيار تمام مشاوران اين مدارس قرار گرفت.

پرسشنامه باقي ماند  103توسط نمونه مورد نظر پر شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و کنار گذاشتن موارد ناقص تعداد  پذيریمسئوليت

 و سرانجام به تجزيه و تحليل اطالعات پرداخته شد. 

 هایافته

اشد. مدل مفهومي بمي  معادالت ساختاریآزمون فرضيه های تحقيق با استفاده از روش همبستگي پيرسون، رگرسيون چندمتغيره و تحليل 

زای مدل زا و خالقيت و مسئوليت پذيری به عنوان متغير درونی خودکارامدی به عنوان متغير برونپژوهش در برگيرنده اينارائه شده در

 .مي باشد

 

                                                           
10 Ginat 
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جدول همبستگي بين متغيرهای پيش بين و مالک:1جدول   

 مسئوليت خالقيت 

۴11/0 همبستگي پيرسون خودکارامدی  16۹/0  

000/0 سطح معناداری  106/0  

 103 103 تعداد

 

 جدول خالصه مدل:2جدول 

خطای 

 استانداردبرآورد

ضريب تعيين 

 تعديل شده

مجذور 

 همبستگي

همبستگي 

 چندگانه

۸3315 /.۸ 156/0 175/0 ۴1۸/0 
 

 

جدول ضريب ها:3جدول   

 متغيرهای پيش بين
 ضريب استاندارد ضريب غير استاندارد

T 

سطح 

 بتا خطای استاندارد B معناداری

772/50 (مقدار ثابت)     005/7   2۴۸/7  000/0  

16۹/0 خالقيت  0۴2/0  ۴62/0  ۹۹5/3  000/0  

-206/0 مسئوليت پذيری  262/0  0۹0/0-  7۸1/0-  ۴37/0  

 

 

 در پژوهش حاضر خودکارامدی به عنوان متغير برون زا و خالقيت و مسئوليت پذيری به عنوان متغيرهای درون زای مدل بودند. 

 : شاخص های برازش کلي مدل آزمون شده پژوهش حاضر۴جدول 

X2 Df X2/d.f. CFI GFI AGFI RMSEA 

۴7/17 3 ۴3/۴ 5۸/0 53/0 ۴7/0 1۴/0 

شاخص های برازش در جدول باال مي توان به اين نتيجه ی کلي دست يافت که مدل کلي پژوهش حاضر مورد حمايت داده با توجه به 

 ها و آزمون مدل با روش های آماری قرار نگرفت.

 بحث 
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درصد از واريانس  6/15خالقيت از توان پيش بيني خودکارآمدی برخوردار است و قادر به تبيين همانگونه که نتايج پژوهش نشان مي دهد؛ 

(، کاظمي 13۹1(، الماسي، پورشافعي و خامسان )13۹0(، قراباغي و همکاران )13۸7پورفرج عمران )اين يافته با پژوهش های اين متغير است. 

 رآمدی ارتباط معني داری پيدا کردند.( هماهنگ است که بين خالقيت و خودکا13۹0و شفقي )

در واقع ضريب بتای متغير مسئوليت پذيری از طرفي در اين پژوهش رابطه ی معناداری ميان مسئوليت پذيری و خودکارآمدی بدست نيامد. 

اين يافته با پژوهش کرد. توان متغير خودکارآمدی را پيش بيني نمي مسئوليت پذيری از نظر اماری معنادار نمي باشد. بنابراين با متغير

پذيری و خودکارآمدی با عملکرد که در پژوهشي با عنوان رابطه بين مسئوليتهمسو نبوده است،  ( 13۹3حيدريزاده، لنگرودی و برزگر )

کرد تحصيلي آنها آموزان و خودکارآمدی آنها با عملپذيری دانشهای شهرستان يزد، نشان دادند مسئوليتآموزان دختر دبيرستانتحصيلي دانش

بخشي از ناهمسو بودن يافته پژوهش حاضر و پژوهش تواند داليل مختلفي داشته باشد، اين ناهمسويي بين يافته ها مي رابطه معناداری دارد.

اطالعاتي به  همچنين محدود بودن منابع( به متفاوت بودن بستر فرهنگي که اين دو تحقيق ، بر مي گردد. 13۹3حيدريزاده، لنگرودی و برزگر )

در خصوص رابطه خالقيت و خودکارآمدی، همانگونه که يافته ها نشان  .ابزارهای خودسنجي مي تواند دليلي بر عدم اثبات فرضيه باشد

های مشابه همخواني ( معنادارآماری ميان خالقيت و خودکارآمدی وجود دارد. اين يافته با ساير پژوهش۴11/0، ارتباط مثبت)مي دهند

(، کاظمي و 13۹1(، الماسي، پورشافعي و خامسان )13۹0(، قراباغي و همکاران )13۸۸عشری و تاجور )پورطهماسبي، اثنياست، مانند داشته 

عقايد مربوط به خودکارآمدی به طور مستقيم بر عملکرد تاثير بر اساس پژوهشها (. 2012(، پامال و فارمر )2010(، لي يانگ )13۹0شفقي )

کنند و اهداف باالتر، رابطه مثبتي با عملکرد دارد. های باالتری را انتخاب ميدارای عقايد خودکارآمدی باالتر، هدف افراد و گذاردمي

در واقع يکسری از ويژگي هايي که  (.13۸0به نقل از کريم زاده،  ؛13۸2خودکارآمدی مربوط به توانايي و عملکرد گذشته است )اوبرين، 

افراد خودکارآمد هم ديده مي شود، از جمله گنجايش فکری و ذهني زياد، استقالل طلبي و عدم تبعيت از روش  افراد خالق برخوردارند، در

با توجه به های ديگران، داشتن اعتماد به نفس باال، پس طبيعتا اين دو متغير دارای ارتباط قوی با هم بوده که در اين پژوهش  هم تاييد شده است. 

های ديگر همسو ( توان پيش بيني مسئوليت پذيری معلمان را دارد. اين يافته با برخي پژوهش561/0با ضريب ) داده های پژوهش،  خالقيت

پذير خالقيت بيشتری در کارها از خود ( که نشان دادند افراد مسئوليت13۸۸عشری و تاجور )پورطهماسبي، اثنيبوده است، مانند نتايج پژوهش 

( نشان دادند که 13۹0تعويقي و کراسکيان )همچنين پژوهش  باشند.پذيری بيشتری ميالق دارای مسئوليتدهند و بالعکس افراد خنشان مي

بيني کننده خالقيت افراد است. آنان که مسئوليت پذيرند و خالقيت را پذيری پيشپذيری رابطه مثبتي با خالقيت دارد و همچنين مسئوليتنظم

ي دهند، ميدان را برای پرورش اين موهبت عظيم فراهم مي آورند ولي آنان که خالقيت اين گوهر گرانبها مي شناسند و از آن بيمي به دل راه نم

فراد را نمي شناسند و آنرا مايه هنجار شکني و جرات ورزی مي دانند، به انحنای گوناگون راه را بر آن مسدود مي سازند. پس مي توان گفت که ا

رها از خود نشان مي دهند و بالعکس افراد خالق دارای مسئوليت پذيری بيشتری مي باشند همانطور که در مسئوليت پذير خالقيت بيشتری در کا

( توان ۴62/0با توجه به يافته ها ، خالقيت با ضريب ) توان پيش بيني مسئوليت پذيری معلمان را دارد.تحقيق نيز نشان داده شد، خالقيت 

( -0۹/0با توجه به داده ها، مسئوليت پذيری با ضريب )(. 13۹0،قراباغي و همکارانع کنيد به )رجوپيش بيني خودکارامدی معلمان را دار

اين يافته با نتيجه ضريب بتای متغير مسئوليت پذيری از نظر اماری معنادار نمي باشد. و توان پيش بيني خودکارآمدی معلمان را ندارد

ي باشد. در اين پژوهش به بررسي نقش واسطه ای مسئوليت پذيری در رابطه بين همسو نم ( 13۹3حيدريزاده، لنگرودی و برزگر )پژوهش 
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نتايج اين پژوهش حاکي از اين بود که بين خالقيت و خودکارآمدی رابطه شد.  خالقيت و خودکارآمدی مشاوران مدارس پرداخته 

است، از طرفي مسئوليت پذيری با خودکارآمدی بيني کننده خودکارآمدی معلمان بوده معناداری وجود دارد و همچنين خالقيت پيش

توان گفت ای از جهات مختلف قابل بحث است، در نگاه اول ميبيني کننده خودکار آمدی نيست. چنين يافتهرابطه معناداری ندارد و پيش

و محيطي گوناگون باشد. همان  تناقض مشاهده شده شايد ناشي از ابزار اندازه گيری و جامعه آماری، زمان های متفاوت، يا شرايط فردی

طور که در باال هم اشاره کرديم، مسئوليت پذيری مفهومي ست که تحت تاثير فرهنگ جامعه قرار دارد. اينکه خالقيت قدرت پيش بيني 

چون بايد دارد منطقي به نظر مي رسد. انسان های خالق، طبعا دارای اعتماد به نفس و جرات مندی باالتری  هستند، را خود کارآمدی 

گاهي متضاد با آنچه که معمول است، گام بردارند و اين خصوصيت در افراد خودکارآمد هم ديده مي شود. بنابراين با تاييد اين نکته که 

بين خالقيت و خودکارآمدی رابطه معنا داری وجود دارد و با توجه به اينکه خالقيت تاثير بسزايي در رضايت شغلي دارد، مي توان گفت 

اين پژوهش نيز مانند ساير پژوهشها با وجود تالش پژوهشگر يا محدوديتهايي مواجه شد ازجمله تعداد  د به خالقيت توجه بيشتری شود.باي

با توجه به نتايج  زياد سواالت پرسشنامه ها و نيز خودگزارشي بودن ابزار پژوهش که مي تواند تعميم بافته ها را با احتياط همراه نمايد.

سوی آموزش و مسئوليت پذيری آنها کارگاه های آموزشي از  و مشاوران مدارس نهاد مي شود جهت افزايش خالقيت معلمانپژوهش پيش

 و پرورش برگزار گردد.

 

 منابع فارسی:

القيت با خودکارآمدی شخصي و جمعي دبيران مدارس متوسطه (. رابطه خ13۹1عي، هادی و خامسان، احمد )الماسي، آزاد؛ پورشاف

 . دانشگاه بيرجند.پايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي. بيرجندشهر 

های نو يافته. آموزان دختر مقطع راهنمايي شهر کرجپذيری با خالقيت در دانش(. رابطه مسئوليت13۹0تعويقي، مينا و کراسکيان، احمد )

 .۸0-۹۴(، ۴) 6، در روانشناسي

آموزان پذيری و خودکارآمدی با عملکرد تحصيلي دانش(. رابطه بين مسئوليت13۹3داود. )زاده، مهرداد؛ لنگرودی، محمد و برزگر، حيدريه

 دانشگاه عالمه طباطبايي. پايان نامه کارشناسي ارشد.های شهرستان يزد. دختر دبيرستان

 در ایرايانه رابطه بين خالقيت با خودکارآمدی (. بررسي13۹0قراباغي، حسن؛ اميرتيموری، محمدحسن و مقامي، حميدرضا )

ابتکار و خالقيت در دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي.  آموزشي رشته تکنولوژی دانشجويان کارشناسي

 .151-173(، 2) 1، علوم انساني

فرانظری بر خودکارآمدی پرهيز  (. تأثير درمان مبتني بر مدل13۹2الدين، نيلوفر )نژاد، فرزاد و خواجهزاده هنرمند، مهناز؛ کريممهرابي

 .32 -۴2(، 1) 25، مجله پزشکي اروميهاز مواد و چگونگي به کارگيری راهبردهای تنظيم شناختي هيجان معتادين. 
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