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چکیده
هدف :از انجام این پژوهش ،بررسی رابطه خودکارآمدی پژوهشی با آمادگی شناختی  -عاطفی خالقیت پژوهشی
دانشجویان دانشگاه رازی است 822 .دانشجو ( 301پسر و  321دختر) از طریق نمونهگیری سهمیهای به عنوان نمونه
انتخاب شدند .یافتهها از طریق پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی صالحی ( )3133و پرسشنامه محقق ساخته آمادگی
شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی جمعآوری گردید
روش :از طریق روش آماری  tمستقل ،تحلیل رگرسیون ،مانوا مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج حاصل از رگرسیون ساده و چندگانه نشا ن داد که مقیاس خودکارآمدی پژوهشی و خردهمقیاسهای آن
می تواند آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی را پیشبینی نماید .همچنین از بین خردهمقیاسهای خودکارآمدی
پژوهشی ،متغیر مفهومپردازی پیشبینی کننده خوبی برای آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی دانشجویان است.
نتایج آزمون  tمستقل نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر در کل مقیاس آمادگی شناختی عاطفی خالقیت
پژوهشی تفاوت معنیداری وجود ندارد ،اما در مقیاس ریسک پذیری تفاوت معناداری بین دانشجویان دختر و پسر
مشاهده شد.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای تحقیق چنین استنباط میشود متغیر خودکارآمدی پژوهشی از قدرت پیشبینی-
کنندگی قابل قبولی برای خالقیت پژوهشی برخورداراست ،لذا افرادی که خودکارآمدی پژوهشی باالتری را تجربه کنند
در بعد خالقیت پژوهشی هم بهرهوری بیشتری خواهند داشت.
کلیدواژهها :آمادگی شناختی – عاطفی ،پژوهش ،خالقیت پژوهشی ،خودکارآمدی ،خودکارآمدی پژوهشی
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مقدمه
عصری که در آن زندگی میکنیم عصر خالقیت ،3نوآفرینی ،8نوآوری 1نامیده شده است .جهان امروز
با سرعت فوقالعادهای در حال تحول و دگرگونی است؛ بنابراین مسائل فعلی و آینده یک ملت را
دیگر نمیتوان با راهحلهای کهنه دیروز حل نمود .در چنین شرایطی باید بهطور فزایندهای به
مهارتهای تفکر خالق مجهز شد (وکیلی و امینی .)3123 ،نوآوری و خالقیت نقش مهمی در
استقالل علمی جامعه دارد و در این راستا رسالت نظام آموزش عالی مهم است .آموزش و پژوهش
ازجمله ارکان بنیادین نظام آموزش عالی محسوب میشوند .در قرن حاضر نقش پژوهش در جهان
چنان گسترشیافته و مورد پذیرش قرار گرفته است که هر نوع سیاست و برنامهریزی صحیح در هر
زمینه ،به پشتوانه پژوهش و نظریهپردازی حاصل از پژوهش ،اتخاذ میشود (موسوی موحدی،
)3121؛ اما امروزه مشاهده میشود که آفتهای بسیاری در مسیر آموزش و پژوهش کشور وجود
دارد که بعضاً موجب بی اعتباری علم و پژوهش در کشور شده است .یکی از این آفتها پژوهشهای
تکراری و فاقد نوآوری و خالقیت است که نه تنها هزینه بسیاری بر کشور وارد کرده است بلکه
دستاورد قابلتوجهی نیز ایجاد نکرده است .از طرفی ساختار آموزش عالی را سه مقوله تولید دانش،
انتقال دانش ،اشاعه و نشر دانش تشکیل میدهد که نظام آموزش عالی ،بیشتر به مقوله دوم یعنی
انتقال دانش (آموزش) توجه شده است و دو مقوله دیگر یعنی تولید دانش (خالقیت علمی) و اشاعه
دانش (فناوری) به فراموشی سپردهشده است (پیرخائفی .)3121 ،با این حال اهمیت نوآوری و
خالقیت سبب شده است که در تمام علوم ،یافتن موضوعات یا استفاده از روشهای جدید اهمیت
فراوان پیدا کند .عرصه پژوهش نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ بنابراین واکاوی "خالقیت
پژوهشی "0در دانشجویان به عنوان سرمایههای اصلی دانشگاه ضرورتی اجتنابناپذیراست تا از این
طریق پرورش پژوهشگرانی با روحیه جستجوگری و خالقیت در اولویت قرار گیرد .برای پذیرش یا
ایجاد تعریفی از خالقیت پژوهشی ،بررسی تعاریف خالقیت حائز اهمیت است .گرچه تعریف از
خالقیت هم سخت و مناقشه برانگیز است و از جمله مسائلی است که هنوز الینحل باقیمانده است.
هر یک از اندیشمندان بهگونهای خالقیت را تعریف نمودهاند .آمابیل )3321( 1صاحبنظر خالقیت و
استاد دانشگاه "هاروارد" در تعریف خالقیت بر مواردی چون سطوح خالقیت و محیط تأکید دارد .و
عمل خالق را ،عملی میداند که دارای دو ضابطه تازگی و مناسبت باشد .گیلفورد )3313)1خالقیت
را تفکر واگرا جهت دستیابی به راهحلهای جدید برای حل مسائل میداند .از نظر سانتروک7
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( )8000خالقیت توانایی اندیشیدن درباره امور به راههای تازه و غیرمعمول و رسیدن به راهحلهای
منحصربهفرد برای مسائل است (سیف.)137 :3121 ،
از اوایل دهه  3310م .به بعد ،دیدگاه جدیدی که در نتیجه تحقیقات علمی و نظاممند
صاحبنظرانی همچون مکینون ،3تورنس ،8بارون ،1گری 0بهدستآمده است ،بر این عقیده استوار
است که خالقیت استعدادی بالقوه و همگانی است که میتوان با شناخت عوامل مؤثر بر آن ،آن را
پرورش داد و شکوفا ساخت (صادقی مال امیری .)3121 ،در مجموع با توجه به تعاریفی که از
خالقیت شده است و با تأ کید بر دیدگاه استرنبرگ که مهمترین عنصر در خالقیت را تازگی ،نو بودن
و با ارزشمند بودن معرفی میکند ،میتوان استنباط کرد که آمادگی شناختی – عاطفی خالقیت
پژوهشی 1عبارت است از مجموع تواناییهای شناختی (سیالی ،انعطافپذیری ،ابتکار ،بسط ،ترکیب و
تحلیل) و عوامل عاطفی (ابهامپذیری ،میل به ریسک کردن ،کنجکاوی و  )...که فرد را برای تولید
یک اثر یا ایدههای نو و تازه و اصیل پژوهشی آماده میکند منظور از تولید اثر یا ایده پژوهشی
منحصربهفرد یا بیهمـ تا پدید آوردن اثر یا ایده پژوهشی است که در آن پژوهشگر با توجه به
ویژگی های شناختی و عاطفی بتواند اثر پژوهشی یا ایده ابتکاری پژوهشی خود را به دیگران منتقل
کند.
گرچه در مورد خالقیت ،ابعاد و نشانگرهای آن تعاریف و پژوهشهای زیادی صورت گرفته است،
اما در مورد ابعاد و نشانگرهای خالقیت پژوهشی و عوامل مؤثر بر آن تاکنون پژوهشی صورت نگرفته
است لذا شناسایی آنها ضروری است .برای خالقیت پژوهشی آمادگیهایی الزم است ازجمله
مهمترین آنها شامل آمادگیهای شناختی و عاطفی برای خالقیت پژوهشی است .از مهمترین منـابع
شـناختی به زعم استرنبرگ تفکر واگرا است .منابع شخصیتی که ناظر بر وجود ویژگیهای عاطفی
شامل تحمل ابهامات ،پافشاری ،اشـتیاق به مخاطرات فکری و جرئت در باورهای خویش اسـت.
استرنبرگ 1و لوبارت 3331 ،3331 ،3333( 7و  )3331در قالب نظریه سرمایهگذاری خالقیت،
نظریه یکپارچهای را درباره خالقیت ارائه میدهند ،مبنی بر اینکه خالقیت به اتصال شش بخش
مجزا اما دارای منابع درونی مرتبط نیازمند است و برای ایجاد خالقیت باید بین عوامل چندگانه
فردی و محیطی (شامل تواناییهای عقلی ،دانش ،سبکهای تفکر ،شخصیت ،انگیزش و محیط)
همگرایی به وجود آید .زندگی پرمسأله ی امروز نیاز به افرادی با ذهن پویا و خالق دارد که با
اطمینان از تواناییهای خود ،درصدد مقابله با این مسائل و مشکالت برآیند؛ بنابراین قضاوت انسان
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در مورد استعدادها و تواناییهای خود در این موقعیت یکی از مهمترین عواملی است که او را در این
مسیر جدید و ناشناخته یاری می رساند .انسان برخوردار از خودکارآمدی در انجام کارها موفقتر و
امیدوارتر است و خودکارآمدی این توانایی را به فرد میدهد تا بر رفتارهایش کنترل و نظارت داشته
باشد .جهان امروز نیازمند انسانهایی است که مجهز به نیروی ظرافت و تیزبینی در خلق راهحلهای
جدید با استفاده از امکانات نوین و نیروی حاصل از اعتماد به خود که ناشی از پندارها و قضاوتهای
مثبت در مورد تواناییهایی است ،میباشد (قراباغی ،امیرتیموری و مقامی .)3130 ،بندورا معتقد
است در میان جنبههای گوناگون خودآگاهی 3شاید هیچکدام به اندازه «خودکارآمدی» در زندگی
روزمره آدمی مؤثر نباشد (بندورا)130 :3321 ،؛ بنابراین میتوان خودکارآمدی پژوهشی را اطمینان
هرکس به خودش نسبت به انجام موفقیتآمیز پژوهش دانستهاند (صالحی ،کارشکی و آهنچیان،
 .)3138افرادی که از خودکارآمدی کمتری در انجام تحقیق برخوردارند ،ممکن است از انجام آن
خودداری کنند؛ اما افرادی که تواناییهای خود را باور دارند ،احتماالً در فعالیت پژوهشی شرکت
خواهند کرد .دانشجویان خودکارآمد به ویژه هنگام مواجه با مشکالت ،بیشتر از افرادی که به
قابلیتهای خود تردید دارند ،از خود سختکوشی و پشتکار نشان میدهند (فوستر،کاهن،
ملنیس .)8000،از نظر لو ،8لوکاسو 1و بیکن )8030( 0یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر انجام پژوهش
توسط دانشجویان را احساس اطمینان آنها نسبت به تواناییهایشان برای انجام پژوهش میدانند که
خودکارآمدی پژوهشی نام دارد.
در یک مدل عمومی انگیزشی ،زیمرمن 1و برونر 1منبع انگیزشی مهم مؤثر بر عملکرد را باورهای
خودکارآمدی دانستهاند (پینتریچ ،7شانک .)3121 ،2تحقیقات نیز نشان دادهاند که افراد خالق عالوه
بر استعداد و تخصص دارای یک مجموعه از ویژگیهای انگیزشی نیز میباشند (آمابیل.)3323 ،
باندورا ( )3338در نظریه شناختی – اجتماعی رفتار را در قالب علیتی سه وجهی کنشهای روانی-
اجتماعی انسان توجیه میکند .3 :شخصی و شناختی (باورهای خودکارآمدی ،انتظارات ،انگیزش)،
 .8رفتار (مدیریت و انتخابهای شخصی که عمالً اجرا میشوند) .1 ،عوامل بیرونی (ویژگیهای
سازمانی محیط)( .کارشکی ،محسنی3133 ،؛  .)30بندورا با ارائه نظریه شناختی -اجتماعی نگاه
روانشناسان را متوجه تأ ثیرات باورهای شخصی بر انجام کارها نمود و با ارائه نظریه خودکارآمدی،
تأثیر شگرفی در همه حیطهها ایجاد کرد .خودکارآمدی ریشه در مباحث انگیزشی و شناختی در
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روانشناسی دارد .افراد تمایل دارند از موقعیتهایی که معتقدند خارج از توانایی آنهاست و ممکن
است احساس ناکارآمدی در برداشته باشند ،دوری کنند (بندورا.)3337 ،
با مطالعه پیشینه ،پژوهشی که بهطور مستقیم رابطهی بین آمادگیهای شناختی -عاطفی
خالقیت پژوهشی و خودکارآمدی پژوهشی را چه در داخل و چه در خارج از کشور سنجیده باشد،
یافت نشد؛ بنابراین از پژوهشهایی که موازی و مرتبط با این موضوع بودند ،استفاده شد .نتایج
پژوهش کاظمی و شفقی ( )3130نشان داد که خودکارآمدی هم با نمره کل خالقیت شناختی و هم
با نمره کل خالقیت هیجانی رابطه مثبت و معناداری نشان میدهد .پورفرج عمران ( )3127نیز بیان
میکنند خالقیت ،خودکارآمدی باهم رابطه دارند .آنها پژوهش خود را بر روی نمونه  311نفری از
دانشجویان دانشگاه پیام نور آمل انجام دادند و نتایج نشان داد رابطه معنادار و مثبت بین خالقیت و
خودکارآمدی وجود دارد .مطالعه صادقی و سعادت ( )3120نشان داد عوامل فردی ازجمله ویژگی-
های شخصیتی ،دانش و سبکشناختی بر خالقیت پژوهشگران مؤثر هستند .نتایج پژوهش بگتو3
( )8001که بر روی یک نمونه  3188نفری از دانشآموزان انجام شد نشان داد که باورهای افراد
درباره تواناییهایشان بر خالقیت آنها مؤثر است .بر طبق این پژوهش دانشآموزانی که دارای
خودکارآمدی باالتری هستند در نهایت ،دارای خالقیت بیشتری در کارها و عملکردهای خود
هستند .مسیسنگ 8و براناک )8003( 1در پژوهشی که به بررسی اثرات آموزش خالقیت بر
خودکارآمدی پرداخته است .نتایج پژوهش نشان داد که آموزش خالقیت بر روی خودکارآمدی
معنیدار است .پژوهش ترنی 0و فارمر )8033( 1نشان داد که افزایش خودکارآمدی بر روی عملکرد
خالقانه مؤثر است؛ بنـابراین با توجه به نقش مهم خـودکارآمدی پـژوهشی بر خالقیت پژوهشی
میتوان گفت آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی مبتنی بر نظریه سرمایهگذاری خالقیت
استرنبرگ و نظریه شناختی اجتماعی بندورا تحت تأثیر خودکارآمدی پژوهشی باشد .لذا هدف کلی
از انجام پژوهش ،بررسی رابطه آمادگی شناختی -عاطفی خالقیت پژوهشی با خودکارآمدی پژوهشی
در دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه روانشناسی و علوم اجتماعی و ادبیاتوعلوم انسانی
دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی  3131-30است .اهداف جزئی این پژوهش عبارتاند از:
 -3بررسی میزان پیشبینی پذیری آمادگی شناختی-عاطفی خالقیت پژوهشی از طریق
خودکارآمدی پژوهشی  -8مقایسه دانشجویان دختر و پسر در مقیاس آمادگی شناختی عاطفی
خالقیت پژوهشی و خرده مؤلفههای آن.

1. Beghetto
2. Mathisen
3. Bronnick
4. Tierney
5. Farmer
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روش
پژوهش حاضر همبستگی از نوع پیشبینی است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان
تحصیالت تکمیلی دانشکدههای روانشناسی و علوم اجتماعی ،ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه رازی
که در سال  31-30حجم جامعه  712نفر است .روش نمونهگیری ،سهمیهای متناسب بر حسب نوع
دانشگاه و دانشکده ،تعیین شد .حجم نمونه طبق فرمول نمونهگیری کوکران  811نفر بهدست آمد.
هرچند بر اساس فرمول آماری حجم نمونه  811نفر بود؛ اما جهت دستیابی به پرسشنامه بیشتر و
مفیدتر ،به میزان  31درصد پرسشنامه مازاد به  811پرسشنامه اضافه شد .بر این اساس حجم نمونه
آماری با احتساب  31درصد مازاد تعداد  822نفر به دست آمد .ابزارهای مورداستفاده شامل
پرسشنامههای خودکارآمدی پژوهشی صالحی ( )3130و پرسشنامه محقق ساخته آمادگی شناختی-
عاطفی خالقیت پژوهشی که شامل  33سؤال (مؤلفه ویژگیهای تفکر واگرا ،ابهامپذیری ،ریسک-
پذیری) است که بر اساس طیف لیکرت تنظیمشده است.
پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی
پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی صالحی ( )3130استفادهشده است .در این پژوهش مقیاس
خودکارآمدی پژوهشی  11گویهای مبتنی بر طیف لیکرت ،شامل  7خرده مقیاس خودکارآمدی
آماری و تحلیلی ،خودکارآمدی در مفهومپردازی ،خودکارآمدی در روش و اجرا ،خودکارآمدی در
پژوهش کیفی ،خودکارآمدی گزارشنویسی ،خودکارآمدی در مهارتها و تبحرها و اخالق است .برای
پایایی آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفادهشده است .پایایی هر خردهآزمون بهترتیب،0/33 ،0/38 ،
 0/21 ،0/71 ،0/22 ،0/38 ،0/30و پایایی کل  0/37گزارششده است .روایی مقیاس مذکور ،با
استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی و از طریق نرمافزارهای  spssو  lisrelاحراز شد
(.)χ2=3794.69 df=1409،RSMEA=0/093
پرسشنامه محقق ساخته آمادگی شناختی -عاطفی خالقیت پژوهشی
در این پژوهش برای سنجش آمادگی شناختی – عاطفی خالقیت پژوهشی ،محقق با توجه به ادبیات
و پیشینه نظری خالقیت و پرسشنامههای موجود قبلی خالقیت به ساخت پرسشنامهای که متناسب
با جامعه آماری مورد پژوهش باشد اقدام کرد .پرسشنامه آمادگی شناختی-عاطفی خالقیت پژوهشی
شامل  33گویه بر اساس طیف لیکرت از (3بسیار کم) تا ( 1بسیار زیاد) ساخته شد .برای احراز
روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و روایی سازه (تحلیلی عاملی اکتشافی) استفاده شد .در تحلیل
عاملی ،صرفاً عاملهایی استخراج میشوند که بیشترین میزان واریانس را تبیین کنند مؤلفهها بر پایه
مقدار واریانسی که تبیین میکنند ،استخراج میشوند .در عمل میتوان عاملهایی را که ارزش
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ویژهی آن ها (مجموع مجذورات بار عاملی هر عامل) کمتر از یک است را حذف کرد .هر چه مقدار
ارزش ویژهی یک عامل بزرگتر باشد ،آن عامل واریانس بیشتری را تبیین میکند (کالین:3330 ،
 .)03عوامل نهفته در آزمون آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی ،با روش تحلیل عاملهای
اصلی و چرخش واریماکس استخراج گردید .در این مدل  1عامل با توجه به تعــداد ارزشهای ویژه
باالتر از یک (جدول  )3بهدست آمد.
جدول  :1ارزشهای ویژه عاملهای حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی بدون محدود کردن عوامل
عاملها

ارزش ویژه

قدرت تبیین

3
8
1

1/78
3/02
3/11

80/13
31/03
38/20

نتایج حاصل از جدول ارزشهای ویژه (جدول  1 )3عامل را نشان میدهد .قدرت تبیین هر کدام
از این  1عامل از  30درصد بیشتر است .در این میان با  1عامل سوالهای پرسشنامه را میتوان به
خوبی از یکدیگر متمایز کرد به گونه ای که همسانی درونی هر خرده آزمون نیز عدد مناسبی به
دست آمد .نتایج این تحلیل به شرح ذیل است.
جدول  :2درصد واریانس تبیی ن شده آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی توسط هر عامل پس از
چرخش واریماکس آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی
عاملها

ارزش ویژه

درصد تبیین واریانس

درصد تراکمی واریانس

3
8
1

1/78
3/02
3/11

80/13
31/03
38/20

80/13
17/00
03/20

با توجه به بررسی ادبیات موضوع ،این سه عامل بهصورت زیر نامگذاری میشوند :تفکر واگرا،
ابهام پذیری ،ریسکپذیری همانطور که در جدول ( )8مشاهده میشود ،درصد کل واریانس تبیین
شده توسط سه عامل 03/20 ،است که عامل اول (تفکر واگرا) با ارزش ویژه  ،%80/13 ،1/78عامل
دوم (ابهامپذیری) با ارزش ویژه  ،31/03 ،3/02عامل سوم (ریسکپذیری) با ارزش ویژه ،3/11
 38/20درصد از کل واریانس آزمون را تبیینمیکنند .در نهایت برای احراز پایایی پرسشنامه در یک
اجرای آزمایشی که با نمونه  10نفره از دانشجویان دکتری و ارشد که متناسب با جامعه بود اجرا شد
که نتایج آلفای کرونباخ آن برای کل پرسشنامه و مؤلفههای شناختی و عاطفی بهترتیب برابر با
 0/72 ،0/73 ،0/20 ،0/23شد.
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روش تجزیه و تحلیل دادهها
برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی از جمله میانگین ،انحراف معیار و انحراف
استاندارد و از روشهای آمار استنباطی از جمله آزمون  ،tرگرسیون ساده ،رگرسیون چندگانه
استفادهشده است.
یافتهها
بر طبق جدول ( )1میانگین و انحراف معیار مقیاس خودکارآمدیپژوهشی بهترتیب برابر (،373/20
 )328و خرده مؤلفههای آماری و تحلیلی ( ،)17،17/10روش و اجرا ( ،)10 ،11/01پژوهش کیفی
( ،)32 ،32/10گزارشنویسی ( ،)80 ،33/37مهارتها و تبحرها ( ،)37،37/10اخالق پژوهشی
( ،)30/10 ،30/13مفهومپردازی ( )00 ،00/73بود .میانگین و انحراف معیار مقیاس آمادگی
شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی به ترتیب ( )11 ،11/17و خرده مؤلفههای ویژگیهای تفکر واگرا
( ،)32،32/01ابهام پذیری ( ،)81 ،80/20ریسکپذیری ( )30 ،30/12بود.
برای بررسی رابطه بین خودکارآمدی پژوهشی خردهمؤلفههای آن با آمادگی شناختی عاطفی
خالقیت پژوهشی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در قالب جدول  0آورده
شده است.
جدول  :3آمارههای توصیفی
متغیر

میانگین

انحراف معیار

خودکارآمدی پژوهشی
خودکارآمدی آماری و تحلیلی
خودکارآمدی در روش و اجرا
خودکارآمدی در پژوهش کیفی
خودکارآمدی در گزارشنویسی
خودکارآمدی در مهارتها و تبحرها
خودکارآمدی در اخالق پژوهش
خودکارآمدی در مفهومپردازی
آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی
ویژگی تفکر واگرا
ابهامپذیری
ریسکپذیری

373/20
17/10
11/01
32/10
80/37
37/10
30/13
00/73
11/17
32/01
80/20
30/12

328
17
10
32
33
37
30/10
00
11
32
81
30

نتایج مندرج در جدول  0حاکی از آن است که تمام متغیرهای مورد بررسی با هم همبستگی
دارند در مجموع میتوان گفت کل مقیاس خودکارآمدی پژوهشی به همراه خرده مقیاسهای آن با
کل مقیاس آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی و خرده مقیاسهای آن دارای رابطه مثبت و
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معنادار میباشد .برای بررسی اینکه خودکارآمدی پژوهشی و خرده مقیاسهای آن میتوانند آمادگی
شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی دانشجویان را پیشبینی کند از ضریب رگرسیون ساده و چندگانه
استفاده شد؛ اما قبل از آن باید پیشفرضهای رگرسیون رعایت شود .ازجمله مهمترین این
پیشفرضها عدم هم خطی بودن است نتایج نشان داد که شاخص تحمل ( )0 >Tolerance< 1و
شاخص تورم واریانس ( )vif <10رضایتبخش و قابلقبول هستند .همچنین مقدار شاخص دوربین
واتسون که به منظور بررسی مفروضه استقالل خطا اجرا شد کمتر از  0است (Durbin- Watson<0
) که مقدار آن مطلوب و قابلقبول است .آزمون لوین برای برابری واریانسها گرفته شد که نتایج آن
نشان داد واریانس دو گروه در آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی برابر است ،چون p
بهدستآمده بزرگتر از  0/01بود ،بنابراین فرض صفر که بیان میکند واریانسها با هم برابر هستند
تأیید شد.
جدول  :4ضرایب همبستگی دو به دویی متغیرهای پژوهش
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جدول  :5نتایج اجرای رگرسیون ساده برای پیشبینی آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی از طریق
خودکارآمدی پژوهشی
منبع

مجموع

تغییرات

مجذورات

درجه آزادی

میانگین

F

مجذورات

پیش بین

7770721

3

7770721

باقیمانده

38010730

800

12733

کل

332017031

801

معنیداری

0/003

313771

جدول  :6نتایج اجرای رگرسیون چندگانه برای پیشبینی آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی از
طریق خرده مقیاسهای خودکارآمدی پژوهشی
منبع

مجموع

تغییرات

مجذورات

درجه آزادی

میانگین

F

مجذورات

پیش بین

3138/03

7

3103/78

باقیمانده

30038/38

332

18/13

کل

33201 / 03

801

معنیداری

0/003

81/13

جدول  :7ضرایب رگرسیون استانداردشده متغیرهای خرده مقیاسهای خودکارآمدی پژوهشی در پیشبینی آمادگی
شناختی عاطفی خالقیت پژوهش

متغیرهای پیش بین

ضرایب

خطای-

رگرسیون

انحراف

()B

استاندارد

ضرایب-
رگرسیون
استانداردشده

T

معنیداری

()β

خودکارآمدی آماری و تحلیلی

0/00

0/02

.0/00

0/02

0/183

خودکارآمدی در اخالق

0/81

0/11

0/01

0/70

0/020

خودکارآمدی در گزارشنویسی

-0/3

0/33

0/01

0/10

0/100

خودکارآمدی در مهارتها و تبحرها

0/000

0/83

0/03

0/88

0/280

خودکارآمدی در پژوهش کیفی

0/30

0/31

0/02

0/32

0/188

خودکارآمدی در روش و اجرا

0/3

0/31

0/0707

0/28

0/033

خودکارآمدی در مفهومپردازی

0/73

0/33

0/10

1/87

0/003
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جدول  :8نتایج حاصل از آزمون  tبین دانشجویان دختر و پسر در کل مقیاس آمادگی شناختی عاطفی
خالقیت پژوهشی
متغیر
کل مقیاس آمادگی
شناختی عاطفی

تفاوت دو
میانگین

3/28

درجه آزادی df

T

P

813

3/02

0/31

خالقیت پژوهشی

نتایج حاصل از رگرسیون ساده (جدول  )1نشان داد که خودکارآمدی پژوهشی میتواند آمادگی
شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی را پیشبینی نماید ) .)F(3،800(= 313771 ، p<0/01همچنین
است که این مسأله بیانگر این است که
نتایج نشان داد که مجذور ضریب همبستگی =0/13
متغیرهای پیشبین ،میتوانند  13درصد از متغیر مالک یعنی آمادگی شناختی عاطفی خالقیت
پژوهشی را تبیین کنند.
نتایج حاصل از اجرای رگرسیون چندگانه (جدول  )1نشان داد که خرده مقیاسهای
خودکارآمدی پژوهشی میتوانند آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی را پیشبینی نمایند
( .)F )7،332 )=81713 ،p<0/01همچنـین نتـایج نـشـان داد که مجذور ضریب همبستگی 0/07
= است که این مسأله بیانگر این است که متغیرهای پیشبین (خودکارآمدی آماری و تحلیلی،
خودکارآمدی مفهومپردازی ،خودکارآمدی در روش و اجرا ،خودکارآمدی در پژوهش کیفی،
خودکارآمدی گزارشنویسی ،خودکارآمدی مهارتها و تبحرها ،خودکارآمدی در اخالق) میتواند 07
درصد از متغیر مالک یعنی آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی را تبیین کنند.
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه اثرات ترکیبی متغیرهای پیشبین بر متغیر مالک را
مورد بررسی قرار میدهد .در نتیجه بهمنظور بررسی این مسأله که کدامیک از متغیرهای پیشبین
خودکارآمدی پژوهشی میتوانند آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی را پیشبینی کند ،از
جدول ضریب رگرسیون استانداردشده استفادهشده است.
ضرایب رگرسیون استانداردشده (جدول  )7نشان میدهند که از بین هفت متغیر پیشبینِ
خودکارآمدی آماری و تحلیلی ،خودکارآمدی در مفهومپردازی ،خودکارآمدی در روش و اجرا،
خودکارآمدی در پژوهش کیفی ،خودکارآمدی گزارشنویسی ،خودکارآمدی در مهارتهای مورد نیاز
تحقیق و خودکارآمدی در رعایت اصول اخالقی ،متغیر خودکارآمدی در مفهومپردازی پیشبینی
کننده خوبی برای آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی باشد (  p>0/01و .) t=1787
برای بررسی تفاوت آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی و خرده مقیاسهای آن در بین
دانشجویان دختر و پسر از آزمون تی گروههای مستقل استفاده شد که نتایج آن در قالب (جدول )2
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نشان دادهشده است .در ابتدا آزمون لوین برای برابری واریانسها گرفته شد که نتایج آن نشان داد
واریانس دو گروه در آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی برابر است ،چون  pبهدستآمده
بزرگتر از  0/01بود ،بنابراین فرض صفر تأیید شد که نشاندهنده برابری واریانسها میباشد
( .)f=1710 ،p=0/07نتایــج آزمـون  tنـشـان داد که بین دانـشجویـان دختـر و پـسر در کل
مقیاس آمادگی شناختـی عـاطفی خالقیت پـژوهشی تـفاوت مـعنـیداری وجـود نــدارد
( .)t )813(=3712 ،p>0/01همچنین برای بررسی خرده مؤلفههای آمادگی شناختی عاطفی
خالقیت پژوهشی در بین دانشجویان دختر و پسر از آزمون مانوا استفاده شد .نتایج حاصل از آزمون
 MANOVAنشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر در مقیاسهای ویژگیهای تفکر واگرا و
ابهامپذیری تفاوت معنیداری وجود ندارد اما بین دانشجویان دختر و پسر در مقیاس ریسکپذیری
تفاوت معنیداری وجود دارد و میانگین پسران بیشتر از دختران است (.)t )870(=1780 ،p>0/01
بحث و نتیجهگیری
تحقیق یکی از عمدهترین عوامل رشد و توسعه جوامع بشری است .کمیت و کیفیت تولیدات علمی
یکی از مهمترین شاخصهای توسعه علمی هر جامعهای است .به طوری که سطح فناوری و توسعه،
تناسب مستقیمی با شاخصهای اصلی تحقیق و پژوهش ،یعنی میزان سرمایهگذاری در تحقیق و
تعداد نیروهای محقق دارد .متأسفانه با بررسی تحقیقات انجامشده در ایران و مقایسه کمی و کیفی
آنها با کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه ،اختالف قابلتوجهی از نظر شاخصهای تحقیق (تعداد
محقق ،بودجه ،تعداد کتابهای منتشرشده و نشریههای علمی و  (...دیده میشود (فضل الهی،
 .)3133با این حال انتظار میرود که با رشد و گسترش آموزش عالی به ویژه در مقاطع تحصیالت
تکمیلی ،پژوهشهای تکراری در حوزههای مربوطه کاهش یابد .خالقیت در فعالیتهای پژوهشی در
خأل و به شکل خودبهخودی بروز نمیکند بلکه به ملزوماتی نیاز دارد .نظریههای خالقیت بر این نکته
تأکید دارند که عواملی مانند انگیزه ،آمادگیهای زیستشناختی ،تجارب محیطی و اجتماعی،
یادگیریهای قبلی ،توانمندیهای هوشی و ذهنی ،احساس نیاز و مانند آنها پیشنیاز خالقیت به-
شمار میروند .خودکارآمدی پژوهشی هم بهعنوان یکی از این پیشنیازها در این پژوهش
موردبررسی قرار گرفت .در این راستا نتایج حاصل از اجرای رگرسیون ساده نشان داد که مقیاس
خودکارآمدی پژوهشی میتواند آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی را پیشبینی کند.
همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان میدهد که ترکیب خرده مقیاسهای خودکارآمدی
پژوهشی میتوانند آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی را پیشبینی کنند .این یافته از
پژوهش با یافتههای (ترنی و فارمر8033 ،؛ بگتو )8001 ،که خـودکارآمدی را مـؤثر بـر خالقیت
میدانند ،همخوان است .در ادامه نتایج ضریب رگرسیون استانداردشده نشان داد که از بین  7متغیر
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پیشبینی کننده خودکارآمدی پژوهشی ،متغیر خودکارآمدی در مفهومپردازی میتواند پیشبینی
کننده خوبی برای آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی باشد .نتایج پژوهش در مورد ارتباط
جنسیت با خالقیت پژوهشی ،نشان داد که متغیر جنسیت رابطه معنیداری با نمره آمادگی شناختی
عاطفی خالقیت پژوهشی ندارد .همچنین تحلیل اطالعات در مورد مؤلفههای آمادگی شناختی
عاطفی خالقیت پژوهشی نشان داد که جنسیت با مؤلفههای ویژگیهای تفکر واگرا و ابهامپذیری
خالقیت پژوهشی رابطه معنیدار ندارد این یافته با نتایج (پیالر متد 3و گراند8007 ،8؛ جونن،1
3331؛ راینا3328 ،؛ رانکو آلبرت8030 ،0؛ شیخاالسالمی و رضویه )3120 ،همخوان است؛ اما با
نتایج (مرزیه ،اژهای ،حجازی ،قاضی طباطبایی )3133 ،ناهمسواست .همچنین تحلیل اطالعات در
مورد مؤلفههای آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی نشان داد که جنسیت با مؤلفه ریسک-
پذیری ،آمادگی شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی دارای تفاوت معنیداری است بهگونهای که
ریسکپذیری پسران بیشتر از دختران است.
مرزیه و همکاران ( )3133در پژوهش خود رابطه خالقیت و متغیرهای حمایت خودمختاری
ادراکشده و ساختار ادراکشده و جنسیت را در دانشآموزان دختر و پسر پایه سوم مقطع متوسطه
شهر زاهدان در یک نمونه  100نفری از دانشآموزان مورد بررسی قرار دادند که نتایج حاصل بیانگر
این اســت که جنسیت بهطــور مثبت و معنادار پیشبینی کننده خالقیت و ابعاد آن (سیالی،
انعطافپذیری ،ابتکار) است .تحقیقات متعددی که در رابطه با خالقیت و جنسیت صورت گرفته
همگی دارای نتایج متفاوت میباشند .برخی از آنها مؤ ید وجود تفاوت جنسیتی در خالقیت است و
برخی دیگر تفاوتی را تأیید نکردهاند؛ اما به اعتقاد بایر ( )3323تفاوتهای جنسیتی در عملکرد
خالقانه به آن صورت رایج نیست .وی عنوان میکند که شاید این شرایط انگیزشی متفاوت است که
منجر به عملکرد خالقانه متفاوت ،در دختران و پسران میشود .به هر حال ،نتایج پژوهشهایی که به
مقایسه خالقیت در دو جنس زن و مرد پرداختهاند ،هماهنگ نیست :پس ضرورت انجام تحقیقات
گستردهتر را در این مورد نمایان میسازند.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطاعات در راستای اهداف تحقیق نشان میدهد باور به توانایی
انجام پژوهش به خصوص توانایی فرد در مفهومپردازی ،بر خالقیت پژوهشی دانشجویان مؤثر است.
ازآنجاییکه عنصر خالقیت باید در هر مرحله از پژوهش پیاده شود .در درجه نخست ،شناسایی خأل
اطالعاتی یا شکاف دانشی در زمینهی مورد نظر پژوهشی به شیوهای که تکراری یا بدیهی نباشد ،به
کنجکاوی و پویایی ذهن نیاز دارد .در درجه دوم ،تدوین پرسشها یا فرضیههای پژوهش نیز باید از

1. Pilar Matud
2. Grande
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همان ویژگی (یعنی تکراری و بدیهی نبودن) برخوردار باشد .در درجهی سوم و پس از گردآوری
اطالعات برای پاسخگویی به سؤالها یا فرضیهها ،باید بهگونهای اطالعات را تحلیل و ارزیابی کرد که
یافتههای جدیدی بهدست دهند .قدرت تحلیل و استنباطهای خالقانه در ارائهی یافتهها و نتیجه-
گیری نیز نیازمند اشراف به عرصهی موضوعی مربوطه و داشتن ذهن پویا است (فتاحی .)3122 ،در
نهایت میتوان گفت اگر دانشجویان از خودکارآمدی پژوهشی باالیی برخوردار باشند در خلق و تولید
پژوهشهای جدید و ناب موفقتر خواهند بود.
پیشنهادها
خالقیت و نوآوری امری است که وجود آن دائماً در یک سازمان از جمله دانشگاه احساس میشود؛
بنابراین ،باید نهادینه شود و جزء کار و فرهنگ دانشگاه گردد.
 .3ایجاد هستههای پژوهشی و نوآوری در دانشگاه میتواند کار خالقیت و نوآوری را تسهیل و تسریع
کند.
 .8برگزاری دورههای آموزشی نامحدود و متنوع آموزش خالقیت ،ایجاد جو مناسب دانشگاهی برای
خالقیت ،آموزشهای تخصصی و عمومی از جمله کارگاههای روش تحقیق و آموزش نرمافزارها در
زمینه پژوهش.
 .1مدیریت محیط برای خالقیت از جمله :ایجاد فرصتهای خالق ،عدم تمسخر ایدههای پژوهشی،
ایجاد محرکهای متنوع برای خلق ایدههای پژوهشی ،ایجاد یک محیط دانشگاهی خالق ،کسب
تواناییهای کار با ایدههای ناپخته و انعطافپذیری در مقابل مقررات ،بهکارگیری تکنیکهای مربوط
به خالقیت توسط افراد و گروهها.
 .0ایجاد انگیزه به طریق زیر :ارائه منابع و وقت کافی ،ایجاد چالشطلبی در دانشجویان ،تشویق به
توسعه مهارتها و دانش دانشجویان ،تشویق و ترغیب تفکر خالق دانشجویان ،حمایت دانشجویان و
اساتید از یکدیگر.
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