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      چکیده

با توجه به اهمیت مساله، هدف اصلی این  .دارد موزش و پژوهش نقش مهمی، آهاي زندگی فرد از جملهدر کلیه فعالیت انگیزش

منابع شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی بر انگیزش پژوهشی دانشجویان دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین  تحقیق بررسی تاثیر

که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، 1396-97در سال تحصیلیدکتري نفر دانشجویان  95جامعه آماري تحقیق شامل خوزستان است. 

خالقیت آمادگی شناختی عاطفی  ها از پرسشنامهبراي گردآوري داده . دگزینش شدن در دسترسگیري تن از آنان از طریق روش نمونه 76

رد تایید مو گروه ترویج و آموزش کشاورزياستفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر اعضاي هیات علمی  پژوهشی و انگیزش پژوهشی

در (محاسبه شده براي مقیاس هاي اصلی پرسشنامه در حد مناسب  پایایی مرکبقرار گرفت. به منظور تعیین قابلیت اعتماد ابزار مقدار 

 SPSSWin21 به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزارهاي  .بود )0/ 899تا  0/ 780دامنه بین 

 0/ 57با ضریب مسیر ابهام پذیري  تنها پژوهشیاز بین منابع شناختی عاطفی خالقیت که  استفاده شد. نتایج نشان داد Smart PLSو 

ها شده است. با توجه به اینکه ابهام پذیري از منابع تاثیر گذاشته و باعث افزایش انگیزش پژوهشی آن پژوهشی دانشجویان انگیزش بر

  اهمیت است.  انگیزش پژوهشی حائز ی خالقیت پژوهشی به منظور تقویتعاطفی خالقیت پژوهشی است. توجه به منابع عاطف

  .دانشجویان تحصیالت تکمیلیو  انگیزش پژوهشی ،خالقیت پژوهشیکلیدي: هاي واژه
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  مقدمه

تر هاي بیشبررسی فرایندها و عوامل مؤثر بر تولیدات پژوهشی، از جمله انگیزش پژوهشی، نقش اساسی در انجام پژوهش

واژه انگیزش در اصطالح به نیروي ایجاد کننده، نگهدارنده و هدایت کننده  .)1394، کارشکیو طاطاري ، مهرام (و مؤثرتر دارد

اي که انگیزش را موجب می شود تعریف شده است. می توان انگیزش صورت نیاز یا خواست ویژههرفتار گفته می شود و انگیزه ب

). انگیزش موجب هدایت 1387(سیف، را عامل کلی مولد رفتار اما انگیزه را علت اختصاصی یک رفتار خاص به حساب آورد

، تال،  2012شود (توحیدي و جباري، عملکرد میرفتار به سمت اهداف، افزایش تالش و انرژي، استمرار در فعالیت و بهبود 

روانشناسان دربارة انگیزش، یادگیري و رفتار  هايبررسی دالیل و چرایی رفتارهاي پژوهشی محققان در چارچوب نظریه). 2007

اند. سؤال اول هپاسخ به دو سؤال اساسی در ارتباط با یادگیري و رفتار بود پذیر است. از دیرباز، روانشناسان به دنبال توجیه

گیرند؟ که این سؤال مربوط به جنبۀ شناختی یادگیري اسـت و سـؤال دوم، اینکـه افـراد چرا باید  یاد می اینکه افـراد چگونـه

).  با توجه به اهمیت نقش انگیزش 1394چیانآهن و کارشکی ،صالحی( .یاد بگیرند؟ که مربوط به جنبۀ انگیزشی یادگیري است

وزشی هاي آمگفت ،یکی از مشکالت شایع نظام (Chen & Jang, 2010)در پیشرفت، یادگیري و اقدام به کارهاي پژوهشی باید 

هاي علمی، فرهنگی و نبود یا تنزل این متغیر مهم تحصیلی در دانشجویان است که زیان در بسیاري از کشورهاي جهان،

پایین بودن سطح انگیزه دانشجویان و در نتیجه، عملکرد  رو،ازاین ها می سازد. و خانواده هاتصادي فراوانی را متوجه دولتقا

شود. بنابراین مطالعه و ، امري خطرناك براي آموزش و به ویژه پژوهش در کشور محسوب می هاضعیف در موضوعات علمی آن

بروز استعدادهایشان و  هاي مادي و معنوي در زمینۀها، حمایتکانات پژوهشی آنبررسی انگیزش پژوهشی دانشجویان، ام

 ).1394رضائیان و همکاران، (دارد گذار است، اهمیت فراوان ها تأثیرکلی، عواملی که بر عملکرد آموزشی و پژوهشی آنطوربه

ها نشان پژوهش نشده است. ای تحصـیلی انجـامهاي عیتامدهاي انگیزش و انواع آن در موقپیزیادي دربارة  هايپژوهش

 )Gillet, Vallerand & Andre, 2012ها مؤثر است (یا بر آن دهد که انگیزش با تحصیل، آموزش و پـژوهش رابطـه داردمی

، ـارتحصـیلی مختلفــی همچـون پشـتکار، نگهـداري رفت ايانگیـزش بـا پیامـده نیـز نشـان داده کـه دیگـري هـاپـژوهش

انگیزش پژوهشی نقش بسیار مهمی در روي آوردن  بنابراین Chen & Jang, 2010)مندي رابطه دارد (رضایت و پیشــرفت

دانشجویان به کارهاي پژوهشی به ویژه، در مقاطع تحصیالت تکمیلی دارد و کمیت و کیفیت بروندادهاي پژوهشی و تداوم 

اي ارتقاي دانشجویان نیز ضروري و الزم است، بنابرین می بایست عوامل موثر ها است و برهاي عالی آنفعالیت بعدي پژوهش

هاي خاص انسان ). یکی از ویژگی1394(سلیمی و خداپرست،  بر آن شناسایی و درصدد رفع کمبود هاي آن اقدام کرد

انع، تحمل ابهام، ه بر موهایی هستند: تالش براي غلببرخورداري از نیروي تفکرو خالقیت است. افراد خالق داراي ویژگی

 هايخود پنداره مثبت، به تاخیر انداختن قضاوت، تمرکز بر هدف به جاي پاداش، دیدن مشکل در روش مسئولیت پذیري،
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که خالقیت بعدي فراشناختی  است معتقد )1950 (گیلفورد  (Payne Young, 2009)جدید و فرار از مرزهاي تفکر متعارف 

 )1993( دارد و با فرآیندهاي عالی ذهنی نظیر تفکر، هوش، تخیل و پردازش اطالعات ارتباط دارد. گروهی هم مانند استرنبرگ

اي هاي چند متغیري است. یعنی عواملی نظیر جامعه، خانواده، شخصیت و توانائیمعتقدند که خالقیت پدیده )1996(و مایهالی

). چون خالقیت عامل رشد و شکوفایی استعدادها و 1388( پیرخائفی و همکاران،  زمان بر آن تاثیر می گذارندهم شناختی

هاي هنري، حرکتی، هایی مانند حل مساله، خودآگاهی و مهارتسوق دهنده به سوي شکوفایی است. در رشد و ظهور مهارت

شود می تواند در انگیزش پژوهشی موثر و رفتاري می پذیري ذهنینعطافهاي اعلمی و مکانیکی موثر است. و باعث ایجاد زمینه

 .ردازدپهاي فرهنگی میبه بررسی نقش انگیزش بر خالقیت و نقش فرهنگ بر خالقیت با توجه به تفاوت )1393( باشد. البرزي

هاي خالقانه و طالعاتی، مهارتهاي ابر نظریۀ آمابلی است که معتقد است خالقیت از سه بعد مهارتاو تأکید نظري پژوهش 

ابق ها نشان داد که مطها و بررسیانگیزش تشکیل شده است که در بین این سه بعد، انگیزش اهمیت به سزایی دارد. تحلیل

سطح انگیزش اولیه، نوع انگیزش بیرونی و زمان ارائه انگیزش بیرونی، بر آغاز، ادامه و  ،اصل افزایشی انگیزش درونی و بیرونی

/ 014) نشان داد ارتباط استادـ دانشجو با ضریب 1394تحقیق سلیمی و خداپرست، ( نتایج .یان چرخۀ خالقیت نقش دارندپا

/ بر انگیزش تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی 091برخودکارآمدي پژوهشی و با ضریب 

کنندگان، تجارب یادگیري در ارتباط با مراجعه ٔەبرخورد مافوق، نحو ٔەهاي، شیو) شاخص2010 (دافتی فیلینگان اثرگذار است.

هاي شغلی، تاثیرات محیط خانواده، آزادي عمل و عالقه کاري و اعتماد سرپرست را بر انگیزش شغلی موثر محیط شغل، فرصت

یزش پیشرفت استیرز و برون ) از پرسشنامه خالقیت تورنس و انگ1391( در تحقیق حاجلو، صبحی قراملکی و امامی دانست.

در تحقیقی  )1391رحیمی کالریجانی (  استین استفاده شد. بین خالقیت سازمانی و انگیزش پیشرفت رابطه مثبت پیدا شد.

اولویت بندي عوامل در روش هاي ایجاد انگیزه را به ترتیب زیر بیان نموده که عبارتند از رعایت اصول روابط انسانی، حاکمیت 

توجه به شرایط محیطی محل کار، وجود معیار در پرداخت حقوق و مزایا، توجه  اخالقی در محل کار، تفویض اختیار،هاي ارزش

حسینیان و همکاران  .به کیفیت زندگی کاري، مدیریت مشارکتی، حمایت و پشتیبانی فرادستان و توجه به ویژگی هاي شغلی

، به شغلی مدیران آموزشی نوآوري و ابتکار کارگیري به 			با انگیزه ) طی پژوهشی با هدف بررسی رابطه ابعاد شخصیت1384(

رشیدي  .دمدیران، همبستگی وجود دار شغلی نوآوري و ابتکار کارگیري به انگیزه با شخصیت ابعاد بین که اند این نتیجه رسیده

 قیتخال که انداین نتیجه رسیده) نیز در پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین خالقیت و منبع کنترل، به 1387و شهرآراي (

 ،صالحیطالعه منتــاج  .درونی دارد و خودانگیختگی و انگیزش درونی در خالقیت تأثیر زیادي دارد کنترل منبع با مثبتی ارتباط

خودکارآمدي پژوهشی رابطۀ مثبت  و بیرونــی پژوهشــی بــا یدرون زشینشــان داد کــه انگ )1394چیان (آهن و کارشکی

در بررسی رابطه بین میزان  )1391( خوان، و اجعفري ی،ضرغام معناداري دارد. انگیزگـی رابطـۀ منفـی معناداري و با بـی
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خالقیت و انگیزه به کارگیري نوآوري در شغل پژوهشگران، مشخص شد که همبستگی قوي، معنادار و مثبتی بین این دو عامل 

ها براي نوآوري در مشاغل مربوطه نیز اند، انگیزه آنتري در خالقیت داشتهمندي بیشوجود دارد، بنابراین هر چقدر افراد توان

تر بوده است. همبستگی و ارتباط مثبت به دست آمده بین انگیزه براي نوآوري و میزان خالقیت پژوهشگران مورد بررسی بیش

هاي درسی به نشان داد که میان ادراك از مؤلفه) 1393(کارشکی و  طاطاري ،مهرامتحقیق  نتایج  د.باشدوطرفه و متقابل می

درسی (ادراك از هدف،  هاي برنامههاي ادراك از مؤلفهمقیاسصورت کلی و انگیزش پژوهشی همبستگی وجود دارد. بین خرده

اك دانشجویان صورت کلی ادربه،  محتوا، روش و ارزشیابی) و انگیزش پژوهشی دانشجویان همبستگی مثبت و معناداري دارد

   .بینی انگیزش پژوهشی را داراستدرسی قابلیت پیش هاي برنامهاز مؤلفه

امل ها شترین آنبا توجه به تعاریفی که از خالقیت شده است، براي خالقیت پژوهشی آمادگی هایی الزم است ازجمله مهم

عبارت است از  عاطفی خالقیت پژوهشی  –هاي شناختی و عاطفی براي خالقیت پژوهشی است. آمادگی شناختی آمادگی

ابهام پذیري، ریسک پذیري، (و عوامل عاطفی  )سیالی، انعطافپذیري، ابتکار، بسط، ترکیب و تحلیل(هاي شناختی مجموع توانایی

  د. کنهاي نو و تازه و اصیل پژوهشی آماده میکه فرد را براي تولید یک اثر یا ایده )استقالل، اعتماد به نفس و پشتکار 

ترین منـابع شـناختی به زعم استرنبرگ تفکر واگرا شامل سیالی، انعطاف پذیري، ابتکار و بسط است. (کارشکی، از مهم

). تفکر واگرا یعنی جاي اندیشیدن به یک راه حل، به ابعاد گوناگون مساله و راه حل هاي متعدد توجه 1394احمدي و مهرام، 

هاي غیر معمول و فاصله گرفتن از ارت است از دیدن روابط جدید، پدیدآوردن اندیشهشود. به عبارت دیگر، تفکر واگرا عب

در قالب نظریه سرمایه گذاري خالقیت، نظریه یکپارچه 1996، 1995، 1993، 1991  استرنبرگ و لوبارت الگوهاي سنتی تفکر.

مجزا اما داراي منابع درونی مرتبط نیازمند  دهند، مبنی بر اینکه خالقیت به اتصال شش بخشاي را درباره خالقیت ارائه می

است و براي ایجاد خالقیت باید بین عوامل چندگانه فردي و محیطی (شامل تواناییهاي عقلی، دانش، سبک هاي تفکر، شخصیت، 

   )1394همگرایی به وجود آید. (کارشکی، احمدي و مهرام،  )انگیزش و محیط

ابراین مطالعه بن. باشدبین انگیزه و میزان خالقیت پژوهشگران دوطرفه و متقابل میچون ارتباط با توجه به تحقیقات قبلی 

بر انگیزش پژوهشی و سهم هرکدام از این عوامل در پیش بینی انگیزش پژوهشی ابع شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی نقش من

  تواند از اهمیت وافري برخوردار باشد. می

انگیزش پژوهشی، به صورت ع شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی و دارد که مناب در واقع این پژوهش از آن جهت ضرورت

در نهایت چارچوب نظـري پژوهـش  زمان در محیط دانشگاه و در دانشجویان تحصیالت تکمیلی مورد بررسی قرار می دهد.هم

  .ترسـیم شـد 1در قالـب نـگاره ي 
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  مدل نظري تحقیق  :1نگاره 

  هامواد و روش

 ت.تحلیل شده اس روش مدلسازي معادالت ساختاري ي مطرح در پژوهش با اســتفاده ازو معلولی بین متغیرها ابطه علتر

دیگر روابط  را انــدازه گرفت و ازســوي ها یا متغیرهاي قابل مشــاهدهتوان ازیکسو دقت شاخصبا استفاده از این روش می

مدلسازي معادالت ساختاري از  (Hair at al, 2010). ررسی کردا بشــده ر و میزان واریانس تبیین علی بین متغیرهاي نهفته

 تشکیل شده است و متغیرهاي مدل در دو دسته متغیرهاي پنهان و آشکار تقسیم و مدل ساختاري گیري دو بخش مدل اندازه

عروف به رویکرد حداقل هاي جدیدو نسل دوم مدلسازي معادالت ساختاري میکی از روش (Kline, 2010). شــوندبندي می

هاي جمع آوري شده فرآیندي مشابه ولی متفاوت با براي تحلیل داده (VBSEM)مربعات جزئی یا رویکرد مبتنی برواریانس 

تکیه برمحدودیت هاي رویکرد مبتنی بر کواریانس ارائه نمود. توانایی این رویکرد در کار با داده هاي اندك، عدم حساسیت به 

گیري ترکیبی و همچنین قابلیت مدل اندازه هاي بسیار پیچیده وبینی و پشیتبانی از مدلها، توانایی در پیشدادهنرمال بودن 

منابع شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی شامل: در پژوهش حاضر متغیرهاي انعکاسی است که در این پژوهش استفاده شد. 

لفی ها از ابعاد مختاصلی هستند که هریک از این سازه هايهســازهشی ابهام پذیري، تفکر واگرا و ریسک پذیري و انگیزش پژو

 انگیزش پژوهشیباشد؛ بخش اول حاوي سؤاالت مربوط به  بخش می دو پرسشنامه پژوهش حاضر شامل. اند تشکیل شده

 ،مهرام طنامه که توسجهت تدوین این ابزار، ابتدا به مطالعه مبانی نظري انگیزش پرداخته شد و سپس با توجه به پرسش است.

انگیزش پژوهشی نه علل انگیزش است  دهنده در این زمینه ساخته شده بود، که الزاماً نشان 1393،کارشکی و  طاطاري ،

ه شامل، مؤلفه تمایل به یادگیري، خوشایندي، وقت گذاري، عدم اجبار و الویت دادن است. پس از پرسشنامه اي تنظیم شد، ک

 خالقیتمنابع شناختی عاطفی بخش دوم پرسشنامه  گویه استخراج گردید. 28ها ، براي مقیاس انگیزش پژوهشی وارسی مؤلفه

) 1394تحقیق (کارشکی، احمدي و مهرام،  اساسعاطفی خالقیت پژوهشی بر -پژوهشی است. پرسشنامه آمادگی شناختی

اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزي  هـايروایـی ابـزار تحقیـق بـا اسـتفاده از دیـدگاه گویه است. 14تنظیم شد که شامل 
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 1یـی مرکـببـراي تعییـن پایایـی ابـزار پژوهـش از روش پایا .تعییـن شـددانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان 

باشـد  0/ 6هـا باالتـر از مقـدار آن CR بـه منظـور محاسـبه پایایـی پرسشـنامه اسـتفاده شـد. سـازه هایـی کـه مقـدار 

 1998).رایکـو، (اسـت  تربیشتـر باشـد، پایایـی آن پایایـی قابـل قبولـی دارنـد و هـر چـه ایـن مقـدار بـه یـک نزدیک

بـه منظـور تعییـن  روش تعییـن ضریـب میانگیـن واریانـس اسـتخراج شـده نیـز  ایـی تشـخیصی بـا ، از روش روهمچنین

باشـد، روایـی قابـل قبولـی  5/0آن هـا باالتـر از  AVEهایـی کـه مقـدار سـازه .روایـی ابـزار اندازه گیري اسـتفاده شـد

بـراي وارد نمـودن  .آورده شـده اسـت 1مقادیـر پایایـی ترکیبـی و روایـی تشـخیصی در جـدول  2004) ایگلسـیاس،(دارنـد 

 Smart و بـراي تجزیـه و تحلیـل اطالعـات از نـرم افـزار  Excel ,SPSSWin21 افزار داده هـا و تحلیـل اولیـه از نـرم

PLS  شد. استفاده  

  وبحث نتایج

(فیزیولوژي  ها شامل زراعت، زراعتنفر دختر بودند. رشته تحصیلی آن 31پسر و  نفر 45ان دانشجویان مورد مطالعه از می

هـاي پژوهـش بـه داده، تغذیه دام، اصالح نژاد دام، ترویج کشاورزي، آموزش کشاورزي و مکانیزاسون بود.. )گیاهان زراعی

ري و سـاختاري در بیـن متغیرهـاي پژوهش بررسـی گیـو دو مـدل انـدازهشدند منظـور تأییـد روایـی و پایایـی ارزیابـی 

هـا و ابزارهـاي سـازه )روایـی واگـرا( و روایی )همسـانی درونـی( گیري شـامل بررسـی اعتبارشـدند. آزمون الگوي انـدازه

 1:ـد کـه شـاملسـه مـالك را پیشـنهاد مـی کنن )1981(هـا فرنـل و الکـر جهـت بررسـی اعتبـار سـازه .شـودپژوهـش می

متوسـط واریانـس اسـتخراج شـده. در مـورد  -3اعتبـار ترکیبـی هـر یـک از سـازه هـاو  -2اعتبـار هـر یـک از گویـه هـا،  -

و بیشـتر هـر گویـه در تحلیـل عاملـی تاییـدي نشـانگر سـازه خـوب تعریـف 7/0اعتبـار هـر یـک از گویه ها، بـار عاملـی 

برخی . )2005گیفـن و اسـتراب، (معنـادار باشـد  01/0همچنین بـار عاملی گویـه هـا بایـد حداقـل در سـطح شـده اسـت و 

 .)(Neupane et al., 2014, Chin, 1998اند گیري برگزیدهمدل اندازه را به عنوان دامنه پذیرش بارعاملی5/0حداقل مقدار 

 AVE بوده ولی تعداد مشاهده پذیر کم باشد و  7/0تر ازمقدار کمچنانچه این  (Huff and Rivard, 1988).به عقیده 

مقادیـر قابل پذیرش اعتبـار گیري حفظ نمود. اندازه توان متغیر مشاهده پذیر را در مدلباشد، می 5/0متغیرمربوطه باالي 

ـتر را بـراي متوسـط واریانـس و بیش5/0تر باشـد. فرنـل و الکـر مقادیر یا بیشـ 0/ 7هـا بایـد ترکیبی براي هر یـک از سـازه

درصـد و یـا  50کننـد و ایـن امـر بـه معنـاي آن اسـت کـه سـازه مـورد نظـر حـدود هـا توصیـه مـیاسـتخراج شـده سـازه

ده اسـت. آورده شـ )1(. نتایـج ایـن تحلیل در جـدول)1988چیـن، (ـتر واریانـس نشـانگرهاي خـود را تبییـن مـی کنـد بیش

بیانگر آن اسـت کـه نشـانگرهاي مـورد اسـتفاده بـراي انـدازه گیري صفـت هاي مکنـون مـورد مطالعه این ) 1(نتایـج جـدول

                                                             
1 Composite Reliability 
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در مرحله بعد به طور مشــخص براي ارزیابی روایی همگرا از  .پژوهش با سـاختار عاملـی پژوهـش تطابـق قابـل قبولـی دارند

میباشد  AVE ،5/0اســتفاده شــد مقدار مالك براي ســطح قبولی   )شــده ریانس استخراجمیانگین وا AVE (معیار

(Hulland, 1999) مشخص اســت، تمامی مقادیر  1همانگونه که از جدولAVE  بیش  5/0ها از مقدار  مربوط به ســازه

  .قابل قبول است همگراي پرسشنامه حاضر در حد تر بوده و این مطلب مؤید این امر است که روایی

  هر یک از سازه ها (AVE) جذر میانگین واریانس استخراج شده *

  

  خالصه تحلیل عاملی تاییدي براي اعتبار سنجی :1جدول 

  ابهام پذیري

  

  CR  AVE  بار عاملی  نماد  گویه ها

  Crat1 833/0  توجه به تمام جزئیات در حین انجام پژوهش برایم حائز اهمیت است.

869/0  535/0  

ارزیابی قرار می دهم در هر مرحله از پژوهش ام  انتقاداتی که می شود  را مورد 

  تا ببینم چگونه می تواند باعث بهبود ایده هایم  شود.
Crat2 844/0  

اگر قرار باشد در مورد مساله اي خاص پژوه انجام دهم در مورد موضوع از منابع 

  متنوع(التین و فارسی) بسیاري استفاده می کنم
Crat5 857/0  

یک حیطه خاص به خاطر عادت به  از پرداختن به موضوعات پژوهشی مربوط به

  آن احساس رضایت می کنم
Crat10  722/0  

      Crat11  524/0  کنچکاوي زیاد در انجام پژوهش دقت عمل پژوهشگر را باال می برد.  

  
غالبا براي مسائل و مشکالت پژوهشی تالش زیادي به عمل می آورم و نمی 

  توانم به راحتی از آنها بگذرم
Crat12  522/0      

 تفکر واگرا

  

من از صرف وقت بر روي ایده هاي جدید پژوهشی لذت می برم حتی اگراین 

  ایده ها مزایاي عملی به همراه نداشته باشند.
Crat3 663/0  

899/0  600/0  

پیوسته در جستجوي مسائل و ایده هاي جدید پژوهشی می باشم و در این 

  زمینه مانند یک کاشف عمل می کنم
Crat4 853/0  

  Crat6  717/0  تمامی عزم و تدبیر خود را متوجه کشف یافته هاي جدید در پژوهش می کنم

اغلب تالش می کنم ایده هاي پژوهشی بکر را بیابم، به ویژه زمانی که مشغول 

  انجام کار خاصی نیستم.
Crat7 756/0  

قضاوتی در فرآیند ارزیابی و اجراي ایده هاي تازه به وفور از قدرت تحلیلی و 

  خود استفاده می کنم.
Crat8 817/0  

وقتی در حال بررسی یک مسئله پژوهشی هستم، تالش می کنم از مفاهیم و 

  نظریه هاي جدید استفاده کنم.
Crat14  825/0  

  ریسک پذیري

شکست هاي احتمالی را مانعی براي بیان طرح جدید و یا نظرات جدید 

  پژوهشی ام نمی دانم
Crat9  691/0  

780/0  644/0  
از اینکه مدت طوالنی درگیر یک مساله پژوهشی خاص شوم نه تنها خسته نمی 

  شوم بلکه احساس رضایت می کنم
Crat13  900/0  

  انگیزش پژوهشی

Motivatio  تمایل به یادگیري
n1 

902/0  

852/0  553/0  

Motivatio  خوشایندي
n2  

870/0  

Motivatio  وقت گذاري
n3  

762/0  

Motivatio  اجبارعدم 
n4  

363/0  

Motivatio  اولویت دادن
n5  

694/0  
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شود. این  هاي دیگر در مدل مقایسه می هاي سازه هاي یک سازه با شاخص در قسمت روایی واگرا، میزان تفاوت بین شاخص

بــراي این کار یک  .گردد ها محاسبه می سازه با مقادیر ضرایب همبســتگی بین سازههر   AVEکار از طریق مقایسه جذر 

ماتریس باید تشــکیل داد که مقادیر قطر اصلی، ماتریس جذر ضرایب هرسازه است و مقادیر پایین و باالي قطر اصلی، ضرایب 

ـتر از همبسـتگی آن ک سـازه بایـد بیشیـ (AVE)جـذر متوسـط واریانـس اسـتخراج شـدهها است.سازه همبســتگی بین

تر از همبسـتگی نشـانگرهاي خود بیشـ هـاي دیگـر باشـد. ایـن امر نشـانگر آن اسـت که همبسـتگی سـازه باسـازه بـا سـازه

مناسـب سـازه انـد، کـه نشـانگر روایـینتایـج مربـوط به بررسـی روایی ارایه شـده ،2هـاي دیگر اسـت. در جـدولآن با سـازه

بیشتر بوده و این مطلب   5/0ها از مقدار  مربوط به ســازه  AVEمشخص اســت، تمامی مقادیر  1که از جدول  .ها هسـتند

  .همگراي پرسشنامه حاضر در حد قابل قبول است مؤید این امر است که روایی

شود. این  هاي دیگر در مدل مقایسه می سازه هاي هاي یک سازه با شاخص در قسمت روایی واگرا، میزان تفاوت بین شاخص

بــراي این کار یک  .گردد ها محاسبه می هر سازه با مقادیر ضرایب همبســتگی بین سازه  AVEکار از طریق مقایسه جذر 

یب اماتریس باید تشــکیل داد که مقادیر قطر اصلی، ماتریس جذر ضرایب هرسازه است و مقادیر پایین و باالي قطر اصلی، ضر

یـک سـازه بایـد بیشـتر از همبسـتگی آن  (AVE)جـذر متوسـط واریانـس اسـتخراج شـدهسازه ها است. همبســتگی بین

 نشـانگرهاي خود بیشـتر از همبسـتگی هـاي دیگـر باشـد. ایـن امر نشـانگر آن اسـت که همبسـتگی سـازه باسـازه بـا سـازه

انـد، کـه نشـانگر روایـی مناسـب نتایـج مربـوط به بررسـی روایی ارایه شـده)، 2(ولهـاي دیگر اسـت. در جـدآن با سـازه

  .ها هسـتندسـازه

 )روایی واگرا(ها  و ضرایب همبستگی سازه  AVEماتریس مقایسه جذر  : 2جدول

  انگیزش پژوهشی  ریسک پذیري  تفکر واگرا  ابهام پذیري  
  

          73/0*  ابهام پذیري

        77/0*  697/0  تفکر واگرا

      80/0*  542/0  520/0  ریسک پذیري

    74/0*  226/0  445/0  535/0  انگیزش پژوهشی

 

گیـري، دومیـن مرحلـه در بـرآورد مـدل آزمـون معنـاداري ضریـب هـاي مسـیر فـرض شـده پـس از بـرآورد مـدل انـدازه

هاد الگـوي مفهومـی پیشـنمنابع شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی بر انگیزش پژوهشی  در مـدل پژوهـش اسـت. بـراي تاثیر

شـده از طریـق روش الگویابـی معادلـه سـاختاري و بـا توجـه بـه هـدف هـاي پژوهـش کـه پیـش تر بـه آن اشـاره شـده 

و فرضیـه هـاي  PLS ـون الگـوي سـاختاري بـود، از روش حداقل مجـذورات جزئـی، بـراي بـرآورد الگـو اسـتفاده شـد. آزم

ضریـب هـاي  )1988چیـن، (امـکان پذیـر اسـت  2R و مقـدار   (Beta)پژوهـش از طریـق بررسـی ضریـب هـاي مسـیر
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بین در تبییـن واریانـس متغیـر مـالك مـورد اسـتفاده قـرار مـی  مسـیر بـراي تعیین سـهم هـر یـک از متغیرهـاي پیش

 دردر پژوهـش حاضـر  .بین اسـت نشـانگر واریانـس تبییـن شـده متغیـر مـالك توسـط متغیرهاي پیش 2R و  گیرنـد

ضریـب مسـیر مربـوط بـه سـازه هـاي نهفتـه در الگـو و سـطح معنـی داري آنهـا را نشـان مـی دهـد. در ادامـه،  3جـدول 

ضریب سـازه ها بـر یکدیگـر بـه همـراه سـطح معنـاداري آنهـا سـنجش بـه منظـور آزمـون فرضیه هـاي پژوهش، مقـدار اثر 

تـوان گفـت کـه ، مـی 3ارائه شـده در جـدول t  و ) جهت ضریب مسیر مثبت است (با توجه به مقادیر ضریب مسیر. شـد

  . بـود ابهام پذیري، متغیـر در انگیزش پژوهشی دانشجویانتنهـا عامـل موثـر 

  در الگو پژوهشضریب مسیر سازه هاي  : 3جدول

  T  P  ضریب مسیر  متغیر

  000/0  703/4  570/0  ابهام پذیري

  395/0  852/0  115/0  تفکر واگرا

  321/0  994/0  -128/0  ریسک پذیري

  

مجموع مجذورات  SSOیري را نشان می دهد. در این جدولگ نتیجه ي آزمون بررسی کیفیت ابزارهاي اندازه)، 4(جدول

نیز شاخص SSO/SSEمجموع مجذور خطاهاي پیش بینی براي هر بلوك متغیر پنهان و SSEمشاهدات براي هر بلوك پنهان، 

را نشان می دهد. اگر شاخص وارسی اعتبار اشتراك متغیرهاي پنهان مثبت باشد مدل اندازگیري،  COM-CVاعتبار اشتراك یا 

اي هه می شود مدل نیز بر پایه معیار مثبت بودن اندازه ها، مناسب است. بنابراین شاخصکیفیت مناسب دارد. چنان که مشاهد

  .گیري داراي اندازه قابل قبول هستندمربوط به بررسی کیفیت ابزارهاي اندازه

  اعتبار اشتراك متغیرهاي پنهان: 4جدول

  SSO  SSE  1-SSE/SSO  

  166/0  105/317  380  انگیزش پژوهشی

  076/0  15/425  456  ابهام پذیري

  079/0  01/417  453  تفکر واگرا

  161/0  389/127  152  ریسک پذیري

  

منابع شناختی عاطفی خالقیت  رابطه ارایه شـده اسـت کـه در ایـن نگاره  2مـدل تجربـی پژوهـش بـه صـورت نـگاره 

 است. نشـان داده شـده پژوهشی با انگیزش پژوهشی
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  گیرينتیجه

یک بخش پیچیده  (Gillet, Vallerand, & Andre, 2012) انگیزش، در آموزش و پژوهش، نقش مهمی دارد چون  ؛ 

چیزهایی را براي گذراندن زمان  که تعیین می کند افراد چه ( Ozder &  Motorcan, 2013)از روان و رفتار انسان است 

به کار ببرند، دربارة یک تکلیف چگونه فکر و احساس کنند و چقدر خود انتخاب کنند، چقدر از انرژي خود را در تکلیف معین 

منابع شناختی عاطفی خالقیت پژوهشی،  از بین براساس نتایج،).1393در انجام تکلیف پافشاري کنند (کیافر، کارشکی، هاشمی،

خصـیتی یک متغیر شپذیري ابهام ابهام پذیري که جزء منابع عاطفی خالقیت پژوهشی است برانگیزش پژوهشی مؤثر می باشد. 

گوناگون نشان داده است.  يمختلف، خود را به شکلها يها استنباط ي اسـت کـه در ادبیـات روان شناسـی جدید به واسطه

مبهم که  ياه بهتر در موقعیت يگیر تصمیم يدر راستاانگیزشی توانند بـه عنـوان مکانیسـمی  می دانشجویان از ابهام پذیري

سر و کار دارند یا واکنش نشـان پذیري دهد، استفاده کننـد. ایـن موضوع که چگونه با ابهام  رخ می پژوهش فرآینداغلب در 

دهد که بـا مسـایل  اجازه میپذیري داشته باشد. همچنین، ابهام انگیزش پژوهشی در يمـی دهنـد، مـی توانـد تـأثیر زیـاد

موقعیت  ـرات مختلـف و بـه دنبـال آن احتمـال افـزایش وجـود یـکپذیرش نظ يذهن باز برا يپیچیـده درگیر شوند، دارا

  جدید شوند.

  منابع:

 ،اثر میانجی فرهنگ سازمانی بر رابطه بین سبک رهبري مدیران و خالقیت کارکنان، عباس فتحعلی حاج، بهزاد شوقی

  .بیمه جهان هايتازه



 27                 1398بهار، 5شماره  و منابع طبیعی خوزستان، کشاورزي علومدانشگاه  رویکردهاي پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزي،فصلنامه علمی 

تاثیر آموزش خالقیت بر مولفه هاي فراشناختی ،  1388،حسین ،، اسکندري علی ،دالور ، ،احمد یبرجعل ،علیرضا ،پیرخائفی

  61 - 51صص ، 1388، آموزشی فصلنامه رهبري و مدیریت تفکرخالق دانشجویان
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بررسی رابطه بین خالقیت و انگیزه افراد براي نوآوري در ، 1391، پیمان ،اخوان، مصطفی ،جعفريی، ضرغام حمیدرضا 

  .  37-63، صصابتکار و خالقیت در علوم انسانی، مطالعه موردي در پژوهشکده پردازش هوشمند عالئم ، سازمانهاي پژوهشی

). بررسی روشهاي ایجاد انگیزه کارکنان و مدیران آموزش و پرورش شهرستان قائم 1391رحیمی کالریجانی، مروارید، (

  شهر با استفاده از تکنیک فازي، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسالمی واحد ساري

) بررسی خودکارآمدي پژوهشی در 1394ضائیان، محسن، محمد زارع بیدکی، مرضیه باختر و محبوبه هادي مقدم (ر

،. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1392دانشجویان دورة کاروزي رشتۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 

 .111-124، صص1394

) نقش باورهاي امید و خوش بینی در پیش بینی انگیزش 1393می. فرح (کیافر، مریم سادات، کارشکی، حسین، هاش

، صص: 1393تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد، مجله آموزش در علوم پزشکی. 

517-505.  

ودکارآمدي پژوهشی ،  اثر ارتباط استاد ـ دانشجو بر انگیزش تحصیلی و خ1394سلیمی، مهدي، خداپرست، محبوبه، 
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اعتباریابی مقدماتی مقیاس انگیزش پژوهشی در دانشجویان 1394حسین و محمدرضا آهنچیان منیره ، کارشکی، صالحی
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ارتباط تفکر انتقادي با خالقیت، باورهاي 1394،  نیدا ،عبدالهی ،اسکندر، آذر  فتحی، وحیده ،انصار عبداللهی عدلی
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