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چكيده
هدف :این پژوهش با هدف پیش بینی خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی براساس خالقیتت و ست

-

های تفکر انجام شد .پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود.
روش :جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرای تهران
طی سال  1397-98بود .با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد  205نفر انتخاب شتدند .ابزارهتای پتژوهش
شامل چ

لیست اطالعات جمعیت شناختی-محقت ستاخته ،پرسشتنامه خالقیتت ،پرسشتنامه ست

پرسشنامه خودکارآمدی در تصیمگیری شغلی بود .دادههای پژوهش با کم

تفکتر و

روش های توصتیفی ففراوانتی،

درصد ،میانگین و انحراف معیار) ،ضریب هم ستتگی پیرستون و تحلیتل رگرستیون چنتدمتغیره بتا روش ورود
همزمان تحلیل شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که بین خالقیت با خودکارآمدی در تصمیم گیتری شتغلی راب ته معنتاداری وجتود
دارد ف r=0/846و  .)P>0/05راب ه بین س

تفکر ارزشیابانه ف r=0/671و  )P>0/05و ست

تفکتر قتانوان-

گذارانه ف r=0/743و  )P>0/05با خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی نیز معنادار بود؛ اما این راب ه با متغیتر
س

تفکر اجرایی معنادار ن ود ف r=-0/041و .)P<0/05
نتیجهگیری :تحلیل رگرسیون به روش ورود همزمان نشان داد که متغیرهای پیش بین با هتم توانستتهانتد 38

درصد از تغییرات مربوط به نمره خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی را بین دانشجویان ت یین نماند.
کليد واژهها :خالقیت ،خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی ،س

تفکر ،دانشجو.
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پيشگفتار
بحران بیکاری در بسیاری از کشورهای جهان حتی در کشورهای پیشرفته بته عنتوان یت
چالش اصلی تلقی می شود .حل این چالش ،از مهم ترین اولویت های سیاستگذاران بستیاری
از کشورها است ،به گونه ای که می توان گفتت ب تات یتا زوال برختی جوامتگ در گترو حتل
بحران شغلی است فسوانپول ،بتا و راس-اینتز .)2015 ،1شتغل 2افتراد یکتی از عمتده تترین
دالیل تنیدگی در زندگی آنهاست فشفیگ آبادی ،1392 ،بته نقتل از دباشتی و نتوری.)1395 ،
شغل برای هر فرد به عنوان عامل تشکیل دهنده هویت اجتماعی ،من گ تأمین نیازهتای زنتدگی
و تشکیل دهنده روابط اجتماعی محستوب متی شتود فولتتمن ،المتون ،فریتدی و چارترانتد،3
.)2014
تصمیم گیری شغلی 4مناستب امتری مهتم بترای افتراد جویتای شتغل محستوب متی شتود

122
برر
سی
تأث

فنلسون ،ویوگیس ،مانچ

 ،زی رت و مینزس .)2015 ،5فرد با تصمیم گیری شغلی عتالوه بتر

اینکه شغلی را انتخاب می کند ،س

زندگی مخصوصی را نیز انتخاب می کند و آگاهانه یتا

ناخودآگاه مواردی مانند مقام ،نیاز به ادامه تحصیل ،مهارت گذراندن اوقات فراغت و محتیط
شغلی خود را انتخای می کند فذوی الحیات ،نوربخش و سپاستی .)1396 ،در واقتگ درگیتری

یر

تصمیم گیری شغلی مجموعه عملیاتی است که فرد ضمن تعیین شغل ،از جانب خود متکلت

عوام

می شود که با انجام رفتارهای ضروری و بهره گیری از انتختاب ختود بته مرحلته اجترا برستد

ل

فکیم ،جانگ ،جونگ ،لی ،پیگ و لی.)2014 ،6

فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

یکی از متغیرهایی که در سال های اخیر توجه روان شناستان را در حتوزه شتغلی بته ختود
جلتتب نمتتوده استتت ،خودکارآمتتدی 7استتت فچتتام لر ،الی ،کیگلتتی و متتوری.)2015 ،8
1. Swanepoel, Botha & Rose-Innes
2. job
3. Weltman, Lamon, Freedy & Chartrand
4. career decisions
5. Nicholson, Vujicic, Wanchek, Ziebert & Menezes
6. Kim, Jang, Jung, Lee, Puig & Lee
7. self-efficacy
8. Chumbler, Li, Quigley & Morey

اجرای ی

سلسله کارها برای رسیدن به انواع تعیین شتده عملکردهتا فختال ختواه ،رضتایی

شری  ،شیخ االسالمی و پیرقلی کیوی .)1398 ،بترآورده ستاختن و حفتر کتردن معیارهتای
عملکرد ،خودکارآمدی را باال می برد و ناکامی در برآورده ساختن و حفر کتردن آن هتا را
پایین می آورد .افترادی کته احستاس خودکارآمتدی پتایینی دارنتد ،احستاس متی کننتد کته
درمانده هستند و نمی توانند رویتدادهای زنتدگی ختود را کنتترل کننتد فاببتراین ،فینالیستون،
کیتترر و ادواردز .)2014 ،1بنتتدورا 2ف ،2002بتته نقتتل از وایتتس ،رابینستتون ،فونتتگ ،تاینتتت،
چالمرس و النسکی )2013 ،3بیان می کند ادراک خودکارآمدی ی

فرآیند شتناختی استت

که توانایی کنترل موارد استرس زا را در شخص ایجاد می کنتد و او را قتادر بته رویتارویی بتا
مشکالت می سازد.
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مژگان سپاه منصور و همکاران

از جمله عواملی که کارایی افراد را در موقعیت شغلی و سازمانی تحتت تتأبیر قترار متی-

پیشبینی خودکارآمدی در تصمیمگیری شغلی بر اساس خالقیت ...

خودکارآمدی ع ارت است از قضاوت افراد در مورد توانتایی هایشتان بترای ستازمان دهتی و

دهد ،خالقیت 4است فدیرکشانراد ،پیون و زینالزد گوشینی .)2019 ،5خالقیتت از عتالی تترین برر
فرایندهای ذهنی انسان است و نقش برجسته و ختا آن در زشتد و توستعه همته جن ته هتای سی

زندگی انسان غیرقابل انکار است فجعفرلو ،شریفی و شریفی .)1398 ،خالقیت فرایندی قابتل
توسعه و بازسازی است .هر فردی تا حدی خالقیت دارد ولی همچتون بستیاری از استتعدادها
میزان این ویژگی در افراد متفاوت است فاستترن ر  .)2012 ،6نتتایج برختی م العتات نشتان

تأث

یر

عوام
ل

میدهد که تصمی م گیری افتراد در شتغل متی توانتد بتر روی خالقیتت و نتوآوری تأبیرگتذار فرد

باشد؛ هرچه تصمیم گیری افراد در راب ه با شغل شان من قی و درستتر باشد ،خالقیت بیشتر

یو
سازم
انی
بر

1. O'Brien, Finlayson, Kerr & Edwards
2. Bandura
3. Weis, Robinson, Fung, Tint, Chalmers & Lunsky
4. creativity
5. Derakhshanrad, Piven & Zeynalzadeh Ghoochani
6. Sternberg

خالق
یت
مدیرا
ن
….
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و هرچه تصمیم گیری افراد غیرمن قی تر باشد ،خالقیت و نوآوری کمتر خواهد بود فسیلویا،
کریستنسن و کاتر.)2016 ،1
از سوی دیگر ،وجود تفاوت در س
موقعیت های مختل

برر
سی
تأث
یر
عوام

موقعیت های آموزشی و شغلی منجتر بته پیامتدهای متعتدد

اجتماعی و فردی می شود .بررسی یافته ها و نتایج پژوهش ها نشان می دهد که تحقی درباره
س

تفکر ،فهم و آگاهی را در بین همکتاران بتاال متی بترد و بته به تود ارت اطتات ستازمانی

کم

می کند ،در نتیجه فرصت های مشخصی برای رشتد ستازمانی افتراد فتراهم متی آورد

فهاریسون و برامسون 2002 ،2بته نقتل از قتدم پتور ،کوگتانی و جعفتری .)1393 ،استترن ر
ف ،1997به نقل از کتایپرس ،ری تا ،دی الفونتته رونگتا ،متارکر ،تانستین و رامیکترس)2016 ،3
س

124

به خصو

تفکتر فترد و بتی تتوجهی بته ایتن تفتاوت هتا در

تفکر را به عنوان طریقی که فرد می اندیشد ،تعری

ن اید نادیده گرفت ،چراکه با اطالع یافتن از س
افراد را در زمینه های مختل

نموده است .عامل س

تفکتر را

تفکر افراد می توان عالی و نگترش هتای

شناخت و آن را به گونه ای هدایت نمود که حتداکرر موفقیتت

در مسیر شغلی اتفاق بیفتد .با اذعان به اهمیت شغل و جایگاه آن در جامعه و سالمت ختانواده
و با توجه به اینکه در م العتات داختل کشتور چنتدان بته خودکارآمتدری در تصتمیم گیتری
شغلی توجهی نشده است لذا هدف این پژوهش پیش بینی خودکارآمتدی در تصتمیم گیتری
شغلی براساس خالقیت و س

های تفکر در بین دانشجویان بود.

ل
فرد
یو
سازم
انی
بر

روش پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشتی استت .جامعته آمتاری پتژوهش شتامل تمتامی
دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرای تهران طی ستال 1397-98

خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Silvia, Christensen & Cotter
2. Harrison & Bramson
3. Kuypers, Riba, de la Fuente Revenga, Barker, Theunissen & Ramaekers

جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان ف 205 )1987نفر انتخاب شد .جمگ آوری داده-
ها با استفاده از ابزارهای خودگزارشی زیر انجام شد:
 -1پرسشنامه سنجش خالقیت :این پرسشنامه که بته آزمتون خالقیتت عابتدی 1مشتهور استت
براساس نظریه تورنس درباره خالقیت و در سال  1363ساخته شتده استت .در ایتن پرسشتنامه
پاسخ غلط وجود ندارد ،پاسخ هتا ارزش کمتی ندارنتد و فقتط دارای ارزش کیفتی هستتند و
حداکرر زمان الزم برای اجرای آن  1ساعت است .این پرسشنامه چندین بار مورد تجدید نظتر
قرار گرفت و فترم  60ستئوالی آن در دانشتگاه کالیفرنیتا بته وستیله عابتدی تتدوین شتد .ایتن
پرسشنامه  60سئوال  3گزینه ای دارد که از چهار زیر مقیاس سیالی ،بستط ،ابتکتار و انع تاف
پذیری تشکیل شده است .گزینه ها نشان دهنده میزان خالقیت پایین ،متوسط و باال هستند که
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خالقیت پایین فنمره  ،)1خالقیت متوسط فنمره  )2و خالقیت باال بتا فنمتره  )3در نظتر گرفتته

پیشبینی خودکارآمدی در تصمیمگیری شغلی بر اساس خالقیت ...

به تعداد  440نفر بود که از بین آن ها با روش نمونه گیری تصادفی ستاده تعتداد و بتر استاس

شده است .مجموع نمرات کسب شتده در هتر زیتر مقیتاس ،نمایتانگر نمتره آزمتودنی در آن برر
بخش است و مجموع نمرات آزمودنی در چهار زیر مقیاس ،نمره کلی و خالقیتت او را نشتان سی

می دهد .دامنه نمره کل خالقیت هر آزمودنی بین  60و  180خواهد بود .سئواالت 1تتا  22بته

تأث

یر

سیالی 23 ،تا  33به بسط 34 ،تا  49به ابتکار و  50تا  60به انع اف پذیری مربتوط استت .ایتن

عوام

نمرات در چهار گروه جمگ می شوند .هرچه فرد در این پرسشنامه نمره باالتری بگیرد ،دارای

ل

خالقیت بیشتری است .پایایی آزمون خالقیت عابدی ،از طری آزمتون مجتدد دانتشآمتوزان

فرد

مدارس راهنمایی شهر تهران در سال  1363در چهار زیر مقیاس دارای ضتریب پایتایی ،0/85

یو

برای سیالی 0/82 ،بترای ابتکتار 0/84 ،بترای انع تاف پتذیر و  0/80بترای بستط بتوده استت .سازم
انی

ضریب همسانی درونی با استفاده از آلفای کرون اخ برای زیتر مقیتاسهتای ستیالی ،انع تاف-

پذیری ،ابتکار و بسط روی  2270دانتش آمتوز استپانیایی در دامنته ای بتین  0/61تتا  0/75بته

بر
خالق

دست آمتد فویستی ،ایمتانی ،کبترد نوقتابی ،فرهتادی و بهتروز .)1393 ،همچنتین ،بته پتژوه و یت
)1 . Abedi Creativity Test (ACT

مدیرا
ن
….
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همکاران ف 1389به نقل از کرمی و همکاران )1392 ،پایایی این مقیاس را بتا استتفاده از روش
آلفای کرون اخ و تصنی

مورد بررسی قرار داده و بته ترتیتب ضتریب هتای  0/82و  0/83بته

دست آمد.

 -2فرم کوتاه پرسشنامه س

واگنر تدوین و شامل  60سئوال بتا  13ست

برر
سی
تأث

فکتری شتامل ست

فکتری قتانونی ،اجرایتی،

قضتتایی ،کلتتی نگتتر ،جز،تتی نگتتر ،آزادانتتدیش ،محافظتته کتتار ،سلستتله مرات تتی ،اولیگارشتتی،
آنارشیست ،درونی و بیروی است .نمره گذاری پرسشنامه به صتورت  7درجته ای لیکترت از
کامالً مخالفم تا کامالً موافقم پاسخ دهنتد .ستازندگان پرسشتنامه ضتریب آلفتای کرون تاخ را
برای س

های تفکر در دامنه ای بین  0/67الی  0/80گزارش کرده اند .در ایران نیز ضریب

آلفای کرون اخ را برای هر ی
126

های تفکر :این پرسشنامه در سال  1992به وستیله استترن ر

و

از س

های تفکر در دامنه ای بین  0/63التی  0/81محاست ه

شده است فزارعی ،میرهاشمی و شریفی.)1391 ،
 -3پرسشنامه خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی :این پرسشنامه در سال  1983توسط بتز و
تیلور تدوین شده است .این پرسشتنامه دارای  25ستئوال و  5زیرمقیتاس شتامل خودارزیتابی،
اطالعات شغلی ،انتخاب هدف ،برنامه ریزی و حل مستاله استت .نمتره گتذاری پرسشتنامه بته

یر

صورت لیکرت  5درجه ای با گزینه های اصال م مئن نیستم تا کامالً م مئتنم استت .ضتریب

عوام

پایایی این پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرون اخ برای کل پرسشتنامه  0/94و زیرمقیتاس-

ل

های آن در دامنه ای بین  0/66الی  0/87است فذوی الحیات و همکاران .)1396 ،در پژوهش

فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

باوی و همکاران ف )1389نیز پایایی این پرسشنامه بتا روش آلفتای کرون تاخ برابتر بتا 0/93بته
دست آمده است.

نتایج داده های جمعیت شناختی نشان داد که  61درصد افتراد نمونته مجترد و  39درصتد
متأهل هستند 25/4 .درصد افراد در دامنه سنی  18الی  23ستال 45/9 ،درصتد افتراد در دامنته
سنی  23الی  28سال 16/1 ،درصد در ستنین  28تتا  33ستال و  2/7درصتد افتراد بتاالتر از 33
سال قرار داشتند .نتایج جدول  1نشان داد که میانگین و انحتراف معیتار متغیتر خودکارآمتدی
در تصمیم گیری شغلی در افراد نمونه  94/65و  13/76است .اطالعات مربوط به هتر یت
متغیرهای پژوهش به تفکی

از

در جدول شماره  1ارا،ه شده است.
جدول  .1داده های توصیفی متغیرهای پژوهش
خالقیت

205

205/89

21/97

خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی

205

94/65

13/76

تفکر قانونی

205

19/18

3/18

تفکر ارزشیابانه

205

18/34

3/06

تفکر اجرایی

205

17/93

4/23

س
س
س

پتیش از اجتترای رگرستتیون چنتدمتغیره ابتتتدا پتتیش فتترم هتای آمتتاری ماننتتد آزمتتون
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متغیر پژوهش

تعداد

میانگین

انحراف معیار

پیشبینی خودکارآمدی در تصمیمگیری شغلی بر اساس خالقیت ...

یافتههای پژوهش

برر

سی
تأث
یر

کولموگروف-اسمیرن  ،بررسی چولگی و کشتیدگی ،مفروضته تأییتد استتقالل مشتاهدات ،عوام

آزمون نیکویی برازش ،و ضریب تحمل و تورم واریانس بررسی و پیش فرم های آن تأییتد

ل

شد.

فرد

نتایج جدول  2نشان داد با توجه به س ح معناداری و جهت هم ستگی بتین خودکارآمتدی
شغلی و س

های تفکر قانون گذارانه و ارزشیابانه فبه غیر از س

تفکتر تفکتر اجرایتی) و

بین خودکارآمدی شغلی و خالقیت شغلی راب ه مستقیم و معنتاداری وجتود دارد ،بته طتوری
که هر چه س

های تفکر قانون گذارانه و ارزشیابانه تر باشتد ،میتزان خودکارآمتدی شتغلی

یو
سازم
انی
بر
خالق

افزایش می یابد و هر چه خالقیت شغلی بیشتر باشد ،میزان خودکارآمدی شغلی افزایش متی -یت

یابد.

مدیرا
ن
….
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جدول  .2ضریب هم ستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیر پیش بین

متغیر مالک :خودکارآمدی در تصمیمگیری
ضریب هم ستگی

س ح معناداری

خالقیت

**0/846

0/001

تفکر ارزشیابانه

**0/671

0/001

تفکر قانونی

**0/743

0/001

تفکر اجرایی

**-0/041

0/282

**P>0/05

جدول  .3تحلیل رگرسیون چندمتغیره خودکارآمدی در تصمیمگیری شغلی براساس متغیرهای پیش بین
متغیرهای پیشبین

ضرایب غیر استاندارد

ضرایب استاندارد

t

س ح معناداری
0/021

B

خ ای استاندارد

ضریب بتاف ) 

بابتف)Constant

85/848

34/282

-

2/504

خالقیت

0/396

0/026

0/632

15/25

0/001

تفکر ارزشیابانه

0/821

0/274

0/179

2/99

0/003

برر

تفکر قانونی

0/822

0/286

0/190

2/87

0/004

سی

تفکر اجرایی

0/013

0/104

0/004

0/124

0/902
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تأث

2

2

 F=53/766؛  R = 0/624تعدیل شده ؛  R =0/627؛ R=0/792

یر
عوام
ل
فرد

بر استاس نتتایج خالقیتت ف P<0/05و  ،)β= 0/632تفکتر ارزشتیابانه ف P<0/05و 0/179
= )βو تفکر قانونی ف P<0/05و  )β= 0/190میتوانند خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی

یو

را پیشبینی کننتد .همچنتین براستاس ضتریب تعیتین تعتدیل شتده  0/62درصتد از واریتانس

سازم

خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی براساس س

تفکر و خالقیت ت یین شد .نتایج تحلیل

انی

رگرسیون چندمتغیره ورود همزمان نشان داد که متغیرهای پیش بین تتوان پتیش بینتی و ت یتین

بر

خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی را داشته اند و توانسته اند با هم  38درصتد از تغییترات

خالق
یت
مدیرا
ن
….

مربوط به خودکارآمدی در تصمیم گیری های شغلی را ت یین نمایند.

خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی براساس خالقیت و س
متغیر مالک
خودکارآمدی
در تصمیمات شغلی

متغیر پیش بین

مقدار بتای استاندارد

خالقیت

0/29

تفکر ارزشیابانه

0/31

تفکر قانونی

0/26

مقدار بابت
51/40

تفکر

مجذور R2
0/388

مقدار t

P

3/22

0/001

4/56

0/001

4/10

0/017

بحث و نتيجهگيری
این پژوهش با هدف پیش بینی خودکارآمدی در تصمیمگیری شغلی براساس خالقیتت و
س

های تفکر انجام شد .نتایج نشان داد که بین خالقیت و ست

هتای تفکتر ارزشتیابانه و

قانونی با خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی راب ه معناداری وجود دارد و دو متغیتر پتیش

پیشبینی خودکارآمدی در تصمیمگیری شغلی بر اساس خالقیت ...

جدول  .4جدول ضرایب فشاخص ها) تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره پیش بینی

129
مژگان سپاه منصور و همکاران

بین توانسته اند با هم  38درصد از واریانس خودکارآمدی در تصتمیم گیتری شتغلی را ت یتین برر

نمانتد .ایتن یافتته از پتژوهش بتا نتتتایج م العتات پیشتین ماننتد هاستینگ 1ف ،)2017کاکتتار 2و سی

همکاران ف ،)2016لتین 3و همکتاران ف ،)2015ستاوا 4و همکتاران ف ،)2009حیتدری ف،)1391
اعرابی ،صادقی ،افجه و محمدی ف ،)1392و حسینیان و همکاران ف )1393همسو است.
ذوی الحیتتات و همکتتاران ف )1396در پژوهشتتی بتته بررستتی ارت تتاط خودکارآمتتدی در

تأث
یر

عوام
ل

تصمیمگیری شغلی و جوکاری اخالقی با ابربخشی پرداختند .نتایج نشانگر آن بتود کته بتین

فرد

خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی و جوکاری اخالقی و ابعاد آن ها با ابربخشی ارت اط

یو

ساده مر ت و معناداری وجود دارد.

سازم

نتایج م العات نشان می دهند کته خودکارآمتدی شتغلی پتیش بینتی کننتده مهمتی بترای انی
بر

کاوش شغلی ،بالیدگی شغلی ،ب ات در الگوهای شغلی و تعهد و رضتایت در شتغل استت بته

1. Husiung
2. Kakkar
3. Lin
4. Sava

خالق
یت
مدیرا
ن
….
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طوری که هر چه احساس خودکارآمدی بیشتر باشد ،فترد دامنته امکانتات شتغلی وستیگتتری
برای خود فراهم می سازد و عالقه بیشتری به شغل خود نشان خواهد دارد و در نتیجه عملکرد
شغلی بهتری داشته و این می تواند به باال رفتن ابربخشی سازمان منجر شود.
همچنین ،می توان گفت که خالقیت به عنوان پتیش نیتازی بترای کتارآفرینی و رضتایت-
مندی شغلی مهارتی است که فرد را قادر می سازد تا با استفاده از دانش و تجربته هتای ق لتی-
شان مهارت های جدیدی را برای انجام دادن کارها یا ارا،ه راه حل های جدید به منظور حتل
مشکالت کسب نمایند .موفقیت در حوزه شغلی مانند هر فعالیت دیگری به خالقیت نیاز دارد
و توانایی برنامه ریزی و سازمان دهی امور مختل

ماننتد بستط تفکتر و ق تگ تفکتر م تنتی بتر

عادات فابتکار) می توانند مالکی برای پیش بینی میزان خالقیتت در محتیط شتغلی و افتزایش
خودکارآمدی شغلی تلقی گردند.

130
برر
سی
تأث
یر

از دیگ رسو ،می توان گفت س

هتای تفکتر قتانون گذارانته و ارزشتیابانه متی تواننتد بته

آفرینش و خل ایده های نو در عین توجه به نظم کم

نمایند و می تواننتد بتر قابلیتت هتای

کارآفرینی افراد و در نهایت به ود خودکارآمدی شغلی تابیر بسزایی داشته باشتند .همختوانی
بین س

های تفکر و توانایی ها نیروی افزایشی ایجاد می کند که بسیار افزون تر از مجمتوع

اجزا است .تصور می شود افرادی که از انجام دادن کاری ناتوان هستند ،شاید به دلیل نداشتن

عوام

توانایی ن اشد ،بلکه س

ل

رسیدن استعدادهایشان مناسب نیست فشاور ،ویلیامز و اسکات .)2015 ،1بنابراین وقتتی تفکتر

فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

تفکر آن ها یا کسانی که آن را ارزیابی می کننتد ،بترای بته فعلیتت

فرد با استعداد و توانایی وی همخوان باشد بهتر می تواند به ارزیتابی ختود در موقعیتت شتغلی
بپردازد و این می تواند بر خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی ابربخش باشد.
این م العه نیز با محدودیت هایی همراه بود .از جمله محدودیت های پژوهش حاضر می-
توان به عدم کنترل ویژگی هتای شخصتیتی افتراد نمونته کته متی توانتد موجتب ستوگیری و
تحری

در پاسخ دهی افراد باشد ،اشاره نمود .همچنتین ،نتاتوانی در استتن اط و نتیجته گیتری
1. Shaver, Willams & Scott

افراد دیگر در جامعه جانب احتیاط را رعایت نمود .پیشنهاد می شود در م العات آینده عالوه
بر راب ه ساده بین متغیرها به نقش میانجیگر برخی سازه های شخصیتی در این راب ه پرداختته
شود.

منابع و مآخذ
دباشی ،فرزانه و نوری ،ابوالقاسم .ف .)1395پیش بینی تمایل به ترک شغل کارکنتان براستاس عوامتل
فردی ،شغلی و سازمانی .مجله دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی17 .ف.54-45:)64
ذوی الحیات ،محمدرضا ،نتوربخش ،پریتوش ،سپاستی ،حستین .ف .)1396ارت تاط خودکارآمتدی در

پیشبینی خودکارآمدی در تصمیمگیری شغلی بر اساس خالقیت ...

علت و معلولی از نتایج م العه محدودیت دیگر این م العه بود .لتذا بایتد در تعمتیم نتتایج بته

تصتتمیم گیتتری شتتغلی و جوکتتاری اخالقتتی بتتا ابربخشتتی .فصتتلنامه اختتالق در علتتوم و فنتتاوری.
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جعفرلو ،غالم ،شریفی ،نسترن ،و شریفی ،حسن پاشا .ف .)1398ارا،ه مدلی جهت پیش بینتی خالقیتت

برر

سی

براساس سخت رویی ،خودکارآمدی ،کمال گرایی ،تحصیالت والدین ،سواب کارهای خالقانته

تأث

خال خواه ،علی ،رضایی شری  ،علی ،شیخ االستالمی ،علتی ،و پیرقلتی کیتوی ،معصتومه .ف.)1398

ل

حل مساله خالق دانش آموزان .نشریه علمی

فرد

افراد خانواده و خویشاوندان نزدی با میانجی گری انگیتزش پیشترفت در دانتش آمتوزا .نشتریه یر
علمی ابتکار و خالقیت در علوم انسانی9 .ف.184-153:)1
عوام
راب ه بین هوش اجتماعی و خودکارآمدی با س
ابتکار و خالقیت در علوم انسانی9 .ف.210-185:)1

یو

قدم پور ،عزت اله ،کوگانی ،نیلوفر ،و جعفری ،حسن .ف .)1393بررسی راب ه بین ست هتای تفکتر سازم
خالقیت مدیران مدارس متوس ه .نشریه علمی ابتکار و خالقیت در علوم انسانی4 .ف .157-141:)3انی

زارعی ،حیدرعلی ،میرهاشمی ،مال  ،و شریفی ،حسن پاشتا .ف .)1391ارت تاط ست هتای تفکتر بتا بر
خالق
سازگاری تحصیلی در دانشجویان پرستاری .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی12 .ف-160:)3
یت
.166
مدیرا
ن
….
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