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 چکيده

 آموزاندانش یجانیه تیوخالقی گرنییخودتع یازهایبر نی درمانتیروا یاثربخشاین مطالعه با بررسی 

روش انجام شد.  آزمون با گروه کنترلپسآزمون وشیبا طرح پ یجربتمهین عازنو یپژوهشش، زهویت

پس آزمون با گروه کنترل بوده است.  -آزمون شیپ وهیبه ش یشیآزما مهیاز نوع ن قیتحق نیپژوهش درا

یسه فروغ علم تهران را شامل مازمدر زهوشانیآموزان دوره اول دخترانه تپژوهش دانش یجامعه آمار

در  نییکه نمره پا یآموزاننفر از دانش۳۰آنها تعداد  نیاز ب ه است کهنفر بود126افراد  نی. تعداد ادش

منظم  یتصادف یریگنمونه وهیداشتند به ش یجانیه تیو خالق یگرنییخودتع یازهاین یهاپرسشنامه

به  یریو کنترل قرار داده شدند. روش نمونه گ شیدر دو گروه آزما ینفر1۵انتخاب و در دو گروه 

 یجانیه تیخالق یهاپرسشنامه یپرسشنامه ها قیها و اطالعات از طرصورت در دسترس بوده و داده

قرار  قیو تحل هیمورد تجز22نسخه SPSSبا نرم افزار و  شد یآورجمع یگر نییخودتع یازهایو ن

آموزان دانش یگرنییخودتعی هاازیبرن یدرمان تیرواله مداخهای پژوهش ند. بر اساس یافتهگرفت

ارتباط،  ،یخودمختار یمؤلفه ها شیدرافزا یدرمان تیمداخله روا همچنین بوده است. نادارعش مزهویت

ؤثر م زهوشیواصالت دانش آموزان ت ییواکنش نشان دادن، کارا ییتوانا ،یجانیه یآمادگ ،یستگیشا

 (.=۰1/۰P<(  )1۵/2۳F) بوده است

دانش آموزان  خالقیت هیجانی، نیازهای خودتعیین گری، روایت درمانی، واژگان کليدی:
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 2پور مقدمشهره ، 1شهاب فطين

 مدرس مدعو دانشگاه فرهنگیان. 1
 .یعلوم انسان یدانشکده-اهـر واحد-یدانشگاه آزاد اسالم -یگروه روانشناس 2
 

  نام نویسنده مسئول:

 شهره پور مقدم

 يين گری عاثر بخشی روایت درمانی و نيازهای خود ت

 و خالقيت هيجانی دانش آموزان تيزهوش

 14/۵/1۳99 تاریخ دریافت:

 21/7/1۳99 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
است.  یتفکر منطق ییو توانا یکارآمد ییتوانا ،یریادگی یژگیهمساالن در سه و ریبا سا تیزهوش دانش آموزانوجه تمایز 

دوم  کردیو رو دهدیمورد توجه قرار م یریادگی نهیرا دربافت و زم یریادگیاول،  کردیاست: رو حیقابل توض کردیتفاوت با دو رو نیا

 شیمتأثر است. سه مرحله پ فیتکل اتیاز ادراک مقتض یریادگینخست  کردی. در روکندیم یرا بررس رنده،یادگی یذات یها یژگیو

 یریادگی ت؛یفرد مانند هوش و شخص یذات اتیدوم خصوص کردیآن در نظر گرفت. و در رو یبرا توانیو فرآورده را م ندیفرآ ند،یآ

 یژگیوتیزهوشی عبارت مجموعه استعدادها و  (.1۰۵: 1۳91 ؛یفیافروز؛ پاشاشر ؛یاحمد یاری)شهردهندیم رارق ریرا تحت تأث

 و همکاران، یهاشم ،ینی)شاه حسدهدای میی، که به فرد امکان انجام اعمال را به صورت ویژهرفتار یو الگوها یتیشخص یها

ی برا یتوانمند ایکنش  یکه دارا یکرده است:کس فیتعر گونهنیا را شزهویکودک ت(2۰۰۳)1سونیهار(. طبق تعریف ۵۰: 1۳96

 و ژهیو طیشرا به آنها، رینظ یب یها یژگیها و وییالنش است وتوانااهمس فراتراز یاست که به طورمعنادار یدرسطح عملکرد

 یهوش متفاوت است ول یرادانشمندان ب فیتعارد. ازدارین یآموزش نهیجامعه و زم ازجانب خانواده، یو اجتماع یعاطف تیحما

« کاربرد دارد. یاجتماع خاص ایکه در فرهنگ  یابداع راه حل ایحق مسئله  ییتوانا: »کندیم فیتعر نیگاردنر هوش را چن

  د:شویم میتقس یو کاربرد یلیتحل ،یعمل فیدانشمندان از هوش درسه گروه تعار فی(. تعار۳41:1۳92ف،ی)س

 .شود یم یلیتحص تیاست که سبب موفق یلیاستعداد تحص ی: معتقدند هوش نوعیتیروانشناسان ترب -الف

 صیتشخ ای د،یجد یتهایبا موقع یرفتار مؤثر، سازگار ،یرمز یهادهیاستفاده از پد یی: هوش را توانایلیتحل فیتعر -ب

 قیاست: هوش عبارت است از تفکرعاقالنه، عم کرده انیهوش را وکسلر ب یلیتحل فیتعر نی. بهترباشدیم یطیعوامل مح اتیفیک

 .طیو رفتار مؤثر درمح یو منطق

 .شودیم دهیسنج یهوش یآزمون ها قیاست که ازطر یادهیکه هوش پد نی: اشاره دارد به ایکاربرد فیتعر -ج

 تیروا ی. تمرکز اصلستندیخانواده مشکل ن ایاست که مشکل، مشکل است و فرد  نیا یدرمان تیمفهوم در روا نیتریدیکل

افراد توسط خود افراد است در واقع مشکالت را به صورت داستان  یداستان زندگ لیو تحل یدر زندگ دیجد یمعان جادیدر ا یدرمان

استفاده کرده است  یاجتماع ییسازه گرا یدهیاز ا یدرمان تیروا یهی(. نظر2۵: 1۳9۵ان؛یمیو کر یفرخ ؛یری)مکنندیم انیب

 تیروا (.69: 1۳۸9زهرا؛ زارع، فاطمه، ،یقاسم؛ قادر ،یریرود)نظ یمعنا بکار م یالگو جادیزمان درخدمت ا یهینظر نیبرطبق ا

جلسه دوساعته 7در  شیگروه آزما ی( است که برا199۰) 2و اپستون تیوا یگروه یپژوهش، برنامه درمان نیدر ای اتیعمل یدرمان

فرد را به انجام  ازهاینی است. این گرنییخودتع یازهاینمولفه بعدی (. 199۰و اپستون، تیبار به مرحله اجرا درآمد)وا کی یهفته ا

 ییهامطالعه به مجموعه پاسخ نی. دراباشندیم یاساس یگرنییخودتع ازیوارتباط سه ن  یستگی، شای. خودمختاردارندیوا م یعمل

 یگرنییخود تع یاتیعمل فیاند، تعر(داده199۳)۳انیلئون، کسر و را ،یالردیا یگرنییخودتع یازهایبه پرسشنامه ن انیکه پاسخگو

ابراز خود که باعث گسترش خطوط  یبرا دیجد یرا به روش یجانیه تیقخال یمفهوم فی( تعر1992) 4یو نانل لی. آروشودیگفته م

شده  ریتعب زیبه عاطفه ن جانی(. از ه۵1: 1۳96و همکاران، یهاشم ،ینی)شاه حسکنندیاطالق م شودیم یو روابط فرد یفکر

 یبا محرک ها جانیدارد. ه جانیخاص از واژه ه یریاز آن ارائه نموده اند اما هر فرد تعب یمختلف فیاست. اگرچه روانشناسان تعار

(. 141: 1۳91و همکاران؛  یعقوبی)کندیو ...بروز م یمانند ترس، غم، لذت، شاد ییها. و در قالبشودیظاهر م یرونیو ب یدرون

 لیورآ یجانیه تیبه پرسشنامه خالق انیکه پاسخگو ییهادر پژوهش حاضر به مجموعه پاسخ یجانیه تیخالق یاتیعمل فیتعر

(ECIدر )گرددیداده اند، اطالق م1999 سال. 

 

 اهداف پژوهش
  هوش زیدانش آموزان ت یجانیه تیو خالق یگر نییخودتع یازهایبر ن یدرمانتیروا یاثربخش نییپژوهش: تع یاهداف اصل 
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 ییوانات ،یجانیه یآمادگ ،یستگیارتباط، شا ،یخودمختار یبر مؤلفه ها یدرمان تیروا یاثربخش نییپژوهش: تع یفرع اهداف

 .زهوشیو اصالت دانش آموزان ت ییواکنش نشان دادن و کارآ

 

  پژوهش اتيفرض
 ریبر دو متغ یدرمان تیکه مداخله روا شوندیشکل مطرح م نیپژوهش با توجه به اهداف ذکر شده به ا یاصل اتیفرض 

 عنوان مطرح نیبا ا زین یفرع اتیدارد. فرض یمعنادار ریتأث زهوشیدانش آموزان ت یجانیه تیو خالق یگر نییخودتع یازهاین

الت و اص ییواکنش نشان دادن و کارآ ییتوانا ،یجانیه یآمادگ ،یستگیشا ارتباط، ،یبر خودمختار یدرمان تی: مداخله رواشودیم

 .دارد یرمعناداریتأث زهوشیدانش آموزان ت

 

  پژوهش نهيشيپ
یانجیآموزان ونقش مدانش انیرا درم یگر نیینقش خودتع یپژوهش ی( ط1۳96درسال) یفرزاد و حجت آباد ،یکوشک 

 یریدرگ ،یگرنییخودتع یرهاینشان داد که متغ جینمودند و نتا یرا بررس یکیالکترون یریادگیونگرش به  یلیتحص یریدرگ یگر

 تیداشته باشند وازآنها جهت تقو یلیبر عملکرد تحص یمثبت و معنادار اثر توانندیم یکیالکترون یریادگیونگرش به  یلیتحص

 .آموزان بهره برددانش یلیعملکرد تحص

 یجانیه تیو خالق یجانیه ییناگو ؛یاسهیمقا یدر مطالعه ا( 1۳96) درسال یفروزانفر و ظاهر ،یهاشم ،ینیشاه حس 

و نمرات  یآموزان عاددردانش یجانیه ییباال بودن نمرات ناگو یایگو جینمودند نتا یرا بررس یوعاد زهوشیآموزان دخترتدانش

داشته  یشتریب تیخالق ،یجانیآموزان ازنظر هگروه مقابل بود. هرچقدردانش هنسبت ب زهوشیآموزان تدردانش یجانیه تیخالق

 .رابطه برقرار کنند گرانیبا د توانندیبهتر م جهیخود را بشناسند و ابرازکنند و در نت جاناتیه توانندیتر و بهترمبا شند راحت

دردانش آموزان  یفرد یرا با سازگار یگر نییخودتع یروان شناخت یازهایرابطه ن( 1۳96وپورقازدر سال) یجناآباد ،یشعبان 

ان است. اما دانش آموز شتریهوش ب زیاز ت یدانش آموزان عاد یگر نییگرفتند که خودتع جهینمودخ و نت سهیمقا یوعاد زهوشیت

توجه  یدرس فیآنها به تکال شود،یدانش آموزان برآورده م یروان یازهاین یندارند. وقت یادارباهم تفاوت معن ،یفرد یازنظر سازگار

  .نموده و به انجام آنها عالقمند خواهند شد یشتریب

آموزان پسردوره اول متوسطه دانش یریپذ تیومسئول یجانیه تیبرخالق یدرمان تیرروایتأث( 1۳96در سال) انیو اصغر شهیب 

 تیآموزان و باال بودن نمره نمره خالقدانش یجانیه تیوخالق یدرمان تیروا نیب ریکردند. داده ها نشان از تأث یاهواز را بررس

   .گواه بود هنسبت به گرو شیگروه آزما یجانیه

دختر  زهوشیدانش آموزان ت نیوابعاد آن،درب یجانیه تیخالق سهیمقا»به یدرپژوهش( 1۳94و زاهد بابالن درسال) یشکر 

تفاوت  یجانیه تیدختر و پسر درخالق زهوشیدانش آموزان تمستقق نشان داد که t  آزمون جی. نتاپرداختند«لیو پسر مدارس اردب

فاوت ت یجانیه تیدر ابعاد خالق زهوشی)مانوا،( دختران وپسران تیریچند متغ انسیارو قیبراساس تحل نیدارند. همچن یداریمعن

 .داشتند یدار یمعن

 ی)آمادگیجانیه تیخالق یبرمؤلفه ها یدرمان تیروا یاثربخش یبررس»با هدف  ی(پژوهش1۳91و پادروند) ییرضا ت،یاحد  

انتخاب شدند انجام دادند  یکه به طورتصادف یدانش آموز1۰۰ یکه بر رو« و اصالت ییواکنش نشان دادن و کارا ییتوانا ،یجانیه

  .شودیدانش آموزان م نیدر ب یجانیه تیخالق یسطح مؤلفه ها شیموجب افزا یدرمان تینشان داد که روا جیو نتا

مستلزم تفکرواگرا و خلق پاسخ  یجانیه تیکه خالق افتندیخود در یپژوهش ها ی( درط2۰17و چو) م،رویک،کیوسویا  

خود به  جاناتیتوانند ه یداشته باشند بهترم یباالتر یجانیه تیاست. لذا هرچه افراد خالق لیحال اص نیمناسب و درع یها

 .کنند انیصورت خالقانه ب

در دانش آموزان  زیو متما یضرور  یژگیو کیرا به عنوان  یجانیه تیخود خالق ی(درپژوهش ها2۰16)یگاتبزال و مارچس 

ل ح ییو توانا یریگ میخود، تصم یصفت منجربه رشد شخص نیکه اعتقاد دارند داشتن ا ی. به طوررندیگیدر نظرم زهوشیت

و  یوفراشناخت یشناخت یبر راهبردها یدرمان تیروا یاثربخش یبررس یش( درپژوه2۰1۳)زیسکوئیو گر لی. آمابشودیمسئله م
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و  یو فراشناخت یشناخت یبر راهبردها یدرمانتیکه روا رندیگیم جهینت نیکرده؛ چن یدانش آموزان را بررس یجانیه تیخالق

 یو فراشناخت یشناخت یهبردهاداشته است. را یلیبر عملکرد تحص یدانش آموزان اثرگذار بوده و آثار مثبت یجانیه تیخالق

 یلیتحص شرفتیبازده و پ م؛یرمستقیو غ میآموزان به طورمستقدانش زندهیو برانگ کنندهلیبه عنوان عامل تسه یجانیه تیوخالق

 یریگ میتصم یبر سبک ها یدرمان تیروا یاثربخش ی(در بررس2۰1۰و کاروس در سال) کنزیپ ر،یتر نموده است. ماآنان را مطلوب

 یازهاین و یو منطق یشهود یریگ میبرسبک تصم یدرمان تیروا ینشان دادند که اثربخش انیدانشجو یگر نییخودتع یازهایو ن

 .وابسته درآنها متفاوت است یریگ میمشابه است و تنها سبک تصم کایو آمر وانیدر دوکشور تا انیدانشجو یگر نییخودتع

 

  قيتحق جیها و نتا افتهی
 شیباشد.گروه آزما یم رمستقلیمتغ کی(ویجانیه تیو خالق یگر نییخودتع یازهایوابسته)ن ریدومتغ یپژوهش دارا نیا

آزمون پس آزمون با گروه کنترل  شیپژوهش پ نینکردند. طرح ا افتیدر یدرمان چیتحت درمان قرارگرفتند وگروه کنترل که ه

فات اختال ی)کنترل آمارهیاختالفات اول لیتعد یبرا انسیکووار لیاز تحل ژوهشپ یها هیآزمون فرض یبرا لیدل نیبود که به ا

ازمدرسه فروغ علم  زهوشانیآموزان دوره اول دخترانه تپژوهش دانش یو گروه کنترل استفاده شد. جامعه آمار شی(گروه آزماهیاول

 یهادر پرسشنامه نییکه نمره پا یآموزاننفر از دانش۳۰آنها تعداد  نینفر بود. از ب126افراد  نی. تعداد اشودیتهران را شامل م

در دو  ینفر1۵منظم انتخاب شده و در دو گروه  یتصادف یریگنمونه وهیداشتند به ش یجانیه تیو خالق یگرنییخودتع یازهاین

 یپرسشنامه ها قیطر ازبه صورت در دسترس بوده و داده ها و اطالعات  یریو کنترل قرار داده شدند. روش نمونه گ شیگروه آزما

  .شده است یجمع آور یگر نییخودتع یازهایو ن یجانیه تیخالق یپرسشنامه ها

 

 رهايمتغ
 یدرمان تی: روانیب شیپ ریمتغ

 یجانیه تیو خالق یگر نییخود تع یازهایمالک: ن ریمتغ

 

 پژوهش یابزارها
واکنش نشان دادن  ییتوانا هیگو14،یجانیه یآمادگ هیگو 7که هیگو ۳۰با ( 1999)لی: توسط آوریجانیه تیپرسشنامه خالق

( ۵(تا خیلی زیاد )نمره1ای از خیلی کم )نمرهشده است و با طیف لیکرت پنج گزینه یسنجد طراح یو اصالت را م ییکارا هیگو9و 

برآورد کرد و پایایی ابعاد آمادگی، اثربخشی، صداقت ۰/91پایایی نمره خالقیت هیجانی را   باخباشد. آوریل با روش آلفای کرونمی

و  یریپرسشنامه توسط قد نیا یاعتبارسنج رانیبه دست آورد. درا۸۵/۰، ۸۰/۰، ۸9/۰، ۰/ ۸۰عت را به ترتیب و بدا

کردند. در این  دییپرسشنامه را تأ نیعامل ا سهساختار  یدییعامل تأ لی(انجام شده است و با استفاده از تحل1۳۸6همکاران)

گردید. روش اجرای پرسشنامه نمره افراد در هر یک از ابعاد جمع شده و سپس نمره کل خالقیت هیجانی فرد محاسبه می

آزمون  اجرایها به صورت انفرادی بود. بدینصورت که ابتدا بعد از اخذ رضایت آگاهانه و توضیحات مقدماتی درباره اهداف پرسشنامه

 ها به آنها ارائه گردید.ه سؤاالت، پرسشنامهو نحوه پاسخگویی ب

( 199۳ ان،یلئون،کسر و را ،یالردیدرکار)ا یروان شناخت یازهاین یارضا اسیازمق اسیمق نی: ایگر نییپرسشنامه خودتع

 باشدیم۰/۸9به طورمتوسط  اسیاعتبار هرسه خرده مق بی. ضراسیسؤال دارد و سه خرده مق21 اسیمق نیاقتباس شده است. ا

 یبه روش آلفا ییایپا بیضر( 2۰۰1 ان،یو را یگزارش شده است)دس61/۰-66/۰ نیب اسیسه خرده مق یهمبستگ نیوهمچن

کرونباخ محاسبه شده توسط محقق  یبه روش آلفا ییایپا بیضر نیباشد. همچن یم ۸6/۰کرونباخ محاسبه شده توسط محقق،

به  ازیو ن74/۰ یستگیبه شا ازین7۰/۰،یبه خودمختار ازین یهامؤلفه یبه دست آمده برا ییایپا بیضر نی. همچنباشدیم ۸6/۰

قرار  قیو تحل هیمورد تجز22نسخه SPSSداده ها، با کمک نرم افزار  یو جمع آور لیباشد. پس ازتکم یم۸۰/۰ارتباط 

 یدرمان تیبار تحت درمان روا کی یجلسه دوساعته هفته ا7در شیمرحله گروه آزما نیآزمون.(پس ازا شیپ یگرفتند)مرحله 

 یدرمان تیروا یاثربخش ینکردند. پس از اتمام دوره به منظور بررس افتیدر یمداخله ا چیکنترل ه همدت گرو نیقرار گرفتند. درا
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 شیگروه آزما یمذکور توسط اعضا یپرسشنامه ها گریبار د زهوشیدانش آموزان ت یجانیه تیو خالق یگر نییخودتع یازهایبر ن

 پس آزمون(. ی مرحلهدهد) یم لیپس آزمون را تشک یکه داده ها دیگرد لیوکنترل تکم

 هآزمون و پس آزمون دو گرو شيدرپ یگر نييخودتع یازهايرنيمتغ-1جدول 

 

 66/۵۵ودر گروه کنترل ۰4/۵و  ۰6/۵۳درگروه آزمایش به ترتیب یگر نییخودتع یازهایرنیآزمون متغ شیارپیوانحراف مع نیانگیم

 11/۵و 9۳/۵۵و درگروه کنترل  ۳۳/4و  26/۵6 شیدرگروه آزما ریمتغ نیپس آزمون ا اریو انحراف مع نیانگیبوده است. م ۰6/4و 

 .بوده است

 آزمون و پس آزمون دو گروه شيدر پ یجانيه تيخالق ريمتغ - 2 جدول

 

 1۳/4۰ودرگروه کنترل  24/7و ۳۳/4۰در گروه آزمایش به ترتیب  یجانیه تیرخالقیآزمون متغ شیارپیوانحراف مع نیانگیم

 9۳/6و  ۸۰/4۰و در گروه کنترل  ۰4/۸و  ۰۰/44 شیآزما ردرگروهیمتغ نیپس آزمون ا اریوانحراف مع نیانگیبوده است.م ۰2/6و

 .بوده است

 

 

 

 آزمایش کنترل

 متغیرها
 پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون

میانگین 

 شدهتعدیل

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

میانگین 

 شدهتعدیل

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

64/۵2 11/۵ 9۳/۵۵ ۰6/4 66/۵۵ ۳۵/۵6 ۳۳/4 26/۵6 ۰4/۵ ۰6/۵۳ 
نیازهای 

 گریخودتعیین

 خودمختاری 2۰/14 ۵6/1 46/1۵ 1۳/2 ۸۸/1۵ ۸6/14 12/1 2۰/1۵ 69/1 7۸/14

 ارتباط ۰6/19 6۰/2 1۳/2۰ 19/2 1۵/2۰ ۳۳/2۰ 19/2 4۰/2۰ ۸9/2 ۳1/1۸

 شایستگی 1۳/1۵ 4۵/1 2۰/16 ۳2/1 ۸9/1۵ 4۰/1۵ 4۰/1 ۵۳/1۵ ۸۸/1 77/14

 آزمایش کنترل

 متغیرها
 پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون

میانگین 

 تعدیل شده

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

میانگین 

 تعدیل شده

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

۸۸/4۰ 9۳/6 ۸۰/4۰ ۰2/6 1۳/4۰ 91/4۳ ۰4/۸ ۰۰/44 24/7 ۳۳/4۰ 
خالقیت 

 هیجانی

۵۸/7 ۵9/1 6۰/7 ۳۰/1 16/6 62/۸ ۵9/1 6۰/۸ 24/1 46/7 
آمادگی 

 هیجانی

۵1/1۸ 91/4 1۸ ۳6/4 ۸۰/17 41/19 22/۵ 9۳/19 9۵/4 66/1۸ 

توانایی 

واکنش 

 نشان دادن

7۸/14 69/1 2۰/1۵ 12/1 ۸6/14 ۸۸/1۵ 1۳/2 46/1۵ ۵6/1 2۰/14 
کارایی و 

 اصالت
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 یاستنباط یها افتهی
 شیزما(گروه آهیاختالفات اول ی)کنترل آمارهیاختالفات اول لیتعد یبرا انسیکووار لیپژوهش از تحل یها هیآزمون فرض یبرا

 .و گروه کنترل استفاده شد

 دو گروه نيب یگر نييخودتع یازهايرنيمتغ سهیمقا یبرا یريتک متغ انسیکووار قيتحل جینتا -۳جدول

 توان آزمون اندازه اثر سطح معنی داری F درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 ۰۰/1 91/۰ ۰۰1/۰ ۳6/2۵۳ 1 46/7۳4 پیش آزمون

 99/۰ 4۸/۰ ۰۰1/۰ 1۵/2۳ 1 21/66 گروه

     27 4۸/71 خطا

     ۳۰ ۰۰/۵۵۵۸۸ کل

 

 ریثتأ زهوشیدانش آموزان ت یجانیه تیو خالق یگر نییخودتع یازهاین ریبر دو متغ یدرمان تیمداخله روا ی:اصل هیفرض

 دارد.  یمعنادار

 نیگانیم دار است. یمعن یگر نییخودتع یازهاین ریو کنترل درمتغ شیآزما گروه نیب تفاوت آزمون،شینمرات پ یلپس ازتعد

 کنترل بود با ازگروه شتریب شیگروه آزما نیانگیبود که م 64/۵2 ودرگروه کنترل۳۵/۵6 شیآزما ردرگروهیمتغ نیا یشده یلتعد

آموزان  دانشی گرنییخودتع یازهاین شیدرافزا یدرمان تیگرفت مداخله روا جهیتوان نت یپژوهش م یها تیمحدود درنظرگرفتن

بوده  یدرمان تیاز اثر مداخله روا یناشی گر نییخودتع یازهاین راتییتغدرصد از4۸با توجه به اندازه اثر  مؤثر بوده است.ش زهویت

 ( P  1۵/2۳ = F   <۰1/۰)است

 دو گروه نيب یجانيه تيخالق ريمتغ سهیمقا یبرا یريتک متغ انسیکووار يلتحل جینتا -۴جدول

 

 ییآواکنش نشان دادن و کار ییتوانا ،یجانیه یآمادگ ،یستگیارتباط، شا ،یبر خودمختار یدرمان تیمداخله روا ی:فرع یهفرض

سه وکنترل در شیآزما گروه نیفاوت بت آزمون،شینمرات پ یلتعد پس از . کهدارد یرمعناداریتأث زهوشیدانش آموزان ت تو اصال

 .داراست یارتباط معن ی وخودمختاری، جانیه تیرخالقیمتغ

 از درصد۳۳با توجه به اندازه اثر بوده است. مؤثر شزهویت دانش آموزان یجانیه تیخالق شیدرافزا یدرمان تیمداخله روا

 (. P  79/12 = F  <۰1/۰)بوده است یدرمان تیاز اثرمداخله روا یناشش زهویدانش آموزان ت یجانیه تیخالق راتییتغ

 دو گروه نيب یخودمختار یمؤلفه  سهیمقا یبرا یريتک متغ انسیکووار يلتحل جینتا-۵جدول 

 توان آزمون اندازه اثر سطح معنی داری F درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغیرات

 99/۰ ۵۵/۰ ۰۰1/۰ 64/29 1 21/22 پیش آزمون

 77/۰ 24/۰ ۰۰۵/۰ 99/7 1 99/۵ گروه

     27 7۳/1۸ خطا

     ۳۰ ۰۰/4۳7۵ کل

 

 توان آزمون اندازه اثر سطح معنی داری F درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغیرات

 ۰۰/1 7۵/۰ ۰۰1/۰ 91/7۵ 1 41/2۵1 آزمونپیش 

 9۳/۰ ۳۳/۰ ۰۰1/۰ 79/12 1 ۳7/42 گروه

     27 79/۸2 خطا

     ۳۰ ۰۰/۵477۳ کل
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مؤثر بوده است. با توجه  زهوشیدانش آموزان ت ی)قدرت اختیار(خودمختار یمؤلفه شیدر افزا یدرمانتیمداخله روا جینتا

بوده است  یدرمان تیاز اثر مداخله روا یناش زهوشیدانش آموزان ت یخودمختار یمؤلفه راتییدرصد از تغ24به اندازه اثر

(۰۰۵/۰>P  99/7  F=) . 

 دو گروه نيارتباط ب یمؤلفه  سهیمقا یبرا یريتک متغ انسیکووار يلتحل جینتا-۶جدول 

 توان آزمون اندازه اثر سطح معنی داری F درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغیرات

 ۰۰/1 9۳/۰ ۰۰1/۰ ۰2/61 1 76/24۳ پیش آزمون

 ۵6/۰ 17/۰ ۰۰4/۰ ۳۳/۵ 1 6۰/۳ گروه

     27 ۸۸/1۸ خطا

     ۳۰ ۰۰/9916 کل

 

درصد 17بوده است. با توجه به اندازه اثر مؤثر زهوشیارتباط دانش آموزان ت یمؤلفه شیدر افزا یدرمانتیمداخله روا جینتا

 .(=P  ۳۳/۵  F<۰۰4/۰بوده است ) یدرمان تیاز اثر مداخله روا یناش زهوشیارتباط دانش آموزان ت یمؤلفه راتییاز تغ

 دو گروه نيب یستگیشا یمؤلفه  سهیمقا یبرا یريتک متغ انسیکووار يلتحل جینتا-۷جدول 

 توان آزمون اندازه اثر سطح معنی داری F درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغیرات

 ۰۰/1 71/۰ ۰۰1/۰ 7۰/۳1 1 24/49 پیش آزمون

 7۰/۰ 21/۰ ۰1۵/۰ 7۵/7 1 22/۵ گروه

     27 ۳2/19 خطا

     ۳۰ ۰۰/4۸۸1 کل

 

درصد 21مؤثربوده است. با توجه به اندازه اثر زهوشیدانش آموزان ت یستگیشا یمؤلفه  شیدر افزا یدرمانتیمداخله روا جینتا

 . (P 7۵/6 = F<۰1۵/۰بوده است ) یدرمان تیاز اثر مداخله روا یناش زهوشیدانش آموزان ت یستگیشا یمؤلفه تغییرات از 

 کوواریانس تک متغيری برای مقایسه متغير آمادگی هيجانی بين دو گروه لتایج تحلين-۸جدول 

 توان آزمون اندازه اثر سطح معنی داری F درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغیرات

 ۵2/۰ 14/۰ ۰46/۰ ۳9/4 1 72/2 پیش آزمون

 9۰/۰ ۳1/۰ ۰۰2/۰ ۵۳/11 1 14/7 گروه

     27 49/1۵ خطا

     ۳۰ ۰۰/2۰47 کل

 

درصد ۳1توجه به اندازه اثر با مؤثربوده است. زهوشیدانش آموزان ت یجانیه یآمادگ شیدر افزا یدرمانتیمداخله روا جیتان

 .(P 7۵/11= F<۰16/۰)بوده است یدرمان تیاز اثر مداخله روا یناش زهوشیدانش آموزان ت یجانیه یاز آمادگ

 دو گروه نيواکنش نشان دادن ب ییرتوانايمتغ سهیمقا یبرا یريتک متغ انسیکوواريل تحل جیتان-۹جدول 

 توان آزمون اندازه اثر سطح معنی داری F درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغیرات

 ۰۰/1 ۵6/۰ ۰۰1/۰ ۰7/۳۳ 1 19/42 پیش آزمون

 7۰/۰ 21/۰ ۰16/۰ 67/6 1 ۵1/۸ گروه

     27 ۸9/۳1 خطا
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     ۳۰ ۰۰/71۳4 کل

 

باتوجه به  مؤثربوده است. شزهویآموزان ت دانش دادنناواکنش نش ییتوانا شیافزا در یدرمانتیمداخله رواجدول  جینتا

 P<۰16/۰بوده است ) یدرمان تیاز اثر مداخله روا یناش شزهویت واکنش نشان دادن دانش آموزان ییتوانا از درصد21اثر اندازه

67/6 = F). 

 دو گروه نيو اصالت ب ییکارا ريمتغ سهیمقا یبرا یريتک متغ انسیکووار يلتحل جیتان-1۰جدول

 توان آزمون اندازه اثر سطح معنی داری F درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغیرات

 ۰۰/1 71/۰ ۰۰1/۰ ۸2/61 1 ۵۸/۵1 پیش آزمون

 ۸4/۰ 27/۰ ۰۰۵/۰ 66/9 1 9۳/7 گروه

     27 ۵2/2۰ خطا

     ۳۰ ۰۰/71۵۸ کل

 

با توجه به اندازه  است. بوده مؤثرش زهویآموزان تواصالت دانش ییکارا شیدرافزا یدرمانتیمداخله رواجدول  جیتان

 .(P 66/9 = F<۰16/۰)بوده است یدرمان تیروا مداخله ازاثر یناش شزهویواصالت دانش آموزان ت ییکارا راتییتغ از درصد27اثر

 

 گيریبحث و نتيجه
ستایس ها ویزیربرنامه یتمام شوند ویمحسوب م شوپرور شنظام آموز یدهنده یلعنصرتشک نیآموزان مهمتردانش

. با وجود همه تالشها و آموزشها، شکست تحصیلی موضوعی است ردیگیدانش آموزان صورت م یبرا شوپرور شها درآموز یگذار

گری در سالهای استفاده از روشهای علمی و تحقیقاتی قابل بررسی وکاهش است. متغیرهای انگیزشی و رویکرد خودتعیینکه با 

نییعخودت یازهایبر ن یدرمان تیروا یاثربخش نییتع نیز پژوهشاین  یهدف اصلاخیر در همین حیطه؛ مورد توجه واقع شده است. 

گری و خالقیت هیجانی بوده بوده است. ابزار این پژوهش دو پرسشنامه خودتعیین زهوشیدانش آموزان ت یجانیه تیو خالق یگر

 یپس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آمار -آزمونشیپ وهیبه ش یشیآزما مهیاز نوع ن قیتحق نیروش پژوهش دراو 

 یدرمان تیمداخله روای پژوهش اصل هیفرض. بوده استازمدرسه فروغ علم تهران  زهوشانیآموزان دوره اول دخترانه تپژوهش دانش

اخله بودن این مدمعنادار بوده که نتایج نمایانگر  زهوشیدانش آموزان ت یجانیه تیو خالق یگر نییخودتع یازهاین ریبر دو متغ

 ییناتوا ،یجانیه یآمادگ ،یستگیارتباط، شا ،یخودمختار یمؤلفه ها شیدرافزا یدرمان تینشان دادند که مداخله روا جی. نتابود

 تیقرخالیوکنترل درسه متغ شیگروه آزما نیتفاوت ب. مؤثر بوده است زهوشیواصالت دانش آموزان ت ییواکنش نشان دادن، کارا

 است.بوده  دار یمعننیز و ارتباط  یخودمختار ،یجانیه

 

 پيشنهادات
هیجانی نظیر دانش وتجربه معلمین، دراین پژوهش متغیرهای آموزشی تأثیرگذار برنیازهای خودتعیین گری وخالقیت 

 شود پژوهش هایامکانات آموزشی، روش های نوین تدریس، بسترآموزشی مناسب ونظایرآن کنترل نشد بنابراین پیشنهاد می

ین اای جدید است که درمرحله اکتشاف قراردارد؛ بنابرآینده به کنترل این متغیرها بپردازند. با توجه به اینکه خالقیت هیجانی سازه

 کند.های بی شماری دراین ارتباط وجود دارد که لزوم اجرای پژوهش های مختلف را دوچندان میسؤال

گری شود پژوهش هایی با موضوع خودتعیینگری بـه ویژه در ایران توصیه میی خودتعیینباتوجه به کمبود تحقیق درزمینه

( ی شـیفتگی،تـاب آوری،خالقیـت، هوش معنویثل نشاط ذهنی، تجربـهی این متغیر انگیزشی جدید با سایر متغیرها)مونیز رابطه

 انجام گیرد تا بتوان به چشم انداز وسیعی درباره ی این موضوع دست پیدا کرد.
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جهت کاهش احتمال سوگیری دانش آموزان درپاسخ دهی و افزایش روایی درونی کار نیز از ابزارهای مختلف برای ارزیابی 

آموزان در مراحل مختلف پژوهش گری و خالقیت هیجانی از جمله مصاحبه و مشاهده رفتار و عملکرد دانشنیازهای خودتعیین

 استفاده گردد.

 

 محدودیت های پژوهش
بایست درتعمیم نتایج به دانش آموزان پسر آموزان تیزهوش دختر انجام گرفت میبا توجه به اینکه این پژوهش در بین دانش

شود پژوهش های آتی دربین دانش آموزان پسر تیزهوش و عادی و پایه های تحصیلی . بنابراین پیشنهاد میبا احتیاط برخورد کرد

 دیگر نیز انجام گیرد که امکان مقایسه فراهم گردد.

های پژوهش طوالنی بودن سؤاالت پرسشنامه بودکه باعث ایجاد خستگی و سردرگمی پاسخگویان نیز شده ازدیگرمحدودیت

ها در بین دانش پیچیدگی این رویکرد برای مراجعان درفرایند جلسات آموزشی وهمچنین مقاومت در بیان روایت بود. همچنین

است. این پژوهش درفاصله ی زمانی کوتاه مدت اجرا گردیده است که این آموزان وعدم همکاران آنان محدودیت دیگر تحقیق بوده

دهد از لندمدت تأثیر بگذارد و درمورد ماندگاری اثر درمان اطالعاتی به دست نمیتواند به تعمیم نتایج به شرایط زمانی بامر می

 آید.این حیث این مسئله جزء محدودیت های پژوهش به شمار می
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