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مقطع متوسطه )دوره و خالقیت دانش آموزان   كردن یخود رهبرمقایسه استراتژی 

 مدارس عادی  و استعدادهای درخشان شهر اردبیلدوم( 

 وحید امیریلر

 دانشگاه آزاد تنكابن رشته مديريت آموزشي،گروه علوم تربيتي،   دانشجوي كارشناسي ارشد

Vahidamirilar@gmail.com 

 چکیده

و خالقيت دانش آموزان مدارس تيزهوشان و  عادي شهر  كردن يخود رهبر يهاياستراتژبررسي مقايسه  باهدفاين تحقيق 

 آموزان دانش كليه تحقيق آماري جامعه. بود ياسهيمقا – علي انجام شد. روش اين تحقيق 9394-95اردبيل در سال تحصيلي 

 921تيزهوش و  آموزدانش 921 هاآنكه از بين  دادنديم( عادي و تيزهوشان شهر اردبيل تشكيل دوم دوره) متوسطه مدارس

انتخاب شد. از پرسشنامه خود رهبري  هاقتون و نک و  پرسشنامه  ياطبقه تصادفي يريگنمونهعادي به روش  آموزدانش

 35/1و  براي پرسشنامه خالقيت  33/1 يخود رهبراستفاده شد. پايايي پرسشنامه  هادادهخالقيت عابدي براي گردآوري 

دو گروه مستقل  tو با استفاده از آزمون   Spss افزارنرمبا استفاده از  يآورجمعتحقيق پس از  يهادادهاست.  آمدهدستبه

خود  يهاياتژاستر ازنظرقرار گرفت. نتايج اين تحقيق نشان داد كه بين دانش آموزان تيزهوش و عادي  ليوتحلهيتجزمورد 

است كه  ياگونهبهو اين تفاوت  ( وجود داردP<19/1) 19/1تفاوت معناداري در سطح خطاي كمتر از و خالقيت  كردن يرهبر

خود رهبري و خالقيت هستند. نتايج ديگر اين تحقيق  يهاياستراتژدانش آموزان تيزهوش بيشتر از دانش آموزان عادي داراي 

در اين زمينه ارائه  ييهاشنهاديپ  تيدرنهاو خالقيت نسبت به پسران برتري دارند. و  يخود رهبر ازنظردختران نشان داد كه 

 شد.

 ، خالقيت، مدارس عادي، مدارس تيزهوشانكردن خود رهبري يهاياستراتژ كلیدی: كلمات
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 مقدمه

 يخود رهبراست. 9كردن خود رهبري يهاياستراتژفردي كه اين تحقيق به دنبال آن خواهد بود  يهاتفاوت نيترمهميكي از 

 گذارنديم ريتأثو خودانگيختگي الزم براي عمل، بر خود  يتيخود هدافرايندي است كه طي آن افراد در راستاي نيل به 

 تيخالق يخود رهبرمحور  رفتار راهبردهاي بين ارتباط برقراري از عوامل يريگميخود تصم و خودمختاري(. 2112، 2)هاقتون

؛ به نقل از هويدا و همكاران، 9993وهمكاران، 4است )وودمن شدهيمعرف3خالقيت اساسي عامل عنوانبه وخودمختاري بوده

( خالقيت را توانايي آفرينش 2119) 5انديشه انسان است. استرنبرگ يهاجلوه نيتريعالو  نيتردهيچيپخالقيت از   (.9391

و حساسيت در برابر باورهاي موجود است و به  يريپذانعطافاز توان نوآوري،  يازهيآمكه  دانديمنو در سطح عالي  يهاشهياند

تا دستاوردهاي سودمند  شدياند يبديگري  يهاافتهيكه همراه با انديشه منطقي و خردمندانه، به  دهديمفرد اين توانايي را 

 براي او و ديگران داشته باشد.

دختر  دانش آموزان در پيشرفت يزهيباانگ خودكارآمدي يرابطه ( در تحقيقي تحت عنوان بررسي9311بهرامي و عباسيان فرد)

 ،يخود رهبر بعد چهار در آمدي نشان دادند كه خودكار 9311-19تحصيلي  سال تهران شهر يدانشگاهشيپ دوره

 يزهيانگ و خودكارآمدي بين ،يخود سنج بعد در و دارد رابطه پيشرفت يزهيباانگخودباوري  و يجييخود ته خودتنظيمي،

 نشده است. مشاهده يارابطه پيشرفت،

خالقيت و سالمت رواني دانش آموزان تيزهوش و عادي  مقايسه تحقيقي تحت عنوان ( در9399احمدي و همكاران) شهرياري

نشان دادند كه ميزان سالمت رواني و خالقيت در دانش آموزان تيزهوش باالتر از گروه عادي است. بين ميانگين دختران و 

 سالمت رواني پسران از دختران باالتر مشاهده گرديد. كهيدرحالپسران تفاوتي وجود ندارد، 

تفكر و خالقيت هيجاني در بين دانش آموزان  يهاسبک( در تحقيقي تحت عنوان مقايسه 9392كاران)عيسي زادگان و هم

تفكر دانش آموزان تيزهوش و عادي وجود  يهاسبکتيزهوش و عادي نشان دادند كه تفاوت معناداري بين خالقيت هيجاني و 

تفكر  يهاسبکاالتر از دانش آموزان عادي بود و ميانگين تفكر قانوني و قضايي دانش آموزان تيزهوش ب يهاسبکدارد. ميانگين 

 ، دانش آموزان عادي باالتر از دانش آموزان تيزهوش بود.كارمحافظهو  يجزئاجرايي، كلي، 

 آموزان دانش در خودكارآمدي و شخصيتي بزرگ عامل پنج يسهيمقا( در تحقيقي تحت عنوان 9392نريماني و همكاران)

 عادي آموزان دانش به نسبت باالتري خودكارآمدي و يشناسفهيوظ از تيزهوش آموزان دادند كه دانش و عادي نشان تيزهوش

در  گروه اين سالمت با خود ينوبهبه و باالتر يريپذتيمسئول و درسي كارهاي انجام به نسبت تعهد در امر كه اين برخوردارند

 .است ارتباط

 خود نظم يادگيري مانند ييهايژگيو در تيزهوش دانش آموزان نشان داد كه( 9311؛ به نقل از سهرابي، 2111) 2مويچ

 هستند. عادي دانش آموزان از متفاوت شايستگي و  خالقيت ، يهاحوزه از برخي و يادگيري يهاسبکده،

 گروه، در بهتر ارتباطات بيشتر، اعتماد حس عملكرد خالق، ارتقاء باعث رهبري ( در مطالعه خود نشان داد كه خود2119) 3الوي

 .شوديم  مديريتي -خود كار يهاگروه يتوسعه بيشتر در وجوشجنب و ترحيصح گروهي يهايماتيتصم

هدايت خود  براي باال توانايي اجتماع،عليرغم در تيزهوش (  در مطالعات خود نشان دادند كه كودكان2191)1فوستر و متيوز

 كنند. اجرا و يزيربرنامهطرح، تواننديم تنهايي به و هستند مستقل بسيار اغلب ديگران، (و يخود راهبر)

                                                           
1 Self- administer Strategies 
2 Houghton 
3 Creativity 
4 Woodman 
5 Sterenberg 
6 Mooij 
7 Elloy 
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 تحقیقروش 

 كهيدرحال است پرداخته خالقيت به مخصوص  شويم كه هر انديشمند از نظرگاهيبا مطاله تعاريف خالقيت متوجه مي

هاي اخير برخي پژوهشگران خالقيت الزم است نگرشي جامع داشت. به اين منظور در دهه  موضوع اين از دقيق شناخت براي

است. آمابيل خالقيت را  ارائه كرده يچندوجه( ديدگاهي مبتني بر رويكرد  (9311زاده، ، ترجمه قاسم9999آمابيلي ) ازجمله

( 9923) 9گيلفورد داند.مربوط به خالقيت ميهاي شامل انگيزه، تكليف، توانايي و دانش مربوط به حيطه خاص و مهارت

 به سيالي عنصر بسط و ابتكار ،يريپذانعطاف دارند: سيالي، آموزشي ماهيتي كه است برشمرده خالقيت براي را چهارعنصر

 بسط و هادهيا بودن يرمعموليغ يا بودن فردمنحصربه به ابتكار ،هادهيا گوناگوني و تنوع به يريپذانعطاف ،هادهيا تعداد يا كميت

تسهيل توانمندسازي روانشناختي  منظوربهمكانيزمي  عنوانبه يخود راهبراز سوي ديگر،  .شوديم مربوط هادهيا جزئيات به

و خودانگيختگي الزم براي عمل،  يتيخود هدافرايندي است كه طي آن افراد در راستاي نيل به  يخود راهبراست.  شدهيمعرف

مشتمل بر سه استراتژي است: استراتژي رفتار  يخود راهبر( 2112هاقتون ) ازنظر(. 2112هاقتون، گذارند )يم ريتأثبر خود 

؛ ايتراتژي باشديمبهبود عملكرد  منظوربهو غيرموثر  مؤثرشامل توانايي مشاهده رفتار، شناسايي و ارزيابي رفتارهاي  محور كه

دروني آن است و استراتژي تفكر  يهاپاداشمثبت وظيفه و تمركز بر  يهانبهجكه توانايي فرد در دريافت  يعيطبهاي پاداش 

از طريق  يشناختروانتوانمندسازي  كنندهليتسه يخود رهبر يهاياستراتژ. گذارديم ريتأثسازنده كه تفكر فرد بر رفتار او 

. در كل اولين هدف تمامي استراتژي باشديمارتقاي تصورات معناداري، هدف مداري، خودمختاري، شايستگي و خودكارآمدي 

فورد  ليگ يچهارعنصردر پژوهش حاضر از الگوي  (.2114مانز، است )، افزايش تصورات خودكارآمدي يخود رهبرهاي 

 .شوديماستفاده  يخود رهبر يهاياستراتژ( براي 2112( براي خالقيت و از الگوي سه عنصري هاقتون )9932)

 يهاياستراتژ مؤلفه سه شامل ( كه2112 نک )خود رهبري از مدل هاقتون و  يهاياستراتژبر اين اساس، براي سنجش 

( كه 9923براي سنجش خالقيت از مدل گيلفورد ) سازنده و تفكر يهاياستراتژو  طبيعي پاداش يهاياستراتژمحور،  رفتار

و با استفاده از  يافاصلهدر مقياس  ؛ كهاست استفاده خواهد شد يريپذانعطافو  ابتكار بسط، سيالي، مؤلفهشامل چهار 

 است. قرارگرفتهو سنجش  يموردبررسپرسشنامه 

 

 

 

                                                           
1 Guliford 

خالقیت

سیالی

انعطاف  
پذیری

ابتکار

بسط

استراتژی های 
خودراهبری

رفتار  
محور

تفکر 
سازنده

پاداش 
طبیعی
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 ب              الف 

 در دانش آموزان یخود رهبر یهایاستراتژ)الف( الگوی خالقیت در دانش آموزان )ب( الگوی  (1)شکل

 
ها و پاسخ به ماهيت و روش گردآوري داده ازنظركند، از نوع كاربردي است و اهدافي كه دنبال مي برحسباين پژوهش 

 .است ياسهيمقا –سؤاالت مربوط، اين پژوهش علي 

 

 .دهنديمجامعه آماري تحقيق را دانش آموزان مدارس تيزهوشان و عادي مقطع متوسطه دوره دوم شهرستان اردبيل تشكيل  

 .باشديمتيزهوش( از همان مناطق  921 عادي و 921نفر ) 241حجم نمونه آماري به تعداد 

. با توجه به اينكه مدارس استعداد درخشان باشديم ياطبقهتصادفي  گيرينمونه روش تحقيق، اين در گيرينمونه روش

 ياطبقهجامعه هدف بوده و با مدارس عادي مقايسه خواهد شد به همان ميزان هم نمونه از مدارس عادي به روش تصادفي 

 برابر انتخاب شد. طوربه

از ابزار پرسشنامه استفاده خواهد شد.  هاداده يآورجمعو در  ياكتابخانهدر تدوين پيشينه و مباني نظري از منابع و اسناد  

 يسؤاالتتحقيق شامل سه بخش خواهد بود: بخش اول مربوط به اطالعات فردي دانش آموزان؛ بخش دوم شامل  يپرسشنامه

 يچهارگانه يهامؤلفهدر رابطه با  يسؤاالتخود رهبري و بخش سوم شامل  يهاياستراتژ يگانهسه يهامؤلفهدر رابطه با 

پرسشنامه « اعتبار»باخ انجام خواهد گرفت و برآورد يت است. برآورد پايايي پرسشنامه اين تحقيق نيز از طريق آلفاي كرونخالق

در مورد معتبر  هاآنو اخذ نظرات  با ارائه پرسشنامه به تعدادي از متخصصين اين حوزه« اعتبار صوري و محتوايي»نيز از طريق 

 ها صورت خواهد گرفت.بودن گويه

 ابزار سنجش خالقیت:

سه  سؤال 21( استفاده شد. اين آزمون داراي 9332) يعابدبراي سنجش خالقيت دانش آموزان از پرسشنامه خالقيت 

 3و  9،2 نمره هركدام براي ترتيب به كه هستند باال و متوسط پايين، خالقيت ميزان يدهندهنشان هانهيگزاست  يانهيگز

 چهار هر در نمرات آزمودني مجموع و است بعد آن در آزمودني نمره بعد، نمايانگر هر در اخذشده نمرات مجموع .رديگيم تعلق

( 9332) يعابد است. متغير 911 تا 21 از آزمودني هر خالقيت كل نمره يدامنه .دهديمنشان  را كل خالقيت نمره بعد،

 29/1و  29/1، 23/1، 35/1آن به ترتيب  يهااسيمق هر خردهو براي  34/1 براي كل پرسشنامه را شدهمحاسبهضريب آلفاي 

 گزارش كرده است.

 :یخود رهبر یهایاستراتژابزار سنجش 

( 2112نک ) و رهبري هافتون -خود محور رفتار يراهبردها خود رهبري از پرسشنامه يهاياستراتژبراي سنجش 

 سؤال 39 با باشديم سازنده تفكر و طبيعي ، پاداشرفتار محور استراتژي سه داراي يخود رهبر خواهد شد. پرسشنامهاستفاده 

براي كل  شدهمحاسبه( ضريب آلفاي 9391همكاران ). هويدا و باشديم كم( خيلي تا زياد خيلي )از ليكرت طيف پاسخ با بسته
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براي  و 12/1 ، براي خرده مقياس استراتژي پاداش طبيعي11/1 رفتار محورو براي خرده مقياس استراتژي  13/1 پرسشنامه را

 .گزارش كرده است 32/1 اش طبيعيخرده مقياس استراتژي پاد

 اعتبار

كه با ارائه  بيترتنيابهصورت گرفته است.  «و محتوايي  9اعتبار صوري»پرسشنامه نيز از طريق « اعتبار»برآورد 

كه براي  ييهايگودر مورد معتبر بودن  هاآنو خبرگان از نظرات  هادانشگاه يعلمئتيهپرسشنامه به تعدادي از اعضاي 

 سنجش هر يک از متغيرها آمده لحاظ گرديده است.

 پایائی

نفر از دانش آموزان عادي و  31پس از ارائه پرسشنامه به  بيترتنيابهباشد. مي« آلفا» آمارهشاخص پايايي كل مقياس 

باخ با استفاده از از طريق آلفاي كرون برآورد پايايي پرسشنامه اين تحقيق آزمونشيپتيزهوش مدارس شهر اردبيل و انجام 

و سپس با استفاده از  شدهيگردآورتحقيق با استفاده از ابزار پرسشنامه  يهادادهو  و اطالعات گرفتهانجام spss افزارنرم

در دو سطح توصيفي و استنباطي مورد تحليل قرار گرفت. آزمون نرمال بودن جامعه با استفاده از آزمون  spss افزارنرم

دو گروه مستقل و تحليل واريانس  tاز آزمون  تحقيق يهاهيفرضاسميرنوف )نيكويي برازش( و براي آزمون -كولموگروف

 استفاده شد.

 .شوديمتوصيفي و استنباطي پرداخته  يهاافتهيدر قالب  هاداده ليوتحلهيتجزفصل به  در اين

 تحقيق يهادادهتحليل توصيفي 

 جمعيت شناختي يهايژگيو

 جنسیت برحسبتوزیع نسبی پاسخگویان 
 

 جنسیت برحسب: توزیع نسبی پاسخگویان 1جدول شماره 
 

 جنسیت
 تیزهوشانمدارس  مدارس عادی

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 %06 06 %06 06 دختر

 %06 06 %06 06 پسر

 %011 021 %011 021 مجموع

 

نفر( از دانش آموزان  21)درصد  52نفر( از دانش آموزان دختر و  21درصد ) 51 شوديم( مشاهده 9جدول )كه در  طورهمان

 .باشنديممدارس عادي و به همين تعداد در مدارس تيزهوشان مشغول به تحصيل  پسر در

 

 پایه تحصیلی برحسبتوزیع نسبی پاسخگویان 
 

                                                           
1 - Face validity 
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 توصیفی پایه تحصیلی در بین دانش آموزان عادی و تیزهوشان یهاآماره :2 جدول شمار
 

 پایه تحصیلی
 تیزهوشانمدارس  مدارس عادی

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 %06 06 %06 06 پایه دوم

 %06 06 %06 06 پایه سوم

 %011 021 %011 021 مجموع

 
نفر( در پايه  921درصد ) 51نفر( از دانش آموزان در پايه دوم و  921درصد ) 51شود يم( مشاهده 2)جدول كه در  طورهمان

 .باشنديمسوم مشغول به تحصيل 

 توصیفی متغیرهای تحقیق یهاآماره

 دانش آموزان عادی و تیزهوش یخود رهبرتوصیفی  یهاآماره

 .دهديمآموزان عادي و تيزهوش نشان  دانشي هاياستراتژ يفيتوص يهاآمارهجدول زير 

 
 خودرهبری دانش آموزان عادی و تیزهوشان توصیفی استراتژی های یهاآماره :3جدول 

 تیزهوش دانش آموزان عادی دانش آموزان یرهبر خود یهایاستراتژ

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین

 0 3/3 4/6 39/4 /00 99/2 33/6 88/3 کل یرهبر خود

 0 88/2 39/6 44/4 03/4 3 33/6 83/3 رفتار محوراستراتژی 

 0 43/3 40/6 42/4 80/4 44/2 02/6 94/3 تفکر سازندهاستراتژی 

 0 3 49/6 34/4 0 0/2 0/6 84/3 پاداش طبیعیاستراتژی 

 (3) پرسشنامه*ميانگين مفهومي يا نقطه وسط طيف 
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 یخود رهبر یهایاستراتژ ازنظر: مقایسه دانش آموزان عادی و تیزهوشان 1نمودار 

 

( و دانش 33/1±11/3دانش آموزان عادي ) يخود رهبر، ميانگين و انحراف معيار شوديم( مشاهده 4كه در جدول ) طورهمان

بيشتر از دانش  زهوشيآموزان تدر بين دانش  يخود رهبرميانگين  دهديم( است كه نشان 39/4±15/91) زهوشيآموزان ت

بااليي  يخود رهبرآموزان مدارس عادي توانايي  بادانشدانش آموزان تيزهوش در مقايسه  گريدعبارتبهآموزان عادي است. 

 دارند.

كه دانش آموزان تيزهوش نمرات بااليي را نسبت به دانش  دهديمنيز نشان  يخود رهبر يهايژاسترات کيبهکيمقايسه 

( و دانش آموزان 13/3± 33/1ميانگين استراتژي رفتار محور دانش آموزان عادي ) كهيطوربه اندنمودهآموزان عادي كسب 

خودرهبری کل استراتژی رفتار محور دهاستراتژی تفکر سازن یاستراتژی پاداش طبیع

3.88 3.87
3.94

3.81

4.39 4.41 4.42

4.34

دانش آموزان عادی دانش آموزان تیزهوش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

8 
 

 42/1( و دانش آموزان تيزهوش )94/3± 52/1ميانگين استراتژي تفكر سازنده دانش آموزان عادي ) (،23/4± 39/1تيزهوش )

( 92/4± 45/1( و دانش آموزان تيزهوش )19/3± 2/1( و ميانگين استراتژي پاداش طبيعي دانش آموزان عادي )±42/4

 .دهديمنشان  يخود رهبر يهاياستراتژ برحسب. نمودار زير مقايسه دانش آموزان عادي و تيزهوش را باشديم

 

 دانش آموزان عادی و تیزهوش توصیفی خالقیت یهاآماره

 .دهديمنشان را دانش آموزان عادي و تيزهوش  خالقيت توصيفيي هاآمارهجدول زير 

 
 توصیفی خالقیت دانش آموزان عادی و تیزهوش یهاآماره: 4جدول 

 زهوشیت آموزاندانش  عادی دانش آموزان خالقیت 

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین بیشینه کمینه

 معیار

 بیشینه کمینه

 240 444 38/40 83/444 406 93 09/43 40/424 خالقیت کل

 00 44 94/0 3/04 04 28 00/3 80/40 سیالی

 33 43 28/4 4/20 34 40 48/3 4/24 بسط

 43 20 90/0 09/38 43 23 64/0 22/30 ابتکار

 36 40 93/0 02/20 33 44 68/4 20/22 یریپذانعطاف

ت
مرا

ر ن
سی

تف
 

 (06-466نامطلوب ) * (464-446) مطلوبتا حدودی  * (444-486) مطلوب  خالقیت کل

 (22-30نامطلوب ) * (33-04) مطلوبتا حدودی  * (02-00) مطلوب سیالی

 (44-48)نامطلوب  * (49-20) مطلوبتا حدودی  * (23-33) مطلوب بسط

 (40-20نامطلوب ) * (23-33) مطلوبتا حدودی  * (38-48) مطلوب ابتکار

 (44-48نامطلوب ) * (49-20) مطلوبتا حدودی  * (23-33) مطلوب یریپذانعطاف

   

 

 
خالقیت کل سیالی بسط ابتکار انعطاف پذیری

124.45

45.86

21.1
35.22

22.26

144.87

54.7

25.4
38.59

26.52

دانش آموزان عادی دانش آموزان تیزهوش
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 آن یهامؤلفهخالقیت و  ازنظرمقایسه دانش آموزان تیزهوش و عادی  :2 نمودار                                                      

 
( و دانش 29/93±45/924آموزان عادي ) دانش تيخالق، ميانگين و انحراف معيار شوديم( مشاهده 5كه در جدول ) طورهمان

بيشتر از دانش  زهوشيآموزان تميانگين خالقيت در بين دانش  دهديم( است كه نشان 13/944±31/95) زهوشيآموزان ت

 آموزان مدارس عادي خالقيت بااليي دارند. بادانشدانش آموزان تيزهوش در مقايسه  گريدعبارتبهآموزان عادي است. 

نمرات بااليي را نسبت به  هامؤلفهكه دانش آموزان تيزهوش در همه  دهديمخالقيت نيز نشان  يهامؤلفه کيبهکيمقايسه 

( و دانش آموزان تيزهوش 12/45± 22/3ميانگين سيالي دانش آموزان عادي ) كهيطوربه اندنمودهدانش آموزان عادي كسب 

(، ميانگين ابتكار 4/25±21/4( و دانش آموزان تيزهوش )9/29±41/3ميانگين بسط دانش آموزان عادي ) (،94/2±3/54)

 يعاددانش آموزان  يريپذانعطاف( و ميانگين 59/31± 45/1( و دانش آموزان تيزهوش )22/35±14/5دانش آموزان عادي )

. نمودار زير مقايسه دانش آموزان عادي و تيزهوش را مي باشد( 52/22±93/5( و دانش آموزان تيزهوش )11/4±22/22)

 .دهديمآن نشان  يهامؤلفهخالقيت و  برحسب

 آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها

 استفاده اسميرونوف –از آزمون كولموگروف  هادادهبررسي نرمال بودن توزيع  منظوربهپژوهش، ابتدا  سؤاالتبراي بررسي 

 هادادهکه فرض توزیع نرمال  دهدیمآزمون نشان  . نتايج حاصل از ايناست آمده( 5) جدول در آن نتايج كه گرديد

 .پارامتریک استفاده کرد یهاآزموناز  توانیمبرقرار است و لذا 

 
 پژوهش متغیرهای به مربوط یهاداده توزیع بودن نرمال بررسی برای اسمیرونوف –: نتایج آزمون كولموگروف 5جدول 

 یخود رهبر خالقیت 

 246 246 تعداد نمونه

Normal Parametersa,b 43/4 00/434 میانگین 

 40/6 90/43 انحراف استاندارد

Most Extreme 

Differences 

Absolute 643/6 684/6 

Positive 643/6 602/6 

Negative 620/6- 684/6- 

 z 902/6 824/4کولموگروف اسمیرنف 

 693/6 320/6 سطح معناداری
a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
و  باشنديم، بنابراين هردو متغير ما داراي توزيع نرمال است 15/1، چون سطح معناداري بيشتر از دهديمجدول فوق نشان 

 نمود. پارامتريک استفاده يهاآزموناز  توانيم

 

 یخود رهبرمتغیر  مربوط به یهاداده لیوتحلهیتجز
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

11 
 

 یخود رهبر یهایاستراتژ ازنظربرای مقایسه دانش آموزان عادی و تیزهوش  t-test: خروجی آزمون 6جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی tمقدار  اختالف میانگین میانگین تعداد هاگروه شاخص

 666/6 498 30/44 04/6 88/3 426 عادی یرهبر خود

 39/4 426 تیزهوشان

اتژ
ستر

ا
ی

ها
 ی

ود
خ

 
هبر

ر
 ی

 رفتار محور

 

 666/6 398 498 04/6 83/3 426 عادی

 44/4 426 تیزهوشان

 666/6 398 498 43/6 94/3 426 عادی تفکر سازنده

 42/4 426 تیزهوشان

 666/6 398 498 03/4 84/3 426 عادی پاداش طبیعی

 34/4 426 تیزهوشان

 
 زهوشيتآموزان و دانش  11/3دانش آموزان عادي ي خود رهبر يهاياستراتژميانگين  شوديم( مشاهده 2چنانچه در جدول )

. براي اينكه مشخص شود هست 59/1برابر  دو گروه از دانش آموزاني خود رهبر يهاياستراتژبوده و اختالف ميانگين  39/4

. با شوديمو سطح معناداري مراجعه  tبه مقدار  نهآماري معنادار است يا  ازلحاظاين اختالف ميانگين دو گروه دانش آموزان 

است كمتر  19/1همچنين سطح معناداري از  و 35/94برابر است با  شدهمحاسبه tتوجه به اينكه در اين آزمون، مقدار 

(19/1>P،)  اذعان كرد  توانيمدرصد اطمينان  99با  جهيدرنتاست.  داريمعنآماري  ازنظرگفت كه اين تفاوت  توانيمبنابراين

است كه دانش  ياگونهبهو اين تفاوت  تفاوت دارند باهم يخود رهبر يهاياستراتژ ازنظركه دانش آموزان تيزهوش و عادي 

 تکتکهستند. از سوي ديگر، مقايسه  يخود رهبر يهاياستراتژآموزان تيزهوش بيشتر از دانش آموزان عادي داراي 

خود  يهاياستراتژ ازنظركه تفاوت معناداري بين دانش آموزان عادي و تيزهوش  دهديمنشان  يخود رهبر يهاياستراتژ

نمره باالتري را  يخود رهبر يهاياستراتژاست كه دانش آموزان تيزهوش در همه  ياگونهبهوجود دارد و اين تفاوت  يرهبر

( 43/1( و كمترين اختالف مربوط به تفكر سازنده )53/9. بيشترين اختالف ميانگين مربوط به پاداش طبيعي )اندكردهكسب 

( P<19/1) 19/1سطح معناداري كمتر از در  يخود رهبر يهاياستراتژهمه براي  آمدهدستبه يهانيانگيماست. اختالف 

 معنادار است.

 مربوط به متغیر خالقیت یهاداده لیوتحلهیتجز

خالقيت نشان  ازنظرسه دانش آموزان عادي و تيزهوش دو نمونه مستقل را جهت مقاي با t نتايج حاصل از آزمون (3جدول )

 :دهديم
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 خالقیت ازنظربرای مقایسه دانش آموزان عادی و تیزهوش  t-test: خروجی آزمون 7 جدول

 داریسطح معنی درجه آزادی tمقدار  اختالف میانگین میانگین تعداد هاگروه شاخص

 666/6 498 40/40 42/26 40/424 426 عادی خالقیت

 83/444 426 تیزهوشان

فه
مؤل

ها
 ی

ت
القی

خ
 

 سیالی

 

 666/6 898 498 22/8 80/40 426 عادی

 08/04 426 تیزهوشان

 666/6 898 498 8/4 4/24 426 عادی بسط

 4/20 426 تیزهوشان

 666/6 898 498 82/8 22/30 426 عادی ابتکار

 0/38 426 تیزهوشان

 666/6 898 498 10/4 20/22 426 عادی یریپذانعطاف

 28/20 426 تیزهوشان

 
بوده و  13/944و دانش آموزان تيزهوش  45/924آموزان عادي  دانش تيخالقميانگين  شوديم( مشاهده 3چنانچه در جدول )

. براي اينكه مشخص شود اين اختالف ميانگين دو گروه هست 42/21برابر  گروه از دانش آموزان دو تيخالقاختالف ميانگين 

. با توجه به اينكه در اين آزمون، شوديمو سطح معناداري مراجعه  tبه مقدار  نهآماري معنادار است يا  ازلحاظدانش آموزان 

گفت كه  توانيمبنابراين  (،P<19/1است )كمتر  19/1و همچنين سطح معناداري از  45/95برابر است با  شدهمحاسبه tمقدار 

اذعان كرد كه دانش آموزان تيزهوش و عادي  توانيمدرصد اطمينان  99با  جهيدرنتاست.  داريمعنآماري  ازنظراين تفاوت 

است كه دانش آموزان تيزهوش بيشتر از دانش آموزان عادي داراي  ياگونهبهو اين تفاوت  فرق دارند باهم تيخالق ازنظر

كه تفاوت معناداري بين دانش آموزان  دهديمخالقيت نشان  يهامؤلفه تکتکتوانايي خالقانه هستند. از سوي ديگر، مقايسه 

 يهامؤلفهتيزهوش در همه  است كه دانش آموزان ياگونهبهخالقيت وجود دارد و اين تفاوت  مؤلفه ازنظرعادي و تيزهوش 

( و كمترين اختالف مربوط به 32/1. بيشترين اختالف ميانگين مربوط به سيالي )اندكردهخالقيت نمره باالتري را كسب 

 19/1سطح معناداري كمتر از خالقيت در  يهامؤلفهبراي همه  آمدهدستبه يهانيانگيم( است. اختالف 19/4) يريپذانعطاف

(19/1>P.معنادار است ) 

 

 مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی یهاداده لیوتحلهیتجز

آنان رابطه  يخود رهبرپايه تحصيلي و جنسيت( دانش آموزان با خالقيت و استراتژي ) يشناختجمعيت  يهايژگيو نيبآيا 

 وجود دارد؟

خود  يهاياستراتژ ازنظرو پسر  آموزان دختردو نمونه مستقل را جهت مقايسه دانش  با t نتايج حاصل از آزمون (1)جدول 

 :دهديمنشان  يرهبر
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 یخود رهبر یهایاستراتژ ازنظربرای مقایسه دانش آموزان دختر و پسر  t-test: خروجی آزمون 8جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی tمقدار  اختالف میانگین میانگین تعداد هاگروه شاخص

 669/6 498 04/2 4/6 49/4 426 دختر یرهبر خود

 68/4 426 پسر

اتژ
ستر

ا
ی

ها
 ی

ود
خ

 
هبر

ر
 ی

 رفتار محور

 

 644/6 498 00/2 4/6 48/4 426 دختر

 69/4 426 پسر

 666/6 498 88/3 48/6 23/4 426 دختر تفکر سازنده

 69/4 426 پسر

 480/6 498 09/6 63/6 4/4 426 دختر پاداش طبیعی

 60/4 426 پسر

 
پسر آموزان و دانش  99/4دختر آموزان دانش  يخود رهبر يهاياستراتژميانگين  شوديم( مشاهده 1چنانچه در جدول )

. براي اينكه مشخص شود هست 9/1برابر  دو گروه از دانش آموزان يخود رهبر يهاياستراتژبوده و اختالف ميانگين  11/4

. با شوديمو سطح معناداري مراجعه  tبه مقدار  نهآماري معنادار است يا  ازلحاظاين اختالف ميانگين دو گروه دانش آموزان 

است كمتر  19/1و همچنين سطح معناداري از  24/2برابر است با  شدهمحاسبه tتوجه به اينكه در اين آزمون، مقدار 

(19/1>P،)  اذعان كرد  توانيمدرصد اطمينان  99با  جهيدرنتاست.  داريمعنآماري  ازنظرگفت كه اين تفاوت  توانيمبنابراين

است كه دانش آموزان  ياگونهبهو اين تفاوت  تفاوت دارند باهم يخود رهبر يهاياستراتژ ازنظركه دانش آموزان دختر و پسر 

خود  يهاياستراتژ تکتکهستند. از سوي ديگر، مقايسه  يخود رهبر يهاياستراتژدختر بيشتر از دانش آموزان عادي داراي 

استراتژي  رازيغبه يخود رهبر يهاياستراتژ ازنظركه تفاوت معناداري بين دانش آموزان دختر و پسر  دهديمنشان  يرهبر

نمره باالتري  يخود رهبر يهاياستراتژدانش آموزان دختر در همه  است كه ياگونهبهپاداش طبيعي وجود دارد و اين تفاوت 

اتژي رفتار محور ( و كمترين اختالف مربوط به استر91/1. بيشترين اختالف ميانگين مربوط به تفكر سازنده )اندكردهرا كسب 

 19/1سطح معناداري كمتر از در  يخود رهبر يهاياستراتژبراي همه  آمدهدستبه يهانيانگيم( است. اختالف 9/1)

(19/1>P.معنادار است اما براي استراتژي پاداش طبيعي معنادار نيست ) 

خالقيت نشان  ازنظردو نمونه مستقل را جهت مقايسه دانش آموزان دختر و پسر  با t نتايج حاصل از آزمون( 9)جدول 

 :دهديم
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 خالقیت ازنظربرای مقایسه دانش آموزان دختر و پسر  t-test: خروجی آزمون 9جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی tمقدار  اختالف میانگین میانگین تعداد هاگروه شاخص

 622/6 498 29/2 03/3 0/430 426 دختر خالقیت

 82/432 426 پسر

فه
مؤل

ها
 ی

ت
القی

خ
 

 سیالی

 

 666/6 498 93/3 94/2 08/04 426 دختر

 33/48 426 پسر

 906/6 498 -60/6 62/6 24/23 426 دختر بسط

 20/23 426 پسر

 306/6 498 940/6 43/6 44/33 426 دختر ابتکار

 03/30 426 پسر

 494/6 498 089/6 43/6 42/24 426 دختر یریپذانعطاف

 44/24 426 پسر

 
بوده و  12/932پسر و دانش آموزان  5/932دختر دانش آموزان  خالقيتميانگين  شوديم( مشاهده 9چنانچه در جدول )

. براي اينكه مشخص شود اين اختالف ميانگين دو گروه هست 32/3برابر  گروه از دانش آموزان دو تيخالقاختالف ميانگين 

. با توجه به اينكه در اين آزمون، شوديمو سطح معناداري مراجعه  tبه مقدار  نهآماري معنادار است يا  ازلحاظدانش آموزان 

گفت كه  توانيمبنابراين  (،P<15/1است )كمتر  15/1و همچنين سطح معناداري از  29/2برابر است با  شدهمحاسبه tمقدار 

 ازنظراذعان كرد كه دانش آموزان دختر و پسر  توانيمدرصد اطمينان  95با  جهيدرنتاست.  داريمعنآماري  ازنظراين تفاوت 

توانايي خالقانه است كه دانش آموزان دختر بيشتر از دانش آموزان پسر داراي  ياگونهبهو اين تفاوت  فرق دارند باهم تيخالق

سيالي تفاوت معناداري بين دانش  مؤلفهكه تنها در  دهديمخالقيت نشان  يهامؤلفه تکتکهستند. از سوي ديگر، مقايسه 

بيشتري نسبت به دانش آموزان  است كه دانش آموزان دختر سيالي ياگونهبهآموزان عادي و تيزهوش وجود دارد و اين تفاوت 

 وجود ندارد. يريپذانعطافبسط، ابتكار و  ازنظربين دانش آموزان دختر و پسر  يتردارمعنااما تفاوت ؛ پسردارند

 يهاياستراتژ ازنظردو نمونه مستقل را جهت مقايسه دانش آموزان پايه اول و پايه دوم  با t جدول زير نتايج حاصل از آزمون

 :دهديمنشان  يخود رهبر
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t: خروجی آزمون 01جدول -t est  یخود رهبر یهایاستراتژ ازنظرمقایسه دانش آموزان پایه اول و پایه دوم برای 

 داریسطح معنی درجه آزادی tمقدار  اختالف میانگین میانگین تعداد هاگروه شاخص

 988/6  498 644/6 64/6 43/4 426 دومپایه  یرهبر خود

 44/4 426 پایه سوم

اتژ
ستر

ا
ی

ها
 ی

ود
خ

 
هبر

ر
 ی

 رفتار محور

 

 444/6 498 848/6 64/6 42/4 426 دومپایه 

 40/4 426 پایه سوم

 446/6 498 48/4 68/6 44/4 426 دومپایه  تفکر سازنده

 22/4 426 پایه سوم

 60/6 498 89/4 4/6 43/4 426 دومپایه  پاداش طبیعی

 63/4 426 پایه سوم

 

 هيآموزان پاو دانش  93/4دوم  هيآموزان پادانش ي خود رهبر يهاياستراتژميانگين  شوديم( مشاهده 91چنانچه در جدول )

. براي اينكه مشخص هست 19/1برابر  دو گروه از دانش آموزان يخود رهبر يهاياستراتژبوده و اختالف ميانگين  94/4سوم 

. شوديمو سطح معناداري مراجعه  tبه مقدار  نهآماري معنادار است يا  ازلحاظشود اين اختالف ميانگين دو گروه دانش آموزان 

است بيشتر  15/1و همچنين سطح معناداري از  194/1برابر است با  شدهمحاسبه tبا توجه به اينكه در اين آزمون، مقدار 

(15/1<P،)  اذعان كرد  توانيمدرصد اطمينان  95بنابراين با ؛ نيست داريمعنآماري  ازنظرگفت كه اين تفاوت  توانيمبنابراين

 تکتکسوي ديگر، مقايسه  از تفاوتي ندارند. باهم يخود رهبر يهاياستراتژ سوم ازنظر دومكه دانش آموزان پايه 

خود  يهاياستراتژ سوم ازنظركه تفاوت معناداري بين دانش آموزان پايه دوم و  دهديمنشان ي خود رهبر يهاياستراتژ

استراتژي پاداش  ازنظر تنها سومدانش آموزان پايه دوم و  گريديعبارتبهاستراتژي پاداش طبيعي وجود ندارد.  رازيغبه يرهبر

 بادانشاستراتژي پاداش طبيعي باالتر در مقايسه  دوم هيپااست كه دانش آموزان  ياگونهبهو اين تفاوت  اندمتفاوت باهمطبيعي 

 15/1سطح معناداري كمتر از براي استراتژي پاداش طبيعي در  آمدهدستبه يهانيانگيمدارند. اختالف  سومآموزان پايه 

(15/1>P معنادار اما )معنادار نيست. هاياستراتژساير  يبرا 

خالقيت  ازنظردو نمونه مستقل را جهت مقايسه دانش آموزان پايه اول و پايه دوم  با t نتايج حاصل از آزمون (99)جدول 

 :دهديمنشان 
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t: خروجی آزمون 00جدول  -t est خالقیت ازنظرمقایسه دانش آموزان پایه اول و پایه دوم  یبرا 

 داریسطح معنی درجه آزادی tمقدار  اختالف میانگین میانگین تعداد هاگروه شاخص

 440/6 498 844/6 3/4 64/434 426 دومپایه  خالقیت

 32/430 426 پایه سوم

فه
مؤل

ها
 ی

ت
القی

خ
 

 سیالی

 

 348/6 498 302/6 23/6 30/06 426 دومپایه 

 69/06 426 پایه سوم

 403/6 498 440/4 00/6 93/22 426 دومپایه  بسط

 03/23 426 پایه سوم

 632/6 498 860/4 92/6 44/30 426 دومپایه  ابتکار

 33/33 426 پایه سوم

 840/6 498 494/6 68/6 22/24 426 دومپایه  یریپذانعطاف

 34/24 426 پایه سوم

 

 32/935سوم پايه  و دانش آموزان 19/934دوم پايه  دانش آموزان خالقيتميانگين  شوديم( مشاهده 99چنانچه در جدول )

. براي اينكه مشخص شود اين اختالف هست 3/9برابر  دو گروه از دانش آموزان خالقيت يهاياستراتژبوده و اختالف ميانگين 

. با توجه به اينكه شوديمو سطح معناداري مراجعه  tبه مقدار  نهآماري معنادار است يا  ازلحاظميانگين دو گروه دانش آموزان 

بنابراين  (،P>15/1است )بيشتر  15/1و همچنين سطح معناداري از  194/1برابر است با  شدهمحاسبه tدر اين آزمون، مقدار 

اذعان كرد كه دانش آموزان  توانيمدرصد اطمينان  95بنابراين با ؛ نيست داريمعنآماري  ازنظرگفت كه اين تفاوت  توانيم

كه تفاوت  دهديمابعاد خالقيت نيز نشان  تکتکسوي ديگر، مقايسه  از تفاوتي ندارند. باهم تيخالق ازنظرسوم  دومپايه 

 خالقيت وجود ندارد. ازنظر دوم و سوممعناداري بين دانش آموزان پايه 

 
 توصیفی یهاافتهینتایج و 

مدارس عادي و  درصد از دانش آموزان پسر در 51درصد از دانش آموزان دختر و  51جمعيت شناختي نشان داد كه  يهاافتهي

درصد در پايه  51درصد از دانش آموزان در پايه دوم و  51. باشنديمبه همين تعداد در مدارس تيزهوشان مشغول به تحصيل 

 .باشنديمسوم مشغول به تحصيل 

دانش آموزان تيزهوش  گريدعبارتبهدر بين دانش آموزان تيزهوش بيشتر از دانش آموزان عادي است.  يرهبر خودميانگين  

نيز  يرهبر خود يهاياستراتژ کيبهکيبااليي دارند. مقايسه  يرهبر خودآموزان مدارس عادي توانايي  بادانشدر مقايسه 

 .اندنمودهكه دانش آموزان تيزهوش نمرات بااليي را نسبت به دانش آموزان عادي كسب  دهديمنشان 

دانش آموزان تيزهوش در  گريدعبارتبهميانگين خالقيت در بين دانش آموزان تيزهوش بيشتر از دانش آموزان عادي است. 

كه دانش  دهديمخالقيت نيز نشان  يهامؤلفه کيبهکيآموزان مدارس عادي خالقيت بااليي دارند. مقايسه  بادانشمقايسه 

 .اندنمودهنمرات بااليي را نسبت به دانش آموزان عادي كسب  هامؤلفهآموزان تيزهوش در همه 
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 یریگجهینتاستنباطی، بحث و تفسیر و  یهاافتهی 

 یخود رهبرنتایج متغیر 

تفاوت معناداري وجود دارد  يرهبر خود يهاياستراتژ ازنظركه بين دانش آموزان تيزهوش و عادي  نتايج اين تحقيق نشان داد

بااليي نسبت به دانش آموزان عادي  يرهبر خود يهاياستراتژاست كه دانش آموزان تيزهوش داراي  ياگونهبهاين تفاوت  و

؛ به نقل از نريماني و 2114) تياييو كيت و مارش ( و هربرت،9313همكاران ) و اميني پژوهش نتايج با يافته هستند اين

 .هست، همسو اندكردهرا براي افراد تيزهوش گزارش  يرهبر خودكه نمره بااليي  ((2191) فوستر و متيوزو  9392همكاران، 

استراتژي رفتار محور، تفكر سازنده و پاداش طبيعي گفت كه دانش آموزان تيزهوش داراي  توانيمبا استناد به همين نتايج  

 توبيخي،- خود تشويقي،- خود ،يگذارهدف -خود شامل محور رفتار يراهبردها( 2112نک و هاقتون ) ازنظربااليي هستند. 

كه نتايج اين تحقيق نشان داد در دانش آموزان تيزهوش بيشتر از دانش آموزان  است اقتدايي -خود و يامشاهده - خود

 اين بهبود طريق از و باشد داشته خود به نسبت بهتري شناخت كه آموزديم آموزدانش رهبري خود از استفاده با عادي است.
 يخودآگاه كافي، نفساعتمادبه :است عنصر سه داراي رهبري خود اساساً بود. خواهد خود كنترل زندگي به قادر بهتر شناخت،
 يک كند، رهبري را بزرگ يهاسازمان تا بياموزد بتواند فرد يک (. اينكه2112مانالكا،  )سيدان كردن منعكس توانايي و مناسب
 دارد ادامه تربزرگ يهاگروه رهبري يسوبه گامبهگام و شوديم آغاز خود بر فرد از رهبري كه است عمر تمام در پيوسته فرايند

 عملكرد مصاحبتي، تصور خود :از اندعبارت سازنده تفكر الگوي يراهبردها( 2113(. از نظر نک و مانز )2112مانالكا،  سيدان)
 و مثبت يهاروش ايجاد منظوربه فرد، يک يشهياند ساختار تجديد معناي به راهبردها ها. اين پنداشت و باورها مثبت، ارزيابي

 .باشديمدر دانش آموزان تيزهوش بيشتر از دانش آموزان عادي  كه نتايج اين تحقيق نشان داد باشديم كردن فكر سازنده

 تمركز و وظيفه مثبت يهاجنبه دريافت در فرد توانايي طبيعي، پاداش يهاياستراتژ( 2113نک و مانز ) ازنظرنهايتاً اينكه 

 يسازادهيپ براي تالش و كار طبيعي پاداش يهاجنبه ديدن يادگيري بر طبيعي پاداش يراهبردهاآن.  دروني يهاپاداش بر
 امر اين كه است خودكار از انرژي گرفتن مفهوم به ايده اين .كننديم تمركز است، باارزش طبيعي طوربه كه كار از ييهاجنبه

 .باشديمدر دانش آموزان تيزهوش بيشتر از دانش آموزان عادي  شوديم خوب عملكرد و مولد رفتار به منجر

نسبت به دانش آموزان عادي در موقعيت برتر  يرهبر خودظرفيت  ازنظراحتماالً يكي از داليلي كه دانش آموزان تيزهوش را 

از جرئت ورزي باالي دانش آموزان  هاپژوهشبسياري از  چراكهاست.  ، ظرفيت جرئت ورزي اين دانش آموزاندهديمقرار 

 .اندكردهتيزهوش حكايت 

از قبيل هوش، وضع جسماني، محبوبيت  هانهيزم( نشان دادند كه دانش آموزان تيزهوش در همه 2111) كافمنهاالهان و 

قدرت  هاآناين است كه  دهندهنشانو حتي در امور اخالقي و معنوي سرآمد هستند. خصيصه هوش در تيزهوشان  اجتماعي

دانش آموزان  يرهبر خود يهايژگيوو امور را مديريت و رهبري كنند.  هاتيموقع تواننديمو  رادارندقرار دادن امور  ريتأثتحت 

را ارزشيابي كنند و بر اساس واقعيت و مصلحت رفتارهاي  هاتيموقعكه قادر باشند  دهديم هاآنتيزهوش اين امكان را به 

 ازجمله كه آورديم پيش آموزان دانش اين براي ياالعادهفوقشرايط  بودن تيزهوش ديگر سوي ازمناسب از خود بروز دهند. 

سطح  در امر اين كه بهتري صورتبه هاآن آموزشي نيازهاي اكردنيمه همچنين و هاخانوادهطرف  از امتيازهايي دادن هاآن

علت تفاوت در  توانيم. اندكردهكسب  يرهبر خود در بااليي را نمره افراد اين بنابراين است مؤثر تيزهوش خودكارآمدي افراد

 يهاسازهدر دانش آموزان متأثر از  يرهبر خوددانش آموزان تيزهوش و عادي را به اين عامل هم نسبت داد كه  يرهبر خود

 انيمتصدفرهنگي، نظام، نقش اجتماعي، فرايندهاي تربيتي و آموزش و نگرش والدين، معلمان،  يهاارزش ازجملهمتعددي 

بنابراين اهميتي كه  ؛تيزهوش و عادي وجود دارد است آموزدانشتعليم و تربيت و ديدگاهي كه در كل جامعه براي دو گروه 

دانش آموزان  يرهبر خودست را در اين گروه از بين برده، جامعه فعلي براي دانش آموزان تيزهوش قائل است، ترس از شك

 افزايش داده است كه اين با نتايج آماره اين تحقيق همسويي دارد. ياندهيفزا صورتبهرا  تيزهوش

 نتایج متغیر خالقیت
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اين تفاوت  خالقيت تفاوت معناداري وجود دارد و ازنظركه بين دانش آموزان تيزهوش و عادي  نتايج اين تحقيق نشان داد

است كه دانش آموزان تيزهوش داراي خالقيت بيشتري نسبت به دانش آموزان عادي هستند. بر اين اساس و با  ياگونهبه

استعداد ) بسط(، هاي فراواناستعداد توليد ايده) ياليسگفت كه دانش آموزان تيزهوش داراي  توانيماستناد به همين نتايج 

 يهاروشها و استعداد توليد ايده) يريپذانعطافو  هاي بديع، غيرعادي و تازه(استعداد توليد ايده) ابتكار(، توجه به جزئيات

؛ به نقل از سهرابي، 2111) يچمو( 9399) همكارانو  احمدي شهرياريبااليي هستند. اين يافته با نتايج تحقيقات  گوناگون(

 .باشديم( همسو 9311

كمابيش خالق باشند و نتايج اين تحقيق نشان داد كه  تواننديم( باور دارند كه همه افراد 9991( و تورنس )9999) 9اسبورن

 در كه اين پژوهش در تيزهوش بيشتر از دانش آموزان عادي است. احتماالً دانش آموزان تيزهوشسطح خالقيت دانش آموزان 

 ديگران كمک به و پيشرفت براي كوشش و شايستگي احساس باال، يشناسفهيوظ واسطهبه، اندنموده كسب بااليي نمره خالقيت

 به ،اندقائل خود براي كه وظايفي به عمل ضمن طريق اين از تا هستند جديد يهاوهيش به مسائل حل و تازه يهاراه به دنبال

 خاص يهاآرمان و وجدان حكمبه و وظيفه احساس دليلبه  هاآنيابند.  دست نيز بيشتري پيشرفت به و نموده كمک نيز ديگران

خود  مشكالت حل براي لذا باشند، تفاوتيب خود پيرامون مسائل به نسبت توانندينم انتزاعي خود، تفكر و نوجواني دوران

 هاآن به نسبت كه ياشدهنييتع به اهداف زتريآمتيموفق و زودتر چه هر رسيدن براي جلو سمت به حركت همچنين و گرانيد

 خالقيت از بدين ترتيب مي گردند. مؤثر و جديد راهكارهاي به دنبال و نشده نااميد ننشسته، پا از ،كننديم مسئوليت احساس

 براي قوي نسبتاً كننده ينيبشيپ توانديم استكه ناشي از هوش باال  شخصيتي صفت اين بنابراين، باشنديم برخوردار بااليي

 .باشد قبيل افراد اين در خالقيت
 

 نتایج متغیر جمعیت شناختی

و اين تفاوت  تفاوت دارند باهم يرهبر خود يهاياستراتژ ازنظرنتايج اين تحقيق نشان داد كه دانش آموزان دختر و پسر 

هستند. از سوي ديگر،  يرهبر خود يهاياستراتژاست كه دانش آموزان دختر بيشتر از دانش آموزان عادي داراي  ياگونهبه

 ازنظركه تفاوت معناداري بين دانش آموزان دختر و پسر  دهديمنشان  يرهبر خود يهاياستراتژ تکتکمقايسه 

است كه دانش آموزان دختر در  ياگونهبهاستراتژي پاداش طبيعي وجود دارد و اين تفاوت  رازيغبه يرهبر خود يهاياستراتژ

 .اندكردهنمره باالتري را كسب  يبرره خود يهاياستراتژهمه 

 يهاافتهييافته با  نيا خالقيت نسبت به پسران برتري دارند. ازنظراز سوي ديگر، در اين تحقيق نشان داده شد كه دختران 

 همسو است. ( نا2111ويت كين و گودايناف ) ( و9319) يفيشرمانند  شدهانجام يهاپژوهشبرخي از 

تفاوتي ندارند. مقايسه  باهم يرهبر خود يهاياستراتژ ازنظرنتايج ديگر اين تحقيق نشان داد كه دانش آموزان پايه اول و دوم 

 خود يهاياستراتژ ازنظرنشان داد كه تفاوت معناداري بين دانش آموزان پايه اول و دوم  يرهبر خود يهاياستراتژ تکتک

استراتژي پاداش  ازنظردانش آموزان پايه اول و دوم تنها  گريديعبارتبهاستراتژي پاداش طبيعي وجود ندارد.  رازيغبه يرهبر

 بادانشاست كه دانش آموزان پايه اول استراتژي پاداش طبيعي باالتر در مقايسه  ياگونهبهو اين تفاوت  اندمتفاوت باهمطبيعي 

 آموزان پايه دوم دارند.

ابعاد  تکتکتفاوتي ندارند. مقايسه  باهمخالقيت  ازنظر ومسن تحقيق نشان داد كه دانش آموزان پايه دوم و نتايج ديگر اي

 .خالقيت وجود ندارد ازنظرخالقيت نيز نشان داد كه تفاوت معناداري بين دانش آموزان پايه اول و دوم 

 و خالقيت ازنظربرتري دانش آموزان تيزهوش نسبت به دانش آموزان عادي  خصوص در هاافتهينهايي اينكه  يريگجهينت

 كننده ينيبشيپ توانديم يگذارهدف خود و يقيتشو خود كه هستند اين امر گوياي يرهبر خود محور رفتار يهاياستراتژ

                                                           
1 - Osborn 
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( و 2112) 2(، رابرت و فتي9211) 9(، الوي2112پژوهش هاقتون ) يهاافتهي با حاضر پژوهش يهاافتهي .باشد خالقيت ميزان

 باالتري خالقيت قدرت از كه افرادي شد نشان داده مذكور يهاپژوهش از اين نظر همسو است كه در (2111نک و مانز )

 آنان كارهاي و هاتيفعال زيرا ،دهنديم نشان خود از را يترمناسب و عملكرد دارند بيشتري يرهبر خود رفتارهاي برخوردارند

 يهاافتهيبا  حاضر پژوهش يهاافتهي همسويي به توجه با بنابراين، .است خاص يزيربرنامه و يک هدفمندي اساس بر

 موفقيت سمت به رفتار هدايت و رفتارهاي هدفمند ايجاد بر توانديم خالقيت كه گرفت، نتيجه توانيم مذكور يهاپژوهش

 .رنديگيم پيش در را صحيح و منطقي يزيربرنامه يک هميشه آن يهابرنامه و زندگي براي خالق افراد و باشد تأثيرگذار

 از و دهند ارائه را حلراه بهترين مشكالت با در مواجه بتوانند و باشند برخوردار بااليي خالقيت از دانش آموزان كهيدرصورت

 و منطقي رفتارهاي قبيل از رفتارهايي كه داشت را اين انتظار توانيم استفاده كنند يگشاگره و مطلوب طوربه خود تفكر

 هاآندر  مشكالت حل براي زياد انگيزه داشتن و مسائل حل در ذهني توان حداكثر از استفاده ،هاچالشبا  مواجه در متفكرانه

 در هاآن اثرات كهيطوربه اثربخشي باشد؛ و سازنده تفكر تقويت و پيدايش موجب توانديم خالقيت بنابراين، .آيد وجود به

 متفكرانه و منطقي رفتارهاي بروز موجب خالقيت خصوص معتقدند اين در كهچنانآن باشد، مشاهدهقابل يخوببه سازمان

 .نمايد عمل شيوه بهترين به كاري حل مشكالت براي توانديم فرد و شد خواهد

موضوعي مختلف مانند خالقيت و خود رهبري  يهاتيمحورمقايسه دانش آموزان تيزهوش و عادي، با  كهنيانتيجه نهايي 

داشته است. اين تحقيق نيز همسو با اين تحقيقات انجام گرديد و نشان داده شد كه بين  ياژهيوهمواره نزد محققان اولويت 

 .وجود دارد يريگچشمتفاوت  يرهبر خودخالقيت و  ازنظردانش آموزان تيزهوش و عادي 

 
 تشکر و قدردانی

او ندانند و كوشندگان، حق او را گزاردن  يهانعمتسپاس خداي را كه سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارگان، شمردن 

 است. وامدار وجودشانسالم و درود بر محمد و خاندان پاک او، طاهران معصوم، هم آنان كه وجودمان  ؛ ونتوانند

 زبان قاصر و دست ناتوان، با او، يشائبهيبه در مقام قدرداني از زحمات بدون شک جايگاه و منزلت استاد، بيشتر از آن است ك

و سالمت  كنديم نيتأمتجليل از استاد، سپاس از انساني است كه هدف و غايت آفرينش را  كهييازآنجااما ؛ بنگاريم يزيچ

 لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر اهلل عز و جل ً من وظيفه و از باب برحسب اندسپردهرا كه به دستش  ييهاامانت

بسيار  مقاله اين نيتأمايشان  يهاييراهنمااز استاد مشاور گراميم سركار خانم دكتر عاشوري بسيار سپاسگزارم چرا كه بدون 

 .نموديممشكل 
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