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 دهیچک 

ر و تفک خود نظارتیزندگی بر رفتار  هایمهارتهدف این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش  هدف:

 پس –آزمون  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی طرح پیش :پژوهش روش .خالق کودکان بود

ساله شهر تهران در سال  11تا  9بود. جامعه آماری کودکان  دوماههآزمون با گروه گواه و پیگیری 

( و تفکر 1911کودکان هومفری ) خود نظارتی هایپرسشنامهبود که پس از غربالگری با  1991

هدفمند انتخاب شدند. گروه آزمایش  گیرینمونهکودک بر اساس روش  01 (1911خالق عابدی )

قرار گرفت.  ایدقیقه 04( طی ده جلسه 1919ادی )زندگی سیدآب هایمهارتتحت مداخله آموزش 

نتایج این پژوهش نشان داد  ها:یافته .های تکراری تحلیل شدبا استفاده از واریانس اندازه هاداده

( و تفکر خالق F ،111/1=P=19/11کودکان ) خود نظارتیزندگی بر  هایمهارتمداخله آموزش 

(11/11=F ،111/1=P در مرحله )در مرحله پیگیری نیز پایدار  تأثیراست و این  مؤثر آزمونپس

 گیرندمیکودکی شکل  از دوره هانگرشهای دانش، مهارت و بنیان گیری:نتیجه .(P=14/1است )

؛ پس ضروری است که هر تحول و نوآوری اندشدهپذیرفتهبرای خاص و عام  هاآنو اهمیت و ضرورت 

 بعدازآنبرای دوران کودکی و  ریزیبرنامهو  قرارداد موردتوجهاولیه کودکی  هایسالآموزشی را از 

 را بر پایه و بنیان قوی بنا نهاد.
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 مقدمه

سالمت روانی،  درنتیجهروانی ـ اجتماعی هستند و  هایتواناییهای زندگی در جهت ارتقای مهارت که آنجا از

و  هاارزشسازد تا دانش ، زندگی فرد را قادر می هایمهارتکند؛ آموزش جسمانی و اجتماعی را تأمین می

 باید انجام دهد و کاریچهبالفعل تبدیل کند. بدین معنا که فرد بداند  هایتواناییهای خود را به نگرش

شود. همچنین بر احساس فرد گیزه در رفتار سالم میزندگی منجر به ان هایمهارتچگونه آن را انجام دهد. 

د. شومی نفساعتمادبهاز خود و دیگران و همچنین ادراک دیگران از وی مؤثر است. در ضمن منجر به افزایش 

های ماریو در پیشگیری از بی شودمیتوان گفت که منجر به افزایش سالمت روانی افراد می طورکلیبهبنابراین 

زندگی هدفش کمک  هایمهارتمجموعه  (.1992ت رفتاری نقش مؤثری دارد )نوری و خانی، روانی و مشکال

ند کباشد که به توانمندسازی تأکید و به آنان کمک میزندگیشان می موردنیاز هایمهارتبه افراد جهت رشد 

احساس کفایت و  ازجملهتوانمند و سازنده  هایمهارت سویبههای شناختی مهارتی ها و ضعفاز ناتوانایی

، مکارانو ه شایستگی سطح باال، خودشکوفایی و پذیرش مسئولیت فردی و اجتماعی حرکت نمایند )عراقی

هایی که به ارتقای بهداشت روانی زندگی را توانایی هایمهارت( نیز 1119) 1(. سازمان بهداشت جهانی1992

گردند تعریف ی سالم در سطح جامعه منجر میافراد جامعه، غنای روابط انسانی، افزایش سالمت و رفتارها

، مهارت حل مسئله، مهارت گیریتصمیماصلی زندگی شامل مهارت  هایمهارت عنوانبهنموده و ده مهارت را 

، مهارت ایجاد و حفظ روابط بین فردی، خودآگاهی، مؤثرتفکر خالق، تفکر نقاد، توانایی برقراری ارتباط 

 مقابله با استرس و مهارت مقابله با فشار روانی معرفی نموده است.مهارت همدلی کردن، مهارت 

کوشد از طریق افزایش توانایی زندگی یکی از راهبردهای متمرکز بر فرد است که می هایمهارتبرنامه 

ها و نامالیمات زندگی روزمره ارتقاء دهد ها، کشمکشافراد، ظرفیت آنان را در جهت مقابله با چالش ایمقابله

مطرح  بوتوین وسیلهبهزندگی  هایمهارت، افراد را در برابر مشکالت ایمن کند. برنامه آموزش دیگرعبارتبهو 

های هفتم و نهم تدوین آموزان کالسزندگی برای دانش هایمهارتشد. او در این سال یک مجموعه آموزش 

مندانه، رفتار جرأت هایمهارتاز  کرد. این برنامه آموزش به نوجوانان یاد داد که چگونه با استفاده

مواد از سوی همساالن مقاومت کنند.  سوءمصرفگیری و تفکر نقاد در مقابل وسوسه یا پیشنهاد تصمیم

 هایمهارتگیری اوّلیه بود و مطالعات بعدی نشان داد که آموزش هدف بوتوین طراحی یک برنامه واحد پیش

(. 1995به فرد آموخته شود )دالور،  هامهارتشود که همه تم میخ موردنظرزندگی تنها در صورتی به نتایج 

 منبع یک عنوانبه دارد و مثبت رابطه روانی و بدنی سالمت با خود نظارتی  که آن هستند گویای هابررسی

 کندمی گیریپیش روانی و بدنی هایاختالل بروز از و دهدمی را کاهش استرس منفی تأثیرات درونی، مقاومت

که  نددانمیروانی سالم  ازنظر. روانپزشکان فردی را گرددمیمنجر به افزایش بهزیستی فرد  طورکلیبهو  

در مواجهه با مشکالت اجتماعی را داشته باشد. در شرایطی که بهزیستی  خود نظارتیتعادل بین رفتارها و 

 خود و خود نظارتی، گیردمی رقرا ناگوار منفی پیشامدهای پیامدهای تأثیر تحت ،دیدهآسیب افراد روانی

 نمایند تعدیل ناگوار شرایط در را و ناتوانی استرس سطوح توانندمی که هستند فردی درون منابع از آوریتاب

 ترینمهمنشان داده است، یکی از  هابررسی دیگرعبارتبهدهند.  جلوه تررنگکم را منفی استرس اثرات و

)خودکنترلی( است.  خود نظارتی صفت از هاآن برخورداری افراد است، مشخصه بهزیستی روانی که هامهارت

                                                           
1. World Health Organization 
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 عقل و عواطف میان گیریتصمیم زمان در و کنند بندیاولویت را گرایانهواقع هایهدف توانندمی که افرادی

 شرایط با خود رفتاری هایویژگی مطابقت میزان بیانگر خود نظارتی هستند. خودکنترل کنند برقرار تعادل

 معنی این به یافت، گسترش 1اشنایدر توسط 1920 سال در که خود نظارتیاست. مفهوم  موجود موقعیت و

خود  اثر است. چندین مطالعه پایدار قدر چه یا پذیرانعطاف قدر چه خود موقعیت در شخص که یک است

 مهارت باال بیشترین نظارتیخود  با که افراد اندرسیده نتیجه این به و کرده بررسی کار محل در را نظارتی

 (.1115کاشال وکوانتس، ) برخوردارندو از بهزیستی روانشناختی مطلوبی  رادارند اجتماعی و مهارت زندگی

و نوآوری ضرورت استمرار زندگی فعال است.  1و خالقیت زندگی پیچیده امروزی هرلحظه در حال نوشدن

د را ارضاکند. خو طلبیتنوعتا انگیزه  انسان برای خلق نشاط و پویایی در زندگی نیازمند نوآوری و ابتکار است

 نابودی» شعارجامعه انسانی برای زنده ماندن و گریز از مرگ و ایستایی به تحول و نوآوری نیاز دارد. امروز 

قرار دارد اما مسؤولیت  هاسازمانپیش روی مدیران همه « ت مگر اینکه خالق و نوآور باشیددر انتظار شماس

ر بجامعه را  سازانآیندهکه وظیفه تعلیم و تربیت فرزندان و  وپرورشآموزش خصوصبهی آموزشی هاسازمان

دان، روان شناسان و . یکی از مسائل که از دیرباز ذهن اندیشمنگیردمیدیگر به خود  ایصبغهدارد،  عهده

دانشمندان علوم انسانی را به خود مشغول کرده است چگونگی رشد و پرورش خالقیت و ابتکار عمل در 

رشد و ارتقای علمی در هر کشوری شکوفایی و  هایشاخصهیکی از  اصوالًدانش آموزان و نوجوانان است. 

ی آموزشی وظیفه هاسازمان، روازاین. شدبامیزیرساخت آن جامعه  عنوانبهو ابتکار عمل  خالقیتتجلی 

 هایتواناییاز استعدادها و  دارجهتفراهم آوردن زمینه رشد و پرورش خالقیت و نوآوری و استفاده صحیح و 

کرمی ) استتوسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه  ساززمینهکه این خود  دارندعهدهبر افراد را 

 طورهباندیشه انسان تفکر خالق است و این توانایی  هایجلوه ترینعالیو  ترینپیچیده(. از 1999باغطیفونی،

ا با گذاردن پژمرد و ی بالاستفادهبا  توانمیبالقوه در انسان به ودیعه نهاده شده است. موهبت تفکر خالق را 

به میزان خوب  تنهانه تدافمیتوجه به سبک تفکر افراد آن را توسعه داد. آنچه در زندگی برای ما اتفاق 

 جریانی است که در آن فرد کوشش اساساً. تفکر شودمیاندیشیدن بلکه به چگونگی تفکر ما نیز مربوط 

شده است مشخص سازد و با استفاده از تجربیات قبلی خویش به حل آن  روروبهمشکلی را که با آن  کندمی

از: تفکر خالق، تفکر انتقادی، تفکر مبتنی بر حل  نداعبارت(. انواع تفکر 1919شریعتمداری،) کنداقدام 

، تفکر منطقی، تفکر شهودی، تفکر پیش منطقی، تفکر نمادی، تفکر واگرا، تفکر هم گرا، تفکر عملی، مسئله

 (.1991احقر،) لفظیتفکر حسی و تفکر 

ش ه و سودبخش، نگرتفکر خالق عبارت است از استعداد و قابلیت انسان در تولید اثرهای ابتکاری، نوآوران

ها و ها، پیشرفتها، شکستاسالم درباره تاریخ از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا قرآن علل پیروزی

شود و را یادآور می هاتمدنکند و عوامل ظهور و افول برخی از امم گذشته را تحلیل می هایماندگیعقب

تحول جامعه  منشأکند که هایی یاد میشخصیتدهد و از همچنان ما را در متن زندگی گذشتگان قرار می

ها عقب گوید که قافله بشری را سالاند و نیز از جبارانی سخن میشده و اثر مثبتی در تاریخ داشته

و  شدهتوصیهها و اقوام ملت واحوالاوضاع. در قرآن حدود سیزده بار به سیر در زمین و بررسی اندداشتهنگه

ها معرف مقطعی از تاریخ است مانند قصص و کهف و... که نشانگر اهمیت موضوع ههمچنان نام بخشی از سور

                                                           
1. Snyder 

2. creativity 
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-است چنانچه حضرت علی )ع( می قرارگرفتهنیز بارها مورد تأکید  البالغهنهجتاریخ است. ارزش تاریخ در 

 تدقبهام اما در کردار آنان اند نزیستهکه پیش از من بوده کسانیهمه اندازهبهمن  اگرچهفرمایند: پسرم 

 اهآنیکی از  همچونبه سیر و سیاحت پرداختم تا  هاآنام و در آثار نگریسته و در اخبارشان تفکر نموده

ام من قسمت زالل از اول تا آخر بوده هاآنبه من رسیده با همه  هاآنشدم بلکه گویا در اثر آنچه از تاریخ 

و سود و زیانش را دانستم. همچنان بسیاری از بزرگان در  بازشناختمزندگی آنان را از قسمت تاریک و آلوده 

. کنندها را تعیین می: مردان بزرگ تاریخ، سرنوشت ملتازجملهاند سخنان خود به اهمیت تاریخ پرداخته

امل یک تاریخ ک قبرسنگل(، زیر هر هگ) کنندها احکام صحیح خود را از تاریخ دریافت می)اشپنگلر(، ملت

فرماید: در بطن تاریخ اندیشه و تحقیق درباره حوادث و خوابیده است. )ماکسیم گورکی( ابن خلدون می

و جستجوی دقیق برای یافتن علل علمی است درباره کیفیت وقایع و موجبات و علل حقیقی  هاآنمبادی 

هاست، حقیقت تاریخ خبر دادن از دانش ازجملهگیرد و ی، به همین دلیل تاریخ از خرد سرچشمه مهاآن

اجتماعی انسانی است و اینکه چگونه از حوادث گذشته درس عبرت بگیریم و چراغی فرا روی ما باشد 

پاسخ به این سؤال  به دنبالصورت گرفته پژوهشگر  هایپژوهش(.  با توجه به 1990)جویس، ویل و کالهون، 

 است:

 مؤثر آزمونپسو تفکر خالق کودکان در مرحله  خود نظارتیزندگی بر رفتار  ایهمهارتآیا آموزش  .1

 است؟ 

و تفکر خالق کودکان در مرحله پیگیری پایدار  خود نظارتیزندگی بر رفتار  هایمهارتآیا آموزش  .1

 است؟

 

 روش پژوهش

جامعۀ  است. دوماههآزمون با گروه گواه و پیگیری آزمون و پسپژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش

بود. با استفاده از فرمول  1991ساله شهر تهران در سال  11تا  9آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان 

که  در  ییارهایاز مععنوان آزمودنی انتخاب شدند. نفر به 01، ایچندمرحلهگیری کوکران و از طریق نمونه

 لیساله و تما 11تا  9ورود مورد توجه قرار گرفته اند عبارتند از: کودکان  یارهایپژوهش به عنوان مع نیا

جلسه در جلسات آموزش و عدم 9از  شیب بتیعبارت بودند از غ زیخروج ن یارهایبه شرکت در آزمون و مع

 .پژوهش یپرسشنامه ها لیدر تکم یدقت یب ایمناسب و  یهمکار

 ابزارهای پژوهش

تدوین و هنجار  1911توسط اورا لین هومفری در سال  این پرسشنامهکودکان.  خود نظارتي پرسشنامه .1

فردی  خود نظارتی(، سؤال ISC( )0میان فردی ) خود نظارتیخرده مقیاس  9گویه و  9است که از  شده

(PSC( )9 و سؤال )خود سنجی (SE( )1 سؤال )خود نظارتیسنجش  منظوربهاست که  شدهتشکیل 

، یا دکنمیتوصیف  درستیبهاینکه آیا محتوای گزینه کودک را  برحسب. هر گزینه رودمیخودشان بکار 

( 1991براتی ) وسیلهبهضریب پایایی پرسشنامه  .شودمی)معموالً نه( پاسخ داده  1)معموالً بله( یا  1 صورتبه

 است. شده گزارش 12/1با استفاده از روش آلفای کرونباخ 
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شامل  ابزار نیاست، ا دهیمستخرج گرد یعابد تیاز پرسشنامه استاندارد خالق. پرسشنامه تفکر خالق: 2

واقع چهار  آزمون در نیاست. ا شده یپرسش طراح 91دارد. در قالب  نهیسه گز زیماده است و هر ماده ن 91

 بیرتکه به ت دهدیم رارابتکار، انعطاف و بسط را موردسنجش ق ،یالیس یعنی تیخالق دهندهلیعامل تشک

 10تا  19عامل بسط،  11تا  9،  یالیعامل س 1تا  1 یهاپرسش یعنیاست؛  نهیگز 5و  5، 11، 1شامل 

سه  زیماده است و هر ماده ن 91ابزار شامل  نی. اسنجندیرا م یریپذعامل انعطاف 91تا  10عامل ابتکار و 

 رند،یگیم 9تا  1از  یانمره بیاست و به ترت ادیکم به ز از تیخالق زانیدهنده منشان هانهیدارد. گز نهیگز

ه و بسط را ب یریپذ، ابتکار، انعطاف یالیس بیو چهار نمره به ترت شوندیها در چهار گروه جمع منمره نیا

 یعابد تیان از پرسشنامه خالق( پرسشنامه تفکر خالق کودک1994 ،و همکاران ی)ساعتچ دهندیدست م

 بیرکار از روش ض نیا یاست. برا شده یبررس یعابد تیتست سنجش خالق تباراست و اع دهیمستخرج گرد

و  یریپذابتکار، انعطاف ،یالیس یهابخش یبرا بیضر نیکرونباخ استفاده شد. ا یو آلفا یدرون یهمسان

 زانیم یاصل یهابود. در مرحله بعد و با استفاده از روش مؤلفه 51/1و  51/1و  25/1و  24/1 بیبسط به ترت

 نی)ب یینسبتاً باال یمواد تست در هر بخش محاسبه شد. مواد تست در هر چهار بخش همبستگ یهماهنگ

 51تا  41 نینهفته اول ب ریمتغ ایها عامل از بخش کینهفته داشتند. هر  ریمتغ نینخست ای( 14/1 -44/1

. سازه آزمون است ییو روا یدرون ینشانگر هماهنگ نیکه ا کردیم نییها را تبکل پرسش انسیدرصد از وار

 (.1994 ،و همکاران ی)ساعتچ

 04، جلسه 11زندگی که حداقل در  هایمهارتخالصه محتوی دوره آموزشی زندگي.  هایمهارت .3

( به 1991؛ به نقل از ابراهیمی، 1919برگرفته از سیدآبادی، ) یزندگعمومی  هایمهارتآموزش   ایقهیدق

 است. شدهارائهگروه آزمایش 

 

 زندگي برای گروه آزمایش هایمهارتآموزشي خالصه محتوی دوره .  1جدول 

 محتوی               جلسه

 توانم بکنم؟عنوان آموزش: من که هستم و چه می جلسه اول

 اهداف:

 کنندگانبا سایر شرکت آشنایی 

  یک عضو گروه عنوانبهاحساس راحتی

 ها در وجود خودها، رفتارها و باورهای متفاوت در افراد و شناخت این ویژگیبررسی هیجان

 آگاه شدن از خصایص مثبت و منفی در وجود خود

 در فرد تغییرقابلبه برخی خصوصیات  پی بردن

 هبالقو هایمهارتها و تشخیص توانایی

 های شخصی، خانوادگی و اجتماعی من چیست؟عنوان آموزش: ارزش جلسه دوم

 اهداف:

  هاارزشدرک معنای 

 های فردی، خانوادگی، مذهبی و فرهنگیتعیین ارزش

  هاارزش منشأبه  پی بردنتحقیق و
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 است ترینمهمفردی  ازنظر هاارزشبه اینکه کدام  پی بردن

 های خود و دیگراندر مورد رابطه بین ارزش کندوکاو

 های مختلف در افراد دیگرتوانایی پذیرشارزش

 کنم؟عنوان آموزش: چگونه با دیگران ارتباط برقرار می جلسه سوم

 اهداف:

 دهنده ارتباطشناخت اجزای تشکیل 

  ستان در سات و روابط ما با خانواده و دو سا سی این مطلب که چگونه برقراری ارتباط بر اح برر

گذاردمی تأثیرمدرسه یا محیط کار 

 شناخت موانع و تسهیالت دربرقراری یک ارتباط مؤثر

  مناسب برای برقراری ارتباط هایمهارتتمرین

  اندجرئتتعریف، ارائه نمونه و تمرین رفتار

 عنوان آموزش: روابط من با سایرین چگونه است؟ ارمجلسه چه

 اهداف:

 کندبخشد یا خراب میفراگیری رفتارهایی که یک رابطه را قوت می 

 به ماهیت روابط خانوادگی و آنچه که بر آن تأثیرگذار است پی بردن

 کندشود و آن را تعریف میهایی که منجر به دوستی میشناخت کیفیت

  رودالگو به کار می عنوانبهکندوکاو در روابط جامعه و شناسایی آن دسته از روابطی که

 عنوان آموزش: جامعه برای من چه مفهومی دارد؟ جلسه پنجم

 اهداف:

 دهندتعریف جامعه و شناخت افرادی که جامعه را تشکیل می 

 کندوکاو در عناصر مثبت و منفی جامعه

  ناشی از عضویت یک فرد در جامعه هایمسئولیتشناخت حقوق و

 تأکید بر اهمیت حقوق فردی

 ـــازگار پی بردن به این مطلب که جوامع چگونه تغییر می یابند و افراد با این تغییرات چگونه س

شوندمی

 هایی برای تغییر مثبت جامعهیافتن راه

 ها و روابط آنان با یکدیگرهای افراد جامعه ، مسئولیتآشنایی با نقش

 عنوان آموزش: اهداف من چیست؟ سه ششمجل

 اهداف

 به اینکه اهداف چیست و چرا تعیین هدف در  زندگی اهمیت دارد پی بردن 

 مدتمدت و بلندتعیین اهداف کوتاه

 ریزی برای رسیدن به آنیادگیری و تمرین روش تعیین هدف و برنامه

  ایحرفه وزندگیکندوکاو در اهداف زندگی شخصی

  ریزی و اهداف زندگیپایان دوره تحصیلی در برنامهدرک اهمیت

 های خوب بگیرم؟توانم تصمیمعنوان آموزش: چگونه می جلسه هفتم

 اهداف:
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 گیری و بررسی نتایج آنهای مختلف تصمیمشناخت شیوه 

 گیری مؤثر و پیامدهای یک انتخابیادگیری روش تصمیم

 های دشوارتمرین اتخاذ تصمیم

 های مختلفعواقب تصمیمبینی تمرین پیش

  یک تصمیم خوب تغییر دادنتمرین ایستادگی در برابر فشار برای

 توانم از خشونت پرهیز کنم؟عنوان آموزش: آیا می جلسه هشتم

 اهداف:

 افتدآمیز چه هنگام، کجا و به چه دلیل اتفاق میدرک این مطلب که اعمال خشونت 

 آگاهی یافتن از رابطه بین خشم و خشونت

 آمیز بعد از احساس خشمپیشگیری از بروز رفتار خشونت

 های مناسب در برابر خشمشناخت واکنش

 های منجر به درگیریآموختن گفتگو برای مصالحه در موقعیت

 آمیزکندوکاو در راهکارهای مختلف جهت اجتناب از خشونت و درگیری خشونت

 خود باشم؟توانم مراقب سالمت عنوان آموزش: چگونه می جلسه نهم

 اهداف:

 تعریف سالمت و آنچه که موجب تندرستی است 

 شناخت خطراتی که در کمین سالمت فردی است

 های بهداشتی کنترل وزن بدنمروری بر عوامل مؤثر در یک رژیم غذایی و روش

 کسب اطالعات دقیق در مورد سیگار و الکل و سایر مواد مخدر و اثر این مواد بر سالمت

  در اجتناب  هامهارتمندانه با توجه به نقش این گیری و رفتار جرأتتصــمیم هایمهارتتمرین

از استعمال الکل و مواد مخدر

  های مهار و غلبه بر آنفشار عصبی( و یادگیری روش) استرسهای ریشهآگاهی از

 شانه شیشناخت ن سردگی و خودک ست  های اف سب در برابر رفتار یک دو و تمرین واکنش منا

افسرده

 مهارت مدیریت هیجانات جلسه دهم

 

 ایکتابخانه مطالعه روش با نخست مرحله در که است گونهاین به حاضر پژوهش انجام مراحل. روش اجرا

 هایمهارت درنهایتو  گرفت قرار موردبررسی خارجی و داخلی مطالعات در پژوهش و پیشینه نظری مبانی

 با ساختاریافته نیمه هایمصاحبه از استفاده با سپس .آمد دست به عمومی جهت آموزش به کودکان 

 بخش برای آموزش پروتکل ادامه، در .اخذ شد هامهارتاین  دربارهایشان  نظرات و خبرگان ، متخصصان

 وضعیت ترسیم برای پژوهشگر .شد مدون پژوهش کیفی بخش تعدیالت و ابزارهای موجود اساس بر کمی

 آموزش  فرآیندهای و هاروش ،هامهارت ابعاد، همچون متغیرهایی مبنای بر خود را پیشنهادی الگوی  مطلوب،

 .کرد مشاهده توانمی زیر شکل در را اجرایی مراحل .کرد مشخص را الگو تناسب درنهایت درجه و کرد ارائه
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  هایافته

ها در مراحل های کمی پژوهش حاضر، ابتدا اطالعات حاصل از پرسشنامهداده وتحلیلتجزیهمنظور به

استخراج و در جدول اطالعات کلی تنظیم شد، سپس کلیه اطالعات با استفاده از  آزمونپسو  آزمونپیش

 وتحلیلتجزیههای توصیفی و استنباطی مورد در دو بخش روش SPSSافزار آماری کامپیوتر و از طریق نرم

 حقیقیمتهای آماری مربوط به متغیرهای اساسی توصیفی اطالعات، ابتدا شاخص وتحلیلتجزیه در رار گرفت.ق

ررسی منظور بهای استنباطی بهبخش روش در ( محاسبه شد.تفکر خالق ،خود نظارتیبخش از تحقیق یعنی )

اساسی  تحقیق از تحلیل کوواریانس بین گروهی بهره گرفته شد که نتایج در جداول جداگانه  هایسؤال

 آورده شده است.

 

 در مراحل پژوهش  گواهگروه آزمایش و  تفکر خالق و خود نظارتي. مقایسه نمرات 2جدول 

 گواه آزمایش گروه متغیر
انحراف  میانگین مرحله

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

 01/9 11/4 11/9 91/4 آزمونپیش رفتار خود نظارتی

 11/9 20/4 15/1 10/9 آزمونپس

 10/9 49/4 10/9 55/9 پیگیری

 02/1 14/09 19/1 11/41 آزمونپیش تفکر خالق

 91/1 14/41 19/1 00/51 آزمونپس

 01/1 11/41 01/1 12/51 پیگیری

 
در گروه آزمایش نسبت  رفتار خودنظارتی و تفکر خالق نمراتافزایش و بهبود حاکی از  فوقطالعات جدول ا

 .شده است و پایداری آن در مرحله پیگیریآزمون به گروه گواه در مرحله پس

 

 پژوهشهای برای متغیرآماری  یهانتایج آزمون مفروضه .3جدول 

 موخلی آزمون لوین ویلک-شاپیرو گروه متغیر
Z معناداری F معناداری χ1 

 مقدار

W 
 موخلی

سطح 

 معناداری

 151/1 11/1 14/1 12/1 10/1 12/1 95/1 آزمایش رفتار خودنظارتی
 19/1 91/1 گروه

 141/1 91/1 99/9 15/1 41/1 19/1 99/1 آزمایش تفکر خالق
 12/1 91/1 گروه

 
 و هانمره طبیعی توزیع شرط برقراری از حاکی اسمیرنف-کولموگراف آزمون دهدیمنشان ، 9جدول  نتایج

رفتار متغیرهای پژوهش ) در هاواریانس همسانی شرط برقراری نشان دهنده نیز لوین نتیجه آزمون

 رفتار خودنظارتی و تفکر خالقموخلی برای متغیرهای  Wآماره همچنین  .( استخودنظارتی و تفکر خالق
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در بین سطوح متغیر وابسته  هاتفاوتکه واریانس  دهدیم. این یافته نشان ستنی داریمعن 14/1در سطح 

  شده است.کرویت رعایت  فرضشیپبنابراین  نبود پسی متفاوت داریمعن صورتبه

 
 مرحله سه در مکرر هاییریگمختلط با اندازهتحلیل واریانس  .4جدول 

مجموع  اجزاء ابع تغییراتمن

 مجذورات
درجه 

 آزادی
 مجموع میانگین

 مجذورات
سطح  Fنسبت 

 معناداری
اندازه 

 اثر
رفتار 

 خودنظارتی
41/199 1 41/199 مداخله مراحل  09/91  111/1  05/1  

01/111 1 01/111 گروه ×مراحل   91/14  111/1  01/1  
29/91 گروه  1 29/91  19/11  111/1  92/1  

11/11 1 11/11 مداخله مراحل تفکر خالق  11/15  111/1  91/1  
95/1 1 95/1 گروه ×مراحل   29/10  111/1  11/1  

11/1 گروه  1 11/1  11/11  111/1  91/1  

 
رفتار ه نمر گیری درآزمایش در سه مرحله اندازه دهد که تعامل مراحل با گروهنشان می 0نتایج جدول 

( با F ،111/1 =P=11/11) تفکر خالقبر نمره  و 04921( با اندازه اثر F ،111/1 =P=19/11) خودنظارتی

 بوده است. مؤثر 91/1اندازه اثر 
 

آزمون و پیگیریآزمون، پسني در سه مرحله پیشو. نتایج آزمون تعقیبي بنفر5جدول   
های آماریشاخص آزمونپس -آزمونپیش  پیگیری -آزمونپیش  پیگیری -آزمونپس   

تفاوت  

 میانگین
 انحراف

 معیار
سطح 

 معناداری
تفاوت 

 میانگین
انحراف 

 معیار
سطح 

 معناداری
تفاوت 

 میانگین
انحراف 

 معیار
سطح 

 معناداری
21/1 رفتار خودظنارتی  11/1  111/1  11/1  11/1  111/1  19/1  01/1  92/1  

14/1 تفکر خالق  99/1  111/1  91/1  20/1  119/1  14/1  11/1  91/1  

 
 عملکرد خانواده و رضایت زناشویینمرات دهد تفاوت میانگین نتایج آزمون بنفرینی نشان می 4در جدول 

(111/1=P) آزمون اما تفاوت میانگین بین پس ؛آزمون و پیگیری معنادار استآزمون با پسمراحل پیش بین

یک از متغیرهای پژوهش معنادار نیست که بیانگر آن است که نتایج حاصل در مرحله و پیگیری در هیچ

 .پیگیری بازگشت نداشته و اثر مداخله پایدار بوده است
 

 گیرینتیجهو  بحث

(. ذهبیون 1991(. شاه احمدی، )1991مرادی ) وزاده، در این پژوهش، با پژوهش رشید آمدهدستبهنتایج 

(، ذهبیون و احمدی ) 1919همکاران )و  زارع( ، 1991همکاران )( ، سبحانی نژاد و 1990و احمدی ) 

، ویویان و چنگ  (1111( ، ویتاکا و پانیرونی )1119( ، ویویان و چنگ )1111(، ویتاکا و پانیرونی )1911

ی پژوهشی یافت نشد که با نتایج حاصله در ( همسو بود. هیچ پیشینه1112( ، ون دریل و دیگران )1119)

توان گفت آموزش پژوهش حاضر می هاییافتهمورد سؤال پنجم این پژوهش، همسو نباشد. در تبیین 
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هد دقرار می تأثیرخود و دیگران تحت  زندگی، رفتارخودنظارتی و تفکر خالق کودکان را در مورد هایمهارت

. به همین خاطر کسب دهدمینگرش دیگران را نیز در مورد فرد تغییر  هامهارتو عالوه بر این کسب این 

و این اصل دو سویه، ارتقای بهداشت روان را  دهد و هم محیط رازندگی هم شخص را تغییر می هایمهارت

و  هاارزشتا دانش،  سازدمیزندگی، فرد را قادر  هایمهارتآموزش  نیهمچن .بخشدشتابی دوچندان می

باید بکند و چگونه آن را انجام دهد.  کاریچه اینکهمثلبالفعل تبدیل کند  هایتواناییرا به  هانگرش

 .دانگیزه و رفتارخودنظارتی سالم داشته باش سازدمیهایی است که فرد را قادر زندگی، توانایی هایمهارت

یاری بس هایپژوهشی گردیده است و با نتیجه تائیددر پژوهش حاضر در مورد سؤاالت  آمدهدستبهی نتیجه

ر و تفک خود نظارتیدر رفتار  طورکلیبهباشد. علت این امر آن است که کودکان در این زمینه همسو می

و  هاروشاز  هاآنو تفکر خالق  نظارتیخود خالق خود با مشکل مواجه هستند؛ اما اگر برای بهبود رفتار 

هبود ب هاآنو تفکر خالق  خود نظارتیباشد استفاده گردد، رفتار می هاآن یموردعالقههای مناسبی که نظریه

 و خود نظارتیآموزان در طول مدت باعث افزایش رفتار زندگی به دانش هایمهارتبنابراین آموزش ؛ یابدمی

 .(1991)سبحانی نژاد و همکاران،  شده است هاآنتفکر خالق مطالب در 

ل کودکی شک یدورهاز  هانگرشدانش، مهارت و  هایبنیانتحقیق باید گفت،  هاییافتهکلی  بندیجمعدر 

. پس ضروری است که هر تحول و اندشدهپذیرفتهبرای خاص و عام  هاآنو اهمیت و ضرورت  گیرندمی

 بعدازآنبرای دوران کودکی و  ریزیبرنامهو  قرارداد موردتوجهکودکی  یاولیه هایسالنوآوری آموزشی را از 

کند و  توجه تأثیرگذار هایمؤلفهموفق آن است که به حداکثر  ریزیبرنامهرا بر پایه و بنیان قوی بنا نهاد. 

ل که به پرورش ک ریزیبرنامهابعاد وجودی انسان به کار گیرد.  ترینبیشرا برای پرورش  هاآن هایقابلیت

 یدهآین اندازهایچشمشخصیت انسان، با توجه به حداکثر استفاده از امکانات و شرایط موجود بیندیشد و 

تر پذیرانعطاف. کودکان (1919، همکارانو  زارع) داشته باشد مدنظرجامعه بشری، امروز و گذشته آن را 

لی در پیشرفت تحصی توانمیبیشتر است و با ارائه الگوهای آموزشی مناسب  هاآنهستند و جنبه پذیرش 

د با نتوانمیزیرا  آیندمی حساببههای انسانی هر جامعه سرمایه ترینبزرگبود. دانش آموزان  مؤثرآنان نیز 

چرخهای پیشرفت و توسعه را به حرکت درآورند.  شدهآموختهدر هم آمیختن نیروی جوانی، علم و مهارت 

در پیشرفت فراگیران از اهداف مهم آموزشی هر  تأثیرگذارتمرکز و توجه به امر تحصیل و عوامل مهم و 

 هایناشی از افت تحصیلی و شکست هایزیانهای هنگفتی صرف هزینه هرساله. آیدمی حساببهجامعه 

. مسائل باشدمیهای همه جوامع امروز اء سطح کیفی آن از دغدغه. امر آموزش و ارتقگرددمیتحصیلی 

ی از موضوع بسیار هرساله، تفکر خالق کودکان خود نظارتیمربوط به تحصیل و موضوعاتی از قبیل رفتار 

. بدیهی است که شناسایی عوامل مرتبط و ارائه راهکارهای علمی ارتقاء آن باشدمیعلمی  هایپژوهش

ا و ویتاک) ایش سطح کیفی تحصیل و آموزش از ارزش و اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشدد در افزتوانمی

 .(1111، پانیرونی

ل کودکی شک یدورهاز  هانگرشدانش، مهارت و  هایبنیانتحقیق باید گفت،  هاییافتهکلی  بندیجمعدر 

. پس ضروری است که هر تحول و اندشدهپذیرفتهبرای خاص و عام  هاآنو اهمیت و ضرورت  گیرندمی

 بعدازآنبرای دوران کودکی و  ریزیبرنامهو  قرارداد موردتوجهکودکی  یاولیه هایسالنوآوری آموزشی را از 

کند و  توجه تأثیرگذار هایمؤلفهموفق آن است که به حداکثر  ریزیبرنامهرا بر پایه و بنیان قوی بنا نهاد. 
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ل که به پرورش ک ریزیبرنامهابعاد وجودی انسان به کار گیرد.  ترینبیشورش را برای پر هاآن هایقابلیت

 یدهآین اندازهایچشمشخصیت انسان، با توجه به حداکثر استفاده از امکانات و شرایط موجود بیندیشد و 

 هانآتر هستند و جنبه پذیرش پذیرانعطافداشته باشد. کودکان  مدنظرجامعه بشری، امروز و گذشته آن را 

نش آموزان بود. دا مؤثردر پیشرفت تحصیلی آنان نیز  توانمیبیشتر است و با ارائه الگوهای آموزشی مناسب 

ند با در هم آمیختن نیروی جوانی، توانمیزیرا  آیندمی حساببههای انسانی هر جامعه سرمایه ترینبزرگ

چرخهای پیشرفت و توسعه را به حرکت درآورند. تمرکز و توجه به امر تحصیل و  شدهآموختهعلم و مهارت 

 هرساله. آیدمی حساببهدر پیشرفت فراگیران از اهداف مهم آموزشی هر جامعه  تأثیرگذارعوامل مهم و 

. امر آموزش و گرددمیهای تحصیلی ناشی از افت تحصیلی و شکست هایزیانهای هنگفتی صرف هزینه

. مسائل مربوط به تحصیل و موضوعاتی از باشدمیهای همه جوامع امروز اء سطح کیفی آن از دغدغهارتق

یاری موضوع بس هرساله، تفکر خالق، یادگیری مفهومی و رفتارهای همدالنه کودکان خود نظارتیقبیل رفتار 

رهای علمی ارتقاء آن . بدیهی است که شناسایی عوامل مرتبط و ارائه راهکاباشدمیعلمی  هایپژوهشاز 

این  نتایج د در افزایش سطح کیفی تحصیل و آموزش از ارزش و اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد.توانمی

های از پرسشنامه استانداردوهنجاریابی شده، همه گویه گیریبهره بر اساس اوالًنشان داد که  خوبیبهتحقیق 

 رنهایتدرار گرفتند و از اعتبار الزم و کافی نیز برخوردارند و ق تائیداصلی مورد  هایسبک بر اساس شدهطرح

، تفکر خالق، یادگیری مفهومی و رفتارهای همدالنه کودکان را ارتقا و بهبود خود نظارتیمعلوم گردید رفتار 

، تفکر خالق، یادگیری مفهومی و رفتارهای همدالنه خود نظارتیهر چهار مقوله رفتار  درهرحالبخشد. می

، مدتکوتاهآشکار ساخت یک مداخله هرچند  خوبیبهاین پژوهش  و نتایجکودکان بسیار حائز اهمیت است 

کودکان را  نیز بهبود  هایمهارتو  قرارداد تأثیراین چهار مقوله را تحت  دارمعنی طوربهقادر است  خوبیبه

 . باشدمیینکه از ثبات و پایداری مناسبی هم برخوردار ا ترمهمبخشد و 
 

 اخالقي موازین

افراد  به همچنین است؛ شده رعایت کنندگانشرکت آگاهانه رضایت جلب با پژوهش در اخالقی مالحظات

 .شد داده اطمینان نتایج بودن محرمانه درباره

 

 سپاسگزاری

قدردانی  و تشکر داشتند؛ همکاری پژوهش این اجرای در که کسانیهمه و پژوهش در کنندگانشرکت همه از

  .شودمی

 

 نویسندگان مشارکت

واحد  اسالمی آزاد دانشگاه پژوهشی معاونت توسط که بود اول نویسنده دکتری رساله از برگرفته حاضر مقاله

 ،سازیمفهوم، شناسیروش طراحی، در نویسندگان همه مقاله این تدوین در بود؛ رسیده تصویب به گرمسار

 داشتند یکسانی نقش سازی نهایی و ویراستاری ،نویسپیش ،هاداده تحلیل و گردآوری

 

 منافع تعارض

  .ندارد منافع تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بر بنا
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 پرسشنامه تفکر خالق

 کنید؟ می چه معموال شوید، می رو به رو دشواری خیلی مساله با وقتی -1
 .کنم حل را مساله بتوانم کنم نمی فکر چون کنم، می گریه : الف

 .شوم می ناراحت اما کنم، نمی گریه :ب

 .بیابم مساله حل برای مناسبی راه کنم می سعی :ج

 کنید؟ می چه اید، کرده گم را آن از مهمی قطعه که دریابید ناگهان و باشید ای وسیله ساختن سرگرم اگر -1
 .کنم می متوقف را کار : الف

 .کنم می متوقف را کار ، کنم پیدا را آن نتوانم اگر و کنم پیدا را شده گم قطعه کنم می سعی :ب

 .سازم می دیگری قطعه آن جای به ، کنم پیدا را آن نتوانم اگر و کنم می پیدا را شده گم قطعه :ج

 چیزی چه درباره هستند، شما از دور که افرادی بزنید حدس کنید می سعی هرگز آیا هستید، عمومی مکانی در وقتی -9
 کنند؟ می بحث
 .کنند می بحث چیزی چه درباره دیگران بزنم حدس نیستم مند عالقه هرگز :الف

 .کنند می بحث چیزی چه درباره دیگران بزنم حدس دارم دوست گاهی :ب

 .برم می لذت دشوار مسائل حل از اغلب :ج

 برید؟ می لذت دشوار مسائل حل از آیا -0
 .برم نمی لذت دشوار مسائل حل از خیر، :الف

 .کنم می شرکت دهد، می انجام گروه آنچه در گاهی :ب

 .کنم می شرکت دهد، می انجام گروه آنچه در :ج

 کنید؟ می چه کنند، حل همکاری با را ای مساله باید که باشید گروهی عضو اگر -4
 .کنند حل را مساله گروه اعضای دیگر گذارم می و کنم نمی کاری خودم :الف

 .کنم می شرکت دهد می انجام گروه آنچه در گاهی :ب

 .کنم می شرکت دهد، می انجام گروه آنچه در :ج

 کنید؟ می چه معموال شوید، می رو روبه ای تازه مساله با وقتی  -5
 .کند حل برایم را آن خواهم می دیگری فرد از :الف

 .کنم حل را آن دیگر، فردی کمک با کنم می سعی :ب

 .کنم حل را آن خودم بتوانم تا آورم دست به بیشتری اطالعات کنم می سعی :ج

 کنید؟ می چه باشید، ریاضی مشکل یا مساله یک حل درگیر اگر  -2
 .کند کمک من به خواهم می دیگری شخص یا معلم از :الف

 .خوانم می را مساله به مربوط ریاضی کتاب یک :ب

 .کنم می استفاده دارم، دسترس در که منابعی از :ج

 می استقبال شما مبتکرانه نظرات از چگونه گروه اعضای کنید، می کار گروه یک در مساله حل برای گروهی در وقتی -1
 کنند؟

 .کنند می استقبال من مبتکرانه نظرات از ندرت به :الف

 .کنند می استقبال من مبتکرانه نظرات از گاهی :ب

http://www.elsevier.com/locate/tsc
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 .کنند می استقبال من مبتکرانه نظرات از اغلب :ج

 کنید؟ می رفع چگونه را آن معموال شوید، می مواجه عادی غیر مشکل با وقتی -9
 .گیرم می کمک دیگری فرد از اغلب :الف

 .کنم حل را آن خودم تا کنم می تالش کوتاهی مدت ، بگیرم کمک دیگری فرد از که آن از قبل :ب

 .کنم حل را آن خودم تا کنم می تالش طوالنی بسیار مدتی :ج

 کنید؟ می طرح مشکلی سئواالت شما ، دیگران نظر به آیا -11
 .کنم نمی فکر طور این ، خیر :الف

 .کنم می فکر طور این گاهی :ب

 .کنم می فکر طور این اغلب :ج

 بزنید؟ دست تازه کارهای به دارید دوست معموال آیا -11
 .زنم نمی دست تازه کارهای به معموال :الف

 .زنم می دست تازه کارهای به گاهی :ب

 .زنم می دست تازه کارهای به اغلب :ج

 کنید؟ می چه شوید، می رو به رو ای پیچیده مساله با وقتی -11
 .نکنم آن حل درگیر خودرا کنم می سعی :الف

 . کنم تالش آن حل برای کوتاهی زمان است ممکن :ب

 .کنم می تلالش آن حل برای طوالنی بسیار زمانی :ج

 برید؟ می لذت تازه تجارب از آیا -19
 .برم می لذت تازه تجارب از :الف

 .برم می لذت تازه تجارب از گاهی :ب

 .برم نمی لذت تازه تجارب از :ج

 شوید؟ می متوسل دیگران به چقدر آیید، نمی بر آن عهده از که گیرید می قرار موقعیتی در وقتی -10
 .شوم می متوسل دیگران به اغلب :الف

 .شوم می متوسل دیگران به گاهی :ب

 .باشم متکی خودم به دهم می ترجیح معموال :ج

 دارید؟ اطمینان چقدر ، دهید می انجام مستقال آنچه به -14
 .ندارم زیادی اطمینان دهم، می انجام مستقال خودم آنچه به :الف

 .دارم اطمینان حدودی تا ، دهم می انجام مستقال خودم آنچه به :ب

 .دارم زیادی اطمینان ، دهم می انجام مستقال خودم آنچه به :ج

 برید؟ می لذت علمی های آزمایش دادن انجام از آیا -15
 .برم نمی لذت آزمایش دادن انجام از :الف

 .برم می لذت حدودی تا آزمایش دادن انجام از :ب

 .برم می لذت خیلی آزمایش دادن انجام از :ج

 اید؟ رفته فرو رویا در هرگز آیا  -12
 .روم نمی فرو رویا در من خیر، :الف

 .روم می فرو رویا در گاهی باشم، داشته وقت اگر :ب

 .روم می فرو رویا در ، باشم داشته وقت اگر اغلب :ج

 کنید؟ می استفاده کلمات از سهولتی چه با خود مطالب بیان در  -11
 .دارم اشکال معموال :الف

 .دارم اشکال گاهی :ب

 .کنم می بیان خوبی به را مطالبم اغلب :ج
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 است؟ خوب اندازه تاچه شما بیان  -19
 .کنم نمی بیان خوبی به را مطالبم :الف

 .کنم می بیان خوبی به را مطالبم گاهی :ب

 .کنم می بیان خوبی به را مطالبم اغلب :ج

 است؟ خوب اندازه تاچه شما نوشتن -11
 .دارم اشکال نظراتم، نوشتن در :الف

 .بنویسم را نظراتم بتوانم شاید :ب

 .بنویسم را نظراتم توانم می کامال :ج

 از اندازه چه تا کنید، صحبت موضوعی درباره دقیقه پنج از بیش بخواهند شما از منتظره غیر نحوی به افراد از ای عده اگر -11
 آمد؟ برخواهید کار این عهده
 .ندارم آمادگی آن برای زیرا آمد، نخواهم بر اش عهده از :الف

 .برآیم آن عهده از تا کرد خواهم را خود سعی نهایت :ب

 .آمد برخواهم آن عهده از خوبی به :ج

 کنید؟ می پیدا دست کلمات به سهولتی چه فبا موضوع یا مطلب یک توصیف برای -11
 . است دشوار کار این برایم معموال :الف

 .است آسان برایم کار این گاهی :ب

 .است اسان برایم کار این اغلب :ج

 باشد؟ بسیار های اندیشه ساختن فراهم مستلزم که دارید عالقه شغلی به آیا -19
 .نیستم مند عالقه :الف

 .باشم مند عالقه شاید :ب

 .است اسان برایم کار این اغلب :ج

 کنید؟ می پیدا دست مترادف کلمات به سهولتی چه با ، اندیشه یک بیان برای -10
 . است آسان برایم کار این معموال: الف

 .است آسان برایم کار این گاهی :ب :ب

 .است اسان برایم کار این اغلب : ج

 شوند، می شروع "ج" حرف با که را بسیاری های کلمه امکان حد تا باید آن در که کنید شرکت ای مسابقه در ناچار به اگر -14
 آیید؟ می بر کار این عهده از اندازه چه تا ، نمایید بیان
 .آیم نمی بر کار این ازعهده چندان : الف

 .آیم می بر کار این عهده از ای اندازه تا :ب

 .آیم می بر کار این عهده از زیادی خیلی حد در :ج

 مانند ، امور و اشیاء از معین طبقه یک به متعلق اسامی باید آن در که کنید شرکت ای مسابقه در شود خواسته شما از اگر -15
 آیید؟ برمی کار این عهده از اندازه چه تا ببرید، نام را گیاهان یا غذاها

 .آیم نمی بر کار این عهده از چندان :الف

 .آیم می بر کار این عهده از ای اندازه تا :ب

 .آیم می بر کار این عهده از زیادی خیلی حد در :ج

 شود؟ شروع "همه " کلمه با آنها همه که بنویسید توانید می جمله چند -12
 .بنویسم جمله چند فقط توانم می :الف

 .بنویسم را جمله تعدادی توانم می :ب

 .بنویسم جمله زیادی تعداد توانم می :ج

 کنید؟ پیدا آنها برای نیز را دیگری ممکن استفاده موارد ، اشیاء معمولی کاربرد از غیر توانید می آیا -11
 .است دشوار خیلی برایم کار این :الف
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 .کنم پیدا دیگر استفاده مورد چند بتوانم شاید :ب

 .کنم پیدا بسیاری استفاده موارد توانم می :ج

 است؟ آسان برایتان میزان چه تا تازه داستان زیادی تعداد نوشتن -19
 است؟ دشوار برایم کار این :الف

 .بنویسم داستان چند توانم می :ب

 .بنویسم بسیاری داستانهای توانم می :ج

 است؟ ترین آسان برایتان زیر موارد از یک کدام -91
 .بیتی ده شعر یک حفظ :الف

 .بیتی ده شعر یک تفسیر :ب

  .بیتی ده شعر یک سرودن :ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  455 |                                                                2  شماره |         3دوره   |        0210   تابستان   |          فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
  

 

The effectiveness of life skills training on 

children's self-monitoring behavior and 

creative thinking 

 

 
Laya. Ghanbari 1, Alireza. Pirkhaefi 2* & Akbar. Mohammadi 3 

  

 

 

 

Abstract 

 

Aim: The purpose of this study was to determine the effectiveness of life skills 

training on children's self-monitoring behavior and creative thinking. 

Methods: The current research was a quasi-experimental with a pre-test-post-

test design with a control group and a two-month follow-up. The statistical 

population was 9 to 11-year-old children in Tehran in 2018, after screening 

with Humphrey's (1982) and Abedi's creative thinking (2010) self-monitoring 

questionnaires, 40 children were selected based on the purposive sampling 

method. The experimental group was designated to Seyedabadi's life skills 

training intervention (2009) during ten 45-minute sessions. Data were analyzed 

using repeated measures variance. Results: The findings of this research 

indicated that the life skills training intervention is effective on children's self-

monitoring (F=22.29, P=0.001) and creative thinking (F=18.02, P=0.001) in 

the post-test phase and this effect is also stable in the follow-up phase (P=0.05). 

Conclusion: The foundations of knowledge, skills and attitudes are shaped 

through childhood, and their importance and necessity have been accepted for 

the general and the specific; Therefore, it is necessary to pay attention to every 

educational development and innovation since the early years of childhood, and 

to build planning for childhood stage, and beyond on a strong foundation.  
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