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Introduction: Gifted students have unique characteristics and needs. Family dynamics can play an important role in psychological wellbeing 

and actualization of the giftedness in these students. Increasing mothers’ emotional regulation and resiliency are critical for having a calm and 

blooming family environment for a gifted child. Increasing problem-solving skills in the parents of gifted children and adolescents, especially 

mothers who usually have more interaction with the children, might improve their coping skills and facilitate their future success and their 

blooming to their full potentials. Since research studies show a significant relationship between mothers’ emotional regulations and their chil-

dren’s behavior problems, acquiring or lacking these skills would reflect    their children’s lives. Also, another variable that affects the health and 

performance of the family members is their resiliency, which is healthy reaction and performance despite problems. Given the importance of 

problem-solving skills for mothers, this study focused on studying the effectiveness of creative problem-solving training programs on emotional 

management and resilience in mothers of gifted high school students.

Methods: This study was conducted as semi-experimental research with a pre-test-post-test design and a control group. Twenty male high 

school students with a high IQ using multiple intelligence measurements and teachers’ recommendations were selected.  Their mothers were 

randomly assigned to the experimental and the control group. Participants participated in the ten sessions of the creative problem-solving 

training program in each session (70-90 minutes) of creative interpersonal problem solving, and the control group waited on the waiting list to 

receive the same intervention afterward. 

The creative problem-solving intervention was designed based on the Creative Problem Solving Program (Treffinger et al. 2006), was based 

on Osborn-Parns Creative Problem Solving model; but modified to fit mothers of gifted children and their needs and characteristics. Creative 

problem solving is the ability to generate new solutions to problems using knowledge, principles, concepts, and various thinking strategies. 

This is more than just solving problems, but it has creative aspects to the offered solutions. In this intervention program, promoting creativity 

in solving problems was encouraged and practiced by multiple scenarios.  Examples suitable for mothers facing possible everyday problems of 

their gifted children include perfectionism and high expectations, low motivation and underachievement, loneliness, lack of appropriate social 

interaction with peers, and synchrony or asynchrony, which is uneven development of the abilities of gifted children. In order to assess emotion 

regulation, Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ; Garnefski et al., 2001) and for evaluating resilience, Conner and Davidson 

questionnaire of Resilience (2003) were used.

Results: The obtained data were analyzed using Multiple Analysis of Covariance (MANCOVA). The findings showed significant differences 

(P<0.05) between the experimental and the control group in both emotional regulation and resilience. The effect size for emotional regulation 

was 0.483 and for the resilience was 0.522.

Conclusion: In the end, applying a creative interpersonal problem-solving program for improving emotional regulation and resilience in 

mothers of gifted high school boys was discussed. It was concluded that creative problem-solving training could improve mothers’ resiliency 

and emotional management of gifted high school students.
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مقدمه: تقویت مهارت حل مسئله بین فردي در افراد می تواند به آنها در مواجهه با مشکالت بین فردي یاري دهد. با 

توجه به اهمیت مهارت حل مسئله براي مادران و ارتباط بین ویژگی ها و مهارت های مادر با آرامش و سالمت خانواده به 

ویژه کودکان، در این پژوهش به بررسی اثربخشی آموزش حل مسئله با رویکرد خالقانه بر مدیریت هیجان و تاب آوری 

در مادران دانش آموزان سرآمد پرداخته شد.

روش کار: پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل بود. 20 نفر از دانش آموزان مقطع 

متوسطه یک دبیرستان پسرانه که توسط معلمین خود به عنوان دانش آموز سرآمد شناسایی شده بودند و با استفاده از  

بررسی های هوشی متعدد از سرآمد بودن آنان اطمینان حاصل شده بود، به صورت در دسترس انتخاب و مادران آنها به طور 

تصادفی به گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. شرکت کنندگان گروه آزمایش در 10 جلسه برنامه آموزش حل مسئله خالقانه، 

هر جلسه به مدت )90-70( دقیقه حل مسئله خالق بین فردي شرکت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. 

 Connor-Davidson 2001( و پرسشنامه تاب آوری( Garnefski داده ها با استفاده از پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی

)2003( جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس توسط نرم افزار SPSS-22 تحلیل شدند. 

یافته ها: یافته ها نشان داد که در مدیریت هیجان بین میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداري وجود 

داشت. آموزش حل مسئله  خالقانه تاثیر مطلوبی بر مدیریت هیجان و تاب آوری مادران دانش آموزان سرآمد داشت که 

این میزان برای مدیریت هیجان برابر با 0/483 و برای تاب آوری برابر با 0/522 بود. 

نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهند که از آموزش مهارت حل مسئله بین فردی خالقانه می توان 

در ارتقای مدیریت هیجان و تاب آوری مادران دانش آموزان سرآمد استفاده نمود. 
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مقدمه
سرآمد  دانشآموزان  آموزش  و  روانشناسی  زمینه  در  پژوهش 
بوده است  توجه  دیرباز مورد  از   )Education of gifted students(
و این افراد در طول تاریخ همواره مورد توجه بوده اند، به ویژه جوامعی 
که به اعتال و پیشرفت خود اهمیت می دهند، به افراد سرآمد خود توجه 
ویژه اي مبذول می دارند. دانش آموزان سرآمد به دلیل ویژگی هاي خاص 

ویژه اي هستند که  آموزشی  و  اجتماعی  عاطفی،  نیازهاي  داراي  خود، 
توجه به آنها، زمینه ساز رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این دانش آموزان 
دانش آموزان  این  خانوادگی  محیط  به  توجه  همچنین  بود.  خواهد 
دانش آموزان  این  بیشتر  چه  هر  شکوفایی  است؛  فراوان  اهمیت  حائز 
-1( است  ارتباط  در  خانواده  اقتدار  و  آرامش  خانوادگی،  آموزه های  با 
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3(، به ویژه مادران نقش بسیار مهمی در آموزش و سالمت روان این 
دانش آموزان ایفا می کنند و می توانند تسهیل گر یا مانع موثری در مسیر 

رشد این دانش آموزان باشد )4(.      
از جمله این ویژگی ها می توان به کمال طلبی )Perfectionism( منفی 
اشاره نمود که استانداردهای شخصی باالی غیرواقعی، حساسیت نسبت 
یا  نگرش همه  و  به شکست  اشتباه، کالفگی شدید نسبت  و  انتقاد  به 
هیچ شدید را شامل می شود، که اثرات نامطلوب آن در کودکان سرآمد 
نیز مورد بررسی قرار گرفته  است )7-5(. مسئلۀ افت تحصیلی )پیشرفت 
پایین تر از انتظار( )Underachievement( کودکان سرآمد که می تواند 
به سبب عدم تطابق دانش آموز سرآمد با برنامۀ درسی یا اعتماد به  نفس 
اضطراب، سعی  آیندۀ شغلی،  از  روشن  تصور  و  انگیزه  نداشتن  پایین، 
برای همرنگ شدن با همساالن، برنامه های درسی نامناسب، فشار روانی 
شدید جهت برآوردن خواسته ها و انتظارات اطرافیان باشد. پژوهش ها به 
نقش محیط اجتماعی شامل خانواده و مدرسه در ایجاد انگیزه برای غلبه 
بر مشکالت تحصیلی در دانش آموزان سرآمد تأکید دارد )8(. از جمله 
مسائلی که کودکان سرآمد ممکن است به آن دچار باشند، رشد نامتوازن 
)Synchrony or Asynchrony( است که تفاوت یا عدم توازن شدید 
به  و  بوده  دانش آموز  حرکتی  و  عاطفی  شناختی،  توانمندی های  بین 
میزان تیزهوشی بستگی داشته باشد و می تواند به آسیب پذیری، تنهایی 
و کالفگی منجر گردد )9(. این دانش آموزان به رویکردها و محیط هایی 
مشکل ساز  بودن"  "متفاوت  آنها  در  که  دارند  نیاز  دوستانه  و  منعطف 
نباشد، تا بتوانند استعدادهای بالقوۀ خود را شکوفا سازند )10(. همچینن 
این دانش آموزان به دلیل این  که معموال می توانند واکنش های عاطفی 
کودکان  دیگر  از  آسیب پذیرتر  کنند،  ابراز  و  درک  عمیق تر  به  طور  را 
دانش آموزان  از  جامعه  و  آموزگاران  والدین،  گاهی  می رسند.  نظر  به 
بهترین شکل   به  تمامی حوزه ها  و در  دارند که همیشه  انتظار  سرآمد 
عمل کنند، در حالی  که ممکن است استعداد ویژه ی آنان تنها در یک 
زمینه باشد )11(. همچنین حس تنهایی و تمایل به تنها بودن یکی از 
رایج ترین مشخصات کودکان سرآمد است )12(. برخی از این کودکان 
حتی زمانی که در بین همساالن خود محبوبیت دارند، باز هم احساس 
تیزهوشی  برای حفظ دوستی ها  ناچارند  معموالً  زیرا  تنهایی می کنند، 
خود را پنهان کنند. خصوصاً دختران سرآمد ممکن است احساس کنند 
که توانایی های شناختی و تحصیلی باال با روحیه زنانه در تناقض هستند 
و این توانایی ها را در خود مخفی کنند تا از اذیت و آزار دیگران در امان 
از  بسیاری  تمرین  و  کسب  فرصت  دلیل  همین  به  13(؛   ،12( باشند 
مهارت های اجتماعی مانند حل و فصل تعارض ها، یا آغازگر رابطه بودن 
و سازگاری با دیگران که الزمه دوستی و رابطۀ اجتماعی است را کسب 

عاطفی،  نیازهای  دارای  دانش آموزان  دالیل  این  همۀ  به   .)14( نکنند 
اجتماعی، آموزشی و مشاوره ای ویژه ای هستند )4( و این موضوع، لزوم 
توجه به آموزش والدین و خانواده که اولین و مهمترین محیط و منبع 

ارتباطی تمامی کودکان است را هر چه بیشتر نشان می دهد.  
پژوهش های اندکی با تمرکز بر خصوصیات و ویژگی های والدین کودکان 
تیزهوش وجود دارند، اما به نظر می رسد والدین کودکان تیزهوش ممکن 
احساس  عادی  والدین کودکان  به  نسبت  بیشتری  بار مسئولیت  است 
کنند )15، 16(. یکی از ابعاد مهمی که در پرتوی نهاد خانواده به آن 
توجه می شود، سالمت هیجانی افراد است که نقش مهمی در جنبه های 
مختلف زندگی نظیر سازگاری با تغییرات زندگی و رویدادهای تنیدگی زا 
ایفا می کند. کسب مدیریت هیجان ها می تواند در شناخت هیجان ها و 
و  ادراک  ارزیابی،  به  صحیح  طور  به  تا  کند  کمک  مادران  به  تکانه ها 
بروز هیجان ها و استفاده از آنها در تفکر و اقدام بپردازند و هیجان های 
مختلف خود را متناسب با موقعیت و زمان و روش مناسب بروز دهند 
دهند  تشخیص  را  خود  فرزندان  خصوص  به  دیگران،  هیجان های  و 
در  که  ژرفی  تحوالت  امروزه  دهند.  نشان  واکنش  آنها  با  متناسب  و 
شیوه های  در  تغییر  باعث  آمده،  وجود  به  جوامع  فرهنگی  بنیان های 
این  که  جایی  تا  زندگی شده  مسائل  با  آنان  رویارویی  و  افراد  زندگی 
زندگی  مشکالت  و  مسائل  با  مواجهه  در  را  آنان  آسیب پذیری  مسئله 
افزایش داده است. مهارت حل مسئله می تواند افراد را در این موقعیت ها 
یاری دهد تا با توجه به گزینه های مختلف به روش های نظام مند بهترین 
انتخاب ها را انجام دهند )17(. افزایش آگاهی والدین به ویژه مادران که 
در تعامل بیشتری با فرزندان خود هستند، نسبت به مهارت حل مسئله 
و دستیابی به مهارت های مدیریت هیجان موجب می شود که در شیوه ی 
برخورد آنان تغییر ایجاد کند و به افزایش سازگاری و احتمال موفقیت 
کودکان در موقعیت های مخاطره آمیز انجامد. کسب یا فقدان این مهارت 
که  جایی  تا  شود،  نمایان  نیز  مادران  این  فرزندان  رفتار  در  می تواند 
پژوهش ها به ارتباط معنادار بین تنظیم هیجان مادر و مشکالت رفتاری 
بنابراین  کرده اند،  اشاره  فرزند  هیجان  تنظیم  میانجی گری  با  فرزندان 

لزوم آموزش مهارت حل مسئله به مادران احساس می شود )18(.     
قالب  در  خانواده  اعضاي  کارکردهاي   می تواند  که  دیگری  عوامل  از 
تفکر، خلق و رفتار را بهبود دهد و توان مقابله با مشکالت هیجانی و 
روانشناختی دهد، تاب آوری است که تنها پایداري در برابر آسیب ها یا 
با شرایط خطرناک  رویارویی  انفعالی در  و حالتی  تهدیدکننده  شرایط 
است.  خود  پیرامونی  محیط  در  سازنده  و  فعال  شرکت  بلکه  نیست 
تعادل زیستی_روانی، در شرایط  برقراري  فرد در  توانمندي  تاب آوري، 
خطرناک و نامطلوب است که پیامد آن نوعی ترمیم خود با پیامدهاي 
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مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است )19(.
با این که والدین کودکان با استعداد اغلب چالشهاي مضاعف در نقش 
خود به عنوان والدین تجربه میکنند، این چالشها به خوبی قابل درک 
و توصیف نیست، زیرا پژوهش هاي تجربی در زمینه والدین کودکان و 
دانش آموزان با استعداد محدود بوده، و نیاز برای پژوهش های بیشتري 
رابطه  اما  دارد.  وجود  گروه  این  ویژگیهاي شناختی_روانی  زمینه  در 
خودتنظیمی و تاب آوری در پژوهشی نشان داد که میان خودتنظیمی 
نشان  همچنین،  داشت.  وجود  معناداری  و  مثبت  رابطه  تاب آوری  و 
راهبردهای مساله مدار  باالتری در  نمرات  افراد  زمانی  که  داده شد که 
 .)20( برخوردارند  خودتنظیمی  و  تاب آوری  باالتر  از سطوح  می گیرند 
تاب آوری  و  هیجان  تنظیم  مسئله،  مداخالت حل  زمینه  در  همچنین 
پژوهشی  در  مثال  برای  است؛  گرفته  پژوهش هایی صورت  خانواده  در 
نشان داده شد که هر دو رویکرد آموزش مهارت حل مسئله و بازسازی 
تاثیر  خانواده  اعضای  کارکرد  و  هیجان  شناختی  تنظیم  بر  شناختی 
مثبت و معنادار داشته  است )21(. در زمینه مداخالت حل مسئله در 
و  والدین  در  مسئله  حل  مهارت  افزایش  که  شد  داده  نشان  خانواده 
کاربست آن در ارتباط با فرزندان خود باعث تقویت پیوندهای عاطفی 
مشکالت  دچار  کمتر  بیرونی  محیط های  در  کودکان  این  و  گردیده 
ارتباطی شدند )22(. در پژوهش دیگری بر روی مادران کودکانی که 
به تازگی مبتال به سرطان شده بودند، نیز نشان داده شد که شرکت در 
8 جلسه برنامه مداخله آموزش حل مسئله برای مادران گروه آزمایش 
در  کاهش  و  روانی  بهزیستی  سطح  در  بهبود  کنترل  گروه  به  نسبت 
سطح افسردگی و اضطراب در پی داشت )22(. همچنین آموزش حل 
دریافت  اتیسم  تشخیص  تازگی  به  فرزندشان  که  مادرانی  به  مسئله 
کرده  بود نیز به ارتقای مهارت حل مسئله و سالمت روان منجر گردید 
دوره  در  داد شرکت  نشان  دیگری  پژوهش   یافته های  )23(. همچنین 
آموزش مهارت  های حل مسئله برای مادران اثر مثبتی بر عملکرد آنان 
در فرایندهای خانوادگی آنها و سبک های فرزندپروری داشت؛ به طوری 
و  متقابل  احترام  و  انسجام  ارتباطی،  مهارت های  بهبود  به  منجر  که 
مهارت مقابله والدین شده و سبب کاهش استفاده والدین از شیوه های 
فرزندپروری سهل گیرانه و مستبدانه شد )17(. با استناد به پژوهش های 
انجام گرفته در گروه ها و متغیرهای مختلف و با توجه به اهمیت موارد 
به دلیل  به ویژه مادران  اعضای خانواده  تمام  ذکر شده می توان گفت 
نقش پررنگ و دارای اهمیت آنان می توانند با آموزش های الزم و موثر 
در راستای مشکالتی که با آن مواجه می شوند، خود را توانمند سازند. 
اما مداخالتی که هدف آن آموزش مهارت حل مسئله به مادران بوده 
است عمدتا در پی آموزش مراحل حل مسئله در مادران بوده است تا 

بدانند که در مواجهه با مسائل با استفاده از مراحل از قبل مشخص  شده 
به حل مسائل دست یابند. اما تاکید مدل حل مسئله خالقی که در این 
پژوهش مورد آموزش قرار گرفت عالوه بر اهداف مدل های حل مسئله 
دیگر استفاده از روش های پرورش خالقیت بود. تا مادران با استفاده از 
خالقیت ارتقا یافته خود به حل مسائل خود بپردازند )24(؛ اگرچه که 
اثربخشی رویکرد خالقانه در آموزش حل مسئله بر مولفه های مختلف 
سالمت روان و شناخت در پژوهش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته 
است )25، 26(، اما اثر آموزش آن بر مادران مورد بررسی قرار نگرفته 
مسئله  حل  آموزش  شده،  انجام  پژوهش های  اساس  بر  طرفی  از  بود. 
آموزش  که  طوری  به  دارند  سویه ای  دو  رابطه  اجرایی  کارکردهای  و 
مهارت حل مسئله می تواند در پرورش کارکردهای اجرایی موثر باشد 
و بالعکس )27( و پرورش کارکردهای اجرایی نیز تاب آوری )28( و بر 
اشاره  نتایج پژوهش های  بر  بنا  باشد.  تاثیرگذار  مدیریت هیجان )29( 
شده، هدف از پژوهش حاضر، شناسایی اثربخشی آموزش حل مسئله با 
رویکرد خالقانه بر مدیریت هیجان و تاب آوری در مادران دانش آموزان 

سرآمد بود.  

روش کار
برحسب  و  کاربردی  پژوهش های  نوع  از  هدف،  نظر  از  حاضر  پژوهش 
نحوه گردآوری داده ها، از نوع شبه آزمایشی با طرح دو گروهی و گمارش 
شامل  حاضر  پژوهش  جامعه  بود.  پیش آزمون_پس آزمون  با  تصادفی 
20 نفر از مادران دانش آموزان سرآمد مدرسه پسرانه ای در منطقه یک 
شهر تهران بود. معیارهای ورود به پژوهش داشتن فرزندی بود که در 
آزمون های هوشی متعددی که از آنان گرفته شد، دارای هوش بهر باالی 
130 بوده و آموزگاران با توجه به عملکرد آنها در حوزه های مختلف آنان 
را تیزهوش معرفی کرده بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند با 
استفاده از نمونه گیری در دسترس و گمارش تصادفی بود که تعداد 10 
نفر به عنوان گروه آزمایش و 10 نفر گروه کنترل مادران دانش آموزان 
در  یک  متوسطه  مقطع  هشتم  کالس  در  پسرانه  دبیرستان  سرآمد 
اندازه گیری  ابزارهای  نظر گرفته شد. همه شرکت کنندگان به سواالت 
متغیرها پاسخ دادند، سپس گروه آزمایش در جلسات مداخله شرکت 

کرده و هر دو گروه به سواالت پاسخ نامه ها پاسخ دادند. 

ابزار 
همکاران  و   Garnefski شناختي  هیجان  تنظیم  پرسشنامه 
 :)CERQ: Cognitive Emotion Regulation Questionnaire(
به   )30(  )2001( همکاران   و   Garnefski توسط  پرسشنامه  این 
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منظور ارزیابی راهبردهاي شناختی که هر فرد بعد از تجربه رخدادهاي 
تهدیدکننده یا فشارهای روانی زندگی به کار می برد ساخته شده است و 
شامل 9 خرده مقیاس است که هر کدام یک راهبرد خاص از راهبردهاي 
شناختی را ارزیابی می کند. این ابزار دارای 36 سوال بوده و هدف آن 
سنجش خرده مقیاس های نظم جویی شناختی هیجان )مالمت خویش، 
پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، 
ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گیری، فاجعه سازی، مالمت دیگران( است. 
از عبارات  نمره هر راهبرد از طریق جمع نمرات داده شده به هر یک 
تشکیل دهنده آن راهبرد به دست می آید و می تواند در دامنه اي از 4 تا 
20 و جمع کل نمرات در دامنه اي از 36 تا 180 قرار بگیرد )30(. در 
از  استفاده  با  آن  پایایی  پرسشنامه  این  روان سنجی  بررسی مشخصات 
به دست  با 0/91، 0/87، 0/93  برابر  ترتیب  به  کرونباخ  آلفاي  ضریب 
آوردند )30(. در ایران نیز روایی آن از طریق همبستگی نمره کل با نمرات 
خرده مقیاس ها بررسی شد که دامنه اي از 0/40 تا 0/68 با میانگین 0/56 
پرسشنامه در  پایایی  بودند.  معنادار  آنها  بر می گرفت که همگی  در  را 
فرهنگ ایرانی توسط یوسفی )1382( با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ 

براي کل مقیاس های شناختی 0/82 گزارش شده است )31(. 

  Scale )CD-RIS)) Davidson و Connor پرسشنامه تاب آوری
 Connor این پرسشنامه را :)The Connor-Davidson Resilience

و Davidson )2003( )32( با مرور منابع پژوهشی 1991-1979حوزه 
لیکرتی  تهیه کردند که دارای 25 عبارت و در یک مقیاس  تاب آوري 
بین صفر )کاماًل نادرست( تا چهار )همیشه درست( نمره گذاري می شود. 
باالتر  نمرات  و  دارد  قرار  تا 100   0 بین  آزمون  نمرات  بنابراین طیف 
بیان گر تاب آوری بیشتر آزمودنی است. نتایج تحلیل عاملی حاکی از آن 
است که این آزمون دارای 5 عامل: تصور شایستگی فردی، اعتماد به 
غرایز فردی، تحمل عاطفه منفی، پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن، 

کنترل و تأثیرات معنوی است. برای تعیین روایی این مقیاس نخست 
همبستگی هر عبارت با نمره کل مقوله محاسبه و سپس از روش تحلیل 
به  کل  نمره  با  نمره  هر  همبستگی  محاسبه  شد.  گرفته  بهره  عاملی 
جز عبارت 3، ضریب های بین 0/41 تا 0/64 را نشان داد. پایایی این 
روایی  و  تحلیل عوامل  )به روش  روایی  و  مقیاس، 0/93 گزارش شده 
هم گرا و واگرا( در گروه های مختلف عادی و در خطر احراز گردید. به 
منظور تعیین پایایی این مقیاس در ایران از روش آلفای کرونباخ بهره 

گرفته شده که ضریب پایایی 0/89 گزارش شده است )33(.  

برنامۀ آموزش حل مسئله بین فردی با رویکرد خالقانه: این برنامه 
با توجه به آن چه که مطرح شد توسط پژوهشگر به مادران گروه آزمایش 
هفته ای یک روز به شکل گروهی آموزش داده شد، تا فرصت تعامل و 
بهره گیری از نظرات و نقد برای مادران مهیا گردد. در این پژوهش از 
شد  استفاده  خالقانه  رویکرد  با  بین فردی  مسئله  حل  برنامه  محتوای 
که می تواند به استفاده بیشتر شرکت کنندگان از روش های خالقانه در 
از  الهام گرفتن  با  برنامه  این  حل مسائل بین فردی منجر گردد )34(. 
چارچوب حل مسأله خالق Osborn-Parnes طراحی شده است. مدل 
حل مسئله خالق Osborn-Parnes که توسط این دو پژوهشگر حوزه 
 Treffinger و   )35( مطرح   1950 دهه  میانی  سال های  در  خالقیت 
و همکاران 2006 )36( این چارچوب را به صورت برنامه ای کاربردی 
فارسی  به  و مدون طراحی کرده که توسط کاشانی وحید و همکاران 
بین فردی مستخرج  برنامه حل مسئله خالق  اثربخشی  و  ترجمه شد 
دانش آموزان  اجتماعی  مهارت های  و  ارتقای خالقیت  منظور  به  آن  از 
سرآمد مورد بررسی قرار گرفت )24(. در پژوهش حاضر نیز این مدل 
بر داشتن مولفه های  به منظور در  با گسترش قسمت های مختلف آن 
فرهنگی،  مسائل  گرفتن  نظر  در  با  و  ارتباطی  و  اجتماعی  مهارت های 

ویژگی ها و نیازهای مادران نوجوانان تیزهوش، مناسب سازی شد.

جدول 1. سرفصل مباحث و محتوای برنامه حل مسئله بین فردی با رویکرد خالقانه برای مادران دانش آموزان سرآمد

موضوع روابط بین فردیموضوع حل مسئلهجلسات

معرفی برنامهمعرفی برنامه، اجرای پیش آزمون1

فواید استفاده از روش حل مسئله در روابط بین فردیمعرفی روش حل مسئله2

مدیریت هیجانات به ویژه مدیریت خشم، توجه به احساسات دیگران، نگاه از منظر دیگرانمقدمه برای پله اول نردبان حل مسئله، مدیریت هیجانات3

4
پله اول حل مسئله: شناخت مسئله، معرفی

 جدول های 6 چ و بیان مثبت مسئله
پیشگیری از پیش قضاوت ها و حفظ آرامش
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با توجه به میزان F و سطح معناداری در جدول فوق که کمتر از 0/05 
است، فرض صفر رد می شود. یعنی اختالف معنادار بین میانگین نمرات 
آموزش  دارد. همچنین  مدیریت هیجان دو گروه در پس آزمون وجود 
حل مسئله خالقانه، نمرات مدیریت هیجان مادران دانش آموزان سرآمد 

اثر  اندازه  میزان  بر  تاکید  با  طرفی  از  است.  داده   افزایش  حدی  تا  را 
می توان متوجه شد که آموزش حل مسئله  خالقانه تاثیر مطلوبی را بر 
با  برابر  مادران دانش آموزان سرآمد گذاشته است که  مدیریت هیجان 

0/483 است. 

جدول 2. شاخص های توصیفی نمرات متغیرهای مورد پژوهش در پیش آزمون و پس آزمون

موضوع روابط بین فردیموضوع حل مسئلهجلسات

عدم پذیرش شکست پس از امتحان اولین راه حل ها و ادامه استفاده از راه حل های دیگرپله دوم: راه حل های جایگزین5

انتخاب بین راه حل های جایگزین بر اساس پیامدهاپله سوم: بررسی پیامدهای راه حل های گوناگون6

صبر در برابر ناکامی ها  و نامالیمات و حفظ آرامش در انجام کارهاپله های نهایی: تصمیم گیری و اجرا7

----------بحث و بررسی و نتیجه گیری، اجرای پس آزمون8

این برنامه در اختیار 3 نفر از متخصصان حوزه حل مسئله قرار گرفت 
و این متخصصان پس از مطالعه برنامه، بازخوردهای خود را به صورت 
اختیار  در  آزاد  بیان  به صورت  یا  و  پرسشنامه  سواالت  به  پاسخ گویی 
تا  بود  آنها خواسته شده  از  این پرسشنامه  قرار دادند. در  پژوهشگران 
درباره مناسب بودن این برنامه برای مخاطبین نظر دهند. متخصصین 
در تمامی موارد، توافق باالیی داشته و پژوهشگران تالش نمودند تا در 
مواردی که متخصصان نظر مخالف ابراز کرده بودند، به رفع نقایص و 

بهبود برنامه بپردازند.  

یافته ها 
با توجه به نتایج جدول 2 می توان نتیجه گرفت که اختالف محسوسی 
بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش در هر دو متغیر قابل 
مشاهده است. اما این اختالف بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه 
کنترل مشاهده نمی شود. همچنین میزان کجی و کشیدگی داده ها در 
تمامی مولفه ها از│2│کمتر است، پس داده  ها از توزیع نرمال برخوردار 
هستند. همچنین در سطح اطمینان 95 درصد فرض همگنی واریانس  

داده های پژوهش در هر دو گروه کنترل و آزمایش پذیرفته شد.

گروهمتغیر
پس آزمونپیش آزمون

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

مدیریت هیجان
111/707/42121/1011/14آزمایش

97/0010/0796/106/77کنترل

تاب آوری
69/8012/3185/0010/24آزمایش

75/907/7276/208/35کنترل

جدول 3. تحلیل کوواریانس یک طرفه مرتبط با اثرات آموزش حل مسئله خالقانه بر مدیریت هیجان مادران دانش آموزان سرآمد

شدت اثرFPمیانگین مجذوراتdfمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

1751/18411751/184132/5380/000پیش آزمون
0/483

209/5711209/57115/8610/001گروه
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با توجه به میزان F و سطح معناداری در جدول 3، که کمتر از 0/05 
میانگین  بین  معنادار  اختالف  یعنی  می شود.  رد  صفر  فرض  است، 
همچنین  و  دارد  وجود  پس آزمون  در  گروه  دو  تاب آوری  نمرات 

تاب آوری  نمرات  خالقانه،  مسئله  حل  آموزش  که  می شود  مشاهده 
با 0/522  برابر  داده است که  افزایش  را  مادران دانش آموزان سرآمد 

می باشد.

بحث
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش حل مسئله با رویکرد خالقانه 
بر مدیریت هیجان و تاب آوری در مادران دانش آموزان سرآمد اثربخش 
بود. هدف اصلی آموزش حل مسئله این است که افراد مهارت هایی را 
بیاموزند که هنگام مواجهه با مشکالت و موقعیت های فشار زا به شیوه 
خالقانه، موثر و کارآمد با حداکثر کارایی اندیشیده، بهترین راه حل را 
از میان آنها برگزیده و در نهایت به شیوه ای موثر رفتار کنند. در این 
پژوهش هدف شناسایی اثر استفاده از آموزش حل مسئله بر مدیریت 
این  یافته های  بود.  سرآمد  فرزند  دارای  مادران  تاب آوری  و  هیجان 
پژوهش همسو با یافته های شکوهی یکتا و همکاران )1395( در زمینه 
اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله به مادران بر ارتباط های خانوادگی 
اثربخشی  زمینه  در   ،)1394( گودینی   ،)17( فرزندپروری  سبک  و 
پسران  رفتاری  اختالالت  در  مادران  به  تنظیم هیجان  مهارت  آموزش 
آموزش  اثربخشی  زمینه  در   )2002( همکاران  و   Sahler  ،)21( آنان 
مهارت حل مسئله به مادرانی که فرزند آنان به تازگی به سرطان مبتال 
زمینه  در   )2016( همکاران  و   Nguyen پژوهش  و   )22( است  شده 
آموزش مهارت حل مسئله به مادرانی که فرزند آنان تشخیص اتیسم 

گرفته اند )23( همسو بود. 
از آنجا که خانواده از بسیاری جهات برای کمک به سازگاری و سالمت 

روانی، بافتی منحصر به فرد است که اعضای آن می توانند با آموزش های 
الزم و موثر در راستای مشکالتی که با آن مواجهه می شوند به یکدیگر 
یاری دهند. از این رو الزمه ی پیشگیری و عدم بروز اختالالت رفتاری 
در جامعه، سالمت روان خانواده به ویژه مادران است و برای حفظ آن 
فرزندانی  و  برای داشتن خانواده  پیشگیرانه  اقدامات  است که  ضروری 
سالم انجام گیرد. به نظر می رسد افزایش آگاهی والدین به ویژه مادران 
که در تعامل بیشتری با فرزندان خود هستند به فرایند حل مسئله و 
نحوه  در  که  می شود  موجب  هیجان  مدیریت  مهارت های  به  دستیابی 
برخورد آنان با فرزندان خود اثر گذاشته، حتی  می تواند در روابط خود با 
همسران خود این اثر به صورت مستقیم و معناداری نمایان باشد که در 
نهایت به افزایش سازگاری و موفقیت اعضای خانواده منجر گردد. وقتی  
قدرت حل مسئله افراد باال باشد، بیشتر قادر خواهند بود تا بر مشکالت 
فائق آمده و تعارضات را به خوبی حل و فصل نمایند. همچنین کنترل 
بهترین  از  استفاده  و  شرایط  دقیق  تشخیص  اثر  در  رفتار  و  هیجانات 
راه حل بروز می کند )33(. از سوی دیگر فقدان مهارت های حل مسئله 
منجر به بروز اختالل در هیجانات و مدیریت آنها، باعث کاهش عملکرد 
نظر  به  می گردد.  منجر  زندگی  از  رضایت  کاهش  و  اجتماعی  فردی، 
می رسد آموزش مهارت حل مسئله به افراد باعث آگاهی بیشتر نسبت 

شدت اثرFPمیانگین مجذوراتdfمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

224/6161713/213خطا
0/483

24098020کل

جدول 4. تحلیل کوواریانس یک طرفه مرتبط با اثرات آموزش حل مسئله خالقانه بر تاب آوری مادران دانش آموزان سرآمد

شدت اثرFPمیانگین مجذوراتdfمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

1378/08611378/086121/0630/000پیش آزمون

0/522
891/6371891/63732/3290/000گروه

193/5141711/383خطا

13188620کل
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