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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 children’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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چکیده
مقدمه :ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي در اف راد ﻣ ﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آنها در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﯾﺎري دﻫﺪ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاي مادران و ارتباط بین ویژگ یها و مهارتهای مادر با آرامش و سالمت خانواده به
ویژه کودکان ،در این پژوهش ﺑﻪ بررسی اﺛ ﺮبخشی آموزش حل مسئله با رویکرد خالقانه بر مدیریت هیجان و تابآوری
در مادران دانشآموزان ﺳﺮآﻣﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
روش کار :پژوهش حاضر شبه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﯿﺶآزﻣﻮن_ ﭘ ﺲآزﻣﻮن با ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل بود 20 .نفر از داﻧﺶآﻣﻮزان مقطع

حل مسئله خالقانه

متوسطه یک دبیرستان پس رانه ﮐﻪ توسط معلمین خود به عنوان دانشآموز سرآمد شناسایی شده بودند و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

دانشآموزان سرآمد

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

نویسنده مسئول

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

لیال کاشانی وحید ،استادیار گروه روان شناسی،

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

دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی،

داده ها با استفاده از پرسشنامه تنظيم هيجان شناختي  )2001( Garnefskiو پرسشنامه تابآوری Connor-Davidson

واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی،
تهران ،ایران
ایمیلLkashanimroadi@gmail.com :

( )2003جمع آوری شد .دادهﻫﺎ با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس توسط نرم افزار  SPSS-22تحلیل شدند.
یافته ها :یافتهها نشان داد که در مدیریت هیجان ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤ ﺮات گروه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮔﻮاه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد
داشت .آموزش حل مسئله خالقانه تاثیر مطلوبی بر مدیریت هیجان و تابآوری مادران دانشآموزان سرآمد داشت که
این می زان ب رای مدیریت هیجان ب رابر با  0/483و ب رای تابآوری ب رابر با  0/522بود.
نتیج هگیری :نتایج حاصل از این پژوهش نشان م یدهند که از آموزش مهارت حل مسئله بین فردی خالقانه م یتوان
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در ارتقای مدیریت هیجان و تابآوری مادران دانشآموزان سرآمد استفاده نمود.
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مقدمه

ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﻪ روانﺷﻨﺎﺳﯽ و آﻣﻮزش داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺮآﻣﺪ

ﺧﻮد ،داراي ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ وﯾﮋهاي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

و اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،به ویژه ﺟﻮاﻣﻌﯽ

خواهد بود .همچنین توجه به محیط خانوادگی این دانش آموزان

وﯾﮋهاي ﻣﺒﺬول ﻣﯽدارﻧﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺮآﻣﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺧﺎص

با آموزههای خانوادگی ،آرامش و اقتدار خانواده در ارتباط است (-1

( )Education of gifted studentsاز دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنها ،زﻣﯿﻨﻪساز رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان

ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻼ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﺮآﻣﺪ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ

حائز اهمیت فراوان است؛ شکوفایی هر چه بیشتر این دانشآموزان
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 ،)3به ویژه مادران نقش بسیار مهمی در آموزش و سالمت روان این

نکنند ( .)14به همۀ این دالیل دانشآموزان دارای نیازهای عاطفی،

رشد این دانشآموزان باشد (.)4

توجه به آموزش والدین و خانواده که اولین و مهمترین محیط و منبع

اجتماعی ،آموزشی و مشاورهای ویژهای هستند ( )4و این موضوع ،لزوم

دانشآموزان ایفا میکنند و میتوانند تسهیلگر یا مانع موثری در مسیر

ارتباطی تمامی کودکان است را هر چه بیشتر نشان می دهد.

از جمله این ویژگیها میتوان به کمالطلبی ( )Perfectionismمنفی

اشاره نمود که استانداردهای شخصی باالی غیرواقعی ،حساسیت نسبت

پژوهشهای اندکی با تمرکز بر خصوصیات و ویژگیهای والدین کودکان

هیچ شدید را شامل میشود ،که اثرات نامطلوب آن در کودکان سرآمد

است بار مسئولیت بیشتری نسبت به والدین کودکان عادی احساس

تیزهوش وجود دارند ،اما به نظر میرسد والدین کودکان تیزهوش ممکن

به انتقاد و اشتباه ،کالفگی شدید نسبت به شکست و نگرش همه یا

کنند ( .)16 ،15یکی از ابعاد مهمی که در پرتوی نهاد خانواده به آن

نیز مورد بررسی قرار گرفتهاست ( .)5-7مسئلۀ افت تحصیلی (پیشرفت

توجه میشود ،سالمت هیجانی افراد است که نقش مهمی در جنبههای

پایینتر از انتظار) ( )Underachievementکودکان سرآمد که میتواند

به سبب عدم تطابق دانشآموز سرآمد با برنامۀ درسی یا اعتماد به نفس

مختلف زندگی نظیر سازگاری با تغییرات زندگی و رویدادهای تنیدگیزا

برای همرنگ شدن با همساالن ،برنامههای درسی نامناسب ،فشار روانی

تکانهها به مادران کمک کند تا به طور صحیح به ارزیابی ،ادراک و

ایفا میکند .کسب مدیریت هیجانها میتواند در شناخت هیجانها و

پایین ،نداشتن انگیزه و تصور روشن از آیندۀ شغلی ،اضطراب ،سعی

بروز هیجانها و استفاده از آنها در تفکر و اقدام بپردازند و هیجانهای

شدید جهت برآوردن خواستهها و انتظارات اطرافیان باشد .پژوهشها به

نقش محیط اجتماعی شامل خانواده و مدرسه در ایجاد انگیزه برای غلبه

مختلف خود را متناسب با موقعیت و زمان و روش مناسب بروز دهند

مسائلی که کودکان سرآمد ممکن است به آن دچار باشند ،رشد نامتوازن

و متناسب با آنها واکنش نشان دهند .امروزه تحوالت ژرفی که در

و هیجانهای دیگران ،به خصوص فرزندان خود را تشخیص دهند

بر مشکالت تحصیلی در دانشآموزان سرآمد تأکید دارد ( .)8از جمله

بنیانهای فرهنگی جوامع به وجود آمده ،باعث تغییر در شیوههای

( )Synchrony or Asynchronyاست که تفاوت یا عدم توازن شدید

زندگی افراد و رویارویی آنان با مسائل زندگی شده تا جایی که این

بین توانمندیهای شناختی ،عاطفی و حرکتی دانشآموز بوده و به

مسئله آسیبپذیری آنان را در مواجهه با مسائل و مشکالت زندگی

میزان تیزهوشی بستگی داشته باشد و میتواند به آسیبپذیری ،تنهایی

افزایش داده است .مهارت حل مسئله می تواند افراد را در این موقعیتها

و کالفگی منجر گردد ( .)9این دانشآموزان به رویکردها و محیطهایی

یاری دهد تا با توجه به گزینه های مختلف به روشهای نظاممند بهترین

منعطف و دوستانه نیاز دارند که در آنها "متفاوت بودن" مشکلساز

انتخابها را انجام دهند ( .)17افزایش آگاهی والدین به ویژه مادران که

نباشد ،تا بتوانند استعدادهای بالقوۀ خود را شکوفا سازند ( .)10همچینن

در تعامل بیشتری با فرزندان خود هستند ،نسبت به مهارت حل مسئله

این دانشآموزان به دلیل اینکه معموال میتوانند واکنشهای عاطفی

و دستیابی به مهارتهای مدیریت هیجان موجب میشود که در شیوهی

را به طور عمیقتر درک و ابراز کنند ،آسیبپذیرتر از دیگر کودکان

برخورد آنان تغییر ایجاد کند و به افزایش سازگاری و احتمال موفقیت

به نظر میرسند .گاهی والدین ،آموزگاران و جامعه از دانشآموزان

کودکان در موقعیتهای مخاطرهآمیز انجامد .کسب یا فقدان این مهارت

سرآمد انتظار دارند که همیشه و در تمامی حوزهها به بهترین شکل

میتواند در رفتار فرزندان این مادران نیز نمایان شود ،تا جایی که

عمل کنند ،در حالیکه ممکن است استعداد ویژهی آنان تنها در یک

پژوهشها به ارتباط معنادار بین تنظیم هیجان مادر و مشکالت رفتاری

زمینه باشد ( .)11همچنین حس تنهایی و تمایل به تنها بودن یکی از

فرزندان با میانجیگری تنظیم هیجان فرزند اشاره کردهاند ،بنابراین

رایجترین مشخصات کودکان سرآمد است ( .)12برخی از این کودکان

لزوم آموزش مهارت حلمسئله به مادران احساس میشود (.)18

حتی زمانی که در بین همساالن خود محبوبیت دارند ،باز هم احساس
تنهایی میکنند ،زیرا معموالً ناچارند برای حفظ دوستیها تیزهوشی

از ﻋﻮاﻣل دیگری ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده در ﻗﺎﻟﺐ

که تواناییهای شناختی و تحصیلی باال با روحیه زنانه در تناقض هستند

روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ دﻫﺪ ،تابآوری است که ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﻳﺪاري در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﻴﺐﻫﺎ ﻳﺎ

خود را پنهان کنند .خصوصاً دختران سرآمد ممکن است احساس کنند

ﺗﻔﻜﺮ ،ﺧﻠﻖ و رﻓﺘﺎر را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﺪ و ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و

ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه و ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻄﺮﻧﺎك

و این تواناییها را در خود مخفی کنند تا از اذیت و آزار دیگران در امان

نیست ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎل و ﺳﺎزﻧﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ ﺧﻮد اﺳﺖ.

باشند ()13 ،12؛ به همین دلیل فرصت کسب و تمرین بسیاری از

ﺗﺎبآوري ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻓرد در ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎدل زﻳﺴﺘﻲ_رواﻧﻲ ،در ﺷﺮاﻳﻂ

مهارتهای اجتماعی مانند حل و فصل تعارضها ،یا آغازگر رابطه بودن

ﺧﻄﺮﻧﺎك و نامطلوب اﺳﺖ که پیامد آن ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺧﻮد ﺑﺎ پیامدﻫﺎي

و سازگاری با دیگران که الزمه دوستی و رابطۀ اجتماعی است را کسب
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بدانند که در مواجهه با مسائل با استفاده از مراحل از قبل مشخصشده

ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ،عاطفی و شناختی است (.)19

به حل مسائل دست یابند .اما تاکید مدل حل مسئله خالقی که در این

ﺑﺎ اﻳن که واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﻏﻠﺐ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي مضاعف در ﻧﻘﺶ

پژوهش مورد آموزش قرار گرفت عالوه بر اهداف مدلهای حل مسئله

خود ﺑﻪ ﻋﻨﻮان والدین ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ درك

دیگر استفاده از روشهای پرورش خالقیت بود .تا مادران با استفاده از

و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ در زﻣﻴﻨﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن و

خالقیت ارتقا یافته خود به حل مسائل خود بپردازند ()24؛ اگرچه که

دانشآموزان با اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﺤﺪود ﺑﻮده ،و ﻧﻴﺎز برای ﭘﮋوﻫﺶهای ﺑﻴﺸﺘﺮي

اثربخشی رویکرد خالقانه در آموزش حل مسئله بر مولفه های مختلف

در زﻣﻴﻨﻪ ویژگیﻫﺎي شناختی_رواﻧﻲ اﻳﻦ گروه وجود دارد .اما رابطه

سالمت روان و شناخت در پژوهش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته

خودتنظیمی و تابآوری در پژوهشی نشان داد که میان خودتنظیمی

است ( ،)26 ،25اما اثر آموزش آن بر مادران مورد بررسی قرار نگرفته

و تابآوری رابطه مثبت و معناداری وجود داشت .همچنین ،نشان

بود .از طرفی بر اساس پژوهشهای انجام شده ،آموزش حل مسئله

داده شد که زمانی که افراد نمرات باالتری در راهبردهای مسالهمدار

و کارکردهای اجرایی رابطه دو سویهای دارند به طوری که آموزش

میگیرند از سطوح باالتر تابآوری و خودتنظیمی برخوردارند (.)20

مهارت حل مسئله میتواند در پرورش کارکردهای اجرایی موثر باشد

همچنین در زمینه مداخالت حل مسئله ،تنظیم هیجان و تابآوری

و بالعکس ( )27و پرورش کارکردهای اجرایی نیز تابآوری ( )28و بر

در خانواده پژوهشهایی صورت گرفته است؛ برای مثال در پژوهشی

مدیریت هیجان ( )29تاثیرگذار باشد .بنا بر نتایج پژوهش های اشاره

ﻧﺸﺎن داده شد که هر دو رویکرد آموزش مهارت حل مسئله و بازسازی

شده ،هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی اثربخشی آموزش حل مسئله با

شناختی بر تنظیم شناختی هیجان و کارکرد اعضای خانواده تاثیر

رویکرد خالقانه بر مدیریت هیجان و تابآوری در مادران دانشآموزان

مثبت و معنادار داشته است ( .)21در زمینه مداخالت حل مسئله در

ﺳﺮآﻣﺪ بود.

خانواده نشان داده شد که افزایش مهارت حل مسئله در والدین و
کاربست آن در ارتباط با فرزندان خود باعث تقویت پیوندهای عاطفی

روش کار

گردیده و این کودکان در محیطهای بیرونی کمتر دچار مشکالت

پژوهش حاضر از نظر هدف ،از نوع پژوهشهای کاربردی و برحسب

ارتباطی شدند ( .)22در پژوهش دیگری بر روی مادران کودکانی که

نحوه گردآوری دادهها ،از نوع شبهآزمایشی با طرح دو گروهی و گمارش

به تازگی مبتال به سرطان شده بودند ،نیز نشان داده شد که شرکت در

تصادفی با پیشآزمون_پسآزمون بود .جامعه پژوهش حاضر شامل

 8جلسه برنامه مداخله آموزش حل مسئله برای مادران گروه آزمایش

 20نفر از مادران دانشآموزان سرآمد مدرسه پسرانهای در منطقه یک

نسبت به گروه کنترل بهبود در سطح بهزیستی روانی و کاهش در

شهر تهران بود .معیارهای ورود به پژوهش داشتن فرزندی بود که در

سطح افسردگی و اضطراب در پی داشت ( .)22همچنین آموزش حل

آزمونهای هوشی متعددی که از آنان گرفته شد ،دارای هوش بهر باالی

مسئله به مادرانی که فرزندشان به تازگی تشخیص اتیسم دریافت

 130بوده و آموزگاران با توجه به عملکرد آنها در حوزههای مختلف آنان

کردهبود نیز به ارتقای مهارت حل مسئله و سالمت روان منجر گردید

را تیزهوش معرفی کرده بودند .روش نمونهگیری به صورت هدفمند با

( .)23همچنین یافتههای پژوهش دیگری نشان داد شرکت در دوره

استفاده از نمونهگیری در دسترس و گمارش تصادفی بود که تعداد 10

آموزش مهارت های حل مسئله برای مادران اثر مثبتی بر عملکرد آنان

نفر به عنوان گروه آزمایش و  10نفر گروه کنترل مادران دانشآموزان

در فرایندهای خانوادگی آنها و سبکهای فرزندپروری داشت؛ به طوری

سرآمد دبیرستان پسرانه در کالس هشتم مقطع متوسطه یک در

که منجر به بهبود مهارتهای ارتباطی ،انسجام و احترام متقابل و

نظر گرفته شد .همه شرکتکنندگان به سواالت ابزارهای اندازهگیری

مهارت مقابله والدین شده و سبب کاهش استفاده والدین از شیوه های

متغیرها پاسخ دادند ،سپس گروه آزمایش در جلسات مداخله شرکت

فرزندپروری سهل گیرانه و مستبدانه شد ( .)17با استناد به پژوهشهای

کرده و هر دو گروه به سواالت پاسخ نامهها پاسخ دادند.

انجام گرفته در گروهها و متغیرهای مختلف و با توجه به اهمیت موارد

ذکر شده میتوان گفت تمام اعضای خانواده به ویژه مادران به دلیل

ابزار

نقش پررنگ و دارای اهمیت آنان میتوانند با آموزشهای الزم و موثر

پرسشنامه تنظيم هيجان شناختي  Garnefskiو همکاران

در راستای مشکالتی که با آن مواجه میشوند ،خود را توانمند سازند.

(:)CERQ: Cognitive Emotion Regulation Questionnaire

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

این پرسشنامه توسط  Garnefskiو همکاران ( )30( )2001به
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اثربخشی آموزش حل مسئله خالقانه بر مدیریت هیجان و تاب آوری

منظور ارزیابی راهبردهاي شناختی که هر فرد بعد از تجربه رخدادهاي

کنترل و تأثیرات معنوی است .برای تعیین روایی این مقیاس نخست

شامل  9خردهمقیاس است که هر کدام یک راهبرد خاص از راهبردهاي

عاملی بهره گرفته شد .محاسبه همبستگی هر نمره با نمره کل به

همبستگی هر عبارت با نمره کل مقوله محاسبه و سپس از روش تحلیل

تهدیدکننده یا فشارهای روانی زندگی به کار میبرد ساخته شده است و

جز عبارت  ،3ضریب های بین  0/41تا  0/64را نشان داد .پایایی این

شناختی را ارزیابی میکند .این ابزار دارای  36سوال بوده و هدف آن

مقیاس 0/93 ،گزارش شده و روایی (به روش تحلیل عوامل و روایی

سنجش خردهمقیاسهای نظمجویی شناختی هیجان (مالمت خویش،

پذیرش ،نشخوارگری ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی،

هم گرا و واگرا) در گروههای مختلف عادی و در خطر احراز گردید .به

نمره هر راهبرد از طریق جمع نمرات داده شده به هر یک از عبارات

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

منظور تعیین پایایی این مقیاس در ایران از روش آلفای کرونباخ بهره

ارزیابی مجدد مثبت ،دیدگاهگیری ،فاجعهسازی ،مالمت دیگران) است.

تشکیلدهنده آن راهبرد به دست میآید و میتواند در دامنهاي از  4تا

برنامۀ آموزش حل مسئله بین فردی با رویکرد خالقانه :این برنامه

 20و جمع کل نمرات در دامنهاي از  36تا  180قرار بگیرد ( .)30در

با توجه به آن چه که مطرح شد توسط پژوهشگر به مادران گروه آزمایش

بررسی مشخصات روانسنجی این پرسشنامه پایایی آن با استفاده از

ضریب آلفاي کرونباخ به ترتیب برابر با  0/93 ،0/87 ،0/91به دست

هفتهای یک روز به شکل گروهی آموزش داده شد ،تا فرصت تعامل و

خردهمقیاسها بررسی شد که دامنهاي از  0/40تا  0/68با میانگین 0/56

محتوای برنامه حل مسئله بین فردی با رویکرد خالقانه استفاده شد

فرهنگ ایرانی توسط یوسفی ( )1382با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ

حل مسائل بین فردی منجر گردد ( .)34این برنامه با الهام گرفتن از

بهرهگیری از نظرات و نقد برای مادران مهیا گردد .در این پژوهش از

آوردند ( .)30در ایران نیز روایی آن از طریق همبستگی نمره کل با نمرات

که می تواند به استفاده بیشتر شرکت کنندگان از روشهای خالقانه در

را در بر میگرفت که همگی آنها معنادار بودند .پایایی پرسشنامه در

چارچوب حل مسأله خالق  Osborn-Parnesطراحی شده است .مدل

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

حل مسئله خالق  Osborn-Parnesکه توسط این دو پژوهشگر حوزه

پرسشنامه تابآوری  Connorو Scale (CD-RIS)) Davidson

خالقیت در سال های میانی دهه  1950مطرح ( )35و Treffinger

و  )32( )2003( Davidsonبا مرور منابع پژوهشي 1979-1991حوزه

و مدون طراحی کرده که توسط کاشانی وحید و همکاران به فارسی

 :)The Connor-Davidson Resilienceاين پرسشنامه را Connor

و همکاران  )36( 2006این چارچوب را به صورت برنامه ای کاربردی
ترجمه شد و اثربخشی برنامه حل مسئله خالق بین فردی مستخرج

تابآوري تهيه کردند که دارای  25عبارت و در يك مقياس ليكرتي
بين صفر (کام ً
ال نادرست) تا چهار (هميشه درست) نمرهگذاري ميشود.

از آن به منظور ارتقای خالقیت و مهارت های اجتماعی دانش آموزان

بیان گر تابآوری بیشتر آزمودنی است .نتایج تحلیل عاملی حاکی از آن

با گسترش قسمتهای مختلف آن به منظور در بر داشتن مولفههای

سرآمد مورد بررسی قرار گرفت ( .)24در پژوهش حاضر نیز این مدل

بنابراین طیف نمرات آزمون بین  0تا  100قرار دارد و نمرات باالتر

مهارتهای اجتماعی و ارتباطی و با در نظر گرفتن مسائل فرهنگی،

است که این آزمون دارای  5عامل :تصور شایستگی فردی ،اعتماد به

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

غرایز فردی ،تحمل عاطفه منفی ،پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن،

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

جلسات

موضوع حل مسئله

موضوع روابط بین فردی

1

معرفی برنامه ،اجرای پیش آزمون

معرفی برنامه

2

معرفی روش حل مسئله

فواید استفاده از روش حل مسئله در روابط بین فردی

3

مقدمه برای پله اول نردبان حل مسئله ،مدیریت هیجانات

مدیریت هیجانات به ویژه مدیریت خشم ،توجه به احساسات دیگران ،نگاه از منظر دیگران

4

پله اول حل مسئله :شناخت مسئله ،معرفی

پیشگیری از پیش قضاوتها و حفظ آرامش

جدولهای  6چ و بیان مثبت مسئله
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جلسات

موضوع حل مسئله

موضوع روابط بین فردی

5

پله دوم :راهحلهای جایگزین

عدم پذیرش شکست پس از امتحان اولین راهحلها و ادامه استفاده از راهحلهای دیگر

6

پله سوم :بررسی پیامدهای راهحلهای گوناگون

انتخاب بین راهحلهای جایگزین بر اساس پیامدها

7

پله های نهایی :تصمیمگیری و اجرا

صبر در برابر ناکامیها و نامالیمات و حفظ آرامش در انجام کارها

8

بحث و بررسی و نتیجهگیری ،اجرای پسآزمون

----------

این برنامه در اختیار  3نفر از متخصصان حوزه حل مسئله قرار گرفت

یافته ها

پاسخگویی به سواالت پرسشنامه و یا به صورت بیان آزاد در اختیار

بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش در هر دو متغیر قابل

با توجه به نتایج جدول  2میتوان نتیجه گرفت که اختالف محسوسی

و این متخصصان پس از مطالعه برنامه ،بازخوردهای خود را به صورت

مشاهده است .اما این اختالف بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون گروه

پژوهشگران قرار دادند .در این پرسشنامه از آنها خواسته شده بود تا

کنترل مشاهده نمیشود .همچنین میزان کجی و کشیدگی دادهها در

درباره مناسب بودن این برنامه برای مخاطبین نظر دهند .متخصصین

تمامی مولفهها از││2کمتر است ،پس دادهها از توزیع نرمال برخوردار

در تمامی موارد ،توافق باالیی داشته و پژوهشگران تالش نمودند تا در

هستند .همچنین در سطح اطمینان  95درصد فرض همگنی واریانس

مواردی که متخصصان نظر مخالف ابراز کرده بودند ،به رفع نقایص و

دادههای پژوهش در هر دو گروه کنترل و آزمایش پذیرفته شد.

بهبود برنامه بپردازند.

جدول  .2شاخصهای توصیفی نمرات متغیرهای مورد پژوهش در پیشآزمون و پسآزمون

متغیر

پیشآزمون

گروه

مدیریت هیجان
تابآوری

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

111/70

7/42

121/10

11/14

کنترل

97/00

10/07

96/10

6/77

آزمایش

69/80

12/31

85/00

10/24

کنترل

75/90

7/72

76/20

8/35

با توجه به میزان  Fو سطح معناداری در جدول فوق که کمتر از 0/05

را تا حدی افزایش داده است .از طرفی با تاکید بر میزان اندازه اثر

مدیریت هیجان دو گروه در پسآزمون وجود دارد .همچنین آموزش

مدیریت هیجان مادران دانشآموزان سرآمد گذاشته است که برابر با

میتوان متوجه شد که آموزش حل مسئله خالقانه تاثیر مطلوبی را بر

است ،فرض صفر رد میشود .یعنی اختالف معنادار بین میانگین نمرات

 0/483است.

حل مسئله خالقانه ،نمرات مدیریت هیجان مادران دانشآموزان سرآمد

جدول  .3تحليل كوواريانس يك طرفه مرتبط با اثرات آموزش حل مسئله خالقانه بر مدیریت هیجان مادران دانشآموزان سرآمد

منبع تغييرات

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

P

پيشآزمون

1751/184

1

1751/184

132/538

0/000

گروه

209/571

1

209/571

15/861

0/001
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اثربخشی آموزش حل مسئله خالقانه بر مدیریت هیجان و تاب آوری

منبع تغييرات

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

خطا

224/616

17

13/213

كل

240980

20

F

P

شدت اثر
0/483

مشاهده میشود که آموزش حل مسئله خالقانه ،نمرات تابآوری

با توجه به میزان  Fو سطح معناداری در جدول  ،3که کمتر از 0/05

مادران دانشآموزان سرآمد را افزایش داده است که برابر با 0/522

است ،فرض صفر رد میشود .یعنی اختالف معنادار بین میانگین

میباشد.

نمرات تابآوری دو گروه در پسآزمون وجود دارد و همچنین

جدول  .4تحليل كوواريانس يك طرفه مرتبط با اثرات آموزش حل مسئله خالقانه بر تابآوری مادران دانشآموزان سرآمد

منبع تغييرات

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

P

پيشآزمون

1378/086

1

1378/086

121/063

0/000

گروه

891/637

1

891/637

32/329

0/000

خطا

193/514

17

11/383

كل

131886

20

بحث

شدت اثر

0/522

روانی ،بافتی منحصر به فرد است که اعضای آن میتوانند با آموزشهای

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش حل مسئله با رویکرد خالقانه

الزم و موثر در راستای مشکالتی که با آن مواجهه میشوند به یکدیگر

بر مدیریت هیجان و تاب آوری در مادران دانش آموزان سرآمد اثربخش

یاری دهند .از این رو الزمهی پیشگیری و عدم بروز اختالالت رفتاری

بود .هدف اصلی آموزش حل مسئله این است که افراد مهارتهایی را

در جامعه ،سالمت روان خانواده به ویژه مادران است و برای حفظ آن

بیاموزند که هنگام مواجهه با مشکالت و موقعیتهای فشارزا به شیوه

ضروری است که اقدامات پیشگیرانه برای داشتن خانواده و فرزندانی

خالقانه ،موثر و کارآمد با حداکثر کارایی اندیشیده ،بهترین راهحل را

سالم انجام گیرد .به نظر می رسد افزایش آگاهی والدین به ویژه مادران

از میان آنها برگزیده و در نهایت به شیوهای موثر رفتار کنند .در این

که در تعامل بیشتری با فرزندان خود هستند به فرایند حل مسئله و

پژوهش هدف شناسایی اثر استفاده از آموزش حل مسئله بر مدیریت

دستیابی به مهارتهای مدیریت هیجان موجب میشود که در نحوه

هیجان و تابآوری مادران دارای فرزند سرآمد بود .یافتههای این

برخورد آنان با فرزندان خود اثر گذاشته ،حتی میتواند در روابط خود با

پژوهش همسو با یافتههای شکوهی یکتا و همکاران ( )1395در زمینه

همسران خود این اثر به صورت مستقیم و معناداری نمایان باشد که در

اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله به مادران بر ارتباط های خانوادگی

نهایت به افزایش سازگاری و موفقیت اعضای خانواده منجر گردد .وقتی

و سبک فرزندپروری ( ،)17گودینی ( ،)1394در زمینه اثربخشی

قدرت حل مسئله افراد باال باشد ،بیشتر قادر خواهند بود تا بر مشکالت

آموزش مهارت تنظیم هیجان به مادران در اختالالت رفتاری پسران

فائق آمده و تعارضات را به خوبی حل و فصل نمایند .همچنین کنترل

آنان ( Sahler ،)21و همکاران ( )2002در زمینه اثربخشی آموزش

هیجانات و رفتار در اثر تشخیص دقیق شرایط و استفاده از بهترین

مهارت حل مسئله به مادرانی که فرزند آنان به تازگی به سرطان مبتال

راهحل بروز میکند ( .)33از سوی دیگر فقدان مهارتهای حل مسئله

شده است ( )22و پژوهش  Nguyenو همکاران ( )2016در زمینه

منجر به بروز اختالل در هیجانات و مدیریت آنها ،باعث کاهش عملکرد

آموزش مهارت حل مسئله به مادرانی که فرزند آنان تشخیص اتیسم

فردی ،اجتماعی و کاهش رضایت از زندگی منجر میگردد .به نظر

گرفته اند ( )23همسو بود.

میرسد آموزش مهارت حل مسئله به افراد باعث آگاهی بیشتر نسبت

از آنجا که خانواده از بسیاری جهات برای کمک به سازگاری و سالمت
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شده ،در رویارویی موفق و کارآمد در برابر فشارهای روانی با وجود

به هیجانات ،مدیریت و امکان انتخاب بهترین راهحل در زمان بروز یک

بروز پیشامدهای ناگوار همچنان امیدوار خواهد بود ،از توانایی یافتن

موقعیت یا شرایط بحرانی میشود ( .)21مادران شرکتکننده در این

معنی در تجارب آشفتهساز برخوردار خواهد شد و به نقش خود به

آموزش ،چگونگی مقابله با تنشها و فشارهای روانی حاصل از حوادث

عنوان فرد ارزنده و با اهمیت باور خواهد داشت .به نظر می رسد مادران

نامطلوب زندگی ،ارزیابی مثبت از وقایع و حوادث پیرامون را آموختند

شرکتکننده در این پژوهش در صورت بروز مشکل و شرایط ناگوار،

که از این طریق ،تغییرات مثبتی در مدیریت هیجان ،و راهبردهای

قدرت یا توانایی برگشتن به زندگی اولیه و شروع وضعیت جدید از

انطباقی سازگارانه آنان ایجاد گردید .از سوی دیگر ،آموزش مهارت های

طریق کاهش فشار عصبی یا بازارزیابی موقعیت و جایگزینی میتوانند به

حل مسئله میتواند بر ارتقای کارکردهای اجرایی این مادران تاثیرگذار

طور موفقیتآمیز شرایط نامطلوب را پشت سر گذاشته و یا با آنها تطابق

بوده باشد ( )25و این ارتقا به نوبه خود بر تابآوری ( )26و مدیریت

یابند .به عبارت دیگر مادران تابآور ،انعطافپذیرتر و شکستناپذیرند

هیجانات ( )27موثر بودهباشد.

که این امر میتواند به آرامش و ارتقای سالمت روان در خانواده یاری

این پژوهش با محدودیتها و مشکالتی مواجه بود .از جمله این که تنها

دهد و در جهت شکوفاسازی استعدادها و توانمندیهای هر چه بیشتر

برای مادران شهر در تهران انجام گرفت ،لذا باید در تعمیمدهی نتایج به

فرزندان سرآمد موثر باشد.

سایر شهرستانها احتیاط الزم صورت گیرد .همچنین به دلیل محدودیت
زمانی پیگیری صورت نگرفت در حالی که دورههای پیگیری ،شاخص

تشکر و قدردانی

دقیقی از تثبیت و تداوم بهبود به دست میدهند .بنابراین در پژوهشهای

این مقاله مستخرج از پایاننامه گروه روانشناسی و آموزش کودکان

مشابه استفاده از ارزیابی به صورت پیگیری نیز توصیه میگردد.

استثنایی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات بوده و از مسئولین

با توجه به اهمیت آموزش حل مسئله در خانواده ،پیشنهاد میشود

مدرسه و همه مادران شرکت کننده در این پژوهش کمال تشکر را داریم.

کارگاه و کالسهایی در جهت افزایش مهارتهای حل مسئله اجرا گردد
و اثربخشی آن به جز بر روی مادران ،بر روی فرزندان آنان بررسی

مالحظات اخالقی

گردد .همچنین در جهت ارتقا و افزایش مدیریت هیجان توسط سازمان

در این پژوهش کدهای اخالق حرفهای روان شناسان و مشاوران اجرا شد

استثنایی کشور و مراکز مشاوره با هدف راهنمایی و کمک به والدین

( .)37مولفههای اشاره شده نیز در پژوهش رعایت شد :شرکت داوطلبانه

به منظور ارتقای سازگاری و افزایش سطح بهزیستی روانشناختی

افراد در این طرح ،ارائه اطالعات کافی در مورد چگونگی پژوهش به

خانوادهها مد نظر مسئولین قرار گیرد.

تمامی شرکتکنندگان .در ابتدای پژوهش ضمن ارائه توضیحات کافی

نتیجه گیری

به تمامی داوطلبین شرکتکننده (مادران دارای دانشآموز سرآمد) در

نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش حل مسئله خالقانه ،تاثیر مطلوبی

مورد اهمیت ،شیوه ،مدت و شرایط اجرای مداخله پژوهشی و ارزیابیها

والدین دانشآموزان تیزهوش ممکن است بار انتظارات و مسئولیتهای

احترام به اصل رازداری ،امکان انصراف شرکتکنندگان در صورت عدم

توضیح داده شد و در این زمینه از آنها رضایت نامه آگاهانه دریافت شد.

بر تابآوری مادران دانشآموزان سرآمد داشته است .به نظر می رسد که

تمایل به همکاری در هر مرحله از پژوهش ،اجرای جلسات آموزشی

بیشتری نسبت به والدین کودکان عادی احساس میکنند که میتواند

برای گروه کنترل بعد از پایان پژوهش مد نظر قرار گرفت.

باعث بروز مشکالتی در ساختار و کارکرد خانواده و ایجاد تنشها و
فشارهای روانی در آنان شود .اما خالقیت موجب انتخابهای متنوع و

تعارض منافع

اصیل شده و امکان انتخاب و تصمیمگیری بیشتری برای افراد فراهم

نویسندگان این مقاله هیچگونه حمایت مالی از سازمانی دریافت نکرده

نموده تا در نهایت در شرایط نامطلوب و بحرانی بهترین راهحل خود

و هیچ گونه تعارض منافع نداشتهاند.

را انتخاب کنند .فرد در نتیجه فراگیری این مهارت جدید ،سرسختتر
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