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 چکیده  

 مادران در آوريتاب بر خالقانه رویکرد با مسئله حل آموزش ثرا به پژوهش این در مادران، ايبر مسئله حل رتمها همیتا به توجه با   

 به هشوپژ روش برحسب و بوده کاربردي هايپژوهش نوع از هدف، نظر از حاضر پژوهش: روش. شد ختهداپر گامآهسته کودک داراي

 رطو به گامآهسته کودک داراي مادران از نفر 30. شد اجرا لکنتر وهگر و نموآز پس -ن موآز پیش حطر با و مایشیآز شبه هشیو

 به جلسه هر مسئله، حل زشموآ برنامه جلسه 8 در آزمایش وهگر نکنندگا شرکت. شدند ردهگما اهگو و مایشآز وهگر به فیدتصا

 ارزیابی منظور به. نددنکر یافتدر شیزموآ گونه هیچ اهگو وهگر و نددکر شرکت ديفر بین قخال مسئله حل دقیقه( 70-90) مدت

 ستد به يهاداده تمامی در که داد نشان نتایج. گرفت ارقر دهستفاا ردمو  ،(2003) دیویدسون و کانر آوريتاب پرسشنامه آوري،تاب

 وتتفا اهگو و مایشآز گروه اتنمر میانگین بین آوريتاب يها سمقیا چند متغیري در کوواریانس تحلیل روش از استفاده با همدآ

 .دارد دجوو داريمعنا

 گامآهسته  مادران، کودک خالقانه، مسئله، حل آوري،تاب  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

روزمره  یکه در زندگ یمشکالت يشده است که شخص قصد دارد برا فیتعر يرفتار-یشناخت يندیبه عنوان فرآ یمسئله اجتماع حل

به عنوان یک فعالیت  (problem solving)حلهاي موثر یا سازگارانه کشف کند. در این تعریف حل مسئله شود، راهبا آن مواجه می

دهد و با مشکالت فردي و اجتماعی ارتباط دارد هوشیار، عقالنی و هدفمند است. حل مسئله در درون محیط اجتماعی طبیعی رخ می

( Dzurilla & Nezu, 1990،1392؛ به نقل از نیک راه و همکاران.) 

به افراد ( creativity  (اگر این فرآیند با رویکردي خالقانهباشد، حال فرآیند حل مسئله به خودي خود داراي اهمیت بسیاري می

نوعی (resilienc) آوري بتاپیامد ند که ورین باابر ان هشگروکثر پژهمچنین ا ارائه گردد تاثیرگذاري آن را دو چندان خواهد کرد.

؛ میکائیلی و   Masten, 2001 & Garmezy,1999)باشد ، عاطفی و شناختی میانیـمثبت هیجي هاپیامدبا د ترمیم خو

در بررسی که برروي والدین کودکان با ناتوانی صورت گرفت نشان داد که داشتن فرزند استثنائی در غالب این  .(1391 ،همکاران

 (.Baker et al, 2011) دهدوالدین با عالئم بیماریهاي جسمانی در ارتباط است و بهداشت روانی والدین را تحت تأثیر قرار می

مادران به  ژهیآن به و يمنحصر به فرد است که تمام اعضا یجهات بافت ياریگفت خانواده از بس توانیتوجه به موارد ذکر شده مبا 

خود را  شوندیکه با آن مواجهه م یمشکالت يالزم و موثر در راستا يبا آموزش ها توانندیشان م تیاهم ينقش پر رنگ و دارا لیدل

راي ن داامادر  ،تاب آوري خالقانه بر کردیاثر آموزش حل مسئله با رو یاست تا به بررس نیدنبال اه پژوهش ب نیا لذا سازند. منیا

 .بپردازد گامکودک آهسته

 (mentally retarded children)گام از مسائلی که زندگی فرد را تحت تأثیر زیاد قرار می دهد متولد شدن یک کودک آهسته 
 تواند براي مدت نسبتا طوالنی شرایط ذهنی و روانی والدین و اعضاي خانواده می گامهآهست شک تولد کودکدر خانواده است. بدون 
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درخانواده بخصوص مادران با توجه به اینکه مدت زمان بیشتري صرف مراقبت از  (.1388متأثر نماید. )افروز، اي العادهرا به طور فوق

توانند فشار و استرس بیشتري را تجربه کنند )امیري ند و تماس مستقیمی با او دارند، میکنند، همیشه همراه کودک هستکودک می

(. نقش مادران در پرورش کودک از اهمیت فراوانی برخوردار است و مادران به دلیل ارتباط نزدیکی که با کودک دارند 1382مجد،

  گام و ناتوانی(. بنابراین با توجه به شیوع باالي آهسته1394ی،گیرند )رزمبیش از سایر اعضاء تحت تأثیر مشکالت کودکان قرار می

 

 

ناشی از آن و اثرات طوالنی مدت ناتوانی کودک بر اعضاي خانواده به خصوص مادران بعنوان مراقبان اصلی کودک راهی جز آماده 

 باالتري  (mental health)ماند. والدینی که سالمت روانی کردن آنها براي روبرو شدن با موقعیتهاي دشوار جدید زندگی باقی نمی

ورند )مرادي و همکاران، آدارند، آمادگی بیشتري براي پذیرش ناتوانی کودک دارند و براي فرزندشان امکانات حمایتی بیشتري فراهم می

1395.) 

الالت زا زندگاز عواملی که به فرد در برخورد و سازگاری با موقعیت های دشوار و تنش ی کمک کرده و افراد را در برابر اخ
آوري به عنوان اطمینان فرد به  . تاب(Rutter, 1985) است آوريدارد تابشناختی و دشوارهاي زندگی در امان نگاه می آسیب

حمایت اجتماعی  اي، حرمت خود، ثبات عاطفی و ویژگی هاي فردي کههاي مقابلههایش براي غلبه بر تنیدگی، داشتن تواناییتوانایی

 (.1391)کردستانی و همکاران،  از طرف دیگران را افزایش دهد تعریف شده است

هاي شناختی، رفتاري و نگرش اي پیچیده از مؤلفههمچنین حل مسئله یکی از کارکردهاي عالی ذهنی است و شامل مجموعه

شان به کار میبندد، فشار روانی یا استرس  مسئله آشنا بوده و آنرا در زندگی روزمره است.مطالعات نشان دادند افرادي که با مهارت حل

مسئله به شیوه  (. در تحقیقاتی که تاکنون انجام گرفته آموزش حل1396کنند)جزایري و رحیمی، شان تجربه میکمتري در زندگی

نظر در پژوهش حاضر پژوهشگر قصد دارد به بررسی تأثیر  گام بررسی نگردیده و از اینآوري والدین کودکان آهستهخالق بر تاب

گام بپردازد. بنابراین سؤال اصلی این است که آموزش آوري در مادران داراي کودک آهستهمسئله به شیوه خالق بر  تاب آموزش حل

 ر بگذارد؟گام اثآوري مادران داراي کودک آهستهتواند بر  تابمسئله به شیوه خالق به چه میزان می حل

نفر در ایران اختالل ذهنی دارند)سالنامه آماري کشور،  333996  ،1390طبق آمار ثبت شده در سازمان آماري کشور در سال 

توان، همچنین فشارهاي روانی، اجتماعی هاي ایرانی، از اثرات منفی داشتن کودک کماي از خانواده(. بنابراین تعداد قابل مالحظه1395

آوري و وضعیت بهداشت روانی توانند آسیبها و آثارمنفی بر تاباز داشتن چنین کودکی در امان نیستند و این عوامل میو مالی ناشی 

به  1387سالی و همکاران،خانواده و بخصوص مادران بر جاي گذارده، ثبات و کیفیت زندگی خانوادگی و فردي آنها را برهم زند )کوه

ج پژوهشها حاکی از آن است که هر چند والدین کودکان ناتوان هر دو نسبت به فشار روانی (. همچنین نتای1392نقل از زارع،

 (.Mugno, 2007)کنند بسیارآسیب پذیرند اما درصد زیادي از مادران و درصد کمتري از پدران این کودکان فشار روانی را تجربه می
مسئله به شیوه خالق است. نتایج این تحقیق اگر  باشد آموزش حلآوري مادران تأثیرگذار یکی از روشهایی که ممکن است بر  تاب

شود تا روابط مادر با کودک بصورت آوري مادران را افزایش دهد، باعث میبتواند بوسیله مداخله آموزش حل مسئله به شیوه خالق تاب

 تی اجتماعی،خودمراقبتی و مستقل شدنبهینه و صحیح صورت گیرد و در نتیجه باعث افزایش یادگیري کودک در زمینه هاي فعالی

توان ذهنی جهت شناسی به متخصصان و مشاوران و والدین کودکان کمتواند در حوزه روانچنین نتایج این تحقیق میشود.هممی

ر اختیار هایی از روش هاي حل مسئله تهیه کرد و در مراکز مشاوره دتوان بروشورمی مدیریت و بهبود وضعیت این کودکان کمک کند.

 والدین گذاشت تا از آن استفاده کنند.
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 پیشینه پژوهش

 (2017) Garde, Gonzalez & Fuente  آوري در پژوهشی روي گروهی از افراد اسپانیایی دریافتند میان خودتنظیمی و تاب

آوري گیرند از سطوح باالتر تابمدار میرابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنین، زمانیکه افراد نمرات باالتري در راهبردهاي مساله

 برخوردارند.(self-regulation) و خودتنظیمی 

 

 

Sharma(2015) آوري در میان افراد رابطه مثبت وجود در تحقیقی روي بزرگساالن هندي دریافت میان روش حل مساله و تاب

 آوري بیشتري دارند از راهبردهاي حل مساله به شکل کارآمدتري استفاده می کنند.دارد. به گونه اي که افرادي که تاب
نیز نشان داد افزایش مهارت حل مسئله در والدین و کاربست آن در ارتباط با فرزندانشان باعث   Jobe Shields(2015)مطالعه 

 تقویت پیوندهاي عاطفی گردیده و این کودکان در محیط هاي بیرونی کمتر دچار مشکالت ارتباطی شده اند.

آوري و بهزیستی روانشش بر افزایش تابپیرامون اثربخشی آموزش گروهی بخ 1394در تحقیقاتی که توسط وزیري دوزین در سال 

زنان مطلقه انجام گرفت نتا یج نشان داد که آموزش گروهی بخشش بر افزایش شاخص  (Psychological Well bing)شناختی 

 آوري و بهزیستی روانشناختی در زنان مطلقه تاثیردارد.کلی تاب

الل آوري همسران جانبازان داراي مسئله بر سالمت روانی و تاب پژوهشی که پیرامون اثربخشی مهارت حل 1395آقازاده در سال  اخ
مهارت حل مسئله برسالمت روان و تاب(PTSD) استرس پس از سانحه   آوریانجام داد به این نتیجه رسید که آموزش 

 یابد.همسران جانبازان اثربخش بوده و باعث افزایش آن می

 اهداف پژوهش

 آوري مادران داراي کودک آهسته گاممسئله به شیوه خالق بر تاببررسی اثربخشی آموزش حل 

گام تأثیر آوري مادران داراي کودک آهستهتواند بر تابپژوهش این است که:به چه میزان آموزش حل مسئله به شیوه خالق می سوال

 بگذارد؟

 تاب آوری 

 . (Connor & Davidson, 2003)خطرناک است شرایط نی در روا-توانمندي فرد در برقراري تعادل زیستی از نظر کانر و دیویدسون

 آورد.آوري کانر و دیویدسون بدست میاي است که آزمودنی در مقیاس سنجش تابآوري نمرهدر این پژوهش تاب

 حل مسئله به شیوه خالق

 حل مسئله : 

هاي مؤثر و سازگارانه را براي موقعیت هاي حل کند راهشناختی معطوف به خود است که در آن فرد کوشش می-یک فرایند رفتاري

 . (Dzurilla & Nezu, 2005)شوند شناسایی و کشف کندآفرین خاص، که در مسیر زندگی روزانه با آنها مواجه میمشکل

  خالقیت :

  بخش باشداي از زمان براي خالق یا براي شخص دیگري رضایتخالقیت تولید ایده یا محصولی نو ومبتکرانه است که در برهه
Renzuli, 1973, 1986) ،1396، حائرزاده و محمدحسین.) 
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ساعته و 1جلسه  8-10در پژوهش حاضر آموزش حل مسئله به شیوه خالق عبارت است از مجموعه فعالیتها و روش هایی که در 

 است اجرا خواهد گردید.اي که تدوین شدههفته اي یکبار تشکیل خواهد شد و مطابق برنامه

اي کمتر از حد متوسط عمل به کودکی گفته می شود که کنش عمومی هوش او بطور معناداري یا قابل مالحظه گامآهستهکودک 

 (.1387کرده و با نقایصی در رفتار سازشی توأم بوده و در دوران رشد پدیدار شده است )افروز،

 آوریتاب

پذیري، بهبود و بازگشت نظران و متخصصان تعریف شده، شامل مفهوم انعطافآوري همان گونه که توسط بسیاري از صاحبواژه تاب

 به حالت اولیه پس از رویارویی با شرایط ناگوار است. شرایط ناگوار فقط محدود به بالیاي ساخته دست بشر)مانند جنگ و فقر(، یا 

 

سالی و سیل نمی شود، بلکه شرایط ناگوار در زندگی روزمره نیز به هنگام بروز حوادثی مانند طالق، بیماري، بالیاي طبیعی مانند خشک

 (.1391؛ به نقل از علیزاده،  Gillespie, 2007مرگ، سوء مصرف مواد، یا تغییر در موقعیت شغلی و آموزشی اتفاق می افتد )

مددکاران،مربیان،و... در چند دهه اخیر به آن پرداخت شده است.  روانشناسان،اي چند بعدي است که توسط آوري حوزهموضوع تاب

سازد بر گرفتاریها و مشکالت فائق شود که افراد و نظامها را قادر میآوري به توانمندیها و نیروهایی گفته میبه طور خالصه، نظریه تاب

 آیند.

 Rack & Patterson, 1996هاست)فزایش تأکید بر قدرتها و تواناییشناسی و انظریه تاب آوري مرتبط با کاهش تأکید بر آسیب
 (.1394به نقل از حسینی المدنی،

 Richardson(2002) هاي گوناگون وجود دارد.چنانچهآوري از زمان هاي مختلف و در زمینهتفاوت و تنوع زیادي در تعریف واژه تاب

زا و تغییرات باعث رشد و افزایش رفتارهاي ندگی است که عوامل استرسکننده زآوري نوعی مدل غنیکند: فرآیند تاببیان می

گردد داند که موجب بازیابی از دشواري و سپس بازسازي میرا ظرفیت و نیرویی می  آوريتاب Deveson(2004)شوند. آورانه میتاب

 )Connor & Davidson   امیدواري است.  و توانایی مواجهه با شرایط ناگوار و در عین حال معنایابی براي آن حوادث و حفظ
آوري بر حسب صالحیت شخصی، تحمل استرس، پذیرش تغییرات و اعتقاد به نیروي اسرارآمیز معتقد بودند که تاب (2003

داند که آوري را شامل تعامل بین عوامل بین فردي، خانوادگی و اجتماعی میتاب  Walsh(2006) سازي شده است.همچنینمفهوم

آوري هم به عنوان فرآیند و ،  تاب Miller & Daniel(2007)زاي زندگی را تعدیل می کند.از نظر ب تاثیر چالشهاي استرساغل

هم به عنوان نتیجه در نظر گرفته شده است؛ فرآیند بهزیستی هیجانی در مقابل حوادث و پیامد و نتیجه سازگاري در شرایط ناگوار 

 (.1395)علیزاده،

 حل خالق مسئله 

رفتاري براي اصالح رفتار -به عنوان بخشی از جنبش شناختی 1970و اوایل دهه  1960کاربرد آموزش حل مسئله در اواخر دهه 

اي بر لزوم آموزش مهارت حل مسئله در برنامه آموزش گذاران این شیوه طی مقاله، پایهDzurilla & Goldfriedآغاز گشت. 

. از آن هنگام تاکنون این شیوه در طیف وسیعی از موقعیتهاي بالینی (Dzurilla & Nezu, 2001)مودند مهارتهاي فردي تاکید ن

 (.1386درمانی به کار رفته و نتایج مثبتی از آن گزارش شده است )قلیلی و همکاران ، مشاوره و روان

آن  پندارند که درتفکر خالق را فرایندي میشناسان روش ارائه شده است،روان « Graham wallas» براساس روشهایی که توسط 

آگاه نظرات و امکانات را در گیرند.سپس ذهن به صورت نیمه خودابتدا منابع موجود و اطالعات قابل دسترس مورد بررسی قرار می

 (.1396حسین،دزاده و محمآید )حائريمسئله بوجود آمده بدست می دهد، ناگهان یک تصمیم نهایی در مورد حلخود پرورش می
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 حل مسئله بین فردی

حل مسئله بین فردي فعالیتی هوشیارانه، منطقی، پرتالش، و هدفمند براي بهبود موقعیت مشکل بین فردي، یا کمترکردن نارضایتی 

رفتاري است که توسط خود فرد هدایت -عاطفی-عاطفی ناشی از آن و یا هردو می باشد. حلّ مسأله به صورت فرایندي شناختی

 اي براي مشکلی که در زندگی خود با آن مواجه است، حلهاي مؤثر و سازگارانهکند تا راهمیشود و در طی مراحل آن فرد تالش می

و به عنوان بخشی از جنبش  1970اوایل  1960حل مـسئله در اواخـر دهه  (.Chang et al, 2004)تشخیص و کشف نماید 

بر لزوم آموزش مهارت حل مسأله در برنامۀ آموزش مهارت رفتاري در اصالح رفتار  آغاز شد. گلفرید و دزوریال طی مقاله اي -شناختی

 (.1393هاي اجتماعی تأکید کردند)کاشانی وحید،

 

 حل مسئله خالق

دارد که در حل مسائل روزانه، هم تفکر میحل مسئله به روش خالق، فرایندي ویژه در حل مسائل است، فرایندي است که فرد را وا

ها دهی اطالعات و ایدهمنظور سازمانمند بهه کار گیرد. به عبارتی در این روش، فرد به شکلی نظامخالق و هم تفکر انتقادي خود را ب

گیرد. مدل حل مسئلۀ خالقی که در این پژوهش مورداستفاده در حل مسائل و افزایش رفتار خالق، تفکر همگرا و واگرا را به کار می

( اما در طی ۱۹۶۷؛ پارنز،۱۹۶۳است )آزبورن،ورن، پارنز، و نولر ، معرفی شدهاست در موسسۀ آموزشی خالق  توسط آزبقرار گرفته

 امروزه ادبیات مربوط به خالقیت همچنان،  (.Triffenger, 2005) هاي بعد، مورد بازنگري و گسترش بسیار قرارگرفته استسال

دار خالقیت ها براي آموزش نظامترین برنامهبخشنتیجهپارنز را از بهترین و -هاي مختلفی از برنامۀ حل مسئلۀ خالق آزبرننسخه

 (.Tsai, 2014) کندمعرفی می

 روش پژوهش

شبه آزمایشی با طرح   هايها، از نوع پژوهشهاي کاربردي و برحسب نحوه گردآوري دادهپژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع پژوهش

برداري ها با استفاده از نمونهآزمون  است. در این طرح پژوهشگر براي تشکیل گروهپس -آزموندوگروهی و گمارش تصادفی با پیش

زمان و در شرایط یکسان صورت گیري متغیر وابسته براي هر دو گروه در یکو اندازهتصادفی دو گروه معادل یکدیگر تشکیل می دهد 

  (.۱۳۸۶گیرد )هومن، می

 طرح پژوهش 1-1جدول                                                                             

 R T1 X T2 (Eگروه آزمایشی)

 R T1 -  T2 (C)گروه گواه

 

مشغول تحصیل  1396-97جامعه آماري این پژوهش شامل مادران داراي کودک آهسته گام بودند که کودکشان  در سال تحصیلی 

 بودند.

 نمونه گیری و حجم نمونه 

مدرسه ساریخانی و سراي محله برنامه بودجه شمالی به صورت هدفمند  5از بین مادران داراي کودک آهسته گام شهر تهران منطقه 

 15هر گروه آزمایش و کنترل و با استفاده از نمونه گیري در دسترس سی نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و بطور تصادفی در 

 نفر گمارده شد.

 گیری ابزارهای اندازه
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 ( براي سنجش استفاده شده است.2003آوري کانر و دیویدسون )در این پژوهش از پرسشنامه مقیاس تاب

 (2003آوری کانر و دیویدسون)پرسشنامه تاب

ل تصور از شایستگی فردي، اعتماد به غرایز فردي تحمل مؤلفه یا زیرمقیاس است که شام 5گویه دارد و شامل  25این پرسشنامه 

اي از کامالً درجه 5عاطفه منفی، پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن، کنترل و تأثیرات معنوي است که در یک مقیاس لیکرت 

( 1991-1997هشی )بندي شده است.کانر و دیویدسون این پرسشنامه را با مرور منابع پژو( درجه4( تا کامالً درست )0نادرست)

 حوزه 

گروه جمعیت عمومی، مراجعه کنندگان به بخش مراقبتهاي  6آوري تهیه کردند.بررسی ویژگی هاي روانسنجی این پرسشنامه در تاب

اولیه، بیماران سرپایی روانپزشکی، بیماران با مشکل اختالل اظطراب فراگیر، و دو گروه از بیماران مبتال به اختالل استرس پس از 

 آور از غیر تاباند که این پرسشنامه به خوبی قادر به تفکیک افراد تاباست. تهیه کنندگان این مقیاس بر این عقیدهسانحه انجام شده

 

تواند در موقعیت هاي پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار گیرد.کانر و دیویدسون ضریب هاي بالینی وغیربالینی بوده و میآور در گروه

اي هفته 4آمایی در یک فاصله گزارش کردند. و همچنین ضریب پایایی حاصل از روش باز 89/0آوري را کرونباخ مقیاس تابآلفاي 

و روایی مقیاس را به روش همبستگی  89/0( پایایی این آزمون را با استفاده از آلفاي کرونباخ 1384را گزارش کردند . محمدي ) 87/0

 (.1395پور و همکاران، اند )فرجگزارش کرده 64/0تا  41/0یبها بین هر گویه با نمره کل مقوله ضر

 آمار توصیفی  یافته ها :

 

های آن )پیش آزمون و پس آزمون( در گروه شاخصهای توصیفی نمرات تاب آوری مادران کودکان آهسته گام و مولفه 2-1جدول         

 آزمایش
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آزمون گروه آزمون و پسهایش در پیشگام و مولفهآوري مادران کودکان آهستههاي توصیفی مرتبط با نمرات تابشاخص 1در جدول 

مقیاس تصور شایستگی آزمون، خردهتوان نتیجه گرفت که در مرحله پیشآزمایش نمایش داده شده است. با توجه به این جدول می

 ، پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن داراي 40/14به غرایز فردي و تحمل عاطفه منفی داراي میانگین  ، اعتماد73/18داراي میانگین 

 73/57آوري داراي میانگین و نمره کلی تاب 47/5، تاثیرات معنوي داراي میانگین 20/7، کنترل داراي میانگین 93/11میانگین 

، اعتماد به غرایز فردي و تحمل عاطفه 20/22شایستگی داراي میانگین مقیاس تصور آزمون، خردهباشد. همچنین در مرحله پسمی

 ، تاثیرات معنوي 27/8، کنترل داراي میانگین 07/15، پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن داراي میانگین 13/18منفی داراي میانگین 

 

بر اینها با توجه به اینکه مقادیر کجی و کشیدگی  بوده است. عالوه 47/70و نمره کلی تاب آوري داراي میانگین  80/6داراي میانگین 

 توان ادعا کرد که توزیع نمرات فوق، مفروضه نرمال بودن را داراست.کمتر است، پس می │2│در این توزیع از 

 

های آن )پیش آزمون و پس آزمون( در گروه های توصیفی نمرات تاب آوری مادران کودکان آهسته گام و مولفهشاخص 3-2جدول          

 کنترل
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آزمون گروه آزمون و پسهایش در پیشگام و مولفهآوري مادران کودکان آهستههاي توصیفی مرتبط با نمرات تابشاخص 2در جدول 

مقیاس تصور شایستگی آزمون، خردهتوان نتیجه گرفت که در مرحله پیشده است. با توجه به این جدول میکنترل نمایش داده ش

، پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن داراي 80/14، اعتماد به غرایز فردي و تحمل عاطفه منفی داراي میانگین 19داراي میانگین 

باشد. می 87/61و نمره کلی تاب آوري داراي میانگین  7نوي داراي میانگین ، تاثیرات مع07/8، کنترل داراي میانگین 13میانگین 

، اعتماد به غرایز فردي و تحمل عاطفه منفی داراي 20مقیاس تصور شایستگی داراي میانگین آزمون، خردههمچنین در مرحله پس

، تاثیرات معنوي داراي 53/7راي میانگین ، کنترل دا13/13، پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن داراي میانگین 60/14میانگین 

بوده است. عالوه بر اینها با توجه به اینکه مقادیر کجی و کشیدگی در  80/61و نمره کلی تاب آوري داراي میانگین  53/6میانگین 

 توان ادعا کرد که توزیع نمرات فوق، مفروضه نرمال بودن را داراست. کمتر است، پس می │2│این توزیع از 

  یل استنباطیتحل

 هاي متغیرهاي تحقیق و همچنین مقایسه تفاوت میان همگنی واریانس نرمالیته بودن متغیرهاي تحقیق و آزمون با توجه به آزمون

 

فرضهاي الزم براي استفاده از تحلیل کوواریانس اطمینان حاصل شد.حال با توجه به برقرار بودن تمامی ها. از پیشآزمونپیش

هاي آزمایش و کنترل با حذف اثر آزمون گروهتحلیل کوواریانس، در ادامه نتایج این تحلیل در متغیر وابسته در پسهاي مفروضه

 شود.آزمون آورده میپیش
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هایش تاثیر گام و مولفهآوري مادران داراي کودک آهستهبه چه میزان آموزش حل مسئله به شیوه خالق به بر تاب:سوال پژوهش 

 دارد؟

 
 آزمونآوری با برداشتن اثر پیشهای مقیاس تابآزمون عاملتحلیل کوواریانس پس 4-1جدول                               

 

 
 

شود. یعنی اختالف معنادار بین میانگین است، فرض صفر رد می 05/0و سطح معناداري در جدول فوق که کمتر از  Fبا توجه به میزان 

هاي تصور شایستگی و ها صادق نیست و مولفهآزمون وجود دارد، اما این موضوع براي تمامی مولفهسآوري دو گروه در پنمرات تاب

تاثیرات معنوي تغییراتی محسوس و چندانی را از خود نشان ندادند. همچنین با بررسی جدول آمار توصیفی و مقایسه مقدار میانگین 

آوري و شود که آموزش حل مسئله به شیوه خالق، نمرات تاباهده میآوري دو گروه مشهاي مرتبط با تابمقیاسنمرات خرده

دهد. همچنین گام را تا حد زیاد افزایش میهاي آن )بغیر از تصور شایستگی و تاثیرات معنوي( در مادران داراي کودکان آهستهمؤلفه

 گام تاثیر مطلوبی ق به مادران داراي کودکان آهستهتوان متوجه شد که آموزش حل مسئله به شیوه خالبا تاکید بر میزان اندازه اثر می

 

 

%، در مولفه پذیرش مثبت تغییر 33آوري آنان گذاشته است، که در مولفه اعتماد به غرایز فردي و تحمل عاطفه منفی برابر را بر تاب

 باشد.% می40آوري برابر و در نمره کلی تاب 20%، در مولفه کنترل برابر %38و روابط ایمن برابر 

 بحث و نتیجه گیری



 

11 
 

ا محوریت خانواده و زندگی سالمب -شناسی و سالمتروانهمایش ملی   
97اسفندماه  7 و 6 -دانشگاه شیراز  

 گام تأثیر دارد؟آوری مادران دارای کودک آهستهبه چه میزان آموزش حل مسئله به شیوه خالق بر تاب

شود که آموزش حل آوري دو گروه مشاهده میبا بررسی جدول آمار توصیفی و مقایسه مقدار میانگین نمرات مرتبط با عامل تاب

 دهد.با توجه به نتایج این پژوهش با تاکیدگام را افزایش میآوري مادران داراي کودک آهستهعامل تابمسئله به شیوه خالق، نمرات 

آوري مادران داراي کودک آهسته توان متوجه گرفت که آموزش حل مسئله خالقانه تاثیر مطلوبی را بر عامل تاببر میزان اندازه اثر می

( و 1395(،آقازاده )2015(، جاب شیلد)2015(، شارما)2017هاي جراد و همکاران )تهگام گذاشته است. همچنین این نتایج با یاف

ر یاــبساد، فراشد و رالمت ـسآوري را در بنقش تااي هینداهد فزاوـش( همسو می باشد. در تبیین می توان گفت که 1394وزیري )

رد نی مورواحفظ سالمت ر به منظوآوري را بنه تااگیرـپیشت مااقدو اها دهبرن راشناساروانکه برخی اي هبهگون؛ ندادهنمواد مهم قلمد

 ند.ار داده اتأکید قر

آموزش در هر زمینه اي می تواند تاثیر مثبتی بر افراد داشته باشد، به همین منظور آموزش براي ارتقاي سطح روان شناختی یکی از 

گام الخصوص در مادران داراي کودک آهستهبهاي روانی علیسازي افراد جامعه و جلوگیري از آسیموثرترین آموزش ها براي سالم

تواند استرس مادران را تعدیل کرده و به آن  ها در کنترل آن کمک کند، حال اگر این باشد، آموزش حل مسئله به خودي خود میمی

خالقیت موجب پیدایش انتخاب هاي  حل مسئله با چاشنی خالقیت ارائه شود، تاثیر آن به مراتب بیشتر و موثرتر خواهد بود، چرا که

متنوع و جالب شده و امکان انتخاب و تصمیم گیري بیشتري براي افراد فراهم نموده تا در نهایت در شرایط نامطلوب و بحرانی بهترین 

 حل خود را انتخاب کنند.راه

 پیشنهادات پژوهشی

 گاري  تغییرات را بهتر و شفاف تر نشان دهد.انجام پژوهش هایی با دوره هاي پیگیري طوالنی تر می تواند ماند -

 اجتماعی متفاوت اجرا شود. -در مدارس مناطق مختلف شهر تهران و یا شهرستانها با موقعیت هاي اقتصادي -

 بررسی اثر روش آموزشی در جوامع آماري بزرگتر و مدارس متعدد استفاده شود.جهت از روش نمونه گیري تصادفی به  -

 همین عنوان روي جامعه عادي و دیگر گروه هاي استثنایی انجام شود. این پژوهش با -

پیشنهاد می شود برنامه حل مسئله به شیوه خالق  در اختیار  سایر متخصصان، روان شناسان و معلمان  در جهت ارتقا و پرورش  -

 مهارت هاي حل مسئله، در والدین و کودکان قرار گیرد.

 منابع داخلی

 (.روانشناسی و توانبخشی کودکان آهسته گام)عقب مانده ذهنی(.تهران:نشر دانشگاه تهران.1388غالمعلی)افروز، 

 (. مبانی روانشناختی هوش و خالقیت: تاریخچه نظریه ها و رویکردها. تهران: نشر دانشگاه تهران.1387افروز، غالمعلی؛ کامکاري، کامبیز.)

ساله بر واکنش هاي عاطفی والدین. پایان نامه ارشد. دانشگاه  7-12تأثیر کودک نابینا  و بیناي  (. بررسی مقایسه1382امیري مجد، مجتبی.)

 عالمه طباطبایی.

 (. مجموعه آموزش مهارتهاي زندگی. تهران: انتشارات دانژه.1396جزایري، علیرضا، سینا رحیمی، علی)

(. 1396عی(.تهران: نشر دانژه. جزایري، علیرضا، سینا رحیمی، علی)(.تاب آوري)فردي، خانوادگی و اجتما1395حسینی المدنی، سیدعلی.)

 مجموعه آموزش مهارتهاي زندگی. تهران: انتشارات دانژه.

 تهران: نشر نی. .مسئله خالقانه حل و خالق (. تفکر1396بیگم محمد حسین، لیلی)زاده، خیریهحائري

 

و مقابله هاي معنوي با تاب آوري در مادران کودکان آهسته گام و ناشنوا.پایان نامه (. بررسی رابطه کیفیت دلبستگی معنوي 1394رزمی، پریسا)

 کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تهران
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الل بیش فعالی همراه با نقص توجه با مادران (. مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی مادران کودکان داراي اخت1392زارع، راضیه)

 کودک هنجار. پایان نامه ارشد. دانشگاه اصفهان.

 (. سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز آمار ایران. تهران: نشر دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاریهاي بین الملل.1395سالنامه آماري کشور.)

آموزش والدین براي خانواده هاي داراي فرزندان با اختالل نارسایی توجه/ بیش فعالی و تأثیر آن در کاهش (. تدوین برنامه 1391علیزاده، حمید.)

 .7، شماره2نشانه ها و کارکرد خانواده. فصلنامه روانشناسی افراد استثنائی، دوره 

 نشر ارسباران. (.تاب آوري روانشناختی)بهزیستی روانی و اختالل هاي رفتاري(.تهران:1395علیزاده، حمید.)

(. اثربخشی آموزش شیوه حل مسئله بر کاهش تعارضات زناشویی. فصلنامه روانشناسی 1386قلیلی، زهره؛ احمدي، سیداحمد؛ فاتحی زاده، مریم)

 . 344تا  331پژوهشی(، از -علمی /ISC) 3کاربردي، شماره 

ین فردي با رویکرد خالقانه و ارزیابی اثربخشی آن بر ارتقاي خالقیت و (. طراحی و تدوین برنامه آموزشی حل مسئله ب1393کاشانی وحید، لیال )

مهارت هاي اجتماعی دختران دبستانی سرآمد. رساله دکتري تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی.دانشکده روان شناسی و علوم 

 تربیتی،دانشگاه تهران.

(. رابطه بین افسردگی، اضطراب، تاب آوري، 1391ی پور، عباس؛ امیري، محسن.)کردستانی، داوود؛ پورحسین، رضا؛ ساالري، مصطفی؛ متول

 تنیدگی و سالمت روان با افکار خودکشی در دانشجویان.

(.تأثیر حمایت اجتماعی غیر رسمی بر سالمت روان مادران 1395مرادي، اعظم؛ رضایی دهنوي، صدیقه؛ رستمی، صدیقه؛ عکافی بروجنی، فرخ لقا.)

 (.163)پیاپی 1با اختالل اتیسم. فصلنامه کودکان استثنائی. سال هفدهم، شماره داراي کودک

آوري ،رضایت زناشویی و سالمت روانی در والدین با کودکان داراي (. مقیاس تاب1391میکائیلی، نیلوفر، گنجی، مسعود، طالبی جویباري، مسعود)

 .120-137،شماره یک،2ناتوانی یادگیري و عادي. فصلنامه دوره 

(. اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله ي اجتماعی بر افزایش تاب آوري مادران داراي فرزند 1394نیک راه، ندا؛ زارع، مهدي؛ خاکباز، حمید)

 .22تا  7پژوهشی(.از  -، علمی)  (56ISCمعتاد.علوم اجتماعی، رفاه اجتماعی، شماره 

 تهران: انتشارات سمت.(. شناخت روش علمی در علوم رفتاري. 1386هومن، حیدرعلی.)
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Abstract: 

In this research, the effectiveness of problem solving education program with creative approach on resilience 
in children with slow-paced children was discussed method. This study was conducted as an Quasi-
experimental research with pre-test-post-test design and a control group. 30 mothers were randomly 
assigned to the experimental and control group, participated in 8 sessions of the problem solving training 
program (for 70-90 minutes) and the control group did not receive any training. In order to assess the 
resilience, Connor and Davidson Resiliency Scale (2003) was used. The obtained data was analyzed using 
the covariance method. The results showed that there is a significant difference between the mean score of 
the experimental group in the resilience. Further discussions as well as suggestions for future research are 
present. 

Keywords: solving education, slow-paced, resiliency, mothers 

 


