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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

  خود و منبع كنترلمحور بر تمايزيافتگي مسئله خانواده اثربخشي آموزش حل

 
 ∗احد نجفي

 **اصغر جعفريدكتر 

 
 و    رواني اتمحور طالق و اثر     حول ،خصوص خانواده ر  دم  1970چه تحقيقات تا قبل از سال        اگر:  مقدمه و هدف   

رابطه اجتماعي آن بر روي اعضا متمركز بوده است، اما از هنگام شروع تحقيقات در مورد علل نارضايتي از                            
، پژوهش حاضر نيز به منظور بررسي تأثير        زناشويي، به عامل شخصيت، نگرشها و طرز تفكر توجه خاصي شده است           

 .منبع كنترل انجام شد خود و يافتگي محور بر تمايز آموزش حل مسأله خانواده

با مشكالت    شناختي و مشاوره شهر عجبشير     جامعه پژوهش حاضر كليه زنان مراجعه كننده به مراكز روان           :  روش
پس _نوع پيش آزمون      طرح اين پژوهش نيمه آزمايشي از     .  مرتبط با مسئله پژوهش در طول دو سال گذشته بود          

 باشد كه گيري در دسترس مي    انجام گرفت، روش نمونه      نفر 30  اي به حجم   با نمونه است كه   آزمون باگروه كنترل    
و آموزش الزم طي پنج جلسه براي       گمارده  پانزده نفري   هاي آزمايش و گواه      در گروه ساده  به صورت تصادفي    افراد  

دو پرسشنامه  هاي آزمايش و گواه از         براي بررسي اثربخشي متغير مستقل در گروه        .  گروه آزمايش اجرا گرديد    
 .استفاده شدو پرسشنامه منبع كنترل راتر، DSI ) 1988( و فريدلندر اسكورن خوديافتگيتمايز

دهد، به طوري   نتايج حاصل از آزمون تحليل كوواريانس تفاوت معنادار بين گروه آزمايش و گواه را نشان مي               :  نتايج
 خصوصأ در مقياس       خود مسئله خانواده محور در گروه آزمايش موجب كاهش تمايزيافتگي              آموزش حل   كه

 . اند تر داشته هايي كه در ابتدا منبع كنترل  دروني خصوصأ در آزمودني پذيري عاطفي و افزايش منبع كنترل واكنش

  مسئله خانواده  توان نتيجه گرفت، كاربست آموزش حل       كند كه مي   نتايج پژوهش شواهدي را پيشنهاد مي      :  بحث
شود  به منظور متناسب      لذا پيشنهاد مي  .  باشد  خود و منبع كنترل مي     محور روش مناسبي براي تعديل تمايزيافتگي     

مسئله خانواده محور به      خود و منبع كنترل زنان ممكن است مفيد باشد كه مهارت حل             ساختن سطح تمايزيافتگي  
  .آنان آموزش داده شود

 . خود، منبع كنترلمحور، تمايزيافتگي آموزش حل مسأله خانواده: كليدواژه ها

 

      com.gmail@26ahadnajafi       كارشناس ارشد مشاوره و راهنمايي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابهر   ∗
 دكتراي روان شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي                                                                                     **
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 

 . انجام گرفت  LDپژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش والدين بر انگيزش تحصيلي نوجوانان                 :  بحث
آزمون به عنوان متغير كمكي، مداخالت آموزش        داد كه، با در نظر گرفتن نمره پيش        نتايج تحليل كواريانس نشان     

هاي قبلي كه    نتايج پژوهش حاضر با يافته     .  والدين بر انگيزش تحصيلي نوجوانان با ناتواني يادگيري موثر است            
(پژوهشهاي بهرامي   .  تترين الگوي تربيتي و فرزند پروري را بكار گيرند، همسو اس           كنند والدين، مطلوب   توصيه مي 

نشان دادند كه رابطه معناداري بين شيوه فرزندپروري و انگيزش و       )  1385(و حسن زاده    )  1381(  ، مصلحي )1379
 .پيشرفت تحصيلي وجود دارد
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