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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 بين معلمان متأهلزناشويي رابطه خودتمايزيافتگي با سازش يافتگي 

 
 ∗محبوبه حبيبي پور

 ∗∗دكتر عباسعلي حسين خانزاده

 ∗∗∗ دكتر ايرج  صالحي

 

ترين كانون زندگي اجتماعي، بيشترين نقش را در شكل گيري شخصيت افراد            خانواده به عنوان اولين و مهم      :هدف
قالل عاطفي است كه سطح آن مي تواند در          آورنده تمايزيافتگي يا است    ايفا مي كند و اساسي ترين عامل به وجود        

بر اين اساس پژوهش حاضر با       .دوران بزرگسالي و زندگي زناشويي بر روي ميزان سازش يافتگي زوج ها موثر باشد             
هدف بررسي رابطه خودتمايزيافتگي با سازش يافتگي زناشويي در بين معلمان متاهل منطقه چهار آموزش و                      

 .پرورش شهر تهران انجام شد
جامعه مورد نظر را تمامي معلمان زن و مرد متاهل مدارس منطقه              .  مطالعه حاضر از نوع همبستگي است        :روش

 130 نفر زن و     230( نفر   381تعداد  .   تشكيل دادند  91-92چهار آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي           
.  نمونه مورد مطالعه انتخاب شده اند       اي به عنوان  اي چند مرحله  با استفاده از روش نمونه گيري خوشه       )  نفر مرد 

براي تجزيه و   .  سازش يافتگي زناشويي جمع آوري شد     اطالعات با استفاده از پرسشنامه خود تمايزيافتگي و مقياس        
 . تحليل داده ها از روش هاي همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده شد

يافتگي زناشويي در مردان رابطه معناداري      ايزيافتگي و سازش  داده ها نشان داد بين متغير تم      نتايج تحليل   :يافته ها
عالوه بر اين تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد         ).  >P  217/0(وجود ندارد، ولي در زنان اين رابطه معنادار است          

 .بيني كندتمايزيافتگي مي تواند به طور معناداري سازش يافتگي زناشويي را پيش

گيري سطوح باالتر   هش حاضر نشان مي دهد روابط اوليه افراد در محيط خانواده به شكل             نتايج پژو   :نتيجه گيري
 .تمايزيافتگي منجر شده و اين تجربه هاي اوليه بر روابط بين فردي زناشويي در بزرگسالي تأثير مستقيم مي گذارد

 . خودتمايزيافتگي، سازش يافتگي، معلمان:كليدواژه ها
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