
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

                       ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                           

         The 6th National Congress on Family Pathology               

 
482

 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 پذيري عملكرد خانواده توسط تمايزيافتگيبينيبررسي ميزان پيش

 خود در بانوان متأهل شهر قم

 
 ∗مريم قاسمي مقدم

 **آباديزكيه علي
 

هاي خانواده و بيانگر ميزان توانايي فرد در تفكيك            سيستم ترين مفهوم نظريه  تمايزيافتگي مهم :  مه و هدف  مقد
اي اي هسته اگر دو فرد تمايزنايافته با يكديگر ازدواج كنند، خانواده         .  فرايندهاي عقالني و احساسي از يكديگر است      

تمايزنايافته در شرايط فشارزا دچار اضطراب و اختالل         شود كه سطح تمايزيافتگي پاييني دارند و زوج          تشكيل مي 
پذيري عملكرد خانواده بر اساس      بينيپژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان پيش        .  شونددر كاركرد زناشويي مي    

 .باشد شهر قم مي8ي  از منطقه2ي تمايزيافتگي در زنان متأهل ساكن در ناحيه

اي انتخاب شدند و به تكميل         اي دومرحله گيري خوشه  نمونه  نفر از زنان متأهل به روش          70تعداد  :  روش
هاي گردآوري شده با استفاده از ضريب           داده.  هاي تمايزيافتگي خود و عملكرد خانواده پرداختند          پرسشنامه

 .همبستگي پيرسون و رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

. باشد عملكرد خانواده در اين جمعيت نمي        كنندهبيني پيش ها نشان داد كه ابعاد تمايزيافتگي خود        يافته:  نتايج
 بوده و حاكي از عدم وجود رابطه بين متغيرهاي            338/0 و داراي سطح معناداري       158/1 مدل برابر با      Fمقدار  

هاي همچنين بين مؤلفه  .  باشدبه عبارت ديگر رگرسيون برازش داده شده معنادار نمي         .  باشدمستقل و وابسته مي   
با متغير عملكرد   )  آميختگي با ديگران  پذيري عاطفي، جايگاه من، گريز عاطفي و هم          واكنش(زيافتگي خود   تماي

 . معناداري مشاهده نشدخانواده رابطه

باشد، هاي پژوهشي و نظري بررسي شده مغاير مي        هاي اين پژوهش با نتايج پيشينه      با توجه به اينكه يافته    :  بحث
هم در بعد نظري با به كارگيري اين متغيرها، ديدگاه جديدي اتخاذ كرده و با دقت و                   توان هم در بعد عملي و       مي

 .ظرافت بيشتري به آنها پرداخت

 .تمايزيافتگي خود، عملكرد خانواده، زنان :هاكليدواژه

 
 mghmoghadam@yahoo.com         شناسي خانواده درماني، دانشگاه علم و فرهنگكارشناسي ارشد روان ∗

 شناسي عمومي، دانشگاه پيام نور قمكارشناسي روان **
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