
 

 

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               

 
556

 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 بيني افسردگي در زنان متاهل شهركرمانشاه تمايز يافتگي خود در پيش    نقش عملكرد خانواده و

 
 ∗خدامراد مومنيدكتر 

  ** پريسا جانجاني

 *** مصطفي عليخاني

 

 كه  است انساني عواطف حفظ و جامعه تشكيل اساس اجتماعي، واحد كوچكترين بعنوان خانواده:  مقدمه و هدف  
پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش عملكرد خانواده و تمايز يافتگي           .  دكندر سالمت روان افراد نقش اساسي ايفا مي       

 . بيني افسردگي در زنان متاهل شهركرمانشاه انجام شدخود در پيش

جامعه آماري پژوهش شامل كليه زنان متاهل شهركرمانشاه         .   روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود        :روش
- نفر به روش نمونه    280اي به حجم    ل گذشته باشد، كه نمونه      سا 5كه حداقل يك فرزند و از مدت ازدواجشان           

ها از پرسشنامه هاي عملكرد خانواده       آوري داده براي جمع .  ها انتخاب شد  اي از بين آن   اي چند مرحله  گيري خوشه 
)FAD(    تمايز يافتگي خود ،(DSI-R)          و مقياس افسردگي ، اضطراب و استرس (DASS)   استفاده گرديد  .  .

 . ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون انجام شدحليل دادهتجزيه و ت

بين، متغيرهاي ايفاي نقش، واكنش هيجاني،        نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه از بين متغيرهاي پيش            :نتايج
نتايج پژوهش نشان     همجنين.  افسردگي را دارند    بينيتوان پيش آميختگي با ديگران و نمره كل تمايز يافتگي خود          

ارتباط، آميزش عاطفي، ايفاي نقش، عملكرد كلي، حل مشكل،كنترل          (  هاي آن داد كه بين عملكرد خانواده ومولفه     
بين تمايز يافتگي خود     .  ونمره كل با افسردگي رابطه منفي و معناداري وجود دارد              )  رفتار، همراهي عاطفي   

و نمره كل با افسردگي رابطه مثبت و            )  تگي با ديگران   واكنش هيجاني، گريزعاطفي و آميخ      (هاي آن     ومولفه
 . اما بين مولفه جايگاه من با افسردگي رابطه معناداري مشاهده نشد. معناداري وجود دارد

تر و همچنين از تمايز      توان نتيجه گرفت كه زناني كه از عملكرد خانواده مطلوب          با توجه به نتايج پژوهش مي      :بحث
 .تري داشتندخوردار بودند، افسردگي پايينود بيشتري بر خيافتگي

 . عملكردخانواده، تمايزيافتگي خود، افسردگي، زنان:هاكليدواژه
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