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چکیده

زمینه" :تمایهیافتگی خهی" امل مهمی یر تجهیه فری برای مقابلنر بنا هامنل تنیندگیزا و ارتقنای سنالمت
روا ،است .ازاینرو ،تهیر ابهارهای کارآمد لهت سنجش این سنازه ،ضنروری منینمایند .هددف :هندف
پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای روا،سنجی فر کهتاه پرسینامر تمایهیافتگی خهی بر نها ،ابنهار مناسن ی
لهت سنجش تمایهیافتگی خهی یر لام،ر ایرانی بهی .روش :ب،د از ترلمر و انط اق پرسیننامر ،ت،ندای 134
نفر از یانیجهیا ،مقطع کارشناسی یانیگاه شیراز کر بر شیهه نمهنرگیری تصایفی خهشرای انتخا گرییده
بهیند ،بر پرسینامر پاسخ یایند .ابهارهای پژوهش شامل فر کهتاه پرسینامر تمایهیافتگی خنهی و پرسیننامر
سالمت مهمی بهی .یافتهها :نتایج تحلیل املی نیا ،یای کر ساختار این پرسینامر برروشنی بر چهار امل
هم آمیختگی با ییگرا ،،برش هیجانی ،واکنشپذیری هیجنانی و لایگناه منن یر تمایهینافتگی خنهی اشناره
یاری .روایی صهری تهسط متخصصا ،تأیید شد و ضرایب هم ستگی هنر مؤلفنر بنا نمنره کنل م،ننایار بنهی.
همچنین هم ستگی منفی م،نایار نمرات پرسیننامر بنا نمنرات نینانرهنای لسنمانی ،اضنطرا و بنیخنهابی،
اختالل یر کارکری التما ی و افسریگی بیانگر روایی مالکی همهما ،پرسینامر بهی .بنرای پاینایی ،ضنریب
آلفای کرون ا مقیا ،مطله بهی .نتیجهگیری :نتایج پژوهش نینا ،یای کنر رواینی و پاینایی پرسیننامر
مذکهر حائه شرایط مطله برای سنجش تمایهیافتگی خهی است و میتهانند بنر ننها ،ینك ابنهار سنهیمند
لهت سنجش تمایهیافتگی خهی یر لام،ر ایرانی استفایه گریی .نقش فرهنگ مهریبحث قرار گرفت.
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مقدمه
یر سننالهننای اخیننر ،مطال،ننر و پننژوهش یرزمیننة "خننهی "1یر رشننترهننای مختلننف ازلملننر
روا،شناسی ،فلسنفر ،لنه ا صنا و ...رشند قابنلتنهلهی یاشنتر اسنت کنر اینن افنهایش
چیمگیر ،نقش بسهایی را یر ایجای القر برای بررسی و یرک "خنهی" بنا یر نظنر گنرفتن
لام،ر و بافت فرهنگی یاشتر است )گاالقر . 2111 ،2مطال،ات فهاینده یراینباره یر هر یك
از رشترها ،ناشی از هامل گهنناگهنی اسنت .یر لنم روا،شناسنی" ،خنهی" نقطنر هیمنت
یرمانگری و ارتقای سالمت روا ،اسنت )پهرحسنین ، 1131 ،ازایننرو روانیناسنا ،،بخنش
گستریهای از پژوهشهای حهزه روا،شناسی شخصیت ،روا،شناسی التما ی ،روا،شناسی
تحننهلی و ...را بننر مفهننه "خننهی" و مفنناهیم وابسننتر بننر آ ،اختصنناص یایهاننند .یکننی از
نظریرپریازا ،حهزه خانهایهیرمانی بر نا مهری بنهئن یر نظرینر خنهیش از افتنراق و تمنایه
"خهی" و یاشتن یك "خهی" مجها از ییگرا ،و پیامدهای ناشی از آ ،سنخن بنر مینا ،منی-
آوری.
بر قیده بهئن 1333) 1روابط انسانی از یو نیروی غریهی متضای کنر مهلنب ت،نایل یر
زندگیاند ،میتق میشهی :یکی نیرویی است کنر شنخص را بنر سنمت فریینت ،اسنتقالل و
مجها بهی ،از ییگرا ،سهق مییهد و ییگری نیرویی است کر مهلب منیشنهی شنخص بنر
ین ال وابستگی ،صمیمیت و همنیینی با ییگرا ،باشند .روینارویی اینن یونینرو و کینمکش
میا ،آ،ها ،س ب ایجای اضطرا یر فری میشهی بنابراین الز است شخص بتهاند احسنا،
و هیجا ،خهیش را ا ز تفکنرش لندا کنند و بنا حفنم فریینت و اسنتقالل "خنهی" ،روابنط
صمیمانرای را با ییگرا ،تجربر کند )گلدن رگ و گلدن رگ . 2112 ،4بنهئن ) 1333بنرای
اینکر بتهاند ت،امل بین شناخت ،اطفنر ،اسنتقالل )فریینت و بنا لمنع بنهی ،را یر گسنتره
زندگی فری تهصیف کند ،شالهیه نظریة خهیش را ،بر مفهنهمی بنر ننا "تمایهینافتگیخهی"5
1. self
2. Gallagher
3. Bowen
4. Goldenberg & Goldenberg
5. differentiation of self
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پایرریهی میکند .یر سطح بینفریی" ،تمایهیافتگی خهی" تهاننایی ینك شنخص یر حفنم
فرییت و استقالل "خنهی" یر روابنط صنمیمانر بنا ییگنرا ،اسنت و یر سنطح یرو،فنریی،
تهانایی شخص یر ایجای ت،ایل بین تفکر و احسا ،است بنرگهننرای کنر بتهانند یر شنرایط
هیجانی ،برصهرت منطقی فکر و مل کنند )بنهئن 1333 ،کنر 1و بنهئن . 1333 ،بنر ییگنر
سخن ،تمایهیافتگی خهی یك ترکیب پیچیده از پختگی هیجانی ،2تهانایی تفکنر منطقنی یر
مهق،یتهای هیجانی و تهانایی حفم روابط نهییك اطفی است )یرینك . 2111 ،1نینانر-
های تمایه برصهرت احسا ،امنیت ،همدلی و تهانایی تفکر منطقی یر مینا ،ینك وضن،یت
هیجانی 4ییده میشهی )چارله. 2111 ،5
برای تمایهیافتگی میتها 4 ،مؤلفر ت،ریف کری کر ارتاند از:
 -1هم آمیختگی با ییگرا :6،هم آمیختگی با ییگنرا ،بنر م،ننای از یسنت یای ،ههینت یر
یك رابطنر اسنت )گلندن رگ و گلندن رگ . 2112 ،افنرایی کنر "خنهی" یر آ،هنا کمتنر
تمایهیافتر است ،یر روابط خهی با ییگرا ،و برخصهص با افرای مهم زندگی ،یچنار انحنالل
و همآمیختگی میشهند .افرای همآمیختر برشدت تمایل بر همرنگنی و همسنانی بنا ییگنرا،
یاشتر و هتنفس آنا ،بستگی بر اطرافیا ،یاری )میهر. 2111 ،3
 -2لایگاه من :8نیا،یهندۀ تهانایی شخص یر ارائة ت،ریف شفّافی از ههیت خنهیش و یارا
بهی ،قاید و باورهای میخص یر زندگی است .افرای تمایهیافتنر حتنی یر شنرایط پنرتنش
نیه ،از ههیت شخصی قهی یا لایگاه من نیرومندی برخهریارند )این من هستم ...این قایند
من است ...این کاری است کر میخهاهم انجا یهم ،نر آ) ...،بنهئن 1333 ،کنر و بنهئن،
. 1333
1. Kerr
2. emotional maturity
3. Drake
4. emotional situation
5. Charles
6. fusion with others
7. Maser
8. I-position
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 -1برش هیجانی :9افنرایی کنر سنطح پنایینی از تمنایه یارنند ،یر روابنط خنهی بنا ییگنرا،
احسا ،تهدید و آسیبپذیری بییتری میکننند و گناه یرنتیجنر آسنیبپنذیری یر روابنط،
تمایل بر اتخاذ رفتارهای یفا ی مانند فاصلر گنرفتن ،قطنع رابطنر و انکنار اهمینت رابطنر بنا
ییگرا ،یارند )اسکهرو ،و یندی 2114 ،2اسکهرو ،و فریدلندر 1333 ،1پلنگ و رهنال،4
 . 2112بر ارتییگر ،برش هیجانی تمایل بر خروج از رابطنر و قنبنینینی ناطفی را یر
شرایط پرتنش نیا ،مییهد .یر شرایط پرتنش اطفی ،فری تمایهنیافتر نیاز بر فنرار ،التننا
یا ناییده گرفتن مهق،یت یاری یرحالیکر با افهایش تمایهیافتگی ،فری تجربرهای هیجنانی را
بر رسمیت شناختر و قایر خهاهد بهی با هیجانات قهیتر روبررو شنهی و بنا آنهنا کننار بیایند
)یریك. 2111 ،
 -4واکنننشپننذیری هیجننانی :5نیننانگر غل ننر احساسننات فننری ،بننر قننل و منننطقش اسننت.
بر ارتییگر ،افرایی کر ازلحاظ هیجانی واکنشپذیرنند ،قنایر بنر لداسنازی احسنا ،از
تفکر نیستند و بییتر پاسخهایی کر بر محیط مییهند پاسخهایی هیجنانی اسنت تنا قالننی.
خصهصاً یر شرایط پرتنش ،نمیتهانند بروضهح فکر کنند و یر مهالهر با مسائل گهناگه،،
بدو ،تفکر و تأمل برصهرت غیرارایی و هیجنانی واکننش منییهنند )بنهئن 1333 ،کنر و
بهئن . 1333 ،هر چر سطح واکنشپذیری هیجانی بناالتر باشند ،شنخص بیینتر تحنت تنأثیر
هیجانات قرار میگیری برگهنرای کر واکنشها و تصمیمگیریهایش بر پایة هیجانات اسنت
)کر و بهئن 1333 ،ههپر وییپهی. 2111 ،6
تمایه خهی یر ت،امل با انهاع مختلفی از سازههاست .بهئن ) 1333بر این بناور اسنت کنر
ماهیت ذاتی فرآیندهای تفکیك ،استقالل و رشد اطفی کر او بر نها ،مفهه تمنایه خنهی
از آ ،یای میکند پیامدهایی را برای ییگر وض،یتهای روا،شناختی فنری بنر همنراه یاری و
1 .emotional cut off
2. Skowron & Dendy
3. Friedlander
4. Peleg & Rahal
5. emotional reactivity
6. Hooper & DePuy
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یرواقع سطهح باالتر تمایهیافتگی خهی با پیامدهایی همچه ،سنطهح بناالتر ملکنری کلنی،
روانی و فیهیهلهژیکی یر ارت اط است .برطهر خاص سطهح باالتر تمایه ،با افهایش حرکنت
بر سمت روابط اطفی پیچیده و کاهش الئم اسنتر ،و اضنطرا همنراه اسنت .افنرای بنا
سطهح تمایه باالتر یر برابر هامل تنشزا ،استر ،کمتنری را تجربنر منیکننند ،از سنالمت
روا ،بییتری برخهریارند و الئم استر ،تجربنرشنده یر آنهنا ،نسن ت بنر افنرای بنا سنطهح
تفکیك پایینتر ،سریعتر به هی مییابد .همچنین فریی کر یر خانهایه پدری بر تمایهیافتگی
سالمی نرسید ه است ،د تمایه و اضطرا مهمن خنهیش را بنا ازیواج بنر زنندگی لدیند
منتقل میکند و " د تمایهیافتگی خهی" نسل بر نسل منتقل میشنهی )بنهئن 1333 ،کنر و
بهئن. 1333 ،
با تهلر بر ای ای بهئن م نی بر اهمیت "تمایهیافتگی خهی"یر تجهیه فری بنرای مقابلنر بنا
هامل تنیدگیزا و ارتقای سالمت روا ،،همچنین ازآنجاکر نظریر بهئن ،یکی از لامعتنرین
مفهننه سننازیهننا را یرزمین نة کننارکری خننانهایه و ا ضننای آ ،ارائننر مننییهنند ،بسننیاری از
پژوهیگرا ،بر ساخت و تهس،ر ابهارهای اندازهگیری مناس ی کنر بنروسنیلر آ ،بتنها ،سنازه
تمایهیافتگی خهی را مهریمطال،ر قراریای ،روی آوریهاند )میهر . 2111 ،ازلملر تنالشهنای
صهرت گرفتر یر اینن راسنتا ،اقندا اسنکهرو ،و فریدلنندر ) ، 1333یر سناخت پرسیننامر
تمایهیافتگی خهی است .استخر  36گهیرای کر م،نرف تمایهینافتگی خنهی بنهی تهسنط تنیم
تحقیقاتی اسکهرو ،و فریدلندر بر اسا ،نظریر خانهایهیرمانی بهئن و مثالهای ارائرشده یر
پژوهشهای بهئن) 1333 ،1336و پژوهشهای پیرو آنها )کر 1335 ،کنر و بنهئن1333 ،
نیکهله 1334 ،1نیکهله و شارته 1333 ،2پاپرو 1331 ،1بنر نقنل از اسنکهرو ،و فریدلنندر،
 1333ساختر شد .آیتمهای انتخا شده تهسط تیم تحقیقاتی بازتا تمایه و ت،نایل )النف
تفکر و احسا ،و )

ظرفیت صمیمیت با ییگرا ،و ظرفیت استقالل یر روابط مهم لاری

مثالً رابطر با والدین و خهاهر و بنرایرا ،بنهی .اسنکهرو ،و فریدلنندر از تحلینل مؤلفنرهنای
1. Nichols
2. Schwartz
3. Papero
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اصلی 1برای احنراز اب،نای پرسیننامر تمایهینافتگی خنهی و ت،ینین گهینرهنای نهنایی اسنتفایه
کریند .یرنتیجر تجهیروتحلیل یایهها و همچنین بر اسا ،محتها 41 ،گهیر بر  4خریهمقیا،
اختصاص یافت .ضرایب همسانی یرونی برای زیرمقیا ،واکنشپذیری هیجانی ،α =1/33
همآمیختگی با ییگرا ،α=1/31 ،لایگاه من  ،α=1/35برش هیجانی α= 1/33و برای کل
مقینا α =1/33 ،گنهارش شند )اسنکهرو ،و فریدلنندر . 1333 ،امّنا یر مطال،نات تجربنی
ب،دی ،میخص گریید کر خریهمقیا ،همآمیختگی با ییگرا ،برطنهر م،ننایاری ،همسنانی
یرونی پایینتری نس ت بر ییگر زیرمقینا،هنا و کنل مقینا ،یاری )اسنکهرو ،و اسنمیت،2
 2111بنابراین برمنظهر به هی ویژگیهای روا،سنجی پرسیننامر تمایهینافتگی خنهی ،1اینن
ابهار تهسط اسکهرو ،و اسمیت ) ، 2111مهری تجدیدنظر قرار گرفنت .یر فنر تجدیندنظر
شننده پرسینننامر تمایهیننافتگی خننهی 4کننر شننامل  46گهیننر اسننت ،آلفننای کرون ننا بننرای
خریهمقیا ،همآمیختگی با ییگرا ،افهایش یافت و بنر  1/36رسنید )اسنکهرو ،و اسنمیت،
 . 2111پسازآ ،،یریك ) 2111یر رسالر یکتری خنهی بنرمنظنهر کارآمندتر کنری ،فنر
تجدیدنظر شده پرسینامر تمایهیافتگی خهی )اسکهرو ،و اسمیت 2111 ،از طرینق کناهش
ت،دای گهیرها ،اقدا بر ساخت فر کهتاه پرسینامر تمایهیافتگی خهی 5کری .یر این پژوهش
کر بر روی  155نفنر یانینجه انجنا شند ،پاینایی بازآزمنایی پرسیننامر بنین  1/32تنا 1/35
گهارش شد .روایی مالکی همهما ،پرسینامر با استفایه از رابطر آ ،با افسنریگی ،اضنطرا
حالننت ،اضننطرا صننفت ،اسننتر ،و ننهتنفننس بررسننی شنند و میننخص شنند کننر سننازۀ
تمایهیافتگی برطنهر مث نت بنا هت نفنس و بنرطنهر منفنی بنا افسنریگی ،اضنطرا حالنت،
اضطرا صفت ،استر ،رابطنر یاری .یر رواینی همگنرا نینه خنری مقینا،هنای فنر کهتناه
پرسینامر تمایهیافتگی خهی با مقیا ،سطح تمایهیافتگی خهی) 6هابر 2111 ،3رابطر مث نت و
1. principal- component analysis
2. Schmitt
3. DSI
(4.Differentiation of Self Inventory-Revised ) DSI-R
5. Differentiation of Self Inventory- Short form
6. Level of Differentiation of Self Scale
7 .Haber
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م،نایاری یاشت .همچنین رابطر مث تی بین نمره هر زیرمقیا ،با نمره کل میناهده شند .فنر
کهتنناه تمایهیننافتگی نس ن ت بننر پرسینننامر تجدینندنظر شننده اسننکهرو ،و اسننمیت )، 2111
کارآمدتر است و ت،دای گهیرهای کمتری یاری تا آنجا کر فر کهتاه شنده تهانسنت  %33از
همسانی یرونی نسخر کامل پرسینامر تمایهینافتگی خنهی را تنهنا بنا  %41از گهینرهنای آ،،
حفم کند )یریك. 2111 ،
ساخت ابهارهای متنهع برای سنجش تمایهیافتگی ،پژوهیگرا ،را قایر ساخت تنا پنژوهش-
های گستریهای یر تأیید نظریر بهئن انجا یهند .نتایج تحقیقات نیانگر ولنهی رابطنر منفنی
م،نایار بین تمایهیافتگی با یرماندگی روا،شناختی )فریدلندر و تهسنا ، 2111 ،1،التننا و
بیا تمایی )بارتلتهرینگ و گرگهری ، 2111 ،2احسا ،شر )ویلیامسه ،،سندیج و لی،1
 ، 2115اضطرا مهمن و نیانگا ،بیماری )نات 4و اسکهرو 2114 ،،و نیانرهای افسریگی
)هنهپر و ییپنهی 2111 ،اسنت .از سنهی ییگنر بنین تمایهینافتگی بنا رضنایت از زنندگی
)اسکهرو ،،ههلمه و س تلی ، 2111 ،5امیدواری و ارت اط التمنا ی )ویلیامسنه ،،سنندیج و
لی 2115 ،رابطر مث ت و م،نایاری گهارش شند .یر حنهزه تحصنیلی ،تحقیقنات بینانگر آ،
است کر تمایهیافتگی خهی با اضطرا امتحا ،رابطر منفی و با ملکری شناختی رابطر مث نت
یاری )پلگ 2114 ،و تمایه میتهاند با کاهش اثرات ناشی از اسنتر،هنای تحصنیلی سن ب
افهایش سازگاری یانیجهیا ،شنهی )اسنکهرو ،،وسنتر و آز . 2114 ،6،یر حنهزه زنندگی
زناشهیی نیه پژوهشها نیا ،مییهد کر رابطر مث تی بین سطهح باالی تمایهینافتگی خنهی بنا
رضایت زناشهیی )اسکهرو 2111 ،،آیامه 2111 ،3و کنترل مهفنق و سنازگاری زناشنهیی
بنناالتر )اسننکهرو ،و یننندی 2114 ،3ولننهی یاری .هرچننند یر ایبیننات پژوهیننی سننازۀ
1. Tuason
2. Bartle-Haring & Gregory
3. Williamson, Sandage, & Lee
4. Knauth
5. Skowron, Holmes & Sabatelli
6. Skowron, Wester & Azen
7. Adams
8. Dendy
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تمایهیافتگی خنهی ،تحقیقنات گسنتریهای ولنهی یاری ،امنا اینن سنازه لنیرغنم اهمینت و
تأثیرش بر بههیستی و سالمت روا ،،زوجیرمانی ،خنانهایهیرمنانی ،حنهزه تحصنیلی و ...یر
کیهر ما تا حدویی مهجهر مانده اسنت .از ییگنر سنه ،بنهئن نظرینر خنهی را لهنا،شنمهل
م،رفی میکند و آ ،را قابل کاربری "یر همة خانهایهها و یر تما فرهنگها" )کرو بنهئن،
 ،1333صفحر  212مییاند ،یرحالیکر برخی از مطال،ات اخیر حاکی از تنأثیر ارزشهنای
فرهنگی و هنجارهای لهامع فریگرا و لمعگرا بر تمایهیافتگی خهی اسنت )پلنگ و رهنال،
 2112کاگیتسی اسننی 2115 ،1گهشننه و کنسننتانتین 2111 ،2ازای ننرو ای ننای بننهئن م نننی
برلها ،شمهل بهی ،تمایهیافتگی خهی با تریید مهالر می شنهی .بننا بنر آنچنر گفتنر شند ،بنا
طف نظر بر اهمیت سازه تمایهیافتگی خهی و از سهی ییگر با تهلر بر اینکر لها،شنمهل
بهی ،نظریر بهئن مهریتریید واقعشده است ،نیاز بر پژوهش یر حهزه تمایهینافتگی خنهی یر
لام،ر ایرانی ،برلسترتر میشهی .لذا ،ولهی ابهاری کارآمند و مناسنب لهنت سننجش اینن
سازه یر ایرا ،ضروری بر نظر میرسد .ازآنجاییکر فر کهتاه پرسینامر تمایهینافتگی خنهی
کر تهسط یریك یر سال  2111ساخترشده اسنت نسن ت بنر ییگنر ابهارهنای انندازهگینری
تمایهیافتگی خهی ،کارآمدتر است و ت،دای گهینرهنای کمتنری هنم یاری )یرینك، 2111 ،
پژوهش حاضر باهدف ترلمر و ت،یین رواینی و پاینایی فنر کهتناه پرسیننامر تمایهینافتگی
خهی )یریك 2111 ،برای استفایه یر ایرا ،انجا پذیرفت .بر ارتییگر اینن پنژوهش بنر
آ ،بهی تا سهیمندی فر کهتاه پرسینامر تمایهیافتگی خهی را یر لام،ر ایرانی ارزیابی کنند
تا از طریق آ ،بتهاند ،زمینر را برای پژوهشهنای گسنتریه یر حنهزه تمایهینافتگی خنهی یر
لام،ر و فرهنگ ایرانی همهار نماید.
روش
شرکتکنندگان پژوهش
لام،ر مهریمطال،ر یر این پژوهش ،تمامی یانیجهیا ،مقطع کارشناسی یانیگاه شیراز بنهیه
1. Kagitcibasi
2. Gushue and Constantine
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کر یر سال تحصیلی  31-31یر این یانیگاه بر تحصیل اشتیال یاشترانند .از مینا ،آنهنا 134
نفننر بننر نننها ،شننرکتکننننده یر ایننن پننژوهش بننر شننیهه نمهنننرگیننری تصننایفی خهشننرای
چندمرحلرای 1انتخا شدند .براینترتیب کر از بین فهرست یانیکدههای یانیگاه شیراز4 ،
یانیکده برصهرت تصایفی انتخا شند و سنپس از هنر ینك از یانینکدههنای منتخنب1 ،
کال ،برصهرت تصایفی انتخا شد .کلیة یانیجهیا ،حاضنر یر کنال،هنای منتخنب ،یر
پژوهش شرکت کریند .الز بر یایآوری است کنر متخصصنا ،یربناره حجنم نمهننر بنرای
الرای تحلیل امل ،پیینهای یایهاند کر ت،دای شرکتکنندگا ،حداقل  111نفر تنا  251نفنر
باشد )سرمد ،بازرگا ،و حجازی . 1135 ،بر این اسا ،حجم نمهنر یر پژوهش حاضنر 411
نفر یر نظر گرفتر شد کر پس از انجا نمهنرگیری و حذف پرسینامرهای مخندوش ،ت،ندای
شرکتکنندگا ،پژوهش بر  134نفر رسید.
ابزار پژوهش
ابهارهای مهریاستفایه یر پژوهش حاضر ارت بهیند از:
 -1پرسشنامه سالمت عمومی(GHQ)2
اینن پرسیننامر کنر نخسننتین بنار تهسنط گلندبرگ 1یر سننال  1332بنرمنظنهر انندازهگیننری
اختالالت غیر روا،پرییانر یر لم،یتهای غیربالینی تهس،ر یافت ،برصنهرت فنر هنای ،12
 11 ،23و  61سننؤالی مهلننهی اسننت .یر پننژوهش حاضننر از فننر  23سننؤالی آ،کننر تهسننط
گلدبرگ و هیلر ،1333) 4بر نقل از تقهی 1133 ،ساخترشده است ،استفایه گریید .فر 23
سؤالی ،شامل  4مقیا 3 ،سؤالی است کر نیانرهای لسمانی ،اضطرا  /بیخنهابی ،اخنتالل
یر کارکری التما ی و افسریگی را مهریسنجش قرار منییهند و بنرای متمایهسنازی افنرای
سالم از افرای غیرسالم مناسب است .پاسخ بر یك مقیا 4 ،یرلنرای از ینك )خفینفتنرین
وض،یت تا چهار )شدیدترین وض،یت قرار میگینری .بننابراین نمنرات کمتنر نینا،یهننده
1. multi- stage cluster sampling
)2. General Health Questionnaire (GHQ
3 .Goldberg, D. P.
4. Hillier, J.
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سالمت روانی بییتر است .روایی و پاینایی اینن پرسیننامر کنر م تننی اسنت بنر بنیش از 31
تحقیق یر خارج از ایرا ،،ا ت ار متهسط  1/31و پاینایی متهسنط  1/33را بنرای آ ،گنهارش
کریهاند )گلدبرگ و ویلیامه ،1333 ،بر نقل از تقهی . 1133،یر ایرا ،نیه یر پژوهش تقهی
) 1131پایایی ابهار بر روشهای یوبارهسنجی ،تنصیف و آلفای کرون ا مهریبررسی قنرار
گرفت کر ضرایب بر ترتیب ارت بنهی از  1/31 ،1/31و  .1/31ا ت نار همهمنا ،،همگنرا و
روایی سازه م تنی بر تحلیل املی ،نیه رضایتبخش بهی .یر این پژوهش نینه پاینایی مؤلفنر
نیانگا ،لسنمانی  ،1/31اضنطرا  ،1/31اخنتالل یر کنارکری التمنا ی  ،1/34افسنریگی
 1/33و پایننایی کننل مقیننا 1/31 ،بننر یسننت آمنند .همچنننین بننر نننها ،شاخصننی از روایننی،
هم ستگی هر یك از گهیرها با امل مربهطر و هم ستگی هر یك از امنلهنا بنا نمنره کنل
محاس ر شد کر نتایج رضایتبخش بهی.
 -2فرم کوتاه پرسشنامه تمایزیافتگی خود ( DSI-SHدریک)2011 ،
این پرسینامر شامل  21گهیر است کر با مقیا ،لیکنرت یر ینك طینف شنش گهیننرای از
"اصالً ش یر خصهصیات من نیست" تا "کامالً ش یر خصهصیات من است" یرلربندیشنده
و یارای چهار خریهمقیا ،است :واکنشپذیری هیجانی ،لایگاه منن ،بنرش هیجنانی وهنم
آمیختگی با ییگرا.،گهیرهای  13 ،12 ،11 ،1 ،1و  21مربهط بر خریهمقینا ،لایگناه منن
گهیرهای  11 ،3 ،5 ،2و  13مربهط بر خریهمقیا ،همآمیختگی با ییگرا ،گهینرهنای 3 ،4
و  15مربهط بر خریهمقیا ،برش هیجنانی و گهینرهنای  16 ،14 ،11 ،3 ،6و  13مربنهط بنر
خریهمقیا ،واکنشپذیری هیجانی اسنت .بنرمنظنهر نمنرهگنذاری اینن مقینا ،الز اسنت
گهیرهای  13 ،13 ،16 ،15 ،14 ،11 ،11 ،3 ،3 ،3 ،6 ،5 ،4 ،2و  13م،که ،شهی .نمنره هنر
خریهمقیا ،میانگین گهیرهای آ ،است .نمرات باالتر یر این پرسینامر نینا،یهننده سنطح
تمایه باالتر است .برمنظهر استفایه از این پرسینامر یر ایرا ،،ابتدا گهینرهنای آ ،بنر فارسنی
ترلمر شد .سپس این نسخر تهسط یو مترلم زبنا ،بنرصنهرت مسنتقل یوبناره بنر انگلیسنی
برگریانده شد .با کنارهم قرار یای ،و مطابقت نمهی ،ترلمرهای فارسی و انگلیسی ،تنها یر
ب،ضی گهیرها بر لحاظ تط یق بافرهنگ ایرانی و فهم بهتنر گنهارههنا بنر کمنك متخصصنا،
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روانیناسی با یرلر یکتری ،برخی از کلمات تیییر کریند .همهما ،روایی صهری پرسینامر
تهسط یو تن از اساتید روانیناسی یانیگاه شیراز تأییند گرییند .لّنت اسنتفایه از اینن ننهع
شاخص روایی برطهرکلی این بهی کر اساساً روایی صهری ابهار ،شاخصی است کنر روشنن
میسازی شکل ظاهری گهیرها با سازهی مهریسنجش تناسب یاری و نیه رابطری مستقیمی بنا
ایجای انگیهش یر پاسخیهنده برای پاسخگهیی بر گهیرها یاری )خیر و سامانی. 1131،
یر راستای ت،یین رواینی فنر کهتناه پرسیننامر تمایهینافتگی خنهی )یرینك ، 2111 ،از
روایی سازه بنا روش آمناری تحلینل امنل اکتینافی و روش تحلینل مؤلفنرهنای اصنلی بنا
چرخش واریماکس استفایه شد .لّنت اسنتفایه از اینن روش بررسنی نظنم و سناختار ابنهار
تمایهیافتگی ازلحاظ میها ،انط اق با ساختار پیینهایی سازندگا ،یر فرهننگ غینر ایراننی و
یرواقع ت،یین ت،دّی و ماهیت املهای میترک و مکنه ،و تنأثیر آ،هنا بنر متییرهنای منهری
میاهده بهی )تاکر 1و مكکاله  ،1333،2بنر نقنل از ح ینبپنهر و صنفری . 1133 ،پنیش از
استفایه از تحلیل امل از یو شاخص  KMOو آزمه ،بارتلت بر ترتیب لهنت ت،ینین ب،ند
پذیری ساختار مقیا ،و آزمه ،فرض همانی بهی ،ماتریس هم ستگی گهیرها اسنتفایه شند.
حداقل بار املی برای احنراز ینك امنل  1/1یر نظنر گرفتنر شند .الگنهی ناملی پنس از
چرخش ،مالک ارزیابی قرار گرفت و همچنین برای اختصاص گهیرها بر املها الوه بنر
ضرایب هم ستگی گهیر با امل ،از ساختار پیینهایی سازنده مقیا ،استفایه شد .هم ستگی
املها با نمره کل نیه بر نها ،شاخصی از روایی بررسی شد .سازنده ابهار )یریك2111 ،
برای بررسی روایی مالکی همهما ،پرسینامر از رابطنر آ ،بنا افسنریگی ،اضنطرا حالنت،
اضطرا صفت ،استر ،و هتنفس استفایه کریه است .یر پژوهش حاضر نیه ،هنمراسنتا
با مالحظات نظری و مفههمی بهئن ) 1333یر تکهین سازه تمایهیافتگی بر نها ،سازهای بنا
کارکری مث ت و رابطة آ ،با سالمت روا ،و تهلّر بر اینکر د تمایهیافتگی با آسنیبهنای
روانی -کر نمهی آ ،یر نیانرهای خلقی و اضطرابی میباشد -همنراه اسنت ،رواینی مالکنی
1. Tucker, L. R.
2. MacCallum, R. C.
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همهما ،پرسینامر با استفایه از رابطر آ ،با زیرمقیا،ها سنالمت منهمی بررسنی شند .اینن
مؤلفرها نارتانند از :نینانرهنای لسنمانی ،اضنطرا و بنیخنهابی ،اخنتالل یر کنارکری
التما ی و افسنریگی .بنرای ت،ینین پاینایی مقینا ،از روش آلفنای کرون نا اسنتفایه شند.
انتخا روش آلفای کرون ا برای ت،یین پایایی بر این یلیل بهی کر اوالً بنا ینكبنار النرای
مقیا ،،گرفتن این نهع پایایی امکا،پذیر است و ییگر اینکر برای سنجش میها ،سنازگاری
یرونی گهیرهای یك شاخص کر مدتاً یارای طیف لیکنرت منیباشنند ،اینن ننهع پاینایی
مناسب است )ح یبپهر و صفری. 1133،
یافتهها
یر ابتدا مقیا ،تمایهیافتگی خهی با اسنتفایه از روش تحلینل مؤلفنرهنای اصنلی بنا چنرخش
واریماکس مهری تحلیل املی قرار گرفنت .نتنایج لندول  1مربنهط بنر آزمنه KMO ،و
بارتلت مطله بهی و مجمهع متییرها منیتهانسنت  43/33صند از کنل وارینانس سنازه را
ت یین کند ،اما با تهلر بر اینکر گهیر  3یارای بار املی نهییك بر هم و متقاطع بهی ،حنذف
شد .پس از حذف این گهیر ،واریانس تراکمی ت یین شده بر  51/13صد افهایش یافت .یر
این مرحلر نیه گهیر  11بر یلیل بار املی متقاطع و نهییك بنر هنم حنذف شند و وارینانس
تراکمی بر  51/13افهایش یافت .یر مرحلر آخنر نینه بنا حنذف گهینر  12کنر یر زینر همنة
املها ،بار املی نهییك بر هم یاشت ،وارینانس تراکمنی ت ینین شنده بنر  52/14افنهایش
یافت کر شاخصهای نهایی بر اسا ،مرحلر آخر گهارش میشنهی .آزمنه KMO،اولنین
هدف تحلیل املی را م نی بر اینکر آیا واریانس متییرهنای تحقینق تحنت تنأثیر وارینانس
میترک برخی املهای پنهانی و اساسی هست را مهری آزمه ،قنرار منییهند .مقندار اینن
آماره یر اینجا برابنر بنا  1/33منیباشند کنر انجنا تحلینل ناملی بنرای یایههنای منهرینظر
امکا،پذیر بهیه و میتها ،یایهها را بر یك سری املهای پنهانی تقلیل یای .آزمه ،بارتلت
نیه کر با ضریب  1465و با یرلر آزایی  116یر سطح ههار م،نییار شده ،نیا ،منییهند
کر ماتریس هم ستگی گهیرهای مقیا ،تمایهیافتگی ،یك ماتریس واحد و همانی نیسنت و
امکا ،کیف ساختار لدیدی از گهیرها ممکن اسنت .یر ایامنر لندول یافتنرهنای اینن یو
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آماره آوریه میشهی:
جدول  .3آزمون  KMOو کرویت بارتلت

KMO

کرویت بارتلت

P

1/33

1465

1/111

پس از بر یست آوری ،نتایج باال م نی بر روا بهی ،انجا تحلیل املی ،برای کیف سناختار
املها از روش تحلیل مؤلفرهای اصلی با چرخش مت،امند و بنر روش واریمناکس اسنتفایه
شد .با تهلر بر ارزش ویژهی باالتر از یك و افت محسه ،شیب منحنی اسنکری چننا،کنر
سازنده این مقیا ،پیینهای یایه بهی 4 ،امل کیف شد کنر رویهنمرفتنر  52/14یرصند از
واریانس کل مقیا ،را ت یین میکریند )الز بر ذکر است کر املهای استخراجشده بر یو
شیهۀ قایم 1و مایل 2مهری چرخش قنرار گرفتنند .نتنایج یو شنیهۀ چنرخش همخنهانی بسنیار
زیایی باهم یاشتند و ازاینرو ،تنها نتایج چرخش واریماکس گنهارششنده اسنت .نمنهیار
سنگریهۀ کتل یر شکل 1آوریه شده است .با تهلر بر منالک کنایهر و افنت شنیب نمنهیار
سنگریهه ،چهار امل احراز میشهی کر ارزش وینژه امنل اول برابنر بنا  1بنرای امنل یو
برابر با  ،2/21برای امل سه برابر با  2/14و برای امل چهار برابر با  1/43بر یست آمند.
همچنین برای ت،یین اینکر بارهای املی باالتر از  1/11میخص شنهند و نینه هم سنتگی هنر
گهیر با املها از ماتریس چرخش یافتة املها استفایه شد.

شکل .3نمودار منحنی سنگریزۀ کتل

1. orthognal
2. oblique
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یر لدول  2ماتریس گهیرها و بار املی آنها ب،د از چرخش آوریه شده است.
جدول  .9بارهای عاملی ،ضرایب اشتراک ،مقدار ارزش ویژه و درصد واریانس عاملهای چهارگانۀ
تمایزیافتگی خود
املها
لایگاه من

برش

واکنشپذیری

میها ،اشتراک

مایه

همآمیختگی با ییگرا،

هیجانی

هیجانی

1/55

13

1/31

13

1/63

1/51

3

1/66

1/43

13

1/66

1/43

2

1/65

1/41

11

1/52

1/41

5

1/42

1/11

21

1/33

1/64

1

1/31

1/53

1

1/61

1/46

11

1/61

1/13

3

1/35

1/32

4

1/34

1/31

15

1/63

1/51

16

1/35

1/61

14

1/31

1/53

6

1/42

1/42

ارزش

1/11

2/21

2/14

1/43

ویژه
یرصد

13/63

12/34

12/62

3/33

واریانس
یرصد

13/63

11/61

41/25

52/14

تراکمی

ضرایب هم ستگی املهای مقینا ،تمایهینافتگی )لایگناه منن ،واکننشپنذیری هیجنانی،
همآمیختگی با ییگرا ،و برش هیجانی با نمنرۀ کنل بنر ترتینب  1/32 ،1/61 ،1/56و 1/53
بهی کر یر سطح  1/11م،نایار میباشند و بر نها ،شاخصی از روایی سازه تلقّی میشهی.
یر لدول  1ماتریس هم ستگی متییرهای پژوهش آوریه شده است کر نینا ،از هم سنتگی
منفی و م،نایار یر سطح یكصد میا ،متییر تمایهینافتگی خنهی و امنلهنای آ ،بنا متیینر
سالمت مهمی و املهای این متییر یاری .این ضرایب نیا،یهندۀ روایی مالکنی همهمنا،
متییر تمایهیافتگی خهی با تهلر بر اب،ای سالمت مهمی منیباشند .بنرطنهر مثنال هم سنتگی
متییر تمایهیافتگی خهی با امل افسریگی ،اضطرا  ،نقص یر کارکری التما ی و نینانگا،
لسمانی بر ترتیب برابنر بنا  -1/11 ،-1/44 ،1/13و  -1/13و یر سنطح ینكصند م،ننایار
میباشد کر نیا ،از روایی مالکی این متییّر یاری.
جدول  .1ضرایب همبستگی تمایزیافتگی خود و ابعادش با سالمت عمومی و مؤلفههای آن
9
تمایهیافتگی
خهی
لایگاه من
واکنش
پذیری
هم
آمیختگی
برش
هیجانی
سالمت
مهمی
افسریگی
اضطرا
نقص
التما ی
نیانگا،
لسمانی

2

3

5

4

6

7

8

1

_
**1/53

_

**1/61

**1/21

_

**1/35

**1/23

**1/45

_

**1/43

1/11

**1/16

**1/21

_

**-1/43

**-1/15

**-1/23

**-1/11

**-1/26

_

**-1/13

**-1/25

**-1/24

**-1/23

**-1/13

**1/31

_

**-1/44

**-1/16

**-1/26

**-1/23

**-1/23

**1/33

**1/61

_

**-1/11

**-1/22

**-1/15

**-1/11

-1/13

**1/31

**1/52

**1/43

_

**-1/13

**-1/11

**-1/22

**-1/23

**-1/22

**1/32

**1/55

**1/63

**1/13

1/ 11

< ** P

هما،طهر کر یر لدول  4نیا ،یایهشده است ،ضریب پایایی متییر تمایهیافتگی خهی کر از

10
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روش آلفای کرون ا محاس رشده است برابر  1/36میباشد کر نیانگر پاینایی مطلنه اینن
مقیا ،میباشد .ت،دای آیتمهای این مقیا ،برابر با  13و ت،ندای نمهننة مهریمطال،نر  134نفنر
بهی .ضریب پایایی آلفای کرون ا برای مؤلفرهای تمایهیافتگی نینه یر لندول آوریه شنده
است:
جدول  .4ضرایب پایایی آلفای کرونباخ مقیاس تمایزیافتگی خود و مؤلفههای آن
تمایزیافتگی خود

میانگین

انحرافمعیار

تعداد گویه

ضریب آلفای کرونباخ

کل مقیا،

62/41

12/63

13

1/33

لایگاه من

14/33

4/43

4

1/63

واکنشپذیری هیجانی

3/53

2/33

1

1/43

همآمیختگی با ییگرا،

24/63

3/14

3

1/36

برش هیجانی

11/14

1/31

1

1/31

لدول  5نیا،یهندۀ میانگین ،انحرافم،یار و هم ستگی گهیرهای مقیا ،تمایهیافتگی خهی
با نمرۀ کل و ضریب آلفای کرون ا یر صهرت حذف گهاره میباشند .چننا،کنر میناهده
میشهی ضریب آلفای کرون ا مقیا ،تمایهینافتگی  1/33اسنت و یر صنهرت حنذف هنر
یك از گهیرهای مقیا ،،آلفا افهایش نخهاهد یافت ،بنابراین مطنابق بنا لندول ) 5حنذف
هیچکدا از گهیرها ضروری نیست .هم ستگی هر یك از گهیرها با نمنرۀ کنل نینه م،ننایار
میباشد.
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جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی گزارههای مقیاس تمایزیافتگی خود با نمرۀ کل و
ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف گزاره ()n =184
آلفای کرونباخ در صورت حذف

گزاره

میانگین

انحراف استاندارد

همبستگی با نمرۀ کل

1

1/13

1/53

**1/46

1/36

2

1/16

1/52

**1/45

1/33

1

4/42

1/55

**1/13

1/33

4

4/11

1/63

**1/45

1/33

5

4/11

1/53

**1/51

1/36

6

1/14

1/53

**1/55

1/36

3

4/51

1/53

**1/44

1/33

3

1/41

1/31

**1/56

1/35

11

1/36

1/63

**1/11

1/33

11

1/13

1/61

**1/43

1/36

14

2/61

1/52

**1/45

1/36

15

4/14

1/53

**1/51

1/33

16

2/15

1/13

**1/13

1/33

13

1/64

1/53

**1/53

1/35

13

1/62

1/66

**1/51

1/36

13

1/61

1/66

**1/62

1/35

21

1/52

1/43

**1/46

1/35

گزاره
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بحث و نتیجهگیری
پننژوهش حاضننر باهنندف بررسننی شنناخصهننای روایننی و پایننایی فننر کهتنناه پرسینننامر
تمایهیافتگی خهی )یریك 2111 ،یر فرهنگ ایرانی انجا گرفت .ازآنجاکر این پرسیننامر
نسن ت بننر پرسینننامر تجدینندنظر شننده تمایهیننافتگی خننهی )اسننکهرو ،و اسننمیت2111 ،
کارآمدتر است و نیه ت،دای گهیرهنای کمتنری یاری )یرینك 2111 ،لنذا ا ت ارسننجی آ،
مننیتهانسننت زمینننری اسننتفایه از آ ،را یر ایننرا ،و بننرطننهر خنناص یرمیننا ،لم،یننتهننای
یانیجهیی فراهم کند .یر تحقیق حاضر ،رواینی و پاینایی پرسیننامر منذکهر بنا چنند شنیهه
بررسی شد .هما،گهنر کر یر بخش یافترها ذکر شد ،ساختار املی این پرسینامر برروشننی
بر چهار امل یر تمایهیافتگی خهی اشاره یاری کر نتیجر این تحلینل امنل بنا نتیجنر تحقینق
یریك ) 2111همخهانی یاری .همچنین یر پرسیننامر تجدیندنظر شنده تمایهینافتگی خنهی
کر پرسینامر حاضر ،فر کهتاه شده آ ،است نینه ولنهی چهنار امنل گنهارششنده اسنت
)اسکهرو ،و اسمیت . 2111 ،این هامل بر اسا ،م انی نظری تمایهیافتگی خهی و محتهای
گهیرها همچنین با تهلر بر پیینهای سازندۀ ابهار ،هنمآمیختگنی بنا ییگنرا ،،بنرشهیجنانی،
واکنشپذیری هیجانی و لایگاه من ،نا گذاری شد .بر این اسا ،منیتنها ،گفنت سنازهی
تمایهیافتگی یر فرهنگ ایرانی احتماالً سناختار کمنابیش مینابهی بنا سناختار پییننهایی یر
فرهنگ غربی یاری و سنخ شناسی و مفهه سازی بهئن یر میا ،لم،ینت ایراننی احنراز منی-
شهی و فرضیر بهئن م نی بنر ت،منیمپنذیری و لهنا،شنمهل بنهی ،مؤلفنرهنای پییننهایی یر
لم،یت مهبهر تأیید میشهی .امّنا بنا تهلنر بنر پنایین بنهی ،ضنرایب هم سنتگی مؤلفنر هنم-
آمیختگی با ییگرا ،و نیه تیییر بار املی برخی از گهیرها زیر هامل مقیا ،،میتها ،نقنش
فرهنگ را یر تفسیر گهیرها و تأثیر آ ،بر الگههای پاسخیهنی و بنرایننترتینب ت،ینین قنرار
گرفتن گهیرها ذیل املهای خاص تا حدویی میاهده کری .یرواقع برخی از گهیرهنا کنر
یر فر سازندۀ ابهار زیر امل خاصی قرار میگرفت یر این پژوهش زیر ناملی ییگنر ،بنار
املی بییتری احراز کری و همچنین سر گهیر بر یلیل سرگریانی و بار متقناطع حنذف شند.
یر راستای این یافتر با تهلر بر اقتضائات لهامع لمعگرا ازلملر مفهه "خنهی" وابسنتر بنر
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ییگری و ت،ریف خنهی بنر م ننای روابنط التمنا ی و تفکنر لمنعگنرا و ...غینره )نیهبنت و
میننامهته 2115 ،1مننارکه ،و کیتایامننا 1331 ،2مننیتننها ،از نقننش فرهنننگ یر ت،یننین
تأثیرگذاری سازگارانر یا ناسازگارانر مؤلفر همآمیختگی بنا ییگنرا ،سنرار گرفنت .یر اینن
راستا پژوهشهای بین فرهنگی یر حهزه تمایه خهی نیا ،منییهنند کنر باولهیاینکنر سنازه
تمایهیافتگی خهی ،سازهای لها،شمهل اسنت امنا کنارکری خنریهمقینا،هنای تمنایه خنهی
میتهاند از فرهننگ و ارزشهنای فرهنگنی تنأثیر پنذیری )ایاوینا 2111 ،1چاننگ وگینل،4
 2116پلگ ،هال ی و وابی ،2116 ،5گل ها. 2112 ،6
یر ایامر ،هم ستگی املها با نمره کل نیه نیا ،از روایی سازهای ابهار بنهی .یر رواینی
مالکی همهما ،پرسینامر از رابطر آ ،با اب،ای سنالمت منهمی شنامل نینانرهنای لسنمانی،
اضطرا و بیخهابی ،اختالل یر کارکری التما ی و افسریگی استفایه شد کر نتیجنر آ ،بنا
نتیجر پژوهش سازنده پرسینامر )یریك 2111 ،و پژوهش محققین ییگر )چاننگ وگینل،
 2116پلگ 2115 ،میابهت یاشت .یرواقع هم ستگی منفی سازۀ تمایهیافتگی و اب،ای آ،،
با مؤلفرهای سالمت مهمی مثل اضطرا  ،افسریگی و .نیا ،مییهد کر سازۀ تمایهیافتگی
و اب،ای آ ،یارای کارکری سازگارانر میباشند .بندین ترتینب نتنایج حاصنل از اینن تحقینق،
روایی فر کهتاه پرسینامر تمایهیافتگی خهی یر ایرا ،را تأیید میکند .یر خصنهص پاینایی
پرسینامر مذکهر نیه بر اسا ،آنچر یر بخش یافترها گذشت ،هم ستگی هنر گهینر بنا نمنره
کل و نیه تأثیر حذف هر گهیر سنجیده شد کر نیا ،از ث ات گهیرهنای ابنهار یاری .ضنریب
آلفای کرون ا محاس رشنده بنرای هرکندا از مؤلفنرهنا و نمنره کنل ،حکاینت از همسنانی
یرونی مطله مقیا ،و املهای آ ،یاری.
یر این پژوهش خصهصیات روا،سنجی فر کهتناه پرسیننامر تمایهینافتگی خنهی یر نمهننة
1. Nisbett, & Miyamoto
2. Markus & Kitayama
3. Adawiah
4. Chung & Gale
5. Peleg, Halby & Whaby
6. Glebova
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برگرفتر از فرهنگ ایرانی مهری آزمه ،قرار گرفت .برطهرکلی منیتنها ،گفنت ط نق نتنایج
بریستآمده  ،مقیا ،مذکهر حنائه شنرایط الز بنرای سننجش تمایهینافتگی خنهی اسنت و
میتهاند بر نها ،یك ابهار کارآمد لهنت سننجش تمایهینافتگی خنهی یر لام،نر ایراننی و
برخصهص یانیجهیا ،استفایه گریی .الز بر ذکر است کر شرکتکنندگا ،اینن پنژوهش،
تنها یانیجهیا ،کارشناسی یانیگاه شنیراز بهینند کنر منیتنها ،آ ،را بنر ننها ،محندوییت
تحقیق حاضر یر نظر گرفت .بر این اسا ،،انجا این پژوهش بر نمهننرهنایی کنر نناهمگنی
بییتری یاشتر باشند پیینهای میشهی .ازآنجاکر این تحقیق یاللتهایی را برای پژوهشهنای
حهزهی سالمت روا ،و خانهایه یاری ،پیینهای منیشنهی نقنش اب،نای سنازۀ تمایهینافتگی یر
مدلهای مفههمی تحقیقات حهزۀ خانهایه یر نظر گرفتر شهی و اینن مندلهنا یر نمهننرهنای
مت،دّی و غیرهما ،آزمه ،گریی.
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