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 چکیده
را ارزیوایی   از والودی   شوناختی ادراکات افراد در موررد جودایی روان   ،شناختیجدایی روان پرسشنامهزمینه: 

-جودایی روان  پرسشنامه فارسی فرم سنجیروان هايویژگی یررسی یاهدف : پژوهش حاضرهدفکند. می

منظورر  یوه  عاملی، تحلیل ی وهاي جنسگیري در یی  گروهاندازه روایی، تغییرناپذیري شامل پایایی، ،شناختی

مقطعوی   پوژوهش در  :روش .شوده اسوت  انجوام  ترییتوی و یوالینی   هواي پژوهش در کاریرد جهت يسازآماده

گیوري  دانشجري کارشناسی یا روش نمرنوه  959دانشجري کارشناسی(،  0909از یی  جامعه آماري ) حاضر،

 و دلبسوتیی همسوا ن   (0499) شناختی هوافم  هاي جدایی روانشده و پرسشنامهاي انتخابتصادفی خرشه

نتایج تحلیل عاملی تأییدي نشوان داد کوه موده رهوار      :هایافته را تکمیل کردند.( 0491) آرمسدن گرینبرگ

-ییشتری  یرازش یوا داده  کنشی( از شناختی )استقاله هیجانی، تعارضی، نیرشی وعاملی مقیاس جدایی روان

شوناختی در  پرسشونامه جودایی روان  گیري ، یراي آزمرن تغییرناپذیري اندازه ییر ا افزونها یرخرردار است. 

 پرسشونامه ی نشان داد کوه  رند گروه تحلیل نتایج ی انجام گرفت.رند گروه هاي جنسی، تحلیلیی  گروه

 درونوی  یکنراخوت اسوت. همسوانی    هواي جنسوی  گوروه  یوی   در محودود  هايمده درشناختی جدایی روان

-طورر یوه : گیوري نتیجه .شد تأیید و محاسبه نمرنه مررد گروه در کرونباخ آلفاي ضرایب یرحسب هپرسشنام

 مطلوریی  یورازش  شوناختی از جدایی روان عاملی پرسشنامه است ساختار ای  پژوهش ییانیر هايیافته کلی،

سونجش ایعواد    در معتبور  ایوزاري  عنوران یوه  ترانود می و دانشجریان کارشناسی ساه اوه یرخرردار است یراي

 گیرد. استقاله دانشجریان مررداستفاده قرار

 عاملی پایایی، روایی، تحلیل شناختی،جدایی روان: ییدکلواژگان 

  

                                                 
 shahram.vahedi@yahoo.comدانشیاه تبریز، گروه روانشناسی ترییتی   . دانشیار0
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 مقدمه

کوونش تحوورلی طبیعووی اسووت کووه یووراي نرجرانووان و    یوو  0شووناختیفراینوود جوودایی روان

کوه نرجرانوان یوه ایو  سوط       دنباه دارد. یوراي ایو    یزرگسا ن پیامدهاي رشدي مهمی را یه

یی حاه، ای  قطو  وایسوت  از والدینشان پایان دهند. یاای جدایی یرسند، یاید یه وایستیی خرد 

-روایط نزدی  خانرادگی او منجور شورد. هودف جودایی     گسستییاز والدی  نباید یه ازهم

صوررت  وسیله آن، استقاله و خوردگردانی فورد یوه   اي است که یه، ی  استقاله رایطه5تفرد

ینوایرای ،  ؛ (5110، 0و هورگی  پوذیرد )لوی  سري والدی  و نرجرانان صوررت موی   آگاهانه از

پذیرانوه جودایی، حفو     یکی از محررهاي مهم تحرلی در ای  دوره سنی، مدیریت انعطواف 

 روایط و اجتناب از پیامدهاي نامطلرب آن مانند شرمندگی و تنهایی کامل است.

منظورر رسویدن یوه    کند که یهجدایی اشاره می -( در نظریه کالسی  تفرد0441) 9یلرس

جران یاید از تصرر کردکانه پا فراتر ییذارد. کروگر )نقل از میرز، ایودما، ماسو  و   تفرد، نر

 6فرزنودي و سواختار خورد    -( معتقد است ی  رایطه مرازي یوی  رایطوه والود   5112، 2انیلز

ها داراي اقتدار کامول  که آنیر ای  وجرد دارد. در نرجرانی، تصرر کردکان از والدی  مبنی

اندیشود کوه او   شرد و نرجران رنی  میها یاید اجرا شرند، رد میآن هستند و همه دستررات

-فرزندي، نرجوران را قوادر موی   -و والدینش افراد مستقلی هستند. ای  تعریف از روایط والد

تا یو  هریوت جدیود     اي یرسدسازد تا از هریت کردکانه خرد فراتر رود و یه تعهدات تازه

 ای  یاورنود کوه جودایی و تفورد     ري از پژوهشیران یرلحاظ نظري، یسیا یراي خرد یسازد. یه

( 0441) 9اموا لرکواس  ؛ (5111، 1هم مرتبط هستند )سوانترس و کیورمبرا   عنران دو فرایند یهیه

( اهمیوت  0441معتقد یرد که یی  جدایی و تفرد رایطه مستقیمی وجرد دارد. اگرره یلورس ) 

                                                 
1.Psychological separation 

2. separation–individuation 

3. Lee, & Hughey 

4. Blos 

5. Meeus, Iedema, Maassen & Engels, 

6. ego 

7. Santos & Coimbra 

8. Lucas 
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یرجسوته کورد، ولوی یوه یو       تفورد را در تحوره شخصویت نرجرانوان      -نقش فرایند جدایی

 شناختی دست نیافت.سازي جام  در قلمرو جدایی روانمفهرم

 -هواي مواهلر دریواره جودایی    ( یا مبنا قورار دادن ترصویف  0499) 0از سري دییر، هافم 

تفرد سه ساه اوه زندگی، سوه سوط  را در فراینود جودایی درگوذر از نرجورانی یوه جورانی         

متموایز   0کنشوی  و سط  رفتاري یا اسوتقاله  5استقاله نیرشیترصیف کرد؛ سط  شناختی یا 

که سط  سرم یعنی قلمرو رایطه عاطفی کردک خردساه یا مادر، قلمورو  آنجااما از؛ شردمی

ترانود هوم احساسوات م بوت صومیمیت و نزدیکوی و هوم        اي است که موی پیچیده و گسترده

ها را یا دو زمینه دانست و آن احساسات تعارضی را منعکس کند، هافم  ای  سط  را داراي

گرفت  ای  ایعواد، مسویر    نظر مشخص کرد. در 2و استقاله تعارضی 9عناوی  استقاله هیجانی

هاي دو دهه اخیور را همورار کورد و امکوان تعیوی  اهمیوت هور یعود را یوا ترجوه یوه            پژوهش

 هوواي جنسووی فووراهم آورد.وري روانووی و تفوواوتهوواي مختلووف کونش هووا و حوورزهمرقعیوت 

شناختی در دورۀ نرجرانی و جرانی و توأییر آن یور   هاي اخیر یر اهمیت جدایی روانپژوهش

 کنند.انتخاب شغل، سازگاري یا دانشیاه و هریت تأکید می

شوناختی را  ( یراي سونجش اسوتقاله دانشوجریان، پرسشونامه جودایی روان     0499هافم  )

ندیعدي ترصیف نمرد: استقاله تنظیم و تجریۀ دانشجریان را از جدایی در ی  رارررب ر

تعارضی، رهایی از احساس مفرط گناهکاري، اضطراب، یدگمانی، رنجوش و خشوم نسوبت    

اسوتقاله عمول و ترانوایی ادارۀ امورر شخصوی       کند. استقاله کنشی،یه والدی  را ارزیایی می

تأییود،  سنجد. استقاله هیجانی، رهایی از نیاز مفرط یه یدون کم  والدی  را در جرانان می

داشت  تصریري ییانه از خرد و متفاوت  یعنی مجاورت و حمایت هیجانی والدی  و استقاله

 گیرد.ها و یازخرردهاي والدی  در جرانان را اندازه مییا یاورها، ارزش

هوا کوه   ( همسانی درونی یا یی )آلفاي کرونبواخ( را یوراي خورده مقیواس    0499هافم  )

یرد یرآورد کرد. سایر نریسندگان نیز نتایج مشوایهی گوزارش    متغیر 45/1تا  99/1مقادیر آن 

                                                 
1. Hoffman 

2. attitudinal Independence (AI) 

3. functional Independence (FI) 

4. emotional Independence (EI) 

5. conflictual Independence (CI) 
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اي )ضوریب  هفتوه  0الوی   5(. پایایی آزمرن و آزمرن مجودد  0096، دادستاننمردند )نقل از 

و یوراي نمرنوه زنوان     49/1تا  94/1هاي مردان که دامنه آن از همبستیی پیرسرن( یراي نمرنه

 (.5111، سانترس و کیرمبرا، 0496ت )هافم ، شده اسمتغیر یرد گزارش 46/1تا  11/1یی  

هواي پدرانوه و مادرانوه ییوانیر آن اسوت کوه       مقیواس  همچنی  محاسبه همبستیی یی  زیر

هواي  هاي مادرانه داراي همبسوتیی یوا یی یوا مقیواس    درمجمرع، هر رهار مؤلفه زیر مقیاس

 ناي زیرمقیواس اسوتقاله   اسوت ( و یه5111)نقل از سانترس و کیرمبرا،  پدرانه در پسران هستند

 تأییود ( نیوز  0096هوا در نمرنوه پوژوهش دادسوتان )    هیجانی در دختران، وجرد ای  همبستیی

 یینوی سوازش  هاي آن در پیشو مؤلفه شناختیروانای ، روایی مقیاس جدایی  یر شد. عالوه

اسواس   اي و تعهود شوغلی، پایبنودي موذهبی و جوز آن یور      یافتیی تحصویلی، هودایت حرفوه   

، 0؛ لرپز و گاور0494؛  پسلی و همکاران، 0491هاي متعددي مانند هافم  و ویس،هشپژو

 اند محقق شده است.شدهکه از آغاز ایداع آن انجام 0440

از سري دییر، رند یررسی نشان داد که سه تا از رهار خرده مقیواس )اسوتقاله کنشوی،    

مقیواس   را نشان دادنود و یوا خورده   هیجانی و نیرشی( مقدار همبستیی متقایل مترسط تا یا  

؛ (0446، 5اُیوری   و 0499رهارم )اسوتقاله تعارضوی( رایطوه صوفرتا منفوی داشوتند )هوافم ،        

مقیاس استقاله تعارضوی   ( خرده0449) 0ینایرای ، یرخی از پژوهشیران ازجمله فیشر و گرد

ا حتوی یرخوی از   شناختی استفاده نمردند یمقیاس پرسشنامه جدایی روان را مجزا از سه خرده

انود  پژوهشیران یراي سنجش جدایی کلی یه سهرلت نمورات سوه مقیواس را ترکیوب کورده     

 (.5111، 9)نقل از اُیری ، فریدم ، تیپترن و لی 

گرفته نشان دادند که اسوتقاله از والودی    مررد روایی سازه پرسشنامه، مطالعات انجام در

یایود. پوژوهش دیواس )نقول از سوانترس و      ها یا افزایش سو  نمورد موی   در یسیاري از مقیاس

ي از دانشجریان پرتغالی منجر یوه تأییود الیوري همبسوتیی     ( روي ی  نمرنه5111کیرمبرا، 

شوناختی مشوایه یوا    هواي سوازگاري روان  یا مجمرعه از شواخص  شناختیروانجدایی مقیاس 

                                                 
1. Gover 

2. O’Brien 

3. Fischer & Good 

4. O’Brien, Friedman, Tipton, & Linn 
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تحلیول عواملی    0441در ساه  هاي آمریکایی گردید. سانترسگرفته در نمرنهمطالعات انجام

آمورزان دییرسوتانی   اي از دانوش نمرنوه  يرو 0اکتشافی یا محرر اصلی یا ررخش واریماکس

را تأییود کورد )نقول از     شناختیروانجدایی مقیاس  انجام داد و ساختار عاملی نسخه پرتغالی

 (.5111سانترس و کیرمبرا، 

ملی تأییدي یا تفکی  عا وسیله هافم  از طریق تحلیلهمچنی ، روایی سازه پرسشنامه یه

تحلیل قرار گرفوت. سواختار عواملی روارررب نظوري       مادر مررد و یه پدر هاي مریرطگریه

را  شوناختی روانجودایی  پیشنهادي را خرب یرازش داد. شراهد ناشی از روایی سازه مقیاس 

شوناختی ماننود   شوناختی و رنود متغیور سوازگاري روان    توران از رایطوه یوی  جودایی روان    می

، 5فردي و سالمت روانی استنتاج نمرد ) پز و گرر گاري تحصیلی، عدم مشکالت میانساز

، 9؛ هوافم  و ویوز  0499؛ هوافم ،  0445، 0شور   -؛ لورپز، واتکوی ، موانرس و هوانترن    0440

 (.0091؛ لیاقت، 0441، 2؛ رایس، کره و  پزلی0491

ارتبواط والودی  یوا    شوناختی  یه اهمیت ایو  مقیواس در شناسوایی مشوکالت روان     یا ترجه

گیوري  سونجی و تغییرناپوذیري انودازه   هواي روان اي در مررد ویژگیدانشجر، تاکنرن مطالعه

اسوت. پوژوهش حاضور یوراي ارزیوایی و       نشوده انجوام شناختی هافم  پرسشنامه جدایی روان

کوه  اقوداماتی انجوام داده اسوت. ازآنجوایی     سنجی پرسشنامه موذکرر هاي روانیهبرد ویژگی

گیري سه سط  نیرشی، عاطفی و رفتاري شناختی هافم  یراي اندازهمه جدایی روانپرسشنا

است، هدف ای  پژوهش یررسی تعوداد ایعواد    شدهگرفته در نظرشناختی فرایند جدایی روان

شناختی یا تحلیل عاملی تأییدي است تا تعیی  شرد آیا مقیاس جدایی روان شدهاقتباسنسخه 

ی یوا رهوار عواملی یهتور     سوه عوامل  ی، تو  عوامل  عنران سوازه  تی یهشناخمقیاس جدایی روان

هواي  شناختی در یی  گروهکه جدایی روانشرد یا نه. همچنی  یا ترجه یه ای سازي میمفهرم

گیرد که آیوا  ی قرار میمرردیررس(، ای  سؤاه 0094جنسی متفاوت است )واحدي و فتحی، 

 کند؟هاي جنسی تغییر مییی  گروه درشناختی ساختار ایعادي مقیاس جدایی روان

                                                 
1. Varimax 

2. Lopez, & Gover 

3. Lopez, Watkins, Manus, & Hunton-Shoup 

4. Weiss 

5. Rice, Cole, & Lapsley 



 1314 ، تابستان02، شماره سال پنجمتربیتی،  یریگاندازه/ فصلنامه  160

ای ، ضرایب پایایی رهوار خورده مقیواس یوه تفکیو  پودر و موادر یوا حوذف           یر عالوه

ي نارسا و معیرب همراه یا ارائه شراهد اعتبار مبتنی یر ارتباط یوا سوایر متغیرهوا ماننود     هاسؤاه

شرد هاي قبلی، فرض میویژه همسر یا یافتهقرار گرفت. یه مرردمطالعهدلبستیی یه همسا ن 

-رو، انتظوار موی  نرجرانان است، ازایو   شناختیروانکه دلبستیی یه همسا ن مؤلفه استقاله 

یا ایعاد دلبستیی ایم  )اعتماد و ارتبواط( رایطوه م بوت داشوته      شناختیروانرود ایعاد جدایی 

 یاشد.

 روش

تحلیلی اسوت. از   -یه اهداف، فرضیه و ماهیت مطالعه روش پژوهش حاضر ترصیفی هیا ترج

-هاي ترصیفی ضرایب پایایی، روایی و تحلیل ساختار عاملی یراي یورآورد ویژگوی  شاخص

اسوتفاده شود. جامعوه آمواري ایو  پوژوهش را       شناختی مقیاس جدایی روانسنجی هاي روان

کالیو   دادنود.  تشوکیل موی   0091ر ساه تحصیلی دانشیاه تبریز د ساه اوه دانشجري 0909

گیرد و یراي یسویاري از  نظر می در« نمرنه یزرگ»نفر را  511تر از هاي یزرگ( نمرنه5112)

 02( 0099اساس پیشنهاد استیرنس )نقل از هورم ،   ای ، یر یر داند. عالوهها مناسب میمده

دختور و   506) نفور  959تعوداد   ینایرای ،؛ شده منطقی است گیريازاي هر متغیر اندازه نفر یه

-گیوري رنود  نفر پسر( از یی  دانشجریان مقط  کارشناسی جدیدالررود یه روش نمرنوه  519

هاي مختلف دانشویاه تبریوز،   که ایتدا از میان دانشکده ترتیب اي انتخاب شدند. یدی مرحله

طریوق   اجتماعی، علرم پایه و فنی یههاي خارجی، علرم ترییتی، ادییات و زیان دانشکده علرم

تصادفی انتخواب شودند. در مرحلوه یعود، از هور دانشوکده یو  کوالس انتخواب گردیود و           

 دلبستیی همسا ن را تکمیل کردند. و شناختیرواندانشجریان در کالس پرسشنامه جدایی 

 پژوهشابزار 

 ی،سووؤال 059پرسشوونامه  یوو ا :(0499) هننان ن شننناختیروانپرسشنننامه جنندایی   .0

اسوتقاله   ی،اسوتقاله کنشو   هواي اسوت کوه سوازه    ايجداگانوه  هايیاسخرده مق یرندۀدریرگ

سونجد. اسوتقاله   یرا در رایطه یا پدر و مادر مو  یو استقاله نیرش یاستقاله تعارض یجانی،ه

از  دانشوجریان  متفواوت  اعتقوادات  و هوا ارزش هوا، است که نیورش  یهگر 59 يدارا ینیرش
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یوه حوس اسوتقاله از     یوه گر 21یوا   ی. مؤلفوه اسوتقاله تعارضو   کننود یم یاییرا ارز ینشانوالد

( یوه گر 55) یجوانی اشواره دارد. اسوتقاله ه   ی نسبت یه والد یتاحساس گناه، خشم و مسئرل

 ی والود  یعواطف  یتو حما ی یه والد یکینزد ی ،والد یقیه تصد یازاستقاله جران از ن یزانم

 یفاستقاله نرجرانان در عمل یوه واوا   یهگر 59یا  یزن ی. استقاله کنشجدسنیدر کارها را م

 یعنوی  یواس، مق یهگر 059از  یمی. نگیردیرا اندازه م ی یه کم  والد یاجیدون احت یشخص

از  یو اسوتقاله نیرشو   یاسوتقاله تعارضو   یجانی،استقاله ه ی،عبارت ایعاد استقاله کنش 65

-4-9) یوه گر 05 یوب، ترت ی . یود سونجد یاز پدر را م هقالرهار یعد است یزن یهگر 65مادر و 

-05-9-0) یووهگر 09از موادر،   ی( اسوتقاله کنشوو 00-01-56-54-09-04-99-94-29-29

-2-0) یوه گر 51از موادر،   ی( استقاله نیرش06-51-52-59-00-09-90-99-20-21-65

( اسووووووووووتقاله 6-1-09-02-09-04-50-59-51-01-05-06-91-95-96-21-25-60

 یجوانی ( استقاله ه61-22-20-91-92-90-01-02-00-01-5) یهگر 00مادر،  زا یتعارض

-11- 16- 64- 69- 61- 60 هواي یهگر طرری . همدادیقرار م یريگاز مادر را مررداندازه

اسوووووووووووتقاله  019-019-005-009-050 -015- 49- 49- 45- 94 -96 - 92- 91-90

 055-001-000-014-011-010-44-41-40-15-69ماننود   يهوا یوه از پودر، گر  یتعارض

-012-011-42-41-91-95-19-19-11-62 یول از قب هواي یهاز پدر، گر یاستقاله تعارض

-40-99-14-12-10-66) یوز ن یوه گر 05از پودر و   یاستقاله نیرشو  010-002-004-059

 .سنجدیاز پدر را م ی( استقاله کنش46-010-016-000-006-051

اسوت. هموه    651و حوداک ر آن   059 یداقل نمره کل، ح2تا  0از  هایهگر هاينمره دامنه

یور اسواس مجمورع     هوا یواس خورده مق  هايهستند. نمره يوزن مساو يآزمرن دارا هايیهگر

یوا حوداک ر    یو سپس تفاضل نمره آزمردن آیدییه دست م یاسفرد در هر مق ی  هاينمره

 یییاشوود، جوودا. هررووه قوودر مجموورع نموورات یووا تر شووردیموو یووی تع یرمقیوواسنمووره هوور ز

 .است یشترمذکرر ی یرمقیاسدر ز شناختیروان

ي موذکرر )آرمسودن   ي تغییریافته پرسشنامهنسخه :0ی دلبستگی ه ساالنپرسشنامه .5

هاي عاطفی، شناختی و رفتواري  است که جنبه شدهگریه تشکیل 05( از 0491، 0وگرینبرگ

                                                 
1. inventory of parent and peer attachment (IPPA) 



 1314 ، تابستان02، شماره سال پنجمتربیتی،  یریگاندازه/ فصلنامه  164

یوراي   ي موذکرر کنود. پرسشونامه  ها را نسوبت یوه همسوا ن ارزیوایی موی     دلبستیی آزمردنی

 5یییوانیی  یررسی ایعواد گرنواگرن دلبسوتیی کوه شوامل اعتمواد متقایول، کیفیوت ارتبواط و         

هاي گریه )گریه 9مقیاس اعتماد یا  (. خرده0491است )آرمسدن و گرینبرگ،  شدهطراحی

نی دهی والودی  نسوبت یوه نیازهواي هیجوا     گریان در میزان پاسخ( احساس امنیت پاسخ9 تا 0

مقیواس   ( کمیوت و کیفیوت ارتبواط کالموی و خورده     9توا   2گریوه )  9ها، یعد ارتباطی یوا  آن

سونجد. نمورات   ترجهی( و انزوا را موی ( احساسات یییانیی )یی05تا  9سؤاه ) 9یییانیی یا 

( 0491ي دلبستیی ایم  ییشتر اسوت. آرمسودن و گرینبورگ )   دهندهیا  در هر مقیاس نشان

( پایوایی خورده   5112) 0جر ./40/. تا 15مه را یا استفاده از آلفاي کرونباخ پایایی ای  پرسشنا

ایو    شوده در ایوزار ترجموه   /. را یرآورد کردند. میزان پایوائی 95/. الی 66هاي آزمرن مقیاس

پژوهش ترسط پژوهشیر یررسی شد. یعد از تأیید روایی صرري و محترایی، پایایی درونوی  

 دست آمد. یه =1/.96کرونباخ یراي مقیاس دلبستیی همسا ن پرسشنامه یا روش آلفاي 

در  ایتودا  هوا، دستیاران محقق پس از همواهنیی یوا مسوئر ن آمورزش دانشوکده      :ااجر شیوه

مشارکت دانشجریان، ترضویحات کوافی و سوپس یوه سوؤا ت       ۀمررد هدف پژوهش و نحر

 یوه  هوا پرسشونامه  هوا، آن یترضا جلب از پس. ندداد پاسخ مررد احتمالی دانشجریان در ای 

و همسوا ن در اختیارشوان گذاشوته شود توا       یشناخت-روان ییمشخصات فردي، جدا ترتیب

 هوا پرسشونامه  تکمیول  ریورنیی  موررد  در  زم ترضویحات . کننود  تکمیول  داوطلبانوه  طرریه

یراي تکمیل  مرردنیاز شده محاسبه زمان. یردند شدهدرج فرم هر ایتداي در واض  صررتیه

 .دیر دقیقه 02 تا 52 حدود هاآن

 رایانه، یه هاآن و ورود هاداده آوريجم  از پس درنهایت، :آماری وتحلیلتجزیهروش 

شدند.  تحلیل 09نسخه  2پسر و 06نسخه  9افزارهاي آمرس گرافیکیاز نرم استفاده ها یاداده

افوزار  اسوتفاده شود. از نورم   ها استنباطی و پایایی پرسشنامه -یراي تحلیل آمار ترصیفی پسر از

 تحلیول  گروهی یهره گرفتوه شود. در   آمرس جهت انجام تحلیل عاملی تأییدي و تحلیل رند

                                                                                                                   
1. Armesden & greenberg 

2. alienation 

3. Joo 

4. Amos Graphics16 

5 PASW Statistics 18 
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 دییور  هايشاخص یرخی از و یرآورد الیر یراي احتماه ییشتری  روش از تأییدي عاملی

زیور   هواي شواخص  موده یوا اسوتفاده از    یورازش  .شود  الیر اسوتفاده  یرازندگی یررسی یراي

، ریشوه  (CMIN/DF) 5کاي اسکریر یهنجار یا نسبی ،)2χ(0خی دو آماره اند:شدهییارزیا

 شواخص (، CFI) 9تطبیقوی  یرازش (، شاخصRMSEA) 0مجذور میانیی  خطاي تقریب

 از يکوا  مجوذور  (. اگرAIC) 6آکائیکی و معیار اطالعات (IFI) 2فزاینده یالرن یرازندگی

 شواخص  ایو   اموا  کند،می د لت الیر مناسب یرازندگی نباشد، یر دارمعنی آماري لحاظ

 یرازنودگی  یوراي  مناسبی شاخص روازای  و است دارمعنی معمر ً تریزرگ هاينمرنه در

را  0توا   5کاي اسوکریر یهنجوار یوا نسوبی یوی       اغلب مقادیر  . همچنی ،گرددنمی تلقی الیر

 /. یوراي 41از  تور یوزرگ  مقودار  (.0094داننود )قاسومی،   قبوره موی  یراي ای  شواخص قایول  

د لت دارنود.   قبرهیرازندگی قایل فزاینده یالرن یر یرازندگی تطبیقی و هاي یرازششاخص

ییوانیر   12/1 از تور ریشوه مجوذور میوانیی  خطواي تقریوب کررو        مقودار  ای ، یر عالوه

کننده خطاهاي تقریب متعوارف در جامعوه   تعیی  19/1تر از و مقادیر یزرگ شاخص مناسب

 یوه  الیر دو يمقایسه یرايمعیار اطالعاتی آکائیکی  (.0440، 1)یررسکاک و سرریرماست 

 تور کرر  هرره آن ياندازه و دارند 9آشیانی غیر وضعیت هم یه نسبت که رودمی کار

نشانیر آن است که مده قایلیت تکرار دارد، ترأم یا پارامترهاي کمتر و یورازش یهتور    یاشد،

عنوران  معیار اطالعاتی آکائیکی کمتور یوه   ها، مده دارايمقایسه مدهرو، هنیام است. ازای 

 (.5114، 4گردد )هارینیترنمده یهتر انتخاب می

ترانود حسواس   ترزی  متغیرهاي غیرنرماه موی  یه 01یایی معاد ت ساختاريکه مدهازآنجا

خطاهواي   ها، همینوی واریوانس،  یردن دادههاي و رندمتغیره یراي یررسی نرماهیاشد، تحلیل

                                                 
1. Chi-Square 

2. relative or normed chi-square 

3. root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

4. Comparative Fit Index (CFI) 

5. Bollen's incremental fit index (IFI) 

6. Akaike information criterion (AIC) 

7. Jöreskog, & Sörbom 

8. unnested model 

9. Harrington 

10. structural equation modeling (SEM) 



 1314 ، تابستان02، شماره سال پنجمتربیتی،  یریگاندازه/ فصلنامه  166

متغیره نشوان داد کوه مقوادیر    هاي پرت اجرا گردید. نتایج ارزیایی تحلیل ت ورودي و داده

یوردن رنودمتغیره   نبردنود. درنهایوت نرمواه    ±0ییشوتر از   0هوا سوؤاه کشیدگی و کجوی یسوته   

یررسی شد. یراسواس نظور ینتلور و     5یااستفاده از مقدار کشیدگی رندمتغیره نرماه شده ماردیا

یرای ، از روش جاییزینی نبرد. عالوه 0( مقدار ماردیا در ای  پژوهش یزرگتر از 5119) 0وو

 هاي گمشده و از روش ییشینه احتماه یراي یرآورد استفاده گردید.میانیی  یراي داده

 هایافته

یوه   یشوناخت روان ییجودا  هواي را یرحسوب مؤلفوه   هایآزمردن يآمار هايمشخصه 0جدوه 

نمورات   یوانیی  م شرد،می مالحظه که گرنه. هماندهدینشان م یاننشجردا یتجنس ی تفک

از مادر  یجانیو ه یاستقاله کنش ی،پسران در یعد استقاله نیرش شناختیروان ییسط  جدا

 هوا تتفواو  ایو   هوا مؤلفه یریه دختران یا تر است، اما در سا سبتاز پدر ن یجانیو استقاله ه

 .یستن رشمییر رندان

 از والدین به تفکیک جنسیت یشناختروانهای جدایی میانگین و انحراف معیار مؤلفه .1جدول 
 پسر دختر

 هاي آماريجنسیت و شاخص
 میانیی  انحراف معیار میانیی  انحراف معیار

 استقاله نیرشی 19/90 12/4 40/01 09/9

 جدایی هايمؤلفه

 مادر شناختیروان

 کنشیاستقاله  96/06 66/1 69/00 64/1

 استقاله تعارضی 05/00 00/1 19/09 15/1

 استقاله هیجانی 10/02 91/6 60/05 21/6

 استقاله نیرشی 49/04 41/4 26/09 21/00

 جدایی هايمؤلفه

 پدر شناختیروان

 استقاله کنشی 90/05 60/1 14/01 46/9

 استقاله تعارضی 11/95 21/01 50/99 49/4

 استقاله هیجانی 21/09 50/1 45/00 06/1

 ياگرنوه یه یاشد زیاد پرسشنامه، هايتعداد گریه کهیهنیام :تحلیل عاملی تأییدی .1

 مورردنظر  موده  کوه  اسوت  غیرمحتمول  شورند،  عامل یار هر روي سؤاه 9الی  2تعداد  که

                                                 
1. item Parcel 

2. Mardia’s normalized multivariate kurtosis 

3. Bentler & Wu 
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 هواي پرسشونامه  در گیورد. درواقو ،   قورار  دییو مررد تأ یاشد داشته هاهداد یا خریی یرازش

 کوه  یزموان  شورد، موی  اسوتفاده  سوؤاه  زیادي عامل تعداد هر گیرياندازه یراي که طر نی

 یا مرردنظر مده کهای  انتظار گیرند،می أییدي قرارت عاملی لیمررد تحل انفرادي سؤا ت

 .اسوت  غیرمنطقوی  دهود،  دست یه یخشیرضایت هاي،حلراه و یاشد داشته یرازش هاداده

، 0ویودام   و )فلریود  یورد  خراهود  مناسوب  سوؤاه  هواي یسوته  از استفاده مرارد، گرنه یا در

هاي اخیر یراي یا  یردن پایایی نشانیرها در معواد ت سواختاري،   یا ترجه یه ترصیه (.0442

عنران یسته سؤاه ما از جم  مجمرعه انتخاب تصادفی از نمرات سؤاه در درون هر مقیاس یه

کالرم ؛ فایرییار، م 5116، 5)الهیجا و ویزنباکریراي تحلیل عاملی تأییدي محاسبه نمردیم 

گریه مرردسونجش قورار    51م اه، عامل استقاله تعارضی که یا عنران(. یه0444، 0و استراه 

 هواي هصررت تصادفی انتخاب کوردیم و مجمورع نمور   گرفت، یراي هر یسته سه سؤاه یهمی

هواي  گریه ،شردیممالحظه  0ل ي که در شکطررهمان ها را محاسبه نمردیم. یراي م اه،آن

ی  اسوتقاله تعارضوی از    یراي یستهعاملی تأییدي  عنران ی  یسته در تحلیلرا یه 6و  2، 0

توا   5یسته حداقل  طرر مترسط، ما یراي هر. یهمییه کاریرد يریگاندازه( در مده cm1مادر )

 46/1توا   99/1هوا از  یسوته . یرآورد پایایی یراي هر ی  از ایجاد شدگریه یراي هر نشانیر  0

 در نرسان یرد.

مطالعات قبلی، رهار مده مررد آزمرن قرار گرفت. در اولی  مده، تمامی یسته  یر اساس

اسوتقاله،   مریورط یوه  هواي  ها روي ی  عامل تعیی  شدند. در دومی  مده، یسته سوؤاه سؤاه

ران عامول دییور   عنو هاي استقاله تعارضوی یوه  هیجانی و کنشی روي ی  عامل و یسته سؤاه

عنوران  هاي مریرط یه اسوتقاله کنشوی و هیجوانی یوه    تعیی  شدند. در الیري سرم، یسته سؤاه

هواي متعلوق یوه    هاي مریرط یه استقاله نیرشی یه عامل دوم و یسته سؤاه، یسته سؤاه0عامل 

ه هاي رهار یعد اسوتقال عنران عامل سرم تعیی  شد. درنهایت، یسته سؤاهاستقاله تعارضی یه

 هواي عنوران رهوار عامول مشوخص گردیدنود. آمواره      نیرشی، هیجانی، تعارضی و کنشی یه

است. رندی  یسته سؤاه داراي یاقیمانده استاندارد  شدهارائه 5جدوه  در ای  الیرها یرازش

                                                 
1. Floyd & Widaman 

2. Alhija & Wisenbaker 

3. Fabrigar, MacCallum & Strahan 
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داشتند که در طی یو    91/1از  ترکرر طرر، مقادیر داراي یارهاي عاملی یزرگ، همی 

 توران می 5 و 0هاي و شکل 5جدوه  یه نتایج ترجه یا حذف شدند. فرایند تکراري از مده

نموره    یتور کرر الیر  ای  است. یا یی یرخرردار رهار عاملی از یرازش مده که گفت

دو خوی  ينموره  تفواوت  کوه  آشویانی  دوخوی  ينموره  و دارد را در هر دو پرسشنامه دوخی

اسوت.   دارمعنوی  آمواري  یوه لحواظ   دهد،می نشان رهار عاملی را الیري یا رقیب الیرهاي

رهوار   موده  آکوائیکی  معیوار اطالعوات  و  ریشه مجذور میانیی  خطاي تقریبهاي شاخص

 شواخص  هواي شاخص است. ترکرر  همه هاي رقیب ازمده سایر یا مقایسه در عاملی،

 از تور یوزرگ  یسویار  نیوز  الیور  در ایو   فزاینوده یوالرن   یرازندگی شاخص و تطبیقی یرازش

 ./.(40-/.45از است )ییشتر  رقیب الیرهاي

 والدین شناختیروانجدایی عاملی پرسشنامه چندالگوی  برازش هایشاخص مقایسه .2 جدول

 CFI IFI RMSEA AIC Chi-quare DF χ2/df هاي یرازش الیرهاشاخص

        شناختی از مادر:روان جدایی

 92/00 46 0144 46/0501 /.06 /.64 /.69 ت  عاملی

 21/9 49 4/149 91/409 /.00 /.19 /.19 دوعاملی

 10/1 40 629 44/110 /.05 /.90 /.95 سه عاملی

 0/.15 41 0/002 00/924 /.19 /.45 /.45 رهار عاملی

        :شناختی از پدرجدایی روان

 96/9 66 91/0924 01/125 /.01 /.95 /.95 ت  عاملی

 90/6 19 40/912 40/262 /.00 /.90 /.90 دوعاملی

 99/2 65 06/001 06/950 /.01 /.91 /.91 سه عاملی

 09/0 11 94/506 94/009 /.112 /.40 /.40 رهار عاملی
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 از مادر یشناختروانالگوهای رقیب جدایی 

 
 ( الگوی تک عاملی1

 
 یدوعامل( الگوی 2

.07

cm7E6

.06

cm6E5

.06

cm4E3

.01

cm2E1

.16

cm1E7

EM
.39

em3E10

.55

em2E9

.29

em1E8

.20

am1E12

.12

am5E16

.26

am4E15

.42

am3E14

.34

am2E13

.52

fm4E20

.61

fm3E19

.45

fm1
E17

-.62

-.74

.19

.15

.52

-.54

.31

-.78

-.72

-.67

-.44

-.59

-.65

-.51

-.35

.26

.24

.25

.11

.40

.34

.24

.16

.61

CM

.42

cm7E6

.51

cm6E5

.31

cm4E3

.20

cm2E1

1.17

cm1E7

EM

.39

em3E10

.50

em2E9

.24

em1E8

.21

am1
E12

.14

am5E16

.29

am4E15

.43

am3E14

.37

am2E13

.56

fm4E20

.62

fm3E19

.46

fm1
E17

-.32

.22
.11

.51

.09

.65

.71

.56

.44

1.08

.16

.68

.49

.70

.63

.79

.75

.46

.61

.65

.53

.38

.15

.32



 1314 ، تابستان02، شماره سال پنجمتربیتی،  یریگاندازه/ فصلنامه  112

 
 ( الگوی سه عاملی3

 

 ( الگوی چهار عاملی4
، 2، الگوی 1: الگوی از مادر یشناختروان. الگوهای ساختاری رقیب در مورد پرسشنامه جدایی 1شکل 

 4و الگوی  3الگوی 

CM

.38

cm7E6

.55

cm6E5

.30

cm4E3

.19

cm2E1

1.22

cm1E7

EM
.38

em3E10

.61

em2E9

.35

em1E8

AM

.33

am1E12

.30

am5E16

.50

am4E15

.50

am3E14

.59

am2E13

.48

fm4E20

.58

fm3E19

.42

fm1

E17

.61

.78

-.39

.21

.15

.13

.13

.37

-.01

.59

.77

.55

.70

.70

.57

.68

.62

.74

.55

.44

1.10

.17

.76

.69

.64

CM

.33

cm7E6

.62

cm6E5

.36

cm4E3

.22

cm2E1

1.04

cm1E7

EM
.13

em3E10

.62

em2E9

.70

em1E8

AM

.33

am1E12

.31

am5E16

.50

am4E15

.49

am3E14

.58

am2E13

FM
.59

fm4E20

.66

fm3E19

.49

fm1E17 .70

.37

.79

-.80

.12

.15

.14

.13

.36

.34

.83

.77

.81

.76

.56

.71

.70

.57

.32

.76

-.16

.60

.57

.78

.60

.47

1.02

.14
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، 1از پدر: الگوی  یشناختروان. الگوهای ساختاری رقیب در مورد پرسشنامه جدایی 2شکل  

 4و الگوی  3، الگوی 2الگوی 
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 2ادامه شکل 

 
هاي جنسیتی یا در یی  گروهتحلیل عاملی تأییدي یراي یررسی تغییرناپذیري عاملی 

دلیل  انجام گرفت، یه شناختی والدی جدایی روانعاملی پرسشنامه  9ساختار  استفاده از

 ها از ییشتری  حمایت یرخرردار یرد. تحلیلدر تحلیل مقایسه یی  مده عاملی 9که مده ای 
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در یی   گیرياندازه 0روهی در رهار گام یراي آزمرن یکنراختیگ عاملی تأییدي رند

پرسشنامه جدایی عاملی یکسانِ  9هاي جنسیتی انجام شد. یراي تأیید ساختار گروه

نشان داد که  0نتایج جدوه ایتدا در مده نامحدود یررسی گردید.  شناختی والدی ، روان

دار است، ییانیر ای  دختران و پسران معنیمقدار کاي اسکریر در مده رندیعدي در یی  

شده وجرد شده و مشاهده داري یی  ماتریس کرواریانس یرآوردهاي معنیاست که تفاوت

دار تر اغلب معنیهاي یزرگکه شاخص مقدار کاي اسکریر در نمرنهدارد. یا ترجه یه ای 

هاي یرازش، اما سایر شاخص ؛است، یراي سنجش یرازش مده، شاخص مناسبی نبرد

 9در مده نامحدود، ساختار  که معنی ها نشان دادند. یدی یرازش خریی را یراي زیرگروه

 هاي جنسی وجرد دارد.عاملی مشترکی در یی  گروه

هواي  که پارامترها )مسیرهاي رگرسیرن و کرواریانس ساختاري( در میوان گوروه  هنیامی

یخشوی را  یورازش، یورازش رضوایت   هواي  جنسی )دختران و پسران( محدود شدند، شواخص 

هاي که وزندهند. یدی  معنی گروهی نشان می ها در تحلیل رندیراي هری  از محدودیت

ساختار مده در یی  هر دو گوروه یکسوان   هاي جنسیتی یکنراخت است و عامل در یی  گروه

 (.0است )جدوه 
 از والدینشناختی پرسشنامه جدایی روانآزمون تغییرناپذیری نتایج . 3جدول 

 هاي تغییرناپذیريمده از مادر یشناختروانجدایی  0

CFI IFI RMSEA χ2/ df CFI RMSEA IFI χ2/ df  

 مده نامحدود 09/5 /.45 /.16 /.45 01/5 /.16 /.40 /.45

45./ 45./ 16./ 59/5 45./ 16./ 45./ 00/5 
هاي وزن -محدودمده 

 رگرسیرن

 گیرياندازهتقاط   -محدود مده 21/5 /.41 /.16 /.41 00/5 /.16 /.40 /.40

41./ 41./ 16./ 99/5 41./ 16./ 41./ 96/5 
کرواریانس -محدودمده 

 ساختاري

را  ی از والود  شوناختی روان ییپرسشنامه جودا  هايمؤلفه درونی هايهمبستیی 9جدوه 

در  رو،ازایو   و انود شوده محاسوبه  مکنورن  متغیرهواي  اساس یر هادهد. ای  همبستیینشان می

                                                 
1 invariance 
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 ایو   دامنه. است آمده حسابیه کاهش یراي اصالح یعنی، گیرياندازه خطاي هامحاسبه آن

از موادر   یجوانی از موادر یوا اسوتقاله ه    یاست. استقاله تعارضو  62/1 تا 10/1 از هاهمبستیی

م بت  یاز پدر همبستی یو کنش ینیرش ی،اما یا استقاله تعارض دار،یو معن یمنف یهمبستی

از پودر   یاسوتقاله کنشو   یاسمق یرجز در زاز مادر یه یجانینشان داد. استقاله ه داريیمعن و

مؤلفوه   یوراز غیوه  یزاز مادر ن یدارد. استقاله نیرش داريعنیم یهمبستی هایاسمق یرز یهدر یق

 یهمبسوتی  ی از والود  یشوناخت روان ییجودا  هواي مؤلفوه  یریا سا ی از والد یاستقاله تعارض

اسوتقاله   یوراز غیوه  هوا یاسمق یراز مادر یا همه ز ینشان داد. استقاله کنش داريیم بت و معن

 .اردد يداریمادر رایطه م بت و معن یتعارض

از مادر  یاز پدر ضم  داشت  رایطه م بت یا استقاله تعارض یاستقاله تعارض طرر،همی 

نشوان داد. اسوتقاله    داريیمعن یمنف یهمبستی ی از والد یجانیاز پدر یا استقاله ه یو کنش

 شوناختی روان ییایعواد جودا   یراز مادر یا سوا  یجز در مؤلفه استقاله تعارضاز پدر یه یجانیه

رایطه م بوت   هایاسمق یراز پدر یا همه ز یدارد. استقاله نیرش داريیو معن بتم  یهمبستی

از  یجوانی اسوتقاله ه  یرازغاز پدر یه یاستقاله کنش یت،از خرد نشان داد. درنها داريیو معن

 وجرد دارد. يدارمعنیم بت و  یهمبستی ی والد یشناختروان ییایعاد جدا یرمادر یا سا

 از والدین یشناختروانهای پرسشنامه جدایی درونی مؤلفه های. همبستگی4جدول 

 CIM EIM AIM FIM CIF EIF AIF FIF هامؤلفه

 /.91./- 10./- 191./ **65./ 19./- *05./ **56**  (CIMاستقاله تعارضی از مادر )

 /.91./ **99./ **09./- **90./ **01./ 10**   (EIMر )استقاله هیجانی از ماد

 /.61./ 10./ **00./ **61./ **99**    (AIMاستقاله نیرشی از مادر )

 /.16./ **00./ **61./ **99     (FIMاستقاله کنشی از مادر )

 /.91./ **90./ **99**      (CIFتعارضی از پدر ) استقاله

 /.25./ **29**       (EIFاستقاله هیجانی از پدر )

 /.62**        (AIFاستقاله نیرشی از پدر )

         (FIFاستقاله کنشی از پدر )

**p<10./ *p< 10/ 

 ییپرسشونامه جودا   یمنظورر یررسوی روایوی همیرایو    در ایو  پوژوهش، یوه    ه گنرا:  روایی

همسا ن محاسوبه   یپرسشنامه مذکرر یا ایعاد دلبستی يهامؤلفههمبستیی یی   ،شناختیروان
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اسوتقاله   ی از پودر، یو   یجانیاز آن است که یرعکس استقاله ه یحاک 2جدوه  یجشد و نتا

اسوتقاله   یجانی،استقاله ه ی وجرد دارد. ی یمنف هاز مادر و اعتماد یه همسا ن رایط یتعارض

از پودر و ارتبواط یوا همسوا ن رایطوه م بوت وجورد دارد.         یاز مادر و اسوتقاله نیرشو   یکنش

از پوودر یووا   یو اسووتقاله نیرشوو  ی از والوود یو کنشوو یجووانیاسووتقاله ه ایوو ، یوورعووالوه

 وجرد دارد. يدارمعنیهمسا ن رایطه م بت  ییانییازخردی

 شناختیروانهای دلبستگی همساالن و جدایی ضریب همبستگی بین مؤلفه .5جدول 

 والدی  شناختیروانهاي جدایی زیر مقیاس
 هاي دلبستیی همسا نمؤلفه

 یییانیی ارتباط اعتماد

 -/.01./- 19./- 19* (CIMاستقاله تعارضی از مادر )

 -/.101./ 10./ 16 (CIFاستقاله تعارضی از پدر )

 /.09./ **55./ **51 (EIMمادر )استقاله هیجانی از 

 /.59./ 09./ **52** (EIFاستقاله هیجانی از پدر )

 /.14./ 00./ 02 (AIMاستقاله نیرشی از مادر )

 /.01./ *04./ *01 (AIFاستقاله نیرشی از پدر )

 /.10./ **01./ *04 (FIMاستقاله کنشی از مادر )

 /.14./ 09./ *09 (FIFاستقاله کنشی از پدر )

**p<10./ *p< 10/ 

از  ی،شوناخت روان یییوراي ارزیوایی و سونجش همسوانی درونوی پرسشونامه جودا        :پایایی .2

هور   هواي یوه گر یآلفا، همبستی یبآلفاي کرونباخ یهره گرفته شد. در گزارش ضرا یبضر

یا نمره کول   یههر گر یحاصل از همبستی یجشد. نتا ییررس یاسیا نمره کل همان مق یاسمق

یرخرردارنود.   یفیضوع  یهمبستی یباز ضر 56و  69، 61 هايیهنشان داد گر هایاسخرده مق

/. 12/. یوه  69از  یوایی پا یباز مادر، ضور  یجانیاستقاله ه یاساز خرده مق 61 یهیا حذف گر

از  یاسوتقاله کنشو   یواس از خورده مق  69 یوه پس از حوذف گر  طرر،ی کرد. هم یداپ یشافزا

 یواس خورده مق  یوایی پا یبضر یت،کرد و درنها یداارتقا پ/. 16/. یه 60از  یاییمادر، مقدار پا

 یحواک  6جدوه  یج. نتایافت ییر/. تغ19/. یه 12از  56 یهاز پدر یا حذف گر یاستقاله نیرش

آلفوواي خوورده  یبضوور یردامنووه مقوواد یف،ضووع هووايیووهاز آن اسووت کووه پووس از حووذف گر
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 يآموده یوا   دسوت یوه  یبضرا کهی یرد. نظر یه ا یر/. متغ99/. تا 12پرسشنامه، از  هايمقیاس

 یرخرردار یرد. یخری یاییگفت پرسشنامه مرردنظر از پا انتری/. است، م12

موادر، از شواخص    ییوراي ارزیوایی و سونجش همسوانی درونوی پرسشونامه دلبسوتی        همچنی 

یوراي کول مقیواس، عامول اوه      یبضور  یو  ا یرآلفاي کرونباخ استفاده شد که مقواد  یبضر

 ید/. یرآورد گرد19/. و 40/.، 90 یبترتاز مادر( یه  ییانییط( و عامل دوم )یارتبا -)اعتماد

گفوت پرسشونامه    توران ی/. است، م11یا ي آمده دستب یهیضرا کهی (. نظر یه ا2جدوه )

 یرخرردار است. یخری یاییمرردنظر از پا

 همساالنو دلبستگی  شناختیروانهای جدایی پرسشنامه ضرایب آلفای كرونباخ .6جدول 

 گیرییجهنتو  بحث

هاي یزرگسالی است. گذر یه دوران جرانی دورۀ آمادگی شدید یراي پذیرش مسئرلیت

شرد که شامل انسجام رهار یزرگسالی یا تکمیل ی  سري از تکالیف تحرلی مشخص می

کند یعنی رشد جسمی، حیطه تحره است که جامعه در ارتباط یا رسش تعیی  می

جدایی  -اجتماعی. دو تکلیف عمده ای  دوره، تفرد -شناختی، هرشی و فرهنییروان

شناختی فرایندي است که جدایی روان -هاي هریتی است. تفردشناختی و حل یحرانروان

 آلفاي کرونباخ تعداد سؤاه هازیر مقیاس

ان
رو
ی 
دای
ج

در -
 ما
 از
تی
اخ
شن

 

 /.51 99 (CIMاستقاله تعارضی از مادر )

 /.04 12 (EIMر )استقاله هیجانی از ماد 

 /.00 12 (AIMاستقاله نیرشی از مادر )

 /.01 16 (FIMاستقاله کنشی از مادر )

ان
رو
ی 
دای
ج

- 

تی
اخ
شن

 
در
ز پ
ا

 

 /.09 95 (CIFاستقاله تعارضی از پدر )

 /.09 99 (EIFاستقاله هیجانی از پدر )

 /.00 19 (AIFاستقاله نیرشی از پدر )

 /.05 12 (FIFاستقاله کنشی از پدر )

یی
ست
دلب

 ن 
سا
هم

 

 /.40 9 اعتماد

 /.69 9 ارتباط

 /.19 9 یییانیی از مادر

 /.90 05 کل مقیاس
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کند. رف  یحران هریت وفصل میکردک را دویاره حل -وسیله آن روایط والدجران یه

یندي دویاره شامل ترکیب گذشته و حاه است، طرري که جران خرد را در رنی  فرا

یه او اجازه دهد که مرقعیت خردش را در جامعه پیدا کند. هر دو فرایند  وانسجام دهد 

یخش اساسی نیاز سازگاري افراد سالم هستند. هافم  پرسشنامه جامعی یراي سنجش ایعاد 

شناختی یه کار گرفت. یا ترجه یه نیاز یه استفاده از ای  مقیاس در مختلف جدایی روان

شناختی داخل کشرر، در پژوهش حاضر سعی شد ساختار عاملی و پایایی اي روانهپژوهش

شناختی در ی  نمرنه دانشجریی ایرانی یررسی شرد. یدون ش ، پرسشنامه جدایی روان

هاي ینیادي ای  مقیاس اطالعات سردمندي فراهم نتایج حاصل از ای  مطالعه در مررد سازه

 آورد.

مطالعاتی از قبیل  پزلی، رایس و شدید  یافته یا همسر ايحاضر تااندازه پژوهش نتایج

جدایی  درونی همسانی ( دریاره5111( و سانترس و کیرمبرا )0445) 0(، رایس0494)

 .است یرخرردار نسبتاً یا یی پایایی دادند پرسشنامه مذکرر از یرد که نشان شناختیروان

شناختی یا استفاده از تحلیل عاملی در پژوهش حاضر سه مده متفاوت ایعاد جدایی روان

هاي ممک ، منظرر فراهم ساخت  انراع متفاوت مدهتأییدي مررد آزمرن قرار گرفت. یه

 هاي یرازشآماره يها از منای  نظري و آماري اخذ شدند. در ای  پژوهش، مقایسهمده

عاملی  رهار الیري یه یرازش یهتری  که نشان داد رقیب الیرهاي یا عاملی الیري رهار

حاضر،  یه عبارتی، در یررسی .شردمریرط می شناختی پدر و مادرپرسشنامه جدایی روان

مطالعات  .( مررد تأیید قرار گرفت0499شناختی هافم  )جدایی روان عاملی الیري رهار

هاي هاي متقایل یی  خرده مقیاس( مقدار همبستیی0446؛ اُیری ، 0499گرفته )هافم ، انجام

ها یا خرده مقیاس ه کنشی، هیجانی و نیرشی را مترسط تا یا  و ای  خرده مقیاساستقال

رهارم )استقاله تعارضی( رایطه صفر تا منفی گزارش کردند. یرخی از پژوهشیران )فیشر 

 PSI( خرده مقیاس استقاله تعارضی را مجزا از سه خرده مقیاس 0449و گرد، 

سهرلت نمرات یا سه مقیاس دییر ترکیب  لی یهاند یا یراي سنجش جدایی ککاریردهیه

 (.5111کردند )اُیری ، 

                                                 
1. Rice 
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هاي شناختی و یرخی از مؤلفههاي دییر ای  تحقیق نشان داد که یی  جدایی روانیافته

/. است. یدیهی 01داري وجرد دارد و مقدار همبستیی تا دلبستیی همسا ن رایطه معنی

هاي شخصی خرد یه ند، یراي کشف ارزششراست که وقتی افراد وارد دانشیاه می

کنند. تحقیقات قبلی ییانیر ای  است که در اواخر ها اعتماد میدوستان متمرکزشده و یه آن

تر از دلبستیی والدی  یاشد )لیبل، کارلر و نرجرانی، دلبستیی یه همسا ن ممک  است مهم

ممک  است یه همسا ن خرد آمیز، یسا، نرجران یراي جدایی مرفقیت(. ره5111، 0رافائلی

اعتماد پیدا کند و اعتماد خرد را نسبت یه والدی  کاهش دهد. شاید تعارض یراي ایجاد 

ساز ارتباط م بت و فقدان یییانیی هریت مستقل و مرفق ضروري یاشد، یه شرطی که زمینه

یایی تعاده آمده، اهمیت ارزدستهاي یهیاشد. نتایج راهبردي ای  مطالعه ای  است که یافته

 شناختی در دانشجریان دانشیاه را مشخص ساخت.یی  دلبستیی و جدایی روان

 دارد وجرد معنادار رایطه روانی سالمت میزان یا شناختیجدایی روان مؤلفه رهار یی 

 سالمت میزان کنشی، استقاله و یازخرردي استقاله و عاطفی میزان استقاله افزایش یا و

 کاهش روانی سالمت میزان تعارضی، استقاله میزان افزایش یا اما یاید،افزایش می روانی

 .(0091دارد )لیاقت،  وجرد داريمعنی معکرس رایطه متغیر دو ای  یی  یاید؛ یعنیمی

شناختی در سط  کلی و از ای ، یی  دختران و پسران ازلحاظ جدایی روان افزون یر

شرد. تعارضی از پدر تفاوتی مشاهده میاستقاله  زاویه استقاله هیجانی از مادر و

تر یردن سط  استقاله در دختران و هاي نظري و پژوهشی دریاره پایی گیريمرض 

هاي اند. وجه اشتراک نظریهوایستیی هیجانی ییشتر آنان در مقایسه یا مردان متفاوت

-عی و نظریهاجتما -هاي تحرلی، نظریه روانیمختلفی مانند نظریه روان تحلیلیري، نظریه

هاي خانراده در ای  است که دستیایی یه همسازي سالم در خاله فرایند هاي سیستم

تفرد در ی  رارررب زمانی خاص، در هر دو جنس مشایه است )دادستان،  -جدایی

که فرایند جدایی در دختران و پسران نمرنه ای  پژوهش همسر یا یسیاري از (. درحالی0096

داري یی  دختران و پسران را در قلمرو جدایی ر است، تفاوت معنیهاي دو دهه اخیپژوهش

                                                 
1. Laible, Raffaeli & Carlo 
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( و وایستیی 0440، 0کنی و دونالدس  ؛0441شناختی نشان داد )رایس و همکاران، روان

(. 5111، 5هیجانی زیاد دختران را در مقایسه یا پسران یرجسته کرد )لئرناردي و کیرس اگلر

تر و وایستیی هیجانی ییشتر دختران ه کلی پایی تران از خرد پرسید که علت استقالپس می

خصرص یه مادرانشان ریست؟ شاید یتران گفت در نمرنه پژوهش حاضر یه والدی  یه

-دختران، ارتباط یا پدر ییشتر از جدایی، هسته اصلی تحره در گستره زندگی را تشکیل می

یاید. یط سازمان میها و روادر زنان پیرامرن ایجاد و حف  نزدیکی« خرد»حس دهد و 

است، اما گرایش یه ایبات  بت یه مادر و پدر ی  متغیر مهمکه در مردان، نیاز یه محدرحالی

ها را کند و آنها تحمیل میهاي یی  شخصی، یار سنیینی را یر آناستقاله در مرقعیت

طریق  دارد تا یراي رهایی از سلطه والدی  یه مبارزه دشراري دست زنند و یه ای میوا

 (.0492، 0استقاله کنشی خرد را پیدا کند )سرري

پرسشنامه جدایی  که داد نشان حاضر تحقیق از حاصل نتایج خالصه، طرریه

 آن از ترانمی و است یرخرردار  زم ساختاري و پایایی روایی از شناختی والدی روان

 کاریردهاي تراندمی پرسشنامه کرد. ای  استفاده یی  دانشجریان در سازه ای  سنجش یراي

 یاشد. درمانی داشتهمشاوره و روان شناختی،روان هايپژوهش در فراوانی

 ای  کنندهتعیی  یررسی عرامل تران یه عدمهایی عمده مطالعه حاضر میمحدودیت از

همچنی   .مدنظر قرار دهند را مسئله ای  یعدي تحقیقات شردمی اشاره نمرد، پیشنهاد سازه

شناختی والدی  یا یی  پرسشنامه جدایی روانهاي آینده روایی همیرا و پیشدر پژوهش

 شناختی از قبیل افسردگی و اضطراب و... مرردیررسی قرار گیرد.سایر اختال ت روان

 تشکر و قدردانی

و آقاي آیوت الهوی فتحوی     پرراسماعیلخلیل از زحمات همکار ارجمندم جناب آقاي دکتر 

 .راداریمکه در انجام ای  مطالعه ما را یاري فرمردند کماه تشکر 

  

                                                 
1. Kenny & Donaldsen 

2. Leonardi, & Kiosseoglu, 

3. Surry 
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      است. ویاه گردنممادرم  که کنممیاحساس  هاوقتیعضی  0

      .کنممی، احساس شادمانی مانممیزیادي دور  زمانمدتکه از مادرم یه هنیامی 5

      است.پدرم شبیه  صفات اریینظر م  در مررد  0

      یرده است. مؤیرمادرم  هايخراسته مدر انتخاب دوستان 9

      .جنیممییا مادرم  دائماًکه  کنممیاحساس  2

      .دانممیمادرم را مقصر  ،یسیاري از مشکالتی که دارم 6

      یه مادرم اعتماد کنم. ترانستممیییشتر  کاش 1

      قباحت و زشتی شبیه نیرش مادرم است.نیرش م  در مررد  9

      .شرممییه مادرم مترسل  آن حلیراي  معمر ً ،کنممیپیدا مشکلی  کهوقتی 4

      است.مادرم  ،شخص در دنیا تری یااهمیتیرایم  01

      مراقب یاشم تا یه احساسات مادرم صدمه نزنم. یایدم   00

      در مررد نقش زن شبیه نظر مادرم است. امعقیده 05

      یه م  کم  کند. امشخصیتا در حل مشکالت  خراهممیاغلب از مادرم  00

      شرم.که ترسط مادرم تنبیه می کنممیگاهی اوقات احساس  09

      .نبرد کنندهحمایت ازاندازهییش مادرم کاشکی 02

      در مررد نقش مرد شبیه نظر مادرم است. عقایدم 06

      انجام دهم. را ی  خرید عمده ترانمنمیمادرم  تأییدم  یدون  01

      .دادنمیقرار خرد نفرذ مرا تحت زیاد مادرم کاش  09

      .دادنمیخرد قرار  یازیچه دستمادرم مرا  کاشاي 04

      عقاید مذهبی م  شبیه مادرم است. 51
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      یرده است. مؤیرم  در دانشیاه  يرشته انتخاب درمادرم  هايخراسته 50

      .کنممینسبت یه مادرم احساس تعهد  55

      از م  انتظار دارد. امفراتر از تراناییمادرم  50

      .کردممیدروغ گفت  یه مادرم را قط  کاش  59

      شبیه مادرم است. هایچه نحرۀ ترییتدر مررد عقایدم  52

      را داشته یاشم. وخرجمدخلتا حساب  کندمیمادرم یه م  کم   56

      .کردمییا م  رفتار  ساهیزرگهمانند ی  مادرم م  اغلب آرزو دارم که  51

      شبیه مادرم است. و درستکاري صداقتارزش در مررد  یاورهایم 59

      .کنممییا مادرم مشررت  معمر ً کنم ریزيیرنامهدر مررد آخر هفته  خراهممیم  وقتی  54

      .عصبانی هستمت مادرم اوقات از دسم  اغلب  01

      دوست دارم که مادرم را یغل کنم و یبرسم. 00

      .شرممیناراحت ، دهدمی هاییپیشنهاد دهممیکه م  انجام  کارهاییمررد در مادرم  کهوقتی 05

      در مررد تنهایی شبیه نیرش مادرم است. نیرشم 00

      .کنممیتصمیم یییرم یا مادرم مشررت  وقتپارهدر مررد استخدام  خراهممیم  وقتی  09

      .گیرممیتصدیق خراهد کرد یا نه تصمیم  را آنآیا مادرم  یااینکهم  در کارهایم مطایق  02

      .پذیرمنمی را آننظر خریی دارد م  یه خاطر اینکه آن نظر اوست مادرم که  مرقفیحتی  06

01 
مادرم را  یا ای  کارم که کنممیاحساس  کنممیضعیف کار  طرریهکه م  در دانشیاه وقتی

 کنم.می سریأم
     

      محیطی شبیه نیرش مادرم است. مرردحمایتنیرش م  در  09

      که ی  کاري انجام دهد. خراهممیاز مادرم  گیرممیدر مرقعیت دشراري قرار  کهوقتی 04

      تا مرا یه طرفداري از خرد وادارد. کردنمیمادرم سعی  کاشاي 91

      یهتری  دوست م  است.مادرم  90

      .کنممیدر مررد مسائل مختلف یا مادرم مشاجره  95

      است.مادرم  عقیده جهان شبیه شدن آغاز ينحره عقاید م  در مررد 90

      .کنممیتصمیمات مادرم عمل مطایق  آیدمیپیش  یرایم در مررد خیلی از مسائلی که 99

      .هستممادرم  شبیه ییشتر هاوساهس همم  در قیاس یا ییشتر که  رسدمییه نظر  92

      .شردمیخجالت م   يمایه اوقاتیعضیمادرم  96

      که خیلی وایسته یه مادرم هستم. کنممییعضی مراق  احساس  91

      شبیه مادرم است. روز قیامت و رستاخیزعقاید م  در مررد  99

      مرا راهنمایی کند. خراهممیاز مادرم  کنممی ریزيیرنامهوقتی یراي اوقات فراغتم  94

      .شرممی زدهخجالتم  یعضی مراق  از مادرم  21

      .کنممیمادرم ترجه  هايالعملعکس یه ازاندازهییش 20

      .شرممیعصبانی  کندمیمادرم از م  انتقاد  کهوقتی 25

      نیرش م  در مررد جنسیت شبیه مادرم است. 20

29 
مادرم خصرصی یخرم ه یراي مرقعیت ی خراهممیلباسی که  انتخاب درم  دوست دارم 

 کند. مکمک
     

      هستم.از مادرم  ايیافتهیسط  حالتکه ی   کنممیم  یعضی مراق  احساس  22

      .کنممیاحساس ناراحتی  کنممیریزي را از مادرم پنهان  کهوقتی 26

      نیرش م  در مررد دفاع از ملیت شبیه نیرش مادرم است 21

      .گیردمیامر قرار  جریان درمادرم  کندمیریزي ایراد پیدا  کهوقتی 29
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      .مادرم تصمیماتی یییرم یه خاطرم  اغلب اوقات مجبررم  24

      مطمئ  نیستم که یدون مادرم یترانم زندگی کنم. 61

      .شرممیرا یاید انجام دهم ناراحت  کاريرهکه  گریدمیمادرم یه م   کهوقتی 60

      است.مادرم نیرش م  در مررد ییماري روانی افراد شبیه نیرش  65

      ویاه گردنم است. پدرمکه  کنممیاحساس  هاوقتیعضی  60

      .کنممی، احساس شادمانی مانممیزیادي دور  زمانمدتیه  پدرمکه از هنیامی 69

      نظر م  در مررد صفات اریی شبیه پدرم است. 62

      یرده است. مؤیر پدرم هايخراستهدر انتخاب دوستانم  66

      .جنیممی پدرمیا  دائماًکه  کنممیاحساس  61

      .دانممیرا مقصر  پدرمیسیاري از مشکالتی که دارم،  69

      اعتماد کنم. پدرمیه  ترانستممیکاش ییشتر  64

      است. پدرمشبیه نیرش  وزشتینیرش م  در مررد قباحت  11

      .شرممیمترسل  پدرم، معمر ً یراي حل آن یه کنممیمشکلی پیدا  کهوقتی 10

      است. پدرم، یرایم شخص در دنیا تری یااهمیت 15

      صدمه نزنم. پدرمم  یاید مراقب یاشم تا یه احساسات  10

      است. پدرمدر مررد نقش زن شبیه نظر  امعقیده 19

      یه م  کم  کند. امشخصیتا در حل مشکالت  خراهممی پدرماغلب از  12

      شرم.تنبیه می پدرمکه ترسط  کنممیگاهی اوقات احساس  16

      نبرد. کنندهحمایت ازاندازهییش پدرمکاشکی  11

      است. پدرمدر مررد نقش مرد شبیه نظر  عقایدم 19

      ی  خرید عمده را انجام دهم. ترانمنمی پدرمم  یدون تأیید  14

      .دادنمینفرذ خرد قرار  زیاد مرا تحت پدرمکاش  91

      .دادنمیمرا یازیچه دست خرد قرار  پدرم کاشاي 90

      است. پدرمعقاید مذهبی م  شبیه  95

      یرده است. مؤیرم  در دانشیاه  يرشته انتخاب در پدرم هايخراسته 90

      .کنممیاحساس تعهد  پدرمنسبت یه  99

      ام از م  انتظار دارد.فراتر از ترانایی پدرم 92

      کردم.را قط  می پدرمکاش دروغ گفت  یه  96

      است. پدرمشبیه  هایچهعقایدم در مررد نحرۀ ترییت  91

      را داشته یاشم. وخرجمدخلتا حساب  کندمییه م  کم   پدرم 99

      .کردمییا م  رفتار  ساهیزرگهمانند ی   پدرمم  اغلب آرزو دارم که  94

      است. پدرمدر مررد ارزش صداقت و درستکاري شبیه  یاورهایم 41

      .کنممیمشررت  پدرمکنم معمر ً یا  ریزيیرنامهدر مررد آخر هفته  خراهممیم  وقتی  40

      عصبانی هستم. پدرمم  اغلب اوقات از دست  45

      را یغل کنم و یبرسم. پدرمدوست دارم که  40

      .شرممی، ناراحت دهدمی هاییپیشنهاد دهممیکه م  انجام  کارهاییدر مررد  پدرم کهوقتی 49

      است. پدرمدر مررد تنهایی شبیه نیرش  نیرشم 42

      .کنممیمشررت  پدرمتصمیم یییرم یا  وقتپارهدر مررد استخدام  خراهممیم  وقتی  46

      .گیرممیتصدیق خراهد کرد یا نه تصمیم  را آن پدرمآیا  یااینکهم  در کارهایم مطایق  41
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      .پذیرمنمی را آننظر خریی دارد م  یه خاطر اینکه آن نظر اوست  پدرمکه  مرقفیحتی  49

44 
را  پدرمکه یا ای  کارم  کنممیاحساس  کنممیضعیف کار  طرریهکه م  در دانشیاه وقتی

 .کنممی مأیرس
     

      است. پدرممحیطی شبیه نیرش  مرردحمایتنیرش م  در  011

      که ی  کاري انجام دهد. خراهممی پدرماز  گیرممیدر مرقعیت دشراري قرار  کهوقتی 010

      تا مرا یه طرفداري از خرد وادارد. کردنمیسعی  پدرم کاشاي 015

      یهتری  دوست م  است. پدرم 010

      .کنممیمشاجره  پدرمدر مررد مسائل مختلف یا  019

      است. پدرمآغاز شدن جهان شبیه عقیده  ينحرهعقاید م  در مررد  012

      .کنممیعمل  پدرممطایق تصمیمات  آیدمیدر مررد خیلی از مسائلی که یرایم پیش  016

      هستم. پدرم شبیه ییشتر هاوساهس همکه م  در قیاس یا ییشتر  رسدمییه نظر  011

      .شردمیخجالت م   يمایه اوقاتیعضی پدرم 019

      هستم. پدرمکه خیلی وایسته یه  کنممییعضی مراق  احساس  014

      است. پدرمعقاید م  در مررد روز قیامت و رستاخیز شبیه  001

      مرا راهنمایی کند. خراهممی پدرماز  کنممی ریزيیرنامهوقتی یراي اوقات فراغتم  000

      .شرممی زدهخجالت پدرمم  یعضی مراق  از  005

      .کنممیترجه  پدرم هايالعملعکس یه ازاندازهییش 000

      .شرممیعصبانی  کندمیاز م  انتقاد  پدرم کهوقتی 009

      است. پدرمنیرش م  در مررد جنسیت شبیه  002

006 
 پدرمیراي مرقعیت یه خصرصی یخرم  خراهممیلباسی که  انتخاب درم  دوست دارم 

 کمکم کند.
     

      هستم. پدرماز  ايیافتهکه ی  حالت یسط  کنممیم  یعضی مراق  احساس  001

      .کنممیاحساس ناراحتی  کنممیپنهان  پدرمریزي را از  کهوقتی 009

      است پدرمنیرش م  در مررد دفاع از ملیت شبیه نیرش  004

      .گیردمیامر قرار  جریان در پدرم کندمیریزي ایراد پیدا  کهوقتی 051

      تصمیماتی یییرم. پدرمم  اغلب اوقات مجبررم یه خاطر  050

      یترانم زندگی کنم. پدرممطمئ  نیستم که یدون  055

      .شرممیرا یاید انجام دهم ناراحت  کاريرهکه  گریدمییه م   پدرم کهوقتی 050

      است. پدرمنیرش م  در مررد ییماري روانی افراد شبیه نیرش  059
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 همساالن بستگیدل یپرسشنامه

 عبارات
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همی

 

 یا
شه
همی

 

 :اعت اد

 دوستان متفاوتی داشته یاشم خراهمیم -0
     

      دهندیمیاید ییریم گرش  آنچهدوستانم یه  -5

      دوستان م ، دوستان خریی هستند کنمیماحساس  -0

      مرا درک کنند. کرشندیمدر مررد ریزي عصبانی هستم، دوستانم  کهیوقت -9

 ارتباط:

 دوستانم یدانم گاهنظردر مررد ریزهایی دریاره آن نیران هستم،  خراهمیم -2
     

      صحبت کنم. هاآندر مررد مشکالتم یا  کنندیمدوستانم مرا تشریق  -6

      .شرندیمدوستانم نسبت یه شادکامی و یهزیستی درونی م  نیران  -1

      میگریممسائل و مشکالت خردم را یه دوستانم  -9

 بیگانگی:

صحبت کردن در مررد مشکالتم یا دوستان مرجب احساس شرمندگی و نادانی  -4

 شردیمدر م  

     

      .کنمیمیا دوستانم هستم احساس تنهایی یا جدایی  کهیوقت -01

شرند ناراحت و پریشان دوستانم در مررد آن مطل  می ازآنچهمعمر ً ییشتر  -00

 هستم
     

یا م  هستند رنجیده و آزرده  کهیوقتدوستانم یدون هیچ دلیل  رسدیمیه نظر  -05

 .شرندیم
     

 


