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 کیدهچ
زا و ارتقنای سنالمت    امل مهمی یر تجهیه فری برای مقابلنر بنا  هامنل تنیندگی     "تمایهیافتگی خهی" زمینه:

هندف   هددف:  .دین نمایمن ، تهیر ابهارهای کارآمد لهت سنجش این سنازه، ضنروری   رونیازاروا، است. 
ابنهار مناسن ی     نها،بری فر  کهتاه پرسینامر تمایهیافتگی خهی سنجهای روا،پژوهش حاضر بررسی ویژگی

 134ب،د از ترلمر و انط اق پرسیننامر، ت،ندای    روش:لهت سنجش تمایهیافتگی خهی یر لام،ر ایرانی بهی. 
ای انتخا  گرییده خهشرتصایفی گیری نفر از یانیجهیا، مقطع کارشناسی یانیگاه شیراز کر بر شیهه نمهنر

ر پرسینامر پاسخ یایند. ابهارهای پژوهش شامل فر  کهتاه پرسینامر تمایهیافتگی خنهی و پرسیننامر   بهیند، ب
بر چهار  امل  یروشنبرنتایج تحلیل  املی نیا، یای کر ساختار این پرسینامر  ها:یافتهسالمت  مهمی بهی. 

تمایهینافتگی خنهی اشناره    پذیری هیجنانی و لایگناه منن یر    ی با ییگرا،، برش هیجانی، واکنشختگیهم آم
یاری. روایی صهری تهسط متخصصا، تأیید شد و ضرایب هم ستگی هنر مؤلفنر بنا نمنره کنل م،ننایار بنهی.        

خنهابی،  هنای لسنمانی، اضنطرا  و بنی    همچنین هم ستگی منفی م،نایار نمرات پرسیننامر بنا نمنرات نینانر    
ما، پرسینامر بهی. بنرای پاینایی، ضنریب    اختالل یر کارکری التما ی و افسریگی بیانگر روایی مالکی همه

نتایج پژوهش نینا، یای کنر رواینی و پاینایی پرسیننامر       گیری:نتیجهکرون ا  مقیا، مطله  بهی.  آلفای
ینك ابنهار سنهیمند      ننها، بنر تهانند  مذکهر حائه شرایط مطله  برای سنجش تمایهیافتگی خهی است و می

 قرار گرفت. مهریبحثاستفایه گریی. نقش فرهنگ  لهت سنجش تمایهیافتگی خهی یر لام،ر ایرانی

 .: فر  کهتاه پرسینامر تمایهیافتگی خهی، روایی، پایایی، فرهنگژگان کلیدیاو
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 Latifian_m@yahoo.com                                                         تربیتی یانیگاه شیراز شناسیروا،یانییار  . 2
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 مقدمه

 ازلملننرهننای مختلننف یر رشننتر "1خننهی" ةنننییرزمهننای اخیننر، مطال،ننر و پننژوهش یر سننال

ر اینن افنهایش   ی یاشنتر اسنت کن   تنهله قابنل ، فلسنفر،  لنه  ا صنا  و... رشند     شناسیروا،

بنا یر نظنر گنرفتن     "خنهی "چیمگیر، نقش بسهایی را یر ایجای  القر برای بررسی و یرک 

یر هر یك  بارهنییرا . مطال،ات فهاینده 2111، 2لام،ر و بافت فرهنگی یاشتر است (گاالقر

نقطنر  هیمنت    "خنهی "، شناسنی روا،ها، ناشی از  هامل گهنناگهنی اسنت. یر  لنم    از رشتر

روانیناسنا،، بخنش    رونین ازا ، 1131پهرحسنین،  اسنت ( و ارتقای سالمت روا،  یرمانگری

 شناسیروا،التما ی،  شناسیروا،شخصیت،  شناسیروا،های حهزه ای از پژوهشگستریه

اننند. یکننی از و مفنناهیم وابسننتر بننر آ، اختصنناص یایه  "خننهی"تحننهلی و... را بننر مفهننه   

نا  مهری بنهئن یر نظرینر خنهیش از افتنراق و تمنایه      بر  ییرمانخانهایهپریازا، حهزه نظریر

-مجها از ییگرا، و پیامدهای ناشی از آ، سنخن بنر مینا، منی     "خهی"و یاشتن یك  "خهی"

 آوری.

  روابط انسانی از یو نیروی غریهی متضای کنر مهلنب ت،نایل یر    1333( 1بر  قیده بهئن

مت فریینت، اسنتقالل و   شهی: یکی نیرویی است کنر شنخص را بنر سن    اند، میتق میزندگی

شنهی شنخص بنر    یهد و ییگری نیرویی است کر مهلب منی مجها بهی، از ییگرا، سهق می

و کینمکش   روین یونی با ییگرا، باشند. روینارویی اینن    نینیهمین ال وابستگی، صمیمیت و 

ست شخص بتهاند احسنا،  بنابراین الز  ا  شهیها، س ب ایجای اضطرا  یر فری میمیا، آ،

، روابنط  "خنهی "ز تفکنرش لندا کنند و بنا حفنم فریینت و اسنتقالل        اش را خهیو هیجا، 

  بنرای  1333بنهئن (  . 2112، 4ای را با ییگرا، تجربر کند (گلدن رگ و گلدن رگصمیمانر

بتهاند ت،امل بین شناخت،  اطفنر، اسنتقالل (فریینت  و بنا لمنع بنهی، را یر گسنتره         کرنیا

 "5خهییافتگین هیتما"خهیش را، بر مفهنهمی بنر ننا      ةزندگی فری تهصیف کند، شالهیه نظری

                                                                                                                   
1. self 

2. Gallagher 

3. Bowen 

4. Goldenberg  & Goldenberg 

5  . differentiation  of  self 
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تهاننایی ینك شنخص یر حفنم      "تمایهیافتگی خهی"فریی، کند. یر سطح بینریهی میپایر

فنریی،  یر روابنط صنمیمانر بنا ییگنرا، اسنت و یر سنطح یرو،       "خنهی "فرییت و استقالل 

هانند یر شنرایط   کنر بت  یاگهننر بنر تهانایی شخص یر ایجای ت،ایل بین تفکر و احسا، است 

بنر ییگنر     .1333بنهئن،   و 1  کنر 1333منطقی فکر و  مل کنند (بنهئن،    صهرتبرهیجانی، 

، تهانایی تفکنر منطقنی یر   2سخن، تمایهیافتگی خهی یك ترکیب پیچیده از پختگی هیجانی

-نینانر  . 2111، 1های هیجانی و تهانایی حفم روابط نهییك  اطفی است (یرینك مهق،یت

احسا، امنیت، همدلی و تهانایی تفکر منطقی یر مینا، ینك وضن،یت     هرتصبرهای تمایه 

  .2111، 5شهی (چارلهمی ییده 4هیجانی

 از: اند  ارتمؤلفر ت،ریف کری کر  4 تها،یمی افتگیهیتمابرای 

یختگی با ییگنرا، بنر م،ننای از یسنت یای، ههینت یر      هم آم :6هم آمیختگی با ییگرا، -1

هنا کمتنر   یر آ، "خنهی " . افنرایی کنر   2112گلندن رگ،   و یك رابطنر اسنت (گلندن رگ   

با افرای مهم زندگی، یچنار انحنالل    خصهصبرتمایهیافتر است، یر روابط خهی با ییگرا، و 

ی و همسنانی بنا ییگنرا،    رنگن همتمایل بر  شدتبرآمیختر شهند. افرای همآمیختگی میو هم

  .2111، 3هرآنا، بستگی بر اطرافیا، یاری (می نفس هتیاشتر و 

ت،ریف شفّافی از ههیت خنهیش و یارا   ةتهانایی شخص یر ارائ ۀیهندنیا، :8لایگاه من -2

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  

  کنر و بنهئن،   1333 خهاهم انجا  یهم، نر آ،...  (بنهئن، یم.. این کاری است کر من است.

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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افنرایی کنر سنطح پنایینی از تمنایه یارنند، یر روابنط خنهی بنا ییگنرا،            :9برش هیجانی -1

پنذیری یر روابنط،   آسنیب  یجنر یرنتکننند و گناه   پذیری بییتری میاحسا، تهدید و آسیب

، قطنع رابطنر و انکنار اهمینت رابطنر بنا       فاصلر گنرفتن فا ی مانند تمایل بر اتخاذ رفتارهای ی

، 4  پلنگ و رهنال  1333، 1  اسکهرو، و فریدلندر2114، 2ندییو  ییگرا، یارند (اسکهرو،

نینینی  ناطفی را یر   ، برش هیجانی تمایل بر خروج از رابطنر و  قنب  یگری  ارتبر . 2112

طفی، فری تمایهنیافتر نیاز بر فنرار، التننا    یهد. یر شرایط پرتنش  اشرایط پرتنش نیا، می

های هیجنانی را  با افهایش تمایهیافتگی، فری تجربر کرییرحالیا ناییده گرفتن مهق،یت یاری 

شنهی و بنا آنهنا کننار بیایند       روروبرتر شناختر و قایر خهاهد بهی با هیجانات قهی یترسمبر 

  .2111(یریك، 

غل ننر احساسننات فننری، بننر  قننل و منننطقش اسننت.   نیننانگر  :5پننذیری هیجننانیواکنننش -4

پذیرنند، قنایر بنر لداسنازی احسنا، از      هیجانی واکنش ازلحاظ، افرایی کر یگری  ارتبر

هایی هیجنانی اسنت تنا  قالننی.     یهند  پاسخهایی کر بر محیط میتفکر نیستند و بییتر پاسخ

الهر با مسائل گهناگه،، و یر مه فکر کنند وضهحبرتهانند خصهصاً یر شرایط پرتنش، نمی

  کنر و  1333 یهنند (بنهئن،  غیرارایی و هیجنانی واکننش منی    صهرتبربدو، تفکر و تأمل 

پذیری هیجانی بناالتر باشند، شنخص بیینتر تحنت تنأثیر        . هر چر سطح واکنش1333بهئن، 

هیجانات اسنت   ةهایش بر پایگیریها و تصمیمکر واکنش یاگهنربرگیری هیجانات قرار می

  .1211، 6پهی  ههپر ویی1333کر و بهئن، (

  بر این بناور اسنت کنر    1333. بهئن (هاستسازهتمایه خهی یر ت،امل با انهاع مختلفی از 

مفهه  تمنایه خنهی     نها،برماهیت ذاتی فرآیندهای تفکیك، استقالل و رشد  اطفی  کر او 

فنری بنر همنراه یاری و     ناختیشروا،های کند  پیامدهایی را برای ییگر وض،یتاز آ، یای می

                                                                                                                   
1 . emotional cut off 

2. Skowron & Dendy 

3. Friedlander 

4. Peleg & Rahal 

5  . emotional reactivity  

6. Hooper & DePuy 
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سطهح باالتر تمایهیافتگی خهی با پیامدهایی همچه، سنطهح بناالتر  ملکنری کلنی،      یرواقع

خاص سطهح باالتر تمایه، با افهایش حرکنت   طهربرروانی و فیهیهلهژیکی یر ارت اط است. 

ا بر سمت روابط  اطفی پیچیده و کاهش  الئم اسنتر، و اضنطرا  همنراه اسنت. افنرای بن      

کننند، از سنالمت   زا، استر، کمتنری را تجربنر منی   سطهح تمایه باالتر یر برابر  هامل تنش

یر آنهنا، نسن ت بنر افنرای بنا سنطهح        شنده تجربنر روا، بییتری برخهریارند و  الئم استر، 

یابد. همچنین فریی کر یر خانهایه پدری بر تمایهیافتگی به هی می ترعیسرتر، تفکیك پایین

ه است،  د  تمایه و اضطرا  مهمن خنهیش را بنا ازیواج بنر زنندگی لدیند      سالمی نرسید

  کنر و  1333 (بنهئن،  شنهی نسل بر نسل منتقل می " د  تمایهیافتگی خهی"کند و منتقل می

  .1333بهئن، 

یر تجهیه فری بنرای مقابلنر بنا    "تمایهیافتگی خهی"با تهلر بر ای ای بهئن م نی بر اهمیت 

تنرین  نظریر بهئن، یکی از لامع ازآنجاکرتقای سالمت روا،، همچنین زا و ار هامل تنیدگی

یهنند، بسننیاری از کننارکری خننانهایه و ا ضننای آ، ارائننر مننی  ةنننییرزمهننا را سننازیمفهننه 

آ، بتنها، سنازه    لریوسن بنر گیری مناس ی کنر  پژوهیگرا، بر ساخت و تهس،ر ابهارهای اندازه

هنای  تنالش  ازلملر . 2111اند (میهر، روی آوریه، قراریای مهریمطال،رتمایهیافتگی خهی را 

 ، یر سناخت پرسیننامر   1333صهرت گرفتر یر اینن راسنتا، اقندا  اسنکهرو، و فریدلنندر (     

ای کر م،نرف تمایهینافتگی خنهی بنهی تهسنط تنیم       گهیر 36خهی است. استخر  یافتگیهیتما

یر  شدهارائرهای و مثالبهئن  ییرمانخانهایهتحقیقاتی اسکهرو، و فریدلندر بر اسا، نظریر 

  1333  کنر و بنهئن،   1335کر، (های پیرو آنها   و پژوهش1333، 1336های بهئن(پژوهش

  بنر نقنل از اسنکهرو، و فریدلنندر،     1331، 1  پاپرو1333، 2  نیکهله و شارته1334، 1نیکهله

ل (النف   تهسط تیم تحقیقاتی بازتا  تمایه و ت،نای  شدهانتخا های   ساختر شد. آیتم1333

تفکر و احسا، و (   ظرفیت صمیمیت با ییگرا، و ظرفیت استقالل یر روابط مهم لاری 

هنای  مثالً رابطر با والدین و خهاهر و بنرایرا، بنهی. اسنکهرو، و فریدلنندر از تحلینل مؤلفنر      

                                                                                                                   
1. Nichols 

2. Schwartz 

3. Papero 
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هنای نهنایی اسنتفایه    خنهی و ت،ینین گهینر    یافتگین هیتمابرای احنراز اب،نای پرسیننامر     1اصلی

 ا،یمقخریه 4گهیر بر  41ها و همچنین بر اسا، محتها، یایه لیوتحلریتجه جریتیرنکریند. 

، = 33/1αپذیری هیجانی واکنش ا،یرمقیزاختصاص یافت. ضرایب همسانی یرونی برای 

و برای کل  =33/1α، برش هیجانی =35/1α، لایگاه من =31/1αآمیختگی با ییگرا، هم

امّنا یر مطال،نات تجربنی     . 1333فریدلنندر،   اسنکهرو، و گنهارش شند (   = 33/1αمقینا،  

م،ننایاری، همسنانی    طنهر برآمیختگی با ییگرا، هم ا،یمقخریهب،دی، میخص گریید کر 

، 2کنل مقینا، یاری (اسنکهرو، و اسنمیت     هنا و تری نس ت بر ییگر زیرمقینا، یرونی پایین

، اینن  1هینافتگی خنهی  پرسیننامر تمای  سنجیروا،های به هی ویژگی منظهربربنابراین    2111

قرار گرفنت. یر فنر  تجدیندنظر     دنظریتجد ، مهری 2111ابهار تهسط اسکهرو، و اسمیت (

گهیننر اسننت، آلفننای کرون ننا  بننرای   46کننر شننامل  4شننده پرسینننامر تمایهیننافتگی خننهی 

(اسنکهرو، و اسنمیت،    رسنید  36/1آمیختگی با ییگرا، افهایش یافت و بنر  هم ا،یمقخریه

کارآمندتر کنری، فنر      منظنهر بنر   یر رسالر یکتری خنهی  2111یریك ( ،ازآ،پس  .2111

از طرینق کناهش     2111تجدیدنظر شده پرسینامر تمایهیافتگی خهی (اسکهرو، و اسمیت، 

. یر این پژوهش کری 5ها، اقدا  بر ساخت فر  کهتاه پرسینامر تمایهیافتگی خهیت،دای گهیر

 35/1تنا   32/1یی بازآزمنایی پرسیننامر بنین    نفنر یانینجه انجنا  شند، پاینا      155کر بر روی 

گهارش شد. روایی مالکی همهما، پرسینامر با استفایه از رابطر آ، با افسنریگی، اضنطرا    

 ۀبررسننی شنند و میننخص شنند کننر سنناز نفننس ننهتحالننت، اضننطرا  صننفت، اسننتر، و 

منفنی بنا افسنریگی، اضنطرا  حالنت،       طنهر بنر نفنس و   بنا هت مث نت   طنهر برتمایهیافتگی 

هنای فنر  کهتناه    را  صفت، استر، رابطنر یاری. یر رواینی همگنرا نینه خنری مقینا،      اضط

  رابطر مث نت و  2111، 3(هابر 6پرسینامر تمایهیافتگی خهی با مقیا، سطح تمایهیافتگی خهی

                                                                                                                   
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     

 ، 2111( تیاسننمبننر پرسینننامر تجدینندنظر شننده اسننکهرو، و کهتنناه تمایهیننافتگی نسنن ت 

از  %33های کمتری یاری تا آنجا کر فر  کهتاه شنده تهانسنت   کارآمدتر است و ت،دای گهیر

هنای آ،،  از گهینر  %41همسانی یرونی نسخر کامل پرسینامر تمایهینافتگی خنهی را تنهنا بنا     

  .2111حفم کند (یریك، 

-نجش تمایهیافتگی، پژوهیگرا، را قایر ساخت تنا پنژوهش  ساخت ابهارهای متنهع برای س

ای یر تأیید نظریر بهئن انجا  یهند. نتایج تحقیقات نیانگر ولنهی رابطنر منفنی    های گستریه

 ، التننا  و  2111، 1(فریدلندر و تهسنا،  شناختیروا،م،نایار بین تمایهیافتگی با یرماندگی 

، 1 ، احسا، شر  (ویلیامسه،، سندیج و لی2111، 2هرینگ و گرگهریا تمایی (بارتلتبی

 یافسریگهای   و نیانر2114و اسکهرو،،  4بیماری (نات و نیانگا، ، اضطرا  مهمن 2115

  اسنت. از سنهی ییگنر بنین تمایهینافتگی بنا رضنایت از زنندگی         2111پنهی،  هنهپر و یی (

سنه،، سنندیج و    ، امیدواری و ارت اط التمنا ی (ویلیام 2111، 5(اسکهرو،، ههلمه و س تلی

  رابطر مث ت و م،نایاری گهارش شند. یر حنهزه تحصنیلی، تحقیقنات بینانگر آ،      2115لی، 

است کر تمایهیافتگی خهی با اضطرا  امتحا، رابطر منفی و با  ملکری شناختی رابطر مث نت  

هنای تحصنیلی سن ب    تهاند با کاهش اثرات ناشی از اسنتر،   و تمایه می2114(پلگ،  یاری

یر حنهزه زنندگی    . 2114، 6زگاری یانیجهیا، شنهی (اسنکهرو،، وسنتر و آز،   افهایش سا

یهد کر رابطر مث تی بین سطهح باالی تمایهینافتگی خنهی بنا    ها نیا، میزناشهیی نیه پژوهش

مهفنق و سنازگاری زناشنهیی     و کنترل  2111، 3  آیامه2111رضایت زناشهیی (اسکهرو،، 

 ۀیر ایبیننات پژوهیننی سنناز   هرچننندیاری.    ولننهی2114، 3بنناالتر (اسننکهرو، و یننندی  

                                                                                                                   
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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رغنم اهمینت و   ای ولنهی یاری، امنا اینن سنازه  لنی     تمایهیافتگی خنهی، تحقیقنات گسنتریه   

یرمنانی، حنهزه تحصنیلی و... یر    ، خنانهایه ییرمانزوجتأثیرش بر بههیستی و سالمت روا،، 

 شنمهل ا،لهن کیهر ما تا حدویی مهجهر مانده اسنت. از ییگنر سنه، بنهئن نظرینر خنهی را       

(کرو بنهئن،   "هاها و یر تما   فرهنگخانهایه ةیر هم"کند و آ، را قابل کاربری م،رفی می

هنای  برخی از مطال،ات اخیر حاکی از تنأثیر ارزش  کرییرحالیاند،   می212، صفحر 1333

خهی اسنت (پلنگ و رهنال،    گرا بر تمایهیافتگی فرهنگی و هنجارهای لهامع فریگرا و لمع

ای ننای بننهئن م نننی  رونیننازا  2111، 2  گهشننه و کنسننتانتین2115، 1اگیتسی اسننی  ک2112

شنهی. بننا بنر آنچنر گفتنر شند، بنا        شمهل بهی، تمایهیافتگی خهی با تریید مهالر می برلها،

 شنمهل لها، کرنیا طف نظر بر اهمیت سازه تمایهیافتگی خهی و از سهی ییگر با تهلر بر 

است، نیاز بر پژوهش یر حهزه تمایهینافتگی خنهی یر    شدهاقعو دیمهریتریبهی، نظریر بهئن 

شهی. لذا، ولهی ابهاری کارآمند و مناسنب لهنت سننجش اینن      تر میلام،ر ایرانی، برلستر

فر  کهتاه پرسینامر تمایهینافتگی خنهی    کرییازآنجارسد. سازه یر ایرا، ضروری بر نظر می

گینری  ت بنر ییگنر ابهارهنای انندازه    اسنت نسن    شدهساختر 2111کر تهسط یریك یر سال 

 ، 2111یرینك،  یاری (هنای کمتنری هنم    تمایهیافتگی خهی، کارآمدتر است و ت،دای گهینر 

ترلمر و ت،یین رواینی و پاینایی فنر  کهتناه پرسیننامر تمایهینافتگی        باهدفپژوهش حاضر 

وهش بنر  اینن پنژ   گریی  ارتبر .  برای استفایه یر ایرا، انجا  پذیرفت2111خهی (یریك، 

آ، بهی تا سهیمندی فر  کهتاه پرسینامر تمایهیافتگی خهی را یر لام،ر ایرانی ارزیابی کنند  

هنای گسنتریه یر حنهزه تمایهینافتگی خنهی یر      تا از طریق آ، بتهاند، زمینر را برای پژوهش

 لام،ر و فرهنگ ایرانی همهار نماید.

 روش

 کنندگان پژوهششرکت

ش، تمامی یانیجهیا، مقطع کارشناسی یانیگاه شیراز بنهیه  یر این پژوه مهریمطال،رلام،ر 

                                                                                                                   
1. Kagitcibasi 

2. Gushue and Constantine 
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 134انند. از مینا، آنهنا    یر این یانیگاه بر تحصیل اشتیال یاشتر 31-31کر یر سال تحصیلی 

ای خهشننرتصننایفی گیننری کننننده یر ایننن پننژوهش بننر شننیهه نمهنننر شننرکت  نننها،بننرنفننر 

 4های یانیگاه شیراز، رست یانیکدهکر از بین فه بیترتنیابرانتخا  شدند.  1ایچندمرحلر

 1هنای منتخنب،   تصایفی انتخا  شند و سنپس از هنر ینك از یانینکده      صهرتبریانیکده 

هنای منتخنب، یر   یانیجهیا، حاضنر یر کنال،   ةتصایفی انتخا  شد. کلی صهرتبرکال، 

پژوهش شرکت کریند. الز  بر یایآوری است کنر متخصصنا، یربناره حجنم نمهننر بنرای       

نفنر   251نفر تنا   111کنندگا، حداقل اند کر ت،دای شرکتحلیل  امل، پیینهای یایهالرای ت

 411 . بر این اسا، حجم نمهنر یر پژوهش حاضنر  1135بازرگا، و حجازی،  ،باشد (سرمد

های مخندوش، ت،ندای   گیری و حذف پرسینامرانجا  نمهنراز نفر یر نظر گرفتر شد کر پس 

 فر رسید.ن 134کنندگا، پژوهش بر شرکت

 ابزار پژوهش

 یر پژوهش حاضر   ارت بهیند از: مهریاستفایهابهارهای 

  )(2GHQپرسشنامه سالمت عمومی -1

گیننری انندازه  منظنهر بنر  1332یر سننال  1اینن پرسیننامر کنر نخسننتین بنار تهسنط گلندبرگ      

 ،12هنای  فنر   صنهرت برهای غیربالینی تهس،ر یافت، پرییانر یر لم،یتاختالالت غیر روا،

تهسننط  کننرآ،سننؤالی  23سننؤالی مهلننهی اسننت. یر پننژوهش حاضننر از فننر   61و  11، 23

 23است، استفایه گریید. فر   شدهساختر  1133بر نقل از تقهی،  ،1333( 4گلدبرگ و هیلر

خنهابی، اخنتالل   های لسمانی، اضطرا / بیسؤالی است کر نیانر 3مقیا،  4سؤالی، شامل 

یهند و بنرای متمایهسنازی افنرای     قرار منی  مهریسنجشی را یر کارکری التما ی و افسریگ

تنرین  ای از ینك (خفینف  یرلنر  4سالم از افرای غیرسالم مناسب است. پاسخ بر یك مقیا، 

 یهننده نینا، گینری. بننابراین نمنرات کمتنر     وض،یت  تا چهار (شدیدترین وض،یت  قرار می

                                                                                                                   
1. multi- stage cluster sampling 

2. General Health Questionnaire (GHQ) 

3 . Goldberg, D. P. 

4. Hillier, J. 
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 31بنیش از   ر م تننی اسنت بنر   اینن پرسیننامر کن    ییاین و پاروایی  سالمت روانی بییتر است.

را بنرای آ، گنهارش    33/1و پاینایی متهسنط    31/1تحقیق یر خارج از ایرا،، ا ت ار متهسط 

 . یر ایرا، نیه یر پژوهش تقهی 1133، بر نقل از تقهی،1333(گلدبرگ و ویلیامه،  اندکریه

قنرار   ییبررسمهرو آلفای کرون ا   نصیفسنجی، تهای یوباره  پایایی ابهار بر روش1131(

. ا ت نار همهمنا،، همگنرا و    31/1و  31/1، 31/1گرفت کر ضرایب بر ترتیب   ارت بنهی از  

 بخش بهی. یر این پژوهش نینه پاینایی مؤلفنر   روایی سازه م تنی بر تحلیل  املی، نیه رضایت

، افسنریگی  34/1، اخنتالل یر کنارکری التمنا ی    31/1، اضنطرا   31/1نیانگا، لسنمانی  

شاخصننی از روایننی،   نننها،بننربننر یسننت آمنند. همچنننین  31/1یننایی کننل مقیننا، و پا 33/1

هنا بنا نمنره کنل     ها با  امل مربهطر و هم ستگی هر یك از  امنل هم ستگی هر یك از گهیر

 بخش بهی.محاس ر شد کر نتایج رضایت

 (  2011)دریک،  DSI-SHفرم کوتاه پرسشنامه تمایزیافتگی خود  -2

از ای هیر است کر با مقیا، لیکنرت یر ینك طینف شنش گهیننر     گ 21این پرسینامر شامل 

 شنده یبندیرلر "کامالً ش یر خصهصیات من است"تا  "اصالً ش یر خصهصیات من نیست"

هیجانی، لایگاه منن، بنرش هیجنانی وهنم      یریپذواکنشاست:  ا،یمقخریهو یارای چهار 

لایگناه منن     ا،ین مقخریهبر مربهط  21و  13، 12، 11، 1، 1های آمیختگی با ییگرا،.گهیر

 3، 4هنای  آمیختگی با ییگرا،  گهینر هم ا،یمقخریهمربهط بر  13و  11، 3، 5، 2های گهیر

مربنهط بنر    13و  16، 14، 11، 3، 6هنای  برش هیجنانی و گهینر   ا،یمقخریهمربهط بر  15و 

سنت  گنذاری اینن مقینا، الز  ا   نمنره  منظنهر بنر پذیری هیجانی اسنت.  واکنش ا،یمقخریه

م،که، شهی. نمنره هنر    13و  13، 13، 16، 15، 14، 11، 11، 3، 3، 3، 6، 5، 4، 2های گهیر

سنطح   یهننده نینا، های آ، است. نمرات باالتر یر این پرسینامر میانگین گهیر ا،یمقخریه

هنای آ، بنر فارسنی    استفایه از این پرسینامر یر ایرا،، ابتدا گهینر  منظهربرتمایه باالتر است. 

مسنتقل یوبناره بنر انگلیسنی      صنهرت بنر ر شد. سپس این نسخر تهسط یو مترلم زبنا،  ترلم

های فارسی و انگلیسی، تنها یر برگریانده شد. با کنارهم قرار یای، و مطابقت نمهی، ترلمر

هنا بنر کمنك متخصصنا،     ایرانی و فهم بهتنر گنهاره   بافرهنگها بر لحاظ تط یق ب،ضی گهیر
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برخی از کلمات تیییر کریند. همهما، روایی صهری پرسینامر روانیناسی با یرلر یکتری، 

تهسط یو تن از اساتید روانیناسی یانیگاه شیراز تأییند گرییند.  لّنت اسنتفایه از اینن ننهع       

این بهی کر اساساً روایی صهری ابهار، شاخصی است کنر روشنن    یطهرکلبر شاخص روایی

ی مستقیمی بنا  تناسب یاری و نیه رابطر مهریسنجشی ها با سازهسازی شکل ظاهری گهیرمی

  .1131ها یاری (خیر و سامانی،یهنده برای پاسخگهیی بر گهیرایجای انگیهش یر پاسخ

 ، از 2111یر راستای ت،یین رواینی فنر  کهتناه پرسیننامر تمایهینافتگی خنهی (یرینك،        

ی بنا  هنای اصنل  روایی سازه بنا روش آمناری تحلینل  امنل اکتینافی و روش تحلینل مؤلفنر       

چرخش واریماکس استفایه شد.  ّلنت اسنتفایه از اینن روش بررسنی نظنم و سناختار ابنهار        

میها، انط اق با ساختار پیینهایی سازندگا، یر فرهننگ غینر ایراننی و     ازلحاظیافتگی تمایه

هنا بنر متییرهنای منهری     آ، ریتنأث های میترک و مکنه، و ت،یین ت،دّی و ماهیت  امل یرواقع

 . پنیش از  1133 پنهر و صنفری،  بنر نقنل از ح ینب    ،2،1333کاله و مك 1تاکربهی (میاهده 

و آزمه، بارتلت بر ترتیب لهنت ت،ینین ب،ند     KMOاستفایه از تحلیل  امل از یو شاخص 

ها اسنتفایه شند.   پذیری ساختار مقیا، و آزمه، فرض همانی بهی، ماتریس هم ستگی گهیر

یر نظنر گرفتنر شند. الگنهی  ناملی پنس از        1/1حداقل بار  املی برای احنراز ینك  امنل    

ها  الوه بنر  ها بر  املچرخش، مالک ارزیابی قرار گرفت و همچنین برای اختصاص گهیر

ضرایب هم ستگی گهیر با  امل، از ساختار پیینهایی سازنده مقیا، استفایه شد. هم ستگی 

  2111ابهار (یریك،  شاخصی از روایی بررسی شد. سازنده  نها،برها با نمره کل نیه  امل

برای بررسی روایی مالکی همهما، پرسینامر از رابطنر آ، بنا افسنریگی، اضنطرا  حالنت،      

راسنتا  استفایه کریه است. یر پژوهش حاضر نیه، هنم  نفس هتاضطرا  صفت، استر، و 

ای بنا  سازه  نها،بر  یر تکهین سازه تمایهیافتگی 1333بهئن (با مالحظات نظری و مفههمی 

هنای   د  تمایهیافتگی با آسنیب  کرنیاآ، با سالمت روا، و تهلّر بر  ةکری مث ت و رابطکار

همنراه اسنت، رواینی مالکنی      -باشدهای خلقی و اضطرابی میکر نمهی آ، یر نیانر-روانی 

                                                                                                                   
1. Tucker, L. R. 

2. MacCallum, R. C. 
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سنالمت  منهمی بررسنی شند. اینن       هاا،یرمقیزهمهما، پرسینامر با استفایه از رابطر آ، با 

خنهابی، اخنتالل یر کنارکری    هنای لسنمانی، اضنطرا  و بنی    نینانر  :از انند   نارت ها مؤلفر

التما ی و افسنریگی. بنرای ت،ینین پاینایی مقینا، از روش آلفنای کرون نا  اسنتفایه شند.          

النرای   بنار كین انتخا  روش آلفای کرون ا  برای ت،یین پایایی بر این یلیل بهی کر اوالً بنا  

ر است و ییگر اینکر برای سنجش میها، سنازگاری  پذیمقیا،، گرفتن این نهع پایایی امکا،

باشنند، اینن ننهع پاینایی     های یك شاخص کر  مدتاً یارای طیف لیکنرت منی  یرونی گهیر

  .1133پهر و صفری،مناسب است (ح یب

 هاافتهی

هنای اصنلی بنا چنرخش     یر ابتدا مقیا، تمایهیافتگی خهی با اسنتفایه از روش تحلینل مؤلفنر   

و  KMOآزمنه،  مربنهط بنر    1ل  املی قرار گرفنت. نتنایج لندول    واریماکس مهری تحلی

صند  از کنل وارینانس سنازه را      33/43تهانسنت  بارتلت مطله  بهی و مجمهع متییرها منی 

یارای بار املی نهییك بر هم و متقاطع بهی، حنذف   3گهیر  کرینات یین کند، اما با تهلر بر 

صد  افهایش یافت. یر  13/51ن شده بر شد. پس از حذف این گهیر، واریانس تراکمی ت یی

بر یلیل بار  املی متقاطع و نهییك بنر هنم حنذف شند و وارینانس       11این مرحلر نیه گهیر 

 ةکنر یر زینر همن    12افهایش یافت. یر مرحلر آخنر نینه بنا حنذف گهینر       13/51تراکمی بر 

افنهایش   14/52ها، بار  املی نهییك بر هم یاشت، وارینانس تراکمنی ت ینین شنده بنر       امل

اولنین   KMO شنهی. آزمنه،  های نهایی بر اسا، مرحلر آخر گهارش مییافت کر شاخص

آیا واریانس متییرهنای تحقینق تحنت تنأثیر وارینانس       کریناهدف تحلیل  املی را م نی بر 

یهند. مقندار اینن    را مهری آزمه، قنرار منی   های پنهانی و اساسی هستمیترک برخی  امل

 منهرینظر هنای  باشند کنر انجنا  تحلینل  ناملی بنرای یایه      منی  33/1بنا   آماره یر اینجا برابنر 

های پنهانی تقلیل یای. آزمه، بارتلت ها را بر یك سری  املتها، یایهپذیر بهیه و میامکا،

یهند  نیا، منی  ،یار شدهیر سطح ههار  م،نی 116و با یرلر آزایی  1465نیه کر با ضریب 

، یك ماتریس واحد و همانی نیسنت و  یهیافتگیتماا، های مقیکر ماتریس هم ستگی گهیر

هنای اینن یو   ها ممکن اسنت. یر ایامنر لندول یافتنر    امکا، کیف ساختار لدیدی از گهیر
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 :شهیآماره آوریه می

 کرویت بارتلت و KMO. آزمون 3جدول 

KMO کرویت بارتلت P 

33/1 1465 111/1 

   
، برای کیف سناختار  یبهی، انجا  تحلیل  امل پس از بر یست آوری، نتایج باال م نی بر روا

اصلی با چرخش مت،امند و بنر روش واریمناکس اسنتفایه      یهامؤلفرها از روش تحلیل  امل

 کنر چننا، ی باالتر از یك و افت محسه، شیب منحنی اسنکری  با تهلر بر ارزش ویژه شد.

یرصند از   14/52 ررفتن هنم یرو امل کیف شد کنر   4سازنده این مقیا، پیینهای یایه بهی، 

بر یو  شدهاستخراج های املالز  بر ذکر است کر ( کریندواریانس کل مقیا، را ت یین می

چنرخش همخنهانی بسنیار     ۀمهری چرخش قنرار گرفتنند. نتنایج یو شنیه     2و مایل 1قایم ۀشیه

نمنهیار  اسنت.    شنده گنهارش ، تنها نتایج چرخش واریماکس رونیازایاشتند و  باهمزیایی 

آوریه شده است. با تهلر بر منالک کنایهر و افنت شنیب نمنهیار      1شکل کتل یر  ۀهسنگری

بنرای  امنل یو     1 امنل اول برابنر بنا     شهی کر ارزش وینژه سنگریهه، چهار  امل احراز می

بر یست آمند.   43/1و برای  امل چهار  برابر با  14/2، برای  امل سه  برابر با 21/2برابر با 

میخص شنهند و نینه هم سنتگی هنر      11/1نکر بارهای  املی باالتر از همچنین برای ت،یین ای

 استفایه شد. ها امل ةاز ماتریس چرخش یافت ها املگهیر با 

 
 کتل ۀ. نمودار منحنی سنگریز3شکل

                                                                                                                   
1. orthognal  

2. oblique  
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 ها و بار  املی آنها ب،د از چرخش آوریه شده است.ماتریس گهیر 2یر لدول 
 

 ۀهای چهارگانملی، ضرایب اشتراک، مقدار ارزش ویژه و درصد واریانس عاملبارهای عا .9جدول 

 تمایزیافتگی خود

 ها امل

برش  لایگاه من آمیختگی با ییگرا،هم مایه

 هیجانی

پذیری واکنش

 هیجانی

 میها، اشتراک

13 31/1    55/1 

13 63/1    51/1 

3 66/1    43/1 

13 66/1    43/1 

2 65/1    41/1 

11 52/1    41/1 

5 42/1    11/1 

21  33/1   64/1 

1  31/1   53/1 

1  61/1   46/1 

11  61/1   13/1 

3   35/1  32/1 

4   34/1  31/1 

15   63/1  51/1 

16    35/1 61/1 

14    31/1 53/1 

6    42/1 42/1 

ارزش 

 ویژه

11/1 21/2 14/2 43/1  

یرصد 

 واریانس

63/13 34/12 62/12 33/3  

یرصد 

 تراکمی

63/13 61/11 25/41 14/52  



 

 

پنذیری هیجنانی،   های مقینا، تمایهینافتگی (لایگناه منن، واکننش     ضرایب هم ستگی  امل

 53/1و  32/1، 61/1، 56/1کنل بنر ترتینب     ۀآمیختگی با ییگرا، و برش هیجانی  با نمنر هم

 شهی.از روایی سازه تلقّی می شاخصی  نها،برباشند و م،نایار می 11/1یر سطح بهی کر 

ماتریس هم ستگی متییرهای پژوهش آوریه شده است کر نینا، از هم سنتگی    1یر لدول  

آ، بنا متیینر    یهنا  امنل خنهی و   یهینافتگی تمامیا، متییر  صد یكمنفی و م،نایار یر سطح 

همنا،  روایی مالکنی هم  یهندۀنیا،های این متییر یاری. این ضرایب سالمت  مهمی و  امل

مثنال هم سنتگی    طنهر بنر باشند.  خهی با تهلر بر اب،ای سالمت  مهمی منی  یهیافتگیتمامتییر 

 و نینانگا، خهی با  امل افسریگی، اضطرا ، نقص یر کارکری التما ی  یهیافتگیتمامتییر 

م،ننایار   صند  ینك و یر سنطح   -13/1و  -11/1، -44/1 ،13/1لسمانی بر ترتیب برابنر بنا   

 از روایی مالکی این متییّر یاری.کر نیا،  باشدیم
 های آنضرایب همبستگی تمایزیافتگی خود و ابعادش با سالمت عمومی و مؤلفه .1جدول 

 9 2 3 4 5 6 7 8 1 

تمایهیافتگی 

 خهی
_         

        _ 53/1** لایگاه من

 واکنش

 یریپذ
**61/1 **21/1 _       

 هم

 آمیختگی
**35/1 **23/1 **45/1 _      

برش 

 هیجانی
**43/1 11/1 **16/1 **21/1 _     

سالمت 

  مهمی
**43/1- **15/1- **23/1- **11/1- **26/1- _    

   _ 31/1** -13/1** -23/1** -24/1** -25/1** -13/1** افسریگی

  _ 61/1** 33/1** -23/1** -23/1** -26/1** -16/1** -44/1** اضطرا 

نقص 

 التما ی
**11/1- **22/1- **15/1- **11/1- 13/1- **31/1 **52/1 **43/1 _ 

نیانگا، 

 لسمانی
**13/1- **11/1- **22/1- **23/1- **22/1- **32/1 **55/1 **63/1 **13/1 

11/1 <P** 

خهی کر از  یافتگیهیتمااست، ضریب پایایی متییر  شدهیایهنیا،  4لدول کر یر  طهرهما،
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باشد کر نیانگر پاینایی مطلنه  اینن    می 36/1برابر ست ا شدهمحاس رروش آلفای کرون ا  

نفنر   134 مهریمطال،نر  ةو ت،ندای نمهنن   13این مقیا، برابر با  یهاتمیآ. ت،دای باشدیممقیا، 

تمایهیافتگی نینه یر لندول آوریه شنده     یهامؤلفربهی. ضریب پایایی آلفای کرون ا  برای 

 است:

 آن یهامؤلفهخود و  یزیافتگیتمایاس ضرایب پایایی آلفای کرونباخ مق .4جدول 

 تمایزیافتگی خود میانگین یارمعانحراف تعداد گویه ضریب آلفای کرونباخ

 کل مقیا، 41/62 63/12 13 33/1

 لایگاه من 33/14 43/4 4 63/1

 پذیری هیجانیواکنش 53/3 33/2 1 43/1

 آمیختگی با ییگرا،هم 63/24 14/3 3 36/1

 برش هیجانی 14/11 31/1 1 31/1

خهی  یافتگیهیتماهای مقیا، و هم ستگی گهیر اریم،انحرافمیانگین،  ۀیهندنیا، 5لدول 

میناهده   کنر چننا، باشند.  کل و ضریب آلفای کرون ا  یر صهرت حذف گهاره می ۀبا نمر

اسنت و یر صنهرت حنذف هنر      33/1شهی ضریب آلفای کرون ا  مقیا، تمایهینافتگی  می

  حنذف  5لندول (  افهایش نخهاهد یافت، بنابراین مطنابق بنا  مقیا،، آلفا های یك از گهیر

کنل نینه م،ننایار     ۀبا نمنر  هاریاز گهها ضروری نیست. هم ستگی هر یك از گهیر کدا چیه

 باشد.می
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کل و  ۀهای مقیاس تمایزیافتگی خود با نمراستاندارد و همبستگی گزاره انحراف . میانگین،1جدول 

 (= 184nنباخ در صورت حذف گزاره )ضریب آلفای کرو

 کل ۀهمبستگی با نمر انحراف استاندارد میانگین گزاره
آلفای کرونباخ در صورت حذف 

 گزاره

1 13/1 53/1 **46/1 36/1 

2 16/1 52/1 **45/1 33/1 

1 42/4 55/1 **13/1 33/1 

4 11/4 63/1 **45/1 33/1 

5 11/4 53/1 **51/1 36/1 

6 14/1 53/1 **55/1 36/1 

3 51/4 53/1 **44/1 33/1 

3 41/1 31/1 **56/1 35/1 

11 36/1 63/1 **11/1 33/1 

11 13/1 61/1 **43/1 36/1 

14 61/2 52/1 **45/1 36/1 

15 14/4 53/1 **51/1 33/1 

16 15/2 13/1 **13/1 33/1 

13 64/1 53/1 **53/1 35/1 

13 62/1 66/1 **51/1 36/1 

13 61/1 66/1 **62/1 35/1 

21 52/1 43/1 **46/1 35/1 
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 گیریبحث و نتیجه

هننای روایننی و پایننایی فننر  کهتنناه پرسینننامر   بررسننی شنناخص باهنندفپننژوهش حاضننر 

این پرسیننامر   ازآنجاکر  یر فرهنگ ایرانی انجا  گرفت. 2111تمایهیافتگی خهی (یریك، 

  2111نسنن ت بننر پرسینننامر تجدینندنظر شننده تمایهیننافتگی خننهی (اسننکهرو، و اسننمیت، 

لنذا ا ت ارسننجی آ،     2111هنای کمتنری یاری (یرینك،    گهیر کارآمدتر است و نیه ت،دای

هننای خنناص یرمیننا، لم،یننت طننهربننری اسننتفایه از آ، را یر ایننرا، و تهانسننت زمینننرمننی

یانیجهیی فراهم کند. یر تحقیق حاضر، رواینی و پاینایی پرسیننامر منذکهر بنا چنند شنیهه        

 یروشنن بر املی این پرسینامر  ها ذکر شد، ساختارکر یر بخش یافتر گهنرهما،بررسی شد. 

بر چهار  امل یر تمایهیافتگی خهی اشاره یاری کر نتیجر این تحلینل  امنل بنا نتیجنر تحقینق      

  همخهانی یاری. همچنین یر پرسیننامر تجدیندنظر شنده تمایهینافتگی خنهی      2111یریك (

 اسنت  شنده گنهارش کر پرسینامر حاضر، فر  کهتاه شده آ، است نینه ولنهی چهنار  امنل     

 . این  هامل بر اسا، م انی نظری تمایهیافتگی خهی و محتهای 2111(اسکهرو، و اسمیت، 

هیجنانی،  آمیختگنی بنا ییگنرا،، بنرش    ابهار، هنم  ۀها همچنین با تهلر بر پیینهای سازندگهیر

ی تنها، گفنت سنازه   شد. بر این اسا، منی  یگذارنا پذیری هیجانی و لایگاه من، واکنش

هنگ ایرانی احتماالً سناختار کمنابیش مینابهی بنا سناختار پییننهایی یر       تمایهیافتگی یر فر

-بهئن یر میا، لم،ینت ایراننی احنراز منی     یسازمفهه فرهنگ غربی یاری و سنخ شناسی و 

هنای پییننهایی یر   بنهی، مؤلفنر   شنمهل لهنا، و  یریپنذ میت،من شهی و فرضیر بهئن م نی بنر  

-پنایین بنهی، ضنرایب هم سنتگی مؤلفنر هنم       شهی. امّنا بنا تهلنر بنر    لم،یت مهبهر تأیید می

تها، نقنش  ها زیر  هامل مقیا،، میبرخی از گهیر یبار  املآمیختگی با ییگرا، و نیه تیییر 

ت،ینین قنرار    بین ترتنین ابنر و  ییهن پاسخها و تأثیر آ، بر الگههای فرهنگ را یر تفسیر گهیر

هنا کنر   برخی از گهیر رواقعیهای خاص تا حدویی میاهده کری. ها ذیل  املگرفتن گهیر

گرفت یر این پژوهش زیر  ناملی ییگنر، بنار    ابهار زیر  امل خاصی قرار می ۀیر فر  سازند

 املی بییتری احراز کری و همچنین سر گهیر بر یلیل سرگریانی و بار متقناطع حنذف شند.    

وابسنتر بنر    "خنهی "مفهه   ازلملرگرا لمعلهامع  با تهلر بر اقتضائات یر راستای این یافتر
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گنرا و... غینره (نیهبنت و    ییگری و ت،ریف خنهی بنر م ننای روابنط التمنا ی و تفکنر لمنع       

تننها، از نقننش فرهنننگ یر ت،یننین   مننی  1331، 2  مننارکه، و کیتایامننا 2115، 1میننامهته

آمیختگی بنا ییگنرا، سنرار گرفنت. یر اینن      تأثیرگذاری سازگارانر یا ناسازگارانر مؤلفر هم

سنازه   نکنر یباولهیایهنند کنر   نیا، منی  خهی هیتمان فرهنگی یر حهزه های بیراستا پژوهش

 خنهی  هیتمنا هنای  مقینا، اسنت امنا کنارکری خنریه     شمهللها،ای تمایهیافتگی خهی، سازه

، 4  چاننگ وگینل  2111، 1پنذیری (ایاوینا  هنای فرهنگنی تنأثیر    تهاند از فرهننگ و ارزش می

  .2112، 6، گل ها2116، 5  پلگ، هال ی و وابی2116

ای ابهار بنهی. یر رواینی   ها با نمره کل نیه نیا، از روایی سازهیر ایامر، هم ستگی  امل

هنای لسنمانی،   مالکی همهما، پرسینامر از رابطر آ، با اب،ای سنالمت  منهمی شنامل نینانر    

خهابی، اختالل یر کارکری التما ی و افسریگی استفایه شد کر نتیجنر آ، بنا   اضطرا  و بی

  و پژوهش محققین ییگر (چاننگ وگینل،   2111سازنده پرسینامر (یریك،  نتیجر پژوهش

تمایهیافتگی و اب،ای آ،،  ۀهم ستگی منفی ساز یرواقع   میابهت یاشت.2115  پلگ، 2116

تمایهیافتگی  ۀیهد کر سازنیا، می .های سالمت  مهمی مثل اضطرا ، افسریگی وبا مؤلفر

باشند. بندین ترتینب نتنایج حاصنل از اینن تحقینق،       یو اب،ای آ، یارای کارکری سازگارانر م

کند. یر خصنهص پاینایی   روایی فر  کهتاه پرسینامر تمایهیافتگی خهی یر ایرا، را تأیید می

ها گذشت، هم ستگی هنر گهینر بنا نمنره     پرسینامر مذکهر نیه بر اسا، آنچر یر بخش یافتر

هنای ابنهار یاری. ضنریب    ت گهیرکل و نیه تأثیر حذف هر گهیر سنجیده شد کر نیا، از ث ا

هنا و نمنره کنل، حکاینت از همسنانی      از مؤلفنر  هرکندا  بنرای   شنده محاس رآلفای کرون ا  

 های آ، یاری.یرونی مطله  مقیا، و  امل

 ةیر نمهنن  هتناه پرسیننامر تمایهینافتگی خنهی    فر  ک سنجیروا،یر این پژوهش خصهصیات 

                                                                                                                   
1. Nisbett, & Miyamoto 

2. Markus & Kitayama 

3. Adawiah 

4. Chung & Gale 
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تنها، گفنت ط نق نتنایج     منی  یطهرکلبر. گرفت قرارآزمه،  مهری برگرفتر از فرهنگ ایرانی

، مقیا، مذکهر حنائه شنرایط الز  بنرای سننجش تمایهینافتگی خنهی اسنت و        آمدهیستبر

یك ابهار کارآمد لهنت سننجش تمایهینافتگی خنهی یر لام،نر ایراننی و         نها،برتهاند می

پنژوهش،   کنندگا، اینن یانیجهیا، استفایه گریی. الز  بر ذکر است کر شرکت خصهصبر

محندوییت    ننها، بنر تنها، آ، را  تنها یانیجهیا، کارشناسی یانیگاه شنیراز بهینند کنر منی    

هنایی کنر نناهمگنی    گرفت. بر این اسا،، انجا  این پژوهش بر نمهننر  یر نظرتحقیق حاضر 

هنای  هایی را برای پژوهشاین تحقیق یاللت ازآنجاکرشهی. بییتری یاشتر باشند پیینهای می

تمایهینافتگی یر  ۀ شنهی نقنش اب،نای سناز    مت روا، و خانهایه یاری، پیینهای منی ی سالحهزه

هنای  هنا یر نمهننر  گرفتر شهی و اینن مندل   یر نظرخانهایه  ۀهای مفههمی تحقیقات حهزمدل

 .آزمه، گریی ما،رهیغمت،دّی و 

  



ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه...بررسی   55 

 منابع
،: مؤسسننر . تهنرا خنهی، روش یرمننانگری منرور خهییننتن   شناسننیروا، . 1131پهرحسنین، رضنا. (  

 امیرک یر.

، مجلر روانیناسی . بررسی روایی و ا ت ار پرسینامر سالمت  مهمی. 1131تقهی، سیدمحمدرضا. (

21 ،133-131. 

 . هنجاریابی پرسینامر سالمت  مهمی بر روی یانینجهیا، یانینگاه   1133تقهی، سیدمحمدرضا. (

 .1-11، 23، یانیهر رفتارشیراز. 

ا، یر تحقیقنات  ا،پنی راهنمنای لنامع کناربری ا،     . 1133. (صنفری، رضنا   کنر   و  پهر،ح یب
 تهرا،: نیر لهیر. های کمّی .پیماییی (تحلیل یایه

. تهنرا،:  های تحقیق یر  له  رفتاریروش . 1133سرمد، زهره.، بازرگا،،   ا،. و حجازی، الهر (

 .انتیارات آگاه

 . شیراز: ملك سلیما،.گیریو اندازه ای بر سنجشمقدمر . 1131خیر، محمد. و سامانی، سیامك. (

Adams, A. M. (2003). Perceived influences of differentiation of self on 

marital and sexual satisfaction. PhD Dissertation, University of 

Louisiana Monroe. 

Adawiah, R. M. Y.  (2011). The application of Bowen’s family system theory 

(BFST) to the Malay population in Malaysia.  PhD Dissertation, 

University of Technology- Queensland. 

Bartle-Haring, S., & Gregory, P. (2003). Relationship between differentiation 

of self and the stress and distress associated with predictive cancer 

genetic counseling and testing: preliminary evidence. Family Health, 

21(4), 357-381. 

Bowen, M. (1976). Theory in the practice of psychotherapy. In P. J. Guerin, 

Jr. (Ed.), Family therapy: Theory and practice (pp.42-90). New York: 

Garner Press. 

Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. New York: Jason 

Aronson. 

Charles, R. (2001). Is there any empirical support for Bowen’s concepts of 

differentiation of self, triangulation, and fusion. American Journal of 

Family Therapy, 29(4), 279-292. 

Chung, H., & Gale, H. (2006). Comparing Self-differentiation and psychological 

http://eprints.qut.edu.au/view/person/Mohd_Yusof,_Raba=27aton.html


 16 21، سال پنجم، بهار 31 ۀشمار یتیترب یریگاندازه ۀفصلنام

well-being between Korean and European American Students. 

Contemporary Family Therapy, 28(3), 367-381. 

Drake, J. R. (2011). Differentiation of Self Inventory –Short Form: Creation 

& Initial Evidence of Construct Validity. PhD Dissertation, University 

of Missouri-Kansas City. 

Gallagher, S. (2011). The Oxford Handbook of the Self. New York: Oxford 

University press. 

Glebova, T. N. (2002). Differentiation and mother- daughter relationship. 

PhD Dissertation, Faculty of the Graduate School of Psychology Fuller 

Theological Seminary. 

Goldenberg, H., & Goldenberg, I. (2012). Family Therapy: An Overview. United 

states: Brooks/cole. 

Gushue, G. V., & Constantine, M. G. (2003). Examining individualism, collectivism, 

and self-differentiation in African American College Women. Journal of 

Mental Health Counseling, 25(1), 1-5. 

Hooper, L. M. & DePuy, V. (2010). Community Sample Mediating and 

Moderating Effects of Differentiation of Self on Depression 

Symptomatology in a Rural Community Sample. The Family Journal 

: Counseling and Therapy for Couples and Families,18(4),  358-368. 

Kagitcibasi, C. (2005). Autonomy and relatedness in cultural context: Implications 

for self and family. Journal of Cross-Cultural Psychology, 36(4), 403-422. 

Kerr, M. E., & Bowen, M. (1988). Family evaluation. New York: Norton. 

Knauth, D. G., & Skowron, E. A. (2004). Psychometric evaluation of the 

differentiation of self inventory for adolescents. Nursing Research, 53(3), 

163-171.  

Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: implications for 

cognition, emotion, and motivation. psychological Review, 98, 224-

253. 

Maser, M. J. (2011). A Construc Validity of Differentiation of Self Measures 

& their Correlates. PhD Dissertation, Seton Hall University. 

Nisbett, R. E., & Miyamoto, Y. (2005). The influence o culture: holistic versus 

analytic perception. Trends in Cognitive Science, 9, 10, 467-473. 

Peleg, O. (2004). Differentiation and test anxiety in adolescents. Journal of 

Adolescence, 27, 645–662. 

Peleg, O. (2005). The Relation Between Differentiation and Social Anxiety: 

What Can Be Learned from Students and Their Parents. The American 

Journal of Family Therapy, 33(2), 167-183. 



ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه...بررسی   57 

Peleg, O., & Rahal, A. (2012). Physiological symptoms and differentiation of 

self: A cross-cultural examination. International Journal of Intercultural 

Relations, 36, 719– 727. 

Peleg, O., Halby, E., & Whaby, E. (2006). The relationship of maternal 

separation anxiety and differentiation of self to children’s separation 

anxiety and adjustment to kindergarden: A study in Druze families. 

Journal of Anxiety and Disorders, 20, 973–995. 

Skowron, E. (2000). The role of differentiation of self in marital adjustment. 

Journal of Counseling Psychology, 47, 229-240. 

Skowron, E. A., & Friedlander, M. L. (1998). The differentiation of self inventory: 

Development and initial validation. Journal of Counseling Psychology, 45, 

235 –246. 

Skowron, E. A., & Schmitt, T. A. (2003). Assessing interpersonal fusion: 

Reliability and validity of a new DSI fusion with others subscale. 

Journal of Marital and Family Therapy, 29(2), 209-222. 

Skowron, E. A., Holmes, S. E., & Sabatelli, R. M. (2003). Deconstructing 

differentiation: Self regulation, interdependent relating, and well-being 

in adulthood. Contemporary Family Therapy: An International Journal, 

25(1), 111-129. 

Skowron, E. A., Wester, S.R., & Azen, R. (2004). ). Differentiation of self 

mediates college stress and adjustment. Journal of Counseling and 

Development, 82, 69–78. 

Skowron, E., & Dendy, A. (2004). Differentiation of self and attachment in 

adulthood: Relational correlates of effortful control. Contemporary 

Family Therapy: An International Journal, 26(3), 337-357. 

Tuason, M. T., & Friedlander, M. I. (2000). Do parent’s differentiation levels 

predict those of their adult children? And other tests of Bowen theory in 

a Philippine sample. Journal of Counseling Psychology, 47(1), 27–35. 

Williamson, I., Sandage, S. J., & Lee, R. M. (2007). How social connectedness 

affects guilt and shame: Mediation by hope and differentiation of self. 

Personality & Individual differences, 43(8), 2159-2170. 

 




