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  ده يچك

كان فرد ياست كه همواره در نزداي   حادثهيك شخص مهم در زندگيا يز يك عزيمرگ 
 بر فرد داغدار دارد و يريسوگ اثرات فراگ. شود مي يند سوگواريرفته منجر به فرا ازدست

پرسشنامه تجربه سوگ . باشد  مي مناسبيزارهاار داشتن ابيسنجش آن مستلزم در اخت
)GEQ(بارت و اسكات   توسط)و ي سوگ، طراحيها واكنشبه منظور سنجش ) 1998 

، اعتبار و ياد شدهاس ي مقسازي تا پس از آمادهكوشيده است حاضر  پژوهش. ساخته شد
 سنجش  تجربه سوگ مورديداراايراني ان يدانشجو  ازين پرسشنامه را در گروهي اييروا

 يها هل مولفيج تحلينتا.  مورد مطالعه قرار گرفتندي آزمودن348ق ين تحقيدر ا. قرار دهد
 ي قابل قبولي درونين عوامل از همسانيا.  بودسؤال 34 نشان دهنده هفت عامل و ياصل

ن يعوامل ا). ر استي متغ40/0 و 86/0ن ي كرونباخ بيب آلفايضرا(برخوردار بودند 
 SCL-25 سازي ي و جسمانياس افسردگي با دو خرده مقي مناسبيگرا همييپرسشنامه روا

)01/0p(و  GHQ - 28 )01/0p( نمرات ين الگويهمچن. نشان دادند GEQ در دو جنس 
  . آمددست  بهمتفاوت 

  
  ييپرسشنامه تجربه سوگ، اعتبار، روا :ها كليد واژه

  
  
  

  
  مقدمه
ـ ك پد ي )Grief (سوگ  اري بـس  ]1[ ي همگـان  يده انـسان  ي
ـ فراگ است و اثرات     ي و چند بعد   يشخص  بـر فـرد     يري

 است كـه در طـول زمـان       يندي و فرا  ]2و1[داغدار دارد   
 سـوگ در    يگرچه در خصوص معنـا     .]3[ابدي  مي تكامل

ـ  ]1[متون مربوطه ابهام وجـود دارد        مفهـوم سـوگ    يول

اشـاره دارد كـه     اي    دهيچي پ يها  واكنش به كثرت    معموال
 الخصوص  يدادن و عل   و از دست     ييپس از تجربه جدا   

ـ آ  مي وجود  به زيك عز يپس از فقدان و مرگ       بـه   .]3[د  ي
ـ    تر،   قي دق يمعن  از مـرگ    يناشـ  يسوگ به احساس ذهن
 بـه مفهـوم     يحال آنكـه سـوگوار    . شود  مي زان گفته يعز
دوام  .]4[ شود  مي ند انحالل سوگ اطالق   يتر، به فرا   قيدق

  
 شناسي باليني و شخصيت روان
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  در نمونه ايراني(GEQ)تعيين اعتبار و روايي پرسشنامه تجربه سوگ

  مختلـف  يهـا   گروهان  ي بهنجار در م   يدگيو تظاهر داغد  
 .]5[متفـاوت اسـت   اي    زان قابـل مالحظـه    ي، به م  يفرهنگ

. كشد  ميكسال طولي ماه تا 6 حدود يسوگ به طور سنت
ك تا دو سال طول     يممكن است    ها  ه عالئم و نشان   يبرخ

 و شـخص    شـود   مي  باالخره حل  يعياما سوگ طب  . بكشد
  .]4[گردد   مي بازي عاديبه زندگ

اي   دهيداغد اغلب متخصصان با افراد      ينيدر حوزه بال  
 كه درمان آنها ممكن اسـت بـه جوانـب           شوند  مي روبرو

شـناخت  . ]6[  داشته باشـد   يبستگشان  يمختلف سوگوار 
ـ تواند    مي ماريك ب يق مشكالت و مسائل     يدق ش شـرط   يپ
ن ابعاد  يسنجش ا ن رو   ياز ا ،  باشد ثمربخش   يك مداوا ي
ز به خاطر اهداف    يل و ن  ين دل يبد. دارد يانيت شا يز اهم ين

ـ  دق ي و اجـرا   يطراحـ ،  يني و بال  يقاتيتحق  يق ابزارهـا  ي
 توجـه   ارزش است كه    ي افراد سوگوار امر   يسنجش برا 

ــه ســاخت و اعتبار  .]3[ دارد ــزون ب ــتوجــه روزاف  يابي
 ستم باز يب قرن   ياني پا يها  ه سنجش سوگ به ده    يابزارها

 ، سـوگ  يشناسـ داريپدمربوط به   در متون    .]7[گردد   مي
 از  يكـ ي .اند  ن شده يتدو يمتعدد استانداردشده   يابزارها

 Grief Experience) پرسشنامه تجربـه سـوگ   ،ن ابزارهايا

Questionnaire)   ن بار توسط بارت و اسكات      ي است كه اول
 يك ابزار خودآزما اسـت كـه بـرا        ي GEQ . شد ارائه ]8[

 شـده اسـت و در       ي سوگ و اندوه طراح    يسنجش اجزا 
 بـه   يپردازد كه از نظـر مفهـوم        مي ين روند به موارد   يا

در ابزار  . شود  مي  مربوط يسوگ و اندوه پس از خودكش     
 GEQ 55 ، ارائـه كردنـد    ]8[كه بارت و اسكات     اي    هياول

 ي عامل سـوگ طراحـ     11 يابي ارز ي كه برا   داشت سؤال
ــود ــا. شــده ب ــد ازي ــل عبارتن ــدن: ن عوام   يواكــنش ب

)Somatic reaction(، ــنش ــوم واكـ ــوگواريعمـ   ي سـ
)General grief reaction(، ـ  يبـرا جو جست  حيافتن توضـ ي
)Search for explanation(، ــت دادن حما ــاز دسـ   تيـ
)Loss of support(، برچــسب خــوردن)Stigmatization(، 

  شـرم  ،)Responsibility( تي مـسول  ،)Guilt( احساس گناه 
)Shame(،ــرد ــودتخر ،)Rejection(  طـ ــار خـ   يبي رفتـ
)Self destructive behavior(، منحصر به فرديها واكنش و  
)Unique reactions( ]8[ .دو ني ا ارائه شده توسطيها هداد 

ــار  ــمحقــق در خــصوص اعتب  يهــا مقيــاسري زيدرون
) =57n(ده ي داغدهاي از زوجاي    پرسشنامه صرفا بر نمونه   

ن ييتع به منظور ] 3[ و همكاران    يلي، ب رو نياز ا .  بود يمتك
ــامل  ــاختار ع ــ ا،GEQ يس ــشنامه را رو  ني  350 يپرس

 تجربـه سـوگ اجـرا       ي دارا يه روانشناس  رشت يدانشجو
 در  يسؤال 55ك پرسشنامه   ي،  يل عامل يجه تحل ينت. كردند
 طـرد / تـرك :  عامل عبارتند از   8ن  يا.  عامل بود  8قالب  

(Abandonment / Rejection) ، جـستجو  ،برچسب خـوردن 
، ي بـدن  يهـا   واكـنش ، احساس گناه،    حيافتن توض ي يبرا

ــسئول ــرايمــ ــود تخر يت، گــ ــه خــ ــيش بــ   يبــ
(Self destructive orientation)، يشـــرمندگ/ خجالـــت 

)Shame / Embarrassment.(   
 .د شده اسـت   يي در دو مطالعه تا    GEQب اعتبار   يضرا

ـ  يهمـسان ب  ي ضر ]8[در مطالعه بارت و اسكات        ي درون
)Internal consistency( GEQ   كرونبـاخ يآلفـا بر اسـاس  
)Cronbach alpha coefficient ( ب ياضـر . بـود  97/0 برابـر

: باشــد  مــيبيــن ترتي عامــل بــد11 كرونبــاخ يآلفــا
، 68/0 سـوگ    ي كل يها  واكنش،  79/0 ي بدن يها  واكنش

ـ از دست دادن حما   ،  68/0ح  يافتن توض ي يتالش برا  ت ي
ــاه 88/0، برچــسب خــوردن 86/0 ، 89/0، احــساس گن

، رفتـار خـود     87/0، طـرد    83/0، شـرم    88/0ت  يمسئول
در  .76/0د   منحـصر بفـر    يهـا   واكـنش ، و   79/0 يبيتخر
ـ  ا ييا و محتـو   ي صور يي بارت و اسكات روا    يبررس ن ي

  .  قرار نگرفتيابزار مورد بررس
 GEQ ي ساختار عـامل   ي در بررس  ]3[ و همكاران    يليب
تبخش اعالم كردند ي عامل را رضا8 يب آلفا ي ضرا يتمام
 يهـا   مقيـاس رين داشت كه سـاختار ز     ين داللت بر ا   يو ا 
دسـت   بـه  يب آلفايرا ض.اند  منسجم يد از نظر درون   يجد

  : اند ليآمده به شرح ذ
، جـستجو   86/0، برچسب خـوردن     87/0طرد  / ترك

ــرا ــ يب ــي ــاه  84/0ح يافتن توض ــساس گن ، 85/0، اح
ش بـه   ي، گـرا  79/0ت  ي، مـسئول  78/0 ي بـدن  يها  واكنش
  .70/0 يشرمندگ/ ، خجالت78/0 يبيخودتخر
) Inter- item correlation( هـا  هن مـاد يب يها گيهمبست

 ها  گين همبست ي ا يتمام. داشت 53/0 تا   28/0از  اي   دامنه
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 پور و همكاران سمهيه مهدي

ن ي بــيهمبــستگ (هــستند معنادار،ك مــورديــبــه جــز 
و برابـر   ن  ييار پـا  ي بـس  8 در عامـل     54 و   40 هاي  پرسش

2/0r= 3[) بود.[  
 يهــا آزمــون اســت كــه اســتفاده و كــاربرد يهيبــد

 -ي بدون در نظـر گـرفتن مالحظـات فرهنگـ       يروانشناخت
ـ  از اشـكال ن    ي خـال  يد نژا -ي اقتصاد -ياجتماع از . ستي

ـ ا موجـود در     يها  مقياس بر   ي مرور يطرف  از  ي حـاك  راني
 سـوگ واكنش  در حوزه   شده   استاندارد   يها  آزمونكمبود  

 گذشـته   يها  زمانران از   ي است كه ا   ين درحال ي ا .باشد مي
ـ  و غ  يعي طب يايهمواره در معرض بال    ـ ير طب ي ـ  يع  ي مختلف

بر سنجش سوگ    معت يرو وجود ابزارها   نياز ا . بوده است 
 كنـد تـا از آنهـا در         مي يني به متخصصان بال   يانيكمك شا 

استفاده كنند، كه    ي درمان يها  ه برنام ريزي  ص و طرح  يتشخ
نه ي در زم  يش دانش روانشناخت  يمنجر به افزا  تواند    مي خود

ـ  يابي   لذا ساخت و اعتبار    .سوگ شود   ييهـا   آزمـون ن  ي چن
ـ   .رسد  مي  به نظر  يالزم و ضرور   ر قالـب   دGEQ ي از طرف

 و ي از خودكـش يابعاد جداگانه، به سـنجش سـوگ ناشـ       
پـردازد، هـر چنـد كـه در           مـي  يعيز آن از سوگ طب    يتما

ـ        يبررس  دارد  يي كـارا  ي تجربه سوگ پس از هر نوع مرگ
 تجربـه   ي در بررس  ]9[هروود و همكاران     همانطور كه . ]3[

 از بـستگان    يكـ ي يبـه علـت خودكـش     كـه   يسوگ افراد 
 با وجـود آنكـه نمـرات        ،ه كردند مشاهداند    ده شده يداغد

 برچسب خوردن، شرم و     يها  مقياسر  يش در ز  يگروه آزما 
 ين نمره كل  يانگي اما تفاوت م   ،طرد باالتر ازگروه كنترل بود    

GEQمعنادار نبودي دو گروه از لحاظ آماري برا  .  
ـ ، و ن  GEQ يبا توجه به به توانمنـد      جـاد  ي ا يز بـرا  ي

، كوشش شـد تـا      ينرايت ا يامكان استفاده از آن در جمع     
ن پرسشنامه در   يا) Validity (ييو روا ) Reliability( اعتبار
ـ  قـرار گ   ي مورد بررس  يرانيت ا ياز جمع اي    نمونه از . ردي

ـ ج اينرو در ادامه مقاله حاضر به ارائـه نتـا      يا  ين بررسـ ي
  .پردازد مي

  
  روش

  گيري  و روش نمونهيجامعه آمار
ختـر و   ان د ي پژوهش حاضر شامل دانشجو    يجامعه آمار 

، يد بهـشت  ي از سـه دانـشگاه شـه       يپسر مقطع كارشناسـ   

ـ تهران، و شاهد بود كه فقـدان عز     را در اثـر مـرگ   يزي
 مطالعه  ي نفر برا  59ن جامعه   ين ا ياز ب . تجربه كرده بودند  

 ي مقدمات ي هفته پس از اجرا    4 انتخاب شدند و     يمقدمات
 390 از   ييدر مرحلـه نهـا    .  قرار گرفتنـد   ييمورد بازآزما 

ـ  دردسترس در اگيري وه نمونهيه به ش   ك ينفر ـ ن تحقي ق ي
ـ شركت كرده و پرسشنامه را تكم       348ل كـرده بودنـد      ي

 نفـر   214ن تعداد   يپرسشنامه معتبر استخراج شد، كه از ا      
 دردسـترس   گيـري   وه نمونه يش.  نفر مرد بودند   134زن و   
ن يانگيو م ) SD=78/1 (82/20 دختران   ين سن يانگيم. بود
ــن ــسران يس ــود) SD = 21/2 (09/22 پ ــال ب ــر . س اكث

ن تعداد  يانگيم.  مجرد بودند  )n = 329 ،%94 (ها  آزمودني
ــا ــا هم ــپريه ــوفي س ــرگ مت ــاه 70/34 ي شــده از م  م

)52/28=SD( عبـارت بـود از     يعلل مـرگ متـوف    .  بود  :
ــاريب ــصادف)n=157 (يم ــرگ طب)n= 110(، ت ــي، م  يع
)59=n(ي، خودكش )12=n(قتل ،)10=n( .  

  
  ابزار پژوهش

: مورد اسـتفاده در پـژوهش حاضـرعبارتند از         يابزارها
 پرســشنامه ســالمت ،)GEQ(پرســشنامه تجربــه ســوگ 

ــوم ــؤال 28 يعم ــرده مق )GHQ-28 (يس ــو دو خ اس ي
  .SCL-25 از سازي ي و جسمانيافسردگ

  
  ):GEQ(پرسشنامه تجربه سوگ 

در پژوهش حاضر ابتدا پرسشنامه تجربه سـوگ ترجمـه          
و پـس از    مه شد    ترج يسي به انگل  يسپس متن فارس  . شد
 انجـام اصـالحات،      و ي فارس  و يسيسه دو متن انگل   يمقا
 خود را راجـع بـه       يابي ارز يد روانشناس ي نفر از اسات   10
عنوان اي     درجه چهار يكرتياس ل يك مق ي ي بر رو  هاسؤال

، آزمـون معنـادار     ها  ه پرسشنام آوري  پس از جمع  . نمودند
رابـر  جه آزمون كنـدال ب    ينت. كندال انجام شد  تطابق  بودن  
 قرار داشت   ي آمار يكه در سطح معنادار   ) 337/0(بود با   

)0001/0 =p(.          عالوه بر محاسبه آزمـون معنـادار بـودن
بق هـر   تطا بر   يد مبن ي اسات يابين ارز يانگيتطابق كندال، م  

ـ  با عامل مربوطـه ن     سؤال  آن دسـته از   . ز محاسـبه شـد    ي
از لحـاظ    بـود    سـه از  تر    نيي پا  آنها نيانگي كه م  يتسؤاال
ـ ن ترت يو به ا   . اصالح شدند  يتارساخ  ييب شـكل نهـا    ي



 آموزان مقطع متوسطه شهر تهران  دانشدر بيني خانوادگي با نگرش به مواد مخدر ها هرابطه مولف

38 

  در نمونه ايراني(GEQ)تعيين اعتبار و روايي پرسشنامه تجربه سوگ

 بـه   GEQ عامـل    8شرح  .  اجرا آماده شد   يپرسشنامه برا 
  :ل استيشرح ذ

 11شــامل : (Abandonment / Rejection)طــرد/ تــرك
 احساس طـرد و رهـا شـدن از طـرف            در مورد پرسش  

ن در چند پرسش احـساس مـسئول        يهمچن.  است يمتوف
 مطـرح شـده   ي متوفبودن در مرگ فرد و خشم نسبت به 

  . است
 در مـورد   پرسـش    10 شامل   :(Stigmatization)يبدنام

  . استيتجربه بدنام
 :(Search for explanation)حيافتن توضـ ي يجستجو برا

 به  يبطور كل ها     پرسش ي تمام . است  پرسش هفت يدارا
ـ افتن علـت    يجستجو و      مربـوط  يا علـل مـرگ متـوف      ي

  .شوند مي
  .استپرسش  شششامل  :(Guilt)احساس گناه

 شـامل پـنج  : (Somatic reaction)ي بـدن يهـا  واكـنش 
 ي بدن يها  واكنش به سنجش اس  يرمقي ز نيا.  است پرسش

  .شود مي دهي داغدار شدن دياغلب در پتعلق دارد كه 
 اسـت و  پرسش   پنجشامل  : (Responsibility)تيمسئول

 در وقـوع مـرگ      يت شخـص  ي مسئول راجع به اعتقاد فرد   
  .سنجد  مي رايمتوف

: (Self–destructive orientation) يبيش به خودتخرياگر
 خود  گيري   پرسش است و در مجموع به جهت       پنج شامل
  . اشاره دارديبيتخر

�d�·�Z�n�y /�³�|�À�»�€�‹�Ê (Shame / Embarrassment):  شـامل 
بـه احـساس    هـا      پرسـش  يتمـام اسـت و     پرسش   شش

  مربـوط يوه مرگ متوفي و خجالت نسبت به ش   يشرمسار
   .شوند مي

ـ  بـر اسـاس      ها  يآزمودن ـ يوسـتار ل يك پ ي  پـنج  يكرت
ـ  م ))5(شه  يتا هم ) 1(از هرگز   (اي    درجه را  يزان سـوگ  ي

  . كنند  مي گزارش،اند  تجربه كردهي مرگ متوفيكه در پ
 

   (GHQ-28)يسؤال 28 يپرسشنامه سالمت عموم
ـ  بـا ماه   ي آزمـون  (GHQ) يپرسشنامه سالمت عمـوم    ت ي

 ش اسـت كـه در سـنج   يـي  و خـود اجرا پـذير  انعطاف

 مختلـف   هاي  تيرروان گسسته كه در وضع    ياختالالت غ 
ـ ا.  شده استي طراحشود  مي افتيجامعه   ن پرسـشنامه  ي

 و به   ي نوجوانان و بزرگساالن در هر سن      ي برا توان  مي را
 بهنجـار و وجـود   ي در عملكردهـا يمنظور كشف ناتوان 

ن آزمـون   يا. كرد استفاده   ي در زندگ  كننده  حوادث آشفته 
 سـرند   يتوان از آن بـرا      مي د و تنها   ندار يصيجنبه تشخ 

ـ  ا ي مـتن اصـل    .كـرد ط حـاد اسـتفاده      يافراد در شرا   ن ي
اما .  شد ي توسط گلدبرگ طراح   1972پرسشنامه در سال    

ــرم ــا ف ــاه شــده يه ــ از ايســؤال 12 و 28 ،30 كوت ن ي
  . ]10[ز وجود دارد يپرسشنامه ن

و به طـور    ها    يدرباره كسالت و ناراحت   ها    متن پرسش 
، يد بر مسائل روانشناخت   ي فرد با تاك   يموم سالمت ع  يكل

 يپاسخ آزمودن .  در زمان حال است    ي و اجتماع  يجسمان
ـ در  ها    ك از پرسش  يبه هر    ـ ك ط ي اي    درجـه  چهـار ف  ي

شتر از حـد معمـول، بـه        يبا ب ياصال، در حد معمول، تقر    «
در همـه   . شـود   مي مشخص» شتر از حد معمول   يمراتب ب 

 و درجـات    يالمتن نشان دهنده سـ    ييدرجات پا  ها  هنيگز
 در فـرد    ي و وجـود نـاراحت     ي از عدم سـالمت    يباال حاك 

   .]11[است 
 يدارا،  هي همانند فرم اول   ن پرسشنامه ي ا يسؤال 28فرم  
 هفـت  يك از آنها داراي كه هر است ياس فرعي مق چهار
ب پشت سـر  ياس به ترت يرمقيت هر ز  سؤاال.  هستند سؤال

 عالئـم   )الـف : عبارتنـد از   هـا   مقياسريز. هم آمده است  
 اضـطراب و اخـتالل   )، ب(Somatic symptom)يجـسمان 
 اخــتالل عملكــرد )، ج(Anxiety and Insomnia)خــواب

ــاع ــسردگ)دو ، (Social dysfunction) ياجتمــ  ي افــ
(Depression) ]11[ .  

 يهــا هلعــن پرســشنامه مطايــدر خــصوص اعتبــار ا
 گلدبرگ و   ،يك بررس يدر  .  صورت گرفته است   يمتعدد

ـ  ا يفياعتبار تنص ) 1988(امز  يليو  95/0ن پرسـشنامه را     ي
ــدكرگــزارش  ــ1985در چــان . دن ــات درون ــ اي ثب ن ي

 93/0 كرونبـاخ    يپرسشنامه را با اسـتفاده از روش آلفـا        
ــرايراب. گــزارش نمــود ــار 1982در س ينــسون و پ  اعتب

 گزارش  90/0 ماه،   8 ي را در فاصله زمان    GHQ ييبازآزما
اسـتفاده از    بـا    1994در  رز  يچونـگ و اسـپ    . ]10[كردند

اي    رتبـه  يب همبـستگ  ي با فرمـول ضـر     ييروش بازآزما 
 برآورد نمودنـد و     55/0ن پرسشنامه را    يرمن اعتبار ا  ياسپ
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. ]11[ گزارش دادنـد   85/0 را   آن ي درون يب همسان يضر
 يي با استفاده از روش بازآزما1375در  ران پاالهنگ   يدر ا 
ـ ب پا يضر ـ  ا يياي ـ ن مق ي  بـرآورد نمـود و      91/0اس را   ي
ـ  ا ييز با روش بازآزما   ي ن 1374در   يعقوبي ب را ين ضـر  ي

 يب همـسان  ي ضر 1375در   يرخشيم.  گزارش كرد  88/0
دست   به 92/0 كرونباخ   ي را با روش آلفا    GHQ-28 يدرون
ن پرسشنامه با روش    يآمده ا دست    به ييايب پا يضر. آورد

پناه  زداني، و   62/0 1374در   در مطالعه مجاهد     ييبازآزما
  .]12و11[است  د شده برآور86/0 ،1375در 

ـ  يب همبستگ ي ضر ]10[يتقو ـ ن ا ي ب ن پرسـشنامه و    ي
آورد دسـت     بـه  55/0دلسكس را   يمارستان م يپرسشنامه ب 
  .  بودمعنادار) P >0001/0 (كه در سطح

ـ  در ا  GHQ پرسـشنامه    يگذار وه نمره يش ـ ن تحق ي  ،قي
   . بود3 تا 0از  يكرتيلروش 
  

  SCL-25 (Symptom Checklist - 25)پرسشنامه 
 (SCL-90-R)  فرم كوتـاه شـده نـسخه       SCL-25رسشنامه  پ

ران سـاخت  ي در ا]13[ يداودان و يكه توسط نجار است  
ـ ااز  .  دارد يجـ ي و استفاده را    شده است  يابيو اعتبار  ن ي
 و  ي جـسم  هـاي   ينـاراحت از   سنجش آن دسته     يابزار برا 

 اسـتفاده را در پاسخ دهنـده تجربـه شـده          ي كه اخ  يروان
  . شود مي

SCL-25 ي اضـاف  يها  هبعد به اضافه ماد   هشت    شامل 
ـ  بعد خـصومت در ا     يها  آيتم(است   ـ ن مق ي اس وجـود   ي
 ياس افسردگ يدر مطالعه حاضر تنها دو خرده مق      ). ندارد

ن پرسـشنامه   ياز ا ) شش ماده  (سازي  يو جسمان )  ماده 2(
   .به كار برده شد

 SCL-25 ي همبستگ ]13[ يان و داود  ي نجار يدر بررس 
ن ي ايب همبستگ ي و دامنه ضرا   95/0 در حد    SCL-90-Rبا  

ن يكمتــر. آمــددســت  بــه 95/0 تــا 80/0اس از يــدو مق
ـ بـا مق  ) 80/0 (يهمبستگ ـ ي 8اس شـماره    ي ـ  اند يعن شه ي
اس شماره يبا مق SCL-25 يهمبستگ. د بودي پارانوئ يپرداز

ـ   يآمد در حالدست  به 87/0 خصومت،  يعني 6 چ يكـه ه
 .نـدارد  وجود   SCL-25ن عامل در فرم     ي ا يها  هك از ماد  ي

 يق محاسبه همـسان   ي از طر  SCL-25ن مطالعه اعتبار    يدر ا 
.  قـرار گرفـت    ي مورد بررس  ييب بازآزما ي و ضرا  يدرون

 و در   97/0ن آزمون در نمونـه مونـث        ي ا ي درون يهمسان
 آن در   ييب اعتبـار بازآزمـا    يضرا.  بود 98/0نمونه مذكر   

 در نمونه مونث    ،78/0 هفته در كل نمونه      5 يفاصله زمان 
  .]13[باشد   مي79/0و در نمونه مذكر  77/0

ز يــن پرســشنامه نيــ ايــي روايدر خــصوص بررســ
ن مطالعـات   ي از ا  يكيدر  .  صورت گرفته است   يمطالعات
ـ  با مق  SCL-25 يهمبستگ  (ANQ)ياس اضـطراب عمـوم    ي

  بـا  49/0 بـك    ي فرم كوتاه پرسـشنامه افـسردگ      با 69/0
با و  66/0هواز  ا(Perfectionism Scale)گرايي اس كماليمق
  . ]13[آمد دست  به -56/0 (Hardiness)ياس سرسختيمق

 ي بر رو  SCL-90-Rن پرسشنامه همانند    ي ا يگذار نمره
بـه  ) 4(چ تـا    يه) 0(از  اي     درجه پنج يكرتياس ل يك مق ي

 ينمره هر عامل از جمـع ارزشـها       . شود  مي شدت انجام 
  . شود مي آمده در آن عامل حاصلدست  به

  
  جينتا

  يمطالعه مقدمات
  ت پرســشنامه تجربــه ســوگســؤااله نمــره يــات اولثبــ

)GEQ-55 ( در فاصله   ييب بازآزما يق محاسبه ضرا  ياز طر 
 يبررس) =n 59از   (ي نفر 51ك نمونه   ي هفته در    4 يزمان
 كل پرسشنامه ي براييب بازآزمايضرا). 1جدول (د يگرد
 80/0 تـا    58/0از  اي    در دامنـه  آن   عوامـل    ي و برا  75/0
   .آمددست  به

  
  GEQ عامل 8 ييج بازآزماي نتا-1جدول 

 شاخص
  يسطح معنادار يب همبستگيضر  عامل

(p)  
  0001/0  74/0  طرد/ ترك

  0001/0  75/0  برچسب خوردن
  0001/0  71/0  حي توضيجستجو

  0001/0  63/0  احساس گناه
  0001/0  80/0  ي بدنيها واكنش

  0001/0  58/0  تيمسئول
  0001/0  71/0 يبيش به خودتخريگرا

  0001/0  60/0  يشرمندگ/ خجالت
  0001/0  75/0  كل

  



 آموزان مقطع متوسطه شهر تهران  دانشدر بيني خانوادگي با نگرش به مواد مخدر ها هرابطه مولف

40 

  در نمونه ايراني(GEQ)تعيين اعتبار و روايي پرسشنامه تجربه سوگ

  ) GEQ( پرسشنامه تجربه سوگ ييروا
  : وه استفاده شدي از دو شGEQ سازه يين رواييمنظور تع به

 همگـرا   يـي روا -2  و ي اساس يها  هل مولف يروش تحل 
   ).GHQ-28 و SCL-25 با GEQ يق محاسبه همبستگياز طر(

  
  ي اساسيها هل مولفيتحل
ــ ــارگ هب ــ روش يريك ــ تحلياه ــل ي ــشافيل عام   اكت

)Exploratory Factor Analysis(  ــه ــستلزم آن اســت ك  م
ـ  مورد استفاده در تحل    هاي  ريمتغ ـ  توز يل عامـل دارا   ي ع ي

 بـا   يتسـؤاال  ]14[ يطبق نظر جرج و ملـر     . نرمال باشند 
 كـامال   يسنج  روان ي اكثر كارها  يبرا) ±1(ن  ي ب يچولگ
 مـوارد    از ياريز در بـس   ين) ±2(ن  ي ب ي چولگ .اند  مناسب

باالتر باشد آن   ) ±2( از   يچولگاما اگر   . قابل قبول است  
 يفي توص يها  شاخص ي در بررس  .ستي قابل قبول ن   سؤال

 17 مـشاهده شـد كـه        ، پرسشنامه تجربه سوگ   سؤال 55
، 38،  35،  32،  25،  23،  21،  20،  16،  10ت  سؤاال (سؤال

 ي چـــــولگيدارا) 54، 52، 51، 50، 49، 45، 43، 41
ـ ت ن سؤاال ي تمام zمحاسبه نمره   .  است )±2(باالتر از    ز ي

  .ت مربوطه بودسؤاال ي از چولگيحاك
 ي اساسـ  يها  هل مولف ي، روش تحل  ها  هل داد ي تحل يبرا

)Principal Component Analysis(   با اسـتفاده از چـرخش ،
ـ ن تحليا. به كار رفت) Varimax Rotation(ماكسيوار ل ي
ش از  يپ.  ماده پرسشنامه صورت گرفت    z 55 نمرات   يرو

 – Kaiser - Meyer( ن ير اولكي م-زريل، آزمون كيانجام تحل

Olkin, KMO(ت بارتلت ي و آزمون كرو)Bartlett’s test of 

sphericity (آزمون  . انجام شد  ها  ه داد يروKMO ـ  قابل ت ي
د نمود،  ييل عوامل تا  ي انجام تحل  ياس را برا  ي مق يها  هماد

جه ي نت .ت بخش بود  ي رضا )87/0(ب حاصل   يچرا كه ضر  
را  ها  هز مناسب بودن داد   ي ن )$�= 44/4211(آزمون بارتلت   

  ). p ”�0001/0(نشان داد 
در ) Scree test(ي حاصــل از آزمــون اســكريمنحنــ

ـ  عامـل ارزش و    10مسطح شد كه    اي    نقطه ژه بـاالتر از    ي
 نشانگر آن بود كه     ياما مشاهده منحن  . ك را نشان دادند   ي

ـ از عامل هشت به بعد هم رد       ها  همولف ـ  .انـد   في ن ي همچن
 شـدند   يك عامل بارگـذار   يش از   يدر ب  ها  آيتم از   يبرخ

از ). 24،17،39،42،31،  48،  8،46،47،  53،33 يهـا   آيتم(

ـ  ارائه هشت عامل ذكر گرد     يل عامل ين رو درتحل  يا د و  ي
 در  يزير نـاچ  ي هشتم به بعد تاث    يها  عامل مشاهده شد كه  

 حـذف بـار شـدن       يبرا. انس دارند ي وار يح اضاف يتوض
 نقطه برش باال برده شـد و        ،ا چند عامل  ي دو   يرو ها  تمآي

 در نظر گرفته شـد، و       45/0 قابل قبول حداقل     يبار عامل 
ل به هشت عامـل بـا       ي با محدود كردن تحل    يل عامل يتحل

ـ در تحل . د دوباره انجـام شـد     ينقطه برش جد   ل مجـدد   ي
 هـم   ي نمـودار اسـكر    ي بررس .آمددست    بههشت عامل   

نگـاه بـه جـدول      . امـل بـود   نشان دهنده وجود هشت ع    
 كـه   دهد  مي  عوامل هشتگانه نشان   ي بارشده رو  يها  آيتم

ل عـدم   يتم است، كه به دل    يك آ ي يعامل هشتم تنها دارا   
 محاسـبه اعتبـار     ي كرونبـاخ بـرا    يامكان محاسبه آلفـا   

 كمتر از سـه     ي دارا يها  عامله به حذف    ي، و توص  يدرون
ـ م گرفته شد كـه ا     ي تصم ]16،15[تم  يآ ف ن عامـل حـذ    ي

جه ينت. ل با هفت عامل انجام شد     ين تحل يشود، و مجددا ا   
ـ ي آ 34ك پرسشنامه   ي ييل نها يتحل  17 يتمـام .  بـود  يتم
 Z و نمـره     يفي توصـ  يهـا   شـاخص  كه با محاسبه     يتميآ

ل يند تحل ي فرا يبودند در ط  ) ±2( باالتر از    ي چولگ يدارا
ـ چ  ي ه ي با چرخش عوامل حذف شدند و رو       يعامل ك ي

 16تم  ير از آ  يغ( نشدند   يده بارگذار آمدست    بهاز عوامل   
 ).ل حذف آن در سطور قبل اشاره شـده اسـت          يكه به دل  
 كه در هـر     ييها  آيتم ي عوامل بر اساس محتوا    ينامگذار

ـ ز تحقيو ناند     شده يعامل بارگذار  ـ يق بي   و همكـاران يل
  :ل بدانها اشاره شده استيانجام شد كه در ذ) 2000(

، 26،  30،  29،  27 يها  آيتم(احساس گناه   : كي عامل
 GEQ-55ن عامل معادل عامل چهار      يا ).53،  31،  33،  28

ـ و  ) 53(طرد  /تم از عامل ترك   يك آ ي. است ـ ك آ ي تم از  ي
ـ  ا يز بر رو  ي ن يسؤال 55از فرم   ) 31(ت  يعامل مسئول  ن ي

  .  شده استيعامل بارگذار
 يهـا   آيتم(ه و كنار آمدن     ي توج يتالش برا : امل دو ع

 عامل سه   يها  آيتم يامل تمام ش). 8،  14،  9،  12،  13،  11
ـ  غ يسـؤال  55از فرم   ) حيافتن توض ي يجستجو برا ( ر از  ي
ش ياز گرا) 8(تم يك آين يعالوه برا.  است55 و 15تم يآ

  .  شده استين عامل بارگذاري اي بر رويبيبه خود تخر
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، 4،  3،  2،  1 يهـا   آيـتم  (ي بدن يها  واكنش: امل سه ع
  .  استGEQ-55ن عامل كامال معادل عامل پنج يا). 5

، 19،  18 يهـا   آيتم( احساس ترك شدن  : امل چهار ع
تم از عامل   يب متشكل از دو آ    ين عامل به ترت   يا). 44،  42

   . استيتم از عامل بدناميطرد و دو آ/ ترك
ـ گران درمورد دل  يا د يقضاوت شخص   : امل پنج ع ل ي
ـ بـه ترت  ). 15،  34،  22،  39 يهـا   آيتم(فوت   ب مـشتمل   ي

تم يك آ ي،  يشرمندگ/ ل خجالت تم از عام  يك آ ياست بر   
تم از جـستجو    يك آ يطرد و   /تم از ترك  يك آ ي،  ياز بدنام 

  . حيافتن توضي يبرا
، 36،  40 يهـا   آيـتم  (يشرمندگ/ خجالت: امل شش ع

 يسـؤال  55 فرم   8تم عامل   يتم از هفت آ   يسه آ  ).55،  37

) حيافتن توض ي يجستجو برا (تم از عامل سه     يك آ ياز و   
  . شده است ين عامل بارگذاري ايرو

ـ بـه ترت ). 17، 7،  6 يها  آيتم (يبدنام: امل هفت ع ب ي
ـ  و   يتم از عامـل بـدنام     يشامل دو آ   ـ ك آ ي تم از عامـل    ي
  . استيشرمندگ/ خجالت

 بـر اسـاس     GEQ عامـل هاي توصيفي هفت      شاخص
.  نـشان داده شـده اسـت       2ها در جدول      جنس آزمودني 

هـاي بارشـده      همچنين جدول نهايي تحليل عامل و آيتم      
وامل هفت گانه با چرخش واريماكس در جـدول   روي ع 

  . آمده است3

  
  

  )= n 134( و مردان) = n 214( در زنان GEQ-34 عوامل مربوط به يفي توصيها شاخص -2جدول 
 شاخص

انحراف   نيانگيم  عامل جنس
  نهيشيب  نهيكم  يدگيكش  يچولگ  نما  انهيم  اريمع

  89/12  -11/10  -39/0  46/0  -69/4  -42/1  06/5  -619/0  احساس گناه
  57/7  -93/9  -77/0  02/0  -93/9  -46/1  47/4  -47/1  هي توجيتالش برا
  23/8  -39/6  03/0  44/0  -61/4  -34/1  27/3  -04/1  ي بدنيها واكنش

  81/9  -70/2  30/2  41/1  -70/2  -70/1  48/2  -55/0  احساس ترك شدن
  34/5  -30/3  -19/0  62/0  -70/0  -31/0  99/1  -31/0  ل فوتيقضاوت درمورد دل

  34/7  -62/3  -22/0  62/0  -415/0  -05/0  64/2  -05/0  يشرمندگ/خجالت
  21/5  -43/3  -32/0  33/0  -31/0  -18/0  86/1  -18/0  يبدنام

ذكر
م

  

  04/37  -69/27  -58/0  36/0  -87/3  -88/3  93/14  -88/3  كل
  55/14  -89/10  -59/0  30/0  55/14  04/0  10/6  45/0  احساس گناه

  57/7  -93/9  -30/0  -51/0  57/7  05/1  23/4  90/0  هيتوج يتالش برا
  78/10  -39/6  -50/0  21/0  -61/4  63/0  68/3  67/0  ي بدنيها واكنش

  59/11  -70/2  51/0  02/1  -70/2  -72/0  13/3  32/0  احساس ترك شدن
  53/9  -30/3  31/1  11/1  -30/3  -38/0  59/2  16/0 ل فوت يقضاوت درمورد دل

  96/8  -62/3  50/0  81/0  -62/3  -46/0  74/2  -006/0  يشرمندگ/خجالت
  86/5  -43/3  -48/0  23/0  -43/3  007/0  14/2  15/0  يبدنام

نث
مو

  

  33/54  -89/30  26/0  38/0  -89/30  60/1  56/15  51/2  كل
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  ماكسيبا چرخش وار GEQ عوامل هفتگانه ي بارشده رويها آيتمل عامل و ي تحليي نهايها هداد -3جدول
  

  عامل
  7  6  5  4  3  2  1  تميآ

27  
29  
30  
26  
28  
33  
31  
53  
11  
13  
12  
9  
14  
8  
2  
3  
4  
1  
5  
19  
18  
42  
44  
39  
22  
34  
15  
40  
36  
37  
55  
7  
6  
17  

785/0  
761/0  
714/  
696/0  
690/0  
632/0  
569/0  
525/0  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
789/0  
736/0  
728/0  
683/0  
651/0  
543/0  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
748/0  
701/0  
681/0  
567/0  
548/0  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
797/0  
782/0  
575/0  
463/0  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
606/0  
597/0  
496/0  
452/0  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
623/0  
623/0  
587/0  
472/0  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
673/0  
605/0  
589/0  
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  GEQروايي همگراي 
آن دسـته از      ، GEQ-34براي بررسـي روايـي همگـراي        

 12 تـا    1 كه از فوت فرد مورد عالقه شـان          دانشجوياني
 دو خرده مقياس افسردگي و و GHQ – 28گذشت،  ماه مي

تكميـل   GEQبـه همـراه   را  SCL -25سـازي از   جسماني
 GEQ-34 سپس همبستگي اين دو پرسـشنامه بـا          .نمودند

بر اسـاس فرمـول اصـالح       ). 5 و 4جدول  (محاسبه شد   
 بـا دو   GEQبونفروني، سطح معناداري بـراي همبـستگي        

 GHQ – 28و  )SCL -25 )005/0 =pخـــرده مقيـــاس 
)004/0 =p (مالحظه نتايج نشان داد كه دو      . آمددست    به

با دو خرده   ) GEQ-34(شرمندگي و بدنامي    /عامل خجالت 
 وعوامـل   SCL-25سـازي     مقياس افـسردگي و جـسماني     

GHQ-28عامل هفت ، GEQ-34      بـا هـيچ يـك از عوامـل
GHQ-28   عامل شـش ،GEQ-34        بـا هـيچ يـك از عوامـل
GHQ-28)    و عامل پنج    ) غير از عامل چهارمGEQ-34   بـا

  . همبستگي معناداري ندارد GHQ-28عوامل دو و سه 
  
  

  )n= 99( و ابعاد آن SCL-25 با GEQ عوامل يج مربوط به همبستگينتا -4جدول 
  

 يبدنام كل
  /خجالت
يشرمندگ

ا يقضاوت شخص 
گران درمورد يد

 ل فوتيدل

احساس 
رك شدنت

 يها واكنش
 يبدن

 يتالش برا
 هيتوج

احساس گناه
 عامل

 
SCL25 

616/0  
000/0  
84 

199/0  
05/0  

91 

259/0  
01/0  

93 

406/0  
0001/0  
93 

422/0  
0001/0  
94 

470/0  
0001/0  
93 

459/0  
0001/0  
94 

392/0  
0001/0  
91 

 يافسردگ

586/0  
000/0  
84 

180/0  
088/0  
91 

206/0  
047/0  
93 

410/0  
0001/0  
93 

357/0  
0001/0  
94 

592/0  
0001/0  
93 

398/0  
0001/0  
94 

350/0  
001/0  
91 

  يجسمان
 سازي

  
  )n= 99( و ابعاد آن GHQ-28 با GEQ يها ه مولفيج مربوط به همبستگينتا -5جدول

عامل
 

GHQ 

 احساس گناه
 يتالش برا

  هيتوج

 يها واكنش
  يبدن

احساس 
  ترك شدن

قضاوت شخص 
 گران دريا دي

  ل فوتيمورد دل

  /لتخجا
  يشرمندگ

  كل  يبدنام

A 

329/0  
002/0  
89  

420/0  
0001/0  
92  

554/0  
0001/0  
91  

445/0  
0001/0  
92  

371/0  
0001/0  
91  

175/0  
09/0  

91  

139/0  
195/0  
89  

551/0  
0001/0  
82  

B 

343/0  
001/0  
90  

410/0  
0001/0  
93  

483/0  
0001/0  
92  

455/0  
0001/0  
93  

320/0  
002/0  
92  

260/0  
01/0  

92  

084/0  
432/0  
90  

548/0  
0001/0  
83  

C 

362/0  
0001/0  
89  

382/0  
0001/0  
92  

400/0  
0001/0  
91  

248/0  
01/0  

92  

250/0  
01/0  

91  

063/0  
550/0  
91  

102/0-  
340/0  
89  

413/0  
0001/0  
82  

D 

408/0  
0001/0  
89  

414/0  
0001/0  
92  

470/0  
0001/0  
91  

427/0  
0001/0  
92  

485/0  
0001/0  
91  

298/0  
004/0  
91  

077/0  
472/0  
89  

596/0  
0001/0  
82  

  كل
437/0  
0001/0  
87  

479/0  
0001/0  
90  

556/0  
0001/0  
89  

467/0  
0001/0  
90  

426/0  
000/0  
89  

243/0  
02/0  

89  

105/0  
33/0  

87  

631/0  
0001/0  
80  
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  اعتبار پرسشنامه تجربه سوگ

ــرا ــار يب ــبه اعتب ــGEQ-34 محاس ــبه ي از دو ش وه محاس
جدول (ونباخ   كر يق محاسبه آلفا  ي از طر  ي درون يهمسان

ب يضـر . اسـتفاده شـد   ) 7جـدول   (ف  يو اعتبار تنص   )6
ن يـي در تع . آمـد دست    به) GEQ-34) 88/0 كرونباخ   يآلفا

 كـه   ييهـا   عامل كرونباخ،   يب آلفا ي ضر يسطح معنادار 
ز يشان ن يب آلفا ي كمتر است و ضر    6شان از   يها  آيتمتعداد  

ا ي پا ي از لحاظ آمار   يدرصورتباشد،  آمده  دست    بهن  ييپا
شان يها  آيتمن  ي ب ين همبستگ يانگيشوند كه م    مي سوبمح
ـ  و   ]17[ 40/0 تا   20/0ن  يب ـ  ي  ]18[ 50/0 تـا    10/0ن  يا ب

 كه تعـداد    پنج، شش و هفت    عوامل ينرو برا ياز ا . باشد
ن يز پـائ  يشان ن يب آلفا يو ضرا بود   6شان كمتر از    يها  آيتم
. محاسبه شـد   ها  آيتمن  ي ب ين همبستگ يانگيآمد، م دست    به
 ،39/0 برابر   پنج عامل   ي برا ها  آيتمن  ي ب ي همبستگ نيانگيم

دست   به 30/0  عامل هفت  يو برا  ،48/0 برابر   شش عامل
  .شت قرار دايآمد كه در سطح معنادار

 بـه   2و  1ضرايب آلفاي كرونباخ براي دو نيمه فـرم         
هـا    همبستگي بـين فـرم    . 84/0 و   82/0ترتيب برابراند با    

رمـول پيـشگويي     و پـس از تـصحيح بـا ف         56/0برابر با   
ضـريب تنـصيف    . باشـد   مي 72/0 بروان برابر    -اسپيرمن

  .  است72/0گاتمن برابر 
  

  هاي جنسي تفاوت
، احتمال  GEQ-34پس از محاسبه ضرايب اعتبار و روايي        

 zنمـرات   (هاي جنسي در واكنش به سوگ         وجود تفاوت 
هـاي     براي گـروه   tبا استفاده از آزمون     ) GEQحاصل از   

  ). 8جدول (ش قرار گرفت مستقل، مورد سنج

، تفاوت نمـره ميـانگين زن و مـرد در           8طبق جدول   
هـاي    عوامل تالش براي توجيه و كنـار آمـدن، واكـنش          

 معنـادار   GEQ-34بدني، احساس ترك شدن و نمره كلي        
  . بود و در مابقي عوامل تفاوت معناداري مشاهده نشد

  
  گيري بحث و نتيجه

شد، نتيجـه نهـايي     همانگونه كه در بخش نتايج مشاهده       
 عامـل   7 آيتمي با    34 يك پرسشنامه    GEQتحليل عاملي   

، مرتبط بود بـا عـدم   34 به 55ها از     اين كاهش آيتم  . بود
 آيتم داراي   17هاي حذف شده، چنانكه       توزيع نرمال آيتم  
هـا بـه      چولگي برخي آيتم  . بودند) ±2 (چولگي باالتر از  

 در يـك    احتمال زياد بدين دليل بوده كه تحقيق حاضـر        
از ايـن   . گروه غير باليني از افراد سوگوار به اجرا درآمد        

باشـد و     ، سنجش واكنش سوگ مـي     GEQ-34رو كاربرد   
براي سنجش سوگ افرادي كه به علت خودكـشي فـرد           

اند بايـد     مورد عالقه شان، دچار داغديدگي شده     ) افراد(
  . جانب احتياط رعايت شود

هـاي     عامـل  ها بيانگر همساني درونـي      همچنين يافته 
GEQ-34ــود ــورد بررســي ب ــه م ــم اســتاتر .  در نمون هل

(Helmstadter)         حداقل ميزان آلفاي كرونباخ قابـل قبـول 
 50/0هاي متـشكل از چنـد سـؤال را            براي خرده مقياس  

 معتقـد   (Nunnally)پيشنهاد كرده است، حال آنكه نانـالي        
است كه حداقل ميزان آلفاي كرونباخ قابل قبـول بـراي           

 باشد تا بتوان آن     70/0هاي يك مقياس بايد       اسخرده مقي 
بـا در نظـر     ]. 19[را در مطالعات باليني به كـار گرفـت          
، غير از عامل    GEQگرفتن توصيه هلم استاتر تمام عوامل       

  )ديگـران درمـورد دليـل فـوت       قضاوت شخص يـا      (5
  

  
  

  (GEQ) پرسشنامه تجربه سوگ  كرونباخ عوامليب آلفايضرا -6جدول 

 يتالش برا  گناهاحساس  عامل
  هيتوج

 يها واكنش
  يبدن

احساس 
  ترك شدن

ا يقضاوت شخص 
گران درمورد يد

  ل فوتيدل

 / خجالت
  كل  يبدنام  يشرمندگ

  307  337  342  342  344  341  341  341  يتعدادآزمودن
  88/0  42/0  60/0  40/0  71/0  77/0  84/0  86/0  ب آلفايضر

  34  3  4  4  4  5  6  8  ها آيتمتعداد 
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هرچند . ،داراي اعتبار قابل قبول است    )بدنامي (7و عامل   
 و  5ها براي عامل      كه محاسبه ميانگين همبستگي بين آيتم     

. ، نشانگر اعتبار قابل قبول آنها از لحـاظ آمـاري بـود            7
] 3[مقايسه نتايج مطالعه حاضر با مطالعه بيلي و همكاران   

 همانند فـرم بـه      GEQحاكي از آن است كه فرم فارسي        
ه در جمعيت كانادايي از همـساني درونـي         كار برده شد  

  .مناسبي برخوردار است
  

  GEQ-34ف يب اعتبار تنصيضرا -7جدول 
 17 تسؤاالتعداد   كيبخش   82/0 ارزش
   كرونباخيآلفا  84/0 ارزش

 17 تسؤاالتعداد   بخش دو
  563/0  ها فرمن ي بيهمبستگ

 -رمنيب اسپيضر  720/0
  بروان

  طول هم ارز
  720/0  طول ناهم ارز

ف يب تنصيضر
  720/0  گاتمن

اين پرسشنامه روايـي همگـراي مناسـبي بـا خـرده            
 و دو خـرده مقيـاس افـسردگي و          GHQ-28هـاي     مقياس

 هر  ،SCL-25 و GHQ-28.  نشان داد  SCL-25سازي    جسماني
دو ابزارهاي مناسبي به منظور سنجش اختالالت روانـي         

 هــاي  خــرده مقيــاس نــشانه4 شــامل GHQ-28. هــستند
جــسماني، اضــطراب، نارســا كــنش وري اجتمــاعي، و 

 SCL 25-بعد افـسردگي  ). 1379نورباال،  (افسردگي است   
شامل عالئمي است كه دربرگيرنده خلق و خوي افسرده،      
بي عالقگي به لذات زندگي، نداشتن انگيزه و از دسـت           

هاي شناختي و     دادن انرژي حياتي، نااميدي و ديگر جنبه      
 همچنين بعد شكايات جسماني     جسماني افسردگي است،  

هاي قلبي و عروقي، گوارشي، تنفسي        شكايت از دستگاه  
هاي واسطه در سيـستم عـصبي خودمختـار و            و دستگاه 

ميرزايـي،  (سنجد    سردردها و ناراحتيهاي عضالني را مي     
از طرفي بررسي و مـشاهده محتـواي سـؤاالت          ). 1359
GEQ           حاكي ازآن است كه ايـن پرسـشنامه دربرگيرنـده 

  هـا و تظـاهرات داغديـدگي از جملـه       بسياري از نـشانه   
  

  

 
  

   در دو جنسGEQ-34 عوامل zتفاوت نمره  -8جدول 
 شاخص

  t  P  اريانحراف مع  نيانگيم  يفراوان  گروه عامل

  مذكر  احساس گناه
  مونث

129  
212  

61/0-  
45/0  

06/5  
10/6  67/1-  09/0  

  مذكر  هي توجيتالش برا
  مونث

134  
207  

47/1-  
907/0  

47/4  
23/4  97/4-  0001/0  

  مذكر  ي بدنيها واكنش
  مونث

131  
210  

04/1-  
67/0  

27/3  
68/3  35/4-  0001/0  

  مذكر  احساس ترك شدن
  مونث

132  
212  

55/0-  
32/0  

48/2  
13/3  73/2-  007/0  

گران يا ديقضاوت شخص 
  ل فوتيمورد دل در

  مذكر
  مونث

131  
211  

31/0-  
16/0  

99/1  
59/2  78/1-  07/0  

  مذكر  يشرمندگ/خجالت
  مونث

132  
210  

05/0-  
006/0-  

64/2  
74/2  15/0-  881/0  

  مذكر  يبدنام
  مونث

128  
209  

18/0-  
15/0  

86/1  
14/2  48/1-  139/0  

  مذكر  كل
  مونث

116  
191  

88/3-  
51/2  

93/14  
56/15  54/3-  0001/0  
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ـ هاي بدني، تظـاهرات       واكنش  يجـ ي، گ ينابـاور  (يروان
ــاهرات ه..).و ــاني، تظ ــاطف– يج ــم و  (ي ع ــدوه، غ ان

و تظـاهرات   ...) ، اضـطراب، احـساس گنـاه و       يافسردگ
. اسـت ..) . و ي، حواسـپرت  ي اجتمـاع  گيري  كناره (يرفتار

 با دو پرسـشنامه     GEQت  سؤاال ييعالوه بر تشابه محتوا   
 يهـا  فـرم قات حوزه سـوگ از    ياز تحق اي     در پاره  ،گريد

  استفاده شده است كه از آن جملـه        GHQو  SCLمختلف  
ـ  ،)Hodgkinson(نسونيق هادك يتوان به تحق   مي ) Yule(ولي
 ؛]21[وننفلـد و همكـاران      ي؛ ه ]Williams (]20(امز  يليو و 

 ياشــاره كــرد كــه همگــ .... و]22[بــوئلن و همكــاران
ـ  معنـادار ا   يدهنـده همبـستگ    نشان ن دو پرسـشنامه بـا      ي

ـ          يها  هپرسشنام ن ي سوگ به كار برده شـده توسـط محقق
   .نامبرده بودند

ق حاضر در خصوص عدم وجود      يافته تحق ين  ييدر تب 
 ي و بدنام  يشرمندگ/  معنادار دو عامل خجالت    يهمبستگ

ن اظهار كرد كه    يتوان چن   مي SCL-25 و GHQ-28با عوامل   
 خـاص سـوگ     يهـا   ه نشان ي و بدنام  يشرمندگ/ خجالت

ـ  شـواهد ن   ي هستند، چنانكـه برخـ     ي از خودكش  يناش ز ي
 ن سـوگ  ي مع يها  هدتر بودن نشان  ي از بارزتر و شد    يحاك

.  است ي پس از خودكش   ياز جمله احساس شرم و بدنام     
ــاران  ــروود و همك ــر رو 2002 در ه ــه ب  ي، در مطالع

دند كـه نمـرات     ين نتجه رس  ي به ا  ي خودكش يها  هبازماند
، ي منحصر بـه فـرد، بـدنام       يها  واكنش يها  آيتمآنها در   

بـه طـور    ) GEQ(شرم و طرد از پرسش نامه تجربه سوگ       
ـ حال آنكـه م   . ترل بود  باالتر از گروه كن    يمعنادار ن يانگي

ح و گنـاه   يافتن توضـ  ي ياس تالش برا  ير مق ينمرات در ز  
ـ يافته مـشابه بـا      ين  يا. در دو گروه مشابه بود      يهـا   هافت

 بـود كـه در آن گـروه         1990  در ق بارت و اسكات   يتحق
 را در   ي نمـرات بـاالتر    ي متوف يداغدار به علت خودكش   

 نـرو ياز ا . ]9[آوردنـد دسـت     به مذكور   يها  مقياسخرده  
ـ  ين دو عامل را بـه منظـور تـشخ         يتوان ا  مي  يص افتراق

  .گر انواع سوگ به كاربردي از دي از خودكشيسوگ ناش
 يق حاضــر، نقــش احتمــاليــجــه حاصــل از تحقينت
چنانكه نمـره   . د نمود ييت در واكنش به سوگ را تا      يجنس

، ي بـدن  يهـا   واكـنش  در   ي زن مورد بررس   يها  آزمودني

شتر از مـردان    ياس ترك شدن ب   ه و احس  ي توج يتالش برا 
ـ يتـوان بـه       مي افتهين  يد ا ييدر تا . آمددست    به  يهـا   هافت

زنـان و   انـد     ن اشاره كرد كه اظهار كرده     ي از محقق  يبرخ
  بـه سـوگ واكـنش نـشان        ي متفـاوت  يمردان به شـكلها   

جان مدار و مـردان     ي ه يزنان اغلب از راهبردها   . دهند مي
طبق . ]24و23[كنند    مي  مساله مدار استفاده   ياز راهبردها 

 پاسـخ  (McDonell & Stillon)لن ينظر مـك دونـل و اسـت   
ـ  و   يمردان به سوگ اغلب در سطح شـناخت         يا رفتـار  ي

 -يشتر در سطح عـاطف    ياست، حال آنكه زنان سوگ را ب      
همسو با مطالعه    ها  هافتين  يا. ]23[كنند    مي  تجربه يجانيه
 و همكاران است كه اظهار كردنـد تجربـه        ) Glik(ك  يگل

كـه   ي مردان و زنان متفاوت است، به طـور        يسوگ برا 
كنند   مي جانات و عواطف خود را كنترل     يمردان معموال ه  

نند ك را آغاز    يدي جد ي زود زندگ  يليكنند خ   مي يو سع 
 اظهار كرد مادران داغدار به      (Kavanaugh)ف  يكاون. ]23[

 گـران صـحبت   ي درباره فقدانـشان بـا د      يشترياحتمال ب 
ـ  حما يتجوكنند و به جس    مي ـ ت از ب  ي ـ  روني پردازنـد   ي م

 در واكـنش    يان توجه به عوامل اجتماع    ين م يدر ا . ]23[
   .ت استيز حائز اهميبه سوگ ن

 ييت دانـشجو  ي بر جمع  يافته حاضر مبتن  يكه   از آنجا 
 يدارا) ، شـاهد و تهـران     يدبهـشت ياز سه دانـشگاه شه    (

ـ      ـ ج بـه جمع   يم نتـا  يتجربه سوگ است، در تعم  هـاي   تي
 يير دانشجوي غهاي تي و جمعها  ه دانشگا ري سا ييدانشجو

ن با توجه بـه     يهمچن. ت نمود ياط را رعا  يد جانب احت  يبا
 شود  مي هي سنجش سوگ در كشور توص     يكمبود ابزارها 

ــشگران د ــه پژوه ــار يك ــاخت و اعتب ــه س ــر ب ــابي گ  ي
ـ ي سـوگ بـا در نظـر گـرفتن زم          يهـا   هپرسشنام  يهـا   هن
  .زند مبادرت وريرانيت اي در جمعي اجتماع-يفرهنگ
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  GEQ-34هاي مقياس  ماده
 مواد  رديف

  .ديكرد د به پزشك مراجعه مييد بايكن فكر مي  1
  .دياحساس تهوع داشت  2
  .دي داشتيك عصبيا تينبض زدن و. حالت لرزش  3
  .ديجه و احساس ضعف داشتيسرگ  4
  .دي بوديعصب  5
  .كنيد مردم در تسليت گفتن به شما راحت نبودند ر ميفك  6
  .كنيد از ذكر بخشهاي ناخوشايند و منفي ارتباط خود با متوفي اجتناب مي  7
  .دي را تحمل كنيگر از زندگيك روز ديد يتوان د كه نمييكرد  احساس مييپس از مرگ متوف  8
  .ديائي كنار بيد با مرگ متوفيتوان د هرگز نمييكن احساس مي  9
  .مرد د ميي بايد كه چرا متوفيپرس از خود مي  10
  .مرد) يمتوف(يد كه چرا وين فكر را بگبري ايد جلويتوان شما نمي  11
  .ده بودي فرا نرسيد كه هنوز زمان مرگ ويكن فكر مي  12
  .مرده است) يمتوف (يد كه ويريت را بپذين واقعيد ايتوان شما نمي  13
  .كنيد يك دليل خوب براي اين مرگ بيابيد سعي مي  14
  .ديبا آنها صحبت كن) يمتوف (يو وست نداشتندشما درباره مرگگران ديد ديكن فكر مي  15
  .دهد ميكند و به حرف شما گوش ن  به شما توجه نميي اين احساس را داشتيد كه كسيپس از مرگ متوف  16
  .ها به شما توجه كافي ندارند كرديد خويشاوندان نزديك و همسايه پس از مرگ متوفي احساس مي  17
  .احتماال مردم در خصوص مشكالت شخصي كه شما و متوفي داشتيد كنجكاو بودندكنيد  احساس مي  18
  .تر سازيد توانستيد زندگي متوفي را با نشاط انديشيد كه مي هاي قبل از مرگ مي به زمان  19
 .آورديد يكرديد يا حرفهاي خاصي را به زبان نم اي كاش در زمان رابطه تان با متوفي كارهاي خاصي نمي كنيد آرزو مي  20
  . را براي متوفي انجام دهيديخواستيد كار مهم احساس ميكنيد كه مي  21
  .كنيد كه به قدر كافي به متوفي توجه نداشتيد احساس مي  22
  .كنيد پس از مرگ متوفي به نحوي احساس گناه مي  23
  .كنيد متوفي در زمان مرگ از شما گله و شكايت داشت احساس مي  24
  .يد مدتها قبل از مرگ متوفي وي را رنجانده ايدكن احساس مي  25
  .اي كه بيانگر ميل متوفي به عدم زندگي كردن بوده نشديد  شايد متوجه نشانه اوليهكنيد احساس مي  26
  .كنيد از صحبت درباره مرگ متوفي پرهيز مي  27
  .كنيد از اينكه بخواهيد علت مرگ متوفي را آشكار كنيد احساس ناراحتي مي  28
  .كنيد شناخته احساس ناراحتي مي از مواجه شدن باكسي كه شما و متوفي را مي  29
  .كنيد اي نمي بينيد به علت مرگ متوفي اشاره وقتي مردم را مي  30
  .كنيد متوفي شما را بدون پشت و پناه رها كرده احساس مي  31
  .آورد ي متوفي هرگز فكر نكرده كه اين مرگ چه بر سر شما مكنيد احساس مي  32
  .كنيد شما تالش الزم را جهت جلوگيري از مرگ متوفي انجام نداديد احساس مي  33
  . مرگ بي معني است و فرد متوفي بدون دليل زندگي اش را از دست دادهكنيد احساس مي  34
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