
 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

 ن یاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا 
 

 ( 1998)اسکورون و فریدلندر رسشنامه تمایز یافتگی خودپ

 

ت طراحی و    1998سوال بوده که توسط اسکورون و فریندلندر در سال    45یافتگی خود دارای  یز  امپرسشنامه 

مولفه    4ارای  افراد از خانواده اصلی می باشد که دز این پرسشنامه سنجش تمایز یافتگی  و هدف اتنظیم شده است  

 ای ) واکنش پذیری عاطفی ، جایگاه من ، گریز عاطفی و هم آمیختگی با دیگران ( می باشد.

  ل یو تحل  ری+ تفس ینمره گذار  وه ی+ ش   ی + سواالت تخصص فیتعار ی پرسشنامه به صورت کامل دارا  ن یدر ضمن ا

 . باشد   ی+ منابع م  ییایو پا  یی+ روا

 

 قسمتی از سواالت:

 

ف
دی

ر
 

 1 2 3 4 5 6 سواالت 

       نظر مردم درباره من این است که بیش از حد عاطفی هستم. 1

        ابراز احساسات به افرادی که برایم اهمیت دارند دشوار است. 2

           غالبا از بروز احساساتم به خانواده ام خودداری می کنم. 3

       من حتی تحت شرایط استرس زا، آرام می مانم.  4

5 
معموال برای برای شروع یک کار یا وظیفه بزرگ به تشویق زیادی از جانب دیگران  

 نیاز دارم. 

      



6 
گر کسی که به من نزدیک است، مرا از خودش ناامید کند، مدتی از او کناره می  ا

 گیرم. 

      

7 
را از دست نمی   "چه کسی هستم"زندگیم بیفتد، معنای این که هر اتفاقی که در 

 دهم. 

      

       می خواهم مطابق انتظاراتی که والدینم از من دارند، رفتار کنم.  8

       کاش این قدر عاطفی)احساساتی( نبودم.  9

       معموال برای خوشحال کردن دیگران رفتارم را به آسانی تغییر می دهم.  10

11  =========== ======================================================       

       نظر از حرف دیگران کاری را می کنم که فکر می کنم درست است.معموال صرف  40

       اگر دوستانم فضایی را که نیازدارم به من بدهند، روابط ما بهتر خواهد شد. 41

       غالبا در شرایط استرس، تعادل خود را حفظ می کنم.  42

       گاهی بعد از بحث با دوستانم می خواهم استفراغ کنم.  43

       احساس می کنم مهم است قبل از تصمیم گرفتن، عقاید والدینم را بشنوم.  44

       نگران بیمار شدن، صدمه دیدن یا آشفته شدن نزدیکان خود هستم.  45

 

 

 


