
 

 

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

پرسشنامه   نیاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 

 آیتمی  46نسخه  -( DSIپرسشنامه تمایز یافتگی خود )
 

اد  در ابعراد  مه سنجش تمایزیافتگی فو هدف از این پرسشناسوال بوده    46پرسشناهم تمایز یافتگی خود دارای  

، جایگاه من، گریز عاطفی و هم آمیختگی با دیگران ( می  بعد ) واکنش پذیری عاطفی   4دارای    مختلف می باشد و

 . باشد 
 

 

 ز سواالت:قسمتی ا

 

 امتیازات  سواالت  ردیف 

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

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

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

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

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

 نیاز دارم. 

      

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

 گیرم. 

      



 

 

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

 دهم. 

      

       می خواهم از مردمی که به من خیلی نزدیک می شوند، دوری کنم.  8

       می خواهم مطابق انتظاراتی که والدینم از من دارند، رفتار کنم.  9

       کاش این قدر عاطفی)احساساتی( نبودم.  10

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

       همه چیز روی من بیش از دیگران اثر می گذارد.  40

       صرف نظر از حرف دیگران کاری را می کنم که فکر می کنم درست است. معموالً 41

       اگر دوستانم فضایی را که نیازدارم به من بدهند، روابط ما بهتر خواهد شد. 42

       در شرایط استرس، تعادل خود را حفظ می کنم.  غالباً 43

       استفراغ کنم. گاهی بعد از بحث با دوستانم می خواهم  44

       احساس می کنم مهم است قبل از تصمیم گرفتن، عقاید والدینم را بشنوم.  45

       نگران بیمار شدن، صدمه دیدن یا آشفته شدن نزدیکان خود هستم.  46

 

 

 نمره گذاری پرسشنامه: 

تا کامالً در مورد من    1نقطه ای )ابداً در مورد من صحیح نیست =    6پرسشنامه بصورت طیف لیکرت  نمره گذاری  

 ( می باشد.6صحیح است = 

 

 


