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  فردیت یافتن- پرسشنامه فرایند جدا شدن

  ویلسون. کریستنسون، و ویلیام پی.ام.آر

Separation-Individuation Process Inventory. (SIPI) 

 

  فشدیت یافتي- جذا ضذى سٌجص اختالالت فشایٌذ

. تذّیذ کِ دس هَسد هشدم تِ عَس کلی صادق است دس ایي لسوت اص ضوا دسخَاست هی ضَد تِ ػثاسات صیش ستثِ ای

 10ٍ ستثِ .  یؼٌی هشدم ایٌغَس ًیستٌذ1تِ ایي تشتیة کِ ستثِ .  است 10تا  1ستثِ ّش یک اص سَاالت ایي همیاس تیي 

عَس کلی ًسثت  ستثِ ای کِ ضوا هی دّیذ ًظش ضواست دستاسُ ایي کِ هشدم تِ. خیلی صیاد ایي عَس ّستٌذ یؼٌی هشدم

چَى ًگشش هشدم ًسثت تِ خَدضاى ٍ  .تِ خَد ٍ دیگشاى چِ احساسی داسًذ، لزا ّیچ پاسخی صحیح یا غلظ ًیست

هتفاٍتٌذ ؛ عَسی کِ هوکي است تؼضی سؤٍاالت تِ ًظش ضوا  دیگشاى تسیاس هتفاٍت است، سؤاالت صیش ّن تسیاس

تِ سؤٍاالت ، ًسثتا سشیغ ٍ . لغفا تِ توام سَاالت تْتشیي جَاب هوکي سا تذّیذ .کوی ػجیة یا غیش ػادی تاضذ

خظ تیشُ سوت  لغفا ستثِ ای سا کِ پاسخ ضوا تِ ّش سَال است سٍی. تفکش صیاد دستاسُ آى ّا پاسخ دّیذ تذٍى

  .ساست سَال تٌَیسیذ

 

  .تذتشی هی کٌٌذ ٍلتی اضخاظ تِ دیگشی ٍالؼا اّویت هی دٌّذ، غالثا ًسثت تِ خَد احساس .1 _____

غالثا احساس هی کٌذ کِ اص دست سفتِ  ٍلت یک ًفش اص ًظش ػاعفی تِ دیگشی خیلی ًضدیک هی ضَد، .2 _____

  .است

  .ػصثاًی هی ضًَذ، غالثا احساس تی اسصضی هی کٌٌذ ٍلتی اضخاظ اص دست کسی ٍالؼا .3 _____

  .آسیة هی تیٌٌذ کِ تِ دیگشی ًضدیکی ػاعفی پیذا هی کٌٌذ اضخاظ ٍلتی تیص اص ّوِ .4 _____

  . تشای صذهِ ًخَسدى، کٌتشل خَد سا تش دیگشاى حفظ کٌٌذ الصم است اضخاظ .5 _____

دسخَاست هی ضَد تِ ػثاسات صیش ستثِ ای تذّیذ کِ فکش هی کٌیذ تجلی احساس ضوا ًسثت  دس ایي لسوت اص ضوا

 یؼٌی 1تشتیة کِ ستثِ  تِ ایي.  است10 تا 1ستثِ ّش یک اص سژٍاالت تیي . خَدتاى ٍ ًسثت تِ سایش هشدم است تِ

هجذدا تایذ گفت کِ ایي ستثِ ّا . ایي عَس است  یؼٌی احساس ضوا خیلی صیاد10احساس ضوا ایي عَس ًیست ٍ ستثِ 

اص آًجا کِ غالثا اضخاظ ًظشات تسیاس هتفاٍتی دستاسُ خَد ٍ . تیي ًیست ًظش ضواست، لزا پاسخ صحیح یا غلظ دس

غیش  ایي ػثاسات ّن تسیاس هتفاٍتٌذ؛ عَسی کِ هوکي است تؼضی اص آى ّا تِ ًظش ضوا ػجیة یا دیگشاى داسًذ،

ًسثتا سشیغ ٍ تذٍى تفکش صیاد پاسخ  تِ ّش سَال. ػادی تاضذ، اها لغفا تِ توام ػثاسات تْتشیي جَاب هوکي سا تذّیذ 

  .است سٍی خظ تیشُ سوت ساست سَال تٌَیسیذ لغفا ستثِ ای سا کِ پاسخ ضوا تِ ّش سَال. دّیذ

madsg.com
questionnaire1.com

http://madsg.com
http://questionnaire1.com
http://www.madsg.com
http://www.questionnaire1.com


 

 

  . پیذا هی کٌن، تِ ًظشم هی سسذ کِ اٍ ضشٍع تِ تغییش هی کٌذ ّش ٍلت ًسثت تِ دیگشی ضٌاخت .6 _____

  . ساحتی هی تَاًن تِ عَس ّوضهاى خصَصیات خَب ٍ تذ خَد سا تثیٌن هي تِ .7 _____

  .احساس هی کٌن کِ دیگشاى یا ٍالؼا هشا دٍست داسًذ یا اص هي هتٌفشًذ هي .8 _____

توام  احساسن ایي است کِ دیگشاى تا هي عَسی سفتاس هی کٌٌذ کِ گَیی کاس هي تشآٍسدُ کشدى .9 _____

  .خَاستِ ّای آًاى است

  . داسم یا اص خَدم تیضاسم تِ دسستی ًوی داًن کِ خَدم سا ٍالؼا دٍست .10 _____

  .داسم ٍلتی تٌْا ّستن، احساس هی کٌن گوطذُ ای .11 _____

  .تشای ایي کِ احساس پَچی ًکٌن ، احتیاج داسم تا دیگشاى تاضن .12 _____

  .دست دادُ ام گاُ ٍلتی تا دیگشی هَافمت هی کٌن، احساس هی کٌن لسوتی اص ٍجَدم سا اص .13 _____

ٍالؼا احساس احتشام ٍ الگَ تَدى هی  هي ّن هاًٌذ دیگشاى ّشگاُ کسی سا هی تیٌن کِ ًسثت تِ اٍ .14 _____

  .کٌن، غالثا احساس کْتشی تِ هي دست هی دّذ

  .تثیٌن تشاین خیلی ساحت است کِ خَد سا فشدی هتفاٍت ٍ هتوایض اص دیگشاى .15 _____

  .ًاساحت هی ضَم ّش ٍلت احساس کٌن تا ٍالذیي خَد تفاٍت صیادی داسم ، خیلی .16 _____

  .هْن تا هادسم هطَست هی کٌن آى لذس هی داًن کِ تمشیثا ّویطِ لثل اص اتخار تصویوات .17 _____

  .تذّن ٍ تِ آى ٍفا کٌن تشاین ًسثتا آساى است کِ تِ دیگشاى تؼْذ .18 _____

ضَم،احساس هی کٌن داسم تِ خَدم صذهِ هی  گاّی اٍلات ٍلتی اص ًظش ػاعفی تِ کسی ًضدیک هی .19 _____

  .صًن

  .ٍالؼا اص یک ًفش خَضن هی آیذ ٍ یا ًوی تَاًن اٍ سا تحول کٌن احساس هی کٌن کِ یا .20 _____

  .خَاب سمَط اص تلٌذی هی تیٌن ٍ ایي خَاب هشا هضغشب هی کٌذ غالثا .21 _____

  . کٌن یافتي تصَیش سٍضٌی اص اضخاظ هْن صًذگین تشای هي دضَاس است احساس هی .22 _____

ّستن، دس  اص یک تاس تشاین پیص آهذُ کِ تِ خَد اهذم ٍ هتَجِ ضذم کِ دسگیش ساتغِ تا دیگشی تیص .23 _____

  . حالی کِ تِ دسستی ًوی داًن چغَس ٍ چشا ایي ساتغِ تَجَد آهذُ است

  .تصذیك هی کٌن کِ ٍلتی تٌْا ّستن، غالثا احساس سشهستی هی کٌن .24 _____

  .ٍلتی اص دست کسی خیلی ػصثاًی هی ضَم، احساس تی اسصضی هی کٌن .25 _____

  .کٌن اگش لشاس تاضذ ػویك تشیي افکاس خَد سا تِ صتاى آٍسم، احساس پَچی هی .26 _____

  .تٌا تِ تجشتِ هي، تِ ًظش هی سسذکِ هشدم ّویطِ اص هي هتٌفشًذ .27 _____

  .ضَم ّشٍلت هتَجِ هی ضَم کِ چمذس تِ ٍالذیي خَد ضثیِ ّستن، خیلی ًاساحت هی .28 _____
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  .چِ کسی ّستن اص دست هی دّن هؼوَال ٍلتی دس یک ساتغِ ًضدیک لشاس هی گیشم ، ایي احسا سا کِ .29 _____

  .ٍاحذ داسای خصَصیات خَب ٍ تذ ، ّشدٍ ّستٌذ تشاین دضَاس است کِ تثیٌن دیگشاى دس آى .30 _____

  .تشای ایي کِ تتَاًن خَدم تاضن ایي است کِ تا دیگشاى هتفاٍت تاضن احساس هی کٌن تٌْا ساُ .31 _____

اص  ٍلتی اص ًظش ػاعفی خیلی تِ دیگشی ًضدیک هی ضَم، گاُ احساس هی کٌن کِ لسوتی اص ٍجَدم .32 _____

  .دست سفتِ است

  .ًاساحتی هی کٌن ّش ٍلت اص خاًَادُ ام دٍس هی ضَم ف خیلی احساس .33 _____

  .کسی آى سا تِ هي هی دّذ دسیافت هحثت ٍ ػاللِ تشاین هْوتش اص آى است کِ چِ .34 _____

  .است احساس هی کٌن خَب ضٌاختي دیگشی ٍالؼا دضَاس .35 _____

  .تگیشم تشاین هْن است کِ لثل اص اتخار ّش تصویوی، تاییذ هادسم سا .36 _____

  .تْتشی پیذا هی کٌن تایذ تصصذیك کٌن، کِ ّشگاُ هتَجِ خغای دیگشی هی ضَم، احساس .37 _____

  .تایذ سؼی کٌن آى ّا سا کٌتشل کٌن فکش هی کٌن تشای ًضدیک ًگِ داضتي دیگشاى تِ خَدم .38 _____

ػاعفی تِ دیگشی پیذا هی کٌوف گاُ دلن هی خَاّذ تِ اٍ صذهِ  تایذ تصذیك کٌن کِ ٍلتی ًضدیکی .39 _____

  .تضًن

 

  1387اًتطاساست تؼثت . همیاس ّای سٌجص خاًَادُ ٍ اصدٍاج . تالش ٍ ّوکاساى  ثٌایی ،
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