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پژوهشگر گرامي،
1

مقياس مشکالت بينشخصي  ،فرم کوتا مقياس  121و  06مادّهای مشکالت بينشخصي (بشارت1831 ،1811 ،؛ بشارت ،محمدمهر ،عزيزي و
پوربهلول1813 ،؛ هرويتز ،روزنبرگ ،باير ،اورنو و ويالسنور ،)1311 ،يک آزمون  86مادّهای است که از طريق شش زيرمقياس قاطعيت ،2مردمآميزي،8
اطاعتپذيري ،1صميميت ،5مسئوليتپذيري 0و مهارگري ،1مشکالت بينشخصي را ميسنجد .در مقياس  5درجهاي ليکرت از نمرة  1تا ( 5کامالً
مخالفم= ،1مخالفم=  ،2نه مخالفم و نه موافق=  ،3موافقم=  ،4کامالً موافقم=  )5نمره گذاري ميشود .اين مقياس از دو قسمت تشکيل شده است :در
قسمت اول که به چهار زيرمقياس اول مربوط ميشود ،مادّهها با عبارت «برايم دشوار است  »...شروع ميشوند و در قسمت دوم ،با عبارت « ...خيليزياد
انجام ميدهم ».خاتمه مييابند .عالوه بر شش زيرمقياس فوق ،ميانگين نمرهً کل مشکالت بينشخصي بر اساس مجموع نمرههاي  86مادّه مقياس
محاسبه ميشود .اين مقياس براي اجرا در نمونههاي عمومي و باليني مناسب است و برحسب شرايط ميتوان آن را به دو صورت فردي و گروهي اجرا
کرد .در اجراي مقياس مشکالت بينشخصي ،با توجه به نمونه مورد مطالعه و هدفهاي خاص پژوهش ،ميتوان ويژگيهاي دموگرافيک و باليني مورد
1831 ،1811؛ بشارت ،محمدمهر ،عزيزي و پوربهلول1813 ،؛ هرويتز و ديگران )1811 ،بررسي و تأييد شده است

7. controlling

5. intimacy
6. responsibility

3. sociability
4. submissiveness

)1. Inventory of Interpersonal Problems-30 )IIP-30
2. assertiveness
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نظر را اضافه کرد تا بهوسيله پاسخدهندگان تکميل شود .ويژگيهاي روانسنجي مقياس مشکالت بينشخصي در پژوهشهاي متعدد (بشارت,1811 ،
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نحوة پاسخگويي به مقياس
پاسخ دهنده گرامي،
اين مقياس شامل  33عبارت در خصوص ويژگيهاي افراد در ارتباط با ديگران است .مقياس از دو قسمت تشکيل شده است :قسمت اول شاامل ماواردي اسات کاه
انجام آنها براي شما در ارتباط با ديگران سخت است و قسمت دوم شامل مواردي است که در ارتباط با ديگران بيش از حد آنها را انجام ميدهيد .در مقابال هار عباارت
پنج گزينه از "کامالً مخالفم" تا "کامالً موافقم" مشخص شده است .هدف اين مقياس اين است كه مشخص كنيد ويژگيهاي شخصي شما تا چه حد با هر عبارت مطابقات
دارد .هر عبارت را با دقت بخوانيد و يكي از گزينهها را كه با ويژگيهاي شخصي شما بيشتر مطابقت دارد با عالمت (√) مشخص فرماييد .براي هر عبارت فقط يك گزيناه
را انتخاب كنيد .گزينة "نه مخالفم نه موافقم" را فقط وقتي انتخاب کنيد که انتخاب بقية گزينهها امکانپذير نباشد .از همكاري شما صميمانه سپاسگزاريم.

Developmental Pschology: Iranian Psychologists -Vol. 13/ Issue 52/ Summer 2017

مادّهها
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 -1براي من سخت است که به ديگران «نه» بگويم.
 -2براي من سخت است که مسائل شخصيام را به ديگران نگويم.
 -8براي من سخت است که با ديگران قاطع باشم.
 -1براي من سخت است که دوست پيدا کنم (روابط دوستي برقرار کنم).
 -5براي من سخت است که با ديگران مخالفت کنم.
 -0براي من سخت است که نسبت به کسي تعهد و با او رابطه طوالنيمدت داشته باشم.
 -1براي من سخت است که روي نظر خودم پافشاري و تحت تأثير ديگران قرار نگيرم.
 -1براي من سخت است که با کساني که بر من تسلط دارند رابطه دوستانه داشته باشم.
 -3براي من سخت است که با ديگران روبط اجتماعي برقرار کنم.
 -16براي من سخت است که با ديگران کنار بيايم.
 -11براي من سخت است که به کسي عالقهمند شوم.
 -12براي من سخت است که با ديگران احساس نزديکي کنم.
 -18براي من سخت است که تسلط کسي را بر خودم بپذيرم.
 -11براي من سخت است که کاري به کار ديگران نداشته باشم.
 -15براي من سخت است که در مورد شادي ديگران احساس خوبي داشته باشم.
 -10براي من سخت است که احساساتم را آزادانه و راحت به کسي بگويم.
 -11براي من سخت است که وقتي ديگران محتاجند به فکر رفاه و آسايش خودم باشم.
 -11براي حل مشکالت ديگران بيش از حد احساس مسئوليت ميکنم.
 -13خيلي زود و زياد دلخور و ناراحت ميشوم.
 -26خيلي راحت توسط ديگران متقاعد (قانع) ميشوم.
 -21از ديگران بيش از حد انتقاد ميکنم.
 -22ديگران را بيش از حد کنترل ميکنم.
 -28بيش از حد سعي ميکنم ديگران را تغيير دهم.
 -21از نااميد کردن ديگران ,بيش از حد ناراحت ميشوم.
 -25براي به دست آوردن چيزي که ميخواهم ،از ديگران بيش از حد استفاده ميكنم.
 -20وقتي براي ديگران مشکل به وجود ميآورم خودم را بيش از حد سرزنش ميکنم.
 -21بيش از حد با ديگران بحث ميکنم.
 -21بيش از حد از ديگران فاصله ميگيرم.
 -23در مورد عکسالعمل خانوادهام بيش از حد نگران هستم.
 -86در مقابل ديگران بيش از حد دستپاچه ميشوم.

کام ً
ال
مخالفم

مخالفم

نه مخالفم
نه موافقم

موافقم

کام ً
ال
موافقم
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روش نمرهگذاري
نمرهَ هر زيرمقياس را بر حسب ارزش گزينههاي هر مادّه (کامالً مخالفم=  ،1مخالفم=  ،2نه مخالفم و نه موافقم=  ،3موافقم=  ،4کامالً موافقم=  )5محاسبه کنيد .از
جمع نمره همه مادّهها نيز نمرة کل مشکالت بينشخصي به دست ميآيد .زيرمقياسها و مادّههاي متعلق به هر يک بر حسب جدول زيرقابل محاسبه است:
زيرمقياس
مشکالت مربوط به قاطعيت
مشکالت مربوط به مردمآميزي
مشکالت مربوط به اطاعتپذيري
مشکالت مربوط به صميميت
مشکالت مربوط به مسئوليتپذيري
مشکالت مربوط به مهارگري

شماره مادّه
23 ،7 ،5 ،3 ،1
33 ،21 ،11 ،8 ،4
21 ،13 ،18 ،16 ،1
21 ،15 ،12 ،11 ،0
28 ،21 ،24 ،11 ،17
25 ،23 ،22 ،14 ،2
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بهرهبرداري از نسخههاي فارسي مقياسهايي كه در «آزمونهاي رواني» اين فصلنامه ارائه ميشوند ،براي پژوهشگران و دانشجويان (براي پاياننامههاي
كارشناسي ارشد و دكتري) با ذكر منبع بالمانع است .در ساير موارد كلية حقوق مربوط به نسخههاي فارسي مقياسها متعلق به «مؤلف» است و چاپ ،تكثير و
فروش تمامي مقياسها يا قسمتي از آنها تحت هر عنوان ممنوع است.
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