
  به نام نور هستی بخش

 معرفی آیتم هاي پرسشنامه تحول من

  :تهیه و ترجمه

  دکتر رضا پورحسین 

  سارا صنعت نگار، دانشجوي دکتري روان شناسی سالمت

  :وقتی کودك به فعالیت هاي گروهی ملحق نمی شود

 E2در سطح تکانه اي . این آیتم به عنوان اولین آیتم انتخاب شده است زیرا از بقیه آسان تر به نظر می رسد

 E3در سطح خود حمایتگر . علیت روان شناختی وجود ندارد و پاسخگو به دنبال علتی جسمانی یا بیرونی است

دیدگاه غالب در سطح همنوا . می گرددکودك مشکوك به داشتن انگیزه هاي منفی است و تنبیه و اجبار توصیه 

E4  تا با وجدانE6  دامنه اي را دربرمی گیرد که در آن مشکلی وجود دارد و به کودك باید کمک و نه اجبار

باالتر از سطح با وجدان، اکثر پاسخگویان دالیل احتمالی . اقلیتی به کودك حق تنها بودن می دهند. نمود

  .متعددي را برمی شمارند که سالمتی یکی از آن هاست

ك به آن نحو عمل می کن، چه کار باید کرد و پیآمدهاي کوتاه مدت و بلند چرا کود: سه عنوان اصلی وجود دارد

  .مدت آن

و از اظهارات مطمئن به نوع تجربی  علیت از علیت جسمانی آغاز می شود و به تدریج روان شناختی تر می گردد

در نظر می  تر آن تبدیل می شود و از عدم سالمت شروع و با افزایش تدریجی دانش احتمال سالمتی را نیز

مداخالت از دستور دادن آغاز . پیآمدها از پیآمدهاي بالفصل تا فرافکنی هاي بلند مدت را دربرمی گیرد. گیرند

در باالترین سطوح، پاسخ ها مالحظات بسیاري را . می شود و به تدریج به احترام به خودمختاري کودك می رسد

جنبه هایی با هم ترکیب می شوند  E9در سطح یکپارچه . دربرمی گیرد که تحت پوشش راهنما واقع نمی شوند

قرار می گیرند و شامل سه جنبه جداگانه مانند سالمتی و عدم سالمت و  E8یا  E7که به تنهایی در سطح 

  .شخصی یا اجتماعی می شود

  :موضوع هاي این آیتم



  .به نفس نداردآنها دوست ندارند، مشکلی وجود دارد، او خجالتی است، اعتماد ): E2-E6(علیت 

مجبورش می کنم، ترغیبش می کنم، سعی می کنم بفهمم چرا، با مالیمت تشویقش می ): E3-E7(مداخله 

  .کنم، بفهمم به چه چیزي عالقه دارد

  .دارند، او خوشحال نیست، او به مشکلی خورده است) طرد شدگی(آنها احساس رها شدگی ): E3-E5(پیآمدها 

  .ممکن است امر سالم یا ناسالمی باشد، متاسف می شوم): E4-E7(سایر 

  ) :بزرگ کردن یک خانواده(بچه دار شدن 

فرد ممکن است بر اساس زمان . در واقع این اولین آیتم پرسشنامه و در میان سایر آیتم ها بی ضررترین است

اکثر پاسخ ها کلیشه ها هستند اما در عین حال، این . حال، گذشته نگر، آینده نگر و یا فرضی به آن پاسخ دهد

پاسخ هاي مشروط و . لق به سطوح باال هستندآیتم برخی از ملموس ترین پاسخ ها را نیز آشکار می سازد که متع

. وجود دارد در تمامی سطوح می تواند مالحظه گردد E5کیفی براي سایر آیتم ها که به ندرت تا قبل از سطح 

تا قبل از سطح . نمره گذاري می شود زیرا در سطوح باالتر نیز رایج است E3در سطح  E2» کار سخت«پاسخ 

E4 در سطوح ) به ندرت فقط یکی(یح یا کار سخت را شامل می شود، هر دو این پاسخ ها اکثر پاسخ ها انواع تفر

یا » شغل«، »دشوار«با  E3سخت ترین قسمت کار تمایز قایل شدن میان کار سخت . باالتر دیده می شود

این  مانند تفریح یا دشوار مانند پاسه سایر آیتم ها در E4بسیاري از پاسخ هاي سطح  .است E4در » وظیفه«

قابل مالحظه اند مانند مسئولیت پذیري  E6سایر کلیشه ها دسته بندي هایی هستند که معموال در . سطح است

به ندرت پدر مطرح . متضاد تفریح کار سخت است نه مشکالت یا تاسف. و تضاد آن با جنبه هاي مثبت و منفی

یا درد قلبی باشد و متضاد لذت مشکل با شروع نگرش به درون، ممکن است متضاد لذت تاسف  E5در . می شود

شرط ها در اینجا . تفریح جاي خود را به پاداش یا چالش می دهد). نه صرفا یک کار سخت(یا سردرد باشد 

آنچنان که در سطوح (شخص، پول، کمک تا این که فرد چگونه خانواده اي را بزرگ می کند: نسبتا عینی هستند

در مقایسه با سطوح پایین تر مطرح  E5ا فراوانی بیشتر و معناي بیشتري در ب» تجربه«واژه ). باالتر مطرح است

پیچیدگی مفهومی می تواند . و سطوح باالتر، پیچیدگی مفهومی و ابراز هیجانات متمایزتر است E6در . می شود

شکل دیگر پیچیدگی در این . با اشاره کردن حداقل سه صفت یا ویژگی متمایز در یک رابطه نشان داده شود

تقریبا تمام پاسخ اگر شدت و کاهش شناختی هیجانات پیچیدگی محسوب شود . آیتم، رابطه میان والدین است

بر اساس اصطالحات جدید است  E6متمایزترین دسته بندي هاي مربوط به . هاي سطوح باال پیچیده هستند

رابطه متقابل به طرق مختلفی مطرح می شود مانند این که . مانند مزیت، فدا کردن، انجام رساندن، روابط متقابل



به اجتماع و طبقه اجتماعی پاسخ هاي مربوط  E5به نسبت  .زن و شوهر همکاري مورد نیاز را با هم سهیم شوند

تعبیر این آیتم به عنوان تجربه رشد . است E6بسط منحصر به فرد موضوعات  E7اکثر پاسخ هاي . آشکارتر است

وزن  E6که به تدریج در  E4مسئولیت پذیرفته شده به عنوان کلیشه در . است E6و تحول دغدغه اي باالتر از 

. یک نفر مراقبت می کند، می پذیرد و فروتنی را یاد می گیرد .تا حدي مورد اشاره قرار می گیرد E8 می یابد در

نسبت به سطوح پایین تر تحمل بیشتري براي تردید وجود دارد و با قدردانی از پیچیدگی ها، احساسات به طور 

ترکیب عناصري است مانند تحمل ابهام، دست کشیدن از دستکاري،  E9مثال هاي . آشکار مطرح می شوند

  .دورنماي زمانی، توجه به فرآیند و تحول، پیچیدگی مفهومی و تعامل آشکار با عواطف

  :موضوع هاي این آیتم

  .خوب، آسان، مسئولیت، پاداش دهنده، دشوار اما پاداش دهنده، نیاز به تعهد دارد): E2-E7(مورد دلخواه 

  .بد، کار سخت، وظیفه مشکل، دشوار براي والدین مجرد، به هر دو والد نیاز دارد): E2-E6( دشوار

طنز پرخاشگرانه، کاري است که مردم انجام می دهند، بخشی از زندگی، به آن آسانی اي نیست ): E2- E7(سایر 

  .که انتظار داشتم، خوبی ها و نقص ها اما پاداش دهنده

  :ی شوموقتی مورد انتقاد واقع م

فرد در واکنش به انتقاد چه می کند، درباره آن انتقاد چه : پاسخ هاي این آیتم شامل این موارد می گردد

بخش عمده اي از دسته بندي ها به احساسات رنجیده اختصاص . احساسی دارد و ارزیابی انتقاد، انتقادگر و خود

پاسخ ها شامل انجام دادن و احساس  E4زیر . وزن می گیرد E5دارد و در هر سطحی می تواند روي دهد اما از 

در سطح با وجدان، ارزیابی بارز است و احساس فرد درباره . کردن است و در سطوح باال ترکیب آنها رایج است

  .انتقاد می تواند در تضاد کاري باشد که در مقابلش انجام می دهد

معموال منفعالنه  E4در . می و تا حدي تکانشی استبیشتر کال E3در . ساده و عینی است E2واکنش هاي 

فرد به جاي منفعل بودن از انتقاد براي بهبود  E6و  E5در سطوح باالتر، هیجان و ارزیابی وجود دارد در . هستند

تا قبل از سطح هم نوا، احساسات شدیدا منفی هستند، سطح همنوا گنگ است و از سطح . خود استفاده می کند

آگاهی از احساسات منفی، در سطح خودآگاه آغاز می . ر تمایل به پذیرش و تحمل انتقاد وجود داردهمنوا باالت

بیشتر پاسخ هاي سطوح باال گشودگی نسبت به . شود و در سطح با وجدان و سطوح باالتر عمیق تر می گردد

  .انتقاد را نشان می دهد



  :موضوع ها این آیتم

فته شده را انجام می دهم، نادیده اش می گیرم، سعی می کنم ازش کاري که بهم گ): E2-E6(انجام دادن 

  .چیزي یاد بگیرم، تالشی نمی کنم

  ....، )شخص اش می کنم(دیوانه می شوم، این احساس دوست ندارم، به خودم برمی دارم ): E3-E7(احساسات 

  .درباره خودم فکر می کنم، ارزیابی اش می کنم): E4-E7(تفکر، ارزیابی 

  .بستگی دارد، درباره اش فکر می کنم، گوش می دهم، دوستش ندارم، ارزیابی اش می کنم): E5-E7( ترکیبی

  ...کار یک مرد

دسته اي که کار مرد را یک مسئولیت ارضا کننده می دانند و دسته : تقسیم بندي اصلی پاسخ ها دو دسته است

  .دیگر آن را پاداش دهنده می دانند

در سطح هم نوا، . شغل امري دشوار یا راهی براي کسب درآمد در نظر گرفته می شودتا قبل از سطح هم نوا، 

در سطح خودآگاه بر تعهد تاکید می . تاکید اصلی بر وظایف متعارف نسبت به خانواده است مانند نان آور بودن

ي است مانند پدر گردد و شاید به درآمد هم اشاره شود اما به طور معمول تاکید بیشتر بر جنبه هاي کمتر ماد

مبهم است و پاداش هاي نامشهود از این سطح و با این ایده  E5بسیاري از پاسخ هاي سطح  .دوست داشتنی

: در سطوح باالتر این پاداش هاي مبهم اختصاصی تر می شود. آغاز می شوند که این کار باید لذت بخش باشد

غل در رابطه با تعریف کردن شخص مطرح شود؛ این ممکن است ش E6در سطح ... عالقه، عزت نفس، ابراز خود و

  .اعتقاد که شغل راهی براي جست و جوي هویت است در سطوح باالتر مطرح می شود

  :موضوع هاي این آیتم

سخت است، بردن زباله است، مهم است، می تواند توسط یک زن انجام شود، فقط یک بخش ): E2-E7(توصیف 

  .تامین خانواده است از زندگی اوست، در شکل کلیشه اي

، پول درآوردن است، خوش گذرانی است، زندگی او است، باید چیزي باشد که از آن لذت ببرد): E2-E7(پاداش 

  .باید جالب باشد، راهی براي ابراز وجود است



تامین خانواده اش است، یک پدر خوب بودن است، چیزي بیش از تامین معاش است، ): E4-E7(مسئولیت 

  .هاي بالقوه خود را رشد دهدتوانایی 

  ....با دیگران بودن

: سه محور اصلی این آیتم عبارتند از. این آیتم کششی هم نوایانه دارد و شیوه اي از زندگی سطح هم نوایان است

در سطوح پایین تر، تایید جهان شمول کلیت پاسخ را تشکیل می . تایید، مخالفت و تضاد میان عالقه و مخالفت

وح باالتر، اکثر پاسخ ها نمایانگر تایید مشروط می باشند و استفاده از تجربه مانند امنیت یا یادگیري در سط. دهد

اظهارات منفی اساسا در قالب معذب بودن در موقعیت هاي اجتماعی مطرح می شوند و اساسا . را برمی شمارند

 E4ي از بودن با افراد مناسب در سطح تغییر مشروط بر اساس سطح دامنه ا. و پایین تر تعلق دارند E5به سطح 

  .و پایین تر تا قدردان روابط بین فردي بودن و هماهنگی در سطوح باالتر می باشد

  :موضوع هاي این آیتم

  .خوب است، لذت بخش است، الزم است، انگیزه بخش است): E2-E6(تایید 

  .براي من نیست، عصبی ام می کند، معذبم می کند): E2-E5(معذب بودن 

سرگرم کننده است اگر آنها را بشناسی، گاهی مطلوب است، عالی است اگر که با آنها راحت ): E4-E7(مشروط 

  .باشی، لذت بخش است اما تنهایی بهتر است

فرصتی براي دوستیآبی است، بهم احساس امنیت می دهد، آسوده ام می کند، بهم کمک می ): E4-E7(کاربرد 

  .کند خود را بشناسم

  ...اره خودم برایم جالب استآن چه درب

آیتمی ترسناك است زیرا دامنه وسیعی از دیدگاه ها را بدون پیش زمینه قبلی برمی انگیزد و بنابراین آیتمی 

با وجود آنکه حذف کردن رایج نیست بسیاري با طفره رفتن یا رد کمتر یا بیشتر به آن . چالش برانگیز است

  .ره گذاري اندپاسخ می دهند که با این حال قابل نم

براي بسیاري از آزمودنی هاي زیر سطح هم نوا و براي برخی هم نواها، چیزهایی که درباره خود دوست دارند 

در سطح خودآگاه و باالتر، پاسخ هایی که دال بر دریافت . ویژگی هاي جسمانی معین ساده یا هوش است



که فرد درباره خود دوست دارد امري است که چیزي . منفعالنه نبوغ خدادادي است به ندرت مشاهده می شود

بنابراین این آیتم رشد را در . فعاالنه در آن شرکت می کند مانند عالیق، تالش ها، رابطه با دیگران، تاب آوري

آغاز می شود از  E2رشد اخالقی از عدم مصرف مواد در . رابطه با حس انتخاب و مسئولیت پذیري نشان می دهد

و اصول اخالقی مانند  E4عبور می کند، تا دوستانه بودن و سازش با دیگران در  E3طح صبوري منفعالنه س

  .E7تا صادق بودن با خود در  E6تا دنبال کردن اعتقادات خود در  E5صداقت و عدالت 

  .ویژگی هاي جسمانی، صفات اجتماعی و ویژگی هاي شخصی: موضوعات اصلی

  :موضوع هاي این آیتم

  .مشروب نمی خورم، ظاهرم، سالم هستم): E2-E4(جسمانی 

آدم ها دوستم دارند، با دیگران کنار می آیم، دوست دارم به دیگران کمک کنم، نسبت به ): E3-E7(اجتماعی 

  .نیاز سایرین حساسم، سعی می کنم قضاوت نکنم

صادق  قشنگم، شخصیت من، طوري که هستم، صادقم، خوش بینی ام، درباره انگیزه هایم): E2-E7(شخصی 

  .هستم

  .هیچی، همه چیز، سخت است گفتنش، درباره خودم به این شکل فکر نمی کنم): E2-E7(گریزانی 

  ...من و مادرم

جنبه هاي دیگر پاسخ ها که می توانند به . روابط مثبت، منفی و خصمانه می تواند در هر سطحی مطرح گردد

مقایسه می تواند هم به صورت . مقایسه، فاصله و رابطهرفتار، : عنوان موضوعات این آیتم مطرح شوند عبارتند از

منظور از فاصله در ابتدا می تواند . باشد) رابطه با پدر(مقایسه مادر با خود یا مقایسه رابطه با او با سایر روابط 

، بارزترین پاسخ ها، رفتارها E4زیر سطح . فاصله جسمانی و سپس به تناسب رابطه، فاصله روان شناختی باشد

. پاسخ ها اساسا احکامی هستند که دال بر رابطه مثبت با مادر به شیوه اي کلیشه اي است E4در سطح . هستند

این پیچیدگی صرفا ظاهري نیست بلکه . ، پیچیدگی بیشتر و خروج از کلیشه ها مشاهده می شودE5در سطح 

، ابراز دو جنبه رابطه E6در سطح . و حتی تنش بیشتر همراه استمربوط به رابطه می شود و با پاسخ، دانش 

، این تضادها شدیدتر، E7در سطح . معمول است مانند کنار آمدن و مخالفت کردن یا تغییر کردن طی زمان

  .به باال، تمام پاسخ ها منحصر به فردند E6از سطح . آشکارتر و اصیل تر هستند



به صورت انجام مشترك فعالیت ها شناسایی می گردد زیرا فردي که  E3و  بیشتر در قالب رفتار E2سطح : نکته

است ظرفیت بیشتري براي تعامالت  E2در مقایسه با فردي که در سطح قرار دارد  E3در سطح خود حمایتگر 

  . اجتماعی دارد

  :موضوع هاي این آیتم

درباره مشکالت من، می توانیم به راحتی دعوا کردن، خرید کردن، با هم زمان گذراندن، صحبت ): E2-E6(رفتار 

  .با هم صحبت کنیم

  .شبیه به هم هستیم، براي امور یکسانی ارزش قائل هستیم): E4-E6(مقایسه 

  .دیگر در کنار هم نیستیم، هرگز همدیگر را خوب نشناختیم): E4-E5(فاصله 

تیم، همدیگر را پذیرفته ایم، خوب است، عاشق همدیگر هستیم، بهترین دوستان همدیگر هس): E2-E7(رابطه 

 .همدیگر را درك نمی کنیم اما عاشق یکدیگر هستیم

  ...آنچه مرا به دردسر می اندازد

در سطوح پایین تر، افراد یا . محتواي این آیتم بیش از سایر آیتم ها در تعیین سطح تحول من سرنخ می دهد

مثال براي یک دختر (معناي گیر افتادن را می دهد » دردسر«موقعیت هاي دیگر مورد سرزنش قرار می گیرند و 

این خود سرزنش گري . زنش گري استسر -در حالی که در سطوح باالتر این آیتم به معناي خود) حامله شدن

با صفات و تمایالت رابطه می  E6اغلب مربوط به اعمالی معین می باشد در حالی که در سطح  E4در سطح 

  . یابد

همچنین برون سازي سرزنش در سطوح پایین می تواند معطوف به یک موقعیت یا ویژگی جسمانی باشد به 

می باشد یا انگار که شخص مسئول آن نمی باشد اما در سطح  شخص» خود«گونه اي که گویی امري جدا از 

می توانند  E3و  E2البته، سکس، پول و سایر دغدغه هاي سطوح . مسئول شناخته می شود» خود«خودآگاه، 

  .براي افراد در هر سطحی دردسرساز باشند اما شیوه بیان مشروط آنها، وجه تمیز سطوح باالتر محسوب می شود

مطرح » دهان گنده«و پایین تر به صورت  E4اشاره شده تا کنون، حرف زدن است که در سطح  بیشترین عمل

، خالف سطوح پایین تر، فرد نگران چه مقدار حرف زدن یا چقدر بلند حرف زدن نیست E6در سطح . می شود

روراست توصیف هاي رایج در این سطح، تاخیر داشتن و  - خود. بلکه نگران مناسب بودن صحبت هایش است



مشکالت «دسته دیگر پاسخ ها، . سرزنش گري قرار می گیرند -بودن است و سایر توصیف ها نیز در دسته خود

خشم که می تواند . هیجانات خیلی مطرح نمی شوند. مطرح می شود E5است که در سطح » بین فردي معینی

نمره گذاري می  E6نی در سطح و ناام E5، نگرانی و حساس بودن در سطح E4در تمامی سطوح باشد در سطح 

موضوع رابطه، از . انتقادي متفکرانه است -بیانگر خود E6و به ویژه سطح  E5بسیاري از پاسخ هاي سطح . شود

پایین ترین سطوح با سرزنش کردن دیگران آغاز می شود و در باالترین سطوح به صورت انتظار بیش از حد از 

  .متمایزي نداریم پاسخ E9در سطح . دیگران نمود می یابد

  :موضوع هاي این آیتم

  .پشت سر حرف زدن، دهنم، گفتن غلط، روراستی): E3-E6(حرف زدن 

  دعوا، کار اشتباه کردن، تا دیر وقت بیرون ماندن، تنبلی، عمل بدون فکر): E2-E6(رفتار 

  خشم، صداقت، تکانشگري، واقع بین نبودن): E4-E7(صفات 

آدم هاي اشتباه، خشنودکردن همه، من نامرتبم و همسرم نه، نیاز به عشق، بی  آدم هاي دیگر،): E2-E7(رابطه 

  توجهی به احساسات دیگران

  ...تحصیالت

تحصیالت الزم یا ضروري است، تحصیالت ارزش ابزاري دارد، : در پاسخ به این آیتم سه موضوع اصلی وجود دارد

ارزش ابزاري تحصیالت در سطوح پایین به صورت پیدا کردن شغل و در سطوح باال به . انتقاد از تحصیالت

ه با ارزش در نظر گرفته می به عنوان امري فی نفس E8در سطح . صورت غنی کردن زندگی مشاهده می شود

  .و باالتر مالحظه می شود E6انتقاد از تحصیالت معموال در سطح . شود

در سطوح پایین، تحصیالت . نسبتا به آسانی نمره گذاري می شود E6و باالتر از  E4این آیتم در سطوح زیر 

با تاییدهاي عرفی و  E4در . دامري است که آن را به دست می اورید و وقتی به دست آوردید دیگر آن را داری

بدون عیب جویی شناسایی می شود و اگر چه ممکن است گران یا دشوار باشد همچنان چیزي است که در 

تحصیالت چیزي بیش از یادگیري کتاب است و براي رشد خود و بهبود  E6در  .کالس درس به دست می آید

، فرآیندي مادام العمر است که به E6االتر از تحصیالت در سطوح ب. جامعه و نیز ظرفیتی براي رشد است

همچنین الزم . دیدگاه انتقادي می تواند در هر سطحی روي دهد. شکوفایی و ارزش هاي جدید منجر می شود



روش ابراز عقاید  E6در . پاسخ ها دال بر زندگی خوب بدون جزییات بیشتر است E5به ذکر است که در سطح 

  .پاسخ باید به طریقی مبسوط و منحصر به فرد باشد E7کمتر کلیشه اي است و در 

  :موضوع هاي این آیتم

  لذت، خوب است، امروزه مهم است، قسمت مهمی از زندگی، بی ارزش، یک مزیت): E2-E7(تایید 

سخت، بی ارزش، کسبش سخت است، در موردش اغراق شده، چیزي بیش از رفتن به مدرسه ): E2-E7(انتقاد 

  .ظر می آید نیستاست، آنچه که به ن

، براي اهداف براي پیدا کردن شغل خوب است، براي یک شغل خوب مهم است، کلید موفقیت): E3-E7(کاربرد 

 .اجتماعی مهم است، براي یک زندگی کامل الزم است

  ...هستند وقتی که مردم درمانده

سطوح باال مجال ابراز حساسیت  این آیتم به افراد سطح همنوا فرصتی براي پاسخ هاي آسان و آشکار و به افراد

  .نسبت به احساسات دیگران و احترام به خود مختاري ایشان فراهم می کند

، به E3در سطح . بعضی از پاسخ ها صرفا ترجمه واقعیت درماندگی یا تکرار دوباره عبارت هستند E2در سطح 

سطح . ی پایان این افراد گارد می گیرندنظر می رسد که برخی از آزمودنی ها در برابر ادراك خویش از نیازهاي ب

در  .همنوا اصول هدایت کردن و سطح خودآگاه، حساسیت نسبت به احساسات خود و دیگران را نشان می دهند

سطوح باال، پاسخ هاي شاخص در رابطه با دغدغه حفظ شان و استقالل این افراد می باشد و آگاهی از این که 

علیت پیچیده و احساسات درآمیخته یا متضاد نیز مطرح می . را داشته باشد کمک نیز می تواند آسیب هاي خود

  .باشند

، E6در . احساسات نیز به آن اضافه می گردد E5در . ، کمک چیزي است که باید وجود داشته باشدE4در سطح 

  .فرد براي کمک تمایل دارد اگرچه ممکن است ممکن یا آسان نباشد

  .تا حدي به سطح پاسخ هاي دیگر بستگی داردسطح بندي این آیتم دشوار و  

  :موضوع هاي این آیتم



. می خندم، متاسف می شوم، بی تحمل می شوم، می خواهم که به آنها کمک کنم): E3-E7(احساسات من 

  .احساس دلسوزي می کنم

دهی، تالش بیمار هستند، می خواهند که هر کاري را انجام ): E2-E6( )آنها مثل( چیزي که آنها می خواهند

  .نمی کنند، به یک نفر نیاز دارند، احساس ناکامی می کنند

شما باید کمک کنید، بهشان کمک می کنم، به تشویق نیاز دارند، باید بهشان ): E3-E7(آنچه باید انجام شود 

  .یاد داد که به خود کمک کنند، مسئولیت ماست که کمک کنیم

مواد می کنند، همه اش به خاطر ذهن خودشان است، به خاطر آنها شروع به مصرف ): E4-E7(علت یا پیآمد 

  .اشتباه خودشان است، برداشت آنها این گونه است، واقعیت نیست

  ....زنان خوشبخت هستند زیرا

فرصت ها در سطوح باالتر . اکثر پاسخ ها درباره مزایاي زن بودن یا الزامات و حقارت هاي مردانه بحث می کنند

. اري از آزمودنی ها درباره این جمله نظر می دهند تا این که بخواهند آن را تکمیل کنندبسی. مطرح می شوند

امروزه، . آنها ممکن است منکر این باشند که زنان خوشبخت تر هستند یا مفهوم شانس را مورد انتقاد قرار دهند

تعدادي از پاسخ  ها نیز به . دآزمودنی هاي بیشتري به افزایش فرصت ها به ویژه در رابطه با شغل اشاره می کنن

اینکه زنان مجاز هستند احساسات «. جاي مقایسه زنان و مردان، زنان امروزي را با زنان گذشته مقایسه می کنند

امروزه پاسخی رایج است که انعکاس شکایت برخی از زنان است مبنی بر این که مردها » )E6(خود را ابراز کنند 

امروزه، آزمودنی هاي بیشتري به این مطلب . رباره احساسات خود صحبت کنندنمی توانند یا نمی خواهند د

  .اشاره می کنند که زنان عمر طوالنی تري دارند

  :موضوع هاي این آیتم

  .آنها خوب هستند، آنها زن هستند، غریزه اي مراقبتگر دارند، حساس اند، بشر هستند): E2-E7(وضعیت 

کار کنند، مجبور نیست در قرار مالقات ها پول بدهند، مسئولیت زیادي  مجبور نیستند سخت): E3-E7(معافیت 

  .ندارند، مجبور نیستند خود را ثابت کنند، مجبور نیستند مثل قهرمان رفتار کنند

می توانند جواهرات داشته باشند، می توانند آرایش کنند، می توانند بچه دار شوند، نازپرورده ): E2-E6(مزیت 

  .د درباره احساسات خود حرف بزنندهستند، می توانن



می توانند بیرون بروند، انتخاب هاي زیادي دارند، می توانند بین شاغل بودن و خانه داري ): E4-E7(فرصت 

  .انتخاب کنند، می توانند وارد دنیاي مرد شوند و همچنان دنیاي خود را داشته باشند

  ...یک پدر خوب

شامل مراقبت از فرزندان پاسخ هایی بسیار معمول اند که به آسانی از یکدیگر قابل  E4و  E3پاسخ هاي سطح 

هر دو والد با فرزندان  E5در . والد خوب کسی است که در وقت نیاز در دسترس باشد E4در . تفکیک نیستند

تضاد ترکیب ایده هاي م E6در . وقت می گذرانند، به آنها عشق می ورزند و به حرف هاي آنها گوش می دهند

والدین خوب بالشرط به فرزندان خود عشق می ورزند، به آنها احترام می  E6در . می شوند مانند عشق و انضباط

والدین خوب  E8و  E7در . گذارند، اجازه می دهند آنها راه خود را انتخاب کنند و کامل و بی نقص نباشند

و کلیشه هایشان درباره نقش هاي جنسی سنتی  فردیت و خودمختاري را تشویق می کنند، بی قضاوت هستند

فهرست نقش ها . می باشد» با این وجود«یا » اگر چه«کلمه  E7واژه کلیدي در تعیین سطح . تعالی یافته است

و پاسخ هاي ترکیبی براي این آیتم بسیار فراوان و شامل وظایف والدینی اي است که به کلیشه تبدیل شده 

اسخ ها در تضاد با هم تفکري پیچیده تر را شکل می دهند آن پاسخ در یک سطح زمانی که بخش بخش پ. است

  .باالتر نمره گذاري می شود

وظایف مرسوم و سنتی نقش مورد تاکید قرار می گیرد در حالی که  E5و  E4در سطح الزم به ذکر است که 

   .اشاره به وظایف معمول والد جنس مخالف اغلب در سطوح باالتر مطرح می شوند

  :موضوع هاي این آیتم

داشتنش خوب است، فرزندش را محدود نمی کند، سعی می کند کار درست را انجام دهد، ): E2-E7(حسن 

  .طه جو نیست، اهل قضاوت نیستقابل تکیه است، سل

برایت خرید میکند، با فرزندانش توپ بازي می کند، وقتی به او نیاز داري آنجاست، با ): E2-E7(کمک 

فرزندانش وقت می گذراند، حمایت مالی و هیجانی را تامین می کند، با کالم و عمل خود به ارزش هایش پایبند 

  .است

است، عاشق خانواده اش است، با فرزندانش ارتباط دارد، عاشق همسر و مراقب خانواده اش ): E4-E7(رابطه 

  .فرزندانش است



  .سرش به کار خودش است، پدر من است، تعریفش سخت است، کامل نیست): E3-E7(سایر 

  ...یک دختر حق دارد که

و انتخاب و ) ابلبه معناي متق( ، برابري )آنچه که می خواهد: تقریبا شبیه(سه موضوع اصلی این آیتم آزادي 

  ).به معناي استقالل است(فرصت 

  :موضوع هاي این آیتم

جنگیدن، بیرون رفتن، هر چیزي که دلش می خواهد، ابراز احساساتش، هر چیزي که به ): E2-E7(آزادي 

  .حقوق دیگران نیز آسیب نزند

  برابر، حقوق بشريکار مردان را انجام دادن، هر چیزي که یک پسر دارد، فرصت هاي ): E4-E7(برابري 

داشتن دوست پسر، مراقبت از خودش، نه گفتن، اعتقاداتش، تصمیم گیري درباره سبک ): E2-E7(حق انتخاب 

  زندگی اش، غلبه بر محدودیت هاي کلیشه اي

  .شغل داشتن، فوتبال بازي کردن، شادمان بودن، بر اساس توانمندي هاي خود رشد کردن): E3-E6(فرصت 

  ...سکس صحبت کردند وقتی آنها درباره

اکنون چه اتفاقی درحال روي دادن است، وقتی آنها جوان . افراد می توانند به سه شیوه به این آیتم پاسخ دهند

. تکانشی هستند E3و  E2پاسخ هاي سطح . تر بودند چه اتفاقی افتاد و یا به عنوان والد یا ناصح چه می کنند

واکنش هاي درونی مانند  E5ه گذاري می شود اما در سطح نمر E4و به صحبت پیوستن در » گوش کردن«

مطرح اما به طور  E5احتمال یادگیري از این دیالوگ در سطح . و خجالت غالب هستند) عدم عالقه(عالقمندي 

یک ویژگی پاسخ سطوح . رایج هستند E6پاسخ هاي مشروط در . نمره گذاري می شود E6مبسوط تر در سطح 

باال دال بر این است که شخص در مکالمه شرکت می کند بدون آنکه از مسائل شخصی خود حرفی به میان 

شاید سخت ترین تمایز براي تشخیص . سایر پاسخ هاي سطح باال از نظر مفهومی پیچیده می باشند. آورد

شاید یک راه تشخیص مشارکت فعال سطح . باشد E5در سطح » شرکت کردن«و  E4در سطح » ملحق شدن«

E5  نسبت به شرکت منفعالنه سطحE4 باشد .  

  :موضوع عاي این آیتم



ترك کردن، نادیده گرفتن، گوش کردن، عالقمند بودن، نظرم را گفتن، بستگی دارد ): E2-E7(شرکت کردن 

  .آنها که باشند

شدن، وانمود به نشنیدن، احساس خجالت ) شرمگین(ملول شدن، هیجان زده شدن، سرخ ): E2-E7(احساسات 

  کردن

گوش دادن و یاد گرفتن، فهمیدن آنکه آنها در این زمینه مطلع نیستند، فکر کردن به اینکه ): E5-E7(اطالعات 

  .چه دیدگاه جالبی دارند

  ...باید) زن(یک همسر 

. رایج ترین پاسخ ها به این آیتم رابطه با همسر و خانواده به ویژه عشق ورزي، حمایت و مراقبت از آنها است

پاسخ هایی که هر . موضوع دوم، به حقوق و انتخاب ها به ویژه برابري با شوهر و مراقبت از خود مربوط می شود

تا قبل از سطح همنوا، ویژگی بارز پاسخ ها . دو موضوع را ترکیب می کنند در سطوح باال متمایز می باشند

گروه کوچکی نیز دیدگاهی تلخ یا خصمانه دارند که می تواند هم توسط زنان و . وظایف خانه داري سنتی است

این نکته بسیار جالبی است زیرا از یک طرف این آیتم پاسخ هاي این چنینی را فرا نمی . هم مردان مطرح شود

می باشد اما می توانند در هر  E3ر چه این پاسخ هاي تلخ و خصمانه ویژگی سطح خواند و از طرف دیگر اگ

می باشد اما اگر هر بخشی از جواب  E4سطح پیش فرض براي نمره گذاري این پاسخ ها . سطحی نمایان شوند

 E7و  E6متقابل بودن معموال در سطح . دال بر سطوح باالتر باشد باید در آن سطح باالتر نمره گذاري گردد

نیز نمره گذاري شوند زیرا دربردارنده تلویحی از  E5مطرح می شود اگر چه دسته اي از این پاسخ ها می توانند 

  .معامله گري و تجارت است

امروزه حتی . و نسخه جدید تفاوت هایی وجود دارد 1970همچنین بین پاسخ مردها و زنان و نیز میان نسخه  

عزت نفس در حالی که در منوئل اصلی . حقوق و حق انتخاب صورت می گیرددرمیان مردها تاکید بیشتري بر 

دوست بودن براي زنان شاید به معناي همسري و براي مردها . موضوع قابل ذکري نبود در این نسخه مطرح است

  .»امیدوار بودن« :می گوید شاید مرد بگوید» خوشحال بودن«در جایی که زن از . به معنی هم بازي بودن باشد

  :موضوع هاي این آیتم

  خوب بودن، فهیم بودن، بهترین کارش را انجام دادن، یک دوستدار و خانه دار خوب بودن): E2-E6(خوبی 



خانه را تمیز کردن، کار کردن، مادري خوب بودن، خانواده را در کنار هم نگه داشتن، ): E2-E6(نقش اجتماعی 

  خانواده اش را در اولویت قرار دادن

اطاعت از شوهر، وفادار بودن، همسر بودن، شریکی یکسان بودن، حمایت از همسر و ): E3-E7(شوهر  رابطه با

  متقابال این انتظار را از او داشتن

مجبور نباشد تمام کارهاي خانه را انجام دهد، اگر خواست کار کند، آدم خودش ): E3-E7(حقوق و انتخاب ها 

  .دباشد، برده نباشد، فردیت خود را حفظ کن

  ...متاسفم که

پاسخ هایی که بیانگر . جمالتی که اظهار تاسف براي دیگران است در سطح همنوا و پایین تر مشاهده می شود

افسوس و احساس گناه  هستند در سطح با وجدان اتفاق می افتد و جمالت مرتبط با مسائل اجتماعی در سطوح 

یکی از . معمول هستند E3و  E2و موقعیت هاي عینی در پاسخ هاي مربوط به رویدادها . باالتر مطرح می گردند

بیشتر پاسخ هاي این سطح درباره افراد دیگر است اما می تواند . ترحمی رقیق نشده است -خود E2ویژگی هاي 

اشاره به گروهی از افراد کم اقبال است مانند بیماران،  E4پاسخ معمول . نیز نمایان شوند E3با شدت کمتري در 

و  E6در . نیز وجود دارد اما همراه با احساسات درونی می باشند E5این پاسخ ها در . بی خانمان ها فقیران و

سطوح باالتر، یک دلیل رایج براي تاسف، افرادي هستند که به دلیلی مورد سوء رفتار قرار گرفته اند و با آنها 

انتقادگري بیشتر همراه - ترحم کمتر و خوداین است که با  E4از  E5تمایز پاسخ هاي . ناعادالنه رفتار می شود

عمل بد می  E3در سطح . اما خالف انتظار، احساس تاسف براي عمل بد در هر سطحی می تواند روي دهد است

رایج ترین ابراز احساس گناه، کلیشه اي دل . باشد) انجام یک کار اشتباه(و یا مبهم ) مانند سکس(تواند واضح 

و باالتر احساس مسئولیت واضح تر است و  E6در سطح . نمره گذاري می شود E5کسی را شکستن است که در 

بسیاري از پاسخ ها علل و پیآمدهاي رفتار را بیان و  E7در سطح . کمتر به صورت کلیشه اي مطرح می شود

تاسف براي محدودیت هاي شخصیتی در باالترین سطوح معمول و از . براي اشتباهات گذشته افسوس می خورند

 E5موضوع جدیدي در سطوح باال نیست مگر شکل مبسوط ایده هایی که در . قابل نمره گذاري است E6سطح 

  .افزایش می یابد E8آغاز می شود و فراوانی آن در  E5دغدغه مسائل اجتماعی از . مطرح می شوند E6و 

  :موضوع هاي این آیتم

  براي خودم در تمامی اوقات، خیلی براي خودمبراي خودم، پول بیشتري درنمی آورم، ): E2-E6(براي خودم 



براي براي هیچ کس، براي خواهرم، براي فقیران، براي آدم هاي کم اقبال تر از خودم، ): E2-E6(براي دیگران 

  .افراد حقیر

وقتی کار اشتباهی انجام می دهم، وقتی دل کسی را می شکنم، اینکه کالج را ): E3-E7(براي بی کفایتی هایم 

  .کردم، وقتی که نسبت به کسانی که دوست شان داشتم بی تفاوت بودمتمام ن

براي شکست خورده ها، براي آدم هاي افاده اي، براي آدم هایی که تالش ): E3-E7(درباره بی کفایتی دیگران 

  .نمی کنند، براي کسانی که عزت نفس پایینی دارند، براي آنها که محدود شده اند

که این تست را اجرا می کنید، مادرم که فوت کرد، براي دنیا، براي فرهنگ هاي براي شما ): E3-E7(سایر 

  .اصیل قدیمی که از بین رفتند

  ...یک مرد زمانی احساس خوبی دارد که

مهم ترین موضوع این آیتم، دستآورد و موفقیت است و براي تعیین سطح می بایست میان موفقیت به شکلی 

اشاره مستقیم به ارضاي جنسی می . مبهم، انجام خوب یک کار و انجام یک کار باارزش و دشوار تمایز قائل شد

بسیاري . رضی در نظر گرفته شودنمره گذاري شود نباید که م E2تواند در هر سطحی روي دهد و حتی اگر در 

ترکیب این موضوعات در سطوح پایین . از پاسخ ها نیز در رابطه با دوست داشتن و دوست داشتنی بودن است

ظاهر شخص که در براي زنان در تمامی سطوح مطرح می . سطح بندي می گردد E4روي نمی دهد و باالتر از 

مربوط (رار گرفتن نیز بیشتر در رابطه با زنان مطرح است تا مردها مورد قدردانی ق. شود اینجا مالحظه نمی گردد

  ).فرم بلند 28به آیتم 

  :موضوع هاي این آیتم

رابطه جنسی داشته باشد، آبجو بنوشد، در کاري برنده شود، کاري را انجام دهد که می خواهد، ): E2-E7(لذت 

  .وجدانش را دنبال کند، به طریقی اظهار وجود کند

  .شغلی پیدا کند، موفق شود، کاري با ارزش انجام دهد): E3-E6(موفقیت 

با یک زن باشد، با زنی باشد که عاشق اوست، زنی را خوشحال کند، بداند مورد عالقه کسی ): E3-E7(رابطه 

  .است که به خود به او عالقه دارد، موفقیت هایش، موفقیتش به خانواده کمک کند



  .داشته باشد، از قهرمان بودن دست بکشد و خودش باشداحساس یک مرد را ): E6-E7(هویت 

  ...قوانین

پاسخ هاي مبهم به دو دسته . موضوع هاي این آیتم شامل تایید، انتقاد و نوعی احترام مبهم نسبت به آن است

آنهایی که بی طرف اند و به ارزش قوانین احترام می گذارند و یا آن را توصیف می کنند و : تقسیم می شود

پاسخ هاي ترکیبی در . دربرمی گیرنددسته اي دیگر که هم جنبه هاي مثبت و هم جنبه هاي منفی قوانین را 

روي می  E5و  E3طرد صریح قوانین به ندرت اتفاق می افتد که معموال در سطح . سطوح باال رایج تر هستند

تایید مالیم  E4موضوع غالب در . دهد و این گونه پاسخ ها باید همراه معیارهاي دیگري مورد قضاوت قرار گیرد

رایج تر از » ند تا نقض شوندهست«با این حال کلیشه . اطاعت به وجود آمده اندمهم، الزم، براي : قوانین است

می باشد که هر کدام که با پاسخ دیگري ترکیب شوند صرفا پاسخ دیگر نمره گذاري می » براي تبعیت هستند«

یک رویکرد ، قوانین اغلب اوقات نقد می شوند و در E5در . روي می دهند E7تا  E3این پاسخ ها در بازه . شود

بسیاري . و سطوح باالتر پاسخ هاي دوسونگر بیشتري وجود دارند E6در . گسترده تر اجتماعی بررسی می شوند

از آزمودنی ها راهی می یابد تا مزایا و معایب قوانین را بیان یا براي پاسخ هاي خود دلیل بیآورند بنابراین 

به آسانی : ، این ویژگی ها را دارندE6هاي باالتر از تمام پاسخ . گی مفهومی قسمت مهمی از پاسخ استپیچید

برخی آزمودنی ها با تعارض میان نیازهاي فردي و اجتماعی  E7جز دسته تایید یا انتقاد قرار نمی گیرند مثال در 

پاسخ هاي سطح باالي دیگر این دغدغه را مطرح می کنند که با یک قانون یا تغییر قانون به . مواجه می شوند

نمره گذاري  E6گفتن این که قوانین آزادي را محدود می کنند به طور معمول در . انسان هاي دیگر آسیب نرسد

  .مشاهده می شود E8درك این که قوانین آزادي را میسر می سازند به طور معمول در . می شود

  :موضوع هاي این آیتم

  براي مردم خوب است، براي اطاعت کردن ساخته شده اند، راهنما، ضروري براي حفظ نظم): E3-E6(تایید 

ه شده اند، اغلب درست نیستند، همیشه شکسته می شوند، احمقانه اند، براي نقض شدن ساخت): E2-E6(انتقاد 

  .بر سنگ حک نشده اند

  براي تمیز کردن، نظم، انعطاف): E2-E5(خنثی 

  .هم خوب و هم بد است، یک شیطان الزم): E5-E6(ترکیبی 



  

  




