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پژوهشگر گرامی،
مقياس ترس از صميميتFIS( 1؛ دسكاتنر و ثلن )1991 ،يك آزمون  35مادّهای است و ترس از صميميت در روابط نزديك و رمانتيك
را در اندازههای پنج درجهای ليكرت از نمره  1تا  5ميسنجد .حداقل و حداکثر نمره فرد در اين مقياس به ترتيب  35و  175است.
ويژگيهای روانسنجي مقياس ترس از صميميت در پژوهشهای خارجي مورد تأييد قرار گرفته است (دسكاتنر و ثلن .)1991 ،ويژگيهای
روان سنجي فرم فارسي اين مقياس ،در نمونهای متشكل از  623زن و مرد متأهل از جمعيت عمومي ( 335زن 288 ،مرد) بررسي شده
است .ضريب آلفای کرونباخ مقياس ترس از صميميت  0/91محاسبه شد که نشانه همساني دروني خوب مقياس است .ضريب همبستگي
بين نمرههای  116نفر از شرکت کنندگان در پژوهش در دو نوبت با فاصله دو تا چهار هفته  r =0/74محاسبه شد و در سطح P<0/001

معنادار بود .اين ضريب نشانه اعتبار بازآزمايي رضايت بخش مقياس ترس از صميميت است (بشارت .)1390 ،روايي همزمان ،همگرا و
تشخيصي (افتراقي) 2مقياس ترس از صميميت از طريق اجرای همزمان پرسشنامه وضعيت زناشويي گلومبوکـراستGRIMS( 3؛ راست،
بنان ،کرو و گلومبك ،)1988 ،مقياس رابطه رمانتيكRRS( 4؛ برشيد ،آتريج و اسپرچر )1998 ،و مقياس سالمت روانيMHI-28( 5؛
بشارت )1388 ،در مورد شرکت کنندگان در پژوهش محاسبه شد .ضرايب همبستگي پيرسون بين نمره افراد در مقياس ترس از صميميت
با وابستگي رمانتيك و بهزيستي روانشناختي به ترتيب  -0/43و  -0/47محاسبه شد .ضرايب همبستگي پيرسون بين نمره افراد در
مقياس ترس از صميميت با ناايمني رمانتيك ،مشكالت زناشويي و درماندگي روانشناختي نيز به ترتيب  0/48 ،0/45و  0/51محاسبه
شد .اين نتايج در سطح  P<0/001معنادار بودند و روايي مقياس ترس از صميميت را تأييد کردند (بشارت.)1390 ،
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1. Fear of Intimacy Scale
2. discriminant
)3. The Golombok-Rust Inventory of Marital State Questionnaire (GRIMS
)4. The Romantic Relationship Scale (RRS
)5. Mental Health Inventory (MHI
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آزمونهای رواني

مقیاس ترس از صمیمیت
پاسخدهنده گرامی،
با سالم و احترام ،در اين پرسشنامه عبارتهايي در مورد روابط صميمي ،احساسات مثبت و منفي مرتبط با روابط و تعامالت صميمي
مطرح شده است .هر يك از عبـارتها را با دقت بخوانيد و با عالمت زدن يكي از گزينهها نظر خود را در مورد آن مشخص کنيد .لطفاً به
همة سؤالها پاسخ دهيد .از همكاری شما صميمانه سپاسگزاريم.

اصالً اين طور نيستم

 .5ميترسم که احساسات دروني خودم را با همسرم در ميان بگذارم.
 .6به راحتي به همسرم ميگويم که چقدر برايم مهم است.
 .7با بودن در کنار همسرم ،احساس همبستگي کامل به من دست ميدهد.
 .8به راحتي در مورد مسائل مهم با همسرم بحث ميکنم.
 .9تا حدی از اين که تعهد دراز مدت نسبت به همسرم داشته باشم ،نگرانم.
 .10تجربههای تلخ و شيرينم را به راحتي با همسرم در ميان ميگذارم.
 .11در ابراز احساسات عميق عاطفي خودم به همسرم دستپاچه ميشوم.
 .12بيان نظرات شخصي به همسرم برايم دشوار است.
 .13در ابراز احساسات عميق عاطفي خودم به همسرم مضطرب و دستپاچه ميشوم.
 .14از اين که ويژگيهای نامطلوبم را با همسرم در ميان بگذارم نگران نميشوم.
 .15اگر بخواهم روابط خود را با همسرم نزديكتر کنم ،ميترسم صدمه ببينم.
 .16به راحتي ميتوانم مسائل بسيار شخصي و خصوصيام را توی دلم نگه دارم.
 .17از اين که بدون آمادگي با همسرم روبرو شوم ،دستپاچه و مضطرب نميشوم.
 .18به راحتي چيزهايي را که برای ديگران بازگو نميکنم ،به همسرم ميگويم.
 .19عميقترين افكار و احساساتم را راحت با همسرم در ميان ميگذارم.
 .20اگر همسرم بخواهد در مورد مسائل بسيار خصوصي با من صحبت کند ،خيلي راحت نيستم.
 .21معايب و نقاط ضعف خودم را به راحتي با همسرم در ميان ميگذارم.
 .22از اين که پيوند عاطفي نزديك بين ما برقرار شود احساس خوبي دارم.
 .23ميترسم که افكار خصوصيام را با همسرم در ميان بگذارم.
 .24نگرانم که نكند رابطة نزديك و صميميام با همسرم هميشگي نباشد.
 .25به راحتي خواستههايم را با همسرم در ميان ميگذارم.
 .26نگرانم که نكند همسرم بيش از من روی رابطة دوستيمان سرمايهگذاری کند.
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کمي اين طور هستم

 .4وقتي همسرم ناراحت باشد ،ميترسم از وی دلجويي کنم.

تقريباً اين طور هستم

 .3در ابراز احساسات واقعي خودم به همسرم راحت هستم.

تا حد زيادی اين طور هستم

 .2نميتوانم راحت و آسوده چيزهايي که مرا عميقاً آزرده کردهاند را با همسرم در ميان بگذارم.

کامالً اين طور هستم

 .1نمي توانم راحت چيزهايي که در گذشته داشتهام و از آنها خجالت ميکشم را به همسرم بگويم.

آزمونهای رواني

اصالً اين طور نيستم

کمي اين طور هستم

تقريباً اين طور هستم

تا حد زيادی اين طور هستم

کامالً اين طور هستم

 .27در داشتن ارتباطي صادقانه و آزاد با همسرم ،راحت هستم.
 .28گاهي اوقات حوصلة شنيدن مشكالت شخصي همسرم را ندارم.
 .29از اين که در کنار همسرم کامالً خودم باشم ،راحت هستم.
 .30از اين که با هم باشيم و دربارة اهداف شخصيمان صحبت کنيم ،احساس خوبي دارم.
در گذشته (پیش از ازدواج):
 .31از فرصتهای پيشآمده برای برقراری روابط صميمي اجتناب ميکردم.
 .32در روابطي که در گذشته داشتم ،احساسات خود را پنهان ميکردم.
 .33بعضيها فكر ميکردند که من از نزديك شدن به آنها نگرانم.
 .34بعضيها فكر ميکردند کسي نميتواند به راحتي مرا بشناسد.
 .35در روابط گذشته ،کارهايي ميکردم که مانع از نزديك شدن من به ديگران شوند.

روش نمرهگذاري
نمره ترس از صميميت بر حسب مجموع ارزشهای  35مادّه مقياس در اندازههای  5درجهای (اصالً اين طور نيستم= 1؛ کمي اين
طور هستم= 2؛ تقريباً اين طور هستمً= 3؛ تا حد زيادی اين طور هستم= 4؛ کامالً اين طور هستم=  )5محاسبه ميشود .پيش از محاسبه
نمره فرد ،الزم است نمره تعدادی از مادّههای مقياس که در جدول زير مشخص شده است ،معكوس شوند (5=1؛ 4=2؛ 3=3؛ 2=4؛ .)1=5

مادّههای معكوس

 29 ،27 ،25 ،22 ،21 ،19 ،18 ،17 ،14 ،10 ،8 ،7 ،6 ،3و 30

ترس از صميميت (نمره کل)

35،1
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