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  )RASنگرشھا( مسئولیت مقیاس

ا مخالف این پرسشنامه فھرست نگرش ھا یا باورھایی است که مردم دارند.ھر مورد را به دقت بخوانید و سپس ببینید که تا چه اندازه با آن موافق ی
که برای ھستید. با عالمت گذاشتن روی کلمه ای که به بھترین وجه نوع تفکر شما را توضیح می دھد، به ھر یک از نگرش ھا پاسخ بدھید. دقت کنید 

 ھریک از نگرش ھا فقط یک جواب انتخاب کنید. با توجه به اینکه افراد متفاوت ھستند، بنابراین ھیچ پاسخی درست یا غلط نمی باشد.

 خود برای اینکه بدانید نگرشی را که انتخاب می کنید دقیقاً ھمان چیزی باشد که شما به آن طریق به چیزھا دقت می کنید، کافی است که در ذھن
 آنچه را که بیشتر اوقات دوست دارید، داشته باشید.

  

  

۱ 

 من اغلب خود را مسئول چیزھایی کھ غلط می باشند، می دانم.

 کامالً مخالفم زیاد مخالفم تا حدی مخالفم خنثی تا حدی موافقم زیاد موافقم کامالً موافقم

              

۲ 

  وقتی می توانم احتمال بروز خطر را پیش بینی کنم و کاری انجام ندھم، آن وقت خود را در مورد پیامدھای آن سرزنش

 می کنم.

 کامالً مخالفم زیاد مخالفم تا حدی مخالفم خنثی تا حدی موافقم زیاد موافقم کامالً موافقم

              

۳ 

 من در مورد چیزھایی کھ غلط می باشند حساس بوده و احساس مسئولیت می کنم.

 کامالً مخالفم زیاد مخالفم تا حدی مخالفم خنثی تا حدی موافقم زیاد موافقم کامالً موافقم

              

٤ 

 اگر من در مورد چیزھای بد فکر کنم، این امر بھ اندازۀ انجام دادن چیزھای بد، بد می باشد.

 کامالً مخالفم زیاد مخالفم تا حدی مخالفم خنثی تا حدی موافقم زیاد موافقم کامالً موافقم

              

٥ 

 در مورد پیامد چیزھایی کھ انجام می دھم یا انجام نمی دھم بھ شدت نگران ھستم.

 کامالً مخالفم زیاد مخالفم تا حدی مخالفم خنثی تا حدی موافقم زیاد موافقم کامالً موافقم

              

٦ 

 عدم جلوگیری از بروز خطری برای من بھ ھمان اندازه بد است کھ باعث بھ وجود آمدن مصیبتی باشم.

 کامالً مخالفم زیاد مخالفم تا حدی مخالفم خنثی تا حدی موافقم زیاد موافقم کامالً موافقم

              

۷ 

 اگر بدانم کھ احتمال آسیبی ھست، باید ھمیشھ سعی کنم کھ از بروز آن جلوگیری کنم، اگرچھ این امر غیر متحمل می باشد.

 کامالً مخالفم زیاد مخالفم تا حدی مخالفم خنثی تا حدی موافقم زیاد موافقم کامالً موافقم

              

۸ 

 من باید ھمیشھ در مورد پیامدھای اعمال حتی بسیار کوچک نیز فکر کنم.

 کامالً مخالفم زیاد مخالفم تا حدی مخالفم خنثی تا حدی موافقم زیاد موافقم کامالً موافقم

              

۹ 

 معموالً مسئولیت چیزھایی را بھ عھده می گیرم کھ دیگران بھ ھیچ وجھ فکر نمی کنند کھ تقصیر من باشد.

 کامالً مخالفم زیاد مخالفم تا حدی مخالفم خنثی تا حدی موافقم زیاد موافقم کامالً موافقم

              

۱۰ 

 بھ ھر کاری دست می زنم، باعث مشکالت اساسی و جدی می شوم.

 کامالً مخالفم زیاد مخالفم تا حدی مخالفم خنثی تا حدی موافقم زیاد موافقم کامالً موافقم
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۱۱ 

 اغلب باعث آسیب و ضرر می شوم.

 کامالً مخالفم زیاد مخالفم تا حدی مخالفم خنثی تا حدی موافقم زیاد موافقم کامالً موافقم

              

۱۲ 

 نباید بگذارم کھ بھ دیگران آسیب برسد.

 کامالً مخالفم زیاد مخالفم تا حدی مخالفم خنثی تا حدی موافقم زیاد موافقم کامالً موافقم

              

۱۳ 

 نباید باعث شوم کھ کوچکترین آسیبی بھ دیگران برسد.

 کامالً مخالفم زیاد مخالفم تا حدی مخالفم خنثی تا حدی موافقم زیاد موافقم کامالً موافقم

              

۱٤ 

 جزای اعمالم را خواھم دید.

 کامالً مخالفم زیاد مخالفم تا حدی مخالفم خنثی تا حدی موافقم زیاد موافقم کامالً موافقم

              

۱٥ 

 اگر کمترین نقش و تأثیری در وقوع چیزھای بد داشتھ باشم باید کاری در جھت جلوگیری از آن انجام دھم.

 کامالً مخالفم زیاد مخالفم تا حدی مخالفم خنثی تا حدی موافقم زیاد موافقم کامالً موافقم

              

۱٦ 

 عدم انجام کاری برای جلوگیری از احتمال بروز مصیبتی، برای من بھ ھمان اندازه بد است کھ خود باعث بھ وجود آمدن آن مصیبت باشم.

 کامالً مخالفم زیاد مخالفم تا حدی مخالفم خنثی تا حدی موافقم زیاد موافقم کامالً موافقم

              

۱۷ 

 اگر کوچکترین بی دقتی باعث ناراحتی دیگران بشود، برای من این امر غیر قابل بخشش می باشد.

 کامالً مخالفم زیاد مخالفم تا حدی مخالفم خنثی تا حدی موافقم زیاد موافقم کامالً موافقم

              

۱۸ 

 در تمام موقعیت ھای روزانھ، عدم فعالیت من بھ ھمان اندازه باعث آسیب می شود کھ عمداً توجھ بدی ابراز دارم.

 کامالً مخالفم زیاد مخالفم تا حدی مخالفم خنثی تا حدی موافقم زیاد موافقم کامالً موافقم

              

۱۹ 

 اگرچھ وقوع احتمال وقوع آسیبی بسیار ضعیف است، با این حال من ھمیشھ و بھ ھر قیمتی کھ شده باید سعی کنم کھ از وقوع آن جلوگیری کنم.

 کامالً مخالفم زیاد مخالفم تا حدی مخالفم خنثی تا حدی موافقم زیاد موافقم کامالً موافقم

              

۲۰ 

 اگر بدانم کھ احتماالً من باعث آسیب و ضرر شده ام، نمی توانم خود را ببخشم.

 کامالً مخالفم زیاد مخالفم تا حدی مخالفم خنثی تا حدی موافقم زیاد موافقم کامالً موافقم

              

۲۱ 

 بسیاری از کارھایی کھ در گذشتھ انجام داده ام در ارتباط با جلوگیری از آسیب و ضرر بوده اند.

 کامالً مخالفم زیاد مخالفم تا حدی مخالفم خنثی تا حدی موافقم زیاد موافقم کامالً موافقم

              

۲۲ 

 باید مطمئن باشم کھ دیگران از پیامدھای اعمال من در امان خواھند بود.

 کامالً مخالفم زیاد مخالفم تا حدی مخالفم خنثی تا حدی موافقم زیاد موافقم کامالً موافقم

              

۲۳ 

 دیگران نباید تابع قضاوت من باشند.

 کامالً مخالفم زیاد مخالفم تا حدی مخالفم خنثی تا حدی موافقم زیاد موافقم کامالً موافقم

              

۲٤ 

 اگر مطمئن نباشم کھ بی گناه ھستم، احساس می کنم کھ گناھکار ھستم.

 کامالً مخالفم زیاد مخالفم تا حدی مخالفم خنثی تا حدی موافقم زیاد موافقم کامالً موافقم
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۲٥ 

 اگردقت کافی داشتھ باشم، می توانم از بروز حوادث آسیب زا جلوگیری کنم.

 کامالً مخالفم زیاد مخالفم تا حدی مخالفم خنثی تا حدی موافقم زیاد موافقم کامالً موافقم

              

۲٦ 

 اغلب فکر می کنم کھ اگر دقت کافی نداشتھ باشم، چیزھای بد اتفاق خواھند افتاد.

 کامالً مخالفم زیاد مخالفم تا حدی مخالفم خنثی تا حدی موافقم زیاد موافقم کامالً موافقم

              

  

 

  
  

 )RASھا( نگرش مسئولیت مقیاس گذاری نمره

  

 بدھید نمره ترتیب این بھ زیر ازموارد کدام ھر برای

 ۱نمرۀ  کامالً موافقم

 ۲نمرۀ  زیاد موافقم

 ۳نمرۀ  تا حدی موافقم

 ٤نمرۀ  خنثی

 ٥نمرۀ  تا حدی مخالفم

 ٦نمرۀ  زیاد مخالفم

 ۷نمرۀ  کامالً مخالفم

 بعد مجموع کل نمرات رابه دست آورید.

 

 

 منبع:

 .۱۳۸٥نشر ارسباران، چاپ اول. تھران  -). وسواس و درمان آن.( ترجمه: سیاوش جمالفر)۲۰۰٥دیوید ویل، و راب ویلسون(
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