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١۵٠ 
 

به سوال هاي زير طوري پاسخ  .فرض كنيد با كسي رابطه رمانتيك برقرار كرده ايد :پرسشنامه ترس از صميميتت
  .د كه گويي در آن موقعيت قرار گرفته ايددهي

 

اصال اين  
 طور نيستم

كمي اين 
طور هستم   

در حد متوسط 
اين طور  

       هستم    
  

تا حد زيادي 
اين طور  
 هستم

كامال اين  
 طور هستم

نمي توانم راحت و آسوده چيزهايي را كه در گذشته داشته ام  1
 .بگويم "x"مي كشم به و از آنها خجالت 

     

نمي توانم راحت و آسوده چيزهايي را كه مرا عميقا آزرده  2
 .در ميان بگذارم "x"كرده اند با 

     

      .راحت خواهم بود "x"در ابراز احساسات واقعي خود به  3

      .، مي ترسم از او دلجويي كنمناراحت باشد "x"وقتي  4

در ميان  "x"روني خودم را با مي ترسم كه احساسات د 5
 .بگذارم

     

      .خواهم گفت كه چقدر برايم مهم است "x"به راحتي به  6

، احساس همبستگي كامل به من دست "x"با بودن در كنار  7
 .خواهد داد

     

      .به بحث خواهم پرداخت "x"به راحتي در مورد مسائل مهم با  8

، داشته باشم "x"راز مدت نسبت به تا حدي از اين كه تعهد د 9
 .نگران خواهم بود

     

در ميان خواهم  "x"تجربه هاي تلخ و شيرينم را به راحتي با  10
 .گذاشت

     

 "x"فكر مي كنم در ابراز احساسات عميق عاطفي خودم به  11
 .دستپاچه شوم

     

      .برايم دشوار خواهد بود "x"بيان نظرات شخصي به  12

مضطرب و  "x"در ابراز احساسات عميق عاطفي خودم به  13
 .دستپاچه خواهم شد

     

در ميان بگذارم  "x"از اين كه ويژگي هاي نامطلوبم را با  14
 .نگران نخواهم شد

     

، مي ترسم صدمه نزديك كنم "x"اگر بخواهم روابط خود را با  15
 .ببينم

     

ر شخصي و خصوصي ام را توي به راحتي مي توانم مسائل بسيا 16
  .دلم نگه دارم

     

روبرو شوم، دستپاچه و  "x"از اين كه بدون آمادگي قبلي با  17
 .مضطرب نخواهم شد

     

madsg.com

questionnaire1.com

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


١۵١ 
 

به راحتي چيزهايي را كه براي ديگران بازگو نمي كنم ، به  18
"x" خواهم گفت.  

     

ان خواهم در مي "x"عميق ترين افكار و احساساتم را راحت با  19
 .گذاشت

     

بخواهد در مورد مسائل بسيار خصوصي با من صحبت  "x"اگر  20
  .كند، فكر مي كنم خيلي راحت نباشم

     

در ميان خواهم  "x"معايب و نقاط ضعف خودم را به راحتي با  21
 .گذاشت

     

از اين كه پيوند عاطفي نزديك بين ما برقرار شود احساس  22
 .شتخوبي خواهم دا

     

      .در ميان بگذارم "x"مي ترسم افكار خصوصي ام را با  23

هميشگي  "x"نگرانم كه نكند رابطه نزديك و صميمي ام با  24
 .نباشد

     

      .در ميان خواهم گذاشت "x"به راحتي خواسته هايم را با  25

بيش از من روي رابطه دوستيمان سرمايه  "x"نگرانم كه نكند  26
 .ذاري كندگ

     

      .، راحت خواهم بود"x"زاد با آدر داشتن ارتباطي صادقانه و  27
      .را ندارم "x"گاهي اوقات حوصله شنيدن مشكالت شخصي  28
       .كامال خودم باشم، راحت خواهم بود "x"از اين كه در كنار  29
 مان صحبت از اين كه باهم باشيم و درباره اهداف شخصي 30

 .احساس خوبي خواهم داشت ،كنيم
     

 
 .به عبارت هاي زير بر حسب روابط گذشته تان پاسخ دهيد

اصال اين   
 طور نيستم

كمي اين 
طور هستم   

در حد متوسط 
اين طور  

       هستم    
  

تا حد زيادي 
اين طور  
 هستم

كامال اين  
 طور هستم

اي برقراري روابط صميمي اجتناب از فرصت هاي پيش آمده بر 1
 .كرده ام

     

در روابطي كه در گذشته داشته ام، احساسات خودم را پنهان  2
 .كرده ام

     

      .بعضي ها فكر مي كنند كه من از نزديك شدن به آنها نگرانم 3
     .بعضي ها فكر مي كنند كسي نمي تواند به راحتي مرا بشناسد 4

، كارهايي كرده ام كه مانع از نزديك شدن تهدر روابط گذش 5
 .من به ديگران شوند
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