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Abstract 

  

Introduction: The cognitive aspect of obsession involves the evaluation of oneself, which is 

often accompanied by a fear of what one is -or can be.  

Aim: The aim of this study was to investigate the psychometric properties of the Fear of Self 

Questionnaire, which measures the level of this fear in the context of obsessive-compulsive 

disorder. 

Method: The present study was a descriptive study and its statistical population included all 

students of Shiraz University in the academic year 2020-2021. The sample of the present study 

also included 360 students who were participated in this research by answering the online link of 

questions. In addition to the Persian version of the Fear of Self Questionnaire, other research 

tools were included the Obsessive Beliefs Questionnaire (OBQ-42), the Maudsley Obsessional 

Compulsive inventory (MOCI), the Self-Ambivalence Measure (SAM), and the Depression, 

Anxiety, and Stress Scale (DASS-21). Data analysis was conducted by confirmatory factor 

analysis, convergent validity, Cronbach's alpha coefficient, and test-retest reliability coefficient 

in SPSS-24 and AMOS-22 software. 

Results: The results of factor analysis confirmed the one-factor structure in the Persian version 

of the Fear of Self Questionnaire. Cronbach's alpha and test-retest coefficients were 0.94 and 

0.86, respectively, that shows the internal consistency and optimal reliability of this 

questionnaire. In addition, the correlation between the scores of the Persian version of the 

questionnaire and other research tools ranged from 0.49 to 0.81, which has confirmed its 

convergent validity. 

Conclusion: Considering the psychometric properties of the Persian version of the Fear of Self 

Questionnaire, its usage can be recommended in research related to the symptoms and various 

dimensions of obsession. 
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 چکیده

 

همراه  -تواند باشد یا می-با ترس وی از آنچه هست  اغلب گیرد کهارزیابی فرد از خود را در برمی  جنبه شناختی وسواس :مقدمه

 . گردد می

 عالئمدر بافت گیری این ترس  که به اندازه دپرسشنامه ترس از خو روانسنجیهای  بررسی ویژگیبا هدف  پژوهش حاضر :هدف

 .، انجام شدپردازدمیوسواس 

گیری در دسترس جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که به روش نمونه. بود توصیفی همبستگیاز نوع  پژوهش :شرو

ابزارهای پژوهش عالوه بر نسخه فارسی پرسشنامه . را مورد مطالعه قرار داده است 1600-1044در سال تحصیلی  دانشجو 664 تعداد

 افسردگی، پرسشنامه دوسوگرایی خویشتن و مقیاس  ،جبری مادزلی-پرسشنامه وسواس ،باورهای وسواسیشامل پرسشنامه  ،داز خو  ترس

کرونباخ، ضریب پایایی بازآزمایی و   ، محاسبه ضریب آلفایتأییدی  عاملی تحلیلها با انجام  داده تحلیل و  تجزیه. بود تنیدگی اضطراب،

 .شد انجام 44نسخه  AMOS و 40نسخه  SPSS افزارهای نرمدر  همگرا رواییبررسی 

 کرونباخ و بازآزمایی آلفای ضرایب .بود پرسشنامه ترس از خود فارسی نسخۀ در عاملی تک ساختار مؤید عاملی تحلیل نتایج :ها یافته

نسخه  نمرات بستگی مابینمه به عالوه. دهد میطلوب این پرسشنامه را نشان همسانی درونی و پایایی مبود که  66/4و  00/4 ترتیببه 

  .است داده قرار تأیید مورد را همگرای آن رواییکه  قرار گرفت 61/4تا  00/4ای از  در بازهپژوهش  ابزارهای سایر فارسی پرسشنامه با

های مرتبط با  توان کاربرد آن را در پژوهش ، میسخه فارسی پرسشنامه ترس از خودن روانسنجیهای  با توجه به ویژگی :گیرینتیجه

 .و ابعاد مختلف وسواس توصیه نمود عالئم

 ، ترس از خودروانسنجیعملی،  -وسواس فکری: هاواژهکلید

 
 

 

 

 .است محفوظ کردستان پزشکی علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق تمامی
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 همقدم

دو مدل نقص در عملکرد عصب  1064 از دهه

و  گرونر) زیستی نیو پردازش اطالعات با تبی شناختیروان

و  هزل) و مدل باورهای ناکارآمد شناختی( 4412 ،1پنتچر

تهدید،  ارزیابی بیش/ ولیتئمس از قبیل( 4416 ،4مک نالی

 نیدر تبیقطعیت  /طلبی کمال و افکار کنترل واهمیت 

کیم، لی، چا، کیم، ) در حال توسعه هستند وسواس

بر  0سالکوسیکس سنتی مدل. (4441 ،6چانگ و لی

افراطی شخص در قبال افکار نافذ خود  مسئولیتاحساس 

 کندمی تأکید سازیرفتارهای خنثیانجام و 

-در مدل وسواس. ( 441 ، سالکوسکیس و کوبری)

که به مدل ارزیابی مشهور است،  6از راچمن ناخودداری

با ایجاد آمیختگی فکر و عمل  اعتقاد بر این است که

اهمیت و  ارزیابی بیشو مفرط  مسئولیتاحساس 

نیاز به  گرایی،کمال فرد را به سمت ،افکار مسئولیت

 ونگ،) دهدسوق می رفتارهای اجباری کنترل افکار و

، پرین، سروینبا این حال  .(4441 ،2بلک و گریشام لیم،

ممکن معتقدند  (4444) 6کنوتسون و لیندول-اولسون

 ؛توسط ترس و اضطراب ایجاد نشود صرفاًاست وسواس 

 اغلب مسئولیت /پذیریوسواس در بعد آسیب عالئمزیرا 

در ابعاد آلودگی و  حالی کهدر  است ناشی از ترس

به همین دلیل در . بیشتر با انزجار همراه است ،تقارن

پنجمین نسخه تشخیصی آماری اختالالت روانی، وسواس 

 .از زیرگروه اختالالت اضطرابی خارج شده است

                                                           
1- Gruner & Pittenger 
2- Hezel & McNally 
3- Kim, Lee, Cha, Kim, Chang   &  Lee 
4- Salkovskis  
5- Salkovskis & Kobori 
6- Rachman 
7- Wong, Lim, Black & Grisham 
8- Cervin, Perrin, Olsson, Claesdotter-Knutsson & Lindvall 

آردما، مولینگ، ی از قبیل های اخیر پژوهشگراندر سال

و  (4416) 0آالمبی و سوکی رادومسکی، دورن،

 معتقدند ،درک خودمفهوم بر  تأکیدبا (  441) 14کالرک

 و ادراک خویشتن در راستای تهدید نافذ افکار ارزیابی

هایی از زندگی به خود  فرد در چه حوزه برحسب اینکه

به رفتارهای اجباری برای خنثی  تواندمی ،اعتماد ندارد

های مدل به همین خاطر. منجر شود این افکارکردن 

 یامحتو معتقدند از آنجایی که شناختی اخیر وسواس

ها در افراد موضوعات مختلفی را دنبال میوسواس اغلب

ابعاد خود  ی وسواس افراد توسطامحتواست کند ممکن 

 ،11بارابیآردما، ونگ، آیوت، نیلی و ) تعیین شوند

4410.) 

شناختی به نقش بالقوه ابعاد  در مدل ( 441) کالرک

 به صورت افکار نافذی که فرد آن را ،پذیر آسیب خود

کند و از دیدگاه فرد قابل ناهمخوان با خود ادراک می

ی به عنوان مکانیسم علّ ،دنشوتوجه و تهدیدآمیز تفسیر می

دورون، . در ایجاد و تداوم وسواس اشاره دارد زمانهم

ابعادی از خود از  تهدید معتقدند، 14کیریوس و مالدینگ

روابط  و رش اجتماعی، شایستگی شغلی، اخالقپذیقبیل 

 به خودکه برای فرد ارزشمند است و فرد در آن اعتماد 

تواند به هدف ارزیابی، مشغله ذهنی و اضطراب ندارد می

 خودها افکار اغلب وسواس یزیرا محتوا ؛تبدیل شود

آگویالر، ) و ارزیابی نادرست از خود هستند ارجاعی

به همین . (4410، 16و اکنر آردماسوریانو، رونکرو، بارادا، 

 یدارد فاجعه بار تفسیر کردن محتوابیان می خاطر راچمن

های پنهان، منفی و که اغلب آشکارکننده جنبه افکار

                                                           
9- Aardema, Moulding, Radomsky, Doron, Allamby & Souki 
10- Clark 
11- Aardema, Wong, Audet, Melli, Baraby 
12- Doron, Kyrios & Moulding 
13- Aguilar, Soriano, Roncero,  Barrada, Armada & Ocner 
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به طور مستقیم با ترس از خود  ترسناک خود است،

 (.4441بلک و گریشام، لیم، ونگ،) ارتباط دارد

و موسویان نیا به نقل از دادفر (1066) 1گویدانو و لیوتی

در چهارچوب تحول خودانگاره، نظریه  (4444)

و  دوسوگرایی خود به شکل تجربه عدم قطعیت، تعارض

گیری وسواس مطرح اشتغال ذهنی با خود را در شکل

خود  دند این افراد اغلب در مورد ارزشنند و معتقکمی

اخالقی  مسائلداشتنی بودن و  پیرامون دوست خصوصاً

-گرایی وابستگیدر الگوی دوسو .تردید هستند دچار

اعتقاد بر این است که برخورداری از این الگوی  طرد

ردید در احساس ارزش خود، باعث شناختی با ایجاد ت

ا خود که ارزش ناهمخوان ب هایشود افراد مزاحمتمی

کشند را به احتمال زیاد از طریق فرد را به چالش می

ین تهدیدها وسواس عملی پاسخ دهند و با خنثی کردن ا

 آرادما و همکاراناز سویی دیگر  .ارزش خود را بازیابند

کنند ترس از خود متمایز از استدالل می( 4416)

-عامل آسیب به عنوان یک -دوسوگرایی نسبت به خود

در حوزه مذهبی، جنسی و  خصوصاًپذیر در وسواس 

شود استنباطی باعث می با ایجاد سردرگمی -پرخاشگری

فرد مبتال به وسواس، احتمال وقوع فکر را با قصد و انگیزه 

ارتکاب فکر اشتباه بگیرد و از هر روایت وسواسی شکل 

با ارزیابی نادرست و ترس از  و ؛گرفته در ذهن بترسد

من  مثالً) ینکه خود به چه چیزی ممکن است تبدیل شودا

 تحت سیطره افکار نافذ( م را بکشمممکن است فرزند

 .وسواسی قرار بگیرد

 ایجاد در خود ازشده مفهوم ترس  رغم اهمیت شناختهعلی

در حال حاضر ابزاری  (4444 ،4ویلسون) وسواسو تداوم 

گیری ابزاری که ترس از خود را مستقیماً هدف اندازه

                                                           
1- Guidano & Liotti 
2- Wilson 

 خودابزارهایی از قبیل وضوح . وجود ندارد، قرار دهد

، پرسشنامه گسیختگی و پرسشنامه دوسوگرایی پنداره

خود بندی های از قبیل طبقهاغلب دارای محدودیتد، خو

 گیری ابعاداندازه اساس توصیفات افراطی خود،بر

گیری میزان بیش از اندازه بر اندازه تأکید، متعارض خود

و عدم استقالل این بوط به خود مروضوح باورهای 

 باشندمی تصمیمی بیها از عزت نفس و پرسشنامه

-برای اندازه کدامهیچ که ؛(4444 و موسویان، نیادادفر)

گیری ترس از خود که مستقل از تفسیر افکار سرزده 

در این  ،ترس از خودپرسشنامه . اند نشدهباشد، طراحی 

تقل اما مس ،ارتباط با مقیاس دوسوگرایی خود در وراستا 

و  6های در نسخه (4416) دما و همکاراناز آن توسط آر

 (4416) دما و همکارانآر .ای طراحی شده استماده 44

بیانگر  خود خودی بهتواند س از خود نمیمعتقدند تر

دوگانگی در مورد خود باشد و پرسشنامه دوسوگرایی 

 باید بنابراین ؛سنجدارزشمندی خود را مید تنها ابعاد خو

 که بتواند ترس از خود را مستقیم ابزاری طراحی شود

-ستقل از تفسیر افکار نافذ اندازههدف قرار داده و آن را م

 پرسشنامه ترس از خود بر همین اساس در .گیری کند

 سؤالی 6ساختار تک عاملی  نهایتاً و سؤالی 44 نسخه اولیه

 .منتشرشده است وسواسدر ارتباط با 

شناسی و با توجه به اهمیت سازه ترس از خود در سبب

 ،ترس از خود سازهبررسی  که ازآنجاییو  درمان وسواس

 .های بیشتری داردشناسی وسواس نیاز به پژوهش ر علتد

ترس از  گیریاندازه ابزارهای گسترشرود با انتظار می

 ،دوسوگرایی خودخود به عنوان یک سازه متمایز از 

هدف بر این اساس . یابد توسعهمطالعات حوزه وسواس 

سخه های روانسنجی نبررسی ویژگی پژوهش حاضر

 .در جامعه ایرانی بودفارسی پرسشنامه ترس از خود 
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 شرو

امعه ج. بود نوع توصیفی همبستگی از حاضرپژوهش 

شیراز در  کلیه دانشجویان دانشگاهشامل آماری پژوهش 

نمونه پژوهش شامل . ندبود 1600-1044سال تحصیلی 

با پاسخگویی به  با شیوه در دسترس دانشجویانی بود که

 این در .در این پژوهش مشارکت نمودند سؤاالتلینک 

  1سازمان بهداشت جهانی تائیدالگوی مورد  ، ازپژوهش

مرحله را در فرایند ترجمه و  تبعیت شده که چهار (4446)

اساس  همین بر. داند ری الزم میگی انطباق ابزارهای اندازه

 ، نسخه اصلی پرسشنامه ترس از خودنخست گام در

توسط دو متخصص روانشناسی به فارسی ترجمه گردید؛ 

نسخه اولیه فارسی توسط یک مترجم مسلط  ،دوم گام در

و مقصد، مجدداً به زبان انگلیسی بازگردانده  مبدأبه زبان 

شد و سپس توسط یکی از متخصصین آموزش زبان 

در مرحله . انگلیسی با نسخه اصلی ابزار مقایسه گردید

 شده، ترجمه عبارات دقت و روشنی بررسی منظور سوم به

 دو اصالح و بازبینی مورد انگلیسی و فارسی نسخه دو هر

به عالوه در  .گرفت قرار دانشگاه شناسیروان اساتید از نفر

 14این مرحله، نسخه فارسی پرسشنامه در اختیار 

قرار گرفت تا ( دختر 4پسر و  6)دانشجوی کارشناسی 

نسبت به روشنی و مفهوم بودن جمالت اطمینان حاصل 

جهت انجام مرحله چهارم و دستیابی به نسخه . گردد

از  آمده از پرسشنامه ترس دست بهترجمه  ،فارسی نهایی

که در ادامه معرفی شده خود به همراه سایر ابزارهایی 

در قالب صورت یک فرم الکترونیک درآمده و  است، به

 ای مجازی دانشجویان دانشگاهه یک لینک در گروه

 11روز از تاریخ  16این لینک به مدت . قرار گرفت شیراز

اشته شد و در فعال نگه د 1600اسفند  42تا  1600اسفند 

                                                           
1- World Health Organization 

های  دانشجوی دانشگاه شیراز پرسشنامه 664این مدت 

تمامی این دانشجویان . موجود در آن را تکمیل نمودند

جهت انجام گام چهارم و دستیابی به نسخه نهایی 

نمونه پژوهشی در نظر  پرسشنامه ترس از خود، به عنوان

بنتلر و نظر  این حجم از نمونه مالک مورد .گرفته شدند

نفر به  14الی   حداقل ای شامل  که نمونه (1062) 4چو

مناسب  تأییدیگویه را برای انجام تحلیل عاملی ازای هر 

البته شایان ذکر است که جهت . نماید می تأمیندانند،  می

نیز نمونه  بررسی پایایی بازآزمایی پرسشنامه ترس از خود

دختر و  44)ی مقطع کارشناسی دانشجو 64مجزایی شامل 

 (11/4انحراف استاندارد ) 26/44با میانگین سنی ( پسر 6

 سؤاالتروز به  14در دو نوبت اجرا به فاصله زمانی 

 وتحلیل تجزیه. موجود در لینک پژوهش پاسخ دادند

، محاسبه ضریب تأییدی  عاملی  ها با انجام تحلیل داده

کرونباخ، ضریب پایایی بازآزمایی و بررسی   آلفای

و  40نسخه  SPSS افزارهای رمهمگرا در ن روایی

AMOS  صورت گرفت 44نسخه. 

 

 ابزار

 نسخهاین مقیاس،  :3مقیاس افسردگی، اضطراب، تنیدگی

ای است که  ای پرسشنامه ماده 04مقیاس  ی شده کوتاه

 که هتدوین گردید  100در سال  0توسط لویبند و لویبند

مقیاس  زیر 6دارای این مقیاس . استماده  41شامل 

ماده را  2افسردگی، اضطراب و تنیدگی است که هر یک 

گذاری این مقیاس  نمره. دهند به خود اختصاص می

تا ( اصالً)ای از صفر  طیف لیکرت چهار درجه براساس

حداقل و حداکثر امتیاز قابل کسب در  که است( زیاد)سه 

 41و  4به ترتیب ( استرسافسردگی، اضطراب و )هر سازه 

                                                           
2- Bentler & Chou 
3- Depression, Anxiety & Stress Scale (DASS) 
4- Lovibond & Lovibond 
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زانون، برنز، باپتیستا، . ( 100بند و لوویبند، لووی) است

روایی این مقیاس را در ( 4444) 1وگل، روبین و درماکی

ومانی، تایوان، کشور برزیل، کانادا، هنگ کنگ، ر 6میان 

آمریکا  ی متحده ایاالتی عربی و  ترکیه، امارات متحده

اعظمی، نیز در ایران . قرار دادند تائیدو مورد  بررسی

که مدل  ندنشان داددر پژوهشی  (1606) و صدر خانجانی

برای کل ( استرس-اضطراب -افسردگی)عاملی  6

قرار  تائیدمورد  تأییدیدانشجویان توسط تحلیل عاملی 

ی برازش دهنده نشان ،های برازشو شاخص گیردمی

پژوهش آنان نشان . استعاملی  6ها با مدل خوب داده

با فرم کوتاه مقیاس همبستگی منفی این مقیاس  داد

کننده روایی این  تائیدنیز  ف،ری شناختیروانبهزیستی 

 .استمقیاس 

این پرسشنامه یک مقیاس  :2پرسشنامه باورهای وسواسی

 کوتاهبوده و فرم  سؤال 00است که دارای  گزارشی خود

است که نخستین بار اصلی  سؤالی 22ی  پرسشنامه ی شده

تدوین  6جبریهای وسواسی  کارگروه شناختتوسط 

ی  زایی در حوزه این پرسشنامه ابعاد بیماری. ه استشد

قرار  مورد بررسی وسواسی جبریشناختی را در بیماران 

مخالفت و موافقت با هر  دادن نشانها شامل  پاسخ. دهد می

 2تا ( کامالً مخالف) 1ها در یک مقیاس  گویهیک از

 احساسزیرمقیاس  6آزمون از . است( موافقکامالً )

طلبی و نیاز به کمال ت برای صدمه و آسیب،مسئولی

ت دادن به افکار و کنترل همیبرخورداری از اطمینان، ا

واالنت، -کرک، هرناندز گنگ،. تشکیل شده است افکار

و کاتی، گارنز، کراسب، برنا و  کرامپینگر پاتلوری،

در این ابعاد را ضریب آلفای کرونباخ  (4416) 0الیاس

                                                           
1- Aardema, Moulding, Radomsky, Doron, Allamby & Souki 
2- Obsessive Beliefs Questionnaire (OBQ) 
3- Obsessive Compulsive Cognitions Working Group (OCCWG) 
4- Gagne, Van Kirk, Hernandez‐Vallant, Potluri, Krompinger, 
Cattie, Garner, Crosb, Brenna & Elias 

-پایایی آزمون .اندکردهبرآورد  06/4تا  60/4 هدودحم

روانسنجی این  های بازآزمون حاصل از بررسی ویژگی

شمس، قدیری و  توسطبرای اولین بار پرسشنامه در ایران 

های  زیرمقیاس و ی کل آزمونبرا (1606) ابراهیمی

طلبی و نیاز  پذیری نسبت به تهدید و خطر، کمال تمسئولی

اهمیت و کنترل افکار به ترتیب معادل به کسب اطمینان و 

ضریب آلفای کرونباخ و  ،26/4و  64/4، 20/4، 64/4

 است شدهگزارش  64/4و /  6، 4/ 6، 04/4 معادل

 .(1606 شهامت ده سرخ،)

 این پرسشنامه : جبری مادزلی -پرسشنامه وسواسی

 1022در سال  6نخستین بار توسط هاجسون و راچمن

عبارت است که آزمودنی  64حاوی  وطراحی گردیده 

ی درست و  ها گزینه بایستی در مورد هر یک از آن

ی باالتر در این مقیاس  نمره. نادرست را انتخاب کند

این پرسشنامه . جبری بیشتر است-وسواسی عالئمنشانگر 

عملی -فکریوسواس  عالئمگیری شدت  برای اندازه

 0)رسی زیرمقیاس وا 0گیرد و مورد استفاده قرار می

و ( گزینه 2)، کندی (گزینه 11)شو و  ، شست(گزینه

هاجسون و راچمن . را دارا است( گزینه 2)شک و تردید 

کرونباخ برای ضریب آلفایسازندگان پرسشنامه، ( 1002)

و  2/4، 6/4، 2/4 ها را به ترتیب هر یک از این زیرمقیاس

های انجام گرفته توسط در بررسی .اندگزارش کرده 2/4

 2ریبیر، پریدا، مارتیز، نوگوریا، سوارس، آمارال و ماکادو

کرونباخ جمعیت پرتغالی، ضریب آلفایبر روی ( 4412)

 .آمده است دستبها  برای تمامی زیرمقیاس 64/4نزدیک 

در نیا بررسی پایایی کل این آزمون در ایران توسط دادفر

و روایی همگرای آن با مقیاس  60/4، معادل 1660سال 

                                                           
5- Maudsley Obsessional Compulsive inventory (MOCI) 
6- Hodgson & Rachman 
7- Ribeiro, Pereira, Martins, Nogueira, Soares, Amaral & Macedo 
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 برآورده شده است 62/4وسواسی جبری ییل براون معادل 

 .(1600 نصیری و کارساز،)

این پرسشنامه یک ابزار  :1پرسشنامه دوسوگرایی خود

 که نخستین بار توسط بار و کیریوساست  گزارشی خود

س مفهوم دوسوگرایی نسبت به اساو بر 4442در سال 

جش تجربه عدم قطعیت، برای سن یدانو و لیوتیگوخود 

 10شده و شامل طراحی ال ذهنی به خود تعارض و اشتغ

نمره )تا کامالً موافق ( 4نمره )اصالً  گویه با طیف لیکرت

قرار  26تا  4نمرات حاصل از این پرسشنامه بین . است( 0

خواهد گرفت و کسب نمرات باالتر به معنای شدت بیشتر 

 4این پرسشنامه دارای . نسبت به خود استدوسوگرایی 

و ( گویه 16)عامل دوسوگرایی نسبت به ارزش خود 

بار و  .است( گویه 6)نسبت به اخالق  دوسوگرایی

ضرایب پایایی  سازندگان پرسشنامه، (4442) کیریوس

آلفای کرونباخ برای هر  ضرایب وبازآزمایی مطلوب 

 غیری بالینی و  یک از عوامل این مقیاس و در هر دو نمونه

تیشر، . اند کردهو مطلوب گزارش  64/4باالتر از  بالینی

 با را پرسشنامه این عاملی ساختار( 4410) 4آلن و کراچ

 و بررسی بالینی غیر نمونه در اکتشافی تحلیل عامل روش

 دوسوگرایی خود، ارزش مورد، در عامل دوسوگرایی 6

این . جمعی را شناسایی کردند خودآگاهی و اخالقی

ی دانشجویان توسط  پرسشنامه در ایران و در جامعه

مورد بررسی روانسنجی قرار  (1600) دادفرنیا و موسویان

عامل افکار متعارض در مورد  0در پی آن  که گرفته است

خود، دیدگاه دوقطبی نسبت به خود، نگرانی راجع به 

 قضاوت دیگران و اشتغال ذهنی در مورد ارزش خود

کرونباخ ضریب آلفایمشخص گردید که  آمد و دستب

                                                           
1- Self-Ambivalence Measure (SAM) 
2- Tisher, Allen & Crouch 

به  ابعاد چهار یناست و ا 01/4معادل  برای کل پرسشنامه

 .واریانس بودند درصد 6/66طور کلی قادر به توضیح 

 44این پرسشنامه ابزاری است  :3دپرسشنامه ترس از خو

های مبتنی بر  گیری ادراکای که به جهت اندازه گویه

تدوین ( 4416) ط آرادما و همکارانوسز خویشتن تترس ا

کامالً ) 1گذاری این پرسشنامه در مقیاسی از  نمره. گردید

سازندگان پرسشنامه . است( کامالً موافق) 6تا ( مخالف

و در  بالینی غیرتک عاملی آن را در جامعه  سؤالی 6 فرم

تحلیل . اندقرار داده تائیدبعاد وسواس مورد ارتباط با ا

عاملی آن در کانادا، استرالیا و ایتالیا همسانی درونی 

-و پایایی آزمون( 02/4-60/4= آلفای کرونباخ)

را و همگرا و واگرای قابل قبولی ( 02/4-60/4)بازآزمون 

آرادما، مولینگ، رادومسکی، دورن، ) نشان داده است

 .(4416 ،0آیودت و اللوندا

 

 ها یافته

 انحرافا ب 4/44 کنندگان پژوهش  شرکتمیانگین سنی 

( نفر 460معادل )درصد  20به عالوه، . بود 46/0 استاندارد

را ( نفر 26معادل)درصد  41را دانشجویان دختر و 

 درصد 26 همچنین. اند دانشجویان پسر تشکیل داده

در  درصد 10مقطع تحصیلی کارشناسی،  درها  آزمودنی

درصد در مقطع دکتری به  6ارشد و   مقطع کارشناسی

دانشجویان درصد  6تنها . داشتندتحصیل اشتغال 

که تا پیش از این پژوهش  کننده اعالم نمودند شرکت

جهت موضوعی با عنوان وسواس به مشاور مراجعه کرده 

ای  درصد تا زمان انجام این مطالعه هیچ مراجعه 02و 

ای در موضوع وسواس  جهت دریافت کمک حرفه

 .اند نداشته

                                                           
3- Fear of Self Questionnaire (FSQ) 
4- Aardema, Moulding, Melli, Radomsky, Doron, Audet & 
Lalonde 
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برای بررسی روایی نسخه فارسی پرسشنامه ترس از خود، 

از . استفاده شد نخست از نسبت روایی محتوایی الوشه

متخصص  6این نسبت، اظهارنظر  محاسبه درآنجا که 

لذا مقدار بحرانی  ؛سی مورد توجه قرار گرفتشناروان

 شدگرفته  نظر در 4/ 2معادل  برای نسبت روایی محتوایی

مقایسه مقادیر مربوط به نسبت که  (4416آیر و سالی، )

ها با این مقدار بحرانی،  روایی محتوایی برای تمامی گویه

از روایی محتوایی نسخه فارسی پرسشنامه ترس از خود 

پرسشنامه از  عاملی ساختارجهت بررسی  .کند داللت می

 44نسخه  AMOSافزار در نرم تأییدی عاملی تحلیل

هرچند پیش از آن، به منظور اطمینان از . استفاده شد

ها به  داده شدن عاملیگیری و قابلیت  کفایت نمونه

. و آزمون بارتلت رجوع شد ناکلی-میر-شاخص کیسر

و آزمون گردید محاسبه  00/4معادل  KMO مقدار 

در سطح  104و درجۀ آزادی  0144بارتلت با مقدار 

 عاملی حلیلتد فراین .بدست آمددار  نیز معنا 4441/4

که نسخه فارسی پرسشنامه ترس از خود  نشان داد تأییدی

 عاملی تکمشابه نسخه اصلی آن دارای یک ساختار 

های برازش مربوط به این تحلیل عاملی در  شاخص. است

  .ارائه شده است 1جدول 

 
 تأییدیهای برازش مرتبط با تحلیل عاملی  شاخص 1 جدول

 CMIN/DF CFI IFI NFI GFI AGFI RMSEA شاخص

 46/4 4/ 0 06/4 4/ 0 06/4 06/4 00/4 مقدار

 <42/4 ≥4/ 0 ≥4/ 0 ≥4/ 0 ≥4/ 0 ≥4/ 0 <6 مقدار قابل قبول

 

های  گردد مقادیر شاخصمشاهده می 1در جدول  کهچنان

و برازش  ازش تطبیقی، برازش افزایشیبر ،نیکویی برازش

هستند که مطابق نظر  4/ 0رگتر یا مساوی بز شده هنجار

در بازه قابل قبول قرار ( 4446)هوپر، کوگالن و مولن 

مقادیر دو شاخص نسبت مجذور خی بر درجه . گیرند می

به ترتیب  و ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب آزادی

قبول این دو شاخص  است که در بازه قابل 46/4و  64/4

های نسخه  ی مربوط به گویهعامل بار .گیرند قرار می

 .است گزارش شده 4سی پرسشنامه در جدول فار

 
 های نسخه فارسی پرسشنامه ترس از خود و ضرایب همبستگی هر گویه با نمره کل پرسشنامه گویه عاملی بار 2جدول 

 بارعاملی گویه
همبستگی 

 با نمره کل

 66/4 64/4 .برم می سؤالاغلب اوقات شخصیت خودم را زیر  -1

 61/4 4/   .برای اطمینان از درستی فکر و رفتارم، باید دائماً حواسم به خودم و کارهایم باشد -4

 66/4 2/4  .دهنده چه چیزهایی در شخصیتم باشد نگران این هستم که افکار درونی من ممکن است نشان -6

 62/4 4/ 6 .باشمای  ترسم که نکند آدم خشن یا دیوانه از این می -0

 24/4 26/4 .دانم که باید همیشه احساس گناه کنند می هایی آدمبدون تردید خودم را جزء  - 

 60/4 4/ 6 .برم می سؤالاغلب اوقات خصوصیات اخالقی خودم را زیر  -6

 24/4 66/4 .برم می سؤالاغلب اوقات سالمتی عقل خودم را زیر  -2

 4/ 6 60/4 .ترسیدند دانستند، حتماً از من می میاگر دیگران واقعیت مرا  -6
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 21/4 60/4 .برم می سؤالهای خودم را زیر  اغلب نیت یا خواسته -0

چون از چیزی که ممکن است در مورد . ترسم گاهی از اینکه به درون خود توجه کنم، می -14

 .ترسم خودم پیدا کنم، می
22/4 20/4 

 26/4 24/4 .خواهد خود را نشان دهد بخش بدذاتی وجود دارد که میکنم در درون من،  احساس می -11

 6/4  4/4  .تواند دست به کارهای غیراخالقی بزند ترسم به آدمی تبدیل شوم که می می -14

 26/4 24/4 .اغلب نگران این هستم که افکار بدی در سر داشته باشم -16

 26/4 24/4 .ترسم توانم باشم، می از آن آدمی که می -10

 21/4 4/ 6 «!ای کار اشتباهی انجام داده»: کنم که اغلب خودم را متهم می - 1

 24/4 62/4 .ترسم شوم که خیلی از آن می اگر حواسم به خودم نباشد، ممکن است به آدمی تبدیل  -16

 60/4 60/4 .شک دارم که آدم خیلی خوبی باشم -12

 24/4 60/4 .نفرت دارمترسم به آدمی تبدیل شوم که از آن  می -16

 66/4 4/ 6 .دهم های درون خودم را با صداقت نشان نمی کنم که واقعیت اغلب احساس می -10

 64/4 6/4  .باید حواسم را حسابی جمع کنم تا کار خیلی بدی انجام ندهم -44

 

تمامی  عاملی بارگردد  مشاهده می 4 جدولدر که چنان

های  در نتیجه تمامی گویه. است 64/4ها بزرگتر از  گویه

نسخه اصلی پرسشنامه ترس از خود در نسخه فارسی آن 

نیز متعلق به گویه  عاملی باربیشترین . نیز حفظ شده است

و کمترین بارعاملی متعلق به ( 22/4 معادل) 14شماره 

همچنین  4جدول . است( 4/4 معادل) 14گویه شماره 

با نمره  سؤالی ضرایب همبستگی مربوط به نمره هر حاو

که به عنوان شاخص دیگری از روایی  استکل پرسشنامه 

ود در این پژوهش نسخه فارسی پرسشنامه ترس از خ

گردد  که در این جدول نیز مشاهده میچنان. محاسبه شد

ای  ها با نمره کل پرسشنامه در بازه ضرایب همبستگی گویه

جهت بررسی روایی . گیرد قرار می 20/4تا  6/4 از 

همگرای نسخه فارسی پرسشنامه ترس از خود از ضریب 

همبستگی نمره حاصل از این پرسشنامه با نمرات چهار 

روانی، پرسشنامه  ابزار مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار

وسواس فکری و عملی مادزلی، پرسشنامه باورهای 

 .ردیدگ فادهاست وسواسی و پرسشنامه دوسوگرایی به خود

 
 ضرایب همبستگی مربوط به روایی همگرای نسخه فارسی پرسشنامه ترس از خود 3جدول

همبستگی با نسخه فارسی  ابزار

 پرسشنامه ترس از خود

 64/4 افسردگی مقیاس خرده: DASS-21پرسشنامه 

 66/4 اضطراب مقیاس خرده: DASS-21پرسشنامه 

 60/4 روانی فشار مقیاس خرده: DASS-21پرسشنامه 

 00/4 (MOCI)وسواس فکری و عملی مادزلی  پرسشنامه

پذیری  مسئولیت مقیاس خرده: OBQ-44پرسشنامه 

 تهدید و خطر ارزیابی و
 2/4 

 1/4  نیاز به اطمینان/طلبی کمال: OBQ-44پرسشنامه 

 4/4  اهمیت و کنترل افکار: OBQ-44پرسشنامه 
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 61/4 (SAM)به خود پرسشنامه دوسوگرایی 

 

دهد ضرایب همبستگی نسخه  نشان می 6که جدول چنان

فارسی پرسشنامه ترس از خود با پرسشنامه دوسوگرایی به 

افسردگی، اضطراب و  پرسشنامه  مقیاس خردهخود و سه 

 است که بنا به راهنمایی پست 64/4فشار روانی بزرگتر از 

. شود از روایی همگرا تلقی می شاخصی عالی( 4416)

 خردهضرایب همبستگی پرسشنامه ترس از خود با سه 

پذیری  پرسشنامه باورهای وسواسی یعنی مسئولیت مقیاس

نیاز به اطمینان و  /طلبی و ارزیابی تهدید و خطر، کمال

اهمیت و کنترل افکار و نمره کل پرسشنامه وسواس 

قرار  64/4ا ت 61/4فکری و عملی مادزلی نیز در بازه 

هایی مناسب از  گیرند که بنا به مرجع باال، شاخص می

 .آیند روایی همگرا به حساب می

 نسخه فارسی پرسشنامه ترس از خودجهت بررسی پایایی 

از سه روش محاسبه ضریب بازآزمایی، محاسبه ضریب 

دونالد  ضریب امگای مکآلفای کرونباخ و محاسبه 

و ضریب امگای ( α)خ ضریب آلفای کرونبا. استفاده شد

که  محاسبه شد 00/4و  00/4ه ترتیب ب( ω)دونالد  مک

شاخصی عالی از همسانی درونی  (4416)بنا به نظر تیبر 

جهت بررسی ثبات زمانی نسخه فارسی . شود تلقی می

با فاصله زمانی  پرسشنامه ترس از خود از روش بازآزمایی

این  ضریب همبستگی حاصل از. گردیداستفاده  روز 14

که بنا  محاسبه شد 66/4سشنامه نیز معادل دو بار اجرای پر

 .گیرد در بازه مطلوب قرار می (4416)به نظر پست 

 

 بحث

 روانسنجی هایپژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی

 عالئمپرسشنامه ترس از خود در ارتباط با  نسخه فارسی

 تائیدنتایج عالوه بر . وسواس در جامعه ایرانی انجام شد

پرسشنامه ترس از خود در این پژوهش، ایی روایی محتو

 بالینی غیر های طراحان پرسشنامه در جامعههمانند یافته

ای تک عاملی ماده 6نسخه  ، از(4416دما و همکاران، آر)

 64/4تر از بزرگ. در جمعیت ایرانی حمایت کردپرسشنامه 

ای هها نشان داد که تمام گویهتمامی گویه عاملی باربودن 

 ؛است شده حفظنسخه اصلی پرسشنامه در نسخه فارسی 

نشان از سودمندی پرسشنامه در کاربردهای بالینی و  که

ضرایب . استمطالعات پژوهشی در زمینه وسواس 

 20/4تا  6/4 ای از  همسانی مطلوب پرسشنامه در بازه

همدیگر  ها در ارتباط بانشانگر همبستگی و انسجام گویه

، رووا از قبیل ینهای پیشهای پژوهش یافتههمخوان با  .بود

؛ دورون و ( 444) 1پوردن، سامرفلدت و آنتونی

پرسشنامه ترس از خود بیشترین  ( 444) 4کیریوس

ترین سازه به این با نزدیک (61/4) همبستگی معنادار

 مگراروایی ه مؤیدکه  داشت( دوسوگرایی خود) مفهوم

رونکرو، بارادا، آردما آگویالر، سوریانو، ) استپرسشنامه 

پرسشنامه دوسوگرایی خود تالش  هرچند .(4410 و اکنر،

در مورد خود ترس یا بد  د یک خودپنداره دوگانهدار

های در پرسشنامه وجود و آیتم گیری کندرا اندازه بودن

با این  ولی ؛کنندگیری میاندازه را دارد که ترس از خود

ارتباط آن با  (4414)اوکنر و آردما  مطالعه اول حال در

اما در پژوهش حاضر  ؛ه استنشد تائیدوسواس  عالئم

قرار گرفتن ضرایب همبستگی پرسشنامه ترس از خود با 

پرسشنامه باورهای وسواسی یعنی  مقیاس خردهسه 

نیاز  /طلبی پذیری و ارزیابی تهدید و خطر، کمال مسئولیت

پرسشنامه به اطمینان و اهمیت و کنترل افکار و نمره کل 

                                                           
1- Rowa, Purdon, Summerfeldt & Antony 
2- Doron & Kyrios 
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 64/4تا  61/4دزلی در بازه وسواس فکری و عملی ما

رس از ارتباط بیشتر سازه تروایی همگرا و دهنده نشان

 .است بینی وسواس در پیشنسبت به دوسوگرایی خود 

برجسته شناختی وسواس، سیطره و  عالئمازآنجایی که 

ارزیابی افکار نافذ ناهمخوان با خود در زمینه ترس از آن 

دهد ممکن است باشد یا به آن چیزی که فرد احتمال می

 ؛4441 بلک و گریشام، لیم، ونگ،) است ،تبدیل شود

های درگیر در هرچند ماهیت شناختو (  441 کالرک،

اما نتایج  ؛استتر از محدوده این مطالعه وسواس گسترده

اوکنر، آردما و پلیسیر، )این پژوهش در راستای پژوهش 

 خود ابعادو  شناختیکه فرایندهای  مشخص کرد ( 444

توانند در باورهای وسواسی وجود دارند که میفراتر از 

طور که  بنابراین همان ؛وسواس نقش بالقوه بازی کنند

رسد کنند به نظر میبیان می (4416) و همکاران آردما

-ختارهایی از شناخت را اندازهپرسشنامه ترس از خود سا

 خودک بیانگر دوگانگی بین ی لزوماًکند که گیری می

یک خود ترسیده را  مستقیماًیا بد نیست بلکه  خوب

 در واقعیت که هیچ پایه و اساسی کند می گیری اندازه

یر در های درگشناختارتباط قوی بین  وجود. ندارد

ر با گرایی و اهمیت افکا وسواس از قبیل تهدید، کمال

هایی فرد درگیر شناختدهد که نشان می وسواس عالئم

خواهد وجود داشته باشد و همیشه نگران است که نمی

 خطری است که به دنبال آن ممکن است اتفاق بیفتد

بنابراین  ؛(4414، 1، هارت، پورجینسون و استانلیکالو)

گونه که در این پژوهش ارتباط قوی ترس از خود  همان

رسد به نظر می نطقیدست آمد مه با باورهای وسواسی ب

-ایجاد سردرگمی استنباطی باعث می با که ترس از خود

، غرق در افکار فراد به جای مشاهده واقعیت افکارشود ا

                                                           
1 - Calleo, Hart, Björgvinsson & Stanley 

. شده و زمینه نفوذ افکار و وسواس در آنان ایجاد شود

ثبات زمانی پرسشنامه ترس از خود به روش  تائید

روز گویا این  14بازآزمایی در دو نوبت به فاصله زمانی 

 .استبود که سازه ترس از خود از ثبات برخوردار  مسئله

 

 گیری نتیجه

بیانگر ارتباط مضامین  ،نتایج این پژوهشازآنجایی که 

 عالئممرتبط با ترس از خود با  ارجاعی خودشناختی 

توان نتیجه گرفت توجه به این سازه در  ، میوسواس بود

تواند بالقوه کارایی مداخالت را های شناختی میدرمان

مبتنی بر  این مطالعه یک پژوهش مقطعی،. افزایش دهد

هرگونه  طبیعتاً .بود و در جامعه غیر بالینی پرسشنامه

بنابراین از  ؛استاستنباط علیت از آن اشتباه 

اصلی این پژوهش، عدم مقایسه این سازه  های محدودیت

های در جمعیت بالینی وسواس و وارسی دقیق شناخت

های مرتبط با ترس از خود به کمک سایر شیوه

ها مشخص پژوهش از آنجایی که و ؛گیری بود اندازه

 عالئمآیا ترس از خود نتیجه برخورداری از  که اندنکرده

وسواس وجود  گیریوسواس است یا اینکه پیش از شکل

های پژوهشدر  شودپیشنهاد می بنابراین ؛داشته است

های در طرح قش ترس از خود در ابتال به وسواسن آتی،

 .های بالینی مورد بررسی قرار گیردطولی و در جمعیت

 

 سپاسگزاری

از تمامی دانشجویان عزیز دانشگاه شیراز که مشارکت در 

پاس همکاری و پژوهش حاضر را خالصانه پذیرفتند به 

. همراهی دلسوزانه کمال تشکر و قدردانی را داریم

همچنین از سرکار خانم دکتر صادق زاده که با در اختیار 

ارزشمندشان در  قرار دادن نسخه اصلی مقیاس و تجربیات

مقاله  .کمال تشکر را داریم این حوزه ما را یاری رساندند
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 0016 42ره کارشناسی ارشد به شمانامه مستخرج از پایان

 .باشددانشگاه سلمان فارسی کازرون می
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