ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﺣﺎﻟت – رﮔﮫ اﺿطراب اﺳﭘﯾﻠﺑرﮔر

)Speilberger State – Trait Anxiety Inventory (STAI-Y

ﺗﻌدادی از ﻋﺑﺎرت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣردم ﺑرای ﺗﻌرﯾف ﺧود از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در زﯾر آﻣده اﺳت  .ھرﯾﮏ از ﻋﺑﺎرﺗﮭﺎ را ﺑﺧواﻧﯾد و
ﺳﭘس ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﯾﺎس زﯾر ﻋددی را ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﺷﻣﺎ ھﻣﯾن اﻻن ،ﯾﻌﻧﯽ در اﯾن ﻟﺣظﮫ ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ دارﯾد .ھﯾﭻ
ﭘﺎﺳﺧﯽ درﺳت ﯾﺎ ﻏﻠط ﻧﯾﺳت .وﻗت زﯾﺎدی را ﺻرف ھﯾﭻ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﻧﮑﻧﯾد .ﺑﻠﮑﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ دھﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظرﻣﯽ رﺳد ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮫ
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺷﻣﺎ را در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗوﺻﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد.
 =۱اﺻﻼ

 =۲ﺗﺎ ﺣدی

 =۳ﻣﺗوﺳط

 (۱ﺣﺳﺎس آراﻣش ﻣﯽ ﮐﻧم.
 (۲اﺣﺳﺎس اﯾﻣﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم.
 (۳ﻧﺎ آرام ) ھﯾﺟﺎن زده ( ھﺳﺗم.
 (٤اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم اﻋﺻﺎﺑم ﺧرد ﺷده اﺳت.
 (٥اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﺳرﺣﺎل ھﺳﺗم.
 (٦اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم اﺿطراب دارم.
 (۷اﻻن ﻧﮕران ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺧودم ھﺳﺗم.
 (۸اﺣﺳﺎس رﺿﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧم.
 (۹اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ھول ﺷده ام.
 (۱۰اﺣﺳﺎس راﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم.
 (۱۱اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس دارم.
 (۱۲اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﻋﺻﺑﯽ ھﺳﺗم.
 (۱۳ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ھﺳﺗم.
 (۱٤اﺣﺳﺎس ﺗردﯾد) دو دﻟﯽ( ﻣﯽ ﮐﻧم.
 (۱٥آرام ھﺳﺗم.
 (۱٦اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم راﺿﯽ ھﺳﺗم.
 (۱۷ﻧﮕران ھﺳﺗم.
 (۱۸اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﮔﯾﺞ ﺷده ام.
 (۱۹اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﺛﺎﺑت ﻗدم ھﺳﺗم.
 (۲۰اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﺧﺷﻧود ھﺳﺗم.
 (۲۱اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﺧﺷﻧود ھﺳﺗم.
 (۲۲اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﻋﺻﺑﯽ و ﺑﯽ ﻗرار ھﺳﺗم.
 (۲۳اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم از ﺧودم رﺿﺎﯾت دارم.
 (۲٤ای ﮐﺎش ﺑﮫ اﻧدازه دﯾﮕران ﺧوﺷﺣﺎل ﺑودم.
 (۲٥اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﻣﺛل اﯾن ﮐﮫ ﺷﮑﺳت ﺧورده ام.
 (۲٦اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم راﺣت ھﺳﺗم.
 (۲۷آرام ،ﺧوﻧﺳرد ،و ﺧﺎطر ﺟﻣﻊ ھﺳﺗم.
 (۲۸اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮫ ﻗدری روﯾﮭم ﺟﻣﻊ ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑر آﻧﮭﺎ ﻏﻠﺑﮫ ﮐﻧم.
 (۲۹درﺑﺎره ﭼﯾزی ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ،ﺑﯾش از ﺣد ﻧﮕران ﻣﯽ ﺷوم.
 (۳۰ﺧوﺷﺣﺎﻟم.
 (۳۱اﻓﮑﺎر ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ دارم.
 (۳۲اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﻧدارم.
 (۳۳اﺣﺳﺎس اﯾﻣﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم.
 (۳٤ﺑﮫ اﺳﺎﻧﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرم.
 (۳٥اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾت ھﺳﺗم.
 (۳٦راﺿﯽ ھﺳﺗم.
 (۳۷ﻓﮑر ﺑﯽ اھﻣﯾﺗﯽ از ذھﻧم ﻣﯽ ﮔذرد و آزارم ﻣﯽ دھد.
 (۳۸ﻧﺎاﻣﯾدی ھﺎ را آن ﻗدر ﺟدی ﻣﯽ ﮔﯾرم ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ذھن ﺧود را از آﻧﮭﺎ ﺧﻼص ﮐﻧم.
 (۳۹آدم ﺛﺎﺑت ﻗدﻣﯽ ھﺳﺗم.
 (٤۰وﻗﺗﯽ ﺑﮫ دﻟﺧوﺷﯽ ھﺎ و ﻋﻼﻗﮫ ھﺎی اﺧﯾر ﺧود ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم  ،ﻧﺎراﺣت ﯾﺎ آﺷﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوم.
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