
 این فایل فقط برای مشاهده قسمتی از پرسشنامه می باشد.

 این  برای خرید و دریافت فایل کامل  

 پرسشنامه به داخل سایت مراجعه نماید.

 

  (SATI) پرسشنامه افکار اضطراب سخنرانی 

 
بیانیه اصلی افکار منفی بود که بر اساس   32( شامل  SAATنسخه اولیه پرسشنامه تفکر خودکار اضطراب گفتار )

نمونه های بالینی از دانش آموزان مبتال به هراس اجتماعی و اضطراب تهیه شد. نسخه اصلی این پرسشنامه به  

های  های پرسشنامهره ای تهیه شده و تحقیقات کمی به زبان انگلیسی انجام شده است. با توجه به محدودیت زبان ک

های شناختی مرتبط  شده در این زمینه، پرسشنامه جدیدی برای ارزیابی ویژگی سنجی انجاممذکور و مطالعات روان 

تبر پرسشنامه افکار خودکار اضطراب گفتار  با اضطراب گفتار تهیه شد. به عبارت دیگر، نسخه نهایی، نسخه مع

(SAATQ ( است که پرسشنامه افکار اضطراب گفتار )SATI  نامیده می شود که پس از بازبینی به )مورد    23

عامل به دست آمد که همبستگی بین این دو عامل    2عبارت باقیمانده،    23کاهش یافته است. از تحلیل عاملی  

برای اندازه گیری    10عامل تاییدی )پیش بینی عملکرد ضعیف صحبت( و  مربوط به    13به دست آمد.    64/0

 عامل تاییدی )ترس مخاطب از ارزیابی منشی( است. 

 
 قسمتی از سواالت:

 
 

 در هنگام سخرانی به لکنت خواهم افتاد. .1

 نیم تأثیری بر حاضران ندارد ارنسخ  .۲



 . سخنرانیم بی ربط خواهد بود. ٣

 خوبی دیگران قادر به سخرانی نیستم . به ۴

 . وقتی دیگران به سخرانیم توجه ندارند. فکر می کنم دیگران در مورد من بد فکر می کنند. 5

6. ==========================================================  

 برای به دست آوردن تأیید دیگران، باید سخنرانی خوبی ارائه دهم   - ۲۱

 ، نگران می شوم مد سخنرانی کنناگر از من بخواه .  ۲۲

 در هنگام سخنرانی، قادر به پاسخگویی به سواالت حاضران نخواهم بود .  ۲٣

 
 : شیوه نمره گذاری

 

 قبول دارم کامال  کمی قبول دارم  نظری ندارم  کمی قبول ندارم  اصال قبول ندارم  گزينة 

 5 4 3 2 1 امتیاز 
 

 

 


