
  کتلاضطراب 
  

  .را با ضربدر مشخص كنيد) درست، غلط(متناسب با وضع خود  يها لطفاً جمالت زير را بخوانيد و پاسخ
  
ها تقريباً به سرعت  توجه من نسبت به اشخاص يا سرگرمي   -۱

  .كند تغيير مي
  غلط  بين اين دو  درست

Q3(-) 

اگر اشخاص نظر خوبي به من ندارند، اين امر مانع آرامـش     -۲
  .شود امل من نميفكري ك

  غلط  بين اين دو  درست
  

خواهم بگويم كـامالً   دوست دارم نسبت به صحت آنچه مي   -۳
  .مطمئن باشم قبل از اين كه عقيده خود را ابراز كنم

  نه  بين اين دو  بله
  

    هرگز  به ندرت  گاهي  .آميز بسپارم تمايل دارم كه خود را به دست احساسات حسادت   -۴
  : م را دوباره شروع كنماگر قرار باشد كه زندگي   -۵

  .اي متفاوت سازمان خواهم داد آن را به گونه) الف
  .خواهد همانطور باشد كه قبالً بوده است دلم مي) ب

  ب  بين اين دو  الف
C(-)  

 

    نه  بين اين دو  بله  .كنم والدينم را در مورد همه مسائل تحسين مي   -۶
ـ  شوم حتي وقتـي مـي   بشنوم ناراحت مي» نه«اگر پاسخ    -۷ م دان

  .خواهم غيرممكن است كه آن چيزي كه مي
  غلط  بين اين دو  درست

  

كـنم كـه بـا مـن      كاري اشـخاص ترديـد مـي   تدر مورد درس   -۸
  .ام دارند كه داشته نتر از آ رفتاري دوستانه

  غلط  بين اين دو  درست
  

. شـدند  ا اطاعت مرا خواستار مـي يدادند  وقتي دستوراتي مي   -۹
  ): اند ردهبا كساني كه مرا بزرگ ك(والدينم 
  .اند همواره بسيار معقول بوده: الف
  .اند غالباً نامعقول بوده) ب

  غالباً  گاهي   بندرت

  

 O  غالباً  گاهي   بندرت  .به من است انياز من به دوستانم بيشتر از نياز آنه -۱۰

توانم نيروهايم را بسيج كنم تا بـا يـك    من يقين دارم كه مي -۱۱
  بندرت  اهي گ  هميشه  .مشكل ناگهاني مقابله نمايم

  

    هرگز  گاهي   غالباً  .ترسيدم مي يقتي بچه بودم از تاريك.و -۱۲
گويند كه بـه آسـاني هيجـانم را در     به من مي يديگران گاه -۱۳

  .دهم صدايم و رفتارم نشان مي
  نه  مردد  بله

  

  :اگر اشخاص از مالطفت من به طور ناشايسته استفاده كنند -۱۴
  .گيرم شوم و كينه به دل مي دار مي جريح) الف
  .بخشم كنم و مي ودي فراموش ميزبه ) ب

  ب  بين اين دو  الف
  

    هرگز  گاهي   غالباًكننـد   انتقادات شخصي بسياري از اشخاص مرا ناراحت مي -۱۵



  .به جاي آن كه به من كمك كنند
افتـد كـه خيلـي زود عليـه اشـخاص       برايم غالباً اتفـاق مـي   -۱۶

  .شوم خشمگين مي
  غلط  بين اين دو  درست

Q4  

خـواهم بـدون    كنم مثل اين كه چيزي مـي  اضطراب مي احساس -۱۷
  .آن كه بدانم چيست

  غالباً  گاهي  بندرت
  

پرسم كه آيا اشخاصي كه با آنهـا صـحبت    گاهي از خود مي -۱۸
  .مند هستم گويم واقعاً عالقه كنم نسبت به آنچه مي مي

  غلط  بين اين دو  درست
  

عين هايي مانند دردهاي نام من هرگز احساس مبهم ناراحتي -۱۹
  .ام اختالالت هاضمه، احساس ضربان قلب و غيره نداشته

  غلط  مردد   درست
  

شـوم   در موقع صحبت با بعضي اشخاص آنقدر ناراحت مي -۲۰
  .كه به سختي جرأت حرف زدن دارم

    هرگز  بندرت  گاهي 

من بيشتر از اغلب اشخاص بـه هنگـام انجـام كـاري نيـرو       -۲۱
  .دهم جام ميان» تمام قوا«كنم، چون آن را با  مصرف مي

  غلط  مردد  درست
Q3(-) 

پرت نباشم و جزئيـات   گويم كه حواس همواره به خودم مي -۲۲
  .را فراموش نكنم

    غلط  مردد  درست

هر اندازه مواقع، مشكل و ناخوشايند باشند مـن ايسـتادگي    -۲۳
  .كنم هاي نخستين خود را حفظ مي كنم هدف مي

    نه  بين اين دو   بله

زده و ســر در گــم  يجــانهــاي مشــكل، ه مــن در موقعيــت -۲۴
  نه  بين اين دو   بله  .شوم مي

  

بيـنم كـه خـوابم را مختـل      هـايي مـي   من گاه به گاه خواب -۲۵
  نه  بين اين دو   بله  .كنند مي

C(-) 

ي نيــرو دارم وقتــي در مقابــل فمــن همــواره بــه انــدازه كــا -۲۶
  نه  بين اين دو   بله  .گيرم مشكالت قرار مي

  

يزها را بدون دليل موجه، بينم كه چ گاهي خود را مجبور مي -۲۷
  غلط  مردد  درست  .بشمارم

  

اي عجيب دارنـد هـر چنـد     غالب اشخاص تا حدي روحيه -۲۸
  .مايل به پذيرفتن آن نيستند

  غلط  مردد  درست
L 

تـوانم   شـوم مـي   وقتي در مقابل ديگران مرتكب اشتباهي مي -۲۹
  .آن را سريعاً فراموش كنم

  نه  بين اين دو  بله
  

  :خواهم كسي را ببينم كنم و نمي من احساس بد خلقي مي -۳۰
  گاهي: الف
  تقريباً هميشه: ب

  ب  بين اين دو  الف
O 

    گاهي  ندرت بسياربه  هرگز  .افتم در مقابل بدبياري، تقريباً به گريه مي -۳۱



ارزشـي بـر    حتي در ميان جمع گاهي احساس تنهايي و بـي  -۳۲
  نه  بين اين دو  بله  .شود من چيره مي

  

شوم و به دليل اشغاالت فكـري، بـه    به هنگام شب بيدار مي -۳۳
  هرگز  گاهي  غالباً  توانم بخوابم  سختي مي

  

آيند هر چه باشد، معموالً حالم  مشكالتي كه برايم پيش مي -۳۴
  نه  بين اين دو  بله  .كامالً خوب است

  

گــاهي بــراي چيزهــاي بســيار كوچــك، احســاس گنــاه يــا  -۳۵
  نه  دوبين اين   بله  .كنم پيشماني مي

  

اعصابم آنقدر تحريك است كه بعضي صداها مثـل صـداي    -۳۶
  .كنند آيند و مرتعشم مي در، به نظرم غيرقابل تحمل مي

  هرگز  گاهي  غالباً
Q4  

دت ناراحتم كند، معموالً آرامشـم را خيلـي   شاگر چيزي به  -۳۷
  .آورم زود بدست مي

  نه  بين اين دو  بله
  

تي به كار مشـكلي  تمايل به لرزيدن و يا عرق كردن دارم وق -۳۸
  .كنم كه بايد انجام دهم فكر مي

  نه  بين اين دو  بله
  

ـ  چنـد دقيقـه خـوابم مـي     ضمعموالً به سرعت، در عر -۳۹ رد، ب
  .روم وقتي به رختخواب مي

  نه  بين اين دو  بله
  

شـوم وقتـي بـه     گاهي دچار حالـت تـنش يـا نـاآرامي مـي      -۴۰
كنم كه اندكي پيش فكرم را مشغول كـرده   چيزهايي فكر مي

  .اند و توجهم را به خود جلب كرده بوده
  غلط  مردد  درست 

  

  



  اضطراب کتل
  

توان به منزلـه عامـل مرتبـه دوم     ها براساس آزمون شانزده عاملي خود نشان داد كه عامل اضطراب را مي كتل در بررسي
هـا، كتـل پرسشـنامه     بررسـي  با توجه به اين. اند هاي روانشناسي مرضي كامالً هماهنگ نتايج كتل با داده. در نظر گرفت

  :ا بدست آوردرهاي زير  توان شاخص ن ميآاي تدارك ديد، كه براساس  اضطراب چهل ماده
 . يك نمره اضطراب كلي كه اندازه عامل اضطراب است -۱

توان با مطالعـه   از سوي ديگر مي. مطابقت دارند ٢و اضطراب پنهان ١دو نمره الف و ب كه با اضطراب آشكار -۲
عامـل نخسـتين شخصـيت در اشـباع عامـل مرتبـه دوم اضـطراب دارنـد، اطالعـاتي دربـاره            مهمي كه پـنج 

 :اين پنج عامل عبارتند از. شناسي روانشناختي نشانه مرضي اضطراب به دست آورد علت

هـاي   دهـد كـه تـا چـه حـد اضـطراب بـه سـاخت         نشان مي) Q3نمره (ماده است  ۸مركب از  Q3)-(عامل 
  . تي مورد تأييدند وابسته اسشخصيتي كه از نظر اجتماع

  . و نقش مبنايي آن در اضطراب است» ٣من«گواه ضعف ) نمره(ماده  ۶مركب از  C)-(عامل 
  . حاكي از ناايمني پارانويايي است Lماده است نمره  ۴مركب از  Lعامل 
  . مبين اضطراب مشتق از فرامن است Oماده است نمره  ۱۲مركب از  Oعامل 
  .در پديدآيي اضطراب است» من«اي  گواه نقش نيروهاي كشاننده Q4نمره . ماده است ۱۰مركب از  Q4عامل 

معـذلك  . اي از آنهـا از اعتبـار ضـعيفي برخوردارنـد     اين پنج مقياس بر تعداد محدودي از مـواد مبتنـي هسـتند و پـاره    
ايل از راه بـه كـار بسـتن مجموعـه     هايي كه در صورت تم دهند، نشانه هاي جالبي در اختيار استفاده كننده قرار مي نشانه

شـود و واجـد ايـن     عاملي شخصيت كتل مورد تأييد قرار گيرنده اين پرسشنامه به سرعت به كار بسته مي ۱۶پرسشنامه 
توان به نمرات سه نوع اضـطراب و پـنج شـاخص زيربنـايي عامـل       امتياز است كه فقط از راه يك بار گرفتن آزمون مي

  . اضطراب پي برد
  . همبستگي نشان داده است ۷۲/۰» ولش«لي با شاخص اضطراب اضطراب ك

  . نشان داده است ۴۳/۰، ۶۵/۰، ۵۱/۰هاي پورسل، تيلور و مدلين همبستگي در حد  اضطراب آشكار با مقياس
هر چند كـاربرد  . ها به يك اعتبار تجربي خوبي دست يافته است ها و در روان گسستگي اين پرسشنامه در روان آزادگي

هاي ديگر روانشناختي كه مراجع از يك اضطراب طراز باالي غيرعـادي   هاي باليني است اما در مشورت موقعيت آن در
هنجارگزيني شده كه نتايج آن در پايـان   ۱۳۶۹نيز كاربرد دارد اين تست توسط خانم دكتر دادستان در سال . برد رنج مي

  . كتاب بيمارهاي رواني آورده شده است
به پيوست آمـده  ) ۱(به عنوان ابزار اصلي پژوهش كه در ضميمه شماره ) اضطراب كتل(ز از اين تست در اين مطالعه ني
  . استفاده شده است

                                                           
1 - overt anxiety 
2 - covert anxiety 
3 - ego 


