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 ر و پنهان افراد می باشد زیابی اضطراب آشکاپرسشنامه ار

 

 قسمتی از سواالت:

 

ف 
دی

ر
 

 سواالت 

ت 
رس

د
دو  

ن 
 ای

ن
بی

 

ط
غل

 

 توجه من نسبت به اشخاص یا سرگرمی ها تقریباً به سرعت تغییر می کند.  1

   

    اگر اشخاص نظر خوبی به من ندارند این امر مانع آرامش فکری کمال من نمی شود.  2

3 
کنم،دوست دارم نسبت به صحت انچه می خواهم  قبل از اینکه عقیده خود را ابراز 

 بگویم، کامالً مطمئن باشم. 

   

    تمایل دارم که خود را به دست احساسات حسادت آمیز بسپارم. 4



5 

 اگر قرار باشد که زندگیم را دوباره شروع کنم: 

 آن را به گونه ای متفاوت سازمان خواهم داد.  -الف

 که قبالً بوده است. دلم می خواهد همانطور باشد  -ب

 بین این دو  -ج

   

    والدینم را در مورد همة مسائل تحسین می کنم.  6

7 
بشنوم ناراحت می شوم حتی وقتی می دانم که آن چیزی که می   "نه"اگر پاسخ 

 خواهیم غیر ممکن است.

   

8 
درستکاری  وقتی با من رفتاری دوستانه تر از آن دارند که انتظار داشته ام.، در مورد 

 فرد تردید می کنم. 

   

9 

والدینم )یا کسانی که من را بزرگ کرده اند(، وقتی دستوراتی می دادند یا اطاعت  

 من را خواستار می شدند:

 همواره بسیار معقول بودند. -الف

 غالباً نامعقول بودند.  -ب

 به ندرت معقول بوده اند  -ج

   

    آن ها به من است. نیاز من به دوستانم بیشتر از نیاز  10

11  =================================================================    

    من احساس بد خلقی می کنم و نمی خواهم فرد یا افراد دیگر را ببینم:  30

    افتم. در مقابل بد بیاری ها، تقریباً به گریه می  31

    حتی در میان جمع گاهی احساس تنهایی و بی ارزشی بر من چیره می شود.  32

    به هنگام شب بیدار می شوم و بدلیل هجوم افکار، به سختی می توانم بخوابم.  33

    حتی اگر مشکلی برایم پیش بیاید، معموالً حالم خوب است. 34



    احساس گناه یا پشیمانی می کنم. گاهی برای چیزهای بسیار کوچک،  35

36 
اعصابم آنقدر تحریک شده است که بعضی صدا ها مثل صدای درب، به نظرم غیر  

 قابل تحمّل می آیند و مرتعشم می کند. 

   

    اگر چیزی به شدت ناراحتم کند، معموالً آرامشم را خیلی زود به دست می آورم.  37

38 
کنم که باید انجام دهم، تمایل به لرزیدن و یا عرق  وقتی به کار مشکلی فکر می  

 کردن دارم. 

   

    معموالً وقتی به رخت خواب می روم، به سرعت خوابم می برد.  39

40 
وقتی به چیزهایی فکر می کنم که اندکی پیش فکرم را مشغول کرده و توجهم را به  

 ناآرامی می شوم. خود جلب کرده بودند، گاهی دچار حالت تنش یا 

   

 


