
 

 

 اشپيلبرگر ايخصيصه – موقعيتي پرسشنامه اضطراب
 

 كار به ايگسترده طور به كه است خودسنجي وسيله يك اشپيلبرگر ايخصيصه – موقعيتي اضطراب پرسشنامه

 متمايز، مفهوم دو گيري اندازه براي جداگانه خودسنجي روانسنجي ٣ مقياس دو شامل پرسشنامه است. اين رفته

 .است اضطراب با وابسته اما

 و نگراني ناآرامي، بيم، تنش، ذهني احساس و آگاهانه درك موجب هيجاني موقعيت يك موقعيتي اضطراب در

 ميشود. خودمختار اعصاب سيستم )انگيختگي( زياد فعاليت

 است عبارت ايخصيصه اضطراب .است موقعيتي استرس از كاركردي و بوده متغير اوقات موقعيتي اغلب اضطراب 

 اين به پاسخ خطرناك يا كننده تهديد صورت به استرس موقعيت ارزيابي يا ادراك به گرايش فردي در تفاوتهاي از

 (.1372مي شود )پناهي شهري،  اضطراب افزايش موجب موقعيتها

 تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه: 

جيده شده است. سواالت همگي از سوال سن 40با  اشپيلبرگر پرسشنامهتوسط  ايخصيصه – موقعيتي اضطراب

خيلي ) 4( تا خيلي كم) 1اند كه ميزان موافقت پاسخ دهندگان با سواالت را از تايي ليکرت تشکيل شده 4طيف 

 دهد.( نشان ميزياد

 

 مولفه های پرسشنامه :
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     کنم.احساس آرامش می 1

     کنم.احساس امنیت می 2

     کنم.احساس تنش می 3

     احساس می کنم در فشار روحی هستم. 4

     کنم.احساس آسودگی می 5



 

 

     کنم.احساس آشفتگی می 6

     نگران پیشامدهای ناگوار هستم. 7

     کنم.احساس رضایت خاطر می 8

     کنم.احساس ترس می 9

     کنم.احساس راحتی می 10

     به خودم اطمینان دارم. 11

     کنم عصبی هستم.احساس می 12

     زده و عصبی هستم.وحشت 13

     توانم تصمیم بگیرم.نمی 14

     کامالً آرام هستم. 15

     کنم.احساس خشنودی می 16

     نگران هستم. 17

     کنم.احساس سردرگمی می 18

     کنم ثابت قدم هستم.احساس می 19

     سرحال و شاداب هستم. 20

     شاداب و سرحال هستم. 21

قرار هستم.کنم عصبی و بیاحساس می 22      

کنم.نسبت به خودم احساس رضایت می 23      

باشم.توانستم به اندازه دیگران خوشحال کنم میآرزو می 24      

کنم.احساس تقصیر می 25      



 

 

کنم راحت هستم.احساس می 26      

     آرام، مالیم و خونسرد هستم. 27

توانم بر آنها کنم مشکالت به قدری روی هم انباشته شده که نمیاحساس می 28

 غلبه کنم.

    

     درباره چیزی که واقعاً مهم نیست بیش از حد نگرانم. 29

     خوشحالم. 30

     افکار پریشانی دارم. 31

     اطمینا به خود ندارم. 32

کنم.احساس امنیت می 33      

گیرم.به راحتی تصمیم می 34      

کنم.کفایتی میاحساس بی 35      

     خرسند هستم. 36

دهد.گذرد و آزارم میای از افکار بی اهمیت از ذهنم میپاره 37      

توانم آن را از ذهنم بیرون کنم.ناامیدی من به قدری عمیق است که نمی 38      

     فرد باثباتی هستم. 39

شوم.اندیشم دچارتنش و آشفتگی میوقتی به تمایالت و عالیق اخیر خود می 40      

 

 

 

 

 

 



 

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 

 

 
 

 

 

 

 روایی و پایایی پرسشنامه:

 

همساني دروني مقياس اضطراب موقعيتي و خصيصه اي نسبتا باالست. ضريب آلفاي اضطراب موقعيتي و خصيصه 

 104براي يك ساعت تا  86/0تا  73/0است. پايايي مقياس اضطراي خصيصه اي به شوه بازآزمايي بين  90/0اي 

ه اين آزمون به تغيير اضطراب در نتيجه روز است. پايايي بازآزمايي مقياس اضطراب موقعيتي پايين است. براي اينک

( به 1372پناهي شهري ) (.1372پناهي شهري، به نقل از  1988استرس موقعيتي حساس است )اشپيلبرگر، 

و براي مقياس اضطراب موقعيتي همبستگي  84/0روش بازآزمايي، براي مقياس اضطراب خصيصه اي همبستگي 

 به دست آورد. 76/0
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 خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم

اوقات بیشتر گاهی اوقات تقریبًا هرگز  تقریبًا همیشه 
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