
 

1رگه اضطزاب اسپیلبزگز –پزسشنامه حالت 
 

تؼسازی اظ ػثاضت ّایی کِ هطزم تطای تؼطیف ذَز اظ آًْا استفازُ هی کٌٌس زض ظیط آهسُ است . ّطیک اظ ػثاضتْا ضا ترَاًیس ٍ 

تٌَیسیس کِ ًطاى هی زّس ضوا ّویي االى، یؼٌی زض ایي لحظِ چِ احساسی زاضیس.  سپس تا تَجِ تِ هقیاس ظیط ػسزی ضا

ّیچ پاسری زضست یا غلط ًیست. ٍقت ظیازی ضا صطف ّیچ ػثاضتی ًکٌیس. تلکِ پاسری زّیس کِ تِ ًظطهی ضسس تِ 

 تْتطیي ٍجِ احساسات ضوا ضا زض حال حاضط تَصیف هی کٌس.
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      احساس آضاهص هی کٌن. 1

      احساس ایوٌی هی کٌن. 2

      ًا آضام ) ّیجاى ظزُ ( ّستن. 3

      احساس هی کٌن اػصاتن ذطز ضسُ است. 4

      احساس هی کٌن سطحال ّستن. 5

      احساس هی کٌن اضططاب زاضم. 6

      ّستن.االى ًگطاى تسترتی ّای احتوالی ذَزم  7

      احساس ضضایت هی کٌن. 8

      احساس هی کٌن َّل ضسُ ام. 9

      احساس ضاحتی هی کٌن. 10

      احساس هی کٌن اػتواز تِ ًفس زاضم. 11

      احساس هی کٌن ػصثی ّستن. 12

      ػصثاًی ّستن. 13

      احساس تطزیس) زٍ زلی( هی کٌن. 14

      آضام ّستن. 15

      احساس هی کٌن ضاضی ّستن. 16

      ًگطاى ّستن. 17

                                                 
1
 Speilberger State – Trait Anxiety Inventory (STAI-Y) 



 
      احساس هی کٌن گیج ضسُ ام. 18

      احساس هی کٌن ثاتت قسم ّستن. 19

      احساس هی کٌن ذطٌَز ّستن. 20

      احساس هی کٌن ذطٌَز ّستن. 21

      احساس هی کٌن ػصثی ٍ تی قطاض ّستن. 22

      ذَزم ضضایت زاضم.احساس هی کٌن اظ  23

      ای کاش تِ اًساظُ زیگطاى ذَضحال تَزم. 24

      احساس هی کٌن هثل ایي کِ ضکست ذَضزُ ام. 25

      احساس هی کٌن ضاحت ّستن. 26

      آضام، ذًَسطز، ٍ ذاطط جوغ ّستن. 27

28 
احساس هی کٌن هطکالت تِ قسضی ضٍیْن جوغ ضسُ 

 آًْا غلثِ کٌن.اًس کِ ًوی تَاًن تط 

     

29 
ًیست، تیص اظ حس ًگطاى  زضتاضُ چیعی کِ ٍاقؼا هْن 

 هی ضَم.

     

      ذَضحالن. 30

      افکاض پطیطاًی زاضم. 31

      اػتواز تِ ًفس ًساضم. 32

      احساس اهٌیت هی کٌن. 33

      تِ اساًی تصوین هی گیطم. 34

      احساس هی کٌن تی کفایت ّستن. 35

      ضاضی ّستن. 36

      فکط تی اّویتی اظ شٌّن هی گصضز ٍ آظاضم هی زّس. 37

38 
ًااهیسی ّا ضا آى قسض جسی هی گیطم کِ ًوی تَاًن 

 شّي ذَز ضا اظ آًْا ذالظ کٌن.

     

      آزم ثاتت قسهی ّستن. 39

40 
ٍقتی تِ زلرَضی ّا ٍ ػالقِ ّای اذیط ذَز فکط هی 

 یا آضفتِ هی ضَم.کٌن ، ًاضاحت 

     

 

 

 روش نمزه گذاری و شیوه اجزا



 
سَال زٍم ضگِ اضططاب ضا  20سَال اٍل حالت اضططاب ٍ  20سَال تطکیل ضسُ کِ  40پطسطٌاهِ اضططاب اسپیلثطگط اظ 

ایي »جولِ است کِ احساسات فطز ضا زض  20هَضز سٌجص قطاض هی زّس. هقیاس حالت اضططاب )اضططاب آضکاض( ضاهل 

جولِ است کِ  20اضظضیاتی هی کٌس. هقیاس ضگِ اضططاب )اضططاب پٌْاى( ّن ضاهل « لحظِ ٍ ظهاى پاسرگَیی

 احاساست ػوَهی ٍ هؼوَلی افطاز ضا هی سٌجس.

زض پاسرگَیی آظهَزًی ّا زض پاسد تِ حالت اضططاب تؼسازی گعیٌِ تطای ّط ػثاضت اضائِ ضسُ است کِ آًْا تایس گعیٌِ ای 

کن،  -2ذیلی کن،  -1ضا کِ تِ تْتطیي  ٍجِ ضست احساسات آًْا ضا تیاى هی ًوایس اًتراب کٌٌس. ایي گعیٌِ ّا ػثاضتٌس اظ: 

ُ گصاضی، تطای ػثاضت ّایی کِ ػسم اضططاب ضا ًطاى هی زٌّس تِ صَضت هؼکَس ذیلی ظیاز. ٍظى ّای ًوط -4ظیاز ٍ  -3

 است. 

 ػثاضت ّایی کِ زض ٌّگام ًوطُ گصاضی تِ صَضت هؼکَس ًوطُ گصاضی هی ضًَس ػثاضتٌس اظ:

 1-2-5-8-10-11-15-16-19-20هقیاس حالت اضططاب: 

 21-23-26-27-30-33-34-36-39هقیاس ضگِ اضططاب: 

آٍضزى ًوطُ فطز زض ّط کسام اظ زٍ هقیاس، تا تَجِ تِ ایٌکِ تری ػثاضت ّا تِ صَضت هؼکَس ًوطُ گصاضی تطای تِ زست 

ػثاضت ّط هقیاس هی گطزز. لصا ًوطات ّط کسام اظ زٍ هقیاس حالت ٍ ضگِ اضططاب هی تَاًس  20هی ضًَس، هجوَع ًوطات 

 قطاض گیطز. 80تا 20زض زاهٌِ ای تیي 

تِ کوک زست، کلیسّایی زض جْت تصحیح قاتل زستطسی ّستٌس. تطای ساذتي کلیسی هٌاسة تطای ًوطُ گصاضی هقیاس 

 ػثاضت ٍجَز زاضًس تَجِ ًوَز. 20ّط هقیاس تایس تِ ضکل آظهَى ٍ اضظش ّای چاج ضسُ تط ضٍی کلیس کِ تطای ّط پاسد اظ 

ضیَُ ظیط ٍ تِ ًسثت کل ًوطُ، هقیاس  تطای پاسرگَیاًی کِ یک یا زٍ ػثاضت ضا زض ّط هقیاس حصف هی کٌٌس، هی تَاى تِ

ٍ گطز کطزى آى ػسز  20ضا تؼییي ًوَز. تؼییي هیاًگیي ًوطات ٍظى زازُ ضسُ ٍ سپس ضطب کطزى اضظش تِ زست آهسُ زض 

تِ سوت ًعزیکتطیي ػسز صحیح تاال، اگط سِ ػثاضت یا تیطتط حصف ضسُ تاضس، اػتثاض تؼییي هیعاى اضططاب آظهَزًی، ظیط 

 سَال است.

 تفسیز نمزات

 نمزات میشان مقیاس

 حالت اضطزاب
 20-30 ّیچ یا کوتطیي حس

 31-42 ذفیف



 
 43-53 هتَسط

 ٍ تیطتط 54 ضسیس

 رگه اضطزاب

 20-34 ّیچ یا کوتطیي حس

 35-45 ذفیف

 46-56 هتَسط

 ٍ تیطتط 57 ضسیس

 

 پایایی و روایی

تِ زست آهس. اػتثاض آى  66/0آیي آظهَى تِ ضیَُ آلفای کطًٍثاخ ( ضطیة ّوساًی 1390زض پژٍّص ذاًی پَض ٍ ّوکاضاى )

تاظآظهَى  -، تِ ضٍش آظهَى 86/0 - 95/0تِ ضٍش ّوساًی زضًٍی زض کاض تا تعضگساالى، زاًطجَیاى ٍ فطاذَاًسگاى اضتص 

اظ ذاًی پَض ٍ ، تِ ًقل 2002گعاضش ضسُ است )آًتًَی ٍ ّوکاضاى،  70/0ٍ تطای زاًطجَیاى  77/0تطای زاًص آهَظاى 

ضطیة  86/0تا  65/0تاظآظهَى تطای هقیاس ضگِ اضططاب  -(. زض ٌّجاضیاتی آظهَى زض ایطاى اػتثاض آظهَى 1390ّوکاضاى، 

 (.1390، تِ ًقل اظ ذاًی پَض، 1994هحاسثِ ضس )هْطام،  92/0آلفای کطًٍثاخ تطای حالت اضططاب 

 

 

 1388اضظضیاتی ضرصیت ٍ سالهت ضٍاى . اًتطاضات تؼثت .  –ذتی : فتحی آضتیاًی ، ػلی . آظهَى ّای ضٍاى ضٌامنبع

(، ضاّثطزّای کٌتطل فکط ٍ ضگِ اضططاب: پیص تیٌی کٌٌسُ 1390ذاًی پَض، حویس، هحوسذاًی، پطٍاًِ، طثاطثایی، سؼیس، ) -

 .173-178، ظ 2، ضواضُ 5ّای ًگطاًی تیواضگَى زض ًوًَِ غیطتالیٌی، هجلِ ػلَم ضفتاضی، زٍضُ 

 

 


