آموزش نرم افزارهای آماری و پژوهشی
آموزش نگارش مقاله ،پایان نامه و رساله
پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته
و ...

خدمت ویژه مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی :محاسبه رایگان آلفای کرونباخ پرسشنامه برای خریداران پرسشنامه
پس از ورود پاسخ ها به فایل اکسل یا  ، SPSSفایل داده ها به همراه پرسشنامه خریداری شده را به ایمیل ما ارسال
نموده تا به طور رایگان آلفای کرونباخ محاسبه شود و نتایج برایتان ارسال شود
سایت
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به نام خدا

پرسشنامه اضطراب بك ()BAI

پاسخگوی گرامی
با سالم و عرض ادب ،از قبول زحمت تکمیل پرسشنامه از شما بسیار سپاسگزارم
فهرست زیر عالئم شایع اضطراب را در بر می گیرد .لطفا هر کدام را به دقت بخوانید و مشخص کنید در خالل هفته گذشته
( همچنین امروز ) چقدر از آن عالمت در رنج بوده اید  .پاسخ مناسب را به صورت  Xدر ستون مقابل هر عالمت مشخخص
کنید.

ردیف

سوال

1

کرختی و گزگز شدن(مورمور شدن)

2

احساس داغی (گرما)

3

لرزش در پاها

4

ناتوانی در آرامش

5

سرگیجه و منگی

6

تپش قلب و نفس نفس زدن

7

حالت متغیر (بی ثباتی)

8

ترس از وقوع حادثه بد

9

وحشت زده

11

عصبی

11

احساس خفگی

12

لرزش دست

13

لرزش بدن

14

ترس از دست دادن کنترل

15

به سختی نفس کشیدن

16

ترس از مردن

17

ترسیده (حالت ترس)

18

سوء هاضمه و ناراحتی در شکم

19

غش کردن (از حال رفتن)

21

سرخ شدن صورت

21

عرق کردن (نه در اثر گرما)

اصال

خفیف

متوسط

شدید
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توضیحات پرسشنامه
عنوان پرسشنامه :اضطراب بک
نوع پرسشنامه :استاندارد
تعداد سئواالت12 :سوال
سوال معکوس :ندارد
بعد یا مولفه( :نشانه عدم اضطراب ،نشانه اضطراب خفیف ،نشانه اضطراب متوسط ونشانه اضطراب شدید)
>> مقیاس یا سطح اندازه گیری :لیکِرت  4گزینه ای

پاسخ ها
کد یا نمره
(جهت ورود پاسخ ها به اکسل یا )SPSS

اصال

خفیف
(زیاد ناراحتم
نکرده است)

1

2

شدید
متوسط
(خیلی ناخوشایند بود اما (نمی توانستم
آنرا تحمل کنم)
تحمل کردم)
3

4

>> تقسیم بندی سواالت پرسشنامه
مولفه های متغیر اضطراب بک:

 BAIیک مقیاس  12بخشی برای اندازهگیری شدت بیقراری و اضطراب در افراد

است .در مجموع ،نمره آزمودنیها بین  0-36متغیر میباشد
نشانه عدم اضطراب:

نمره کمتر از 9

نشانه اضطراب خفیف:

نمره بین 20-10

نشانه اضطراب متوسط:

نمره بین 12-60

نشانه اضطراب شدید:

نمره بین  62به باال

سیاهه اضطراب بک
این سیاهه یک مقیاس  21بخشی برای اندازه گیری شدت بی قراری و اضطراب در افراد می باشد .در مجموع نمره آزموودنی
ها بین  1-63متغیر می باشد .نمره کمتر از  9نشانه عدم اضطراب 11-21 ،نشانه اضطراب خفیف 21-31 ،نشانه اضطراب متوسط و
 31به باال بیانگر اضطراب شدید می باشد (بک.)1988 ،
پایایی :پایایی این سیاهه ضرایب داخلی باال ( )1/92را نشان می دهد .و درجه اطمینان آزمون و بواز آزموایی بویش از یوک
هفته ،همبستگی  1/75را نشان داد .مقیاس اضطراب بک ،گروههای تشخیصوی مبوتال بوه اضوطراب را از گروههوای غیور مروطرب
تفکیک می نماید .به عالوه  ،مقیاس اضطراب بک همبستگی متوسطی را با مقیاس درجه بندی اضوطراب هوامیلتون نشوان داد کوه
برابر  1/25بود ( بک.)1988 ،
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پرسشنامه اضطراب بک ()BAI
 ،BAIیک مقیاس  21بخشی برای اندازه گیری شدت بیقراری و اضطراب در افراد است .در مجموع ،نمره آزمودنیها بوین -63
 1متغیر میباشد .نمره کمتر از  9نشانه عدم اضطراب ،11-21 ،نشانگر اضطراب خفیف ،نمره  ،21-31نشانه اضطراب متوسط و 31
به باال بیانگر اضطراب شدید میباشد (بک1988 ،؛ به نقل از قاسم زاده و همکاران.)2115 ،
پایایی
 ،BAIتوسط کاویانی و موسوی در ایران هنجاریابی شده است .به ایون ترتیوب 1513 ،نفور زن و مورد در گوروه هوای سونی –
جنسی مختلف در شهر تهران ،از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای،این آزموون را پور نمودنود .همننوین  261بیموار مبوتال بوه
اضطراب مراجعه کننده به درمانگاه ها و مراکز درمانی در مطالعوه شورکت داشوتند .تحلیول آمواری بورای بوه دسوت آوردن ضوریب
هماهنگی درونی و تحلیل ماده ها صورت گرفت .برای به دست آوردن ضریب پایانی آزمون – باز آزمون 112 ،نفور از آزموودنیهوای
قبالً آزمون شده از جم عیت بهنجار ،در فاصله زمانی یک ماه از مرحله اوّل ،مجدداً به تکمیل آزموون پرداختنود .همننوین بورای بوه
دست آوردن ضریب روایی 151 ،نفر از بیماران مبتال به اضطراب بالینی مورد مصواحبه بوالینی قورار گرفتنود و بوه طوور مووازی دو
ارزیاب بر اساس یک درجه بندی کمیاز  ، 1 -11میزا ن اضطراب افراد را ارزیابی کردند .نتایج نشوان داد ،آزموون موورد ندور دارای
روایی ( ،) r=1 /72 ،< P1/111پایایی ( )r =1 /83 ،< P 1/111و ثبات درونی (آلفوا=  )1/92مناسوبی اسوت (کاویوانی و موسووی،
.) 1387
سیاهه اضطراب بک توسط کاویانی و موسوی( )1387در ایران هنجاریابی شده است .به ایون ترتیوب 1513 ،نفور زن و مورد در
گروههای سنی – جنسی مختلف در شهر تهران مختلف آزمون  BAIرا پر نمودند .همننین  261بیمار اضطرابی مراجعه کننده بوه
درمانگاه ها و مراکز درمانی در مطالعه شرکت داشتند .تحلیل آماری برای بدسوت آوردن ضوریب همواهنگی درونوی و تحلیول موواد
صورت گرفت .برای بدست آوردن ضریب پایایی آزمون – باز آزمون  112 ،نفر از آزمودنی های قبال آزمون شده از جمعیت بهنجوار،
در فاصله زمانی یک ماه از مرحله اول مجددا به تکمیل آزمون پرداختند .همننین بورای بدسوت اورن ضوریب اعتبوار 151 ،نفور از
بیماران مبتال به اضطراب با لینی مورد مصاحبه بالینی قرار گرفتند و به طور موازی دو ارزیاب بر اساس یوک درجوه بنودی کموی از
 ،1-11میزان اضطراب افراد را ارزیابی کردند .نتایج نشان داد ،آزمون مورد ندور دارای اعتبوار ( ،)r= 0/72 , p<0.001پایوایی
( )r= 0/83 , p<0/001و ثبات درونی ( )Alpha =0/92مناسبی است (کاویانی و موسوی .)1387 ،

منابع
گلی ،زهرا( .) 2639بررسی تاثیر القای خلق بر پاسخ های درد بیماران مبتال به میگرن و نقش متغیر فاجعه آمیززی
درد .پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تربیت معلم.

"حق انتشار برای مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر مولف پیگرد قانونی دارد".
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طراحی ،گردآوری ،ترجمه و ارزیابی اعتبار و پایایی پرسشنامه
در مرکز خدمات آماری و پژوهشی خوارزمی
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