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مقدمه :هدف پژوهش حاضر ،طراحی پرسشنامه اضطراب هستی (مرگ ،آزادی ،تنهایی و ناپایدداری منندا) و بررسدی
اعتبار و پایایی آن بود .طرح پژوهشی ،مطالنه اکتشافی از نوع ابزارسازی و اعتبارسنجی بود.
روش :این پژوهش دارای سه مرحله بوده است .مرحله اول بررسی مبانی نظری و چهدارچوبهدای مههدومی اضدطراب
هستی؛ مرحله دوم تدوین پرسشنامه اضطراب هستی و برآورد اعتبار محتوایی آن؛ و مرحله سدوم گسدترا اعتباریدابی و
بررسی پایایی ابزار .بهمنظور برآورد اعتبار و پایدایی ابدزار  505نهدر از کارمنددان و دانشدجویان  5دانشدگاه مسدت ر در شدهر
تهران با روا نمونهگیری چندمرحلهای خوشهای انتخاب شدند و به پرسشنامههدای نشدانگان افدت روحیده و اضدطراب
مرگ بهعنوان ابزارهای برآورد اعتبار همزمان و همگرا و پرسشنامه اضطراب هستی بهعنوان ابزار اصلی ،پاسخ گهتند.
نتایج :یافتهها نشان میدهد اعتبار محتوای ابزار بر اسداس نظدر  10متخصد ،،بده روا آی .سدی .سدی .برابدر
 0/55و اعتبار همزمان و همگرا به ترتیب  0/22و  0/55میباشد و تحلیل عاملی اکتشافی و چرخش عاملها به
شیوه واریماکس ،نشان میدهد ساختار نظری پرسشنامه از  4عامل تشکیل شده که بر ایدن اسداس ندامگدااری
عاملها طبق مبانی نظری صورت گرفت .تحلیل عاملی تأییدی نیز بیانگر نیکویی برازا عاملهاست .همچنین
پایایی ابزار نیز به روا آلهای کرونباخ و بازآزمایی به ترتیب برابر  0/22و  0/28حاصل گشت.
بحث و نتیجهگیری :بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت پرسشنامهای استاندارد با  25گویه و  4خردهم یداس،
برای سنجش اضطراب هستی به زبان فارسی ،در دست است.
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مقدمه
همه ما انسانها تمایل ذاتی برای رشد ،پیشرفت و بقاا ااریا
اما ارعینحال باید شجاعت 1آن را ااشته باشی تاا باا به اههاای
اراناک زندگی نیز روبهرو شده و واقعیات هستی 2را بپذیری [.]1
هرگاه پراههای روزمرگی از بلو چش آامی بیفتد و با مسائل
غیرقابل ابتهاب هستی روبهرو شوا ،بروز اضطراب هساتی حتمای
خواهد بوا [ .]2صاحب نظران وبوای معتقدناد اضاطراب هساتی
چیزی نیست که بر ما عارض شوا بلکه هماان چیازی اسات کاه
هستی  .اضطراب ،پاسخی صااقانه باه آگااهی از احتماال نیساتی
است [ .]3بر اساس ایدگاه وبوای مار ،،مساووییت ،تههاایی و
ناپایداری معهی از ویژگیهای ذاتی ،قطعی و ابتهابناپذیر هساتی
انسان ،ار بهان آفریهش به شمار میآید .اضاطراب هساتی پیاماد
آگاهی از ویژگیهای ناپایدار موقعیتهاای انساانی اسات .ارواقا
ازآنجاکه هریک از ما سخت نیازمهد باواانگی ،استواری ،ه زیستی
و هدفمهدی زندگی بواه و ارعاین حاال ،همگای نیاز بااخخره باا
ابتهابناپذیری مر ،،بیپایگی هستی ،تههایی و پاوچی رویااروی
خواهی شد ،یذا این تعارض ما را اچار اضطراب هستی مای نمایاد
[.]4
به باور کییرکگارا "پدر فلسافه وباوای" هساتی پلای باین
ن وان ق ل از توید و مر ،است .همه ما آرزو ااری زندگی باواانه
ااشته باشی ارعین حال می اانی که خواهی مارا .ایان تعاارض
باعث ایجاا وحشت 3و تشویش 4میشوا [ .]5حتمیایوقاو باوان،
ابتهابناپذیری و کهترلناپذیر بوان مر ،،موبب شاده اضاطراب
مر ،بهانی و همهگیر گراا [ ]6اماا باا وباوا نااگزیری مار،،
انسان قربانی سرنوشت خوا نیسات .او ار ایان بهاان آزاا اسات
خواش می تواند بخواهد و به آنچه انتخاب نمواه است اسات یاباد
[ ]7اما از سویی پذیرش آزاای بهطور ابتهابناپذیری با مسووییت
و ارنتیجه اضطراب همراه میگراا .به اعتقاا سارتر 5انسان چیازی
نیست بز آنچه خواش میسازا و برای تصامی گیاری و انتخااب
هیچ بهیاای بز وبوا آزااش وبوا ندارا [ .]8این حقیقت بیاانگر
تههایی بهیااین انسان است .همه ما تهها وارا این بهان میشاوی
ار انیایی زندگی میکهی که تهها بارای خواماان شاهاخته شاده
است و تهها آن را ترک میگویی  .تهش 6به خاطر آگاهی از انازوای
مطلق 7و آرزو برای تماس 8ایجاا میشوا اما توبه به این مضامین
فرا را با موضو ایگری موابه مینماید اگر قرار است بمیری اگر
ار بهانی زندگی میکهی که هیچ هدف و ماهیتی از خوا ندارا و
اگر تههایی پس چرا ،چطور و چگوناه زنادگی کهای [.]11 ،9 ،4
هستی انسان ار گرو ساختن معهایی برای زنادگی اسات تاا بادان
بهت اهد .بساتجوی معهاا و هادفی مادرر ار زنادگی فرایهادی
1

Courage
Ontological reality
3 Dread
4 Angst
5 Sartre
6 Tension
7 Absolute isolation
8 Contact

9

2

Normal anxiety
10 Existential distress
11 Neurotic anxiety
12 Existential demoralization
13 Constructive
14 Destructive
15 Existential Anxiety Scale
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مااام ایعمر است و تا پایان عمر ااامه مییابد [ .]11تعارض وبوای
به خاطر این ایجاا می شوا که باید برای بهانی معها پیدا کهی که
خواش فاقد هرگونه طرح و معهایی میباشد [.]11
بر خالف غایب ایادگاههاای معاصار روانشهاسای ،ارماانگران
وبوای به بسیاری از اضطرابهای انسان ،به عهوان پدیده ارزشمهد
و قابل تأمل مینگرند [ .]12ار رویکرا وباوای اضاطراب ابازاری
مفید و ارزشمهد برای کمک به فرا است تا بتواند آگاهی خوا را از
زندگی افزایش اهد [ .]13به گفته کوهن این آگاهی بایشتار باا
مفاهی انتزاعی همچون مر ،،ناامیدی ،یأس ،بیگاانگی از خاوا و
بیمعهایی زندگی سروکار اارا [ ]14اماا نکتاهای کاه بایاد بادان
توبه ااشت ایهکه اغدغههای وبوای ایزاماً ار همه افراا مهجر به
پریشانخاطری نمیگراا [.]15
صاحب نظران وبوای بین اضطراب ط یعی 9یاا وباوای [،]9
آزراگی وبوای ]16[ 11و اضطراب روانرنجور ،]9[ 11تماایز قائال
می شوند .اضطراب ط یعی یا وبوای پاسخی صااقانه باه واقعیاات
ناگزیر هستی است این اضطراب سارکوب نمایشاوا و ار آگااهی
میماند به ما کمک میکهد تاا باا واقعیاات روبارو شاوی و آن را
بپذیری  .ازاینرو موب ات رشد را فراه مینماید [.]9
اما تجرباه هیجاانهاای مهفای ناشای از مضاامین وباوای و
اضطراب هستی اغراقآمیز میتواند مهجر به آزراگی وبوای گراا
[ .]18 ،17ارواق به نظر میرسد ههگامیکه یاک براران شادید،
ساختار معهی ار زندگی فرا را بره بریزا و ارنتیجه آن ،فارا باار
اضطراب غیرقابل ترملی را به اوش بکشد و نتواند به گونه مدرر با
واقعیات ابتهابناپذیر هستی کهاار بیایاد ،اچاار پدیاده آزراگای
وبوای شده است [ .]19یکی از مظاهر آزراگی وبوای نشاانگان
افت روحیه 12است .ارصورتی که فرا نتواند معهای مادرر و کارآماد
بدیدی برای خوا بیافریهد و آزراگی وباوای اش اساتمرار یاباد،
بروز روانرنجوری قابل پیشبیهی خواهد بوا [.]21
اضطراب روانرنجور مرصول تالش فارا بارای فارار و ناایاده
گاارفتن مقتضاایات ابتهااابناپااذیر هسااتی از طریااق اسااتفااه از
مکانیزمهای افاعی است و موبب خوافری ی ،ازخوابیگانگی و اور
شدن از واقعیات هستی ار فرا میشوا .این نو اضاطراب معماوخً
خارج از آگاهی بواه و فرا را از حرکت باز میاارا بدین ترتیب بر
خالف اضطراب ط یعی که ساازنده 13اسات ،اضاطراب روانرنجاور
مخرب و ویرانکههده 14است [ .]21 ،9ازاینرو شهاخت و تشخیص
اضطراب هستی و روانرنجوریهای ناشی از مقابله ناارست باا آن،
روشن میگراا .تاکهون اقداماتی چهد ار این حیطه صورت گرفتاه
است.
15
گوا و گوا مقیااس اضاطراب هساتی را بار م هاای رویکارا
معهای زندگی ،ایجاا کراناد [ .]23 ،22ایان مقیااس 5 ،عامال را

ساخت ،اعتبار و پایایی پرسشنامه اضطراب هستی )........... (QFEA

راحله مسنودی ثانی و همکاران

میسهجد که ع ارتاند از  )1بیهادف باوان کارهاا  )2بایارزش
بوان معهای زندگی  )3عدم توانایی ار متقاعد کران ایگاران )4
عدم عالقه نس ت به انجام کارها  )5عدم احساس مسووییت نس ت
به ایگران [ .]14همچهین ویمز و همکاران نیاز بار اسااس نظریاه
تیلیش پرسشنامه اضطراب هستی 1را ایجاا کراند که سه عامل را
میسهجد .این عوامل شامل  )1مر ،و سرنوشت )2 2پوچی و بی
معهایی 3و  )3احساس گهاه و مرکومیات 4مایباشاد [ .]24آخن و
شیرر ه بر اساس ایادگاههاای هاوش چهدگاناه گاارانر ،هاوش
معهوی و روان ارمانی وبوای ،مقیااس افکاار وباوای 5را تادوین
نمواند .این مقیاس ،تمایل برای بررسی مساائل بهیاااین بشاریت،
هستی و توانایی ار سااختن معهاای زنادگی را مایساهجد [.]25
همچهین برخی مقیاسهای ایگر یک عامل از اضاطراب هساتی را
مورا سهجش قرار میاههد .برخی از آنها ع ارتاند از پرسشنامه
6
اضطراب مر ،کایت و یستر [ ،]26پرساشناماه اضاطراب مار،
تمپلر [ ،]27پرسشناماه احسااس تههاایی هساتیگارا 7ماایرز 8و
همکاااران کااه ار ایااران توساار رحاای زااه و همکاااران باار روی
اانشجویان مدلیابی شد و اعت ار و پایایی آن تعیین گرایاد [.]28
همچهین پرسشنامه معهابخش بوان زنادگی کاه توسار صاایری
طراحی گراید [ ،]29معها ار زندگی 9که توسر مورگان و فارسیدر
طراحی گشت [ ،]31مقیاس معهاای زنادگی ،]31[11پرساشناماه
معهای زندگی ]32[11و مقیاس سطوح معهای وبوای برای پاوچی
و نگرانی وبوای.]33[ 12
چهانکااه تصااری ،شااد ،ط ااق بسااتجوهای صااورت گرفتااه ار
پژوهشهای ااخلی و خاربی ،علیرغ اهمیت و فراگیری اضطراب
هستی (مر ،،آزاای و بهت ا آن مساووییت ،تههاایی و ناپایاداری
معها) ار زمیهه سهجش این سازه پیچیاده خاو وباوا اارا زیارا
همانطور که بیان شد ،هیچ پرسشنامه ایگری بهطور مستقی این
چهار نگرانی غایی را نمیسهجد.
هدف پژوهش حاضر این بوا تاا بار م هاای رویکارا فلسافی
کییرکگارا و ایدگاه روانارماانی یاایوم ،ابازاری معت ار و پایاا ار
بهت سهجش این چهار نگرانی ،ایجاا کهد .به این امیاد کاه خاو
موبوا ار این زمیهه تا حد زیااای پار گاراا و نتاایص حاصال ار
زمیهههای پژوهشی ،زمیههیابیها و مداخالت باییهی مورا اساتفااه
قرار گیرا.

روش

شیوه اجرای پژوهش
برای ابرای پژوهش حاضر و استیابی به اهداف تعیین شاده
سه مرحله ار نظر گرفته شده بوا .این سه مرحله از یکدیگر مجزا،
ویی باه مرت راند.
مرحله نخست بررسی م انی نظری و تعیاین چهاارچوبهاای
مفهومی اضطراب هستی ار این مرحلاه ابتادا باه مطایعاه متاون
نظری و تجربی مربوط به اضطراب هستی پرااختاه شاد [،9 ،8 ،4
،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،28 ،27 ،25 ،24 ،23 ،22 ،14 ،11
 ]38و عاملها و مدیفههای آن ،استخراج گراید .سپس با  5نفار از
متخصصان حیطه وبوای ( 3روان ارمانگر وبوای و  2متخصاص
فلسفه وبوای) مصاح ه باز و بدون ساختار انجام گرفت و مدیفاه-
های استخراج شده ،با مدیفههای استخراج شده از متاون ،تط یاق
اااه شد .ار گام بعدی نیز باا  12نفار از اعضاای بامعاه ترقیاق
(کارمهدان و اانشجویان  21 -61سال) مصاح ه نیمهسااختاریافته
به عمل آمد و مدیفههای تجربه شده توسار آناان بررسای گرایاد
[ .]39ار این مرحله تالش شد تاا ار طراحای ایان پرساشناماه،
ضمن برخورااری از م انی نظری و علمی کافی ،از تجربه مشااوران
متخصص ار حیطه وبوای و روانسهجی نیز بهرهمهد گرای .
مرحله اوم تدوین پرسشنامه اضطراب هستی و بررسی اعت ار
مرتوا 13ار این مرحله گامی فراتر نهااای  .مدیفاههاای اساتخراج
شده از مرحله اول ،بهصورت هصورت پرسشنامه ار آمد و به همراه
پرسشنامه مهاسبسازی شده باه صااحبنظاران وباوای ارساال
گراید تا ضریب توافق سداخت 14بهت تأیید اعت ار مرتاوا بارآورا
شوا .بعدازآن پرسشنامه مزبور توسر یک متخصاص زباان و ااب
فارسی ویرایش شد تاا ابهاامی ار ساداخت ن اشاد .ساپس بهات
بررسی میزان فه پذیری ،ساداخت توسار  51نفار از اانشاجویان
اانشگاه علوم بهزیستی و توان خشی تکمیل گراید .هدف از ابرای
این مرحله بررسی اشواریهاای مرباوط باه ارک گازارههاا ،رفا
ابهامات و حذف یا اصالح سداخت نامهاسب بوا .بدین ترتیاب فارم
نهایی تدوین گراید .ارواق با ابرای ایان مرحلاه بررسای اعت اار
مرتوا (مهطقی و صوری) نیز مرقق گراید.
مرحله سوم گسترش اعت اریابی و بررسای پایاایی پرسشاهامه
اضطراب هستی
فرم تدوین شده ار مرحله اوم ،ار نمونه مورا نظر ابرا شد و
اعت ار ه زمان ،15اعت ار سازه( 16ترلیل عاملی اکتشافی ،17ترلیال

1

Existential Anxiety Questionnaire
Death and fate
3 Emptiness and Meaninglessness
4 Guilt and condemnation
5 Scale for Existential Thinking
6 Death Anxiety scale
7 Existential Loneliness Questionnaire.
8 Mayers
9 Meaning life Measure
10 Meaning In Life scale
11 Meaning in Life Questionnaire
12 Emptiness and Existential concern
2

13

Content validity
ICC
15 Concurrent Validity
16 Construct Validity
17 Exploratory Factor Analysis
14
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نوع پژوهش
پژوهش حاضر بر پایه طرح پژوهشی اکتشاافی و از ناو ابازار
سازی و اعت ارسهجی بوا تا به کشف مدیفههای اضطراب هساتی و
تدوین آن ار قایب پرسشنامه بپراازا و ار ضمن اعت اار و پایاایی
آن را مورا آزمون قرار اهد.
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جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی گروه نمونه

سن

بهس
وضعیت
تأهل
مقط
ترصیلی

متغیر
21 -29
31 -39
41 -49
51 -61
مدنث
مذکر
مجرا
متأهل
ایپل و زیر ایپل
کارشهاسی
کارشهاسی ارشد
اکترا

فراوانی
125
123
131
127
261
244
151
354
147
269
74
15

ارصد
24/75
24/35
25/74
25/14
51/68
48/31
29/19
71/19
29/1
53/26
14/15
2/9

1

Confirmatory Factor Analysis
Convergent Validity
3 Reliability
4 Test- retest
5 Cronbach's alpha
2

Unable to coping
QFEA
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عاملی تأییدی 1و اعت ار همگرا )2و پایایی( 3باه روش بازآزماایی 4و
آیفای کرون اخ )5تعیین گراید .هدف از ابرای این مرحله ،بررسای
قابلیت کاربرا ابزار ساخته شده برای سهجش اضطراب هستی بوا.
آزمودنی
ایف) بامعه آماری بامعه آماری ار پژوهش حاضار ،شاامل کلیاه
اانشجویان و کارمهدان اارای سن ( )21- 61سال از اانشگاههاای
مستقر ار شهر تهران بوا.
ب) نمونه پژوهش نمونه آمااری ار ایان پاژوهش ،ار هار مرحلاه
متفاوت بوا.
ار مرحله نخست 5 ،نفر از متخصصان آگاه به رویکرا وبوای
و  12نفر از بامعه هدف بهصورت هصورت غیر تصاافی (ااوطل اناه)
انتخاب گرایدناد .میاانگین ساهی بامعاه هادف  35/6و انراراف
استاندارا آن  7/24بوا .مالک انتخاب متخصصاان ار ایان مرحلاه
ااشتن تدریس ار کارگاههای با مروریت اگزیستانسیاییس و انجام
پژوهش ار این حیطه بوا.
ار مرحله اوم فرم ماق ل آخر بهت تأیید اعت ار مرتوایی ار
اختیار  11تن از متخصصان ذیربر قرار گرفت .روش نمونهگیاری
ار این گام بهصورت هصورت ار استرس بوا.
ار مرحله آخر با روش نمونهگیری چهدمرحلاهای خوشاهای،
 521پرسشنامه توزی گراید که با توبه به ناقص بوان برخای از
آنها 515 ،پرسشنامه مورا تجزیاه وترلیال آمااری قارار گرفات.
نمونااه از میااان اانشااجویان و کارمهاادان اارای ساان ( )21 -61از
اانشگاه های تهران ،علوم بهزیستی و توان خشی ،عالمه ط اط اایی،
تربیتمدرس و علوم ترقیقات به تفکیک سن و بهس انتخاب شد.
چهانکه ار بدول  1مشاهده میشوا ،بیشتر شرکتکههادگان
اارای مدرک کارشهاسی مایباشاهد ( 53/26ارصاد) و کا تارین
فراوانی ار مقط اکترا مشاهده میشوا ( 2/9ارصد) .ار مورا سن
و بهس نیز بین گروهها اختالف معهاااری وبوا ندارا.

ابزارهای پژوهش
با توبه به اینکه پژوهش حاضر ار سه مرحلاه انجاام گرفات،
ابزار پژوهش نیز ار هر مرحله متفاوت بواه است .ار مرحله اول از
مصاح ه بهعهوان اصلیترین روش پاژوهش کیفای [ ،]41اساتفااه
شد .نخستین مصاح هها بهصورت هصورت تخصصای باا مشااوران و
متخصصان با رویکرا وبوای انجام گرفت و ماتن مصااح ه ضا ر
گراید .زمان مصاح ه ار اامهه  25تا  91اقیقه و باا میاانگین 55
اقیقه بوا .مصاح ههای بعدی به صورت ه صورت نیمهساختاریافته با
کارمهدان و اانشجویان اانشاگاه ،ار اامهاه ساهی  21 -61انجاام
گرفت .ار این مصاح هها نیز که بهطور میانگین  35اقیقه به طول
انجامید ،متن مصاح ه ض ر گراید.
مرحله اوم پرسشنامه مهاسبسازی شده مرققساخته بهت
ااوری سداخت (برآورا اعت ار مرتوا) این پرسشهامه اارای  3بخش
است .ار بخش نخست ،از مخاطب خواسته شد سداخت را ار اامهه
 1تا  11امتیاز اهد و اگار ماورا قابال تاوبهی ار ذهان اارا ،ار
ستون مالحظات ،ذکر نماید .بخاش اوم شاامل  3سادال اسات و
مخاطب کل سداخت را ار  4اربه "کامالً موافق ،موافق ،مخایف و
کااامالً مخااایف" اربااهبهاادی مااینمااوا .ار بخااش سااوم کااه
بهصورت هصورت بازپاسخ است ،از مخاطب خواسته شد تا نکتهای را
که برای به وا پرسشنامه به ذههش میرسد را یااااشت نماید.
مرحله سوم
 )1مقیاس نشانگان افت روحیه [ ]41 ،21ط ق نتایص حاصل
از پااژوهش بهمهاای و همکاااران [ ]21اضااطراب هسااتی باااخ
پیشبیهیکههده نشانگان افت روحیه میباشد ازاینرو این آزمون با
هدف برآورا اعت ار ه زمان به کار گرفته شد .ط ق تعریف کیساان
و همکاران این نشانگان میتواند ار طیفی از ایسرای و ک شادن
اعتماا تا ناامیدی و یأس متغیر باشد .اگرچه نشاانگان افساراگی و
اضطراب ار نشانگان افت روحیه وباوا اارا ،یایکن ایان نشاانگان
چیزی بیش از افسراگی و اضطراب است و خوا را بهصورت ناتوانی
ار کهار آمدن 6با مسائل ،افسراگی و تسلی شدگی نشان مایاهاد
[ .]42ار راستای سهجش نشانگان افت روحیه ،کیسان و همکاران
آزمونی را ایجاا کراند .این آزماون اارای  5خاراهمقیااس اسات
فقدان معها ،مالیت ،یأس ،ارماندگی ،احساس شکست .پایایی ایان
مقیاس از طریق فرماول آیفاای کرون ااخ ار اامهاه ( )71 -89باه
است آمد و اعت ار همگرا و واگرای آن نیاز ار زباان اصالی تأییاد
گراید .این آزمون ار ایران توسر نقیایی و بهمهی تربماه و ابارا
گراید و آیفای آن  % 86به است آمد [.]21
 )2آزمون اضطراب مر ،کایت -یساتر [ ]26م تهای بار ایان
نکته که اویین مه اضطراب ،روبرو شدن فرا با نیستی خوا است
و اضطراب هستی ار موابهه با تهدید نیستی ار ما ریشاه اواناده
است [ ]3و همچهین با ار نظر گرفتن اینکه یکی از خراهمقیاس-
های پرسشنامه اضاطراب هساتی ،7اضاطراب مار ،اسات ،بارای
سهجش اعت ار همگرای آن ،از پرسشنامه اضطراب مار ،کایات و
یستر استفااه گراید.

ساخت ،اعتبار و پایایی پرسشنامه اضطراب هستی )........... (QFEA

راحله مسنودی ثانی و همکاران

این پرسشنامه اارای  32سادال و  4خاراهمقیااس (تارس از
مر ،خوا ،ترس از مران خوا ،ترس از مار ،ایگاران و تارس از
مران ایگران) میباشد .این ابازار میازان اضاطراب مرضای مار،
آزموانی را مورا آزمون قرار میاهد [ .]43یستر پایایی این مقیاس
را به ترتیب برای هریک از خراه مقیااسهاا  1/72 ،1/89 ،1/91و
 1/87به است آورا .ار ایران برای اویین بار ار پاژوهش ناااری و
اسااماعیلی فاارم تجدیاادنظرشااده آن روی نمونااه  211نفااری از
اانشجویان ابرا شد که اعت ار همگرای آن از طریق هم سته کران
با مقیاس اضطراب مر ،تمپلر  1/57به است آمد .پایایی آن نیز از
طریق آیفای کرون اخ و تهصیف مراس ه شد که به ترتیاب  1/89و
 1/68گزارش شده است [.]44
 )3پرسشنامه اضطراب هستی به عهوان ابزار اصلی پژوهش باه
کار گرفته شد .این پرسشنامه از نو مداا -کاغذی 1و عیهی 2است
که با هدف سهجش اضطراب هستی طراحی شده است و اارای 29
گزاره و  4خراهمقیاس  )1اضطراب مار ،و نیساتی  )2اضاطراب
مسووییت  )3اضطراب تههایی و  )4اضطراب معهاست .از آزماوانی
خواسته می شوا میزان نگرانی که با خواندن هر گویاه ار او ایجااا
ماایشااوا را ار یااک مقیاااس  4اربااهای ،مشااخص نمایااد .نمااره
آزموانی میتواند بین  29تا  116متغیر باشد .نمره پاایین نشاانگر
ناایده انگاشتن اضطراب هستی و نمره باخ نشانگر تجربه اضاطراب
هستی باخ می باشد .برآورا اعت ار و پایایی این ابازار نیاز از اهاداف
ابرای این پژوهش بوا.
شیوه تحلیل دادهها
ار پژوهش حاضر اااهها بهصورت کیفی و کمی ماورا ترلیال
قرار گرفتهد ار مرحله نخست به مهظورتدوین مدیفههاای مهاساب
ار طراحی پرسشنامه ،از ترلیل مرتوا استفااه گراید .ار مرحلاه
اوم برای برآورا اعت ار مرتوا از روش آی .سی .سی .استفااه شد و
شاااخصهااای توصاایفی همچااون میااانگین و انرااراف اسااتاندارا
امتیازاتی که ااوران به سداخت اااند ،نیز مورا بررسی قرار گرفات.
ار بیشتر مقاخت ضریب قابل ق ول برای توافاق ااوران  1/7ذکار
شده است [.]45
ار مرحله سوم به مهظور انجام ترلیل عاملی اکتشافی و تعیین
عاملهای مهاسب ،گامهای زیر طی گراید
 )1بررسی میانگین هر ع اارت یاا ارباه مطلوبیات ع اارتی
مهاسب ترلیل عاملی میباشد که میانگین آن نزایک باه ع اارت-
های ممکن باشد
 )2مراس ه ضریب هم ستگی هر گویه با نمره کل یاا قادرت
تشخیص ع ارتی که هم ستگی تصاری،شاده آن کا تار از 1/21
است ،باید از ترلیل حذف گراا
 )3بررسی ماتریس هم ستگی اگر هیچیک از ضرایب باه 31
نرسیده باشد ،نمیتوان از ترلیل عاملی اکتشافی استفااه نموا
 )4بررسی کفایت نمونهگیری به مهظاور حصاول اطمیهاان از

Paper and pencil tests
Objective tests

نتایج
ازآنج اکه پژوهش حاضر اارای سه مرحله باوا ،نتاایص نیاز باه
تفکیک هر مرحله ارائه گراید
ار مرحله نخسات مهااب ساهگاناه پاژوهش (متاون نظاری و
تجربی ،مصاح ه با صاحب نظاران ذیربار و مصااح ه باا اعضاای
بامعه هدف) مورا ترلیل مرتوا قرار گرفت و مدیفههای اضاطراب
3

KMO
Bartlett
5 varimax rotation
6 Eigen value
)7 Goodness Of Fit Index (GFI
)8 Adjusted Goodness Of Fit Index (AGFI
)9 Comparative Fit Index (CFI
)10 Root Mean Square Error Of Approximation (RMSEA
4

1
2
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حج نمونه از آزمون «کای .ام .ا 3»..اساتفااه شاد .مقادار آن بایاد
برابر یا باختر از  1/61باشد
4
 )5آزمون کرویت بارتلت به مهظور حصول اطمیهان از ایهکاه
هم ستگی بین متغیرها برابر صفر نیست مورا استفااه قرار گرفت
 ) 6انتخاب نو چارخش باا توباه باه ایهکاه بهتارین روش بارای
5
استیابی به یک ساختار عاملی سااه متعامد چارخش واریمااکس
است ،این روش مهاسب تشخیص اااه شد
6
 )7ترلیل عاملی اکتشافی عامالهاایی کاه مقادار ویاژه آن
باختر از  1باشد ،انتخاب شدند [.]46
پس از ابرای ترلیل عاملی اکتشاافی ،بهات آزماون بارازش
عاملهای بهاست آمده ،ترلیل عاملی تأییدی ماورا اساتفااه قارار
گرفت ،ار ترلیل عاملی تأییدی مرقق بهطور آشکار فرضایههاایی
مطرح میکهد و آن را به بوته آزماایش مایگاذارا .بادین مهظاور
شاااخصهااای نیکااویی باارازش «باای .ا.ف .آی« ،7».ا.ی .باای .ا.ف.
آی« ،8».ساای .ا.ف .آی« ،9».آر .ا.م .ا.س .ای .ا.ی 11».و مراساا ه
گرایااد .چهانچااه میاازان «باای .ا.ف .آی« ،».ا.ی .باای .ا.ف .آی ».و
«سی .ا.ف .آی ».بزر،تار از  1/9باشاد ،بیاانگر برازنادگی مطلاوب
است .میزان «آر .ا.م .ا.س .ای .ا.ی ».کاه نشاانگر خطاای مجاذورات
میانگین است هرچه کوچاکتار باشاد مطلاوبتار اسات .خطاای
کوچکتر از  1/15نشانگر برازش مطلاوب ،کا تار از  1/18بارازش
متوسر و باختر از  1/18برازش ضعیف را نشان میاهد .میزان خی
او نیز باید بزر،تر از بدول باشد و بسیار حساس به حج نموناه
است [.]47
به مهظور برآورا اعت ار همگرا و ه زمان از ضاریب هم ساتگی
پیرسون استفااه گراید ار تقسی بهدیها ،هم ستگی کوچاک یاا
ضعیف ضریب بین  ،11 -29هم ستگی متوسر ضاریب 31—49
و هم ستگی قوی ضاریب بااختر از  51ار نظار گرفتاه مایشاوا.
به مهظور برآورا پایایی ابزار ،او روش همسانی ارونای و بازآزماایی
مورا بررسی قرار گرفت .بهت بررسای همساانی ارونای از آیفاای
کرون اخ استفااه گراید .آیفای باختر از  1/71قابل ق ول است .برای
بررسی پایایی بازآزمایی نیز از هم ستگی پیرسون اساتفااه گرایاد
[.]46
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مقیاسهای موبوا ار حیطه وبوای بررسی گراید و  48مدیفه با
توبه به عاملهای اضطراب هستی استخراج گراید.

هستی استخراج گراید .بر اساس متون نظری  4عامل و  42مدیفه
استخراج شد .عاملها ع ارتاند از اضطراب مر ،،اضاطراب آزاای
و بهت آن مسووییت ،اضاطراب تههاایی و اضاطراب معهاا .ساپس

گویهها
عامل اول اضطراب معها
 -19باید به ان ال هدفی باشی که ارزش ان ال کران را ااشته باشد.
 -12باید برای یافتن نقش و بایگاهمان ار این بهان تالش کهی .
 -7زندگی بهخوایخوا پوچ و بیمعهاست.
 -25ما باید به ان ال چیزی باشی که به زندگیمان معها و بهت ب خشد.
 -29نمیاانی آخر و عاق تمان چه میشوا.
 -15انسان نمیتواند اریابد علت رنصهایی که ار زندگی میکشد چیست.
 -23ما نمیاانی علت خلق شدن و زندگی کران ما چیست.
 -3انسان نمیااند ار آیهده چه بر سرش میآید.
عامل اوم اضطراب مسدوییت
 -21انسان خواش مسوول اصلی گرفتاریها و رنصهای زندگیاش است.
 -26علت اصلی اغلب بیماریها به خوامان برمیگراا.
 -27نقش اصلی ارمان بیماری با خوا فرا است.
 -13فرا خواش مسوول عواقب تصمیماتی است که میگیرا.
 -17انسان خواش مسوول تغییر زندگیاش است و نه سرنوشت.
 -1انسان خواش زندگی را برای خویش تلخ میکهد.
 -5فرا ار برابر تمام اتفاقات زندگیاش مسوول است.
 -9ارنهایت مسدوییت ساختن زندگی هر فرا بر عهده خواش است.
عامل سوم اضطراب تههایی
 -14افراا نمیتوانهد ار ههگامیکه تهها هستهد شاا باشهد.
 -18انسان ار شهاخت نزایکترین افراا زندگیاش ه ناکام میماند
 -11انیای افراا باه خیلی فرق اارا.
 -22ارا ال کران با ایگران ه نمیتواند ما را آرام کهد.
 -6انسانها نمیتوانهد بهطور کامل یکدیگر را ارک کههد.
 -2حتی با ایگران بوان ه نمیتواند ما را از تههایی ارآورا.
عامل چهارم اضطراب مر،
 -21بس انسان با مر ،نابوا میشوا.
 -4روزی عمرمان به پایان میرسد.
 -24ممکن است زندگی پس از مر ،وبوا نداشته باشد.
 -16پس از مر ،حتی عزیزانمان ه فراموشمان میکههد.
 -28روزی میآید که ار این انیا نخواهی بوا.
 -11مر ،پیر و بوان ندارا و ار هر یرظه ممکن است اتفاق بیفتد.
 -8انیا بدون ما ه به همان روال ق لیش ااامه مییابد.
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جدول  .2تحلیل مؤلفههای اصلی پی .سی.

بار عاملی

ارزش ویژه
2/19

1/71
1/57
1/56
1/56
1/49
1/45
1/42
1/37
1/63
1/62
1/52
1/52
1/51
1/47
1/44
1/41
1/38
1/76
1/65
1/64
1/57
1/56
1/44
1/31
1/56
1/66
1/61
1/47
1/45
1/36
1/35
1/32

P <1/1 1

 31گویهای به همراه پرسشنامه مهاسبسازی شده بهات بارآورا
اعت ار مرتوا ،به  11نفر از صاحب نظران وبوای ارسال گراید و از
آنان خواسته شد تا ضمن اظهارنظر ار رابطه باا هار گویاه ،باه آن
نمره بین  1 -11اههد .اااههای حاصل ار نساخه «اس .پای .اس.
اس .بیست و یک» 1وارا گراید و ضریب توافاق ااوران (آی .سای.
سی ).مراس ه گراید .ضریب توافق بین ااوران ارباره گویهها برابر
 1/95است .این نکته بیانگر ضریب توافق بسیار مطلاوبی اسات .ار
ضمن ،ار این گام بها به ترلیل توصیفی نظار ااوران یاک گویاه از
 31گویه حذف گراید.
ار مرحله سوم از پژوهش ،ار راستای ترلیل عاملی اکتشاافی
پرسشنامه اضطراب هستی ،ابتدا اربه مطلوبیات ساداخت ماورا

ار گام بعدی با متخصصان حیطه وبوای مصاح های به عمل
آمد و  37مدیفه بار اسااس عامالهاای اساتخراج شاده از متاون،
استخراج گشت .سرانجام از طریق مصااح ه باا  12تان از اعضاای
بامعه هدف 35 ،مدیفه از اضطراب هستی تجربه شده مهط اق بار
متون استخراج شد [.]39
ارنهایت برخی مدیفههاایی کاه باا اضاطراب هساتی باهطاور
مستقی ارت اط ک تری ااشت حذف گراید .مثالً فقدان ،از اسات
ااان ،احساس ایتهگی پس از مر ،،همچهین مدیفههایی که باه
ه پوشانی ااشتهد و به ه نزایک بواند ار ه ااغاام شادند و باا
تأکید بر تجربه اضطراب هستی توسر بامعه هادف ،مدیفاههاایی
استخراج شد.
ار مرحله اوم مدیفههای استخراج شده ار قایب پرساشناماه

SPSS 21

158

1

ساخت ،اعتبار و پایایی پرسشنامه اضطراب هستی )........... (QFEA

راحله مسنودی ثانی و همکاران

بررسی قرار گرفت میانگین گویهها ار اامهه ( 2/22سدال  19باید
به ان ال هدفی باشی که ارزش ان اال کاران را ااشاته باشاد) و
( 2/72سدال  11انیای افراا خیلی باه فارق اارا) قارار ااشات
(گام اول) ار گام اوم قدرت تشخیص سداخت مورا ارزیاابی قارار
گرفت که ضریب هم ستگی تمامی گویاههاا بایشتار از  21باوا
کمترین هم ستگی  1/32متعلق به سدال ( 2حتی با ایگران بوان
ه نمیتواند ما را از تههایی ارآورا) و بیشترین هم ساتگی برابار
 1/62متعلق به سدال ( 19باید به ان ال هادفی باشای کاه ارزش
ان ال کاران را ااشاته باشاد) مایباشاد ار گاام ساوم مااتریس
هم ستگی ( )31×31مورا بررسی قرار گرفات از  911هم ساتگی
بهاست آمده هم ستگی  215تای آن بااختر از  1/31باوا ار گاام
چهارم آزمون «ک.ی .ا.م .ا »..ابارا گشات و مقادار آن  1/79حاصال
گراید این نکته بیانگر کفایت حج نموناه بارای ابارای ترلیال
عاملی است ار گام پهج آزمون کرویت بارتلت ابرا گراید .سط،
معهاااری ار این آزمون ک تر از  1/11میباشد .این بدان معهاسات
که ماتریس هم ستگی ار بامعاه صافر نیسات .ارنهایات ترلیال
عاملی حاصل از چرخش واریمکس  4عامل را نشان ااا که مقادار
ویژه عاملها بیش از  1بوا و  1/32از واریانس پرسشهامه اضطراب
هستی را ت یین میکهد و اارای ش اهت زیاای با تووری مورا نظر
است به بز سدال (1زندگی کوتااه اسات) کاه باا هادف ساهجش
اضطراب مر ،طراحی شده بوا اما بر روی عامل معها قرار گرفت
ازاین رو از ییست سداخت حاذف گرایاد .نتاایص حاصال از ترلیال
عاملی اکتشافی ار بدول  2قابل مشاهده است.
نامگذاری عاملها با توبه به بررسای متاون نظاری و تجربای
موبوا ار زمیهه اضطراب هستی و همچهین موضو ساداخت قارار
گرفته بر روی عاملها صورت گرفت.
عامل یک اضطراب معها با  8سادال ،23 ،19 ،15 ،12 ،7 ،3
 25و 29
عامل اوم اضطراب مسدوییت باا  8سادال ،17 ،13 ،9 ،5 ،1
 26 ،21و .27
عامل سوم اضطراب تههایی با  6سدال .22 ،18 ،14 ،11 ،6 ،2
و ارنهایت اضطراب مر ،با  7سدال  24 ،21 ،16 ،11 ،8 ،4و
.28

جدول  .4نتایج حاصل از بررسی اعتبار همگرا و همزمان پرسشنامه اضطراب
هستی

اضراب مر،
کایت -یستر
نشانگان افت
روحیه

مدل
4
عاملی

GFI

AGFI

CFI

1/86

1/82

1/93

1/161

1/65

1/18

1/39

1/48

1/55

1/67

1/49

1/59

1/71

1/82

به مهظور برآورا اعت ار همگرا از پرساشناماه اضاطراب مار،
کایت -یستر استفااه شد چهانکه ار بادول  5مشااهده مایشاوا،
هم ستگی پرسشنامههای اضطراب هستی و اضطراب مر ،کایت-
یستر برابر  1/55است که بیانگر اعت ار همگرای قابال ق اول مای-
باشد .ار خراهمقیاسها نیز بیشترین هم ستگی بین خراهمقیاس
مر ،خوا (پرسش نامه اضطراب مر ،کایت -یساتر) باا اضاطراب
مر( ،ار پرسشنامه اضطراب هستی)  r= 0/65مشاهده میشاوا.
این یافته نشان میاهد این او سازه باه مرت ر میباشد.
همچهین بهمهظور برآورا اعت ار ه زمان از پرسشنامه نشانگان
افت روحیه استفااه گراید .ضریب هم ستگی نمره کال او آزماون
برابر  1/82است .این نکته بیانگر مطلاوب باوان اعت اار ها زماان
پرسشنامه تدوین شده با پرسشنامه نشانگان افات روحیاه اسات.
بیشترین میزان هم ستگی خراهمقیاسهاا نیاز ار خاراهمقیااس
اضطراب معها مشاهده میشوا .r=0/7.بر این اساس میتوان اذعان
ااشت باین اضاطراب معهاا و نشاانگان افات روحیاه رابطاه قابال
مالحظهای وبوا اارا.
بهت مراس ه اعت ار آزمون از او روش همسانی ارونی (آیفای
کرون اخ) و بازآزمایی استفااه شد .نتاایص آمااری حاصال از آیفاای
کرون اخ پرسشنامه اضطراب هستی برابر با  1/82باوا .ایان یافتاه
بیانگر این است که پرسشناماه تادوین شاده از همساانی ارونای
رضایت بخشی برخوراار اسات .همچهاین نتاایص حاصال از ضاریب
هم ستگی ناشی از ابرای او بار آزمون ار فاصله زماانی او هفتاه
برابر  1/86است که ار سط 1/11 ،معهااار میباشد.

جدول  .3شاخصهای ارزیابی برازش مدل  4عاملی پرسشنامه اضطراب
هستی
RMSEA

اضطراب
مر،

اضطراب
مسووییت

اضطراب
نهایی

اضطراب
معها

اضطراب
هستی

**

164/83

بهت ترلیل عاملی تأییدی از نرمافزار ییزرل 1استفااه گراید.
چهانکه ار بدول  3انعکااس یافتاه اسات ،شااخصهاای نیکاویی
برازش ار حد رضایت بخشی بواه است .افازون بار ایان ،ازآنجاکاه
تمامی سداخت روی عامل مورا نظر قرار گرفت ،یاذا ار ایان گاام،
هیچیک از سداخت حذف نگراید.
همچهین بررسی میاانگین خاراهمقیااسهاا نشاان مایاهاد
Lisrel

Skewness
Kurtosis

1

151

2
3
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بیشترین میانگین متعلق به خراهمقیاس مسووییت اسات .m=20
میزان چویگی 2و کشیدگی 3حاکی از این اسات کاه بامعاه ماورا
بررسی با توزی نرمال تفاوت چهدانی ندارا .همچهاین هم ساتگی
خراهمقیاسها نیز بیانگر رابطه متوسر و قوی با یکدیگر و با نماره
کل است که ار سط 1/11 ،معهااار است (بدول .)4

دوفصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) ،دوره  ،13شماره  ،2پیاپی  ،25پاییز و زمستان  ،1354ص.151-182 :.،
Biannual Jornal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 13, No. 2, Serial 25, Autumn & Winter 2015-2016, pp.: 151-162.

جدول  .5ویژگیهای توصیفی خردهمقیاسها

خراه مقیاس
اضطراب
مر،
اضطراب
مسووییت
اضطراب
تههایی
اضطراب معها
اضطراب
هستی

تعداا سداخت

میانگین

انرراف
استاندارا

کشیدگی

چویگی

7

19

3/83

1/32

-1/18

8

21

3/83

1/79

-1/3

46

6

15

3/64

1/14

1/22

52

48

8

19

4/6

1/32

1/28

62

46

48

29

74

11/14

1/12

-1/56

88

74

66

اضطراب مر،
اضطراب آزاای
اضطراب تههایی
اضطراب معها
اضطراب هستی

میانگین
17
21
15
19
72

اضطراب
مر،

جدول  .6مشخصههای آماری نمرهها در گروه نمونه
چارک  25ارصدی
میانه
17
18
18
21
13
15
17
21
69
73

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف ساخت پرسشنامه اضطراب هستی (بر
اساس رویکرا وبوای کییرکگارا و ایادگاه روانارماانی یاایوم)،
اعت اریابی و بررسی پایایی آن ،صاورت گرفتاه اسات .ط اق نتاایص
به است آمده از ترلیل عاملی ،پرسشنامه حاضر از  4عامل تشکیل
شده که این یافته مهط ق بر متون نظری اگزیستانسیاییس اسات.
بر اساس نتایص حاصل از ترلیل مرتوای متاون اگزیستانسیاییسا ،
مرور اصلی اضطراب هستی شامل اضطراب مر ،،آزاای ،تههایی و
ناپایداری معها میباشد [.]36 ،35 ،34 ،11 ،9 ،4
مدیفههای استخراج شده ار حیطه اضطراب مر ،ع ارت است
از آگاااهی از گذرنااده و فااانی بااوان [ ،]9 ،4 ،3تاارس از نااابوای،
مردوا بوان زماان زنادگی [ ،]48 ،4میال باه بااواانگی ضامن
آگاهی از مر ،]49 ،2[ ،تههایی مطلق مر ،،کهترلناپذیری مر،
[ ،]51 ،4رویارویی با مر ،خویش ،همگانی باوان مار،48 ،4[ ،
 ،]51به پایان رسیدن احتماخت با مر ،]51 ،47[ ،نامعلوم باوان
زمان مر.]48 ،34 ،11 ،3[ ،
مدیفههای اضطراب آزاای و بهت آن مساووییت اربرگیرناده
پذیرفتن مسووییت سرنوشت خاوا [ ،]37 ،4مساووییت رناصهاا و
شاایهای زنادگی [ ،]9 ،4بیماار شادن و ارماان آن ،مساووییت
انتخاااب نرااوه زناادگی [ ،]4مسااووییت تغییاار خااوا [،]51 ،4
تصمی گیری و انتخاب [ ،]52 ،48 ،4ترقق بخشیدن به خاوا [،4
 ]7میباشد.

اضطراب
مسووییت

اضطراب
تههایی

اضطراب معها

85

چارک  75ارصدی
22
23
18
22
81

مدیفههای مرت ر با اضطراب تههایی شاامل تعاارض ناشای از
آگاهی از بدا ماندن ها از انیاا و ها از مخلوقاات و آرزو بارای
برقراری ارت اط .آرزو برای بزئی از یک کال باوان [ ،]4آگااهی از
مهرصربهفرا بوان ار بهان ،موابهشدن با همه مسائل باهتههاایی
[ ،]48 ،4احساس غربت [ ،]51 ،4اعتقاا به عادم ارک ایگاران از
تجارب [ ]4 ،22است.
ارنهایت مدیفههای مربوط به اضطراب معها بدین شارح اسات
پوچ و بیمعها باوان زنادگی [ ،]53 ،34 ،22 ،4ن اوان هایچچیاز
مطلق ار زندگی [ ،]4یافتن پاسخی بارای چرایای زنادگی [،9 ،4
 ،]33 ،32 ،25 ،22بهتااان به زندگی [ ،]9یافتن چیزی که فرا
بخواهاااد باااه خااااطرش زنااادگی کهاااد یاااا بجهگاااد [،]22 ،4
پیشبیهیناپذیری آیهده [ ،]34 ،22 ،4اعتقااا باه ااشاتن تکلیاف
مه ار زندگی [ ،]48 ،32 ،4یافتن نقش و بایگاهمان ار زنادگی
و بستوبوی چیزی که به زندگی اهمیت ب خشاد [،25 ،22 ،11
.]33
بدین ترتیب میتوان گفت مدیفههاای پرساشناماه اضاطراب
هستی همخوان با مدیفههای ذکر شده ار متاون نظاری و تجربای
است همچهاین یافتاههاای پاژوهش حاضار حااکی از مطلوبیات
ویژگیهای روانساهجی (اعت اار و پایاایی) پرساشناماه اضاطراب
هستی میباشد .بهت مراس ه اعت ار مرتوا از ضریب توافاق باین
ااوران ار اربهبهدی سداخت استفااه گرایاد .ICC= 0/95 .ایان
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با توبه به بدول  6میانگین امتیازات کسب شده ار خاراه-
مقیاس اضاطراب مار ،)17( ،آزاای و معهاا ار اامهاه 19 -21
است و ار خراه مقیاس اضطراب تههایی  15است .میانه نیز برای
اضطراب مر ،)18( ،اضاطراب تههاایی ( )15و او خاراهمقیااس
ایگر ار اامهه  21 -21متغیر میباشد .چارک  25ارصدی بارای
اضطراب تههایی  13و برای خراهمقیاسهای ایگر باین 17 -18

متغیر است .چارک  75ارصدی نیز برای اضاطراب تههاایی برابار
 18و ار خراهمقیاسهای ایگر ار اامهه  22 -23متغیر است .ار
مورا نمره کل نیز میانگین برابر ( 72نمره گرا شده) ،میانه برابار
 75و چارک  25ارصدی و  75ارصدی به ترتیب برابار  69و 81
میباشد.

ساخت ،اعتبار و پایایی پرسشنامه اضطراب هستی )........... (QFEA

راحله مسنودی ثانی و همکاران

یافته بیانگر توافق باخی متخصصان ار رابطه با ارت اط مدیفههاا باا
اضطراب هستی میباشد .افزون بر این ،طی بررسی اعت ار ه زماان
و همگرا نیز نتایص مطلوبی حاصل گراید .بهابر نتایص بهاستآمده از
پژوهش ییانگ و اساپل [ ]51و بهمهای و همکااران [ ] 21انتظاار
میرفت رابطه مث ت و معهاااری بین اضاطراب هساتی و نشاانگان
افت روحیه مشاهده گراا .به گفته ییانگ و اسپلن اضطراب هستی
باخ باا آزراگای وباوای و ازبملاه نشاانگان افات روحیاه رابطاه
مستقی اارا .همچهاین مطایعاه بهمهای و همکااران کاه ار باین
مااران کواکان م تالبه بیماری های بایقوه مهلک صورت گرفت نیز
نشااان ماایاهااد بااین اضااطراب هسااتی و نشااانگان افاات روحیااه
هم سااتگی مث اات وبااوا اارا (ار ایاان پااژوهش باارای سااهجش
اضطراب هستی از مقیاس اضطراب هستی گوا و گوا استفااه شده
بوا) .ار پژوهش حاضر ،ضریب هم ستگی آزمونهای نشانگان افت
روحیه [ ]41 ،21و پرسشنامه اضطراب هستی به روش پیرساون،
با  %99اطمیهان برابر  1/82است .افزون بر این بها بر نتایص حاصال
از پژوهش حاضر ،بیشترین هم ستگی ار خراه مقیااسهاا ،باین
اضطراب معها با نشانگان افت روحیه مشاهده گراید .r =0/71 .این
یافته همسو با نتاایص ترقیاق یای و همکااران اسات .آناان اذعاان
ااشتهد زندگی فاقد معها یا حاوی معهای اندک با آزراگی وبوای
ارت اطی مستقی اارا [.]53
افزون بر این ،بها به گفته رویومی تعارضی که اضطراب هساتی
را ایجاا میکهد ،تعارض میان بوان و ن وان اسات [ .]54از ساوی
ایگر ازآنجاکه یکای از خاراهمقیااسهاای پرساشناماه اضاطراب
هستی ،اضطراب مر ،است ،انتظار میرفت هم ستگی مث تی بین
اضطراب مر ،کایت و یستر و پرسشنامه اضطراب هستی مشاهده
گراا .هم ستگی پرسشهامه اضطراب هستی با اضطراب مر ،کایت
و یستر  r= 0/55و هم ساتگی خاراهمقیااس اضاطراب مار ،ار
پرسشنامه اضطراب هستی با پرسشهامه اضاطراب مار ،کایات و
یستر برابر  1/66میباشد .P <1/11.این نکته مدید مطلوبیت اعت ار
همگرا میباشد .همچهین نتایص حاصل از بررسی پایایی آزمون نیاز
نشاناههده ر ات و تکرارپذیری پاسخاهی و همسانی ارونی آزمون
است.
عالوه بر این ،با توبه به مدتزمان ابرای آزمون (ک تار از 11
اقیقه) ،امکان ابرای آن بهصورت انفراای و گروهی و شیوه آساان
ترلیل آزمون -امتیازاتی که از ویژگیهای ابزار خوب اسات [-]55
و باا توباه باه برخاورااری اباازار از اعت اار و پایاایی قابال ق ااول،
پیشبیهی میشوا پرساشناماه سااخته شاده ار بهات ساهجش
اضطراب هستی ابزار مهاس ی باشد .ازآنجاکه ار مطایعاات ااخال و
خارج از کشور ابزاری برای سهجش اضطراب هستی که اربرگیرنده
هر چهار مضمون وباوای (مار ،و نیساتی ،آزاای و مساووییت،
تههایی و بیمعهایی) باشد یافت نشد ،به نظر مایرساد ،ایان ابازار
میتواند راهگشای پژوهشهای فراوانی ار آیهده گراا و ار ضامن
برای ارمانگران ار حیطه شهاخت و تشخیص نگرانیهای وباوای
ارمانبویان و تمییز آن از آزراگیهاای وباوای ،کماک شاایانی
خواهد بوا .این عامل میتواند پتانسیل اید کاربرایتر و علمیتر را
برای روانارمانگران و پژوهشگران به ارمغان آورا.
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ازآنجاکه نمره پایین و باخ ار پرسشنامه اضطراب هستی قابل
تأمل میباشد ،با توبه به چارک  25ارصدی و  75ارصدی ،نماره
پایینتر از  69و باختر از  81باید مورا توبه قرار گیرا .نمره پایین
نمایانگر ناایده انگاشتن اضطراب هستی و احتماخً استفااه نابهبا از
مکانیزمهای افاعی و ارنتیجه زندگی مردوا و نوروز اسات نماره
خیلی باخ ه ممکن است باا پاساخ نااصایل و ارنتیجاه آزراگای
وبوای توأم گراا.
اما ذکر نکاتی چهد ار باب اشواریهای پاژوهش نیاز خزم باه
نظر میرسد نکته مه پیرامون قدرت ت یین ابزار است .عاملهای
تشکیلاههده پرسشنامه مزبور رویه  32ارصد واریانس کال را
ت یین میکههد .ارحاییکاه یاک ابازار خاوب حاداقل  51ارصاد
واریانس بین متغیرها را ت یین میکهد .عالوه بر این ،پرساشناماه
حاضر ار گروه نمونه اانشگاهی توزی شد .ازایانرو تعمای آن باه
گروههای ایگر نیازمهد احتیاط بیشتر و انجام پژوهشهای بیشتر
است .ار ضمن ساخت ابزاری برای سهجش سازهای پیچیده چاون
اضطراب هستی ،اشوار و وقتگیر بواه و یذا نیازمهد پژوهشهاایی
ار بهت تکامل بیشتر میباشد.
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پیوست
پرسشنامه اضطراب هستی QFEA

پاسخاههده گرامی یطفاً هریک از  31ع ارت زیر را مطایعه و
مشخص کهید که تا چه حد ناراحت و نگران میشوید .میزان
ناراحتی خوا را با عالمت زان ار بدول مقابل آن اربهبهدی
فرمایید .پیشاپیش از بذل عهایت شما بسیار متشکرم.
رایف
1
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17
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21
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23
24
25
26
27
28
29

گویه

اصالً

کمی

زیاا

بسیار زیاا

انسان خواش زندگی را برای خویش تلخ میکهد.
حتی با ایگران بوان ه نمیتواند ما را از تههایی ارآورا.
انسان نمیااند ار آیهده چه بر سرش میآید.
روزی عمرمان به پایان میرسد.
فرا ار برابر تمام اتفاقات زندگیاش مسوول است.
انسانها نمیتوانهد بهطور کامل یکدیگر را ارک کههد.
زندگی بهخوایخوا پوچ و بیمعهاست.
انیا بدون ما ه به همان روال ق لیش ااامه مییابد.
ارنهایت مسدوییت ساختن زندگی هر فرا بر عهده خواش است.
انیای افراا باه خیلی فرق اارا.
مر ،پیر و بوان ندارا و ار هر یرظه ممکن است اتفاق بیفتد.
باید برای یافتن نقش و بایگاهمان ار این بهان تالش کهی .
فرا خواش مسوول عواقب تصمیماتی است که میگیرا.
افراا نمیتوانهد ار ههگامیکه تهها هستهد شاا باشهد.
انسان نمیتواند اریابد علت رنصهایی که ار زندگی میکشد چیست.
پس از مر ،حتی عزیزانمان ه فراموشمان میکههد.
انسان خواش مسوول تغییر زندگیاش است و نه سرنوشت.
انسان ار شهاخت نزایکترین افراا زندگیاش ه ناکام میماند
باید بهان ال هدفی باشی که ارزش ان ال کران را ااشته باشد.
بس انسان با مر ،نابوا میشوا.
انسان خواش مسوول اصلی گرفتاریها و رنصهای زندگیاش است.
ارا ال کران با ایگران ه نمیتواند ما را آرام کهد.
ما نمیاانی علت خلق شدن و زندگی کران ما چیست.
ممکن است زندگی پس از مر ،وبوا نداشته باشد.
ما باید بهان ال چیزی باشی که به زندگیمان معها و بهت ب خشد.
علت اصلی اغلب بیماریها به خوامان برمیگراا.
نقش اصلی ارمان بیماری با خوا فرا است.
روزی میآید که ار این انیا نخواهی بوا.
نمیاانی آخر و عاق تمان چه میشوا.
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