
223 

سنجی نسخه های روانبررسی ساختار عاملی تاییدی و ویژگی

ب های هیجانی مرتبط با اضطرابزرگساالن پرسشنامه غربالگری اختالل

 (SCARED-A)کودک 
 

 3مسعود جانبزرگی ، *2زاده طباطباییکاظم رسول یدس ،1سادات میرجلیلیرقیه

 ، تهران، ایران.، دانشگاه تربیت مدرسروانشناسی تخصصی دکتری. 1
 )نویسنده مسئول( ، تهران، ایران.شناسی دانشگاه تربیت مدرسدانشیار گروه روان. 2

 ، تهران، ایران.شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاهرواناستاد گروه . 3

 دهیچک
ها بر فرد و جامعه، وجود ابزارهای مناسب جهت های بسیار آنهای اضطرابی و هزینهبه دلیل شیوع باالی اختالل مقدمه:

های ها ضروری است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ویژگیغربالگری و تشخیص زودهنگام این اختالل
 های هیجانی مرتبط با اضطرابری اختاللسنجی و ساختار عاملی تاییدی نسخه بزرگساالن پرسشنامه غربالگروان

 کودک بود. 
جامعه پژوهش شامل کلیه بزرگساالن ساکن در شهر یزد بود که لینک پرسشنامه آنالین از طریق سامانه پیام  روش:

 210سال فرستاده شد. از این تعداد،  18شهروند باالی  1000ای برای گیری تصادفی چند مرحلهکوتاه و به شیوه نمونه
 پرسشنامه قابل تحلیل به دست آمد. 

به دست آمد.  876/0تا  612/0های آن، و برای زیرمقیاس 941/0همسانی درونی برای کل مقیاس،  نتایج:
ضریب اعتبار بازآزمایی پرسشنامه به فاصله دو هفته، نیز مطلوب به دست آمد. این مقیاس همبستگی معناداری 

پرسشنامه حمایت  حالت نشان داد که از روایی همگرای این -را با نسخه صفت پرسشنامه اضطراب صفت 
کند. با توجه به نتایج تحلیل عامل تاییدی، مانند بارهای عاملی هرگویه نسبت به سازه خود، میزان بارتقاطعی می

های اعتبار مرکب و میانگین واریانس استخراج شده، ها( و شاخصها )زیرمقیاسهر گویه نسبت به تمام سازه
ها معنادار دید. در مدل اصالح شده، بارهای عاملی تمام گویهها حذف گربه منظور اصالح مدل، برخی گویه

میانگین واریانس استخراج شده و مالک  های اعتبار مرکب، به دست آمد. هم چنین شاخص 65/0و باالی 
 کلی برازش در حالتی مطلوب قرار گرفتند.

بی برخوردار ، پایایی و ساختار عاملی مطلوبا توجه به نتایج به دست آمده، این پرسشنامه، از روایی :گیریبحث و نتیجه
 تواند استفاده شود. های اضطرابی در بزرگساالن ایرانی میاست و برای غربالگری اختالل

 

 

 

 

 

 .نامه، اضطرابسنجی، غربالگری، پرسشهای روانساختار عاملی، ویژگی ها:کلیدواژه

*Email: rasool1340@yahoo.com 
مقاله برگرفته از پایان نامه دکتری نویسنده اول است.این 

  

 پژوهشی -دوفصلنامه علمی 
 

شناسي روان
 باليني

 و شخصيت
 

 )دانشور رفتار(

 
 30، پياپي 1، شماره 16دوره 

 1397بهار و تابستان 
 223-237صص.:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biannual Journal of 

 

Clinical  
Psychology  

& Personality  
 

(Daneshvar-e-Raftar) 
 

 
Vol. 16, No. 1, Serial 30 

 
Spring & Summer 

2018 
 

pp.: 223-237 
 

 

 04/08/1395 :تاریخ دریافت

 30/02/1396: تاریخ پذیرش



 

  224 

 .223-237، صص.:1397، بهار و تابستان 30، پیاپی 1، شماره 16، دوره )دانشور رفتار( شناسی بالینی و شخصیتروانپژوهشی  –دوفصلنامه علمی 
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol.16, No.1, Serial 30, Spring & Summer 2018, pp.:223-237. 

 مقدمه 
های نزدیک به نیم میلیارد نفر در سراسر جهان از اختالل

 ها، بیماران مبتال بهبرند که بخش بزرگی از آنروانی رنج می
های اضطرابی، [. اختالل1های اضطرابی هستند ]اختالل
اضطراب شدید و هایی هستند که در ویژگی ترس و اختالل
[. 2های رفتاری با یکدیگر مشترک هستند ]اختالل
های روانشناختی ترین اختاللهای اضطرابی از شایعاختالل

[. شیوع آنها در جمعیت 3بین کودکان و بزرگساالن هستند ]
[ و در جمعیت 4درصد  ]29بزرگسال درایاالت متحده آمریکا 

[. بر اساس 6و  5درصد گزارش شده است ] 15ایرانی بیش از 
های اضطرابی در زنان گیرشناسی، شیوع اختاللمطالعات همه

تقریبا دو برابر مردان است؛ در یک مطالعه نسبت شیوع طول 
 79/1:1و  17/1:1ماهه در زنان به مردان به ترتیب  12عمر و 

های مطالعه کاویانی و [. در ایران نیز، یافته7برآورد شد ]
های اضطرابی در شان داد که شیوع اختالل[ ن5همکاران ]

زنان دو تا سه برابر مردان است و در طرح پیمایش ملی 
های اضطرابی در زنان و مردان [ شیوع اختالل6سالمت روان ]

 گزارش شده است. 12و %  4/19به ترتیب %
های اضطرابی، سیر مزمنی دارند،کیفیت زندگی اختالل

یر قرار داده، عملکرد شغلی فرد بیمار و اطرافیانش را تحت تاث
دهند و و فعالیت وی را به عنوان نیروی انسانی کاهش می

[. هم 8شوند ]وری فرد میمنجر به از دست دادن بهروه
های چنین، خطر ابتال به شرایط پزشکی مزمن )مثال،بیماری

[. با توجه به این شرایط،انجام 9دهد ]قلبی( را نیز افزایش می
یرانه و مراقبت اولیه برای  افرادی که ممکن مداخالت پیشگ

ها باشند امری ضروری است در معرض ابتال به این اختالل
 های این بیماریتوان از تحمیل هزینهبوده و بدین وسیله می

بر فرد و جامعه پیشگیری کرد. وجود ابزارهای مناسب جهت 
ا ا رهغربالگری و تشخیص افرادی که مراحل اولیه این اختالل

کنند به متخصصان در تحقق اهداف پیشگیرانه تجربه می
های رساند. نسخه بزرگساالن غربالگری اختاللیاری می

، یکی از این ابزارها است 1هیجانی مرتبط با اضطراب کودک
تواند در راستای اهداف های بسیار میکه با دارا بودن مزیت

 .یردپیشگیرانه، پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار گ
و  2نسخه اصلی این پرسشنامه، اولین بار توسط بیرهمار

های اضطرابی کودکان [ برای سنجش اختالل10همکاران ]
زیر مقیاس  5گویه و  38ساخته شده است که شامل 

)سوماتیک/پانیک، اضطراب کلی، اضطراب جدایی، هراس 

                                                                                                                                                                                          
1 Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders 

(SCARED-A) 
2 Birhamer, B. 
3 Muris, P. 
4 Bodden, D. H. M. 

و  3سپس، موریساجتماعی و هراس مدرسه( بوده است. 
این پرسشنامه تجدیدنظر کردند و  [ در11]همکاران 

های هراس مدرسه و اضطراب اجتماعی را با یکدیگر گویه
گویه  13گویه برای سنجش هراس خاص و  15ادغام نموده و 

عملی و اختالل -برای سنجش عالئم اختالل وسواس فکری
استرس پس از سانحه به این پرسشنامه اضافه نمودند. 

آیتم است و هدف آن  66 پرسشنامه تجدیده نظرشده، شامل
اختالل اضطرابی است که عبارتند از: اختالل  9سنجش 

زدگی، اختالل اضطراب جدایی، اختالل اضطراب وحشت
فراگیر، هراس اجتماعی، هراس خاص )هراس از حیوانات، 

جراحت( وسواس -تزریق-هراس موقعیتی و هراس خون
 [. درسال11عملی و اختالل استرس پس از سانحه ]-فکری
آیتم دیگر را به  5مجددا  [12و همکاران ] 4، بودن2009

که منجر به نسخه زیرمقیاس هراس اجتماعی اضافه نمودند 
[ با تدوین 13] 6ملیکگردید. بوگلس و ون 5ایگویه 71

ای، پرسشنامه غربالگری گویه 71های نسخه مجدد گویه
های هیجانی مرتبط با اضطراب کودک را برای اختالل
های اضطرابی بزرگساالن منطبق کردند و از ی اختاللغربالگر

به منظور بررسی رابطه رفتارهای   7نسخه جدید بزرگساالن
 تربیتی والدینی و اضطراب استفاده نمودند.

های ای پرسشنامه غربالگری اختاللگویه 71ی نسخه
های گوناگونی هیجانی مرتبط با اضطراب کودک در ملیت

یتالیا، چین و آفریقای جنوبی مورد بررسی مانند هلند، آلمان، ا
ها بررسی و تایید شده قرار گرفته است و اعتبار و روایی آن

[ 14[. در ایران نیز، پاالهنگ و همکاران ]14است ]
ای این پرسشنامه را گویه 71ی نسخه سنجیروانهای ویژگی

دختر( مورد  154پسر و  83کودک ) 237با اجرای آن روی 
ر دادند. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه مطالعه قرا

 بود. اعتبار آزمون 84/0-57/0ها و برای خرده مقیاس 93/0
و برای خرده  83/0بازآزمون را نیز برای کل پرسش نامه  -

گزارش کرده اند. تحلیل عامل  82/0-61/0ها مقیاس
درصد از  43اکتشافی منجر به استخراج هفت عامل شد و 

ل را تبیین کرد. تحلیل عاملی تاییدی نیز ساختار واریانس ک
چنین، روایی همگرا و واگرای تایید نمود. هم رااین پرسشنامه 

نامه این پرسشنامه، با محاسبه همبستگی آن با پرسش
تایید  9و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان  8اضطراب مدرسه

ی کودکان در سنجی نسخههای روانشد. هرچند، ویژگی
مطالعات بسیاری بررسی و به یکی از پرکاربردترین ابزارها 

5 SCARED-71  
6 Bögels, S. M., & Van Melick, M. 
7 SCARED-A 
8 School anxiety inventory (SAI) 
9 Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) 
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برای سنجش اضطراب در کودکان تبدیل شده است، اما نسخه 
بزرگساالن این پرسشنامه به اندازه کافی مطالعه نشده و در 

سنجی آن وانهای رای جهت بررسی ویژگیایران نیز مطالعه
 در جمعیت بزرگسال انجام نگردیده است. 

در مطالعه خود کاربرد [، 15] 1ون استینسل و بوگلس 
این پرسشنامه را برای بزرگساالن در جمعیت هلندی بررسی 

مرد، نسخه  152زن و  175نمودند. در این مطالعه، 
بزرگساالن این پرسشنامه و نسخه صفت پرسشنامه اضطراب 

[ را تکمیل نمودند و نسخه طول عمر برنامه 16] 2حالت-صفت
« 4دی. اس. ام. چهار»براساس  3های اضطرابیمصاحبه اختالل

[ نیز برای آنها اجرا گردید. همسانی درونی کلی 17]
های درونی پرسشنامه عالی گزارش شد. هم چنین، همسانی

ها گزارش قابل پذیرش تا خوب برای تقریبا همه زیرمقیاس
خه بزرگساالن این پرسشنامه همبستگی درونی گردید. نس

 متوسط تا باالیی را با نسخه صفت پرسشنامه اضطراب صفت
های حالت و نسخه طول عمر برنامه مصاحبه اختالل -

نشان داد که حاکی از «  4دی. اس. ام. »اضطرابی براساس 
زن  50روایی همگرای خوب آن است. در این پژوهش، 

( مبتال به اختالل اضطرابی بودند 11/8٪مرد ) 18( و ٪28/6)
ها نشان داد نسخه بزرگساالن پرسشنامه غربالگری که یافته
های هیجانی مرتبط با اضطراب کودک قادر به اختالل

کنندگان با و بدون اختالل اضطرابی گذاری بین شرکتتمایز
 است و حاکی از روایی افتراقی آن است. 

سنجش اضطراب  های بسیاری برایهرچند پرسشنامه
وجود دارد، اما بسیاری از آنها یا تنها برای کودکان یا 

های بزرگساالن ساخته شده اند و یا همه عالئم اختالل
 سنجند.اضطرابی را نمی

استفاده از این پرسشنامه، فواید بسیاری دارد. یکی از 
ان توفواید آن، داشتن نسخه کودک و بزرگسال است که می

هدفشان بررسی ارتباط بین اضطراب  هایی کهدر پژوهش
چنین، با داشتن والدین و فرزندان از آن استفاده کرد. هم

پرسشنامه مشابه برای عالئم اضطرابی کودکان و بزرگساالن 
ها و مقیاس درجه بندی مشابه دارند که زیرمقیاس، گویه

و انتقال  5توانیم به پژوهش در زمینه همپوشی بین نسلیمی
تواند های مختلف بپردازیم. به عالوه میسلدر ن 6اضطراب

تری در مورد تغییر عالئم اضطراب طی تحول اطالعات دقیق
 [.15و گذر زمان )از کودکی به نوجوانی و بزرگسالی( بدهد]

ی هااین پرسشنامه به طور همزمان عالئم بیشتر اختالل

                                                                                                                                                                                          
1 Van Steensel, F. J. A. &Bögels, S. M. 
2 State-trait anxiety inventory- trait version (STAI-trait) 
3 The Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-IV: 

lifetime version (ADIS-IV-L) 

سنجد. در حالی که سایر را می« 5دی. اس.ام. »اضطرابی 
های خاص را به طور جداگانه و یا ها عالئم اختاللهنامپرسش

سنجند.از این رو، با توجه به عالئم کلی اضطراب را می
توان [، می18های اضطرابی ]همبودی بسیار باال بین اختالل

ها را با استفاده از یک ابزار مورد بررسی عالئم همه اختالل
« 5. اس.ام. دی» چنین، با توجه به این که در قرار داد. هم

 ای برایهای اضطرابی بزرگساالن، طبقه[ در بخش اختالل2]
اختالل اضطراب جدایی در نظر گرفته شده است، این ابزار 

تواند ابزار مناسبی برای سنجش این اختالل در کنار سایر می
 های اضطرابی در  بزرگساالن باشد.اختالل

بالگری و با توجه به لزوم وجود ابزارهای مناسب برای غر
های اضطرابی )با توجه به شیوع باال و آسیب بررسی اختالل

گسترده ناشی از آنها( و فواید بسیاری که این پرسشنامه دارد، 
سنجی و ساختار های روانهدف این پژوهش، بررسی ویژگی

های هیجانی مرتبط عاملی تاییدی نسخه بزرگساالن اختالل
 ت.با اضطراب کودک در جمعیت ایرانی اس

 روش
 نوع پژوهش

هایی که با نسخه بزرگساالن، گویه سازیبه منظور آماده
[ دست نخورده 14نسخه کودک این پرسشنامه مشابه بودند ]

 - های با محتوای جدید با روش ترجمهباقی ماند و تنها گویه
 آماده گردیدند. 7ترجمه معکوس

 سنجی است. روان - روش پژوهش از نوع توصیفی

 آزمودنی 

جامعه پژوهش شامل کلیه زنان و الف( جامعه آماری: 
مردان بزرگسال ساکن در شهر یزد است که شماره آنها در 

 باشد. بانک اطالعاتی سامانه پیامکی موجود می
آوری نمونه، لینک به منظور جمع ب( نمونه پژوهش:

پرسشنامه آنالین از طریق سامانه پیام کوتاه و به شیوه 
 1000ای برای ی چند مرحلهگیری تصادفنمونه

منطقه  23شهروندفرستاده شد. به این صورت که، از مجموع 
ها هبندی شمارموجود در بانک اطالعاتی سامانه پیامکی )طبقه

منطقه به صورت تصادفی  10براساس محله و خیابان(، 
نفربه صورت تصادفی انتخاب  100انتخاب و از هر منطقه 

آنها ارسال گردید. الزم به ذکر  شدند و لینک پرسشنامه برای
نفری بر اساس برخی  1000است که انتخاب حجم نمونه 

4 Diagnosric and statistical manual of mental disorder 

(DSM-IV) 
5 intergenerational overlap 
6 transmission of anxiety 
7 Backward-Forward 
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منابعی است که آن را حجمی عالی برای انجام تحلیل عاملی  
چنین با توجه به آنالین بودن [. هم19کنند ]پیشنهاد می

پرسشنامه و احتمال ریزش بسیار و برای دستیابی به حداقل 
 سشنامه الکترونیکی ارسال گردید.نمونه، این تعداد پر

 65پرسشنامه قابل تحلیل به دست آمدکه  210در نهایت،
 80زن بودند.به منظور بررسی اعتباربازآزمایی،  145مرد و 
کننده به شیوه تصادفی انتخاب و لینک پرسشنامه به شرکت

ها ارسال فاصله زمانی دو هفته مجددا به شماره تماس آن
نامه را مجددا تکمیل کردند. به منظور نفر پرسش 51گردید. 

الت ح - بررسی روایی همگرا از نسخه صفت پرسشنامه صفت
استفاده شد و ساختار عاملی تاییدی پرسشنامه نیز مورد 

 بررسی قرار گرفت. 

 پژوهش هایابزار
افزار پرسشنامه آنالین استفاده شد در این پژوهش، از نرم

یا ایمیل در دسترس که لینک پرسشنامه از طریق پیامک 
 گیرد.ها قرار میآزمودنی

یکی از : حالت-پرسشنامه اضطراب صفت( 1
های اضطراب است که به ترین آزمونمعتبرترین و متداول

شود. در این پژوهش تنها بندی میصورت خودسنجی درجه
از نسخه صفت این پرسشنامه استفاده گردید. در این نسخه، 

یم و تعدادی به صورت معکوس تعدادی سوال به صورت مستق
( 4( تا تقریبا همیشه )1ارائه شده اند و از تقریبا هرگز )

شوند. دامنه تغییرات نمرات در این مقیاس از بندی میدرجه
عالمت  80نمایانگر سالمت کامل و  20است که  80تا  20

[ ضریب آلفای 20اضطراب کامل است. اشپیلبرگر و گروش ]
اند. گزارش کرده 9/0صفت را  کرونباخ مقیاس اضطراب

بازآزمون مقیاس اضطراب  -چنین، ضریب اعتبار آزمونهم
گزارش شده است. در ایران، مهرام  86/0 -73/0صفت بین 

سنجی این پرسشنامه را بررسی و های روانهای[ ویژگی21]
گزارش کرده  91/0همسانی درونی مقیاس اضطراب صفت را 

های اشپیلبرگر و مقیاساست. بین مقیاس اضطراب صفت 
سنجند، همبستگی باالیی )از دیگر که سازه اضطراب را می

 [.22( گزارش شده است ]83/0 -75/0
نسخه بزرگساالن پرسشنامه غربالگری ( 2

ه پرسشنام: های هیجانی مرتبط با اضطراب کودکاختالل
[ 12این پرسشنامه است ] سوالی 71اقتباس شده از نسخه 

= 0بوده و روی مقیاس سه درجه ای ) گویه 71که شامل 
شود. بندی می=اغلب( درجه2= گاهی اوقات، 1تقریبا هرگز، 

های مربوط به های این پرسشنامه و گویهزیرمقیاس 1جدول 
  دهد.هر زیرمقیاس را نشان می

 شیوه انجام پژوهش
 نامهپرسش بزرگساالن نسخه از استفاده و ترجمه منظور به

 سپ کودک، اضطراب با مرتبط هیجانی های اختالل غربالگری
 از هایی گویه ،(15) پرسشنامه سازنده از اجازه کسب از

 هب  داشتند تفاوت  کودک نسخه های گویه با که پرسشنامه
 از کودک نسخه با مشابه های گویه برای و برگردانده فارسی
 گویه سپس. گردید استفاده( 14) همکاران و پاالهنگ ترجمه

 زبان به فارسی زبان از برگرداندن جهت شده ترجمه های
 اولیه متن که مترجم دو اختیار در( معکوس ترجمه) اصلی

 طابقت عدم برری از پس. شد گذارده بودند ندیده را انگلیسی
 ینهای نسخه ترجمه، کلی کیفیت از اطمینان  و ترجمه در ها

 . گردید آماده  پرسشنامه
 شیوه به و کوتاه پیامک سامانه از استفاده با  بعدی، گام در
 آنالین پرسشنامه لینک ای،چندمرحله تصادفی گیری نمونه
 شد فرستاده یزد در سال 18 باالی شهروند نفر 1000 برای

 هم.  آمد دست به تحلیل قابل پرسشنامه 210 نهایت در و
 دوهفته از پس بازآزمایی، اعتبار سنجش منظور به چنین
 صورت به که کننده شرکت 80 برای پرسشنامه لینک

 ردیدگ تقاضا آنها از و گردید ارسال بودند شده انتخاب تصادفی
 پرسشنامه 51 نهایت در. نمایند تکمیل را پرسشنامه مجددا تا

 .آمد دست به تحلیل قابل
 

 هاشیوه تحلیل داده
 23 -اس. پی. اس. اس. »افزار ها از نرمجهت تحلیل داده

 استفاده گردید.« اسپی. ال.  -اسمارت »و « 

نسخه بزرگساالن پرسشنامه  های ها و گویه.  زیرمقیاس1جدول 
 های هیجانی مرتبط با اضطراب کودکغربالگری اختالل

 شماره گویه زیرمقیاس
تعداد 
 کویه

 زدگیاختالل وحشت
1 ،9 ،14 ،18 ،28 ،34 ،37 ،43 ،47 ،

51 ،54 ،59 ،64 
 گویه13

 گویه9 62، 60، 52، 44، 41، 21، 11، 8 اختالل اضطراب فراگیر

 اختالل هراس اجتماعی
4 ،15 ،24 ،33 ،39 ،50 ،56 ،63 ،

71 
 گویه9

 اختالل اضطراب جدایی
3 ،7 ،13 ،17 ،19 ،30 ،31 ،38 ،48 ،

53 ،55 ،61 
 گویه12

-اختالل وسواس فکری
 عملی

6 ،10 ،12 ،25 ،27 ،32 ،42 ،57 ،
66 

 گویه9

اختالل استرس پس از 
 سانحه

 گویه 4 68، 49، 46، 26

 گویه 3 69، 40، 22 هراس از حیوانات
-تزریق-هراس خون

 جراحت
 گویه 7 70، 45، 36، 35، 20، 16، 5

 گویه 5 67، 65، 29، 23، 2 های موقعیتیهراس
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 نتایج
سال و انحراف  30کنندگان میانگین سنی شرکت

بود. از سال  58-19ها از و دامنه سنی آن 85/7استاندارد آن 
 نفر متاهل بودند. 134نفر مجرد و  76بین شرکت کنندگان 

به منظور بررسی همسانی درونی نسخه بزرگساالن 
های هیجانی مرتبط با اضطراب پرسشنامه غربالگری اختالل

ه ها محاسبکودک، آلفای کرونباخ برای عامل کل و زیرمقیاس
و برای  941/0گردید. همسانی درونی کل پرسشنامه، 

به دست آمد )جدول  876/0تا  612/0های آن از یرمقیاسز
است،  7/0ها باالتر از هایی که آلفای کرونباخ آن(. زیرمقیاس2

دارای اعتبار مطلوب هستند. در حالی که اگر این میزان بین 
گردند. در باشد، با اعتبار متوسط معرفی می 7/0تا  5/0

قیاس وسواس پژوهش حاضر میزان همسانی درونی برای زیرم
عملی، استرس پس از سانحه، فوبیای خون و فوبیای -فکری

 گردد.موقعیتی متوسط ارزیابی می

نفر از  51ضریب اعتبار بازآزمایی )دو هفته( برای 
کنندگان محاسبه گردید. ضریب همبستگی برای نمره شرکت

به دست  960/0 -638/0ها از و برای زیرمقیاس 929/0کل 
ه اعتبار به دو روش آلفای کرونباخ و آمد. نتایج محاسب

کنندگان و به تفکیک زن و مرد در بازآزمایی برای کل شرکت
 آمده است. 2جدول 

دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی  به تفکیک جنسیت. ضرایب اعتبار به 2جدول 
 زنان مردان کل 
 بازآزمایی ∝ بازآزمایی ∝ بازآزمایی ∝ 

 909/0 939/0 973/0 942/0 929/0 941/0 کل پرسشنامه
 702/0 830/0 908/0 832/0 798/0 832/0 وحشتزدگی

 650/0 837/0 694/0 858/0 638/0 844/0 اضطراب فراگیر
 912/0 782/0 909/0 806/0 909/0 788/0 اجتماعیهراس 

 846/0 806/0 805/0 747/0 828/0 793/0 اضطراب جدایی
 814/0 662/0 958/0 648/0 882/0 656/0 عملی -وسواس فکری

 809/0 557/0 867/0 659/0 824/0 612/0 استرس پس از سانحه
 928/0 877/0 897/0 771/0 932/0 876/0 هراس حیوانات

 950/0 701/0 977/0 608/0 960/0 682/0 هراس خون

 890/0 688/0 912/0 495/0 896/0 665/0 هراسموقعیتی

برای سنجش روایی همگرای نسخه بزرگساالن پرسشنامه 
های هیجانی مرتبط با اضطراب کودک، غربالگری اختالل

ضریب همبستگی آن با نسخه صفت پرسشنامه اضطراب 
، ضرایب همبستگی هر 3حالت محاسبه گردید. جدول -صفت

ها و با نسخه صفت با نمره کل، با سایر زیرمقیاس زیرمقیاس
دهد. بر اساس حالت را نشان می-راب صفتپرسشنامه اضط

 های آن نتایج، نمره کل و تمام زیرمقیاس

به غیر از فوبیای موقعیتی، رابطه مثبت معناداری با نسخه 
حالت دارند که حاکی از -صفت پرسشنامه اضطراب صفت

روایی همگرای این پرسشنامه است. ضرایب همبستگی 
است که همگی  835/0-498/0زیرمقیاس ها با نمره کل بین 

(. ضرایب همبستگی بین p≤0/01مثبت و معنادار هستند )
pهای این پرسشنامه نیز مثبت و معنادار هستند )زیرمقیاس

≤0/01.) 

 
 حالت-با نسخه صفت پرسشنامه اضطراب صفت  ها.  ضرایب همسبستگی نمره کل و زیر مقیاس3جدول 

 STAI-T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نمره کل 

            نمره کل

STAI-T **307/0 -          

         - 287/0** 835/0** وحشتزدگی  - 1

        - 656/0** 367/0** 779/0** فراگیر اضطراب -2

       - 453/0** 424/0** 162/0* 612/0** اجتماعیهراس -3

      - 341/0** 554/0** 629/0** 161/0* 822/0** جداییاضطراب -4

     - 576/0** 419/0** 603/0** 562/0** 353/0** 758/0** وسواس  -5

    - 430/0** 547/0** 294/0** 462/0** 530/0** 199/0** 687/0** اختالل استرس پس از سانحه -6

   - 383/0** 312/0** 350/0** 289/0** 315/0** 310/0** 166/0* 498/0** هراس حیوانات -7

  - 314/0** 521/0** 446/0** 524/0** 330/0** 348/0** 461/0** 136/0* 706/0** هراس خون  -8

 - 483/0** 354/0** 573/0** 442/0** 559/0** 253/0** 311/0** 465/0** 028/0 636/0** هراس موقعیتی-9
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ی این تاییدبرای بررسی تحلیل عامل : تحلیل عامل تاییدی 
استفاده گردید. « اسمارت پی. ال. اس.»پرسشنامه از نرم افزار 

معروف است  1این نرم افزار که به روش حداقل مربعات جزئی
هایی نسبت به سایر نرم افزارها مانند لیزرل و دارای مزیت

است از جمله: توان اجرای مدل با نمونه کم « 2ای.ام.او.اس.»
های توان برآورد مدلها، دن دادهوعدم حساسیت به نرمال بو

های و داشتن فرض پیچیده با متغیرهای مکنون و آشکار زیاد
[. در این 23گیرانه کمتر درباره توزیع متغیرها و خطا ]سخت

های پرسشنامه و ای بودن گویهپژوهش، با توجه به سه درجه
ها، زیاد بودن درنتیجه برآورده نشدن فرض نرمال بودن داده

ها و سواالت و کافی نبودن نمونه برای انجام عامل تعداد
« اسمارت پی. ال. اس.»تحلیل عاملی با لیزرل، از نرم افزار 

 ستفاده گردید. 
ا ه، بار عاملی هر گویه را بر سازه خود و سایر سازه4جدول
به باال است.  7/0تا  5/0دهد. بار عاملی مورد قبول از نشان می

شود تعدادی از سواالت اهده میمش 4همانطور که در جدول

 دارای بار عاملی کمتر از میزان اعالم شده هستند.
های بررسی روایی ها: یکی از شیوهبار تقاطعی گویه

ها است که بار عاملی هر پرسشنامه، بررسی بار تقاطعی گویه
بیشتر از بار عاملی آن بر  1/0گویه بر سازه خود باید حداقل 

در اکثر موارد این  4[. بر اساس جدول 23ها باشد ]سایر سازه
های موضوع رعایت شده است. ولی در مورد گویه

)زیرمقیاس اختالل  62)زیرمقیاس اختالل وحشتزدگی(، 14
)زیرمقیاس اضطراب جدایی( این  17اضطراب فراگیر( و 

)دیگران به  14موضوع صادق نیست. بار عاملی گویه شماره 
رسم( نسبت به زیرمقیاس گویند عصبی به نظر میمن می

 62اختالل اضطراب فراگیر بیشتر است.بار عاملی گویه شماره 
 در مورد چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده اند نگرانم()

نسبت به زیرمقیاس اختالل استرس پس از سانحه بیشتر 
در مورد نزدیکی ارتباطم ) 17است و بار عاملی گویه شماره 

ی اختالل وحشتزدگت به زیرمقیاس با فرزندانم نگرانم( نسب
 بیشتر است.  

 ها.  بارهای عاملی هر گوبه نسبت به سازه خود و سایر سازه4جدول 

شماره 
 گویه

اختالل 
 وحشتزدگی

اختالل 
اضطراب 

 فراگیر

اختالل 
اضطراب 
 اجتماعی

اختالل 
اضطراب 
 جدایی

اختالل وسواس 
 عملی-فکری

استرس اختالل 
 پس از سانحه

هراس 
 حیوانات

-هراس خون
-جراحت
 تزریقات

هراس 
ها و موقعیت
 هامکان

34 44/0 34/0 26/0 28/0 31/0 34/0 20/0 18/0 25/0 
14 47/0 49/0 19/0 24/0 35/0 31/0 11/0 22/0 12/0 
1 50/0 25/0 24/0 30/0 21/0 27/0 22/0 31/0 31/0 

59 51/0 24/0 16/0 27/0 29/0 31/0 13/0 25/0 20/0 
43 54/0 44/0 31/0 27/0 27/0 33/0 07/0 17/0 22/0 
37 54/0 51/0 46/0 38/0 44/0 33/0 22/0 31/0 28/0 
64 54/0 23/0 22/0 28/0 20/0 38/0 13/0 23/0 27/0 
47 0/60 45/0 0/29 0/50 0/47 0/41 31/0 0/30 0/42 
28 0/64 0/37 0/29 0/42 0/44 0/41 0/16 0/22 0/28 
18 67/0 0/48 0/28 0/47 0/41 0/43 0/19 0/40 0/28 
9 0/69 0/33 0/22 0/43 0/36 0/43 0/18 0/34 0/27 
51 0/70 0/35 0/33 0/42 0/37 0/43 0/15 0/33 0/34 
54 0/71 0/50 0/28 0/57 0/56 0/54 0/31 0/38 0/32 
62 0/52 0/58 0/28 0/43 0/43 0/59 0/28 0/25 31/0 

11 0/49 0/60 0/26 31/0 0/44 0/32 0/16 0/26 0/16 
8 0/41 61/0 0/30 0/41 0/39 0/28 0/21 0/25 0/16 
60 31/0 0/63 0/38 0/34 0/41 0/24 0/16 0/19 0/17 
21 0/33 0/64 0/41 0/35 0/42 0/30 0/24 0/20 0/18 
41 31/0 0/68 0/34 0/30 0/43 0/30 0/26 0/20 0/20 
52 0/54 0/70 0/27 0/39 0/43 0/42 0/16 0/28 0/21 
58 0/50 0/77 0/33 0/45 0/46 0/42 0/23 31/0 0/25 
44 0/51 0/78 0/41 0/36 0/53 0/41 0/20 0/30 0/18 
4 0/11 0/12 0/43 0/12 0/21 0/11 0/09 0/20 0/14 
15 0/29 0/34 0/52 0/15 0/29 0/20 0/13 0/12 0/06 
50 0/16 0/17 0/54 0/18 0/16 0/10 0/15 0/08 0/15 
56 0/09 0/14 0/56 0/09 0/12 0/01 0/19 0/11 0/08 
24 0/24 0/23 0/58 0/14 31/0 0/12 0/18 0/18 0/07 

                                                                                                                                                                                          
1 Partial Least Squares 
2  AMOS 
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شماره 
 گویه

اختالل 
 وحشتزدگی

اختالل 
اضطراب 

 فراگیر

اختالل 
اضطراب 
 اجتماعی

اختالل 
اضطراب 
 جدایی

اختالل وسواس 
 عملی-فکری

استرس اختالل 
 پس از سانحه

هراس 
 حیوانات

-هراس خون
-جراحت
 تزریقات

هراس 
ها و موقعیت
 هامکان

39 0/41 0/32 0/63 0/27 0/35 0/24 0/12 0/27 0/17 
33 0/31 0/39 0/71 0/28 0/46 0/24 0/20 0/32 0/24 
63 0/33 0/38 0/72 0/28 0/35 31/0 0/28 0/23 0/23 
71 0/39 0/39 0/72 31/0 0/30 0/30 0/25 31/0 0/25 

13 0/21 0/17 0/15 0/30 0/19 0/17 0/00 0/12 0/17 

17 0/40 0/31 0/20 0/36 0/33 0/28 0/05 0/19 0/18 

38 0/37 0/29 0/17 0/48 31/0 0/46 0/09 0/29 0/13 

7 39/0 0/26 0/26 0/49 0/33 0/33 0/23 0/26 0/42 

53 0/21 0/19 0/20 0/51 0/24 0/28 0/32 0/27 0/33 

48 0/32 0/22 0/17 0/55 0/23 0/26 0/17 0/28 0/52 

61 0/32 0/23 0/19 0/57 0/28 0/26 0/27 0/32 0/56 

3 0/40 0/37 0/21 0/58 0/36 0/38 0/24 0/25 0/28 

30 0/44 0/41 0/20 0/64 0/44 0/37 0/21 0/37 0/18 

19 0/48 0/42 0/23 0/69 0/44 0/46 0/18 0/35 0/31 

31 0/38 0/36 21/0 0/71 0/42 0/35 0/25 0/52 0/39 
55 0/46 0/48 0/25 0/71 0/48 0/37 0/27 0/45 0/33 

6 0/06 -0/02 -0/04 0/10 0/13 0/05 -0/02 0/14 0/16 

27 0/05 07/0 0/01 0/11 0/21 0/04 0/00 0/05 0/15 

57 0/20 0/34 0/30 0/19 0/47 0/26 0/17 0/20 0/08 

42 0/30 0/44 0/42 0/27 0/47 0/26 0/15 0/17 0/19 

25 0/24 0/30 0/28 0/30 0/51 0/22 0/14 0/19 0/24 

32 0/43 0/31 0/29 0/43 0/57 0/39 0/27 0/35 0/33 

10 0/44 0/41 0/28 0/45 0/61 0/31 0/19 0/44 0/27 

12 0/47 0/51 0/31 0/37 0/70 0/35 0/27 0/25 0/24 

66 0/44 0/41 0/25 0/41 0/70 0/41 0/26 0/32 0/34 

46 0/11 0/08 0/08 0/18 0/00 0/27 0/13 0/31 0/20 

26 0/52 0/37 0/23 0/45 0/40 0/76 0/08 0/31 0/22 

68 0/52 0/49 0/26 0/49 0/50 0/82 0/27 0/34 0/26 

49 0/57 0/49 0/32 0/49 0/47 0/83 0/35 0/32 0/39 

69 0/31 0/25 0/28 0/34 0/31 0/28 0/87 0/28 0/34 

22 0/26 0/29 0/26 0/29 0/32 0/26 0/90 0/26 0/30 

40 0/30 0/30 0/26 0/32 0/32 0/28 0/92 0/30 0/35 

5 0/28 0/19 0/20 0/30 0/14 0/24 0/21 0/45 0/18 

70 0/18 0/15 0/14 0/22 0/23 0/17 0/18 0/46 0/17 

20 0/22 0/15 0/15 0/25 0/21 0/24 0/09 0/57 0/26 

45 0/29 0/24 0/28 0/34 0/26 0/34 0/27 0/63 0/38 

16 0/32 0/23 0/25 0/31 0/26 0/17 0/21 0/64 0/25 

35 0/28 0/12 0/25 0/25 0/29 0/20 0/19 0/66 0/34 

36 0/38 0/38 0/20 0/54 0/52 0/34 0/17 0/68 0/37 

29 0/26 0/21 0/19 0/30 0/30 0/27 0/27 0/40 0/60 

65 0/36 0/18 0/14 0/34 0/27 0/36 0/17 0/34 0/61 

2 0/31 0/30 0/13 0/37 0/35 0/18 0/21 0/30 0/65 

23 0/34 0/16 0/22 0/47 0/27 0/23 0/34 0/29 0/68 

67 29/0 0/18 0/21 0/39 0/25 0/23 0/19 0/29 0/72 
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 مربوط به بارهای عاملی هر گویه tآماره  . 5جدول  
 tآماره   شماره گویه نام زیر مقیاس

 اختالل وحشتزدگی
 

34 
14 
1 

59 
43 

37 
64 
47 
28 
18 
9 
51 

54 

54/6 
75/6 
24/7 
8 
03/8 

58/9 
12/10 
18/10 
41/12 
58/15 
75/15 
17/16 

61/17 

 اختالل اضطراب فراگیر

62 
11 
8 

60 

21 
41 

52 

58 
44 

85/10 
16/11 
68/11 
32/12 
39/12 
06/13 
66/16 
42/24 
97/24 

 tآماره   شماره گویه نام زیر مقیاس

 اختالل اضطراب اجتماعی
 

4 
15 
50 

56 
24 

39 
33 
63 
71 

00/5 
71/6 
40/7 
72/7 
57/8 
02/10 
32/15 

67/15 
66/16 

 اختالل اضطراب جدایی

13 
17 
38 
7 
53 
48 
61 
3 
30 
19 
31 
55 

56/3 
99/4 
64/6 
44/7 
86/7 
48/8 
82/8 
56/10 
56/13 
38/15 

87/16 
24/18 

 عملی-اختالل وسواس فکری
 

6 
27 
57 
42 
25 
32 
10 
12 
66 

11/1 
92/1 
99/4 
41/6 
65/7 
68/9 
91/10 
81/14 
68/15 

 اختالل استرس پس از سانحه
46 
26 

51/2 
96/15 

                                                                                                                                                                                          
1 Composite reliability (CR) 

 tآماره   شماره گویه نام زیر مقیاس

68 
49 

37/28 
75/30 

 هراس حیوانات
69 
22 
40 

68/31 
68/48 
91/74 

 تزریقات-جراحت-هراس خون

5 
70 
20 
45 
16 
35 
36 

40/5 
14/6 
56/8 
25/11 
96/11 
22/13 
33/13 

 هراس موقعیتی

29 
65 
2 
23 
67 

70/8 
32/9 
81/11 
30/13 

91/13 

 
مربوط به بارهای عاملی هر گویه را نشان  tآماره  5جدول 

  27/3، 57/2، 96/1که این مقادیر از  دهد. در صورتیمی
 %9/99و  %99، %95بیشتر باشند، در یکی از سطوح اطمینان 

 [. 24شوند ]تایید می

 ها در سطح معناداریدهد که  بیشتر گویهنتایج نشان می
9/99 (P<0/001درصد قابل قبول هستند. گ ) 46ویه شماره 

که مربوط به اختالل استرس پس از سانحه است، در سطح 
95% (P<0/05 .قابل قبول است ) 

-فکری که مربوط به اختالل وسواس 27و  6گویه های 
 اند.عملی هستند، تایید نشده

، معیارهای ارزیابی اعتبار و روایی مدل یعنی 6جدول
. یا) خراج شدهمیانگین واریانس است(، 1اعتبار مرکب )سی. آر.

دهد. ( را برای هر سازه نشان می2R) و ضریب تعیین (2وی.ای
دهد باید اعتبار مرکب که همسانی درونی مدل را نشان می

در مقایسه با آلفای کرونباخ  معیارباشد. این  7/0باالتر از 
محسوب  شاخصهر  نشان دادن اعتبار معرف بهتری برای

، تمامی مقادیر اعتبارمرکب باالتر 5بر اساس جدول.گرددمی
 ها است. است و نشان دهنده همسانی درونی زیرمقیاس 7/0از 

گیری دهنده روایی ابزار اندازهنشان« ی.وی.ای.ا»معیار 
فرض بر این است که متغیر پنهان موردنظر واریانس  .است

یر متغ شده نسبت به هرمشترک بیشتری با نشانگرهای تعیین
ن مقادیر میانگین واریانس اپنهان دیگری دارد. محقق

کنند و این امر به و بیشتر را توصیه می5/0شده استخراج
 درصد و یا بیش 50معنای آن است که سازه موردنظر حدود 

2 Average Variance Extracted (AVE) 
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د. نکنهای نشانگر خود را تبیین میواریانس درصد از 50از 
« ای. .وی ی.ا»ها دارای در این تحلیل، تعدادی از شاخص

 بودند.  5/0کوچکتر از 
برای بررسی روایی  «ای. وی. ی.ا»و « سی. آر»دو معیار 

شوند. روایی همگرا زمانی همگرای پرسشنامه استفاده می
باشند، مقادیر  5/0باالتر از « ی.وی.ای.ا»وجود دارد که مقادیر 

 وی. ی.ا» باید از« سی. آر» بیشتر بوده و7/0 از« سی. آر»
، <CR 7/0: بزرگتر باشد. بطور خالصه داریم «ای.

CR>AVE  5/0و AVE>. 
شود. در پژوهش حاضر تنها دو همانطور که مشاهده می

موجود هستند واکثر مقادیر  CR>AVEو  <CR 7/0شرط 
هستند که بایستی با حذف  5/0کمتر از « ی.وی.ای.ا»

 های با بار عاملی کم، این مشکل را رفع نمود. گویه
( شاخص دیگری است که 2R)  ن، ضریب تعیینچنیهم

گردد و حاکی از واریانس محاسبه می« پی. ال. اس.»در 
( سه 1998) 1تشریح شده متغیرهای مکنون است. چین

را به ترتیب به عنوان مقادیر  67/0و  33/0، 19/0مقدار 
بر [. 24معرفی کرده است ] 2Rضعیف، متوسط و قوی برای 

ها در حد قابل قبول اغلب زیرمقیاسبرای  2R، 5اساس جدول 
( مقدار 088/0) 2Rاست. اما برای زیرمقیاس هراس حیوانات 
پی. » رد از آنجا کهحداقل را کسب نکرده است. هم چنین، 

همیشه یک متغیر وجود  و روابط یکطرفه وجود دارد« ال. اس.
ها از آن دارد که هیچ فلشی به آن وارد نمی شود و همه فلش

 صفراست.  2Rزیرمقیاس اضطراب اجتماعی، در گرددخارج می

های اعتبار مرکب )سی. آر.(، میانگین واریانس .  شاخص6جدول 
 برای هر زیرمقیاس  2Rای( و وی. ی.استخراج شده ) ا

 CR AVE 2R هازیرمقیاس

 547/0 34/0 87/0 اختالل وحشتزدگی

 276/0 45/0 88/0 اختالل اضطراب فراگیر

 0 37/0 84/0 اضطراب اجتماعیاختالل 

 559/0 32/0 84/0 اختالل اضطراب جدایی

 488/0 /27 75/0 عملی-اختالل وسواس فکری

 5/0 50/0 78/0 اختالل استرس پس از سانحه

 088/0 80/0 92/0 هراس حیوانات

 277/0 35/0 79/0 تزریقات-جراحت-هراس خون

 417/0 43/0 79/0 هراس موقعیتی

( است که 2مالک کلی برازش )جی. او. اف.شاخص دیگر، 
لی به طور ک« پی. ال. اس»برای بررسی اعتبار یا کیفیت مدل 

شود. این شاخص بین صفر و یک قرار دارد و استفاده می
مقادیر نزدیک به یک نشانگر کیفیت مدل هستند. در برخی 

به عنوان مقادیر ضعیف،  36/0و  25/0، 01/0منابع، مقادیر 
 اندمعرفی گردیده« جی. او. اف.»وی برای شاخص متوسط و ق

[24.] 
 عبارت است از: « جی. او. اف.»فرمول محاسبه 

GOF= √𝐴𝑉𝐸 × 𝑅2 

محاسبه   «ای. وی. ی.ا»ابتدا الزم است میانگین مقادیر 
 گردد:

𝐴𝑉𝐸= 
0/34+0/45+0/37+0/32+0/27+0/50+0/8+0/35+0/33

9
= 0/41 

را  2Rچنین برای برازش کلی مدل بایستی میانگین هم
 نیز محاسبه کرد:

𝑅2=
0/54+0/27+0/559+0/488+0/5+0/088+0/277+0/417

9
=0/35 

GOF= √0/414 × 0/35= 0/38 

به دست آمده برای مدل، « جی. او. اف.»بنابراین مقدار 
است و بنابراین  36/0است که بیش از مقدار قوی  38/0

 ساختار مدل به طور کلی تناسب خوبی با داده ها دارد. 
به دلیل ایراد در برخی از پارامترهای مدل : اصالح مدل

هایی که دارای در تحلیل عاملی تأییدی، با حذف گویه
ن بار عاملی روی سازه مربوطه بودند، اصالح مدل انجام کمتری

مرحله انجام و پس از حذف هر گویه به  شد. این کار مرحله
برازش مدل مجدداً انجام و پارامترهای مدل ارزیابی گردید تا 
از حذف موارد اضافی خودداری شود. این کار تا زمانی انجام 

( 5/0ر از بیشت شد که میزان واریانس استخراج شده )مقدار
 گویه باقی ماند. 38در نهایت  در حد مطلوب قرار گیرد

ها بار عاملی هرگویه نسبت به سازه خود و دیگر سازه 6جدول
شود تمام بارهای دهد. همانطور که مشاهده میرا نشان می

را  65/0عاملی هر گویه نسبت به سازه خود مقادیر باالی 
 (.7)جدول  دهند که حالتی مطلوب استنشان می

هم چنین، میزان بار تقاطعی هر گویه نسبت به سازه خود 
هاست که بسیار مطلوب به بیشتر از مابقی سازه 1/0حداقل 
 .رسدنظر می

 
 

                                                                                                                                                                                          
1 chin 2 General of fitness (GOF) 
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ح شدهها  در مدل اصال.  بارهای عاملی هر گوبه نسبت به سازه خود و سایر سازه7جدول  

شماره . 
 سواالت

اختالل 
 وحشتزدگی

اختالل 
اضطراب 

 فراگیر

اختالل 
اضطراب 
 اجتماعی

اختالل 
اضطراب 
 جدایی

اختالل وسواس 
 عملی-فکری

اختالل استرس 
 پس از سانحه

هراس 
 حیوانات

-هراس خون
-جراحت
 تزریقات

 هراسموقعیتی

51 65/0 31/0 34/0 34/0 31/0 42/0 15/0 29/0 29/0 
47 66/0 42/0 34/0 39/0 39/0 41/0 31/0 27/0 36/0 
18 70/0 43/0 32/0 45/0 32/0 43/0 19/0 35/0 24/0 
28 71/0 34/0 32/0 39/0 36/0 43/0 16/0 20/0 25/0 
9 71/0 28/0 23/0 37/0 36/0 44/0 18/0 31/0 26/0 
54 78/0 46/0 29/0 55/0 54/0 54/0 32/0 44/0 28/0 

8 42/0 65/0 31/0 43/0 40/0 30/0 21/0 26/0 12/0 

52 45/0 68/0 26/0 42/0 40/0 42/0 16/0 30/0 15/0 

60 29/0 69/0 39/0 38/0 31/0 26/0 17/0 16/0 16/0 

21 30/0 69/0 41/0 34/0 35/0 30/0 24/0 21/0 14/0 

41 27/0 70/0 35/0 30/0 27/0 30/0 26/0 15/0 15/0 

44 43/0 77/0 40/0 32/0 43/0 41/0 20/0 29/0 14/0 

58 46/0 79/0 37/0 45/0 43/0 41/0 23/0 29/0 20/0 

39 38/0 30/0 67/0 24/0 30/0 25/0 12/0 28/0 22/0 

63 29/0 38/0 74/0 23/0 27/0 33/0 28/0 14/0 21/0 

71 33/0 37/0 74/0 25/0 17/0 28/0 25/0 21/0 21/0 

33 27/0 40/0 75/0 29/0 36/0 24/0 20/0 32/0 25/0 

3 44/0 38/0 25/0 67/0 36/0 38/0 24/0 23/0 26/0 

30 45/0 38/0 25/0 72/0 44/0 38/0 21/0 37/0 20/0 

31 41/0 34/0 23/0 72/0 32/0 34/0 25/0 47/0 39/0 

19 47/0 41/0 26/0 78/0 41/0 45/0 18/0 37/0 25/0 

55 46/0 47/0 30/0 81/0 47/0 36/0 27/0 45/0 31/0 

10 43/0 39/0 31/0 42/0 74/0 33/0 19/0 56/0 24/0 

66 0/44 38/0 25/0 40/0 80/0 42/0 26/0 36/0 27/0 

12 43/0 48/0 32/0 44/0 81/0 38/0 27/0 27/0 21/0 

26 0/50 31/0 25/0 38/0 37/0 78/0 08/0 30/0 18/0 

49 55/0 43/0 34/0 44/0 40/0 83/0 35/0 22/0 34/0 

68 50/0 44/0 31/0 42/0 41/0 83/0 27/0 28/0 23/0 

69 31/0 23/0 27/0 30/0 25/0 28/0 78/0 22/0 34/0 

22 24/0 27/0 25/0 24/0 30/0 25/0 90/0 19/0 31/0 

40 30/0 28/0 27/0 29/0 26/0 27/0 92/0 24/0 36/0 

16 33/0 21/0 23/0 27/0 22/0 15/0 21/0 66/0 18/0 

35 26/0 12/0 28/0 24/0 31/0 19/0 19/0 67/0 34/0 

36 40/0 38/0 24/0 55/0 53/0 33/0 17/0 87/0 34/0 

67 25/0 17/0 21/0 21/0 15/0 21/0 19/0 27/0 70/0 

29 27/0 16/0 20/0 23/0 23/0 26/0 27/0 35/0 70/0 

23 33/0 14/0 25/0 36/0 26/0 22/0 34/0 26/0 78/0 

 
مربوط به بارهای عاملی  tهای ، آماره8جدول شماره 

دهد. بر اساس جدول، هرگویه را در مدل اصالح شده نشان می
است که در سطح  27/3برای همه گویه ها باالتر از   tآماره 

9/99 (p>0/001 .قابل قبول هستند ) 

در همه  «ی.وی.ای.ا»در شرایط اصالح مدل، مقدار 
سی. »و  8/0، میزان اعتبار مرکب باالتر از 5/0ها باالتر از سازه

است که روایی همگرا را تأیید   «ی.وی.ای.ا»تر از بزرگ« آر
 آمده است.  8نماید. این مقادیر در جدول می

برای هر زیرمقیاس قابل  2R، مقادیر9چنین، در جدول هم
که به  67/0و  33/0، 19/0مشاهده است. بر اساس مقادیر 

برای اغلب  2Rشوند، توسط و قوی تلقی میترتیب ضعیف، م
ها در حد قابل قبول  است. اما برای زیرمقیاس زیرمقیاس

( مقدار حداقل را کسب نکرده 084/0) 2Rهراس حیوانات 
برای اختالل اضطراب اجتماعی، در  2Rاست. دلیل صفر بودن 

 ذکر گردید. 5توضیح جدول 
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مربوط به بارهای عاملی هرگویه را در مدل  t. آماره های 8جدول 
 اصالح شده

 tآماره   شماره گویه نام زیر مقیاس

 
 

 اختالل وحشتزدگی
 

51 
47 

18 

28 
9 

54 

30/11 
61/13 
19/15 
51/15 
83/17 

77/24 

 
 

 اختالل اضطراب فراگیر

8 
52 
60 
21 
41 
44 
58 

00/13 
38/14 
28/15 
50/15 
03/16 
86/23 

50/26 

 اضطراب اجتماعیاختالل 
 

39 
63 
71 
33 

04/10 
98/16 
11/17 
05/20 

 اختالل اضطراب جدایی
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30 
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19 
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90/27 

 عملی-اختالل وسواس فکری
10 
66 
12 

34/16 
72/26 
03/28 

 اختالل استرس پس از سانحه
26 
49 
68 

26/17 
95/25 

16/30 

 هراس حیوانات
69 
22 
40 

03/31 
72/45 
15/65 

 تزریقات-جراحت-هراس خون
16 
35 
36 

37/9 
72/11 
07/35 

 هراس موقعیتی
67 
29 

91/9 
24/10 

های اعتبار مرکب )سی.آر.( و میانگین واریانس . شاخص9جدول
برای هر زیرمقیاس )سازه( در مدل  2Rای.(  و  وی. ی.استخراج شده )ا

 اصالح شده

 CR AVE 2R هازیرمقیاس

 43/0 50/0 85/0 اختالل وحشتزدگی

 27/0 50/0 88/0 اختالل اضطراب فراگیر

 00/0 53/0 82/0 اختالل اضطراب اجتماعی

 49/0 55/0 86/0 اضطراب جدایی

 31/0 61/0 83/0 عملی-اختالل وسواس فکری

 46/0 66/0 85/0 اختالل استرس پس از سانحه

 084/0 80/0 92/0 هراس حیوانات

 28/0 54/0 78/0 تزریقات-جراحت-هراس خون

 29/0 53/0 77/0 هراس موقعیتی

مالک کلی برازش برای مدل اصالح شده به شرح زیر 
 است:

𝐴𝑉𝐸= 
0/5+0/5+0/53+0/55+0/61+0/66+0/8+0/54+0/53

9
= 0/58 

𝑅2= 
0/43+0/27+0/49+0/31+0/46+0/084+0/28+0/29

9
= 0/284 

GOF= √0/58 × 0/29= 0/405 

مقدار برازش کلی به دست آمده برای مدل اصالح شده، 
( 38/0است که نسبت به برازش کلی مدل اولیه ) 405/0

است و بنابراین  36/0افزایش یافته و بیش از مقدار قوی 
 ها دارد. ساختار مدل اصالح شده تناسب بهتری با داده

 گیریبحث و نتیجه
اییدی و این مطالعه به منظور بررسی ساختار عاملی ت

سنجی نسخه بزرگساالن پرسشنامه های روانویژگی
های هیجانی مرتبط با اضطراب کودک غربالگری اختالل

این پرسشنامه   ها در زمینه بررسی اعتبارصورت گرفت. یافته
( و α=941/0داد که کل  پرسشنامه از همسانی درونی) نشان

( بسیار مطلوبی برخوردار است.  r=929/0ضریب بازآزمایی )
ها نیز از متوسط تا خوب به دست این ضرایب برای زیرمقیاس

های آمد. بیشترین همسانی درونی مربوط به زیرمقیاس
( و α=844/0( و اضطراب فراگیر )α=832/0وحشتزدگی )

کمترین همسانی درونی مربوط به زیرمقیاس استرس پس از 
ن اعتبار بازآزمایی نیز مربوط (. بیشتریα=612/0سانحه بود )

(و کمترین مربوط به  r=896/0 -960/0ها )به انواع هراس
 ( بود.r=638اضطراب فراگیر )

ها در مورد روایی همگرای این پرسشنامه نشان داد یافته
ها، همبستگی مثبت معناداری با که عامل کلی و زیرمقیاس

کی احالت دارند که ح-نسخه صفت پرسشنامه اضطراب صفت
ل های ون استینساز روایی همگرای آن است. این یافته با یافته

 [ هماهنگ است.15و بوگلس ]
های به دست آمده در تحلیل عامل تاییدی، بر اساس یافته

ها دست آمده برای اعتبار مرکب زیرمقیاسمقادیر به
(7/0<CRهمسانی درونی زیرمقیاس ،) های این پرسشنامه را

( 2Rچنین واریانس تشریح شده ). همدهدمناسب نشان می
ها در حد قابل قبول است. بیشترین واریانس بیشتر زیرمقیاس

شده مربوط به زیرمقیاس اختالل وحشتزدگی و تشریح
( GOFاختالل اضطراب جدایی است. شاخص برازش کلی )

دهد ساختار پرسشنامه به دست آمد که نشان می 38/0مدل، 
 ها دارد.داده به طور کلی تناسب خوبی با

با این حال، نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که 
ها نسبت به سازه خود کمتر از بارهای عاملی برخی از گویه



 

  234 

 .223-237، صص.:1397، بهار و تابستان 30، پیاپی 1، شماره 16، دوره )دانشور رفتار( شناسی بالینی و شخصیتروانپژوهشی  –دوفصلنامه علمی 
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol.16, No.1, Serial 30, Spring & Summer 2018, pp.:223-237. 

( است و هم چنین، میزان 7/0-5/0مقدار قابل قبول ) 
ها ها بر سازه خود بیشتر از بارعاملی آنبارعاملی برخی گویه

نیز برای  tی( نیست. آماره ها )میزان بار تقاطعبر سایر سازه
( 96/1ها کمتر از حداقل مقدار قابل قبول )برخی گویه

در  میانگین واریانس استخراج شدهمحاسبه شد. به عالوه، 
به دست آمد. درنتیجه، با  5/0ها کمتر از بیشتر زیرمقیاس

های با بار عاملی کم، حذف شد و توجه به این ایرادات، گویه
 ت. اصالح مدل صورت گرف

گویه باقی ماند که بارهای عاملی  38در مدل اصالح شده، 
ها برای همه گویه tو آماره  65/0ها معنادار و باالی تمام گویه
( p>0/001) 9/99به دست آمد که در سطح  27/3باالتر از از 

های اعتبار مرکب و قابل قبول هستند. هم چنین شاخص
مطلوب قرار در حالتی  میانگین واریانس استخراج شده

به  435/0گرفتند. شاخص برازش کلی مدل اصالح شده، 
تری دست آمد که نسبت به برازش کلی مدل اولیه، مقدار قوی

 ها است.برای برازش مدل با داده
های این پژوهش، نسخه بزرگساالن بر اساس یافته

های هیجانی مرتبط با اضطراب پرسشنامه غربالگری اختالل
های بسیار و است که با داشتن مزیت کودک، ابزاری مفید

تواند برای اهداف سنجی مناسب میهای روانچنین ویژگیهم
بالینی و پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد. ارزیابی و غربالگری 

های اضطرابی به طور همزمان که در مقایسه با همه اختالل
های جویی در هزینههای جامع، موجب صرفهمصاحبه

باشد از مزایای این و به سادگی قابل اجرا می اقتصادی شده
هایی چنین، با توجه به پژوهش[. هم25ابزار غربالگری است]

که به همسویی بین اضطراب کودکان و اضطراب والدین 
اند، این ابزار با داشتن نسخه کودک و بزرگسال، پرداخته

 [.26تواند برای مطالعات بین نسلی و طولی مفید باشد ]می

توان به محدود بودن نمونه های پژوهش میمحدودیتاز 
به شهروندان شهرستان یزد، عدم انتخاب نمونه از جمعیت 
بالینی به دلیل هزینه بر بودن و عدم بررسی روایی تشخیصی 

های گردد ویژگیاین پرسشنامه دانست. پیشنهاد می
سنجی این پرسشنامه در سایر شهرهای ایران با روان
رگتر و هم چنین در جمعیت بالینی مورد بررسی های بزنمونه

 های بالینیشود از مصاحبهقرار گیرد. هم چنین پیشنهاد می
ساختاریافته جهت بررسی روایی این پرسشنامه استفاده 
گردد. به عالوه، از آنجا که سنجش و بررسی اعتبار یک 
مقیاس فرایندی مستمر بوده و تحقق اعتبار مطلوب با انجام 

شود [، پیشنهاد می25شود ]وهش میسر میچند پژ
چنین ساختار عاملی های بیشتری در مورد اعتبار و همبررسی

 این پرسشنامه صورت گیرد.
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 پیوست 

با سالم و احترام، در این پرسشنامه، عباراتی آمده است که به ترس و اضطراب اشاره دارد. لطفا هر عبارت را با دقت بخوانید و 
 کنید: هرگز، گاهی اوقات، اغلب.مشخص کنید هرچند وقت یک بار این عالئم را تجربه می

 عبارات تقریبا هرگز گاهی اوقات اغلب

 نفس کشیدن برایم سخت است.زمانی که می ترسم  -1 0 1 2

 از ایستادن در بلندی )مثال باالی ساختمان بلند( و نگاه کردن به پایین می ترسم. -2 0 1 2

 نگرانم نزدیکانم )دوست، همسر، خانواده( من را ترک کنند. -3 0 1 2

 دوست ندارم با کسانی باشم که آن ها را نمی شناسم.  -4 0 1 2

 سرم گیج می رود.زمانی که خون می بینم،  -5 0 1 2

 می خواهم، همه چیز منظم سرجایش باشد.  -6 0 1 2

 زمانی که دور از خانه می خوابم، می ترسم. -7 0 1 2

 می ترسم دیگران من را دوست نداشته باشند. -8 0 1 2

 زمانی که می ترسم احساس می کنم دارم از حال می روم. -9 0 1 2

 خواهم شد.فکر می کنم به یک بیماری جدی مبتال  -10 0 1 2

 عصبی و ناآرام هستم. -11 0 1 2

 فکرهای عجیبی دارم که من را می ترساند. -12 0 1 2

 هرکجا همسرم )دوست صمیمی( می رود به دنبالش می روم. -13 0 1 2

 دیگران به من می گویند عصبی به نظر می رسم. -14 0 1 2

 نمی دانم چرا زمانی که با دیگران هستم ناراحتم. -15 0 1 2

 پیش دکتر می ترسم.از رفتن  -16 0 1 2

 در مورد نزدیکی ارتباطم با فرزندانم )خانواده ام( نگرانم.  -17 0 1 2

 موقع ترس احساس می کنم دارم دیوانه می شوم. -18 0 1 2

 نگران رویدادهای احتمالی هستم که ممکن است من را از خانواده ام جدا کند. -19 0 1 2

 از رفتن پیش دندانپزشک می ترسم. -20 0 1 2

 نگرانم به اندازه دیگران خوب نباشم. -21 0 1 2

 از حیوانی که در واقع خطرناک نیست می ترسم. -22 0 1 2

 موقع بروز رعد و برق می ترسم. -23 0 1 2

 با دیگران که هستم یا سرخ می شوم، یا عرق می کنم یا می لرزم.   -24 0 1 2

 هرکاری را دوبار انجام می دهم تا مطمئن شوم درست انجام داده ام.  -25 0 1 2

 خواب های بدی درباره اتفاقات بسیار بدی که زمانی تجربه کرده ام، می بینم. -26 0 1 2

 می خواهم چیزها تمیز و منظم باشند.  -27 0 1 2

 موقع ترس احساس می کنم چیزها غیرواقعی هستند.  -28 0 1 2

 با هواپیما سفر کنم، احساس ترس می کنم.اگر مجبور شوم  -29 0 1 2

 درباره اینکه اتفاقی بد برای خانواده ام بیافتد، کابوس هایی می بینم.   -30 0 1 2

 درباره دور شدن از خانواده ام نگرانم.  -31 0 1 2

 کارهایی انجام می دهم که کمتر از افکارم بترسم.  -32 0 1 2

 خودم را خجالت زده کنم.زمانی که با دیگران هستم، می ترسم  -33 0 1 2

 زمانی که می ترسم، ضربان قلبم تند می شود.  -34 0 1 2

 از تزریق و آمپول می ترسم.   -35 0 1 2

 می ترسم به بیماری بدی مبتال شوم.  -36 0 1 2

 احساس ضعف و سستی می کنم.   -37 0 1 2

 خواب می بینم که اتفاق های بدی برایم رخ داده است. -38 0 1 2

 مهمانی می روم عصبی می شوم. زمانی که به -39 0 1 2

 به قدری از یک حیوان بی آزار می ترسم که شهامت دست زدن به آن را ندارم. -40 0 1 2

 می ترسم کارها آن طور که می خواهم انجام نشوند.  -41 0 1 2

 شک می کنم که بعضی کارها را انجام داده ام یا نه. -42 0 1 2

 زمانی که می ترسم، خیلی عرق می کنم. -43 0 1 2

 خود را  آدم نگرانی می دانم.  -44 0 1 2

 موقع تماشای عمل جراحی در تلویزیون، احساس ترس می کنم. -45 0 1 2

 سعی می کنم درباره تجارب ناراحت کننده ام فکر نکنم. -46 0 1 2
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 عبارات تقریبا هرگز گاهی اوقات اغلب

 ناگهان، بدون هیچ دلیلی می ترسم. -47 0 1 2

 از تنها بودن در خانه می ترسم. -48 0 1 2

 اگر به تجارب بد گذشته ام فکر کنم وحشت من را فرا می گیرد.  -49 0 1 2

 برایم سخت است که با افراد ناآشنا صحبت کنم. -50 0 1 2

 هنگام ترس، احساس خفگی و تنگی نفس می کنم. -51 0 1 2

 دیگران به من می گویند که خیلی نگرانم. -52 0 1 2

 دوست ندارم که از خانواده ام دور باشم.  -53 0 1 2

 ترسم که حمله های اضطرابی )وحشت زدگی( داشته باشم. می -54 0 1 2

 نگرانم که اتفاق بدی برای خانواده ام بیافتد.  -55 0 1 2

 خجالتی هستم. -56 0 1 2

 افکار ناخواسته ای در مورد آسیب زدن به دیگران دارم.  -57 0 1 2

 در مورد این که در آینده چه اتفاقی می افتد نگران هستم.  -58 0 1 2

 هنگامی که ترسیده ام، احساس تهوع به من دست می دهد.  -59 0 1 2

 نگرانم از اینکه کارها را خوب انجام ندهم.  -60 0 1 2

 از تنها خوابیدن می ترسم.  -61 0 1 2

 در مورد چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده اند نگرانم.  -62 0 1 2

 ترسم.  از این که در یک گروه از افراد سوال بپرسم می -63 0 1 2

 زمانی که ترسیده ام، احساس سرگیجه می کنم. -64 0 1 2

 از مکان های کوچک و بسته می ترسم.  -65 0 1 2

 افکار عجیب و ترسناکی دارم که ترجیح می دهم آن ها را نداشته باشم.  -66 0 1 2

 از تاریکی می ترسم.  -67 0 1 2

 قبال برایم اتفاق افتاده، ناشی می شود.ی ناخوشایندی که رسد که از حادثهای به ذهنم میافکار ناخواسته -68 0 1 2

 از حیوانی می ترسم که بیشتر مردم از آن نمی ترسند.   -69 0 1 2

 دوست ندارم در بیمارستان باشم.  -70 0 1 2

 اگر مجبور باشم کاری را جلوی سایر افراد انجام دهم، عصبی می شوم. -71 0 1 2

 
 64+ 59+ 54+ 51 +47+ 43+ 37+ 34+ 28+ 18+ 14+ 9+ 1 زدگیاختالل وحشت

 62+ 60+  52، 44+ 41+ 21+ 11+ 8 اختالل اضطراب فراگیر
 71+  63+  56+  50+  39+  33+ 24+ 15+ 4 اختالل هراس اجتماعی
 61+ 55+ 53+ 48+ 38+ 31+ 30+ 19+  17+ 13+  7+  3 اختالل اضطراب جدایی

 66+  57+  42+  32+ 27+ 25+ 12+ 10+ 6 عملی-اختالل وسواس فکری
 68+ 49+ 46+ 26 اختالل استرس پس از سانحه

 69+ 40+ 22 هراس از حیوانات
 70+ 45+ 36، 35+ 20+ 16+ 5 جراحت-تزریق-هراس خون

 67+ 65+ 29+ 23+  2 های موقعیتیهراس



 

 

 


