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مقدمه :شواهد پژوهشی زیادی وجود دارد که نشان می دهد اضطراب جدایی می تواند در بزرگسالی نیز رخ دهد .لذا هدف از پژوهش
حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی ساخته شده توسط مانی کاواسگار ،سیلوه ،واگنر و
دروبنی )ASA-22( 2002بود.
مواد و روش ها :تعداد  400نفر از دانشجویان دانشگاه سمنان با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به ابزار های
پژوهش (پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی ،مصاحبه بالینی ساختار یافته نشانگان اضطراب جدایی بزرگساالن و پرسشنامه نشانگان
اضطراب جدایی) پاسخ دادند .برای تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی ،ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته های پژوهش :برای تعیین روایی سازه پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی ) (ASA-27از روش تحلیل عاملی و روایی همگرا
استفاده شد .نتایج تحلیل عاملی نشان داد که پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی ،یک عامل را اندازه گیری می کند .نتایج تحلیل عاملی
نشان داد که تعداد  9سؤال (سؤال های شماره  99 ،92 ،2 ،9و  )22روی عامل اضطراب جدایی بزرگسالی بار عاملی کوچکتر از 0/20
داشتند و لذا از پرسشنامه کنار گذاشته شدند .نتایج روایی همگرا نیز نشان می دهد که بین اضطراب جدایی بزرگسالی و نشانگان اضطراب
جدایی در کودکی ( )SASIو مصاحبه بالینی ساختار یافته نشانگان اضطراب جدایی بزرگسالی ( )SCI-SASرابطه معنی داری وجود دارد.
مقدار همبستگی پیرسون به ترتیب برابر با  0/29و  0/99به دست آمد که هر دو در سطح  p<0/001معنی دار بود .پایایی پرسشنامه
اضطراب جدایی بزرگسالی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/99به دست آمد.
بحث و نتیجه گیری :نسخه فارسی پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی در دانشجویان از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است و ابزار
مناسبی برای تشخیص اضطراب جدایی بزرگساالن می باشد.

واژه های کلیدی :پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی ،روایی ،پایایی ،ویژگی های روان سنجی
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مقدمه
نزدیک به نیم میلیارد نفر در جهان از اختالل های
روانی رنج می برند و بخش بزرگی از این افراد را
مبتالیان به اختالل های اضطرابی تشکیل می دهند
( .)9اختالالت اضطرابی نظیر دیگر بیماری های جدی
بطور مشخص عملکرد روانی -اجتماعی و کیفیت
زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهند ( .)2یک چهارم
جمعیت جهان حداقل از یکی از اختالالت اضطرابی
رنج می برند ( )2و شیوع آن در حدود  %9-90برای
اطفال و  %9-99برای بالغین می باشد (4و .)9همچنین
شیوع آن برای تمام زندگی حدود  %29تخمین زده می
شود ( .)2اختالالت اضطرابی جزء شایعترین اختالالت
در دوران کودکی و نوجوانی محسوب می شوند و بیش
از  %90این گروه سنی در مقطعی از رشد دچار این
اختالالت می شوند ( .)2یکی از انواع اختالالت
اضطرابی ،اختالل اضطراب جدایی است .اضطراب
جدایی یک پدیده رشدی شایع است که در شیرخواران
کمتر از یک سال تظاهر می کند و نشان دهنده آگاهی
کودک نسبت به جدایی از مادر یا مراقب اصلی است
( .)2اضطراب جدایی ،یک مرحله بهنجار از رشد کودک
است و معموال در نیمه آخر اولین سال زندگی آغاز شده
و در  99-29ماهگی به اوج خود می رسد و بعد از آن
رو به افول می گذارد .اعتقاد بر این است که در پایان
سال سوم زندگی تقریباً از بین می رود ( .)9اختالل
اضطراب جدایی نوعی اختالل روانی است که در آن
فرد به علت جداشدن از خانه یا از افرادی که به آن ها
وابستگی عاطفی زیادی دارد (پدر ،مادر ،پدر بزرگ ،مادر
بزرگ و یا خواهران و برادران) به شدت مضطرب می
شود ( .)9اختالل اضطراب جدایی می تواند در جنبه
های مختلف زندگی (مثال ،در عملکرد تحصیلی یا
اجتماعی) نابسامانی شدیدی به وجود آورد ( .)9متن
تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختالل
های روانی ( )90اختالل اضطراب جدایی را در طبقه
اختالل هایی که معموالً نخستین بار در دوره ی
شیرخوارگی ،کودکی یا نوجوانی تشخیص داده می
شوند قرار داده و ویژگی آن را اضطراب شدید و
نامتناسب در رویارویی با دوری از خانه و یا جدایی از
کسانی که کودک به آنان وابستگی دارد عنوان کرده
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است و در  DSM-Vهمان هشت مالک تشخیصی
اختالل اضطراب جدایی که در  DSM-IV-TRوجود
داشت عنوان شده است با این تفاوت که این اختالل به
طبقه اختالالت اضطرابی منتقل شده است و مالک
های عنوان شده محدود به سن نمی باشند .نتایج
مطالعاتی که برای شناسایی عالیم اضطراب جدایی
انجام گرفته حاکی از این است که اضطراب جدایی در
بزرگسالی شباهت های بسیاری با این اختالل در
کودکی دارد .به همین علت نشانه های اضطراب جدایی
در  DSM-Vشامل بزرگسالی نیز می شود (.)99
متخصصان پزشکی بالینی همواره گرایش به محدود
کردن تشخیص های طبی از اختالل اضطراب جدایی
به سنین نوجوانی داشته اند .حال آنکه بر اساس نتایج
پژوهش های اخیر این اختالل ممکن است تا سنین
بزرگسالی ادامه یابد ( .)92ماهیت ارتباط میان شخصیت
بزرگسالی و اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی مهم می
باشد .مطالعه مانی کاواسگار ( )92نشان داد که نرخ
شیوع اختالالت شخصیت در افراد مبتال به اختالل
اضطراب جدایی همانند شیوع آن در سایر اختالالت
اضطرابی که حدود ( 4تا  )%2است .نتایج به دست آمده
از پژوهش اوزن و تاکشی( )94نشان داد که نشانگان
اضطراب جدایی کودکی با خوشه  Cاختالالت
شخصیت در بزرگسالی مرتبط است .یک مطالعه
گزارش داد که کودکان مبتال به اختالل اضطراب
جدایی در مقایسه با بزرگساالن مبتال به اختالل
اضطراب جدایی و مبتالیان به سایر اختالالت
اضطرابی ،همایندی باالیی با اختالالت شخصیت
خوشه  Cدارند ( .)99عالوه بر اهمیت اختالل اضطراب
جدایی در کودکان ،هم اکنون مطالعات انجام شده بر
اهمیت این اختالل در بزرگساالن تاکید دارند (.)92
پژوهش مانی کاواسگار و همکاران ( )92نشان داد که
اضطراب جدایی در بزرگساالن بازتابی از مجموعه
نشانه های اضطراب جدایی در کودکی آن ها می باشد،
هرچند برخی از ویژگی های خاص این اختالل در اثر
بلوغ تغییر می یابند .به عنوان مثال ،نشانه های
اضطراب جدایی در بزرگسالی ممکن است خود را به
صورت اضطراب شدید به هنگام جدایی از همسر،
فرزندان و یا والدین نشان دهد .بزرگساالن مبتال به این
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مواد و روش ها
طرح پژوهش :با توجه به ماهیت موضوع و اهداف
تحقیق ،در این پژوهش از طرح توصیفی از نوع
همبستگی استفاده شد.
آزمودنی ها :جامعه آماری پژوهش حاضرکلیه
دانشجویان دختر و پسر دانشگاه سمنان بود که در سال
تحصیلی 9292-92مشغول به تحصیل بودند .از این
جامعه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند
مرحله ای ،تعداد  400نفر انتخاب شدند .روش انتخاب
نمونه به این صورت بود که ابتدا لیست تمام دانشکده
های دانشگاه سمنان تهیه و سپس به طور تصادفی 2
دانشکده انتخاب شد .در مرحله بعد به دانشکده ها
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اختالل به دلیل نیازشان به حفظ مجاورت و یا حتی
المقدور حفظ ارتباط نزدیک با شخصی مهم محدودیت
های زیادی را در زندگی تجربه می کنند .آن ها اغلب،
نه همیشه ،شروع اضطراب جدایی را به سال های قبل
نسبت می دهند .این نشان دهنده آن است که ممکن
است پیوند پیچیده ای میان گونه های اختالل در
بزرگسالی و نوجوانی وجود داشته باشد ( .)92بیشترین
مقیاس های کنونی تشخیص اضطراب جدایی بر
گسترش عالیم این اختالل در دوران رشد متمرکزند.
پرسشنامه هایی نظیر آزمون اضطراب جدایی هانسبرگ
(مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان) ،مصاحبه بالینی
ساختار یافته عالیم اضطراب جدایی ( )SCI- SASکه
خاطرات بزرگساالن را از تجربیات مربوط به اضطراب
جدایی طی  99سال نخست زندگی ثبت می کند .نتایج
آماری به دست آمده از همسانی درونی به روش آلفای
کرونباخ مقدار  0/29برای دوران کودکی و  0/99برای
دوران بزرگسالی به دست داد که نشان دهنده همسانی
درونی بسیار خوبی است( .)92مقیاس حساسیت روابط
میان فردی ) (IPSMشامل  22ماده می باشد که
اضطراب جدایی یکی از مولفه های تشخیصی می
باشد( .)92گیلبرت و همکاران مقیاسی  90ماده ای
ارائه کرده اند که پنج ماده اضطراب جدایی و پنج ماده
دیگر اضطراب اجتماعی در بزرگسالی را اندازه می گیرد.
پرسش نامه اضطراب جدایی بزرگساالن در سال 2002
توسط مانی کاواسگار ،سیلوه ،واگنر و دروبنی به منظور
اندازه گیری نشانه های اضطراب ناشی از جدایی در
بزرگسالی تدوین شده است ( .)92این پرسش نامه
دارای  22سوال می باشد .تحلیل مولفه های اصلی،
گویای ساختار همگونی از اضطراب جدایی با انسجام
درونی باالیی می باشد .ضریب آلفای کرونباخ  0/99و
پایایی باز آزمایی  0/92حاکی از پایایی مطلوب
پرسشنامه می باشد .بررسی حساسیت و ویژگی
پرسشنامه با استفاده از منحنی  ROCبا میزان (= 0/9
 )AUCنشان دهنده این است که این پرسشنامه ابزار
مناسبی برای ارزیابی اضطراب جدایی بزرگساالن می
باشد .نتایج حاصل از پژوهش مانی کاواسگار و
همکاران مؤید نتایج تحقیقات پیشین مبنی بر این است
که ساختار اضطراب جدایی به سهولت در بزرگساالن
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قابل اندازه گیری است .با توجه به آنچه گفته شد
اعتباریابی پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی از این
منظر واجد اهمیت است که نتایج مطالعات بالینی نشان
داده است که اختالل اضطراب جدایی پیش بین شروع
سایر اختالالت اضطرابی است ( .)92شواهد نشان می
دهد اختالل اضطراب جدایی کودکی پدیده ای گذرا
نیست و در صورت عدم درمان تا سنین نوجوانی و
بزرگسالی ادامه پیدا می کند و مشکالت بسیاری را در
آینده افراد ایجاد می کند ( .)94از طرفی ،شناسایی
خصوصیات شخصیتی و حاالت بالینی مربوط به اختالل
اضطراب جدایی بزرگسالی به دلیل همبودی باالی این
اختالل با اختالالت مهمی نظیر اختالل شخصیت
اجتنابی ،اختالالت اضطرابی و حاالت افسردگی
( )99،92اهمیت دارد ،زیرا این اختالل می تواند در
سیر ،تشخیص و پیش آگهی این حاالت بالینی نقش
داشته باشد .از طرفی ،عدم یافتن مطالعه ای در مورد
اعتباریابی پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی در
ایران یک خالء پژوهشی است که بر اهمیت این
مطالعه می افزاید .در واقع ،اکثر مطالعات در مورد این
اختالل و ابزار کاربردی برای تشخیص اختالل در خارج
از ایران انجام گرفته است و در بررسی به عمل آمده
تاکنون پژوهشی در ایران به بررسی این مسائل در افراد
بزرگسال نپرداخته است ،لذا این پژوهش در راستای
اعتباریابی پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی در
جمعیت دانشجویی کشور انجام گرفت.
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ابزار مورد استفاده
 .9پرسشنامه  22سؤالی اضطراب جدایی
بزرگساالن ()ASA-22
پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگساالن در سال 2002
توسط مانی کاواسگار ،سیلوه ،واگنر و دروبنی به منظور
اندازه گیری نشانه های اضطراب ناشی از جدایی در
بزرگسالی تدوین شد ( .)92این پرسشنامه دارای 22
سؤال است که هر سوال بر روی یک مقیاس  4درجه
ای لیکرت ( =0هرگز تا  =4اغلب اوقات) درجه بندی
می گردد .مانی گاواسکار و همکاران( )92ضریب
همسانی درونی این پرسشنامه را  0/99و ضریب پایایی
بازآزمایی آن را  0/92گزارش دادند .بررسی حساسیت و
ویژگی مقیاس با استفاده از منحنی  ROCبا میزان
 AUC=0/9در مقایسه با مصاحبه با ساختار مشابه
نشان دهنده ی این است که پرسشنامه روش مناسبی
برای ارزیابی اضطراب جدایی است .با توجه به قابلیت
تشخیصی این ابزار بر اساس الگوی تشخیص بالینی
 DSM-IVو ناوابسته بودن ابزار به فرهنگی خاص،
این ابزار توان مطلوبی را در تشخیص اضطراب جدایی
بزرگسالی در جوامع مختلف دارد ( .)92نتایج حاصل از
پژوهش مانی کاواسگار و همکاران مؤید نتایج تحقیقات
پیشین مبنی بر این است که ساختار اضطراب جدایی به
سهولت در بزرگساالن قابل اندازه گیری است (.)92
مصاحبه بالینی ساختار یافته نشانگان
.2
اضطراب جدایی بزرگساالن ()SCI- SAS
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مراجعه و از هر دانشکده  4کالس به صورت تصادفی
انتخاب و از هر کالس  20دانشجو انتخاب که طبق
روال سایر پژوهش ها برخی از دانشجویان عالقه ای
به شرکت در پژوهش نداشتند و در نهایت پرسشنامه ها
بین دانشجویان داوطلب به شرکت در پژوهش توزیع و
پس از تکمیل جمع آوری شد .از مجموع کل گروه
نمونه 222 ،نفر دختر و  922نفر پسر بودند .میانگین و
انحراف معیار سن آزمودنی ها به ترتیب  29/92و 2/02
و دامنه سنی آزمودنی ها بین  99تا  49سال بود .برای
تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی ،ضریب
آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون با بهره گیری از
نرم افزار  SPSS99استفاده شد.
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مصاحبه بالینی ساختار یافته عالیم اضطراب جدایی
( )SCI- SASدر سال  2002توسط شر و همکاران
جهت دستیابی به همه  9ویژگی اضطراب جدایی
طراحی شده است .این مدل هم در دوران کودکی و هم
در دوران بزرگسالی مورد آزمایش قرار گرفته است .در
مورد هر ویژگی گروهی از سواالت متناسب با سن افراد
فراهم شده است که پاسخ گویی به این سواالت توسط
مصاحبه گر بالینی مورد سنجش قرار می گیرد .مصاحبه
بالینی ساختار یافته عالیم اضطراب جدایی برای به
کارگیری در جمعیت بزرگساالن سازماندهی شده است
که شامل  2بخش  9قسمتی جهت سنجش می باشد.
یک بخش جهت دستیابی به عالیم اختالل اضطراب
کودکی و دیگری برای اضطراب جدایی بزرگسالی.
نتایج آماری به دست آمده از همسانی درونی به روش
آلفای کرونباخ مقدار  0/29برای دوران کودکی و 0/99
برای دوران بزرگسالی به دست داد که نشان دهنده
همسانی درونی بسیار خوبی است ( .)92از آنجا که این
مصاحبه منطبق با الگوی  DSM-IVدر تشخیص
اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی است ،به عنوان ابزار
بسیار مفیدی در تشخیص این اختالل در جوامع متعدد
شناخته شده است (.)92
پرسشنامه نشانگان اضطراب جدایی ()SASI
.2
پرسش نامه نشانگان اضطراب جدایی ( )SASIدر سال
 9992توسط سیلوه ،مانی کاواسگار ،کانل ،بالژینسکی،
واگنر و هنری به منظور ارزیابی نشانه های اضطراب
جدایی ساخته شده است .این پرسشنامه که ابزاری
گذشته نگر است به ترس هایی اشاره دارد که فرد در
زندگی کودکی خود داشته است و دارای  99سوال می
باشد که هرکدام از مواد موجود در پرسش نامه بر روی
طیف  4امتیازی ارزش گذاری می شوند .در این
پرسشنامه امتیاز صفر به معنای این است که این مورد
هیچ وقت اتفاق نیفتاده است و امتیاز  2به این مفهوم
است که این مورد اغلب اتفاق افتاده است .تحلیل مؤلفه
های اصلی ،گویای ساختار همگونی از اضطراب جدایی
با انسجام درونی باالیی می باشد .ضرایب آلفای
کرونباخ ( )0/90و پایایی بازآزمایی  24ماهه ()0/99
حاکی از پایایی مطلوب پرسشنامه می باشد (.)99
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یافته های پژوهش
روایی سازه جدیدترین شکل روایی است .روایی سازه
یک آزمون عبارت است از میزان صحت آن در اندازه
گیری ساخت نظری یا ویژگی مورد نظر .بنا به تعریف،
یک آزمون در صورتی دارای روایی سازه است که
نمرات حاصل از اجرای آن به مفاهیم یا سازه های
نظریه مورد نظر ،مربوط باشند .در پژوهش حاضر برای
تعیین روایی سازه پرسشنامه اضطراب جدایی
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برای تنظیم نسخه فارسی  ، ASA-27با کاربرد روش
ترجمه معکوس ،نسخه اصلی به وسیله مترجم به
فارسی و سپس به وسیله مترجم مستقل دیگر به
انگلیسی برگردانده شد .در نهایت نسخه فارسی تهیه
شده پس از حصول اطمینان از ترجمه مناسب در بین
یک نمونه  20نفره از پاسخگویان اجراء و وضوح و
ابهام سؤال ها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان
داد همه سؤال ها از وضوح کافی برخوردار می باشند .به
منظور اجرای پژوهش ،پس از مشخص شدن دانشکده
ها و کالس های مورد نیاز و انجام هماهنگی الزم در
هر دانشکده ،پژوهشگر در کالس های مربوطه حاضر و
به صورت حضوری پرسشنامه ها را در بین دانشجویان
اجراء نمود .برای جلب همکاری دانشجویان ،توضیحات
مقدماتی در مورد اهداف پژوهش ارائه و پس از تکمیل
گردآوری شد .با توجه به تعداد سؤال ها و سهولت درک
آن ها زمان پاسخگویی به پرسشنامه ها اندک و بین 2
تا  90دقیقه به طول انجامید.
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بزرگساالن از روش تحلیل عاملی و روایی همگرا
استفاده شد .پیش از اجرای تحلیل عاملی شاخص
کفایت نمونه برداری ) (KMOو مقدار آزمون کرویت
بارتلت محاسبه گردید .در این تحلیل مقدار KMO
برابر با  0/922و مقدار آزمون کرویت بارتلت برابر با
 2992/90به دست آمد که هر دو با درجات آزادی 229
در سطح P≤ /009معنی دار بودند .بدین ترتیب عالوه
بر کفایت نمونه برداری ،اجرای تحلیل عاملی بر پایه
ماتریس مورد مطالعه نیز قابل توجیه می باشد .برای
تعیین اینکه پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی از
چند عامل اشباع شده است ،شاخص های ارزش ویژه،
نسبت واریانس تبیین شده توسط هر عامل ،نمودار
اسکری (نمودار )9و مبانی نظری تحقیق مورد توجه
قرار گرفت .بر این اساس یک عامل استخراج شد که
این عامل  22/20درصد واریانس کل پرسشنامه را
تبیین می کند .در جدول  9بارهای عاملی سؤاالت
پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی با استفاده از روش
تحلیل مؤلفه های اصلی گزارش شده است .نتایج نشان
داد که تعداد  9سؤال (سؤال های شماره 99 ،92 ،2 ،9
و  )22روی عامل اضطراب جدایی بزرگسالی بار عاملی
کوچکتر از  0/20داشتند و لذا از پرسشنامه کنار گذاشته
شدند .همانگونه که مشاهده می شود بارهای عاملی
سایر سؤال ها مناسب می باشند .کوچکترین بار عاملی
متعلق به سؤال  2با  0/292و بزرگترین بار عاملی
متعلق به سؤال  99با  0/229می باشد.
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بارعاملی
0/292
0/494
0/992
0/229
0/499
0/992
0/429
0/442
0/299
0/422
0/499
0/229
0/420
0/224
0/240
0/942
0/229
0/992
0/229
0/299
0/922
0/494

سؤال ها
2
4
9
2
2
9
9
90
99
92
94
99
92
92
99
20
29
22
22
24
29
22

برای محاسبه روایی همگرای پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی از اجرای همزمان آن با مصاحبه بالینی ساختار یافته
نشانگان اضطراب جدایی بزرگساالن ) (SCI-SASو پرسشنامه نشانگان اضطراب جدایی ) (SASIاستفاده شد .به این
منظور مصاحبه بالینی ساختار یافته به طور همزمان در بین  99نفر و پرسشنامه نشانگان اضطراب جدایی نیز در بین 99
نفر از نمونه مورد مطالعه اجرا و اطالعات حاصله با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تحلیل گردید (جدول  .)2نتایج
نشان داد که میزان همبستگی بین پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی ) (ASAبا مصاحبه بالینی ساختار یافته نشانگان
اضطراب جدایی بزرگسالی ) 0/299 (SCI-SASو با پرسشنامه نشانگان اضطراب جدایی ( 0/999 )SASIو در سطح
P≤ 0/009معنی دار می باشد که حاکی از روایی همگرای مناسب پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی می باشد.
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نمودار :1نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مناسب جهت چرخش
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اضطراب جدایی بزرگسالی
مصاحبه بالینی ساختار یافته نشانگان
اضطراب جدایی بزرگسالی
پرسشنامه نشانگان اضطراب جدایی

SCI-SAS

ASA
9
*0/299

9

*0/999

*0/409

SASI

9

*کلیه همبستگی ها در سطح  p≥ 0/09معنی دار می باشند.
پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی  0/99است .در
پایایی پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی
جدول  2ضریب تمیز و ضریب آلفا در صورت حذف هر
پایایی پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی با استفاده
کدام از سؤال ها برای پرسشنامه اضطراب جدایی
از روش همسانی درونی و با بهره گیری از ضریب
بزرگسالی آمده است.
آلفای کرونباخ محاسبه شد .نتایج نشان داد که پایایی
شماره سوال
2
4
9
2
2
9
9
90
99
92
94
99
92
92
99
20
29
22
22
24
29
22

ضریب تمیز
0/290
0/499
0/929
0/929
0/429
0/499
0/229
0/290
0/990
0/429

0/444
0/299
0/409
0/204
0/920
0/494
0/949
0/992
0/209
0/929
0/424
0/422
ضریب آلفا

پایایی پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی نیز با
استفاده از روش همسانی درونی و با بهره گیری از
ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد .نتایج نشان داد که
پایایی پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی  0/99است
که مطلوب و رضایت بخش است.نتایج جدول  4نشان
می دهد که همه ضرایب تمیز محاسبه شده مناسب می
باشند .کوچکترین ضریب تمیز (همبستگی اصالح شده
سؤال با نمره کل پرسشنامه) متعلق به سؤال  2با 0/29

آلفا در صورت حذف سوال (روش پوپ)
0/999
0/992
0/990
0/929
0/992
0/992
0/994
0/994
0/929
0/992
0/999
0/929
0/992
0/929
0/929
0/999
0/990
0/990
0/922
0/929
0/992
0/992
0/99

و بزرگترین ضریب تمیز متعلق به سؤال  99با 0/299
می باشد .گفتنی است در صورت حذف هر کدام از
سؤال ها ،افزایش چشمگیری در مقدار آلفا ایجاد
نخواهد نشد ،لذا در این مرحله هیچ کدام از سؤال های
پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی از مجموعه
سؤاالت پرسشنامه کنار گذاشته نشد .پس از محاسبه
پایایی و پایایی پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی،
شاخص های توصیفی پرسشنامه محاسبه شد .نتایج
066
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جدول  :2همبستگی پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی ) (ASAبا مصاحبه بالینی و پرسشنامه نشانگان اضطراب جدایی

ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی در بین دانشجویان  ...زینب خورشیدوند و همکاران

بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی خصوصیات روان سنجی
پرسش نامه  ASAبود .با توجه به بررسی های به عمل
آمده تاکنون توجه کمی به اندازه گیری نشانه های
اضطراب ناشی از جدایی در بزرگساالن صورت گرفته
است ( .)99اضطراب جدایی در بزرگسالی شباهت های
بسیاری با این اختالل در کودکی دارد .به همین علت
نشانه های اضطراب جدایی در  DSM-Vشامل
بزرگسالی نیز می شود ( .)99متخصصان پزشکی بالینی
همواره گرایش به محدود کردن تشخیص های طبی از
اختالل اضطراب جدایی به سنین نوجوانی داشته اند.
حال آن که بر اساس نتایج پژوهش های اخیر این
اختالل ممکن است تا سنین بزرگسالی ادامه یابد (.)92
از آنجا که بر اساس نتایج برخی از مطالعات ()92،99
اختالل اضطراب جدایی پیش بین شروع سایر
اختالالت اضطرابی است ،و همچنین این اختالل با
اختالالت مهمی نظیر اختالل شخصیت اجتنابی،
اختالالت اضطرابی و افسردگی همبود است و می تواند
در تشخیص ،سیر و پیش آگهی این وضعیت های
بالینی نقش داشته باشد( ،)9،92بنابراین شناسایی
عوامل مرتبط با آن حائز اهمیت است .با توجه به به
مباحث مطرح شده و نیز عدم یافتن مطالعه ای در مورد
اعتبار یابی پرسش نامه اضطراب جدایی بزرگسالی در
ایران مبنای انجام این پژوهش را فراهم آورد .در این
تحقیق پرسشنامه خودگزارشی اضطراب جدایی
بزرگسالی که توسط مانی کاواسگار ،سیلو ،واگنر و
دروبنی در سال  2002به منظور اندازه گیری نشانه
های اضطراب ناشی از جدایی در بزرگسالی تدوین شده
است مورد اعتبار یابی در جامعه دانشجویی ایرانی قرار
گرفته است .به این منظور با استفاده از روش نمونه
061
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نشان داد میانگین و انحراف معیار پرسشنامه برای کل
آزمودنی ها به ترتیب برابر با  20و  ،99/99برای خانم
ها برابر با  99/99و  99/24و برای آقایان برابر با
 20/90و  90/99می باشد .عالوه بر آن به منظور
مقایسه اضطراب جدایی خانم ها و آقایان از آزمون  tدو
گروه مستقل استفاده شد .نتایج حاکی از یک تفاوت
غیر معنی دار بین دو گروه بود (t=0/922؛ .)p=0/92
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گیری خوشه ای چند مرحله ای ،تعداد  400نفر از
دانشجویان دانشگاه سمنان انتخاب شدند و به ابزار
های پژوهش پاسخ دادند .برای تعیین روایی سازه
پرسشنامه تشخیص اضطراب جدایی بزرگسالی
) (ASAاز روش تحلیل عاملی و روایی همگرا استفاده
شد .پیش از اجرای تحلیل عاملی شاخص کفایت نمونه
برداری ) (KMOبرابر با  0/922و مقدار آزمون کرویت
بارتلت برابر با  2992/90به دست آمد که هر دو با
درجات آزادی  229در سطح  P≤ 0/009معنی دار
بودند .بدین ترتیب عالوه بر کفایت نمونه برداری،
اجرای تحلیل عاملی بر پایه ماتریس مورد مطالعه نیز
قابل توجیه می باشد .برای تعیین اینکه پرسشنامه
اضطراب جدایی بزرگسالی از چند عامل اشباع شده
است ،شاخص های ارزش ویژه ،نسبت واریانس تبیین
شده توسط هر عامل ،نمودار اسکری و مبانی نظری
تحقیق مورد توجه قرار گرفت .بر این اساس یک عامل
استخراج شد که این عامل  22/20درصد واریانس کل
پرسشنامه را تبیین نمود .نتایج نشان داد که تعداد 9
سؤال (سؤال های شماره  99 ،92 ،2 ،9و  )22روی
عامل اضطراب جدایی بزرگسالی بار عاملی کوچکتر از
 0/20داشتند و لذا از پرسشنامه کنار گذاشته شدند.
برای محاسبه روایی همگرای پرسشنامه اضطراب
جدایی بزرگسالی از اجرای همزمان آن با مصاحبه
بالینی ساختار یافته نشانگان اضطراب جدایی
بزرگساالن ) (SCI-SASو پرسشنامه نشانگان
اضطراب جدایی ) (SASIاستفاده شد .به این منظور
ابزراهای تحقیق به طور همزمان در بین  99نفر از
نمونه مورد مطالعه اجرا و اطالعات حاصله با استفاده از
ضریب همبستگی پیرسون تحلیل گردید (جدول .)2
نتایج نشان داد که میزان همبستگی بین پرسشنامه
اضطراب جدایی بزرگسالی ) (ASAبا مصاحبه بالینی
ساختار یافته نشانگان اضطراب جدایی بزرگسالی
) 0/299 (SCI-SASو با پرسشنامه نشانگان اضطراب
جدایی ( 0/999 )SASIو در سطح  P≤ 0/009معنی
دار می باشد نشان دهنده روایی هم گرای پرسشنامه
می باشد و با پژوهش های قبلی همسو می باشد (.)20
پایایی پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی نیز با
استفاده از روش همسانی درونی و با بهره گیری از
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سپاسگزاری
بدینوسیله از همکاری صمیمانه پرسنل تحصیالت
تکمیلی دانشگاه سمنان و همه شرکت کنندگان در
تحقیق ،تشکر و قدردانی می شود.
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ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد .نتایج نشان داد که
پایایی پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی  0/99است
که مطلوب و رضایت بخش است .نتایج پژوهش ما
همسو بود با مطالعه انجام شده توسط دیرویز ،آلکین،
امیناگاگلو ،یمز و اونور در سال  2092که به بررسی
پایایی و روایی نسخه های ترکی پرسشنامه اضطراب
چدایی بزرگساالن و پرسشنامه نشانگان اضطراب
جدایی پرداخته بودند .هر دو پرسشنامه نشانگان
اضطراب جدایی ( )SASIو پرسشنامه اضطراب جدایی
بزرگسالی ASAدارای سطح باالیی از همسانی درونی
بودند( .آلفای کرونباخ ضریب  0/99و 0/92می باشد)
( .)20پس از محاسبه پایایی پرسشنامه اضطراب
جدایی بزرگسالی ،شاخص های توصیفی پرسشنامه
محاسبه شد .نتایج نشان داد میانگین و انحراف معیار
پرسشنامه برای کل آزمودنی ها به ترتیب برابر با  20و
 ،99/99برای خانم ها برابر با  99/99و  99/24و برای
آقایان برابر با  20/90و  90/99می باشد .عالوه بر آن
به منظور مقایسه اضطراب جدایی خانم ها و آقایان از
آزمون  tدو گروه مستقل استفاده شد .نتایج حاکی از
یک تفاوت غیر معنی دار بین دو گروه بود (t=0/922؛
 .)p=0/92در نهایت با توجه به سهولت اجرا ،نمره
گذاری ،تعبیر و تفسیر و زمان اندک برای پاسخ گویی
( 2-90دقیقه) ،قابلیت اجرا به صورت فردی و گروهی،
عملی بودن ،روایی و پایایی مناسب نتیجه گرفته می
شود که پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی )(ASA
ابزار مناسبی برای تشخیص اضطراب جدایی بزرگسالی
می باشد .در کل می توان گفت روایی و پایایی نسخه
فارسی  ASAدر جامعه غیر بالینی ایران مناسب و قابل
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قبول است .این پژوهش نیز همانند سایر پژوهش های
علوم انسانی با محدودیت هایی روبه رو بود که از جمله
آن ها می توان به این موارد اشاره کرد :هم سانی
درونی این پرسشنامه تنها با کاربرد روش آلفای کرونباخ
محاسبه شد و پایایی از طریق اجرای بازآزمون محاسبه
نشده است و همچنین محدود بودن نمونه به
دانشجویان دانشگاه سمنان از دیگر محدودیت های
پژوهش بود .پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی،
پایایی آزمون-بازآزمون پرسشنامه مورد بررسی قرار
گیرد .ویژگی های روان سنجی  ASAروی نمونه های
بالینی ،به ویژه بیماران مبتال به اضطراب جدایی ،ترس
از مکان های باز و وحشت زدگی بررسی شود تا بتوان
روایی تشخیصی و نقطه برش را نیز به دست آورد .هم
چنین حساسیت و ویژگی  ASAنیز می تواند در
پژوهش های آتی مورد بررسی قرار گیرد .با توجه به
این که این اختالل اضطراب جدایی ریشه در وابستگی
های دوران کودکی فرد دارد و نقش مهمی در سالمت
روان و شخصیت فرد دارد توجه به این اختالل و
شناسایی ابزار مناسب جهت تشخیص صحیح این
اختالل و پیرو آن اتخاذ راهکارهایی جهت پیش گیری
های اولیه از این اختالل باید مورد توجه قرار گیرد و در
اصالح و گسترش روش های درمانی موثرتر اقدام شود.
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Abstract
Introduction: There is much evidence to
show that separation anxiety can also occur
in adults. The aim of current study was to
examine the psychometric properties of
adult separation anxiety questionnaire made
by Manicavasagar , Silove ,Wagner and
Drobny2003 (ASA -27).

19 and 26) on adult separation anxiety
factor loadings were less than 30/0;
therefore they were excluded from the
questionnaire.
Also,
results
from
convergent validity indicated a significant
relationship between adult separation
anxiety and symptoms of separation anxiety
in childhood and adult separation anxiety
symptoms in a structured clinical interview,
there was a significant relationship.
Reliability of the adult separation anxiety
questionnaire (ASA-27) by Cronbach's
alpha coefficient was 0/89. The correlation
between the two questionnaires (SCI- SAS)
and (SASI) was 0/651(p <0/001) and 0/588
(p <0/001).

Materials & Methods: 400 students of
Semnan University were selected by
multistage cluster sampling method; they
responded to the instruments of the study
including
adult
separation
anxiety
questionnaire, Structured Clinical Interview
for separation anxiety syndrome Adults and
Separation Anxiety Symptom Inventory.
Factor
analysis,
Cronbach's
alpha
coefficients and Pearson correlations
methods were used for data analysis.

Discussion & Conclusions: Persian version
of adult separation anxiety questionnaire in
students is of a good validity and reliability
and it is an appropriate and practical
instrument for the measurement of
diagnosis of separation anxiety in adults.

Findings: Factor analysis and convergent
validity methods were used to determine
the construct validity of adult separation
anxiety questionnaire (ASA-27). Results
from factor analysis showed the adult
separation anxiety questionnaire measure
own factor. Result from Factor analysis
showed that 5 questions (questions 1, 3, 13,

Keywords: Adult separation anxiety
questionnaire,
Validity,
Reliability,
Psychometric properties
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