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Highlights
 The adult separation anxiety disorder questionnaire has appropriate validity and reliability
among Iranian population.
Abstract
Separation anxiety disorder has high prevalence and lead to demolishing effects on quality of life,
the aim of the present research was to examine the confirmatory factor analysis of adult separation
anxiety disorder questionnaire in Iranian university students. Among three hundred and ten students,
180 males and 130 females were selected by convenient sampling method and responded to adult
separation anxiety disorder questionnaire and depression, anxiety and stress scale. The results of the
present research showed that factor analysis using principle component method lead to extract 5
factors of ASA-27. Factors included: separation anxiety, worry about significant others, sleep
disturbances, talking a lot, worry about hurting significant others. Reliability of the questionnaire
via Cronbach's alpha was 0/88 and correlations between scores of test-retest were 0/64 that indicates
high reliability. The result of the present research showed that Persian version of adult separation
anxiety disorder and its 5 subscales has desirable reliability in university samples and is appropriate
tool for screening this disorder.
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ویژگیهای روانسنجی پرسشنامهی اختالل اضطراب جدایی بزرگساالن در دانشجویان
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یافتههای اصلی

چکیده
اختالل اضطراب جدایی ،از شیوع باالیی برخوردار بوده و منجر به تأثیرات مخرب بر کیفیت زندگی افراد مبتال می شود .هدف
پژوهش حا ضر برر سی تحلیل عاملی تأییدی پر س شنامهی اختالل ا ضطراب جدایی بزرگ سالی ،در دان شجویان ایرانی ا ست .از
 310دانشجو 180 ،پسر و  130دختر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و از آنها خواسته شد تا به پرسشنامهی
اختالل ا ضطراب جدایی بزرگ سالی و مقیاس اف سردگی ،ا ضطراب و تنیدگی پا سخ دهند .یافتههای پژوهش حا ضر حا صل از
تحلیل عاملی با ا ستفاده از روش مؤلفههای ا صلی ،پنج عامل را در پر س شنامه شنا سایی کرد .این عاملها عبارتاند بودند از:
ا ضطراب جدایی ،نگرانی دربارهی روابط مهم ،آ شفتگیهای خواب ،صحبت کردن افراطی ،نگرانی از صدمه به اطرافیان .پایایی
کل پرسشششششنامه با اسششتفاده از آلفای کرونبا  0/88 ،به دسششت آمد و همبسششتگی نمرات آزمون -بازآزمون 0/64 ،بود که بیانگر
پایایی مطلوب آزمون است؛ همچنین همبستگی پرسشنامهی مذکور با مقیاس افسردگی ،اضطراب و تنیدگی 0/56 ،بود .یافته
های پژوهش حا ضر با ا ستفاده از روش تحلیل عاملی ن شان داد که ن سخهی فار سی پر س شنامهی اختالل ا ضطراب جدایی
بزرگسششالی و پنج مقیاس آن ،از اعتبار مطلوبی در جمتیت دانشششجویی برخوردار اسششت و ابزار مناسششبی برای ربالگری اختالل
مذکور است.
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پرسشنامه اختالل اضطراب جدایی بزرگساالن در نمونه ایرانی از روایی و اعتبار قابل قبول برخوردار است.
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1. Anxiety disorder

2. Adult separation anxiety disorder

مقدمه
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اضششطراب جدایی1بهعنوان یکی از اسششاسششیترین و بنیادی
ترین ترسها در انسان شناخته شده است .با رشد و پختگی،
ا ضطراب جدایی از بین نمیرود؛ بلکه در بزرگ سالی ن سبت به
دیگر مشکالت روان شناختی ،کمتر قابلمشاهده است و ا لب
در کنار دیگر آسششیبشششناسششیها یا بخشششی از آنها ظاهر می
گردد ()1؛ بنابراین ظهور آسششیبشششناختی اضششطراب جدایی،
همچون نگرانی های یرقابلکنترل دربارهی از دسشششتدادن
اشششخام مهم مورد دلبسششتگی ،ترس شششدید از تر ،خانه،
بیرون رفتن بدون همراه و کابوس هایی با موضشششوع جدایی،
ا لب بهعنوان ویژگی های دیگر اختالالت اضشششطرابی ،مانند
اختالل اضطراب فراگیر ،اختالل وحشتزدگی ،هراس از مکان
های باز و اختالل اسششترس پا از سششانحه نیز در نرر گرفته
می شدند ( .)1به نرر میر سد ،این اختالل کمتر در موقتیت
های بالینی تشششخید داده میشششود .در یب بررسششی که در
سیدنی انجام گرفته ،نشان داده شده است که از هزار بیمار با
عالئم اختالل اضشششطراب جدایی بزرگسشششالی ،هی کدام ،این
تشخید را دریافت نکردهاند ( .)2در بزرگسالی عالئم اختالل
اضششطراب جدایی بهصششورت اضششطراب شششدید از جدا شششدن از
همسششر ،فرزندان و همچنین والدین بروز مییابد ( .)3درصششد
باالیی از مبتالیان (77/5در صد) به اختالل ا ضطراب جدایی،
شروع عالئم در بزرگسالی و بتد از  18سالگی را گزارش کرده
ا ند ( )4و 53درصشششد از مبتال یان ،تاریخ چهای از اختالالت
خلقی و 75درصششششد از آن ها در مرح لهی در مان اختالالت
هی جانی بود ند ( .)5در بارهی ت فاوت های جنسشششیتی در این
اختالل ،برخی تحقیقات بر میزان باالی این اختالل در زنان
( )6و برخی دیگر نیز بر میزان باالی ششششیوع در مردان تأکید
داشششتهاند ( .)7اختالل اضششطراب جدایی بر بسششیاری از جنبه
های عملکردی زندگی ازجمله کار ،تحصشششیل ،مدیریت خانه،
فتالیت های اجتماعی ،فتالیت های خصشششوصشششی ،ارتباطات
صشششمیمی و ت تامالت بینفردی تأثیر می گذارد ( .)8اهم یت
اختالل اضطراب جدایی با شروع در بزرگسالی ،با این واقتیت
مشششخد میشششود که  20تا 40درصششد بیماران بزرگسششال با
اختالل اضشششطرابی و خلقی ،عالئمی از این اختالل را گزارش
کردهاند ( .)8،6،5بیماران مبتال به اختالل اضشششطراب جدایی
بزرگسالی2میزان باالیی از بدکارکردی و پا سخدهی ضتیف به

درمانهای قراردادی مورد ا ستفاده ن سبت به دیگر اختالالت
اضششطرابی را دارند ( )9و از طرف دیگر بیشششتر درمانها برای
کودکان مبتال به ا ضطراب جدایی ا ستفاده شده ا ست (.)10
ارتباط این اختالل با دیگر اختالالت روانششششناختی همچنان
نیاز به رو شن سازی دارد .شیوع طولعمری ن شان از میزان
باالی اختالل در زنان ( 5/6در صد) در مقای سه با مردان (4/0
درصششد) دارد ()11؛ اما شششیوع 12ماهه ،کمتر از شششیوع طول
عمری ا ست (1در صد در کل جمتیت) و شاهد میزان باالی
آن در زنان در  14کشور از  18کشور (1/3درصد در مقایسه
با  0/8مردان) ه ستیم .در مطالتهای دیگر (43/1 ،)11در صد
از پا سخدهندگان دارای اختالل ا ضطراب جدایی طولعمری،
شروع در بزرگسالی را ذکر کردهاند (سن بیش از  18سالگی).
با توجه به شششیوع باالی این اختالل در بزرگسششالی و اهمیت
تشششخید و افتراآ آن از اختالالت وحشششتزدگی و هراس از
فضای باز ،استفاده از پرسشنامهای متتبر برای تشخید این
اختالل حائز اهمیت است .اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی
در مطالتات جداگانه اما محدودی مورد بررسشششی قرار گرفته
است .در اولین مطالتهی انجامیافته ( ،)12سه بیمار تشخید
اولیهی نوع بزرگسششالی اختالل را دریافت کردند .در مطالتهی
دوم ( ،)13پدیدارشناسی ،شروع و دورههای اضطراب جدایی
بزرگسششالی در نمونهای از  36نفر داوطلب مورد بررسششی قرار
گر فت .م طال تهی بالینی دیگری نیز با هدف شششش ناسشششایی
بزرگسششاالند دارای اختالل اضششطراب جدایی انجام گرفت و با
ا ستفاده از فرم اولیهی پر سشنامه ،شرکتکنندگان ،ا ضطراب
جدایی باالیی نسششش بت به بی ماران دارای دیگر اختالالت
اضشششطرابی در دورهی نوجوانی گزارش کردند ( .)14زمانی که
همبودی با دیگر اختالالت روانپزشششکی وجود داشششت ،عالئم
اضشششطراب جششدایی زودتر و قبششل از دیگر عالئم اختالالت
اضششطرابی ظاهر شششد .این مطالتات حمایت تجربی الزم را از
اینکه ا ضطراب جدایی ممکن ا ست در بزرگ ساالن ت شخید
داده شششود و ریشششههایش از سششطوب باالی اضششطراب جدایی
نوجوانی نا شی شود ،حمایت میکنند؛ همچنین در تحقیقی
دیگر ( ،)15بیماران با تششششخید اختالل اضشششطراب جدایی
بزرگسشششالی در دوران اولیهی زندگی در مقایسشششه با اختالل
وح شتزدگی ،نر باالیی از بیشحمایتی و محافرتکنندگی
والدین را گزارش کردند .این مطالتات ن شانگر این ه ستند که
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شوند ،نیاز به ابزاری دقیق جهت تشخید درست این اختالل
احسشششاس میششششود؛ همچنین با توجه به تحقیقات اند ،در
خارن و نبود تحقیقی در بارهی ا ندازهگیری این اختالل در
کشششور ،توجه بسششیار اندکی به این اختالل و ابزار الزم جهت
اندازهگیری شششده اسششت .مطالتهی حاضششر به بررسششی تحلیل
عاملی نسخهی فار سید پر سشنامهی اختالل ا ضطراب جدایی
بزرگساالن در نمونهی دانشجویان پرداخته است.

الف) جامعه و نمونه
پژوهش حاضشششر بن یادی و از ل حام جم آوری داده ها،
توصششیفی از نوع همبسششتگی اسششت .جامتهی آماری پژوهش
حاضر ،تمامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه
آزاد واحد اردبیل بودند که به روش نمونهگیری در د سترس
انتخاب ششششدند .مال،های ورود به پژوهش عبارت بودند از:
دانشششجو بودن ،نداشششتن اختالل روانپزشششکی و محدودهی
سنی  20تا  35سال .مال،های خرون عبارت بودند از :سن
باالی  35سشششال .تتداد  310نفر (180پسشششر و  130دختر)
بهعنوان نمونهی پژوهشششی انتخاب شششدند .میانگین سششنی
دانشجویان  21/35و انحراف استاندارد آنها  2/38بود.

برای جم آوری دادهها از پرسشششششنامهی اختالل اضششطراب
جدایی بزرگ ساالن و مقیاس اف سردگی ،ا ضطراب و تنیدگی
استفاده شد.
 .1پرسشنامهی اختالل اضطراب جدایی بزرگساالن
پر س شنامهی ا ضطراب جدایی بزرگ سالی1در سال 2003
توسط مانی کاواسگار و همکاران ،بهمنرور اندازهگیری نشانه
های اضطراب ناشی از جدایی در بزرگسالی تدوین شد .این
پرسشششششنامه دارای  27سششؤال اسششت که هر سششؤال روی یب
مقیاس چهاردرجهای لیکرت ( =0هرگز تا  =4ا لب اوقات)
درجهبندی میگردد .خردهمقیاسها شامل ا ضطراب جدایی
(سشششؤاالت  ،)27 ،25 ،24 ،23 ،22 ،20 ،14 ،11 ،8نگرانی
دربارهی روابط (سؤاالت  ،)15 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2صحبت
کردن افراطی ( 10و  ،)26آ شفتگیهای خواب ( سؤاالت ،1
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اضطراب جدایی در بزرگسالی ،مسیر رشدی متمایز و متفاوت
از دیگر اختالالت اضطرابی دارد.
در دوران بزرگسششالی ،تمرکز ابزارهای اندازهگیری اضششطراب
جدایی بر سببهای دلب ستگی ،مفهومی برگرفته از نرریهی
دلبسششتگی و الگوی با نفوذ دلبسششتگی و پیوند بود؛ همچنین
م صاحبهی دلب ستگی بزرگ سالی برکلی و پر س شنامهی سبب
دلبسششتگی نمونههایی برای اندازهگیری بودند؛ درصششورتیکه
توجه اندکی به پدیدار شنا سی و اندازهگیری عالئم ا ضطراب
جدایی در بزرگ سالی بوده ا ست .محققان ،ابزار خودگزار شی
 10آیتمی با  5آیتم ا ندازهگیری اضشششطراب جدایی طراحی
کردند؛ با این وجود رو شن نی ست که آیا زیرمقیاس ا ضطراب
جدایی ،بیانگر هم سانی سازهی بزرگ سالی اختالل ا ضطراب
جدایی ا ست یا خیر ()16؟ همچنین م صاحبهی ت شخی صی
نیمه ساختاریافته برای بزرگ ساالن مانند برنامهی م صاحبهی
ت شخی صی ( ،)17م صاحبهی ترکیبی ت شخی صی بینالمللی
( ،)18م صاحبهی بالینی ساختاریافته برای ،)19( DSM-V
قادر به اندازهگیری دقیق اختالل ا ضطراب جدایی بزرگ سالی
نبودند .از سششویی مطالتهی بالینی و پدیدارشششناختیای وجود
ندارد که اختالل اضشششطراب جدایی را بهعنوان طب قهی
تششششخیصشششی در بزرگسشششالی در نرر بگیرد (.)22 ،21 ،20
دربارهی پایایی و اعتبار پر س شنامهی مذکور ،مطالتهی برخی
از محققان نشششان داد که پرسشششششنامهی  27سششؤالی اختالل
ا ضطراب جدایی بزرگ ساالن ،اعتبار ت شخی صی باالیی بهویژه
زمانی که شششامل مقایسششه با اختالل وحشششتزدگی-ترس از
فضشششای باز بود ،داششششت ()12؛ همچنین در مطالتهی این
محق قان ،مؤل فه های  3 ،2 ،1و  9به دل یل نبود اعت بار
تشششخیصششی از تحلیل عاملی خارن شششدند .در روش تحلیل
عاملی به روش مؤلفه های اصشششلی در تحقیقی دیگر ( )3نیز
ساختار درونی با همسانی درونی باال (آلفای کرونبا =  )95و
پایایی آزمون-بازآزمون مطلوب ( )r=86, P< .001به دست
آمد؛ در تحقیقی دیگر ،پر س شنامهی مذکور هم سانی درونی
باال (آلفای کرونبا = )0/89و پایای آزمون -بازآزمون آن نیز
مطلوب گزارش شده است (.)23
بنابراین با توجه به اینکه اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی
بهدر ستی ت شخید داده نمی شود و افراد دارای این اختالل،
بهعنوان افراد دارای دیگر اختالالت اضششطرابی مشششخد می
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 ،)20 ،19 ،13 ،12نگرانی از صششدمه به اطرافیان (سششؤاالت
 )17 ،16است .محققان این پرسشنامه ( )3ضریب همسانی
درونی این پرسشنامه را  0/95و ضریب پایایی بازآزمایی آن
را  0/86گزارش دادند .بررسی حساسیت و ویژگی مقیاس با
مصششاحبه با سششاختار مشششابه ،نشششاندهندهی این اسششت که
پرسشششششنامه ،روش مناسششبی برای ارزیابی اضششطراب جدایی
بزرگسالی است.
 .2مقیاس افسردگی ،اضطراب و تنیدگی
مق یاس افسشششردگی ،اضشششطراب و تن یدگی DASS-21

یافتهها
ابتدا یافته های جمتیتششششناختی ششششرکتکنندگان در
پژوهش مورد بررسشششی قرار گر فت که ن تایج بهترت یب زیر
است :میانگین سن دانشجویان 21/35 ،و انحراف استاندارد،
 2/38بود و  180نفر (58/1در صد) از دان شجویان را پ سران
و  130نفر (41/9در صد) از دان شجویان را دختران ت شکیل
میدادند 29 ،نفر (9/4در صد) از دان شجویان متأهل و 281
نفر ( 90/6درصششد) مجرد بودند 302 ،نفر (97/4درصششد) در
سشششطا کارشششش ناسشششی 6 ،نفر (1/9درصشششد) در سشششطا
کارشناسیارشد و  2نفر ( 6درصد) در سطا دکتری مشغول
به تح صیل بودند 189 .نفر (61در صد) در ر شتههای علوم
انسششانی 67 ،نفر (21/6درصششد) در رشششتههای فنی و  54نفر
(17/4درصد) در رشتههای علوم پایه تحصیل میکردند.

ج) روش اجرا و تحلیل دادهها
روند اجرای پژوهش :برای آمادهسششازی پرسشششششنامهی

تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین میزان برازش مدل
 5عاملی پرسشنامه
جهت تتیین روایی سازه و ساختار عاملی پیشنهادی مؤلفان
پرسشششششششنامه ،تحلیل عاملی تأییدی با اسشششتفاده از نرمافزار
 Amosاجرا شد .برازندگی الگو براساس شاخد مجذور خی،
شششاخد برازندگی تطبیقی ( ،)CFIشششاخد هنجارشششدهی
برازندگی ( ،)NFIشششاخد نیکویی برازش ( )GFIو ریشششهی
خطای میانگین مجذورات تقریب ( )RMSEAمورد بررسششی
قرار گرفت که نتایج آن در جدول  1ارائه گردیده است.

جدول  .1شاخصهای برازش تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامهی اختالل اضطراب جدایی بزرگساالن
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اختالل ا ضطراب جدایی بزرگ ساالن ،ابتدا پر س شنامه تو سط
پژوهشگران این مطالته به زبان فارسی ترجمه شد و از چهار
نفر از متخ ص صان روان شنا سی درخوا ست شد تا ن سخهی
فارسششی پرسشششششنامه را مورد بررسششی قرار دهند .پاازآن،
پر س شنامه دوباره به ن سخهی انگلی سی برگردانده شد .متن
انگلیسششی اولیه با متن اصششلی مورد مقایسششه قرار گرفت تا
مطابقت آن احراز ششششود؛ همچنین قبل از اجرای اصشششلی،
پرسشنامه در اختیار تتدادی از دانشجویان قرار گرفت تا آن
را تکمیل و پیشنهادهای خود را دربارهی ترجمه اعالم کنند.
بتد از تمامی بررسششیها توسششط دانشششجویان ،اسششتادان و

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1397.12.1.2.1

بهمنرور سنجش ن شانههای اف سردگی ،ا ضطراب و ا سترس
در طول مدت کوتاه (دو هفته) ایجاد ششششد ( .)24مقیاس
حاضششر در ایران هنجاریابی شششده اسششت ( .)25این مقیاس
شامل سه خردهمقیاس است که هر کدام ،از  7ماده تشکیل
شده ا ست .بهمنرور نمرهگذاری این مواد از مقیاس لیکرت
ا ستفاده شده ا ست؛ از  =0ا صالً دربارهی من صدآ نمیکند
تا  =3کامالً دربارهی من صشششادآ اسشششت؛ بنابراین دامنهی
احتمالی نمرات از  0تا  21اسشششت .این مقیاس از اعتبار و
روایی مناسششبی برخوردار اسششت .محققان ،آلفای کرونبا را
برای مقیاس اف سردگی ،ا ضطراب و ا سترس بهترتیب ،0/77
 0/79و  0/78گزارش کردنششد ()25؛ همچنین ضشششریششب
همب ستگی این مقیاس با مقیاس اف سردگی بب ()r=0/70
و برای مقیاس ا ضطراب با آزمون ا ضطراب زانب ()r=0/67
محاسبه شد.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-19

متخ ص صان ،ن سخهی نهایی ا صالب و برای تکمیل در اختیار
دانشششجویان قرار گرفت .به شششرکتکنندگان در مورد اهداف
انجام این مطالته تو ضیحاتی ارائه و بر رعایت ا صل رازداری
تأکید ششششد .پرسشششششششنامهی  ASA-27به همراه مقیاس
افسردگی ،اضطراب و تنیدگی اجرا شد .با توجه به مطالتاتی
که به ارتباط بین اضششطراب جدایی بزرگسششالی و افسششردگی،
اضشششطراب و تنیششدگی پرداختششه بودنششد ،اعتبششار همگرای
پرسشششششنامه با اسششتفاده از مقیاس افسششردگی ،اضششطراب و
تنیدگی محاسبه شد .پایایی آزمون نیز با استفاده از ضریب
آلفای کرونبا و ضریب پایایی آزمون -بازآزمون به فا صلهی
دو هفته بررسششی شششد .تجزیهوتحلیل دادهها با اسششتفاده از
نرمافزار  SPSSو ( AMOSنسخهی  )22انجام شد.
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χ2

Df

583/1
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χ2/df
1/85

CFI

NFI

GFI

RMSEA

0/92

0/93

0/91

0/053

برای بررسشششی نیکویی برازش متموالً از ششششاخد مجذور
خیدو اسشششتفاده میگردد ولی مجذور خی با افزایش حجم
نمونه و درجه آزادی افزایش می یابد ،لذا از ششششاخد های
 GFI ،NFI ،CFIو  RMSEAجهت بررسی نیکویی برازش
اسششتفاده شششد که هر اندازه سششه شششاخد نخسششت به یب

جدول  .2محتوای سؤاالت و بارهای عاملی آنها
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

درصد واریانس ()%

0/49

0/31

0/22

0/11

0/14

 -8از حمالت ناگهانی وحشتزدگی و اضطراب در رنجید زمانی که از
افراد نزدیکتان جدا شوید؟

0/42

 -11هنگام بیرون بودن از منزل (بهمدت چند ساعت) احساس
دشواری دارید؟

0/43

 -14از کابوسها یا رؤیاهایی دربارهی جدایی از افراد نزدیکتان رنج
میبرید؟

0/48

 -18آیا از کابوسهایی با موضوع بیرون بودن از منزل رنج میبرید؟

0/54

 -21متوجه شدهاید که زمانی بهتر به خواب میروید که فرد
نزدیکتان با شما صحبت کند یا صدای تلویزیون یا رادیو بیاید؟

0/61

 -22آیا خوابیدن درحالیکه چراغها در اتاآخواب یا هال روشن است،
برایتان راحتتر است؟

0/34

 -23آیا ستی کردهاید از بودن بهتنهایی در خانه اجتناب کنید
مخصوصاً زمانی که افراد نزدیکتان بیرون هستند؟

0/56

 -24آیا برای اینکه افراد را نزدیب و صمیمی به خود نگهدارید ،نیاز به
صحبت زیاد با آنها دارید؟

0/63

 -25آیا افراد نزدیکتان به این اشاره داشتهاند که زیاد صحبت
میکنید؟

0/53

 -27آیا از اینکه تغییری در برنامهی روزمرهتان ایجاد شود که منجر
به اختالل در ارتباطات شما با افراد نزدیکتان باشد ،ناراحت شدهاید؟

0/67

گزینه

 -3آیا زمانی که به این فکر میکنید که اگر افراد نزدیکتان شما را
تر ،کنند ،آشفته میشوید؟

0/65

 -4آیا نگرانیهای زیادی در مورد افرادی که مورد عالقهتان است و
ممکن است شما را تر ،کنند داشتهاید؟

0/71

 -5از حمالت ناگهانی اضطراب و حملهی وحشتزدگی رنج
میبرید زمانی که به این فکر میکنید که افراد نزدیکتان شما را تر،
میکنند یا شما آنها را تر ،میکنید؟

0/37

 -6آیا زمانی که هر روز یا بهطور منرم نمیتوانید با افراد نزدیکتان
تلفنی صحبت کنید ،عصبی میشوید؟

0/45

 -7ترس از این دارید که قادر به انجام کاری نخواهید بود اگر افراد
نزدیکتان شما را تر ،کنند؟

0/44
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 -2آیا نگرانیهایی از اینکه افراد نزدیکتان به هنگام جدایی به کجا
میروند ،دارید؟

0/67

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1397.12.1.2.1

عامل

عامل

عامل

عامل

عامل
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نزدیبتر باشند ،بیانگر برازش مطلوبتر مدل است .براساس
نتایج حاصشششل از جدول  ،2ششششاخد های مذکور بهترتیب
 0/93 ،0/92و  0/91و ششششاخد ریششششهی خطای میانگین
مجذورات تقریب 0/053 ،به دسششت آمد که نششان از برازش
قابلقبولی است.
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 -9از این نگرانید که مبادا حادثهای اتفاآ بیفتد و شما را از افراد
نزدیکتان جدا کند؟ بهعنوانمثال شرایط کاری.

0/56

 -15آیا استرس شدید قبل از تر ،فرد نزدیکتان به هنگام مسافرت،
دارید؟

0/54

 -12در کیفتان چیزی همراه دارید تا به شما احساس امنیت و
آرامش دهد؟

0/67

 -13اضطراب شدید قبل از تر ،منزل برای رفتن به یب مسافرت
طوالنیمدت دارید؟

0/72

 -19آیا زمانی که با افراد نزدیکتان هستید ،احساس امنیت در خانه
میکنید؟

0/72

 -20آیا دشواریهایی در خوابیدن بهتنهایی در شب دارید؟
بهعنوانمثال زمانی که شخد نزدیکی همراه شما باشد ،خواب
راحتتری خواهید داشت؟

0/74

 -10نگران این هستید که ارتباطات شما با بتضی افراد بهقدری
صمیمی شود که باعث ایجاد مشکالتی برای آنان شود؟

0/56

 -26نگرانیهایی دربارهی افراد نزدیکتان که ممکن است دچار
صدمهی جدی شوند ،دارید؟

0/76

-16هنگامیکه برنامهی روزمرهی متمولیتان بههم میخورد ،ناراحت
میشوید؟

0/43

 -17عالئمی نریر سردرد ،شکمدرد ،تهوع قبل از تر ،برای رفتن به
سر کار یا دیگر فتالیتهای بیرون از منزل دارید؟

0/65
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 -1آیا نگرانی از شدت رابطه با افرادی که از همه بیشتر با آنها
صمیمی هستید ،دارید؟

0/45

پیرسششون تجزیهوتحلیل شششد که نتایج آن در جدول  3ارائه
شده است.

تعیین اعتبار همگرا

جدول  .3تعیین روایی همگرای پرسشنامهی اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی
متغیر

اضطراب جدایی

نگرانی دربارهی روابط مهم

آشفتگیهای خواب

صحبت کردن افراطی

نگرانی از صدمه به اطرافیان

افسردگی

0/45

0/47

0/58

0/10

0/34

اضطراب

0/54

0/60

0/43

0/41

0/59

تنیدگی

0/51

0/58

0/44

0/53

0/48

با توجه به مندرجات جدول  ،3بین زیرمؤلفه های اختالل
ا ضطراب جدایی بزرگسالی با افسردگی ،ا ضطراب و تنیدگی
رابطهی مثبت متناداری وجود دارد.
تعیین پایایی پرسشنامه
جهت تتیین روایی پرسشششششنامه از ضششریب آلفای کرونبا
برای بررسششی همسششانی درونی اسششتفاده شششد .ضششریب آلفای
کرونبا برای کل پرسشششششنامه  0/88به دسششت آمد .جهت
بررسشششی پایایی آزمون – بازآزمون پرسشششششششنامه ،از بین

جدول  .4ماتریس همبستگی زیرمقیاسهای اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی
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دانششششجویاند مرحلهی اول ،تتداد  70نفر در مرحلهی دوم
اجرای همان پر س شنامه مورد ارزیابی قرار گرفتند .میانگین
نمرات در مرحلهی اول 29/25 ،با انحراف ا ستاندارد 12/91
بود و در مرح لهی بازآز مایی ،م یانگین  21/25و انحراف
اسششتاندارد  11/02بود .مقدار همبسششتگی بین دو مرحلهی
ارزیابی برابر  0/64بود؛ همچنین همبسشششتگی زیرمؤلفههای
پر س شنامهی  ASA-27مورد برر سی قرار گرفت که نتایج
آن در جدول  4ارائه شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1397.12.1.2.1

ج هت تتیین اعت بار همگرای پرسششششششش نا مه از مق یاس
افسردگی ،اضطراب و تنیدگی استفاده و با آزمون همبستگی
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2

1

3

4

1

اضطراب جدایی

1

2

نگرانی در مورد روابط مهم

0/64

1

3

آشفتگیهای خواب

0/47

0/40

1

4

صحبت کردن افراطی

0/37

0/33

0/34

1

5

نگرانی از صدمه به اطرافیان

0/56

0/42

0/27

0/21

1

بحث و نتیجهگیری
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پژوهش حاضر با هدف بررسی اعتبار و پایایی نسخهی
فارسی پرسشنامهی اختالل اضطراب جدایی بزرگساالن انجام
شد .هدف از تهیهی پرسشنامه اختالل اضطراب جدایی
بزرگسالی ،تالش جهت فراهم کردن یب ابزار بالینی است تا
به متخصصان بالینی اجازهی تصمیمگیری دقیق و درست
تخصید به طبقهی مورد قبول اختالل اضطراب جدایی در
بزرگساالن را بدهد .تحلیل عاملی با روش مؤلفههای اصلی
نشان داد که عالئم اضطراب جدایی در بزرگسالی میتواند
تشکیلدهندهی سازهی منسجمی باشد .تحلیل عاملی باعث
به دست آمدن پنج عامل شد که با نتایج تحقیقات دیگر (،3
 )23همسو بود.
در تحلیل عاملی انجامشده با روش مؤلفههای اصلی ،پنج
عامل اضطراب جدایی  68درصد از کل واریانا را تبیین
کردند که این نتیجه نیز همسو با نتایج مطالتهی قبلی ()23
بود .بیشتر عاملها روی عامل اول شناسایی شدند؛
بهطوریکه عامل اول ،اضطراب جدایی 0/49 ،درصد از
واریانا را تبیین میکرد؛ درصورتیکه عامل دوم
0/31درصد ،عامل سوم 0/22درصد ،عامل چهارم 0/11درصد
و عامل پنجم 0/14درصد از واریانا کل مقیاس را تبیین
میکردند .چنانچه در تحقیق قبلی بسیاری از مؤلفهها در
عامل اول بارگذاری شدند ()3؛ بهطوریکه عامل اول،
بهتنهایی قادر به تبیین 45درصد از واریانا بود و عاملهای
دیگر بین  4تا 6درصد از واریانا را تبیین میکردند .این
یافتهها نشانگر تشابه زیاد در ماهیت مؤلفهی اضطراب جدایی
در فرهنگ رب و فرهنگ ایرانی است.
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همسانی درونی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونبا برابر
 0/88بود .این مقدار در مطالتهی مانی کاواسگار برابر 0/95
بود .آلفای کرونبا در مطالتهی حاضر نیز باال بود که نشانگر
همسانی درونی مطلوب پرسشنامه و پایایی آن است .زمانیکه
همبستگی آیتمهای مقیاس با کل مقیاس مورد بررسی قرار
گرفت تمامی مقدارها بین  0/27و  0/68بودند .همسانی
مؤلفهها با کل مقیاس نیز مطلوب گزارش شد .نتایج پژوهش
حاضر و پژوهشهای پیشین نشان داد که طبقهی اضطراب
جدایی هم قابلشناسایی و تشخیدگذاری و هم
قابلاندازهگیری در بزرگساالن است؛ همچنین برای بررسی
پایایی از روش آزمون-بازآزمون استفاده گردید که مقدار این
پایایی برابر  0/64و نشانگر میزان باالیی از همسانی در پاسخ
های شرکتکنندگان در دو بار اندازهگیری آزمون طی
فاصلهی  3هفتهای بود .این نتیجه با نتیجهی یافتههای
تحقیق دیروز و همکاران ( )23همسوست .در مطالتهی این
محققان میانگین نمرات شرکتکنندگان در مرحلهی اول
 28/43و در مرحلهی دوم  27/78بود .هردو میانگین تفاوت
متناداری با هم نداشتند؛ همچنین همبستگی بین دو
مرحلهی ارزیابی  0/90به دست آمد.
همبستگی بین نمرهی اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی
کل ،با نمرات مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس بهمنرور
بررسی اعتبار همگرای پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت.
مقدار این همبستگیها برابر  0/56بود که همسو با مطالتهی
قبلی است که میزان همبستگی  ASAو مقیاس حساسیت
اضطرابی را  73به دست آورده بود ( .)23ارتباط بین اضطراب
جدایی با اضطراب را میتوان از دیدگاه روانتحلیلگری مورد
بررسی قرار داد .فروید مطرب کرد که در افراد دارای اختالل
اضطراب جدایی ،علت واکنش افسردگی به فقدان ابژه این
است که شخد با ابژه بهصورت نسبی همانندسازی کرده و
بهعنوان دفاع علیه احساس از دست دادن ،دچار سردرگمی
و اضطراب میشود .او اضطراب را به خیالپردازیهای ترس
از جدایی و فقدان ابژه نسبت میداد .چنانکه روانتحلیل
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با توجه به مندرجات جدول  ،4تمامی همبستگیها بین
زیرمقیاسها ،در سطا  p= 0/01متنادار است .عامل اول با
عامل دوم بیشترین همبستگی را دارد و عامل چهار با عامل
 5کمترین میزان همبستگی را دارد.
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پرسشنامهی مذکور در کلینیبهای بالینی جهت ربالگری
افراد در مترض خطر اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی به
منرور کمب به تشخید دقیقتر این اختالل استفاده شود.
یافتههای پژوهش حاضر بیانگر یب گام آزمایشی در بررسی
وضتیت شناسایی ،تشخیصی و طبقهبندی اختالل اضطراب
جدایی بهعنوان یب طبقهی تشخیصی در بزرگساالن بود؛
بنابراین مطالتات بالینی و همهگیرشناسی بیشتری الزم است
تا تتیین کنند که آیا شمول طبقهی اختالل اضطراب جدایی
بزرگسالی در نشانهشناسی آتی اختالالت اضطرابی در
بزرگساالن مورد تأیید واق میشود یا خیر؟
تشکر و قدردانی
تخ
ص
ژپوهش حاضر ربگرفته از پایانانهمی دکتری صی نویسندهی اول مقاهل

نش مح
ه
تحقی
است .از دا جویان ترمی هک ات پایان کار قی با ژپو شگران هم کاری کردند،
ت
شکر مینمامیی.
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گران امروزه نیز متتقدند تجربهی جدایی فقط از ترس از
واقتیت بیرونی ناشی نمیشود ،بلکه این اتفاقات ا لب
براساس خیالپردازیهای افراد تتبیر و تفسیر میشود .فروید
اضطراب را بهعنوان یب حالت درماندگی روانشناختی ایگو
در زمان مواجهه با تهدیدی برای خطر در نرر میگیرد.
خطری که در حالتهای درماندگی بیولوژیکی و
روانشناختی که کود ،در فقدان مادر یا شخد مورد عالقه
تجربه میکند ،دوباره زنده میشود .نتایج همچنین نشان داد
که بین اضطراب جدایی و مؤلفههای آن با افسردگی رابطهی
متناداری وجود دارد .این نتیجه با نتایج تحقیقات دیگر
همسوست ( .)27 ،26در بیماران دارای افسردگی ،آنهایی
که عالئم همبود اختالل اضطراب جدایی بزرگسالی داشتند،
اپیزودهای خلقی بیشتری را نسبت به کسانی که اختالل
اضطراب جدایی بزرگسالی نداشتند ،نشان میدادند .ترکیب
اختالل خلقی با اختالل اضطراب جدایی با سطا باالیی از
بدکارکردی در زندگی شخصی و اجتماعی همراه است؛
همچنین پاسخ درمانی در بیماران افسردهای که اختالل
اضطراب جدایی دارند ،ضتیفتر است ( .)27در مطالتهای
دیگر نیز به این نتیجه دست یافتند که افراد سوگوار و
افسردهای که متیارهای سوگ طوالنیمدت را دریافت کرده
بودند ،نسبت به افراد گروه کنترل که این متیارها را نداشتند،
سطوب باالیی از اضطراب جدایی بزرگسالی را داشتند.
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