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 دهیچک

) در کودکان 2003والدین مقیاس سنجش اضطراب جدایی (هان، هاجینلیان، ایسن، ویندر و پینکاس، سنجی فرم  هاي روان هدف پژوهش حاضر تعیین ویژگی
برداري در دسترس انتخاب شدند. سپس مادران این کودکان  نمونه  قه یک شهر تهران توسط طمهدکودك من 16کودك از  302چهار تا شش ساله در تهران بود. 

) تکمیل کردند. 2001دونالد و اینگرام،  دبستانی اسپنس (اسپنس، راپی، مک ه مقیاس اضطراب کودکان پیشمقیاس سنجش اضطراب جدایی را به همرا
سنجش اضطراب جدایی از همسانی درونی متوسط تا باالیی برخوردار بودند هاي  اعتبار مقیاس از طریق همسانی درونی بررسی شد. تمام زیرمقیاس

همبستگی با مقیاس اضطراب  بر اساسروایی همزمان مقیاس  یاس از تحلیل عاملی و روایی همزمان استفاده شد.بررسی روایی مق براي ).74/0تا  62/0(
هاي  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدي از ساختار چهار عاملی این مقیاس حمایت کرد. تحلیل ویژگی دبستانی اسپنس مورد تأیید قرار گرفت. پیش
و براي  یردهاي بالینی مورد استفاده قرار گ تواند در موقعیت ابزار معتبري است که می نجش اضطراب جدایی (نسخه والدین)سنجی نشان داد مقیاس س روان

 هاي اضطراب جدایی به کار رود. غربالگري کودکان با نشانه
 

 دبستانی مقیاس سنجش اضطراب جدایی، اعتبار، روایی، کودکان پیش سنجی، هاي روان ویژگی هاي کلیدي: واژه

Abstract  
            he aim of the present study was to examine the psychometric properties of the Separation Anxiety Assessment  

            Scale-ParentVersion (SAAS-P) (Hahn, Hajilian, Eisen, Winder, & Pincus, 2003) among 4-6 year old children. Three 

hundred and two preschool children selected by available sampling from sixteen kindergartens in district 1 of Tehran, Iran. The 

children’s mothers completed the SAAS-P and the Preschool Anxiety Scale (PAS) (Spence, Rapee, McDonald, & Ingram, 

2001). The reliability of the scale was examined usingthe internal consistency estimation. All subscales of the SAAS-P 

displayed moderate to high internal consistency (0.62 to 0.74). In order to investigate the validity of the scale, factor analysis 

and concurrent validity were used. Concurrent validity of the scale was supported by high correlation with the Preschool 

Anxiety Scale. Explanatory and confirmatory factor analyse ssupported the four-factor model of the scale. The analyses of the 

psychometric properties suggested that the SAAS-P is a promising measure of separation anxiety that can be employed in 

clinical situations and to be used to screen children with separation anxiety. 
 

 Keywords: psychometric properties, the Separation Anxiety Assessment Scale, reliability, validity, preschool children 
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 )نی(فرم والد ییسنجش اضطراب جدا اسیمق یمقدمات يها یژگیو

 
 مقدمه

سال یـا   10هاي اضطرابی معموًال با میانگین سنی  ل   ختالا
ــا   ــه ش ــد و از جمل ــامی دارن ــروع زودهنگ ــر ش ــع    کمت ــرین  ی ت

نوجوانان هستند (آلن، پزشکی در کودکان و  هاي روان تشخیص
). کودکـان و  2013؛ ایساو و گابیـدان،  2008راپی و سندلبرگ، 

هاي اضطرابی بخش وسـیعی   ل   هاي اختال نوجوانان با تشخیص
از مراجعان به مراکـز مربـوط بـه سـالمت روانـی کودکـان را       

). ایـن  2014؛ نورتون، 2001دهند (ایساو و پیترمن،  تشکیل می
ـ   ل   اختال ه بـروز مشـکالت اساسـی در مهـدکودك،     ها منجـر ب

شوند و در صورت عـدم   می    مدرسه، خانه و محیط اجتماعی فرد 
یابند و بـا   اقدام براي درمان، اغلب تا سنین بزرگسالی ادامه می

آثار منفی در زندگی شخص همراهنـد (پینـه، کـوهن، گـورلی،     
؛ خداپناهی، قنبري، نـادعلی و سیدموسـوي،   1998بروك و ما، 

تـرین   یـع     شـا  1). در این راستا، اختالل اضـطراب جـدایی  1391
ویـنس،  -هاي اضطرابی است (کـوپر  ل   تشخیص در میان اختال

اخـتالل اضـطراب    ).2014ارونسون، پینکـاس و کـامر،   -امرت
ــذار از مراحــل کــودکی، نوجــوانی و بزرگســالی،   جــدایی در گ

هـاي  سال دارد. در نمونه 12ن زیر بیشترین شیوع را در کودکا
بالینی کودکان، شیوع اختالل میان دخترها و پسرها یکسـان و   

 و استورچ، کی(مک استدر دختران بیشتر  غیربالینی در جوامع
 شیوع یکسـان ایـن اخـتالل را در   ها برخی از پژوهش .)2011

بیلـی، هـاپکینز،    الویـن، لـی  اند (گزارش کرده هادخترها و پسر
نـژاد، گنجـه و خرمـزاده،     ربیعـی قنبـري،   ؛ 2009جوزه و بینز، 

هاي دیگـر حـاکی از شـیوع    که برخی پژوهش درحالی) 1392
الوالـی، هـرن،    متفاوت این اختالل بین دو جنس دارند (آلـن، 

 ).2000؛ کامپتون، نلسون و مارچ، 2010روهه و اشنایدر، 
 2هراسی  اختالل ممکن است منجر به مدرسهانواع شدید این  

اند رفتار امتناع از رفتن بـه مدرسـه    شود. مطالعات طولی نشان داده
، 3مـدتی ماننـد افـت تحصـیلی     کوتاهتواند منجر به مشکالت  می

هـاي خـانوادگی شـود     بیگانگی با گـروه همسـاالن و تعـارض   
). همچنین کودکان مبتال بـه ایـن اخـتالل کـه     2006(کارنی، 

و اجتناب زیادي دارند، اغلـب رفتارهـاي    4رفتارهاي چسبندگی

دهند. چنین رفتارهایی باعـث بـروز    جویی نیز نشان می مخالفت
شـود و در بسـیاري از مواقـع     مـی     مشکل در عملکـرد خـانواده   

ــت     ــوگیري از رفتارهــاي مخالف ــدین بــراي جل جــویی و  وال
نده اضطراب هاي برانگیزان پرخاشگري، اجازه اجتناب از موقعیت

دهنـد کـه بـه نوبـه خـود باعـث تقویـت         را به کودك خود می
شـود (همـرنس و    می    رفتارهاي مخرّب و نامناسب کودك 

). تأثیر اختالل اضطراب جدایی بر عملکرد 2008دیگران، 
هاي دیگـر ماننـد نارسـایی     ل   خانواده مشابه با تأثیر اختال

اسـت   6مخـرب هـاي رفتـاريِ    ل   و اختال5کنشی توجه/فزون
 ).2014گودمن، فرنز، کوپلند، آنگولد و ایگر، -(تو

انـد اضـطراب جـدایی در دوران     مطالعات طولی نشـان داده 
هـا   ل   تواند عامل خطري براي ابتال به سـایر اخـتال   کودکی می

هاي مختلـف ارتبـاط بـین اضـطراب جـدایی       باشد. در پژوهش
قرار گرفته  مورد بررسی7زدگی کودکی و ابتال به اختالل وحشت

) در یـک مطالعـه طـولی چهـار     2007است. بروکل و دیگران (
سال نشان دادند آنهـا   24تا  14ساله در گروهی از بزرگساالن 

زدگی  تنها در معرض خطر ابتالي همزمان به اختالل وحشت نه
هستند، بلکه در معـرض خطـر بیشـتر     8هراسی همراه با وسعت

ــاص     ــراس خ ــتالل ه ــه اخ ــان ب ــتالي همزم ــتالل 9اب ، اخ
اختالل درد، وابسـتگی   ، 10اختیاري، اختالل دوقطبی بی وسواس

 نیز هستند.   11یافته به الکل و اختالل اضطراب تعمیم
اختالل اضـطراب جـدایی تنهـا زمـانی تشـخیص داده       

شود کـه احسـاس اضـطراب و نگرانـی کـودك هنگـام        می    
جدایی با توجـه بـه سـن و سـطح رشـد او نامناسـب باشـد        

هـا نشـان    ). پـژوهش 2013، 12پزشکی امریکـا  (انجمن روان
درصد از کودکان اضـطراب جـدایی را در سـطح    1/4اند  داده

 1/36سـوم ایـن مـوارد (    دهند و تقریباْ یک بالینی نشان می
د (شـیر،  نمان درصد) اگر درمان نشوند، تا بزرگسالی باقی می

 ).2006جین، روسکیو، والترز و کسلر، 
هـاي اخـتالل اضـطراب     اینکه شروع نشـانه با توجه با  

در  هـا  سالگی است و این نشانه ششجدایی اغلب تا قبل از 
شناختی بعدي مرتبط هسـتند،   اوایل دوران کودکی با آسیب
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9. specific phobia 5. attention-deficit/hyperactivity disorder 1. separation anxiety disorder 
10. bipolar disorder 6. disruptive disorders 2. school refusal 
11. generalized anxiety disorder 7. panic disorder 3. academic decline 
12. American Psychiatric Association 8. agoraphobia 4. clinging behaviors 

 



 
  يعسگر یعل ،يمظاهر یمحمدعل ،يقنبر دیسع نژاد، ییطال مهینع

 
تشخیص و درمان زودرس اختالل اضطراب جدایی ضروري 

؛ قنبري و دیگـران،  2008است (اهرنریچ، سانتوسی و وینر، 
اضطراب جدایی معمـوالً کمتـر از   ). تشخیص اختالل 1392

حد واقعی است در حالی که اگر این اختالل به موقع مـورد  
درمان قرار نگیرد، روند تحول بهنجار کودك را تحت تـأثیر  

  دهد. اختالل اضطراب جدایی عموماً توسط تاریخچه قرار می
شود  می    والدین تشخیص داده  هاي کودك بر اساس گزارش

بزارهـاي سـنجش عمـومی اضـطراب بـه      و تعداد کمـی از ا 
شـود (دابوسـکا،    مـی     عنوان مکمل تاریخچه به کار گرفتـه  

 ).2011کوئیز، دابوسکا و ویلکاسک،  ارس
در حال حاضر ابزارهایی نظیر مقیاس چندبعـدي اضـطراب   

)، 1997(مارچ، پـارکر، سـالیوان، اسـتالینگ و کـانرز،      1کودکان
هاي هیجانی مـرتبط بـا    ل   اختالشده غربالگري  نسخه بازنگري

) و مقیاس اضـطراب  2000(مونگا و دیگران،  2اضطراب کودك
دونالـد و اینگـرام،    (اسپنس، راپی، مـک  3دبستانی کودکان پیش

هاي اضطربی در کودکـان مـورد    ل   ) براي شناسایی اختال2001
گیرند. تمامی این ابزارها یک زیرمقیاس بـراي   استفاده قرار می

کدام به طور  هاي اضطراب جدایی دارند، اما هیچ انهسنجش نش
کننـد   هاي این اختالل را بررسی نمـی  اختصاصی و جامع نشانه

هـاي ایـن    به همین دلیل نیاز به مقیاسی که اختصاصـاً نشـانه  
 شود. اختالل را مورد بررسی قرار دهد، احساس می
) ابـزاري بـا   2003هان، هاجینلیان، ایسن، وندر و پینکاس (

  4وان مقیاس سنجش اضطراب جدایی (نسخه والد و کودك)عن
تهیه کردند. این مقیاس داراي دو فرم والد و کودك اسـت کـه   

مــاده دارد و ابعــاد خــاصِ اضــطراب جــدایی دوران  34هــر دو 
شـده   هاي تشخیصی مـتن بـازنگري   کودکی را بر اساس مالك

 5هــا روانــی چهــارمین راهنمــاي تشخیصــی و آمــاري اخــتالل

 تـرس از  کنـد. چهـار بعـد اصـلی ایـن ابـزار        گیـري مـی   زهاندا
و  8، تـرس از بیمـاري جسـمی   7، ترس از رها شدن6تنها ماندن

است. افزون بر آن، مقیاس  9نگرانی درباره رویدادهاي خطرناك

سنجش اضطراب جدایی شامل دو زیرمقیاس پژوهشی فراوانی 
. اسـت 11هـاي امنیـت   نشـانه  شـاخص و 10رویدادهاي خطرنـاك 

هاي اولیه از چهار عامل مقیاس، اعتبـار، روایـی و کـاربرد     داده
هـان، هاجینلیـان، ایسـن،    کنند ( بالینی این مقیاس حمایت می

ــاس،   ــدر و پینکـ ــران،  2003ونـ ــان و دیگـ ؛ 2003؛ هاجینلیـ
ــان، مســنیک و ایســن،  ــن مقیــاس توســط 2005هاجینلی ). ای

عبــداهللا و  مفــرد،)، 2006پژوهشــگران مختلــف ماننــد هــان (
عبـداهللا و ابوسـماح، منصـور و بابـا      مفـرد، ) و 2009سماح ( ابو
مفرد، عبـداهللا و اوبـا   در ایران ) به کارگرفته شده است. 2009(
این ابزار را در پژوهشی به کـار بردنـد و    نسخه کودك )2010(

هاي ترس از  ضرایب آلفاي کرونباخ براي نمره کل و زیرمقیاس
ز بیماري جسمی و نگرانی تنها بودن، ترس از رها شدن، ترس ا

، 93/0، 94/0درباره رویدادهاي خطرناك بـه ترتیـب برابـر بـا     
  .به دست آمد 83/0و  82/0، 90/0

با توجه به ضرورت وجود ابزارهاي معتبر در شناسایی و  
هــاي دوران کــودکی و نوجــوانی در    ل   تشــخیص اخــتال 

مهـم  هاي بالینی و با نظر به اینکه والدین از منابع  موقعیت
رونـد   دبسـتانی بـه شـمار مـی     ارزیابی رفتار کودکـان پـیش  

)، این پژوهش با هدف بررسـی  1391(خداپناهی و دیگران، 
سنجی فرم والدینِ مقیاس  هاي روان ساختار عاملی و ویژگی

اي از کودکـان ایرانـی    سنجش اضـطراب جـدایی در نمونـه   
ر انجام شد تا ابزاري مفید را به مجموعه ابزارهاي موجود د

زبان فارسی بیفزاید و در اختیار پژوهشـگران و متخصصـان   
 بالینی قرار دهد.

 
 روش

پژوهش حاضـر از نـوع همبسـتگی بـود. جامعـه آمـاري       
پژوهش شامل کودکان چهار تا شش ساله حاضر در مهدهاي 

دبستانی شهر تهران در سـال تحصـیلی    کودك و مراکز پیش
 302بـرداري در دسـترس    با روش نمونه کهبود  1393-1392

1. Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC) 6. fear of being alone 
2. Screen for Child Anxiety Related Emotional  7. fear of abandonment 
Disorders (SCARED-R) 8. fear of physical illness 
3. Preschool Anxiety Scale (PAS) 9. worry about calamitous events 
4. Separation Anxiety Assessment Scale (Child & Parent Version) 10. frequency of calamitous events 
5. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ( DSM-IV-TR) 11. Safety Signals Index 227  
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دبسـتانی   مراکـز پـیش   این کودکان از مهدهاي کـودك و نفر از 

منطقه یک شهر تهران انتخاب شدند. پس از ترجمه و بازترجمـه  
مقیــاس ســنجش اضــطراب جــدایی و اخــذ مجــوز از ســازمان  

مرکز مهـد   16بهزیستی و اداره آموزش و پرورش، پژوهشگر در 
  دبستانی حضور یافت و با همـاهنگی بـا مسـئوالن مهـد،     و پیش
منظور تشریح اهمیـت شناسـایی و   اي به  ها به همراه نامه مقیاس

هـاي اضـطراب جـدایی و اهـداف      تشخیص کودکـان بـا نشـانه   
پژوهشی، توسط مسئوالن مهد به مادران ارائـه شـد تـا پـس از     

شـناختی   هـاي جمعیـت   تکمیل، آنها را به مهد بازگردانند. ویژگی
 آورده شده است. 1نمونه مورد بررسی در جدول 

 
 1جدول 
 شناختی نمونه مورد بررسی هاي جمعیت ویژگی

 وضعیت اشتغال مادران سن تعداد جنس
M SD 

 130شاغل          87/0 30/5 154 پسر
 172دار          خانه 98/0 43/5 148 دختر
 302کل           93/0 36/5 302 کل

 

 نینسخه والد - ییسنجش اضطراب جدا اسیمق
ـ ). فرم والـد ا 2003 گران،ی(هان و د ـ مق نی مـاده و   34 يدارا اسی

شـدن، تـرس از    ترس از تنها ماندن، ترس از رهـا  اسیرمقیچهار ز
 نیخطرناك است. والـد  يدادهایدرباره رو یو نگران یجسم يماریب

ـ ها را براساس مق ماده  يگـذار  نمـره  کـرت یل يا چهـار درجـه   اسی
است.  ری) متغشهی(هرگز) تا چهار (هم کیها از  . دامنه نمرهکنند یم

ـ  یهمسـان  بیضر یمطالعات قبل  بی، ضـر 91/0آزمـون را   یدرون
سنجش اضـطراب   اسیمق يبرا یمناسب ییو روا 83/0را  ییبازآزما

ـ گزارش و ا ییجدا ـ مق نی ـ را بـه عنـوان ابـزار مف    اسی  يبـرا  يدی
ـ  ییداجـ  اضطراب يها نشانه ییشناسا و  سـن یانـد (ا  کـرده  یمعرف

ـ ). در ا2003 گران،ی؛ هان و د2005اسکفر،   گـران یمفـرد و د  رانی
 يآلفـا  بیابزار را بـه کـار بردنـد و ضـرا     نیا ی) در پژوهش2010(

 ترس از تنها بودن، تـرس  يها اسیمق رینمره کل و ز يکرونباخ برا
ـ دربـاره رو  یو نگران یجسم يماریاز رها شدن، ترس از ب  يدادهای

 بـه  83/0و  82/0، 90/0، 93/0، 94/0برابر بـا   بیخطرناك به ترت

ـ در ا یپژوهش چی) اما ه2010 گران،یدست آمد (مفرد و د بـه   رانی
ـ ا یسنج روان يها یژگیو نییتب ـ مق نی ـ نپرداختـه اسـت. ا   اسی  نی
ترجمـه شـد و پـس از آن     یتوسط پژوهشگران بـه فارسـ   اسیمق

ـ مق ییو محتـوا  يصـور  یـی روا دییبازترجمه شد. جهت تأ از  اس،ی
ـ اسـتفاده شـد کـه تغ    یشناسـ  نظرات دو نفر متخصص روان  راتیی

شـد. در   جـاد یطبق نظر آنها ا اسیمق يدر شکل نوشتار یاندک
 يو بـرا  87/0کرونباخ نمره کـل   يآلفا بیپژوهش حاضر ضر

ترس از تنها ماندن، ترس از رها شدن، ترس از  يها اسیرمقیز
 بیـ خطرناك به ترت يدادهایدرباره رو یو نگران یجسم يماریب

 به دست آمد. 62/0و  68/0، 73/0، 74/0
 ؛ (PAS دبسـتانی  مقیاس اضطراب کودکـان پـیش  

 اي کـه در آن از  ماده 28مقیاس  این ).2001اسپنس و دیگران، 
 یـک  در خـود را  رفتار کـودك  فراوانی شود می     خواسته والدین
داراي پـنج  ، کننـد  بنـدي  درجـه  لیکـرت  اي درجـه  پنج مقیاس

یافتـه، هـراس اجتمـاعی،     زیرمقیاس اختالل اضـطراب تعمـیم  
هاي جسـمانی و اضـطراب    اختیاري، ترس از جراحت بی وسواس

جدایی است. از مجموع این پنج زیرمقیاس، نمره کلی اضطراب 
 در بازپاسـخ  پرسشـی  مـاده،  28 ایـن  از شود. پس می    محاسبه 

 کـه  دارد وجـود  1زا آسـیب  رویـدادهاي  از کـودك  تجربـۀ  مورد
 تجربـه  را رویـدادي  چنـین  کودك اگر اما شود، نمی گذاري نمره
تنیـدگی   اخـتالل  هـاي  نشانه که دیگر ماده پنج با باشد، کرده
 ایـن  شود. نمـرة  می دنبال اند، داده قرار هدف را 2رویدادي پس
 توجـه  بـراي  صرفاً و شود نمی محاسبه کلی در نمرة ماده پنج

 در سنجی روان هاي اند. ارزیابی شده آورده اختالل این به بالینی
 همـه  اسـت.  داشـته  دربـر  مثبتـی  نتـایج  مقیـاس  ایـن  مورد

خـوبی (ضـرایب    تـا  متوسـط  درونـی  روایی آن هاي زیرمقیاس
) را به همراه داشته است (اسـپنس  70/0از  بیش کرونباخي آلفا

سـنجی مقیـاس در    هاي روان ). بررسی ویژگی2001و دیگران، 
هـاي اضـطراب    ایران نشـانگر آن اسـت کـه تمـام زیرمقیـاس     

ــیش ــان پ ــتانی کودک ــتالل   دبس ــاس اخ ــتثناي زیرمقی ــه اس (ب
 64/0اختیاري از همسانی درونی متوسط تا بـاالیی (  بی وسواس

ــا  ــري،   76/0ت ــت (قنب ــوبی اس ــار خ ــوردار و داراي اعتب ) برخ

2.  post-traumatic stress disorder 1.  traumatic events 
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 ).  1390لواسانی،  علی غالمو محمدي، خداپناهی، مظاهري  خان

ها و بررسی روایی  در پژوهش حاضر براي تحلیل داده
سنجش اضطراب جدایی از روش آلفاي  همگراي مقیاس

هاي آن با نمره  همبستگی نمره کل و زیرمقیاسکرونباخ، 
دبستانی  مقیاس اضطراب کودکان پیش همبستگی با کل،

 مقیاساستفاده شد. همچنین جهت مطالعه ساختار عاملی 
تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدي سنجش اضطراب جدایی 

  به کار برده شد.
 

 ها یافته
روایی فرم والدین مقیاس سنجش اضطراب جدایی با سه 
روش تحلیل عاملی، روایی مالکی و همبستگی بین 

ها مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به عدم بررسی  زیرمقیاس
سنجش  سنجی و ساختار عاملی مقیاس هاي روان ویژگی

هاي ایرانی، در این پژوهش ابتدا از  اضطراب جدایی در پژوهش
هاي مربوط به عوامل  تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. ماده

ماده). بر  20اصلی مقیاس وارد تحلیل عاملی اکتشافی شدند (
 تحلیل عاملی از طریق شاخص این اساس در ابتدا قابلیت 

بررسی  2کرویت بارتلتو آزمون  )(KMO 1اولکین -مایر-کیسر
به دست آمده بیانگر کفایت نمونه  =KMO 83/0 شد. مقدار

است و آزمون کرویت بارتلت نیز مبین آن است که ماتریس 
یابی  ها در جامعه صفر نیست و بنابراین عامل همبستگی داده

قابل توجیه است. سپس به منظور بررسی ساختار عاملی مقیاس 
لی با چرخش واریماکس استفاده هاي اص از روش تحلیل مؤلفه

 40/0هایی مشمول یک عامل شدند که بارهاي عاملی  شد. ماده
هاي تحلیل عاملی  یا بیشتر داشتند. با در نظر گرفتن مفروضه

، 7/0برداري باالتر از  ، کفایت نمونه3/0مانند بار عاملی باالتر از 
ه براي معناداري آزمون کرویت بارتلت و دارا بودن حداقل سه ماد

)، تعداد 1390داریانی،  هر عامل (هومن، کوشکی و امیربگلوي
چهار عامل (مشابه ساختار اصلی مقیاس در نمونه امریکایی) 

، 81/2، 99/2ها به ترتیب برابر با  استخراج شد. ارزش ویژه عامل
کرد.  درصد واریانس را تبیین می 29/49بود که  90/1و  14/2

، عامل دوم ماده) داراي شش عامل اول (ترس از رها شدن
، عامل سوم (ترس از ماده(ترس از تنها ماندن) داراي پنج 

و در نهایت عامل چهارم  مادهبیماري جسمانی) داراي پنج 
 ماده(نگرانی در مورد وقوع رویدادهاي خطرناك) داراي چهار 

کل و ضرایب -بارهاي عاملی، همبستگی ماده 2بود. جدول 
 دهد. ربوط به هر زیرمقیاس را نمایش میآلفاي کرونباخ م

هاي تحلیل عاملی تأییدي در نمونه کودکـان ایرانـی از    یافته
ساختار چهار عاملی مقیاس به طور تجربی حمایت کـرد. در ایـن   

ها همسو با پیشنهاد هو  پژوهش جهت بررسی برازش الگو با داده
شاخص مجذور خی  )،(χ2 ) از شاخص مجذور خی1999و بنتلر (

شـاخص  ، 3اي شاخص بـرازش مقایسـه   )،(χ2/dfبر درجه آزادي 
و خطـاي   5انطبـاقی  شـاخص نیکـویی بـرازش   ، 4نیکویی برازش

ها بـراي   این شاخصاستفاده شد.   6ریشه مجذور میانگین تقریب
، 32/3، 87/545مدل چهارعـاملی مقیـاس بـه ترتیـب برابـر بـا       

  )1999هـو و بنتلـر (   به دست آمـد.  08/0و  96/0، 97/0، 96/0
تـر   بـزرگ  AGFIو  GFI ،CFIکنند زمانی که میزان  پیشنهاد می

دهنده برازش  باشد، نشان 08/0تر از  کوچک RMSEAو  95/0 از
مناسب و کافی مدل است. بنابراین با توجه به نتایج تحلیل عـاملی  

توان نتیجه گرفت مدل چهار عـاملی مقیـاس سـنجش     تأییدي می
ها برخـوردار   قبولی با داده اضطراب جدایی از برازش مناسب و قابل

ـ مق يهمگـرا  یـی روا یجهـت بررسـ   است.  یمالکـ  یـی (روا اسی
ـ رمقیکـل و ز  يهـا  نمره یهمزمان)، همبستگ ـ مق يهـا  اسی  اسی

ـ بـا مق  ییسنجش اضـطراب جـدا   ـ   اسی  یدبسـتان  شیاضـطراب پ
نشـان   3نتـایج جـدول    ) محاسـبه شـد.  2001 گران،ی(اسپنس و د

مقیـاس سـنجش اضـطراب    هـاي   دهند نمره کل و زیرمقیاس می
هـاي مقیـاس اضـطراب     جدایی با نمره کـل و بیشـتر زیرمقیـاس   

دبسـتانی اسـپنس همبسـتگی مثبـت معنـادار دارنـد و تنهـا         پیش
هـاي   زیرمقیاس فراوانی رویدادهاي خطرنـاك (کـه از زیرمقیـاس   

هـاي   شـود) بـا برخـی از زیرمقیـاس     اصلی مقیاس محسوب نمـی 
همبسـتگی معنـادار نـدارد.    دبستانی اسپنس  مقیاس اضطراب پیش

دهنده روایـی مالکـی همزمـان فـرم      این الگوي همبستگی نشان
 والدین مقیاس سنجش اضطراب جدایی است.
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 )نی(فرم والد ییسنجش اضطراب جدا اسیمق یمقدمات يها یژگیو
 

 2جدول 
 کل و ضرایب آلفاي کرونباخ-تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس سنجش اضطراب جدایی: بارهاي عاملی، همبستگی ماده

 هاي مقیاس ماده

 عوامل

همبستگی 

 کل-ماده

حذف 

ترس از  ماده

 رهاشدن

ترس 

از تنها 
 ماندن

ترس از 

بیماري 
 جسمانی

نگرانی در 

مورد وقوع 

رویدادهاي 
 خطرناك

تان از اینکه او را در خانه بهترین دوستش براي بازي بگذارید،  آیا کودك
 ترسد؟ می

79/0   61/0 67/0 

 68/0 52/0   77/0 ترسد؟ آیا کودك شما از اینکه به خانه یک دوست جدید براي بازي برود می
 68/0 53/0    52/0 ترسد؟ آیا کودك شما از اینکه در خانه با یک پرستار تنها بماند، می

 73/0 34/0    51/0 ترسد؟آیا کودك شما از اینکه با اتوبوس به مهد یا اردو برود، می
آیا کودك شما از اینکه به همراه یک پرستار کودك در خانه تنها بماند تا شما 

 ترسد؟ خانه کاري را انجام دهید و برگردید، میبیرون از 
49/0    50/0 69/0 

هایش از اینکه زمان برگرداندن او  تان در مورد نگرانی آیا کودك
دبستانی ، مهمانی یا هر فعالیت دیگري دیر به دنبالش بروید ازمهدکودك/پیش

 کند؟ صحبت می

42/0    39/0 73/0 

 69/0 53/0   76/0  ترسد؟ روز در اتاق خوابش تنها باشد، میآیا کودك شما از اینکه در طول 
 67/0 60/0   70/0  ترسد؟ آیا کودك شما از اینکه در اتاق نشیمن تنها بماند می

 70/0 52/0   69/0  ها تنها بخوابد؟ ترسد که شب آیا کودك شما می
کند(دوش آیا کودك شما از اینکه در حمام به تنهایی مسواك بزند یا حمام 

 ترسد؟ بگیرد)، می
 62/0   51/0 69/0 

 73/0 41/0   48/0  افتد؟ تان در خانه به دنبال شما راه می آیا کودك
آیا کودك شما به خاطر اینکه ممکن است باال بیاورد، از ناهار خوردن در مهد 

 ترسد؟ دبستانی می کودك/ پیش
  76/0  56/0 56/0 

 62/0 45/0  70/0   ترسد؟ باال بیاورد، از خوردن صبحانه در خانه میتان از ترس اینکه  آیا کودك
کند، از رفتن به مهد کودك/  تان احساس مریض بودن می آیا زمانی که کودك

 ترسد؟ دبستانی می پیش
  59/0  51/0 59/0 

کند، از رفتن به  آیا کودك شما به این خاطر که احساس مریض بودن می
 ترسد؟ محوطه بازي می

  58/0  52/0 59/0 

دبستانی به خاطر اینکه احساس مریض  تان در مهد کودك/ پیش آیا کودك
 کند؟ کند، پرستار یا مربی خاصی را مالقات می بودن می

  40/0  14/0 74/0 

آیا کودك شما در مورد حوادث و بالیاي طبیعی مثل توفان یا سیل به صورت 
 کند؟ کالمی ابراز نگرانی می

   72/0 45/0 51/0 

ش بابت اینکه در کشور بمبگذاري شود، حرفی ا آیا کودك شما از نگرانی
 زند؟ می

   70/0 29/0 63/0 

آیا کودك شما در مورد اینکه اتفاقات بدي براي شما بیفتد، به صورت کالمی 
 کند؟ ابراز نگرانی می

   63/0 48/0 49/0 

اتفاقات بدي براي او خواهد افتاد، هایش در مورد اینکه  تان از نگرانی آیا کودك
 زند؟ حرفی می

 39/0  49/0 43/0 52/0 
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   3جدول

 دبستانی  هاي مقیاس سنجش اضطراب جدایی و مقیاس اضطراب پیش همبستگی بین زیرمقیاس

 متغیر
اضطراب 

 جدایی

اضطراب 

 یافتهتعمیم

اضطراب 

 اجتماعی

ترس از آسیب  اختیاري بی وسواس

 جسمانی

 نمره کل

 52/0** 49/0** 25/0** 35/0** 49/0** 43/0** ترس از تنها ماندن
 46/0** 38/0** 20/0** 44/0** 35/0** 44/0** شدن ترس از رها

 48/0** 33/0** 34/0** 35/0** 42/0** 41/0** ترس از بیماري جسمی
 62/0** 39/0** 42/0** 44/0** 48/0** 65/0** خطرناكنگرانی درباره رویدادهاي 

 19/0** 09/0 21/0** 11/0 20/0** 14/0* خطرناكفراوانی رویدادهاي 
 57/0** 44/0** 25/0** 45/0** 52/0** 54/0** هاي امنیت فهرست نشانه

 69/0** 53/0** 38/0** 51/0** 61/0** 64/0** نمره کل

*P< ۰5/۰    **P< ۰1/۰                   

ــانگین و  4در جــدول  ــورد  می انحــراف اســتاندارد متغیرهــاي م
پژوهش به تفکیک جنس ارائه شده است. نتایج آزمون مسـتقل نیـز   

ها و نمره کل مقیـاس سـنجش اضـطراب     نشان دادند در زیرمقیاس
 معنادار وجود ندارد. جدایی در دختران و پسران تفاوت

 
  4جدول 

 هاي مقیاس سنجش اضطراب جدایی به تفکیک جنس میانگین و انحراف استاندارد زیرمقیاس

 زیرمقیاس
 کل پسر دختر

M SD M SD M SD 

 94/2 81/8 76/2 68/8 15/3 91/8 ترس از تنها ماندن
 27/2 68/6 27/2 54/6 25/2 82/6 ترس از رها شدن

 83/1 40/6 90/1 53/6 71/1 23/6 ترس از بیماري جسمی
 16/2 78/7 33/2 73/7 01/2 83/7 خطرناكنگرانی درباره رویدادهاي 

 63/1 87/6 65/1 83/6 57/1 85/6 فراوانی رویدادهاي خطرناك
 81/3 31/15 92/3 36/15 67/3 19/15 هاي امنیت فهرست نشانه

 65/10 05/52 63/10 91/51 58/10 02/52 نمره کل

 
 ضـــرایب همبســـتگی  میـــانگین، انحـــراف اســـتاندارد و   

   5 جدول در ییاضطراب جدا مقیاس سنجشهاي  بین زیرمقیاس

 
 هـا   الگـوي ضـرایب همبسـتگی بـین زیرمقیـاس      ارائه شـده اسـت.  

 ها وجود دارد. دهد که روابط درونی خوبی بین زیرمقیاس نشان می
 

 5جدول 
  کرونباخ يآلفا بیو ضرا ییسنجش اضطراب جدا اسیمق يها اسیرمقیز نیب یهمبستگ
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 6 5 4 3 2 1 متغیر

      - . ترس از تنها ماندن1
51/0 .ترس از رهاشدن2 ** -     
28/0 .ترس از بیماري جسمی3 ** 40/0 ** -    
41/0 درباره رویدادهاي خطرناك . نگرانی4 ** 42/0 ** 43/0 ** -   
18/0 .فراوانی رویدادهاي خطرناك5 ** 13/0 * 17/0 ** 30/0 ** -  
59/0 هاي امنیت.فهرست نشانه6 ** 60/0 ** 43/0 ** 49/0 ** 10/0  - 
76/0 .نمره کل7 ** 76/0 ** 61/0 ** 71/0 ** 37/0 ** 85/0 ** 

*P< 05/0       **P< 01/0                 



 )نی(فرم والد ییسنجش اضطراب جدا اسیمق یمقدمات يها یژگیو

و  86/0ضرایب آلفاي کرونباخ به دست آمده براي نمره کل 
شدن،  رهااصلی ترس از تنها ماندن، ترس از  هاي براي مؤلفه

ترس از بیماري جسمی و نگرانی درباره رویدادهاي خطرناك به 
هاي  بود. از میان مؤلفه 62/0و  68/0، 73/0، 74/0ترتیب برابر با 

این مقیاس، ترس از تنها ماندن، داراي بیشترین ضریب  اصلی
ترس از رها  شاخص همسانی درونی بوده و پس از آن به ترتیب؛

شدن، ترس از بیماري جسمی و نگرانی درباره رویدادهاي 
 گیرند. خطرناك قرار می

 
 بحث

سنجی و  هاي روان این پژوهش با هدف تعیین ویژگی
ساختار عاملی مقیاس سنجش اضطراب جدایی (فرم والدین) 
در کودکان چهار تا شش ساله حاضر در مهدهاي کودك و 

دبستانی منطقه یک شهر تهران انجام شد.  مراکز پیش
هاي تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل  هاي حاصل از روش افتهی

عاملی تأییدي از طریق تکرار ساختار چهار عاملی مقیاس 
(هان و دیگران،  سنجش اضطراب جدایی (فرم والدین)  

) به طور تجربی از روایی عاملی مقیاس سنجش 2003
دین) حمایت کردند. نتایج به دست اضطراب جدایی (فرم وال

آمده از تحلیل عاملی تأییدي، بیانگر آن بود که ساختار عاملی 
چهار عاملی مقیاس سنجش اضطراب جدایی از برازش مطلوبی 

ها برخوردار است. براي بررسی روایی سازه و استخراج  با داده
هاي اصلی با چرخش  شده از روش تحلیل مؤلفه عوامل اشباع

هاي اصلی مقیاس چهار  س استفاده شد. در میان مادهواریماک
درصد کل واریانس را  29/49عامل استخراج شد که روي هم 

کنند. این یافته مشابه نتایج تحلیل عاملی پژوهش  تبیین می
) است. با توجه به 2003مؤلفان اصلی مقیاس (هان و دیگران، 

ن مقایسه عدم بررسی ساختار عاملی این مقیاس در ایران، امکا
هاي ایرانی وجود نداشت. تنها  نتایج این پژوهش با پژوهش

تفاوتی که در زمینه ساختار عاملی این مقیاس در نمونه ایرانی 
در مقایسه با نمونه امریکایی مؤلفان وجود داشت در مورد ماده 
سوم مقیاس بود. ماده سوم در تحلیل عاملی مؤلفان در زیر 

بار گرفته  درباره رویدادهاي خطرناكنگرانی عامل چهارم یعنی 
بود اما در نمونه ایرانیِ این پژوهش زیر عامل دوم بار گرفت. 

هاي  هر چند ارتباط نظري قابل توجهی بین این دو بعد از نشانه
اضطراب جدایی وجود دارد، بدین ترتیب که هنگامی که 

د شوند، نگرانی در مور می    کودکان بیشتر وارد محیط اجتماعی 
رویدادهاي خطرناك براي دیگران، احتماًال باعث افزایش 

شود. براي مثال ترس کودك  می    در آنها » ترس از رها شدن«
هنگام تعطیلی مهدکودك به دنبال او نیایند  والدین از اینکه

اغلب ناشی از مشغولیت ذهنی آنها با این محتواست که نکند 
یب دیده باشد اصلی آنها در یک حادثه خطرناك آس مراقب

 ).2005(ایسن و اسکفر، 
هاي  نتایج به دست آمده از همبستگی نمره کل و زیرمقیاس

مقیاس سنجش اضطراب جدایی (فرم والدین) با نمره کل و 
دبستانی حاکی از معناداري  هاي مقیاس اضطراب پیش زیرمقیاس

هاي هر دو مقیاس بود که این  هاي کل و بیشتر زیرمقیاس نمره
مؤید روایی مالکی همزمان مقیاس است. همچنین ضرایب نتایج 

هاي مقیاس سنجش اضطراب جدایی  همبستگی بین زیرمقیاس
ها و ساخت  دهنده وجود روابط درونی خوب بین زیرمقیاس نشان

 درونی مناسب مقیاس است.
هاي  در این پژوهش بین دختران و پسران در زمینه نشانه

. این یافته با نتایج اضطراب جدایی تفاوتی وجود نداشت
) 1392) و قنبري و دیگران (2009پژوهش الوین و دیگران (

)، آلن 2000(و دیگران  هاي کامپتون همسو و با نتایج پژوهش
 ) ناهمسو است. 2010و دیگران (

توان نتیجه گرفت فرم  با توجه به نتایج به دست آمده می
ز والدین مقیاس سنجش اضطراب جدایی در جامعه پژوهش ا

توان از آن براي  اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است و می
هاي قلمرو بالینی  سنجش نشانگان اضطراب جدایی در پژوهش

 هاي بالینی استفاده کرد. کودك و موقعیت
هایی نیز برخوردار بود. نمونه  پژوهش حاضر از محدودیت

پژوهشی حاضر فقط شامل مادران کودکان مهدهاي کودك و 
دبستانی در یکی از مناطق شهر تهران بود. بنابراین  شمراکز پی
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هاي این پژوهش به کودکان دیگر  پذیري یافته ظرفیت تعمیم
در سایر مناطق ایران نیازمند مطالعات بیشتري است. عالوه بر 
این در این پژوهش تنها از گزارش مادرانِ کودکان جهت 

تفاده هاي اضطراب جدایی کودکان اس شناسایی میزان نشانه
ها و رفتارهاي  هاي چندوجهی از نشانه شد. وجود ارزیابی

تري در مورد  هاي مشابه، اطالعات دقیق کودکان در پژوهش
هاي کودکان در اختیار قرار داده و بر  کیفیت و میزان نشانه

 افزاید. هاي حاصل از پژوهش می قابلیت تبیین یافته
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