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Abstract
Introduction: The current research was
conducted in order to study the psychometric
properties of the Youth Anxiety Measure
according to DSM-5.
Method: A sample of 400 subjects were
selected through multistage cluster sampling
among youth in the age range of 8 to 15 years
old at Urmia schools. All participants answered
to YAM-5, Anxiety Sensitivity of Reiss and
Spence Children Anxiety Scale (SCAS). The
data were extracted and analyzed by Pearson’s
correlation analysis and exploratory and
confirmatory factor analysis using SPSS and
LISREL softwares.
Results: Appropriate concurrent criterion
validity observed based on correlation
coefficients of YAM-5 subscales and two other
questionnaires. The value of 0.89 for cronbach̍s
alpha coefficient of total scale and the scope of
values from 0.60 to 0.90 for coefficients of
internal consistency, split-half and test-retest of
the subscales indicated optimal internal
consistency and reliability for the scale and it̍s
subscales. The results of the exploratory factor
analysis showed 10 factors with eigenvalues
higher than one that alltogether explained 48.64
percent of the total variance. Also, the model̍s
general fit indices, applying confirmatory factor
analysis, implied to optimal fitness of the model
of this questionnaire.
Conclusion: This clinical instrument, utilizing
valid tests and methods of calculating reliability,
was evaluated regarding construct validity and
reliability, and results confirmed appropriate
construct structure and reliability and content
validity. It is possible to take advantages from
this mean for assesing and diagnosing the
anxiety disorders in the Iranian sample.
Keywords: anxiety disorders, reliability, factor
analysis, validity, the Youth Anxiety Measure
for DSM-5.
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. انجام گرفت5
 نفر بود که به روش نمونهگیری چند044  حجم نمونه:روش
 سال51  تا8 مرحلهای از بین کودکان و نوجوانان گسترۀ سنی
مشغول به تحصیل در یکی از مدارس شهر ارومیه انتخاب شدند و
 حساسیت اضطرابی ریس و همکاران،YAM-5 به پرسشنامههای
 دادههای بدست.( پاسخ دادندSCAS) و اضطراب کودکان اسپنس
آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسن و تحلیل عاملی
 و لیزرلSPSS اکتشافی و تأییدی با استفاده از نرمافزارهای
.تحلیل شدند
 با خردهYAM-5  ضریب همبستگی خرده مقیاسهای:یافتهها
مقیاسهای دو پرسشنامۀ دیگر روایی مالکی همزمان مطلوبی را
 برای ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس و4/8۸  مقدار.نشان داد
 دونیمه کردن و بازآزمایی،مقادیر ضرایب همسانی درونی
 حاکی از همسانی درونی4/۸4  تا4/04 مؤلّفههای مقیاس در دامنۀ
 نتایج تحلیل.و پایایی خوب مقیاس و زیرمقیاسهای آن بود
 عامل با ارزشهای بیشتر از یک را آشکار کرد54 ،عاملی اکتشافی
. درصد از واریانس کل را تبیین میکردند08/00 که در مجموع
شاخصهای برازش کلی مدل محاسبه شده با تحلیل عاملی
.تأییدی نیز داللت بر برازش مطلوب مدل این پرسشنامه داشت
 این ابزار بالینی از نظر روایی سازه و پایایی با:نتیجهگیری
بهرهگیری از آزمونهای معتبر و روشهای برآورد پایایی مورد
ارزیابی قرار گرفت و نتایج مؤیّد ساختار سازهای مناسب و پایایی و
 از این ابزار میتوان برای سنجش و.روایی محتوایی آن بودند
.تشخیص اختالالت اضطرابی در نمونۀ ایرانی بهره گرفت
، تحلیل عاملی، پایایی، اختالالت اضطرابی:واژههای کلیدی
.DSM-5  سنجۀ اضطراب کودکان و نوجوانان بر اساس،روایی
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آنها را مختل نمایند( .)51در فراتحلیلی جامع روی 05
مطالعۀ انجام یافته روی شیوعشناسی اختالالت روانی
کودکان و نوجوانان ،در  22کشور مختلف ،نتایج حاصل
نشان دادند شایعترین اختاللها در تمام گروهها و کشورها
اختالالت اضطرابی هستند( .)50استیل و همکاران در سال
 2450نیز در مروری نظامدار روی شیوعشناسیهای
مشکالت روانی دریافتند که در بین جمعیت  02کشور،
اختالالت خلقی و اضطرابی باالترین شیوع را دارند(.)52
زرافشان و همکاران در سال  2451در مروری نظامدار بر
پژوهشهای ایرانی دریافتند در میان بیماریهای روانی،
اختالالت اضطرابی بیشترین فراوانی را بین کودکان و
نوجوانان ایرانی ( 0/8درصد تا  81درصد) دارند که رقمی
قابل توجّه بشمار میرود(.)54
همچنین شواهدی وجود دارد که نشان میدهند بخش عمده
ای از اضطرابهای دوران کودکی روند مزمن شونده داشته و
حتی تا دوران بزرگسالی ادامه مییابند ،هر چند شکل آنها
ممکن است تغییر کند()58؛ و  04تا  84درصد از بزرگساالنی
که تمام مالکهای تشخیص اختالالت اضطرابی را دریافت
میکنند ،اضطراب بیمارگونه در دوران کودکی و نوجوانی را
گزارش میدهند( .)5۸در تأیید این موضوع ،نتایج مطالعات
نشان دادهاند که اختاللهای اضطرابی دوران کودکی در
برخی موارد تا بزرگسالی ادامه مییابند و نوعی عامل خطر
برای ابتال به اختالالت خلقی (مانند افسردگی) ،اضطرابی،
رفتار مخرّب ،سوءمصرف مواد ،افزایش خطر خودکشی و
مصرف الکل به شمار میآیند( .)20-24در یک پژوهش
همهگیرشناسی ،در سال  ،5۸۸8پاین و همکاران220 ،
نوجوان را به مدت  ۸سال بررسی کردند ،نتایج نشان دادند
که وجود اختالالت اضطرابی در نوجوانی ،خطر افزایش ابتال
به اختالالت اضطرابی را در بزرگسالی تا حدود دو یا سه برابر
پیشبینی میکند .به عالوه یافتهها حاکی از این بودند که
روندی اختصاصی برای هراسهای خاص و اضطراب
اجتماعی وجود دارد .اختالالت اضطرابی دیگر نظیر اختالل
اضطراب فراگیر ،روند تغییرپذیرتری داشته و اغلب به
اختالالت اضطرابی یا اختالالت روانپزشکی دیگری تبدیل
شدند( .)21در کل ،به نظر میرسد ،در دوران کودکی
اختالالت اضطرابی ثبات چندانی ندارند و مرتباً در حال تغییر
چهره هستند ،امّا این اختالالت در اواخر نوجوانی تدریجاً

مقدمه
وقوع ترس و اضطراب 5در دوران کودکی پدیدهای شایع و
معمول است که در یک دورۀ زمانی کوتاه و به صورت
نامنظم بروز میکند( .)5این موضوع پیشتر بسیاری از
روانشناسان کودک را به سوی این برداشت غلط سوق داده
بود که ترس و اضطراب دوران کودکی نباید جدّی تلقّی
شود ،در نتیجه این پدیدهها توجّه پژوهشی اندکی دریافت
کردند( )2امّا طی دو دهۀ گذشته ،این باور تغییر کرده است،
زیرا تحقیقات نشان دادهاند ،اقلیّت قابل توجّهی از کودکان از
سطح باال و شدید ترس و اضطراب رنج میبرند و میتوان
با قطعیّت در مورد آنها تشخیص اختالل اضطرابی داد .بطور
کلی دلیل تأکید بر مطالعۀ اضطراب در کودکان به این باور
برخی از پژوهشگران برمیگردد که معتقدند تمام آسیبهای
روانی در مراحل اولیّه خود بشکل اختالالت اضطرابی نمود
پیدا میکنند( .)9در همین راستا ،یافتههای مطالعات مرتبط
این موضوع را تأیید کردهاند که نخستین نشانههای
اختالالت اضطرابی در دوران کودکی ظاهر میشوند(مانند
(.))1 ,0
در این راستا ،مطالعات همهگیرشناسی نشان دادهاند که
اختالالت اضطرابی 2شایعترین اشکال آسیبهای روانی در
بین کودکان و نوجوانان هستند( .)59-0نتایج برخی
پژوهشها نیز نشان میدهند از هر  54نفر ،یک نفر پیش از
 50سالگی به یکی از اختالالت اضطرابی دچار است و از آن
رنج میبرد( )0یافتههای مطالعات دیگر حاکی از این بودهاند
که از هر  55کودک پیش دبستانی و از هر  0نوجوان یک
نفر دارای مالکهای تشخیصی یک اختالل اضطرابی در
طی یک سال گذشته است( .)50برخی محقّقان معتقدند
دوران کودکی و نوجوانی ،دورههای مهمّی برای شکلگیری
و تحول نشانهها و سندرمهای اضطرابی ،از نشانههای خفیف
تا تابلوی بالینی کامل یک سندرم ،به شمار میآیند( .)9به
طور کلی مطالعات انجام شده در مورد شیوع این اختاللها
نشان دادهاند که مشکالت روانیِ حدود  8تا  52درصد
کودکان و  1تا  54درصد نوجوانان ،با یکی از معیارهای
تشخیصی اختالل اضطرابی مطابقت دارد و این مشکالت در
حدّی هستند که بتوانند روند زندگی عادی و عملکرد روزانۀ
1. fear and anxiety
2. anxiety disorder
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ثبات بیشتری یافته و بطور منظمی تا بزرگسالی ادامه
مییابند.
اختالالت اضطرابی اصطالحی گسترده است که چندین
اختالل را دربرمیگیرد .آن چه این مشکالت را بهم پیوند
میزند ،وجود یک هستۀ اضطرابی ،ترس و نگرانی در تمام
آنهاست .در هر یک از طبقهبندیهای مربوط به بیماریهای
روانی رویکرد نسبتاً متفاوتی به این مجموعه اتّخاذ شده است
( .)20در گروه سنّی کودکان و نوجوانان اختالالت اضطرابی
با نشانههایی مانند انزواجویی ،کمرویی ،عصبی بودن ،اجتناب

فرزانه میکاییلیمنیع ،شلر آبخیز

و کنارهجویی از فعّالیّتهای متناسب سن ،مکانها و
موقعیّتهای مختلف ظاهر میشود .هر چند در بیشتر موارد،
این گروه قادر به توضیح روشن ناراحتی یا اضطراب خود
نیستند و نشانهها عموماً به صورت چسبیدن به والدین،
مدرسهگریزی ،انزواجویی و بدخلقی دیده میشود .این
کودکان کمتر به نشانههای خود فکر میکنند ،امّا مشکالت
جسمی بیشتری گزارش کرده و بیش از سایر همساالن
احساس ناخوشی و بیماری دارند(.)22

جدول )1خالصه توصیفی اختالالت اضطرابی در DSM-V

اختالل
اختالل اضطراب جدایی
اختالل اضطراب فراگیر
اختالل وحشتزدگی
(پانیک)
اضطراب اجتماعی
(هراس اجتماعی)
هراسهای خاص
اللی انتخابی

توصیف
نگرانی و ناراحتی شدید و نامتناسب که به هنگام جدایی از والدین یا افراد آشنا و نزدیک ایجاد میشود .این اختالل
عموماٌ در کودکان و نوجوانان دیده میشود و با نشانههایی مانند مدرسههراسی یا مدرسهگریزی همراه است.
نگرانی مزمن و بیمارگونه در مورد گسترهای از رویدادها و موقعیتها که هر روز و همواره وجود دارد .در کودکان و
نوجوانان بیشتر به شکل نگرانی در مورد وقتشناسی ،توانایی برای انجام کارها و شایستگی و موفقیت در شرایط و
موقعیتهای مختلف بروز میکند.
حمالت مکرر وحشت یا اضطرابهای شدید که به نظر میرسد کنترلپذیر نیست .این امر میتواند به دوری جستن از
موقعیتهای متعدد و مختلف بیانجامد .بنظر میرسد این اختالل تا پیش از بلوغ نادر باشد.
ترس شدید و پایدار از موقعیتهای اجتماعی ویژگی اصلی این اختالل است .نشانهها در کودکان و نوجوانان مشابه
بزرگساالن است.
ترسهای افراطی ،غیرمنطقی و مداوم نسبت به یک شی ،فرد یا موقعیت خاص مشخصهَ این اختالل است .این اختالل
در کودکان و نوجوانان به صورت اجتناب شدید از تمام مصادیق موضوع ترس (مانند تصویر ،اسم و )...همراه میشود.
در این اختالل ،اضطراب شدید موجب میشود فرد با دیگران حرف نزند ،سر صحبت را باز نکند ،جواب ندهد و تعامل
کالمی  -اجتماعی با اطرافیان خصوصا غریبهها و اعضای درجه دو خانواده نداشته باشد .این اختالل عموماٌ در کودکان
دیده میشود.

اختالالتی که در  DSM-IVتحت عنوان اختالالت
اضطرابی مطرح شده بودند ،در راهنمای جدید در بین طبقات
مجزای اختالالت اضطرابی ،اختالالت وسواسی  -عملی و
اختالالت مرتبط با آن ،اختالالت مرتبط با سانحه و عوامل
استرسزا توزیع شدهاند .مهمترین تغییراتی که در این طبقه
در  DSM-5ایجاد شده است ،حذف اختالل استرس پس از
سانحه )PTSD( 2و اختالل وسواسی فکری  -عملی
( )OCDاز این طبقه ،و قرار گرفتن آنها در یک طبقۀ
تشخیصی مجزا است .عالوه بر این اختاللی مانند اختالل
اضطراب جدایی نیز به این طبقۀ تشخیصی افزوده شده است
که در  DSM-IVتحت عنوان "سایر اختالالت شیرخوارگی،
کودکی یا نوجوانی" طبقهبندی شده بود .این اختالل در
نسخۀ جدید به یک اختالل مجزا تبدیل شده است .اختالل

در نوشتار پنجم راهنمای تشخیصی آماری اختالالت روانی
انجمن روانپزشکی آمریکا )DSM-5( 5طبقهبندی جدیدی
از اختالالت اضطرابی ارائه شده است که با نسخۀ پیشین
تفاوت دارد .در نسخۀ اخیرْ این اختالالت ،اختالل اضطراب
جدایی ،اللی انتخابی ،هراسهای خاص ،اضطراب اجتماعی
(فوبیای اجتماعی) ،وحشتزدگی (پانیک) ،گذرهراسی و
اضطراب فراگیر را دربرمیگیرد .در جدول  5خالصهای از
نشانههای هر کدام از اختالالت اضطرابی ارائه شده است.
در آخرین نوشتار  ،DSM-5اختالالت اضطرابی از طبقاتی
است که در مقایسه با نسخۀ پیشین تغییرات قابل توجّهی
پیدا کرده است .این طبقه در  DSM-IVنیز به همین نام
بود ،امّا تفاوتی که وجود دارد این است که برخی از
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders American Psychiatric Association (5th
)ed.

2. Post Traumatic Stress Disorder
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نوجوانان سنین  8-58سال مناسب است .برای تدوین سنجۀ
فوق 20 ،گویه که نشانگر تمام مالکهای اختالالت
اضطرابی در  DSM-5بودند ،تهیّه شد .سپس این گویهها به
گروه متخصصان بینالمللی سنجش اضطراب کودکان و
نوجوانان )ICAAAEG( 2ارسال گردید تا ضمن ارزیابی
کیفیت گویهها ،میزان مطابقت آنها با مالکهای DSM-5
را بررسی کنند .بر بنیاد نظرات این گروه ،گویهها مورد
بازنگری ،تغییر و بازسازماندهی قرار گرفتند و در نهایت 14
گویه بدست آمد که در دو بخش سازمان یافت :بخش
نخست ،دارای  28گویه بوده و اختاللهای اضطرابی اصلی؛
یعنی اضطراب جدایی ،اللی انتخابی ،اختالل اضطراب
اجتماعی ،اختالل اضطراب فراگیر ،اختالل وحشتزدگی
(پانیک) را میسنجد .بخش دوم 22 ،سؤال را شامل میشود
و بر هراسهای مختلف مانند هراس از حیوانات،
هراس نوع خون – تزریق  -جراحت ،گذرهراسی /
هراسهای موقعیّتی ،و سایر هراسها تمرکز دارد .سنجۀ
نهایی در یک هیأت بینالمللی از متخصصان بالینی که روی
اختالالت اضطرابی کار میکردند توزیع شد تا گویهها را به
لحاظ روایی صوری بررسی و تأیید نمایند .به استثنای چند
گویۀ مربوط به اختالل اللی انتخابی و برخی هراسها سایر
گویهها تأیید شدند( .)92,95نتایج بررسیهای انجام یافته
روی ویژگیهای روانسنجی و ساختار عاملی YAM-5
حاکی از روایی و پایایی مناسب آن و توانایی آن در سنجش
نشانههای اضطراب در نمونههای بالینی و غیربالینی است
(.)91-99 ,95
مقیاس اضطراب کودکان اسپنس  SCASیکی از
آزمونهای شناخته شده و معتبر مبتنی بر مالکهای نوشتار
چهارم  DSMاست و برای سنجش ابعاد مختلف اضطراب
تدوین شده است .مطالعات متعدد نشان دادهاند این سنجه
قادر به تشخیص درست اختالالت اضطرابی در گروه سنّی 8
تا  58سال است .این سنجه دو برتری اساسی بر آزمونهای
مشابه دارد :نخست ،از همان ابتدا برای گروه سنّی کودک و
نوجوان ساخته شده است و نوشتار خردساالنۀ هیچ ابزاری
نیست .دوّم ،قادر است انواع اختالالت اضطرابی را سرند کند
( .)90در مطالعۀ حاضر از فرم کوتاه  SCASاستفاده شد

اضطراب جدایی برای نخستین بار در  DSM-III-Rمطرح
شده بود ،مهمترین تفاوت بین  DSM-III-Rو DSM-5
این است که تداوم نشانگان در  DSM-5برای حداقل چهار
هفته جهت تشخیص اختالل الزم دانسته شده است ،در
حالی که در  DSM-IIIو  DSM-III-Rدو هفته کافی تلقّی
میشد .تغییر دوم ،اضافه شدن گذرهراسی به عنوان یک
اختالل مجزا به این طبقه است که این تشخیص نیز در
 DSM-IVبه عنوان حالتی که تنها در بستر اختالل
وحشتزدگی (پانیک) روی میداد (حملۀ وحشتزدگی با
گذرهراسی یا گذرهراسی بدون سابقۀ حملۀ وحشتزدگی)
شناخته میشد( .)28دیگر تغییرات این طبقه عبارتند از:
 .5گذرهراسی :مدت زمان استمرار معیارها تغییر یافته است
(از "استمرار حداقل به مدّت شش ماه" به "حضور ترس،
اضطراب یا اجتناب به طور معمول به مدّت  0ماه یا بیشتر").
 .2اختالل اضطراب فراگیر :تعداد عالیم فیزیکی مرتبط از
شش مورد به دو مورد کاهش یافته است .9 .هراسهای
خاص :مدت زمان استمرار معیارها تغییر یافته است (از
"استمرار حداقل به مدّت شش ماه" به "حضور ترس،
اضطراب یا اجتناب به طور معمول به مدّت  0ماه یا بیشتر").
 .0اختالل اضطراب اجتماعی (فوبیای اجتماعی) :مدّت زمان
استمرار معیارها تغییر یافته است (از "استمرار حداقل به مدّت
شش ماه" به "حضور ترس ،اضطراب یا اجتناب به طور
معمول به مدّت شش ماه یا بیشتر") .1 .افزودن معیار برای
اختالل اضطرابی که جای دیگر طبقهبندی نشده است.
 .0افزودن معیار برای اختالل اضطرابی مرتبط با دیگر
شرایط پزشکی .2 .افزودن معیار برای اختالل اضطرابی
ناشی از مواد(.)94,2۸
با توجّه به اهمیّت شناسایی و تشخیص به هنگام اختالالت
اضطرابی در دوران کودکی و نوجوانی ابزارهای مختلفی
برای سنجش آنها تدوین و مورد استفاده قرار گرفته است.
موریس و همکاران در سال  2452در تالش برای روزآمد
سازی آزمون اضطراب بر اساس مالکهای ،DSM-5
سنجۀ اضطراب کودکان و نوجوانان بر اساس  5DSM-5را
تدوین کردند .بنیان این آزمون عملیاتی ساختن مالکهای
نظام طبقهبندی  DSM-5است .این سنجه دارای یک فرم
والدین و یک فرم خودگزارشی است که برای کودکان و

2. International Child and Adolescent Anxiety
)Assessment Expert Group (ICAAAEG

)1. Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5

٥۲

بررسی ویژگیهای روانسنجی سنجۀ اضطراب کودکان و نوجوانان...

) (SCAS-Sکه بیشتر با مالکهای  DSM -5مطابقت
دارد( .)90بنابراین ،برای بررسی روایی  YAM-5میتوان از
آن بهره جست.
سنجۀ دیگر جهت بررسی روایی  YAM-5آزمون حسّاسیّت
اضطرابی بود؛ زیرا این مفهوم یک سازۀ اضطرابی است که
به ترس از اضطراب و نشانههای مربوط به آن اشاره دارد و از
این عقیده ناشی میشود که این نشانهها به پیامدهای بالقوه
آسیبزای بدنی ،روانشناختی و اجتماعی منجر میشود(.)5۸
فرض بر این است که حسّاسیّت اضطرابی یک متغیر
گرایشی باثبات میباشد که نشانگر میل فرد به تفسیر
پیامدهای جسمانی ،روانشناختی و اجتماعی اضطراب به
عنوان اموری آزارنده و خطرناک است( .)92چندین مطالعۀ
مقطعی نشان دادهاند که حسّاسیّت اضطرابی با عالئم وحشت
زدگی در کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن مرتبط است (مانند
( ))00-98مطالعات زمینهیابی نیز نشان دادند که بین نمرات
مقیاسهای سنجش حسّاسیّت اضطرابی و پرسشنامههای
ارزیابی عالئم وحشتزدگی در نوجوانان همبستگی مثبت
وجود دارد (مانند( ))00 ,01بر این اساس ،حسّاسیّت اضطرابی
با (شکلگیری و تحوّل) عالئم اختالل وحشتزدگی در
کودکان و نوجوانان ارتباط دارد و به همین دلیل معموالً به
عنوان یک عامل ژنتیکی خاص در نظر گرفته میشود(.)02
امّا یافتههای پژوهشی ،نشان دادهاند که حسّاسیّت اضطرابی
به طور خاص با عالئم اختالل وحشتزدگی مرتبط نبوده،
بلکه با عالئم اختالالت اضطرابی به طور کل همبستگی دارد
( .)0۸ ,08 ,9۸در این راستا ،موریس و همکاران در سال
 ،2445در پژوهشی روی کودکان  50-59سال ،دریافتند
حسّاسیّت اضطرابی عامل آسیبپذیری مهمّی در افسردگی و
اختالالت اضطرابی بویژه ،اختالل اضطراب فراگیر ،است .از
اینرو ،همانند پژوهشهای مشابه ،میتوان از آزمون
حسّاسیّت اضطرابی برای بررسی روایی مالکی سنجۀ
 YAM-5استفاده کرد(.)14
بطور کلی از آنجایی که اختاللهای هراسی خاص در اوایل
زندگی و کودکی ،پیشبینیکنندۀ نیرومند ابتالی فرد به
گسترهای از اختاللها خصوصاً سایر اختالالت اضطرابی،
مانند اختالل وحشتزدگی و اضطراب فراگیر ،است(،)15
مطالعه و اندازهگیری دقیق نشانههای این اختالالت که
متناسب با مالکهای  DSM-5باشد ،ضروری بنظر میرسد.
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بنابراین جهت رفع خالء دانشی موجود در دسترسی به ابزاری
مناسب و بروز ،پژوهش حاضر به هدف بررسی روایی مالکی
سنجۀ اضطراب کودکان و نوجوانان بر اساس  DSM-5با
استفاده از آزمونهای اضطراب کودکان اسپنس و پرسشنامه
حسّاسیّت اضطرابی کودکان و نوجوانان در گروه سنی  8تا
 51سال اجرا شد.
روش
طرح پژوهش :پژوهش حاضر از نوع توصیفی بود.
آزمودنیها :جامعۀ این مطالعه کلیۀ کودکان و نوجوانان
گسترۀ سنی  8تا  51سال شهر ارومیه بود که در یکی از
مدارس آن شهر مشغول به تحصیل بودند .از این جامعه
تعداد  044نفر به روش نمونهگیری چندمرحلهای انتخاب
شدند .نخست شهر به  1منطقه جغرافیایی شمال ،جنوب
شرق ،مرکز و غرب تقسیم شد (خوشههای جمعیتی) .سپس
از هر منطقه  2مدرسه به شکل تصادفی انتخاب شد (5
مدرسه ابتدایی 5 ،مدرسه متوسطه اول) سپس کالسهای
متناسب با سطح سنی مورد نیاز انتخاب و در نهایت از هر
کالس دانشآموزان بصورت تصادفی انتخاب شدند .جهت
تعیین حجم نمونه از مالکهای مربوط به معادالت ساختاری
استفاده شد .پیشنهاد میشود به ازای هر سؤال بین  1تا 51
مشاهده در نظر گرفته شود ،با این حال نمونههای بسیار
بزرگ هم پیشنهاد نمیشود چون ممکن است خطای آماری
نوع دوم افزایش یابد( .)12بر این اساس ،به ازای هر سؤال 8
نفر تعیین گردید (نقطه میانی  1و  51در مالک پیش گفته)
که با توجّه به تعداد  14سؤال نمونه مناسب  044نفر تعیین
گردید .با در نظر گرفتن افت نمونه و یا آزمونهای مخدوش،
آزمونها روی  024نفر اجرا شدند که در نهایت دادههای
 044نفر وارد تحلیل گردید .مالکهای ورود افراد به نمونه
رضایت برای شرکت در مطالعه ،سالمت جسمانی و توانایی
پاسخگویی مستقل به آزمونها بود .بمنظور بررسی پایایی به
روش بازآزمایی سنجۀ YAM -5با فاصله دو هفتهای اجرا
شد.
ابزار
 .5سنجۀ اضطراب کودکان و نوجوانان بر اساس :DSM-5
همانطور که پیشتر گفته شد ،هدف این آزمون عملیاتی
ساختن مالکهای نظام طبقهبندی  DSM-5است .این
سنجه دارای یک فرم والدین و یک فرم خودگزارشی است
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مجله روانشناسی بالی نی

اضطراب توسّط دیگران ( 0گویه) تشکیل شده است .بررسی
ویژگیهای روانسنجی این مقیاس ،ثبات درونی آن را (آلفا)
بین  4/84تا  4/۸4نشان داده است .پایایی بازآزمایی بعد از 2
هفته  4/21گزارش شده است( .)19پایایی آن در نمونۀ
ایرانی با استفاده از روشهای همسانی درونی ،بازآزمایی و
تنصیفی محاسبه شد که برای کل مقیاس به ترتیب ضرایب
اعتبار  4/۸1 ،4/۸9و  4/۸2به دست آمد( .)10در مطالعۀ
حاضر پایایی از طریق آلفای کرونباخ بررسی شد .پایایی ثبات
درونی نمرۀ کل برابر  4/20و عاملِ ترس از نگرانیهای
بدنی برابر  ،4/84ترس از نداشتن کنترل شناختی برابر 4/25
و ترس از مشاهده شدن اضطراب توسّط دیگران برابر 4/0۸
بود.
 .9مقیاس اضطراب کودکان اسپنس  :SCASاین آزمون با
مالکهای نوشتار چهارم  DSMمطابقت دارد ،امّا در مطالعۀ
موریس و همکاران ( )2452جهت بررسی روایی مالکی
 YAM-5استفاده شد و گویههای مربوط به اختالل
وسواس وارد تحلیل نشدند( .)95در پژوهش حاضر نیز به
همان شکل عمل شد .این نسخه  98گویه و شش عامل
اضطراب جدایی (شش گویه) ،اضطراب فراگیر (شش گویه)،
اضطراب اجتماعی (شش گویه) ،وحشتزدگی و ترس از
فضاهای باز (نه گویه) ،وسواس فکری – عملی (شش
گویه) ،هراس و ترس از جراحت بدنی (پنج گویه) را در
برمیگیرد و یک نمرۀ کلی بدست میدهد .روایی همگرا و
واگرای این سنجه مناسب گزارش شده و توانایی تشخیص و
تمیزگذاری بین اختالالت مختلف اضطرابی را داشته است.
ضریب پایایی برای خردهمقیاسها و نمرۀ کل بین  4/00تا
 4/88تا  4/05تا  4/۸5گزارش گردیده است( .)11 ,90در
مطالعۀ کرامتی و همکاران در سال  2451ضریب پایایی به
روش آلفای کرونباخ  4/89گزارش شده است(. )10در مطالعۀ
حاضر پایایی نمرۀ کل برابر  ،4/28و برای خرده مقیاس
اضطراب جدایی  ،4/04اضطراب اجتماعی  ،4/29اضطراب
فراگیر  ،4/8۸ترس از جراحتهای بدنی  4/22و حمله
هراس و ترس از فضاهای باز  4/81بدست آمد.
روند اجرای پژوهش :جهت اجرای پژوهش نخست با
دریافت مجوز از سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان
غربی ،به مدارس ارومیه مراجعه شد .موافقت تمام شرکت
کنندگان برای مشارکت در تحقیق جلب شد .سپس آزمونها

که برای کودکان و نوجوانان سنین  8-58سال مناسب است.
 14 ،YAM-5گویه دارد که دو گروه عالئم را میسنجند:
گروه نخست ( )YAM-5-Iدارای  28گویه بوده و
اختاللهای اضطرابی اصلی؛ یعنی اضطراب جدایی ،اللی
انتخابی ،اختالل اضطراب اجتماعی ،اختالل اضطراب فراگیر،
اختالل وحشتزدگی (پانیک)؛ را میسنجد .گروه دوّم
( 22 )YAM-5-IIسؤال را شامل میشود و هراسهای
مختلف مانند هراس از حیوانات ،هراس نوع خون  -تزریق -
جراحت ،گذرهراسی  /هراسهای موقعیّتی ،و سایر هراسها
را مورد سنجش قرار میدهد( .)28برای ارزیابی روایی
محتوایی و ظاهری مراحل زیر طی شد :ابتدا پرسشنامه
توسّط دو نفر کارشناس دوزبانه از انگلیسی به فارسی ترجمه
شد .سپس ،پانلی متشکل از یکی از مؤلفان و دو نفر
کارشناس دوزبانه دیگر تشکیل و نسخۀ نخست ترجمه آماده
شد .در مرحلۀ بعد از  2نفر از کارشناسان زبان انگلیسی
خواسته شد تا نسخۀ نخست را به انگلیسی برگردانند .سپس
پانلی مشابه قبلی تشکیل شد و نسخۀ دوّم ترجمه آماده
گردید (به زبان انگلیسی) .سپس از یک نفر دکتری
روانشناسی و یک نفر دکتری زبان انگلیسی خواسته شد تا
نسخۀ انگلیسی را با نسخۀ اصلی تطبیق دهند و براساس
میزان شباهت با پرسشنامه اصلی ،به هر پرسش نمرۀ  5تا 1
بدهند .پس از دریافت پیشنهادها اصالحات الزم در نسخۀ
فارسی اعمال و نسخۀ سوّم (فارسی) تهیه شد .نسخۀ سوّم
به گروهی  94نفری از دانشآموزان  8تا  51سال ارائه
گردید تا دربارۀ قابل فهم بودن و روانی گویهها نظر دهند .در
نهایت ،بر اساس نظر پاسخگویان اصالحات الزم انجام
گردیده و  YAM-5در نمونۀ نهایی اجرا شد.
 .2آزمون حسّاسیّت اضطرابی :پرسشنامۀ حساسیت اضطرابی
ابزاری خودگزارشی با  50گویه است که توسّط ریس و
همکاران در سال  5۸80ساخته شده است .هر گویه بازتاب
این باور است که احساسات اضطرابی به صورت ناخوشایندی
تجربه میشوند و میتوانند به پیامدهای آسیبزا منتهی
شوند .هر قدر فرد ترس بیشتری از تجربۀ نشانههای
اضطراب داشته باشد ،نمرات باالتری در این آزمون کسب
خواهد کرد .دامنۀ نمرات بین  4تا  00است .این پرسشنامه
دارای سه عاملِ ترس از نگرانیهای بدنی ( 8گویه) ،ترس از
نداشتن کنترل شناختی ( 0گویه) و ترس از مشاهده شدن
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در مقاطع سنّی  8تا  52سال در گروههای  1نفری و در
سنین  59تا  51سال در گروههای  24نفری تکمیل گردید.
جهت تحلیل دادهها از نوشتار  24نرمافزار  SPSSو نوشتار
 8/84نرم افزار لیزرل استفاده شد.
یافتهها
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کرونباخ مقیاس  14سؤالی  4/8۸بود که نشان داد مقیاس
دارای هماهنگی درونی مناسبی میباشد .همچنین ضرایب
دونیم کردن و بازآزمایی حاکی از پایایی خوب مقیاس و
زیرمقیاسهای آن بود .نتایج حاصل از ضریب آلفای
کرونباخ ،شاخص دونیم کردن و بازآزمایی در جدول  2ارائه
گردیده است.

پایایی :برای بررسی ثبات  YAM- 1ضریب آلفای کرونباخ،
شاخص دونیم کردن و بازآزمایی محاسبه شد .ضریب آلفای

جدول (2میانگین ،انحراف استاندارد ،ضرایب آلفا و دونیم کردن خرده مقیاسهای YAM-5

خرده مقیاس
اختالل اضطراب جدایی
اختالل اضطراب اجتماعی
اختالل اضطراب فراگیر
اللی انتخابی
اختالل وحشتزدگی
نمرۀ کل YAM-5-I
هراس خاص (محیطی)
هراس خاص (گذرهراسی)
هراس خاص (حیوان)
هراس خاص (خون – تزریق  -آسیب)
هراس خاص (انواع متفرقه)
نمرۀ کل YAM-5-II

مواد
20 ،5۸ ،51 ،54 ،0 ،5
28 ،29 ،50 ،52 ،2 ،9
22 ،22 ،58 ،50 ،۸ ،1
21 ،24 ،55 ،2
20 ،25 ،52 ،59 ،8 ،0

)M (SD

(59/8 )1/0
(54/1 )0/2
(52/1 )9/8
(52/1 )2/5
(۸/9 )9/2
(02/0 )58
(2/0 )2/1
(8/0 )9/5
(55/8 )9/۸
(1/5 )2/2
(0/5 )2/5
(01/1 )51/۸1

04 ،98 ،90 ،92
14 ،0۸ ،01 ،00 ،91 ،99
00 ،05 ،92 ،95 ،2۸
02 ،09 ،9۸
08 ،02 ،90 ،94

نتایج جدول  2نشان میدهدد کده ضدرایب آلفدای کرونبداخ
رضایتبخش بوده و همچنین ،دادههای تمام ضرایب دوندیم
سازی و بازآزمایی نیز معنادار هستند .بنابراین ،میتوان نتیجه
گرفت کده نسدخۀ فارسدی  YAM-5از پایدایی و همسدانی
درونی مطلوبی برخوردار است.
روایی :روایی نسخۀ فارسدی مقیداس  )95( YAM-5بدا دو

ضریب آلفا
4/2۸
4/80
4/28
4/14
4/21
4/81
4/25
4/81
4/29
4/84
4/20
4/81

ضریب دونیم کردن
4/28
4/84
4/2۸
4/12
4/29
4/8۸
4/22
4/82
4/8۸
4/80
4/28
4/۸4

بازآزمایی
4/21
4/80
4/82
4/08
4/21
4/88
4/22
4/89
4/2۸
4/20
4/2۸
4/۸5

روش روایی مالکی [اجرای همزمان با نوشتار کوتاه مقیداس
اضطراب کودکان اسپنس ،پرسشنامه حسّاسیّت اضطرابی] ،و
همبستگی بین خرده مقیاسها مورد بررسی قدرار گرفدت .در
جدول  9ضرایب همبستگی بین خردهمقیاسهایYAM- 5
آورده شده است.

جدول )3ضرایب همبستگی بین خردهمقیاسهای YAM-5

**= P< 0/01 *= P< 0/05
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یک متغیّر واحدد هسدتند .در جددول  0ضدرایب همبسدتگی
خردهمقیاسهای نسخه فارسی  YAM-5بدا نوشدتار کوتداه
آزمون اضدطراب کودکدان اسدپنس و پرسشدنامۀ حسّاسدیّت
اضطرابی ارائه شده است:

الگوی ضرایب همبستگی بین خرده مقیاسهدا در جددول 9
نشان میدهد که روابط درونی مناسبی بین خرده مقیداسهدا
وجود دارد .اندازۀ همبستگی ها و سدطح معنداداری بگوندهای
است که بیانگر استقالل عوامل و در عین حال وابستگی آنها
به همدیگر است .به این معنی کده احتمداالً همگدی عناصدر

جدول )4ضرایب همبستگی خردهمقیاسهای نسخه فارسی  YAM-5با نوشتار کوتاه آزمون اضطراب کودکان اسپنس و

YAM-5-II

YAM-5-I

بخش

ردیف
5
2
9
0
1
0
2
8
۸
54
55
52

پرسشنامۀ حسّاسیّت اضطرابی
اضطراب اضطراب وحشتزدگی/
خرده مقیاس
آگورافوبیا
اجتماعی
جدایی
4/02
4/00
4/84
اختالل اضطراب جدایی
4/04
4/82
4/25
اختالل اضطراب اجتماعی
4/24
4/22
4/20
اختالل اضطراب فراگیر
4/11
4/1۸
4/00
اللی انتخابی
4/28
4/11
4/00
اختالل وحشتزدگی
4/22
4/21
4/85
نمرۀ کل بخش نخست
4/0۸
4/18
4/00
هراس خاص (محیطی)
4/84
4/14
4/0۸
هراس خاص (گذرهراسی)
4/18
4/08
4/10
هراس خاص (حیوان)
4/08
4/12
هراس خاص (خون – تزریق  -آسیب) 4/24
4/12
4/0۸
4/0۸
هراس خاص (انواع متفرقه)
4/24
4/01
4/29
نمرۀ کل بخش دوم

همچنین الگدوی ضدرایب همبسدتگی خدردهمقیداسهدا بدا
مؤلّفه های آزمون اضدطراب کودکدان اسدپنس و پرسشدنامۀ
حسّاسیّت اضطرابی بیانگر روایی مالکی هدم زمدان مطلدوب
نسخه فارسی  YAM-5است.
تحلیل عاملی :به منظور بررسی ساختار مجموعه سؤالهدا از
تحلیل عاملی اکتشافی 5و تحلیدل عداملی تأییددی 2اسدتفاده
شد .تحلیل عاملی اکتشافی بدا چدرخشهدای مختلدف و بدا
استفاده از تحلیل مؤلّفه اصلی و چدرخش واریمداکس انجدام
شد .میزان ارزش به دست آمده بدرای کفایدت نموندهگیدری
کیسر-مییر-الکین ( 9)KMOبرابر با  4/80بود و همچندین
آزمون کرویت بارتلت )Chi-Square=1200/89( 0نشان داد
که تحلیل عاملی امکانپذیر است .در ادامه میزان اشدتراکات
هر سؤال با کل پرسشنامه ،ماتریس بارهدای عداملی ،ارزش

Sampling

of

اضطراب
فراگیر
4/0۸
4/02
4/2۸
4/00
4/02
4/21
4/14
4/08
4/10
4/0۸
4/10
4/1۸

هراس و ترس از
جراحت بدنی
4/10
4/12
4/02
4/92
4/00
4/2۸
4/10
4/12
4/1۸
4/82
4/11
4/05

حسّاسیّت
اضطرابی
4/01
4/25
4/02
4/15
4/28
4/05
4/12
4/1۸
4/14
4/12
4/00
4/0۸

ویژه و درصد واریانس تبیین شده توسّط هر عامل در جددول
 1ارائه شده است.
نتایج نمودار شیب دامنه عوامل (اسکری پالت )1در شدکل 5
و تحلیل مؤلّفههای اصلی وجود ده مؤلّفه با ارزشهای بیشتر
از  5را نشان داد کده بده ترتیدب ،1/۸0 ،0/01 ،0/42 ،9/00
 0/22 ،9/04 ،8/۸۸ ،9/92 ،0/90و  9/08درصد واریدانس را
تبیین میکردند .دادههای جدول  1نشان میدهد که بارهای
عاملی استخراج شده باالتر از  4/04هستند و توزیع مدادههدا
در عاملهدا بدا زیربندای نظدری سداختار اصدلی پرسشدنامه
مطابقت دارد ،و در مجموع  54عامل مدذکور  08/00درصدد
واریانس را تبیین میکردند .به منظور بررسی برازش سداختار
 54عاملی نسخهی فارسدی مقیداس اضدطراب نوجدوان()95
تحلیل عاملی تأییدی به روش حداکثر درسدت نمدایی 0و بدا
استفاده از نرمافزار لیدزرل( )12اسدتفاده شدد .نمدودار مسدیر
تحلیل عاملی تأییدی همراه با ضدرایب مسدیر در شدکل  2و
همچنین شاخص  Tدر جدول  1مالحظه میشود.

1. Exploratory factor analysis
2. Confirmatory factor analysis
3. Kaiser-Meyer-Olkin Measure
Adequacy
4. Bartlett's Test of Sphericity

5. Scree plot
6. Maximum likelihood method
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شکل )1نمودار شیب دامنه عوامل (اسکری پالت)
جدول )۵میزان اشتراک هر سؤال با پرسشنامه ،ارزش ویژه و درصد تبیین واریانس هر عامل پس از چرخش واریماکس بر
زیر
مقیاس

اختالل
اضطراب
جدایی

اختالل
اضطراب
اجتماعی

اختالل
اضطراب
فراگیر
هراس
خاص
(محیطی
)
هراس
خاص
(گذرهرا
سی)

مواد/میزان
اشتراک
5
0
54
51
5۸
20
9
2
52
50
29
28
1
۸
50
58
22
22
92
90
98
04
99
91
00
01
0۸
14

4/200
4/129
4/0۸8
4/142
4/245
4/019
4/050
4/045
4/112
4/180
4/120
4/050
4/000
4/122
4/0۸0
4/020
4/100
4/1۸5
4/024
4/100
4/188
4/050
4/022
4/195
4/108
4/121
4/028

بار
عاملی

T

4/080
4/040
4/2۸0
4/219
4/140
4/291
4/200
4/050
4/150
4/054
4/02۸
4/241
4/198
4/100
4/184
4/005
4/121
4/025
4/0۸9
4/098
4/190
4/091
4/294
4/058
4/02۸
4/152
4/008
4/102

54/24
۸/52
8/92
54/29
2/20
54/50
2/21
۸/19
54/00
54/90
8/41
9/90
59/0۸
52/84
52/۸9
54/05
54/10
54/80
55/51
55/55
52/42
۸/1۸
55/2۸
59/48
54/44
2/85
55/12
0/51

شاخص

اساس تحلیل مؤلّفههای اصلی
درصد
مواد/میزان
ارزش
زیر مقیاس
تبیین
اشتراک
ویژه
واریانس

بار
عاملی

شاخص
T

ارزش
ویژه

2
55
24
21

4/111
4/055
4/092
4/018

4/255
4/110
4/089
4/218

54/29
۸/15
۸/0۸
54/09

5/08

2/49

0/42

اختالل
وحشتزدگی

0
8
59
52
25
20

4/100
4/04۸
4/124
4/0۸0
4/029
4/048

4/029
4/059
4/022
4/254
4/252
4/011

55/40
52/52
54/42
2/14
59/42
52/22

0/14

9/22

0/01

هراس خاص
(حیوان)

2۸
95
92
05
00

4/121
4/195
4/192
4/159
4/129

4/198
4/000
4/055
4/122
4/025

2/2۸
55/04
55/95
54/04
۸/81

5/84

هراس خاص
(خون-
تزریق-
آسیب)

9۸
09
02

4/10۸
4/022
4/09۸

4/900
4/0۸2
4/092

8/28
54/22
8/۸0

2/90

94
90
02
08

4/002
4/1۸9
4/180
4/090

4/9۸0
4/092
4/920
4/081

0/88
0/01
2/۸0
8/9۸

5/80

5/29

2/۸2

2/58

9/00

1/۸0

0/90

اللی انتخابی

هراس خاص
(انواع متفرقه)

٥۷

درصد
تبیین
واریانس

9/92

8/۸۸

9/04

0/22
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شکل )2نمودار تحلیل عاملی تأییدی و ضرایب مسیر مقیاس اضطراب نوجوانان

هددای بددرازش  CFI=.92و  RMSEA=.04بددرازش خددوب
مدل را نشان داد.
بحث
هدف از این مطالعه بررسی ویژگیهای روانسدنجی ،سداختار
عاملی و بسندگی نسدخۀ فارسدی  YAM-5در نموندهای از
کودکان و نوجوانان ایرانی بود .برای دستیابی به این هددف،
آزمون طی چند مرحله ترجمه ،بازبینی و مدورد اصدالح قدرار
گرفت ،سپس با استفاده از تحلیل عداملی سداختار آن مدورد
تحلیل و مطالعه قرار گرفت .جهت بررسی روایدی مالکدی از
آزمونهای اضطراب کودکان اسپنس و حسّاسدیّت اضدطرابی
استفاده شد .نتایج حاصل نشان دادند این سنجه و مؤلّفههای
آن پایایی (همسانی درونی) مناسبی دارند .از این رو ،میتوان
نتیجه گرفت احتماالً ابزار  YAM-5دارای ثبات اندازهگیری
است و نتایج حاصل از اجرای آن قابل اعتماد هستند .بعبارت
دیگر ،ابزار حاضر خواهد توانست تغییرات اختالالت اضطرابی
و نشانههای آن را در طول زمان نشان دهد .گارسدیا-لدوپز و
همکدداران در سددال  2452نیددز بددا اسددتفاده از روش تعیددین
همسانی درونی (آلفای کرونباخ) ،پایایی سنجۀ مورد بحد را
بررسی نمودند .یافتههای آنهدا نیدز نشدان داد مؤلّفدههدای
 YAM-5دارای همسانی درونی و به تبدع آن دارای پایدایی
مناسبی هستند .آنها در بررسی خود دریافتند ضریب همسانی
درونی نمرۀ کل بخدش نخسدت ( )YAM-5-Iبدرای نموندۀ
غیربددالینی  4/۸9و بددرای نمونددۀ بددالینی  4/۸2بددود( .)90در
مطالعۀ حاضر که روی نمونۀ غیربدالینی انجدام شدد ضدریب
آلفای کرونباخ  YAM-5-Iبرابر  ،4/81ضریب دونیمه کردن

تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرمافزار لیزرل سه طبقه از
شاخصهای برازش مدل( )1۸ ,18را ارائده داد )5( :شداخص
های بدرازش مطلدق مانندد شداخص مجدذور خدی و ریشدۀ
اسدددتاندارد بددداقی ماندددده مجدددذور میدددانگین (،5)SRMR
( )2شاخصهای برازش ایجاز مانند ریشدۀ خطدای میدانگین
مجدذورات تقریدب ( 2)RMSEAو ( )9شداخص برازنددگی
تطبیقی ( .9)CFIدرباره نمرات برش دقیق برای شاخصهای
برازش مختلف اختالف نظر وجود دارد( )02-18در پدژوهش
حاضر از معتبرترین نمرات برش برای ارزیابی بدرازش مددل
استفاده شد SRMR<.08 .نشان دهندده بدرازش مطلدوب و
 SRMR<.10نشان دهنده برازش قابل قبول و زمدانی کده
 SRMR >.10است مدل رد میشود .در نهایدت CFI≥.95
نشان دهنده برازش خوب مدل اسدت( .)05بده دلیدل اینکده
آماره  X2نسبت به اندازه نمونه حسداس اسدت ،از همدین رو
میزان  X2همراه با درجهآزادی ( )X2/dfبرای ارزیابی برازش
کلی مدل محاسبه گردیدد .میدزان  X2/df<2نشدان دهندده
برازش خوب مدل و میزان  X2/dfپیرامون  9نشدان دهندده
برازش قابل قبول مدل است .میزان  X2/dfبرابدر  5.24بدود
که پایینتر از  2بوده و بنابراین نشان دهندده بدرازش خدوب
مدل است .عالوه بر این شداخص برازنددگی SRMR=.05
نشان دهنده برازش مطلوب مدل 54عداملی بدود و شداخص

1. Standardized Root Mean Square Residual
)(SRMR
2. Root Mean Square Error of Approximation
)(RMSEA
)3. Comparative Fit Index (CFI

٥۸

بررسی ویژگیهای روانسنجی سنجۀ اضطراب کودکان و نوجوانان...

 4/8۸و بازآزمایی  4/88بود که مؤیّد مناسدب بدودن سدنجۀ
مذکور جهت سنجش اختالالت اضدطرابی اسدت .در همدان
مطالعه ضریب آلفدا بدرای بخدش دوّم ( )YAM-5-IIبدرای
نمونۀ غیربالینی و بدالینی  4/80بدود( .)90در تحقیدق حاضدر
آلفدای کرونبداخ برابدر  ،4/81دو نیمده کدردن برابدر  4/۸4و
بازآزمایی برابر  4/۸5بدست آمد که نشان میدهد این سنجه
جهت سنجش نشانههای هراسهدای خداص ابدزار مناسدبی
بشمار میآیدد .ضدرایب همسدانی دروندی ،دونیمده کدردن و
بازآزمایی مؤلّفههای هر دو بخش در مطالعۀ حاضر بین 4/04
تا  4/۸4بود که مقادیری قابل قبول برای اهدداف پژوهشدی
بشمار میآیند .نتایج مطالعات مدوریس و همکداران در سدال
 2452و سددیمون و همکدداران در سددال  2452نیددز حدداکی از
پایایی مطلوب این سنجه بودهاندد( .)91 ,95کمتدرین میدزان
پایایی در کل مقیاس مربوط به اللی انتخابی است کده ایدن
یافته همسو با نتدایج مطالعدۀ مدوریس و همکداران در سدال
 2452و سدددیمون و همکددداران در سدددال )91 ,95( 2452
می باشد .در تبیین این یافته؛ هماهند بدا ایدن بررسدیهدا؛
میتوان گفت وقوع نادر و شیوع انددک اخدتالل فدوق علّدت
اصلی پایین بودن میزان پایایی این خرده مقیاس در مقایسده
با سایر خردهمقیاسهاست.
روایی سازۀ  YAM-5با استفاده از تحلیدل عداملی تأییددی
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل نشانگر برازش مناسب
مدل ده عاملی و تأیید ساختار چندعاملی مورد نظر سازندگان
و بنیاد نظری آن است .به این معنی که ساختار پدنج عداملی
مفروض  YAM-5-Iبرای سدنجش اخدتالالت اضدطرابی و
سدداختار پددنج عدداملی  YAM-5-IIبددرای اندددازهگیددری
هراس های خاص مورد تأیید قرار گرفت و این ابدزار سدنجۀ
مناسبی برای سنجش این اختالل ها محسوب میشود .نتایج
مطالعۀ سیمون و همکاران( )99نیز مؤیّد سداختار چنددعاملی
ابزار مذکور بودهاند.
روش دیگری که برای روایی سازۀ ایدن ابدزار اسدتفاده شدد،
تعیین روایی مالکی همزمان بود .جهدت انجدام ایدن کدار از
آزمون اضطراب اسپنس و آزمون حسّاسیّت اضطرابی استفاده
شد .نتایج حاصل حاکی از همبستگی بداالی نمدرات بدسدت
آمده از این دو مقیاس با مؤلّفهها و نمرۀ کل دو بخش آزمون
 YAM-5بود .همبستگی بین خرده مقیاس های دو آزمدون
اضددطراب اسددپنس و  YAM-5کدده یددک اخددتالل واحددد را
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میسنجیدند در تمدام مدوارد بداالی  4/04و در سدطح 4/45
معنی دار بود که نشان میدهد با اطمینان  ۸۸درصدد هدر دو
خرده مقیاس عامل واحدی را میسنجند .این یافته در مطالعۀ
موریس و همکاران در سال  2452نیز تأیید شده اسدت(.)95
یافتدههددای مربددوط بده همبسددتگی بددین آزمددون حسّاسدیّت
اضطرابی و خردهمقیداسهدای  YAM-5بداالی  4/14و در
سطح  4/45معنیدار بود .خصوصاً این مقددار بدرای اخدتالل
وحشتزدگی بیشتر از همۀ خردهمقیاسها اسدت .ایدن یافتده
مؤیّد نظرات برخی از صداحبنظدران ایدن حدوزه اسدت کده
معتقدند حمالت وحشدتزدگدی حاصدل تفسدیر فاجعدهآمیدز
نشانه های حسّی مرتبط با اضطراب است .این افراد به عالئم
اضطرابی بسیار حسّداس هسدتند و بداور دارندد ایدن عالئدم،
پیامدهای خطرناک یا فاجعهباری مانند بیماریهای جسدمانی
و روانددی ،از دسددت دادن کنتددرل و شرمسدداری را بدده دنبددال
خواهند داشت .حسّاسیّت بدیش از انددازه مدی تواندد موجدب
حمالت وحشت زدگی شود( ،)05هر چند در پدژوهش حاضدر
تمام خردهمقیداسهدای  YAM-5بدا حسّاسدیّت اضدطرابی
همبستگی معنادار داشت .این یافته مؤیّد دیدگاههای محققان
و نظریه پردازانی است که باور دارند این متغیّر نوعی آمدادگی
اولیّه و پیش بینی کنندۀ احتمالی اختالالت اضطرابی است نده
فقط وحشتزدگی یا اضطراب فراگیر(.)09
این پژوهش با محددودیت هدایی مواجده اسدت کده بایدد در
استفاده از ابزار یا نتایج آن مد نظر قرار داد .نخست ایدن کده
 YAM-5روی نمونه ای غیربالینی اجرا شد ،بندابراین بدرای
بررسی دقیقتر کارآمدی آن پیشنهاد مدیشدود سدنجۀ فدوق
روی نمونه های بالینی نیز اجرا گردد .دوّم ،در تحقیق حاضدر
منحصراً نسخۀ کدودک کده شدکل خودگزارشدی دارد مدورد
بررسی قرار گرفت ،از اینرو ،پیشنهاد مدیشدود در مطالعدات
بعدی نسخۀ والدین مورد بررسی قرار گیرد .پدژوهش حاضدر
روی بازۀ سنّی  8-51سال انجام شد ،پیشنهاد میشدود روی
سنین باالتر نیز این ارزیابی صورت گیرد.
در نهایت ،با توجّه به ایدن کده  YAM-5سدنجهای کوتداه،
کاربردی و به روز محسوب می شود که مبتنی بر جدیددترین
نوشتار طبقهبندی  DSMاست ،پیشنهاد می گردد از این ابزار
در کنار ابزارهای مشابه ،مصاحبه با والدین و سایر سنجههای
بالینی تشخیص اختالالت اضطرابی استفاده شود.
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