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Abstract 
The purpose of this study was to evaluate the 
psychometric properties and standardization of 
PSWQ-C questionnaire in a sample of children 
and adolescents aged 8-18 years. The statistical 
sample of this study included 1100 (581 girls 
and 519 boys). A sample of this study is includes 
500 children aged 8 to 12 (286 girls and 214 
boys) at the elementary School level, 300 
adolescents aged 13 to 15 (150 girls and 150 
boys) in middle school and 300 adolescents aged 
16 to 18 (145 girls and 150 boys) in 
high/secondary school. First the Pen State 
Worry Questionnaire (PSWQ-C) was translated 
to Persian, then it was back translated into 
English. After eliminating the linguistic 
problems, it was performed on 100 students (50 
girls and 50 boys) to ensure the accuracy of its 
translation. After confirming translation, the 
final questionnaire was administered to 1100 
students (581 girls and 519 boys) in Tehran. The 
results of study confirmed the one-factor model 
among children and adolescents.  Our findings 
provide evidence of the construct validity of the 
Pen State Worries Questionnaire in Iranian 
children and adolescents. Also, the reliability of 
the questionnaire was in a good range. 
Cronbach's alpha for one-factor model of 
children equaled 0.85 and for one-factor model 
of adolescents was 0.86. 
Keyword: Worry, Children and Adolescent, 
Psychometric Properties and Standardization

چکیده
 و یسنجروان یهایژگیو یبررس پژوهش، نیا از هدف

 و کودکان از یانمونه در PSWQ-C پرسشنامه یاستانداردساز
نفر  1100مطالعه را  نیا یآمار نمونه. بود سال 18 تا 8 نوجوانان

 شامل حاضر پژوهش نمونه. ندداد لیپسر( تشک 519دختر و  581)
 مقطع درپسر(  214دختر و  286) ساله 12 تا 8 کودک 500

 درپسر(،  150دختر و  150( ساله 15 تا 13 نوجوان 300 دبستان،
دختر  145) ساله 18 تا 16 نوجوان 300 و متوسطه اول دوره مقطع

 ینگران پرسشنامه ابتدا .است متوسطه دوم دوره درپسر(  155و 
 یفارس زبان به( PSWQ-Cکودک و نوجوان ) ایلوانیپنس التیا

 رفع از پس. شد برگردانده یسیانگل زبان به سپس ،گردید ترجمه
 ترجمه صحت از نانیاطم یبرا سؤاالت، یشناسزبان مشکالت

دختر و  50) آموزاندانش از نفر 100 یرو یشیآزما صورتبه آن
 پرسشنامه نیا ترجمه، دییأت و حیتصح از پس. گردید اجراپسر(  50
 تهران شهر درپسر(  519دختر و  581) آموزدانش 1100 یرو بر

 یعاملتک مدل یبرا را برازش نیبهتر مطالعه نیا جینتا. شد اجرا
. داد نشان ساله 18 تا 13 نوجوانان و ساله 12 تا 8 کودکان نیب در

 تیجمع در پرسشنامه نیا مناسب سازه ییروا از یحاک جینتا نیا
 با برابر کودکان یعاملتک مدل یبرا کرونباخیآلفا. است یرانیا

 . آمد دستبه 86/0 با برابر زین نوجوانان یبرا و 85/0

 یهایژگیو نوجوان، و کودک ،ینگران :یدیکل یهاواژه
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 مقدمه

 ریثأت فرد شناخت بر یمنف طوربه که است شده فیتعر مبهم ریتصاو و افکار از یارهیزنج عنوانبه ،ینگران
 روزمره یادهیپد ینگران گر،یدعبارتبه (.2019 ،یداو و نئال تون،یبر) است کنترلرقابلیغ نسبتاً و گذاردیم

 فرد که یفمن یحوادث و موضوعات اغلب و یمنف موارد مورد در خودش با فرد یدرون صحبت ینوع و است
از هم و ژوهشپ لحاظ از هم، ینگران. (2015 ،نگییار و آندر لش،یت) باشدیم دهد، رخ ندهیآ در ترسدیم

محسوب  زین یروان بهداشت نهیزم در مهم مسائل از یکی که باشدیم یمهم موضوع پردازیهینظر لحاظ
 دارند نقش زین گرید یشناختروان اختالالت از ارییبس در، آن در لیدخ ندهاییفرا از ارییبس رایز .شودمی

 هاتن، -تیکارترا) باشدمی معمول و جیرا یامر ،نوجوانان و کودکان انیم در ینگران .(2006 ولز، و یداو)
 ،یشغل و یاجتماع ،یروان اختالالت بروز خطر شیافزا با ینگران که دهندیم نشان یگوناگون مطالعات. (2006

 توجه امروزه، .(2003 ،یکل) است همراه جامعه در یجسمان مشکالت و یبهداشت خدمات از استفاده شیافزا
 دونوان،) باشدمی شیافزا حال در نوجوانان و نکودکا در آن با مرتبط یشناخت یرهایمتغ و ینگران به یتجرب

 (.2017 هرن، و فارل هولمز،
 یط که است شده انجام یمطالعات. باشدمی بزرگساالن و کودکان نیب مشترک یادهیپد ،ینگراندر واقع 

 ،روزمره یزندگ نهیزم در ینگران سال 12 تا 8 نیب یدبستان کودکان از درصد 80 که هگردید مشخص آن
 س،یمور ؛2000 مولرت، و گادت مرکوباک، س،یمور) دارند بیماری و یاجتماع لیمسا مرگ، ،یسالمت مدرسه،
 شدت یابیارز یبرا یامطالعه در(. 1995 ،نیواسرستا و گرکا ال لورمن،یس ؛1982 اورتن، ؛2001 گوبل، و مسترز
 از یتوجهقابل تعداد که افتندیدر (1998) زوکالن و سرمون مرکوباک، مسترز، س،یمور ،یعاد کودکان ینگران

 اختالل صیتشخ کودکان درصد 7/6 .دهندیم نشان یشناختبیآس محدوده در را ینگران از ینشانگان کودکان
 نهیزم در قاتیتحق. (1998 ،و همکاران سیمور) کردند افتیدر را یفرانگران اختالل ای افتهیمنتشر اضطراب
 یژگیو عنوانبه بلکه ؛ستین شده منتشر اضطراب اختالل در فقط ینگران که دهدیم نشان مضطرب کودکان

 لست،و  نیپر) دارد وجود زین یاجتماع هراس و ییجدا اضطراب اختالل مانند یاضطراب یهااختالل ریسا
 ییربنایز یشناخت یرهایمتغ و ینگران خصوص در یاگسترده مطالعات (.2000 گرکا، ال و لورمنیس ومز، ؛1997

 یرهایمتغ از یکی. دارد وجود یاندک مطالعات ،کودکاندر  خصوصبه اما. است تهگرف انجام االنبزرگس در آن
 که افتندی ریاخ قاتیتحقدر  (.2017 ،و همکاران دونوان) است 1یفیبالتکل نکردنتحمل ریمتغ ،ینگران ییربنایز

 ،(2015 نگ،ییار و آندر لش،یت) کندیم ینیبشیپ را نوجوانان در ینگران ینادارمع طوربه ،یفیبالتکل تحمل ریمتغ
 اضطراب و ینگران یبرا یقو اریبس کنندهینیبشیپ یفیبالتکل نکردنتحمل ریاخ تقایتحق طبق ،گریدیعبارتبه
 طوربه ،سال 12 ریز کودکان در .(2012 ن،یپر و بولتن الکو،یف) است ساله 19 تا 7 نوجوانان و کودکان در

 عنوانبه و کندیم زیمتما گریکدی از را ینیربالیغ و ینیبال یهاینگران ،یفیبالتکل نکردنتحمل ریمتغ یمعنادار
 12 تا 8 کودکان در ینگران ریمتغ با ینگران مورد در یمنف باور و مثبت باور نیب رابطه در یانجیم ریمتغ کی

1. intolerance of uncertainty
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 یفیبالتکل نکردنتحمل اگر که است ذکر به الزم البته (.2013 بوردن، -ودروف و کرتز) کندیم عمل ساله
 یول. است ارتباط در ینگران با شدتبه شود،یم مشخص یریپذینیبشیپ به لیتما با که باشد نگرندهیآ صورتبه

 (.2015 ،یل و هونگ) دارد ارتباط یافسردگ و یاجتماع اضطراب با باشد، نگرگذشته یفیبالتکل نکردنتحمل اگر
 یتنگاتنگ رتباطا نوجوانان و کودکان در امتحان اضطراب و یاجتماع اضطراب اختالل با ینگران ن،یهمچن

 اما ،(2005 اران،همک و کسلر) شودیم آغاز ینوجواندوره  یابتدا در اغلب ،یاجتماع اضطراب اختالل. دارد
 یهانمونه در. دگردیم شروع یکودک دوران لیاوا از اغلب ،یاجتماع یهاینگران و یاجتماع اضطراب نشانگان

 انگولد، و اگر) ستنده یاجتماع اضطراب اختالل عالئم یدارا ،یدبستانشیپ کودکان درصد 5 تا 2 نیب ینیبالریغ
 در هم و مدتاهکوت در هم کودکان رشد و یستیبهز یرو بر ،یاجتماع اضطراب که است ذکر به الزم. (2006

 وجود ،تربزرگ انکودک در ن،یهمچن .(2014 کاستلو، و شاناهان آنگولد، کوپلند،) است رگذاریثأت مدتبلند
. نداردرا  یکاف یآمادگ فرد که یزمان خصوصبه ؛باشد یابیارز از هاآن ینگران از یناش تواندیم امتحان اضطراب

 هاآن رد یعصب فشار و یناراحت باعث است، شانیهاییتوانا خصوص در شک ینوع که ینگران نوع نیا
 کی به یزمان و دهدیم رخ تربزرگ کودکان در که است یاجتماع اباضطر ینوع امتحان اضطراب. شودیم

 همراه یشناخت و یررفتا ،یجسم نشانگان با و کند روهروب مشکل با را فرد عملکرد که گرددیم لیتبد اختالل
 جادیا باعث تواندیم است، یابیارز چون یادهیپد مورد در نادرست شناخت هیرپایز که ینگران ن،یبنابرا. باشد

 مانند شدهیسازیندرو مشکالت کل، در (.1396 ان،یریام و آزادبخت ،یادوار ،یکرمسیو) گردد امتحان اضطراب
 یشناخت ریمتغ کی عنوانبه ینگران هاآن تمام در که یافسردگ و اضطراب ،یاجتماع تعامالت از یریگکناره

(.1395 ،یلیوک و یرجب ،یلیاسماع ،یافضل) شودیم آغاز یکودک نییپا نیسن از و زود اریبس است، ییربنایز
 با افراد که گونهنیبد. اندداده نشان کودکان در ینگران مقدار و زانیم در را یسن اختالف ،ریاخ مطالعات

 و گرکا ال لورمن،یس (.2010 هادسون، و سیاِل) دارند ینگران لئمسا از یترگسترده دامنه درباره باالتر نیسن
 نسبت را یشتریب ینگران ساله 7-12 دختران که افتندیدر ،(2006) ولز و یداو از نقل به ،(1995)1نیواسرستا

.نکردند مطرح یگزارش آن شدت درباره اما دادند، نشان خود از پسران به
 یانشانه تنها دارد، وجود DSM-V در ریفراگ اضطراب اختالل یگذارصیتشخ یبرا که ینشانگان وجود با

 .باشدمی ینگران ،است شده ثابت بزرگساالن و کودکان در ریفراگ اضطراب اختالل یگذارصیتشخ یبرا که
یموضوع روی بر یذهن تیفعال شکل به لهئمسحل برای تالش ینوع نشانگر را ینگران محققان از یبرخ

 یارهیزنج صورتبه ینگران مطالعات یبرخ در (.2002 بارلو،) است یمنف عواقب با همراه احتماالً  که دندانیم
 نسون،یراب ،چیبورکو) است شده فیتعر ،باشدمی 2مسئلهحل هدفشان و اندیکالم غالباً که یمنف افکار از

. دهد کاهش را نوجوان و کودک روان سالمت تواندیم نادرست لهئمسحل نیا (.1983 ،یدپر و ینسکیپرز
 دیبا نوجوان که است یزندگ یهامهارت ینوع ،ینوجوان در محوربودنلهئمس که دادند نشان قاتیتحق یبرخ

 باعث مهارت، نیا نبود .ردیگ کاربه ثرؤم یاگونهبه ،اجتماع کل و گرید یهاانسان و خود مورد در و ردیبگ ادی

1. Silverman, W. K., La Greca, A. M., & Wasserstein, Sh.

2. problem solving.
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 و دیمف یروش نوجوانان، و کودکان به محورلهئمس یهاآموزش .شودیم نوجوان در یمنف یهاینگران شیافزا
(.1397 زاده،مقدم و روزجاهیف اینجارن ،یصالح ان،یمیکر) است شانیزندگ مسائل و مشکالت با مقابله در کارآمد

 س،مور) هستند تربزرگ کودکان از ترنگران ،ترکوچک کودکان که دهندیم گزارش مطالعات از یبرخ
 کودکان از یشتریب ینگرات ،تربزرگ کودکان که کنندیم مطرح زین گرید مطالعات (.1976 شر،یف و نیستینکلیف

 هاپژوهش از یبرخ(. 1994 کارتر، و کیکرن ،یسیو ؛1995 ل،یاُن و لنیو هنکر،) کنندیم گزارش ترکوچک
 (.1997 بارلو، و کایکول براون، ،یسیتر تا،یکورپ) شودیم شتریب سن شیافزا با ینگران وعیش که کنندیم مطرح
 یصیتشخ یابزارها کمبود. سازدیم روشن را نوجوانان و کودکان در ینگران یبررس لزوم ها،پژوهش نیا تمامی

 ترکم یسن تیجمع نیا یرو بر یپژوهش قاتیتحق که شده باعث نوجوانان، و کودکان اختالالت حوزه در
 .ردیپذ صورت
 کودکان نیب در ینگران سنجش یبرا که ییابزارها از یتعداد ،(1994 دن،یدال و یسیو) پژوهشگران از یبرخ
 (1974) وارد و مونیس ؛(1982) اورتون توسط که ییابزارها ،مثال طوربه) کردند یبررس را است هبود موجود
 اطالعات یآورجمع یبرا هامصاحبه. دارد وجود کودکان در ینگران یابیارز یبرا یادیز یهاروش (.شد ساخته
 ،ینیبال یهاتیموقع در خصوصهب هاپرسشنامه. است دیمف اریبس کودکان ینگران افکار یفراوان و محتوا درباره

 در یمشکالت ،حالنیباا. باشد کودکان ینگران درباره اطالعات آوردندستبه یبرا مناسب روش کی توانندیم
 و گرکا ال لورمن،یس) دارد وجود یکودک دوران ینگران سنجش یبرا یخودسنج یابزارها یاعتبارسنج نهیزم

 فرااضطراب و ینگران اسیمق یابیارز یبرا گذشته قاتیتحق از یاریبس در ،یتجرب صورتبه(. 1995 ن،یواسرستا
 ،(1978 چموند،یر و نولدزیر ؛1981 پاجت، و نولدزیر) کودکان آشکار اضطراب اسیمق شده دنظریتجد فرم از

 یکم که ندکیم اشاره یادامنه به پرسشنامه نیا اما است، هشدیم استفاده کودکان ینگران یابیارز هدف یبرا
 و سیتال ،یداو ؛2006 ولز، و یداو ؛1983 ،و همکاران چیبورکو) باشدمی ینگران یهایژگیو از ترمتفاوت
 یهاینگران و اضطراب سنجش منظوربه که ییابزارها از گرید یکی (.1994 باند، و یداو س،یتال ؛1996 ،کاپوزو
( SWAIY) است 1خردسال کودکان یبرا یاجتماع یهاینگران و اضطراب اسیمق رود،یم کاربه یاجتماع

 در آن شدهکوتاه نسخه اام (.1995 اسپنس،) شد ساخته 1995 سال در بارنیاول یبرا آن نیوالد نسخه که است
 (.2017 داد، و فزندیاست) گردید جادیا 2017 سال
 ای پن ینگران پرسشنامه ،نوجوانان و کودکان ینگران سنجش یبرا هورمش و معتبر یابزارها از یکی
 سنجش یبرا ن،یهمچن. است هشد یطراح 1997 سال در همکاران و تایکرپ توسط که باشدیم 2ایلوانیپنس

 گروه دو هر یبرا که گرددیم استفاده (PSWQ) بزرگساالن ایلوانیسپن پرسشنامه از زین نبزرگساال در ینگران
 با که دارد عبارت 16 ابزار نیا (.1990 چ،یبورکو و متزگر لر،یم ر،یم) است استفاده قابل ،ینیربالیغ و ینیبال
 سطح اعتبار، از پرسشنامه نیا که کردند مطرح (1992) بارلو و یآنتون ،براون .شودیم دهیسنج کرتیل اسیمق

 پرسشنامه که داد نشان هاآن پژوهش جینتا. است برخوردار ییباال همزمان ییروا و باال یدرونیهمسان

1. Social Worries Anxiety Index for Young children (SWAIY)

2. Penn State Worry Questionnaire (PSWQ)
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PSWQ مارانیب نیب باشد تامی قادر GAD دو هر در .شود قائل تفاوت ،یافسردگ و یاضطراب مارانیب با 
 کرد اکتشاف بزرگساالن ینگران پرسشنامه یبرا را ییربنایز عامل دو ،یاصل یهالفهؤم لیتحل جینتا مطالعه،

 (.1992 بارلو، و یآنتون براون، ؛1990 ،و همکاران ریم)
 در هم و کردند یسازانطباق زین نوجوانان و کودکان یبرا را فرم نیا( 1997) همکاران و تایکورپ ن،یهمچن

( PSWQ-C) نوجوانان و کودکان ایلوانیسپن ینگران پرسشنامه. نمودند اجرا ینیربالیغ گروه هم و ینیبال گروه
 یجاهب( بودنکنترل رقابلیغ مانند) یعیرطبیغ ینگران روند یهایژگیو یابیارز یبرا که است گزاره 14 یدارا

 انکودک به مربوط پرسشنامه ،(1997) همکاران و تایکورپ پژوهش در. رودیم کاربه ،ینگران یمحتوا ای یفراوان
 14 یبرا .آمد دستهب 92/0 با برابر آن بازآزمون و آزمون اعتبار ن،یهمچن .آمد دستبه یعامل کی ،نوجوانان و

 یرشد یهاتفاوت از نشان هاآن قاتیتحق کهنیا لیدلبه .آمد دستبه 89/0 کرونباخ یآلفا یاصل فرم ،عبارت
 1یدرونیهمسان تا شدند میتقس سال 18 تا 12 و سال 11 تا 6 یسن گروه دو به نمونه پژوهش نیا در ،بود داده
 ترکوچک کودکان گروه به مربوط کرونباخ یآلفا. دیایب دستبه یرشد یهاتفاوت براساس گروه دو هر یبرا
 ،GFI شامل مدل برازش یهاشاخص پژوهش، نیا در. آمد دستبه 90/0 تربزرگ کودکان یبرا و 81/0

RMSEA، CFI و IFI 90/0 و 89/0 ،058/0 ،85/0 با برابر بیترتبه ،یدییأت یعامل ساختار لیتحل در 
 برازش دهندهنشان هاشاخص نیا .آمد دستبه 61/254 و 154 یآزاد درجه با زین اسکوئر یکا .آمد دستهب

 (.1997 ،و همکاران تایکورپ) بودند یساختار و یتجرب مدل خوب نسبتاً
 پرسشنامه یسنجروان یهایژگیو یبررس به ،خود پژوهش در زین (2001) گوبل و مسترز س،یمور ن،یهمچن

 12 تا 8 نمونه در را پرسشنامه کرونباخ یآلفا هاآن. پرداختند( PSWQ-C) ایلوانیسپن نوجوان و کودک ینگران
 یهمبستگ که 9 و 7 ،2 تمیآ سه حذف صورت در که کردند ذکر ادامه در و آوردند دستبه 82/0 با برابر ،ساله

 است بهتر که کردند ذکر هاآن. رسدیم 89/0 به پرسشنامه کل کرونباخ یآلفا ،ندنداشت سؤاالت ریسا با یمطلوب
 یگذارنمره یمنف صورتبه که) تمیآ سه نیا ،ساله 12 تا 8 کودکان یبرا پرسشنامه نیا از استفاده هنگام

. شد افتی پسران و دختران در ینگران نمره نیانگیم نیب یمعنادار تفاوت ،مطالعه نیا در. گردد حذف (شوندیم
 نیانگیم در ،یسن سطوح نیب یمعنادار تفاوت گونهچیه یول ،بودند نگران پسران از شیب دختران که یطوربه

 یبرا هاتمیآ ریسا با یهمبستگ نداشتن لیدل به (9 و 7 ،2) تمیآ سه پژوهش نیا در. نشد افتی ینگران نمره
 ،حالت نیا در. شد شنهادیپ یینها استفاده یبرا یسؤال 11 کوتاه فرمکی و گردید حذف ساله 8-12 کودکان

 ریفراگ اضطراب اختالل یهانشانه با ینگران نمره یهمبستگ ن،یهمچن و افتی شیافزا پرسشنامه سازه ییروا
 یالؤس 14 فرم از تمیآ سه حذف (.2001 ،گوبل و مسترز س،یمور) افتی شیافزا زین یاضطراب اختالالت گرید و

 به مربوط مشکالت به زین هاآن پژوهش در رایز .باشدیم زین (1997) همکاران و تایکورپ یهاافتهی با راستاهم
 شودیم ذکر آن یبرا که یلیدال از یکی. است شده اشاره سال 12 تا 8 یسن دامنه کودکان یبرا تمیآ سه نیا
 رایز. شوند آن بودنیمنف متوجه و کنند توجه عبارات نیا به توانندینم سن نیا کودکان دیشا که است نیا

1. internal.consistency
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 یبرا استفاده هنگام ،نیبنابرا. است سخت کودکان یبرا عبارت کی در (یمنف در یمنف) یمنف کلمه دو درک
 کار هنگام در و شود استفاده( 2001موریس، مسترز و گوبل ) کوتاه فرم از است بهتر ساله 8-12 سن کودکان

  (.1997 ،و همکاران تایکورپ) گردد استفاده یالؤس 14 بلند فرم از ،تربزرگ نکودکا با
 ایلوانیپنس نوجوانان و کودکان ینگران پرسشنامه یسنجروان یهایژگیو یبررس به که یگرید پژوهش

 برابر پرسشنامه کرونباخ یآلفا ،مطالعه نیا در. باشدمی (2008) فمنیچ و تایپستل،کورپ پژوهش ،است پرداخته
 اما. است مناسب پرسشنامه نیا یدرونیهمسان که دهدیم نشان مقدار نیا .آمد دستبه تمیآ 14 یبرا 91/0 با
 ریسا با یمطلوب یهمبستگ نتوانستند ،شدند یگذارنمره معکوس صورتبه که یسؤال سه زین مطالعه نیا در

 معادالت لیتحل در ولی. دیرس 93/0 به پرسشنامه کل کرونباخ یآلفا هاآن حذف با و باشند داشته سؤاالت
و همکاران  تایکورپ افتهی برخالف (2008) فمنیچ و تایکورپ پستل، توسط هنجارشده پرسشنامه یساختار

 کل از درصد 2/48 اول عامل. گردید مطرح ایلوانیپنس ینگران پرسشنامه یبرا ییربنایز عامل دو ،(1997)
 یمناسب برازش یعامل دو مدل ،پژوهش نیا در. کرد نییتب را انسیوار کل از درصد 3/12 عامل دوم و انسیوار
( یآزمودن 933) بزرگ نمونه کی در یدانمارک نوجوانان و کودکان در پرسشنامه نیا ن،یهمچن .داد ارائه را

 ،بورناس) کرد دییأت را ایلوانیسپن ینگران پرسشنامه یعامل دو ساختار زین پژوهش نیا جینتا گردید و یبررس
 (.2013 تا،یکورپ و ستنسنیکر کاسپرسن، دان، -نهولدیرا

 توسط یپژوهش رانیا در ،(PSWQ) بزرگساالن ایلوانیپنس التیا ینگران پرسشنامه یاعتبارسنج نهیزم در
 داد نشان هاآن یبررس جینتا .است گرفته انجام 1388 سال در اسمرود یسهراب و یبرجعل ،یگلزار ،یریدهش

و  یریدهش) باشدمی برخوردار یرانیا ییدانشجو تیجمع در یقبولقابل یسنجروان یهایژگیو از ابزار نیا که
 و کودکان ایلوانیپنس التیا ینگران پرسشنامه گرفته، انجام یجوهاوجست به توجه با یول (.1388همکاران، 

 یبررس کهآن لیدلبه. است نشده یسازانطباق و یهنجارساز یفارس زبان به حالتابه ،(PSWQ-C) نوجوانان
 کودکان در ینگران سازه از یحیصح یریگاندازه تا دارد ازین یقیدق و معتبر ابزار به نوجوانان و کودکان در ینگران

 بر یسع پژوهش نیا در ،نیبنابرا .دارد دوجو یفارس زبان به ابزار نیا یهنجارساز لزوم ،ردیگ صورت نوجوانان و
 یرانیا نوجوانان و کودکان تیجمع در ایلوانیسپن ینگران پرسشنامه یفارس نسخه یسنجروان یهایژگیو که شد آن
 .شود ارائه زبان یفارس یرانیا نوجوانان و کودکان در پرسشنامه نیا از یمعتبر هنجار ،نیهمچن .گردد یابیارز

روش

 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار
 جاآن از. دهدیم لیتشک یرانیا ،زبان یفارس ساله 18 تا 8 نوجوانان و کودکان هیکل را حاضر پژوهش جامعه

 یهالیتحل است، بوده پرسشنامه کی یسنجروان یهایژگیو یبررس و یابیهنجار دنبالبه حاضر مطالعه که
 یعامل لیتحل مانند سازه ییروا) ییروا یبررس و( کرونباخ یآلفا بیضر محاسبه) اعتبار یبررس مانند یآمار

 یدرون روابط کشف دنبال به هاپژوهش نوع نیا ،واقع در .است گرفته انجام خصوص نیا در( یاکتشاف و یدییأت
 در که ییهاروش هیکل. ندهست سؤاالت به هایآزمودن یهاپاسخ انسیکووار -انسیوار سیماتر یساختار و
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 انتخاب قانون و است یهمبستگ یهاروش وجز رد،یگیم انجام پرسشنامه کی یسنجروان یهایژگیو یبررس
 ،(2004) یتیکومک نظرطبق ،اساسنیبرا. باشدمی کسانی یهمبستگ مطالعات و یمطالعات نیچن در نمونه حجم
 را نفر 500 یباال نمونه حجم یمطالعات نیچن خصوص در نیکال ن،یهمچن. شودیم هیتوص بزرگ نمونه حجم
 یبررس کهآن لیدل به حاضر پژوهش در اساس،نیبرا. (2015 ن،یکال) کندیم قلمداد بزرگ نمونه حجم

 انجام هنجداگا صورتبه نوجوانان و کودکان یبرا آن هنجار یسازآماده و پرسشنامه یسنجروان یهایژگیو
 و تهران شهر در هانمونه .گردید برآورد( نوجوان 600 و کودک 500) یآزمودن 1100 نمونه حجم گرفت،

 سال 8-12 کودک 500 تعداد کهصورت نیا به. شدند انتخاب یاحلهمرندچ یاخوشه یریگنمونه صورتبه
 نمونه یسن اریمعرافحان و نیانگیم. گرفتند قرار مطالعه مورد( پسر 214 و دختر 286) دبستان مقطع در ،تمام

 در کودکان درصد 15 سال،هشت یسن محدوده در کودکان درصد 12. بود 19/10( 49/2) بیترتبه کودکان
 11 یسن محدوده در کودکان درصد 20 سال، 10 یسن محدوده در کودکان درصد 25 سال، هنُ یسن محدوده

 پژوهش نیا یبرا تهران شهر ییابتدا مدارس از که بودند سال 12 یسن محدوده در کودکان درصد 28 و سال
( پسر 150 و دختر 150) اول متوسطه دوره مقطع در ،تمام سال 15 تا 13 نوجوان 300 تعداد. شدند انتخاب

. بود 86/13( 02/2) بیترتبه ترکوچک نوجوانان نمونه یسن اریمعرافحان و نیانگیم. گرفتند قرار مطالعه مورد
 نوجوانان درصد 35 سال، 14 یسن محدوده در نوجوانان درصد 35 سال، 13 یسن محدوده در نوجوانان درصد 30
 ن،یهمچن. شدند انتخاب پژوهش نیا یبرا تهران شهر اول دوره متوسطه مدارس از نوجوانان نیا. هستند 15

. گرفتند قرار مطالعه مورد( پسر 155 و دختر 145) دوم متوسطه دوره مقطع در تمام سال 18 تا 16 نوجوان 300
 در نوجوانان درصد 35. بود 98/16( 13/2) بیترتبه تربزرگ نوجوانان نمونه یسن اریمعرافحان و نیانگیم

 نیا. هستند سال 18 نوجوانان درصد 30 سال، 17 یسن محدوده در نوجوانان درصد 35 سال، 16 یسن محدوده
 پرسشنامه کنندگانشرکت. شدند انتخاب پژوهش نیا یبرا تهران شهر دوم دوره متوسطه مدارس از نوجوانان

 بودند دسترس در شهیهم گرانآزمون. کردند کامل گرآزمون و معلم حضور با یپرورش درس یهاکالس در را
 بودنمستقل و محرمانه از نیهمچن و نمایند کمک آموزاندانش به سؤاالت بودنفهمرقابلیغ صورت در تا

 .باشند مطمئن هاپاسخ

سنجش ابزار
 و همکاران تایکورپ توسط این پرسشنامه (:C-PSWQ) 1پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا کودک و نوجوان

 ینگران بودنکنترلرقابلیغ و یگستردگ شدت، زانیم وباشد می گزاره 14 که دارای است شده ساخته ،(1997)
 ،0=ستین حیصح هرگز صورتبه یعنی .شوندیم یگذارنمره ،یادرجه چهار صورتبه سؤاالت. سنجدیم را

 پرسشنامه نیا یکل نمره. 3=است حیصح شهیهم ،2=است حیصح اوقات اغلب ،1=است حیصح اوقات یگاه
 توسط ابتدا: شد ترجمه مرحله سه در پرسشنامه نیا پژوهش، نیا در .دیآیم دستبه هاتمیآ یتمام جمع از

1. The Penn State Worry Questionnaire for Children (PSWQ-C)
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 یفارس زبان به ،داشتند ییآشنا یشناسروان علم با که یسیانگل زبان نامتخصص و مطالعه نیا پژوهشگران
 با و بود یسیانگل شانیمادر زبان که نفر دو توسط دوم مرحله در ه،یاول مشکالت رفع از پس. گردید ترجمه

 ترجمه، دو یهاتفاوت رفع از پس سوم مرحله در. شد برگردانده یسیانگل به ،داشتند ییآشنا زین یفارس زبان
 شناسروان جپن توسط عبارات ترجمه دقت و صحت ،مرحله نیا در. شد برگردانده یفارس زبان به پرسشنامه

 .گرفت قرار دییأت مورد
 از پرسشنامه یمحتوا ییروا یبررس یبرا. گرفت قرار یبررس مورد زین پرسشنامه یمحتوا ییروا ان،یپا در
 نوجوان و کودک یشناسروان نهیزم در متخصصپنج  که قیطر نیا به .شد استفاده متخصصان یابیارز روش

 قرار سنجش مورد نوجوانان و کودکان در را ینگران مختلف ابعاد یدرست به پرسشنامه سؤاالت که نمودند دییأت
.آمد دستبه 80/0 از باالتر سؤاالت همه یبرا هاآن توافق درجه .دهدیم

 هاافتهی
 ،اول مرحله در .گرفت قرار یبررس مورد مرحله دو در Spss-23 افزارنرم از استفاده با حاضر مطالعه یهاداده
 عاملی تحلیل دوم، مرحله در. شد گزارش تیجنس کیتفک به مطالعه مورد یهانمونه یفیتوص یهاآماره

 پژوهش نیا در ن،یهمچن. دیگرد گزارش هانمونه یهنجار نمرات و کرونباخ یآلفا بیضر ،یدییأت و یاکتشاف
 .شد استفاده( Lisrel-8.80) افزارنرم از یدییأت عاملی تحلیل انجام و پرسشنامه سازه ییروا یبررس یبرا

 یبرا پرسشنامه نیا( کرونباخ یآلفا و اریمعانحراف ن،یانگیم) یفیتوص یهاشاخص جینتا است، ذکر به الزم
 یدییأت و یاکتشاف یعامل لیتحل جینتا براساس و جداگانه طوربه (n=600) نوجوانان یبرا و( n=500) کودکان

( 14C-PSWQ) یسؤال 14 نسخه که است ذکر به الزم .است شده گزارش 4 و 3 ،2 هایجدول در آمده دستبه
 11 نسخه ن،یهمچن. است ،(9 و 7 ،2) شدند یگذارنمره یمنف طوربه که یسؤاالت انضمام به سؤاالت همه شامل
 و یاکتشاف عاملی تحلیل در و شدند یگذارنمره مثبت طوربه که است یسؤاالت شامل( 11C-PSWQ) یسؤال

 یآلفا) یدرونیهمسان به مربوط جینتا که طورهمان. دندیگرد حذف نوجوانان و کودکان نسخه دو هر از یدییأت
.شودیم پرسشنامه یدرونیهمسان شیافزا باعث 9 و 7 ،2 سؤال سه حذف دهد،یم نشان نسخه دو( کرونباخ



برای کودکان و نوجوانان PSWQ-Cهای توصیفی برای نسخه اصلی و کوتاه آماره -1جدول 

آماره

گروه

دخترانپسرانکل گروه

ی آلفا

کرونباخ

نیانگیم

)انحراف

(اریمع

یدگیکش یکج حداکثر حداقل

نیانگیم

)انحراف

(اریمع

یدگیکش یکج

نیانگیم

)انحراف

(اریمع

یدگیکش یکج

(500کودکان )

نمره کل مقیاس اصلی
14C-PSWQ 

84/19
(83/7)

0 42 33/0 013/0-
82/18

(52/7)
34/022/0

93/19
(61/8)

32/0 22/0 82/0

ل 
 ک

ره
نم

تاه
کو

س 
قیا

م 1
1

C-
P

S
W

Q
 

19/13
(68/6)

0 33 48/0 11/0-
64/11

(78/6)
59/005/0

75/13
(23/7)

39/0 21/0- 85/0

ن )
وانا

وج
ن

60
0

)

س 
قیا

ل م
 ک

ره
نم

ی
صل

ا

1
4

C-
P

S
W

Q
 

14/21
(71/8)

0 42 49/0 14/0-
59/20

(63/8)
48/0 15/0-

43/21
(89/8)

35/0 12/0- 83/0

نمره کل مقیاس کوتاه
11C-PSWQ 

25/13
(25/13)

0 42 43/0 16/0-
85/11

(05/7)
46/0 18/0-

55/13
(67/7)

41/0 14/0- 86/0
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 یهاداده منظور،نیبد. گردید استفاده یاکتشاف یعامل لیتحل از ابتدا پرسشنامه، سازه ییروا یبررس منظوربه
 وارد یاکتشاف یعامل لیتحل در جداگانه طوربه( n=300) نوجوانان و( n=250) کودکان یآمار نمونه از یمین

 نوجوان -کودکان ینگران پرسشنامه سؤاالت ییربنایز 1عوامل استخراج جهت ،یاکتشاف عاملی تحلیل در. شدند
 به توجه با مناسب چرخش. گردید استفاده 3یینمادرست نهیشیب و 2یاصل یمحورها عاملی تحلیل روش از

 گوبل و مسترز س،یمور که است ذکر به الزم .باشدمی لیاتمم چرخش کی (1996) دلیف و کیتباچن هیتوص
 طبق کهیحال در اند،نکرده استفاده عوامل چرخش زا (PSWQ-C) پرسشنامه یرو بر خود پژوهش در (2001)

 از پژوهش نیا در. ستین معتبر ،باشد نداشته چرخش که عاملی تحلیل ،(1966) جاویتسوج و کوتر ،کتل هینظر
 و کلوممک گنر،یو ،گاریفابر هیتوص براساس کهاست نیا آن لیدل. شد استفاده میمستق نیمیابل لیمتما چرخش
 شود،یم انتخاب هاداده گونهنیا یاکتشاف عاملی تحلیل یبرا که یچرخش روش نیترمناسب ،(1999) استرهام

 زریک و (1954) گاتمن نظر طبق آن از تربزرگ و 1 ژهیو ارزش مالک از ن،یهمچن. است لیمتما چرخش روش
. گردید استفاده عوامل استخراج یبرا یاسکر نمودار از (1966) وجایتسوج و کوتر ،کتل نظر طبق زین و (1961)

 .شدند انتخاب جداول در گزارش یبرا باالتر و 40/0 بارعاملی دارای عبارات عامل،تحلیل در
 پرسشنامه یمفهوم زهسا اعتبار یابیارز و نوجوانان و کودکان در ینگران یاصل مدل یبررس هدف با ن،یهمچن

 .گردید استفاده زین یدأییت عاملی تحلیل روش از نوجوانان و کودکان ینگران
 ،نوجوانان و نکودکا یسن گروه دو در ینگران پرسشنامه یعامل ساختار یبررس منظوربه ،پژوهش نیا در
. شد یررسب بارتلت تیکرو آزمون و نیاولک -ریما -زریکا آماره قیطر از عاملی تحلیل تیقابل نخست

 تیانگرکفایب که آمد دستبه (846/0) نیاولک -ریما -زریکا آماره مقدار ساله 12 تا 8 کودکان در اساس،نیبرا
 سیماتر که دهدیم نشان( p>001/0 و df=91 با 2X=18/4051) بارتلت تیکرو آزمون و است نمونه

 18 تا 13 وجوانانن در ن،یهمچن .است هیتوجقابل یابیعامل نیبنابرا ؛ستین صفر جامعه در هاداده یهمبستگ
 بارتلت تیکرو آزمون و است نمونه تیانگرکفایب که آمد دستبه( 897/0) نیاولک -ریما -زریکا آماره مقدار ساله

(49/1841=2X 91 با=df 0001/0 و<p )؛ستین فرص جامعه در هاداده یهمبستگ سیماتر که دهدیم نشان 
  .باشدمی هیتوجقابل یابیعامل نیبنابرا

 نوجوانان و کودکان در نیمیابل چرخش با یاصل یهالفهؤم روش به یاکتشاف عاملی تحلیل جینتا ،2 جدول
 ،5 ،4 ،3 ،1) یهاماده شامل اول عامل ،سال 12 تا 8 کودکان در که است آن از یحاک جینتا. دهدیم نشان را
 در ساده عاملی تحلیل جینتا. است (9 و 7 ،2) یهاماده شامل دوم عامل و( 14 و 13 ،12 ،11 ،10 ،8 ،6

 بیترتبه که باشدمی 72/1 دوم عامل ژهیو ارزش و 43/8 با برابر اول عامل ژهیو ارزش که داد نشان کودکان
 جینتا ن،یهمچن .کندیم نییتب کودکان در را ینگران پرسشنامه انسیوار( درصد 57 رفتههمیرو) درصد 5 و 52

 برابر دوم عامل ژهیو ارزش و 49/9 با برابر اول عامل ژهیو ارزش که داد نشان نوجوانان در ساده عاملی تحلیل

1. factor extraction

2. principle axis factoring

3. maximum liklihood
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 جدول) کندیم نییتب را پرسشنامه انسیوار( درصد 61 رفتههمیرو) درصد 6 و 55 بیترتبه که است 91/1 با
 ،لیتحل نیا طبق ،نیبنابرا .آمد دستبهمشابه  یدانمارک و ییکایآمر یاصل نسخه با ،حاضر پژوهش جینتا. (2

 از یبرخ در کهآن لیدلبه یول .است عامل دو یدارا (14C-PSWQ) ایلوانیپنس ینگران یاصل پرسشنامه
 ساختار ایلوانیپنس نوجوان و کودک ینگران پرسشنامه یسنجروان یهایژگیو یبررسبه مربوط قاتیتحق
 از 9 و 7 ،2 سؤاالت زین حاضر پژوهش در نیبنابرا ؛بود برخوردار یترشیب تیحما از پرسشنامه نیا یعاملتک
 روش به ساده اول مرتبه یاکتشاف یعامل لیتحل یتجرب یهاداده یرو بر سپس و ندشد حذف اسیمق کل

 ،3 جدول در. گردید انجام Number of factor)=1 ک،ی با برابر عوامل تعداد فرض با) یینمادرست نهیشیب
( 11C-PSWQ) یسؤال 11 و( 14C-PSWQ) یسؤال 14 پرسشنامه یرو بر یاکتشاف عاملی تحلیل جینتا

 ییهاپژوهش در هم و حاضر پژوهش در هم که بود نیا ،یاکتشاف عاملی تحلیل نوع نیا لیدل. است گرفته انجام
 معکوس صورتبه که است یالتسؤا شامل دوم عامل ؛کنندیم یشتریب تیحما یعاملتک ساختار از که

 انسیوار کل از درصد 50 از شیب اول عامل ن،یهمچن .هستند دشوار کودکان یبرا و شوندیم یگذارنمره
 یباالتر دقت از 9 و 7 ،2 سؤاالت حذف با پرسشنامه شدهکوتاه نسخه نیبنابرا ؛کنندیم نییتب را پرسشنامه
 سؤاالت ،یاکتشاف یعامل لیتحل انجام روش نیا در ،داد نشان زین حاضر پژوهش جینتا ن،یهمچن. است برخوردار

.دارد یمنف و کوچک یارزش بار اول عامل یرو بر 9 و 7 ،2



های اصلیلفهؤ، با استفاده از چرخش ابلیمین، روش مPSWQ-Cتحلیل عاملی اکتشافی نسخه اصلی  -2جدول 

PSWQ-C هاهیگوفیرد
13-18 نوجوانان 8-12 کودکان

دوم عامل اول عامل دوم عامل اول عامل

-740/0-720/0.دهندیم آزار را من م،یهاینگران1
624/0-659/0-.شومینم نگران یزیچچیه درباره واقعاً من2
-793/0-724/0.کندیم نگران را من که دارد وجود یادیز مسائل3
-765/0-624/0.کنم کنترل را آن توانمینم اما ،باشم نگران دینبا که دانمیم من4
-696/0-655/0.شومیم نگران یلیخ هستم، فشارتحت یوقت5
-679/0-655/0.هستم نگران یزیچ مورد در شهیهم من6
602/0-613/0-.رمیبگ را امینگران یجلو توانمیم ،بخواهم یزمان هر7
- 647/0 - 619/0 .شدننگران یگرید زیچ درباره کنمیم شروع شود،یم تمام یزیچ مورد در من ینگران یوقت 8
759/0-784/0-.شومینم نگران یزیچ مورد در هرگز من9
-815/0-785/0.بودم نگران آدم کی امیزندگ طول در من10
-624/0-633/0.شومیم نگران یادیز یزهایچ درباره که شدم متوجه من11
-701/0-655/0.کنم تمام را آن توانمینم شود،یم شروع امینگران کهنیا محضبه12
-823/0-838/0.هستم نگران شهیهم من13
-635/0-589/0.هستم نگران شود، انجام میکارها کهیزمان تا من14
428/8716/1485/9912/1 ژهیو ارزش-
درصد 6درصد 55درصد 5درصد 52 انسیوار درصد-
درصد 61درصد 55درصد 57درصد 52 انسیوار یتجمع درصد-



 ،یینمادرست نهیشیب روش ن،یمی، با استفاده از چرخش ابلPSWQ-C ینسخه اصل یاکتشاف یعامل لیتحل -3جدول 

کی با برابر عوامل تعداد

فیرد

13-18 نوجوانان8-12 کودکان

PSWQ-C14C-PSWQ11C-PSWQ14C-PSWQ11C-PSWQها هیگو

700/0720/0754/0762/0.دهندیم آزار را من م،یهاینگران 1
--47/0--29/0.شومینم نگران یزیچچیه درباره واقعاً من 2
713/073/0781/0791/0.کندیم نگران را من که دارد وجود یادیز مسائل3
601/064/0778/078/0.کنم کنترل را آن توانمینم اما باشم، نگران دینبا که دانمیم من4
629/0642/0699/073/0.شومیم نگران یلیخ هستم، فشارتحت یوقت 5
641/0679/0687/0702/0.هستم نگران یزیچ مورد در شهیهم من 6
- -51/0 - -38/0 .رمیبگ را امینگران یجلو توانمیم بخواهم، یزمان هر 7

8
 درباره کنمیم شروع شود،یم تمام یزیچ مورد در من ینگران یوقت
.شدننگران یگرید زیچ

599/0645/0668/0684/0

--41/0--36/0.شومینم نگران یزیچ مورد در هرگز من 9
742/0786/0804/0815/0.بودم نگران آدم کی امیزندگ طول در من 10
603/0642/0642/0671/0.شومیم نگران یادیز یزهایچ درباره که شدم متوجه من11
632/0657/0723/0736/0.کنم تمام را آن توانمینم شود،یم شروع امینگران کهنیا محضبه12
804/085/0804/0834/0.هستم نگران شهیهم من 13
568/0601/0663/069/0.هستم نگران شود، انجام میکارها کهیزمان تا من14
147/8018/8126/90147/9 ژهیو ارزش-
درصد 56درصد 58درصد 52درصد 54 انسیوار درصد-
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ینگران پرسشنامه یهالفهؤم به مربوط ژهیو یهاارزش یاسکر نمودار -1 شکل

 7 ،2 سؤاالت حذف با ،یسؤال 11) یعاملتک مدل کی ابتدا پرسشنامه، یاصل مدل یدأییت مدل یبررس یبرا
 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1) سؤاالت یبرا اول عامل) عامل دو گرفتن نظر در با یگرید مدل سپس،. گردید فیتعر (9 و
 هاعامل مدل، دو هر در. شد گرفته نظر در( 9 و 7 ،2) سؤال سه یبرا مدو عامل)، (14 و 13 ،12 ،11 ،10 ،8

 روش ،یعامل دو و یعاملتک مدل برآورد روش. گردیدند یریگاندازه خود مخصوص آشکار یرهایمتغ توسط
 ،نیهمچن. هستند دارامعن >01/0p سطح در رهایمس یتمام داد نشان جینتا. بود (ML) یینمادرست حداکثر
 مربوط جینتا. است شده گزارش 4 جدول در( نوجوانان در هم و کودکان در هم) مدل دو هر برازش یهاشاخص

 . است شده گزارش 4 جدول در هاآن جینتا سهیمقا و هامدل از کیهر برازش یهاشاخص به
. شد استفاده یعاملدو و یعاملکی یفرض مدل برازش نییتع یبرا ،2یشیافزا و 1مطلق برازش شاخص

 را است استقالل مدل ،واقع در که 3هیپاخط مدل با سهیمقا بدون را مدل برازش یچگونگ مطلق یهاشاخص
 و RMSEA، SRMR یآزاد درجه به اسکوئر یکا نسبت اسکوئر، یکا شامل هاشاخص نیا. کندیم نییتع

GFI کنندیم سهیمقا هیپاخط مدل با را یفرض مدل برازش ،یاسهیمقا ای یشیافزا یهاشاخص. باشدمی. 
CFI، NFI، IFI، RFI و TLI اسکوئر یکا شاخص ،حاضر پژوهش در گرچه .هستند هاشاخص نیا وجز 

 نظر طبقبر. است نمونه اندازه ریثأتتحت شدتبه شاخص نیا یول ،رفت کاربه مدل یکل برازش یابیارز یبرا
 نشان را مدل خوب برازش عموماً  اسکوئریکا شاخص ،بزرگ اریبس یهانمونه در (2006) دسیمارکول و کاویر
 که شودیم گزارش زین یآزاد درجه به اسکوئریکا نسبت شاخص، تیمحدود نیا به توجه بامعموالً  .دهدیمن

1. absolute.fit.indices

2. incremental.fit.indices

3. baseline.model
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 بودنقبولقابل مقدار سر بر یجمع توافق گرچه. رساندیم حداقل به اسکوئریکا شاخص در را نمونه مقدار ریثأت
 شاخص GFI نیهمچن .باشدمی مدل خوب برازش انگریب معموالً ،پنج ریز ریمقاد یول ،ندارد وجود شاخص نیا

 را 90/0 یباال ریمقاد آن یبرا ،(1990) بنتلر. ندارد یبستگ نمونه حجم به که باشدمی اسکوئریکا نیگزیجا
 نیتریاصل وجز زین SRMR و RMSEA شاخص ،(2011) نیکال نظر طبقبر ن،یهمچن .است داده شنهادیپ

 از ترکوچک دیبا RMSEA ارزش مدل مطلوب برازش یبرا. شوندیم محسوب مدل برازش یهاشاخص
 یبرا. باشد 08/0 از ترکوچک SRMR مقداربهتر است،  نیهمچن. باشد 08/0 از ترکوچک است بهتر و 1/0

 ریمقاد و مدل قبولقابل رشیپذ دهندهنشان 90/0 یباال ریمقاد IFI و NFI،RFI ، CFI، TLI یهاشاخص
.دهدیم نشان را مدل کامل برازش ،کی به کینزد ریمقاد .دارد مدل مطلوب اریبس برازش از نشان، 95/0 یباال



نوجوانانعاملی پرسشنامه نگرانی کودکان و عاملی و دوشاخص های برازش مدل تک -4جدول 

Chi-SquareChi-Square/dfRMSEASRMRGFICFINFIIFIRFITLIمدل

74/16723/2055/0043/097/098/098/098/095/095/0عاملی کودکانتک
97/25652/3078/0064/092/093/090/093/089/091/0عاملی کودکاندو

21/18547/2057/0045/095/096/097/097/095/095/0عاملی نوجوانانتک

63/26776/3081/0068/090/092/089/092/087/090/0عاملی نوجواناندو
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 و CFI، NFI، IFI، RFI) یاسهیمقا و یشیافزا برازش یهاشاخص دهد،یم نشان 4 جدول که طورهمان
TLI )و دارند (95/0 یباال) یباالتر مقدار -نوجوانان نمونه هم و کودکان نمونه در هم -یعاملتک مدل در 

 که است یک تا صفر نیب هاآن مقدار که کرد انیب دیبا شاخص پنچ نیا خصوص در .ترندکینزد کی مقدار به
 که گرفت جهینت توانیم ،نیبنابرا. دهدیم نشان را مربوطه مدل کامل برازش شود،یم ترکینزد کی به هرچه
 .است برخوردار یرانیا تیجمع در یدوعامل مدل به نسبت یبهتر برازش از ،یعاملتک مدل

 ینگران پرسشنامه یدرونیهمسان ای (دقت) اعتبار ،1 جدول در کرونباخ یآلفا محاسبه از حاصل جینتا
 مدل در ،کودکان یبرا ینگران پرسشنامه یدرونیهمسان .دهدیم نشان نوجوانان و کودکان در را ایلوانیپنس
 .آمد دستهب 85/0 ای برابر ،یسؤال 11 نسخه یعاملتک مدل یبرا و 82/0 با برابر ،یسؤال 14 نسخه یعاملتک

 یعاملتک مدل در و 83/0 با برابر یسؤال 14 نسخه یعاملتک مدل در پرسشنامه اعتبار نوجوانان، در ن،یهمچن
 .آمد دستبه 86/0 با برابر یسؤال 11 نسخه
 نمرات به مربوط یدهک برش نقطه ن،یهمچن و (صدک) یتجمع یدرصد یهارتبه ،6 و 5 هایدولج در

.است شده ارائه پسران و دختران کیتفک به و نمونه گروه کل در را خام

: نمرات درصد تجمعی و نقطه برش 14C-PSWQنمرات نرم نسخه اصلی  -5 جدول

دهکی برای کل گروه، دختران و پسران
(581=نمونه) دخترها (519=نمونه) پسرها (1100=نمونه) گروه کلخام نمرات
12/114/1
24/15/13/2
32/223
47/26/23/3
59/31/66/6
68/67/63/6
75/87/91/9
86/112/117/11
98/138/1213
104/169/176/16
11209/217/21
124/24273/25
135/292/306/29
143/348/357/35
158/419/418/41
169/465/463/47
177/512/506/50
187/588/587/58
196/618/6160
202/654/642/64
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: نمرات درصد تجمعی و نقطه برش 14C-PSWQنمرات نرم نسخه اصلی  -5 جدولادامه 
دهکی برای کل گروه، دختران و پسران

(581)نمونه= دخترها (519)نمونه= پسرها (1100)نمونه= کل گروهنمرات خام
211/695/695/69
22721/727/71
231/756/751/74
245/787/783/77
253/832/831/82
263/853/864/84
276/883/887/88
283/903/906/89
29929/925/90
307/949/949/93
317/954/963/95
326/96972/96
331/97987/96
345/975/981/97
358/97995/97
361/983/9998

373/995/995/98

385/998/9999
396/991003/99
407/995/99
419/995/99
42100100

هادهک
خام نمرات

دخترهاپسرهاگروه کل
1089/77/8
20118/1012
30141314
40151515
50171717
6019192/18
70223/2221
80252524
90281/283/28
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و نقطه برش  ی: نمرات درصد تجمع11C-PSWQنمرات نرم نسخه کوتاه شده  -6جدول 

کل گروه، دختران و پسران یبرا یدهک
(581=نمونه) دخترها (519=نمونه) پسرها (1100=نمونه) گروه کلخام نمرات

09/226/2
16/31/38/3
22/51/53/5
34/77/73/7
43/107/101/10
57/138/134/13
67/159/156/15
75/171/172/17
85/197/193/19
94/213/214/21
108/254/251/26
1129292/29
126/348/344/34
134/413/415/41
147/443/4445
153/494/5049
164/537/541/54
178/551/569/54
189/602/618/60
195/667/664/66
202/703/701/70
217/768/767/76
225/833/844/83
237/859/857/85
244/904/904/90
259/939/939/93
266/964/966/96
273/98985/98
286/985/987/98
29991/9999
303/995/993/99
3155/991005/99
32100100100
33100100
10443
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و نقطه  ی: نمرات درصد تجمع11C-PSWQنمرات نرم نسخه کوتاه شده  -6جدول ادامه 

 کل گروه، دختران و پسران یبرا یبرش دهک
(581)نمونه= دخترها (519)نمونه= پسرها (1100)نمونه= کل گروهنمرات خام

هادهک

 نمرات خام

دخترهاپسرهاکل گروه
202/83/81/8
301/112/115/11
4080/1285/1280/12
5030/1590/1450/15
6090/1730/1790/17
70202020
805/2130/2160/21
90242424

 یریگجهینت و بحث
 پرسشنامه یفارس نسخه یعامل ساختار یبررس و یسنجروان یهایژگیو یبررس منظوربه ،حاضر پژوهش

(PSWQ-C )نیا یسنجروان یهایژگیو یبررس از هدف. گرفت انجام ساله 18 تا 8 نوجوانان و کودکان در 
 نیا پرسشنامه یعامل ساختار یبررس از هدف ن،یهمچن. بود پرسشنامه سازه ییروا و اعتبار یبررس پرسشنامه،

 نمونه و شد مطرح (1997)همکاران  و تایکورپ توسط که ییکایآمر نمونه نیب یفرهنگنیب یهاتفاوت ایآ که بود
 ؟ریخ ای دارد وجود یرانیا

 یعامل ساختار تا گرفت صورت هاداده یرو بر یاکتشاف یعامل لیتحل کی ابتدا ،سازه ییروا یبررس یبرا
PSWQ-C شد داده حیتوض جینتا قسمت در که طورهمان. گردد یبررس یرانیا جامعه یتجرب یهاداده در، 

 دو یاصل یهالفهؤم روش به پرسشنامه یاکتشاف یعامل لیتحل در نوجوانان، هم و کودکان یسن گروه در هم
 عامل و( 14 و 13 ،12 ،11 ،10 ،8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1) یهاهیگو شامل ،اول عامل .آمد دستبه شده اشباع عامل
 اما. کرد نییتب را پرسشنامه انسیوار کل از یمینازشیب اول عامل که است، (9 و 7 ،2) یهاهیگو شامل ،دوم

 ساختار از ،یتجرب یهاداده یرو بر یینمادرست نهیشیب روش به ،اول مرتبه یاکتشاف عاملی تحلیل انجام
 (1997)و همکاران  تایکورپ یهاافتهی با جینتا نیا. کرد یشتریب تیحما PSWQ-C پرسشنامه یعاملتک

 شد، انجام (2001) گوبل و مسترز س،یمور مطالعه در که یاکتشاف عاملی تحلیل جینتا ن،یهمچن مشابه است.
 از استفاده در یمعنادار تفاوت (،2001)، مسترز و گوبل سیمور. کرد تیحما پرسشنامه یعاملتک ساختار از

 هیتوص هاآن. شدند قائل (سال 18 تا 13) تربزرگ و (سال 12 تا 8) ترکوچک کودکان یبرا ینگران پرسشنامه
 استفاده( 11C-PSWQ) ینگران پرسشنامه یسؤال 11 شدهکوتاه نسخه از ،ساله 12 تا 8 کودکان یبرا که کردند
 عاملتک یرو یفیضع و یمنف یعامل بار شوند،یم یگذارنمره معکوس صورتبه که یسؤال سه رایز .گردد

 یعاملکی ساختار از یدأییت عاملی تحلیل انجام از بعد زین( 2003) ونابر ن،یهمچن .کندیم جادیا پرسشنامه
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 بزرگساالن تیجمع در که داد نشان پژوهش نیا جینتا .کرد تیحما بزرگساالن در ایلوانیپنس ینگران پرسشنامه
 نیبنابرا ؛دارند سؤاالت ریسا با یفیضع یهمبستگ شوند،یم یگذارنمره معکوس صورتبه که یسؤال پنج ز،ین

 . است برخوردار یدوعامل ساختار به نسبت یشتریب یبرتر از یعاملتک ساختار
 ایلوانیپنس ینگران پرسشنامه یدانمارک نسخه یابیهنجار در (2013) و همکاران اسبورن قاتیتحق مقابل، در
 تایپستل،کورپ افتهی طبق ن،یهمچن .کردند تیحما پرسشنامه یدوعامل ساختار از (PSWQ-C) نوجوان و کودک

 سخت کودکان یبرا را آن درک که است درست ،باشدمی یمنف کلمه دو یدارا که یسؤال سه( 2008) فمنیچ و
 پرسشنامه کی و گردد حفظ پرسشنامه سؤال 14 که شودیم شنهادیپ یول باشد،می یشتریب دقت ازمندین و کندیم

 توسط که ایلوانیپنس بزرگساالن ینگران پرسشنامه یدأییت عاملی تحلیل جهینت با ،جینتا نیا. شود جادیا یدوعامل
  گردید، همسوست. انجام( 2002) تورک و نیمن مبرگ،یه فرسکو،

 86/0 نوجوانان در و 85/0 کودکان در پژوهش نیا در ینگران یکل اسیمق کرونباخ یآلفا بیضر ن،یهمچن
و  تایکورپ) یهاپژوهش با جینتا نیا. است پرسشنامه مطلوب یدرونیهمسان دهندهنشان که آمد دستبه

 نیهمچن .ستراستاهم (2008 فمن،یچ و تایپستل،کورپ ؛2001 گوبل، و مسترز س،یمور ؛1997همکاران، 
 حذف پرسشنامه از شدیم یگذارنمره معکوس صورتبه کهرا  یسؤاالت (2002) همکاران و فرسکوهنگامی که 

 یدوعامل ساختار وجوداین،با ؛دادند گزارش را یاندک شیافزا تنها کرونباخ یآلفا بیضر مقدار در ،کردند
 حفظ کردند. را پرسشنامه
 ینگران پرسشنامه یعاملدو و یعاملتک یساختار مدل یابیارز هدف با حاضر، پژوهش در نیهمچن

. شد استفاده زرلیل از استفاده با یدأییت عاملی تحلیل روش از یرانیا تیجمع در نوجوان و کودک ایلوانیسپن
 از یحاک برازش هاشاخص یتمام مفروض ،مدل نیا یبرا .گردید فیتعر یعاملکی مدل ابتدا ،منظوربدین

 و مسترز س،یمور ؛1997 ،و همکاران تایکورپ) یهاپژوهش با ل،یتحل نیا جینتا. بودند مطلوب اریبس برازش
 و همکاران اسبورن پژوهش جینتا طبق پرسشنامه یدوعامل ساختار ن،یچنهم. ستراستاهم (2001 گوبل،

 مدل به نسبت یترنییپا نسبتاً برازش یدوعامل مدل یاسهیمقا برازش یهاشاخص ،شد یبررس زین( 2013)
 هم رایز .است برخوردار یشتریب تیحما از یرانیا تیجمع در یعاملتک مدل ،نیبنابرا. دادند نشان یعاملتک

 نیا یوممفه ساختار دأییت از یحاک جینتا نیا .باشدمی ترصرفهبه هم و بود برخوردار یباالتر و بهتر برازش از
 .است یرانیا تیجمع در پرسشنامه

 یمناسب سازه ییروا یدارا ،یرانیا نوجوانان و کودکان در ابزار نیا داد نشان پژوهش جینتا خالصه،طوربه
 یفرهنگ یرهایمتغ ریثأتتحت کهنیا نیع در که ستیامر ینگران سازه که گفت توانیم ن،یبنابرا .باشدمی

 خاطر نیا به. کندیم یرویپ یالمللنیب سطح در نوجوانان و کودکان نیب در یعموم یالگو کی ازاما  ،باشدیم
 .جست بهره زین ینیبال سطوح در یآت یهاپژوهش در یعلم اطیاحت تیرعا نیع در شده ادی ابزار از توانیم

( GAD) منتشر اضطراب اختالل صیتشخ که یکودکان نیب ،است قادر PSWQ-C پرسشنامه ن،یهمچن
 ییروا از پرسشنامه نیا که کرد ادعا توانیم ن،یبنابرا .شود قائل کیتفک ،یعاد کودکان و کردند افتیدر

 اختالل و (/MDD) یاساس افسرده و GAD به مبتال افراد نیب یول .باشدمی برخوردار یمناسب یکیتفک
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 دو یهمبود لیدلبهتواند می نیا که ،(2008 فمن،یچ و تایپستل،کورپ) کندینم جادیا یتفاوت ییخوافسرده
 (.1997 براون،) باشد MDD و GAD اختالل

 روا و معتبر یبالگرغر یابزارها به یدسترس شیافزا باعث ،زین ینیبال کاربرد حوزه در یابزار نیچن وجود
 یبرا را نآ درمان بر نظارت و ینگران و اضطراب سطح حیصح ییشناسا و صیتشخ سهولت ن،یهمچن .شودیم

 اضطراب اختالل امرهنگید درمان و شناختنداشتن  از لهیوسنیبد. کندیم فراهم مدرسه مشاوران و درمانگران
(.2008 ،یمزلیا) کندیم یریجلوگ

 نشان PSWQ-C پرسشنامه یدانمارک نسخه یرو بر( 2013) همکاران و اسبورن پژوهش جینتا ن،یهمچن
SCARED- پرسشنامه دو ،GAD یهااسیمقخرده با یقو 1یهمگرا ییروا یدارا پرسشنامه، نیا که داد

R و RCADS دهندیم قرار یابیارز مورد نوجوانان و کودکان در را کیپاتولوژ ینگران ،پرسشنامه دو نیا. است 
 (.2013 و همکاران، اسبورن)

 و یاباضطر اختالالت صیتشخ در آن تیحساس زانیم که است نیا پژوهش نیا یهاتیمحدود از یکی
. است نگرفته قرار یبررس مورد یعاد افراد با آن زیتما ن،یهمچن و یافسردگ لیقب از اختالالت ریسا با آن زیتما
 و کودکان تیجمع در پرسشنامه نیا یکیتفک و همگرا ییروا یآت یهاپژوهش در شودیم هیتوص رو،نیا از

.ردیگ قرار یابیارز مورد یرانیا نوجوانان

 یقدردان و تشکر
.میدار یقدردان و تشکر لکما رساندند، یاری پژوهش نیا انجام در را ما که 16 و 8 ،2 ،1 هایمنطقه مدارس هیکل از
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