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  در جمعيت دانشجويان ايراني نامه اضطراب ايدز روايي و پايايي پرسش
  

  4هدي احمري تهران ،3 نور لميعيان مي،  2زهرا عليپور، 1نرگس اسكندري
  6 ، احمد ايزدي5ابراهيم حاجي زاده ،

  

  
   چكيده
 تمايـل بـه كسـب اطالعـات بيشـتر در      فرد آلوده به ايـدز،  آنان در مواجهه با  العمل عكستواند بر  مي افراد سطح اضطرابكه   با توجه به اين :مقدمه
 نامه سنجي نسخه فارسي پرسش در معرض ايدز مؤثر باشد، پژوهش حاضر با هدف روانو تالش شخصي براي جلوگيري از قرار گرفتن  ايدز مورد

 .در جمعيت دانشجويان ايراني طراحي گرديد) Multidimensional AIDS Anxiety  Questionnaireيا MAAQ-P(ابعاد اضطراب ايدز 

بـه   هاي غيـر علـوم پزشـكي قـم     نفر از دانشجويان دانشگاه 617ابزار اين سنجي منظور روان روايي صوري و محتوا به بعد از تأييد :ها مواد و روش
ارزيابي پايايي و روايي سـازه بـه ترتيـب بـا كمـك       .دندنمورا تكميل  (MAAQ) نامه پرسشنسخه فارسي گيري در دسترس انتخاب و  نمونهروش 

 8/8ليـزرل نسـخه   و 18نسـخه   SPSSآزمون آلفاي كرونباخ و تحليل عامل اكتشافي و تأييدي و ضريب همبستگي پيرسون و با استفاده از نرم افـزار  
  .صورت گرفت

نگرانـي  : تأييد شد همچنين آلفاي كرونباخ بـراي ابعـاد پرسشـنامه بـه ترتيـب زيـر       95/0نامه بر اساس ضريب آلفاي كرونباخ  پايايي پرسش :ها يافته
 α=70/0و تـرس از ايـدز    α=82/0، خودداري از بحث در مـورد ايـدز   α=75/0، مهار جنسي α=86/0، برانگيختگي فيزيولوژيك α=91/0شناختي 

ي ضريب اعتبار بازآزمايي يك ماه  دامنه .درصد واريانس كل را تبيين كردند و تأييد شدند 5/57بر اساس تحليل عاملي اين پنج بعد . محاسبه گرديد
  .باشد مي در طول زمان  (MAAQ-P) نامه كه، حاكي از پايايي پرسش>p) 001/0(بود  96/0تا  65/0نفر از دانشجويان بين  40بعد بر روي

 بـا هـدف  توانـد   مـي برخوردار است و  مطلوبي پايايي از اعتبار و (MAAQ)نامه  داد نسخه فارسي پرسش نشان اين بررسي هاي يافته :گيري نتيجه
   .مورد استفاده قرار گيردافراد، تغييرات سطح اضطراب ايدز  بررسي ميزان و

  ، اضطراب، پايايي، روان سنجي، رواييايدز :ي كليديها واژه
  

نامه اضطراب ايدز در  روايي و پايايي پرسش .زاده ابراهيم، ايزدي احمـد  نور، احمري تهران هدي،حاجي اسكندري نرگس، عليپور زهرا، لميعيان مي: ارجاع
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  نرگس اسكندري و همكاران

  مقدمه
 است هايي يبيمار جمله از اي وي و بيماري ايدز  اچعفونت 

 فراوان، مراقبتي هزينه و زياد كشندگي ميزان لحاظ به كه

 از جوان جمعيت دادن قرار هدف و اجتماعي مشكالت ايجاد
متأسفانه . )1(شوند  محسوب مي بشري جوامع مهم معضالت

اطالعات نسبتا كمي درباره ميزان و ماهيت اضطرابي كه اين 
در  .باشد كند، در دست مي بيماري در عموم مردم ايجاد مي

 درتحقيق  بهدانشمندان علوم اجتماعي اي اخير ه سال
ترس گسترش  آن اند كه دليل پرداختهايدز  هاي اجتماعي جنبه

بيماري در اين هايي در مورد  كليشهرواج و  در جوامعاز ايدز 
  . )2-8(باشد  ميسراسر اياالت متحده و ساير كشورها 

زياد اضطراب در مورد ايدز نيز همان الگوي رفتاري  به احتمال 
تواند  ميسطح اضطراب ) 1( كند مي دنبالاضطراب عمومي را 

، تمايل به فرد آلوده به ايدز افراد در مواجهه باالعمل  عكس
هاي شخصي  ايدز و تالش مورد كسب اطالعات بيشتر در

 ثيرأتدر معرض ايدز را تحت براي جلوگيري از قرار گرفتن 
  ) .9(قرار دهد 
اي  مطالعه 2001بررسي ابعاد اضطراب، در سال  به منظور

و ارزيابي  ايجاد«، به منظور و همكاران Snellتوسط 
» چند بعدي اضطراب ايدز پرسشنامهسنجي  هاي روان ويژگي

نشان داد كه پرسشنامه چند نتايج مطالعه آنان . صورت گرفت
اعتماد و معتبر براي بعدي اضطراب ايدز يك ابزار قابل 

هاي مختلفي از اضطراب در مورد ايدز  گيري جنبه اندازه
اين پرسشنامه براي افزايش درك اضطراب در مورد . باشد مي

هاي آموزشي و مشاوره براي تغيير  ايدز، تدوين برنامه
هاي اضطرابي نسبت به ايدز، مورد استفاده قرار  واكنش

  ).1(گيرد  مي
و همكاران به منظور  Snell كه توسطاي ديگري  در مطالعه

نامه ابعاد  هاي روان سنجي پرسش بررسي بيشتر ويژگي
اضطراب ايدز انجام شد، نتايج اعتباريابي مجدد براي ابعاد 

دار  برانگيختگي فيزيولوژيك، ترس از ايدز و مهار جنسي معني
تري  اگرچه ضرايب پايين )>α) (003/0p=94/0تا  85/0(بود 

شناختي و خودداري از بحث مشاهده شد  نگرانيبراي ابعاد 

نتايج حاصل از اين ابزار احتماال نشان دهنده ماهيت ). 1(
تر  مهم. باشد احساسات و نگرش كنوني افراد در مورد ايدز مي

داري با  كه نمرات ابعاد اضطراب در مورد ايدز ارتباط معني اين
). 10(نمرات پرسشنامه اضطراب عمومي در اين افراد داشت 

نامه چند بعدي  نتايج ارزيابي قابليت اعتماد و اعتباريابي پرسش
توان آن را  دهد كه مي اضطراب ايدز در اين مطالعه نشان مي

هاي اضطراب  گيري جنبه به عنوان يك ابزار معتبر در اندازه
  ).1(ايدز در افراد به كار برد 

 5/2، 2011سال در بر اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت 
آلوده شدند و تعداد HIV نفر در جهان به ويروس ميليون 

 34ميليون نفر رسيد كه از اين تعداد  60كل مبتاليان به 
ميليون نفر  25كنند و  بيماري زندگي مي ميليون نفر با اين

ميليون  3تا  7/2به طور متوسط ساالنه ). 11(اند  فوت كرده
ها جوانان  مي از آنكه ني) 12(شود  نفر به اين تعداد افزوده مي

اگرچه رفتارهاي جنسي پرخطر و ). 13(ساله هستند  25-15
اعتياد به الكل و مواد مخدر در جوانان و دانشجويان، بيشتر از 

شود ولي با وجود رفتارهاي پرخطر،  ها مشاهده مي ساير گروه
ايدز بسياري از دانشجويان نه تنها اطالعات كافي در مورد 

  ).14(توجه هستند  بيندارند بلكه به آن 
ايدز  ،آينده هاي سال رود در انتظار ميكه  با توجه به اين

داده ثير قرار أرا تحت ت جهان تري از جمعيت هاي وسيع بخش
هاي  تنشاضطراب قابل توجه و  موجبگيري ايدز،  همهو 

اجتماعي اين  هاي جنبهو مطالعه  بنابراين توجه .گردداجتماعي 
شناخت ابعاد  .)1(باشد  و ضروري مي بيماري نيز برجسته

اضطراب در مورد ايدز با در دسترس بودن يك ابزار 
 با هدفتواند  كه مي گردد تسهيل مي استاندارد شناختي روان

مورد در جوامع تغييرات سطح اضطراب ايدز  بررسي ميزان و
براي  گونه مطالعات، از اين استفاده قرار گيرد، نتايج حاصل

و  بوده استفادهنيز قابل مبارزه با ايدز  جهته مشاور وموزش آ
را فراهم مطالعات مختلف حاصل از نتايج  ميانمقايسه  امكان
  .سازد مي

نامه در ايران مورد  جا كه هنوز روايي و پايايي اين پرسش از آن
 مطالعه حاضرهدف از از اين رو . بررسي قرار نگرفته است
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                    نامه اضطراب ايدز روايي و پايايي پرسش

ابعاد اضطراب  نامه پرسشبررسي پايايي و روايي نسخه فارسي 
 .باشد مي در جمعيت دانشجويان ايراني  (MAAQ-P)ايدز

نامه ابعاد  آيا پرسشاست كه  اين تحقيق اصلي سؤال
اضطراب ايدز از اعتبار و پايايي كافي در جمعيت دانشجويي 

  ايراني برخوردار است؟
  

  ها مواد و روش
آن پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي تحليلي است كه هدف 

نامه ابعاد اضطراب ايدز با توجه به  بررسي اعتبار و پايايي پرسش
باشد كه شامل ترجمه، بررسي و آزمون  مي سنجي فرايند روان

  . روايي و پايايي آن است
در اين مطالعه جامعه پژوهش، دانشجويان دختر و پسر 

دانشگاه قم، آزاد اسالمي، (هاي غير علوم پزشكي قم  دانشگاه
و واحدهاي ) ، غير انتفايي مفيد و پويش)س(معصومه حضرت 

 - 1390نفر از دانشجويان بودند كه در سال  617پژوهش شامل 
معيار . به روش در دسترس انتخاب و وارد مطالعه شدند 1391

دانشجويان ايراني و مشغول به : پذيرش واحدهاي پژوهش شامل
ال و س 18هاي غير علوم پزشكي، سن باالي  تحصيل در رشته

عدم پر . هاي آموزشي در مورد ايدز بود عدم شركت در كالس
  .نامه از معيارهاي خروج از مطالعه بود كردن كامل پرسش

پس از توضيح اهداف مطالعه براي دانشجويان، اطمينان از 
محرمانه ماندن اطالعات و كسب رضايت آگاهانه از آنان، 

  . ها توسط دانشجويان تكميل شد نامه پرسش
  :ها ر گردآوري دادهابزا

  نامه ابعاد اضطراب ايدز پرسش - 1
سؤال  50از ) MAAQ(نامه اصلي ابعاد اضطراب ايدز  پرسش

تشكيل شده كه براي ارزيابي پنج بعد مختلف اضطراب در مورد 
برانگيختگي  - 1: اين ابعاد شامل. ايدز تدوين شده است

 شناختينگراني  - Physiological Arousal( 2( فيزيولوژيك

)worry cognitive ( ،3 - مهار احساس جنسي )Inhibition 

Sexual( 4 - خودداري از بحث در مورد ايدز )Discussion 

Inhibition(  ترس از ايدز - 5و )Fear Of Aids( به . باشد مي
) مشخصه من است كامال( 4هر گزينه در يك مقياس ليكرت از 

امتياز داده شد، به طوري كه نمره ) مشخصه من نيست اصال( 0تا
دهد  ها اضطراب بيشتري را نشان مي باال در هر يك از گزينه

)15،1 .(  
  نامه اطالعات دموگرافيك پرسش - 2

رشته  اطالعات فردي شامل سن، جنسيت، وضعيت تأهل،
با  ،منبع اطالعات دريافتي در مورد ايدزتحصيلي، محل زندگي و 

  .آوري شدند نامه دموگرافيك جمع ز پرسشاستفاده ا
  نامه ابعاد اضطراب ايدز روش آماده سازي پرسش

نامه ابعاد اضطراب ايدز به اين صورت انجام  فرايند ترجمه پرسش
نامه را  گرفت كه ابتدا يك گروه پژوهشي به طور جداگانه پرسش

پس از بررسي صحت و اعتبار ترجمه و . به فارسي ترجمه كردند
ويراستاري آن بر اساس نظرات اساتيد زبان انگليسي و فارسي، در 

نامه توسط يك فرد انگليسي زبان  ادامه نسخه فارسي پرسش
كرد مجددا به التين ترجمه شد و  كه در ايران زندگي مي) بومي(

نامه فارسي با  در نهايت به طور جداگانه شباهت مفهومي پرسش
پس از . ورد تأييد قرار گرفتنسخه اصلي انگليسي توسط اساتيد م

مطابقت نسخه انگليسي اخير با نسخه اوليه و تأييد همساني 
نسخه . نامه انگليسي، به فارسي ترجمه شد ها، بار ديگر پرسش آن

فارسي و التين با هم مقايسه و بعد از اصالحات ادبي و دستوري، 
نفر از پانل  10نامه آماده و اعتبار صوري آن توسط  پرسش
اساتيد گروه بهداشت باروري دانشگاه (صان دانشگاهي متخص

تربيت مدرس، دانشگاه تهران، مركز تحقيقات ايدز دانشگاه تهران 
تأييد ) ع(شناسي دانشگاه امام حسين  گروه علوم تربيتي و روان و

نامه، به منظور تعيين  بعد از تهيه نسخه فارسي اين پرسش. شد
نفر از  617اضطراب ايدز توسط نامه ابعاد  پايايي و روايي، پرسش

  .دانشجويان تكميل گرديد
  تعيين حجم نمونه

تعيين حجم نمونه در تحليل اكتشافي از قاعده كلي دانش 
ها هميشه بايد بيشتر از تعداد  يعني تعداد آزمودني(گيري  نمونه

 5اي از  كه گستره) 14(كند  پيروي مي) نامه باشد سؤاالت پرسش
به ). 16(شود  ي هر سال در نظر گرفته ميكننده برا شركت 20تا 

و با توجه به تعداد سؤاالت   Stevensهمين دليل بر اساس نظريه
نفر تعيين گرديد كه با در نظر  600عدد بود حجم نمونه  40كه 
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نفر از دانشجويان  660در صد احتمال ريزش، به 10 گرفتن
طور نامه به  پرسش 617نامه تحويل داده شد و در نهايت  پرسش

  .كامل توسط دانشجويان تكميل گرديد
نامه ابعاد اضطراب ايدز، از سه روش  جهت بررسي اعتبار پرسش

براي . اعتبار محتوا، اعتبار صوري و اعتبار سازه بهره گرفته شد
نامه ابعاد اضطراب ايدز  بهبود اعتبار صوري و محتوا، پرسش

اين نفر از متخصصان ارسال گرديد و در خواست شد  10براي
نامه را بررسي نموده و اصالحات پيشنهادي آنان در  پرسش
سؤال  50از مجموع . نامه ابعاد اضطراب ايدز اعمال گرديد پرسش
سؤال به علت  10نامه اصلي، بنا بر نظر پانل متخصصان،  پرسش

پرسش در مورد (تكراري بودن و عدم تطابق فرهنگي با جامعه ما 
حذف ) ها به مقوله ايدز رسانهشركاي جنسي متعدد و توجه زياد 

باشد  سؤال مي 40نامه اصالح شده داراي  در نهايت پرسش. شدند
كه پانل متخصصان از لحاظ روايي صوري و محتوايي، توان 

نامه را براي سنجش ابعاد مختلف اضطراب در زمينه ايدز  پرسش
. در زبان فارسي و براي كشور ايران مناسب ارزيابي كردند

  .يي بازآزمايي به فاصله يك ماه بررسي شدهمچنين پايا
در تاريخ  3044اي با كد مطالعه حاضرتوسط كميته اخالق منطقه

  .تصويب شده است 25/4/91
  

  ها يافته
شناختي واحدهاي پژوهشي  هاي جمعيت ژگي   توزيع فراواني وي

  : مطالعه به شرح زير بود
 1/77(نفر از آنها زن  476واحد پژوهشي،  617از مجموع 

نفر متأهل  152، )درصد 9/29(نفر آنها مرد  141و ) درصد
ميانگين . بودند) درصد 6/75(نفر مجرد  475و ) درصد 4/24(

. بود 7/3سال با انحراف معيار  4/21 سني واحدهاي پژوهشي
ساكن  5/38در صد دانشجويان ساكن مراكز استان و  7/58

منبع اطالعاتي . در صد ساكن روستا بودند 8/2ها و  شهرستان
درصد  9/4درصد از دانشجويان راديو و تلويزيون،  8/30حدود 

 7/0درصد دوستان، 6/1درصد دانشگاه، 9/2روزنامه و مجله، 
در صد  8/54در صد از طريق اينترنت و  5/2درصد پزشكان، 

. هم از چند طريق در مورد ايدز اطالعاتي كسب كرده بودند

اي مختلف علوم انساني و ه كليه واحدهاي پژوهشي در رشته
داري، اقتصاد، ادبيات فارسي، ادبيات  حساب(مهندسي 

انگليسي، علوم قرآني، علوم تربيتي، كتابداري، عربي، فلسفه، 
رياضي،  الهيات ،علوم سياسي، حقوق، مديريت بازرگاني،

مشغول به تحصيل ) فيزيك، برق صنعتي ،كامپيوتر، شيمي
  . بودند

  هنام بررسي پايايي پرسش
، همساني دروني و پايايي )روايي همگرا(همبستگي دروني 
نامه ابعاد اضطراب  هاي پرسش نامه و مقياس بازآزمايي پرسش

نتايج اين آزمون نشان . نشان داده شده است) 1جدول(ايدز در 
نامه چند بعدي اضطراب ايدز از همساني دروني  داد پرسش

آلفاي . )= 95/0Cronbach’s alpha( بااليي برخوردار است
نگراني (، )91/0=برانگيختگي رواني(كرونباخ براي ابعاد 

مهار (،)75/0=خودداري از بحث در مورد ايدز(، )86/0=شناختي
پايايي . به دست آمد) 70/0=ترس از ايدز(و ) 82/0=جنسي

و براي 96/0نامه  بازآزمايي به فاصله يك ماه، براي پرسش
  .در نوسان بود 65/0تا  96/0اي بين  ابعاد آن در دامنه

نتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان داد هر مقياس با 
تا  80/0(.داري دارد نامه اصلي همبستگي مثبت و معني پرسش

92/0r =  0001/0 و ( p< )1 جدول(.  
   نامه بررسي روايي پرسش 

نامه ابعاد اضطراب  هاي حاصل از نسخه فارسي پرسش داده
 Principal)هاي اصلي به روش مؤلفه (MAAQ-P)ايدز 

component) اين روش از . مورد تحليل عاملي قرار گرفت
شود و  هاي اكتشافي در تحليل عاملي محسوب مي جمله روش

هدف از اين نوع تحليل، تعيين ساختار عاملي موجود در 
 (KMO)نتايج اوليه اين تحليل نشان دادكه . باشد مقياس مي

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy  براي ماتريس همبستگي مورد تحليل كه نشانگر
 96/0باشد، برابر با  نامه مي گيري محتواي پرسش كفايت نمونه

 ,= 550(ضريب آزمون بارتلت در اين مطالعه برابر با . است

df58/2008=x2 (دار بود  بود كه از نظر آماري معني
)001/0p< (ل عاملي براي و نشان از مناسب بودن روش تحلي

. باشد نامه ابعاد اضطراب ايدز مي بررسي ساختار عاملي پرسش
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چرخش واريماكس نشان داد كه كليه سؤاالت آزمون بر روي 
تر از  در تحليل عاملي بارهاي بزرگ. شوند عوامل بار مي

دار در نظر گرفته شد و با توجه به بار عاملي  معني4/0
انگيختگي فيزيولوژيك، بر: هاي ها در هر عامل، عنوان پرسش

نگراني شناختي، مهار جنسي، خودداري از بحث در مورد ايدز 
در نظر ) مشابه نسخه اصلي(و ترس از ايدز براي هر عامل 

درصد از  5/57هر پنج عامل بر روي هم بيش از . گرفته شد
هاي چرخش يافته  چنين عامل هم. كنند واريانس را تبيين مي

هاي چرخش نيافته  تر از عامل يقهاي اوليه را دق همبستگي
و باالتر،  1دهد و با توجه به فرض ارزش ويژه  نشان مي

نسبت واريانس تبيين شده براي عوامل، نمودار چرخش يافته 
هاي ويژه و بار عاملي هر مقياس در ماتريس چرخش  ارزش

  . ، پنج عامل استخراج شد4/0يافته دست كم 
روش واريماكس پنج عامل هاي متعامد با  سپس تحليل مؤلفه

، نگراني شناختي )خرده مقياس 10(بر انگيختگي فيزيولوژيك 
، خودداري از )خرده مقياس 8(و مهار جنسي ) خرده مقياس 9(

خرده  5(و ترس از ايدز  )خرده مقياس 6(بحث در مورد ايدز 
چرخش واريماكس نشان داد كليه . را نشان داد) مقياس

شوند يعني  ل روي عوامل بار ميسؤا 2سؤاالت آزمون به جز 
سؤال در پنج عامل به دست آمده قرار  40دو سؤال از اين 

تحليل عوامل اصلي . ها را حذف نمود توان آن گيرد و مي نمي
خرده مقياس مربوط به عامل  10نشان داد كه بارهاي عاملي 

قرار گرفته  67/0تا  45/0بر انگيختگي فيزيولوژيك در دامنه 
خرده مقياس، به عامل بر  10مورد اين  9كه جا  و از آن

برانگيختگي "، 1انگيختگي فيزيولوژيك مربوط بود عامل 
خرده مقياس مربوط به  9بار عاملي . نام گرفت "فيزيولوژيك 

قرار گرفت و از  71/0تا  48/0عامل نگراني شناختي در دامنه 
شناختي مربوط  ها به عامل ادراكي جا كه همه خرده مقياس آن

خرده  8بار عاملي . نام گرفت "شناختي نگراني" 2بود عامل 
 75/0تا  54/0مقياس مربوط به عامل مهار جنسي در دامنه 

خرده مقياس به عامل مهار جنسي  6جا كه  قرار گرفت و از آن
 6بار عاملي . نام گرفت "مهار جنسي" 3مربوط بود عامل 

ورد ايدز خرده مقياس مربوط به عامل خودداري از بحث در م

خرده  4جا كه  قرار گرفت و از آن 44/0تا  65/0در دامنه 
مقياس به عامل خود داري از بحث در مورد ايدز مربوط بود 

در . نام گرفت "خودداري از بحث در مورد ايدز  " 4عامل 
خرده مقياس مربوط به عامل ترس در  5نهايت نيز بار عاملي 

جا كه اين خرده  نقرار گرفت و از آ 66/0تا  52/0دامنه 
ترس از  "، 5ها به ترس از ايدز مربوط بودند عامل  مقياس

نام گرفت كه نتايج مذكور مشابه نسخه انگليسي  "ايدز
باشد با اين تفاوت كه تعداد  نامه ابعاد اضطراب ايدز مي پرسش

  ). سؤال 10كال (سؤاالت در هر بعد كمتر شده است 
في، تحليل عامل ي اكتشا پس از تحليل عاملي به شيوه

تأييدي به منظور تأييد ساختار عاملي فرض شده در 
هدف . گيري اضطراب افراد در مورد ايدز صورت گرفت اندازه

از اين اقدام، رسيدن به ماتريس ساختاري معتبرتر و مقايسه 
ماتريس ساختاري اوليه، با ماتريس ساختاري جديد بود كه از 

ماتريس ساختاري  اين طريق محتواي هر عامل و همچنين
مقادير بار عاملي ) 2جدول . (اوليه مورد تأييد مجدد قرار گرفت
دهنده همبستگي  دهد كه نشان هريك از سؤاالت را نشان مي

چنان چه اين . باشد هر سؤال با حيطه مورد نظر مي
باشد، به عنوان بارهاي عاملي باال  6/0ها بيشتر از  همبستگي

عنوان بارهاي عاملي نسبتا باال در  باشد به 3/0و اگر بيشتر از 
داري اين  نيز معني 2بزرگتر از  Tشود مقادر  نظر گرفته مي

  ).1(دهد  ضريب را نشان مي
  

  گيري  بحث و نتيجه
نامه  فارسي پرسشهاي پژوهش حاضر نشان داد كه نسخه  يافته

اصالح شده ابعاد اضطراب ايدز از اعتبار و روايي مطلوبي جهت 
در اين پژوهش . استفاده در جمعيت دانشجويي برخوردار است

نامه ابعاد اضطراب ايدز داراي ثبات و پايايي بااليي  پرسش
چنين همساني دروني بااليي براي همه  هم). α=95/0(باشد  مي

مشاهده شد كه نتايج پژوهش  70/0تا91/0ن اي بي ابعاد در دامنه
 .باشد هماهنگ مي Finney و Snellحاضر با نتايج مطالعه 

 چنين پژوهش حاضر نشان داد هم). α) (16 ،1=94/0تا 85/0(
نامه ابعاد اضطراب ايدز يك ماه بعد، كه نسخه ايراني پرسش
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  نامه اصلي ها و پرسش ضرايب همبستگي و همساني دروني بين مقياس. 1جدول
MAAQ-P ترس از ايدز  مهار جنسي  خودداري از بحث  نگران شناختي  برانگيختگي فيزيولوژيك  نمره كل  

            1  نمره كل
برانگيختگي 
  فيزيولوژيك

*92/0  1          

        1  68/0*  85/0*  شناختي نگران
    1  63/0*  70/0* 80/0*  خودداري از بحث

    1  52/0*  60/0*  75/0*  85/0*  مهار جنسي
  1  71/0*  57/0*  56/0*  71/0*  81/0*  ترس از ايدز
  70/0  82/0  75/0  86/0  91/0  95/0 ضريب آلفا

ضريب آلفا 
  بازآزمايي

96/0  93/0  91/0  79/0  78/0  65/0  

*P<0.0001 

شناختي، برانگيختگي فيزيولوژيك، مهار جنسي، خودداري از بحث در مورد ايدز، ترس از  نگراني: عامل 5محتوا و بار عاملي . 2جدول 
  .اصالح شده ابعاد اضطراب ايدز نامه در پرسشايدز 

  ها الؤس

  يار عاملي

T هاي  روش مؤلفه
  اصلي

تحليل عامل 
  تأييدي

      شناختي نگران: 1فاكتور
  8/16  64/0  61/0  .سازد فكر كردن در مورد ايدز مرا مضطرب مي.1
  5/14  56/0  57/0  .شوم گاهي اوقات در مورد مقابله با ايدز دچار مشكل مي. 2
  5/14  56/0  48/0  .شوم كنم دچار تنش مي زماني كه در مورد تهديد ايدز فكر مي. 3
  9/17  67/0  57/0  .گيري ايدز خيلي مضطربم در مورد همه. 4
  4/17  64/0  62/0  .كنم كنم در مورد ايدز احساس ترس و وحشت مي زماني كه در مورد روابط جنسي فكر مي. 5
  05/17  64/0  68/0  .ترسم از ابتال به ايدز مي. 6
  6/21  77/0  71/0  .كنم كنم احساس آشفتگي مي زماني كه خطر ايدز را درك مي. 8
  6/21  77/0  66/0  .سازد بيماري ايدز مرا عصبي و مضطرب مي. 9

كنم احساس ترس و ناراحتي  سرايت ايدز از شريك جنسي فكر ميكه در مورد  زماني. 10
  .كنم مي

66/0  67/0  1/18  

        بر انگيختگي فيزيولوژيك: 2فاكتور
  9/19  72/0  59/0  .شوم با فكر كردن در مورد ابتال به ايدز نگران مي. 21
  23/18  68/0  52/0  .شوم كنم عصبي مي زماني كه در مورد ايدز با فرد ديگري صحبت مي. 24
  11/22  78/0  67/0  .شوم كنم نگران مي زماني كه در مورد ايدز فكر مي. 29
  47/19  72/0  59/0  .كنم كنم، احساس تنش مي زماني كه در مورد ايدز فكر مي. 33
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  2ادامه جدول 

  ها سؤال

  يار عاملي

T هاي  روش مؤلفه
  اصلي

تحليل عامل 
  تأييدي

  00/21  76/0  53/0  .كنم كنم، احساس آشفتگي زياد مي كسي صحبت ميزماني كه در مورد ايدز با . 38
  28/21  77/0  52/0  .شوم كنم واقعا وحشت زده مي زماني كه در مورد خطر ايدز فكر مي. 39
  76/17  65/0  45/0  .از اين كه ممكن است ايدز مستقيما بر زندگي من تأثيرگذار باشد نگرانم. 44
  78/18  68/0  57/0  .شوم كنم بسيار ناراحت مي ابتال به ايدز فكر مي زماني كه در مورد احتمال. 46
  93/19  73/0  65/0  .كند  بحث در مورد ايدز مرا ناراحت مي. 47
  17/16  62/0  64/0  .كند ها در مورد ايدز مرا عصبي و ناراحت مي همه اين صحبت. 48

        مهار جنسي: 4فاكتور
  73/13  58/0  62/0  .در يك رابطه جنسي مردد هستمبه دليل بيماري ايدز، براي شركت . 37
  82/15  64/0  55/0  .كند ترس از ايدز من را از درگير شدن در يك رابطه جنسي عصبي مي. 40
  05/21  77/0  55/0  .ام شده) آشفتگي(با افزايش خطر آلوده شدن به ايدز من دچار مشكل . 41
  59/19  70/0  52/0  .داشته باشمشود كمي استرس  گسترش بيماري ايدز، باعث مي. 43
  39/18  71/0  74/0  .شوم به علت ايدز، براي شروع يك رابطه جنسي جديد بيش از حد عصبي مي. 42
  22/11  46/0  55/0  .گيري بيماري ايدز نسبت به رابطه جنسي نگرش بهتري داشتم قبل از همه .45
  83/14  59/0  45/0  .نگران هستم كه ممكن، حامل ويروس ايدز باشم.49
       

        شناختي نگران: 1فاكتور
  70/14  59/0  53/0  .شوم دچار مشكل مي) همسر شريك جنسي،(هنگام صحبت كردن در مورد ايدز با . 7

  29/10  43/0  65/0  .كشم خجالت مي) شريك جنسي(ام  از صحبت كردن در مورد ايدز با دوست صميمي. 12
  60/21  77/0  49/0  يابد كنم ضربان قلبم در اثر اضطراب افزايش مي در مورد ايدز فكر مي زماني كه. 13
  59/20  74/0  59/0  .شوم كنم مضطرب مي زماني كه در مورد ايدز با مردم صحبت مي. 14
  56/12  51/0  52/0  .كنم هنگام بحث درباره ايدز احساس ناراحتي مي. 19
  53/14  58/0  45/0  .شود احساس بي قراري كنم باعث مي ها به ايدز در كل، توجه رسانه. 28

        ترس از ايدز: 5فاكتور 
  38/12  52/0  52/0  .ام به ايدز مبتال بوده باشد گاهي اوقات نگرانم كه ممكن است شركاي جنسي گذشته. 20
  74/18  71/0  66/0  .كند ميدچار پريشاني خطر ابتال به ايدز مرا در مورد داشتن رابطه جنسي . 25
  80/17  69/0  56/0  من در مورد كارهايي كه در رابطه با بيماري ايدز بايد انجام دهم نگرانم. 26
  18/16  64/0  57/0  .اضطراب در مورد ايدز در حال تأثيرگذاري بر روابط شخصي من است.27
  62/21  79/0  65/0  .در هنگام رابطه جنسي در مورد ابتال به ايدز نگران خواهم شد. 30
  

براي ابعاد نيز پايايي ). α=96/0(پايايي بازآزمايي بااليي دارد 
و  Snellنتايج مشابهي توسط . بازآزمايي بااليي مشاهده گرديد

  ). 1(همكاران نيز گزارش شد 
نامه ابعاد  دهد كه پنج بعد پرسش نشان مي) 1جدول (هاي  يافته
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روايي (نامه، همبستگي  اضطراب ايدز با هم و با نمره كل پرسش
دهنده آن است كه  نتايج نشاناين . باال و مثبتي دارد) همگرايي

نامه اصلي با هم رابطه نزديك و به هم تنيده دارند  ابعاد و پرسش
ها، روي ابعاد ديگر اضطراب ايدز تأثيرگذار  و تغيير در يكي از آن

نامه كل با هر يك از  دامنه ضريب همبستگي پرسش. خواهد بود
ج كه نتاي. باشد مي>p) 0001/0و  = 92/0rتا  80/0 (ابعاد

در اين  باشد ميSnell پژوهش حاضر تا حدودي مشابه مطالعه 
مطالعه نيز همبستگي مثبت و متوسطي بين ابعاد پرسشنامه 

  ).1(گزارش گرديد 
در پژوهش حاضر ساختار عاملي با ارزش ويژه باالتر از يك براي 

عامل را تأييد كرد به  5نامه ابعاد اضطراب ايدز، وجود  ابعاد پرسش
عامل باال بود  5هاي تبيين شده با  نسبت واريانسطوري كه 

  ).درصد 5/57(
 Snell نامه ابعاد  و همكاران نيز در ساختار عاملي پرسش

درصد گزارش كردند 54/0عامل را با واريانس  5اضطراب ايدز 
)1.(  

سؤال  16نامه اصلي از  بر انگيختگي فيزيولوژيك در پرسش بعد
)48،47،46،29،33،38،39،43،44،23،27،28،31،34،27،13،14 (

سؤال  10شد كه در نسخه فارسي ترجمه شده شامل تشكيل مي
سؤاالت . باشد مي) 46،47،48،29،33،38،39،21،44،24(
نامه اصلي در بعد خودداري از بحث درباره  پرسش) 13،14،28(

به علت تكراري بودن مفهوم  34و  23ايدز قرار گرفته و دو سؤال 
نيز با توجه به  27سؤال . ن حذف گرديدآن توسط پانل متخصصا

گيرد در بعد ترس  مفهوم سؤال كه اضطراب و ترس را در بر مي
هاي فعلي با  ناهمخواني بين يافته. در مورد ايدز قرار گرفته است

ممكن است ناشي از تفاوت در ) 1(و همكاران  Snellمطالعه 
تر و  نچنين ميانگين سني پايي هاي اجتمايي و فرهنگي، هم محيط

تفاوت جمعيتي، قومي و نژادي باشد كه براي مقايسه نتايج 
تحليل . آورد مطالعات به طور مستقيم اشكاالتي را به وجود مي

را ) 78/0تا  62/0(عامل تأييدي، مقادير بارهاي عاملي بااليي 
براي هريك از متغيرهاي مشاهده شده نشان داد، كه بيانگر 

  .باشد اش مي گيرنده زههمبستگي هر سؤال با عامل اندا
سؤال  5نامه اصلي شامل  شناختي در پرسش بعد نگراني

بود كه در مطالعه حاضر عالوه بر اين سؤاالت، ) 1،3،4،8،9(
رسد  به نظر مي. نيز در اين بعد قرار گرفتند) 2،5،6،10(هاي  سؤال

هاي فرهنگي و اجتماعي و مفاهيم  با توجه به تفاوت در محيط
شناختي قرار  سؤال نيز در بعد نگراني 4اين ) 2،5،6،10(سؤاالت 
مشابه ) 1(و همكاران  Snell كه با نتايج مطالعه. گرفتند
تحليل عامل تأييدي، مقادير بارهاي عاملي بااليي . باشد نمي

را براي هر يك از متغيرهاي مشاهده شده نشان ) 77/0تا  64/0(
اش  عامل اندازه گيرندهدهنده همبستگي هر سؤال با  داد، كه نشان

  . باشد مي
سؤال  6نامه اصلي از  بعد مهار جنسي در پرسش

شد كه در نسخه فارسي اين  تشكيل مي) 18،30،35،37،40،42(
در . افزايش يافت) 41،37،40،42،49،50،43،45(سؤال  8بعد به 

هاي فرهنگي و مذهبي در  پژوهش حاضر با توجه به گرايش
جنسي قبل از ازدواج و خارج از  كشور ما و ممنوعيت روابط

چارچوب خانواده، سؤاالت مربوط به روابط جنسي در نسخه اصلي 
كه  50و 49چنين دو سؤال  هم. توسط پانل خبرگان محدود شد

رساند،  در فرهنگ ما بيشتر مفهوم رابطه جنسي و مهار آن را مي
  . گيرد در بعد مهار جنسي قرار مي

 5ايدز در نسخه اصلي شامل بعد خودداري از بحث در مورد 
باشد اما در پژوهش حاضر سؤاالت  مي) 24،2،7،12،19(سؤال 

در بعد خودداري از بحث قرار گرفته است ) 7،12،13،14،19،28(
كه در نسخه  13،14،28االت ؤشود س همان طور كه مشاهده مي

اصلي در بعد برانگيختگي فيزيولوژيك قرار گرفته بوده در نسخه 
د خودداري از بحث افزوده شده است كه علت آن فارسي به بع

تواند تشابه مفهومي و كاربردي اين عبارات در زبان فارسي  مي
  . باشد

سؤال  6بعد ترس در مورد ايدز در نسخه اصلي شامل  
سؤال  5باشد كه در پژوهش حاضر به  مي) 5،6،10،15،16،21(

  . اشدب مي) 20،25،26،30،27(كاهش يافته است كه شامل سؤاالت
تا  52/0(تحليل عامل تأييدي، مقادير بارهاي عاملي بااليي 

دهنده  را براي هر يك از متغيرهاي مشاهده شده، كه نشان) 74/0
باشد را براي سه  اش مي گيرنده همبستگي هر سؤال با عامل اندازه

  .بعد ذكر شده نشان داد
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 عامل يك از ترس نوعي اضطراب، كه باورهستند اين بر بسياري

 اضطراب كه شد متذكر بايست مي است، ليكن نامعلوم و ناشناخته

 به جاي اصطالح، دو اين گاهي چه گر دارد، افتراق ترس با

سؤال اين بعد  2با توجه به اين كه ). 18(روند  مي يكديگر به كار
نامه اصلي مربوط به بعد برانگيختگي  در پرسش) ترس(

حاضر بار عاملي اين باشد و اما در مطالعه  فيزيولوژيك مي
سؤاالت در بعد ترس از ايدز بيشتر بود اين دو سؤال در بعد ترس 

نامه اصلي مقياس اضطراب ايدز  از طرفي در پرسش. قرار گرفتند
ذكر شده كه نويسندگان آن ذكر  1نيز با ارزش ويژه كمتر از 

سنجي اين بعد بسيار ضعيف است و بايد تحقيقات  كردند روان
نتايج حاضر نشان داد كه ). 1(ن زمينه صورت گيرد بيشتري در اي

نامه ابعاد اضطراب ايدز ابزاري معتبر و پايا  نسخه فارسي پرسش
باشد و  براي سنجش ابعاد مختلف اضطرب در مورد ايدز مي

 /پيشگيري /شناختي بيماري ايدز تواند در مطالعات روان مي
/ شناسي سالمت روان/ آموزش و ارتقا سالمت جوانان

  .شناسي باليني مورد استفاده قرار گيرد جامعه
  

  پيشنهادات
هاي ديگر جامعه روايي و پايايي  شود در آينده در گروه پيشنهاد مي
  .نامه مورد بررسي قرار گيرد اين پرسش

  
  تشكر و قدرداني 

نويسندگان مقاله حاضر، از پانل متخصصين و دانشجويان كه در 
قدرداني خود را ابراز  اين پژوهش شركت نمودند كمال تشكر

  .دارند مي
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Abstract  
Aim and Background: Given that, people's reaction to AIDS victims, desire to seek information about 
AIDS, and personal efforts to avoid exposure to AIDS could be affected by the level of anxiety a person 
experiences about AIDS. This paper assessed the reliability and validity of Persian version of 
multidimensional AIDS Anxiety Questionnaire– (MAAQ-P) in Iranian students. 
Methods and Materials: After face and content validity, to psychometry present tool, from 617 students 
of Qom non-medical universities, answered to response to (MAAQ-P). Samples selected by available 

method. In this study, we used confirmatory and explanatory factor analysis, Pearson correlation and 
Cronbach's Alpha in order to examine construct and concurrent validity, respectively. SPSS program 
version 18 and Lisrel version 8.8 were used to analyze the data in this study. 
Findings: The total (MAAQ-P) had a high internal consistency (Cronbach’s alpha = 0.95). The 
Cronbach’s alphas for the sub-scales were (physiological arousal,  =α 0. 78), (cognitive worry, =α 0.78) 

(sexual inhibition,  =α 0.79), (discussion inhibition =α 0.80) and (fear, =α 0.80). Based on factor analysis, five 

dimensions Inventory 5.57 of the total variance explained, and they were approved. After one month test-

retest study on a sub-sample of 40 students revealed Pearson correlation coefficient ranges from 0.65 to 
0.96 was obtained (p<0.001). 
Conclusions: The results of the present study indicate that the Farsi version of MAAQ has a good 
reliability and validity and instruments that can be used to monitor societal changes in AIDS 
anxiety. 
Keywords: Aids, Anxiety, Psychometric, Reliability, Validity 
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