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Abstract
Background and purpose: Social phobia is a prevalent psychiatric disorder that negatively
influences different aspects of life. Developing a simple and effective tool is necessary in epidemiological
studies and clinical screening to assess the individuals suffering from social phobia. This study aimed at
investigating the reliability and validity of the Social Phobia Inventory (SPIN) among students with social
anxiety.
Materials and methods: The participants included 110 students in Lorestan Pyame Noor
University who suffered from social anxiety. They were selected using cluster sampling. The reliability of
SPIN was assessed using Cronbach's alpha, split-half reliability, Spearman-Brown coefficient and, testretest. The validity of the instrument was evaluated by investigating the relationship between SPIN
subscales and other scales including SCL-90-R, Cognitive Error Questionnaire (CEQ), Self-Esteem
Rating Scale (SERS), and Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire (MBSRQ) using the
Pierson's correlation coefficient.
Results: Convergent validity of the SPIN by SCL- 90-R and CEQ was r= 0.83 and r=0.47,
respectively. Its discriminate validity was r= -0.70, r= -0.44 using the SERS and MBRSQ, respectively
(α<0.001) .The Cronbach’s alpha, Spearman-Brown coefficient and test-retest of SPIN was 0.97, 0.97 and
0.82 respectively (α<0.0001).
Conclusion: Social Phobia Inventory can be used as a valid and reliable tool in investigating the
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mental health issues in students.
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بررسی روایی و پایایی مقیاس هراس اجتماعی در میان
دانشجویان مبتال به اضطراب اجتماعی
مهدی حسنوند عموزاده

چكيده
سابقه و هدف :هراس اجتماعی یکی از شایعترین اختاللهای روانپزشکی بوده که بها ف هس ردهتردهای از تهای را
منفی بر ابعاد مختلس زندری مبتالیان ارتباط دارد .ساخت یک ابزار ساده و سودمند در مطالعا ش وع شناسی و غربالگری
بال نی جهت ارزیابی افرادی ک از هراس اجتماعی رنج میبرند ضروری میباشد .هدف پهووه

ااضهر بررسهی روایهی و

پایایی س اه هراس اجتماعی ) (SPINدر م ان دانشجویان مبتال ب اضطراب اجتماعی میباشد.
مواد و روشها :پووه

ااضر از نوع روش شناسی است .افالعا این پووه

از  111نفر از دانشجویان کارشناسی

مبتال ب اضطراب اجتماعی دانشگاه پ ام نور لرستان (سال  )1131-1131ک بها روش خوشه ای مراله ای بررزیهده شهدند
فراهم رردید .پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ دو ن م آزمون ضریب اسپ رمن بهراون وآزمهون بهاز آزمهون
بررسی شد و ب منظور بررسی روایی این مق اس ارتباط مادههای  SPINبا چهار مق هاس دیگهر شهام

زیهر مق هاس ههراس

از"س اه نشانگان تجدید نظر شده  31مادهای"( )SCL-90-Rپرسشنام خطای شناختی ( )CEQمق اس درج بندی ارمت
خود ( )SERSو س اه تصویر بدنی ( )MBRSQبا روش همبدتگی رشتاوری پ رسون محاسب شد .همچن ن از تحل عام
اکتشافی و تحل عام تای دی برای ارزیابی روایی  SPINاستفاده شد.
یافتهها :روایی همگرای  SPINبا اضهطراب فوب هک ) (SCL–90–Rوبها مق هاس  CEQبه ترت هب  r=1/14 r=1/31و
روایی افتراقی  SPINبا مق اس  SERSو بها مق هاس  MBRSQبه ترت هب r= -1/11 r= -1/41به دسهت آمهد (.)p<1/111
پایایی ب ا روش آلفای کرونباخ ضریب اسپ رمن براون وآزمهون بهاز آزمهون به ترت هب  1/34 1/34و  1/38به دسهت آمهد
(.)p<1/1111
استنتاج :ب نظر میرسد ک  SPINب عنوان ابزاری روا و پایا میتواند برای استفاده پووهشگران و متخصصهان سهالمت

واژه های کليدی :مق اس هراس اجتماعی روایی پایایی

مقدمه
هههراس اجتمههاعی یهها اخههتالل اضههطراب اجتمههاعی

اختاللهای روانپزشکی میباشد ک همبودی قاب توجهی

( )Social Anxiety Disorderیهکههی از شههایهعتههریههن

با دیگر اختاللهای روانپزشکی داشت و تای را نامطلوب

مولف مسئول :مهدی حسنوند عموزاده -تهران :دانشگاه پ ام نور رروه روانشناسی صندوق پدتی 13131-1934

E-mail: m.amouzadeh@gmail.com

 .1مربی رروه روانشناسی دانشکده روانشناسی دانشگاه پ ام نور تهران ایران
 تاریخ دریافت 1131/11/81 :

تاریخ ارجاع جهت اصالاا 1131/11/84 :

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

تاریخ تصویب 1131/1/11 :

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 931مرداد 9311

911

] [ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07

در اوزه بهداشت روان دانشجویان مورد استفاده قرار ر رد.

بررسي روایي و پایایي مقياس هراس اجتماعي

بههر جنبهه هههای رونههارون زنههدری مبتالیههان از جملهه

مههیرههردد( )4وجههود مق اسههی که به فههور اختصاصههی

ا ط های شهللی اجتمهاعی خهانوادری و روابها م هان

نشان های اضهطراب اجتمهاعی را بدهنجد و ههمچنه ن از

آرههی نهامطلوب

جهت زمان اجرا بتواند در مد کوتاهی این نشهان هها و

هههراس اجتمههاعی در دهه هههای اخ ههر توجه بده اری از

عالیم را مشخص سهازد ضهروری مهینمایهد؛ به همه ن

فردی دارد( .)8 1ب دل ه سه ر و په

ااضر از  SPINب عنوان مق اسی که

روانپزشکان و روانشناسان ب ایهن اخهتالل جلهب شهده و

جهت در پووه

این امهر سهبب رردیهده تها بده اری از ابزارههای خهود-

ب فور ویوه نشهان ههای اضهطراب اجتمهاعی را در زمهان

سنجی و دیگرسنجی بهرای ارزیهابی نشهانگان رایهج ایهن

کوتاهی میسنجد استفاده رردید .از دیگهر ضهروریا

اخههتالل ب ه وجههود ب ایههد( .)1 1یکههی از ابزارهههای خههود

پووه

رزارشدهی جدید ک ب صور منحصر ب فرد نشانگان

ویوریهای رواندهنجی  SPINاز نظهر جنده ت در م هان

هراس اجتماعی(اضطراب اجتماعی) را میسنجد پرسشنام

مبتالیان ب اضطراب اجتماعی توجه نشهده و ههم چنه ن

هراس اجتمهاعی )))Social Phobia Inventory (SPIN

ویوریهای رواندنجی خرده مق اسهای  SPINدر م هان

میباشد( .)1ب نظر میرسد این مق اس یک ابهزار غربهالگری

مبتالیان مورد بررسی قرار نگرفت است .با توجه به ایهن

مناسب برای تمایز افراد دارای ههراس اجتمهاعی در به ن

ک م زان ش وع اضهطراب اجتمهاعی در به ن دانشهجویان

جمع ت ها باشد .این ابزار  14آیتم دارد ک نمرهی برش

ایرانی (در مطالع مهومنی و همکهاران( 83/9 )3درصهد و

 43 13درصههد از افههراد و نقطهه بههرش  3 19درصههد

در مطالعه مظهههری و همکهاران( 11/9 )3درصههد) ندههبتا

افههراد دارای هههراس اجتمههاعی را از رههروه کنتههرل جههدا

بههارتر از م ههانگ ن شکههر شههده در  DSMVدر جمع ههت

مینماید( .)9مطالعها دامنه دار  Connorو همکهاران

عمومی ( 4درصد)رزارش شده است( )11و نظهر به ایهن

ب ان میدارد ک  1ویوری خاص این آزمهون ("تهرس از

ک استفاده از یهک ابهزار بها اههداف پووهشهی-بهال نی

خج شدن باعث میشود من از چ زهایی یها از صهحبت

مدتلزم وارسی ویورهیههای روانهی سهنجی آن ابهزار در

با مردم دوری رزینم"(ترس)؛ "از فعال ت ههایی که در

جمع ت مورد نظر است هدف پووه

ااضهر بررسهی

مرکز توجه واقهع شهوم مهیپره هزم"(اجتنهاب)؛ و "در

روایهی ( )Validityو پایههایی ( )Reliabilityفهرم فارسههی

خالل ترسها دسهت و پاچه مهیشهوم یها ره ج به نظهر

سهه اه هههراس اجتمههاعی در م ههان نمونهه بههال نی مبههتال

میرسم" (نارااتی ف زیولویک) برای اهداف غربهالگری

بههه اضهههطراب اجتمهههاعی بههه منظهههور اسهههتفاده در دو

هههراس اجتمههاعی مناسههب مههیباشههد( .)1مشخص ه هههای

اههوزه ردههترده اقههداما بههال نی و پووهشههی و قابل ههت

روانسنجی  SPINدر نمون های خارجی شام همدانی

کههاربری آن در مههورد غربههالگری مههیباشههد .تحق هه
ااضر یابت درونی پایایی آزمون– بهازآزمون روایهی

روایی(اعتبار) سازه ) )9 1( (Construct Validityواداسه ت

همگههههرا ( )Convergent Validityروایههههی وارههههرا

بههال نی در فراینههد روان درمههانی ()9

( )Divergent Validityرا در مقاید با تمایزهای ادراکهی

ندههبت ب ه تل ههرا

بررسی و تای د شده است.
بها توجه به ایههن که در اههوزه سههنج

(مانند خطاههای شهناختی تصهور بهدنی عهز نفه
اضههطراب

اجتماعی در کشور ابزاری ک این اختالل را ب صور
مدتق بدنجد وجود ندارد و اغلهب در سهنج

اضهطراب

اجتماعی از ابزارهای دیگری استفاده میشود که اضهطراب

اضطراب فوب ک  )SCL-90-Rمیآزمایهد .ههمچنه ن از
تحل

عام اکتشهافی ()Explanatory Analysis Factor

و تحل عام تای هدی ()Confirmatory Factor Analysis
ب منظور بررسی روایی سازه استفاده رردید.

اجتماعی یکی از خرده مق هاسههای آن ابهزار محدهوب
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درونی

پایهایی بازآزمهایی )(Test-Retest Reliability

ااضر این است ک در پووه ههای پ شه ن به

پژوهشی

مهدی حسنوند عموزاده

مواد و روش ها
ااضر از نوع روش شناسهی اسهت .جامعه

پووه
آمهاری پهووه

ااضهر شههام کل ه دانشهجویان مقطههع

رردید .برای رهردآوری دادههها از پرسشهنام ههای زیهر
استفاده شد:
 -1س اه هراس اجتماعی):(SPINک

توسا Connor

کارشناسی دانشگاه پ ام نور لرستان میباشهد که در نه م

و همکاران ( )1ساخت شهده اسهت به منظهور ارزیهابی

سال اول سال تحص لی  1131-31در ایهن دانشهگاه مشهلول

فوب ای اجتماعی ته رردید .این پرسشنام یک مق هاس

بودهاند .با توج ب پووه های روایی سه اه

خودسنجی  14مادهای است ک دارای س خرده مق هاس

هراس اجتماعی در جوامعی مشهاب جامعه مهورد مطالعه

فرعههی تههرس ( 9مههاده) اجتنههاب ( 4مههاده) و نههارااتی

 Morrisonو همکاران ( Connor )1و همکاران ( )1و

ف زیولوژیکی ( 1ماده) میباشد که ههر مهاده بهر روی یهک

 Goriو همکاران ( )9و همچنه ن بها توجه شه وع 83/9

مق اس  1درج ای ل کرتی از ب ه چوج ( )1تا بینهایت ()1

درصد اخهتالل اضهطراب اجتمهاعی در به ن دانشهجویان

درجهه بنههدی میشههود .ایههن مق ههاس توسهها ادههنوند

ایرانی( SPIN )3بر روی  111نفر ک ب روش نمون ر ری

عموزاده( )11ترجم ومورد استفاده قرارررفت است.

ب تحص

خوش ای چند مرال ای انتخاب شده بودند اجرا رردیهد.

 -8س ه اه نشههانگان تجدیههد نظههر شههده  31سههوالی

باتوج ب نقط ی برش  13تعداد  111فرد مبتال ب اضهطراب

( :)SCL-90-Rمادههای این پرسشنام ب شد نشهان ههای

اجتماعی در فول یک هفت مع ن رردیهد .بهدینمنظهور

روان شناختی فی هفت رذشهت اشهاره دارد .هرکهدام از

دانشههجویان در سهه مرالهه بهها اسههتفاده از وااههدهای

آیتها در یهک مق هاس ل کرتهی  1درجه ای ( )1-1در

نمون برداری مختلس انتخاب شدند :وااد مرال اول به

دامن ای از هررز تا هم ش ارزیابی میشود .در پهووه

صور تصادفی از م ان  3وااد و مرکز پ ام نهور شهام

بخشایی و همکاران ( )18وارسی روایی سازه این ابهزار

دانشگاههای پ امنور خرمآباد بروجهرد پلهدختر الشهتر

بهها اسههتفاده از روش تحل ه عههاملی ت ی ههدی و اکتشههافی

درود علی رودرز و کوهدشت و ازنا دانشگاههای پ ام

ااکی از آن است ک این ابهزار در مجمهوع از روایهی

نور خرمآباد پلدختر و کوهدشت انتخاب رردیدند.

(اعتبار) سازه خوبی در جمع ت ایرانی بر خوردار است.

رشت ی تحص لی ب صور تصادفی انتخاب شد و وااد

مق اس ل کرتی  1درج ای است و دارای  19ماده میباشد.

مرال سوم از هر رشت تحص لی  1کالس (ههر کهالس

رایگان و همکاران ( )11روایی و پایهایی سه اه تصهویر

درسههی متعل ه ب ه یههک ورودی) ب ه صههور تصههادفی

بدنی را در نمون های ایرانی مناسب ارزیابی نمودهاند .در

انتخاب رردید .پووهشگر ب همراه دست اران پووهشی بها

این پووه

همگرایهی به ن پرسشهنام تصهویر بهدنی و

اضور در هر کالس بعهد از توضه حا رزم در مهورد

عز نفه

 1/11و آلفهای کرونبهاخ که مق هاس 1/33

اص رازداری و محرمان بودن افالعا ب دسهت آمهده

برآورد نموده است.

در پههووه

در صههور اعههالم رضههایت دانشههجوها

 -1پرسشنام خطای شناختی ) :(CEQاین پرسشنام

پرسشنام ها را در م ان آزمهودنیهها توزیهع مهینمودنهد.

دارای دو خرده مق اس مهیباشهد )1 :خطاههای شهناختی

بنابراین برای محاسب پایایی و روایی مق اس از افالعا

جدمانی ک شام تحریسهای ویوه مربوط به تجهارب

 111دانشجوی دوره کارشناسی ( 41دانشجوی دختهر بها

جدمانی میباشد و  )8خطاهای شناختی کلی (عمهومی)

م انگ ن سنی  81/11 ±1/11سال و تعهداد  11دانشهجوی

ک شهام تحریهسههای مربهوط به اهوادا و اتفاقها

پدر با م انگ ن سهنی  )81/8 ±1/81که مبهتال به ههراس

روزمره زنهدری اسهت .ایهن پرسشهنام  81مهادهای و بهر

اجتماعی (اختالل اضهطراب اجتمهاعی) بودنهد اسهتفاده

اساس نمرهرذاری ل کرتی درجه بنهدی میشهود .بهرای
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وااههد مرال ه دوم مرال ه دوم از هههر دانشههگاه 1

 -1س اه تصویر بدنی ) :(MBRSQاین س اه یک

بررسي روایي و پایایي مقياس هراس اجتماعي

نمون های ایرانی ضریب آلفای کرونباخ 1/3به دسهت
آمده است(.)11

در پووه

ااضر برای محاسهب ضهریب پایهایی از

روش آلفای کرونباخ و ضریب اسپ رمن براون و آزمهون

 -1پرسشنام ارمت خود (عز نف ) ) :(SERSایهن

باز آزمون (با فاصل ا 1روز) استفاده شد و بهرای بررسهی

مق اس یک مق اس خودسنجی ل کرتهی  11مهادهای بهود

روایی مق هاس از روایهی همگهرا و وارهرا ون هز از روش

ک در جمع ت ایرانی ویوریهای روانسنجی آن مورد

تحل

عام اکتشافی و تحل عاملی تای هدی به منظهور

بررسی واقع شده است(.)11

تای د روایی سازه استفاده شد .تع ن اعتبهار سهازه تع ه ن

فرایند ته ابزار جهت اجرای پووه

ارتباط ب ن سوار با سازه های مربوف است.

ب ایهن صهور

بههود :مرال ه اول) ترجم ه آزمههون  :SPINایههن آزمههون
نخدت ن بار در پووه

برای تع ن مناسب اجم نمون جهت تحل

عوام

ادنوند عموزاده و همکاران()11

از آزمون Kaiser-Meyer-Olkin Measure Of (KMO

استفاده شده است .جهت بررسهی مجهدد ترجمه و رفهع

 )Sampling Adequacyو  BTSاستفاده شد( .)19مقهدار

اصلی آزمهون SPIN

این شاخص  KMOاز صفر تا یک تل ر میکند ک 1/3

مشکال ااتمالی در این مورد ندخ
ته و بر فب پروتک ترجم

و معهادلسهازی ] )IQOLA

تا  1عالی  1/3تا  1/3خوب  1/4تا  1/3رضایت بخ

[)International Quality of life Assessment Project

 1/9تهها  1/4متوسهها و  1/1تهها  1/9باشههد اجههم نمون ه

ب زبان فارسی ترجم شد .بدینمنظهور ابتهدا دو متهرجم

ناکافی است و کمتهر از  1/1غ هر قابه قبهول محدهوب

ک زبان مادری آنها فارسی بود و تجرب و تدلا کهافی

میشود( .)14تحل عام تای دی بخشی از مدل است ک

ب ترجم متون انگل دی را داشتند اقدام ب ترجم ندخ

با روابا ب ن متل رهای مشاهده شده و بها عامه هها سهر و

انگل دی آزمون نمودند .ندخ فارسی ته شهده در ایهن

کار دارد( .)13جهت برازش مدل از شاخصهای ن کویی

مرال در اخت ار دو مترجم دیگر قرار ررفهت .برخهی از

بهازش) Goodness of Fit Index (GFIریشه م هانگ ن

توص های موجود در ندخ فارسی ممکن است در ایهن

مربهع خطهای تقریبهی

مرال فب مع ار مذکور دارای ترجم نامطلوب تشخ ص

) Approximation (RMSEAشهههاخص کهههای دو و

داده شوند ک در مرال بعد فی یک جلده بها اضهور

درج آزادی متناظر با آن شاخص برازش مقاید ای یها

مترجم ن و محقق ن بررسهی شهد .در آخهرین مراله از

تطب ) Comparative Fit Index (CFIو ریش م انگ ن

فرآیند ترجم از دو مترجم دیگر ک هر دوی آنها ن هز به

مربههع باق مانههده

هههر دو زبههان انگل دههی و فارسههی تدههلا کام ه داشههتند

) (Standard RMRاستفاده رردید ک به فهور معمهول

خواست شد تا ندخ فارسی ب دست آمده را بار دیگر ب

در تع هه ن برازنههدری تحل هه عههاملی تای ههدی اسههتفاده

ندخ های انگل دی ب

شهاخص RMSEA

Standard Root Mean Residual

میشود( .)13رزم ب شکهر اسهت که

دست آمده توسا دو مترجم با بررزاری جلدا متعهدد

کم تر یا مداوی  1/9نشان دهنده برازش خوب ب ن 1/9

و با اضور محق مطالع ااضهر مهورد بحهث و بررسهی

تا کمتر و مداوی  1/3نشان دهنده برازش قاب قبول ب ن

قرار ررفت و در نهایت بر یک ترجم انگل دی مشترك

 1/3تا کمتر و مداوی  1برازش متوسا و بزرگتهر از 1

ندخ انگل دی ته شده در ایهن مراله بها

نشاندهنده برازش ضع س مدل میباشد RMR .کوچهکتهر

تواف شد .سپ

ندخ انگل دی اصلی آزمون ب لحاظ یکدانی مورد مقایده
قرار ررفت تا یکدانی آن مورد تای د قرار ر رد .په

یا مدهاوی  1/13نشهاندهنهده بهرازش مناسهب مهیباشهد.

از

شاخص  GFIبزرگتر از  1/3نشاندهنده برازش مناسب

انجام مراا فوق در نهایت یک ندخ فارسی از آزمون

میباشد .ندبت کای دو ب درج آزادی متناظر ک کمتر

با ک ف ت ترجم مطلوب و رضایتبخ

911

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

ته شد.

از  1قاب قبول و کم تر از  1خوب میباشد(.)81
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زبان انگل دی ترجم نمایند .سپ

Root Mean Square Error of

پژوهشی

مهدی حسنوند عموزاده

تصویر بدنی  MBRSQجز در پدران و در خرده مق هاس

یافته ها

نههارااتی ف زیولویههک در کهه آزمههودنی ههها منفههی و

جدول شماره  1ضریب پایهایی بها توجه به روش

معنیدار بوده است.

آلفهههای کرونبهههاخ و ضهههریب اسهههپ رمن بهههراون را در
رههروههههای مههورد مطالعه و به تفک ههک جنده ت نشههان

جدول شماره  :1ضرایب پایایی س اه هراس اجتماعی در

میدهد .بر این اساس آلفهای که در رهروه دختهران و

آزمودنیهای دختر پدر وک آزمودنی ها

پدران وک آزمودنیها ( )1/34مشاهده میشهود .همهان
رون که مشهاهده میشهود مقهادیر مربهوط به ضهریب

اجتناب

ترس

نارااتی ف زیولوژیکی

دختر

1/33

1/31

1/38

1/34

1/39

پدر

1/31

1/33

1/33

1/34

1/34

ک

1/39

1/31

1/31

1/34

1/34

اسپ رمن براون ب ن  1/39تا  1/34در نوسان میباشد.
بررسی پایایی براساس بازآزمایی :همان رون ک از

اسپ رمن براون

آلفای ک

جدول شماره  :2نتایج مربوط ب آزمون بازآزمون پرسشنام

جدول شماره  8مشاهده میشود تمامی همبدهتگیههای

SPIN

(با فاصل دو هفت ) در آزمودنی های دختر پدر وک آزمودنی ها

ب دسهت آمهده در آزمهون بهاز آزمهون  SPINدر نمونه

شاخص

دانشجویی در مقاید با مقادیر بحرانی معنیدار میباشند.
اجتناب

بر این اساس بارترین ضریب همبدتگی مربوط به
عام ترس در پدهران ( )r =1/31و پهای ن تهرین ضهریب

ترس

همبدتگی مربوط ب عام اجتناب در پدهران ()r = 1/91
میباشد .بررسی روایی :جهدول شهماره  1اهاکی از آن

نارااتی ف زیولویک

است ک تمام ضرایب همبدهتگی پ رسهون به ن  1عامه
س اه هراس اجتماعی با مق اس خطای شناختی  CEQب

ک

جزخرده مق اس اجتنهاب در دختهران معنهیدار میباشهد.

تعداد

همبدتگی

سطح معنادار

دختر

41

1/48

1/1111

پدر

11

1/91

1/1111

ک

111

1/93

1/1111

دختر

41

1/31

1/1111

پدر

11

1/31

1/1111

ک

111

1/31

1/1111

دختر

41

1/41

1/1111

پدر

11

1/93

1/1111

ک

111

1/41

1/1111

دختر

41

1/43

1/1111

پدر

11

1/44

1/1111

ک

111

1/38

1/1111

همچن ن رابط به ن ضهرایب هبدهتگی پ رسهون  1عامه
س اه

بررسههی تحل هه عامهه اکتشههافی :بررسههی مقههدار

هراس اجتماعی با مق اس اضطراب فوب ک SCL-

شاخص اندازه کفایت نمونه ر هری اهاکی از آن اسهت

 90-Rمثبت و معنیدار ضرایب همبدتگی پ رسون رابط

ک مقهدار واریهان

ب ن  1عام س اه هراس اجتماعی با مق اس درج بنهدی

 1/381بوده که بده ار بهارتر از 1/9مهیباشهد و

پ رسون ب ن عوام مق اس س اه هراس اجتاعی با س اه

ب انگر کفایت نمون

ر ری )(Adequacy of Sampling

جدول شماره  :3همبدتگی رشتاوری پ رسون ب ن خرده مق اس های  SPINبا خرده مق اس اضطراب فوب ک مق اس CEQ SERS SCL-90-Rو
 MBRSQدر جمع ت نمون بر ادب جند ت
اجتناب
دختر
پرسشنام خطای شناختی
زیرمقاس اضطراب فوب ک SCL-90-R
ارمت خود
تصویر بدنی

ترس

ک

نارااتی ف زیولوژیک

پدر

ک

دختر

پدر

ک

دختر

پدر

ک

دختر

پدر

ک

R

1/11

1/11

./11

1/11

1/18

./11

1/41

1/18

./13

1/1

1/38

./14

p

1/111

1/11

1/11

1/188

1/111

1/111

1/111

1/11

1/114

1/111

1/111

1/111

R

1/91

1/99

./91

1/31

1/33

./33

1/99

1/41

./41

1/3

1/43

./31

p

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

R

-1/11

-1/41

-1/98

-1/91

-1/41

-1/91

-1/13

-1/93

-1/91

-1/41

-1/41

-./41

p

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

R
p

-1/11

-1/89

-1/1

-1/13

-1/81

-1/13

-1/19

1/19

./11

-1/11

1/81

-1/11

1/111

1/11

1/111

1/114

1/14

1/113

1/113

1/38

1/11

1/114

1/14

1/111

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 931مرداد 9311

919

] [ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07

ارمت خود  SERSمنفی و معنیدار و ضرایب هبدتگی

عوام

درون دادهههای تب ه ن شهده توسها

بررسي روایي و پایایي مقياس هراس اجتماعي

م هیباشههد .از فرفههی مقههدار شههاخص کرویههت بارتلههت
( )1191/11ن ههز ب هانگهر صحت مهاتههریه

همبدتهگهی

از موقع ت» میباشند .رویه ههای شهماره  9و  11ن هز به
دل

داشتن بار عام بار در دو عام «ترس از موقع ت»

) (Correlation Matrixب ن متل رها در جامع بهوده و از

و «نارااتی ف زیولهوژیکی ناشهی از موقع هت» بایدهتی از

این رو توانایی عاملی بهودن دادههها را مهورد تای هد قهرار

مجموع سوار س اه هراس اجتماعی اذف رردیهده

میدهد ( .)Sig=1/111با توج به آن چه که در په

و یا مورد اصالح واقع شوند .بررسی تحل عام تای دی

آمد امکان رزارش تحل عاملی وجود دارد.

):(Conformity Factor Analysis

جدول شماره  1ااکی از آن است ک در مجمهوع

نگاهی ب نتایج ارائ شده در جدول شماره  1ااکی

سهه عامهه «تههرس از

از آن اسههت که ضههرایب مده ر بههرآورد شههده و مقههادیر

موقع ت» «نهارااتی ف زیولهوژیکی ناشهی از موقع هت» و

پههارامتر اسههتاندارد شههده )(Standardized Parameters

استخراج

برای هر یک از متل رهای مشاهده شده از لحاظ آمهاری

شههده ک ه ایههن س ه عام ه در مجمههوع  18/34درصههد از

معنههیدار اسههت .ضههرایب اسههتاندارد شههده و مجههذور

هراس اجتمهاعی را تب ه ن مهی نماینهد .بررسهی

همبدتگی چند ران ارائ شده در این جدول ن هز ب هانگر

بارهای عاملی مربوط ب سوار هر عام نشان می دهد

قهو و قههدر همبدههتگی خطهی و مجهذور آن ههها ن ههز

 1عامهه بعههد از انجههام چههرخ

«اجتناب از موقع ت» از داده های ابزار پووه
واریان

ک روی های شماره  3 3 3 1 1و  11دارای ب

ترین

ب انگر توان باری روی هها در سهنج

ههر یهک از سه

مقههدار بههار عههاملی بههر روی عام ه «تههرس از موقع ههت»

عامه تشههک دهنههده سه اه هههراس اجتمههاعی ()SPIN

تهرین

(«تههرس از موقع ههت» «نههارااتی ف زیولههوژیکی ناشههی از

مقدار بار عاملی بهر روی عامه «نهارااتی ف زیولهوژیکی

موقع ههت» و «اجتنههاب از موقع ههت») مههیباشههد .بررسههی

ناشههی از موقع ههت» و روی ه هههای شههماره  18 1 1و 19

شاخصهای ن کویی بهرازش الگهوی ارائه شهده (جهدول

روی ههای شهماره  11 11 4 8و  14دارای به

دارای ب

ترین مقدار بار عاملی بر روی عام «اجتنهاب

جدول شماره  :4نتایج تحل

شماره  )9ن ز ااکی از برازش مناسب دادهها میباشد.

عاملی اکتشافی س اه هراس اجتماعی ()SPIN
عوام

1

من از افراد صااب قدر و مقام می ترسم.

-1/111

8

از این ک جلوی مردم سرخ شوم ناراات هدتم.

1/113

1

مهمانی ها و ررد همایی ها مرا می ترسانند.

1/133

1/111

1

من از صحبت کردن با افرادی ک نمی شناسم اجتناب می کنم.

1/993

-1/181

1/111

1

مورد انتقاد قرار ررفتن مرا می ترساند.

1/113

1/813

1/111

9

ترس از دستپاچ شدن موجب می شود تا از صحبت کردن با افراد اجتناب کنم.

1/111

1/111

1/813

4

عرق کردن در برابر دیگران مرا آشفت می کند.

1/194

1/414

1/113

3

از رفتن ب مهمانی ها اجتناب می کنم.

1/143

1/111

1/111

3

از فعال ت هایی ک مرکز توج باشم اجتناب می کنم.

1/931

1/811

1/889

11

صحبت کردن با غریب ها مرا می ترساند.

1/931

1/141

1/814

11

من از صحبت در اضور جمع می پره زم.

1/941

1/111

1/198

18

من هم کار انجام می دهم تا مورد انتقاد قرار نگ رم.

1/139

1/881

1/131

1/113

1/141

1/111

11

وقتی دیگران مرا زیر نظر خود دارند از انجام کارها دچار ترس می شوم.

1/111

1/113

1/834

11

ااداس خجالتی بودن یا اام ب نظر رس دن از جمل ترس های جدی من است.

1/893

1/993

1/813

19

از صحبت کردن با فردی ک صااب قدر و مقام است اجتناب می کنم.

1/181

1/118

1/914

14

دچار لرزش شدن در جلوی دیگران برایم ناراات کننده است.

1/138

1/994

1/131

از انجام چرخ

1/13

1/14

8/11

81/11

13/31

11/33

81/11

11/33

18/34

11

زمانی ک با مردم هدتم تپ

مقدار ویوه پ
درصد واریان

تب ن شده پ

درصد تجمعی واریان

911

قلبم مرا ناراات می کند.

از انجام چرخ

تب ن شده پ

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

از انجام چرخ

1/133

1/433

1/993

1/831
1/138
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ردیس

روی

ترس از موقع ت

نارااتی ف زیولوژیکی ناشی از موقع ت

اجتناب از موقع ت

پژوهشی

مهدی حسنوند عموزاده

جدددول شددماره  :5ضههرایب مدهه ر بههرآورد شههده ) (Estimated Path Coefficiontو مقههادیر پههارامتر اسههتاندارد شههده الگههوی انههدازه ر ههری
) (Standardized Parameters Of Measurement Modelس اه هراس اجتماعی ()SPIN
عام

ترس از موقع ت

نارااتی ف زیولوژیکی ناشی از موقع ت

اجتناب از موقع ت

شماره سوال

برآورد پارامتر b

پارامتر استاندارد شده B

خطای استاندارد برآورد

t

مجذور همبدتگی چندران

سوال 1

1/13

1/41

1/11

*13/11

1/11

سوال 1

1/13

1/11

1/11

*11/39

1/81

سوال 3

1/14

1/91

1/11

*11/38

1/14

سوال 3

1/41

1/41

1/11

*13/13

1/11

سوال 11

1/13

1/91

1/11

*19/11

1/18

سوال 11

1/41

1/48

1/11

*13/18

1/18

سوال 8

1/93

1/98

1/11

*11/31

1/13

سوال 4

1/93

1/41

1/11

*14/11

1/13

سوال 11

1/13

1/13

1/11

*11/14

1/11

سوال 11

1/49

1/41

1/11

*14/19

1/13

سوال 14

1/41

1/99

1/11

*19/84

1/11

سوال 1

1/18

1/13

1/11

*11/11

1/81

سوال 1

1/11

1/91

1/11

*11/41

1/19

سوال 18

1/11

1/13

1/11

*11/41

1/81

سوال 19

1/11

1/99

1/11

*11/81

1/11

* p ≥1/11

جدول شماره  :6شاخصهای ) (indexن کویی برازش ) (Goodness of fitالگوی اندازه ر ری ) (Fitting indexس اه هراس اجتماعی ()SPIN
آماره برازش
ارزش

مجذور کای

درج آزادی

سطح

()X2

()df

معنی داری

111/41

34

1/111

ریش خطای

ریش استاندارد

شاخص

شاخص تعدی شده

شاخص

م انگ ن مجذورا تقریب

م انگ ن باق مانده

ن کویی برازش

ن کویی برازش

برازندری تطب قی

()RMSEA

()Standard RMR

()GFI

()AGFI

()CFI

1/193

1/119

1/31

1/31

1/31

بحث

متفاو باشد .نتایج مربوط ب روایی  SPINب هانگر ایهن امهر

نتایج این مطالع نشهان داد که خهرده مق هاسههای

است ک تمام ضرایب همبدتگی پ رسون ب ن  1عام سه اه

 SPINیبا درونی مناسبی را نشان میدهند (یعنی بزرگتر

فوب ای اجتماعی با مق اس خطای شناختی  CEQب جزخرده

از  .)1/4نتایج مطالع ااضر در ارتباط با محاسهب پایهایی

مق اس اجتناب در دختهران مثبهت و معنهیدار میباشهد.
 Connorو همکههاران

کرونباخ درعام های ترس اجتناب ونارااتی ف زیولوژیک

ایههن یافت ه بهها نتههایج پههووه

با یافت های مطالعه  Connorو همکهاران( )1و  Nagataو

همخوانی دارد .ههمچنه ن رابطه به ن ضهرایب هبدهتگی

همکاران( )81همدو میباشد .در پووه های  Connorو

پ رسههون  1عامهه سهه اه فوب ههای اجتمههاعی بهها مق ههاس

همکاران( )1و  Goriو همکاران( )9کمترین ضریب بهاز

اضههطراب فوب ههک  SCL-90-Rمثبههت و معنهی دار دارد

آزمههایی مربههوط بهه عامهه تههرس از موقع ههت بههوده و

این نت ج با نتایج پووه های  Taylorو همکهاران

()1

ترین ضریب بازآزمهایی مربهوط به عامه نهارااتی

و  Nagataو همکههاران( )81همخههوانی دارد .رابطهه بهه ن

ف زیولوژیک ناشی از موقع ت بوده ک این نتهایج همدهو

ضرایب همبدتگی پ رسهون به ن  1عامه سه اه فوب های

ااضهر مهیباشهد.

اجتماعی با مق اس درج بندی ارمت خود  SERSمنفی

ب

با نتهایج به دسهت آمهده در پهووه

شباهت یافته ههای ااضهر بها دیگهر یافته هها در شهرایا

و معن هیدار مههی باشههد یافت ه ااضههر بهها نت ج ه پههووه

فرهنگی متفاو را میتوان ب پدیهده فرافرهنگهی بهودن

مظهری و همکاران( )3همدو میباشهد .ههمچنه ن رابطه

اضطراب اجتماعی ندبت داد ررچ ممکن اسهت سههم

ضههرایب هبدههتگی پ رسههون ب ه ن عوام ه مق ههاس س ه اه

روی ها در اختصاص بارفرهنگی ک در شناسایی ههراس

فوب ای اجتاعی با س اه تصویر بهدنی  MBRSQبه جهز

اجتماعی ب خود میر رند با توجه به شهرایا فرهنگهی

در آزمهودنهیهای پهدهر و در خهرده مهق ههاس نهارااهتی

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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ف زیولویک در ک آزمهودنیهها مثبهت و معنهیار بهوده

را میتوان با توجه به نظهر  Schwartzو  )81(Brownellدر

است .اما علت ناهماهنگی عالمت جبری این ضرایب به

کم اهم ت بودن عوامه مدهتعد سهاز پریشهانی ناشهی از

روایهی

تصور بدنی ) )Self-Image Distressدر مردان داندهت.

دل

محتوای متفاو

ابزارهای مختلس سهنج

س اه فوب ای اجتماعی میباشهد که در زیهر به توضه ح

این در االی است ک اضطراب اجتماعی ناشی از نارضایتی

آنها م پردازیم :در مق اس پرس نام خطهای شهناختی

از اندازه بدن ( )body sizeو شک بهدن ()body shape

نمرا بارتر ب انگر خطهای شهناختی به

تهر و نمهرا

(ابعادی از مق اس س اه تصویر بدنی) در زنهان به

تهر

پای ن تر ب انگر خطای شناختی کمتر است و نظر ب ایهن

مشاهده رردیده است .معنهیداری همبدهتگی به دسهت

ک افرادی ک دارای فوب ای اجتماعی بار هدتند از سوء

آمههده بهه ن عوامهه اضههطراب اجتمههاعی و پ امههدهای

تر ندبت ب افراد دارای خطهای شهناختی

نامطلوب روان شناختی با تصور بهدنی منفهی در زنهان بها

کمتر برخوردار میباشند( )88بنابراین هرچ نمهره فهرد

ررفته ( )13همخهوانی

تعب ر وقایع ب

در س اه فوب های جتمهاعی به

پووهشی ک در این زم ن صور

تهر باشهد نمهره وی در

دارد .تب ن دیگر در مورد معنهاداری و منفهی بهودن ایهن

پرس نام خطای شناختی ن ز بارتر مهیباشهد و به ایهن

ارتباطها را ب ش وه نمرهرذاری تصهویر بهدنی مهیتهوان

جهت همبدتگی ب ن نمره  1عام مق اس سه اه فوب های

مربوط داندت ک نمرا بارتر ب انگر تصویر مثبت فرد

اجتماعی با نمرهی مق اس خطاهای شناختی هم جههت و

از تصویر بدنی خود میباشد.

منطقههی اسههت .هههمچن ه ن در مق ههاس اضههطراب فوب ههک

بررسی نتایج تحل عهاملی اکتشهافی نشهان داد که

 SCL-90-Rنمرا بارتر ب انگر اضطراب بارتر اشخاص

 SPINاز سههه عامههه «تهههرس از موقع هههت» «نهههارااتی

میباشد( )18لذا همبدتگی ب ن نمره  1عام مق اس سه اه

ف زیولوژیکی ناشی از موقع هت» و «اجتنهاب از موقع هت»

فوب ای اجتماعی با نمرهی آزمون اضهطراب فوب هک ههم

تشک یافت ک در این م هان عامه «تهرس از موقع هت»

جهت میباشد .درباره همبدتگی  1عام مق هاس سه اه

مهههم تههرین عام ه در تب ه ن واریههان

فوب ای اجتماعی با مق اس درج بندی ارمت خود نظهر

محدوب شده و همراه با عوام «نهارااتی ف زیولهوژیکی

ب ایهن که افهرادی که دارای فوب های اجتمهاعی بهاریی

ناشههی از موقع ههت» و «اجتنههاب از موقع ههت» در مجمههوع

هدتند از نمرا عز نف

پای نتری ندبت ب افرادی که

دارای فوب ای اجتماعی پهای ن هدهتند

برخوردارنهد()81

 18/34درصههد از واریههان

هههراس اجتمههاعی

هههراس اجتمههاعی را تب هه ن

م هینماینههد .ایههن یافت ه در راسههتای پههووه

 Connorو

اجتماعی بارتر باشد نمهره وی در مق هاس درجه بنهدی

ب نتایج تحل

عاملی ت ی هدی ن هز اهاکی از معنهیداری

ارمت خود پای نتر است .بنابراین همبدتگی به ن نمهره

آمههاری ضههرایب مد ه ر بههرآورد شههده و مقههادیر پههارامتر

 1عام مق اس س اه فوب ای اجتماعی با آزمهون مق هاس

استاندارد شده برای هر یک از متل رههای مشهاهده شهده

درج بندی ارمت خود قاعدتا باید منفی باشد .در زم ن

بهوده که ب هانگر قهدر

ارتباط عوام مق اس س اه فوب های اجتمهاعی بها سه اه

باری هر یک از عوام تشک دهنهده  SPINمهیباشهد.

تصویر بدنی نتهایج ب هانگر عهدم معنهیداری رابطه به ن

ضرایب اسهتاندارد شهده و مجهذور همبدهتگی چندرانه

عوام در آزمودنیهای پدر و عام نهارااتی ف زیولوژیهک

مربوط ب متل رها ن هز ب هانگر قهو و قهدر همبدهتگی

در ک آزمودنیها بوده و در باقی موارد ارتباط منفی و

خطی و مجذور آنها ن ز معهرف ندهبت واریهان

تب ه ن

معنادار ب ن عوام اجتناب ترس و نارااتی ف زیولوژیک

شههده بههرای متل ههر مکنههون ) (latent variableبههوده که

با س اه تصویر بدنی میباشد .علت عدم معنیداری رابطه

911
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بنهابراین ههر چه نمههرهی فهرد در مق هاس سه اه فوب ههای

همکاران( )1و  Nagataو همکاران( )81میباشد .نگهاهی

پژوهشی

مهدی حسنوند عموزاده

ررفت ب رون ای ک قب از اهاد شهدن مشهکال ایهن
 پهووه.ب ماران بتهوان مداخله رزم را به عمه آورد

 این یافت در راستای. میباشدSPIN دهنده

عام تشک

)9( و همکهارانGori ) و1( و همکهارانConnor

پووه

ااضر تنها ب نمون دانشجویی دانشگاه پ ام نهور لرسهتان

 بررسی شهاخصههای ن کهویی بهرازش الگهوی.میباشد

بدنده کرده است در نت ج تعم م یافت ها ب جامعه عمهومی

ااضههر هماننههد

.بر پای یافت های این بررسی باید با اات اط انجام شود

سپاسگزاری

ارائ ه مههیباشههد و ایههن امههر در پههووه

) اهاکی از بهرازش و89( و همکهارانCarleton

پووه

مطابقت مطلوب الگوی ارائه شهده بها دادههها بهوده که
.میباشد

ب انگر اعتبار مطلوب ابزار پووه

ااضهر

محق از هم دانشجویانی که در پهووه

امایتهای رزم را از روایی

ااضههر

 پههووه.همکههاری نمودنههد تشههکر مههینمایههد

 به نظهر.و پایایی س اه هراس اجتمهاعی به عمه آورد

د/13311/4 برررفت از فرح میباشد ک بر اساس شماره

میرسد با مطالع در ویوریهای مناسب ابزار می تهوان

 در دانشههگاه پ ههام نههور لرسههتان1131/3/11 در تههاریخ

از آن در جهت غربالگری و شناسایی افراد مدتعد هراس
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