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پایایی و روایی پرسشنامه ترس مرضی اجتماعی

Article

در دانشجویان دانشگاههای اهواز
() 2

دكتر مجيد صفارينيا( ،)1مریم شاهنده

چكيده
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسي پايايي و روايي مقياس ترس مرضوي اتتمواعي روی دانشوجويان دانشوگاههوای اهوواز بوود .روش :نمونوه
آماری پژوهش زمينهيابي حاضر شامل  111دانشجوی دانشگاههای شهيد چمران اهواز ،علوم پزشكي تندی شاپور ،پيام نور مرکوز اهوواز و آزاد
اسالمي واحد اهواز ( 011دختر و  011پسر) بود که به روش نمونوهگيوری خوشوهای چندمرحلوهای انتخوا شودند .بورای گوردآوری دادههوا از
مقياس ترس مرضي اتتماعي ( )SPINاستفاده شد .یافتههاا :يافتوه هوا نشوان داد مقيواس تورس مرضوي اتتمواعي سوه عامول تورس ،اتتنوا و
نشانههای فيزيولوژيك را ميسنجد .روايي اين مقياس به دو روش تحليل عامل اکتشافي و تأييدی مورد سونجش رورار گرفو  .تموامي گويوههوا
بهطور معنيدار روی عامل مربوط به خود بار شدند .همساني دروني کل مقياس و عاملهای سهگانه استخراج شوده ،همگوي در حود رابول ر وول
بود .هم ستگي ميان گويهها و نمره کل در دامنه  1/371-1/711و همگي معنيدار بود ( .)p≤1/119ساختار عواملي اکتشوافي بوا روش چورخش
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مايل ،همانند پرسشنامه اصلي سه عامل بهدس داد که روی هوم  01/10درصود واريوانس مقيواس را ت يوين کردنود .آلفوای کرون وا نيوز 1/131
بهدس آمد .بر پايه نمره استاندارد  ،Zنمره آزمودنيها با پنج مقياس بدون نشانه آشكار (رت ه درصدی کمتر از  ،)21خفيف (رت وه درصودی 21
تا ،)01متوسط (رت ه درصدی  01تا  ،)71شديد (رت ه درصدی  71تا  )11و بسيار شديد ( 11به باال) توصيف شود .نتيجهگياري :نسوخه فارسوي
مقياس ترس مرضي اتتماعي از نظر ويژگيهای روانسنجي مناسب بوده ،ميتوان از آن بهعنوان يوك وسويله بربوالگری ،پژوهشوي و تشوخي
باليني استفاده کرد.

كليدواژه :پرسشنامه ترس مرضي اتتماعي؛ پايايي؛ روايي؛ دانشجو
]درياف

مقاله9319/0/7 :؛ پذيرش مقاله[9312/3/20 :

مقدمه
ترس مرضوي اتتمواعي يوا اخوتالل اضوبرا اتتمواعي
( )SADيكي از اختالل های اضبرابي اس و بوا تورس بوارز و
پايدار از يك يا چند مورعي يوا عملكورد اتتمواعي مشوخ
مي شود که در آن شخ يوا بوا افوراد ناآشونا و بري وه مواتوه

ميزان شيوع ترس مرضي اتتماعي در طوول زنودگي  3توا
 93درصود بوورآورد شووده اسو  ،بنووابراين يكووي از رايووجتوورين
اختاللهای رواني ،بهويوژه در نوتوانوان اسو ( .)2بور اسواس
معيارهووای چهووارمين ويراس و راهنمووای تشخي ووي و آموواری
اختاللهای رواني )3( )DSM-IV( 3ترس مرضي اتتماعي در

اس يا ممكن اس مورد کنجكاوی آنها ررار گيرد .در چنين
مورعي هايي شخ ميترسد بهگونهای رفتار کند که موتب
تحقير و شرمندگي خود گردد (.)9

نوتوانان  9تا  3درصد گزارش شده اسو و در حودود  27توا
 07درصوود نوتوانووان دس و کووم يكووي از نشووانههووای توورس
اتتماعي را گزارش کردهاند ( .)0زنان بيش از مردان از تورس

9

2

__________________________________________________________________________________

( )9دکترای روانشناسي ،دانشيار دانشگاه پيام نور؛ ( )2دانشجوی دکترای روانشناسي ،مربي گروه روانشناسي دانشگاه پيام نور .اهواز ،پرديس ،دانشگاه پيام نوور مرکوز اهوواز ،گوروه روانشناسوي
دانشكده علوم انساني .دورنگار( 1399-3321139 :نويسنده مسئول) E-mail:shahandehmrm@gmail.com

1- Social Phobia
2- Social Anxiety Disorder
3- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition

مجيد صفارینيا و مريم شاهنده

ابتالی زنوان بوه موردان،

مرضي اتتماعي رنج مي برند و نس
 2به  9اس (.)0
نظريه پوردازان شوناختي بور ايون باورنود کوه اخوتاللهوای
اضووبرابي حاصوول ارزيووابي منفووي افراطووي از خبرنووا بووودن
مورعي هوا يوا احسواس هوای خواا اسو ( .)3تورس مرضوي
اتتماعي برحسب بروز اضبرا رابول مالحظوه بواليني در ا ور
رويارويي با انواع معيني از مورعي های اتتماعي يا عملكردی
مشخ مي شود که ابلب به رفتار اتتنوابي منجور مويشوود و
عدم رسيدگي به مورع مي تواند فرد را مستعد افسردگي نمايود
( .)7نخستين نشانه اخوتالل تورس مرضوي اتتمواعي بور اسواس
تعريف چهارمين ويراس تجديدنظرشده راهنموای تشخي وي
و آموواری اخووتاللهووای روانووي )1( )DSM-IV-TR( 9ع ووار
اسوو از :توورس شووديد و مسووتمر از يووك يووا چنوود مورعيوو
اتتموواعي .مووال مهووم ديگوور آن اسوو کووه فوورد م ووتال از
مورعيوو هووای اتتموواعي اتتنووا موويکنوود و يووا آنهووا را بووا
آزردگوويهووای بسوويار تحموول موويکنوود .مووال اتتنووا از
مورعي های ترس آور و تحمل همراه با آزردگي آنهوا ،تورس
مرضي اتتماعي را از ديگر اختاللهوای اضوبرابي محوور اول
متمووايز موويکنوود؛ همووه ايوون افووراد توورس گهنووي ،آزردگووي و
نارسوواييهووای کنشووي را تجربووه موويکننوود .در وارووع تمايوول بووه
مواتهه با مورعي های اتتماعي اضبرا برانگيز دامنه وسيعي
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1- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,
fourth edition- Text Revision 2- validity
3- reliability
4- self-report
5- Fear of Negative Evaluation Scale
6- Social Avoidance and Distress Scale
7- Social Phobia Anxiety Inventory
8- Turner
9- Social Phobia Scale
10- Social Interaction Anxiety Scale
11- Liebowitz Social Anxiety Scale
12- Brief Social Phobia Scale 13- Davidson
14- Fear
15- Avoidance
16- Physiological Signs
17- Cronbach α
18- Osorio
19- cut off point
20- Conner
21- Social Phobia Inventory

سال بيستم /شمار ه  /2تابستان 9313

ترس مرضي اتتماعي و سبوح باليني اضوبرا اتتمواعي در
مراحل اوليه ،وتود ابزارهايي با روايي 2و پايايي 3مناسوب نيواز
اس تا در دسترس مرار ان بهداش و مشاوران مودارس رورار
گيرد (.)0
ابزارهای مختلفي برای سنجش  SADدر دسوترس هسوتند
که يا خودگزارشي 0بوده و توسط آزمودني اترا مويشوود يوا
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دارد .حتي در برخي از اين افراد تا آنجايي پويش مويرود کوه
ممكن اس از بسياری از مورعي های اتتماعي اتتنا کننود
و در نتيجه نتوانند شغلي داشته باشوند ،در بيورون از خانوه کوار
کنند و دوستان انود و يوا تمواسهوای بسويار کوم اتتمواعي
داشته باشند (.)1
پژوهش ها نشان داده اند اختالل در سنين نوتوواني شوروع
شده و سال ها تداوم مييابد .سن شروع اين اختالل حودود 90
سالگي اس و بوه نودر مووارد تديودی پوس از  20سوالگي
گزارش مي شوود ( .)1در صوور عودم درموان ،ايون اخوتالل
بهطور متوسط  21سال تداوم مييابد و به ود خودبهخودی آن
بيرمحتمل اسو ( .)91بنوابراين بورای بربوالگری و شناسوايي

اينکه ارزيابي توسط مشاهدهگر انجام ميشود .مقيواس تورس
از ارزيووابي منفووي )FNES( 0و مقيوواس پريشوواني و اتتنووا
اتتماعي )SADS( 3تنها نشانه های کلي ترس مرضي اتتماعي
را موويسوونجيدند ( .)99مقيوواس ديگ وری بووا عنوووان پرسشوونامه
اضبرا ترس مرضي اتتماعي )SPAI( 7توسط ترنر 1در سال
 )99( 9111ساخته شود کوه گويوههوای آن بسويار زيواد بوود و
تكميل آن زمان زيادی ميگرف  .بنابراين مقياس ترس مرضي
91
اتتماعي )92( )SPS( 1و مقياس اضوبرا تعامول اتتمواعي
( )92( )SIASکه در اصل با هم به کار برده ميشووند ،سواخته
شدند که تا اندازهای کامل بودند ،ولي تن ههای عملكرد ترس
را بدون توته به تعامال اتتمواعي فورد بررسوي مويکردنود
( .)92دو نمونه ديگر از ابزارهايي که توسط مشاهدهگور اتورا
99
موويشووود ع ارتنوود از :مقيوواس اضووبرا اتتموواعي لي وووويتز
92
( )93( )LSASو فرم کوتاه مقيواس تورس مرضوي اتتمواعي
( .)90( )BSPSهدف هر دو ابزار ،اندازهگيری9تن ههای کلي
 SADبود .اصل  BSPSبه وسيله ديويدسوون 93و همكواران در
سال  9117بوه زبوان انگليسوي تهيوه شود و بور خوالف ،LSAS
افزون بر نشانه های ترس و اتتنا  ،عالئم فيزيولوژيكي مرت ط
با  SADرا نيز ميسونجيد 91 BSPS .گويوه و  3خوردهمقيواس
ترس ،)F( 90اتتنا  )A( 90و عالئم فيزيولوژيك )PS( 93دارد
و روی مقياس ليكر پونج درتوهای نمورهگوذاری مويشوود.
آلفای کرون ا  97نسخه اصلي  1/31-1/11گزارش شده اسو
( .)90اوسوريو 91و همكاران ( BSPS )90را به زبان پرتغوالي-
برزيلي ترتمه کردند و هم ستگي آن را با نمره بهدس آموده
از م اح ه باليني بوا بيمواران  1/73-1/11گوزارش کردنود .در
پژوهش آنها نقبه برش 91برای بيماران  91در نظر گرفتوه شود.
با پذيرفتن محدودي های ابزارهای پيشين ،کانر 21و همكواران
( ،)93پرسشنامه ترس مرضوي اتتمواعي )SPIN( 29را سواختند
که مقياسي خودايفا بود و به دليل تعداد کم گويهها و سهول
نمرهگذاری ،کواربرد عملوي بسوياری پيودا کورد SPIN .بوا 97
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گويه ،سه عامول را مويسونجد؛ تورس از مورعيو اتتمواعي،9
اتتنووا از مورعيوو اتتموواعي 2و نشووانههووای فيزيولوژيووك
اضووبرا  .3آلفووای کرون ووا و پايووايي بازآزمووايي 0در نمونووه
آمريكوووايي بوووهترتيوووب در دامنوووه  1/12-1/10و 1/71-1/11
گوزارش شووده اسو ( .)93سوسوويك 0و همكواران ( )0نسووخه
آلماني  SPINرا روی نمونه دردسترس با ميانگين سني 22/33
سال اترا کردند؛ ا دروني کل مقياس را برای بزرگسواالن
 1/10و برای بيماران  1/19گزارش کردنود .نقبوه بورش بورای
بيموواران  ،20حساسووي  10 3درصوود و ويژگووي 31 7درصوود
1
بهدس آمد .رانتا و همكاران ( )0در فنالند ،پرسشنامه SPIN
را در دو گروه بزرگسال و نوتوان بررسي کردند .نقبه بورش
برای بزرگساالن م تال به ترس مرضي اتتماعي  91با حساسي
 19درصد و برای بزرگساالن بودون نشوانههوای روانپزشوكي و
نوتوانان 90 ،با حساسي  77درصود بورآورد شود .در مبالعوه
آنتوني 1و همكاران ( )97روی بيماران کانادايي با اختاللهای
اضبرابي ،ميزان آلفای کرون ا کل مقياس  1/10و بورای سوه
خرده مقياس ترس ،اتتنا و نشانه های فيزيولوژيك بهترتيوب
 1/11 ،1/19و  1/71بووهدس و آموود .در مبالعووه کووارلتون 91و
همكووواران در کانوووادا ( )91بوووا بررسوووي  300نفووورSPIN ،
 91گويه ای با سه خردهمقياس تأييد شد .ا دروني مقيواس
 91گويهای برای کل مقيواس  1/10و بورای سوه خوردهمقيواس
ترس ،اتتنا و ترس از انتقاد /شورمندگي 99بوهترتيوب ،1/33
 1/71و  1/19گزارش شد.
در کل هرچند که توته به ترس مرضي اتتماعي طوي 21
سال گذشته بهصور چشم گيری افزايش يافته اس  ،ولوي از
آنجا که اين اختالل با ساير اختاللها ،نشانههای مشتر دارد،
هنوز هم تشخي اوليه و ربعي آن نيازمند توته ويژه اس و
مشكالتي را برای متخ ان و حتي بيماران ايجواد موينمايود
که لزوم استفاده از ابزارهای بربالگری و تشخي ي را بوهويوژه
در مووورد  SADدوچنوودان موويکنوود .بنووابراين هوودف پووژوهش
حاضر بررسي پايوايي و روايوي سوازه 92مقيواس تورس مرضوي
اتتموواعي در ميووان دانشووجويان دانشووگاههووای اهووواز بووود .سووه
پرسشي که پژوهش حاضر به دن ال پاسخگوويي بوه آنهوا بوود،
ع ارتنوود از -9 :آيووا نسووخه فارسووي پرسشوونامه توورس مرضووي
اتتماعي از پايايي کافي برخووردار اسو  -2نسوخه فارسوي
پرسشنامه ترس مرضي اتتمواعي از چنود عامول تشوكيل شوده
اس و  -3برازش الگوی اندازهگيری عوامل اکتشواف شوده
چگونه اس

9

روش
93
نمونووه پووژوهش زمينووهي وابي حاضوور ع ووار بووود از 111
دانشوووجو ( 011زن و  011مووورد) کوووه از ميوووان دانشوووجويان
دانشگاههای شهيد چمران اهوواز ،علوومپزشوكي تنودی شواپور
اهواز ،پيام نور مرکز اهواز و دانشگاه آزاد اسالمي واحود اهوواز
به روش نمونهگيوری خوشوه ای چندمرحلوه ای انتخوا شودند.
هريك از ده دانشگاه شهر اهواز به عنووان يوك خوشوه در نظور
گرفته شده ،از ميان آنها چهار دانشگاه نامبرده انتخا و مجوددا
هر دانشكده به عنوان خوشه انتخا شود ،درمرحلوه آخور يوك
کالس در مقبع کارشناسي هر دانشكده افوراد نمونوه را تشوكيل
دادند .در هر کدام از دانشگاههوا ،دانشوجويان در تواريخهوای از
پيش تعيين شده در سالن تلسا دانشگاه حضور يافتنود و پوس
از اطالع از محرمانه بودن پاسخها و اين نكتوه کوه يافتوههوا تنهوا
برای انجام پوژوهش اسوتفاده مويشووند ،بوه پرسشونامههوا پاسوخ
دادند .بر اساس دستورالعمل پرسشنامهها هيچ محدودي زمواني
برای پاسخگويي در نظر گرفتوه نشود .بورای گوردآوری دادههوا
مقياس ترس مرضي اتتماعي ( )93( )SPINبوهکوار رفو  .ايون
پرسشوونامه نخسووتين بووار بووهوسوويله کووانر و همكوواران ( )93بوورای
ارزيابي ترس مرضي اتتماعي تدوين شود SPIN .يوك مقيواس
خودسوونجي  97گويووهای اسو کووه سووه خووردهمقيوواس توورس از
مورعي اتتماعي ( 3گويوه) ،اتتنوا از مورعيو اتتمواعي (7
گويه) و نشانههای فيزيولوژيك اضبرا ( 0گويه) دارد (که از
اين پس در متن مقاله به اخت ار بهترتيب ترس مرضي ،اتتنوا
و نشووانههووای فيزيولوژيووك خوانووده موويشوووند) .گويووههووا روی
مقياس ليكر پنجدرتهای از صفر (به هيچ وتوه) توا ( 0خيلوي
زياد) پاسخ داده ميشوند SPIN .سه مزيو دارد :کوتواه بوودن،
سادگي و آساني نمرهگذاری .پايوايي بازآزموايي در گوروههوای
با تشخي اختالل ترس مرضوي اتتمواعي  ،1/71-1/11آلفوای
کرون ووووا کوووول در يووووك گووووروه بهنجووووار  1/10و بوووورای
خووردهمقيوواسهووای توورس ،اتتنووا و نشووانههووای فيزيولوژيووك
بهترتيب  1/19 ،1/11و  1/11گزارش شوده اسو ( .)91تفواو
معنيدار بهدس آمده در مقايسه نتايج اين آزموون در دو گوروه
با تشخي ترس مرضي اتتماعي و گروه افوراد بهنجوار نشوانگر
_______________________________________
1- fear of social situation
2- avoidance of social
situation
3- physiological symptoms of anxiety
4- test retest
5- Sosic
6- sensitivity
7- specificity
8- Ranta
9- Antony
10- Carleton
11- fear of criticism /embarrassment
12- construct
13- survey research

مجيد صفارینيا و مريم شاهنده

روايي تمايزی 9مقياس اسو  .نقبوه بورش  01بوا کوارايي درو
تشخي  11 2درصد و نقبه برش  01با کارايي درو تشوخي
 11درصد ،افراد م وتال بوه اخوتالل تورس مرضوي اتتمواعي را از
گروه کنترل تميز ميدهد ( .)21گفتني اس پرسشونامه پويش از
اين ،در ايران به فارسي ترتمه شده بوود ،ولوي در مووارد بواليني
همان هنجاريابي های کانر و همكاران ( )93موورد اسوتفاده رورار
ميگرفته اس ( .)21تجزيه و تحليل دادهها برای بررسي پايوايي
و روايي مقياس ترس مرضي اتتماعي و تعيين نمره اسوتاندارد و
3
شد نشانهها ،بوا کموك نورمافزارهوای  SPSS-17و AMOS-
 016و به روش هم ستگي پيرسوون ،0تحليول عامول اکتشوافي 3و
تأييدی 7انجام شد.

یافتهها
ميانگين سني آزمودنيهای مرد  20/1سال و آزمودنيهای
زن  20/7سال بود .ميانگين ،انحراف معيوار و آلفوای کرون وا
کل مقياس بهترتيوب  91/19 ،91/01و  1/131بوود .هم سوتگي
هر يك از گويهها با نمره کل در سوب  p>1/119معنويدار و
دامنه آنها از  1/371تا  1/711بود .برای بررسي پايوايي درونوي
مقياس ،هم سوتگي نموره کول بوا عامولهوای آن بررسوي شود؛
هم سووتگي ميووان نمووره کوول بووا عاموولهووای توورس ،اتتنووا و
نشانه هوای فيزيولوژيوك بوهترتيوب  1/113 ،1/113و  1/713و
نشانگر پايايي مبلو بود (جدول .)1

جدول  -1ميانگين (انحراف معيار) و ضرایب همبستگي گویهها و خردهمقياسهاي پرسشنامه ترس مرضي اجتماعي با نمره كل ()n=088

ميانگين ( انحراف معيار)

r

ترس

)3/90( 0/22

1/113

9

من از افراد صاحب ردر و مقام ميترسم.

)1/19 ( 1/13

1/073

3

مهمانيها و گردهماييها مرا ميترساند.

)1/32 ( 1/11

1/017

0

مورد انتقاد ررار گرفتن خيلي مرا ميترساند.

)9/32 ( 19/93

1/317

)1/37 ( 1/19

1/033
1/311

شماره گويه

کردن با بري هها مرا ميترساند.

91

صح

90

ورتي ديگران مرا زير نظر دارند ،از انجام کارها دچار ترس ميشوم.

)9/02 ( 9/93

90

احساس خجالتي بودن يا احمق به نظر رسيدن ،از تمله ترسهای تدی من اس .

)9/39 ( 9/39

1/302

اجتناب

)1/99 ( 0/71

1/113

)9/29 ( 9/93

1/371

)9/21 ( 9/93

1/711
1/013

1

از فعالي هايي که در آنها مرکز توته باشم ،اتتنا ميکنم.

)9/13 ( 9/92

1/320

99

من از صح

در حضور تمع اتتنا ميکنم.

)9/99 ( 9/17

1/301

92

من همه کار انجام ميدهم تا مورد انتقاد ررار نگيرم.

)9/71 ( 9/21

1/317

)1/11 ( 9/11

1/311

نشانههاي فيزیولوژیك

)0/39 ( 3/09

1/713

2

از اينكه تلو مردم سر شوم ناراح هستم.

)9/33 ( 9/22

1/030

7

عرق کردن در برابر ديگران مرا آشفته ميکند.

)9/22 ( 9/91

93

کردن با فردی که صاحب ردر و مقام اس  ،اتتنا ميکنم.

93

زماني که با مردم هستم تپش رل م مرا ناراح

97

دچار لرزش شدن در تلوی ديگران برايم ناراح کننده اس .
جمع

ميکند.

)1/73 ( 1/11
)9/71 ( 9/32
)91/01 ( 91/19
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1

از رفتن به مهمانيها اتتنا ميکنم.

)1/77 ( 9/13

1/310
1/070
1/013

_______________________________________
1- discriminant
2- efficacy of diagnose accuracy
3- Statistical Package for the Social Science-version 17
4- Analysis of Moment Structures-version 16
5- Pearsonian correlation
6- exploratory factor analysis
7- confirmatory factor analysis
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ترس از دستپاچه شدن موتب ميشود تا از انجام کارها يا صح

کردن با افراد اتتنا کنم.
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0

من از صح

از صح

کردن با افرادی که نميشناسم ،اتتنا ميکنم.
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2

مقادير ويژه

0

9
1

9 1 99 92 93 90 90 93 97

1

1

7

3

0

0

3

2

9

شماره عوامل
شكل  -1نمودار اسكري براي سه عامل مقياس SPIN

ميووزان  KMOبرابوور بووا  1/12نشووان موويدهوود واريووانس درون
دادهها توسط عوامل رابل ت يين اس  .همچنوين سوب معنويداری
در آزمون کروي بارتل  9کوچكتر از  1/0و مؤيد عاملي بودن
مقياس بود .پس از انجام چورخش واريمواکس 2سوه عامول دارای
ارزش ويووژه 3بزرگتوور از  9بودنوود کووه روی هووم  01درصوود از
واريانس کل را ت يين کردند؛  7گويه روی عامول اول (اتتنوا )،
 3گويووه روی عاموول دوم (توورس) و  0گويووه روی عاموول سوووم
(نشانههای فيزيولوژيك) رویتورين بارهوا را داشوتند (جادول .)1

970
174
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بارهای عاملي معنيدار بودند (شكل .)2
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نمودار اسكری 0نيز در شكل  1آمده اس .

در تحليل عامول تأييودی  97گويوه مقيواس تورس مرضوي
اتتماعي بهعنوان يك عامول لحواش شودند (،df=72 ،2=372/70
=1/17 ،3CFI=1/170 ،0IFI=1/173 ،P>1/119 ،2/df=0/902
 .)7RMSEAهرچه مقدار  IFIو  CFIبه يك نزديكتر باشد و
هرچه مقدار  RMSEAبه صفر نزديك تور باشود ،نشواندهنوده
برازش کامل تر اس و بنابراين يافتهها نشانگر برازش دادهها با
مدل بود .بزرگترين بار عاملي مربوط به گويه شش ( )1/72و
کوچك ترين بار عاملي مربوط به گويه  )1/23( 92بود .تمامي

شكل  -2ساختار عاملي مقياس ترس مرضي اجتماعي
_______________________________________
1- Bartlett's test of sphericity
2- Varimax rotation
3- Eigen value
4- scree plot
5- incremental fit index
6- comparative fit index
7- Root-mean-square-error of approximation

مجيد صفارینيا و مريم شاهنده
جدول  -2رتبه درصدي و نمرههاي استاندارد دانشجویان در مقياس ترس مرضي اجتماعي برحسب جنسيت

رت ه
درصدی

ترس مرضي اتتماعي

ترس مرضي

ترس مرضي

ترس

اتتنا

نشانههای فيزيولوژيك

کل نمونه

اتتماعي پسران

اتتماعي دختران

کل نمونه

کل نمونه

کل نمونه

نمره خام

نمره خام

نمره خام

نمره خام

نمره خام

نمره خام

نمره
Z

توصيف
درته
نشانهها

0

0

0

3

9

2

1

-9/30

بدون

91

1

1

1

2

3

9

-9/21

نشانه

21

93

92

93

0

0

3

-1/10

خفيف

31

93

93

97

0

7

0

-1/02

01

21

91

21

3

1

0

-1/20

01

23

22

20

7

1

3

1

31

23

20

27

1

91

7

1/20

71

21

27

39

91

92

1

1/02

11

33

32

33

92

90

1

1/10

11

31

37

01

90

97

99

9/21

بسيار

10

00

02

03

93

91

92

9/30

شديد

متوسط
شديد
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يافته ها نشوان داد مقيواس تورس مرضوي اتتمواعي ابوزاری پايوا
بوووده ،از ووا درونووي خوووبي برخوووردار اس و  .هم سووتگي
تك تك گويه های مقيواس بوا نموره کول در سوب p>1/119
معنيدار و دامنه ايون ضورايب از  1/371-1/711بوود .بوه بيوان
ديگر همه گويه های مقياس ترس مرضي اتتماعي از همسواني
الزم برخوردار بودند .اين يافتهها با بررسيهوای افضولي (،)91
ديويدسون ،)90( 9کانر ( ،)93اوسوريو ،)90( 2کارتون،)91( 3

ترسآور مي شود و رنج و عوذابي شوديد در فورد م وتال ايجواد
ميکند که بهصوور «تغييورا فيزيولوژيوك» در بودن بوروز
مينمايد ( .)23بنابراين از نظر روايي مفهومي نيز ،ترس مرضي
اتتماعي از سه بعود تورس ،اتتنوا و تغييورا فيزيولوژيوك
تشكيل شده اس که با يافتههای بهدس آمده همخواني دارد.

بحث
هدف پژوهش حاضر تعيين پايايي و روايي مقيواس تورس
مرضي اتتمواعي دانشوجويان دانشوگاه هوای شوهر اهوواز بوود.

_______________________________________
2- Osorio
4- Antony

1- Davidson
3- Carleton
5- Colquitt
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شده ،نمرا  Zبهدس آمد .آنگاه بر پايه نمرههوای  ،Zدرتوه
نشانهها برای نمره آزمودنيها با پنج مقيواس بودون نشوانههوای
آشكار (رت ه درصدی کمتر از  ،)21خفيف (رت ه درصدی 21
تووا ،)01متوسووط (رت ووه درصوودی  01تووا  ،)71شووديد (رت ووه
درصدی  71تا  )11و بسيار شوديد ( 11بوه بواال) توصويف شود
(جدول .)2

نمودار اسكری نشانگر حضور سوه خوردهمقيواس (تورس،
اتتنا و نشانه های فيزيولوژيك) بود که با ساختار پرسشونامه
اصلي ( )93و ديگر پژوهشهوا ( )91 ،97همخووان اسو  .سوه
خووردهمقيوواس بووهدسو آمووده روی هووم  01درصوود واريووانس
پرسشنامه ترس مرضي اتتماعي را ت يين کردند .تحليول عامول
تأييدی با هدف بررسي ساختار زيربنايي مقياس تورس مرضوي
اتتماعي که نوعي از روايي سازه اس  ،نشان داد که مدل سوه
عاملي مقياس ترس مرضي اتتماعي به خوبي با دادهها بورازش
دارد .ترس مرضي اين گونه تعريف شده اسو (« :)23ترسوي»
بيرمنبقي که موتب «اتتنا » آگاهانه از موضوع ،يا مورعي
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بووا هوودف بيووان نتووايج پرسشوونامه بووهصووور مجموعووهای
استاندارد که معنای آن از يك آزمون به آزمون ديگر يكسوان
باشد ،نمره های خام آزمودنيها بر پايه توزيعهای نرموال شوده
برحسب رت ه درصدی به نمره های استاندارد شوده ( )Zت وديل
شد .بدين صور که نمرههای آزمودني ها از رت ه درصودی 0
تا  10در نظر گرفته شد و بر اساس رت ههای درصدی مشخ

سوسوويك ( )0و آنتوووني )97( 0کووه همگووي مقووادير ضووريب
هم ستگي معنيداری را گوزارش کوردهانود ،هماهنوا اسو .
هم ستگي دروني گويهها و خردهمقياسها با نمره کل مقيواس
نشان داد کوه پرسشونامه از پايوايي درونوي مبلووبي برخووردار
اسو  .ايوون يافتووههووا بووا يافتووههووای پووژوهش بوويطوورف ( )29و
9
کولكوئي  )22( 0هماهنا اس .

پايايي و روايي پرسشنامه ترس مرضي اتتماعي در دانشجويان

بووا هوودف بيووان نتووايج پرسشوونامه بووهصووور مجموعووهای
استاندارد که معنای آن از يك آزموودني بوه آزموودني ديگور
يكسان باشد ،نمرههای خوام آزموودنيهوا بور پايوه توزيوعهوای
نرمال شده بر حسب رت ه درصدی ،به نمره اسوتاندارد  Zت وديل
شد .بر پايه نمرههای استاندارد  ،Zشد نشانهها با پنج مقيواس
بدون نشانه های آشكار (رت ه درصودی کمتور از  ،)21خفيوف
(رت ه درصدی  21تا ،)01متوسط (رت وه درصودی  01توا ،)71
شديد (رت ه درصودی  71توا  )11و بسويار شوديد ( 11بوه بواال)
توصيف شد.
با توته به يافتههای بهدس آمده ميتوان از آزمون تورس
مرضي اتتماعي به داليل عملي کوتاه بودن ،سادگي و آساني
نمرهگذاری و همچنين ويژگيهوای روانسونجي مناسوب بورای
سنجش شد نشانههای ترس مرضي اتتماعي اسوتفاده نموود.
تأييد روايي سوازه مقيواس روی دانشوجويان ايرانوي حواکي از
تهاني بودن و پيرو آن ،اهمي سازه تورس مرضوي اتتمواعي
اس  .ساخ يك سنجه پايا و روا از ترس مرضي اتتماعي از
دو ته الزم اس ؛  -9برای سنجش ا ر مداخلوههوايي ماننود
آموووزش کوواهش اضووبرا و توورسهووای مرضووي مربوووط بووه
مورعي های اتتماعي ،ابوزار الزم را در اختيوار داشوته باشويم؛
 -2کاربرد وسيع يك ابزار به ما امكان ميدهد نتوايج حاصول
از بررسي های مختلف را با يكديگر مقايسه کنيم که اين خوود
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فهم ما را از ترس مرضي اتتماعي باال ميبرد.
تن ه خودگزارشي مقياس ترس مرضي اتتمواعي و منووط
بووودن پاسووخهووا بووه احسوواسهووای فوورد پاسووخدهنووده در لحظووه
پاسخگويي از محدودي های پوژوهش حاضور بوود .همچنوين
ايوون مقيوواس تنهووا روی دانشووجويان بررسووي شوود .بووا توتووه بووه
ويژگيهای سني ،ميزان اضبرا و وضعي سالم روان اين
گروه از افراد تامعه ،بايد نس بوه تعمويمپوذيری يافتوههوا بوه
ديگر گروه ها ،احتيواط علموي را در نظور داشو  .محودودي
ديگر ايون کوه روايوي هوم زموان 9مقيواس بور اسواس تشوخي
روانپزشك سونجيده نشود .پيشونهاد موي شوود در بررسوي هوای
بعدی ،روايي و پايايي اين مقياس در تمعي هوای مختلوف بوا
Vol. 12 / No. 3/ Fall. 2006
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سنين متفاو بررسي شود.

]بنا به اظهار نويسنده مسئول مقاله ،حماي مالي از پژوهش و تعوار
منافع وتود نداشته اس [.
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پايايي و روايي پرسشنامه ترس مرضي اتتماعي در دانشجويان

Original Article

Reliability and Validity Assessment of Social Phobia Inventory
among Ahvaz Universities’ Students
Abstract

Majid Saffarinia a, Maryam Shahandeh*

Objectives: The current research aim was to investigate reliability and validity
of Social Phobia Inventory (SPIN) in Ahwaz universities’ students. Method:

* Corresponding author: Faculty Member of

The sample for current survey included 800 (400 girls and 400 boys) students

Payam-e-Noor University of Ahwaz, Ahwaz,

from Shahid Chamran University, Jondishapoor University of Medical

Iran, IR.

Sciences, Payam-e-Noor University of Ahvaz, and Islamic Azad University

Fax: +98611-3329961

Ahvaz Branch who were selected using multistage cluster random sampling

E-mail: shahandehmrm@gmail.com

method. Data collection was through SPIN. Results: Findings showed that the
Payam-e-Noor University of Tehran, Tehran,

SPIN measures three dimensions of social phobia including fear, avoidance

a

and physiological sign. The scale validity was examined in two ways of

Iran.

exploratory and confirmatory factor analyses. All items significantly loaded on

971

their related factors. The internal consistency for the whole scale and all three

178

extracted factors were favorable. The within items and with the whole scale
correlations were between 0.378 and 0.708 range, and all were significant
(p≤0.001). Similar to the main scale, a varimax rotation exploratory factor
analysis revealed three factors determining 49.05% of the scale variance.
Cronbach’s alpha was 0.869. Based on standard Z score, examinees scores
were described under 5 scales of “no clear signs” (percentile score lower than
20), “low” (percentile score 20-40), “moderate” (percentile score 40-70),
“high” (percentile score 80-90) and “very high” (higher than 90). Conclusion:
The Persian version of SPIN is suitable regarding psychometric properties and
could be used as a screening, clinical diagnosis and research instrument.
Key words: Social Phobia Inventory; reliability; validity; student
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