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Abstract
Introduction: Despite the high prevalence of social anxiety disorder and the necessity of
conducting etiological studies, the existing measures of social anxiety lack robust factor structure
due to methodological flaws, leading to doubtful results.
Aim: The present study is aimed to investigate the factor structure, reliability, and convergent
validity of the Iranian version of the Social Phobia Inventory (I-SPIN).
Method: This is a cross-sectional, psychometric study. Two large samples (N 1=1210, N2=228)
have been selected with the convenience sampling method from the student population of the
three different universities in Zanjan city (i.e., University of Medical Sciences, Azad, and
Payame Noor University) who were studying in those universities from February to July 2020.
CAQ-GE, BAI, BDI-II, and IUS-12 were used in the present study. Exploratory and
confirmatory factor analysis were conducted using Mplus-7.4 and SPSS-26 was used to perform
internal consistency and validity analyses.
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Results: Exploratory and confirmatory factor analysis revealed that the two-factor model best fit
the data. Besides, the results indicated that the I-SPIN has a positive and significant correlation
with anxiety-related measures (p<0.01) and acceptable internal consistency (α=0.92).
Conclusion: Considering the excellent psychometric properties and a robust factor structure of
the I-SPIN in an Iranian college student sample, using this measure would improve the accuracy
of future studies and help us broaden our knowledge of the underlying mechanisms of this
disorder.
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بررسی ویژگیهای روانسنجی و ساختار عاملی نسخه ایرانی پرسشنامه فوبیای اجتماعی
4

علیرضا رشتبری ،1آرزو سهیلیپور ،2امید ساعد ،3الهام نظری

.1کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،زنجان ،ایران.
 .2کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران.
 .3استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،زنجان ،ایران (مولف مسئول) .ایمیلO.saed@zums.ac.ir :
 .0کارشناس ارشد ،واحد توسعه تحقیقات بالینی ،بیمارستان امام رضا ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1041/41/34 :

تاریخ پذیرش مقاله1041/40/11 :

چکیده
مقدمه :علیرغم شیوع باالی اختالل اضطراب اجتماعی و ضرورت اجرای مطالعات سببشناسی ،ابزارهای موجود برای بررسی این
اختالل به سبب ضعف در روششناسی ،فاقد ساختار عاملی یکپارچه بوده و یافتههای مطالعات این حوزه را با تردید مواجه میسازند.
هدف :این مطالعه با هدف بررسی ساختار عاملی ،پایایی و روایی همگرای نسخهی ایرانی پرسشنامه فوبیای اجتماعی اجرا شد.
روش :مطالعهی حاضر مقطعی و از نوع روانسنجی است .از تاریخ بهمن  1331الی مرداد  ،1333دو نمونه بزرگ با حجم  1214و 221
نفر به روش نمونهگیری در دسترس از جامعهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ،آزاد و پیام نور شهر زنجان انتخاب شدند .از
پرسشنامه اجتناب از تغییر -هیجان فراگیر ،پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک و مقیاس عدم تحمل بالتکلیفی در این مطالعه استفاده
شد .تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با استفاده از نرمافزار  Mplusنسخه  3/0اجرا شد و نرمافزار  SPSSنسخه  22برای تحلیل
همسانی درونی و روایی همگرا به کار گرفته شد.
یافتهها :نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی از مدل دو عاملی نسخهی ایرانی پرسشنامه فوبیای اجتماعی حمایت کرد .به عالوه ،نتایج
قابل قبولی برخوردار است (.)α=4/32
نتیجهگیری :با توجه به ویژگیهای روانسنجی مطلوب و ساختار عاملی نیرومند نسخهی ایرانی پرسشنامه فوبیای اجتماعی در نمونهی
دانشجویان ایرانی ،بهکارگیری این ابزار در مطالعات آینده میتواند به یافتههای دقیقتر در این حوزه منجر شده و موجب گسترش دانش
ما از عوامل زیربنایی این اختالل شوند.
کلیدواژهها :روانسنجی ،اضطراب اجتماعی ،تحلیل عاملی ،اضطراب ،دانشجویان

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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این مطالعه نشان داد که این پرسشنامه همبستگی مثبت و معنیداری با ابزارهای سازه اضطراب داشته ( )p<4/41و از همسانی درونی
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مقدمه

میزان هم ابتالیی این اختالل با سایر اختاللهای اضطرابی،
1

اختالل اضطراب اجتماعی شامل ترس پایدار از ارزیابی

اختاللهای خلقی و اختاللهای وابسته به مواد باالست و

منفی توسط دیگران است (انجمن روانپزشکی آمریکا،2

مطالعات نشان داده است که  %11افراد مبتال به این

 .)2422مبتالیان به اختالل اضطراب اجتماعی ،از تحقیر

اختالل ،به یک اختالل اضطرابی دیگری نیز مبتال بودهاند

شدن و شرمساری در موقعیتهای اجتماعی خاص مثل

(محمودی.)1334 ،

گفتگو در جمع به شدت میترسند .این ترس ممکن است

عامل زیربنایی اختالل اضطراب اجتماعی همواره محل

شامل نگرانی از بروز عالئم اضطراب از قبیل سرخ شدن،

بحث و مناقشه بین پژوهشگران بوده است .اگرچه اتفاق

لرزیدن و عرق کردن باشد (هایمبرگ ،هافمن ،الیبوویچ

نظر عمومی وجود دارد که اضطراب اجتماعی شامل ترس

و همکاران .)2410 ،3این اختالل با ترس افراطی از

از ارزیابی منفی 3و اجتناب از موقعیتهای اجتماعی است

مواجهه با موقعیتهایی میشود که در آن احتمال

(بانگاسر و کارنتا2421 ،1؛ الیکسنرینگ و لوک،3

موشکافی و دقت دیگران وجود دارد (اونجیتساکول،

 ،)2413ماهیت این ابعاد و اینکه تا چه حد در تبیین

مکگوایر ،مکلود و گوملی2421 ،0؛ کارلتون ،کالیمور

اضطراب اجتماعی موفق بودهاند ،مبهم مانده است

و اسموندسون2414 ،7؛ هایمبرگ و همکاران.)2410 ،

(کارلتون و همکاران .)2414 ،گسترش دانش ما دربارهی
14

11

این اختالل را میتوان به زیر نوعهای خاص تقسیم کرد،

عوامل تداومبخش

مانند ترس از سخنرانی یا غذا خوردن در حضور دیگران

اجتماعی میتواند در درمان و پیشگیری از آن بسیار

و یا زیر نوع فراگیر که در آن اغلب موقعیتهای

کمککننده باشد؛ لذا در اختیار داشتن ابزارهای مناسب

اجتماعی منجر به بروز ترس و اجتناب در فرد میشوند

برای اجرای مطالعات دربارهی این اختالل از اهمیت

(کارلتون و همکاران.)2414 ،

بسیاری برخوردار است .در همین راستا ،ابزارهایی با

شیوع طول عمر اختالل اضطراب اجتماعی  3تا  13درصد

هدف سنجش این عوامل زیربنایی طراحی شدهاند که

گزارش شده (انجمن روانپزشکی آمریکا )2422 ،و

عمدتاً بر مدلهای شناختی اضطراب اجتماعی استوار

چهارمین اختالل شایع در ایاالت متحده است (کسلر،

هستند (گارنرا ،بوچری ،کاستالنو و همکاران.)2413 ،12

آونوولی ،کاستلو و همکاران .)2412 ،2همچنین مطالعات

پرسشنامه فوبیای اجتماعی 13یک ابزار  13آیتمی است

شیوعشناسی این اختالل در جمعیت دانشجویی ایران،

که با هدف سنجش سه بعد اضطراب اجتماعی یعنی

شیوع این اختالل را  7/2درصد برآورد کردهاند و میزان

ترس ،اجتناب و برانگیختگی فیزیولوژیک طراحی شده

آن در دانشجویان دختر ،بیشتر از دانشجویان پسر گزارش

است (کانور ،دیویدسون ،چرچیل و همکاران.)2444 ،10

شده است (نوروزی ،میکائیلی و عیسیزادگان.)1337 ،

7

- Social Anxiety Disorder
- American Psychiatric Association
- Heimberg, Hofmann, Liebowitz & et al
4
- Aunjitsakul, McGuire, McLeod & Gumley
5
- Carleton, Collimore & Asmundson
6
- Kessler, Avenevoli, Costello & et al
2
3

- Negative evaluation
8
- Bangasser & Cuarenta
9
- Leichsenring & Leweke
10
- Mainataing factor
11
- Predisposing factor
12
- Guarnera, Buccheri, Castellano & et al
13
)- Social Phobia Inventory (SPIN
14
- Connor, Davidson, Churchill & et al
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1

و زمینهساز

اختالل اضطراب

امید ساعد و همکاران

24

این پرسشنامه تاکنون به زبانهای مختلف از جمله

شده است (جدول  .)1اگر چه در همه این مطالعات این

فرانسوی (رادومسکی ،اشباف ،ساکس و همکاران،

پرسشنامه ویژگیهای روانسنجی مطلوبی نشان داده است؛

 ،)2442فنالندی (رانتا ،کالتایال-هاینو ،کوویستو و

اما ساختار عاملی این پرسشنامه یکسان نبوده و در

همکاران ،)2443 ،چینی (سای ،وانگ ،ژوآنگ و فو،

فرهنگهای مختلف ،تعداد آیتمها و ساختار عاملی

 ،)2443آلمانی (سوسیک ،گایلر و اشتانگیر )2441 ،و

متفاوتی را آشکار ساخته است.

ژاپنی (ناگاتا ،ناکاییما ،تئو و همکاران )2413 ،ترجمه
جدول  1مروری بر ویژگیهای روانسنجی  SPINدر مطالعات صورتگرفته در کشورهای مختلف
مطالعه

کشور

نمونه ()n

همسانی درونی

سن شرکتکنندگان

(آلفای کرونباخ) میانگین (انحراف معیار)

تحلیل عاملی
(تعداد عاملها)

کانور و همکاران ()2444

آمریکا

373

4/13 –4/30

آنتونی و همکاران ()2442

آمریکا

271

4/32 –4/37

(33/0 )10/1

)PCA (5
ـ

جانسون و همکاران ()2442

آمریکا

130

4/32

(10/3 )1/3

ـ

رادومسکی و همکاران ()2442

فرانسه

020

4/33

(23/47 )7/31

)CFA (3

رانتا و همکاران ()2443

فنالند

7272

4/13

(12/2 )1/3

سوسیک و همکاران ()2441

آلمان

2403

4/37

(01/33 )11/13

)PCA, CFA (1, 3
ـ

سای و همکاران ()2443

تایوان

3333

4/17

ـ

)PCA (3

کارلتون و همکاران ()2414

کانادا

712

ـ

ـ

)PCA, CFA (3

اوسوریو و همکاران ()2414

برزیل

2310

4/34

(21/0 )2/3

)PCA (3, 5

ناگاتا و همکاران ()2413

ژاپن

132

4/12 –4/32

ـ

)PCA, CFA (1, 5

حسنوند عموزاده ()2417

ایران

711

4/31

ـ

)EFA (3

موتبرگ و همکاران ()2413

سوئد

121

4/10

(23/3 )3/7

)PAF (2

=PCAتحلیل مؤلفههای اصلی؛ =CFAتحلیل عاملی تأییدی؛ =EFAتحلیل عاملی اکتشافی؛ =PAFعاملیابی محور اصلی

غالباً ساختار  3عاملی این پرسشنامه را تأیید کردهاند ،با

عالوه ،وجود ابزار کوتاه سنجش اختالل اضطراب

این حال برخی مطالعات نیز یافتههایی در حمایت از مدل

اجتماعی با ساختار عاملی یکپارچه و نیرومند،

تک عاملی و  7عاملی آن بدست آوردهاند.

پژوهشگران و متخصصان بالینی را در پیشبرد اهداف

پرسشنامه فوبیای اجتماعی پیش از این توسط حسنوند

پژوهشی و درمانی یاری خواهد نمود؛ بنابراین هدف

عموزاده ( )2417در جامعه ایرانی هنجاریابی شده است.

مطالعهی حاضر بررسی ساختار عاملی نسخه ایرانی

علیرغم ارزشمندی این مطالعه در بررسی ویژگیهای

پرسشنامه فوبیای اجتماعی در  2نمونه بزرگ و بررسی

روانسنجی این پرسشنامه ،فاقد معیارهای سختگیرانه در

پایایی و روایی آن در ارتباط با ابزارهای سازههای مشابه

تعیین تعداد عاملها و آیتمهای پرسشنامه فوبیای اجتماعی

است.

است و از اینرو نتایج مطالعهی این پژوهشگران در
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مطالعات دیگر قابلیت تکرارپذیری بسیار پایینی دارد .به
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این مطالعه مقطعی از نوع روانسنجی است و پیش از

تا به صورت آنالین به پرسشنامهها پاسخ دهند.

اجرای مطالعه ،رضایت آگاهانه از تمامی شرکتکنندگان

جهت تحلیلهای مربوط به آمار توصیفی از  SPSSنسخه

اخذ گردید .جامعهی مطالعهی حاضر ،کلیهی دانشجویان

 22و برای تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی از نرم-

دانشگاه علوم پزشکی ،دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور

افزار MPlusنسخه  3/0استفاده شد (موتن و موتن،2

شهر زنجان را شامل میشد که در زمان اجرای مطالعه

 .)2411طبق نظر کومری و لی 3دربارهی حجم نمونه،

مشغول به تحصیل بودند .این مطالعه در بازهی زمانی

نمونهی انتخاب شده ( )n=247برای تحلیلهای عاملی در

بهمن  1331تا مرداد  1333اجرا شد .در مرحلهی اول

بازهی بین «خوب» تا «عالی» قرار میگیرد (واتکینز،

مطالعه ،نمونهای به حجم  1213دانشجو از سه دانشگاه

 )2411و نیز معیار انتخاب حداقل  344شرکتکننده برای

علوم پزشکی ،آزاد و پیام نور شهر زنجان انتخاب شدند.

تحلیل عاملی را احراز میکند (تاباکنیک و فیدل،0

در مرحلهی دوم 272 ،دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی

 .)2443کفایت نمونهگیری با استفاده از آزمون کایسر-

زنجان به عنوان نمونهی دوم وارد مطالعه شدند .روش

میر-اولکین 7و آزمون کرویت بارتلت 2مورد بررسی قرار

نمونهگیری برای هر دو نمونه به صورت در دسترس بود.

قرار گرفت .ازآنجاییکه سازندگان پرسشنامه فوبیای

معیار ورود به مطالعه اشتغال به تحصیل در زمان اجرای

اجتماعی وجود تفاوت معنیدار در آیتمها در بین دو

مطالعه بود و معیار خروج نیز پاسخهای ناقص و تصادفی

جنس را مطرح نکردهاند؛ لذا آیتمها از نظر وجود تفاوت

به سؤاالت پرسشنامه تعیین شد.

نظاممند 3و قابل توجه بین مردان و زنان بررسی شد .برای

ابتدا پرسشنامه فوبیای اجتماعی توسط پژوهشگر اول و

این منظور ،معیار وجود تفاوت نظاممند بین دو جنس

یک استاد روانشناسی بالینی به فارسی ترجمه شد .سپس

 p<4/41و  r2>4/41مقرر گردید (فیلد.)2413 ،1

جهت حصول اطمینان از دقت ترجمه و همخوانی کامل

ساختار عاملی اولیه با استفاده از تحلیل موازی 3ارزیابی

نسخهی انگلیسی با فارسی ،پرسشنامهی ترجمه شده

شد (واتکینز2444 ،؛ النگمن ،کوتا ،هولدن و فکن،14

توسط یک متخصص زبان انگلیسی بار دیگر به انگلیسی

 .)1313نمودار اسکری 11و ارزشویژهها ( )>1جهت

ترجمه شد .در پایان پس از چند مرحله ویرایش و

تعیین تعداد دقیق عاملها بررسی شد (اوکانر.)2444 ،12

1

تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش مایل 13اجرا شد ،چرا که

مقایسهی نسخههای اصلی با نسخهی ترجمهی معکوس

به انگلیسی ،نسخهی فارسی پرسشنامه فوبیای اجتماعی
برای اجرا آماده شد .با توجه به اینکه مطالعه در زمان
پاندمی کرونا صورت گرفت ،ابزارهای مطالعه با استفاده
از یک پلتفرم پژوهشی آنالین بر روی دانشجویان شهر
زنجان اجرا شد .لینک شرکت در مطالعه در اختیار
- Back-translation

1

2

- Muthen & Muthen
- Comrey & Lee
4
- Tabachnick & Fidell
5
)- Kaiser-Meyer-Olkin (KMO
6
- Bartlett’s Test of Sphericity
7
- Systematic
8
- Field
9
- Parallel analysis
10
- Longman, Cota, Holden & Fekken
11
- Scree plot
12
- O'Connor
13
- Goemin
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روش

دانشجویان عالقهمند به شرکت در پژوهش قرار گرفت

امید ساعد و همکاران
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که انتظار میرفت عاملها با یکدیگر همبستگی داشته

برای دادههای طبقهای با کمتر از  7گزینهی پاسخ توصیه

باشند .آیتمها بر مبنای معیارهای زیر ارزیابی شدند )1 :بر

شده است و نسبت به چولگی و کشیدگی دادهها

روی عامل اصلی بار عاملی بیشتر از  4/04داشته باشند؛ )2

حساسیت کمتری دارد (براون2417 ،3؛ فلورا ،البریش و

بر روی عاملهای دیگر بار عاملی کمتر از  4/34نشان

چالمرز .)2412 ،14هر کدام از مدلها با استفاده از

دهند؛  )3بار عاملی بین عامل اصلی و ثانویه حداقل 4/24

شاخصهای برازش زیر (و در صورت امکان با فاصلهی

تفاوت داشته باشد (هاوارد .)2412 ،1این معیارها

اطمینان  34درصد) ارزیابی شد (براون )1 :)2417 ،خی-

سختگیرانه به این دلیل انتخاب شدند که بتوانیم به

دو( 11مقادیر نباید معنیدار باشند)؛  )2شاخص برازش
12

و شاخص تاکر-لویس

13

(مقادیر میبایست

نیمی از آیتمهای هر عامل میبایست بار عاملی باالتر از

نزدیک به  4/37یا باالتر از آن باشند)؛  )3ریشه میانگین

 4/24داشته باشند تا پایداری آن عامل مورد تأیید قرار

مربعات خطاهای تخمین( 10مقادیر میبایست نزدیک یا

گیرد (یونگ و لی2411 ،2؛ گوداگنولی .)1311 ،3آیتم-

کمتر از  4/24باشند) .در این مطالعه شاخصهای برازش

آیتمهایی که معیارهای باال را برآورده نکنند و یا اشتراک

تطبیقی ،تاکر-لویس و ریشه میانگین مربعات خطاهای

اولیه 0پایینی با دیگر آیتمها داشته باشند ( )>4/24برای

تخمین را برای ارزیابی نیکویی برازش مورد مالحظه قرار

حذف از پرسشنامه مد نظر قرار خواهند گرفت.

میدهیم زیرا شاخص خی دو نسبت به حجم نمونه

سپس تحلیل عاملی تأییدی برای تائید ساختار عاملی که

حساسیت باالیی دارد و احتمال خطا در آن بیشتر از دیگر

در مرحلهی قبل حاصل شده بود ،اجرا شد .ضرایب

شاخصها است.

چولگی و کشیدگی چندمتغیرهی ماردیا 7برای بررسی

پایایی نسخهی ایرانی پرسشنامه فوبیای اجتماعی و خرده-

نرمال بودن چندمتغیرهی دادهها مورد ارزیابی قرار گرفت

مقیاسهاس آن با استفاده از روش همسانی درونی (آلفای

که نتایج حاکی توزیع غیر نرمال دادهها بود .برای اجرای

کرونباخ) ارزیابی شد که ضرایب همسانی 4/14–4/34

تحلیل عاملی تأییدی از روش برآورد حداقل مجذورات

خوب و باالتر از  34عالی ارزیابی میشود .برای سنجش

وزنی با میانگین و واریانس تعدیل شده 2استفاده شد .این

روایی همگرای این پرسشنامه و خرده مقیاسهای آن،

روش به این دلیل انتخاب شد که سؤاالت پرسشنامه از

همبستگی آنها را با ابزارهایی بررسی کردیم که سازه-

نوع درجهبندی هستند و سبب میشود توزیع دادهها غیر

های مشابه اندازهگیری میکنند (یعنی پرسشنامه اجتناب

نرمال باشد (لی2412 ،3؛ تارکا .)2413 ،1همچنین ،حداقل

از تغییر -هیجان فراگیر ،مقیاس عدم تحمل بالتکلیفی،

حداقل مجذورات وزنی با میانگین و واریانس تعدیل شده

پرسشنامه اضطراب بک و پرسشنامه افسردگی بک) و

1

- Howard
- Jung & Lee
3
- Guadagnoli & Velicer
4
- Initial communality
5
- Mardia's coefficients of multivariate skewness and kurtosis
6
)- Weighted least squares means and variance adjusted (WLSMV
7
- Li
8
- Tarka
2

9

- Brown
- Flora, LaBrish & Chalmers
- Chi-Square
12
)- Comparative fit index (CFI
13
)- Tucker-Lewis Index (TLI
14
)- Roof Mean Square Error of Approximation (RMSEA
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تطبیقی
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وجود همبستگی مثبت معنیدار نشاندهندهی روایی نسخه

همکاران2424 ،3؛ لرا و نیومن .)2413 ،0این پرسشنامه از

ی ایرانی پرسشنامه فوبیای اجتماعی خواهد بود.

دو عامل «ایجاد و حفظ هیجان منفی برای اجتناب از
تغییرهای منفی» و «احساس ناراحتی از تغییرات هیجانی»

ابزار

تشکیل شده است .پرسشنامه اجتناب از تغییر -هیجان

پرسشنامه جمعیت شناختی :برای گردآوری اطالعات

فراگیر در مقیاس  7درجهای لیکرت از ( 1هرگز) تا 7

جمعیت شناختی نمونه از پرسشنامه محقق ساخته استفاده

(کامالً درست) نمرهگذاری میشود .ضریب بازآزمایی

شد که شامل سؤاالت مربوط به اطالعات فردی از قبیل:

این پرسشنامه پس از دو هفته  4/33محاسبه شده است و

سن ،جنس ،مقطع تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل بود.

از روایی همگرا و واگرای مطلوبی برخوردار است (لرا و

پرسشنامه فوبیای اجتماعی :)SPIN( 1یک پرسشنامهی 13

نیومن.)2413 ،

 13آیتمی است که توسط کانور و همکاران طراحی و

پرسشنامه افسردگی بک -ویرایش دوم ( : )BDI-IIاین

ساخته شده است و فوبیا (اضطراب) اجتماعی را مورد

پرسشنامه که شامل  21گویه است ،در سال  1332توسط

سنجش قرار میدهد .آیتمها در یک مقیاس لیکرت 7

بک و همکاران جهت سنجش شدت افسردگی طراحی

درجهای از ( 4هرگز) تا ( 0به شدت) نمرهگذاری می-

شده است (آپتون .)2413 ،2پرسشنامه افسردگی بک-

شود .این پرسشنامه از همسانی درونی عالی ()α=4/32

ویرایش دوم در یک مقیاس لیکرت  0درجهای از  4تا 0

برخوردار است (کانور و همکاران .)2444 ،حسنوند

نمرهگذاری میشود .بک و همکاران پایایی درونی این

عموزاده ( )2417ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه را

پرسشنامه را باال (ضریب آلفای کرونباخ  )4/31و پایایی

بر روی یک نمونه بزرگ دانشجویی در ایران ()n=1330

بازآزمایی به فاصله یک هفته را 4/33گزارش کردهاند.

مورد بررسی قرار داد و نشان داد که پرسشنامه فوبیای

در مطالعه بر روی جمعیت ایرانی نیز ضریب آلفای

اجتماعی از همسانی درونی و پایایی آزمون -بازآزمون

کرونباخ مشابهی ( )α=4/32بدست آمده است (حمیدی،

بسیار خوبی برخوردار است (به ترتیب  4/30و .)4/32

فکریزاده ،آزادبخت و همکاران.)1330 ،

پرسشنامه اجتناب از تغییر -هیجان فراگیر (:2)CAQ-GE

پرسشنامه اجتناب از تغییر -هیجان فراگیر یک پرسشنامه
گرایش اجتناب از تغییر هیجانی را در افراد میسنجد؛ به
عبارت دیگر این پرسشنامه این نکته را میسنجد که فرد
تا چه حد با بهکارگیری هیجان منفی از تغییر هیجانی

شامل  21گزاره است که در سال  1311توسط بک،
اپستاین ،براون و استیر 1جهت اندازهگیری اضطراب
طراحی شده است (هویت و نورتون .)1333 ،3این ابزار
نشانههای اضطراب را در یک مقیاس  0درجهای لیکرت

منفی اجتناب میکند (وایت ،دموند ،کرافت و همکاران،3

- Social Phobia Inventory
)- Contrast Avoidance Questionnaire-General Emotion (CAQ-GE

1
2
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- White, Grant, Kraft & et al
4
- Llera & Newman
5
- Beck Depression Inventory-II
6
- Upton
7
- Beck Anxiety Inventory
8
- Beck, Epstein, Brown & Steer
9
- Hewitt & Norton
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از صفر (هرگز) تا سه (بسیار شدید) میسنجد .اعتبار

بالتکلیفی قابل قبول گزارش شده است ( ،)α=4/31که

آزمون ( ،)r=4/32اعتبار بازآزمایی ( )r=4/13و همسانی

در مطالعهی حاضر نیز نتایج مشابه بدست آمد (.)α=4/13

درونی ( )r=4/32در مورد این آزمون مورد تأیید قرار
(رفیعی و سیفی ،)2413 ،همسانی درونی پرسشنامه

پس از شناسایی دادههای پرت با استفاده از فاصلهی

اضطراب بک مطلوب گزارش شده است که مشابه یافته-

ماهاالنوبیس 3و ارزیابی دادهها از نظر دقت پاسخدهی،

های مطالعه حاضر است (.)α=4/32

آیتمها با پاسخهای ناقص و تصادفی از مطالعه حذف

مقیاس عدم تحمل بالتکلیفی ( :1)IUS-12کارلتون و

گردید ( 77مورد از نمونه اول و  20مورد از نمونه دوم).

همکاران مقیاس عدم تحمل بالتکلیفی طراحی کردند

برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نمونه نهایی

که یک پرسشنامه  12آیتمی است و واکنش فرد به

اول ( )1214به صورت تصادفی به دو گروه با تعداد 247

بالتکلیفی ،موقعیتهای مبهم و آینده را میسنجد

شرکتکننده تقسیم شد .هر دو گروه عمدتاً شامل

(کارلتون ،نورتون و اسموندسون2443 ،2؛ زهرائی،

دانشجوهای دختر بودند (به ترتیب  31/3و  21/4درصد).

یوسفی و ساعد .)2413 ،این پرسشنامه از دو عامل

دامنهی سنی شرکتکنندگان  11-30برای گروه تحلیل

اضطراب آیندهنگر و اضطراب بازدارنده تشکیل یافته

عاملی اکتشافی (=3/71انحراف معیار=22/31 ،میانگین) و

است و در یک مقیاس لیکرت  7درجهای از ( 1هرگز) تا

11-31

تأییدی

( 7کامالً درست) نمرهگذاری میشود .با توجه به اینکه

بود(=3/22انحراف معیار=22/42 ،میانگین) .نمونهی نهایی

پیش از این ویژگیهای روانسنجی مقیاس عدم تحمل

دوم نیز شامل  221شرکتکننده بود که عمدتاً از خانمها

بالتکلیفی در جامعه ایرانی مورد بررسی قرار نگرفته

تشکیل یافته است ( 32/1درصد) و دامنهی سنی نمونه از

است ،این پرسشنامه به دقت برای مطالعهی حاضر ترجمه

 11تا  04سال بود(=0/41انحراف معیار=22/33 ،میانگین).

شد تا از عدم وجود تفاوت بین نسخه انگلیسی و فارسی

همچنین اندازهی اثر کوچک ( rدر دامنهی  4/4تا )4/21

اطمینان حاصل شود .نسخه فارسی توسط یک متخصص

در همهی مقایسهها ،نشاندهندهی این است که گروهها

زبان انگلیسی بار دیگر به انگلیسی ترجمه معکوس شد.

به لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی در سه دانشگاه مورد

دقت ترجمه فارسی توسط دو استادیار روانشناسی بالینی

بررسی از تفاوت قابل مالحظهای برخوردار نیستند .در

مسلط به زبان انگلیسی ارزیابی شده و در نهایت پس از

این مطالعه امکان ارائه مشوقهای کالسی وجود نداشت؛

انجام اصالحات نهایی مورد تأیید قرار گرفت .در

لذا صرفاً از دانشجوهای داوطلب درخواست شد که در

مطالعات پیشین ،همسانی درونی مقیاس عدم تحمل

مطالعه شرکت نمایند .متغیرهای جمعیت شناختی نمونه-

برای

گروه

تحلیل

عاملی

های مورد مطالعه در جدول  2گزارش شده است.

)- Intolerance of Uncertainty Scale-12 (IUS-12
- Carleton, Norton & Asmundson

1
2
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گرفته است .در یک مطالعه بر روی دانشجویان ایرانی

یافتهها
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جدول  2متغیرهای جمعت شناختی نمونههای مطالعه
نمونه اول
گروه اول ()%

گروه دوم ()%

()n=247

()n=247

مرد

(123 )21/3

(232 )33/4

(73 )23/2

زن

(032 )31/3

(323 )24/3

(137 )32/1

بدون پاسخ

4

(2 )4/3

4

کارشناسی

(011 )23/1

(033 )11/7

(111 )12/7

کارشناسی ارشد

(102 )20/1

(112 )11/7

(30 )10/3

بدون پاسخ

(01 )2/1

4

(2 )2/2

علوم پزشکی

(273 )02/1

(203 )04/1

(221 )144/4

آزاد

(174 )20/1

(131 )32/3

4

پیام نور

(132 )32/0

(124 )22/0

4

متغیر جمعیت شناختی

جنسیت

مقطع تحصیلی

نمونه دوم

دانشگاه

()n=221

تحلیل عاملی اکتشافی

ساختار یک عاملی نشان داد که همه آیتمها از بار عاملی

آماره  KMOکل برابر با  4/33بود و برای همهی آیتمها

معنیداری برخوردار هستند و تنها  2آیتم  1و  2بار عاملی

باالتر از  4/14محاسبه شد .آزمون کرویت بارتلت نیز

کمتر از  4/24دارند .در ساختار دو عاملی 2 ،آیتم بر روی

معنیدار بود ( )χ2)531(=1515/49, p>4/441که

عامل  1و  1آیتم بر روی عامل  2بارگذاری کردند.

نشاندهندهی کفایت نمونهگیری است .همهی آیتمها

همچنین آیتمهای  2 ،1و  12نیز به سبب عدم احراز

اشتراک اولیهی باالی  4/24داشتند (جدول  3را ببینید).

معیارهای تعیین شده (بارگذاری متقاطع بر روی دو عامل)

تحلیل موازی به عنوان استاندارد طالیی در تعیین تعداد

از تحلیلهای بعدی حذف شدند .عامل  1با عامل  2یک

دقیق عاملها برای تحلیل عاملی اکتشافی در نظر گرفته

همبستگی مثبت و نیرومند نشان داد (, 4/441

به طور آشکار  2عامل را باالی خمیدگی نشان داد و

عامل  1و  2آیتم بر روی عامل  2بارگذاری کردند .این

تحلیل موازی نیز  2مقدار ویژهی معنادار را مشخص کرد.

در حالی است که هیچ آیتمی بارگذاری معنیداری بر

با این حال ،یافتههای مربوط به تحلیل عاملی اکتشافی

روی عامل  3نشان نداد و به سبب ضعفهای ساختار سه

مدلهای یک ،دو و سه عاملی به همراه بار عاملی،

عاملی ،این مدل از تحلیلهای بعدی حذف شد.

اشتراکات و مقادیر  tاندازه اثر برای مقایسهی بین گروهی

با اعمال معیارهای سختگیرانه ،مشخص شد که تنها

(زن و مرد) در جدول  2گزارش شده است تا امکان

مدلهای یک و دو عاملی از برازش خوبی برخوردار

مقایسه این سه ساختار عاملی فراهم شود.

هستند .از اینرو ،این دو مدل برای بررسی بیشتر در گروه
دوم و تأیید یکی از این دو ساختارهای عاملی (تحلیل

1- Hayton, Allen & Scarpello

عاملی تأییدی) مورد ارزیابی و تجزیهوتحلیل قرار
گرفتند .همچنین مقایسههای بینگروهی (زن و مرد) هیچ

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت ،سال نهم ،شماره 73- 33 ،1041 ،3

] [ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2022-08-18

میشود (هیتون ،آلن و اسکارپلو .)2440 ،1نمودار اسکری

< .)r=4/233pدر ساختار سه عاملی 2 ،آیتم بر روی

22

امید ساعد و همکاران

تفاوت نظاممندی را بین مردان و زنان آشکار نساخت

نمرات تقریباً مشابهی در آیتمهای نسخهی ایرانی

( )p>4/41, r2<4/41که نشان میدهد هر دو جنس

پرسشنامه فوبیای اجتماعی کسب کردهاند.

جدول  3تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نسخه ایرانی پرسشنامه فوبیای اجتماعی
یک

 2عاملی

عاملی

نسخهی ایرانی پرسشنامه فوبیای اجتماعی

 3عاملی
h2

ترس/اجتناب ترس از انتقاد/
از تعامل

شرمساری

 .1من از افراد صاحب قدرت میترسم.

*4/71

*4/27

4/32

 .2از اینکه جلوی مردم سرخ شوم ناراحت هستم.

*

4/41

4/73

 .3مهمانیها و گردهماییها مرا میترساند.

*

4/31

*

4/11

*

*

4/73

 .4من از صحبت کردن با افرادی که نمیشناسم ،اجتناب 4/33

4/30
4/11

مردان در

- 4/12

1
*

4/27

4/43

2

(t)222

3

*

4/31 - 4/41 4/30

*

4/02

*

4/21

*

4/43 - 4/40 4/12

*

مقایسه با زنان

4/02
4/23

2

r

†

>4/41 1/04

>4/41 4/31
>4/41 4/73

*

>4/41 - 4/43 4/73 - 4/74 - 4/41 4/17

میکنم.
 .مورد انتقاد قرار گرفتن خیلی مرا میترساند.

*

4/22

*

 .6ترس از دستپاچه شدن موجب میشود تا از انجام 4/14

4/43

4/20

*

4/74

4/33

4/44

*

*

*

4/03

4/72 - 4/12 4/31
4/22 - 4/41 4/02

>4/41 4/12
>4/41 4/32

کارها یا صحبت کردن با افراد اجتناب کنم.
 .عرق کردن در برابر دیگران مرا آشفته میکند.

*

4/20

*

 .8از رفتن به مهمانیها اجتناب میکنم.

4/20

*

 .9از فعالیتهایی که در آنها مرکز توجه باشم ،اجتناب 4/31

4/43

4/23

*

- 4/43

4/32

*

4/23

4/13

*

4/14

*

*

4/73

*

4/37

*

4/44 - 4/27 4/34

*

4/11

4/40

4/41

4/03
4/23
4/21

>4/41 4/24
>4/41 4/27
>4/41 4/14

میکنم.
 .11صحبت کردن با غریبهها مرا میترساند.

*

 .11من از صحبت در حضور جمع اجتناب میکنم.

*

 .12من همه کار انجام میدهم تا مورد انتقاد قرار نگیرم.

*

4/17
4/13

*

4/34

*

4/22

4/44

*

*

*

4/27

- 4/40

*

 .13زمانی که با مردم هستم تپش قلب مرا ناراحت میکند4/21 .

*

*

 .14وقتی دیگران مرا زیر نظر دارند ،از انجام کارها دچار *4/11

*

4/24

*

4/24
4/11

4/34
4/77

*

4/31

4/13
4/33

4/14
*

4/12

- 4/11

*

*

*

4/22

*

4/22

*

4/21 - 4/01
4/42

4/20

4/03 - 4/43 4/33
4/07

*

4/27

*

4/21

*

4/12

4/74
4/27

>4/41 1/34
>4/41 1/34
>4/41 4/04
>4/41 1/24
>4/41 4/33

ترس میشوم.
*

 .1احساس خجالتی بودن یا احمق به نظر رسیدن از جمله 4/37

*

*

4/13

- 4/41
*

*

4/11

4/13

4/74

>4/41 1/14

ترسهای جدی من است.
*

 .16از صحبت کردن با فردی که صاحب قدرت و مقام 4/33

4/03

4/33

4/02

>4/41 - 4/20 4/72 - 4/47 4/32

است ،اجتناب میکنم.
*

 .1دچار لرزش شدن در جلوی دیگران برایم ناراحت4/20 -

- 4/42

*

4/32

- 4/41

*

4/23

*

4/04

4/01

>4/41 1/11

کننده است.
p<4/47

*

تحلیل عاملی تأییدی

اجرا شد .در ساختار یک عاملی ،همه آیتمها وارد تحلیل

تحلیل عاملی تأییدی برای ارزیابی بیشتر و تأیید ساختار

شدند زیرا نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که همه

یک یا دو عاملی نسخه ایرانی پرسشنامه فوبیای اجتماعی

آنها بارگذاری معنیداری روی عامل اول داشتند .در
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ساختار دو عاملی ،آیتمهایی که معیارهای تعیین شده را

عاملی برای نسخه ایرانی پرسشنامه فوبیای اجتماعی با 10

احراز نمیکردند (بار عاملی کمتر از  4/04داشتند یا

آیتم تأیید شد.

بارگذاری متقاطع نشان داده بودند؛ آیتمهای  2 ،1و )12

پایایی و روایی

از تحلیل حذف شدند .همچنین شاخصهای اصالح برای

در این مطالعه ضریب پایایی برای نمره کل نسخه ایرانی

هر دو مدل حاکی از این بود که خطای کوواریانس قابل

پرسشنامه فوبیای اجتماعی و هر کدام از عاملهای آن

توجهی بین هیچ دو آیتم وجود ندارد؛ بنابراین هیچ

محاسبه شد که نمره کل آن همسانی درونی  4/31و خرده

خطای کوواریانس در این دو مدل آزاد نشد .اگرچه نتایج

مقیاسهای آن یعنی ترس و اجتناب از تعامل اجتماعی و

شاخصهای برازش در مدل یک عاملی قابل قبول بودند

ترس و اجتناب از انتقاد و شرمساری به ترتیب ضریب

χ2(118)=779.17,

همسانی درونی  4/13و  4/13نشان دادند .در مجموع

(

CFI=0.93,

;p<0.001

نتایج نشان میدهد که این ابزار و عاملهای آن از

TLI=0.92; RMSEA [90% CI]=0.09 [0.09,

])0.10؛ اما شاخصهای برازش برای مدل دو عاملی

همسانی درونی مطلوبی برخوردار هستند .نتایج پایایی

مقادیر بسیار باالتری نشان دادند ( χ2(76)=356.83,

تمامی ابزارهای مورد استفاده در مطالعه حاضر در جدول

p<0.001; CFI=0.96, TLI=0.95; RMSEA
] .)[90% CI]=0.07 [0.07, 0.08از اینرو ،مدل دو

( 0اعداد داخل پرانتز) گزارش شده است.

جدول  4میانگین ،انحراف استاندارد ،ضریب همسانی درونی و همبستگی متغیرهای مطالعه
متغیرها
.1نسخه ایرانی پرسشنامه فوبیای اجتماعی

میانگین
(انحراف معیار)

1

2

3

4

5

6

7

()4/31( 17/13 )12/21

 .2نسخه ایرانی پرسشنامه فوبیای اجتماعی عامل
اول :ترس و اجتناب از تعامل اجتماعی
 .3نسخه ایرانی پرسشنامه فوبیای اجتماعی عامل
دوم :ترس و اجتناب از انتقاد و شرمساری

(7/34 )7/37

)4/13( 4/13

(3/03 )3/04

)4/13( 4/23 4/33

 .مقیاس عدم تحمل بالتکلیفی

(30/32 )14/33

)4/13( 4/24 4/03 4/04 4/74

 .6پرسشنامه اضطراب بک

(12/00 )11/72

)4/32( 4/77 4/23 4/00 4/01 4/03

 .پرسشنامه افسردگی بک -ویرایش دوم

(12/13 )12/32

)4/33( 4/31 4/77 4/34 4/72 4/72 4/73

به عالوه ،همبستگی بین نسخه ایرانی پرسشنامه فوبیای

برای بررسی روایی همگرای آن انتخاب شد .مطابق

اجتماعی و عاملهای آن با تمامی ابزارهای مورد استفاده

انتظار ،نسخه ایرانی پرسشنامه فوبیای اجتماعی و خرده

در مطالعه حاضر در جدول  0گزارش شده است .با توجه

مقیاسهای آن همبستگی مثبت و معنیداری با ابزارهای

به اینکه این پرسشنامه مربوط به یکی از اختاللهای

همگرا نشان دادند ( .)p<4/41مقیاس عدم تحمل

اضطرابی است ،پرسشنامههای مربوط به سازهی اضطراب

بالتکلیفی و پرسشنامه اجتناب از تغییر -هیجان فراگیر
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(03/12 )24/74

)4/37( 4/77 4/71 4/21
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ابزارهایی هستند که در ابتدا برای اختاللهای اضطراب

خوبی توانسته است که عوامل زیربنایی اختالل اضطراب

فراگیر مطرح شدهاند؛ اما مطالعات بعدی نشان دادهاند که

اجتماعی را مورد سنجش قرار دهد.

این ابزارها فرا تشخیصی بوده و دیگر اختاللهای

اغلب مطالعات ساختار  3 ،1و  7عاملی را برای پرسشنامه

اضطرابی را نیز تبیین میکنند (رشتبری و ساعد2424 ،؛

فوبیای اجتماعی پیشنهاد کردهاند و ساختار دو عاملی این

رشتبری ،یوسفی و ساعد .)2413 ،از اینرو ،همبستگی

پرسشنامه کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

نیرومند نسخه ایرانی پرسشنامه فوبیای اجتماعی و خرده

از جنبههای ارزشمند مطالعه حاضر این نکته است که

مقیاسهای آن با پرسشنامه اجتناب از تغییر -هیجان

ساختار دو عاملی و قدرتمند این پرسشنامه را تأیید کرد

فراگیر و مقیاس عدم تحمل بالتکلیفی ،حاکی از این

که همسو با یافتهی موتبرگ و فرویمارک )2413( 1است.

است که نسخه ایرانی پرسشنامه فوبیای اجتماعی توانسته

آنها در مطالعهی خود بر روی نمونهی دانشجو نشان

عوامل زیربنایی دخیل در اختالل اضطراب اجتماعی را

دادند که شاخصهای برازش ساختار دو عاملی پرسشنامه

بسنجد ،عواملی که ماهیت فرا تشخیصی دارند و رد پای

فوبیای اجتماعی با  1آیتم مقادیر رضایتبخشی دارند .در

آنها در دیگر اختاللهای اضطرابی و افسردگی نیز به

مطالعهی حاضر نیز نشان دادیم که شاخصهای برازش

چشم میخورد.

مدل دو عاملی پس از حذف  3آیتم با بار عاملی ضعیف،
در دامنهی قابل قبول قرار میگیرد .از دیگر نقاط برجسته-

در مطالعهی حاضر ما به دنبال بررسی ویژگیهای

متفاوت بر روی سه نمونه مجزا است .همانگونه که در

روانسنجی و ساختار عاملی نسخه ایرانی پرسشنامه فوبیای

بخش روش اشاره شد ،دو گروه مجزای  247نفری برای

اجتماعی بودیم .نتایج مطالعه نشان داد که ساختار دو

اجرای تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و یک نمونه 221

عاملی پس از حذف آیتمهای  2 ،1و  12برازش خوبی

نفری برای بررسی پایایی و روایی این ابزار به کار گرفته

نشان میدهد .این دو عامل عبارتاند از «ترس و اجتناب

شد.

از تعامل اجتماعی» و «ترس و اجتناب از انتقاد و

چنانکه پیش از این اشاره شد ،یکی از دالیل اجرای این

شرمساری» .همچنین نتایج مطالعهی حاضر نشان داد که

مطالعه وجود یافتههای متناقض بسیار دربارهی ساختار

نسخه ایرانی پرسشنامه فوبیای اجتماعی از همبستگی مثبت

عاملی این پرسشنامه در فرهنگهای مختلف است که در

و معنیداری با دیگر سازههای روانشناختی برخوردار

جدول  1ذکر شدهاند .به عالوه ،مطالعات نشان داده است

است .به عالوه ،عدم تحمل بالتکلیفی و اجتناب از تغییر

که این پرسشنامه در جمعیتها و گروههای سنی مختلف

دو سازهی مهم نظری هستند که با هدف تبیین اختاللهای

ساختار عاملی متفاوتی نشان میدهد .برای مثال کارلتون،

اضطرابی و افسردگی مطرح شدهاند .همبستگی باالی

2

کالیمور و اسموندسون مککیب ،رووا و آنتونی

نسخه ایرانی پرسشنامه فوبیای اجتماعی با این دو سازهی
نظری این نکته را مطرح میسازد که این پرسشنامه به

- Mortberg & Jansson Frojmark
- Carleton, Collimore, Asmundson, McCabe, Rowa & Antony
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( )2414نشان دادند در حالی که ساختار  3عاملی و 14

شدند در نتیجه در نسخه ایرانی پرسشنامه فوبیای اجتماعی

آیتمی پرسشنامه فوبیای اجتماعی در نمونه بالینی از

هیچ آیتمی با هدف سنجش ترس از مراجع قدرت در

برازش خوبی برخوردار است ،شاخصهای برازش برای

اختالل اضطراب اجتماعی وجود ندارد .به نظر میرسد

این ساختار در نمونهی دانشجویی مطلوب نیستند.

برای دانشجویان ایرانی ،ترس از مراجع قدرت بیانگر

همچنین ،ناگاتا و همکاران ( )2413نشان دادند که

احساس اضطراب اجتماعی افراد نیست .همچنین این

پرسشنامه فوبیای اجتماعی در نمونهی بالینی از یک مدل

احتمال نیز وجود دارد که شرکتکنندگان مطالعه ،ترس

 7عاملی و مدل  1عاملی در نمونه گروه ترکیبی (افراد

از مراجع قدرت را با رفتارهای ضداجتماعی مرتبط

سالم و افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی) برخوردار

دانسته و با این آگاهی به سؤالها پاسخ دادهاند .از اینرو،

است .در مطالعهای دیگر در جمعیت نوجوانان آمریکایی،

اجرای مطالعهی مشابه با ایجاد تغییر در محتوای سؤاالت

جانسون ،ایندربیتزن-نوالن و اندرسون )2442( 1دریافتند

مربوط به مراجع قدرت ،میتواند به تأیید یا رد نتایج

که مدل سه عاملی پرسشنامه فوبیای اجتماعی دارای

مطالعهی حاضر بیانجامد .همچنین آیتمهای مربوط به

شاخصهای برازش مطلوبی است .همچنین پژوهشگران

عالئم فیزیولوژیک مانند «از اینکه جلوی مردم سرخ شوم

تایوانی ویژگیهای روانسنجی و ساختار عاملی پرسشنامه

ناراحت هستم» نیز در عامل دوم یعنی ترس و اجتناب از

فوبیای اجتماعی در یک نمونه بزرگ چینی بررسی

انتقاد و شرمساری ادغام شدند .در تبیین این نکته نیز می-

کردند .نتایج آنها نشان داد که پرسشنامه فوبیای

توان گفت که احتماالً در فرهنگ ایرانی ،افراد عموماً

اجتماعی از سه عامل مراجع قدرت/انتقاد ،ارتباط

نسبت به حس شرمساری آگاهی دارند و میان احساس

اجتماعی و تغییر فیزیولوژیک تشکیل یافته است (سای و

شرمساری و جنبههای فیزیولوژیک آن تفکیک قائل

همکاران.)2443 ،

نمیشوند.

در تبیین تغییر صورتگرفته در نام عاملها در نسخه
است .از بین آیتمهای حذف شده ،آیتم «( 1من از افراد

در مجموع ،مطالعهی حاضر نشان داد که نسخهی دو

صاحب قدرت میترسم») و «( 12از صحبت کردن با

عاملی پرسشنامه فوبیای اجتماعی در جمعیت دانشجویان

فردی که صاحب قدرت و مقام است ،اجتناب میکنم»)

ایرانی از ساختار عاملی یکپارچه و ویژگیهای روانسنجی

در اصل با مفهوم ترس و اجتناب از مراجع قدرت و آیتم

رضایتبخشی برخوردار است؛ لذا بهرهگیری از این ابزار

 2با مفهوم ترس از انتقاد و شرمساری («ترس از دستپاچه

در مطالعات آینده میتواند سبب بهبود دقت نتایج و

شدن موجب میشود تا از انجام کارها یا صحبت کردن با

گسترش دانش بالینی از اختالل اضطراب اجتماعی شود.

افراد اجتناب کنم») ارتباط دارند .در این مطالعه این آیتم-

علیرغم یافتههای ارزشمند این مطالعه ،برخی

ها به سبب بار عاملی ضعیف از پرسشنامه نهایی حذف
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