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چکیده

در نمونه غیربالینی ایرانی به اجرا ) SPIN(سیاهه  فوبیاي  اجتماعی  و اعتبار رواییبررسی  این مطالعه با هدف:مقدمه

. درآمد

با روش خوشه اي مرحله که دانشگاه شاهد )=33/1SD(15/20دختر با میانگین سنی 180اطالعات این پژوهش از:روشها

وبه منظوربررسی شدآزمون و بازآزمون روش وابزار با استفاده از روش آلفاي کرونباخ اعتبار .اي برگزیده شدند، فراهم گردید

با چهار مقیاس دیگر یعنی،زیر مقیاس اضطراب )SPIN(سیاهه  فوبیاي  اجتماعی ارتباط ماده هاي این  مقیاس،روایی بررسی 

مقیاس درجه بندي "، )CEQ(شناختی، پرسشنامه خطاي)SCL-90-TR("ايماده90سیاهه نشانگان تجدیدنظرشده"از

. همبستگی  گشتاوري  پیرسون  محاسبه  شدبا روش ) MBRSQ(وسیاهه تصویر بدنی ) SERS("حرمت خود

.اعتبار مناسب عوامل مقیاس سیا هه فوبیاي اجتماعی می باشدوروایینتایج حاکی از مناسب بودن :یافته ها

، )SPIN(سیاهه فوبیاي اجتماعی آزموناعتبارورواییمناسب بودن دهی وهمچنینبا توجه زمان کوتاه پاسخ:نتیجه گیري

.به پژوهشگران توصیه می شود براي سنجش فوبیاي اجتماعی از مقیاس مزبور استفاده گردد

اعتبار، رواییسیاهه فوتباي اجتماعی، :هاي کلیديواژه



مقدمه 

1هاي است که رفتار یا عملکرد فرد ممکن است مورد وارسیو یا غیرمعقول از موقعیتاختالل اضطراب اجتماعی ترس افراطی 

)2008وایلد وهمکاران،(. یا ارزیابی قرار بگیرد

گفته شده که به لحاظ میزان شیوع، اضطراب اجتماعی یکی از سه اختالل شایع روانپزشکی بعد از افسردگی اساسی و الکلیسم 

اند که شیوع اضطراب اجتماعی در جمعیت عمومی مطالعات اخیر همه گیرشناسی نشان داده). 2004استین وهمکاران،(است 

،اجتماعیيهاي فوبیای در جهت بررسی همبستههاي متفاوتتالش.درصد است16تا 4/2اي از در طول عمر داراي دامنه

دیوال و (هاي آن صورت گرفته استنهکاهش نشای برايهاینسیتی متغیر یاد شده و یافتن روشهاي گروهی و جتفاوت

چه ساخت و ،با این حال یکی از مهم ترین تالش ها در این مورد به ارزیابی فوبیاي اجتماعی باز می گردد. )2010همکاران، 

ان، هاگ و همکار(ژوهشی است که در باال بدان اشاره شدنیاز و ضرورت تمامی حوزه هاي بالینی و پ،آماده سازي ابزاري مناسب

. آماده شده است) 2000(ي اجتماعی توسط کانور و همکاران فوبیایکی از ابزارهاي مناسب براي ارزیابی . )2008

و ناراحتی فیزیولوژیکی ) ماده7(اجتناب ،)ماده6(ماده و سه خرده مقیاس به نام هاي ترس 17پرسشنامه یاد شده که داراي 

اعتبار و پایایی آن در خارج از ایران مناسب ارزیابی . است که تمامی سوال ها بصورت لیکرتی نمره گذاري می شود) ماده4(

در (SPIN)ي اجتماعی فوبیامساله اساسی تحقیق حاضر این است که آیا پرسشنامه ،با توجه به تمهیدات یاد شده. شده است

نمونه هاي غیر بالینی از پایایی و اعتبار مناسبی برخوردار است؟

روش 

دوره پسري تمامی دانشجویان جامعه آماري تحقیق حاضر دربر گیرنده. تحقیق حاضر پیرو طرحی از نوع توصیفی است

مجموع افراد مورد بررسی در و شیوه نمونه گیري تحقیق حاضر به روش خوشه اي بوده. کارشناسی دانشگاه شاهد بوده است

ابزارهاي مورد استفاده در تحقیق حاضر به شرح ذیل . بوده انددر رشته هاي مختلف تحصیلی ي دختردانشجو180این تحقیق 

:می باشد 

:ابزارهاي مورد استفاده در تحقیق حاضر به شرح ذیل می باشد

پرسشنامه نخستین بار توسط کانور و این :(SOCIAL PHOBIA INVENTORY)پرسشنامه فوبیاي اجتماعی.1

هاي غیر هاي روان سنجی این آزمون در نمونهبه منظور ارزیابی فوبیاي اجتماعی تهیه گردیده است که ویژگی) 2001(همکاران

اعتبار با روش بازآزمایی در گروه هایی با تشخیص اختالل هراس اجتماعی داراي ضریب همبستگی : ایرانی به این قرار است

و براي 94/0همسانی درونی با ضریب آلفا در گروهی از افراد بهنجار براي کل مقیاس برابر . بوده است89/0تا 78/0ابر بر

اعتبار . گزارش شده است8/0و براي ناراحتی فیزیولوژیکی معادل 91/0، اجتناب برابر 89/0مقیاس هاي فرعی ترس برابر 

BRIEF  SOCIAL PHOBIA)با مقیاس هراس اجتماعی فرم کوتاه همگراي آن برابر کل مقیاس براساس رابطه 

SCALE) بدست آمده است که بیانگر اعتبار همگراي باالي این 8/0تا5/0ضریب همسبتگی) 1997(دیوید سون و همکاران

ظر ویژگی از ن1382پرسشنامه فوبیاي اجتماعی نخستین بار در ایران در سال ). 2003دیویدسون و همکاران،. (تست می باشد

).1382عبدي، (هاي روان سنجی بررسی شد و روایی محتوایی و صوري آن مورد تایید قرار گرفت 

-Symptom Check list-90):(سیاهه تجدید نظر شده اضطراب فوبیک.2 text revised سوال براي 90این آزمون شامل

نمرات هر . تهیه نموده اند) 1973(وهمکاران DERGOTISارزشیابی عالیم روانی است که فرم اولیه آن را دروگاتریس

1- scrutiny



بعداز 9ضرایب همسانی درونی را براي ) 1999(دروگاتریس . می باشد) 4=، به شدت0=هیچ(اي ماده، بصورت لیکرت درجه

پژوهش نتایج. برآورد نموده اند80/0وضریب اعتبارآزمون، باروش بازآزمایی آزمون، 79/0نشانه هاي بیماري این آزمون راحداقل 

حاکی از اعتبار همزمان واعتبار به روش بازآزمایی مناسب این ابزار در جمعیت ایرانی ) 1376(ورضاپور ) 1359(هاي میرزایی 

). 1384میرزایی، (است 

پرسشنامه یادشده براساس پرسشنامه خطاي : (Cognitive Errors Questionnaire)پرسشنامه خطاي شناختی .3

ماده 24این پرسشنامه .موریسم تجدید نظر گشته است-توسط موس1996ساخته شده و در سال ) 1981(شناختی لف بارور 

در تحقیقات خارجی ضریب آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه براي گروه . شوداي و براساس نمره گذاري لیکرتی، درجه بندي می

غیر (براي نمونه هاي ایرانی . می باشد91/0و94/0، 97/0هاي مبتال به درد مزمن، افسرده و سندرم خستگی مزمن به ترتیب 

). 1383فدایی، (بدست آمده است 9/0ضریب آلفاي کرونباخ ) بالینی

این مقیاس یک مقیاس خودسنجی لیکرتی : (self-esteem rating scale))عزت نفس(مقیاس درجه بندي حرمت خود. 4

با توجه به این که مقیاس عزت . آن مورد بررسی واقع شده استماده اي بود که در جمعیت ایرانی ویژگی هاي روان سنجی40

بوده و ضریب بازآزمایی در 92/0و در بعد منفی 93/0نفس از دو بعد مثبت و منفی تشکیل شده، آلفاي کرونباخ در بعد مثبت 

آن >P)05/0(مایی معناداربوده که این امرحکایت ازثبات درونی مناسب وضریب بازآزr=72/0و در بعد منفی r=8/0بعد مثبت 

شعیري و (می باشد،اعتبار همگراي آن مناسب ارزیابی شده و تحلیل عاملی آن بیانگر دو بعد مثبت و منفی بوده است 

). 1386همکاران، 

: شیوه تحلیل داده ها 

ه متغیرها استفاده شده در این تحقیق عالوه بر استفاده از شاخص هاي توصیفی از همبستگی پیرسون براي بررسی میزان رابط

. است

:نتایج 

روایی)باعتبار)الف: نتایج تحقیق حاضر در دو قسمت ارائه می شود 

ي اجتماعی فوبیاپرسشنامه روایی)الف

. استSPINدربر گیرنده نتایج مربوط به پایایی پرسشنامه 2و1جدول هاي 

پسراندرSPINنتایج مربوط به آلفاي کرونباخ پرسشنامه : 1جدول 

شاخص

آزمودنی
ترساجتناب

ناراحتی 

فیزیولوژیکی
آلفاي کل

آلفاي 

نیمه اول

آلفاي نیمه 

دوم

همبستگی 

دو نیمه

اسپرمن 

براون

78/070/072/089/081/077/077/087/0دختران

ي اجتماعی و کل فوبیابیانگر این نکته است که پایایی حاصل از آلفاي کرونباخ مربوط به مقیاس هاي 1در جدول نتایج مندرج 

. در نوسان است و داراي مقدار مناسبی می باشد89/0تا 72/0بین آن



)با فاصله دو هفته(SPINنتایج مربوط به آزمون و آزمون مجدد پرسشنامه : 2جدول 

اجرا

شاخص

متغیر   آزمودنی

شاخصآزمون مجددآزمون

میانگین
انحراف 

معیار
میانگینتعداد

انحراف 

معیار
همبستگیتعداد

سطح 

معنادار

5/45/34416/49/24461/00001/0دختراجتناب

3/33/24427/36/24472/00001/0دخترترس

ناراحتی

فیزیولژیک
36/2449/29/24464/00001/0دختر

03/1215/64416/1074467/00001/0دخترکل

ي دو دانشجو با فاصلهدختراندرSIPNن بیانگر این است که همبستگی حاصل از دوبار اجراي آزمو2جدول نتایج مندرج در 

. در نمونه غیربالینی می باشدمناسب ناشی از دوبار اجراي آزموناعتباراین امر بیانگر ، معنادار می باشد،هفته بعد

ي اجتماعی فوبیاپرسشنامه روایی) ب

ي اجتماعی و دیگر متغیرها در آزمودنی هاي تحقیقفوبیانتایج مربوط به ضریب همبستگی بین پرسشنامه : 3جدول 

زیرمقیاس

شاخص

مقیاس

ترساجتناب
ناراحتی فیزیولوژیک

کل

r

p

r

p

r

p

r

p

پرسشنامه 

خطاي شناختی

301/0

062/0<

35/0

032/0<

65/0

000/0<

365/0

024/0<

زیرمقاس 

اضطراب فوبیک

SCL-90-R

514/0

000/0<

739/0

000/0<

56/0

000/0<

726/0

000/0<

عزت نفس
457/0-

005/0<

532/0-

001/0<

48/0-

003/0<

643/0-

000/0<

-SCL-90اضطراب فوبیک،ي اجتماعی با مقیاس هاي عزت نفسفوبیانشان می دهدکه پرسشنامه 3نتایج مندرج درجدول

TRمی باشدداريو خطاي شناختی داراي همبستگی معنا .



ي اجتماعی براساس آلفاي کرونباخ و فوبیامرتبط با پرسشنامه اعتبارنشان می دهد که 3و2و1نتایج مندرج در جدول هاي 

رواییهمچنین نتایج مربوط به . همبستگی دوبار اجرا با فاصله پانزده روز در نمونه هاي غیر بالینی دانشجویی مناسب بوده است

و میزان خطاي شناختی در SCL-90-Rاضطراب فوبیک عزت نفس، ي اجتماعی براساس رابطه با فوبیاهمگرایی پرسشنامه 

.هاي غیر بالینی دانشجویی مناسب می باشدنمونه

بحث و نتیجه گیري 

و خرده مقیاس هاي آن در نمونه هاي غیر بالینی SPINي اجتماعی فوبیاسیاهه رواییش حاضر بررسی اعتبار و ههدف پژو

و راساس رابطه آن با خطاهاي شناختی، عزت نفس بSPINهمگراي پرسشنامه رواییدر این پژوهش.بوده استایرانی 

و آلفاي 77/0آن با روش دوبار اجرا بیانگر همبستگی برابر اعتبار.و مناسب ارزیابی گردیده استاضطراب فوبیک محاسبه شده 

متناسب رواییبدست آمده است که این مفروضات بیانگر اعتبار و 70/0- 89/0کرونباخ کل آزمون و خرده مقیاس هاي آن بین 

. این ابزار می باشند

؛ 2006؛ رادومسکی وهمکاران،2004؛ وایلت وهمکاران،1999اولیور وهمکاران،(مطابق تحقیقات صورت گرفته در خارج از کشور 

همگراي این آزمون با رواییبوده و نیز 89/0تا 78/0با روش بازآزمایی SPINآزمون اعتبار)2006جانسون وهمکاران،

باشد که این می57/0- 8/0ضریب همبستگی برابر با ) 1997(دیویدسون و همکاران (BSPS)کوتاه هراس اجتماعی مقیاس 

بر روي نمونه هاي اجرا شده SPINسیاهه فوبیاي اجتماعی از آنجا که. ها با یافته هاي پژوهش حاضر همخوانی داردیافته

دیگر نمونه هاي ایرانی با احتیاط ردر آن یستف،الزم است،معرف دقیق جامعه آماري نیستند) دانشجویان دانشگاه شاهد(

هاي روان سنجی ابزار مورد نظر در نمونه هاي بالینی ایرانی مورد بررسی واقع چنانچه ویژگی،شایان ذکر است.صورت گیرد

باید توجه نمود که وارسی هاي روان . تر فراهم گردددر سطحی وسیعتا امکان بکارگیري آن اي بوجود می آید هگردد زمین

.در نمونه هاي بالینی می تواند ابعاد و ویژگی هاي ارزشمند تري را نمایان سازدSPINسنجی 

:برخی از منابع 

مقیاس درجه «هاي مبتنی بر روانسنجی بررسی ویژگی). 1386(ه مرضی،مهدیه و خادمیان،محمدرضا؛ عطري فرد،شعیري-

. 354-372ص ،23شماره ،دوره ششم،مجله علوم روانشناختی. (SERS)» بندي حرمت خود

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی ،مبتال به اختالل هراس اجتماعیداسوگیري تعبیر در افر). 1382(عبدي، رضا -

. انستیتو روان پزشکی تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران،بالینی

رفتاري گروهی مبتنی بر الگوي هیمبرگ برکاهش نشانه هاي - بررسی تاثیر درمان شناختی). 1386(،مهدیهملیانی،-

. دانشگاه شاهد: تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی. اضطراب اجتماعی

،ارجمندانتشارات . تهران). ترجمه نصرت اهللا پورافکاري(خالصه روانپزشکی ،)2003(بنجامین ،هارولد و سادوك،کاپالن-

1382 .

. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی. در ایرانR-90-SCLارزیابی و پایایی آزمون). 1384. (رقیه،میرزایی-

. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران. انستیتو روانپزشکی تهران: تهران 

پایان نامه کارشناسی روان شناسی . (CEQ)بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه خطاي شناختی ). 1383(،مهدي،فدایی-

.شاهد تهراندانشگاه. تهران. ینیبال
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Validity and Reliability of Social Phobia Inventory (SPIN) in Nonclinical

Iranian Sample.

Introduction: This Research Was Conducted To Evaluate The Validity And Reliability Of

Social Phobia Inventory (SPIN) In Nonclinical Iranian Sample.

Method: Research's Data Were Gathered from 180 females (180 females, age mean: 20.5

SD=1.33) Shahed University Students who were selected by Clustering Sampling Method

completed this scale. The Reliability Was Determined Using Test-Retest Stability and

Cronbach’s Alpha In Sample Computed. In Order To Investigate The Validity Of SPIN,

relationship between  SPIN And Four Other Instrument: Anxiety From SCL-90-R, Cognition

Error Questionnaire (CEQ), Self-Esteem Rating Scale (SERS), Multidimensional Body-Self

Relations Questionnaire (MBRSQ); Were Compared, And The Pearson Correlation

Coefficient, For Spin Scores And The Scores Of Each Of The Four Above Mention Scales

Were Determined.

Results: The Result Indicated Appropriate Reliability And Validity Of SPIN Factors.

Conclusion: It Is Recommended For Researchers to Use the Social Phobia Inventory (SPIN)

Because Appropriate Reliability and Construct Validity Ether Short Time for Answer

Key Word: Social Phobia Inventory, Validity, Reliability


