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 مقاله پژوهشی 

  یرانیا ینیربالیدر نمونه غ) SPINهنجاریابی سیاهه فوبیاي اجتماعی (
  

  ١حسنوند عموزاده يمهد
 

  28/10/1393تاریخ پذیرش  29/08/1393تاریخ دریافت 
 
 یدهچک

 و ي، بـوم يليک جنس، سال تحصيبه تفک يرانيا ينير باليدر نمونه غ )(SPINاجتماعي سياهه فوبياي  يابيهدف از پژوهش حاضر هنجار :هدف و نهیزم شیپ
  دانشکده بود. و يربوميغ

ده شدند و سياهه فوبيـاي  يبرگز يا خوشهکه با روش  بودند ۹۰-۹۱ يليدر سال تحص ان دانشگاه شاهدينفر از دانشجو ۱۷۴۳ کنندگان شرکت :ها روشمواد و 
 SPIN ييبازآزماروش  و کرونباخ يآلفاهمزمان،  ييروااز روش ب يبه ترت يريو تکرارپذ يدرون ي، سازگارييروا يبررس يل نمودند. برايرا تکم SPINاجتماعي 

  شفه استفاده شد. يبيتعق و آزمونانس يل واري، تحل۲ يت نگيهتل يها آزمونمختلف از  يها از گروه آمده دست به يها دادهسه يمقا ياستفاده شد. برا
–SCL–90)يسؤال ٩٠نشانگان  ستيل چک شده دنظريتجدنسخه  ک ازيبا اضطراب فوب نمرات آن يهمبستگبر اساس آزمون  ييج نشان داد که رواينتا :ها افتهی

R) )٧/٠r=،٠٠٠١/٠α<( يدرون يو سازگار هست )۹۴/۰r=،۰۰۰۱/۰α< ۹۶/۰( يريتکرارپذ) وr=،۰۰۱/۰p< (ان ينشان داد که دانشـجو  جين نتاي. همچنهست
ان ينسبت به دانشـجو  يو پزشک يان علوم انساني) و دانشجو>۰۵/۰p( يبومان يسه با دانشجويدر مقا يربوميان غيدانشجو پسر وان يسه با دانشجويدختر در مقا

 ين اضطراب اجتماعيانگيدر م يتفاوت معنادار وجود نيباابرخوردار بودند.  يشتريب ياضطراب اجتماع نيانگياز م يمعنادار طور به) >۰۱/۰p( گريد يها دانشکده
  .)=٤٢/٠F، >٠٠٠/٠p( ده نشديد يليمتفاوت تحص يها سالل در يان مشغول به تحصيدانشجو

 SPIN ييايو پا ييبر روا و جنس يليک دانشکده، سال تحصيان به تفکيدانشجو يبرا يپژوهش حاضر ضمن فراهم آوردن جداول هنجار :يریگ جهینتبحث و 
  دارد. ديتأک
  ان دانشگاه شاهدي، دانشجويابي، هنجارياجتماع ياياهه فوبيس :ها دواژهیکل
  

 1394 فروردین، 17-30، صاول شماره، مششیست و بدوره ، یهارومی پزشکمجله 

  
  ٠٩١٨٣٤٤٩٧٣٥تلفن:  راني، تهران، ا١٩٣٩٥-٣٦٩٧ ينور، صندوق پست اميدانشگاه پ ،يگروه روانشناس: آدرس مکاتبه

Email: m.amouzade@gmail.com 

  

                                                
  )مسئولمربي، گروه روانشناسي دانشگاه پيام نور، تهران، ايران (نويسنده  ١
٢ social phobia  
٣ social anxiety disorder  
٤ Social Phobia Inventory  

  مقدمه
ا اختالل اضطراب ي ٢ياجتماع يايبه فوب يمند عالقهش يافزا
نشانگان  يابيارز يمتعدد برا ي، تنوع در ساخت ابزارها۳ياجتماع

ن ابزارها شامل ين اختالل را به دنبال داشته است. ايج ايرا
 ياس اختصاريل: مقي، از قبينيبال ي زان شدهيم يها اسيمق
، )٢(تز يلبوو ياضطراب اجتماع ياس) مق١( ياجتماع يايفوب
اس ترس از يل: مقياز قب يده خود گزارش يها اسيمق طور نيهم
 ياس خود اظهاريمق )٣( ياجتماع ينيگز يو دور يمنف يابيارز

اضطراب تعامالت  ياس) مق٤( يمعمول يان گفتگوهايدر م
 ياياس فوبيمق ) و٦اضطراب (و ي اجتماع يايفوب )٥( ياجتماع

د يجد يخود گزارش ده ياز ابزارها يکي باشد. ي) م٥( ياجتماع
را  ينشانگان اضطراب اجتماع فرد منحصربه صورت بهکه 

ک ياس ين مقي. ا)٧باشد ( يم ٤ياجتماع ياياهه فوبيسنجد س يم
 ياجتماع يايفوب يز افراد دارايتما يمناسب برا يگر غربالابزار 

دارد که  يم يان) ب٦همکاران (کانور و  دار دامنهمطالعات  .باشد يم
؛ »ترس«شدن ن آزمون شامل: ترس از خجل يخاص ا يژگيسه و
» اجتناب«دهد  يمکه فرد را در مرکز توجه  ييها تيز از فعاليپره
» کيولژيزيف يناراحت«دن يج به نظر رسيا گي يپاچگ دستو 
  باشد. يمناسب م ياجتماع يايفوب يگر غربالاهداف  يبرا
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و  يصيتشخ يش راهنمايراين ويچهارم يبندبا توجه به طبقه
، اختالل اضطراب )DSM-IV-TR( ياختالالت روان يآمار

ر است. اختالل يرفراگير و غيرگروه فراگيشامل دو ز ياجتماع
دهنده ترس از است که نشان ير اصطالحيفراگ ياضطراب اجتماع

 يتعامل يهاتيکه شامل موقع است يمتعدد ياجتماع يهاتيموقع
 يشود و اختالل اضطراب اجتماع ي(هر دو) م يو عملکرد

 ييهاتين موقعياز چن يا تنها تعداديک ير به ترس از يرفراگيغ
 هستند. يعملکرد يهاتيمعموالً (نه همواره) موقعکه مربوط است 

در  ورمشه يابزار عنوان به سرعت به SPINجاي تعجب نيست كه 
 در مکتوبات ژهيو بهپيامدهاي درماني اضطراب اجتماعي  يبررس

  .)٩،٨است (شناخته شده  يدارودرمان
، شامل ابعاد مختلفدر  SPIN يسنج روان يها مشخصه

 ،)١٠-١٥،١٤،١٢( ييبازآزما يياي) پا١٠-١٤( يدرون يهمسان
در  ينيرات باليينسبت به تغ تيو حساس) ١٠-١٨سازه (اعتبار 

ز يران ني. در اشده است دييتأو  ي) بررس١٣،١١( يدرمان روانند يفرا
و  ييروا ينير باليغ ي نمونه ) در١٨همکاران (حسنوند عموزاده و 

پرسشنامه در  يب آلفايآوردند. ضر به دستاس را ين مقيا اعتبار
، ٧٦/٠برابر مه دوم آزمون ين ي، برا٨٢/٠مه اول آزمون برابر ين

رمن يو شاخص اسپ ٨٤/٠برابر آزمون  مهيدون يهمبستگن يهمچن
کرونباخ  يآلفا ي محاسبهن يبوده است. همچن ٩١/٠برابر براون 

 ياجتماع اضطراب يها اسيمقدر خرده  ها يآزمودن کل بهمربوط 
 يناراحت يو برا ٧٤/٠ترس برابر  ي، برا٧٥/٠اجتناب برابر  يبرا

 شده محاسبهاعتبار ن است که يکه نشانگر ا بوده ٧٥/٠برابر 
وع، اضطراب يزان شيکه به لحاظ م شده گفته. باشد يم بخش تيرضا

 يبعد از افسردگ يپزشک روانع ياز سه اختالل شا يکي ياجتماع
نشان  يرشناسيگ همهر يمطالعات اخ .)١٩است (سم يو الکل ياساس
در طول  يت عموميدر جمع يوع اضطراب اجتماعياند که ش داده

است  يدر حال نيو ا درصد است ١٦تا  ٤/٢از  يا دامنه يعمر دارا
  .)۲۰است (تر  عيزنان شا تيجمع انيم که در

دو جنس در سياهه فوبياي اجتماعي،  با عملکرددر رابطه 
 و) ۲۱(اکارتورک مطالعات متعددي صورت گرفته است. مطالعات 

داده كه نرخ اضطراب اجتماعي در زنان  نشان )٢٢( دليوبآلفانو 
اغلب عکس آن  ينيبال يهااما در نمونه؛ مردان است شتر ازيب

در ايران نيز در رابطه با عملكرد دو جنس در  .)۲۳است (صادق 
مقياس سياهه فوبياي اجتماعي، مطالعات اندكي صورت گرفته 

از نفر  ٤٣٨ يبر رو) ۲۴فر ( يكه طاهر يا مطالعهاست. در 
انجام  SPIN ياجتماع ياياهه فوبيدانشگاه تهران با س انيدانشجو

 در اضطراببين عملكرد دختران و پسران  يداد، تفاوت معنادار
تا  ۱۴( آموز دانش ۱۲۹۴۴)  ۲۵( ايپوو  نژاد يغفاراجتماعي نيافت. 

ن تعداد يا که از دادندقرار  يرا موردبررسساله) شهر کرمان  ۲۰

) پسر درصد ۹/۵۰نفر ( ۱۴۹۸) دختر و درصد ۱/۴۹نفر ( ۱۴۴۶
) درصد ۶/۱۴نفر ( ۴۲۹ موردپژوهشان آموز دانشبودند که از کل 

نفر دختر  ۱۴۴۶ان يبودند. از م ياجتماع اضطرابمبتال به 
پسر  آموز دانش ۱۴۹۸ان ي) و از مدرصد ۱۹نفر ( ۲۷۵ آموز دانش

 ياجتماع اضطراب) مبتال به درصد ۳/۱۰نفر ( ۱۵۹ يموردبررس
در  ياجتماع اضطرابوع يزان شيم قين تحقيدر ا بودند.
 اضطرابوع يزان شياز م يمعنادار صورت بهان دختر آموز دانش

). >p ٠٠٠١/٠بود (شتر يان پسر بآموز دانشدر  ياجتماع
 يفردوس در دانشگاهپژوهش خود  ) در ۲۶( يرازيش و يسردارآباد

 طور بهدادند كه ميزان اضطراب اجتماعي در زنان  ز نشانينمشهد 
  مردان است. از شتريب يمعنادار

 يربوميو غ يان بوميدانشجو يزان ابتاليبا م در ارتباط اگرچه
 يتحقيق يها افتهياست اما  در دست ياطالع کم ياضطراب اجتماع

 در يربوميغ و بومي پسر و دختر دانشجويان بين تفاوت خصوص در

 يريپذ بيآس كه است آن بيانگر رواني، اختالالت به ابتال باب

 با مقايسه در رواني اختالالت به ابتال در يربوميغ دانشجويان

 ) در ۲۰( يرازيو ش يسردارآباد. است بيشتر بومي دانشجويان
اجتماعي بين  اضطرابميزان و شيوع پژوهش خود نشان دادند که 

 وعيو شزان يو م دارد يمعنادارتفاوت  يربوميغدانشجويان بومي و 
كافي،  يا مطالعهدر  .باشد يمشتر يب يربوميان غيآن در دانشجو

دادند كه دانشجويان شهرستاني در  ) نشان ٢٧( يرويپبوالهري و 
 يتر نامناسبمعناداري وضعيت  طور بهترس مرضي  يها نشانه

)  ۲۸همكاران (نسبت به دانشجويان تهراني دارند. پژوهش باقري و 
نشان داد كه موارد مشكوك به  زي) ن ۲۹همکاران (لطفي و  و

اختالل رواني در بين دانشجويان غيربومي بيش از دانشجويان بومي 
كه بين  باشد يمپيشين حاكي از اين  يها پژوهشبوده است. نتايج 

محل سكونت (دانشجويان بومي و غيربومي) و موارد مشكوك به 
 يارد يمعناختالالت اضطرابي ارتباط  ژهيو بهرواني  يها اختالل

  وجود دارد.
زان اضطراب اجتماعي در يدر رابطه با عملكرد دانشجويان در م

صورت نگرفته است.  يا مطالعهمختلف تحصيل،  يها سال
داد كه بين  ) نشان ۳۰همكاران (پژوهش آسايش و  وجود نيباا

 شده يسپر يها سالاضطرابي دانشجويان و تعداد  يها نشانهظهور 
)  ۳۱همايي (از تحصيل همبستگي معناداري وجود دارد. كجباف و 

دادند كه تفاوت معناداري در سالمت رواني دانشجويان  نشان
و  يلطف يفني و علوم انساني وجود ندارد. از طرف يها رشته

در  يوع اختالالت اضطرابيکه شدارند  يم اني) ب ۲۹( همکاران
ر ينسبت به سا ييماماو  يان دانشکده پرستاريان دانشجويم

شتر يزد بي يد صدوقيشه يعلوم پزشک يها دانشکدهان يدانشجو
  .باشد يم
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مقياس  ازجملهتعيين هنجار براي هر آزمون رواني 
  داشت: درخواهدفايده زير را  ٤در اين تحقيق حداقل  يموردبررس

بنيادي در زمينه  يها قيتحقالف) يكي از موانع اصلي براي 
استاندارد شده است  يها آزمونباليني در ايران، فقدان  يشناس روان

مسير پيشرفت تحقيقات هموار  عتاًيطبو با مرتفع شدن اين مانع 
  خواهد گرديد.

درماني تنها از  يها روشب) نتيجه تغييرات درماني و بررسي 
  .گردد يم يريگ اندازه قابلو  ابدي يماين طريق عينيت 

ج) تشخيص سريع در مواقع الزم، غربال كردن و تعيين نقطه 
  است. ريپذ امکانبرش در تحقيقات از اين طريق 

 يرشناسيگ همهكه مطالعات  آورد يمد) اين امكان را فراهم 
)epidemiology(  در كشور انجام پذيرد و بدين ترتيب زمينه

در جهت پيشگيري از اختالالت رواني، تنظيم  يزير برنامه
درماني، آموزش نيرو و تهيه تمهيدات الزم در جهت  يها برنامه

  گسترش بهداشت رواني مهيا گردد.
هدف اصلي از مطالعه حاضر هنجاريابي، سياهه فوبياي 
اجتماعي بر روي دانشجويان دانشگاه شاهد تهران به تفكيك سال 
تحصيلي، جنس و دانشكده است. همچنين هدف جانبي اين 

فرضيه  ٢، بررسي الذکر فوقتحقيقاتي  يها افتهي پژوهش با توجه به
  تحقيقاتي زير است:

) ميزان اضطراب اجتماعي دختران بيشتر از ميزان اضطراب ١
  اجتماعي پسران است.

) دانشجويان غيربومي اضطراب اجتماعي بيشتري نسبت به ٢
  .دارند  يمدانشجويان بو

پژوهشي خواهد پرداخت كه  سؤالاين پژوهش به دو  عالوه به
مختلف  يها دانشکدهآيا اضطراب اجتماعي در بين دانشجويان 

متفاوت است يا خير؟ و اينكه آيا اضطراب اجتماعي در بين 
  مختلف تحصيلي متفاوت است يا خير؟ يها سالدانشجويان در 

  
  کار روشمواد و 

حاضر  تحقيق روش مطالعه، ماهيت و فرضيه اهداف، به توجه با
ان يشامل تمام دانشجو يجامعه آمار .است تحليلي يفيتوص

با  کنندگان شرکتبود.  ٩٠- ٩١ يليدر سال تحص دانشگاه شاهد
 ازآنجاکهده شدند. يبرگز يا خوشه يريگ نمونهاستفاده از روش 

 موردمطالعه جامعه از ن،ياست بنابرا ياستانداردساز موضوع پژوهش

 کيکه  ها آزمونساختن  استاندارد يبرا جيرا يها روش اساس بر
 کايآمر يانجمن روانشناس( ننديگز يبرمباال  حجم با نمونه گروه

 و همکاران يتاس يها پژوهشبه  با توجه و ) ٣٣استونس ( ) و٣٢(
در  ) که ١٤همكاران (و  ) وساکسه١٦( و همکارانرانتا  ،)٣٤(

 موردمطالعهمشابه جامعه  يو جوامعارتباط با موضوع پژوهش 

ق يانجام تحق ينفر برا ١٨٠٠ حاضر ازصورت گرفته در پژوهش 
دعوت به عمل آمد. مطابق با نظر آموزش دانشگاه شاهد تعداد افراد 

ن زده شد، به اين ينفر تخم ٢٥ن يانگيم طور بهدانشگاه  يها کالس
کالس شامل دانشجويان سال اول تا سال  ٨منظور از هر دانشکده 

دو كالس و  هرسال( يليالت تکميتحص ر ازيغ يها دورهچهارم در 
الت يتحص يدارا يها دانشکدهکالس) و همچنين از  ٦٤ درمجموع

کالس) انتخاب  ٨ درمجموعک كالس يهر دانشکده ( يليتکم
الت يتحص ر ازيغ يها دورهاز  کالس ٦٤ب ين ترتيشدند. بد

 يليالت تکميتحص يدارا يها دانشکدهکالس از  ٨و  يليتکم
 يها خوشهو  ها گروهدر  ها پرسشنامه ياز اجراشدند. بعد  انتخاب
 يها پرسشنامهنواقص  يو پس از بررس تيدرنها، شده انتخاب
پرسشنامه براي  ١٧٤٣، تعداد ها يآزمودنتوسط  پرشده

نفر  ۴۳۲نمونه از كل افراد انتخاب گرديد.  يينها ليوتحل هيتجز
درصد) دانشجوي  ۲۴نفر ( ۴۱۲درصد) دانشجوي سال اول،  ۲۵(

نفر  ۳۷۰درصد) دانشجوي سال سوم،  ۲۳نفر ( ۴۰۹سال دوم، 
الت يتحص يدانشجو نفر ۱۲۰درصد) دانشجوي سال چهارم و  ۲۱(

  .اند کردهدرصد) در اين پژوهش شركت  ۷( يليتکم
استفاده  ها داده گردآوري يبرار يابزار ز از پژوهش نيدر ا

  د:يگرد
ن بار توسط ين ابزار نخستيا :(SPIN( ياجتماع ياياهه فوبيس

ه يته ياجتماع اضطراب يابيارز منظور به )٧همکاران (كانورو 
است که  يا ماده ١٧ ياس خود سنجيک مقيمزبور  د. ابزاريگرد
ماده) و  ٧)، اجتناب (ماده ٦ترس ( ياس فرعيسه مق يدارا

پراکنده در  صورت بهکه  باشد يمماده)  ٤ک (يولوژيزيف يناراحت
 بر اساسا سؤال ي. هر ماده باشند يماس پراکنده يمق يها مادهان يم

، ٢=يا تااندازه، ١، کم=٠=وجه چيه به( يا درجه پنجکرت ياس ليمق
ن ابزار ي. نمرات اشود يم يبند درجه) ٤=تينها يبو  ٣اد=يز يليخ

 يآلفا ي محاسبه. رديگ يمقرار  ٠-٦٨ن يب ي دامنهدر  يتميآ ١٧
در خرده  ها يآزمودنمربوط به کل  )Cronbachś Alpha( کرونباخ

ترس  ي، برا٧٥/٠اجتناب برابر  يبرا ياجتماع اضطراب يها اسيمق
ن است که يکه نشانگر ا بوده ٧٥/٠برابر  يناراحت يو برا ٧٤/٠برابر 

ج ينتا يبررس .)۱۸( باشد يم بخش تيرضا شده محاسبه ييايپا
از آن است  يحاک ياهه هراس اجتماعيس ياکتشاف يل عامليتحل
ترس از «سه عامل  ،عامل بعد از انجام چرخش ۳ درمجموعکه 
اجتناب از «و » تياز موقع يناش يکيولوژيزيف يناراحت«، »تيموقع
ن سه عامل يکه ا شده استخراجابزار پژوهش  يها دادهاز » تيموقع

ن ييرا تب يانس هراس اجتماعيوار درصد از ۹۷/۵۲ درمجموع
از  يز حاکين يدييتأ يل عامليج حاصل از تحلي. نتاندينما يم

 رو نيازابوده و  ها دادهبا  شده ارائه يبرازش و مطابقت مطلوب الگو
. در پژوهش حاضر )٣۵باشد ( يمانگر اعتبار مطلوب ابزار پژوهش يب
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ترس،  يها و عاملاس يکل مق يب برايکرونباخ به ترت يآلفا
)، >۹۴/۰r=،۰۰۰۱/۰α( بيترتو اجتناب به  يناراحت

)۹۴/۰r=،۰۰۰۱/۰α<) ،(۹۳/۰r=،۰۰۰۱/۰α< ( و
)۹۳/۰r=،۰۰۰۱/۰α<برخوردار يتجانس درون از ها هيگو ني) بنابرا 

شاخص هفته و  ۲ يزمان بافاصله ييب پايايي بازآزمايضر .بودند
ICC۲۵۰( اسيمقکل  يب برايبه ترت  ١n=،۹۶/۰r=،۰۰۱/۰p< و (

 ي)، ناراحت>۲۵۰n=،۹۶/۰r=،۰۰۱/۰pترس ( يها عامل يبرا
)۲۵۰n=،۹۵/۰r=،۰۰۱/۰p< اجتناب ) و
)۲۵۰n=،۹۶/۰r=،۰۰۱/۰p< و اجتناب (
)۲۵۰n=،۹۴/۰r=،۰۰۰۱/۰p< نکه در تمام يبه ا با توجه) بود که

انگر ين بيبوده بنابرا ۸/۰باالتر از  ICCشاخص  ها اسيمقخرده 
روايي در پژوهش حاضر  ني. همچن)٣٦باشد ( يمابزار  يباال ييايپا

ک يآن با اضطراب فوب ي رابطهبر اساس  SPINهمزمان پرسشنامه 
–SCL) يسؤال ٩٠نشانگان  ستيل چک شده دنظريتجدنسخه  از

90–R) )٧/٠r=،٠٠٠١/٠α< (انگر روايي مناسب يکه ب آمده دست به
  .باشد يمآزمون 

ابتدا سياهه فوبياي اجتماعي به كيفيتي كه در شیوه اجرا: 
و براي جامعه  ) ترجمه ۱۸همكاران (تحقيق حسنوندعموزاده و 

در از نتايج آن  يا خالصه، ارائه گرديد كه شده دادهايراني انطباق 
ارائه شده است. معيارهاي ورود در پژوهش حاضر شامل  مقدمه

در ايل به شركت اشتغال به تحصيل در دانشگاه شاهد تهران، تم
كه  محدودکنندهو عدم وجود بيماري پزشكي جدي و  مطالعه

 و معيارهاي ديگرد يم ها پرسشنامه ليدر تکمموجب كاهش انگيزه 

 سر، به ضربه نظير عضوي اختالالت خروج از پژوهش شامل وجود

معيارهاي بود كه باعث حذف  ازجمله مغزي و تومور تشنج صرع،
 است ذكر به ، همچنين الزمديگرد يمپژوهش  ندياز فرا ها يآزمودن

 صورت در كردند، مطالعه شركت اين در كه ييها يآزمودن كليه كه

 از اضطراب اجتماعي اختالل رازيغ به رواني بيماري سابقه داشتن

 شده انتخابافراد  ديگرد يمچنانچه مشخص  شدند. حذف نمونه
، آزمودني مذكور حذف و به باشد يمخروج  يها مالکداراي يكي از 

جايگزين  عنوان بهروش تصادفي فرد ديگري از افراد همان كالس 
شرح ذيل  حاضر به. مالحظات اخالقي پژوهش ديگرد يمانتخاب 
كتبي اطالعاتي را در  صورت به دهندگان پاسخ) كليه ١بودند: 

دريافت كرده و در صورت تمايل در پژوهش شركت  موردپژوهش
) افراد آزادي كامل داشتند تا در صورت عدم تمايل در ٢كردند. 

اطمينان داده شد كه تمام  ها يآزمودن) به ٣پژوهش شركت نكنند. 
امور و براي  باشد يماطالعات بر اساس اصل رازداري، محرمانه 

رعايت  منظور به )٤قرار خواهند گرفت.  مورداستفاده يپژوهش

                                                
1 Intra-class correlation coefficient 

) ٥و نام خانوادگي افراد ثبت نشد.  افراد نامحريم خصوصي 
پژوهش را داشتند  جياز نتاكه تمايل به آگاهي  يکنندگان شرکت

مشاوره انفرادي  صورت بهامكان ارائه نتايج پژوهش پس از اتمام كار 
) اجراي تحقيق را خود محقق و يك نفر ٦وجود داشت.  ها آنبراي 

باليني، در دانشگاه  يشناس رواندانشجويان كارشناسي ديگر از 
شاهد انجام دادند. جهت حصول اطمينان از روند پژوهش كليه 

. براي انجام ديگرد يمتوسط خود پژوهشگر کنترل  ها پرسشنامه
تصميم گرفته شد تا  يريگ اندازهكاهش خطاي  منظور بهتحقيق، 

، تمام ها دانشکدهاز ميان  ها کالسبعد از انتخاب تصادفي 
در اين پژوهش شركت كنند.  شده انتخاب يها کالسدانشجويان 

سپس از دانشجويان درخواست شد تا سياهه فوبياي اجتماعي را 
تكميل كنند. براي تكميل مقياس مذبور محدوديت زماني وجود 

. ديکش يمدقيقه طول  ٧-  ١٠متوسط  طور بهنداشت. اين زمان 
كدگذاري شده و از طريق  ها دادهه، پرسشنام يآور جمعپس از 

قرار گرفت.  ليوتحل هيتجزمورد  ١٦نسخه  SPSS يا انهيرا افزار نرم
ماه به طول انجاميد و تالش شد در  ٢ ها داده يآور جمعكار 
(مثل مواقع نزديك  شوند يمكه دانشجويان دچار تنش  ييها زمان

  امتحان) از انجام پژوهش خودداري گردد.
ح است که به سبب سهولت محاسبه و تفسير يالزم به توض

نرم شده از  يها آزموننرم، بيشتر  يها جدولدرصدي، در  يها رتبه
نيز از  ها پژوهش. برخي از )٣٧( شود يمنرم درصدي استفاده 

 T يها نمرهو  Z يها نمرهديگري چون  ي شدهتراز  يها نمره
. اين نمرات تراز شده، کنند يممعيار استفاده  يها نمره عنوان به

را برحسب ميانگين  ها آن توان يمهستند كه  يا شدهنمرات تبديل 
خام به  يها نمرهو انحراف معيار دلخواه محاسبه كرد؛ لكن تبديل 

 يها نمرهدرصدي  يها رتبهتراز شده همواره با محاسبه  يها نمره
حراف . بنابراين با در اختيار داشتن ميانگين، انشود يمخام شروع 

معيار  يها نمرهمعيار و رتبه درصدي دست يافتن به تمام 
  است. ريپذ امکان
  

  ها افتهی
ن و انحراف يانگيدر قالب م يفيج توصين بخش نتايدر ا

براي دانشجويان  SPINو نمره كل  ها اسيمقاستاندارد خرده 
مختلف  يها دانشکده مختلف به تفكيك جنس و سپس يها سال

معادل  يد. نمرات درصديگرد ارائه ٢و  ١ يها جدولدر قالب 
در  و دختران پسر يدانشجو ياجتماع ياياهه فوبينمرات خام س

آزمون  ٨و  ٧، ٦، ٥جدول آورده شده، در انتها  ٤و  ٣جدول قالب 
 نگيهتل يا نمونه عيتوز تابع يمبنا بر رهيچند متغ انسيوار ليتحل

براي مقايسه عملكرد دو جنس در خرده  (Hotelling’s T2)٢ يت
مقايسه عملكرد و  را نشان داده SPINكل  و نمره ها اسيمق
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 SPINو نمره كل  ها اسيمقدانشجويان بومي و غيربومي در خرده 
  .دهد يم ارائهرا 

ت يجنس يها تيوضعدر  ين فراوانيشتريدر پژوهش حاضر ب
 شهر تهراندانشجويان ساكن ( يبومدرصد)،  ۵۸نفر،  ۱۰۰۵دختر (

سال برابر  ۱۸- ۲۱( يدرصد)، حدود سن ۵۸نفر،  ۱۰۰۲( )باشد يم
درصد) را شامل  ۸۵نفر،  ۱۴۹۲درصد) و مجرد ( ۴۷نفر،  ۸۰۹

  .شد يم
نتايج هنجاريابي پژوهش حاضر را خالصه  ٢و  ١ يها جدول

ميانگين و انحراف استاندارد سه خرده مقياس و  ١جدول . کنند يم
مختلف به تفكيك  يها سالرا براي دانشجويان  SPINكل نمره 

نكات زير  ١. در رابطه با جدول شماره کنند يمجنس ارائه 
  است: توجه قابل

  
 مختلف به تفكيك جنس يها سالبراي دانشجويان  SPINاستاندارد سه خرده مقياس و نمره كل  و انحرافن يميانگ :)1(جدول 

SPIN شاخص اجتناب ترس ناراحتي فيزيولوژيك كل نمره  
 
  
 سال

 تحصيلي

 دختر  پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر

SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M 

 سال اول ۷۱/۷  ۲۲/۴  ۸۸/۶  ۴۵/۴  ۲۸/۶  ۶۱/۳  ۸۱/۶  ۲۲/۳  ۸۲/۵ ۲۱/۳  ۵۵/۴  ۰۱/۳  ۷۲/۱۹ ۲۲/۱۰  ۲۴/۱۸  ۷۱/۹

 سال دوم  ۴۴/۶  ۰۱/۴  ۳۳/۶  ۷۵/۴  ۷۱/۵  ۴۱/۳  ۷۱/۵  ۵۱/۳  ۷۵/۴  ۶۱/۳  ۰۲/۴  ۱۴/۳  ۹۰/۱۶  ۰۴/۱۰  ۴۸/۱۴  ۱۲/۱۰

 سال سوم  ۳۴/۶  ۳۴/۴  ۲۵/۶  ۱۵/۴  ۵۴/۵  ۳۴/۳  ۶۶/۵  ۸۴/۳  ۶۶/۴  ۵۱/۳  ۱۳/۴  ۲۳/۳  ۷۴/۱۶  ۲۱/۹  ۰۴/۱۶  ۲۵/۹

 سال چهارم  ۵۲/۷  ۱۴/۴  ۵۶/۶  ۲۳/۴  ۲۵/۶  ۷۱/۳  ۸۷/۶  ۷۲/۳  ۷۹/۵  ۴۱/۳  ۱۶/۴  ۰۸/۳  ۵۶/۱۹  ۲۲/۱۰  ۶۸/۱۷  ۱۵/۱۰

الت يتحص  ۱۱/۶  ۳۵/۴  ۰۱/۶  ۵۳/۴  ۲۵/۵  ۷۹/۳  ۴۱/۵  ۸۱/۳  ۴۸/۴  ۸۸/۳  ۲۷/۴  ۷۸/۳  ۸۴/۱۵  ۲۳/۱۰  ۶۹/۱۵  ۱۹/۱۰
 يليتکم

كل   ۸۵/۶  ۲۵/۴  ۴۳/۶  ۴۲/۴  ۸۱/۵  ۶۱/۳  ۱۱/۶  ۵۲/۳  ۱۲/۵  ۵۳/۳  ۲۲/۴  ۱۱/۳  ۷۴/۱۷  ۱۲/۱۰  ۴۱/۱۶  ۰۲/۱۰
 دانشجويان

نمرات دختران  ميانگين SPIN يها اسيمقدر غالب خرده 
  بيشتر از پسران است.
مختلف،  يها سالبراي دانشجويان  SPINكل بر اساس نمره 

  .باشد يمزان اضطراب اجتماعي پسران کمتر از دختران يم
در  SPIN يها اسيمقعملكرد دختران در غالب خرده 

مختلف تحصيل بسيار به يكديگر شبيه است و اين  يها سال
  پسر نيز صادق است. يها آزمونوضعيت در مورد 

و براي دو  SPIN و در نمره كل ها اسيمقدر غالب خرده 

بزرگ است و اين نشان از  نسبتاًمعيار  جنس، مقادير انحراف
و نمره كل  ها اسيمقپراکندگي زياد و دامنه وسيع نمرات در خرده 

SPIN ن يع که بيتوز يزان چولگيبا توجه به م وجود نيباا يدارد ول
. )٣۸( باشد يمبرقرار  ها دادهع ينرمال بودن توز قرار دارد+ ٢و  -٢

  د.يگرد دييتأن يبا آزمون لو ها انسيوار ين فرض همگنيهمچن
ميانگين و انحراف استاندارد سه خرده  ٢جدول همچنين 

مختلف  يها دانشکدهرا براي دانشجويان  SPINمقياس و نمره كل 
  .دهد يمنشان 

  
  مختلف يها دانشکدهبراي دانشجويان  SPINخرده مقياس و نمره كل  ۳استاندارد  و انحرافميانگين  :)2(جدول 

SPIN ها شاخص  اجتناب ترس ناراحتي فيزيولوژيك  كل نمره 

SD M SD M SD M SD  M دانشكده 
          

 علوم انساني  ۲۵/۷  ۴۷/۴  ۵۳/۶ ۸۵/۳  ۸۷/۵  ۴۵/۴  ۶۵/۱۹  ۷۳/۱۰
 علوم پزشكي  ۶۲/۷  ۹۳/۳  ۸۲/۶  ۲۲/۳  ۴۲/۵  ۳۳/۴  ۸۶/۱۹  ۲۵/۹
 يپزشک دندان  ۵۴/۶  ۳۷/۴  ۸۳/۵  ۹۵/۳  ۸۱/۴  ۵۲/۳  ۸۱/۱۷  ۷۷/۹
 پرستاري و مامايي  ۱۱/۶  ۷۷/۴  ۲۲/۵  ۰۲/۳  ۱۵/۴  ۷۱/۳  ۴۸/۱۵  ۰۴/۹
 علوم كشاورزي  ۰۳/۷  ۵۰/۴  ۵۱/۶  ۷۷/۳  ۰۹/۵  ۰۴/۴  ۶۳/۱۸  ۲۷/۱۰
 هنر  ۳۱/۶  ۱۷/۴  ۴۱/۵  ۱۹/۳  ۷۱/۵  ۵۹/۴  ۴۳/۱۷  ۳۱/۹
 علوم پايه  ۶۵/۶  ۹۱/۴  ۱۸/۵  ۳۸/۳  ۰۷/۵  ۹۴/۳  ۹۰/۱۶  ۴۳/۱۰

 فني و مهندسي  ۳۳/۵۳  ۷۲/۳  ۳۴/۵  ۵۵/۳  ۱۲/۵  ۰۵/۴  ۷۹/۱۵  ۱۱/۹
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  است: توجه قابلدر رابطه با جدول فوق نيز موارد زير 
 يها اسيمقدر خرده  ها دانشکدهعملكرد دانشجويان در غالب 

SPIN .بسيار شبيه يكديگر است  
مختلف در نمره كل  يها دانشکدهعملكرد دانشجويان در 

SPIN يها دانشکدهدر يك اندازه است، اگرچه دانشجويان  باًيتقر 
و  تر نييپاپرستاري و مامايي و فني و مهندسي اضطراب اجتماعي 

علوم انساني و علوم پزشكي اضطراب  يها دانشکدهدانشجويان 

  .اند دادهاجتماعي باالتري را نشان 
و نمره كل  ها اسيمقمقدار انحراف معيار در تمام خرده  مجدداً

SPIN  زياد و بيانگر پراكندگي زياد نمونه است كه بيانگر نماينده
با توجه  ي. از طرفباشد يم )representative sampleنمونه (بودن 

نرمال بودن  قرار دارد+ ٢و  -٢ن يع بيتوز يزان چولگيم که نيابه 
 ين فرض همگني. همچن)٣٨( باشد يمبرقرار  ها دادهع يتوز
  د.يگرد دييتأن يبا آزمون لو ها انسيوار

  
  پسران يبرا يبه مرتبه درصد ياجتماع ياياهه فوبيل نمرات خام سيتبد :)3(جدول 

 رتبه درصدي نمره خام رتبه درصدي  نمره خام رتبه درصدي نمره خام رتبه درصدي  نمره خام

۱  ۱< ۱۱ ۱۶  ۲۱ ۴۷ ۳۳-۳۱ ۸۱ 

۲  ۲  ۱۲ ۱۹  ۲۲ ۵۰  ۳۴ ۸۶  
۳  ۳  ۱۳  ۲۲  ۲۳ ۵۳  ۳۵ ۹۰  
۴  ۴  ۱۴  ۲۴  ۲۴ ۵۶  ۳۸-۳۶ ۹۳  
۵  ۵  ۱۵  ۲۶  ۲۵ ۵۹  ۴۰-۳۹ ۹۴  
۶  ۶  ۱۶  ۲۹  ۲۶ ۶۳  ۴۳-۴۱ ۹۶  
۷  ۹  ۱۷  ۳۳  ۲۷ ۶۵  ۴۴-۴۶ ۹۷  
۸  ۱۰  ۱۸  ۳۸  ۲۸ ۷۰  ۵۱ ۹۹ >  
۹ ۱۳ ۱۹ ۴۱  ۲۹ ۷۶     
۱۰ ۱۴ ۲۰ ۴۴  ۳۰ ۷۹     

  .دهد يمنشان  يپسران را به مرتبه درصد يل نمرات خام اضطراب اجتماعيتبد ٣جدول 
  

  دختران يبرا يبه مرتبه درصد ياجتماع ياياهه فوبيل نمرات خام سيتبد :)4(جدول 
 رتبه درصدي نمره خام رتبه درصدي  نمره خام رتبه درصدي نمره خام رتبه درصدي  نمره خام

۱  ۱< ۱۱ ۱۳  ۲۱ ۳۷ ۳۲-۳۱ ۸۳ 

۲  ۲  ۱۲ ۱۵  ۲۲ ۴۰  ۳۳ ۸۵  
۳  ۳  ۱۳  ۱۶  ۲۳ ۴۴  ۳۴ ۸۸  
۴  ۴  ۱۴  ۱۸  ۲۴ ۴۷  ۳۵ ۹۱  
۵  ۵  ۱۵  ۲۱  ۲۵ ۵۲  ۳۶ ۹۴  
۶  ۶  ۱۶  ۲۴  ۲۶ ۵۹  ۳۷ ۹۶  
۷  ۷  ۱۷  ۲۶  ۲۷ ۶۳  ۳۸ ۹۸  
۸  ۹  ۱۸  ۲۸  ۲۸ ۶۶  ۳۹-۵۵ ۹۹>  
۹ ۱۰ ۱۹ ۳۱  ۲۹ ۷۰     
۱۰ ۱۲ ۲۰ ۳۵  ۳۰ ۷۷     

  
دختران را به  يخام اضطراب اجتماعل نمرات يتبد ٤جدول 
  .دهد يمنشان  يمرتبه درصد

براي آزمايش فرضيه اول مبني تفاوت بين دو جنس در  
سياهه فوبياي اجتماعي، افراد گروه نمونه به دو بخش بر مبناي 

سه نمره کل سياهه فوبياي يجنس تقسيم شدند و سپس به مقا

جدول آن براي دو گروه پرداخته شد.  يها اسيمقاجتماعي و خرده 
تعداد  ٦جدول صورت گرفته در دو جنس و  يها سهيمقاج ينتا ٥

مربوط به دو جنس  شده محاسبهافراد، ميانگين و انحراف معيار 
  .کند يمارائه 
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  در دو گروه پسران و دختران ۲ يتنگ يهتل يا نمونهع يتابع توز يره بر مبنايانس چند متغيل واريج تحلينتا :)5(جدول 

  t2نگ يهتل  α =۰۵/۰سطح در  ينقطه بحران  ريمتغ

  t2  ۹۲۶/۲۳ = ۴۵۲/۵  اجتناب

  t2  ۰۲۱/۱۹= ۳۵۱/۵  ترس

  t2  ۵۳۴/۱۰ = ۴۶۱/۵  يناراحت

  SPIN ۵۵۱/۵= t2  ۹۰۶/۱۳نمره کل 
  

 SPINو نمره كل  ها اسيمقاستاندارد دو جنس در خرده  و انحرافميانگين  :)6(جدول 

 جنس تعداد افراد ميانگين انحراف معيار

  ها شاخص
  

  (خرده)
 مقياس

 دختر  ۱۰۰۵  ۸۲/۶  ۲۵/۴
 پسر ۷۳۸  ۴۳/۶  ۴۲/۴  اجتناب

۶۱/۳  ۸۱/۵  
 دختر ۱۰۰۵  

  ترس
  پسر ۷۳۸  ۱۱/۶  ۵۲/۳
 ناراحتي فيزيولوژيك دختر ۱۰۰۵  ۱۲/۵  ۵۳/۳
 پسر ۷۳۸  ۲۲/۴  ۱۱/۳
 دختر ۱۰۰۵  ۶۷/۱۷  ۱۲/۱۰

  SPIN نمره كل 
 پسر ۷۳۸  ۴۳/۱۶  ۰۲/۱۰

  
 ها نيانگيماختالف  شود يممشاهده  ٥جدول که از  گونه همان

آن در دو گروه  يها اسيمقو خرده  SPINدر مورد نمره کل 
ن با توجه به ي). همچنα=٠٥/٠پسران و دختران معنادار است (

(نمره کل  يزان اضطراب اجتماعيم شود يممالحظه  ٦جدول 
SPINدر گروه دختران  يزان اجتناب و ناراحتين مي) و همچن

شتر يزان ترس در گروه پسران بيم يشتر از گروه پسران است وليب
  از گروه دختران است.

براي آزمايش فرضيه دوم، مبني بر تفاوت عملكرد دانشجويان 
در سياهه فوبياي اجتماعي، افراد گروه نمونه در  يربوميغبومي و 

سه نمره يدو بخش بومي و غيربومي تفكيك شدند و سپس به مقا
آن در دو گروه  يها اسيمقکل سياهه فوبياي اجتماعي و خرده 

صورت گرفته براي دو  يها سهيمقاج ينتا ٧جدول پرداخته شد. 
 شده محاسبهار تعداد افراد، ميانگين و انحراف معي ٨جدول  جنس و

  .گذارد يمرا براي دو گروه به نمايش 
  

  در دو گروه پسران و دختران ۲ يتنگ يهتل يا نمونهع يتابع توز يره بر مبنايانس چند متغيل واريج تحلينتا :)7(جدول 

  

  t2 نگيهتل  α =۰۵/۰سطح در  ينقطه بحران  ريمتغ

  t2  ۵۱۱/۱۰ = ۰۱۸/۵  اجتناب

  t2  ۲۰۵/۱۴ = ۲۱۱/۵  ترس

  t2  ۳۱۱/۱۲ = ۰۲۵/۵  يناراحت

SPIN ۲۴۴/۵ نمره کل = t2  ۶۱۴/۹  
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  SPINو نمره كل  ها اسيمقاستاندارد دانشجويان بومي و غيربومي در خرده  و انحرافميانگين  :)8(جدول 

 بومي/غيربومي تعداد افراد ميانگين انحراف معيار
  ها شاخص
  

  (خرده)        
  مقياس

  بومي ۱۰۰۲  ۱۵/۶  ۱۳/۴
 غيربومي ۷۱۱  ۳۲/۷  ۲۱/۴ اجتناب

 ترس بومي ۱۰۰۲  ۷۷/۵  ۷۰/۳
 غيربومي ۷۱۱  ۶۷/۵  ۸۵/۳
 بومي ۱۰۰۲  ۶۷/۵  ۴۱/۳

 غيربومي ۷۱۱  ۸۳/۵  ۲۷/۳ ناراحتي فيزيولوژيك
 غيربومي SPIN  ۲۱/۱۰  ۸۲/۱۸  ۷۱۱ نمره كل بومي ۱۰۰۲  ۵۹/۱۷  ۱۴/۱۰

  
 ها نيانگيماختالف  شود يممشاهده  ٨جدول که از  گونه همان
آن در دو گروه  يها اسيمقو خرده  SPIN نمره کل در مورد

دانشجويان بومي و براي دانشجويان غيربومي معنادار است 
)٠٥/٠=αزان يم شود يممالحظه  ٨جدول ن با توجه به ي). همچن

زان اجتناب و ين مي) و همچنSPIN(نمره کل  ياجتماع اضطراب
شتر از گروه دانشجويان يربومي بيدر گروه دانشجويان غ يناراحت

 يربوميغشتر از گروه يب يزان ترس در گروه بوميم يبومي است ول
   است.

تحقيقاتي كه آيا عملكرد دانشجويان  سؤاالتبراي آزمايش اين 
مختلف در سياهه فوبياي اجتماعي تفاوت  يها دانشکدهدر 
 يها سالدارد و اينكه آيا بين عملكرد دانشجويان در  يدار يمعن

مختلف تحصيلي سياهه فوبياي اجتماعي تفاوت معناداري وجود 
استفاده گرديد و عملكرد  طرفه کيدارد؟ از تحليل واريانس 

هم مختلف سياهه فوبياي اجتماعي با  يها دانشکدهدانشجويان 
مربوط  شده مشاهده Fكه مقايسه شد. نتيجه اين بررسي نشان داد 

كه با توجه به مقادير  باشد يم ٠٧/٢به ويلكز براي دانشكده برابر 
 ييها آزمون. همچنين جدول باشد يم) معنادار >٠٠٥/٠pبحراني (

مختلف  يها دانشکدهبراي مقايسه اضطراب اجتماعي در  يبيتعق
 يها آزمودننشان داد كه ميزان نمره كل اضطراب اجتماعي 

 باشد يمدانشكده پزشكي و دانشكده علوم انساني معنادار 
)٠١/٠p< و ميزان نمره كل اضطراب اجتماعي دانشجويان علوم (

. همچنين از تحليل واريانس باشد يمانساني بيشتر از علوم پزشكي 
تحصيلي  يها سالويان در جهت مقايسه نمرات دانشج طرفه کي

، استفاده گردد. نتايج نشان داد يموردبررس يها گروهاول تا چهارم 
، >٠٠٠/٠pوجود ندارد ( ها گروهبين  يدار يمعنكه تفاوت 

٤٢/٠F=.(  
  

  بحث
هدف از تحقيق حاضر، هنجاريابي سياهه فوبياي اجتماعي 

باليني، مثل سرندكردن و بررسي اثربخشي  يها استفادهبراي 
ج مطالعه حاضر نشان يارائه شده به دانشجويان بود. نتا يها درمان

برخورداراست و  يمناسب ييايو پا يياز روا SPINاهه يداد که س
سنجش اضطراب  يک ابزار معتبر و روا براي عنوان بهاز آن  توان يم

كه بيانگر جامعه  يا نمونهن از ياستفاده نمود. همچن ياجتماع
و قابليت مقايسه بين دو  باشد يمد تهران دانشجويي دانشگاه شاه

 ها آنمختلف  يها دانشکدهمختلف و  يها سالجنس، دانشجويان 
 ۲و  ۱، استفاده گردد. جدول ارائه شده هنجاري آورد يمرا فراهم 

 يها اسيمقو خرده  SPINكار مقايسه نمره افراد را در نمره كل 
فيزيولوژيكي بر اساس ميانگين و انحراف  يو ناراحتاجتناب، ترس 

 توان يم. لذا با استفاده از اين جداول سازند يماستاندارد تسهيل 
عملكرد فرد را متناسب با سال تحصيلي، دانشكده و جنس با گروه 
نمونه مقايسه كرد. بايد توجه داشت كه مقياس سياهه فوبياي 

بي شده و استفاده اجتماعي براي دانشجويان دانشگاه شاهد هنجاريا
از هنجارهاي آن در ساير نقاط ايران، نظر به عدم وجود اطالعاتي 
كه از طريق آن توان تعميم نتايج حاصل را توجيه كرد بايد 

از  )٣٩(همراه باشد. همچنين بر اساس ديدگاه آنستازي  اطيبااحت
، احتياط كامل در تفسير نتايج است. لذا ها آزمونشرايط استفاده از 
افراد متخصص و داراي  لهيوس به بايد SPIN استفاده باليني از

مهارت كافي در تعبير و تفسير نمرات انجام پذيرد و در غير اين 
  .شود يمغلط  يريگ جهينتصورت، آزمايش معتبر نبوده، منجر به 

 يموردبررسپژوهش حاضر دو فرضيه و دو سؤال تحقيقاتي را 
قرار داد. فرضيه تحقيقاتي اول بر اين مبنا استوار است كه ميزان 
اضطراب اجتماعي دختران بيشتر از ميزان اضطراب اجتماعي 

اختالف  نشان داد ۲ يت نگيهتل يپسران است. آزمون آمار
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در  SPIN يها اسيمقو خرده  SPIN نمره کل در مورد ها نيانگيم
 است که ين درحاليا دو گروه پسران و دختران معنادار است

نسبت به  يها اسيمقو در خرده  SPIN کل در نمرهدختران 
كه بيانگر ميزان اضطراب  اند کردهپسران نمره بيشتري را اخذ 

زان ين دانشجويان دختر از مي. همچنباشد يم ها آناجتماعي باالتر 
. پسر برخوردارندنسبت به دانشجويان  يشتريب ياجتناب و ناراحت

نتايج پژوهش حاضر در ارتباط با تفاوت دو جنس، با نتايج 
 ۲۲( دليوبآلفانو  ازجملهتحقيقات صورت گرفته در خارج از كشور 

 يغفاردر ايران  گرفته انجام و مطالعات )٤٠وود (رچ يوب لييخاي) م
در يك راستا است.  )٢٧( يرازيو ش يو سردارآباد)  ۲۵نژاد (

اكثر مطالعات صورت گرفته بيانگر ميزان و شيوع  درمجموع
نكته  ).۲۰دارد (اضطراب اجتماعي بيشتر زنان نسبت به مردان 

 ۲ يتنگ يهتل يج آزمون آماريدر پژوهش حاضر از نتا تأمل قابل
 ي مؤلفهپسران و دختران در  ي نمره ها نيانگيماختالف  يمعنادار

ترس در دو گروه مشاهده  يها نيانگيمبا توجه به  ترس بود و
 شتر از گروه دختران است.يزان ترس در گروه پسران بيم شود يم
 ) و ١٩،١٦خارج (با تحقيقات  آمده دست بهافته با نتيجه ين يا

با توجه  رسد يمندارد. به نظر  ) همسويي ۱۸،۲۴( يداخلقات يتحق
به اينكه اضطراب اجتماعي خود از عوامل فرهنگي و اجتماعي 

سياهه فوبياي اجتماعي  يها اسيمق، از ميان خرده باشد يم متأثر
خرده مقياس ترس بيشترين تأثيرپذيري را از عوامل فرهنگي 

از  يگفت که ما با قشر خاص توان يمداشته باشد. در تبيين اين امر 
ژه، در يط ويک محيکه در  يم. مردانيدار سروکارمردان و زنان 

خود ممکن  يرفتارها يبرا ها آنکنار جنس مخالف قرار دارند. 
شتر از يزنان ب که يدرحالمواجه باشند،  ييها تيمحدوداست با 

 يبروز رفتارها نفس عزتخود، اکنون فرصت و  يليگذشته تحص
به  که نيان ين امر در عي. اآورند يم به دسترا  ياجتماع
 حال نيدرعممکن است بازگردد،  ياجتماع يناکاف يها مهارت

گردد. در  يز ناشين يتيا تربي يتيموقع يرهايمتغ يبرخ از تواند يم
 يرهاير متغيباشد که نسبت به سا يريکل ترس ممکن است متغ

. باشد يم متأثر يو فرهنگ يبوم يها آموزهشتر از ين پژوهش بيا
ترس  ي مؤلفهبيشتر پسران در  ي نمرهل ياز دال يکين يد ايشا

  نسبت به دختران باشد.
قرار گرفت  يموردبررسفرضيه ديگري كه در اين تحقيق  

در سياهه فوبياي اجتماعي  يربوميغعملكرد دانشجويان بومي و 
بود كه فرض شد دانشجويان بومي از ميزان اضطراب اجتماعي 
كمتري نسبت به دانشجويان غيربومي برخوردار باشد. فرض حاضر 

) ٢٧،٢٦بود (بر مبناي تحقيقات اندكي بود كه در ايران انجام شده 
ن ي). همچن۰۵/۰نتايج پژوهش حاضر، فرض فوق را تأييد نمود ( و

 SPINن نمره کل يانگينشان داد که م ۲ يتنگ يهتل ين آمارآزمو

گروه دانشجويان بومي و گروه  يو نمرات اجتناب، ترس و ناراحت
دو  يها نيانگيمبا توجه به  ودانشجويان غيربومي تفاوت دارند 

 SPINن نمره کل يانگيم شود يممشاهده  مزبور يها مؤلفهگروه در 
در گروه دانشجويان غيربومي  يو نمرات اجتناب، ترس و ناراحت

اخير سياست  يها سال. با توجه به اينكه در باشد يمشتر يب
 رسد يمدانشگاهي صورت پذيرفته، به نظر  يها رشته يساز يبوم

درصد)  ۴۰درصد به  ۵۸نسبت دانشجويان بومي به غيربومي (
بر مبناي خود اظهاري دانشجويان  ازآنجاکهمتعارف به نظر برسد، 

فرض بومي بودن  ازآنجاکهو  آمده دست بهدر پرسشنامه اين نسبت 
، دانشجويان ساير باشد يممنظور ساكن در شهرستان تهران 

استان تهران اگر چنانچه خود را تهراني قلمداد  يها شهرستان
لش در اين قسمت را با چا آمده دست بهنتيجه  تواند يمنموده باشند 

نمايد. همچنين در پاسخ به اولين سؤال  دار خدشهدچار ساخته و 
تحقيقاتي پژوهش حاضر كه آيا بين ميزان اضطراب اجتماعي 

مختلف دانشگاه شاهد تفاوتي وجود دارد  يها دانشکدهدانشجويان 
انس مربوط به اضطراب اجتماعي يل واريتحل ازآنجاکهيا خير؟ 

تعقيبي د، آزمون ينادار گردمختلف مع يها دانشکدهدانشجويان 
)post hoc () شفهschefe نمره كل اضطراب  که) نشان داد

 ها گروهاجتماعي در دانشجويان پزشكي و علوم انساني از بقيه 
بيشتر بوده و در اين ميان اضطراب اجتماعي دانشجويان علوم 

معناداري باالتر از دانشجويان علوم پزشكي نشان  طور بهانساني 
است. اين يافته در راستاي پژوهش لطفي و همكاران  داده شده

كه تحقيق سلطاني  گونه همان. در تبيين اين يافته باشد يم) ۲۹(
دانشجويان پزشكي با طول مدت  اند دادهنشان  )٤١همکاران (فرو 

متعدد، فشار  يها کيکشتحصيل زياد با عوامل مختلفي مانند 
كارورزي، برخوردهاي زياد با كاركنان و  يها دورهكاري بيشتر در 

 تواند يماين امر  شوند يممراجعين و مسائلي از اين قبيل مواجهه 
را متأثر سازد، اضطرابي كه  ها آنعملكردي  يها حوزهاضطراب 

. از باشد يمجديد  يها نقشناشي از نگراني از درست انجام دادن 
ماعي با توجه به با توجه به اينكه محور اصلي اضطراب اجت يطرف

و  باشد يماز ارزيابي منفي  ) ترس٤٢ولز (مدل كالرك و 
امتحان علوم  يابتدايي برا يها سالدانشجويان علوم پزشكي در 

اساتيد از  ي روزانهپايه و در دوران كارورزي قضاوت مستمر و 
، ها آنو نيز چالش رضايت بيماران از عملكرد  ها آن يها تيفعال

و اضطراب اجتماعي  عموماً ها آناضطرابي  يها نشانهبر  تواند يم
همکاران . اين يافته با پژوهش چانداورکار و رگذار باشديتأث خصوصاً

  .باشد يمهمخوان ) ٤٤همکاران (و جادون و ) ٤٣(
همچنين دليل فراواني اضطراب اجتماعي در ميان دانشجويان 

به فراواني باالي دانشجويان دختر در گروه  توان يمعلوم انساني را 
علوم انساني دانشگاه شاهد دانست، نظر به اينكه مطابق تحقيقات 
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پيشين ميزان شيوع اضطراب اجتماعي در دانشجويان دختر باال 
فراواني  از متأثر تواند يمنتيجه حاضر  رو نيازا) ٢٤،٢٠( باشد يم

شجو در گروه علوم نسبت جمعيتي دخترهاي دانشجو به پسران دان
همچنين پژوهش حاضر به بررسي اين سؤال  انساني باشد.

مختلف  يها سالتحقيقاتي پرداخت كه آيا بين دانشجويان در 
اين موضوع مطرح  نجاياتحصيلي تفاوت وجود دارد يا خير؟ در 

تغيير محل زندگي و  ليبه دلاست كه دانشجويان در بدو ورود 
 يها فرهنگآشنايي با افراد با  شرايط جديد مشكالت مربوط به

به مختلف و نيز مشكالت مربوط به سازگاري نخستين با شرايط 
 يها مهارتمربوط به  يها نقصاندر تعامل يا  تواند يمآمده  وجود

 خصوصاًاضطرابي  يها نشانهارتباطي و ميان فردي در قالب 
اضطراب اجتماعي نمود يافته و همچنين دانشجويان در سال آخر 

مربوط به كنكور ارشد، اشتغال،  يها ينگرانتحصيل به دليل 
گران تأثير يد ياز قضاوت منف ها آن بر ترس تواند يمازدواج، .... 

اضطراب اجتماعي را  يها نشانهكه ممكن است  يا گونه بهگذاشته 
به  با توجهنامناسبي را گزارش دهند.  وضعيت مجدداًو  فرابخوانند

با  در ارتباطمتناقضي  ) نتايج٢٦،٢٧قبلي (اينكه در تحقيقات 
است، بررسي  آمده دست بهبهداشت رواني دانشجويان در اين زمينه 

مختلف  يها سالوضعيت اضطراب اجتماعي دانشجويان در 
براي تحقيقات آينده  يزيبرانگ چالشموضوع  تواند يمتحصيلي 

ان دانشگاه شاهد تهران يپژوهش حاضر تنها به نمونه دانشجو باشد.
ل تمرکز بر قشر خاص، يق به دليتحقنمونه  رو نيازامتمرکز بوده 

انتخاب  يها تيمحدودالت مشخص و ... يژه، تحصيو يگستره سن
م ين امر تعميکه ا با خود به همراه دارد ينمونه را به شکل خاص

  .سازد يمت مواجه يق را به عموم جامعه با محدوديج تحقينتا
  

  يریگ جهینت
اهه يس يابيهنجارالزم را از  يها تيحمان پژوهش يا يها افتهي

فرايندي متمايز از اعتباريابي به عمل  منزله به ياجتماع يايفوب
که متوجه پژوهش است، به  يها تيمحدود رغم يعلن يآورد، بنابرا

در  از آن توان يممناسب ابزار،  يها يژگيورسد با مداقه در  ينظر م
 ياجتماع يايافراد مستعد فوب ييو شناسا يغربالگر جهت

بهره گرفت  يرانيا نمونهدر ت نرمال ي) در جمعي(اضطراب اجتماع
اضطراب  يماران دارايکه قبل ازحاد شدن مشکالت ب يا گونه به

  بتوان مداخله الزم را به عمل آورد. ياجتماع
فعلي سياهه فوبياي اجتماعي، گرچه  يها افتهيبا استناد به 

 ييدانشجواز جمعيت بهنجار  ييها نمونهپژوهش حاضر در مورد 
و  يردانشجويغ يها تيجمعکه در  شود يمشنهاد يپ شده انجام
سن بروز هراس  ين نوجوانيسن که نيان با توجه به يهمچن

در  مقياس يابيهنجار ،)٤٥( باشد يم) ياضطراب اجتماع( ياجتماع
د واقع يمف يو کاربرد) يپژوهش( ينظردر امر  ها تيجمعن يا
مقياس در مورد جمعيت بيمار،  يابين هنجاريهمچن .گردد يم
 SPINمقياس  يسنج روان يها تكميل مشخصهبه  تواند يم
  .انجامديب

  
  یقدردان و تشکر

که در پژوهش  يانيدانشجو از دانند يم خود فهيوظ محققان
 و آورند عمل به را يو قدردان تشکر کمال حاضر مشارکت داشتند،

  ند.ينما يو تندرست تيموفق آرزوي ها آن همه براي
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Abstract 
Background & Aims: The purpose of this study was the standardization of the Social Phobia 
Inventory (SPIN) in nonclinical Iranian sample based on their sex, academic year, native/non-native 
trait and college.  
Materials & Methods: The participants were 1743 students of Shahed University who were studying 
in 2010-2011 academic year and were selected by cluster sampling and completed Social Phobia 
Inventory (SPIN). For the evaluation of validity, internal consistency and repeatability of the SPIN the 
concordant validity, Cronbach α coefficient and test-retest methods were used, respectively. In order to 
analyze the data Hotelling’s T-square test, multivariate analysis of variance, and Scheffé post-hoc test 
were used.  
Results: The results showed that there was a correlation between the marks of SPIN with anxiety 
subscales of the Anxiety subscales of the symptom checklist SCL-90-R (α<0.001, p<0.7) and SPIN 
has internal consistency (α<0.001, p<0.94) and reproducibility/repeatability (α<0.001, p<0.96). Also, 
the results indicated the mean of social anxiety in female students compared to males and non-native 
students compared to the native ones (p<0.05) and human sciences and medical students compared to 
other college students (p<0.01) was significantly higher. However, there was no significant difference 
between the students studying different academic years (F=0.42, p<0.000). 
 Conclusion: This study besides providing schedules of normalization for students are presented 
according to their academic year, sex and college and emphasis that SPIN has favorable validity and 
reliability. 
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