
 

 

 

سنجی مقياس اضطرا  ارزی/ ت ييرناپییری روانآزمون هم

 اتتماعی در بين نوتوانان 

 های تنیی و سنیمقاییه بين گروه
 نشانپهلوان سحر 

 امید شکری

 چکیده
؛ پاکلفک،  SASAاب اجتمفاعی نوجوانفان )  ارزی متریفک مقیفاس اضفطر   پژوهش حاضر با هدف آزمون هفم 

سفال   12-18نوجفوان   511های جنسی و سنی یک نمونه از نوجوانان ایرانی انجام شفد.  ( در بین گروه1333

دختر( به مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان پاسخ دادند. به منظفور بررسفی تغییرناپفییری     236پسر و  221)

ی از تحلیل عاملی تاییدی چندگروهی استفاده شد. نتایج تحلیفل  های جنسی و سندر بین گروه SASAعاملی 

شامل بفیم و   SASAهای جنسی و سنی، الگوی دو عاملی گروهی نشان دادند که در گروهعاملی تاییدی تک

هفا داشفتند. نتفایج تحلیفل     ترس از ارزیابی منفی و تنش و بازداری در تماس اجتماعی، برازش خوبی بفا داده 

-ها و کواریانسگروهی ساختار عاملی، بارهای عاملی، واریانسندگروهی، تغییرناپییری بینعامل تاییدی چ

-های جنسی و سنی نشان دادند. نتایج پژوهش حاضر با تاکیفد بفر هفم   را در بین گروه SASAعاملی های بین

 هفای وهدر گفر  SASAهای جنسی و سنی نشان داد کفه روایفی عفاملی    در بین گروه SASAسنجی ارزی روان

مختلف، متشابه است. بنابراین، الگوی ابعفادی بیفانگری وجفوه شفناختی و رفتفاری اضفطراب اجتمفاعی، در        

 های جنسی و سنی یکسان است.گروه

ارزی، تغییرناپییری، تحلیفل عفاملی تاییفدی چنفدگروهی، مقیفاس اضفطراب       گیری، هماندازه ها:کلیدواژه

 .جنسی های سنی واجتماعی در نوجوانان، تفاوت
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 مقدمه

دهی یک روش متداول سنجش اضطراب اجتماعی در نوجوانفان  های خودگزارشپرسشنامه
شففوند. بففا توجففه بففه ماهیففت كهنففی و درونففی شففدۀ اضففطراب اجتمففاعی، روش  قلمففداد مففی

هفای  (. بر ایفن اسفاس، در  سفال   2115خودسنجی از اهمیت زیادی برخوردار است )کرنی، 
ای شفده اسفت   ی اضفطراب اجتمفاعی نوجوانفان توجفه فزاینفده     های خودسنجاخیر به مقیاس

؛ گارسیا ف لوپز، هیدالگو، بیفدل، الیفوراس و    2111)انگلز، الگارکا، مارزو و گارسی ف لوپز،  
(، 2118هفای اسفلونیایی )پاکلفک و ویفدی،     (. نتایج تحقیقفات اخیفر در نمونفه   2118ترنر، 

( و ایرانفی )گراونفد، افضفلی، شفکری،     2118چینی )زو، سفو، انگلفز، هیفدالگو و الگارکفا،     
( از سودمندی و کاربردپییری مقیاس اضفطراب  1383پارسیان، پاکلک، خدایی و طوالبی، 

در سنجش اضفطراب اجتمفاعی نوجوانفان بطفور تجربفی حمایفت        1اجتماعی برای نوجوانان

ای خلفه هفای مدا اند. بنابراین، با توجه به اهمیفت بازشناسفی زودهنگفام و طفرح برنامفه     کرده
شفناختی دیگفر، اسفتفاده از    ت روانالمناسب برای غلبه بر این اخفتالل و پیشفگیری از اخفتال   

SASA هفای بفالینی رسفمی    های فرهنگی مختلف بفا هفدف غربفالگری و ارزیفابی    در بافت
بفرای سفنجش اضفطراب     SASA(. با توجه به سفودمندی  2115پیشنهاد شده است )کرنی، 

زمفون تغییرناپفییری جنسفی و سفنی سفاختار عفاملی نسفخۀ        اجتماعی، در پژوهش حاضفر، آ 

در بسط شواهد تجربی مرتبط با سوال مزبفور از اهمیفت زیفادی برخفوردار      SASAفارسی 
کند که فقدان حمایت تجربی مکففی دربفارۀ تغییرناپفییری    ( تاکید می2115باشد. بنتلر )می

رۀ نوجفوانی، مقایسفۀ   هفای سفنی و جنسفی در خفالل دو    در بفین گفروه   SASAگیری اندازه
 سازد.معنا میهای مزبور را بیهای گروهمحور پاسخسطح

گیفری ابفزار   ( به منظور ارزیفابی تغییرناپفییری شفکلی و انفدازه    2116طبق دیدگاه بیرن )

-ساختار عاملی یفک ابفزار در زیرجامعفه    -1گیری پاسخ به پنج سوال ضروری است  اندازه

مسففیرهای خاصففی در یففک سففاختار ابففزار خففاص در آیففا  -2ارز اسففت  هففای مختلففف هففم

هفای  آیفا سفاختار عفاملی یفک ابفزار در زیرجامعفه       -3ارز است  های مختلف همزیرجامعه
های تشکیل دهنفدۀ یفک ابفزار خفاص     آیا سوال -1شود  مستقل یک نمونه مشابه تکرار می

مکنفون یفک   هفای  آیا میفانگین  -5کند  ارز عمل میهای مختلف به صورت همدر جمعیت

                                                                                                                                                       
1. Social Anxiety Scale for Adolescents (SASA)  
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بففا هففدف   3و 2، 1هففای هففا یکسففان هسففتند  سففوال  سففازۀ واحففد در الگففو در زیرجامعففه  

-بفه منظفور تغییرناپفییری  انفدازه     5و  1هفای  گیری و سوالتغییرناپییری شکلی ابزار اندازه

کنفد کفه ابتفدا بفه     ( پیشفنهاد مفی  2116شفوند. دیمیتفرو )  گیری ابزار اندازه گیری آزمون می
-گیری برای نمونهستخرج از هر نمونه، تغییرناپییری شکلی الگوی اندازههای مکمک داده

-های مختلف آزمون شود. پس از مشاهدۀ تغییرناپییری شکلی، آزمون تغییرناپییری اندازه

هفای بدسفت آمفده در    گیری با هدف کسب اطمینان از این که آیا    نمرهگیری ابزار اندازه

-های قابل مقایسه به همراه دارند یا خیر ضفرورت    مفی  هر سازه معنای یکسانی برای گروه

 یابد.               

 SASAارچوب نظری چ

الگوی اضطراب اجتماعی بزرگساالن که مشتمل بر دو برعفد اضفطراب ارزیفابی اجتمفاعی و     
دهفد )پاکلفک،   را تشفکیل مفی   SASAآشفتگی و اجتناب اجتماعی اسفت، بنیفان مفهفومی    

( و نوجوانفان  2112هفای کودکفان )اپکیفنس،    عاملی بر روی نمونفه (. مطالعات تحلیل 2111
( تمففایز بیشففتری را دربففارۀ الگففوی مفهففومی اضففطراب اجتمففاعی  1338)الگارکففا و لففوپز، 

بفه   1( سه مولفۀ الف( ترس از ارزیابی منفی1338نوجوانان به همراه داشت. الگارکا و لوپز )

ی همسفاالن، ب( اجتنفاب و   هفای منفف  رۀ ارزیابیها درباها و دلمشغولیها، نگرانیمثابۀ ترس
های اجتماعی جدیفد  که اجتناب و آشفتگی را در موقعیت 2های ناآشنادر موقعیت آشفتگی

 3سنجد و در نهایت ج( اجتناب و آشفتگی اجتمفاعی کلفی  یا در تعامل با همساالن ناآشنا می
هفای انجفام   در پفژوهش  بیانگر آشفتگی، ناراحتی و بازداری اجتماعی کلفی نوجفوان اسفت.   

شده در حیطه اضطراب در نوجوانان، گروه دیگری از محققان، دو م لففه اصفلی اضفطراب    

اجتماعی یعنی ترس از ارزیابی منفی به مثابه یک ویژگفی شفناختی و اجتنفاب اجتمفاعی بفه      
اند. ترس از ارزیابی منففی بفر تفرس و    منزله یک ویژگی رفتاری را شناسایی و بررسی کرده

های منفی دیگران داللت دارد. در مقابل، اجتناب اجتمفاعی  انی نوجوانان درباره ارزیابینگر
هفای اجتمفاعی اسفت و آرمیفدگی اجتمفاعی مبفین تجربفه        بیانگر بازداری رفتاری در تعامل

؛ 2111؛ پاکلففک و ویففدمار، 1333باشففد )پاکلففک، آرامفش بففرای مواجهففه بففا دیگففران مففی 

                                                                                                                                                       
1. fear of negative evaluation  
2. social avoidance and distress in new situations (SDA-New) 
3. social avoidance and distress-general (SAD-General) 
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 (. 2118؛ پاکلک و ویدس، 2111پاکلک، 

هفای  های تشخیصی راهنمای آمفاری تشخیصفی اخفتالل   از دیدگاه مفهومی، طبق مالی
و  (SAD-New)هفای ناآشفنا   روانی، تمایزگیاری بین اجتنفاب و آشففتگی در در موقعیفت   

ای برخفوردار  مالحظفه از اهمیت قابل (SAD-General)اجتناب و آشفتگی اجتماعی کلی 

(. بفرای مثفال، کودکفان و نوجوانفان بفا تشفخیص       2111است )انجمن روانپزشکی آمریکفا،  
هفای اجتنفاب اجتمفاعی را از خفود نشفان مفی       اختالل اجتنابی در تعامل با افراد ناآشنا نشفانه 

دهند. در مقابل، نوجوانان با ترس اجتماعی رفتارهای اجتناب اجتماعی را حتی در تعامفل بفا   
تماعی نوجوانان، اجتناب فراگیر در مقایسه دهند. بر اساس تجارب اجافراد آشنا نیز نشان می

هفای محفدود شفدۀ  بیشفتری     های جدید با فرصتبا اجتناب و بازداری اجتماعی در موقعیت
برای اجتماعی شدن طبیعی و تحول روابط دوستانه همراه است. بنابراین، در اجتناب فراگیفر  

-ا شداید بیشتری روبفرو مفی  های جدید نوجوانان بدر مقایسه با اجتناب اجتماعی از موقعیت

 (.    1333؛ الگارکا و استون، 1338شوند )الگارکا و لوپز، 

 SASAروایی و پایایی 

سال اسلوونیایی  21تا  12نوجوان  325ای متشکل از نخستین بار در نمونه SASAرواسازی 

خش های اصفلی بفا اسفتفاده از چفر    (. نتایج تحلیل مولفه2111انجام شد )پاکلک و ویدمار، 
از دو عامفل بفیم و    SASAسفوالی   28اوبلیمین و تحلیل عاملی تاییدی نشان داد کفه نسفخه   

 (TISC) 2و تفنش و بفازداری در برخوردهفای اجتمفاعی    ( AFNE) 1ترس از ارزیابی منففی 
تفرس و نگرانفی نوجوانفان دربفاره     ( AFNE)هفای زیرمقیفاس اول   تشکیل شده است. سوال

 (TISC)هفای زیرمقیفاس دوم   االن و حضار شنونده و سوالهای منفی به وسیله همسارزیابی

تففنش یففا آرمیففدگی اجتمففاعی، صففحبت یففا بففازداری رفتففاری در برخوردهففای اجتمففاعی و  
؛ پاکلفک و ویفدمار،   1333آمادگی برای مواجهفه اجتمفاعی را شفامل مفی شفود )پاکلفک،       

( 2111مار )(. نتایج مطالعفه پاکلفک و ویفد   2118؛ پاکلک و ویدس، 2111؛ پاکلک، 2111
تایید کردنفد. در ایفن خصفوص،     را SASAروایی همزمان، روایی همگرا و روایی افتراقی 

( نوجوانففان بفا اضففطراب اجتمفاعی بففاال در مقایسفه بففا    2111در مطالعفه پاکلففک و ویفدمار )  

                                                                                                                                                       
1. Apprehension and Fear of negative Evaluation 

2. Tension and Inhibition in Social Contacts 
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تر نوجوانان با اضطراب اجتماعی پایین نمره کفایت اجتماعی خود را به طور معناداری پایین

( در تاییفد روایفی افتراقفی    2111دند. همچنین نتایج مطالعۀ پاکلفک و ویفدمار )  گزارش کر
نشان دادند که همساالنآ نوجوانان با نمره باال در اضطراب اجتماعی  SASAهای زیرمقیاس

در مقایسه با همساالن نوجوانان با نمره پایین در اضطراب اجتماعی، مهارت هفای اجتمفاعی   

تر ارزیابی کردند. ضرایب آلففای کرانبفاخ   ور معناداری ضعیفدوستان همسال خود را به ط
( و همچنفین در مطالعفه پیگیرانفه دو    2111ها در مطالعه اول )پاکلفک و ویفدمار،   زیرمقیاس

( قابفل قبفول   2118( و عالوه بر این در پژوهش پاکلک و ویدس )2111سال بعد )پاکلک، 
 به دست آمد. 

در  SASAن بررسففی سففاختار عففاملی  ( در پژوهشففی ضففم 2118پاکلففک و ویففدس ) 
را با شنود فرضی و عملکفرد تحصفیلی مطالعفه کردنفد.      SASAنوجوانان اسلوونیایی رابطه 

را تکرار کفرد. تنهفا زیرمقیفاس بفیم و      SASAنتایج تحلیل عاملی تاییدی ساختار دو عاملی 

ه بین پیشفرفت  ترس از ارزیابی منفی با شنود فرضی رابطه مثبت و معناداری نشان داد. اگر چ
تحصیلی دانش آموزان با اضطراب اجتماعی باال و پایین تفاوت معناداری به دست نیامد، اما 

آموزان از نظر اجتماعی مضطرب در مقایسه با دانش آموزان غیر مضطرب، در خفالل  دانش
توجه گزارش کردند. در مطالعۀ  1آزمون شفاهی تنش بیشتری را درباره عوامل مختل کننده

( ف که با هدف آزمون سفاختار عفاملی و    1331ی، شکری، پاکلک، گراوند و طوالبی )خدای

در بین گروهی از نوجوان ایرانی انجام شد ف، نتایج تحلیفل    SASAسنجی های روانویژگی
از دو عامل بیم و تفرس   SASA های اصلی با استفاده از چرخش اوبلیمین نشان داد کهمولفه

بازداری در برخوردهای اجتماعی تشکیل شده است. نتایج تحلیل از ارزیابی منفی و تنش و 
 در بین نوجوانان ایرانی نشان داد، در حالی کفه الگفوی تفک عفاملی     SASAعاملی تاییدی 

SASA بعفاد شفناختی بفیم و    ها داشت، الگفوی دو عفاملی شفامل ا   برازش قابل قبولی با داده

هفا  برازش بهتری بفا داده  تماس اجتماعی تنش و بازداری درو رفتاری  ترس از ارزیابی منفی
با نمفره   SASAدر این مطالعه، همبستگی مثبت و معنادار بین نمره کلی و ابعاد دست داد. هب

کلی و زیرمقیاسهای دشواری های بین فردی در نوجوانان, نمره کلی و زیرمقیاسهای تفرس  
 SASAنمره کلفی و ابعفاد    رنجورخویی و همبستگی منفی و معناداراز ارزیابی منفی و روان

در مطالعفۀ  در نهایفت،   حمایت کفرد.  SASAبا برونگرایی به طور تجربی از روایی همگرای 
                                                                                                                                                       
1. distractive 
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نبفاخ و ضفرایب همبسفتگی    ا( نتایج مربوط به ضفرایب آلففای کر  1331خدایی و همکاران )

   اعتبار باالیی دارد.  SASA حاصل از آزمون ف بازآزمون نشان داد که

 SASAسني در  تفاوت های جنسي و

هفای  دهد که مطالعۀ هدفمند نقش تففاوت عالوه بر این، مرور دقیق پیشینۀ پژوهش نشان می
منفد  های اصلی محققان عالقفه سنی و جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان یکی از دغدغه

؛ گراونفد و همکفاران،   2111به این قلمرو مطالعاتی بوده است )ایندربیتزن ف نوالن و والتفرز،  
اند که دختران در مقایسه با پسفران سفطوح بفاالتر    (. نتایج مطالعات مختلف نشان داده1383

ترس از ارزیابی منفی و نگرانی درباره تصور از خود را گزارش کردند )ایندربیتزن ف نفوالن    
؛ پاکلفک  2111؛ پاکلک، 2111؛ پاکلک و ویدمار، 1338؛ الگرکا و لوپز، 2111و والترز، 
برای مثال نتایج مطالعۀ گارسیا ف لفوپز، اُلیفوراس، هیفدالگو، بیفدل و ترنفر        (.2118و ویدس، 

( نشان داد که در بین دختران نوجوان اسپانیایی فقط نمرۀ زیرمقیاس ترس از ارزیفابی  2111)
منفی به طور معنفاداری از از پسفران نوجفوان اسفپانیایی بفاالتر بفود. نتفایج مطالعفات کانهفا،          

(، اُلیففوراس، رایففز، 2112(، میففرز، اسففتین و آرانففس )2111ادور )گوویففا، آلیجففری و سففالو
( و استراچ، ماسیا ف وارنر، دنت، رابرتفی و   2115هیدالگو، گارسیا ف لوز، روسا و پیکیوراس ) 

( نشان دادند که دختران نوجوان در مقایسه با پسفران در عامفل کلفی اضفطراب     2111فیشر )

هفای  ی منففی و اجنتفاب و آشففتگی در موقعیفت    های تفرس از ارزیفاب  اجتماعی و زیرمقیاس
(، پاکلفک  2111های باالتری گزارش کردند. نتایج مطالعات پاکلک و ویدمار )ناآشنا نمره

( نشان دادنفد کفه بفین دو جفنس از نظفر م لففه رفتفاری        2118( و پاکلک و ویدس )2111)
ز نشفان دادنفد کفه    اضطراب اجتماعی تفاوتی وجود ندارد. نتایج برخی از مطالعات دیگر نیف 

هفای اجتمفاعی جدیفد، رفتارهفای اجتنفابی      اگر چه دختران در مقایسه با پسران در موقعیفت 
؛ 2111بیشتری دارند، اما اندازه این تفاوت ها نسبتاً کم است )ایندربیتزن ف نفوالن و والتفرز،     

 (.     1338الگرکا و لوپز، 

های ی از محققان نقش تفاوتهای جنسی در اضطراب اجتماعی، گروهعالوه بر تفاوت
هفای اینفدربیتزن ف     اند. برای مثال، نتایج پژوهشسنی در اضطراب اجتماعی را بررسی کرده

( و پاکلفک و ویفدس   2111(؛ پاکلفک ) 2111(؛ پاکلفک و ویفدمار )  2111نوالن و والترز )
عی منففی  ها و ترس از ارزیابی اجتما( نشان دادند که در اوایل دوره نوجوانی نگرانی2118)
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( و 2118(، پاکلففک و ویففدس )1386شففدت بففاالتری دارد. در مقابففل، در مطالعففات بففاس )

های م لفه رفتفاری اضفطراب   ( تفاوت معناداری بین نمره1333شوارتز، اسنیدمان و کاگان )
اجتماعی در اوایل و اواخر دوره نوجوانی مشاهده نشد. به بیان دیگفر، بفر اسفاس نتفایج ایفن      

فۀ رفتاری اضفطراب اجتمفاعی بفه سفن نوجوانفان وابسفته نبفوده اسفت. بفاس          ها، م لپژوهش

( اكعان داشت از آنجا که بازداری اجتماعی ریشه در خلفق و خفو یفا مفزاج دارد، در     1386)
دهفد.  مقایسه با م لفه شناختی اضطراب اجتماعی، از نظفر تحفولی ثبفات بیشفتری نشفان مفی      

بینفی  در اوایفل کفودکی پفیش    1اج بازداری شفده ( دریافتند که مز1333شوارتز و همکاران )
( و الگارکفا و  2111کننده اضطراب اجتماعی در دوره نوجوانی اسفت. کانهفا و همکفاران )   

هفای اضفطراب   هفای سفنی بفر نمفرۀ کلفی و    زیرمقیفاس      ( دریافتند کفه تففاوت  1338لوپز )
 اجتماعی اثر معناداری نداشتند.  
 SASA قوهبر ساختار عاملی ثابت و کفارآیی بفال  ید با تاکاگر چه نتایج مطالعات پیشین 

حمایفت تجربفی   گیری اضطراب اجتماعی در نوجوانفان  به منزله یک ابزار معتبر برای اندازه
انفد، امفا شناسفایی    ففراهم نمفوده    SASAسنجی های روانمکفی را دربارۀ سودمندی اندازه

اهمیفت پفژوهش فعلفی از     بااهمیت در این قلمرو پژوهشی در تبیین ضفروت و  یک گسست
-باشد. در مطالعات پیشین تغییرناپییری الگفوی انفدازه  ای برخوردار میاهمیت قابل مالحظه

های سنی و جنسی مختلف در بفین نوجوانفان آزمفون نشفده اسفت.      در گروه SASAگیری 

هفای  گروهی سطح محور بر روی نمره کلفی و زیرمقیفاس  های بینپیش از این انجام مقایسه
-اند که این ابزار انفدازه اب اجتماعی در بین نوجوانان با تاکید بر این فرض انجام شدهاضطر

های مورد عالقه )مثالً دختران و پسران( ایفای نقفش  ای در گروهگیری به شیوۀ کامالً متشابه
کند و ایفن کفه سفازۀ زیربنفایی )یعنفی اضفطراب اجتمفاعی( از سفاختار نظفری و معنفای                 می
هفای مفورد عالقفه برخوردارنفد. بنفابراین، در شفرایط فعلفی،        ختی یکسانی در گروهشناروان

هفای اضفطراب اجتمفاعی از    گیری مولفهدر اندازه SASAاطالعات الزم دربارۀ این که آیا 
 .نیستهای سنی و جنسی برخوردار است یا خیر در دست ای برای گروهروایی متشابه

اند که به منظفور پرهیفز از تفاسفیر مفبهم دربفارۀ      دهدر واقع گروهی از محققان تاکید کر
گیری ضروری گیری ابزارهای اندازههای بین گروهی، تمرکز بر تغییرناپییری اندازهتفاوت

کنفد کفه   گیری تاکیفد مفی  ( در تبیین اهمیتِ آزمون تغییرناپییری اندازه2116است. براون )
                                                                                                                                                       
1. inhibited temperament 



 3131، شمارة شانزدهم، تابستان چهارمگیری تربیتي، سال فصلنامة اندازه/  022

 

022 

بفین گروهفی نتیجفۀ تففاوت در سفازۀ      سازد که آیا تفاوت نتایج چنین مطالعاتی مشخص می

 گیری.های مقیاس اندازهسنجی گویههای روانمورد عالقه است یا ویژگی
 SASAبنابراین، مطالعۀ حاضر با هدف آزمون تغییرناپییری اندازه گیری نسخۀ فارسی 

در بین نوجوانان دختر و پسر ایرانی در سنین مختلفف انجفام شفد. بفه بیفان دیگفر، پفژوهش        

ارزی جنسی و سنی ساختار عاملی نسخۀ فارسی ر صدد است که برای اولین بار، همحاضر د
SASA  های این مطالعفه، انجفام یفا عفدم انجفام مطالعفات       آزمون کند. بدون شک، یافتهرا

 کنند.را مشخص می ینده محور آسطح

 روش

 شرکت کنندگان 

اهنمایی و دبیرسفتانی شفهر   دختر( ر 236پسر و  221نفر دانش آموز ) 511گروه نمونه شامل 

 5منطقفه از   5تهران بود که با روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شد. در مرحله یکم، 
محدوده تهران یعنی شمال، جنوب، شفرا، غرب و مرکز انتخاب شفدند. در مرحلفه دوم، از   

ه هر منطقه به طور تصادفی یک مدرسه دخترانه و یک مدرسفه پسفرانه و در مرحلفه آخفر بف     
( در هفر دو مقطفع راهنمفایی و    211؛ پایفه سفوم   166؛ پایفه دوم  123تفکیک پایه )پایفه اول  

دبیرستان کالسها انتخاب شدند. نتایج آزمون خی دو نشان داد که بین توزیع فراوانی گفروه  

 (.2χ=11/1و  =P 13/1های سنی و جنسی تفاوت معناداری وجود ندارد ) 

 ابزار سنجش

گویفه اسفت کفه     28شفامل   ( 1997؛ پاكلاک،  SASAی نوتواناان   مقياس اضطرا  اتتماع
های اجتماعی مختلفف ماننفد   ها و رفتارهای اجتنابی نوجوانان را در موقعیتها، ترسنگرانی
 5هفا کفه در یفک مقیفاس     کنفد. گویفه  گیری مفی اندازهمل با دوستان و در محیط مدرسه تعا

یم و تفرس از ارزشففیابی منففی )برعففد   شففوند، در دو زیرمقیفاس بفف گففیاری مفی ای نمفره درجفه 
گویفه قفرار    13گویه و تنش و بفازداری در برخفورد اجتمفاعی )برعفد رفتفاری(       15شناختی( 

هفای  هفا و انتظفار ارزیفابی   هفا، نگرانفی  دارند. زیرمقیاس بیم و ترس از ارزشیابی منفی، ترس
/تفنش زدایفی و   کنفد. زیرمقیفاس تنش  گیفری مفی  منفی احتمالی از طریق همساالن را انفدازه 

بازداری در برخورد اجتماعی نیز تفنش، صفحبت یفا بفازداری و آمفادگی بفرای مواجهفه بفا         
های اجتماعی مختلف مانند برخورد با افراد آشنا و ناآشنا، همساالن غیفرهمجنس و  موقعیت
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کنفد. در مطالعفات مختلفف روایفی مقیفاس      گیری میهای کالسی را اندازهشرکت در بحث

در پفژوهش حاضفر، ضفرایب    (. 2118ی تایید شده است )زو و همکفاران،  اضطراب اجتماع
و تفنش و بفازداری در    بیم و تفرس از ارزیفابی منففی    هایآلفا در کل نمونه برای زیرمقیاس

بفه   83/1و  31/1, 81/1و نمره کلی اضطراب اجتماعی به ترتیب برابفر بفا    برخورد اجتماعی

 دست آمد.

 هامنطق تحلیل داده

-ارزی انفدازه است. به طور کلفی، بفرای آزمفون هفم     پیمایشیضر توصیفی از نوع مطالعۀ حا

شفناختی متففاوت شفامل نظریفه     ها یا موقعیتهای مختلفف، دو پفارادایم روش  گیری در گروه
الگفر،  و الگوهای تحلیفل عفاملی تاییفدی پیشفنهاد شفده اسفت )میفد و التفنچ         1سوال ف پاسخ 

با وجود اینکه، در مباحثات اخیر، کاربرد هفر دو روش  (. 2112؛ راجا، رافیت و بیرن، 2111
(. در 2111الگفر،  پیشنهاد شده است، هر روش موافقان و مخالفان خود را دارد )مید و التنچ

روش مبتنی بر نظریه سوال ف پاسخ در مقایسه بفا روش تحلیفل عفاملی تاییفدی حجفم نمونفه        
مستلزم در اختیار داشتن تعداد معینی مادّه بیشتر است و در این روش دستیابی به نتایج معتبر، 

از طریفق یفک    ها رااست. عالوه بر این، استفاده از تحلیل عاملی تاییدی امکان مقایسه گروه
(. بنابراین، در مطالعۀ حاضفر، همسفو بفا    2111الگر، کند )مید و التنچتحلیل امکان پییر می

در  SASAارزی( سفاختار عفاملی   ری )هم(، به منظور آزمون تغییرناپیی2116پیشنهاد بیرن )

های تحلیل عفاملی  ای از روشنوجوانان دختر و پسر در گروه های سنی مختلف از مجموعه
تاییدی استفاده شد. آزمون تغییرناپییری ساختار عاملی در مواقعی کفه بفیش از یفک گفروه     

تحلیفل عفاملی   وجود دارد مستلزم استفاده از تحلیل عاملی تاییدی چندگروهی اسفت. روش  
چندگروهی حالت بسط یافته تحلیفل عفاملی تفک گروهفی اسفت کفه در آن تغییرناپفییری        

شفود. از طریفق   ای مربوط به هر گروه آزمون مفی پارامترهای برآورد شدۀ دو الگوی آشیانه

استفاده از تحلیل عاملی تاییدی چندگروهی می توان به این سوال پاسفخ داد کفه آیفا مولففه     
 کنند یا خیر.سطوح عامل مورد نظر به طور یکسان عمل می های مقیاس در

های تحلیل عفاملی تاییفدی و تحلیفل عفاملی اکتشفافی ایفن       یک تفاوت عمده بین روش
تواند از طریق تعیفین الگوهفای روابفط، بفرازش     است که در تحلیل عاملی تاییدی محقق می

                                                                                                                                                       
1. item response theory  
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  آمفاری آزمفون کنفد )انفگ،     های مشاهده شفده از لحفا  ساختار عاملی مورد نظر را با داده

شفود کفه نشفانگرها یفا متغیرهفای      (. در تحلیل عاملی تاییدی فرض می2113هوان و برامان، 
ها( به طور خطی به یک یا بیشتر از یک سفازه مکنفون غیرقابفل مشفاهده     مشاهده شده )مادّه

گیفری مشفتمل بفر    (. یفک الگفوی انفدازه   1333شفوند )جورسفکاگ و سفوربوم،    مربوط می

گیفری  های مکنون و خطاهای انفدازه ورد بارهای عاملی، واریانس ف کواریانس بین عامل برآ
هففای آمفاری مختلفف بفه منظففور انجفام تحلیفل عفاملی تاییففدی       اسفت. در اسفتفاده از برنامفه   

چندگروهی، پارامترهای معینی در الگو ثابت فرض شفده و از ایفن طریفق الگفو در معفرض      
هفای  . در مجموع، در پژوهش حاضفر، تفوالی محفدودیت   گیردها قرار میبرخی محدودیت

-پیشنهادی به صورت تغییرناپییری بارهای عاملی و تساوی واریانس ف کواریانس بین عامفل  

 (.2118های مکنون است )ریگوتی، اسچینس و ماهر، 
گیری با یکدیگر متفاوتنفد. برخفی   های محققان مختلف برای تغییرناپییری اندازهمالی

اند که مفالی بارهفای عفاملی مکففی اسفت )راجفا و دیگفران،        خاطرنشان ساختهاز محققان 
گیری تغییرناپییر )بیفرن و واتکینفز،   (. تعدادی از محققان نیز بر پارامتر خطاهای اندازه2112

اند های مکنون تاکید کردهکواریانس بین عاملفترازی واریانس( و برخی دیگر بر هم2113
ۀ حاضففر، الگوهففای تحلیففل عففاملی تاییففدی از طریففق مففاتریس    (. در مطالعفف2111)چففان، 

هفا،  هفای مختلفف بررسفی شفد. بفرای   گفروه      کواریانس ف به مثابه درون داد ف بفرای گفروه     

عاملی آزمفون  ترازی همبستگی بینترازی یا ناهمترازی بارهای عاملی و همترازی یا ناهمهم
 شد.

 شیوة اجرا

های درس، در اختیار گروه هفای مختلفف   وهی، در کالسدر این مطالعه، مقیاس به طور گر
هفای  ، مدت زمان پاسخ بفه سف ال  SASAهای با توجه به تعداد گویه نوجوانان قرار گرفت.

هفا و ورود آنهفا بفه    در نهایفت، پفس از گفردآوری داده    بینی شد.دقیقه پیش 11-15مقیاس 
 ، انجام شد.AMOSو  SPSSی  افزارهای آمارها با استفاده از نرمرایانه، تحلیل داده

 نتايج
را بفه تفکیفک    SASAهفا و نمفرۀ کلفی    میانگین و انحراف اسفتاندارد زیرمقیفاس   1جدول 

 دهد.جنس و سن نشان می
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 SASA. میانگین و انحراف استاندارد نمره های زیرمقیاس های 1جدول 
 سال 78-76 سال 70-72 سال 72-75 

(SD) M (SD) M (SD) M 

 ز ارزيابي منفيبيم و ترس ا

 پسران
 دختران

(5/8) 25/04 (6/1) 50/21 (02/1) 60/26 

)1/8( 00/01 )74/1( 07/14 )72/42( 07/82 

 تنش و بازداري در برخورد اجتماعي

 پسران
 دختران

(8/1) 25/22 (1/1) 45/22 (0/74) 16/20 
(6/8) 14/07 (8/74) 60/21 (7/6) 66/20 

 های تك گروهي اولیهتحلیل

به تفکیک برای هر یک از  SASAهای در این بخش، در ابتدا، به منظور آزمون ثبات نمره

(. در 5تفا   1هفای  های سنی و جنسی، از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده شد )شفکل گروه
( 2111( و پاکلک )1383های مطالعات گراوند و همکاران )این مطالعه، همسو با نتایج یافته

ای، وارسی اعتبار شد. های مختلف، به مثابه الگوی پایهبرای گروه SASAالگوی دوعاملی 
همسو با پیشفنهاد هفو و   گروهی، های تکها در تحلیلدر این مطالعه، برای هر یک از گروه

 2χ) (، شاخص مجیور خی بر درجفه آزادی 2χ(، از شاخص مجیور خی)1335، 1333بتلر )

/dfای (، شاخص برازش مقایسه(CFI)ص نیکویی برازش ، شاخ(GFI)،    شفاخص نیکفویی
برای بفرازش   (RMSEA)و خطای ریشه مجیور میانگین تقریب  (AGFI)برازش انطباقی 

 الگو استفاده شد. 

 

 گروه دختراندر  SASA. ساختار دو عاملی 1شکل 
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 گروه پسراندر  SASA. ساختار دو عاملی 2شکل  

 
-ارائه شده اسفت. زیرمقیفاس   2و  1های برای دو جنس در شکل SASAساختار دو عاملی 

های بیم و ترس از ارزیابی منفی و تنش و بازداری در تعامل اجتماعی رابطه مثبت و معنفادار  

دادند. همه ضرایب مسیر الگوهفای دو عفاملی در دو جفنس از لحفا  آمفاری معنفادار       نشان 
 (. p< 15/1)بودند 

 برای نوجوانان دختر و پسر  SASAهای برازش الگوهای دو عاملی . شاخص2جدول 

 5χ df 5χ /df  CFI   GFI AGFI RMSEA الگو

 480/4 14/4 15/4 10/4 11/7 516 65/214 دختران
 422/4 17/4 12/4 10/4 12/7 516 51/218 پسران

مسفاوی یفا بزرگتفر      AGFIو CFI  ،GFIهای، از آنجا که شاخص2بر اساس نتایج جدول 

به دست آمد، ساختار دوعاملی  18/1در دو گروه کوچکتر از  RMSEAو مقادیر  31/1از 
SASA دهد. ها نشان میدر دو جنس برازش خوبی با داده 

 1، 3هفای  های سنی مختلف در نوجوانی در شکلبرای دوره SASAساختار دو عاملی 
های بیم و ترس از ارزیابی منفی و تنش و بازداری در تعامفل  یاسارائه شده است. زیرمق 5و 

دادند. همه ضرایب مسیر الگوهفای دو عفاملی در طفول    اجتماعی رابطه مثبت و معنادار نشان 

 (. p< 15/1های اولیه، میانی و پایانی نوجوانی از لحا  آماری معنادار بودند )دوره
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 در دورۀ نوجوانی اولیه SASAساختار دو عاملی . 3شکل 

 

 

 در دورۀ نوجوانی میانی SASA. ساختار دو عاملی 4شکل 
 

 
 

 در دورۀ پایانی نوجوانی SASA. ساختار دو عاملی 5شکل 
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مسفاوی یفا بزرگتفر      AGFIو CFI  ،GFIهای، از آنجا که شاخص3بر اساس نتایج جدول 

به دست آمد، ساختار دوعاملی  18/1در دو گروه کوچکتر از  RMSEAو مقادیر  31/1از 
SASA دهد.ها نشان میدر دوره های اولیه، میانی و پایانی نوجوانی برازش خوبی با داده 

 های مختلف نوجوانی برای دوره SASAهای برازش الگوهای دو عاملی . شاخص3جدول 

 5χ df 5χ /df  CFI   GFI AGFI RMSEA الگو

 486/4 14/4 17/4 12/4 22/7 201 15/207 اوليه
 410/4 14/4 14/4 15/4 18/7 201 51/862 مياني
 416/4 14/4 14/4 17/4 11/7 201 28/814 پاياني

 آزمون تغییرناپذیری 
ای تساوی در دو گفروه  هگیری پایه بدون محدودیتدر این بخش، ابتدا، یک الگوی اندازه

گیفری در دو مرحلفه؛ مرحلفه اول بفا هفدف      ایجاد و آزمون شد. سپس، تغییرناپییری انفدازه 

ارزی و مرحلۀ دوم بفا هفدف آزمفون هفم     SASAتعیین تغییرناپییری جنسی ساختار عاملی 
های تحلیفل  ساختار عاملی در بین سنین مختلف آزمون شد. در مرحلۀ اول، در یکی از طرح

ی تاییدی چندگروهی، دو گروه جنسی از طریق تساوی تمامی بارهفای عفاملی آزاد در   عامل

دو گروه، محدود شدند. برازش این الگوی تحلیل عاملی چندگروهی خفوب بفود )جفدول    
ف کفه بفا هففدف آزمفون تففاوت بفین مقفادیر          2χΔ، مقفدار 3(. در جفدول  3

بفین الگففوی  2

ون محدودیت محاسبه شده ف نشان می دهد کفه بارهفای عفاملی در    بامحدودیت و الگوی بد
 [.p ,33/15(=21) 2χΔ= 11/1دو گروه نوجوانان دختر و پسر مساوی بودند ]

های عفاملی  ها و کواریانسدر ادامه، دو گروه جنسی از طریق ایجاد تساوی در واریانس

دهفد کفه در   ان مفی نشف  2χΔ، مقفدار 3و همچنین بارهای عاملی محفدود شفدند. در جفدول    
های عاملی بفرای دو  ها و کواریانسالگوی بامحدودیت و الگوی بدون محدودیت واریانس

 [.p ,38/1 (=1) 2χΔ= 18/1گروه نوجوانان دختر و پسر مساوی بودند ]
های سفنی  های تحلیل عاملی تاییدی چندگروهی، گروهدر مرحلۀ دوم، در یکی از طرح

بارهای عاملی آزاد در سه گروه، محدود شدند. برازش ایفن  مختلف از طریق تساوی تمامی 
ف کفه بفا      2χΔ، مقفدار 3(. در جفدول  3الگوی تحلیل عاملی چندگروهی خوب بود )جدول 

بفین الگفوی بامحفدودیت و الگفوی بفدون محفدودیت        2χهدف آزمون تفاوت بین مقفادیر  

لفف مسفاوی بودنفد    هفای سفنی مخت  محاسبه شده ف نشان می دهد که بارهای عاملی در گروه 

3 
3 
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[51/1 =p ,81/23(=21) 2χΔ.] 

های ها و کواریانسهای سنی مختلف از طریق ایجاد تساوی در واریانسدر ادامه، گروه
دهد که در نشان می 2χΔ، مقدار3عاملی و همچنین بارهای عاملی محدود شدند. در جدول 
هفای عفاملی بفرای    هفا و کواریفانس  الگوی بامحدودیت و الگوی بدون محدودیت واریانس

   [.p ,11/1 (=1) 2χΔ= 53/1های سنی مختلف در بین نوجوانان مساوی بودند ]گروه

 های مختلفهای تحلیل عاملی تاییدی چندگروهی در زیرگروه. نتایج طرح4جدول 
 5χ Δ dfΔ p الگو متغير

 77/4 50 12/02 الگوي با محدوديت بارهاي عاملي جنس

هاي ها و كوواريانسانسالگوي با محدوديت واري
 عاملي

16/7 7 76/4 

 20/4 50 60/51 الگوي با محدوديت بارهاي عاملي سن
هاي ها و كوواريانسالگوي با محدوديت واريانس
 عاملي

210/4 7 22/4 

 گیریبحث و نتیجه
(، 2115با وجود توجه فزاینده نسبت به سنجش اضفطراب اجتمفاعی در نوجوانفان )کفارنی،     

سفنی الگفوی بیفانگری اشفکال چندگانفۀ      جنسفی و بفین  ارزی بینموجود دربارۀ هماطالعات 
اضطراب اجتماعی در بین نوجوانان بسفیار کفم اسفت. بنفابراین، بفا توجفه بفه شفیوع ففراوان          

اخففتالل اضففطراب اجتمففاعی در بففین نوجوانففان در کشففورهای مختلففف اسففپانیا )انگلففز و     
(، آلمفان )بیسفدا، بیتنفر،    2113و فرنانفدز ف پفارا،     ؛ زابیدات، سالیناس، سیرا 2111همکاران، 

روی، کریستنسن، گراهفات و کلیفنچ ف     (، نروژ )ون2113پاین، استین، هافلر، لیب و ویچن، 
(، 2113(، سوئد )گرن ف لندل، تیلفورس، فارمای، بولین، آندرسن و اسفویدین،  2113آس، 

(، اسففلونی )پاکلففک و 2118 آمریکففا )هففایوارد، ویلسففون، الگلففی، کرامففر، کلففین و تیلففور،

(، ضرورت تمرکز بر خالء اطالعاتی موجود 2118( و چین )زو و همکاران، 2118ویدی، 
گیری اضطراب اجتماعی در بین گروهی از نوجوانان ایرانی بیش دربارۀ تغییرناپییری اندازه

ییری شود. بر این اسفاس، در مطالعفۀ حاضفر، بفرای اولفین بفار، تغییرناپف       از پیش احساس می
هفای مختلفف نوجفوانی    بین گروهی از نوجوانان دختر و پسفر در دوره  SASAگیری اندازه

 آزمون شد. 

، نسهفای سفنی و جف   برای هر یک از زیرگفروه  SASAآزمون ساختار عاملی  در بخش
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(، 2111(،  پاکلک و ویدمار )2111، 2111، 1333های مطالعۀ حاضر، با نتایج پاکلک )یافته

( همسو بفود. بفه بیفان دیگفر، نتفایج      1383( و گراوند و همکاران )2118)پاکلک و ویدی 
های سنی و جنسی مختلفف، از  مطالعۀ حاضر همسو با شواهد تجربی متعدد در بین زیرگروه

، بفه طفور مناسفبی، حمایفت تجربفی الزم را بفه عمفل        SASAگیری دوعاملی الگوی اندازه

-های تحلیل عاملی تاییفدی چندگانفه از هفم   طرحآورد. عالوه بر این، در این مطالعه، نتایج 

هفای عفاملی بفه    هفا کواریفانس  ارزی جنسی و سنی ساختار عاملی، بارهای عاملی و واریانس

هفای  دهد که در بین زیرگفروه طور تجربی حمایت کرد. بنابراین، نتایج این مطالعۀ نشان می
، نیرومنفدی رابطفۀ بفین    سازی الگوی بارهفای عفاملی برجسفته و غیربرجسفته    مختلف، مفهوم

 ارز اسفت. های بفین عوامفل هفم   های هر مقیاس خاص و سازۀ زیربنایی آن و همبستگیسوال
های مختلف در بسفط قابلیفت   در زیرگروه SASAگیری ارزی اندازهبدون شک، هم

 باشد.ای برخوردار میکاربردپییری مقیاس مزبور از اهمیت قابل مالحظه

در بین نوجوانان ایرانی  SASAسنی جنسی و بینروایی بین نتایج پژوهش حاضر دربارۀ
کننفدۀ  دهندۀ آن است که ساختار زیربنفایی اصفلی و سفازوکارهای علّفی نظفری تبیفین      نشان

های مختلفف، از اصفول   الگوی تجارب اضطرابی در بافت تعامل با دیگران در بین زیرگروه
کند که از لحا  پژوهش حاضر تاکید می کند. به بیان دیگر، نتایجای پیروی میکلی متشابه

هفای مختلفف از تفوان الزم بفرای توصفیف و      ساختاری، الگوی پیشنهادی در بین زیرگفروه 

تبیففین الگففوی بیففانگری ابرعففاد شففناختی و رفتففاری تجففارب اضففطرابی در تعامففل بففا دیگففران 
د شفناختی و  برخوردار است. البته، با وجود تشابه ساختاری در الگفوی کیففی بیفانگری ابعفا    

رفتففاری اضففطراب اجتمففاعی، طففرح مطالعففاتی بففا هففدف مقایسففه سففطوح متمففایز تجففارب   
هفای مختلفف نوجوانفان، بفه منظفور      زا در بافت تعامل با دیگران در بفین زیرگفروه  اضطراب

تاکید بر تمایز در شدتِ تجارب اضطرابی در بفین نوجوانفان دختفر و پسفر در ردیفف هفای       

 د.سنی مختلف م ثر خواهد بو
های مفهومی اضفطراب  اند که یکی از مهمترین همبستهشواهد تجربی مختلف نشان داده

انفد کفه   های شخصیتی هستند. به بیان دیگر، شواهد تجربی مختلف نشفان داده اجتماعی رگه
شفناختی اففراد از   بینی الگوی سازگاری روانعوامل شخصیتی در کنار عوامل بافتی در پیش

؛ کوتفاو، واتسفون، رابلفیس و اسفچیمید،     2112برخوردارند )کاشدان، ای نقش قابل مالحظه
(. برای مثفال کوتفاو   2118آنگ و فنگ، ؛ اکسی، لی2115؛ واتسون، گامز و سیمس، 2113
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هفای  های اضطراب شفامل نگرانفی  های شخصیتی و نشانه( رابطۀ بین رگه2113و همکاران )

ی را در بفین گروهفی از دانشفجویان    های وسواسی، وحشت و اضطراب اجتمفاع مزمن، نشانه
-( نشفان داد کفه هیجفان   2113آمریکایی آزمون کردند. نتایج مطالعفۀ کوتفاو و همکفاران )   

بینی کنندۀ صفتی بفه طفور معنفاداری وجفوه چهارگانفۀ      پییری منفی به مثابۀ یک عامل پیش

 ن ویژگفی بینفی کفرد. عفالوه بفر ایفن، در ایفن مطالعفه رابطفۀ بفی         های اضطرابی را پفیش نشانه
 2رنجورخفویی و اضطراب اجتماعی منفی و معنادار و رابطۀ بین روان 1گراییشخصیتی برون

و اضطراب اجتماعی مثبت و معنادار بود. در مجموع، نتایج مطالعات مختلف به طور باثباتی 
بر نقش تعیین کنندۀ ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی در پیش بینی اضفطراب اجتمفاعی   

ند. بنابراین، یکی دیگر از دالیل مففروضآ پیشفنهادی دربفارۀ تشفابه سفاختاری      تاکید کرده ا
SASA های صفتی بفه مثابفۀ بخفش مفهفومی     های مختلف آن است که ویژگیدر زیرگروه
-ففردی، عناصفر بفافتی و جمعیفت    هفای بفین  انگیفز در تعامفل  ناپییر تجارب اضطرابجدایی

شتوانۀ شواهد تجربی متقن فرض بر آن است کفه  نوردند. به بیان دیگر، به پشناختی را درمی
های کارکردی مفهوم مزبور در شود که ویژگیزیربنای صفتی اضطراب اجتماعی سبب می

   . شناختی سن و جنس متشابه باشدسطوح عوامل جمعیت
 SASAسنجی نسخۀ فارسفی  های روانهای مطالعۀ حاضر با تاکید بر اندازهاگر چه یافته
لیففت کاربردپففییری مقیففاس اضففطراب اجتمففاعی در نوجوانففان ایرانففی گففامی در پیشففبرد قاب

هفای آن تفسفیر و تعمفیم    ها باید در بافت محدودیتشود، اما این یافتهارزشمند محسوب می
که، این مطالعه نیز مانند بسیاری از مطالعات دیگر به دلیفل اسفتفاده از    داده شود. نخست آن

کننفدگان را در  مطالعه رفتار واقعی ممکن است شفرکت  دهی به جایابزارهای خودگزارش
های مبتنی بر کسب تأیید اجتمفاعی و اجتنفاب از بفدنامی    ها به استفاده از شیوهپاسخ به س ال

هفای  مربوط به عدم کفایفت ففردی ترغیفب کنفد. بفه بیفان دیگفر، بفه منظفور تأییفد مقیفاس           

سفتفاده نشفد. دوم، در مطالعفۀ    هفای بفالینی ا  دهی از مشاهده رفتفاری و شفاخص  خودگزارش
بفه یفک گفروه غیربفالینی از نوجفوان دختفر و پسفر در         SASAسفنجی  حاضر، تحلیل روان

هفای  های پژوهش حاضر بفه گفروه  های سنی مختلف محدود شد. بنابراین، بسط یافتهردیف
، هفای غیربفالینی  باشد. برای مثال، در حفالی کفه در بفین نمونفه    بالینی با محدودیت روبرو می

                                                                                                                                                       
1. extraversion  
2. neuroticism  
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( اما در گفروه  2115دهند )کارنی، دختران در مقایسه با پسران اضطراب بیشتری را نشان می

های بالینی بین دو جنس از لحا  اضطراب اجتماعی تفاوت وجود ندارد )بیدل، ترنفر،  نمونه
(. بنففابراین، آزمففون 2111؛ انگلففز و همکففاران، 2113یانففگ، آمففرمن، سففالی و کراسففبی،  

هفای بفالینی و غیربفالینی یفک ضفرورت      در بین نمونفه  SASAار عاملی تغییرناپییری ساخت

سفنجی مقیفاس   پژوهشی غیرقابل انکار است. سوم، در مطالعۀ حاضر بفه منظفور تحلیفل روان   
استفاده شد. بنفابراین، تکفرار و بسفط     1اضطراب اجتماعی در نوجوانان از یک طرح مقطعی

ی طفولی بااهمیفت اسفت. بفه بیفان دیگفر،       هفا ها در مطالعات بعدی به کمک طفرح این یافته
به کمفک مطالعفات طفولی، فرصفت آزمفون       SASAهای آزمون تغییرناپییری عاملی نمره

های موجود دربارۀ الگوی تحولی وجوه رفتاری و شناختی اضفطراب اجتمفاعی را در   فرضیه
طالعفات  شود که در مآورد. در نهایت پیشنهاد میهای مختلف نوجوانان فراهم میبین گروه

هفای مختلفف نوجوانفان، از    در گفروه  SASAهفای فنفی   ویژگفی بعدی بفه منظفور آزمفون    

بفین  های روایی و اعتبار بیشتری ماننفد آزمفون بفازآزمون و روایفی همزمفان و پفیش      شاخص
 استفاده شود.

-همسو با تاکید برخی شفواهد تجربفی دربفارۀ نقفش تعفدیل کننفدۀ متغیرهفای جمعیفت        

ای بفا هفدف کنتفرل    هفای مداخلفه  بینی الگوی پاسخ به برنامهپیش و سن در یتشناختی جنس
زا در بین نوجوانفان، ضفرورت و اهمیفت تمرکفز بفر تلویحفات کفاربردی        تجارب اضطراب

بیش از پیش مشفخص   SASAبرآمده از آزمون تغییرناپییری جنسی و سنی ساختار عاملی 
هفای  (. تاکیفد یافتفه  2118اران، ؛ سیلورمن، پینا و ویسوسفو 2113شود )بیدل و همکاران، می

به معنای آن است که نوجوانان دختر و پسفر   SASAپژوهش حاضر بر تغییرناپییری عاملی 
کنند. عالوه بر ایفن،  ای معنا میشابهرا به صورت م SASAهای در سنین مختلف زیرمقیاس

ایفن   نشفان دهنفدۀ آن اسفت کفه اسفتفاده از      SASAگیفری  ارزی اندازهاز لحا  عملی، هم

ای بفرای اضفطراب   هفای مداخلفه  مقیاس به منظور ارزشیابی نتایج درمفانی برآمفده از برنامفه   
اجتماعی یا سنجش مسفیرهای تحفولی اضفطراب اجتمفاعی نوجوانفان در طفول زمفان بفرای         

 محققان با اطمینان همراه است.
ف در نوجوانفان دختفر و پسفر سفنین مختلف      SASAگیری ارزی اندازهعالوه بر این، هم

بیانگر تمایز در سطح  SASAهای های جنسی و سنی در زیرمقیاسدهد که تفاوتنشان می
                                                                                                                                                       
1. cross-sectional 
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ای بفالینی بفرای   هفای مداخلفه  است و نه تمایز در نوع. بنفابراین، تففاوت در محتفوای برنامفه    

اضطراب اجتماعی در بین نوجوانان دختر و پسر سنین مختلفف بفه صفورت کمفی اسفت تفا       
ارزی (. به بیفان دیگفر، هفم   2116لیوراس، بیدل، آلبانو، ترنر و روسا، کیفی )گارسیا ف لوپز، اُ 

در نوجوانان دختر و پسر سنین بر تمایز کمفی )در برابفر تمفایز کیففی(      SASAگیری اندازه

هفای چندگانفه در بفین نوجوانفان     در الگوی بیانگری وجوه اضطراب اجتماعی در زیرگفروه 
 کند.تاکید می

حاضر، شواهد تجربفی جدیفدی را دربفارۀ سفاختار عفاملی و      در مجموع، نتایج پژوهش 
نتفایج پفژوهش حاضفر از    به همراه داشت. به بیان دیگر،  SASAگیری تغییرناپییری  اندازه

هفای سفنی و جنسفی    در بفین گفروه   SASAطریق تاکیفد بفر تغییرناپفییری سفاختار عفاملی      
گیفری  ازۀ مشابهی را اندازهها، از نظر مفهومی، سدر این گروه SASAمختلف نشان داد که 

 کند.می
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