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  3کیاسلیمان فروتن، 2امیر قمرانی، 1علیرضا محسنی اژیه
 

  

  11/12/95 پذیرش مقاله:   9/12/95 دریافت اصالحیه از نویسنده:   18/10/95 ویسنده جهت اصالح:ارسال مقاله به ن   1/9/95 دریافت مقاله:
  

  دهچکی

 آنها به یا کنند مسخره را آنها دیگران که اندنگران همواره دارند، را شدن مسخره از ترس ویژگی که افرادي زمینه و هدف:

بنابراین ارزیابی این متغیر  ؛گذاردمی منفی تأثیر افراد این اجتماعی تعامل روي دیگران هايخنده از ریسوءتعب این بخندند.

 شدن مسخره از ترس مقیاس پایایی و روایی اهداف پژوهشی و درمانی ضرورت دارد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی منظوربه

  انجام شد.  1394 سال در اصفهان دانشگاه دانشجویان در

جامعه  .پذیرفت انجام اصفهان شهر در 1394 سال در که بود اعتبارسنجی و مقطعی وعن از حاضر مطالعه :هاروش و مواد

 150در دانشگاه اصفهان مشغول به تحصیل بودند. از بین این افراد  1394آماري شامل کلیه دانشجویانی بود که در سال 

ب شدند. براي بررسی روایی مقیاس از اي انتخااي چندمرحلهگیري تصادفی خوشهدختر) به شیوه نمونه 67پسر و  83نفر (

ها با نمره کل و تحلیل عوامل استفاده شد. پایایی مقیاس به هاي روایی محتوا، همگرا، تشخیصی، همبستگی گویهروش

  بررسی گردید. یفیهاي همسانی درونی و پایایی تنصروش لهیوسبه

داري وجود داشت مسخره شدن همبستگی مثبت و معنیترس از ارزیابی منفی و مقیاس ترس از  پرسشنامهبین  :هایافته

)01/0p= ،49/0r= نتایج آزمون .(T  بین دانشجویان و همشیرهاي کودکان داراي اوتیسم  خوبیبهنشان داد که این مقیاس

اشت. قرار د 74/0تا  46/0دار و در دامنه ها با نمره کل در تمام موارد معنیشود. ضریب همبستگی گویهتمایز قائل می

 بود. 88/0همچنین تحلیل عوامل حکایت از وجود یک عامل داشت. همسانی درونی مقیاس با استفاده از ضریب آلفا برابر با 

 65/0و همبستگی بین دو نیمه  82/0ها برابر با و براي نیمه دوم داده 81/0ها برابر با ضریب تنصیفی براي نیمه اول داده

  ).=142/0pو پسران در مقیاس ترس از مسخره شدن، تفاوت معناداري وجود نداشت ( بود. بین میانگین نمرات دختران

 الزم پایایی و روایی از شدن مسخره از ترس مقیاس فارسی نسخه که است این بیانگر پژوهش هايیافته :گیرينتیجه

  .نمود استفاده ایران در شدن مسخره از ترس ارزیابی جهت مطلوب ابزاري عنوانبه آن از توانمی و است برخوردار

 از مسخره شدن، مقیاس، روایی، پایایی، اصفهان ترس :کلیدي هايواژه

  

  

دانشگاه اصفهان،  شناسی،شناسی و آموزش کودکان با نیازهاي خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانمسئول) کارشناس ارشد گروه آموزشی روان (نویسنده -1

  اصفهان، ایران

  armohseni@edu.ui.ac.ir، پست الکترونیکی: 031-36683107، دورنگار: 031-37932566تلفن: 

  شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانو آموزش کودکان با نیازهاي خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی استادیار گروه آموزشی روان -2

  دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران شناسی،شناسی و آموزش کودکان با نیازهاي خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانکارشناس ارشد، گروه آموزشی روان -3
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  مقدمه

امري مثبت در نظر  عنوانبهطبیعی  طوربه یطبعشوخ

شود و اغلب با کسب نتایج مثبت در ارتباط است گرفته می

انجام گرفته  طبعیشوخ. بیشتر مطالعاتی که در زمینه ]1[

هاي مثبت شوخی و خنده تمرکز داشته و بهاست، بر جن

هاي منفی آن کمتر توجه شده است. شواهد نشان به جنبه

 طوربهشوخی را اینکه  يجابهدهد که برخی افراد می

اي نسبت به آن مثبت نگاه کنند، نگرش منفی و بدبینانه

توان گفت که شوخی، یک نیمه ، میگریدعبارتبهدارند؛ 

ممکن است همه زندگی فرد را تحت  تاریک نیز دارد که

در تعامل با اینکه  يجابه. این افراد ]2[تأثیر قرار دهد 

تلقی کنند،  هکننددیگران، شوخی را یک فعالیت سرگرم

کنند دیگران در حال مسخره کردن و همواره گمان می

دست انداختن آنها هستند؛ این ویژگی در افراد با عنوان 

یا  )Fear of being laughed at(ترس از مسخره شدن 

: در زبان یونانی به معناي خندیدن؛ و Gelotoگلوتوفوبیا (

phobia به معناي ترس؛ ترس از مسخره شدن یا مورد :

  .]3- 4[گذاري شده است ریشخند واقع شدن) نام

را دارند،  ترس از مسخره شدنافرادي که ویژگی 

یا به آنها  اند که دیگران آنها را مسخره کنندهمواره نگران

روي  ،هاي دیگراناز خنده سوءتعبیر. این ]5[بخندند 

. براي ]6[گذارد تعامل اجتماعی این افراد تأثیر منفی می

مثال، این افراد هنگام تعامل با دیگران، وقتی طرف مقابل 

خندد، این حرکت زند یا به موضوع خاصی میلبخندي می

چنین به هم. محققان ]7[دهند را به خودشان نسبت می

اند که ترس از مسخره شدن با احساس این نتیجه رسیده

- 10[جویی و اضطراب در ارتباط است شرم، فقدان لذت

رابطه بین ترس از مسخره شدن و وجود . عالوه بر این، ]8

هاي و کاهش حمایت ]11[کاهش بهزیستی در زندگی 

هاي و سبک ]12[اجتماعی توسط والدین و همساالن 

والدین (محبت کمتر در روابط، کنترل و تنبیه  يرفرزندپرو

  نشان داده شده است. ،]13[زیاد) 

اهمیت تأثیرات ترس از مسخره شدن، پژوهشگران را 

بر آن داشته است تا نسبت به سنجش این سازه اقدام 

کنند. در این رابطه، در نخستین مطالعه تجربی در زمینه 

ژوهشی با در پ Proyerو  Ruchترس از مسخره شدن، 

دهی، بین گروهی از افراد که استفاده از مقیاس خودگزارش

بالینی تشخیص ترس از مسخره شدن را دریافت  طوربه

کرده بودند، با گروهی از بیماران نوروتیک مبتنی بر شرم 

)shame-based neurotics(  و غیرمبتنی بر شرم)non-

shame based neurotics ( شدند. و گروه کنترل تمایز قائل

Ruch  وProyer  دلیل موفقیت خود در تمایز این چهار

ترین نشانه و عالئم ترس از مسخره گروه را انتخاب مهم

دهی عنوان کردند. این امر شدن در مقیاس خودگزارش

 عنوانبهرسمی  طوربهباعث شد که ترس از مسخره شدن 

شناسی روانی شود وارد حوزه آسیب ،یک پدیده بالینی

]14[ .  

Ruch  وProyer ]15[  ،در قسمت دوم پژوهش خود

 صورتبهترین نشانه و عالئم ترس از مسخره شدن را مهم

گیري عینی ترس از اندازه منظوربهآیتمی و  15مقیاسی 

 کمی زمانمدتوجود اینکه  مسخره شدن تدوین کردند. با

 شدن مسخره از ترس مقیاس ساخت و طراحی از که

زبان زنده دنیا ترجمه  42 به اکنونت مقیاس این گذرد،می

 در آن سنجی مثبتروان هايویژگی و ]16[است  شده

اسپانیا  ،]18[، دانمارك ]17[مانند لبنان  زیادي کشورهاي
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سوئیس  ،]22[لهستان  ،]21[، آمریکا ]20[فرانسه  ،]19[

. است قرار گرفته بررسی مورد ]24[چین  و ]3[، هند ]23[

 مشخص الذکر،فوق طالعاتم بر اساس و مجموع در

 Proyerو  Ruchمقیاس ترس از مسخره شدن  شودمی

عینی ترس از مسخره  سنجش جهت الزم ییکارا از ]15[

  است. برخوردار شدن

 به مربوط مسائل به اخیر هايدهه از طرفی در

 است، شده توجه پیش از بیش دانشجویان روان بهداشت

 هستند کنندهزشیابیار شدتبه هاییمحیط هادانشگاه زیرا

 مواجه امتحان و تکلیف آزمون، با مدام دانشجویان و

 بر عالوه. ]25[شود می ارزشیابی آنان شایستگی و شوندمی

 کسب خانواده، از جدایی مانند مسائلی با دانشجویان این،

 جدید، هايدوستی و روابط آمدن پدید جدید، هايآزادي

 ماهیت تغییر و بودجه و زمان مدیریت یافتن ضرورت

 فشار و تنش همگی که شوندمی مواجه درسی تکالیف

 زیادتري احتمال به و دهدمی قرار آنها دوش بر را زیادي

شناختی (مانند ترس از روان مشکالت براي را زمینه

   .]26[کند می فراهم مسخره شدن)

به ارتباط ترس  و با عنایت شدهگفتهبا توجه به مطالب 

و  شناسی روانیهاي مختلف آسیبحوزهاز مسخره شدن و 

 معادل مقیاسی یا مذکور مقیاساینکه  دلیل به چنینهم

 هدف با مطالعه این است، نشده یافت کشور داخل در آن

 در شدن مسخره از ترس مقیاس پایایی و روایی ارزیابی

چنین به اصفهان انجام گرفت. هم دانشگاه دانشجویان

ن در مقیاس ترس از مسخره مقایسه نمرات دختران و پسرا

  هدف فرعی توجه شد. عنوانبهشدن 

  هامواد و روش

 اعتباریابی هدف با مقطعی و صورتبه پژوهش این

جامعه آماري پژوهش . شد انجام 1394آزمون در سال 

شامل کلیه دانشجویانی مشغول به تحصیل در سال 

در دانشگاه اصفهان بودند. از جامعه مذکور  1394تحصیلی 

دختر) انتخاب  67پسر و  83نفر ( 150اي با حجم ونهنم

 حداقل حجم به اينمونه توصیفی هايپژوهش يشد. برا

 50 نمونه حجم حداقل همبستگی مطالعات در و نفر 100

 . در]27[ دارد ضرورت رابطه چگونگی بیان يبرا نفر

 بیشتر یا نفر 100 مطلوب نمونه حجم ها،آزمون هنجاریابی

مطرح براي هاي دیدگاهسوي دیگر یکی از  . از]28[ است

حجم نمونه در تحلیل عاملی، این است که حداقل حجم 

باشد آزمودنی براي هر ماده می 10الی  5نمونه برابر با 

 150اي با حجم ، لذا براي انجام این پژوهش نمونه]29[

مقیاس ترس از اینکه  نفر در نظر گرفته شد. با توجه به

گویه بود، لذا کفایت حجم نمونه  15مسخره شدن داراي 

روش  .استبراي انجام تحلیل عاملی مورد تأیید 

بود.  ياچندمرحلهاي تصادفی خوشه صورتبهگیري نمونه

اصفهان  دانشگاه يهادهکدانش نیب از هک صورت نیا به

 هايزبان دهکدانش ن،ینو آوريفن و علوم دهک(دانش

 و یفن دهکدانش ،ینانسا علوم و اتیادب دهکدانش ،یخارج

 اقتصاد، و يادار علوم دهکدانش علوم، دهکدانش ،یمهندس

 و یتیترب علوم دهکدانش السالم)،علیهم(البیت اهل دهکدانش

 دهکدانش ،یورزش علوم و بدنیتربیت دهکدانش ،یشناسروان

 و حمل و عمران دهکدانش ریزي،برنامه و ییایجغراف علوم

 سه )،یمیش دهکو دانش ترویامپک یمهندس دهکنقل، دانش

شناسی و روان و مهندسی-فنی هاي خارجی،زبان دانشکده

 هر هايکالس انیم از سپس و دیگرد انتخاب علوم تربیتی

از  و شد انتخاب السک 5 یتصادف طوربه دهکدانش
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دانشجویان درخواست شد تا به مقیاس ترس از مسخره 

ن معیارهاي ورود شامل دانشجویا .شدن پاسخ دهند

 دانشگاه اصفهان و تمایل به شرکت در مطالعه بود. در

 طوربه مقیاس تکمیل مطالعه، از خروج يمعیارها ضمن

  .بود مطالعه در شرکت به تمایل عدم و ناقص

در این پژوهش، مقیاس ترس از مسخره  کاررفتهبهابزار 

 پرسشنامهو  )Fear of Being Laughed at Scale(شدن 

ختی (جنسیت، مقطع تحصیلی و شناهاي جمعیتویژگی

سن) بود. همچنین جهت بررسی روایی همگرایی از 

 Brief Fear of Negative(مقیاس ترس از ارزیابی منفی 

Evaluation Scale; FNES-B (.استفاده شد  

 15مقیاس داراي  نیا :مقیاس ترس از مسخره شدن

 Proyerو  Ruchتوسط  2009گویه است و در سال 

ی طراحگیري عینی ترس از مسخره شدن هانداز منظوربه

 و بوده کرتیل وهیش به این مقیاس يگذارنمرهاست.  شده

 کامالً از سؤاالت پاسخ و شودیم يگذارنمره 4 تا 1 از

 بیشتر نمره. در این مقیاس، است مخالف کامالً تا موافق

مطالعات قبلی  .است یشترب ترس از مسخره شدن بیانگر

 نانیاطمقابلین مقیاس، ابزاري معتبر و که ا انددادهنشان 

ي است. همسانی درونی به شیوه بعدتک يو داراي ساختار

است  آمده دستبه 93/0، آلفاي کرونباخ براي این مقیاس

]15[.  

: )FNES-B( کوتاه فرم -منفی ارزیابی از ترس مقیاس

 توسط 1983 سال در گویه است و 12مقیاس داراي  این

Leary ]30[ و آورترس باورهاي توصیف نظورمبه و 

 خود تیوضع یآزمودن هر. است شدهطراحی  کنندهنگران

 هرگز: 1( ايدرجهپنج فیط یک يرو بر پرسش هر در را

 نشان) کندمی صدق همیشه تقریباً: 5 کند،نمی صدق

سنجی این مقیاس هاي روانویژگی ]Leary ]30 .دهدیم

سی قرار داد. نتایج را روي گروهی از دانشجویان مورد برر

و پایایی بازآزمایی پس از  96/0بیانگر همسانی درونی 

. در ایران، مقیاس ترس از است 75/0چهار هفته برابر با 

 همکـاران و Shokriارزیابی منفی نخستین بار توسط 

سنجی آن مورد بررسی هاي روانترجمه و ویژگی ]31[

 لعام يبرا مقیاس این پایایی. قرار گرفته است

 عامـل يبرا و 87/0 مثبـت، شدهگذارينمره

 84/0 کامل، مقیاس يبرا و 47/0منفی،  شدهگذارينمره

  .است شده گزارش

ترس از  مقیاس تاکنون ایران دراینکه  به توجه با

 يرو سازيبومی ندیفرآ بود، نشده ترجمهمسخره شدن 

مرحله  سه یط مقیاس یفارس شد. نسخه آغاز مقیاس نیا

 مترجم دو ابتدا ؛بیترتنیابهسی قرار گرفت. مورد برر

 داشتند، املک تسلط یسیانگل و یفارس زبان به هک یرانیا

ترس از  مقیاس یسیانگل نسخه از جداگانه ترجمه دو

آوردند. سپس در  عمل به یفارس زبان بهمسخره شدن 

خواسته شد که روي آنها  اي با حضور مترجمان، ازجلسه

دشواري ترجمه امتیاز دهند.  بهي ادرجه 100یک مقیاس 

 نشانگر 100 امتیاز و آسان ترجمه نشانگر امتیاز صفر

 دو از هیاول یفارس نسخه یک. است لکمش اریبس ترجمه

 هر از موجود ترجمه نیبهتر گرفتن نظر در با فوق ترجمه

 مرحله در .آمد دست به قیتحق نیا نیمحقق توسط تمیآ

 پرسشنامه محتواي از مترجم زبان انگلیسی که یک بعد

 به مجدداً را شدههیته یینها نسخه نداشت، آگاهی اولیه

 نسخه مرحله، این ازپس . کرد ترجمه یسیانگل زبان

 ترجمه از حاصل یسیانگل نسخه با یاصل یسیانگل

 استفاده عدم ترجمه، وضوح از لحاظ گریکدی با نیمتخصص
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 رییتغعدم و یرانیا با فرهنگ مطابقت ،یتخصص لغات از

  گرفت. قرار یابیارز مورد یاصل نسخه در موجود میمفاه

 Content(نسبت روایی محتوایی  جهت بررسی

Validity Ratio; CVR(به آراء صاحب ،) از نفر پنجنظران 

 دانشگاه تربیتی علوم و یشناسروان دهکدانش دیاسات

با  شد خواستهآنها  از که بدین ترتیب ؛) رجوع شداصفهان

 ،یموردبررسموضوع بط بودن هر سؤال با توجه به مرت

هاي یکی از گزینه صورتبهسؤال را ضرورت وجود هر 

 و» ضروري نیست ولی مفید است«، »ضرورتی ندارد«

 CVRبندي کنند. بر این اساس درجه »ضروري است«

تعداد  neشد ( محاسبه بر اساس فرمول زیر سؤالبراي هر 

پاسخ دادند و  متخصصانی است که به گزینه ضروري است

N  استتعداد کل متخصصان.(  

  

، شاخص روایی CVRسپس با استفاده از میانگین 

کل مقیاس  )Content Validity Index; CVI( محتوایی

پس از تأمین روایی محتوایی، . ]32[گیري شد اندازه

نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان  10مقیاس در اختیار 

درباره محتواي سؤاالت و قرار گرفت تا درك همه افراد 

موقعیتی که باید با خواندن هر سؤال ترسیم شود، مورد 

بر  شدهاصالحبررسی قرار گیرد. در مرحله آخر، مقیاس 

نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان اجرا شد.  150روي 

 يابر تحقیق ياجرا از فهد ابتدا پژوهش، ینا ياجرا يابر

براي شرکت در ها آن رضایت و شد داده حشردانشجویان 

 که شد داده اطمینان هاآزمودنی به ها جلب شد وارزیابی

باشد.  محرمانه صورتبه ها،آن نام و شدهاستخراج اطالعات

 تیرعا یاخالق مالحظات قات،یتحق انجام مراحل هیلک در

 به لیتما و عالقه هک شدند رشیپذ مطالعه در يافراد :شد

 هرگونه فاقد و ساده سمقیا ؛داشتند را مطالعه در تکشر

 يبرا ايهزینه و مخارج گونههیچ و بود فرد يبرا يضرر

 خالل در کهیدرصورتت و برنداش در کنندگانشرکت

 نداشت، يارکهم ادامه يبرا یلیتما فرد تکمیل مقیاس،

  .آمدنمی عمل به یممانعت

 AMOSو  SPSS افزارنرم از استفاده با هاداده تحلیل

 توصیفی جهت برآورد آمار از .تگرف صورت 22 نسخه

 محتوایی، روایی بررسی براي. شد استفاده درصد و فراوانی

 محتوایی روایی شاخص و )CVR( محتوایی روایی نسبت

)CVI( که مقیاس مواد تحلیل بررسی منظوربه. برآورد شد 

 هر هاينمره همبستگی از شود،می محسوب روایی نوعی

جهت بررسی روایی . شد استفاده کل نمره با سؤال

بین نمرات  Pearsonهمگرایی، از ضریب همبستگی 

مقیاس ترس از مسخره شدن و فرم کوتاه مقیاس ترس از 

 روایی بررسی استفاده شد. براي )FNES-B(ارزیابی منفی 

 تحلیل بررسی،تحت مقیاس عاملی ساختار تعیین و سازه

 شرو به )Exploratory factor analysis(اکتشافی  عاملی

 Principal Component( اصلی هايمؤلفه تحلیل

Analysis( واریمکس چرخش با )Varimax rotation( 

 ویژه هايارزش داراي عوامل تحلیل این در. شد انجام

)Eigenvalues( در اصلی هايعامل عنوانبه 1 از بیشتر 

تأییدي  عاملی تحلیل. ]33[شد  گرفته نظر

)Confirmatory factor analysis (برازش بررسی جهت نیز 

 بررسی در آماري تحلیل منظوربه. شد گرفته کار به مقیاس

دانشجویان و  هايگروه مقایسه نوع از مالکی، روایی

همشیرهاي کودکان داراي اختالل طیف اوتیسم و نیز 

 tآزمون  از میانگین نمرات دختران و پسران، منظوربه
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 محاسبه هویش به درونی همسانی. شد استفاده مستقل

تنصیفی بود. سطح  به شیوه پایایی و کرونباخ آلفاي ضریب

  در نظر گرفته شد. 05/0ها، داري در آزمونمعنی

  نتایج

 33/55پسر ( 83نفر،  150نمونه پژوهش شامل 

درصد) بود. از بین افراد  66/44دختر ( 67درصد) و 

درصد) در مقطع  33/51نفر ( 77کننده، شرکت

درصد) در مقطع کارشناسی  33/45(نفر  68کارشناسی، 

درصد) در مقطع دکتري مشغول به  34/3نفر ( 5ارشد و 

درصد) بین  67/78نفر ( 118تحصیل بودند. از نظر سن، 

 35تا  25درصد) بین  33/21نفر ( 32سال و  25تا  18

سال و  05/23سال سن داشتند. میانگین سنی افراد نمونه 

  بود. 23/2انحراف معیار آن 

از نظر  13و  3رحله روایی محتوایی، سؤاالت در م

متخصصان ضرورت طرح در نسخه فارسی را نداشتند. 

 80سؤال مقیاس در دامنه  13نسبت روایی محتوایی براي 

 بر اساس جدول الواشهدرصد قرار داشت.  100تا 

)Lawshe(  متخصص،  10براي ارزیابیCVR  باالتر از

برآورد  91/0برابر با  نیز CVI. ]34[مورد نیاز است  62/0

 قبولقابلحداقل مقدار  گردید که مقدار قابل قبولی است.

CVI  بررسی همبستگی منظوربه]. 32است [ 70/0برابر با 

 کل درآنها  نمره و گویه هر در هاآزمودنی نمرات بین

، از ضریب همبستگی ترس از مسخره شدنمقیاس 

Pearson ها ی گویهنتایج حاصل از همبستگ. استفاده شد

ها با نمره کل مقیاس، بیانگر آن است که همه گویه

داري با نمره کل دارند و در دامنه همبستگی مثبت و معنی

بررسی روایی  منظوربه .بودند متغیر 74/0تا  46/0

در  )FNES-B(ترس از ارزیابی منفی  پرسشنامههمگرایی، 

کنار مقیاس ترس از مسخره شدن اجرا شد. نتایج نشان 

ترس از ارزیابی منفی و  پرسشنامهاد که همبستگی بین د

، =01/0pدار بود (ترس از مسخره شدن، مثبت و معنی

49/0r=.(  

آیا ماتریس همبستگی بین اینکه  براي پی بردن به

از تناسب کافی براي تحلیل عاملی  ،سؤاالت مقیاس

-Kaiser(گیري برخوردار است یا نه از اندازه کفایت نمونه

Meyer-Olkin measure of sampling adequacy; 

KMO( و آزمون کرویت بارتلت )Bartlett’s test of 

sphericity (داد که مقدار استفاده شد. نتایج نشان می

KMO  باشد که می 85/0براي پژوهش حاضر برابر با

بنابراین حجم گروه  دهنده کفایت حجم نمونه است؛نشان

ه است. آزمون کرویت نمونه براي این تحلیل کافی بود

بود. ) 2x )78=df,001/0<p=98/790بارتلت برابر با مقدار 

هاي نتایج نشان داد اجراي تحلیل عاملی براي داده

قابل توجیه است. براي انجام یک تحلیل  آمدهدستبه

هاي برداري، ارزشعاملی خوب در آزمون کفایت نمونه

توان ورتی میمورد نیاز است و در ص ،و باالتر از آن 60/0

ها براي تحلیل عامل مناسب هستند که گفت که داده

باشد  قبولقابلمقدار آزمون بارتلت در سطح معناداري 

که مقیاس از یک عامل اشباع  . نتایج نشان داد]35[

را  موردنظردرصد از واریانس  42باشد که در مجموع می

کند. این نتایج هماهنگ با نسخه اصلی مقیاس تبیین می

عاملی است. بار عاملی مربوط به هر سؤال طبق مدل تک

، 1ارائه شده است. بر اساس نتایج جدول  1در جدول 

 هاهیگومقیاس حذف نگردید و همه  يهاهیگواز  کیچیه

  قبولی برخوردار بودند.از بار عاملی قابل
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  1394 سال در اصفهان دانشگاه جویاندانش بار عاملی مربوط به هر سؤال در مقیاس ترس از مسخره شدن در - 1جدول 

  سؤاالت  ردیف
بار 

  عاملی

  671/0  کنم مشکلی در من وجود دارد.احساس می خندند،حضورم می ها دروقتی غریبه  1

2  
دیگران از نگرانی و اضطراب من باخبر شوند و مرا مسخره کنند، از حضور در جمع اجتناب اینکه  از ترس

 کنم.می
737/0  

  607/0  نگاه نکنم.آنها  صورت بهکنم خیلی مورد تمسخر دیگران قرار نگیرم، سعی می اینکه براي  4

  714/0  کنم.کنند، احساس درماندگی میوقتی دیگران مرا مسخره می  5

  756/0 کنم در حضور دیگران کار اشتباهی انجام ندهم.رم، تالش مییگران قرار نگیمورد تمسخر داینکه  يبرا  6

  546/0 شود دیگران برداشت تمسخرآمیزي از من داشته باشند.کارهایم موجب می کنماحساس می  7

8  
ترسم دیگران مرا هاي اجتماعی شرکت کنم، زیرا میبا وجود احساس تنهایی، دوست ندارم در فعالیت

 مسخره کنند.
656/0  

  643/0  روم.نمی آنجا، دیگر به کنموقتی در جایی احساس شرمساري   9

  740/0 ترسم دیگران مرا مسخره کنند.ت دارم در حضور جمع صحبت کنم، اما میخیلی دوس  10

  640/0  اگر کسی قبالً مرا مسخره کرده باشد، دیگر راحت نیستم با او حرف بزنم.  11

  436/0  کشد تا فراموش کنم.کند، زمان زیادي طول میکه فردي مرا مسخره میهنگامی  12

14  
وت دیگران خاطرجمع هستم، بازهم نگرانم نکند در مورد من ارزیابی منفی که نسبت به قضاحتی هنگامی

 داشته باشند.
571/0  

15  
توانم گر نمییدهم و ددهم، تمرکزم را از دست میکه کار اشتباهی در حضور دیگران انجام میهنگامی

 خوبی انجام دهم.م را بهیکارها
706/0  

  تحلیل عاملی اکتشافی

  

 از ترس اي کلی برازش مقیاسهدر ادامه، شاخص

 نتایج به توجه ارائه شده است. با 2جدول  در شدن مسخره

 Chi-square/Degrees( يآزاد درجه به کاي مجذور نسبت

of Freedom; CMIN/DF(، برازش نیکویی شاخص 

)Goodness of Fit Index; GFI (برازش نیکویی شاخص 

 ،)Adjusted Goodness of Fit Index; AGFI( شدهاصالح

 ،)Normed Fit Index; NFI( هنجارشده برازش شاخص

 ،)Comparative Fit Index; CFI( تطبیقی برازش شاخص

 ،)Incremental Fit Index; IFI( افزایشی برازش شاخص

 Parsimonious( هنجارشده مقتصد برازش شاخص

Normed Fit Index; PNFI(، مجذورات میانگین ریشه 

 Root Mean Square Error of( برآورد خطاي

Approximation; RMSEA(  برازش  يهاشاخصو نیز

عاملی ها از مدل تکگفت که داده توانمی ]36[ قبولقابل

  کند.حمایت می
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 1394 سال در اصفهان دانشگاه دانشجویان در شدن مسخره از ترس هاي کلی برازش مقیاسشاخص -2جدول 
  

-  
CMIN/D

F 
GFI AGFI NFI CFI IFI PNFI RMSEA 

MSBS-PV  95/1  93/0  90/0  91/0  93/0  90/0  65/0  06/0  

  10/0  50/0 90/0 90/0 90/0 90/0  90/0  3 قبولقابلبرازش 

  تأییدي عاملی تحلیل
  

دو گروه  نیانگیم مقیاس، صیتشخ قدرت یبررس يبرا

نفره دانشجویان و همشیرهاي کودکان مبتال به  30

ریق سن و اختالل طیف اوتیسم (همتاسازي از ط

هاي مستقل براي گروه tوسیله آزمون جنسیت) به

نشانگر تفاوت  3هاي جدول . یافته]37[مقایسه شد 

داري بین میانگین نمرات دانشجویان و همشیرهاي معنی

). p=001/0( استکودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم 

این مقیاس از قدرت تشخیص مناسبی  ،بنابراین

  برخوردار بود.

  1394) در سال =30n( ) و همشیرهاي کودکان مبتال به اوتیسم=30nمقایسه میانگین نمرات دانشجویان دانشگاه اصفهان ( -3جدول 
  

  سطح معناداري t  درجه آزادي  معیار انحراف  میانگین  هاگروه

  63/7  70/31  همشیرهاي کودکان اوتیسم
58  186/7  001/0  

  51/4  06/20  دانشجویان

  نمونه مستقل دو tآزمون 
  

مقیاس ترس از  پایایی بررسی منظوربه مطالعه این در

 ؛درونی استفاده شد همسانی هايروش از مسخره شدن،

هاي تحقیق ضریب آلفاي کرونباخ داده ،منظوربدین

براي کل مقیاس  آمدهدستبهمحاسبه شد. ضریب آلفاي 

با عالوه بر این، ضریب پایایی مقیاس  بود. 88/0برابر با 

ضریب تنصیفی  نیز محاسبه شد. استفاده از روش تنصیفی

و براي نیمه  81/0سؤال) برابر با  7ها (براي نیمه اول داده

و همبستگی بین دو  82/0سؤال) برابر با  6ها (دوم داده

ها حاکی از ضریب همسانی بود. این یافته 65/0نیمه 

  .استدرونی مطلوب براي مقیاس ترس از مسخره شدن 

ایسه میانگین نمرات دانشجویان دختر و پسر مق

دو نمونه مستقل انجام شد. نتایج حاصل  tآزمون  لهیوسبه

بیانگر آن است که بین میانگین نمرات دختران  4از جدول 

و پسران در مقیاس ترس از مسخره شدن، تفاوت آماري 

  معناداري وجود ندارد.

  

  )=150n( 1394اه اصفهان در مقیاس ترس از مسخره شدن در سال مقایسه دانشجویان دختر و پسر دانشگ -4جدول 
  

 pمقدار  t  درجه آزادي  معیار انحراف  میانگین  هاگروه

  56/7  60/30  پسر
48  495/1  142/0  

  60/8  15/26  دختر
  

  دو نمونه مستقل tآزمون 
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  بحث

 مقیاس پایایی و روایی پژوهش حاضر با هدف ارزیابی

گروهی از دانشجویان دانشگاه شدن در  مسخره از ترس

هاي متفاوتی اصفهان انجام شد. در این بررسی از روش

براي سنجش روایی و پایایی مقیاس مزبور استفاده شد. 

نتایج حاصله در خصوص روایی و پایایی این ابزار در ایران، 

در رابطه با تعیین  ]Proyer ]15و  Ruchبا نتایج پژوهش 

قیاس بوده و در مقیاس قابلروایی و پایایی فرم اصلی 

  و مطلوبی قرار داشت. بخشتیرضاسطح 

تعیین اعتبار محتوایی، یکی از لوازم اصلی هر آزمون 

جدید است. براي تعیین روایی محتوایی یک ابزار ممکن 

هاي مختلفی استفاده شود که یکی از است از روش

 CVIو  CVRهاي مقبول در این زمینه محاسبه روش

با مقایسه  ]38[و همکاران  Politالعه است. در مط

هاي مختلف تعیین روایی محتوا نشان داده شد که روش

هاي موجود دیگر مزایاي نسبت به روش CVIمحاسبه 

 فهمقابلسادگی و  کهيطوربهبیشتري برخوردار است، 

شود. ترین مزایاي آن محسوب میبودن این روش از مهم

ظرات کارشناسان در از ن آمدهدستبه CVR ازآنجاکه

تا  80هاي مقیاس بین مطالعه حاضر براي هر یک از سؤال

 به 91/0براي کل مقیاس برابر با  CVIو متوسط  100

توان چنین برآورد کرد که مقیاس ترس از دست آمد، می

  مسخره شدن از روایی محتواي قابل قبولی برخوردار است.

قیاس، از در این مطالعه، براي بررسی ساختار عاملی م

هاي اصلی با روش تحلیل عاملی اکتشافی (روش مؤلفه

 عوامل تحلیل ) استفاده شد. نتایجVarimaxچرخش 

از یک عامل کلی  پرسشنامه بیانگر آن بود که مقیاس،

 42 مجموع در (مشابه با فرم اصلی) اشباع شده است که

در این زمینه  .کندمی تبیین را موردنظر واریانس از درصد

هاي مطالعه حاضر در ایران، با نسخه اصلی مقیاس یافته

هاي قبلی در کشورهاي لبنان و مطالعات و پژوهش ]15[

، آمریکا ]20[فرانسه  ،]19[اسپانیا  ،]18[، دانمارك ]17[

 ]24[چین  و ]3[، هند ]23[سوئیس  ،]22[لهستان  ،]21[

  همخوانی و هماهنگی دارد.

گرایی مقیاس، در پژوهش حاضر براي بررسی روایی هم

ترس از ارزیابی منفی استفاده شد. نتایج  پرسشنامهاز 

، همبستگی پرسشنامهحاکی از آن بود که بین این دو 

داري وجود داشت. در تبیین همبستگی بین مثبت و معنی

 یاجتماع) ترس(توان به نقش کلیدي هراس این دو، می

معتقد است که ترس از مسخره  ]Titze ]4اشاره کرد. 

ن همبستگی باالیی با هراس اجتماعی دارد. یکی از شد

رفتاري هراس - هاي شناختیهاي مشترك و شاخصهویژگی

اجتماعی و ترس از مسخره شدن، ترس از ارزیابی منفی 

توان چنین استدالل کرد که با . بنابراین می]39[است 

افزایش نمرات مقیاس ترس از مسخره شدن، نمرات 

  یابد.ی منفی نیز افزایش میترس از ارزیاب پرسشنامه

از  آمدهدستبهتکرارپذیري یا قابلیت اعتماد نمرات 

هاي آن ابزار ترین ویژگییک ابزار سنجش همواره از مهم

است که کاربرد مطمئن آن در محیط بالینی و پژوهشی را 

از یک مقیاس به  آمدهدستبهسازد. نمرات پذیر میامکان

اینکه  و ویژگی داشته باشد. اوللحاظ قابلیت اعتماد باید د

، موردنظرشرط یکسان بودن پدیده یا مفهوم  باباید نمرات 

در اینکه  مقادیر ثابت با خطایی کوچک داشته باشد. دوم

 ها چند سؤالی مانند مقیاس حاضر، ضروريپرسشنامه

ها به صورتی هماهنگ رخ است تغییرات نمرات آزمون

مقیاس ترس از  ایاییپ بررسی از حاصل هايدهد. یافته
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 با که شد برآورد مطلوب حد در ایران نیز در مسخره شدن

نسخه اصلی  در مقیاس این پایایی بررسی از حاصل نتایج

 يآلفا ضرایب راستا، این در. داشت همخوانی ]15[

بود. همسانی  88/0کل مقیاس  يبرا مقیاس کرونباخ

با  درونی به شیوه آلفاي کرونباخ در نسخه اصلی برابر

که این نتایج حاکی از همخوانی این  ]15[بود  93/0

هاي پژوهش مقیاس در نمونه ایرانی دارد. از دیگر یافته

حاضر، عدم وجود تفاوت معنادار بین دختران و پسران در 

و  Ruchترس از مسخره شدن بود. این یافته با پژوهش 

Proyer ]15[  مبنی بر عدم وجود تفاوت جنسیتی در ترس

اینکه  ، به خاطرحالنیبااخره شدن همسو است. از مس

نمونه پژوهش حاضر شامل دانشجویان مشغول به تحصیل 

توان این در دانشگاه اصفهان بود، براي اطمینان بیشتر، می

 یشناختتیجمعهاي هایی با ویژگیموضوع را در گروه

مختلف نیز اجرا کرد تا به نتایج جامعی در این زمینه 

  دست یافت.

 و بررسی طریق از که نظرنقطه این از حاضر هشپژو

ترس از مسخره  مقیاس سنجیروان هايویژگی تأیید

را  ترس از مسخره شدن هايسازه و مفاهیم توانست شدن،

. است اهمیت حائز کند، عملیاتی در جامعه ایرانی

 مقیاس کاربرد با توانندمی مندعالقه پژوهشگران ،نیازاپس

 و بالینی از اعم( مختلف هايگروه در ترس از مسخره شدن

، به شناسایی، تشخیص و درمان این مشکل )غیربالینی

 عطف با پژوهش، این دیگر شناختی بپردازند. اهمیتروان

 زیرا گردد؛می آشکار مقیاس مناسب هايویژگی به نظر

 خودسنجی پرسشنامه یک ترس از مسخره شدن مقیاس

 عمیق كدر تواندمی م،ک يهاهیگو تعداد وجود با که است

 از و کرده ارزیابی را ترس از مسخره شدن از جامعی و

این ویژگی  .باشد برخوردار نیز قدرتمند عاملی ساختار

) در راستاي تأکیدات پرسشنامه(ایجاز و کوتاهی 

سنجی است که معتقدند کوتاه نمودن و متخصصان روان

وایی که با حفظ ر کهیدرصورتها پرسشنامهکردن  مختصر

و پایایی آنها در سطح مطلوب صورت گیرد، موجب افزایش 

و بر  شودمیهاي پژوهشی و بالینی کارایی آن در زمینه

  .]40[افزاید قوت و امتیازات آن می

 حاضر پژوهش در گردید، اشاره ترپیش که طورهمان

 تعمیم در لذا ؛شد استفاده دانشجویی نمونه گروه از صرفاً

 را احتیاط جانب باید هاگروه سایر به پژوهش این نتایج

 سایر همانند پژوهش این نتایج این، بر عالوه. نمود رعایت

 تمایل نظیر هاییمحدودیت اي،پرسشنامه تحقیقات

 دستیابی بودن دشوار و اجتماعی مطلوبیت به پرسشگران

 گرددمی پیشنهاد .دارد همراه به را صادقانه هايپاسخ به

ترس  میزان سنجش با پزشکان،روان و بالینی شناسانروان

 يبرا بالینی و اقدام غیر و بالینی هايگروه از مسخره شدن

 الزم هايزمینه ترس از مسخره شدن آنها، درمان و کاهش

 این، بر عالوه. کنند مهیا را آنها يبیمار ترسریع بهبود يبرا

 هايرتبه سازيفراهم منظوربه بیشتر تحقیقات انجام

 ویژگی و حساسیت برش، نقاط استاندارد، مراتن ،يدرصد

  .است مطالعه حاضر پژوهشی يهاشنهادیپ دیگر از مقیاس

  گیرينتیجه

پژوهش حاضر نشان داد که مقیاس ترس از مسخره 

سنجی مطلوبی برخوردار است. با هاي روانشدن از ویژگی

توجه به اهمیت ترس از مسخره شدن و ارتباط آن با 

توان از این مقیاس شناسی، میآسیبهاي مختلف حوزه

  اهداف پژوهشی و درمانی بهره برد. منظوربه
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  تشکر و قدردانی

 روایی بررسی زمینه در که اساتید کلیه از وسیلهبدین

 عنوانبه که یاندانشجوی کلیه از نیز و مقیاس محتوایی

 قدردانی داشتند، مشارکت پژوهش این در کنندهشرکت

  .شودمی
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Background and Objective: People who have features of fear of being laughed at, always worried that others 

ridicule them or laugh at them. This misinterpretation of others laughter have a negative impact on their social 

interaction. Therefore, it is necessary to assess these variables for research and treatment purposes. The present 

study was conducted with the aim of evaluating the validity and reliability of the Fear of Being Laughed at Scale 

among students of University of Isfahan in 2015. 

Materials and Methods: This was a cross-sectional validation study. The population of the study included all 

students who studied in the academic year of 2014-2015 at University of Isfahan. Among these individuals, 150 

participants (83 males and 67 females) were selected as the sample using multi-stage cluster sampling method. 

To investigate the validity of the scale, methods of content, convergent, and diagnostic validity, as well as item 

correlation with the total score and factor analysis were used. The reliability of the scale was investigated using 

methods of internal consistency and split – half reliability. 

Results: There was a positive significant correlation between the Brief Fear of Negative Evaluation Scale 

(FNES-B) and the Fear of Being Laughed at Scale (r=0.49, p=0.01). The results of ttest indicated that this scale 

distinct well between students and siblings of children with autism. The correlation coefficients of items with the 

total score was significant in all cases and were at the range of 0.46 to 0.74. In addition, factor analysis indicates 

the existence of a factor. The internal consistency of the scale was calculated using chronbach’s alpha and was 

equal to 0.88. The split-half coefficient for the first half of the data was equal to 0.81 and for the second half of 

the data, it was 0.82. Furthermore, the correlation between the two halves was 0.65. There was no significant 

difference between the mean scores of females and males in the Fear of Being Laughed at Scale (p=0.142). 

Conclusion: The results obtained from the present research indicated that the fear of being laughed at scale 

enjoys appropriate reliability and validity and can be used to measure the fear of being laughed at for research 

and clinical use. 
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