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ABSTRACT
Introduction: Misophonia is a condition in which individuals react negatively to sounds
that occur in particular situations, but they tolerate other sounds that are frequently much
louder. The present research was conducted to investigate of psychometric properties of
Misophonia Questionnaire in college students in order to provide a tool for evaluation in
the research process and used by researchers and therapists.

Materials and Methods:
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The sample of this study was 319 undergraduate students (176 females and 143 male)
who were selected from students of Payame Noor University of Ahvaz by multi-stage
sampling method. The instruments of this study consisted of Misophonia Questionnaire of
Wu, Lewin, Murphy & Storch, Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale, Beck Anxiety
Inventory (BAI-II) and Beck Depression Inventory (BDI-II).

Results: The internal consis

tency with Cronbach's alpha and correlation of each questionnaire's items with total score
of scale showed acceptable reliability. In addition, confirmatory factor analysis showed that
two-factor structure of this scale was appropriate. Furthermore, the results of convergent
validity indicated that Misophonia Questionnaire has a significant positive relationship
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with Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale, Beck Anxiety Inventory (BAI-II) and

1. Anxiety
2. Depression
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Beck Depression Inventory (BDI-II).

Conclusion: The results showed that Misophonia

Questionnaire is a valid and reliable scale for measuring misophonia in Iranian student.
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مقدمه :صدا بیزاری حالتی است که در آن افراد نسبت به صداهایی که در موقعیتهای بهخصوصی رخ
میدهد واکنش منفی نشان میدهند اما صداهای دیگر که اغلب بلندتر هستند را تحمل میکنند .پژوهش
حاضر بهمنظور بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامۀ صدا بیزاری در دانشجویان انجام شد تا از این
طریق ابزاری برای ارزیابی در فرایند پژوهش تهیه و مورد استفادة پژوهشگران و درمانگران قرار گیرد .مواد
و روشها :نمونۀ اين پژوهش شامل  319دانشجوی کارشناسی بود ( 176دختر و  143پسر) که از دانشگاه
پیامنور اهواز به روش نمونهگیری چند مرحلهای انتخاب شدند .ابزارهای اين مطالعه شامل پرسشنامۀ صدا
بیزاری وو ،لوین ،مورفی و استورچ ،مقیاس وسواس فکری -عملی یل براون ،پرسشنامۀ اضطراب بک و
پرسشنامۀ افسردگی بک بودند .يافتهها :همسانی درونی با روش آلفای کرونباخ و همبستگی هر سؤال
با نمرة کل آزمون پایایی قابل قبولی را نشان داد .عالوه بر آن تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ساختار
دو عاملی این مقیاس از برازش مناسبی برخوردار است .به عالوه ،نتایج بررسی روایی همگرا نشان داد که
پرسشنامۀ صدا بیزاری با مقیاس وسواس فکری -عملی یل براون و پرسشنامههای اضطراب بک و افسردگی
بک همبستگی مثبت معنیداری دارد .نتيجهگيري :نتايج نشان داد که پرسشنامۀ صدا بیزاری یک ابزار پایا
و معتبر برای سنجش صدا بیزاری دانشجویان ایرانی میباشد.
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مقدمه

 .1آی��ا پرسش��نامة ص��دا بی��زاری در جامعــة دانشــجویی از
همســانی درونــی کافــی برخــوردار اســت؟
 .2آیــا پرسشــنامة  17ماــدهای صـ�دا بی��زاری جهــت اجــرا در
جامعــة دانشــجویی دارای روایــی 16اســت؟
مواد و روشها
طــرح پژوهــش حاضــر توصیفــی از نــوع همبســتگی بــود و در
آن از ضرایــب روایــی و پایایــی و تحلیــل عاملــی بهمنظــور
بررس��ی ویژگیه��ای روانس��نجی پرسشــنامۀ صـ�دا بیـ�زاری
اســتفاده گردیــد .جامعــة آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کلیــة
دانشــجویان مقطــع کارشناســی دانشــگاه پیــام نــور اهــواز
بــود کــه در ســال  96-97مشــغول بــه تحصیــل بودنــد.
Misophonia
Jastreboff
3
Dozier
4
Tigger
5
Lips smacking
6
Selective sound sensitivity syndrome
7
Soft sound sensitivity syndrome
8
Sensory intolerance syndrome

9

1

10

2

Amsterdam misophonia scale
Misophonia assessment questionnaire
11
Misophonia coping responses
12
Misophonia activation scale
13
Misophonia physical sensation scale
14
Misophonia trigger severity scale
15
Natan bauman
16
Validity

1515
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از لحــاظ فیزیولوژیکــی ،صــدای ماش ـهچکان میتوانــد باعــث
تحریــک سیســتم عصبــی ســمپاتیک (یعنــی جنــگ یــا گریــز)
شــود .افــراد مبتــا ممکــن اســت نســبت بــه فــرد تولیدکننــدة
صــدای آزاردهنــده تمایــل بــه فــرار یــا میــل بــه خشــونت
داشــته باشــند .واکنشهــای انزجــاری کــه مبتالیــان بــه صــدا
بیــزاری تجربــه میکننــد اغلــب آنقــدر قــوی هســتند کــه
میتواننــد بــر شــیوۀ زندگــی و انتخــاب شــغلی آنهــا تســلط
پیــدا کننــد .افــراد مبتــا بــه ایــن وضعیــت اغلــب از افــرادی
کــه از نزدیکتریــن بستگانشــان هســتند ،بیــزار و از آنهــا
گریــزان میشــوند و ایــن امــر منجــر بــه از هــم پاشــیدن
رابطــه ،بیــکاری و انــزوای اجتماعــی میگــردد ( .)6بســیاری
از افــراد مبتــا بــه صــدا بیــزاری بــه دلیــل اینکــه بــه اشــتباه

اندازهگیریهــای پرسشــنامهای در جهــت اهــداف پژوهشــی
ایجــاد شــدهاند ،امــا بــا وجــود ابزارهــای متعــدد بــرای ســنجش
ایــن متغیــر ،پژوهشهــای صــورت گرفتــه در خصــوص صــدا
بیــزاری بســیار محــدود بــوده و در ایــران نیز هیچگونه پژوهشــی
در بررســی ایــن موضــوع صــورت نگرفتــه اســت .ایــن در حالــی
اس��ت کــه ب��ه نظـ�ر میرســد درمانگــران در حــال دریافــت
موــج جدی��دی از اف��راد مبت�لا ب��ه صــدا بیـ�زاری باشــند کــه در
جســتجوی کمــک هســتند .از ایــن رو پژوهــش حاضــر بــا هدف
بررس��ی ویژگیه��ای روانس�نـجی پرسشـ�نامة ص��دا بی��زاری ()9
در دانشــجویان ایرانــی انجــام پذیرفــت .بــر ایــن اســاس در ایــن
پژوهــش دو ســؤال مطــرح اســت:
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بســیاری از افــراد نســبت بــه صداهــای خــاص یــا ســطوح
صــدا ترجیحــات و اولویتهایــی دارنــد ،امــا ایــن رجحانهــا
بــر زندگــی روزمــرۀ آنهــا و تعاملشــان بــا دیگــران تأثیــر
نمیگــذارد ،ایــن در حالــی اســت کــه برخــی دیگــر از افــراد
واکنشهایــی منفــی ماننــد آزردگــی ،تنــش ،اضطــراب یــا
تــرس را نســبت بــه صداهــای معمولــی نشــان میدهنــد کــه
بــه نوبــۀ خــود تأثیــر منفــی بــر زندگــی آنهــا میگــذارد
( .)1صــدا بیــزاری 1یــک واکنــش هیجانــی شــدید نســبت
بــه صداهایــی اســت کــه بــه طــور معمــول رخ میدهــد.
ایــن اصطــاح در آغــاز هــزارۀ جدیــد توســط جاســترباف و
جاســترباف 2ابــداع گردیــد ( miso.)2بــه معنــای بیــزاری
یــا نفــرت و  phoniaبــه معنــی صــدا میباشــد ،بنابرایــن
 misophoniaبــه معنــی صــدا بیــزاری یــا نفــرت از صــدا اســت.
بــه اعتقــاد دوزیــر 3صــدا بیــزاری اصطالحــی اســت کــه شــامل
بیــزاری از همــۀ صداهــا نیســت ،بلکــه تنهــا تنفــر از صداهــای
خاصــی را شــامل میشــود کــه ماشــهچکان 4نامیــده
میشــوند ( .)3محــرک ایــن ماشــهچکانها ،صداهــای
تکــراری و اجتماعــی هســتند کــه بــه طــور معمــول توســط
فــرد دیگــری تولیــد میشــوند ،از جملــه :صــدای جویــدن،
تلــق تلــق کــردن خــودکار ،صــدای ضربـهزدن آهســته بــر روی
یــک ســطح و صــدای ملــچ و ملــوچ لبهــا .5اختــال واکنــش
6
شــرطی آزاردهنــده (" ،)3ســندرم حساســیت صــدای انتخابــی
یــا  "4Sو "ســندرم حساســیت نســبت بــه صــدای مالیــم"7
( )4از دیگــر نامهایــی اســت کــه معــرف حالــت صــدا بیــزاری
میباشــند .امــا ،بــه نظــر میرســد کــه در حــال حاضــر
صــدا بیــزاری اصطــاح رایجتــری بــرای ایــن حالــت باشــد.
شــایعترین واکنــش افــراد مبتــا ،خشــم شــدید اســت ،امــا
میتوانــد احســاس اضطــراب ،ســرخوردگی ،انزجــار و اندیشــة
آســیب رســاندن بــه دیگــران را نیــز شــامل شــود (.)5

تشــخیص داده شــدهاند ،یــک عمــر رنــج بردهانــد .بــر ایــن
اســاس ،تشــخیص دقیــق صــدا بیــزاری و تعییــن حــدود هــر
گونــه ســندرمی کــه ممکــن اســت بخشــی از آن باشــد ،بســیار
مهــم اســت .شناســایی و تشــخیص صــدا بیــزاری میتوانــد بــه
مراقبیــن ســامتی (ارائــه دهنــدگان مراقبتهــای بهداشــتی)،
ارتقــای آگاهــی عمومــی و ارائــة اطالعــات کمــک نمــوده و
امــکان تحقیــق و درمــان را تســهیل نمایــد ( .)7بدیــن ترتیــب
بهمنظــور تعییــن ایــن موضــوع کــه آیــا صــدا بیــزاری یــک
اختــال مســتقل اســت یــا بخشــی از ســندرم گســتردهتر عــدم
تحمــل حســی ،8مهــم اســت کــه ابزارهــای موثــق و معتبــری
از صــدا بیــزاری و ســایر اشــکال عــدم تحمــل حســی ایجــاد
شــود .مقیــاس صــدا بیــزاری آمســتردام ،)8( 9پرسشــنامۀ
ارزیابــی صــدا بیــزاری ( 10)MAQو پرسشــنامۀ پاســخهای
ســازگارانۀ صــدا بیــزاری ( )3( 11)MCRو مقیــاس فعالســازی
صــدا بیــزاری (( 12)MAS-1موجــود در وبســایت صــدا بیــزاری
 )UKمقیــاس حساســیت فیزیکــی صــدا بیــزاری ( 13)MPSو
مقیــاس شــدت ماشــهچکان صــدا بیــزاری ( 14)MTSایجــاد
شــده توســط نتــان باومــن 15برخــی از ابزارهایــی هســتند کــه
بهمنظــور ســنجش صــدا بیــزاری بــه وجــود آمدهانــد (.)3
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نمونــة پژوهــش شــامل  350نفــر بــود کــه بــر اســاس جــدول
کرجســی 17و مــورگان 18و بــه روش نمونهگیــری چنــد
مرحلــهای از جامعــة مذکــور انتخــاب شــدند و از آنجــا کــه
 31پرسشــنامه بــه صــورت ناقــص تکمیــل شــده بودنــد،
لــذا نمونــة پژوهــش بــه  319نفــر ( 176دانشــجو دختــر و
 143دانشــجوی پســر) کاهــش یافــت .روش انتخــاب نمونــۀ
پژوهــش بــه ایــن صــورت بــود کــه از بیــن کالسهــای دایــر
آموزشــی  16کالس و از بیــن دانشــجویان هــر کالس  22نفــر
بــه صــورت تصادفــی چنــد مرحل ـهای انتخــاب شــدند44/8 .
درصــد آزمودنیهــا را مــرد و  55/2درصــد زن؛  84/7مجــرد
و 14/7متأهــل بودنــد .بــه عــاوه میانگیــن ســنی دانشــجویان
نمونــۀ پژوهــش  21/45بــا انحــراف معیــار  3/75بــود.
ابزار پژوهش
پرسشنامة صدا بیزاری

16
16

پرسشــنامة اضطــراب بــک نســخة دوم ( 22)BAI-IIیــک ابــزار
خودگزارشــی اســت کــه بــرای اندازهگیــری شــدت اضطــراب
در نوجوانــان و بزرگســاالن تهیــه شــده و حــاوی  ۲۱مــاده
اســت کــه آزمودنــی در هــر مــاده یکــی از چهــار گزینــه را کــه
نش��اندهندۀ ش��دت اضط��راب اس��ت ،انتخ��اب میکن��د (.)10
چهــار گزینــۀ هــر ســؤال در یــک طیــف چهــار درجـهای از ۰
تــا  ۳نمرهگــذاری میشــود و نمــرۀ کل ایــن پرسشــنامه در
دامنـهای از  ۰تــا  ۶۳قــرار میگیــرد .روایــی (روایــی همزمــان،
محتــوا ،تشــخیصی و عاملــی) و پایایــی 23ایــن پرسشــنامه در
مطالعــات انجــام شــده در خــارج از کشــور حاکــی از کارایــی
بــاالی ایــن ابــزار در ســنجش اضطــراب میباشــد ( .)10در
ایــران نیــز در پژوهشــی کاویانــی و موســوی ( )11پایایــی
آزمــون -بــاز آزمــون ایــن ابــزار را  0/83و پایایــی از طریــق
آلفــای کرونبــاخ را  0/92گــزارش کردنــد .در پژوهــش حاضــر
نیــز پایایــی ایــن ابــزار از طریــق آلفــای کرونبــاخ و تنصیــف بــه
ترتیــب  0/88و  0/91محاســبه شــد.
پرسشنامة افسردگی بک نسخة دوم
پرسشــنامة افســردگی بــک نســخة دوم ( 24)BDI-IIشــکل
بازنگــری شــدۀ پرسشــنامة افســردگی بــک و یــک پرسشــنامة
خودگزارشــی  21مــادهای بــرای ســنجش شــدت افســردگی
در نوجوانــان و بزرگســاالن اســت کــه در مقایســه بــا ویرایــش
اول بیشــتر بــا  DSM-IVهمخوانــی دارد .در ایــن پرسشــنامه
پاســخها بیــن  0تــا  3نمرهگــذاری میشــوند و باالتریــن
نمــرهای کــه در آن بــه دســت میآیــد  63اســت .نتایــج
پژوهــش بــک و همــکاران نشــان داد کــه ایــن پرسشــنامه
ثبــات درونــی باالیــی دارد ( .)12دابســون و محمدخانــی
پایایــی ایــن ابــزار را از طریــق ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/93
بــرای دانشــجویان بــه دســت آوردنــد ( .)13در پژوهــش
رجبــی ،عطــاری و حقیقــی ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای کل
ایــن پرسشــنامه  0/87و ضریــب بازآزمایــی بــه فاصلــة  3هفتــه
 0/49محاســبه شــد ( .)14در پژوهــش حاضــر پایایــی ایــن
ابــزار از طریــق آلفــای کرونبــاخ و تنصیــف بــه ترتیــب 0/82و
 0/87بــه دســت آمــد.
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پرسشنــامة صــدا بیــزاری( 19)MQیــک پرسشــنامة خــود
گزارشــی اســت کــه توســط وو و همــکاران ( )9ســاخته شــد
و وج��ود عالي��م ص��دا بیـ�زاری ،هیجانــات و رفتارهــای ناشــی از
آن و شــدت کلــی حساســیتهای صوتــی را میســنجد .ایــن
پرسشــنامه ش��امل خ��رده مقیاسه��ای عالي��م صـ�دا بیـ�زاری
(وج��ود عالي��م ص��دا بیـ�زاری را میســنجد و 7بخــش دارد) و
خ��رده مقی��اس هیجان��ات و رفتارهاــی ناشــی از صـ�دا بیـ�زاری
(واکنشهاــی هیجانــی و رفتـ�اری ناش��ی از ص��دا بی��زاری را
میســنجد و  10بخــش دارد) اســت کــه از  0تــا  4نمرهگــذاری
میشــوند .نمــرۀ کل پرسشــنامه بــه مجمــوع بخشهــا (عاليــم
ص��دا بی��زاری و هیجان��ات و رفتارهــای ناشـ�ی از ص��دا بی��زاری)
اشــاره دارد و دامنــة آن بیــن  0-68اســت .وو و همــکاران بــرای
تعیی��ن شدــت کلـ�ی عاليــم صدــا بی�زـاری از یــک ســؤال کلــی
اســتفاده کردنــد کــه اقتباســی از مقیــاس وســواس فکــری
20
عملـ�ی مؤسسـ�ۀ ملـ�ی بهداشـ�ت روانـ�ی ()NIMH-GOCSاســت و می��زان ش��دت کل��ی عاليـ�م ص��دا بیزــاری را در مقیــاس
( 1حداقــل) تــا ( 15بســیار شــدید) ارزیابــی میکنــد .نمــرة 7
یــا باالتــر بیانگــر عاليــم بالینــی قابــل توجــه اســت .در پژوهــش
حاضــر و بهمنظــور بررســی ویژگیهــای روانســنجی پرسشــنامۀ
ص��دا بی��زاری  ،پــس از دریافــت پرسشــنامة مذکــور و کســب
اج��ازه از س��ازندۀ آن ،ابتدــا نس��خة انگلیس�یـ پرسش�نـامة صــدا
بیـ�زاری بــه فارســی ترجمــه و ســپس توســط یــک مترجــم از
فارســی بــه انگیســی برگردانــده شــد و پــس از مطابقــت نســخة
ترجمــه شــده (از فارســی بــه انگلیســی) بــا نســخة اصلــی و رفع
تفاوتهــا ،نســخة نهایــی در اختیــار ســه متخصــص روانشناســی
قــرار گرفــت تــا نســخههای فارســی و انگلیســی را مورد مقایســه
قــرار دهنــد .بــه ایــن ترتیــب اعتبــار صــوری پرسشــنامه تأییــد
و نســخة فارســی پرسشــنامۀ صدابیــزاری آمــاده شــد .در یــک
بررســی مقدماتــی ،پرسشــنامۀ مذکــور در اختیــار  30دانشــجو

قـ�رار گرف��ت و بـ�ا در نظ��ر گرفت��ن نظــرات آنه��ا درباــرۀ قابلیــت
فهــم ســؤاالت ،نســخۀ فارســی مجــددا ً بازنگــری شــد .بهمنظــور
بررس��ی روای�یـ پرسش��نامۀ صــدا بی�زـاری از ســه ابــزار دیگــر
(پرسشــنامههای اضطــراب بــک و افســردگی بــک و مقیــاس
وس�وـاس فکـ�ری -عملــی ییــل بــراون )21اســتفاده شــد.
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شــده اســت ( .)15دارای 10مــاده اســت کــه هــر مــاده از  0تــا
 4درجهبنــدی میشــود .دادههــای مربــوط بــه پایایــی ایــن
مقیــاس نشــان میدهــد کــه ضریــب پایایــی ارزیابــان مختلــف
در  40بیمــار  0/98و ضریــب همســانی درونــی از طریــق آلفای
کرونبــاخ  0/89بــوده اســت .ضریــب همبســتگی ایــن مقیــاس
بــا پرسشــنامۀ تجدیــد نظــر شــدة وســواس فکــری -عملــی
 )16(0/45و بــا مقیــاس باورهــای بــراون  )17(0/34گــزارش
شــده کــه بیانگــر روایــی خــوب و بــاالی ایــن مقیــاس اســت.
در ایــران ضریــب پایایــی ایــن مقیــاس از طریــق آزمــون -بــاز
آزمــون و اجــرای مجــدد پــس از دو هفتــه 0/84 ،گــزارش شــد
و روایــی محتوایــی ایــن آزمــون بــا نظــر متخصصــان تأییــد
گردیــد ( .)18در پژوهــش حاضــر نیــز پایایــی ایــن مقیــاس از
طریــق آلفــای کرونبــاخ  0/90و از طریــق تنصیــف  0/88بــه
دســت آمــد.
تجزیه و تحلیل دادهها

یافتهها
جــدول  ،1یافتههــای توصیفــی و ضرایــب آلفــای کرونبــاخ و
تنصیــف هــر دو خــردهمقیــاس عاليــم صــدا بیــزاری و خــرده
مقیــاس هیجانــات ناشــی از صــدا بیــزاری و نیــز کل مقیــاس

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول  1ضرایــب آلفــای کرونبــاخ عاليــم
صــدا بیــزاری  ،هیجانــات ناشــی از صــدا بیــزاری و کل مقیــاس
بــه ترتیــب  0/89 ،0/80و  0/90میباشــند .همچنیــن ،ضریــب
تنصیــف بــرای عاليــم صــدا بیــزاری  ،0/67بــرای هیجانــات
ناشــی از صــدا بیــزاری  0/84و بــرای کل مقیاس  0/79محاســبه
شــد .ایــن نتایــج نشــاندهندۀ مطلــوب بــودن همســانی درونــی
هــر دو خــردهمقیــاس و کل مقیــاس اســت.
در جــدول  ،2یافتههــای توصیفــی و ضرایــب همبســتگی
مادههــای مقیــاس صــدا بیــزاری بــا نمــرۀ خــردهمقیــاس
مربــوط بــه خودشــان و نمــرۀ کل نشــان داده شــده اســت.
همانطــور کــه نتایــج جــدول  2نشــان میدهــد ،همبســتگی
همــۀ مادههــا بــا نمــرات خــرد ه مقیــاس مربــوط بــه خودشــان
و نیــز کل مقیــاس محاســبه شــد کــه تمامــی ضرایــب
ی در ســطح معن ـیداری  P>0/01معن ـیدار بودنــد.
همبســتگ 
ب��ه عب��ارت دیگـ�ر ،همــۀ مادهه��ای مقی��اس ص��دا بی��زاری از
همســانی الزم برخوردارنــد.
ضریــب پایایــی آزمــون -بازآزمــون در نمونــهای بــه حجــم
 28نفــر و اجــرای مجــدد پــس از یــک مــاه ،بــرای خــرده
مقی��اس عالي��م صـ�دا بیـ�زاری  ،0/79بــرای خــردهمقیــاس
هیجاناــت ناشــی از صـ�دا بیـ�زاری  0/66و بــرای کل مقیــاس
صـ�دا بیـ�زاری  0/73محاســبه شــدند کــه هــر ســه ضریــب
همبســتگی در ســطح  P>0/001معنــیدار بودنــد .ایــن
نتایــج حاکــی از پایایــی آزمــون -بازآزمــون مطلــوب مقیــاس
صــدا بی�زـاری اســت.
بهمنظـ�ور بررس��ی روای��ی پرسش��نامة ص��دا بی�زـاری از تحلیــل
عامــل تأییــدی اســتفاده شــد .بــرای انجــام ایــن تحلیــل17 ،
م��ادة مقیاــس ص�دـا بی�زـاری در ابتــدا بهعنــوان یــک عامــل
و ســپس بهعنــوان دو عامــل لحــاظ شــدند .شــاخصهای
بــرازش هــر دو مــدل یــک عاملــی و دو عاملــی در جــدول 3
نشــان داده شــدهاند.
شــاخصهای بــرازش مربــوط بــه مــدل یــک عاملــی و دو
عاملــی در جــدول  3نشــان داده شــدهاند .مجــذور خــی
( )X2شــاخص برازندگــی مطلــق مــدل اســت و میــزان انطبــاق
کوواریانسهایــی کــه ســاختار عاملــی داللــت ضمنــی بــر آنهــا
دارد را بــا کوواریانسهــای مشــاهده شــده نشــان میدهــد.
هرچــه مقــدار مجــذور خــی از صفــر بزرگتــر باشــد ،برازندگــی
مــدل کمتــر میشــود .مجــذور خــی معنــیدار ،تفــاوت
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در ایــن تحقیــق پــس از جمــعآوری اطالعــات ،دادههــا
بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSSنســخة  22مــورد تجزیــه و
تحلیــل قــرار گرفتنــد .از میانگیــن و انحــراف اســتاندارد
بهمنظــور گــزارش شــاخصهای توصیفــی دادههــا اســتفاده
شــد .همچنیــن ضریــب پایایــی پرسشــنامه بــا فرمــول
آلفــای کرونبــاخ بــرآورده شــد و جهــت پایایــی بازآزمایــی از
همبســتگی پیرســون اســتفاده شــد .بــرای بررســی ســاختار
زیربنای�یـ پرسش�نـامة صــدا بیزــاری از تحلیــل عامــل تأییــدی
اســتفاده شــد .تحلیــل عامــل تأییــدی بــا اســتفاده از نرمافــزار
 AMOS-22بــر روی مادههــای ایــن پرسشــنامه انجــام شــد.
همچنیــن یکــی از روشهــای بررســی روایــی یــک مقیــاس
جدیــد ،روایــی همگــرا میباشــد کــه آن را میتــوان از طریــق
بررســی الگــوی همبســتگیهای بیــن مقیــاس ســازۀ مــورد
نظــر بــا مقیــاس ســازههای مشــابه دیگــر بررســی کــرد.
همچنیــن ،در مقیاسهایــی بــا ســاختار عاملــی کــه دارای
خــرد ه مقیــاس میباشــند ،همبســتگی میــان ایــن خــرده
مقیاسهــا نیــز میتوانــد بــرای بررســی روایــی همگــرا بــه
کار گرفتــه شــود .وجــود ایــن همبســتگی بــرای اطمینــان از
اینكــه آزمــون آنچــه را کــه بایــد ســنجیده شــود میســنجد،
ضــروری اســت.

صــدا بیــزاری را نشــان میدهــد.

جدول  -1یافتههای توصیفی و ضرایب پایایی خرد ه مقیاسها و کل مقیاس صدا بیزاری (.)n=319
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جدول  -2یافتههای توصیفی و ضرایب همبستگی مادههای مقیاس صدا بیزاری با نمرة خرد ه مقیاسهای خود و نمرة کل (.)n=319
* تمامی ضرایب همبستگی در سطح  0/01معنیدار بودند.
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جدول  -3شاخصهای برازش ساختار یک عاملی و دو عاملی مقیاس صدا بیزاری.
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Adjusted goodness of fit index
Goodness of fit index
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Incremental fit index

Tucker-lewis index
Comparative fit index
32
Normed fit index
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معنــیدار بیــن کوواریانسهــای مفــروض و مشــاهده شــده
را نشــان میدهــد .بــا وجــود ایــن ،چــون فرمــول مجــذور
خــی ،حجــم نمونــه را در بــردارد ،مقــدار آن در نمونههــای
بــزرگ متــورم میشــود و معمــوالً بــه لحــاظ آمــاری معن ـیدار
میشــود .بــه ایــن دلیــل بســیاری از پژوهشــگران مجــذور خــی
را نســبت بــه درجــة آزادی آن (مجــذور خــی نســبی ) ،مــورد

بررســی قــرار میدهنــد و معمــوالً نســبت  2را بهعنــوان یــک
شــاخص سرانگشــتی نیکویــی بــرازش اســتفاده میکننــد (.)19
در جــدول  ،1شــاخص نیکویــی بــرازش تعدیلشــده (،27)AGFI
شــاخص نیکویــی بــرازش ( ،28)GFIشــاخص برازندگی افزایشــی
( ،29)IFIشــاخص توکــر -لویــس ( ،30)TLIشــاخص برازندگــی
32
تطبیقــی ( 31)CFIو شــاخص برازندگــی هنجارشــده ()NFI
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نیــز درج شــدهاند .هرچــه مقــدار ایــن شــاخصها بــه 1
نزدیکتــر باشــد ،بــرازش بهتــری را نشــان میدهــد و مقــدار
 0/9بهعنــوان یــک مــاک سرانگشــتی نیکویــی بــرازش تعییــن
شــده اســت .شــاخص دیگــر ،جــذر میانگیــن مجــذورات خطــای
تقریــب ( 33)RMSEAاســت .بــر اســاس ایــن شــاخص ،مقادیــر
بزرگتــر از  0/1بــرازش ضعیــف ،مقادیــر بیــن  0/08و  0/1برازش
متوســط ،مقادیــر بیــن  0/05و  0/08بــرازش قابــل قبــول و
مقادیــر کمتــر از  0/05بــرازش خــوب را نشــان میدهنــد (.)19
عــاوه بــر ایــن ،بــرای مقایســۀ بــرازش دو مــدل بــا یکدیگــر،
معنـیداری مقــدار تفاضــل مجــذور خـیدو (کای دو) دو مــدل
بــا مقــدار بحرانــی خــیدو در یــک درجــة آزادی مقایســه
میشــوند (مقــدار خــیدو بحرانــی بــر اســاس جــدول توزیــع
خــیدو و بــا توجــه بــه درجــۀ آزادی ،تعییــن میشــود) .در
صورتــیکــه مقــدار تفاضــل از مقــدار بحرانــی بیشــتر باشــد،

بــرازش مــدل دوم تأییــد میشــود (درجــۀ آزادی مــورد نظــر،
همــان تفاضــل میــان درجــۀ آزادی هــر دو مــدل اســت).
نتایــج منــدرج در جــدول  3نشــان میدهنــد کــه هــر دو
س�اـختار ی��ک عامل��ی و دو عامل��ی مقی��اس صـ�دا بیـ�زاری
از بــرازش قابــل قبولــی برخوردارنــد؛ امــا بــا توجــه بــه
شــاخصهای آمــاری ارائــه شــده در جــدول  ،3ســاختار دو
عاملــی بــه مراتــب بــرازش بهتــری نســبت بــه ســاختار یــک
عاملــی دارد .همچنیــن ،بررســی مقــدار تفاضــل مجــذور خیدو
(کای دو) دو ســاختار بــا مقــدار مجــذور خ ـیدو بحرانــی نیــز
در ســطح  0/01معنــیدار میباشــد (مقــدار تفاضــل مجــذور
خــیدو برابــر بــا 95/382؛ مقــدار خــیدو بحرانــی برابــر بــا
11/34؛ و درجــة آزادی برابــر بــا  3میباشــد) .عــاوه بــر
ایــن ،جــدول  4پارامترهــاي الگــوي اندازهگيــري متغيرهــاي
مکن��ون مقیــاس دو عاملــی ص��دا بی�زـاری را نشــان داده اســت.

جدول  -4پارامترهاي الگوي اندازهگيري متغيرهاي نهفتة مقیاس دو عاملی صدا بیزاری.

] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-08

1919

] [ DOI: 10.29252/shefa.7.2.13

Root mean square error of approximation

33

دوره هفتم ،شماره دوم ،بهار 1398

تصويــر  1ســاختار عاملــی و بارهــای عاملــی هرکــدام از
مادههــا را بــر عاملهــای خــود نشــان میدهــد .کلیــۀ
مادههــای ایــن مقیــاس بــر روی عاملهــای خــود بــه طــور
معن ـیداری بــار گذاشــتهاند (تمامــی بارهــای عاملــی بیــش از
 0/40بودهانــد) .در مجمــوع ،بــا توجــه بــه یافتههــای جــدول
 ،3روایــی ســازة ســاختار دو عاملــی مقیــاس صــدا بیــزاری
تأییــد میشــود.

تصوير  -1ساختار عاملی و بارهای عاملی هر یک از مادهها بر عاملهای خود.

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول  ،5صــدا بیــزاری بــا خــرده
مقیاسه��ای عالي�مـ ص��دا بی��زاری ( )r=0/87, P>0/01و
هیجانـ�ات ناش��ی از صــدا بیــزاری ( )r=0/94, P>0/01رابطــة
مثبــت و معنـیداری دارد؛ ایــن یافتههــا بیانگــر مناســب بــودن
روایــی همگــرا مقیــاس صــدا بیــزاری میباشــد .همچنیــن،
صــدا بیزاری بــا وســواس فکــری -عملــی (،)r=0/35, P>0/01
افســردگی ( )r=0/39, P>0/01و اضطراب ()r=0/50, P>0/01
رابطــة مثبــت معنــیداری دارد .در مجمــوع ،ایــن یافتههــا
حاکــی از مطلــوب بــودن روایــی همگــرا مقیــاس صــدا بیــزاری
میباشــند.

هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی ویژگیهــای روانســنجی
پرسشــنامۀ صــدا بیــزاری در دانشــجویان بــود .پرسشــنامۀ
صــدا بیــزاری یــک ابــزار خودســنجی اســت کــه در کارهــای
پژوهشــی در حوزههــای روانشــناختی و بالینــی میتوانــد
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان
داد کــه ایــن پرسشــنامه از روایــی و پایایــی مطلوبــی برخــوردار
اســت .نتایــج پژوهــش حاضــر حاکــی از آن بــود پرسشــنامة
 17مــادهای صــدا بیــزاری کــه دارای دو خــرده مقیــاس عاليــم
صــدا بیــزاری و رفتارهــای ناشــی از صــدا بیــزاری اســت ،از
همســانی درونــی باالیــی برخــوردار اســت .وو و همــکاران
( )9نیــز پایایــی ایــن پرسشــنامه را مطلــوب گــزارش دادنــد؛
بــر اســاس یافتههــای آنــان ضرایــب آلفــای کرونبــاخ بــرای
مقیــاس عاليــم صــدا بیــزاری  ،0/86بــرای خــرده مقیــاس
هیجانــات و رفتارهــای ناشــی از صــدا بیــزاری  0/86و بــرای
کل مقیــاس  0/89اســت ( .)9همچنیــن در پژوهــش زو ،وو و
اســتورچ )20( 34پایایــی ایــن ابــزار از طریــق آلفــای کرونبــاخ
مقیــاس عاليــم صــدا بیــزاری  0/88و بــرای
بــرای خــرده
ِ
خــرده مقیــاس هیجانــات و رفتارهــای ناشــی از صــدا بیــزاری
 0/89و بــرای کل مقیــاس (بهعنــوان مثــال ،ترکیبــی از ایــن
دو بخــش)  0/90بــه دســت آمــد .بدیــن ترتیــب یافتههــای
پژوهــش حاضــر همخــوان بــا یافتههــای وو و همــکاران ( )9و
زو ،وو و اســتورچ ( )20میباشــد.
عــاوه بــر پایایــی ،روایــی ایــن مقیــاس نیــز بــه چنــد روش
تأییــد شــد .نتایــج مربــوط بــه روایــی ســازۀ پرسشــنامۀ
صــدا بیــزاری نشــان داد کــه مادههــای ایــن پرسشــنامه بــر
روی عامــل مربــوط بــه خــود بــه طــور مثبتــی بارگــذاری
کردهانــد و ایــن آزمــون از بــرازش مطلوبــی بــا دادههــا
برخــوردار اســت .روایــی همگــرای ایــن پرسشــنامه از طریــق
همبســتگی بیــن نمــرۀ صــدا بیــزاری بــا خــردهمقیاسهــای
عاليــم صــدا بیــزاری و هیجانــات ناشــی از صــدا بیــزاری
بــه ترتیــب ( )r=0/87, P>0/01و ( )r=0/94, P>0/01بــه
دســت آمــد کــه بیانگــر مناســب بــودن روایــی همگــرای
پرسشــنامة صــدا بیــزاری میباشــد .همچنیــن نتایــج نشــان
داد کــه صــدا بیــزاری بــا وســواس فکــری -عملــی (P>0/01
 ،)r=0/35,افســردگی ( )r=0/39, P>0/01و اضطــراب
( )r=0/50, P>0/01رابطــۀ مثبــت معنــیداری دارد .لــذا
ایــن یافتههــا نشــاندهندۀ مطلــوب بــودن روایــی همگــرای
مقیاــس صدــا بی�زـاری میباشــند .ایــن یافتههــا بــا پژوهــش
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نتایــج مربــوط بــه روایــی همگــرای پرسشــنامۀ صــدا بیــزاری
در جــدول  5ارائــه شــده اســت .نتایــج ایــن جــدول ضرایــب
همبســتگی مقیــاس صــدا بیــزاری و خــردهمقیاسهــای آن
بــا وســواس فکــری -عملــی ،افســردگی و اضطــراب را نشــان
میدهــد.

بحث و نتیجهگیری

جدول  -5ماتریس ضرایب همبستگی میان متغیرهای پژوهش (** سطح معنیداری کمتر از .)0/01
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 پیشــنهاد میشــود ایــن مقیــاس در ســطحی وســیعتر.گیــرد
 چــرا کــه قــدرت تعمیمپذیــری،اجــرا و هنجاریابــی گــردد
 همچنیــن بــه پژوهشــگران آتــی.یافتههــا را افزایــش میدهــد
پیشــنهاد میگــردد کــه بــه انجــام پژوهشهــای بیشــتر در ایــن
.زمینــه بهخصــوص در زیرگروههــای ســنی مختلــف بپردازنــد
تشکر و قدردانی
ایــن مقالــه برگرفتــه از طــرح پســادکتری نویســنده مســئول
(دکتــر خدیجــه روشــنی) میباشــد کــه بــا راهنمایــی خانــم
پروفســور مهنــاز مهرابــی زاده هنرمنــد و بــا حمایــت مالــی
 همچنيــن.دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز انجــام شــده اســت
 بــرای ارســال پرسشــنامة صــدا بیــزاری و36از دکتــر مونیــکا وو
.راهنماییهــای ارزندهشــان تشــکر میشــود

 نتایــج به دســت آمــده از پژوهــش حاضر نشــان داد،در مجمــوع
ک��ه پرسش��نامۀ ص�دـا بی�زـاری از مقادیــر پایایــی و روایــی قابــل
قبولــی برخــوردار اســت و در نمونــۀ دانشــجویان ایرانــی قابــل
 نمونــۀ، از جملــه محدودیتهــای ایــن تحقیــق.اســتفاده اســت
،پژوهــش اســت کــه شــامل دانشــجویان مقطــع کارشناســی بود
لــذا تعمیــم نتایــج بــه جوامــع دیگــر بایــد بــا احتیــاط صــورت
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