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ويژگیهای روانسنجی مقیاس میزوفونیای آمستردام
Psychometric Properties of Amsterdam Misophonia Scale
(A-MISO-S)
2

 زهرا کماسی،1دکتر احمد بهپژوه

Abstract

The present study aimed to investigate
the validity and reliability of Amsterdam
Misophonia Scale (A-MISO-S) in Iranian
society. The research method was
descriptive-survey and the statistical
population included all high school
students in the Education District 8 of
Tehran, Iran. From this population, 500
students from three high schools were
selected by random sampling method.
The instrument was Amsterdam
Misophonia Scale, which was introduced
by Schroeder, Vulink and Denys (2013).
Cronbach's alpha and exploratory factor
analysis and correlation coefficient were
used for data analysis. The results
showed that all questions of A-MISO-S
have proper internal consistency and the
reliability and validity of the whole scale
was appropriate. Also, A-MISO-S
showed two factors. The results of the
correlation test showed that there is a
positive and significant relationship

چکیده

پژوهش حا ضر با هدف برر سی روايی و پايايی
مقیاس میزوفونیای آم ستردام در جامعۀ ايرانی
 روش پژوهش از نوع روان سنجی و.انجام شد
پیمايشی بوده و جامعه آماری شامل-توصیفی
کل یه دانشآموزان دبیرستتت تان های آموزش و
 از اين جامعه. شهر تهران بود8 پرورش منطقۀ
 دانشآموز از سه دبیر ستان به طور500 تعداد
 ابزار پژوهش مقیاس.تصتتادفی انتباش شتتدند
،میزوفونیای آم ستردام بود که تو سط شرودر
 به.) معرفی شده است2013( والینک و دنیس
منظور تحلیل آماری از ضتتري آلفای کرونباخ
و تحلیل عاملی اکتشتتافی و بررستتی ضتتري
 نتايج ن شان داد که.همب ستگی ا ستفاده شد
کلیه سؤالهای اين مقیاس از هم سانی درونی
منا سبی برخوردار ه ستند و روايی و پايايی آن
 دو عامل، مقیاس مورد نظر.نیز منا س ا ست
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 استاد روانشناسی دانشگاه تهران- 1
 ايران، رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رودهن، گروه روان شناسی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی-2
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دارد .همچنین نتايج آزمون همبستتتگی نشتتان
داد که ن شانگان میزوفونیا در بین دانشآموزان
با پرستتتشتتتنامه وستتتواس-اجباری مادزلی و
پر س شنامه ح سا سیت ا ضطرابی رابطۀ مثبت و
معناداری دارد که نشتتاندهندة روايی همگرای
اين پر س شنامهها میبا شد .بر ا ساس يافتههای
اين پژوهش ،مق یاس میزوفون یای آمستتتتردام
برای ستتنجش نشتتانگان میزوفونیا در نوجوانان
ايرانی از روايی و پايايی کافی برخوردار است.
واژههتتای کلیتتدی :میزوفونیتتا ،روايی ،پتتايتتايی،
وسواس-اجباری ،حساسیت اضطرابی

between A-MISO-S among students with
the Maudsley Obsessional-Compulsive
Inventory and Anxiety Sensitivity which
shows the convergent validity of these
questionnaires. According to the findings
of this study, Amsterdam Misophonia
Scale is a valid and reliable scale to
measure the misophonia syndrome in
Iranian youth.
Keywords:
Amsterdam Misophonia
Scale, Validity, Reliability, ObsessiveCompulsive, Anxiety Sensitivity.

مقدمه
در هزارة سوم میالدی ،بروز مشکالت روانی و اختاللهای رفتاری به ويژه در نوجوانان و جوانان
امری اجتناشناپذير ا ست و ضروریترين اقدام ،شناخت علتهای بروز اين گونه اختاللها و آ شنايی
با روشهای تشبیص و ارزيابی آنها ا ست .اين اختاللها ،گاهی به شکل درونريز 1و زمانی به شکل
برونريز 2ظهور و بروز میکنند (بهپژوه1394 ،؛ شجاعی و همکاران.)1387 ،
در مورد تعريف اختالل های درونريز و اختالل های برونريز بین روانشتتتناستتتان و محققان
اختالف نظر وجود دارد .برخی از آ نان ،رف تار های برونريز را به عنوان برانگیبتگی ،بیشف عالی،
پرخاشگری و رفتار ضداجتماعی تعريف میکنند و گروهی ،کنارهگیری ،خلق افسرده ،قانون شکنی و
اضطراش را در چهارچوش رفتارهای درونريز قرار میدهند (بهپژوه .)1394 ،يکی از مشکالت رفتاری
مربوط به رفتارهای درونريز،کنارهگیری استتت؛ برخی افراد به علت حستتاستتیت بیشازحد به برخی
صداها که در ا صطالح به آن صداهای میزوفونیا میگويند مجبور به کنارهگیری از خانواده و جامعه
می شوند .میزوفونیا 3يک اصطالح نسبتاً جديد در حوزة شنوايی و اختاللهای عص -روانی است که
گاهی اوقات نشانگان حساسیت صدای انتبابی 4يا حساسیت صدای نرم خوانده می شود (جانسون،5
1.Internalazinig disorders
2.Externalazing disorders
3.Misophonia
4.Syndrome Selective Sound Sensitivity
5.Johnson
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 .)2002اختالل میزوفونیا در پنجمین ويرايش راهنمای تشتتتبیصتتتی و آماری اختالل های روانی
(انجمن روانپز شکی آمريکا ،2013 ،ترجمه ر ضاعی و همکاران )1393 ،درج ن شده و در سالهای
اخیر تنها در چند مقالۀ پژوهشی بررسیشده است.
حستتاستتیت بیش از حد به صتتداهای خاص و عادی که موج بروز واکنشهای منفی در برخی
افراد می شود ،در گذشته توسط جانسون ( ،)2002متبصص شنوايی« ،نشانگان حساسیت صدای
انتبابی» نامگذاری شتتده بود ،اما بعدها توستتط پاول جاستتتربوف و مارگارت جاستتتربوف2002( 2؛
2013؛  )2014دانشمندان عص شناسی ،میزوفونیا نامیده شد؛  Misoبه معنای نفرت و Phonia
به معنای صدا (تنفر از صدا ،صدا بیزاری گزين شی) .در افراد مبتال به میزوفونیا ،د ستگاه شنوايی به
طور عادی عمل میکند ،اما در سطح رفتاری ،صداهای خاصی منجر به واکنشهای منفی شديد می
شوند (کوهن.)2011 ،3
شتايعترين واکنش در فرد مبتال به میزوفونیا ،احستاس منفی و خشتم بستیار شتديد نستبت به
برخی صداهای خاص ا ست؛ اما واکنشهای ديگر میتواند شامل اح ساس ا ضطراش ،سرخوردگی،
انزجار و فکر کردن به آ سی با شد (هازل 4و همکاران .)2004 ،افراد مبتال به میزوفونیا ممکن ا ست
تمايالت ناخوشتتايند برای فرار يا خواستتتههای خشتتونتآمیز برای فرد ايجادکنندة صتتدای محر
دا شته با شند .واکنشهای ا ضطرابی افراد مبتال به صدای محر  ،اغل ب سیار قوی ه ستند که می
توانند بر شیوة زندگی و انتباش شغل آنان ت سلط پیدا کنند .افرادی که در اين و ضعیت قرار دارند
اغل نزديکترين مردم را به خود بیگانه میکنند و منجر به انحالل رابطه ،بیکاری و انزوای اجتماعی
میشوند (شوارتز ،لیندکر و کونلون.)2011 ،5
صداهای محر در افراد مبتال به میزوفونیا اغل مربوط به عملکرد دهان هستند (مانند ،تنفس،
خمیازه ،جويدن آدامس ،و بلعیدن) ،اما صتتتداهايی مانند تايپ کردن ،تراشتتتیدن مداد ،چکۀ آش و
کشیدن دست يا مداد روی کاغذ نیز میتواند تحريکآمیز باشد ( شوارتز ،لیندکر و کونلون.)2011 ،
سب شناسی اختالل میزوفونیا هنوز مشبص نیست ،شروع زودرس و ناگهانی اغل در اواخر کودکی
يا نوجوانی اتفاق میافتد (کوهن.)2011 ،
بعضتتی افراد با شتتنیدن کوچکترين صتتدا در اطراف خود ،زود عصتتبی میشتتوند .دانشتتمندان
دريافتهاند که دلیل اين عصبانیت ،تفاوت در ساختار و عملکرد مغز آنها است .صدای جويدن ،هورت
کشیدن مايعات ،روی میز زدن يا وزوز کردن ديگران میتواند بعضی افراد را کالفه کند .پژوهشگران
دريافتهاند که دلیل اين مشتتکل عجی در دستتتگاه عصتتبی مغز اين افراد استتت .اين مشتتکل که

)1.Diagnostic and Statistical Manual (DSM-5
2.Pawel Jastreboff & Margaret Jastreboff
3.Cohen
4.Hazel
5.Schwartz, Leyendecker & Conlon
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میزوفونیا نام دارد ،حستتتاستتتیتها و حالتهای غیرمعمولی را بیان میکند که ممکن استتتت هنگام
شتتنیدن بعضتتی از صتتداهای تکراری و خاص در اطراف برخی از افراد پديد آيد (کومار 1و همکاران،
.)2014
زمانی که افراد مبتال به میزوفونیا در مقابل محر ها قرار میگیرند ،واکنشهای شديدی شامل
تحر يک خود کار و هی جان منفی را تجر به میکن ند (کو مار و هم کاران )2014 ،که اين هی جان ها
شامل ع صبانیت ،ا ضطراش ،اندوه ،ترس يا نفرت می شوند .عالوه بر اين ،واکنشهايی اغل از طريق
دامنهای از پاسخهای جسمانی ،همچون انقباض عضالنی و انقباض بدن بروز میکند .از نظر رفتاری،
موا جه با اين محر ها ،اغ ل  ،فرد مورد نظر را ترغ ی میک ند تا از اين موقع یت ها اجت ناش ک ند
(کاوانا و سری.)2015 ،2
چندين پژوهش در مورد پديدار شنا سی و همب ستههای بالینی میزوفونیا صورت گرفته ا ست؛ از
جم لۀ آن ها میتوان از پژوهش شتتترودر ،والی نک و دنیس )2013( 3با عنوان میزوفون یا مع یار های
تشتتبیصتتی برای يک اختالل روانی جديد ياد کرد .وو ،لوين ،مورفی و استتتور  )2014( 4با عنوان
میزوفونیا :بروز ،پديدارشتتتناستتتی و همبستتتتههای بالینی ،اختالل میزوفونیا را در  483دانشتتتجوی
کارشتتتناستتتی آمري کايی مورد مطالعه قرار دادند و متوجه شتتتدند که حدود بیستتتت درصتتتد از
شرکتکنندگان ،ن شانههای میزوفونیا را از خود ن شان میدادند که وجود اين ن شانهها با آ سی هايی
در زندگی شتتغلی ،زندگی اجتماعی و مستتلولیتهای خانوادگی همراه بود .از ستتوی ديگر ،اختالل
میزوفونیا ،با ن شانههای ح سا سیتهای عمومی ،اختالل و سواس فکری-عملی و ن شانههای اف سردگی
همبستتتگی مستتتقیمی دارد؛ به طوری که اگر فردی به اختالل میزوفونیا مبتال باشتتد ،اين احتمال
وجود دارد که به اختاللهای ديگر نیز مبتال شود (ادلستاين 5و همکاران.)2013 ،
با توجه به نبود ابزاری برای تشبیص نشانگان میزوفونیا و تأثیری که اين اختالل بر کارکردهای
شغلی ،تحصیلی و خانوادگی افراد برجا میگذارد و با عنايت به اينکه تا کنون در اين زمینه در ايران،
پژوه شی انجامن شده ا ست ،پژوهش حا ضر در نظر دارد تا با برر سی ويژگیهای روان سنجی مقیاس
میزوفونیای آمستتتتردام ،گامی در جهت تشتتتبیص اين اختالل بردارد .از اين رو ،با توجه به بروز
نشتتانههای میزوفونیا در دوران کودکی و نوجوانی اين پژوهش قصتتد دارد نشتتانههای میزوفونیا را در
دانشآموزان دبیرستانی مورد مطالعه و پنج سوال را به شرح زير مورد بررسی قرار دهد:
 .1آيا مقیاس میزوفونیای آم ستردام برای دانشآموزان دبیر ستانی از پايايی منا س برخوردار
است؟
1.Kumar
2.Cavana & Seri
3.Schroder, Vulink & Denys
4.Wu, Lewin, Murphy & Storch
5.Edelstein
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 .2آيا مقیاس میزوفونیای آم ستردام برای دانشآموزان دبیر ستانی از روايی منا س برخوردار
است؟
 .3نمرات هنجاری مقیاس میزوفونیای آمستردام به چه میزان است؟
 .4آيا نشانگان میزوفونیا با وسواس-اجباری رابطه دارد؟
 .5آيا نشانگان میزوفونیا با حساسیت اضطرابی رابطه دارد؟.
روش پژوهش
اين پژوهش به ل حاظ هدف جزو پژوهش های روانستتتنجی و به ل حاظ روش پژوهش ،از نوع
تو صیفی  -پیماي شی ا ست .جامعۀ آماری پژوهش حا ضر عبارت ا ست از کلیه دانشآموزان شانزده
دبیر ستان آموزش و پرورش منطقه  8شهر تهران که در سال  1396-97م شغول به تح صیل بودند.
از اين جامعۀ آماری ،تعداد  500دانشآموز از سه دبیرستان به طور تصادفی انتباش شدند و در اين
پژوهش شرکت کردند .دلیل انتباش اين حجم از آزمودنیها دارا بودن کفايت و منا سبت نمونه برای
انجام تحلیل گويهها و تحلیل عاملی ا ست (کرلینگر و پدهازور ،1983 ،1ترجمۀ سرايی  .)1395پس
از توجیه و جل م شارکت دانشآموزان ،از آنان درخوا ست شد پر س شنامههای مورد نظر را تکمیل
کنند .دانشآموزان مورد مطالعه  180دختر ( 36در صد) و  320پسر ( 64در صد) بودند که در سه
پايۀ تحصیلی دهم ،يازدهم و دوازدهم به تحصیل اشتغال داشتند و دامنۀ سنی آنان پانزده تا هجده
سال بود.
ابزار پژوهش
در پژوهش حاضر از سه ابزار به شرح استفاده شد:
 مقیاس میزوفونیای آمستردام :مقیاس میزوفونیای آمستردام (شرودر ،والینک و دنیس)2013 ،
مبتنی بر مقیتاس وستتتواس-اجبتاری يیتل-براون استتتتت (گودمن 2و همکتاران.)1989 ،
شرکتکنندگان ،شدت نشانگان خود را با انتباش نمرة صفر تا چهار ،مشبص میکنند ( صفر
برابر با هیچ و چهار برابر با بسیار زياد) .اين مقیاس شامل شش سؤال به شرح زير است:
 -1صداهای میزوفونیا ،چه میزان از زمان شما را اشغال کرده است؟
 -2صتتداهای میزوفونیا ،چقدر در کارکرد اجتماعی ،شتتغلی يا کارکردهای ديگر شتتما ،اختالل
ايجاد میکنند؟
 -3صتتداهای میزوفونیا ،چه مقدار اضتتطراش ،استتترس ،نفرت يا عصتتبانیت در شتتما ،ايجاد
میکنند؟
1.Kerlinger & Pedhouzer
2.Goodman
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 -4شما برای مقاومت در برابر صداهای میزوفونیا ،چقدر تالش میکنید؟
 -5شما چقدر بر انديشههای خود در برابر صداهای میزوفونیا ،کنترل داريد؟
 -6آيا تا کنون برای اين که از صداهای میزوفونیا دوری کنید ،از انجام کاری يا رفتن به جايی
يا بودن با کسی ،اجتناش کردهايد؟
در اين مقیاس ،دامنۀ نمرات از حداقل نمرة صتتفر تا حداکثر نمره  24در نوستتان استتت .نمرات
صتفر تا  4نشتانۀ فقدان میزوفونیا ،نمرات  5تا  9نشتانۀ میزوفونیای خفیف ،نمرات  10تا  14نشتانۀ
میزوفونیای متوسط ،نمرات  15تا  19نشانۀ میزوفونیای شديد و نمرات  20تا  24نشانۀ میزوفونیای
بستتیار شتتديد میباشتتد .شتترودر ،والینک و دنیس ( )2013اعتبار مقیاس میزوفونیای آمستتتردام را
مطلوش ارزيابی کردهاند.
 پرسشنامه وسواس-اجباری مادزلی :1اين پرسشنامه توسط هاجسون و راچمن )1977( 2طراحی
و ساخته شده ا ست و م شکالت افراد مبتال به و سواس را ن شان میدهد .اين پر س شنامه  30عبارت
دارد و يک نمرة کلی وستتتواس را نشتتتان میدهد .همچنین دارای چهار نمرة فرعی برای بازبینی،
شتتستتتن ،کندی و تکرار و ترديد و دقت استتت .پايايی و روايی آزمون وستتواس-اجباری مادزلی در
مطالعات انجام شده در نمونههای بالینی مبتلف ،متفاوت بوده ا ست .برای مثال ،ساناويو)1985( 3
همب ستگی نمرات اين آزمون را با پر س شنامه پادوآ ./70 4ن شان داد و ضري پايايی محا سبه شده
 ./89بود که نشاندهنده اعتبار مناس اين ابزار است.
 پرسشنامه حساسیت اضطرابی :5پرسشنامۀ حساسیت اضطرابی توسط تیلور و کاکس)1998( 6
ستتاخته شتتده استتت .اين پرستتشتتنامۀ خود گزارش دهی 36 ،عبارت دارد و بر استتاس مقیاس پنج
درجهای لیکرت (از خیلی کم (صتتتفر) تا خیلی زياد ( )4در نوستتتان استتتت .هر گويه اين عقیده را
منعکس میکند که احساسات اضطرابی به صورت ناخوشايند تجربه میشوند و توان منتهی شدن به
پیامد آ سی زا را دارند .میزان تجربۀ ترس از ن شانههای ا ضطرابی ،با نمرات باالتر م شبص می شود.
میزان اعتبار اين پر س شنامه که  36گويه دارد ،منا س و با ضري آلفای کرونباخ  ./86گزارش شده
استتت .ستتاختار اين پرستتشتتنامه از اين عاملها تشتتکیل شتتده :نشتتانههای قلبی ( 6ماده) ،ترس از
نشانههای تنفسی ( 7ماده) ،ترس از نشانههای معده و روده ( 4ماده) ،ترس از نشانههای قابل رويت
برای عموم ( 8ماده) ،ترس از نشانههای عصبی ( 6ماده) و ترس از نشانههای فقدان کنترل شناختی
( 5ماده) (مرادی منش ،میر جعفری ،گودرزی و محمدی.)1386 ،
1. Maudsley Obsessional-Compulsive Inventory
2. Hodgson & Rachman
3. SANAVIO
4. Padua Inventory - WSUR
5. Anxiety Sensitivity Index
6. Taylor & Cox
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شیوة اجرا
نسبۀ اصلی مقیاس میزوفونیای آمستردام تهیه و به زبان فارسی ترجمه شد و سوالهای آن از
نظر فرهنگی مورد بررسی قرار گرفتند .سپس اين مقیاس به صورت مقدماتی اجرا گرديد تا اشکاالت
آن م شبص شود .در گام بعد ،پس از دريافت معرفینامه از دان شگاه ،برای ح ضور در دبیر ستانهای
مورد نظر ،به ادارة کل آموزش و پرورش شهر تهران مراجعه شد .پس از بیان هدف و اهمیت پژوهش
به مديران و م شاوران مدارس از دانشآموزان درخوا ست شد تا در اين برنامه شرکت کنند .سپس
 500نفر از دانشآموزان  3دبیر ستان از آموزش و پرورش منطقه 8شهر تهران انتباش شدند و اين
مقیاس به همراه دو پر س شنامه (ح سا سیت ا ضطرابی با  36گويه و و سواس-اجباری با  30گويه)
تو سط آنان تکمیل شد .سپس دادهها وارد کامپیوتر شدند و دادههای ورودی با پر س شنامه مورد
مطابقت قرار گرفت .سپس دادههای به د ست آمده مورد تحلیل عاملی قرار گرفت و صحت و دقت
پاسخهای ارائهشده ،مورد بررسی قرار گرفت.
روش تحلیل آماری
به منظور تحلیل دادهها از شاخصهای آمار تو صیفی (میانگین ،انحراف معیار و واريانس) و آمار
استنباطی (تحلیل عاملی تأيیدی و اکتشافی ،روش همبستگی اسپیرمن ،شاخص روايی محتوايی) از
نسبۀ  22نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
يافتهها
سؤال اول :آيا مقیاس میزوفونیای آمستردام برای دانشآموزان دبیرستانی از پايايی مناس برخوردار
است؟
جهت پا سخ به اين سؤال هم سانی درونی میان سؤالها به شیوه آلفای کرونباخ محا سبه شد که
نتايج در جدول ( )1گزارششده است.
جدول  : 1مربوط به همسانی درونی سؤال های مقیاس میزوفونیا ی آمستردام
سؤال همبستگی سؤال با نمره کل ضري آلفا در صورت حذف سؤال
1

0/324

0/614

2

0/362

0/598

3

0/414

0/577

4

0/436

0/569

5

0/341

0/605

6

0/341

0/606
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همانطور که از ن تايج جدول ( )1مربوط به همستتتانی درونی ستتتؤال های مقیاس میزوفونیا
آم ستردام م شاهده می شود کلیه سؤالهای اين ابزار از هم سانی درونی منا سبی برخوردار ا ستند
( .)r ≤0/3جهت تعیین میزان پايايی هر عامل نیز پس از پاسبگويی به سؤال دوم و مشبص شدن
عوامل ا ستبراج شده میزان آلفای کرونباخ برای هر مؤلفه و کل پر س شنامه به صورت جداگانه در
جدول ( )2گزارش شتتده استتت که نشتتان میدهد عاملهای استتتبراجی از میزان پايايی مناستتبی
برخوردار هستند.
جدول  : 2میزان پايايی کل مقیاس میزوفونیای آمستردام و عوامل استبراجی
عامل

سؤاالت هر عامل

تعداد

آلفای کرونباخ

عامل اول (واکنش
های روانی)

5- 4- 6

3

0/688

عامل دوم (واکنش
های رفتاری)

3-2-1

3

0/634

6

0/638

کل مقیاس

سؤال دوم :آيا مقیاس میزوفونیای آمستردام برای دانشآموزان دبیرستانی از روايی مناس برخوردار
است؟
جهت پاسخ به سؤال دوم از عامل يابی محور اصلی و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .جهت
ا ستبراج عاملها از روش عامل يابی محورهای ا صلی با چرخش متمايل به روش پروماکس ا ستفاده
شد .به عقیده گیلفورد و فروچتر )1978( 1از طريق همبسته نمودن عملکرد افراد در سؤالها با نمرة
کل ،میتوان اطالعاتی در زمینۀ روايی سازه به د ست آورد .روايی سازه ،همچنین به میزان قابلیت
تشتتبیص صتتفات زيربنايی آزمون و اينکه اين صتتفات تا چه اندازه ،مدل نظری را که آزمون بر آن
مبتنی است منعکس میکنند ،مرتبط است .
به اين منظور اب تدا پیشفرض های تحل یل عاملی مورد بررستتتی قرار گر فت .يکی از اين
پیشفرضها از طريق آزمون KMO2م شبص کرد که آيا تحلیل عاملی روی پا سخهای جمعآوری
شده از صفت مورد اندازهگیری قابل اجرا ا ست يا خیر؟ اندازه  KMOشاخص کفايت نمونهبرداری
ا ست و مقادير همب ستگی م شاهده شده را با مقادير همب ستگی جزئی ن شان میدهد .مقادير کوچک
 KMOبیانگر آن استتت که همبستتتگی بین زوج متغیرها نمیتواند توستتط متغیرهای ديگر تبیین
شود؛ بنابراين ،کاربرد تحلیل عاملی ممکن ا ست قابل توجیه نبا شد .سرنی و کی سر 3؟؟؟؟()1977
1.Guilford & Fruchter
)2.Kaiser-Meyer-Olkin (KMO
3.Cerny& Kaiser
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معتقدند وقتی مقدار  KMOبزرگتر از  0/60باشتتد به راحتی می توان تحلیل عاملی را انجام داد و
هر چه اين مقدار بیشتر باشد ،مناسبت و کفايت نمونهبرداری بیشتر خواهد بود.
جدول  : 3آزمون پیش فرض کفايت حجم نمونه و پیش فرض چندگانگی خطی
آماره

0/688

KMO

آزمون کرويت بارتلت

خی دو ( )

421/802

درجه آزادی

15

معناداری

0/001

x2

شاخص کی سر -ماير -اولکین شاخ صی از کفايت نمونهگیری ا ست که کوچک بودن همب ستگی
جزئی بین متغیرها را بررسی میکند و از اين طريق مشبص میسازد آيا واريانس متغیرهای تحقیق
تحت تأثیر واريانس مشتتتر برخی عاملهای پنهانی و استتاستتی استتت يا خیر .مقدار عددی اين
شاخص بین صفر تا يک قرار دارد و هر چه اين مقدار به يک نزديکتر با شد کفايت نمونۀ مورد نظر
بهتر ا ست .بر ا ساس جدول ( )3مقدار آماره  KMO=0/688گزارش شده ا ست؛ بنابراين پیشفرض
کفايت نمونه برقرار است.
به منظور کستتت اطمینان نستتتبت به اين که ماتريس همبستتتتگی که پايۀ تحلیل عاملی قرار
میگیرد ،در جامعه برابر صفر نی ست ،از آزمون کرويت بارتلت 1ا ستفاده می شود .معنادار بودن خی
دو و آزمون کرويت بارتلت حداقل شتتترط الزم برای انجام تحلیل عاملی استتتت .در آزمون کرويت-
بارتلت رد فرض صتتفر حاکی از آن استتت که ماتريس همبستتتگی دارای اطالعات معنادار استتت و
حداقل شتترايط الزم برای تحلیل عاملی وجود دارد .همانطور که در جدول ( )3آمده استتت ،مقدار
آمارة کرويت بارتلت ( )421/802در سطح  0٫01و با درجه آزادی  15معنادار است.
مال استبراج عوامل
جهت م شبص کردن تعداد عاملهای ا ستبراجی از مال کی سر و مال ا سکری کتل ا ستفاده
شد .بر ا ساس مال کیسر عاملهايی که ارزش ويژه باالی  1دارند میتوانند به عنوان يک عامل در
نظر گرفته شوند.

1. Sphericity Bartlett
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جدول  : 4تعداد عامل های استبراجی بر اساس مال
مقدار ويژه اولیه

عامل

کیسر

مجموع مجذور بارهای عاملی استبراجشده

کل

درصد واريانس

درصد تراکمی

کل

درصد واريانس

درصد
تراکمی

1

2/156

35/928

35/928

1/566

26/107

26/107

2

1/435

23/914

59/842

0/835

13/913

40/020

3

0/692

11/538

71/380

4

0/604

10/072

81/453

5

0/591

9/857

91/310

6

0/521

8/690

100

همانطور که از نتايج جدول ( )4استنباط میشود ،در کل سؤالهای مقیاس دو عامل وجود
دارند که ارزش ويژه بزرگتر از يک دارند.

مال

نمودار اسکری کتل

نمودار  : 1نمودار اسکری کتل جهت تعیین تعداد عوامل استبراجی
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همانطور که از نمودار ( )1مربوط به نمودار استتتکری کتل جهت شتتتناستتتايی تعداد عوامل
ا ستبراجی م شاهده می شود ،طبق اين مال نیز در شی نمودار تنها دو عامل غال وجود دارند؛
بنابراين جهت شناسايی تعداد عوامل استبراجی از دستور استبراج دو عامل استفاده میشود.
نتايج تحلیل عوامل
جدول  : 5ماتريس بارهای عاملی مقیاس میزوفونیا ی آم ستردام
ماتريس بارهای عاملی
سؤال عامل اول
6
4
5
3
2
1

عامل دوم

0/669
0/656
0/622
0/665
0/635
0/522

همانطور که از نتايج تحلیل عوامل در جدول ( )5مشتتاهده میشتتود ،دو عامل از کل ستتؤالها
استبراج شد که سؤالهای ( )6-5-4عامل اول (واکنشهای روانی) و سؤالهای ( )3-2-1عامل دوم
(واکنشهای رفتاری) را ت شکیل داده ا ست .شايان ذکر ا ست که عامل اول به میزان مقاومت ذهنی
فرد در برابر محر  ،میزان کنترل بر افکار در برابر محر و میزان اجتناش در برابر محر و عامل
دوم به میزان اشتغال زمان برای محر  ،اختالل در کارکرد در اثر محر و شدت عصبانیت فرد در
مواجهه با محر میپردازد.
شاخصهای توصیفی پرسشنامههای پژوهش
در جدول ( )6شتتتاخص های توصتتتیفی «بیشتتتینه ،کمینه ،میانگین و انحراف استتتتاندارد»
پرسشنامههای پژوهش گزارششده است.
جدول  : 6شاخص های توصیفی پرسشنامه ها ی پژوهش
پرسشنامهها

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف
استاندارد

کجی

کشیدگی

وسواس-اجباری

0

24

6/55

4/51

1/04

0/952

مقیاس میزوفونیا

3

24

10/73

4/11

0/738

0/977

حساسیت اضطرابی

8

119

48/98

17/73

0/193

0/143
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شاخصهای کالسیک تحلیل سؤالهای مقیاس میزوفونیای آمستردام
همانطور که از نتايج جدول ( )7مربوط به شاخصهای کال سیک مقیاس میزوفونیای آم ستردام
م شاهده می شود ،سؤالهای پر س شنامه از قدرت ت شبیص متو سطی برخوردارند (قدرت ت شبیص
شاخ صی بین محدوده  0تا  1ا ست) .قدرت ت شبیص منا س به اين معنا ست که آزمون توان سته
است افرادی با میزان باالی صفت را از افرادی با حداقل صفت مورد نظر به خوبی از يکديگر تفکیک
کند .درجه دشواری سؤالها (میانگین) نیز نشان از آن دارد که اين سؤالها برای چه گروهی از افراد
و با چه میزان از صفت مورد نظر مناس است.
جدول  : 7مربوط به شاخص های کالسیک تحلیل سؤال های مقیاس میزوفونیا ی آمستر دام
سؤال دشواری قدرت تشبیص
1
2
3
4
5
6

1/605
1/835
1/613
1/954
2/028
1/836

0/304
0/368
0/422
0/430
0/338
0/353

سؤال سوم :نمرات هنجاری مقیاس میزوفونیای آمستردام به چه میزان است؟
جهت پاستتخ به اين ستتؤال با استتتفاده از نرمافزار  Jmetrik-V4.0.5نمرات به ص تورت نمرات
استتتاندارد  T، Zو رتبه درصتتدی برای هر نمره در جدول ( )8ارائهشتتده استتت .با توجه به تعداد
سؤالهای پرسشنامه ( 6سؤال) و شیوه نمرهگذاری طیف لیکرت ( )4-0بیشترين و کمترين نمرهای
که پاسخدهندگان میتوانند از اين پرسشنامه به دست آورند بین صفر تا  24است.
جدول  : 8نرم مقیاس میزوفونیای آمستردام
رتبه درصدی

نمره خام

نمرات T

نمرات Z

24/0

0

21/86

-2/81

73/0

1

25/6

-2/44

22/1

2

27/51

-2/25

71/1

3

28/83

-2/12

93/3

4

32/41

-1/76

65/5

5

34/15

-1/59
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رتبه درصدی

نمره خام

نمرات T

نمرات Z

48/9

6

36/88

-1/31

02/15

7

39/64

-1/04

27/21

8

42/03

-0/8

65/30

9

44/94

-0/51

77/45

10

48/94

-0/11

27/59

11

52/35

0/23

05/69

12

54/97

0 /5

61/76

13

57/26

0/73

75/80

14

58/69

0/87

49/86

15

61/03

1 /1

03/91

16

63/42

1/34

14/92

17

64/14

1/41

45/93

18

65/1

1/51

46/94

19

65/94

1/59

36/95

20

66/81

1/68

28/97

21

69/23

1/92

59/98

22

71/94

2/19

89/98

23

72/78

2/29

99.5

24

75/73

2/57

به منظور پاستتبگويی به ستتؤالهای چهارم و پنجم پژوهش ابتدا مفروضتته نرمال بودن دادههای
متغیرها با استتفاده از آزمون کولموگروف-استمیرنوف تک نمونهای جهت استتفاده از روش منا س
آماری ا ستفاده شد .بر اين ا ساس فرضهای صفر و خالف برای هر يک از متغیّرها به صورت زير در
نظر گرفته شد:
 :H0دادهها از توزيع نرمال پیروی میکنند :H1 .دادهها از توزيع نرمال پیروی نمیکنند.
بديهی ا ست که اگر مقدار سطح معناداری بزرگتر از مقدار خطا با شد ،فرض صفر (نرمال بودن
توزيع) و در صورتی که مقدار سطح معناداری کوچکتر از خطا باشد ،فرض خالف (غیر نرمال بودن
توزيع) نتیجه گرفته میشود.
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جدول  : 9نتايج آزمون  K-Sجهت آزمون نرمال بودن متغ ی ّرهای پژوهش
آماره

سطح معناداری ()P

تأيید فرضیه

نتیجه

مقیاس میزوفونیا

0/130

0/001

H1

غیر نرمال

وسواس-اجباری

0/141

0/001

H1

غیر نرمال

حساسیت اضطراش

0/047

0/01

H1

غیر نرمال

پرسشنامه

نتايج آزمون کولموگروف-ا سمیرنوف برای هر يک از متغیّرهای پژوهش در جدول ( )9ارائه شده
ا ست .از آنجا که مقدار سطح معناداری برای تمامی متغیّرها کوچکتر از  0/05گزارش شده ا ست،
پس فرض خالف و در نتیجه غیر نرمال بودن توزيع اين مؤلفهها با ستتطح اطمینان  95درصتتد تائید
میشود .با توجه به اين که آزمون  K-Sنشان داد که توزيع مربوط به کلیه متغیرها غیر نرمال است؛
بنابراين جهت بررسی اين سؤالها با توجه به اينکه درصدد بررسی رابطه همبستگی میان دو متغیر
هستیم از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
سؤال چهارم :آيا نشانگان میزوفونیا با وسواس-اجباری رابطه دارد؟
جدول  : 10همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای پژوهش
متغیّر

تعداد

میزان همبستگی

معناداری

میزوفونیا* وسواس فکری-عملی

500

0/172

0/001

همانطور که نتايج جدول ( )10نشتتان میدهد با توجه به نتیجه آزمون همبستتتگی استتپیرمن
م شبص شد بین مقیاس میزوفونیای آم ستردام با پر س شنامۀ و سواس-اجباری مادزلی رابطه مثبت
وجود دارد ( )r=0/172که اين مقدار با  99در صد اطمینان از نظر آماری ( )P=0/001معنادار ا ست
و نشان از روايی همگرای مطلوش اين ابزار دارد.
سؤال پنجم :آيا نشانگان میزوفونیا با حساسیت اضطرابی رابطه دارد؟
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جدول  : 11همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای پژوهش
متغیّر

تعداد

میزان همبستگی

معناداری

میزوفونیا* حساسیت اضطرابی

500

0/150

0/001

همانطور که نتايج جدول ( )11نشتتان میدهد با توجه به نتیجه آزمون همبستتتگی استتپیرمن
مشبص شد بین مقیاس میزوفونیای آمستردام با پرسشنامه حساسیت اضطرابی رابطه مثبت وجود
دارد ( )r=0/150که اين مقدار با  99درصد اطمینان از نظر آماری ( )P=0/001معنادار است و نشان
از روايی همگرای مطلوش اين ابزار دارد.
بحث و نتیجه گیری
هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی ويژگیهای روان سنجی مقیاس میزوفونیای آمستردام بود .از
اين رو ،با مشورت متبصصان مراحل ترجمه و آمادهسازی آزمونها طی و اجرا شد .در اين ببش ،بر
اساس يافتههای به دست آمده ،به بررسی و تبیین آنها پرداخته میشود.
ستتؤال اول :آيا پرستتشتتنامۀ میزوفونیای آمستتتردام برای دانشآموزان دبیرستتتانی از پايايی مناست
برخوردار است؟
روشهای مبتلفی برای بررسی پايايی يک آزمون وجود دارد .در اين پژوهش جهت پاسخ به اين
سؤال همسانی درونی میان سؤالها به شیوه آلفای کرونباخ محاسبه شد .نتايج بررسی نشان داد که
ابتدا کلیه سؤالهای اين ابزار از هم سانی درونی منا سبی با کل آزمون برخوردار ه ستند .همچنین
برای بررستتی میزان پايايی هر عامل نیز پس از پاستتبگويی به ستتؤال دوم و مشتتبص شتتدن عوامل
استبراج شده میزان آلفای کرونباخ برای هر مؤلفه و کل پرسشنامه به صورت جداگانه محاسبه شد.
بر اين اساس عامل اول بیشتر از عامل دوم دارای پايايی است و پايايی کل آزمون نیز مناس ()./63
گزارش شتتد .نظرات در مورد میزان مناست آلفای کرونباخ متفاوت استتت ،اما در مورد اينکه مقادير
باالی  ./6مناس است اتفاق نظر وجود دارد.
نتايج به د ست آمده از اين سؤال پژوهش با نتايج شرودر ،والینک و دنیس ( )2013در معرفی و
اعتباريابی اين آزمون نیز همسو بوده است .گفتنی است که پژوهش مشابهی در داخل کشور که به
بررسی ويژگیهای روانسنجی اين ابزار بپردازد انجام نشده است؛ اما همسو بودن نتايج اين پژوهش
با ستتازنده آزمون نشتتان دهندة آن استتت که اين ابزار میتواند در فرهنگها و جوامع و نمونههای
مبتلف دارای اعتبار نسبتاً خوبی جهت سنجش میزوفونیا باشد.
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سؤال دوم :آيا مقیاس میزوفونیای آمستردام برای دانشآموزان دبیرستانی از روايی مناس برخوردار
است؟
جهت پاسخ به سؤال دوم از عامل يابی محور اصلی و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .جهت
ا ستبراج عاملها از روش عامل يابی محورهای ا صلی با چرخش متمايل به روش پروماکس ا ستفاده
شد .به عقیده گیلفورد و فروچتر ( )1978از طريق همبسته نمودن عملکرد افراد در سؤالها با نمرة
کل ،میتوان اطالعاتی در زمینۀ روايی سازه به د ست آورد .همچنین روايی سازه ،به میزان قابلیت
تشتتبیص صتتفات زيربنايی آزمون و اين که اين صتتفات تا چه اندازه ،مدل نظری را که آزمون بر آن
مبتنی ا ست ،منعکس میکنند ،مرتبط ا ست .به اين منظور ابتدا پیشفرضهای تحلیل عاملی مورد
بررسی قرار گرفت و پس از رعايت پیشفرضها نسبت به انجام تحلیل عاملی اقدام شد.
جهت م شبص کردن تعداد عاملهای ا ستبراجی از مال کی سر و مال ا سکری کتل ا ستفاده
شد .بر ا ساس مال کی سر عاملهايی که ارزش ويژه باالی يک دارند میتوانند به عنوان يک عامل
در نظر گرفته شوند .بر اين اساس پس از انجام تحلیل مشبص شد که در کل سؤالهای مقیاس ،دو
عامل وجود دارند که ارزش ويژه بزرگتر از يک دارند .ستتپس با مشتتاهده نمودار استتکری کتل نیز
نشتتان داده شتتد که طبق اين مال نیز در شتتی نمودار تنها دو عامل غال وجود دارند .از اين رو
د ستور اجرای دو عامل انجام شد و دو عامل از کل سؤالها ا ستبراج شد که سؤالهای ()6-5-4
عامل اول و سؤالهای ( )3-2-1نیز عامل دوم را تشکیل داد.
در تنها پژوهشهای مرتبط با اين آزمون که ويژگیهای روانستتنجی آن را نشتتان داده استتت که
توستتط شتترودر ،والینک و دنیس ( )2013اين پرستتشتتنامه تکبعدی بوده و عاملهای جداگانهای را
برای آن گزارش نکردهاند و از اين نظر با پژوهش حاضتتر همستتو نیستتت .اين موضتتوع را میتوان
اينگونه تبیین کرد که تغییر در نمونه از لحاظ نوع جامعه ،سن ،تحصیالت میتواند بر در افراد از
سؤاالت و نحوه پاسخدهی آنها مؤثر باشد و اين الگوی متفاوت در پاسخدهی خود میتواند بر تحلیل
عاملی اثرگذار با شد؛ بنابراين نیازمند آن ا ست که در ساير پژوهشها و نمونههای مبتلف در جامعه
ايرانی مجدداً عوامل اين مقیاس بررسی تا مشبص شود آيا در ساير نمونههای ايرانی نیز اين مقیاس
میتواند به عنوان ابزاری چندبعدی معرفی شود يا خیر؟
يافتههای مربوط به شتتاخصهای کالستتیک مقیاس میزوفونیای آمستتتردام همچنین نشتتان داد،
سؤالهای مقیاس از قدرت تشبیص متوسطی برخوردارند .قدرت تشبیص مناس به اين معناست
که آزمون توانسته است افرادی با میزان باالی صفت را از افرادی با حداقل صفت مورد نظر به خوبی
از يکديگر تفکیک کند .درجه دشواری سؤالها (میانگین) نیز نشان از آن دارد که اين سؤالها برای
چه گروهی از افراد و با چه میزان از صفت مورد نظر مناس است.
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سؤال سوم :نمرات هنجاری مقیاس میزوفونیای آمستردام به چه میزان است؟
به منظور پاسخ به اين سؤال با استفاده از نرمافزار نمرات خام به صورت نمرات استاندارد T، Z
و رتبه درصدی در جدول نرم پرسشنامه ارائه شد .همچنین با توجه به تعداد سؤالهای پرسشنامه
( 6سؤال) و شیوه نمرهگذاری طیف لیکرت ( )4-0بی شترين و کمترين نمرهای که پا سخدهندگان
میتوانند در اين مقیاس به دستتت آورند ،بین  0تا  24استتت و کستتانی که از اين مقیاس استتتفاده
میکنند ،ضروری است برای بررسی نمرات افراد با نرم جامعه به اين جدول مراجعه نمايند .همچنین
از آنجايی که اين مقیاس تاکنون در جامعه ايرانی مورد بررسی قرار نگرفته است ،مقايسۀ جدولهای
نرم آن امکانپذير نیست.
سؤال چهارم :آيا نشانگان میزوفونیا با وسواس-اجباری رابطه دارد؟
سؤال پنجم :آيا نشانگان میزوفونیا با حساسیت اضطرابی رابطه دارد؟
برای پاسبگويی به سؤالهای چهارم و پنجم پژوهش ابتدا مفروضه نرمال بودن دادههای متغیرها
با استتتفاده از آزمون کولموگروف-استتمیرنوف تک نمونهای جهت استتتفاده از روش مناستت آماری
استتتفاده شتتد .ستتپس نشتتان داده شتتد که از آنجا که مقدار ستتطح معناداری برای تمامی متغیّرها
کوچکتر از  0/05گزارششتتتده استتتت ،پس فرض خالف و در نتیجه غیر نرمال بودن توزيع اين
مؤلفهها با سطح اطمینان  95در صد تائید شده ا ست .با توجه به اين که آزمون  K-Sن شان داد که
توزيع مربوط به کلیه متغیرها غیر نرمال ا ست؛ بنابراين جهت برر سی اين سؤالها با توجه به اينکه
درصدد بررسی رابطه همبستگی میان دو متغیر استیم از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
با توجه به نتیجه آزمون همب ستگی ا سپیرمن م شبص شد بین مقیاس میزوفونیای آم ستردام با
پرستتشتتنامه وستتواس-اجباری مادزلی رابطه مثبت وجود دارد و اين نشتتاندهنده روايی همگرای دو
پر س شنامه ا ست و همچنین به اين معنا ا ست که افرادی که در صد بی شتری از و سواس-اجباری را
دارند ،احتماالً میزان بیشتری از میزوفونیا را نیز خواهند داشت.
همچنین با توجه به نتیجه آزمون همبستتتگی استتپیرمن مشتتبص شتتد بین مقیاس میزوفونیای
آمستردام با پرسشنامه حساسیت اضطرابی رابطه مثبت وجود دارد .اين نتیجه پژوهش نیز بدان معنا
ا ست که با باال رفتن ح سا سیتهای ا ضطرابی فرد احتماالً میزان بی شتری از میزوفونیا را دارد و از
سوی ديگر اين موضوع نشاندهندة روايی همگرای مطلوش اين دو ابزار نیز میباشد.
نتايج يافتههای اين دو سؤال پژوهش نیز با نتايج شرودر ،والینک و دنیس ( )2013هم سو بوده
استتتت .در اين پژوهش نیز در نمونه های بالینی نشتتتان داده شتتتد که افرادی که از مشتتتکالت و
اختاللهايی نظیر ا ضطراش ،و سواس و يا اف سردگی رنج میبرند ،میزان بی شتری به میزوفونیا مبتال
ه ستند و اين میزان در افراد مبتال به و سواس بی شتر ا ست .اين مو ضوع را میتوان اين گونه تبیین
کرد که وستتتواس به عنوان اختاللی که فرد را در برابر جزيیاتی که افراد عادی به آنها کمتر توجه
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دارند ،حستتاس میکند ،شتتناختهشتتده استتت .از اين رو ،اين نوع افراد به دلیل نوع اختالل وستتواس
ممکن ا ست در برابر برخی صداها ح سا سیت بی شتری ن شان دهند و اين مو ضوع کمکم به صورت
مشکلی شديدتر در آنها نمود پیدا کنند.
همچنین ادلستتتتاين و همکاران ( )2013اظهار داشتتتتند که شتتتايد میزوفونیا از لحاظ ارتباط
افزايشيافته بین نواحی مغزی ق شر شنوايی و ساختارهای لیمبیک شبیه به حسآمیزی با شد که
میتواند موج به وجود آمدن يک حسآمیزی اح ساس و صدا شود و اين مو ضوع نیز میتواند با
حساسیتهای اضطرابی در ارتباط باشد .همچنین میزوفونیا الزاماً به شنیدن صدا محدود نمیشود و
ممکن است اقداماتی نظیر پیچاندن مو و يا حرکات سريع چشم را نیز در برگیرد که اين نوع حرکات
ب سیار شبیه به ح سا سیتهای ا ضطرابی میبا شند و از اين رو دلیل محکمی بر رابطه مثبت اين دو
متغیر است.
پژوهش حاضر نیز مانند هر پژوهش ديگری با محدوديتهايی رو به رو بوده است که از آن میان
میتوان به محدود بودن حجم نمونه به دانشآموزان شتتهر تهران اشتتاره کرد که تعمیم يافتهها را با
م شکالتی مواجه میکند .از اين رو پی شنهاد می شود ديگر پژوه شگران مقیاسهای مورد ا ستفاده را
در ساير شهرهای ايران مورد برر سی قرار دهند .همچنین تو صیه می شود اين مقیاسها در ساير
گروههای سنی نیز هنجاريابی شود.
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