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 یدهکچ

. این است شدر مورد عملکرد نوازنده ابزار موسیقی بارز و مستمر نگرانیقی اضطراب عملکرد موسی

هدف از این  .کندیمبروز  عاطفی، شناختی، جسمانی و رفتاری نشانگانترکیبی از  چارچوبدر  اضطراب

 ینمونهدر  (6002، کنی تییانا د)اضطراب عملکرد موسیقی  یپرسشنامه بررسی اعتبار و روایی ،پژوهش

نفر از  410 درمجموع .بودپیمایشی -توصیفیدر این پژوهش  مورداستفادهتحقیق  نی بود. روشایرا

شرکت در این پژوهش،  مشهد های شیراز وساکن شهر وردار از تجربه اجرا در برابر حضاربرخ گاننوازند

صفت اشپیل برگر -راب حالتاضط یپرسشنامهاضطراب عملکرد موسیقی و  یپرسشنامهبه  هاآن. داشتند

پرسشنامه  اعتبار بررسی منظوربهو همسانی درونی  حلیل عاملیت روایی همگرا، یهاروشند. پاسخ داد

 برحسبهمسانی درونی که  نشان دادنتایج ، یتاًنها قرار گرفت. مورداستفادهاضطراب عملکرد موسیقی 

صفت اشپیل -اضطراب حالت یپرسشنامهاین پرسشنامه با  روایی همزمانو  28/0 ،آلفای کرونباخ شاخص

نشان داد که این  نیز عاملی یلیتحلنتایج  .باشندیممعنادار  0005/0 این نتایج در سطح .است 51/0ر برگ

دو عامل  این .هستند از واریانس 54/31ن دو عامل قادر به تبیین دارای دو عامل است که ایپرسشنامه 

پژوهش از این  نظر به این نتایج .شوندیماضطراب نامیده  یهافراخوانه و اضطراب عملکرد یا تغییر توج
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 اضطراب عملکرد یپرسشنامه بنابراین و کندیمایرانی حمایت  ینمونهمذکور در میان  یپرسشنامه اعتبار

 در میان جامعه ایرانی است. استفادهقابل یموسیق

 ردپرسشنامه اضطراب عملک ،روایی، پایایی ی،موسیق اضطراب عملکردکلیدی: گان واژ

 ، تحلیل عاملیموسیقی

 مقدمه

( 8008) 3طبق تعریف بارلو .(2،8050و کالرک بک) همراه انسان است همیشه 1ضطرابا

کنترل  را کنندهناراحتیع بالقوه د وقااست که فر 4اضطراب یک هیجان معطوف به آینده

وقایع  گونهاینبالفاصله روی و توجه خود را  درک کرده 6ناپذیربینیپیشو  5ناپذیر

 یروان اختالالت ترینشایع 7اضطرابی اختالالت .(8050، و کالرکبک کند )میمتمرکز 

از شیوع  یضطرابیک اختالل ا عنوانبه 8اختالل اضطراب اجتماعی که در این بین،هستند 

اصلی اختالل اضطراب اجتماعی وقوع  ییصهخص. برخوردار است ایمالحظهقابل

به نحوی مورد ارزیابی دیگران  ممکن است اضطراب شدید هنگام انجام تکلیفی است که

تشخیصی  راهنمای هاینسخهاز  یکهیچدر  10عملکرد اضطراب (.4،8055کنی) یردگقرار 

 چهارم ینسخه در ،وجودباایناست. نشده  بندیطبقه 11آماری اختالالت روانی و

در این  به این پدیده اجتماعی توجه شد. (DSM-IV) روانی، هاییماریب بندیطبقه

 ممکن است در گسترهنشان دهد  توجهیقابلاختالل عملکرد  اینوازندهاگر  شرایط،

                                                           
1. anxiety 

2. Beck and Clark 

3. Barlow 

4. future-oriented 

5. uncontrollable 

6. unpredictablle 

7. anxiety disorders 

8. social anxiety disorder 

9. Kenney 

10. performance anxiety 

11. Diagonistic Statiscal Manual(DSM) 
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بخشی از آن  نیز 1اضطراب عملکرد موسیقیقرار گیرد که  هراس اجتماعی اختالل

 .شودیممحسوب 

بارز و مستمر نوازندگان  اضطراب را  (MPA) ( اضطراب عملکرد موسیقی8003) نیک

عاطفی، شناختی،  نشانگاندر مورد عملکرد خود تعریف کرده که در قالب ترکیبی از 

با عنوان نبرد  اضطراب عملکرد موسیقیاز . دهدمیجسمانی و رفتاری خود را نشان 

 این اضطراب زمانی .شده است یادنیز  4و سندرم موسیقی 3استرس نوازنده رمسند ،2صحنه

منفی بر عملکرد فرد داشته  تأثیریکه تجلیات فیزیولوژیکی آن  شودمییک مشکل قلمداد 

رد موسیقی عملک اضطراب .(8050، 1گومز و استودر، دانسر، هایلدبرانت، آریالباشد )

متعددی است. در این راستا نتایج  یهانشانهدارای  ویژه شناختیروان یپدیده عنوانبه

، هیجان 7خویی رنجور ، روان6اضطراب صفتنشان داده است که  (8055کنی ) تحقیق

، 13کنترل منبع ،12مدیآ، خودکار11نفسعزت، 10، خودانگاره9گراییدرون، 8پذیری منفی

 مرتبط با هایسازه عنوانبه 16گراییکمال و 15، بازداری رفتاری14ایمواجههسبک 

هیجان پذیری دیگر محققان نیز نشان دادند که  هستند.مطرح  اضطراب عملکرد موسیقی

، 52نکوکوتساکی و داویدسو) ت(، اضطراب صف8008 ،57و گوتستام منفی )کاسپرسن

                                                           
1. Music Performance Anxiety 

2. stage Fight 

3. musician stress syndrome 

4. music syndrome 

5. Dauncer, Hildbrandt, Ariyal and Gomez 

6. trait Anxiety 

7. neuroticism 

8. negative Affectivity 

9. introversion 

10. self-concept 

11. self-esteem 

12. self-efficacy 

13. locus of control 

14. coping style 

15. behavioral inhibitation 

16. perfectionism 

17. Kaspersen & Gotestam 

18. Kokotsaki & Davidson 
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از  (8001، 2و هویت فلت) گراییکمال( 8055)کنی،  1ایهسته(، خودارزیابی 8003

، 5، دی4مور؛ 8 ،3شافران و منسلشوند )یممحسوب  اضطراب عملکرد موسیقی یهانشانه

 ؛8005، 9و دی بارتولو ، فروست8، هونت7کاوامورا ؛5444، 6سیندن؛ 5441 ،فلت و هویت

 (.8007 ،12استوبر و ایسمن ؛8001 ،55اوسبورن و کنی؛ 8004، 10کنی، دویس و اواتز

 موسیقی اضطراب عملکرد یسازهنشان داده است که  (8055کنی )نتایج تحقیق 

بارلو است که ابعاد و عوامل علی متعددی دارد. در این میان الگوی اضطراب  ایسازه

در کل و اضطراب عملکرد موسیقی  در فهم اضطراب عملکرد ارزش چشمگیری (8000)

استعداد ژنتیکی و تجارب زمینه ساز اوایل زندگی  بارلو به اعتقاد .خاص دارد طوربه

 ،حالبااینشود.  ک اختالل اضطرابی و یا خلقی )افسردگی( فراگیرمنجر به ایجاد ی تواندمی

خاص همچون  یجهت ایجاد اختالالت اضطراب هاپذیریآسیبسومی از  یدسته وجود

اضطراب  نوازندگان جوانی که .رسدمیخاص الزم به نظر  هایهراس اختالل هراس یا

بسیار  که هاییخانواده متعلق به و (13ژنتیکی پذیریآسیببروز بیرونی دارند )باالیی  صفت

 شناختیروان پذیریآسیبندارند )حمایت الزم را  حالدرعیناما  هستند کمال طلب

در ابتدا از که خود  هاییارزیابیدیگران و  هایارزیابیشدن با  روروبهزمان  (14فراگیر

 ،هنددمی ( انجام15خاص شناختیروان پذیریآسیب) یرقابتدر یک محیط عملکردشان 

                                                           
1. core self-evaluation 

2. Flett and Hewitt 

3 .Shafran and Mansell 

4 .Mor 

5. Day 

6. Sinden 

7. Kawamura 

8. Hunt 

9. Frost and DiBartolo 

10. Davis and Oates 

11. Osborne and Kenney 

12. Stoeber and Eismann 

13. generalized biological vulnerability 

14. generalized psychological vulnerability 

15. specific psychological vulnerability 
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، سکنی، دوی)از خود نشان دهند  رفتاری و شناختی فیزیولوژیکی، هایپاسخ ممکن است

 (.8003، اواتز

و متقابل رابطه  1تکرارشوندهکنی ماهیت  تییانا دمدل ( 8008بارلو )ل استناد به مدبا 

 با یک خطر واقعی و انساناگر  .دهدمیقرار  تأکیدرا مورد  2راست و دروغ بین هشدارهای

خودکار ایجاد  طوربه تواندمیپاسخ ترس  ،ندکرا تهدید  امنیت او کهشود  روروبهحاضر 

 3که کانن اندازدمیفیزیولوژیکی اضطراری خودکاری را راه  هایواکنشترس  شود.

را برای مواجهه با تهدید  انسان کرد که گذارینام 4وگریزجنگ هایپاسخرا  هاآن (5484)

. کندمیتحت عنوان هشدارهای راست اشاره  هاپاسخلو به این . بارکنندمیآماده 

ترس هستند که در غیاب یک خطر واقعی یا حاضر  هایپاسخاز  آن دستههشدارهای دروغ 

اختالل  ظاهراًو فوبیاها و  زدگیوحشتمعرف اختالالت  یخصیصهو  دهندمیرخ 

 (.8055کنی، ) دهندمیعملکرد موسیقی را تشکیل 

برداشت کند که  طوراینیا فرد )هشدار راست(  مختل شود اجتماعی فرد داگر عملکر

به عواطف منفی و خودارزیابی شناختی که  )هشدار دروغ( ه استکارش را خراب کرد

 اندازیراهبیشتری را  5و هشدارهای ممکن است ترس و نگرانی را تشدید آیدمی دنبال

 یچرخهعملکرد را افزایش و فرد را در  لاختال خود خطر ینوبهبهچنین هشدارهایی  .کند

 اندازیراهرا  ایشدهاجرا هشدارهای شرطی  که در آن خود محیط دهندمیقرار  6معیوبی

و  بینیپیشغیرقابل، تهدیدکننده یقتاًحقاجرا  هایمحیطبسیاری از  ،در این صورت .کندمی

شانس ، تسلط بر تکلیفو ممکن است علیرغم آمادگی کافی و  شوندمی کنترلغیرقابل

. دارد به دنبالرا  پیامدهای منفی واقعی ،در چنین شرایطی اجرا .بسیار پایین باشد موفقیت

ترس و نگرانی همراه با انتظار را قبل از اجراهای  اگر این زنجیره تکرار شود پیامدهای منفی

                                                           
1. iterative 

2. true and false alarms 

3. Cannon 

4. fight-flight responses 

 یکنیمداری بد عمل  یکنیماین پیام که داری کارت را خراب . 1

6. vicious cycle 
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 متقابالً راست و دروغبعدی تشدید خواهد کرد. در اضطراب عملکرد موسیقی هشدارهای 

 متوالی با تجارب اجرای یمواجههو  نقص عملکرد متوالی کهچنان شوندمیتکرار 

خود  ینوبهبه که چنین هشدارهایی دهدمیبعدی را افزایش  راست هشدارهای تهدیدآمیز

عملکرد فرد را افزایش احتمال آسیب  دارند بر عملکردی که ینتداخل آفر تأثیراتدر اثر 

 (.8055 ،کنیدهند )می

ایجاد  مکرراًهشدارها  که اگر کندمی اظهارنظر طوراین( در این زمینه 8055کنی )

خود محیط اجرا این هشدارها را . در این صورت افتدمیاتفاق  سازیشرطیآنگاه  ،شوند

هشدارهای راست و دروغ آمادگی  یتجربها در اینج درواقعخواهد کرد.  اندازیراه

 ،)کنی کنندمیاجرا در فرد ایجاد  هایمحیطرا در  آورضطرابابیم و نگرانی  یتجربه

8055.) 

 ستراوس،ا وتایی،ا ،یدل استاتم )فیشبین،در این حیطه  شدهانجاممطالعات 

و  تاستا؛ 5440 3ویز و دویسن وسنر،؛ 4445 2به لتو لیی  رودر)ش ؛(5،5422یسآل

اسیپوو ؛ 5441 ،5چسهیون  و سون ون کامن،ون  ؛8050اواتز،  کنی، دویس،؛ 4،5427فیدلر

 ؛10،8004پاول؛ 5448، 9کالًو  یلتونهم ؛5441، 8باخ ؛5442، 7جیمز؛ 5423، 6اسپوکن

 128055ریان و بوچر ؛8055و  8001 ،8004، 8003، 5422ریان  ؛5444؛ 11بارتل و تامسون

اضطراب عملکرد موسیقی در  سازمسئلهحکایت از گسترش  (8001 ،13فهم و اشمیت و

 سراسر جهان دارد. نوازندگی در هایسبکزندگان در تمامی سنین و میان نوا

                                                           
1 Fishbie, Middle stadth, ottaie, straus and Ellis 

2. Schoroader and Liebelt 

3. Wesner, Noyes and Davis 

4. Stete and Fidler 

5. Van Kamen, Van Son, Van Heesch 

6 Osipow and Spokane 

7. Jeims 

8. Baugh 

9. Hemilton and kela 

10. Powell 

11. Bartel and Thompson 

12. Ryan & Boucher 

13. Fehm and Schmidth 
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، الزم به نظر رسید که پدیده اضطراب در میان اهل هنر موسیقی نیز باوجوداین

عملکرد فرد را  تواندیم راحتیبهراب روی صحنه عمل طاض چراکهقرار گیرد.  موردبررسی

 سنجیروان هایویژگیقیق بررسی تح اصلی این هدفکاهش دهد.  ایمالحظهقابلتا حد 

 .بود یراندر انوازندگان موسیقی سازه اضطراب عملکرد موسیقی در  اعتبار و روایی

 روش

 گیرینمونهر این تحقیق از روش د بود.پیمایشی  در این پژوهش روش مورداستفادهروش 

ساکن  از خوانندگان و نوازندگان آن دستهستفاده شد. جامعه آماری شامل ا در دسترس

 .اجرا در برابر جمع برخوردار بودند یتجربهاز  تاکنونکه  شدیمشهرهای شیراز و مشهد 

اجرا در برابر جمع را داشتند یا  یتجربه حالتابه یعتاًطببودند که  مراکز این افراد یا از اساتید

 اجرا یتجربهاز  وعضو گروه کنسرت  که شدندیمشامل آن گروه از هنرجویانی 

کردند. حجم نمونه به تفکیک نفر در این تحقیق شرکت  410 ،درمجموع. بودند داربرخور

از  .درصد( بود 3/45زن ) 521درصد( و  2/13مرد ) 848به ترتیب  مؤنثمذکر و س جن

رصد( حجم نمونه نیز جنسیت خود را ذکر نکرده بودند. از کل حجم د 4نفر ) 88این افراد 

 ( نیز در مراکز8/22نفر ) 347شهر مشهد و  موسیقی اکزدرصد( در مر 1/55نفر ) 18نمونه 

 14د( گیتار، درص 4/51نفر ) 74از این افراد شیراز در این تحقیق شرکت داشتند.  موسیقی

 801درصد( سنتور و  5/55نفر ) 10رصد( پیانو، د 7/58نفر ) 17لون، درصد( ویو 8/54نفر )

در این  مورداستفادهاطالعات  آوریجمع ابزارهای. نواختندمیا سازهای دیگری رز نینفر 

 تحقیق به شرح زیر است:

این پرسشنامه توسط کنی و همکاران  (:K-MPAIپرسشنامه اضطراب عملکرد موسیقی كنی )

( برای بررسی ارتباط اضطراب عملکرد موسیقی با نظریه مبتنی بر هیجان بارلو 8004)

 ازجملهاضطرابی ) هایویژگیی شامل فراخوان ابعاد این ابزار( ساخته شد. 8000)

موقعیتی(، تغییر توجه  هاینشانه، عاطفه منفی و بینیپیشغیرقابلپذیری،  کنترلغیرقابل

ارزیابی خود یا تکلیف، ترس از ارزیابی منفی(، برانگیختگی ر تمرکز ب ازجمله)

امنه از د اینمره 7در یک مقیاس لیکرت  سؤاالت. شدمیفیزیولوژیکی و سوگیری حافظه 
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نمرات  است 511. حداکثر نمره شودمیموافقم پاسخ داده  کامالً+ 3مخالفم تا  کامالً -3

از . این پرسشنامه دهندمیبیشتر را نشان  شناختیروانباالتر اضطراب بیشتر و پریشانی 

(. 8004)کنی و همکاران،  برخوردار بود.( 44/0 :)آلفای کرونباخ باال یدرونهمسانی 

ن نشان داد که مقیاس صفت پرسشنامه اسپیل برگر و مقیاس انفرادی تحلیل رگرسیو

مستقل  طوربهپرسشنامه اضطراب موسیقی کاکس و کناردی توانایی این را دارند که 

از  %3/21این دو متغیر  .کنند بینیپیشپرسشنامه اضطراب عملکرد موسیقی کنی را 

 .کندمیواریانس نمرات این پرسشنامه را محاسبه 

صفت  –نامه حالت نخستین فرم پرسش :پیل برگرششنامه اضطراب صفت و حالت اپرس

شد. در فرم  ارائه STAI-X برگر و همکاران با نام پیلشتوسط ا 5470ل اضطراب در سا

تغییر کرد و  Xدرصد مواد فرم  30ماده یعنی  40ماده از  STAI-Y، 58شده  تجدیدنظر

و مقیاس حالت و صفت اضطراب بهبود یافت هر د سنجیروان هایویژگی ترتیباینبه

 عنوانبهصفت اضطراب  –نامه حالت سال گذشته پرسش 80(. طی 5423گر، سپیل بر)ا

این . مختلف کاربرد دارد هایپژوهشاضطراب در  گیریاندازهآزمون برای  ترینمتداول

 بخش .سنجدمیدارد که دو مقیاس اضطراب حالت و اضطراب صفت را  ماده 40پرسشنامه 

 4هرگز( تا  یباًتقر) 5از  ایدامنهلیکرت با  یاساز مقکه با استفاده  ماده دارد 80صفت 

برای هر فرد ثبت  510تا  40بین  اینمره درمجموع. شودمی گذارینمرههمیشه(  یباًتقر)

اضطراب حالت و اضطراب صفت را به ترتیب  هایمقیاسضریب آلفای کرونباخ . شودمی

اضطراب حالت و  هایمقیاس باز آزمایی. همچنین ضرایب اندکردهگزارش  40/0و  48/0

(. در 5470پیل برگر و همکاران، ش)ابه دست آمده است  12/0و  18/0صفت به ترتیب 

ایران این ابزار توسط پناهی شهری هنجاریابی شده است و برای دانشجویان دختر پایایی 

اضطراب  هایمقیاسضریب پایایی  ایطالعهم( در 5378)م مهرا. به دست آمده است 40/0

به دست آورد. برای مطالعه  44/0و  ،40/0 ،45/0حالت، اضطراب صفت و کل را به ترتیب 

اعتبار از شیوه مالکی همزمان استفاده شده است که بر اساس این مطالعه در هردو مقیاس 

ناداری به دست گروه هنجار و مالک تفاوت مع هایآزمودنیاضطراب صفت و حالت بین 

( که بر روی 5325آمد. در تحقیقی که توسط شیرزادی، مهرابی زاده هنرمند و حقیقی )
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 هایمقیاسدرونی برای ی دانشجو انجام شد، ضرایب پایایی با استفاده از روش همسان 300

 .گزارش شده است 44/0و  24/0 ،45/0اضطراب صفت و حالت و کل مقیاس به ترتیب 

 هایافته

، میانگین و انحراف معیار سن نمونه حاضر به ترتیب برابر با آمدهدستبهس نتایج بر اسا

 هایشاخصسال بود.  71 – 50تحقیق  کنندگانشرکت. دامنه سنی است 01/4، 34/87

 .اندشدهنشان داده  5توصیفی پرسشنامه اضطراب عملکرد موسیقی در جدول 

  عملکرد موسیقیمیانگین و انحراف استاندارد اضطراب  .1جدول 

 و شهر سکونت به تفکیك جنس

 تعداد انحراف استاندارد میانگین شاخص

 848 84/57 10/40 مذکر

 521 15/57 02/48 مؤنث

 18 50/51 50/41 ساکن مشهد

 347 11/57 10/40 ساکن شیراز

 482 31/57 83/45 کل

ر اضطراب بیشترین نمره دو  1نمره افراد در اضطراب عملکرد موسیقی  ترینکم

 بود. 44عملکرد موسیقی 

( KMO=21/0نتایج شاخص کیزر مایرالکین برای پرسشنامه اضطراب موسیقی کنی )

(. در این تحقیق، از P/ = 0005کردند ) ییدتأاین مقیاس را  هایمادهامکان تحلیل 

پرسشنامه  هایدادهاصلی و چرخش واریماکس، برای تحلیل عوامل  یهامؤلفه هایروش

 .اندشدهنشان داده  8ده شد. نتایج اولیه در جدول استفا
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 تحلیل عامل پرسشنامه اضطراب عملکرد موسیقی هایشاخص .2 جدول

 ویژه اولیه هایارزش
مجموع مجذورات بارهای 

 قبل از چرخش شدهاستخراج

مجموع مجذورات بارهای 

 بعد از چرخش شدهاستخراج
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5 14/1 35/85 35/85 14/1 35/85 35/85 11/4 13/57 13/57 

8 52/8 34/2 75/84 52/8 34/2 75/84 51/3 57/58 75/84 

دست آمد که هر ه با استناد به نتایج آزمون اسکری و مقادیر ارزش ویژه، دو عامل ب

 بود. سؤال 50عامل دارای 

 
در جدول  هاگویهعامل را استخراج کرد که بارهای عاملی هر یک از  8تحلیل عاملی 

و  را اضطراب عملکرد یا تغییر توجه )ارزیابی خود یا تکلیف هاعاملزیر آمده است. محقق 

 بینیپیشغیرقابل ،بودن کنترلغیرقابلاضطراب ) هایفراخوانارزیابی منفی( و  ترس از

 75/84عامل توانایی تبیین  8نامیده است. این ( موقعیتی هاینشانهبودن، عاطفه منفی و 

کم  بار عاملیبه دلیل  81و  54،84، 2،4، 8 سؤاالتدرصد از واریانس کل را دارند. اگر 

 در صد از واریانس کل را دارند. 54/31عامل توانایی تبیین  8 حذف شوند این
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 موردبررسیآموس  افزارنرمتوسط س به شیوه چرخش واریماک تأییدیتحلیل عاملی 

 1مجذور کا هایشاخصقرار گرفت. بر اساس این تحلیل شاخص برازندگی الگو بر مبنای 

(8χ) ،2شاخص برازندگی تطبیقی (CFI) ،3رازندگیشاخص هنجار شده ب (NFI) ،

( و RMSEA) 5(، ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبیRFI) 4شاخص برازندگی نسبی

 ( تعیین گردید.AICمالک اطالعات آکایکی )

 مختلف پرسشنامه اضطراب عملکرد موسیقی هایمدلبرازش  هایشاخص .3جدول 

 8χ GFI CFI NFI RFI RMSEA AIC برازندگی هایشاخص

 504/415 01/0 11/0 12/0 71/0 21/0 504/211 هاعاملحذف قبل از  دوعاملی

 07/184 01/0 71/0 72/0 21/0 40/0 07/448 هاعاملبعد از حذف  دوعاملی

 37/281 01/0 70/0 78/0 25/0 22/0 37/781 سه عاملی

بیشتری برخوردار است.  رازشبز ا سؤاالتعاملی با حذف  8مدل  هاشاخصبا توجه به 

مدل نظری بارلو  یهامؤلفههدف دیگر این پرسشنامه بررسی برخی از  کهاینبا توجه به 

 تأییدیاضطرابی و تغییر توجه توسط تحلیل عاملی  هایویژگیفراخوانی  مؤلفه. دو است

عاملی ساختاری این پرسشنامه را نشان  8مدل  5دست آمد. نمودار ه پرسشنامه ب از ایننیز 

 .دهدمی

های دهند. ارزشهای آزمون را نشان میها آیتمعامل و مستطیلها دایرهدر این مدل 

د نها قرار دارهستند. اعدادی که در دایره سؤالها بارهای عاملی هر روی پیکان شدهنوشته

 د.ندهآن میزان از واریانسی که از سوی عامل قابل توضیح است را نشان می

                                                           
1. chi-squared 

2. comparative fit index 

3. normed fit index 

4. relative fit indices 

5. root mean square error of approximation 
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 د موسیقیمدل ساختاری پرسشنامه اضطراب عملکر .1 نمودار

محاسبه  72/0شاخص همسانی درونی یعنی ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر 

 28/0که بار عاملی کمی داشتند ضریب آلفای کرونباخ  سؤاالتیحذف از گردید اما پس 

اثر ر درصد از واریانس نمرات کل پرسشنامه د 52فقط  دهدمیدست آمد که نشان ه ب

 است و همچنین نشانه پایایی مطلوب این پرسشنامه است. هحاصل شد گیریاندازهخطای 

همچنین برای تعیین دامنه پایایی پرسشنامه از روش گاتمن نیز استفاده شد. دامنه ضریب 

نشانه پایایی مطلوب این پرسشنامه باشد. پایایی  تواندمیمتغیر بود. این  21/0تا  72/0آلفا از 

 آمد. به دست 74/0 به شیوه دو نیمه کردن این آزمون نیز

46/0  
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ه ب 12/0و برای عامل دوم  20/0همسانی درونی عامل اول از روش آلفای کرونباخ 

. همبستگی اضطراب شده است 14/0عامل با یکدیگر نیز دست آمد. همبستگی این دو 

 شد. 21/0و  24/0عملکرد و فراخوان اضطراب با نمره کل به ترتیب 

ضریب همبستگی نمرات هر فرد از پرسشنامه  برای محاسبه روایی همگرای پرسشنامه،

حالت( محاسبه شد. -برگر )صفت اضطراب عملکرد موسیقی با پرسشنامه اضطراب اشپیل

ه ب 51/0همبستگی مقیاس صفت این پرسشنامه با پرسشنامه اضطراب عملکرد موسیقی 

لت همبستگی مقیاس حاه معنادار شد. این در حالی است ک 0005/0دست آمد که در سطح 

این پرسشنامه با اضطراب عملکرد موسیقی معنادار نشد. میزان همبستگی عامل اضطراب 

ه ب 51/0و  53/0ب پیل برگر به ترتیبا اضطراب صفت اش خوانی اضطراباعملکردی و فر

معنادار شد. تحلیل رگرسیون نشان داد که اضطراب  005/0و  01/0دست آمد که در سطح 

، P‹ 005/0اضطراب عملکرد موسیقی را دارد ) بینیپیشپیل برگر توانایی صفت اش

48/55=)444،5F معنادار شد. 005/0آمد و در سطح  به دست 51/0 به تا. ضریب 

 گیریو نتیجه بحث 

پرسشنامه اضطراب عملکرد موسیقی دارای روایی سازه باالیی است. این  طورکلیبه

. این در حالی است که کنی است پرسشنامه دارای دو بعد فراخوانی اضطراب و تغییر توجه

نظریه بارلو داشتند و این پرسشنامه  یهامؤلفه( نیز سعی در بررسی 8004و همکاران )

را نشان داد. نتایج این تحقیق نشان داد که این پرسشنامه از  مؤلفهتوانایی بررسی این دو 

پیل شضطراب صفت انشان داد که بین ا هاداده. تحلیل برخوردار استروایی همزمان باالیی 

که  طورهمانبرگر و اضطراب عملکرد موسیقی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. 

دادند افرادی که اضطراب صفت باالیی دارند، اضطراب ن ( نشا8004کنی و همکاران )

همبستگی نمره کل این پرسشنامه و  چنینهم. دهندمیعملکرد موسیقی باالیی را نیز نشان 

 دهندهنشاناضطراب عملکرد و فراخوانی اضطراب نیز باال بود که این  شدههمشاهدعوامل 

 روایی سازه باالی این پرسشنامه است.
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یافته بعدی این تحقیق حاکی از این است که پرسشنامه اضطراب عملکرد موسیقی 

این نتایج  .بود 28/0دارای اعتبار مناسبی است. میزان ضریب همسانی درونی این پرسشنامه 

 ( نیز همسو است.8004با نتیجه تحقیقات کنی و همکاران )

نشانگر ساده و روان بودن عبارات آزمون چه در زبان انگلیسی و چه در زبان  هایافتهاین 

مطلوب انجام گرفته  صورتبهانطباق نسخه فارسی با فرهنگ ایرانی  کهاینفارسی است و 

که با استفاده از پرسشنامه اضطراب  دهدمینتایج این پژوهش نشان  طورکلیبهاست. 

اضطراب عملکرد موسیقی را در افراد جامعه غربال کرد و  توانمیعملکرد موسیقی 

به  هاآندر  محققراهگشای بسیاری از تحقیقاتی باشد که  تواندمیاستفاده از این مقیاس 

 .پردازدمیبررسی اضطراب عملکرد در افراد دارای تجربه اجرای موسیقی 

 بعمنا

پنهان اسپیل برگر. دانشکده علوم و (. راهنمای آزمون اضطراب آشکار 5378مهرام، بهروز )

 تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.

-(. بررسی مقدماتی روایی، اعتبار و نررم یرابی سریاهه اضرطراب حالرت     5378ناهی شهری )پ

 مدرس.کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت  نامهپایانصفت اسپیل برگر. 

(. بررسی رابطره سراده   5325شیرزادی، افسانه، مهرابی زاده هنرمند، مهناز و حقیقی، جمال. )

حالت و افسرردگی برا سرردرد     -، اضطراب صفت گراییکمالو چندگانه متغیرهای 

میگرن در دانشجویان. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمرران اهرواز،   

3 ،504-581. 
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