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ABSTrACT
Aims and background: Examining fear of negative evaluation as one of psychological causes in headaches is important. 
The aim of the present study was to investigate validation and psychometric properties of the Brief Fear of Negative 
Evaluation Scale (BFNES, Leary, 1983) in a group of women with tension-type headaches. 
Materials and Methods: A total of 110 women with tension-type headaches in Isfahan in the year of 2019 were selected 
through purposeful sampling method, and responded to BFNES. To examine validity and reliability of the scale, convergent 
validity and confirmatory factor analysis and internal consistency method, the split-half validity and mixed validity were 
used, respectively. Data were analyzed using SPSS and AMOS software.
Findings: Cronbach’s alpha, mixed and split-half coefficients for BFNES were 0.97, 0.94 and 0.86, respectively. The 
index of convergent validity of the scale was obtained as 0. 81. Furthermore, the results of factor analysis showed that all 
items had a high factor load more than 0.40, and the single-factor structure of BFNES fitted well with the data.
Conclusions: The Brief Fear of Negative Evaluation Scale showed good psychometric properties clinical and research 
purposes in women with tension-type headaches. 
Keyword: Brief fear of negative evaluation scale, tension-type headaches, women, reliability, validity
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اســـت کـــه 90 درصـــد افـــراد در طـــول زندگـــی   ، یـــک یـــا 
ــد)2(.  ــه   می کننـ ــردرد را تجربـ ــکال سـ ــی از اشـ ــار یکـ چندبـ
ــن  ــردرد   ؛ میانگیـ ــی سـ ــار جهانـ ــن آمـ ــاس جدیدتریـ براسـ
ـــد  ـــی   ، 38 درص ـــردرد تنش ـــد   ، س ـــن 47 درص ـــردردهای مزم س
و ســـردرد میگرنـــی 10 درصـــد   می باشـــد   . ســـردرد تنشـــی

مقدمه
ســـردرد)headache( اختاللـــی اســـت کـــه 1 میلیـــارد نفـــر 
را در جهـــان درگیـــر کـــرده اســـت   . ایـــن اختـــالل در زنـــان 
بیشـــتر از مـــردان و نســـبت آن بـــه ترتیـــب 20/7 درصـــد و 
9/7 درصـــد اســـت)1(. براســـاس پژوهش  هـــا مشـــخص شـــده 

روایی و پایایی نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در زنان مبتال به
 سردردهای تنشی

مریم تفنگچی1*

دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران    .1

چکیده
زمینــه و هــدف: بررســی تــرس از ارزیابــی منفــی بــه عنــوان یکــی از عوامــل روانشــناختی در بــروز ســردردهای تنشــی در افــراد از اهمیــت فراوانــی 
برخــوردار اســت. هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی روایــی و پایایــی نســخه کوتــاه مقیــاس تــرس از ارزیابــی منفــی )BFNES؛ لیــری، 1983( در بیــن 

زنــان مبتــال بــه ســردردهای تنشــی بــود. 
ــه صــورت نمونه   گیــری هدفمنــد  ــه ســردردهای تنشــی در شــهر اصفهــان در ســال 1398 ب ــان مبتــال ب ــا: تعــداد 110 نفــر از زن ــواد و روش ه م
انتخــاب و BFNES را تکمیــل کردنــد. بــه منظــور بررســی روایــی مقیــاس از روش هــای روایــی صــوری   ، روایــی همگــرا و تحلیــل عامــل تاییــدی و برای 
بررســی پایایــی مقیــاس از روش همســانی درونــی   ، پایایــی تنصیفــی و ترکیبــی اســتفاده شــد   . داده هــا بــا نرم افــزار SPSS و AMOS تحلیــل شــدند   .

یافته هــا   : ضریــب آلفــای کرونبــاخ   ، پایایــی ترکیبــی و تنصیفــی BFNES بــه ترتیــب    0/97   ، 0/94 و 0/86 بدســت آمــد   . همچنیــن شــاخص روایــی 
 BFNES همگــرا   ی مقیــاس 0/81 بــود. تحلیــل عوامــل نیــز نشــان داد کــه کلیــه گویه هــا دارای بــار عاملــی باالتــر از 0/40 بــوده و ســاختار تــک عاملــی

بــرازش مطلوبــی بــا داده هــا دارد   . 
نتیجه   گیــری   : مقیــاس تــرس از ارزیابــی منفــی - فــرم کوتــاه    بــرای اهــداف پژوهشــی و بالینــی در زنــان مبتــال بــه ســردردهای تنشــی از ویژگی هــای 

روانســنجی مطلوبــی برخوردار اســت   . 
واژه های کلیدی: مقیاس ترس از ارزیابی منفی   ، سردردهای تنشی، زنان، روایی   ، پایایی
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ــی دارای  ــای عموم ــرای جمعیت ه ــی ب ــی منف ــرس از ارزیاب ت
 Rosental ،روایــی و پایایــی مطلوبــی  می باشــد   ، بــا وجــود ایــن
معتقــد اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط خــاص بیمــاران مبتــال 
ــروه  ــن گ ــد در ای ــای روانشــناختی بای ــه ســردرد)2(   ، مقیاس ه ب

مــورد ارزیابــی اختصاصــی واقــع شــود   . 
 BFNES ـــنجی ـــای روانس ـــی Leary ویژگی ه ـــه اصل در مطالع
ــرار داد   .  ــی قـ ــورد بررسـ ــجویان مـ ــی از دانشـ را روی گروهـ
نتایـــج بیانگـــر همســـانی درونـــی 0/96 و پایایـــی بازآزمایـــی 
 Miller ـــش ـــود   )11(. در پژوه ـــه )r=0/75( ب ـــار هفت ـــس از چه پ
کـــه بـــر روی گروهـــی از دانشـــجویان مقطـــع کارشناســـی 
ـــتگی  ـــزار همبس ـــن اب ـــه ای ـــد ک ـــخص گردی ـــد   ، مش ـــام ش انج
 .)r= 0/96( ــاس دارد ــی مقیـ ــد و اصلـ ــرم بلنـ ــا فـ ــی بـ باالیـ
ـــا 0/90  ـــر ب ـــاس براب ـــاخ مقی ـــای کرونب ـــب آلف ـــن ضری همچنی
و ضریـــب بازآزمایـــی مقیـــاس 0/74 بدســـت آمـــد(12)   . در 
پژوهـــش دیگـــر ضریـــب آلفـــای کرونبـــاخ مقیـــاس 0/89 و 
ــنجش  ــای سـ ــایر مقیاس  هـ ــا سـ ــتگی آن بـ ــب همبسـ ضریـ
اضطـــراب اجتماعـــی مطلـــوب بدســـت آمـــد   )13(. در مطالعـــه 
Leary تحلیـــل عاملـــی از ســـاختار تـــک عاملـــی بـــودن آن 
حمایـــت کـــرد)11(، ایـــن درحالـــی اســـت کـــه در مطالعـــات 
ـــرازش بهتـــری  ـــا داده هـــا ب دیگـــر ســـاختار دو عاملـــی مقیـــاس ب
ـــه  ـــه ب ـــه مطالع ـــا س ـــون تنه ـــران، تاکن ـــت)14(. در ای ـــته اس داش
بررســـی ویژگی هـــای روانســـنجی BFNES پرداخته انـــد 
کـــه هـــر ســـه مطالعـــه روی دانش آمـــوزان صـــورت گرفتـــه 
ـــودن  ـــی ب ـــک عامل ـــد ت ـــن تایی ـــه ضم ـــه اولی ـــت. در مطالع اس
ــرازش  ــی آن بـ ــاختار دو عاملـ ــه سـ ــان داد کـ BFNES، نشـ
بهتـــری بـــا داده هـــا در بیـــن دانش آمـــوزان داشـــته اســـت. 
ـــه دســـت  ـــاس 0/84 ب ـــرای کل مقی ـــاخ ب ـــای کرونب ـــب آلف ضری
آمـــد و بـــا نمـــرات تنیدگـــی ناشـــی از انتظـــارات تحصیلـــی 
همبســـتگی معنـــادار داشـــت)15(. در مطالعـــه دوم کـــه روی 
دانش آمـــوزان بـــا و بـــدون اضطـــراب اجتماعـــی انجـــام 
شـــد، آلفـــای مقیـــاس بـــرای نمونـــه بالینـــی و غیربالینـــی 
ـــتن  ـــا داش ـــرا ب ـــی همگ ـــود. روای ـــب 0/90 و 0/82 ب ـــه ترتی ب
رابطـــه معنـــادار بـــا مقیـــاس فوبـــی اجتماعـــی نشـــان داده 
ـــت  ـــاس حمای ـــودن مقی ـــی ب ـــی از دو عامل ـــل عامل ـــد و تحلی ش

ــایع  ــردرد شـ ــی سـ ))TTH(tension-type headache) نوعـ
اســـت کـــه بـــا درد دو طرفـــه غیـــر ضربانـــدار   ، درد خفیـــف 
یـــا متوســـط کـــه مانـــع فعالیت  هـــای شـــخصی می شـــود   ، 
ـــی  ـــه بین الملل ـــزارش جامع ـــاس گ ـــود)3(. براس ـــخص   می ش مش
ــردردهای  ــایع ترین سـ ــی از شـ ــردردهای تنشـ ــردرد، سـ سـ
ــز و  ــن مغـ ــه متخصصیـ ــه بـ ــه مراجعـ ــند    کـ ــه  می باشـ اولیـ
ـــرات  ـــی تاثی ـــردردهای تنش ـــود)4(. س ـــب   می ش ـــاب را موج اعص
منفـــی فراوانـــی بـــر کیفیـــت زندگـــی فـــردی   ، خانوادگـــی   ، 
ـــرد  ـــی ف ـــادی- اجتماع ـــرایط اقتص ـــی ش ـــور کل ـــه ط ـــغلی و ب ش

برجـــای  می گذارنـــد)5(.
پژوهشــه ا نشــان داده انــد کــه شــایع ترین اختــالل روانشــناختی 
کــه باعــث ایجــاد   ، تــداوم و تشــدید ســردرد   می شــود   ، اضطــراب 
اســت   . در حالیکــه شــیوع اضطــراب در جمعیت هــای عمومــی 
ــردرد   ؛  ــه س ــان ب ــبت در مبتالی ــن نس ــت   ؛ ای ــد اس 14/1 درص
31/2 درصــد  می باشــد)6(. از طرفــی مشــخص شــده اســت کــه 
ــم در  ــناختی مه ــل ش ــه عوام ــی از جمل ــی منف ــرس از ارزیاب ت
اختــالالت اضطرابــی اســت)7(. تــرس از ارزیابــی منفــی   ، شــامل 
انتظــار اینکــه دیگــران فــرد را منفــی ارزیابــی کنند   ، احساســات 
ــز  ــی و پرهی ــای منف ــن ارزیابی ه ــی از ای ــی ناش ــرس و نگران ت
ــرس از  ــه ت ــرادی ک ــد)8(. اف ــی  می باش ــای ارزیاب از موقعیت ه
ــه ای  ــد رابط ــت نمی توانن ــر اس ــا باالت ــی در آنه ــی منف ارزیاب
متعــادل بــا دیگــران برقــرار کننــد   ، آنهــا معمــوالً در روابــط بــا 
دیگــران تمایــل دارنــد کــه بیشــتر دوســت داشــته شــوند   ، تــا 
دیگــران را دوســت بدارنــد)9(. ایــن افــراد   ، باورهــای منفــی درباره 
ســایر افــراد و موقعیت هــای اجتماعــی داشــته و احســاس 
 می کننــد کــه دیگــران آنهــا را منفــی ارزیابــی خواهنــد کــرد)10(.

اهمیــت و تأثیــرات تــرس از ارزیابــی منفــی   ، پژوهشــگران را بــر 
آن داشــته اســت تــا نســبت بــه ســنجش این ســازه اقــدام کنند   . 
در ایــن رابطــه   ، نســخه کوتــاه مقیــاس تــرس از ارزیابــی منفــی
(Brief Fear of Negative Evaluation Scale [BFNES]) 

بــرای اولیــن بــار توســط Leary در ســال 1983 بــا 12 گویــه 
ــن مقیاســها  ــاس یکــی از معتبرتری ــن مقی طراحــی شــد)11(. ای
ــون  ــد و تاکن ــی می باش ــی منف ــرس از ارزیاب ــنجش ت ــرای س ب
بــه زبان هــای مختلــف ترجمــه شــده اســت   . هــر چنــد مقیــاس 
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

ـــراد  ـــاب از اف ـــز و اعص ـــص مغ ـــی متخص ـــا همراه ـــه و ب مراجع
دارای ســـردردهای تنشـــی بـــر اســـاس مالک هـــای ورود 
ــای  ــل آورد   . مالک هـ ــوت بعمـ ــاس دعـ ــل مقیـ ــرای تکمیـ بـ
ــاب و  ــز و اعصـ ــص مغـ ــخیص متخصـ ــامل: 1- تشـ ورود شـ
احـــراز شـــرایط ســـردرد تنشـــی براســـاس مالک هـــای 
جامعـــه بین المللـــی ســـردرد 2018   ، 2- ابتـــال بـــه ســـردرد 
ـــه  ـــل ب ـــه و حداق ـــروع مطالع ـــل از ش ـــال قب ـــک س ـــی ی تنش
ـــال   ، ـــا 50 س ـــن 20 ت ـــنی بی ـــه س ـــاه   ، 3- دامن ـــه م ـــدت س م

4- داشــتن ســواد در حــد دیپلــم   . مالک هــای خــروج مشــتمل 
بــر 1- ابتــال بــه ســردرد خوشــه ای یــا میگــرن و 2- ابتــال بــه 
ــمی   ،  ــوری و چش ــیت های ن ــژه    حساس ــر بوی ــای دیگ بیماری ه
ــف   ،  ــزی خفی ــیب های مغ ــواب   ، آس ــالالت خ ــا   ، اخت فیبرومالیژی
ســوء مصــرف مــواد و الــکل   ، اختــالالت روانــی و ســایکوز بــود   . 
بــه منظــور رعایــت اخــالق پژوهــش   ، ضمــن آگاهــی دادن بــه 
ــش و  ــداف پژوه ــه اه ــده در زمین ــرکت کنن ــراد ش ــی اف تمام
ــه از آنهــا و کســب مجــوز از واحدهــای  کســب رضایــت آگاهان
مربوطــه، اختیــاری بــودن شــرکت در پژوهــش   ، حــق خــروج از 
مطالعــه   ، بی نــام و محرمانــه بــودن پرسشــنامه و نتایــج   ، بــدون 
ضــرر بــودن پاســخ بــه ســؤاالت و در اختیــار قــرار دادن نتایــج 

در صــورت تمایــل   ، مدنظــر قــرار گرفــت. 
ـــرم  ـــی- ف ـــی منف ـــرس از ارزیاب ـــاس ت ـــش از مقی ـــن پژوه در ای
کوتـــاه و پرسشـــنامه ویژگی هـــای دموگرافیـــک )ســـن   ، 
ـــد   . ـــتفاده ش ـــاری( اس ـــدت بیم ـــول م ـــل و ط ـــالت   ، تاه تحصی

ارزیابـــی  از  نســـخه کوتـــاه مقیـــاس تـــرس 
ـــال 1983  ـــت و در س ـــه اس ـــی)BFNES(: دارای 12 گوی منف
ـــاس )30  ـــد مقی ـــرم بلن ـــص ف ـــاس تلخی ـــط Leary و براس توس
گویـــه( بـــه منظـــور توصیـــف باورهـــای تـــرس آور و نگـــران 
ـــود  ـــت خ ـــی وضعی ـــر آزمودن ـــت   . ه ـــده اس ـــی ش ـــده طراح کنن
را در هـــر پرســـش بـــر روی یـــک طیـــف پنـــج درجـــه ای 
ــاً همیشـــه صـــدق  )1   = هرگـــز صـــدق نمی کنـــد   ، 5   = تقریبـ
می کنـــد( نشـــان می دهـــد   . نمـــره باالتـــر گویـــای تـــرس از 
ارزیابـــی منفـــی بیشـــتر اســـت)11(. نتایـــج حاصـــل از ویژگی هـــای 
ــی  ــی و پایایـ ــی از روایـ ــاس   ، حاکـ ــن مقیـ ــنجی ایـ روان سـ

ـــود  ـــافی وج ـــی اکتش ـــل عامل ـــوم، تحلی ـــه س ـــرد)16(. در مطالع ک
دو عامـــل را در BFNES نشـــان داد و همبســـتگی معنـــادار 
ــراب  ــردی و اضطـ ــن فـ ــواری های بیـ ــای دشـ ــا مقیاس هـ بـ
ــب  ــرد و ضریـ ــد کـ ــرای آن را تأییـ ــی همگـ ــی روایـ اجتماعـ

ـــد)17(. ـــت آم ـــه دس ـــاس 0/80 ب ـــاخ مقی ـــای کرونب آلف
ــوزه  ــات پژوهشـــی در ایـــن حـ ــرور ادبیـ ــه مـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ــراب و  ــی و اضطـ ــی منفـ ــرس از ارزیابـ ــن تـ ــاط بیـ و ارتبـ
ــردردهای  ــه سـ ــال بـ ــاران مبتـ ــی در بیمـ ــردردهای تنشـ سـ
ـــای  ـــون ویژگی ه ـــه تاکن ـــه اینک ـــر ب ـــف نظ ـــا عط ـــی   ، و ب تنش
ــه ســـردردهای  ــاران مبتـــال بـ روانســـنجی BFNES در بیمـ
ـــای  ـــه ویژگیه ـــه ب ـــا توج ـــت   ، و ب ـــده اس ـــی نش ـــی   بررس تنش
خـــاص هـــر جمعیـــت مـــورد مطالعـــه ای، ایـــن مطالعـــه بـــا 
هـــدف بررســـی روایـــی و پایایـــی BFNES در بیـــن زنـــان 

مبتـــال بـــه ســـردردهای تنشـــی انجـــام گرفـــت   . 

روش 
ـــی  ـــدف اعتباریاب ـــا ه ـــی و ب ـــورت مقطع ـــه ص ـــش ب ـــن پژوه ای
BFNES در ســـال 1398 انجـــام شـــد   . جامعـــه آمـــاری 
ـــی  ـــردردهای تنش ـــه س ـــال ب ـــان مبت ـــه زن ـــامل کلی ـــش ش پژوه
ـــد  ـــری هدفمن ـــا روش نمونه گی ـــه ب ـــود    ک ـــان ب ـــهر اصفه در ش
تعـــداد 110 زن کـــه مالک هـــای ورود را احـــراز کردنـــد   ، 
ـــه  ـــم نمون ـــن حج ـــدند   . تبیی ـــاب ش ـــی انتخ ـــه نهای ـــوان نمون بعن
بدیـــن صـــورت بـــود کـــه در تحقیقـــات هنجاریابـــی   ، حجـــم 
نمونـــه مطلـــوب   ، 100 نفـــر یـــا بیشـــتر اســـت)18(. از ســـوی 
دیگـــر یکـــی از دیدگاه هـــای مطـــرح بـــرای حجـــم نمونـــه 
ـــه  ـــم نمون ـــل حج ـــه حداق ـــت ک ـــن اس ـــی   ، ای ـــل عامل در تحلی
ـــا  ـــذا ب ـــد)19(. ل ـــاده می باش ـــر م ـــرای ه ـــی ب ـــی 10 آزمودن 5 ال
ـــداد  ـــت تع ـــه و محدودی ـــروه نمون ـــودن گ ـــاص ب ـــه خ ـــت ب عنای
آنهـــا  ، 112 از افـــراد انتخـــاب شـــدند کـــه پـــس از بررســـی 
ــص  ــورت ناقـ ــه بصـ ــنامه کـ ــداد 2 پرسشـ ــنامه ها تعـ پرسشـ
تکمیـــل شـــده بـــود   ، کنـــار گذاشـــته شـــد و حجـــم نمونـــه 
ـــن  ـــه ای ـــری ب ـــد   . روش نمونه گی ـــن ش ـــر تعیی ـــی 110 نف نهای
ـــاب  ـــای اعص ـــز و مطب ه ـــه مراک ـــق ب ـــه محق ـــود ک ـــورت ب ص
روان و کلینیک هـــای تخصصـــی ســـردرد شـــهر اصفهـــان 
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 ،   )Normed Fit Index; NFI( هنجارشـده  بـرازش  شـاخص 
 ،   )Comparative Fit Index; CFI( شـاخص بـرازش تطبیقـی
 ،   )Incremental Fit Index; IFI( افزایشـی  بـرازش  شـاخص 
 Parsimonious Normed( شـاخص برازش مقتصد هنجارشـده
خطـای  مجـذورات  میانگیـن  ریشـه  و   ،   )Fit Index; PNFI
 Root Mean Square Error of Approximation;( بـرآورد 
RMSEA( مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد   . بـرای پایایـی مقیـاس 
از روش همسـانی درونـی )محاسـبه ضریـب آلفـای کرونبـاخ(   ، 
پایایـی ترکیبـی/ مرکـب )Composite Reliability( و ضریـب 
پایایـی تنصیفـی )دو نیمه کردن( اسـتفاده شـد   . تحلیـل داده ها 
بـا اسـتفاده از نرم افزار AMOS و SPSS نسـخه 22 انجام شـد   . 

یافته ها 
ویژگی هـــای دموگرافیـــک گـــروه نمونـــه در جـــدول 1 

ــت.  ــده اسـ ــزارش شـ گـ

ــد   .  ــف می باشـ ــورهای مختلـ ــا و کشـ ــوب آن در گروه هـ مطلـ
ـــرای  ـــد   . ب ـــی ش ـــاس بررس ـــازه مقی ـــی س ـــرا و روای ـــی همگ روای
ــس  ــط واریانـ ــاخص متوسـ ــرا   ، از شـ ــی همگـ ــی روایـ بررسـ
 Fornell ـــط ـــه توس ـــد ک ـــتفاده ش ـــده )AVE( اس ـــتخراج ش اس
و Larcker  پیشـــنهاد شـــده اســـت   . ایـــن شـــاخص   ، میـــزان 
همبســـتگی یـــک ســـازه بـــا شـــاخص های خـــود را نشـــان 
می دهـــد کـــه مقـــدار بحرانـــی آن عـــدد 0/5 اســـت)20(   . بـــه 
ـــور  ـــه ط ـــد ب ـــون می توان ـــر مکن ـــک متغی ـــه ی ـــی ک ـــن معن ای
ــش را  ــی معرف هایـ ــی از پراکندگـ ــش از نیمـ ــن بیـ میانگیـ
ـــی  ـــل عامل ـــا روش تحلی ـــاس ب ـــی ســـازه مقی ـــد. روای ـــن کن تبیی
ـــا  ـــا داده ه ـــاس ب ـــرازش مقی ـــی ب ـــور بررس ـــه منظ ـــدی ب تأیی
بـــه کار گرفتـــه شـــد   . در ایـــن راســـتا   ، شـــاخص های کلـــی 
بـــرازش مقیـــاس نظیـــر   ؛ نســـبت مجـــذور کای بـــه درجـــه آزادی
(Chi-square/Degrees of Freedom; CMIN/DF)   ، شاخص
نیکویی برازش (Goodness of Fit Index; GFI) شاخص نیکویی
،   )Adjusted Goodness of Fit Index; AGFI( برازش اصالح شده

روایی و پایایی نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در زنان...

جدول1. مشخصات دموگرافیک گروه نمونه

درصد فراوانی ابعاد متغیر

50/9 56 مجرد
تاهل

49/1 54 متاهل

41/8 46 کمتر از 30 سال

سن
34/5 38 30 تا 40 سال

20 22 41 تا 50 سال

3/7 4 بیشتر از 50 سال

3/7 4 دیپلم   

تحصیالت

16/4 18 فوق دیپلم

40 44 لیسانس

14/5 16 فوق لیسانس

7/4 8 دکتری
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

ـــواالت  ـــک از س ـــچ ی ـــاران   ، هی ـــارات بیم ـــاس اظه ـــن   ، براس برای
ـــاران  ـــن بیم ـــرد   . همچنی ـــم نک ـــا را فراه ـــش آنه ـــات رنج موجب
ــم و  ــواالت را مبهـ ــتند و سـ ــواالت داشـ ــدی از سـ درک واحـ
ـــن، BFNES از  ـــد   . بنابرای ـــتنباط نکردن ـــم اس ـــل فه ـــا غیرقاب ی

روایـــی صـــوری مطلوبـــی برخـــوردار بـــود.
بـــرای بررســـی روایـــی ســـازه BFNES مـــدل تأییـــدی در 
ـــور  ـــد   . همانط ـــی ش ـــیم و بررس ـــزار Amos ترس ـــط نرم اف محی
ـــر  ـــی ه ـــای عامل ـــت باره ـــاهده اس ـــل مش ـــکل قاب ـــه در ش ک

ـــت   .  ـــه مثبـــت و باالتـــر از 0/4 اس گوی

ــه 5  ــاس بـ ــه مقیـ ــق ارائـ ــاس از طریـ ــوری مقیـ روایـــی صـ
ــابقه درمـــان در حـــوزه  ــا سـ متخصـــص مغـــز و اعصـــاب بـ
ــی شـــد   . براســـاس اظهـــارات  ــی بررسـ ســـردردهای تنشـ
ـــرا  ـــرای اج ـــاس ب ـــای مقی ـــک از گویه ه ـــچ ی ـــن هی متخصصی
ـــر  ـــه تغیی ـــاز ب ـــی   ، نی ـــردرد تنش ـــه س ـــال ب ـــاران مبت روی بیم
ـــار  ـــر روی 8 بیم ـــاس ب ـــی مقی ـــرای آزمایش ـــج اج ـــت   . نتای نداش
نیـــز نشـــان داد کـــه ماهیـــت پرســـش ها ســـاده و روان بـــود 
بـــه گونـــه ای کـــه بیمـــاران از عهـــده پاســـخ بـــه ســـواالت 
بـــه خوبـــی و بـــدون توضیحـــات اضافـــی برآمدنـــد   . عـــالوه 

شکل 1. مدل تحلیل عاملی همراه با بارهای عاملی هر گویه
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جدول 2. بارهای عاملی گویه های مقیاس ترس از ارزیابی منفی

بار عاملیپرسش هاردیف

0/87نگران این هستم که مردم در مورد من چی فکر خواهند کرد   ،    حتی وقتی می دانم که فکر آنها چیزی را عوض نمی کند   .1

0/88این مسأله که مردم از من ذهنیت بدی داشته باشند اذیتم می کند   .2

0/95من غالباً از افرادی که نقاط ضعف مرا مورد توجه قرار می دهند می ترسم   .3

0/88نگران این هستم که چه نوع تأثیری بر دیگران می گذارم   .4

0/93می ترسم که دیگران مرا تأیید نکنند   .5

0/92نگرانم که دیگران در مورد من چه نظری دارند   .6

0/88وقتی برای کسی صحبت می کنم   ،    نگرانم که در مورد من چی فکر خواهد کرد   .7

0/87من اغلب نگران هستم که چه تأثیر و ذهنیتی ایجاد خواهم کرد   .8

0/89اگر بدانم که کسی در مورد من قضاوت می کند   ،    اذیت می شوم   .9

0/94بعضی اوقات فکر می کنم بیش از حد با این مساله درگیر هستم که دیگران در مورد من چی فکر می کنند   .10

0/98من اغلب نگرانم که نکند چیز اشتباهی بگویم یا کار اشتباهی انجام دهم   .11

0/92می ترسم که مردم در من نقصی پیدا کنند   .12

همانطور که در جدول 3 مشخص است شاخص های برازش مدل معادله ساختاری مورد تایید قرار گرفته است   . 

جدول 3. وضعیت شاخص برازش مدل معادالت ساختاری

پذیرش/عدم پذیرشمقدار بدست آمدهمقدار قابل قبولاختصارشاخصها

پذیرشGFI≤0/90/903شاخص نیکویی برازش

پذیرشAGFI≤0/90/896شاخص نیکویی برازش اصالح شده

پذیرشCFI≤0/90/978شاخص    برازش تطبیقی

پذیرشRFI≤0/90/923شاخص برازش نسبی

پذیرشCMIN/DF≥ 30/944کای اسکوئر بهنجار شده

پذیرشRMSEA≤0/80/077ریشه میانگین خطای برآورد

77روایی و پایایی نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در زنان...
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

ــی و  ــجویی )بالینـ ــوزی و دانشـ ــم از دانش آمـ ــی اعـ تحصیلـ
ـــود.  ـــت می ش ـــت   ، حمای ـــده اس ـــرا ش ـــهولت اج ـــه س ـــادی( ب ع
ـــدی   ،  ـــی تایی ـــل عامل ـــرد تحلی ـــا رویک ـــاس ب ـــازه مقی ـــی س روای
الگـــوی ســـاختار تـــک عاملـــی مقیـــاس را تاییـــد کـــرد   . در 
ـــه  ـــاس را ب ـــدا مقی ـــان ابت ـــز از هم ـــتا   ، Leary)11( نی ـــن راس ای
ـــن در  ـــر ای ـــود   . عـــالوه ب ـــی طراحـــی کـــرده ب ـــک عامل صـــورت ت
ـــور  ـــارج کش ـــکاران)15( و در خ ـــکری و هم ـــه ش ـــران در مطالع ای
ـــاس  ـــی مقی ـــک عامل ـــاختار ت ـــات)22، 21( س ـــی از مطالع در برخ
ـــکری  ـــه ش ـــه در مطالع ـــت ک ـــر اس ـــه ذک ـــد   . الزم ب ـــد ش تایی
و همـــکاران ســـاختار دو عاملـــی مقیـــاس نیـــز از مطلوبیـــت 
برخـــوردار بـــود)15(. عـــالوه بـــر ایـــن   ، کارلتـــون و همـــکاران 
ــاختار  ــه سـ ــد کـ ــکاران دریافتنـ ــی و همـ ــل از تاولـ ــه نقـ بـ
تـــک عاملـــی مقیـــاس از حساســـیت )sensitivity( باالتـــری 
ـــه  ـــوان اینگون ـــه می ت ـــن یافت ـــن ای ـــت)16(. در تبیی ـــوردار اس برخ
ـــاط  ـــاس و ارتب ـــای مقی ـــوای آیتم ه ـــه محت ـــود ک ـــتدالل نم اس
ـــوی  ـــای ق ـــه اندازه ـــی ب ـــی منف ـــرس از ارزیاب ـــازه ت ـــا س ـــا ب آنه
ـــرس  ـــاس ت ـــی مقی ـــه از طراح ـــه ده ـــا گذشـــت س ـــه ب اســـت ک
ـــاس  ـــای مقی ـــک از گویه ه ـــچ ی ـــوز هی ـــی   ، هن ـــی منف از ارزیاب
ـــا مالحظـــه  ـــا ب ـــن ادع ـــه و حـــذف نشـــده اســـت   . ای ـــر نیافت تغیی
بارعاملـــی بـــاالی گویه هـــا بـــه خوبـــی قابـــل اســـتناد 
می باشـــد   . همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه تفـــاوت جمعیت هـــای 
مـــورد مطالعـــه می تـــوان ایـــن گونـــه اســـتنباط کـــرد کـــه 
ـــی  ـــی و در برخ ـــک عامل ـــاختار ت ـــا س ـــی از جمعیت ه در برخ
از جمعیتهـــای دیگـــر ســـاختار دو عاملـــی بـــا داده هـــا بـــراز 
ـــه ای دارای  ـــورد مطالع ـــت م ـــر جمعی ـــه ه ـــری دارد، چـــرا ک بهت

ــت. ــی اسـ ــای خاصـ ویژگی هـ
ـــوب  ـــز مطل ـــاس نی ـــرای مقی ـــی همگ ـــر روای ـــش حاض در پژوه
بـــرآورد شـــد. در ایـــران در پژوهـــش شـــکری و همـــکاران 
روایـــی همگـــرای مقیـــاس بـــا مقیـــاس تنیدگـــی ناشـــی از 
انتظـــارات تحصیلـــی مطلـــوب ارزیابـــی شـــد)15(   . همچنیـــن 
در پژوهـــش تاولـــی و همـــکاران روایـــی همگـــرای مقیـــاس 
ــیاهه  ــی و سـ ــالت اجتماعـ ــراب در تعامـ ــاس اضطـ ــا مقیـ بـ
ـــد)16(   .  ـــت آم ـــب   ، 0/54 و 0/43 بدس ـــه ترتی ـــی ب ـــی اجتماع فوب
ــرای  ــی همگـ ــز روایـ ــش Leary)11( و Miller)12( نیـ در پژوهـ

ــار  ــرا   ،  Fornell& Larcker معیـ ــی همگـ ــوص روایـ در خصـ
ـــنجش  ـــرای س ـــده )AVE( را ب ـــس استخراج ش ـــط واریان متوس
روایـــی همگـــرا در ســـطح مولفه هـــا پیشـــنهاد داده انـــد   )20(. 
ــاخص های  ــا شـ ــازه بـ ــک سـ ــتگی یـ ــزان   ، همبسـ ــن میـ ایـ
ـــدد 0/5  ـــی آن ع ـــدار بحران ـــه مق ـــد ک ـــان می ده ـــود را نش خ
اســـت   . روایـــی همگـــرا BFNES برابـــر بـــا 0/819 محاســـبه 
ـــرای  ـــی همگ ـــش از روای ـــن پژوه ـــری ای ـــدل اندازه گی ـــد   . م ش
ــرا کـــه مقـــدار متوســـط  ــت   ؛ چـ ــودار اسـ ــی برخـ مطلوبـ
واریانـــس اســـتخراج شـــده بـــرای تمامـــی ســـازه ها بیشـــتر 

از 0/5 اســـت   . 
پایایـــی مقیـــاس بـــا ســـه روش آلفـــای کرونبـــاخ   ، پایایـــی 
ــردن )تنصیـــف(  ــه کـ ــه روش دو نیمـ ترکیبـــی و پایایـــی بـ
ـــی  ـــی ترکیب ـــاخ و پایای ـــای کرونب ـــورد آلف ـــد   . در م ـــی ش بررس
ــل  ــی قابـ ــانگر پایایـ ــر از 0/7 نشـ ــر باالتـ ــف   ، مقادیـ و تنصیـ
ـــب  ـــه براســـاس ضرای ـــد ک ـــری می باش ـــدل اندازه گی ـــول م قب

جـــدول 4   ، پایایـــی پرسشـــنامه مـــورد تأییـــد اســـت   . 

جدول 4. آلفای کرونباخ   ، پایایی ترکیبی و ضریب پایایی 
BFNES تنصیفی

ضریب تنصیفپایایی ترکیبیآلفای کرونباخ

0/950/940/86

بحث
ــی  ــی و پایایـ ــی روایـ ــدف ارزیابـ ــا هـ ــر بـ ــش حاضـ پژوهـ
اختصاصـــی نســـخه کوتـــاه مقیـــاس تـــرس از ارزیابـــی منفـــی در 
ـــد   .  ـــام ش ـــی انج ـــردردهای تنش ـــه س ـــال ب ـــان مبت ـــی از زن گروه
براســـاس دانـــش نویســـندگان مقالـــه   ، ایـــن پژوهـــش بـــرای 
اولیـــن بـــار اســـت کـــه روی زنـــان مبتـــال بـــه ســـردردهای 
ـــی صـــوری و  ـــج حاصـــل از روای تنشـــی اجـــرا شـــده اســـت. نتای
ـــاس  ـــؤاالت مقی ـــه س ـــان داد ک ـــاس نش ـــی مقی ـــرای آزمایش اج
ـــوردار  ـــاران برخ ـــروه بیم ـــرای گ ـــی ب ـــادگی و روان ـــی س از ویژگ
ـــی  ـــرم فارس ـــه ف ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــه   ، ب ـــن یافت ـــند   . ای  می باش
ـــف  ـــا ســـطوح مختل ـــی ب ـــران تاکنـــون در گروه های مقیـــاس در ای
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نتیجه   گیری   
ـــاس  ـــک مقی ـــی، ی ـــی منف ـــرس از ارزیاب ـــاس ت ـــاه مقی ـــرم کوت ف
جامـــع و در عیـــن حـــال ســـاده و روان بـــرای اجـــرا بـــر بیمـــاران 
مبتـــال بـــه ســـردرد تنشـــی می باشـــد   . ایـــن مقیـــاس بـــه 
ـــران ســـردردهای تنشـــی    ـــز و اعصـــاب و درمانگ متخصصـــان مغ
ـــرس  ـــخیص ت ـــایی و تش ـــه شناس ـــه ب ـــرد ک ـــد ک ـــک خواه کم
ـــوب  ـــناختی معی ـــازه ش ـــک س ـــوان ی ـــه عن ـــی ب ـــی منف از ارزیاب
ـــن  ـــی ای ـــد   . اعتباریاب ـــردرد بپردازن ـــه س ـــال ب ـــاران مبت در بیم
ــال  ــراد مبتـ ــیب پذیر)مانند افـ ــای آسـ ــاس در جمعیت هـ مقیـ
بـــه ســـردردهای تنشـــی( بـــا توجـــه بـــه نقـــش و تاثیـــرات 
ـــه  ـــوان ماش ـــه عن ـــژه ب ـــی   ، بوی ـــی منف ـــرس از ارزیاب ـــراوان ت ف
ــی)9( بیـــش از  ــی اختـــالالت اضطرابـ ــته اصلـ ــکان و هسـ چـ
ـــتقیمی بیـــن  پیـــش آشـــکار می گـــردد   ، چنانکـــه رابطـــه مس
ــردرد   ،  ــه سـ ــال بـ ــاران مبتـ ــراب در بیمـ ــدت درد و اضطـ شـ

ـــت   .  ـــده اس ـــاهده ش مش

تقدیر و تشکر
ــری  ــع دکتـ ــاله مقطـ ــه از رسـ ــر گرفتـ ــر بـ ــه حاضـ مطالعـ
ـــا  ـــاد ب ـــالمی نجفآب ـــگاه آزاد اس ـــی در دانش ـــی روانشناس تخصص
 1399.049.IR.IAU.NAJAFABAD.REC شناســـه اخـــالق
ـــال  ـــاران مبت ـــکاری بیم ـــدون هم ـــن پژوهـــش ب اســـت. انجـــام ای
ـــر  ـــز و اعصـــاب   ، امکانپذی ـــن مغ ـــه ســـردرد تنشـــی و متخصصی ب
ـــن  ـــود   . ای ـــی می ش ـــکر و قدردان ـــا تش ـــه آنه ـــه از هم ـــود ک نب

مقالـــه مســـتخرج از پایاننامـــه دکتـــری می باشـــد.

مقیـــاس بـــا فـــرم بلنـــد آن 0/96 بدســـت آمـــد   . بنابرایـــن، 
 BFNES می تـــوان نتیجـــه گرفـــت کـــه روایـــی همگـــرای
در جمعیت هـــای مختلـــف و بـــا مقیاس هـــا مختلـــف و 

ــت. ــوردار اسـ ــت برخـ ــف از مطلوبیـ ــای مختلـ تحلیل هـ
ــای  ــی BFNES   ، گویـ ــی پایایـ ــل از بررسـ ــای حاصـ یافته هـ
پایایـــی مطلـــوب مقیـــاس بـــود، بگونـــه ای کـــه در پژوهـــش 
حاضـــر هـــر ســـه شـــاخص پایایـــی مقیـــاس باالتـــر از 0/70 
ـــا  ـــده ب ـــام ش ـــات انج ـــتا در مطالع ـــن راس ـــد   . در ای ـــت آم بدس
ـــب  ـــبه ضری ـــا محاس ـــاس ب ـــی مقی ـــی   ، پایای ـــای عموم جمعیت ه
ـــی   ،  ـــجویان آمریکای ـــه ای از دانش ـــر روی نمون ـــاخ ب ـــای کرونب آلف
مقطـــع  دانش آمـــوزان  و   )21(0/89 اســـپانیایی   ،   ،)9(0/90
ـــن  ـــت   . همچنی ـــده اس ـــبه ش ـــی   ، 0/84)22( محاس ـــطه چین متوس
ضریـــب آلفـــای کرونبـــاخ در گروه هـــای بالینـــی در گروهـــی 
ــی  ــراب اجتماعـ ــالل اضطـ ــه اختـ ــال بـ ــجویان مبتـ از دانشـ
0/89)9(، در بیمـــاران مبتـــال بـــه فوبـــی اجتماعـــی0/90)21( و 
ـــرآورد  ـــی 0/82)16( ب ـــی اجتماع ـــه فوب ـــال ب ـــجویان مبت در دانش
ــات  ــر، BFNES در دفعـ ــارت دیگـ ــه عبـ ــت   . بـ ــده اسـ شـ

مختلـــف ســـنجش   ، نتایـــج یکســـانی بدســـت خواهـــد داد   . 
ــه پژوهـــش  ــه نمونـ ــر اینکـ ــه خاطـ ــر   ، بـ در پژوهـــش حاضـ
ـــود   .  ـــان ب ـــی در اصفه ـــردرد تنش ـــه س ـــال ب ـــان مبت ـــامل زن ش
تعمیـــم نتایـــج بـــه مـــردان و ســـایر بیماری هـــا بایـــد بـــا 
BFNES ـــوان ـــتا  می ت ـــن راس ـــرد   ، در ای ـــورت بگی ـــاط ص احتی
را در ســـایر بیمـــاران و بـــا ویژگی هـــای جمعیـــت شـــناختی 
ـــه  ـــن زمین ـــی در ای ـــج جامع ـــه نتای ـــا ب ـــرد ت ـــرا ک ـــف اج مختل
ـــوه  ـــی وج ـــان و ارزیاب ـــرای همزم ـــن اج ـــت   . همچنی ـــت یاف دس
تمایـــز و شـــباهت BFNES بـــا مقیـــاس تـــرس از ارزیابـــی 
ــه  ــداً بـ ــه جدیـ ــت )Fear of Positive evaluation( کـ مثبـ
ـــالل  ـــه اخت ـــال ب ـــاران مبت ـــابه در بیم ـــازه مش ـــک س ـــوان ی عن
ـــتری  ـــواهد بیش ـــد ش ـــت   . می توان ـــده اس ـــرح ش ـــی مط اضطراب
ــر  ــای دیگـ ــم آورد   . از محدودیت هـ ــاس فراهـ ــی مقیـ از روایـ

ـــود. ـــه ب ـــروه نمون ـــدک گ ـــبتاً ان ـــم نس ـــش   ، حج پژوه
ـــک  ـــوان ی ـــرد BFNES را بعن ـــه کارب ـــن مطالع ـــوع   ، ای در مجم
ـــد  ـــی تایی ـــردرد تنش ـــه س ـــال ب ـــاران مبت ـــی در بیم ـــزار بالین اب

ـــود   .  نم
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