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  ارزيابي شاخص هاي روان سنجي پرسشنامة سنجش ناتواني ناشي از سردرد 
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  :مقدمه

ترين شكايت هاي طبي  سردرد يكي از شايع

 يكي از داليل رايج غيبت از كار ن نشانة عصبي،اي. است

وقوع . گونه فعاليت شخصي و اجتماعي است يا امتناع از هر

 سردرد، اثرات نامطلوب زيادي بر سبك زندگي، مكرر

. مي گذارد يستي و فعاليت هاي اجتماعي بيمـاراحساس بهز

نشان داده اند  )Dahlof )1 و Solomon  در اين خصوص

  ــد پايينالتي ماننــردرد مشكــــال به ســـراد مبتـــكه اف

  

  
بودن سطح كيفيت زندگي، احساس خرسندي و 

رسايي در جنبه هاي مختلف بهزيستي بهداشت رواني، نا

  و كنش وري و ناتواني در ايفاي نقش را نسبت به 

 توجه به  بنابراين،.جمعيت عادي، بيشتر تجربه مي كنند

به سطح بي  اين گونه آثار منفي كه بتدريج فرد را

 علمي به تفاوتي مي كشاند از يكسو و نياز جامعة

  اشيــاختي نـنشناي رواــهد پيامدـــزاري كه بتوانـــاب

  :چكيده
ثير نامطلوب زيادي بر سبك زندگي، أي است كه ت از شايع ترين شكايت هاي طبيسر درد يك :زمينه و هدف

با توجه به آثار منفي سردرد و نياز جامعه علمي به . احساس بهزيستي و فعاليت هاي اجتماعي بيمار مي گذارد
بررسي با هدف اين مطالعه  في از سردرد را مورد سنجش قرار دهد كاري كه بتواند پيامدهاي روانشناختيابزا

  . انجام شده سنجش ناتواني ناشي از سردردروايي پرسشنام اعتبار و ساختار عاملي،
 بيمار مبتال به سردرد مراجعه كننده به مراكز مغز و 100 تحليلي -در يك مطالعه توصيفي :روش بررسي

انتخاب و همزمان به پرسشنامه سنجش ناتواني ناشي از سردرد و اعصاب شهر شيراز به صورت تصادفي 
، روايي )تحليل عاملي(براي بررسي روايي اين پرسشنامه از سه روش روايي سازه .  پاسخ دادندScl-25مقياس 

اعتبار پرسشنامه مزبور به دو شيوه دونيمه سازي و همساني دروني بررسي . همزمان و روايي همگرا استفاده شد
  . تحليل عوامل با استفاده از روش چرخشي واريماكس و بر اساس آزمون اسكري، انجام شد.يدگرد

كه در مجموع  ركردي در اين پرسشنامه بوداك نتيجه تحليل عوامل بيانگر وجود دو عامل عاطفي و :يافته ها
عامل   نمره كل،ضرايب همبستگي در روايي همزمان، . درصد از واريانس كل آزمون را تبيين مي نمودند36

در  .به دست آمد55/0  و51/0، 71/0 به ترتيب Scl-25عامل كاركردي پرسشنامه مزبور با مقياس  عاطفي و
 91/0  و79/0 با كل آزمون به ترتيب روايي همگرا نيز ضرايب همبستگي خرده مقياس هاي عاطفي وكاركردي

نيمه  ضريب اعتبار دو در بررسي اعتبار، . به دست آمد48/0اين دو خرده مقياس با هم  ضريب همبستگي و
 و 68/0، 86/0عامل كاركردي به ترتيب  عامل عاطفي و ضرايب آلفاي كرونباخ براي كل آزمون، و 77/0سازي 
  . به دست آمد83/0

 در جامعه ايران اعتبار و روايي مناسبي دارد و ابزار اين پرسشنامه،توجه به نتايج اين مطالعه با  :نتيجه گيري
  . مي باشدپژوهشي هاي باليني و در موقعيت براي استفاده ياسبمن
  

 . ناشي از سردردناتواني، روان سنجيسردرد، اعتبار،  : كليدييواژه ها
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از سردرد را مورد سنجش قرار دهد از سوي ديگر، 

ضرورت ساخت و بررسي ابعاد روان سنجي آزمون 

سنجش و تشخيص نارسايي هاي ناشي از سردرد را بر 

  . جسته مي سازد

در حوزة بين رشته اي نورولوژي و روانشناسي، 

وهشگران روي سنجش و تشخيص توجه پاره اي از پژ

از اين ميان، . د متمركز شده استشي از سردري ناناتوان

شتر به نشانه هاي روان يب هت گيري تعدادي از محققانج

بوده  سابقه خانوادگي و نشانه شناسي سردرد، شناختي،

پاره اي ديگر از پژوهشگران، با استفاده از . )2 (است

كاركرد روان شناختي افراد   روانشناسي،آزمون هاي

 ).3 (ورد سنجش قرار داده اندمبتال به سردرد را، م

يبت بيمار در تحقيقات خود، ميزان غ درعده اي نيز 

يي در انجام فعاليت هاي محيط كار و عدم كارآ

معمول را به عنوان مالك سنجش مشكالت ناشي از 

ديگري  نتايج پژوهش هاي .)4 (سردرد در نظر گرفته اند

 نشان مي دهد كه شاخص هاي متعددي مانند تعامل بين

فراواني سردردهاي خيلي شديد، محدوديت هاي ايجاد 

 روزمره و طول دورة اين شده در انجام فعاليت هاي

محدوديت ها، براي محاسبة تاثيرات ناشي از سردرد، 

با وجود اين، اكثر اين . )5( مورد توجه قرارگرفته اند

 و د شاخص هاي روان سنجي مناسب بودهابزارها، فاق

هاي ناشي از سردرد را به خوبي مورد عالوه بر اين، پيامد

 فقط يك ابزار 1994تا سال . نمي دهندسنجش قرار 

، )Headache Scale( بنام مقياس سردرد استاندارد شده

ران وجود براي سنجش پيامدهاي سردرد براي اين بيما

 پرسشنامة درد مك گيلاز كه  اين ابزار. داشته است

)Questionnaire McGill Pain( بودج شده استخرا 

مانند ( عبارت توصيف كنندة سردرد 30 داراي

بيمار قضاوت ذهني و  بوده...) فشارنده، ضرباندار و 

. دادمي در مورد وخامت سردرد مورد سنجش قرار را 

  اين وضع، بيمار ميزان تجربة ناراحتي و رنج خود را  در

  

. داس چهار نقطه اي، درجه بندي مي كرروي يك مقي

ثير سردرد بر كيفيت زندگي بيماران أتاين مقياس به 

  .)4 (نپرداخته است

Jacobson صدد تهية ابزاري   در)4( و همكاران

  به ناتواني ناشي از سردرد، برآمدند كهبراي سنجش 

پاسخ هاي عاطفي فرد (مقوله هايي مانند، اثرات عاطفي 

سطح كنش وري فرد در (، كاركردي )نسبت به آسيب

سطح ( موقعيتي – اجتماعي و) خالل زندگي روزمره

ر تعامل بيمار با دوستان و خويشاوندان يا مشاركت د

 دهد، كه تماماً پوشش) گروههاي اجتماعي متعدد

بنابراين، اين . محصول تحمل يك دوره، سردرد هستند

 اس، اثرات انواع مختلف سردرد را بر جنبه هايـــمقي

. ته قرار داده اســــمختلف زندگي بيمار، مورد توج

 اگر چه در سال هاي بعد نيز ابزارهاي  رو،از اين

   ديگري مانند، فرم كوتاه مطالعة نتايج پزشكي

)Medical Outcome Study –Short From=MOS-SF (

 يا پرسشنامة كيفيت زندگي ويژة مبتاليان به .)1(

 نيز براي بررسي ناتواني هايي ناشي از )6 (ميگرن

ه ابزارها يا صرفاً به سردرد ساخته شدند، اما اين گون

فرم (تأثيرات كاركردي ناشي از سردرد پوشش داده، 

و يا اين كه ناتوانايي ) كوتاه مطالعة نتايج پزشكي

ناشي از يك نوع سردرد خاص را مورد سنجش قرار 

پرسشنامة كيفيت زندگي ويژة مبتاليان به (مي دهند 

بر اين اساس، از بين ابزارهاي متعددي كه ). ميگرن

رد سنجش قرار يرات سردرد بر زندگي بيمار را موتأث

 »سنجش ناتواني ناشي از سردرد«مي دهند، پرسشنامة 

)Headache Disability Inventory=HDI) (4( 

  ترين الگو مي باشد كه فرم اصلي آن، از  مناسب

اين پرسشنامه، . سبي برخوردار استاعتبار و روايي منا

 40اين فرم از . گرديددر ابتدا، با نام فرم آلفا تهيه 

اساس تجارب باليني،   بر  عبارت ساخته شده، كه تماماً

  نتايج تحقيقات و توصيف بيماران از ناتواني ادراك 
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 و Jacobson.  ناشي از سردرد، تنظيم شده استشدة

پس از بررسي ويژگي هاي روان سنجي ) 4(همكاران 

گويه ها، متوجة وجود اشكاالتي در برخي گويه ها 

 كه در نتيجة فرم ندرديده و آنها را حذف كردگ

در  . سؤال، تبديل شد25آلفاي پرسشنامه، به فرم بتا با 

 خرده مقياس عاطفي و 2فرم جديد، سؤاالت به 

كاركردي تقسيم شده، كه تأثيرات سردرد را در زوايه هاي 

   .)4 (عاطفي و كاركردي مورد سنجش قرار مي دهد

ي اين پرسشنامه، اين با استناد به زير بناي نظر

اما تاكنون، تحقيقي در زمينة . ابزارچند بعدي است

بنابراين، . ساختار عاملي اين ابزار انجام نگرفته است

عاملي با توجه به جامعة آماري ايراني،  بررسي ساختار

بررسي لذا اين پژوهش با هدف . ضروري مي نمايد

ي از  سنجش ناتواني ناشساختار عاملي سؤاالت پرسشنامة

اعتبار و روايي اين سردرد و بررسي شاخص هاي 

   . استانجام شدهپرسشنامه در جامعه ايراني 

  

  :بررسيروش 

براي انجام اين پژوهش كه در چارچوب يك 

انجام گرفته است،  تحليلي –توصيفي طرح تحقيق 

، )7(تصادفي  بيمار مبتال به سردرد به شيوه 100

 سردرد در بين زنان ع بيشتروبه دليل شي. انتخاب شدند

،  بيشتر آنان در پر كردن پرسشنامهو نيز همكاري

. زن بودند%) 70 تقريباً(قسمت اعظم حجم نمونه 

ل با ميانگين ا س18- 45زمودني ها بين آبرآورد سني 

 قريباًت ماه، 4اين بيماران در خالل .  سال بود28سني 

، به 1383 در طول فصول پاييز و زمستان، در سال

 مراكز نورولوژي شهر شيراز، مراجعه كرده و يكي از

توسط نورولوژيست، به عنوان بيمار مبتال به يكي از 

 سردرد نوع ،ميگرن، سردرد تنشيو(انواع سردرد 

اين بيماران پس از . تشخيص داده شدند) مختلط

  قطعي شدن تشخيص به پرسشنامة سنجش ناتواني 

  

  .پاسخ دادند Scl-25 و مقياسناشي از سردرد 

نامة سنجش ناتواني ناشي از پرسشفرم بتاي 

ال است، مشكالتي را كه فرد ؤ س25 كه داراي سردرد

  در اثر سردرد، تجربه مي كند، مورد سنجش قرار 

اين مشكالت در دو بعد عاطفي و كاركردي . مي دهد

 ماده و بعد 13بعد عاطفي از . مي گردند متمايز

بعد در .  ماده تشكيل شده است12كاركردي از 

خشم، (عاطفي، احساسات ناخوشايند ناشي از سردرد 

و در بعد كاركردي، ...) نااميدي، نگراني، اضطراب و 

محدوديت هايي كه سردرد در فعاليتها و زندگي 

شخصي و اجتماعي بيمار ايجاد مي كند، مورد 

آزمودني به هر سؤال با يكي . ارزيابي قرار مي گيرند

   پاسخ «خير« يا «قاتگاهي او«، «بله«از عبارتهاي 

شيوه نمره گذاري به اين صورت است كه به . مي دهد

 و به 2، نمره «گاهي اوقات«، به پاسخ 4، نمره «بله«پاسخ 

نمرة كل فرد، بين . ، نمره صفر تعلق مي گيرد«خير«پاسخ 

حداكثر نمرة خرده مقياس .  متغير است100صفر تا 

 48ردي،  و حداكثر نمرة خرده مقياس كارك52عاطفي، 

در اين پرسشنامه، كسب نمرة بيشتر، نشانگر باالتر . است

  .)4 (بودن ميزان ناتواني تجربه شده است

اين ابزار از اعتبار و روايي بسيار مطلوبي 

خرده  يك از ضريب همبستگي هر. برخوردار است

مقياس هاي عاطفي و كاركردي با نمره كل پرسشنامه 

ش بازآزمايي، براي و ضريب پايايي مبتني بر رو 89/0

كل آزمون، خرده مقياس عاطفي و خرده مقياس 

 برآورد 76/0 و 82/0، 83/0كاركردي، به ترتيب، 

دار، بين ميزان ناتواني ي ارتباط معن. )4(شده است 

ادراك شده توسط بيمار، در نمره كل آزمون، خرده 

مقياس هاي عاطفي و كاركردي، با فراواني سردردها 

  . ن دهندة روايي سازه اين ابزار بوده استو شدت آنها، نشا

  پرسشنامه، به عنوان تحقيقات متعددي از اين  همچنين، در

  معتبر و روا، در بسياري از موقعيت هاي  يك ابزار
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تحقيقي، براي سنجش ناتواني ناشي از سردرد و موقعيت هاي 

باليني، به منظور ارزيابي اثربخشي درمان، بكار برده شده، كه 

  .)8-11 (دليلي بر مناسب بودن اين ابزار استخود 

 فرم كوتاه شدة نسخة تجديد نظر شدة : Scl-25مقياس 

است كه آسيب رواني ) Scl-90-R( نشانه اي 90فهرست 

 اين پرسشنامه بر اساس پايايي. )12 (عمومي را مي سنجد

 78/0روش هاي بازآزمايي و همساني دروني، به ترتيب 

اين،  عالوه بر. )12 (شده است گزارش 97/0و 

اين آزمون با مقياس ) >01/0p( داري همبستگي معن

اضطراب عمومي، فرم كوتاه پرسشنامة بك، مقياس هاي 

كمال گرايي و سرسختي مبين روايي مناسب اين 

 پس از جمع آوري داده ها، تحليل ).12 (پرسشنامه است

عوامل با استفاده از روش چرخشي واريماكس و بر 

  .ن اسكري انجام شداساس آزمو

 

  :يافته ها

 ايج تحليل داده هاــــز نتدر آغا: تحليل عاملي

ي مناسب ـــا براي تحليل عاملـــ كه داده هنشان داد

دار ي ادير معنـــه به مقـــنتيجه با توجن ـــاي .هستند

 و) Kaiser-Meyer-Olkin )74/0=KMO آزمون هاي

Barttlet Test of Sphericity) 59/724 (ه هر دو ك

قابليت ماده هاي مقياس براي انجام تحليل عوامل را 

  ).>001/0p(ييد كردند، بدست آمده است أت

لفه هاي اصلي، ؤبراي تحليل عاملي از روش م

 با استفاده از چرخش متعامد از نوع واريماكس

)Varimax( با استناد به نتايج آزمون . استفاده شد

و مقادير ) 1 نمودار شماره ()Scree test( اسكري

نها ارزش هاي ويژه، وجود دو عامل كه ارزش ويژة آ

. دــاستنباط گردي است، 18/2 و 81/6به ترتيب، 

 واريانس تبيين شده، براي عوامل اول و دوم بهمقدار 

 د كه درــد مي باشــــ درص74/8 و 25/27رتيب، ــت

  . درصد از واريانس كل را تبيين مي كنند36مجموع، 
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    مربوط به عامل هاي)Scree( نمودار شن ريزه: 1نمودار شماره 
  پرسشنامه سنجش ناتواني ناشي از سردرد                 

  

  
با توجه به پاية نظري كه اين ابزار بر آن استوار است 

و به استناد محتواي سؤاالت،  عامل اول و دوم به 

. ندردي و بعد عاطفي نامگذاري شدكاركترتيب، بعد 

 به دليل بار مشتركي كه در دو 22 و 15، 7سؤاالت 

 . عامل داشته، حذف شدند

ساختار اين ابزار از دو عامل بر اساس نتايج 

   درصد واريانس را تبيين 36تشكيل شده است كه 

 درصد واريانس 69/75از اين مقدار . مي كنند

صد آن توسط  در27/24مشترك توسط عامل اول و 

در مجموع، مي توان گفت . عامل دوم تبيين مي شود

كه ساختار پرسشنامة سنجش ناتواني ناشي از سردرد، 

  . استدو بعدي

اين پرسشنامه، به دو شيوه دو نيمه  پايايي :پايايي

در شيوة دو . سازي و همساني دروني محاسبه گرديد

نيمه سازي، با تقسيم سؤاالت پرسشنامه به دو قسمت 

زوج و فرد و با استفاده از شاخص ضريب همبستگي 

   برآورد77/0 براون، مقدار اين ضريب –اسپيرمن 
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  عامل عاطفي عامل كاركردي وبستگي هر يك از سؤاالت با نمره كل، ضريب هم :1 شماره جدول

  
  . به دليل بار مشترك حذف شدند22، 15، 7سؤاالت - 

  
همچنين براي برآورد همساني دروني اين . شده است

پرسشنامه نيز از شاخص ضريب آلفاي كرونباخ 

راي كل آزمون، استفاده شد كه مقادير اين ضرايب ب

   68/0، 86/0عامل عاطفي و عامل كاركردي به ترتيب 

  . محاسبه گرديد83/0و 

  نتايج نشان داده اند كه ضرايب همبستگي نمرة:روايي

  خرده مقياس هاي كاركردي و عاطفي با نمره كل

  

  

عالوه بر اين .  است79/0 و 91/0ون به ترتيب، ـــآزم

ي عاطفي و ضريب همبستگي خرده مقياس هاميزان 

 به دست آمد كه همه ضرايب معني دار 48/0 رديـكارك

يك   همچنين ضريب همبستگي هر).>001/0p( هستند

  با نمره كل آزمون،  از سؤاالت پرسشنامه با يكديگر و

  يك از سؤاالت خرده مقياس كاركردي با نمره  هر

  يك از سؤاالت خرده  كل اين خرده مقياس و هر

  

 واني ناشي از سردردماده هاي مقياس نات  رديف
عامل 
  عاطفي

 عامل

  كاركردي 
نمره كل 
  آزمون

  35/0    49/0  .به خاطر سردردهايم احساس معلوليت مي كنم  1

 49/0    52/0  .انجام فعاليتهاي روزمره ام محدود شده است به خاطر سردردهايم،  2

  51/0    66/0 ..بر زندگي من مي گذارد درك نمي كند هيچكس تأثيري را كه سردردها،  3

  52/0  53/0    .را محدود كرده ام) هاسرگرمي مثل ورزش،(به خاطر سردردهايم فعاليتهاي تفريحي  4

  42/0    59/0  .سردردهايم مرا عصبي يا خشمگين مي كند  5

  51/0    67/0  .كنترلم را از دست مي دهم گاهي اوقات احساس مي كنم كه به خاطر سردردهايم،  6

  49/0    64/0  .شمك به خاطر سردردهايم چقدر سختي مي هيچ اطالعي ندارند كه من ، دوستانمهمسرم يا خانواده و  8

  55/0    62/0  .گاهي سردردهايم آنقدر شديد هستند كه احساس مي كنم ديوانه شده ام  9

  59/0  60/0    .سردردهايم بر ديدگاهم نسبت به جهان تأثير گذاشته است  10

  51/0  52/0    .از بيرون رفتن ترس دارم زماني كه احساس مي كنم سردردم در حال شروع شدن است،  11

  56/0  58/0    اطر سردردهايم احساس نا اميدي و بيچارگي مي كنمبه خ  12

  32/0    44/0  .وظايف منزلم ايجاد كند پيامدهاي منفي براي شغل و نگرانم كه سردردهايم،  13

  60/0    62/0  .دوستانم تحت تأثير قرار داده است سردردهايم روابطم را با اعضاي خانواده و  14

  55/0  63/0    . براي رسيدن به اهدافم در زندگي ايجاد كرده استمعتقدم سردردهايم مشكالتي  16

  64/0  68/0    .دقيق فكر كنم به خاطر سردردهايم نمي توانم روشن و  17

  45/0  46/0    .مي شوم) انقباض عضالني( به خاطر سردردهايم دچار تنش 18

  53/0  57/0    .خش نيستموقعيتهاي اجتماعي برايم لذتب شركت در گروهها و ،به خاطر سردردهايم  19

  39/0    48/0  .به خاطر سردردهايم زودرنج شده ام  20

  38/0  53/0    .به خاطر سردردهايم از مسافرت اجتناب مي كنم  21

  53/0  62/0    .سردردهايم مرا ناكام ساخته است  23

  56/0  68/0    .به خاطر سردردهايم خواندن يا مطالعه برايم مشكل شده است  24

  56/0  62/0    .برايم سخت است كه توجهم را از سردردهايم منحرف كنم وروي چيزهاي ديگر متمركز شوم  25
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 كل اين خرده مقياس محاسبه مقياس عاطفي با نمره

خرده مقياس  يك از سؤاالت همبستگي هر. شد

 در سؤال 44/0عاطفي با نمره كل اين خرده مقياس از 

يك  همبستگي هر.  متغير بود6 در سؤال 67/0 تا 13

از سؤاالت خرده مقياس كاركردي با نمره كل اين 

 در سؤال 68/0 تا 18 در سؤال 46/0خرده مقياس از 

يك از سؤاالت با  ضريب همبستگي هر. ر بود متغي24

 دار بودي يكديگر و با نمره كل آزمون نيز معن

 .)1جدول شماره (

 به منظور بررسي روايي  در اين پژوهش:وايي مالكير

همزمان، از اجراي همزمان مقياس سنجش ناتواني 

 استفاده گرديد و Scl-25و ) HDI(ناشي از سردرد 

 رواني عمومي در ضريب همبستگي نمرات آسيب

  خرده مقياسهو نمر 61/0 با نمره كل Scl-25مقياس 

پرسشنامه  55/0 و خرده مقياس كاركردي 51/0عاطفي 

HDI بودند  ضرايب معني دار  همههك .به دست آمد

)01/0p<(. 

  

  :بحث

هدف اين پژوهش بررسي اعتبار و روايي 

پرسشنامة سنجش ناتواني ناشي از سر درد، در جامعه 

نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد . ي بوده استايران

ضريب . كه اين پرسشنامه داراي اعتبار مناسبي است

، ضريب آلفاي 77/0اعتبار دو نيمة اين پرسشنامه 

، در خرده مقياس 86/0كرونباخ براي كل پرسشنامه 

 83/0 و در خرده مقياس كاركردي 68/0عاطفي 

ر فرم اصلي اين نتايج با ضرايب اعتبا. بدست آمده اند

   در 83/0 يعني ضريب اعتبار باز آزمايي )4(اين ابزار 

   82/0 در خرده مقياس كاركردي و 76/0كل آزمون، 

در خرده مقياس عاطفي، بسيار نزديك است و نشانگر 

  رضايت بخش بودن اعتبار اين پرسشنامه در جامعه 

  . استمورد نظر

در اين مطالعه، براي بررسي ساختار عاملي و 

، از روش تحليل عاملي HDIيي سازة پرسشنامة روا

نتيجة بررسي ها نشان داد كه اين ابزار از . استفاده شد

دو عامل عمده كه بيشترين درصد واريانس تبيين 

 سؤاالت عامل اول در. شده، تشكيل شده است

 برگيرندة بعد كاركردي و سؤاالت عامل دوم در

يربناي اين نتيجه، با ز. برگيرندة بعد عاطفي است

  . )4 (نظري اين ابزار همسويي دارد

 به دليل داشتن بار 22، 15، 7االت ؤس

اين نتيجه، براي ابزارهاي . مشترك، حذف شدند

اين، شايد  افزون بر. ترجمه شده، قابل پيش بيني است

تفاوت هاي فرهنگي بين جوامع كه سبب مي گردد 

افراد نشانه هاي كاردكري و عاطفي سردرد خود را 

ان يا متفاوت ابراز نمايند، علت اساسي اين نتيجه يكس

همچنين سردرد و ناتواني ناشي از آن در . باشد

مجموع بر جنبه هاي مختلف زندگي فرد تأثير مي گذارد 

 اما شايد نتوان مرز بسيار دقيق و مشخصي بين اين جنبه ها

شد و تفكيك عوامل بين جنبه هاي كاركردي و قائل 

رك بهتر موضوع بوده و جنبه هاي عاطفي بيشتر براي د

كه در حيطه عمل اين  نظري ارتباط دارد، در حالي

مثالٌ فردي كه . ابعاد با هم همپوشي تنگاتنگي دارند

در حوزه اجتماعي نتوانسته وظايف خود را به خوبي 

به انجام برساند، از لحاظ عاطفي نيز تحريك پذيرتر 

يشتري را و حساس تر شده و احتماالٌ مشكالت خلقي ب

 و يا مشكالت عاطفي ناشي از تجربه خواهد كردنيز 

 سردرد، مثل انزواي اجتماعي و عصبي و تحريك پذير

شدن، بالطبع مشكالتي در كاركرد و انجام وظايف 

  بنابراين، در عمل تفكيك . فرد ايجاد خواهد كرد

مشكل سؤاالت به عوامل كاركردي و عاطفي بسيار 

ي مشترك بين سؤاالت تا حدي است و پيدا شدن بار عامل

  .مورد انتظار و قابل پيش بيني خواهد بود

  اين پژوهش، براي روايي پرسشنامه نيز از  در

  



  1386بهار / 1، شماره 9دوره / مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 61

 اين روش را )13(مارنات . روايي همگرا استفاده شد

روش مناسبي براي بررسي روايي سازه مي داند و 

معتقد است مناسب بودن ضرايب همبستگي خرده 

 آزمون، بر روايي سازه مناسب آزمونها با نمره كل

در اين پژوهش نيز ضريب . آزمون داللت دارد

همبستگي نمرة خرده مقياس كاركردي با نمره كل 

HDI 91/0 ضريب همبستگي نمره خرده مقياس ،

 و ضريب همبستگي HDI ،79/0نمره كل  عاطفي با

 بدست آمد كه با 48/0اين دو خرده مقياس با هم 

 فرم اصلي اين پرسشنامه كه نتايج روايي مربوط به

طبق آن ضريب همبستگي هر يك از خرده مقياس ها 

 گزارش شده، نزديك بوده و HDI ،89/0با نمره كل 

  . حاكي از روايي مناسب ابزار مي باشد

براي بررسي روايي مالكي پرسشنامه، از 

در اين روش . روش روايي همزمان استفاده شده است

به صورت همزمان اجرا Scl-25 و HDI  دو پرسشنامه

ب رواني عمومي را يدر مجموع آس Scl-25. گرديد

اجبار، - به ابعاد جسماني سازي، وسواسمي سنجد و 

حساسيت بين فردي، افسردگي، اضطراب، هراس، 

انديشه پردازي پارانوئيد و روان گسسته گرايي 

اختصاص دارد و به نوعي براي بررسي سالمت روان 

ي، اجتماعي و شخصي به و تناسب كاركردهاي شغل

از سوي ديگر تحقيقات بسياري نشان داده اند . كار رفته است

كه ميزان نارسا كنش وري رواني و اجتماعي افراد مبتال به 

 داري از افراد عادي بيشتر استي سردرد به طور معن

 MMPIعالوه بر اين، اين افراد از لحاظ نيمرخ . )15،14،3(

)Minnesota Multiphasic Personality Inventory( و 

ميزان اضطراب، افسردگي و خشم درون ريزي شده 

اين نشانه ها و . نسبت به افراد عادي كامالً متفاوتند

پيامدها، نشانگر سطح باالي آسيب رواني در افراد 

  بنابراين بررسي ضريب . )16 (مبتال به سردرد است

 كه آسيب رواني عمومي Scl-25همبستگي پرسشنامه 

، كه آن هم جنبه اي از HDIي سنجد با پرسشنامه را م

كنش وري افراد مبتال به سردرد را مورد بررسي قرار 

مي دهد، براي بررسي روايي همزمان مناسب به نظر 

در اين راستا، ضرايب همبستگي نمره كل، . مي رسد

عامل عاطفي و عامل كاركردي پرسشنامه سنجش ناتواني 

 و 51/0، 61/0 به ترتيب Scl-25ناشي از سردرد با مقياس 

  .دار هستندي  به دست آمد كه تمام آنها معن55/0

در مجموع، ضرايب اعتبار و روايي مناسب اين 

پرسشنامه، كوتاه بودن و سهولت اجرا، شرايط استفاده 

بنابراين، اين . وسيع محققان را از اين ابزار فراهم مي آورد

ز سردرد مقياس كه مشكالت كاركردي و عاطفي ناشي ا

را به خوبي مورد سنجش قرار مي دهد، مي تواند در 

موقعيت هاي باليني جهت ارزيابي اثرات درماني مؤثر 

همچنين وجود ابزار سنجش مي تواند زمينة . باشد

پژوهش هاي متعددي در قلمرو روانشناسي و نورولوژي 

  .فراهم آورد

  
  : نتيجه گيري

  درنامه،اين پرسش ،با توجه به نتايج اين مطالعه

ار و روايي مناسبي دارد و ابزار ـــــجامعه ايران اعتب

 ي وــهاي بالين وقعيتـــدر مي براي استفاده ـــمناسب

  . مي باشدپژوهشي

  

  : قدرداني و تشكر

نيك يدر پايان الزم است از همكاران كل

محترمي نورولوژي سركار خانم دكتر اشجع زاده و بيماران 

 پژوهش و حوصله به پرسشنامه هايكه لطف نموده و با دقت 

  .پاسخ دادند، تشكر و سپاسگزاري نماييم
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