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مطالعه حاضر با هدف طراحی و روانسنجی ابزار بومی برای سنجش رفتارهای پیشگیری
کننده از لیشمانیوز و شناخت عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل بزنف در دانشآموزان شهر
نیشابور انجام شد.

مواد و روشها
در مطالعه مقطعی حاضر ،برای  25نفر از جامعه مورد بررسی ،ابزار اولیه طراحی شد .اعتبار
صوری با مشارکت  20نفر از دانشآموزان و اعتبار محتوا از طریق پانل خبرگان با مشارکت
 10نفر متخصص آموزش بهداشت و متخصص طراحی ابزار انجام شد .اعتبار سازه در
نرمافزار  LISRELبا انتخاب  226نفر از دانشآموزان مقطع متوسطه به روش تصادفی چند
مرحلهای انجام شد .برای تعیین پایایی ابزار از همسانی درونی و روش آزمون مجدد استفاده
گردید.

یافتهها
نسخه اولیه پرسشنامه با  46آیتم طراحی شد که با انجام روائی صوری و محتوا به صورت
کیفی بعضی آیتمها اصالح گردید .در روایی صوری کمی  2آیتم به دلیل کسب نمره تاثیر
کمتر از  1/5حذف شدند و در روایی محتوا با در نظر گرفتن نقطه برش  0/79برای سنجش
شاخص اعتبار محتوا و نقطه برش  0/62برای نسبت اعتبار محتوا ،تعداد  8آیتم حذف
شدند .در روایی سازه مقدار  AGFI=0/9و  RMSEA= 0/04بدست آمد .پایایی ابزار هم با
استفاده از همسانی درونی ( )α=0/864و ثبات آن از طریق آزمون مجدد ()ICC=0/993
تایید گردید.

نتیجهگیری
نتایج نشان داد که پرسشنامه رفتارهای پیشگیریکننده از سالک جلدی بر اساس مدل
بزنف با  36آیتم معتبر و پایا میباشد و به دلیل استحکام ساختار عاملی و ویژگیهای روان
سنجی مناسب ،قابلیت بکارگیری آن توسط پژوهشگران در مطالعات مرتبط وجود دارد.

کلیدواژهها
مدل بزنف ،لیشمانیوز جلدی ،طراحی و روانسنجی ،روایی ،پایایی

 /11مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور ،دوره  ،5شماره  ،2پیاپی  ،15تابستان 96

Downloaded from journal.nums.ac.ir at 22:44 IRST on Sunday February 17th 2019

در دانشآموزان بر اساس مدل بزنف

طراحی و روانسنجی ابزار سنجش رفتارهای

مهری و همکاران

پیشگیریکننده از لیشمانیوز جلدی

لیشمانیوزها 1گروهی از بیماریهای انگلی تک یاختهای

میآورد (3و )4و در صورت عدم درمان ،این بیماری  5ماه

می باشند که به علت انگلهای جنس لیشمانیا ایجاد شده

تا  2سال طول کشیده که احتمال سرایت در این دوره

و از راه گزش پشه خاکی )فلبوتوم (2به انسان منتقل می

طوالنی افزایش مییابد (.)5

شوند ( .)1لیشمانیوزها در تمام نقاط جهان وجود دارند و

نتایج مطالعات نشان میدهد که آگاهی افراد جامعه در

به صورت ضایعات پوستی (سالک) ،احشایی (کاالآزار )3و

مورد بیماری سالک پایین میباشد ( .)8-6آموزش

مخاطی-پوستی بروز میکنند (.)2

بهداشت و ارتقای سطح آگاهی و مهارتهای پیشگیری

لیشمانیوز ،در  98کشور به صورت بومی وجود دارد و

کننده مردم برای حفاظت فردی در مناطق اندمیک ،یکی

برآورد شد که در هر سال حدود  1/2-0/7میلیون نفر

از مهمترین استراتژیهای ضروری برنامه کنترل لیشمانیوز

مورد جدید لیشمانیوز در سراسر جهان بروز میکند (.)3

جلدی میباشد .آموزش بهداشت باعث تشویق و

همچنین تخمین زده شده که بیش از  350میلیون نفر در

توانمندسازی مردم به قبول و انجام رفتارهای بهداشتی

جهان در معرض خطر ابتال بوده و تعداد مبتالیان به

داوطلبانه و افزایش آگاهی در خصوص پیشگیری از

لیشمانیا حدود  12میلیون نفر باشد ( .)2طبق گزارش

بیماری ،تغییر نگرشها و تغییر رفتار میشود .برنامههایی

سازمان بهداشت جهانی حدود  75-70درصد از موارد بروز

که بر اساس مدلها و تئوریهای علمی آموزش بهداشت و

لیشمانیوز جلدی در سراسر دنیا در ده کشور افغانستان،

با توجه به چارچوب مفهومی آنها استوار باشد ،ابزاری است

الجزایر ،برزیل ،کلمبیا ،کاستاریکا ،اتیوپی ،پرو ،سودان،

که میتواند گروه هدف را به صورتی هدفمند ،توانا سازد تا

سوریه و ایران اتفاق می افتد.

کنترل بیشتری روی سالمت خود و محیط اجتماعی و

ساالنه حدود بیست هزار مورد بیماری لیشمانیوز جلدی

فیزیکی (مانند کار یا شرایط زندگی) داشته باشند

در ایران گزارش میشود که احتمال میرود موارد حقیقی

(9و.)10

بیش از  5-4برابر آن است .لیشمانیوز جلدی به هر دو

یکی از مهمترین اقدامات در برنامهریزی آموزشی ،انتخاب

شکل روستایی و شهری در ایران مشاهده شده ،نوع

مدل یا تئوری میباشد .انتخاب مدل یا تئوری باید بر

روستایی در اکثر مناطق روستایی  15استان کشور شایع

اساس شرایط ،شناخت مشکل و همسویی کارایی و هدف

است و نوع شهری در بسیاری از نقاط شهری از جمله

آن با هدف برنامه آموزش باشد ( .)11یکی از مدلهای

شهر بم و نیشابور به صورت اندمیک( 4بومی) وجود دارد

آموزش بهداشت مدل بزنف 5بوده که توسط

جآنهابلی6

(.)2

در سال  1988ارائه گردید ( .)12این مدل ترکیبی از دو

این بیماری به دلیل ایجاد اسکار زشت در صورت ،طوالنی

مدل پرسید 7و قصد رفتاری میباشد و به منظور مطالعه

بودن دوره زخم ،هزینه درمانی سنگین برای جامعه،

رفتار و برنامهریزی جهت تغییر آن و همچنین تعیین

احتمال عفونتهای ثانویه ،طول دوره درمان و عوارض

عواملی که در تصمیمگیری افراد برای انجام رفتار موثر
هستند ،بکار گرفته میشود ( .)13کارایی سازههای مدل

1
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مقدمه

ناشی از درمان با داروهای موجود مشکالت زیادی را به بار

طراحی و روانسنجی ابزار سنجش رفتارهای

مهری و همکاران

پیشگیریکننده از لیشمانیوز جلدی

صورت گرفته نیز به اثبات رسیده است (14و.)15

پیشگیریکننده از لیشمانیوز جلدی در دانشآموزان شهر

بر اساس این مدل زمانی فرد برای پیشگیری از ابتال به

نیشابور انجام شد.

بیماری سالک رفتار پیشگیریکننده اتخاذ خواهد کرد

مواد و روشها

(12و .)13که بر کفایت منافع (اقتصادی ،بهداشتی و)...

در مطالعه مقطعی حاضر جمعیت هدف دانشآموزان

حاصل از انجام رفتارهای پیشگیریکننده معتقد باشد

مقطع متوسطه دوم در شهر نیشابور بود .در شهر نیشابور

(نگرش) و باور داشته باشد افرادی که برایش مهم هستند

در مجموع  50مدرسه متوسطه دوم در دو منطقه

از او انتظار دارند که رفتارهای پیشگیریکننده را اتخاذ

شهرداری وجود داشت که به طور تصادفی ساده از یک

کند (هنجارهای انتزاعی) همچنین عواملی از قبیل پول،

منطقه یک مدرسه دخترانه و از منطقه دیگر یک مدرسه

رفتارهای

پسرانه انتخاب شد و سپس متناسب با حجم نمونه از کل

پیشگیریکننده را امکانپذیر یا آسانتر مینمایند ،وجود

دانشآموزان این مدارس ،کسانیکه تمایل به شرکت در

داشته باشد (عوامل قادر کننده).

مطالعه داشته و مبتال به بیماریهای جسمانی و روانی با

جهت بکارگیری ابزارهای تحقیق ،سنجش و گزارش روایی

تایید پزشک (درج شده در پرونده سالمت دانشآموزان)

محتوای آنها از اهمیت اساسی برخوردار است ( .)8در

نبودند ،انتخاب شدند و دانشآموزانی که به صورت مهمان

روایی ،1پایایی2

یا کمتر از  6ماه در منطقه سکونت داشتند نیز از مطالعه

و تعمیمپذیری یافتهها ،روایی کلیدیترین مبحث محسوب

خارج گردیدند .در مجموع با توجه به حداقل حجم نمونه

شده و پایه و اساس تحقیقات علمی را فراهم میکند .اگر

مورد نیاز برای محاسبه آلفای کرونباخ 3و نتایج مطالعات

ابزار تحقیق معتبر نباشد ،غالبا گفته میشود که فاقد

مشابه و با لحاظ نمودن آن در فرمول حجم نمونه ،تعداد

کاربرد موثر خواهد بود .روایی در مجموع به عنوان اعتبار و

 113نفر پسر و  113نفر دختر (در مجموع  226نفر) به

صحت مطالعه توصیف شده است ( .)16روایی ابزار تحقیق

صورت خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .سپس

اشاره به این موضوع دارد که تا چه اندازه نتایج و تفاسیر

محقق با حضور در کالس و آشنایی با دانشآموزان و

منتج از یافتههای یک ارزیابی ،از هر جهت مناسب یا

همچنین بیان اهداف مطالعه ،موافقت و رضایت آگاهانه

توجیهپذیر بوده و همزمان ،از مرتبط بودن و معانی

ایشان را جهت شرکت در مطالعه کسب نمود.

برخوردار میباشد (17و .)18با توجه به نبود ابزاری روا و

این پژوهش با جستجو درباره پرسشنامههای مشابهی که

پایا در کشور در زمینه سنجش عوامل موثر بر رفتارهای

بتوانند فعالیت مورد نظر را تسهیل نمایند آغاز گردید که

پیشگیریکننده از سالک ،این مطالعه با هدف طراحی یک

در این راستا با استفاده از کلید واژه های ،BASNEF

ابزار بومی متناسب با خصوصیات فرهنگی و اجتماعی و

،preventive behavior ،cutaneous leishmaniasis

برخوردار از روایی و پایایی مناسب جهت سنجش سازه

 students ،questionnaireدر بانکهای اطالعاتی مختلف

وقت،

منابع،

مهارت

و...

که

انتشار یافتههای علمی ،از میان سه مبحث

Validity
Reliability

1
2
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بزنف در مطالعاتی که در زمینه ایجاد و تغییر رفتارها

های

انجام

مدل

بزنف

در

زمینه

ارتقای

رفتارهای

طراحی و روانسنجی ابزار سنجش رفتارهای

مهری و همکاران

پیشگیریکننده از لیشمانیوز جلدی

در داخل کشور نیز مورد مشابهی که بتواند رابطه

شد (.)19

سازههای مدل بزنف (نگرش ،1هنجارهای انتزاعی 2و عوامل

جهت تعیین روایی محتوا 6نیز از دو روش کیفی و کمی

قادرکننده )3با رفتارهای پیشگیریکننده از لیشمانیوز

استفاده شد .در روش کیفی پرسشنامه پایلوت آماده شده

جلدی در دانشآموزان را مورد سنجش قرار دهد ،مشاهده

در اختیار پانل خبرگان (شامل  10نفر از متخصصین

نگردید .لذا محققین با توجه به موارد ذکر شده و با رعایت

آموزش بهداشت و متخصصین طراحی ابزار) قرار گرفت و

اصول مربوط به طراحی ابزار جمع آوری دادهها ،اقدام به

از ایشان درخواست شد تا پرسشنامه را بر اساس معیارهای

طراحی و تدوین ابزار مورد نظر نمودند.

رعایت دستور زبان ،استفاده از کلمات مناسب ،قرارگیری

بعد از بررسی منابع علمی مرتبط و نیازسنجی اعتقادات بر

آیتمها در جای مناسب خود ،امتیازدهی مناسب ،زمان

اساس مدل بزنف بر روی  25نفر از دانشآموزان مقطع

تکمیل ابزار طراحی شده ،تناسب ابعاد انتخاب شده و

متوسطه دوم در شهر نیشابور که به صورت سواالت باز از

سواالت مربوط به سازهها بررسی و بازخورد الزم را ارائه

آنان در مورد باورهایشان پرسیده شد ،ابزار اولیه طراحی

دهند .در بررسی روایی محتوا به شکل کمی دو شاخص

گردید که شامل  4سوال آگاهی 10 ،سوال نگرش

نسبت روایی محتوا ( )7CVRو شاخص روایی محتوا

(باورهای رفتاری × ارزشیابی پیامد) 10 ،سوال هنجارهای

( )8CVIمحاسبه گردید.

انتزاعی (باورهای هنجاری×انگیزش برای پیروی) 8 ،سوال

برای تعیین شاخص نسبت روایی محتوا از متخصصین

قصد رفتاری 6 ،سوال عوامل قادرکننده و  8سوال رفتار

مرحله قبل ( 10نفر) خواسته شد هر سوال را در رابطه با

بود .برای پاسخ به سواالت فوق از مقیاس  5آیتمی لیکرت

محتوایی که از آن برگرفته شده به سه شکل ضروری،

استفاده گردید و به صورت  4-0نمرهگذاری شد و فقط

مفید و یا غیرضروری مورد داوری قرار دهند .مقادیر

سواالت آگاهی با گزینههای صحیح ،غلط و نمیدانم

باالتر از  0/62براساس جدول الوشه 9مورد پذیرش قرار

سنجیده شد.

گرفت.

برای تعیین روایی صوری 4ابزار دو روش کیفی و کمی

شاخص روایی محتوایی جهت کسب اطمینان از این

بکار رفت .در بررسی کیفی روایی صوری ،پرسشنامه در

موضوع که "آیا آیتمهای ابزار ،جهت اندازه گیری

اختیار  20نفر از دانشآموزان مقطع متوسطه دوم قرار

سازههای مدل بزنف ،به بهترین نحو ممکن طراحی شده

گرفت و مواردی چون سطح دشواری درک عبارات و

اند یا خیر؟" به کار گرفته شد ( .)20برای این منظور سه

کلمات ،میزان تناسب و ارتباط مطلوب عبارات با ابعاد

معیار "مربوط بودن"" ،واضح بودن" و "ساده بودن" با

پرسشنامه و ابهام در مورد برداشتهای اشتباه از عبارات

استفاده از طیف لیکرت چهار قسمتی برای هر آیتم مورد

مطرح شده ،بررسی شد .سپس در مرحله بعد جهت

استفاده قرار گرفت و مقادیر باالتر از  0/79مورد پذیرش

کاهش و حذف عبارتهای نامناسب از روش کمی

تاثیر5

Attitude
Swbjcetine Norns
Enabiling Faegors
face validity
Impact Score

CVR

قرار گرفت.

1
2
3
4
5
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content validity
Content Validity Ratio
Content Validity Index
Lawshe

6
7
8
9
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خارجی ،موردی مشاهده نگردید و در تحقیقات انجام شده

استفاده و امتیاز تاثیر باالی  1/5قابل قبول در نظر گرفته

طراحی و روانسنجی ابزار سنجش رفتارهای

مهری و همکاران

پیشگیریکننده از لیشمانیوز جلدی

( )2CFAدر نرمافزار  Lisrel8.8استفاده گردید .برای

ضریب همبستگی درون کالسی ( )8ICCاندازهگیری شد.

بررسی تحلیل عاملی تاییدی سادهترین و مختصرترین

بدین منظور یک گروه  20نفره از دانشآموزان که در

روش این است که بگوییم هر چه شاخص تعدیل شده

مطالعه نهایی نبودند ،انتخاب شدند و آزمون دو بار با

نیکویی برازش ( )3AGFIبه یک نزدیکتر باشد الگو از

فاصله زمانی دو هفته انجام شد.

برازش بهتری برخوردار است و دادهها به نحو بهتری

از مالحظات اخالقی مطالعه حاضر میتوان به مواردی از

الگوی روابط مفروض را تایید میکنند .به عبارتی دیگر

قبیل دریافت مجوز کد اخالق از دانشگاه علوم پزشکی

مقدار  AGFIباالتر از  ،0/90نشاندهنده برازش خوب

سبزوار ،کسب موافقت کتبی واحد حراست آموزش و

مدل است .همجنین مطلوب آن است که شاخص ریشه

پرورش شهر نیشابور ،حضور محقق در مدارس منتخب و

خطای میانگین مجذورات تقریبی ( )4RMSEAبه صفر

بیان اهداف مطالعه ،موافقت و کسب رضایت آگاهانه

نزدیک باشد .به عبارتی اگر  RMSEAکوچک تر از 0/10

دانشآموزان جهت شرکت در مطالعه و اطمینان به

باشد نشانه برازش مناسب مدل است ( .)21اعتبار سازه با

دانشآموزان در خصوص محرمانه بودن اطالعات ارائه

انتخاب  226نفر از دانشآموزان مقطع متوسطه که به

شده ،اشاره نمود.

روش خوشه ای چند مرحلهای انتخاب شده بودند ،انجام

یافتهها

شد.

در این پژوهش ،نسخه اولیه پرسشنامه با  46آیتم طراحی

پایایی پرسشنامه با استفاده از دو روش همسانسازی

شد که پس از انجام روایی (صوری ،محتوا و سازه) و

درونی 5و روش تعیین ثبات 6تعیین شد .از ضریب آلفای

پایایی ابزار تحقیق ،پرسشنامه نهایی به  36آیتم کاهش

کرونباخ جهت تعیین همسان سازی درونی استفاده شد

یافت (جدول  .)1مراحل انجام روایی و پایایی ابزار تحقیق

که میتواند بین  1-0باشد .ضریب اطمینان در کلیه

و نتایج بهدست آمده ،به ترتیب زیر میباشد.

محاسبات  95درصد و سطح معنی داری  P< 0/05در نظر
گرفته شد .پرسشنامه پایلوت بین  226نفر از دانشآموزان
مقطع متوسطه دوم در شهر نیشابور توزیع گردید و پس از
تکمیل پرسشنامهها ،از روی امتیاز آنها سازگاری درونی
(با محاسبه آلفای کرونباخ) تعیین شد .جهت پردازش
آماری از نرمافزار  SPSS v.20استفاده گردید.

1

construct validity
confirmatory factor analysis
3
Adjusted Goodness of Fit Index
4
Root Mean Square Error of Approximation
5
Internal matching
6
Stability
2

7 - test-retest
8- Intraclass Correlation Coefficient
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برای تعیین اعتبار سازه 1از آزمون تحلیل عامل تاییدی

ثبات پرسشنامه از طریق روش بازآزمایی 7و با محاسبه

مهری و همکاران

طراحی و روانسنجی ابزار سنجش رفتارهای
پیشگیریآموزان
جدول  -1ابزار نهایی سنجش رفتارهای پیشگیریکننده از لیشمانیوز جلدی بر اساس مدل بزنف در دانش
کننده از لیشمانیوز جلدی

الف -مشخصات جمعیت شناسی:
سن.... :سال

جنس:

تعداد اعضای خانواده شما چند نفر میباشند؟ ......

میزان درآمد خانواده در ماه(:یارانه دریافتی نیز محسوب میشود)......... :

مذکر  مونث 
میزان تحصیالت پدر :الف)بی سواد ب)ابتدایی و راهنمایی ج)دبیرستان و دیپلم د)باالتر از دیپلم و دانشگاهی

مقطع تحصیلی:
کالس  10کالس  11کالس 12

وضعیت ابتال به بیماری سالک :الف)در حال حاضر مبتال به بیماری سالک می باشم ب)قبال به بیماری سالک مبتال شده ام  ج)سابقه ابتال به بیماری سالک را ندارم 
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میزان تحصیالت مادر :الف)بی سواد ب)ابتدایی و راهنمایی ج)دبیرستان و دیپلم د)باالتر از دیپلم و دانشگاهی

وضعیت ابتال به بیماری سالک در خانواده :الف) در حال حاضر یکی از اعضای خانواده ام به بیماری سالک مبتال میباشد ب)قبال یکی از اعضای خانواده ام مبتال به بیماری سالک شده اند  ج)سابقه ابتال به
بیماری سالک در خانواده ام وجود ندارد 
وضعیت محل سکونت:
الف)آپارتمان نوساز  ب)آپارتمان بازسازی شده  ج)آپارتمان قدیمی  د)خانه ویالیی نوساز  و)خانه ویالیی بازسازی شده  م)خانه ویالیی قدیمی 
در کدام منطقه شهر زندگی میکنید؟ الف)حاشیه شهر ب)مرکز

آیا تاکنون نام بیماری سالک را شنیده اید و یا کسی را دیدهاید که مبتال به بیماری سالک شده باشد؟ بلی  خیر 

شهر 
آیا دامهایتان را در منزل یا اطراف آن نگهداری میکنید؟(در صورت داشتن دام) بلی خیر
ب -لطفا گزینه مورد نظر را مشخص نمایید:
1

بیماری سالک واگیردار است

صحیح

غلط

نمی دانم

2

بیماری سالک قابل پیشگیری است

صحیح

غلط

نمی دانم

3

بیماری سالک قابل درمان است

صحیح

غلط

نمی دانم

4

بیماری سالک توسط پشه خاکی منتقل می شود

صحیح

غلط

نمی دانم

پ -لطفا درجه موافقت و یا مخالفت خود را با هر یک از جمالت زیر مشخص کنید:
کامال موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کامال مخالفم

5

کامال موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کامال مخالفم

کامال موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کامال مخالفم

8

من قصد دارم در دو ماه آینده از پشه بند آغشته به سم در هنگام خواب استفاده کنم

کامال موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کامال مخالفم

9

من قصد دارم در دو ماه آینده از قلم دورکننده حشرات استفاده کنم

کامال موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کامال مخالفم

10

من قصد دارم در صورت داشتن عالیم مشکوک به بیماری سالک به پزشک مراجعه نمایم

کامال موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کامال مخالفم

11

من قصد دارم در دو ماه آینده زباله ها را در اطراف محل سکونتم نریزم

کامال موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کامال مخالفم

12

من قصد دارم در زمینه رفتارهای پیشگیریکننده از بیماری سالک اطالعات بیشتری کسب نمایم

کامال موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کامال مخالفم

13

من قصد دارم از این به بعد از حشره کش ها جهت از بین بردن پشه ها در منزل استفاده نمایم

کامال موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کامال مخالفم

14

من قصد دارم والدین خود را ترغیب به نصب توری سیمی در درب و پنجره منزل نمایم

کامال موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کامال مخالفم

15

من قصد دارم از این به بعد از لباسهای آستین بلند استفاده کنم

کامال موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کامال مخالفم

6
7

اگر رفتارهای پیشگیریکننده از بیماری سالک را انجام دهم  ،مبتال به بیماری سالک نمیشوم
اگر رفتارهای پیشگیریکننده از بیماری سالک را انجام دهم ،استرس ابتال به بیماری سالک در من
کمتر میشود
اگر رفتارهای پیشگیریکننده از بیماری سالک را انجام دهم ،جای زخم آن در صورت و سایر نقاط
بدنم ایجاد نمیشود

ت -به طور کلی در سه ماه گذشته هر یک از رفتارهای زیر را تا چه حد انجام دادهاید؟
16

نریختن زباله در محل سکونت

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

17

استفاده از حشرهکشها جهت از بین بردن پشهها در منزل

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

18

نصب توری سیمی در درب و پنجرههای منزل جهت جلوگیری از ورود پشهها

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

19

مراجعه به پزشک در صورت داشتن عالیم مشکوک به بیماری سالک

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم
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طراحی و روانسنجی ابزار سنجش رفتارهای

مهری و همکاران

پیشگیریکننده از لیشمانیوز جلدی

20

پانسمان محل زخم در صورت مبتال شدن به بیماری سالک

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

ث -لطفا مشخص کنید که هر یک از فواید زیر تا چه حد برای شما مهم میباشند؟

22

نداشتن استرس ابتال به بیماری سالک

حتما مهم است

مهم است

نمی دانم

مهم نیست

اصال مهم نیست

23

به وجود نیامدن جای زخم ناشی از ابتال به بیماری سالک

حتما مهم است

مهم است

نمی دانم

مهم نیست

اصال مهم نیست

ج -هر یک از افراد زیر تا چه حد از شما انتظار دارند که رفتارهای پیشگیریکننده از بیماری سالک را انجام دهید؟
24

خانواده

خیلی زیاد

زیاد

کم

خیلی کم

اصال

25

دوستان و همکالسیها

خیلی زیاد

زیاد

کم

خیلی کم

اصال

26

کارکنان بهداشتی

خیلی زیاد

زیاد

کم

خیلی کم

اصال

27

مدیر ،معلم و مربیان

خیلی زیاد

زیاد

کم

خیلی کم

اصال

چ -به طور کلی چقدر سعی میکنید کارهایتان را مطابق با انتظار افراد زیر انجام دهید؟
28

خانواده

خیلی زیاد

زیاد

کم

خیلی کم

اصال

29

دوستان و همکالسیها

خیلی زیاد

زیاد

کم

خیلی کم

اصال

30

کارکنان بهداشتی

خیلی زیاد

زیاد

کم

خیلی کم

اصال

31

مدیر ،معلم و مربیان

خیلی زیاد

زیاد

کم

خیلی کم

اصال

ح -لطفا مشخص کنید که هر یک از موارد زیر تا چه حد برای شما امکانپذیر میباشد؟
32

وجود منابع مالی جهت خرید توری سیمی ،قلم دورکننده حشرات،حشرهکشها و...

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

33

دسترسی به اطالعات مربوط به رفتارهای پیشگیریکننده از بیماری سالک

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

34

دسترسی به پزشک در مراکز بهداشتی درمانی

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

35

دسترسی به پزشک متخصص پوست

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

36

دسترسی به پرسنل بهداشتی برای یادگیری روشهای پیشگیریکننده از بیماری سالک

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

در بررسی کیفی روایی صوری که پرسشنامه در اختیار 20

در روش کیفی روایی محتوا ،پیشنهادات ارائه شده توسط

نفر از دانشآموزان مقطع متوسطه دوم قرار گرفت،

صاحب نظران ( 10نفر از متخصصین آموزش بهداشت و

سواالتی که براساس نظر مشارکت کنندگان دارای ابهام در

متخصصین طراحی ابزار) از نظر دستور زبان ،استفاده از

مورد برداشتهای اشتباه از عبارات مطرح شده ،دشواری

کلمات مناسب ،قرارگیری آیتمها در جای مناسب خود،

درک عبارات و کلمات بود ،اصالح گردید ،سپس در گام

امتیازدهی مناسب ،زمان تکمیل ابزار طراحی شده و

بعدی جهت کاهش و حذف عبارتهای نامناسب و تعیین

تناسب ابعاد انتخاب شده در پرسشنامه اعمال گردید .به

اهمیت هر یک از عبارتها از روش کمی تاثیر آیتم

منظور سنجش کمی روایی محتوا ،از نسبت روایی محتوا و

استفاده و امتیاز تاثیر باالی  1/5قابل قبول در نظر گرفته

شاخص روایی محتوا استفاده شد .برای سنجش شاخص

شد ( .)19در این مرحله 2 ،آیتم به دلیل کسب نمره

اعتبار محتوا نقطه برش  0/79و برای نسبت اعتبار

کمتر از  1/5حذف شدند.

محتوی ،نقطه برش  0/62طبق جدول الوشه در نظر
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21

مبتال نشدن به بیماری سالک

حتما مهم است

مهم است

نمی دانم

مهم نیست

اصال مهم نیست

طراحی و روانسنجی ابزار سنجش رفتارهای

مهری و همکاران

پیشگیریکننده از لیشمانیوز جلدی

گرفته شد که در این مراحل ،تعداد  8آیتم حذف شدند و
آیتمها به  36عدد کاهش یافت (جدول  .)2میانگین

CVR

و  CVIکل پرسشنامه ،به ترتیب برابر با  0/9و 0/98
تعیین گردید.

سوال

CVR

CVI

آگاهی:
لطفا گزینه مورد نظر را مشخص نمایید:
بیماری سالک واگیردار است

1

1

بیماری سالک قابل پیشگیری است

1

0/96

بیماری سالک قابل درمان است

0/8

0/93

بیماری سالک توسط پشه خاکی منتقل میشود

0/8

0/96

سازه نگرش(باورهای رفتاری):
لطفا درجه موافقت و یا مخالفت خود را با هر یک از جمالت زیر مشخص کنید؟
اگر رفتارهای پیشگیریکننده از بیماری سالک را انجام دهم ،مبتال به بیماری سالک نمیشوم

0/8

0/9

اگر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری سالک را انجام دهم ،استرس ابتال به بیماری سالک در من کمتر میشود

0/8

0/9

اگر رفتارهای پیشگیریکننده از بیماری سالک را انجام دهم ،جای زخم آن در صورت و سایر نقاط بدنم ایجاد نمیشود

0/8

0/86

سازه نگرش(ارزشیابی پیامد):
لطفا مشخص کنید که هر یک از فواید زیر تا چه حد برای شما مهم می باشند؟
مبتال نشدن به بیماری سالک
نداشتن استرس ابتال به بیماری سالک
به وجود نیامدن جای زخم ناشی از ابتال به بیماری سالک

1

0/96

0/8

0/96

1

0/96

سازه هنجارهای انتزاعی(باورهای هنجاری):
هر یک از افراد زیر تا چه حد از شما انتظار دارند که رفتارهای پیشگیریکننده از بیماری سالک را انجام دهید؟
خانواده

0/8

0/93

دوستان و همکالسیها

0/8

0/93

کارکنان بهداشتی

0/8

0/93

مدیر ،معلم و مربیان

0/8

0/93

سازه هنجارهای انتزاعی(میزان انگیزش برای پبروی):
به طور کلی چقدر سعی میکنید کارهایتان را مطابق با انتظار افراد زیر انجام دهید؟
خانواده

1

0/96

دوستان و همکالسیها

1

0/96

کارکنان بهداشتی

1

0/96

مدیر ،معلم و مربیان

1

0/96

سازه قصد رفتاری:
لط فادرجه موافقت و یامخالفت خود را با هر یک از جمالت زیر مشخص کنید؟
من قصد دارم در دو ماه آینده از پشه بند آغشته به سم در هنگام خواب استفاده کنم

0/8

0/93

من قصد دارم در دو ماه آینده از قلم دورکننده حشرات استفاده کنم

0/8

0/93
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جدول  -2مقادیر  CVRو  CVIدر هر سوال

طراحی و روانسنجی ابزار سنجش رفتارهای

مهری و همکاران

پیشگیریکننده از لیشمانیوز جلدی

من قصد دارم در دو ماه آینده زباله ها را در اطراف محل سکونتم نریزم

1

0/96

من قصد دارم در زمینه رفتارهای پیشگیریکننده از بیماری سالک اطالعات بیشتری کسب نمایم

1

0/96

من قصد دارم از این به بعد از حشرهکشها جهت از بین بردن پشهها در منزل استفاده نمایم

0/8

0/93

من قصد دارم والدین خود را ترغیب به نصب توری سیمی در درب و پنجره منزل نمایم

0/8

0/93

من قصد دارم از این به بعد از لباسهای آستین بلند استفاده کنم

0/8

0/93

سازه عوامل قادرکننده:
لطفا مشخص کنید که هر یک از موارد زیر تا چه حد برای شما امکان پذیر میباشد؟
وجود منابع مالی جهت خرید توری سیمی،قلم دورکننده حشرات،حشرهکشها و...

1

1

دسترسی به اطالعات مربوط به رفتارهای پیشگیریکننده از بیماری سالک

1

1

دسترسی به پزشک در مراکز بهداشتی درمانی

0/8

0/93

دسترسی به پزشک متخصص پوست

0/8

0/93

1

1

دسترسی به پرسنل بهداشتی برای یادگیری روشهای پیشگیریکننده از بیماری سالک
سازه رفتار:
به طور کلی در سه ماه گذشته هر یک از رفتارهای زیر را تا چه حد انجام دادهاید؟

1

1

نریختن زباله در محل سکونت

0/8

0/96

نصب توری سیمی در درب و پنجرههای منزل جهت جلوگیری از ورود پشهها

1

1

مراجعه به پزشک در صورت داشتن عالیم مشکوک به بیماری سالک

1

1

پانسمان محل زخم در صورت مبتال شدن به بیماری سالک

1

1

استفاده از حشرهکشها جهت از بین بردن پشهها در منزل

برای تعیین اعتبار سازه از آزمون تحلیل عامل تاییدی
استفاده گردید .اعتبار سازه در نرمافزار  LISRELبا
انتخاب  226نفر از دانشآموزان مقطع متوسطه انجام شد
و نتایج آزمون تحلیل عامل تاییدی مقدار شاخص
 RMSEAبرابر  AGFI ،0/040برابر با  ،0/90شاخص نرم
نشده برازندگی ( )1NNFIبرابر با  0/96و شاخص برازش
فزاینده ( )2IFIبرابر با  ،0/97شاخص برازندگی تطبیقی
( )3CFIبرابر با  0/97گزارش شد (نمودار .)1

1

Non-Normed Fit Index
Incremental Fit Index
3
Comparative Fit Index
2
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من قصد دارم در صورت داشتن عالیم مشکوک به بیماری سالک به پزشک مراجعه نمایم

1

0/96

مهری و همکاران

طراحی و روانسنجی ابزار سنجش رفتارهای
پیشگیریکننده از لیشمانیوز جلدی
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نمودار  -1آزمون تحلیل عامل تاییدی سازههای مدل بزنف
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طراحی و روانسنجی ابزار سنجش رفتارهای

مهری و همکاران

پیشگیریکننده از لیشمانیوز جلدی

نتایج پایایی در جدول  3نشان میدهد که در همسانی

آمد و نتایج  ICCبرای عوامل مختلف (سازهها) بین

درونی ضریب آلفای کرونباخ برای عوامل مختلف (سازهها)

 0/996-0/880و برای کل پرسشنامه  0/993بدست آمد.

جدول  -3نتایج پایایی پرسشنامه
ابعاد پرسشنامه

تعداد

ضریب آلفای

ضریب همبستگی

سوال

کرونباخ

درون کالسی()ICC

سازه آگاهی

4

0/665

0/880

سازه نگرش(باورهای رفتاری)

3

0/668

0/987

سازه نگرش(ارزشیابی پیامد)

3

0/806

0/976

سازه هنجارهای انتزاعی(باورهای هنجاری)

4

0/817

0/968

سازه هنجارهای انتزاعی(انگیزش براب پبروی)

4

0/754

0/914

سازه قصد رفتاری

8

0/716

0/983

سازه عوامل قادرکننده

5

0/873

0/996

سازه رفتار

5

0/864

0/993

کل پرسشنامه

36

0/864

0/993

(20و .)22ممکن است که یک ابزار بسیار معتبر در یک

بحث
نتایج این مطالعه شواهد مناسبی در خصوص استحکام و
پایایی ابزار سنجش سازههای مدل بزنف در مورد
رفتارهای پیشگیریکننده از لیشمانیوز جلدی (سالک) در
دانشآموزان ،بر اساس انجام فرآیند روانسنجی مورد
مطالعه فراهم نمود .بیان جمالت کلی و بدون ذکر جزئیات
روشهای مورد استفاده از قبیل" :روایی ابزار تحقیق با
بهره گیری از پیشنهادات چند نفر کارشناس و یا بر اساس
نظرات ارائه شده توسط پانل خبرگان و یا بر اساس بررسی
متون ،مورد تایید قرار گرفته است" در انتشار یافتههای
مطالعه ،غیرقابل قبول و فاقد اعتبار مناسب میباشد

جمعیت یا موقعیت خاص ،در یک جمعیت یا موقعیت
دیگر ،الزاما معتبر نباشد ،چرا که غالبا ،ابزارهای تحقیق
جهت یک گروه خاص و یا یک هدف معین طراحی می
گردند ( .)23اگر چه این موضوع تا حدی میتواند موجه
باشد ،اما باید مشخص شود که آیا سنجش اعتبار ابزار در
مطالعات قبلی به شیوه صحیح انجام شده یا خیر و
همچنین تا چه حد میتواند ابزار مورد نظر در موقعیت
جدید نیز معتبر باشد (.)20
در این مطالعه در اعتبار صوری کیفی پرسشنامه تعدادی
کمی از سواالت به لحاظ دشواری درک عبارات و کلمات،
میزان تناسب و ارتباط مطلوب عبارات و ابهام در مورد
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بین  0/873-0/665و برای کل پرسشنامه  0/864بدست

طراحی و روانسنجی ابزار سنجش رفتارهای

مهری و همکاران

پیشگیریکننده از لیشمانیوز جلدی

در روش کمی نیز  2سوال به سبب نمره کمتر از 1/5

این مقدار می بایست کمتر از  0/05باشد .مقادیر باالتر از

حذف شدند .این نتایج نشاندهنده آن است که پرسشنامه

 0/08نشاندهنده خطای معقولی در تقریب است (.)25

طراحی شده از دیدگاه جامعه مورد بررسی به لحاظ

خروجی  LISRELدر مطالعه حاضر  RMSEA=0/04را

ظاهری ،سادگی عبارات و قابل فهم بودن مناسب طراحی

برای مدل نشان میدهد ،از آنجا که هرچه این شاخص

شده است .همچنین حذف تعداد کم سواالت در روایی

کمتر باشد ،مدل از برازش مناسبتری برخوردار است ،لذا

صوری کمی نیز نشاندهنده عبارت های مناسب و با

این مدل از برازش خوبی برخوردار میباشد .ساده ترین و

اهمیت بودن هر یک از عبارتها میباشد.

مختصرترین روش برای بررسی تحلیل عاملی تاییدی این

در این پژوهش جهت محاسبه اعتبار محتوا ،از  10نفر از

است که بگوییم هر چه شاخص  AGFIبه یک نزدیک تر

متخصصان کمک گرفته شد که در بیشتر مطالعات برای

باشد الگو از برازش بهتری برخوردار است و دادهها به نحو

تعیین اعتبار ابزار پژوهش کمتر از  10نفر .)23( ،یا

بهتری الگوی روابط مفروض را تایید میکنند .به عبارتی

حداکثر  10نفر ( .)24در پانل متخصصان بهره گرفته می

دیگر اگر مقدار  AGFIباالتر از  0/90باشد ،برازش مدل

شود ،لذا با توجه به ابعاد پیچیده بیماری لیشمانیوز ،بهره

خوب است ( .)21که در این مطالعه خروجی

گیری از نظرات تعداد بیشتری از متخصصان در حیطه

میزان  AGFIرا  0/90نشان داد که نشاندهنده برازش

های مختلف ضروری به نظر میرسید .در مطالعه حاضر در

مطلوب مدل است .پایین بودن میزان این شاخص نشان

این مرحله نکات ارزشمند و متنوعی از نظرات افراد بدست

دهنده تفاوت اندک میان مدل مفهومی پژوهش با

آمد .از طرفی با در نظر گرفتن نقطه برش  0/79برای

دادههای مشاهده شده تحقیق است .نتایج مطالعه مجلسی

سنجش شاخص اعتبار محتوا و نقطه برش  0/62برای

و همکاران RMSEA ،برابر با  CFI ،0/0001برابر با 0/99

نسبت اعتبار ،تعداد  8آیتم دیگر نیز حذف شدند و با

و  AGFبرابر با  0/93را نشان میدهد (.)26

توجه به حذف  2آیتم در روایی صوری ،تعداد آیتمها

در این مطالعه نتایج آلفای کرونباخ بین 0/873-0/665

نهایی پرسشنامه از  46به  36عدد کاهش یافت و میانگین

بدست آمده و برای کل ابزار آلفای کرونباخ  0/864بدست

شاخص روایی محتوا و نسبت روایی محتوا در این مطالعه

آمد ،با توجه به اینکه در منابع مختلف (27و .)28مقدار

به ترتیب  0/98و  0/9بدست آمد که نشان میدهد

 0/7برای آلفای کرونباخ به عنوان حد قابل قبول این

پرسشنامه نهایی از روایی محتوای بسیار خوبی برخوردار

ضریب در تعیین پایایی ابزار معرفی شده است و مقادیر

است.

آلفای کرونباخ بین  0/8-0/7نسبتا بزرگ و خیلی خوب

د ر پژوهش حاضر برای تعیین اعتبار سازه از آزمون تحلیل

مشخص شده است .بنابراین میتوان گفت که این ابزار از

عامل تاییدی استفاده شد .یکی از بهترین شاخصهای

همسانی درونی باالیی برخوردار میباشد.

برازندگی مدلهای معادالت ساختاری در تحلیل عامل

نتایج بهدست آمده از دو بار اجرای آزمون به فاصله دو

تاییدی ،شاخص برازندگی با محاسبه ریشه خطای

هفته ،ثبات پرسشنامه مذکور را برای سازههای مدل بین

میانگین مجذورات تقریبی ) (RMSEAمیباشد .این معیار

 0/880تا  0/996و برای کل ابزار  0/993را نشان داد .این

به عنوان اندازه تفاوت برای هر درجه آزادی تعریف شده

نتایج بهدست آمده قابل قبول بوده و با نتایج مطالعات
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برداشتهای اشتباه از عبارات مطرح شده ،اصالح گردید و

است که برای مدلهایی که برازندگی خوبی داشته باشند،

طراحی و روانسنجی ابزار سنجش رفتارهای

مهری و همکاران

پیشگیریکننده از لیشمانیوز جلدی

بهدست آمد ،همخوانی دارد (.)29

آیتمهای مرتبط با سنجش رفتار مورد نظر بر اساس مدل

از آنجا که مقدار  ICCبیشتر از  0/75نشاندهنده میزان

بزنف ،حجم زیاد نمونهها ،نمونهگیری از یک شهر و استان

ثبات خوب و همبستگی بین  0/75-0/50ثبات متوسط و

و تکمیل پرسشنامهها بصورت خود گزارشی اشاره کرد.

کمتر از  0/50همبستگی ضعیف را نشان میدهد (.)30

تشکر و قدردانی

لذا میتوان ادعا نمود که ابزار طراحی شده از ثبات بسیار

مطالعه حاضر در راستای تهیه ابزار پایان نامه مقطع

خوبی برخوردار است.

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سالمت با

نتیجهگیری

عنوان "بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر سازه های

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پرسشنامه رفتارهای

مدل بزنف و الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای

پیشگیریکننده از سالک جلدی بر اساس مدل بزنف با 36

پیشگیری کننده از لیشمانیوز جلدی در دانشآموزان شهر

آیتم معتبر و پایا میباشد و به دلیل استحکام ساختار

نیشابور ( ")1395در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به

عاملی و ویژگیهای روانسنجی مناسب ،قابلیت بکارگیری

شماره تصویب/93238/10 :ب میباشد .ضمنا از اساتید

آن توسط پژوهشگران در مطالعات مرتبط وجود دارد.

محترم و دانشآموزان گرامی که لطف نموده و با دقت و

همچنین در خصوص موضوعات مختلف بهداشتی دیگر

حوصله به پرسشنامههای پژوهش پاسخ دادند ،تشکر و

ضرورت انجام چنین مطالعاتی در کشور ما احساس می

قدردانی مینماییم.

شود.
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