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مقدمه :با توجه به اهميت پيشگيري پوکي استخوان در زنان و نبود پرسشنامه استاندارد در زمينه رفتار هاي تغذيهاي پيشگيري کننده از
پوکي استخوان براساس الگو هاي رفتاري  ،اين پژوهش با هدف طراحي و روان سنجي ابزار سنجش رفتار هاي تغذيه اي پيشگيري کننده
از پوکي استخوان در زنان براساس تئوري انگيزش محافظت انجام شد.
مواد و روش ها :در اين مطالعه مقطعي با استفاده ازبررسي منابع علمي و نيازسنجي اعتقادات براساس تئوري انگيزش محافظت
پرسشنامهاي طراحي شد که روايي آن به روش روايي صوري و محتوا و پايايي آن به روش همساني دروني و بازآزمايي تعيين شد .نهايتا
ابزار مذکور با استفاده از نرم افزار آموس نسخه  41مورد تحليل عامل تأييدي قرار گرفت
يافته هاي پژوهش :پس از طي مراحل روايي و پايايي پرسشنامه  92سوالي طراحي شد .مقدار شاخص روايي محتواي  0/88به دست
آمد .همچنين نتايج بررسي روايي سازه که با استفاده از تحليل با نرم افزار ايموس مقدار  AGFI=0.964 , RMSEA=0.072را نشان داد.
ضريب الفاي برابر  ICC 0/12نيز  0/11به دست امد.
بحث و نتيجه گيري :بر اساس نتايج به دست آمده و با استناد به الگوي انگيزش محافظت ،در اين پژوهش پرسشنامه اي تدوين گرديد
که پس از برآورد روايي و پايايي ،اعتبار علمي اين پرسشنامه مورد تأييد قرار گرفت که استفاده از آن در پژوهش هاي مرتبط ارائه و توصيه
ميشود.
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مقدمه
پوکي استخوان يا استئوپروز يک بيماري اسکلتي است
که با کاهش توده استخوان و افزايش خطر ابتال به
شکستگي همراه است ( )1زنان در مقايسه با مردان
چهار برابر بيشتر در معرض اين بيماري قرار دارند (.)4
به طوري که عامل  70درصد از شکستگيها در زنان
باالي  29سال پوکي استخوان است ( )3و پنجاه درصد
از زنان باالي 90سال شکستگي ناشي از پوکي
استخوان را تجربه خواهند کرد( .)2نيمي از مبتاليان به
شکستگي هاي ناشي از پوکي استخوان بدون کمک
قادر به حرکت کردن نيستند و  48درصد از آن ها تا
آخر عمر براي حرکت کردن نياز به کمک دارند()4
پوکي استخوان عالوه بر اين ناتوانيها باعث افزايش
نسبي خطر مرگ ميشوند ،مرگ و مير ناشي از عوارض
اين بيماري  40درصد است ( )9و خطر مرگ ناشي از
آن در زنان برابر با سرطان پستان است و حدود چهار
برابر سرطان رحم ميباشد( .)2تخمين زده ميشود در
سراسر جهان 400ميليون نفر به پوکي استخوان مبتال
باشند ( )7و پيش بيني مي شود در آسيا تا سال 4090
به دليل افزايش جمعيت مسن  20 ،تا  70درصد از کل
شکستگي هاي لگن ناشي از پوکي استخوان در اين
قاره رخ دهد ( .)8در ايران شيوع کلي پوکي استخوان
 %13/3گزارش شده است و حدود پنجاه درصد مردان
باالي پنجاه سال و هفتاد درصد زنان باالي پنجاه سال
به آن مبتال هستند ( )1،10مجموع سا ل هاي از دست
رفته ناشي از استئو پروز در جمعيت ايران در سال 1380
معادل  32042بوده که  18797سال آن متعلق به
آقايان و  17470سال آن متعلق به خانم ها مي باشد
( .)11لزوم پيشگيري از بيماري پوکى استخوان بر
کسي پوشيده نيست ودرحال حاضر نيز اين بيمارى به
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عنوان يک بيمارى قابل پيشگيرى شناخته شده است
(.)14
راهبرد هاي پيشگيري از پوکي استخوان شامل به
حداکثر رساندن توده استخواني از طريق اصالح سبک
زندگي نظير افزايش فعاليت بدني و دريافت کلسيم و
ويتامين  Dميباشد و هم چنين استفاده از برنامه هاي
آموزش بهداشت و ارتقا سالمت جهت به حداقل
رساندن روند کاهش استخوان ضروري است(.)13،12
براي موفقيت در تغيير و يا تثبيت رفتار سالم آموزش
دهندگان سالمت بايد از عوامل موثر بر ياد گيري مردم
آگاه باشند و تئوري ها به اين فرايند کمک ميکنند
( .)19يکي از تئوري هاي آموزشي مطرح در آموزش
بهداشت که براي درك و پيش بيني قصد و رفتار هاي
بهداشتي به کار مي رود تئوري انگيزش محافظت
( )Theory Protection–motivationمي باشد که بر
عوامل شناختي مؤثر بر تصميم گيريهايي که فرد از
خود در برابر وقايع آسيب زا حفاظت ميکند و يا با چنين
وقايعي کنار ميآيد ،تمرکزمي کند ،اين تئوري به
عنوان يک مدل شناختي اجتماعي ،متشکل از هفت
سازه سازمان يافته به عنوان دو مسير ارتباطي ادراك
به رفتار مي باشد ارزيابي تهديد  -ارزيابي فرد از
خطر رفتارها يا بيماري هاي خاص و ارزيابي مقابله -
ارزيابي فرد از توانايي اش براي مقابله با اين تهديد
است .مسير ارزيابي تهديد متشکل از چهار ساختار در
دو گروه ،يک گروه شامل شدت درك شده و
حساسيت درك شده و گروه ديگر ارزيابي پاداش درك
شده که شامل پاداش هاي دروني و پاداش هاي
بيروني ،مسير ارزيابي مقابله متشکل از سه ساختار در
دو گروه ،يک گروه ارزيابي کارآمدي درك شده شامل
اثر واکنش و خود کار آمدي و ديگري هزينه درك شده
(هزينه پاسخ )مي باشد (.)12-11
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مواد و روشها
اين مطالعه مقطعي در سال  1312در شهر سبزوار با
هدف طراحي و اعتبار بخشي پرسشنامه اي جهت ارزيابي
سنجش رفتار هاي تغذيه اي پيشگيري کننده از پوکي
استخوان در زنان سنين باروري انجام گرديد .جامعه مورد
بررسي  140نفر از زنان سنين باروري (19-21سال) ،
مراجعه کننده به مراکز بهداشتي -درماني شهر سبزوار که
با روش طبقه اي نمونه گيري شدند .ابتدا شهر سبزوار را
به دو طبقه ي باال و پايين تقسيم شد سپس از هر طبقه
يک مرکز به صورت تصادفي انتخاب و بر اساس جمعيت
هر مرکز تعداد نمونه ها مشخص شدند .در ادامه ،به
صورت تصادفي ساده از طريق پرونده خانوار نمونه ها
انتخاب شدند .معيار هاي ورود به مطالعه زنان شهر
سبزوار در گروه سني بين 19-21سال بودند که به مراکز
بهداشتي درماني اين شهر مراجعه کرده بودند و داراي
رضايت آگاهانه و داوطلبانه جهت شرکت در مطالعه
بودند و معيار خروج نيز داشتن هر گونه بيماري
استخواني و پوکي استخوان بود .جهت رعايت مالحظات
اخالقي ضمن دريافت مجوز از کميتۀ اخالق دانشگاه
42
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سنجش و گزارش روايي محتو،ا جهت به کارگيري ابزار
هاي تحقيق ،از اهميت اساسي برخوردار است (.)40
مطالعاتي که نظريه انگيزش و محافظت را براي تبيين
رفتارهاي مختلف بهداشتي به کار گرفته اند خاطر نشان
کرده اند که انجام مطالعه براي طراحي پرسشنامه اي
جديد متناسب با رفتار و فرهنگ مورد نظر جامعه
ضروري است ( .)41جمع آوري اطالعات و سنجش هر
يک از متغير هاي مدل و هم چنين ارزيابي مدخالت
آموزشي با استفاده از مدل فوق ،مستلزم استفاده از
ابزاري روا و مبتني بر فرهنگ بومي ميباشد که با
خصوصيات دموگرافيکي و ارزش هاي اجتماعي جمعيت
هدف تناسب داشته باشد .از آن جايي که تا کنون
ابزاري روا و پايايي بر اساس تئوري انگيزش محافظت
جهت سنجش رفتار هاي پيشگيري کننده از پوکي
استخوان در زنان تهيه نشده است .لذا اين مطالعه با
هدف طراحي و روانسنجي ابزار سنجش رفتارهاي
پيشگيري کننده از پوکي استخوان در زنان براساس
تئوري انگيزش محافظت انجام شد.
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علوم پزشکي سبزوار و مراجعه به مرکز بهداشت
شهرستان سبزوار و کسب موافقت آن ها ،به بيان اهداف،
اهميت و ضرورت انجام طرح پژوهشي مبادرت گرديد.
پيش نويس سواالت پرسشنامه بر اساس سازه هاي
تئوري انگيزش محافظت به دو روش ذيل طراحي شد :
 )1جستجو در پايگاه هاي اطالع رساني و مطالعه پايان
نامه هاي دانشجويي در ايران و خارج از کشور ،بررسي
پرسشنامه هاي مشابه ،مطالعه مقاالت و کتب مرتبط و
مصاحبه با متخصصين در اين زمينه  )4استفاده از
پرسشنامه و تکميل آن توسط  49نفر از زنان سنين
باروري با هدف آشنايي بيشتر با وضعيت موجود جمعيت
تحت مطالعه از لحاظ جنبههاي مورد نظر در پژوهش و
نيز ساير ويژگي ها مانند اعتقادات زنان بود .پرسشنامه
شامل سواالت باز در مورد سازههاي تئوري انگيزش
محافظت و انجام رفتارهاي پيشگيري کننده از پوکي
استخوان بود .به عنوان مثال در مورد سازه شدت درك
شده  ،سوال شده مطرح شده  :پوکي استخوان چه
عوارض و پيامد هايي ميتواند براي شما داشته باشد؟ در
مورد رفتار هاي تغذيه اي هم پرسيده شد که در سه ماه
گذشته براي پيشگيري از پوکي استخوان چه غذا هايي
استفاده نموده ايد؟ مهم ترين عوامل پس از تجزيه و
تحليل مشخص شدند سپس بر اساس اين نتايج و نتايج
مرحله بررسي متون و رعايت اصول مربوط به طراحي
ابزار پيش نويس پرسشنامه تئوري انگيزش محافظت
شامل  92سوال طراحي شد .روان سنجي ابزار به
صورت ذيل انجام شد.
روايي پرسشنامه :براي روايي صوري  ،پرسشنامه
توسط  19زن در گروه سن 19-21که به صورت چهره به
چهره توسط محقق مصاحبه شد و براي بررسي روايي
محتوي در بخش کيفي از  7متخصص و صاحب نظر اين
حوزه در خواست شد تا در مورد اعتبار محتوايي هر يک از
پرسشها بر اساس سازه هاي تئوري و هم چنين در مورد
درستي ساختار سازه ها و قابليت انتقال پيام به مخاطب
اظهار نظر کنند .تغييرات الزم بر اساس نظرات افراد فوق
اعمال گرديد .براي تعيين روايي محتوايي ،در روش کمي
از محاسبه نسبت روايي محتوا ( )CVRو شاخص روايي
محتوا ( )CVIاستفاده گرديد ، .براي تعيين نسبت روايي
محتوا ،در خصوص ضرورت يا عدم ضرورت هر مورد ،از
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هشت نفر از متخصصان ارتوپدي و آموزش بهداشت نظر
خواهي شد و مقادير باالتر از از  0/79براساس جدول
الوشه آن مورد ضروري و مهم تلقي و جهت تحليل
بعدي حفظ مي شد .در اين مرحله تعداد  4سوال حذف
شد .براي تعيين شاخص روايي محتوا سه معيار سادگي،
اختصاصي بودن و وضوح به صورت مجزا و در يک طيف
ليکرتي  2قسمتي براي هر يک از موارد توسط
متخصصان بررسي شد و پس از محاسبه اين شاخص
مقادير باال تر از  0/71پذيرش شدند و اصالحات الزم
انجام شد .روايي سازه نيز با نرم افزار  AMOSجهت
تعيين شاخص هاي نيکويي بر ازش مورد استفاده قرار
گرفت.
پايايي پرسشنامه :براي سنجش پايايي پرسشنامه
از دو روش همسان سازي دروني و باز آزمايي استفاده
گرديد .سنجش همسان سازي دروني با استفاده از
ضريب آلفا کرونباخ و براي محاسبه ضريب باز آزمايي
پرسشنامهها از ضريب همبستگي درون طبقهاي
) (ICCبراي ابعاد
(حسايت درك شده  ،0/81شدت درك شده ،0/11
پاداش درك شده  ،0/88ترس  ،0/78خود کار امدي
درك شده  ،0/14کار آمدي پاسخ درك شده ،0/89
هزينه درك شده  ،0/11انگيزش محافظت  )0/13و
هم چنين براي کل گويههاي ابزار 0 /11محاسبه
گرديد .براي محاسبه ضريب بازآزمايي  30 ،نفر از زنان
سنين باروري (که بعدا در مطالعه وارد نشدند) به فاصله
 19روز پرسشنامه را تکميل و داده ها جمع آوري گرديد
( .)44،43جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار
ايموس  41و  SPSS16استفاده گرديد .از آن جا که
اطالعات پيش تجربي و شواهد قبلي کافي درباره
ساختار دادهها وجود داشت و گويهها بر اساس ابعاد
شناسايي شده بودند ،لذا براي ارزيابي ساختار عاملي
پرسشنامه از روش تحليل عاملي تأييدي از نرم افزار
 AMOSنسخه  41استفاده گرديد .در اين مرحله
دادههاي  140نفر از زنان سنين 19-21سال جمع
آوري و بررسي شدند.

يافتههاي پژوهش
پس از طي مراحل روايي و پايايي پرسشنامه  92سوالي
طراحي شد .مقادير  CVRهر سوال و نتايج پذيرش يا
عدم پذيرش هر سوال در جدول شماره ( )1آمده است.
مقدار شاخص روايي محتوا ( 0/88 )CVIبه دست آمد.
در ساختن آزمون براي کمک به تعيين همگني سوال
هاي انتخاب شده  ،يعني وجود يک عامل اصلي و
انتخاب سوال هاي همگن ،تحليل عاملي به کار برده
ميشود .از طريق انتخاب سوالهايي با وزن عاملي
معين و به صورت دقيق ،شکل پيچيدهاي از روايي
محتوا را ميتوان به دست آورد .به اين ترتيب که
سازنده آزمون ميتواند مطمئن شود که هر يک از
سوالها به طريق معني داري در نمره يا نمرههاي
آزمون مشارکت خواهند داشت .نمودار شماره ( )1نشان
دهنده نتايج تحليل عامل با نرم افزار  AMOSمي
باشد که اثر متغيرهاي پنهان روي هم براساس مدل
انگيزش محافظت ميباشد .همان طور که مالحظه
ميشود اثر سازههاي پنهان تهديد درك شده و ارزيابي
کنار آمدن بر روي سازه انگيزش محافظت به ترتيب با
 P=0/03 P=0/02معني دار مي باشد .هم چنين
همان طور که در نمودار مشخص ميباشد اثرمتغير
هاي آشکار و پنهان نيز در اکثريت سازه ها با 0/09
< Pمعني دار ميباشد که نشان دهنده ارتباط قوي بين
متغيرهاي مشاهده شده (سازههاي مدل) و متغيرهاي
پنهان (سواالت پرسشنامه) مي باشد .نتايج بررسي
روايي سازه که با استفاده از نرم افزار  AMOSو
مقايسه آن با ميزان استاندارد به دست آمد نشان داد،
نسبت مجذور خي به درجه آزادي در مدل از  9کوچک
تر و نيز شاخص  PRATIOبرابر  0/13ميباشد که
نشان دهنده برازندگي مناسب مدل مي باشد P<0/001
(جدول شماره  .)4در اين مطالعه جهت سنجش پايايي
پرسشنامه از  ICCو محاسبه ضريب  αکرونباخ
استفاده شد .همان طور که در جدول شماره  3مشاهده
ميشود ضريب الفاي کرونباخ براي مولفه هاي مقياس
بين  0/71تا  0/12و براي کل پرسشنامه  0/12مي
باشد و  ICCبراي کل پرسشنامه  %11به دست امد
که به عنوان پايايي خوب ارزيابي ميگردد.

دوره بیست و پنج ،شماره چهارم ،آبان 96

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

پذيرش
پذيرش
پذيرش
پذيرش
پذيرش
رد
پذيرش
پذيرش
پذيرش
پذيرش
پذيرش

رديف

سواالت پرسشنامه

1
4
3
2
9
2

ممکن است من در آينده دچار پوکي استخوان شوم
احتمال ابتال به پوکي استخوان در زنان بيشتر از مردان است
پوکي استخوان بيماري شايعي نيست و من دچار آن نميشوم
بيماري پوکي استخوان بيماري سالمندان است و من دچار آن نميشوم
به دليل نداشتن سابقه خانوادگي دچار پوکي استخوان نميشوم
احتمال پوکي استخوان در من بيش از حد معمول است

1
1
1
1
1
./9

خودم را مستعد پوکي استخوان ميدانم
ابتال به پوکي استخوان باعث ميشود روزهاي زيادي بايد دربيمارستان بستري شوم
دچارعوارض جسمي(شکستگي استخوانها ،قوز در ناحيه ستون فقرات و )...شوم
دچار عوارض رواني (افسردگي ،استرس ،اضطراب )....شوم
خانواده ام رنج بسياري متحمل شوند
درمان آن نياز به هزينه بسياري دارد
من ميتوانم با رعايت رژيم غذايي سرشار از مواد کلسيم دار از بيماري پوکي استخوان پيشگيري کنم
من همه تالشم را انجام ميدهم تا مواد کلسيم دار(شير ،ماست ،سبزيجات  ،ماهي و)..را در ر ژيم
غذايي ام بگنجانم
من ميتوانم رژيم غذايي ام را بگونهاي تغيير دهم که حاوي مواد غذايي داراي ويتامين د(ماهي ،تخم
مرغ و )..باشد
من ميتوانم خوردن غذاهايي که مانع از جذب کلسيم (نوشابه گازدار ،چاي پر رنگ ،قهوه ،سيگارو)...را
متوقف کنم
من ميتوانم مصرف غذاهاي حاوي کلسيم (شير ،ماست ،سبزيجات  ،ماهي و )...را ادامه دهم حتي اگر
قيمت آن باال باشد
من ميتوانم غذاهاي کلسيم دار(شير  ،ماست ،سبزيجات  ،ماهي و )...را مصرف کنم حتي اگر خانواده ام
به مصرف اين غذاها تمايلي نداشته باشند
با رعايت رژِيم غذايي سرشار از کلسيم ميتوان از پوکي استخوان پيشگيري کرد
مصرف غذاهاي کلسيم دار باعث سالمتي بيشتر من در دوران پيري ميشود
بيماري پوکي استخوان با افزايش سن رابطه دارد و با مصرف غذايهاي کلسيم دار(شير ،ماست،
سبزيجات و)..نمي توان از آن پيشگيري کرد
رعايت رژيم غذايي حاوي کلسيم (شير ،ماست ،سبزيجات و )..براي پيشگيري از پوکي استخوان گران
است
رژيم غذايي سرشار از کلسيم کلسترول بااليي دارند
غذاهايي کلسيم دار را دوست ندارم

1
./79
1
1
./79
1
1
./79

پذيرش
پذيرش

1

پذيرش

1

پذيرش

./79

پذيرش

1

پذيرش

1
1
./9

پذيرش
پذيرش
عدم پذيرش

1

پذيرش

1
1

پذيرش
پذيرش

./79
1
1
1

پذيرش
پذيرش
پذيرش
پذيرش

1
1
1
1
1

پذيرش
پذيرش
پذيرش
پذيرش
پذيرش

1
1
1
1
1
1
1
./79
./79
./79

پذيرش
پذيرش
پذيرش
پذيرش
پذيرش
پذيرش
پذيرش
پذيرش
پذيرش
پذيرش

7
8
1
10
11
14
13
12
19
12
17
18
11
40
41
44
43
42
49
42
47
48
41
30
31
34
33
32
39
32
37
38
31
20
21
24

ذائقه ام با غذاهاي کلسيم دار سازگار نيست
استفاده از غذاهاي سرشار از کلسيم نيازمند تغيير رژِيم غذايي ميباشد که برايم مشکل است
مواد غني از کلسيم به آساني در دسترس من نيست
مي توا نم با هزينهاي که صرف تهيه غذاهاي کلسيم دار ميکنم وسايل و يا لباس مورد عالقه ام را
تهيه نمايم
تصميم دارم از اين به بعد توجه بيشتري به رژيم غذايي کلسيم دار داشته باشم
تصميم دارم از اين به بعد غذاهاي کلسيم دار(شير،ماست ،سبزيجات و )..در رژيم غذايي ام بگنجانم
تصميم دارم غذاهاي حاوي کلسيم را حتي اگر قيمت آن باال باشد مصرف کنم
تصميم دارم از اين به بعد به طور مرتب لبنيات(شير ،ماست،کشک و)..مصرف کنم
تصميم دارم از اين به بعد غذاهاي حاوي کلسيم (شير،ماست  ،سبزيجات و )..و ويتامين د(تخم مرغ،
ماهي و)..را به ديگر غذاها ترجيح دهم
من از اين که در اثر ابتال به پوکي استخوان در انجام امور روزمره به ديگران وابسته شوم نگران هستم.
وقتي به پيامدهاي ناشي از ابتال به پوکي استخوان فکر ميکنم مضطرب ميشوم.
من فکر ميکنم هيچ وقت دچار پوکي استخوان نخواهم شد
وقتي به پوکي استخوان فکر ميکنم نگران ميشوم
تصور ابتال به پوکي استخوان من را نگران ميکند
از خوردن نوشابهها و ديگر غذاها بجاي غذاهاي کلسيم دار لذت بيشتري ميبرم
وقتي من از غذاهاي کلسيم دار استفاده نميکنم ميتوانم هر غذايي را که دوست دارم استفاده کنم
وقتي من از غذاهاي کلسيم دار استفاده نميکنم ميتوانم غذاهاي متنوع براي خانواده ام تهيه کنم
عدم استفاده از مواد کلسيم دار باعث ميشود که خانواده ام از غذاهاي من بيشتر لذت ببرند
عدم استفاده از مواد کلسيم دار باعث ميشود که دغدغه ابتال به پوکي استخوان نکنم
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پذيرش/عدم پذيرش
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 آمار ه هاي برازش با استفاده از نرم افزار ايموس جهت تأييد روايي سازه:2 جدول شماره
PRATIO

RMSEA

CFI
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0/131

0/074
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2/13

1708

7022/319

شاخص
مقدار به دست
آمده

Figure X: AMOS. Chi Sq.=7066.395 P=0.00 CFI=0.947 RMSEA=0.072

ANGIZESH1

0.15

ANGIZESH2

0.16

ANGIZESH3

0.45

ANGIZESH4

0.19

ANGIZESH5

0.55

T ARS1

0.67

T ARS2

0.71

T ARS3

1.07

T ARS4

0.27

T ARS5

0.34

T ARS6

0.81

T AHDID1

0.91

T AHDID2

0.22

T AHDID3

0.56

T AHDID4

0.32

T AHDID5

0.47

KENAR1

0.43

KENAR2

0.19

KENAR3

0.38

KENAR4

0.48

KENAR5

0.63

KENAR6

0.48

HASASIAT 1

0.65

HASASIAT 2

0.47

HASASIAT 3

0.84

HASASIAT 4

0.83

HASASIAT 5

0.89

HASASIAT 6

0.70

HAZINEH1

0.87

HAZINEH2

0.51

HAZINEH3

0.61

HAZINEH4

0.48

HAZINEH5

0.39

HAZINEH6

0.36

HAZINE4

0.41

PADASH1

0.90

PADASH2

0.49

PADASH3

0.30

PADASH4

1.11

KARAMAD1

0.22

KARAMAD2

0.11

KARAMAD3

1.67

0.12

0.01

ANGIZESH

0.01

0.01
0.00

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 15:51 IRST on Thursday October 1st 2020

0.00

0.00
0.03

0.05
T ARS
0.03

0.05
0.07
0.06

0.01

0.01

T AHDID

0.02

0.04
0.02
0.03

0.16

0.10

0.01

0.04
KENARAMADAN
0.09

0.01
0.80
0.01

0.06

0.05

0.05

0.02
HASASIAT
0.01

0.03

0.01
0.05

0.43

0.90

0.06
0.02

HAZINEH

0.77

0.89
0.02
0.66
0.03

0.10

0.05
PADASH
0.03

0.02

0.91

KARAMADI

0.01

0.03

 بررسي تحليل عامل تاييدي و ارتباط بين متغير ها و سازه هاي مدل انگيزش محافظت:1 نمودار شماره
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الفاکرونباخ
./72
./89
./72
./71
./14
./87
./71
./13
./12

مولفهها
حساسيت درك شده
شدت درك شده
پاداش درك شده
ترس
خود کار امدي درك شده
کار امدي پاسخ درك شده
هزينه درك شده
انگيزش محافظت
کل پرسشنامه

بحث و نتيجه گيري
مروري بر مطالعات گذشته نشان ميدهد که ابزار
مناسبي بر اساس اين تئوري براي تبيين رفتارهاي
تغذيهاي پيشگيري کننده از پوکي استخوان در ايران
وجود ندارد لذا اين مطالعه با هدف طراحي و روان
سنجي ابزار مناسب در اين زمينه انجام شد .از آن
جايي که روايي محتوي پيش نياز ساير روايي ها و
حياتي ترين گام ها در فرايند طراحي پرسشنامه است
ابتدا در اين مطالعه از يکي از روشهاي بررسي روايي
محتوايي يعني محاسبه شاخصهاي CVR , CVI
استفاده گرديد .بررسي روايي محتواي پرسشنامه توسط
متخصصان يکي از بهترين راه هاي گرد آوري شواهد
در حمايت از يک ابزار مي باشد ( )42و استفاده از
ديدگاههاي متخصصان در مطالعات سبب دستيابي به
پس خوراند مناسب در زمينه کيفيت ابزار خواهد شد
( .)44به همين جهت براي تعيين اعتبار ابزار از هشت
نفر در پانل متخصصان بهره گرفته شد در اين مرحله
نکات ارزشمند و متنوعي از نظرات افراد به دست آمد و
با تعيين نسبت اعتبار محتوا و شاخص اعتبار محتوا ،
اعتبار محتواي ابزار با اعداد قابل قبولي مورد تأييد قرار
گرفت که براساس نتايج به دست آمده مقدار CVR
براي اکثر سواالت برابر با يک بود که حاکي از اعتبار
باالي پرسشنامه بود و  CVIبرابر  0/88به دست آمد
که نشان دهنده روايي قابل قبول پرسشنامه بود
(.)49،42
براي تعيين پايايي و ثبات ابزار از روش هاي همساني
دروني (آلفا کرونباخ) و تعيين  ICCاستفاده گرديد .براي
تفسير الفا کرونباخ ،الفا کم تر از  0/2به عنوان پايايي
نا مناسب ،الفا باال تر از  0/7به عنوان پايايي بسيار
30
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خوب ،و الفاي بين  0/7-0/2به عنوان خوب در نظر
گرفته شد( .)42بر اساس نتايج به دست امده از مطالعه
غفاري و شجاعي ضريب الفاي کرونباخ براي سازه
حساسيت درك شده  ، %78سازه شدت درك شده برابر
با  %80ميباشد ( .)47در مطالعه حاضر ميزان الفا
کرونباخ براي سازه حساسيت درك شده  ./72و براي
سازه شدت درك شده  0/89به دست آمد .بر اساس
يافته هاي حيدر نيا و همکاران الفاي کرونباخ براي
سازه خود کار امدي درك شده برابر با  %71است که با
يافته هاي اين پژوهش که الفاي سازه خود کار امدي
درك شده  0/14مطابقت ميکند ( .)48از ان جا که الفا
براي سازه ها پرسشنامه بين  0/12- 0/71همساني
دروني باال را نشان مي دهد و عمدتا الفاي  0/70و باال
تر نشان دهنده پايداري دروني مطلوب است و از سويي
به علت هم خواني نتايج آلفاي کرونباخ به دست آمده
در اين مطالعات ،آلفا کرونباخ به دست آمده در پژوهش
حاضر مطلوبيت اين مقياس را نشان ميدهد .به منظور
تعيين ثبات پرسشنامه  ICCمحاسبه شد .در پژوهش
حاضر ميزان همبستگي براي سواالت سازه خود کار
امدي  0/14و براي انگيزش محافظت  0/13بوده و
براي کل پرسشنامه  0/11بوده که اين نتايج با مطالعه
 Croonو همکاران که نشان دادند که ضريب
همبستگي درون طبقهاي  ./1-79جهت بررسي ثبات
ابزار مناسب ميباشد ،هم خواني دارد( .)41با توجه به
نتايج به دست آمده ،يکي از بهترين شاخصهاي
برازندگي مدل هاي معادالت ساختار شاخص برازندگي
ريشه ميانگين مجذورات تقريب خطاها )(RMSEA
ميباشد اين معيار به عنوان اندازه تفاوت براي هر درجه
آزادي تعريف شده است که براي مدلهايي که
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علمي اين پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفت و براي
استفاده در پژوهش هاي مرتبط ارائه و توصيه ميشود
 تا،در اين مطالعه تالش شد تعيين روايي ابزار تحقيق
حد امکان بر اساس فرايند روان سنجي و با ذکر
 به اجرا گذاشته شود تا شواهدي،جزئيات مربوطه
 فراهم،مناسب جهت کسب اطمينان از اعتبار ابزار
 بر اساس يافته هاي اين پژوهش به دست.نمايد
 که با استفاده از اين ابزار به،اندرکاران پيشنهاد ميشود
بررسي عوامل موثر در زمينه پوکي استخوان بپردازند تا
.در جهت ارتقا سالمت افراد جامعه گام موثر بردارند

 اين مقدار مي بايست کم،برازندگي خوبي داشته باشند
 نشان دهنده0/08  مقادير باال تر از. باشد0/09 تر از
 از اين رو مدل هايي که.خطاي معقولي در تقريب است
0/08 عدد ميانگين خطاي مجذورات آن ها بيشتر از
 ضمن اين که. از برازش ضعيفي بر خوردارند.باشد
محققين بايست توجه داشته باشند که حاصل تقسيم
عدد به دست آمده از خي دو بر درجه آزادي مي بايست
 در مدل اندازه گيري در مطالعه.)30(  باشد3کم تر از
 نتايج حاکي از مناسب،حاضر در حالت تخمين استاندارد
 با توجه به خروجي ليزرل مقدار خي دو.بودن مدل بود
 که مقدار مناسبي1708  و درجه آزادي7022/319
 پايين بودن ميزان اين شاخص نشان دهنده.است
تفاوت اندك ميان مدل مفهومي پژوهش با داده هاي
 هم چنين خروجي.مشاهده شده تحقيق است
 از آن. را براي مدل نشان ميدهدRMSEA )0/074(
 مدل از برازش،جا که هر چه اين شاخص کم تر باشد
 لذا اين مدل از برازش،مناسب تري برخوردار است
 در اين پژوهش پرسشنامه اي.بسيار برخوردار مي باشد
 اعتبار،تدوين گرديد و پس از برآورد اعتبار و روايي

سپاسگزاري
بدينوسيله از همکاري معاونت پژوهشي دانشگاه علوم
پزشکي سبزوار و اعضاي محترم هيات علمي گروه
آموزش بهداشت و کليه شرکت کنندگان و عزيزاني که
با نظرات ارزنده شان باعث ياري دراين تحقيق شدند
.تقدير و تشکر ميشود
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 مریم محمدی و همکاران... طراحی و روان سنجی ابزار سنجش رفتار های تغذیه ای پیشگیری

Development and Psychometric Assessment of Nutritional Preventive
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Abstract
Introduction: With respect to importance of
preventing osteoporosis in women and the
lack of a standard questionnaire in this
context, the aim of this study was planning
and Psychometric assessment of nutritional
preventive treatment of osteoporosis in
women based on protection motivation
theory.

Findings: After validity and reliability
processes, the 54- item questionnaire was
designed. Content validity index appeared
0.88, as well as results of construct validity
assessment by using Amos software
analysis showed AGFI = 0.964, and RMSE
= 0.072. Cronbach’s alpha results (α=0.94)
and ICC (0.91) conformed the reliability of
the instrument.

Materials & methods: In this crosssectional study a questionnaire was
designed by using evaluation of scientific
resources and need assessment of beliefs
based on protection motivation theory,
which its validity was determined by face
and content validity, and its reliability was
determined by internal consistency and testretest. Spss version 15 and Amos version
21 were used to analyze the data collected.

Discussion & conclusions: According to
the results, the questionnaire was provided
based on protection motivation theory,
which has approved after validity and
reliability
evaluation,
and
it
is
recommended to be used in future related
researches.
Keywords: Osteoporosis, Questionnaire,
Protection-motivation theory, Validity,
Reliability
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