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  ۲۰/۱/۱۳۹۰ :ش مقالهتاريخ پذير

  ]١٣٩٠دي  ١٢-نشر الكترونيك پيش از انتشار[

  

  چكيده

سـنجش دانـش و   پرسشـنامه   يفارسـ نسـخه   هاي روان سـنجي  تعيين ويژگي با هدف اي روش شناختي است كه مطالعه پژوهش حاضر

هـاي تعيـين    از روش يريـ با بهـره گ هاي پرسشنامه مورد نظر  و طي آن ويژگيانجام شده   FAQIآگاهي پيرامون حقايق دوران سالمندي

  .قرارگرفته است يهمساني دروني و ثبات مورد بررس اي، روائي صوري، روائي محتوايي، روائي سازه

و  يصـور  يـي روا بررسـي پس از  .مارستان منتخب آموزشي شهر تهران انتخاب و در مطالعه شرکت کردنديپرستار شاغل در پنج ب ٢٨٠

سنوات كاري و تجربه مراقبت از سالمند  يشناخته شده در پارامترها يها اي گروه سهيل مقايج روش تحلينتاپرسشنامه، گويه  ۲۵محتوايي 

  . ها بود انگر تفاوت قابل مالحظه بين گروهيدر خانواده  نما

مطلـوب  نشـان دهنـده پايـايي     ۹۸/۰نيـز همبسـتگي    بـاالي پرسشـنامه و   يدرون يمؤيد همسان) ۸۱/۰( کرونباخ يب آلفايمحاسبه ضر

 يريت بکارگيدر زمان كوتاه و قابل تکميلمناسب، امكان  ييو روا ييايساده، پا ينمره گذاربا توجه به  .بود پرسشنامه در روش آزمون مجدد

توان اين پرسشنامه را ابزاري مناسب جهت بررسـي   ، از جمله پرستاران، مييمختلف توسط ارائه دهندگان خدمات بهداشت يها تيدر موقع

  .ميزان آگاهي و تأثير آموزش در خصوص پديده سالمندي به شمار آوردسنجش 

  

  ي، روانسنجسالمندي دوران سنجش دانش و آگاهي پيرامون حقايقپرسشنامه ، سالمندي :ها واژه كليد
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  ٢٤٦

    هشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهيفصلنامه پژو    

  مقدمه

جمعيت سالمندان جهان و به تبع آن تعداد سالخوردگاني كه نياز 

گـزارش   بـر اسـاس  ]. ١[به خدمات پزشكي دارند، رو به فزوني است 

ميليـون سـالمند در    ٢٠٠ اًتقريب ١٩٥٠سازمان ملل متحد، در سال 

 ٣٥٠ايـن ميـزان بـه     ١٩٧٥در سـال  . سراسر جهـان وجـود داشـت   

 ٢٠٢٥شود كه اين رقم تا سـال   تخمين زده مي و ميليون نفر رسيد

 ].٢[ند مرز يك ميليارد و يكصد ميليون نفر تجاوز ك از

بـه شـمار    كشورهاييرا در زمره  ايران وركشتوان  هنوز نمي گرچه

از آنجـا   اما ،دست به گريبانند جمعيت سالخوردگي پديده با كه آورد

 در سـالمندان،  جمعيـت  افـزايش  سـرعت  و جمعيـت  رشـد  نرخکه 

 توسعه کشورهاي از بيشتر، از جمله ايران، توسعه حال در کشورهاي

نه چندان دور ميزان  اي آينده درود  ر ميانتظار  از اين رو .است يافته

ان در كشور ما به شدت فزونـي يابـد   سالمند جمعيتنسبي و مطلق 

 سـال و مسـكن ايـران در    نفـوس سرشماري عمومي  آخريندر ]. ٣[

 کــه بــود نفــر ٥١١٩٠٠٠ســال،  ٦٠ از بــاالترجمعيــت افــراد ١٣٨٥

 بينـي  پـيش ]. ٤[ بـود  جمعيـت  کـل از  درصـد  ٢/٧ تشكيل دهنـده 

جمعيت كل  از درصد ١٩ حدود، ٢٠٣٠ لساكه اين رقم در  شود مي

دهنـده سـرعت    نشـان امر  اين. ]۵[را به خود اختصاص دهد  كشور

 سـاختار  دليـل  بـه  چـه  اگر ايران در. پير شدن جمعيت ايران است

 نشـان  را خود حاد صورت به هنوز سالمندي مشكل جمعيتي جوان

 ارائـه نظـام   نزديـك  آينـده  ترديـدي نيسـت كـه در    اما است، نداده

را يـ ز ؛]۲[ شـد  خواهد درگير آن با شدت به كشور بهداشتي ماتخد

 تـرين مصـرف   عمـده ، سـالمتي  مشـكالت عديـده  به علت سالمندان 

دهد  يشواهد نشان م]. ٦[ درماني هستند ـ  خدمات بهداشتي كننده

خـدمات   درصـد از  ٧٠هاي بيمارسـتاني،   درصد از پذيرش ٥٠ حدود

شـگاهي بـه سـالمندان    يهـاي آسا  تخـت درصـد از   ٩٠ و بيمارستاني

 درصد از كـل  ٦٠سالمندان دريافت كننده  همچنين .اختصاص دارد

. هستند اورولوژي هاي درصد از ويزيت ٥٣ و يولوژيکارد يها تيزيو

درصد از بيمـاران   ٦٣و  هاي ويژه درصد از بيماران بخش مراقبت ٤٨

شـواهد بيـانگر آن اسـت    . دهند يم ليسالمندان تشکنيز سرطاني را 

 از درصـد  ٨٠هـاي سـرپايي،    ويزيـت كـل   از درصـد  ٦٠يش از بـ كه 

 هـاي  بخـش  هـاي  ز تخـت درصد ا ٨٥منزل و هاي مراقبت در  ويزيت

 ني؛ بنـابرا ]۷، ۸[يافتـه اسـت    تخصيص سالمندانبه مزمن  بيماران

 با مواجهه مؤثر جهت ريزي جامعي برنامه اكنون هم از كه است الزم

، در غيـر ايـن صـورت    ]٢٠[پـذيرد   صـورت  معضالت بهداشتي آتـي 

و دشـواري رو بـه رو خواهنـد     پيچيـده سالمندان جامعه با وضـعيت  

با افزايش جمعيـت سـالمندان، ضـرورت وجـود نيـروي كـار       . گرديد

از سـالمندان   به منظـور مراقبـت  متبحر و خبره در عرصه پرستاري 

هـاي   ها، مؤسسـات ارائـه دهنـده مراقبـت     بالقوه بيمار در بيمارستان

هاي بسيار مهم نظـام   و جامعه، به عنوان يكي از چالشطوالني مدت 

پرسـتاران بـه عنـوان    . ]٩[گـردد   هاي بهداشتي مطـرح مـي   مراقبت

افرادي كه قادر به بررسـي و شـناخت نيازهـاي فيزيكـي، عـاطفي و      

اجتماعي سالمندان هستند، در مراقبت از افراد سالمند نقش بسزايي 

هاي بهداشتي بـه   رائه مراقبتداشته و يكي از اركان اصلي و حياتي ا

ــه ]. ٦[شــوند  ســالمندان محســوب مــي ارائــه خــدمات پرســتاري ب

سالمندان بايد از چهار ويژگي شامل مراقبت فيزيكي مـؤثر از بيمـار   

سالمند، احترام به سالمند، عالقه بـه سـالمندان و داشـتن دانـش و     

  . ]۸[برخوردار باشد هاي الزم در اين زمينه  مهارت

كه دوران سـالمندي را فرآينـدي    يدهد پرستاران مي شواهد نشان

دانند، در قيـاس بـا پرسـتاراني كـه دوران      طبيعي و همه شمول مي

سالمندي را فرايندي بيمارگونـه و سـالمند را ناچـار بـه تحمـل آن      

. آمادگي بيشتري براي مراقبت از اشخاص سالمند دارنـد  ،پندارند مي

 اسـت  الزمآمـد بـه سـالمندان    هـاي كار  براي ارائـه مراقبـت   بنابراين

عرصـه پرسـتاري    درهـاي خـود را    و مهـارت  نگـرش  ،پرستار، دانش

هـاي   پديـده  و تغييـرات  از پرسـتاران  يآگاه. بخشد بهبودسالمندي 

و افزايش كيفيت خدمات ارائه  بهبود روند تسريعدوران سالمندي به 

 حفـظ بـراي  . ]۱۰[كنـد   مـي  اريبسـ  کمـک  سني گروه نيابه  شده

تضـمين كيفيـت    حـوزه،  ايـن  در پرسـتاران  اثربخشـي  و كـارآيي 

ـ ا بنـابر . پرستاري ارائه شده ضـرورت دارد  هاي مراقبت  نظـر  بـه  ني

 فرآينـد  پيرامـون  پرسـتاران  آگـاهي و  دانـش  بررسـي  کـه  رسـد  يم

تعيين نيازهـاي آموزشـي آنـان و     جهت در گامي تواند مي سالمندي

 درك بـه  قـادر  كـه  باشـد  پرسـتاراني  تربيت برايالزم  ريزي برنامه

 اين به را باال كيفيت با مراقبت توانايي ارائه و بوده سالمندان نيازهاي

  .]۱۱[داشته باشند  پذير آسيب گروه

 سالمندان ازپرستاري  برايمتخصص كافي  نيرويدر كشور، هنوز 

اي در اين  دارد و ارزيابي دقيقي نيز از آمادگي پرستاران حرفهن وجود

ـ  ها مي حدوديتم اين. است عرصه به عمل نيامده كـارگيري  ه تواند ب

واجد شرايط را كه ضامن ارائه مراقبت با كيفيـت بـاال    انساني نيروي

در ايـن راسـتا   . در اين عرصه است، با بحراني جدي رو بـه رو سـازد  

 دانشـجويان پرسـتاران و   آگـاهي هايي به منظور ارزيـابي   ابداع روش

از آنجـا  . خواهد بود اهميتي حائز سالمندي پيرامون مسائل پرستار

كه كشورهاي غربي نيز طي چند دهه اخير با مشكل مشابهي رو بـه  
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  ٢٤٧

    و همكاران ناهيد رژه                                                                                                                   ...     روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه سنجش

ــوده ــرش و    رو ب ــش، نگ ــور ســنجش دان ــه منظ ــايي را ب ــد، ابزاره ان

از  ؛انـد  هاي پرستاران در زمينه مسائل سالمندي تدوين كـرده  مهارت

 آگـاهي و  سـنجش دانـش   پرسشـنامه ١٩٧٧جمله پـالمور در سـال   

  ايق دوران ســــــــــــالمندي پيرامــــــــــــون حقــــــــــــ 

)Facts on Aging Quiz-FAQI(  نمود تا با اسـتفاده از آن   هئارارا

 عوامـل اني، جسـم افـراد را در خصـوص ابعـاد     آگاهيو  بتوان دانش

 دربـاره  اشـتباه  تصورات نيزسالمندان و  اقتصاديو  اجتماعيرواني، 

توسط محققان حـوزه   پرسشنامهاين ]. ١٢[سالمندي را ارزيابي كرد 

سالمند شناسي در كشورهاي مختلف توسعه يافته و اصالح گرديـده  

 بـا  مقايسـه  دربه عنوان ابـزاري اسـتاندارد    FAQI]. ١٣، ١٤[است 

كاركنان حـرف   آگاهيو  هاي سنجش دانش ها و مقياس ساير آزمون

در خصـوص دوران سـالمندي    يارائه دهنده خدمات بهداشتپزشكي 

 االتؤسـ  جـاي  بـه مدار  حقيقت تاالؤسن ابزار از يا. تر است خالصه

 FAQIرا بـراي   هـدف چهـار   پـالمور . کنـد  مي استفادهنگرش مدار 

و  دانـش  سـنجش ، يـادگيري  گيـري  انـدازه ، آمـوزش : كند مطرح مي

اشتباه درباره ايـن دوران   تصوراتي، سالمنددر زمينه فرآيند  آگاهي

  ]. ١٥[كند  تصورات را ارزيابي مي اين به واکنشو 

، تــاكنون توســط ابــزار ايــنســازي  اســتانداردو  يفرهنگــ تطــابق

محققان كشورهاي مختلفي تحت بررسي قـرار گرفتـه و بـر مبنـاي     

 بررسـي  برايو پايا  معتبر ابزاريپرسشنامه فوق،  مطالعات اين نتايج

هـاي   در باره حقـايق سـالمندي در فرهنـگ    آگاهيو  سنجش دانش

گويـه در   ٢٥اين پرسشنامه شـامل  ]. ١٦[ گردد ميمختلف محسوب 

، »صـحيح «چهار بعد است كه براي پاسخ دادن به آنها از سه گزينـه  

دانـش  : ابعاد ابزار عبارتنـد از . شود استفاده مي »دانم نمي« يا» غلط«

، )آيـتم  ١٠(سـالمند   بـاره  درموجـود   اشـتباه  تصـورات فرد در بـاره  

 اجتمـاعي  ، وضـعيت روانـي و وضـعيت   )آيـتم  ٥(اني جسـم وضعيت 

بـوده   ٠-٢٥محدوده امتيازها در كل از  .)آيتم ١٠(ي سالمند دوران

و  دهنـده وضـعيت بهتـر و بـاالتر بـودن دانـش       نشان و امتياز باالتر

ـ نظـام نمـره دهـي     ايـن . فرد است آگاهي بـر روي تعـداد    تمرکـز ا ب

در نظـر گرفتـه    يهاي صحيح بدون در نظر گرفتن نمـره منفـ   پاسخ

 يمتعـدد  يهـا  بـان ز بـه  پرسشـنامه تـاكنون   نيا اگرچه. شده است

از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است،  ياريترجمه شده و در بس

  . نسخه فارسي اين ابزار موجود نيست اما

هدف از اين مطالعه ترجمه، تعيين پايايي و روايي نسـخه فارسـي   

پيرامون حقايق دوران سـالمندي   آگاهيو  پرسشنامه سنجش دانش

)FAQI (است.  

  كار  مواد و روش

اي روش شناختي و مقطعـي از نـوع اعتبـار     مطالعهوهش حاضر پژ

مؤلف  از مجوز کسبهاي الزم و  پس ازانجام هماهنگي. سنجي است

  توصــــيه شــــده روشن ابــــزار بــــه يــــ، اFAQIپرسشــــنامه 

Forward-Backward دو  توسط ابتدا به اين ترتيب كه ؛آماده شد

 هـدف  انزبـ مسلط به زبان انگليسـي از زبـان اصـلي بـه      نظر صاحب

زبان  بههدف  زبانتوسط دو نفر متخصص ديگر از  سپسو ) فارسي(

مقـادير و آمارهـاي جمعيتـي پرسشـنامه بـا      . اصلي برگردانـده شـد  

هاي مربوط بـه سـال    آمارهاي مربوط به كشور ايران جايگزين و واژه

 فارسـي  نسـخه  همچنين .يافت تغيير ٢٠٢٠در گويه آخر به  ٢٠٠٠

هاي داخلي و جراحـي   تار شاغل در بخشپرس ٢٠شده بر روي  تهيه

هـا از   و نيز تركيب و مفهـوم گويـه   يپيش آزمون شده و روايي صور

نظر پرستاران مورد بررسي قرار گرفته و سپس گـزارش رونـد انجـام    

كار به مؤلف اصلي پرسشـنامه اطـالع داده شـده و پـس از تأييـد و      

گرديـد و   اعمال نظرات جمع آوري شده، نسخه فارسي ابـزار، نهـايي  

ه در مطالعه اصلي جهت بررسي پايايي و روايي نسخه فارسي ابزار بـ 

شـاخص   ٢براي بررسي روائي محتوا به شکل کمـي از  . كار برده شد

و شـاخص روائـي محتـوا    ) CVR(نسبت روائي محتـوا  : استفاده شد

)CVI(.    بر اساس جـدول الوشـه)Lawshe ( ن حـداقل  يـي تع يبـرا

 ٤٢/٠که نسـبت آنهـا از    يوا، عباراتارزش شاخص نسبت روائي محت

 )سـالمندي  متخصصـان  پرسـتاري و  مـدرس  ٢٠ يابيـ بر اساس ارز(

شـاخص روايـي محتـوا بـر اسـاس      . ]۱۷[د يـ باالتر بود و حفـظ گرد 

درصـد   ٨٠بـيش از   )Waltz & Bausell(ل شاخص والتس و باسـ 

  . ]۱۸[ن شد ييتع

حي در هاي داخلي و جرا در مرحله بعد، پرستاران شاغل در بخش

معيار . گرفتند قرار مطالعهشهر تهران مورد  آموزشي پنج بيمارستان

هاي داخلي و جراحي  شاغل بودن پرستاران در بخش مطالعهورود به 

 در شـرکت از مطالعه عدم تمايل بـه   خروج معياردر زمان پژوهش و 

آمـوزش ديـده بـراي     پرسشـگر اهداف پـژوهش توسـط   . بود مطالعه

هـا تكميـل    ح داده شد و سـپس پرسشـنامه  مشاركت كنندگان توضي

 مشخصـات مـورد   در ديگـري  تکميلـي  اطالعـات  همچنـين . گرديد

، هـا  همايش در شرکتاي در زمينه  هاي حرفه و نيز آموزش جمعيتي

 بـه  منجـر شناسـي   هاي مرتبط با سالمند و گذراندن دوره سمينارها

 زارافـ  ه محاسبات با استفاده از نـرم يکل. شد آوري جمعكسب گواهي 

SPSS  گرفتانجام  ١٦نسخه.   
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  ٢٤٨

    هشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهيفصلنامه پژو    

 شـناخته  هـاي  گـروه  مقايسه« روش از استفاده با ابزار روايي سازه

 يسـنوات كـار   يپارامترهـا بـر اسـاس    پرسـتار  ٢٨٠بر روي»  شده

تجربه مراقبـت  و ) سال ۱۰سال و کمتر از  ۱۰ش از يب يتجربه کار(

بـا  . فـت مورد ارزيابي و تحليل آمـاري قـرار گر   از سالمند در خانواده

 پرسشـنامه توان دريافـت كـه آيـا سـؤاالت      روش مي اين کارگيري به

. هاي مختلف تمـايز قائـل شـوند    قادرند بين افراد مختلف با وضعيت

پايـايي  . شـد مسـتقل انجـام    يت ها با استفاده از آزمون مقايسه گروه

 ثبـات و ارزيـابي   »درونـي  همسـاني «ابزار با استفاده از روش تحليل 

)Stability ( همسـاني  تعيين جهت .يافت قرار بررسيآزمون مورد 

 ،بعد هر براي نيز و پرسشنامه كل كرونباخ براي آلفاي ضريب دروني،

 بررسـي  منظـور  بـه  .گرديـد  محاسبه پرستار ٢٨٠شامل اي نمونه در

زمـاني دو   فاصـله دو مرحله با  در پرسشنامه، ابزار آزمونآزمون ـ باز  

 ثبات سپس. گرديد تکميلمشابه در شرايط  پرستار ٧٠هفته توسط 

  اي  از همبســــــــتگي درون خوشــــــــه اســــــــتفادهبــــــــا 

)Intra Class Correlation-ICC ( بـه  . گرفـت قـرار   سنجشمورد

 اطمينان پژوهش واحدهاي مورد به مالحظات اخالقي رعايتمنظور 

 ذكر به نيازي و بوده محرمانه شده كسب كليه اطالعات كه شد داده

 اختيـار  در تحقيـق  نياز نتايج صورت درست و ني خانوادگي نام و نام

  .گرفت دهخوا قرارمشارکت کننده در پژوهش  يمراکز درمان

  

  ها يافته

هاي داخلي جراحي مورد  پرستار شاغل در بخش ۲۸۰در مجموع، 

و  هبـود ) ٢/٣٣ ± ٤/٦( پرستارانميانگين سني . مطالعه قرار گرفتند

سـنوات كـاري    انگينمي. همگي بيش از يكسال تجربه كاري داشتند

ت مـورد مطالعـه   يـ جمعدرصد  ٣/٤٥. گرديد گزارش) ٢/١٠ ± ٨/٦(

درصـد   ٣/٤تجربه مراقبت از سالمند در خانواده را داشته، ولي فقط 

 ١ شـماره  جدول. ده بودنديرا گذران مراقبت از سالمند يدوره آموزش

 نشـان  را مطالعـه هـاي مـورد    نمونـه  اي و حرفـه  جمعيتي مشخصات

  ل پرسشــنامه دقيقــه  يــن مــدت زمــان تکم يانگيــم . دهــد مــي

پرسشـنامه بـه    يهـا  تميه آيتعيين روايي کل براي .بود) ٣/١٢± ۴/۳(

 CVIنمـره   و کسـب  ٤٢/٠شـتر از يبCVR  يعدد علت کسب نمره

شـاخص   ان ذکر است كه متوسطيشا .دنديحفظ گرد ٨٠/٠شتر از يب

  .بود ۹۲/۰پرسشنامه ) S-CVI/Ave( يروائي محتوا

دانـش و   ابعاد يازهايامت) نيانگياختالف م( مستقل t مونج آزينتا

 سـنوات كـاري   يرا بر مبنـا  آگاهي پيرامون حقايق دوران سالمندي

در جهـت  ) P>۰۰۰۱/۰(تفـاوت معنـادار    ينشان داده و از نظر آمار

از کـل پرسشـنامه   يـ امت ابعاد و يباً تماميمورد انتظار را در مورد تقر

سـنوات  گـر، پرسـتاران بـا    يان ديـ بـه ب ). ۲جدول شماره (تأييد كرد 

از کل پرسشـنامه  يابعاد و امت يرا در تمام ياز باالتريشتر امتيب يكار

  .کسب نمودند
  

هاي مـورد مطالعـه    اي نمونه و حرفه جمعيتي مشخصات -١جدول شماره 

)۲۸۰n=(  
  درصد  تعداد  

      جنسيت
 ٧٠  ۱۹۶ زن
  ٣٠  ٨٤  مرد

      وضعيت تأهل
 ٧/٥٥ ١٠٠ مجرد

 ٩/٦٢ ١٧٦ هلأمت
 ٤/١١ ٤ بيوه/ مطلقه
      )سال(هاي سني  گروه
٤٠ ١١٢ ≥٣٠ 
٤/٤١ ١١٦ ٣١-٣٩ 
٦/١٨ ٥٢ ≤٤٠ 

      تحصيالت
 ٧/٩٥ ٣٦٨ كارشناسي

 ٣/٤ ١٢ ي ارشدناسكارش
      سمت

 ٧/١٥ ٤٤ سرپرستار
 ٣/٨٤ ٣٣٦ پرستار

      )سال( سنوات کاري
٦٠ ١٦٨ >١٠ 
٦/٢٨ ٨٠  ١٠-٢٠  
٤/١١ ٣٢ <٢٠  

      دوره آموزشي مراقبت از سالمندگذراندن 
 ٣/٤ ١٢ بلي
 ٧/٩٥ ٢٦٨ خير

      در خانواده مراقبت از سالمند
 ٣/٤٥ ١٣١ بلي
 ٧/٥١ ١٤٩ خير

  

ـ امت نيانگيم :شناخته شده يها سه گروهيمقا -٢جدول شماره   ابعـاد از ي

پرسشــنامه ســـنجش دانـــش و آگــاهي پيرامـــون حقـــايق دوران   

  سنوات كاري يبر مبنا FAQIسالمندي

ــه     ــم تجربــ کــ
)۱۵۶n=( 

   )=۱۲۴n(با تجربه 

انحراف (ميانگين 
  )معيار

ــانگين  ــراف (مي انح
  )معيار

  P ٭

 ۰۰۰۳/۰ ۴۷/۴) ۹۲/۰( ۹۶/۲) ۵۵/۱(  بعد جسماني
 ۰۰۰۱/۰ ۳۸/۷) ۳۱/۱( ۸۹/۴) ۴۴/۲(  بعد رواني ـ اجتماعي

 ۰۰۰۵/۰ ۵۶/۶) ۶۰/۱( ۵۲/۴) ۵۷/۲(  بعد اشتباهات رايج
 ۰۰۰۲/۰ ۴۲/۱۸) ۰۰/۳( ۵۲/۱۲) ۵۵/۴(  امتياز كل

  مستقل t آزمون ٭
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  ٢٤٩

    و همكاران ناهيد رژه                                                                                                                   ...     روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه سنجش

دانـش و آگـاهي    ابعاد يازهايامت) نيانگياختالف م( مستقل t آزمون

تجربـه مراقبـت از    يرا بـر مبنـا   پيرامـون حقـايق دوران سـالمندي   

، ياز نظـر آمـار  ). ۳جـدول شـماره   (نشـان داد  سالمند در خـانواده  

هت مورد انتظـار در مـورد   در ج) P>۰۰۰۱/۰( يمعنادار يها تفاوت

ان يـ بـه ب . از کل پرسشـنامه وجـود داشـت   يابعاد و امت يباً تماميتقر

شخص سالمندي در خانواده داشـته و از تجربـه   که  يگر، پرستارانيد

را  يبـاالتر  يازهـا يامت مراقبت از سالمند در خانواده برخوردار بودند،

  .از کل پرسشنامه کسب نمودنديابعاد و امت يدر تمام
  

ـ امت نيانگيم :شناخته شده يها سه گروهيمقا -٣جدول شماره   ابعـاد از ي

 بـر  FAQIپرسشنامه سنجش دانش و آگاهي پيرامون حقايق سـالمندي  

  حسب تجربه مراقبت از سالمند در خانواده

ــه    داراي تجربــ

ــت از  مراقبــــ

ســــــالمند در 

ــانواده  خـــــــ

)۱۳۱n=( 

ــه   ــد تجربــ فاقــ

مراقبت ازسـالمند  

ــانواده  در خــــــ

)۱۴۹n=( 

  

انحراف (ميانگين 

  )معيار
ــانگين  ــراف (مي انح

  )معيار
  P ٭

 ۰۰۰۵/۰ ٠٦/٣) ٥٢/١( ٢٩/٤) ٢١/١(  بعد جسماني

 ۰۰۰۱/۰ ٠١/٥) ٤٢/٢( ١٢/٧) ٧٣/١(  بعد رواني ـ اجتماعي

 ۰۰۰۳/۰ ٥٥/٤) ٦١/٢( ٤٢/٦) ٢٨/١(  بعد اشتباهات رايج

 ۰۰۰۱/۰ ٥٨/١٢) ٥٨/٤( ٩٣/١٧) ٧٦/٣(  امتياز كل

  مستقل t آزمون ٭

  

و  از دو شيوه تعيـين همسـاني درونـي    براي تعيين پايايي پرسشنامه

 در بنابرايند؛ بو ۸۱/۰ ،كرونباخ آلفاي حداكثر. ثبات استفاده گرديد

  ).۴جدول شماره ( نشد حذف يتميآ هيچ مرحله اين

  

کرونبـاخ   يب آلفـا يضـرا  :ن همسـاني درونـي  يـي تع -٤جدول شـماره  

ن حقـايق دوران سـالمندي   پرسشنامه سنجش دانش و آگـاهي پيرامـو  

FAQI  
 )=۲۸۰n( کرونباخ يب آلفايضر  

 ۶۷۹/۰  بعد جسماني

 ۷۱۲/۰  بعد رواني ـ اجتماعي

 ۶۳۹/۰  بعد اشتباهات رايج

 ۸۱۰/۰  امتياز كل

نشـان داد   )ICC( يا درون خوشـه  يشاخص همبسـتگ  ج آزمونينتا

وجـود  ) P>۰۰۰۱/۰( ين نمرات آزمون اول و دوم توافق معنـادار يب

بـوده و   پرسشـنامه ابعـاد و کـل    يريد کننده تکرار پـذ ييد که تأدار

سنجش دانش و آگـاهي  بررسي  پرسشنامهنشان دهنده ثبات باال در 

  ).۵جدول شماره (است  FAQIپيرامون حقايق سالمندي 

  

 )ICC( يا درون خوشه يشاخص همبستگ :ن ثباتييتع -٥جدول شماره 

ـ     FAQIايق سـالمندي  پرسشنامه سنجش دانش و آگـاهي پيرامـون حق

)۷۰=n(  

ــانگين    ميـــــ

ــراف ( انحـــــ

   )معيار

ICC (95% CI)  ــال احتم

  معناداري

۶/۳) ۳/۰(  بعد جسماني  )٠٠٠٢/٠  ٩٦/٠) ٩٥/٠-٩٨/٠  

۵/۲) ۱/۰(  بعد رواني ـ اجتماعي  )٠٠٠٤/٠  ٩٨/٠) ٩٧/٠-٩٩/٠ 
۳/۵) ۱/۰(  بعد اشتباهات رايج  )٠٠٠١/٠  ٩٩٦/٠) ٩٩٤/٠-٩٩٨/٠ 

۳/۱۱) ۲/۰(  امتياز كل  )٠٠٠٣/٠  ٩٨/٠) ٩٧/٠-٩٩/٠ 

  

  بحث و نتيجه گيري

پرسشنامه  ينسخه فارسهاي روان سنجي  در اين پژوهش، ويژگي

سنجش دانـش و آگـاهي پيرامـون حقـايق دوران      يسؤالي بررس ۲۵

 يي،محتـوا  يـي ، روايصـور  يـي روا. تعيين گرديـد  FAQIسالمندي 

 يدرونـ  ي، همسـان )شـناخته شـده   يهـا  سـه گـروه  يمقا(سازه  ييروا

) ارزيابي آزمون ـ باز آزمون (ن ابزار يوثبات ا) کرونباخ يب آلفايضر(

  .د قرار گرفتييمورد تأ

ر يامکـان پـذ   يان ذکر است کاربرد پرسشنامه مذكور به سادگيشا

ر ارائـه دهنـدگان خـدمات    يا سـا يـ توانـد توسـط پرسـتار     يبوده و م

و  يمارستان، مراکـز بهداشـت  ير بيمختلف نظ يها در عرصه يبهداشت

و  يصور ييروا. ل گردديقه تکميدق ١٢حدود  يط يمراكز توانبخش

  . د نمودييعبارات را تأ ي، وضوح و روشنيمحتوايي آن، سادگ

شـاخص  پرسشـنامه   ييوائي محتوار يبررس ين پژوهش، برايدر ا

) CVI( يو شــاخص روائــي محتــوا) CVR(نســبت روائــي محتــوا 

شاخص روائـي  متوسط . دنديها حفظ گرد تميه آيکلشد که محاسبه 

بـر اسـاس   . ديـ ز محاسبه گردين پرسشنامه) S-CVI/Ave( يمحتوا

 يپرسشـنامه از حـد مطلـوب   S-CVI/Ave به دست آمـده   يها افتهي

و بـاالتر را   ٩٠/٠نمره ) ٢٠٠٦(ت و بک يپول .استبرخوردار ) ۹۲/۰(

تـوان   ن مييبنابرا]. ١٩[اند  ه نمودهيتوص S-CVI/Aveپذيرش  يبرا

محتــوايي نســخه فارســي  يــيگاه منــابع موجــود، رواگفــت از ديــد

سنجش دانـش و آگـاهي پيرامـون حقـايق دوران      يپرسشنامه بررس
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  ٢٥٠

    هشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهيفصلنامه پژو    

در ) ٢٠١٠(وانــگ و همکــاران  .شــود تأييــد مــي FAQIســالمندي 

بزار سنجش دانـش و  ي ايشاخص روائي محتوامتوسط مطالعه خود، 

گـزارش   ٨٢/٠را  FAQIآگاهي پيرامـون حقـايق دوران سـالمندي    

  .]٢٠[مودند ن

، از روش پرسشـنامه  يا وائـي سـازه  ر يبررس ين پژوهش، برايدر ا

و  يسـنوات كـار   يجهت پارامترهـا  شناخته شده يها سه گروهيمقا

ل يـ تحلج ينتـا . اسـتفاده شـد   تجربه مراقبت از سـالمند در خـانواده  

 يـي روا يسـنوات كـار  در پـارامتر   شـناخته شـده   يها سه گروهيمقا

 يسـنوات كـار  گر، پرسـتاران داراي  يان ديبه ب. را نشان داد يمستدل

مطالعـه المبرينـو و همکـاران     .را کسب نمودند ياز باالتريشتر امتيب

سـنجش دانـش و    يپرسشـنامه بررسـ   يبا هدف روانسـنج ) ٢٠٠٧(

را  يارتباط معنـادار  FAQIآگاهي پيرامون حقايق دوران سالمندي 

بـه  . اسـت  اس مـذکور نشـان داده  يـ ت تجربه باليني و مقين وضعيب

 ينيبـال  يباالتر با گذراندن واحـدها  يها ان ترميگر دانشجويعبارت د

  .]۲۱[ را کسب کرده بودند ياز باالتريامتشتر، يب

 يپرستاراندر پارامتر  شناخته شده يها سه گروهيل مقايتحلج ينتا

با سالمند در خانواده زندگي كرده و تجربه مراقبت از سـالمند در  که 

گـر،  يان ديـ بـه ب . را نشـان داد  يمستدل ييز روايند خانواده را داشتن

 يپرسشنامه بررسـ  از ياز باالتريهاي فوق، امت پرستاران واجد ويژگي

 FAQIسنجش دانش و آگـاهي پيرامـون حقـايق دوران سـالمندي     

سـه  يمقاروش ز از يـ ن) ٢٠٠٦(و همکـاران   هويـدي . کسـب نمودنـد  

افتـه  يبزار توسعه ا يا روائي سازه نييتع يبرا شناخته شده يها گروه

 FAQIسنجش دانش و آگـاهي پيرامـون حقـايق دوران سـالمندي     

هـا را در پارامترهـاي    ن گروهيمعنادار ب ياستفاده كرده و تفاوت آمار

کرونبـاخ   يب آلفـا ين پـژوهش، ضـرا  يـ در ا. ]٢٢[فوق نشان دادنـد  

عبارات ابزار بـود کـه    يباال يدرون يپرسشنامه، نشان دهنده همسان

سنجش دانـش و آگـاهي پيرامـون حقـايق     بررسي  پرسشنامه ييايپا

) ٢٠٠٤( كوان و همکـاران . كند يد مييرا تأ FAQIدوران سالمندي 

اسـتفاده   بـزار ايـن ا  ييايـ پا نييتع يبرا يدرون يهمسان روشز از ين

گزارش کردنـد  ) ۶۱/۰(ن ييرا پاآن  يدرون ينمودند؛ هر چند همسان

ز مورد يوه آزمون مجدد نيبا ششده  يپرسشنامه طراح ييايپا .]۲۳[

آزمون به  يج به دست آمده از دو بار اجرايقرار گرفت که نتا يبررس

. دهـد  يپرسشـنامه مـذکور را نشـان مـ     يفاصله دو هفته، ثبات بـاال 

سـنجش   يپرسشنامه بررس ن ثباتييز جهت تعين )٢٠٠٧( رانكوات

از روش  FAQIدانش و آگـاهي پيرامـون حقـايق دوران سـالمندي     

هفتـه اسـتفاده و آن را تاييـد كـرده      ٢ يبا فاصله زمان مون مجددآز

بررسي  پرسشنامه يفارسهاي روان سنجي نسخه  ويژگي ].٢٤[است 

در  FAQIسنجش دانش و آگاهي پيرامون حقايق دوران سـالمندي  

بـا وجـود    پرسشـنامه  نيرسد ا به نظر مي. ديگرداين مطالعه بررسي 

مناسـب، امكـان    ييو روا ييايده، پاسا ير نمره گذارينظ ييها يژگيو

مختلـف   يهـا  تيدر موقع يريت بکارگيدر زمان كوتاه و قابل تکميل

 ياز جملـه پرسـتاران، بـرا    يتوسط ارائه دهندگان خدمات بهداشـت 

هاي  بررسي سنجش ميزان آگاهي و تأثير آموزش در خصوص پديده

 در شـود  مـي  پيشـنهاد  .مرتبط با سـالمندي ابـزاري مناسـب اسـت    

هـاي   زيـر گـروه   بـين در  افتـراق بـر قـدرت    محققـان ، آتي العاتمط

اي،  از نظر متغيرهـاي حرفـه   ير کارکنان حرف پزشکيو سا پرستاري

  .تمركز بيشتري داشته باشند

  

  سهم نويسندگان

كـردن   ترجمـه و نهـايي   پـروژه،  مشـترك  مـديريت  :د رژهيـ ناه

 تهيه مقاله در مشاركت ها، داده تحليل پرسشنامه،

 ترجمه و نهـايي  پروژه، مشترك مديريت :يمويکر يوده هريمج

 تهيه مقاله در مشاركت ها، داده تحليل كردن پرسشنامه،

كـردن   ترجمـه و نهـايي   پـروژه،  مشـترك  مديريت :منتظري علي

 تهيه مقاله در مشاركت ها، داده تحليل پرسشنامه،
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  تشكر و قدرداني

 ۷۵۷۲۶ شماره به تحقيقاتي طرح عنوان تحت پژوهش اين

 شده مالي حمايت و تصويب دانشگاه شاهد پژوهشي ط معاونتـتوس

پژوهشگران مراتب سپاس خود را از تمامي مشارکت کنندگان  .است
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