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چکیده:
هدف اين پژوهش ساخت و هنجاريابی آزمون
توانايی پیشگیری از اچ آی وی بود .روش پژوهش
بکار گرفتهشده ترکیبی از نوع توصیفی-توسعهای
بود .جامعه آماری اين پژوهش ،شامل افراد
روسپی شهر تهران در سال  1396است که از اين
جامعه با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع
نامحدود تعداد  380نفر به عنوان نمونه انتخاب
شده است نمونه آماری با استفاده از روش
نمونهگیری غیر تصادفی هدفمند از نیمه دوم
ارديبهشتماه  1396تا نیمه دوم خردادماه
انتخاب شدند .بر اساس معیارهای کیفی و کمی
تحقیق ،ابزار تدوينشده شامل  27نشانگر برای
ارزشیابی  3مؤلفه بود .سؤاالت آزمون بر اساس
ادبیات نظری تهیه شد .آزمون توانايی پیشگیری
از اچ آی وی محقق ساخته از سه بخش (آگاهی،
نگرش و واپسزدگی) تشکیلشده است؛ و روايی
محتوايی آن توسط اساتید تأيید و سپس بر روی
نمونه آماری اجرا گرديد .سؤاالت با روش آماری
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Abstract:
The aim of this study was to construct test
stardization was the ability to prevent
HIV. The applied research method was a
combination of descriptive-developmental
type. The statistical population of this
research includes prostitutes of Tehran in
2017. Using the Cochran formula for
unlimited communities، 380 people have
been selected as examples. The statistical
sample was selected using non-rom
sampling from the second half of May
2017 to the second half of June. Based on
qualitative quantitative research، the
developed tool included 27 indicators for
evaluating 3 components. Test questions
were prepared based on theoretical
literature. The researcher-made HIV
prevention ability test has been compiled
from three sections (awareness، attitude
rejection); Its content validity was
confirmed by the professors then
performed on the statistical sample. The
questions were analyzed using the

 .1دانشجوی دکترای بهداشت باروری ،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،ايران.
 .3استاديار ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامايی ،دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ،ايران.
 .4استاديار بیماريهای عفونی ،دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ،ايران.
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مناسب تحلیل و میزان روايی ،پايايی و نمرات
هنجار تعیین گرديد .بر اساس محاسبات انجام
شده ضريب همسانی درونی خرده مقیاسهای
آگاهی ،واپسزدگی و نگرش به ترتیب ،0/91
 0/93و  0/89است و نمره کل آزمون توانايی
پیشگیری از اچ آی وی  0/89بود .برای تعیین
روايی سازه و مؤلفههای تشکیلدهنده آزمون از
روش تحلیل مؤلفههای اصلی با چرخش
واريماکس استفاده شد .همچنین برای تعیین
روايی عاملی از تحلیل عاملی تأيیدی استفاده شد
که تحلیل عاملی تأيیدی مؤيد اين است که
ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با دادهها
دارد و کلیه شاخصهای نیکويی برازش ،مدل را
تأيید میکند .نمرات خام به نمرات هنجار شده Z
و  Tتبديل شد .آزمون تی مستقل نشان داد که
بین میانگین نمرات روسپیان مرد و زن در توانايی
پیشگیری از اچ آی تفاوت معنیدار وجود ندارد.
برای بررسی روايی همزمان ،آزمون سواد ايدز
استفاده شد .با توجه به میزان پايايی و روايی به
دست آمده ،آزمون توانايی پیشگیری از اچ آی
ابزاری است که میتواند مورد استفاده مراکز
مشاوره در ارتباط با اچ آی وی قرار گیرد.
واژههــای کلیــدی :ســاخت ،هنجاريــابی ،روســپی،
توانايی پیشگیری ،اچ آی وی

appropriate statistical method the validity،
reliability، scores of the norm were
determined. According to the calculations،
the internal consistency coefficient of
subscales of knowledge، rejection attitude
was 0.91، 0.93 0.89 respectively، the total
score of the test was the ability to prevent
HIV by 0.89. To determine the construct
validity the components of the test، the
main component analysis with varimax
rotation was used. Confirmatory factor
analysis was also used to determine factor
validity. Confirmatory factor analysis
confirms that the structure of the
questionnaire has an acceptable fit with
the data confirms all the indicators of
fitting goodness. Raw scores were
converted to the normalized scores Z T.
Independent T-test showed that there is no
significant difference between the mean
scores of male female prostitutes in the
ability to prevent HIV. To assess
coherence، AIDS literacy was used.
According to the reliability validity of the
findings، the HIV prevention ability test is
a tool that can be used by counseling
centers in relation to HIV.
;Keywords: Construction
;Stardization
Prostitution; Prevention Ability; HIV

مقدمه
از زمان کشف ويروس نقص ايمنـی اکتسـابی (اچ آی وی) در سـال  1981تا سال  ،2009اين
ويروس باعث مرگ  30میلیون نفـر شده است(رحیمی و سجادی )1391 ،و در سال  2016سی
شش میلیون و هفت صد هزار نفر به اين بیماری مبتال شدهاند(صالح ،)1395 ،در ايـران در سال
 ،2015در کل  73000نفر با اچ آی وی زندگی کردهاند که  25000نفرشـان زنـان بـاالی 15
سـال و  1900نفر آنها کودکان زير  14سال هستند و  4000مرگ بـه دلیل ايدز رخ داده است
(حسینی راد.)1396 ،
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راه غالب انتقال اچ آی وی در عرصه جهانی ،انتقال از راه جنسی است (فرزانه و همکاران،
 .)1391انتقال از مادر به فرزند در طی حاملگی ،زايمان و شیردهی و اعتیاد تزريقی راههای ديگر
انتقال هستند (اشرفی و اشرفی .)1393 ،انتقال خونهای آلوده به ويروس و انتقال بیمارستانی از
طريق سرنگ و سوزنهای آلوده نیز روی میدهد (محمدشاهی.)1396 ،
ارزيابیها نشان میدهد که پديده «تن فروشی» که هر روز تعداد بیشتری را به جمع قربانیان
ويروس ايدز میافزايد يکی از عوامل اصلی شیوع اين همهگیری در دو دهه گذشته محسوب
میشود(حسینپور و صباغ .)1391 ،آمار ابتالی زنان در کشورهايی که روسپیگری در آنجا شیوع
بیشتری دارد بسیار باال است (کیمانی)2018 ،1
در اعصار کهن؛ روسپیگری به نامهايی چون روسپیان معابد ،روسپیان مقدس ،کنیزان روسپی
و روسپیان دربار معروف بوده است که اين امر میتواند نشانههايی از ويژگیهای اجتماعی آن دوران
باشد .به موازات پیچیدهتر شدن زندگی انسان و اجتماعات بشری در قرون معاصر ،اين پديده نیز
دستخوش تحوالتی شده و اشکال جديدتری از آن در اجتماع ظاهر شده است (شرافتیپور،
.)1385
قبل از دهه  70فعالیت افراد روسپی در سطح تهران و يا شهرهای ديگر کشور عمدتاً غیرعلنی
بود ،لذا تأثیرات کمتری به همراه داشت؛ اما تغییر شرايط فرهنگی و اجتماعی کشور و بروز
مشکالت اجتماعی به ويژه از دهه  70به بعد موجب شده است فعالیت روسپیان بیش از دهه قبل
علنی به نظر برسد(شرافتیپور.)1385 ،
آمار پیشین وزارت بهداشت نشان میداد که حدود  55درصد مبتاليان به ايدز از طريق سرنگ
آلوده مبتال شدهاند ولی  30درصد از بیماران نیز از راه آمیزش غیر ايمن مبتال شدهاند .روند ابتال به
ايدز در ايران اکنون از اعتیاد به سمت روابط ناايمن جنسی میل میکند و سهم اين روابط در
گسترش بیماری افزايش میيابد (حجتیفر ،جوهریفرد ،و علیبشارت.)1395 ،
بر اساس اين آمار از سال  65تا پايان سال  91حدود  12/5درصد انتقال اين ويروس از طريق
روابط جنسی محافظت نشده بود (حسینثابت و فائزیپور )1392 ،در حالیکه اين آمار در سال 91
به باالتر از  36درصد رسیده است که در اين بخش نیز میزان آسیبپذيری زنان بیشتر از مردان
است (صادقی و خانجانی.)1394 ،
در حال حاضر پیشگیری به عنوان مهمترين و اصلیترين روش مقابله به همهگیری اچ آی وی
در جهان مطرح است (شمس ،کريم زاده شیرازی ،فرارويی و شريعتی نیا )1395 ،نتايج تحقیقات
نشان میدهد که يکی از مهمترين موانع پیش روی برنامههای پیشگیرانه از اين بیماری ،نبود
آگاهی کافی درباره جنبههای مختلف آن است و کسب اطالعات کاربردی در زمینه بیماری ايدز و
- Kimani
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راههای انتقال آن گامی اساسی و ضروری در پیشگیری به شمار می رود (حق دوست و همکاران،
.)1389
اگر بتوان میزان توانايیهای پیشگیری زنان روسپی در مقابله با بیماری اچ آی وی را
اندازهگیری نمود ،میتوان بر اساس تشخیص آن ،برنامههای پیشگیری مؤثر را تدارک ديد و آنها را
برای پیشگیری آماده نمود .برای دستیابی به اين هدف ضروری است که آزمونی تدوين شود که
میزان توانايی افراد روسپی برای اجرای برنامههای پیشگیری را تعیین نمايد در راستای مباحث
مذکور ،سؤال اصلی مقاله حاضر اين است که آيا آزمون سنجش میزان پیشگیری در افراد روسپی از
مشخصههای روانسنجی مطلوبی برخوردار است؟ مقاله حاضر هدف فوق را تحقق خواهد بخشید.
سؤاالت تحقیق
-1آيا آزمون توانايی پیشگیری از اچ آی وی از پايايی و روايی کافی برخوردار است؟
-2محتوای آزمون توانايی پیشگیری از اچ آی وی از چه عاملهايی اشباع شده است؟
-3آيا آزمون توانايی پیشگیری از اچ آی وی میتواند روسپیان مرد و زن را متمايز کند؟
-4آيا بین آزمون توانايی پیشگیری از اچ آی وی و آزمون سواد ايدز ارتباط وجود دارد؟
-5نرم يا هنجار آزمون توانايی پیشگیری از اچ آی وی در مورد زنان و مردان چگونه است؟
روش پژوهش
در اين پژوهش از ترکیب دو روش کیفی و کمی استفاده شده است .اين پژوهش همین
طور بر پايه هدف کاربردى-توسعهای است.
جامعه آماری ،نمونه و روش ن مونه گیری
جامعه آماری اين پژوهش ،شامل افراد روسپی شهر تهران در سال  1396است .با
استفاده از فرمول کوکران برای جوامع نامحدود تعداد  380نفر به عنوان نمونه انتخاب شده
است نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند از نیمه دوم
ارديبهشت ماه  1396تا نیمه دوم خردادماه تعداد  380نفر انتخاب شدند.
ابزار پژوهش
برای ساخت ابزار اقداماتی انجام شده است به شرح ذيل
-1ابتدا کتاب های مرتبط با اچ آی وی به دقت مطالعه شد و فهرستی از برخی مفاهیم
جمع آوری شد و سپس طی جلساتی از متخصصان دعوت شد که نقطه نظرات خود را در
خصوص اين طرح عنوان کنند
 -2مطالعه نظريه های موجود درباره روس پیان و اچ آی وی
 -3تهیه و تنظیم فرم تجربی
 -4انتخاب تصادفی يک گروه نمونه از روسپیان
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 -5اجرای آزمون در مورد افراد گروه نمونه
- 6تجزيه و تحلیل و بررسی مشخصات روان سنجی آزمون
آزمون توانايی پیشگیری از اچ آی وی در  2مرحله انجام شد .آزمون اولیه شامل  40سؤال
بود که بر روی  60نفر از گروه نمونه اجرا شد .روش لوپ به اجرا درآمد و تعدادی سؤاالت
حذف شد و  27سؤال باقی ماند و آلفای کرونباخ کل سؤاال ت محاسبه شد که  0/84بود
پايايی آزمون :روش همسانی درونی سؤاالت ( آلفای کرونباخ) در مطالعه نهايی نتیجه
محاسبات انجام شده در مورد برآورد خرده مقیاس های تشکیل دهنده به ترتیب 0 /93 ،0/91
و  0/89است و نمره کل آزمون توانايی پیشگیری از اچ آی وی  0/89است .در اين پژوهش
محاسبات آماری نشان داد که ضريب همبستگی پیرسون بین دو نیمه پرسشنامه r= 0/66
ا ست .اين ضريب پايايی نشان می دهد که دو نیمه اين پرسشنامه همبستگی زيادی دارند و از
هماهنگی درونی زيادی برخوردار است
روايی آزمون :توانايی پیشگیری از اچ آی وی از روش های روايی صوری ،روايی افتراقی و
روايی همزمان و روايی سازه ( تحلیل عاملی) برای بررسی روايی اين پرسشنامه استفاده شد.
روايی صوری :برای سنجش صورت ظاهری آزمون توانايی پیشگیری از اچ آی وی و اطمینان
از اينکه آيا آزمون آنچه را که از ساختن آن مدنظر است می سنجد يا خیر؟ توسط چهار نفر
از متخصصین بهداشت و پیشگیری و حدود ده نفر از کارشناسان باتجربه در زمینه بهداشت
پیشگیری از اچ آی وی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و از آن ها خواسته شد سؤاالت مبهم را
روشن کنند و در مورد روايی ظاهری هر سؤال اظهارنظر کنند.
روايی افتراقی :آيا آزمون توانايی پیشگیری از اچ آی وی می تواند زنان و مردان روسپی را
متمايز کند؟
جدول  - 1آزمون تی تست مستقل جهت مقايسه زنان و مردان روسپی

برابری واريانس ها

واريانسها
همسان
واريانسها
ناهمسان

برابری میانگینها

F

معنیداری

t

درجه
آزادی

معنیداری

تفاوت
میانگینها

خطای
انحراف معیار

0/65

0/42

-0/36

378

0/71

-0/68

1/82

-0/34

147/76

0/74

-0/68

2/03
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نتايج آزمون تی تست مستقل نشان داد که آزمون توانايی پیشگیری از اچ آی وی نمی-
تواند زنان و مردان روسپی را متمايز کند.
روايی همزمان :در اين آزمون ،برای بررسی روايی همزمان ازمون سواد ايدز شمس و
همکاران ( )1395استفاده شد .پايايی آزمون سواد ايدز با استفاده از آلفای کرونباخ 0/75
است و روايی محتوايی آن برابر  0/80است(شمس و همکاران )1395 ،نتايج نشان داد که
ضريب همبستگی پیرسون بین دو آزمون (سواد ايدز و توانايی پیشگیری از اچ آی وی ) برابر
 0/79است که با  99درصد اطمینان بین دو متغیر ارتباط معنی دار وجود دارد.
روايی سازه :محتوای آزمون توانايی پیشگیری از اچ آی وی از چه عامل هايی اشباع شده
است؟
برای مشخص کردن اين مطلب که مجموعه مواد تشکیل دهنده پرسشنامه از چند عامل
مهم و معنی دار اشباع شده است ،تحلیل عاملی اکتشافی از طريق تحلیل مؤلفه های اصلی و
چرخش وا ريماکس انجام شد.
جدول - 2نتايج اندازههای مربوط به  KMOو آزمون کرويت بارتلت در آزمون توانايی پیشگیری از اچ آی وی

اندازه KMO

مجذور کای آزمون
بارتلت

درجه آزادی

سطح معنیداری

0/90

16169/52

300

>0/001

چنان چه در جدول مشاهده میشود  ،مقدار  KMOبرابر با  0/90اسـت و سـطح معنـی دار
آزمون کرويت بارتلت نیز کمتر از  0/05است بنابراين بر پايه هر دو مـالک مـی تـوان نتیجـه
گرفت که اجرای تحلیل عاملی بر اساس مـاتريس همبسـتگی حاصـل در گـروه نمونـه مـورد
مطالعه ،قابل توجیه خواهد بود.
از نمودار اسکری می توان استنباط کرد کـه اولـین مؤلفـه بیش تـرين واريـانس را تبیـین
می کند که در اين آزمون در حدود  9.5درصد اسـت و آن عامـل آگـاهی اسـت و بـه ترتیـب
اهمیت نگرش و واپس زدگی است.
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تحلیل عاملی تأيیدی  :جهت بررسی تحلیل عاملی تأيیدی از نرم افزار  LISRELاستفاده شد و
برازش مدل مورد بررسی قرار گرفت.
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شکل  :1ضرايب استانداردشده مسیر ساختار سه عامل آگاهی ،واپسزدگی و نگرش
جدول -3شاخصهای برازندگی مدل تحلیل عاملی تأيیدی

𝟐𝑿
𝒇𝒅
2/98

GFI

AGFI

CFI

RMSEA

IFI

0/94

0/91

0/95

0/018

0/96
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نظر به اين که آماره خی دو به عنوان يک آماره برازش بـه حجـم نمونـه بـزرگ حسـاس
است به اين معنی که آزمون خی دو تقريباً همیشـه وقتـی کـه انـدازه نمونـه مـا زيـاد باشـد
معنی دار است .پژوهش گران مختلف استفاده از ديگر شاخص ها بـرازش مـدل از قبیـل ريشـه
میانگین مجذور خطـا (  )RMSEAکمتـر از ( 0/08ثابـت )1394 ،شـاخص بـرازش تطبیقـی
( )CFIشاخص نیکويی برازش ( )GFIو شاخص نیکويی برازش تطبیقی ( )AGFIبزرگ تـر يـا
مساوی  0/90را نشانه برازش مناسب میدانند(ثابت ،شفیعی امیری ،و خانی عبـدلی)1393 ،
همچنین در ارتباط با آماره

𝑋2
𝑓𝑑

اگرچه معیار ثابتی وجود نـدارد(ثابت ،دالور ،پاشـا شـريفی  ،و

خوش نويسان )1394 ،ولی اکثر متخصصان معتقدند قـرار گـرفتن آمـاره بـین  1و  5نشـان
برازش مناسب است (ثابت و موسـوی سـیگارودی .)1396 ،در مجمـوع از تمـامی شـاخص ها
می توان نتیجه گیری کرد که مدل از برازش خوبی برخوردار است.
هنجاريابی
نرم يا هنجار آزمون توانايی پیشگیری از اچ آی وی در مورد زنان و مردان چگونه است؟
نمونه ما شامل  101مرد و  279زن است توزيع نمرات آزمودنی ها با توزيع نرمال تطبیق
داده شد و نرمال شد .نمرات خام ،استاندارد Tو  Zبرای نمرات خام آزمودنی ها محاسبه شد.
اين نمرات جايگاه فرد را در توزيع نمرات معلوم می کنـد کـه میـانگین آن  53/71و انحـراف
معیار  15/69است؛ که پايین ترين نمره  25و باالترين  125بود .
جدول  - 4نمرات استاندارد Z ، Tو خام مربوط به نمرات خام گروه نمونه زنان و مردان در آزمون توانايی
پیشگیری از اچ آی وی
نمره خام

درصد تراکمی

Z

T

35-25
45-35
55-45
65-55
75-65
85-75
95-85
105-95
115-105
125-115
135-125

11/84
31/32
59/47
75
89/47
96/32
98/95
99/21
99/47
99/74
100

-1/39
-0/49
0/24
0/68
1/26
1/79
2/29
2/42
2/58
2/78
3/49

36/10
45/10
52/40
56/80
62/60
67/90
72/90
74/20
75/80
77/80
84/90
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بحث و نتیجهگیری
ضعف توانايی پیشگیری از اچ آی وی احتمال ابتال به اين بیماری افـزايش مـیيابـد؛ و از
آن جائی که آزمونی برای اندازه گیری میزان توانايی های پیشگیرانه در میان روسـپیان وجـود
ندارد پژوهش گران در اين پژوهش تصمیم گرفتند که آزمون بسازند که توانايی پیشگیری از
اچ آی وی را در بین روسپی گران شناسايی کنند برای بررسـی همسـانی درونـی سـؤاالت از
روش آلفای کرونباخ استفاده شد .میزان آلفا بـرای خـرده مقیاس هـا آگـاهی ،واپس زدگـی و
نگرش به ترتیب  0/93 ،0/91و  0/89است و نمره کل آزمون توانايی پیشگیری از اچ آی وی
 0/89است .برای محاسبه روايی آزمون از روش های روايی صوری ،همزمـان ،افتراقـی ،سـازه
استفاده شد .برای محاسبه روايی صـوری نظـر چهـار نفـر از متخصصـین و حـدود ده نفـر از
کارشناسان در زمینه اچ آی وی را جويـا شـديم .آن هـا در مـورد تک تـک سـؤاالت و میـزان
توانايی روسپیان در پاسخ به آن ها اظهارنظر کردند که تعدادی از آن هـا اصـال ح شـد؛ و فـرم
نهايی تدوين شد .برای بررسی روايی افتراقی و اينکه آيا آزمون بین روسپیان مرد و زن تمیز
می گذارد ازمون تی تست مستقل استفاده شد که نتايج حاکی از عدم تفاوت معنی دار بین دو
گروه بود .برای بررسی روايی همزمان ،از آزمون سواد ايدز استفاده شد که همبستگی بین دو
آزمون معنی دار بود برای تعیین روايی سازه و مؤلفـه های تشـکیل دهنده پرسشـنامه از روش
تحلیل مؤلفه های اصلی با چرخش به شیوه نرمال شده واريماکس استفاده شد که  3عامل آن
قابل نام گذاری بودند همچنین برای تعیین روايی عاملی از تحلیل عاملی تأيیدی استفاده شد
که تحلیل عاملی تأيیدی مؤيد اين است که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی بـا داده هـا
دارد و کلیه شاخص های نیکويی برازش ،مدل را تأيید میکند .نمرات خام به نمـرات هنجـار
شده ( Zو  )Tتبديل شد که میانگین آن  53/71و انحراف معیار  15/69است.
در ايران به دلیل باورهای عمومی غلط در مورد ايدز از طـرح مسـايل مـرتبط بـا ايـدز و
ويروس اچ آی وی و آموزش مستقیم راههای انتقال آن به طور شـفاف خـودداری می شـود و
باعث می شود کسانی که دچار اين بیماری هستند ،از عنوان کردن آن خودداری کنند و برای
درمان بیماری خود اقدام نکنند و همین يکی از داليل گسترش اين بیماری محسوب می شود
بنابراين پیشنهاد می گردد تا رسانه ها به طور وسیع و مستمر و با گفـتن واقعیت هـا مـردم را
آگاه سازند که از راه آمیزش جنسی نیز می تواننـد بـه ايـن بیمـاری مبـتال شـوند ،پیشـنهاد
می گردد تا مراکز مشاوره برای جوانان در ارتباط بـا بیمـاری ايـدز تشـکیل شـود و پیشـنهاد
می شود اين پژوهش در ساير مناطق کشور انجام شود و نتايج آن بـا نتیجـه پـژوهش حاضـر
مقايسه شود.
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