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ABSTRACT
Background and Objective: Given the necessity of assessing knowledge and practice 
of individuals to prevent the Aflatoxin contamination in pistachio in order to 
develop appropriate educational interventions, design and validating a standard 
tool is essential. Therefore, the purpose of this study was to develop and validate 
an instrument to determine the knowledge and performance of pistachio farmer 
in terms of Aflatoxin contamination and the methods to prevent its production 
in pistachio product.
Materials and Methods:In this research, initial items of instrument were designed 
based on literature review and interview with experts and farmers. The face 
validity, Content Validity Ratio (CVR) and Content validity Index (CVI) of instrument 
were determined by interview with farmers and through opinions of experts’ 
panel respectively. Test-retest analysis was conducted to test the stability of the 
instrument. Also, according to the data of 380 farmers, exploratory factor analysis 
(EFA) was performed.
Results: The results showed that CVI and CVR of items of instrument were ≤0.79 
and ≤0.62 respectively. Confirmatory factor analysis indicated a good fit for the 
data. EFA Analysis showed that KMO is suitable for 3 groups of Knowledge and 
also for practice. Bartlett’s test was significant and zero hypothesis of data was 
rejected. According to factor load higher than 0.3 for every question, neither of 
them was removed. Finally, questionnaire of Knowledge was confirmed with 18 
and Practice questionnaire was confirmed with 10 questions.
Conclusion: The developed instrument can be used to measure the knowledge 
and practice of pistachio farmers about Aflatoxin contamination, as a research 
tool, to be used to develop appropriate educational interventions.
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طراحى و اعتباريابى ابزار بررسى آگاهى و عملكرد كشاورزان پسته كار درمورد 
سم آفالتوكسين و راه هاى پيشگيرى از توليد آن در محصول پسته

چكيد   ه
زمينه و هدف: با توجه به ضرورت سنجش آگاهى و عملكرد افراد به منظور طراحى مداخالت آموزشى 
مناسب براى پيشگيرى از توليد آفالتوكسين بر محصول پسته، هدف مطالعة حاضر طراحى و اعتباريابى 
ابزارى براي سنجش آگاهى و عملكرد كشاورزان پسته كار درمورد آفالتوكسين و راه هاى پيشگيرى از توليد 

آن در محصول پسته است.
مواد و روش ها: طراحى پرسش هاي پرسشنامه ابتدا با مرورى بر مطالعات و ديدگاه هاي متخصصان و كشاورزان 
صورت گرفت. سپس، اعتبار صورى و محتواى كمى آنها به كمك مصاحبه با كشاورزان و پنل متخصصان 
بررسى و شاخص روايى محتوى و نسبت روايى محتواى پرسش هاي پرسشنامه اندازه گيرى شد. همچنين 

از روش آزمون مجدد و تحليل عاملى اكتشافى (380 كشاورز) براى پايايى و روايى سؤاالت استفاده شد.
يافته ها: در بررسى روايى صورى و روايى محتوى كمى، يك پرسش از عملكرد و آگاهى حذف و دو پرسش 
آگاهى و عملكرد نيز ويرايش شد. پرسش هاي داراى شاخص روايى محتوا و نسبت روايى محتوا به ترتيب 
≤ 0/79 و 0/62≥ در پرسشنامه باقى ماندند. نتايج تحليل عاملى اكتشافى نيز براى سه دسته پرسش هاي 
آگاهى و عملكرد مناسب بود. نتايج تست بارتلت معنادار بود و فرضيه صفر نيز رد شد. با توجه به بارهاى 
عاملى باالتر از 0/3، در اين مرحله هيچ پرسشي حذف نشد. درنهايت، پرسشنامة آگاهى با 18 و پرسشنامة 

عملكرد نيز با 10 پرسش تأييد شدند.
نتيجه گيرى: پرسشنامة مطالعه حاضر مى تواند در تعيين آگاهى و عملكرد كشاورزان در زمينة سم آفالتوكسين 
و راه هاى پيشگيرى از توليد آن در محصول پسته و طراحى مداخالت آموزشى مناسب براى اين گروه 

استفاده شود.
كليد واژه: آفالتوكسين، پسته، آگاهى، عملكرد، كشاورزان، روان سنجى

نوع مقاله: مطالعه پژوهشى.

 استناد (ونكوور): يك زمانى پ، اشترى نژاد آ، دهدارى ط، مسرورى ب، ابوالقاسمى ج. طراحى و 
اعتباريابى ابزار بررسى آگاهى و عملكرد كشاورزان پسته كار درمورد سم آفالتوكسين و راه هاى پيشگيرى 
از توليد آن در محصول پسته. فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت. پاييز 1398؛7(3): 338-328.

 استناد (APA): يك زمانى، پروانه؛ اشترى نژاد، آزاده؛ دهدارى، طاهره؛ مسرورى، بتول؛ ابوالقاسمى، 
جميله (پاييز 1398). طراحى و اعتباريابى ابزار بررسى آگاهى و عملكرد كشاورزان پسته كار درمورد سم 
آفالتوكسين و راه هاى پيشگيرى از توليد آن در محصول پسته. فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، 

.338-328 :(3)7

پروانه يك زمانى
حرفه اى،  بهداشت  مهندسى  گروه  ارشد،  كارشناس 
تهران،  ايران،  علوم پزشكى  دانشگاه  بهداشت،  دانشكدة 

ايران
آزاده اشترى نژاد

دانشكدة  حرفه اى،  بهداشت  مهندسى  گروه  استاديار، 
بهداشت، دانشگاه علوم پزشكى ايران، تهران، ايران

مهندسى  گروه  هوا،  آلودگى  تحقيقات  مركز  استاديار، 
دانشگاه  بهداشت،  دانشكدة  حرفه اى،  بهداشت 

علوم پزشكى ايران، تهران، ايران
طاهره دهدارى

دانشكدة  سالمت،  ارتقاي  و  آموزش  گروه  استاديار،   *
ايران.  تهران،  ايران،  علوم پزشكى  دانشگاه  بهداشت، 

Dehdari.t@iums.ac.ir :(نويسندة مسئول)
بتول مسرورى

حرفه اى،  بهداشت  مهندسى  گروه  ارشد،  كارشناس 
تهران،  ايران،  علوم پزشكى  دانشگاه  بهداشت،  دانشكدة 

ايران
جميله ابوالقاسمى

استاديار، گروه آمار زيستى، دانشكدة بهداشت، دانشگاه 
علوم پزشكى ايران، تهران، ايران

تاريخ د   ريافت: 1397/05/16
تاريخ  پذيرش: 1398/04/01



 330

139
ز 8

پايي
وم، 

ة س
مار

م، ش
 هفت

ورة
/ د  

ت 
سالم

اى 
رتق

 و ا
شت

هد  ا
ش ب

موز
ى آ

وهش
ى پژ

علم
امه 

صلن
مقدمهف

 در دهه هاى گذشته، عالقه به غذاى سالم در ميان توليدكنندگان 
و مصرف كنندگان افزايش يافته و بر اين اساس خطرات و بيمارى ها 
در زنجيرة تأمين مواد غذايى، با توجه به روش هاى توليد و فرآورى 
محصوالت كشاورزى گسترش يافته است (1). مصرف كنندگان 
توجهي ويژه  به محصوالت غذايى سالم دارند و به اينكه مواد غذايى 
عارى از هرگونه باقيماندة مواد آفت كش، مواد خارجى و پاتوژن ها 

باشد حساس هستند (2).
 حدود 25 درصد منبع غذايى انسان را مايكوتوكسين ها آلوده 
مى كنند كه نوعى متابوليت هاى قارچى هستند. آفالتوكسين نوعى 
 Aspergillus و    Aspergillus.(3) است مايكوتوكسين 
آفالتوكسين را به عنوان متابوليت ثانويه اى توليد مى كنند كه موتاژن، 
تراتوژن و سرطان زا شناخته شده است. آفالتوكسين ها از جنبه هاى 
بهداشتى و اقتصادى مشكالت بسياري را در سرتاسر دنيا به وجود 
آورده اند (4). آفالتوكسين سبب مرگ ومير بسياري از افراد هنگام 
برداشت حبوبات در سراسر جهان مى شود (5). آلودگى مواد غذايى 
به آفالتوكسين، عالوه بر خطرات بهداشتى براى مصرف كنندگان، 
مى گذارد  جاى  بر  نيز  غيرمستقيم  و  مستقيم  اقتصادى  پيامدهاى 
(6). آلودگى به آفالتوكسين، نه تنها به دليل از دست رفتن توليد و 
مسموميت احشام و انسان، بلكه به علت دسترسى نداشتن به بازار، 
ساالنه ميليون ها دالر خسارت به كشاورزان و كشورها وارد مى كند؛ 
زيرا وجود سم مسئلة ايمنى و كيفيت غذايى جهانى است. آفالتوكسين 
بسيار سمى است و منجر به بيمارى هايى مانند آفالتوكسيكوزيس، 
سميت كبدى و در موارد شديد نارسايى كبدى مي شود (5). بهبودى 
سوءتغذيه پروتئين در اثر مواجهه با آفالتوكسين به تأخير مى افتد (7). 
آفالتوكسين B1 قوى ترين سرطان زاى كبدى است كه وجود آن در 
خوراك و غذا عاملي سرطان زا براى انسان و حيوان محسوب مي شود 
(8). آژانس بين المللى تحقيقات سرطان، آفالتوكسين را كالس 1 
سرطان زاى انسانى مي داند (3). در كشورهايى كه محصوالت بدون 
نظارت استفاده مى شوند و مقررات سخت گيرانه وجود ندارد، خطر 
ابتال انسان به آفالتوكسيكوزيس وجود دارد. از عواقب آفالتوكسين 

در رژيم غذايى مى توان به اختالل در سيستم ايمنى بدن، كاهش 
رشد كودكان و آسيب شديد كبدى اشاره كرد (9). آفالتوكسين ها 
در سيستم غذايى كشورهاى درحال توسعه، به طور مؤثرى كنترل 
نمى شود و به اين ترتيب مصرف مواد غذايى پرخطر در اين كشورها 

بسيار رواج دارد (10).
 در سال 2004، از 787 مورد آلودگى مايكوتوكسين در 15 
مربوط  ايران  در  آفالتوكسين  آلودگى  به  آن  مورد  كشور، 487 
نيتروژن،  به  دسترسى  رطوبت،  مانند  محيطى  عوامل   .(11) بود 
دما و اقدامات ضعيف برداشت و ذخيرة نادرست غالت در تجمع 

آفالتوكسين در مواد غذايى مؤثر است (10).
به  آلودگى  خطر  معرض  در  كه  است  كاالهايى  جزء  پسته   
آفالتوكسين قرار دارد (12). ميانگين مصرف پسته در جهان در 
سال هاى 2009-2012 تقريبًا 475000 تن در سال بوده است 
(13). درواقع يكى از كاالهاى مهم كشاورزى و اقتصادى در ايران، 
پسته است كه در سال چند صد تن در ايران توليد مى شود (6). 
براساس آمار گزارش FAO در سال 2005، ايران، اياالت متحدة 
آمريكا و سوريه بزرگ ترين منطقة توليدكنندة پسته هستند و از 

اين ميان، ايران توليدكنندة اول جهانى است (14).
 مايكوتوكسين هاى موجود در پسته، از نگرانى هاى بهداشتى و 
اقتصادى در حال رشد است (15). آلودگى پسته به آفالتوكسين در 
زمان كشت، برداشت و مراحل پس از برداشت رخ مي دهد (16). 
چنين كاالهاى  مقررات يا اجراى ضعيف آن كه استفاده از  نبود 
آلوده اى را اجتناب ناپذير مى كند، مى تواند منجر به بيمارى انسان 
يا حيوان شود (17). از سوي ديگر، شناسايى ريسك فاكتورهاى 
سالمتى با ارائة مدل ها و تكنيك هاى مداخله محور از جمله آموزش 
مبتنى بر نيازسنجى به كمك ابزارهاى كمى و نيمه كمى ضرورت 

به شمار مي آيد (18).
تاكنون رويكردهاى موجود براى حذف تهديدهاى سالمتى و 
اقتصادى ناشى از آفالتوكسين ناكافى بوده است؛ بنابراين توجه به 
روش هاى جديد براى پيشگيرى از تجمع آن در محيط زيست فراهم 
شده است (8). بهبود شاخص هاى بهداشت و ايمنى در محيط كار 
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از جمله عوامل مؤثر بر كارايى نيروى كار و معيارهاى بهره ورى 
توليد و اقتصاد صنعتى است (19, 20).

 خطر توليد آفالتوكسين مى تواند با طراحى مداخالت آموزشى 
و انتشار اطالعات از جمله از طريق كمپين هاى اطالع رسانى كاهش 
يابد (21). براى طراحى مداخالت متناسب با نياز جمعيت، بايد 
ابزارهاى معتبر به منظور سنجش آگاهى و عملكرد فعلى گروه هاى 
پژوهشگران  جست وجوهاى  براساس  باشد.  داشته  وجود  درگير 
مطالعة حاضر، تاكنون پرسشنامة خاصى براى سنجش آگاهى و 
عملكرد كشاورزان پسته كار در زمينة سم آفالتوكسين و راه هاى 
پيشگيرى از توليد آن در محصول پسته انجام نشده است. بيشتر 
مطالعات منتشرشده در اين حوزه در راستاى آگاهى درمورد سم 
آفالتوكسين در بادام زمينى و عوارض بهداشتى آن (21)، بررسى 
و ارزيابى آگاهى كشاورزان پسته كار دربارة آفالتوكسين (11) كه 
بيشتر درمورد فاصلة درختان، تراكم درختان، سيستم آبيارى و... 
است، مداخالتى براى كنترل آفالتوكسين (6) و آگاهى درمورد 
شيوه هاى مديريت آفالتوكسين (22, 23) بوده اند؛ بنابراين با توجه 
پيش دانسته هاى  سنجش  براي  معتبر  پرسشنامه اي  وجود  لزوم  به 
كشاورزان و درنتيجه طراحى مداخالت آموزشى مناسب به منظور 
پيشگيرى از توليد سم آفالتوكسين بر محصول پسته براى كشاورزان 
پسته كار، مطالعة حاضر با هدف طراحى و اعتباريابى يك ابزار در 
جهت سنجش آگاهى و عملكرد كشاورزان پسته كار درمورد سم 
آفالتوكسين و راه هاى پيشگيرى از توليد آن در محصول پسته در 

سال 1396-1397 انجام شده است.
مواد و روش ها

 Psychometric) روان سنجى  نوع  از  حاضر  مطالعة   
Research) است كه در پنج مرحله انجام شده است. در مرحلة 
اول، پرسش هاي اوليه پرسشنامة آگاهى و عملكرد كشاورزان درمورد 
سم آفالتوكسين و راه هاى پيشگيرى از توليد آن در محصول پسته 
طراحى شد. در اين مرحله، مطالعات مرتبط در سطح داخلى و خارجى 
گردآورى شدند و سپس با همكارى متخصصان سم شناسى، مهندسان 

كشاورزى، آموزش بهداشت و برخى كشاورزان، پرسش هاي اوليه 
پرسشنامه ها طراحى شد كه شامل 31 پرسش در دو مؤلفة اصلى 
مطالعه (آگاهى 20 پرسش و عملكرد 11 پرسش) بود. بايد توجه 
داشت كه پرسش هاي پرسشنامه آگاهى به صورت بلى، خير و نمى دانم 
و پرسش هاي پرسشنامة عملكرد در قالب طيف پنج قسمتى ليكرت از 
هميشه تا هرگز پاسخ داده مى شد. در مرحلة دوم كار، اعتبار صورى 
كيفى پرسشنامه هاى طراحى شده بررسى شد. به منظور انجام دادن اين 
مرحله، پرسشنامه ها براى 30 كشاورز به صورت مصاحبه تكميل شد 
و ديدگاه هاي آنها درمورد مـوارد ســطح دشـوارى (دشــوارى 
و  (تناســب  تناســب  ميــزان  كلمــات)،  و  عبــارات  درك 
(احتمـال  ابهام  و  پرسشنامه)  ابعاد  با  عبارات  مطلوب  ارتبــاط 
برداشت هاى اشتباه از عبارات، يا وجود نارسايى در معانى كلمات) 
در پرسش هاي پرسشنامه ها بررسى شد. در مرحلة سوم، سنجش 
اعتبار محتواى كمى پرسش هاي پرسشنامه براساس نظرات پانل 
متخصصان صورت گرفت. بدين منظور از 10 متخصص (3 متخصص 
بهداشت)  آموزش  در  نفر  و 3  كشاورزى  مهندس  سم شناسى، 3 
پرسش هاي  ضرورت  درمورد  را  خود  ديدگاه هاي  تا  شد  خواسته 
پرسشنامه، وضوح، سادگى و مربوط بودن پرسش ها اعالم كنند و 
در پرسشنامه عالمت بزنند. براساس نظرات پانل متخصصان، نهايت 
 (CVR) و نسبت روايى محتوى (CVI) شاخص روايى محتوى
همه پرسش هاي مربوط به دو پرسشنامه اندازه گيرى شد. سپس با 
توجه به تعداد اعضاى پانل متخصصان و براساس جدول الئوشه (24)، 
مقرر شد پرسش ها با CVR كمتر از 0/62 از پرسشنامه حذف 
شوند. همچنين پرسش ها با CVI كمتر از 0/79 نيز از پرسشنامه 
خارج شدند. در مرحلة چهارم، روايى سازه اى پرسشنامه ها به  كمك 
روش تحليل عاملى اكتشافى اندازه گيرى شد. به منظور تحليل عاملى 
اكتشافى، پرسشنامه در اختيار 380 كارگر پسته كار قرار گرفت. 
و  آگاهى  پرسشنامه هاى  پايايى  تعيين  به منظور  پنجم،  مرحلة  در 
عملكرد، از روش آزمون مجدد (با فاصلة 14 روز) استفاده شد و 
طى آن محاسبة ضريب هم بستگى پيرسون صورت گرفت. در اين 
مرحله، پرسشنامه در اختيار سي كشاورزان دو بار، طى بازة زمانى 
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14 روزه قرار گرفت و اطالعات حاصل در نرم افزار SPSS نسخة ف

22(SPSS, Inc., Chicago, IL, USA ,24,0 version) وارد 
شد. ضريب هم بستگى اسپيرمن نيز بين دو مقطع مشخص شد. در اين 
مطالعه، ضريب هم بستگى باالتر از 0/75 سطحي پذيرفته شده است. 
 (IR.IUMS.REC.1396.31079) مطالعة حاضر كد تأييدية اخالق
را از دانشگاه علوم پزشكى ايران دارد. همچنين براى كشاورزانى كه 
در مرحلة روايى و پايايى، پرسشنامه ها را تكميل كردند، توضيحات 
الزم درمورد اهداف مطالعه بيان شد و موافقت آنها براى ورود به 

مطالعه به دست آمد.

يافته ها
يافته هاى مرحلة دوم مطالعه (بررسى روايى صورى كيفى): در 
اين مرحله، 1 پرسش مربوط به عملكرد، 1 پرسش مربوط به آگاهى 
حذف، 1 پرسش مرتبط با پرسشنامة آگاهى و 2 پرسش از پرسشنامه 
عملكرد ويرايش شد. در جدول 1، تغييرات مرحلة دوم مطالعه بر 

پرسشنامه هاى اوليه آمده است.
جدول 1. تغييرات مرحلة بررسى روايى-صورى پرسشنامه آگاهى و عملكرد

متغيرها
تعداد 

پرسش هاي 
اوليه

تعداد پرسش هاي 
حذف شده در مرحلة 

دوم

تعداد پرسش هاي 
تغييريافته در مرحلة 

دوم
برخى عبارات تغييريافتهبرخى عبارات حذف شده

تعداد 
پرسش هاي 

ثانويه

كنترل رطوبت به منظور 2212آگاهى
پيشگيرى از آفالتوكسين

فوزاريوم- مايكوتوكسين/
20شكل ظاهرى پسته به شكل نخود

استفاده از قارچ كش پس از 1212عملكرد
برداشت

سم پاشى /
11حرارت دادن پسته

يافته هاى مرحلة دوم مطالعه (بررسى روايى محتواى كمى در 
پانل متخصصان): در اين مرحله، پرسش 11 از قسمت آگاهى از 
پرسشنامه حذف شد؛ همچنين در قسمت آگاهى، پرسش 1 و 2 
ويرايش شد. در قسمت عملكرد پرسش 4 حذف شد. در اين قسمت 

پرسش 1 و 5 عملكرد نيز ويرايش شد (جدول 2).
براساس نتايج جدول KMO ،3 براى سه دستة پرسش هاي 
بارتلت  آزمون   .(0/6 از  (باالتر  بود  مناسب  عملكرد  و  آگاهى 
 (P >0/05) معنى دار بود و فرض صفر كرويت داده ها رد شد
باالتر از  بارهاى عاملى  صورت گرفت.   KMO آمارة  تأييد  و 
از  هيچ يك  مرحله،  اين  در  شد.  اعمال  پرسش  هر  براى   0/3
پرسش ها حذف نشدند. درنهايت، پرسشنامة آگاهى با 18 پرسش 
و 3 طبقه شامل راه هاى تشخيص آفالتوكسين بر محصول پسته 
(3 پرسش)، عوارض آفالتوكسين (5 پرسش و 2 مؤلفه شامل 
عوارض بلندمدت و عوارض كوتاه مدت) و راه هاى پيشگيرى از 

مؤلفه  و 3  پرسش  پسته (با 10  محصول  بر  آفالتوكسين  ايجاد 
شامل اقدامات قبل از برداشت، اقدامات فيزيكى پس از برداشت 
و اقدامات راديو- شيميايى پس از برداشت) تأييد شد. پرسشنامة 
عملكرد نيز با 10 پرسش و 3 طبقه شامل اقدامات قبل از برداشت، 
اقدامات فيزيكى پس از برداشت و اقدامات راديو-شيميايى پس 
از برداشت تأييد شد. بار عامل پرسش هاي پرسشنامة آگاهى و 

عملكرد در جدول 4 آمده است.
پرسش هاي  پايايى  (بررسى  مطالعه  پنجم  مرحلة  يافته هاى 
پرسشنامه): پس از محاسبة پايايى، ضريب پيرسون به دست آمده 
براى پرسشنامة آگاهى، (r= 0/82 ،≥0P/0001) و براى پرسشنامة 
ارزيابى عملكرد (r=0/89 ،≥P 0/0001) بود. درنهايت پرسشنامة 
طراحى شده 28 آيتم (18 پرسش براى آگاهى و 10 پرسش براى 

عملكرد) بود.
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جدول 2. پرسش هاي پرسشنامه ها، نسبت روايى محتوى و شاخص روايى محتوى به دست آمده با كسب نظرات پانل متخصصان ي

نسبت روايى 
محتوا

شاخص روايى 
محتوا پرسش ها

آگاهى كشاورزان در زمينة سم آفالتوكسين، عوارض و راه هاى پيشگيرى از ايجاد آن بر محصول پسته
1. خطرناك ترين و رايج ترين سم توليدشده در پسته كدام است؟

0/9 0/86
آفالتوكسين
پاتولين
فوزاريوم

مايكوتوكسين
2. راه هاى تشخيص پستة آلوده به آفالتوكسين كدام است؟

0/9 1 شكل ظاهرى پسته به شكل نخودى
0/9 1 تغيير رنگ پسته در قسمت خندان آن
0/9 1 ايجاد رنگ سبز-آبى بر روى پوست پسته

3. عوارض سم آفالتوكسين كدام است؟
0/9 1 هپاتيت
0/9 1 سرطان كبد
0/9 1 سرطان ريه
0/9 1 تضعيف سيستم ايمنى
0/9 1 استفراغ

4. راه هاى پيشگيرى از توليد آفالتوكسين بر روى محصول پسته كدام است؟
0/9 1 حرارت دادن پسته
0/37 0/6 كنترل رطوبت
0/9 1 خشك كردن پسته روى موزاييك يا زمين سيمانى
0/9 1 خشك كردن روى تختة چوب
0/9 1 سم پاشى
0/9 1 هرس كردن و سوزاندن شاخه هاى خشك و اضافه
0/9 1 حذف پسته پوست كن دستى و استفاده از دستگاه ضبط پسته
0/9 1 قراردادن زيرانداز در زير درخت هنگام برداشت
0/9 1 استفاده از اشعة ايكس
0/9 1 استفاده از اشعة گاما
0/9 1 استفاده از آمونياك

عملكرد كشاورزان براي پيشگيرى از توليد آفالتوكسين بر محصول پسته
1 1 حرارت دادن پسته
1 1 خشك كردن پسته روى موزاييك يا زمين سيمانى
1 1 خشك كردن روى تختة چوب

0/33 0/6 استفاده از قارچ كش بعد از برداشت
1 1 سم پاشى
1 1 هرس كردن و سوزاندن شاخه هاى خشك و اضافه
1 1 حذف پسته پوست كن دستى و استفاده از دستگاه ضبط پسته
1 1 قراردادن زيرانداز در زير درخت هنگام برداشت
1 1 استفاده از اشعة ايكس
1 1 استفاده از اشعة گاما
1 1 استفاده از آمونياك
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جدول 3. نتايج كفايت حجم نمونه (KMO) و آزمون كرويت (بارتلت) تحليل عاملى اكتشافى براى پرسشنامه هاى آگاهى و عملكرد ف

كشاورزان پسته كار درمورد سم آفالتوكسين و راه هاى پيشگيرى از توليد آن در محصول پسته

آزمون بارتلتKMOتعداد مؤلفهپرسشنامه
P-value

آگاهى
0/001 >10/628راه هاى تشخيص آفالتوكسين بر محصول پسته

0/001 >20/697عوارض آفالتوكسين
0/001>30/646راه هاى پيشگيرى از ايجاد آفالتوكسين بر محصول پسته

0/001 >30/714عملكرد
   جدول 4. بار عاملى پرسشنامه هاى آگاهى كشاورزان از راه هاى تشخيص، عوارض، راه هاى پيشگيرى و عملكرد آنان در پيشگيرى از توليد 

(n=380) آفالتوكسين بر محصول پسته

شمارة ابعادپرسشنامه
بار عاملىگويهگويه

آگاهى از راه هاى 
تشخيص، عوارض، 
راه هاى پيشگيرى

از ايجاد آفالتوكسين بر 
محصول پسته

راه هاى تشخيص 
آفالتوكسين بر محصول 

پسته
راه تشخيص

0/805ايجاد رنگ سبز-آبى روى پوست3
0/675تغيير رنگ در قسمت خندان2
0/576نخودى شدن شكل ظاهرى1

عوارض آفالتوكسين
عوارض بلندمدت

0/877سرطان كبد5
0/871هپاتيت4
0/705سرطان ريه6

عوارض كوتاه مدت
0/932تضعيف سيستم ايمنى7
0/850استفراغ8

راه هاى پيشگيرى از 
آفالتوكسين بر محصول 

پسته

آگاهى از اقدامات قبل 
از برداشت

0/820سم پاشى12
0/789هرس كردن و سوزاندن شاخه هاى خشك و اضافه13

آگاهى از اقدامات 
فيزيكى پس از 

برداشت

0/690خشك كردن پسته روى موزاييك يا زمين سيمانى10
0/650حرارت دادن پسته9
0/895حذف پسته پوست كن دستى و استفاده از دستگاه ضبط پسته14
0/874قراردادن زيرانداز زير درخت هنگام برداشت16
0/768خشك كردن روى تخته چوب11

آگاهى از روش هاى 
راديو- شيميايى پس از 

برداشت

0/948استفاده از اشعة گاما18
0/936استفاده از اشعة ايكس17
0/605-استفاده از آمونياك19

عملكرد در زمينة پيشگيرى از توليد آفالتوكسين بر 
محصول پسته

اقدامات فيزيكى پس 
از برداشت

0/835خشك كردن پسته روى موزاييك يا زمين سيمانى2
0/831قراردادن زيرانداز در زير درخت هنگام برداشت8
0/777حذف پسته پوست كن دستى و استفاده از دستگاه ضبط پسته6
0/457خشك كردن بر روى تخته چوب3
0/346حرارت دادن پسته1

استفاده از روش هاى 
راديو-شيميايى پس از 

برداشت

0/954استفاده از اشعة ايكس9
0/950استفاده از اشعة گاما10
0/473استفاده از آمونياك11

اقدامات قبل از 
برداشت

0/655هرس كردن و سوزاندن شاخه هاى خشك و اضافه5
0/539سم پاشى4
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 در اين مطالعه، پرسشنامة 28 آيتمى براي سنجش آگاهى و عملكرد 
كشاورزان پسته كار در زمينة سم آفالتوكسين و راه هاى پيشگيرى 
از توليد آن در محصول پسته، طراحـى و اعتباريابى شـد. نتايج 
مطالعه نشان دهندة اعتبار و پايايى ابزار طراحى شده است. طراحى 
مداخالت  طراحى  و  آموزشى  نيازهاى  سنجش  در  فوق  پرسشنامة 

آموزشى مناسب اين حوزه به مجريان كمك مي كند.
مناسبى  صورى  اعتبار  با  ابزار  حاضر،  مطالعة  نتايج  براساس 
همراه است. به منظور سنجش اين نوع از روايى، تكميل پرسشنامه ها 
براى 30 كشاورز به صورت مصاحبه صورت گرفت و ديدگاه هاي 
آنها درمورد مـوارد ســطح دشـوارى ميــزان تناســب و ابهام 
در پرسشنامه ها مشخص و اعمال شد. در اين مرحله چند پرسش از 
پرسشنامة آگاهى و چند پرسش از پرسشنامة عملكرد حذف يا ويرايش 
ادبى شد (جدول 1). در راستاى مطالعة فوق،Abdollahzadeh  و 
همكاران در مطالعة خود به بررسى روايى صورى پرسشنامة طراحى شده 
به منظور سنجش آگاهى برنج كاران شهرستان سارى از پيامدهاى 
مصرف سموم شيميايى و خطرات آن براى سالمت پرداختند (25). 
گفتني است بر انجام روايى صورى به منظور سنجش تناسب، وضوح 
و آسانى فهم پرسشنامه براى جمعيت هدف تأكيد زيادى شده است. 
درواقع، روايى صورى قضاوت عينى درمورد ساختار ابزار است و 
از نگاه گروه هدف به اين پرسش ها پاسخ داده مي شود كه آيا ابزار 
آيا  است؟  مرتبط  مطالعه  هدف  با  ظاهرى  به صورت  طراحى شده 
افرادى كه قرار است به ابزار پاسخ دهند، با عبارات و جمله بندى 
ابزار موافق هستند؟ آيا برداشت افراد غيرمتخصص (گروه هدف) 
همان برداشت مورد نظر پژوهشگر است؟ آيا اجزا و كليت ابزار 
براي پاسخ دهندگان پذيرفته است؟ (26, 27)؛ بنابراين انجام دادن 
روايى صورى در طراحى هاى پرسشنامه هاى استاندارد الزم است.

 درواقع، روايى محتوا از انواع مهم روايى است كه بايد در 
صحت  از  درجه اى  روايى  شود.  انجام  ابزار  طراحى  فرايند  طول 
نتايج مطالعه است و نشان مى دهد مطالعه تا چه اندازه اى چيزى را 
كه قصد اندازه گيرى آن را داشته است، به درستى سنجيده است؟ 

(26). نتايج مطالعة حاضر نشان مي دهد شاخص اعتبار محتوا و 
روايى اعتبار محتواى پرسشنامه در حد مطلوبى قرار دارد. ضمنًا 
در اين مطالعه، روايى محتوا به صورت كيفى نيز انجام و نظرات 
اصالحى متخصصان در پرسشنامه اعمال شد. تنها يك پرسش در 
قسمت آگاهى و يك پرسش در قسمت عملكرد از شاخص و نسبت 
روايى محتواى پذيرفته شده برخوردار نبود كه حذف شد (جدول 3). 
در مطالعة Soltani  و همكاران به منظور سنجش آگاهى، نگرش و 
عملكرد زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتى-درمانى شهر يزد درمورد 
مواد غذايى آلوده به سم آفالتوكسين، روايى محتوا به صورت كيفى 
به كمك پانل متخصصان بررسى و ديدگاه هاي آنان در پرسشنامه 
اعمال شده بود (28). در مطالعة Akhondi  و همكاران براي بررسى 
روايى پرسشنامه در جهت بررسى عوامل موثر بر دانش پسته كاران 
استان يزد در پيشگيرى از آلودگى پسته به آفالتوكسين از روش 
تحليل محتواى كيفى به كمك پرسش از متخصصان استفاده شد 
(29). براساس مطالعة Kumar و همكاران به منظور بررسى تناسب 
پرسشنامه طراحى شده براي اندازه گيرى آگاهى و عملكرد مديريت 
كشاورزان در زمينة سم آفالتوكسين، از روش پرسش از متخصصان 
استفاده شد (22). در برخى مطالعات مشابه در اين حوزه، از نحوة 
 Ezekiel اعتباريابى ابزار مورد استفاده سخنى نيامده است؛ براي نمونه
و همكاران در مطالعه اى به بررسى آگاهى مصرف كنندگان از سم 
نيجريه  در  بادام زمينى  كيك هاى  در  آسپرژيلوس  و  آفالتوكسين 
پرداختند و وجود پرسشنامه به منظور سنجش آگاهى 329 نفر اشاره 
كردند، اما نحوة انجام دادن روايى و پايايى ابزار را منتشر نكردند 
(30). در مطالعة Kumar و همكاران نيز اطالعاتى دربارة پايايى 
عملكرد  و  نگرش  آگاهى،  سنجش  در  طراحى شده  ابزار  روايى  و 
با  مرتبط  محصوالت  در  آفالتوكسين  آلودگى  درمورد  ذى نفعان 
بادام ارائه نشده است (22). درواقع، بررسى روايى از شاخص هاى 
پيامدهاست.  واقعى  مقادير  به  دستيابى  و  اندازه گيرى  براي  الزم 
متأسفانه آنها در بسيارى موارد، به عنوان يكى از اصول متدولوژى 
در طراحى مطالعات و سنجش هاى مختلف ناديده گرفته مى شوند 
(26). انجام دادن روايى محتوا هم به صورت كمى و هم به صورت 
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كيفى در جهت طراحى پرسشنامه ها و ابزارهاى استاندارد كه بتواند ف

به خوبى سطح آگاهى و عملكرد كشاورزان و ديگر گروه هاى شغلى 
درگير با سالمت مردم را در زمينه هاى گوناگون (مانند مضرات 

استفاده از سموم كشاورزى و...) بسنجد پيشنهاد مى شود.
براساس نتايج مطالعة حاضر، ابزار طراحى شده پايايى مناسبي 
دارد. بايد توجه داشت كه به دليل مقياس پرسش هاي طراحى شده 
(بله، خير و نمى دانم) به منظور تعيين پايايى ابزار فوق با حجم نمونة 
30 نفر (با فاصلة 2 هفته ميان آزمون ها) از روش آزمون مجدد 
استفاده شد. Soltani و همكاران پايايى ابزار طراحى شده از سوي 
خود را بررسى كردند؛ البته با توجه به مقياس پرسش هاي طراحى شدة 
پرسشنامه، آنان از روش هم سانى درونى با حجم نمونة 30 نفر براى 
بررسى پايايى ابزار خود استفاده كردند. آلفاى كرونباخ به دست آمده 

از سوي آنها، پايايى ابزار مورد نظر را تأييد كرد (28).
 نتايج تحليل عاملى اكتشافى نيز نشان مي دهد KMO براى 3 
بعد پرسشنامه آگاهى و همچنين عملكرد مناسب بود. آزمون بارتلت 
نيز معنى دار محسوب مي شد. فرض صفر كرويت داده ها مردود و 
آمارة KMO تأييد شد؛ يعني نمونه ها براى تحليل عاملى اكتشافى 
مناسب هستند. در اين مرحله، هيچ  يك از پرسش ها حذف نشدند. 
درنهايت، پرسشنامة آگاهى با 18 پرسش و 3 بعد شامل راه هاى 
تشخيص آفالتوكسين بر محصول پسته، عوارض آفالتوكسين (2 
مؤلفه شامل عوارض بلندمدت و كوتاه مدت) و راه هاى پيشگيرى 
از ايجاد آفالتوكسين بر محصول پسته (با 3 مؤلفه شامل اقدامات 
اقدامات  و  برداشت  از  پس  فيزيكى  اقدامات  برداشت،  از  پيش 
عملكرد  پرسشنامة  شد.  تأييد  برداشت)  از  پس  شيميايى  راديو- 
نيز با 3 بعد شامل اقدامات قبل از برداشت، اقدامات فيزيكى پس 
از برداشت و اقدامات راديو- شيميايى پس از برداشت تأييد شد.

 از نكات مثبت مطالعة حاضر اين است كه اين مطالعه شايد 
تنها مطالعه اى باشد كه به صورت اختصاصى نقطة تمركز خود را 
روى طراحى و اعتباريابى ابزار در جهت سنجش آگاهى و عملكرد 
كشاورزان پسته كار درمورد سم آفالتوكسين و راه هاى پيشگيرى 
از توليد آن در محصول پسته معطوف كرده است. از محدوديت هاى 

مطالعة حاضر اين است كه با توجه به محدوديت هاى موجود نتوانسته 
است به طراحى ابزار در سنجش نگرش و باورهاى كشاورزان در 
زمينة رعايت اصول الزم براي پيشگيرى از توليد سم آفالتوكسين 
جهت  در  مشابهى  الزم است مطالعات  محصول پسته بپردازد.  بر 
طراحى ابزارهاى استاندارد براى سنجش باورهاى افراد، مثًال در 
زمينة شدت خطر مرتبط با سم آفالتوكسين، خودكارآمدى درك شده 
براى در پبش گرفتن رفتارهاى مناسب به منظور توليد نكردن سم 

آفالتوكسين بر محصول پسته و... پرداخته شود.
نتيجه گيرى

اندازه گيرى  براي  مى تواند  مطالعه  اين  در  طراحى شده  پرسشنامة 
آگاهى و عملكرد كشاورزان پسته كار درمورد سم آفالتوكسين و 
راه هاى پيشگيرى از توليد آن در محصول پسته و درنهايت طراحى 

مداخالت آموزشى مناسب در اين خصوص استفاده شود.
سپاسگزاري

مقالة حاضر حاصل طرح تحقيقاتى به شمارة 31079 است كه با 
حمايت معاونت پژوهشى دانشگاه علوم پزشكى تهران انجام شده 
است. همچنين از كشاورزان پسته كار كاشمرى كه در اين پژوهش 

مشاركت كردند، تشكر و قدردانى مى شود.
تعارض در منافع 

هيچگونه تضاد منافعى وجود ندارد.
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