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دفع  سموم يمنيدرباره اان کارپستهعملكرد و  يآگاه نامهپرسش سنجيروانو  طراحي
 آفات پسته

 
  *٣نژادآزاده اشتري، ١، پروانه يكزماني٢يطاهره دهدار، ١بتول مسروري

  12/08/1399تاریخ پذیرش:     27/05/1399تاریخ ارسال: 

 
  يدهچک

و عملکرد کشاورزان با  یسنجش آگاه

مداخالت  یمعتبر در جهت طراح يهانامهپرسش

سموم و کاهش مصرف  يبرامناسب  یآموزش

ن مطالعه با یاضرورت دارد. ، يدر کشاورز هاکشآفت

در جهت  نامهپرسشک ی یو اعتبارسنج طراحیهدف 

در مورد  کارپستهعملکرد کشاورزان و  ین آگاهییتع

ن یجهت انجام ا دفع آفات پسته انجام شد. سموم یمنیا

 ین، کشاورزان و بررسیمطالعه ابتدا با کمک متخصص

 یطراح نامهپرسش سواالت اولیه قات،ینه تحقیشیپ

در  کارپستهق مصاحبه با کشاورزان ی. از طرگردید

 ياعتبار صورتوابع شهرستان کاشمر،  يروستاها

و با استفاده از نظر متخصصان،  نامهپرسش يهاهیگو

شد. با استفاده از  یها بررسآن یکم ییمحتوا روایی

 ییشد. شاخص روا یابیسواالت ارز ییایآزمون مجدد، پا

 نامهپرسشهمه سواالت  يمحتوا ییمحتوا و نسبت روا

سواالت  يصور ییبود. روا ≤62/0و  ≤79/0ب یبه ترت

                                                             
 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایرانکارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ١
 دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران دانشیار گروه آموزش و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، 2
  اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایراناستادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه 3
 ashtarinezhad.a@iums.ac.ir نویسنده مسئول:*

 از اصالحات ید و برخییتوسط کشاورزان مورد مطالعه تا

ان رمن نشیاسپ یج آزمون همبستگیالزم اعمال شد. نتا

و  )0001/0p=< ،1 =r(آگاهی  نامهپرسشداد که 

داراي پایایی مناسبی ) p<  ،99/0=r 0001/0( عملکرد

سوال  39شده شامل  یطراح نامهپرسشت، یدر نها .بود

د توانیم نامهپرسشن یسوال عملکرد بود. ا 22آگاهی و 

و عملکرد کشاورزان در مورد  ینه سنجش آگاهیدر زم

دفع  ، حمل و نقل و دفع سموميط نگهداریشراعوارض، 

 يمداخالت آموزشی مناسب برا یآفات پسته و طراح

  رد.یگکشاورزان مورد استفاده قرار 

دفـع آفـات    سـموم  ی،سـنج  روان :ي كليـدي هاواژه

  عملکردپسته، کشاورزان، 

  

  مقدمه
 ک اصلی یسالم و بهداشت ياز انسان به غذاین

 آن ت جهانیش جمعیاست که روز به روز با افزا یاساس

ل ی. آج)Emami et al., 2017(رو به گسترش است 
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ور ن کشیران است و ایکشور ا يک محصول تجاریپسته 

 يهاد کنندگان و صادرکنندهین تولیاز بزرگتر یکیجزء 

 ;Emami et al., 2015(شود یمحسوب م یجهان

Zomorrodi, 2014(ین محصول در مناطقی. مصرف ا 

 López-Uriarte(اد است یانه زیو م یغرب يایمانند آس

et al., 2010(شود از  یانجام م يکه کشاورز ی. در نواح

کنترل و دفع آفات استفاده  يبرا ياریبس يهاکشآفت

کارگران مزارع از و  )Ngowi et al., 2007(شود یم

ا ر هاکشآفتهستند که تجربه مواجهه با  يجمله افراد

 Thompson(ن نظر در معرض خطر هستند یدارند و از ا

et al., 2017( .هستند که  ییایمیمواد ش هاکشآفت

 يهامانند علف ين بردن آفات در کشاورزیاز ب يبرا

 Kim( شدهها و جوندگان استفاده هرز، حشرات، قارچ

et al., 2017; Śpiewak, 2001(  يهاکشآفتو شامل 

 دهایروئیرتیها و پ، کارباماتی، کلره آلیفسفره آل

که در صنعت  )Rojas-García et al., 2011(باشند یم

 يهاکشاز حشره يابه طور گسترده ،يکشاورز

. با )Ding et al., 2010(شود یاستفاده م يدیروئیرتیپ

ر به محصوالت بهت یابیزان دستیبه م هاکشآفتکه نیا

تواند عوارض و اثرات یها مکند، مواجهه با آن یکمک م

 Lekei(بگذارد  يکشاورزان بر جا یبر سالمت يبارانیز

et al., 2014; Rojas-García et al., 2011; Śpiewak, 

2001; Yazgan & Tanik, 2005(. از مناطق  یدر برخ

ن سموم یاز ا یکشاورزان از عوارض و خطرات ناش ،ایدن

و  یست آگاهیط زیخود و اثرات آن بر مح یبر سالمت

در  هاآن .)Ngowi et al., 2007(ندارند  یاطالعات کاف

در مراحل مختلف  یمنیت نکردن نکات ایصورت رعا

 ،یپاشسم ،يری، بارگهاکشآفتمخلوط کردن  مانند

 زات،یز کردن تجهیو تم ی، حذف ظروف خالکردنهرس

 که قبالً یبرداشت محصوالت و هرز يهاکندن علف

رند یگیدر معرض مواجهه قرار م اندشده ياسپر

)MacFarlane et al., 2013; Naidoo et al., 2010; 

Ngowi et al., 2007; Śpiewak, 2001(. ن یشتریب

ا یافراد با سموم دفع آفات که به صورت حاد  مواجهه

 و ی، پوستیاستنشاق يهاافتد از راه یمزمن اتفاق م

 MacFarlane et al., 2013; Ngowi et(است  یخوراک

al., 2007( .حاد در  يهاتیخطر ابتال به مسموم

اما با  استشتر یب هاکشآفتاول استفاده از  يهادهه

ن سموم یبه اثرات مزمن ا يشتریگذشت زمان توجه ب

به شکل  هاکشآفت. مواجهه با )Śpiewak, 2001(شد 

 ،دارد يشتریها خطرات بع نسبت به شکل جامد آنیما

 MacFarlane(کند یتر از پوست عبور مراحتچرا که 

et al., 2013(.  ییهايماریب هاکشآفتدر اثر مواجهه با 

 يهاهورمون، اختالل در يت، آلرژیمانند آسم، حساس

 د مثل، سرطانیاختالالت تول ی،عصب يهايماریبدن، ب

د یافراد به وجود آ يممکن است برا ه و سرطان مثانهیر

)Baldi et al., 2006; Bonner et al., 2017; Kim et 

al., 2017; Viel & Challier, 1995( .يهاکشآفت 

خطرناك  يهاکشآفتها جزء کاربامات ارگانوفسفره و

 شاغل کارگران يبراهمراه با اثرات عصبی حاد و مزمن 
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 يهاآموزش. )Naidoo et al., 2010(باشند یدر مزارع م

و  يدر مورد عوارض و خطرات سموم کشاورز یمنیا

 يهااز جمله راه يزات حفاظت فردیاستفاده از تجه

 & Lee(باشد یو کاهش مواجهه افراد م يریشگیپ

Obendorf, 2005; Thompson et al., 2017( .ن یهمچن

ظروف سموم،  يرو یمنیا يهاقرار دادن برچسب

 يهاآگاه کرده و از روش یکاربران را از خطرات احتمال

د یآ یبه حساب م يدر کشاورز هاکشآفتت یریمد

)Ajayi & Akinnifesi, 2007(. که کارگران  یزمان

نه نحوه استفاده از یالزم در زم يهامزارع آموزش

ب مناس یزات حفاظتیده باشند و تجهیرا ند هاکشآفت

زمن م يهايماریار نداشته باشند خطر ابتال به بیدر اخت

 .)Naidoo et al., 2010(ابد ی یش میها افزادر آن

 ن کشاورزانیدر ب 1382مطالعه انجام شده در سال 

و  بافت، رفسنجان شهر، الهیجان، قائم هايشهرستان

مورد  کشاورزان %25ساوجبالغ نشان داد که تنها 

 %68 و ندداشت سموم اطالع خطرات در زمینه مطالعه

کردند نمی فردي استفاده ها از وسایل حفاظتآن

منظور انجام به .)1385 و همکاران، نژادیلی(عق

از افراد الزم است که یمداخالت متناسب با ن

و عملکرد  یجهت سنجش آگاه هاي معتبرينامهپرسش

نه وجود داشته باشد، با توجه به ین زمیکشاورزان در ا

جهت  یخاص نامهپرسش ي انجام شده،هایبررس

در مورد  کارپستهعملکرد کشاورزان و  یسنجش آگاه

دفع  ، حمل و نقل و دفع سموميط نگهداریشراعوارض، 

جه به ب با توین ترتیبه انشده است.  یآفات پسته طراح

و  عملکردجهت سنجش  نامهپرسشک یلزوم وجود 

طراحی مداخالت آموزشی جه یزان و در نتورکشا یآگاه

از مواجهه کشاورزان با سموم  يریشگیجهت پمؤثر در 

، حمل و نقل و دفع، يدفع آفات در مرحله نگهدار

ک ی یو اعتبار سنج طراحیمطالعه حاضر با هدف 

عملکرد کشاورزان و  ین آگاهییدر جهت تع نامهپرسش

  .نه انجام شدین زمیدر ا کارپسته

 

  هامواد و روش

 سنجیروانن مطالعه از نوع مطالعات یا

)Psychometric Research است که در پنج مرحله (

  انجام شده است. 

  نامهپرسش هيسواالت اول يطراح

 بامرتبط  یو خارج یداخلمنابع مرتبط ابتدا 

 ی،کرم و یقاسم ؛1396 و همکاران، یابیفار(موضوع 

و  )Khan et al., 2010؛ Jallow et al., 2017 ؛1388

چک ک به موضوع پژوهش مانند ینزد يهاستیچک ل

ن نامه یی، آ)OSHA, 2018( يفرد یمنیست ایل

کار با سموم دفع آفات در کارگاه  یحفاظت

)WELFARE, 2018( مواد  یمنیست ایو چک ل

با  شدند. یبررس )Checklist, 2017(کارخانه  ییایمیش

ع نه موضوین، تاکنون در زمیمحقق يتوجه به جستجوها

 یطراح يانامهپرسشا یست یپژوهش حاضر، چک ل

موجود جنبه  يهانامهپرسشست و ینشده است و چک ل
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داشته اند و صرفاً به سموم دفع آفات محصول  یعموم

ها پسته پرداخته نشده است، لذا سواالت مرتبط آن

ورت ص یاصالحاتز ین یسواالت انتخاب يو بر روانتخاب 

دن سواالت یبه نظر رس ی. با توجه به ناکافگرفت

 يهاه جنبهیشده در پوشش کل یطراح نامهپرسش

 نیمهندس ،ین سم شناسیمتخصص موضوع، از نظرات

از کشاورزان  یبرخ و بهداشت ، آموزشيکشاورز

 یآگاه نامهپرسشه یاستفاده شد و سواالت اول

، حمل و يط نگهداریکشاورزان در مورد عوارض، شرا

ن عملکرد ینقل و دفع سموم دفع آفات پسته و همچن

 62شامل  نامهپرسش هیاول سواالت شد. یها طراحآن

سوال و  40 یآگاه(مطالعه  یدر دو مولفه اصل سوال

ت سؤاالالزم به ذکر است که  بود.) سؤال 22 عملکرد

ر و ی، خی(بل يانهیبه صورت سه گز یآگاه نامهپرسش

 يانهیست عملکرد پنج گزیت چک لسؤاالدانم) و ینم

 یین روایهمچن و يصور ییر مرحله بعد روا. دبود

بررسی شد. جهت بررسی کمی و  سؤاالت ییمحتوا

 نامه، از روش پانلت پرسشسؤاالکیفی روایی محتوایی 

 10 ازبدین ترتیب که  .گردیدمتخصصان استفاده 

 ين کشاورزیمهندس نفر)، 3( یشناسسمدر  متخصص

خواسته شد که  نفر) 3و آموزش بهداشت ( نفر) 4(

، نامهپرسشت سؤاالنظرات خود را در مورد ضرورت 

م اعال نامهپرسشت سؤاالوضوح، سادگی و مربوط بودن 

بر اساس نظرات  عالمت بزنند. نامهپرسشنمایند و در 

) و CVI( يمحتو ییروات شاخص یپانل متخصصان، نها

ت مربوط به دو سؤاال) همه CVR( يمحتو یینسبت روا

شد. سپس با توجه به تعداد اعضاي  يریگمولفه اندازه

 ,Lawshe(پانل متخصصان و بر اساس جدول الئوشه 

از  62/0کمتر از  CVRت با سؤاالکه ، مقرر شد )1975

کمتر  CVIت با سؤاالن یحذف شوند. همچن نامهپرسش

ها ن از آنیحذف شوند. همچن نامهپرسشنیز از  79/0از 

خود در مورد سهولت و  یخواسته شد که نظرات اصالح

اعتبار را ارائه دهند. ضمناً  نامهپرسشت سؤاالوضوح 

ا ز بیطراحی شده ن نامهپرسشت سؤاالکیفی  يصور

در  کارپستهنفر از کشاورزان  30 نظرات یبررس

توابع شهرستان کاشمر (که با روش  يروستاها

مصاحبه  با روشآسان انتخاب شدند)  يریگنمونه

دشـواري  ســطح مـوارد در هاآن شد. نظرات یرسبر

 ابهام (احتمـال و کلمــات) و درك عبــارات (دشــواري

 نارسایی وجود یا و عبارات از اشتباه هايوجـود برداشت

 بررسی ها موردنامهپرسشت سؤاالدر  معانی کلمات) در

ت سؤاال ییایگرفت. در مرحله آخر، جهت تعیین پا قرار

آزمون مجدد  روش و عملکرد، از یهاي آگاهنامهپرسش

ب یآن ضر یشد و ط روز) استفاده 14(با فاصله 

 مرحله نیا در. رمن محاسبه شدیاسپ یهمبستگ

 یبار در ط دو کشاورزان از نفر 30 اریاخت در ،نامهپرسش

 نرم در حاصله اطالعات و روزه قرار گرفت 14 یبازه زمان

شد و ضریب همبستگی  ) وارد22(نسخه  SPSS افزار

ن مطالعه، یدر ا .اسپیرمن بین دو مقطع مشخص شد

به عنوان سطح قابل  75/0باالتر از  یب همبستگیضر
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در  که یکشاورزان يقبول در نظر گرفته شد. ضمناً برا

 ل کردند،یها را تکمنامهپرسش، ییایو پا ییمرحله روا

حات الزم در مورد اهداف مطالعه داده شد و یتوض

ن یورود به مطالعه کسب شد. ا يها براموافقت آن

  انجام شد.  1396مطالعه در سال 

  

  نتايج و بحث

 يکم يمحتوا ييروا يمرحله بررس يهاافتهي -الف

  توسط پانل متخصصان

 یآگاهنامه پرسشاز  سؤالک یدر این مرحله، 

نامه پرسش سؤال سهشد؛ ویرایش  سؤالو دو حذف 

  .)1(جدول  گردیدش یرایو عملکرد نیز

وايي صوري کيفي هاي مرحله بررسي ريافته -ب

  نامهت پرسشسؤاال

 نامهپرسش مربوط به سؤالک ی مرحله، نیا در

آگاهی و  نامهپرسشمرتبط با  سؤال دو و حذف یآگاه

در . ندشد شیرایو عملکرد، نامهپرسشاز  سؤالسه 

رات اعمال شده در مرحله دوم مطالعه بر یی، تغ2جدول 

  ه نشان داده شده است. یهاي اولنامهپرسش يرو

ت سؤاال ييايپا يمرحله بررس يهاافتهي -ج
  نامهپرسش

ست به درمن یاسپضریب ، ییایپا محاسبه از بعد

 0001/0p= < ،1آگاهی برابر با ( نامهپرسش يبرا آمده

=r(  برابر با عملکرد نامهپرسشبراي و )0001/0p<  ،

99/0=r.يشده دارا یطراح نامهپرسش ،تیدر نها ) بود 

 يبرا سؤال 22و  یآگاه يبرا سؤال 39تم (یآ 61

ک یو اعتباریابی  طراحـی ن مطالعه،یدر ا عملکرد) بود.

و  یدر جهت سنجش آگاه یتمیآ 61 نامهپرسش

 طیشراعوارض، عملکرد کشاورزان پسته کار در زمینه 

 دفع آفات پسته ، حمل و نقل و دفع سمومينگهدار

 هنامپرسشن یج مطالعه نشان داد که اینتا .ـدش انجام

 نامهپرسشمناسب برخوردار است.  ییایاز اعتبار و پا

 يازهایان در جهت سنجش نیتواند به مجریفوق م

در هنگام کاربرد  یمنینه ایکشاورزان در زم یآموزش

 یمداخالت آموزش یسموم دفع آفات پسته و طراح

  کمک کند.در این حوزه مناسب 

نتایج مطالعه نشان داد که از دیدگاه کشاورزان 

ت نهایی سؤاالهدف و همچنین پانل متخصصان، گروه 

صوري مناسبی برخوردار بودند. نامه از اعتبار این پرسش

دشـواري،  ســطح مورد بر اساس نظرات این دو گروه در

از  سؤالت، چند سؤاالابهام  تناســب و میــزان

نامه عملکرد از پرسش سؤالنامه آگاهی و چند پرسش

هم راستا با  ).2حذف و یا ویرایش ادبی شد (جدول 

مطالعه هم در ) 1388( کرمیمطالعه فوق، قاسمی و 

 ها و رفتارهايخود تحت عنوان بررسی نگرش

داران استان فارس نسبت به کاربرد سموم گلخانه

 تسؤاالها، به انجام روایی صوري شیمیایی در گلخانه

نامه بر اساس نظرات پانل متخصصان پرداختند. پرسش

 تاکید شده است که انجام روایی صوري جهت سنجش

نامه براي ت پرسشالسؤاتناسب، وضوح و آسانی فهم 

  جمعیت هدف ضرورت دارد. در واقع، روایی صوري،
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  .ها، نسبت روايي محتوي و شاخص روايي محتوي به دست آمده با کسب نظرات پانل متخصصاننامهپرسشت سؤاال -۱جدول 
 تسؤاال  شاخص روايي محتوي نسبت روايي محتوي

حمل و نقل و دفع سموم دفع  ،يدارط نگهيعوارض، شرامورد  كشاورزان در يآگاه    
  آفات پسته

  دارد؟ ي. علف کش پاراکوات چه عوارض1  
  سوزش حلق و گلو  1  1
  يویر يماریب  1  1
  یقلب يماریب  1  1
  یگوارش يماریب  1  1
  یپوست يماریب  1  1
  یعصب يماریب  1  1

  دارد؟ يون چه عوارضيازنيکش د. حشره۲  
  يویر يماریب  1  1
  يکاهش بارور 86/0 1
  جه و تهوعیسرگ 1 1

  دارد؟ ين چه عوارضيپرمتري. حشره کش سا۳    
  ک پوستیخارش و تحر 1 8/0
  يویر يماریب 1 8/0

  دارد؟ ي. حشره کش فوزالون چه عوارض۴    

  يویر يماریب 1 1
   يکاهش بارور  1  1
  جه و تهوعیسرگ 1 1

  دارد؟ يتراز چه عوارضي. حشره کش آم۵  
  يویر يماریب 93/0 1
  کاهش درجه حرارت بدن 1 1
  کاهش فشار خون 1 1
  استفراغ  1  1
  و ضعف یحالیب 1 1
  از دست دادن اشتها 1 1
  خارش 1 1

  ، حمل و نقل و دفع سموميدارط نگهي. شرا۶    
  دیسم دور از نور خورش ينگه دار  1  1
  ر مواردیسا ياستفاده از ظروف سم برا  8/0  1
  سم يدارنگهه در محل یداشتن تهو  86/0  1
  سم يبطر يرو یمنیوجود عالئم ا  73/0  6/0
  سوزاندن ظروف سموم بعد از استفاده  1  9/0

  هنگام کار با سموم ياطي. اقدامات احت۷    
  یپاشض لباس بعد از سمیشو و تعووشست  1  1
  دن دستکشیپوش  1  1
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  -۱ادامه جدول 
  پوشیدن چکمه بلند  1  1
  استفاده از عینک  1  1
  استفاده از ماسک  1  9/0

  پاشیپوشیدن لباس مخصوص سم  1  1
  پاشیپوشیدن کاله مخصوص سم  1  1
  پاشیعدم مصرف غذا و نوشیدنی در محل سم  1  1
  داردار یا لبهپوشیدن لباس جیب  1  9/0
  شده بر زمین با دستآوري سموم ریختهعدم جمع  1  9/0

  کردن سموم با دستعدم مخلوط  1  1
  پاشییا دوغ قبل از سم مصرف شیر  1  9/0

  پاشیمصرف شیر یا دوغ بعد از سم  1  1
  مطالعه برچسب سموم  1  1

داري، حمل و نقل و دفع سموم دفع . عملکرد كشاورزان در در مورد شرايط نگه۱    
  آفات پسته

  پاشیشو و تعویض لباس بعد از سموشست  1  1
  پوشیدن دستکش  1  1
  پوشیدن چکمه بلند  1  1
  استفاده از عینک  1  1
  استفاده از ماسک  1  1
  پاشیپوشیدن لباس مخصوص سم  1  1
  پاشیپوشیدن کاله مخصوص سم  1  1
  پاشیعدم مصرف غذا و نوشیدنی در محل سم  1  1
  داردار یا لبهپوشیدن لباس جیب  1  9/0

  شده بر زمین با دستآوري سموم ریختهعدم جمع  1  1
  دستعدم مخلوط کردن سموم با   1  1
  پاشیمصرف شیر یا دوغ قبل از سم  1  1
  پاشیمصرف شیر یا دوغ بعد از سم  1  1
  مطالعه برچسب سموم  1  1
  داري سم دور از نور خورشیدنگه  1  1
  استفاده از ظروف سم براي سایر موارد  8/0  1
  وجود پنجره یا تهویه جهت انتقال هوا  87/0  1
  وجود عالئم ایمنی روي بطري سم  1  1

  . دفع ظروف سموم استفاده شده۲    
  سوزاندن  96/0  1
  شستن و استفاده مجدد از ظرف  1  1
  رها کردن در محیط یا سطل زباله  1  1
  دفن کردن در خاك  1  1
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 .عملكرد و آگاهي نامهپرسشرات اعمال شده در مرحله بررسي روايي صوري ييتغ -۲جدول 

تعداد   متغيرها
ت سؤاال

  هياول

ت سؤاالتعداد 
شده در حذف 

  مرحله دوم

 تسؤاالتعداد 
افته در ير ييتغ

  مرحله دوم

عبارات  يبرخ
  حذف شده

تعداد   افتهير ييعبارات تغ يبرخ
پرسش 

  هيثانو

گاه
آ

  ي

وجود عالئم   2  1  40
ــا  يرو یمــنــی

  سم يبطر

دم  ياستفاده از ظروف سم برا/يقدرت بارور
  يکردن چا

39  

رد
لک

عم
  

/ يدم کردن چا ياسـتفاده از ظروف سم برا   -  3  0  22
 يه در محــل نگهــداریــا تهویــوجود پنجره 

  سموم یسموم/ سوزاندن ظرف خال

22  

ن یدر مورد ساختار ابزار است و به ا ینیقضاوت ع

شده به صورت  یا ابزار طراحیدهد که آیسؤاالت پاسخ م

که قرار  يا افرادیبا هدف مطالعه مرتبط است؟ آ يظاهر

 ابزار يبنداست به ابزار پاسخ دهند، با عبارات و جمله

ر متخصص (گروه یا برداشت افراد غیموافق هستند؟ آ

است که مورد نظر محقق است؟  یهدف) همان برداشت

 رشیقابل پذدهندگان براي پاسخت ابزار یا اجزاء و کلیآ

؛ 1393 و همکاران، یگیمحمدب(باشد؟ یم

Csikszentmihalyi & Larson, 2014( با توجه به این .

 یابیاعتبارجهت در  يصور ییانجام روا ،مطالب

ج ینتا د.ینمایالزم م ي طراحی شدههانامهپرسش

و  ییمحتوا روایی مطالعه حاضر نشان داد که شاخص

در حد  نامهپرسشت سؤاال ییمحتوا ییروانسبت 

 CVIو  62/0کمتر از  CVRت با سؤاالقرار دارد.  یمطلوب

ن مرحله، یحذف شدند. در ا نامهپرسشاز  79/0 کمتر از 

از شاخص و نسبت  یدر قسمت آگاه سؤالک یتنها 

وردار نبود که حذف شد قابل قبول برخ يمحتوا ییروا

از انواع  ییمحتوا ییروا سنجش ). در واقع،1 (جدول

و  یند طراحید در طول فرایاست که با ییمهم روا

 از صحت يا، درجهییم شود. رواک ابزار انجای یابیاعتبار

دهد که مطالعه تا چه یج مطالعه است و نشان مینتا

آن را داشته است  يریگرا که قصد اندازه يزیچ يااندازه

 و همکاران، یگی(محمدبده است یسنج یبه درست

 ینی. هم راستا با مطالعه حاضر، در مطالعه حس)1393

و  یآگاهزان یم یدر مورد بررس )1390( و همکاران

از مسائل  ینگرش کشاورزان استان خراسان جنوب

ت سؤاال يمحتوا یی، روايکشاورز يابهداشت حرفه

ه به و با توج یتوسط پانل متخصصان بررس نامهپرسش

و  يدرینظرات آنان اصالحات انجام شد. در مطالعه ح

و  یآگاه یکه در جهت بررس )1386( اصل رضوي

 يعملکرد کشاورزان استان قم در مورد بهداشت حرفه ا

 ییروا یو بررس یطراح براي زین ،انجام شد يکشاورز

 کیفی سنجش روایی از روش نامهپرسشت سؤاال

 .از متخصصان انجام شده است سؤالله یبه وس ییمحتوا
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ذکر شده  زین) Kumar & Popat )2010در مطالعه 

 ، ازنامهپرسشت السؤاتناسب  یبررس ياست که برا

در مطالعه  .نظرات پانل متخصصان استفاده شده است

در  )1395( زاده و همکارانه توسط عبدالهانجام شد

از  يشهرستان سار کارانبرنج یآگاه یابیجهت ارز

و خطرات آن بر  ییایمیمصرف سموم ش يامدهایپ

محقق  نامهپرسش ییمحتوا و يصور یی، روایسالمت

ان و کارشناس ینظر متخصصان موضوع بر اساس(ساخته 

 یکه بررس يشد. متاسفانه، با وجود یابیارز )یمحل

 یابیو دست يریگالزم جهت اندازه يهااز شاخص ییروا

ه موارد، ب ياریباشد، در بسیامدها میپ یر واقعیبه مقاد

مطالعات و  یدر طراح ياز اصول متدولوژ یکیعنوان 

ود شیا گزارش نمیده گرفته و یمختلف، ناد يهاسنجش

. به عنوان مثال، در )1393 و همکاران، یگی(محمدب

نحوه سنجش روایی و پایایی ، )Ibitayo )2006 مطالعه

رفتار و نگرش شده در مورد  یطراح نامهپرسش

ذکر  يکشاورز يهاکشآفتراجع به  يکشاورزان مصر

) Ilesanmi & Ilesanmi )2011نشده است. در مطالعه 

ده ش یابزار طراح ییایو پا ییدر جهت روا یز اطالعاتین

 ینین در بادام زمیآفالتوکس یاز آلودگ یدر مورد آگاه

 ارائه نشده یان کارکنان بهداشتیو خطر مصرف آن در م

  بود.

 نامهپرسشج مطالعه حاضر نشان داد که ینتا

 >p 0001/0( و عملکرد ) 0001/0p=< ،1 =r(آگاهی 

 ،99/0=r ( ،داراي پایایی مناسبی بود. طراحی شده

و قابل  7/0باالتر از  نامهپرسشهر دو  یب همبستگیضر

س ایل مقیقبول گزارش شد. قابل ذکر است که به دل

دانم) از روش یر و نمیشده (بله، خ یت طراحسؤاال

با حجم  مذکورابزار  ییاین پاییتع يآزمون مجدد برا

ها) استفاده ن آزمونیهفته ب 2نفر (با فاصله  30نمونه 

ابزار  ییایز پاین )1390( و همکاران شهرضا شد. دهقان

نمودند. البته بسته  یشده توسط خود را بررس یطراح

، آنان از نامهپرسششده  یت طراحسؤاالاس یبه مق

جم ح محاسبه آلفاي کرونباخ (با با یدرون یروش همسان

 کرونباخ به دست ياستفاده نمودند. آلفا )نفر 96نمونه 

االت ؤهمسانی درونی بین س، هاآنآمده توسط 

 . درد نمودییرا تاطراحی شده توسط آنان نامه پرسش

 ییایز پاین )1395( زاده و همکارانمطالعه عبداله

د ییاکرونباخ ت يب آلفایق محاسبه ضریاز طر نامهپرسش

   شد.

در جهت حاضر  نامهپرسش یابیو اعتبار یطراح

در مورد  کارپستهعملکرد کشاورزان و  یآگاه یبررس

دفع  ، حمل و نقل و دفع سموميط نگهداریشراعوارض، 

ر طوباشد که به ايمطالعهد تنها یآفات پسته که شا

تا ن راسیدر ا يابزار یابیو اعتبار یبه طراح یاختصاص

پردازد، از نقاط قوت مطالعه حاضر است. از یم

 ییبه عدم توانا توانین مطالعه میا يهاتیمحدود

ه نیدر زم کارپستهکشاورزان  يسنجش نگرش و باورها

که در  یاز عوارض يریشگیت اصول الزم جهت پیرعا
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دفع آفات پسته  ، حمل و نقل و دفع سمومينگهدار یط

  ماند اشاره کرد.یم يبر جا

 

  كلي يريگجهينت

تواند یمن مطالعه یشده در ا یطراح نامهپرسش

 کارپستهو عملکرد کشاورزان  یآگاهسنجش در جهت 

، حمل و نقل و دفع يط نگهداریشراعوارض، در مورد 

مداخالت  یت طراحیو در نها دفع آفات پسته سموم

ن خصوص، مورد استفاده قرار یمناسب در ا یآموزش

 . ردیگ

 
  سپاسگزاري

به شماره  یقاتین مقاله حاصل از طرح تحقیا

از دانشگاه علوم ه اخالق یدییتا ياست (دارا 31079

) که IR.IUMS.REC.1396.31079ران با کد یا یپزشک

ران یا یدانشگاه علوم پزشک یت معاونت پژوهشیبا حما

که در  يکاراز کشاورزان پسته انجام شده است. ضمناً

  ود.شیم یق مشارکت نمودند، تشکر و قدردانین تحقیا

 
  منابع

 ،زادهمحسن، ح ،توسلیان، ع ،رمضانی ،حم ،حسینی -1

 بررسی). 1390. (ك ،صمیمی و س، ،مالکی ع،م

 خراسان استان کشاورزان نگرش و آگاهی میزان

 لسا( کشاورزي اي حرفه بهداشت مسائل از جنوبی

  . 24-29 :)1( 8 ،ایران کار سالمت). 1387

 آگاهی). 1386. (حمس ،اصل رضوي و ا، ،حیدري -2

 بهداشت مورد در قم استان کشاورزان عملکرد و

 مجله. 1385-86 هايسال در کشاورزي حرفه

  . 51-58 :)3( 1 ،قم پزشکی علوم دانشگاه

، جم ،جعفري ب،س ،مرتضوي، ح ،شهرضا دهقان -3

 بررسی و طراحی). 1390. (ع ،خوانین و م، ،مراثی

 اينامهپرسش روش یک پایایی و محتوایی روایی

 محیط در گرمایی استرس مقدماتی ارزیابی جهت

  . 228-245 :)2( 7 ،سالمت نظام تحقیقات. کار

 ،امریی قدمی و ش،م ،زادهشریفح، غ ،زادهعبداله -4

 شهرستان کارانبرنج آگاهی ارزیابی). 1395. (ز

 و شیمیایی سموم مصرف پیامدهاي از ساري

. 1394 زراعی سال در سالمت براي آن خطرات

  . 545-558 :)4( 9 ،زیست محیط و سالمت

. رح ،حقانی و م، ،نقوي ا،ع ،فرشاد م، ،نژادعقیلی -5

 سموم مصرف میان رابطه بررسی). 1385(

 در کشاورزان سالمت بر آن اثرات و کشآفت

-2( 3 ،ایران کار سالمت. کشور مختلف هاياستان

1(: 85-81 .  

 وع،  ،جوادي ط، ،رحیمی م، ،مختاري ر، ،فاریابی -6

 ارتباط و وضعیت بررسی). 1396. (ن ،رستگاري

 اردگلخانه کشاورزان عملکرد و نگرش دانش، بین

 یبهداشت سوء اثرات با رابطه در جیرفت شهرستان

. 1394 سال در سموم کاربرد محیطیزیست و

  . 153-163 :)5( 14 ،ایران کار سالمت
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 و هانگرش). 1388. (ع ،کرمی و ص، ،قاسمی -7

 به نسبت فارس استان دارانگلخانه رفتارهاي

 و اقتصاد. هاگلخانه در شیمیایی سموم کاربرد

 23 ،)کشاورزي صنایع و علوم( کشاورزي توسعه

)1(: 28-40 .  

. ع ،محمدگل و ن، ،محمدصالحی ا، ،محمدبیگی -8

 مختلف هايروش و ابزارها پایایی و روایی). 1393(

 در کاربردي هايپژوهش در هاآن گیرياندازه

 13 ،رفسنجان پزشکی علوم دانشگاه مجله. سالمت
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Development and Psychometrics of an Instrument for Determination of 

Knowledge and Practice of Pistachio Farmers about the Safety of Pistachio 

Pesticides  
 

Abstract 

Assessing the knowledge and practice of 

farmers with valid questionnaires is necessary to 

design appropriate educational interventions to 

reduce the use of pesticides in agriculture. 

Evaluating the knowledge and practice of 

individuals is a fundamental principle to design 

appropriate educational interventions to prevent 

pesticide production on pistachio products. 

Consequently, this study was carried out for 

designing and validating a questionnaire to 

determine the knowledge and practice of the 

farmers on the complications, keeping, 

transportation and disposal of pesticides. In this 

study, pursuant to view of experts, farmers and 

review of studies, a questionnaire was designed. 

Then, the face validity of questionnaire was 

determined with opinion of farmers. The Content 

Validity Ratio (CVR) and Content Validity Index 

(CVI) of the items of the questionnaire were 

evaluated through perspectives of experts’ panel. 

The stability test of the questionnaire by test-

retest analysis. The outcomes demonstrated that 

CVI and CVR of questionnaire’s items were 

≥0.79 and ≥0.62 respectively. Finally, the 

questionnaire was contained 39 items in 

knowledge and 22 items in practice. The results 

of Pearson correlation coefficient indicated that 

knowledge (p< 0.0001, r =1) and practice (p < 

0.0001, r = 0.99) had acceptable reliability. This 

questionnaire can be used to measure the 

knowledge and practice of farmers about 

complications, keeping, transportation and 

disposal of pesticides and educational 

interventions. 

Keywords: Knowledge, Psychometric, Pistachio 

Pesticides, Farmers, Practice 

 

 
 


