لدله زانطىسؤ زطسترضی لرلری زانطگرؤ ػلو زعضى تهطان (ییرت) ز ضؤ  ،19ض رضؤ 79- 92 ،1392 ،2

تدوین و اعتباریابی پرسشنامه قصد استفاده از قرصهای پیشگیری از بارداری براساس
سازههای نظریه رفتار برنامهریسی شده در زنان با نسدیکی منقطع

چکیده
زمیىٍ ي َدف  :بهلمظوض زستیرب به لموله ساللت برض ضی ،ضنط ضیاسنت ونه نیرظسنمد زض سن و
لرتلف فؼرلیت هری بهساضت

زضلرن غوضت گیطز وه اظ للع لرت آن ،زض اذتیرض زاضنت ابنعاض لؼت نط

زریر ل برضس .لصا هسف ای ل رلؼه ،تس ی زطسطمرله لػس استفرزؤ اظ لطظهری زیطگیطی اظ برضزاضی بر -
استفرزؤ اظ نظطیه ضفترض بطنرلهضیعی ضسؤ زض ظنرن بر نعزیى لمم غ ل برضس.
ريش بررسی  :گویههری زطسطمرله وه طن لػنری ههنری ویفن اسنترطا ضنسؤ بنوز ،زض این ل رلؼنه
بطاسرس فطا ان آنهر انتررب سپس بهلمظوض اػت رضیرب زطسطنمرله ل رلؼنه لم ؼن
تػرزف ذوضهای بر  200نفط اظ ظنرن لطاجؼهوممسؤ بنه  5لطاونع بهساضنت زضلنرن

بنر ن وننهگینطی
نطب جمنوب نطب

تهطان زض سر  1390وه اظ ض ش نعزیى لمم غ بطای زیطنگیطی اظ بنرضزاضی اسنتفرزؤ لن وطزننس ،اندنر
یرفت .ض ای زطسطمرله بر استفرزؤ اظ ض شهری اػت رض لحتوای و

ویف  ،اػت رض ه گطا ،اػت رض سرظؤ

زریری ابعاض بر استفرزؤ اظ ض ش آلفری وط ن رخ آظلون -برظآظلون اضظیرب ضس تحلیل ػرلل اوتطنرف
ترییسی نیع اندر یرفت .تحلیل زازؤهر براستفرزؤ اظ نط افعاض لیعض

 SPSSاندر گطفت.

یافتٍ َا  :اػت رض زریری زطسطمرله اظططیك و  ،ویف  ،ه گطا ،آلفری وط ن رخ آظلون -برظ آظلنون بنه
ترییس ضسیس .زض ای تحمیك ،بر اندر تحلیل ػرلل سرذترض  3ػرلل ضنرلل نگنطش ،همدرضهنری اجت نرػ
ومتط ضفترضی زضنضسؤ ترییس ضس .لس تحلیل ػرلل زض ل رلؼهی یرضط نطرن زاز ونه سنرظؤهنری نظطینه
:

نویسننننمسؤ لسنننن

ضفترض بطنرلهضیعی ضسؤ لرزض به زیطگوی  % 34تغییطات لػس ضفترضی زض گط ؤ لوضز زژ هص است.

ػلیطضنننننر یینننننسضنیر؛

وتیجٍ گیری  :نتریج ل رلؼه بیرنگط اػت رض زریری زطسطمرله لػس اسنتفرزؤ اظ لنطظهنری زیطنگیطی اظ

زانطىسؤ ػلنو زعضنى

برضزاضی زض ظنرن بر نعزیى لمم غ ضا ترییس ل ن ریس.

زانطگرؤ تطبیت لسضس
e-mail:
hidarnia@modares.ac
.ir

ياژٌَای کلیدی :نعزیى لمم غ ،لطظهری زیطگیطی اظ برضزاضی ،نظطیه ضفترض بطنرلهضیعی ضسؤ

 -زضیرفت لمرله :ذطزاز لرؤ  - 1392زصیطش لمرله ضهطیوض لرؤ 1392

مقدمه



ترویننس ض ظافننع ن بننط سنناللت لننرزضان

بهساضت

زضلرن زض سنر هنری اذینط بنیصاظ

زیص گستطش یربنس

ػمنوان ولن تنط "سناللت

فطظنسان بهػموان هسفهری اغنل بطنرلنههنری

برض ضی" جریگعی ػ رضت تمظیم ذنرنوازؤ ضنوز

تمظیم ذرنوازؤ برػث ضسؤ وه زالمه فؼرلینتهنری

( .)1اه یت لموله ساللت برض ضی تر جری است
وه الط ظؤ به ػموان برط اظ یموق بطنط بنر

* استرزیرض ،گط ؤ لرلری  ،زانطگرؤ ضرهس ،تهطان ،ایطان
** زانطیرض گط ؤ آلوظش بهساضت ،زانطىسؤ ػلو زعضى  ،زانطگرؤ تطبیت لسضس ،تهطان ،ایطان
*** استرز زژ هص ،گنط ؤ سناللت ض ان ،لطونع تحمیمنرت سنمدص سناللت ،زژ هطنىسؤ ػلنو بهساضنت جهنرز
زانطگره  ،تهطان ،ایطان
**** استرزیرض گط ؤ آلوظش بهساضت ،زانطىسؤ ػلو زعضى  ،زانطگرؤ تطبیت لسضس ،تهطان ،ایطان
***** استرز گط ؤ آلرض ظیست  ،زانطىسؤ ػلو زعضى  ،زانطگرؤ تطبیت لسضس ،تهطان ،ایطان

نر یموق بنرض ضی لنوضز تریینس ه گنرن لنطاض -
گطفته است .لن هنمچمنرن نیرظهنری بنطآ ضزؤ
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لدله زانطىسؤ زطسترضی لرلری زانطگرؤ ػلو زعضى تهطان (ییرت)

نطننسؤ لننطز جهننرن زض ظلیمننه تمظننیم ذننرنوازؤ

اغل تطی تؼیی وممسؤ ضفترض لن برضنس لػنس،

بسنننیرض اسنننت ( .)2بؼضننن اظ لترػػنننرن

تحننتتننرثیط نگننطش افننطاز نسنن ت بننه ضفتننرض،

زعضى  ،نعزیى لمم نغ ضا بنهػمنوان ینه ض ش

همدرضهنننری انتعاػن ن

ومتط بنط ضفتنرض زضن ضنسؤ اسنت.

طوضول ل رلؼرت اندنر یرفتنه ،لینعان ضىسنت

لػس ضفترضی بهتطی زیصبیم وممسؤ ضفترض اسنت

الؼ زض ض ش نعزیى لمم غ ضا بنی 15 - 28

لؼطف لیعان اضتیرق ػاللنه تنالش بنطای

 ٪زض سننر لن زانمننس بننطای ظ هننری وننه اظ

اندننر ضفتننرض اسننت( .)10نگننطشهننر زض الننغ

ض ش لمم ننغ ب نهطننوض غننحید زض هننط نعزیى ن

سرظلرن زه نس ترً زای

استفرزؤ ل وممنس ،لینعان ضىسنت آن  4زضغنس

زسیسؤ یر لولؼیت است وه فطز ضا آلنرزؤ اونمص

است .زضینرل ونه بنطای لنطظهنری ذنوضاو

زض یه جهت ل ومس ( .)11همدرضهنری اجت نرػ

زیطگیطی اظ برضزاضی لیعان الؼ ضىست 2-8

ػ نننرضتاسنننت اظ بطزاضنننت ضرػنن فنننطز اظ

 ٪گعاضش ضسؤ است بر استفرزؤ غحید لیعان

فطرضهری اجت رػ

یر بهػ نرضت زضن فنطز اظ

ضىست آن  ٪ 0/3ورهص ل یربنس ( .)5 4نظطینه

انتظرضات زیگطان ل برضس ( )12ومتط ضفترضی

ضفترض بطنرلهضیعی ضسؤ بهطنوض لوفمینتآلینعی

زضن ضسؤ به زضجهای اظ ایسرس فطز زض لنوضز

زض زالمه سیؼ اظ ضفترضهری بهساضت اظ ل ینل

ای وه اندر یه ضفترض تر چه یسی تحنت ومتنط

لػس ظنهر زض بهورضگیطی لطظهنری ذنوضاو

اضازی ی ل برضس ،اضرضؤ ل ومس(.)13

زیطننگیطی اظ بننرضزاضی ( )6بننهوننرض ضفتننه اسننت.

بر ضهر زض لنوضز ینه

تس ی زطسطمرله بطاسرس نظطیه یرز ضنسؤ

توانری زیطگوی وممسگ نظطیه ػ لىنطز لم من

ل توانس بر ضهری افطاز ضا تؼیی ن وزؤ زنیص-

نظطیه ضفترض بطنرلهضیعی ضسؤ بهطوض سیؼ

آیمسهری لػس ضفترضی ػوالل اثنطگنصاض بنط آن

زض لمننر ت آلننسؤ اسننت ( .)8 7نظطیننه ضفتننرض

ضا لطننرع ن ریننس .بننط ای ن اسننرس ل ن تننوان

بطنرلننهضیننعی ضننسؤ بیطننتطی اسننتفرزؤ ضا زض

لحتوای بطنرلنههنری آلوظضن ضا بنطای گنط ؤ

ض یىطزهری اجت رػ  ،ضنمرذت زاضنته اسنت

لوضز زژ هص تؼیی ن وز(.)14
بننهلمظننوض زسننتیننرب بننه لمولننه سنناللت

بهس ب زاضت سرظؤهری وه ابؼنرز لهنم تغیینط
زض ضفترض ضا لوضز توجه لطاض ل زهنس ،لن تواننس

بنننرض ضی ،ضنننط ضی اسنننت ونننه نیرظسنننمد

زض بطضس بر ضهری وه زض ل مری ضفترض انتررب

زضسنن و لرتلننف فؼرلیننتهننری بهساضننت

ض شهننری زیطننگیطی اظ بننرضزاضی جننوز زاضز،

زضلرن غنوضت گینطز ونه اظ للع لنرت آن ،زض

لوضز استفرزؤ لطاض گیطز .نظطینه ضفتنرض بطنرلنه-

اذتیننرض زاضننت ابننعاض لؼت ننط زریننر لن برضننس.

ضیعی ضسؤ یى اظ لهمتطی نظطیههنری ل نط -

بسیه اسنت ونه اسنتفرزؤ ونرضبطز زطسطنمرله

ضننسؤ زض ابؼننرز ضفترضهننری بهساضننت لن برضننس.

بننس ن زضنظننط گننطفت لالیظننرت فطهمگنن

ل سػرن این نظطینه ،فمنه بنه زنیصبیمن ضفتنرض

اجت ننرػ ذننرل اظ اضننىر نیسننت .اظ ططفنن

ػاللننهلمننس ن وزنننس ،بلىننه لریننل بننه زضن آن

لط ضی بط لمیرس هری لوجوز بینرنگط آن اسنت

بوزنننس( .)9زض نظطیننه یننرز ضننسؤ لػننس ضفتننرضی

وه زض لوضز گط ؤ هنسف زض این ل رلؼنه ،یؼمن
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یطلوثط زیطگیطی اظ برضزاضی ل زانمس ( .)3بنه-

زضن ضسؤ

ینننر فطنننرض اجت نننرػ

اػت رضیرب زطسطمرله لػس استفرزؤ اظ لطظهری زیطگیطی...

زط ی ضهم ر ه ىرضان

تس ی

افطازی وه ذواهرن فطظنس اضرف نیستمس ،ل اظ

ضننسنس .ای ن ػ ننرضات لننمؼىسوممننسؤ بر ضهننری

نوػ ض ش زیطگیطی اظ برضزاضی استفرزؤ لن -

هستمس وه ل ى است ضفتنرض هنسف زض ج ؼینت

وممس وه لینعان ینرللگ بنر ی زض آن گنعاضش

لوضز نظط ضا تحت تنرثیط لنطاض زهنس .بنهلمظنوض

ذننرظ زض جرلؼننه ل ن توانننس و ننه ضننریرن زض

ج ؼیت ٪ 75 ،اظ ه نه بر ضهنری بینرن ضنسؤ بنه

ططای بطنرلههری آلوظض بم ریس (.)9
لػس زض نظطیه ػ ل لم م

تطتیب فطا ان

نظطیه ضفتنرض

ای وه بطای اسرس تس ی گطزیس ،زاضای 14آیتم

بطنرلهضیعی ضسؤ بنهػمنوان لمسلنه ضنط ضی
ب

اضز زطسطمرله ضس .زطسطمرله-

اس ه بطای ضفترض لؼطف ل ضوز .زض لرلنب

بوز وه زرسدهنر زض طینف لیىطتن  5لسن ت اظ

ای نظطیههر ،هطچه لػس اتررش یه ضفترض لنوی-

ورلال لوافمم تر ورلال لررلفم بینرن ضنسؤ اسنت.

تط برضس ،لوفمیت بیطتطی بطای اندر آن ضفتنرض

زطسطمرله لصووض زاضای  3بؼس بنوز ونه هطینه

لوضز انتظرض ل برضس ،گطچه لػس ظلنه ضفتنرض

بننهتطتیننب توسننه آیننتمهننری لننطت ه اضظیننرب

است ،ل بطای اندر ضفتنرض ونرف نیسنت .لنصا،

ل گطزیس .سمدص نگطش افنطاز توسنه  5آینتم،

هننسف اینن ل رلؼننه تننس ی زطسطننمرله لػننس
استفرزؤ اظ لطظهری زیطنگیطی اظ بنرضزاضی بنر

همدرضهری انتعاػ توسه  5آیتم ومتط ضفترض

استفرزؤ اظ نظطیه ضفتنرض بطنرلنهضینعی ضنسؤ زض

زضنضنسؤ توسنه  4آیننتم لنوضز سنمدص لننطاض

ظنرن بر نعزیى لمم غ ل برضس.

گطفت.
زض ای ن ل رلؼننه لمظننوض اظ لػننس ضفتننرضی

روش بررسی
ل رلؼه یرضط ،لس ت اظ یه طط

لیننعان ت ریننل بننه اسننتفرزؤ اظ ض شهننری نننوی

سنیغ-

زیطگیطی اظ بنرضزاضی لن برضنس ونه بنطاسنرس

تط ل برضس وه زاضای سه لس ت بوزؤ زض برنص
ا

زرسنند سننوا ت لطبننور زض زطسطننمرله لننوضز

ط لػری ه هری اوتطرف بنط اسنرس نظنط

سمدص لطاض ل گیطز .بطای اننساظؤگینطی لػنس

نظطیننهزننطزاظ ضفتننرض بطنرلننهضیننعی ضننسؤ (،)15

ضفترضی اظ ز سوا اسنتفرزؤ ضنس .بنطای لانر

بر ضهری ظنرن اسنتفرزؤ وممنسؤ اظ ض ش نعزیىن

"ل لػس زاض زض سه لرؤ آیمسؤ اظ لنطظهنری

لمم غ نس ت به لطظهری زیطگیطی اظ برضزاضی
لوضز بطضس لطاض گطفته

ذوضاو زیطنگیطی اظ بنرضزاضی اسنتفرزؤ ونمم".

گویه هری لنوضزنظط

سوا ت بطاسرس طیف لیىطت بنر ینس زی اظ 1

بطای تس ی ابعاض استرطا ضسؤ اسنت ( .)16زض
لس ت ز

(ورلال غحید است) تر ( 5اغال زضسنت نیسنت)

زرسدهنری ث نت ضنسؤ بنهتطتینب اظ

سمدص ل ضونس (.)15

بیطتطی لیعان فطا ان به ومتطی لیعان لیست

بطای اندر تحلیل ػرلل به اظای هنط گوینه

گطزیننس ،سننپس بر ضهننری وننه زاضای فطا اننن

زستوم  5تر  10ن ونه بریس زض نظط گطفته ضنوز

بیطتطی بوزنس ،به لد وػهای اظ ػ نرضات ت نسیل
08
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ضسؤ اسنت ،لنصا اسنترطا بر ضهنری این گنط ؤ

زوضننص وننرف زطسطننمرله زض لننوضز بر ضهننری

ز ضؤ  ،19ض رضؤ 1392 ،2

لدله زانطىسؤ زطسترضی لرلری زانطگرؤ ػلو زعضى تهطان (ییرت)

گویههر تؼساز  160نفط وفریت ل وطز وه بهزلینل

به سیله آنرلیع ػرلل اوتطرف بر زازؤهر بطاظش

ایت ر ضینعش ن وننه 200 ،زطسطنمرله تى ینل

زاضز ،اظ آنرلیع ػنرلل تریینسی اسنتفرزؤ ضنس .اظ

گطزیننس  181زطسطننمرله ورلننل بننوز لننوضز

آنجری وه بی سوا ت ل نط ضنسؤ بنطاسنرس

بطضس لطاض گطفنت .تؼنساز ن وننههنری لنصووض

سرظؤ هر ض ابه

نظطیه ضفترض بطنرلهضیعی ضسؤ

جوز زاضز ،زض نتیدنه تىمینههنری چمنس

بطای اندر لس ینرب لؼنرز ت سنرذترضی نینع

زض ن

وفریت ل ومس.

لتغینننننطؤای (

Equation

Structure

زضابتسا بهطنوض تػنرزف لطاونع بهساضنت

 )Modelingبطای اضظینرب ض ابنه ظ اسنت.

زضلرن تحنت زوضنص زانطنگرؤ ػلنو زعضنى

زضغننوضت لننس زاضای بننطاظش زضنظننط گطفتننه

ایطان وه لم منه نطب جمنوب نطب تهنطان ضا

ل ضوز وه ضرذعهری بنطاظش ضنرلل نسن ت
وریز (  ) بنه زضجنه آظازی ظینط  ،3بنطاظش
2

تحت زوضص لطاض ل زهس ،انترنرب گطزینس .زنس
اظ اذص فهطست لطاوع اذتػرظ ض رضؤای بنه

لمریسننهای یننر ت یمنن ( Comparative Fit

هطیه اظ آنهر ،تؼساز  5لطوع (لطاونع بهساضنت

 0/9 )Index : CFIیر بر تط ،ضنرذع بطاظننسگ

زضلرن ضهیس ورظ یرن ،سطزاض جمگنل ،الفدنط،

ل لوب تؼنسیل ضنسؤ ( Adjusted goodness -

اػننساز

 )of - fit index:AGFIبننیص اظ  0/8جننصض

ون

یرفننتآبننرز) بننر اسننتفرزؤ اظ جننس

تػننرزف انترننرب ضنس ن ونننههننر نیننع اظ بننی

لیرنگی لدص ض ذ ری تمطیب (Root :RMSEA

لطاجؼهوممسگرن اجس ضطایه به لطاوع یرز ضنسؤ

)Mean Square Error of Approximation

بهغوضت تػرزف انتررب ضسنس .زضای لطیلنه

آن ومتط اظ  ،0/08ضنرذعهنری لمریسنه لنس (

بننطای بطضس ن ض ای ن

 )Model comparisonضرلل ضنرذع نطلنر

زریننری زطسطننمرله اظ

ض ش اػت ننرض لحتننوای و نن

بنطاظش( ، )Normal Fit Index: NFIضنرذع

ویفنن  ،اػت ننرض

یطنطلر بطاظش( Non-Normed Fit Index:

ه گطا ،اػت رض سرظؤ ،بنهلمظنوض تؼینی زرینری

 0/9)NNFIیر بیطتط برضس (.)19

ابعاض ،اظ ض ش آلفنری وط ن نرخ آظلنون -بنرظ
آظلون ،استفرزؤ گطزیس .نط افعاضهری بهورض ضفته
زض ل رلؼه یرضط  SPSSنسره 16

ننط افنعاض

یافتهها

لیعض نسره  8بوز .آظلون هری لنوضز اسنتفرزؤ

زض ول  181نفط اظ افطاز به سنوا ت زرسند

ه ستگ زیطسنون ،تحلینل ػنرلل اوتطنرف

زازؤ زطسطمرلههنر ضا تى ینل وطزننس .لینرنگی

تحلیل ػرلل ترییسی بوز.

س ظنهر  32/5سر (انحطاف لؼیرض; )6/8بوز.
اواط ن ونههری زژ هص ذرنهزاض بوزنس .زض بنیص
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( .)18 ، 17زض ای ن ل رلؼننه بننر توجننه بننه تؼننساز

بهلمظوض تؼیی ای وه آیر لس تؼینی ضنسؤ

زط ی ضهم ر ه ىرضان

تس ی

اػت رضیرب زطسطمرله لػس استفرزؤ اظ لطظهری زیطگیطی...

اظ نی

اظ لواضز ،طو لست اظز ا آنهر ومتنط

بطای بطضس ض ای لحتوای بنه ضنىل و ن اظ

اظ  10سر بنوز لینرنگی لنست اظز ا آنهنر

ضننرذع نسنن ت ض اینن لحتننوا ( Content

 11/5سر (انحطاف لؼینرض; )7/1بنوز .لتوسنه

 )Validity Indexاستفرزؤ ضس ( .)20اظ هنط ینه

لست استفرزؤ اظ نعزیى لمم غ  7سر (انحنطاف
لؼیرض;)6/1

تحمیك ،زض لوضز اضت رر آیتمهری ابنعاض ،اظهنرض-

لینرنگی طنو لنست اسنتفرزؤ اظ

نظط

لننطظهننری ذننوضاو زیطننگیطی اظ بننرضزاضی 2

لضر ت وممس وه هط آینتم تنر چنه ینس بنر

سرظؤ ای وه بطای سمدص آن زضنظط گطفته ضسؤ

سر (انحطاف لؼیرض; )2/8بهزست آلنس (جنس

است ،اضت رر زاضز

ض رضؤ.)1

طیننف لیىطت ن  4لس ن ت لننوضز بطضس ن لننطاض

هطیه اظ آیتمهر بنطاسنرس

گطفت وه زرسدهر ضرلل ورلال یط لطت ه( )1تنر

بهلمظوض تؼیی ض ای لحتوای گویههر به-

ورلال لطت ه( )4انساظؤگیطی ضس .ج نغ التینرظات

ض ش ویف ن  ،زطسطننمرله زض اذتیننرض  10نفننط اظ

لوافك بطای هط گویه بر ضت ه  4 3بط تؼنساز ونل

افطازی وه زض ظلیمه آلوظش بهساضت نظطینه-

لترػػرن تمسیم ضس ن طؤ هط آیتم بهزسنت

هنم-

آلس .زض غنوضت ونه ن نطؤ تؼینی ضنسؤ بنیصاظ

چمی افطازی وه زض ظلیمه تمظیم ذرنوازؤ فؼرلیت

 0/79برضس ،ض ای لحتنوای لنوضز تریینس اسنت

هری ضفترضی تدطبههری تحمیمرت زاضته

()21

ن ننوزؤ تدطبننه زاضننتمس لننطاض گطفننت .سننپس

لتوسه ضرذعض ای بطای ونل گوینه-

هری زطسطمرله  0/8تؼیی گطزیس.

اغالیرت ذواسته ضسؤ ،بطای ضسیسن به ض ای
ل لوب زض زطسطمرله اػ ر گطزیس.
جديل -1

یژگ هری ج ؼیتضمرذت ظنرن لوضز ل رلؼه لطاجؼهوممسؤ به لطاوع بهساضت لمترنب نطب جمنوب تهنطان زض

سر 1390
تؼساز

زضغس

س ظنرن

≤35

121

66/9

(سر )

≥35

60

33/1

لیعان

ابتسای

15

8 /3

تحػیالت

زبیطسترن

116

64/1

ظنرن

زیپلم بر تط

50

27/6

طو لست

و تط اظ  10سر

99

54/7

اظز ا

بیطتط اظ  10سر

82

45/3

0-1

82

45/3

2

73

40/3

≥3

26

14/4

تؼساز فطظنس
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اظ افطاز زضذواست گطزیس وه بر توجه بنه هنسف

ز ضؤ  ،19ض رضؤ 1392 ،2

لدله زانطىسؤ زطسترضی لرلری زانطگرؤ ػلو زعضى تهطان (ییرت)

جديل  -2ه ستگ لیرن سوا ت سرظؤهری نظطیه ضفترض بطنرلهضیعی ضسؤ
ػوالل
بر ضهری

بر ضهری

ضفترضی

همدرضی

بر ضهری ضفترضی

1

0/03

**0/21

1

ایدرز افعایص ظن

**0/77

0/04

**0/26

ػوالل

بر ضهری
ومتطل

3

زضآ ضزن لوهری ظایس

**0/55

0/04

**0/53

0/08

0/13

**0/42

-0/09

0/01

ایدرز نرظای

4

لوع یرللگ نرذواسته

5

ه ستگ زض ن (آلفری وط ن رخ)

0/76

زریری (آظلون لدسز)

0/82
0/03

1

0/03

بر ضهری همدرضی
6

ترییس لرزض

0/12

**0/56

0/02

7

ترییس زعضىرن ورضلمسان بهساضت

0/09

**0/69

0/05

8

ترییس ه سط

0/08

**0/78

0/09

9

استفرزؤ افطاز لهم اظ لطظهری ذوضاو زیطگیطی اظ برضزاضی

0/01

**0/73

0/03

10

ترییس آضمریرن ز سترن

-0/05

**0/74

-0/01

ه ستگ زض ن (آلفری وط ن رخ)

0/71

زریری (آظلون لدسز)

0/89
**0/21

0/03

1

بر ضهری ومتطل

**0/20

0/12

**0/72

12

ػس توانری

*0/15

-0/08

**0/72

13

لطىل لطاجؼه به لطاوع بهساضت

*0/08

-0/04

**0/69

*0/18

-0/01

**0/62

11

14

جوز ػواضؼ نرض اظ ورضبطز آنهر

لػطف ض ظانه لطظهری ذوضاو زیطگیطی اظ برضزاضی
ه ستگ زض ن (آلفری وط ن رخ)

0/70

زریری (آظلون لدسز)

0/80

زس اظ ترییس ض این لحتنوای  ،زطسطنمرله

ه ستگ ضا بنر لینرنگی بؼنس لطبنور بنه ذنوز

بننطای بطضسنن لربلیننت ذوانننسن فهننم آن زض

نطننرن زهننس .لمننرزیط ه سننتگ  0/4بننر تط

اذتیرض 10نفط اظ افنطاز لنوضز ل رلؼنه لنطاض زازؤ

ضضریت برص زضنظط گطفته ل ضونس .ه رنگونه

ضس

وه جس

تغییطات بسیرض جعئن بنطاسنرس نظنطات

اضائه ضسؤ ،زض آن اندر گطزیس.

لیرن سرظؤ هر

سننپس بننهلمظننوض تؼیننی اػت ننرض ه گننطا
ه ستگ بی سوا ت

ضن رضؤ  2نطنرن لن زهنس ،ه سنتگ
سوا ت ل لنوب بنوز .ه چمنی

نتننریج تؼیننی زریننری ابننعاض بننراسننتفرزؤ اظ ض ش
آلفری وط ن رخ

ابؼرز زطسطمرله لوضز

بطضس لطاض گطفت .انتظرض ل ض ز وه ن نطؤ هنط

آظلون -بنرظآظلون زض جنس

 2اضایه گطزیسؤ است.

یننه اظ سننوا ت زطسطننمرله ،بیطننتطی لمننساض
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2

ایدرز بی رضی اػػرب

**0/71

0/01

*-0/17
**0/37

تس ی

زط ی ضهم ر ه ىرضان

اػت رضیرب زطسطمرله لػس استفرزؤ اظ لطظهری زیطگیطی...

انساظؤگیطی سوا ت ()Set Error Covariance

وفریننت ن ونننهگیننطی بننطاسننرس ضننرذع

ل رلؼه  0/6بهزسنت آلنس ،لدنرظ بنوزن تحلینل

لننس اغننال ضننسؤ ایدننرز ضننس .ه ننرنگونننه وننه

ػننرلل زض این ل رلؼننه ضا ترییننس وننطز .ه چمننی

لطرهسؤ ل ضوز زض لس ا لینه لدنص ض ذ نری

آظلون وط یت برضتلت لمرسب بنوزن زازؤ هنر ضا

تمطیننب ضننرذع بطاظنننسگ ل لننوب زضیننس

زض س د ( )p>0/001نطرن زاز .نتریج ینرو اظ

لؼینرض زنصیطش لنس زض آن

ل لوب ن

جوز ض ابه لربل وطف بی لتغیطهری بوز ونه

برضس

جننوز نننساضز لنن بننر اسننتفرزؤ اظ ضننرذع
اغال ( )Modification Indexزضنظط گطفت

لطاض است لوضز تحلیل ػرلل لطاض گیطنس .تحلیل
لولفننههننری اغننل ( Principal Component

تمرسب لؼمری

 )Analysisز ضان لتؼرلننننننس اضی ننننننروس

لسیط ینر بنراسنتفرزؤ اظ لمنرزیط )T value( T

( )Varimax Rotationجهننت ضننمرذت ابؼننرز

ل رزضت به یصف لسیط گطزینس تنر لنس بنطاظش

ضن رضؤ .)3

ضسؤ یرغل ضس .ه رنگونه وه لالیظه ل ضوز

لمیرسهر بهورض بطزؤ ضنسنس (جنس

نظطی السا بنه اضنرفهن نوزن

بطاسننرس نتننریج تحلیننل ػننرلل اوتطننرف  ،لننس

ضرذعهری بطاظش لس ضنرلل جنصض لینرنگی

انساظؤگیطی ضسؤ ضرلل سنوا ت بنر بنرض ػنرلل

لدننص ض ذ ننری تمطیننب ضننرذع بطاظنننسگ

لؼمن زاض اسننت وننه سننرظؤهننر ضننرلل بر ضهننری

ل لوب به تطتیب اظ  0/77 0/10زض لس ا لینه

بر ضهنری

 0/90زض لس اغال ضسؤ تغییطوطزؤ

ضفترضی(نگطش) ،بر ضهری همدنرضی

به 0/05

ومتطل بوزنس .بمنربطای یرفتنههنری فنوق اػت نرض

است .ه چمی ضرذعهری لمریسه لس ضنرلل

ه گطا ضا ترییس لن ن رینس .ه چمنی لنس تحلینل

ضنرذع ینط

ضرذع بطاظننسگ لمریسنه ای

ػرلل لرزض است  ٪ 34تغییطات لػس ضفترضی ضا

نطلر بطاظش اظ 0/83

به اظای  3ػرلل استرطا ضسؤ توضید بسهس .زض

تطتیننب بننه  0/90 0/95زض لننس اغننال ضننسؤ

ض رضؤ  4نتریج لطبور بنه ضنرذعهنری

تغییطوننطزؤ اسننت .ػننال ؤبننط آنوننه ضننرذع

بنطاظش زض لننس ا لیننه لننس اغننال ضننسؤ زض

لرتػط بوزن لنس اغنال ضنسؤ زضلمریسنه بنر

جس

تحلیل ػرلل ترییسی اضایه ضسؤ است.

 0/63زض لس ا لیه بنه

لس ػ ول لمط ن بهغطفهتط اسنت

ونرهص

یرفتننننه اسننننت .آنننننرلیع ػننننرلل ترییننننسی

آنرلیع ػنرلل تریینسی اندنر ضنسؤ اظ لنس

 )Confirmatory factorاینننن

نطرن زاز وه زازؤهر بر سرظؤهری زیطنمهرز ضنسؤ

(analysis

بطاظش ورف نساضنس زض بؼض لنواضز آلنرضؤ-

لوضننوع ضا وننه ه ننه برضهننری ػننرلل زض لننس

ضسس ،لنصا

انننساظؤگیننطی لؼم ن زاض هسننتمس ،ترییننس ل ن ومننس

بنر بطلنطاضی ض ابننه لنوضز نیننرظ بنی ذ رهننری

( .)P<0/05ض ابننه سننرذترضی نطننرنزازؤ ضننسؤ

هری بطاظش به آسترنه لوضز ل و ن
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 ) Kaiser - Meyer – Olkin( KMOوه زض این

ه تطاظی لوی بی زازؤهر لس تریینس گطزینس

ز ضؤ  ،19ض رضؤ 1392 ،2

لدله زانطىسؤ زطسترضی لرلری زانطگرؤ ػلو زعضى تهطان (ییرت)

ن ریص اضت رطرت بنی سنرظؤهنری زمهنرن

توسه ای لنس بنهغنوضت لسنیطهری لم من
بننطای زننیصبیم ن لػننس (لػننطف لننطظهننری

سوا ت شیطبه زض تحلیل ػرلل ترییسی زض ضىل

ذوضاو زیطگیطی اظ برضزاضی) زصیطفته ضس.

 1نطرن زازؤ ضسؤ است.

ػرللهر برض آنهر
لحتوای گویههر

ػرللهر

بر ضهری

بر ضهری

بر ضهری

ضفترضی

همدرضی

ومتطل

1

ایدرز افعایص ظن

0/76

2

ایدرز بی رضی اػػرب

0/74

بر ضهری

3

زضآ ضزن لوهری ظائس

0/56

ضفترضی

4
5

بر ضهری
همدرضی

0/57

ایدرز نرظائ

0/50

لوع یرللگ نرذواسته

6

ترییس لرزض

0/46

7

ترییس زعضىرن ورضلمسان بهساضت

0/65

8

ترییس ه سط

0/77

9

استفرزؤ افطاز لهم اظ لطظهری ذوضاو زیطگیطی اظ برضزاضی

0/78

10

ترییس آضمریرن ز سترن

0/79

11

جوز ػواضؼ نرض اظ ورضبطز آنهر

0/69

12

ػس توانری

0/49

بر ضهری

13

لطىل لطاجؼه به لطاوع بهساضت

0/73

ومتطل

14

0/73

لػطف ض ظانه لطظهری ذوضاو زیطگیطی اظ برضزاضی
Eigenvalue

2/85

20/37

20/36

% Variance Explained

2/57

18/35

38/7

% Cumulative VarianceExplained

1/64

11/75

50/4

جديل  -4لمریسه ضرذعهری بطاظش زض لس ا لیه لس اغال ضسؤ زض تحلیل ػرلل ترییسی
ضرذعهری بطاظش

لس ا لیه

لس اغال ضسؤ

وری ز ()Chi-Square

238/99

114/38

زضجه آظازی ()Df

74

70

وری ز  /زضجه آظازی ()Df/Chi-Square

2 /4

1/63

جصض لیرنگی لدص ض ذ ری تمطیب ()RMSEA

0 /1

0/05

ضرذع بطاظنسگ ل لوب ()GFI

0/77

0/90

ضرذع بطاظنسگ ل لوب تؼسیل ضسؤ ()AGFI

0/67

0/81

ضرذع یط نطلر بطاظش()NNFI

0/63

0/90

0/83

0/95

300/99

184/38

ضرذع بطاظش لمریسهای )(CFI
ضرذع لرتػط بوزن لس ()AIC Model
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جديل  -3تحلیل ػرلل اوتطرف اظ بر ضهری استرطا ضسؤ

تس ی

زط ی ضهم ر ه ىرضان

اػت رضیرب زطسطمرله لػس استفرزؤ اظ لطظهری زیطگیطی...
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شکل  -1ن ریص اضت رطرت بی سرظؤهری زمهرن سوا ت شیضبه زض تحلیل ػرلل ترییسی ،لس اغال ضسؤ
گویههری بر ضهری ضفترضی (نگطش)

at1  at 5 

گویههری بر ضهری همدرضی

sn1  sn5 

گویههری بر ضهری ومتطل

Pbc1  Pbc4

بؼس نگطش

AT

بؼس همدرضهری اجت رػ

SN
PBC

بؼس ومتط ضفترضی زضن ضسؤ
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نطرن زاز وه لرزض ،ز سترن ،ه سریههنر ،ه سنط

بحث و نتیجهگیری

ضه طان لصه

زضای ن ل رلؼننه ض انسننمد ابننعاض لػننس

گطفته ضسؤ بوزنس (.)14

لػننطف لننطظهننری ذننوضاو زیطننگیطی اظ

ضفترض بطنرلهضیعی ضسؤ زض اتینوز اندنر ضنسؤ

زرینری ابنعاض بطضسن ضنس .زض ض این

بوز ،همدرضهری توغنیف ل نط ضنسؤ زض طن

سرظؤ ،ابتسا اظ تحلینل ػنرلل اوتطنرف اسنتفرزؤ
ضس

اندر ل رلؼه اوتطرف زض لوضز ونرضبطز ض ش-

به تفىیه سنه سنرذترض ػنرلل اسنترطا

گطزیس تحلیل ػرلل ترییسی نیع بیرنگط آن بنوز

هری زیطگیطی اظ برضزاضی ضرلل السی  ،ضطیه

وه زازؤهری ل رلؼه بر لس اضاینه ضنسؤ بنطاظش

جمسن  ،لؼل ننرن ،ذننواهط یننر بننطازض ز سننترن
آنهر بوزنس ( .)24بر ضهری همدرضی زض ل رلؼنه

ورف زاضز .زض ل رلؼه ای وه توسه  kridliاندر
ضننس چهننرض سننرظؤ ضننرلل بر ضهننری همدننرضی،

اندر ضنسؤ زض ترنعانینر بطاسنرس نظطینه ضفتنرض

بر ضهری ضفترضی بنه تفىینه

بینرنگط آن

بر ضهری ومتطل

بطنرلهضیعی ضنسؤ زض لنوضز ورننس

بر ضهننری ضفتننرضی لا ننت بر ضهننری ضفتننرضی

بننوز وننه ضننص لطجننغ ضننرلل ضننطیه جمس ن ،

لمف اسنترطا ضنس ( .)22نتنریج ل رلؼنه فؼلن

ز سترن نعزیه ،لؼل رن ،السی  ،ضه طان لصه

نطننرن زاز وننه بر ضهننری لمف ن

ه چمی ذواهط یر بطازض ،افنطاز ضا تحنتتنرثیط

لننه زضبننرضؤ

لطاض ل زهس (.)25

ػننواضؼ لننطظهننری ذننوضاو زیطننگیطی اظ
برضزاضی زض افطاز گط ؤ لوضز زژ هص بطجسنته

زض ل رلؼه ای وه زض اضزن اندر ضسؤ است

است ای بر ضهر ضرلل افنعایص ظن ،ننرظای ،

نتریج نطرن زاز وه ی رینت ه سنط زیطنگیطی اظ

ضضس لوهری ظایس ،بی نرضی اػػنرب لىنهبیمن

برضزاضی ضا تسهیل ل ومس اظ آنجری وه تریینس

بوز .بر ضهری استرطا ضنسؤ زض ل رلؼنه Kridli

ه سطان نمص له

بر ضهری لصووض ضرلل ابتال به سططرن ،ابتال بنه

وننرضبطز ض شهننری تمظننیم ذننرنوازؤ زاضز ،لننصا

ضننسیس،

زیطننمهرز ضننسؤ بننوز وننه آنهننر نیننع زض جلسننرت

اضیننس ،ایدننرز زضز ،ػننواضؼ جننرن
افعایص ظن ،ننرظای

زض تػ یم گینطی زضلنوضز

آلوظض ضطوت وممس (.)26

نرهمدنرضیهنری جمیمن

زضن ومتننط فننطز بننط ضفتننرض بننطای اندننر

گعاضش ضسؤ است (.)14

لوفمیتآلیع آن ظ

اظآن جر وه افطازی ونه اظ نعزیىن لمم نغ

اظ لتغیطهری لهم زنیص-

استفرزؤ ل وممس ،لؼتمس هستمس وه زض این ض ش

بیم وممسؤ ضفترض است( .)27لواننغ لنوضز اضنرضؤ

نیرظی به اندر لطر ضؤ بطای اسنتفرزؤ اظ آن ضا

زض لػننطف لننطظهننری ذننوضاو زیطننگیطی اظ

نساضنس ( ،)23لصا بهنظط ل ضسس تؼیی همدرضهری

بننرضزاضی ،توسننه افننطاز گننط ؤ لننوضز زننژ هص

یطلستمیم (بهػموان لمربغ فطرض اجت نرػ ) ونه

ضرلل اسنتفرزؤ ض ظاننه ،لطاجؼنه بنه زضلرنگنرؤ،
ػس توانری بوز .نىتنه له ن

زض ل رلؼه یرضط اندر ضس ،لهنم اسنت .نتیدنه

ػواضؼ جرن

ل رلؼننهای وننه زض ظلیمننه لػننطف لننطظهننری

وه زضای برص اظ ل رلؼه جوز زاضت ای بنوز
وه هیچ یه اظ افطاز ػس زستطس به زضلرنگرؤ-

ذوضاو زیصگیطی اظ برضزاضی اندر ضنسؤ بنوز
00
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زض ل رلؼنه زیگننطی وننه بننطاسننرس نظطیننه

برضزاضی لوضز سمدص لطاض گطفت .زض ای برص
ض ای

بهػموان افنطاز لطجنغ زضنظنط
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نگننطش لمفن

نگننطشهننری لا ننت

هننری تمظننیم ذننرنوازؤ ضا بننهػمننوان لننرنغ شوننط

اجت ننرػ

نىطزنس .زض ل رلؼه اندر ضسؤ توسنه Fekadu

ل توانس لػنس افنطاز ضا زیطنگوی ومنس لن زض

 ،Kraftبر استفرزؤ اظ نظطیه ضفترض بطنرلهضیعی

لوضز ضفترض ،نگطشهنری لمفن  ،ومتنط ضفتنرضی

ومتطل ضنرلل ذدرلنت اظ بحنث ونطزن زضبنرضؤ

همدرضهری انتعاػ اضت رر لؼم زاضی بنر ضفتنرض

ض شهری زنیصگینطی اظ بنرضزاضی ،بنر بنوزن

افطاز نساضت ( .)14زض ل رلؼهای زیگط بنهلمظنوض

لی ننت ض شهننری زیطننگیطی اظ بننرضزاضی ،ػننس

تؼیی لػس بهورضگیطی ض شهنری زیطنگیطی اظ

ت ریل ضطیه جمس  ،ایسنرس ذدرلنت اظ تهینه

برضزاضی زض لوضز  354نفط اظ زذتطان جوان وه

ض شهری زیطگیطی اظ برضزاضی

زاضای فؼرلیت جمس بوزنس زض آزیسآبربر اندنر

لػطف لواز

بوز ( .)28ه چمی ل رلؼه زیگطی ونه بنطاسنرس

ضننس ،نظطیننه لننصووض لننرزض بننه زننیصبیم ن ٪ 27

نظطیننه ل نصووض بننهلمظننوض اسننترطا بر ضهننری

تغییننطات لػننس زض گننط ؤ لننصووض بننوز ( .)20زض

ومتطلنن زض اضت ننرر بننر لننطظهننری ذننوضاو

ذرت ه ل توان به ای نىته لهم اضنرضؤ ونطز ونه

زیطگیطی اظ برضزاضی اندنر ضنسؤ بنوز ،لطنىل

بننرتوجننه بننه نتیدننه تحمیمننرت لتؼننسز زض ظلیمننه

بوزن لػطف لطظهری ذنوضاو زیطنگیطی اظ

ورهص یرللگ هری نرذواسته ،ابعاض تهینه ضنسؤ

برضزاضی ضا به زلینل اسنتفرزؤ ض ظاننه ،ػنواضؼ

ل توانس بهغوضت اػم به زسنتاننسضورضان النط

سرت بوزن استفرزؤ اظ آنهنر گنعاضش

تمظیم ذرنوازؤ زض الط لطر ضؤ لوفك

جرن

بهساضت

ورهص لیعان یرللگ نرذواسته ونه بنهزن نر

وطزؤ است (.)14
ه چمی اظ نتریج زیگط ای ل رلؼه ای بوز

آن اضتمننری ویفیننت ظنننسگ ػ ننول  ،وننرهص

وه نظطیه ضفترض بطنرلهضیعی ضسؤ ل توانس ٪ 34

غننسلرت ضا زض ذننرنوازؤ زض وننل جرلؼننه بننه

تغییطات لػس بهورضگیطی لنطظهنری ذنوضاو

ه طاؤ ذواهس زاضنت ،ینرضی ن رینس اظ این ضاؤ

زیطگیطی اظ برضزاضی ضا زیصبیم ن رینس .اظ این

و ه لربل توجه به اضتمری س د ساللت ظنرن

ینر بنهػ نرضت زیگنط،

توان مسسننرظی ظنننرن وننه یىن اظ اضوننرن لهننم

لیعان زوضص اضینرنس

لیننعان زننیصبیمن لػننس لن تننوان زضیرفننت وننه

جرلؼننه لحسننوب لنن ضننونس زاضننته برضننس.

ورضبطز ای نظطیه زض ای گط ؤ اظ افطاز ل توانس

لحننس زیتهننری ل رلؼ نه ضننرلل یىسننرن بننوزن

لننوضز اسننتفرزؤ لننطاض گیننطز زاضای وننرضبطز

ن ونننههننر زض تحلیننل ػننرلل اوتطننرف

تحلیننل

برلموؤ ای بطای زیصبیمن لػنس زض افنطاز گنط ؤ

ػرلل ترییسی ل برضنس ونه بنهزلینل لحنس زیت

لوضز ل رلؼه لن برضنس .زض ل رلؼنه ای ونه بنط-

ظلننرن بوزجننه ،ایدننرز ضننسؤ اسننت .زیطننمهرز

اسرس نظطیه ضفترض بطنرلهضیعی ضسؤ بنهلمظنوض

ل ضوز وه ل رلؼه فوق بر ه نی ض یىنطز بنر

ضفتنرض

س د سیغتطی زض اضت رر بر سنریط ض شهنری

تؼیی سرظؤهری زیصبیم وممسگ لػس

لػننطف لننطظهننری ذننوضاو زننیصگیننطی اظ

زیطگیطی اظ برضزاضی زض افطازی ونه اظ نعزیىن

برضزاضی اندر ضس ،نتریج بیرنگط آن بوز وه بنه-

لمم غ بنهػمنوان ض ش زنیصگینطی اظ بنرضزاضی

تطتیننب ومتننط ضفتننرضی زضنضننسؤ ،همدرضهننری

استفرزؤ ل وممس ،غوضت گیطز.
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Development of “Intention to Use Oral
Contraception” Questionnaire based on Theory of
Planned Behavior in women Using Withdrawal
Method
Parvin Rahnama*)PhD.) - Alireza Hidarnia** )PhD.) - Ali Montazeri*** )PhD.) - Farkhondeh Amin
Shokravi ****)PhD.) - Anoushiravan Kazemnejad***** (PhD.)

Abstract
Background & Aim: Need assessment for promotion reproductive
health is important subject and development a questionnaire is essential.
Thus the aim of this study was development of questionnaire of intention
to use of oral contraception in withdrawal users based on construct of
Theory of Planned Behavior (TPB).
Methods & Materials: In-depth interviews were conducted to elicit the
salient beliefs relevant to oral contraception among withdrawal users.
Then a cross-sectional study carried out in Tehran, Iran for validate of
questionnaire. Participants recruited from attending five family planning
clinics of public health services in the Eastern district of Tehran, Iran.
Validity and reliability was evaluated using concurrent, content validity
and Cronbach's alpha and test- retest respectively. Factor structure of the
questionnaire was extracted by exploratory factor analysis (EFA).
Confirmatory factor analysis (CFA) conducted to assess how well the
EFA extracted model fits observed data. The SPSS version 16 and Lisrel
programs were used to analyze the data.
Results: Reliability and validity were confirmed. The principal
component analysis revealed a three-factor structure for the
questionnaire including attitude, subjective norm and perceive behavior
control that explained 50.4 percent of the total of variance.
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Conclusion: In general, the findings suggest that questionnaire of
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