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چکيده
هدف :وجود ابزا ر مناسب برای شناسایی نیازهای اطالعات سالمت خانواده کودکان مبتال به سرطان میتواند منجر به بهبود فرآیند
مراقبت از آنان توسط خانواده شود .هدف از مطالعه حاضر ،ساخت و اعتباریابی پرسشنامه نیازهای اطالعات سالمت خانواده کودکان مبتال به
سرطان در ایران بود.
روشها :روش پژوهش پیمایشی کاربردی و نوع آن همبستگی (تحلیل اکتشافی با روش تحلیل مؤلفههای اصلی) بوده است .جامعه آماری پژوهش،
 729خانواده کودکان مبتال به سرطان مراجعهکننده به بیمارستان سیدالشهدای اصفهان (امید) از فروردین تا شهریورماه سال  1397بود که براساس
فرمول کوکران  244نفر به روش نمونهگیری غیراحتمالی هدفمند و داوطلبانه براساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند .دادهها با استفاده از
نرمافزار  SPSSو روشهای آماری آلفایکرونباخ ،تحلیل عامل اکتشافی ،آزمون کایزر -مایر -الکین ،آزمون اسکریکتل تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج :نتایﺞ بهدست آمده از روش آماری تحلیل عاملی (تحلیل مؤلفههای اصلی) و ﭼرخش واریماکﺲ ﭼهار عامل دسترسی ،ارائه و تبادل اطالعات
سالمت مرتبط ،ارائه اطالعات در مورد سرطان توسط کادر درمان ،امکانات و خدمات سالمت و مشاوره ،و حمایتهای اجتماعی ،اقتصادی و معنوی را
شناسایی کرد که در کل  57/56درصد واریانﺲ گویههای پرسشنامه را تبیین میکنند .ضرایب پایایی آلفایکرونباخ بهدست آمده از ساختار عاملی
اکتشافی برای کل پرسشنامه  0/96بود.
نتيجهگيری :با توجه به پایایی مناسب پرسشنامه میتوان از آن به عنوان یﮏ ابزار پایا و معتبر در نظام سالمت برای شناسایی و رفع نیازهای
اطالعاتی خانواده کودکان مبتال به سرطان استفاده کرد.
کليدواژهها :نیازهای اطالعات سالمت ،کودکان ،سرطان ،خانواده ،پرسشنامه ،اعتباریابی.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله1398/2/22 :اصالح نهایی98/4/18 :پذیرش مقاله98/4/20 :
ارجاع :کوهکن علیآبادی الهام ،رجبی غالمرضا ،یوسفیان سعید ،زارع فراشبندی فیروزه .ساخت و اعتباریابی پرسشنامه نیازهای اطالعات سالمت خانواده کودکان مبتال به سرطان .مجله
اطالعرسانی پزشکی نوین1398 .؛ (.59-50 :5)1

سال محسوب میشود .میزان بقای این بیماران در سالهای اخیر

مقدمه:
سرطان بیماری است که با تغییر شکل غیرطبیعی سلول و از دست
رفتن تمایز سلولی مشخص میشود و بعد از بیماریهای قلبی عروقی و

پیشرفت ﭼشمگیری داشته است ،بهطوری که برای  80درصد سرطان
های دوران کودکی میزان بقای  5ساله اعالم شده است [.]2

تصادفات سومین عامل مرگومیر در ایران است [ .]1امروزه سرطان در

ابتالی کودک به سرطان ،یکی از سختترین تجربیات والدین است

بین کودکان در حال افزایش است و دومین عامل مرگ کودکان 5-14

و مشکالت متعددی را برای آنها به همراه دارد .براساس شواهد پژوهشی،
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 .3گروه کودکان ،مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان ،پژوهشکده پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.

پرسشنامه نیازهای اطالعات سالمت

عاطفی ،عدم اطمینان و فشار در میان اعضای خانواده شود [ .]3،4عالوه

نیازهای اطالعاتی خانواده دارای کودکان مبتال به سرطان پرداخته شده

بر آن ،مسائلی نظیر مشکالت روانی -اجتماعی ،تنش در روابط بین پدر و

باشد ،در ادامه به پیشینههای مشابه اشاره خواهد شد .در ایران

مادر ،مشکالت مالی ،انزوای اجتماعی ،تغییر در وظایف شغلی و خانوادگی،

پژوهشهای اندکی به بررسی نیازهای اطالعاتی خانوادههای بیماران و

الگوهای تفریحی و کمبود وقت خانواده جهت پرداختن به کودکان سالم

به ویژه کودکان سرطانی پرداختهاند که در ادامه به آنان اشاره میشود.

نیز به عنوان عوامل تنشزای دیگر در خانوادههای دارای کودک مبتال به

محدثی و همکاران در بررسی نیازهای آموزشی والدین دارای کودک

بیماری مزمن معرفی شدهاند [ .]5سرطان بر وضعیت اقتصادی ،اجتماعی

مبتال به هموفیلی دریافتند والدین نیازمند اطالعات و آموزشهایی در

و خانوادگی بیمار به ویژه وضعیت روحی ،روانی و عملکرد جنسی والدین

زمینه خودمراقبتی کودکان ،پیشگیری از خونریزی ،عوارض خونریزی،

نیز تأثیر میگذارد [.]6

بهداشت دهان و دهان کودکان و تغذیه آنان هستند [.]11

منبع حمایتی مهم برای کودک مبتال به سرطان ،والدین ،خواهر و

برجعلیلو و همکاران نیازهای اطالعاتی والدین کودکان مبتال به

برادر و فامیلهای نزدیﮏ هستند [ .]4برای اینکه خانواده بتواند مراقبت و

سرطان را با روش کیفی شناسایی کردند .یافتهها نشان داد که نیازهای

حمایت کافی را از کودک به عمل آورد ،باید از آرامش روحی برخوردار

اصلی شامل نیاز به اطالعات پزشکی ،نیاز به اطالعات پیرامون مراقبت از

باشد .بنابراین درک نگرانیها و عوامل استرسزا کمﮏ میکند تا مراقبتی

سالمت جسمانی ،نیاز به اطالعات راجع به مراقبت سالمت روانی -تربیتی

با کیفیت باالتر به کودک ارائه شود [ .]7با توجه به مشارکت فیزیکی و

و نیاز به اطالعات در زمینه سبﮏ زندگی خانوادگی است [.]12

عاطفی همراهان و اعضای خانواده در فرایند مراقبت از بیمار ،سازمانهای

 Mitchellو همکاران نشان دادند که والدین دارای کودک مبتال به

بینالمللی سرطان بر اهمیت تجربه همراهان و اعضای خانواده بیماران

سرطان خواستار مشاوره بیشتر و کمﮏ به دسترسی به اطالعات ،صرف

مبتال به سرطان تأکید میکنند [.]8

وقت کافی توسط پزشکان و پرستاران برای توضیح درمان و عوارض

امروزه یکی از جنبههای مهم زندگی ،بهداشت فردی ،خود مراقبتی و

احتمالی بیماری ،توصیههای مفید کارکنان در مورد درمان و اهمیت

داشتن اطالعات سالمت مناسب و کافی است .اطالعات سالمت جزء

صحبت کردن با همساالن برای کودکان و نوجوانان در تمام مراحل

ضروریات راهبردی هر سازمان مراقبتی به منظور ترویﺞ خودمراقبتی،

بیماری بودند [.]13

انتخاب نوع درمان ،مشارکت بیمار و خانواده وی در تصمیمگیریهای

 Knijnenburgو همکاران دریافتند که بازماندگان سرطان و

بالینی ،مدیریت بیماریهای مزمن و ارتقای سواد سالمت بیماران و

خانوادههای آنان از اینترنت برای پاسخ به پرسشهای پزشکی استفاده

والدین است [.]9

میکردند .اطالعات اصلی مورد درخواست آنان شامل اطالعاتی در مورد

والدین باید به اطالعات سالمت مرتبط با بیماری کودک خود

به رسمیت شناختن اثرات دیرین سرطان دوران کودکی ،اطالعات

دسترسی داشته باشند .اطالعات دقیق و قابلفهم در تصمیمگیری والدین

شخصی در مورد اثرات درمانی پﺲ از زایمان و اطالعات در مورد مراقبت

درباره مراقبت از کودک سودمند خواهد بود [ .5بنابراین شناسایی نیازهای

از خود بوده است .همچنین نیازهای اطالعاتی خاصی داشتند که ترجیح

اطالعاتی خانوادهها و پاسخ به این نیازها از اهمیت ویژهای برخوردار است

میدادند خودشان آن را در اینترنت جستجو کنند [.]14

[.]10

 Wakefieldو همکاران نشان دادند که اعضای خانواده بازماندگان

پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامه نیازهای

سرطان کودکی ،بیشتر از خود بازماندگان از اطالعات دریافتی پﺲ از

اطالعات سالمت خانواده کودکان مبتال به سرطان درصدد ساخت یﮏ

درمان ناراضی بودند و اینترنت بهترین منبع پاسخگویی برای نیازهای

ابزار معتبر برای سنجش نیازهای اطالعات سالمت خانوادههای کودکان

بازماندگان ،خواهر یا برادر و خانوادههای آنان است [.]15

مبتال به سرطان میباشد که سبب تسهیل ارائه مراقبت بهتر به کودکان

 Mareeو همکاران دریافتند که والدین کودکان مبتال به سرطان

توسط خانوادهها و برنامهریزی مناسب جهت پاسخگویی به نیازهای

خواستار اطالعاتی درباره بیماری ،علل آن ،تحقیقات انجام شده ،اثر درمانی

اطالعاتی آنان از سوی سیاستگذاران نظام سالمت خواهد شد.

روی کودک ،روشهای درمانی آرامبخش ،انواع روشهای درمانی،
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داشتن یﮏ کودک بیمار مبتال به سرطان ممکن است موجب بیثباتی

با توجه به کمبود پیشینههایی که دقیقا به طراحی پرسشنامه برای

] [ DOI: 10.29252/jmis.5.1.50

کوه کن علی آبادی و همکاران

پرسشنامه نیازهای اطالعات سالمت

مدتزمان درمان ،جراحی و نتیجه جراحی ،نحوه توضیح بیماری برای

مشارکت در پژوهش بود .معیار خروج انصراف از ادامه همکاری در حین

کودک و برقراری ارتباط با او بودند [.]3

کار ،داشتن بیماری روانی یا اعتیاد بود.

 Vetschaو همکاران دریافتند که والدین بازماندگان سرطان نیازمند

ابزار پژوهش پرسشنامه محققساخته بود که براساس  22مقاله

اطالعات بیشتر در مورد مسائل مربوط به باروری و تأثیرات دیررس

خارجی و  21مقاله داخلی مرتبط با نیازهای اطالعاتی بیماران سرطانی

بیماری بودهاند .همچنین آنان نیازهای اطالعاتی برآورده نشدهای در زمینه

با خانواده آنان (جمعا  43مقاله) و انجام مصاحبه با  35نفر از اعضای

پزشکی برای بازماندگان و در زمینه مسائل باروری ،عوامل شیوه زندگی و

خانواده دارای کودک مبتال به سرطان تهیه شد .الزم به ذکر است که ابزار

مسائل جنسی دارند [.]16

مورد استفاده در اغلب مقاالت مورد بررسی ،پرسشنامه محققساخته و یا

دارای کودک مبتال به سرطان را شناسایی کرد که به  4موضوع اصلی اثر

مرتبط با نیازهای اطالعات سالمت خانوادههای دارای کودک مبتال به

طوالنی مدت درمان سرطان بازماندگان ،نگرانی در مورد عملکرد ذهنی و

سرطان در پایگاههای اطالعاتی فارسی مگیران ،SID ،برکتدارو با

فیزیکی بازمانده ،عملکرد والدین و خانواده ،و دسترسی به اطالعاتی از

استفاده از کلیدواژههای خانواده ،سرطان ،کودکان و نیاز اطالعاتی و عملگر

قبیل مسائل رفتاری ،مسائل مدرسه ،مشکالت خواب و تغذیه و

 Andدر بازه زمانی  1385تا  1396و در پایگاههای انگلیسی Web of

روانشناسی و عملکرد عاطفی و ﭼگونگی برقراری ارتباط با دیگران

 Science, Pubmed, Scopus, Science Directبا استفاده از

دستهبندی شدند [.]17

کلیدواژههای Family, Cancer or Neoplasm, child, Information

جمعبندی پیشینهها نشان داد که در خارج از ایران ،نیازهای

 Needsدر بازه زمانی  2001تا  2017جستجو شده و پﺲ از بررسی

اطالعات سالمت خانواده دارای کودک مبتال به سرطان از جنبههای

عنوان ،ﭼکیده و متن مقاله ،مقاالت کامال مرتبط جدا شده و دادههای

گوناگون بررسی شده است .اما در ایران بیشتر به مسائل روانشناختی و

الزم برای ساخت پرسشنامه از آنان استخراج شد .سپﺲ از طریق انجام

بار مراقبتی والدین کودکان سرطانی و کیفیت زندگی این کودکان

مصاحبه با  35نفر از اعضای خانواده دارای کودک مبتال به سرطان

پرداخته شده است و توجه بسیار اندکی به نیازهای اطالعات سالمت

پرسشنامه مقدماتی تهیه شد .استخراج اطالعات مقاالت و مصاحبهها با

خانواده آنان یا خود کودکان بیمار شده است.

استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و استخراج کدهای اولیه ،طبقات
فرعی و طبقات اصلی صورت گرفت

مواد و روشها:

این پرسشنامه دارای دو بخش است .بخش اول از  15پرسش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است که از روش همبستگی

مربوط به اطالعات جمعیتشناختی و بخش دوم از  56گویه یا مؤلفه

(از نوع تحلیل اکتشافی با روش تحلیل مؤلفههای اصلی) استفاده کرده

برحسب طیف لیکرت  5درجهای (بسیارکم= ،1کم= ،2متوسط=،3

است .تحلیل عاملی اکتشافی روشی برای بررسی ساختار مجموعه

زیاد= 4و بسیارزیاد=  )5در خصوص نیازهای اطالعات سالمت خانواده

دادههای دارای ﭼندین پیش مفهوم در مورد ساخت یﮏ پرسشنامه است.

کودکان مبتال به سرطان تشکیل شده است .ابتدا پرسشنامه محققساخته

جامعه آماری پژوهش ،کلیه  729خانواده کودکان مبتال به سرطان

بین  10خانواده کودک مبتال به سرطان مراجعهکننده به بیمارستان

مراجعهکننده به بیمارستان سیدالشهدای اصفهان (امید) از فروردین تا

سیدالشهدای اصفهان جهت تعیین روایی صوری کیفی قرار گرفت و

شهریور سال  1397بود که براساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران با

اصالحات مورد نظر آنان انجام شد .در مرحله دوم ،برای تعیین روایی

در نظر گرفتن سطح اطمینان  95درصد و خطای برابر ( S 0/1برآوردی

محتوایی کیفی ،پرسشنامه در اختیار متخصصان سرطان کودکان و

از انحراف معیار نمره نیازهای اطالعات سالمت) ،تعداد نمونه  384نفر به

متخصصان رفتارهای اطالعیابی توزیع شده و نظرات آنان اخذ شد .سپﺲ

دست آمد که به صورت روش نمونهگیری غیراحتمالی هدفمند و

اصالحات الزم طبق نظر آنان بر روی پرسشنامه انجام شد .در نهایت

داوطلبانه براساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند .معیارهای ورود

پرسشنامه نهایی بین نمونههای پژوهش به صورت حضوری توزیع و

شامل خانوادههای دارای حداقل یﮏ کودک مبتال به سرطان و تمایل به

گردآوری شد.
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پرسشنامه نیازهای اطالعات سالمت

فرم رضایت آگاهانه از کلیه مشارکتکنندگان اخذ شد و اطمینان

تحصیالت دیپلم 28/7 ،درصد زیردیپلم و مابقی دارای مدرک باالتر بودند.

داده شد که اطالعات آنان محرمانه باقی خواهد ماند .روایی پرسشنامه

 2/9درصد دارای درآمد باالتر از  3میلیون تومان و مابقی دارای درآمد

(برحسب روایی سازه) و پایایی آن (برحسب آلفایکرونباخ) پﺲ از انجام

کمتر از این میزان بودند.

تحلیل عاملی اکتشافی تعیین شد و برای انتخاب عاملها از آزمون

طبق نتایﺞ جدول  1و میانگین و انحراف معیار گویههای پرسشنامه

اسکریکتل استفاده شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 20

نیازهای اطالعات سالمت خانواده کودکان مبتال به سرطان ،باالترین

تجزیه و تحلیل شدند.

میانگین در گویههای شانﺲ درمان و موفقیت درمان با  ،4/55شانﺲ زنده
ماندن و بهبودی کامل با  ،4/48حمایت معنوی خانواده مانند توکل به

دامنه سنی افراد پاسخگو از  20-56سال با میانگین  36/2و میانگین

بیماری بر روابط جنسی و زناشویی والدین با  ،3/06آشنایی با قوانین و

سن کودکان بیمار  6/6سال بود .ضمنا میانگین تعداد افراد خانوار  4/4و

مقررات بیمارستان با  ،3/14اطالعات الزم برای سایر افراد خانواده با 3/24

میانگین مدت تشخیص بیماری  12/7ماه به دست آمد 93/9 .درصد از

بوده است.

پاسخگویان متأهل و بقیه مجرد بودند 40/6 .درصد از آنان دارای
جدول  -1ميانگين و انحراف معيار گویههای پرسشنامه نيازهای اطالعات سالمت خانواده کودکان مبتال به سرطان
گویه

ردیف

ميانگين

انحراف معيار

گویه

ردیف

ميانگين

انحراف معيار

ارائه اطالعات مربوط به عوارض جانبی انواع روشهای
درمانی

3/93

1/012

25

ارائه اطالعات کافی به خانواده بیمار قبل و بعد از عمل جراحی

3/92

1/162

2

تغذیه ،رژیمدرمانی ،رژیم غذایی و مشاوره تغذیهای

4/05

0/899

26

خدمات پشتیبانی تیم درمان پﺲ از ترخیص بیمار از
بیمارستان

3/64

1/201

3

ارائه اطالعات الزم در خصوص انواع روشهای درمانی

4/01

0/971

27

مشارکت و تعامل مناسب میان کادر درمان و خانواده بیمار

3/75

1/027

4
5

1

ارائه اطالعات الزم در خصوص داروها ،نحوه استفاده،
عوارض جانبی ،اثربخشی و ...

4/12

0/989

28

هزینههای مراقبتهای سالمت

انتخاب بهترین روش درمانی

4/27

0/890

29

تأثیر بیماری بر اشتغال یا زندگی کاری بیمار

3/30

6

تشخیص بیماری

4/02

1/028

30

تأثیر بیماری کودک بر اشتغال یا زندگی کاری خانواده

4/33

7

روشهای تشخیصی

4/03

0/914

31

اطالعات الزم برای سایر افراد خانواده

3/24

1/248

8

عود و متاستاز سرطان

4/09

1/119

32

اشتباهات و قصورات پزشکی

3/77

1/173

9

شانﺲ زنده ماندن و بهبودی کامل

4/48

0/886

33

دسترسی به منابع اطالعات سالمت در مورد بیماری کودک

3/61

1/172

10

شانﺲ درمان و موفقیت درمان

4/55

0/776

34

اطالعات در مورد تغییرات فیزیکی بیماری

3/73

1/078

11

خودمراقبتی و مدیریت بیماری

4/26

0/818

35

امکانات بیمارستان برای خانواده بیمار

4/02

1/140

12

اطالعات در مورد دسترسی به خدمات سالمت

4/10

0/913

36

امکانات بیمارستان برای رفاه و راحتی کودک بیمار

4/14

1/015

13

4/31

0/961
1/498
0/977

ارائه اطالعات توسط تیم درمان به بیمار بهصورت
قابلفهم ازنظر اصطالحات پزشکی و زبان

3/71

1/180

37

ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی به خانواده بیمار

4/07

1/052

14

ارائه اطالعات توسط تیم درمان به خانواده بیمار
بهصورت قابلفهم ازنظر اصطالحات پزشکی و زبان

4/14

0/963

38

ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی برای کودک بیمار

4/02

1/144

15

اطالعات کلی راجع به سرطان

4/12

1/013

39

مشارکت بیمار و والدین در تصمیمگیریهای تیم درمان

3/87

1/096

16

اطالعات تخصصی راجع به سرطان

4/09

1/044

40

در دسترس بودن پزشکان ،پرستاران و کادر سالمت برای
پاسخگویی بیشتر و صرف وقت کافی

4/23

0/992

17

حمایت روانی اجتماعی از بیمار

4/24

0/894

41

امکان مصاحبت بیمار و تبادل تجربه با همساالن خود

3/26

1/341

18

تأثیر بر زندگی اجتماعی بیمار

4/02

1/050

42

امکان مصاحبت خانواده بیمار و تبادل تجربه با خانوادههای
دیگر

3/57

1/186

19

در دسترس بودن حمایتهای اجتماعی و اقتصادی

4/04

1/138

43

خدمات توانبخشی

3/41

1/365

20

حمایت معنوی خانواده

4/47

0/798

44

ارائه توضیحات الزم با اصطالحات قابلفهم برای کار با وسایل
و تجهیزات پزشکی مرتبط با بیمار

3/48

1/262

21

تأثیر بیماری بر روابط جنسی و زناشویی والدین

3/06

1/452

45

سازگاری و کنار آمدن بیمار با بیماری خود

3/58

1/259

22

تأثیر بیماری بر روابط جنسی و باروری بیمار در آینده

3/44

1/491

46

آشنایی با قوانین و مقررات بیمارستان

3/14

1/403

23

اطالعات مرتبط با حقوق بیمار

3/43

1/381

47

تأمین خواستههای کودک بیمار

3/85

1/099

24

ارائه اطالعات در خصوص روند درمان بیمار بهصورت
منظم

4/26

اشتراک و تبادل اطالعات بهبودیافتگان سرطان با کودکان
بیمار و خانواده آنان

4/19

53

0/900

48

1/144
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پرسشنامه نیازهای اطالعات سالمت

ابتدا تحلیل عاملی مؤلفههای اصلی با استفاده از روش ﭼرخش

جدول  2بارهای عاملی گویههای هر یﮏ از عوامل ﭼهارگانه

متعامد (واریماکﺲ) بر روی  56گویه صورت گرفت .آزمونهای شاخص

پرسشنامه نیازهای اطالعات سالمت خانواده کودکان مبتال به سرطان را

کفایت نمونهگیری کایزر -مایر -الکین ( )KMO=0/92و اندازهگیری

نشان میدهد.

تحلیل عاملی را دارند .نمودار اسکری ابتدا  8عامل را نشان داد؛ اما براساس

ویژه  16/75و  34/90درصد واریانﺲ با بارهای عاملی  0/53تا 0/78

اصول نظری و همپوشانی تعدادی از گویهها و حذف این گویهها  4 ،عامل

بیشترین مشارکت و سهم را در تبیین واریانﺲ این پرسشنامه بر عهده

تعیین و مشاهده گردید (نمودار  )1و  48گویه از این  4گویه57/56 ،

دارد (گویههای 14،23،24،25،27،28،30،32،34،35،36،38،46،47،48

درصد از کل واریانﺲ گویهها پرسشنامه را تبیین میکنند (در این تحقیق

 .)49،52،54،55،عامل دوم (ارائه اطالعات در مورد سرطان توسط کادر

از بارهای عاملی  0/400به باال استفاده شد) .در کل 8 ،گویه از  56گویه

درمان) با مقدار ویژه  5/50و  11/47درصد واریانﺲ بارهای عاملی 0/54

اصلی پرسشنامه حذف شدند.

تا

0/77

پرسشنامه

شامل

را

میشود

(گویههای:

 )1،2،3،5،6،7،8،9،10،11،12،13،15،16،17و عامل سوم (امکانات و
خدمات سالمت و مشاوره) با مقدار ویژه  3/42و  7/13درصد واریانﺲ
بارهای عاملی  0/43تا  0/78پرسشنامه را شامل میشود (گویههای:
 .)39،40،41،42،44،45،56عامل ﭼهارم (حمایتهای اجتماعی،
اقتصادی و معنوی) با مقدار ویژه  1/93و  4/04درصد واریانﺲ بارهای
عاملی  0/43تا  0/75واریانﺲ پرسشنامه را شامل میشود (گویههای:
نمودار -1آزمون اسکری

.)19،20،21،22،26،31،33

جدول  -2بارهای عاملی پرسشنامه نيازهای اطالعات سالمت خانواده کودکان مبتال به سرطان به روش واریماکس
گویه

عامل اول

عامل دوم

عامل سوم

عامل چهارم

گویه

1

-

0/724

-

-

29

عامل اول

عامل دوم

عامل سوم

عامل چهارم

حذف

2

-

0/705

-

-

30

0/624

-

-

-

3

-

0/752

-

-

31

-

-

-

0/720

32

0/795

-

-

-

-

0/729

-

-

33

-

-

-

0/750

6

-

0/770

-

-

34

0/697

-

-

-

7

-

0/693

-

-

35

0/535

-

-

-

8

0/639

-

-

-

4
5

حذف

-

0/704

-

-

36

9

-

0/655

-

-

37

حذف

10

-

0/571

-

-

38

0/542

-

-

-

11

-

0/623

-

-

39

-

-

0/782

-

12

-

0/602

-

-

40

-

-

0/758

-

13

-

0/563

-

-

41

-

-

0/725

-

14

0/630

-

-

-

42

-

-

0/773

-

15

-

0/548

-

-

43

16

-

0/664

-

-

44

-

17

-

0/666

-

-

19

-

-

20

-

-

حذف
-

0/575

-

45

-

-

0/714

-

46

0/818

-

-

-

0/564

47

0/609

-

-

-

0/484

48

0/768

-

-

-

21

-

-

0/414

0/620

49

0/766

-

-

-

22

-

-

-

0/517

50

حذف

23

0/728

-

-

-

51

حذف

24

0/777

-

-

-

52

25

0/797

-

-

-

53

حذف

18

-
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کرویتبارتلت ( )χ2=8374/24نشان دادند که دادهها قابلیت اجرای
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پرسشنامه نیازهای اطالعات سالمت
26

-

-

-

0/436

54

0/722

-

-

-

27

0/639

-

-

-

55

0/591

-

-

-

0/662

-

-

-

56

-

-

0/746

-

مقادیر ویژه

16/75

5/50

3/42

1/93

28

درصد واریانﺲ تبیین شده

34/9

11/47

7/13

4/04

جدول  3تعداد گویههای هر عامل ،میانگین ،انحراف معیار و ضرایب

اکتشافی برای کل پرسشنامه  0/96و برای عامل اول  ،0/95برای عامل

پایایی آلفایکرونباخ عاملهای ﭼهارگانه و نمره کل پرسشنامه را نشان

دوم  ،0/93برای عامل سوم  0/91و برای عامل ﭼهارم  0/84به دست آمد.

میدهد .دامنه کجی نمرات کل و عاملهای استخراج شده از  -0/32تا

ضرایب پایایی بهدست آمده برای هر ﭼهار عامل و کل مقیاس رضایت

 -1/26محاسبه شده است که این مقادیر در دامنه توزیع طبیعی  +2تا

بخش میباشد.

جدول  -3ضرایب پایایی آلفای کرونباخ و شاخصهای آماری پرسشنامه نيازهای اطالعات سالمت خانواده کودکان مبتال به سرطان
تعداد گویه

آلفایکرونباخ

ميانگين

انحراف استاندارد

کجی

عامل
دسترسی ،ارائه و تبادل اطالعات سالمت مرتبط
ارائه اطالعات در مورد سرطان توسط کادر درمان
امکانات و خدمات سالمت و مشاوره
حمایتهای اجتماعی ،اقتصادی و معنوی

19
15
7
7

0/95
0/93
0/91
0/84

66/90
62/27
28/53
29/65

14/52
10/16
6/18
4/82

-0/ 32
-0 /89
-1/16
-1/26

کل

48

0/96

187/65

30/81

- 0/37

جدول  4ضرایب روایی همگرا و واگرا پرسشنامه نیازهای اطالعات

( 48گویه) با عاملها از  0/71تا  0/87متغیر است و بیشترین همبستگی

سالمت خانواده کودکان مبتال به سرطان و همبستگی بین عوامل و هر

را عامل اول (دسترسی ،ارائه و تبادل اطالعات سالمت) با کل پرسشنامه

یﮏ از عوامل با نمره کل پرسشنامه را نشان میدهد .همانطور که در

دارد .همچنین همگی ضرایب در سطح آماری P-Value>0/001

جدول  4مشاهده میشود ،ضرایب همبستگی بین نمره کل پرسشنامه

معنادارند که بیانگر روایی سازه همگرا و واگرا پرسشنامه هستند.

جدول  -4ميزان قابليت یادگيری سيستم اطالعات آزمایشگاه
1

2

3

4

عامل

-

*0/45
-

*0/43
*0/51
-

*0/44
*0/56
*0/62
-

*0/87

*0/77

*0/71

*0/71

دسترسی ،ارائه و تبادل اطالعات سالمت مرتبط
ارائه اطالعات در مورد سرطان توسط کادر درمان
امکانات و خدمات سالمت و مشاوره
حمایتهای اجتماعی ،اقتصادی و معنوی
کل

بحث و نتيجهگيری:
همانگونه که قبال بیان شد ،هدف این پژوهش ،ساخت پرسشنامه

درمان ،امکانات و خدمات سالمت و مشاوره ،و حمایتهای اجتماعی،
اقتصادی و معنوی بودند.

نیازهای اطالعات سالمت خانواده کودکان مبتال به سرطان و بررسی

نتایﺞ تحلیل عاملی پژوهش فرزین و همکاران بر روی بیماران مبتال

روایی و پایایی آن بود .نتایﺞ نشان داد این پرسشنامه یﮏ ابزار ﭼندبعدی

به سرطان  6عامل داروها ،شیوه درمان ،تغذیه ،آزمایشها ،هزینههای

است و براساس روش تحلیل عاملی (تحلیل مؤلفههای اصلی) دارای ﭼهار

درمان و ورزش را نشان داد که به عامل ورزش در مطالعه حاضر اشاره

عامل میباشد که بیشترین سهم تبیین واریانس را عامل اول (دسترسی،

نشده است ،اما  5عامل دیگر به نحوی در  4عامل شناسایی شده پژوهش

ارائه و تبادل اطالعات سالمت مرتبط) بر عهده دارد و عوامل دیگر سهم

حاضر وجود دارند .دلیل این امر میتواند تمرکز و توجه بیشتر والدین

کمتری در تبیین واریانﺲ پرسشنامه بر عهده دارند.

کودکان مبتال به سرطان بر روی وضعیت بیماری و درمان کودکان نسبت

عاملهای یافت شده در این تحقیق شامل دسترسی ،ارائه و تبادل

به ورزش آنان باشد عامل اول این پژوهش دسترسی ،ارائه و تبادل

اطالعات سالمت مرتبط ،ارائه اطالعات در مورد سرطان توسط کادر

اطالعات سالمت مرتبط بود [ .]18مطالعه صادقی و همکاران در
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 -2قرار دارند .ضرایب پایایی آلفایکرونباخ بهدست آمده از ساختار عاملی

] [ DOI: 10.29252/jmis.5.1.50

کوه کن علی آبادی و همکاران

پرسشنامه نیازهای اطالعات سالمت

شناسایی نیازهای اعضای خانواده بیماران تحت عمل جراحی به نیازهای

دریافت اطالعات ،پزشﮏ (آنکولوژیست) را ترجیح میدادند که با عامل

اطالعاتی و نیازهای فیزیکی آنان پی بردند که با عامل اول این مطالعه

دوم و گویه ( 40در دسترس بودن پزشکان ،پرستاران و کادر سالمت

همراستا بود [.]19

برای پاسخگویی بیشتر و صرف وقت کافی) همراستا بود [.]15

در مطالعه  Mitchellو همکاران ،والدین کودکان مبتال به سرطان

 Yiو همکاران درباره نیازهای اطالعاتی بیماران سرطانی دریافتند

نیاز به دسترسی به اطالعات از طریق اینترنت و فهرستی از وبسایتهای

که بیشترین نیاز اطالعاتی دربارهی بیماری ،مراقبت و خود مراقبتی،

مرتبط با سرطان معتبر و یﮏ سرویﺲ جستجوی اینترنتی داشتند که با

شانﺲ درمان و نتایﺞ درمانی بود که با عامل دوم و همچنین با گویه

عامل اول مطالعه حاضر و گویه ( 33دسترسی به منابع اطالعات سالمت

(10شانﺲ درمان و موفقیت درمان) هماهنگ بود [.]20

منابع متخصص انسانی) هماهنگ بود [.]13

کودکان مبتال به سرطان آفریقای جنوبی ،آنان خواستار نیازهای اطالعاتی

نتیجه مطالعه  Vetschaو همکاران بر روی نیازهای اطالعاتی

درباره بیماری ،علل آن ،تحقیقات انجام شده ،اثر درمانی روی کودک،

والدین کودکان مبتال به سرطان نشان داد که والدین نیازمند اطالعات

روشهای درمانی آرامبخش ،انواع روشهای درمانی ،مدت زمان درمان،

بیشتر در مورد مسائل مربوط به باروری و مسائل جنسی و تأثیرات

جراحی و نتیجه جراحی ،نحوهی توضیح بیماری برای کودک و برقراری

دیررس بیماری بودهاند که با گویه ( 22تأثیر بیماری بر روابط جنسی و

ارتباط با او بودند که با عامل دوم همراستا بود .عامل سوم این پژوهش

باروری بیمار در آینده) هماهنگ بود .والدین گزارش دادند که گاهی اوقات

امکانات و خدمات سالمت و مشاوره بود [.]3

خالصههای درمانی و اصطالحات پزشکی درک نمیشوند که با گویه 14

نتیجه تحلیل مطالعه شمسائی و همکاران در خانواده بیماران دارای

(ارائه اطالعات توسط تیم درمان به خانواده بیمار به صورت قابلفهم از نظر

اختالل دوقطبی و مطالعه لقمانی و همکاران در خانواده بیماران بستری

اصطالحات پزشکی و زبان) عامل اول هماهنگ بود .همچنین به

در بخش مراقبت ویژه ،نیاز به مشاوره و راهنمایی را نشان داد که با عامل

عاملهایی مانند توصیههای غربالگری و پیگیریهای طوالنی مدت و

سوم این پژوهش همراستا بودند [.]21،22

تطبیق شیوه زندگی سالم اشاره شده بود که با نتیجه پژوهش حاضر

صادقی و همکاران به نیازهای روحی ،مشاوره و راهنمایی اعضای

متفاوت بود .احتمال دارد مغایرت مشاهده شده به دلیل عدم آگاهی

خانواده بیماران تحت عمل جراحی پیبردند که با عامل سوم این مطالعه

والدین مورد بررسی در پژوهش حاضر از فرآیند غربالگری کودکان مبتال

همراستا بود [.]19

به سرطان باشد .عامل دوم این پژوهش ارائه اطالعات در مورد سرطان
توسط کادر درمان بود [.]16

برجعلیلو و همکاران درباره نیازهای اطالعاتی والدین کودکان مبتال
به سرطان ،نشان داد آنان در خصوص مراقبت سالمت روانی -تربیتی

نتیجه مطالعه ریاحی و همکاران نشان داد نیازهای اطالعاتی

کودکان نیاز به مشاوره دارند که با عامل سوم مطالعه حاضر همراستا بود

بهداشتی و سالمت مهاجران مبتال به سرطان بیشتر در مورد اطالعات

اما عامل نیاز به اطالعات در زمینه سبﮏ زندگی خانوادگی با هیچکدام از

دارویی بود که با گویه  4عامل دوم این پژوهش همراستا بود [ .]17نتیجه

عوامل پژوهش حاضر همراستا نبود [.]12

مطالعه برجعلیلو و همکاران درباره نیازهای اطالعاتی والدین کودکان

در مطالعه  Mitchellو همکاران ،والدین کودکان مبتال به سرطان

مبتال به سرطان ،نیاز به اطالعات پزشکی و اطالعات پیرامون مراقبت از

خواستار مشاوره بیشتر بودند که با عامل سوم و گویه ( 37ارائه خدمات

سالمت جسمانی را نشان داد که با عامل دوم همراستا بود [.]12

مشاوره و روانشناسی به خانواده بیمار) همراستا بود .در مورد صرف وقت

مطالعه  Knijnenburgو همکاران در خصوص نیازهای اطالعات

کافی توسط پزشکان و پرستاران برای توضیح درمان و عوارض احتمالی

بهداشتی برای بازماندگان سرطان اطفال نشان داد که  90درصد

بیماری را بیان کرده بودند که با گویه ( 40در دسترس بودن پزشکان،

خانوادهها اظهار داشتهاند دریافت اطالعات توسط پزشکان در طول

پرستاران و کادر سالمت برای پاسخگویی بیشتر و صرف وقت کافی

مراجعت بیمار به اندازه کافی ارائه میشود که با عامل دوم همراستا بود

هماهنگ بود .توصیههای مفید کارکنان در مورد اهمیت صحبت کردن

[ .]14در مطالعه  Wakefieldو همکاران در مورد نیازهای اطالعات

با همساالن برای کودکان و نوجوانان در تمام مراحل بیماری را گزارش

خانواده در تکمیل درمان سرطان دوران کودکی نشان داد که والدین برای

کرده بودند که با گویه ( 41امکان مصاحبت بیمار و تبادل تجربه با
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در مورد بیماری کودک (منابع ﭼاپی و الکترونیکی ،دیداری شنیداری،

در مطالعه  Mareeو همکاران بر روی نیازهای اطالعاتی والدین
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پرسشنامه نیازهای اطالعات سالمت

ﭼندوجهی پایا و معتبر در نظام سالمت برای شناسایی و رفع نیازهای

همساالن خود) هماهنگ بود عامل ﭼهارم این پژوهش حمایتهای

اطالعاتی خانواده کودکان مبتال به سرطان استفاده کرد؛ اما با توجه به

.]13[  اقتصادی و معنوی بود،اجتماعی

اینکه جامه پژوهش به خانواده کودکان مبتال به سرطان در شهر اصفهان

مطالعه شمسائی و همکاران در مورد خانواده بیماران دارای اختالل

محدود بوده است و تعمیمیافتهها به جمعیتهای دیگر بایستی با احتیاط

 نیازهای اقتصادی آنان را نشان داد که با عامل ﭼهارم این مطالعه،دوقطبی

 همچنین پیشنهاد میشود این پرسشنامه در مناطق دیگر.صورت گیرد

 لقمانی و همکاران در خانواده بیماران بستری در بخش.]21[ همراستا بود

کشور نیز آزمون شود و برای پایایی آن از سایر روشهای سنجش پایایی

 عامل توجهات معنوی را شناسایی کردند که با عامل ﭼهارم،مراقبت ویژه

مانند روش بازآزمایی و برای اعتباریابی آن از سایر روشهای اعتباریابی

 برجعلیلو و همکاران در کودکان مبتال.]22[ مطالعه حاضر همراستا بود

.مانند یﮏ ابزار موازی برای روایی همزمان نیز استفاده شود

به سرطان به عاملهای ایمان و امید و حمایت اجتماعی پی بردند که با
]؛ اما در عاملهای ارتباط با23[ عامل ﭼهارم این پژوهش همراستا بود

:تشکر و قدردانی

 ابراز ترس و اضطراب و پرخاشگری با پژوهش، بازی و تفریح،طبیعت

این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد و طرح تحقیقاتی

 دلیل این مغایرت میتواند ناشی از تمرکز مطالعه حاضر.حاضر مغایر بود

مصوب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به

بر روی نیازهای اطالعاتی والدین کودکان مبتال به سرطان و نه خود

. میباشدIR.MUI.REC.1396.3.725  و کد اخالق396725 شماره

.کودکان باشد
 این پرسشنامه دارای،در مجموع با توجه به نتایﺞ مطالعه حاضر
پایایی و روایی مناسب میباشد و میتوان از آن به عنوان یﮏ ابزار
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Original Article
Abstract
Aim: The purpose of the present study was to construct and validate the health information
needs of families of children with cancer in Iran.
Methods: The current study used Correlation method (exploratory analysis using principal
components analysis method). The statistical population of this study was a total of 729
families of cancer patients referring to Isfahan Seyyed-Al-Shohada (Omid) Hospital from
April to September 2018. Based on the Cochran formula, 244 individuals were selected
through purposive sampling based on which including and excluding criteria were chosen.
Results: The factor analysis (principal components analysis) and Varimax rotation showed
four factors, 1) access, presentation and exchange of related health information; 2) provision
of cancer related information by the medical staff; 3) health and counseling facilities and
services; and 4) Social, economic, and spiritual supports. Totally 56.57% of the variance of
the questionnaire items was explained by theses four factors. Cronbach's alpha reliability
coefficients derived from the exploratory factor structure for the whole questionnaire were
0.96.
Conclusion: Considering the reliability of the questionnaire, it can be used as a reliable and
valid tool in the health system to identifying and meeting the information needs of the
families of children with cancer.
Key Words: Health Information Needs, Neoplasms, Child, Family, Questionnaires,
Validation.
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