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71مسلسل / 96بهار/ 1شماره / دهم نوزدوره / یافته 

1/12/95: پذیرش مقاله14/10/95: دریافت مقاله
نگرش و هنجارهـاي  ،مطابق تئوري عمل منطقی. انددادهبر اجزاي سندرم متابولیک نشان مطالعات بسیاري اثر رژیم غذایی را:مقدمه

طراحـی  ایـن مطالعـه  هـدف  . اثرگذارنـد انجام آن رفتار توسط فرد نهایتاًانتزاعی عواملی هستند که بر روي قصد فرد به انجام یک رفتار و 
.باشدمیافراد مبتال به سندرم متابولیکايتغذیهرفتار بر تأثیرگذارشناسایی عوامل منظوربهمعتبر ايپرسشنامه
اي بـر  بحث گروهی متمرکز و مصاحبه با اسـاتید متخصـص، پرسشـنامه   6در این مطالعه از طریق مرور متون علمی، : هامواد و روش

نفـري  15و روایی صوري با پانل خبرگان روایی محتواگیرياندازههايروشاز رواییبررسی منظوربه. اساس تئوري عمل منطقی طراحی شد
.و براي تعیین پایایی نیز از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شدگردیداستفاده 
بـه  سـؤال 46ي نهـایی  پرسشـنامه هـاي آیتمآیتم بود که پس از بررسی روایی و پایایی، تعداد 100ي اولیه شامل پرسشنامه: هایافته

. نیـز در بخـش قصـد رفتـاري قـرار گرفتنـد      سؤال16در بخش هنجار انتزاعی و سؤال13، ايتغذیهگرش در بخش نسؤال17.آمددست
.آمدبه دست85/0ي نهایی و ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه92/0ي نهایی میانگین شاخص روایی محتواي پرسشنامه

این مطالعه از روایی و پایایی نسـبی خـوبی برخـوردار    ه دري طراحی شدبر اساس نتایج این مطالعه پرسشنامه: گیريبحث و نتیجه
افراد مبتال به سندرم متابولیک بر اساس تئوري عمـل منطقـی مـورد    ايتغذیهبر رفتار تأثیرگذارشناسایی عوامل منظوربهتواندمیاست و 

.استفاده قرار گیرد
تئوري عمل منطقیروایی، پایایی، پرسشنامه، سندرم متابولیک،: هاي کلیديواژه.

چکیده
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مقدمه
از اخـتالالت متابولیــک  ايمجموعـه سـندرم متابولیـک بــه   

گلـوکز، تحملعدملیپیدها،متابولیسمدراختاللچاقی،شامل 
این سندرم .شودمیخون اطالق پرفشاريوانسولینبهمقاومت

. )1(دهـد مـی عروقی را افـزایش  قلبیهايبیماريخطر ابتال به 
)2(درصد 20-30بین کشورهاشیوع سندرم متابولیک در اکثر 

.)3(درصد گزارش شده است30و در ایران حدود 
هدف اصلی در مدیریت افـراد مبـتال بـه سـندرم متابولیـک      

ي اصـالح شـیوه  . قلبی عروقی اسـت هايبیماريکاهش ریسک 
ي ریسک فاکتورهاي سـندرم متابولیـک را کـاهش    زندگی، همه

ي کافی بـاال  در صورتی که ریسک این سندرم به اندازه. دهدمی
گرفته شوددارو درمانی به همراه رژیم غذایی باید در نظر،باشد

عالوه بر کنترل وزن و کاهش کالري کل، رژیم غذایی بایـد  . )4(
چربی اشباع، چربی تـرانس، کلسـترول، سـدیم، غـالت تصـفیه      

هـاي گوشـت قنـدي، غـذاهاي سـرخ شـده،     هاينوشیدنیشده، 
میـزان  همچنـین ،ي کم داشـته باشـد  رآوري شده و قند سادهف

.)5،4(میوه، سبزي و غالت کامل رژیم غذایی نیز کافی باشد
نـدگی نشسـته و کـم    پذیرش رژیم غذایی و خـودداري از ز 

تحرك اجزاي کلیدي درمان چاقی و متعاقباً سـندرم متابولیـک   
وبهداشـت آموزشهايبرنامهتأثیراینکهبهتوجهبا.)6(هستند

، مطالعـات )7(اسـت رچشـمگی بسـیار هابیماريبررفتارتغییر
وشناسـایی منظـور بهرارفتارتغییرهايمدلازاستفادهزیادي
انـد کـرده پیشنهادسالمتبهمربوطرفتارهايتأثیرگیرياندازه

تغییـر رفتـار، تئـوري عمـل     هايتئوريترینموفقیکی از .)8(
.طرح ریزي شده اسـت و فیشبینکه توسط آیژن منطقی است 

جمعیت شناختی نقش -مطابق این تئوري، متغیرهاي اجتماعی
و قصـد فـرد نسـبت بـه     کننـد میمهمی را در تعیین رفتار ایفا 

هنجارهــاي «و »نگــرش«متغیــرانجــام یــک رفتــار توســط دو 
همچنـین بـر اسـاس ایـن     . )9(گـردد مـی پیش بینی »انتزاعی

تئوري، انجام یک رفتار که تحت کنترل شخصـی فـرد اسـت از    
ترکیب سه جزء نگرش، هنجار انتزاعی و قصـد رفتـاري حاصـل    

هدف نهایی این تئوري، پیش بینی رفتار بـوده و  . )10(شودمی
تنها عامل مستقیم تعیـین  »قصد رفتاري«فرض بر آن است که

عنـوان بـه در واقع قصد در ایـن تئـوري   . باشدمیي رفتار کننده
و خود قصد نیـز توسـط   شودمیسازه قلمداد ترینقوياولین و 

ایـن تئـوري   . )11(گرددمینگرش و هنجار انتزاعی پیش بینی 
ي رویکرد پذیرفته شـده و مـورد اسـتفاده در زمینـه    ترینشایع

. )12(انتخاب غذا است
با توجه به اینکه جهت پیشگیري از عوارض احتمالی سندرم 

بـر روي  تأثیرگـذار متابولیک در افراد مبـتال، شناسـایی عوامـل    
، لـذا ایـن مطالعـه بـا     باشـد میاین افراد ضروري ايتغذیهرفتار 

تأثیرگـذار شناسایی عوامل منظوربهايپرسشنامههدف طراحی 
درم متابولیـک بـر اسـاس    افراد مبـتال بـه سـن   ايتغذیهبر رفتار 

.تئوري عمل منطقی انجام گردید

هامواد و روش
کـه  باشـد مـی تحلیلی و از نوع مقطعی این مطالعه توصیفی 

در محــل 1392اردیبهشــت و خــرداد ســال هــايمــاهدر طــی 
شـهر مهابـاد در   ) ره(ینیخمکلینیک تخصصی بیمارستان امام 
مرحلـه  3ر در مطالعـه حاضـ  . استان آذربایجان غربی انجام شـد 

.انجام گرفت
در مرحله اول، مروري بر مقاالت و کتـب مـرتبط بـا رفتـار     

بـر  تأثیرگـذار افراد مبتال به سندرم متابولیک و عوامل ايتغذیه
.آن انجام شد

. متمرکز برگزار گردیدچندین بحث گروهی در مرحله دوم،
نفـر  36گان در این جلسات بحـث گروهـی شـامل    شرکت کنند

تأهـل، سـطوح تحصـیلی    ورود معیارهـاي ه بـر اسـاس   بودند ک
ابتال به سندرم متابولیک بر وسال20-50نیبمختلف، سنین 

.)13(انتخاب شدنددیابت المللیبیناساس معیار فدراسیون 
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گان ایـن مطالعـه نیـز شـامل     خروج شرکت کنندرهايمعیا
قلبی و مغزي، بیماران روانـی، بیمـاران   هايسکتهافراد با سابقه 

.مبتال به سرطان، مادران باردار و شیرده بودند
افراد شرکت کننده در مطالعه از طریق نمونه گیـري هـدف   

جلسات بحث گروهی این مطالعه شامل شش . دار انتخاب شدند
سه بحث گروهی با حضور مـردان و سـه   (متمرکز وهی بحث گر

نیمـه سـاختاریافته بـا    صـورت بـه ) بحث گروهی با حضور زنـان 
. دقیقه انجام شد90تا 60استفاده از چارچوب مناسب به مدت 

آرام و راحت با حضـور یـک   کامالًدر یک مکان هابحثجلسات 
م انجـام  پژوهشگر و یک یادداشت بردار برگزار گردید تا به هنگا

نظیر حرکات و تغییرات چشـم  غیرکالمیمصاحبه به رفتارهاي 
سپس بر اسـاس روش تحلیـل محتـوا،    . و چهره نیز توجه گردد

ضـبط شـده بـر روي کاغـذ،     هـاي مصـاحبه پس از پیاده کردن 
مشخص هامتنمهم هايقسمتچندین بار مرور شده و هامتن

فرعـی بـا نظـر    اصـلی و  هايمایهدر مرحله بعدي درون . گردید
ي علــوم کیفــی اســتخراج شــده، اســاتید متخصــص در زمینــه

فرعی در قالـب درون  هايمایهکدبندي گردیده و در آخر درون 
.اصلی قرار گرفتندهايمایه

تـن از اسـاتید   5نیز، بـا  هاآیتمدر مرحله آخر جمع آوري 
در . ي علوم تغذیه مصاحبه فردي صورت گرفـت متخصص رشته

هـاي مایـه بررسی متـون، درون  اس نتایج حاصل ازنهایت بر اس
، تعـدادي  هـا مصـاحبه حاصل از تحلیل محتواي بحث گروهی و 

مناسب براي تبدیل به پرسش با هايآیتمگردید که آیتم تولید 
متخصص انتخاب گردیده و سپس به پرسش تبـدیل  نظر اساتید

نگـرش  «ي اصـلی  در سـه درون مایـه  هـا پرسـش شدند که این 
در . قرار گرفتنـد »قصد رفتاري«و »هنجار انتزاعی«، »ايتغذیه
.ي سوم روایی این پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفتمرحله

تعیین روایی محتواي ابزار
هـاي بخـش تـرین مهـم بررسی روایی محتواي ابزار، یکی از 

هدف از این ارزیابی، پاسخ به ایـن  . ارزیابی روایی یک ابزار است
هدف تعریـف  گیرياندازهآیا محتواي ابزار، قابلیت بود کهسؤال

براي تعیین روایـی محتـوا   با توجه به اینکه.شده را دارد یا خیر
روش کمـی مـورد   تـرین رایـج ،ايگزینـه چنـد  هـاي مقیاسدر 

مطالعـه ایندر،باشدمیمحتوا رواییاستفاده محققان شاخص
روایـی نسـبت وروایی محتواشاخصازمحتوارواییبراي تأیید

.)14(استشدهاستفادهمحتوا
و »مـرتبط بـودن  «، »سـادگی «سـه معیـار   به این منظـور،  

بـراي هـر   قسـمتی چهـار با استفاده از مقیاس لیکرت»وضوح«
بـه کـار   نفر از متخصصان15پرسشنامه توسط هايآیتمیک از 

ي ي همـه همچنین بر اسـاس میـانگین نمـره   .)15(گرفته شد 
میانگین شـاخص روایـی محتـواي   ،ي نهاییپرسشنامهسؤاالت

بـراي محاسـبه شـاخص روایـی     . پرسشنامه نیز محاسبه گردیـد 
:محتوا از فرمول زیر استفاده شد

CVI =

15تعیین نسبت روایی محتوا از یک پانل خبرگان منظوربه
نفـر متخصـص   3نفر متخصص علـوم تغذیـه و   12نفري شامل 

طابق روش ابداع شـده توسـط  آموزش بهداشت خواسته شد تا م
از نظر ضرورت اظهار هاآیتمیک از در خصوص هر)16(یالوش

، »ضـروري «توسط سه گزینـه  هاآیتمتک تک . )14(نظر کنند
بـراي  . بررسـی شـد  » غیرضـروري «و »غیرضـروري مفید ولی «

. از فرمول زیر استفاده شدمحاسبه نسبت روایی محتوا

CVR =

داد براي هر آیتم با مقایسـه بـا اعـ   به دست آمده هاينسبت
مقایسه گردید و در صـورتی  ) 1جدول (ارائه شده توسط الوشی
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بزرگتـر بـود   ) 49/0(جـدول  که عدد به دست آمـده از مقـادیر   
.گرفتمیقرار تأییدروایی محتواي آیتم مورد 

تعیین روایی صوري ابزار
تعیین مناسب بودن ابزار طراحی شده براي ارزیابی منظوربه

افـراد مبـتال بـه سـندرم     ايتغذیـه بـر رفتـار   تأثیرگـذار عوامل 
با توجه بـه اینکـه   . متابولیک از روش روایی صوري استفاده شد

، روش نظرسـنجی از باشدمیروایی صوري نوعی از روایی محتوا 
تعیین روایی محتوا استفاده شـده بـود،   منظوربهمتخصصان که 

. براي تعیین روایی صوري نیز به کار گرفته شد
. گردیدگیرياندازهصورت کیفی و کمی روایی صوري به دو

روایـی  خصـوص درنفر از خبرگان15نظرازي کیفیدر مرحله
بـودن، مناسـب بودن، قابل درك و فهم بودن،منطقیظاهري،

، اختصار، جامعیت، نگارش، جملـه  هاآیتمظاهر جالب و منطقی
در روش کمی و. گرفته شدبهرهابزارهايآیتمبندي و شیوایی 

ونامناسـب هـاي آیـتم حذفکاهش وجهتبعدييمرحلهدر
بهره »آیتمتأثیر«روشازهاآیتمازهر یکمیزان اهمیتتعیین

نفـر از  15آیتمـی کـه توسـط    تـأثیر امتیاز چنانچه.گرفته شد
بود آیتم بـراي  5/1خبرگان به آن پاسخ داده شده بود بیشتر از 

و در غیـر ایـن   دشـ میبعدي مناسب تشخیص داده هايتحلیل
.)14(گردیدمیصورت حذف 

تعیین پایایی ابزار
پایایی نوعی از روایی همگرایی است که هدف از آن ارزیـابی  

، بـه  باشـد مـی ي یـک مقیـاس   سازندههايآیتمهمبستگی بین 
ي مقیاس با یکـدیگر همسـانی   سازندههايآیتمعبارت دیگر آیا 

پایــایی یــک پرسشــنامه بــر اســاس روش . دارنــد) همبســتگی(
. )14(شـود میهمسانی درونی با محاسبه آلفاي کرونباخ تعیین 

انجـام  منظـور بـه 19نسـخه  SPSSدر این مطالعه از نرم افـزار  
.آماري بهره گرفته شدهايتحلیل

مالحظات اخالقی
هـا مصـاحبه ، شامل اسامی و متن کنندگاناطالعات شرکت 
، همچنین رضایت شرکت کنندگان و شدمیمحرمانه نگه داشته 

مرحلـه از مطالعـه بـراي    ارج شـدن از مطالعـه در هـر    امکان خ
.گان مد نظر قرار گرفتشرکت کنند

هایافته
بود که سؤال100این مطالعه شامل نویسپیشپرسشنامه 

به هنجارهاي انتزاعـی و  سؤال16، ايتغذیهبه نگرش سؤال49
.شدمیبه قصد رفتاري مربوط سؤال35

داراي امتیـاز  هـاي آیـتم بر اساس نتایج این مطالعـه تعـداد  
کـه شـاخص   سـؤال 16و بـود  سـؤال 84برابر با 79/0باالتر از 

. بود از پرسشنامه حذف شدند79/0روایی محتواي آنها کمتر از 
یینهـا پرسشـنامه  همچنین میانگین شـاخص روایـی محتـواي   

.آمدبه دست92/0
ی که نسبت هایآیتمدر خصوص نسبت روایی محتوا، تعداد 

بـود و  سـؤال 52بود برابر بـا  49/0محتواي آنها باالتر از روایی 
.این امتیاز را کسب نکردند و حذف شدندسؤال48

ایـن مطالعـه   سـؤاالت بر اساس نتایج مطالعـه حاضـر تمـام    
سـؤالی را کسب کردند و بنابراین هـیچ  5/1باالتر از تأثیرامتیاز 

یی صـوري از  آیتم به دلیل عدم برخورداري از رواتأثیربر اساس 
.پرسشنامه حذف نشد

امتیـاز نسـبت روایـی    سـؤال 48مطابق نتایج ایـن مطالعـه   
محتوا یا امتیاز شاخص روایی محتوا یا هـر دوي آنهـا را کسـب    

از ایـن  سـؤال 6باقی ماند که سؤال52نکردند و حذف شدند و 
.دیگر با نظر پانل خبرگان تجمیع شدندسؤاالتنیز با سؤال52

46آمده اسـت داراي  2اصلی نهایی که در جدول يپرسشنامه
، ايتغذیـه در قسمت نگـرش  سؤال17که تعداد باشدمیسؤال

نیـز در قسـمت   سؤال16در قسمت هنجار انتزاعی و سؤال13
همچنـین بـا نظـر پانـل خبرگـان و      . قرار گرفتنـد قصد رفتاري
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هــايآیــتممتخصصــان تغییــرات ضــروري بــر روي تعــدادي از 
.نهایی اعمال گردیديانجام گرفت و در پرسشنامهپرسشنامه

پرسشــنامه از روش پایــایی ي محاســبهمنظــوربــهدر آخــر 
همسانی درونی و ضـریب آلفـاي کرونبـاخ اسـتفاده شـد بـدین       

نفـري از افـراد مبـتال بـه     30صورت که پرسشنامه در جمعیت 
دیابت المللیبینسندرم متابولیک که بر اساس معیار فدراسیون 

عـدد آلفـاي   . شخیص داده شده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتت
.آمدبه دست85/0ي نهایی در این مطالعه کرونباخ پرسشنامه

CVRمقادیر مورد استفاده در تصمیم گیري در مورد .1جدول 

حداقل مقدار رواییتعداد افراد در پانل خبرگان
599/0
699/0
799/0
885/0
978/0
1062/0
1159/0
1256/0
1354/0
1451/0
1549/0
2042/0
2537/0
3033/0
3531/0
4029/0

نهاییيپرسشنامه: 2جدول 
CVICVRFVمخالفم کامالًموافقم       موافقم      نظري ندارم        مخالفم     کامالًسؤالردیف

ايتغذیهنگرش 
٩٥/٠٦٠/٠٣٣/٤.من اعتقاد دارم که افراد چاق و یا داراي اضافه وزن از سالمتی بیشتري برخوردارند١
٨٢/٠٧٣/٠٣٧/٤.من از شکل بدن خود رضایت دارم٢
٨٦/٠٧٣/٠٣٨/٤.تباطی با تغذیه ندارداست و ار) وراثتی(ژنتیکیصرفاًايپدیدهمن بر این باورم که چاقی و یا اضافه وزن ٣
٨٨/٠٨٦/٠٦٦/٤.زندگی نقش مهمی در ایجاد چاقی و اضافه وزن دارديشیوه٤
٩٣/٠٧٣/٠٥٧/٤.فرد و میزان قند خون وي ارتباط وجود دارديتغذیهينحوهمن معتقدم که بین ٥
٨٨/٠٧٣/٠٥٧/٤.غذیه استمن بر این باورم که فشار خون باال یک بیماري مرتبط با ت٦
٩٧/٠٨٦/٠٧٠/٤.بر میزان چربی خون وي اثر داشته باشدتواندمیتغذیه فرد ينحوهمن معتقدم که ٧
٩٧/٠٨٦/٠٦٦/٤.باشدمؤثردر کاهش وزن تواندمیمن بر این باورم که ورزش و فعالیت بدنی ٨
٨٦/٠٨٦/٠٧٠/٤.مایع استهايغنروبهتر از ) حیوانی و گیاهی(جامد هايروغنمصرف ٩

٩٣/٠٧٣/٠٥٩/٤.غذاهاي آماده مثل پیتزا و انواع ساندویچ غذاهاي پر چرب و پر نمکی هستند و مصرف زیاد آنها براي بدن ضرر دارد١٠
٧٩/٠٦٠/٠٢٦/٤.از لبنیات کم چرب هستندمفیدترلبنیات پر چرب ١١
٩١/٠٧٣/٠٤٠/٤.براي بدن الزم است...) نیر و شیر، ماست، پ(اتیلبنمصرف روزانه ١٢
١١٦٦/٤.افزایش مصرف قند، شکر و یا شیرینی جات اثري بر اضافه شدن وزن بدن و چاقی ندارد١٣
٩٣/٠٨٦/٠٤٦/٤.دارد...) ماکیان و گوشت مرغ،(سفید ي در مقایسه با گوشتمفیدترمصرف گوشت قرمز اثرات ١٤
٩١/٠٨٦/٠٦٦/٤.روي گوشت قرمز قبل از مصرف باید جدا شودرؤیتچربی قابل ١٥
٩٧/٠٨٦/٠٤٩/٤.براي بدن ضرر دارد)...تخمه، بادام زمینی و (شور آجیل مخصوصاًمصرف زیاد آجیل ١٦
١١٥٩/٤.غذایی شام را حذف کرديوعدهبراي جلوگیري از اضافه وزن و چاقی باید ١٧

هنجار انتزاعی
٧٩/٠٧٣/٠٢٥/٤.من از اصول صحیح تغذیه استجامعه مانع پیرويرهنگ غذاییف١٨
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٨٨/٠٦٠/٠٠٥/٤من اثر دارنديتغذیهيشیوهدر ) ...رادیو، تلویزیون، مطبوعات و (هارسانهايتغذیههايتوصیه١٩
٨٤/٠٦٠/٠٣٢/٤.اثر دارندمنيتغذیهيشیوهدر ) ...رادیو، تلویزیون، مطبوعات و (هارسانهتبلیغات ٢٠
٩٧/٠٦٠/٠٤٦/٤.کنممیغذایی را برایم حذف کند یا کاهش دهد از آن پیروي يمادهپزشک مصرف یک کهیصورتدر ٢١
٨٦/٠٦٠/٠٥٦/٤.افراد چاق و داراي اضافه وزن در جامعه پذیرش و مقبولیت بیشتري از افراد الغر دارند٢٢
٩٣/٠٦٠/٠٤٠/٤.وزنم را کم کنم و الغر شومهمسرم دوست ندارد من٢٣
٩٧/٠٧٣/٠٥٢/٤.شودمیهمسرم مانع از ورزش و فعالیت بدنی من در خارج از خانه ٢٤
٨٨/٠٨٦/٠٥٠/٤.شودمیفرهنگ حاکم بر جامعه مانع از ورزش و فعالیت بدنی بانوان ٢٥
٩٣/٠٧٣/٠٣٣/٤.توسط من اثر داردنظر دوستانم در انتخاب کردن غذاهاي کم چرب و کم نمک٢٦
٩٣/٠٦٠/٠٣٣/٤.همسرم در انتخاب کردن غذاهاي کم چرب و کم نمک توسط من اثر داردنظر والدین و یا٢٧
٩٣/٠٦٠/٠٢٦/٤.توسط وي اثر داردنمکاب کردن غذاهاي کم چرب و کمنظر فرزندان فرد در انتخ٢٨
تأثیريدسته جمعی بر میزان و نوع غذاي مصرفی من هايمحیطو هامهمانیآشنایانم در پیشنهادات و تعارفات دوستان یا ٢٩

.ندارند
٨٨/٠٦٠/٠٠٦/٤

٨٨/٠٦٠/٠٣٢/٤.هستندهارستوراندر عمدتاًفرزندان مشوق غذا خوردن والدین بیرون از محیط خانه و ٣٠
قصد رفتاري

٩٣/٠٦٠/٠٢٠/٤.دنی یا ورزشی خود را افزایش دهممن قصد دارم در شش ماه آینده فعالیت ب٣١
٩٣/٠٦٠/٠١٩/٤.من قصد دارم در شش ماه آینده اضافه وزن یا چاقی خود را حفظ کنم٣٢
٩٧/٠١٥٩/٤.روغن جامد استفاده کنمجايبهبیشتر از روغن مایع من قصد دارم در شش ماه آینده٣٣
١١٦٦/٤.هاي سرخ شده و پر چرب، زیاد مصرف کنمغذامن قصد دارم در شش ماه آینده٣٤
٩٥/٠١٦٠/٤.زیاد مصرف کنم...) پیتزا، ساندویچ و (من قصد دارم در شش ماه آینده غذاهاي آماده ٣٥
٨٨/٠٧٣/٠٦٦/٤.فرآوري شده، کنسروي و یا پر نمک زیاد مصرف کنمدر شش ماه آینده غذاهايمن قصد دارم٣٦
١١٧٣/٤.قبل از چشیدن غذا به آن نمک اضافه کنمدر شش ماه آیندهمن قصد دارم٣٧
١٨٦/٠٦٦/٤.زیاد مصرف کنم)...تخمه، بادام زمینی و(من قصد دارم در شش ماه آینده آجیل شور ٣٨
٩٥/٠٧٣/٠٥٩/٤.روي آن را جدا کنمهايچربیمن قصد دارم در شش ماه آینده در هنگام مصرف گوشت قرمز ٣٩
٩٧/٠٧٣/٠٤٥/٤.در هفته حداقل دو بار ماهی مصرف کنممن قصد دارم در شش ماه آینده٤٠
.میوه و سبزي مصرف کنمواحد یا بیشتر5من قصد دارم در شش ماه آینده در روز حد اقل ٤١

)انواع میوه استگرم100واحد برابر یک لیوان سبزي خام و یاهر(
٧٩/٠٨٦/٠٥٢/٤

٩٧/٠٧٣/٠٤٦/٤.به همراه چاي قند یا شکر زیاد مصرف کنمارم در شش ماه آیندهمن قصد د٤٢
١٨٦/٠٦٠/٤.من قصد دارم در شش ماه آینده شیرینی جات زیاد مصرف کنم٤٣
یادز) شدهبسته بنديهايآبمیوهشربت و (يقندهاينوشیدنیو یا سایر ماءالشعیرنوشابه، من قصد دارم در شش ماه آینده٤٤

.مصرف کنم
٩٣/٠٧٣/٠٦٦/٤

٩١/٠٨٦/٠٥٩/٤.میان وعده استفاده کنمعنوانبهاز میوه هاوعدههر روز در بین من قصد دارم در شش ماه آینده٤٥
٩١/٠٧٣/٠١٩/٤.روغن روي آن را جدا کنم... من قصد دارم در شش ماه آینده هنگام مصرف غذاهایی مانند آبگوشت، سوپ و٤٦

و نتیجه گیريبحث
درمهمـی نقشغذاییرژیممحیطی،مختلفعواملبیناز

تشـکیل اجـزاي ومتابولیـک سـندرم خطـر کنترلیاپیشرفت
، بنـابراین در ایـن مطالعـه بـراي     )17(کندمیایفا آنيدهنده

ي رفتـار  ینـی کننـده  شناسایی عوامل پیش بمنظوربهاولین بار 
شـامل  ايپرسشـنامه افراد مبتال به سندرم متابولیـک  ايتغذیه

آیــتم طراحــی شــد کــه پــس از بررســی روایــی و پایــایی 100
ي نهـایی مناسـب   بـراي پرسشـنامه  سؤال46پرسشنامه، تعداد 
.تشخیص داده شد

متفـاوتی بـراي سـاخت    هـاي روشدر مطالعات مختلـف از  
ي یی آن استفاده شده است، پرسشـنامه پرسشنامه و بررسی روا

این مطالعه بر اسـاس مـرور متـون، مصـاحبه و بحـث گروهـی       
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روایـی  هـاي روشساخته شد و براي بررسـی روایـی آن نیـز از    
محتوا و روایی صـوري اسـتفاده گردیـد کـه روش کـار مطالعـه       
حاضر مشابه چند مطالعه قبلـی انجـام شـده بـا هـدف سـاخت       

).16-19(باشدمیپرسشنامه 
ي طراحی شده در این مطالعه شامل سه قسـمت  پرسشنامه

، هنجار انتزاعی و قصد رفتاري بود که هر سه از ايتغذیهنگرش 
که ايمطالعهنیز در پرکو.باشندمیاجزاي تئوري عمل منطقی 

هـاي مکمـل شناسایی عوامل پیش بینی کننده مصرف منظوربه
ــان ورزشــکار انجــام داد،  ــذایی در نوجوان ســه ايپرسشــنامهغ

قسمتی مشابه مطالعه کنـونی را بـا کمـک مـرور متـون، بحـث       
.)20(گروهی متمرکز و مصاحبه طراحی کرد

ي نهایی در ایـن  میانگین شاخص روایی محتواي پرسشنامه
پولیـت و  . باشـد میبود که در حد مطلوبی 92/0مطالعه برابر با 
و باالتر را براي میانگین شـاخص روایـی   90/0ي همکاران نمره
.)21(اندکردهمحتوا توصیه 

بـود  85/0ي نهایی برابر بـا  میزان آلفاي کرونباخ پرسشنامه
همچنـین  . قرار گرفـت تأییدونی ابزار مورد بنابراین همسانی در

ي مطالعات قبلی که بر اساس تئوري عمـل منطقـی پرسشـنامه   
ــاخ       ــاي کرونب ــد آلف ــرده بودن ــی ک ــه طراح ــا تغذی ــرتبط ب م

ــنامه ــايپرسش ــین ه ــود را ب ــد  74/0-94/0خ ــزارش کردن گ
)23،22،11(.

کـه  باشـد مـی یکی از محاسن این مطالعه ذکـر ایـن نکتـه    
ــتجو  ــابق جس ــین    مط ــار چن ــین ب ــراي اول ــده ب ــام ش هاي انج

اد مبـتال بـه سـندرم متابولیـک طراحـی      براي افـر ايپرسشنامه
بـه حجـم کـم    توانمیمطالعه هايمحدودیتگردید و از جمله 

ي گروهی متمرکز اشاره کـرد هـر چنـد کـه     هابحثنمونه براي 
محـدودیت دیگـر مطالعـه عـدم     . به اشباع نسبی رسیدندهاداده

روایـی ماننـد روایـی مالکـی و روایـی      هـاي جنبـه بررسی سایر 
همراه سـاختن افـراد جهـت شـرکت در     . طالعه بوددر مايسازه

مطالعه بود که با پیشـنهاد  هايچالشي گروهی یکی از هابحث
ي هـا بحـث تغذیـه در پایـان   هـاي آموزشي رژیم غذایی و ارائه

ي گروهـی،  هـا بحـث گروهی براي ترغیب افراد جهت شرکت در 
کـه  گـردد مـی پیشـنهاد  .فراهم گردیدکنندگانرضایت شرکت 

با در نظر گرفتن سـایر  هاجمعیتمشابه در سایر هايامهپرسشن
روایی و پایایی نیز ساخته شود و پرسشـنامه سـاخته   هايجنبه

ي مختلـف مـورد بررسـی    هاجمعیتشده در این مطالعه نیز در 
.قرار گیرد

شناسایی میـزان اثرگـذاري عـواملی مثـل نگـرش      منظوربه
بر ) ئوري عمل منطقیاجزاي اصلی ت(و هنجار انتزاعی ايتغذیه

افراد مبتال بـه سـندرم   ايتغذیهرفتار نهایتاًروي قصد رفتاري و 
متابولیک، باید از یک ابزار مناسب استفاده کرد که مطابق نتایج 
این مطالعه پرسشنامه یا ابزاري که در این مطالعه طراحی شـد،  

و ایــن باشــدمــیمناســبی برخــوردار نســبتاًاز روایـی و پایــایی  
در افراد مبتال بـه سـندرم متابولیـک مـورد     تواندمینامه پرسش

همچنـین نتـایج حاصـل از ایـن پرسشـنامه      . استفاده قرار گیرد
تواند در آموزش تغذیه افـراد مبـتال بـه ایـن سـندرم کمـک       می

.کننده باشد

تشکر و قدردانی
ي مقطع کارشناسی ارشد علـوم  این مقاله حاصل پایان نامه

و ضـمن تشـکر از   باشـد مـی پزشکی تبریز تغذیه دانشگاه علوم 
گان در این طرح از مرکز تحقیقات علـوم تغذیـه   مشارکت کنند

که این طرح را تصویب نموده و از این طرح بـه شـکل مـادي و    
.آیدمیتقدیر و تشکر به عمل اندنمودهمعنوي حمایت 
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Abstract

Background : A number of studies have shown a clear relationship between diet and component
of metabolic syndrome. Based on the Theory of Reasoned Action (TRA), attitude and subjective
norm are factors affecting behavioral intention and subsequently behavior. The aim of the present
study is to design a valid questionnaire identifying factors affecting nutritional behavior among
patients with metabolic syndrome.
Materials and Methods: Via literature review, six focus group discussion and interview with
nutrition specialists were performed to develop an instrument based on the theory of reasoned
action. To determine validity of the instrument, content and face validity analyses with 15 expert
panels conducted and also to determine reliability, Cronbach’s Alpha coefficient performed.
Results: A draft of 100 items questionnaire was developed and after evaluation of validity and
reliability, final questionnaire included 46 items: 17 items for attitude, 13 items for subjective
norms and 16 items for behavioral intention. For the final questionnaire average of content validity
index was 0/92 and Cronbach’s Alpha coefficient was 0/85.
Conclusion: Based on the results of the current study the developed questionnaire is a valid and
reliable instrument and it can be used to identify factors affecting nutritional behavior among people
with metabolic syndrome based on the theory of reasoned action.
Key words: Validity, Reliability, Questionnaire, Metabolic syndrome, Reasoned action theory.
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