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 خالصه

دارد. وسایل  یجامعه نقش مهم یکاز  یبخش مهم عنوان به آموزانسالم توسط دانش  یدر انجام رفتارها یسبک زندگ مقدمه:

 یندارند. ا به ارزشیابی یازن ،گیرند میقرا  مورداستفاده ای مطالعهکه برای تعیین میزان دستیابی به اهداف پژوهشی در هر  گیری اندازه
 یهمقطع متوسطه اول بر اساس نظر آموزانسالم در دانش  یسبک زندگ گیری اندازهمقیاس  پایاییروایی و  یینتع باهدفمطالعه 

 ...صورت گرفته است شده ریزی برنامهرفتار 

در شهر  شده انجام های پژوهشو استفاده از  ای کتابخانهحاضر پـس از انجـام مطالعـات  سنجی رواندر مطالعه  روش کار:

از دانش  نفر 10ازنظرات صوری و محتوا با استفاده  ییابزار به روش روا ییشد. جهت تعیین روا یطراح یهرفسنجان، پرسشنامه اول
ابـزار بـا استفاده از  یاییکمک گرفته شد و تعیـین پا یدمیولوژیبهداشت و اپ وزشنفر از متخصصان آم 10متوسطه اول و  آموزان

 کرونباخ صورت گرفت. یآلفا بیروش ضر

محتوا هر  ییبود و شاخص روا 1و  62/0 ینب ییبود. نسبت روا 5/1از  یشترب تا ها یههمه گو تأثیر یبضر ی،کم ییدر روا نتایج: 
که به  کرونباخ انجام شد یآلفا یبپرسشنامه با استفاده از ضر یاییبودند. پا قبول قابل تا یاسمق یهبود که کل یشترب 79/0بخش از 

 یرفتار(، قصد 85/0شده )درک  ی(، کنترل رفتار73/0) یذهن ی(، هنجارها70/0 نگرش )(، 74/0) ی،آگاه های سازه یبرا یبترت
 .ید( برآورد گرد70/0رفتار )( و 85/0)

و  ییروا یاراد شده ریزی برنامهرفتار  یبر اساس تئور آموزاندانش  ینشان داد که پرسشنامه سبک زندگ تا یافته  گيری: نتيجه

 ...یردقرار گ یرانیپژوهشگران ا مورداستفاده تواند میاست و  قبول قابلو  یدمف یاییپا

 یاییپا ییروا ،آموزان دانش ،شده ریزی برنامهرفتار  یتئور ،یسبک زندگ پرسشنامه :کليدواژگان
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 مقدمه

 

 پر یکی از در زندگی است و فردی منحصربهنوجوانی دوران 

دوران،  این ؛ درآید می شمار به انسان رشد های دوره ترین چالش
 پرخطر بهداشتی رفتارهای گسترش خطر معرض در را نوجوانان

، کاهش فعالیت سیگار کشیدن، رفتارهایی مثل دهد می قرار
درآینده منجر به  تواند مینامناسب که  و تغذیهجسمانی 

امروزی بیش از  آموزاندانش  (.1گردد )مزمن  های بیماری
کب رفتارهای ناسالم بهداشتی گذشته مرت های نسلنوجوانان 

 گرفته شکل. بسیاری از عادات زندگی فرد طی نوجوانی شوند می
 شده ارائه آمار .(2) یابند میبعدی زندگی نیز تداوم  های دورهو در 

از  درصد 53اصلی مرگ میر بیانگر آن است که  دالیل در مورد
به عوامل  درصد 21مربوط به شیوه زندگی،  ومیر مرگعلل 

به سیستم ارائه  درصد 10و به عامل ارث  درصد 16طی، محی
 15 از بیش با ایران کشور (.3شود ) میخدمات بهداشتی مربوط 

 دنیا کشورهای ترین جوان یکی از نوجوان جمعیت میلیون

 هستند کشور اصلی های سرمایه این نوجوانان گردد می محسوب

 مهم سیارب جامعه سالمت ارتقای و آینده گرفتن نسل شکل در و

 توسعه های برنامه اصلی اهداف از آنان تأمین سالمت و هستند

زندگی در انجام رفتارهای  سبک (.4است ) و اقتصادی اجتماعی
محیط  عنوان بهو محیط مدرسه  آموزانسالم در میان دانش 

ایجاد یک جامعه سالم اهمیت  درنهایتیادگیری و تغییر رفتار و 
سازمان جهانی بهداشت تا  شده ینتعیاز اهداف  یکی (.5دارد )
سبک زندگی سالم در افراد جامعه است، بر  یارتقا، 2020سال 

راهبردهایی را که در بهبود  بایست میکشورها  این اساس،
، در دستور کار خود قرار دهند و مؤثرند زندگی فردی و اجتماعی

و  فعالیت فیزیکی نامناسب، تغذیه نامطلوبمانند  عواملی
را  کنند می دار خدشهرا  سالم واد را که سبک زندگیم سوءمصرف

در دنیا  ومیر مرگموارد  سوم یکبیش از  (.6دهند )کاهش 
مربوط به رژیم غذایی نامناسب، فعالیت بدنی کم، استعمال 

چاقی،  قبیل از بهداشتی مشکالت از ( بسیاری7است )سیگار 
 در وزهامر که اعتیاد و سرطان عروق، انواع و قلب های بیماری

 چشم به توسعه درحال کشورهای خصوص به اغلب کشورها

ارتباط  آن جامعه افراد زندگی سبک های دگرگونی با خورد می
  (.8دارد )

با توجه به نتایج مطالعات صورت گرفته در کشور ایران، سبک 
 زندگی جوانان و نوجوانان از وضعیت مطلوبی بر خوردار نیست

 اتخاذ در را درگیری فرد است نممک متعددی های نظریه(. 9)

، شده یزیر برنامه رفتار نظریه دهند. توضیح جدید رفتار یک
نیز  عالوه بر توجه به نگرش افراد به بررسی باورهای ذهنی آنها

ی است که به فاکتورهای های نظریهو از معدود  پردازد می
تئوری  (.10دهد ) میاجتماعی در ایجاد رفتار، توجه خاصی نشان 

 تاتئوری  ترین مناسبو  ترین کاملیکی از  شده ریزی برنامهار رفت
برای مطالعه رفتار است. اساس این تئوری توسط آجزن و فیش 

برای پیشگویی و توضیح رفتار فرد مطرح  1987بین در سال 
منطقی فرض  کننده عملیک  عنوان بهشد. این تئوری و فرد را 

ک رفتار به پردازش فرد قبل از انجام ی که طوری به؛ کند می
و ممکن است که باورهای بنیادی فرد و  پردازد میاطالعات 

(. اولین ساختار این تئوری، رفتار 11کند )رفتار او تغییر  درنتیجه
و رفتار  صحیح آن بسیار مهم است گیری اندازهو  و تعریفاست 

در قالب هدف، بافت و زمان انجام آن تعریف شود.  بایست می
 ترین قویاست که  قصد رفتاریاین تئوری   دومین ساختار

رفتار است؛ و به صورت اندیشه فرد برای انجام یک  کننده تعیین
سه  تأثیر. این قصد تحت شود میرفتار در آینده نزدیک تعریف 

کنترل  3( هنجارهای ذهنی 2نگرش نسبت به رفتار، )1عامل 
( 12است )انجام کار  و سختیآسانی  ازنظررفتاری درک شده 

ا منفی در مورد انجام نگرش نسبت به رفتار؛ ارزشیابی مثبت ی
رفتاری و ارزیابی  باورهای زیر سازهکه از دو  باشد مییک رفتار 

شود،  نتایج رفتار که باعث حصول نگرش نسبت به رفتارمی
( هنجارهای ذهنی، فشارهای اجتماعی 13است ) شده تشکیل

جام رفتار هدف اشاره درک شده توسط فرد برای انجام یا عدم ان
 ای درجهکنترل رفتاری درک شده؛ که عبارت است از ( 14دارد )

انجام یا عدم انجام یک رفتار تا  که اینفرد در مورد  از احساس
انجام رفتار هدف است؛ رفتار نیز همیشه بعد از  چه حد تحت

به آن است. این تئوری رفتار، منحصراٌ  قصد رفتاری و متصل
 ترین مهماز  یکی (.15باشد ) میرفتاری  تحت کنترل قصد

 آموزش بهداشت ارزشیابی و های برنامههر یک از  های بخش
و با دقیق اطالعات  آوری جمع گی انجام آن است. جهتچگون

و  در راستای اهداف پژوهش نیاز است تا وسایل حداقل خطـا 
بــرای کــاهش مورد ارزشیابی قرار گیرند و  گیری اندازه

 ، اقداماتی کلی مانند طراحی یک ابزار گیری اندازه یخطاهــا
 (.16) یردپذت آن صـور استاندارد کردنو  ـوبخ
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ممکن است ابزارهای موجود که معتبر و پایا باشند، اندک  
روایی و پایایی مقیاس تعیین  باهدفباشند. لذا این مطالعه 

بر اساس نظریه  آموزانسبک زندگی سالم دانش  گیری اندازه
 انجام شد. شده ریزی برنامهتار رف

 روش کار

 

پرسشنامه  سنجی روان بررسی خصوصیات باهدف مطالعهاین 
پـس از متوسطه اول است که  آموزانسبک زندگی در دانش 

 های پژوهشاستفاده از و  ای کتابخانهانجـام مطالعـات 
مبتنی بر تئوری رفتار  پرسشنامه اولیه، شده انجام
شد. جهت  یطراح 1آجزن های توصیهاساس بر  شده ریزی برنامه

با استفاده صوری و محتوا  رواییابزار به روش  رواییتعیین 
نفر از  10 متوسطه اول و آموزاننفر از دانش  10 ازنظرت

آموزش بهداشت و اپیدمیولوژی کمک گرفته شد متخصصان 
ضریب آلفای  تعیین  استفاده از روش ابـزار بـا پایایی تعیـین

در صورت گرفت. برای طراحی ابزار، اصولی که  کرونباخ
نیاز است از قبیل کد پرسشنامه، نام مدرسه،  تاداده  آوری جمع

پژوهش، بدون نام بودن پرسشنامه، محرمانه  اجراکنندهمؤسسه 
بودن اطالعات و سایر نکات اخالقی در نظر گرفته شد. ابزار 

. قسمت طراحی شد در چهارگویه و  66در قالب  موردنظر
جمعیت  های ویژگیسؤال مرتبط با  7قسمت اول شامل 

: سن، مقطع تحصیلی، سطح تحصیالت آموزانشناختی دانش 
و درآمد خانواده، قسمت دوم، شامل  والدین، شغل والدین

سبک  ٔ  درزمینه آموزانسؤاالت مرتبط سنجش آگاهی دانش 
 سؤاالت. قسمت سوم، شامل بود (،سؤال 11سالم )زندگی 

شامل  شده ریزی برنامهبعاد مختلف تئوری رفتار مرتبط با ا
(، کنترل رفتار سؤال 9) یانتزاع(، هنجارهای سؤال 17نگرش )

 درنهایت. ( بودسؤال 7) یرفتار( و قصد سؤال 13شده )درک 
 آموزانقسمت چهارم،  مربوط به سؤاالت رفتار دانش 

 های فعالیتسؤال( و شامل  9سبک زندگی سالم ) ٔ  درزمینه
 تغذیه سالم، استعمال دخانیات، بود. بدنی، 

ای تعیین روایی صوری، از دو روش کیفی و کمی استفاده بر
 آموزاننفر از دانش  10 با هایی مصاحبهکیفی،  درروش. شد

تأمین اعتبار ظاهری و یافتن سطح دشواری درک عبارات برای 
. گردیدنظرات آنان اعمال صورت گرفت و  تاو کلمات گویه 

                                                           
1
 Ajzen 

 موردنیازشده میزان  سؤالآگاهی که  7در گویه  مثال عنوان به
 سؤالبدن برای گروه نان و غالت چقدر است؟ کلمه میزان در 

تستی برای بعضی از  یها نهیگزو کلمه واحد بکار برده شده در 
به صورت  هم آننبود برای درک بیشتر  فهم قابل آموزاندانش 

ده شد و هم توضیح دا آموزانشفاهی تعریف آنها برای دانش 
در پایین پرسشنامه تعریف این کلمات آورده شد. جهت کاهش 

از  تاو حذف عبارات نامناسب و تعیین اهمیت هریک از عبارت 
برای هر  بر این اساس استفاده شد. تأثیر کمی ضریبروش 

 5طیف لیکرتی در جداولی به صورت گویه ابزار،  66یک از 
متوسط مهم است،  طور بهمهم است، مهم است،  کامالً)قسمتی 

 گذاری نمره. شد ی( طراحمهم نیست اصالًاندکی مهم است و 
 برای 5تا  امتیاز  مهم نیست اصالً برای 1این طیف از امتیاز 

تعیین گردید. با مراجعه به یکی از مدارس مهم است  کامالً
متوسطه اول شهر رفسنجان با در اختیار گذاشتن پرسشنامه،  

گرفته شد و با در اختیار گذاشتن  آموزانانش نفر از د 10نظرات 
گرفته شد، نظرات  هم متخصص آننفر از  10پرسشنامه نظرات 

شد  گذاری نمرههر دو گروه  پس از تکمیل جهت تعیین روایی 
، روایی صوری تأثیرروش ضریب با استفاده از فرمول و 

 گردید.محاسبه 

 (رتأثیضریب  =درصد فراوانی ×)میانگین نمره اهمیت

برای  تابیشتر شود گویه  5/1از  تأثیرنمره  که درصورتی
خواهد  و حفظ شده دادهبعدی مناسب تشخیص  وتحلیل تجزیه
 (.17شد )

استفاده  و کمیروایی محتوا از دو روش کیفی  جهت تعیین

 2تعیین روایی کمی از دو شاخص نسبت روایی محتوا یبرا شد.

4وشهالتوسط  شده تعیین 3و شاخص روایی محتوا
 (Lawshe’s 

technique) بر این اساس پرسشنامه در اختیار  استفاده گردید

نفر از گروه متخصصان که تعدادی از اساتید آموزش  10

برای تعیین نسبت  بهداشت و اپیدمیولوژیست بودند قرار گرفت.

هر ضرورت درخواست شد که در خصوص  هااز آنروایی محتوا 

، مفید اما «ضروری است  های گزینهبا استفاده از  تا یک از گویه

و سپس  . ، پاسخ دهند"ضرورتی ندارد" و "ضروری نیست

                                                           
2
 Content Validity Ratio 

3
 Content Validity Index 

4
 Lawshe’s technique 
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 سالم یسبک زندگ یریروایی و پایایی مقیاس اندازه گی و همکاران/ احمد یحیی

 

 

 167تا 157، صفحه1398تابستان  یک،/ دوره ششم، شماره یرفتج یمجله دانشگاه علوم پزشک

 

گویه مورد مقایسه قرار  "مناسب یا ضروری بودن"تعیین محتوا، محاسبه گردید و با جدول الوشه برای  نسبت روایی

جدول الوشه حداقل نسبت روایی  اساس بر .گرفت

 مناسب یا "رای تعیین محاسبه گردید و با جدول الوشه ب

 اساس بر .گویه مورد مقایسه قرار گرفت "یا ضروری بودن
 نفر 10 برای جدول الوشه حداقل نسبت روایی محتوای الزم

فرمولی که  و نظر متخصصان به کمک( است.62/0) متخصص
محاسبه  شود میمحتوا استفاده  نسبت روایی تعیین

گردید.

2

2
N

N
n

CVR
E 


 nEافراد متخصصی که  : تعداد

 دانند. را ضروری می موردنظروجود گویه 
 N را ارزیابی  موردنظر: تعداد کل افراد متخصصی که گویه

 .اند کرده

    

در فرمول فوق اگر بیش از نیمی از متخصصین بیان کنند 

است، از مقداری اعتبار محتوا  ضروری یا سودمند که آن گویه

اخص روایی محتوا، در اختیار جهت تعیین ش(.18است )برخوردار 

معیار  سه ازنظر تا  متخصصان قرار گرفت تا در مورد گویه پانل

(Relevancyبودن ) اختصاصی یا مربوط"
سادگی و روان " "5

6بودن
 (Simplicity) " "7وضوح یا شفاف بودن (Clarity"

 در 

  مقدار آن درنهایت و کنند اظهارنظر چهارقسمتی لیکرتی طیف

 .شد وجود محاسبهطبق فرمول م

 1 تا 0 بین شاخص روایی محتوا عددی شده محاسبهنمره 

 از باالتر نمره که است معیار این اساس بر گویه پذیرش. است

 به و بوده برانگیز سؤال 70/0 تا 79/0 بین نمره مناسب، 79/0

 قبول قابلغیر 70/0 از کمتر نمره و دارد نیاز بازنگری و اصالح

از ابزار، جهت تعیین پایایی  (18، 17) رددگ حذف بایستی و بوده

 های مقیاسهمسانی درونی آلفای کرونبـاخ برای محاسبه روش 

آگاهی، نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، 

نفر  20و توسط در یک نوبت و  قصد رفتاری و رفتار استفاده شد

                                                           
5
 Relevancy 

6
 Simplicity 

7
 Clarity 

 وتحلیل تجزیه مقطع متوسطه اول تکمیل شد آموزاناز دانش 

صورت گرفت.   18نسخه  SPSS افزار نرمبا استفاده از  تاده دا

نگرش (، 74/0) یآگاه های سازهضریب  آلفای کرونباخ برای 

(، کنترل رفتار درک شده 73/0) یانتزاع(، هنجارهای 70/0)

 تعیین شد. (70/0رفتار )و  (85/0و قصد رفتاری ) (85/0)

به مفهوم آلفای کرونباخ عددی بین صفر و یک است که صفر 

آن است که عبارات یا سؤاالت یک مقیاس هیچ ربطی به 

یکدیگر ندارند و یک به مفهوم همبستگی کامل است. مطابق 

زمانی از پایایی مناسب برخوردار خواهد  موردنظراین روش ابزار 

 .(19باشد ) 7/0تر یا مساوی  بود که ضریب آلفای کرونباخ بزرگ

 نتايج

یی صوری ابزار با نظر دانش روایی سنجی، روا در مرحله

، در بعد کیفی و کمی مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از آموزان

ضریب ، آموزاندانش  موردنظرو اصالحات  جزیتغییرات انجام 

کلیه  شده کسبهریک از سؤاالت محاسبه شد. نمره  تأثیر

نسبت  بودند. قبول قابل سؤاالتبود و  5/1بیشتر از  سؤاالت

رفتار  های سازه سؤاالتی هریک از روایی محتوا برا

)آگاهی، نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل  شده ریزی برنامه

رفتاری درک شده، قصد رفتاری و رفتار( توسط پانل متخصصان 

محاسبه شد. طبق مقادیر جدول الواشه، حداقل نسبت روایی 

 است.   62/0نفر متخصص  10برای تعداد 

مربوط به سازه نگرش  ؤالس، یک سؤالدر این مطالعه فقط دو 
 به دلیلمربوط به سازه کنترل رفتاری درک شده  سؤالو یک 

شدند،  حذف قبول قابلعدم کسب نمره شاخص روایی محتوای 
شاخص روایی محتوا در سه  ازنظر بودند قبول قابل سؤاالت بقیه

بخش مربوط بودن، واضح بودن و ساده بودن،  میانگین نمرات 
قبول ارزیابی  بیشتر و قابل 79/0از   تایه هر بخش در تمامی گو

 (.1شد )جدول 
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 سالم یسبک زندگ یریروایی و پایایی مقیاس اندازه گو همکاران/  یاحمد یحیی

 

 

،صفحه1398 تابستان، یک، شماره ششم/ دوره یرفتج یمجله دانشگاه علوم پزشک  

. 

 شده ریزی اساس تئوری رفتار برنامه بر آموزانهای سبک زندگی سالم در دانش  روایی صوری و محتوایی مربوط به مقیاس -1جدول 

 روايي محتوا های شاخص

نسبت 

روايي 

 محتوا

شاخص 

 تأثيرضريب 
 سؤاالت

ي
شياب

ارز
 

ح
ضو

و
 C

-C
V

I
ي 

سادگ
 

S
-C

V
I

 

ط
مربو

 R
-C

V
I

ي 
شياب

ارز
 

C
V

R
 

ي
شياب

ارز
 

ب 
ضري

تأثير
 

 آگاهی        

 قبول
9/0 9/0 1 

 قبول
1 

 برای سن شما چقدراست شده توصیهمیزان فعالیت بدنی  5/4 قبول

 قبول
8/0 9/0 1 

 قبول
1 

 منظور ازفعالیت بدنی با شدت متوسط، چیست؟ 5/4 قبول

 قبول
9/0 9/0 1 

 قبول
1 

 چیست؟منظور ازفعالیت بدنی شدید،  7/3 قبول

 قبول
7/0 9/0 9/0 

 قبول
8/0 

 چند درصد از  موارد سرطان ریه ناشی از سیگار است 4 قبول

 قبول
6/0 1 1 

 قبول
1 

 کدامیک در مورد سیگار صحیح است 5/3 قبول

 قبول
6/0 8/0 1 

 قبول
8/0 

 علت افزودن طعم به تنباکو چیست 8/3 قبول

 قبول
9/0 1 1 

 ولقب
1 

 قلیان صحیح است در موردکدامیک  8/4 قبول

 قبول
8/0 9/0 1 

 قبول
8/0 

 مصرف سیگار صحیح است  در موردکدامیک  5/4 قبول

 قبول
8/0 9/0 1 

 قبول
1 

 روزانه  بدن  برای گروه نان و غالت چقدر است موردنیازمیزان  6/3 قبول

 قبول
8/0 9/0 1 

 قبول
1 

 ه بدن برای گروه سبزیجات چقدر استروزان موردنیازمیزان  4/4 قبول

 قبول
7/0 9/0 1 

 قبول
1 

 روزانه بدن برای گروه شیر و لبنیات چقدر است موردنیازمیزان  4/3 قبول

 نگرش        

 .شود میمن اعتقاد دارم انجام فعالیت جسمانی باعث افزایش نشاط و شادابی  8/4 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 من اعتقاد دارم اگر منظم فعالیت جسمانی نداشته باشم ممکن است بیمار شوم. 5/4 قبول 1 ولقب 1 1 1 قبول

 کند میرا بیشتر  یمها درسانجام فعالیت بدنی منظم احتمال موفقیت من در  4/2 قبول 1 قبول 1 1 9/0 قبول

 ست.فعالیت جسمانی مختص افراد دارای وقت آزاد ا 5/2 قبول 47/0 رد 5/0 4/0 4/0 رد

 کاهش استرس من خواهد شد باعثانجام فعالیت بدنی منظم  8/4 قبول 1 قبول 1 1 9/0 قبول

 انجام فعالیت جسمانی فقط مختص افراد چاق است. 4/4 قبول 1 قبول 1 1 9/0 قبول

 کند میورزش کردن فرصت مطالعه من را کم  3/3 قبول 1 قبول 1 1 9/0 قبول
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 سالم یسبک زندگ یریروایی و پایایی مقیاس اندازه گی و همکاران/ احمد یحیی

 

 

 167تا 157، صفحه1398تابستان  یک،/ دوره ششم، شماره یرفتج یمجله دانشگاه علوم پزشک

 

 .شود میکشیدن سیگار باعث کنترل عصبانیت  4/3 قبول 1 قبول 1 1 9/0 قبول

 مصرف سیگار شروعی برای اعتیاد است 4/3 قبول 8/0 قبول 1 1 1 قبول

 دهد میمصرف سیگار به انسان احساس بزرگ شدن  5/3 قبول 8/0 قبول 1 1 9/0 قبول

 شود میمصرف سیگار باعث افزایش تمرکز در یادگیری  4/3 قبول 8/0 قبول 1 1 1 قبول

 هستند خودنماییدنبال  کنند میافرادی که قلیان مصرف  8/2 قبول 8/0 قبول 1 9/0 9/0 قبول

 نیست اعتیادآورمصرف قلیان به صورت تفریحی  8/2 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 فقط مخصوص بیماران قلبی و افراد مسن است. چرب کممصرف مواد غذایی  2/4 قبول 1 قبول 1 9/0 9/0 قبول

 است بخش لذتمن بسیار  ازنظر( ...مصرف فست فود )ساندویچ، پیتزا و 9/2 قبول 1 قبول 1 1 1 قبول

 کالس اجتماعی باالتر است دهنده نشان( ...ساندویچ، پیتزا وفود )خوردن فست  4/3 قبول 8/0 قبول 1 1 1 قبول

 اد چاق است. مخصوص افرتاخوردن مرتب انواع سبزی و میوه  2/4 قبول 1  1 9/0 9/0 

 هنجارهای ذهنی        

 دهند میخانواده من به مصرف میوه و سبزی اهمیت خاصی  3/4 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 نظر خانواده من در مورد اهمیت مصرف میوه و سبزی برای من اهمیت زیادی دارد 9/3 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 توسط متخصصان برای سن خودم اعتقاد دارم شده توصیهمن به رژیم غذایی  8/3 ولقب 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 فست فود در مدرسه جهت ترغیب من در استفاده از آن اهمیت زیادی دارد ارائه 4/2 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 8/0 قبول

 ار کشیدن زشتی کمتری دارددر بین خانواده و دوستان مصرف قلیان از  سیگ 9/3 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 8/0 قبول

 خانواده من مصرف سیگار شروعی برای مصرف مواد مخدر است ازنظر 5/4 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 کشند میموفق سیگار هم  های انساندوستان بسیاری از  ازنظر 6/3 قبول 9/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 زیادی بگذارد تأثیردر رشد و سالمتی من  تواند میده من ورزش کردن به نظر خانوا 5 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 شود میآن بر سالمت اهمیت زیادی داده  تأثیردر مدرسه به ساعت ورزش به علت  6/4 قبول 8/0 قبول 8/0 8/0 7/0 قبول

 کنترل رفتاری درک شده        

 قبول
8/0 8/0 9/0 

 قبول
8/0 

 2/3 قبول

روز در هفته  5دقیقه فعالیت جسمانی با شدت متوسط  30-60حداقل برای من انجام 
 آسان است.

 من برنامه زمانی مشخصی برای انجام فعالیت جسمانی در طول هفته دارم. 2/3 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 .باشد می پذیر مکانابرای من  یافتن مکانی مشخصی را برای انجام فعالیت جسمانی  7/2 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 نظر والدین خود را برای انجام ورزش و فعالیت جسمانی جلب کنم توانم میمن  3/4 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 استفاده کنم. ام محلهکه از امکانات و تجهیزات ورزشی موجود در  رادارم.من توانایی  5/4 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 بودن اطالعات بهداشتی است. یینپا یکی از موانع داشتن الگوی غذایی سالم، دانم می  3/2 قبول 51/0 رد 4/0 5/0 4/0 رد

 روزانه را استفاده کنم شده توصیهکه میزان مواد غذایی  رادارممن این توانایی  7/3 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 باشد میتحت کنترل خودم  کامالًاینکه از فست فود و  نوشابه کمتر استفاده کنم  5/4 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 خانواده را برای اصالح رژیم غذایی توجیه کنم توانم میکه  رادارممن این اطمینان  2/4 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 8/0 قبول

 که حتی به مصرف سیگار و قلیان فکر هم  نکنم بینم میمن این توانایی را در خود  4/3 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 باشد میتحت کنترل من  کامالً کنند میبا افرادی که سیگار استفاده  نشینی همعدم  7/3 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 مکه به توصیه برای مصرف سیگار یا قلیان نه بگوی رادارممن این توانایی  8/3 قبول 8/0 قبول 9/0 8/0 7/0 قبول

 قبول
8/0 9/0 9/0 

 قبول
8/0 

 4/4 قبول

تحت کنترل خودم  کامالً شود میقلیان یا سیگار استفاده  در آنجاکه  هایی محلترک 
 است

 قصد رفتاری        
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 سالم یسبک زندگ یریروایی و پایایی مقیاس اندازه گی و همکاران/ احمد یحیی

 

 

167تا 157، صفحه1398تابستان  یک،/ دوره ششم، شماره یرفتج یمجله دانشگاه علوم پزشک  

 دقیقه ورزش متوسط داشته باشم 60تا  30من تصمیم دارم که در روز حداقل  5/4 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 من تصمیم دارم که از فست فود و نوشابه تا حد امکان استفاده نکنم 2/4 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 استفاده کنم هرروزرا   شده توصیهمن تصمیم دارم که میزان میوه و سبزی  7/3 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 استفاده کنم هرروزرا  شده یهتوصمن تصمیم دارم که میزان لبنیات  2/4 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 قلیان مصرف نکنم گاه هیچمن تصمیم دارم که  7/4 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 حتی به مصرف سیگار فکر هم نکنم گاه هیچمن تصمیم گرفتم  7/4 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 آن را ترک کنم کردم میاز سیگار یا قلیان استفاده  من تصمیم گرفتم که اگر گاهی 5/4 قبول 8/0 قبول 8/0 9/0 8/0 قبول

 رفتار        

 دقیقه فعالیت بدنی متوسط تا شدید داشتم. 60تا  30 هرروزمن در ماه گذشته حداقل در  4/4 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 ام کردهگازدار استفاده  های نوشابهاز  هدر هفتمن در طول ماه گذشته کمتر از دو بار  6/4 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 .ام یدهکشمن در طول ماه گذشته  سیگار  3/3 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 .ام کردهمن در طول ماه گذشته  از قلیان استفاده  4/3 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 ام کردهه سه بار میوه و سبزی مصرف  من در طول ماه گذشته روزان 7/3 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 حداقل دو بار از گروه لبنیات استفاده کردم هرروزمن در طول ماه گذشته  4 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 کردم. خودمصرفدر رژیم غذایی  مرغ تخمحداقل یک عدد  هرروزمن در ماه گذشته  9/3 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 و عده غذایی استفاده کردم. عنوان بهمن در طول ماه گذشته از فست فود  7/3 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 ام کردهرا ترک  شده یمکه در آن سیگار یا قلیان استفاده  هایی یتموقعمن در ماه گذشته  6/4 قبول 8/0 قبول 9/0 9/0 9/0 قبول

 

 (.2تکمیل و ضریب آلفای کرونباخ آنها محاسبه شد )جدول  آموزاندانش نفر از  20پایایی ابزار، پرسشنامه توسط  در مرحله

 شده ریزی برنامهنظریه رفتار  بر اساسسبک زندگی  های یاسمقپایایی مربوط  -2جدول 

 کرونباخ يالفضريب  سؤالتعداد  مقياس رديف
 74/0 11 مقیاس سنجش آگاهی 1

 70/0 16 مقیاس سنجش نگرش 2

 73/0 9 ای ذهنیمقیاس سنجش هنجاره 3

 85/0 12 مقیاس سنجش کنترل رفتاری درک شده 4

 85/0 7 مقیاس سنجش قصد رفتاری 5

 70/0 9 مقیاس سنجش رفتار 6

 
 

 بحث

به سزایی بر سالمت جسمی و روانی  تأثیرسبک زندگی سالم 
 ( به20دارد )بهبود کیفیت زندگی افراد  درنهایتفرد، جامعه و 

فتارهای ارتقای سالمت در جهان توجه مطالعه سبک زندگی و ر
خاصی شده است، بیشتر مطالعات در این زمینه در افراد 

و به رفتار نوجوانان چندان توجه  گردد یبرمو جوانان  سال بزرگ
مطالعات معدودی به بررسی  وجود ینباا(. 21است )خاصی نشده 

پرداخته است که بیشتر  آموزانرفتارهای سبک زندگی در دانش 
متوسطه دوم با استفاده از پرسشنامه  آموزانوط به دانش مرب

است. یکی از  ساالن بزرگسبک زندگی بالغین، دانشجویان و 
برای نوجوانان و  تاآن  عدم وجود ابزار گردآوری داده  دالیل

نظریه  های سازهسنین متوسطه اول بر اساس  آموزاندانش 
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ضر  طراحی . هدف پژوهش حاباشد می شده ریزی برنامهرفتار 
بر اساس متوسطه اول   آموزاندانش  پرسشنامه سبک زندگی

 و بررسی روایی و پایایی آن بود.  شده ریزی برنامهنظریه رفتار 

تعیین روایی صوری عالوه بر تعیین کیفی از روش  منظور به
استفاده شد. بررسی نسبت روایی محتوا، بر  تأثیرکمی ضریب 

گویه  66مجموع  اساس روش الوشه صورت گرفت. از
واقع شد.  یرشموردپذگویه آن  64، شده یطراحپرسشنامه 

در مقیاس  4سؤال به حذف  توان یم شده انجام ییراتتغ ازجمله
در مقیاس کنترل رفتاری درک شده  6سؤال نگرش، حذف 

از شاخص روایی خوبی برخوردار بوده   تااشاره نمود. سایر گویه 
شد. بر اساس  ییدهمتارا و سادگی، وضوح و روشنی عبارات 

پرسشنامه سبک زندگی که در این  آمده دست به های یافته
،  نسبت 5/1باالی  تأثیر، دارای ضریب شده یطراحپژوهش 

بود. نتایج  79/0و شاخص روایی باالی  62/0روایی باالی 
که از دو شاخص نسبت روایی  (22)پیمان و همکاران مطالعه 

از  نفر 10همچنین نظر  محتوا و شاخص روایی محتوا و
استفاده کرده  تامتخصصان آموزش بهداشت برای ضرورت گویه 

% باالتر  62شاخص نسبت روایی محتوا از  دهد میبودند، نشان 
 سنجی روان( در مورد 23نتایج مطالعه سهرابی و همکاران ) بود.

نگرش دانشجویان جهت تعیین اعتبار محتوای ابزار گردآوری 
 یها روش، از شده ریزی برنامهس نظریه رفتار بر اسا تاداده 

نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا استفاده نمودند که 
و نمره شاخص روایی محتوا  62/0نمره نسبت روایی باالی 

 دارد. یخوان هممطالعه حاضر  های یافتهبود که با  70/0باالی 

از ضریب آلفای کرونباخ  پرسشنامه برای تعیین پایایی

آگاهی  های سازهبرای  آمده دست به یها افتهی  تفاده شداس

(، کنترل 73/0(، هنجارهای انتزاعی )70/0(، نگرش )74/0)

( 70/0رفتار )و  (85/0) یرفتارو قصد  (85/0شده )رفتار درک 

 یخوان همسایر مطالعات  قبول قابلو این ضریب با حد  تعیین شد

مقادیر ضریب آلفای   (24همکاران )دارد. نتایج مطالعه باجی و 

نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل  های سازهکرونباخ برای 

(، 83/0(، )86/0رفتاری درک شده و قصد رفتاری به ترتیب )

. همچنین نتایج مطالعه محمدی دهد می( نشان 74/0)و  (63/0)

ضریب آلفای کرونباخ برای  یرمقاد( 13همکاران )منش و 

(، کنترل 93/0) یذهنی (، هنجارها73/0نگرش ) های سازه

 (70/0رفتار )( و 89/0) یرفتار(، قصد 87/0شده )رفتاری درک 

( مقادیر 25همکاران )و  8. نتایج مطالعه الوتندهد مینشان 

نگرش، هنجارهای ذهنی،  های سازهضریب آلفای کرونباخ برای 

(، 84/0کنترل رفتاری درک شده و قصد رفتاری به ترتیب )

. در توجیه باال بودن دهد می( نشان 96/0و ) (64/0(، )76/0

حاضر  بامطالعهضریب آلفای کرونباخ بعضی از این مطالعات 

پژوهش و سطح  یها نمونهبه ماهیت متفاوت  توان یم

عدم ورود به کالس درس جهت  تحصیالت افراد اشاره نمود.

 وپرورش آموزشتکمیل پرسشنامه بدون کسب اجازه از حراست 

مدرسه از موانعی بود که در تکمیل رفسنجان توسط مدیر 

در تکمیل  آموزانپرسشنامه وجود داشت و استقبال دانش 

و کلمات نامفهوم  سؤاالتپرسشنامه و پرسیدن برای راهنمایی 

 آن از نقاط قوت بود.  

با توجه به اهمیت باالی رفتارهای سبک زندگی  :گيری يجهنت

 های یتئور سبر اساو عدم وجود ابزار استاندارد سبک زندگی 
، این گردد مینوجوان، پیشنهاد  آموزانآموزش بهداشت در دانش 

بر رفتارهای سبک زندگی  مؤثرابزار جهت تعیین عوامل 
در برنامه  شده ریزی برنامهنوجوانان مبتنی بر تئوری رفتار 

در سایر  وپرورش آموزشبا همکاری  یا مداخلهتوصیفی یا 
 قرار گیرد. مورداستفاده یآموز دانش یها گروه

 تشکر و قدرداني.

 

و معلمان مدارس  آموزانرا از دانش  یقدردانمراتب سپاس و 

شهید وجدانی، شهید بهشتی، اقبال الهوری و شهید عباس پور، 

رفسنجان و  وپرورش آموزشمسئول بهداشت مدارس و حراست 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی  علمی یئتهاعضای 

طرح تحقیقاتی با  نامه یانپان مقاله بخشی از ای .رادارمرفسنجان 

 باشد می  IR.RUMS.REC.13960136کد اخالق 

 مواقعتعارض و 

 نشده است. گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان هیچ

                                                           
8
 Lawton 
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Abstract 

Introduction:  Lifestyle is important in doing healthy behaviors by students as an important part of a 

community has important role.  Measurement tools that are used to determine the achivment of research’s 

goals in each study need to be evaluated. The aim of this study was to determine the validity and reliability 

of a healthy lifestyle measurement scale for high school students based on the theory of planned behavior in 

Iran. 

Materials and Methods: In this psychometric study, after conducting library studies and using research in 

the city of Rafsanjan, the initial questionnaire designed and it was used to determine the validity of the tool 

by face and content validity from the views of 10 high school students and 10 experts in Health education 

and epidemiology. Determining the reliability of the tool was done using Cronbach's alpha coefficient. 

Results:  In a little narrative, the coefficient of influence of all items was more than 1/5. The ratio of validity 

was between 0/62 and 1 and the content validity index of each section was greater than 0.79, all of which 

were acceptable. The reliability of the questionnaire was performed using Cronbach's alpha coefficient 

which was calculated for knowledge (0/74), attitude (0/70), mental norms(0/73), perceived behavioral 

control(0/85), behavioral intention(0/ 85)  and behavioral 0/70,was estimated. 

Conclusion:  The findings showed that the lifestyle of students based on the theory of planned behavior has 

a useful and acceptable validity and reliability. And can be used by researchers. 

Keywords:Life style questionnaire,Planned Behavior Theory,Students, Validity, Reliability 
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