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Abstract 

Introduction  & Purpose: Nutrition is the most important factor in parallel to exercise training for 
success and is the only factor on which other factors depend on the effectiveness of this study. 
 Methodology: The method of this research is applied research and is in the category of 
descriptive-exploratory research. The sample consisted of 285 athlete adolescent boys in Karaj 
city who were selected by convenience sampling. The research instrument was the Connor et al. 
(1979) Nutrition Attitude Questionnaire.  
Results: The findings of the present study showed that the instrument has good validity and 
Cronbach's alpha of 0.89. Reported. Also, three factors were extracted for the questionnaire and 
construct validity of the questionnaire was appropriate. Confirmatory model was also fitted well 
and soft tables of questionnaire were presented.  
Conclusion: It has been shown that this tool is suitable for assessing nutrition attitudes among 
adolescent athletes. 
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 مقاله پژوهشی 

 نگرش به تغذیه در بین نوجوانان ورزشکار پرسشنامهتعیین ویژگی های روانسنجی 

 4سعید منشادی ،3سعید عبدالملکی ،2پریسا نهاوندی ،1*موسی بندک

، ایرانتهران، واحد تهران شمال روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمیگروه  استادیار، .1  
 ، ایرانتهران، واحد تهران شمال کارشناسی ارشد مشاوره، تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی.  2

 ، ایرانری، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد شهر ری. 3
 ، ایرانتهران، واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسالمی، کارشناس ارشد روانشناسی. 4

 15/06/98پذیرش مقاله:     03/06/98بازنگری مقاله:    23/04/98 دریافت مقاله:

 چکیده

عامل موازی با تمرینات ورزشی برای رسیدن به موفقیت محسوب می شود و تنها عاملی است که اثربخشی تغذیه مهم ترین مقدمه و هدف: 

سایر عوامل نیز به آن وابسته است هدف از این پژوهش تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه نگرش به تغذیه در بین نوجوانان ورزشکار 
 .بوده است

اکتشافی می باشد. نمونه پژوهش شامل -های کاربردی بوده و در دسته پژوهش های توصیفیروش پژوهش از نوع پژوهش شناسی: روش 

نفر از پسران نوجوان ورزشکار شهرستان کرج بوده اند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه  285تعداد
 .( بوده است1979نگرش به تغذیه کانر و همکاران)

همچنین سه عامل برای پرسشنامه  ./. گزارش شد89ه ها نشان داد این ابزار دارای اعتبار مناسبی می باشد و میزان الفای کرونباخ یافت نتایج:

 .مدل تاییدی نیز از برازش مطلوبی برخوردار بود و جداول نرم پرسشنامه ارائه شد .استخراج شد و روایی سازه پرسشنامه مناسب بود

 .نشان داده شد که این ابزار جهت سنجش نگرش به تغذیه در بین نوجوانان ورزشکار مناسب می باشد درنتیجه گیری:نتیجه

 

 ویژگی های روانسنجی، نگرش به تغذیه، اعتبار، روایی، نوجوانان ورزشکارواژگان کلیدی: 
 

 

 

 .، ایرانتهران، واحد تهران شمال روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمیگروه  استادیار، ،موسی بندک نویسنده مسئول:

 Mousa Bandak@yahoo.com آدرس الکترونیکی:
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 مقدمه

امروزه، در دنیای ورزش تمرین مکرر به عنوان تنها عامل 

کلیدی رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، محسوب نمی شود و 

پیشرفت ورزشکاران در رشته های ورزشی گوناگون تنها وابسته به 

و مداوم نیست، بلکه تغذیه و نگرش افراد نسبت به تمرینهای دشوار 

چگونگی برنامه غذایی و کیفیت آن را می توان عامل مهمی 

(.تغذیه مهم ترین عامل موازی با تمرینات 1،2007دانست)میر

ورزشی برای رسیدن به موفقیت محسوب می شود و تنها عاملی 

و  2راست که اثربخشی سایر عوامل نیز به آن وابسته است)کرید

(. بنابراین نوع نگرش و دانش تغذیه ای ورزشکاران 2010همکاران، 

در اتخاذ شیوه های مطلوب تغذیه نقش مهمی ایفا می 

(. به همین دلیل مربیان و برنامه ریزان ورزشی 3،2015هولیکند)

ابتدا درصدد تغییر نگرش افراد نسبت به نوع تغذیه در کنار شروع 

 دانش آنها نسبت به نوع تغذیه نیز ورزش هستند و سعی بر افزایش

ورزشـکاران بایسـتی بـرای عملکرد بهینه و  (2007میر،دارند)

مطلوب تا جایی که مقدور است در شـرایط مناسب تغذیهای و 

وضعیت متعادل و مثبت متابولیکی قـرار داشته باشند. بااینحـال، 

دی ورزشـکاران هماننـد عمـوم مـردم ممکن است مقدار غذای زیا

مصـرف کننـد امـا ازلحـاظ مواد مغذی ضروری همانند انواع 

 ویتامینها و مـواد معـدنی دچار کمبود باشند

(. تحقیقاتی در این حوزه به دلیل 4،2009)رودریگویزوهمکاران

( 1999)5اهمیت آن انجام شده است از جمله، پروچسکا و داکلمنته

نگرش ها و  معتقدند که افراد در مراحل مختلف زندگی تغییر

اعتقادات و انگیزه های مختلفی دارند و جمع آوری اطالعات در 

مراحل مختلف زندگی در مورد این تغییر نگرش ها می تواند در 

مداخالت و تنظیم برنامه غذایی به خصوص در میان ورزشکاران 

مورد توجه قرار گیرد و کمک کننده باشد. در این مورد پژوهش هایی 

(  2015مونته کالبو و همکاران ) ت.نتایج پژوهش نیز انجام شده اس

ای ورزشکاران  در تحقیقی به بررسی دانش و عملکرد تغذیه

دانشـگاهی پر داختنـد نشان داد کـه دانـش و عملکـرد تغذیـه ای 

آنـان در سطح متوسطی قرار دارد و هیچ ارتباط معنیداری بین سن 

ای مشـاهده نشد.  و جنس آزمودنیها در دانش و عملکـرد تغذیـه

                                                           
1. Meyer 

2. Kreider 

3. Holley 

4. Rodriguez 

داری بـین د انـش و عملکــرد انتایج نشان داد کـه ارتبـاط معنـ

(  2015لی و همکاران ) .تغذیــه ای ورزشــکاران مشــاهده شــد

در دانشگاه سـانگ جـی کـره جنوبی به بررسی دانش و عملکـرد 

تغذیـه ای و فاکتورهـای مرتبط با سالمتی، در دانشجویان ورزشکار 

اختند. نتـایج نشان داد کـه دانـش و عملکـرد تغذیـه ای آنهـا پرد

( در 1394پایینی قرار دارد.. از جمله، محمدی و ملکی) در سـطح

پژوهشی به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و نگرش به تغذیه 

ورزشکاران پرداختند و نشان دادند که میان سرمایه اجتماعی با 

ه ای مثبت و معنادار وجود دارد. نگرش به تغذیه ورزشکاران رابط

( نیز در پژوهشی به بررسی دانش، نگرش 1393باسامی و همکاران)

و عملکرد تغذیه ای دانشجویان ورزشکار مرد شرکت کننده در 

المپیادهای ورزشی پرداختند و نشان دادند که وضعیت دانش، نگرش 

و عملکرد تغذیه ای و سطوح تحصیالت ورزشکاران شرکت کننده 

ر المپیاد ورزشی ضعیف بوده و همه ورزشکاران صرف نظر از رشته د

ورزشی نیاز به اموزش عمومی و نظری تغذیه ای دارند. همچنین 

( در پژوهشی بیان کردند که دانش 1392میرساسان و همکاران)

تغذیه ای ورزشکاران داخل کشور در سطح پایینی قرار دارد. علیپور 

ی نگرش به تغذیه در مردان ورزشکار ( نیز به بررس1381و همکاران)

و رابطه آن با آگاهی تغذیه ای در شهر تبریز پرداختند و نشان دادند 

که بین این دو متغیر رابطه ای معنادار وجود دارد و بیشترین تغییر 

نگرش در آنها از طریق رسانه های گروهی اتفاق می افتد و این 

و  6ان می باشد. کانرنشان دهنده کاهش تاثیر مربیان بر ورزشکار

( در پژوهش خود به معرفی ابزار سنجش نگرش به 1979همکاران)

تغذیه پرداختند و این ابزار را پایا و روا گزارش کردند. پورقاسم 

( نیز در پژوهش خود به اعتبار یابی این 1389گرگری و همکاران)

ابزار پرداختن و آن را معتبر ارزیابی کرده و همبستگی نگرش به 

را معنادار خواندند. اما پژوهش دیگری  7ذیه با شاخص توده بدنیتغ

در مورد ویژگی های روانسنجی این ابزار در داخل کشور گزارش 

نشده است گرچه این ابزار می تواند کاربرد مهمی در سنجش نگرش 

تغذیه ای افراد به ویژه در بین ورزشکاران داشته باشد.بر این اساس 

و معتبر در حوزه سنجش نگرش به تغذیه و معرفی ابزاری کارآمد 

در افراد ورزشکار می تواند مورد توجه  8شناسایی اختالالت تغذیه ای

5. Procheska and Daklomente 

6. Conner 

7. BMI 

8. Nutrition Disorders 



 منشادی سعید عبدالملکی، سعید نهاوندی، پریسا بندک، موسی

 

542-412 صفحات ،1398 پاییز ،3 شماره ،2 دوره رفتاری، و حرکتی علوم مجله     244 

قرار گیرد و از آنجایی که معرفی و اعتبار یابی ابزارهایی در این حوزه 

در کشور ما بسیار محدود بوده است، این موضوع در ذهن پژوهشگر 

شده این است که آیا  شکل گرفته است و سوال اساسی مطرح

پرسشنامه نگرش به تغذیه در بین نوجوانان ورزشکار از اعتبار و 

 روایی مناسبی برخوردار است؟

 روش شناسی

این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر 

ماهیت پژوهشی و روش پژوهش از نوع توصیفی و اکتشافی می 

 باشد.

 گیریجامعه آماری و روش نمونه 

در پژوهش حاضر کلیه نوجوانان پسر ورزشکار شهر کرج بوده  

حجم نفر برآورد شده است.  1100است که تعداد کل آنها در حدود

( معتقد است که در 2010)1کالین:  نمونه و روش نمونه گیری

نمونه الزم است اما  20تا  10تحلیل عاملی اکتشافی برای هر متغیر 

ه بنابراین باتوجه به اینک دفاع می باشد. قابل 200حداقل حجم نمونه 

نفر در تحلیل عاملی قابل دفاع می باشد، از این  200نمونه باالی 

میان  برطبق جدول مورگان و با توجه به حجم کل جامعه مورد نظر، 

نفر از پسران نوجوان ورزشکار از باشگاه استقالل و باشگاه  285تعداد

گیری در دسترس انتخاب خواهد ایثار شهرستان کرج به روش نمونه 

 شد و به پرسشنامه  پاسخ خواهند داد.

 ابزار پژوهش

ه نسخه اولیه آزمون نگرش به تغذی پرسشنامه نگرش به تغذیه: 

عبارت تهیه شد. در  40توسط کانر و همکارانش با  1979در سال 

مطالعات بعدی به دلیل طوالنی بودن آزمون و اعتبار و روایی آن در 

ماده ای آزمون با اعتبار و روایی نسبتاً خوبی  26نسخه  1989سال 

پراستفاده  EAT-26توسط مولفان آماده شد. آزمون نگرش به تغذیه 

ترین ابزار استانداردی است که برای سنجش نشانگان اختالالت 

(. نسخه اخیر در 1989تغذیه به کار می روند )کارنر و گارفینکل، 

قرار گرفته و دارای سه زیرمقیاس مطالعات زیادی مورد استفاده 

عادت غذایی، جوع یا تمایل به خوردن و کنترل دهانی است.  این 

-1آزمون دارای سه خرده مقیاس عدادت غذایی که شامل سواالت 

                                                           
1. Klein 

، جوع یا تمایل  6-7-10-11-12-14-16-17-22-23-24-26

و کنترل دهانی که شامل  25-21-18-9-4-3به خوردن سواالت  

 20-19-15-13-8-5-2سواالت 

 می باشد.

( برای بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه 2005در مطالعه ای )نانس، 

زن برزیلی اجرا شد که ضریب اعتبار آن با حساسیت  161بر روی 

محاسبه شد. همچنین ضریب آلفای  %84و ویژگی  %40تشخیصی 

 لاعتبار سازه با روش تحلیبه دست آمد.  %75کرونباخ برای هر عبارت 

عاملی تأییدی بررسی شد )به نقل از پورقاسم گرگری و همکاران، 

همچنین بین نمایه توده بدنی و پرسشنامه نگرش تغذیه ای (. 1389

همبستگی مثبت و معناداری بدست آمد)پورقاسم گرگری و همکاران، 

(. برخی پژوهشگران نشان دادند که این مقیاس در تشخیص 1389

اختالل های تغذیه ای دانشجویان روایی مناسبی دارد. در پژوهش میتز 

برای  DSM-IVو همکارش روایی مالک این آزمون با معیارهای 

بدست آمد. در پژوهش مالزاده اسفنجانی و  90/0اختالل های خوردن 

ایی آزمون از ضریب آلفای کرونباخ ( برای بررسی رو1391همکارانش)

 بدست آمد. 82/0استفاده شد که برای کل مقیاس 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها

و لیزرل   spssبه منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های 

ابتدا در سطح توصیفی اطالعات   استفاده خواهد شد. J-metricو 

امل سن، مقطع تحصیلی و جمعیت شناختی مربوط به افراد نمونه ش

مدت زمان اشتغال به ورزش ارائه شده اند. سپس در سطح استنباطی، 

به منظور بررسی اعتبار از روش الفای کرونباخ و به منظور تعیین روایی 

سازه و تعداد عوامل اشباع کننده از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده می 

ی روش تحلیل عامل شود. همچنین به منظور بررسی ساختار تاییدی از

تاییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده می شود. در پایان به منظور 

ارائه نرم پرسشنامه با استفاده از نمرات استاندارد شده با استفاده از نرم 

 ارائه می شود.J-metric افزار 

 نتایج

 پژوهشهای توصیفی متغیرهای شاخص

بیشینه، کمینه، میانگین و »ی توصیفی هاشاخص( 1جدول )در 

.شده استپژوهش گزارش متغیرهای« انحراف استاندارد
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 پژوهش توصیفی متغیرهای هایشاخص .1جدول 

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین بیشینه کمینه متغیر

 -0.91 0.473 11.45 13.63 37 0 ییعادت غذا

 934.- 0.599 5.34 6.19 18 0 خوردن به تمایل

 -0.09 106.- 5.27 9.7 20 0 دهانی کنترل

 799.- 0.419 16.53 29.53 64 5 پرسشنامه کل
 

 های پژوهشهای استنباطی مربوط به سؤالیافته

 در تغذیه به نگرش پرسشنامه آیا سؤال اول:

 باشد؟می مناسبی اعتبار دارای ورزشکار نوجوانان

جهت پاسخگویی به این سؤال همسانی درونی میان سؤاالت به 

شده گزارش( 3-4) شیوه آلفای کرونباخ محاسبه شد که در جدول

 .است

 تغذیه به نگرش های پرسشنامهمربوط به همسانی درونی سؤال. 2جدول

 ضریب آلفا در صورت حذف سؤال همبستگی سؤال با نمره کل سؤال

1 0.648 0.882 

2 0.303 0.890 

3 0.416 0.888 

4 0.302 0.890 

5 0.257 0.891 

6 0.766 0.879 

7 0.667 0.882 

8 0.332 0.889 

9 0.484 0.886 

10 0.588 0.884 

11 0.529 0.885 

12 0.405 0.888 

13 0.228 0.892 

14 0.42 0.888 

15 0.37 0.889 

16 0.431 0.887 

17 0.49 0.886 

18 0.423 0.888 

19 0.329 0.889 

20 0.256 0.891 

21 0.49 0.886 

22 0.516 0.885 

23 0.637 0.882 

24 0.638 0.882 

25 0.403 0.888 

26 0.603 0.883 
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ی درون یمربوط به همسان( 2)جدول که از نتایج  طورهمان

ها الکلیه سؤ شودمشاهده می تغذیه به های پرسشنامه نگرشسؤال

از همسانی درونی مناسبی برخوردار بودند. جهت تعیین میزان آلفای 

ل برای هر مؤلفه و نیز ک میزان آلفای کرونباخ کرونباخ هر عامل نیز

 ( گزارش شد.4-4جدول )در  جداگانه صورتپرسشنامه به

 . میزان آلفای کرونباخ کل پرسشنامه و عوامل استخراجی3جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد مؤلفههر سؤاالت مربوط به  مؤلفه

 810/0 13 26-24-23-22-17-16-14-12-11-10-7-6-1 ییعادت غذا
 830/0 6 25-21-18-9-4-3 خوردن به تمایل

 768/0 7 20-19-15-13-8-5-2 دهانی کنترل
 891/0 26  کل

 

 نوجوانان در تغذیه به نگرش پرسشنامه آیا سؤال دوم:

 باشد؟می مناسبی روایی یورزشکار دارا

جهت پاسخ به سؤال دوم از عامل یابی محور اصلی و  

ها از استخراج عامل تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. جهت

با چرخش متمایل به روش  1یاصل یمحورها یابیروش عامل 

  .شد استفاده پروماکس

 تحلیل عاملی هایفرضیشابتدا پ به این منظور

از طریق  هافرضیشپیکی از این قرار گرفت.  یموردبررس

مشخص کرد که آیا تحلیل عاملی روی  2KMOآزمون

اجرا قابل یریگاز صفت مورداندازه شدهیآورجمع یهاپاسخ

 یا نه؟ است

 یراست و مقاد یبردارنمونه یتشاخص کفا KMO اندازه

ان نش یجزئ یهمبستگ یرشده را با مقادمشاهده یهمبستگ

 یآن است که همبستگ یانگرب KMOکوچک  یر. مقاددهدیم

شود؛  ینیتب یگرد یرهایتوسط متغ تواندینم یرهازوج متغ ینب

. شدنبا یهممکن است قابل توج یعامل یلکاربرد تحل ین،بنابرا

تر بزرگ KMOمقدار  ی( معتقدند وقت1977) کیسرو  یسر

را انجام داد و هر  یعامل یلتحل توانیم یراحتباشد به 60/0از 

 یبردارنمونه یتباشد، مناسبت و کفا یشترمقدار ب ینچه ا

 خواهد بود. یشترب

 فرض چندگانگی خطیفرض کفایت حجم نمونه و پیش. آزمون پیش4 جدول

 KMO 866/0 آماره

 967/3340 (2x) خی دو بارتلت -آزمون کرویت

 325 درجه آزادی

 001/0 معناداری

 

 رییگنمونه یتاز کفا یشاخص یناولک -یرما -کیسرشاخص 

 یررسرا ب یرهامتغ ینب یجزئ یاست که کوچک بودن همبستگ

 ییرهامتغ یانسوار یاآ سازدیمشخص م یقطر ینو از ا کندیم

و  یپنهان یهاعامل یمشترک برخ یانسوار یرتحت تأث یقتحق

 کی اصفرت ینشاخص ب ینا ی. مقدار عددیرخ یاهست  یاساس

 یتباشد کفا تریکنزد یکمقدار به  ینقرار دارد و هر چه ا

                                                           
1. Principal Axis Factoring 

مقدار  (5-4)موردنظر بهتر است. بر اساس جدول  ینمونه

 فرضیشپ اینرب؛ بناگزارش شده است KMO=866/0آماره 

 نمونه برقرار است. یتکفا

ماتریس  کهینمنظور کسب اطمینان نسبت به ابه

برابر  هجامع در ،گیردتحلیل عاملی قرار می ۀهمبستگی که پای

. شودیبارتلت استفاده م -صفر نیست، از آزمون کرویت

2. Kaiser-Meyer-Olkin 



 ورزشکار نوجوانان بین در تغذیه به نگرش پرسشنامه روانسنجی های ویژگی تعیین
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 برای الزم شرط حداقل بارتلت آزمون و دو خی بودن داریمعن

 صفر فرض رد بارتلت آزمون در. است عاملی تحلیل انجام

از آن است که ماتریس همبستگی دارای اطالعات  حاکی

ی وجود عامل تحلیل برای الزم شرایط حداقل و است داریمعن

مقدار  گزارش شده  است، (5-4طور که در جدول )دارد. همان

و با درجه  0٫01( در سطح 967/3340بارتلت ) یتکرو یآماره

 است.معنادار  325 یآزاد

های استخراجی از مالک جهت مشخص کردن تعداد عامل

 است استفاده شد.تحلیل موازی که از دقت باالیی برخوردار 

 تحلیل موازی

 استخراج جهت بررسی تعداد عوامل قابل تغذیه به . عوامل استخراج شده پرسشنامه نگرش5جدول 

 ارزش ویژه 95صدک  ویژه تصادفی میانگین ارزش مقادیر ارزش ویژه هامؤلفه

1 30.7* 7.9 8.7 

2 12.3* 7.4 7.9 

3 9.5* 7 7.4 

4 4.8 6.6 7 

5 4.2 6.3 6.6 

6 4 5.9 6.3 

7 3.4 5.6 5.9 

8 3.3 5.4 5.7 

9 3 5.1 5.4 

10 2.8 4.8 5.1 

11 2.5 4.5 4.8 

12 2.4 4.2 4.5 

13 2.4 4 4.2 

14 2.2 3.7 3.9 

15 2 3.4 3.7 

16 1.8 3.1 3.4 

17 1.6 2.8 3.2 

18 1.6 2.6 2.9 

19 1.3 2.3 2.6 

20 1.1 2 2.3 

21 1 1.7 2.1 

22 1 1.4 1.8 

23 0.7 1.1 1.4 

24 0.4 0.8 1.1 

25 0.2 0.5 0.8 

26 0 0 0 
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شود تعداد مشاهده می (5)جدول طور که از همان

عامل  3تحلیل موازی  وسیله روشهای پیشنهادی بهعامل

 ها انجام شد عامل تحلیل سؤال 3است که با استفاده از دستور 

 ( عوامل استخراج شده ارائه شده است.5جدول )که در 

 نتایج تحلیل عوامل

 تغذیه به نگرش ماتریس بارهای عاملی پرسشنامه .6جدول 

 دهانی کنترل خوردن به تمایل غذایی عادت سؤال

6 0.804   

7 0.784   

1 0.761   

10 0.72   

11 0.69   

23 0.675   

26 0.672   

22 0.658   

24 0.656   

17 0.611   

16 0.598   

14 0.563   

12 0.496   

21  0.818  

25  0.759  

9  0.683  

18  0.636  

3  0.601  

4  0.563  

8   0.621 

2   0.611 

20   0.597 

5   0.589 

15   0.542 

13   0.529 

19   0.502 

 

( مشاهده 6جدول )طور که از نتایج تحلیل عوامل در همان

-11-10-7-6-1سؤال ) 13غذایی با  عادت عاملشود، می

خوردن با  به تمایل عامل (؛12-14-16-17-22-23-24-26

 7دهانی با  و عامل کنترل (؛25-21-18-9-4-3سؤال ) 6

 ( استخراج شد.20-19-15-13-8-5-2سؤال )

 رشنگ پرسشنامه تأییدی عاملی سؤال سوم: آیا ساختار

 مناسبی برازش از ورزشکار نوجوانان در تغذیه به

 است؟ برخوردار

 عامل  یلتحل روش از جهت پاسخگویی به این سؤال پژوهش



 ورزشکار نوجوانان بین در تغذیه به نگرش پرسشنامه روانسنجی های ویژگی تعیین
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 .شداستفاده  لیزرل افزارتأییدی مرتبه اول با استفاده از نرم

 تغذیه به نگرش پرسشنامه اول مرتبه تأییدی عامل لیتحل پارامترهای .7جدول 

 ضریب تعیین rمقادیر  t یرمقاد سؤال

1 16.55 0.67 0.45 

2 10.71 0.41 0.17 

3 10.71 0.35 0.12 

4 10.27 0.33 0.12 

5 9.71 0.35 0.12 

6 16.98 0.69 0.47 

7 15.49 0.61 0.37 

8 9.93 0.36 0.13 

9 14.73 0.58 0.34 

10 15 0.58 0.34 

11 15.59 0.62 0.35 

12 10.73 0.35 0.12 

13 8.96 0.3 0.09 

14 11.06 0.37 0.14 

15 8.41 0.27 0.07 

16 11.48 0.41 0.17 

17 11.86 0.41 0.17 

18 12.54 0.45 0.2 

19 8.49 0.28 0.08 

20 10.33 0.39 0.15 

21 20.54 0.89 0.79 

22 13.52 0.5 0.25 

23 14.4 0.55 0.3 

24 14.1 0.54 0.29 

25 16.53 0.67 0.45 

26 14.45 0.55 0.3 

 

عامل تأییدی  یلبرازش تحل یهاشاخص( 7در جدول )

 تغذیه گزارش شده است. نتایج نشان از  به نگرش پرسشنامه

ی هادادهکوچک و برازش مناسب مدل با مقدار خطای 

 .پرسشنامه دارد
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 تغذیه به نگرش پرسشنامه تأییدی عامل لیتحل برازش یهاشاخص .8جدول 

 میزان کفایت برازش  نام شاخص 

 13/1518 آماره خی دو

 012/0 (RMSEA) یبیریشه خطای میانگین مجذورات تقر

 89/0 (NFI) ششاخص نرم شده براز

 90/0 (NNFI) ششاخص نرم نشده براز

 89/0 (CFI) یقیتطب ششاخص براز

 91/0 (GFI) شبراز نیکوییشاخص 

 92/0 (AGFI) شدهیلتعد شبراز نیکوییشاخص 

 

ی برازش مربوط به تحلیل عاملی هاشاخصپس از بررسی 

ی مفهومی مربوط هامدل تغذیه به نگرش پرسشنامه تأییدی

-4ی )هاشکلدر  t-valueو مقدار  استانداردشدهبه ضرایب 

 ( نشان داده شده است.2-4( و )1

 در تغذیه به نگرش پرسشنامه نرم: چهارم سؤال

 است؟ چگونه ورزشکار نوجوانان

-Jmetrikافزار جهت پاسخ به این سؤال با استفاده از نرم

V4.0.5  صورت نمرات استاندارد نمرات خام پرسشنامه به

Z،1T  .و رتبه درصدی در جداول مربوطه به دست آمده است

 کهاین برای و نیستند تفسیر قابل خود خودی به خام نمرات

 راتنم به را آن باید آورد دست به مقایسه قابل معیاری بتوان

Z و T 0) ایدرجه 5 لیکرت طیف در پرسشنامه. کرد تبدیل 

 استخراجی عوامل بنابراین است؛ شده بندی درجه( 3 تا

 دودهمح این در طیفی دارند که سؤالی تعداد بنابر پرسشنامه

 نمرات و هنجار جداول از استفاده با. دهندمی اختصاص خود به

 درصدی، رتبه به مربوط نمرات از توانمی آن در موجود خام

T و Z کرد استفاده بهتر هرچه مقایسه برای. 

 تغذیه به هنجار مربوط به پرسشنامه نگرش. نمرات 9جدول 

 Zنمرات  Tنمرات  نمره خام رتبه درصدی Zنمرات  Tنمرات  نمره خام رتبه درصدی

3.75 26 32.2 1.78- 99.27 79 74.44 2.44 

10.63 27 37.53 1.25- 99.29 80 74.51 2.45 

14.69 28 39.5 1.05- 99.3 81 74.58 2.46 

17.19 29 40.53 0.95- 99.32 82 74.66 2.47 

20.63 30 41.8 0.82- 99.33 83 74.73 2.47 

24.06 31 42.96 0.70- 99.34 84 74.81 2.48 

26.25 32 43.64 0.64- 99.36 85 74.88 2.49 

29.37 33 44.58 0.54- 99.37 86 74.96 2.5 

34.69 34 46.06 0.39- 99.39 87 75.04 2.5 

39.06 35 47.22 0.28- 99.4 88 75.13 2.51 

42.19 36 48.03 0.20- 99.41 89 75.21 2.52 

45.63 37 48.9 0.11- 99.43 90 75.3 2.53 

48.75 38 49.69 0.03- 99.44 91 75.38 2.54 

50.94 39 50.24 0.02 99.46 92 75.47 2.55 

                                                           
1 T استانداردشدهاعداد   10و انحراف استاندارد  50با میانگین    
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54.69 40 51.18 0.12 99.47 93 75.56 2.56 

58.44 41 52.13 0.21 99.49 94 75.66 2.57 

60.62 42 52.7 0.27 99.5 95 75.76 2.58 

61.72 43 52.98 0.3 99.51 96 75.85 2.59 

62.81 44 53.27 0.33 99.53 97 75.95 2.6 

65.31 45 53.94 0.39 99.54 98 76.06 2.61 

68.44 46 54.8 0.48 99.56 99 76.17 2.62 

70.63 47 55.42 0.54 99.57 100 76.28 2.63 

71.56 48 55.7 0.57 99.58 101 76.39 2.64 

72.19 49 55.88 0.59 99.6 102 76.51 2.65 

73.13 50 56.17 0.62 99.61 103 76.63 2.66 

74.69 51 56.65 0.66 99.63 104 76.75 2.68 

75.47 52 56.89 0.69 99.64 105 76.88 2.69 

76.25 53 57.14 0.71 99.65 106 77.01 2.7 

77.19 54 57.45 0.75 99.67 107 77.15 2.72 

79.06 55 58.09 0.81 99.68 108 77.29 2.73 

82.19 56 59.23 0.92 99.7 109 77.44 2.74 

84.69 57 60.23 1.02 99.71 110 77.6 2.76 

86.25 58 60.92 1.09 99.73 111 77.76 2.78 

87.19 59 61.35 1.14 99.74 112 77.93 2.79 

89.06 60 62.3 1.23 99.75 113 78.11 2.81 

92.5 61 64.4 1.44 99.77 114 78.3 2.83 

95.63 62 67.09 1.71 99.78 115 78.5 2.85 

97.5 63 69.6 1.96 99.8 116 78.71 2.87 

99.06 64 73.5 2.35 99.81 117 78.94 2.89 

99.08 65 73.56 2.36 99.82 118 79.18 2.92 

99.09 66 73.62 2.36 99.84 119 79.44 2.94 

99.1 67 73.68 2.37 99.85 120 79.72 2.97 

99.12 68 73.73 2.37 99.87 121 80.02 3 

99.13 69 73.79 2.38 99.88 122 80.36 3.04 

99.15 70 73.85 2.39 99.89 123 80.74 3.07 

99.16 71 73.92 2.39 99.91 124 81.16 3.12 

99.18 72 73.98 2.4 99.92 125 81.65 3.17 

99.19 73 74.04 2.4 99.94 126 82.23 3.22 

99.2 74 74.11 2.41 99.95 127 82.94 3.29 

99.22 75 74.17 2.42 99.96 128 83.88 3.39 

99.23 76 74.24 2.42 99.98 129 85.25 3.53 

99.25 77 74.3 2.43 99.99 130 88.06 3.81 

99.26 78 74.37 2.44     
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 و نتیجه گیری  بحث

جهت پاسخگویی به سؤال اول پزوهش  همسانی درونی میان 

 یمربوط به همسانسؤاالت به شیوه آلفای کرونباخ محاسبه شد. 

لیه ک شودمشاهده می تغذیه به های پرسشنامه نگرشی سؤالدرون

تعیین ها از همسانی درونی مناسبی برخوردار بودند. جهت سؤال

میزان آلفای کرونباخ برای هر  میزان آلفای کرونباخ هر عامل نیز

جداگانه محاسبه شد. بر این  صورتمؤلفه و نیز کل پرسشنامه به

اساس خرده مقیاس تمایل به خوردن بیشترین میزان اعتبار و خرده 

مقیاس کنترل دهانی کمترین میزان اعتبار را دارا می باشد.  همچنین 

/. بود 89ی کرونباخ کل محاسبه شده برای این پرسشنامه میزان الفا

که نشان دهنده اعتبار مناسب این پرسشنامه است. باتوجه به نتایج 

و  هندریبدست آمده از این سوال پژوهش، یافته ها با پژوهش 

( و مالزاده 1979( و کانر و همکاران)2005( و  نانس)2008همکاران)

میزان اعتبار کل و خرده مقیاس ( که 1391اسفنجانی و همکاران)

های این ابزار را مناسب و قابل قبول گزارش کرده اند همسو بوده 

است. این یافته پژوهش را می توان این گونه تبیین کرد که در کل 

سواالت الین پرسشنامه در جوامع مختلف دارای قابلیت سنجش 

سنین  و یا نگرش افراد به تغذیه بوده است و تغییرات در جامعه آماری

مختلف تغییر زیادی در میزان اعتبار آن ایجاد نمی کند و از این 

جهت نتایج یکسانی را در چندین پژوهش نشان داده است. جهت 

پاسخ به سؤال دوم از عامل یابی محور اصلی و تحلیل عاملی 

 یابیها از روش عامل استخراج عامل اکتشافی استفاده شد. جهت

د. ش استفاده متمایل به روش پروماکس با چرخش یاصل یمحورها

قرار  یموردبررس تحلیل عاملی هایفرضیشابتدا پ به این منظور

 مشخص 1KMOاز طریق آزمون هافرضیشپیکی از این گرفت. 

 کیسرو  یسرمی شود که شاخص کفایت حجم نمونه نام دارد و 

 یراحتباشد به 60/0تر از بزرگ KMOمقدار  ی( معتقدند وقت1977)

که در این پژوهش میزان شاخص  را انجام داد یعامل یلتحل توانیم

پیش  . دیگرکفایت حجم نمونه کافی بوده و پیش فرض برقرار بود

فرض آزمون کرویت بارتلت می باشد که این پیش فرض نیز برقرار 

بوده است و نشان داده شد با توجه به برقرار بودن پیش فرض های 

به ادامه تحلیل بپردازیم. جهت مشخص تحلیل عاملی می توانیم 

های استخراجی از مالک تحلیل موازی که از دقت کردن تعداد عامل

                                                           
1. Kaiser-Meyer-Olkin 

باالیی برخوردار است استفاده شد و نشان داده شد با استفاده از تحلیل 

موازی تعداد سه عامل قابل استخراج است و دستور استخراج سه 

-6-1سؤال ) 13با  غذایی عادت عاملعامل اجرا شد. بر این اساس 

 به تمایل عامل (؛7-10-11-12-14-16-17-22-23-24-26

دهانی با  و عامل کنترل (؛25-21-18-9-4-3سؤال ) 6خوردن با 

( استخراج شد. نتایج یافته های 20-19-15-13-8-5-2سؤال ) 7

(،  2008و همکاران) هندریاین سوال پژوهش با پژوهش های 

( و مالزاده اسفنجانی و 1979همکاران)( و کانر و 2005نانس)

(  که روایی سازه این پرسشنامه را مورد تایید قرار 1391همکاران)

داده و سه عامل برای آن استخراج کرده اند همسو بوده است. این 

یافته پژوهش را می توان با توجه به گویه های پرسشنامه نگرش به 

ع گویه است با توجه به نو تغذیه این طور تبیین کرد که این ابزار قادر

های طراحی شده سه بعد شامل تمایل به خوردن در افراد و میزان 

آن، کنترل دهانی مربوط به نوع غذا خوردن در افراد و عادات مختلف 

غذایی در افراد با فرهنگ های غذایی مختلف مورد سنجش و ارزیابی 

ن سه همی قرار دهد. بنابراین نتایج تحلیل عاملی نیز نشان دهنده

عامل بوده است و در کشورهای مختلف نتایج بر روی نمونه های 

متفاوت با توجه به نوع دسته بندی گویه های پرسشنامه نتیجه 

یکسانی داشته است و ابزاری چند بعدی می باشد که می توان از آن 

در جهت سنجش سه بعد مختلف از نگرش تغذیه ای نوجوانان در 

 وشر از پاسخگویی به سؤال سوم  پژوهش کشور ما بهره برد. جهت

ستفاده ا لیزرل افزارعامل تأییدی مرتبه اول با استفاده از نرم یلتحل

هر سؤال ارائه شد و  rضرایب تعیین و و   t_value. مقدار شد

 هستندمطلوب  حد درها شاخص یاز آن است که تمام یحاکنتایج 

با  ه هایهمسو بودن گو ریانگب ینو ا ها معنادار هستندتمامی سؤال و

و نتیجه بدست آمده از این سوال  است ی پرسشنامهسازه نظر

پژوهش با تنها نمونه تحلیل عاملی تاییدی سازندگان پرسشنامه که 

( همسو بوده است و در کشور ما تا کنون 1979کانر و همکاران)

نتایج هر دو پژوهش همسو پژوهشی در این مورد انجام نشده است. 

ی هادادهز مقدار خطای کوچک و برازش مناسب مدل با نشان ا

پرسشنامه دارد و این موضوع نشان دهنده این است که این ابزار بر 

با  در ارتباطاساس پیشینه نظری محکم ساخته و ارائه شده است. 

  Jmetrik-V4.0.5افزار پاسخ سوال چهارم با استفاده از نرم

و رتبه درصدی  Z،Tاستاندارد صورت نمرات نمرات خام پرسشنامه به



 ورزشکار نوجوانان بین در تغذیه به نگرش پرسشنامه روانسنجی های ویژگی تعیین

 

 

 253   254-241 صفحات ،1398 پاییز ،3 شماره ،2 دوره رفتاری، و حرکتی علوم مجله 

 و ندنیست تفسیر قابل خود خودی به خام به دست آمده است. نمرات

 عیاریم سایر افراد و استفاده کنندگان از این ابزار بتوانند اینکه برای

تبدیل کنیم.  T و Z نمرات به را آن باید آورند دست به مقایسه قابل

 است؛ شده بندی درجه( 3 تا 0) ایدرجه 5 لیکرت طیف در پرسشنامه

 دارند هک سؤالی تعداد بنابر پرسشنامه استخراجی عوامل بنابراین

 جداول از استفاده با دادند. اختصاص خود به محدوده این در طیفی

 رتبه به مربوط نمرات از توانمی آن در موجود خام نمرات و هنجار

بزار ا بهتر استفاده کنندگان این هرچه مقایسه برای Z و T درصدی،

همچنین با توجه به  .کرد استفاده با نرم ارائه شده از جامعه هدف

اینکه هنجار یابی این پرسشنامه در نمونه ذکر شده در کشور ما انجام 

نشده است تنها نرم ارائه شده از این ابزار در ایران در این پژوهش 

در این پژوهش به دلیل اهمیت ذکر شده برای  ارائه شده است.

گرش به تغذیه در نوجوانان ورزشکار که درسنین رشد نیز سنجش ن

قرار دارند، ابزار نگرش به تغذیه کانر و همکاران معرفی شد. بررسی 

های پژوهش پیرامون اعتبار، روایی، مدل تاییدی و نرم ابزار مورد 

نظر در جامعه نوجوانان ورزشکار نشان دهنده معتبر بودن ابزار به 

بوده است. بنابراین از آنجایی که تغذیه  منظور سنجش این ویژگی

نیز می تواند بوسیله بیماریهایی چون پر خوری، بی اشتهایی عصبی، 

اختال الت کارکرد سیستم گوارشی و غیره تحت تاثیر قرار گیرد، لذا 

اهمیت ارزیابی نگرش نوجوانان ورزشکار به تغذیه مورد توجه و 

ن حاکی از آن بود که ایبررسی قرار گرفت و نتایج رضایت بخش آن 

ابزار می تواند در جامعه ایرانی سه بعد از نگرش به تغذیه را مورد 

 ارزیابی قرار دهد و بر اساس نظریه های محکمی ارائه شده است.
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