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 چکیده
که  است ان در فعاليت بدنیلمندسا شرکت انگيزش ةنامو هنجاریابی پرسش ،هدف پژوهش حاضر سنجش روایی، پایایی 

فردی، بين  -کنندگان را در سه سطح درونبوم شناختی ساخته و انگيزش شرکت -بر اساس مدل اجتماعیآن را  پژوهشگر
سنی  ةفعاليت بدنی و ورزشی با رد دارایسالمندان زن و مرد  همةآماری این پژوهش را  ة. جامعسنجدفردی، و اجتماعی می

 تایيد مربوطمتخصصان از  نفرشش  راروایی صوری و محتوایی این ابزار  .دادندهر اصفهان تشکيل میتر شسال و باال 06
 -با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ و آزمونو پایایی  اکتشافی تحليل عامل ازبا استفاده نامه پرسش ةوایی ساز. رکردند

برای ميزان آلفای کرونباخ یيد شد. أت نامهساختار پرسش در عاملهسدر این جامعه،  .شدآزمون مجدد )ضریب ثبات( بررسی 
 دست آمد.هب 18/6و برای کل مقياس  50/6 و 56/6، 57/6ترتيب به یفردی و اجتماعفردی، بيندرون انگيزش عاملسه 

 دارد. قابل قبولیمورد نظر روایی و پایایی  ةنامنشان داد که پرسشها یافتهبرآورد شد.  49/6همچنين ضریب ثبات 
 

 .بوم شناختی -مدل اجتماعیفعاليت بدنی، ، شرکت شانگيز: هاژهواکلید
 

Construct, Validity, Reliability and Normalization of Participation 
Motivation Questionnaire of Older Adults in Physical Activity 

 
Mohsen Benam, Rokhsareh Badami, Zohreh Meshkati 

Abstract 
The aim of the present study is to determine the validity and reliability and normalization of 
Participation Motivation Questionnaire of Older Adults in Physical Activity which was 
constructed by the authors according to social-ecological model to measure participants 
motivation in intrapersonal, interpersonal, and social levels. The statistical populations of this 
study includes all active elderly men and women in physical activity and sport in the Esfahan 
city that is aged 60 years and above. Face validity and content validity of this questionnaire 
was established by 6 experts in this field. For determining construct validity of this 
questionnaire factors analysis were used. The reliability coefficient of this questionnaire were 
investigated using the Cronbach Alpha and Test-retest reliability (consistency coefficients). 
Three-factor structure of questionnaire were supported for our population. The Cronbach 
Alpha values for the three subscales of intrapersonal motivation, interpersonal motivation and 
community motivation were 0.751, 0.702, 0.760 respectively and 0.813 for total scale. Also, 
0.942 for the consistency coefficients. The results of this research showed that this 
questionnaire has acceptable reliability and validity. 
 
Key Words: Validity, Reliability, Normalization, Participation Motivation, The Social-
ecological Model. 
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 مقدمه  
طور بهدان سالمن دربارةهای اخير، مطالعه در سال 

ة پژوهشی، است. این جاذب چشمگيری افزایش یافته
دليل رشد سریع جمعيت سالخوردگان در جوامع به

تر از تعداد سالخوردگان سریعتنها . نهاستمختلف 
مراقبت از  ةحال رشد است، بلکه هزین جمعيت در ةبقي

بيشتر از دیگران است. جمعيت این تندرستی آنها نيز 
ایران رو به فزونی  قشر در تمامی کشورها از جمله

تعداد  ،2660ای که سازمان ملل در سال گونهبه ؛است
هزار نفر  423ميليون و  015کل سالمندان جهان را 

به  2676که این تعداد تا سال  کردبرآورد و اعالم 
د نر خواههزار نف 873ميليون و  401ميليارد و یک 

جمهوری اسالمی ایران، خبرگزاری )نمایندگی رسيد 
گرفته در ایران در آخرین سرشماری صورت (.8317
درصد از  3/5نيز نشان داد که حدود   8317سال 

را  ،ميليون نفرپنج یعنی بيش از  ر،جمعيت کشو
)ميرزایی و  ی دهندمال تشکيل س 06سالمندان باالی 

در  از آنهادرصد  0/03که  ،(325، ص 8317شمس، 
 هستنددرصد دیگر در روستاها ساکن  9/37شهرها و 

 (.15، ص 8315، پور، قدوسيان و نجفیزادهآصف)
زنند که تعداد سالمندان در تخمين میمتخصصان 

ون نفر و نسبت آن به ميلي 20به بيش از  2676سال 
، )حبيبیدرصد خواهد رسيد  20حدود  کل جمعيت به

، ص 8315، ، شمشيری، و قربانیسوادپور، موالیی
ناپذیر مهم اجتنابآمادگی ما برای این رخداد  (.01

ش اندازه اهميت دارد افزای هميناست. چيزی که به
ت های مختلف اسدانش مربوط به سالمندی در حوزه

آمده، کيفيت زندگی دستهبا تکيه بر دانش ب يمتا بتوان
حفظ و  زیساو با بهينه هيمد ءلمندان را ارتقاسا

و بار  غير ضروریهای تندرستی آنها، از وابستگی
های درمانی به جامعه هزینهدليل بهکه  ایمالی

ایی که یکی از راهکاره .بکاهيم ،شودتحميل می
ای از مشکالت و متخصصان برای حل بخش عمده

 ،کنندنيازهای متفاوت سالمندان مطرح میرفع 

، 8315 ،ینخاناصال)است فعال  زندگی ةانتخاب شيو
طالبی و رضایی،  چریک،رستمی، چهارده؛ 72ص 
(. بر اساس شواهد، اجرای یک فعاليت 2، ص 8342
تواند به ای با شدت نرمال در روز میدقيقه 36بدنی 

درمانی قابل توجهی منجر  -کسب فواید بهداشتی
، ص 8447، 8، بلر، هاسکل، مکرا و بوچارد)پِيتشود 
نی منظم از توسعه فعاليت بد، اجرای همچنين (. 969

 -های قلبیهایی همچون بيماریو تشدید بيماری
، استئوآرتریت و پوکی استخوان 2عروقی، دیابت نوع 

اثر مثبتی بر سالمت روان و  و کندمیی پيشگير
کاهش ميزان افسردگی، استرس و اضطراب سالمندان 

با وجود  (. 363، ص 2664، 2و همکاران گلو)ودارد 
 سفانهأ، متمتخصصانکار از طرف ین راهة اارائ

ميزان بهتحرک هستند یا بسياری از سالمندان بی
، 2669، 3)بلزا و همکارانکنند شده فعاليت نمیتوصيه

. دالیل متنوعی برای این (2665، 9؛ راویو و نتز8ص 
انگيزه  از این ميان نبودنکه  تحرکی وجود داردبی

، 7کوسينز)ست ااز آن خود کرده را  بسياریسهم 
؛  2669، 0؛ تو، استامپ، داموش و کالرک2663

ليز، کالکر، نيگ و ؛ 2667، 5و ریداوسترین، کرنز 
رسد که با نظر میبه ،روایناز (.2667، 1نيومن

در  سالمندان شرکتثر بر ؤشناسایی عوامل انگيزشی م
ثری در جهت افزایش ؤفعاليت بدنی بتوان گام م

 ليت بدنی برداشت. آنها در فعا شرکتميزان 
 ةآوری به فعاليتی خاص و ادامانگيزش فرآیند روی 

 به آن انگيزد وکه رفتار را برمی ،این فرآیند .ستآن ا
های درونی و دهندهدهد، تمایالت و سوقجهت می

شرکت گيرد و نقش قدرتمندی در می بر بيرونی را در

                                                                 
1. Pate, Blair, Haskell, Macera, & Bouchard 

2. Vogel et al. 

3. Belza et al.  
4. Raviv & Netz 

5. Cousins 

6. Tu, Stump, Damush, & Clark 
7. Austrian, Kerns, & Reid 

8. Lees, Clarkr, Nigg, & Newman 
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)واعظ موسوی و کند افراد در فعاليت بدنی ایفا می
های پژوهشکنون تا (.878، ص 8310 سيبی،م

-منظور شناسایی انگيزهبهدر جوامع مختلف متعددی 

شرکت در فعاليت بدنی های افراد سالمند برای 
فاقد چارچوب نظری  . برخی از آنهااست صورت گرفته

برای اند )بندی عوامل انگيزشی بودهخاص برای طبقه
اشتاین، ، فينکلبراون؛ 2664، 8و همکاران وون نمونه:

بر نيز  برخی دیگرو ( 2664، 2و جانسون براون، بوچنر
توان به که می ،اندانجام شده هاها و مدلمبنای نظریه

مدل باور  های گوناگونی همچونو مدل هانظریه
و تجدید نظر در  8476شده در سال )مطرح 3سالمتی

شده )مطرح 9شدهریزیه(، مدل رفتار برنام8411سال 
شده مطرح) 7(، مدل ارتقاء سالمتی پندر8416ر سال د

شده در )مطرح 0مراحل تغيير ةنظری (،8412در سال 
)مطرح  5بوم شناختی -( و مدل اجتماعی8413سال 

-هر یک از این نظریه .کرد ( اشاره8411شده در سال 

گيری یک هایی را در بروز و جهتعاملها و مدل ها
ی که بر مبنای هایپژوهش از اند.رفتار دخيل دانسته

به این توان میاست  ها انجام شدهها و نظریهاین مدل
بر مبنای  ،(2669) 1رد: گودمن و بالوک موارد اشاره

 ،(2663) 4کان، تریپ ریمر و ماس ؛مدل باور سالمتی
لوکاس، اورشان  ؛شدهریزیبر مبنای مدل رفتار برنامه

سالمتی  بر مبنای مدل ارتقاء ،(2666) 86 و کوک
 ةبر اساس نظری ،(4266) 88 هایلدبرند و نيوفلد ؛پندر

بر  ،(2665) 82تغيير و رسنيک و همکاران مراحل

                                                                 
1. Vaughn et al. 

2. Brown, Finkelstein, Brown, Buchner, Johnson 
3. The Health Belief Model   
4. Theory of Planned Behaviour 

5. Pender's Health Promoting Model 
6. The stage of change model/ transtheoretical 

model 

7. The social-ecological model 
8. Goodman & Ballou 

9. Conn, Tripp-Reimer, & Maas 

10. Lucas, Orshan, & Cook 
11. Hilder brand & Neufeld 

12. Resnick et al 

بوم شناختی. نتایج این  -اساس مدل اجتماعی
هد وایت)وضعيت سالمتی بهتر  داد که نشانمطالعات 

-؛ مارسلينی، جوليو، پاپا و موک2664، 83و لول

، همکاران ن وا)ک پزشک ةتوصي (،89،2682جيانی
؛ رسنيک و 2669، )گودمن و بالو، درد کمتر (2663

از طریق  شادابیکسب لذت و  (،2665، همکاران
انجام فعاليت بدنی، دانستن مزایای حاصل از فعاليت 

و ( 2669، )گودمن و بالوبدنی و کاهش اضطراب 
؛ 2663کوسينز، نفس و خودکارآمدی ) به کسب اعتماد

 کيرسن؛ 2663، 87نر و بيندرر، ميهاشنایدر، اوکر، بروند
ترین ( از مهمب 2665 همو، الف ؛ 2665، و همکاران

در فعاليت بدنی  سالمندان شرکت یانگيزش عوامل
آوری اطالعات در  اکثر این . ابزار جمعندابوده

 است. مصاحبه با افراد سالمند بوده هاپژوهش
دی بنطبقهراستای شده در های استفادهاز بين مدل 

ی ـ بوم شناختی نسبت انگيزشی، مدل اجتماع عوامل
 -توجه بيشتری به عوامل زیست هابه دیگر مدل
 8411که در سال  ،این مدل است. محيطی داشته

د، کردنارائه آن را  80لئوری، بيبو، استکلر و گالنزمک
ن فرد و محيطی که در آن زندگی بي تعامل بررسی به 
فرد و هم خود هم مدل، . طبق این می پردازدکند می
بروز در  دنتوانمی کندطی که در آن زندگی میمحي

راستا، رویکرد  در همين د.نرفتارها نقش داشته باش
، 85فردیساخت درونبوم شناختی پنج زیر -اجتماعی

، و سياست 26، عوامل سازمانی84، جامعه81فردیميان
)مک لروی داند را در بروز رفتارها دخيل می 28عمومی
به مواردی  فردیعامل درون(. 8411اران، و همک

                                                                 
13. Whitehead & Lavelle   
14. Marcellini, Giuli, Papa, & Mocchegiani 
15. Schneider, Eveker, Bronder, Meiner, & 

Binder 

16. McLeroy, Bibeau, Steckler, & Glanz 
17. Intrapersonal level 

18. Interpersonal level   
19. Community level 
20. Institutional factors 

21. Public policy 
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 و صفات شخصيتی هاهمچون دانش، نگرش، اعتقاد
خانواده، دوستان  تأثيربه  8فردیميانعامل اشاره دارد. 
-شبکه تأثيربه  2جامعهعامل پردازد. می و همساالن

قوانين و تأثير به  3امل سازمانیو عهای اجتماعی 
 (.8411همکاران، مک لروی و ) کنداشاره می مقررات

و جمعی از   باوتمن نامبا  پژوهشگری، 2688در سال 
با مصاحبه با افراد سالمند عوامل انگيزشی همکارانش 

و بر  کردند شرکت آنها در فعاليت بدنی را شناسایی
این بندی به طبقهبوم شناختی  -اساس مدل اجتماعی

ر د ن پژوهشیاجالب توجه در  ةپرداختند. نکت عوامل
فردی و فردی، ميانساخت درونسه زیر آوردننظر 

امل ع بود. آنها های اصلیعنوان حيطهجامعه به
 ةحيط ةمجموعزیررا  سازمانی و سياست عمومی 

، 9باوتمن، بيرت، گروش، مت و گيرتز)ند نستدااجتماع 
2688.) 

 انگيزش ةدر زمينشده انجام هایپژوهش اینکهوجودبا 
ی را در اختيار مهم و فراوانسالمندان اطالعات  شرکت

 هاپژوهش برای را بنيادی و گذاشتهپژوهشگران 
از  تعدادی شناسیروش حالایناست، با آورده فراهم

 به ادامه در که هایی داردمحدودیت هاپژوهش این
 که است این هامحدودیت از یکی شود.می اشاره آنها

 فعاليت در سالمندان شرکت انگيزش سنجش برای
 ی ازتعدادشده که  هایی استفادهنامهپرسش از نیبد

 بر شرکت سالمندان در فعاليت گذاراثر عوامل احتمالی
دسترسی همچون ؛ عواملی نياورده انددر نظر بدنی را 

 وضعيت آب و هوا، مربی و، ورزشی به مراکز آسان
-نامهپرسش رای نمونه:)بنظارت متخصص بهداشت 

 .)0شرکت سالمندانانگيزش و  7تانگيزش شرک های
 این از تعدادی در این است کهدیگر  محدودیت

                                                                 
1. Interpersonal level   
2. Community level 
3. Institutional factors 

4. Bautmans, Baert, Gorus, Met, & Geerts 

5. Participation Motivation Questionnaire 
6. Participation Motivation Questionnaire for 

Older Adults 

-نامهپرسش با سالمندان شرکت انگيزش هاپژوهش

 دیگر سنی هایگروه برای که شده سنجيده هایی
هایی که در نامهنهایت، پرسش در و است شده طراحی

 .اندشده طراحی دیگر کشورهای در شده ایران استفاده
 انگيزشی عوامل فرهنگی، هایتالفاخ دليلهب شاید

 تفاوتهایی کشورها دیگر سالمندان با ایران سالمندان
موضوع دیگری که ، باالبر موارد عالوه .باشد داشته

ابزار گردآوری  این است که کرد اشارهباید به آن 
در خارج از  شدهانجام یهااطالعات در اکثر پژوهش

بر امری زمان مه مصاحبه و است مصاحبه بوده  کشور
در راستای رفع  ،روازاین .استو نيازمند تخصص 

هدف از این پژوهش  ،شده بيانهای محدودیت
برای سنجش انگيزش شرکت  نامهساخت پرسش

که از آنجاییاز .است هسالمندان در فعاليت بدنی بود
شده برای انگيزش شرکت در های ارائهبين مدل

به عوامل  وم شناختیب -اجتماعیفعاليت بدنی، مدل 
گيری یک رفتار در بروز و جهتمحيطی  -زیست

این مدل  ، داشت اشاره (2688و همکاران، باوتمن )
این  دیگر اهداف. از شدنامه مبنای ساخت پرسش

و  تعيين هنجار ،پایایی ،روایی سنجش پژوهش
 . بود انگيزش شرکت زنان و مردان سالمند ةمقایس

 پژوهش روش
که ساخت، روایی،  ،دف پژوهش حاضربا توجه به ه 

 شرکتانگيزش  ةنامپایایی و هنجاریابی پرسش
 پژوهش، روش است بودهسالمندان در فعاليت بدنی 

(. 8317دالور، ) استسازی و از نوع آزمون توصيفی
ن زن و مرد سالمندارا  آماری این پژوهش ةجامع

سال و  06سنی  ةبا رد یو ورزش فعاليت بدنیدارای 
تعيين  برای. دادندتشکيل می تر شهر اصفهانباال

تصادفی  صورتهبنامه، روایی و پایایی اوليه پرسش
سالمتی و  یهااز بين پایگاه ، پنج پایگاهایخوشه
بدنی تربيت Zی زیر نظر شهرداری و ادارتندرست

ها، افراد سالمند انتخاب شد. در این پایگاه اصفهان
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نفر از آنها  76ساده،  تصادفیة شيوشناسایی شدند و به
انتخاب شدند. بر  (پایلوتمقدماتی ) ةبرای مطالع

نامه و اساس تعداد متغيرهای موجود در پرسش
، مقدماتی شده در مطالعةس محاسبههمچنين واریان

 دست آمد.هب نفر 266تعيين هنجار  برایحجم نمونه 
که  صورت بود ینه ای در این مرحله بگيرة نمونهشيو
که به شکل تصادفی  حذف شدندهایی پایگاه  ابتدا

از  . سپسبودند انتخاب شده مقدماتی ةبرای مطالع
صورت هبپایگاه  29، هماندباقی هایپایگاهن بي

-ویژگی توجه بهبا  پس از آنو  شدند انتخابتصادفی 

سال و باالتر شناسایی و  06افراد  ،آماری ةهای جامع
انتخاب  یتصادف صورتبه آماری ةاز این بين نمون

  شدند.
-پژوهشگرة نامآوری اطالعات از پرسشجمع برای 

نامه، پس پرسشاین برای تدوین  شد. ساخته استفاده
های ها و مدلأکيد بر نظریهمبانی نظری با ت ةاز مطالع

ت بدنی، مدل در فعالي شرکتمرتبط با انگيزش 
 ةسه حيط گرفتننظربا در ،بوم شناختی -اجتماعی

مبنای طراحی  ،فردی و اجتماعفردی، بيندرون
يطه های هر حبر این اساس، پرسش .شدنامه پرسش
 ةهای موجود در زميننامهیا از بين پرسش شد تدوین

و با فرهنگ ایران تطبيق  جرااستخ شرکتانگيزش 
گویه  58ای که شامل نامهشد. بدین نحو، پرسش داده

 .گردیدبود تنظيم 
-ایی صوری و محتوایی، پرسشمنظور سنجش روبه  

گذاشته نامه در اختيار شش نفر از متخصصان مربوط 
ة که پس از مطالعه و اعالم نظراتشان در زمين شد

 گویه حذف 28گذاری، ة نمرهها و همچنين شيوگویه
ای ليکرت به پنج گذاری از سه درجهة نمرهو شيو شد

 ای ليکرت تغيير یافت. درجه
در  سالمند که 76 ،اوليه ةزبرای سنجش روایی سا 

 ورزشی شرکت داشتندهای فعاليت بدنی و برنامه
شده آوریهای جمعو دادهکردند تکميل  را نامهپرسش

عامل اکتشافی به  . با توجه به تحليلندشدل تحلي

، سه اصلی با چرخش متعامد مؤلفه هایروش تحليل 
شدند و  محاسبات داشتند، حذفکه اثر منفی در  ،گویه

گویه  95به نامه های پرسشترتيب تعداد گویه ینه اب
و  تقليل یافت. برای ارزیابی مجدد روایی سازه

نفر از  266را نامه  ، پرسشتعيين هنجار درنهایت
های فعاليت بدنی و ورزشی که در برنامه ،سالمندان

پس از انجام تحليل . دکردن شرکت داشتند، تکميل
گویه  82، نامهسشپر ةویگ 95از بين  بار دیگرعاملی، 
-سشپر درنهایتو د شحذف های مختلف از حيطه

 گویه حاصل شد.  37 باای نامه
نامه از دو پایایی پرسشسنجش منظور بررسی به 

)روش آلفای کرونباخ(  همسانی درونی ةروش محاسب
 آزمون مجدد )شاخص ضریب ثبات( استفاده-و آزمون

  شد.
-دستهه، نمرات خام بنامتدوین هنجار پرسش برای 

و نمرات  استانداردنهایی به نمرات  ةآمده از گروه نمون
 درصدی تبدیل شد. 

زنان و مردان سالمند در عوامل  ةمنظور مقایسبه 
 . دش استفادهة مستقل انگيزشی از آزمون تی دو نمون

 ی پژوهشیافته ها
 :است شرح زیرهای پژوهش حاضر بهیافته 

 شرکت انگیزشة نامپرسشروایی محتوایی 

 سالمندان در فعالیت بدنی
 8ایبازبينهرزیابی روایی صوری و محتوایی، منظور ابه 

از  نفر ششساخته در اختيار پژوهشگر ةناماز پرسش
، ها. پس از دریافت نظرگذاشته شد مربوط متخصصان

ة ها و همچنين نحوچگونگی گویه ةجداولی در زمين
بندی  طبقه آمدهدستهب و نتایج گذاری تشکيلنمره

 28اوليه،  ةگوی 58بندی نتایج، از بين . پس از جمعدش
گذاری از سه شيوة نمره و همچنين شد گویه حذف

 ای ليکرت تغيير یافت. ای ليکرت به پنج درجهدرجه

                                                                 
1. Checklist 
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 شرکت انگیزش ةنامپرسش ةروایی ساز

 سالمندان در فعالیت بدنی
عاملی اکتشافی  از تحليل برای تعيين روایی سازه، 

 ةکه حجم نمونی بررسی اینشد. ابتدا برا استفاده
از  ،ست یا خيرشده برای تحليل عاملی کافی اانتخاب

و   8الکين -یرمی -برداری کيزرآزمون کفایت نمونه
اینکه مشخص شود که همبستگی بين مواد  برای

ر نيست، از آزمون بارتلت آزمون در جامعه برابر با صف
در نهایت، پس از مشخص شدن شرایط  .دش استفاده

اوليه برای انجام تحليل عاملی، تحليل عاملی انجام 
 شد.

اثر  دليلهب ،7و  9، 8 ةسه گوی، در مطالعه مقدماتی 
با توجه به مقدار حذف شدند. منفی آنها در محاسبات، 

 ،)بررسی کفایت حجم نمونه(الکين  ـیرـ ماکيزرآماره 
در  ، کفایت حجم نمونهشدحاصل  0/6که کمتر از 

با توجه به سطح  ولی ،نشدتأیيد  مقدماتی ةمطالع
آمده برای آزمون بارتلت )بررسی  دستهمعناداری ب

 روایی سازه(، انجام تحليل عاملی با توجه به
)سطح معناداری  شدپذیر متغيرهای موجود امکان

طور نامه بهپرسش ة( و روایی سازبود 67/6کمتر از 
ة نهایی )مطالع ة. در مطالع(8)جدول  شديد کامل تأی

 کفایتبرخالف مطالعة مقدماتی، نفری(،  266 ةجامع
ين با توجه به سطح و همچن شدحجم نمونه تأیيد 

آمده برای آزمون بارتلت، انجام دستهمعناداری ب
پذیر با توجه به متغيرهای موجود امکانتحليل عاملی 

 .(2)جدول  شدنامه تأیيد پرسش ةو روایی ساز شد
 

آزمون کفایت حجم نمونه و آزمون بارتلت در  .3جدول 

 ة مقدماتیمطالع

 KMO 122/0آماره 

 تآزمون بارتل
 P درجه آزادی آماره کای دو

572/2290 8618 666/6 

                                                                 
1. Kaiser-Meyer-Olkin  (KMO) 

 
آزمون کفایت حجم نمونه و آزمون بارتلت در  .2جدول 

 نهاییة مطالع
آماره 
KMO 

412/0 

آزمون 
 تبارتل

 P درجه آزادی ی دوآماره کا

416/7498 8618 666/6 

 
-ة سه عامل اصلی تشکيلبه منظور تعيين ارزش ویژ 

 بنا بر .دشنامه از مالک کایزر استفاده پرسش ةدهند
باالتر از  ةها باید دارای ارزش ویژعامل ،این مالک

صلی در های افهلتحليل مؤ ةباشند. نتایج اولي یک
 ةرزش ویژکه ااین بود  ةدهندنامه نشانمورد پرسش

ين واریانس يو ميزان تب یکسه عامل بزرگتر از 
هم  روی بين متغيرها برای این سه عامل برمشترک 

است. عامل درصد کل واریانس متغيرها بوده 475/92
کل از درصد  372/23، 45/86ة اول با ارزش ویژ

 778/82 ،144/7 ةواریانس ، عامل دوم با ارزش ویژ
 ةواریانس و عامل سوم با ارزش ویژ کلاز درصد 

واریانس کل از درصد   677/5در حدود  ،380/3
 .کرد بيينها را تمتغير

ة هر یک از پس از مشخص شدن ميزان ارزش ویژ 
ميزان اشتراک هر  نامه،پرسش ةدهندعوامل تشکيل
با  ،نامه نيزپرسش ةدهندهای تشکيلیک از گویه

مشخص  ،های اصلیفرآیند تحليل مؤلفه استفاده از
کمترین ميزان اشتراک برابر با گویه،  95از بين  شد.
 تحمل برای من) 38شماره  یةمتعلق به گو و 690/6
-می بدنی فعاليت انجام به فرزندانم از دوری فشار

و  538/6( و بيشترین ميزان اشتراک برابر با پردازم
 شرکتدر فعاليت بدنی ) 23شماره  ةمتعلق به گوی

که  کسانیوقتم با  از گذراندن دليل اینکههب مکنمی
)جدول  بود( برملذت می، دهنداین فعاليت را انجام می

3.) 
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 های اصلیفهلبا اجرای تحلیل مؤ  نامهپرسشمیزان اشتراك مواد  .1 جدول

 استخراجی اولیه گویه استخراجی اولیه گویه استخراجی اولیه گویه

 254/6 666/8 33 ةگوی 726/6 666/8 85 ةگوی 327/6 666/8 8ةگوی

 260/6 666/8 39 ةگوی 035/6 666/8 81 ةگوی 934/6 666/8 ةگوی

 278/6 666/8 37 ةگوی 236/6 666/8 84 ةگوی 361/6 666/8 3ةگوی

 956/6 666/8 30 ةگوی 226/6 666/8 26 ةگوی 781/6 666/8 9ةگوی

 652/6 666/8 35 ةگوی 276/6 666/8 28 ةگوی 066/6 666/8 7ةگوی

 366/6 666/8 31 ةگوی 385/6 666/8 22 ةگوی 965/6 666/8 0ةگوی

 752/6 666/8 34 ةگوی 538/6 666/8 23 ةگوی 901/6 666/8 5ةگوی

 785/6 666/8 96 ةگوی 041/6 666/8 29 ةگوی 925/6 666/8 1ةگوی

 211/6 666/8 98 ةگوی 912/6 666/8 27 ةگوی 366/6 666/8 4ةگوی

 925/6 666/8 92 ةگوی 561/6 666/8 20 ةگوی 208/6 666/8 86ةگوی

 954/6 666/8 93 ةگوی 297/6 666/8 25 ةگوی 761/6 666/8 88ةگوی

 027/6 666/8 99 ةگوی 957/6 666/8 21 ةگوی 731/6 666/8 82ةگوی

 003/6 666/8 97 ةگوی 900/6 666/8 24 ةگوی 096/6 666/8 83ةگوی

 754/6 666/8 90 ةگوی 778/6 666/8 36 ةگوی 791/6 666/8 89ةگوی

 850/6 666/8 95 ةگوی 690/6 666/8 38 ةگوی 971/6 666/8 87ةگوی

  666/8 91 ةگوی 976/6 666/8 32 ةگوی 764/6 666/8 80ةگوی
 

مقدار ارزش  اًپس از انجام چرخش واریماکس، مجدد 
ين يکه ميزان تب ،دشویژه و درصد واریانس محاسبه 

عامل بر  سهبين متغيرها برای این واریانس مشترک 
درصد کل واریانس متغيرها بود و  475/92روی هم 

 و 710/1 ةترتيب با ارزش ویژبه ،عامل اول و دوم
درصد کل واریانس و در نهایت  730/39اً جمع، 090/5

درصد  928/1 ،471/3 ةبا ارزش ویژ ،عامل سوم
(.9دند )جدول کرتبيينها را واریانس کل متغير

 
 پیش  ،نامهپرسش ةگانارزش ویژه، درصد واریانس تبیین شده و درصد تراکمی عوامل سه .8جدول   

 از چرخشپس و 

 مولفه
 از چرخش پس از چرخش پیش

 درصد تراکمی درصد واریانس ارزش ویژه درصد تراکمی درصد واریانس ارزش ویژه

8 457/86 372/23 372/23 710/1 201/81 201/81 
2 144/7 778/82 463/37 090/5 204/80 730/39 
3 380/3 677/5 475/92 471/3 928/1 475/92 

 

معنا آوردن ساختاری بادستهمنظور ببهنهایت نيز  در 
 ةشده بر پایهای استخراجز بارهای عاملی، عاملا

انتقال های متداول و کاربرد چرخش واریماکس روش

آمده، ماتریس دستهبهای شدند. بر اساس یافته داده
چنين بود بار چرخش این 29حاصل پس از  ختارسا

دارای  36و  21، 81، 89، 88، 9های گویه: (7)جدول 
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 ند؛بار عاملی داشت و در دو عاملبودند پيچيدگی 
در  هيچ  عاملی  98و  35، 38، 25، 28، 84های گویه

ها نسبتاً ناب و فاقد ة گویهماندباقی ؛ندبار عاملی نداشت
 .بودندچيدگی پي
به نتایج تحليل عاملی و حذف طورکلی و با توجه هب 

فردی، از حيطه درون 84و 81، 89، 88، 9 هایگویه
فردی و ة بيناز حيط 38و  36، 21، 25، 28های گویه
اجتماع )جامعه(، از بين  ةاز حيط 98و  35های گویه

انگيزش  و سه عامل سنجه 37نامه، پرسش ةسنج 95
فردی )گویه (، بين87الی 8)گویه های  فردیدرون

 (37الی  29( و اجتماع )گویه های 23الی  80های 
این  گذارینمره ةنحوکه ازآنجاییاستخراج شد. 

)کامالً  ای ليکرت استگزینهپنجصورت نامه بهپرسش
، نه مخالف/نه امتياز 2=مخالف=ا امتياز، مخالف
 7=موافق ، کامالًامتياز 9=، موافقامتياز 3=موافق
 87فردی حداقل امتياز در عامل انگيزش درون ،(امتياز
فردی بين انگيزش ، در عامل57اکثر امتياز و حد

 و  در عامل 96اکثر امتياز و حد 1حداقل امتياز 
 06اکثر امتياز و حد 82حداقل امتياز اجتماع  انگيزش

. است
 

 های اصلی بعد از چرخشفهلش تحلیل مؤشده با رواستخراج ةهای سه گانماتریس عامل .3جدول 
 لفهؤم

 1 2 3 گویه

 -639/6 887/6 086/6 پردازم.های احتمالی به فعاليت بدنی میکاهش درد برایمن  -8

 -637/6 221/6 027/6 .کنمدر فعاليت بدنی شرکت می ممنظور کنترل وزنبه -2

 677/6 830/6 796/6 .کنمیفعاليت بدنی شرکت م در های احتمالیکاهش اضطراب برای -3

 -650/6 946/6 796/6 م.کننی شرکت میفعاليت بد کسب و بهبود اعتماد به نفسم در برای -9

 -885/6 968/6 046/6 است.شدهدر فعاليت بدنی  شرکتام مشوق من برای های فردیباور به توانایی -7

 -813/6 890/6 750/6 م.کنب آرامش در فعاليت بدنی شرکت میکس برای -0

 886/6 373/6 711/6 م.کنشرکت می در فعاليت بدنی ،که من شور و هيجان را دوست دارماازآنج  -5

 854/6 809/6 748/6 د.کنعاليت بدنی من را شاد و خرسند میاجرای ف  -1

 -638/6 264/6 930/6 م.کنسب اندام در فعاليت بدنی شرکت میحفظ یا کسب تنا برای  -4

 فعاليت در کنم، حفظ سالم زندگی یک برای را امبدنی قدرت خواهممی کهآنجاییاز  -86
 .مکنمی شرکت بدنی

900/6 377/6 641/6 

 -616/6 902/6 704/6 است.شده من شرکتدانستن مزایای حاصل از فعاليت بدنی مشوق   -88

 -892/6 327/6 037/6 . استشدهمن در فعاليت بدنی  شرکتداشتن تجربيات مثبت از فعاليت بدنی مشوق   -82

 684/6 363/6 591/6 .مکنارم در آن شرکت میای که به فعاليت بدنی دعالقه دليلبه  -83

 280/6 -939/6 790/6 کند.ترغيب می آن ت بدنی من را به انجامبودن فعاليکنندهسرگرم  -89

به انجام فعاليت بدنی تشویق از کارها من را  بعضیام در انجام شدن تواناییکاسته  -87
 است.کرده

004/6 839/6 843/6 

 -280/6 303/6 711/6 م. کنمی شرکتاموزم، در فعاليت بدنی بي را های جدیدیم مهارتخواهکه میاز آنجا  -80

 867/6 374/6 097/6 م.کندر فعاليت بدنی شرکت می ،اجرا کنمخواهم حرکاتم را نرم و روان که میاز آنجا  -85

 999/6 -079/6 -857/6 .پردازممی بدنی فعاليت به وقتم رکردنپ برای من  -81

 280/6 -351/6 -274/6 .امآورده روی بدنی فعاليت انجام به منزل در موجود سروصداهای از دوری برای من  -84

 687/6 250/6 -907/6 .مکنمی شرکت بدنی درفعاليت بودنمهم احساس برای من  -26

 366/6 305/6 228/6 .استشده بدنی فعاليت در شرکت برای من مشوق خانواده در بيماری ةپيشين وجود  -28

 364/6 906/6 810/6 .کندمی تشویق بدنی فعاليت ةادام و انجام به را من مربيان به عالقه  -22

 279/6 548/6 -293/6که این فعاليت  کسانیوقتم با  به دليل اینکه از گذراندن مکنمی شرکتدر فعاليت بدنی   -23



 13 نامة  ....... ساخت، سنجش روایی، پایایی و هنجاریابی پرسش

 لفهؤم
 1 2 3 گویه

  .برممی لذت ،دهندرا انجام می

 290/6 502/6 -279/6 م.کندر فعاليت بدنی شرکت می شمیک جمع با بابرای اینکه   -29

 830/6 046/6 -897/6 م.کنجدید در فعاليت بدنی شرکت می دوستان برای یافتن  -27

 268/6 577/6 -200/6 نمایم.نم باشم در فعاليت بدنی شرکت میخواهم با دوستامی هکاینبرای  -20

 835/6 -304/6 -366/6 .استشده بدنی فعاليت در شرکتم رایب عاملی من نشينیخانه از همسرم هایگيریبهانه  -25

 983/6 -931/6 231/6 .پردازممی بدنی فعاليت و ورزش به دوستانم و خانواده تشویق و درخواست به من  -21

 388/6 796/6 -210/6 .پردازممی بدنی فعاليت به پزشکم ةتوصي به من  -24

 963/6 -955/6 397/6  کند.بدنی تشویق میساالنم من را به انجام فعاليت بودن همفعال -36

 888/6 -635/6 863/6 .کنممی فعاليت فرزندانم از دوری فشار تحمل برای  -38

 868/6 071/6 393/6 .استشده بدنی فعاليت انجام برای من مشوق فاميل و خانواده اعضاء بودن فعال  -32

 ترغيب بدنی فعاليت حفظ و انتخاب به را من بودنم فعال به نسبت اطرافيان مثبت تفکر  -33
 .است کرده

281/6 784/6 865/6- 

 -968/6 222/6 203/6 من به دنبال گرفتن جایزه )پاداش( هستم.  -39

 967/6 815/6 292/6 گذار است.من اثر شرکتانجام فعاليت بدنی و ورزش در مکانهای ایمن در ميزان   -37

 768/6 893/6 258/6 کند.فعاليت بدنی ترغيب می ا به انجامدسترسی آسان به مراکز و امکانات ورزشی من ر  -30

 267/6 615/6 -873/6 .است شدهدر فعاليت بدنی  شرکتمن به  گرایشبازنشستگی عامل   -35

 961/6 898/6 240/6 است. کرده تشویق انجام فعاليت بدنی و ورزشرا به ن م های جمعیتبليغات رسانه  -31

 909/6 309/6 246/6 .کندمی ترغيب بدنی فعاليت ة شرکت درادام به را من مربی انفرادی هایمراقبت  -34

 998/6 675/6 210/6 کند.ا به انجام فعاليت بدنی ترغيب میآسان به مراکز ورزشی من ر آمدورفت   -96

 بدنی فعاليت در من شرکت ةادام و حفظ در تمرین جلسات بودنرایگان یا هزینهکم  -98
 .است اثرگذار

361/6- 242/6- 294/6 

 998/6 203/6 -250/6 را دوست دارم. موسيقی با همراه بدنی عاليتف  -92

 959/6 840/6 257/6 .آوردمی وجد به بدنی فعاليت در شرکت برای را من خوب هوای و آب  -93

 ترغيب بدنی فعاليت ةادام به را من تمرینی جلسات بر بهداشت متخصص یک نظارت  -99
 .کندمی

225/6 266/6 901/6 

 738/6 316/6 -257/6 .است اثرگذار بدنی فعاليت در من شرکت ميزان در کار مربی کيفيت  -97

 947/6 390/6 848/6 .شوممی ترغيب بدنی فعاليت ةادام بهارزیابی کند،  را ورزشی ةبرنام ایحرفهاگر فردی   -90

 392/6 651/6 225/6 است. شدهام بدنی انجام فعاليت برای یهای دینی مشوقتوصيه  -95
 

 شرکت انگیزش ةنامشپرسپایایی 

 سالمندان در فعالیت بدنی
نامه از دو روش منظور بررسی پایایی پرسشبه 

)روش آلفای کرونباخ( و  همسانی درونی ةمحاسب
 .شد آزمون مجدد استفاده-روش آزمون

-شده برای برآورد پایایی خردهة محاسبات انجامنتيج 

سالمندان در  شرکتانگيزش  ةنامهای پرسشمقياس
اوليه نشان داد که مقدار  ةفعاليت بدنی در مطالع

-فردی، بينهای درونمقياسخردهیب آلفا برای ضر

، 185/6ترتيب برابر با فردی و اجتماع )جامعه( به
 بوده 102/6نامه برابر با و کل پرسش 523/6، 049/6
 .است

آورد شده برای برمحاسبات انجام ةهمچنين نتيج 
 شرکتانگيزش  ةنامهای پرسشمقياسخردهپایایی 

داد  نهایی نشان ةسالمندان در فعاليت بدنی در مطالع
-های درونمقياسخردهیب آلفا برای که مقدار ضر
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ترتيب برابر با بهفردی و اجتماع )جامعه( فردی، بين
نامه برابر با کل پرسشو  506/6، 562/6، 578/6
اینکه ضرایب همبستگی  به توجه با. است بوده 183/6

دو دهنده و کل مجموعه در های تشکيللفهؤدرونی م
 ولیقب قابلسطح بسيار باال و نهایی در اوليه و  ةمطالع
 د.شوأیيد مینامه ت، پایایی این پرسشاست

 -ز روش آزموننامه ابرای تعيين پایایی زمانی پرسش 
که بين  ،شد. در این روش آزمون مجدد استفاده

منظور ، بهاستو آزمون مجدد چند روز فاصله  نآزمو
از مقياس ضریب ثبات  ارزیابی بعد ثبات پایایی

نامه پرسش کلاست. مقدار ضریب ثبات  استفاده شده
می  که این مقدار نشان ،آمد دستهب 492/6برابر با 

نامه در حد بسيار که بعد ثبات پایایی پرسش دهد
 . استمطلوبی 

مندان در فعالیت سال تشرکهنجار انگیزش 

 بدنی
 هایهنامه، در ابتدا نمرسشمنظور تدوین هنجار پربه 

به نمرات نهایی  ةآمده از گروه نموندستهخام ب
و در جداول  ندشد و نمرات درصدی تبدیل استاندارد

هنجار ، (0-4جداول )در ادامه  د.جای داده شدنمربوط 

اجتماع و  فردی،فردی، بينهای درونمربوط به حيطه
 است. نامه ارائه شدهکل پرسش

 
 فردیحیطة درون و نقاط درصدی درهای استاندارد هنمر. 2جدول 

 
 زنان مردان

 Z T درون فردی ةحیط Z T درون فردی ةحیط

N 865 865 865 43 43 43 
86 54/2 64/8- 16/2 77/2 08/8- 05/2 
87 46/2 17/6- 11/2 07/2 31/8- 18/2 
27 47/2 59/6- 62/3 47/2 59/6- 62/3 
96 87/3 38/6- 88/3 26/3 84/6- 81/3 
76 27/3 61/6- 26/3 96/3 29/6 29/3 
57 77/3 70/6 31/3 52/3 47/6 91/3 
46 57/3 68/8 77/3 66/9 77/8 00/3 
47 46/3 33/8 08/3 67/9 00/8 56/3 
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 یفردة بیندر حیطاستاندارد و نقاط درصدی  هایهنمر .7جدول 

 
 زنان مردان

 Z T فردی نبی ةحیط Z T بین فردی ةحیط

N 865 865 865 43 43 43 
86 23/2 39/8- 40/2 87/2 95/8- 18/2 
87 90/2 49/6- 62/3 38/2 28/8- 42/2 
27 04/2 79/6- 83/3 79/2 182/6- 83/3 
96 19/2 21/6- 29/3 19/2 218/6- 24/3 
76 66/3 62/6- 24/3 651/3 885/6 96/3 
57 31/3 09/6 78/3 76/3 191/6 70/3 
46 08/3 69/8 01/3 42/3 75/8 50/3 
47 50/3 38/8 13/3 62/9 57/8 17/3 

 
 اجتماع )جامعه( ةدر حیطهای استاندارد و نقاط درصدی نمره .4جدول 

 زنان مردان 

 Z T اجتماع  ةحیط Z T اجتماع  ةحیط

N 865 865 865 43 43 43 
86 19/2 85/8- 35/2 09/2 07/8- 36/2 
87 42/2 40/6- 70/2 54/2 24/8- 93/2 
27 65/3 08/6- 57/2 65/3 08/6- 02/2 
96 28/3 20/6- 15/2 21/3 64/6- 15/2 
76 21/3 64/6- 66/3 92/3 27/6 65/3 
57 75/3 06/6 32/3 09/3 51/6 92/3 
46 16/3 80/8 78/3 46/3 96/8 55/3 
47 66/9 07/8 09/3 62/9 56/8 17/3 

 
 نامه پرسشکل های استاندارد و نقاط درصدی نمره .3جدول 

 زنان مردان 

 Z T نامهپرسشکل 
-پرسشکل 

 نامه
Z T 

N 865 865 865 43 43 43 
86 05/2 24/8- 46/2 94/2 52/8- 58/2 
87 55/2 69/8- 44/2 01/2 25/8- 54/2 
27 40/2 74/6- 62/3 40/2 71/6- 62/3 
96 65/3 32/6- 81/3 85/3 605/6- 22/3 
76 84/3 63/6- 20/3 27/3 82/6 31/3 
57 99/3 751/6 94/3 75/3 14/6 03/3 
46 07/3 86/8 07/3 16/3 97/8 19/3 
47 53/3 36/8 55/3 10/3 08/8 11/3 
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 استانداردهای ط درصدی و نمرهنقا 4 تا 0در جداول  
آمده، دستهب هایاساس یافته است. بر معادل آن آمده

در بين مردان در هر چهار جدول به صفر  هاهنمر ةميان
. دهدمیها دادهو نشان از توزیع متقارن  است دیکنز
در هر چهار جدول  زنان هایهنمر ةکه ميانحالیدر

 .اندچوله ها کمی به راستکه داده داردنشان از این 

زنان و مردان انگیزشی  عوامل ةمقایس

 سالمند
 عواملزنان و مردان سالمند در  ةظور مقایسمنبه 

د. شمستقل استفاده  ةانگيزشی از آزمون تی دو نمون
ميانگين ميزان آمده، دستههای ببر اساس یافته

فردی در بين حيطه دروندر انگيزشی  عواملاختالف 
ميانگين ميزان اختالف  ، -65/6 با مردان و زنان برابر

ردی در بين مردان و فة بينحيطدر انگيزشی  عوامل
 عواملو ميانگين ميزان اختالف  -690/6زنان برابر با 

( در بين مردان و جامعه) اجتماع ةحيطدر انگيزشی 
ا ، که اختالف این عدد باست -627/6زنان برابر با 
دار تشخيص داده معنا 67/6در سطح  مقدار متوسط

ة حيطدرانگيزشی  عواملميزان  عبارت دیگر،. بهنشد
در بين زنان و مردان فردی و اجتماع ، بينفردیدرون

 (.86)جدول  دار نداشتتفاوت معنا

 

 نزنان و مرداعوامل انگیزشی آزمون مقایسة میانگین  .30جدول 

 میانگین حجم نمونه نام متغیر
 انحراف 

 استاندارد

 آمارة 

 t آزمون
P 

 %33فاصله اطمینان

 کران باال کران پایین

 67435/6 -26881/6 291/6 -659/8 60066/6 -65646/6 266 دیفرحيطه درون
 88120/6 -28829/6 751/6 -775/6 61394/6 -69094/6 266 فردیحيطه بين

 61435/6 -89662/6 009/6 -937/6 67180/6 -62732/6 266 حيطه اجتماع 

 
 

 بحث و نتیجه گیری 
 ةنام، پرسشبرای ارزیابی روایی صوری و محتوایی 

 از متخصصان نفر ششدر اختيار  ساختههشگرپژو
 متخصصان اعالم نظرات. پس از گذاشته شدمربوط 
-ة نمرهنامه و همچنين شيوهای پرسشة گویهدر زمين

از  گویه 28شد که با حذف  گيرینتيجهچنين گذاری، 
ة نامه و همچنين تغيير شيوپرسش ةگوی 58مجموع 

ای درجهجدرجه ای ليکرت به پناز سهگذاری نمره
ساخته از روایی صوری و پژوهشگرة نامليکرت، پرسش

ی هال قبولی برخوردار خواهد شد. گویهمحتوایی قاب
 پيشگيری از برای) 5ة گوی :نداین موارد بود شدهحذف

 86ة (، گویپردازممشکالت روانی به فعاليت بدنی می
بهتری از خود به داشتن تصویر ذهنی  برایمن )

انجام فعاليت من از ) 87ةگوی (،پردازمیفعاليت بدنی م
ادراکم از ظاهر ) 80ة گوی، (برمبدنی و ورزش لذت می

من در فعاليت بدنی دخيل  شرکتام در و شکل بدنی
ورزیدگی از طریق تمرینات  برایمن ) 85ة ، گوی(است

 84ة ، گوی(پردازمبه انجام فعاليت بدنی می ورزشی
نسبت به فعاليت دليل داشتن نگرشی مثبت  من به)

ة ، گوی(پردازممی انجام آن به بدنی )سودمندی ورزش(
ه در آنها خوب دارم کعالقه اموری من به انجام ) 29

هایی را که که من فعاليتازآنجایی) 27ة (، گویهستم
در  ،برانگيز هستند دوست دارماز لحاظ جسمانی چالش

من به دليل ) 20ة (، گویمکنمی شرکتفعاليت بدنی 
-رکت میدنی و ورزش در آن شبودن فعاليت بجالب

عالقه به رقابت مشوق من برای ) 24ة (، گویمکن
تخليه  برای) 36 گویة(، ه فعاليت بدنی استپرداختن ب

 38گویة (، مکنام در فعاليت بدنی شرکت میانرژی
-ام به فعاليت بدنی میخصیحفظ استقالل ش برای)

اشتن یک سبک حفظ یا د برای) 33گویة (، پردازم
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من ) 37ة (، گویپردازمی فعال به فعاليت بدنی میزندگ
پيشرفت ) 30ة (، گوییم هستمهادنبال بهبود مهارتبه

در فعاليت بدنی شرکت در سطوح ورزشی من را به 
یادگرفتن چيزهای  برایمن ) 31ة (، گویانگيزاندبرمی
من ) 97گویة (، کنممی شرکتدر فعاليت بدنی  جدید
ورزش و فعاليت بدنی را دوست ی اجتماعی هاجنبه
های تمرینی من را های برنامهویژگی) 77گویة (، دارم

ة گوی(، کندفعاليت بدنی تشویق می ةادام انجام وبه
هم ددر آنچه انجام می بودنمورد توجه  رایمن ب) 71

 برای) 06ة (، گویمکندر فعاليت بدنی شرکت می 
ت شناخته شدن به سميکسب موقعيت )منزلت( یا به ر

کاری  در پیمن ) 09ة گویو ( پردازممی فعاليت بدنی
از  گویه 28بنابراین، با حذف . (دادن هستمبرای انجام

 76ها به ، تعداد گویهنامهپرسش ةگوی 58مجموع 
 گویه کاهش یافت.

از نامه، پرسشاولية  سازة روایی بررسی منظوربه 
 ةر مطالعد .شد استفادهاکتشافی  تحليل عاملی

حفظ تندرستی و ارتقاء  برای) 8 ةگوی، مقدماتی
برای حفظ ) 9، (پردازمام به فعاليت بدنی میمتیسال

 7و ( دارم انجام فعاليت بدنی تحرک مفاصلم تمایل به
ام در فعاليت بدنی عروقی -بهبود آمادگی قلبی برای)

، حذف اثر منفی در محاسباتدليل به، (مکنشرکت می
گویه  95گویه به  76ها از ، تعداد گویهروینازا شدند.

 (. 7یافت )جدول  کاهش
مجموع  اینکه مشخص شودای برنهایی،  ةدر مطالع

نامه از چند عامل ة پرسشهای تشکيل دهندگویه
های مالک کایزر و اند، شاخصمعنادار اشباع شده

ند. طبق مالک بررسی شدين شده يميزان واریانس تب
نامه باید دارای پرسش ةدهندتشکيلهای کایزر، عامل
باشند. پس از تحليل  یکباالتر از  ةارزش ویژ

امه تأیيد نشهای اصلی، سه عاملی بودن پرسفهلمؤ
 ، 45/86 ة، با ارزش ویژفردی()درون شد. عامل اول

 فردی()بين کل واریانس، عامل دوماز درصد  372/23
یانس کل واراز درصد  778/82 ،144/7 ةبا ارزش ویژ

در حدود  ،380/3 ةبا ارزش ویژ )اجتماع( و عامل سوم
بيين واریانس کل متغير ها را تاز درصد   677/5

بين  شده تبيينميزان واریانس مشترک  کردند.
 475/92متغيرها برای این سه عامل بر روی هم 

تحليل  از پساست.  درصد کل واریانس متغيرها بوده
 گویه سنجيده 95 های اصلی، ميزان اشتراکفهلمؤ
در ) 23 ةهای شماريب گویهترتها بهآن بين از که ،شد

 دليل اینکه از گذراندنبه مکنمی شرکتفعاليت بدنی 
 تکه این فعاليت را انجام می دهند لذ کسانیوقتم با 

فعاليت  با دوستانم باشم دره کاینبرای) 20 ،(برممی
جمع اینکه با یک برای) 29، (مکنبدنی شرکت می

 کيفيت) 97، (مکندر فعاليت بدنی شرکت می باشم
 اثرگذار بدنی فعاليت در من شرکت ميزان در کار مربی

فعاليت بدنی دارم  ای که بهدليل عالقهبه) 83 و( است
، 041/6، 561/6، 538/6با ( مکندر آن شرکت می

 هایگویهبيشترین ميزان اشتراک و  096/6و  003/6
 به فرزندانم از دوری فشار تحمل برای) 38 ةشمار
بازنشستگی عامل ) 35، (پردازممی بدنی فعاليت انجام

 95، (استشدهدر فعاليت بدنی  شرکتمن به  گرایش
ليت بدنی های دینی مشوق من به انجام فعاتوصيه)

-فعاليت میگرفتن جایزه )پاداش(  برای) 39، (است

 بدنی فعاليت در بودنمهم احساس برای) 26و( کنم
و  260/6، 850/6، 652/6، 690/6با ( مکنمی رکتش

 نهایی ةنتيج. داشتندان اشتراک را کمترین ميز 226/6
پس  ،آزمون هایگویه آماری هایبه مشخصه مربوط

-بار چرخش به 29چرخش واریماکس و  از کاربرد

آوردن ساختاری بامعنا از بارهای عاملی، دستهمنظور ب
کسب و بهبود  براین م) 9های گویهکه  داد نشان
 88، (مکنفعاليت بدنی شرکت می در د به نفساعتما

دانستن مزایای حاصل از فعاليت بدنی مشوق )
ت بودن فعاليکنندهسرگرم) 89( و مشارکت من است

دارای ( کندترغيب می آن بدنی من را به انجام
دارای فردی فردی و بينپيچيدگی و در دو عامل درون

 به وقتم رکردنپ برای) 81های گویه ؛بودندبار عاملی 
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 تشویق و درخواست به) 21، (پردازممی بدنی فعاليت
( پردازممی بدنی فعاليت و ورزش به دوستانم و خانواده

 انجام به را من مساالنهم دیگر بدنی فعاليت) 36و 
بودند نيز دارای پيچيدگی  (دهدمی سوق بدنی فعاليت

 ؛ماع بار عاملی داشتندن فردی و اجتو در دو عامل بي
 در موجود سروصداهای از دوری برای) 84های گویه
 وجود) 28، (امآورده روی بدنی فعاليت انجام به منزل
 زندگی داشتن در من مشوق خانواده در بيماری ةپيشين
-بهانه) 25، (است بدنی فعاليت در مشارکت و فعال

 برای عاملی من نشينیخانه از همسرم هایگيری
 فشار تحمل برای) 38، (است بدنی فعاليت در تمشرک

، (پردازممی بدنی فعاليت انجام به فرزندانم از دوری
من به شرکت در  گرایش)بازنشستگی عامل  35

 بودن رایگان یا  هزینه کم) 98و  (استفعاليت بدنی 
 فعاليت در من شرکت ةادام و حفظ در تمرین جلسات

ملی بار عاملی عاهيچ در نيز ( است اثرگذار بدنی
ها نسبتاً ناب و فاقد پيچيدگی گویه ةباقيماند ؛ندنداشت

، 89، 88، 9های مذکور )، با حذف گویهروازاینبودند. 
از بين  (،  98و  35، 38، 36، 21، 25، 28، 84، 81
سنجه  37 ونامه، سه عامل پرسش ةسنج 95

 استخراج شد. 
ای ميزان ضریب آلف، یاییدر راستای ارزیابی پا 

مقدماتی برای سه  ةشده در مطالعنباخ محاسبهوکر
فردی، انگيزش درونیعنی  ،نامهمقياس پرسشخرده

به ترتيب برابر  ،انگيزش اجتماع و فردیانگيزش بين
 نامهبرای کل پرسشو  523/6، 049/6، 185/6با 

نهایی نيز  ة. در مطالعآمد دستهب 102/6برابر با 
ها و کل مقياسبرای خردهآمده دستبه ميزان آلفای

و  506/6، 562/6، 578/6ترتيب برابر با مقياس به
اینکه ضرایب همبستگی به توجه است. با بوده 183/6

دهنده و کل مجموعه در ای تشکيلهؤلفهدرونی م
نهایی در سطح باال و  ةمطالع نيزابتدایی و  ةمطالع

برای  .تأیيد شدنامه ن پرسش، پایایی ایبودقابل قبولی 
آزمون مجدد  -تعيين پایایی زمانی نيز از روش آزمون

منظور بررسی پایایی، شد. در این روش به استفاده
بيش از  مقادیر شود.می یارزیاب مقياس ضریب ثبات

مطلوبيت ثبات ة دهندبرای این آزمون نشان 0/6
ون از آزم یک هفته گذشتپس از . استنامه پرسش

ها نفر از آزمودنی 76ی ابر جددآزمون م ، با انجاماول
برای  هشد، ضریب ثبات محاسبه(مقدماتی ة)مطالع

که این مقدار  ،آمد دستهب 492/6نامه برابر با پرسش
وب برای ثبات پایایی بسيار مطل اندازة ةدهندنشان

 .استنامه پرسش
سالمندان در  شرکتمنظور تدوین هنجار انگيزش به 

نفری به  266خام گروه  ایههنمرنيز  فعاليت بدنی
و در  شد و نمرات درصدی تبدیل استانداردنمرات 

. جداول هنجار تشکيل گنجانده شدجداول مربوط 
-درون ةستای چهار مضمون هنجار حيطشده در را

اجتماع  ةفردی، هنجار حيطبين ةفردی، هنجار حيط
-هب زیرنتایج نامه بود و )جامعه( و هنجار کل پرسش

 آمد: دست
- هبهای ، ميانهول هنجاراهای جدر اساس یافتهب 

که  ،به صفر نزدیک بود نآمده برای نمرات مردادست
-به است. هاهتوزیع متقارن داد ةدهندنشانمقدار این 

زه نسبت تقریباً مساوی در باها بهداده ،دیگر عبارت
های که ميانهحالیدراند. شده مثبت و منفی پراکنده

های زنان کمی به راست چوله رای دادهآمده بدستبه
ها در این است که داده ةدهندنيز نشان که این است،

 گروه زنان کمی به سمت بيشتر از متوسط تمایل دارد.
یعنی  ،در راستای بررسی هدف نهایی پژوهش 

از  ،انگيزشی عواملزنان و مردان سالمند در  ةمقایس
 ،هافتهیاکه طبق  ،شد آزمون تی مستقل استفاده

داری بين زنان و مردان سالمند در سه تفاوت معنا
 نشد. مشاهدهفردی و اجتماع ، بينفردیدرون ةحيط

، کردی و نجاتی هایپژوهشاین نتيجه با نتایج 
 ، فرخی، خاکپور، و فراهانی(، نوربخش8311) شعاعی
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 2و گروگن ( و هاردی2661) 8(، لين فيف8314)
دار بين زنان و معنا مبنی بر وجود تفاوت ،(2664)

 ،در فعاليت بدنی شرکتانگيزش  عواملمردان در 
یل احتمالی عدم این همخوانی . از داليستهمسو ن

 :کرداشاره  زیرتوان به موارد می
ابزار  .ابزارهای سنجش متفاوت استفاده از  -

در  در فعاليت بدنی شرکتسنجش انگيزش 
یا  های دیگرنامهپرسش هااین پژوهش

 . است بودهمصاحبه 

فرهنگ بر ير أثت به شواهدی که به توجهبا   -
شاید تفاوت ، ندنکعوامل انگيزشی اشاره می

به تفاوت در های آماری فرهنگی بين نمونه
 است. شدهمنجر ها یافته

گرفته صورت ةوجه به این موضوع که مقایست  -
ای کلی در راستای در پژوهش کنونی مقایسه

ردی و ف، بينفردیوناصلی در ةسه حيط
بندی هر حيطه به اجتماع است. شاید با تقسيم

داری بين های فرعی، تفاوت معنالفهؤزیر م
 هامؤلفهبرخی از زیرزنان و مردان سالمند در 

 شود. مشاهده
-میآمده، دستههای باساس یافته بر ،الصهطور خبه 

ای گویه 37ة نامکه پرسش توان اینگونه استنباط کرد
ای ليکرتی از روایی )صوری، درجه 7گذاری هبا نمر

 استو پایایی قابل قبولی برخوردار محتوایی و سازه( 
 شرکتانگيزشی  عواملو این توانایی را دارد که 

م بو -سالمندان در فعاليت بدنی را طبق مدل اجتماعی
های )گویهفردی انگيزش درون ةشناختی در سه حيط

و اجتماع ( 23 تا 80های )گویهفردی ، بين(87 تا 8
و در این راستا  ندشناسایی ک( 37 تا 29های )گویه

در اختيار پژوهشگران اطالعات مفيد و قابل قبولی را 
مبنای این  . درنهایت، بربگذاردو مسئوالن مربوط 

 که شودپيشنهاد میینده پژوهش، به پژوهشگران آ

                                                                 
1. Lynne Fife 

2. Hardy & Grogan 

 آورند. دستنامه را بهروایی همزمان این پرسش

های انگيزشی بهتر است هر کدام از حيطه چنينهم
های فردی و اجتماع را به زیر مؤلفهفردی، بيندرون

تری در زمينة فرعی تقسيم کنند تا  اطالعات دقيق
 عوامل انگيزشی فراهم شود.
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