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 چکیده

 بررسی ضر،پژوهش حاهدف  .استاجتماعی  -های شناختیهای اصلی در مدلیکی از سازه ،از نتیجهانتظار 
 گروه نمونة. بود تهران المندانتمرینی در س ةانتظار از نتیج بعدیسه نامةپرسش سنجیروانهای ویژگی

از . انتخاب شدند تصادفیگیری سال بودند که با روش نمونه 77/66میانگین سنی با  سالمند 264 ،این مطالعه
 بعدیسههای مدل هبرای بررسی فرضی و آلفای کرونباخ تأییدیتحلیل عاملی  ،روش تحلیل عاملی اکتشافی

اجتماعی و خودارزیابی  اد جسمانی،با ابع ،تمرینی انتظار از نتیجة بعدیسهمدل  که ها نشان دادیافته. استفاده شد
 نامهپرسشایی درونی این پای ،ضریب آلفای کرونباخ ،همچنین. ها داردبهترین برازش را با داده ،سؤال 15و با 

سالمندان  پایا برای بررسی و رواابزاری  ،تمرینی انتظار از نتیجة سؤالی15نامة پرسش ،بنابراین ؛را نشان داد
 .تهران است

 .، سالمندتمرینینتظار از نتیجة ااجتماعی،  -شناختی نظریة :هاکلیدواژه
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 مقدمه
نقش مهمی در تعیین  1اوراجتماعی بند -شناختی نظریة

شناختی در تعیین رفتار انسان گر روانمتغیرهای مداخله
 عواملبر نقش  نظریه این در ،اوربند. داشته است

قبیل خودکارآمدی و انتظار از اجتماعی از -شناختی
کرده  تأکیدنتیجه در تعیین رفتار تمرینی افراد سالمند 

لی است که احتما انتظار از نتیجه تخمین دربارة. است
 ،2مادوکس) خاصی خواهد شد یک رفتار منجر به نتیجة

نتیجه یک  یک باور دربارة 3انتظار از نتیجه. (1993
، باوری در ارتباط با 4یکارآمدانتظار خوداما  ؛رفتار است

های برنامه. (2003، 5)لندری اجرای یک رفتار است
انتظار خودکارآمدی و نتایج مورد برافزایشتمرینی که 

توانند رفتار تمرینی را در سالمندان می ،دارند تأکید
 ،6اسپلرینگو ، جینکنس، پاالماریکن)رس افزایش دهند

و  فورستنبرگ ،اوریگ ،زیرمن ،سنیک؛ ر2000
 .(2001 ،2000، 7ماگزینر
 ،اجتماعی -شناختی براساس نظریةزیادی  هایپژوهش

با  هجیبه بررسی ارتباط بین خودکارآمدی و انتظار از نت
بین  را یترنتایج همبستگی قوی اند.پرداختهورزش 

در مقایسه با همبستگی بین ورزش و خودکارآمدی 
لیام، اندرسون یو)اند و ورزش نشان دادهاز نتیجه انتظار 

؛ 9200 ،9ورجکی، وایت و مک االی؛ 8،2005و وینت
ا ب. (2010 ،10االی، موتل، وایت و ورجکیمک

گرفتن برخی از استثناها، ابزاری که در اکثر درنظر
 کهدرحالی است؛ بعدیتک ،شوداستفاده می هاپژوهش

                                                           
1. Bandura 
2. Maddux 

3. Outcome Expectation 

4. Efficacy Expectation 

5. Landry 

6. Resnic, Palmer, Jenkins & Spellbring 

7. Resnick, Zimmerman, Orwig, 

Furstenberg & Magaziner 

8. Williams, Anderson & Winett 

9. Wójcicki, White & McAuley 

 توجه سالمتی بهمربوط متنوع نتایج به  هاحوزه اکثردر 
ویژه در ادبیات فعالیت بدنی هب حوزهاین . است شده

یان ب ( 2004، 1997) بندورا. است قرارگرفته موردتوجه
وابسته و  ةحوزکرد که انتظار از نتیجه در سه 

جسمانی،  مفهومی؛ یعنی ازنظرمستقل حال درعین
. است گرفته قراراجتماعی و خودارزیابی موردتوجه 

، باورها را دربارة مطلوبیت و 11جسمانی انتظار از نتیجة
جسمانی ناشی از درگیر شدن در فعالیت  لذت تجربة

، باورها 12انتظارات اجتماعی. کندمی جسمانی منعکس
فرصت  افزایش برگذار تأثیرفعالیت جسمانی  را دربارة
های اجتماعی شدن و مشارکت در رقابتاجتماعی

 همچنین، انتظار از نتیجة .دنکنمنعکس می
احساس رضایت و  ، باورها را دربارة13خودارزیابی

در ارتباط با مشارکت ورزشی در  خودارزشمندی
تاکنون  وجود،اینبا ؛(2004، 1997 را،)بندو گیردبرمی

بندی نظری از انتظار از نتیجه در رابطه با این تقسیم
فعالیت  )مانند فعالیت جسمانی در شرایط مختلف

بین جوامع شی و فعالیت تندرستی عمومی( و دربختوان
ورجکی و ) است نشده شناختهکامل  طوربهمختلف 

. (2010 آالی و همکاران،؛ مک2009 همکاران،
را برای  چندبعدی ی( مقیاس2009) ورجکی و همکاران

تهیه  14مربوط به تمرین انتظار از نتیجة گیریاندازه
. گرفتبرمیا را در وربندپیشنهادشدة  کردند که سه بعد 

ای از نمونه دررا آن  تأییدیاعتبار سازه و  هاآن
نشان  هاآن. قرار کردند بررسی و سالمندان ساالنمیان

10. McAuley, MotlWhite & Wójcicki 

11. Physical Outcome Expectation 

12. Social Expectation 

13. Self-Evaluative Outcome  

      Expectation 

14. The Multidimensional Outcome  

       Expectations for Exercise Scale  

       (MOEES) 
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معناداری با  طوربهابعاد انتظار از نتیجه  دادند که
 خودکارآمدی و وضعیت سالمتی ،الگوهای فعالیت بدنی

ورجکی و . (2009 ورجکی و همکاران،) استدر ارتباط 
ان و سالمند ساالنمیانهمکاران با تقسیم گروه نمونه به 

این دو  تغییرپذیریمورد توانستند شواهد ابتدایی را در
بیان کردند که  هاآنگروه سنی فراهم کنند؛ اما 

در دو گروه تنها  های یک مقیاسآوردن ویژگیدستبه
بررسی  و متفاوت روش مناسبی نیست نمونة

های متفاوت های این مقیاس در افراد با ویژگیویژگی
آالی و مک. است ایسنی، سطح توانایی ضروری

سنجی های روان( به بررسی ویژگی2010) همکاران
از  اینمونهدر  ز نتیجة تمرینیانتظار ا یبعدسهمقیاس 

اسکلوریز  مبتال به سرپایی فاقد نشانة افراد بیمار
دهندة اعتبار سازه  برای نشاننتایج . پرداختند 1چندگانه

ی، جسمان سازةسه  شده بامدل ساختاری فرض
آالی و همکاران، )مک اجتماعی و خودارزیابی بود

2010). 
 هنجاریابی ابزارها برایکه ی مشکل دیگر، براینافزون

در کشورهای  هاپرسشنامهاین است که اکثر  وجود دارد،
بررسی  ،روازاین ؛اندشدههنجاریابی  زبانانگلیسی

ابزار در فرهنگ جدید پیش از  سنجیروانهای ویژگی
. (2003، 2)هگل و مکنا کاربرد علمی آن ضروری است

باید توجه داشت که تاکنون در کشور، همچنین، 
اندکی برای آگاهی و فهم  شناختیروانرهای ابزا

ها و رویکرد هدف افراد در مشارکت انگیزش
و  اندشده استفادههای ورزشی شناسایی و فعالیت
های موجود برای نامهپرسشبیشتر ابزارها و  معموالً

 هتهی ساالنبزرگهدف جوانان و  جامعةاستفاده در 
  زاده حسینی،عطار)فوالدیان، فارسی، سهرابی و  اندشده

 به بسیاری از پژوهشگران ،های اخیردر سال. (2009
یکی . اندکرده توجهای از رشد مرحله عنوانبهسالمندی 

                                                           
1. Ambulatory, Symptom-Free Persons  

     with Multiple Sclerosis 

اساسی در  طوربهاز مواردی که شاید توانسته باشد 
 ،افزایش کیفیت زندگی سالمندان نقش داشته باشد
 فعالیت فیزیکی هوازی منظم و مداوم است

، شناسایی و بنابراین ؛(2008همکاران، و  زادهی)حمید
را در  موردنظرکه اهداف  یمناسب استفاده از ابزار

 تفکیکسالمندی( و به ویژهبه) های سنی مختلفگروه
هدف  ،روازاین ؛رسدمینظر مطالعه کند، ضروری به

انتظار  نامةپرسشتعیین روایی و پایایی  ،پژوهش حاضر
. ای از سالمندان تهرانی استدر نمونه از نتیجة تمرینی

تالش برای  راستایدر یمهم گسترش این مقیاس گام
یجه در فهم و تفسیر نقش انواع متفاوت انتظار از نت

اجتماعی  -مدل شناختیفعالیت جسمانی و ایجاد 
 . است برای رفتارهای سالمتی یترجامع

 

 پژوهش شناسیروش
نوع پیمایشی از-توصیفیحاضر  پژوهشروش 

طریق ها ازآوری دادهکه با جمعبود همبستگی 
و روابط بین شدند ل تحلی های مربوطداده ،نامهپرسش

 .شد یبررسطریق همبستگی متغیرها از
جامعة  سال ساکن شهر تهران 65سالمندان باالی  همة

حداقل تعداد نمونه . نددادتشکیل  آماری این پژوهش را
انتخاب اساس بود. این تعداد حداقل براین نفر 264
نفر در  20تا  10، حداقل سؤالازای هر ند که بهشد

. (2001 )هومن، نظر گرفته شودتعداد نمونه در
انتخاب شدند که  ایگونهبه پژوهشهای این آزمودنی

پس از . دنباش از سراسر شهر تهران پژوهش نمونة
تصادفی، یک بوستان از  صورتبهانتخاب مناطق شهر 

دسترس انتخاب شد و از افراد در طوربههر منطقه 
 صورتبه ،سالمندی که در مکان حضور داشتند

را  موردنظرهای نامهپرسششد تا  درخواستداوطلبانه 
  .تکمیل کنند

2. Hagell & McKenna 
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 چندبعدی ةنامپرسش ،پژوهشدر این  مورداستفادهابزار 
. بود (2009) همکارانورجکی و  انتظار از نتیجة تمرینی

 را برای چندبعدی یمقیاس (2009) همکارانورجکی و 
تهیه کردند ین انتظار از نتیجة مربوط به تمر گیریاندازه

 که سه بعد جسمانی، اجتماعی و خودارزیابی را در
ای از مونهآن برای ن تأییدیاعتبار سازه و  .گیردبرمی

این . است شده دادهنشان  و سالمندان ساالنمیان
 ارزشینجبا مقیاس لیکرت پ سؤال 15شامل  نامهپرسش

ریک از مخالف( است که به ه کامالً موافق تا  کامالً )
ی، اجتماعی و خودارزیابی، های جسمانمقیاسخرده

 .ارتباط دارد سؤالتعداد پنج 
پژوهش  ذکرشده، اولین مرحلة نامهپرسش پس از تهیة

 پس از ترجمة ،منظوربدین. بود نامهپرسش سازیآماده
نفر  10 نظر ازاعتبار صوری با استفاده  نامهپرسش

( شناسیروانهای رفتار حرکتی و گرایش)با  متخصص
 افراد متخصص، در تأییدو عبارات مورد آمد دستبه

برای . شدند استفاده نامهپرسشنهایی  ترجمة
یک مقدماتی در  مطالعةدر یک  ،سازی بهترهمسان

کمیل ها توزیع و تنامهپرسش ،نفر 30 حاوی ةنمون
 پس از. ندو اصالحات احتمالی در آن لحاظ شدشدند 

ان اجرای مقدماتی و انجام اصالحات، از گروه همکار
 آوریجمع)توزیع و  اجرا سازییکسانطرح برای 

رد مهم دعوت شد و موا ،هدف جامعةها( در نامهپرسش
. ندشد سازیهمساندر اجرای طرح مرور و  تأکیدو مورد
و  هدف توزیع آماریة ها در نموننامهپرسش ،سپس

 .تکمیل شدند
مار استنباطی، برای بررسی اهداف ویژه از روش در آ

 های اصلی(مؤلفه)روش تحلیل  تحلیل عاملی اکتشافی
در  انتظار از نتیجة تمرینیعوامل  ینترمهمتعیین  برای

بندی سال( و دسته 65)سالمندان باالی  موردنظر جامعة
از روش . استفاده شد هاآنها با توجه به بار عاملی گزینه

                                                           
1. Amos 

2. SPSS 

)مدل معادالت ساختاری( برای  تأییدیتحلیل عاملی 
انتظار از نتیجة  ةنامپرسشهای مقیاسخرده تأیید

های خوبی برازش شاخص و هابا توجه به مالک تمرینی
روش ضریب آلفای  ،همچنین استفاده شد.و بدی برازش 

یک های کل هرسؤالکرونباخ برای تعیین ثبات درونی 
یک هر هایمقیاسها و ثبات درونی خردهنامهپرسشاز 
 وتحلیلیهتجزبرای . شد کار بردهها بهنامهپرسشاز 

 2.اس.اس.پی.اس و 1ایموس افزارهایها از نرمداده
 . استفاده شد 16 نسخة

 

 هایافته
 کل نشان داد که همة نمرةبستگی هر پرسش با مه

با مقیاس  ییمناسب و باال یها دارای همبستگپرسش
 وها تغییری ایجاد نشد در پرسش ،بنابراین؛ هستند

 .نددنشها حذف از پرسش یکیچه
از . روی کل نمونه انجام شدتحلیل عامل اکتشافی 

ها استفاده های اصلی برای استخراج عاملمؤلفهتحلیل 
و حاکی از رد  نتایج آزمون کرویت بارتلت معنادار. شد

کفایت  ةانداز. (>001/0P) فرض کرویت بود

برابر  3اُلکین-مییر -یا همان ضریب کیسر یبردارنمونه

دهد که ماتریس این نتایج نشان می. بود 942/0 با
 بر پایة ،روازاین ؛ها در جامعه صفر نیستداده یهمبستگ

افت که اجرای تحلیل عاملی بر توان دریهر دو مالک می
، موردبررسیدر گروه  آمدهدستبهماتریس همبستگی  پایة

برای تعیین این مطلب که ابزار سنجش . پذیر استتبیین
 شده اشباعها( از چند عامل پرسش مجموعة) موردبررسی

 :شد توجهسه شاخص به ، است
ده توسط هر شنسبت واریانس تبیین -2رزش ویژه؛ ا. 1

های ویژه یا ارزش یافتةنمودار چرخش -3عامل؛ 
 .4اسکری

3. KMO 

4. Scree 
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های مناسب و هماهنگ با ساختار عاملبرای استخراج 
فرهنگی و اجتماعی گروه نمونه، چندین بار، تحلیل 

دو و  یهاحلراهگوناگون شامل  یهاحلراهعاملی با 
 حلراهمشخص شد که  ،یتدرنها. عاملی اجرا شدسه
 حلراهعاملی از کفایت مناسبی برخوردار است و این سه

سه  های ویژةکه ارزشنتایج نشان داد . شد کاربردهبه
و درصد پوشش واریانس  از یک است تربزرگعامل 

 درمجموعمشترک بین متغیرها برای این سه عامل 
 کنددرصد کل واریانس متغیرها را تبیین می 42/71

 .()جدول شمارة یک
 

 

 گانهسهمقادیر ارزش ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تراکمی عوامل  .1جدول 

 درصد تراکمی درصد واریانس ارزش ویژه عامل

1 316/8 441/55 441/55 
2 697/1 305/11 746/66 
3 007/1 676/4 422/71 

شود، دیده می از نمودار اسکری که در شکل شمارة یک
و دوم در متفاوت  توان دریافت که سهم عامل اولمی

ل دوم به بعد نیز شیب نمودار این، از عامبرافزون. است
.شودهموار می یباًتقرو است یافته برش 

 هاو با بقیه عاملاست واریانس کل متغیرها چشمگیر 

 

 انتظار از نتیجة تمرینیهای مقیاس نمودار اسکری عامل .1شکل 
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میزان اشتراک هر پرسش نیز نشان داد  محاسبةنتیجه 
و متعلق به  611/0کمترین میزان اشتراک برابر با  که

کردن حضور ذهن مرا افزایش ورزش) 13پرسش 
و  776/0(، بیشترین میزان اشتراک برابر با خواهد داد

ن مقبولیت مرا نزد کردشورز) 14متعلق به پرسش 
، میزان اشتراک ( و همچنیندهددیگران افزایش می

 .است 6/0از  ها بیشترپرسش همة
الزم  هاآنگذاری و نامها استخراج عامل سازیسادهبرای 

همراه چرخش به شدهتعیینهای اصلی مؤلفهبود تا 

از  هرکدامتا مشخص شود  شوند بررسیواریماکس 
عنوان هد تا بنبیشتر بارگذاری دار هاییسؤالها با چه عامل

در جدول شمارة دو، نتایج . دنآن انتخاب شو زیرمجموعة
این نتایج نشان . است شده دادهنمایش حاصل از چرخش 

 :از است  یک عبارت سازة زیرمجموعة دهد کهمی
 دو عبارت سازة زیرمجموعة ؛15و  14، 11، 8، 2های سؤال
 سازة زیرمجموعةو  12، 9، 7، 5، 3های  سؤال :از است

  .13و  10، 6، 4، 1های سؤال :ازاست  سه عبارت

 
 (ها پس از چرخشاملی سؤالعبار سؤالی انتظار از نتیجة تمرینی ) 15 نامةعاملی پرسشماتریس ساختار سه .2جدول 

 

 
انتظار از از مقیاس  شدهاستخراجهای عامل تأییدبرای 

. یدی اجرا شد، مدل تحلیل عاملی تأینتیجة تمرینی
از اجرای این روش شامل  آمدهدستبههای ویژگی

دو به درجة خی نسبت( دو ،1دوآزمون خی)یک  برآورد:

   شاخص)، چهار 3بونت –شاخص بنتلر ( ، سه2آزادی

                                                           
1. X2 

2. X2/df 

3. NFI 

 

شاخص برازندگی  (، پنج4تطبیقی برازندگی

 میانگین مجذور شاخص ریشة)شش ، 5یافتهتعدیل

4. CFI 

5. AGFI 

 عامل سوم عامل دوم عامل اول پرسش ردیف
1 15 788/0   
2 14 838/0   
3 11 723/0   
4 8 817/0   
5 2 831/0   
6 12  733/0  
7 9  747/0  
8 7  718/0  
9 5  708/0  
10 3  613/0  
11 13   610/0 
12 10   550/0 
13 6   756/0 
14 4   690/0 
15 1   701/0 
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، 2مقتصد شاخص برازش هنجارشدة (هفت، 1ماندهپس

در . 3دوم واریانس خطای تقریب ریشةشاخص  هشت

 مدل برای یموسا گیریاندازهنمودار نمودار شمارة دو، 
.است شده دادهنشان عاملی سه

 

  

 انتظار از نتیجة تمرینی نامةپرسش تأییدیمسیر برای تحلیل عاملی  .2 نمودار

 
 

                                                           
1. RMR 

2. PNFI 

3. RMSEA 
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 انتظار از نتیجة تمرینی نامةپرسش تأییدیهای برازش مدل تحلیل عاملی شاخص. 3جدول 

 مقدار شاخص
 87 درجة آزادی

 777/262 دوخی
 020/3 دو/ درجة آزادیخی

 908/0 بونت –شاخص بنتلر 
 936/0 برازندگی تطبیقی

 831/0 یافتهبرازندگی تعدیل 
 037/0 ماندهپسریشة میانگین مجذور 

 752/0 برازش هنجارشدة مقتصد
 088/0 ریشة دوم واریانس خطای تقریب

 

 ،شودمی ر جدول شمارة سه مشاهدهدطورکه همان
ند که مدل دهشده نشان میهای برآوردهشاخص

از برازش  ،انتظار از نتیجة تمرینی نامةپرسشعاملی سه
 ،در پژوهش حاضرالبته  ؛ها برخوردار استخوبی با داده

آن  معنادارو سطح است  777/262 کای برابر با مجذور
00001/0 = Pبودن این دلیل معنادار. است آمدهدستبه

برای برازش  ،بنابراین؛ ستمقادیر تعداد نمونة زیاد ا
های برازش های دیگری مثل شاخصها، اندازهمدل

است که خطای حجم نمونه را کنترل  یافتهتوسعه
به  دوخینسبت  .ند و باید به مقادیر آن توجه کردکمی

، شوداسکوئر نسبی نامیده میدرجة آزادی که کای
شاخص  شدهینتدومدل  سبب قضاوت دربارةبه

در این شاخص، مقادیر یک تا پنج . تری استمناسب
بسیار خوب تفسیر مناسب و مقادیر نزدیک به دو یا سه 

حاکی از  020/3مقدار  ،در این پژوهش. شودمی
یا بونت -بنتلرشاخص اگر . است یقبولقابلوضعیت 

 95/0تا  90/0مقداری بین شاخص هنجارشدة برازش 
لی عا 95/0از  مقادیر باالتر واست  قبولقابل ،باشد
 است 908/0 شاخص ذکرشده ،پژوهشدر این . است
در این  شاخص برازش تطبیقی. است قبولقابلکه 

 موردتوافقکه باالتر از مقادیر  است 936/0پژوهش 
 بیشتر  یافتهشاخص برازندگی تعدیلچه هر. است 90/0

در این پژوهش برابر . بهتر است ،باشد نزدیک 00/1به 
که مقادیر عالی برای برازش این  آمدهدستبه 831/0با 

میانگین مجذور  شاخص ریشة. شودمدل محسوب می
این مقدار . است آمدهدستبه 037/0برابر با  ماندهپس

و بیانگر خطای  است یعالبسیار  آمدهدستبهکوچک 
 شاخص برازش. آن است قبولقابلاندک مدل و برازش 

ین ابرای است که  752/0مقدار  ،مقتصد هنجارشدة
مقادیر . قبولی استشاخص در این پژوهش مقدار قابل

تلقی  قبولقابلو باالتر برای این شاخص  50/0
و باالتر  60/0مقادیر برخی از منابع بر  هرچند ؛شودمی

جذر . اندکرده تأکید شدهینتدوبودن مدل برای مناسب
 صورتبهاین اندازه که  ،برآورد واریانس خطای تقریب

مرکزی شود، مبتنی بر پارامتر غیررش میاعشاری گزا
 05/0های خوب برابر با این شاخص برای مدل. است

 ،یا بیشتر باشد 10/0 هاآنهایی که مدل. یا کمتر است
این شاخص برابر  ،در این پژوهش. برازش ضعیفی دارند

این ؛ بنابراین، استکمتر  10/0از  کهاست  088/0با 
 نامهپرسشمقدار حد متوسطی را برای برازش این 

 .دهدنشان می
از روش ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین ثبات درونی 

ها و ثبات درونی نامهپرسشیک از های کل هرسؤال
 .شد ها استفادهنامهپرسشیک از های هرمقیاسخرده
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 انتظار از نتیجة تمرینی نامةپرسشکردن ضرایب پایایی حاصل از پایایی درونی و دونیم. 4جدول 
 

 ضریب آلفا هایتمآمقادیر و  نوع همبستگی

 آلفای کرونباخ بخش یک
 891/0 بخش یک

  8a  هاتعداد آیتم

 آلفای کرونباخ بخش یک
 881/0 بخش دو

 b 7 هاتعداد آیتم

 آلفای کرونباخ مجموع
 15 هامجموع آیتم

 940/0 بین دو فرم

 955/0 کردن گتمندونیمضریب همبستگی 

 دو نیمة های آماری مربوط بهمشخصه ،در این جدول
 ضریب آلفا برای نیمة که اندشده دادهآزمون نمایش 

 برابر با دوم آزمون برای نیمة و 891/0 برابر با اول
 .است 881/0

آلفای  ی که برپایةسؤال 15 مجموعةضریب پایایی کل 
. است 940/0برابر با  است، هشدکرونباخ برآورد 

دهد کل نشان می نمرةبا  سؤالهمبستگی هر  مالحظة
 ستگی خوب و باالیی با آزمون دارند؛همب هاسؤالکه 

انتظار از نتیجة  نامةپرسش که پژوهش بنابراین، فرضیة
 تأییدقبولی برخوردار است، از پایایی قابل تمرینی

 .شودمی
 

 یریگجهینتو  بحث
 نامةپرسشبررسی اعتبار و روایی  ،حاضر پژوهش هدف

. در افراد سالمند بود تمرینیانتظار از نتیجة  چندبعدی
 ةنامپرسشعاملی  سازةدر بخش اعتبار  آمدهدستبهنتایج 

 که نشان داددر افراد سالمند  انتظار از نتیجة تمرینی
 خودارزیابیوجود سه سازه یا عامل جسمانی، اجتماعی و 

با  آمدهدستبهعوامل . شد تأیید نامهپرسشبرای این 
های اصلی( مؤلفهاستفاده از تحلیل عاملی اکتشافی )روش 

مطابقت  نامهپرسشاصلی  نسخةهای موجود در با سازه
یا  یک سازة زیرمجموعة این نتایج نشان داد که. ندداشت

، 15و  14، 11، 8، 2های سؤال :از است عبارتاجتماعی 

های سؤالاست از:  عبارتیا جسمانی  دو سازة زیرمجموعة
 خودارزیابییا سه  سازة زیرمجموعة و 12و  9، 7، 5، 3

 نحوة .13و  10، 6، 4، 1های سؤال :ازاست  عبارت
حاضر اندکی  پژوهشدر مدل اکتشافی  هاسؤال قرارگیری

متفاوت است؛  نامهپرسشبا مدل اصلی مبنای 
 عنوانبه 15 سؤال ،اصلی نامةپرسشکه در صورتبدین

 ؛قرار دارد خودارزیابی سازة زیرمجموعةمتغیر آشکار در 
 سؤالاین  ،پژوهشدر این  آمدهدستبهدر مدل  کهدرحالی

در  طورهمین. اجتماعی قرار گرفت سازة زیرمجموعةر د
 سازة زیرمجموعةدر  شمارة یک سؤال ،اصلی نامةپرسش

 یک سؤال ،پژوهشدر این  ت؛ امااس شده واقعجسمانی 
دالیل . قرار گرفت خودارزیابی سازة زیرمجموعةدر 
توان به شرایط فرهنگی یا را می هاسؤالاین  ییجاهجاب

. مرتبط دانست هاسؤالاز  سالمنداندرک متفاوت 
نتایج ضریب آلفای کرونباخ پایایی کلی  طورهمین

 .را نشان داد نامهپرسش
انتظار از  نامة اولیةپرسشمشابه با  ،در پژوهش حاضر

انتظار نتیجه تمرینی شامل سه سازه ، نتیجة تمرینی
 خودارزیابی و سازة اجتماعی، سازة سازة اصلی یعنی 

دهد که عوامل یا این امر نشان می. شد جسمانی
 ندهست برخورداراز روایی کافی  آمدهدستبههای سازه
 انتظار از نتیجة تمرینیمیزان  هاآنتوان به کمک و می

 .مشخص کردرا سالمندان 
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توان به را می هاسؤالی برخی از یجاهاما دالیل جاب
 هاسؤالشرایط فرهنگی یا درک متفاوت ورزشکاران از 

 و ترجمة نامهپرسشبا نگاهی به ساخت . مرتبط دانست
کردن ورزش» عبارتبا را اول  سؤالتوان انتقال آن می

واهد ختوانایی مرا برای انجام فعالیت روزانه افزایش 
 احتماالً. دانست «ی منتوانای» دلیل وجود واژةبه ،«داد

ا ارزیابی ست که افراد توانایی خود راین واژه باعث شده ا
 بیشتر مرتبط با هاآنو این مفهوم برای  کنند

 ؛15 سؤالجایی همورد جابدر. خودارزیابی افراد باشد
کردن به من احساس موفقیت شخصی ورزش» یعنی
الیل دتوضیح داد که به  گونهاین توانب ، شاید «دهدمی

 درزمینةفرهنگی سالمندان ایران احساس موفقیت را 
دلیل این همینکنند و بهمقایسه با دیگران تعبیر می

 ؛است قرارگرفتهعامل اجتماعی  زیرمجموعة آیتم جزو
تواند برای کاربرد در شده می اعتباریابی نسخة ،بنابراین

 .کشور توصیه شود
روایی و اعتبار  ،پژوهشاز این  آمدهدستبهنتایج  

را در افراد  انتظار از نتیجة تمرینی یبعدسه نامةپرسش
های پژوهشاین نتایج مشابه با نتایج . سالمند نشان داد

 آالی و همکارانمک (،2009) ورجکی و همکاران
( 2012) 1آالیمکو  ، ورجکی، فلیپس( و هال2010)

 سازةرا با سه  نامهپرسشنیز روایی این  هاآناست که 
 .کردند تأییداجتماعی، جسمانی و خودارزیابی 

اد از رویدادها اجتماعی بر انتظارات افر -شناختی نظریة
در  آنچهدارد.  یدتأکمورد خود دارند، و باورهایی که در

بودن موقعیت فرد در ایجاد ، ویژهشود یدتأکاینجا باید 
افراد ممکن  اگرچهانتظارات و باورها در او است؛ یعنی 

، انتظارات و است باورها و انتظاراتی کلی داشته باشند
ویژه یا گروهی  هاییتموقعمورد باورهایی است که در

این، به دلیل بر. عالوهگیردیمشکل  هایتموقعاز 
بسیار  یهافاوتتقابلیت بسیار زیاد شناختی، انسان، 

                                                           
 

 

. بدیهی است که شودیمقائل  هایتموقعظریفی بین 
رفتار فرد بسته به برداشت او از موقعیت، متفاوت 

ویژگی انتظار از نتیجه  هرچند ،بنابراین ؛شودیم
ی در تعیین رفتار کلی فرد است، این انتظار شناختی مهم

 تواندیممختلف و در تکالیف مختلف  هاییتموقعدر 
الزم است که در شرایط مختلف  ،بنابراین ت باشد؛متفاو

رو، شود؛ ازاین یررسمتفاوت ب یاگونهبهانتظار از نتیجه 
 تمرینی متفاوت از انتظار از نتیجة انتظار از نتیجة
 ارزش نیز سازة -انتظار هاییهنظردر  تحصیلی است.

 ینترمهممختلف خود یکی از  یهاشکلانتظار در 
 یهامدلدر  ،اینبررفتار است. عالوه هایکنندهیلتعد

 عنوانبهاهمیت ادراک و باورهای فرد  اولیة انگیزش، بر
شده است؛ بنابراین، این  یدتأکرفتاری  هایکنندهیلتعد

ماهیت  ورزش، یراتتأثگرفتن نامه با درنظرپرسش
انتظار  ،به این شرایط مختص تواندیمتمرین و ورزش 

  از نتیجه را ارزیابی کند.
 واضح و دقیق نشان صورتبه( 2004، 1997) اوربند

یرمجموعة مرتبط زاز سه  داد که انتظارات از نتیجه باید
لحاظ مفهومی مستقل حاصل شوند. این سه ولی به

جسمانی، اجتماعی  شامل انتظارات نتیجة یرمجموعهز
جسمانی  نتیجة . انتظار ازشوندیم یابیخودارزو 

لذت از تجربیات جسمانی  دربارةة باورها کنندمنعکس
. شودیماست که از مشارکت در فعالیت بدنی حاصل 

ماعی، اعتقادات و باورهایی را اجت انتظارات نتیجة
که منجر به  دهندیممورد فعالیت جسمانی نشان در

 یدأیتشدن و کسب برای اجتماعی هافرصتافزایش 
ورهایی با یابیخودارز . انتظار از نتیجةشوندیماجتماعی 

ر ارتباط با احساسات رضایت و گیرد که دیبرم دررا 
ارزشمندی مرتبط با مشارکت در فعالیت جسمانی خود

، این موارد در ارتباط با انتظار از نتیجه . همةهستند
 جداگانه به فعالیت جسمانی و در طوربه لحاظ نظریبه

1. Wójcicki, Phillips & McAuley 
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مشارکت در  انندم) شوندیمشرایط مختلف مربوط 
تمرین  مقابل مشارکت دردر یبخشوانتتمرین برای 

 بین جوامع مختلفبرای ارتقای سالمت عمومی( و در
انند جامعة افراد بیمار درمقابل جامعة افراد سالم و م)

 شناختهکامل طوربهبرابر افراد پیر( افراد جوان در
این موارد منجر به بررسی انتظار از نتیجه  . همةاندنشده

شده نیز ة اعتبارسنجینامپرسش .نددر ابعاد مختلف شد
خواهد  یریگاندازهمجزا  طوربهرا  هایرمجموعهز همة

 کرد. 
 انتظار سازةاشاره شد که  هاپژوهشدر این براین، افزون

مشارکت در فعالیت  بینییشپتمرینی در  از نتیجة

نظر داشت درباید . جسمانی سالمندان متغیر مهمی است
اجتماعی اغلب و -روانی های زیادی از حیطةکه جنبه
 های متنوع حیطةهای مختلفی با ویژگیبه شیوه

حفظ یک سبک زندگی فعال . جسمانی تعامل دارند
طول سمانی، در دستیابی به حس کمال درج ازنظر

؛ اجتماعی سودمند است -مراحل پایانی رشد روانی
 بینییشپدر  نتیجة تمرینی انتظار ازتوجه به  ،بنابراین

مدل مشارکت سالمندان در فعالیت منظم ورزشی 
را با  یبیشتر یهاپژوهشانجام لزوم  و ضروری است

.دهدنشان می استفاده از این مفهوم
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 پیوست

 با صداقت فواید اجرای منظم فعالیت بدنی است. لطفاً شما دربارةبیانگر باورها و انتظارات های زیر هریک از سؤال
کنید. به خاطر داشته باشید که  مربوط مشخص و پاسخ را با زدن عالمتی در گزینةل ها پاسخ دهید به هریک از سؤا

 دقت بخوانید. ها را بهسؤال

 عبارات
 کامالً

 مخالف
 مخالف

نظری 

 ندارم
 موافق

 کامالً

 موافق

های روزانه افزایش خواهد ن توانایی مرا برای انجام فعالیتکرد. ورزش1
 .داد

     

      .خواهد داد عی مرا ارتقاکردن جایگاه اجتما. ورزش2
      .بهبود خواهد دادکردن عملکرد کلی بدن مرا ورزش .3
      ل استرس کمک خواهد کرد.کردن به کنتر. ورزش4
      .بخشدهای مرا استحکام میکردن استخوان. ورزش5
      .کندیکردن  روحیة مرا بهتر م. ورزش6
      .کردن قدرت عضالنی مرا افزایش خواهد داد. ورزش7
      .تر باشمبا مردم راحتکردن به من کمک خواهد کرد تا . ورزش8
      .کردن به کنترل وزن بدنم کمک خواهد کرد. ورزش9

      .کردن شرایط روانی مرا بهبود خواهد داد. ورزش10
      .آوردکردن رفاقت به بار می. ورزش11
      .کندروقی مرا بهتر میع -د سیستم قلبیکردن عملکر. ورزش12
      .ذهن مرا افزایش خواهد دادکردن حضور. ورزش13
      دهد.یت مرا در نزد دیگران افزایش میکردن مقبول. ورزش14
      .دهدساس موفقیت شخصی میکردن به من اح. ورزش15
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Abstract 
Outcome expectancy is a central construct in social-cognitive model. The purpose of 

the current study was to examine the psychometric properties of the 3-factor 

"Multidimensional Outcome Expectations for Exercise Scale" in a sample of older 

adults. The sample of the study was 264 adults from Tehran with mean age 66.77 

years that was selected through random sampling. Exploratory and Confirmatory 

factor analysis and Cronbach’s Alpha coefficient were used to examine hypothesized 

of the 3-factor model. Analyses supported the 3-factor structure of the 

"Multidimensional Outcome Expectations for Exercise Scale" reflecting physical, 

social and self-evaluative outcome expectations, with a 15-item model providing the 

best fit.Cronbach’s Alpha coefficient showed internal reliability of the questioner. 

Thus, the 15-item version of the "Multidimensional Outcome Expectations for 

Exercise Scale" appears to be a reliable and valid measure of outcome expectations 

for exercise in the sample of Tehranin older adults. 
 

Keywords: Social-Cognitive Theory, Exercise Outcome Expectancy, Older Adult 

 

                                                           
1. Assistant Professor of Motor Behavior, ShahidBeheshti University  

   (Corresponding Author)                                    Email:Maryam.kavyan@gmail.com 

2. Associate Professor of Motor Behavior, ShahidBeheshti University 

3. Ph.D. in Motor Behaviour, ShahidBeheshti University   


