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Abstract
Introduction: In the third millennium, aging and elderly has become more and more a major global reality. 
One of the effective factors of human health, especially in old age, is exercise. The current research intended 
to identify the influential factors on enhancing the elderly sports participation in the framework of a model.
Methods: It was a mixed-method (Qualitative, quantitative) research. In the qualitative section, 17 teachers 
and sports experts were interviewed purposefully, and accordingly, 10 influential factors enhancing the elderly 
sports. With respects to the quantitative section, based on convenience sampling, 324 elderly people responded 
to a questionnaire, both online and non-online. The validity of the questionnaire was accounted for based on 
experts’ views and confirmation and the reliability was done based on Alpha Cronbach, which amounted to be 
95%.  The exploratory factor analysis also affirmed the researcher-made questionnaire. 
Results: The structural equation analysis test of the proposed model illustrated that, except for the cultural 
and reputation factors, all other factors would leave a significant and influential impact on the elderly sports 
(p<0.01). Were 10 factors identified, including medical, entertainment, physical fitness, cultural, environmental, 
facility, social, advertising, health, reputation, and financial factors. Meanwhile, the most influential factor was 
health, with the record of 40 percent.
Conclusions: Paying attention to the effective factors in increasing the sports participation of the elderly will 
promote health in various aspects of the elderly's life. This will facilitate and improve the quality of nursing 
care for the elderly. Officials and managers are encouraged to consider the priorities identified in this study and 
to make the necessary investments and planning so that seniors can design more exercise programs to survive
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چکیده
مقدمــه: در هــزاره ســوم، پیــری و ســالمندی بیــش از گذشــته بصــورت یــک واقعیــت عمــده ی جهانــی جلوه گــر شــده اســت. یکــی 
از عوامــل موثــر ســالمتی انســان بویــژه در دوران ســالمندی ورزش مــی باشــد. پژوهــش حاضــر بــا هــدف شناســایی عوامــل اثرگــذار بــر 

افزایــش مشــارکت ورزش ســالمندان در قالــب یــک مــدل انجــام گرفتــه اســت.
ــوزه  ــرگان ح ــاتید و خب ــر از اس ــی از 17 نف ــه در بخــش کیف ــد ک ــی( می باش ــی و کم ــی )کیف ــوع ترکیب ــق از ن روش کار: روش تحقی
ورزش ســالمندی بــه صــورت هدفمنــد نظرخواهــی شــد و 10 عامــل بــه عنــوان عوامــل اثرگــذار بــر افزایــش مشــارکت ورزش ســالمندان 
ــه روش نمونه گیــری در دســترس، از طریــق پرسشــنامه حضــوری و  شناســایی گردیــد. در بخــش کمــی نیــز، 324 نفــر از ســالمندان ب
ــا اســتفاده از نظــر اســاتید مدیریــت ورزشــی و خبــرگان بررســی و  آنالیــن بــه پرسشــنامه پژوهــش پاســخ دادنــد. روایــی پرسشــنامه ب
پایایــی آن از طریــق آلفــای کرونبــاخ 0/95 محاســبه شــد. آزمــون تحلیــل عاملــی اکتشــافی و تاییــدی پرسشــنامه محقــق ســاخته پژوهش 

حاضــر را تاییــد نمــود. 
یافتــه هــا: آزمــون تحلیــل معــادالت ســاختاری الگــوی پیشــنهادی پژوهــش نشــان داد کــه، بجــز عوامــل فرهنگــی و شــهرت، تمامــی 
متغیرهــای شناســایی شــده در پژوهــش، اثــر مثبــت و معنــاداری )p>0/01( بــر افزایــش مشــارکت ورزش ســالمندان می گذارنــد بــود،  
ده عامــل مــورد شناســایی شــامل عوامــل پزشــکی، ســرگرمی، آمادگــی جســمانی، فرهنگــی، محیطــی و امکاناتــی، اجتماعــی، اطــالع 
رســانی و تبلیغاتــی، ســالمتی و تندرســتی، شــهرت و مالــی و اقتصــادی بودنــد. و در ایــن بیــن نیــز بیشــترین میــزان اثــر مربــوط بــه عامل 

ســالمتی و تندرســتی بــا 40 درصــد می باشــد. 
نتیجــه گیــری: توجــه بــه عوامــل موثــر در افزایــش مشــارکت ورزشــی ســالمندان موجــب ارتقــای ســالمت در جنبــه هــای مختلــف 
زندگــی ســالمندان مــی شــود ایــن امــر موجبــات تســهیل و ارتقــای کیفیــت پرســتاری ســالمندی مــی شــود. بــه مســئوالن و مدیــران 
پیشــنهاد می گــردد اولویــت بندی هــای شناســایی شــده در ایــن پژوهــش را مدنظــر قــرار داده و ســرمایه گــذاری و برنامــه ریــزی الزم را 

انجــام دهنــد تــا ســالمندان برنامه هــای ورزشــی بیشــتری بــرای گــذران ادامــه زندگــی خــود طراحــی نماینــد. 
 کلید واژه ها: مطالعه ترکیبی،  مدل معادالت ساختاری، سالمندان، ورزش، مشارکت.

مقدمه
افزایــش امیــد بــه زندگــی و کاهش میــزان بــاروری باعــث افزایش 
ــه ای کــه  ــه گون ــراد ســالمند در سراســر جهــان شــده، ب تعــداد اف
پیــر شــدن جمعیــت بــه یکــی از مهمتریــن چالش هــای بهداشــت 
ــالمندان  ــت )1(. س ــته اس ــل گش ــی تبدی ــرن کنون ــی در ق عموم
ــی  ــس العمل های ــد. عک ــی می کنن ــم ارزش ــاس ک ــب احس اغل
کــه ناشــی از عــدم اعتمــاد بــه نفــس اســت، شــامل عصبانیــت، 

افســردگی، کاهــش فعالیــت روان حرکتــی، اضطــراب، بی تفاوتــی 
ــن بی تحرکــی باعــث از  ــم دیگــر می باشــد. همچنی و ســایر عالئ
ــادن،  ــرس از افت ــات، درد، ت ــتی، انقباض ــه، سس ــن عضل ــن رفت بی
تــرس از صدمــه بیشــتر و نهایتــاً تســلیم شــدن و چشــم پوشــی از 
ورزش و توجــه بــه فعالیــت پزشــکی می گــردد )2(. بــا ایــن وجــود 
راه مطمئــن بــرای کنتــرل و بــه تأخیــر انداختــن عــوارض پیــری 
اصــالح شــیوه زندگــی می باشــد کــه تمامــی اجــزای آن در تأمیــن 
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ــزای  ــن اج ــی از مهمتری ــه یک ــد. ک ــر دارن ــش موث ــالمتی نق س
ــت )3(.  ــالمندی اس ــتمر دوره س ــم و مس ــی منظ ــت بدن آن فعالی
تشــویق بــه فعالیــت بدنــی و ورزش در برخــی از ســالمندان نشــان 
ــی  ــدف اصل ــک ه ــوان ی ــه عن ــم را ب ــه ورزش منظ ــد ک می ده
ــردن از تجربه هــای  ــذت ب ــد. ل ــرار داده ان ــات فراغــت ق ــرای اوق ب
ــه  ــا بخشــد، ب ــت انســانی را ارتق ــد ارزش و کرام ورزشــی می توان
بــدن و ذهــن انســان شــکل دهــد و پیشــرفت کلــی فــرد را در پــی 
داشــته باشــد )4(. بــر اســاس گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی و 
فدراســیون بیــن المللــی پزشــکی ورزشــی، تقریبــاً نیمــی از مــردم 
جهــان بــه حــد کافــی فعــال نیســتند، بــر ایــن اســاس ضــرورت 
تدویــن یــک برنامــه راهبردی بــرای تبدیــل فعالیت بدنــی و ورزش 
از شــکل ســنتی آن تنهــا بــرای گــذران اوقــات فراغــت، بــه یــک 
فرهنــگ ملـّـی و اتخــاذ ســبک زندگــی فعــال کــه بــه عنــوان بیمه 
تندرســتی جســمی و روانــی افــراد مدنظــر قــرار بگیــرد، احســاس 
ــه  ای  ــه گون ــی ب ــای بدن ــه ورزش و فعالیت ه ــود )2(. اگرچ می ش
ــت  ــه دارای اهمی ــار جامع ــه اقش ــرای هم ــب ب ــح و مناس صحی
اســت و بایــد بــه بررســی دقیــق شــرایط ، خصوصیــات ، امکانــات ، 
گرایش هــا و ســلیقه های افــراد تصمیم گیــری و برنامه ریــزی 
شــود ، امــا یــک قشــر از افــراد جامعــه نیــاز بــه توجهــی خــاص و 
نگاهــی متفــاوت دارنــد . ایــن قشــر ســالمندان هســتند . ســالمندان 
ــع  ــم در جوام ــوان قشــری عظی ــه عن ــته ب ــش از گذش ــروزه بی ام
انســانی مطــرح هســتند . مهم تریــن دلیــل ایــن موضــوع ، افزایــش 
عمــر انســان ها در بســیاری از کشــورهای جهــان اســت )5(. بــرای 
ــزی و  ــک برنامه ری ــه ی ــالمندان در جامع ــارکت س ــش مش افزای
ســازماندهی و سیاســت مناســب الزم اســت .    نمی تــوان فرامــوش 
کــرد کــه ســالمندان ســهم بــا ارزشــی از جامعــه هســتند  کــه برای 
ــا دانــش انباشــته شــده و  توســعه و پیشــرفت یــک کشــور کــه ب
ــود،  ــال در شــغل های خ ــا در طــول حضــور فع ــی آنه ــه غن تجرب

ــت )6(.  ــکار گرف ــد ب ــد را بای کســب کرده ان
ــش از  ــالمندی بی ــری و س ــوم، پی ــزاره س ــر، در ه ــرف دیگ از ط
گذشــته بصــورت یــک واقعیــت عمــده ی جهانــی جلوه گــر شــده 
اســت. پیشــرفت هایی کــه در زمینه هــای مختلــف به ویــژه 
ــازی  ــالم س ــی و س ــای عفون ــرل بیماری ه ــه، کنت ــود تغذی بهب
محیــط حاصــل شــده اســت، ســبب افزایــش امیــد بــه زندگــی و 
طــول عمــر و تبدیــل چالــش قــرن بیســتم از "زنــده مانــدن" بــه 
"زندگــی کــردن بــا کیفیــت برتــر" در قــرن جدیــد گردیــده اســت 

ــورهای در  ــت در کش ــی بهداش ــازمان جهان ــرآورد س ــق ب )7(. طب
حــال توســعه جمعیــت ســالمندان در طــی 50 ســال آینــده 9 برابــر 
افزایــش خواهــد یافــت و در کشــورهای توســعه یافتــه نیــز جمعیت 
کهنســال یعنــی افــراد 75 ســاله و بیشــتر باالتریــن میــزان رشــد را 
خواهــد داشــت )8(. پیــش بینــی شــده اســت کــه جمعیــت ســالمند 
ــت کل  ــه حــدود 25 درصــد جمعی ــده ب ــا دو دهــه آین ــران ت در ای
ــد . برایــن اســاس مســئله مهــم ، برنامه ریــزي  کشــور افزایــش یاب
ــه اســت . ســالمندان در ســالهاي  ــراد جامع ــن قشــر از اف ــراي ای ب
زندگــی خــود نیــاز بــه خدمــات مختلفــی خواهند داشــت کــه اگر از 
هــم اکنــون بــراي نیازهــاي ایــن قشــر برنامه ریــزي صحیــح انجام 
ــه  ــه مواج ــن زمین ــري در ای ــش کمت ــا چال ــا ب ــده م ــود ، در آین ش

خواهیــم شــد )9( . 
شــواهد فراوانــی گویــای اثــرات مثبــت فعالیــت فیزیکــی منظــم، 
مطلــوب و متناســب بــا توانایی هــای جســمانی و روانــی در 
ــی )10(  ــدی و ندای ــش احم ــج پژوه ــود دارد. نتای ــالمندان وج س
ــای  ــه ه ــوع برنام ــوا و ن ــش، محت ــان پخ ــن زم ــان داد بی نش
ــود دارد.  ــی داری وج ــه معن ــون، رابط ــی تلویزی ــدار ورزش پرطرف
ــد بیشــترین  حســینی و همــکاران )11( در پژوهــش خــود دریافتن
میــزان فعالیــت  بدنــی ســالمندان 1 تــا 2 ســاعت در هفتــه بــود. از 
بیــن مولفه هــای وضعیــت اجتماعــی- اقتصــادی، وضعیــت زندگی، 
ــادی،  ــت اقتص ــالت، وضعی ــزان تحصی ــالمتی، می ــت س وضعی
وضعیــت مســکن، اشــتغال، تنهــا بیــن وضعیــت زندگــی بــا میــزان 
ــری و  ــد. جعف ــت ش ــه یاف ــالمندان رابط ــی س ــارکت ورزش مش
ــد  ــوازی می توان ــات ورزش ه ــه تمرین ــد ک ــودی )12( دریافتن بهب
احســاس تنهایــی ســالمندان را بــه طــور معنــاداری کاهــش دهــد و 

ــاء دهــد. ــاداری ارتق ــه طــور معن ــان را ب ســطح شــادکامی آن
ــه  ــد ک ــی دریافتن Martínez-Velilla et.al )13( در پژوهش
یــک برنامــه تمرینــی هرچنــد جزئــی و اختصاصــی بــرای کاهــش 
ــن و  ــالمند، ایم ــاران س ــتری بیم ــی از بس ــردی ناش ــت عملک اف
ــودن از  ــال ب ــه فع ــد ک ــود. et.al Santos )14( دریافتن ــر ب مؤث
ــل توجهــی  ــه طــور قاب ــات فراغــت ب ــی در طــول اوق لحــاظ بدن
ــج  ــود. نتای ــراه ب ــالمندان هم ــن س ــر درد مزم ــیوع پایین ت ــا ش ب
پژوهــش  Shinger  , Lee& Su  )15( نشــان داد، مشــارکت 
ــراد  ــی اف ــمی و روان ــالمت جس ــر س ــی ب ــهای تفریح در ورزش
ســالمند اثــر مثبــت می گــذارد. ســالمت روانــی و بدنــی ســالمندان 

ــذارد .  ــت می گ ــر متب ــا اث ــی انه ــت زندگ ــر کیفی ب
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بــا توجــه بــه مطالــب فــوق و بــا عنایــت بــه ایــن موضــوع کــه، 
ورزش بــه عنــوان عامــل مشــارکت عمــوم افــراد در جامعــه و بــه 
ویــژه ســالمندان بــه عنــوان قشــری نســبتا فرامــوش شــده اهمیت 
باالیــی دارد، لــذا بایــد ورزش را بــه عنــوان بخــش مهــم در زندگی 
ســالمندان و شــاخصی مؤثــر در ســالمت و تندرســتی آنــان ترویــج 
ــن  ــرزندگی ای ــالمندان س ــی س ــارکت ورزش ــای مش داد. پیامده
ذخایــر ارزشــمند و ایجــاد شــرایط الزم بــرای داشــتن یــک گــروه 
ــران و  ــن، ضــروری اســت، مدی ــه اســت. بنابرای ســرزنده در جامع
مســئولین ذیربــط بــا آمــوزش، حمایــت اقتصــادی، ایجــاد امکانــات 
و فرصــت شــرکت در فعالیت هــای ورزشــی همگانــی و تفریحــی، 
زمینــه ســاز حضــور ســالمندان در خــارج از خانــه و انجــام ورزش 
همگانــی و تفریحــی شــوند )16(. بــه طــور یقیــن می تــوان گفــت 
ــر مســائل جــدي ســالمندان  کــه مــا در آینــده اي نزدیــک در براب
ــالمندي و  ــن س ــت . بنابرای ــم گرف ــرار خواهی ــان ق و مشــکالت آن
شــرایط ویــژه ي ســالمندان و تأمیــن بهداشــت روانــی و جســمانی 
آنــان از جملــه مســائلی اســت کــه انجــام ایــن گونــه تحقیقــات را 
ــر  ــد عوامــل موث ــن تحقیــق می توان ــج ای ضــروري می ســازد . نتای
ــد و  ــایی کن ــن شناس ــر متخصصی ــالمندان را از نظ ــر ورزش س ب
هــم چنیــن برنامه هایــی را بــا نظــر متخصصیــن ارائــه دهــد کــه 
بــر روش زندگــی ، کیفیــت زندگــی ، امیــد بــه زندگــی و ســالمت 
ــای  ــه بیماری ه ــال ب ــذارد و ابت ــت گ ــر مثب ــره اث ــالمندان و غی س
روانــی و جســمانی را در ســالمندان کاهــش دهــد و موجــب 
ســرگرمی و نشــاط آن هــا شــده و بــه آنــان احســاس مفیــد بــودن 
ــوارد  ــر اســاس م ــدازد . ب ــق ان ــه تعوی ــری را ب ــد پی ــد و فرآین بده
ذکرشــده لــزوم تحقیــق و بررســی و اطــالع از چگونگــی طراحــی 
مــدل ورزش ســالمندان ، پژوهــش حاضــر می توانــد نقــش مهمــی 
در کمــک به مشــکالت ســالمندان مخصوصاً مشــکالت جســمانی 
آنــان ایفــا نمایــد . بنابرایــن پژوهــش حاضــر بــا هــدف شناســایی 
عوامــل اثرگــذار بــر افزایــش مشــارکت ســالمندان در ورزش انجــام 

گرفتــه اســت.

روش کار
در ایــن پژوهــش از روش ترکیبــی  )کیفــی و کمــی( و پیمایشــی 
و مبتنــي بــر مــدل معــادالت ســاختاری )SEM( اســتفاده شــده 
ــاری از  ــه آم ــامل دو جامع ــش ش ــاری پژوه ــه آم ــت. جامع اس

اســاتید و خبــرگان حــوزه ورزش ســالمندان بــود. جهــت شناســایی 
متغیرهــای تحقیــق در بخــش کیفــی، ابتــدا بــا مطالعــات اســنادی، 
ــب  ــرات صاح ــتفاده از نظ ــا اس ــپس ب ــاالت و س ــه ای، مق کتابخان
نظــران بصــورت مصاحبــه در حیطــه ورزش ســالمندان از دو حیطــه 
ــه  ــا توجــه ب ــد. ب علمــی و اجرایــی در ایــن حیطــه اســتفاده گردی
اینکــه هــدف اصلــی تحقیــق ، تعییــن متغیر هــا و نیــز روابــط بیــن 
آن  هــا و ارائــه ی الگــوی مفهومــی بــرای مشــارکت در ورزش بــود 
ــد.  از 17 نفــر از اســاتید و خبــرگان در ایــن حیطــه اســتفاده گردی
ــی،  ــت ورزش ــی مدیری ــات علم ــاتید هی ــر از اس ــامل 6 نف ــه ش ک
ــرگان  ــر از خب ــان و 6 نف ــران وزارت ورزش و جوان ــر از مدی 5 نف
ورزش ســالمندان کشــور اســتفاده شــد کــه 10 متغیــر بــه عنــوان 
ــد  ــالمندان در ورزش گردی ــر مشــارکت س ــذار ب ــای تاثیرگ متغیر ه
ــمانی،  ــی جس ــرگرمی، آمادگ ــکی، س ــل پزش ــامل عوام ــه ش ک
ــانی و  ــالع رس ــی، اط ــی، اجتماع ــی و امکانات ــی، محیط فرهنگ
ــادی  ــی و اقتص ــهرت و مال ــتی، ش ــالمتی و تندرس ــی، س تبلیغات
بودنــد؛ 5 ســوال نیــز بــرای مشــارکت ســالمندان در ورزش طراحی 
ــع  ــه و توزی ــرای آن تهی ــوالی ب ــنامه 46 س ــوع پرسش و در مجم
گردیــد. همچنیــن در بخــش کمــی، جامعــه آمــاری تحقیــق حاضر 
ــد .  ــکیل دادن ــور تش ــال کش ــاالی 55 س ــالمندان ب ــام س را، تم
ــد  و در  ــع گردی ــن توزی ــه صــورت حضــوری و آنالی پرسشــنامه ب
نهایــت 324 نفــر بــه صــورت صحیــح بــه پرسشــنامه پاســخ دادنــد 
و بــه عنــوان نمونــه آمــاری پژوهــش انتخــاب شــدند. روایــی ایــن 
ابــزار بــا اســتفاده از نظــر اســاتید مدیریــت ورزشــی لحــاظ شــده 
ــد. .  ــبه گردی ــاخ محاس ــای کرونب ــق آلف ــز از طری ــی آن نی و پایای
مالحظــات اخالقــی لحــاظ شــده در مطالعــه حاضــر عبــارت بودنــد 
از: رضایــت نامــه شــفاهی از شــرکت کننــدگان بــرای شــرکت در 
ایــن پژوهــش اخــذ گردیــد. بــه تمــام افــراد مــورد مطالعــه توضیــح 
داده شــد هــر مرحلــه ای از طــرح کــه مایــل باشــند مــی تواننــد از 
مطالعــه خــارج شــوند. تمــام اطالعــات افــراد کامــال محرمانه حفظ 
شــد . در هیــچ یــک از مراحــل جمــع آوری، ورود داده هــا و تهیــه 
گــزارش نهایــی، اطالعــات نمونــه مــورد مطالعــه یــا اســامی آنهــا 
فــاش نشــده و در اختیــار هیــچ شــخص حقیقــی یــا حقوقــی قــرار 
نگرفتــه اســت. هیــچ گونــه هزینــه ای بــه نمونــه هــای پژوهــش 

تحمیــل نشــد.
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جدول 1. آلفای کرونباخ نهایی متغیرهای پژوهش

پایایی کلپایایی گویهتعداد سوالمتغیر

40/73پزشکی
40/87سرگرمی

40/76آمادگی جسمانی
40/72فرهنگی

40/85محیطی و امکاناتی
40/710/95اجتماعی

40/78اطالع رسانی و تبلیغاتی
60/74سالمتی و تندرستی

40/72شهرت
30/73مالی و اقتصادی

50/84مشارکت در ورزش

ــه کــه در )جــدول1( مشــاهده می گــردد، ضریــب آلفــای  همانگون
کرونبــاخ بــرای پایایــی پرسشــنامه تحقیــق، 95 درصــد بــه دســت 
آمــد. از آنجــا کــه ضریــب بــه دســت آمــده از 0/9 بیشــتر اســت، 
می تــوان تفســیر نمــود کــه پایایــی ابــزار اندازه گیــری بــاال اســت. 
همچنیــن بــه دلیــل طراحــی پرسشــنامه محقــق ســاخته، از آزمون 
ــواالت  ــی س ــه تمام ــد ک ــتفاده ش ــافی اس ــی اکتش ــل عامل تحلی
دارای بــار عاملــی بــاالی 0/4 بــود کــه نشــان از تاییــد پرسشــنامه 

ــت در  ــي داري آزمــون بارتل ــن معن ــورد اســتفاده را دارد. همچنی م
ــاري  ــاخص آم ــب ش ــدار مناس ــد و مق ــان 99 درص ــطح اطمین س
کیزرمیــر )KMO(، حااکــي از همبســتگي و مناســبت متغیرهــاي 
ــدول 2(  ــد. )ج ــي می باش ــل عامل ــام تحلی ــراي انج ــر ب ــورد نظ م
آزمــون تحلیــل عاملــی را بــا اســتفاده از شــاخص آمــاري کیزرمیــر 

ــد. ــان می ده ــت نش ــون بارتل و آزم

جدول 2. آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، کیزرمیر و بارتلت براي هر یک از متغیرهاي پژوهش

KMOBTSigبار عاملیسواالت

پزشکی

0/46انجام ورزش برای برای حفظ تحرک مفاصل

0/690/61212/10/001انجام ورزش برای پیش گیری از بیماری
0/42انجام ورزش برای تسکین درد
0/72انجام ورزش به دالیل پزشکی

KMOBTSigبار عاملیسرگرمی

0/75عالقه سالمندان به بیرون رفتن از خانه
0/720/813623/40/001در جمع گروه و دوستان بودن

0/78پیدا کردن دوستان جدید
0/60منافع روانی شرکت در فعالیت های بدنی

KMOBTSigبار عاملیآمادگی جسمانی

0/54تمایل به انجام تمرین ورزشی
0/570/726324/60/001تمایل به حفظ سالمتی از طریق ورزش

0/69عالقه به بهبود آمادگی جسمانی
0/52داشتن فرم بدنی خوب

KMOBTSigبار عاملیفرهنگی

0/42داشتن اعتقادات مذهبی در خصوص فعالیت بدنی و ورزش
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0/540/673165/10/001برگزاری همایش با و برنامه های ورزشی مانند همایش پیاده روری و..
0/66پخش برنامه های آموزشی ورزشی از رسانه ها 

0/41وجود فرهنگ ورزش در خانواده
KMOBTSigبار عاملیمحیطی و امکاناتی

0/736وسایل و تجهیزات متناسب با سالمندان در فضاها و اماکن تفریحی و ورزشی
0/680/82545/10/001سهولت دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی

0/71وجود فضاها و اماکن ورزش مناسب در سطح شهر
0/65سهولت دسترسی به فضاها و اماکن ورزشی

KMOBTSigبار عاملیاطالع رسانی و تبلیغاتی

0/38اطالع رسانی از تجهیزات و خدمات ورزشی از طریق مسئولین
0/420/66248/50/001پوشش خبری مسابقات و دوره های آموزشی از طریق رسانه ها

0/63اطالع رسانی از پوستر با و کتب و نشریات ورزشی
0/65بیلبردها و بنرهای تبلیغاتی و ترغیبی ورزش و فعالیت بدنی در سطح شهر

KMOBTSigبار عاملیاجتماعی

0/45عالقه به جنبه های اجتماعی ورزش

0/410/569131/10/001تمایل به همنشینی با دوستان و همساالن
0/44عالقه به عضویت در گروه

0/55تمایل به یافتن با دوستان و همساالن جدید
KMOBTSigبار عاملیشهرت

0/65عالقه به احساس مهم بودن
0/520/72206/50/001تمایل به مورد توجه قرار گرفتن برای انجام کارها 

0/54تمایل به شهرت
0/42تمایل به انجام کارهایی که در آن موفق است.

KMOBTSigبار عاملیسالمتی و تندرستی

0/72حفظ سالمتی و تندرستی
0/66پیشگیری از بیماریهای روحی و ورانی

0/400/68286/10/001پیشگیری از بیماریهای جسمانی
0/68کنترل وزن و تناسب اندام

بهبود بیماری و کاهش دردهای جسمانی
0/76دستور پزشک

KMOBTSigبار عاملیمالی و اقتصادی

0/60رایگان بودن فضاها و تجهیزات ورزشی در فضاهای سبز سطح شهر
0/720/55120/40/001هزینه های کم برای شرکت در فعالیت بدنی

0/45رایگان بودن استفاده از وسایل و خدمات ورزشی دولتی

ــاي  ــردد، یافته ه ــاهده می گ ــدول2( مش ــه در )ج ــه ک همان گون
تحلیــل عامــل اکتشــافی بــرای ایــن پژوهش نشــان داد کــه میزان 
ــای  ــک ازگویه ه ــر ی ــس ه ــی و واریان ــار عامل ــري ب ــهم پذی س
دالیــل مشــارکت ســالمندان در ورزش، تمامــی ســواالت دارای بــار 
ــورد  ــنامه م ــد پرسش ــان از تایی ــه نش ــود ک ــاالی 0/5 ب ــی ب عامل

اســتفاده را دارد.
شــیوه تحلیــل داده هــا در بخــش کیفــی، از روش نظریــه داده بنیــاد 
ــد. در بخــش  ــتفاده ش ــای پژوهــش اس ــایی متغیره جهــت شناس
ــامل  ــتنباطی ش ــار اس ــاي آم ــتفاده از روش ه ــا اس ــز ب ــی نی کم
ــل  ــاختار تحلی ــی س ــنامه و بررس ــازه پرسش ــار س ــبه اعتب محاس
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ــزار اس پــی اس اس   ــرم اف ــا اســتفاده از ن عاملــی اکتشــافی آن ب
ــون  ــا آزم ــش ب ــی پژوه ــدل نهای ــون م ــبۀ و آزم ورژن 24 محاس
ــوس 24  ــزار ایم ــرم اف ــق ن ــاختاری از طری ــادالت س ــل مع تحلی

ــت. انجــام گرف

یافته ها
ــای پژوهــش نشــان  ــردی نمونه ه ــی مشــخصات ف ــع فراوان توزی
ــان و  ــد را زن ــاری، 36 درص ــه آم ــر نمون ــه، از 324 نف ــد ک می ده
64 درصــد را مــردان تشــکیل دادنــد؛ کــه از ایــن بیــن 39 درصــد 

ــن از  ــد. همچنی ــین بودن ــه نش ــد خان ــه کار و 61 درص ــغول ب مش
آزمــون کلموگــروف اســمیرنوف جهــت تعییــن توزیــع نرمــال بودن 
ــه ســطح  ــان داد ک ــج نش ــد. نتای ــتفاده ش ــای پژوهــش اس  داد ه ه
معنــاداری متغیرهــای اصلــی تحقیــق باالتــر از ســطح معنــاداری 
ــرای  ــوده و ب ــال ب ــع نرم ــا توزی ــن  داد ه ه ــند، بنابرای 0/05 می باش
ــک اســتفاده می شــود.  ــار پارامتری ــا از آم ــل  داد ه ه ــه و تحلی تجزی
ــی  ــای اصل ــن متغیره ــار بی ــراف معی ــن، انح ــدول3( میانگی )ج
پژوهــش را در بیــن نمونه هــای آمــاری پژوهــش نشــان می دهــد. 

جدول 3. میانگین، انحراف معیار و همبستگی بین متغیرهای اصلی پژوهش

انحراف معیارمیانگینمتغیرردیف
آزمون همبستگی پیرسون

سطح معناداریمشارکت در ورزش

0/001**2/790/730/51پزشکی1

0/001**3/890/390/84سالمتی و تندرستی2

0/001**2/810/850/77آمادگی جسمانی3

0/001**2/610/630/39فرهنگی4

0/001**3/220/970/56محیطی و امکاناتی5

0/001**2/890/630/41اجتماعی6

0/001**3/590/680/55اطالع رسانی و تبلیغاتی7
0/001**3/640/800/74سرگرمی8
0/001**3/620/570/52شهرت8

0/321**3/120/720/72مالی و اقتصادی10

منظــر  از  می شــود،  مشــاهده  )جــدول3(  در  کــه  همانطــور 
ســالمندان، ســالمتی و تندرســتی بیشــترین میانگیــن را در میــان 
ــی و  ــر محیط ــت )3/89( و متغی ــته اس ــش داش ــای پژوه متغیره
امکاناتــی نیــز پایینتریــن میانگیــن )2/22( را از منظــر نمونه هــای 
آمــاری پژوهــش کســب کردنــد. بــه منظــور ارتبــاط ســنجی میــان 
متغیرهــای تحقیــق نیــز از آزمــون همبســتگی پیرســون اســتفاده 
شــد؛ همان گونــه کــه مشــاهده می گــردد، ارتبــاط مثبــت و 
معنــادار باالیــی بیــن مشــارکت در ورزش بــا متغیرهــای تحقیــق 
دارد و بیــن تمامــی متغیرهــا رابطــه مثبــت و معنــادار باالیــی وجود 

ــند(. ــاداری 0/001 می باش ــطح معن ــا در س ــه  داد ه ه دارد )کلی

در آزمــون الگــوی پیشــنهادی پژوهــش از روش تحلیــل معــادالت 
ــا  ــون ب ــن آزم ــاداری ای ــطح معن ــد. س ــتفاده گردی ــاختاری اس س
ضریــب اســتاندارد تــی مشــخص می گــردد. اگــر ضریب اســتاندارد 
تــی بیشــتر از 1/96 باشــد، در اطمینــان 95 % معنــادار خواهــد بــود. 
همانگونــه کــه در )شــکل1( و )جــدول4( نشــان داده شــده اســت، 
ــدل  ــی مســیرهای م ــای فرهنگــی و شــهرت، تمام بجــز متغیره
پیشــنهادی پژوهــش مــورد تاییــد قــرار گرفتنــد. در ایــن بیــن نیــز 
ــا 40  ــتی ب ــالمتی و تندرس ــه س ــوط ب ــر مرب ــزان اث ــترین می بیش

ــد. ــد می باش درص
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شکل 1. آزمون تحلیل معادالت ساختاری عوامل موثر بر مشارکت سالمندان در ورزش

جدول 4. نتایج تحلیل معادالت ساختاری مدل پژوهش به ترتیب میزان اثر

سطح معناداریآماره تیمیزان اثرمسیررتبه

0/408/160/001سالمتی و تندرستی >--- مشارکت در ورزش1

0/387/660/001آمادگی جسمانی >--- مشارکت در ورزش2

0/254/310/001سرگرمی >--- مشارکت در ورزش3

0/203/190/001پزشکی >--- مشارکت در ورزش4

0/182/960/001مالی و اقتصادی >--- مشارکت در ورزش5

0/172/880/001محیطی و امکاناتی >--- مشارکت در ورزش6

0/142/370/001اجتماعی >--- مشارکت در ورزش7

0/132/150/001اطالع رسانی و تبلیغاتی >--- مشارکت در ورزش8

0/111/840/091فرهنگی >--- مشارکت در ورزش9

0/050/630/382شهرت >--- مشارکت در ورزش10
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بــا توجــه بــه )جــدول 4(، جهــت آزمــون عوامــل موثر بر مشــارکت 
ــق  ــدر مطل ــدار ق ــه مق ــد ک ــان می ده ــالمندان در ورزش نش س
ــر مشــارکت در ورزش  ــی مســیر ســالمتی و تندرســتی ب ــاره ت آم
ــر از مقــدار 1/96 اســت، یعنــی در  ــر 8/16 و بزرگت ســالمندان براب
ســطح اطمینــان 95 درصــد ســالمتی و تندرســتی تاثیــر معنــاداری 
ــا 40 درصــد  ــر ب ــر براب ــدار تأثی ــر مشــارکت در ورزش دارد و مق ب
ــادار خــود  ــر معن می باشــد. ســایر مســیرها هــم بدیــن صــورت اث
را نشــان دادنــد؛ بجــز اثــر فرهنگــی و شــهرت کــه بــا توجــه بــه 
مقــدار آمــاره تــی آنها کمتــر از 1/96 می باشــد، و ســطح معنــاداری 

ــد.  ــر آنهــا تاییــد نگردی ــذا اث آنهــا بیشــتر از 0/05 می باشــند ل
ــن  ــده در ای ــایی ش ــای شناس ــر متغیره ــزان اث ــه می ــه ب ــا توج ب
ــر ورزش  ــذار ب ــر گ ــده اث ــایی ش ــل شناس ــش از 10 عام پژوه
ــدي  ــه اولویت بن ــتند ک ــاداری داش ــر معن ــل اث ــالمندان، 8 عام س

آنهــا بــه ترتیــب شــامل ســالمتی و تندرســتی، آمادگــی جســمانی، 
ــی،  ــی و امکانات ــادی، محیط ــی و اقتص ــکی، مال ــرگرمی، پزش س
اجتماعــی و اطــالع رســانی و تبلیغاتــی می باشــند. نتایــج تمامــی 
اثــرات متغیرهــای الگــوی پیشــنهادی در )جــدول 4( قابل مشــاهده 

اســت. 
جهــت تاییــد مــدل، بایــد بــرازش آن نیــز مــورد تاییــد قــرار گیــرد. 
ــا  ــدل ب ــی م ــرازش کل ــی ب ــرآورد نیکوی ــراي ب ــددي ب طــرق متع
ــن  ــه ای ــا ب ــن آزمون ه ــود دارد. ای ــده وج ــاهده ش ــاي مش داده ه
ــوب و  ــدر خ ــر چق ــورد نظ ــدل م ــه م ــد ک ــخ می دهن ــؤال پاس س
برازنــده ي داده هــاي پژوهــش اســت. ایــن شــاخص ها بــه همــراه 
ــر  ــر ذک ــدول زی ــش، در ج ــده از پژوه ــت آم ــه دس ــب ب ضرای

شــده اند. 

جدول 5. شاخص های تناسب برازش برای مدل پژوهش

AGFIGFICFIIFINFIRMRRMSEACMIN/DFشاخص ها

>3>0/1>0/1>0/90>0/90>0/90>0/90>0/90مقدار قابل قبول

0/940/910/900/930/940/0430/0292/19مقادیر برازش

بــا توجــه بــه مقادیــر شــاخص های ارائــه شــده بــرای ایــن مــدل 
در جــدول 5، همانطــور کــه مالحظــه می گــردد، شــاخص کایــدو 
بــه درجــه آزادی آن کوچکتــر از 3 بــود کــه بــرازش مــدل را تاییــد 
کــرد. همچنیــن شــاخصهای بــرازش NFI، CFI، IFI و GFI و 
ــر از  ــز کوچکت ــر از RMSEA ،0/9 و RMR نی AGFI بزرگت

0/1 اســت کــه اعتبــار مــدل را تاییــد نمودنــد.

بحث  
ــه شــرایط جســمی  ــا توجــه ب ــرای ســالمندان ب ــت ورزش ب اهمی
و فیزیولوژیکــی بــدن آنهــا بیــش از ســایر گروه هــای ســنی 
می باشــد و ضــروری اســت کــه افــراد مســن ســعی کننــد فعــال 
بماننــد تــا از عواقــب بــی تحرکــی دور بماننــد. فعالیــت ورزشــی در 
ســالمندان گذشــته از اینکــه موجــب حفــظ تحــرک و اســتقامت و 
کاهــش بــروز بیماری هــا می شــود، باعــث نشــاط و ایجــاد نیــروی 
جوانــی و همچنیــن برخــورداری از یــک زندگــی ســالم می شــود. 
ــر  ــر ب ــا هــدف شناســایی عوامــل موث از اینــرو پژوهــش حاضــر ب

ــه اســت.  افزایــش مشــارکت ســالمندان در ورزش انجــام گرفت

ــر اســاس نظــر صاحب نظــران، 10  ــی پژوهــش، ب در بخــش کیف
عامــل بــه عنــوان عوامــل اثرگــذار بــر مشــارکت ورزش ســالمندان 
شناســایی گردیــد کــه شــامل عوامــل پزشــکی، ســرگرمی، آمادگی 
ــالع  ــی، اط ــی، اجتماع ــی و امکانات ــی، محیط ــمانی، فرهنگ جس
ــی و  ــهرت و مال ــتی، ش ــالمتی و تندرس ــی، س ــانی و تبلیغات رس
اقتصــادی بودنــد. آزمــون همبســتگی پیرســون نشــان داد کــه بین 
تمامــی متغیرهــای شناســایی شــده بــا مشــارکت ورزش ســالمندان 
رابطــه مثبــت و معنــادار باالیــی وجــود دارد. همچنین نتایــج آزمون 
تحلیــل معــادالت ســاختاری بــرای محاســبه میــزان اثــر هــر یــک 
از ایــن متغیرهــا نشــان داد بجــز متغیرهــای فرهنگــی و شــهرت، 
اثــر تمامــی متغیرهــای شناســایی شــده در پژوهــش حاضــر مــورد 

تاییــد قــرار گرفتنــد. 
Martínez-Velilla& et.al )13( در پژوهشــی دریافتنــد کــه 

یــک برنامــه تمرینــی هرچنــد جزئــی و اختصاصــی بــرای کاهــش 
افــت عملکــردی ناشــی از بســتری بیمــاران ســالمند، ایمــن و مؤثر 
ــودن از لحــاظ  ــال ب ــه فع ــد ک ــود. et.al Santos )14( دریافتن ب
بدنــی در طــول اوقــات فراغــت بــه طــور قابــل توجهــی بــا شــیوع 
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ــش ــج پژوه ــود. نتای ــراه ب ــالمندان هم ــن س ــر درد مزم پایین ت
Shinger & Su, Lee  )15( نشــان داد، مشارکت در ورزشهای 

تفریحــی بــر ســالمت جســمی و روانــی افــراد ســالمند اثــر مثبــت 
می گــذارد. ســالمت روانــی و بدنــی ســالمندان بــر کیفیــت زندگــی 

ــر متبــت می گــذارد .  انهــا اث
ــالمتی  ــل س ــه عام ــان داد ک ــر نش ــش حاض ــای پژوه یافته ه
ــر  ــذاری را ب ــزان اثرگ ــن می ــد باالتری ــا 40 درص ــتی ب و تندرس
مشــارکت ســالمندان در ورزش دارد. ایــن یافتــه بــدان معنــا اســت 
ــود را  ــی خ ــت بدن ــام فعالی ــل انج ــن دلی ــالمندان مهمتری ــه س ک
ــد.  ــود می دانن ــتی خ ــالمتی و تندرس ــت آوردن س ــا بدس ــظ ی حف
  Shinger  & Su, Lee یافتــه حاضــر بــا نتایــج پژوهــش
 )13( Martínez-Velilla et.al و )14( et.al Santos ،)15(

همســو می باشــد. 
ــی  ــه حت ــد ک ــان می دهن ــه نش ــورت گرفت ــی ص ــات تجرب مطالع
ــه و  ــر انداخت ــه تأخی ــری را ب ــد پی ــاده می توان ــبک و س ورزش س
باعــث جــوان مانــدن افــراد گــردد. نتایــج آزمایش هــای متعــدد در 
ایــن زمینــه نشــان داد نشــان کــه ورزش قلــب را قــوی تــر، وضــع 
تنفــس را بهتــر، عضــالت و ماهیچه هــا را فعــال تــر، اســتخوان ها 
ــد )17(.  ــت می کن ــه را تقوی ــالم و روحی ــدن را س ــر و ب را محکم  ت
ــه در حــدود  ــد ک Krems et.al )18( در پژوهــش خــود دریافتن

پنجــاه درصــد از علــل مربــوط بــه ضعیــف شــدن و از دســت دادن 
نیــروی حیاتــی بیــن ســنین 30 تــا 70 ســالگی مربــوط به نداشــتن 
ــی اســت، کــه در صــورت انجــام فعالیــت  تحــرک و فعالیــت بدن
بدنــی و ورزش توســط افــراد میانســال و ســالمند، می تواننــد از 10 
تــا 25 ســال بــه عمــر خــود اضافــه کننــد )19(. بــر اســاس ایــن 
یافتــه پیشــنهاد می گــردد کــه مســئوالن ذیربــط )ادارات ورزش و 
ــترهای الزم  ــهرداری ها و...( بس ــه، ش ــرکت های بیم ــان، ش جوان
ــه  ــد، چراک ــم نماین ــالمندان فراه ــارکت س ــش مش ــرای افزای را ب
ضمــن بهبــود ســالمت ســالمندان و کاهــش بیماری هــای 
جســمی و روانــی از طریــق ورزش، هزینه هــای تحمیــل شــده بــر 
خانواده هــای ســالمندان و بخــش درمــان دولــت کاهــش یافتــه و 

نیــز جامعــه ســالم و شــادابی را شــاهد بــود.
عامــل دوم اثرگــذار بــر مشــارکت ورزش ســالمندان در ایــن 
ــا 38 درصــد  ــی جســمانی ب ــظ آمادگ ــه حف ــص ب پژوهــش، مخت
 )15( Shinger &Su, Lee بــود کــه بــا نتایــج پژوهــش

ایــن  دارد.  همخوانــی   )13(  Martínez-Velilla et.al و 
ــر  ــی ب ــای بدن ــر ورزش و فعالیت ه ــان دهنده تأثی ــات نش تحقیق
حفــظ و بهبــود آمادگــی جســمانی ســالمندان می باشــد. فاکتورهای 
آمادگــی جســمانی شــامل پیکرســنجی، امادگــی قلبــی و عروقــی، 
انعطــاف پذیــری، اســتقامت عضالنــی، قــدرت عضالنــی، چابکــی، 
تعــادل، هماهنگــی، تــوان، عکــس العملــو ســرعت می باشــند کــه 
ــد  ــت خواهن ــی تقوی ــداوم بدن ــن و فعالیت هــای م ــا انجــام تمری ب

ــد )20(. ش
ــه افــول خواهنــد  ــا افزایــش ســن، ایــن فاکتورهــا در بــدن رو ب ب
بــود کــه افــراد میانســال و ســالمندان بایــد بــا انجــام فعالیت هــای 
ــا  ــوند. ب ــود ش ــدن خ ــدی در ب ــن رون ــع چنی ــم مان ــی منظ ورزش
توجــه بــه ایــن نتیجــه پیشــنهاد می گــردد در اماکــن خاصــی کــه 
ــان  ــم آورد، از مربی ــرد ه ــرای ورزش گ ــالمندان را ب ــوان س می ت
تحصیلکــرده و بــا تجربــه جهــت تمریــن دادن تخصصــی اســتفاده 
نمــود و همچنیــن تجهیزاتــی را جهــت بهبــود فاکتورهــای آمادگی 

جســمانی در فضاهــای عمومــی و ورزشــی طراحــی کننــد.
ــاری  ــای آم ــر نمونه ه ــد از منظ ــا 25 درص ــرگرمی ب ــل س عام
پژوهــش حاضــر بــه عنــوان ســومین عامــل اثرگــذار بــر مشــارکت 
ــش  ــه پژوه ــا نتیج ــه ب ــن یافت ــد. ای ــوان ش ــا در ورزش عن آنه
جعفــری و بهبــودی )12( همســو اســت. توجــه بــه نیازهــای روحی، 
ــه  ــد ب ــالمندان می توان ــرگرمی س ــه س ــی و از جمل ــی، حرکت روان
وجــود آرامــش در طــی ایــن دوره از زندگــی کمــک زیــادی نمایــد. 
تجربــه نشــان داده اســت ســالمندان زیــادی بــه محــض ورود بــه 
ــوند.  ــی می ش ــی برنامه گ ــردرگمی و ب ــار س ــالمندی دچ دوران س
ورزش بــه عنــوان یــک راه حــل مناســب بــرای پــر کــردن اوقــات 
فراغــت همــواره مــورد توجــه بــوده و فعالیــت بدنــي از مؤثرتریــن 
ســرگرمی های دوران ســالمندی اســت. ورزش و حرکــت موجــب 
عقــب انداختــن دوران ســالمندی می شــود و ســالمندانی کــه ورزش 
می کننــد از ســالمتی و نشــاط بیشــتری برخــوردار می باشــند 
ــرگرم  ــل س ــردد عوام ــه می گ ــه مســوالن توصی ــن ب )21(. بنابرای
کننــده در ورزش بــا توجــه بــه شــرایط جســمی و روحــی از منظــر 
ســالمندان شناســایی گــردد و اولویــت هرکــدام بــرای ایــن قشــر 
ــرای ســالمندان نشــان  مشــخص گــردد و جذابیت هــای آنهــا را ب

دهنــد.
دیگــر عامــل اثرگــذار بــر مشــارکت ســالمندان بــه ورزش، 
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ــدی را دارد.  ــر 20 درص ــه اث ــد ک ــکی می باش ــای پزش توصیه ه
 ،)15( Shinger  & Su, Lee ایــن یافتــه بــا نتیجــه پژوهــش
 )13(  Martínez-Velilla et.al و   )14(  et.al Santos

ــل  ــک عام ــوان ی ــه عن ــش ورزش ب ــروزه نق ــی دارد. ام همخوان
پیشــگیری و درمانــی در علــم پزشــکی تاییــد گردیــده اســت؛ لــذا 
بســیاری از پزشــکان ورزش را بــه بیمــاران خــود توصیــه می کننــد. 
در ایــن پژوهــش نیــز مشــاهده گردیــد کــه بســیاری از ســالمندان 
از طریــق توصیه هــای پزشــکی بــه فعالیــت ورزشــی می پردازنــد. 
بنابرایــن بــه پزشــکان و مســئوالن ســالمت توصیــه می گــردد در 
ــد،  ــه بیمــاران می کنن ــی کــه ب ــی و غذای ــار توصیه هــای داروی کن
توصیه هــا و آگاه ســازی بیشــتری در مــورد نقــش ورزش در 
کاهــش بیماری هــای جســمی از جملــه بیماری هــای قلبــی 

ــت و فشــار خــون و... داشــته باشــند. ــی و دیاب عروق
ــل  ــر عام ــد دیگ ــا 18 درص ــز ب ــادی نی ــی و اقتص ــل مال   عام
ــه  ــا توج ــد. ب ــالمندان در ورزش می باش ــارکت س ــر مش ــذار ب اثرگ
ــا حقــوق بازنشســتگی  ــه ســن بازنشســتگان کــه اغلــب آنهــا ب ب
ــد و  ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــی دس ــنگین زندگ ــای س و هزینه ه
فاقــد شــغل دیگــری می باشــند، بــا توجــه بــه هزینه هــای بــاالی 
ــادی  ــی و اقتص ــایل مال ــث مس ــی، بح ــزات ورزش ــی تجهی برخ
عامــل مهمــی در تصمیــم بــر فعالیــت ورزشــی ســالمندان خواهــد 
ــای  ــی در فضاه ــزات ورزش ــا و تجهی ــودن فضاه ــگان ب ــود. رای ب
ســبز ســطح شــهر و اســتفاده از بســته های حمایتــی ماننــد 
ــالمندان،  ــرای س ــتخرها ب ــگاه ها و اس ــهریه های باش ــف ش تخفی

ــد. ــته باش ــراه داش ــه هم ــا را ب ــتر آنه ــارکت بیش ــد مش می توان
 شــرایط محیطــی و امکاناتــی ورزشــی کافــی و متناســب با شــرایط 
ســالمندان نیــز دیگــر عامــل اثرگــذار در ایــن پژوهــش می باشــد 
کــه اثــر 17 درصــدی را می گــذارد. ایــن عامــل مخصوصــا بــرای 
ــود  ــمی خ ــرایط جس ــل ش ــه دلی ــه ب ــی ک ــالمند و مردان ــان س زن
ــتری  ــت بیش ــند دارای اهمی ــت می کش ــع خجال ــور در جم از حض
ــوان را  ــای بان ــد پارک ه ــی همانن ــد محیط های ــذا بای ــد. ل می باش
بــرای ســالمندان طراحــی کــرد. همچنیــن کمبــود وســایل ورزشــی 
ــه  ــود. ب ــا ش ــور آنه ــع حض ــد مان ــز می توان ــهرها نی ــی ش در برخ
همیــن خاطــر بایــد محیــط و امکانــات کافــی بــرای ورزش 

ســالمندان را فراهــم نمــود.
ــالمندان در ورزش در  ــارکت س ــر مش ــذار ب ــل اثرگ ــن عام  هفتمی

پژوهــش حاضــر را عامــل اجتماعــی بــا 14 درصــد داشــت. یکــی 
از مشــکالت ســالمندان دوری از اجتمــاع و خانــه نشــینی می باشــد 
ــدد از نقــش  ــج پژوهش هــای متع ــی دارد. نتای ــل متفاوت کــه دالی
ــش در  ــن نق ــه ای ــد ک ــاد می کنن ــراد ی ــرای اف ــی ورزش ب اجتماع
ــی ورزش  ــد اجتماع ــه فوای ــد. از جمل ــر می باش ــالمندان مهمت س
ــه یافتــن همســاالن، عضویــت در  ــرای ســالمندان را می تــوان ب ب
گروه هــای همســطح و تمایــل بــه ایحــاد ارتباطــات دانســت )22(. 
ــرای  ــبی ب ــات مناس ــا و امکان ــردد فضاه ــه می گ ــن رو توصی از ای
ــکان  ــردد و ام ــم گ ــالمندان فراه ــی س ــته جمع ــای دس ورزش ه
ورزش دســته جمعــی بــا حضــور مربــی متخصــص در یــک مــکان 
ــاط  ــکان ارتب ــادل و ام ــا تب ــردد ت ــم گ ــا فراه ــرای آنه ــاص ب خ

بیشــتر بــا یکدیگــر بیشــتر شــود.
ــالمندان  ــر مشــارکت ورزش س ــادار ب ــذار معن ــل اثرگ ــن عام آخری
ــر ایــن عامــل  را اطــالع رســانی و تبلیغــات شــکل داده اســت. اث
ــا نتیجــه پژوهــش احمــدی و  ــه ب ــن یافت 13 درصــد می باشــد. ای
ندایــی )10( همســو می باشــد. مــرادی و همــکاران )23( دریافتنــد 
ــد منجــر  ــی می توان ــه ورزش همگان ــانی در زمین ــه اطــالع رس ک
ــن ورزش شــود. در  ــه ســمت ای ــه ب ــش مشــارکت جامع ــه افزای ب
واقــع اگــر ســالمندان از مزایــای ورزش و فعالیت هــای بدنــی بــرای 
ســالمت جســمی و روانــی خــود آگاهــی یابنــد، بیشــتر بــه ســمت 
ــن  ــه همی ــد. ب ــک می گرددن ــی تحری ــای ورزش ــام فعالیت ه انج
ــی  ــانه های اجتماع ــم رس ــی و ه ــانه مل ــم در رس ــد ه ــر بای خاط
ــات  ــانی و تبلیغ ــالع رس ــالمندان، اط ــرای س ــای ورزش ب از مزای

بیشــتری را انجــام دهنــد. 
از ده عامــل شناســایی شــده اثرگــذار بــر مشــارکت ســالمندان در 
ــود.  ــادار نب ــهرت معن ــی و ش ــل فرهنگ ــر دو عام ــا اث ورزش، تنه
معنــادار نبــودن عامــل فرهنگــی در ایــن پژوهــش را شــاید بتــوان 
ــوان کــرد.  ــرای ســالمندان عن ــه عــدم وجــود فرهنــگ ورزش ب ب
برخــی از خانواده هــا مانــع حضــور سالمندانشــان در خــارج از 
ــه بخاطــر نگرانی هــای موجــود در جامعــه هســتند. از طرفــی  خان
تــرس از آســیب های ورزشــی بــرای ســالمندان و طوالنــی شــدن 
رونــد درمــان نیــز منجــر بــه کاهــش فرهنــگ تحــرک در جامعــه 
ســالمندان گردیــده اســت. عامــل شــهرت نیــز در ایــن پژوهــش 
معنــادار نبــود کــه می تــوان بــه نبــود مســابقات منظــم ســالمندان 
ــن قشــر  ــده شــدن ورزش ای ــانه ها از دی ــدم اســتقبال رس ــا ع و ی
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دانســت کــه نشــان دهنــده عــدم عالقــه ســالمندان در مشــارکت 
ــد. ــهرت می باش ــه ش ــیدن ب ــر رس در ورزش بخاط

نتیجه گیری
در مجمــوع مــي تــوان اظهــار کرد کــه دوران ســالمندي پدیــده اي 
اســت کــه گریبانگیــر همــه خواهــد شــد؛ و بــا توجــه بــه گــزارش 
وزارت بهداشــت مبنــی بــر رشــد منفــی فرزنــدآوری در کشــور، تــا 
ســل 20 ســال آینــده ایــران جــزو پیرتریــن کشــورهای دنیــا و در 
30 ســال آینــده پیرتریــن کشــور دنیــا خواهــد بــود کــه اگــر اکنون 
ــگیری  ــت و پیش ــات فراغ ــذران اوق ــرای گ ــاره ای ب ــر چ ــه فک ب
از بیماری هــای جســمانی و روانــی آنهــا نبــود، در آینــده نــه 
ــا مشــکل عدیــده ای روبــرو خواهــد شــد. از  چنــدان دور ایــران ب
ــر  ــی ه ــترین دوران در زندگ ــزو حساس ــالمندی ج ــی دوره س طرف
فــرد اســت کــه در صــورت عــدم توجــه بــه آنهــا بــا آســیب های 
روحــی و جســمی روانــی بســیاری مواجهــه خواهنــد شــد. بنابرایــن 
ــت  ــر اس ــه را بهت ــر از جامع ــن قش ــه ای ــه ب ــر، توج ــئوالن ام مس
ــش  ــن پژوه ــد. ای ــرار دهن ــود ق ــتور کار خ ــون در دس ــم اکن از ه
اول  اســت.  دارای محدودیت هایــی  پژوهش هــا  ماننــد ســایر 
ــن پژوهــش به صــورت خود-گزارشــی  اینکــه، همــه  داده هــای ای
جمــع آوری  شــده اســت. در ابزارهــای خــود گزارشــی ، ممکن اســت 
آزمودنی هــا گزینــه ای را انتخــاب  کننــد کــه آن هــا را خــوب جلــوه 
 دهــد نــه گزینــه ای کــه به طــور صحیــح وضعیــت فعلــی آن هــا را 
توصیــف  نمایــد؛ کــه ایــن مســئله منجــر بــه کاهــش کارایــی ابــزار 
ــه  ــی چندگان ــیوه های ارزیاب ــتفاده از ش ــود. اس ــری می ش اندازه گی
ــر  ــن ب ــن مشــکل پیشــنهاد می شــود. همچنی ــر ای ــه ب ــرای غلب ب

اســاس نتایــج پژوهــش حاضــر پیشــنهاد می گــردد اولویــت 
ــرار  ــر ق ــد نظ ــن پژوهــش را م ــده در ای ــایی ش ــای شناس بندی ه
ــا  ــد ت داده و ســرمایه گــذاری و برنامــه ریــزی الزم را انجــام دهن
ســالمندان برنامه هــای ورزشــی و تفریحــی بیشــتری بــرای گــذران 
فراغــت بــه غیــر از پیــاده روی و تماشــای تلویزیــون و رفتــن بــه 
خانــه دوســتان و خویشــاوندان داشــته باشــند؛ چراکــه ورزش بــرای 
ســالمندان باالتریــن اهمیــت را دارد و بــرای دولــت هــم منجــر بــه 
کاهــش هزینه هــای بــاالی بخــش درمــان خواهــد شــد. بــا توجــه 
بــه اینکــه باالتریــن عامــل موثــر در مشــارکت ورزشــی ســالمندان 
ســالمتی و تندرســتی مــی باشــد پیشــنهاد مــی شــود در پرســتاری 
ــژه ســالمندان در جهــت  ــه ورزش هــای وی از ســالمندان توجــه ب

ارتقــای ســالمت جســمانی مــد نظــر قــرار گیــرد.

سپاسگزاری
ــه  ــدی  ب ــر محم ــری اصغ ــه دکت ــان نام ــه پای ــه نتیج ــن مقال ای
راهنمایــی خانــم دکتــر آزاده ســید عالــی نــژاد، مصــوب بــا 
ــگاه آزاد  ــه در دانش ــد ک ــی باش ــه  1398/2/31 م ــد 133 مورخ ک
اســالمی واحــد همــدان انجــام شــده اســت.  از مســئولین دانشــگاه 
ــن دانشــگاه،   آزاد اســالمی واحــد همــدان، همــکاران و اســاتید ای
اســاتید و پیشکســوتان حــوزه ورزش ســالمندی بــه ویــژه از 
ــکاری  ــش هم ــن پژوه ــرای ای ــه در اج ــزی ک ــالمندان عزی س

ــود.   ــی ش ــی م ــکر و قدردان ــد، تش نمودن

تعارض منافع
بین نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.
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