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  چكيده 

يلـي  تحل-يفيتوصـ  يـق تحق. بود يبدن يتمشاركت سالمندان در فعال كنندة يلعوامل تسه يبند رتبه يق،تحق يندف از اه
 1393سـال   درسالمندان شهر اهواز  يةكل يآمار ةجامع. انجام گرفت يدانيم-يمايشيها، به روش پ داده يو گردآور است
 يـي سـنجش روا  يبرا. ساخته بود محقق ةها پرسشنام داده يآور جمع ابزار. عنوان نمونه برآورد شدند نفر به 383كه  بودند

محاسـبه   67/0پرسشنامه،  يها سازه ياستفاده شد كه حداقل آن برا AVEبا استفاده از شاخص  يصيتشخ ييآن از روا
كرونبـاخ   يآلفـا . دسـت آمـد   به 86/0مقدار آن  لاستفاده شد كه حداق يبيترك يايياز شاخص پا ياييپا يينتع يبرا .شد
مشاركت سالمندان شـهر اهـواز در    كنندة يلعوامل تسه يبند رتبه يبرا يتدر نها. بود يقابزار تحق يايياز پا يحاك 91/0
ـ   يـدگاه از آن است كـه از د  يحاك ها يافته. شداستفاده  يساز مدل تاپس يبدن هاي يتفعال  هـاي  ؤلفـه م ينسـالمندان در ب
 ةو مؤلفـ  يـت اهم ينتريشب=)  8548/0Ci(با وزن  يو امكانات يطيمح ةمؤلف ي،نبد هاي يتمشاركت در فعال كنندة يلتسه
 يـن ا يجرو به رشد سالمندان و نتـا  يتبا توجه به جمع .ندرا دار يتاهم ينكمتر= )  4479/0Ci(با وزن  يو اقتصاد يمال
سـالمت در طراحـي   ن ار متخصصـ ديگـ دهنـدگان و   آمـوزش  يـق و درك عم يشترتوجه ب از طريقرسد  ينظر م به يق،تحق

 .سالمندان را كاهش داد يبدن يتمشكالت فعال توان يم ،مداخالتي مناسب يها برنامه

  
 

  هاي كليدي  واژه
 .فعاليت بدني، ورزش ،كننده ليتسه، عوامل سالمندتاپسيس، 
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   مقدمه
  شيفزاا، اميد به زندگي  كاهش ريوم مرگي پزشكي، اقتصادي و اجتماعي ميزان ها نهيزمبا پيشرفت در 

در  آنهاجمعيت  روزافزونسبب افزايش  رود و به است و جمعيت جهان به سمت سالمندي پيش مي افتهي
سازمان ملل در سال ). 1(رود  شمار مي برخي كشورهاي جهان يكي از موضوعات اصلي مطالعاتي به

 2050كه تا سال هزار نفر اعالم و برآورد كرد  923ميليون و  687تعداد كل سالمندان جهان را  2006
اين در حالي است كه  ).33،3(هزار نفر خواهد رسيد  153ميليون و  968به رقم يك ميليارد و 

ايران نيز از ). 16-37(كنند  درصد از افراد سالمند در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي 60اكنون  هم
تا  1335سرشماري از سال شناختي مستثنا نيست، به اين معنا كه در فاصلة پنج  اين پديدة جمعيت

در صد  100عبارت ديگر حدود  درصد رسيده، به 6/6درصد كل جمعيت به  3نسبت سالمندان از  1375
 512104جمعيت سالمندان را 1385مركز آمار در سرشماري اخير خود در سال ). 8(رشد داشته است 

گردد تعداد اين  بيني مي پيششود و  درصد از جمعيت كشور را شامل مي 2/7نفر اعالم كرده است كه 
 از سالمندان تعداد شهري مناطق در ).10،9(افزايش يابد  ميليون نفر 25به بيش از  2050افراد تا سال 

 ديگر عبارت به است؛ رسيده 1390 سال در نفر ميليون 4/4حدود  به 1345 سال در نفر هزار 600 حدود

 از يكي به جمعيت شدن پير). 5(ابر شده است بر 4/7حدود  سالمندان جمعيت ساله 45 دورة يك طي

شناخت مسائل مربوط به  ).6( است هشد يلتبد كنوني قرن در عمومي بهداشت هاي چالش ترين مهم
با در نظر داشتن  .هاي پيش روي سالمندان و اجتماع است چالش خوب پير شدن يا پيري موفق از

 در سالمندان امر بسيار مهمي هاي جسمي اليتنيازهاي خاص اين دوران، توجه به كيفيت زندگي و فع
 حاصل و انسان زندگي در طبيعي فرايندي سالمندي). 30-38(گيرد  است كه اغلب مورد غفلت قرار مي

. است مطرح مهم اي مسئله عنوان به جوامع تمام در اكنون هم و است حياتي هاي ناارگ تدريجي فرسايش
 داشتن ولي ،است همراه مزمن بيماري افزايش و بدني عاليتف تدريجي كاهش با سالخوردگي و شدن پير

 كنترل براي مطمئن راه ).14(  كند مي پيشگيري مشكالت اين از زيادي حد تا تغذيه بهبود و سالم زندگي

 نقش سالمتي تأمين در آن اجزاي تمامي كه است زندگية شيو اصالح پيري عوارض انداختن تأخير به و

طور گسترده همچون يك راهبرد براي ترويج سالمتي در  ليت جسماني بهفعا). 4( دارند يثرؤم
اي از  هاي عملكردي و نيز عامل مؤثري در جلوگيري و كنترل محدوده سالمندان، حفظ ظرفيت

مزاياي فعاليت فيزيكي به معناي حركت بدن توليدشده توسط ). 32(ها شناخته شده است  بيماري
 يتحرك كم). 39،17(حفظ سالمت بدن سالمندان مستند شده است  وانقباض عضالت اسكلتي در بهبود 
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 نوين هاي شيوه و رفاهي وسايل و امكانات گسترش و توسعه متعاقب كه امروزي زندگي در بدني فعاليت و

 اين در. كند مي ايجاب پيش از بيش را بدني تربيت و ورزش به پرداختن ضرورت آمده، وجود به زندگي

تحقيقات زيادي ). 29(رسد  مي نظر به الزم و حياتي امري بدني، حركات منظم و مستمر انجام زمينه
هاي جسماني، مانند  بهبود در توانايي. اند تأثيرات سودمند ورزش بر سالمتي سالمندان را گزارش كرده

، به كاهش خطر افتادن و صدمات در سالمندان )19(، تعادل و توانايي راه رفتن )22(قدرت عضالت پا 
در يكي از اين تحقيقات كه به بررسي اثر پنج ماهة برنامة تمرينات تعادلي، قدرت . كند مك ميك

عضالني و توانايي راه رفتن در پيشگيري از افتادن در سالمندان انجام گرفت، تأثير سودمند برنامة 
ري از افتادن پذيري، تعادل بدن، قدرت عضالني و توانايي راه رفتن در جلوگي ورزشي بر بهبود انعطاف

شود،  سبك زندگي فعال و فعاليت جسماني موجب توانمندسازي افراد سالمند مي). 23(مشاهده شد 
كنند كه اين شيوه  تحرك را اتخاذ مي طور داوطلبانه سبك زندگي بي چراكه بيشتر جمعيت سالمند به

و عوامل  ها زهيانگشناخت ). 18(شود  سرانجام به كاهش استقالل و خودكفايي فرد منجر مي
 عوامل شناخت. رسد يمنظر  ي بدني ضروري بهها تيفعالو بازدارندة مشاركت سالمندان در  كننده ليتسه

 در مؤثرتر و تر مناسب آموزشي هايراهبرد تدوين به سالمندان، در جسماني فعاليت انجام ةكنند ليتسه
 مطالعات كه دهد يم انق نشادبيات تحقي بررسي هزمين همين در). 24( شد خواهد رمنج گروه اين

 اين از و پرداخته سالمندان بدني فعاليت انجامة بازدارند و كننده ليتسه عوامل نقش بررسي به متعددي

  . است دهش حاصل متفاوتي نتايج مطالعات
 ورزشي را و جسماني يها  تيفعالدر  سالمند افراد شركت يها زهيانگبسياري  تحقيقات تا كنون

 حوزه، اين در گرفته انجام يها  پژوهش بيشتر). 36،34،28،27،26،23،22،21،20،19،15( اند كرده بررسي

 نيتر مهم از برخي .است جسماني هاي تيفعال در شركت براي كنندگان مشاركت داليل شامل و توصيفي
 و لذت جسماني، آمادگي ارتقاي و حفظ سالمتي، ورزشي، هاي تيفعالدر  شركت براي سالمندان  داليل

 همكاران و 2كولت ،) 2008(  همكاران و  1ديسي .استرس است كنترل و اجتماعي تعامالت شاط،ن
 را ورزشي يها تيفعال در سالمندان ة شركتزيانگ نيتر مهم ،)2005( همكاران و  3بردلي و) 2004(

 را فتپيشر و اجتماعي يها زهيانگ) 1998( همكاران و 4كركباي .كردند بيان جسماني آمادگي و سالمتي

                                                           
1 . Dacy 
2 . Kolt 
3 . Bradly 
4 . Kirkby 
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 تحقيقي در )1390( جوكار و ثالثي.  )31،26،20،15(دانستند  ورزش در سالمندان شركت اصلي دليل
 منظم يها تيفعال كه رسيدند نتيجه بدين »يائسه زنان شادي ميزان بر بدني فعاليت و ورزش اثر« عنوان با

 هاي پژوهش و مطالعه اين نتايج به توجه باست، ا داشته يائسه زنان شادي بر يمثبت تأثيرات ورزشي

مظفري و  ).2( شوند مي محسوب شادية عمد منابع از ورزشي هاي فعاليت كه دشو مي مشخص مشابه،
هاي حركتي و ورزشي در  توصيف و نگرش مردم به فعاليت«تحقيقي با عنوان) 1389(همكاران 

نتايج نشان داد كه . انجام دادند) زن 6130مرد و  661(نفر  12745روي » جمهوري اسالمي ايران
و داشتن رفتار و اخالق  نفس اعتمادبهعواملي چون كسب نشاط و شادابي، تقويت جسم و روان، كسب 

در  )1389( همكاران و نوربخش). 11(هاي ورزشي بودند علل و انگيزة شركت در فعاليت نيتر مهمنيكو 
 كه داد نشان »بدني هاي در فعاليت نتهرا سالمند مردان و زنان شركت ةزيانگ ةمقايس« عنوان با تحقيقي

 و دارد وجود معناداري تفاوت ورزشي هاي فعاليت در سالمندان شركت ةانگيز گوناگون عوامل اولويت بين
 و صالحيهمچنين  ).13( است سالمندان ورزشي مشاركت دليل ترين مهم جسماني، آمادگي ةانگيز

 بيشتري تعداد با مالقات چون عواملي از ،نندهك ليتسه عوامل در خصوص پژوهشي در )1389( همكاران

 خواب چوني عوامل البته .ندبرد  نام عوامل نيتر مهم عنوان به "دوستان مالقات" و ،"شدن سرگرم" افراد، از

ة ذكرشد منافع ساير جمله از رواني عملكرد بهبود و پذيري انعطاف قابليت بهبود وزن، بهتر،كاهش ةشبان
در تحقيقي با عنوان ) 2013(و همكاران  1پامال ويكر). 7( بودند منظم جسماني فعاليت انجام

نفر در شهر مونيخ  11175كه از » هاي ورزشي در مشاركت ورزشي وتحليل تأثير زيرساخت تجزيه«
ي ورزشي را عاملي براي مشاركت ها رساختيزي شده بود، وجود امكانات ورزشي و آور جمعآلمان 

ة سالمندان نشان دادند كه جامع، در تحقيق روي )2009(و همكاران  2تياسما). 30(ورزشي ذكر كردند 
كند استقالل و تحرك خود را حفظ  هاي بدني ورزشي به افراد مسن كمك مي شركت منظم در فعاليت

را بهبود بخشند و بتوانند  شان يهماهنگي سقوط و افتادن را كاهش دهند، تعادل و ها بيآسكنند، تكرار 
 از متأثر اي پديده منظم جسماني فعاليت). 35(عضالني را در اين دوره حفظ كنند  امتو استققدرت 

 ةوظيف و اجبار جوامع ميان در ورزش ةو توسع است محيطي و فرهنگي اجتماعي، – رواني متفاوت عوامل
 در يدبا همواره ها دولت پس .شود مي تلقي شهروندي حقوق از يكي و شهروندان قبال در ها دولت اجتماعي

 و نيازها با مناسب ورزشي امكانات سازي فراهم نيز و بدني فعاليت و ورزش ةمقول ريزي برنامه و ها سياست

                                                           
1 . Pamela Wicker 
2 . Matthias 
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 سالمندان روزافزون رشد به توجه با همچنين ،ورزند مبادرت سالمند شهروندان متفاوت هاي خواسته

 رواني متحمل و مانيجس مشكالت در مقابل دولت كه هايي هزينه همچنين و آنان مشكالت و كشور

 در سالمندان شركت كنندة ليتسه عوامل بندي رتبه ةزمين در تحقيقي كه دارد ضرورت شود، مي

 مناسب مداخالتي و آموزشي راهبردهاي تدوين منظور به حاضر پژوهش بنابراين. گيرد صورت يها تيفعال

 است فيزيكي درصدد يها تيفعال رد اهواز شهر سالمندان شركت  كنندة ليتسه عوامل بندي رتبه ةزمين در

 ترين مهم. زدبپردا TOPSIS مدل از استفاده با ي آنانبند رتبه بررسي به ذيل، هاي پرسش به پاسخ براي

 و اهميت ةدرج ند؟ا كدام بدني هاي فعاليت در اهواز شهر سالمندان شركت كنندة تسهيل عوامل

  است؟ چگونه TOPSIS مدل از دهاستفا با بر مشاركت سالمندان عوامل اين تأثيرگذاري
 

  تحقيق شناسي روش
براي . انجام گرفت ميداني-به روش پيمايشي ،ها داده گردآوري و تحليلي-توصيفي تحقيق حاضر به روش

بندي هر يك از عوامل از مدل  و براي رتبه 5/8، ليزرل  22SPSSي افزارها نرماز  ها دادهوتحليل  تجزيه
TOPSIS افزار  وسيلة نرم بهEXCEL  عوامل يبند رتبه منظور به پژوهش اين در. )12(استفاده شد 

. شد استفاده ساخته محققة پرسشنام از جسماني فعاليت در اهواز شهر سالمندان شركت كنندة تسهيل
 فرمول از تحقيق اين در نمونه حجم. بودند) سال 55-70( اهواز شهر سالمندان ةكلي تحقيق آماري ةجامع

 يها مؤلفه روش به اكتشافي عاملي تحليل ازابتدا  سازه روايي بررسي براي .دست آمد به نفر 383 كوكران
و نرمال بودن  ها دادهپيش از تحليل عاملي از كافي بودن  .شد استفاده واريماكس چرخش طريق از اصلي
براي آزمون كرويت >P  0001/0و سطح معناداري   =81/0KMOمقادير . اطمينان حاصل شد آنها
 اصلي عامل شش استخراج به عاملي تحليل ةجينت. براي عامل شدن بود ها دادهرتلت بيانگر قابليت با

 محتواي به توجه با .نندك يم يينبت را كل واريانس ازدرصد  67 مجموع در عوامل اين .شد منجر
مرحلة  در .شدند ينامگذار خبره كارشناسان هاينظر از استفاده با شده استخراج عامل ششپرسشنامه 

توسط ) ها عامل( ها سازهي معادالت ساختاري، صحت سنجش ريگ اندازههاي  بعد با استفاده از مدل
كه آيا  شود يمي مشخص دييتأبا استفاده از تحليل عاملي . مربوط بررسي شد) سؤاالت(ي ها مؤلفه

ت ديگر آيا سؤاالت عبار سازة مورد نظر را بسنجد؟ به تواند يم واقعاًدر هر سازه  شده يطراحسؤاالت 
عامل  ششسؤال پرسشنامه و  36تحليل عاملي بر مبناي  پرسشنامه از روايي الزم برخوردارند يا خير؟

  .صورت گرفت 5/8ليزرل نسخة  افزار نرمدر با استفاده از روش حداكثر احتمال  شده نييتع
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به درجة آزادي در مدل حاضر مقدار كاي دو . دهد يمهاي برازش مدل را نشان  شاخص 1جدول 
و 063/0برابر با ) RMSEA(همچنين ريشة ميانگين مربعات خطاي برآورد . است 3از  تر كوچكو  53/2

، شاخص )GFI(، شاخص نيكويي برازش )CFI(مقادير شاخص برازش تطبيقي . است08/0از  تر كوچك
و ) NFI(جاريافته ، شاخص برازش هن)IFI(، شاخص برازش افزايشي )AGFI(يافته  نيكويي برازش تعديل

خوبي  اند، بنابراين مدل به از آن تر بزرگيا  9/0همگي نزديك به ) NNFI(شاخص برازش هنجارنيافته 
  .است دييتأبرازش يافته و مورد 

 

  ها يافته
) درصد 43(نفر  165مرد و ) درصد 57(نفر  218نفر حجم نمونه،  383ي تحقيق نشان داد از ها افتهي

-ها در فعاليت بدني مشاركت مي درصد آزمودني 5/65حدود . سال هستند 56-74زن در گروه سني 

ها بيشترين شيوة مشاركت آزمودني. كننددرصد آنها در فعاليت بدني مشاركت نمي 1/32حدود  كنند و
-بيشترين ميزان مشاركت آزمودني. درصد است 42ميانگين  روي با براي مشاركت در فعاليت بدني پياده

درصد و كمترين ميزان مشاركت  6/54بدني يك جلسه در هفته يا بيشتر برابر با  ها در فعاليت
  .درصد است 3/7ها يك جلسه در سال يا بيشتر برابر با آزمودني

اي پرداخت  درصد براي مشاركت در فعاليت بدني هزينه 8/59ها برابر با بيشترين تعداد آزمودني
هزينة كمتر از بيست هزار تومان صرف مشاركت ) درصد 1/15(ها كنند و كمترين ميزان آزمودنينمي

عصر تا  6دهند از ساعت ترجيح مي) درصد 6/45(ها  بيشترين تعداد آزمودني. كننددر فعاليت بدني مي
  . شب در فعاليت بدني مشاركت كنند 12

اليت عصر در فع 6ظهر تا  12دهند كه از ساعت  ترجيح مي) درصد 9(ها كمترين ميزان آزمودني
هاي ها و سالندهند در باشگاه ترجيح مي) درصد 1/38(ها   آزمودني بيشترين تعداد. بدني مشاركت كنند

- ها ترجيح ميآزمودني) درصد 5(ها ورزشي در فعاليت بدني مشاركت كنند و كمترين ميزان آزمودني

نظر سطح اقتصادي  پايين از متوسط و اقشار ازر سالمندان بيشت. دهند در منزل به فعاليت بدني بپردازند
ترين مؤلفة بازدارندة شركت  مهم. گيرند در نظر نميبراي ورزش  اي هزينهماهيانه و  و اجتماعي هستند

بيشترين . ورزش سالمندان است ازن مسئوال ريزي برنامه وعدم حمايت هاي بدني  سالمندان در فعاليت
كل گروهي و دوستانه در فعاليت بدني مشاركت دهند به شترجيح مي) درصد 1/50(ها  تعداد آزمودني
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دهند با خانواده در فعاليت بدني _ها ترجيح ميآزمودني) درصد 5/22(ها كنند و كمترين ميزان آزمودني
  .مشاركت كنند

 TOPSISاستفاده از مدل  اهواز باندان شهر كنندة مشاركت سالم ي عوامل تسهيلبند رتبه. 1جدول 

 رتبه

  عوامل
d-  d+ ci  

  محيطي و امكاناتيعوامل

 اول

  89/0 14/0  01/0 ورزشيوتفريحيفضاهايبه دسترسي سهولت 1
 84/0 11/0 02/0  مناسبورزشيوتفريحيفضاهايواماكنوجود 2
  83/0 12/0 02/0 عمومي ونقلحمل وسايل به دسترسي سهولت 3
  83/0 50/0  08/0  باسنمتناسب تجهيزات و وسايل وجود 4

 85/0 12/0 02/0 عاملچهارميانگين كل

 تبليغاتي و رسانياطالععوامل

 دوم

 88/0 11/0 01/0  سالمندان ورزش ترغيبي ويليغاتتب بنرهاي وجود 1
 87/0 12/0 01/0 سالمندان ورزشي نشرياتو هاباكت طريقزا يرساناطالع 2
 84/0 12/0 02/0 هارسانه طريق از ورزشي خدمات از رسانياطالع 3
 81/0 10/0 03/0 ها رسانه طريق از سالمندان ورزش آموزشي هايو دوره مسابقات خبري پوشش 4
 80/0 10/0 02/0 ها رسانه و نمسئوال طريق از سالمندان ورزشي و خدمات تجهيزات از رسانياطالع 5

 84/0 09/0 02/0 ميانگين كل پنج عامل

  يتندرست و سالمتيعوامل                      1ادامة جدول 

 سوم

 94/0 13/0 00/0 بدنيفعاليت در مشاركت با رواني بيماري از پيشگيري 1
 90/0 13/0 01/0 بدني فعاليت در مشاركت با جسماني بيماري از پيشگيري 2
 83/0 13/0 02/0 تندرستي و سالمتي حفظ 3
 82/0 10/0 02/0 جسماني دردهاي كاهش و بيماري بهبود 4
 79/0 10/0 02/0 اندام تناسب و وزن كنترل 5
 66/0 09/0 04/0 پزشك ردستو 6

 82/0 11/0 02/0 ين كل شش عاملميانگ

 اجتماعي و فرهنگي

 چهارم

 87/0 12/0  01/0 ).. .و رويپياده همايش( ورزشي هايبرنامه برگزاري  1

 83/0 10/0 02/0 هاي گروهياز رسانهسالمندان ورزش آموزشي هايبرنامهپخش  2

 83/0 12/0 02/0 بدني فعاليت جسماني فوايد به ديگران تشويق  3

 82/0 11/0 02/0 خانواده درسالمندان ورزش فرهنگ وجود  4

 74/0 10/0 03/0 بدني فعاليت روانيفوايد به ديگران تشويق  5

 74/0 10/0 03/0 بدنيفعاليتخصوصدر مذهبي اعتقادات داشتن  6

 80/0 11/0 02/0 عاملششكلميانگين
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 TOPSISاستفاده از مدل  اهواز باكنندة مشاركت سالمندان شهر  ي عوامل تسهيلبند رتبه. 1ادامة جدول 

 

  گيري نتيجه و حثب
رتبة اول عوامل  8548/0، عوامل محيطي و امكاناتي با ميانگين وزني 1با توجه به نتايج جدول 

توان به اهميت بسيار اين  ميكنندة شركت در فعاليت بدني را به خود اختصاص داده است كه  تسهيل
رؤساي  شود، براي بهبود وضعيت محيطي و امكاناتي ورزش سالمندان پيشنهاد مي. عامل اشاره كرد

 ةاحداث اماكن ورزشي ويژ ؛بدني انتخاب شوند  تربيت ةن رشتاهاي ورزش همگاني از بين متخصص هيأت
ن ابا همكاري متخصص ؛ها قرار گيرد بدني شهرستان  هاي ادارات تربيت لويت طرحودر ا سالمندان  ورزش

با مراجعه  سالمندانايجاد شود، تا  سالمندانورزشي براي  ةمراكز مشاور ،بدني و ورزش  دانشگاهي تربيت
احداث  منظور بههاي فعال NJOها و  بخش خصوصي و تعاوني؛ ندكن، راهنمايي الزم را دريافت آنهابه 

 شخصيتيوفرديعوامل                                      ادامة جدول     

پنجم
  

 82/0 12/0 02/0 بدنيحركاتانجامحينروانيآرامشكسب  1

 79/0 12/0 03/0 زندگيبهاميدافزايشوزندگيكيفيتافزايش  2

 76/0 10/0 03/0 جديددوستانكردنپيدا  3

 73/0 10/0 03/0 گرفتنقرارديگرانتوجهموردوبودنمهماحساس  4

 72/0 09/0 03/0 بودندوستانوگروهجمعدر  5

 71/0 10/0 04/0 آپارتمانوخانهازفرار  6

 70/0 09/0 04/0 بدنيفعاليتانجامازپسراحتخوابيداشتن  7

 68/0 09/0 04/0 بدنيفعاليتدرشركتبرايمناسبهمراهداشتن  8

 67/0 09/0 04/0 نشاطوشاديكسب  9

 66/0 09/0 04/0 روزمرههايگرفتاريومشكالتازفرار  10

 62/0 07/0 04/0 روزمرههايكاردرپيشرفتوموفقيتاحساس  11

 54/0 05/0  04/0 بدنيفعاليتوورزشدرشركتبهعالقه  12

 70/0 09/0 03/0 عاملدوازدهكلميانگين

 اقتصاديوماليعوامل

ششم
  

 71/0 11/0 04/0 ورزشيتجهيزاتوفضاهابودنرايگان  1

 61/0 07/0 04/0 بدنيفعاليتدرشركتبرايكمهايهزينه  2

 11/0 00/0 05/0 دولتيبخشورزشيخدماتبودنرايگان  3

 47/0 06/0 04/0 عامل3كلميانگين
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هاي  تأد تا هيشوشرايطي فراهم ؛ ، حمايت و تشويق شوندسالمندان شاماكن ورزشي مورد نياز ورز
براي  و كاربردي راهبردي هاي ريزي گيري از نيروهاي متخصص تربيت بدني، برنامه ورزش همگاني با بهره
هاي  امكانات مورد نياز براي شركت سالمندان در ورزش كنند وتدوين و اجرا  ورزش سالمندان را

رتبة دوم از عوامل  8457/0همچنين اطالعات و تبليغاتي با ميانگين وزني . سازندفراهم را همگاني 
رسد از  نظر مي كنندة شركت سالمندان در فعاليت بدني را به خود اختصاص داده است كه به تسهيل

بنابراين . رساني و تبليغات انگيزة سالمندان براي شركت در فعاليت ورزشي افزايش يابد طريق اطالع
 هاي فدراسيون .قرار گيرد لويتودر ا سالمندان  انتشارات مربوط به ورزش تحقيقات وشود  هاد ميپيشن

هاي همگاني، با چاپ پوستر و بروشور و در اختيار گذاردن رايگان آنها، آموزش غيرمستقيم را  ورزش
به انجام حركت و  را سالمنداناز اين طريق  و دنبده سالمندانهاي بدني به  براي انجام حركات و فعاليت

ن والئن تربيت بدني و ورزش و مسابا هماهنگي با متخصص. دننكورزش در منزل و محل كار تشويق 
در  هاي آنان سالمندان و خانوادهآگاهي و شناخت  پيوسته ،هاي صداوسيما و با استفاده از برنامه ها تأهي

 ،از طرف ديگر. يابدافزايش  المندانس انجام حركت و ورزش براي سالمتي و گذران اوقات فراغت زمينة
ي براي ها و معضالت اجتماع هاي ورزشي در پيشگيري و درمان بسياري از بيماري نقش حركت و فعاليت

نحو قابل فهم براي اقشار مردم، با استفاده از وسايل متنوع سمعي و بصري كه در اختيار  به سالمندان
با  .وجود آيد ورزش كردن مستمر به ةانگيز سالمندانه در اي ك گونه به ،دشودارند، تبيين و نهادينه 

 براياي  امكانات رسانه ةدارد، از كلي ورزش سالمندان ةعنايت به اينكه آموزش نقش مهمي در توسع
تا رشد و گسترش  شودمديران و مردم كشور استفاده  تماميافزايش آگاهي و شناخت ورزشي 

سالمتي و  .نهادينه شود آنان وان يك فرهنگ، در زندگيعن بهبراي سالمندان  هاي همگاني ورزش
كنندة شركت سالمندان در فعاليت بدني  رتبة سوم از عوامل تسهيل 8237/0تندرستي با ميانگين وزني 

هاي  با تربيت مربيان متخصص و مجرب، همچنين ارائة ورزشرا به خود اختصاص داده است كه 
و حركات بدني كامالً تخصصي بر حسب نوع بيماري روحي و  ها فرد براي سالمندان و ورزش منحصربه

توان اين بينش و تفكر را  جسماني به آنان و كسب رضايت آنان در حين و پس از انجام حركات بدني مي
كند و كيفيت زندگي  در ذهن آنان ايجاد كرد كه حركات بدني به بهبود بيماري آنان كمك شاياني مي

يابد و حداقل از بدتر شدن سالمت آنان  سالمت جسماني آنان بهبود ميبخشد و  آنان را بهبود مي
رتبة چهارم از عوامل  8085/0عوامل فرهنگي و اجتماعي با ميانگين وزني . شود جلوگيري مي

همچنين با توجه به . كنندة شركت سالمندان در فعاليت بدني را به خود اختصاص داده است تسهيل



 1395مهر و آبان  ، 4شمارة ، 8دورة رزشي، مديريت و                                                        

 

536

ها در فعاليت بدني يك جلسه داده است بيشترين ميزان مشاركت آزمودنينتايج ديگر تحقيق كه نشان 
ها يك جلسه در سال يا بيشتر درصد و كمترين ميزان مشاركت آزمودني 6/54در هفته يا بيشتر برابر با 

هاي زير اميد است كه توان وضعيت فرهنگي و اجتماعي  درصد است كه با توجه به راهكار 3/7برابر با 
الزم است به سالمندان آموزش داده  رو ازاين. براي شركت در فعاليت بدني را بهبود بخشيد سالمندان

با  دشود كه ورزش همانند كار، خوراك و استراحت در زندگي اهميت دارد و همزمان باي
نظر  به .ريزي صورت گيرد و براي آن برنامه يابد افزايش كالن، ميزان اوقات فراغت  هاي سياستگذاري

هاي قهرماني، به  ورزش ةهاي ورزشي كه در كنار توسع تأها و هي فدراسيون ةكليسد بهتر است ر مي
اندركاران و  دست .ندكنقهرماني توجه خاص   عنوان زيربنا و پشتوانة ورزش هاي همگاني به ورزش ةتوسع

ي كه به خصوص متصديان به ها ها و شهرستان هاي ورزش همگاني استان تأورزشكاران فدراسيون و هي
، مورد ارزشيابي،  هاي مختلف ورزش قهرماني ن رشته، همانند مسئوالورزش سالمندان توجه دارند

هاي ورزشي متنوع،  هاي بومي، محلي، سنتي و گسترش رشته به رشد ورزش .تشويق و تقدير قرار گيرند
ريزي واحد براي  مديريت و برنامه. عمل آيد به براي سالمندان جذاب توجهي جدي و هزينه ساده، كم

همچنين عوامل فردي و  .هاي كشور در نظر گرفته شود ارگان ةدر كلي سالمندان  هماهنگي ورزش
نتايج تحقيق نشان داد . رتبة پنجم را به خود اختصاص داده است 7043/0شخصيتي با ميانگين وزني 

در فعاليت بدني  شب 12عصر تا  6دهند از ساعت ترجيح مي) درصد 6/45(ها  بيشتر آزمودنيكه 
عصر در  6ظهر تا  12دهند از ساعت  ترجيح مي) درصد 9(ها كمترين تعداد آزمودني. مشاركت كنند

ورزش همگاني با  هاي فعاليت ةبخشي به كلي نشاط با توجه به اينكه. فعاليت بدني مشاركت جويند
 ترين مهم، يكي از پسند دممر هاي موسيقياستفاده از ابزار مختلف مانند طراحي محيط زيبا و جذاب، 

رويكرد  دورزش همگاني باي هاي فعاليتبه  ،است ورزش همگاني و تفريحي در كشور ةاركان توسع
بيشتري از ورزش همگاني و تفريحي را  هاي مشخصهگروهي،  هاي ورزشو  ها فعاليت. گروهي داده شود

حيطي جذاب و ترجيحاً با موسيقي اجرا و در م با نشاط توأم دباي ها فعاليتاين  .اند دادهدر خود جاي 
پس از (سالمندان يعني در اوقات فراغت  ةمورد عالق هاي زماندر  دورزش همگاني باي هاي برنامه. ندشو
صبح  6ورزش همگاني بين  هاي برنامهساعات اجراي  ترين مناسب. ندشو، و در روزهاي تعطيل اجرا )كار
خيل عظيمي از مردم را  تواند ميو تفريحات شبانه  ها ورزشرواج  .استشب  12عصر تا  6ظهر و  12تا 

زمان از سوي مردم براي پرداختن به ورزش مطلوب  اينتوجه به اينكه ·با  رو ازاين. به سمت خود بكشاند
زمان ورزش كردن،  ةغلط در زمين هاي فرض پيشبا اصالح بعضي از  گردد ميپيشنهاد  ،شود ميمحسوب 
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 .دشوصورت شبانه و با برگزاري رويدادهاي ورزشي و تفريحي فراهم  ش و تفريح بهامكان پرداختن به ورز
نيازها و ·دائمي براي شناسايي  هاي پژوهشورزش همگاني،  هاي برنامهالزم است براي موفقيت دائمي 
ورزش همگاني بسيار  هاي برنامهوجود نشاط، شادابي و جذابيت در . عاليق ورزشي مردم انجام گيرد

خدمات مناسب با استاندارد مناسب،  ةبه محيط ورزش از نظر ارائ دبراي اين منظور باي. دارد اهميت
با توجه به متفاوت بودن ساليق و عاليق، الزم است كه  .دشواحترام به مشتري و مديريت كيفيت توجه 

شرايط سني و  ، و مطابق باهتنوع، گستردمورزش همگاني،  هاي برنامهشونده در  و خدمات ارائه ها ورزش
رتبة ششم را  4779/0همچنين عوامل مالي و اقتصادي با ميانگين وزني  .باشد كنندگان شركتجسمي 

براي مشاركت ) درصد 8/59(ها بيشتر آزمودنيهمچنين نتايج نشان داد كه . به خود اختصاص داده است
هزينة كمتر از بيست هزار ) درصد 1/15(كنند و كمترين آنها اي پرداخت نمي در فعاليت بدني هزينه

هاي زير بتوان  كارگيري روش نظر مي رسد با به كنند كه بهتومان صرف مشاركت در فعاليت بدني مي
هاي سني  گروهورزش همگاني  ةساالنه، سران ةدر تدوين بودجشود  پيشنهاد مي. شرايط را بهبود بخشيد

بدني   و به ادارات كل تربيتشود ن تعيين جداگانه و به نسبت جمعيت هر شهر و استاطور  متفاوت به
تا بودجة سرانة ورزش در گروه سني خود  دگيرنها قرار  در اختيار هيأتداده شود و ها تخصيص  استان
كنندگان و  نام حمايته با عنايت فدراسيون ورزش همگاني، سازمان مردمي ب .ريزي و مصرف شود برنامه

هاي مالي و  مختلف حمايت هاي شيوهو به  شودسيس أخيرين احداث اماكن ورزشي در هر شهر ت
و فعاليت بدني ورزش  ةهاي همگاني براي رشد و توسع مندان به ورزش هپشتيباني خيرين و عالق

با ايجاد تسهيالتي بخش . دشوجذب سالمندان و شركت هرچه بيشتر سالمندان در ورزش همگاني 
 تحقيق نتايج اين، كلي بندي جمع در .شوند شويقت ورزشي همگاني  گذاري در بخش خصوصي به سرمايه

 تفاوت ورزشي هاي در فعاليت سالمندان شركت انگيزة گوناگون عوامل اولويت بين كه داد نشان
. است سالمندان مشاركت ورزشي دليل ترين مهم، عوامل محيطي و امكاناتي و دارد وجود معناداري

 افزايش موجب توانند مي كه تمريني مداخالت وسعةدرت است ممكن، پژوهش اين از حاصل دستاوردهاي
  .مفيد باشد، شود ورزشي هاي فعاليت در سالمندان مشاركت
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