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ها و عوامل انگیزاننده جهت مشارکت سالمندان در فعالیت بدنی بین  یزهانگتعیین 

  یزنان و مردان ایران

  1پروانه خلوصی

  2فرشاد تجاري 

  3محمدرضا اسمعیلی شازندي 

 ١٠/٢/١٣٩٦: تاریخ دریافت مقالھ

  ١٤/٤/١٣٩٦:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

به تحقیقات قبلی، یک پایه و اسـاس در سـطح کشـور از طریـق تحلیـل       توجه بااین پژوهش قصد دارد 

هاي بدنی بین زنان و مـردان ایـران   لیتبراي مشارکت سالمندان در فعا و عوامل انگیزاننده ها تعیین انگیزه

. اسـت  شـده   انجـام میـدانی   صـورت  بهتحلیلی است که  -ي توصیفیا مطالعهتحقیق،  ینا .آورد دست به

ي ا مرحلـه  تـک ي ا خوشـه ي ریـ گ نمونـه بر اسـاس   شهر کشور 15در ) مرد 522و زن  506(سالمند 1028

ـ  PMQOA شارکی و پرسشنامه اسـتاندارد از پرسشنامه شاخص فعالیت بدنی  .اند شده  انتخاب ی و کرکب

ـ انگي میزان فعالیت ورزشی و تعیـین  ریگ اندازه منظور بههمکاران، به ترتیب   .اسـت  شـده   اسـتفاده  هـا  زهی

اسـتفاده  16نسـخه  SPSS ي افزارهـا  نرماز  ها دادهوتحلیل  یهتجز براي مقایسه گروه ها وبه منظورt آزمون 

آمـده،   دسـت  هاي به دادهبنا بر .وتحلیل قرار گرفتند یهتجزمورد p >05/0داري  یمعندر سطح  ها دادهشد و 

 ،همچنـین  .زنان و مردان سـالمند وجـود دارد   فعالیت بدنی میان داري در میزان مشارکت در تفاوت معنی

مل میانگین نمرات سالمندان زن در هر دو عاکه  دهد بین عوامل انگیزاننده نشان می داري در تفاوت معنی

که  چنین نتیجه گرفت توان ی، مبنابراین .بیشتر از میانگین نمرات سالمندان مرد است مشارکتیپزشکی و 

و عوامـل پزشـکی    ،همچنـین  .بیشتر از سالمندان زن استیت بدنی میزان مشارکت سالمندان مرد در فعال

، PMQOA اسـاس پرسشـنامه   بـر  اسـت و مـرد   سـالمندان از  تـر  یتاهم بای براي سالمندان زن مشارکت

ي ورزشی را حفظ سالمتی، ایجـاد آرامـش، پیشـگیري از    ها تیفعالعلل مشارکت در  نیتر مهمسالمندان 

  .کردند بیان اندام تناسبي جدید و حفظ ها مهارتکمردرد، بیرون رفتن از خانه، یادگرفتن 

  انگیزه و، مشارکت ایرانی ،مردان ،زنانفعالیت بدنی، سالمند،  :کلیدي واژگان
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  مقدمه

یـک ضـرورت    ،سالمندي دوران حساسی از زندگی بشر است و توجه به مسائل و نیازهاي ایـن مرحلـه  

اقتصـادي، اجتمـاعی و بهداشـتی     هاي چالش ترین مهمافزایش جمعیت سالمندان یکی از . اجتماعی است

جمعیت جهان، جامعـه ایـران نیـز مشـمول      شدن یرپروند  به توجه با .رودمی قرن بیست و یکم به شمار

 که دهد یماین روند نشان . )1392حکمتی پور و همکاران، ( شدن است همین شرایط بوده و در حال پیر

درصـد جمعیـت    21ي بـاال رقم  و سال سن دارند 60 درصد جمعیت کشور باالي 33 ،سال آینده 35در 

ریـزي و   بر همین اساس باید از همین امروز برنامـه  است کهانفجار سالمندي  به معنايسالمند در کشور 

  . )1395 ،محمودي( اقدامات الزم را شروع کنیم

یک زندگی سالم باید در اوایل سالمندي شروع شود و این در حالی است که اغلب سالمندان یک الگوي 

. (٢٠٠٠ ,WHO) یکی از رفتارهاي ناسالم سـالمندان اسـت   ،فقدان فعالیت بدنی. سالمتی ناسالم دارند

تخمـین زده   ،انـد  کـرده هایی که خـوب و بـا سـالمتی بیشـتر زنـدگی      کیفیت زندگی در سالمندان با سال

فعالیـت بـدنی    .از ایـن دسـته   مشکالتی و فشارخونبدون محدودیت حرکتی و بدون  ییها سال ؛شود می

آغاز شود و تـا انتهـاي    پاییناز سنین  بایدموارد در نیل به این مقصود است که  ترین مهمورزش یکی از 

   .(١٩٩٤ ,Dishman) (٢٠٠٨ ,Fife) دباشزندگی افراد با آنان 

ـ  .اسـت  مفید این مهم است که بدانیم که فعالیت بدنی و ورزش براي سالمندان ـ یب شیپ  کـه  شـود  مـی  ین

 در افزایش مشـارکت  امکان ،ورزشی هاي فعالیت در تمرین و افراد مشارکت بر تأثیرگذار عوامل شناخت

طـور   کـه فـرد سـالمند بتوانـد بـه      شود یفعالیت بدنی مناسب باعث م .آورد فراهم را ورزشی هاي فعالیت

تحقیقاتی بر روي عوامل انگیزشی  .(٢٠٠٧ ,Kaplan & Saddock) مستقل به زندگی خود ادامه دهد

سـطح آن،   و ورزش و بدنی انجام شد که نشان دادند نـوع فعالیـت بـدنی    فعالیت ومشارکت در ورزش 

عوامل اجتماعی، اقتصادي و جنسیت روي انگیزش اشخاص براي مشارکت در ورزش و فعالیـت بـدنی   

کیفیـت خـواب سـالمندان کـه      تواند یبر آن، تمرین م الوهع .(٢٠٠٢ ,.Boyette, et al) مؤثرندبسیار 

کوماتسو و همکاران . بکاهدافسردگی در سالمندان  از میزانو  دهمیشه از آن شکایت دارند را بهبود بخش

و به این  کند یمي گروهی منظم به حفظ سالمتی افراد مسن در ژاپن کمک ها ورزشمعتقدند که ) 2017(

پایدار  یسالمت  بههاي ورزشی همگانی  از طریق شرکت منظم در فعالیت کنندگان شرکترسیدند که   جهینت

در مقالـه  ) 2017( همکـاران اسـالوت و . ابنـد ی یمـ و متعادل به لحاظ جسمانی، ذهنی و اجتماعی دسـت  
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، هـدف  "سـال  بـزرگ ورزش با شدت متوسـط در افـراد    عنوان بهي رو ادهیپان قدم در دقیقه میز راتیتأث"

در  شده يسپري جهت افزایش زمان رو ادهیپاستفاده از  باهدفکه  دانسته اندیی ها برنامهرا اصلی گزارش 

و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه       انـد  شده  ارائهو سالخورده  سال بزرگورزش با شدت متوسط براي افراد 

اسـت، امـا    شـده  هیتوصـ  ساالن بزرگمتوسط در میان  شدت بهقدم در دقیقه براي رسیدن  100ی طورکل به

 )1395( همکـاران  نـدري و کیفـی   تحقیـق  در .ممکن است این عدد متفـاوت باشـد   سال انیمبراي افراد 

 نفـر  17هـا   کننده شرکت مجموع ازسال تهران که  90-76 فعالیت بدنی سالمندان هاي کننده تعیینپیرامون 

 درگیـر  حمایت اجتماعی و کنندگان شرکت اکثر، بودند )درصد 33/43(زن  نفر 13و  )درصد 67/56(مرد 

عنوان انگیزاننده مشـارکت  هب را )دوستان یا خویشاوندان و کودکان همسران، تشویق توسط قبیل از( شدن

ي هـا  برنامـه رفتـار افـراد سـالخورده در    "در مقاله  )2016(و همکاران  1مهرا. کردند ذکربدنی  فعالیت در

 ،به این نتیجه رسـیدند کـه حفـظ خوداتکـایی و در ارتبـاط بـودن بـا دیگـران         "ورزش گروهی عمومی

  .ي همگانی استها ورزشانگیزه جهت شرکت در  نیتر یاصل

بـر روي سـالمندان شـهر     بررسـی نقـش ورزش همگـانی   " در تحقیقی با نـام  )1394(چریک و  ظفرمند

در هفتـه در   بـار  شهر یاسوج کـه حـداقل یـک    ساکن در سالمند انزناز نفر  50آماري با جامعه  "یاسوج

درصـد افـراد سـالمند در     68 ، به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه    کردند هاي ورزش همگانی ورزش می ایستگاه

بـرزو   .ندنک رزشی مشارکت نمیگونه فعالیت و درصد در هیچ 32هاي ورزش همگانی مشارکت و  فعالیت

 ايسـر  مقـیم  سالمندان یزندگ کیفیت بر يهواز یورزش هاي تمرین تأثیر"در تحقیق ) 1389(و همکاران 

 در اهـواز  شهرستان سالمندان مراکز در که یتجرب نیمه یبررس روش ، به کمک"اهواز سالمندان شهرستان

. نـد انتخـاب کرد  را یورزشـ  فعالیـت  انجـام  یتوانای يدارا )مرد و زن(سالمند  50 شد، انجام 1389 سال

 پـذیرش  ايدار و مـداوم  منظم، یورزش برنامه یريکارگ به با نشان داد کهپژوهش  این از حاصل هاي یافته

 يبـرا  را راه و افزایش داد مختلف ابعاد در را یزندگ کیفیت سطح توان می ،یسن گروه این يسو از خوب

 همکـاران  اسـحاقی و  .نمـود  هموار یزندگ از دوره این در بیشتر یسالمت از يبرخوردار و شدن پیر سالم

مـورد ارزیـابی قـرار     سـالمند نفـر   350 روي بر را اصفهان شهر سالمندان یبدن فعالیت وضعیت) 1390(

 برخوردار مناسب یبدن فعالیت از اصفهان شهر سالمندان از درصد 7/13 نشان داد که ها نتایج یافته. ندداد

 بـا  و مسـتقیم   رابطـه  مـد آدر سـطح  با و بود زنان از باالتر داري معنی طور به مردان در میزان این که بودند

                                                 
1- Mehra 
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ـ . بـود  همـراه  فعالیت میزان افزایش با ،شغل بدون و متأهل افراد رد. داشت معکوس  رابطه سن افزایش  اب

 فعالیت سطحمحققان در این تحقیق به این نتیجه رسیدند که . نشد دیده دار معنی ارتباط سطح تحصیالت

ی، بـدن  كتحـر  عـدم  خطـر  معـرض  در هاي گروه. است پایین اصفهان يشهر جمعیت در سالمندان یبدن

کاشـفی و  . باشـند  مـی  شـاغل  و تنهـا  سالمندان سالمند، زنان پایین، ياقتصاد سطح سن باالتر، با سالمندان

 .اشـاره دارد روي  و پیـاده  سـواري  دوچرخهبهبود تعادل مردان سالمند در اثر فعالیت به  )1393(همکاران 

هـاي   انجـام فعالیـت   اثر در مردان سالمند بهبود وضعیت حافظهنتیجه  به )1393( دوست و همکارانایران

بـر   مـؤثر روان اجتمـاعی    به بررسـی عوامـل زیسـت   ) 1390(ن شیخ و همکارا. دست می یابنداستقامتی 

 داشتن منظور بهکه ورزشکاران سالمند  دریافتند و ندمشارکت ورزشی در مردان سالمند شهر تهران پرداخت

به بررسـی  ) 2011( همکاران افشاري و .کنند منظم ورزش می طور بهسالمت و عملکرد و عوامل دیگري 

نتیجـه ایـن    .پرداختندبر مشارکت ورزشی در زنان سالمند شهر تهران  مؤثرعوامل زیست روان اجتماعی 

داشتن توانایی انجام کارها و با دیگران بـودن   منظور بهتحقیق حاکی از آن بود که ورزشکاران سالمند زن 

  .کنند منظم ورزش می طور بهو عوامل دیگري است که 

 خـود  قـات یتحق در) 2008( همکاران و 3مریرا و )2008( همکاران و 2یدس، )2014(و همکاران  1گوین 

ـ فعال در شـرکت ي بـرا  سالمندان زانندهیانگ عوامل نیب در که اندهداد نشان  عامـل  دو ورزش، وی بـدن  تی

 )1389( همکـاران  و نـوربخش . کردنـد  کسب رای زشیانگ نمرات نیاالترب استرس، کاهش و اندام تناسب

 .انجام دادند "بدنی فعالیت در تهران شهر سالمند مردان و زنان شرکت یزهانگ یسهمقا" عنوان بای پژوهش

 بـاال  بـه  ساله 70 افراد ازتر  مهم ورزشی تمرینات در شرکت براي را انگیزه مشارکتی ساله 69 تا 60افراد 

 باهدف )1999( همکاران و 5یکرکب ،)1997(و همکاران  4پاکستن، )2004( همکاران کولت و .کردند بیان

      مـنظم ورزش  طـور  بـه کـه   93تـا   55بـین سـن    استرالیایی مسن کنندگان شرکتتعیین عوامل انگیزاننده 

بیشـترین   و بـود ی مشارکت واجتماعی  پزشکی،انگیزشی  عاملکنند، به این نتیجه رسیدند که بیشترین می

افـراد دوسـت داشـتند سـالم      :نـد از بود، عبـارت  گزارش شدند هایی که براي مشارکت در ورزش انگیزه

 .و حرکت مفاصـل را حفـظ کننـد    باال برود شان یبدنبمانند، دوست داشتند فعالیت داشته باشند، تناسب 
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تعدادي از این مطالعات پیشین روي عوامل انگیزاننده زنان مسن براي مشارکت در ورزش تمرکز داشتند 

، تحقیقات قبلـی  عالوه به .باشد نداشتهابلیت تعمیم کوچک استفاده کردند که شاید ق نسبتاً هاي نمونهو از 

مختلـف   هـاي  گـروه به تعیین عوامل انگیزاننـده مشـارکت بـین     آمیزي موفقیت صورت بهاغلب نتوانستند 

 در سـالمندان  مشـارکت  افـزایش  بـراي  مناسـب  راهکارهاي تعیین مذکور، نتایجبنا بر  .اجتماعی بپردازند

 ورزشـی  رفتـار  بـر  مـؤثر  انگیزشـی  ابعـاد  شناخت راستا این در و دارد اهمیت زیادي بدنی، يها تیفعال

  .شود یم محسوب مؤثر و مفید گامی سالمندان

 الگـویی  ،هـا تحقیقات قبلی از طریق تحلیل و ارزیابی انگیزاننـده با در نظر گرفتن اخیر قصد دارد  مطالعه

 باز ندهیآ يبرا يریتا مس فراهم کند براي مشارکت در فعالیت بدنی در یک نمونه بزرگ از سالمندان ایران

 یمنظور موضوع اصل نیبد. باشد فعالیت بدنیدر  شتریمشارکت ب يافراد مسن برا تشویق موجبو  شود

هـاي بـدنی بـین     انگیزاننده براي مشارکت سـالمندان ایرانـی در فعالیـت    عوامل وها  تعیین انگیزه، قیتحق

  .ي مختلف سنی استها گروه

  پژوهش شناسی روش

  روش تحقیق

. اسـت  شـده   صورت مطالعـه میـدانی انجـام    تحلیلی است که به -از نوع تحقیقات توصیفیاین پژوهش  

  .است نگرحال  ،ها داده يآور جمع زمان نظر از کاربردي و ،هدف ازلحاظ

  آماري تحقیق جامعه

 به فعالیت بـدنی  پارك ها و باشگاه ها که حداقل یک روز درهفته در سال به باال 55سالمندان زن و مرد  

 محدود بودن همکاران در هدف و باتوجه به عدم اطالع ازحجم واقعی جامعه مورد .بودند می پرداختند،

، اصفهان، شیراز، تبریز، رومیه، امازندران، مشهد، اهواز، یزد، کرمان :انتخاب شدند این شهرها ،امر تحقیق

  .قمو  کرمانشاه،همدان، تهران، البرز، قزوین، اراك، زنجان

  يریگ نمونه روش ونمونه آماري  

امـر   همکـاران در  باتوجه به آمـادگی حضـور   .انتخاب شدندي ا مرحله تکي ا خوشهبه صورت  ها نمونه 

باسـالمندان   که به شهرهاي محل زندگی خود مراجعه و پرسشنامه داده شد20نفر به هر) نفر 80(پژوهش 

دسترس  در  شهرهاي در پرسشنامه 1600 تعداد. ندنارتباط برقرار ک باشگاه ها و ها مطالعه درپارك مورد
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ارزیـابی   مـورد ، پرسشـنامه کامـل  1028نامه برگشت داده شد و در نهایـت،  پرسش1200 توزیع گردید که

  .دادندمی نفر زن تشکیل  506و  مرد نفر  522حجم نمونه را . قرارگرفت

  يریگ اندازهو مقیاس  ابزار

  :از پرسشنامه هاي زیر استفاده شده استدر این پژوهش 

 ؛پرسشنامه اطالعات فردي 

  ؛)1997(پرسشنامه میزان فعالیت جسمانی شارکی  

 پرسشنامه استاندارد PMQOA  29حـاوي   کـه ) 1999و  1998( ی و همکـاران کرکبسی آیتمی 

آمادگی جسمانی  ،)سؤال 5(اجتماعی : انگیزهمشتمل بر شش لیکرت ارزشی با مقیاس سه سؤال 

 3( یمشارکت و) سؤال 4(پزشکی  ،)سؤال 7(فواید  –رقابت  ،)سؤال 5( شناخته شدن ،)سؤال 5(

  .است 3و حداکثر امتیاز آن  1 انگیزهحداقل امتیاز هر . است )سؤال

  پایایی پرسشنامهو  روایی

 نتـایج  وشد  یابی اعتبارهمکاران  مهوش نوربخش و توسط دکتر 1389این پرسشنامه اولین بار در سال  

پایایی  .روایی محتوایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش مذکور محاسبه و تأیید شد. زیر حاصل گردید

 آمـده  دسـت  بهمقدار ضرایب آلفاي کرونباخ . دگردیدرونی آن با استفاده از روش آلفاي کرونباخ محاسبه 

  .بود 77/0 و 60/0براي تمامی عوامل انگیزشی بین 

  ها داده يآور جمعروش 

ي دکتر شـریعتی دختـران   ا حرفه وکارشناسی مربیگري ورزش دانشکده فنی  يدانشجو 80تحقیق  نیا در

 بـاور  بـه  وتـوجیهی   يهـا  کـالس  لیتشـک  باکه  شدندمختلف داوطلب همکاري  يها شهرستان ازتهران 

هاي شـهر  بـه  مـرد  زن وان سـالمند پرسشنامه براي  20 اختیار داشتن در یک باهر اهمیت تحقیق، دنیرس

 1200 .کردنـد ها ارتباط برقـرار   ها و پارك در باشگاهدتحقیق سالمندان مور با مراجعه و خودمحل زندگی 

حجم نمونـه را  . گرفت ارزیابی قرار موردکامل رسشنامه پ 1028، تینهادر  و رسشنامه برگشت داده شدپ

یخ تـار  اتـ  15/7/1395یخ تـار  از هـا  پرسشـنامه ي آور جمع. دادندمی نفر زن تشکیل  506و  مرد نفر 522

  .انجام گرفت 10/9/1395

  هاداده لیوتحل هیتجزي ها روش
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روش  ؛اسـت شـده   انجـام  اسـتنباطی  و توصیفی سطح دو در پژوهش این يها داده آماري وتحلیل یهتجز 

بـراي   اسـتنباطی  آمـار  از و بود معیارها انحراف و ها یانگینم درصدها، ها، یفراوان محاسبه شامل توصیفی

از  هـا  دادهوتحلیـل   یـه تجز منظـور  به براي مقایسه گروه ها وt آزمون . آزمون فرضیات تحقیق استفاده شد

وتحلیـل   یـه تجز مـورد  P >05/0داري  یمعندر سطح  ها دادهستفاده شد و ا 16سخه ن SPSSي افزارها نرم

 .قرار گرفتند

  هاي پژوهش یافته

  هاي جمعیت شناختیتوصیف آماري ویژگی

  قیتحق يها نمونه یجنس تیوضع یفراوان عیتوز: 1جدول 

 

 درصد فراوانی جنسیت

 2/49 506 زن

 8/50 522 مرد

 100 1028 کل
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 قیتحق يها نمونه تیجنس تیوضع يدرصد عیتوز: 1 یرتصو
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  یت بدنیمشارکت در فعال هاي یزهآمار توصیفی سؤاالت انگ

 درصد پاسخ به هر یک از سؤاالت و مقادیر میانگین و انحراف معیار هر سؤال نشـان داده زیر  در جدول

 صورت به تمرین در مشارکتشان براي را سؤال هر که ییها یآزمودن درصد بر اساسي بند رتبه. (شده است 

  .)اند کرده گزارش مهم بسیار

  سؤال هر اریمع انحراف و نیانگیم ریمقاد و سؤاالت از کی هر به پاسخ درصد: 2جدول 

ف
ردی

  

 سؤاالت

اصالً 
برایم 
مهم 
 نیست

برخی 
موارد 

برایم مهم 
 است

خیلی 
برایم 
مهم 
 است

انحراف  میانگین تعداد
 معیار

   رتبه
  يبند

 درصد

  12 745/0 251/2 1028 5/43 1/38 4/18 بهبود یابد ام یمندم آمادگی جسمان من عالقه  1

  17 752/0 185/2 1028 2/39 40 8/20 من مایلم با دوستانم باشم  2

  1 750/0 380/2 1028 2/54 6/26 2/16 من تمایل دارم براي حفظ سالمتی، ورزش کنم  3

  24 810/0 061/2 1028 6/31 1/42 3/26 را تخلیه کنم ام يانرژ خواهم یمن م  4

  7 771/0 262/2 1028 2/46 7/33 1/20 همواره فرم بدنی خوبی داشته باشم خواهم یمن م  5

  5/13 769/0 213/2 1028 5/42 3/36 2/21 احساس مهم بودن را دوست دارم  6

  18 752/0 178/2 1028 8/38 2/20 21 گروه را دوست دارممن بودن با   7

  20 745/0 156/2 1028 8/36 42 2/21 خانواده و دوستانم تمایل دارند من ورزش کنم  8

  21 796/0 125/2 1028 2/36 4/37 4/26 کنم یمن به دالیل پزشکی ورزش م  9

  25 778/0 010/2 1028 8/30 5/39 7/29 تمایل دارم دوستان جدیدي پیدا کنم  10

  10 762/0 252/2 1028 9/44 5/35 6/19 ها خوب هستم من تمایل دارم به کارهایی بپردازم که در آن  11

  26 747/0 015/2 1028 7/28 2/44 1/27 کنم یمن براي رهایی از فشارها ورزش م  12

  29 778/0 708/1 1028 20 9/39 1/49 بگیرم  یزهمن دوست دارم جا  13

  23 722/0 121/2 1028 1/32 1/43 8/23 مایلم تمرین داشته باشممن   14

  19 738/0 177/2 1028 3/37 4/42 20 من مایلم براي تسکین درد تمرین کنم  15

  5 721/0 364/2 1028 2/48 37 8/14 من فعالیت ورزشی را دوست دارم  16

  5/13 779/0 202/2 1028 5/42 2/35 2/22 اجتماعی ورزش را دوست دارم يها من جنبه  17

  4 723/0 351/2 1028 3/49 5/33 2/17 بیرون رفتن از خانه را دوست دارم  18

  11 704/0 953/2 1028 44 9/38 1/17 من تمایل دارم براي حفظ تحرك مفاصلم ورزش کنم  19
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  آزمون فرضیه هاي پژوهش

  .داردنوجود  یتفاوت فعالیت بدنیبین انگیزه مشارکت سالمندان زن و مرد در : فرضیه اول

  سالمند مردان و زنان نیب در یبدن تیفعال در مشارکت سهیمقا يبرا مستقل t آزمون جینتا: 3جدول 

   

شـود کـه تفـاوت    مشـخص مـی   داري یمعنسطح و  tمستقل و با توجه به میزان  t بر اساس نتایج آزمون

یرهاي آن یعنی سطح تمرین و ورزش، تعداد جلسات تمرین، شـدت  متغمیزان فعالیت بدنی در معناداري 

. زنان و مردان سـالمند وجـود دارد  در  انجام فعالیت جسمانی و ورزشتمرین، مدت تمرین و مدت کل 

بیـان   گونه ینا توان یآمده، م دست به هاي یانگینو م )t، )05/0 < Pبا توجه به نتایج آزمون  ،یگرد عبارت به

  .بیشتر از سالمندان زن استفعالیت بدنی  نمود که میزان مشارکت سالمندان مرد در

  16 721/0 218/2 1028 5/39 8/39 7/20 من هیجان را دوست دارم  20

  22 759/0 133/2 1028 4/32 3/42 3/25 باشمدوست دارم عضو یک گروه   21

  8 841/0 318/2 1028 9/45 30 1/24 باشم  آماده یمن مایلم ازنظر جسمان  22

  27 779/0 867/1 1028 8/24 5/33 7/41 من مایلم مشهور باشم  23

  28 769/0 872/1 1028 24 2/39 8/36 .من رقابت را دوست دارم  24

  15  732/0 235/2 1028 9/40 7/41 4/17 باشممن مایلم سرگرمی داشته   25

  9 741/0 270/2 1028 7/44 7/37 6/17 من مایلم چیزهاي جدیدي یاد بگیرم  26

  6 708/0 334/2 1028 4/47 6/38 14 دوستدارم کاري براي انجام دادن داشته باشم  27

  3 722/0 358/2 1028 5/50 9/34 6/14 من مایلم براي پیشگیري از کمردرد ورزش کنم  28

  2 747/0 344/2 1028 1/51 3/32 6/16 کنم یمن براي آرامش داشتن ورزش م  29

 sig درجه آزادي t اریمع انحراف نیانگیم هاگروه  متغیر

  سطح تمرین
 765/0 577/2 زنان

590/3- 1014 001/0 
 543/1 960/2 مردان

  تعداد جلسات تمرین
  150/1  888/2 زنان

791/3-  1002 001/0 
  173/1  160/3 مردان

  در هر جلسه فعالیت جسمانی تمرینشدت 
  935/0  825/1 زنان

848/4- 1005 001/0 
  956/0  150/2 مردان

  در هر جلسه فعالیت جسمانی مدت تمرین
  567/1  961/2 زنان

548/5 1004 001/0 
  274/1  449/3 مردان

  انجام فعالیت جسمانی و ورزشمدت کل 
  589/1  162/3 زنان

333/3 1001 001/0 
  349/1  000/4 مردان
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  .داردنوجود  یتفاوت سالمندان زن و مرد در فعالیت بدنیبین عوامل انگیزشی مشارکت : ومفرضیه د

  سالمند مردان و زنان نیب در یبدن تیفعال در مشارکت یزشیانگ عوامل سهیمقا يبرا مستقل t آزمون جینتا: 4جدول 

 تـوان  مـی در بین عوامل انگیزشی مشارکت سالمندان زن و مرد  آمده دست به tو میزان  4بر اساس جدول 

فواید در بین زنان و /بیان نمود که در بین عوامل اجتماعی، آمادگی جسمانی، شناختی و چالشی گونه این

اما در بین سالمندان زن و مرد در بین عوامل پزشـکی   ،)P <05/0(ندارد وجود  داري معنیمردان تفاوت 

که میانگین نمـرات سـالمندان زن در    صورت بدین ؛)>P 05/0(دارد وجود  داري معنیتفاوت  مشارکتیو 

  .بیشتر از میانگین نمرات سالمندان مرد است مشارکتیهر دو عامل پزشکی و 

  بررسیبحث و 

مـورد   فعالیـت بـدنی را   در سـالمند  و مـردان عوامل انگیزاننده زنان  هاي مشارکت وحاضر انگیزه تحقیق

 وزنان در بین » بدنی تیفعال درمشارکت «داري بین تفاوت معنیرسید که  نتیجهارزیابی قرارداد و به این 

بیشـتر از سـالمندان زن   فعالیـت بـدنی    میزان مشارکت سالمندان مرد در و )P <05/0( دارد وجود ردانم

 بـه  گـرایش  در انگیزاننـده  عوامـل  کـه  دهـد  نشان می آن بزرگ نمونه به توجه با حاضر مطالعه در .است

تـا   76(به این نتایج رسیدیم که گـروه سـنی    کنند و می بازي مهمی مسن نقش افراد توسط بدنی فعالیت

، حفظ تحرك مفصـل، بیـرون   از کمردردپیشگیري  یزه پزشکی مانندو انگعوامل انگیزشی مشارکتی ) 85

 دالیل اصلیدر مجموع،  .یت گزارش کردنداهم بارا  ،باشندو کاري براي انجام دادن داشته  از خانهرفتن 

از حفظ سالمتی، آرامـش داشـتن، پیشـگیري    : عبارت بودند از فعالیت بدنی شارکت درسالمندان جهت م

 از بیش در ها آن همه که -ي جدید و حفظ تناسب بدن ها مهارت، یادگیري از خانه، بیرون رفتن کمردرد

 Sig درجه آزادي t انحراف معیار میانگین هاگروه ابعاد کیفیت زندگی

 عامل اجتماعی
462/1 70/0 10/2 زنان

- 947 144/0 
 54/0 16/2 مردان

 عامل آمادگی جسمانی
 72/0 26/2 زنان

474/0 955 636/0 
 66/0 24/2 مردان

 عامل شناختی
590/1 57/0 95/1 زنان

- 953 112/0 
 52/0 00/2 مردان

 فواید -عامل چالشی
463/1 46/0 16/2 زنان

- 935 144/0 
 54/0 21/2 مردان

 عامل پزشکی
495/3 61/0 94/2 زنان

- 960 013/0 
 81/0 21/2 مردان

 عامل مشارکتی
 69/0 76/2 زنان

 57/0 17/2 مردان 021/0 950 804/2
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 و نیگـو ، )1394(چریـک   و ظفرمندتحقیقات با نتایج  این. بودند شده تلقی مهم ها خیلینمونه از نیمی

 همکـاران  وسـی  د ،)2009( همکـاران  و 3زیالکـوا ، )2011( 2ناهـ اک، )2008( 1فـایف ، )2014( همکاران

 تناسـب  املوع ،ی و ورزشبدن یتدر فعال شرکت. همخوانی داشتند )1389( همکاران و برزو و )2008(

 نتـایج تحقیقـات   ،همچنین .کردندی را کسب زشیانگ نمرات نیباالتر استرس،و کاهش  ، لذت بردناندام 

ورزش بـا شـدت    عنـوان  بـه ي رو ادهیپمیزان قدم در دقیقه  راتیتأث در مورد) 2017(اسالوت و همکاران 

 راتیتـأث دربـاره  ) 2017(کوماتسو و همکـاران  نیز پژوهش و سالخورده  و  سال بزرگمتوسط براي افراد 

همچنـین، ایـن   . اسـت مثبت فعالیت بدنی روي عملکرد و سطح زندگی سالمندان همسو با یافته حاضـر  

-نیـی تعی فـ یک قیتحق در ؛ چنان کههمخوانی دارد )1395( همکاران وي ندر ریمنتایج تحقیقات ا یافته با

 67/56( مـرد  نفـر  17ا هـ کنندهشرکت مجموع از که تهران الس 90-76ن سالمندای بدن تیفعالي هاکننده

 تیـ حما انگیـزه مشـارکتی از قبیـل    کننـدگان شـرکت  اکثـر  ،بودنـد  )درصد 33/43( زن نفر 13و  درصد

 در پزشـکان ي هـا هیتوصی برخ و دوستان ای و شاوندانیخو و کودکان همسران، توسط قیتشو ،یاجتماع

تحقیقـات   با ،همچنین. کردند بیانی بدن تیفعال در مشارکت زهیانگ عنوان به را بهداشت وی سالمت جهت

 انگیـزه کـه  ) 1390(همکـاران   اسـحاقی و ) 1393( دوست و همکارانایران و) 1393( همکاران کاشفی و

) 1390( شیخ و همکاران تحقیقات نتیجه .بوداست، همسو  بیشترفعالیت بدنی  درجهت مشارکت مردان 

بـر مشـارکت ورزشـی در مـردان سـالمند شـهر تهـران         مؤثراجتماعی  روان زیستبه بررسی عوامل که 

مـنظم   طـور  بـه  بهترسالمت و عملکرد  داشتن منظور بهحاکی از آن بود که ورزشکاران سالمند  ،ندپرداخت

 انگیـزه  مقایسـه "بـا عنـوان   ) 1389(نوربخش و همکاران  نتایج تحقیقات با حاضریافته . کنندورزش می

 241هاي این پژوهش در شرایطی که آزمودنی "شرکت زنان و مردان سالمند شهر تهران در فعالیت بدنی

دریافتنـد میـان    آنهـا . ، همخوانی داشتزن بودند فرن 120 و مرد رنف 121ه نفر از سالمندان شهر تهران ک

زنان این عوامل را براي و  وجود داردزنان و مردان سالمند در عوامل پزشکی و شناختی تفاوت معناداري 

 فعالیـت  دراهمیت مشـارکت زنـان    مورد در .از مردان گزارش کردند تر مهمشرکت در تمرینات ورزشی 

 متغیر درکننده  شرکت تعداد وعوامل شناختی  مورد ولی در ،عوامل پزشکی همخوانی داردبه لحاظ بدنی 

 آنهـا  . همخـوانی دارد  )2004( همکـاران  نتایج پژوهشی کولت و با حاضر یافته .جنسیت همخوانی ندارد

                                                 
1 Fife 

2  Kahan 

3 AlQuaiz 
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مـنظم ورزش   طـور  بـه استرالیایی مسن که  کنندگان شرکتتعیین عوامل انگیزاننده  منظور به رااین مطالعه 

 -)M=63, SD=7,8(بودند  93تا  55که بین سن ) زن 416مرد،  399(کننده شرکت 815شامل  -کنندمی

. تر از مـردان بـود  مهمبراي زنان مشارکتی و جتماعی ا ،)پزشکی( بهداشتیعلل  انجام دادند و دریافتند که

مشارکت در ورزش این بود که افراد دوست داشـتند سـالم بماننـد، دوسـت داشـتند       هاي انگیزهبیشترین 

ـ  باال برود شان بدنیفعالیت داشته باشند، تناسب   ،جنسـیت د مـور ر دا امـ  ،دو حرکت مفاصل را حفظ کنن

 بـه  هـم  آن-دهمخوانی نـدار ر یافته حاضا عوامل اجتماعی بد و بو شده ر گزارشزنان بیشت مشارکت تعداد

) 2002(لـریس   و میلـر . هاي اجتماعی که براي زنان وجود داردتفاوت ایران و فضاهاي ورزشی در دلیل

که داشتن استقالل عملکردي، رقابت، مراقبت  ه اندگفت) سال 91-62( ساالن بزرگسایر که اند بیان داشته 

عامل  دو هر در یافته حاضر. از خود و مشارکت اجتماعی عوامل انگیزاننده در اجراي فعالیت بدنی بودند

 ،انـد  کـرده بیـان   هـا  آن .همخوانی دارد )2000(و همکاران  1لوئیس تحقیقاتنتایج  با مشارکتی پزشکی و

نظـري تبیـین روابـط بـین      هاي دیدگاه بر مبنايهستند که  هایی آن ها مقیاس ترین بخش رضایتبهترین و 

بـراي   سالمند و سال میانه بیشترین عامل انگیزشی براي مشارکت بانوان کچنان ؛دهند میمتغیرها را انجام 

 جمع بـودن،  در واجتماعی  هاي مشارکتبدنی داشتن اندام متناسب، داشتن  فعالیت وشرکت در ورزش 

 در )1999(و همکـاران   ینتایج تحقیقاتی کرکب با یافته حاضر .است شده  بیانبردن  لذت وذهنی سالمت 

یکـی از  در . همخـوانی دارد  ،باشد می ورزش در استرالیایی سالمندکه اهم مشارکت زنان  مشارکتی عامل

پرداختـه  ) سـال  5/67میـانگین سـن   (مطالعاتی که به ارزیابی فاکتورهاي انگیزاننده زنان مسن استرالیایی 

و تمرین فیزیکـی در کـالس، بیشـترین     روي پیاده نفري 218که در یک نمونه  شدهچنین گزارش  است،

ه ، لذت بردن، تفـریح و داشـتن تجربـه اجتمـاعی بـود     اندام تناسببراي مشارکت در ورزش  ها انگیزاننده

 جانب از بااهمیتکه مشارکتی  لعام در) 1997(همکاران  نتایج پژوهشی پاکستن و با حاضریافته . است

ــالمند ــان س ــان و زن ــال می ــد س ــزارش ش ــان  .همخــوانی دارد، گ ــردهپژوهشــگران بی ــد ک ــرین و  ان بهت

نظري تبیـین روابـط بـین متغیرهـا را      هاي دیدگاههستند که برمبناي  هایی آن ها مقیاس ترین بخش رضایت

براي شـرکت در   سالمند و سال میانه بیشترین عامل انگیزشی براي مشارکت بانوان کچنان ؛دهند میانجام 

سـالمت   جمـع بـودن،   در واجتمـاعی   هاي مشارکتبدنی داشتن اندام متناسب، داشتن  فعالیت وورزش 

  .است شده بیانبردن  لذت وذهنی 

                                                 
1 Lewis 



 

13 

 

  يریگ جهینت

حداقل یک روز در هفته به  ها نمونه ،اوالً :نسبت به تحقیقات پیشین داشت تفاوت چندین حاضر مطالعه 

ي مطالعات پیشین ورزش ها نمونهکه نیمی از به فعالیت بدنی مشغول بودند درصورتی سال کیمدت 

 وجودجنس، تعداد و مکان مواجه بوده و لذا امکان تعمیم  تیمحدود با ها آن اغلب ،اًیثان ؛کردندنمی

 که سالمندان زن است از بیشتر فعالیت بدنی در مشارکت سالمندان مرد میزان حاضر پژوهش در .ندارد

چه قبل از دوران ، جامعه باشد اقتصادي مردان در اجتماعی و وضعیت فرهنگ و از  برگرفتهتواند می

خانواده و نگهداري  يداري و نگهداري از اعضازنان وظایف خانه. چه در دوران سالمندي سالمندي و

بودند،  تر سن کم که افرادي به نسبت آنها نمره ،مشارکتی پزشکی و علل به داشتند و بیشتر هایشان رانوه

بد  شرایط داشتن و ناتوانی احتمال که است امر عوامل پزشکی این براي علت ترینمحتمل. بیشتر  بود

 در که افرادي )1394،طاهري (. است بیشتر سن تر کم هايگروه به نسبت سنی گروه این بهداشتی در

 یجهدرنت و شوند مبتال حیات تهدیدکننده هاي بیماري به که دارد احتمال بیشتر دارند قرار سنی گروه این

اینکه عامل . کنند تمرکز کننده پیشگیري استراتژي کی عنوان به بدنی تمرین و بدنی فعالیت روي شاید

این نمونه توسط  هایی درعلتاین نکته عجیب نیست که چنین (است مهم  براي زنان سالمندمشارکتی 

 توجه به نقش و با خانه هستند طول روز در این باشد در تواندن میآدلیل  )باشد شده گزارشها بیشتر زن

دوست دارند کاري براي  .دوست داشته باشند خانه را مسئولیتی که دارند طبیعی است بیرون رفتن از

 او دوستان که از خانواده وهاي حمایتهاي اجتماعی، یتنیاز حما در پاسخ به و انجام دادن داشته باشند

  .دبخواهند ورزش کن
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  پیشنهادها

براي تبلیغ و جذب زنان سالمند به  ییراهکارها ریزان ورزش کشور، و برنامهن والئمسبهتراست  .1

 هاي مختلفی که در مراکز ورزشیدر مورد فواید ورزش و نیز برنامه ویرند نظرگ ورزش در

  .شود یرسان طالعامخصوص زنان سالمند 

ها ارتباط و فرهنگ رفتاري مناسب با آن منظور بهکار با زنان و مردان سالمند  منظور بهتربیت مربیان  .2

  .انجام پذیرد

یت در فعالجهت مشارکت  سالمندي از دورهقبل ( سال یانممردان  عوامل انگیزاننده زنان و انگیزه و .3

  .شود تعیین) خصوصی ي دولتی ودر نهادهابدنی 

 یت بدنیدر فعالمشارکت  سالمند جهت و قهرمانانگیزاننده زنان پیشکسوت  و عواملانگیزه  .4

 .شناسایی شود )هاي ورزشی یونفدراس(

 ي موردها ورزش را بهیزي ورزشی خود ر برنامهبخشی از  ،ورزشی يها مکان و ها سالناست  بهتر .5

روي اجرایی شدن  ی برهاي ورزشی نظارت دقیق یئتهو دهند  تخصیص و مردعالقه سالمندان زن 

 .دنها داشته باشاین فعالیت
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This study is to provide a basis at the country level for previous research by 
determining and analyzing motives among Iranian elders of males and 
females to participate in physical activities. This study is a descriptive-
analytical research conducted as a field study. ١٠٢٨ elderly (٥٠٦ females and 
٥٢٢ males) were selected from ١٥ different cities by single-stage cluster 
sampling. Sharkey personal data questionnaire (١٩٩٧) and Kirkby et.al 
standard questionnaire (PMQOA) were used to measure sport activity and 
determine elders’ motives. T-test was used to compare the groups. Data was 
analyzed by SPSS software version ١٦ and data were analyzed at significant 
level of p <٠/٠٥. Collected data determining elders’ physical activity of males 
and females have shown significance. Also involvement and Medical motives 
have shown significant difference. The elderly females made these factors 
more important than elderly males. Involvement and Medical motives are 
more important for females than males and the amount of participation of the 
elderly men were higher in physical activities than in the elderly women. 
Based on PMQOA questioner, elders stated maintaining health and fitness, 
keeping calm, back pain prevention, being outdoor and learning new skills as 
the most important factors motivating them to participate in physical 
activities. 

Keywords: Physical Activity, Elder, Involvement, Motive, Iranian, Women 

and Men 


