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ارا اط بودن با دیگبران البلیابرین انگیبزه جهب شبرک در

مقدمه
سالیند دوران حساسی از زندگی بشبر اسب و اوجبه ببه

ورزشهببا

هیگببانی اس ب [ .]5حییببد سببارانی و هیکبباران

مسائ و نیازها این مرحله یز ضرورب اجتیباعی اسب  .ببا

( )2115در یببز مطالیببه کیفببی ،عوام ب مببؤثر بببر مشببارک

اوجه به روند یر شدن جییی جهان ،جامیه ایران نیز مشبیول

سالیندان در ورزش را از دیبدگاه متتصصبان بررسبی کبه ببر

هیین شرایط بوده و در حال یر شدن اسب  .ایبن رونبد نشبان

اساس یا تهها اشقی  ،در برنامهریز مشارک سبالیندان در

میدهد که در  35سال آینبده  %33جیییب کشبور بباال 61

یالی ها ورزشبی ،جهب اأثیرگبتار بیشبتر ،هیزمبان ببه
ببرد و عوامب سببازمانی اوجببه شببود [ .]6کببور و

سال سن دارند و این درحبالی اسب کبه بباال  %21جیییب

عوامب

سالیند در کشور انفجار سالیند ایریف شده اس و بر هیبین

هیکاران ( )2115اأثیر ایرین و یالی ها ورزشی بر سبالم

اساس باید از هیین امروز برنامهریبز و اقبداماب الزم شبروع

روانی ا راد ،عام مهیی در راه کردن اجارب مفید ببرا

شببود [ .]1در هیببین راسببتا ،نببوربتش و هیکبباران ( )1359در

مقابله با انهایی ،انزوا و هیچنین ا سردگی دانستند [ .]5ایداد

ژوهشی با عنوان مقایسه انگیزه شرک زنان و مبردان سبالیند

از مطالیاب یشین رو عوامب انگیزاننبده مبردان و یبا زنبان

شهر اهران در یالی بدنی در شرایطی که آزمودنیهبا ایبن

سالیند (از جنسیتی) رو مشارک در ورزش ایرکز داشتند از

ژوهش  241نفر از سالیندان شهر اهران بودند دریا تند که بین

نیونهها نس تا کوچز استفاده کردند که شاید قابلیب اییبی

اولوی عوام گوناگون انگیزه شرک سالیندان در یالی هبا

نداشته باشد و هیچنین اشقیقاب در حوزه متییرهایی که باعب

ورزشی افاوب مینادار وجود دارد و انگیزه آمبادگی جسبیانی،

اشوی سالیندان ایرانی که ببه یبور مبنم ورزش مبیکننبد،

مه ارین دلی مشبارک ورزشبی سبالیندان اسب [ .]2نتبایج

مشدود اس  .بنابراین انجام چنین مطالیها ضبرور ببه نمبر

اشقیقاب کول و هیکباران ( )2114ببه منمبور اییبین انگیبزه

میرسد .لتا این ببا در نمبر گبر تن اشقیقباب ق لبی از یریب

شرک کننبدگان اسبترالیایی مسبن کبه ببهیبور مبنم ورزش

اشلی و ارزیابی انگیزانندهها ،با هد

میکنند و شام  515شرک کننبده ( 399مبرد 416 ،زن) ببین

اساس برا مشارک در یالی ببدنی در یبز جامیبه آمبار

سن  55اا  93بودند (میانگینر  ،)63±5/5دیده شد ا براد کبه

گسترده از سالیندان ایرانی (به ویژه در ایرین و ورزش) انجبام

به ا براد کبه

شد اا مسیر اازه برا آینده باز شود و موجبب اشبوی ا براد

اشصیالب کیتر داشتند ،اهیی بیشتر برا عل اجتیباعی

مسن برا مشارک بیشتر در یالی بدنی شبود .هیچنبین ببا

و اناسب اندام قائ بودند بیشترین انگیزههایی که گزارش شدند

استفاده از نتایج این اشقی ،در برنامهریز بهتر برا مشارک

اشصیالب دانشگاهی را ایام کرده بودند نس

برا

مشارک در ورزش این بود که ا راد دوس داشتند سبال

راه آوردن یز ایبه و

سالیندان در یالی بدنی استفاده شود و نیازها آنها ببا اوجبه

بیانند ،دوس داشتند یالی داشته باشند ،ازاناسب بدنی خبوبی

به نگرش آنها از یالی ها ،لشاظ اا بهرهور و مشارک را ببه

برخوردار باشند و حرک مفالب را حفبظ کننبد [ .]3درهیبین

نشوه مناس ی ا زایش دهبد؛ بنبابراین هبد از مطالیبه حاضبر

راسبببتا ،نبببدر و هیکببباران ( )1395در اشقیببب کیفبببی

اییین انگیزه سالیندان ایرانی برا مشارک در یالیب ببدنی،

اییین کننده ها

یالی بدنی سبالیندان  91-56سبال اهبران،

اک بر شببرک کننببدگان انگیببزه مشبارکتی را بببهعنببوان انگیببزه
مشارک در یالی ببدنی کبر کردنبد [ .]4مهبرا و هیکباران
( )2116در اشقی ر تار ا راد سالتورده در برنامبه هبا ورزش
گروهی عیومی به این نتایج رسیدند که حفبظ خودااکبایی و در

بین گروهها شیلی ،اشصیلی وسنین متتلف بود.
روش بررسی
در این مطالیه اولیفی-اشلیلی مقطیبی 1211 ،مبرد و زن
سالیند باال  55اا  95سال کبه در ورزشبگاههبا و بارزهبا،
61
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مشارکت سالمندان در فعالیتهای بدنی
جدول -1تحلیل واریانس یکطرفه مقایسه عوامل انگیزشی درگروههای مختلف
در گروههای تحصیالتی مختلف
متغیر

F

انگیزه اجتماعی
انگیزه جسمانی
انگیزه شناخته شدن
انگیزه چالشی /فواید
انگیزه پزشکی
انگیزه مشارکتی

7/781
50/445
5/547
5/807
5/765
5/370

مقدار

در گروههای شغلی مختلف
p

0/005
0/005
0/078
0/094
0/505
0/558

مقدار

F

3/076
58/044
5/750
7/756
5/650
5/050

در دامنههای سنی مختلف
p

0/057
0/005
0/066
0/005
0/073
0/095

F

5/454
5/973
1/118
5/650
5/559
0/895

مقدار

p

0/569
0/556
0/005
0/835
0/661
0/336

مشیول یالی ببدنی بودنبد ببا اسبتفاده از روش نیونبهگیبر

منزل کیتر به یالی ببدنی مبی رداختنبد .سبط اشصبیالب،

خوشها دو مرحلها در  15شهر کشور وارد مطالیه شدند.

وضیی اجتیاعی و اقتصاد بیشترین عوام اییین کننده برا

دراین مطالیه از رسشنامه میزان یالی جسبیانی شبارکی

آظاز یز برنامه ایرینی و گرایش به آن هسبتندکه ایبن نتبایج

( )1995و رسشببنامه انگیببزه مشببارک ورزشببی سببالیندان

هیتوان بانتایج ژوهش حاضر اس [ .]2در هیین راستا ،کول

) (PMQOAکرک ی و هیکاران ( 1995و  )1999استفاده شد

و هیکاران ( )2114و مهرا و هیکاران ( )2116اظهار کردند که

[ .]5هیچنبین ببه اسبخدهنبدگان

سالیندان در مقایسبه ببا جبوانارهبا ،بباانگیزه شبناخته شبدن

اییینان داده شد که اسخ آنها مشرمانه شیرده میشود و انهبا

بیشتر در یالی ها ورزشی شرک میکننبد و اینکبه ا براد

ژوهشی از آنان بهره گر ته خواهد شد .ببهعبالوه،

بیسواد و در سبط اشصبیالب ابتبدایی ،عامب زشبکی را ببا

رسشنامهها سیی شد اسخدهندگان

اهیی ار از ا راد دانشآموخته دانشگاهی مطرح کردهاند که این

که حاو  29سبؤال اسب
برا اهدا

در رآیند اوزیع و اکیی

رسشنامه را در مش و شرایط مناس ی اکیی کنند
یافتهها

نیز هیسو با یا ته حاضر اس [ .]5 ،3با اوجه به نتایج بژوهش
حاضر یشنهاد میشبود مبدیران ورزشبی در بتبش سبالیند
راهکارهببایی بببرا ا لی ب و وایببد ورزش در جببتب سببالیندان

دادهها بهدس آمده افاوب مینادار بین انگیزه مشبارک

بهویژه زنان به یالی بدنی ارائه دهند .هیچنین ،مربیان ورزش

در یالی بدنی در گروه هبا شبیلی ،اشصبیلی و دامنبههبا

سالیندان باید عوام انگیزشی به خصوص عام شناخته شبدن

سببنی متتلببف سببالیندان نشببان نببداد .درعوام ب جسببیانی و

سالیندان را مورد ایش قرار دهند و با اوجه به آن به اجبویز و

چالش بی /ایببدها ب بین گروهببا شببیلی متتلببف و هیچن بین

برنامهریز

درگروهها اشصیلی متتلف ،عوام «جسبیانی و اجتیباعی»،

ورزشی برنامهریز ورزشی مربوط را به ورزشها مورد عالقه

درسط ( )p>1/11افاوب مینبیدار وجبود داشب  .در مبورد

سالیندان زن و مرد اختصاص دهند و هیئ ها ورزشی نمارب

عوام انگیزشی ،عام شناخته شدن افاوب مینبادار در ببین

دقی رو اجرایی شدن این یالی ها میطو دارند.

یالی بدنی اقدام نیاینبد .سبالنهبا و مکبانهبا

گروهها سنی  56اا  95سبال و  55ابا  65سبال را نشبان داد
(( .)p<1/15جدول )1
بحث و نتیجهگیری
در ژوهش نوربتش و هیکاران ( ،)1359زنبان خانبهدار در
مقایسه با ا راد نمبامی ،رو عامب انگیزشبی زشبکی اأکیبد
بیشتر داشتند .نمامیان ،سطوح باالیی از آمبادگی جسبیانی را
کسب کرده بودند .در مقاب زنان خانهدار ببه دلیب وظبایف در
62
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