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Abstract
Background and Objective: Aging is a sensitive period of human life and
attention to the issues and needs of this era is a social necessity. Exercise is one of the
issues that affects the elderly people's lives. Exercise plays an important role in the
physical and mental health of elderly people. According to the importance of the subject,
the aim of this study is identification of factors affecting the participation of Iranian
elderly people in sporting activities.
Methods: The statistical population of the study is experts in the field of ageing
sports. The sampling was done purposefully. The data collection tool was a semistructured interview. After 14 interviews the researcher reached a theoretical saturation.
The collected data, was analyzed using qualitative content analysis method.
Results: 2 themes and 12 subthemes were emerged from data analysis that
included individual factors (8 subthemes) and organizational factors (four subthemes).
These themes were separated into 12 subthemes: social motives, physical fitness
motives, medical motives, agent of pleasure and relaxation, receiving incentives, elderly
people’s knowledge, needs of elderly people, promotional methods, organizational
policies, places and facilities and sports programs.
Conclusion: According to research findings, it is suggested to managers that
planning for the participation of the elderly people in sporting activities must be
considered along with the motivation for participation, individual factors and
organizational factors, in order to be more effective.
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دریافت1316/11/22 :

یك ضرورت اجتماعی است .از مسائلی که زندگی سالمندان را تحتتأثیر قرار میدهد ورزش است .ورزش
نقش مهمی در سالمتی بدنی و روانی سالمندان دارد .با توجه به اهمیت موضوع ،هدف این پژوهش
شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت سالمندان ایرانی در فعالیتهای ورزشی است.
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مواد و روشها:

این مطالعه از نوع کیفی بود که به روش تحلیل محتوا انجام گرفت .جامعۀ آماری

پژوهش ،خبرگان آشنا با موضوع ورزش سالمندی بودند .نمونهگیری به روش هدفمند صورت پذیرفت.
ابزار جمعآوری دادهها مصاحبۀ نیمهساختاریافته بود .محقق پس از انجام  74مصاحبه به اشباع نظری
رسید .برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد.
یافتهها :با تجزیهوتحلیل دستنوشتههای حاصل از مصاحبهها ،تعداد دو درونمایۀ اصلی استخراج شد
که شامل عوامل فردی ( 1زیرطبقه) ،عوامل سازمانی ( 4زیرطبقه) بود .این درونمایهها در  72زیرطبقۀ
انگیزۀ اجتماعی ،انگیزۀ آمادگی جسمانی ،انگیزۀ پزشکی ،انگیزۀ کسب لذت و آرامش ،برخورداری از
مشوقها ،دانش و آگاهی سالمندان ،نیازهای سالمندان ،شیوههای تبلیغات ،سیاستهای سازمانی ،اماکن
و تسهیالت و برنامههای ورزشی طبقهبندی شدند.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای پژوهش ،به مسئوالن پیشنهاد میشود برای برنامهریزی مشارکت
سالمندان در فعالیت های ورزشی ،به عوامل فردی و عوامل سازمانی همزمان توجه شود تا تأثیرگذاری
بیشتری صورت گیرد.
کلمات کلیدی :فعالیت ورزشی ،سالمندان ،مطالعۀ کیفی
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفادۀ علمی از این مقاله برای مجله آموزش بهداشت و ارتقای سالمت محفوظ است.

مقدمه
و دیابت شناخته شده است و در هر سنی تغییر در الگوی
زندگی مثل فعالیت بدنی و ورزش ،عاملی مهم در کاهش

امروز پدیدۀ سالمندی با همۀ ابعاد روانی و اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی از جمله مسائل جدی و چالشزا برای
خانوادهها و کشورها است .در این رابطه مطالعات نشان
میدهند حدود  93درصد از هزینههای مراقبتهای
بهداشتی 03 ،درصد از ترخیصهای بیمارستانی و  41درصد
از روزهای بستری در بیمارستانها را افراد سالمند تشکیل

میشود ()3؛ بنابراین برخورداری از تحرك مناسب در دورۀ

میدهند ( .)1فعالیت ناکافی و کمتحرکی علت  23درصد از

سالمندی نیازمند فراهم آوردن شرایط انجام فعالیت

مرگومیرها و افزایش طول عمر است (.)2
میزان فعالیت جسمانی افراد با افزایش سن ،کاهش
مییابد و با ورود به دورۀ سالمندی این کاهش چشمگیرتر

مرگومیرهای حاصل از بیماریهای قلبی ـ عروقی ،سرطان
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اریان

عوامل مؤثر بر مشارکت سالمندان ایرانی در فعالیتهای ورزشی از دیدگاه متخصصان:

فصلنامۀ علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ▐دورۀ  9شمار ▐ 2تابستان 7061
جسمانی و کاهش محدودیتهای آن است ( .)4غیریکسان

به بررسی وضعیت فعالیت بدنی پرداختهاند ( .)11-13دستۀ

بودن نتایج مطالعات مربوط به وضعیت فعالیت و بیتحرکی
در گروههای مختلف سالمندان این نکته را نشان میدهد که
عوامل مختلفی در انجام فعالیت جسمانی سالمندی نقش

دوم به اثرات فعالیت بدنی بر سالمندان پرداخته است (-16
بدنی سالمندان پرداختهاند ( .)17-21در نهایت دستۀ چهارم

دارند (.)5

به بررسی انگیزههای مشارکت سالمندان در فعالیتهای

بررسی شاخصهای آماری در ایران حاکی از رشد و
شتاب سالمندی است .بهطوری که پیشبینی میشود در
سال  73 ،2323میلیون نفر و تا سال  2333بیش از 29
میلیون نفر از جمعیت کشور در سنین باالی  93سال قرار
خواهند گرفت .طبق این آمار میتوان اظهار داشت که ایران
در شرایط فعلی در حال گذر از جمعیت جوان به جمعیت
میانسال است و بهزودی به جمع کشورهایی با ترکیب

بدنی اشاره دارد (.)21،22

شاخص امید به زندگی در ایران میتوان حدس زد که آمار
سالمندان ایرانی نیز رو به افزایش است و ایران در برابر
مسائلی جدی دربارۀ سالمندان و حل مشکالت آنها قرار
خواهد گرفت .بنابراین سالمندی و شرایط ویژۀ افراد سالمند
و تأمین بهداشت روانی و جسمانی آنها از جمله مسائلی
است که توجه ویژهای را میطلبد (.)7
همچنین بررسیهای انجامشده در ایران نشان میدهد
که  93درصد سالمندان کشورمان غیرفعال هستند .با وجود
اینکه اهمیت زندگی فعال بهخوبی شناخته شده است،
ترغیب سالمندان به فعالیت فیزیکی بسیار دشوار است و
سالمندان اغلب بر این عقیدهاند که برای فعالیت فیزیکی
بسیار پیر و شکنندهاند .بنابراین تغییر مالیم شیوۀ زندگی
بهسوی زندگی با تحرك بیشتر ،همراه با تصحیح عامل
ایجادکنندۀ کمتحرکی میتواند به افزایش سطح فعالیت
بدنی در این گروه سنی کمك بیشتری کند (.)2
مطالعات گوناگون نشان دادند که با افزایش سن به
علت اختالالتی که در سیستمهای مختلف صورت میگیرد
بهخصوص بهعلت محدودیتهای حرکتی ،وابستگی فرد به
دیگران در انجام کارهای روزانه افزایش مییابد .این عوامل
میتواند بر احساس خوب بودن و در نتیجه بر کیفیت زندگی

با توجه به پژوهشهای صورتپذیرفته ،مشاهده
میشود که مداخالت افزایش فعالیت بدنی در سالمندان ،بر
عوامل تغییرات فردی و روانی تمرکز دارد .به هر حال ،با
تمرکز بر عوامل فردی و روانی ،فقط گروههای کوچکی از
مردم میتوانند به این هدف برسند .در حالی که مداخلۀ
زیستمحیطی میتواند نتایج مثبتی را بر گروههای بزرگی از
مردمی که در آن محیط زندگی میکنند ،داشته باشد .به
همین دلیل ،طرحهای زیستمحیطی سالمت رفتار ،توجه
زیادی را جلب کرده است .طرح کلی زیست محیطی ثابت
کرد که این طرحها حدود چند برابر بر رفتار فردی تأثیر
میگذارند .طرحهای زیستمحیطی شامل عوامل درونفردی
(مثل روانشناسی) ،میانفردی (مثل حمایت اجتماعی)،
سازمانی (مثل باشگاههای ورزشی) ،اجتماعی (مثل محل
کار) ،محیطزیست فیزیکی (مثل محله) و سیاست (مثل
قانون)

هستند

(.)23

طرحهای

زیستمحیطی؛

وقتی محیطها و سیاستها ،فعالیت بدنی را حمایت
میکنند ،وقتی هنجارهای اجتماعی و حمایت اجتماعی برای
درگیر شدن با فعالیت بدنی قوی هستند و وقتی افراد انگیزه
پیدا میکنند که فعالیت بدنی را آموزش ببینند ،فعالیت بدنی
بیشتری را در پی دارد.)23( .
 Benamو همکاران ( )7060با استفاده از مدل
اجتماعی ـ بومشناختی انگیزۀ مشارکت سالمندان در
فعالیتهای بدنی را در سه سطح درونفردی ،بینفردی و
اجتماعی با استفاده از پرسشنامه بررسی کردند .نتایج
حاصل از پژوهش نشان داد که این سه عامل با وجود ارتباط
داشتن با مشارکت سالمندان در فعالیتهای بدنی ،فقط
توانایی سنجش  42/69درصد کل واریانس انگیزۀ مشارکت

فرد اثرات منفی زیادی ایجاد کند ( .)1یکی از مواردی که

در فعالیت بدنی را دارند ( Safania .)24و همکاران ()2377

شاید توانسته باشد بهطور اساسی در افزایش کیفیت زندگی
سالمندان نقش داشته باشد ،فعالیت بدنی منظم و مداوم

در پژوهش خود به  76عامل مؤثر بر مشارکت زنان مسن در
ورزش نام بردند که این عوامل به عوامل روانی و اجتماعی

است ( .)11مطالعاتی که در حیطۀ فعالیت بدنی سالمندان

مربوط به زنان سالمند میپردازند ( )2377( Chea .)21در

صورت پذیرفته را میتوان به  4دسته تقسیم کرد .دستۀ اول

پژوهش خود به تأثیر عوامل اجتماعی ـ جمعیتشناختی بر
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جمعیتی پیر خواهد پیوست ( )6و با توجه به افزایش

 )14و دستۀ سوم به بررسی عوامل بازدارندۀ مشارکت فعالیت

حمید سارانی و همکاران | عوامل مؤثر بر مشارکت سالمندان ایرانی..

مشارکت فعالیت بدنی در نمونهای از افراد بزرگسال در
مالزی اشاره کرد و نشان داد که سن ،جنسیت ،سطح
تحصیالت باال و وضعیت سالمت شخص ارتباط مثبتی با
مشارکت مکرر در فعالیت بدنی داشت ( Sharifian .)25و

موفقیت بیشتری دارد (.)26
با عنایت به اهمیت روزافزون بهداشت و سالمت
جامعه و روند روبهرشد جمعیت سالمندان و با توجه به اینکه
مسئلۀ سالمندان در رأس موضوعات مرتبط با جامعه قرار
میگیرد و همچنین ،میزان ناتوانی حرکتی بهویژه در
کارهای روزمره میان سالمندان ایران در مقایسه با کشورهای
پیشرفته مثل کره جنوبی و اروپا در حد بسیار باالیی است و
ازآنجایی که ورزش و فعالیت بدنی نقش بسیار مهمی در
افزایش توانایی و پیشگیری از بیماریها دارد ،پرداختن به
موضوع ورزش سالمندان بسیار مهم و ضروری به نظر
میرسد .با این وجود ،بیش از  13درصد سالمندان غیرفعال
و  03درصد نیز تمایلی به شرکت در برنامههای ورزشی
ندارند ( .)27در عین حال ،نیاز به رویکردی که سطوح
مختلف تغییرات محیطی را با در نظر گرفتن فشارهای مؤثر
بر جامعهای که انسانهای مسن در آنها زندگی میکنند ،به
هم مرتبط کند ،ضروری است (.)22
بنابراین الزم است به مطالعات مربوط به مشارکت
سالمندان در فعالیتهای ورزشی بیشتر و عمیقتر توجه
شود .بدین صورت که با استفاده از روش پژوهش کیفی،
میتوان با نگاه عمیقتر به شناسایی ظرفیتها و عوامل
اثرگذار پرداخته و ضمن شناسایی عوامل زیربنایی یك
پدیده ،ماهیت خاصی به موضوع داد .در حالی که
پژوهش های موجود ،از دیدگاه سالمندان و به روش کمی،
سعی در شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت در فعالیتهای
ورزشی داشتهاند و فقط موفق به شناسایی برخی از این
عوامل شدهاند .با توجه به اینکه متخصصان ورزش سالمندی

روش بررسی
این پژوهش در سال  7069صورت پذیرفته؛ از منظر هدف،
از نوع کاربردی بوده که روش انجام آن کیفی است .تحقیق
حاضر اکتشافی است؛ چرا که بهدنبال اکتشاف و فهم
عمیقتر این موضوع بوده که عوامل مؤثر بر مشارکت
سالمندان ایرانی در فعالیتهای ورزشی کدام است؟ جامعۀ
آماری تحقیق شامل کلیۀ صاحبنظران در سه حوزۀ علمی،
اجرایی و پژوهشی بود .شرایط شرکتکنندگان برای ورود به
مطالعه از این قرار بود :اعضای هیئت علمی دانشگاهی و
صاحبنظران آشنا با حوزۀ ورزش سالمندی که بنا به
پیشینۀ خود ،از تجارب و سوابق مدیریتی و اجرایی
ارزشمندی برخوردار بوده و ترجیحا سن باالی  93سال
داشته باشند تا خود نیز بهگونهای از نزدیك درگیر مسائل
سالمندان باشند که از کل مصاحبهشوندگان 3 ،نفر سن
باالتر از  93سال داشتند .در ادامه برای انتخاب نمونه ،از
روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد .نمونهگیری تا جایی
ادامه یافت که پژوهشگر به این نتیجه رسید که اطالعات
جدید همان تکرار اطالعات قبلی )اشباع نظری) است و
دیگر اطالعات مفهومی جدیدی به دست نمیآید که نیاز به
کد جدید یا گسترش کدهای کنونی داشته باشد .در انتها
تعداد  14مصاحبه صورت پذیرفت .الزم به ذکر است که
مالحظات اخالقی در شیوۀ جلب رضایت مصاحبهشوندگان
برای انجام مصاحبه از طریق بیان اهداف پژوهش ،محرمانه
ماندن اطالعات ضبطشده و حق قطع همکاری در هر زمان
از انجام پژوهش ،مدنظر قرار گرفت.
 Gubaو  Lincolnقابلیت اعتماد را بهعنوان معیاری برای
جایگزینی روایی و پایایی مطرح ساختهاند که متشکل از
چهار مفهوم جزئیتر قابلیت اعتبار ،قابلیت انتقال ،قابلیت
تأیید و اطمینانپذیری است ( .)21در این پژوهش سعی شد
بدین صورت به این مسئله توجه شود:
اعتبار :پژوهشگر ،زمان کافی برای جمعآوری دادهها در نظر
گرفت .مرور متن مصاحبهها و مضامین استخراجشده بهطور

733

Downloaded from journal.ihepsa.ir at 13:47 +0430 on Tuesday July 17th 2018

 )7062( Soltani nejadدر پژوهش خود از عوامل اقتصادی،
اجتماعی ،خانوادگی و ساختاری بهعنوان عوامل بازدارندۀ
مشارکت سالمندان در فعالیتهای ورزشی نام بردهاند.
تحقیقات نشان میدهند بهمنظور افزایش فعالیت بدنی ،نیاز
است تا تالشها نه فقط روی رفتاری که هر فرد انتخاب
میکند ،بلکه بر عواملی که این رفتار را تحتتأثیر قرار
میدهند ،متمرکز شوند .تالش برای تغییر رفتار ،هنگامی که
سطوح مختلف اثرگذار همزمان بررسی میشوند ،احتمال

بهعلت مطالعات فراوان و در ارتباط بودن با پدیدۀ ورزش
سالمندی ،دیدگاه جامعتری نسبت به موضوع دارند ،محقق
در نظر دارد از طریق مصاحبه با افراد صاحبنظر ،عوامل مؤثر
بر مشارکت سالمندان ایرانی در فعالیتهای ورزشی را
شناسایی کند.
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تأییدپذیری :اگر یافتههای پژوهشی بخواهند تأییدشدنی
باشند ،باید کلیۀ جزئیات در تمامی مراحل بهدقت ثبت و
ضبط شود که این کار دربارۀ پژوهش حاضر انجام شد و همۀ
مستندات بهصورت الکترونیك در سیدی قرار گرفت.
دادههای مدنظر که از طریق مصاحبه جمعآوری شده بودند
با استفاده از روش تحلیل محتوای  Graneheimو
 )2334( Lundmanتجزیهوتحلیل شدند .شیوۀ تحلیل محتوا
بهمنظور بررسی وجود کلمات و مفاهیم مشخص در متون به
کار میرود و طی آن به تحلیل دادهها پرداخته شده و به آن
ساختار و نظم داده میشود ( .)31ابتدا مصاحبههای
ضبطشده روی برگه نوشته و چندین بار خوانده شدند تا
درك کلی از مصاحبه حاصل شود .سپس متون ،کلمه به
کلمه خوانده و کدهای اولیه در حاشیۀ متن استخراج شد.
کدهای اولیه جمعآوری و در یك جدول ،لیست شدند .این
امر به شکلگیری مجموعۀ دادههای بعدی کمك کرد .این

یافتهها
در این مطالعه  74فرد صاحبنظر در مصاحبه شرکت
کردند .ویژگی مصاحبهشوندگان در جدول شماره  7ارائه
شده است.

جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان
تعداد

سطح تحصیالت

سابقۀ پژوهش در ورزش سالمندی

سابقۀ اجرایی در ورزش همگانی

 74نفر

دکتری تخصصی

 74نفر

 3نفر

براساس تجزیهوتحلیل مصاحبههای انجامشده ،عوامل
مؤثر بر مشارکت سالمندان ایرانی در فعالیتهای ورزشی
مطابق با جدول شماره  2است .همان طور که در جدول
شماره  2مشاهده میشود ،با مرور و تحلیل مصاحبهها 43
کد اولیه شناسایی شده که در مرحلۀ بعد این کدها در دو
درونمایۀ اصلی عوامل فردی ( 1درونمایۀ فرعی) و عوامل
سازمانی ( 4درونمایۀ فرعی) و  72درونمایۀ فرعی شامل
انگیزۀ اجتماعی ،انگیزۀ آمادگی جسمانی ،انگیزۀ پزشکی،
انگیزۀ کسب لذت و آرامش ،برخورداری از مشوقها ،سرمایۀ
اقتصادی ،دانش و آگاهی سالمندان ،نیازهای سالمندان،

شیوههای تبلیغات ،سیاستهای سازمانی ،اماکن و تسهیالت
و برنامههای ورزشی طبقهبندی شدند.
جدول شماره  2نشان میدهد که از عوامل مؤثر بر
مشارکت سالمندان ایرانی در فعالیتهای ورزشی ،دو
درونمایۀ عوامل فردی و عوامل سازمانی وجود دارد .اولین
درونمایۀ شناساییشده برای مشارکت سالمندان ایرانی در
فعالیتهای ورزشی ،عوامل فردی است که شامل  1انگیزۀ
اجتماعی ،آمادگی جسمانی ،پزشکی ،کسب لذت و آرامش،
برخورداری از مشوقها ،سرمایۀ اقتصادی ،دانش سالمندان و
نیازهای سالمندان است.
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مداوم تکرار شد .دو متن کدگذاریشده به مشارکتکنندگان
برای بررسی درستی برداشتهای پژوهشگران داده شد.
انتقالپذیری :برای حصول اطمینان از انتقالپذیری یافتههای
پژوهشی ،از دو متخصص ورزش سالمندی که در پژوهش
مشارکت نداشتند و سه فرد سالمند ،دربارۀ یافتههای
پژوهش مشورت گرفته شد.
در همۀ مراحل کار و بهمنظور ایجاد اطمینانپذیری از کمیتۀ
راهنمایی برای ارزیابی و اجرای برنامۀ مصاحبه استفاده شد.

کار بالفاصله پس از مصاحبه با شرکتکنندگان دیگر نیز
صورت گرفت و کدگذاری متنها ادامه پیدا کرد .کدهای
جزئی در زیرمجموعۀ کلیتر دستهبندی شدند .این فرایند
منجر به کاهش تعداد زیادی از کدهای اولیه شد .سپس کدها
براساس شباهت در یك طبقه قرار گرفته و زیرطبقهها را
تشکیل دادند و طبقههایی که شبیه هم بودند در کنار
یکدیگر قرار گرفتند .طبقاتی که از نظر خصوصیات مشابه
بودند ،تلفیق و به درون طبقههای بزرگتر دیگری به نام
طبقههای اصلی وارد شدند .برای سهولت تجزیهوتحلیل،
طبقههای مشابه روی برگههای جداگانه رونویسی و تایپ
شدند .سپس درونمایهها (تمها) استخراج شدند .به هر طبقه
و درونمایه (تم) یك اسم داده شد .این فرایند تا آنجا که
منطقی و امکانپذیر بود ،ادامه یافت .بهمنظور شناسایی
هرگونه از تمهایی که امکان داشت از دست رفته باشند ،کل
متن خوانده شد .از مجموع مصاحبهها ،تعداد  43کد اولیه
استخراج شد .در مراحل بعدی به تدریج با تلفیق و حذف
درونمایههای مشابه و همپوشان ،این درونمایهها کمتر شد
و در نهایت تعداد  2درونمایۀ اصلی و  72درونمایۀ فرعی
به دست آمد.
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جدول  .2درونمایههای استخراجشدۀ حاصل از مصاحبهها
درونمایۀ اصلی

درونمایۀ فرعی

کدهای اولیه

انگیزۀ اجتماعی

بودن در کنار دوستان
عضو گروه بودن
پیدا کردن دوستان جدید
ارتباط با گروه همساالن
نگرش مثبت اجتماع به ورزش سالمندی
استفاده از همساالن برای اجرای فعالیتهای ورزشی

انگیزۀ آمادگی جسمانی

حفظ سالمتی
بهبود آمادگی جسمانی

انگیزۀ پزشکی

عامل تحرك مفاصل
پیشگیری از کمردردها
تسکین دردها
توصیههای پزشکی

عوامل فردی

عوامل سازمانی

انگیزۀ رقابت ـ فواید
(یا کسب لذت و آرامش)

انگیزۀ فردی مشارکت سالمند به ورزش
تقاضای درونی سالمند به ورزش
احساس لذت سالمند از انجام فعالیت ورزشی
رضایت سالمند از انجام فعالیت ورزشی

برخورداری از مشوقها

استفاده از مشوقهای مادی
استفاده از مشوقهای معنوی

سرمایۀ اقتصادی

درآمد پولی
داراییها

دانش و آگاهی سالمندان

آموزش حرکات ورزشی به سالمندان
آگاه کردن سالمندان دربارۀ فواید ورزش

نیازهای سالمندان

نیاز سالمندان به ورزش و فعال بودن
نیاز سالمندان به سرگرمی و شادابی

شیوههای تبلیغات

تبلیغات در سطح شهر
تبلیغات در رسانههای شنیداری
تبلیغات در رسانههای نوشتاری
تبلیغات در رسانههای دیداری
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دومین درونمایۀ شناساییشده برای مشارکت
سالمندان ایرانی در فعالیتهای ورزشی ،عوامل سازمانی
است که شامل  4درونمایۀ شیوههای تبلیغات ،سیاستهای
سازمانی ،اماکن و تسهیالت و برنامههای ورزشی است .نتایج
پژوهش نشان داد که از انواع شیوههای تبلیغات ،تبلیغات در
سطح شهر ،تبلیغات در رسانههای شنیداری ،تبلیغات در
رسانههای نوشتاری و تبلیغات در رسانههای دیداری با
استفاده از شعارهای مناسب در سطح شهر است که بر سطح
مشارکت سالمندان در ورزش و فعالیتهای بدنی اثرگذار
است .دومین درونمایۀ شناساییشدۀ عوامل سازمانی که بر
مشارکت سالمندان در فعالیتهای ورزشی تأثیر میگذارد،
سیاستهای سازمانی است .سیاستهای سازمانی از چهار
طریق افزایش سازمانهای مرتبط با سالمندی ،تشویق
سالمندان به انجام فعالیت ورزشی ،توجه به ورزش سالمندی
و وجود مربی مختص ورزش سالمند بر مشارکت سالمندان

در فعالیتهای ورزشی اثرگذار است .سومین درونمایۀ
شناساییشدۀ عوامل سازمانی که بر مشارکت سالمندان در
فعالیتهای ورزشی اثرگذار است ،اماکن و تأسیسات ورزشی
هستند .اماکن و تأسیسات ورزشی از چهار طریقِ وجود
اماکن ورزشی مختص سالمند ،جذاب بودن اماکن ورزشی،
سهولت دسترسی به اماکن ورزشی ،حملونقل عمومی در
مسیر اماکن ورزشی بر مشارکت سالمندان در فعالیتهای
ورزشی تأثیر میگذارند .چهارمین درونمایۀ شناساییشدۀ
عوامل سازمانی که بر مشارکت سالمندان در فعالیتهای
ورزشی تأثیر دارد ،برنامههای ورزشی است .برنامههای
ورزشی از سه طریق کیفیت برنامههای ورزشی مختص
سالمند ،برنامههای ورزشی متنوع و جذاب ویژۀ سالمندان و
آزادی سالمند در انتخاب زمان و نوع فعالیت ورزشی بر
مشارکت سالمندان در فعالیتهای ورزشی اثرگذار است
(جدول شماره .)2
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استفاده از شعارهای مناسب در سطح شهر

اماکن و تسهیالت

وجود اماکن ورزشی مختص سالمند
جذاب بودن اماکن ورزشی
سهولت دسترسی به اماکن ورزشی
حملونقل عمومی در مسیر اماکن ورزشی

برنامههای ورزشی

کیفیت برنامههای ورزشی مختص سالمند
برنامههای ورزشی متنوع و جذاب ویژۀ سالمندان
آزادی سالمند در انتخاب زمان و نوع فعالیت ورزشی

بحث

پیدا کردن دوستان جدید ،بودن در کنار دوستان ،ارتباط با
گروه همساالن ،عضو گروه بودن ،نگرش مثبت اجتماع به
ورزش سالمندی و استفاده از همساالن برای اجرای
فعالیتهای ورزشی اشاره کرد.

در این بخش از پژوهش ،محقق به شناسایی عوامل
مؤثر بر مشارکت سالمندان ایرانی در فعالیتهای ورزشی
پرداخت .مرور و تحلیل مصاحبهها نشان میدهد در محور
شرایط علّی مشارکت سالمندان ایرانی در فعالیتهای ورزشی
دو درونمایۀ عوامل فردی و عوامل سازمانی وجود دارد .اولین
درونمایۀ شناسایی شده عوامل فردی است که شامل هشت
درونمایۀ انگیزۀ اجتماعی ،انگیزۀ آمادگی جسمانی ،انگیزۀ
پزشکی و انگیزۀ کسب لذت و آرامش ،برخورداری از
مشوقها ،سرمایۀ اقتصادی ،دانش سالمندان و نیازهای
سالمندان است .پژوهشها نشان میدهد انگیزش میتواند
نقش مهمی در مشارکت افراد در فعالیتهای ورزشی داشته
باشد Davison .و  )2339( Lawsonدر پژوهشهای خود به
این نکته اشاره کردهاند که برای شناسایی معیارهای اثربخش
برای افزایش فواید فعالیتهای مرتبط با سالمتی ،درك اینکه
چهچیز افراد را برای مشارکت برمیانگیزاند ،مهم و ضروری
است .بهمنظور درك بهتر رفتار ورزشی سالمندان ،محققان
جنبههای انگیزشی مربوط به تصمیم سالمندان برای شروع

همکاران ( )2334نیز انگیزۀ مشارکت افراد بزرگسال
استرالیایی به فعالیتهای بدنی را حفظ سالمتی و آمادگی
جسمانی معرفی میکنند Nourbakhsh .و
 )2373(Mazareyiدر پژوهشی به این نتیجه رسیدند که
بین اولویت عوامل گوناگون انگیزۀ شرکت سالمندان در
فعالیتهای ورزشی تفاوت معناداری وجود دارد و انگیزۀ
آمادگی جسمانی ،مهمترین دلیل مشارکت ورزشی سالمندان

و ادامۀ فعالیت جسمانی را بررسی کردهاند ( .)31انگیزش،

است ( .)33با توجه به این نتایج به نظر میرسد انگیزههای

فرایند روی آوردن به فعالیتی خاص و ادامۀ آن است .این
فرایند که رفتار را بر میانگیزد و جهت میدهد ،تمایالت و
سوقدهندههای درونی و محركهای بیرونی را در بر میگیرد
و نقشی قدرتمند در مشارکت افراد در فعالیت جسمانی دارد

سالمندان از عوامل مؤثری هستند که بر مشارکت سالمندان
در فعالیتهای ورزشی تأثیر میگذارند.

( .)32تاکنون در تحقیقات بسیاری انگیزههای مشارکت
سالمندان در فعالیتهای جسمانی و ورزشی بررسی شده

بررسی انگیزههای مشارکت ورزشی مردم ،به اندازهای
توسعه و تنوع یافته که  Greenو همکاران (733 ،)2333
عامل انگیزشی را در این زمینه شناسایی کردهاند .همچنین
نتایج تحقیقات مختلف در ایران نیز نشان میدهد که افراد
با انگیزههای متفاوتی مثل کسب نشاط ،احساس لذت و
پیشگیری از بیماری و شادابی و الغر شدن و حفظ سالمتی
در فعالیتهای ورزشی مشارکت دارند ( Kolt .)11و

همچنین نتایج پژوهش نشان داد که از عوامل سرمایۀ
اقتصادی ،درآمد پولی و داراییها هستند .این بدین معنی
است که سطح درآمد فردی سالمندان بر سطح مشارکت آنها
در ورزش و فعالیتهای بدنی تأثیرگذار است .این نتیجه با

است ( .)22،32از عوامل اجتماعی انگیزههای مشارکت

نتایج پژوهشهای بسیاری یکسان است.)25،34( .

سالمندان به فعالیتهای ورزشی میتوان به مواردی از جمله

( )2377نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسید که درآمد
730
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سیاستهای سازمانی

تشویق سالمندان به انجام فعالیت ورزشی
توجه به ورزش سالمندی
افزایش سازمانهای مرتبط با سالمندی
وجود مربی مختص ورزش سالمند
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دارد ( Berewer .)7و همکاران ( )2373دریافتند که درآمد،

سالمندان در فعالیتهای ورزشی است (.)36

اثر مثبتی بر فعالیت بدنی و هزینهکرد در ورزش دارد .به نظر
بوردیو یکی از عواملی که میتواند نحوۀ رفتارهای ورزشی را
میان قشرهای مختلف جامعه توضیح دهد ،سرمایۀ اقتصادی
است که شامل درآمد پولی ،سایر منابع مالی ،داراییها و
حقوق مالی میشود .از نظر بوردیو افرادی که درآمد و دارایی
دارند و مشغلۀ تأمین نیازهای اولیه را ندارند ،بیشتر مایل

درونمایۀ دیگری که بر مشارکت سالمندان در
فعالیتهای ورزشی اثر میگذارد ،نیازهای سالمندان است.
ورزش ،فعالیت ،سرگرمی و شادابی از نیازهای هر فرد
سالمندی محسوب میشود .شواهد نشان میدهند که سه
نیاز برجسته که افراد بهوسیلۀ شرکت کردن در ورزش
بهدنبال تکمیل آن هستند ،از این قرار است :بازی کردن برای
تفریح که برآوردن نیاز برای تحریك و شور و هیجان است؛
با مردم بودن که نیاز به پیوستن به دیگران و تعلق گروه را
برآورده میسازد؛ نشان دادن صالحیت و شایستگی برای

هستند تا با ورزش خودشان را از دیگران متمایز کنند (.)34
نتایج تحقیقات مطالعات  )7617( Loshenو
( )7613گویای این است که در رشتههای ورزشی نوعی نظام
طبقاتی هرمی شکل وجود دارد .بهعنوان مثال ،رشتههایی
چون سوارکاری ،تنیس و گلف افراد طبقۀ متوسط به باال را
جذب میکند .در حالی که برخی از رشتههای ورزشی مثل
فوتبال از ماهیت عمومیتری برخوردار بوده و منحصر به
طبقۀ خاصی نیست .برخی مطالعات حاکی از سطح
فعالیتهای بدنی و ورزشی است که تحتتأثیر وضعیت
اجتماعی ـ اقتصادی قرار میگیرند .افرادی که در طبقات
باالی اجتماعی ـ اقتصادی قرار دارند از سطوح فعالیت
Grunean

باالتری نسبت به سایر طبقات برخوردارند (.)35
درونمایۀ دیگر شناساییشده که بر مشارکت
سالمندان در فعالیتهای ورزشی تأثیر دارد ،دانش و آگاهی
آنان است .از عوامل دانش و آگاهی سالمندان ،آگاه کردن
آنها دربارۀ فواید ورزش و همچنین آموزش حرکات ورزشی
به آنها است .این نتیجه با نتایج تحقیقات  Seyed amerو
 Hasanpour ،)7067(Ghorban berdiو )7013( Abbasi
یکسان است ( Seyed Ameri .)36،37و Ghorban berdi

( )7067در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که آموزش
ورزش همگانی در جذب و افزایش مشارکت در برنامههای
ورزش همگانی و تفریحی مؤثر است ( .)37همچنین
 Ghafouriو همکاران ( )7063بیان کردند که عوامل
آموزشی بر توسعۀ ورزش همگانی مؤثر است Hasanpour .و
 )7013( Abbasiنیز بین میانگین آگاهی و نحوۀ نگرش قبل
و بعد از آموزش ،تفاوت معنیداری را نشان دادند .راه منطقی
ارتقای آگاهی افراد ،اتکا به آموزش بهداشت است که با آن
میتوان افراد را به سطح دانش مجهز کرد تا از سالمت
خویش دفاع کنند .بنابراین باالتر بردن دانش و آگاهی

برآوردن نیاز احساس با ارزش بودن (.)12
این نکته روشن است که با افزایش سن ،فرد آمادگی
بیشتری برای مبتال شدن به برخی بیماریها پیدا میکند؛
اما بزرگترین تهدید برای سالمندان ،بیتحرکی است که
بیشتر از عوامل دیگر آنها را مستعد بیماری میسازد .بنابراین
بهوجود آمدن شرایط مناسب برای تحرك بیشتر (ورزشهای
تفریحی) که از یك طرف موجب سرگرمی و پرکردن اوقات
فراغت سالمندان شود و از طرف دیگر نیاز سالمندان به
تحرك را برطرف سازد ،از ضروریترین تدابیری است که باید
در برنامهریزیهای مربوط به گذران اوقات فراغت سالمندان
اندیشیده شود (.)12
دومین درونمایۀ شناساییشده عوامل سازمانی است
که شامل  4مفهوم شیوههای تبلیغات ،سیاستهای سازمانی،
اماکن و تسهیالت و برنامههای ورزشی است .نتایج پژوهش
نشان داد که از انواع شیوههای تبلیغات ،تبلیغات در سطح
شهر ،تبلیغات در رسانههای شنیداری ،تبلیغات در رسانههای
نوشتاری و تبلیغات در رسانههای دیداری با استفاده از
شعارهای مناسب در سطح شهر است که بر سطح مشارکت
سالمندان در ورزش و فعالیتهای بدنی تأثیر میگذارد .پس
از دهۀ  7633بهرهگیری ورزش از رسانههای جمعی بهویژه
تلویزیون سبب اقبال بیسابقۀ جامعه به ورزش شد (.)32
رسانهها از جمله تلویزیون ،رادیو و نشریات ،در اشاعۀ
هنجارهای اجتماعی بهویژه ورزش ،سهم مهمی دارند .در این
راستا ،برخی دولتهای اروپایی و آمریکای شمالی از سهم
رسانهها در تبلیغ و ترویج ورزش و تحرك استفاده میکنند.
به این منظور اتحادیۀ اروپا شبکۀ رادیویی ویژۀ ورزش
همگانی تأسیس کرده است ( Shabani .)31و
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کم ،ارتباط منفی با گرایش به مشارکت در فعالیتهای بدنی

سالمندان دربارۀ فواید ورزش ،از عوامل اثرگذار مشارکت

فصلنامۀ علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ▐دورۀ  9شمار ▐ 2تابستان 7061

ورزش همگانی داشته باشد (.)32
 )7667( Jaksonدریافت که اثر رسانههای جمعی بر
افزایش آگاهی مردم دربارۀ فعالیتهای بدنی  11درصد و
روی تغییر رفتار و گرایش به فعالیتهای بدنی  03درصد

بیشازپیش احساس میشود (.)32
سومین درونمایۀ شناساییشده برای عوامل سازمانی
که بر مشارکت سالمندان بر فعالیتهای ورزشی اثرگذار
است ،اماکن و تأسیسات ورزشی هستند .اماکن و تأسیسات
ورزشی از  4طریقِ وجود اماکن ورزشی ویژۀ سالمندان،
جذاب بودن اماکن ورزشی ،سهولت دسترسی به اماکن
ورزشی ،حملونقل عمومی در مسیر اماکن ورزشی ،بر
مشارکت سالمندان در فعالیتهای ورزشی اثر میگذارند .این

است ( .)31از همین رو رسانهها توجه بیشتری به ورزش

نتیجه با نتایج پژوهشهای بسیاری همسانی دارد (.)41،42

نشان داده و موجب افزایش این محبوبیت بین مردم نیز
شدهاند .رسانههای گروهی که شامل شبکههای ارتباطی
بیشماری مثل شبکههای سنتی (چاپ ،تلویزیون و رادیو) و
شبکههای ارتباطی نوین از قبیل اینترنت ،تلفن همراه و دیگر
وسایل ارتباطی بیسیم هستند ،در امر آگاهی مردم در

یکی از راههای سوق دادن مردم به ورزش ،افزایش سرانۀ

پوشش ورزش تالش میکنند (.)41
دومین درونمایۀ شناساییشده برای عوامل سازمانی
که بر مشارکت سالمندان در فعالیتهای ورزشی اثر
میگذارد ،عوامل سازمانی و سیاستها است .عوامل سازمانی
و سیاستها از چهار طریق افزایش سازمانهای مرتبط با
سالمندی ،تشویق سالمندان به انجام فعالیت ورزشی ،توجه
به ورزش سالمندی و وجود مربی مختص ورزش سالمند بر
مشارکت سالمندان به فعالیتهای ورزشی اثرگذار است.
 )2336( Numeratoدر تحقیقی ،فرایندها و سیاستهای
ایجاد ورزش همگانی منطقهای و نیز ارتباط بین دو بخش
ورزش داوطلبانه و ورزش سازمانیافتۀ همگانی در جمهوری
چك بررسی و روشها و راهبردها در حوزۀ پشتیبانی از
ورزشهای همگانی در کمیتهها و کلوپهای ورزشی
شناسایی شدند .همچنین  )2336( Mccreeبه بررسی
سیاستهای مدیریت عمومی در دنیایی موسوم به دهکدۀ
جهانی در زمینۀ ورزشهای همگانی میپردازد .سیاستهایی
که با توجه به ارزشها ،علتها و شخصیتهای متفاوت ،در
نهایت به یك هدف که توسعۀ ورزشهای همگانی است،
میانجامد .در کشور ما به ورزش همگانی و تفریحی بهطور
سازمانیافته ،کمتر توجه شده است .مشارکت پایین جامعه
در ورزش همگانی و نبود یك نظام قانونی ،یکپارچه و اجرایی
برای استعدادیابی و پرورش ورزشکاران ،موجب ضعف در

اماکن ورزشی در شهرها است ( .)42مطالعات نشان میدهند
که هرچه تسهیالت بیشتر و با کیفیت در دسترس باشند،
میزان فعالیت جسمانی افراد بیشتر خواهد بود .بنابراین پیش
از آنکه اقداماتی در زمینۀ فعالیتهای جسمانی بین مردم
صورت گیرد ،باید بستر و شرایط انجام برنامهها بررسی شود
تا از این رهگذر میزان دسترسی مردم به امکانات ورزشی و
بهرهمندی آنها از این امکانات مشخص شود Pamela .و
همکاران ( )2370در پژوهش خود به تأثیر زیرساختهای
ورزشی و ویژگیهای فردی بر مشارکت ورزشی پرداختند.
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که وجود اماکن و
زیرساختهای ورزشی استاندارد و همجوار بودن آنها با محل
مسکونی افراد ،به نسبت متغیرهای فردی تأثیر بیشتری بر
مشارکت ورزشی افراد میگذارد (.)43
در بسیاری از محلههای شهری ایران ،گونۀ غالب
کاربری زمین فقط کاربری مسکونی و مراکز خرید است؛ در
حالی که هر محلۀ شهری باید نیازمندیهای مربوط به خود
را داشته باشد .انسانهای ساکن در شهرها باید انسانهای
متحرکی باشند و نیازمند فضاهای باز و سبز و فضاهای
ورزشی و بازی هستند .باید در شهرها محیطی طبیعی وجود
داشته باشد؛ در حالی که در کمتر واحدی از واحدهای
مسکونی تازهساز جایی برای تحرك و ورزش و فضاهای باز
در نظر گرفته شده است .مطالعات متعددی حاکی از آن است
که مردم زمانی تمایل به فعالیت بدنی نشان میدهند که
دسترسی مناسب و راحتی به مکانهای مختص ورزش کردن
مثل پاركها و اماکن ورزشی داشته باشند .مؤسسۀ مرکز
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 )7064(Soufiدر پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که
اختصاص ورزش صبحگاهی بهعنوان یکی از برنامههای رادیو
و تلویزیونی برای آموزش و ترویج ورزش همگانی از عوامل
مهم و اثرگذار بر فرهنگ مردم به شمار میرود که در باال
بردن میزان فعالیتهای بدنی مؤثر است .از طرفی نبودن
تبلیغات مؤثر در رسانهها و ضعف در بهرهگیری از فناوری
روزآمد برای ورزش همگانی میتواند اثر منفی بر توسعۀ

ورزش قهرمانی و کاهش زمینۀ ظهور و بروز استعدادهای
ورزشی شده است و نیاز به ایجاد مراکزی برای
سیاستگذاری و برنامهریزی در امر ورزش همگانی و قهرمانی

حمید سارانی و همکاران | عوامل مؤثر بر مشارکت سالمندان ایرانی..

کنترل و پیشگیری از بیماری در آمریکا گزارش کرد که ایجاد
و توسعۀ فضاهای ورزشی مناسب فعالیت میتواند باعث
افزایش  23درصدی مردم در انجام فعالیت و ورزش حداقل
 0بار در هفته شود (.)44

(امکانات ورزشی) در مشارکت ورزشی تأکید میشود (.)41
چهارمین درونمایۀ شناساییشده برای عوامل سازمانی
که بر مشارکت سالمندان در فعالیتهای ورزشی اثرگذار
است ،برنامههای ورزشی هستند .برنامههای ورزشی از سه
طریقِ کیفیت برنامههای ورزشی مختص سالمند ،برنامههای
ورزشی متنوع و جذاب ویژۀ سالمندان و آزادی سالمند در
انتخاب زمان و نوع فعالیت ورزشی بر مشارکت سالمندان در
فعالیتهای ورزشی اثرگذار است .این نتیجه با نتایج
پژوهشهای بسیاری یکسان است .متخصصان سازمان
بهداشت جهانی معتقدند که برنامهریزی در سطح جامعه در
صورتی بهطور کامل مؤثر واقع میشود که دولت از نیازهای
ویژۀ سالمندان مطلع بوده و اقدامات مناسبی را در سطح
دولتی انجام دهد که حمایتکننده و مکمل اقدامات در سطح
جامعه باشد ( .)45برنامههای ورزشی تأثیر معنیداری بر
عزتنفس سالمندان و سطح کیفیت زندگی آنها دارند و
اجرای اینگونه برنامهها در مراکز مراقبتی سالمندان میتواند
بهعنوان عاملی برای ارتقای سالمت سالمندان استفاده شود
( .)46با توجه به این نتایج به نظر میرسد برنامههای ورزشی
مناسب ،از عوامل مؤثری هستند که بر مشارکت سالمندان
در فعالیتهای ورزشی اثر میگذارند.
از نقاط قوت این مطالعه میتوان به این نکته اشاره
کرد که بیشتر پژوهشهای صورتپذیرفته در این حیطه از
نوع کمی هستند .در این مطالعه چون جمعآوری اطالعات

نتیجهگیری
با مرور و تحلیل مصاحبهها  43کد اولیۀ عوامل مؤثر
بر مشارکت سالمندان ایرانی در فعالیتهای ورزشی
شناسایی شده که در مرحلۀ بعد این کدها در  72درونمایۀ
عامل اجتماعی ،عامل آمادگی جسمانی ،عامل پزشکی ،عامل
کسب لذت و آرامش ،انگیزههای بیرونی ،سرمایۀ اقتصادی،
دانش و آگاهی سالمندان ،نیازهای سالمندان ،شیوههای
تبلیغات ،سیاستهای سازمانی ،اماکن و تسهیالت و
برنامههای ورزشی طبقهبندی شدند و در نهایت این
درونمایهها در دو درونمایۀ اصلی عوامل فردی (1
درونمایه) و عوامل سازمانی ( 4درونمایه) تقسیم شدند .با
توجه به اینکه مشارکت سالمندان در فعالیتهای ورزشی،
نقش مهمی در سالمتی آنها و کاهش هزینهها ،هم برای فرد
و هم برای دولتها دارد .لذا به برنامهریزان سالمت توصیه
میشود برای باال بردن مشارکت سالمندان در فعالیتهای
ورزشی ،با در نظر گرفتن همۀ جوانب سعی در تدوین
برنامهها کنند .امید است نتایج این پژوهش بتواند پایهای
برای پژوهشهای بعدی در زمینۀ مشارکت سالمندان در
فعالیتهای ورزشی باشد.

سپاسگزاری
از تمامی افرادی که در اجرای پژوهش نهایت همکاری
را داشتند ،سپاسگزاریم.

تعارض در منافع
بین نویسندگان هیچگونه تعارض در منافع گزارش
نشده است.
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سازمان بهداشت جهانی ( )2331طی یك راهنمای
برنامهریزی برای فعالیت بدنی شهروندان اروپا ،در مقالهای
تحتعنوان "شهر سالم یك شهر فعال است" به اهمیت
فعالیت ورزشی شهروندان اشاره میکند .شهر سالم و فعال
شهری است که بهمنظور افزایش فعالیت بدنی روزمرۀ
شهروندان ،بهطور مداوم فرصتهایی برای بهبود محیط و
منابع اجتماعی فراهم میکند .ازاینرو سیاست چند کشور
مثل انگلستان ،استرالیا و چین بر افزایش مشارکت جمعی
در ورزش و مشارکت ورزشی در سطح مجتمعهای ورزشی
است .در بطن این سیاست ،اهمیت زیرساختهای ورزشی

بهصورت کیفی است و همراهی نزدیکی با تجزیهوتحلیل
اطالعات دارد ،یعنی بهطور همزمان انجام میپذیرند ،موجب
توسعۀ یکدیگر میشوند؛ به عبارت دیگر در این مطالعه،
گامهای اولیۀ تجزیهوتحلیل اطالعات در جریان جمعآوری
اطالعات صورت میپذیرد .همچنین بهدلیل مشغلۀ فراوان
کاری بعضی افراد نمونه ،هماهنگی و اخذ زمان برای مصاحبه
از مشکالت مطالعه بود و باعث زمانبر شدن جمعآوری
دادهها شد .نتایج حاصل از این مطالعه میتواند اطالعات
کاربردی و مفیدی در زمینۀ مشارکت سالمندان ایرانی در
فعالیتهای ورزشی در اختیار برنامهریزان و مسئوالن قرار
دهد.
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