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 چكيده
اين تحقيق با . د، محدود استننكهاي بدني ترغيب ميتحقيقات انجام گرفته در زمينة متغيرهايي كه سالمندان را به فعاليت

 نفر 241هاي اين پژوهش آزمودني. هدف مقايسة انگيزة شركت زنان و مردان سالمند شهر تهران در فعاليت بدني انجام گرفت
بودند كه با روش ) SD ،16/66 = M = 66/6( سال 89 تا 60 ياز سالمندان شهر تهران با دامنة سن)  زن120 مرد و 121(

ابزارهاي . فمند از پنج منطقة شمال، جنوب، مركز، غرب و شرق تهران انتخاب شدند و در تحقيق شركت كردنداي هد هسهمي
هاي فردي و انگيزش مشاركت ورزشي سالمندان آوري اطالعات شامل دو پرسشنامة ويژگيگيري مورد استفاده براي جمع اندازه

)PMQOA (هاي آماري توصيفي، آزمون فريدمن و روش هاي تحقيق، از روش منظور توصيف متغيرها و آزمون فرضيه به. بود
نتايج نشان داد كه بين اولويت عوامل گوناگون انگيزة شركت سالمندان در . استفاده شد) ANOVA(تحليل واريانس يكطرفه 

رين دليل مشاركت تو انگيزة آمادگي جسماني، مهم) P ،4/556 = 2X =00/0(هاي ورزشي تفاوت معناداري وجود دارد فعاليت
و زنان ) >P 05/0(ميان زنان و مردان سالمند در عوامل پزشكي و شهرت تفاوت معناداري مشاهده شد . ورزشي سالمندان است

هاي  ها بين گروه همچنين در زمينة مقايسة انگيزه .تر از مردان گزارش كردنداين عوامل را براي شركت در تمرينات ورزشي مهم
 ساله اين عوامل انگيزشي را براي شركت در تمرينات 69 تا 60و افراد ) >05/0P(هاي درگير شدن نشان داد  سني مختلف، يافته

ها در سطوح تحصيلي مختلف در عوامل شهرت، پزشكي و درگير آزمودنيبين  ، ساله به باال بيان كردند70تر از افراد ورزشي مهم
دار در مقايسه با افراد نظامي، روي عامل انگيزشي پزشكي تأكيد   زنان خانهدر ضمن) >05/0P(شدن تفاوت معناداري مشاهده شد 

تواند در توسعة مداخالت تمريني كه موجب افزايش مشاركت سالمندان در دستاوردهاي حاصل از اين تحقيق مي. بيشتري داشتند
 .شود، مفيد باشدهاي ورزشي ميفعاليت
 
 هاي كليدي واژه

 .فعاليت بدنيانگيزة شركت، سالمندان، 
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 مقدمه

اكنون هاي حياتي است و همسالمندي فرايندي طبيعي در زندگي انسان و حاصل فرسايش تدريجي ارگان
جمعيت سالمندان در تمام كشورها از جمله ايران، رو ). 7(عنوان يك مسئلة مهم مطرح است  هدر تمام جوامع ب

را از ساكنان كرة خاكي  ميليارد نفر 2/1 ربع قرن ديگر شود كهبيني ميبه فزوني است و براساس برآوردي، پيش
هاي آماري حاكي از رشد پرشتاب ها و شاخصدر ايران بررسي). 13( سال و باالتر تشكيل دهند 60افراد 

 الي 25، در كشور ما انفجار سالمندي رخ دهد و 1410شود در سال بيني ميكه پيشطوري سالمندي است، به
 خوررشيدي، به 1428و اين ميزان تا سال ) 4( سال قرار خواهند گرفت 50 سنين باالي  درصد جمعيت در30
 ).2( ميليون نفر خواهد رسيد 26

تحرك و ماشيني عصر اميد به زندگي طوالني و رشد سريع جمعيت سالمندان از يك طرف، سبك زندگي كم
كند و بر  در دوران سالمندي مضاعف ميحاضر از طرف ديگر، مشكالت جسماني، رواني، اجتماعي و اقتصادي را

بنابراين ضروري است اقدامات مناسب براي ارتقا و بهبود سطح سالمت اين قشر . كيفيت زندگي افراد اثر دارد
 انتخاب شيوة ،در اين زمينه بسياري از متخصصان علوم پزشكي و ورزشي معتقدند. عمل آيد مهم از جامعه به

اي داشته باشد، يكي از راهكارهاي مهمي  هاي بدني و ورزشي منظم جايگاه ويژهزندگي فعال كه در آن فعاليت
اي از مشكالت  تواند بخش عمدههزينه بودن آن، مياست كه باتوجه به قابليت ايجاد انگيزش دروني و كم

ن  سالمندي را برطرف كرده و به حفظ سالمت جسم و روان در اين مقطع حساس زندگي انساجسماني و رواني
هاي براساس نتايج تحقيقات، تمرين يا فعاليت جسماني منظم و متناسب با توانايي). 1(كمك زيادي كند 

 عروقي، پيشگيري از پوكي –هاي قلبي تواند موجب كاهش ابتال به بيماريجسماني و رواني سالمندان، مي
-قانعنسبتاً بر اين، شواهد  هعالو). 5 و 3(ديابت و در نهايت حفظ عملكرد مطلوب بدن شوند ، ابتال به استخوان

تواند در سالمت رواني افراد مؤثر باشد و به دهند تمرين و فعاليت جسماني منظم همچنين مياي نشان ميكننده
 ).26، 1(كاهش افسردگي، استرس و اضطراب كه در سالمندان بسيار رايج است، منجر شود 

رسد هنوز بسياري از سالمندان به اندازة الزم نظر مي ، بهباوجود مزاياي جسماني و رواني فعاليت جسماني
 درصد 68در پژوهش بر روي سالمندان ايراني، نشان دادند كه ) 1386(متفكر و همكاران ). 28(كنند تمرين نمي
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در تحقيق ديگري گزارش شد ). 12( سال در طول هفته، در هيچ فعاليت جسماني شركت ندارند 60افراد باالي 
وجه تمرين هيچ درصد در هفتة قبل از مصاحبه به39 سال استراليايي، 70اي از سالمندان باالي  نمونهكه بين 

). 28(هاي هلندي، آمريكايي، بريتانيايي و نيوزلندي مشاهده شده است  هاي مشابهي در نمونه يافته. نكرده بودند
هاي بدني، اهميت سالمندان در فعاليتبنابر نتايج مذكور، تعيين راهكارهاي مناسب براي افزايش مشاركت 

 در اين راستا شناخت ابعاد انگيزشي مؤثر بر رفتار ورزشي سالمندان گامي مفيد و ابتدايي براي  وزيادي دارد
 .شودهاي تمريني مؤثر محسوب مي طراحي مداخله

ات سالمندان براي هاي انگيزشي مربوط به تصميم منظور درك بهتر رفتار ورزشي سالمندان، محققان جنبه به
آوري به فعاليتي خاص و ادامة آن  انگيزش، فرايند روي). 31(اند  شروع و ادامة فعاليت جسماني را بررسي كرده

هاي بيروني هاي دروني و محرك دهندهدهد، تمايالت و سوقانگيزد و جهت مياين فرايند كه رفتار را برمي. است
تاكنون در تحقيقات متعددي ). 14(ركت افراد در فعاليت جسماني دارد گيرد و نقشي قدرتمند در مشارا دربرمي

، 27، 25، 24، 20، 19، 18(هاي جسماني و ورزشي بررسي شده است هاي شركت افراد سالمند در فعاليت انگيزه
ان كنندگشدة مشاركت هاي انجام گرفته در اين حوزه، توصيفي و شامل داليل بيانبيشتر پژوهش). 31 و 29، 28

شدة سالمندان براي شركت در  ترين داليل شناساييبرخي از مهم. هاي جسماني استبراي شركت در فعاليت
هاي ورزشي، سالمتي، حفظ و ارتقاي آمادگي جسماني، لذت و نشاط، تعامالت اجتماعي و كنترل استرس فعاليت
ترين انگيزة ، مهم)2005(مكاران  و ه3و بردلي) 2004( و همكاران 2، كولت)2008( و همكاران 1ديسي. است

) 1998( و همكاران 4كركباي. هاي ورزشي را سالمتي و آمادگي جسماني بيان كردندشركت سالمندان در فعاليت
 .هاي اجتماعي و پيشرفت را دليل اصلي شركت سالمندان در ورزش دانستند انگيزه

هاي ورزشي، نشان منظور شركت در فعاليتهاي انگيزشي به كنندههاي انجام گرفته در مورد تعيينپژوهش
 اقتصادي –هاي سني، تحصيالت و وضعيت اجتماعي  دهد كه ميزان مشاركت افراد براساس جنسيت، گروهمي

، نشان دادند كه وضعيت )2002( و همكاران 5در اين زمينه بويت). 32، 30، 26، 22، 20، 17(متفاوت است 

                                                           
1 - Dacey 
2 - Kolt 
3 - Bradly 
4 - Kirkby 
5 - Boyette 
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بين ترين متغيرهاي پيش اقتصادي مهم– تحصيالت و وضعيت اجتماعي پزشكي، مشاركت قبلي در تمرين،زيست
نيز در پژوهشي موانع و فوايد ) 2000( و همكاران 1موتون. شوندبراي آغاز و پيروي از برنامة تمريني محسوب مي

ت، تر تحصيال نفر از سالمندان آمريكايي را بررسي كردند و نتيجه گرفتند كه سطوح پايين210فعاليت بدني 
تري از فعاليت جسماني عادتي در ارتباط جنسيت مرد، شاخص تودة بدني بيشتر و سن باالتر، با سطوح پايين

-هاي جمعيت هاي مشاركت ميان گروه باوجود نتايج مذكور هنوز تحقيقات بيشتري در زمينة مقايسة انگيزه. بود

مورد نياز ) هاي شغلي  سني و گروههاي مانند جنسيت، سطوح تحصيلي، گروه( اجتماعي مختلف –شناختي 
هاي متفاوتي براي   مختلف، انگيزه2 اجتماعي–شناختي هاي جمعيت چون ممكن است افراد در گروه. است

هايي در طراحي مداخالت براي افزايش  بنابراين چنين مقايسه. هاي جسماني داشته باشندشركت در فعاليت
 ).28(ئز اهميت است كمي و كيفي فعاليت ورزشي در سالمندان حا

توان به تمامي سالمندان تعميم داد، تحقيقات بيشتري براي هاي مذكور را نميازآنجا كه نتايج پژوهش
همچنين باتوجه به جمعيت رو به . هاي تمرين براي مردان و زنان سالمند مورد نياز استكنندهبررسي تعيين

ايران كه براساس گزارش سازمان بهداشت جهاني، امروزه رشد سالمندي و نيز افزايش شاخص اميد به زندگي در 
ل ئتوان گفت كه ما در برابر مساطور يقين مي ه، ب)4( سال است 71 سال و در زنان ايراني 67در مردان ايراني 

بنابراين سالمندي و شرايط ويژة افراد سالمند و . جدي دربارة سالمندان و حل مشكالت آنها قرار خواهيم گرفت
از . سازد بهداشت رواني و جسماني آنها، از جمله مسايلي است كه انجام اينگونه تحقيقات را ضروري ميتأمين

و اطالعات كمي در مورد انگيزة بوده سوي ديگر، تحقيقات انجام گرفته در اين زمينه در ايران بسيار محدود 
نظر به نرخ رشد جمعيت . ساس شدرو ضرورت انجام اين تحقيق اح از اين،مشاركت سالمندان در دسترس است

ترين مهم. هاستدنبال پاسخ به اين پرسش هاي ورزشي، اين تحقيق بهسالمندان و عدم مشاركت آنان در فعاليت
عوامل انگيزشي شركت سالمندان در تمرينات ورزشي چيست؟ آيا متغيرهايي چون جنسيت، سن، تحصيالت و 

رو اين تحقيق با هدف مقايسة انگيزة ها ايجاد كنند؟ از اين ر انگيزههايي را دتوانند تفاوت وضعيت اشتغال مي
 .شركت زنان و مردان سالمند شهر تهران در فعاليت بدني انجام گرفت

 
                                                           
1 - Mouton 
2 - Sociodemographic groups 
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 روش تحقيق

جامعة آماري تحقيق، سالمندان زن و مرد . پژوهش حاضر از نوع توصيفي است و به شكل ميداني اجرا شد
-آزمودني. كردندطور منظم ورزش مي ها به ماه در پارك6ند كه دست كم به مدت  سالة شهر تهران بود89 تا 60

از سالمندان شهر تهران با ميانگين سني همراه با انحراف )  زن120 مرد و 121( نفر 241هاي اين پژوهش 
ة مورد  كيلوگرم بودند كه از جامع81/70 ±4/10متر و وزن  سانتي164± 11/9 سال، 16/66 ± 66/6استاندارد 

 مرد و 25ه قدر هر منط(اي هدفمند از پنج منطقة شمال، جنوب، مركز، غرب و شرق تهران  نظر با روش سهميه
هاي فردي براي كسب اطالعات در زمينة آوري اطالعات از پرسشنامة ويژگي عبراي جم. انتخاب شدند)  زن25

 بيماري و از پرسشنامة انگيزش  و ورزشيبرخي متغيرها مانند جنس، سن، سطح تحصيالت، شغل، سابقة فعاليت
براي ارزيابي انگيزة مشاركت ورزشي ) 1998( كركباري و همكاران 1)PMQOA(مشاركت ورزشي سالمندان 

، تا 1= اهميت بي(اي ليكرت  درجه3 سؤال است كه با مقياس 30 حاوي PMQOAپرسشنامة . استفاده شد
شش عامل با عناوين پرسشنامة مذكور مشتمل بر . شودگذاري مي نمره) 3=  و بسيار مهم 2= اي مهم  اندازه

)  سؤال4(، پزشكي ) سؤال7( فوايد –، رقابت ) سؤال5(، شهرت ) سؤال5(، آمادگي جسماني ) سؤال5(اجتماعي 
اين پرسشنامه براي اولين .  است3 و حداكثر امتياز آن 1حداقل امتياز هر عامل . است)  سؤال3(و درگير شدن 

رو روايي محتوايي و پايايي اين پرسشنامه در پژوهش از اين. ه فارسي ترجمه شد و مورد استفاده قرار گرفتبار ب
منظور تأييد روايي محتوايي و استفاده از نظرهاي تخصصي، پرسشنامه در اختيار به. حاضر محاسبه و تأييد شد

عودت، پرسشنامه بار ديگر بررسي و نظرها و پس از . نظر تربيت بدني قرار گرفتپانزده نفر از استادان صاحب
 نفر از زنان و مردان سالمند 30ن اعمال شد و در ادامه براي سنجش پايايي در اختيار ها در آپيشنهادهاي آن

هاي ورزشي قرار گرفت و پايايي دروني آن با استفاده از روش آلفاي كرونباخ محاسبه كننده در فعاليتشركت
 . بود77/0 و 6/0آمده براي تمامي عوامل انگيزشي بين  دست هاي كرونباخ بمقدار ضرايب آلف. شد

به اين منظور، پس از .  انجام گرفت1388ماه  هفتة متوالي در دي3آوري اطالعات از سالمندان، طي جمع
و سپس باتوجه به بزرگي شهر تهران . نامه دريافت شدهماهنگ با سازمان ورزش شهرداري تهران، مجوز معرفي

هاي آن در تحقيق، ابتدا با استفاده از نقشه، تهران بزرگ به پنج منطقة شمال، منظور مشاركت همة بخش هب

                                                           
1 -  Participation motivation questionnaire for older adults (PMQOA) 
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طور تصادفي از ها به در هر منطقه شناسايي و آزمودنيهاي موجودجنوب، مركز، غرب و شرق تقسيم شد و پارك
 ابتدا توضيحات الزم دربارة اهداف تحقيق به ها،براي تكميل پرسشنامه. هاي هر منطقه انتخاب شدندداخل پارك

صورت ها توسط محقق و بهها ارائه و پس از اعالم موافقت آنها براي شركت در تحقيق، پرسشنامهآزمودني
 .اي تكميل شدند همصاحب

هاي آماري توصيفي براي تدوين جدول توزيع فراواني، ميانگين و درصدها و در  از روش،در اين پژوهش
بندي عوامل انگيزشي و از روش تحليل واريانس يكطرفه منظور اولويتار استنباطي از آزمون فريدمن بهبخش آم

)ANOVA (هاي سني،  هاي ورزشي ميان زنان و مردان و گروهبراي مقايسة عوامل انگيزة شركت در فعاليت
 PMQOAي پرسشنامة براي اين منظور امتيازهاي هر عامل انگيزش. شغلي و سطوح تحصيالت استفاده شد

همچنين در مواردي . وسيلة ميانگين امتيازهاي تمامي سؤاالت مربوط به هر عامل محاسبه شد براي هر فرد، به
 گروه يا 3كه اثر اصلي يك متغير مستقل بر يك متغير وابسته معنادار بود و متغير مستقل مورد نظر داراي 

هاي معنادار آماري، از آزمون ها و يافتن تفاوت ي مقايسة گروه، برا)هاي شغلي و سطوح تحصيلي گروه(بيشتر بود 
 انجام 17 نسخة SPSSافزار  شايان ذكر است كه كلية عمليات آماري با استفاده از نرم. تعقيبي توكي استفاده شد

 . در نظر گرفته شدP ≥05/0ها گرفت و سطح معناداري آزمون

 

 هاي تحقيق يافتهنتايج و 

 69 تا 60در گروه سني )  درصد مردان7/53 درصد زنان و 2/79(ها  درصد آزمودني4/66براساس نتايج، 
از نظر .  سال به باال قرار داشتند70در گروه سني )  درصد مردان3/46 درصد زنان و 8/20( درصد 6/33سال و 

اي تحصيالت سواد و داربي)  درصد مردان9/28 درصد زنان و 8/40(ها درصد آزمودني 9/34وضعيت تحصيلي، 
. در حد متوسطه و ديپلم تحصيالت داشتند)  درصد مردان4/31 درصد زنان و 8/35( درصد 6/33ابتدايي و 
از نظر . تحصيالت دانشگاهي داشتند)  درصد مردان7/39 درصد زنان و 3/23(ها   درصد آزمودني5/31همچنين 

. دار بودند هخان)  درصد4/34( از يك سوم آنها بازنشسته و بيش)  درصد56(ها اشتغال، بيش از نيمي از آزمودني
 . آزاد يا كارمند گزارش شدها درصد نيز هنوز شاغل بودند و وضعيت شغلي آن10كمتر از 
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 2/69براساس نتايج . 1بندي شدند ها براساس وضعيت شغلي قبلي خود به هشت گروه طبقهتمامي آزمودني
 درصد در 3/84 درصد نظامي بودند و 7/15در مردان نيز .  درصد شاغل بودند8/30دار و  درصد زنان، خانه

 9/19شش يا هفت روز در هفته، )  درصد6/67(ها اي از آزمودني بخش عمده. هاي شغلي ديگر قرار گرفتند گروه
-هاي ورزشي شركت مي درصد سه روز در هفته يا كمتر، در فعاليت1/12درصد چهار يا پنج روز در هفته و 

سواري، روي، دو و نرمش صبحگاهي، شنا، دوچرخهها شامل پيادههاي ورزشي آزمودنياليتاهم فع. كردند
 .ه و تمرينات آمادگي جسماني بودنپونگ، بدمينتون، تمرينات با وز كوهنوردي، پينگ

هايي كه هر سؤال را براي مشاركتشان در ، براساس درصد آزمودنيPMQOAسؤاالت مختلف پرسشنامة 
هاي  ترين موارد براي مشاركت در فعاليتمهم. 2بندي شدند بسيار مهم گزارش كردند، رتبهصورت  تمرين به

جسماني و ورزش، من مايلم تمرين داشته باشم، من تمايل دارم براي حفظ سالمتي ورزش كنم، من مايلم از 
ادن داشته باشم، نظر جسماني آماده باشم، من فعاليت ورزشي را دوست دارم و دوست دارم كاري براي انجام د

هاي ورزشي شامل موارد من مايلم مشهور باشم، من اهميت براي مشاركت در فعاليتهمچنين موارد كم. بودند
كنم، من دوست دارم جايزه دهم مورد توجه قرار گيرم، من به داليل پزشكي ورزش ميمايلم براي آنچه انجام مي

بندي سؤاالت براي شركت   انحراف معيار عوامل انگيزشي و رتبهميانگين و. بگيرم، من رقابت را دوست دارم، بود
 . نشان داده شده است1هاي ورزشي در جدول در فعاليت

 

                                                           
ي، بهداشتي و درماني، اداري و مـالي        دار، نظامي، آموزشي و فرهنگي، فني و مهندسي، كشاورز        هاي شغلي خانه   هشت گروه شغلي شامل گروه      - 1

 .و خدماتي بود
 زيرا اين سؤال در تحقيقات پيشين جـزء هـيچ يـك از              ،بندي نشد ، رتبه )من تمايل دارم تنش نداشته باشم      (PMQOA يك سؤال از پرسشنامة       - 2

 ).26(شش عامل اصلي انگيزشي قرار نگرفت 
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 بندي سؤاالت پرسشنامة  ميانگين و انحراف معيار عوامل انگيزشي و رتبه– 1جدول 

 رتبه درصد انحراف معيار ميانگين عوامل انگيزشي
 عامل اجتماعي

 .ماعي ورزش را دوست دارمهاي اجت من جنبه
 .من مايلم با دوستانم باشم

 .من بودن با گروه را دوست دارم
 .دوست دارم عضو يك گروه باشم

 .تمايل دارم دوستان جديدي پيدا كنم

31/2 67/0  
2/72 
7/62 
4/56 
9/46 
4/44 

 
16 
17 

5/18 
23 
24 

 :عامل آمادگي جسماني
 .من مايلم تمرين داشته باشم

 .م براي حفظ سالمتي، ورزش كنممن تمايل دار
 .من مايلم از نظر جسماني آماده باشم

 .ام بهبود يابدمندم آمادگي جسمانيمن عالقه
 .خواهم همواره فرم بدني خوبي داشته باشممن مي

92/2 19/0  
7/96 
9/95 
4/95 
7/91 
1/87 

 
1 
2 
3 
8 
12 

 :عامل شهرت
 .احساس مهم بودن را دوست دارم

 .ام را تخليه كنمژيخواهم انرمن مي
 .من دوست دارم جايزه بگيرم

 .دهم، مورد توجه قرار گيرممن مايلم براي آنچه كه انجام مي
 .من مايلم مشهور باشم

2 57/0  
4/56 
4/54 
1/36 
7/23 
6/21 

 
5/18 

20 
26 
28 
29 

 : فوايد–عامل رقابت 
 .من فعاليت ورزشي را دوست دارم

 .ورزش كنم) شدنآرام (من مايلم براي آرام سازي 
 .من تمايل دارم به كارهايي بپردازم كه در آنها خوب هستم

 .من مايلم سرگرمي داشته باشم
 .من مايلم چيزهاي جديدي ياد بگيرم

 .من هيجان را دوست دارم
 .من رقابت را دوست دارم

66/2 32/0  
2/94 
5/92 
9/90 
9/90 

83 
6/50 
7/40 

 
5/4 
5/6 
5/9 
5/9 

13 
22 
25 

 :يعامل پزشك
 .من تمايل دارم براي حفظ تحرك مفاصلم ورزش كنم

 .من مايلم براي پيشگيري از كمردرد ورزش كنم
 .من مايلم براي تسكين درد تمرين كنم

 .كنممن به داليل پزشكي ورزش مي

37/2 52/0  
6/87 
8/76 
3/52 

29 

 
11 
15 
21 
27 

 :عامل درگير شدن
 .دارم كاري براي انجام دادن داشته باشمدوست

 .بيرون رفتن از خانه را دوست دارم
 .خانواده و دوستانم تمايل دارند من ورزش كنم

84/2 29/0  
2/94 
5/92 
8/78 

 
5/4 
5/6 

14 
 .اند صورت بسيار مهم گزارش كرده هايي كه هر سؤال را براي مشاركتشان در تمرين بهدرصد آزمودني* 
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براساس نتايج، بين اولويت عوامل . سه شده است، ميانگين عوامل گوناگون انگيزشي مقاي1در نمودار 
، P = 00/0(هاي ورزشي تفاوت معناداري وجود دارد گوناگون انگيزة شركت سالمندان شهر تهران در فعاليت

4/556 = 2X ( و انگيزة آمادگي جسماني)19/0 =SD ،92/2 = M(ترين دليل مشاركت ورزشي سالمندان  ، مهم
ترتيب در  به) SD ،66/2 = M = 32/0( فوايد –و رقابت ) SD ،84/2=M = 29/0 (هاي درگير شدن هانگيز. است

هر ) SD ،31/2 = M = 67/0(و اجتماعي ) SD ،37/2 = M = 52/0(هاي پزشكي  اولويت دوم و سوم و انگيزه
 .دارددر اولويت پنجم قرار ) SD ،00/2 = M = 57/0(همچنين انگيزة شهرت . دو در اولويت چهارم قرار دارند

 

2
2.31 2.37

2.66
2.84 2.92

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

عامل شهرت عامل اجتماعی عامل پزشکی  عامل رقابت - فوايد عامل درگير شدن عامل آمادگی جسمانی 

ميانگين عوامل انگيزشی شرکت سالمندان در فعاليت های ورزشی

ين
نگ
ميا

 
 هاي ورزشي مقايسة ميانين عوامل انگيزشي شركت سالمندان در فعاليت– 1نمودار 

 

هاي سني، سطوح   ميانگين و انحراف استاندارد عوامل گوناگون انگيزشي برحسب جنسيت، گروه،2در جدول 
در عوامل شهرت براساس نتايج، ميان زنان و مردان سالمند . هاي شغلي نشان داده شده است تحصيلي و گروه

)001/0 = P ،97/10 = F ( و پزشكي)04/0= P ، 13/4 = F ( تفاوت معناداري وجود دارد و زنان اين عوامل را
 .تر از مردان گزارش كردندبراي شركت در تمرينات ورزشي مهم
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و هاي سني، سطوح تحصيلي   ميانگين و انحراف استاندارد عوامل انگيزشي برحسب جنسيت، گروه– 2جدول 

 هاي شغلي گروه

آمادگي  اجتماعي
 عوامل انگيزشي درگير شدن پزشكي  فوايد–رقابت  شهرت جسماني

 
 SD(M )SD(M )SD(M )SD(M )SD(M )SD(M( )نفر(تعداد 
 :جنسيت

 120زن 
 121مرد 

 
)69/0(36/2 
)64/0 (26/2 

 
)19/0 (93/2 
)20/0 (90/2 

 
) *55/0 (12/2 

)56/0 (88/1 

 
)36/0 (65/2 
)28/0( 68/2 

 
) *46/0 (44/2 
)56/0 (30/2 

 
)27/0 (86/2 
)31/0 (81/2 

 :هاي سنيگروه
 160:سال69 تا60
 81:باالسال به70

 
*)63/0(43/2 
)68/0 (07/2 

 
)15/0 (94/2 
)26/0 (88/2 

 
)55/0 (05/2 
)58/0 (90/1 

 
) *31/0 (70/2 

)33/0 (59/2 

 
)52/0 (40/2 
)52/0 (33/2 

 
)*25/0 (87/2 
)37/0 (77/2 

 :سطوح تحصيلي
 84:سواد وابتداييبي

 81:متوسطه وديپلم
 76: دانشگاهي

 
)72/0 (22/2 
)64/0 (41/2 
)64/0 (30/2 

 
)14/0 (94/2 
)27/0 (88/2 
)14/0 (93/2 

 
 13/2) 55/0* (ت 
 06/2) 55/0* (ت 
 80/1) 56/0* (م .ب

 
)34/0 (70/2 
)34/0 (66/2 
)28/0 (62/2 

 
 51/2) 47/0* ( ت
)52/0 (37/2 
 23/2) 54/0*(ب

 
 86/2)26/0* (ت
 90/2) 21/0* (ت
 74/2)36/0*(م.ب

 :هاي شغليگروه
 83: دار خانه

 19: نظامي 
 29:آموزشي وفرهنگي

 18: فني و مهندسي
 42: اداري و مالي

 41: خدماتي

 
 

)73/0 (33/2 
)77/0 (11/2 
)51/0 (51/2 
)61/0 (25/2 
)63/0 (40/2 
)58/0 (19/2 

 
 

)20/0 (92/2 
)13/0 (93/2 
)19/0 (92/2 
)29/0 (91/2 
)16/0 (92/2 
)21/0 (90/2 

 
 

)55/0 (17/2 
)60/0 (86/1 
)58/0 (90/1 
)51/0 (80/1 
)57/0 (01/2 
)53/0 (96/1 

 
 

)93/0 (64/2 
)33/0 (63/2 
)28/0 (62/2 
)22/0 (72/2 
)26/0 (71/2 
)29/0 (69/2( 

 
 

 52/2) 43/0(ن *
 06/2) 65/0(خ * 

)59/0 (27/2 
)56/0 (30/2 
)55/0 (27/2 
)40/0 (49/2 

 
 

)27/0 (86/2 
)47/0 (68/2 
)27/0 (80/2 
)23/0 (83/2 
)27/0 (87/2 
)25/0 (86/2 

 ≥P 05/0سطح معناداري * 

 دارخانه: نظامي، خ: متوسطه و ديپلم، ن: سواد و ابتدايي، مبي: تحصيالت دانشگاهي، ب: ت

 .هاي شغلي، از آزمون تعقيبي توكي استفاده شدي سطوح تحصيلي و گروههاي چندگانه در مورد متغيرهابراي مقايسه: توجه

هاي معناداري را در هاي سني مختلف، نتايج آزمون تحليل واريانس تفاوتهاي گروهدر زمينة مقايسة انگيزه
، P =01/0(و درگير شدن ) P ،23/6 = F = 01/0( فوايد –، رقابت )P ،88/16 = F = 00/0(عوامل اجتماعي 

63/6 = F ( تر از  ساله اين عوامل انگيزشي را براي شركت در تمرينات ورزشي مهم69 تا 60نشان داد و افراد
 . ساله به باال بيان كردند70افراد 
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هاي سطوح تحصيلي مختلف، نتايج آزمون تحليل واريانس نشان داد كه ميان  هدر مورد مقايسة انگيز
 = P ،90/5 =003/0(پزشكي ) P ،46/7 = F = 001/0(عوامل شهرت ها در سطوح تحصيلي مختلف در آزمودني

F ( و درگير شدن)001/0 = P ،79/6 = F (نتايج آزمون تعقيبي توكي نشان داد كه . تفاوت معناداري وجود دارد
 002/0( ابتدايي و دانشگاهي در عامل پزشكي تفاوت معناداري وجو داشت -سواد فقط بين دو سطح تحصيلي بي

 =P( سواد و در سطح تحصيالت ابتدايي، انگيزة پزشكي بيشتري نسبت به افراد تحصيلكردة دانشگاهي افراد بي و
ها نشان داد كه بين دو سطح  ههمچنين در زمينة عوامل شهرت و درگير شدن، بررسي تعقيبي داد. داشتند

 – دو سطح تحصيلي متوسطه و) P = 03/0 و P =001/0به ترتيب ( ابتدايي و دانشگاهي -سواد  تحصيلي بي
، در عوامل شهرت و درگير شدن تفاوت معناداري وجود )P = 001/0 و P = 012/0ترتيب به(ديپلم و دانشگاهي 

سواد و با تحصيالت ابتدايي و همچنين افراد با تحصيالت متوسطه و ديپلم، اين عوامل بنابراين افراد بي. دارد
بين سطوح تحصيلي . تر از افراد تحصيلكردة دانشگاهي دانستندرزشي مهمانگيزشي را براي شركت در تمرينات و

ترتيب به( ديپلم در عوامل شهرت و درگير شدن، تفاوت معناداري مشاهده نشد – ابتدايي و متوسطه –سواد بي
7/0 = P 52/0 و = P.( 

هاي معناداري را ، تفاوت1لفهاي شغلي مخت بر مقايسة عوامل انگيزشي گروههاي اين تحقيق مبني نتايج يافته
اگرچه آزمون تحليل . نشان داد) P ،96/3 = F = 002/0(و پزشكي ) P ،50/2 = F = 03/0(در عوامل شهرت 

واريانس تفاوت معناداري را بين شش گروه شغلي براي عامل شهرت نشان داد، آزمون توكي هيچ تفاوت 
، تفاوت معناداري  امتيازهاي عامل شهرت شش گروه شغليبنابراين بين. ها نشان نداد معناداري را بين گروه

. هاي ورزشي به يك اندازه مهم دانستندها اين عامل انگيزشي را براي شركت در فعاليت وجود ندارد و همة گروه
دار و نظامي تفاوت  نتايج آزمون تعقيبي توكي در مورد عامل پزشكي نشان داد كه فقط بين دو گروه شغلي خانه

دار در مقايسه با افراد نظامي، روي اين عامل انگيزشي تأكيد  انهو افراد خ) P = 04/0(معناداري وجود دارد 
 .بيشتري داشتند

 

                                                           
دار، نظـامي، آموزشـي و فرهنگـي،    ها به هشت گروه شغلي خانهنگيزشي، تمامي آزمودنيهاي شغلي در عوامل امنظور بررسي تفاوت  به  - 1

هاي شغلي كشاورزي و بهداشـتي   مهندسي، كشاورزي، بهداشتي و درماني، اداري و مالي و خدماتي تقسيم شدند، ولي چون در گروه              –فني  
 .ليل خارج شدندها از تح نفر حضور داشتند، اين گروه7 و 2ترتيب فقط و درماني به
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 گيريبحث و نتيجه

هاي ورزشي  نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه بين اولويت عوامل گوناگون انگيزة شركت سالمندان در فعاليت
. كت ورزشي سالمندان استترين دليل مشارتفاوت معناداري وجود دارد و انگيزة آمادگي جسماني، مهم

هاي پزشكي، اجتماعي و شهرت  انگيزهو ترتيب در اولويت دوم و سوم   فوايد به–هاي درگير شدن و رقابت  انگيزه
 1.هاي بعدي قرار گرفتنددر اولويت

هاي ورزشي با نتايج بسياري از تحقيقات پيشين همخواني دارد هاي شركت در فعاليت ترتيب و اولويت انگيزه
ترين داليل شركت زنان سالمند در در تحقيقي مهم) 1999(كركباري و همكاران ). 28 و 27، 25، 23، 21، 18(

فعاليت و عالقه به گروه همساالن از يافتة گروهي را حفظ و بهبود سالمتي، لذت هاي تمريني سازمان برنامه
 و احساس مهم بودن از جمله هاي شلوغهمچنين مورد توجه قرار گرفتن، حضور در مكان. گزارش كردند

نيز در پژوهش خود كه داليل ) 2000(كولت . اهميت براي مشاركت در فعاليت ورزشي بودهاي كم انگيزه
هاي آنان  هاي جسماني بررسي كرد، نتيجه گرفت كه بيشترين انگيزهمشاركت سالمندان استراليايي را در فعاليت

تي، عالقه به فعاليت، حفظ تحرك مفاصل و بهبود آمادگي هاي ورزشي، حفظ سالمبراي شركت در فعاليت
 سالمند 815هاي شركت  در بررسي انگيزه) 2004(در پژوهش ديگري، كولت و همكاران . جسماني بود

هاي ورزشي، هاي آنان براي شركت در فعاليت ترين انگيزهشنشان دادند كه بي)  زن416 مرد و 399(استراليايي 
همچنين، مورد توجه قرار . مادگي جسماني، عالقه به فعاليت و حفظ تحرك مفاصل بودحفظ سالمتي و بهبود آ

اهميت براي مشاركت در فعاليت ورزشي هاي كم گرفتن، مشهور شدن و احساس مهم بودن، از جمله انگيزه
شده براي هاي گزارش ترين انگيزهنيز در تحقيقي نشان دادند كه مهم) 2005(بردلي و همكاران . شناخته شدند

نتايج مذكور همگي داللت بر اين موضوع . هاي ورزشي، آمادگي جسماني و حفظ سالمتي بودندشركت در فعاليت
هاي آمادگي جسماني و سالمتي و همچنين عالقه به فعاليت، نقش مهمي در مشاركت ورزشي  دارند كه انگيزه

 .ندي به تمرينات ورزشي تأثير داشته باشديبسالمندان دارد و تأكيد بر اين عوامل انگيزشي ممكن است در پا

                                                           
من مايلم تمرين داشته (بندي سؤاالت مختلف پرسشنامة  نشان داد كه سه سؤال مربوط به عامل انگيزشي آمادگي جسماني  نتايج رتبه  - 1

 و تقريباً هاي اول تا سوم قرار گرفتنددر اولويت) باشم، من تمايل دارم براي حفظ سالمتي ورزش كنم و من مايلم از نظر جسماني آماده باشم
 –هاي بعدي مربوط به يك سؤال عامل رقابت اولويت. ها اين موارد را براي مشاركتشان در تمرين، بسيار مهم دانستند درصد آزمودني96

 .بود) دوست دارم كاري براي انجام دادن داشته باشم(و يك سؤال عامل درگير شدن ) من فعاليت ورزشي را دوست دارم(فوايد 
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هاي مذكور در زمينة اهميت انگيزة سالمتي و آمادگي جسماني در مشاركت ورزشي  همخواني يافته
بندي هر يبراساس الگوي باور سالمتي، ميزان پا.  توجيه كرد1توان با اشاره به الگوي باور سالمتيسالمندان را مي

به جديت احتمال بروز بيماري و برآورد مزايا و هزينة اقدام در آن ) مثل ورزش (شخص به رفتارهاي پيشگيرانه
كسي كه جديت احتمال بروز بيماري و در معرض خطر بودن را حس و درك كند كه مزاياي . مورد بستگي دارد

، 11(پردازد بخش مورد نظر مياقدام پيشگيرانه بيشتر از نكات منفي آن است، به احتمال زياد به رفتار سالمت
هاي مختلف بدنشان صورت در سيستمدليل اختالالتي كه با افزايش سن اين موضوع در سالمندان به). 14
هاي ورزشي  بنابراين آنها با انگيزة سالمتي و آمادگي جسماني بيشتري در فعاليت. گيرد، بيشتر صادق است مي

 .كنندشركت مي

دان سالمند، نتايج نشان داد كه ميان زنان و مردان سالمند در در زمينة مقايسة عوامل انگيزشي زنان و مر
تر عوامل پزشكي و شهرت تفاوت معناداري وجود دارد و زنان اين عوامل را براي شركت در تمرينات ورزشي مهم

. همخواني دارد) 2008 (2و لين فيف) 2004(هاي كولت و همكاران  اين نتايج با يافته. از مردان گزارش كردند
طور كلي زنان  گونه توجيه كرد كه بهتوان اينهاي انجام گرفته، داليل احتمالي اين نتايج را ميراساس پژوهشب

همچنين نتايج بررسي ). 28(در مقايسه با مردان تأكيد بيشتري روي وضعيت سالمتي و بهداشتي خود دارند 
 با اينكه زنان طول عمر بيشتري دارند، ،آمده در مورد سنجش ميزان بيماري در چندين كشور نشان دادعمل به

در واقع، زنان بيشتر احتمال ). 15(ترند در طول عمرشان در تمام مقاطع زندگي نسبت به مردان بيمارتر و ناتوان
پذيري بيشتري در تري را تجربه كنند و در مقايسه با مردان، آسيبدارد كه از نظر سالمتي شرايط نامطلوب

 سال شهر تهران 15اي كه به بررسي وضعيت سالمتي جمعيت باالتر از نتايج مطالعه. مقابل بيماري دارند
طور كلي سطح سالمت خود را نسبت به مردان كمتر برآورد كردند و زنان بيشتر از  پرداخت، نشان داد كه زنان به

ي انجام گرفت، در پژوهش ديگري كه روي سالمندان تهران). 10(كنند مردان از خدمات پزشكي استفاده مي
زنان  درصد 5/62در تأييد مطالب مذكور، نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه ). 1(هاي مشابهي مشاهده شد  يافته

اين در حالي است .  درصد آنان در حد متوسط و بد گزارش شد9/42مورد مطالعه بيمار بوده و وضعيت سالمتي 
باتوجه به مطالب مذكور، عجيب نيست كه  .  درصد بود5/23 و 3/43كه مقادير متناظر براي مردان به ترتيب 

                                                           
1 - Health belief model 
2  - Lynne fife 
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داليل پزشكي توسط زنان بيشتر از مردان مطرح شود و زنان با انگيزة پزشكي بيشتري نسبت به مردان در 
د كه در طراحي و توسعة مداخالت تمريني ناين نتايج داللت بر اين موضوع دار. هاي ورزشي شركت كنندفعاليت
 .هاي جنسيتي بايد مورد توجه قرار گيرندي براي افراد سالمند، تفاوتهاي ورزش هو برنام

 در مقايسه با مردان، تأكيد بيشتري روي اين عامل انگيزشي ندر زمينة عامل شهرت، نتايج نشان داد كه زنا
زنان و هاي اجتماعي ها و مسئوليتهاي موجود در نقشرسد دليل احتمالي اين يافته، تفاوتنظر مي به. داشتند

دار در  چون زنان خانه. دار بودند درصد زنان مورد بررسي خانه70براساس نتايج اين تحقيق، حدود . مردان باشد
تري در جامعه دارند، نسبت به مردان از حمايت اجتماعي كمتري  كنند و حضور كمرنگمنزل ايفاي نقش مي

يسه با مردان داليلي چون مشهور شدن، مورد توجه بنابراين دور از انتظار نيست كه زنان در مقا. برخوردارند
 .تر گزارش كنندشي، مهمزهاي ورديگران واقع شدن و احساس مهم بودن را براي شركت در فعاليت

هاي معناداري را در عوامل هاي اين تحقيق تفاوت هاي سني مختلف، يافته هاي گروه هدر زمينة مقايسة انگيز
 ساله اين عوامل انگيزشي را براي شركت در 69 تا 60گير شدن نشان داد و افراد  فوايد و در–اجتماعي، رقابت 

 . ساله به باال بيان كردند70تر از افراد تمرينات ورزشي مهم

دهند  افراد ترجيح ميبرخي هاي انفرادي است،  هاي ورزشي گروهي مؤثرتر از برنامه طور كلي برنامه با آنكه به
نشان ) 28، 19(هاي تحقيقات پيشين  مينه برخي نتايج اين تحقيق هماهنگ با يافتهدر اين ز. تنها ورزش كنند

، بر داليل مربوط )سالمندان پير( ساله به باال 70در مقايسه با افراد ) سالمندان جوان( ساله 69 تا 60داد كه افراد 
هاي اجتماعي  به جنبهعالقه د، مانند بودن با دوستان، بودن با گروه، پيدا كردن دوستان جدي(به عامل اجتماعي 

 ساله به باال ترجيح 70در مقابل، افراد . تأكيد بيشتري داشتند) ورزش و عالقه به عضويت در يك گروه ورزشي
رسد از جمله علل احتمالي اين موضوع، نظر مي به. تنهايي ورزش كنند تا به همراه شخص يا گروهي ديگر هدادند ب

يافته توسط شهرداري براي تمام سنين و عدم هاي ورزشي گروهي سازمان امهيكسان بودن ميزان و شدت برن
هاي  شايان ذكر است كه در طراحي و اجراي برنامه.  ساله به باال باشد70ها با شرايط ويژة افراد  تناسب اين برنامه

ها با افراد و  سازي برنامههاي همسال، شرايط مناسب ورزشي، هماهنگ ورزشي ويژة سالمندان، بايد به گروه
 ).14(هاي افراد مختلف نيز توجه شود  خواسته
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 فوايد را براي شركت در – ساله عوامل انگيزشي رقابت 69 تا 60نتايج اين تحقيق نشان داد كه افراد 
در تحقيقات پيشين نيز نتايج مشابهي در اين .  ساله به باال قلمداد كردند70تر از افراد تمرينات ورزشي مهم

من رقابت را دوست « فوايد شامل سؤاالتي مانند –چون عامل رقابت ). 28، 18، 16(گزارش شده است زمينه 
 بنابراين تفاوت معنادار ،بود» من مايلم چيزهاي جديدي ياد بگيرم«و » من هيجان را دوست دارم«، »دارم

 .رسدنظر مي شده ميان دو گروه سني در مورد اين عامل انگيزشي منطقي بهمشاهده

 ساله به باال، با انگيزة درگير شدن بيشتري در 70 ساله در مقايسه با افراد 69 تا 60نتايج نشان داد كه افراد 
كولت و همكاران . عكس اين موضوع در تحقيقات مشابه گزارش شده است. هاي ورزشي شركت كردندفعاليت

هاي   انگيزة درگير شدن بيشتري در فعاليتترها، باتر در مقايسه با جواناظهار كردند كه افراد مسن) 2004(
آنها علت اين موضوع را در تأثيرات تمرين و فعاليت ورزشي بر سالمت رواني افراد و . كنندورزشي شركت مي

لين فيف . فراهم كردن تجارب مفيدي براي مقابله با تنهايي، انزوا و همچنين افسردگي سالمندان دانستند
ط بين عوامل انگيزشي و سن افراد سالمند، نشان داد كه بين دو متغير مذكور ارتباط نيز با بررسي ارتبا) 2008(

هاي بسياري  باوجود نتايج مذكور، پژوهش. مثبتي وجود دارد و با افزايش سن عامل درگير شدن نيز افزايش يافت
 اين موضوع علت). 33 و 30، 22(يابد دهند با افزايش سن، سطوح فعاليت سالمندان كاهش مينشان مي

 –براساس چرخة ورزش ). 3(هاي ذاتي و شرايط جسماني ويژة انسان در دوران سالمندي است گرايش
در نتيجه تغييرات . يابد، با افزايش سن به مرور تمايل به درگيري در فعاليت ورزشي كاهش مي1سالمندي

الني، افزايش استرس و افسردگي و جسماني و رواني مانند كاهش توانايي بدن، افزايش سطح چربي، آتروفي عض
-همة اين عوامل به كاهش عالقه و انگيزة پرداختن به فعاليت جسماني مي. شودكاهش عزت نفس ايجاد مي

نسبت به )  ساله به باال70(تر بنابراين چندان دور از انتظار نيست كه در تحقيق حاضر افراد مسن). 8 و 3(انجامد 
 .با انگيزة درگير شدن كمتري در فعاليت شركت كردند) ه سال69  تا60(تر افراد جوان

هاي ورزشي محسوب دهند كه سطح تحصيالت، عامل مهمي براي مشاركت در فعاليتها نشان ميبررسي
هاي مشاركت در ورزش ميان  هنتايج اين تحقيق چندين تفاوت معنادار را در انگيز). 30 و 28، 20، 9(شود مي

سواد و در سطح تحصيالت ابتدايي و همچنين افراد با براي مثال افراد بي.  نشان دادهاي تحصيلي مختلف گروه

                                                           
1 -  The exercise – aging cycle 
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تر از افراد تحصيلكرده تحصيالت متوسطه و ديپلم، عامل انگيزشي شهرت را براي شركت در تمرينات ورزشي مهم
 –موقعيت اجتماعي هاي موجود در رسد دليل احتمالي اين يافته به تفاوت نظر مي به. دانشگاهي بيان كردند

تر، نسبت به افراد تحصيلكردة بنابراين عجيب نيست كه افراد با سطوح تحصيلي پايين. فرهنگي افراد مربوط باشد
دانشگاهي، به داليلي چون مشهور شدن، مورد توجه ديگران واقع شدن و احساس مهم بودن تأكيد بيشتري 

 .داشته باشند

سواد و در سطح تحصيالت ابتدايي و همچنين افراد با ود كه افراد بينتايج ديگر اين تحقيق حاكي از آن ب
تر از افراد تحصيالت متوسطه و ديپلم، عامل انگيزشي درگير شدن را براي شركت در تمرينات ورزشي مهم

سواد و در سطح تحصيالت ابتدايي، انگيزة پزشكي بيشتري همچنين افراد بي. آموختة دانشگاهي دانستنددانش
نژاد و و رمضاني) 2004(هاي كولت و همكاران  اين نتايج با يافته. ت به افراد دانش آموختة دانشگاهي داشتندنسب

از جمله علل احتمالي اين نتايج، وضعيت سالمتي و بيماري افراد در سطوح . مطابقت دارد) 1387(همكاران 
سواد و در  درصد افراد بي9/61اد كه در تأييد اين موضوع نتايج تحقيق حاضر نشان د. مختلف تحصيلي است

مقادير .  درصد آنان در حد متوسط و بد گزارش شد8/45سطح تحصيالت ابتدايي بيمار بودند و وضعيت سالمتي 
 درصد و براي افراد تحصيلكردة 8/33 و 5/52ترتيب  متناظر براي افراد با تحصيالت متوسطه و ديپلم به

بنابراين افراد با سطوح تحصيلي ديپلم و زير آن در مقايسه با افراد . صد بود در6/18 و 4/43ترتيب  دانشگاهي به
هاي مذكور، چندان دور  باتوجه به يافته. تري داشتند دانش آموختة دانشگاهي، از نظر سالمتي، وضعيت نامناسب

 براي شركت در ترنسبت به افراد تحصيلكردة دانشگاهي،از انتظار نيست كه چرا افراد با سطوح تحصيلي پايين
 .هاي درگير شدن و پزشكي بيشتري داشتند هاي ورزشي انگيزهفعاليت

هاي شغلي مختلف سالمندان، بايد اذعان كرد كه باوجود تحقيقات   گروه،در راستاي مقايسة عوامل انگيزشي
ها يك مطالعة هاي ورزشي انجام گرفته، تنهاي شركت سالمندان در فعاليت بسياري كه تاكنون در زمينة انگيزه

). 28(هاي شغلي مختلف پرداخته است  شده وجود دارد كه به بررسي و مقايسة عوامل انگيزشي بين گروه شناخته
هاي شغلي مختلف، نشان داد كه بين دو گروه شغلي  بر مقايسة عوامل انگيزشي گروهنتايج تحقيق حاضر مبني

در مقايسه با افراد نظامي، روي دار   داشت و زنان خانهونظامي در عامل پزشكي تفاوت معناداري وجوددار  خانه
مقايسة ) 1: براي توجيه اين موضوع، توجه به دو نكته ضروري است. اين عامل انگيزشي تأكيد بيشتري داشتند
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دار، زن و  چون تمامي افراد خانه. اي ميان زنان و مردان است عوامل انگيزشي اين دو گروه شغلي در واقع مقايسه
طور كه پيش از اين نشان داده شد، ميان زنان و مردان سالمند در عامل همان. ي افراد نظامي، مرد بودندتمام

تر از پزشكي تفاوت معناداري وجود داشت و زنان اين عامل انگيزشي را براي شركت در تمرينات ورزشي مهم
د كه نظاميان سطوح بااليي از آمادگي كنالزامات شغلي و ديگر وظايف محوله ايجاب مي) 2. مردان گزارش كردند

هاي روزمرة  اي از برنامه رو تمرينات ورزشي و نظامي بخش عمدهازاين. جسماني را كسب كرده و حفظ كنند
دليل انجام كارهاي منزل و تقبل  دار به در مقابل، زنان خانه. دهدنيروهاي نظامي را به خود اختصاص مي

براساس نتايج تحقيق حاضر، . هاي ورزشي شركت كنندتوانند در فعاليتهاي داخل خانه، كمتر ميمسئوليت
 روز در هفته تمرين ورزشي منظم داشتند و ميانگين سابقة فعاليت ورزشي آنها 7 يا 6 درصد افراد نظامي 9/78
 و كردند روز در هفته تمرين مي7 يا 6دار   درصد زنان خانه53اين در حالي است كه تنها .  سال بود8/20

 4/68همچنين از لحاظ وضعيت سالمتي نشان داده شد كه .  سال بود14/8ميانگين سابقة فعاليت ورزشي آنها 
 46دار تنها  مقدار متناظر براي زنان خانه. درصد افراد نظامي وضعيت سالمتي خود را عالي و خوب گزارش كردند

دار در مقايسه با افراد  ضعيت سالمت زنان خانهشود كه و باتوجه به مطالب مذكور، چنين استنباط مي. درصد بود
 . بنابراين ممكن است به عنوان يك راهبرد پيشگيرانه در تمرينات ورزشي شركت جونيد،نظامي، نامطلوب است

بندي كلي، اين تحقيق نشان داد كه بين اولويت عوامل گوناگون انگيزة شركت سالمندان در در جمع
ترين دليل مشاركت  اري وجود دارد و انگيزة آمادگي جسماني و سالمتي، مهمهاي ورزشي تفاوت معنادفعاليت

 مشاركت براساس جنسيت، ةهاي معناداري را در عوامل انگيزها تفاوت همچنين يافته. ورزشي سالمندان است
 دستاوردهاي حاصل از اين پژوهش، ممكن است در. هاي شغلي نشان داد هاي سني، سطوح تحصيلي و گروه گروه

هاي ورزشي شود، مفيد توانند موجب افزايش مشاركت سالمندان در فعاليت توسعة مداخالت تمريني كه مي
 .باشد
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