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چکيده
هدف تحقیق حاضر ،بررسی نقش انگیزهها بر میزان مشارکت سالمندان در ورزش همگانی است .روش تحقیق ،از نوع
توصیفی ،همبستگی و به شکل میدانی انجام شد .جامعه آماري این تحقیق را ،سالمندان مرد و زن شهر اهواز که بر اساس
آخرین سرشماري سال  )94/113( ،5831نفر بودند تشکیل دادند .نمونه آماري به روش تصادفی  833نفر انتخاب شد.
ابزار اندازهگیري ،پرسشنامه ویژگیهاي فردي و پرسشنامه تعدیل شده انگیزه مشارکت ورزشی شامل  81سؤال در
قالب شش خردهمقیاس بود .روایی سازه از طریق کفایت نمونهگیري 3/45و پایایی از طریق آلفاي کرونباخ  3/48محاسبه
شد .نتایج تحقیق نشان داد بیشترین میزان فعالیت بدنی سالمندان  5-2ساعت در هفته بود .در مردان انگیزه لذت و
نشاط و در زنان انگیزه کسب سالمتی و آمادگی جسمانی مهمترین انگیزه براي مشارکت ورزشی بود .بین انگیزههاي
پیشگیري و درمان ،بهداشت روانی و کسب سالمتی و آمادگی جسمانی با میزان مشارکت در ورزش همگانی رابطه
معنیدار یافت شد .نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد تنها متغیر کسب سالمت و آمادگی جسمانی قدرت پیشبینی میزان
مشارکت در ورزش همگانی را داراست.
واژههای کلیدی :انگیزه؛ سالمند؛ ورزش همگانی.
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مقدمه
از آنجا که حرکت ،زندگی و پویایی بشر است و عدم حرکت یا همان فقر حرکتی در هر سنی با عوارض جانبی چون چاقی و
ضعف عضالت ،بیماريهاي دستگاه گردش خون و اختالالت روانی همراه است ،بنابراین ،میتوان گفت حرکت جزء جدایی ناپذیر
زندگی انسانهاست ( .)5در طی دهههاي اخیر باالرفتن آگاهی مردم نسبت به فواید ورزش در زندگی آنان باعث شده تا تعداد افراد
شرکتکننده در ورزش هر روز بیشتر شود و مقولۀ ورزش همگانی 5را به وجود بیاورد .یکی از عواملی که باعث افزایش و استمرار
و شدت تالش فرد .روانشناسان ورزشی گونههاي متعددي از انگیزش را با مفاهیم خاصی بررسی کردهاند ،از جمله انگیزه پیشرفت،
انگیزه رقابت ،انگیزه درونی و انگیزه بیرونی و .)2( ...انگیزهها ،کلید انجام هر کار و فعالیتی به شمار میروند و میتوانند رفتارهاي
افراد را تحریک ،تقویت و هدایت کنند و باعث کنترل و توقف آن شوند .عموم روانشناسان ورزشی بر این عقیدهاند که تنها یک
عامل یا انگیزه سبب بروز رفتار نیست .براي مثال در امر مشارکت ورزشی ،انگیزههاي مختلف نظیر تعامل اجتماعی ،لذت و نشاط،
پیشگیري و درمان ،کاهش فشارهاي روانی ،کنترل وزن ،روابط شغلی و زندگی ،سالمتی و آمادگی جسمانی و ...باعث گرایش به
ورزش میشود ( .)8ورزش همگانی در بین کشورها از سال  5433تاکنون با انگیزههاي متفاوتی :از جمله تأمین سالمت جسمی و
روانی ،غنیسازي اوقات فراغت ،گسترش روابط اجتماعی ،دور شدن از زندگی ماشینی ،بازگشت به طبیعت ،افزایش کارآیی،
زمینهسازي براي رشد ورزش قهرمانی و توصیه پزشکان مورد توجه قرار گرفته است ( .)9ورزش همگانی به واسطه افزایش سالمت
و نشاط جامعه ،سبب کاهش هزینههاي درمانی و بهداشتی میشود و بهرهوري نیروي کار جامعه را باال میبرد و از این راه به توسعه
همه جانبه آن کمک می کند .گذشته از این ورزش همگانی در یک جامعه ،کارکردهاي مطلوبی چون افزایش همدلی ،تقویت
همبستگی ،مشارکت اجتماعی و تحکیم روابط و پیوندهاي اجتماعی و در نهایت کمک به جامعهپذیري افراد دارد ( .)1اختصاص
دادن مدت کوتاهی از زندگی روزانه به فعالیتهاي ورزشی و بهویژه در چارچوب ورزش همگانی ،عالوه بر تأثیر آن در سالمت
و نشاط فردي و ارتقاي سالمت اجتماعی در پیشگیري از اشاعه برخی آسیبهاي اجتماعی نیز مؤثر خواهد بود (.)6
تحقیقات متعددي در خصوص ورزش همگانی و شناسایی انگیزههاي مشارکت مردم در این ورزش انجام شده است .براي مثال
انگیزه مردم کشورهاي مختلفی مانند آمریکاي التین ،آمریکاي شمالی ،استرالیا ،کره ،مالزي ،سنگاپور و دیگر کشورها در سطح ملی،
شناسایی و بر اساس آن برنامهریزي شده است .این انگیزهها بهترتیب در کشورهاي مذکور شامل پرکردن اوقات فراغت ،سالمتی،
افزایش طول عمر ،رشد فرهنگی ،تفریحات سالم و سالمتی و مشارکت در فعالیتهاي سنتی و قومی بود ( .)3 ،7جاللی (،)5843
نوربخش و همکاران ( )5834و جعفري و همکاران ( ،)2353انگیزه حفظ سالمتی ،آمادگی جسمانی و تناسب اندام را مهمترین
انگیزه مشارکت ورزشی دانستند ( .)55 ،53 ،4پارسا مهر ( )5834و ویس و همکاران ( )2333لذتبردن از ورزش را تأثیرگذارترین
متغیر در مشارکت ورزشی و اصلیترین عامل تعهد ورزشی دانستند ( .)58 ،52طبق تحقیقات رمضانینژاد و همکاران ()5833
انگیزه کسب سالمتی و آمادگی جسمانی ،لذت و نشاط از دیدگاه آزمودنیها در اولویت قرار دارند ( .)1افسانهپورک و همکاران
( )2352انگیزههاي اصلی براي مشارکت در ورزش همگانی را انرژيهاي اجتماعی ،تناسب اندام ،انگیزه درونی ،سرگرمی و انگیزه
بیرونی دانستند ( .)59قدرتنما و حیدرينژاد ( )5842نشان دادند بین انگیزههاي لذت و شادابی ،سالمت جسمانی و تعامل اجتماعی
با میزان فعالیت بدنی دانشجویان رابطه مثبت معنیداري وجود دارد ( .)8تحقیق لییو و همکاران ( )2355نشان داد بین انگیزههاي
درونی و بیرونی با میزان فعالیت بدنی رابطه وجود دارد ( .)51دیسی و همکاران ( )2333به این نتیجه رسیدند که ،مردم 13-74
ساله بوستون آمریکا ،بهترتیب با انگیزه سالمتی و تناسب اندام ،مزایاي اجتماعی و هیجانی ،کنترل وزن و لذت بردن در فعالیتهاي
ورزشی شرکت میکنند .همچنین میزان فعالیت بدنی مردان و زنان با یکدیگر متفاوت بود .زنان سالمند 8در انگیزههاي سالمتی و
تناسب اندام و کنترل وزن نمرات باالتري نسبت به مردان کسب کردند .انگیزه لذت بردن و مزایاي اجتماعی و هیجانی در مردان
از زنان قويتر بود ( .)56در تحقیقات پیفر و سیرارد ( )2337و سگار و همکاران ( )2336بین انگیزهها با میزان فعالیت بدنی رابطه
معنیدار یافت نشد (.)53 ،57
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افراد جامعه به مشارکت در ورزش همگانی و تفریحی میشود ،انگیزش 2آن افراد است انگیزش به بیان ساده عبارت است از :جهت
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سالمندي بهعنوان یک پدیده زیستشناختی طبیعی و ناگزیر به شمار میآید ( .)54پیري با عوارضی نظیر اختالالت روانی،
بیماريهاي مزمن و انواع معلولیتها همراه است که عدم تحرک بدنی مناسب سبب تشدید این عوارض شده و پیامدها و ضررهاي
بسیاري براي خود افراد و حتی خانواده و جامعه خواهد داشت .افزایش جمعیت سالمندان به علت کاهش موالید ،بهبود وضعیت
بهداشت و افزایش امید به زندگی ضرورت توجه به مشکالت این قشر را روزافزون نموده است .بنابر آمار ارائه شده توسط سازمان
بهداشت جهانی در سال  2333میالدي تعداد افراد سنین  63سال و باالتر حدود  633میلیون نفر بوده است ( .)23در ایران نیز بر
سالمندان باالي  63سال کشور در سال  ،5953حدود  21الی  83درصد کل جمعیت را شامل میشود (.)25
طبق گزارشات سازمان جهانی بهداشت ،حداقل  63درصد مردم جهان مقدار توصیه شده فعالیتبدنی را که جهت فواید سالمت
مورد نیاز است انجام نمیدهند ( .)28 ،22پژوهشها نشان دادهاند که شرکت منظم در فعالیتهاي بدنی و ورزش به افراد مسن
کمک میکند تا استقالل و تحرک خود را حفظ کنند ،تکرار آسیبهاي ناشی از سقوط و افتادن را کاهش دهند ،تعادل و هماهنگیشان
را بهبود بخشند و بتوانند قدرت و استقامت عضالنی را در این سنین حفظ کنند و سرانجام از کیفیت زندگی مطلوبی برخوردار
باشند ( .)29عالوه براین ،شواهد نسبتاً قانعکنندهاي نشان میدهند تمرین و فعالیتهاي جسمانی منظم میتواند در سالمت جسمانی
افراد مؤثر باشد و به کاهش افسردگی ،استرس و اضطراب که در سالمندان بسیار رایج است منجر شود (.)53
با توجه به تأثیر و فواید ورزش و فعالیت بدنی که میتواند به سالمتی افراد جامعه ،کاهش هزینههاي درمانی و باال رفتن بهرهوري
نیروي کار جامعه کمک نما ید و به دنبال پیر شدن جامعه ایران ،جمعیت سالمندان شهر اهواز هم رو به ازدیاد است و در حال
حاضر حدود  94/113نفر است که به نظر میرسد از فعالیت بدنی خوبی برخوردار نیستند و تاکنون تحقیقی در مورد انگیزههاي
این افراد براي مشارکت در ورزش همگانی انجام نشده است .تحقیق حاضر قصد دارد نقش انگیزهها را بر میزان مشارکت در
ورزش همگانی شهر اهواز بررسی کند و به این سؤاالت پاسخ دهد که آیا بین انگیزهها با میزان مشارکت سالمندان شهر اهواز در
ورزش همگانی رابطه وجود دارد؟ آیا بین انگیزه سالمندان زن و مرد شهر اهواز براي مشارکت در ورزش همگانی تفاوت وجود
دارد؟
با توجه به این که در اکثر تحقیقات پیشین انگیزههاي اقشار مختلف مردم براي مشارکت در فعالیتهاي ورزشی بررسی شده است،
ولی در مورد انگیزههاي افراد سالمند تحقیق زیادي انجام نشده است ،و با توجه به مشکالتی که از نظر جسمانی و روانی براي
افراد سالمند پیش میآید (فقر حرکتی و ضعف جسمانی و ...یا منزوي شدن و عدم توانایی فرد براي انجام کارهاي روزانه ) الزم
است در مورد مشارکت سالمندان در ورزش و انگیزههاي آنان بررسی بیشتري انجام شود ،و همچنین با توجه به تأثیر و فواید
ورزش و فعالیتبدنی در بهبود سالمت جسمانی و روانی افراد جامعه و کاهش هزینههاي درمانی ،ضرورت انجام تحقیق حاضر
احساس میشود .محقق امیدوار است نتایج این تحقیق به سالمندان به طور کلی و به سالمندان شهر اهواز به طور اخص کمک کند
تا با شرکت در فعالیت هاي بدنی به خصوص ورزش همگانی ضمن حفظ سالمت جسمی و روحی خود به توسعه همه جانبه
جامعه خود کمک کنند .همچنین به مسئوالن و برنامهریزان کمک کند با فراهم ساختن زیرساختهاي شهري براي باال بردن میزان
مشارکت شهروندان در فعالیتهاي ورزشی به ویژه قشر سالمندان تمهیداتی را در نظر بگیرند.
روششناسي تحقيق
این تحقیق از نوع توصیفی ،همبستگی بوده و به روش میدانی انجام گرفته است .جامعه آماري تحقیق کلیه سالمندان شهر اهواز در
گروه سنی  16-31سال ،به تعداد  94/113نفر بود .نمونهگیري به روش تصادفی (تناسب تخصیصی) و با استفاده از جدول کرجسی
و مورگان تعداد  833نفر ( 573مرد 597 ،زن) تعیین شد .که در نهایت  821پرسشنامه تکمیل و به محقق بازگشت داده شد .ابزار
اندازهگیري ،پرسشنامه تعدیلیافته قدرتنما شامل 81 ،سؤال در قالب شش خرده مقیاس انگیزه تعامل اجتماعی سؤاالت (5تا )3
 ،لذت و نشاط ( 4تا  ،)52پیشگیري و درمان ( 58تا  ،)23امید به زندگی ( 25تا  ،)21سالمت روانی ( 26تا  ،)83کسب سالمتی و
آمادگی جسمانی ( 85تا  )81بود .روش امتیازگذاري بر اساس مقیاس پنج درجهاي لیکرت (کامالً مخالفم ،مخالفم ،نظري ندارم،
موافقم ،کامالً موافقم) بود که به ترتیب نمرات یک تا پنج را به خود اختصاص میداد .روایی صوري پرسشنامه توسط ده تن از
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اساس سرشماري سال  31جمعیت سالمند  63سال و باالتر 7/27 ،درصد تخمین زده شده است .انتظار میرود افزایش جمعیت
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اعضاي هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز بررسی و تأیید شد .پایایی پرسشنامه نیز
طی مطالعه مقدماتی به روش آلفاي کرونباخ  3/48محاسبه شد .شاخص میزان مشارکت ورزشی در این تحقیق با توجه به سؤاالت
پرسشنامه ،بر اساس حاصلضرب تعداد جلسات ورزش در هفته و مدت زمان ورزش در هر جلسه به شرح ذیل محاسبه شد.
(تعداد جلسات در هفته)×(مدت زمان ورزش در هر جلسه)= میزان مشارکت ورزشی در هفته

پیرسون ،ضریب همبستگی رتبهاي اسپیرمن ،تحلیل واریانس چند متغیره و رگرسیون چندگانه گامبهگام در سطح معنیداري p≤3/31
استفاده شد .همچنین براي تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  56استفاده شد.
يافتههاي تحقيق
یافتههاي تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه میشوند .مهمترین ویژگیهاي فردي سالمندان به شرح زیر بود11/5 :
درصد ( 574نفر) مرد و  99/4درصد ( 596نفر) زن بودند .اکثریت سالمندان با  41/5درصد ( 834نفر) متأهل و  9/4درصد (56
نفر) مجرد بودند .اکثریت آزمودنیها  95/1درصد در رده سنی  16-61سال ،و فقط  54/7درصد در رده سنی  76-31قرار داشتند.
از میان کل آزمودنیها ( 33/85درصد) در فعالیت ورزشی مشارکت داشتند.
جدول  .6توزيع فراواني مهمترين ويژگيهاي فردي سالمندان
جنسيت
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66 -71

%83/3

غیرفعال

%54/64

76-31

%54/7

زن

%99/4
-

-

-

-

-

همانگونه که در جدول  5مشاهده میشود 33/85 ،درصد آزمودنی فعال و  54/64درصد آنها فاقد هر گونه فعالیتبدنی در هفته
بودند.
جدول .3توزيع فراواني آزمودنيها بر اساس ميزان مشاركت در ورزش
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فراواني

درصد

 53دقیقه 5 -ساعت

14

%22/6

 5-2ساعت

62

%28/3

 2-8ساعت

19

%23/7

 8-9ساعت

82

%52/8

 9-1ساعت

51

%1/7

 1-6ساعت

4

%8/9

 6-7ساعت

83

%55/1

کل

265

%533
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در جدول ،2میزان مشارکت ورزشی سالمندان در طول هفته مشاهده میشود که اکثریت سالمندان ( 28/3درصد) 5-2 ،ساعت در
هفته و درصد کمی از آزمودنیها ( 8/9درصد )  1-6ساعت در هفته فعالیتبدنی داشتند.
جدول  .2شاخصههاي توصيفي متغير انگيزه مشاركت در گروه مردان و زنان
مردان
انحراف

انگيزههاي مشارکت

تعداد

ميانگين

تعامل اجتماعی

598

8/38

3/78

لذت و نشاط

598

9/84

3/14

553

پیشگیري و درمان

598

9/89

3/62

553

9/34

امید به زندگی

598

9/85

3/68

553

9/27

3/66

بهداشت روانی

598

9/26

3/61

553

9/25

3/68

سالمتی و آمادگی جسمانی

598

9/88

3/68

553

9/87

3/66

معيار

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

553

8/65

3/49

9/87

3/14
3/69

بر اساس جدول ،8اولویت هر دو گروه سالمندان مرد و زن براي مشارکت در ورزش ،با توجه به میانگین به دست آمده است .طبق
یافتههاي پژوهش مردان در انگیزه لذت و نشاط ( )9/84و زنان در انگیزه کسب سالمتی و آمادگی جسمانی و لذت و نشاط هر دو
با میانگین ( )9/87باالترین میانگین را به دست آوردهاند .و هر دو گروه مردان و زنان در انگیزه تعامل اجتماعی به ترتیب با ()8/38
و ( )8/65پایینترین میانگین را کسب کردند.
جدول  .4ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه بين متغير مشاركت ورزشي و انگيزهها
ضريب همبستگي
متغيرهاي تحقيق
تعداد

مقدار

سطح معناداري

مشارکت ورزشی و انگیزهها (انگیزه کل)

265

3/57

*3/331

مشارکت ورزشی و انگیزه پیشگیري و درمان

265

3/58

*3/32

مشارکت ورزشی و انگیزه تعامل اجتماعی

265

3/34

3/55

مشارکت ورزشی و انگیزه بهداشت روان

265

3/51

*3/35

مشارکت ورزشی و انگیزه کسب سالمتی

265

3/57

*/336

مشارکت ورزشی و انگیزه لذت ونشاط

265

3/37

3/23

مشارکت ورزشی و انگیزه امید به زندگی

265

3/53

3/34

*در سطح  p≤3/30معنيدار است.

با توجه به نتایج جدول  ،9مقدار ضریب همبستگی ،سطح معنیداري و کمتر بودن آن از  ، α= 3/31میتوان نتیجه گرفت که بین
متغیر مشارکت ورزشی با متغیرهاي انگیزه پیشگیري و درمان ،بهداشت روان و کسب سالمتی آزمودنیها رابطه مثبت معنیدار
وجود دارد.
براي بررسی رابطه بین ابعاد مختلف انگیزهها با میزان مشارکت ورزشی از روش رگرسیون چندگانه گامبهگام استفاده شد.
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جدول  .0ضرايب مدل رگرسيون و همچنين تحليل واريانس
مدل رگرسيون

متغير مالک

3/57

3/32

7/32

5

*3/336

*در سطح  p≤3/30معنيدار است

با توجه به نتایج گزارش شده در جدول  ،1و همچنین میزان معناداري میتوان نتیجه گرفت که حداقل یکی از متغیرهاي پیشبین،
این توانایی را دارد تا بهطور معنادار متغیر مالک تحقیق حاضر یعنی میزان مشارکت ورزشی را پیشبینی کند.
جدول  .1ضريب رگرسيون و متغيرهاي حذفشده
مدل رگرسيون
متغيرهاي پيشبين
B

SE

Beta

t

سطح معناداري

ثابت

82/23

13/51

-

3/69

3/12

انگیزه کسب سالمت

85/31

55/84

3/57

2/74

*3/336

انگیزه اجتماعی-اقتصادي

-

-

3/327

3/84

3/64

انگیزه لذت و نشاط

-

-

-3/334

-3/52

3/34

انگیزه پیشگیري و درمان

-

-

3/36

3/41

3/89

انگیزه امید به زندگی

-

-

-3/336

-3/37

3/49

انگیزه بهداشت

-

-

3/37

3/3

3/92

*در سطح  p≤3/30معنيدار است

با توجه به ضریب رگرسیون و سطح معنیداري در جدول  ،6مشخص شد تنها متغیر کسب سالمت میباشد که قابلیت پیشبینی
متغیر مالک میزان مشارکت ورزشی را داراست و سایر متغیرهاي این توانایی را ندارند.
جدول  .1نتايج تحليل واريانس چند متغيره آزمون تفاوت انگيزههاي سالمندان
آمارهها

مقدار

F

درجه آزادي

سطح معناداري

اثر پیالیی

3/397

5/73

7

*3/394

ویلک المبدا

3/41

5/73

7

*3/394

اثر هوتلینگ

3/394

5/73

7

*3/394

بزرگترین ریشه

3/394

5/73

7

*3/394

*در سطح  p≤3/30معنيدار است
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با توجه به نتایج جدول  ،7آزمونهاي پیالي ،ویلکس ،هوتلینگ وروي ( )F=5/37همه در سطح  ،α= 3/31معنیدار شدهاند ،لذا
میتوان نتیجه گرفت که بین انگیزههاي سالمندان زن و مرد شهر اهواز براي مشارکت در ورزش همگانی تفاوت معنیداري وجود
دارد .نتایج تحلیل واریانس چند متغیره براي آزمون تفاوت انگیزهها در بین زنان و مردان سالمند در جدول  3ارائه شده است.
جدول . 8نتايج تحليل واريانس چند متغيره آزمون تفاوت انگيزههاي سالمندان

تعامل اجتماعی

8/2

9/11

5

*3/389

لذت و نشاط

3/38

3/34

5

3/76

پیشگیري و درمان

5/84

5/84

5

3/361

امید به زندگی

3/37

3/37

5

3/67

بهداشت روانی

3/54

3/96

5

3/94

سالمتی و آمادگی جسمانی

3/51

3/81

5

3/11

در سطح  p≤3/30معنيدار است

با توجه به جدول  ،3نتایج نشان داد تنها در خرده مقیاس انگیزه تعامل اجتماعی سطح معنیداري کمتر از  ،α = 3/31میباشد و
سایر خرده مقیاسها معنیدار نیست ،بنابراین میتوان نتیجهگیري کرد مردان سالمند ( )8/38نسبت به زنان سالمند ( ،)8/65از انگیزه
تعامل اجتماعی باالتري براي شرکت در ورزش همگانی بهرهمند بودهاند.
بحث و نتيجهگيري
یکی از عوامل که باعث افزایش و استمرار افراد جامعه به مشارکت در ورزشهاي همگانی و تفریحی میشود ،انگیزش آن افراد
است .انگیزش به بیان ساده عبارت است از جهت و شدت تالش فرد .روانشناسان ورزشی گونههاي متعددي از انگیزش را با
مفاهیم خاصی بررسی کردهاند ،از جمله انگیزه پیشرفت ،انگیزه رقابت ،انگیزه درونی ،انگیزه بیرونی و ...بررسی نتایج تحقیقات
مختلف در ایران نشان میدهد که افراد با انگیزههاي متفاوتی مانند کسب نشاط ،احساس لذت ،پیشگیري از بیماري ،شادابی ،الغر
شدن و حفظ سالمتی در فعالیتهاي ورزشی شرکت میکنند (.)2
یافتههاي تحقیق نشان داد بین انگیزههاي کلی سالمندان با میزان مشارکت در ورزش همگانی رابطه مثبت معنیدار وجود دارد .این
یافته با نتایج قدرتنما و همکاران ( ،)5842و جعفري و همکاران ( )2353مبنی بر رابطه مثبت بین انگیزهها با میزان مشارکت در
ورزش همخوان ،ولی با نتایج پیفر و سیرارد ( ،)2337مبنی بر عدم رابطه میان انگیزۀ مشارکت ورزشی و فعالیت بدنی و سگار و
همکاران ( ،)2336مبنی بر رابطه منفی میان انگیزه تناسب اندام زنان میانسال ،ناهمخوان است .شاید یکی از دالیل ناهمخوانی این
تحقیقات با تحقیق انجام شده ت فاوت در فرهنگ هر کشور باشد .در هر کشور با توجه به فرهنگ حاکم بر آن انگیزههاي متفاوتی
سبب گرایش افراد به ورزش میشود .انگیزهها ،کلید انجام هر کار و فعالیتی به شمار میروند و میتوانند رفتارهاي افراد را تحریک،
تقویت و هدایت کنند و باعث کنترل و توقف آن شوند .عموم روانشناسان ورزشی بر این عقیدهاند که تنها یک عامل یا انگیزه
سبب بروز رفتار نیست .براي مثال در امر مشارکت ورزشی ،انگیزههاي مختلف نظیرتعامل اجتماعی ،لذت و نشاط ،پیشگیري و
درمان ،کاهش فشارهاي روانی ،کنترل وزن ،روابط شغلی و زندگی ،سالمتی و آمادگی جسمانی و ...باعث گرایش به ورزش میشود.
( )8یافتههاي تحقیق نشان داد بین انگیزههاي تعامل اجتماعی ،لذت و نشاط و امید به زندگی با میزان مشارکت در ورزش رابطه
معنیدار یافت نشد .این یافته با نتایج تحقیق پیفر و سیرارد ( )2337مبنی بر عدم ارتباط انگیزهها با میزان فعالیت بدنی ،همخوان
است .ولی با نتایج تحقیقات پارسامهر و همکاران ( )5834ویس و همکاران ( )2333که در بررسیهاي خود لذت بردن از ورزش
را بهعنوان تأثیرگذارترین متغیر در مشارکت ورزشی بیان کردهاند ناهمخوان است .شاید یکی از دالیل ناهمخوانی این تحقیق با
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تحقیقات صورت گرفته نوع کیفیت مطالعه و جامعه آماري مورد نظر ما باشد با توجه به ویژگیهاي دوره سالمندي و منزوي شدن
سالمندان ،انگیزه تعامل اجتماعی نسبت به دورههاي قبلی زندگی نقش کمرنگتري دارد.
یافتههاي تحقیق نشان داد بین انگیزههاي پیشگیري و درمان ،بهداشت روانی و کسب سالمتی و آمادگی جسمانی با میزان مشارکت
در ورزش رابطه مثبت یافت شد .این یافته با نتایج تحقیقات جاللی ( ،)5843رمضانینژاد و همکاران ( ،)5833معتمدین و همکاران
( ،)5833لییو و همکاران ( )2355و دیسی و همکاران ( )2333مبنی بر اینکه زنان بیشتر با انگیزه کسب تناسب اندام ورزش
فعالیتبدنی ،ناهمخوان است .به نظر میرسد یافتههاي متناقض در مورد ارتباط بین انگیزههاي پیشگیري و درمان ،بهداشت روانی
و کسب سالمتی با میزان مشارکت ورزشی مربوط به جامعه آماري مورد نظر تحقیق ما باشد از آنجایی که جامعه آماري مورد نظر
ما سالمندان هستند انگیزههاي پیشگیري و درمان و کسب سالمتی براي آنها در اولویت است.
نتایج رگرسیون چندگانه گامبهگام ،نشان داد بین ابعاد مختلف انگیزه با میزان مشارکت ورزشی سالمندان رابطه وجود دارد البته این
رابطه فقط بین انگیزه سالمت جسمانی معنادار بود .این یافته با نتایج تحقیقات قدرتنما و حیدرينژاد ( ،)5842لییو و همکاران
( ،)2355که به ارتباط مثبت انگیزه سالمت جسمانی با میزان مشارکت در ورزش در تحقیقات خود دست یافتند همخوان ،ولی با
نتایج تحقیق ،پیفر و سیرارد ( ،)2337مبنی بر عدم ارتباط انگیزههاي دانشآموزان دختر با میزان فعالیت بدنی ،ناهمخوان است.
نتایج این فرضیه نشان میدهد که سالمندان بیشتر از هر انگیزهاي به انگیزه کسب سالمتی و آمادگی جسمانی اهمیت میدهند.
یافتهها نشان داد بین انگیزههاي سالمندان مرد و زن براي مشارکت در ورزش همگانی تفاوت وجود دارد .این یافته با نتایج تحقیقات
قدرتنما و همکاران ( )5842و نوربخش و همکاران ( ،)5834مبنی بر وجود تفاوت میان انگیزه مرد و زن در ورزش ،همخوان
است .در تحقیق حاضر زنان میانگین باالتري نسبت به مردان در انگیزه کسب سالمتی به دست آوردند دلیل وجود تفاوت بین
انگیزه مردان و زنان شاید تفاوت در نگرشهاي این دو گروه نسبت به سالمتی باشد طبق تحقیقات ،زنان به نسبت مردان بیشتر به
سالمتی و وضع ظاهري و اندام خود اهمیت میدهند.
به طور کلی ،در پایان با توجه به یافتههاي تحقیق میتوان نتیجهگیري نمود میزان مشارکت ورزشی اکثریت سالمندان شهر اهواز
بسیار کم و حدود  5-2ساعت در هفته میباشد ،باتوجه به رابطه مثبت انگیزهها با میزان مشارکت در ورزش همگانی ،توجه به
انگیزههاي افراد به ویژه قشر سالمند بهعنوان عامل جذبکننده آنها به سمت فعالیتهاي ورزشی از اهمیت ویژهاي برخوردار است.
همچنین با توجه ارتباط مثبت و قوي انگیزه کسب سالمت و آمادگی جسمانی و انگیزه پیشگیري و درمان با مشارکت ورزشی،
فراهم کردن تسهیالت و برنامههاي ورزش تفریحی براي سالمندان با توجه به نیازها و عالیق آنها براي افزایش انگیزه و جذب آنان
به سمت فعالیتهاي ورزشی و ایجاد ایستگاههاي سالمت در پارکها و محلهاي پیادهروي عمومی براي افزایش بهداشت و بهبود
وضعیت جسمانی سالمندان توصیه میشود.
منابع
.5

معتمدین ،مختار؛ مددي ،بهمن؛ عسکریان ،فریبا ( .) 5833توصیف عوامل گرایش یا عدم گرایش شهروندان تبریزي به ورزش همگانی .پژوهش در علوم
ورزشی .شماره ( 28جزء اول).71 -43 .

.2

اسالمی ،ایوب؛ محمودي ،احمد؛ خبیري ،محمد؛ نجفیان رضوي ،سید مهدي ( .)5842نقش وضعیت اقتصادي -اجتماعی( )SESدر انگیزه مشارکت
شهروندان به ورزشهاي همگانی -تفریحی .پژوهشهاي کاربردي در مدیریت ورزشی .شماره . 34-539 .8

.8
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