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 ارتباط بین کیفیت زندگی با سالمت عمومی سالمندان شرکت کننده در ورزش هاي تفریحی 
 ، رضا حسن نژاد)نویسنده مسئول( سعید اشرفیآتوسا تیموري، 

 نشگاه آزاد اسالمی ایران، واحد زنجاندکتراي مدیریت و برنامه ریزي ورزشی دا -1

 .saied@yahoo.comashrafiکارشناس ارشد مدیریت ورزشی،  -2

 کارشناس ارشد  فیزیولوژي ورزشی -3

 چکیده
سالمندي ). 1(تأثیر می گذارد فرایند افزایش سن امري طبیعی و اجتناب ناپذیر است که بر تمامی جنبه هاي زیستی و روانی انسان

با در نظر داشتن نیازهاي . دوران حساسی از زندگی بشر است و توجه به مسائل و نیازهاي این مرحله یک ضرورت اجتماعی است
خاص این دوران، توجه به رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت و کیفیت زندگی در سالمندان نیز امري بسیار مهم است که عمدتأ مورد 

در ایران بررسی ها و شاخص هاي آماري حاکی از رشد پرشتاب سالمندي است به طوري که پیش بینی ). 2(ت قرار می گیردغفل
سال قرار خواهند 50درصد جمعیت در سنین باالي  30الی  25در کشور ما انفجار سالمندي رخ دهدو 1410می شود در سال 

ی در ایران طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، که امروزه در مردان ایرانی با توجه به افزایش شاخص امید به زندگ). 3و2(گرفت
می توان حدس زد که آمار سالمندان ایرانی نیز رو به افزایش است و ما در برابر مسایل .سال می باشد 71سال و در زنان ایرانی  67

ندي و شرایط ویژه افراد سالمند و تأمین بهداشت بنابراین سالم. جدي درباره سالمندان و حل مشکالت آن ها قرار خواهیم گرفت
امروزه ورزش هاي همگانی و تفریحی به لحاظ ). 5و4(روانی و جسمانی آن ها از جمله مسایلی است که توجه ویژه اي را می طلبد

اجرا براي تمامی  وسعت دامنه شمول، قابل اجرا بودن در شرایط و اماکن عمومی و گوناگون، کم هزینه و در دسترس بودن و سهولت
و یکی از ). 3(اقشار جامعه به شدت مورد توجه مدیران ورزشی و دانش پژوهان تربیت بدنی و علوم ورزشی قرار گرفته است

ورزش و حرکت موجب عقب انداختن دوران . موثرترین روش هاي پیشگیري از اختالالت جسمی و روانی دوران سالمندي است
ورزش هاي همگانی و ). 4و3(که ورزش می کنند از سالمتی و نشاط بیشتري برخوردار می باشندسالمندي می شود و سالمندانی 

تفریحی نه تنها در تعامالت اجتماعی، تناسب اندام و بهداشت سالمندي ایفاي نقش نموده و سبب افزایش کیفیت زندگی افراد 
 ).5(بیماري ها نیز موثر به نظر می رسدسالمند می گردد بلکه در ارتقاي سالمت عمومی سالمندان و کاهش بروز 

 روش شناسی تحقیق
جامعه آماري این پژوهش کلیه سالمندان شرکت کننده در ورزش هاي . روش تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی می باشد

،  چهار منطقه بصورت تفریحی شهر ارومیه بودند که با استفاده از نمونه گیري خوشه اي از بین تمامی مناطق شهر ارومیه -همگانی
توزیع و . پرسشنامه در پارك هاي این مناطق که ورزش هاي صبحگاهی  در آنها برگزار می شد 220تصادفی انتخاب شدند و تعداد 

که در ایران اعتبار این . بود ۲۸-(GHQ)ابزار اندازه گیري جهت سنجش سالمت عمومی سالمندان پرسشنامه . جمع آوري گردید
براي سنجش کیفیت زندگی سالمندان، از پرسشنامه ). 3(درصد گزارش شده است 90) 1380(تقوي در سال  پرسشنامه توسط

از . بدست آمد 87/0محقق ساخته استفاده شد که پس از تایید روایی آن توسط متخصصین ، پایایی آن با استفاده از آلفاي کرونباخ 
ختی و از همبستگی پیرسون جهت تعیین ارتباط بین متغییرها آمار توصیفی جهت تجزیه و تحلیل ویژگی هاي جمعیت شنا

P≤۰/۰)استفاده شد  ۵ ). 
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 یافته ها 
درصد از آن ها را مردان تشکیل می دادند که  6/56درصد از شرکت کنندگان را زنان و  4/44بر اساس یافته هاي توصیفی تحقیق، 

سال بودند که اکثر مردان شرکت کننده  65قیه باالي درصد ب 48سال و  55-65درصد از شرکت کنندگان بین سنسن  58
درصد از سالمندان با قصد سپري کردن اوقات فراغت به صورت مطلوب در فعالیت هاي  8/70. بازنشسته و اکثر زنان خانه دار بودند

 . ورزشی مشارکت داشتند
 ضریب همبستگی بین کیفیت زندگی با ابعاد سالمت عمومی). 1(جدول

کرد کار افسردگی
 اجتماعی

کارکرد  اضطراب
 جسمانی

 

008/0 296/0 286/0 565/0 Pearson Correlation  کیفیت
) .۲Sig 000/0 010/0 080/0 860/0 زندگی -tailed) 

 بحث و نتیجه گیري
مت عمومی تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین کیفیت زندگی سالمندان با کارکردهاي جسمانی و اضطراب از مؤلفه هاي سال 

نتایج این پژوهش نشان داد که انجام . ، همخوانی دارد)2009(د دارد که با نتایج بوچنر و همکاران.رابطه مستقیم و معناداري وجو
ورزش هاي تفریحی به صورت منظم باعث افزایش و بهبود کارکرد جسمانی و کاهش اضطراب در بین سالمندان می شود که این 

همچنین فعالیت هاي تفریحی ورزشی کارکردهاي اجتماعی سالمندان . کیفیت زندگی در بین آنان منجر شودامر می تواند به بهبود 
که با افزایش سن کاهش می یابد را بهبود بخشیده و سطح افسردگی در بین سالمندان از طریق ناشی از کم تحرکی و انزواطلبی 

واند حاکی از بهبود شاخص کیفیت زندگی در بین سالمندان از طریق تمامی این عوامل می ت. این قشر می باشد را کاهش می دهد
اگر چه نوع ورزش خاصی در میان سالمندان تعیین نشده است اما کیفیت زندگی آنان . مشارکت در ورزش هاي تفریحی باشد

فعالیت بدنی و ورزش منظم ارتباط مستقسم با سالمت عمومی سالمندان دارد بنابراین این توافق همگانی وجود دارد که هر گونه 
البته این برداشت ها ). 5و4(براي سالمندان، زندگی آنان را از سطح کیفی باالتري نسبت به افراد سالمند غیر فعال قرار می دهد

نتایج این . ممکن است تحت تاثیر محدودیت هاي عاطفی، درد بدنی، انرژي و شادابی و سالمت و روان در بین سالمندان باشد
ورزشی در بهبود وضعیت سالمت عمومی و ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان -نشان داد که شرکت در فعالیت هاي تفریحی تحقیق

ورزشی که متناسب با سن و عالیق سالمندان باشد براي افزایش سالمت -لذا تهیه و تدوین برنامه هاي تفریحی. بسیار مفید است
که باید جزء اولویت هاي اصلی برنامه ریزان و . مندان ضروري به نظر می رسدعمومی و همچنین ارتقاء سطح کیفیت زندگی سال

 .مدیران ذیربط در این امر قرار بگیرد
 :منابع

نشریه علوم حرکت انسان، سال . "رابطه میزان فعالیت بدنی با سطح عمومی سالمندان زن و مرد شهر تهران"). 1387(اصالن خانی، محمد علی -1
 .51-57، ص 1اول، شماره 

 .13، ص139سالمت، شماره . "سالمندان ایرانی به روایت آمار ").1386(اصولی، پریسا -2

-381، 5و4مجله تربیتی و روان شناسی، . "بررسی روایی و پایایی و اعتبارسنجی پرسشنامه سالمت عمومی ").1380(تقوي، سید محمد رضا -3
398. 

۴.Buchner, D.M. and Schmid. T(٢٠٠٩).” Active living reseaech and public health: natural partners in a 
new field. American journal of preventive medicine. Vol. ٣۶,Issue ٢. pp:۴۴-۴۶. 
۵- Chang, CY. And Li, Q.(٢٠٠٨). “ Integrative review of research on general health status and prevalence 
of common physical health conditions of women after childrirth, womens health Issuse. Vol. 
١٨,No.۴,pp:٢۶٢٨٠-٧. 
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