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 مشارکت عوامل بازدارنده بندي شناسایی و رتبه، پژوهش این از انجام هدف
 گردآوري روش و تحلیلی-توصیفیپژوهش  این .است فعالیت بدنی در سالمندان

ها پرسشنامه محقق ساخته  ري دادهوآجمع ابزار است. میدانی-پیمایشی، ها داده
 شش در و شناسایی معرفه 39 هش،پژو نظري چهارچوب بررسی است که با

جامعه آماري شامل کلیه سالمندان شهر اهواز در  .شدند بندي طبقه کلی ي دسته
 کرانکوحجم نمونه به روش تصادفی و با استفاده از فرمول  .بودند 1393سال
 داريیمعن بررسی براي t داریمعن ضرایب مدل .)=383nنفر تعیین شد ( 383
 شده لیزرل ارائه افزار نرم از استفاده با هاي مربوطه مؤلفه و ها معرفه بین رابطه
 نتایج و 96/1 از باالتر  مدل در داريمعنی اعداد تمامی اینکه به توجه با .است

 همبستگی داراي مربوطه هاي مؤلفه براي ،شده گرفته نظر ها در معرفه تمامی
 و 05/0 سطح در نامهپرسش گیري اندازه هاي مؤلفه روایی نهایت در ؛بود4/0باالي
ي تاپسیس ها از روش آماربراي تجزیه و تحلیل داده .شد تأیید %91 پایایی

از دیدگاه سالمندان در  که است از آن حاکی پژوهش هاي استفاده شده است. یافته
 باالترین )0,0146( وزن اجتماعی با و فرهنگی مؤلفه، هاي بازدارنده بین مؤلفه

هاي  ترین رتبه از مؤلفه پایین )0,0209( یتی با وزنشخص و فردي و مؤلفه رتبه
در نظر  با .به خود اختصاص داده است مشارکت در فعالیت بدنی را بازدارنده
 نظر به پژوهشسالمندان و با توجه به نتایج این  جمعیت رو به رشد گرفتن

 صینمتخص سایر و دهندگان آموزش عمیق درك و بیشتر توجهبا  که رسد می
 و ورزش مشکالت توان می مناسب مداخالتی هاي برنامه طراحی در سالمت
 .داد کاهش را سالمندان بدنی فعالیت
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The aim of this study was to identify and classify the 
inhibiting factors of  participation of elderlies in physical 
activities. This research is descriptive-survey and Methods 
of data collection is library-field research that by 
examining the theoretical framework , 39 factors 
identified and were classified into six general categories. 
All were elderly population in Ahwaz. The sample size 
was determined randomly and by using of cochran 
formula (N=383). T significant coefficients model to 
determine the significance of the relationship between 
questions and related structures is provided using LISREL 
software. Note that; all numbers are significantly higher 
than 1.96 in this model and the results of all relevant  
questions considered for the structural correlation was 4/0 
, Finally measurement validity and reliability of the 
questionnaire, 91% were confirmed at 05/0. AHP and 
TOPSIS method was used to analyze the data statistically. 
The results indicate that from the perspective of the 
elderly among Inhibitory factor ,Social and cultural 
factors with coefficient ratio (.0146) have the highest 
ranking. Individual characteristics and personality factor 
with coefficient ratio (.0209) have lowest ratio inhibiting 
Factors participation in. It seems that more attention and 
understanding of trainers and other health professionals in 
An appropriate intervention planning can reduce the 
problems of elderly physical activities and care. 
 
Keywords 
elderlies, inhibiting, LISREL,: Physical Activity, TOPSIS. 
 

 

با استفاده  بدنی  یتعوامل بازدارنده مشارکت سالمندان شهر اهواز در فعال يبند رتبهو  شناسایی
 TOPSIS از مدل
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 همقدم
تردید  بی، سالمتی چه به صورت فردي و چه به صورت جمعی

عوامل  تأثیرمسئله حیات است. سالمتی انسان تحت  ترینمهم
الگوها و ، محیط زندگی، فعالیت بدنی، بسیاري مانند وراثت

 ي شیوهطور کلی  هاي پزشکی و به  مراقبت، هاي فردي عادت
اقتصاد و اجتماع  ،فرهنگ، خانوادگی هاي زمینهو سایر  زندگی

هاي کاهش مشکالت روانی و افزایش سالمتی  است. یکی از راه
 ). 74:1385، (صدیق و تندرستی روي آوردن به ورزش است

 سپرياز بدو تولد تا مرگ شامل رشد و زوال  اي پیوسته تغییرات
زندگی و از فردي به سرعت آن در مراحل گوناگون شود که  می
 عنوان به ورزش). 231:1388، دي(خل دیگر متفاوت است فرد

 سالمت بقاي و حفظ ضمن، اجتماعی فردي مظاهر از یکی
 هاي نقش صحیح ایفاي جهت، جامعه آحاد جسمی و روحی
، یعبدل( است اهمیت حائز اجتماعی و خانوادگی، فردي

 تواند یم یورزش يها تجربه از بردن لذت نیهمچن ).31:1386
 انسان ذهن و بدن به ؛خشدب ارتقا را یانسان کرامت و ارزش
 و چنج( باشد داشته یپ در را فرد یکل شرفتیپ و دهد شکل

 یزندگ در یبدن تیفعال و تحرك ).549: 2003، همکاران
 یرفاه لیوسا و امکانات گسترش و توسعه متعاقب که يامروز

 به پرداختن ضرورت، آمده وجود به یزندگ نینو يهاوهیش و
 نیا در .دینما یم جابیا شیپ از شیب را یبدن تیترب و ورزش
 الزم و یاتیح يامر، یبدن حرکات منظم و مستمر انجام راستا

 ).59 :2014 ،همکاران و واردیه( رسد یم نظر به
افزایش امید به زندگی و کاهش میزان باروري باعث افزایش 

که پیر شدن  اي گونهبه ، تعداد افراد سالمند در سراسر جهان شده
بهداشت عمومی در قرن  هاي چالش ترینهممز جمعیت به یکی ا

 بر .)51 :1387، صالحی و همکاران( گشته است تبدیلکنونی 
 جمعیت ساالنه رشد کشور احوال ثبت سازمان رئیس اعالم اساس

 و است درصد دهم 1/1 جهان در و درصد دهم 3/1 حدود ایران در
 شارها آینده يها سال در کشور سالمندان جمعیت افزایش به باید
 1425ل سا در و 4/7 به سالمندان جمعیت 1405 سال در که کرد
 نفر یک جمعیت نفر 5 هر از یعنی این و رسد یم رصدد 18 به

 در). 5: 1392، احوال ثبت سازمان( داریم ایران در سالمند
 از بیشتر سالمندان جمعیت رشد سرعت توسعه حال در کشورهاي
 بیش). 480: 2012 ،انهمکار و ینیحس( است پیشرفته کشورهاي

 در يکشورها در جهان سالمندان جمعیت از) درصد 59( نیمی از
 میزان این که است شده زده تخمین و کنند یم زندگی توسعه حال

 ).230:2004، 1جرج و گادران( برسد درصد 71 به 2030 سال تا

1- Gudrun & Georg 

سالمندي فرایندي طبیعی در زندگی انسان و حاصل فرسایش 
یاتی است و هم اکنون در تمام جوامع به هاي حتدریجی ارگان

مهم مطرح است. پیر شدن و سالخوردگی با  ي مسئلهعنوان یک 
 ؛کاهش تدریجی فعالیت بدنی و افزایش بیماري مزمن همراه است

ولی داشتن زندگی سالم و بهبود تغذیه تا حد زیادي قادر است از 
-هزاوه( یشگیري کند و یا آن را تخفیف دهداین مشکالت پ

با پیر شدن جمعیت جهان و افزایش شیوع  ).155: 1381،اي
اهمیت فعالیت جسمانی به ، هاي مزمن در این گروه سنی بیماري

عنوان یک عامل بازدارنده و کاهنده خطر بیش از پیش روشن 
 .)221 :2008، 2لین و لی( شود می

، انقباضات، یسست، عضله رفتن نیب از باعث یتحرک یب
 میتسل تاًینها و شتریب ي صدمه از ترس، دنافتا از ترس، درد

 یپزشک تیفعال به توجه و ورزش از یپوش چشم و شدن
  ).155: 1381، ياهزاوه( گردد یم

 انداختن ریتأخ به و کنترل يبرا مطمئن راه وجود نیا با
 ياجزا یتمام که باشد یم یزندگ وهیش اصالح يریپ عوارض

 ياجزا نیمهمتر از یکی .دارند ثرؤم نقش یسالمت نیتأم در آن
 و ییخدا( است يسالمند دوره مستمر و منظم یبدن تیفعال آن

 ).15: 1391، همکاران
 پزشکی یالملل نیب فدراسیون و جهانی بهداشت سازمان

 حد به جهان مردم از نیمی باًیتقر که اند دهیعق این بر ورزشی
 برنامه یک تدوین ضرورت اساس این بر .نیستند فعال کافی

 آن سنتی شکل از ورزش و بدنی فعالیت تبدیل براي برديراه
 اتخاذ و ملّی فرهنگ یک به، فراغت اوقات گذران براي تنها

 روانی و جسمی تندرستی بیمه عنوان به که فعال یزندگ سبک
مرکز مطالعات و ( شود یم احساس، بگیرد قرار نظرمد افراد

 رابطه همین در). 15: 1391، ریزي شهرداري تهرانبرنامه
 متعددي مطالعات که دهد یم نشان شده  انجام مطالعات بررسی

 فعالیت انجام بازدارنده و کننده لیتسه عوامل نقش بررسی به
 نیز متفاوتی نتایج مطالعات نیا از و پرداخته سالمندان یبدن

 فعالیت انجام کننده لیتسه عوامل شناخت .است گردیده حاصل
 آموزشی هايياستراتژ تدوین به منجر، سالمندان در جسمانی
، 3کینگ و رجسکی( شد خواهد گروه این در مؤثرتر و ترمناسب
1998: 19 .( 
تحقیق احمدي و  هايیافته اساس ه برک يطور به

 ورزش به و نگرش جسمانی نفس تعزّ بین، )1394( همکاران
 و دارد وجود داريیو معن مثبت رابطه زنان ورزشی مشارکت با

2- Lin & Lee 
3- King & Rejeski 
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، ورزش به نگرش و نفس جسمانی تعزّ ایشافز با آن طی
 .یابدمی افزایش داريیمعن طور به زنان ورزشی مشارکت

 عنوان تحت یقیتحق در) 1390( همکاران و یاسحاق
 جهینت نیبد »اصفهان شهر سالمندان یبدن تیفعال تیوضع«

 کاهش سن به توجه با سالمندان شرکت زانیم کهند افتی دست
 از سالمندان ترس و ییناتوانا شیدایپ از یناش که است افتهی

 علت به یورزش يها تیفعال انجام جهت اجتماع در حضور
 آنان يبرا امن يفضا وجود عدم و یکیزیف يها یدگید بیآس
 اثر« عنوان با یقیتحق )1390( همکاران و ییثنا .باشد یم

 در زندگی به امید و زندگی کیفیت بر بدنی يها تیفعال
 هیکل را آماري جامعه .دادند انجام »زندرانما استان سالمندان
 تشکیل مازندران استان سال 60 از بیش و سال 60 سالمندان

 بر بدنی يها تیفعال اثر تعیین تحقیق این از هدف .دادند یم
 بود مازندران استان سالمندان در زندگی به امید و زندگی کیفیت

 ندگیز کیفیت بر بدنی يها تیفعال که داد نشان نتایج که
 عنوان تحت یقیتحق) 1390( همکاران و ينقد .است اثرگذار

 يهاتیفعال در زنان مشارکت یاجتماع–یفرهنگ موانع«
 شهر زنان يرو بر که قیتحق نیا جینتا. دادند انجام »یورزش

، ورزشکار زنان خانواده نگرش که داد نشان ،شد انجام همدان
 کمتر يداریمعن رطو به یقالب يباورها رشیپذ زانیم و ترمثبت

 تفاوت شده ادراك يسودمند نظر از اما. است ورزشکار زنان از
 یورزش مشارکت موانع و ندارد وجود گروه دو نیب يداریمعن

 یمعرف %)20(یتنبل و %)5/33( یخانوادگ ي¬مشغله را زنان
 يرهاییمتغ که داد نشان کیلجست ونیرگرس جینتا. کند¬یم

 احتمال بر رگذاریثأت رییمتغ دو يفرد لیتما و یفرهنگ هیسرما
  .است یورزش مشارکت

 بررسی« عنوان با یپژوهش در )1389( همکاران و یصالح
 در فیزیکی فعالیت انجام بازدارنده و کننده لیتسه عوامل

 و انجام بازدارنده عوامل خصوص در» تهران شهر سالمندان
 عامل نیترمهم عنوان به تنبلی، مشخص ورزشی برنامه شروع

 49( همراه نبود. دیگرد بیان مطالعه مورد افراد درصد 62ط توس
 عنوان به افسردگی .شد ذکر عامل دومین عنوان به) درصد

 سالمند افراد درصد 75/30ط توس بازدارنده عامل سومین
 يرو بر که یپژوهش در، )2013( همکاران و 1 یل .شد برده نام

 را ورزش موانع ،دادند انجام ییایاسترال ریغ پوست دیسف زنان
 نیترمهم از را یکاف یسالمت نداشتنده و دا قرار یبررس مورد
 ند.برشمرد موانع

1- lee 

 عنوان تحت یقیتحق در )2011( همکاران و 2یموسچن
 يها تیفعال در یآلمان سالمندان شرکت ي بازدارنده عوامل«

 مشاهده زن و مرد سالمندان دگاهید نیب يآشکار تفاوت »یبدن
 ي توسعه و نیتدو با که اند افتهی  دست جهینت نیا به و کرده

 یبدن تیفعال يها تیمحدود دتوان یم يا مداخله يهاياستراتژ
 .داد کاهش را سالمندان

 عنوان تحت یقیتحق در )2010( همکاران و وسیمت
 مشکالت »آنان يتوانمندساز درك و سالمندان یبدن تیفعال«

 تیفعال موانع نیتر مهم از را یناراحت و سقوط از ترس، یسالمت
 در) 2008( همکاران و 3مریر .اند برشمرده سالمندان یبدن

 جامعه یدسترس و ورزش با مرتبط موانع« عنوان تحت یقیتحق
 83 يرو بر که يا مطالعه در »يمغز سکته به مبتال افراد يبرا

 شناخت انجام دادند سال 54 سنی میانگین با برزگسال فرد
 عواملرا بررسی کردند و  جسمانی فعالیت بازدارنده عوامل

 .نمودند تقسیم محیطی و شخصی گروه دو در را بازدارنده
 هزینه :از بودند عبارت محیطی بازدارنده عوامل نیمهمتر
 در موجود تسهیالت از آگاهی عدم، ورزشی يها برنامه

 عوامل نیترمهم و ونقل حمل مشکالت و جامعه یا همسایگی
 فقدان، ورزشی دانش فقدان :از دندبو عبارت شخصی بازدارنده

 و وقت نبود، عالقه فقدان، تنبلی، انگیزش فقدان، انرژي
 از متأثر يا دهیپد منظم جسمانی فعالیت .ورزش انجام دشواري
 سیل .است محیطی و فرهنگی، اجتماعی–روانی متفاوت عوامل

 در ورزش موانع« عنوان تحت یقیتحق در، )2005( همکاران و
 عامل نیترمهم عنوان به وقت محدودیت زا »سالمندان
 دومین عنوان به مناسب پايهم و همراه نبود ازو  بازدارنده

 به رو این از .اندبرده  نام جسمانی فعالیت انجام بازدارنده عامل
 برنامه دادن ترتیب و همتایان ترغیبو  تشویق که رسدیم نظر

 امر اناندرکاردست يها برنامه رأس در باید گروهی ورزش
 همکاران و هیکرومب .ردیگ قرار ورزشی يها برنامه جیترو

 باورها، تیفعال سطح یبررس« عنوان تحت یقیتحق در، )2004(
 »یبدن تیفعال فراغت اوقات در سالمندان ي بازدارنده عوامل و
 این بر کنندگان شرکت تمامی باًیتقر گرچه که کنند یم انیب

 سودمند منظم ورزشی امهبرن یک از پیروي که بودند اعتقاد
 یا داشتند سکون با توأم زندگی افراد این درصد 70اما است
 به تنبلی از که کردند یم ورزش هفته در ساعت 1 از کمتر اینکه
 برنامه یک ادامه و شروع بازدارنده عامل نیترمهم عنوان

 رغمعلی نیهمچن .است شده برده  نام افراد در منظم ورزشی

2- Moschny 
3- Rimmer 
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 يسودمند بر اعتقاد کنندگان شرکت صددر 95 حدود اینکه
 توأم زندگی ها آن درصد 53 حدود داشتند منظم فیزیکی فعالیت

 رشد به رو تیجمع به توجه با .کردند یم تجربه را سکون با
 بر که رانیا در یزندگ به دیام شاخص شیافزا زین و سالمندان

 یرانیا مردان در امروزه، یجهان بهداشت سازمان گزارش اساس
 توان یم نیقی طور به، است سال 71 یرانیا زنان در و سال 67

 سالمندان يجد مسائل برابر در کینزد يا ندهیآ در ما که گفت
 و يسالمند نیبنابرا؛ گرفت میخواه قرار آنان مشکالت و

 یجسمان و یروان بهداشت نیتأم و سالمندان ي ژهیو طیشرا
 را قاتیتحق گونه نیا انجام که است یمسائل جمله از آنان

 نیا در شده انجام قاتیتحق گرید يسو از .سازد یم يضرور
 موانع مورد در یکم اطالعات و است محدود رانیا در نهیزم

 به نظر. است دسترس در یبدن تیفعال در سالمندان مشارکت
 تیفعال در آنان مشارکت عدم و سالمندان تیجمع رشد نرخ
 مشارکت ي ماندهباز عوامل تا است آن بر پژوهش نیا یبدن

 .کند شناسایی سالمندان دگاهید از را یبدن تیفعال در سالمندان
 صورت به پژوهش این، سالمندان جامعه گستردگی به توجه با

 نیبنابرا. شود یم انجام اهواز شهر سالمندان ي جامعه در موردي
 و آموزشی راهبردهاي تدوین منظور به حاضر پژوهش

 شرکت بازدارنده عوامل ییناساش زمینه در مناسب مداخالتی
ي برا است صدد در یبدن يها تیفعال در اهواز شهر سالمندان

 عوامل يبند رتبه و ییشناسا به، لیذ سؤاالت به پاسخ
 مدل از استفاده با اهواز شهر سالمندان مشارکت ي بازدارنده

TOPSIS مشارکت ي بازدارنده عوامل نیترمهم :بپردازد 
 تیاهم درجه کدامند؟ یبدن يها تیفعال رد اهواز شهر سالمندان

 مدل از استفاده با پژوهش انجام بر موانع نیا يرگذاریتأث و
TOPSIS در مرد و زن سالمندان دگاهید نیب ایآ است؟ چگونه 

 وجود تفاوت یبدن تیفعال در مشارکت ي بازدارنده عوامل مورد
 دارد؟

 
 پژوهش یشناس روش

روش انجام آن ، نوع کاربردي از، آناین پژوهش بر اساس اهداف 
میدانی -يا ها کتابخانه داده يآور پیمایشی و روش جمع-توصیفی

 شد: يآور اطالعات مورد نیاز براي پژوهش طی دو مرحله جمع است.
مطالعات میدانی ، و مرحله دوم يا شامل روش کتابخانه، مرحله اول

ندان ها توسط سالم مشتمل بر مصاحبه اکتشافی و تکمیل پرسشنامه
و  TOPSISاهواز است. براي رتبه بدنی عوامل مربوطه از مدل 

استفاده مستقل  t از آزموني نظر سالمندان زن و مرد  یسهمقابراي 
 ي کننده یلعوامل تسه، پس از بررسی ادبیات نظري .شده است

 56اولیه با  ي پژوهش شناسایی و استخراج شد و در نهایت پرسشنامه
 توسطاولیه پس از تنظیم  ي امهپرسشن سؤال تدوین شد.

مورد  صینو سایر متخص کارشناسان و اساتید دانشکده، نظران صاحب
 39بررسی قرار گرفت و در نتیجه این بررسی سؤاالت پرسشنامه به 

شده براي بررسی  اصالح ي سپس پرسشنامه سؤال تقلیل یافت.
 آماري اجرا شد. ي نفري از جامعه 60 ي مقدماتی در یک نمونه

مد تا آگذشته از اجراي مقدماتی از این افراد مصاحبه نیز به عمل 
 مشکالت احتمالی پرسشنامه مشخص شود. 

بر اساس نتایج به دست آمده تغییراتی در پرسشنامه اعمال 
صان و کارشناسان خبره شد و شکل نهایی آن پس از تأیید متخص

شنامه ساختار پرسهمچنین در این زمینه براي اجرا آماده شد. 
جامعه  .مؤلفه است 39مشتمل بر شش بعد و  پژوهشنهایی 
  .دهند تشکیل می را کلیه سالمندان شهر اهواز پژوهشآماري 

از  پژوهش ینجهت به دست آوردن حجم نمونه در ا
فوق در  یرجایگزینی مقاد با فرمول کوکران استفاده شده است.

رآورد نفر به عنوان حجم نمونه ب 383حدود، کرانفرمول کو
احتمال نقص یا ، با توجه به اینکه در اغلب تحقیقات شده است.

به منظور تأمین این تعداد ، پرسشنامه وجود دارد عدم برگشت
 استفاده استخراج شد. پرسشنامه قابل 383تعداد  450از نمونه

ییدي با تأ براي بررسی روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی
با توجه به محتواي  استفاده شده است. لیزرل افزار نرماستفاده از 
شده با استفاده از نظرات کارشناسان  عامل استخراج 6پرسشنامه 

 د:شدني گذار خبره به شرح زیر نام
 )2عامل، ال)ؤس 11( یتیفردي و شخص عوامل )1عامل
 9( محیطی و امکاناتی )3عامل ، سؤال) 7و اجتماعی( فرهنگی

 )5عامل ، سؤال) 3( لیغاتیتب رسانی واطالع )4عامل ، ال)ؤس
 5( مالی و اقتصادي )6عامل  و ال)ؤس 4( سالمتی و تندرستی

از آلفاي ، جهت محاسبه پایایی پرسشنامه، از طرف دیگر سؤال).
آلفاي کرونباخ با استفاده از  یبضر کرونباخ استفاده شده است.

دهنده پایایی   به دست آمده است که نشان SPSS ،91/0، افزار نرم
گیري ضرایب استاندارد  مدل اندازه .الي پرسشنامه استبا

ها را به صورت بار  ها و سؤاالت متناظر با آن همبستگی بین سازه
دهد. با توجه به نتایج تمامی سؤاالت در نظر گرفته  عاملی نشان می
 باشد. می4/0 هاي مربوطه داراي همبستگی باالي شده براي سازه
داري رابطه بین سؤاالت یررسی معنبراي ب tدار یمدل ضرایب معن

هاي مربوطه ارائه شده است. با توجه به اینکه تمامی اعداد  و سازه
باشد؛ لذا روایی  می 96/1) در مدل باالتر از t- Value( داريیمعن

در  شود. تأیید می 05/0گیري پرسشنامه در سطح  هاي اندازه سازه
 3از  تر کوچکو  67/2مدل حاضر مقدار کاي دو به درجه آزادي 

) RMSEAاست. همچنین ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد (
مقادیر شاخص برازش  است. 08/00از  تر کوچک/ و 066برابر با 

شاخص نیکویی ، )GFI( شاخص نیکویی برازش، )CFIتطبیقی( 
در  )IFI( شاخص برازش افزایشی و )AGFI( برازش تعدیل یافته

 آمده است. 1جدول 
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 ي برازش مدلها خصشا .1جدول
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در  ها آنبه همراه معادل  پژوهشي ها عاملو  میمفاه .2جدول
 مدل

 FARDI عوامل فردي و شخصیتی
 FARHAN عامل فرهنگی و اجتماعی
 MOHITI عوامل محیطی و امکاناتی

ی و رسان اطالععوامل 
 TABLIGH تبلیغاتی

 SALAMATI سالمتی و تندرستی

 
 ییدي پرسشنامهأضرایب استاندارد مربوط به تحلیل عاملی ت .1شکل 
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 TOPSISاستفاده از مدل  اهواز بایک از عوامل بازدانده مشارکت سالمندان شهر هر ي بند رتبه .3جدول 

    عوامل اولویت

 فرهنگی و اجتماعی عوامل

 اول

 0,0469 0,0313 0,6371 مسئولین از ورزش سالمندان ریزي عدم حمایت و برنامه 1
 0,0435 0,0434 0,9556 شهر سطح ونبودن فرهنگ ورزش سالمندان در جامعه  2
 0,04169 0,0348 0,8000 نبودن فرهنگ ورزش سالمندان در خانواده 3
 0,0409 0,0297 0,6964 عدم همراهی خانواده 4
5 0,0406 0,0420 0,9926 (به ویژه براي بانوان) بات خانوادگیتعص 
 0,0400 0,0336 0,8075 برخورد نامناسب مربیان و مسئولین 6
 0,0362 0,0220 0,5855 ورزشی سالمندان هاي برنامهو مسئولین در پخش  ها رسانه توجهی بی 7

 0,0414 0,0338 0,7821 میانگین کل هفت عامل

 عوامل مالی و اقتصادي

 دوم

 0,0404 0,0422 1,0000 نقل و  حملباالي  هاي هزینه 1
 0,0401 0,0325 0,7779 ورزشی هاي هزینهناکافی بودن درآمد خانواده براي پرداخت  2
 0,0400 0,0359 0,8593 شخصی ي نقلیه ي وسیلهنداشتن  3
 0,0378 0,0318 0,8075 هاي بدنی فعالیتدر ورزش و  شرکت و نام ثبتنامتعارف  هاي هزینه 4
 0,0371 0,0348 0,9037 ..). وب کفش مناس، گران بودن وسایل و تجهیزات ورزشی(لباس 5

 0,0391 0,0354 0,8697 میانگین کل پنج عامل

 محیطی و امکاناتی عوامل

 سوم

 0,0415 0,0228 0,5262 نبودن بهداشت در اماکن و فضاهاي ورزشی و تفریحی 1
 0,0382 0,0212 0,5336 دور بودن اماکن و فضاهاي ورزشی از محل زندگی 2
 0,0366 0,0217 0,5706 وضعیت نامناسب آب و هوا 3
 0,0352 0,0290 0,7927 سطح شهر عدم امنیت اماکن ورزشی و فضاهاي ورزشی و تفریحی 4
 0,0346 0,0208 0,5781 کافی نبودن فضاها و اماکن ورزشی در سطح شهر 5
 0,0330 0,0208 0,6077 استاندارد نبودن و عدم کیفیت تجهیزات و فضاهاي ورزشی 6
 0,0300 0,0183 0,5930 سن با متناسب نیازکافی نبودن تجهیزات و لوازم ورزشی مورد  7
8 0,0270 0,0243 0,8744 ص در جلسات تمرینیعدم وجود مربیان مجرب و متخص 
 0,0269 0,0156 0,5635 اماکن ورزشی با اوقات فراغت سالمندان هاي برنامهاسب عدم تن 9

 0,0337 0,0216 0,6266 میانگین کل نه عامل

 رسانی و تبلیغاتی عوامل اطالع

چهار
 م

 0,0293 0,0288 0,9558 سالمندان ي ورزش و فعالیت بدنی یطهحکمبود کتب و مجالت در  1
 0,0246 0,0204 0,8078 یت بدنیدر فعالها براي شرکت سالمندان  یبی رسانهو ترغتبلیغاتی ي ها برنامهکم رنگ شدن  2
 0,0200 0,0125 0,6154 ي ورزشی سالمندان از جانب مسئولینها برنامهاز  یرسان اطالععدم  3

 0,0246 0,0206 0,7930 میانگین کل سه عامل

 عوامل سالمتی و تندرستی

 پنجم

 0,0337 0,0258 0,7409 بدنی هاي فعالیتکافی براي شرکت در  جسمانینداشتن سالمتی  1
 0,0332 0,0280 0,8150 و حرکتی جسمانیداشتن معلولیت  2
 0,0163 0,0095 0,5712 ...)، فشارخون، داشتن بیماري خاص(دیابت 3
 0,0149 0,0078 0,5195 گذشته هاي سالورزشی در  دیدگی آسیب 4

 0,0245 0,0178 0,6617 لمیانگین چهار عام 
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    عوامل اولویت

 عوامل فردي و شخصیتی

 ششم

 0,02868 0,0230 0,7781 فردي و خانوادگی هاي گرفتاريمشکالت و  1
 0,02867 0,0197 0,6670 احساس ناتوانی در یادگیري حرکات ورزشی 2
 0,02608 0,0177 0,6598 بدنیبراي شرکت در ورزش و فعالیت  حوصلگی بیتنبلی و  3
 0,02428 0,0146 0,5858 بدنیاس خستگی هنگام انجام هرگونه فعالیت احس 4
 0,02384 0,0194 0,7931 بدنی نداشتن وقت آزاد براي شرکت در فعالیت 5
 0,02277 0,0168 0,7190 بدنیفعالیت  وآگاهی نداشتن از فواید جسمانی ورزش  6
 0,02046 0,0144 0,6895 جسمانی با توجه به شرایط سنی هاي آسیبترس از بروز  7
 0,01942 0,0119 0,6007 بدنی آگاهی نداشتن از فواید روانی ورزش و فعالیت 8
 0,01766 0,0120 0,6674 ترس از مسخره شدن 9
 0,02868 0,0230 0,7781 بدنیفعالیت  براي شرکت در ورزش و نفس  به اعتمادنداشتن  10
 0,01759 0,0115 0,6452 آپارتمان خانه و یاحوصله نداشتن براي بیرون آمدن از  11
 0,0287 0,0001 0,4756 فردي و خانوادگی هاي گرفتاريمشکالت و  12

 0,0209 0,0146 0,6619 عامل 12میانگین کل 
 

 بدنی  فعالیت در شرکت بازدارنده عوامل مورد در سالمندان نظرات مقایسه براي مستقل t آزمون نتایج. 4جدول

 انحراف معیار میانگین هگرو متغیر
 درجه آزادي

)df( F t 
-یسطح معن
 داري

)sig( 

 عوامل فرهنگی و اجتماعی
 0,886 3,794 مرد

381 2,116 3,344 0,147 
 0,911 3,489 زن

 عوامل مالی و اقتصادي
 0,947 3,713 مرد

381 6,947 1,391 0,009 
 1,036 3,572 زن

 عوامل محیطی و امکاناتی
 0,862 3,273 مرد

381 0,509 4,103 0,476 
 0,853 2,909 زن

عوامل اطالع رسانی و 
 تبلیغاتی

 1,169 2,863 مرد
381 5,551 0,857- 0,019 

 1,013 2,961 زن

 عوامل سالمتی و تندرستی
 0,956 3,055 مرد

381 0,523 2,549 0,470 
 0,918 2,807 زن

 عوامل فردي و شخصیتی
 0,982 2,73 مرد

381 7,796 0,110- 0,006 
 0,812 2,74 زن

 0,894 2,651 0,018 381 0,585 3,24 مرد کل عوامل بازدارنده

 
 ها و نتایج پژوهش یافته

عوامل فرهنگی  3هاي قابل مشاهده در جدول با توجه به یافته
و اجتماعی با بیشترین وزن و عوامل فردي و شخصیتی با 

 تنده مشارکت سالمندان در فعالیرامل بازداترین وزن از عو کم
 د.باش می ورزشی

بین عوامل  شود از می مشاهده 4 طورکه در جدول همان
دیدگاه سالمندان ، ي مشارکت سالمنداني بازدارندهگانهشش

زن و مرد در عوامل فردي و شخصیتی و عوامل اطالع رسانی 
اري وجود دیتفاوت معن ديصاو تبلیغاتی و عوامل مالی و اقت

، سالمتی و تندرستی، فرهنگی و اجتماعی ولی در عوامل ؛دارد
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زن تفاوت  بین دیدگاه سالمندان مرد ومحیطی و امکاناتی 
در کل بین دیدگاه سالمندان مرد و زن  داري وجود ندارد. معنی

هاي بازدارنده مشارکت در فعالیت بدنی تفاوت  در مورد معرفه
 ندارد.وجود  ):0,894sigداري ( معنی
 

 گیري نتیجهبحث و 
ها در فعالیت  % از آزمودنی5/65حدود  پژوهشبا توجه به نتایج 

ها در فعالیت  % از آزمودنی1/32حدود  کنند و بدنی مشارکت می
ها  ترین شیوه مشارکت آزمودنیبیش کنند. بدنی مشارکت نمی

% 42میانگین روي با براي مشارکت در فعالیت بدنی پیاده
ها در فعالیت بدنی  ترین میزان مشارکت آزمودنیبیش باشد. می

% و کمترین میزان 6/54یک جلسه در هفته یا بیشتر برابر با
% 3/7ها یک جلسه در سال یا بیشتر برابر با  مشارکت آزمودنی

% براي 8/59ها برابر با  ترین تعداد آزمودنیبیش باشد.  می
و کمترین کنند  اي پرداخت نمی ت بدنی هزینهمشارکت در فعالی

هزینه کمتر از بیست هزار   %1/15ها برابر با  میزان آزمودنی
اکثر سالمندان  کنند. تومان صرف مشارکت در فعالیت بدنی می

نظر سطح اقتصادي و اجتماعی  متوسط و پایین از اقشار از
 .دهند نمیبراي ورزش انجام  اي هزینهماهیانه و  هستند

هاي  سالمندان در فعالیت ي شرکت ي بازدارنده مهمترین مؤلفه
ورزش سالمندان  ازمسئولین  ریزي برنامه وعدم حمایت بدنی 

% ترجیح 1/50ها برابر با ترین تعداد آزمودنیبیش .باشد می
به شکل گروهی و دوستانه در فعالیت بدنی که دهند  می

 %5/22ها برابر با  مشارکت کنند و کمترین میزان آزمودنی
با خانواده در فعالیت بدنی که ند ده ها ترجیح می آزمودنی

% ترجیح 6/45ها برابر با بیشترین تعداد آزمودنی مشارکت کنند.
شب در فعالیت بدنی  12عصر تا  6از ساعت  که دهند می

دهند  %) ترجیح می9ها ( کمترین میزان آزمودنی مشارکت کنند.
عصر در فعالیت بدنی مشارکت  6ظهر تا  12که از ساعت 

% ترجیح 1/38ها برابر با  آزمودنی ترین تعدادبیش کنند. می
رزشی در فعالیت بدنی هاي و ها و سالن در باشگاهکه دهند  می

 %5ها برابر با  و کمترین میزان آزمودنی مشارکت کنند
در منزل به فعالیت بدنی که دهند  ها ترجیح می آزمودنی
 هم چنین بین دیدگاه سالمندان زن و مرد شهر اهواز بپردازند.

ي مشارکت در فعالیت بدنی تفاوتی  ندهداردر مورد عوامل باز
و  2؛ متیوس2007، 1ندارد که با نظرات (کونگ و کوان وجود

و  4؛ درگانس2003، و همکاران 3؛ کوهن2007، همکاران

1- Kwong & Kwan  
2  - Mathews  
3- Cohen  
4- Dergans  

 ؛باشد ) مشابه می2004، کرمبیه و همکاران ؛2003، همکاران
 ،هنگیاهمیت بسیار زیاد عوامل فر در دلیل این همخوانی

کمبود امکانات و  ،اجتماعی محیط ،اقتصادي ،مالی ،اجتماعی
توجهی به ورزش  ي اقشار جامعه و بی براي همه تسهیالت

با توجه به یکسان  .رسد نظر می سالمندان مرد و زن منطقی به
ریزي  توان برنامه هاي سالمندان زن و مرد می بودن دیدگاه

و مرد شهر اهواز  همسو و یکپارچه براي ورزش سالمندان زن
و  5هاي (موسچنی همچنین با نتایج پژوهش انجام داد.

-یتفاوت معن )2007، و همکاران 6؛ داوسون 2011، همکاران
توان  داري وجود دارد که دلیل احتمالی این ناهمخوانی را می

فرهنگ متفاوت ، وجود امکانات نامتناسب با سالمندان مرد و زن
ي ورزش سالمندان براي قشر  گرایی براي توسعهیا جنسیت

با توجه به  ي آماري متفاوت تعبیر کرد. خاص و همچنین جامعه
و با توجه به اولویت بدنی  ي تحقیقها نهیشیپمبانی نظري و 
 جینتاي مشارکت سالمندان در فعالیت بدنی که عوامل بازدارنده

عوامل فرهنگی و اجتماعی با وزن  ،دهد نشان می پژوهش
ن خود کرده که این نتیجه اهمیت آ ین رتبه را ازباالتر 0,0414

و ها و تسهیالت ورزشی از جانب مسئولین  ارائه برنامه
که سالمت است ورزشی براي سالمندان کشور  کارشناسان

با تعریف  گردد میپیشنهاد  دهد. می جسمانی و روانی را نشان
دقیق و صحیح مفهوم ورزش سالمندان و تفهیم آن به 

فعالیت بدنی و ورزش  نحوه ومیزان دقیق  ،گویان پاسخ
. همچنین با توجه سالمندان در جامعه مورد شناسایی قرار گیرد

مدیران و مسئولین ورزشی باید روي این پژوهش، به این نتایج 
ورزش  براي بیشترگذاري  ریزي و سرمایه عوامل برنامه

ها و تسهیالت ورزشی به  سالمندان کرده و با ارائه برنامه
ي آنان را براي شرکت در فعالیت بدنی  لمندان میزان انگیزهسا

در  که گردد با توجه به این شواهد پیشنهاد میافزایش دهند. 
توجه خاصی به ، هاي آتی ورزش همگانی کشور ریزي برنامه

وجود مربیان  ،مناسب کارکنان برخورد و ورزش سالمندان شود
ورزش  يها برنامهبراي  دیده آموزشص و ورزشی متخص

این  آمیز موفقیتزیرا اجراي  پیدا کند؛همگانی اهمیت خاصی 
و شیوه برخورد کارکنان و مربیان با سالمندان از عوامل  ها برنامه

مراجعات بعدي سالمندان است. بایستی با  کننده تعییناصلی 
سعی در ایجاد فرهنگ اجتماعی مناسب ، آموزش از سنین پایه

شار مختلف مردم به خصوص میان اق براي ورزش کردن در
همچنین از دیدگاه سالمندان شهر اهواز عوامل  .سالمندان نمود

دومین رتبه از عوامل  0,0391مالی و اقتصادي با وزن 

5- Moschny 
6- Dawson  
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ي مشارکت در فعالیت بدنی را به خود اختصاص داده  رندهابازد
 هاي باشگاهبا توجه به اینکه عمده خدمات ورزشی توسط  است.

به طرق  ها باشگاهتقویت این ، شود میه ورزشی خصوصی ارائ
نقش به سزایی در  تواند می، ها مختلف و نیز پشتیبانی از آن

با همچنین ورزش همگانی داشته باشد.  هاي برنامهموفقیت 
از این ، ورزش اجراي درتوجه به قدرت بیشتر بخش خصوصی 

 هاي برنامهسهم بخش خصوصی را در اجراي  توان میطریق 
ی افزایش داد و به مرور نقش دولت مانند ورزش همگان

از  توان می .نمود کمتربدنی را  یتو سازمان ترب ها شهرداري
که با ورزش و سالمت  مؤسساتیطریق پرداخت یارانه به 

ورزش را کاهش داد. از آنجا  هاي هزینه، دارند کارجامعه سر و 
ورزش در سبد  براي اي هزینهماهیانه هیچ  سالمندان اکثرکه 

ریزي براي  الزم است برنامه، کنند نمیهزینه خانوار منظور 
 هاي خانوادهسالمندان و  بلندمدتکوتاه مدت و  هاي آموزش

ورزش براي سالمندان و لزوم انجام  مثبت فوایدآنان در مورد 
. عوامل محیطی و امکاناتی آن تحت هر شرایطی صورت گیرد

داده که با  سومین رتبه را به خود اختصاص 0,0337با وزن 
بر  تواند یمهایی از قبیل کمبود امکانات  محدودیت توجه به

کاهش انگیزه سالمندان و مشکالت جسمانی و روانی حاصل از 
اگر  .آید به وجودسالمندان  نداشتن فعالیت بدنی مناسب براي

، و مسئولین اتخاذ نشود و دولت ها سازمانراهکاري از جانب 
کاهش  روز روزبهدر هفته  لمندانهمین میزان فعالیت بدنی سا

 و جسمانی خواهد یافت. همچنین با توجه به اینکه آمادگی
و  ورزش با ارتباط در ها دولت همه که است مواردي از سالمتی

شود  می ریپذ امکاناین امر زمانی  ندینما یم جستجو بدنی تربیت
که نه تنها امکانات و تأسیسات مناسب و ایمن براي سالمندان 

صان ورزش سالمندان نیز بلکه مربیان و متخص ،هم باشدفرا
شناخت کافی و  باید از اصول تمرین و فعالیت بدنی سالمندان

ي سالمندان ها زهیانگو براي تحقق نیازها و  کامل داشته باشند
این باعث تداوم رفتارهاي ورزشی  که رندیگاین اصول را به کار 

بر این است که انگیزه  شود و اعتقاد و داشتن فعالیت بدنی می
بدنی براي سالمندان زمانی به درونی مشارکت در فعالیت 

رسد که فرد احساس شایستگی کند و  خود می ترین حدبیش
همچنین با توجه  ي باشد.خودمختارنسبت به محیط خود داراي 

، به اینکه انجام ورزش و فعالیت بدنی بدون وجود وسایل
به ، ه خدمات مناسب و استانداردارائ امکانات و تأسیسات مناسب

و  هاي حیاتیویژه براي سالمندان با توجه به تحلیل ارگان
بسیار سخت و  ،ضعف جسمانی در شرایط و موقعیت نامناسب

-دست بهی که باید از فعالیت بدنی نشاط ودشوار است و لذت 
ها و  ی رسانهتوجه یب، نبود یا کمبود این وسایل خاطره بهآید 

رود و انگیزه  می فرهنگ نامناسب جامعه از دستو  نیمسئول
سالمندان براي حضور مجدد در ورزش و فعالیت بدنی را کم 

لذا وجود این عامل براي ایجاد انگیزه در  ،کند یمرنگ 
 رسد. ضروري به نظر می سالمندان براي شرکت در فعالیت بدنی
اماکن ورزشی با وجود  از الزم به ذکر است که در بسیاري

امکانات خوبی براي ، و مدرن یسات و تجهیزات مناسبتأس
سالمندان در نظر گرفته نشده و یا استفاده از مربیانی که 
صالحیت الزم را براي آموزش رشته ورزشی مربوطه براي 

 نیمسئولی و عدم نظارت توجه یبسالمندان ندارند و همچنین 
براي انگیزه سالمندان را  تواند یم ها برنامهبر روند انجام 

 نیمسئوللذا مدیران و  ؛از بین ببرد فعالیت بدنی مشارکت در
باید اهتمام بیشتري نسبت به ورزش سالمندان داشته باشند و با 

ي اخیر توجه به ورزش همگانی از ها سالتوجه به اینکه در 
باید براي  نیمسئولمدیران و ، طرف وزارت علوم بیشتر شده

براي مشارکت همه اقشار در این زمینه  جذب اعتبارات الزم
و  نیمسئولبراي  سالمندان تالش نمایند. خصوص بهجامعه 

ي رفتاري سالمندان را ها یژگیومربیان ضروري است که 
ها نسبت  در تغییر نگرش آن ها تیاولوشناسایی کنند و با تعیین 

کید عمده أتکه  گردد میپیشنهاد به فعالیت بدنی تأثیر بگذارند. 
 وبر سالمت بخشی ، ی همگانی از نظر اجراورزش هاي فعالیت

 ها گزینههوازي یکی از بهترین  هاي ورزشباشد.  تندرستی
که در حال  هایی ورزشعالوه بر توجه به  براي این امر است.

آینده بایستی به سمت  هاي ریزي برنامه، شود میحاضر انجام 
ه خاصی به ورزش وجمورد عالقه جامعه و ت هاي ورزش

اشد. با توجه به کمبود فضا و امکانات ورزشی که ب سالمندان
بایستی اقدام به ، شود میمانع از پرداختن سالمندان به ورزش 

همگانی و ورزش  هاي ورزشتوسعه فضاهاي ورزشی با رویکرد 
آموزشی توجه بیشتري مبذول گردد. در این زمینه  مؤسساتدر 

 :ر گرفته شودزیر در نظ مالحظاتبایستی 
و سرپوشیده و نیز فضاهاي  چندمنظورهی فضاهاي ورزش

هاي با استفاده از فن آوري ؛سبز تفریحی در اولویت قرار دارند
فضاهاي ورزشی به صورتی ساخته شود که ، جدید و نوآوري

و  تغییر شکل، مختلفی داشته باشند و امکان توسعه هاي قابلیت
تقاضاهاي جدید و  گیري شکلیا تغییر کاربري همزمان با 

با توجه به نامناسب  سنی مختلف را داشته باشند. هاي هگرو
بودن آب و هواي شهر اهواز در اکثر فصول سال الزم است از 

 ؛گردد برداري بهره فصل چهارفضاهاي ورزشی به صورت 
سرسبز و نیز در کنار  هاي مکانورزشی بیشتري در  تأسیسات

یه در کل؛ ده عموم احداث گردددریا و کوهستان براي استفا
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باسازي و جذابیت محیطی توجه فضاهاي ورزشی بایستی به زی
هاي اريذو قانون گ ها هماهنگی که گردد میپیشنهاد  ؛گردد

 هاي سازماندولتی و  راي استفاده عموم از اماکن ورزشیالزم ب
پیشنهاد  ؛مختلف در ساعات و روزهاي تعطیل انجام گیرد

ورزشی در جامعه  هاي فعالیتعمده  اینکهبا توجه به  گردد می
اقدام به تهیه یک استاندارد ، گیرد میانجام  باال هاي شدتبا 

 و اینمناسب براي نوع و چگونگی ورزش همگانی شده 
استاندارد به عنوان یک شاخص ورزش همگانی به اطالع 

وزن  0,0246اطالع رسانی و تبلیغاتی با وزن  سالمندان برسد.
با توجه به اهمیت عوامل  چهارم را به خود اختصاص داده است.

رسانی و تبلیغاتی مدیران و کارشناسان ورزشی باید با اطالع
رسانی مناسب و به موقع و برگزاري  اطالع، ریزي دقیق برنامه

و مسابقات ورزشی در زمان مناسب با توجه به برنامه  ها تیفعال
 ها برنامهآموزشی سالمندان انگیزه آنان را به شرکت در این 

هاي  زیرا زمانی سالمندان براي شرکت در فعالیت ؛دهند افزایش
توانایی ، انیمتصدکه مسئولین و  کنند یمورزشی انگیزش پیدا 

با توجه به را داشته باشند.  کنندگان شرکتشناخت نیازهاي 
اینکه شناسایی عالئق ورزشی سالمندان از طریق برگزاري 

سالمندان  نظرسنجی تلفنی از دیدگاه·همایش و سمینار و نیز
 از هایی شیوهکه سالمندان به  رسد میبه نظر ، ارجحیت دارند

ها اهمیت قائل شده و امکان وجود  که به نظرات آن نظرسنجی
 عالقه دارند.، بازخورد در هنگام نظرسنجی وجود داشته باشد

پنجمین رتبه از  0,0245عوامل سالمتی و تندرستی با وزن
دان در فعالیت بدنی را به خود ي مشارکت سالمنبازدارنده عوامل

اختصاص داده است. این تفکر نادرست در ذهن سالمندان از 
مضر بودن حرکات بدنی براي سالمتی آنان و بدتر و دردآور 
بودن حرکات ورزشی براي سالمندانی که از بیماري جسمانی 

جسمانی و  همچنین عدم آشنایی آنان از فواید برند و می رنج
ي مشارکت سالمندان ترین عوامل بازدارندههبدنی یکی از عمد

ص و مجرب صبا تربیت مربیان متخ در فعالیت بدنی است.
حصر به فرد براي سالمندان و هاي مني ورزشهمچنین ارائه

صی بر حسب نوع بیماري ها و حرکات بدنی کامال تخصورزش
و کسب رضایت آنان در حین و بعد از  جسمانی به آنان روحی و

توان این بینش و تفکر را در ذهن آنان  می حرکات بدنی انجام

 ایجاد کرد که حرکات بدنی به بهبود بیماري آنان کمک شایانی
و سالمتی  دبخشمیو کیفیت زندگی آنان را بهبود  کند می

نان و یا حداقل از بدتر شدن سالمتی آ نان بهبودجسماتی آ
ششمین  0,0209د. فردي و شخصیتی با وزن کنمیجلوگیري 

ي مشارکت سالمندان در فعالیت بدنی رتبه از عوامل بازدارنده
اکثر سالمندان نداشتن عالقه براي  با توجه به اینکه است.

مانع براي ورزش  ترینمهمشرکت در فعالیت جسمانی را 
آموزش داده شود که  لذا الزم است به سالمندان ،دانستند می

زندگی اهمیت دارد و خوراك و استراحت در ، ورزش همانند کار
میزان اوقات ، کالن هاي گذاري سیاست باهمزمان بایستی 

ریزي صورت گیرد. نشاط  و براي آن برنامه یافته  افزایشفراغت 
ستفاده ورزش همگانی با ا هاي فعالیتو شادابی بخشی به کلیه 

و  طراحی محیط زیبا و جذاباز ابزارهاي مختلف مانند 
ارکان توسعه ورزش  ترینمهمیکی از ، پسند مردم هاي موسیقی

ورزش  هاي فعالیتاست. به  همگانی و تفریحی در کشور
و  ها فعالیتهمگانی بایستی رویکرد گروهی داده شود. 

بیشتري از ورزش همگانی و  هاي مشخصه، گروهی هاي ورزش
 با توأمبایستی  ها فعالیتاین  .اند دادهتفریحی را در خود جاي 

با موسیقی اجرا گردند.  ذاب و ترجیحاو در محیطی ج نشاط
مورد عالقه  هاي زمانورزش همگانی بایستی در  هاي برنامه

و در روزهاي  سالمندان یعنی در اوقات فراغت (پس از کار)
ورزش  هاي برنامهساعات اجراي  ترین مناسب. شودتعطیل اجرا 

 .باشد میشب ·12عصر تا  6ظهر و  12صبح تا  6ن همگانی بی
خیل عظیمی از مردم  تواند میو تفریحات شبانه  ها زشوررواج 

زمان از سوي  اینتوجه به اینکه لذا با ؛ را به سمت خود بکشاند
، شود میمردم براي پرداختن به ورزش مطلوب محسوب 

غلط در  هاي فرض پیشبا اصالح بعضی از  گردد میپیشنهاد 
ح به امکان پرداختن به ورزش و تفری، زمینه زمان ورزش کردن

صورت شبانه و با برگزاري رویدادهاي ورزشی و تفریحی فراهم 
ورزش  هاي برنامهالزم است براي موفقیت دائمی  گردد.

نیازها و عالیق  دائمی براي شناسایی هاي پژوهش، همگانی
شادابی و جذابیت در ، ورزشی مردم انجام گیرد. وجود نشاط

 رد.ورزش همگانی بسیار اهمیت دا هاي برنامه
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