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Abstract
Introduction: Participation of the elderly in leisure sports activities with a game approach, leads to 
improving their quality of life and by creating motivation and hope, moderates the inertia created in 
old age. The aim of this study was to identify and prioritize the effective factors in the development 
of games and sports for the elderly.
Methods: The present study was conducted with a mixed approach (qualitative and quantitative) in 
the period of February 2020 to May 2020. The qualitative research was exploratory with a qualitative 
content analysis approach that was conducted through interviews with the focus group. Data were 
analyzed by using open, axial and selective coding in MAXQDA 10 software. In the quantitative part, 
in order to prioritize the factors, the network analysis process (ANP) technique and Super Decisions 
software version 2.8 were used.
Results: The findings of this study identified 4 main categories and 8 general categories, which are: 
game and sports design, benefits of games and sports, requirements for game and sports development 
and types of games. Cultural factor with a normal weight of 0.329 in the first place and  then  the 
development factor by private and public sector with a normal weight of 0.212, design factor of 
principles and rules with a normal weight of 0.113, community and elderly interaction factor with 
a normal weight of 0.110, game equipment design factor And exercise with normal weight 0.087, 
physical and mental health factor with normal weight 0.069, physical play factor with normal weight 
0.046 and mental play factor with normal weight 0.030, were included.
Conclusions: According to the findings of this study, with the correct culture around games and 
sports, the participation of the elderly in active leisure can be provided. Also, the development of 
facilities by the private and public sectors must be implemented.
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چکیده
مقدمــه: مشــارکت ســالمندان در فعالیــت هــای فراغتــی ورزشــی بــا رویکــرد بــازی، منجــر بــه بهبــود کیفیــت زندگــی آن هــا مــی گــردد 
و بــا ایجــاد انگیــزه و امیــد، ســکون ایجــاد شــده در دوران ســالمندی را تعدیــل مــی کنــد. پژوهــش حاضــر بــا هــدف، شناســایی و اولویــت 

بنــدی عوامــل مؤثــر در توســعه بــازی و ورزش ویــژه ســالمندان انجــام گرفــت.
ــی اردیبهشــت 1400 انجــام  ــی بهمــن 1399 ال ــه )کیفــی و کمــی( و در محــدوده زمان ــا رویکــرد آمیخت روش کار: تحقیــق حاضــر ب
گرفــت. تحقیــق در بخــش کیفــی از نــوع اکتشــافی بــا رویکــرد تحلیــل محتــوای کیفــی بــود کــه از طریــق مصاحبــه بــا گــروه کانونــی 
انجــام گرفــت. داده هــا بــا اســتفاده از کدگــذاری بــاز، محــوری و انتخابــی در نــرم افــزار MAXQDA 10  تجزیــه و تحلیــل شــدند. در 
بخــش کمــی بــه منظــور اولویــت بنــدی عوامــل از تکنیــک  فرآینــد تحلیــل شــبکه )ANP(  و نــرم افــزار Super Decisions نســخه 

8/2 اســتفاده شــد.
یافتــه هــا: یافتــه هــای ایــن تحقیــق بــه شناســایی 4 طبقــه اصلــی و 8 طبقــه عمومــی انجامیــد، کــه عبارتنــد از: طراحــی بــازی و 
ورزش،  فوایــد بــازی و ورزش، الزامــات توســعه بــازی و ورزش و انــواع بــازی هــا. عامــل فرهنــگ ســازی بــا وزن نرمــال 0/329 در رتبــه 
اول و ســپس عامــل توســعه توســط بخــش خصوصــی و دولتــی بــا وزن نرمــال 0/212، عامــل طراحــی اصــول و قواعــد بــا وزن نرمــال 
0/113، عامــل تعامــل جامعــه و ســالمند بــا وزن نرمــال 0/110، عامــل طراحــی تجهیــزات بــازی و ورزش بــا وزن نرمــال 0/087، عامــل 
ســالمت جســمی و روانــی بــا وزن نرمــال 0/069، عامــل بــازی فیزیکــی بــا وزن نرمــال 0/046 و عامــل بــازی فکــری بــا وزن نرمــال 

0/030، قــرار گرفتنــد.
نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه یافتــه هــای ایــن تحقیق مــی تــوان بــا فرهنــگ ســازی صحیــح پیرامــون بــازی و ورزش، زمینه مشــارکت 
ســالمندان در فراغــت فعــال را فراهــم ســاخت. همچنیــن توســعه تســهیالت و امکانــات توســط بخــش خصوصــی و دولتــی نیــز بایــد 

اجرایــی گــردد.
کلیدواژه ها: فعالیت های اوقات فراغت، بازی تفریحی، ورزش سالمندان.

مقدمه 
امــروزه جهــان هســتی، بــا  تغییــرات بــه صــورت لحظــه ای مواجه 
اســت و ایــن تغییــرات، تأثیــر مســتقیمی در نحــوه زندگــی و نــوع  
دیــگاه انســان هــا بــه ســوی آینــده دارد.. بــا کاهــش تولیــد مثــل 
و بهبــود روز افــزون شــرایط زندگــی، جمعیــت ســالمندان، نســبت 
بــه دیگــر گــروه هــای ســنی،  بــه ســرعت در حــال رشــد اســت. 
ــه  ــن مرحل ــی انســان اســت. ای ــالمندی یکــی از مراحــل زندگ س
ــا  ــن نیازه ــه ای ــه ب ــدون توج ــود را دارد و ب ــاص خ ــای خ نیازه

ــالمندان،  ــوق س ــی از حق ــا، درک واقع ــه آنه ــب ب ــخ مناس و پاس
محقــق نخواهــد شــد )1(. در ســطح جهانــی آمارهــا نشــان                              
ــا  ــراد  ب ــر از اف ــون نف ــال 2020، 727 میلی ــه در س ــی دهندک م
ســن 65 ســال و باالتــر، زندگــی مــی کننــد. پیــش بینــی می شــود 
ــه  طــی ســه دهــه آینــده، تعــداد افــراد ســالمند در ســال 2050 ب
بیــش از 1/5 میلیــارد نفــر برســد )2(. در ایــران نیــز هــم اکنــون  
ــا دو  ــوند و ت ــی ش ــامل م ــت را ش ــد جمعی ــالمندان 10 درص س
الــی ســه دهــه آینــده، جمعیــت ســالمندان ایــران بــه 25 درصــد                                                                                                  
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ــی  ــت جهان ــازمان بهداش ــزارش س ــاس گ ــر اس ــد )3(. ب میرس
پیرامــون ســالمندی، فرآینــد ســالمندی ســالم، رونــد مــداوم 
کیفیــت  کــه  اســت  عملکــردی  توانایــی  حفــظ  و  توســعه 
و رفــاه را در ســنین باالتــر فراهــم مــی کنــد. بــه دلیــل                                                                                          
محدودیــت های دوران ســالمندی، حداقل 142 میلیــون نفر از افراد 
60 ســال بــه بــاال قــادر بــه تأمیــن نیازهــای اساســی ماننــد انجــام                                                                                              
ــرد  ــت دادن عملک ــتند )4(. از دس ــود نیس ــره خ ــای روزم فعالیته
بدنــی و محدودیــت هــای حرکتــی در رونــد ســالمندی، بــر کیفیــت 
و پیشــبرد زندگــی ســالمندان تأثیــرات نامطلوبــی مــی گــذارد )5(. 
ورزش و فعالیــت منظــم ورزشــی بــرای ســالمندان ایــن امــکان را 
فراهــم مــی آورد کــه توانایــی عملکــردی و شــرایط زندگــی خــود 
ــل  ــی دلی ــت بدن ــارکت در فعالی ــدم مش ــند )6(. ع ــود بخش را بهب
ــات و  ــود امکان ــای ســاالنه اســت، نب ــرگ و میره ــون از م 5 میلی
تجهیــزات ورزشــی مناســب، نداشــتن همــراه بــرای مشــارکت در 
فعالیــت، عــدم اعتمــاد بــه نفــس کافــی، محدودیــت هــای حرکتی، 
ــت  ــادی و رضای ــکالت اقتص ــی، مش ــل عموم ــل و نق ــع حم موان
نداشــتن از تناســب انــدام در ســالمندان، مانــع مشــارکت آن هــا در 
فعالیــت هــای ورزشــی مــی گــردد )7(. دســتورالعمل هــای ورزشــی 
بــرای ســالمندان شــامل توصیــه هــای ویــژه بــرای فعالیــت هــای 
روزمــره افــراد 65 ســاله و باالتــر، بــا هــدف لــذت بــردن از فعالیــت 
ــی، عملکــرد مســتقل و ســالمت روان اســت )8(. بســیاری از  بدن
ــاع مــی کننــد و  ســالمندان از انجــام فعالیــت هــای ورزشــی امتن
ورزش را امــری مشــکل مــی شــمارند. بــا توجــه بــه ایــن مهــم 
ــه  ــد، برنام ــار دارن ــتری در اختی ــت آزاد بیش ــالمندان وق ــه س ک
ــت.  ــم اس ــیار مه ــا بس ــال آنه ــت فع ــات فراغ ــرای اوق ــزی ب ری
اوقــات فراغــت، زمان هایــی اســت کــه فــرد آن را طبــق تمایــل 
ــه در  ــن برنام ــد و ای ــم می کن ــود تنظی ــرای خ ــود، ب شــخصی خ
مــورد هــر فــرد متفــاوت اســت و بــه ســلیقه، نیازهــای روحــی، 
ســن و تــوان مالــی و اشــتیاق و انگیــزه ی شــخص بســتگی دارد. 
فعالیــت و مشــارکت ســالمندان در فعالیــت هــای ورزشــی اوقــات 
فراغــت مــی توانــد بــه آنهــا کمــک کنــد تــا ســالمت عمومــی 
خــود را حفــظ کــرده و در نتیجــه کمــک  مــی کنــد تــا ســالمندی  
موفقــی را تجربــه کننــد )9, 10(. عــدم امکانــات کافــی ورزشــی- 
ــت  ــد ورزش و فعالی ــالع از فوای ــدم اط ــی، ع ــی و فراغت تفریح
ــدی از  ــره من ــزان به ــت در می ــات فراغ ــدن اوق ــی و گذران بدن
ــع  ــب مان ــد و اغل ــزایی دارن ــش بس ــت، نق ــات فراغ ورزش و اوق
بهــره گیــری از ایــن فعالیتهــا مــی شــوند )11(. ترکیــب و بهــره 
گیــری از بــازی در ورزش بــرای جلــب توجــه ایــن گــروه ســنی 
در اوقــات فراغــت مــی توانــد بســیار مثمــر ثمــر واقــع شــود. در 
لغــت نامــه دهخــدا، بــازی را هــر فعالیتــی کــه مایــه ی ســرگرمی 
ــد  ــی کن ــان م ــز بی ــوک نی ــت. هارل ــرده اس ــی ک ــد، معن باش

ــح و  ــرای تفری ــه ب ــی اســت ک ــه فعالیت ــارت از هرگون ــازی، عب ب
ــرد.  ــی گی ــی، صــورت م ــه نتیجــه نهای ــه ب ــدون توج شــادی، ب
ــه  ــد ب ــی توان ــالمندان، م ــرای س ــازی و ورزش ب ــب ب )12(. ترکی
آنهــا انگیــزه بیشــتری در فعالیــت هــای ورزشــی بدهــد. همچنیــن 
ــه  ــد ب ــی توان ــازی م ــراه ب ــه هم ــی ب ــرکات ورزش ــام ح انج
ســالمندان در توانبخشــی و جلوگیــری از خطــر ســقوط و افتــادن 
نیــز کمــک کنــد )13(. بــرای فعــال بــودن ســالمندان، ورزش از 
طریــق بــازی باعــث افزایــش ســالمتی، رفــاه و افزایــش کارایــی 
ســالمندان مــی شــود. پذیــرش و اســتفاده از ایــن روش بــه نــوع 
نگــرش و تبدیــل بــازی و ورزش بــه یــک عــادت، در ســالمندان 
بســتگی دارد. قابــل توجــه اســت کــه، همراهــی ورزش بــا بــازی 
ــا                ــی در آنه ــه زندگ ــد ب ــی و امی ــت فیزیک ــش فعالی ــث افزای باع
مــی شــود )14(. بــر اســاس تحقیقــات صــورت گرفته، ســالمندان 
بــه مشــارکت هــای گروهــی و تعامــل در گــروه در غالــب بــازی 
ــی  ــه بیشــتری نشــان م ــات فراغــت خــود عالق و ورزش در اوق
دهنــد. چانــگاال و همــکاران )15( معتقدنــد کــه افــراد ســالمند در 
ــاده روی، آهســته دویــدن، انجــام  ــد، پی فعالیتهــای فراغتــی مانن
بــازی هــای ســنتی، باغبانــی، خوانــدن کتــاب مقــدس، روزنامــه و 
ــی برخــی از  ــد. ول ــی کنن ــال شــرکت م ــاب و تماشــای فوتب کت
آنهــا بــه دالیــل مختلفــی از جملــه کمبــود منابــع، نبــود امکانــات، 
وضعیــت بــد اقتصــادی و نگــرش منفــی نســبت بــه فعالیتهــای 
ــی  ــرکت نم ــحی ش ــی و تفریـ ــای فراغت ــمی، در ورزش ه جس
کننــد. ماتــز و همــکاران )16( بیــان کردنــد کــه فعالیــت ورزشــی 
ــی  ــی عموم ــت از زندگ ــاد رضای ــث ایج ــت باع ــات فراغ در اوق
ــد  ــه گرفتن ــق نتیج ــاها )17( در تحقی ــو و س ــود. مورم ــی ش م
کــه تمریــن منظــم در بــازی هــای تفریحــی، تأثیــری مثبــت بــر 
هماهنگــی و فعالیــت فیزیکــی ســالمندان داشــته اســت و بــازی 
هــای تفریحــی منظــم را بــرای زندگــی ســالم و احســاس آرامــش 
ــکاران  ــو و هم ــتند. لی ــالمندان الزم دانس ــترس س ــش اس و کاه
)18( نیــز بیــان کردنــد کــه شــاخص هــای شــادی پــس از بــازی 
هــا، ماننــد، ســالمتی، خودمختــاری و جنبــه هــای اجتماعــی، بــه 
طــور قابــل توجهــی در ســالمندان بهبــود یافتنــد، کــه نشــان مــی 
دهــد تمایــل بــه ورزش بــا شــادی رابطــه مثبــت دارد. گریپــل و 
همــکاران )19( در تحقیــق خــود بیــان کردنــد کــه در درجــه اول 
ممکــن اســت کــه فعل بــازی بــا ســالمندی متـــناقض باشــد، ولی 
بــازی بــرای افزایــش رشــد و شــناخت ســالمندان امــری مهــم و 
ضــروری اســت. مکـــگورد و همــکاران )20(  نیــز  بیان کردنـــد که 
بــازی هــای ویدئویــی بــه عنـــوان یــک گزیـــنه مفیــد در اوقـــات 
ــش  ــد و در افزای ــی آین ــساب م ــه حـ ــالمندان ب ــرای س فراغــت ب
ســـالمت بدنــی و روانــی آنهــا نقــش مهمــی دارنــد. منــگ پــی 
لــی و همــکاران )21( در تحقیــق خــود بیــان کردنــد کــه بســیاری 
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ــر ســالمتی طراحــی شــده  ــز ب ــا تمرک ــای ورزشــی ب ــازی ه از ب
ــازی متفــاوت  ــرای هــر ســالمند در ب ــد. تمرینــات مــورد نیــاز ب ان
اســت. ممکــن اســت بــه دلیــل نداشــتن آمادگــی جســمانی، تعامل 
ــد شــوند. از  ــان ناامی ــا شــرایط ســالمند، بازیکن ــازی ب نامناســب ب
ایــن رو طراحــی بــازی بــرای ســالمندان، پیچیــده تــر از طراحــی 
بــرای دیگــر گــروه هــای ســنی اســت. کورتیــال و همــکاران )22( 
نیــز متذکــر شــدند کــه بــازی هــا بــرای رفــع و پیشــگیری از افتادن 
ســالمندان و مســائل توانبخشــی بسیارمناســب هســتند، زیــرا افــراد 
ســالمند را درگیــر انجــام تمرینــات ورزشــی بــه روشــی مطلــوب و 

ســرگرم کننــده، مــی کننــد. 
ــب  ــالمندان، درک نامناس ــه س ــه ب ــه جامع ــدم توج ــل ع ــه دلی ب
اجتمــاع از ایــن گــروه ســنی و تعصــب نســبت بــه ســن گرایــی، 
جامعــه ی ســالمندی درکمتریــن مرکــز توجــه قــرار گرفتــه انــد و 
در بــاور اکثریــت افــراد، بایــد از جامعــه و فعالیــت هــای آن کنــار 

گذاشــته شــوند.
از ســوی دیگــر بــا شناســایی دقیــق بــازی هــا و ورزش هایــی کــه 
قابلیــت ادغــام بــا همدیگــر را دارنــد و مناســب شــرایط ســالمندان 
ــا تغییــر شــکل ســاختار ورزش،  ــوان ب ــد، مــی ت طراحــی شــده ان
ــتن  ــی و داش ــای ورزش ــت ه ــام فعالی ــرای انج ــالمندان را ب س
اوقــات فراغــت فعــال، تشــویق کــرد. در بیشــتر کشــورهای جهــان 
ــات                                                                                      ــت و تحقیق ــده اس ــه ش ــازی و ورزش پرداخت ــب ب ــه ترکی ب
گســترده ای در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت. در ایــن 
ــاد  ــازی و ورزش، ایج ــرش ب ــل، پذی ــی از قبی ــات عوامل تحقیق
ــا  ــازی ه ــی ب ــب و طراح ــن مناس ــزات و اماک ــهیالت، تجهی تس
ــرای  ــالمندان،  ب ــای س ــاز ه ــا و نی ــت ه ــا محدودی ــب ب متناس
توســعه بــازی و ورزش ایــن گــروه ســنی ذکــر شــده اســت و بیــان 
شــده اســت ایــن پذیــرش هــم توســط جامعــه و هــم فــرد ســالمند 
بایــد صــورت پذیــرد. در ایــران،  بیشــتر تحقیقــات پیرامــون الگوی 
ورزش هــای ســالمندی صــورت گرفتــه  اســت و خــالء تحقیقاتــی 
در بخــش توســعه بــازی و ورزش بــه عنــوان یــک رویکــرد 
نوآورانــه در جــذب مشــارکت ســالمندان در فراغــت فعــال و بهــره 
گیــری از فوایــد ورزش، مشــاهده مــی شــود. از ایــن رو هــدف از 
انجــام ایــن تحقیــق، شناســایی و اولویــت بنــدی عوامــل مؤثــر در 

ــژه ســالمندان اســت.   ــازی و ورزش وی توســعه ب

روش کار
ــردی اســت. روش شناســی  ــات کارب ــوع تحقیق ــق از ن ــن تحقی ای
تحقیــق بــا رویکــرد آمیخته)کیفــی و کمــی( انجــام گرفــت. تحقیق 
ــی اردیبهشــت 1400  ــی بهمــن 1399 ال حاضــر در محــدوده زمان
ــن 1399  ــی بهم ــه زمان ــی در فاصل ــق کیف ــت. تحقی ــام گرف انج
ــی اواســط  ــه زمان ــی در فاصل ــن 1400 و بخــش کم ــی فروردی ال

ــی اردیبهشــت 1400 انجــام گرفــت. تحقیــق  فروردیــن 1400  ال
کیفــی از نــوع اکتشــافی بــا رویکــرد تحلیــل محتــوای کیفی اســت 
و بــا اســتفاده از روش مصاحبــه بــا گــروه کانونــی انجــام شــد. بــه 
ایــن منظــور بــا 10 نفــر از خبــرگان کــه از میان آســیب شناســان و 
فعــاالن درحــوزه رفتــار حرکتــی، فعــاالن حــوزه ســالمند و مربیــان 
ورزشــی انتخــاب شــدند، مصاحبــه هــای عمیــق و نیمــه ســاختار 
ــد و  ــر اســاس روش هدفمن ــرگان ب ــه، صــورت پذیرفــت.. خب یافت
بــا توجــه بــه رســیدن بــه اشــباع نظــری، انتخــاب گردیدنــد. معیــار 
ورود خبــرگان بــه تحقیــق، ســابقه فعالیــت در حــوزه مربوطــه و در 
ارتبــاط بــودن بــا ســالمندان بــود. تمامــی اصــول اخالقــی در ایــن 
مقالــه رعایــت شــده اســت. ابتــدا توضیحــی کلــی جهــت ترغیــب 
خبــرگان پیرامــون تحقیــق بــه آنهــا ارائــه گردیــد. ســوال اصلــی 
تحقیــق ایــن اســت کــه عوامــل مؤثــر در توســعه بــازی و ورزش 
ویــژه ســالمندان کدامنــد و اولویــت بنــدی ایــن عوامــل بــه چــه 
صــورت اســت؟ ســپس ســواالتی پیرامــون عوامــل تســهیل کننــده 
در توســعه بــازی و ورزش ویــژه ســالمندان، الزامــات توســعه بــازی 
ــه  ــه ب ــد.  جلســات مصاحب ــیده ش ــالمندان پرس ــژه س و ورزش وی
صــورت مجــازی برگــزار شــد. بــا هــر یــک از خبرگان ســه جلســه 
مصاحبــه صــورت گرفــت و هرجلســه بــه طــور میانگیــن 60-80 
ــه  ــول جلس ــرگان در ط ــرات خب ــد.  نظ ــول انجامی ــه ط ــه ب دقیق
ی مصاحبــه ضبــط شــد. عوامــل بــه دســت آمــده بــا اســتفاده از 
 MAXQDA کدگــذاری بــاز، محــوری و انتخابــی، در نــرم افــزار
10  تحلیــل شــدند و دســته بنــدی و ســطح بنــدی عوامــل 

صــورت پذیرفــت. پــس از هــر مصاحبــه، کدگــذاری بــاز عوامــل، 
بــه صــورت هــم زمــان انجــام گرفــت. ســپس یافتــه هــا در مرحله 
کدگــذاری محــوری دســته بنــدی و ســطح بنــدی شــدند. دســته 
بنــدی هــا بــا خبــرگان بــه اشــتراک گذاشــته شــد و نظــر خبــرگان 
نیــز در مــورد دســته بنــدی هــا، بررســی شــد. در نهایــت خروجــی 
کدگــذاری انتخابــی در نــرم افــزار MAXQDA 10  ارائــه گردیــد.  
ــا اســتفاده از  ــل ب ــدی عوام ــت بن ســپس در بخــش کمــی، اولوی
ــل شــبکه )ANP( و پرسشــنامه مقایســات  ــد تحلی تکنیــک فرآین
زوجــی، بــا اســتفاده از نــرم افــزار Super decisions  نســخه 2,8  
ــه ایــن منظــور ابتــدا شــبکه وابســتگی معیارهــای  انجــام شــد. ب
ــرگان بخــش کیفــی طــی جلســاتی  شناســایی شــده، توســط خب
مشــخص شــد و پرسشــنامه مقایســات زوجــی پیرامــون عوامــل 
تعییــن شــده، طراحــی و توســط خبــرگان بــر اســاس مقیاســی 9 
امتیــازی، امتیــاز دهــی گردیــد، پــس از ســـاماندهی داده هــا بــر 
 super ــزار ــرم اف ــل شــبکه و توســط ن ــد تحلی ــق روش فرآین طب
ــن  ــل، تعیی ــی عوام ــدی نهای ــت بن decisions نســخه 2/8، اولوی

گردیــد. مزیــت تکنیــک فرآینــد تحلیــل شــبکه در نظــر گرفتــن 
روابــط درونــی میــان معیارهــا اســت. بــه منظــور ســنجش روایی و 



نشریه سالمندشناسی، دوره 6، شماره 3،  پاییز 1400

10

اعتبــار بخــش کیفــی، از شــاخص مقبولیــت )یافته هــای تحقیــق تا 
چــه حــد در انعــکاس تجــارب مشــارکت کنندگان موثــق و مطمئــن 
اســت( کــه شــامِل الــف- درگیربــودن محقــق بــا پدیــده )حضــور 
و مشــاهدة طوالنــی در میــدان تحقیــق یــا مشــاهدة مکــرر یــک 
ــال  ــع آوری و اعم ــگران )جم ــایر پژوهش ــی س ــده(، ب- بررس پدی
اصالحــات و اظهــار نظــر پژوهشــگران خبــره در زمینه هــای 
مرتبــط بــا موضــوع تحقیــق( و ج- پیش فرض هــای محقــق 
نظــری  و جهت گیــری  گرایش هــا  مفروضــات،  )روشــن بودن 
محقــق( اســت، اســتفاده شــد و توســط 10 نفــر از اســاتید علــوم 
ورزشــی تأییــد گردیــد. بــرای ســنجش پایایــی تحقیــق در بخــش 
فرآینــد تحلیــل شــبکه از نــرخ ناســازگاری اســتفاده شــد و چــون 
نــرخ ناســازگاری بــه دســت آمــده کمتــر از 0/1 بــود، قابــل قبــول 

ــد. ارزیابــی گردی

یافته ها 
بــه منظــور شناســایی عوامــل مؤثــر در بــازی و ورزش ســالمندان 

ــرگان  ــر از خب ــا 10 نف ــب، ب ــای مناس ــا و ورزش ه ــازی ه و ب
ــی،  ــار حرکت ــی و رفت ــیب شناس ــای آس ــوزه ه ــر از ح ــه 3 نف ک
ــد،                                ــی بودن ــی ورزش ــر، مرب ــالمند و 4 نف ــوزه س ــال ح ــر  فع 3 نف
ــت.  ــورت پذیرف ــاختاریافته ص ــه س ــق نیم ــای عمی ــه ه مصاحب
ــق  ــن بخــش از تحقی ــدگان در ای ــنی مشــارکت کنن ــن س میانگی
ــر از آن  ــد( زن و 4 نف ــرگان )60 درص ــر از خب ــت. 6 نف 5±40 اس
ــد. ســابقه فعالیــت افــراد 5±18 ســال  هــا )40 درصــد( مــرد بودن
اســت. 30 درصــد از مشــارکت کننــدگان دارای مــدرک تحصیلــی 
ــری  ــدرک دکت ــا دارای م ــد از آنه ــد و 70 درص ــی ارش کارشناس
ــه هــا،  ــاز یافت در حــوزه تخصصــی خــود هســتند. درکدگــذاری ب
ــس از  ــد. پ ــت ش ــرار یاف ــراه تک ــه هم ــه ب ــد اولی ــدا 189 ک ابت
پاالیــش و دســته بنــدی یافتــه هــا، در کدگــذاری محــوری تعــداد                                                                                  
زیرطبقــه هــا بــه 84 کــد کاهــش پیــدا کــرد و در 4 طبقــه اصلــی 
و 8 طبقــه عمومــی دســته بنــدی شــدند و یافتــه هــا، ارائــه شــد 

ــدول1(.  )ج

جدول1: کد گذاری محوری عوامل

زیر طبقه طبقه عمومی طبقه اصلی

“تغییــر ســاختار بــازی هــا”، “بــازی بــا همســاالن”، “اســتفاده از المــان هــای آشــنا در بــازی”، “حــرکات 
ــب  ــت”، “ترکی ــری از طبیع ــره گی ــازی و ورزش”، “به ــی ب ــی اصول ــازی”، “طراح ــی در شــکل ب اصالح
ــت  ــازی”، “خالقی ــوآوری در ب ــی”، “ن ــرای طراح ــان فکــری ب ــالمند”، “ایجــاد طوف ــودک و س کالس ک
ســالمندان”، “تحقیقــات تخصصــی پیرامــون ورزش و بــازی”، “ایجــاد قواعــد بــرای بــازی”، “بــازی بــرای 
حفــظ تعــادل، هدفمندســازی بــازی”، “ایجــاد انگیــزه بــرای ورزش از طریــق بــازی”، “بــازی درمانــی”.

طراحی اصول و قواعد
طراحی بازی و ورزش

“طراحــی پــارک بزرگســاالن”، “اســتفاده از ابــزار و تجهیــزات ویــژه”، “طراحــی دســتگاه هــای بــازی و 
ورزش”، “طراحــی وســایل بــازی ویــژه ســالمندان”.

طراحی تجهیزات بازی 
و ورزش

“افزایــش اعتمــاد نســبت بــه اطرافیــان”، “بهبــود شــرایط زندگــی روزمــره”، “بهبــود عملکــرد”، “بهبــود 
ــروه”،  ــن در گ ــراد”، “قرارگرفت ــان اف ــی می ــت”، “همراهــی و همدل ــط اجتماعــی”، “شــرکت در رقاب رواب

“ســرگرم شــدن گروهــی و انفــرادی”.
تعامل جامعه و سالمند

فواید بازی و ورزش
ــال نگهداشــتن ذهــن”، “توانبخشــی ســالمندان”، “ایجــاد حــس خوشــحالی و  “کاهــش اســترس”، “فع
ســرزندگی”، “جلوگیــری از زوال مغــز”، “فعالیــت ذهنــی بــه واســطه بــازی”، “افزایــش متابولیســم بــدن”، 
“افزایــش اعتمــاد بــه نفــس”، “جلوگیــری از افســردگی”، “افزایــش توانایــی از طریــق بــازی”، “تأثیــرات 

روحــی و جســمی بــازی”، “ایجــاد حــس شــادی در ســالمند”.

سالمت جسمی و روانی

“آمــوزش نگــرش صحیــح”، “آگاهــی رســانی بــه ســالمندان”، “پذیــرش ســالمندان”، “فرهنــگ ســازی 
بــازی و ورزش ســالمندان”، “برگــزاری فســتیوال رایــگان”، “بــه کارگیــری رســانه”، “تبلیغــات”. فرهنگ سازی

الزامات توسعه بازی و 
ورزش

“بهبــود زیرســاخت هــا”، “مراکــز بــازی و ورزش”، “مدیریــت کارامــد در بخــش بــازی و ورزش”، “کاهــش 
هزینــه بــرای فعالیــت هــای ســالمندان”، “ایجاد تســهیالت مناســب”، “بهــره وری از کارشناســان ورزشــی 
ــازی”،  ــرای ورزش و ب ــی متخصــص ب ــت مرب ــط”، “تربی ــای ذیرب ــتگاه ه ــاری”، “هماهنگــی دس و معم

“توســعه ورزش همگانــی ســالمندان”، “برگــزاری مســابقات”، “تخصیــص بودجــه الزم”.

توسعه توسط بخش 
خصوصی و دولتی

ــازی در آب”،  ــنا و ب ــی”، “ش ــوان چین ــری، لی ــی”، “ماهیگی ــکاری و باغبان ــن”، “گل ــا ترامپولی ــازی ب “ب
ــادل”،  ــظ تع ــرای حف ــع ب ــازی هــای الکترونیــک”، “حرکــت روی موان ــف”، “ب ــی گل ــدازی”، “مین “تیران
ــا تغییــر قواعــد”، “مــار  ــا تغییــر شــکل ظاهــری”، “فوتبــال ب ــا پانتومیــم”، “شــطرنج ب “جــوک گفتــن ب
و پلــه بــا تغییــر قواعــد”، “هفــت ســنگ بــا بالشــت بــزرگ”، “پرتــاب تــوپ گروهــی”، “منــچ بــا تغییــر 

ــی”. ــازی هــای تقویت ــازی وســطی”، “ب ــازی زو”، “ب ــاب کشــی”، “ب قواعــد”، “طن

بازی های فیزیکی
انواع بازی ها

“بــازی هــای رومیــزی”، “بــازی تختــه نــرد”، “بــازی اســم و فامیــل”، “بــازی هــای کامپیوتــری فکــری”، 
ــازی های فکــری”. “ب بازی های فکری
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پــس از کدگــذاری محــوری، کدگــذاری انتخابــی عوامــل صــورت 
   MAXQDA 10 ــزار ــرم اف ــی ن ــاس خروج ــر اس ــت و ب پذیرف

ــه شــد )شــکل1(.  ارائ

 

 عوامل مؤثر در توسعه 

بازي و ورزش ويژه 

سالمندان 

 طراحي بازي و ورزش

 فوايد بازي و ورزش

 الزامات توسعه بازي و ورزش
 

 انواع بازي ها
 

 طراحي اصول و قواعد

 طراحي تجهيزات بازي و ورزش

 سالمت جسمي و رواني

 تعامل جامعه و سالمند

 توسعه توسط بخش خصوصي و دولتي
 

 فرهنگ سازي

 بازي هاي فيزيكي
 

 بازي هاي فكري
 

شکل 1: کدگذاری انتخابی عوامل مؤثر در توسعه بازی و ورزش ویژه سالمندان

بــه منظــور انجــام اولویــت بنــدی ابتــدا الگــوی شــبکه ی روابــط 
میــان عوامــل بــا اســتفاده از نظــر خبرگان ترســیم شــد )شــکل 2(.  
ســپس بــرای تحلیــل شــبکه، نخســت معیارهــای اصلــی براســاس 
ــی  ــه زوج ــده اند. در مقایس ــه ش ــی مقایس ــورت زوج ــدف بص ه
تمامــی عناصــر هــر خوشــه بایــد بــه صــورت دو بــه دو مقایســه 
شــوند. بنابرایــن اگــر در یــک خوشــه n عنصــر وجود داشــته باشــد، 

ــه     ــی از رابط ــه های زوج ــداد مقایس تع
ــام  ــی انج ــه زوج ــه 28 مقایس ــد. در نتیج ــد ش ــبه خواه محاس

ــت. پذیرف

 

عوامل موثر در توسعه بازي و 

 ورزش سالمندان

 هدف

 

  

 
Alternative 

 فرهنگ سازي بازي فكري بازي فيزيكي
توسعه توسط بخش  

 خصوصي و دولتي
 

 
 تعامل جامعه و سالمند

 
 سالمت جسمي و رواني

طراحي اصول و 
 قواعد

طراحي تجهيزات بازي و 
 ورزش

 
                 شکل 2: الگوی شبکه روابط میان عوامل مؤثر در توسعه بازی و ورزش ویژه سالمندان
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 Super ــرم افــزار ــه دســت آمــده در ن ــردار ویــژه ب ــر اســاس ب ب
ــه  ــدف ارائ ــاس ه ــر اس ــه ب ــدی اولی ــت بن decisions، اولوی

ــکل3(. ــد )ش گردی

 

شکل3: مقایسه زوجی معیارهای اصلی به منظور اولویت بندی بر اساس هدف

بر این اساس:
-عامــل فرهنــگ ســازی بــا وزن نرمــال 0/299 در رتبــه 1 قــرار 

دارد.
ــا وزن  ــی ب ــی و دولت ــش خصوص ــط بخ ــعه توس ــل توس -عام

نرمــال 0/248 در رتبــه 2 قــرار دارد.
ــال 0/140 در  ــا وزن نرم ــالمند ب ــا س ــه ب ــل جامع ــل تعام - عام

ــرار دارد  ــه 3 ق رتب
-عامــل طراحــی اصــول و قواعــد بــا وزن نرمــال 0/116 در رتبــه 

4 قــرار دارد.
ــه 5  ــال 0/072 در رتب ــا وزن نرم ــزات ب - عامــل طراحــی تجهی

ــرار دارد. ق
ــال 0/048 در  ــا وزن نرم ــی ب ــمی و روان ــالمت جس ــل س - عام

ــرار دارد. ــه 6 ق رتب

-عامــل بــازی فیزیکــی بــا وزن نرمــال 0/047 در رتبــه 7 قــرار 
دارد.

ــرار  ــه 8 ق ــال 0/026 در رتب ــا وزن نرم ــازی فکــری ب ــل ب -عام
دارد.

نــرخ ناســازگاری مقایســه های انجــام شــده 0/071 بدســت آمــده 
ــه  ــوان ب ــن می ت ــد و بنابرای ــر از 0/1 می باش ــه کوچکت ــت ک اس
مقایســه های انجــام شــده اعتمــاد کــرد. بــه همیــن صــورت  بــا 

کنتــرل عوامــل، مقایســات زوجــی  انجــام  گرفــت.
ــداول  ــی ج ــراردادن  تمام ــداول از ق ــودن ج ــاد ب ــل زی ــه  دلی ب
ــه منظــور تعییــن  ــه بعــدی ب صــرف نظــر شــده اســت. در مرحل
ــوزون و  ــوپرماتریس نام ــوزون، س ــوپرماتریس م ــی س وزن نهای
ســوپرماتریس حــد، مــورد بررســی قــرار گرفــت و اولویــت بنــدی 

ــه شــد )جــدول2(. ــر اســاس ســوپرماتریس حــد ارائ ــی ب نهای
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جدول2: سوپرماتریس حد
هدفمعیار

بازی 
فیزیکی

بازی 
فکری

تعامل جامعه 
با سالمند

توسعه توسط 
جامعه و دولت

سالمت جسمی 
و روانی

طراحی اصول 
و قواعد

طراحی تجهیزات 
بازی و ورزش

فرهنگ 
سازی

عوامل 
مربوطه

معیار

0/04660/04660/04660/04660/04660/04660/04660/04660/0466بازی فیزیکی
0/03080/03080/03080/03080/03080/03080/03080/03080/0308بازی فکری

تعامل جامعه 
0/11060/11060/11060/11060/11060/11060/11060/11060/1106با سالمند

توسعه 
توسط جامعه 
خصوصی و 

دولت

0/21200/21200/21200/21200/21200/21200/21200/21200/2120

سالمت 
جسمی و 

روانی
0/06980/06980/06980/06980/06980/06980/06980/06980/0698

طراحی اصول 
0/11330/11330/11330/11330/11330/11330/11330/11330/1133و قواعد

طراحی 
تجهیزات 

بازی و ورزش
0/08710/08710/08710/08710/08710/08710/08710/08710/0871

0/32940/32940/32940/32940/32940/32940/32940/32940/3294فرهنگ سازی
0/00000/00000/00000/00000/00000/00000/00000/00000/0000عوامل مربوطههدف

و ورزش ویــژه ســالمندان بــه شــرح زیــر اســت )شــکل4(.در نهایــت، اولویــت بنــدی نهایــی عوامــل مؤثــر در توســعه بــازی 

 
شکل4: اولویت بندی نهایی عوامل مؤثر در توسعه بازی و ورزش ویژه سالمندان

در اولویــت بنــدی نهایــی بــر اســاس خروجــی نــرم افــزار 
ــال 0/329  ــا وزن نرم ــازی ب ــگ س ــل فرهن ــیژنز، عام سوپردیس
در رتبــه اول و ســپس عامــل توســعه توســط جامعــه خصوصــی و 
دولتــی بــا وزن نرمــال 0/212، عامــل طراحــی اصــول و قواعــد 
بــا وزن نرمــال 0/113، عامــل تعامــل جامعــه و ســالمند بــا وزن 
نرمــال 0/110، عامــل طراحــی تجهیــزات بــازی و ورزش بــا وزن 
نرمــال 0/087، عامــل ســالمت جســمی و روانــی بــا وزن نرمــال 
ــل  ــال 0/046 و عام ــا وزن نرم ــازی فیزیکــی ب ــل ب 0/069، عام

ــا وزن نرمــال 0/030، قــرار گرفتنــد. ــازی فکــری ب ب

بحث
ــعه  ــر در توس ــل مؤث ــایی عوام ــدف شناس ــا ه ــش ب ــن پژوه ای
بــازی و ورزش ویــژه ســالمندان صــورت گرفــت. در ایــن تحقیــق 
4 طبقــه اصلــی و 8 طبقــه عمومــی و 84 زیــر طبقــه شناســایی 
گردیــد. ایــن عوامــل عبارتنــد از: طراحــی بــازی و ورزش، فوایــد 
ــازی  ــواع ب ــازی و ورزش و ان ــات توســعه ب ــازی و ورزش، الزام ب
ــه ترتیــب عامــل  ــه شــده ب ــدی ارائ ــر اســاس اولویــت بن هــا. ب
ــه اول  و ســپس عامــل توســعه توســط  فرهنــگ ســازی در رتب
ــد  ــول و قواع ــی اص ــل طراح ــی، عام ــی و دولت ــش خصوص بخ
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ــت  ــالمند در اولوی ــه و س ــل جامع ــل تعام ــوم، عام ــت س در اولوی
ــت  ــازی و ورزش در اولوی ــزات ب ــی تجهی ــل طراح ــارم، عام چه
ــم،  ــت شش ــی در اولوی ــمی و روان ــالمت جس ــل س ــم، عام پنج
عامــل بــازی فیزیکــی در اولویــت هفتــم و عامــل بــازی فکــری در 
اولویــت هشــتم، قــرار گرفتنــد. بــا توجــه بــه فرهنــگ دیرینــه ی 
کشــور ایــران کــه بــرای ســالمندان ارزش ویــژه ای قائل هســتند و 
احتــرام بــه ایــن قشــر از جامعــه را بســیار مهــم مــی پندارنــد، بایــد 
در خصــوص  حضــور بیشــتر ایــن عزیــزان در جامعــه تــالش الزم 
ــروه  ــن گ ــی ای ــاه و ســالمتی جســمی و روان ــرد و رف صــورت گی
ــح  ــازی صحی ــگ س ــا فرهن ــد. ب ــوردار باش ــت برخ ــنی از اهمی س
ــازی و  ــه س ــالمندان و زمین ــازی و ورزش س ــعه ب ــون توس پیرام
هــدف قــرار دادن ایــن گــروه ســنی، شــرکت در ایــن نــوع فعالیتهــا 
بایــد در اوقــات فراغــت ســالمندان بــه طــور جــدی گنجانــده شــود. 
تبلیغــات صحیــح و اســتفاده از رســانه هــای اجتماعــی، مــی توانــد 
موجــب آگاهــی رســانی بــه جامعــه شــود. افــکار عمومــی، بــازی را 
فعالیتــی مخصــوص کــودکان در نظــر مــی گیــرد، در صورتــی کــه 
مشــارکت در فعالیــت هــای ورزشــی در اوقــات فراغــت سالمـــندان 
و بــه شـــکل بــازی گونــه، مــی توانــد موجــب ایجــاد انگیــزه بــرای 
فعالیــت و توانبخشــی سالـــمندان گــردد و در عیــن حــال لحظـــات 
شــاد و مفرحــی را بــرای آن هــا فراهــم آورد. همراســـتا بــا یافتــه 
ــان مــی  ــز بی هــای تحقیــق حاضــر، هانــگ و همــکاران )23( نی
کننــد کــه ســالمندان بــه نــدرت روش هــای جدیــد ماننــد ترکیــب 
بــازی و ورزش را قبــول مــی کننــد، بنابرایــن کشــف و از بین بردن 
ــروری  ــازی ض ــر ب ــی ب ــی، مبتن ــوان بخش ــا ورزش ت ــع ارتق موان
اســت و نیــاز بــه فرهنــگ ســازی و آگاهــی رســانی دارد. کورنخــو 
و همــکاران )24( و دی کاســترو و همــکاران )25( نیــز بیــان کردند 
کــه پذیــرش بــازی و ورزش در خانــواده و جامعــه مــی توانــد منجر 
بــه ایــن امــر گــردد کــه ســالمند نیــز در ایــن فعالیتهــا مشــارکت 
ــرای  ــازی و ورزش ب ــرای گســترش ب ــد. در فرهنــگ ســازی ب کن
ســالمندان نیــاز اســت کــه بــه چندیــن عامــل از جملــه فنــاوری 
اطالعــات، پذیــرش عمومــی و تقویــت نگــرش مثبــت، اعتقــاد فرد 
و تأثیــرات اجتماعــی، توجــه گــردد. بــا آمــوزش بــه افــراد از ســنین 
کودکــی مــی تــوان فرهنــگ بــازی هــا را در شــکل همراهــی بــا 
افــراد بزرگســال تعریــف کــرد. در شــرایط کنونــی کــه تمامــی دنیــا 
ــود آورده  ــن فرصــت را بوج ــوده، ای ــه ب ــی مواج ــا شــرایط پاندم ب
اســت کــه همــه افــراد از شــرایط یکســان قرنطینــه با تجربــه های 
ــی  ــده م ــش آم ــن رو در فرصــت پی ــوند. از ای ــرو ش ــازه ای روب ت
ــازی و ورزش و تعامــل کــودکان و ســالمندان را  تــوان فرهنــگ ب
ــد کــه  ــز معتقدن ــدز و همــکاران )26( نی ــز فرنان تقویــت کــرد. لوپ
فرهنــگ اســتفاده از بــازی هــای ورزشــی بایــد در میــان جوامــع، 
مــورد بررســی و توســعه قــرار گیــرد، زیــرا ممکــن اســت بســیاری 

از بــازی هــا و ورزش هــای ارائــه شــده بــا فرهنــگ یک کشــور هم 
خوانــی نداشــته باشــند، در نتیجــه بومی ســازی و گســترش صحیح 
آنهــا اهمیــت مــی یابــد. عامــل فرهنــگ ســازی و توســعه الزامــات 
در بخــش خصوصــی و دولتــی شــکل مــی گیــرد. در نتیجــه الزم 
اســت بــه عواملــی از قبیــل بهبــود زیرســاخت هــا، تربیــت مربیــان 
متخصــص، اختصــاص بودجــه و بهــره گیــری از طراحــان عالــی 
رتبــه، توجــه گــردد. عامــل تعامــل جامعــه بــا ســالمند، بیــان مــی 
کنــد کــه در نتیجــه فعــال شــدن ســالمندان،  ایــن افــراد اعتمــاد 
ــی  ــدا م ــود پی ــان خ ــا اطرافی ــه ب ــتری در مواجه ــس بیش ــه نف ب
کننــد و در فضایــی شــاد و دوســتانه در عیــن فعالیــت ورزشــی بــه 
همــراه بــازی، از اوقــات فراغــت خــود نیــز لــذت مــی برنــد. لیــو و 
همــکاران )18( در تحقیــق خــود همراســتا بــا نتایــج ایــن تحقیــق 
ــب  ــی موج ــای ورزش ــازی ه ــارکت در ب ــه مش ــد ک ــان کردن بی
ــا شــده اســت.  ــالمندان و شــادتر شــدن آن ه ــل س ــش تعام افزای
همچنیــن جینگیــو ژانــگ و همــکاران )27( نیــز معتقدنــد همکاری 
گروهــی ســالمندان در بــازی منجــر بــه یادگیــری تعاملــی لــذت 
بخــش، بــرای ســالمندان شــده اســت. در طراحــی اصــول و قواعــد 
مربــوط بــه بــازی و ورزش ویــژه ســالمندان بایــد نیازهــای خــاص 
ســالمندان مــورد توجــه قــرار گیــرد. ممکــن اســت ســالمندان دچار 
محدودیــت هــای حرکتــی، زوال عقــل و مشــکالت دیگــر باشــند. 
از ایــن رو طراحــی اصولــی بــازی بــا توجــه بــه شــرایط آن هــا حائز 
اهمیــت مــی باشــد. تغییــر ســاختار بــازی هــا، بــازی بــا همســاالن 
و نــوه هــا، اســتفاده از المــان هــای آشــنا در بــازی، بــه کار بــردن 
ــازی  ــوآوری در طراحــی ب ــازی و ن حــرکات اصالحــی در شــکل ب
هــا مــی توانــد کمــک شــایانی بــه توســعه بــازی و ورزش کنــد. 
همچنیــن الزم اســت تجهیــزات و ابــزار بــازی و ورزش نیــز 
متناســب بــا شــرایط ســالمندان طراحــی گــردد. بــه عنــوان مثــال 
ــرای  ــی ب ــن راه ــه یافت ــانگ )28( ب ــگ و هیس ــی، وون در تحقیق
طراحــی بــازی پــازل بــرای ســالمندان پرداختنــد و نتیجــه گرفتنــد 
کــه رویکــرد طراحــی ابــزار بــازی هــای ســالمندان بــه طــور کلــی 
متفــاوت بــا کــودکان اســت و بایــد بــا توجــه بــه نیــاز ســالمندان 
صــورت گیــرد. در نتیجــه ابــزار و تجهیــزات بــازی و ورزش بایــد 
ویــژه ســالمندان طراحــی گردنــد. ایــن ابــزار مــی توانــد در ســطح 
وســیع تــر در پــارک هــای ویــژه ســالمندان نیــز طراحــی گــردد. 
ســانتوس و همــکاران )29( نیــز معتقدنــد کــه عناصر طراحــی بازی 
بــرای ســالمندان مــی توانــد در ســطح مشــارکت آنهــا در فعالیــت 
هــای فراغتــی - ورزشــی اثرگــذار باشــد. آنــگ پیائــه و همــکاران 
)30(، جینگیــو  ژانــگ و همــکاران )27( و بــارت و همــکاران )31( 
نیــز در تحقیقــات خــود همراســتا بــا تحقیــق حاضــر بیــان کردنــد 
ــق  ــد شناســایی دقی ــرای ســالمندان نیازمن ــازی ب ــه، طراحــی ب ک
نیازهــا، خواســته هــا و محدودیــت هــای ســالمندان اســت و بایــد 
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عوامــل خاصــی ماننــد پــاداش دادن در بــازی، اهــداف، چالــش هــا 
و معنــادار بــودن بــازی هــا، و شــبیه بــودن آنهــا بــه بازیهــای دوران 
کودکــی ســالمندان در طراحــی بــازی و حفــظ و انتقــال آنهــا بــه 
نســل جدیــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. همچنیــن بیــان مــی کننــد 
کــه طراحــی بــازی بــرای ســـالمندان دارای پیچیدگــی بیشــتری 
اســت. اســچل و همــکاران )32( بیــان کردنــد کــه شـــواهد نشــان 
مــی دهــد موانعــی کــه مانــع از مـــشارکت کامــل در بـــازی مــی 
ــی  ــردد. برخ ــرف گ ــازی،  برط ــی ب ــد در بخــش طراح ــوند بای ش
ــادث شــوند، در نتیجــه  ــازی ح ــگام ب ــع ممکــن اســت هن از موان
ــه  بــرای کاهــش ایــن موانــع بایــد راهکارهایــی ارائــه گــردد. ارائ
آمــوزش و تســهیل جنبــه اجتماعــی بــازی کــردن و  تبلیــغ مزایای 
بــازی هــای دیجیتــال بــرای مشــارکت آنهــا بــه ویــژه در شــرایط 
ــد در بهبــود شــرایط عمومــی در ســنین  ــا مــی توان پاندمــی کرون
ســالمندی، اثرگــذار باشــد. در طراحــی بــازی هــا، الزم اســت کــه 
بــازی ورزشــی دارای خــط داســتانی باشــد و بهتــر اســت حرکــت 

ســالمند در بــازی هــای الکترونیــک دنبــال شــود )33(.
ــرای ســالمندان شــامل توســعه ســالمت  ــازی و ورزش ب ــد ب فوای
جســمی و روانــی در فــرد ســالمند مــی گــردد و آنهــا را در جامعــه 
بــه افــرادی فعــال و کارآمــد تبدیل مــی کنــد. بســیاری از تحقیقات 
صــورت گرفتــه نیــز، بیــان مــی کننــد کــه حــرکات تکــرار شــونده 
ــب  ــالمندان، موج ــال س ــت فع ــدف فراغ ــا ه ــازی و ورزش ب در ب
توانبخشــی آنهــا می گــردد. مکگــورد و همــکاران )20(، نیکســیرت 
و همــکاران )34(، نیــز همراســتا بــا ایــن تحقیــق بیــان کردنــد کــه 
بازی و ورزش یک گزیـنـــه مهم در اوقـــات فراغت ســـالمندان به 
حســاب مــی آیــد و مــی توانــد موجــب بهبــود شــرایط ســالمندان 
شــود. تائــرل و هـــمکاران )35( نیــز در تحـــقیقی بیــان کردنــد که 
ــه  ــد ک ــر باش ــزاری مؤث ــد اب ــی توان ــازی و ورزش م ــترش ب گس
ســالمندان را بــه فعالیــت بدنــی، تحریــک کــرده و ســبک زندگــی 
ــا، در  ــازی ه ــق ب ــن تحقی ــا فراهــم آورد. در ای ــرای آنه ســالم را ب
ــازی هــای فکــری شناســایی  ــازی هــای فیزیکــی و ب دو گــروه ب
شــدند. بــازی هــای فیزیکــی بــا رویکــرد ورزش شــامل بــازی بــا 
ترامپولیــن، گلــکاری و باغبانــی، ماهیگیــری، لیــوان چینــی، شــنا و 
بــازی در آب، تیــر انــدازی، مینــی گلــف، بــازی هــای الکترونیــک، 
حرکــت روی موانــع بــرای حفــظ تعــادل، جــوک گفتــن، پانتومیــم، 
شــطرنج بــا تغییــر شــکل ظاهــری، فوتبــال بــا تغییــر قواعــد، مــار 
و پلــه بــا تغییــر قواعــد، هفــت ســنگ بــا بالشــت بــزرگ، پرتــاب 
ــا تغییــر قواعــد، طنــاب کشــی، بــازی زو،  تــوپ گروهــی، منــچ ب
ــن  ــی ای ــی شــود. تمام ــی م ــای تقویت ــازی ه ــازی وســطی و ب ب
بــازی هــا کــه بســیاری از آنهــا فعالیــت هــای ورزشــی در شــکل 
ــه ســادگی  ــوان ب ــی ت ــه م ــد ک ــازی هســتند، نشــان مــی دهن ب
بــا تغییــر قواعــد، فعالیــت هــای جدیــدی خلــق کردکــه جالــب تــر 

ــای  ــازی ه ــکاران )36( ب ــه و هم ــگ پیائ ــند. آن ــر باش ــد ت و مفی
ــازی اســکی کــه یــک  ــا ورزش را در ب ــی و ترکیــب آن ب دیجیتال
بــازی آســان و کاربــر پســند بــرای شــرکت کنندگان مســن اســت، 
مــورد بررســی قــرار دادنــد. نتایــج تحقیــق نشــانگر انگیــزه بیشــتر 
ســالمند در مشــارکت و بهبــود شــرایط وی بــود. لینــگ و همکاران 
ــان  ــرای درم ــا ورزش ب ــازی ب ــب ب ــه ترکی ــد ک ــز معتقدن )37( نی
و توانبخشــی بیمــاران ســالمند بســیار تأثیرگــذار اســت از ایــن رو  
درمانگــران اظهــار داشــتند کــه ایــن بــازی هــای ورزشــی کامــاًل 
معیارهــای تــوان بخشــی حرکـــتی را بــرآورده مــی کننــد و آنهــا 
قصــد دارنــد بــه عنــوان بخشــی از درمــان تــوان بخشــی بیمــاران، 
ــق،  ــن تحقی ــا ای ــتا ب ــد. همراس ــتفاده کنن ــا اس ــازی ه ــن ب از ای
ــرای  ــازی ب ــک ب ــی ی ــز در بررس ــکاران )22( نی ــال و هم کورتی
جلوگیــری از افتــادن ســالمندان نتیجــه گرفتنــد کــه بهــره گیــری 
از ایــن ترکیــب باعــث توانمندســازی ســالمند در شــرایطی نوآورانــه 
مــی گــردد. در دوران کرونــا، بــازی هــای انفــرادی برای ســالمندان 
نقــش پــر رنــگ تــری را ایفــا مــی کننــد. در بـــخش بــازی هــای 
فکــری نیــز بــازی هــای رومیــزی، بــازی تختــه نــرد، بــازی اســم و 
فامیــل، بــازی هــای کامپیوتــری- فکــری ارائــه شــده اســت. فــوو 
ــالمندان  ــه س ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــز ب ــکاران )38( نی و هم
ــراه خــود  ــن هــای هم ــازی هــای فکــری در تلف ــا اســتفاده از ب ب
بــه اطمینــان و رضایــت مناســبی از گــذران اوقــات فراغــت دســت 
یافتــه انــد و زمــان خــود را بــا فعالیــت ذهنــی پــر کردنــد. گلــکاری 
و باغبانــی در تحقیــق حاضــر در دســته بــازی هــای فیزیکــی قــرار 
ــرای  ــزی ب ــازی رومی ــوان ب ــه عن ــر ب ــی دیگ ــی در تحقیق دارد ول
ــت و  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــر م ــالمندان دارای آلزایم س
نشــان مــی دهــد کــه تأثیــرات مثبتــی بــر روان ســالمند و حــرکات 
بــدن در قســمت باالتنــه همــراه بــوده اســت و بــه دلیــل گروهــی 
برگــزار شــدن بــازی تعامــل مثبتــی نیــز شــکل گرفتــه اســت )39(.  
ــام  ــا  انج ــه ب ــت ک ــان داده اس ــز نش ــری نی ــق دیگ ــج تحقی نتای
ــوان ذهــن ســالمند را تحریــک کــرد  ــازی هــای فکــری مــی ت ب
ــی  ــور کل ــه ط ــید )40(. ب ــود بخش ــز بهب ــی را نی ــرایط ذهن و ش
ــه  ــه در ایــن زمین نتایــج ایــن تحقیــق و تحقیقــات صــورت گرفت
حاکــی از آن اســت کــه ترکیــب بــازی و ورزش بــرای ســالمندان                                                                                              
ــارکت  ــش مش ــرای افزای ــب ب ــای مناس ــه ه ــد زمین ــی توان م
ســالمندان در فعالیــت هــای ورزشــی اوقــات فراغــت بــه حســاب 
ــق  ــن تحقی ــز توجــه کــرد کــه ای ــکات نی ــن ن ــه ای ــد ب ــد.  بای آی
در شــرایط ایــده آل پیشــنهاد شــده اســت. تعــدادی از ایــن 
ســالمندان دسترســی بــه گوشــی هــای هوشــمند و یــا بــازی هــای 
ــی  ــای ذهن ــغولیت ه ــل مش ــی بدلی ــد و گروه ــی ندارن الکترونیک
ــا  ــه فعالیته ــن گون ــه شــرکت در ای ــادر ب ــغلی ق و اقتصــادی و ش

نیســتند.
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محدودیــت هــای پژوهــش حاضــر عــدم دسترســی بــه ســالمندان 
ــا بــود و ایــن محدودیــت را بــرای ایــن تحقیــق  در پاندمــی کرون
ــی  ــته نم ــد گذش ــالمندان مانن ــنی س ــروه س ــه گ ــود آورد ک بوج
توانســتند در پــارک هــا و مــکان هــای عمومــی حضــور یابنــد و در 
نتیجــه دیــدگاه آنهــا نســبت بــه بــازی و ورزش مــورد بررســی قرار 
نگرفــت. از ایــن رو پیشــنهاد مــی شــود در تحقیقــات آتــی، نظــر 
ســالمندان نســبت مشــارکت در فعالیــت هــای بــازی گونه ورزشــی 
مــورد بررســی قــرار گیــرد و همچنیــن خانه هــای ســالمندان  برای 
بررســی توســعه ایــن رونــد مــورد تحقیــق و بررســی قــرار گیرنــد.  

نتیجه گیری
جملــه معــروف »عقــل ســالم در بــدن ســالم« یــادآور مــی شــود 
ــامل  ــا ش ــم هســتند و ورزش تنه ــر دو مه ــدن، ه ــن و ب ــه ذه ک
فعالیــت فیزیکــی نمــی گــردد بلکــه بایــد بــه فعالیــت هــای ذهنــی 
هــم توجــه گــردد. ورزش یکــی از عواملــی اســت کــه مــی توانــد 
موجــب بهبــود ســالمت ســالمندان گــردد. میــان آنچــه بــرای فــرد 
مفیــد اســت و آنچــه کــه بــه انجــام آن تمایــل دارد، تفــاوت وجــود 
دارد. افــراد ســالمند تمایــل دارنــد کــه فعالیــت هــای روزمــره را بــا 
رونــد همیشــگی دنبــال کننــد، چــرا کــه مغــز انســان در هنــگام 
انجــام کارهــای تکــراری، بــه صــرف انــرژی بیشــتر نیــاز نــدارد. 
در ایــن حالــت کارهــا بــه خــودی خــود در بهتریــن شــکل ممکــن 
انجــام مــی پذیرنــد. بــرای تغییــر رونــد تکــراری در زندگــی فــرد، 
بایــد از راه هایــی کــه در روش زندگــی ســالمند ایجــاد انگیــزه کند، 

ــازی هــای فیزیکــی و ســرگرمی هــای فکــری اســتفاده  ــل ب مث
ــرار مــی  ــر ق ــرد خــود را در معــرض تغی کــرد. در ایــن صــورت ف
دهــد. در نتیجــه بــا در نظــر گرفتــن ایــن مفهــوم کــه ســالمندان 
عالقــه چندانــی بــه فعالیــت هــای ورزشــی ندارنــد، ایجاد مســیری 
جدیــد در شــکل فعالیــت اوقــات فراغــت، مــی توانــد زمینــه ســاز 
ــازی و  ــگ س ــود. فرهن ــازی ش ــرد ب ــا رویک ــی ب ــارکت ورزش مش
توســعه ایــن مســئله توســط بخــش خصوصــی و دولتــی بــا ایجــاد 
ــه  ــرد ســالمند را ترغیــب ب ــد ف ــی رایـــگان، مــی توان مــکان های
ــازد. در  ــه س ــورت داوطلبان ــه ص ــا ب ــت ه ــن فعالی ــرکت در ای ش
ــاهده  ــی مش ــالء تحقیقات ــازی و ورزش خ ــوص ب ــران در خص ای
مــی شــود. بــا توجــه بــه اولویــت عامــل فرهنــگ ســازی پیشــنهاد 
مــی شــود تحقیقــات گســترده تــری پیرامــون ایــن مهــم صــورت 
گیــرد و تغییــرات بنیادینــی در نحــوه فعالیــت هــای اوقــات فراغتی 
ــن  ــج ای ــری از نتای ــره گی ــا به ــرد. ب ــرار گی ــر ق ــد نظ ــالمند م س
ــب  ــد ورزش را در غال تحقیــق ســازمان هــای ذی نفــع مــی توانن
ــرای ایــن گــروه ســنی گســترش  ــا رویکردهــای نویــن ب ــازی ب ب

دهنــد و موجــب فعــال شــدن آن هــا در جامعــه گردنــد.  

سپاسگزاری
ــا  ــند ت ــی دانـ ــود الزم م ــر خ ــر، ب ــش حاض ــندگان پژوه نویس
ــمکاری  ــل هـ ــه دلی ــق ب ــده در تحقی ــارکت کنن ــرگان مش از خب

صمـــیمانه، ســـپاسگزاری کننــد. 
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