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Abstract
Introduction: The rapid growth of the elderly population and the sedentary and mechanical lifestyle of 
the present age, on the other hand, double the physical, psychological, social and economic problems 
in old age and affect the quality of life of individuals. Therefore, this study aimed to investigate the 
correlation between sports participation and quality of life of athletes and non-athletes elderly.
Methods: The present study is descriptive and cohort type. 240 elderly people of Lahijan County 
were selected as a sample in 2021 through sports delegations and the presence location of non-athlete 
elderly people. Descriptive tests, independent group’s t-test, Spearman correlation coefficient and 
Mann-Whitney U test were used and all statistical operations were performed using SPSS software 
version 23.
Results: The results showed that the mean of physical health variables in active elderly was 22.98 
and inactive 19.88, environmental in active elderly was 25.42 and inactive was 22.6, psychological 
state of active elderly was 20.79 and inactive was 17.6 and the quality of life of active elderly is 79.05 
and inactive is 67.53. The results showed that there is a significant difference between the quality of 
life of active and inactive elderly (P˂0.01).
Conclusions: It is suggested that health planning managers try to remove barriers, strengthen the 
motivation of the elderly to participate in sports, and focus their attention on improving the quality 
of life of the elderly.
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چکیده
مقدمــه: رشــد ســریع جمعیــت ســالمندان و ســبك زندگــي کــم تحــرك و ماشــیني عصــر حاضــر از طــرف دیگــر، مشــکالت جســماني، 
روانــي، اجتماعــي و اقتصــادي را در دوران ســالمندي مضاعــف مــي کنــد و بــر کیفیــت زندگــي افــراد اثــر دارد. از ایــن رو، ایــن تحقیــق بــا 

هــدف تعییــن همبســتگی مشــارکت ورزشــی و کیفیــت زندگــی ســالمندان ورزشــکار و غیرورزشــکار انجــام شــد.
روش کار: تحقیــق حاضــر، توصیفــی و از نــوع هــم گروهــی مــی باشــد. 240 ســالمند شهرســتان الهیجــان در ســال 1400 از طریــق 
هیــات هــای ورزشــی و محــل حضــور ســالمندان غیــر ورزشــکار، بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند. از آزمــون هــای توصیفیــی، آزمــون 
t گــروه هــای مســتقل، ضریــب همبســتگی اســپیرمن و آزمــون U مــان- ویتنــی اســتفاده شــد و کلیــه عملیــات آمــاری بــا اســتفاده از 

نــرم افــزار SPSS نســخه 23 صــورت گرفــت.
یافتــه هــا: نتایــج نشــان داد کــه میانگیــن متغیرهــای ســالمت جســمانی در ســالمندان فعــال 22/98 و غیــر فعــال 19/88، محیطــی 
در ســالمندان فعــال 25/42 و غیــر فعــال 22/6، وضعیــت روحــی- روانــی ســالمندان فعــال 20/79 و غیــر فعــال 17/6 و کیفیــت زندگــی 
ســالمندان فعــال 79/05 و غیرفعــال 67/53 مــی باشــد. نتایــج نشــان داد کــه تفــاوت معنــی داری بیــن کیفیــت زندگــی ســالمندان فعــال 

.)P>0/01( و غیرفعــال وجــود دارد
نتیجــه گیــری: پیشــنهاد مــی شــود کــه مدیــران برنامــه ریــزی حــوزه ســالمت تــالش کننــد کــه ضمــن رفــع موانــع، موجــب تقویــت 

انگیــزش ســالمندان بــرای مشــارکت ورزشــی شــده و تمرکــز توجــه خــود را بــه بهبــود کیفیــت زندگــی ســالمندان معطــوف گرداننــد.
کلید واژه ها: سالمند، کیفیت زندگی، وضعیت روحی و روانی، سالمت جسمانی، فعالیت بدنی.

مقدمه
ــت  ــالمندی اس ــده س ــر، پدی ــرن حاض ــم ق ــائل مه ــی از مس یک
ــی                           ــی آدم ــر زندگ ــاب ناپذی ــالمندی از دوران اجتن ــده س )1(. پدی
مــی باشــد و دوران بســیار حســاس، از زندگــی بشــر اســت و توجــه 
ــی                                                                                         ــرورت اجتماع ــك ض ــه ی ــن مرحل ــای ای ــائل و نیازه ــه مس ب
مــی باشــد )2(. در اوایــل قــرن بیســتم امیــد بــه زندگــي در جهــان، 
48 ســال بــود و فقــط 4 درصــد از افــراد، بــاالی 60 ســال بودنــد، 
در صورتــي کــه در اواخــر همیــن قــرن، ایــن شــاخص به 65 ســال 
افزایــش یافــت و بــر اســاس بــرآورد و اعــالم ســازمان بهداشــت 
ــه  ــد ب ــال 2020 امی ــا س ــه ت ــود ک ــي ش ــي م ــي پیــش بین جهان

زندگــی بــه 77 ســال برســد و 20 درصــد از کل جمعیــت جهــان 
ــالمندان  ــرخ س ــد )3(. ن ــکیل دهن ــال تش ــاالی 65 س ــراد ب را اف
ــار  ــاس آم ــد براس ــور 9/3 درص ــری کش ــن آمارگی ــاس آخری براس
ســال 1395 مــی باشــد کــه بــه مــوازات افزایــش نســبت جمعیتــی 
ســالمندان، مشــکالت ســالمتی آنــان اهمیــت مــی یابــد و بــرای 
ــی  ــت زندگ ــطح کیفی ــزان س ــش می ــالمندان، کاه ــیاری از س بس
شــان بــه چالشــی بــزرگ تبدیــل شــده اســت )4(. امــروزه، کیفیــت 
زندگــی بــه یکــی از مســائل مهــم و اساســی جوامــع بشــری تبدیل 
شــده اســت کــه تمــام ابعــاد زندگــی از جملــه ســالمت را در بــر                                                          
مــی گیــرد )5(، بــه طــوری کــه، ایــن امــر بــه عنــوان رویکــردی 
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ــرح اســت و  ــی و ســالمت مط ــه شناس ــات جامع ــن در مطالع نوی
ــی، ســالمت جســمانی و  ــت زندگ از ســوی دیگــر، کاهــش کیفی
اجتماعــی ســالمندان را تهدیــد مــی کنــد )6(. بــا توجــه بــه ایــن 
کــه کیفیــت زندگــی ســالمندان تحــت تأثیــر تجربه هــا، اعتقــادات، 
ــز  ــزاران آن نی ــه و کارگ ــا جامع ــت ام ــارات و ادراکات او اس انتظ
ــروزه  ــه، ام ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــی دارن ــش اساس ــه نق ــن مقول در ای
کیفیــت زندگــی بــه عنــوان روشــی بــرای ارزیابــی و اصالح مســیر 
سیاســت هــای خــرد و کالن مطــرح می شــود )7(. کیفیــت زندگی 
از جملــه مســائل مهمــی اســت کــه ابتــدا بــا گســترش همــه جانبه 
فنــاوری و فراینــد صنعتــی شــدن در کشــورهای غربــی مــورد توجه 
اندیشــمندان قــرار گرفــت و روز بــه روز بــر مطالعــات در ایــن زمینه 
افــزوده شــده و ایــن مهــم بــه دلیــل اهمیــت روز افــزون مطالعــات 
کیفیــت زندگــی در پایــش سیاســت هــای عمومــی و نقــش آن بــه 

عنــوان ابــزاری کارآمــد در مدیریــت و برنامــه ریــزی اســت )8(.
ــر                  ــه نظ ــم ب ــالمندان مه ــرای س ــز ب ــر چی ــش از ه ــه بی آنچ
ــت  ــه اس ــت رفت ــالمتی از دس ــظ س ــا حف ــب و ی ــد کس ــی رس م
ــن،           ــن و متخصصی ــر محققی ــق نظ ــر طب ــوص ب ــن خص و در ای
فعالیــت هــای ورزشــی و تمرینــات بدنــی مهمتریــن وســیله جهــت 
جبــران کمبودهــا و کاســتی هــا و علــی الخصــوص تأمین ســالمتی 
بــه حســاب مــی آیــد )9(. اگــر مــی خواهیــم کــه افــراد ســالمند در 
جریــان اصلــی زندگــی قــرار گیرنــد بایســتی هماننــد افــراد عــادی 
ــد و  ــات آموزشــی، تفریحــی و ورزشــی بهــره جوین از همــه امکان
اگــر مــی خواهیــم کــه افــراد ســالمند در جامعــه منــزوی نباشــند، 
ــد بهتریــن  شــاید فعالیــت هــای ورزشــی در اوقــات فراغــت بتوان
نقــش را ایفــا نمایــد )10(، زیــرا بــه واســطه ارتباطــات ورزشــی و 
دوســتی هــا، فاصلــه اجتماعــی بیــن افــراد جــوان و ســالمند کمتــر 
شــده و بدیــن ترتیــب فرصــت هــای الزم بــرای ابــراز توانایــی هــا 
و ویژگــی هــای مثبــت و مهــارت هــای کارا، بخصــوص در ارتبــاط 
ــا جامعــه ایجــاد مــی گــردد )11(. در تحقیقــی نشــان داده شــد  ب
کــه اجــراي یــك فعالیــت بدنــي بــا زمــان 36 دقیقــه اي بــا شــدت 
ــي  ــتي درمان ــد بهداش ــب فوای ــه کس ــد ب ــي توان ــال در روز م نرم
قابــل توجهــي در ســالمندان منجــر شــود؛ همچنیــن نتایج بررســی 
اوقــات فراغــت ســالمندان نشــان داد کــه از میــان فعالیــت هــاي 
فراغتــي، اســتفاده از رســانه هــای اجتماعــی و تلویزیــون )6/75(، 
خوانــدن روزنامــه و مجــالت )6/72(، دیــدن مراکــز عالئــق 
شــخصی )8/68( و فعالیــت هــای ورزشــی )5/60( درصــد بودند که 
براینــد ایــن تحقیــق نشــان داد اســتفاده ســالمندان از فعالیــت های 
ورزشــی از درصــد پاییــن تــری نســبت بــه ســایر عوامــل در میــان 
فعالیــت هــای فراغتــی مــی باشــد و از ســوی دیگــر نشــان داده 
شــد کــه پرداختــن ســالمندان جامعــه بــه ورزش و فعالیــت هــای 

ــه  ــن ســالمتی جســمی، ب ــات فراغــت، ضمــن تأمی ــی در اوق بدن
بهداشــت و ســالمت روانــی بــه ویــژه کاهــش میــزان افســردگی 
ــد  ــی کن ــایانی م ــی کمــك ش ــر حرکت و اضطــراب در نتیجــه فق
)12(. از مزایــای دیگــر آن توســعه عــزت نفــس، یکپارچــه ســازی 
ــزان  ــری مهــارت هــای اجتماعــی و کاهــش می اجتماعــی، یادگی

اضطــراب و افســردگی اســت )13(.
ــی  ــمانی، ذهن ــالمت جس ــی س ــد اصل ــار بع ــی چه ــت زندگ کیفی
ــا  و روانــی، اجتماعــی و محیــط را در بــر مــی گیــرد ایــن ابعــاد ب
یکدیگــر تعامــل دارنــد بــه طــوری کــه وضعیت جســمانی مناســب 
ــط  ــت )14(. رواب ــروری اس ــی ض ــط اجتماع ــراری رواب ــرای برق ب
ــرد  ــه ف ــر دارد چنانک ــمانی تأثی ــت جس ــر وضعی ــز ب ــی نی اجتماع
از گفتــه هــای اطرافیــان بازخــورد مــی گیــرد و ممکــن اســت در 
جهــت آن گفتــه هــا بــه فعالیــت بدنــی بپــردازد، بــه طــوری کــه 
ــت  ــمانی و فعالی ــت جس ــر وضعی ــز ب ــی نی ــی و روان ــل ذهن عوام
ــکاران  ــه هیمانشــو و هم ــذار هســتند )15(. مطالع ــر گ ــی تأثی بدن
در ســال 2019 نشــان داد کــه کیفیــت زندگــی بــه میــزان زیــادی 
ــوری  ــه ط ــاط دارد؛ ب ــه ارتب ــراد در جامع ــی اف ــل اجتماع ــا عوام ب
ــا افزایــش ایــن عوامــل مــی تــوان میــزان ســطح کیفیــت  کــه ب
زندگــی افــراد را ارتقــا داد )16(. لیــرد و همــکاران )2016( در 
ــی  ــت فیزیک ــار فعالی ــی و رفت ــت اجتماع ــش حمای ــه ای نق مقال
ــاداري  ــت و معن ــه مثب ــتند، رابط ــان داش ــان بی ــران جوان در دخت
ــران  ــی در دخت ــاي ورزش ــت ه ــی و فعالی ــت اجتماع ــن حمای بی
ــي  ــکاران )2015( پژوهش ــان و هم ــود دارد )17(. این ــوان وج نوج
ــارکت  ــجویان مش ــدن دانش ــي ش ــي اجتماع ــوان بررس ــت عن تح
ــرل  ــع کنت ــه منب ــه ب ــا توج ــي ب ــاي ورزش ــت ه ــده در فعالی کنن
آنهــا، انجــام دادنــد؛ یافتــه هــا نشــان داد کــه رابطــه معنــی داري 
ــارکت در                                                                                      ــا مش ــرل ب ــع کنت ــري و منب ــه پذی ــد جامع ــن فرآین بی
ــود دارد )18(.  ــجویان وج ــي در دانش ــاي ورزش همگان ــت ه فعالی
اودات )2015( پژوهشــي تحــت عنــوان عــدم مشــارکت در فعالیــت 
هــای ورزشــي، انجــام داد. نتایــج نشــان داد کــه بیشــترین دالیــل 
ــل،  ــي، عوام ــاي ورزش ــت ه ــرکت در فعالی ــراي ش ــي ب ــي میل ب
ــارکت  ــاد مش ــه ی ابع ــد و هم ــی باش ــي م ــادي و اجتماع اقتص
ورزشــی بــر روي فعالیــت ورزشــی، اوقــات فراغــت و زمــان ســپري 

ــد )19(. ــر داشــته ان ــت خــاص، تأثی شــده برحســب فعالی
ــا  ــی ب ــت بدن ــه رابطــه فعالی ــد مطالع ــا گرچــه در چن در کشــور م
ــدران  ــاه و مازن ــان، کرمانش ــالمندان در اصفه ــی س ــت زندگ کیفی
ــا  ــا ب ــی آن ه ــورد بررس ــای م ــا ابزاره ــد )20-22(، ام ــی ش بررس
ــای  ــه ه ــن، یافت ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــاوت داش ــر تف ــه حاض مطالع
مطالعــات فــوق بــا یکدیگــر هــم خوانی نداشــت، بعنــوان مثــال در 
برخــی مطالعــات، فعالیــت بدنــی هــم بــا ســالمت جســمی و هــم 
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ســالمت روانــی رابطــه معنــی دار داشــت، در حالــی کــه در مطالعــه 
دیگــر فعالیــت بدنــی فقــط بــا ســالمت جســمی رابطــه معنــی دار 

ــت )21(. داش
ســنجش کیفیــت زندگــی در افــراد ســالمند از طریــق شــرکت در 
فعالیــت هــای ورزشــی بــه عنــوان یــك شــاخص کــه تحــت تأثیر 
فاکتورهــای مختلــف ماننــد خانــواده، فرهنــگ، وضعیــت اجتماعی– 
اقتصــادی، جســمی، روحــی– روانــی و ... مــی باشــد، مــی توانــد در 
درك صحیــح از نیازهــا، تصمیــم گیــری هــا و برنامــه ریــزی بــرای 
ــن در  ــتا محققی ــن راس ــد. در ای ــد باش ــاع مفی ــر از اجتم ــن قش ای
ــن همبســتگی مشــارکت ورزشــی  ــه تعیی ــا ب صــدد آن هســتند ت

و کیفیــت زندگــی ســالمندان ورزشــکار و غیرورزشــکار بپردازنــد.

روش کار
ــی              ــم گروه ــوع ه ــی و از ن ــر، توصیف ــق حاض ــام تحقی روش انج
مــی باشــد. بــه لحــاظ هــدف کاربــردی و بــه لحــاظ روش جمــع 
آوری اطالعــات، میدانــی اســت. جامعــه آمــاری پژوهــش را 
ــال شهرســتان  ــر فع 240 ســالمند انتخــاب شــدند. ســالمندان غی
ــار  ــه آم ــه ب ــا توج ــد. ب ــکیل دادن ــال 1400 تش ــان در س الهیج
پزشکی-ورزشــی  هیــات  و  ورزش همگانــی  هیــات  رســمی 
شهرســتان الهیجــان تعــداد 620 ســالمند در هیــات هــای ورزشــی 
ثبــت نــام داشــتند کــه از ایــن تعــداد 240 ســالمند انتخــاب شــدند 
و بــا بررســی هــای انجــام شــده بــر نمونــه هــای مــورد مطالعــه، 
ــه  ــز ب ــه هرگ ــام اولی ــت ن ــس از ثب ــه هــا پ ــن نمون ــدادی از ای تع
هیــات هــای ورزشــی شهرســتان مراجعــه نکردنــد و هیــچ گونــه 
فعالیــت ورزشــی هــم نداشــتند کــه از ایــن تعــداد، 120 ســالمند به 
عنــوان ســالمند غیــر ورزشــکار انتخــاب شــدند و پــس از مراجعــه 
ــان  ــارك هــا و...( از آن ــزل، مســجد، پ ــه محــل حضورشــان )من ب
ــارکت  ــق مش ــن تحقی ــل در ای ــورت تمای ــد در ص ــت ش درخواس
داشــته باشــند. در ایــن تحقیــق از روش نمونه¬گیــري در دســترس 
اســتفاده ¬شــد کــه ســالمندان ورزشــکار شــامل افــرادي بودنــد که 
ــا دو ســال  ــاه ت ــا 6 م ــه ت ــه اي 2 روز و هــر جلســه 45 دقیق هفت
فعالیــت داشــتند و ســالمندان غیــر ورزشــکار کســانی بودنــد کــه 
هیــچ گونــه فعالیــت بدنــی را در طــی ســه مــاه گذشــته نداشــتند 
تمامــی انتخــاب نمونــه هــای ورزشــکار در محــل تمرین تیــم های 
ــام  ــان انج ــتان الهیج ــی شهرس ــای ورزش ــأت ه ــی در هی ورزش
گرفــت. بــا توجــه بــه تعــداد افــراد جامعــه 240 نفــر انتخاب شــدند 
ــه عــدم پاســخگویی  ــاط شــرط پژوهشــی از جمل ــرای احتی کــه ب
یــا کــم میــل بــودن در مشــارکت، تعــداد 250 پرسشــنامه توزیــع 
شــد. نداشــتن اختــالالت شــناخته شــده روانــي و عاطفــي طبــق 

ــود. ــه ب تشــخیص پزشــك از معیارهــای ورود مطالع

ابــزار گــردآوری اطالعــات ایــن تحقیــق ترکیبــی از دو پرسشــنامه 
فعالیــت بدنــی شــارکلی )SHARKLY( و کیفیــت زندگــی 
)WHOQOL.BREF( مــی باشــد کــه پــس از مشــورت با اســاتید 
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. پرســش نامــه در ســه بخــش طراحــی 
ــاص  ــردی اختص ــات ف ــه اطالع ــش اول ب ــد. بخ ــن گردی و تدوی
دارد کــه در برگیرنــده ســؤاالتی مشــتمل بــر جنــس، ســن، میــزان 

تحصیــالت، شــغل و میــزان درآمــد مــی باشــد.
بخــش دوم، پرسشــنامه فعالیــت بدنــی شــارکلی اســت کــه شــامل 
چهــار ســوال پنــج گزینــه ای بــوده و در برگیرنــده مــدت، شــدت، 
تعــداد جلســات و ســابقه فعالیــت ورزشــی مــی باشــد. نحــوه امتیــاز 
دهــی پاســخ ســواالت بــر اســاس مقیــاس پنــج ارزشــی لیکــرت 
انجــام مــی گیــرد. در ایــن پیوســتار هرکــدام از ارزش هــای کیفــی 
معــادل یــك ارزش عــددی اســت کــه از عــدد یــك شــروع شــده 
و بــه عــدد پنــج ختــم مــی شــود. نمــره فعالیــت بدنــی از طریــق 
ــد. Sugisawa و  ــی آی ــت م ــه دس ــؤاالت ب ــرات س ــوع نم مجم
همــکاران در تحقیــق خــود میــزان پایایــی ایــن پرسشــنامه را 0/91 
 )r=76( ــی ایــن پرسشــنامه را ــاك در تحقیــق خــود پایای ــی پ و ب
بدســت آورده اســت )12،23(. در ایــن تحقیــق روایــی پرســش نامه 
مــورد تأییــد قــرار گرفــت کــه میــزان آلفــای کرونبــاخ بــه دســت 
ــن  ــد ای ــی ده ــان م ــه نش ــد ک ــزارش گردی ــده )r= 0/86( گ آم
پرسشــنامه از پایایــی و روایــی مناســبی جهــت اجــرای پژوهــش 

برخــوردار اســت.
ــر  ــه ب ــت ک ــی اس ــت زندگ ــه کیفی ــش نام ــوم، پرس ــش س بخ
اســاس معیارهــای مطــرح شــده توســط ســازمان بهداشــت جهانــی 
تحــت عنــوان )WHOQOL-BREF( مــی باشــد. ســؤاالت ایــن 
پرسشــنامه در ارتبــاط بــا ارزیابــی کیفیــت زندگــی و متغیرهــای آن 
مــی باشــد کــه شــامل چهــار بعــد کیفیــت زندگــی و بعــالوه دو 
ســؤال کلــی در مــورد ارزیابــی کیفیــت زندگــی و ســالمتی اســت. 
ســاختار ســؤاالت پرســش نامــه مذکــور در ارتبــاط بــا چهــار قلمــرو 
آن بــه شــرح ذیــل اســت: قلمــرو ســالمت جســمانی: کــه ســالمت 
ــد و در ســواالت 3، 4،  ــی ده ــرار م ــورد بررســی ق جســمانی را م
10، 15، 16،17 و 18 پرســش نامــه مطــرح گردیــده اســت و در بــر 
گیرنــده فعالیــت هــای روزمــره، وابســتگی دارویــی، داشــتن انرژی، 
ــتراحت و  ــواب، اس ــت تحــرك، درد، خ احســاس خســتگی، وضعی
ظرفیــت کاری را ارزیابــی مــی کنــد. قلمــرو روحــی و روانــی: کــه 
ــؤاالت 5، 6، 7،  ــامل س ــد و ش ــی کن ــی م ــی را ارزیاب ــه روان جنب
ــده تصــور فــرد  ــر گیرن 11،19 و 26 پرسشــنامه مــی باشــد و در ب
از جســم و ظاهــر خــود، میــزان لــذت بــردن از زندگــی، معنــی دار 
بــودن زندگــی، میــزان رضایــت منــدی از خــود، بررســی حــاالت 
روحــی نظیــر افســردگی، ناامیــدی، خلــق غمگیــن، میــزان تمرکــز 



سیاوش خداپرست و همکاران

23

ــامل  ــه ش ــی: ک ــات اجتماع ــرو ارتباط ــد. قلم ــی باش ــه م و حافظ
ســواالت 20، 21 و 22 پرســش نامه اســت و در برگیرنــده ارتباطات 
شــخصی، حالــت هــای اجتماعــی و فعالیــت هــای جنســی اســت. 
ــی                                                                                 ــی را بررس ــذار محیط ــل تأثیرگ ــه عوام ــی: ک ــرو محیط قلم
مــی کنــد و ســؤاالت 8، 9، 12، 13، 14، 23، 24 و 25 پرسشــنامه را 
شــامل مــی شــود و در بــر گیرنــده منابــع مالــی، امنیــت جســمی 
ــك  ــط فیزی ــی، محی ــای بهداشــتی و اجتماع ــت ه و آزادی، مراقب
ــت  ــات، فعالی ــا و اطالع ــارت ه ــای کســب مه ــه، فرصــت ه خان
هــای خالقانــه و اوقــات فراغــت، حمــل و نقــل و محیــط زیســت 
فیزیکــی اســت. بــرای هــر ســوال، پنــج گزینــه طــرح ریــزی شــده 
اســت و بــرای هــر گزینــه امتیــازی در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
نمــره گــذاری از یــك تــا پنــج مــی باشــد و در ســواالتی کــه منفی 
اســت، نمــره گــذاری نیــز معکــوس اســت. نجــات و همــکاران بــه 
بررســی اعتبــار پرسشــنامه )WHOQOL-BREF( نیــز پرداختنــد. 
ــن  ــار ای ــی اعتب ــور کل ــه ط ــه ب ــان داد ک ــش نش ــه پژوه نتیج
ــی پرسشــنامه  ــد اســت. پایای ــورد تأیی پرسشــنامه در ســالمندان م
ــی  ــت ارزیاب ــد )24(. جه ــزارش گردی ــای r=0/86 گ ــا آلف ــز ب نی
ــد.  ــتفاده گردی ــی اس ــاز آزمای ــنامه، از روش ب ــن پرسش ــی ای پایای
ــر  ــه ب ــه مطالع ــالمندان ک ــر از س ــر روی 30 نف ــور ب ــن منظ بدی
روی آنهــا انجــام گرفتــه بــود بــا همیــن پرسشــنامه مــورد ارزیابــی 
قــرار گرفتنــد. نتایــج بــه دســت آمــده میــزان آلفــای کرونبــاخ را 

ــرار دارد. ــول ق ــه مــورد قب r=0/95 نشــان داد کــه در دامن
ــن  ــی در بی ــت زندگ ــی و کیفی ــت بدن ــای فعالی ــنامه ه پرسش
ــع  ــال توزی ــال و غیرفع ــالمند فع ــرد و زن س ــای م ــی ه آزمودن
ــه ســالمندان ورزشــکار  ــی ب ــرای دســت یاب ــن ب ــد. محققی گردی
ــت  ــی و دس ــای ورزش ــأت ه ــن هی ــل تمری ــور در مح ــا حض ب
یابــی بــه ســالمندان غیــر ورزشــکار بــا حضــور در درب منــازل و 
محــل هــای حضورشــان در شهرســتان الهیجــان و درخواســت 

از آن هــا، مبنــی بــر اینکــه در صــورت تمایــل در ایــن تحقیــق 
ــد و  ــرار دان ــا ق ــار آن ه ــنامه را در اختی ــد، پرسش ــرکت نماین ش
ــراد  ــه اف ــا پرسشــنامه ب ــاط ب ــح مختصــری در ارتب ســپس توضی
ــا تأمــل  ــا در کمــال آرامــش و ب ــه و از آنهــا خواســته شــد ت ارائ
پرسشــنامه را تکمیــل نماینــد. ابتــدا پژوهشــگران بعــد از کســب 
مجــوز از کمیتــه تخصصــی اعطــای مجــوز اخــالق در پژوهــش 
در دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد الهیجــان و اخــذ معرفــي نامــه 
از معاونــت پژوهشــي و پــس از گرفتــن رضایــت نامــه آگاهانــه از 
نمونــه هــای پژوهــش، پرسشــنامه هــا را توزیــع و بعــد از تکمیــل 
ــه و  ــام مطالع ــدف از انج ــرح ه ــد. ش ــع آوری کردن ــا را جم آنه
شــرکت در پژوهــش در صــورت تمایــل، اطمینــان دادن بــه افــراد 
شــرکت کننــده کــه تمــام داده هــا و مطالــب جمــع آوری شــده 
ــج  ــرار دادن نتای ــد، ق ــد مان ــی خواه ــه باق ــورت محرمان ــه ص ب
پژوهــش در اختیــار شــرکت کننــدگان در صــورت تمایــل و 
ــتند، از  ــرکت داش ــه ش ــه در مطالع ــرادی ک ــه اف ــی از هم قدردان
جملــه مالحظــات اخالقــی مــورد توجــه در ایــن پژوهــش بــود. 
بــرای نرمــال بــودن داده هــا از آزمــون کولموگــراف اســمیرنوف 
اســتفاده شــد و بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از آزمــون هــای 
توصیفیــی، آزمــون t گــروه هــای مســتقل، ضریــب همبســتگی 
اســپیرمن و آزمــون U مان-ویتنــی اســتفاده شــد و کلیــه 
ــخه 23  ــزار SPSS نس ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــاری ب ــات آم عملی

ــت. صــورت گرف

یافته ها
تعــداد 240 نفر ســالمند شــامل 120 ورزشــکار و 120 غیرورزشــکار 
در ایــن تحقیــق حضــور داشــتند کــه مشــخصات فــردی آن هــا در 

جــدول زیــر ارائــه شــده اســت.

جدول 1: مشخصات دموگرافیکی نمونه های دو گروه

درصدفراوانیگروه متغیرها

جنسیت
12050ورزشکارمردان
12050غیر ورزشکارزنان

تحصیالت

7330/41ورزشکاردیپلم
7932/91غیر ورزشکار

4719/58ورزشکار
4117/08غیر ورزشکاردانشگاهی

وضعیت تاهل

2711/25ورزشکارمجرد
3213/34غیر ورزشکار

9338/75ورزشکارمتاهل
8836/66غیر ورزشکار
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ــمانی،  ــالمت جس ــای س ــع متغیره ــه توزی ــان داد ک ــج نش نتای
ــد  ــا حالتــی نرمــال دارن قلمــرو محیطــی و کیفیــت زندگــی تقریب
ــا از                      ــن متغیره ــا در ای ــروه ه ــن گ ــاوت بی ــی تف ــت بررس و جه
آزمــون هــای پارامتریــك اســتفاده شــد. توزیــع ســایر متغیرهــا نرمال 
ــی-  ــت روح ــای وضعی ــی متغیره ــرای بررس ــن ب ــت، بنابرای نیس
ــتفاده  ــك اس ــون غیرپارامتری ــی از آزم ــات اجتماع ــی و ارتباط روان
ــرای بررســی ارتبــاط بیــن متغیرهــا از ضرایــب  شــد. همچنیــن ب
همبســتگی غیــر پارامتریــك اســتفاده گردیــد. بــا توجــه بــه میــزان 

ــت  ــن وضعی ــی، بی ــان ویتن ــون یوم ــاداری در آزم Z و ســطح معن
روحــی- روانــی ســالمندان فعــال و غیرفعــال تفــاوت معنــی داری 
 t و ســطح معنــاداری در آزمــون t وجــود دارد. بــا توجــه بــه میــزان
مســتقل، بیــن کیفیــت زندگــی ســالمندان فعــال و غیرفعــال تفاوت 
ــال  ــالمندان فع ــه س ــج نشــان داد ک ــود دارد. نتای ــی داری وج معن
بطــور قابــل توجهــی میانگیــن کیفیــت زندگــی باالتــری نســبت 

بــه گــروه غیرفعــال داشــتند.

جدول 2: مقایسه ابعاد و کیفیت زندگی سالمدان فعال و غیرفعال

انحراف معیارمیانگینگروهمتغیرها
آزمون یو- مان ویتنی

ZSig محاسبه شده

سالمت جسمانی
22/982/81ورزشکار

7/051*0/001
19/883/91غیر ورزشکار

محیطی
25/425/55ورزشکار

4/249*0/001
22/64/69غیر ورزشکار

وضعیت روحی- روانی
20/792/5ورزشکار

-8/034*0/001
17/62/75غیر ورزشکار

ارتباطات اجتماعی
9/872/39ورزشکار

-7/429*0/001
7/462/11غیر ورزشکار

کیفیت زندگی
79/0510/12ورزشکار

**8/958*0/001
67/539/8غیر ورزشکار

* در سطح P>0/01 معنی دار می باشد.
t آزمون **

همانطــور کــه در جــدول زیــر مالحظــه مــی شــود بــا توجــه بــه 
ضریــب همبســتگی اســپیرمن و ســطح معنــاداری، بیــن شــرکت 

در فعالیــت ورزشــی و شــاخص هــای کیفیــت زندگــی در افــراد 
ســالمندان ارتبــاط معنــی دار وجــود دارد. 

جدول 3: ارتباط بین میزان فعالیت بدنی با کیفیت زندگی و ابعاد آن

کیفیت زندگیمحیطیارتباطات اجتماعیروحی و روانیسالمت جسمانیشاخص هامتغیرها

میزان فعالیت بدنی

R-0/256*-0/1160/068-0/138-0/151
.Sig0/0050/2070/4630/1340/101
N120120120120120

* در سطح P>0/05 معنی دار می باشد.

بحث
ــارکت  ــتگی مش ــی همبس ــش بررس ــن پژوه ــام ای ــدف از انج ه
ــزان ســطح کیفیــت زندگــی ســالمندان ورزشــکار  ــا می ورزشــی ب
و غیرورزشــکار بــود. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه کیفیــت 
ــی داری  ــاوت معن ــال تف ــال و غیرفع ــالمندان فع ــن س ــی بی زندگ
وجــود دارد. در ایــن تحقیق مقایســه ســالمت جســمانی ســالمندان 
فعــال و غیــر فعــال تفــاوت معنــی داری را نشــان داد کــه نتیجــه 

ــا پژوهــش هــای انجــام شــده Sugisawa و همــکاران  حاضــر ب
)2020( و Alberton و همــکاران )2019( همســو مــی باشــد 
)11, 12(. بــه نظــر مــی رســد رابطــه فعالیــت بدنــی بــا ســالمت 
ــاال  ــه ب ــی همیش ــت، یعن ــی نیس ــه خط ــك رابط ــمانی ی جس
ــاال رفتــن ســالمت جســمانی                 ــه ب ــی منجــر ب رفتــن فعالیــت بدن
ــی  ــد، یعن ــی باش ــر خطــی م ــه غی ــك رابط ــه ی ــود بلک نمــی ش
بــاال رفتــن فعالیــت بدنــی تــا حــد معینــی )ســطح بهینــه( باعــث 
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ــی شــود. ــش ســالمت جســمانی م افزای
ــت در  ــر مثب ــه موجــب تأثی ــی در ســطح بهین ــت بدن انجــام فعالی
ــالمند  ــراد س ــوص در اف ــه خص ــود، ب ــی ش ــمانی م ــالمت جس س
کــه بــه هنــگام توســعه خطــوط تمرینــی بــرای افــراد ســالمندان 
ــا محدودکننــده  شــرایط ســالمتی ثانــوی کــه احتمــااًل اثرگــذار ی
ــی  ــت هــای بدن ــرد جهــت شــرکت در بعضــی از فعالی ــی ف توانای
ــن  ــای ای ــه ه ــر یافت ــرار داد. از دیگ ــه ق ــورد مالحظ ــت را م اس
تحقیــق ایــن اســت کــه تفــاوت معنــی داری در مقایســه ســالمت 
روانــی ســالمندان فعــال و غیــر فعــال مشــاهده شــد و بــا پژوهــش 
هــای انجــام شــده توســط Dunn و همــکاران )2020( و Song و 
Doris )2019( همســو مــی باشــد )13،14(. فعالیــت هــای بدنــی 

ــه  موجــب کاهــش افســردگی، کاهــش اضطــراب، افزایــش روحی
شــاد، افزایــش تعامــل اجتماعــی، کاهــش عوامــل خطــر قلبــی و 
ــر  ــا اث ــارخون و ده ه ــش فش ــداره، کاه ــش خودپن ــی، افزای عروق
ــود و  ــه بهب ــل منجــر ب ــن عوام ــه ای ــود ک ــی ش ــر م ــت دیگ مثب
ارتقــای ســطح کیفیــت زندگــی ســالمندان مــی شــود. تحقیقــی 
ــج  ــت نتای ــارك و همــکاران انجــام گرف در ســال 2013 توســط پ
ــای ورزشــی  ــه ه ــه برنام ــن پژوهــش نشــان داد ک حاصــل از ای
بصــورت منظــم باعــث کاهــش نشــانه هــای افســردگی و عــزت 
نفــس در افــراد مســن مــی گــردد. محققــان بــرای افزایــش ســطح 
کیفیــت زندگــی و عــزت نفــس و کاهــش نشــانه هــای افســردگی 
توصیــه مــی کنــد یــك برنامــه ورزشــی هدفمنــد هفتگــی بــرای 

ــه کاری شــان باشــد )25(. دانشــجویان در برنام
ــر اثــر 12 مــاه ورزش  ایمــا یامــا و همــکاران نشــان دادنــد کــه ب
کــردن، بهبــود بــر ســطح زندگــی، خودکارآمــدی، عملکــرد 
ــت )26(. ــده اس ــود آم ــی بوج ــالمت روان ــاط، س ــی، نش اجتماع

بــا توجــه بــه ایــن کــه بســیاری از مطالعــات رابطــه بیــن ورزش 
ــد  ــی توان ــه م ــه چگون ــد ک ــان داده ان ــی را نش ــت زندگ و کیفی
ــذا  ــد، ل ــته باش ــراد داش ــمانی اف ــرد جس ــر عملک ــی ب ــرات مثبت اث
ــودن عامــل عملکــرد جســمانی و همچنیــن کاهــش  معنــی دار ب
اختــالل عملکــرد روزانــه و نیــز عملکــرد اجتماعــی در ایــن تحقیق                                                                                               
مــی توانــد از بهبــود عامــل کیفیــت زندگــی آزمودنــی هــا نشــأت 
گرفتــه باشــد )14(. نتایــج بــه دســت آمــده در خصــوص مقایســه 
بیــن وضعیــت ارتباطــات اجتماعــی و نیــز قلمــرو محیطــی 
ســالمندان فعــال و غیرفعــال تفــاوت معنــی داری مشــاهده 
ــج پژوهــش هــای انجــام شــده توســط مارکــوز و  ــا نتای شــد و ب
ــی دارد )15, 17(. شــاید  ــرد )2016( همخوان همــکاران )2020(، لی
ــه واســطه ایجــاد ارتباطــات و دوســتی  فعالیــت هــای ورزشــی ب
هــا، فاصلــه اجتماعــی بیــن افــراد ســالم و افــراد ســالمندان را کــم 

کــرده و بدیــن ترتیــب فرصــت هــای الزم بــرای ابــراز توانایــی هــا 
و ویژگیهــای مثبــت و مهــارت هــای کارا، بخصــوص در ارتبــاط بــا 

جامعــه ایجــاد مــی گــردد.
نتایــج نشــان داد کــه کیفیــت زندگــی ســالمندان فعــال و غیرفعــال 
تفــاوت معنــی داری مشــاهده شــد امــا ارتبــاط معنــی دار آمــاری 
بیــن شــرکت در فعالیــت هــای ورزشــی و کیفیــت زندگی مشــاهده 
ــس )2019(، اودات  ــای ســونگ و دروی ــه ه ــا یافت ــه ب ــد ک نگردی
ــر          ــه نظ ــی دارد )13، 18، 19(. ب ــان )2015( همخوان )2015(، این
ــی، از نظــر  ــای بدن ــت ه ــا داشــتن فعالی ــالمندان ب ــی رســد س م
ــاد  ــود. اعتق ــد ب ــر خواهن ــر و شــاداب ت ــي ســالم ت جســمي و روان
ــد  ــه و فعالیــت هــاي مفی ــن اســت کــه اگــر زندگــي روزان ــر ای ب
ســالمندان مختــل گــردد، ســالمت جســماني و روانــي آنهــا آســیب 
ــه  ــرزندگي ب ــه س ــود ک ــان ش ــد بی ــي، بای ــد و از طرف ــد دی خواه
ویــژه در بعــد جســماني عامــل مهمــي در تقویــت کیفیــت زندگــي 
ــي  ــت روح ــه از وضعی ــل برگرفت ــن عام ــه ای ــت ک ــالمندان اس س
روانــي افــراد و وضعیــت اقتصــادي اجتماعــي ســالمندان اســت و در 
ایــن رابطــه بــا توجــه بــه کهولــت و باالرفتــن ســن افــراد و قــرار 
ــا ایــن وضعیــت  گرفتــن در مســیر ســالمندي اغلــب ســالمندان ب
ــراد و داشــتن  ــن اف ــاي ورزشــي ای ــزه ه ــه هســتند و انگی مواجه
ــر داده و  ــت را تغیی ــن وضعی ــد ای ــي توان ــي منظــم م ــت بدن فعالی
ــراد  ــن اف ــراي ای ــه لحــاظ جســماني ب ــري را ب شــرایط مســاعد ت

ایجــاد کنــد.

نتیجه گیری
ــات  ــی، انجــام فعالیــت هــای ورزشــی در زمــان اوق ــه طــور کل ب
ــا  ــه ب ــمانی، در مقابل ــد جس ــر فوای ــالوه ب ــالمندان ع ــت س فراغ
مشــکالت عصبــی و روانــی نیــز آثــار مفیــدی دارد. افــرادی کــه 
بــه طــور منظــم بــه ورزش مــی پردازنــد عــالوه بــر مصونیــت از 
بســیاری از بیمــاری هــا و نارســایی هــا، دارای شــخصیت هماهنگ، 
ــاط  ــه نش ــب روحی ــا کس ــترند و ب ــی بیش ــم و کارای ــی منظ زندگ
ــتری  ــی بیش ــط اجتماع ــی از رواب ــتر از زندگ ــدی بیش ــره من و به
برخوردارنــد. امــروزه بســیاری از پژوهشــگران پرداختــن بــه ورزش 
را بــه عنــوان رفــع اضطــراب، بــی حوصلگــی و فشــارهای عصبــی 
ــات  ــی اوق ــای ورزش ــت ه ــرکت در فعالی ــد. ش ــی کنن ــه م توصی
فراغــت امــکان اســتقالل عمــل را بــه ســالمندان داده و نیــز نقــش 
مهمــی در همگرایــی اجتماعــی آنــان دارد و باعــث افزایــش اعتماد 
بــه نفــس، کاهــش روحیــه تــرس، خجالــت و گوشــه گیــری آنــان 
شــده و از طــرف دیگــر مــی توانــد بــه در بهبــود کیفیــت زندگــی 

ســالمندان موثــر واقــع شــود.
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بــه طــوری کلــی، فعالیــت هــای ورزشــی بــه عنــوان اصــل مهــم 
ــا و ســازمان هــای  ــورد توجــه نهاده ــراد ســالمند م ــی اف در زندگ
ــی و مراقبتــی  ــار برنامــه هــای درمان ــرد و در کن ــرار گی ــط ق مرتب
ــروز  ــرای پیشــگیری از ب ــوان روش کــم هزینــه و ســالم ب ــه عن ب
ــت  ــود. دول ــه ش ــه آن توج ــالمندان ب ــه س ــوط ب ــکالت مرب مش
ــا برنامــه ریــزی و اجــرای قوانیــن حمایتــی در ابعــاد فرهنگــی،  ب
اجتماعــی، مالــی در حــوزه هــای مرتبــط بــا ســالمندی و آمــوزش 
بــه خانــواده هــا و افــراد ســالمند و آگاه نمــودن آنها از مخاطــره آمیز 
بــودن عــدم تحــرك و همچنیــن ایجــاد زیــر ســاخت های مناســب                                                                                                    
ــد از چالشــها و مشــکالت ورزش ســالمندان پیشــگیری  ــی توان م
ــود  ــای خ ــد سیاســت ه ــی بای ــت بدن ــای تربی ــروه ه ــد و گ نمای
ــه ورزش  ــبت ب ــی نس ــی و مهارت ــای عمل ــوزش ه ــت آم را جه

ســالمندی تغییــر دهنــد.

سپاسگزاری
ــش  ــت پژوه ــای معاون ــاوره ه ــا و مش ــکاری ه ــیله از هم بدینوس
و                              الهیجــان  واحــد  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  آموزشــی  و 
هیــات هــای ورزشــی و مرکــز ســالمندان شهرســتان الهیجــان و 
تمــام کســانی کــه در اجــرای اهــداف تحقیقاتــی ایــن پژوهــش مــا 
را یــاری کردنــد، تقدیــر و تشــکر بــه عمــل می آیــد. ایــن مطالعــه 
ــه  ــان ب ــد الهیج ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــالق دانش ــه اخ در کمیت
IR.IAU.LIAU. تصویــب رســید و دارای کــد اخــالق بــه شــماره
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