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 121 - 138 صفحات 

 

 

 گيری کرونادر دوره همه  ورزشکار مقایسه سالمت  عمومی در سالمندان ورزشکار و غير

 

 * 2سیاوش خداپرست، 1وحید بخشعلی پور

 گیالنگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور . 1

 بدنی و علوم ورزشی، واحد الهیجان، دانشگاه آزاد اسالمی، الهیجان، ایرانگروه تربیت. 2

 

 :چکیده

هدف از پژوهش حاضر  از این رو، دارد. سالمندانتاثیر فراوانی بر است که  افراد سالمنداز عناصر مهم در  یکی عمومیسالمت 

در سالمند جامعه آماری پژوهش را  888.بود کرونا دوره همه گیری در ورزشکار و غیرورزشکار سالمندان در عمومیمقایسه سالمت 

ها داده یآورجمع یبرا سالمند ورزشکار نمونه آماری انتخاب شدند. 468ورزشکار و  سالمند غیر 086تشکیل دادند. الهیجان  شهر

و با  یتنیمن و uها با آزمون ل دادهیه و تحلیتجز د ویگرد استفاده( GHQ) یسوال 48 یاز پرسشنامه استاندارد سالمت عموم

ساعت بود که از نظر زمان صرف  8تا  3روزانه  سالمندانمیانگین مدت فراغت  ج نشان دادیانجام شد. نتا SPSSاستفاده از نرم افزار 

بین نحوه  بود.های مذهبی درسی، فعالیتب به ورزش کردن، تماشای تلویزیون، استفاده از کامپیوتر، مطالعه غیر یترت شده به

های ورزشی، رادیو و گوش هایی مانند فعالیتورزشکار در فعالیت ورزشکار و غیر سالمندانهای فراغتی مورد عالقه گذران فعالیت

رزشکار در همه و سالمندانج نشان داد که ی، نتاسالمندان یسه سالمت روانین با مقایچنهم .بود دادن به موسیقی تفاوت معنادار

های در فعالیتسالمندان مشارکت  ورزشکار برخوردارند. غیر سالمندانهای سالمت روانی از سالمت روانی بهتری نسبت به مقیاس

 رد. یاندرکاران قرار گت دستید در اولویبهتر با یداشتن سالمت روان یبرا یورزش یفراغت

 

 گیری کروناهمهسالمندان، اوقات فراغت، سالمت عمومی،  :واژگان کلیدی    
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 مقدمه

 یداشتن اوقات فراغت برا نیاز بهدشوار زندگی  هایهای ناشی از شیوهای سالم و رهایی از فشارها و تنشبرای داشتن جامعه امروزه،

 (.4646، 1کیسر، ساگر و هینریچس، وینسون، یاومال) های تفریحی و ورزشی افزایش یافته استمشارکت در فعالیت

برای گسترش شخصیت بشری خود  ،های فرهنگی جامعه، حق برخورداری از تعلیم و تربیتحق استراحت، حق شرکت در فعالیت

نیز مبتال به انواع اختالالت و مشکالت  سالمنداندهد که اما مطالعات متعدد نشان می(. 4618، 4اسمیت، لنیگ و کیم) باشدمی

آوری گیری از فنبهرهپیشرفت و صنعتی شدن جوامع سبب افزایش اوقات فراغت شده است اما  که نیا باو  باشندعاطفی می

در طی اوقات فراغت گردیده است که موجب شده تا در  های جسمانی در محیط کار، خانه و حتیباعث کاهش فعالیت ،پیشرفته

 (. 4618، 3اسنی و پترسونکارامر، مکگرث و شیوه زندگی بدون تحرك به صورت یك قانون درآید ) ،بیشتر کشورهای پیشرفته

افراد  روانی نیازهای جسمانی و پاسخ بهای مطلوب برای تأمین تفریح سالم و ورزش را به عنوان وسیلهنقش  یادیز یهاپژوهش

های مورد بررسی از سطح فعالیت بدنی اوقات فراغت نمونهن حال یبا ا (.4618، 8شتالت) اندد قرار دادهیمورد تأک جامعه

های اوقات فراغت دانشگاه ایالتی برنامه بخش فعالیت حال نیع در .تری قرار داشته استدر حد پایین استانداردهای توصیه شده

میزان سالمت روانی سالمندان داشته باشد تواند تاثیرات مهمی بر دار مختلف تمرینی میهدف یهاتیدهد که فعال یاوهایو نشان م

جهان به سرعت به سمت سالخورده شدن  تیاست و جمع یسالمند دهیاز مسائل مهم قرن حاضر، پد یکی (.4646، 5گرینبرگ)

 اریباشد و دوران بسیم یآدم یزندگ ریناپذاز دوران اجتناب یسالمند دهی(. پد4612، پور و حجابی، معینعطاریرود )یم شیپ

، ، چراغی و اسکندرییگانه) دباشیم یضرورت اجتماع كیمرحله  نیا یازهایبشر است و توجه به مسائل و ن یحساس، از زندگ

4612.) 

 شرایط سنیهای زیادی را به علت تغییر استرسدارد و سالمندان های خاص خود را به همراه ها و استرسچالشسالمندی زندگی 

و در نهایت سالمت روانی  های اجتماعی و کیفیت زندگیسبب ضعف در تعامل سالمندانها در بیشتر این استرسو  کنندتجربه می

، روانی جسمانی، وضعیت برگیرنده در و باشدزندگی دارای ابعاد مختلفی می کیفیت (.4615، 0جدجوك و همکاران) شودآنان می

چاقی،  ،فیزیولوژیکی و اختالالت متابولیکی عملکرد در اختالالتی سن با افزایشو از سوی دیگر،  است افراد معنوی و اجتماعی

 می شود. ایجاد و سالمت روانیهای روزمره فعالیت

الشعاع خود قرار را تحت های گذشته تغییرات عظیمی جهان صنعتی را در بر گرفته و روش زندگی بسیاری از جوامع بشریدر دهه

های عضالنی هایی چون چاقی، ضعف دستگاهو مشکالت و بیماری سالمندانهای فیزیکی کاهش فعالیتاین امر سبب  و داده است

 (.4612آدریان و دیلیز، ) به وجود آید و اختالالت روانی های قلبی و تنفسیو بیماری

                                                 
1 O’malley K,  Vinson L, Pless Kaiser, A, Sager Z,  Hinrichs 
2 Smith, Lehning,  Kim 
3 McGrath, Kraemer, Snih,  Peterson 
4 Chételat 
5 Greenberg 
6 Jędrzejuk  
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نه  یبدن تیافراد نشان داده است که ورزش و ترب یو سالمت روان یتیشخص یهایژگیورزش بر و ریمربوط به تأث یمطالعات طوالن

فراوان را به  اجتماعی – یاهداف روان ،یتتربی – یابزار آموزش كیشود بلکه به عنوان یشناخته م یحیتفر تیفعال كیتنها به عنوان 

مهم تکامل  یهااز روش یکیرا به دنبال دارد. ورزش  یتجربه روان ای رییتغ كی ،یجسمان رییتغ ای یهر تجربه حرکتو  دنبال دارد

ماهر شدن در اجتماع  یرا برا یاریبس یهافرصت یورزش یهاتیشرکت در فعال رایگردد، زیمحسوب م یو اجتماع یروان ،یجسمان

 (.4612و همکاران،  1کروینك) آوردیفراهم م

نظیر میل به تفریحات متعدد اجتماعی در مقابل تمایل به  سالمندانبه بعضی تعارضات محیطی موثر بر سالمت روانی پژوهشگران 

کفایتی، ترس ه پیشرفت دروس در برابر احساس بیهای عضوی، احتیاج به برتری جسمانی در برابر محدودیتدرس خواندن، میل ب

 (.4618، 4ایوانس) دکننانتخاب شغل و حرفه اشاره میاز ابراز شخصیت در برابر میل به خودنمایی و 

تعیین وضعیت سالمت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالن و ( در تحقیقی تحت عنوان 4644)محرابیان، کاشی و گنجه 

ای خدمات مشاوره انه وحفظ و ارتقاء بعد روانی سالمت دانشجویان مستلزم انجام اقدامات پیشگیر نشان دادند که عوامل موثر بر آن

 در پرستاران روان سالمت و عمومی سالمت( در تحقیق خود نشان دادند که 4641پور )ذوالقدر و رحیم .به دانشجویان است

 در مطلوب درمانی -بهداشتی خدمات ارائه و پرستاران شغلی سالمت سطح ارتقا منظور به لذا. دارد قرار نامطلوبی وضعیت

( نشان داده 4646مطالعه کی و هانگ ) .باشدمی پرستاران روان سالمت و عمومی سالمتبه  مضاعف توجه به نیاز ها،بیمارستان

 ها وجود دارد.داری بین آنرابطه معنیو  پذیرنداقتصادی تاثیر می عاطفی و سالمت عمومی از متغیرهای شد که فاکتورهای

در خصوص نحوه گذران اوقات فراغت، نیازهای  سالمندانهای اولویت آن است تا با تعیین یق حاضر در پیبه طور کاربردی تحق

را در جهت  یگام ،یاز نظر سالمت روان سالمندانسه یچنین مقاو هم مندی از اوقات فراغتسطح رضایت ،تفریحی و ورزشی

نتایج آن توسط نهادهای دولتی از کارگیری  ن با بهیچنهم دارد. جامعه برهدر رفتن نیروی انسانی و اقتصادی قشر از  یریجلوگ

سازی اوقات فراغت با غنیق یاز طرتر فراهم کرد تا ای بهتر و منسجمبتوان برنامهبدنی و اوقات فراغت؛ بیتاندرکاران تردست

راستا در این  .داشته باشدهای روانی افراد کاهش تنشو  سالمتیهای تأثیر مثبتی بر شاخص ،های تفریحی و ورزشیفعالیت

 بپردازند. کرونا یریگدر دوره همه در سالمندان ورزشکار و غیر ورزشکار یسالمت  عموم سهیمقابه  محققین در صدد آن هستند

 

 شناسي پژوهشروش

ه آماری تحقیق شامل کلیه سالمندان و به شکل میدانی اجرا شده است. جامع بوده ایمقایسه -پژوهش حاضر به روش علی

های ورزشکار بودند و یا از نظر مربیان ورزشی رشته سالمند 468ورزشکار و  غیر سالمند 086که باشدمیشهرستان الهیجان 

 یبرا .به عنوان نمونه آماری انتخاب شدنداساس جدول مورگان  ای و برطبقه -به شکل تصادفی ورزش داشتندمربوط بطور منظم 

اطالعات فردی  :یهاطهیدر حسوال باز  1پرسش بسته و  34ساخته اوقات فراغت که دارای  ها از پرسشنامه محققآوری دادهجمع

ها در برخی از پرسشد. یباشد استفاده گردیم پرسش(؛ 13فراغت و ورزش ) پرسش(؛ 15پرسش(؛ اوقات فراغت ) 8بدون ذکر نام )

                                                 
1 Korinek  
2 Evans 
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ها به شکلی عملی ای از فعالیتکرد. برای تعیین اولویت در مجموعهگذاری میترتیب اولویت شماره ها را بهپاسخ دهنده باید پاسخ

سپس  و های دوم، سوم، چهارم و پنجم به ترتیب چهار، سه، دو و یك امتیاز داده شدشد که به انتخاب اول پنج امتیاز و به انتخاب

 ب شده محاسبه گردید. برای تعیین جایگاه هر انتخاب میانگین امتیارات کس

که ، (GHQ)سوالی  48سالمت عمومی استاندارد  پرسشنامه :1(GHQ)سوالي  28پرسشنامه استاندارد سالمت عمومي 

. پایایی ه استاستفاده شد شوداز جمله ایران به کار گرفته می کشور جهان 96طراحی شده و در  (1292)4توسط گلدبرگ و هیلر

مقیاس( )زیر مقیاس فرعی 8این فرم دارای (. 4618شات و همکاران، ) محاسبه شده است 21/6و همکاران،  شاتیاین فرم توسط 

اضطراب و اختالل در خواب،  ب: الف: عالیم جسمانی، مقیاس باشد که عبارتند از: مقیاسسوال می 9و هر مقیاس فرعی دارای بوده 

گذاری این آزمون پیشنهاد گردیده های مختلف برای نمرهعالیم افسردگی. روشد: اس یو مقج: اختالل در کنش اجتماعی  مقیاس

( تعلق می6-1-4-3است در این بررسی از روش ساده لیکرت استفاده شده است. بر اساس این شیوه به هر پاسخ نمره صفر تا سه )

این پژوهش برای بدست آوردن میانگین،  در .آیدنمرات چهار مقیاس فرعی به دست میگیرد. نمره کلی هر فرد از حاصل جمع 

 U ك یناپارامتر یهامانند آزمون یها که در جداول مربوطه نمایش داده شده، از آمار توصیفی و استنباطفراوانی و درصد آزمودنی

 انجام شد. spssه نرم افزار لیبه وس یآمار یهاه روشین کلیچند همیاستفاده گرد یتنیمن و

 

 

 قیتحق یهاافتهی

درصد از آنان زن  39/88شرکت کننده در تحقیق مرد و  سالمنداندرصد از  55/03شود، مالحطه می زیر که در جدول طورهمان

 اند.بوده

 

 های مورد مطالعههای دموگرافیکي نمونهویژگي .1جدول

 فراوانی درصد فراوانی
 شاخص                                               

  ویژگی و طبقه  

 مرد 826 83/55
 جنسیت

 زن 328 59/88

 مرد 186 03/08
 ورزشکار

 گروه های ورزشی
 زن 08 39/31

 مرد 356 89/51
 غیرورزشکار

 زن 336 53/88

                                                 
3. General Health Questionnaire 
4. Goldberg& Hiller 
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ورزش ، (=5max=،1min) های مهم فراغتی در طول سال بر اساس مقیاس پنج ارزشیسایر نتایج نشان دادند که از میان فعالیت

(، در 46/3) های مذهبی(، فعالیت45/3) (، مطالعه غیر درسی32/3) (، استفاده از کامپیوتر56/3) (، تماشای تلویزیون09/3) کردن

ورزشکار در جدول  ورزشکار و غیر سالمندانها به تفکیك اند که اولویت این فعالیتقرار داشته سالمندانجایگاه اول تا پنجم کل 

 شود.زیر مشاهده می

 ورزشکار ورزشکار و غیر سالمندانجاری  های فراغتيفعالیت .2جدول

 ورزشکاران غیر ورزشکاران

 میانگین فعالیت میانگین فعالیت اولویت

=̅ x ورزش کردن 1 98/3 =̅ x تماشای تلویزیون  50/3  

=̅ x تماشای تلویزیون 4 39/3 =̅ x ورزش کردن  51/3  

=̅ x کار با رایانه 3 42/3 =̅ x رایانهکار با   83/3  

=̅ x مطالعه غیر درسی 8 43/3 =̅ x های مذهبیفعالیت  39/3  

=̅ x های مذهبیفعالیت 5 18/3 =̅ x مطالعه غیر درسی  40/3  

=̅ x رفتن به سینما و تئاتر 0 18/3 =̅ x صحبتی با دوستانهم  13/3  

=̅ x صحبتی با دوستانهم 9 86/4 =̅ x شنیدن موسیقی  16/3  

=̅ x شنیدن موسیقی 8 86/4 =̅ x کارهای تحقیقی  28/4  

=̅ x دیدار اقوام 2 05/4 =̅ x قدم زدن و گردش کردن  88/4  

=̅ x کارهای تحقیقی 16 52/4 =̅ x رفتن به سینما و تئاتر  84/4  

 

گذاری شده و میانگین نمره سالمندان( توسط  Max=5  ،Min=1) ارزشی 5های فراغتی بر اساس مقیاس میانگین فعالیت

 ها بدست آمده است. با تقسیم مجموع نمرات بر تعداد آزمودنی امتیازات در هر فعالیت

ورزش کردن، مطالعه غیر درسی، کار با رایانه،  نشان داد کههای مورد عالقه فراغتی در طول سال تحصیلی فعالیت یاما بررس

ن ینچهم .ردقرار دا ورزشکار ریورزشکار و غ سالمندانهر دو گروه  پنجمسیاحت و زیارت، کارهای تحقیقی در جایگاه اول تا 

های ورزشی فوتبال، پیاده روی، دویدن، بسکتبال، رزمی، شنا، بدنسازی، بیشترین رشته نشان داد نیازهای ورزشی گزارش شده

 اند.سهم از نیازهای فعالیت ورزشی را به خود اختصاص داده
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 سالمندانهای ورزشی مورد عالقه رشته .3جدول

 ورزشکاران اولویت
میانگین 

 امتیاز
 ورزشکاران غیر

میانگین 

 امتیاز

=̅ x فوتبال 1 12/8 =̅ x رویپیاده  91/3  

=̅ x رزمی 4 96/3 =̅ x فوتبال  09/3  

=̅ x بسکتبال 3 08/3 =̅ x بسکتبال  00/3  

=̅ x دویدن 8 80/3 =̅ x شنا  82/3  

=̅ x پیاده روی 5 31/3 =̅ x بدنسازی  86/3  

=̅ x ایروبیك 0 40/3 =̅ x والیبال  34/3  

=̅ x والیبال 9 48/3 =̅ x رزمی  49/3  

=̅ x شنا 8 16/3 =̅ x ایروبیك  84/4  

=̅ x شطرنج 2  3 =̅ x سواریدوچرخه  93/4  

=̅ x کشتی 16 23/4 =̅ x سواریاسب  03/4  

 

-حوصلگی، نبود امکانات الزم از جمله موانع موجود ذکر شدهنشان داد که مشغله زیاد، تنبلی و بیسالمندان بررسی موانع ورزشی 

 اند. 

درصد به  1/48هیچ،  سالمنداندرصد  0/30از نحوه گذران اوقات  فراغت نیز نتایج نشان داد که   سالمنداندر مورد میزان رضایت 

 و زیاد از نحوه گذراندن اوقات فراغت خود رضایت داشتند درصد به میزان زیاد و خیلی 2/14درصد تقریبا، تنها  3/44میزان کم، 

های سالمت ج پژوهش نشان داد که بین مقیاسی، نتایتنیو -من U یبا توجه به آزمون آمار المندانسسه سالمت روانی یدر مقا

 سالمندان که ی( به نحو>61/6p) داری وجود داردورزشکار اختالف معنی ریغ سالمنداندر مقایسه با  ورزشکار سالمندانروانی 

-تنمودارهای میزان تفاو باشند.ورزشکار برخوردار می ریغ سالمندانها، نسبت به مقیاسدر این  یاز سالمت روانی بهتر ورزشکار

 های معنادار را نشان می دهند.

 

 ورزشکار ورزشکار و غیر سالمندانهای آن بین های مربوط به مقایسه سالمت رواني و مقیاسآماره  .4جدول

 مقطع تحصیلي

 

 

 های روانيشاخص

 

 

 ورزشکاران

 

  ورزشکاران غیر

Z 

 

سطح معني 

میانگی داری

 ن
 میانگین رتبه  میانگین میانگین رتبه 
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 661/6* -11/8 88/312 40/44 40/458 99/19 سالمت رواني

 661/6* -86/3 59/310 83/8 82/406 00/3 عالئم جسماني

 660/6* -99/4 89/311 38/5 38/496 88/8 اضطراب و اختالل خواب

اختالل در کارکرد 

 اجتماعي
20/0 22/450 34/8 16/346 49/8- *661/6 

 663/6* -23/4 52/314 30/3 83/402 86/4 افسردگي

 تر بیانگر سالمت رواني بیشتراست.میانگین پایین

 > p 01/0* سطح معني داری   

 

 

 
  

0
5

10
15
20
25

ورزشکاران

غیرورزشکاران

مقايسه ميزان سالمت رواني سالمندان  1 نمودار

 ورزشکار ورزشکار و غير

 

62/66m=  

77/77m=  
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0
2
4
6

ورزشکاران

غیرورزشکاران

0
1
2
3
4

ورزشکاران

غیرورزشکاران

0
1
2
3
4

ورزشکاران

غیرورزشکاران

0
1
2
3
4

ورزشکاران

غیرورزشکاران

سالمندان  وضعيت جسمانيمقايسه  2 نمودار

 ورزشکار ورزشکار و غير

 

مقايسه اضطراب و اختالل در خواب  3 نمودار

 ورزشکار سالمندان ورزشکار و غير

 

 مقايسه ميزان اختالل در کارکرد اجتماعي 4 نمودار

 ورزشکار سالمندان ورزشکار و غير

 

مقايسه ميزان افسردگي سالمندان  5 نمودار

 ورزشکار ورزشکار و غير

 

22/3m=  

33/4m=  

43/4m=  

34/5m=  

92/2m=  

36/3m=  

44/6m=  

32/3m=  
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 گیریبحث و نتیجه

 

های ارزیابی بود. کرونا گیریدوره همهدر  ورزشکار در سالمندان ورزشکار و غیر عمومیمقایسه سالمت  هدف از انجام این تحقیق

اوقات فراغت گزارش  و ساعت بود 8-3روزانه  ورزشکار ورزشکار و غیر سالمندانمیانگین ساعت فراغت  این تحقیق نشان داد که

ریزی مناسب را برای وضعیت جسمانی، روحی و روانی بهتر توان برنامهشده در حد مناسبی قرار داشته است و در طوالنی مدت می

 اجرا کرد.سالمندان 

ترین اولویت انتخابی برای دهند که به ترتیب از بیشترین تا کمهای مختلفی را انجام میدر ساعات فراغت خود فعالیت سالمندان

باشد و برای های مذهبی میدرسی، فعالیت ورزش کردن، تماشای تلویزیون، کار با رایانه، مطالعه غیر ورزشکار شامل سالمندان

شود که شامل می درسی را های مذهبی، مطالعه غیرتماشای تلویزیون، ورزش کردن، کار با رایانه، فعالیتورزشکار؛  غیر سالمندان

های فعالیتها قرار دارد و در مقایسه با ورزشکاران تماشای تلویزیون در اولویت اول و ورزش کردن در اولویت دوم فراغتی آن

 .قرار دارددرسی  نیز در اولویت بهتری از مطالعه غیرمذهبی 

به انجام ورزش در اوقات  سالمنداندهنده عالقه  باشد که این مطلب نشانمی سالمندانورزش در اولویت اول اکثر  ج،یطبق نتا

چنین آگاهی از و هم های روزانهدر ترکیب با گرایش زیاد به سمت فعالیت دوران سالمندیتحرك بودن ماهیت کمفراغت است. 

تواند عامل به وجود آمدن کنند میکه خود را در معرض فقر حرکتی ادراك می سالمندانمزایای فعالیت بدنی و ورزش در بین 

غیرفعال فراغتی همه اقشار  یکردهایاز رو یکیبه  تلویزیون نیز یتماشاامروزه  چنین توزیعی در نمونه مورد مطالعه بوده باشد.

تماشای تلویزیون را به عنوان یکی از  سالمندانشود که اغلب دل گشته است در تحقیقات مختلف مشاهده میبمختلف مردم جهان 

ها تگونه فعالیباشد. اینمی سالمندانهای مورد عالقه اند. سیاحت و زیارت از دیگر فعالیتهای اول تا سوم خود انتخاب کردهاولویت

گردد تا هم ورزشکاران و هم غیر ورزشکاران به نوعی به در زمان اوقات فراغت با توجه به تنوع و مفرح و جذاب بودن، موجب می

 ها بپردازند. این فعالیت

دو گروه از جمله موانع موجود در  حوصلگی، نبود امکانات الزممشغله زیاد، تنبلی و بینشان داد که  سالمندانبررسی موانع ورزشی 

 4همکاران و ایوانز(، 4612) 1و همکاران کورینك که نتایج این پژوهش با نتایج ورزشکار ذکر شده است ورزشکار و غیر سالمندان

و کمبود اماکن و امکانات، را نیز از جمله  ریزی، عدم توفیق مسئوالنضعف برنامهنیز ها در سایر پژوهش. ( همخوانی دارد4618)

که نداشتن فعالیت جسمانی در اوقات فراغت اساساً تحت تأثیر عوامل  توان گفتدر تبیین همخوانی می .اندموانع موجود ذکر کرده

توان نام میرزش ترین مانع در وعالقگی را مهمو در این خصوص بی گذاری اجتماعی وابسته نیستفردی قرار دارد و به سرمایه

تواند لزومًا وابسته به های ورزشی میتوان دریافت که شرکت در فعالیتها، میبا بررسی نتایج این پژوهش و سایر پژوهش ببرد.

ای مالحظه تواند تا حد قابلامکانات نباشد و افزایش انگیزه فردی، گسترش فضاهای روباز و تغییرات محیطی در فضای موجود می

کنند برای ورزش کردن وابستگی هایی با فضای متنوع و وسیع زندگی میافراد بزرگسالی که در محیطرسد نظر می هبکارساز باشد. 

                                                 
1 Korinek 
2 Evans 
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نیاز  های باز یكگی فعال و توسعه محیطاز این رو، این فضاها برای گسترش و ارتقاء شیوه زند ،کمتری به تجهیزات ورزشی دارند

ر نبود امکانات و تاسیسات، نداشتن برنامه در زندگی، نداشتن تفکر تفریحی، مشغله زیاد، مشکالت اقتصادی از طرف دیگ. مبرم است

 از اوقات فراغت بود.  سالمندانترین علل عدم استفاده مطلوب از جمله مهم

درصد(  1/48) یا به میزان کمدرصد(  0/30) از اوقات فراغت خود راضی نبودند سالمنداناکثر چنین نتایج تحقیق نشان داد که هم

 رضایت داشتند. 

های کسب نشاط های بدنی اوقات فراغت که بیشترین سهم  مربوط با انگیزههای مشارکت در فعالیتبا توجه به نتایج بررسی انگیزه

ت که در این و احساس لذت، تناسب اندام و حفظ تندرستی و احساس قدرت، کاهش فشارهای روانی بوده است، الزم به ذکر اس

و  لیو های. نتایج این تحقیق با یافتهورزشکار تفاوتی مشاهده نشده است ورزشکار و غیر سالمندانهای انتخابی رابطه بین اولویت

انگیزه گونه استدالل کرد که توان علت این همخوانی را اینمی. همخوانی دارد (4618و همکاران )چاندارا ( و 4612همکاران )

های بدنی اوقات فراغت را به ترتیب سالمتی و تندرستی و مزایای درمانی، تناسب اندام و آمادگی بدنی و کاهش فعالیتمشارکت در 

توان چنین عنوان کرد که با توجه به نتایج تحقیق حاضر و نتایج تحقیقاتی که ذکر شد می و فشارهای روانی و لذت و تفریح است

باشد بلکه منافعی فزون بر یك اختن به ورزش صرفاً به جهت پر کردن اوقات فراغت نمیمورد مطالعه در پرد سالمنداندیدگاه 

 گیرد.فعالیت فراغتی را در بر می

سازی و پر کردن اوقات فراغت، تحقیق حاضر با تاکید بیشتر بر رویکرد ورزشی، اهمیت فعالیت بدنی و ورزش در غنیبا توجه به 

های فوتبال، های صورت گرفته در این خصوص نشان داد که رشتهسی قرار داد. تجزیه و تحلیلرا مورد برر سالمنداناوقات فراغت 

-از یافته دهد.یل میرا تشک سالمندانتوسط  ، بیشترین نیازهای ورزشی گزارش شدهآرام دویدن بسکتبال، شنا و روی، رزمی،پیاده

  های فیزیولوژیکی در حد قابل توجهی قرار دارد.سیستمثیرگذار در أهای تآید که گرایش به ورزشهای فوق چنان بر می

یابی به آموزش و آسایش و جبران صدمات جسمی و روانی است و نبودن ، دستدر سالمندان گیری از اوقات فراغتاولین نتیجه

ها و مفاسد اری از انحرافریزی بهداشت روانی افراد و بروز بسیکردن این اوقات، زمینه را برای درهمهای مفید برای سپریبرنامه

و مورد قبول قرار گرفتن در اجتماع، به  یو تعادل روان یجسمان یبا هدف حفظ آمادگ سالمندان یاز طرفو  آورداجتماعی فراهم می

 .پردازندیورزش م

نسبت به  یبهتر یاز سالمت روان یسالمت روان یهااسیورزشکار در همه مق سالمندانپژوهش نشان داد که ن یا یهاافتهی

روی  یفعالیت ورزشر یمورد تأث انجام شده در یهااز پژوهش یاریج بسیافته، با نتاین یج اینتا ورزشکار برخوردارند. ریغ سالمندان

تواند در حفظ و تامین سالمت روانی نقش داشته که فعالیت بدنی از هر شکل می رسدبه نظر می. دارد یسالمت عمومی همخوان

فعالیت بدنی و ورزش در ارتقای بهداشت روانی، کاهش افسردگی، افزایش بهزیستی، سالمت روانی و اجتماعی، اعتماد به و  باشد

دن، شنا، یل راه رفتن، آهسته دویاز قب یت بدنیورزشکار که به طور منظم فعال سالمندان نفس خودباوری و خودیابی اثر دارد.

خسته کننده  یدارد قادر به انجام کارها یشتریدهند احتمال بیانجام م مختلف یهابا شدت یورزش یهامیدر ت یا بازیك یروبیا

جه یبدن در نت یانطباق یهااز پاسخ یتواند ناشین امر میداشته باشند که ا ورزشکار ریغسالمندان تر نسبت به یك دوره طوالنیدر 

 .شودن و ایجاد آرامش مییکه موجب افزایش فعالیت امواج آلفای مغز، ترشح بتااندروف ورزش منظم باشد
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ن ید که ایفزایآنان ب یو اثربخش ییفا نموده و بر کاراین قشر ایا یرا در بهبود وضع زندگ یتواند نقش مؤثریورزش مبه طور کلی، 

سازی و ارتقاء آگاهی بنابراین افزایش انگیزه از طریق فرهنگدار کشور را فراهم خواهد آورد. یمدت موجبات توسعه پا یامر در طوالن

مطرح باشد، کاری که شاید سالمندی های گسترش ورزش تواند به عنوان یکی از گزینهعمومی نسبت به فواید فعالیت جسمانی می

 تاکنون به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است.

 

 رو تشک ریتقد

است  ذکر انی. شاندینما یداشتند، قدردان یپژوهش همکار نیکه در ا یسالمندان هیاز کل دانندیمقاله بر خود الزم م نیا سندگانینو لهیوسنیبد
 .گزارش نشده است قیتحق نیا سندگانیاز نو یتعارض منافع گونهچیکه ه
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Abstract: 

 

The aim of this study was to Comparison of general health in elderly athletes and non-athletes 

during the corona epidemic. The statistical method for determining the relationship between 

variables, Spearman correlation coefficient and group comparison was Mann-Whitney U test. 

884 elderly constituted the statistical population of the research. 680 elderly non-athletes and 204 

elderly athletes were selected as a statistical sample. A 28-item standard public health 

questionnaire (GHQ) and a researcher-made leisure questionnaire were used to collect data. 

Mann-Whitney test was performed. The results showed that the average leisure time of the 

elderly was 3 to 4 hours per day, which in terms of time spent exercising, watching TV, using a 

computer, extracurricular study, and religious activities, respectively. There is a significant 

difference between the favorite leisure activities of the elderly athletes and non-athletes in 

activities such as sports, radio and listening to music. Also, by comparing the mental health of 

the elderly, the results showed that student-athletes in all mental health scales have better mental 

health than non-athlete elderly. Participation of the elderly in leisure sports activities to have 

better mental health should be a priority for those involved. 
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