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Abstract  
Individuals' motivation to initiate and adhere to physical and cognitive exercise and a 

deeper understanding of it allow prescribing a personalized exercise program that 

maximizes adherence and ultimately proficiency. In addition, measures of an older 

person's motivation maintain the identification of targets for new physical and 

cognitive exercise interventions, thereby enabling program adherence. Promoting the 

physical activity of the elderly improves health and well-being, creates a healthier and 

stronger society, reduces treatment costs, increases social interactions, creates an 

active society, Increases self-expression and self-esteem, and ultimately being active 

in life. The purpose of the research was to explain the effect of social marketing on 

motivating sports participation of the elderly in East Azerbaijan province. The main 

direction of the research is applied and descriptive in nature. The quantitative research 

method is based on structural equations with a comparative approach of a descriptive 

correlation type, which was conducted by the researcher as a survey. The statistical 

population of the research was the elderly sportsmen of East Azarbaijan province in 

1400, based on the logical sample size required in structural equation modeling, 200 

people were considered as a statistical sample. The measurement tool is a 45-item 

researcher-made questionnaire containing research variables; predictor variable; 

Social marketing included personal wellfare with 5 questions and social wellfare with 

5 questions and the criterion variable for sports participation motivation included 

physical fitness with 5 questions, social motivation with 6 questions, cognitive with 6 

questions, challenge with 6 questions, participation with 5 questions, and medical with 

7 questions. The content validity of the questionnaire was studied and confirmed by 
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calculating the average variance extracted in the community and external evaluation 

of the model according to Cronbach's alpha coefficients and Composite reliability. 

Structural equation modeling was used to analyze the data. In order to verify and fit 

the model, confirmatory factor analysis method was used through Spss20 and 

Lisrel8.5 software.  

Since social marketing is an effective approach in changing behavior. In addition to 

changing individual behavior, the welfare of society is also considered, social 

marketing, a complementary approach to this idea, is a comprehensive look at three 

levels of social change: micro, medium and macro. The ultimate mission of social 

marketing is to institutionalize desirable behavior and enjoy its benefits. A better 

understanding of core marketing concepts supports better planning, execution and 

effectiveness. Social marketers have a wide range of marketing tools at their disposal 

and use them in interventions. Social marketing creates social relationships between 

program participants and provides their support and interaction. 

In order to evaluate the psychological and social consequences depending on the 

different levels of sports participation, it is necessary to use appropriate instruments 

for participation in sports for the elderly. Based on this, no attempt has been made to 

develop new tools to assess the level of sports participation and related behavioral 

patterns for the elderly. In this research, the sports participation motivation model 

based on social marketing was explained and confirmed. 

The results showed that social marketing on six dimensions of sports participation 

motivation; Physical fitness, social, cognitive, challenging, collaborative, medical 

motivation have a significant positive effect. Since social marketing had a significant 

positive effect on the physical fitness of the elderly. The indicators of improving 

physical fitness, desire to be physically fit, maintaining health, achieving relaxation, 

and having a good body shape were recognized as necessary in the physical fitness of 

the elderly. Based on the fact that social marketing had a significant positive effect on 

the social motivation of the elderly. The indicators of society's positive attitude 

towards sports for the elderly, being together with their group and peers, willingness 

of family and friends, using peers to perform sports activities, interest in social aspects 

of sports, desire to make friends, provide the context of social motivation. Also, social 

marketing had a significant positive effect on the cognitive dimension of the elderly. 

Indicators of reducing mental pressure, increasing self-confidence, focusing on sports 

movements, gaining vitality and pleasure, interest in sports activities, measuring 

individual abilities in the cognitive dimension of the elderly are useful and productive. 

Because social marketing had a significant positive effect on the challenge dimension 

of the elderly. Indicators of interest in going out of the house, avoiding mental 

conflicts, interest in excitement, awareness of the benefits of sports, learning new 

sports movements, getting to know a large group of peers explain the sports 
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challenges of the elderly. Also, social marketing had a significant positive effect on 

the participation dimension of the elderly. The desire to participate in doing things, 

interest in competition, desire to have fun, helping peers in doing sports activities, 

interest in doing sports participation of the elderly are indicators. Finally, social 

marketing had a significant positive effect in the aspect of geriatric medicine. The 

indicators of back pain prevention, being able to do personal work, having peace, 

enjoying general health, having minimal illness, pain relief, exercise as recommended 

by doctor have formed Identifier the medical dimension of exercise for the elderly. 

Therefore, the use of social marketing for elderly athletes, better physical fitness 

compared to people who have an incomplete level of physical fitness, provides a 

better opportunity to increase skills. The social aspect of sport is very important for 

this age group where participants use sport to socialize with family and in their local 

community, encouraging family members to support older people to be physically 

active through sport, whilst providing sport opportunities In which the elderly can 

build social capital through sports and use sports to socialize with their families, one 

of the key aspects of changing this demographic group is related to and leading to 

social health. Family-related factors help them maintain their cognitive functions by 

stimulating the brain. 

Therefore, future interventions can be considered to adopt a family-based approach to 

increase the physical activity of adults. Motivation is a challenge to initiate and adhere 

to a physical and cognitive exercise program by older adults. Therefore, efforts can be 

made to relate physical activity to the specific challenges the participants faced, and 

support from family members is essential for this population. There are different types 

of social support for participation in physical activity with interactions including 

periods before (i.e. meeting), during (i.e. talking) and after participation in physical 

activity (i.e. participating in other activities). Therefore, sports participation of the 

elderly can improve their life satisfaction, social life, and personal psychological 

status. In this way, this research is an innovative addition to the research collection for 

the participation of the elderly in social sports. 

 

Keywords: Social Marketing, Sports Participation Motivation, Physical Fitness, 

Elderly athletes 
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  سالمندان ورزشی مشارکت انگیزه ایجادتبیین اثر بازاریابی اجتماعی بر 

 استان آذربایجان شرقی

 4نوربخش پریوش ، 3نوربخش مهوش ،2خلیفه نعمت ،  سید*1حامد بروشک

                                                                                       
 

 چکیده
سالمندان استان آذربایجان شرقی بود.  ورزشی مشارکت انگیزه هدف پژوهش تبیین اثر بازاریابی اجتماعی بر ایجاد

توصیفی همبستگی مبتنی بر معادالت گیری اصلی پژوهش کاربردی به روش کمّی با رویکرد قیاسی از نوع جهت

جامعه آماری پژوهش سالمندان ورزشکار استان آذربایجان شرقی در سال  بود.شده اجرا  پیمایشیصورت به و ساختاری

نفر به عنوان نمونه آماری در  011یابی معادالت ساختاری منطقی نمونه مورد نیاز در مدل بودند، بر اساس حجم 0011

بازاریابی اجتماعی در  بین؛متغیر پیش، حاوی ایهگوی 04ساخته پرسشنامه محققیری گابزار اندازهنظر گرفته شد. 

 4انگیزه مشارکت ورزشی شامل آمادگی جسمانی و متغیر مالک  سؤالی 4سؤالی و رفاه اجتماعی  4برگیرنده رفاه فردی 

روایی  سؤالی بود. 7سؤالی، پزشکی 4سؤالی، مشارکتی 6سؤالی، چالشی 6سؤالی، شناختی 6سؤالی، انگیزه اجتماعی

ه به ضرایب آلفای جتو شده در جامعه و ارزیابی بیرونی مدل با محاسبه میانگین واریانس استخراجبا  پرسشنامه محتوایی

ازی معادالت ساختاری استفاده ساز مدل هابرای تحلیل داده ید قرار گرفت.أیت ومطالعه  ، پایایی ترکیبی موردکرونباخ

شد. استفاده  Lisrel8.5و  Spss20 افزارنرمشد. به منظور تأیید و برازش مدل از روش تحلیل عاملی تأییدی از طریق 

نتایج نشان داد بازاریابی اجتماعی بر شش بُعد انگیزه مشارکت ورزشی؛ آمادگی جسمانی، انگیزه اجتماعی، شناختی، 

 چالشی، مشارکتی، پزشکی تأثیر مثبت معناداری دارد. 
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 مقدمه

دهد و تأثیر آشکاری بر ابعاد فیزیکی، روانی و اجتماعی ورزشی کیفیت زندگی افراد را ارتقا می مشارکت

داد، زیرا فرض بر این بود دارد. با این حال، در گذشته، مشارکت ورزشی جمعیت جوان را هدف قرار می

اهیت درمانی داشته تواند اثرات مضرّی بر بدن پیر داشته باشد، مگر اینکه مکه تالش فیزیکی شدید می

باشد که با زوال جسمانی اندازی از پیری میهای سنتی مبتنی بر چشمها و کلیشهداوریاین پیش باشد.

 میزان فعالیت جسمانی افراد با افزایش سن، کاهش .(Cannella et al, 2021) ناپذیر همراه بوداجتناب

؛ بنابراین برخورداری از تحرک مناسب دشومی سالمندی این کاهش چشمگیرتر هیابد و با ورود به دورمی

 های آن استجسمانی و کاهش محدودیت سالمندی نیازمند فراهم آوردن شرایط انجام فعالیتره در دو

(Benjamin & Donnelly, 2013). یعملکرد یهاتیظرف ادیو از دست رفتن ز تیجمع یریدر پاسخ به پ 

 یابیامر به روند دست نیمطرح شده است که ا دوارکنندهیام یفعال به عنوان چارچوب مندیسالمندان، سال

 شیبا افزا یزندگ تیفیک تیدر جهت تقو تیسالمت، مشارکت و امن یها براانداز ادامه فرصتبه چشم

 ,Rantanen et al) شودیفعال و سالم م یریبلکه باعث حفظ پ، عملکردسبب بهبود  تنهانه سالمندانسن 

و  یذهن یستیو بهز یزندگ تیفیبر ک یجد دیاست که با تأک یزندگ وهیش نهیگز کیفعال  یریپ (.2018

تغییر سبک زندگى سالمندان به سمت زندگى  .(Clare et al, 2019) کندمی تیرا تقو مولّد یری، پیجسم

تعویق تواند بسیارى از مشکالت ناشى از تغییرات پیرى را کنترل کند یا به پویا و فعال، مهم است و می

میان افراد است که باعث شده  فعالیت بدنی نگرانی مهمی در .اندازد و سالمتى سالمندان را حفظ کند

هایی های بدنی دلیل اصلی بیماریمتمرکز شوند. کمبود فعالیت های زیادی روی سالمتیاست پژوهش

سرطان، دیابت و مشکالت مرتبط با فعالیت بدنی است که هر ساله به  عروقی، -های قلبیهمانند بیماری

میانگین، از هر چهار نفر بزرگسال در دنیا، یک نفر  طوربهشود. منجر می میلیون نفر در جهان 0/3مرگ 

بالقوه  دیبه عنوان فوا یبدن تیاشکال فعال همه .(World Health Organization, 2015) فعالیت کافی ندارد

 یریپ ندیدر فرآ ژهیبه و  یبدن تیدهد فعالی. شواهد نشان متافراد مسن شناخته شده اس یبرا یسالمت

 قاتیتحقعالوه بر این . (Jenkin, 2017) شود یو جسم ی، اجتماعیسالمت روان یایتواند منجر به مزایم
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 است. مشارکت در ورزش مستند کرده را برای یاریبس یای، مزاسالمندان یورزش برا زمینهموجود در 

مانند  غیر واگیرهای جهانی و بیماری ومیرمرگفعالیت بدنی ناکافی چهارمین عامل خطر اصلی 

های های قلبی عروقی، سرطان و دیابت است. برای پیشگیری و به تأخیر انداختن ابتال به بیماریبیماری

 ,Huang et al) مزمن، بزرگساالن باید سبک زندگی سالم همراه با فعالیت بدنی کافی را در پیش بگیرند

افرادی که از نظر فیزیکی غیرفعال دهند، در مقایسه با افرادی که فعالیت بدنی کافی انجام می (.2022

و موانع  هاکنندهتسهیلتر از درک عمیق. (Arem et al, 2015) داشتند ومیرمرگدرصد کاهش  30هستند، 

شناسند و تواند توسعه مداخالتی که عوامل فیزیکی، روانی و اجتماعی را به رسمیت میبرای سالمندان می

پیری  .(Bauman et al, 2012) دهدرا افزایش می هاآنمشارکت  کنند، در بلندمدترسیدگی می هاآنبه 

های بهداشت عمومی در دهه حاضر است. کم تحرکی یکی از چالش ترینمهمجمعیت یکی از 

اند. عالوه ی که سالمندان و تحقیقات بهداشتی بر آن تأکید کردهطوربههای مهم سالمندان است دغدغه

یابد. نتیجه کم تحرکی و فقر فعالیت بدنی با افزایش سن کاهش می دهد کهبر این، شواهد نشان می

های مختلف جسمی، روانی و اجتماعی است. از هر چهار بزرگسال حرکتی، شکستی است که شامل جنبه

بینی سازمان جهانی بهداشت، جمعیت باالی در سراسر جهان یک نفر فعالیت بدنی ناکافی دارد. طبق پیش

بینی به دو میلیارد خواهد رسید، همچنین در همین گزارش پیش 0141هان تا سال سال در سراسر ج 61

ترین درصد جمعیت ایران در میان سالمندان قرار گیرند. سالمندان غیرفعال 34، 0141شود تا سال می

درصد افراد غیرفعال در این محدوده سنی قرار  01تا  31ی که طوربهساالن هستند جمعیت در بین بزرگ

اساسی تغییر کرده  طوربهدر سه دهه اخیر، تصورات منفی از زندگی آتی  .(Rohani et al, 2021) ارندد

توان در مفاهیم پیری موفق، مثبت، فعال و سالم مشاهده کرد که به جای تمرکز بر است. این تغییرات را می

ای از رفاه، پیشرفت شخصی و گیری و انفعال، زندگی آتی را به عنوان دورههای بیماری، کنارهایده

ید، مشارکت ورزشی به عنوان راهی برای گیرند. با ظهور این گفتمان جدمشارکت اجتماعی جشن می

، افزایش سن دیگرعبارتبهها و کمک به سالمندان برای حفظ وضعیت سالمتی خود و دوری از بیماری

ها برای افراد مسن برای فعال شناخته شده است. همزمان با ظهور این پارادایم فعال سالمندی، فرصت

یافته است، اما نه با سرعتی مشابه برای جوانان. در واقع، شرکت در ورزش در سطوح تفریحی زیاد افزایش 
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گفتمان غالب در مورد ورزش برای افراد مسن معموالً به جای رقابت جدی، اوج عملکرد یا برنده شدن، 

بر سرگرمی و دوستی یا رقابت دوستانه تأکید دارد. در نتیجه مشارکت ورزشی در میان سالمندان بیشتر در 

گذاری عمومی قابل توجه در با وجود سرمایه. (Evans & Sleap, 2015) ج شده استسطح تفریحی تروی

یابی به حداکثر سالمت روانی توسعه ورزش برای افراد مسن، هیچ درک روشنی از بهترین راه برای دست

ای از مطالعات و اجتماعی وجود ندارد. برای ترویج مشارکت ورزشی در میان سالمندان، طیف گسترده

ها و موانع مشارکت ورزشی در میان سالمندان انجام شده است. با این حال، مطالعات ی بررسی انگیزهبرا

ویژه، ادبیات قبلی در مورد اند. بهزیادی مزایای مشارکت ورزشی در میان سالمندان را بررسی نکرده

شارکت ورزشی متمرکز مشارکت ورزشی سالمندان عمدتاً بر پیامدهای فیزیکی یا فیزیولوژیکی مرتبط با م

اند، اما فقط بر مرتبط با درگیری ورزشی را بررسی کرده شناختیروانشده است. چندین مطالعه پیامدهای 

اند. در مجموع، برای شناسایی شکاف و انعکاس روی سطوح نسبتاً پایین فعالیت بدنی تمرکز کرده

مندان، انگیزه مشارکت ورزشی وضعیت فعلی ادبیات آکادمیک برای مشارکت ورزشی در میان سال

تواند فعالیت بدنی را در میان یک رویکرد تغییر رفتاری که می .(Kim et al, 2020) سالمندان است

های تغییر با توجه به موفقیت طرح .(Gordon et al, 2006) سالمندان افزایش دهد، بازاریابی اجتماعی است

 معیار موفقیت مداخله بازاریابی اجتماعی بسیار مهم است.های بدنی، درک گسترده از رفتار در فعالیت

اولین معیار اهداف رفتاری است، یعنی تأثیرات بازاریابی اجتماعی بر رفتار عالوه بر آگاهی و بینش. معیار 

دوم شامل مبادالت است. بر این اساس الزمه ایجاد تجارت بین دو نفر یا گروه این است که سود حاصل 

شود. مبادله داوطلبانه ای باشد که برای تهیه آن پرداخت میل مورد نظر بیشتر از هزینهاز داشتن محصو

دهد. برای پذیرش یک رفتار جدید یا های بازاریابی اجتماعی را تشکیل میرفتار همچنین اساس برنامه

شده از های درک شده از رفتار )یا ترک آن( نباید بیشتر از سود درک ترک یک رفتار قدیمی، هزینه

پذیرد و داوطلبانه ایده یا رفتار پیشنهادی ما را می صورتبهرفتار )یا ترک آن( باشد. به این ترتیب مخاطب 

توجه به درک رفتار بازار مخاطب، کلید موفقیت در  .(Kubacki et al, 2017) کنداز آن استفاده می

زاریابی اجتماعی شامل آگاهی از استفاده از دیدگاه بازاریابی اجتماعی است. مخاطب پژوهش در با
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ها، نیازها و ترجیحات گروه هدف و ارائه خدمات، ایده یا رفتار مناسب است. در تمام ها، خواستهایده

ها بر اساس الگوهای بازاریابی اجتماعی، توجه به مخاطب و حرکت در مراحل طراحی و اجرای برنامه

کاربردی برای دسترسی به محصوالت و مواد مورد  شود. تحقیقاترعایت می هاآنجهت رفع نیازهای 

شود که نگاه مخاطب محور دهنده نامیده میهای بازاریابی اجتماعی، پژوهشی شکلنیاز برای اجرای برنامه

کند. و پایین به باال و نه متخصص محور و باال به پایین در مداخالت اصالح رفتاری را ایجاد می

های های تغییر رفتار در حوزههای مخاطب برنامهعناست که چگونه گروهبندی مخاطبان به این متقسیم

های جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی، هایی با ویژگیسالمت معموالً توسط افراد و زیر گروه

های همگن شوند. بنابراین، تبدیل این گروه ناهمگن به گروهفرهنگی و رفتاری متفاوت تشکیل می

های با هدف اصالح رفتار را افزایش دهد. این فرآیند عالوه بر استفاده از اثربخشی برنامه تواندکوچک می

گیرد که هایی را نیز به کار میمتغیرهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی، الگوها و نظریه

اجتماعی در انگیزه  تواند وضعیت رفتاری گروه مخاطب را تعیین کند. در این نوشتار به تأثیر بازاریابیمی

 مشارکت ورزشی سالمندان پرداخته شده است.

 هامبانی نظری و بسط فرضیه

های بازاریابی تجاری برای تغییرات داوطلبانه به کار بردن مفاهیم و روش« بازاریابی اجتماعی»اصطالح 

افراد در اجتماع  در رفتار اجتماعی مناسب است. هدف بازاریابی اجتماعی تأثیرگذاری بر اعمال و رفتار

های است و هدف نهایی آن شامل رفاه فردی و اجتماعی است. این امر بازاریابی اجتماعی را از سایر جنبه

کاتلر و زالتمن بازاریابی اجتماعی را استفاده از اصول و  .(Rohani et al, 2021) کندبازاریابی متمایز می

. (Molla, 2016) کنندایده و رفتار اجتماعی تعریف  میدف ای بازاریابی به منظور پیشبرد یک ههتکنیک

ریچارد مانوف با ذکر جزئیات استفاده از دیدگاه بازاریابی اجتماعی در حوزه سالمت از آن با عنوان 

 & Rezaei Pandari) شده برای ارتقای سالمت عمومی و ارتباطات یاد کرد دهیسازمانرویکردی منظم و 

Keshavarz Mohammadi, 2014.) کنند بازاریابی اجتماعی از اصول ( بیان می0110) اتلر و روبرتو و لیک

راد، گروه یا و فنون بازاریابی برای نفوذ بر مخاطبان هدف جهت پذیرش، رد یا ترک یک رفتار به نفع اف

کاتلر بازاریابی اجتماعی را طراحی و  (.Agha Mohsani Fashmi et al, 2018) کندکل جامعه استفاده  می

ای پذیرش ایده، خلق تصویر مطلوب، ترویج رفتار اجتماعی مناسب، یا ترک رفتار نامناسب هاجرای برنامه
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بازاریابی اجتماعی  (.Akhroi & Raeiyat, 2018) کندداوطلبانه در مخاطبان هدف معرفی می صورتبه

تواند برای ترویج محصوالت شایسته، ایجاد مخاطبان دارد و  مید تغییرات اجتماعی مثبت سعی در ایجا

بازاریابی اجتماعی  هدف، جلوگیری از محصوالت و خدمات ناشایست و نهایتًا ترویج رفاه به کار رود.

ا هخدمت به عموم مردم و مبنایی برای ارائه خدمات و امکانات رفاهی است. و تکیه و اتکاء آن بر واقعیت

و مفروضات و مفاهیم مطرح  هاموجود در اجتماع است و ریشه در واقعیت و منطق دارد و روشو شواهد 

شده در آن پشتوانه منطقی و عقالیی دارند. بازاریابی اجتماعی دارای یکسری عناصر است: شناخت 

آوری اطالعات جهت فهم بهتر دیدگاه و تجارب ای پژوهشی که به منظور جمعهمخاطبین )روش

 ترای کوچکهگروه ای بزرگ مخاطبین بههگروه) ندی مخاطبینبشوند(، بخشطراحی می کنندهمصرف

ای مناسب به منظور رسیدن و یا ه)روش شوند(، تحلیل مسیرتبدیل می های مشابه و همگونهو زیرگرو

حالت ذهنی که شوند که شامل تحلیل بهترین زمان، مکان، و یابی به اعضای گروه هدف تعیین  میدست

دهد(، راهبرد)هدف برنامه تعیین شده و کند و به پیام پاسخ میاد توجه میگروه هدف به احتمال زی

منظور پایش شوند( و پیگیری فرایند)سازوکارهایی به رسیدن به هدف مشخص  میبرای  هاتاکتیک

دیدنظر و یا تصحیح اجزای اجرای شوند و بازخورد به منظور انجام تغییر مسیر، تجاجرای برنامه ایجاد می

اساس بازاریابی . (Rezaei Pandari & Keshavarz Mohammadi, 2014) برنامه گنجانیده شده است

ای مخاطب است که با در نظر گرفتن هاجتماعی بر تولید محصول یا مداخله متناسب با نیاز و خواسته

مناسب عرضه محصول یا مداخله و در نهایت ایجاد  ایهای مادی و غیر مادی رفتار هدف، در مکانههزینه

شود. اجزای ای مختلف به گروه هدف ارائه میهنیاز به آن محصول و تداوم نیاز با استفاده از روش

بر  چهارگانه فوق که شامل؛ محصول، قیمت، مکان و ترویج است، اساس طراحی مداخالت مبتنی

تمرکز بر عناصر آمیخته بازاریابی یک مفهوم  .(Maliki et al, 2014) شودبازاریابی اجتماعی را شامل می

شود که با ترکیب ای از ابزارهای قابل کنترل تعریف میمجموعه»کلیدی در بازاریابی است و به عنوان 

شود نیز نامیده می p 0بازار مختلط«. شودپذیر می، پاسخگویی به بازار هدف و گروه مخاطب امکانهاآن

گیرد. در بحث بازاریابی اجتماعی، های محصول، قیمت، مکان و تبلیغ نشأت میکه از حروف اول عبارت
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کند. همچنین، قیمت نشان دهنده بینی میمحصول یک رفتار جدید و مزایای رفتار در گروه هدف را پیش

ود، و بیشتر نشان دهنده نارضایتی است شدر مقابل رفتار جدید متحمل می کنندهمصرفقیمتی است که 

دهند. مکان همچنین به سایت یا بازاری اشاره که افراد هنگام انطباق با رفتارهای جدید از خود بروز می

گیری یک رفتار جدید، عوامل محیطی به تسهیل این شود. برای شکلدارد که در آن مبادله انجام می

زایش تالش برای برقراری ارتباط با گروه هدف ریشه در ارتباط کنند. و در نهایت، افسازگاری کمک می

تواند بخش بزرگی از یک استراتژی با مزایای محصول دارد. در اینجا شایان ذکر است که تبلیغات می

  باشد. تبلیغاتی و نه همه آن

انگیزه یک فرد برای شرکت در ورزش  توان بیان کرد؛سالمندان می ورزشی مشارکت درباره انگیزه

مثبت یا منفی تحت تأثیر عوامل داخلی )مانند آگاهی از مزایای ورزش( و عوامل  طوربهممکن است 

اعتمادی که فرد به توانایی خود برای  ؛خودکارآمدی ورزش. خارجی )مثالً حمایت دیگران( قرار گیرد

-O’Neil) تی دارد، نیز کلید انگیزه ورزش استیابی به اهداف ورزشی فیزیکی یا شناختوسعه و دست

Pirozzi, 2021.) افراد را  توانند رفتارهایروند و میها، کلید انجام هر کار و فعالیتی به شمار میانگیزه

های تحریک، تقویت و هدایت کنند و باعث کنترل و توقف آن شوند. در امر مشارکت ورزشی، انگیزه

پیشگیری و درمان، کاهش فشارهای روانی، کنترل وزن،  لذت و نشاط،مختلف نظیر تعامل اجتماعی، 

 ,Hosseini et al) شودروابط شغلی و زندگی، سالمتی و آمادگی جسمانی باعث گرایش به ورزش می

العمر در های ورزش اجتماعی و اوقات فراغت، ترویج مشارکت مادامیک اصل اصلی سیاست (.2021

کنند، العمر را تشویق میهایی که مشارکت مادامعلیرغم سیاست (Jenkin et al, 2021) ورزش است

یافته برای اکثر مردم بسیار بعید العمر در ورزش سازماندهد که مشارکت مداوم مادامتحقیقات نشان می

ل، مشارکت تمایل به نوسان دارد در طول عمر، و در مراحل انتقالی زندگی، با تغییراتی در تحصی است.

نظریه  (Eime & Harvey, 2018)شود کار و روابط که اغلب منجر به ترک ورزش افراد می

کند که رفتار انسان پیچیده است و سه نوع محدودیت وجود دارد های اوقات فراغت بیان میمحدودیت

 های اوقات فراغت مانند ورزش جلوگیری کند. این سه محدودیتتواند از مشارکت در فعالیتکه می

تواند شامل مناسب بودن یک های درون فردی میدرون فردی، بین فردی و ساختاری هستند. محدودیت
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های شخصی و درک شخصی از توانایی باشد. بین فردی به عوامل فعالیت برای یک فرد خاص، انگیزه

برای مشارکت ، نداشتن هیچ دوستی مثالعنوانبهتواند مانع مشارکت شود، شود که میاجتماعی مربوط می

های ساختاری به عوامل خارجی اشاره دارد که بین تمایل به مشارکت و یا تعهدات خانوادگی. محدودیت

دهد که مشارکت در اوقات ناتوانی تداخل دارند، مانند هزینه، امکانات ناکافی یا زمان. این مفهوم نشان می

شود، نه پذیرش ابراین در مشارکت موفق میها وابسته است و بنفراغت به مذاکره از طریق این محدودیت

پیری جمعیت باعث افزایش عالقه به مطالعه پیامدهای ورزش و  .(Jenkin et al, 2021) هاآنمنفعالنه 

یابی به شمول تواند به دستهای ورزشی میمشارکت در فعالیت های بدنی افراد مسن شده است.فعالیت

تأثیرات مثبت بر وضعیت سالمتی، کیفیت زندگی و بهزیستی عاطفی اجتماعی در هر سنی کمک کند، با 

)از جمله ورزش( به عنوان عامل مثبت شناخته  های بدنیاگرچه تأثیر دخالت افراد مسن در فعالیت

هایی که افراد یکی از راه .(McPhee et al, 2021) هایی کم استدر چنین فعالیت هاآنشود، مشارکت می

 های مناسب از نظر فیزیکی است.را حفظ کنند، انجام ورزش فعالیت بدنی توانند سطح سالمی ازمسن می

فعال در ورزش  طوربههای جوانی خود سالمندان با این حال، علیرغم اینکه بسیاری از افراد در طول سال

از دیدگاه (. Stenner et al, 2020) دهندرزش ادامه نمیبا افزایش سن به و هاآنکنند، بیشتر شرکت می

افراد سالمند در مورد مشارکت در فعالیت بدنی شش موضوع شناسایی شده است: تأثیرات اجتماعی، 

 Franco) های رقابتی، مشکالت دسترسی، منافع شخصی و انگیزه و باورهاهای فیزیکی، اولویتمحدودیت

et al, 2015). های قومی خاص، موضوعات مختلفی مانند موانع تحقیقات قبلی نیز با تمرکز بر گروه

 کنندهلیتسهفرهنگی و ساختاری، هنجارها و انتظارات جنسیتی به عنوان موانع و ایمان و آموزش به عنوان 

دان در های ورزشی سالمنمزایای مشارکت فعالیت (.Ige-Elegbede et al, 2019) اندنیز پدیدار ساخته

های ورزشی شامل مزایای درون فردی )مربوط به سالمت اجتماعی، جسمی و روانی(، مزایای زمینه فعالیت

بین فردی )اتصال بین نسلی در خانواده و الگوسازی نقش( و مزایای سازمانی )ایمنی شخصی، 

های تأثیرات مثبت درگیری در فعالیت .(Jenkin et al, 2018) های ورزشی( استپذیری گزینهانعطاف

ورزشی برای افراد مسن شامل پیشگیری و درمان بیماری مزمن، عدم تعادل عاطفی و روانی و اختالل 
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مستقیم  طوربهعملکرد شناختی، سالمت جسمی و روانی و سالمت اجتماعی است. ادغام اجتماعی نیز 

عوامل حفظ ارتباطات و  ترینمهمزیرا یکی از  های بدنی و مشارکت در ورزش است،تحت تأثیر فعالیت

عوامل زیر به عنوان کمک به مشارکت افراد مسن در . (Stenner et al, 2020) های اجتماعی استشبکه

های ورزشی مشخص شده است: وضعیت سالمت، مذاکره در مورد روند پیری از طریق ورزش با فعالیت

های منفی پیری، سوابق مشارکت در ورزش، غلبه بر کلیشههای توسعه یک گفتمان پیری مثبت و مؤلفه

. عوامل تعیین کننده در شناختیجامعهعالقه به حفظ و توسعه ارتباطات اجتماعی و خصوصیات 

یابی و عوامل های ورزشی به عوامل مرتبط با سالمت، عوامل اجتماعی، عوامل روابط، عوامل دستفعالیت

های ورزشی شامل مزایای مشارکت در فعالیت .(Ghența et al, 2022) اندبندی شدهپیری موفق گروه

، و نفسعزتمدت، عوامل روانی؛ منجر به لذت، افزایش فعالیت بدنی؛ ایجاد پایبندی خوب و طوالنی

 کاهش استرس و عوامل اجتماعی؛ دریافت حمایت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و نفوذ اجتماعی است

(Tsuji et al, 2020) . و مسن نشان داد که ورزش کردن با دیگران در  سالمیانمطالعات قبلی در میان افراد

قابل توجهی برای لذت، رضایت، شناخت خود و رفاه ذهنی مؤثرتر است.  طوربه تنهاییبهمقایسه با ورزش 

شرکت در یک گروه ورزشی همچنین ممکن است خطر ناتوانی عملکردی را در مقایسه با سایر انواع 

 ,Kanamori et al) های اجتماعی مانند داوطلبانه، جامعه محلی، صنعت یا سیاست کاهش دهدفعالیت

2014.) 

( که رابطه جنس، سن، شاخص توده 0100) پژوهش ویلیانتو و همکاران های تجربی از جملهپژوهش

است که بین جنس، بدنی و آمادگی جسمانی با مشارکت سالمندان را مورد بررسی قرار دادند. نتیجه این 

 سن، شاخص توده بدنی و آمادگی جسمانی با میزان مشارکت فعال سالمندان در رشد رابطه وجود دارد

(Williyanto et al, 2021). ( مداخالت بازاریابی اجتماعی برای ترویج فعالیت 0101) گوسالز و همکاران

بررسی کردند. تعداد کمی از مداخالت منتشر مند از ادبیات را سال و باالتر: مروری نظام 61بدنی در میان 

کنند. تحقیقات بیشتر برای تشویق جذب و مشارکت در شده از هفت معیار بازاریابی اجتماعی استفاده می

 مداخالت موفق بازاریابی اجتماعی برای افزایش اثربخشی برنامه در این جمعیت هدف مورد نیاز است

(Goethals et al, 2020).  ( طراحی مدل آمیخته بازاریابی اجتماعی جهت توسعه 0330) همکارانصابری و

اند. نتایج تحلیل مضمون نشان داد که آمیخته بازاریابی اجتماعی شامل شش ورزش همگانی را انجام داده
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پی؛ محصول، مکان، قیمت، ترفیع، افراد و شواهد فیزیکی بودند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز برازش 

و  ،یاز چارچوب نظر یناش ایهاستدالل بر اساس .(Saberi et al, 2018) پژوهش را نشان داد مناسب مدل

 :شودیم مطرح ریز صورتبهآمادگی جسمانی مربوط به  هیموجود، فرض یپژوهش ایهنهیشیپ

 دارد. یمثبت معنادار ریثأت: بازاریابی اجتماعی در آمادگی جسمانی سالمندان 0فرضیه 

دهند که افراد مسن که حمایت اجتماعی بیشتری به ویژه ( نشان می0107) و همکارانلیندزی اسمیت 

 ,Lindsay-Smith et al) از طرف اعضای خانواده دارند، احتمال بیشتری دارد که فعالیت بدنی انجام دهند

ورزش شناختی های جامعهبندی عامل( که شناسایی و اولویت0330) پژوهش رحمانی و همکاران .(2017

های شناسایی شده شامل تأثیرات مشارکت اند. شاخصها را انجام دادههمگانی سالمندان در بوستان

ها، جذابیت ورزش سالمندان در ها، انگیزه ورزشی سالمندان در بوستانورزشی سالمندان در بوستان

ها بر کیفیت زندگی، تانها نسبت به دیگر اماکن، تأثیر ورزش سالمندان در بوسها، برتری بوستانبوستان

 Rahmani et) ها بودها و پیامدهای ورزش سالمندان در بوستانسازی ورزش سالمندان در بوستانفرهنگ

al, 2019). ( ارتباط بین سرمایه اجتماعی با میزان مشارکت ورزشی مردان 0333) خداپرست و همکاران

تایج نشان داد توسعه سرمایه اجتماعی سالمندان را بررسی کردند ن 0330سالمند شهرستان الهیجان در سال 

تواند به عنوان یک متغیر  اثرگذار کند و سرمایه اجتماعی میموجبات مشارکت ورزشی بیشتر را فراهم می

پژوهش دیگری که توسط  .(Khodaparast et al, 2019) بر مشارکت ورزشی سالمندان تأثیر داشته باشد

با هدف با عنوان کوچینگ دیجیتال برانگیختن سالمندان به سمت فعالیت بدنی ( 0100) کتونن و همکاران

افراد مسن  انجام شده است، هاآنپرداختن به پایداری اجتماعی و اقتصادی سالمندان و فعالیت بدنی 

 طور بالقوه در ایجاد انگیزه برایمربیگری دیجیتال را با ارائه اطالعات آموزنده و بازخورد انگیزشی به

 دارد هاآنکنند. همچنین دریافته شد که تأثیر مثبتی بر خودکارآمدی ورزش فعالیت بدنی درک می

(Kettunen et al, 2022). ورزشی های برای این امر درباره انگیزه اجتماعی سالمندان در اجرای فعالیت

 شود؛فرض می
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زندگی سالمندان مانند قدرت، تحرک، تعادل،  های فیزیکیتواند جنبهجا که ورزش میاز آن

پذیری و وضعیت قلبی عروقی را بهبود بخشد و همچنین عملکرد شناختی و احساس سالمتی را انعطاف

ندان فعالیت بدنی نامناسبی بر درصد از سالم 0663ای در شهر اصفهان نشان داد که افزایش دهد. مطالعه

بندی سازمان بهداشت جهانی داشتند. علیرغم بهبود وضعیت زندگی و افزایش سطح سالمت، اساس رتبه

( 0333) سطح فعالیت بدنی سالمندان به ویژه در کشورهای صنعتی کاهش یافته است. فارسی و همکاران

در پژوهشی با آزمون مدل روابط بین عوامل فردی، بین فردی شناختی و اجتماعی تأثیرگذار بر مشارکت 

اجتماعی در رابطه بین عوامل فردی،  –ورزشی سالمندان به این یافته رسیدند که نقش مهم حوزه شناختی 

توان در این زمینه می .(Farsi et al, 2020) اجتماعی و مشارکت ورزشی تأیید شد –بین فردی و شناختی 

 ی را در مورد دید شناختی سالمندان در امور ورزشی مطرح کرد؛ارض پایهفاین پیش

 دارد. یمثبت معنادار ریثأت: بازاریابی اجتماعی در بُعد شناختی سالمندان 3فرضیه  

فیزیکی و  بر مبنای این که ورزش برای سالمت مغز ضروری است، شواهد از مزایای ورزش منظم

 کنند.شناختی در پیشگیری یا به تأخیر انداختن پیشرفت اختالالت شناختی خفیف و زوال عقل حمایت می

تواند برای افراد مسن با وجود مزایای شناخته شده، انگیزه برای شروع و پایبندی به یک برنامه ورزشی می

( الگوی ورزش 0330) جورکش و همکاران (.O’Neil-Pirozzi et al, 2022) چالش برانگیز باشد

شود: سالمندی ایران؛ رویکرد داده بنیاد را ارائه کردند. نظریه ورزش سالمندی ایران این گونه تفسیر می

گیری رویکرد ویژه به ورزش سالمندان هستند. عوامل فردی، فرهنگی و اقتصادی شرایط الزم برای شکل

جه به ورزش در تمام سنین، توجه به جایگاه سالمندی، توجه به در واقع، مواردی نظیر دید جامعه، تو

و اختصاص بودجه موجب بروز رفتارهایی نظیر احساس نیاز کردن به ورزش، امید به  بدنیتربیتجایگاه 

شوند که از ترکیب عوامل فردی، فرهنگی و اقتصادی از این دست می مواردیو  نفساعتمادبهزندگی، 

ریزی و تأمین منابع انسانی، ایجاد انگیزه، دادن آگاهی و برگزاری جشنواره شکل امهرویکردهایی نظیر برن

نظام مدیریت و راهبرد  فرایندمحور برای  ویژه به ورزش سالمندان با طراحی گیرند. در نهایت، رویکردمی

ارگان برای شود که این فرایند متضمن راهبردهایی نظیر ایجاد یک یابی به هدف، درهم آمیخته میدست
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ای توسعه فرهنگ ورزش، برگزاری مسابقات محله سالمندانسالمندان، ایجاد خیریه برای ارتقای سالمت 

های گر مانند مقولهریزی و بستر حمایتی به عنوان شرایط مداخلهاست. البته در صورت فراهم بودن برنامه

دستگاهی و اختصاص تسهیالت است طرح برنامه راهبردی، الگوگیری از کشورهای موفق، همکاری بین 

. (Jorkesh et al, 2019) آمیز به عنوان پیامد به معنی واقعی شکل خواهد گرفتکه سالمندی موفقیت

( اهمیت انگیزه برای سالمندان و توسعه، شروع، و تبعیت از برنامه تمرین 0100) پیروزی و همکاراناوونیل

با وجود مزایای شناخته شده، انگیزه برای شروع فیزیکی و شناختی را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند 

در جمعیت تواند برای افراد مسن چالش برانگیز باشد ارزیابی انگیزه و پایبندی به یک برنامه ورزشی می

گری دقیق سالمت مداوم باشد تر بخشی از توسعه اولیه برنامه تمرین فیزیکی و شناختی فردی و مربیمسن

 O’Neil-Pirozzi) های ورزشی چندوجهی فردی و مشارکت ورزشی پایدار را تسهیل کندتا شروع برنامه

et al, 2022). دهد که مشارکت افراد مسن ان میهای اصلی را نشمطالعات انجام شده در این زمینه چالش

کند، که شامل سالمتی ضعیف، عدم وجود یک همراه، های جسمی/ورزشی را محدود میدر فعالیت

سالخورده در  کنندگانشرکتفقدان وسیله حمل و نقل کافی )درک دسترسی به مکان در بین مهم است. 

سایر مطالعات کیفی، سالمت جسمی و  هایی و عدم عالقه. درمطالعه(، کمبود وقت برای چنین فعالیت

و موانع مشارکت افراد  کنندهتسهیلبه عنوان  محیطیزیستهای روانی، عوامل اجتماعی و حرکتی و زمینه

ها( فقط های خانوادگی )مراقبت از نوهمسئولیت کهدرحالیشدند، های ورزشی شناخته میمسن در فعالیت

های ورزشی در بین افراد مسن به عوامل درون داد. در تحقیقات دیگر، موانع فعالیتیک مانع را نشان می

، کمبود وقت به دلیل مراقبت از مثالعنوانبهفردی )سالمت جسمی و روانی، مهارت(، عوامل بین فردی )

های ورزشی، منابع مالی محدود ، عدم اطالعات در مورد برنامهمثالعنوانبه) ها( و عوامل سازمانینوه

افراد مسن بیشتر با تغییرات مهم زندگی مانند از دست دادن همسر،  .(Jenkin et al, 2018) شدمی

تواند بر شوند که میهای فیزیکی، انزوا یا تنهایی و از دست دادن هدف یا عالقه زندگی روبرو میچالش

های های حاصل از پژوهشبر اساس استدالل بدین گونه .(Kim et al, 2021) تأثیر بگذارد هاآنشادی 

 توان این فرض را مطرح کرد.های ورزش سالمندان میر خصوص چالشتجربی د
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تالش برای افزایش مشارکت در فعالیت بدنی در میان سالمندان معموالً تحت تأثیر موانعی مانند کمبود 

انگیزه، زمان، سرمایه اجتماعی، فقر بهداشتی و امکانات مناسب بوده است. رامیرز و همکاران بر نقش 

مفید مرتبط با سالمت تأکید  هایبه مقوله هاآنمثبت بازاریابی اجتماعی در تغییر رفتارهای مضر و تبدیل 

کرد. موفقیتی که این نویسندگان در صنایع غذایی و مصرف مناسب مواد غذایی به دست آوردند به 

ای در مورد مداخله بازاریابی های دیگری مانند فعالیت بدنی نیز قابل تعمیم است. مطالعات گستردهمقوله

پترز و  .(Ramirez et al, 2017) شده است اجتماعی برای بهبود سالمت جسمانی سالمندان انجام

با هدف های اکولوژیکی مشارکت و حفظ سالمندان در مداخله فعالیت بدنی را بینیپیش( 0100همکاران)

تر، عوامل برای افراد مسن بررسی کردندتجزیه و تحلیل عوامل در یک کارآزمایی مداخله فعالیت بدنی را 

 بینی کندهای برنامه، ممکن است مشارکت و نگهداری را پیشتا مکان، مانند فاصله فیزیکی محیطیزیست

(Peters et al, 2022). و موانع مشارکت در  هاکنندهتسهیلبا کاوش کیفی ( 0100) هونگ و همکاران

 کنندگانشرکتبه این نتیجه رسیدند  فعالیت بدنی در میان بزرگساالن بازنشسته چینی در هنگ کنگ

از زمان بازنشستگی در جهت سالمت جسمی و روانی، عوامل  هاآنپاسخ دادند که سطح فعالیت بدنی 

دهد که ها نشان میهای خانوادگی افزایش یافته است. یافتهعاطفی، زمینه محیطی، مسئولیت-اجتماعی

دانش فعالیت بدنی مداخالت مربوط به فعالیت بدنی در آینده برای بزرگساالن بازنشسته چینی باید شامل 

 ,Huang et al) بیشتری مانند مزایای سالمت جسمی و روانی ناشی از فعالیت بدنی و عناصر اجتماعی باشد

ساالن ( با تدوین مدل بازاریابی اجتماعی برای ارتقای مشارکت میان0330) مخلصی و همکاران (.2022

این نتیجه رسیدند راهکارهای محصول،  آگاه و کم درآمد در فعالیت بدنی منظم، یک مطالعه کیفی به

های بدنی استاندارد، اصولی، مفّرح و اجرایی بایست فعالیتمکان، ترویج و قیمت تعیین شدند بنابراین می

های ترویجی به مخاطبان هدف ترین پیامهای ممکن و بهترین شرایط دسترسی، با مناسببا کمترین هزینه

( با شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت 0011) قامتی و همکاران .(Mokhlesi et al, 2022) عرضه شوند

های بدنی اوقات فراغت به این نتیجه رسیدند که به ترتیب عوامل شخصی، مداوم سالمندان در فعالیت

عوامل تأثیرگذار بر  ترینمهماجتماعی و اقتصادی از  -عوامل ساختاری، عوامل امکانات، عوامل فرهنگی
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ای در مورد مشارکت بدین ترتیب فرضیه .(Ghamati et al, 2021) مندان ایران هستنداوقات فراغت سال

 توان این گونه بیان کرد.های آن را میسالمندان و جنبه

 دارد. یمثبت معنادار ریثأت: بازاریابی اجتماعی در بُعد مشارکتی سالمندان 4فرضیه  

استراتژی پیشگیرانه برای کاهش خطر بیماری، مفهوم ورزش و تمرین به عنوان دارو، و همچنین یک 

فعالیت بدنی و ورزش برای  .دهداکنون اساس بسیاری از ابتکارات بهداشت عمومی جهانی را تشکیل می

هایی از سوی ورزشکاران سالخورده ممکن است از منظر ارتقای دیدگاه کهدرحالی سالمندان مفید اسـت.

همزمان موقعیت موضوع اخالقی خاصی از  طوربهقان دریافتند که سالمت ارزشمند باشد، بسیاری از محق

کنند کند و کسانی که در فعالیت بدنی فعال شرکت نمیمشارکت فعال در ورزش را خوب ایجاد می

 (.Kim et al, 2020) های بهداشت عمومی نادیده گرفته شوندتوانند از دید پزشکی و در سیاستمی

عنوان  به های مختلفی شناخته شده است وفعالیت بدنی عامل خطر بیماریزندگی بدون تحرک و بدون 

در ایجاد  عروقی مطرح شده است که نقش مهمی -های قلبیاصالح بیماری یکی از عوامل اصلی قابل

عروقی و -ها چون چاقی، ضعف دستگاه قلبیها دارد. فقر حرکتی عامل بسیاری از بیماریسایر بیماری

 .(Saberi et al, 2018) اندازدخطر می مستقیم و غیرمستقیم سالمتی انسان را به طوربهتنفسی است و 

سازی جسم، موجب تقویت روحیه، کاهش تعارضات گروهی، همچنین مشارکت ورزشی عالوه بر سالم

( با 0011) ارتقاء سطح کیفی زندگی، شکوفایی استعدادهای ورزشی خواهد شد. خداپرست و همکاران

، غیرفعالبررسی ارتباط انگیزه مشارکت ورزشی با سطح سالمت عمومی و کیفیت  زندگی سالمندان 

( مدل 0333) محمدی و همکاران .(Khodaparast et al, 2021) دار و مثبتی را به نتیجه رسیدندرابطه معنی

ند، نتایج نشان داد؛ ده عامل شناسایی عوامل اثرگذار بر افزایش مشارکت ورزش سالمندان را آزمون کرد

مورد شناسایی شامل عوامل پزشکی، سرگرمی، آمادگی جسمانی، فرهنگی، محیطی و امکاناتی، اجتماعی، 

رسانی و تبلیغاتی، سالمتی و تندرستی، شهرت و مالی و اقتصادی بودند و در این بین بیشترین میزان اطالع

های نظری و با تکیه بر استدالل .(Mohammadi et al, 2020) اثر مربوط به  عامل سالمتی و تندرستی بود

 توان این گونه فرض کرد.های ورزشی سالمندان از بُعد پزشکی را میتجربی فعالیت
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مشارکت ورزشی  مدل مفهومیمطرح شده  رضفبا پیروی از مبانی نظری و شش پیش از این رو

 نشان داده شده است. 0در نگاره  سالمندان متأثر از بازاریابی اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل مفهومی پژوهش1نگاره 

 شناسی پژوهشوشر

توصیفی همبستگی مبتنی گیری اصلی پژوهش کاربردی به روش کمّی با رویکرد قیاسی از نوع جهت

جامعه آماری  ت.شده اس انجام پژوهشگرتوسط  پیمایشیصورت که به بوده است بر معادالت ساختاری
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مونه طبق نظر بودند، برای تعیین حجم ن 0011پژوهش سالمندان ورزشکار استان آذربایجان شرقی در سال 

نمونه در نظر گرفته تا امکان بررسی قدرت  011تا  011بایست بین های نوین میکلین برای تحلیل مدل

پژوهشگر برای  نیبنابرا (.Kline, 2016) وجود داشته باشدزا زا و درونمتغیرهای برونبینی تبیین و پیش

 پردازششیپنتایج حاصله از نمونه پژوهش به کل جامعه و وجود  پذیریتعمیمسطح رسیدن به 

شده است و از طرف دیگر بر اساس حجم آوری گرد هانامهپرسشبا نرخ بازگشت مطلوب،  هانامهپرسش

 در تحلیل مسیرها سازه تعداد نماگرهای مبنای و بر معادالت ساختارییابی در مدل ازین موردمنطقی نمونه 

نامه طبق پرسش 041پس از توزیع  .(Ramin Mehr and Charstad, 2012) از فرمول زیر استفاده شده است

 ه است.نامه معتبر تحلیل گردیدپرسش 011، 0رابطه

 حداقل حجم نمونه  n = 4 × تعداد کل سؤاالت( + ها)تعداد فرضیه                 :0رابطه 

044 = (6 +04) × 4 = n  حداقل حجم نمونه 

بازاریابی  بین؛متغیر پیش متغیرهای تحقیق؛حاوی ای گویه 04پرسشنامه محقق ساخته  گیریابزار اندازه

انگیزه مشارکت و متغیر مالک  سؤالی 4سؤالی و رفاه اجتماعی  4اجتماعی در برگیرنده رفاه فردی 

سؤالی،  6سؤالی، چالشی 6سؤالی، شناختی 6سؤالی، انگیزه اجتماعی 4ورزشی شامل آمادگی جسمانی 

 سؤالی بود. 7سؤالی، پزشکی 4مشارکتی

  و متغیرهاها روایی و پایایی شاخص

 و SPSS18 افزارنرم به کمک معادالت ساختاری سازیبرای بررسی الگوی مفهومی پژوهش، از مدل

LISREL8.5  و سپس گیری در دو مرحله مدل اندازه معادالت ساختاری سازیاست. مدلاستفاده شده

و بارهای عاملی ها دهنده وزننشانگیری مدل ساختاری تحلیل و تفسیر شده است. بررسی مدل اندازه

متغیرهای مکنون و مدل ساختاری بیانگر ضرایب مسیر بین متغیرهای مکنون است. در مرحله تحلیل مدل 

درستی توسط متغیرهای مشاهده شده )سؤاالت شود که آیا مفاهیم نظری بهمیتعیین گیری اندازه

ردد. برای تعیین گمیبررسی  هاآنیا خیر. برای این منظور روایی و پایایی اند شدهگیری نامه( اندازهپرسش

( و سازگاری درونی)پایایی سازه( و برای روایی از روایی هاسازه) متغیر مکنونهای پایایی از شاخص
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با میزان بارهای   SEMمتغیر مکنون، در مدلهای همگرا استفاده شده است. پایایی هر یک از شاخص

متغیر مکنون مربوطه های ود. ارزش هر یک از بارهای عاملی شاخصشعاملی هر شاخص مشخص می

دارای بار ها مشخص گردید همه شاخصها . با بررسی شاخصباشد 4/1 یا مساوی تربایست بزرگمی

ترکیبی و ضریب آلفای  پایایی سازه، از دو شاخص پایاییگیری هستند. برای اندازه 4/1عاملی بیش از 

باشد. مقدار پایایی سازه برای هر  7/1یا مساوی  ترباید بزرگها کرونباخ استفاده شد. مقدار این شاخص

 شده است. داده نشان 0یک از متغیرهای مکنون در جدول 

 
 نامهسنجی پرسش. اعتبار و اطمینان1جدول 

 آلفای کرونباخ CR پایایی ترکیبی AVEروایی  هاتعداد سؤال متغیر

 01/1 74/1 70/1 01 بازاریابی اجتماعی

 76/1 70/1 76/1 4 رفاه فردی

 04/1 07/1 70/1 4 رفاه اجتماعی

 00/1 70/1 06/1 34 انگیزه مشارکت ورزشی

 03/1 70/1 73/1 4 آمادگی جسمانی

 00/1 71/1 70/1 6 اجتماعی 

 06/1 03/1 70/1 6 شناختی

 03/1 70/1 73/1 6 چالشی

 00/1 71/1 70/1 4 مشارکتی

 06/1 03/1 70/1 7 پزشکی

 

گیری بنابراین مدل اندازه است؛ 4/1از ترگاستخراجی برای تمامی متغیرها بزر هایمقادیر میانگین واریانس

متغیرهای مکنون از مقدار همبستگی  AVEاز روایی همگرای مناسب برخوردار است. از طرف دیگر مقدار 

ای خود نسبت به هها در مدل، تعامل بیشتری با سازههتوان بیان کرد که سازرو، میبیشتر است. ازاین هاآن

 های دیگر دارند و روایی واگرای مدل در حد مناسبی است.سازه
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 هایافته

 شود.میای پژوهش پرداخته های توصیفی و آزمون فرضیههدر این بخش به یافته

 شده نشان داده، 0در جدول  و تحصیالت سنجنسیت، از نظر شناختی سالمندان جمعیتهای توصیفی یافته

 .است
 شناختی سالمندانمشخصات جمعیت. توصیف 2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شناختی جمعیت

 جنسیت
 4/00 064 مرد

 4/07 34 زن

 

 سن

 4/00 47 سال 61تا  44

 4/00 04 سال 64تا  60

 4/06 33 سال 71تا  66 

 4/00 04 سال 71باالتر از  

 

 تحصیالت

 6/40 014 دیپلم

 03 06 دیپلمفوق

 06 30 لیسانس  

 4/0 07 و باالتر لیسانسفوق 

 

گیری متغیر ها و الگوی مفهومی پژوهش، الزم است از صحت الگوهای اندازهبرای آزمون فرضیه

یل عاملی تأییدی های پژوهش با رویکرد تحلشود. یافته زا اطمینان حاصلزا و ابعاد آن و متغیر درونبرون

 زاگیری متغیر برونای برازش الگوهای اندازههدهد شاخصنشان می LISREL8.5افزار مرتبه اول با نرم

 )انگیزه مشارکت ورزشی( از صحّت اطمینان الزم برخوردار هستند و زاعی( و متغیر درون)بازاریابی اجتما

های الگو معنادار است. شاخص کای دو مناسب و کلیه اعداد و عامل 3گیری طبق جدول الگوهای اندازه

های شود و یکی از شاخصر کای دو بر درجه آزادی محاسبه میبهنجار یا نسبی که از تقسیم ساده مقدا

ریشه  RMRقرار دارد. مقدار  3ای برازش است، در بازه مطلوب کمتر از هعمومی در محاسبه شاخص
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 GFIبرازش است. مقدار  10/1نیز کمتر از  RMSEAاست. مقدار  14/1نیز کمتر از  میانگین مجذور باقیمانده

 درصد است که مقادیر مطلوبی هستند. 31های برازندگی نیز به ترتیب بیشتر از شاخص AGFIو 
 

 )تحلیل عاملی مرتبه اول( گیریاندازههای های برازش مدل: شاخص3جدول 

 هاصشاخ

نسبت مجذور خی 

 دو به درجه آزادی

(/df2X) 

ریشه دوم میانگین 

خطای برآورد 

(RMSEA) 

شاخص 

نیکویی 

برازش 

(GFI) 

شاخص 

نیکویی 

برازش 

تعدیل شده 

(AGFI) 

ریشه 

میانگین 

مجذور 

باقیمانده 

(RMR) 

 13/1 30/1 33/1 17/1 04/0 بازاریابی اجتماعییری گاندازهمدل 

 13/1 30/1 36/1 10/1 44/0 مشارکت ورزشیانگیزه یری گاندازهمدل 

 

مدل اصلی پژوهش را  ،انگیزه مشارکت ورزشیو  بازاریابی اجتماعیگیری بنابراین این دو مدل اندازه

، هاآنای از های نمونهها، دو مدل تحلیل عاملی تأییدی هستند که حمایت دادهدهند. این مدلتشکیل می

پس از  سازد.های پژوهش هموار میساختاری پژوهش و در نتیجه آزمون فرضیه راه را برای آزمون مدل

، آزمون الگوی مفهومی پژوهش از طریق الگوی معادالت پژوهشقبول بودن متغیرهای اطمینان از قابل

 (.0و  0های )شکل افزار لیزرل برآورد شدساختاری به کمک نرم

 
 های پژوهشسازه: ضرایب مسیر در حالت استاندارد 1 شکل
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 های پژوهشسازه T: آماره0 شکل

 
 

 : ارزیابی برازش مسیر الگوی ساختاری پژوهش3 شکل
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انگیزه  MSP: ،رفاه اجتماعی: SW، رفاه فردی IW: ،بازاریابی اجتماعی: SM؛ 3و0و0یهادر شکل

  مشارکتی: P، چالشی CH: ،شناختی: D انگیزه اجتماعی :Sو  آمادگی جسمانی :PHF،مشارکت ورزشی

:M است.وده ب پزشکی 

ریشه  RMRقرار دارد. مقدار  3دهد شاخص کای دو بهنجار در بازه مطلوب کمتر از نشان می 0 جدول

 GFIبرازش است. مقدار  10/1نیز کمتر از  RMSEAاست. مقدار  14/1نیز کمتر از  میانگین مجذور باقیمانده

های نیکویی برازش بنابراین شاخص درصد است؛ 31های برازندگی نیز به ترتیب بیشتر از شاخص AGFIو 

 مطلوب و حاکی از تأیید مدل پژوهش است.
 ساختاریهای برازش مدل شاخص .4جدول 

 هاشاخص

نسبت مجذور خی 

 دو به درجه آزادی

(/df2X) 

ریشه دوم میانگین 

خطای  برآورد 

(RMSEA) 

شاخص 

نیکویی برازش 

(GFI) 

شاخص 

نیکویی برازش 

تعدیل شده 

(AGFI) 

ریشه میانگین 

مجذور 

باقیمانده 

(RMR) 

انگیزه مشارکت ساختاری مدل 

 متأثر از بازاریابی اجتماعی ورزشی

0/0 17/1 30/1 31/1 13/1 

 

و ابعاد  نشان داد انگیزه مشارکت ورزشی 4های پژوهش طبق جدول نتایج حاصل از آزمون فرضیه

 داری تأثیرپذیرند.مثبت معنی طوربه بازاریابی اجتماعیگانه آن از شش

 آزمون مدل پژوهشنتایج حاصل از . 5جدول 

 متغیرها
 ضریب

 مسیر
T میزان تأثیر 

تأیید یا رد 

 فرضیه

 تأیید مثبت  معنادار 10/3 03/1 آمادگی جسمانی ← بازاریابی اجتماعی

 تأیید مثبت  معنادار 06/3 66/1 جسمانیآمادگی  ← بازاریابی اجتماعی

 تأیید مثبت معنادار 06/3 73/1 انگیزه اجتماعی ← بازاریابی اجتماعی

 تأیید مثبت  معنادار 33/0 60/1 شناختی ← بازاریابی اجتماعی

 تأیید مثبت معنادار 00/0 67/1 چالشی ← بازاریابی اجتماعی

 تأیید مثبت معنادار 00/3 74/1 مشارکتی ← بازاریابی اجتماعی

 تأیید مثبت معنادار 40/7 60/1 پزشکی ← بازاریابی اجتماعی
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  گیریبحث و نتیجه

تر، کاهش تر و قویای سالمارتقای فعالیت بدنی سالمندان موجب ارتقای سالمت و رفاه، ایجاد جامعه

و در  نفسعزتای فعال، افزایش ابراز وجود و های درمان، افزایش تعامالت اجتماعی، ایجاد جامعههزینه

و پایبندی به ورزش فیزیکی تر از انگیزه فرد برای شروع درک عمیق .شودنهایت فعال بودن در زندگی می

کند که پایبندی و در نهایت کارایی را به پذیر میو/یا شناختی، تجویز یک برنامه تمرینی شخصی را امکان

تر، شناسایی اهدافی را برای رساند. عالوه بر این، معیارهای سنجش انگیزه یک فرد مسنحداکثر می

کنند، انگیزه و در نتیجه پایبندی به برنامه را ممکن مداخالت ورزشی جدید فیزیکی و شناختی را حفظ می

های برنامه مهم خواهد بود و به همین دلیل، ای، پایبندی به تمام جنبهسازد. در مداخالت چند حوزهمی

مقایسه انگیزه در مورد مداخالت مختلف با استفاده از ابزارهای مشابه نیز مهم است. راهبردهای متعددی 

های ورزشی نشان داده شده است. یک استراتژی برای زه برای شروع و پایبندی به برنامهبرای تسهیل انگی

های ورزشی، تعیین اهداف خاص، شخصی و قابل تحقق است. ارزیابی به حداکثر رساندن شروع برنامه

و عصبی فیزیولوژیکی انگیزه ورزش فیزیکی و شناختی، معیارهایی را ارائه  شناختیروانموازی عصب 

کند و مداخالت ورزشی های قابل اعتماد پایبندی به ورزش عمل میکنندهبینیکند که به عنوان پیشیم

به منظور ارزیابی پیامدهای سازد. شده، مؤثر و فردی را برای افراد مسن، آگاه میشخصی طراحی

و اجتماعی بسته به سطوح مختلف مشارکت ورزشی، استفاده از ابزار مناسب برای شرکت در  شناختیروان

از ساختار مشارکت  سازی بیتون و همکارانورزش برای سالمندان ضروری است. طبق مفهوم

عنوان مؤلفه اصلی زمانی وجود دارد که افراد مشارکت خود را در یک فعالیت ورزشی به»ورزشی

بر اساس «. کندبخش و هم ارزش نمادین را فراهم میکنند که هم ارزش لذتابی میشان ارزیزندگی

اینکه تالشی برای توسعه ابزارهای جدید برای ارزیابی سطح مشارکت ورزشی و الگوهای رفتاری مرتبط 

برای سالمندان صورت نگرفته است. در این پژوهش مدل انگیزه مشارکت ورزشی مبتنی بر بازاریابی 

از  عی تبیین و مورد تأیید قرار گرفت. بازاریابی اجتماعی یک رویکرد مؤثر در تغییر رفتار است.اجتما

گیرد بازاریابی اجتماعی، یک جایی که عالوه بر تغییر رفتار فردی، رفاه جامعه نیز مورد توجه قرار میآن
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و کالن است. رسالت توسط رویکرد تکمیلی به این ایده، نگاهی جامع به سه سطح تغییر اجتماعی خُرد، م

درک بهتر مفاهیم  نهایی بازاریابی اجتماعی نهادینه کردن رفتار مطلوب و برخورداری از مزایای آن است.

کند. بازاریابان اجتماعی دارای یک ریزی، اجرا و اثربخشی بهتر پشتیبانی میاصلی بازاریابی، از برنامه

کنند. بازاریابی در مداخالت استفاده می هاآنختیار دارند و از طیف وسیعی از ابزارهای بازاریابی را در ا

را فراهم  هاآنها ایجاد کرده و حمایت و تعامل در برنامه کنندگانشرکتاجتماعی روابط اجتماعی بین 

 کند.می

 یمثبت معنادار ریثأتنشان داد بازاریابی اجتماعی در آمادگی جسمانی سالمندان  0نتایج آزمون فرضیه

یابی به دست ،حفظ سالمتى تمایل به آمادگی از نظر جسمانى، ،بهبود آمادگى جسمانىهای . شاخصدارد

در آمادگی جسمانی سالمندان الزم تشخیص داده شد. این نتیجه با نتایج  فرم بدنى خوب آرامش، داشتن

و یافته پژوهش صابری و  (0101) گوسالز و همکاران ( و پژوهش0100) مطالعه ویلیانتو و همکاران

( همخوانی دارد. آمادگی جسمانی بهتر نسبت به افرادی که سطح آمادگی جسمانی 0330) همکاران

 کند.ها فراهم میناقصی دارند، فرصت بهتری برای افزایش مهارت

 یمثبت معنادار ریثأتنشان داد بازاریابی اجتماعی در انگیزه اجتماعی سالمندان  0نتایج آزمون فرضیه

تمایل  ،و همساالن خودگروه های نگرش مثبت اجتماع به ورزش سالمندی، باهم بودن با شاخص دارد.

هاى اجتماعى جنبه عالقه به ،های ورزشیاستفاده از همساالن برای اجرای فعالیت ،خانواده و دوستان

ند. این نتیجه با نتایج مطالعه رحمانی و کنیابی، زمینه انگیزه اجتماعی را فراهم میدوست بهتمایل  ،ورزش

( همسویی دارد. جنبه 0100) کتونن و همکاران (،0333) (، خداپرست و همکاران0330) همکاران

از ورزش برای  کنندگانشرکتاجتماعی ورزش برای این گروه سنی اهمیت زیادی دارد جایی که 

د تشویق اعضای خانواده برای حمایت از افراد کننمعاشرت با خانواده و در جامعه محلی خود استفاده می

های ورزشی که در آن مسن برای فعالیت بدنی از طریق ورزش، در عین حال فراهم کردن فرصت

توانند سرمایه اجتماعی را از طریق ورزش ایجاد کنند و از ورزش برای معاشرت با سالمندان می

لیدی تغییر این گروه جمعیتی است که به سالمت های کهای خود استفاده کنند، یکی از جنبهخانواده

 گردد. اجتماعی مربوط و منتهی می
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 دارد. یمثبت معنادار ریثأتنشان داد بازاریابی اجتماعی در بُعد شناختی سالمندان  3نتایج آزمون فرضیه

تمرکز روی حرکات ورزشی، کسب نشاط و  ،نفساعتمادبههای کاهش فشارهای روانی، افزایش شاخص

های فردی در ُبعد شناختی سالمندان مفید و سازنده سنجش توانایی ،فعالیت ورزشى عالقه به ،لذت

عوامل مرتبط با خانواده با  ( همراستا است.0333) باشد. این نتیجه با نتایج مطالعه فارسی و همکارانمی

کردهای شناختی خود را حفظ کنند. بنابراین، مداخالت آتی کند تا عملکمک می هاآنتحریک مغز به 

 مد نظر قرار گیرد. تواند اتخاذ رویکردی مبتنی بر خانواده برای افزایش فعالیت بدنی بزرگساالنمی

 دارد. یمثبت معنادار ریثأتنشان داد بازاریابی اجتماعی در بُعد چالشی سالمندان  0نتایج آزمون فرضیه

آگاهی از فواید  ،هیجان عالقه به ،های ذهنیدوری از درگیری ،بیرون رفتن از خانههای عالقه به شاخص

های آشنایی با گروه زیادی از همساالن تبیین کننده چالش ،یادگیری حرکات ورزشی جدید ،ورزشی

پیروزی و ونیل( و او0330) ورزشی سالمندان هستند. این نتیجه با نتایج مطالعه جورکش و همکاران

همتایی دارد. ورزش برای سالمت، عملکرد و تندرستی مغز ضروری است و سالمت  (0100) همکاران

مغز برای پیری موفق ضروری است. انگیزه چالشی برای شروع و پایبندی برنامه تمرینی فیزیکی و شناختی 

های خاصی عالیت بدنی با چالشهایی برای مرتبط ساختن فتوان تالشتوسط افراد مسن است. بنابراین می

مواجه بودند، انجام داد و حمایت اعضای خانواده برای این جمعیت ضروری  هاآنکنندگان با که شرکت

 است.

 یمثبت معنادار ریثأتنشان داد بازاریابی اجتماعی در بُعد مشارکتی سالمندان  4نتایج آزمون فرضیه

کمک  ،سرگرمى ، تمایل به داشتنرقابت عالقه به ،ارهابه مشارکت در انجام کمایل های تشاخص دارد.

عالقه به انجام کار  جلوه گری مشارکت ورزشی سالمندان  ،های ورزشیبه همساالن در انجام فعالیت

، هونگ و (0011) قامتی و همکاران، (0330) باشند. این نتیجه با نتایج مطالعه مخلصی و همکارانمی

( همگونی داشته و بینشی برای درک بهتر روابط علّی بین 0100) همکاران(، پترز و 0100) همکاران

انواع مختلفی از دهد. مشارکت ورزشی و پیامدهای سالمت روانی و اجتماعی در میان سالمندان ارائه می

های قبل )یعنی قرار مالقات(، در حمایت اجتماعی برای مشارکت در فعالیت بدنی با تعامالت شامل دوره
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ها( مشارکت در فعالیت بدنی یعنی صحبت کردن( و بعد از )یعنی شرکت کردن در سایر فعالیتحین )

ای برای یک جمع است و کارهایی که بعد از فعالیت بدنی انجام وجود دارد. فعالیت بدنی گاهی بهانه

تواند دان میبنابراین مشارکت ورزشی سالمن رسد.تر به نظر میتر و جذابمهم هاآندادند فعالیت برای 

 را بهبود بخشد. هاآنشخصی  شناختیروانرضایت از زندگی، زندگی اجتماعی و وضعیت 

 دارد. یمثبت معنادار ریثأتنشان داد بازاریابی اجتماعی در بُعد پزشکی سالمندان  6نتایج آزمون فرضیه

برخورداری از  ،آرامشداشتن  ،داشتن توان انجام کارهای شخصی ،پیشگیرى از کمردردهای شاخص

بُعد پزشکی ورزش ورزش طبق توصیه دکتر معرِّف  ،تسکین درد ،سالمت عمومی، داشتن حداقل بیماری

( و پژوهش محمدی و 0011) اند. این نتیجه با نتایج مطالعه خداپرست و همکارانسالمندان را تشکیل داده

 همسویی دارد. (0333) همکاران

تأثیر بازاریابی بر انگیزه مشارکت ورزشی سالمندان پیشنهادهای  ها و نتایج حاصل ازبر اساس یافته

 شود:کاربردی ارائه می

تواند شمار فعالیت بدنی سالمندان، طراحی و اجرای منسجم آمیخته بازاریابی میبا توجه به مزایای بی

ش حیاتی بازاریابی گذاران باید به نقاز این رو، مدیران ارشد و سیاست منجر به تغییر بینش و رفتار شود.

 اجتماعی توجه کنند.

اطالعات انگیزه مشارکت ورزشی برای مدیران رویدادهای ورزشی مفید است تا رویدادهای ورزشی 

، ترویج و مدیریت کنند و مزایای مثبت مشارکت فعال ورزشی را به حداکثر دهیسازمانرا برای سالمندان 

  برسانند.

ای را توسعه شدههای ورزشی اصالحتر یا برنامههای ورزشی مناسبهای ورزشی باید برنامهسازمان

طور خاص برای رفع نیازهای سالمندان طراحی شده باشد تا امکان دهند و اجرا کنند که پایدار باشد و به

 در ورزش اجتماعی را فراهم کند. هاآنمشارکت مجدد 

های مناسب سنی تطبیق دهند. این کار حصوالت خود را بر اساس فرصتهای ورزشی باید مسازمان

های شده و مناسبی شود که برای این گروه جمعیتی با طیف وسیعی از قابلیتباید منجر به ورزش اصالح
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کننده و اجتماعی ورزش، که برای این گروه های سرگرمفیزیکی متفاوت، در عین حال تمرکز بر جنبه

 ست، مورد توجه قرار گیرد.جمعیتی ضروری ا

توان و هایی که سالمندان با آن روبرو هستند ساختاری هستند و بنابراین نمیتعدادی از محدودیت 

های ورزشی باید در نظر بگیرند که چگونه پرداخت. سازمان هاآنصورت جداگانه درباره نباید به

 لمندان مناسب و خوشایند است.برای سا هاآنهای مربوطه توانند مطمئن شوند که ورزشمی

با توجه به حجم نمونه و بزرگی اندازه اثر برای نتایج تمرینات فیزیکی و شناختی، مطالعه بیشتر 

ضروری است. همچنین مستلزم مطالعه بیشتر، بر اساس درجات مختلف ارتباط یافت شده بین فعالیت 

نیمرخ بُعد انگیزشی فرد بر توسعه و پایبندی  ورزشی و ابعاد انگیزش برای ورزش فیزیکی و شناختی، تأثیر

تر، مطابق با تمرکز این پژوهش بر اهمیت انگیزه گسترده طوربه .برنامه ورزشی فیزیکی و شناختی است

برای ورزش بزرگساالن، توسعه و آزمایش مداوم ابزارهای ارزیابی کیفی و کمّی انگیزه ورزش برای 

توسعه ابزارهای جدید برای ارزیابی سطوح مختلف . های سالمت مغز مورد نیاز استپیشرفت علم و شیوه

شناختی و انگیزه در میان جمعیت-کننده مانند متغیرهای اجتماعیمل تعدیلمشارکت ورزشی و بررسی عوا

 .های مداخله در نظر گرفته شودسالمندان باید هنگام توسعه برنامه

تر، مانند جنسیت، قومیت و های جمعیتی بالقوه بین افراد مسناز آن جایی که در این پژوهش تفاوت

وح مختلف مشارکت ورزشی، مطالعات آینده نیاز به توسعه و ید در ارتباط با سطناتوانی بررسی نگرد

بنابراین، تحقیقات آتی باید همچون  آزمایش ساختار مشارکت ورزشی در میان سالمندان دارد.

خاص بر چگونگی و چرایی  طوربهتواند هایی را بررسی کنند. عالوه بر این، تحقیقات آینده میموضوع

شده تمرکز کند، و شناسایی کند های ورزشی اصالحش از طریق برنامهمشارکت مجدد افراد مسن در ورز

برد. فرصت دیگر ارزیابی عنوان های کلیدی وجود دارد که این اقدام را پیش میکه آیا محرک

اند مشارکت دهد تا درک بهتری تری را که قبالً ترک ورش کردههایی است که صرفًا افراد مسنپژوهش

های بالقوه داشته باشند. فرصت نهایی دیگر با محدودیت هاآنشی در مواجهه از عناصر مشارکت ورز

تواند درک این امر مهم باشد که ورزش اصالح شده برای افراد مسن باید چگونه باشد. تحقیقات آینده می
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 تواند برای این گروه سنی ایجاد شود، بررسی کند. به این ترتیب، اینهای دیگری را که میباید فرصت

پژوهش یک افزونه ابتکاری به مجموعه تحقیقاتی برای مشارکت سالمندان در ورزش اجتماعی است. 

تری از این موضوع به را درگیر کرد تا درک جامع کنندگانشرکتای از عالوه بر این، طیف گسترده

 دست آورند.

 مالحظات اخالقی

ای مرتبط با و اصول اخالق حرفه در جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری

ها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین رعایت ها، سازمانموضوع پژوهش از جمله رعایت حقوق آزمودنی

نامه آگاهانه های رضایتدر مطالعه حاضر رعایت شده و فرم پیروی از اصول اخالق پژوهش شده است.

 .ها تکمیل شدتوسط تمامی آزمودنی

 حامی مالی

 .های مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شدههزین

 تعارض منافع

ین مقاله قباًل در هیچ ت و ابنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده اس

ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است و صرفًا جهت بررسی و چاپ به فصلنامه مطالعات نشریه

 ارسال شده است.بازاریابی ورزشی 
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