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Abstract 
This study to examine the various factors involved in leisure 
time physical activity participation in Iranian over age 60.To 
achieve this purpose Hubbard and Mannell’s four models of 
physical activity participation were analyzed. Initially 600 
people participated in this study using cluster sampling. Finally, 
552 subjects of elders completed four questionnaires were 
used including: constraint, negotiation, motivation and 
physical. For data collection, questionnaires distributed among 
9 provinces. The path analysis was used for finding relation 
between variables and fit model among Iranian elderly. Data 
showed three questionnaires of constraint, negotiation, 
motivation have construct validity type of internal consistency 
and their Cronbach’s Alpha was 0.73, 0.93 and 0.93 
respectively. Model’s path analyses in Iranian society showed 
the first (independence model) and third (constraint effects 
mitigation model) model were suitable to Iranian society. 
According to data it can be acknowledged that constraint 
directly lead to reduce of participation and next of it, factor of 
motivation can increase the participation.  

 

                                                           
1. Email: ar.farsi@gmail.com  

2. Email: hojjatzamani8@gmail.com  

3. Email: zahra.fathirezaie@gmail.com  

4. Email: kosar.abbaspour@gmail.com   

Received: 23 
Sep 2019 
 
 

Accepted: 19 
Apr 2019 
 
 
Keywords: 
Participation, 
Constraint, 
Negotiation, 
Motivation, 
Aging, Elderly, 

Physical Activity. 



Farsi: Sport Psychology Studies, Volume 9, No 33, 2020                                          38 

 

 

Extended Abstract  
Abstract 
Aims 
Health is both a contributor and a 
constraint to participation in physical 
activity across the lifespan, but it may 
be particularly influential in later life as 
chronic health problems become more 
prevalent. Additionally, self and social 
identity tied to physical activity may be 
linked to whether or not middle-aged 
and older adults stay active despite 
health challenges. Past research 
findings suggest that constraints do not 
always prevent or reduce participation 
(Kay & Jackson, 1991; Scott, 1991; 
Shaw, Bonen, & McCabe, 1991). These 
findin0gs led Jackson, Crawford, and 
Godbey (1993) to extend their 
hierarchical leisure constraints model 
(Crawford, Jackson, & Godbey, 1991) by 
developing propositions about the role 
of negotiation and motivational 
processes. This study to examine the 
various factors involved in leisure time 
physical activity participation in Iranian 
over age 60. To achieve this purpose 
Hubbard and Mannell’s four models of 
physical activity participation were 
analyzed. Four models of leisure 
constraint negotiation (independence, 
buffer, mitigation, reduction) based on 
competing views of how constraint, 
negotiation, and motivation are 
interconnected and influence 
participation were tested using 
regression and structural equation 
modeling procedures. 

Methods 
Taken together these models suggest a 
variety of plausible though competing 
views of the way in which constraints, 
motivation, and negotiation may be 
interrelated and, in turn, influence 

participation. To test and compare 
these models, data from a study of 
participation in fitness and physical 
recreation programs in parks were 
used, and path analysis procedures 
were for the analyses. 
In total, 600 elderly people were 
selected by random cluster sampling. A 
cluster sample of 552 volunteers and 
visitors of parks aged 60 and older 
comprised the study sample.  
In this way, 9 provinces (Tehran, 
Khorasan Razavi, Mazandaran, 
Kermanshah, Kerman, Isfahan, 
Bushehr, Fars and Markazi) were 
selected from south, north, east, west 
and center of the country based on 
geographical segmentation. Then, cities 
from each province were randomly 
selected for data collection. The 
researcher distributed questionnaires 
at the following locations: three park 
visitor centers in per city. Individuals 
completed self-administered 
questionnaires. The researchers chose 
special event study sites well-attended 
by adults aged 60 and older. The path 
analysis was used for finding relation 
between variables and fit model among 
Iranian elderly. Negotiation resources, 
Constraints and motivation were 
measured by LTPA were measured 
using a modified version of the Hubbard 
and Mannell (2001) Leisure Constraint 
Scale. For Motivation, The two 
motivation items from Hubbard and 
Mannell (2001) were slightly modified 
for word consistency with the LTPA 
questions: “I participate or would like to 
participate in recreation, sport or 
fitness activity for my own immediate 
enjoyment or pleasure,” and “I 
participate or would like to participate 
in a recreation, sport or fitness activity 
because it is good for my health.” The 
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response options ranged from “Not at 
All” 
(1) to “Very Much” (5). For Negotiation 
resources were measured by having the 
respondent’s rate 35 statements to 
indicate the frequency with which they 
used or had attempted to use four 
types of negotiation resources and 
strategies to overcome constraints to 
their participation in site fitness and 
recreation programs. Constraint 
negotiation included the following 
types of strategies and resources: time 
management, financial management, 
skill acquisition, and interpersonal 
coordination Again a 5-point Likert-type 
response format was used with values 
ranging from 1 (Never) to 5 (Very 
Often). For constraints items from a 33-
item scale designed to measure global 
perceptions of intrapersonal, 
interpersonal, and structural constraint 
on leisure participation in general 
(Raymore, Godbey, Crawford, & 
Voneye, 1993) served. Participants 
completed the Physical Activity Scale 
for the Elderly (PASE), which is a 
validated 12-item self-administered 
document that is designed to measure 
the amount of physical activity 
undertaken by individuals over the age 
of 65. 

Results 
Model’s path analyses in Iranian society 
showed the first (independence model) 
and third (constraint effects mitigation 
model) model were suitable to Iranian 
society.  
In the first model (independent model), 
all three endogenous variables 
(constraints, negotiation strategies, and 
motivation) were directly related to 
participation in physical activity. In this 
model, there was no indirect 
relationship between the variables and 

the direct and negative relationship 
between the constraints and 
participation in physical activity, as well 
as between the negotiation and 
participation and also was the direct 
and positive relationship between 
participation and motivation. 
In the independent model (first model) 
has one endogenous variable 
(participation) and three exogenous 
variables (constraints as X1, negotiation 
strategies as X2 and motivation as X3). 
Based on the results, the relationships 
between variables can be estimated in 
a structural equation for the 
independent model in Iranian elderly.  
Equation (1): Y= (-.494) X1+(-.3145) X2 + 
.264 X3 
The second model (negotiation-Buffer 
model) investigated has three 
endogenous variables (participation, 
negotiation and constraints) and one 
endogenous variable (motivation as 
X1). Based on the results obtained from 
the relationships between variables, 
three structural equations can be 
estimated for the negotiation-Buffer 
model in Iranian elderly. 
Equation (2): Y1= .532 X1 
Equation (3): Y2 = .88 Y1 
Equation (4): Y3= .695 X1+ (-.88) Y2 + (-
.021) Y1  
Given the standard coefficients and t-
scores of the mediation model, the 
negotiation-Buffer model is over 
identified model (that is, the unknown 
parameter values are less than known). 
it can be said: in the second model the 
paths obtained are probably not correct 
and this model is not suitable in Iranian 
elderly population.  
The third model (constraint-effects-
mitigation Model) proposed by 
Hubbard and Mannell formed two 
endogenous variables (participation 
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and negotiation) and two exogenous 
variables (motivation as X1, constraint 
as X2). Based on the results obtained 
from the relationships between 
variables, two structural equations can 
be estimated for the constraint-effects-
mitigation Model in Iranian elderly. 
Equation (5): Y1= .447 X1 + (-.188) X2  
Equation (6): Y2: (-.044) Y1 + .264 X1 + 
(-.494) X2  
According to the T-scores of the model, 
constraint-effects-mitigation Model in 
Iranian elderly is acceptable. The 
coefficients of determination for the 
structural equation show that 
constraint and motivation explain 
about 31% of the variability of 
negotiation on physical activity in 
Iranian elderly. Also, about 32% of the 
variability of participation can be 
attributed to the variability in 
negotiation, motivation, and 
constraint. 
The fourth model (perceived constraint 
Reduction Model) has three 
endogenous variables (participation, 
constraint and negotiation) and one 
exogenous variable (motivation as X1). 
Based on the results of the relationships 
between variables, three structural 
equations can be estimated for the 
model of perceived constraint 
reduction in Iranian elderly. 
Equation (7): Y1= .532 X1   
Equation (8): Y2= .390 Y1  
Equation (9): Y3= (-.375) X1 + (-.88) Y2 + 
.562 Y1   
The fourth model was not a suitable 
model for leisure-time participation of 
the Iranian elderly community.  

Discussion 
 According to data it can be 
acknowledged that constraint directly 
lead to reduce of participation and next 
of it, factor of motivation can increase 
the participation.  
Also, the results showed a direct 
negative effect of constraint on the 
participation among Iranian elderly in 
physical activity. That explain that 
increasing constraint (such as 
interpersonal, intrapersonal, and 
structural barriers) reduce individuals' 
participation in physical activity. These 
results in all four models showed a 
negative relationship between these 
two variables 
The processes modeled and tested in 
this study need to be examined with 
other populations and leisure activities 
to determine their generalizability. As 
well, in order to examine constraint 
negotiation as a dynamic process, 
researchers could conceptualize 
additional mediating cognitive and 
behavioral variables that might provide 
a more complete picture of the factors 
that influence successful and 
unsuccessful negotiation outcomes. 
The role of self-efficacy in motivating 
and determining the effectiveness of 
negotiation efforts, and the size of a 
person’s repertoire of resources are 
examples already mentioned. 

Key words: Participation, Constraint, 
Negotiation, Motivation, elderly, 
physical activity.
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 پژوهشیمقالة 

 نمشارکت فعالیت بدنی اوقات فراغت در سالمندان ایرا مدلچهار بررسی 

 

 4پورکوثر عباس و ،3، سید حجت زمانی ثانی2، زهرا فتحی رضائی1علیرضا فارسی

 

اه شهید بهشتی، تهران، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگ ،دانشیار گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش .1
 ایران

 مسئول(نویسندۀ ) یز، ایراندانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبر ،حرکتیاستادیار گروه رفتار  .2
 یز، ایراندانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبر ،استادیار گروه رفتار حرکتی .3

 ان. دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، ایر4

 

 چکیده
پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل مختلف دخیل در مشارکت فعالیت بدنی اوقات 

این هدف، چهار مدل مشارکت  ی بهبرای دستیاب بود.سال ایرانی  60فراغت افراد باالی 
در ابتدا با استفاده از روش  در فعالیت بدنی هوبارد و منل مورد تحلیل قرار گرفتند.

نفر از سالمندان  552در نهایت  ر تحقیق شرکت داشتند.نفر د 600ای گیری خوشهنمونه
 و میزان فعالیت بدنی سالمندان انگیزشانتقال،  راهبردهای موانع، ۀنامچهار پرسش به
ها بین سالمندان نُه استان نامهپرسش ،هاآوری داده. برای جمعطور کامل پاسخ دادنده ب

از روش تحلیل مسیر برای یافتن رابطه بین متغیرها و همچنین یافتن کشور توزیع شد. 
 راهبردهای نامۀ موانع،پرسشسه مدل مناسب در جامعه سالمندان ایرانی استفاده شد. 

بودند.  93/0و  93/0، 73/0دارای پایایی آلفای کرونباخ به ترتیب انتقال، مشارکت 
)مدل  و سوم)مدل مستقل(  مدل اول ها در جامعۀ ایران نشان دادتحلیل مسیر مدل

برای جامعه ایران مناسب هستند. بنابراین با توجه به نتایج به دست  کاهش اثرات موانع(
 بعد از .شوداعث کاهش مشارکت میتوان اذعان کرد موانع به طور مستقیم بآمده می

 تواند باعث افزایش مشارکت سالمندان شود.انگیزش میعامل موانع، عامل 
 

 مقدمه
اند که از ساعات درصد کمی از مردم به این باور رسیده

 کار خود کاسته و برای حفظ تندرستی و سالمتی و 
 

                                                           
 

بپردازند. البته به  فعالیت بدنیکسب نشاط و لذت به 
با گذشت زمان، درصد بیشتری از : توان گفتجرأت می

شوند و شکی مردم معتقد به بهبود کیفی زندگی می
 تحصیالتداشتن  ر مستلزمنیست رسیدن به این باو

بینی ها و جهان، تجربۀ مفید و تغییر دیدگاهدانشگاهی
 بهفراغت . اوقات (2002 ،1)تاندویسکلی افراد است 

اجتماعی تأثیرگذار بر ابعاد -فرهنگی یک پدیدۀعنوان 

1. Tondnevis 
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اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، موضوع مشترک تمام 
سالمندان یکی از اقشار مهم در اقشار جامعه است. 

جامعه هستند که نیاز به توجه و مراقبت زیادی دارند. 
خالف اهمیت نقش سالمندان در جامعه، آنها به  بر

رحیمی، انوشه، احمدی و ) اندفراموشی سپرده شده
نویسد در ( می2004) 1استافورد .(2010فروغان، 

به عنوان  کشورهایی مثل آمریکا، اوقات فراغت
کلید اصلی مهمترین بعد سالمتی سالمندان آمریکایی و 

سالمندی سالم قلمداد شده است. در این رابطه مطالعات 
اند مشارکت فعال سالمندان در انجام شده، نشان داده

های ورزشی )یک های اوقات فراغت و فعالیتفعالیت
بار ورزش در هفته( با هدف پیشگیری از مشکالت 

د. انمؤثری بوده عملکردی مرتبط با سن، مداخالت
سالمندی "جهانی سازمان بهداشت  2012موضوع سال 

که شعار روز جهانی بهداشت نیز بود  "و سالمت
. با توجه به است "2زندگی سالم، طول عمر بیشتر"

ریزان و افزایش روزافزون جمعیت سالمندان، اگر برنامه
و خاصی مدون  سیاستمداران کشور از هم اکنون برنامۀ

ران و معضل های آتی، کشور با بحنداشته باشند در سال
اساسی برای رفع مشکالت و مسائل اقتصادی، 
بهداشتی و اجتماعی پیش آمده برای این قشر روبرو 

شود. بنابراین باید ابتدا مشکالت و معضالت پیش می
هایی در جهت روی این قشر شناسایی و سپس مدل
متی در سالمندان ایجاد راهکارهای مؤثر برای حفظ سال

های توجه به موضوع آسیبطور، ارائه شود. همین
 اجتماعی و اقشار آسیب پذیر، از جمله سالمندان، در

شم انداز بیست سالۀ قوانین و مصوبات از جمله سند چ
چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی  توسعه و قانون برنامۀ
ورد توجه خاص قرار گرفته است. و فرهنگی کشور نیز م

معه از که در آن بر برخورداری افراد جاطوری به
سالمت افراد جامعه  أسالمت، رفاه، تأمین، حفظ و ارتق

                                                           
1. Stafford 

2. Good Health Adds Life to Years 

3. Hubbard & Mannell 

اهمیت  .(2003المیری، )تأکید فراوان شده است 
مندان از بررسی وضعیت اوقات فراغت و تفریحات سال

آنجاست که این قشر جامعه با توجه به عواملی چون 
ورود به دورۀ بازنشستگی، عدم اشتغال به کار، تنها 
بودن، فقدان حمایت اجتماعی، صنعتی شدن جوامع و 

روانی افراد خانواده در معرض خطر و -انفکاک عاطفی
در میان . (2010رحیمی و همکاران، )تهدید قرار دارند 

ای عوامل انگیزاننده )انگیزش دهنده( به طور گسترده
برای بررسی عوامل رفتاری مشارکت در اوقات فراغت 

 گیرد. مورد توجه قرار می
بررسی عوامل بازدارنده و انگیزاننده در این  برای

های مختلفی که در پژوهش، پس از مراجعه به پژوهش
کشور و در سطح جهان صورت گرفته بود، عوامل 

ه به دلیل تعدد و پراکندگی، ک مختلفی شناسایی شدند
بندی خاصی قرار بندی و طبقهالزاماً باید در تقسیم

( 2001) 3دل هوبارد و منلبنابراین، استفاده از م.بگیرند
بندی این عوامل به شکلی مناسب و با که در آن طبقه

ی راهبردها مشارکت و عنوان عوامل موانع، انگیزش
هوبارد و منل، )ارائه شده، گزینه مناسبی است انتقال 
های اوقات فراغت از مدل در زمینۀ پژوهشگران. (2001

مشارکت و عدم  ع بازدارنده برای راهنمایی مطالعۀمتنو
اند مشارکت در فعالیت بدنی اوقات فراغت استفاده کرده

 تسورباتزیودیس بارکوکیس، الکساندریس، ل،مثا برای)
 راهبردهای(. 2001؛ هوبارد و منل، 3200 ،4گرویوس و

موانع و انگیزش مشارکت در اوقات فراغت  انتقال،
طور که چرا عوامل موانع بهوجه به اینپیشنهادی را با ت

اساسی باعث تقلیل یا مانع مشارکت در فعالیت بدنی 
؛ جکسون، 2001هوبارد و منل، شوند ارائه کردند )نمی

(. هوبارد و منل چهار مدل 1993، 5کراوفورد و گودبی
مختلف را در خصوص بررسی روابط بین این متغیرها 

 پژوهشگرندین در کارمندان ارائه کردند. بنابراین چ

4. Alexandris, Barkoukis, 

Tsorbatzoudis & Grouios 

5. Jackson, Crawford & Godbey 
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انتقال، انگیزش، موانع و  راهبردهایرابطۀ بین 
مشارکت در اوقات فراغت را به طور تجربی بررسی 
کردند. همچنین هوبارد و منل روی اهمیت بررسی این 

های دیگر تأکید داشتند ها در جوامع و فعالیتمدل
و همکاران  2. کراوفورد(2008، 1سون، موون و کرستتر)

ه مراتبی موانع فردی، بین فردی و لیک مدل سلس
ساختاری برای مشارکت را توسعه دادند. سپس جکسون 

( روی این مدل سلسله مراتبی 1993و همکاران )
مطالعه کردند و روی سطوح مشارکت نسبت به 

قابل عدم مشارکت تأکید داشتند. مشارکت در م
همچنین جکسون و همکاران امکان ارتباط میان موانع، 

 که به نهاد کردندانتقال و انگیزش را پیش راهبردهای
 راهبردهایطور جایگزین روی مشارکت تفریحی و 

، کراوفورد و جکسون)شود انجام می هاییپژوشانتقال 
هوبارد و منل  .(2001و هوبارد و منل،  1993، گودبی

رایمور، گودبی، )( مقیاس سلسله مراتبی موانع 2001)
شامل و را گسترش دادند  (1993، 3فورد و وون آیکرا

اساس مدل  موانع فردی، بین فردی و ساختاری بر
 بود. بر (1991کرافورد، جکسون و گودبی، )مفهومی 

( چهار مدل جایگزین 2001همین اساس هوبارد و منل )
را برای بررسی رابطۀ بین موانع، انتقال و انگیزش روی 
فعالیت بدنی اوقات فراغت آزمودند: مدل مستقل، مدل 

گری انتقال، مدل کاهش اثرات موانع و مدل میانجی
(. مدل مستقل هوبارد 1تقلیل موانع ادراک شده )شکل 

با فرض کند موانع، انتقال و انگیزش و منل پیشنهاد می
عدم رابطه بین این سه عامل اثرات مستقلی روی 

شنهاد گری انتقال پیمشارکت دارند. مدل میانجی
طور مثبتی اثر منفی موانع روی  کند انتقال بهمی

تواند اثر مثبتی کند، و انگیزش میمشارکت را تعدیل می
روی هر دو عامل مشارکت و انتقال داشته باشد. مدل 

تر موانعی کند بیشآنها پیشنهاد می کاهش اثرات موانع
 راهبردهایند، بیشتر به عنوان که افراد با آنها مواجه

 این راهبردهاکنند، که در حقیقتانتقال از آن استفاده می
جای ت مثبتی روی سطح مشارکت افراد بهاثرا
 دهند انتقال فقط بهیشنهاد میگذارد. بنابراین، آنها پمی

کند؛ مشارکت را تعدیل می-موانعطور جزئی رابطۀ بین 
مشارکت دارد. همچنین،  موانع هنوز اثر منفی روی

طور جزئی رابطۀ بین انگیزش و مشارکت را  انتقال به
کند. مدل نهایی آنها، مدل تقلیل موانع ادراک تعدیل می

شده، همان روابط مدل کاهش اثرات موانع را برای 
ل مدل کاهش کند. بنابراین در مقابانگیزش فرض می

اثرات موانع، آنها کاهش انتقال سطوح موانع را فرض 
اند، بدین وسیله برخی اثرات منفی موانع روی کرده

 (.1 یابد )شکلمشارکت کاهش می
 
 

                                                           
1. Son, Mowen, & Kerstetter 

2. Crawford, Jackson & Godbey 
3. Raymore, Godbey, Crawford, & Von 

Eye 
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(.2001چهار مدل فرض شدۀ فرآیند انتقال موانع هوبارد و منل ) - 1شکل  
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معادالت ساختاری، هوبارد و منل یابی با استفاده از مدل
 و ( از مدل کاهش اثرات موانع حمایت کردند2001)

انتقال، اثرات منفی موانع  راهبردهایکنند پیشنهاد می
دهد. نتایج هوبارد و منل روی مشارکت را کاهش می

با  یافراداین مورد چالشی که از در ادامه تحقیق خود 
 درک موانع بیشتر ممکن است در فعالیت اوقات فراغت

مشارکت بیشتری نسبت به افرادی با درک موانع کمتر 
؛ 1991، 1)شاو، بونن و مک کاب کنند، حمایت کردند

غیراین نتایج همچنین از اثر (. 2011، 2ون و کیلج
 راهبردهایانگیزش روی مشارکت از طریق  مستقیم

کنند کنند. این نتایج پیشنهاد میانتقال حمایت می
عناصر مهمی در  ،تقال و انگیزشان راهبردهای

وقات گیری مشارکت در تفریحات ورزشی )اشکل
 فراغت( هستند. 

مدل مفهومی انتقال موانع در زمینه  2008وایت در سال 
های بیرون را انجام داد. این مدل پیشنهاد فعالیت

به طور مستقیم و مثبت به مشارکت کند انگیزش می
در . (2008، 3)وایت اوقات فراغت در بیرون مربوط است

تحقیقات جدید، محققان سالمت در حال یافتن دالیلی 
اساس چه مدلی برخی افراد در  ند برنهستند که بیان ک

 که دیگرانحالی فعالیت بدنی مشارکت دارند در
، و (2015 ،4)مالنوروزی، خو و مویس ندارند مشارکت

که روابط انگیزشی آنها برای مشارکت چه نوع این
 چه متغیرهاییو  است( مستقیم یا غیرمستقیم) ایرابطه

که در جامعه  است اثرگذار هستند. نشان داده شده
بزرگساالن، با افزایش سن کاهش معناداری در 
مشارکت افراد در فعالیت بدنی مشاهده شده است و 
انگیزش برای فعالیت بدنی ممکن است با افزایش سن 

. در افراد (2015متغیر باشد )مالنوروزی و همکاران، 
جوان انگیزش برای مشارکت در فعالیت بدنی بیشتر در 

که در افراد حالی د ظاهر افراد است درجهت حفظ و بهبو

                                                           
1. Shaw, Bonen, & McCabe 

2. Jun & Kyle 

تر انگیزاننده برای فعالیت بدنی سالمت و مسن
 معناگرایی است. 

برای  افتن مدلی مناسبی بنابراین، با توجه به اهمیتِ
ایران  در قشر خاص جامعۀ مشارکت در اوقات فراغت

آزمون چهار مدل  پژوهمانند سالمندان، هدف این 
 راهبردهایروی  پژوهشهوبارد و منل برای گسترش 

انتقال، انگیزش، موانع و مشارکت اوقات فراغت در افراد 
تا مشخص شود کدام مدل  استسال ایران  60باالی 

سال  60مندان باالی هوبارد و منل مناسب برای سال
 .استایران 

 

 پژوهش شناسیروش
به بررسی رابطه  و حاضر همبستگی است پژوهشروش 

 در سالمندان پژوهشهمبستگی و علَی بین متغیرهای 
 ایرانی پرداخته است. 

 جامعه و نمونه آماری
ان سال ایر 60جامعۀ آماری این پژوهش افراد باالی 

در ایران تعداد  1395. بنابر سرشماری سال است
بر  و بودنفر  6621482سال ایران،  60سالمندان باالی 

از  جدول مورگان تعداد نمونه مورد بررسی کمتر اساس
 552عداد تبنابراین در پژوهش حاضر شود. نفر می 600

 نفر شرکت داشتند. 
ای گیری خوشهاز این جامعه با استفاده از روش نمونه

سالمند انتخاب شدند. بدین صورت  600تصادفی تعداد 
خراسان رضوی، مازندارن، تهران، استان ) 9که ابتدا 

از  و مرکزی(کرمانشاه، کرمان، اصفهان، بوشهر، فارس 
 بر وب، شمال، شرق، غرب و مرکز کشورمناطق جن

اساس تقسیم بندی جغرافیای کشور انتخاب شدند. 
سپس از هر استان، شهرهایی به طور تصادفی برای 

، ب شدند. پس از انتخاب شهرهاها انتخاآوری دادهجمع
های به مکان هاآوری دادهآموزش دیده برای جمع افراد

3. White 

4. Molanorouzi, Khoo and Morris 
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 اسال ب 60باالی  . سالمندانمورد نظر مراجعه کردند
مورد  هاینامهپرسشداوطلب، به صورت و  خود رضایت

نفر گروه نمونه،  600. در نهایت از کردندنظر را تکمیل 
آزمودنی تحلیل و بقیه به علت  552های مربوط به داده

صات و یا عدم پاسخگویی به همۀ ناقص بودن مشخ
ت از محاسبه خارج و کنار گذاشته شدند. همچنین سؤاال

درصد( و  7/62نفر مرد ) 346از کل شرکت کنندگان 
سال  85تا  60درصد( در دامنۀ سنی 3/37نفر زن ) 206

 ازنفر  30استان تهران،  ازنفر  72بودند. از کل نمونه 
نفر  60ن کرمان، استا ازنفر  43استان خراسان رضوی، 

 ازنفر  95استان اصفهان،  ازنفر  54استان بوشهر،  از
نفر از  32استان مازندران و  ازنفر  75استان فارس، 
 در پژوهش حاضر شرکت کردند.استان مرکزی 

 هاابزار و روش گردآوری داده
های مورد استفاده از روش نامهپرسشبرای ترجمۀ 

ها از نامهپرسشپیشرو و پسرو استفاده شد. ترجمۀ 
طریق دو مترجم از نسخه انگلیسی به زبان فارسی 

د شبرگردانده شدند. سپس از دو مترجم ماهر خواسته 
از  نسخۀ فارسی آن را به انگلیسی ترجمه کنند و بعد

ایت در نهها، برطرف کردن چند مورد تفاوت بین ترجمه
برای . شدبر یک ترجمه انگلیسی مشترک توافق 

گیری عامل موانع مشارکت در اوقات فراغت از اندازه
( 2001نامۀ موانع اوقات فراغت هوبارد و منل )پرسش

ها با توجه به فرهنگ جامعۀ ایران و برخی زیر مقیاس
ای درجه 5در مقیاس  نامهپرسشاستفاده شد. این 

قم است. مواف کامالً ( 5)مخالفم تا  کامالً ( 1)از  لیکرت
های عامل موانع شامل موانع فردی، موانع سزیر مقیا

بین فردی و موانع ساختاری است. در پژوهش حاضر 
ی با سؤال 33نامۀ موانع مشارکت آلفای کرونباخ پرسش

  به دست آمد. 73/0نفر آزمودنی،  552

                                                           
1. Physical Activity Scale for The 

Elderly (PASE( 

2. Washburn, Smith, Jette, & Janney 

س انتقال نیز از مقیا راهبردهایبرای اندازه گیری 
های هوبارد و منل انتقال محدودیت راهبردهای

ساخته، استفاده شد. زیر  پژوهشگر هایگویه ( و2001)
های استراتژی انتقال شامل مدیریت زمان، مقیاس

مدیریت مالی، اکتساب مهارت، هماهنگی بین فردی 
 راهبردهایفعالیت بدنی و  راهبردهای)اجتماعی(، 

در  نامهپرسش معتبرسازی درون فردی بودند. این
( بیشتر 5)( هرگز تا 1)از  لیکرتای درجه 5مقیاس 

 راهبردهاینامۀ مواقع است. آلفای کرونباخ پرسش
به دست  93/0نفر آزمودنی،  552ی با سؤال 31انتقال 

 آمد.
برای سنجش عامل انگیزش مشارکت نیز از مقیاس 

-پژوهشگر هایگویه( و 2001انگیزش هوبارد و منل )

های انگیزش شامل ساخته استفاده شد. زیر مقیاس
شدن  انگیزه موفقیت، لذت از طبیعت، تنهایی، اجتماعی

ی ادرجه 5در مقیاس  نامهپرسشو سالمت هستند. این 
زیاد  ( در حد بسیار5)( به هیچ عنوان تا 1)لیکرت از 

 نامۀ انگیزش مشارکت باپرسشاست. پایایی درونی 
 به دست آمد.  93/0نباخ استفاده از آلفای کرو

برای سنجش میزان مشارکت فعالیت بدنی اوقات 
(، پاسه) 1فراغت از مقیاس فعالیت بدنی از سالمندان

( پایایی این 1993استفاده شد. واشبرن و همکاران )
 به دست آوردند 84/0-68/0را بین  نامهپرسش

همچنین  .(1993، 2)واشبورن، اسمیت، جیت و جانی
( ضریب 2004) 3اومان، تیلور، وسلی و آبل، دینگر

 91/0) نامهپرسشهمبستگی درونی باالیی را برای این 
 =rپایایی (. 2004)دینگر و همکاران،  ( گزارش کردند

با استفاده از آلفای کرونباخ در تحقیق  نامهپرسشاین 
 دست آمد.ه ب 76/0حاضر 

 

3. Dinger, Oman, Taylor, Vesely, & 

Able 
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 روش اجرای پژوهش
پرسشبرای اجرای پژوهش حاضر، افراد آموزش دیده 

سال  60های مورد نظر را بین افراد سالمند باالی نامه
ها ، درمانگاههاتوزیع کردند. بدین منظور، افراد در پارک

ها حضور به آوری دادهبرای جمعهای سالمت و خانه
کنندگان گفته شد شرکتبه  همچنینعمل رساندند. 

ر همین حال . داستشان، محرمانه اطالعات شخصی
 پژوهشکنندگان مختار بودند تا در هر مرحله شرکت

گونه چبنا به میل خود و به هر علتی و یا حتی بدون هی
 علت خاصی از شرکت در تحقیق منصرف شوند. 

 هاهای تحلیل دادهروش
تحلیل از  پژوهشبرای تعیین رابطه بین متغیرهای 

ها از ضریب آلفای نامهپرسشتعیین پایایی درونی  مسیر و
ها با استفاده از نرم افزار تحلیل دادهکرونباخ استفاده شد. 

در سطح  5/8و لیزرل  18 نسخه اس پی اس اس آماری

  انجام شد. P≤05/0معناداری 
 

 هایافته
اساس یافتن روابط بین متغیرهای  برازش آماری بر

افزار چهار مدل پیشنهادی هوبارد و منل با استفاده از نرم
لیزرل مورد بررسی قرار گرفت. بر همین اساس برای 

ارائه شده در بخش  1بررسی هر مدل پیشنهادی شکل 
 مقدمه از مدل تحلیل مسیر استفاده شد.

موانع در مدل اول )مدل مستقل( هر سه متغیر درونزاد )
انتقال و انگیزش مشارکت( رابطۀ  راهبردهایمشارکت، 

مستقیمی با میزان مشارکت در فعالیت بدنی داشتند. در 
ی بین متغیرها وجود مستقیمغیراین مدل هیچ رابطۀ 

و  نداشت و رابطه مستقیم بین عامل موانع و مشارکت
 همچنین بین عامل راهبردهای انتقال و مشارکت

یم بین مشارکت و انگیزش و منفی، رابطۀ مستق
 مشارکت مثبت بود.
مدل مستقل دارای یک متغیر  1با توجه به شکل 

درونزاد )مشارکت( و سه متغیر برونزاد )موانع به عنوان 

1X ،2ها به عنوان انتقال محدودیت راهبردهایX  و
نتایج به دست  بر اساس( است. 3Xانگیزش به عنوان 

توان در یک معادلۀ آمده روابط بین متغیرها را می
ساختاری برای مدل مستقل در سالمندان ایرانی برآورد 

 کرد.

-3X 264/0 +2X  (314/0-)  +1X (494/0 (1معادلۀ )
 = )Y 

نمراتی تی  بر اساسمسیر مدل مستقل  2در شکل 
 نشان داده شد.

 

 
 نمرات تی در مدل اول )مدل مستقل(  -2شکل 
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با توجه به مقادیر تی مدل مستقل به دست آمده در 
سالمندان ایرانی مدل قابل قبولی است و ضرایب تعیین 

دهد سه متغیر برونزاد برای معادلۀ ساختاری نشان می
ها و انگیزش در انتقال محدودیت راهبردهایموانع، 
درصد تغییرپذیری مشارکت فعالیت بدنی در  32حدود 

 کند.ن ایرانی را تبیین میفعالیت بدنی سالمندا

مقدار اثرات کلی در هر رابطه شامل اثر متغیر برونزاد 
(، اثر متغیر برونزاد TD=  - 494/0موانع بر مشارکت )

 -314/0انتقال محدودیت بر متغیر درونزاد مشارکت )
 =TD و اثر متغیر برونزاد انگیزش بر مشارکت )

(264/0  =TD.است ) 
گری انتقال( مورد بررسی دارای میانجیمدل دوم )مدل 

 ها و سه متغیر درونزاد )مشارکت و انتقال محدودیت

( 1Xموانع( و یک متغیر برونزاد )انگیزش به عنوان 
 نتایج به دست آمده از روابط  بر اساساست. 

توان سه معادلۀ ساختاری را برای مدل بین متغیرها می
 انتقال در سالمندان ایرانی برآورد کرد. گریمیانجی
 1X 532/0 =1Y( 2معادلۀ )
  1Y 88/0 =2Y( 3معادلۀ )
-1X 695/0  +2Y (88/0- + )1Y (211/0( 4معادلۀ )

 )=3Y 
بر گری انتقال ، نمودار مسیر مدل میانجی3در شکل 

 نمرات تی نشان داده شد. اساس
 

 
 انتقال(  گریمیانجینمرات تی در مدل دوم ) -3شکل 

 
با توجه به مقادیر ضرایب استاندارد و نمرات تی مدل 

فراشناسا است )یعنی مقادیر  مدل ،گری انتقالمیانجی
پارامترهای مجهول کمتر از معلوم است( ولی با توجه 

 )که RMSEA = 609/0و  P< 0001/0به مقدار 
در : توان گفت، میقابل قبول( 05/0مقادیر کمتر از 

دست آمده احتماالً درست مدل دوم مسیرهایی که به 
نیستند و این مدل در جامعه سالمندان ایرانی برازش 

در ضمن مجذور کای معنادار ممکن  مناسبی ندارد.
ها با مدل است به عنوان شاهدی از عدم برازش داده

پس مدل کلی دوم در شکل باال  .فرضی تفسیر شود
 مدل مناسبی نیست.

نهادی هوبارد مدل سوم )مدل کاهش اثرات موانع( پیش
(، دو متغیر درونزاد )مشارکت و انتقال 1و منل )شکل 

، 1Xمحدودیتها( و دو متغیر برونزاد )انگیزش به عنوان 
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نتایج به  بر اساس( تشکیل دادند. 2Xموانع به عنوان 
توان دو معادلۀ دست آمده از روابط بین متغیرها می

ساختاری را برای مدل کاهش اثرات موانع در سالمندان 
 ایرانی برآورد کرد.

  2X  (188/0- )+ 1X 447/0 =1Y(5معادلۀ )

 2X (494/0- + )1X 264/0  +1Y (6معادلۀ )
(314/0- )=2Y  

 اساسبر مسیر مدل کاهش اثرات موانع  4در شکل 
 نمرات تی نشان داده شد.

 

 

 
 نمرات تی در مدل سوم )مدل کاهش اثرات موانع( -4شکل 

 
با توجه به نمرات تی مدل کاهش اثرات موانع به دست 

ضرایب  .استآمده در سالمندان ایرانی مدل قابل قبولی 
دهد موانع و برای معادلۀ ساختاری نشان میتعیین 

ها تغییرپذیری انتقال محدودیت %31انگیزش در حدود 
کند. در فعالیت بدنی سالمندان ایرانی تبیین میرا 

درصد تغییرپذیری مشارکت را  32همچنین در حدود 
انتقال  راهبردهایتوان به تغییرپذیری در می

 د.ها، انگیزش و موانع نسبت دامحدودیت
اثرهای متغیرهای مختلف بر یکدیگر را نخست از 
متغیرهای برونزاد به متغیرهای درونزاد و سپس از 

کنیم. میمتغیرهای درونزاد بر متغیرهای درونزاد بیان 
انگیزش بر مشارکت که از طریق متغیر  مستقیمغیراثر 

(، اثر - 141/0هاست برابر )میانجی انتقال محدودیت
اثر کلی  ( و265/0مستقیم انگیزش بر مشارکت )

 ( است.124/0انگیزش بر مشارکت برابر )

، مستقیمغیربا توجه به مقادیر به دست آمده در اثرهای 
توان مستقیم و کلی متغیر انگیزش بر مشارکت می

ص مدل که ساختار فرضی خابا فرض اینرد )استنتاج ک
 40( حدود r=  32/0) (مسیر به دست آمده درست است

درصد از رابطه بین دو متغیر انگیزش و مشارکت، 
درصد  60و حدود  ؛مربوط به اثرهای ساختاری است

باقی مانده مربوط به اثرهای غیرساختاری قابل استناد 
گیرد. بر می متغیر را در است که همبستگی بین این دو

از رابطه کلی بین این دو  درصد -43که به ویژه این
با متغیر میانجی انتقال  مستقیمغیرمتغیر مربوط به اثر 

مربوط به اثر ساختاری مستقیم  %83ها و محدودیت
توان گفت اثر مستقیم انگیزش بر است. پس می

مستقیم با غیرتری نسبت به اثر مشارکت اثر بسیار قوی
 .است هاانتقال محدودیت راهبردهایگری میانجی

موانع بر مشارکت که توسط  مستقیمغیرهمچنین اثر 
هاست انتقال محدودیت راهبردهایگر متغیر میانجی

(، اثر مستقیم موانع بر مشارکت در این 059/0برابر )
( و اثر کلی موانع بر مشارکت برابر -494/0مدل )

 ( است.- 435/0)
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، ستقیممغیرا توجه به مقادیر به دست آمده در اثرهای ب
تنتاج توان اسمستقیم و کلی متغیر موانع بر مشارکت می

ه ساختار فرضی خاص مدل مسیر کبا فرض این -کرد
 درصد 88( r=  -491/0) -به دست آمده درست است

ه باز رابطه بین دو متغیر موانع و مشارکت، مربوط 
 درصد باقی مانده 12حدود  اثرهای ساختاری است و

ه مربوط به اثرهای غیرساختاری قابل استناد است ک
گیرد. به ویژه بر می همبستگی بین این دو متغیر را در

کلی بین این دو متغیر مربوط به  ۀ% از رابط-12که این
ها و تبا متغیر میانجی انتقال محدودی مستقیمغیراثر 

است. پس  مربوط به اثر ساختاری مستقیم 100%
توان گفت اثر مستقیم موانع بر مشارکت اثر بسیار می

گری با میانجی مستقیمغیرتری  نسبت به اثر قوی
 .است هاانتقال محدودیت راهبردهای

مدل چهارم )مدل تقلیل موانع ادراک شده( هوبارد و 
 راهبردهایمنل دارای سه متغیر درونزاد )مشارکت و 

ها و موانع( و یک متغیر برونزاد انتقال محدودیت

نتایج به دست  بر اساس. است( 1X)انگیزش به عنوان 
توان سه معادلۀ ساختاری آمده از روابط بین متغیرها می

را برای مدل تقلیل موانع ادراک شده در سالمندان 
 ایرانی برآورد کرد.

  1X 532/0 =1Y (7معادلۀ )
  1Y 390/0 =2Y (8معادلۀ )
 1X (375/0- + )2Y (88/0- + )1Y (9معادلۀ )

562/0 =3Y  
، نمودار مسیر مدل تقلیل موانع ادراک شده 5در شکل 
 نمرات تی نشان داده شد. بر اساس

 

 
 نمرات تی مدل چهارم )مدل تقلیل موانع ادراک شده( -5شکل 

 
 با توجه به مقادیر پارامترها مدل تقلیل موانع ادراک شده

فراشناسا است )یعنی مقادیر پارامترهای مجهول کمتر 
و  P< 0001/0از معلوم است( و با توجه به مقدار 

844/0 = RSEMA  قابل  05/0)که مقادیر کمتر از
در مدل چهارم مسیرهایی که به ت: توان گفقبول( می

مدل در دست آمده احتماالً درست نیستند. بنابراین 
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چهارم، مدل مناسبی در مشارکت اوقات فراغت جامعه 
در ضمن مجذور کای  سالمندان ایرانی به دست نیامد.

معنادار ممکن است به عنوان شاهدی از عدم برازش 
هارم پس مدل کلی چ .ها با مدل فرضی تفسیر شودداده

 در شکل باال ممکن است رد شود.
 

 گیریو نتیجه بحث
نتایج نشان دهندۀ اثر منفی مستقیم موانع بر مشارکت 
افراد سالمند جامعه ایرانی در فعالیت بدنی بود. یعنی 

موانع  توان گفت افزایش موانع مختلف )از قبیلمی
درون فردی، اجتماعی و ساختاری( باعث کاهش 

شود. این نتایج در فعالیت بدنی میمشارکت افراد در 
هر چهار مدل نشان دهندۀ رابطه منفی بین این دو 

، فنگ، انگچ پژوهش متغیر بود. این نتایج با نتایج
( همسو است. همچنین در 2011) ،1لینگ و تسای

چانگ و همکاران نشان داده شد وضعیت  پژوهش
تواند اثر منفی می )به عنوان مانع( اقتصادی-اجتماعی

چانگ  پژوهشبر مشارکت داوطلبانه داشته باشد. البته 
 چانگ) کارکنان اداری در تایوان بودو همکاران روی 

همچنین داشتن رابطه منفی  .(2011 همکارانو 
 هایپژوهشراستا با مستقیم بین موانع و مشارکت هم

 2آتکینسون و منل-(، لوکس2001هوبارد و منل )
)هوبارد و  است.( 2008(، سون و همکاران )2007)

؛ سون و 2007آتکینسون و منل،  -؛ لوکس2001منل، 
. ولی آنچه باعث تمایز در این (2008همکاران، 

گری عامل شود نقش میانجیبا یکدیگر می هاپژوهش
 پژوهشدر  .استانتقال بین این دو متغیر  راهبردهای

و منل  ینسونآتک-(، لوکس2001هوبارد و منل )
( 2009) 3اشچنیدر و ریوشل، ( و ویلهیلم استانس2007)

انتقال تأثیر مثبتی بر کاهش موانع  راهبردهایعامل 
 -؛ لوکس2001)هوبارد و منل،  جهت مشارکت داشتند

                                                           
1. Chang, Fang, Ling & Tsai 

2. Loucks-Atkinson & Mannell 

و  ؛ و ویلهیلم استانس2007و منل،  آتکینسون
حاضر و  پژوهشدر حالی که در  (.2009، همکاران
( موانع به طور مستقیم 2008سون و همکاران ) پژوهش

توان بر مشارکت تأثیر بیشتری دارد. این تناقضات را می
 های مورد بررسی دانست.جامعه به دلیل تفاوت

حاضر نشان  پژوهشآمده در  همچنین نتایج به دست
دادند مدل اول و سوم در جامعه سالمندان ایرانی قابل 

های م و چهارم مدلکه مدل دوقبول است در حالی
مناسبی برای تبیین مشارکت در اوقات فراغت 

 سالمندان ایرانی نیستند.
شده  این فرضیه بنا بر اساسمدل اول )مدل مستقل( 

انتقال و انگیزش اثری بر یکدیگر  راهبردهایکه موانع، 
ندارد و هرکدام از این متغیرها رابطه مستقیمی با 

به معۀ سالمندان ایرانی نچه در جامشارکت دارند. آ
مناسبی است که  آمده نشان دهندۀ مدل مستقلدست

داری را بین انگیزش و مشارکت و رابطۀ مستقیم معنا
کند. در همچنین بین موانع و مشارکت پیشنهاد می

-(، لوکس2001هوبارد و منل ) پژوهشکه در حالی
( و ویلهیلم استانس و همکاران 2007آتکینسون و منل )

( این مدل نامناسب تشخیص داده شد و پیشنهاد 2009)
د این مدل )استقالل سه متغیر از یکدیگر( نکنمی

دلیل این عدم همخوانی شاید مربوط . شودحمایت نمی
 هاهشپژوبه تفاوت اجتماعی و فرهنگی جامعۀ آماری 

هوبارد و منل در جامعۀ  پژوهشباشد. به طوری که 
شان دارای کانادا و روی کارمندانی انجام شد که سازمان

ما روی  پژوهشحالی که  ، دربودامکانات ورزشی مجهز 
برخی از آنها در فعالیت  وسالمندان ایرانی انجام شد 

که مشارکت در با توجه به این بدنی مشارکت نداشتند.
شناختی ای روی سالمت روانثیر عمدهأت راغتفاوقات 

افراد سالمند از طریق کاهش استرس و افزایش اعتماد 
های شناختی توان باعث حفظ تواناییبه نفس دارد و می

3. Wilhelm Stanis, Schneider & Russell 
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(، بنابراین 2015شود )مالنوروزی و همکاران، می
توان انگیزش را به عنوان عاملی مستقل برای می

 در نظر گرفت.  اثرگذاری در مشارکت سالمندان
سه مدل دیگر فرض را بر این قرار دادند که بین موانع، 

انتقال، انگیزش و مشارکت روابطی وجود  راهبردهای
دارد. در بین این سه مدل، مدل دوم و چهارم در 

رد و مدل سوم )کاهش اثرات موانع(  حاضر پژوهش
حمایت قوی را در برداشتند. این نتایج با نتایج هوبارد و 

. مدل دوم )مدل استراستا ( هم2001منل )
رابطۀ بین موانع و  بر اساسگری انتقال( میانجی

انتقال حمایت  راهبردهایگری مشارکت با میانجی
موانع و ماهیت تعامل بین  توان گفتنشد. بنابراین می

 پایدار نیست. مطالعات کمی از اوقات انتقال راهبردهای
و  1واساکیا استرس )ایبه عنوان منابع مقابله بفراغت 

اگر چه این فرضیه ممکن  است. ( ارائه شده2000منل، 
 است قابل قبول باشد، ولی با این وجود اثر میانجی
ممکن است به طور کلی یک مکانیزم کامل نباشد و 

تأثیر متغیرهای دیگر نیز باشد. در مدل چهارم، تحت 
انتقال قبلی ممکن است  راهبردهایآثار که  این فرضیه

منجر شود افراد خودشان را به عنوان تقلیل دهندۀ موانع 
دریابند، مورد حمایت قرار نگرفت. مسیر ارتباطی بین 

( در -39/0انتقال و موانع منفی بود )بتا=  راهبردهای
هوبارد و منل این ارتباط مثبت بوده  پژوهشکه در حالی

( است. البته با توجه به مبانی و پیش 22/0)بتا= 
 بود. های الزم این رابطه باید مثبت میبینی
( با اصالح کوچکی در 2001هوبارد و منل ) پژوهشدر 

مدل سوم )کاهش اثرات موانع( از طریق حذف مسیر 
به دست مدل مناسبی  ،مستقیم انگیزش به مشارکت

با این حال، مواجهه با موانع نیز باعث  .آمده است
شود، به انتقال می راهبردهایاستفادۀ بیشتر از منابع و 

ما نیز مدل سوم مدل مناسبی  پژوهشطوری که در 
( به 2001هوبارد و منل ) پژوهشپیشنهاد شد. در 

                                                           
 

( مدل سوم 1993ان )جکسون و دیگر پژوهشاستناد از 
زیرا در این مدل به  .آمده استدستبه مدل مناسبی 

انتقال در فرایند انتقال موانع توجه  راهبردهاینقش 
آنها دلیل  هایپژوهشدر  بنابراین .بیشتری شده است

که چرا موانع رابطه بسیار ضعیف یا عدم رابطه با این
شود. مواجه شدن موانع به مشارکت دارند توجیه می

ها انتقال محدودیت راهبردهایطور مستقیم تحت تأثیر 
تواند باعث کاهش اثرات منفی که آن هم می است

این نتایج به  حاضر پژوهشموانع شود. در حالی که در 
آمده است. یعنی موانع با  تری به دسترنگکمصورت 

مشارکت در رابطۀ مستقیم اثر منفی بر یکدیگر دارند و 
تحت تأثیر متغیر میانجی  مستقیمغیردر رابطۀ 
انتقال نیز رابطه منفی با هم دارند. در این  راهبردهای
انتقال کمتر باعث  راهبردهایتوان گفت حالت می

کاهش اثرات موانع برای مشارکت در جامعۀ سالمندان 
شود. به طور واضح، اثرات منفی قوی موانع ایرانی می

به بسیار مهم است. همچنین، مدل سوم، انگیزش را 
کند. افرادی که ناسایی میعنوان یک عامل مهم ش

انگیزش بسیار زیادی برای مشارکت دارند، موفقیت 
شان باالیی در شروع، حفظ یا افزایش سطح مشارکت

هوبارد و  پژوهشحاضر متفاوت با  پژوهشدارند. در 
( انگیزش به طور مستقیم بر مشارکت اثر 2001منل )

 راهبردهایبیشتری دارد و تحت تأثیر متغیر میانجی 
تقال اثر انگیزش بر مشارکت کمتر شده است. در ان

 راهبردهای( 2001هوبارد و منل ) پژوهشکه در حالی
. انتقال باعث افزایش اثر انگیزش بر مشارکت شده است

 پژوهشتوان در جامعۀ مورد ها را میاین تفاوت احتماالً
هوبارد  پژوهشدانید در طور که میبررسی کرد. همان
ت کننده کارمندان بودند که سرکار و منل، افراد شرک

رفتند و وقت آزاد کمتری داشتند. در حالی که در می
بیشتر این  وحاضر، سالمندان شرکت داشتند  پژوهش

و وقت آزاد بیشتری برای مشارکت  بودندافراد بازشسته 

1. Iwasaki 
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در فعالیت بدنی داشتند. چیزی که در این میان مهم 
تواند روی میاست این است که شاید عامل دیگری 

برای مثال خودکارآمدی  .مشارکت افراد تأثیرگذار باشد
تواند روی افزایش انگیزش و از عواملی است که می

شان در فعالیت کاهش موانع افراد در جهت مشارکت
یرگذار باشد. به طوری که بدنی اوقات فراغت تأث

( پیشنهاد 1995) 1بدینی، هچت و اشجولر هندرسون
تواند بینش مفیدی را خودکارآمدی میکنند تئوری می

 برای فهم فرایندهای استراتژی انتقال فراهم آورد
انگیزش با هیجانات  (.1995و همکاران،  هندرسون)

و افزایش لذت از فعالیت بدنی  مثبت، پایداری بیشتر
 (.2003همراه است )الکساندریس و همکاران، 

حاضر تا حدودی  پژوهشتحلیل مدل سوم در  و تجزیه
نظریه متفاوتی را با پیشنهادات جکسون و همکاران 

اند پیامد پیشنهاد کرده آنهاکند. ( بیان می1993)
به رابطۀ قوی و تعامل بین موانع و "انتقال  راهبردهای

مشارکت در یک فعالیت و انگیزش برای مشارکت 
البته باید  (.1993)جکسون و همکاران،  "وابسته است

طور کامل به  ان کنیم پویایی این تعامل بهشخاطر ن
 پژوهشهای وسیلۀ این پیشنهاد مشخص نیست. یافته

آتکینسون و منل  -(، لوکس2001هوبارد و منل )
( نیز از 2009( و ویلهیلم استانس و همکاران )2007)

 .کنندمدل عمومی کاهش اثرات موانع حمایت می
ابطه ( ر2008سون و همکاران ) پژوهشدر  همچنین

 راهبردهایبین موانع و مشارکت تحت تأثیر میانجی 
 و گریفکوولی  پژوهشیا در  و انتقال را حذف کردند

( به طور کامل موانع را از مدل برای 2007) 2بورنس
 و همکاران، کوولی) کردندبهبود مدل مناسب حذف 

گفت برای بررسی این رابطه  توانبنابراین می(. 2007
 بیشتری نیاز است.  هایپژوهشبه 

                                                           
1. Henderson, Bedini, Hecht, & Schuler 

2. Covelli, Graefe, & Burns 

حاضر، موانع بیشترین تأثیر را  پژوهشدر مدل سوم 
روی سطح مشارکت فعالیت بدنی سالمندان ایرانی به 

(. از طریق همبستگی بتا = -50/0طور مستقیم داشت )

( r ،0001/0  =P = -50/0بین موانع و مشارکت )
توان به رابطۀ قوی مستقیم منفی بین مشارکت و می

طور که نتایج مدل سوم نشان داد برد. همانموانع پی 
درصد از رابطۀ بین دو متغیر موانع و مشارکت،  88

درصد  12مربوط به اثرهای ساختاری است و حدود 
باقی مانده مربوط به اثرهای غیرساختاری قابل استناد 

بر می گیرد.  است که همبستگی بین این دو متغیر را در
ین دو متغیر مربوط به درصد از رابطه کلی بین ا -12

انتقال  راهبردهایبا متغیر میانجی  مستقیمغیراثر 
مربوط به اثر ساختاری مستقیم  %100ها و محدودیت

توان گفت اثر مستقیم موانع بر مشارکت است. پس می
با  مستقیمغیرتری نسبت به اثر اثر بسیار قوی

 ها داشت.انتقال محدودیت راهبردهایگری میانجی
همچنین در مورد رابطۀ بین انگیزش و مشارکت در 

( r ،001/0 =P=  32/0حاضر ) پژوهشمدل سوم 
درصد از رابطۀ بین دو متغیر انگیزش و  40حدود 

مشارکت، مربوط به اثرهای ساختاری است و حدود 
باقی مانده مربوط به اثرهای غیرساختاری قابل  60%

بر  ر را درین دو متغیاستناد است که همبستگی بین ا
درصد از رابطۀ کلی بین  -43که ویژه این گیرد. بهمی

با متغیر میانجی  مستقیمغیراین دو متغیر مربوط به اثر 
درصد مربوط به  83ها و انتقال محدودیت راهبردهای

توان گفت اثر اثر ساختاری مستقیم است. پس می
تری نسبت مستقیم انگیزش بر مشارکت اثر بسیار قوی

انتقال  راهبردهایگری با میانجی مستقیمغیربه اثر 
طوری که در مطالعه مروری ه ب ها داشت.محدودیت

 40( نشان داده شد حدود 2015) 3و همکاران فرانکو
درصد مطالعات اثر همدلی را به عنوان عامل انگیزشی 

3. Franco et al 
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یک رفتار برای ادامه فعالیت بدنی بدست آوردند. 
مطالعات بیان کردند شرکت درصد  78همچنین 

کنندگان باور دارند که مشارکت در فعالیت بدنی جهت 
حفظ سالمت عمومی، و برای بهبود خلق و خو و 

معرفی شده کاهش استرس به عنوان عامل انگیزشی 
 (.2015)فرانکو و همکاران،  است

هوبارد و منل انگیزش برای  پژوهشکه در حالی در
مشارکت بیشترین تأثیر را روی سطح مشارکت 

در  داشته است. همچنین مستقیمغیرکارمندان به طور 
گری هوبارد و منل انگیزش با میانجی پژوهش

 انتقال بیشترین تأثیر را روی مشارکت راهبردهای
باید  (.2001)هوبارد و منل،  بتا( = 60/0داشته است )

گیری نگرش در ابعاد عاطفی، ع باعث شکلگفت موان
عملکردی و سمبولیک فعالیت بدنی اوقات فراغت 

 بر اساسر آن گیری نگرش و تغییشود. شکلمی
حیط منیروهای بیرونی و تجربیات فردی مانند رسانه و 

گیری افراد تأثیر اجتماعی است که روی تصمیم
 (2003گذارد )الکساندیس و همکاران، می

عقیدۀ مورد قبول  هتواند نشان دهدها مییافتهاین 
تواند به طور مستقیم ش نمیانگیزکه عمومی دربارۀ این

ید گذارد، تا حدودی مورد ترد روی اوقات فراغت اثر
تار همچنین موانع شامل موانع درون فردی و ساخ است.

تواند عامل اصلی در عدم محیطی و اجتماعی می
، جن نتایمشارکت افراد در فعالیت بدنی باشد. با وجود ای

. در است بیشتری در این زمینه هایپژوهشباز نیاز به 
توان گفت، عدم حمایت از مدل تقلیل موانع نهایت می

کند که سطح م( پیشنهاد میادراک شده )مدل چهار
ت منجر به کاهش ادراکا باالی انگیزش برای مشارکت

عوامل بسیار قوی  که موانع خود ازشود و اینموانع نمی
به ویژه در فعالیت بدنی در کاهش مشارکت افراد 

 شود.سالمندان می

                                                           
 

( 2007آتکینسون و منل )-لوکس پژوهشهمچنین در 
( رابطۀ قوی بین 2009و ویلهیلم استانس و همکاران )

انتقال  راهبردهایانگیزش و مشارکت همراه با افزایش 
آتکینسون و -)لوکس ها به دست آمده استمحدودیت

، 2009؛ ویلهیلم استانس و همکاران، 2007منل، 
-در حالی(. 2019، 1هارتمن، بارسلونا، ترایونتوین و هال

( و سون و 2001هوبارد و منل ) پژوهشکه در 
( رابطۀ بین انگیزش و مشارکت به 2008همکاران )

 انتقال تعدیل شدند راهبردهایوسیله ه طور کامل ب
در  کنیمالبته باید خاطر نشان (. 2001)هوبارد و منل، 

( جامعۀ مورد بررسی 2008سون و همکاران ) پژوهش
لیت بدنی افراد میانسال و سالمندان بودند که برای فعا

 .کردندبه پارک مراجعه می
ت، وایت نشان داد انگیزش باالتر برای ترغیب مشارک

انع انتقال و منابعی برای غلبه بر مو راهبردهایاز 
کنند. موانع تجربه شده از طریق اثرات استفاده می
شوند. تئوری شناختی انتقال شروع می راهبردهای

ال انتق راهبردهایکارآمدی از طرح ، بندورا اجتماعی
رات برای ترغیب انگیزش، کاهش درک موانع و ترفیع اث

روی  مستقیمغیرانتقال، که به طور  راهبردهای
کند. می ، را پیشنهادهستندمشارکت مثبت اثر گذار 

آوری شده از مدل با استفاده از نمونۀ تصادفی جمع
دل ساکنان آریزونا به کمک تحلیل عاملی تأییدی و م

ی ساختاری انجام شد. نتایج از مدل مفهوم معادالت
وان انتقال را به عن راهبردهایحمایت کرد و فرآیند 

نزل مثر بر مشارکت تفریحات بیرون از ؤتعامل پویای م
وجه به ت. بنابراین، با (2008)وایت،  پیشنهاد کرده است

های اضافی برای ، پژوهشهاپژوهشعدم ثبات در 
 .استبررسی روابط بین این متغیرها نیاز 

توان چنین برآورد که سودمندی کلی در برابر زمینه، می
انتقال  راهبردهایهای موانع و گیریفعالیت و اندازه

1. Hartman, Barcelona, Trauntvein and 

Hall 
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های بیشتری دارد. یکی از جمعیت خاص نیاز به بررسی
 گیری موانعهای پیش روی مطالعه حاضر اندازهچالش

ها بود. ما قادر به پیدا و ساختارهای انتقال محدودیت
انتقال ویژه  راهبردهایهای کمی کردن اندازه گیری

شروع به  پژوهشگرانسالمندان نشدیم، هر چند 
وسیله ه انتقال ب راهبردهایشناسایی انواع منابع و 

پرسش. با این وجود با استفاده از کردندجوامع خاص 
(  2008(، سون و همکاران )2001هوبارد و منل ) نامه

انتقال  راهبردهای( در مورد موانع و 2008و وایت )
البته قابل ذکر است با . بندی برسیمتوانستیم به جمع

انتقال از عوامل  راهبردهایکه موانع و توجه به این
تحت تأثیر فرهنگ هر جامعه و حتی هر شهر و استانی 

ی، فرهنگی ، بهتر است با شناسایی عوامل رواناست
ای انتقال و موانع فردی، ساختاری و اجتماعی هر جامعه

 مورد نظر صورت بگیرد. پژوهش
( در بررسی اثر 2011) جان و کیل پژوهشمثالً در 

تعارض/تسهیل هویت بر تجربۀ موانع اوقات فراغت و 
انتقال نشان دادند مشارکت افراد در  راهبردهای

های حدودیتهای مختلف بر ادراک آنها از مهویت
انتقال تأثیر  راهبردهایهای اوقات فراغت و محدودیت

ها به طور منفی و محدودیتدارد. نتایج نشان داد 
بینی داری توسط تعارض/تسهیل هویت پیشمعنا
ند. کندرصد واریانس آن را نیز تبیین می 4شوند که می

چه تعارض هویت افزایش  ها نشان داد هراین یافته
ها نیز افزایش ها از محدودیتیابد ادراک آزمودنیمی

ر انتقال به طور مثبتی تحت تأثی راهبردهایزیادی دارد. 
دار و منفی تحت تعارض/تسهیل هویت و به طور معنا

درصد واریانس  19این ساختار حدود و  تأثیر موانع بود
نشان داد تالش  هاکرد. این یافتهبینی میموانع را پیش

انتقال با افزایش سطح  راهبردهایها برای آزمودنی
یابد ولی با سطوح باالی تسهیل هویتی افزایش می

توان گفت شدت باالی در کل میبد. یاموانع کاهش می
انگیزش )تمایل بیشتر برای مشارکت در فعالیت بدنی( 

باعث توسعه سطوح باالی هیجان، عملکرد و مفاهیم 
 شود.میسمبولیک 

یکی  .هایی نیز وجود داشتدر این تحقیق محدودیت
شد.  انجامکه تحقیق ما تنها در نه استان کشور این

فرهنگی افراد -همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی
شرکت کننده در این تحقیق ممکن است متفاوت از دیگر 
افراد این شهرها باشد. محدودیت دیگر تحقیق تعداد کم 

شود. در که باعث سوءگیری می بودنمونه در هر استان 
 بر اساسرا  نامهپرسشتوان گفت افراد ضمن می

 اند.دهخودگزارشی کامل نمو
آمده به دستهای مختلف ن گفت تفاوت در مدلتوامی
 متعدد )مدل مستقل، مدل کاهش هایپژوهشدر 

نشان دهنده این  اثرات موانع، مدل سون و همکاران(
است که عوامل دخیل در مشارکت فعالیت بدنی به 
صورت اوقات فراغت در هر جامعه و قشری متفاوت 

 اظهار نظر اساسبر توان گفت همچنین میاست. 
( اهداف فرهنگی و روانی 2019) هارتمن و همکاران

ممکن است استراتژی مهمی برای بهبود کارایی 
های در ویژه در گروهه مداخالت رفتاری فعالیت بدنی ب
 خطر از قبیل سالمندان  باشد. 

با توجه به نیازهای موجود در هر جامعه، تفاوت 
و  هات پارکجنسیتی، رشد فرهنگی افراد، امکانا

توان گفت بهتر است برای یها و شرایط تبلیغی مباشگاه
سنجش مدل مشارکت در خود همان جامعه و بین اقشار 

مورد نظر انجام شود. همچنین با  پژوهشمشخصی 
های مختلف کشور، توجه به وجود تفاوت بین استان

تواند به دلیل شرایط آب ها میتوان گفت این تفاوتمی
 -، تفاوت زیستر منطقه، تفاوت فرهنگیو هوایی ه

دیگر باشد. پس با توجه به عدم  محیطی و تفاوت قومی
همخوانی مطالعات دیگر و همچنین وجود تفاوت بین 

به صورت  پژوهشهای کشور، بهتر است این استان
مجزا برای هر استان انجام شود. این اقدام باعث 

رکت در هر های مشانندهاشناسایی دالیل موانع و انگیز
توانند با توجه به نتایج در میمسئولین شود و استان می
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رفع موانع و افزایش انگیزش افراد آن منطقه تالش 
 ای انجام دهند.بهینه

که توان گفت با توجه به اینمیگیری البته در ادامه نتیجه
خانواده باید الگوی مناسبی برای انجام فعالیت بدنی افراد 

ها باید امکانات از سنین کودکی، خانواده باشند، بنابراین
تهیه  سالم الزم برای ورزش و پر کردن اوقات فراغت

نمایند تا وقتی افراد به سنین باالتر رسیدند با توجه به 
پیشینۀ ذهنی و عملکردی که داشتند به فعالیت بدنی 

ها تا حدودی از مدل شناختی روی بیاورند. این یافته
دهد باید نشان می و کندمیت اجتماعی بندورا حمای

های خاصی با توجه به موانع فردی، اجتماعی، استراتژی
فعالیت  افزایش انگیزش مشارکتمحیطی و بدنی برای 

کار برد. موانع برای انجام فعالیت بدنی ه بدنی در افراد ب
گیری وضعیت بندی اجتماعی و اندازهوسیله طبقهه ب

ت باشد. وقتی اقتصادی ممکن است متفاو-اجتماعی
تجزیه و تحلیل مبانی را از این دیدگاه بررسی کنیم، بین 

توان مشاهده های بارزی میهای مختلف تفاوتفرهنگ
ها باعث رفع نقایص هر منطقه خاصی از این تفاوت .کرد

های با توجه به موارد ذکر شده، سازمان شود.کشور می
ت در مشارکانگیزاننده برای های ذیربط باید برنامه

فعالیت بدنی را از سنین کودکی آغاز کنند تا افراد جامعه 
بتوانند در سنین بزرگسالی رغبت بیشتری برای فعالیت 

 باشند. بدنی داشته 
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کام

 
قم

واف
م

قم 
واف

ی م
ود

حد
تا

 

رم
ندا

ی 
ظر

ن
فم 

خال
ی م

ود
حد

تا
 

الً
کام

 
فم

خال
م

 

      کشم.انجام فعالیت بدنی در حضور دیگران خجالت می از 1

2 
مخالف های بدنی با افراد جنس من برای شرکت در فعالیت

 کنم.احساس راحتی می
     

3 
کنند فعالیت بدنی برایم ام فکر میکه خانوادهمن از این

 کنم.خوب است، شروع به فعالیت بدنی می
     

4 
من فعالیت بدنی که باعث ایجاد احساس ناخوشایندی در 

 دهم.من بکند، انجام نمی
     

5 
بدنی برایم خوب کنند فعالیت که دوستانم فکر میمن از این

 کنم.است، شروع به فعالیت بدنی می
     

6 
من احساس راحتی برای شرکت در فعالیت بدنی همراه با 

 افراد مسن تر از خودم دارم.
     

7 
من احساس راحتی برای شرکت در فعالیت بدنی همراه با 

 افراد جوانتر از خودم دارم.
     

      فعالیت بدنی ندارم.من هیکل )جثه( خوبی برای شرکت در  8

9 
توانم فعالیت بدنی را انجام دهم که مناسب با من نمی

 ام نباشد.باورهای مذهبی
     

      من انرژی الزم برای شرکت در فعالیت بدنی را ندارم. 10

11 
احساس راحتی برای شرکت در فعالیت بدنی با افراد دیگر 

 ندارم.
     

12 
که نیاز به مهارت زیادی ندارد را توانم فعالیت بدنی می

 انجام دهم.
     

      ای به انجام فعالیت بدنی ندارم.عالقه 13
      اطالعات کافی درباره فعالیت بدنی و ورزش ندارم. 14
      مهارت و توانایی بدنی مناسب را ندارم. 15

16 
چون دوست یا آشنایی وجود ندارد که با او به ورزش و 

 دهم.بدنی بپردازم، فعالیت بدنی انجام نمیفعالیت 
     

17 
شناسم که تمایل برای شروع افراد زیادی را در فامیل می

 فعالیت بدنی با من دارند.
     

18 
های کافی برای شروع افرادی را می شناسم که مهارت

 فعالیت بدنی با من را ندارند.
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موانع 

شرکت 

در 

فعالیت 

 بدنی

19 
دانم که معموالً افراد وقت کافی برای شروع فعالیت من می

 بدنی با من ندارند.
     

20 
دانم که دیگران معموالً پول کافی برای انجام فعالیت می

 بدنی با من دارند.
     

      دهم.معاشرت با دوستان را به چیزهای دیگر ترجیح می 21

22 
اگر تسهیالتی که من نیاز دارم پرازدحام )شلوغ( نباشند، من 

 توانم فعالیت بدنی را انجام دهم.می
     

23 
های دیگری داشته باشم، نمی توانم فعالیت اگر مسئولیت

 بدنی را انجام دهم.
     

24 
مناسب یا تجهیزات مورد نیاز برای شرکت در های من لباس

 فعالیت بدنی ندارم.
     

25 
اگر تسهیالتی که من الزم دارم مناسب نباشند، من فعالیت 

 دهم.بدنی را انجام نمی
     

26 
توانم فعالیت بدنی را انجام دهم اگر بدانم امکانات الزم می

 موجود است.
     

27 
انجام دهم اگر من پول برای لباس، توانم فعالیت بدنی را می

 تجهیزات و یا کرایه کردن وسایل داشته باشم.
     

28 
های ورودی یا ثبت نام در مراکز ورزشی برایم گران هزینه

 هستند.
     

29 
اگر من وقت نداشته باشم، نمی توانم فعالیت بدنی را انجام 

 دهم.
     

30 
کردنم در فعالیت بدنی ای دارم که مانع شرکت من ناتوانایی

 شود.می
     

31 
اگر آب و هوا خوب باشد، مایل به انجام فعالیت بدنی و 

 ورزش هستم.
     

32 
های فعالیت بدنی و ورزش از منزل ما دور ها یا باشگاهمکان

 باشد.می
     

33 
تجهیزات و امکانات استانداردی جهت انجام فعالیت بدنی و 

 وجود ندارد. ورزش متناسب با سن من
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1 
ام را طوری سازماندهی کنم که بتوانم کنم برنامهسعی می

 فعالیت بدنی داشته باشم.
     

2 
کنم برای داشتن وقت برای فعالیت بدنی و ورزش از سعی می

 ریزی کنم.برنامهقبل 
     

3 
های تفریحی را برای آمادگی جسمانی و فعالیت من زمانی

 دهم.اختصاص می
     

4 
بندی خواهم انجام دهم اولویتبرای انجام کارهایی که می

کنم، و آمادگی جسمانی و تفریحات را در اولویت قرار می
 دهم.می

     

5 
نیاز داشته باشم، کاری  برخی مواقع، اگر به زمان برای تفریحات

 کنم.را که در حال انجام دادنش هستم ول می
     

      کنم.مدت زمان جلسات فعالیت بدنی را کوتاه می 6

7 
های خارج از اوج استفاده از ابزار ورزشی، کنم در زمانسعی می

مورد استفاده هستند، در فعالیت بدنی  وقتی که امکانات کمتر
 شرکت کنم.

     

      کنم، که شلوغ نباشند.زمانی از تجهیزات استفاده می 8

9 
دهم که بتوانم به طور معمول در زمانهایم را طوری تغییر می

 فعالیت بدنی شرکت کنم.
     

      های بدنی جدیدی را یاد بگیرم.کنم فعالیتسعی می 10
      هایم را بهبود ببخشم.کنم مهارتسعی می 11

12 
های تفریحی نزدیک به خانه را آمادگی جسمانی و فعالیتبیشتر 

 دهم.انجام می
     

13 
اگر در اجرای ورزش و فعالیتی ماهر نباشم، از غرورم چشم 

 کنم آن را بهتر انجام دهم.پوشی کرده و سعی می
     

      کنم.خودم را تمرین می های مورد نیازمهارت 14

15 
هایم ماهر نباشم، از دیگران درخواست فعالیتاگر در ورزش و 

 کنم.کمک برای یادگیری مهارت می
     

16 
هایی که ارائه من از فضاهای موجود برای یادگیری فعالیت

 کنم.شود استفاده میمی
     

17 
کنم افرادی را برای انجام آمادگی جسمانی و سعی می

 های تفریحی پیدا کنم.فعالیت
     

18 
-میدر فعالیت های بدنی با افرادی با گروه سنی خودم شرکت 

 کنم.
     

      افرادی با عالیق مشترک آشنا شوم. کنم باسعی می 19

20 
دوستانم را برای شرکت در فعالیت بدنی و ورزش با خودم 

 کنم.تشویق می
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در 
فعالیت 

 بدنی
      کنم.های بدنی با افراد هم جنس خودم شرکت میدر فعالیت 21

22 
شرکت کردن افراد دیگر در فعالیت بدنی باعث ایجاد احساس 

 شود.امنیت در من می
     

23 
شناسم و ورزش را با افرادی که نمی شرکت در فعالیت بدنی

 دوست دارم.
     

24 
آن چیزی  بر اساسهایم انتخاب نوع فعالیتهای بدنی و ورزش

 خواهد انجام دهد.است که دوستم می
     

      گیرم.های ورزشی را قرض میتجهیزات و/ یا لباس 25

26 
شرکت بندی کنم تا بتوانم در ورزش کنم پولم را بودجهسعی می

 کنم.
     

27 
های تفریحی من پولم را برای انجام آمادگی جسمانی و فعالیت

 کنم.ذخیره می
     

      ام زندگی کنم.ام که فقط با امکاناتمن یاد گرفته 28
      دهم.هایی که دارم فعالیت بدنی را انجام میبا امکانات و لباس 29

30 
تا هنگام شرکت کردن در  کنم به خوبی غذا بخورم،من سعی می

 .فعالیت بدنی احساس خوبی داشته باشم
     

31 
کنم خوب بخوابم، تا هنگام شرکت کردن در من سعی می

 .فعالیت بدنی احساس خوبی داشته باشم
     

32 
کنم هنگام انجام فعالیت بدنی و ورزش، من سعی می

 هایم را بهبود ببخشم.مهارت
     

33 
ایمنی مناسبی را برای جلوگیری از آسیب  محافظ و تجهیزات

 کنم.حین ورزش کردن، استفاده می
     

      کنم که در آنها خوب هستم.های بدنی شرکت میدر فعالیت 34

35 
های بدنی که رقابتی نیستند، به صورت هدفمندانه در فعالیت

 کنم.شرکت می
     

36 
باعث جلوگیری  های بدنی انتخاب کنم کهکنم فعالیتسعی می

 شود.از اختالف )ناسازگاری( با دیگران می
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      کنم.هنگام شرکت در ورزش احساس کمال )موفقیت( می 1

2 
اعتماد به نفس در هنگام شرکت در فعالیت بدنی و ورزش احساس 

 کنم.خودم می
     

      شود.هایم میها و تواناییانجام فعالیت بدنی باعث توسعه مهارت 3

4 
وقتی بیرون از منزل ورزش می کنم احساس نزدیکی به طبیعت 

 دارم.
     

5 
های ورزش و فعالیت بدنی بیرون از منزل باعث مشاهده صحنه

 شود.زیبا و جذاب می
     

6 
کنم از صداها و بوهای طبیعت زمانی که بیرون از منزل ورزش می

 برم.لذت می
     

7 
بدنی امکان مالقات با دوستان و افرادی را که موجب لذت فعالیت
 کند.شوند، فراهم میمن می

     

8 
های عادی ورزش و فعالیت بدنی باعث دور شدن از وابستگی

 شود.زندگی می
     

9 
فعالیت بدنی باعث ایجاد تجربه داشتن خلوت و تنهایی ورزش و 

 شود.در من می
     

10 
فعالیت بدنی و ورزش در کنار افراد خانواده یا دوستان را برای من 

 کند.مهیا می
     

11 
های من همراستا هستند ورزش امکان بودن با افرادی که با ارزش

 کند.را مهیا می
     

      .دهداسترس و تنش را در من کاهش می فعالیت بدنی احساس 12

13 
های قلبی( های مختلف )از جمله بیماریبرای جلوگیری از بیماری

 کنم.در فعالیت بدنی و ورزش شرکت می
     

       دهد.فعالیت بدنی قدرت عضالت من را افزایش می 14
      دهد. فعالیت بدنی سطح آمادگی جسمانی من را افزایش می 15
       شود.فعالیت بدنی باعث راحت خوابیدن من در شب می 16
       اگر فعالیت بدنی انجام دهم طول عمر من افزایش خواهد یافت. 17

 


