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چکیده
پیریجمعیت و شهرنشینی اوج توسعهی انسانی موفق در قرن اخیر است؛ تعداد افراد  60ساله و باالتر از آن به عنوان یک نسبت از جمعیت
جهان از  ٪11در سال  2006به  ٪22در سال  2050خواهد رسید .هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل بازدارندهی مشارکت سالمندان
تهرانی در ورزش و تفریح فعال و اولویت بندی آنها است .پژوهش حاضر توصیفی بوده و به صورت پیمایشی انجام شدهاست .جامعهی
آماری سالمندان شهر تهران انتخاب شدند و نمونه آماری  385سالمند تهرانی بودند که با روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب
شدند و ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامهی ساخته شده براساس مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارندهی اوقات فراغت است .تحلیل
رگرسیون سلسله مراتبی با در نظر گرفتن ضرایب مسیر برای بررسی عوامل بازدارندهی مشارکت نشان داد که ضریب رگرسیون عوامل
بازدارندهی ساختاری بیشترین تأ ثیر را بر عدم مشارکت سالمندان در ورزش و تفریح فعال دارد و  60درصد از واریانس عدم مشارکت را
پیشبینی میکند .به دلیل عوامل بازدارنده ای چون نبود فضاها ،امکانات و تجهیزات ورزشی مناسب ،آلودگی هوا و صوت ،ترافیک،
مسؤولیتهای خانوادگی ،نداشتن سالمت جسمانی ،ترس از افتادن و آگاهی نداشتن از برنامههای ورزشی و تفریحی امکان مشارکت مستمر
در ورزش و تفریح فعال ایجاد نمیشود .در مرتبه دوم عوامل فردی بر عدم مشارکت تأثیر می گذارد و  24درصد بر پیشبینی عدم مشارکت
در ورزش و تفریح فعال سالمندان میافزاید و در مرتبه سوم عوامل بین فردی هستند که بر عدم مشارکت تأثیر میگذارند و تنها  16درصد
بر پیشبینیکنندگی میافزایند.به طورکلی یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که ترتیب موانع در مدل سلسله مراتبی موانع مشارکت در
اوقات فراغت ثابت نیست و این مدل مدور است؛یعنی ،نقطهی آغاز جایی است که شخص یا گروه در آن زندگی میکنند به طوری که که
عوامل بازدارنده در زمینههای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی -حقوقی متفاوت ،متغیر هستند.
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مقدمه
پیریجمعیت و شهرنشینی اوج توسعهی انسانی موفق در قرن اخیر است( )1و هر دو روندهای همگرای جهانی و
در بردارندهی مفاهیم مهمی به منظور توسعهی انسانی در قرن بیست و یکم هستند .تعداد افراد  60ساله و باالتر از
آن به عنوان بخشی از جمعیت جهان از  %11در سال  2006به  %22در سال  2050خواهد رسید و در این زمان
تعداد افراد سالمند بیشتر از کودکان  0تا  14ساله خواهد شد که برای اولین بار در طول تاریخ خواهد بود( .)2بدین
معنی که در آیندهای نزدیک ،تعداد افراد باالی  60سال از تعداد کودکان بیشتر خواهد شد .دنیایی که در آن نسبت
تولد پایین و میزان مرگ در تمام سنین کاهش یافتهاست و در آن افراد بیشتر از گذشته عمر میکنند( .)3سالمندی
دورهای از زندگی است که طی آن ،سالمندان در معرض تهدیدات بالقوهای مانند افزایش ابتال به بیماریهای مزمن،
تنهایی و انزوا و عدم برخورداری از حمایت اجتماعی قرار میگیرند و در موارد زیادی نیز ناتوانیهای جسمی و ذهنی
آنها استقالل فردیشان را مورد تهدید قرار میدهد(.)4
مطالعات متعددی ارتباط معنیدار بین تحرک ذهنی فعالیتهای فراغتی مانند خواندن ،حل کردن جدول ،انجام
بازیها ،مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و کاهش خطر ابتال به آلزایمر را نشان دادهاند و به طور کلی نشان داده
شدهاست مشارکت در فعالیتهای اوقات فراغت احتمال ابتال و گسترش آلزایمر را تا  %38کاهش میدهد ( .)5در
سالهای اخیر توجه گستردهای به ارتباط بین سن و اوقات فراغت شدهاست .بهویژه درخصوص الگوها ،روندها و
تغیر نوع فعالیتها در زمان فراغت .معموالً فعالیتهایی (ورزش و هنر) که رضایت فرد را در جوانی فراهم میکنند
با احتمال بیشتری میتوانند در دوران سالمندی تکرار شوند تا فعالیتهای مرتبط با یادگیری ،مهارتهای جدید و یا
شرکت در فعالیتهای ناآشنا .یافتههای معتبری وجود دارد که بیان میکند سالمندان به مشارکت در فعالیتهای
غیر پویا در طبیعت ،احتماالً کم هزینه و در دسترس در نزدیکی یا محدودهی منزل تمایل دارند( .)6به هرحال،
صرف نظر از نوع فعالیت فراغتی سالمندان ،فعالیتهای انتخاب شده از طرف سالمندان در راستای ایجاد ظرفیت
مواجهه با چالشهای فکری در محیطهای پیچیدهاست( .)7اوقات فراغت جدی 1به عنوان بخش مهمی از رفتار
فراغتی سالمندان شناخته شدهاست( .)8اوقات فراغت جدی نیازمند تعامل درگیرانه در فعالیتهای اوقات فراغت
است .استبینز 2توصیف میکند که اوقات فراغت جدی پیگردهای نظاممند به صورت آماتور و سرگرمکننده یا
فعالیتهای اختیاری به اندازهی کافی جالب و نگهدارنده به منظور مشارکت برای کسب تجربه ،دانش و یا مهارت
خاص است( .)9در سی سال اخیر تحقیقات متعددی ،بر مزایای مشارکت منظم سالمندان در فعالیتهای جسمانی
اوقات فراغت به اشکال مختلف تأکید کردهاند( .)10شرکت مستمر در ورزش و تفریح فعال ،از انواع اوقات فراغت
جدی است .شواهد علمی بیان میکنند که فعالیت جسمانی منظم میتواند مزایای چشمگیر سالمتی را در طول عمر
در هر دورهی سنی و با هر توانایی جسمانی فراهم آورد .انجام فعالیت جسمانی بزرگترین فرصت را برای افزایش
سالهای زندگی مستقل و فعال تأمین میکند و محدودیت عملکردی را کاهش و کیفیت زندگی را در میانسالی و
دوران سالمندی ارتقا میدهد(.)11
نتایج پژوهشها نشان میدهند که مشارکت منظم سالمندان در ورزش میتواند به ارتقا تندرستی سالمندان
بیافزاید( .)8منظور از مشارکت منظم سالمندان در فعالیتهای جسمانی عبارتند از :پنج جلسه حداقل سی دقیقهای
با شدت متوسط (در یک طیف  10سطحی ،سطح  5یا  )6و یا سه جلسهی بیست دقیقهای با شدت کمی بیشتر از
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حد متوسط (در یک طیف  10سطحی ،سطح  7یا  )8یا ترکیبی از این دو در هفته است( .)10مشارکت سالمندان در
فعالیتهای جسمانی دربردارندهی مزایای فردی و اجتماعی متعددی است؛ مزایای فردی شامل مزایای فیزیولوژیک،
روانی و اجتماعی با تأثیرات فوری و بلندمدت است( .)10همچنین ادبیات تحقیق در حوزهی سالمندی بیان میکند
مشارکت سالمندان در ورزشهای رقابتی به طور اتوماتیک با ایجاد احساس توانمندی برای زندگی کامل و سالم
دربرابر شاخصهای منفی مرتبط با پیری مقاومت میکند(.)12
اگرچه فعالیتهای جسمانی اوقات فراغت ،مزایای سالمتی متعدد و قانعکنندهای برای سالمندان دارد ،موانع
متعددی هم به منظور مشارکت سالمندان در فعالیتهای جسمانی وجود دارد؛ به طوری که سالمندان کم تحرکترین
گروه جمعیتی هستند ،حدود  %10سالمندان  85ساله و بزرگتر از آن در فعالیتهای جسمانی سبک تا متوسط
شرکت میکنند و کمتر از  %15سالمندان  65ساله و بزرگتر از آن در تمرینات قدرتی دوبار یا بیشتر از آن در هفته
شرکت میکنند( .)13به طور خاص بازنشستگی به معنای کاهش فعالیت فیزیکی مرتبط با کار است که معموالً این
کاهش با مشارکت در ورزش یا فعالیتهای جسمانی اوقات فراغت جبران نمیشود(.)14
براساس نظر اسچوتزر 1بعضی عوامل تأثیر عمیقی بر حفظ مشارکت منظم سالمندان در برنامههای ورزشی
دارند .این عوامل میتوانند به دو بخش انگیزهها و موانع دستهبندی شوند .موانع عبارتند از :مسائل مربوط به سالمتی،
محیط ،توصیههای پزشکی ،دانش و آگاهی و سابقه مشارکت در ورزش در دوران کودکی( .)15پژوهشهای دیگر
نشان دادهاند موانع انجام تمرینات ورزشی در سالمندان میتواند وضعیت جسمانی ضعیف ،نشانههای درد و ترس از
درد باشد( . )16اونیل و رید 2نشان دادند که  %87سالمندان حداقل یک مانع برای شرکت در ورزش دارند (.)17
براولی و همکاران3نداشتن زمان ،انگیزه ،همراه برای ورزش کردن ،انرژی و مهارت را به عنوان موانع مشارکت
سالمندان در ورزش معرفی کردهاند( .)18گروه دیگری از پژوهشگران گزارش کردند که زنان بیشتر از مردان دالیل
اصلی عدم مشارکت در فعالیتهای جسمانی اوقات فراغت را نداشتن همراه ،ترس از افتادن ،عدم عالقه به ورزش
و بروز خستگی اعالم میکنند .همچنین مردان و زنان با افزایش سن دالیل پزشکی را بیشتر به عنوان مانع مشارکت
گزارش کردهاند( .)19در گروه غیرمعلول ولی در رنج سنی در خطر( )75-85موانع اصلی ،مشکالت مربوط به سالمتی
و درد است()20؛ همچنین ترس از افتادن یا آسیب دیدن هنگام تمرینات جسمانی ،تجارب منفی گذشته ،محیط
نامناسب ،عدم احساس امنیت ،شرایط آب و هوایی ،عوامل اجتماعی و ادراکات فرهنگی موانع دیگری است که
سالمندان گزارش کردهاند( .)20،16 ،21 ،22در پژوهشهای داخلی نیز نشان داده شده که عوامل مؤثر بر عدم
مشارکت زنان سالمند استان البرز در فعالیتهای ورزشی تفریحی عبارتند از :عوامل اجتماعی ،سالمتی ،امکانات و
تسهیالت ،عوامل اقتصادی ،عوامل شخصی و زمان .عوامل مربوط به عالقه و ناآگاهی مانع نمیباشند( .)23همچنین
در مطالعهای دیگر به انجام تمرینات تعادلی در سالمندان و فواید آن برای این گروه سنی اشاره شدهاست (.)24
مطالعات اندکی در ایران در خصوص موانع مشارکت سالمندان در ورزش و تفریحات فعال اوقاتفراغت انجام
شدهاست؛ در پژوهشهای انجام شده در حوزهی ورزشهای تفریحی مطابقت نیازهای اقشار مختلف مردم با برنامه-
های ورزشی و تفریحی مورد تأکید بودهاست( .)25البته وجود مسائل و مشکالت متعدد دربارهی مشارکت سالمندان
در فعالیتهای جسمانی در کشور ما و شهر تهران بدیهی به نظر میرسد .این مشکالت باعث شدهاند این قشر از
افراد جامعه از بیرون رفتن از منزل وحشت داشتهباشند و ساعتهای طوالنی را بدون هیچگونه سرگرمی در خانه به
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سر ببرند و به دلیل وجود عوامل بازدارندهی مختلف ،سالمندان در استفاده از امکانات ورزشی و تفریحی با مشکل
جدی عدم تحرک مواجه هستند .نسبت سالمندان شهر تهران هم اکنون از درصد کل کشور باالتر و به درصد
سالمندان در آسیا نزدیکتر است .ضرورت توجه به مسألهی سالمندی در شهر تهران ناشی از این موضوع است که
نه تنها رویارویی این شهر با پدیدهی سالخوردگی سریعتر از سایر شهرها اتفاق میافتد ،بلکه باید توجه داشت که
 13/3درصد از سالمندان کشور (باالی شصت سال) در تهران ساکنند که جمعیت قابل توجهی است و در سالهای
آینده این نسبت بیشتر هم میشود( .)26در بسیاری از کشورهای جهان ،برنامهریزی دولتها در جهت بهینهسازی
و برنامهریزی اوقات فراغت سالمندان در جهت ایجاد تحرک و فعالیتهای ورزشی و تفریحی آنها صورت میگیرد
.عوامل بازدارنده ،محدودیتها یا موانعی هستند که احتماال موجب کاهش میزان مشارکت و یا اصوال عدم مشارکت
افراد در فعالیتهای مشخص میگردند .باتوجه به شرایط موجود شناسایی عوامل بازدارندهی مشارکت سالمندان در
ورزش و تفریحات فعال میتواند نقش تاثیرگذاری را در تدوین سیاستها و برنامهها و همچنین ارائهی راهکارهای
بومی و متناسب با بستر فرهنگی و اجتماعی ایران و درنتیجه افزایش مشارکت سالمندان در ورزش و تفریح فعال
ایفا نماید .در ایران پژوهشهای متعددی درخصوص موانع و عوامل بازدارندهی مشارکت در ورزش بین گروههای
سنی ،جنسی و اقشار مختلف انجام شدهاست ولی مطالعهی ویژه روی سالمندان کمتر به چشم میخورد؛ بهویژه
آنکه نیازهای این گروه سنی نیز به طور مشخصی از سایر گروهها متفاوت است و همچنین آمار نشان میدهد
به زودی با خیل عظیمی از سالمندان در جامعه رو به رو خواهیم شد و نسبت این گروه سنی نسبت به سایر گروهها
رشد معنیداری خواهد داشت؛ بنابراین در این پژوهش شناسایی عوامل بازدارندهی مشارکت سالمندان در ورزش و
تفریح فعال و مقایسهی ترتیب این عوامل با پیشینهی معتبر در این حوزه مد نظر است.
شناسایی عوامل بازدارندهی مشارکت در فعالیتهای فراغتی ازجمله در ورزش ،گردشگری ،هنر و براساس
گروههای سنی ،جنسی و اقشار خاص مانند معلولین و اقلیتهای قومی در اکثر پژوهشهای معتبر در سالهای اخیر
بر اساس مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارندهی اوقات فراغت انجام شده و حاکی از پذیرش این چارچوب در بین
محققین این حوزه است ( .)27مدل مذکور عوامل بازدارندهی مشارکت در فعالیتهای فراغتی را به شرح زیر و
مطابق شکل ( )1دستهبندی مینماید .مدل مذکور بیان میکند افراد برای مشارکت در فعالیتهای فراغتی ابتدا باید
بر عوامل فردی تسلط یابند و سپس بر عوامل بینفردی و در نهایت بر عوامل ساختاری مسلط شوند تا بتوانند در
فعالیتهای اوقات فراغتی شرکت کنند و البته فقط مشارکت و یا عدم مشارکت نیست که تحت تأثیر عوامل بازدارنده
قرار میگیرد؛ بلکه تعین ارجحیت و انتخاب گزینهها نیز تحت تأثیر عوامل بازدارنده هستند و از بین بردن تمام
عوامل بازدارندهی مشارکت امکانپذیر نیست .مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده نهتنها موجب شناسایی ارجحیت
اوقات فراغت میشود ،بلکه توسعهی تعداد و سطوح عوامل بازدارنده را که میتوانند بر رفتارهای اوقات فراغت تأثیر
گذارند ،بررسی میکند .این عوامل بازدارنده بر انتخاب و مشارکت افراد تأثیر میگذارند (27و  )28و این عوامل
عبارتند از :
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موانع فردی 1،عواملی هستند که ارجحیت یا عالقه به ورزش و فعالیتهای بدنی را در بر میگیرند و شامل
حاالت روانی ،نگرشها و تصورات فرد میشوند و بر ارجحیت فعالیتهای اوقات فراغت بر یکدیگر تأثیر می-
گذارند( .)29در مطالعهی حاضر این عوامل شامل حاالت روانی ،نگرش به انجام فعالیتهای ورزشی و تفریحی،
عالقه به انجام فعالیتهای ورزشی و تفریحی و تمایالت مذهبی سالمندان میشود.

شکل ( .)1مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارندهی مشارکت در اوقات فراغت ()28
موانع بینفردی 2،حاصل کنشهای بین فردی یا رابطهی بین خصوصیات فردی افراد است .این عوامل یا حاصل
عوامل فردی است که فرد با خود به تعامالت میآورد ،پس بر مشارکت مشترک در فعالیتهای اوقات فراغت خاص
اثر میگذارد یا به عنوان نتیجهی روابط و تعامالت پیش میآیند .این عوامل میتوانند هم بر ارجحیت و همزمان بر
مشارکت در فعالیتهای مشترک اوقات فراغت و همراهی کردن در فعالیتهای اوقات فراغت اثر بگذارند .عالوه بر
آن ،مفهوم عوامل بین فردی میتواند بهطورکلی به روابط بین افراد قابل تعمیم باشد( .)29این مطالعه شامل داشتن
همراه ،تعامالت با اعضای خانواده و معاشرت با گروههای همسن میشود.
موانع ساختاری 3،عواملی هستند که بین عالقه به مشارکت و مشارکت واقعی مداخله میکنند و درواقع به عنوان
عوامل مداخلهگر بین ارجحیت اوقات فراغت و مشارکت عمل میکنند( .)29عوامل ساختاری در این مطالعه شامل
نبود فضاها ،امکانات و تجهیزات ورزشی و تفریحی ،آلودگی هوا و صوت ،ترافیک ،مسؤولیتهای خانوادگی ،نداشتن
سالمت جسمانی کافی ،درد و ترس از درد ،ترس از افتادن و آگاهی نداشتن از برنامههای ورزشی و تفریحی
میشود.
به عبارت دیگر ،در این مدل سلسله مراتبی از عوامل بازدارندهی افراد در مشارکت در فعالیتهای اوقات فراغت و
فعالیتهای ورزشی تفریحی را معرفی میکند که فرد برای مشارکت یافتن در فعالیتهای ورزشی و تفریحی می
بایست بر هریک از مراتب به نوبت تسلط یابد(. )27
3. Structural constraints

1. Intrapersonal constrains
2. Interpersonal constraints
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با توجه به موارد مذکور این سوال به ذهن متبادر میشود که موانع مشارکت سالمندان تهرانی در ورزش و تفریح
فعال چیست؛ کدام عوامل بازدارنده موجب عدم تحرک و فعالیت جسمانی آنها است؛ آیا این عوامل بازدارنده برای
سالمندان شهر تهران ،منطبق بر سلسله مراتب مدل معرفی شده هستند؟
همان طور که اشاره شد دوران سالمندی یک مسألهی جدی در کشورهای در حال توسعه است .زندگی سالمندان
با مشکالت روانی ،جسمانی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی زیادی روبرو است که نه تنها بهداشت جسمی و روانی
آنان را در معرض خطر قرار میدهد ،بلکه کودکان و نسل جوان و میانسال را نیز متأثر خواهد ساخت .واقعیت این
است که جامعهی امروز نسبت به سالمندان بسیار بیتوجه و خشن شدهاست و این درحالی است که در فرهنگ
اسالمی  -ایرانی احترام به سالمندان از جایگاه باالیی برخوردار است .بررسیها نشان میدهد که عوامل بسیاری در
این غفلت و بیتوجهی نسبت به سالمندان دخیل است .در جامعهای که روز به روز به تعداد سالمندان افزوده میشود
و در کالنشهر تهران که در اکثر پدیدههای اجتماعی در ایران پیشروی و الگو سایر شهرهاست ،شناسایی عوامل
بازدارندهی مشارکت در ورزش و تفریح فعال فراغتی برای هردسته از عوامل بازدارنده ضروری و اجتنابناپذیر به
نظر میرسد.
روششناسی
این پژوهش ،تو صیفی بوده و روش جمعآوری اطالعات پیمای شی با ا ستفاده از ابزار پر سشنامه ا ست .جامعهی
آماری این مطالعه ،سالمندان ( 65سال و باالتر) شهر تهران بودند که در سر شماری سال  1390عمومی نفوس و
م سکن مرکز آمار ایران 609283 ،برآورد شدها ست  .برا ساس جدول مورگان تعداد نمونه  385سالمند تعیین شد.
نمونهها با روش نمونهگیری خو شهای چند مرحلهای انتخاب گردید .ابتدا مناطق  22گانه شهر تهران به  5ق سمت
(شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز) تقسیم و به شرح جدول ( )1پرسشنامهها توزیع و جمع آوری شدند.
جدول ( .)1مناطق و اماکن توزیع پرسشنامه
منطقه
شمال (م)1.
غرب (م)5.
شرق (م)8.
مرکز (م)10.
جنوب (م)16.

محل توزیع
امام زاده صالح ،پارک جمشیدیه ،پارک 22
بهمن
امام زاده شعیب ،پارک آموزگار ،پارک هستی
خانه سالمت محله کرمان ،پارک فدک
مجتمع فرهنگی هنری عطار ،پارک هفت چنار
پارک  22بهمن ،پارک عدالت
تهران

پرسشنامه

پرسشنامه

توزیع شده

تکمیل شده

100

84

100
100
100
100

77
75
81
70

500

387

ابزار جمعآوری اطالعات در مطالعهی حاضر پرسشنامهی ساخته شده براساس مدل سلسله مراتبی موانع اوقات
فراغت است( )29و برمبنای عوامل بازدارنده سه گانه فردی( 13گویه ) ،بین فردی( 7گویه) و ساختاری (12گویه)
گویههای مناسب و مرتبط با جامعهی آماری در طیف پنج درجهای لیکرت تنظیم گردید .به منظور بررسی روایی
صوری و محتوایی پرسشنامه ،از هشت نفر متخصص رشتهی طب سالمندی ،جامعه شناسی سالمندی و مدیریت
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ورزش تقاضا شد تا براساس مدل مذکور و اهداف پژوهش حاضر ،گویهها را مورد بررسی قرار دهند و با توجه به
نظر متخصصان ،اصالحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید و نهایتاً پرسشنامهی  32گویهای تهیه شد .به
منظور بررسی پایایی ،پرسشنامه در یک مطالعهی مقدماتی بین  50نفر از سالمندان تهرانی توزیع و ضریب آلفای
کرونباخ به تفکیک موانعفردی  ،α =0.89بین فردی ،α =82.0ساختاری  α =0.8و کل پرسشنامه  α =0.85تعیین
شد.

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

116

30%

116

30%

43

11%

62

%16

%13
50
فوق لیسانس و
باالتر

درصد فراوانی

فراوانی
28

7%

زیر دیپلم

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی
بیوه

سایر

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

تأهل

25%
97
متاهل

30% 116
مطلقه

38

10%

28% 108
مجرد

درصد فراوانی

وضعیت

دیپلم

فراوانی

تحصیالت

فوق دیپلم

لیسانس

فراوانی

فراغت

درصد فراوانی

اوقات

درصد فراوانی

یافتهها
در پژوهش حاضر ،تعداد  387سالمند تهرانی با میانگین سن  69سال ،انحراف استاندارد  4.19و همچنین دامنهی
سنی  65تا  78سال شرکت داشتند .از نظر جنسیت ،زنان با  %56بیشترین فراوانی را دارا بودند و اکثر آنها ()80%
متأهل بوده و نحوهی گذران اوقات فراغتشان با همسر ( )30%و همسایگان () 30%گزارش شدهاست .ویژگیهای
توصیف نمونهی آماری در جدول شماره ( )2گزارش شدهاست.
جدول ( .)2ویژگیهای توصیفی نمونه آماری
فرزندان و نوه-
تنها
اقوام و آشنایان
همسایه ها
با همسر
ها
نحوه گذران

310

80%

15

4%

31

8%

27

7%

4

1%
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شکل شماره ( )2تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی با در نظر گرفتن ضرایب مسیر ،برای بررسی عوامل بازدارندهی
مشارکت در ورزش و تفریح فعال سالمندان تهرانی را نشان میدهد و جدول ( )3حاکی از تحلیل رگرسیون سلسله
مراتبی با در نظر گرفتن ضرایب مسیر برای پیش بینی عوامل بازدارنده به ترتیب اهمیت است.

شکل ( .)2تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی
جدول( .)3تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی با در نظرگرفتن ضرایب مسیر برای پیش بینی
عوامل بازدارندهی مشارکت به ترتیب اهمیت
مدل

عوامل بازدارنده

β

1

عوامل ساختاری

./77

./0001 21/02

عوامل ساختاری

./71
./55
./61
./38

./0001 47/62
./0001 33/36
-

2

3

عوامل فردی
عوامل ساختاری
عوامل فردی

t

P

R

R2

F

Sig

./77

./6

480/61

./0001

./91

./84

1931/1

./0001

100%

100%

-

-

عوامل بین فردی ./28
جدول شماره ( )3تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی با در نظر گرفتن ضرایب مسیر برای بررسی عوامل بازدارندهی
مشارکت نشان میدهد که ضریب رگرسیون عوامل بازدارندهی ساختاری بیشترین تأثیر را بر عدم مشارکت سالمندان
در ورزش و تفریح فعال دارد و در سطح ( ،)P≤0/01معنادار میباشد که  60درصد از واریانس عدم مشارکت را
پیشبینی میکند .در مرتبهی دوم عوامل فردی بر عدم مشارکت تأثیر میگذارد و  24درصد بر پیشبینی عدم
مشارکت در ورزش و تفریح فعال سالمندان میافزاید که این افزایش از نظر آماری ( )P≤0/01معنادار است .در
مرتبهی سوم عوامل بین فردی بر عدم مشارکت تأثیر میگذارد که تنها  16درصد بر پیشبینیکنندگی میافزاید.
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بحث و نتیجهگیری
اگرچه پرداختن به ورزش و فعالیتهای جسمانی نمیتواند فرایند پیری را متوقف سازد ولی مطالعات متعدد علمی
نشان دادهاند که مقدار متوسطی از فعالیت جسمانی به صورت منظم و مستمر میتواند پیامدهای فیزیولوژیکی و
روانی پیری را کاهش دهد یا روند آن را کند سازد و موجب بهبود امید به زندگی شود( .)10از این رو سازمان بهداشت
جهانی تأکید میکند پرداختن به فعالیتهای جسمانی در سراسر زندگی مزایای فردی و اجتماعی را به همراه
دارد( .)31هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل بازدارندهی مشارکت سالمندان در ورزش و تفریح فعال و اولویت
بندی و مقایسهی آنها با مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارندهی اوقات فراغت بود .براساس یافتهها مهمترین عوامل
بازدارندهی مشارکت سالمندان تهرانی در ورزش و تفریح فعال به ترتیب عوامل ساختاری ،فردی و بین فردی
هستند .بدین معنی که یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که ترتیب موانع در مدل سلسله مراتبی موانع مشارکت
در اوقات فراغت ثابت نیست؛ البته نتایج پژوهشها در اغلب کشورهای توسعه یافته مؤید تطابق عوامل بازدارندهی
مدل در آن کشورها است .ولی با توجه به نتایج تحقیقات متعدد در زمینههای فرهنگی و اجتماعی متفاوت میتوان
عنوان کرد این مدل مدور است به طوریکه نقطهی آغاز جایی است که شخص یا گروه در آن زندگی میکنند(.)27
به طوریکه عوامل بازدارنده در زمینههای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی -حقوقی متفاوت ،متغیر هستند،
در کشورهای درحال توسعه مانند ایران زمینه و بستر اجرای فعالیتهای ورزشی و تفریحی بر میزان مشارکت
گروههای مختلف مردم تأثیر زیادی میگذارند(.)32
یافتهها حاکی از آن است که مهمترین عوامل بازدارندهی مشارکت سالمندان شهر تهران در ورزش و تفریح
فعال عوامل ساختاری است ،بدین معنی که سالمندان عالقهمند و خواهان مشارکت در فعالیتهای جسمانی اوقات
فراغت هستند ولی به دلیل وجود عوامل بازدارندهای چون نبود فضاها ،امکانات و تجهیزات ورزشی و تفریحی
مناسب ،آلودگی هوا و صوت ،ترافیک ،وجود مسئولیتهای خانوادگی ،نداشتن سالمت جسمانی کافی ،درد و ترس
از درد ،ترس از افتادن و آگاهی نداشتن از برنامههای ورزشی و تفریحی امکان مشارکت مستمر در ورزش و تفریح
فعال برای آنها ایجاد نمیشود .اونیل و رید1ترس از افتادن و درد را به عنوان مهمترین موانع سالمندان به منظور
شرکت فعالیتهای جسمانی در رنج سنی خطر( )75-85ذکر کردهاند( )17و اسچوتز نیز تأکید بر عوامل محیطی به
عنوان موانع مشارکت در فعالیت جسمانی دارد ( .)15پژوهشهای دیگر به عوامل ساختاری چون عدم احساس
امنیت ،شرایط آب و هوایی اشاره کردهاند(16و  .)20بخش عمدهای از این عوامل بازدارندهی ساختاری مربوط است
به نبود نهادی مشخص که بتواند به طور اختصاصی به موضوع تأمین خدمات ورزشی و تفریحی سالمندان بپردازد.
در نتیجه ،راهبردهای مشخص و برنامهی مدونی در این حوزه وجود ندارد و نقش کمرنگ و حتی بیرنگ سازمان-
های دولتی ،مدیریت شهری و حتی بخش خصوصی مشهود است درحالیکه نیازهای این گروه جمعیتی به خدمات
اجتماعی از جمله فعالیتهای جسمانی اوقات فراغت با سایر گروههای سنی متفاوت است .مشارکت مستمر سالمندان
در فعالیتهای ورزشی و تفریحی نیازمند دسترسی آسان ،ارزان ،ایمن و حفاظت شده به فضاها ،اماکن و وسایل
ورزشی و تفریحی است .همچنین آگاهی از برنامههای ورزشی ویژهی سالمندان که متناسب با شرایط جسمانی این
گروه سنی طراحی و ساماندهی شود میتواند بر نگرانی و ترس آنها از عواملی چون عدم امنیت ،درد و ترس از
درد و ترس از افتادن غلبه نماید .از این رو است که در سالهای اخیر ایده بنا نهادن شهرهای دوستدار سالمند2مورد
2. Age-friendly Cities

1. O’Neill & Reid
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تاکید است؛ ایجاد تناسب بهتر بین محیطهای شهری از یک طرف و جمعیت سالمند از طرف دیگر ،نشاندهندی
برخی ضرورتها در سیاستهای اجتماعی است .سازمان بهداشت جهانی ( )2007این نکته را عنوان میکند که:
«دوستدار سالمند کردن شهرها یک واکنش ضروری و منطقی برای ارتقای سطح رفاه و مشارکت شهروندان مسن
در امور شهری و پیشرفت و رونق شهرها است»( .)3بدون شک دستیابی به این ایده به منزلهی ایجاد تعامالت
الزم در سطوح مختلف و از جمله حفظ پشتیبانی مؤثر در محیطهای فیزیکی و ساخته شدهاست .از بین بردن عوامل
بازدارندهی ساختاری مشارکت در ورزش و تفریح فعال به منظور پشتیبانی مؤثر از سالمندان در منطقهی محل
سکونت ،به دامنهای از تعامالت به هم وابستهی بخشهای مختلف سیستم شهری از محل سکونت گرفته تا طراحی
خیابانها یا حمل و نقل و همچنین دسترسی اصالح شده به فضاها ،اماکن و تجهیزات ورزشی و تفریحی نیاز دارد.
بنابراین ،در حوزهی مدیریت شهری تهران اختصاص ساختاری برای سیاستگذاری و تدوین برنامه تا اجرا در حوزهی
سالمندی ضروری به نظر میرسد زیرا با توسعهی زیرساختها در حوزهی شهری بخش مهمی از عوامل بازدارندهی
مشارکت سالمندان در ورزش ،تفریح و حتی سایر حوزه های اجتماعی را مرتفع خواهد ساخت.
بعد از عوامل بازدارندهی ساختاری ،عوامل بازدارندهی فردی است که مانع مشارکت سالمندان تهرانی در ورزش
و تفریح فعال میشود .این دسته از عوامل بازدارنده بر حاالت روانی ،نگرش به انجام فعالیتهای ورزشی و تفریحی،
عالقه به انجام فعالیتهای ورزشی و تفریحی و همچنین تمایالت مذهبی و ادراکات فرهنگی سالمندان تأکید دارد
که معموالً ریشه در رفتار پیشین سالمندان دارد .براولی و همکاران 1نداشتن انگیزه را به عنوان یکی از موانع
مشارکت سالمندان در ورزش معرفی کردهاند( .)18پژوهش دیگری نشان داده که زنان بیشتر از مردان دالیل اصلی
عدم مشارکت در فعالیتهای جسمانی اوقاتفراغت را عدم عالقه به ورزش اعالم میکنند( )19و پژوهشهای
متعددی ادراکات فرهنگی و تجارب منفی گذشته را مانع فعالیت جسمانی سالمندان معرفی کردهاند( .)20،16 ،22از
آن جایی که سبک زندگی و رفتار مشارکت در ورزش و تفریح فعال اوقات فراغت در اغلب سالمندان ریشه دوانیده
است ،تغییر سبک زندگی و دست یافتن به رفتار مناسب در این گروه سنی امری چالش برانگیز است؛ در این خصوص
به نظر میرسد مؤثرترین شیوه توصیهی مستقیم پزشکان به فعالیت جسمانی باشد و از سایر روشهایی که میتواند
به مرور بر ایجاد رفتار مشارکت در ورزش و تفریح فعال سالمندان تأثیرگذار باشد ،استفاده از کارکردهای آموزشی،
اطالع رسانی و آگاهی بخشی رسانههای جمعی به منظور ترغیب و تشویق سالمندان به مشارکت در فعالیتهای
جسمانی اوقات فراغت است .همچنین با توجه به یافتههای پژوهشی به نظر میرسد نهادینه شدن ورزش به عنوان
یکی از بخشهای زندگی از دوران کودکی و نوجوانی میتواند پیشبینی کنندهی مشارکت در ورزش در دوران
بزرگسالی و سالمندی باشد.
کم اهمیتترین عامل بازدارندهی ذکر شده توسط سالمندان تهرانی ،عوامل بین فردی هستند .این عوامل در
این مطالعه عبارتند از :داشتن همراه ،تعامالت با اعضای خانواده و معاشرت با گروههای همسن .با توجه به اینکه
اکثریت نمونهی آماری سالمندان در پژوهش حاضر متأهل بودند و نحوهی گذران اوقات فراغت آنها با همسر،
فرزندان ،نوهها ،دوستان و همسایگان اعالم شدهاست ،بنابراین قرار گرفتن این دسته از عوامل بازدارنده در آخرین
سطح اهمیت پذیرفتنی است .البته در تعدادی از پژوهشها نداشتن همراه بهویژه برای زنان یکی از موانع مشارکت
در ورزش و تفریح فعال معرفی شدهاست(18و  .)19به نظر میرسد به منظور کم رنگکردن این دسته از عوامل
1. Brawley et al
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 طراحی و ساماندهی برنامههای خانوادگی ویژهی، ایجاد شبکههای ارتباطی بین سالمندان در سطح محلی،بازدارنده
سالمندان و معرفی اماکن و فضاهای ورزشی و تفریحی به عنوان پاتوقهای سالمندی میتواند برای سالمندان تنها
. راهگشا باشد،و آن دسته از سالمندانی که به دلیل نداشتن همراه تمایلی به شرکت در ورزش و تفریح فعال ندارند
تأمین شهرهای دوستدار سالمند هدف مهمی برای دستیابی به رفاه اجتماعی است و شهروندان سالمند نیز حق
 بخش مهمی از تأمین خواستهها و نیازهای سالمندان به منظور مشارکت در ورزش.زندگی با کیفیت مطلوب را دارند
و تفریح فعال وابسته به عوامل ساختاری و وضعیت محیط شهری است و ارائهی تسهیالت و خدمات شهری
.مناسب میتواند زمینهی مشارکت فعال سالمندان را در فعالیتهای ورزشی و تفریحی محقق سازد
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