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 فعال در ورزش و تفریح مشارکت سالمندان یعوامل بازدارنده
 2مرجان صفاری، 1محمدعلی قره

 چکیده

 جمعیت از نسبت یک عنوان به نآباالتر از  و ساله 60 افراد تعداد ؛انسانی موفق در قرن اخیر است یجمعیت و شهرنشینی اوج توسعهپیری

سالمندان مشارکت  یپژوهش حاضر شناسایی عوامل بازدارنده هدف خواهد رسید. 2050 سال در ٪22 به 2006 سال در ٪11 از جهان
 یجامعه .استهانجام شد و به صورت پیمایشی ه . پژوهش حاضر توصیفی بوداستها فعال و اولویت بندی آنتهرانی در ورزش و تفریح 

ای انتخاب ای چند مرحلهخوشه گیریبا روش نمونه که سالمند تهرانی بودند 385 آماری نمونهو  انتخاب شدند آماری سالمندان شهر تهران
تحلیل . وقات فراغت استا یعوامل بازدارندهساخته شده براساس مدل سلسله مراتبی  ینامهآوری اطالعات پرسشابزار جمعشدند و 

ه ضریب رگرسیون عوامل مشارکت نشان داد ک یرگرسیون سلسله مراتبی با در نظر گرفتن ضرایب مسیر برای بررسی عوامل بازدارنده
د از واریانس عدم مشارکت را درص 60ثیر را بر عدم مشارکت سالمندان در ورزش و تفریح فعال دارد و ساختاری بیشترین تأی بازدارنده

 دگی هوا و صوت، ترافیک،ای چون نبود فضاها، امکانات و تجهیزات ورزشی مناسب، آلوبه دلیل عوامل بازدارنده د.کنبینی میپیش
امکان مشارکت مستمر فریحی تهای ورزشی و از برنامهنداشتن آگاهی ترس از افتادن و المت جسمانی، نداشتن س ،های خانوادگیولیتؤسم

بینی عدم مشارکت رصد بر پیشد 24ثیر می گذارد و دوم عوامل فردی بر عدم مشارکت تأ در مرتبهشود. در ورزش و تفریح فعال ایجاد نمی
درصد  16ا گذارند و تنهثیر میأمرتبه سوم عوامل بین فردی هستند که بر عدم مشارکت ت افزاید و دردر ورزش و تفریح فعال سالمندان می

سله مراتبی موانع مشارکت در ترتیب موانع در مدل سل های پژوهش حاضر نشان داد کهطورکلی یافتهه بد.نافزایکنندگی میبینیبر پیش
که  که طوریه بکنند می ر آن زندگیداست که شخص یا گروه  ی آغاز جایینقطه ؛یعنی،این مدل مدور استو  اوقات فراغت ثابت نیست

 .متغیر هستند ،قوقی متفاوتح -سیاسی و های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادینهدر زمی عوامل بازدارنده
 

 عوامل بازدارنده ، سالمندان، ورزش ، تفریح فعال  واژگان کلیدی:
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 مقدمه
ی و جهان یمگراه( و هر دو روندهای 1انسانی موفق در قرن اخیر است) یجمعیت و شهرنشینی اوج توسعهپیری

ساله و باالتر از  60 افراد ن بیست و یکم هستند. تعدادانسانی در قر یتوسعه منظور همفاهیم مهمی ب یدر بردارنده
ر این زمان د ود رسید خواه 2050در سال  %22به  2006در سال  %11آن به عنوان بخشی از جمعیت جهان از 

بدین  (.2تاریخ خواهد بود) ساله خواهد شد که برای اولین بار در طول 14تا  0تعداد افراد سالمند بیشتر از کودکان 
د. دنیایی که در آن نسبت سال از تعداد کودکان بیشتر خواهد ش 60تعداد افراد باالی  ،ای نزدیککه در آینده معنی

 سالمندی (.3)کنندمر میآن افراد بیشتر از گذشته ع است و درسنین کاهش یافتهزان مرگ در تمام تولد پایین و می
 مزمن، هایبیماری به الابت افزایش مانند ایبالقوه تهدیدات معرض در سالمندان آن، طی که است زندگی از ایدوره

 ذهنی و جسمی هایناتوانی نیز زیادی موارد در و گیرندمی قرار اجتماعی حمایت از برخورداری عدم و انزوا و تنهایی
 (.4)دهدمی قرار تهدید مورد را شانفردی استقالل هاآن

حل کردن جدول، انجام های فراغتی  مانند خواندن، دار بین تحرک ذهنی فعالیتمطالعات متعددی ارتباط معنی     
اند و به طور کلی نشان داده نشان دادهرا و کاهش خطر ابتال به آلزایمر  های اجتماعی، مشارکت در فعالیتهابازی
در  .(5) دهدکاهش می %38 تا و گسترش آلزایمر را های اوقات فراغت احتمال ابتالاست مشارکت در فعالیتشده
ویژه درخصوص الگوها، روندها و هاست. بفراغت شده ای به ارتباط بین سن و اوقاتهای اخیر توجه گستردهسال

کنند رضایت فرد را در جوانی فراهم می که )ورزش و هنر( هاییفعالیت معموالًها در زمان فراغت. تغیر نوع فعالیت
یا  های جدید ومهارت، ا یادگیریهای مرتبط بان سالمندی تکرار شوند تا فعالیتتوانند در دوربا احتمال بیشتری می

های کند سالمندان به مشارکت در فعالیتبیان میهای معتبری وجود دارد که یافته .آشناناهای شرکت در فعالیت
 ،رحاله به (.6)دارندتمایل منزل  یدسترس در نزدیکی یا محدوده کم هزینه و در غیر پویا در طبیعت، احتماالً

های انتخاب شده از طرف سالمندان در راستای ایجاد ظرفیت صرف نظر از نوع فعالیت فراغتی سالمندان، فعالیت
 به عنوان بخش مهمی از رفتار 1اوقات فراغت جدی .(7)استهای پیچیدههای فکری در محیطچالشمواجهه با 

فراغت  های اوقاتیازمند تعامل درگیرانه در فعالیتاوقات فراغت جدی ن. (8)استفراغتی سالمندان شناخته شده
کننده یا سرگرم و صورت آماتورند به مفراغت جدی پیگردهای نظام کند که اوقاتتوصیف می 2زاستبیناست. 
کسب تجربه، دانش و یا مهارت  نده به منظور مشارکت برایرکافی جالب و نگهدا یندازههای اختیاری به افعالیت

جسمانی  هایمزایای مشارکت منظم سالمندان در فعالیتبر تحقیقات متعددی، سال اخیر سی  در .(9)خاص است
فراغت  فعال، از انواع اوقات و تفریحورزش در  مستمر . شرکت(10اند)کید کردهاوقات فراغت به اشکال مختلف تأ

در طول عمر  سالمتی راچشمگیر تواند مزایای کنند که فعالیت جسمانی منظم میشواهد علمی بیان می جدی است.
فرصت را برای افزایش ترین انجام فعالیت جسمانی بزرگ .توانایی جسمانی فراهم آورد با هر سنی و یدوره در هر
سالی و و کیفیت زندگی را در میان کند و محدودیت عملکردی را کاهشمین میتأهای زندگی مستقل و فعال سال

 (.11)دهدمی دوران سالمندی ارتقا

رتقا تندرستی سالمندان تواند به اسالمندان در ورزش میمنظم دهند که مشارکت ان مینش هانتایج پژوهش     
ای دقیقه پنج جلسه حداقل سی :جسمانی عبارتند ازهای مشارکت منظم سالمندان در فعالیت منظور از .(8)بیافزاید

ای با شدت کمی بیشتر از دقیقه بیست یجلسه ( و یا سه6یا  5سطحی، سطح  10ک طیف با شدت متوسط )در ی
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مشارکت سالمندان در (. 10)استدر هفته ترکیبی از این دو  ( یا8یا  7سطحی، سطح  10 )در یک طیف حد متوسط
مزایای فردی و اجتماعی متعددی است؛ مزایای فردی شامل مزایای فیزیولوژیک،  یهای جسمانی دربردارندهفعالیت

 کندسالمندی بیان می یچنین ادبیات تحقیق در حوزه(. هم10)مدت استثیرات فوری و بلنداجتماعی با تأ روانی و
های رقابتی به طور اتوماتیک با ایجاد احساس توانمندی برای زندگی کامل و سالم مشارکت سالمندان در ورزش

 .(12)کندت میمهای منفی مرتبط با پیری مقاودربرابر شاخص
موانع  ،ی سالمندان داردبرا ایکنندهو قانع مزایای سالمتی متعدد ،فراغت های جسمانی اوقاتفعالیتاگرچه      

ترین ندان کم تحرککه سالم طوریه های جسمانی وجود دارد؛ بمشارکت سالمندان در فعالیت متعددی هم به منظور
بک تا متوسط سهای جسمانی تر از آن در فعالیتساله و بزرگ 85سالمندان  %10حدود  ،گروه جمعیتی هستند

یا بیشتر از آن در هفته  اراز آن در تمرینات قدرتی دوب ترو بزرگ  هسال 65سالمندان  %15کنند و کمتر از شرکت می
این  ست که معموالًبه طور خاص بازنشستگی به معنای کاهش فعالیت فیزیکی مرتبط با کار ا (.13)کنندشرکت می

 (.14شود)ای جسمانی اوقات فراغت جبران نمیهاهش با مشارکت در ورزش یا فعالیتک

ای ورزشی همهثیر عمیقی بر حفظ مشارکت منظم سالمندان در برنابعضی عوامل تأ 1براساس نظر اسچوتزر     
مسائل مربوط به سالمتی،  :موانع عبارتند از. بندی شوندها و موانع دستههانگیز و بخشند به دتواناین عوامل می دارند.

 دیگر هایپژوهش (.15کودکی)های پزشکی، دانش و آگاهی و سابقه مشارکت در ورزش در دوران محیط، توصیه
های درد و ترس از نشانهوضعیت جسمانی ضعیف، تواند میموانع انجام تمرینات ورزشی در سالمندان  نداهدنشان دا

 (.17سالمندان حداقل یک مانع برای شرکت در ورزش دارند ) %87 نشان دادند که 2اونیل و رید.  (16)باشد درد
انرژی و مهارت را به عنوان موانع مشارکت انگیزه، همراه برای ورزش کردن،  نداشتن زمان، 3براولی و همکاران

دیگری از پژوهشگران گزارش کردند که زنان بیشتر از مردان دالیل  گروه .(18ند)اهسالمندان در ورزش معرفی کرد
به ورزش فراغت را نداشتن همراه، ترس از افتادن، عدم عالقه  های جسمانی اوقاتتاصلی عدم مشارکت در فعالی

به عنوان مانع مشارکت چنین مردان و زنان با افزایش سن دالیل پزشکی را بیشتر . همکنندیو بروز خستگی اعالم م
مشکالت مربوط به سالمتی  ،( موانع اصلی85-75)غیرمعلول ولی در رنج سنی در خطر در گروه (.19اند)گزارش کرده
تجارب منفی گذشته، محیط  ،چنین ترس از افتادن یا آسیب دیدن هنگام تمرینات جسمانی؛ هم(20)و درد است

موانع دیگری است که  عدم احساس امنیت، شرایط آب و هوایی، عوامل اجتماعی و ادراکات فرهنگی نامناسب،
 عدم بر مؤثر که عوامل هنشان داده شد نیز داخلی هایپژوهشدر (. 20،16، 21، 22)اندسالمندان گزارش کرده

 و امکانات سالمتی، اجتماعی، عوامل :تفریحی عبارتند از ورزشی هایفعالیت در البرز استان سالمند زنان مشارکت
چنین هم (.23ند)باشمانع نمی ناآگاهی و مربوط به عالقه عوامل. زمان و شخصی عوامل اقتصادی، عوامل تسهیالت،
 (.24) استآن برای این گروه سنی اشاره شده ای دیگر به انجام تمرینات تعادلی در سالمندان و فوایددر مطالعه

فراغت انجام اندکی در ایران در خصوص موانع مشارکت سالمندان در ورزش و تفریحات فعال اوقات مطالعات     
-اقشار مختلف مردم با برنامه یهای تفریحی مطابقت نیازهاورزش یهای انجام شده در حوزهدر پژوهش است؛شده

مشارکت سالمندان  یدرباره مشکالت متعددوجود مسائل و  البته .(25)استورزشی و تفریحی مورد تأکید بوده های
اند این قشر از این مشکالت باعث شدهرسد. بدیهی به نظر می در کشور ما و شهر تهران های جسمانیدر فعالیت

گونه سرگرمی در خانه به های طوالنی را بدون هیچباشند و ساعتوحشت داشته از منزل افراد جامعه از بیرون رفتن
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 مشکل با ورزشی و تفریحی از امکانات استفاده در مختلف، سالمندان یبازدارنده عوامل وجود دلیل به وسر ببرند 

 درصد به و باالتر کشور کل درصد از هم اکنون تهران شهر . نسبت سالمندانهستند مواجه تحرک عدم جدی
که  موضوع است این از ناشی تهران شهر در سالمندی یمسأله به توجه است. ضرورت ترنزدیک آسیا در سالمندان

 که توجه داشت باید بلکه ،افتداتفاق می سایر  شهرها از ترسریع سالخوردگی یپدیده با شهر این رویارویی تنها نه

 هایدر سال و توجهی است قابل جمعیت که ندساکن تهران )باالی شصت سال( در کشور  سالمندان درصد از 3/13

 سازیبهینه جهت در هادولت ریزیجهان، برنامه کشورهای از بسیاری در .(26)شودمی هم بیشتر نسبت این آینده

 گیردمی صورت هاآن ورزشی و تفریحی هایفعالیت و تحرک جهت ایجاد در سالمندان فراغت اوقات ریزیبرنامه و

 مشارکت عدم اصوال یا مشارکت و میزان کاهش موجب احتماال که هستند موانعی یا هامحدودیت بازدارنده، عوامل.

مشارکت سالمندان در  یعوامل بازدارندهوجه به شرایط موجود شناسایی بات گردند.می مشخص هایفعالیت در افراد
راهکارهای  یچنین ارائهها و همها و برنامهتواند نقش تاثیرگذاری را در تدوین سیاستورزش و تفریحات فعال می

فعال  حشارکت سالمندان در ورزش و تفریبومی و متناسب با بستر فرهنگی و اجتماعی ایران و درنتیجه افزایش م
های مشارکت در ورزش بین گروه یمتعددی درخصوص موانع و عوامل بازدارندههای در ایران پژوهش ایفا نماید.

ویژه هخورد؛ بکمتر به چشم می انویژه روی سالمند یاست ولی مطالعهی، جنسی و اقشار مختلف انجام شدهسن
دهد می چنین آمار نشانها متفاوت است و همکه نیازهای این گروه سنی نیز به طور مشخصی از سایر گروهنآ
ها زودی با خیل عظیمی از سالمندان در جامعه رو به رو خواهیم شد و نسبت این گروه سنی نسبت به سایر گروههب

در ورزش و مشارکت سالمندان   یداری خواهد داشت؛ بنابراین در این پژوهش شناسایی عوامل بازدارندهد معنیرش
 است.مد نظر معتبر در این حوزه  یترتیب این عوامل با پیشینه یتفریح فعال و مقایسه

ی، هنر و براساس های فراغتی ازجمله در ورزش، گردشگرمشارکت در فعالیت یعوامل بازدارندهشناسایی      
ر های اخیتبر در سالهای معهای قومی در اکثر پژوهشهای سنی، جنسی و اقشار خاص مانند معلولین و اقلیتگروه

ین چارچوب در بین ااوقات فراغت انجام شده و حاکی از پذیرش  یعوامل بازدارندهبر اساس مدل سلسله مراتبی 
 وا به شرح زیر رهای فراغتی مشارکت در فعالیت یعوامل بازدارنده(. مدل مذکور 27محققین این حوزه است )

 باید ابتدا های فراغتیتدر فعالی مشارکت برای افرادکند مدل مذکور بیان می .نمایدبندی میدسته (1)شکل  مطابق

 در بتوانند تا ندشو مسلط ساختاری عوامل بر نهایت در و فردیبین عوامل بر سپس و یابند تسلط فردی عوامل بر

  بازدارنده عوامل یرتأث تحت که نیست مشارکت عدم یا و مشارکت فقط و البته کنند شرکت اوقات فراغتی هایفعالیت
تمام  ناز بین برد ند ونده هسترثیر عوامل بازداحت تأها نیز تین ارجحیت و انتخاب گزینهلکه تعب گیرد؛قرار می

 ارجحیت موجب شناسایی تنهانه دهعوامل بازدارن مراتبی سلسله مدل .پذیر نیستامکان مشارکت یعوامل بازدارنده
 تأثیر فراغت اوقات تارهایرف بر دواننتمی که را بازدارنده عوامل سطوح و تعداد یتوسعه شود، بلکهمی فراغت اوقات

این عوامل  و (28 و27) ذارندگمی تأثیر افراد مشارکت و انتخاب بازدارنده بر عواملاین  .کندبررسی می گذارند،
 عبارتند از :



 133 ی مشارکت سالمندان در ورزش و تفریح فعالعوامل بازدارنده

 شامل و گیرندبر میرا در  بدنی هایفعالیت و ورزش به عالقه یا ارجحیت کههستند عواملی  ،1فردیموانع 

-تأثیر می یکدیگر بر فراغت های اوقاتبر ارجحیت فعالیت د ونشومی فرد تصورات و هانگرش روانی، حاالت

های ورزشی و تفریحی، شامل حاالت روانی، نگرش به انجام فعالیتاین عوامل حاضر  یدر مطالعه. (29)دنگذار
 شود.تمایالت مذهبی سالمندان میهای ورزشی و تفریحی و عالقه به انجام فعالیت

 
 (28) مشارکت در اوقات فراغت ی. مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده(1)شکل 

 

 حاصل یا عوامل این .است افراد فردی خصوصیات بین یرابطه یا فردی بین هایکنش حاصل ،2فردیموانع بین

 خاص فراغت اوقات هایفعالیت در مشترک مشارکت بر آورد، پسمی تعامالت به خود با فرد که است فردی عوامل

 بر زمانهم و ارجحیت بر هم تواننداین عوامل می آیند.می پیش تعامالت و روابط ینتیجه عنوان به یا گذاردمی اثر

 بر عالوه گذارند.ب اثر فراغت اوقات هایفعالیت در کردن و همراهی فراغت اوقات مشترک هایفعالیت در مشارکت

این مطالعه شامل داشتن  (.29باشد) تعمیم قابل افراد بین روابط به طورکلیهب تواندبین فردی می عوامل مفهوم آن،
 شود.های همسن میمعاشرت با گروه و ، تعامالت با اعضای خانوادههمراه

درواقع به عنوان کنند و می مداخله واقعی مشارکت و مشارکت به عالقه بین که هستند عواملی، 3موانع ساختاری

 (. عوامل ساختاری در این مطالعه شامل29)کنندمی قات فراغت و مشارکت عملگر بین ارجحیت اوعوامل مداخله
نداشتن  های خانوادگی،ولیتؤمس ترافیک، آلودگی هوا و صوت، تفریحی،و  یود فضاها، امکانات و تجهیزات ورزشنب

های ورزشی و تفریحی از برنامهنداشتن آگاهی ادن و  از افت درد و ترس از درد، ترس، کافی سالمت جسمانی
 شود.می
 و فراغت اوقات هاییتدر فعال مشارکت در افراد یبازدارنده عوامل از سلسله مراتبیدر این مدل  ،دیگر عبارت به

 می تفریحیی و ورزش هایفعالیت در یافتن برای مشارکت فرد که کندرا معرفی می تفریحی ورزشی هایفعالیت

 . (27)یابد تسلط نوبت به مراتب از هریک بر بایست
 

1 . Intrapersonal constrains 

2 . Interpersonal constraints 

3 . Structural constraints 
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شود که موانع مشارکت سالمندان تهرانی در ورزش و تفریح با توجه به موارد مذکور این سوال به ذهن متبادر می     
بازدارنده برای ها است؛ آیا این عوامل فعال چیست؛ کدام عوامل بازدارنده موجب عدم تحرک و فعالیت جسمانی آن

 سالمندان شهر تهران، منطبق بر سلسله مراتب مدل معرفی شده هستند؟
جدی در کشورهای در حال توسعه است. زندگی سالمندان  یدوران سالمندی یک مسأله همان طور که اشاره شد     

بهداشت جسمی و روانی زیادی روبرو است که نه تنها اقتصادی  و اجتماعی، فرهنگی جسمانی، با مشکالت روانی،
دهد، بلکه کودکان و نسل جوان و میانسال را نیز متأثر خواهد ساخت. واقعیت این آنان را در معرض خطر قرار می

است که در فرهنگ  حالیاست و این درتوجه و خشن شدهبی امروز نسبت به سالمندان بسیار یاست که جامعه
دهد که عوامل بسیاری در ها نشان میجایگاه باالیی برخوردار است. بررسیایرانی احترام به سالمندان از  -اسالمی 

شود تعداد سالمندان افزوده می های که روز به روز بست. در جامعهتوجهی نسبت به سالمندان دخیل ااین غفلت و بی
عوامل شناسایی  ،هاستو الگو سایر شهر یوهای اجتماعی در ایران پیشرشهر تهران که در اکثر پدیدهکالن و در

ناپذیر به و اجتناب ضروری  عوامل بازدارندهفعال فراغتی برای هردسته از  در ورزش و تفریحمشارکت  یبازدارنده
 رسد.نظر می

 

 شناسی روش
صیفی  سش     بوده و روش جمع این پژوهش، تو ستفاده از ابزار پر شی با ا ست آوری اطالعات پیمای   ی. جامعهنامه ا

سالمندان  شماری   در که  بودندهر تهران ش  سال و باالتر(  65) آماری این مطالعه،  عمومی نفوس و  1390سال  سر
سکن مرکز آمار ایران  شده  609283، م ست برآورد  ساس   ا  .شد تعیین سالمند   385جدول مورگان تعداد نمونه . برا

شه ها با روش نمونهنمونه شهر تهران به   22. ابتدا مناطق گردیدای انتخاب ای چند مرحلهگیری خو سمت   5گانه  ق
  .ندتوزیع و جمع آوری شد هانامهپرسش( 1)و به شرح جدول  )شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز( تقسیم 

 نامه(. مناطق و اماکن توزیع پرسش1جدول )

 محل توزیع منطقه
ه مناپرسش

 توزیع شده

نامه پرسش

 تکمیل شده

 (1شمال )م.
 22صالح، پارک جمشیدیه، پارک امام زاده 

 بهمن
100 84 

 77 100 امام زاده شعیب، پارک آموزگار، پارک هستی (5غرب )م.

 75 100 خانه سالمت محله کرمان، پارک فدک (8شرق )م.

 81 100 مجتمع فرهنگی هنری عطار، پارک هفت چنار (10مرکز )م.

 70 100 بهمن، پارک عدالت 22پارک  (16جنوب )م.

 387 500 تهران

له مراتبی موانع اوقات براساس مدل سلس شده ساخته ینامهحاضر پرسش یطالعات در مطالعهآوری اابزار جمع     
 (گویه12) و ساختاری گویه( 7)، بین فردیگویه ( 13)سه گانه فردی عوامل بازدارنده( و برمبنای 29)فراغت است

به منظور بررسی روایی  .دیگردتنظیم ای لیکرت طیف پنج درجه در آماری یو مرتبط با جامعه های مناسبگویه
مدیریت طب سالمندی، جامعه شناسی سالمندی و  ینفر متخصص رشتههشت  نامه، ازصوری و محتوایی پرسش
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 ها را مورد بررسی قرار دهند و با توجه بهورزش تقاضا شد تا براساس مدل مذکور و اهداف پژوهش حاضر، گویه
به  شد.تهیه  ایگویه 32ی نامهپرسش اًو نهایتگردید نامه اعمال در پرسش متخصصان، اصالحات مورد نظر نظر

لفای نفر از سالمندان تهرانی توزیع و ضریب آ 50مقدماتی بین  ینامه در یک مطالعهمنظور بررسی پایایی، پرسش
تعیین  α =0.85نامه و کل پرسش α =0.8 ، ساختاریα= 82.0، بین فردیα= 0.89ی فردکرونباخ به تفکیک موانع

 شد.
 

 هایافته
 یچنین دامنهو هم 4.19انحراف استاندارد  ،سال 69سالمند تهرانی با میانگین سن  387تعداد وهش حاضر، در پژ
( %80ها )بیشترین فراوانی را دارا بودند و اکثر آن %56از نظر جنسیت، زنان با سال شرکت داشتند.  78تا  65سنی 

های است. ویژگیگزارش شده( %30یگان )اس( و هم%30) ن اوقات فراغتشان با همسراری گذهل بوده و نحوهمتأ
 است.( گزارش شده2اری در جدول شماره )آم یتوصیف نمونه

 های توصیفی نمونه آماری. ویژگی(2جدول )

نحوه گذران 

اوقات 

 فراغت

 اقوام و آشنایان همسایه ها با همسر
-فرزندان و نوه

 ها
 تنها

ی 
وان

فرا
نی 

اوا
فر

د 
ص

در
 

نی
اوا

فر
 

نی
اوا

فر
د 

ص
در

 

نی
اوا

فر
 

نی
اوا

فر
د 

ص
در

 

نی
اوا

فر
 

نی
اوا

فر
د 

ص
در

 

نی
اوا

فر
 

نی
اوا

فر
د 

ص
در

 

116 30% 116 30% 43 11% 62 16%  05  13%  

 تحصیالت

 لیسانس فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم
فوق لیسانس و 

 باالتر

نی
اوا

فر
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اوا

فر
د 

ص
در
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97 25% 116 30% 38 10% 108 28% 28 7% 

وضعیت 

 هلأت

 سایر مجرد  بیوه مطلقه متاهل

نی
اوا
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310 80% 15 4% 31 8% 27 7% 4 1% 
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  یبرای بررسی عوامل بازدارنده ،تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی با در نظر گرفتن ضرایب مسیر (2) شماره شکل     
حاکی از تحلیل رگرسیون سلسله  (3)و جدول  دهدمشارکت در ورزش و تفریح فعال سالمندان تهرانی را نشان می

 پیش بینی عوامل بازدارنده به ترتیب اهمیت است.مراتبی با در نظر گرفتن ضرایب مسیر برای 

 
 تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی (.2)شکل 

 

تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی با در نظرگرفتن ضرایب مسیر برای پیش بینی  .(3)جدول

 به ترتیب اهمیت مشارکت یبازدارندهعوامل 

 β t P R 2R F Sig عوامل بازدارنده مدل

 ./0001 61/480 ./6 ./77 ./0001 02/21 ./77 عوامل ساختاری 1

2 
 ./91 ./0001 62/47 ./71 عوامل ساختاری

 
84/. 

 
1/1931 

 
0001/. 
 ./0001 36/33 ./55 عوامل فردی 

3 

 - - ./61 عوامل ساختاری

 - - ./38 فردی عوامل - - 100% 100%

 - - ./28 فردیبین عوامل 

 یعوامل بازدارندهتحلیل رگرسیون سلسله مراتبی با در نظر گرفتن ضرایب مسیر برای بررسی  (3) شماره جدول     
 عدم مشارکت سالمندانبر  را ثیری ساختاری بیشترین تأبازدارنده که ضریب رگرسیون عواملدهد مشارکت نشان می

را  عدم مشارکتدرصد از واریانس  60باشد که (، معنادار می≥01/0Pدارد و در سطح ) در ورزش و تفریح فعال
عدم بینی درصد بر پیش 24گذارد و تأثیر می عدم مشارکتفردی بر  دوم عوامل  ید. در مرتبهکنبینی میپیش

. در ( معنادار است≥01/0Pکه این افزایش از نظر آماری ) افزایدمیدر ورزش و تفریح فعال سالمندان مشارکت 
 افزاید.کنندگی میبینیدرصد بر پیش 16گذارد که تنها ثیر میفردی بر عدم مشارکت تأبین سوم عوامل  یبهمرت
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 گیریبحث و نتیجه
مطالعات متعدد علمی  تواند فرایند پیری را متوقف سازد ولیهای جسمانی نمیاگرچه پرداختن به ورزش و فعالیت

کی و یهای فیزیولوژتواند پیامدجسمانی به صورت منظم و مستمر می که مقدار متوسطی از فعالیت اندنشان داده
ز این رو سازمان بهداشت ا(. 10)و موجب بهبود امید به زندگی شود روانی پیری را کاهش دهد یا روند آن را کند سازد

اعی را به همراه های جسمانی در سراسر زندگی مزایای فردی و اجتمفعالیتکند پرداختن به کید میجهانی تأ
ح فعال و اولویت مشارکت سالمندان در ورزش و تفری یهدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل بازدارنده (.31دارد)

ترین عوامل مهم هاس یافتهبود. براسااوقات فراغت  یها با مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارندهآن یو مقایسهبندی 
ردی و بین فردی مشارکت سالمندان تهرانی در ورزش و تفریح فعال به ترتیب عوامل ساختاری، ف یبازدارنده
تبی موانع مشارکت نشان داد که ترتیب موانع در مدل سلسله مرا حاضر پژوهش هاییافتهبدین معنی که  هستند.

 یعوامل بازدارندهابق ید تطؤهای توسعه یافته مدر اغلب کشور هادر اوقات فراغت ثابت نیست؛ البته نتایج پژوهش
توان میتماعی متفاوت های فرهنگی و اجدر زمینهنتایج تحقیقات متعدد به ولی با توجه  .مدل در آن کشورها است

(. 27کنند)می است که شخص یا گروه در آن زندگی ی آغاز جاییکه نقطهطوری عنوان کرد این مدل مدور است به
 ،متغیر هستند ،تحقوقی متفاو -سیاسی و های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادینهدر زمی عوامل بازدارنده کهطوریه ب

میزان مشارکت  بر تفریحی و یهای ورزشاجرای فعالیتدر کشورهای درحال توسعه مانند ایران زمینه و بستر 
 (.32گذارند)ثیر زیادی میأمردم تهای مختلف گروه
ران در ورزش و تفریح ته مشارکت سالمندان شهر یعوامل بازدارنده ترینمهمکه ها حاکی از آن است یافته     

ت های جسمانی اوقامند و خواهان مشارکت در فعالیتبدین معنی که سالمندان عالقه ست،ساختاری افعال عوامل 
 ی و تفریحینبود فضاها، امکانات و تجهیزات ورزش ای چونبازدارنده عواملوجود  فراغت هستند ولی به دلیل

درد و ترس ، کافی نداشتن سالمت جسمانی ،های خانوادگیمسئولیتوجود  آلودگی هوا و صوت، ترافیک، مناسب،
تفریح و  شدر ورزن مشارکت مستمر اکامهای ورزشی و تفریحی از برنامهنداشتن آگاهی  از درد، ترس از افتادن و

ترین موانع سالمندان به منظور ز افتادن و درد  را به عنوان مهمترس ا 1اونیل و رید شود.نمی ها ایجادبرای آنفعال 
به  کید بر عوامل محیطی( و اسچوتز نیز تأ17اند)( ذکر کرده85-75های جسمانی در رنج سنی خطر)شرکت فعالیت

دیگر به عوامل ساختاری چون عدم احساس های (. پژوهش15) دارد موانع مشارکت در فعالیت جسمانیعنوان 
مربوط است  ساختاری یدارندهاز این عوامل باز ایبخش عمده (.20و 16د)انیت، شرایط آب و هوایی اشاره کردهامن

. زشی و تفریحی سالمندان بپردازدمین خدمات ورطور اختصاصی به موضوع تأبه بتواند مشخص که  نهادی به نبود
-رنگ سازمانو حتی بیرنگ در این حوزه وجود ندارد و نقش کممدونی  یبرنامهمشخص و  راهبردهای ،نتیجه در

که نیازهای این گروه جمعیتی به خدمات درحالی بخش خصوصی مشهود استو حتی  یهای دولتی، مدیریت شهر
مستمر سالمندان  های سنی متفاوت است. مشارکتجسمانی اوقات فراغت با سایر گروهای هاز جمله فعالیت اجتماعی

اماکن و وسایل  ،به فضاها و حفاظت شده ایمنارزان، رسی آسان، نیازمند دست یهای ورزشی و تفریحدر فعالیت
سالمندان که متناسب با شرایط جسمانی این  یهای ورزشی ویژهچنین آگاهی از برنامههم تفریحی است.و ورزشی 

درد و ترس از  از عواملی چون عدم امنیت،ها نگرانی و ترس آن تواند بردهی شود میوه سنی طراحی و سامانگر
مورد  2دوستدار سالمند شهرهایهای اخیر ایده بنا نهادن از این رو است که در سال ترس از افتادن غلبه نماید.درد و 
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 یدهنددیگر، نشان های شهری از یک طرف و جمعیت سالمند از طرفتاکید است؛ ایجاد تناسب بهتر بین محیط
کند که: ( این نکته را عنوان می2007های اجتماعی است. سازمان بهداشت جهانی )ها در سیاستبرخی ضرورت

دوستدار سالمند کردن شهرها یک واکنش ضروری و منطقی برای ارتقای سطح رفاه و مشارکت شهروندان مسن »
ایجاد تعامالت  ییابی به این ایده به منزلهبدون شک دست .(3)«در امور شهری و پیشرفت و رونق شهرها است

از بین بردن عوامل  است.های فیزیکی و ساخته شدهمحیطالزم در سطوح مختلف و از جمله حفظ پشتیبانی مؤثر در 
محل  یتیبانی مؤثر از سالمندان در منطقهساختاری مشارکت در ورزش و تفریح فعال به منظور پش یبازدارنده

محل سکونت گرفته تا طراحی  از های مختلف سیستم شهریبخش یم وابستهه ای از تعامالت بهونت، به دامنهسک
 جهیزات ورزشی و تفریحی نیاز دارد.فضاها، اماکن و ت به رسی اصالح شدهچنین دستها یا حمل و نقل و همخیابان

 یگذاری و تدوین برنامه تا اجرا در حوزهمدیریت شهری تهران اختصاص ساختاری برای سیاست یدر حوزه ،بنابراین
 یندهرشهری بخش مهمی از عوامل بازدا یها در حوزهزیرساخت یرسد زیرا با توسعهسالمندی ضروری به نظر می

 مشارکت سالمندان در ورزش، تفریح و حتی سایر حوزه های اجتماعی را مرتفع خواهد ساخت.
رزش که مانع مشارکت سالمندان تهرانی در و فردی است یهندساختاری، عوامل بازدار یبعد از عوامل بازدارنده     

های ورزشی و تفریحی، به انجام فعالیتحاالت روانی، نگرش از عوامل بازدارنده بر این دسته  .شودو تفریح فعال می
 کید داردتأ سالمندانو ادراکات فرهنگی تمایالت مذهبی چنین همهای ورزشی و تفریحی و عالقه به انجام فعالیت

نداشتن انگیزه را به عنوان یکی از موانع  1براولی و همکاران ریشه در  رفتار پیشین سالمندان دارد. که معموالً
(. پژوهش دیگری نشان داده که زنان بیشتر از مردان دالیل اصلی 18)اندسالمندان در ورزش معرفی کردهمشارکت 

های پژوهشو ( 19)کننداعالم می فراغت را عدم عالقه به ورزشهای جسمانی اوقاتعدم مشارکت در فعالیت
از  (.20،16، 22)اندمعرفی کردهدان سالمن مانع فعالیت جسمانی راو تجارب منفی گذشته  ادراکات فرهنگیمتعددی 

اغلب سالمندان ریشه دوانیده  اوقات فراغت در و رفتار مشارکت در ورزش و تفریح فعالجایی که سبک زندگی  آن
نگیز است؛ در این خصوص چالش براامری یافتن به رفتار مناسب در این گروه سنی  تغییر سبک زندگی و دست است،

تواند هایی که میو از سایر روش باشد تقیم پزشکان به فعالیت جسمانیمس یشیوه توصیهثرترین مؤرسد به نظر می
کارکردهای آموزشی، استفاده از  ،گذار باشددر ورزش و تفریح فعال سالمندان تأثیررفتار مشارکت ایجاد به مرور بر 

های به منظور ترغیب و تشویق سالمندان به مشارکت در فعالیت جمعی یهارسانهاطالع رسانی و آگاهی بخشی 
رسد نهادینه شدن ورزش به عنوان های پژوهشی به نظر میچنین با توجه به یافتههم است. جسمانی اوقات فراغت

مشارکت در ورزش در دوران  یبینی کنندهتواند پیشنی میان کودکی و نوجواهای زندگی از دوریکی از بخش
 سالی و سالمندی باشد.بزرگ
در عوامل این  ، عوامل بین فردی هستند.توسط سالمندان تهرانی ذکر شده یمل بازدارندهترین عاکم اهمیت     

که با توجه به این .های همسنمعاشرت با گروه و داشتن همراه، تعامالت با اعضای خانوادهعبارتند از: این مطالعه 
ها با همسر، گذران اوقات فراغت آن یهل بودند و نحوهآماری سالمندان در پژوهش حاضر متأ یاکثریت نمونه
بنابراین قرار گرفتن این دسته از عوامل بازدارنده در آخرین ، استها، دوستان و همسایگان اعالم شدهفرزندان، نوه

ویژه برای زنان یکی از موانع مشارکت هها نداشتن همراه بپژوهشسطح اهمیت پذیرفتنی است. البته در تعدادی از 
ه از عوامل کردن این دسترسد به منظور کم رنگ. به نظر می(19و 18است)معرفی شده در ورزش و تفریح فعال
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 یگی ویژهادهای خانودهی برنامهسامان، طراحی و سالمندان در سطح محلیبین ای ارتباطی هایجاد شبکه ،بازدارنده
تواند برای سالمندان تنها های سالمندی میبه عنوان پاتوقورزشی و تفریحی ن و فضاهای کامعرفی ام سالمندان و

 ا باشد.شراهگ رکت در ورزش و تفریح فعال ندارند،که به دلیل نداشتن همراه تمایلی به ش یو آن دسته از سالمندان
یابی به رفاه اجتماعی است و شهروندان سالمند نیز حق تأمین شهرهای دوستدار سالمند هدف مهمی برای دست

ها و نیازهای سالمندان به منظور مشارکت در ورزش مین خواستهت مطلوب را دارند. بخش مهمی از تأزندگی با کیفی
تسهیالت و خدمات شهری  یاست و ارائهو تفریح فعال وابسته به عوامل ساختاری  و وضعیت محیط شهری 

 های ورزشی و تفریحی محقق سازد.مشارکت فعال سالمندان را در فعالیت یند زمینهتوامناسب می
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