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 دانشگاه شهید باهنر کرمان رفتار حرکتی ارشد کارشناس .2استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان .1

 

 :چکیده

و جمعیت شناختی هاي جدي اجتماعی برخی ازکشورها را با چالش و در دنیا اشاره دارد عیت سالمنداناي است که به نرخ رشد جمانقالب ساکت پدیده  

 سطح ارزیابیبر همین اساس مطالعه حاضر با هدف  .به این قشر از ضرورت هاي هزاره سوم محسوب می شودتوجه همه جانبه  بنابراین. روبه روکرده است

نفر از  310منظور بدین .این پژوهش از نوع پیمایشی بودروش تحقیق  .اجرا گردید آن بازدارنده عواملبررسی  و ورزشی هاي فعالیت در سالمندان مشارکت

و به صورت انتخاب  نمونه در دسترسبه صورت  حضور داشتندمحیط هاي طبیعی و مکانهاي عمومی  که در پارکها،)65 ± 7/4(سالمندان با میانگین سنی

آماده گردیده که منطبق با اهداف و جامعه تحقیق  اي هساخت محقق پرسشنامه از داده هاي تحقیق جهت جمع آوري . مشارکت نمودندداوطلبانه در تحقیق 

آن از طریق یک مطالعه راهنما و محاسبه آلفاي دانشگاهی و پایایی پنج نفر از خبرگان  محتوایی پرسشنامه با نظرروایی صوري و  .استفاده شد بود،

 تحقیق نتایج .مستقل استفاده شد tیک نمونه اي و t جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهاي آماري  .مورد بررسی و تایید قرار گرفت )α=79/0(کرونباخ

لسه در هفته به ورزش می کمتر از یک جمورد مطالعه سالمندان %  43که به گونه اي  مطلوب نمی باشدسالمندان در ورزش  که سطح مشارکتداد نشان

در فعالیتهاي  بررسی عوامل بازدارنده سالمندان. بوده استدر هفته یک ساعت کمتر از این گروه سنی  % 62مدت زمان فعالیت بدنی همچنین. پرداختند

در فعالیت هاي  مندانسال مشارکت میزان بازدارندگیبراجتماعی، خانوادگی، ساختاري اقتصادي، عوامل ورزشی نشان داد که از بین عوامل مورد بررسی 

در اماکن  سالمندان کردن و فعالیت بدنی و همچنین حضورورزش  اصلی مانع به تنهایی بنظر می رسد افزایش سن  .)P>05/0(ر بوده اندگذاورزشی تاثیر

 .دنفردي تا حد زیادي مانع از حضور افراد در فعالیتهاي بدنی می شو باورهايعدم دسترسی آسان، عدم استقالل مالی و  عواملی همچون ورزشی نیست بلکه

شرایط فعالیت بدنی  می توان امید داشت کهفرهنگی و اجتماعی  با رعایت مولفه هايعوامل ساختاري و همچنین مهیا کردن شرایط حضور بهبود کلی با بطور

  .خواهد بودمت عمومی جامعه و به خصوص این گروه  سنی و این خود تضمین کننده سال شودبه صورت منظم در جامعه فراهم 
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Abstract 

 

Quiet revolution, a phenomenon that refers to the rate of growth of the elderly population in the world 

and some of countries whit strong social and demographic challenges facing. Thus according the 

overall to this section needs of the third millennium. Based on this study the purpose participation in 

physical activity levels and barriers have been implemented. This study was a survey research method. 

For this purpose 310 elderly people whit an average age of (65±4.7) in parks, natural environments and 

public places were selected as sample and voluntarily participated in the study. The data collected from 

a questionnaire that was prepared in accordance with the objectives of the study were used. Face and 

content validity and reliability of the questionnaire whit five academic expert through a pilot study and 

calculation of cronbach,s alpha (α = 0.79) were reviewed and approved. To analyze data was used from 

a sample t test and independent t. The result shown not optimal elderly participation level in sports such 

that 43% of elderly people have more than one session per week to exercise. Also time physical 

activity, 62% of this age group is less than an hour a week. The study showed preventing factors 

elderly people in sports among the factors of the economic, social, family, structural have been 

effective whit rate elderly people participation inhibition in sports activities. It seems increasing age not 

along the main obstacle to exercise and physical activity as well as elderly people presence in sports 

places, rather such  as factors lack of easy access, lack of financial independence and individual belief  

by far from barrier of  people presence in physical activity. 
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  :مقدمه

 فعالیتهاي و خانوادگی ارتباطات در همچنین ومی باشد  و بوده گوناگون تمدنهاي و اعصار طی در خانواده و فرد زندگی از مکملی جزء همواره بدنی فعالیت

 خانواده براي اعضاي منظوره، چند آیینی ومراسم برگزاري و فراغت اوقات و تفریحی فعالیتهاي رهگذر از و بسزایی داشته سهم اجتماعی زندگی گوناگون

 اي ارزنده تاثیر سالم زندگی و سالمتی ،بهداشت تأمین ، اجتماعی و آسایش روانی ،امنیت ایجاد براي نیز و است آورده ارمغان به شادي و لذت و خرسندي

 سنی هاي گروه بین در که نحوي به است، افزایشدر حال  توجهی بطورقابل سالمندان زندگی، جمعیت به امید میزان افزایش با .)1388فتحی ( است گذاشته

 بدن در روانی و فیزیولوژیکی تغییرات درآن که است حیاتی پدیده یک نیست، بلکه بیماري سن، رفتن باال .دارند را رشد نرخ بیشترین سالمندان مختلف،

 روانی، فرهنگی، جسمانی، هاي فعالیت بر کرده و محدود را ذهنی و کامل جسمی فعالیت نیست، ولی پاتولوژیک عارضه یک پیري چهرگ.دهد می رخ

 (توصیف شده است عنوان انقالب ساکترشد تعداد افراد سالمند بقدري قابل توجه است که به  در واقع امروزه. می گذارد تأثیر فرد اقتصادي و اجتماعی

 جامعه اجتماعیو  اقتصادي فرهنگی، درامور مشارکت به قادر جسمی و ذهنی قواي نظر از داردکه زمانی احترام تا سنتی، سالمند جوامع در .)1388عبدلی

خود پیرشدن جمعیت بویژه جمعیت کهنساالن، براي تمامی کشورهایی که خواستار فراهم آوردن امنیت و رفاه براي تعداد رو به رشد افراد سالمند  .باشد

 بلوغ از پس که گردد می اطالق شناختی زیست پنهان و آرام فرایندهاي به سالمندي .)1386حبیبی سوال (هستند، یک چالش واقعی محسوب می شود

 نظر اختالف فرایندها این رسیدندر مورد سن به اوج . شود می آنها عملکرد کاهش موجب و شده بدن ساختارهاي در مخربی تغییرات سبب ها انسان

 روز هر که گیرد می نظر در سالمندي آستانه عنوان به را سالگی شصت ملل سازمان توسعه و جمعیت کمیسیون ،1999 سال از اما دارد وجود بسیاري

 حتی - میالدي 2050  سال تا جمعیت سالخوردگی روند دهد می نشان ملل سازمان جمعیت واحد ارزیابی آخرین .رسند می آن به جهان در بیشتري افراد

 دو به فعلی نفر میلیون  739 از سالمند افراد تعداد و داشته اي العاده فوق سرعت - چین و کویت ، عربستان ایران، چون توسعه حال در کشورهاي در

 ترکیب شدن تر مسن زمینه در هشدارهایی شاهد بیگاه و گاه اگرچه نیز ایران در. 2009 ملل سازمان جمعیت واحد(رسید خواهد 2050 سال در نفر میلیارد

 جمعیت افزایش از ناشی مشکالت آماري و دقیق بررسی براي راهی هنوز رسد می نظر به اما ایم بوده دولتی گزارشات و عمومی جراید در جمعیت سنی

 توسعه کشورهاي که است درحالی این .است گردیده محدود آینده براي کلی هشدارهايو فعلی مشکالت بررسی به تحقیقات و نشده پیشنهاد سالمندان

 هنوز قرن نیم از بیش گذشت علیرغم ولی پرداختند مشکل این با مقابله براي آمادگی به پیش لها سا از هاند بود جمعیت سالخوردگی معرض در که یافته

 براي ).2007ملل، سازمان جمعیت واحد(بود خواهند سالخورده آنها جمعیت سوم یک 2050 سال تا ها بینی پیش اساس بر و هستند درگیر مسئله این با

 1852 سال از که جمعیتی آمارهاي بررسی به 1948 سال  در شناختی جمعیت مطالعات ملی انستیتو گردهمایی زمان از فرانسوي انسانی علوم محققین مثال

 گزارش کرد اتخاذ فرانسه دولت که تدابیري وجود با. دادند هشدار جمعیت سالخوردگی مشکالت ودرمورد پرداخته بود شده آوري جمع فرانسه در

 سال تا مشکالت این و  روبروست جمعیت سالخوردگی مشکالت با همچنان فرانسه داد نشان 1962 سال در خانواده و جمعیت درمورد مشاور کارگروه



 
 

مقاله انفجار سالمندان و نیازهاي بهد اشتی  کنعانی(وخیم تر خواهد شد)  2009ملل  سازمان جمعیت واحد( رسید خواهددرصد  32 به نسبت این که 2050

 جمعیت افزایش با یافته توسعه سایرکشورهاي به نسبت تري جدي بطور آنها جمعیت بودن جوان به توجه با ایران همچون توسعه اي به رو کشورهاي). درمانی

 بینی پیش .می دهند قرار تائید مورد را سالمندان جمعیت توجه قابل افزایش این نیز ایران در شده انجام کشوري سرشماري هاي. بود روبروخواهند سالمندان

 ایران جامعه براي را زیادي مشکالت تواند می سالمندي سنین به 1370 تا 1355 هاي سال متولد نوزادان انبوه رسیدن دهند می نشان شناختی جمعیت هاي

 ههاي آزمایشگا برابر چهار و فیزیوتراپی مراکز برابر پنج بیمارستانی، تختهاي برابر سه به 1340 سال تا مراکز، مورد در دهند می نشان مطالعات .کند تولید

 فقط درمان براي ریال میلیارد هزاران سالمندي، طب متخصص صد چند سالیانه تربیت به ایران سال آن تا دوم محور در .بود خواهد نیاز ایران، در موجود

 حجم بر عالوه پزشکی، تجهیزات مسن خریداران برآورد .اشتد خواهد نیاز پیشگیرانه آموزش براي جاري بودجه از بزرگ بخشی و دیابتی سالمندان

 شده شبینی پی نیازهاي مقایسه .باشد مفیدي راهنماي گذاران سرمایه براي تواند می و بوده متفاوتی کاهش و افزایش هاي میزان دهنده نشان نیازها، عظیم

 بهره کنار در نیازها، این تأمین و بینی پیش براي سریع ریزي برنامه و نبوده نیازها این مدیریت آماده ایران سالمت نظام که یدهند م نشان فعلی امکانات با

چه  اگر. )کنعانی مقاله انفجار سالمندان و نیازهاي بهد اشتی درمانی( است الزامی امري دیگر، کشورهاي تجارب از استفاده و گیري پیش هاي راه از گیري

کاهش % 50زیولوژیک را تا توانایی جسمانی با افزایش سن کاهش می یابد اما می توان با انجام فعالیت جسمانی و تمرین منظم و مداوم پسرفت و رکود فی

 در سالمندان وشرکت استقالل به بلکه گردد، می مزمن بیماریهاي به ابتال از پیشگیري باعث تنها نه سالمندي دوران در سالمت وضعیت بهبود و حفظ .داد

 ویژه توجه مورد سالمندي در  دوران سالمت ارتقاء به مربوط ي کشور طرحهاي رو این از .کند می توجهی قابل کمک اجتماعی و خانوادگی هاي فعالیت

تحرك، زوال قابل توجهی در تواناییهاي جسمی، المندان فاقدسمعتقدندکه ) 2009( 2آرسالنتس و همکاران ،)2006(1لی و همکاران .اند قرارگرفته اي

این در حالی است که حتی برنامه هاي تفریحی فعالیت بدنی می تواند مانعی در برابر این زوالهاي قابل  .و احساس خوشبختی پیدا می کنندظرفیت عملکردي 

یکی از مسائل مهم در حفظ و ارتقاء سالمت و کیفیت زندگی سالمندان،حفظ استقالل آنان در فعالیت هاي روزمره زندگی و . توجه در سنین سالمندي باشد

مطالعه را  30نتایج بیش از  )2009(آرسالنتس و همکاران  .المند بتواند به صورت فعال و غیر وابسته ادامه زندگی بدهدفراهم آوردن شرایطی است که س

 لی وهمکارانهمچنین  .که فعالیتهاي مداوم و تفریحی با بهبود روحیه و افزایش شور و نشاط در سالمندان همراه استبررسی کردند و به این نتیجه رسیدند

کششی و نرمشی شرکت می کنند افزایش درعزت نفس دوچرخه سواري و تمرینات پی بردند که وقتی سالمندان در فعالیتهاي بدنی نظیر پیاده روي، ) 2006(

عوامل بازدارنده افراد جهت مشارکت، در یک سلسله ) 1993(3گادبیطبق مدل جکسون،کرافورد و .داسترس و اضطراب را تجربه می کنن وکاهش میزان

 بین فردي و ساختاري تجربه می کند بازدارنده فردي، مراتب از مراحل تصمیم گیري قرار می گیرند و فرد آنها را دریک سلسه مراتب با اولویت عوامل

                                                 
1.Lee and et al 
2.Arslantas and et al 
3.Jackson, Crawford  and  Godbey 



 
 

حاصل می شود نه  ارئه کنندگان این مدل معتقدند مشارکت وابسته به عوامل بازدارنده است و در نتیجه غلبه بر این عوامل .)1997، 1الکساندریس و کرول(

چنین غلبه اي احتماال شکل مشارکت را تغییر . این که غیبت عوامل بازدارنده به معناي مشارکت باشد هرچند که براي برخی افراد ممکن است اینگونه نباشد

تحقیقات گزارش شده است به طور  برخیسن و شرکت در فعالیت هاي ورزشی در  افزایش رابطه منفی .)1386احسانی ( نمی شودمی دهد، ولی مانع از آن 

کولتر، دوورس و .که میزان مشارکت در ورزش با باال رفتن سن کاهش می یابد دادنداطالعات حاصل از مرکز آمار انگلستان و پژوهشهاي محلی نشان  مثال

 ندندر بیشتر فعالیت هاي ورزشی است، ارائه می کنیز مدارکی را براي تایید این امر که سن مهم ترین و قوي ترین عامل میزان مشارکت ) 1995( بکس تر

 رفتارهاي قبول جهت فرد توانایی ادراك از ورزشی برنامه در مشارکت به توجه دادندکه نشان) 1986( مادوکس استنلی و .)1386احسانی، کشکر،(

و براساس نیاز ها و  بوده طول زندگی که لذت بخش تمامبر روي ترویج ورزش هاي مورد نیاز انسان  .پذیرد می تأثیر مشارکت، نتایج حاصل از و ضروري

دارنده اوقات فراغت عوامل بازمهم ترین رشد مفهومی در بررسی ). 2000نهمین کنگره جهانی ورزش براي همه، (  مورد تاکید است باشد، افراد توانایی هاي

عوامل بازدارنده،گذشته ) 1 :آنها به دو مفهوم کلی پی بردند .صورت گرفت آنبا عنوان درك موانع  )1987(توسط کرافور و گادبی  1980فعالیت در دهه  و

بی میلی به شرکت در یک فعالیت  به عبارت دیگر،. از اینکه بر افراد شرکت کننده و غیر شرکت کننده تاثیر دارد، انتخاب آنان را نیز تحت تاثیرقرار می دهد

، بر )عوامل ساختاري(بر حق انتخاب و مشارکت  ،عوامل باز دارنده گذشته )2. عامل بازدارنده اهمیت یابد یا نا آگاهی از آن فعالیت، ممکن است به عنوان

مانع افراد براي  نشان دادکه افزایش سن به تنهایی) 2005( هاي تحقیق جکسون یافته). عوامل فردي و بین فردي(، تاثیر معنی داري دارند بدنی فعالیت اولویت

راهکارهاي مختلفی را مورد استفاده قرار  ،ي ورزشیاي ورزشی نیست و در واقع با افزایش سن افراد عالقه مند به شرکت در فعالیت هاشرکت در فعالیت ه

 بین که دارد می اظهار خود درمطالعات )1998(2بوردیو .اشاره نموداز جمله این راهکارها می توان به تغییر مدت زمان فعالیت و تغییر نوع فعالیت  می دهند،

 مشارکتهاي اقتصادي ارزش احتماال با تاثیرطبقه که است او معتقد .دارد وجود داري معنی رابطه آنها اجتماعی -اقتصادي طبقه و افراد ورزشی مشارکت

با توجه به موارد ذکر شده و نتایج مطالعات متعدد داخلی و خارجی مبنی بر تاثیرات مثبت فعالیت بدنی و ورزش در دوره  .می باشد تبیین قابل ورزشی

که به تاثیرات فعالیت ) 2006(3ایش کیفیت زندگی، کینگ و همکارانکه به ارتباط فعالیت بدنی با افز) 1387(حبیبی و همکاران سالمندي از جمله مطالعه 

که به افزایش عزت نفس و )2005(5مک کاري و همکاران، )2008(4وگیري از اختالالت روانی و افزایش کیفیت زندگی، ایگور و همکارانشبدنی به جل

 در بهداشتی و اقتصادي، اجتماعی شرایط بهبود همچنین .کیفیت زندگی و کاهش افسردگی در اثر مشارکت سالمندان درفعالیت هاي ورزشی اشاره نمودند

 پیش برآورد یک طبق اساس براین. است شده جمعیت سالمندان مالحظه قابل افزایش زندگی، موجب به امید رفتن و باال ایران ویژه به توسعه درحال جوامع

رشد  به توجه با ترتیب این به. )1389، اصالنخانی و همکاران( برسد نفر میلیون 26 به حدود 1428 سال در ایران سالمندان میلیونی 5 جمعیت شود بینی می

                                                 
1.Alexandris ,and  Carroll 
2.Bourdieu 
3.King and et al 
4.Eyigor and et al 
5.McCrae and et al 



 
 

 و روانی جسمانی، هاي نیاز به توجه رسد می نظر آن، به بهداشتی و اجتماعی اقتصادي، تأثیرات و ایران و علی الخصوص جهان در سالمندان جمعیت فزاینده

بنابر این با توجه به فواید ثابت شده ورزش و فعالیت هاي بدنی براي سالمندان در . برخوردار باشد اهمیت خاص وانکارناپذیري از جامعه قشر این اجتماعی

اجراي تحقیق در  و ابعاد مختلف جسمانی، روانی، اجتماعی و همچنین رشد جمعیت سالمندان کشور در آینده نه چندان دور و خالء پژوهش هاي کاربردي 

و نوع  مشارکت سالمندان در فعالیت هاي ورزشی را مورد  حوسطاین اساس مطالعه حاضر در پی آن است که   بر. این خصوص ضروري به نظر می رسد

  .که وجود دارند را شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهداي  عوامل بازدارندهراستا در همین  و )مطالعه موردي شهر کرمان( بررسی قرار داده

  

  پژوهشروش 

  :آماري، ابزار سنجش و روش اجراي پژوهشجامعه و نمونه 

  

 تمامی شامل آماري مطالعه حاضر، جامعه .نظر روش گردآوري اطالعات از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف در دسته تحقیقات کاربردي بودمطالعه حاضر از 

 که در پارکها،)  65 ± 7/4(نفر از سالمندان شهر کرمان با میانگین سنی 310شرکت کنندگان در مطالعه حاضر شامل . سال شهر کرمان بود 60سالمندان باالي 

جامعی که  با مطالعه ،داده هاي تحقیقجهت جمع آوري  .ندشد انتخاب روش نمونه گیري در دسترس  با حضور داشتندمحیط هاي طبیعی و مکانهاي عمومی 

 مورد نیازداده هاي شرایط جامعه تحقیق کامال منطبق باشد، یافت نشد لذا محققان جهت جمع آوري  پژوهش وصورت گرفت پرسشنامه اي که با اهداف این 

جهت شناسایی عوامل بازدارنده از روش بررسی هاي  .استفاده نمودند را تنظیم و از آن که منطبق با اهداف و جامعه تحقیق باشد اي هساخت محقق پرسشنامه

بررسی اسنادي،کتابخانه اي، مصاحبه با سالمندان، : به این منظور از روش هاي. چندگانه استفاده شد و پس از جمع بندي یافته ها عوامل شناسایی شدند

هاي درس اوقات فراغت دانشجویان رشته تربیت بدنی استفاده   کالسمصاحبه با صاحبنظران دانشگاهی، بررسی و ثبت مشاهدات  و همچنین طوفان مغزي در 

مسائل مطرح شده، موارد شناسایی شده در  ویژگیهايپس از شناسایی عوامل در گام بعدي عوامل بازدارنده دسته بندي شدند در این مرحله بر اساس . شد

جهت تنظیم سئواالت مربوط به شناخت . دسته بندي شدندجغرافیایی ي و فردي، ختارسای، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگي، اقتصاد موانعهمچون  قالب موانعی

جهت ارزیابی روایی صوري و ز آماده شدن نسخه اولیه پرسشنامه، پس ا . نوع فعالیت ها و تعیین ویژگی هاي جمعیت شناختی نیز از همین روش استفاده شد

نفر از سالمندان با سطوح مختلف  پانزدهپرسشنامه در اختیار خبرگان دانشگاهی قرار گرفت و پس از اصالحات انجام شده  پرسشنامه در اختیار  ،محتوایی

پایایی  .یک مطالعه راهنما قرار گرفت تا اصالحات نهایی انجام پذیرد و برخی ابهاماتی که از نظر سالمندان مطرح می گردید، مرتفع گردد درتحصیلی 

براي توصیف  از میانگین و انحراف استاندارد  ها همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده .تایید شدتعیین و) α=79/0( آلفاي کرونباخاز طریق محاسبه پرسشنامه 

      . دو گروه مستقل استفاده شد t یک نمونه اي و tهمچنین از آزمونهاي آماريداده ها و 

  



 
 

  :یافته ها

، نشاط و %9/51 حفظ تندرستی با به ترتیب عبارت است ازبراي شرکت در فعالیت هاي بدنی  سالمندان انگیزهبیشترین  داد کهیافته هاي پژوهش حاضر نشان 

دگی ، افزایش آما%2/3، تناسب اندام %2/3، جلوگیري از اضطراب و افسردگی%4/7، جلوگیري از بیماریها%7/9اوقات فراغتگذران  ،%4/18لذت

و در مقابل % 7/47دکه سالمندان بیشتر فعالیت بدنی خود را در محیط هاي طبیعیآن بوهمچنین یافته ها حاکی از  .بود% 5/3و سایر موارد % 6/2جسمانی

ممکن است در عدم که  اي عوامل بازدارندهدر پژوهش حاضر . بود% 5/6باشگاههاي ورزشی  در آن می پرداختند که سالمندان به فعالیتمکانی کمترین 

 این عوامل بازدارنده در قالب هفت عامل. مشارکت یا کاهش مشارکت سالمندان در فعالیت هاي بدنی و ورزشی دخالت داشته باشند مورد بررسی قرارگرفتند

. شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت جغرافیا عاملي و فرد عاملي، ساختار عاملی، خانوادگ عاملی، اجتماع عاملی ، فرهنگ عاملي، اقتصادعامل : شامل 

به ) 2/ 70 ±1(با میانگین خانوادگیبه عنوان بیشترین عامل بازدارنده و عامل  )15/3 ±4/0( با میانگین ساختاريکه عامل نشان می دهد 1 شماره جدول نتایج

  .گردیدندعنوان کمترین عامل بازدارنده شناسایی 

  

  سالمندان توسط در فعالیت هاي بدنی بازدارنده شرکتعوامل یافته هاي توصیفی  .1جدول 

  

  

  

  

  

  

 

  

سابقه ورزشی  سال 15بیشتر از % 7/2سال و تنها  15تا  10بین % 4/4 سال،  10تا  5بین % 5/46سال،  5از سالمندان کمتر از % 4/46نشان داد که همچنین یافته ها 

جلسه ورزشی درصد آنها میزان  62که در مورد . ختنداز سالمندان، تنها یک جلسه در هفته به فعالیت بدنی می پردا% 43از سوي دیگر  .گزارش نمودندرا

پیاده روي :  به ترتیب عبارتند از در آن شرکت می کردند نشان داد که مردان سالمند که یانواع فعالیت های بررسی .کمتر از یک ساعت گزارش گردید

  انحراف استاندارد  میانگین  عوامل بازدارنده

92/2  اقتصادي    39/0  

93/2 فرهنگی  82/0  

86/2 اجتماعی  81/0  

70/2 خانوادگی  1 

15/3 ساختاري  40/0  

99/2 فردي  44/0  

99/2 جغرافیایی  03/1  



 
 

مربوط به زنان سالنمد  نتایج%.  33/0و بدن سازي %  33/0، شنا % 4، کوهپیمایی% 4/5، ورزش هاي توپی% 9/5، دوچرخه سواري %9/7 ، دویدن نرم4/75%

به طور کلی انواع فعالیت  %. 9/0، دوچرخه سواري %9/1، کوهپیمایی% 8/2، شنا % 70/3، ورزش هاي توپی% 4/7، دویدن نرم% 3/83پیاده روي : عبارت بود از

، ورزش هاي % 7/7، دویدن نرم% 4/78ي پیاده رو: هاي مورد بررسی در هر دوگروه مردان و زنان سالمند به صورت سرجمع به ترتیب عبارت بودند از

مشخص گردید  یک نمونه اي tبراساس نتایج حاصل از تحلیل  .درصد 32/0و بدن سازي  % 3/1، شنا % 2/3کوهپیمایی، % 2/4، دوچرخه سواري %8/4توپی

 و) و جغرافیایی فرهنگی، فردي( سایر عوامل بیناما   وجود داشتعوامل اقتصادي، اجتماعی، خانوادگی، ساختاري و نمره مالك تفاوت معنی داري بین  که 

در این تحقیق با توجه به اینکه داد ه هاي پرسشنامه ها با الزم به ذکر است که  .)2جدول شماره ( )P<05/0( نمره مالك تفاوت معنی داري مشاهده نشد

  .ظر گرفته شددر ن 3استفاده از طیف پنج ارزشی لیکرت استخراج گردیده اند نمره مالك  عدد 

  

  بین عوامل مربوط به عدم مشارکت سالمندان به فعالیت هاي ورزشی و نمره مالك مقایسهیافته هاي  مربوط به . 2جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   001/0سطح معنی داري  **  -   05/0سطح معنی داري  *                        

  

. جنسیت نشان داد که تنها عامل فرهنگی است که بین دو گروه تفاوت معنی داري داشتمقایسه عوامل بازدارنده سالمندان در فعالیت هاي ورزشی بر حسب 

  ).3جدول ( به عنوان عامل بازدارنده تر شناسایی گردید 87/2نسبت به آقایان با میانگین  06/3به گونه اي که عامل فرهنگی در بانوان با میانگین 

 

  t df  Md  Sig  عوامل موثر

  *001/0  - 07/0  309  - 46/03  اقتصادي

  202/0  - 06/0 309  - 27/1  فرهنگی

  *003/0  - 13/0 309  - 02/3 اجتماعی

  **001/0  - 30/0 309  - 24/5 خانوادگی

  **001/0  15/0 309  80/6 ساختاري

  764/0  - /0075 309  - 30/0 فردي

  956/0  - 003/0 309  - 05/0 جغرافیایی



 
 

  زنان و مردان سالمند بین موانع بازدارنده مشارکت در فعالیت بدنی مقایسهیافته هاي مربوط به  .3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  :و نتیجه گیري بحث

از  کمی تعداد ست کهدر حالی می باشد این % 9/51 ، حفظ تندرستی باجهت شرکت در فعالیت هاي بدنیاکثر سالمندان انگیزه نشان داد که  ي تحقیقیافته ها 

بدنی  هايکه سالمندان فعالیت آن است بیانگرنتایج همچنین  .شرکت می کردند فعالیت هاي بدنیدر  )% 6/2(آمادگی جسمانی با انگیزه بهبود سطحسالمندان 

 داند هاي ورزشی می تیعامل بالقوه اي به هنگام فعال را محیط که )2004(پرتینتایج تحقیق با نتایج  .محیط هاي طبیعی انجام می دهند بیشتر درخود را 

و حتی حضور بدون فعالیت در محیط هاي طبیعی نوعی ذخیره  دوچرخه سواري ،هاي طبیعی از قبیل پیاده روي محیطبنظر می رسد تمرین در . همخوانی دارد

، حضور و تمرین سازي انرژي روانی را به دنبال دارد و بر اساس مکانیزم هاي روان شناختی مانند تئوري منحرف کردن حواس و تئوري افزایش ارتباط جمعی

از سوي  .باشدتأثیر بسزایی داشته  روان و جسمانی این گروه سنی سالمت بهبود همچنین اضطراب وس و استر و کنترل شهبر کادر مکانهاي طبیعی می تواند 

این است  بیانگر ورزشی هاي فعالیت در سالمندانسطح مشارکت از سوي دیگر  .دیگر می توان به ارزان بودن این مکانهاي طبیعی و در دسترس اشاره داشت

اسحاقی و  این نتایج  با نتایج مطالعه .به فعالیت بدنی می پرداختندسالمندان تنها یک جلسه در هفته %  6/42سال و  10تا  5سابقه ورزشی بین که اکثر سالمندان 

به نظر می رسد عواملی مانند عدم آشنایی به شیوه زندگی سالم، کمبود وقت و . از نظر سطح پایین فعالیت بدنی سالمندان همخوانی دارد )1390( همکاران

 همچنین سطح .به صورت منظم در فعالیتهاي بدنی و تفریحی می باشد عدم شرکت این گروه سنیعدم مکانهاي مناسب و متناسب با سالمندان از جمله موانع 

همخوانی دارد و از دالیل احتمالی سطح پایین این گروه سنی می توان  ،)1386( شهبازي و همکارانمطالعه حاضر با نتایج مطالعه  پایین فعالیت بدنی سالمندان

بنابراین می توان با طراحی وسایل کمکی مورد نیاز و مناسب سازي  .که منجر به ناتوانی این افراد می شود اشاره داشتاختالالت و آسیبهایی  به بیماریها،

  f t  df  sig  عوامل

  53/0  37/233  - 61/0  30/0  اقتصادي

  05/0  09/229  - 95/1  43/0  فرهنگی

  0/ 37  58/205  - 89/0  10/1 اجتماعی

  88/0  35/224  - 14/0  25/0 خانوادگی

  0/ 34  23/218  94/0  02/0 ساختاري

  08/0  01/294  - 75/1  51/5 فردي

  0/ 34  31/221  - 94/0  05/0 جغرافیایی



 
 

از دالیل این عدم . همخوانی  ندارد )2003(کینگ و همکاران در مقابل با نتایج . محیط شرایط حضور این قشر از جامعه را در فعالیتهاي بدنی فراهم ساخت

در واقع این عوامل بیانگر این . شاره داشتکیفیت زندگی ارژیم فعال در زندگی روزمره وورد مطالعه از نقش یک همخوانی می توان به آگاهی سالمندان م

با ایجاد بستر و عوامل ساختاري مناسب و  گیرد، اما در مقابل می توان قرار تهدید مورد براحتی تواند می دوران این زندگی و طول عمر در که کیفیت است

گروه سنی شرایط مشارکت این قشر از جامعه را در فعالیتهاي بدنی منظم و حتی به اد انگیزه و حصول اطمینان در این متناسب حال سالمندان و همچنین ایج

بدنی همچون پیاده روي، دویدن نرم، دوچرخه سواري،  هايفعالیتهاي ورزشی سالمندان در تحقیق حاضر،  جهت بررسی فعالیت .صورت تفریحی  فراهم کرد

و مردان سالمند  در هر دوگروه زنانبیشترین فعالیت  یافته ها نشان می دهد. ندمایی، شنا و بدن سازي مورد بررسی و شناسایی قرارگرفتورزشهاي توپی،کوهپی

و همچنین تنها  می باشد 33/0و بدنسازي 33/0در مقابل کمترین فعالیتها در مردان مربوط به فعالیتهاي شنا .  مربوط به پیاده روي بود% 4/75و %  3/83به ترتیب 

 سوال و همکاران حبیبی با نتایج مطالعات نتایج این  .تمایلی به شرکت در فعالیتهاي بدنسازي نداشتند درصد زنان به دوچرخه سواري می پرداختند و اصالٌ 9/0

کم شرکت و حضور در فعالیتهاي بدنی با  وضعیت مطلوبی به سر نمی برند با توجه به اینکه اکثر سالمندان از لحاظ استقالل مالی در . همخوانی دارد ،)1387(

، )2008(  همکارانو ایگور همچنین این یافته ها  با نتایج .ممکن بهبود بخشندسالمت روحی و جسمانی خود را تا حد  هزینه اي مانند پیاده روي سعی دارند تا

بنظر می رسد در دسترس  و . و از نظر فعالیتهاي شنا و بدنسازي در مردان غیر همسو می باشد همسواز نظر فعالیت  پیاده روي  ،)2008( وهمکاران االوسکی

این در حالیست که . ارزان بودن  فضاهاي ورزشی مانند استخرها و مکانهاي بدنسازي متناسب با این گروه سالمندان از دالیل احتمالی این عدم همخوانی باشد

 رابطهسالمندان  اجتماعی  و وضعیت اقتصادي این نوع فعالیتها با بنظر می رسد .ر کشور ما این فضاها بطور آسان و ارزان در اختیار این گروه سنی قرار نداردد

 و پیري فرآیند و تاخیر تعویق به منجر بدنیو از طرفی فعالیت است  حیاتی پدیده یک نیست، بلکه بیماري سن رفتن با توجه به اینکه باال  .مثبتی دارد

  و پارکها( متناسب با حال این گروه سنی می بایست با فراهم کردن بستر و ساختارهاي مناسب و شود می سالمندي دوران روانی اختالالت پیشگیري از

و پیري  تاخیر در فرایند سالمندي از )وقت تمام صورت به ورزش معلمین و متخصصین و همچنین  ورزشی مناسب، متنوع و ارزان فضاي ،محیط هاي طبیعی

که قواي بدنی آنها کمتر و دیرتر با زوال سلولی روبرو شود و از سوي دیگر  جامعه این امکان را فراهم کرد این قشر از و همچنین بهبود سطح سالمت

عوامل اقتصادي، بین حاکی از آن است که نتایج  .د، اضطراب و افسردگی  کنترل و کاهش یابهمچون استرسویژه این گروه سنی  اختالالت روانی 

نمره مالك تفاوت معنی  و ، جغرافیاییفردي فرهنگی، اما در مقابل بین عوامل .و نمره مالك تفاوت معنی داري مشاهده شد ساختاري اجتماعی، خانوادگی،

همخوانی ) 1386(احسانی و همکاران  ،)1386(کشکر ،)1388( و همکاران نادریانبا نتایج  از نظر عامل ساختاري ،پژوهش حاضر نتایج .داري مشاهده نشد

ونه برداشت کرد که شاید بتوان اینگ .می باشد و تفریحی گر  مشارکت افراد در فعالیتهاي بدنیل ساختاري به عنوان عوامل مداخله به نظر می رسد عوام. دارد

مشکل مهمتري است و تا حدي در بی انگیزه شدن این گروه سنی  این گروه سنی امکانات برايکافی وجود دارد اما دسترسی آسان به این امکانات در حد

. داشته باشد هرمی مغایرتاز طرفی عدم دسترسی آسان به عنوان یک مانع ساختاري می تواند تا حدي با مدل . براي حضور در فعالیتهاي بدنی موثر می باشد



 
 

از سوي دیگر می توان به این نکته اشاره . دسترسی پیدا کند وجود مامکانات ین گروه سنی به راحتی نمی تواند به ا کهتفسیر کرددر واقع می توان این طور 

گروه سنی نمی باشد و آنها به دلیل ترس از آسیب بدنی در فعالیتهاي سب و متناسب با وضعیت جسمانی این داشت که مکانها و امکانات موجود شاید منا

با توجه به کمبودهایی که در هرجامعه  .همسو می باشد )1386( از نظر عامل اقتصادي نتایج پژوهش حاضر با نتایج کشکرو همکاران. بدنی شرکت نمی کنند

 که از نظر اقتصادي با مشکالت جدي مواجه اند نیازهايجوامعی  گیرد و اساساٌ وجود دارد اهمیت یک طبقه از نیازهاي انسانی بیش تر مورد توجه قرار می 

جامعه می این گروه سنی  به نظر می آید مشکل اقتصادي مهم ترین مشکل  در همین راستا .اولیه انسانی بر سایر نیازها غلبه می کند و مانع بروز آنها می شود

 مسئله  در واقع .معه می باشدشرکت در فعالیتهاي ورزشی و تفریحی تابعی از نیاز اقتصادي، نوع نگرش فرهنگی و اعتقادات مردم آن جا از سوي دیگرو  باشد

بازدارنده  بطور کلی می بایست با مطالعات کارشناسی شده موانع. و مشارکت در ارتباط با یکدیگر عمل می کننداین است که چگونه موانع، انگیزه مهم 

تا میزان وقات فراغت تشدید نمود در فعالیتهاي بدنی را به هنگام ا حضورانگیزه از طرق مختلف را حذف کرد و به جاي آن  مشارکت در فعالیتهاي بدنی

که بین زنان و بودتنها عامل فرهنگی  ،که از بین عوامل بازدارندههددمی نتایج نشان همچنین . لیتهاي ورزشی و بدنی افزایش یابدمشارکت سالمندان در فعا

بنظر می رسد شرکت در فعالیتهاي  ).3جدول ( که به عنوان عامل بازدارنده تر شناسایی گردید گونه ايبه ) P>05/0( تفاوت معنی داري داشت مردان سالمند

سالمندان و به و فرهنگی از طرفی در جامعه ما شرایط اجتماعی . ورزشی و تفریحی تابعی از نیاز و نوع نگرش فرهنگی و اعتقادات مردم آن جامعه می باشد

از سوي دیگر نیز می توان به مسائل اعتقادي و همچنین عدم . شارکت آنها در فعالیت هاي ورزشی و تفریحی دارددر م مهمی بسیار نقشخصوص زنان نیز 

عوامل فردي، اجتماعی، اعتقادات و پژوهش حاضر  پیشین و نتایجتحقیقات  با توجه به نتایج .  فضاهاي مناسب و متناسب با شرایط سالمندان اشاره داشت

از سوي دیگر عدم دسترسی به امکانات شاید . انایی از جمله عوامل بازدارنده شرکت سالمندان در فعالیتهاي بدنی و تفریحی می باشداسترس ناشی از عدم تو

 مداوم و منظم فیزکی فعالیت و ورزشی برنامه یک کارگیري به با بنظر می رسد .به عنوان مهمترین عامل بازدارنده ساختاري مورد بحث و بررسی می باشد

 فراد سالمندا بیشتر استقالل باعث این گروه سنی بهبود بخشید و  در را نقش ایفاي و فیزیکی عملکرد خصوص، به زندگی، کیفیت مختلف ابعاد توان می

کلی براي به بطور .نمود هموار سالمندان در زندگی کیفیت بهبود براي را راه و نمود زیادتري کمک موفق پیري فرآیند به و شد روزانه کارهاي انجام در

اختیار این  تاخیر انداختن فرایند سالمندي و همچنین عدم بی تحرکی در این گروه سنی بایست با در اختیار گذاشتن فضاهاي ورزشی با نازلترین قیمت در

     .گروه سنی،  به آنها بهبود کیفیت زندگی و افزایش میل به زندگی را هدیه کرد
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