پاییز  . 1393دوره  . 9شماره 3

بررسی نحوه گذران اوقات فراغت و فعالي تهاي بدني سالمندان
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اوقات ف راغت،
سالمند ،فعالیت
بدنی ،دستگاههای
بدنسازی ،شهرداری

اهداف پژوهش حاضر با هدف شناخت نحوه گذران اوقات ف راغت و فعالی تهای بدنی سالمندان با تأكيد بر
دستگاههای بدنسازی شهرداري شهر ته ران در سال  1389صورت پذیرفت.
مواد و روشها این تحقیق از نوع توصیفی بوده و  366نفر نمونه از بین کل سالمندان ( 701300نفر) بصورت
نمونهگیری طبقهای بصورت تصادفی انتخاب گردیدند .ابزار جمعآوری داده ها پرسشنامهای محقق ساخته بود .این
پرسشنامه با استفاده از نظ رات صاحبنظ ران حوزه ت ربیت بدنی اعتبار سنجي شده و ب راي تعیین پایایی آن از روش
آزمون-بازآزمون انجام شد .در این روش تعداد  30پرسشنامه در دو نوبت بین  30نفر از سالمندان توزیع شد و ضریب
آلفای کرونباخ پرسشنامه  0/80مشخص گردید .یافتههای تحقیق از طریق ب رنامه  SPSSنسخه  13مورد تجزیه و
تحلیل ق رار گرفت .ب رای توصیف یافته ها از آمار توصیفی و ب رای تعیین رابطه بین بعضی از متغیرها از آزمونهای
همبستگی و مجذور کای استفاده شد.
یافته ها پارکها اولین اولویت ب رای گذران ف راغت سالمندان می باشد .حدود  59/7درصد از اوقات ف راغتشان در حد
متوسط رضایت دارند و  74درصد ورزش م یکنند ،بیشترین فعالیت ورزشی آنها پیادهروی است و  48/2درصد از
دستگاههای بدنسازی شهرداری استفاده نم یکردند و  41/7درصد استفاده از دستگاههای بدنسازی را ب رای سالمندان
در حد زیاد و خیلی زیاد مناسب م یدانستند .همچنین بین سن و می زان اوقات ف راغت و بین جنسیت و می زان
رضایت از دستگاههای بدنسازی شهرداری رابطه معن یدار وجود داشت ( .)P≤./01اگ رچه بین می زان رضایت از
دستگاههای بدنسازی و سن ارتباط معن یدار دیده نشد )P≤0/05(.
نتیجهگیری سالمندان بطور متوسط از اوقات ف راغت خود رضایت دارند و انجام فعالی تهای بدنی نقش مهمی در
می زان رضایت از گذران اوقات ف راغت آنها دارد و وجود دستگاههای ورزشی مناسب در پارکها باعث تشویق سالمندان
ب رای انجام حرکات ورزشی خواهد شد .بناب راین ،توسعه این امکانات با توجه به نیازهای ف راغتی و بدنی سالمندان
توصیه می شود.

مقدمه
دنیــای امــروز رونــد رو بــه رشــدی را در زمینههــای
مختلــف ســپری م یکنــد و رشــد تکنولــوژی ،کاهــش
اســتفاده از نیــروی بدنــی و ایجــاد ف راغــت بیشــتر را
موجــب م یگــردد .اســتفاده بهینــه از ایــن اوقــات نیــاز
بــه ب رنامهریزیهــای ویــژه ای دارد و ســالمندان نیــز در

ایــن مــورد مس ــتثنی نیس ــتند .بویــژه ایــن کــه ســالمندان
بــا توجــه بــه موقعیــت ســنی خــود از اوقــات ف راغــت
بیشــتری نســبت بــه ســایر افــراد برخــوردار م یباشــند.
چگونگ ــی گــذران ایــن دوران از ابعــاد مختلــف از جملــه
بعــد بهداشــتی ،روان ــی ،حرکت ــی و غی ــره توســط ســایر
محققیــن مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت و ایــن
تحقی ــق نی ــز در همی ــن راســتا بــه بررس ــی نحــوه گــذران
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اوقــات ف راغــت و فعالی ــت بدن ــی ســالمندان در ایــن دوره و
همچنیــن دســتگاههای بدنســازی موجــود شــهرداری
ته ـران ب ـرای اســتفاده ایشــان پرداختــه اســت .
ســازمان ملــل متحــد در ســال  2006تعــداد کل
ســالمندان جهــان را  687میلیــون و  923هــزار نفــر
بــرآورد کــرده اســت کــه پی شبینــی شــده ایــن تعــداد
در ســال  2050میــادی بــه رقــم یــک میلیــارد و 968
میلی ــون و  153هـزار نف ــر خواهــد رس ــید [ .]1ب ــر اســاس
آخريــن آمــار در ســال  ،1387تعــداد ســالمندان کشــور
ایــران  5میلیــون و  120هــزار نفــر یعنــی  7/27درصــد
کل جمعی ــت کشــور بــوده اســت [ . ]2ب ــرآورد جمعیت ــی
شــهر تهــران در ســال  87نشــان م یدهــد کــه از کل
جمعی ــت شــهر ته ـران کــه  8577216نف ــر م ــی باشــند،
حــدود  701300( 8%نفــر) را ســالمندان تشــکیل مــی
دهنــد [.]3
بــا توجــه بــه آمــار فــوق و بــا توجــه بــه افزایــش طــول
عمــر و امیــد بــه زندگــی نیــاز بــه ب رنامهریــزی بــرای
ایــن قشــر از اهمیــت خاصــی ب رخــوردار اســت .توجــه
بــه نیازهــای روح ــی ،روان ــی ،حرکت ــی و غی ــره م ــی توانــد
بــه وجــود آرامــش در طــی ایــن دوره از زندگــی کمــک
زیــادی نمایــد .تج ربــه نشــان داده اســت ســالمندان زیــادی
بــه محــض ورود بــه دوران ســالمندی دچــار س ــردرگمی و
ب یب رنامهگــی م یشــوند .ورزش بعنــوان یــک راه حــل
مناســب ب ـرای پ ــر ك ــردن اوقــات ف راغــت همــواره مــورد
توجــه بــوده و فعاليــت بدنــي از مؤثرتریــن روشهــای
پیشــگیری از اختــاالت دوران ســالمندی اســت .ورزش و
حرکــت موجــب عقــب انداختن دوران ســالمندی م یشــود
و ســالمندانی کــه ورزش م یکننــد از ســامتی و نشــاط
بیشــتری برخــوردار م یباشــند [. ]4نتایــج تحقیقــات
از جملــه تحقیــق رودریگــز و همــکاران )2008( 1کــه
ارتبــاط بیــن اوقــات ف راغــت و رضایتمنــدی از زندگــی
را بــا تأکی ــد ب ــر فعالی ــت بدن ــی مــورد بررس ــی ق ـرار داده
حاک ــی از ارتب ــاط مس ــتقیم بی ــن رضایتمنــدی از زندگ ــی
2
و ش ــرکت در فعالی ــت هــای ورزش ــی اســت [. ]5ویولیمــن
و همــکاران ( )2005تحقیقــی در مــورد فعالیــت بدنــی
اوقــات ف راغــت و کیفی ــت زندگ ــی مرتب ــط بــا تندرســتی
انجــام دادنــد .نتایــج نشــان داد اف ـرادی کــه فعالی تهــای
بدنــی انجــام م یدادنــد کیفیــت زندگــی مرتبــط بــا
تندرســتی بیشــتری نســبت بــه کســانی کــه فعالیــت
انجــام نم یدادنــد داشــتند [. ]6عس ــگری(  )1389نی ــز در
مطالعــه خــود بــا عنــوان "بررس ــی نقــش ورزش در نشــاط
و ارتقــاء کیفی ــت زندگ ــی اجتماع ــی" اینطــور بی ــان داشــت
کــه اکثــر شــرکتکنندگان اعتقــاد داشــتند کــه ورزش
بــه ط ــرز چشــمگیری ســامت آنــان را افزایــش م یدهــد

و نقــش ورزش در بدســت آوردن ســرگرمی و آرامــش
خیلــی مهــم اســت و ســالمندان بــا شــرکت در ورزش
بــه دنبــال پرکــردن اوقــات ف راغــت و کســب ســامتی
روانــی خــود م یباشــند .بــه نظــر م یرســد کســب
ســامتی و آرامــش روانــی بــه دنبــال فعالیــت ورزشــی
منجــر بــه کاهــش هزینههــا در ســایر بخــش هــای
جامعــه م یشــود ومــردم اکثــرا ً بــر اثــرات ورزش واقــف
هســتند [ .]7مســنوریاهوتا و همــکاران )2007( 3اثــر
فعالی ــت جس ــمانی اوقــات ف راغــت را ب ــر ســامت فکری در
حی ــن کار ک ــردن را بررس ــی کردنــد .نتایــج نشــان داد کــه
فعالیــت جســمانی در اوقــات ف راغــت (ماننــد دوچرخــه
ســواری ،پی ــاده روی و غی ــره) بــا ســامت روان ــی و فک ــری
م ــردان ارتب ــاط مثب ــت و معنــاداری داشــت ،امــا در زنــان
تغییــری مالحظــه نشــد [.]8
نتایــج تحقیقــات مختلــف گویــای ایــن مطلــب
اســت کــه ورزش کــردن تاثیــر بســزایی بــر ســامتی
ســالمندان دارد و عامــل مناســبی بــرای پــر کــردن
اوقــات ف راغــت ایشــان محســوب مــی شــود .ایجــاد
امکانــات و فضــای مناســب جهــت ورزش کــردن و
همچنیــن پــر کــردن ف راغــت امــری واجــب بــه شــمار
مــی آیــد .مســئولیت ایجــاد و گســترش ایــن امکانــات
برعهــده ســازمانها و نهادهــای متفاوتــی م یباشــد .در
کشــور ایــران ،شــهرداریها از نهادهــاي مســئول جهــت
ب رنامهريزيهــاي ف راغتــي شــهروندان هســتند .در ايــن
راســتا نقــش مديريــت شــهري بــا طيــف وســيعي از
وظايــف عم ران ــي و خدمات ــي در زمينــه توســعه فضاهــاي
ورزشــي بــا هــدف تاميــن فضاهــاي الزم بــراي گــذران
اوقــات ف راغــت شــهروندان بســيار حايــز اهميــت اســت
[ .]9بــر اســاس بنــد  21از مــاده  55قانــون شــهرداری
احــداث ورزشــگاهها یک ــی از وظایــف شــهرداری بــه شــمار
م ـیرود و شــهرداری هــا موظــف هس ــتند بــا هماهنگ ــی
وزارت ورزش بــه ایــن وظایــف مصــوب عمــل کننــد [،]10
از جملــه خدمــات شــهرداریها در ایــن حیطــه ف راهــم
نمــودن امکانــات ورزش ــی و نصــب دســتگاههای بدنس ــازی
در پــارک هــا بــوده اســت .طبیع ــی اســت هرگونــه ب رنامــه
ریــزی و سیاســت گــذاری صحی ــح در ام ــر توســعه ورزش و
فضاهــای م ربــوط از ســوی شــهرداریها م یتوانــد نقــش
بــه سـزایی را در ام ــر سالمســازی و ایجــاد نشــاط شــهرها
ایفــا نمایــد [ .]11ســاجی یامــا و تامپســون )2008( 4در
تحقیــق خــود اشــاره نمودنــد کــه توســعه کیفیــت و
دسترســی بــه فضاهــای طبیعــی محیــط پی رامــون
م یتوانــد نقــش موث ــری در افزایــش می ـزان فعالی تهــای
خــارج از خانــه بــرای جمعی ــت کهنســال داشــته باشــد
[. ]12پــور جعفــر نیــز م ینویســد توجــه بــه نیــاز هــا،
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الگوهــای رفتــاری و ت رجیحــات ســالمندان در ط راحــی
و بهس ــازی فضاهــای عموم ــی شــهری چ ــون خیابانهــا،
میدانهــا ،محلههــا ،پارکهــا و غیــره مــی توانــد
زمینــه مشــارکت ،حضــور و برق ـراری تعامــات اجتماع ــی
ه ــر چــه بیشــتر ســالمندان در ایــن گونــه فضاهــا را ف راهم
آورد و ب ــر ســامت جس ــمی و روح ــی ســالمندان و برق راری
اهــداف ســالمندی موفــق موثــر باشــد .امــری کــه بــه
نظ ــر م ــی رســد در فضاهــای عموم ــی ام ــروزی کشــور مــا
کمتــر بــه آن توجــه شــده اســت [.]13
ت گــذران اوقــات
بــا توجــه بــه اینکــه ب رنامهریــزی جه ـ 
ف راغــت و انجــام فعالی تهــای بدن ــی ســالمندان نیازمنــد
شــناخت نــوع فعالی تهــا و خواســتههای ایشــان اســت
و از ســویی بــرای توســعه و ایجــاد امکانــات مختلــف،
از جملــه امکانــات ورزشــی و بهبــود فضاهــای ســبز
در نزدیکــی محلههــا توســط شــهرداریها ،داشــتن
اطالعــات در ایــن زمینــه الزم و ضــروری م یباشــد،
بناب رايــن ،پژوهــش حاض ــر بــا هــدف بررس ــي نح ــوه گــذران
اوقــات ف راغــت و فعالی تهــای بدن ــی ســالمندان و می ـزان
رضایــت ایشــان از دســتگاههای ورزش ــي شــهرداری شــهر
ته ـران صــورت پذیرفــت تــا شــناختی از وضعی ــت ف راغت ــی
ســالمندان و امکانــات ورزش ــی شــهرداری ته ـران حاصــل
گــردد و مشــخص شــود كهســالمندان شــهر تهــران
چقدراوقــات ف راغــت دارنــد و آن را چگونــه م یگذراننــد؟
چقــدر ورزش م يكننــد؟ آیــا از اوقــات ف راغــت خــود
رضایــت دارنــد؟ آیــا ازدســتگاههای بدنســازی شــهرداری
اســتفاده م یکننــد و چقــدر از آنهــا رضایــت دارنــد؟
موانــع موج ــود در انجــام فعالی تهــای ورزش ــی در زمــان
ف راغــت ب ـرای ایشــان کدامنــد؟
روش مطالعه
ایــن تحقی ــق بــه روش توصیف ــی و بــه شــکل میدان ــی،
در ســال ،1389ب ــر روی ســالمندان شــهر ته ـران کــه ب ــر
طب ــق آخریــن آمــار اعــام شــده از ســوی مرکــز آمــار ای ران
 701300نفــر بــرآورد شــده بــود ،انجــام پذیرفــت .بــرای
اج ـرای کار در ابتــدا شــهر ته ـران بــه  5منطقــه شــمال،
جنــوب ،ش ــرق ،غ ــرب و مرکــز تقس ــیم گردیــد 387 .نف ــر
ب راســاس جــدول مــورگان بعنــوان نمونــه مشــخص شــدند
و ســپس پارکهــای ایــن مناطــق بــا کســب اطالعــات
از طریــق ســازمان پارکهــا و فضــای س ــبز شــهر ته ـران
شناســایی ،و بــا توجــه بــه امکانــات ورزش ــی موج ــود در
آنهــا بصــورت تصادفــی انتخــاب گردیدنــد .جمــعآوری
اطالعــات بــا م راجعــه بــه پارکهــای انتخــاب شــده و بــا
اســتفاده از پرسشــنامه محقــق ســاخته صــورت پذیرفــت.
پرسشــنامه شــامل  32ســوال بــاز و بس ــته بــود و ســواالت
بســته بصــورت مقیــاس پنــج گزینــه ای لیکــرت و در
چهارحیطــه دموگ راف ــی ،ســالمندی ،ف راغت ــی و شــهرداری

تهیــه گردیــده بــود .پرسشــنامه بــه شــکل طبقــهای و
بصــورت تصادف ــی بی ــن ســالمندان توزیــع و در بس ــیاری
از مــوارد پاســخ ســواالت توســط پرسشــگر از طریقــه
مصاحبــه ثبــت گردیــد .تکمیــل هــر پرسشــنامه بــه
طــور متوســط  8دقیقــه بــه طــول م یانجامیــد.
اعتبــار ابــزار پرسشــنامه بــا اســتفاده از نظــرات
صاحبنظــران حــوزه ت ربیــت بدنــی و پایایــی آن از بــا
آزمون-بازآزمــون تعییــن گردیــد .تعــداد  30پرسشــنامه
در دو نوبــت بی ــن  30نف ـراز ســالمندان توزیــع و ضریــب
آلفــای کرونبــاخ پرسشــنامه  0/80مشــخص گردیــد.
یافتههــای تحقیــق از طریــق ب رنامــه  SPSSنســخه 13
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت .بــرای توصیــف
یافتههــا ازآمــار توصیفــی و بــرای تعییــن رابطــه بیــن
بعض ــی از متغیرهــا از آزمونهــای همبس ــتگی و مجــذور
کای اســتفاده شــد.
یافته ها
ایــن تحقیــق بــر روی نمونــه آمــاری  387نفــر از
ســالمندان شــهر تهــران صــورت گرفــت کــه در نهایــت
 366پرسشــنامه قابــل اســتفاده تشــخیص داده شــد،
تعــداد  57/1درصــد (209نف ــر) از پاســخگویان را م ــردان و
 42/9درصــد (157نف ــر) را نی ــز زنــان تشــکیل م یدادن ـد،
میانگی ــن ســن ســالمندان  68/3و دامنــه ســنی آنهــا 60
تــا  92ســال بــود.
نتایــج نشــان داد کــه  16/4درصــد از ســالمندان مــورد
مطالعــه روزانــه از یــک تــا  10ســاعت بــه کار اشــتغال
دارنــد و  6/83درصــد ســالمندان دارای فعالی ــت درآم دزایی
نم یباشــند و بــه تناســب دارای اوقــات ف راغــت بیشــتری
هســتند 30 .درصــد از پاســخگویان  13-15ســاعت و
 5/7درصــد  1-3ســاعت اوقــات ف راغــت داشــتند و زمــان
اوقــات ف راغــت زنــان کمت ــر از م ــردان بــود (جــدول.)1
ســالمندان مکانهــای گذرانــدن اوقــات ف راغــت خــود
را بــه ترتیــب اولویــت در مرحلــه اول پارکهــا و بعــد از
آن مانــدن در خانــه و س ــپس رفتــن بــه خانــه دوســتان
و آشــنایان و در مرتب ــه ششــم رفتــن بــه ســالن ورزش ــی
و ورزش کــردن و در م راتــب بعــدی م راکــز تفریحــی،
کتابخانــه و غیــره انتخــاب کردنــد .ایــن اولویتهــا
در مــردان و زنــان متفــاوت بــود بطــوری کــه زنــان در
اولویــت اول خانــه و م ــردان پــارک را مــکان مناس ــبی بی ــان
داشــتند و در اولویــت دوم عک ــس ایــن مــورد صــادق بــود
و در اولویــت ســوم م ــردان و زنــان توافــق داشــتند و خانــه
دوســتان و آشــنایان را گزینــه مناســبی جهــت گــذران
اوقــات ف راغــت م یدانســتند ( جــدول .)2
فعالی تهــای مــورد عالقــه ســالمندان جهــت گذرانــدن
ایــن اوقــات بــه ترتی ــب اولویــت عب ــارت بودنــد از :رفتــن به
پــارک ،تماشــای تلویزیــون ،بــودن بــا دوســتان و آشــنایان و
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جدول  .1میزان گذران اوقات فراغت سالمندان
جنسیت

ساعت

زن

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

18

11/4

3

1/4

21

5/7

34

4-6

45

7-9

31

10-12

22

13-15
جمع

مرد

درصد

1-3

16-18

7

157

21/6

19

28/6

9/1

22

20

41

14

100

1

مکان فعالیت
پارک

2
3

خانه

4

خانه دوستان و خویشاوندان

5

مسجد

6

خیابان

سالن ورزشی

7

8

9

10

مراکز تفریحی
غیره

کتابخانه

مراکز تجاری

امتیاز
141
227

زن

اولویت
2

95

40

12
9

4

6

4

8

س ــپس گــوش دادن بــه موس ــیقی ،تماشــای ب رنامههــای
ماهــواره ،ورزش کــردن و غیــره .ایــن اولویتهــا بیــن
زنــان و مــردان متفــاوت بــود بطــوری کــه ســه اولویــت
اول در م ــردان عب ــارت بودنــد از :رفتــن بــه پــارک ،تماشــای
تلویزیــون ،بــودن بــا دوســتان و خویشــاوندان و در مقابــل
در زنــان ،تمــا شــای تلویزیــون ،رفتــن بــه پــارک و تمــا
شــای ب رنامههــای ماهــوارهای (جــدول.)3
رضایــت از اوقــات ف راغــت در  65/6درصــد از م ــردان و 55/1
درصــد از زنــان در حــد متوســط بــود و تعــداد بس ــیار کم ــی
(تقریب ــا  0/5درصــد) اص ـ ً
ا از اوقــات ف راغــت خــود رضایــت
نداشــتند .در آزمــون فرضیــه تحقیــق نیــز نشــان داده
شــد کــه بی ــن ســن و می ـزان اوقــات ف راغــت ســالمندان
در حــد  0/01ارتبــاط معنــیدار و مثبــت وجــود دارد
)r=0/49 ،P=0/01(.
در حیطــه فعالیــت بدنــی نیــز نتایــج حاکــی از آن
بــود کــه حــدود  74درصــد ( 7/64درصــد م ــردان و 3/35
182

1

3

4

5

6

9

8

9

7

امتیاز
409
309
72

62

31
8

10
8

7

2

30

43

100

مرد

19/7

110

17/2

209

18/3

72

42/2

36

14/5

67

19/6

88

4/4

53

10/5

جدول  .2مکانهای گذران اوقات فراغت به ترتیب اولویت به تفکیک جنسیت
ردیف

جمع

11/8

366

اولویت
1
2

3

4

5

7

6

7

8

9

100

امتیازکل
550

536

167

102
43

17

14

14

11

10

اولویت کل
1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

درصــد زنــان) از ســالمندان ورزش م یکردنــد .بیشــترین
فعالیــت ورزشــی ســالمندان پیــادهروی و نرمــش)7/46
درصــد) و در کنــار پیــادهروی ،ورزش هایــی ماننــد
پینــگ پنــگ ( 2/2درصــد) ،کوهنــوردی ( 2/2درصــد)،
بدنســازی(2/13درصد) و شــنا ( 6/6درصــد) ورزشهــای
مــورد عالقــه آنهــا را شــامل م یشــد 16 .درصــد (
7/85مــردان و 3/14زنــان) از ســالمندان دارای پیشــینه
ورزش ــی  41ســال و بیشــتر بودنــد و ایــن در حال ــی اســت
کــه  40درصــد از آنهــا( 9/55م ــردان و 1/44زنــان) از زمــان
ش ــروع ســالمندی و افزایــش اوقــات ف راغتشــان بــه ورزش
ک ــردن پرداختــه و دارای یــک تــا  10ســال ســابقه ورزش ــی
بودنــد 43/8 .درصــد پارکهــا را بعنــوان مــکان مناس ــبی
جهــت ورزش ک ــردن انتخــاب کردنــد و نتایــج نشــان داد
کــه م ــردان (4/71درصــد) نس ــبت بــه زنــان (6/28درصــد)
تمایــل بیشــتری بــرای ورزش کــردن در پارکهــا دارنــد.
مــدت زمان ــی کــه در ه ــر بــار بــه ورزش ک ــردن اختصــاص
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بررسی نحوه گذران اوقات فراغت و فعالي تهاي بدني سالمندان

جدول .3اولویتهای مربوط به فعالیتهای اوقات فراغت سالمندان به تفکیک جنسیت
ردیف

نوع فعالیت

1

رفتن به پارک

2

تماشای تلویزیون

3

بودن با دوستان و خویشاوندان

5

تماشای برنامههای ماهواره

4
6
7

گوشدادن به موسیقی
ورزش کردن

مطالعه روزنامه و کتاب

8

مسافرت و زیارت

10

غیره

9

11

12

13

14

قدم زدن در خیابان
حل کردن جدول

باغبانی و گلکاری
کار با کامپیوتر

رفتن به مراکز خرید

15

کار با اینترنت

17

رفتن به سینما

16

بازی شطرنج

امتیاز
142
180
42

59
61
22
16
34
4

2

1

1

3

1

-

داده م یشــد در 3 4درصــد از پاســخگویان بیــن 31-60
دقیقــه بــود .دالیــل عــدم فعالی ـت ورزش ــی در ســالمندان
کــم تح ــرک بــه ترتی ــب اولویــت ناراحت یهــای جس ــمی،
عــادت نداشــتن ،ب یعالقگ ــی و در آخ ــر مشــکالت مال ــی
ذک ــر شــد.
در زمینــه امکانــات ورزشــی شــهرداری شــایان ذکــر
اســت کــه 80درصــد ( 2/57م ــردان و 8/42زنــان) اعتقــاد
داشــتند کــه دســتگاههای بدنســازی در پارکهــا
نصــب شــده اســت .علــی رغــم ف راهــم نمــودن زمینــه
بــرای ورزش کــردن  36/8در صــد از مــردان و  63/1در
صــد زنــان عــدم اســتفاده از دســتگاههای بدنســازی را
بیــان داشــتند و در مقابــل  24/9در صــد از مــردان و
 11/4درصــد زنــان از ایــن وســایل در حــد زیــاد اســتفاده
م ینمودنــد 32 ،درصــد مناســبت ایــن دســتگاهها و در
مقابــل  10/3درصــد عــدم مناســبت دســتگاهها را بــا
توجــه بــه شــرایط بدن ییشــان دليــل عــدم اســتفاده
ذكــر كردنــد .میــزان رضایــت ازدســتگاههای بدنســازی
شــهرداری ،درســالمندانی کــه از ایــن وســایل اســتفاده
م یکردنــد ،در مــردان  5/60درصــد و در زنــان2/46
درصــد ذكرشــد .امــا در مجمــوع  54/6درصــداز اســتفاده
کننــدگان می ـزان رضایــت را در حــد زیــاد و خیل ــی زیــاد
اعــام کردنــد و تنهــا  6/8درصــد اصـ ً
ا رضایــت نداشــتند.
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در آزمــون فــر ضیــه نیــز بیــن دو متغیــر جنســیت و
میــزان رضایــت از دســتگاههای بدنســازی شــهرداری
رابطــه معنــیداری دیــده شــد ،اگ رچــه بیــن ســن و
رضایــت ســالمندان از دســتگاههای بدنســازی رابطــه
معنــیدار وجــود نداشــت.
بحث
توجــه بــه اوقــات ف راغــت کلی ــه اقشــار جامعــه ب ـرای
داشــتن جامعـهای فعــال و ســالم ام ــری حیات ــی و ضروری
م یباشــد و در ایــن راســتا عــدم توجــه بــه اوقــات ف راغــت
و نیازهــای حرکتــی ســالمندان هزینههــای زیــادی را
ب ـرای جوامــع در ب ــر خواهــد داشــت .بناب ــر ایــن ،حمایــت
از یــک زندگ ــی پویــا و فعــال در دوران ســالمندی و کاهش
ناتوان یهــای جس ــمی و ف راهــم نمــودن امکانات ــی جهــت
حضــور ســالمندان در عرصههــای ورزش ــی مس ــئله قابــل
تأملــی اســت کــه م یبایســت مــورد توجــه مســئوالن
و ب رنامهریــزان شــهری ق رارگیــرد .نهادهــای مســئول
موظفنــد جهــت حضــور ه ــر چــه بیشــتر و فعالت ــر اعضــا
ســالمند جامعــه در فضــای اجتماع ــی و بیرون ــی ،امکانــات
و تس ــهیالت مناســب بــا وضعی ــت و ش ـرایط فیزیک ــی و
روان ــی ســالمندان را تعبی ــه نماینــد تــا باعــث ترغی ــب ه ــر
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چــه بیشــتر آنــان بــه مشــارکت و حضــور در فضاهــای
عموم ــی و اجتماع ــی گ ــردد [.]14
طبــق آمــار حاصــل از ایــن پژوهــش  61/5درصــد از
ســالمندان در ایــن تحقیــق بــاالی  10ســاعت اوقــات
ف راغــت را گـزارش نمودهانــد و  5/7درصــد  1تــا  3ســاعت
اوقــات ف راغــت داشــتند .از طرفــی بیــن ســن و میــزان
اوقــات ف راغــت ســالمندان ارتب ــاط معن ـیدار وجود داشــت،
بــه ایــن معن ــی کــه بــا بــاال رفتــن ســن اوقــات ف راغــت
نیــز افزایــش مــی یافــت  .اگ رچــه زمــان ف راغــت زنــان
کمتــر از مــردان بــود ولــی نیــاز بــه ب رنامهریــزی بــرای
گــذران ایــن اوقــات هــم ب ـرای م ــردان و هــم ب ـرای زنــان
در ایــن ســن ضــروری بــه نظــر م يرســيد .یافتههــای
بدســت آمــده از تحقیــق ملــک افضلــی و همــکاران
( )1384نی ــز نشــان داد كــه بی ــش از  90درصــد ســالمندان
دارای اوقــات ف راغــت بودنــد .همچنیــن نتایــج تحقیــق
دالور ( )1379نشــان داد کــه بــه طــور کل ــی فعالی تهــای
اوقــات ف راغــت م ــردان بیشــتر از زنــان اســت [.]15
نتایــج بدســت آمــده از ایــن مطالعــه نشــان داد می ـزان
رضایــت از اوقــات ف راغــت در بی ــن  6/5درصــد خیل ــی زیاد
و در  60/3درصــد در حــد متوســط بــود و تنهــا  5درصــد
اص ـ ً
ا از ایــن اوقــات رضایــت نداشــتند و اغلــب کس ــانی
کــه ورزش نم یکردنــد افــرادی بودنــد کــه از اوقــات
ف راغــت خــود اظهــار نارضایتــی م ینمودنــد .نتایجــی
کــه کلــدی و همــکاران ( )1383از تحقی قشــان بــه دســت
آورنــد نیــز نشــان داد کــه بســیاری از افــراد ســالمند
ب رنامــه مشــخصی بــرای اوقــات ف راغــت ،فعالی تهــای
اجتماع ــی و ورزش ــی خــود ندارنــد ،و مشــکالت اجتماع ــی
ســالمندان بــه می زانــی اســت کــه مانــع از آن م یشــود
کــه آنهــا اوقــات ف راغت ــی بــا آرامــش کامــل داشــته باشــند
[ .]16صابریــان و همــکاران ( )1380بی ــان داشــتند بیشــتر
ســالمندان ( )69/04%از نظــر فعالی تهــای اجتماعــی
و گــذران اوقــات ف راغــت در وضعیــت متوســطی قــرار
دارنــد در حالــی کــه فعالی تهــای اجتماعــی و گــذران
اوقــات ف راغــت خــوب فقــط در  27/24درصــد ســالمندان
مشــاهده شــد [ .]17مــداح و همکارانــش نیــز در ایــن
خصــوص نشــان دادنــد کــه ســالمندان ای رانــی رضایــت
چندان ــی از اوقــات ف راغــت خ ــود ندارنــد و رضایــت از نح ــوه
گــذران اوقــات ف راغــت در ســوئدیها  73/4درصــد و در
ســالمندان ای رانــی  17درصــد اســت [.]18
ســایر یافتههــای ایــن پژوهــش مشــخص نمودکــه
تلویزیــون اولی ــن فعالی ــت ف راغت ــی زنــان و دومی ــن فعالیت
ف راغت ــی م ــردان را تشــکیل م یدهــد .مطالعــه مــداح نی ــز
نشــان داد کــه  92/1درصــد ســالمندان ای ران ــی در اوقــات
ف راغــت خــود بــه تماشــای تلویزیــون م یپردازنــد در
حال ــی کــه در ســالمندان ســوئدی ایــن رقــم خیل ــی کمتر
و برعک ــس گــوش ک ــردن بــه رادیــو در ســوئدیها بیشــتر
بــود[ .]18گتــام و همــکاران اشــاره م یکننــد کــه %70
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م ــردان و  % 60زنــان در اوقــات ف راغــت خــود بــه تماشــای
تلویزیــون و گــوش دادن بــه رادیــو م یپرداختنــد [.]19
همچنیــن اســترین و همــکاران  )2002(5طــی مطالعــه
طولــی  8ســاله در ســالمندان کانادایــی م ینویســند
کــه تمــا شــای تلویزیــون مهمتریــن فعالیت ــی اســت کــه
اف ـراد در ســالهای انتهای ــی زندگ ــی بــه آن عالقــه دارنــد
[ .]20رحیمــی و همــکاران نیــز اشــاره مــی کننــد کــه
بیشــترین فعالیــت اوقــات ف راغــت مشــارکتکنندگان
در تحقیقشــان را تمــا شــای تلویزیــون و س ــپری نمــودن
اوقــات در منــزل تشــکیل م ــی داد [.]21
همچنی ــن نتایــج مطالعــه فعل ــی نشــان داد کــه بــودن
بــا دوســتان و آشــنایان ســومین فعالی ــت ف راغت ــی اســت
کــه ســالمندان بــه آن م یپردازنــد .گتــام نیــز بیــان
مــیدارد  22درصــد مــردان و  9درصــد زنــان ســالمند
در اوقــات ف راغــت خــود هــر روز بــه دیــد و بازدیــد و
دیــدار دوســتان و آشــنایان م یرونــد [ .]19مــداح در
ایــن خصــوص ذکــر م یکنــد کــه دیــد و بازدیــد از
اقــوام و آشــنایان از فعالی تهــای رایــج اوقــات ف راغــت
در ســالمندان ای ران ــی اســت ،در حال ــی کــه ایــن فعالی ــت
در ســالمندان ســوئدی اندکــی کمتــر اســت [ .]18در
مجمــوع ،ب ــر مبنــای نتایــج ایــن تحقی ــق رفتــن بــه پــارک
 ،تماشــای ب رنامههــای تلویزیون ــی و بــودن بــا دوســتان و
آشــنایان و در مرتب ــه ششــم ،ورزش ک ــردن از فعالی تهــای
ف راغتــی ســالمندان م یباشــند.
واضــح اســت کــه فعالیــت هــا ی ورزشــی م یتوانــد
زمــان آزاد ســالمندان را بــه ســاعات مفیــدی تبدیــل
ســازد تــا از ایــن اوقــات در جهــت ســامتی به ــره بب رنــد.
مطالعــات و تحقیقــات در ایــن خصــوص نی ــز گــواه ایــن
مطلــب اســت کــه ورزش ک ــردن و فعالی ــت بدن ــی ب ـرای
ســالمندان مفیــد م یباشــد .نتایــج مطالعــات بــرزو و
همــکاران ( )1389نشــان داد کــه بــا بــه كارگي ــري ب رنامــه
ورزش ــي منظــم ،مــداوم و داراي پذي ــرش خــوب از ســوي
ســالمندان ،م يتــوان ســطح كيفي ــت زندگ ــي را در ابعــاد
مختلــف افزايــش داد و راه را بــراي ســالم پيــر شــدن و
برخــورداري از ســامتي بيشــتر در ايــن دوره از زندگــي
همــوار نمــود [.]22
یافتــه هــای مطالعــه حاض رنیــز گــواه ایــن مطلــب
بودکــه حــدود  74درصــد ســالمندان ورزش م یکننــد و
تعــداد مردان ــی کــه ورزش م یکننــد بیشــتر از زنان اســت.
گتــام و همــکاران )2007( 6در تحقیــق خــود در نپــال
نشــان دادنــد کــه  23/5درصــد م ــردان و  9/5درصــد زنــان
ســالمند مشــارکت کننــده در اوقــات ف راغــت روزانــه خــود
بــه فعالیــت ورزشــی م یپرداختنــد ،فعالیــت ورزشــی
م ــردان در ایــن مطالعــه بیشــتر از زنــان بــود [ .]19مطالعه
Strain LA .5
Gautam R, Saito T, Kai I .6
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بررسی نحوه گذران اوقات فراغت و فعالي تهاي بدني سالمندان

رحیم ــی و همــکارا ن () 1389خــاف ایــن نتایــج را نشــان
م یدهــد ،آنهــا بیــان م یدارنــد کــه ورزش در اوقــات
ف راغــت ســالمندان ای رانــی فعالیــت رایجــی محســوب
نم یشــود و فعالی ــت ورزش ــی درســالمندان بس ــیار انــدک
اســت [ .]21مــداح ( )1387بیــان داشــت فعالی تهــای
ورزشــی در ســالمندان ســوئدی  62/6درصــد بــود ولــی
ســالمندان ای ران ــی مقی ــم ســوئد بــه ایــن فعالی ــت عالقــه
چندانــی نداشــتند و در کل گ رایــش ســالمندان مــرد
ای رانــی بــه ایــن فعالیــت بیشــتر از زنــان اســت [.]18
ایــن در حال ــی اســت کــه 40درصــد از ســالمندان در ایــن
مطالعــه بــا ورود بــه ســن ســالمندی و افزایــش اوقــات
ف راغتشــان بــه ورزش ک ــردن پرداختــه انــد و دارای یــک تــا
 10ســال ســابقه ورزشــی بــوده انــد .چنانکــه م یتــوان
گفــت بــا افزایــش ســن ،تمایــل ب ـرای ورزش ک ــردن نی ــز
بیشــتر مــی شــود 16 .درصــد از ســالمندان هــم دارای
پیش ــینه ورزش ــی  41ســال و بیشــتر بودنــد .تفــاوت قابــل
توجه ــی بی ــن ورزش ک ــردن و تمایــل بــه آن بی ــن م ــردان
و زنــان ســالمند دیــده نشــد .یافتــه هــای ملــک افضل ــی
و همــکاران ( )1384نی ــز نشــان داد  67درصــد ســالمندان
دارای فعالیــت ورزشــی بودهانــد [.]4
اکثــر ســالمندان نســبت بــه اهمیــت اوقــات ف راغــت
و چگونگــی گــذران آن آگاهــی چندانــی ندارنــد ولــی
در ایــن زمــان اســت کــه آنهــا فرصــت کافــی بــرای
انجــام فعالی تهایــی از جملــه پیــادهروی ،ورزشهــای
ســبک ،شــط رنج و غیــره را پيــدا م يكننــد .از ســوی
دیگــر ،علیرغــم نتایــج تحقیقــات بســیاری کــه بــر
تاثیــر ورزش بــر ســامتی تاکیــد داشــتهاند ،بــاز هــم
ســالمندان بــه دالیــل متعــددی از انجــام فعالی ــت هــای
بدن ــی پرهی ــز م یکننــد .از جملــه ایــن عوامــل م ــی تــوان
بــه کمب ــود امکانــات ورزش ــی ،بــاال بــودن هزینههــا ،عــدم
اطــاع کاف ــی در خصــوص فوایــد ورزش و عــدم توانای ــی
جس ــمانی ب ـرای انجــام فعالی تهــای بدن ــی اشــاره نمــود.
امــا نتایــج حاصــل از مطالعــه مــا نشــان م یدهدکــه
ناراحت یهــای جســمانی و در مرحلــه بعــد عــادت
نداشــتن و ســپس ب یعالقگــی از جملــه شــایعترین
دالیــل بــرای عــدم فعالیــت ورزشــی م یباشــد و نبــود
مرنــگ
امکانــات و مشــکالت مالــی از دالیــل بســیار ک 
در ایــن زمینــه بــه حســاب م یآینــد .نتايــج نادریــان
( )1388نشــان م يدهدكــه موانــع درونفــردي )نداشــتن
عالقــه ،ناآگاهــي ،مشــكالت فــردي روانــي) بــا انگيــزه
فــرد رابطــه دارنــد و از آن طريــق م يتواننــد بــر ميــزان
مشــاركت فــرد در ورزش اثــر بگذارنــد [.]23
بــا توجــه بــه دالیــل بیــان شــده م یتــوان اظهــار
داشــت برخــی دالیــل ماننــد عــادت نداشــتن و
ب یعالقگ ــی را م یتــوان بــا ب ــر نامــه ریــزی بلنــد مــدت و
فرهنگســازی مناســب از طریــق نهادینــه نمــودن ورزش
از ســنین پایی ــن کاهــش داد تــا بــا باالرفتــن ســن انجــام

فعالی تهــای ورزشــی جزئــی از زندگــی افــراد گــردد و
بــا افزایــش ســاعت ف راغــت در ســنین بــاال ورزش گزينــه
مناســبی بــرای پ رکــردن ایــن اوقــات باشــد .البتــه
ب رنامهریــزی ب ـرای از بی ــن ب ــردن موانع ــی از جملــه عــدم
وجــود امکانــات مناســب ویــژه خانمهــا بــه دالیــل فــر
هنگی،مذهبــی و غیــره را نبایــد ف رامــوش نمــود.
بیشــترین ورزشــی کــه ســالمندان انجــام م یدهنــد
پیــادهروی اســت و نزدیــک بــه  44درصــد از افــراد
پارکهــا رابــه عنــوان مــکان مناســبی جهــت ورزش
کــردن یــا پیــادهروی در اولیــن اولویــت خــود انتخــاب
کردنــد .مطالعــه تئــودور الکــی )2004( 7نشــان داد
پی ــادهروی یک ــی از رایجتریــن فعالی تهــای ف راغت ــی اســت
و ایــن فعالیــت بــا کاهــش خطــر برخــی بیماریهــای
مزمــن ماننــد چاقــی ،فشــار خــون بــاال ،بیماریهــای
قلبی-عروقــی و انــواع دیابــت مرتبــط اســت .پیــادهروی
بــر ســامت ســالمندان تاثیــر داشــته ،امــا اثــر میــزان
و شــدت فعالیــت در پیــادهروی متفــاوت ارزیابــی شــده
اســت [ .]24یافتههــای ملــک افضلــی و همــکاران نیــز
نشــان داد پی ــادهروی فعالی ــت ورزش ــی عمــده ســالمندان
( )%93اســت [ .]4در مطالعــهای دیگــر نتایــج نشــان
داد کــه ســالمندان کشــور در خصــوص تفریحــات ســالم
ورزش ــی در وضعی ــت خوب ــی بس ــر نم یب رنــد .ســالمندان
تنهــا از پــارک هــا اســتفاده م یکننــد و فعالی ــت ورزش ــی
دیگ ــری بــه جــز قــدم زدن در پــارک ندارنــد .همچنی ــن
بایــد اضافــه ک ــرد کــه بــا توجــه بــه دادههــای حاصــل از
تج ربــه مشــارکتکنندگان در الگــوی فعالیــت جســمی
م یتــوان گفــت کــه غالــب فعالی تهــای جســمی
ســالمندان در انجــام امــور منــزل ،خریــد بــرای منــزل
و پیــادهروی خالصــه م یشــود [ .]21مــداح اشــاره
م ینمایــد کــه رفتــن بــه پــارک از فعالی تهــای رایــج
اوقــات ف راغــت ســالمندان ای ران ــی اســت کــه ایــن فعالی ــت
در می ــان ســوئدی هــا بس ــیار ناچی ــز اســت [ .]18آلــوز و
همــکاران  )2008( 8نی ــز دریافتندکــه اف ـراد ســالمند تمایــل
زیــادی بــه م راجعــه بــه پارکهــای محلــی دارنــد بــه
ش ــرط آن کــه ایــن پارکهــا دارای ش ـرایط خوب ــی بــوده
و انتظــارات رفاه ــی اف ـراد را ب ـرآورده ســازند و همچنی ــن
وجــود عوامــل طبیع ــی مثــل گیاهــان و درختــان و مناظر
س ــرگرمکننده منج ــر بــه م راجعــه اف ـراد بیشــتری بــه ایــن
مکانهــا م یشــود [.]25
باعنایــت بــه ایــن نکتــه کــه اولی ــن اولویــت ســالمندان
در تحقیــق حاضــر بــرای گــذران ایــن اوقــات پارکهــا
م یباشــند ،توســعه و بهبــود فضاهــای ســبز و امکانــات
ورزشــی در پارکهــا م يتوانــد مثمــر ثمــر واقــع گــردد.
در ایــن میــان شــهرداریها کــه از مجریــان ف راهــم
TudorLocke CE .7
Alves&et al .8
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نمــودن امکانــات و ش ـرایط فعالی تهــای بدن ــی هس ــتند،
نقــش حساســی را ایفــا م یکننــد .آنهــا از طرفــی
مس ــئولیت ورزش شــهروندی را بــه عهــده دارنــد و از ط ــرف
دیگ ــر فضاســازی شــهری و از جملــه توســعه امکانــات و
فضاهــای پارکهــا را عهــدهدار م یباشــند .اکثــر مــردم
بــا تــوان مال ــی مختلــف پارکهــا را ب ـرای گــذران ف راغــت
خ ــود انتخــاب م یکننــد .بناب رایــن ،بوج ــود آوردن ش ـرایط
مســاعد بــرای انجــام فعالیــت بدنــی و گــذران اوقــات
ف راغــت در ایــن مکانهــا باعــث گ رایــش بیشــتر م ــردم از
جملــه ســالمندان بــه ورزش ک ــردن خواهــد شــد .از بعــد
دیگ ــر ،چگونگ ــی اداره ک ــردن و مدیریــت ایــن فضاهــا نی ــز
تأثیــر بــه ســزایی در میــزان رضایــت اســتفادهکنندگان
دارد و ب رنامهریــزی درســت ،شــرایط اســتفاده بهتــر
ازامکانــات را ف راهــم مــیآورد .در ایــن زمینــه نتایــج
حاک ــی از ایــن بــود کــه حــدود  52درصــد ســالمندان از
دســتگاههای بدنســازی شــهرداری اســتفاده م ینماینــد
کــه اغلــب از م ــردان هس ــتند و  48درصــد از پاســخگویان
اص ـ ً
ا از ایــن دســتگاهها اســتفاده نم یکردنــد 32 .درصــد
از ســالمندان مناســب بــودن ایــن امکانــات را بــا توجــه بــه
ش ـرایط ســنی خودشــان تایی ــد کردنــد و نزدیــک بــه 10
درصــد مخالــف ایــن عقی ــده بودنــد و بی ــان کردنــد کــه
ایــن دســتگاهها بــا توجــه بــه ش ـرایط ســنی آنهــا باعــث
درد کمــر ،پــا و دســت م یشــود و مناســب ســالمندان
نم یباشــد .حــدود  12درصــد اســتفاده از ایــن دســتگاهها
را بســیار موثــر دانســته و اســتفاده از آنهــا را بــه ســایر
ســالمندان پیشــنهاد م یکردنــد کــه بیشــتر ایــن اف ـراد را
م ــردان تشــکیل م یدادنــد .فرهمندیــان ( )1385بــه ایــن
موضــوع اشــاره دارد کــه ط راح ــی فضاهــای ورزش ــی بایــد
ب ــر اســاس نمونــه هــا و مقی ــاس و انــدازه فعالی ــت هــا ی
ورزش ــی مخاطــب تعیی ــن گ ــردد [.]26
نتایــج نشــان م یدهــد از  52درصــدی کــه از امکانــات
ورزش ــی اســتفاده م ینمودنــد 54/6 ،درصــد در حــد زیــاد
و خیل ــی زیــاد رضایــت داشــتند و تنهــا  6/8درصــد اصــا
رضایــت نداشــتند و رضایــت م ــردان بیشــتر از زنــان بــود.
ســالمندان خانــم نســبت بــه آقایــان در محیــط هــای
ورزش ــی حضــور کمت ــری دارنــد و بــه تناســب از امکانــات
کمــی اســتفاده م یکننــد و میــزان رضایتشــان نیــز
پایی ــن ت ـراز م ــردان م یباشــد ،چنانکــه بی ــن دو متغی ــر
جنســیت و میــزان رضایــت از دســتگاههای بدنســازی
شــهرداری نی ــز رابطــه معن ـیداری وجــود داشــت .رولنــد
و همکارانــش )2003 ( 9طــی تحقیــق خــود در ارتبــاط
بــا رضایتمنــدی اف ـراد  48تــا  64ســاله ســوئدی دریافتنــد
 ،افــرادی کــه از نظــر بدنــی فعــال بودنــد احســاس
رضایتمنــدی بهت ــری از زندگ ــی داشــتند [ .]27البتــه ذک ــر
ایــن نکتــه حائــز اهمی ــت اســت کــه نمونــه آمــاری مــا
Roland M et al .9
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افــراد ســالمند م یباشــند و عواملــی ماننــد بــاال بــودن
ســن و کاهــش توانای ــی جس ــمی و عــدم آگاه ــی از نحــوه
درســت اســتفاده از ایــن دســتگاهها م یتوانــد در می ـزان
رضایــت آنــان تاثی رگــذار باشــد.
اگ رچــه بــه نظــر م یرســد در ســالهای اخیــر توجــه
شــهرداریها بــه اوقــات ف راغــت مــردم بیشــتر شــده و
بسترســازی ب ـرای ه ــر چــه بهت ــر شــدن ایــن اوقــات در زمره
ب رنامههــای شــهرداری ق ـرار گرفتــه اســت ،امــا رس ــیدگی و
توجــه بــه امکانــات موجــود مســئلهای اســت کــه نبایــد
نادیــده گرفتــه شــود .چنانچــه در تحقی ــق حس ــینی ()1389
بــه ایــن مــورد توجــه شــده اســت کــه وســایل ورزشــی
بدنســازی بــه دلی ــل نی ــروی وارده بــه آنهــا نیازمنــد تقویــت
و نصــب مناســب هســتند تــا دوام و کارآیــی بیشــتری در
طــول زمــان اســتفاده داشــته باشــند .جانمایــی و نصــب
صحی ــح دســتگاههای بدنســازی موجــب اســتفاده بهت ــر و
بیشــتر شــهروندان خواهــد شــد [ .]28بــا توجــه بــه مج ــری
بــودن شــهرداری در ط راح ــی شــهری و ب رنامهریــزی محل ــی،
نظــم سلس ــله م راتب ــی فضاهــای ورزش ــی در مقی ــاس محلــه،
ناحی ــه و منطقــه بايــد مــورد توجــه ایــن ســازمان باشــدتا
بدیــن ترتی ــب شــهروندان بطــور راحــت بــه فضاهای ورزش ــی
دسترس ــی مطلــوب داشــته باشــند [.]11
بناب رایــن پیشــنهاد م یگ ــردد نس ــبت بــه نحــوه گــذران
اوقــات ف راغــت ســالمندان بویــژه زنــان توجــه بیشــتری
صــورت گیــرد و فعالی تهــای ف راغتــی ماننــد تورهــای
تفریحــی یــک روزه ،جلســات هماندیشــی ،خاطرهگویــی،
اســتفاده از تج ربیــات ســالمندان در موضوعــات مختلــف
و غیــره تــدارک دیــده شــود تــا ســالمندان ب رنامههــای
ورزش ــی و تفریح ــی بیشــتری ب ـرای گــذران ف راغــت بــه غی ــر
از پی ــادهروی و تماشــای تلویزیــون و رفتــن بــه خانه دوســتان
و خویشــاوندان داشــته باشــند .همچنی ــن جهــت اســتفاده
بهتــر ازدســتگاههای بدنســازی در پارکهــا ،توســعه
و بهبــود آنهــا و برپایــی ب رنامههــای پیــادهروی گروهــی
ویــژه ســالمندان در مناطــق مختلــف توســط شــهرداریها
توصی ــه م یگ ــردد و ض ــروری اســت پی شبین ــی الزم ب ـرای
اســتفاده از امکانــات و دســتگاههای بدنســازی بــا توجــه
بــه نــوع فعالی تهــای ورزشــی بــرای ایــن دوره ســنی
توســط مســؤالن و ب رنامهریــزان صــورت گیــرد.
البتــه شــايان ذک ــر اســت عوامل ــی هــم ب ــر روی نتایــج
تاثی ــر داشــته اســت کــه از آن جملــه م یتــوان بــه عــدم
همــکاری برخ ــی ســالمندان ب ـرای تکمی ــل پرسشــنامه و
دسترس ــی مشــکلتر بــه ســالمندان زن نس ــبت بــه م ــرد
بــه خاطــر حضــور کمتــر در محیــط هــای اجتماعــی
اشــاره نمــود.
نتیج هگیری نهایی
نتایــج ایــن تحقیــق گویــای ایــن مطلــب اســت کــه
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بررسی نحوه گذران اوقات فراغت و فعالي تهاي بدني سالمندان

و حضــور بیشــتر زنــان ســالمند در عرصههــای ورزشــی
و اجتماعــی خواهــد شــد و از ســوی دیگــر کاهــش
هزینههــای درمانــی و بــاال بــردن کیفیــت زندگــی
.ســالمندان را در بــر خواهــد داشــت
تشکر و قدردانی
الزم مــی دانيــم از تمــام ســالمندانی کــه بــدون
همــکاری ایشــان انجــام ایــن تحقی ــق میس ــر نم یگردیــد
و همچنیــن ســازمان ورزش و ســازمان فضــای ســبز
شــهرداری ته ـران بــه دلی ــل همــکاری بــا محقــق کمــال
.تشــکر و قدردانــی را بنمایيــم
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ABSTRACT
Objectives We aimed to describe the older adults’ leisure time in Tehran with an emphasis
on their physical activity and their satisfaction with outdoor sport facilities provided in the
parks by the Tehran municipality.
Methods & Materials In this descriptive study, Tehran was divided into 5 geographical
districts. Through cluster sampling method, 366 individuals were randomly selected out
of 701300 people as Tehran’s elderly population. Data were collected by a researchermade questionnaire. Its validity and reliability had been previously evaluated (Cronbach’s
alpha=0.80). Pearson’s r correlations were conducted in order to determine whether
significant correlations exist between the variables. All statistical analyses were done using
SPSS software, version 13.
Results About 74 % of the elderly exercised, mostly in the form of walking. Moreover, 59.7 %
were moderatly satisfied with the quality of their leisure time. 48.2 % of the participants did
not use sports equipments in the parks and 41.7 % thought that body-building equipments
in the parks were highly or absolutely appropriate for the elderly. There was a significant
correlation between age and duration of leisure time (P<0.01).Whereas, the correlation
between age and satisfaction with facilities was not significant (P≤0.05). There was also a
significant correlation between gender and the degree of satisfaction.
Conclusion Most elderly were moderately satisfied with their liesure time, and doing physical
activity had a significant role in this regard. The existance of appropriate sports equipments
in the parks encourages them to practice physical activities. As a result, the extension and
development of these facilities are recommended.
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