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بر  تأکید  با  سالمندان  بدنی  فعالیت های  و  فراغت  اوقات  گذران  نحوه   شناخت  هدف  با  حاضر  پژوهش  اهداف 
دستگاه های بدن سازی شهرداري شهر تهران در سال 1389 صورت پذیرفت.

بصورت  نفر(   701300( سالمندان  کل  بین  از  نمونه  نفر   366 و  بوده  توصیفی  نوع  از  تحقیق  این  و روش ها  مواد 
نمونه گیری طبقه ای بصورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود . این 
پرسشنامه با استفاده از نظرات صاحبنظران حوزه تربیت بدنی اعتبار سنجي شده و براي تعیین پایایی آن از روش 
آزمون-بازآزمون انجام شد. در این روش تعداد 30 پرسشنامه در دو نوبت بین 30 نفر از سالمندان توزیع شد و ضریب 
آلفای کرونباخ پرسشنامه 0/80 مشخص گردید. یافته های تحقیق از طریق برنامه SPSS نسخه 13 مورد تجزیه و 
تحلیل قرار گرفت. برای توصیف یافته ها از آمار توصیفی و برای تعیین رابطه بین بعضی از متغیرها از آزمون های 

همبستگی و مجذور کای استفاده شد.
یافته ها پارک ها اولین اولویت برای گذران فراغت سالمندان می باشد. حدود 59/7 درصد از اوقات فراغتشان در حد 
از  متوسط رضایت دارند و 74 درصد ورزش می کنند، بیشترین فعالیت ورزشی آنها پیاده روی است و 48/2 درصد 
دستگاه های بدن سازی شهرداری استفاده نمی کردند و 41/7 درصد استفاده از دستگاه های بدن سازیرا برای سالمندان 
در حد زیاد و خیلی زیاد مناسب می دانستند. همچنین بین سن و میزان اوقات فراغت و بین جنسیت و میزان 
از  رضایت  میزان  بین  اگر چه   .)P≤./01( داشت   وجود  معنی دار  رابطه  شهرداری  بدن سازی  دستگاه های  از  رضایت 

)P≤0/05(. دستگاه های بدن سازی و سن ارتباط معنی دار دیده نشد
نتیجه گیری سالمندان بطور متوسط از اوقات فراغت خود رضایت دارند و انجام فعالیت های بدنی نقش مهمی در 
میزان رضایت از گذران اوقات فراغت آنها دارد و وجود دستگاه های ورزشی مناسب در پارک ها باعث تشویق سالمندان 
برای انجام حرکات ورزشی خواهد شد. بنابراین، توسعه این امکانات با توجه به نیازهای فراغتی و بدنی سالمندان 

توصیه می شود.

مقدمه

ــای  ــدی را در زمینه ه ــه رش ــد رو ب ــروز رون ــای ام دنی
ــش  ــوژی، کاه ــد تکنول ــد و رش ــپری می کن ــف س مختل
اســتفاده از نیــروی بدنــی و ایجــاد فراغــت بیشــتر را 
ــاز  ــات نی ــن اوق ــه از ای ــتفاده بهین ــردد. اس ــب می گ موج
ــز در  ــالمندان نی ــژه ای دارد و س ــای وی ــه برنامه ریزی ه ب

ایــن مــورد مســتثنی نیســتند. بویــژه ایــن کــه ســالمندان 
ــت  ــات فراغ ــود از اوق ــنی خ ــت س ــه موقعی ــه ب ــا توج ب
ــند.  ــوردار می باش ــراد برخ ــایر اف ــه س ــبت ب بیشــتری نس
ــه  ــف از جمل ــاد مختل ــن دوران از ابع ــی گــذران ای چگونگ
ــره توســط ســایر  ــی و  غی ــی، حرکت ــد بهداشــتی، روان بع
محققیــن مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت و ایــن 
تحقیــق نیــز در همیــن راســتا بــه بررســی نحــوه گــذران 
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اوقــات فراغــت و فعالیــت بدنــی ســالمندان در ایــن دوره و 
ــهرداری  ــود ش ــازی موج ــتگاه های بدن س ــن دس هم چنی

ــه اســت . ــرای اســتفاده ایشــان پرداخت ــران ب ته
کل  تعــداد   2006 ســال  در  متحــد  ملــل  ســازمان 
ســالمندان جهــان را 687 میلیــون و 923 هــزار نفــر 
ــداد  ــن تع ــده ای ــی ش ــه پیش بین ــت ک ــرده اس ــرآورد ک ب
ــارد و 968  ــک میلی ــم ی ــه رق ــالدی ب ــال 2050 می در س
میلیــون و 153 هــزار نفــر خواهــد رســید ]1[. بــر اســاس 
ــور  ــالمندان کش ــداد س ــال 1387، تع ــار در س ــن آم آخری
ــد  ــی 7/27 درص ــر یعن ــزار نف ــون و 120 ه ــران 5 میلی ای
کل جمعیــت کشــور بــوده اســت ]2[ . بــرآورد جمعیتــی 
ــه از کل  ــد ک ــان می ده ــال 87 نش ــران در س ــهر ته ش
ــی باشــند،  ــر م ــران کــه 8577216 نف جمعیــت شــهر ته
حــدود %8 )701300 نفــر( را ســالمندان تشــکیل مــی 

ــد ]3[. دهن
بــا توجــه بــه آمــار فــوق و بــا توجــه بــه افزایــش طــول 
ــرای  ــزی ب ــه برنامه ری ــاز ب ــی نی ــه زندگ ــد ب ــر و امی عم
ــه  ــت. توج ــوردار اس ــی بر خ ــت خاص ــر از اهمی ــن قش ای
بــه نیاز هــای روحــی، روانــی، حرکتــی و غیــره مــی توانــد 
ــک  ــی کم ــن دوره از زندگ ــی ای ــش در ط ــود آرام ــه وج ب
زیــادی نمایــد. تجربــه نشــان داده اســت ســالمندان زیــادی 
بــه محــض ورود بــه دوران ســالمندی دچــار ســردرگمی و 
بی برنامه گــی می شــوند. ورزش بعنــوان یــک راه حــل 
ــورد  ــواره م ــات فراغــت هم ــردن اوق ــر ک ــرای پ مناســب ب
ــای  ــن روش ه ــي از مؤثرتری ــت بدن ــوده و فعالی ــه ب توج
ــت. ورزش و  ــالمندی اس ــالالت دوران س ــگیری از اخت پیش
حرکــت موجــب عقــب انداختن دوران ســالمندی می شــود 
ــاط  ــالمتی و نش ــد از س ــه ورزش می کنن ــالمندانی ک و س
بیشــتری برخــوردار می باشــند ]4[ .نتایــج تحقیقــات  
از جملــه تحقیــق رودریگــز و همــکاران 1 )2008( کــه 
ــی  ــدی از زندگ ــت و رضایت من ــات فراغ ــن اوق ــاط بی ارتب
ــرار داده  ــی مــورد بررســی ق ــر فعالیــت بدن ــا تأکیــد ب را ب
حاکــی از ارتبــاط مســتقیم بیــن رضایت منــدی از زندگــی 
و شــرکت در فعالیــت هــای ورزشــی اســت ]5[ .ویولیمــن2 
ــی  ــت بدن ــورد فعالی ــی در م ــکاران )2005( تحقیق و هم
ــا تندرســتی  ــط ب ــی مرتب ــت زندگ اوقــات فراغــت و کیفی
انجــام دادنــد. نتایــج نشــان داد افــرادی کــه فعالیت هــای 
ــا  ــط ب ــی مرتب ــت زندگ ــد کیفی ــام می دادن ــی انج بدن
ــت  ــه فعالی ــانی ک ــه کس ــبت ب ــتری نس ــتی بیش تندرس
انجــام نمی دادنــد داشــتند ]6[ .عســگری) 1389( نیــز در 
مطالعــه خــود بــا عنــوان "بررســی نقــش ورزش در نشــاط 
و ارتقــاء کیفیــت زندگــی اجتماعــی" اینطــور بیــان داشــت 
ــه ورزش  ــتند ک ــاد داش ــرکت کنند گان اعتق ــر ش ــه اکث ک
ــان را افزایــش می دهــد  ــه طــرز چشــمگیری ســالمت آن ب
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و نقــش ورزش در بدســت آوردن ســرگرمی و آرامــش 
ــرکت در ورزش  ــا ش ــالمندان ب ــت و س ــم اس ــی مه خیل
ــالمتی  ــب س ــت و کس ــات فراغ ــردن اوق ــال پرک ــه دنب ب
روانــی خــود می باشــند. بــه نظــر می رســد کســب 
ــی  ــت ورزش ــال فعالی ــه دنب ــی ب ــش روان ــالمتی و آرام س
منجــر بــه کاهــش هزینه هــا در ســایر بخــش هــای 
ــف  ــرات ورزش واق ــر اث ــراً ب ــردم اکث ــود وم ــه می ش جامع
هســتند ]7[. مســنوری اهوتا و همــکاران3 )2007( اثــر 
فعالیــت جســمانی اوقــات فراغــت را بــر ســالمت فکری در 
حیــن کار کــردن را بررســی کردنــد. نتایــج نشــان داد کــه 
ــه  ــد دوچرخ ــت )مانن ــات فراغ ــمانی در اوق ــت جس فعالی
ــی و فکــری  ــا ســالمت روان ســواری، پیــاده روی و غیــره( ب
ــان  ــت و معنــاداری داشــت، امــا در زن ــاط مثب ــردان ارتب م

ــری مالحظــه نشــد ]8[. تغیی
مطلــب  ایــن  گویــای  مختلــف  تحقیقــات  نتایــج 
ــالمتی  ــر س ــزایی ب ــر بس ــردن تاثی ــه ورزش ک ــت ک اس
ســالمندان دارد و عامــل مناســبی بــرای پــر کــردن 
اوقــات فراغــت ایشــان محســوب مــی شــود. ایجــاد 
و  کــردن  ورزش  جهــت  مناســب  فضــای  و  امکانــات 
ــمار  ــه ش ــب ب ــری واج ــت ام ــردن فراغ ــر ک ــن پ همچنی
ــات  ــن امکان ــترش ای ــاد و گس ــئولیت ایج ــد. مس ــی آی م
ــد. در  ــی می باش ــای متفاوت ــازمان ها و نهاده ــده س برعه
ــت  ــئول جه ــاي مس ــهرداری ها از نهاده ــران، ش ــور ای کش
ــن  ــتند. در ای ــهروندان هس ــي ش ــاي فراغت برنامه ریزي ه
ــیعي از  ــف وس ــا طی ــهري ب ــت ش ــش مدیری ــتا نق راس
وظایــف عمرانــي و خدماتــي در زمینــه توســعه فضاهــاي 
ــذران  ــراي گ ــاي الزم ب ــن فضاه ــدف تامی ــا ه ــي ب ورزش
ــت  ــت اس ــز اهمی ــیار حای ــهروندان بس ــت ش ــات فراغ اوق
ــهرداری  ــون ش ــاده 55 قان ــد 21 از م ــاس بن ــر اس ]9[. ب
احــداث ورزشــگاه ها یکــی از وظایــف شــهرداری بــه شــمار 
ــا هماهنگــی  ــی رود و شــهرداری هــا موظــف هســتند ب م
وزارت ورزش بــه ایــن وظایــف مصــوب عمــل کننــد ]10[، 
ــم  ــه فراه ــن حیط ــهرداری ها در ای ــات ش ــه خدم از جمل
نمــودن امکانــات ورزشــی و نصــب دســتگا ه های بدنســازی 
در پــارک هــا بــوده اســت. طبیعــی اســت هرگونــه برنامــه 
ریــزی و سیاســت گــذاری صحیــح در امــر توســعه ورزش و 
ــش  ــد نق ــهرداری ها می توان ــوی ش ــوط از س ــای مرب فضاه
بــه ســزایی را در امــر سالم ســازی و ایجــاد نشــاط شــهرها 
ــون4 )2008( در  ــا و تامپس ــاجی یام ــد ]11[. س ــا نمای ایف
ــت و  ــعه کیفی ــه توس ــد ک ــاره نمودن ــود اش ــق خ تحقی
دسترســی بــه فضا هــای طبیعــی محیــط پیرامــون 
ــزان فعالیت هــای  ــری در افزایــش می ــد نقــش موث می توان
ــته باشــد  ــال داش ــت کهنس ــرای جمعی ــه ب ــارج از خان خ
ــا،  ــاز ه ــه نی ــه ب ــد توج ــز می نویس ــر نی ــور جعف ]12[ .پ

Masanori ohta .3
Sugiyama, T. & Ward Thompson .4
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ــی  ــالمندان در طراح ــات س ــاری و تر جیح ــای رفت الگو ه
ــا،  ــی شــهری چــون خیابان ه ــای عموم ــازی فضا ه و بهس
توانــد  مــی  غیــره  و  پار ک هــا  محله هــا،  میدان هــا، 
ــی  ــراری تعامــالت اجتماع زمینــه مشــارکت، حضــور و برق
هــر چــه بیشــتر ســالمندان در ایــن گونــه فضاهــا را فراهم 
آورد و بــر ســالمت جســمی و روحــی ســالمندان و برقراری 
ــه  ــه ب ــری ک ــد. ام ــر باش ــق موث ــالمندی موف ــداف س اه
نظــر مــی رســد در فضاهــای عمومــی امــروزی کشــور مــا 

ــت ]13[. ــده اس ــه ش ــه آن توج ــر ب کمت
بــا توجــه بــه اینکــه برنامه ریــزی جهــت  گــذران اوقــات 
ــی ســالمندان نیازمنــد  فراغــت و انجــام فعالیت هــای بدن
ــت  ــان اس ــته های ایش ــا و خواس ــوع فعالیت ه ــناخت ن ش
ــف،  ــات مختل ــاد امکان ــعه و ایج ــرای توس ــویی ب و از س
از جملــه امکانــات ورزشــی و بهبــود فضاهــای ســبز 
داشــتن  شــهرداری ها،  توســط  محله هــا  نزدیکــی  در 
می باشــد،  ضــروری  و  الزم  زمینــه  ایــن  در  اطالعــات 
بنابرایــن، پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســي نحــوه گــذران 
ــی ســالمندان و میــزان  اوقــات فراغــت و فعالیت هــای بدن
ــي شــهرداری شــهر  ــت ایشــان از دســتگاه های ورزش رضای
تهــران صــورت پذیرفــت تــا شــناختی از وضعیــت فراغتــی 
ــران حاصــل  ــات ورزشــی شــهرداری ته ســالمندان و امکان
گــردد و مشــخص شــود کهســالمندان شــهر تهــران 
ــد؟  ــه می گذرانن ــد و آن را چگون ــت دارن ــات فراغ چقدراوق
چقــدر ورزش مي کننــد؟ آیــا از اوقــات فراغــت خــود 
ــهرداری  ــازی ش ــتگاه های بدن س ــا ازدس ــد؟ آی ــت دارن رضای
اســتفاده می کننــد و چقــدر از آنهــا رضایــت دارنــد؟ 
ــان  ــی در زم ــای ورزش ــود در انجــام فعالیت ه ــع موج موان

ــد؟ ــرای ایشــان کدامن ــت ب فراغ

روش مطالعه

ایــن تحقیــق بــه روش توصیفــی و بــه شــکل میدانــی، 
ــر  ــران کــه ب ــر روی ســالمندان شــهر ته در ســال 1389،ب
طبــق آخریــن آمــار اعــالم شــده از ســوی مرکــز آمــار ایران 
ــرای  ــت. ب ــام پذیرف ــود، انج ــده ب ــرآورد ش ــر ب 701300 نف
ــه 5 منطقــه شــمال،  ــران ب اجــرای کار در ابتــدا شــهر ته
جنــوب، شــرق، غــرب و مرکــز تقســیم گردیــد. 387 نفــر 
براســاس جــدول مــورگان بعنــوان نمونــه مشــخص شــدند 
ــات  ــب اطالع ــا کس ــق ب ــن مناط ــای ای ــپس پارک ه و س
ــران  ــبز شــهر ته ــا و فضــای س ــق ســازمان پارک ه از طری
ــود در  ــی موج ــات ورزش ــه امکان ــا توجــه ب شناســایی، و ب
ــع آوری  ــد. جم ــاب گردیدن ــی انتخ ــورت تصادف ــا بص آنه
ــا  ــه پارک هــای انتخــاب شــده و ب ــه ب ــا مراجع اطالعــات ب
اســتفاده از پرسشــنامه محقــق ســاخته صــورت پذیرفــت. 
پرسشــنامه شــامل 32 ســوال بــاز و بســته بــود و ســواالت 
ــرت و در  ــه ای لیک ــج گزین ــاس پن ــورت مقی ــته بص بس
ــی و شــهرداری  ــی، ســالمندی، فراغت چهارحیطــه دموگراف

ــه ای و  ــکل طبق ــه ش ــنامه ب ــود. پرسش ــده ب ــه گردی تهی
ــع و در بســیاری  ــن ســالمندان توزی ــی بی بصــورت تصادف
ــه  ــگر از طریق ــط پرسش ــواالت توس ــخ س ــوارد پاس از م
ــه  ــنامه ب ــر پرسش ــل ه ــد. تکمی ــت گردی ــه ثب مصاحب

ــد. ــول می انجامی ــه ط ــه ب ــط 8 دقیق ــور متوس ط
نظــرات  از  اســتفاده  بــا  پرسشــنامه  ابــزار  اعتبــار 
ــا  ــی آن از ب ــی و پایای ــت بدن ــوزه تربی ــران ح صاحبنظ
ــنامه  ــداد 30 پرسش ــد. تع ــن گردی ــون تعیی آزمون-بازآزم
ــب  ــع و ضری ــراز ســالمندان توزی ــن 30 نف ــت بی در دو نوب
آلفــای کرونبــاخ پرسشــنامه 0/80 مشــخص گردیــد. 
ــخه 13  ــه SPSS نس ــق برنام ــق از طری ــای تحقی یافته ه
ــف  ــرای توصی ــت. ب ــرار گرف ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی م
ــن  ــه بی ــن رابط ــرای تعیی ــی و ب ــار توصیف ــا ازآم یافته ه
بعضــی از متغیرهــا از آزمون هــای همبســتگی و مجــذور 

ــد. ــتفاده ش کای اس

یافته ها 

ایــن تحقیــق بــر روی نمونــه آمــاری 387 نفــر از 
ــت  ــه در نهای ــت ک ــورت گرف ــران ص ــهر ته ــالمندان ش س
366 پرسشــنامه قابــل اســتفاده تشــخیص داده شــد، 
ــردان و  ــر( از پاســخگویان را م تعــداد 57/1 درصــد )209نف
ــد ،  ــان تشــکیل می دادن ــز زن ــر( را نی 42/9 درصــد )157نف
میانگیــن ســن ســالمندان 68/3 و دامنــه ســنی آنهــا 60 

ــود. ــا 92 ســال ب ت
نتایــج نشــان داد کــه 16/4 درصــد از ســالمندان مــورد 
ــتغال  ــه کار اش ــاعت ب ــا 10 س ــک ت ــه از ی ــه روزان مطالع
دارنــد و 6/83 درصــد ســالمندان دارای فعالیــت درآمد زایی 
ــه تناســب دارای اوقــات فراغــت بیشــتری  نمی باشــند و ب
هســتند. 30 درصــد از پاســخگویان 15-13 ســاعت و 
5/7 درصــد 3-1 ســاعت اوقــات فراغــت داشــتند و زمــان 

ــود )جــدول1(. ــردان ب ــر از م ــان کمت اوقــات فراغــت زن
ــود  ــت خ ــات فراغ ــدن اوق ــای گذران ــالمندان مکان ه س
ــد از  ــا و بع ــه اول پارک ه ــت در مرحل ــب اولوی ــه ترتی را ب
ــه دوســتان  ــه خان ــن ب ــه و ســپس رفت ــدن در خان آن مان
ــه ســالن ورزشــی  ــه ششــم رفتــن ب و آشــنایان و در مرتب
و ورزش کــردن و در مراتــب بعــدی مراکــز تفریحــی، 
کتابخانــه و غیــره انتخــاب کردنــد. ایــن اولویت هــا 
ــان در  ــه زن ــوری ک ــود بط ــاوت ب ــان متف ــردان و زن در م
اولویــت اول خانــه و مــردان پــارک را مــکان مناســبی بیــان 
داشــتند و در اولویــت دوم عکــس ایــن مــورد صــادق بــود 
و در اولویــت ســوم مــردان و زنــان توافــق داشــتند و خانــه 
ــذران  ــت گ ــبی جه ــه مناس ــنایان را گزین ــتان و آش دوس

ــدول 2(. ــتند ) ج ــت می دانس ــات فراغ اوق
فعالیت هــای مــورد عالقــه ســالمندان جهــت گذرانــدن 
ایــن اوقــات بــه ترتیــب اولویــت عبــارت بودنــد از: رفتــن به 
پــارک، تماشــای تلویزیــون، بــودن بــا دوســتان و آشــنایان و 
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ــه موســیقی، تماشــای برنامه هــای  ســپس گــوش دادن ب
ماهــواره، ورزش کــردن و غیــره. ایــن اولویت هــا بیــن 
ــت  ــه اولوی ــه س ــوری ک ــود بط ــاوت ب ــردان متف ــان و م زن
اول در مــردان عبــارت بودنــد از: رفتــن بــه پــارک، تماشــای 
تلویزیــون، بــودن بــا دوســتان و خویشــاوندان و در مقابــل 
ــا  ــارک و تم ــه پ ــن ب ــون، رفت ــای تلویزی ــا ش ــان، تم در زن

ــدول3(. ــواره ای )ج ــای ماه ــای برنامه ه ش
رضایــت از اوقــات فراغــت در 65/6 درصــد از مــردان و 55/1 
درصــد از زنــان در حــد متوســط بــود و تعــداد بســیار کمــی 
ــا 0/5 درصــد( اصــاًل از اوقــات فراغــت خــود رضایــت  )تقریب
ــان داده  ــز نش ــق نی ــه تحقی ــون فرضی ــتند. در آزم نداش
ــزان اوقــات فراغــت ســالمندان  ــن ســن و می شــد کــه بی
در حــد 0/01 ارتبــاط معنــی دار و مثبــت وجــود دارد 

)r=0/49  ،P=0/01(.
ــی از آن  ــج حاک ــز نتای ــی نی ــت بدن ــه فعالی در حیط
بــود کــه حــدود 74 درصــد )7/64 درصــد مــردان و 3/35 

ــترین  ــد. بیش ــالمندان ورزش می کردن ــان( از س ــد زن درص
ــش7/46(   ــاده روی و نرم ــالمندان پی ــی س ــت ورزش فعالی
ماننــد  هایــی  ورزش  پیــاده روی،  کنــار  در  و  درصــد( 
ــد(،  ــوردی )2/2 درص ــد(، کوهن ــگ )2/2 درص ــگ پن پین
ــای  ــد( ورزش ه ــنا )6/6 درص ــازی)2/13درصد( و ش بدن س
 ( را شــامل می شــد. 16 درصــد  آنهــا  مــورد عالقــه 
ــینه  ــالمندان دارای پیش ــان( از س ــردان و 3/14زن 7/85م
ورزشــی 41 ســال و بیشــتر بودنــد و ایــن در حالــی اســت 
کــه 40 درصــد از آنهــا) 9/55مــردان و 1/44زنــان( از زمــان 
ــه ورزش  ــات فراغتشــان ب شــروع ســالمندی و افزایــش اوق
کــردن پرداختــه و دارای یــک تــا 10 ســال ســابقه ورزشــی 
ــوان مــکان مناســبی  ــد. 43/8 درصــد پارک هــا را بعن بودن
ــج نشــان داد  ــد و نتای ــردن انتخــاب کردن جهــت ورزش ک
کــه مــردان )4/71درصــد( نســبت بــه زنــان )6/28درصــد( 
ــد.  ــا دارن ــردن در پارک ه ــرای ورزش ک ــل بیشــتری ب تمای
مــدت زمانــی کــه در هــر بــار بــه ورزش کــردن اختصــاص 

جدول 1. میزان گذران اوقات فراغت سالمندان
جمع مرد زن جنسيت

درصدساعت تعداد درصد تعداد درصد تعداد

5/7 21 1/4 3 11/4 18 1-3
14/5 53 9/1 19 21/6 34 4-6
18/3 67 10/5 22 28/6 45 7-9
19/7 72 19/6 41 20 31 10-12
30 110 42/2 88 14 22 13-15

11/8 43 17/2 36 4/4 7 16-18
100 366 100 209 100 157 جمع

جدول 2.  مکانهای گذران اوقات فراغت به ترتیب اولویت به تفکیک جنسیت
اولویت کل امتيازكل مرد زن مکان فعاليت ردیف

اولویت امتياز اولویت امتياز
1 550 1 409 2 141 پارک 1
2 536 2 309 1 227 خانه 2
3 167 3 72 3 95 خانه دوستان و خویشاوندان 3
4 102 4 62 4 40 مسجد 4
5 43 5 31 5 12 خيابان 5
6 17 7 8 6 9 سالن ورزشی 6
7 14 6 10 9 4 مراكز تفریحی 7
7 14 7 8 8 6 غيره 8
8 11 8 7 9 4 كتابخانه 9
9 10 9 2 7 8 مراكز تجاری 10
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ــن 31-60  ــخگویان بی ــد از پاس ــد در4 3 درص داده می ش
دقیقــه بــود. دالیــل عــدم فعالیــت  ورزشــی در ســالمندان 
ــت ناراحتی هــای جســمی،  ــب اولوی ــه ترتی کــم تحــرک ب
ــی  ــر مشــکالت مال ــی و در آخ ــادت نداشــتن، بی عالقگ ع

ذکــر شــد. 
ــر  ــایان ذک ــهرداری ش ــی ش ــات ورزش ــه امکان در زمین
اســت کــه  80درصــد )2/57 مــردان و8/42 زنــان( اعتقــاد 
پارک هــا  در  بدن ســازی  دســتگاه های  کــه  داشــتند 
ــه  ــودن زمین ــم نم ــم فراه ــی رغ ــت. عل ــده اس ــب ش نص
بــرای ورزش کــردن 36/8 در صــد از مــردان و 63/1 در 
ــازی را  ــتگاه  های بدن س ــتفاده از دس ــدم اس ــان ع ــد زن ص
بیــان داشــتند و در مقابــل 24/9 در صــد از مــردان و 
11/4 درصــد زنــان از ایــن وســایل در حــد زیــاد اســتفاده 
ــتگاه ها و در  ــن دس ــبت ای ــد مناس ــد، 32 درص می نمودن
ــا  ــتگاه ها را ب ــبت دس ــدم مناس ــد ع ــل 10/3 درص مقاب
ــتفاده  ــدم اس ــل ع ــان دلی ــرایط بدنی یش ــه ش ــه ب توج
ــازی  ــتگاه های بدن س ــت ازدس ــزان رضای ــد. می ــر کردن ذک
ــتفاده  ــایل اس ــن وس ــه از ای ــالمندانی ک ــهرداری، درس ش
زنــان2/46  در  و  درصــد   5/60 مــردان  در  می کردنــد، 
ــا در مجمــوع 54/6 درصــداز اســتفاده  درصــد ذکرشــد. ام
ــاد  ــی زی ــاد و خیل کننــدگان میــزان رضایــت را در حــد زی
اعــالم کردنــد و تنهــا 6/8 درصــد اصــاًل رضایــت نداشــتند. 

ــیت و  ــر جنس ــن دو متغی ــز بی ــه نی ــر ضی ــون ف در آزم
میــزان رضایــت از دســتگاه های بدنســازی شــهرداری 
ــن و  ــن س ــه بی ــد، اگر چ ــده ش ــی  داری دی ــه معن رابط
رضایــت ســالمندان از دســتگاه های بدن ســازی رابطــه 

ــت. ــود نداش ــی دار وج معن

بحث

ــرای  ــه ب ــه اقشــار جامع ــت کلی ــات فراغ ــه اوق توجــه ب
داشــتن جامعــه ای فعــال و ســالم امــری حیاتــی و ضروری 
می باشــد و در ایــن راســتا عــدم توجــه بــه اوقــات فراغــت 
و نیاز هــای حرکتــی ســالمندان هزینه هــای زیــادی را 
بــرای جوامــع در بــر خواهــد داشــت. بنابــر ایــن، حمایــت 
از یــک زندگــی پویــا و فعــال در دوران ســالمندی و کاهش 
ــی جهــت  ناتوانی هــای جســمی و فراهــم نمــودن امکانات
ــل  حضــور ســالمندان در عرصه هــای ورزشــی مســئله قاب
ــئوالن  ــه مس ــورد توج ــت م ــه می بایس ــت ک ــی اس تأمل
مســئول  نهادهــای  قرارگیــرد.  شــهری  برنامه ریــزان  و 
موظفنــد جهــت حضــور هــر چــه بیشــتر و فعالتــر اعضــا 
ســالمند جامعــه در فضــای اجتماعــی و بیرونــی، امکانــات 
ــی و  ــرایط فیزیک ــت و ش ــا وضعی ــهیالت مناســب ب و تس
روانــی ســالمندان را تعبیــه نماینــد تــا باعــث ترغیــب هــر 

جدول3. اولویتهای مربوط به فعالیتهای اوقات فراغت سالمندان به تفکیک جنسیت
اولویت کل امتيازكل مرد زن نوع فعاليت ردیف

اولویت امتياز اولویت امتياز
1 497 1 355 2 142 رفتن به پارک 1
2 325 2 145 1 180 تماشای تلویزیون 2
3 144 3 102 5 42 بودن با دوستان و خویشاوندان 3
4 135 4 76 4 59 گوش دادن به موسيقی 4
5 127 5 66 3 61 تماشای برنامه های ماهواره 5
6 86 6 64 7 22 ورزش كردن 6
7 73 7 57 8 16 مطالعه روزنامه و كتاب 7
8 60 9 26 6 34 مسافرت و زیارت 8
9 31 8 27 9 4 قدم زدن در خيابان 9
10 14 10 12 11 2 غيره 10
11 10 12 9 12 1 حل كردن جدول 11
12 9 12 9 - - باغبانی و گلکاری 12
13 5 14 4 12 1 كار با كامپيوتر 13
13 5 16 2 10 3 رفتن به مراكز خرید 14
13 5 14 4 12 1 كار با اینترنت 15
14 3 11 11 - - بازی شطرنج 16
15 2 16 2 - - رفتن به سينما 17
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ــای  ــور در فضا ه ــارکت و حض ــه مش ــان ب ــتر آن ــه بیش چ
ــی گــردد ]14[. ــی و اجتماع عموم

ــد از  ــش 61/5 درص ــن پژوه ــل از ای ــار حاص ــق آم طب
ــات  ــاعت اوق ــاالی 10 س ــق ب ــن تحقی ــالمندان در ای س
فراغــت را گــزارش نموده انــد و 5/7 درصــد 1 تــا 3 ســاعت 
ــزان  ــن و می ــن س ــی بی ــتند. از طرف ــت داش ــات فراغ اوق
اوقــات فراغــت ســالمندان ارتبــاط معنــی دار وجود داشــت، 
ــاال رفتــن ســن اوقــات فراغــت  ــا ب ــی کــه ب ــه ایــن معن ب
ــان  ــت زن ــان فراغ ــه زم ــت . اگر چ ــی یاف ــش م ــز افزای نی
ــرای  ــزی ب ــه برنامه ری ــاز ب ــی نی ــود ول ــردان ب ــر از م کمت
ــرای زنــان  ــرای مــردان و هــم ب گــذران ایــن اوقــات هــم ب
ــای  ــید. یافته ه ــر مي رس ــه نظ ــروری ب ــن ض ــن س در ای
بدســت آمــده از تحقیــق ملــک افضلــی و همــکاران 
)1384( نیــز نشــان داد کــه بیــش از 90 درصــد ســالمندان 
ــق  ــج تحقی ــن  نتای ــد. هم چنی ــت بودن ــات فراغ دارای اوق
دالور )1379( نشــان داد کــه بــه طــور کلــی فعالیت هــای 

ــان اســت ]15[. ــردان بیشــتر از زن ــات فراغــت م اوق
نتایــج بدســت آمــده از ایــن مطالعــه نشــان داد میــزان 
رضایــت از اوقــات فراغــت در بیــن 6/5 درصــد خیلــی زیاد 
و در 60/3 درصــد در حــد متوســط بــود و تنهــا 5 درصــد 
ــانی  ــب کس ــت نداشــتند و اغل ــات رضای ــن اوق اصــاًل از ای
کــه ورزش نمی کردنــد افــرادی بودنــد کــه از اوقــات 
ــی  ــد. نتایج ــی می نمودن ــار نا رضایت ــود اظه ــت خ فراغ
کــه کلــدی و همــکاران )1383( از تحقیق شــان بــه دســت 
ــالمند  ــراد س ــیاری از اف ــه بس ــان داد ک ــز نش ــد نی آورن
ــای  ــت، فعالیت ه ــات فراغ ــرای اوق ــخصی ب ــه مش برنام
اجتماعــی و ورزشــی خــود ندارنــد، و مشــکالت اجتماعــی 
ــود  ــع از آن می ش ــه مان ــت ک ــی اس ــه میزان ــالمندان ب س
کــه آنهــا اوقــات فراغتــی بــا آرامــش کامــل داشــته باشــند 
]16[. صابریــان و همــکاران )1380( بیــان داشــتند بیشــتر 
ســالمندان )%69/04( از نظــر فعالیت هــای اجتماعــی 
ــرار  ــطی ق ــت متوس ــت در وضعی ــات فراغ ــذران اوق و گ
ــذران  ــی و گ ــای اجتماع ــه فعالیت ه ــی ک ــد در حال دارن
اوقــات فراغــت خــوب فقــط در 27/24 درصــد ســالمندان 
ــن  ــز در ای ــش نی ــداح و همکاران ــد ]17[. م ــاهده ش مش
ــت  ــی رضای ــالمندان ایران ــه س ــد ک ــان دادن ــوص نش خص
چندانــی از اوقــات فراغــت خــود ندارنــد و رضایــت از نحــوه 
ــد و در  ــوئدی ها 73/4 درص ــت در س ــات فراغ ــذران اوق گ

ــی 17 درصــد اســت ]18[. ــالمندان ایران س
ســایر یافته هــای ایــن پژوهــش مشــخص نمودکــه 
تلویزیــون اولیــن فعالیــت فراغتــی زنــان و دومیــن فعالیت 
فراغتــی مــردان را تشــکیل می دهــد. مطالعــه مــداح  نیــز 
ــی در اوقــات  نشــان داد کــه 92/1 درصــد ســالمندان ایران
فراغــت خــود بــه تماشــای تلویزیــون می پردازنــد در 
حالــی کــه در ســالمندان ســوئدی ایــن رقــم خیلــی کمتر 
و برعکــس گــوش کــردن بــه رادیــو در ســوئدی ها بیشــتر 
ــه %70  ــد ک ــاره می کنن ــکاران اش ــام و هم ــود]18[. گت ب

مــردان و 60 % زنــان در اوقــات فراغــت خــود بــه تماشــای 
ــد ]19[.  ــو می پرداختن ــه رادی ــوش دادن ب ــون و گ تلویزی
ــه  ــی مطالع ــکاران 5)2002( ط ــترین و هم ــن اس همچنی
طولــی 8 ســاله در ســالمندان کانادایــی می نویســند 
کــه تمــا شــای تلویزیــون مهمتریــن فعالیتــی اســت کــه 
ــد  ــه دارن ــه آن عالق ــی ب ــی زندگ ــالهای انتهای ــراد در س اف
ــه  ــد ک ــی کنن ــاره م ــز اش ــکاران نی ــی و هم ]20[. رحیم
بیشــترین فعالیــت اوقــات فراغــت مشــارکت کنندگان 
ــون و ســپری نمــودن  در تحقیقشــان را تمــا شــای تلویزی

ــی داد ]21[. ــزل تشــکیل م ــات در من اوق
هم چنیــن نتایــج مطالعــه فعلــی نشــان داد کــه بــودن 
ــی اســت  ــا دوســتان و آشــنایان ســومین فعالیــت فراغت ب
ــان  ــز بی ــام نی ــد. گت ــه آن می پردازن ــالمندان ب ــه س ک
ــالمند  ــان  س ــد زن ــردان و 9 درص ــد م ــی دارد 22 درص م
ــد و  ــد و بازدی ــه دی ــر روز ب ــود ه ــت خ ــات فراغ در اوق
دیــدار دوســتان و آشــنایان می رونــد ]19[. مــداح در 
ایــن خصــوص ذکــر می کنــد کــه دیــد و بازدیــد از 
ــت  ــات فراغ ــج اوق ــای رای ــنایان از فعالیت ه ــوام و آش اق
در ســالمندان ایرانــی اســت، در حالــی کــه ایــن فعالیــت 
ــت ]18[. در  ــر اس ــی کمت ــوئدی اندک در ســالمندان س
مجمــوع، بــر مبنــای نتایــج ایــن تحقیــق رفتــن بــه پــارک 
ــا دوســتان و  ــودن ب ــی و ب ، تماشــای برنامه هــای تلویزیون
آشــنایان و در مرتبــه ششــم، ورزش کــردن از فعالیت هــای 

ــند. ــالمندان می باش ــی س فراغت
ــد  ــی می توان ــا ی ورزش ــت ه ــه فعالی ــت ک ــح اس واض
زمــان آزاد ســالمندان را بــه ســاعات مفیــدی تبدیــل 
ســازد تــا از ایــن اوقــات در جهــت ســالمتی بهــره ببرنــد. 
مطالعــات و تحقیقــات در ایــن خصــوص نیــز گــواه ایــن 
ــرای  ــی ب ــت بدن ــردن و فعالی ــب اســت کــه ورزش ک مطل
ــرزو و  ــات ب ــج مطالع ــد. نتای ــد می باش ــالمندان مفی س
همــکاران )1389( نشــان داد کــه بــا بــه کارگیــري برنامــه 
ــرش خــوب از ســوي  ــداوم و داراي پذی ــي منظــم، م ورزش
ــي را در ابعــاد  ــوان ســطح کیفیــت زندگ ســالمندان، مي ت
ــدن و  ــر ش ــالم پی ــراي س ــش داد و راه را ب ــف افزای مختل
ــي  ــن دوره از زندگ ــتر در ای ــالمتي بیش ــورداري از س برخ

ــود ]22[.  ــوار نم هم
ــب  ــن مطل ــواه ای ــز گ ــه حاضرنی ــای مطالع ــه ه یافت
ــد و  ــالمندان ورزش می کنن ــد س ــدود 74 درص ــه ح بودک
تعــداد مردانــی کــه ورزش می کننــد بیشــتر از زنان اســت. 
ــال  ــود در نپ ــق  خ ــکاران6 )2007( در تحقی ــام و هم گت
نشــان دادنــد کــه 23/5 درصــد مــردان و 9/5 درصــد زنــان 
ســالمند مشــارکت کننــده در اوقــات فراغــت روزانــه خــود 
ــی  ــت ورزش ــد، فعالی ــی می پرداختن ــت ورزش ــه فعالی ب
مــردان در ایــن مطالعــه بیشــتر از زنــان بــود ]19[. مطالعه 
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رحیمــی و همــکارا ن )1389 (خــالف ایــن نتایــج را نشــان 
می دهــد، آنهــا بیــان می دارنــد کــه ورزش در اوقــات 
ــوب  ــی محس ــت رایج ــی فعالی ــالمندان ایران ــت س فراغ
نمی شــود و فعالیــت ورزشــی درســالمندان بســیار انــدک 
ــای  ــت فعالیت ه ــان داش ــداح )1387( بی ــت ]21[. م اس
ــی  ــود ول ــد ب ــوئدی 62/6 درص ــالمندان س ــی در س ورزش
ســالمندان ایرانــی مقیــم ســوئد بــه ایــن فعالیــت عالقــه 
چندانــی نداشــتند و در کل گرایــش ســالمندان مــرد 
ــت ]18[.  ــان اس ــتر از زن ــت بیش ــن فعالی ــه ای ــی ب ایران
ایــن در حالــی اســت کــه40 درصــد از ســالمندان در ایــن 
ــات  ــش اوق ــالمندی و افزای ــن س ــه س ــا ورود ب ــه ب مطالع
فراغتشــان بــه ورزش کــردن پرداختــه انــد و دارای یــک تــا 
ــوان  ــه می ت ــد. چنان ک ــوده ان ــی ب ــابقه ورزش ــال س 10 س
ــرای ورزش کــردن نیــز  ــا افزایــش ســن، تمایــل ب گفــت ب
ــم دارای  ــالمندان ه ــد از س ــود. 16 درص ــی ش ــتر م بیش
پیشــینه ورزشــی 41 ســال و بیشــتر بودنــد. تفــاوت قابــل 
توجهــی بیــن ورزش کــردن و تمایــل بــه آن بیــن مــردان 
ــی  و زنــان ســالمند دیــده نشــد. یافتــه هــای ملــک افضل
و همــکاران )1384( نیــز نشــان داد 67 درصــد ســالمندان 

ــد ]4[. ــی بوده ان ــت ورزش دارای فعالی
ــت  ــات فراغ ــت اوق ــه اهمی ــبت ب ــالمندان نس ــر س اکث
ــی  ــد ول ــی ندارن ــی چندان ــذران آن آگاه ــی گ و چگونگ
ــرای  ــی ب ــت کاف ــا فرص ــه آنه ــت ک ــان اس ــن زم در ای
انجــام فعالیت هایــی از جملــه پیــاده روی، ورزش هــای 
ــوی  ــد. از س ــدا مي کنن ــره را پی ــطرنج و غی ــبک، ش س
دیگــر، علیرغــم نتایــج تحقیقــات بســیاری کــه بــر 
ــم  ــاز ه ــته اند، ب ــد داش ــالمتی تاکی ــر س ــر ورزش ب تاثی
ــت هــای  ــددی از انجــام فعالی ــل متع ــه دالی ســالمندان ب
بدنــی پرهیــز می کننــد. از جملــه ایــن عوامــل مــی تــوان 
بــه کمبــود امکانــات ورزشــی، بــاال بــودن هزینه هــا، عــدم 
ــی  ــدم توانای ــد ورزش و ع ــی در خصــوص فوای اطــالع کاف
ــی اشــاره نمــود.  ــرای انجــام فعالیت هــای بدن جســمانی ب
ــه  ــان می دهدک ــا نش ــه م ــل از مطالع ــج حاص ــا نتای ام
عــادت  بعــد  مرحلــه  در  و  جســمانی  ناراحتی هــای 
نداشــتن و ســپس بی عالقگــی از جملــه شــایع ترین 
ــود  ــد و نب ــی می باش ــت ورزش ــدم فعالی ــرای ع ــل ب دالی
ــگ  ــیار کم رن ــل بس ــی از دالی ــکالت مال ــات و مش امکان
ــان  ــج نادری ــد. نتای ــاب می آین ــه حس ــه ب ــن زمین در ای
ــتن  ــردي (نداش ــع درون ف ــه موان ــان مي دهدک )1388( نش
ــزه  ــا انگی ــي( ب ــردي روان ــکالت ف ــي، مش ــه، ناآگاه عالق
ــزان  ــر می ــد ب ــق مي توانن ــد و از آن طری ــه دارن ــرد رابط ف

ــد ]23[. ــر بگذارن ــرد در ورزش اث ــارکت ف مش
ــار  ــوان اظه ــده می ت ــان ش ــل بی ــه دالی ــه ب ــا توج ب
و  نداشــتن  عــادت  ماننــد  دالیــل  برخــی  داشــت 
ــر نامــه ریــزی بلنــد مــدت و  بی عالقگــی را می تــوان بــا ب
ــودن ورزش  ــه نم ــق نهادین فرهنگ ســازی مناســب از طری
از ســنین پاییــن کاهــش داد تــا بــا باالرفتــن ســن انجــام 

ــردد و  ــراد گ ــی اف ــی از زندگ ــی جزئ ــای ورزش فعالیت ه
ــاال ورزش گزینــه  ــا افزایــش ســاعت فراغــت در ســنین ب ب
مناســبی بــرای پر کــردن ایــن اوقــات باشــد. البتــه 
ــی از جملــه عــدم  ــردن موانع ــن ب ــرای از بی برنامه ریــزی ب
ــر  ــل ف ــه دالی ــا ب ــژه خانم ه ــب وی ــات مناس ــود امکان وج

ــود. ــوش نم ــد فرام ــره را نبای ــی و غی هنگی،مذهب
ــد  ــام می دهن ــالمندان انج ــه س ــی ک ــترین ورزش بیش
پیــاده روی اســت  و نزدیــک بــه 44 درصــد از افــراد 
پارک هــا رابــه عنــوان مــکان مناســبی جهــت ورزش 
ــاب  ــود انتخ ــت خ ــن اولوی ــاده روی در اولی ــا پی ــردن ی ک
داد  نشــان   )2004( الکــی7  تئــودور  مطالعــه  کردنــد. 
پیــاده روی یکــی از رایجتریــن فعالیت هــای فراغتــی اســت 
ــای  ــی بیماری ه ــر برخ ــش خط ــا کاه ــت ب ــن فعالی و ای
ــای  ــاال، بیماری ه ــون ب ــار خ ــی، فش ــد چاق ــن مانن مزم
ــاده روی  ــت. پی ــط اس ــت مرتب ــواع دیاب ــی و ان قلبی-عروق
ــزان  ــر می ــا اث ــته، ام ــر داش ــالمندان تاثی ــالمت س ــر س ب
ــده  ــی ش ــاوت ارزیاب ــاده روی متف ــت در پی ــدت فعالی و ش
ــز  ــکاران نی ــی و هم ــک افضل ــای مل ــت ]24[. یافته ه اس
نشــان داد  پیــاده روی فعالیــت ورزشــی عمــده ســالمندان 
ــان  ــج نش ــر نتای ــه ای دیگ ــت ]4[. در مطالع )93%( اس
داد کــه ســالمندان کشــور در خصــوص تفریحــات ســالم 
ــد. ســالمندان  ــر نمی برن ــی بس ــت خوب ــی در وضعی ورزش
تنهــا از پــارک هــا اســتفاده می کننــد و فعالیــت ورزشــی 
ــن  ــد. همچنی ــارک ندارن ــدم زدن در پ ــز ق ــه ج ــری ب دیگ
ــا توجــه بــه داده هــای حاصــل از  بایــد اضافــه کــرد کــه ب
ــمی  ــت جس ــوی فعالی ــارکت کنندگان در الگ ــه مش تجرب
فعالیت هــای جســمی  غالــب  کــه  گفــت  می تــوان 
ــزل  ــرای من ــد ب ــزل، خری ــور من ــام ام ــالمندان در انج س
اشــاره  مــداح   .]21[ می شــود  خالصــه  پیــاده روی  و 
ــج  ــای رای ــارک از فعالیت ه ــه پ ــن ب ــه رفت ــد ک می نمای
اوقــات فراغــت ســالمندان ایرانــی اســت کــه ایــن فعالیــت 
در میــان ســوئدی هــا بســیار ناچیــز اســت ]18[. آلــوز و 
همــکاران 8 )2008( نیــز دریافتندکــه افــراد ســالمند تمایــل 
ــه  ــد ب ــی دارن ــای محل ــه پارک ه ــه ب ــه مراجع ــادی ب زی
ــوده  ــی ب ــرایط خوب ــا دارای ش ــن پارک ه ــه ای ــرط آن ک ش
ــن  ــر آورده ســازند و هم چنی ــراد را ب ــی اف و انتظــارات رفاه
وجــود عوامــل طبیعــی مثــل گیاهــان و درختــان و مناظر 
ســرگرم کننده منجــر بــه مراجعــه افــراد بیشــتری بــه ایــن 

.]25[ می شــود  مکان هــا 
باعنایــت بــه ایــن نکتــه کــه اولیــن اولویــت ســالمندان 
ــا  ــات پارک ه ــن اوق ــذران ای ــرای گ ــر ب ــق حاض در تحقی
ــات  ــبز و امکان ــای س ــود فضاه ــعه و بهب ــند، توس می باش
ــردد.  ــع گ ــر واق ــر ثم ــد مثم ــا مي توان ــی در پارک ه ورزش
در ایــن میــان شــهرداری ها کــه از مجریــان فراهــم 
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ــی هســتند،  نمــودن امکانــات و شــرایط فعالیت هــای بدن
از طرفــی  آنهــا  ایفــا می کننــد.  را  نقــش حساســی 
مســئولیت ورزش شــهروندی را بــه عهــده دارنــد و از طــرف 
ــات و  ــه توســعه امکان ــر فضا ســازی شــهری و از جمل دیگ
ــردم  ــر م ــند. اکث ــده دار می باش ــا را عه ــای پارک ه فضا ه
ــرای گــذران فراغــت  ــی مختلــف پارک هــا را ب بــا تــوان مال
خــود انتخــاب می کننــد. بنابرایــن، بوجــود آوردن شــرایط 
ــات  ــذران اوق ــی و گ ــت بدن ــام فعالی ــرای انج ــاعد ب مس
فراغــت در ایــن مکان هــا باعــث گرایــش بیشــتر مــردم از 
جملــه ســالمندان بــه ورزش کــردن خواهــد شــد. از بعــد 
دیگــر، چگونگــی اداره کــردن و مدیریــت ایــن فضاهــا نیــز 
ــتفاده کنندگان  ــت اس ــزان رضای ــزایی در می ــه س ــر ب تأثی
بهتــر  اســتفاده  شــرایط  درســت،  برنامه ریــزی  و  دارد 
ازامکانــات را فراهــم مــی آورد. در ایــن زمینــه نتایــج 
ــود کــه حــدود 52 درصــد ســالمندان از  ــن ب ــی از ای حاک
ــد  ــتفاده می نماین ــهرداری اس ــازی ش ــتگاه های بدن س دس
کــه اغلــب از مــردان هســتند و 48 درصــد از پاســخگویان 
اصــاًل از ایــن دســتگاه ها اســتفاده نمی کردنــد. 32 درصــد 
از ســالمندان مناســب بــودن ایــن امکانــات را بــا توجــه بــه 
شــرایط ســنی خود شــان تاییــد کردنــد و نزدیــک بــه 10 
ــد کــه  ــان کردن ــد و بی ــده بودن ــن عقی ــف ای درصــد مخال
ایــن دســتگاه ها بــا توجــه بــه شــرایط ســنی آنهــا باعــث 
ــالمندان  ــب س ــود و مناس ــت می ش ــا و دس ــر، پ درد کم
نمی باشــد. حــدود 12 درصــد اســتفاده از ایــن دســتگاه ها 
ــایر  ــه س ــا را ب ــتفاده از آنه ــته و اس ــر دانس ــیار موث را بس
ســالمندان پیشــنهاد می کردنــد کــه بیشــتر ایــن افــراد را 
ــه ایــن  ــان )1385( ب ــد. فرهمندی ــردان تشــکیل می دادن م
ــد  موضــوع اشــاره دارد کــه طراحــی فضاهــای ورزشــی بای
بــر اســاس نمونــه هــا و مقیــاس و انــدازه فعالیــت هــا ی 

ــردد ]26[.  ــن گ ورزشــی مخاطــب تعیی
ــات  ــج نشــان می دهــد از 52 درصــدی کــه از امکان نتای
ــاد  ــد، 54/6 درصــد در حــد زی ورزشــی اســتفاده می نمودن
و خیلــی زیــاد رضایــت داشــتند و تنهــا 6/8 درصــد اصــال 
رضایــت نداشــتند و رضایــت مــردان بیشــتر از زنــان بــود. 
ــای  ــط ه ــان در محی ــه آقای ــبت ب ــم نس ــالمندان خان س
ورزشــی حضــور کمتــری دارنــد و بــه تناســب از امکانــات 
ــز  ــان نی ــزان رضایت ش ــد و می ــتفاده می کنن ــی اس کم
ــر  ــن دو متغی ــه بی ــردان می باشــد، چنانک ــراز م ــن ت پایی
ــازی  ــتگاه های بدن س ــت از دس ــزان رضای ــیت و می جنس
ــد  ــی داری وجــود داشــت. رولن ــز رابطــه معن شــهرداری نی
ــاط  ــود در ارتب ــق خ ــی تحقی ــش9 ) 2003( ط و همکاران
بــا رضایتمنــدی افــراد 48 تــا 64 ســاله ســوئدی در یافتنــد 
، افــرادی کــه از نظــر بدنــی فعــال بودنــد احســاس 
رضایتمنــدی بهتــری از زندگــی داشــتند ]27[. البتــه ذکــر 
ــا   ــاری م ــه آم ــه نمون ــت اســت ک ــز اهمی ــه حائ ــن نکت ای

Roland M et al .9

ــودن  ــاال ب ــد ب ــی مانن ــند و عوامل ــالمند می باش ــراد س اف
ســن و کاهــش توانایــی جســمی و عــدم آگاهــی از نحــوه 
ــزان  ــد در می ــن دســتگاه ها می توان درســت اســتفاده از ای

ــد. ــذار باش ــان تاثیر گ ــت آن رضای
ــه  ــر توج ــال های اخی ــد در س ــر می رس ــه نظ ــه ب اگر چ
شــهرداری ها بــه اوقــات فراغــت مــردم بیشــتر شــده و 
بسترســازی بــرای هــر چــه بهتــر شــدن ایــن اوقــات در زمره 
ــیدگی و  ــا رس ــه اســت، ام ــرار گرفت برنامه هــای شــهرداری ق
ــد  ــه نبای ــت ک ــئله ای اس ــود مس ــات موج ــه امکان ــه ب توج
نادیــده گرفتــه شــود. چنانچــه در تحقیــق حســینی )1389( 
ــی  ــایل ورزش ــه وس ــت ک ــده اس ــه ش ــورد توج ــن م ــه ای ب
بدن ســازی بــه دلیــل نیــروی وارده بــه آنهــا نیازمنــد تقویــت 
ــتری در  ــی بیش ــا دوام و کارآی ــتند ت ــب هس ــب مناس و نص
ــب  ــی و نص ــند. جانمای ــته باش ــتفاده داش ــان اس ــول زم ط
ــر و  ــح دســتگاه های بدن ســازی موجــب اســتفاده بهت صحی
بیشــتر شــهروندان خواهــد شــد ]28[. بــا توجــه بــه مجــری 
ــی،  ــودن شــهرداری در طراحــی شــهری و برنامه ریــزی محل ب
نظــم سلســله مراتبــی فضاهــای ورزشــی در مقیــاس محلــه، 
ــدتا  ــازمان باش ــن س ــه ای ــورد توج ــد م ــه بای ــه و منطق ناحی
بدیــن ترتیــب شــهروندان بطــور راحــت بــه فضاهای ورزشــی 

ــوب داشــته باشــند ]11[. ــی مطل دسترس
ــه نحــوه گــذران  ــردد نســبت ب ــن پیشــنهاد می گ بنابرای
ــتری  ــه بیش ــان توج ــژه زن ــالمندان بوی ــت س ــات فراغ اوق
ــای  ــد تور ه ــی مانن ــای  فراغت ــرد و فعالیت ه ــورت گی ص
ــی،  ــی، خاطره گوی ــات هم اندیش ــک روزه، جلس ــی ی تفریح
ــف  ــات مختل ــالمندان در موضوع ــات س ــتفاده از تجربی اس
ــای  ــالمندان برنامه ه ــا س ــود ت ــده ش ــدارک دی ــره ت و غی
ورزشــی و تفریحــی بیشــتری بــرای گــذران فراغــت بــه غیــر 
از پیــاده روی و تماشــای تلویزیــون و رفتــن بــه خانه دوســتان 
و خویشــاوندان داشــته باشــند. هم چنیــن جهــت اســتفاده 
توســعه  پارک هــا،  در  بدن ســازی  ازدســتگاه های  بهتــر 
ــی  ــاده روی گروه ــای پی ــی برنامه ه ــا و برپای ــود آنه و بهب
ــف توســط شــهرداری ها  ــژه ســالمندان در مناطــق مختل وی
ــرای  ــی الزم ب ــروری اســت پیش بین ــردد و ض ــه می گ توصی
ــه  ــا توج ــازی ب ــتگاه های بدن س ــات و دس ــتفاده از امکان اس
بــه نــوع فعالیت هــای ورزشــی بــرای ایــن دوره ســنی 

ــرد. ــورت گی ــزان ص ــؤالن و برنامه ری ــط مس توس
ــر روی نتایــج  البتــه شــایان ذکــر اســت عواملــی هــم ب
تاثیــر داشــته اســت کــه از آن جملــه می تــوان بــه عــدم 
ــرای تکمیــل پرسشــنامه و  همــکاری برخــی ســالمندان ب
دسترســی مشــکل تر بــه ســالمندان زن نســبت بــه مــرد 
ــی  ــای اجتماع ــط ه ــر در محی ــور کمت ــر حض ــه خاط ب

اشــاره نمــود.

نتيجه گيری نهایی

ــه  ــب اســت ک ــن مطل ــای ای ــق گوی ــن تحقی ــج ای نتای
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ســالمندان بطــور متوســط از اوقــات فراغــت خــود رضایــت 
دارنــد و بیشــترین فعالیــت فراغتــی آنهــا تماشــای 
ــداد  ــه خویشــاوندان اســت. تع ــه خان ــن ب ــون و رفت تلویزی
بهتریــن  پارک هــا  و  می کننــد  ورزش  آنهــا  از  زیــادی 
محــل جهــت ورزش کــردن و گــذران فراغتشــان محســوب 
می شــوند و بیشــترین فعالیــت ورزشــی آنهــا را پیــاده روی 
ــات  ــودن امکان ــم نم ــد. بنابرایــن فراه ــکیل می ده تش
ورزشــی مناســب در پارک هــا بــا توجــه بــه شــرایط ســنی 
ســالمندان و توســعه و بهبــود آنهــا توســط برنامه ریــزان و 
مســئوالن ورزشــی می توانــد نقــش مهمــی در بــاال بــردن 
کیفیــت گــذران اوقــات فراغــت ســالمندان داشــته باشــد 
ــی  ــرکات ورزش ــام ح ــرای انج ــتر ب ــش بیش ــث گرای و باع

ــی  ــای ورزش ــالمند در عرصه ه ــان س ــتر زن ــور بیش و حض
و اجتماعــی خواهــد شــد و از ســوی دیگــر کاهــش 
هزینه هــای درمانــی و  بــاال بــردن کیفیــت زندگــی 

ــت. ــد داش ــر خواه ــالمندان را در ب س

تشکر و قدردانی

الزم مــی دانیــم از تمــام ســالمندانی کــه بــدون 
همــکاری ایشــان انجــام ایــن تحقیــق میســر نمی گردیــد 
و همچنیــن ســازمان ورزش و ســازمان فضــای ســبز 
ــا محقــق کمــال  ــه دلیــل همــکاری ب ــران ب شــهرداری ته

ــم. ــی را بنمایی ــکر و قدردان تش
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A B S T R A C T

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 researcher-
made 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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