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Abstract
Objective (s): Aging is one of the most important anthropological phenomena of the 21st century. Thus due to various benefits
of physical activity for health and fitness, it considers being one of the most important factors in healthy aging. This study
aimed to investigate physical activity and its determinants in older adults.
Methods: This cross-sectional study was performed on 393 older adults in Mazandaran, Iran, using a multi-stage sampling
method. Inclusion criteria included elderly men and women over 60 years of age and their tendency to participate in the study.
The data were collected using a demographic questionnaire, the physical activity questionnaire for older adults (CHAMPS),
incentive factors, and barriers to physical activity. Descriptive statistics, t-test, and regression were used to analyze the data.
Results: The age of participants ranged from 60-94 years. The results showed that 25.96% of the older adults were sedentary
and 34.86% had low-intensity, 38.42% had a moderate intensity and 0.76% had high-intensity physical activity. The main
factors for physical activity were: The right companion, feeling relaxed, friends’ encouragement, meeting friends, the doctor
prescribing, and maintaining fitness. Barriers included illness and medical factors, long distances, lack of sports venues, fear of
falling and injury, lack of access to equipment and facilities. The results also indicated a relationship between physical activity
and variables such as age, living conditions, elderly male occupation, cardiovascular disease, and osteoporosis.
Conclusion: Overall, physical activity in older adults seems to be multifactorial in nature, and a wide range of sociodemographic factors are involved in determining the level of individual activity. The level of physical activity in the present
study was low and most participants had low-intensity physical activity. Based on the findings, identifying effective factors
and barriers has an important role in promoting physical activity in older adults.
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چكیده
مقدمه :هدف از این مطالعه بررسی فعالیت جسمانی و عوامل تقویت کننده ،قادرساز و بازدارنده انجام فعالیت جسمانی در سالمندان بود.
مواد و روش کار :این مطالعه به صورت مقطعی در  393نفر از سالمندان استان مازندران با روش نمونه گیرری چنرد مرهلره ای در سرا 1396
انجام شد .بدین منظور پرسشنامه های اطالعات جمعیت شناختی ،فعالیت های سالم بررای سرالمندان ) ،(CHAMPSعوامرل تقویرت کننرده و
قادرساز در انجام فعالیت جسمانی و عوامل بازدارنده انجام فعالیت جسمانی توسط پرسشگران تکمیل شد .جهت تحلیرل نترایا از امرار توصریفی و
ازمون پارامتری ازمون تی و رگرسیون استفاده شد.
یافته ها :در این مطالعه 393 ،سالمند با دامنه سنی  60-94سا شرکت کردند .نتایا نشان داد  25/96درصد از سالمندان بردون تحررب بروده و
 34/86درصد فعالیت جسمانی با شدت کم 38/42 ،درصد با شدت متوسط و  0/76درصد با شدت زیاد دارند .از عوامل تقویرت کننرده و قادرسراز
انجام فعالیت جسمانی سالمندان عبارت بودند از؛ همراه مناسب (مرد  ،3/28±1/34زن  ،)p= 0/03 ،3/56±1/3اهساس ارامش (مررد ،3/48±1/3
زن  ،)p= 0/01 ،3/66±1/33تشرررویق دوسرررتان (مررررد  ،3/20±1/30زن  ،)p= 0/04 ،3/48±1/36تشرررویق خرررانواده (مررررد  ،3/1±23/25زن
 ،)p= 0/01 ،3/56±1/35مالقات با دوستان (مرد  ،3/21±1/21زن  ،)p= 0/02 ،3/50±1/33تجویز پزشك (مررد  ،3/45±1/38زن ،3/75±1/28
 ،)p= 0/03و هفظ تناسب اندام (مرد  ،3/34±1/36زن  .)p= 0/03 ،3/63±1/28از عوامل بازدارنده انجام فعالیت جسمانی می توان به بیمراری و
دالئل پزشکی (مرد  ،2/68±1/4زن  ،)p< 0/0001 ،3/18±1/43طوالنی بودن مسافت (مرد  ،2/53±1/38زن  ،)p< 0/0001 ،3/24±1/36نبودن
مکان ورزشی (مرد  ،2/51±1/32زن  ،)p< 0/0001 ،3/09±1/47ترس از افتادن و صردمه دیردن (مررد  ،2/62±1/44زن 0/0001 ،3/26±1/43
< )pاشاره کرد .همچنین نتایا هاصل از رگرسیون هاکی از ارتباط میان فعالیت جسمانی با متغیرهای سن ،شرایط زنردگی ،شرغل سرالمند مررد،
بیماریهای قلبی-عروقی و استئوپروز بود (.)p< 0/0001
نتیجه گیری :سطح فعالیت جسمانی در مطالعه هاضر کم بود و اکثر شرکت کنندگان فعالیت جسمانی با شدت کم داشتند .بر اسراس یافتره هرا،
شناسایی عوامل تقویت کننده ،قادرساز و بازدارنده نقش مهمی برای ترویا فعالیت فیزیکی سالمندان دارد.
کلیدواژه :فعالیت جسمانی ،عوامل تقویت کننده ،عوامل قادرساز ،عوامل بازدارنده ،سالمندان
کد اخالقIR.MAZUMS.REC.1396.3057 :
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 .1دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .2شبکه بهداشت و درمان ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،جویبار ،ایران
 .3مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،پژوهشکده اعتیاد ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .4شبکه بهداشت و درمان ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،چالوس ،ایران

] [ DOI: 10.52547/payesh.20.2.179
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فعالیت جسمانی در سالمندان ...

سالمندی ،یکی از مهمترین پدیده های مردم شرناختی اواخرر قررن
بیستم و شروع قرن  21است ] .[1سازمان ملل متحرد از معیرار 60
سالگی یا باالتر برای نشان دادن افراد سالمند استفاده می کنرد ،امرا
در بسیاری از کشورهای ثروتمند ،سن  65سالگی بره عنروان مرالب
افراد مسن و سالمند در نظر گرفته مری شرود ] .[2در سرا ،2006
سازمان ملل تعداد کل سالمندان جهان را  687میلیون و  923هزار
نفر اعالم کرد و تخمین زد این تعداد ترا سرا  2050بره رقرم یرك
میلیارد و  968میلیون و  152هزار نفر خواهد رسرید .ایرن درهرالی
است که هم اکنون  60درصد از افراد سالمند در کشورهای در هرا
توسعه زندگی می کنند ].[3
در ایران بر اساس امارهای جمعیتی در سرا  ،1395سرالمندان برا
جمعیت  7414091نفر سهم  9/27درصد از کل جمعیت را تشکیل
داده اند .پیش بینی می شود تا سا  10/7 ،1400و در سا 1429
جمعیت سالمندان کشور به  25912000نفر یعنی  24درصد برسد
] .[4در براورد سا  97جمعیت سالمند استان مازندران نسربت بره
سا  ،95به رشد یكدهم درصدی از  402هزار نفرر برابرر برا 12.4
درصد رسید که مازندران را در رتبه دوم جمعیت سرالمندی کشرور
قرار میدهد ].[5
با افرزایش سرن تغییررات متعرددی در وضرعیت جسرمانی ،روانری-
اجتماعی فرد ایجاد می گردد که زندگی سالمند را تحت تراثیر قررار
می دهد ] .[6سازمان سالمت جهان اولرین شراخس سرالمتی یرك
جامعرره را میررزان فعالیررت برردنی و تحرررب جسررمانی در ان جامعرره
دانسته است ] .[7بره دلیرل ترثثیرات مختلر مفیرد برر سرالمت و
تندرستی ،فعالیت جسمانی یکی از مهمترین عوامل مروثر در پیرری
سالم است ] .[8به عنوان مثا  ،شواهد قابل توجهی نشان می دهرد
فعالیت جسمانی نقش مهمی در پیشگیری اولیه و ثانویه از بیمراری
های عمده غیرواگیر از جمله بیماری های قلبی عروقی  ،دیابت نروع
 ،2چاقی ،سرطان ،افسردگی ،بیماری های مزمن تنفسی ،زوا عقل،
پوکی استخوان دارد ].[9-11
اگرچه مزایای فعالیت جسمانی منظم در میران افرراد مسرن اثبرات
شده است ] ،[12-16اما مطالعات اپیدمیولوژیك نشان می دهرد برا
افزایش سن ،سطح فعالیرت جسرمانی کراهش مری یابرد ].[17-19
فعالیت جسمانی منظم بره عنروان یرك رفترار مهرم ارتقراه دهنرده
سالمت سالمندان منجر بره پیشرگیری و بره ترثخیر انرداختن انرواع
بیماری های مزمن و مرگ و میر زودرس می گردد و اهمیت ان بره
عنوان ابزاری برای تداوم استقال در افراد سالمند از طریق بسریاری
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از مطالعات مطرح شرده اسرت ] .[20،21مطالعات داخلی نیز نشران
داده انررررد سطح فعالیت فیزیکیسالمندان  60سا و باالتر در زنان
 57/01و در مردان  66/06درصد است که هراکی از کاهش کیفیت
زندگی مرتبط با سالمتی انان شده است ] .[22،23فعالیت جسمانی
در افراد مسن تحت تثثیر عوامل مختلفی از جملره سرن ،جنسریت،
وضعیت تثهل ،سطح تحصیالت ،درامد و زندگی با مشکالت سالمتی
تحت تثثیر قرار می گیرد ] .[24به افراد مسن توصیه می شود 150
دقیقه تمرین و فعالیت با شردت متوسرط را در هفتره انجرام دهنرد
] .[25بررسی های متعدد نشان داده است ،فعالیت جسمانی مرنظم
و مداوم در سالمندان موجب می گردد طرو عمرر افرراد افرزایش و
بهتر زیستن و یا بره عبرارتی زنردگی غیروابسرته ای داشرته باشرند
] .[29-26مطالعات نشان داد اکثرر سرالمندان بره دالئلری فعالیرت
جسمانی مطلوب و منظم ندارند و میزان فعالیت جسمانی در انان با
افزایش سن کاهش می یابد ] .[34-30در مطالعه نجات و همکراران
میزان فعالیت جسمانی در سالمندان زن  57درصد وسالمند مرد 66
درصد گزارش شده است که نشران دهنرده کراهش سرطح فعالیرت
جسمانی در این گروه سرنی اسرت ] .[22،23همچنرین در مطالعره
متفکر و همکاران ،میرزان عردم تحررب بردنی در جمعیرت شرهری
استان یزد در افراد باالی  60سرا  68.4درصرد بروده اسرت ].[35
طبق گزارش سازمان سالمت جهان ،هداقل  60درصد مردم جهران
مقدار توصیه شده فعالیت جسمانی را که جهت فواید سالمت مرورد
نیاز است انجام نمی دهند ] .[36لذا اهداف سازمان سالمت جهان تا
سا  10 ، 2025درصد کاهش بی تحرکی اعالم شرده اسرت ].[37
بررسی عوامرل تقویرت کننرده ،قادرسراز و عوامرل بازدارنرده انجرام
فعالیت جسمی سالمندان ارزش برالقوه ای دارد .زیررا مری تروان برا
هماهنگ کردن این موانع و عوامل با شرایط موجود ،موجب افرزایش
انگیزش فعالیت جسمانی در سالمندان شرده و تمایرل انهرا را بررای
شرکت در فعالیتهای ورزشی بیشتر کرد ].[38
با توجه به اینکه در استان مازنردران ،اطالعرات دقیقری درخصرو
سطح فعالیت جسمانی سالمندان و عوامل مرتبط با ان وجود ندارد،
مطالعه هاضر به بررسی سطح فعالیت جسمانی سالمندان و ارزیرابی
برخی از عوامل مرتبط با ان در جمعیرت سرالمندان تحرت پوشرش
مراکز شهری و روستایی استان مازنردران در سرا  96پرداخرت ترا
بتوان با اگاهی از این مسئله در این گروه سنی برنامه های اموزشری
و ورزشی جهت ارتقای سطح فعالیت جسمانی طراهی و تدوین کرد.
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مطالعه هاضر به شیوه مقطعی در سا  1396انجام گرفرت .جامعره
هدف در این پژوهش ،سالمندان باالی  60سا تحت پوشش مراکرز
بهداشتی و درمانی شهری و روستایی استان مازنردران بودنرد کره از
بین ان هرا  393نفرر برا روش نمونره گیرری چنرد مرهلره ای وارد
مطالعه شدند .بدین صورت کره در ابتردا اسرتان مازنردران بره سره
ناهیه ،مرکزی ،شررقی و غربری تقسریم و متناسرب وزن هرر ناهیره
تعداد نمونه ها توزیع شدند .در ادامه از هر ناهیره دو شهرسرتان بره
صورت تصرادفی انتخراب گردیرد .سرس لیسرت سرالمندان ایرن 6
شهرستان استخراج و به تناسب جمعیت هردف ،برر اسراس شرماره
خانوار ،نمونه هرای مروردنظر بره صرورت تصرادفی انتخراب شردند.
معیارهای ورود شامل تمایرل بره شررکت در مطالعره برود .از جملره
معیارهای خروج می توان به نابینا و ناشنوا بودن ،داشرتن معلولیرت
جسررمی و ذهنری (بررر اسرراس پرونررده بهداشررتی موجررود در مراکررز
بهداشتی) ،نیاز به کمك برای راه رفتن ،سابقه سرقوط در طری یرك
سا اخیر که مانع انجام فعالیت جسرمانی در انهرا شرده اسرت .بره
شرکت کنندگان توضیح داده شد که در صرورت تمایرل در مطالعره
شرکت کنند و به انها اطمینان داده شد اطالعرات انهرا بره صرورت
محرمانه خواهد بود .به منظور جمع اوری اطالعات در این پرژوهش،
عالوه بر پرسشنامه متغیرهای جمعیت شناختی ،پرسشنامه فعالیرت
جسمانی برای سالمندان ( )CHAMPSاسرتفاده شرد .پرسشرنامه
متغیرهای دموگرافیك نیز شرامل سرن ،جنسریت ،وضرعیت تثهرل،
سررطح تحصرریالت و بیماریهررای همررراه سررالمند بررود .پرسشررنامه
 CHAMPSتوسط استوارت و همکراران سراخته شرده و فعالیرت
جسمی را در چهار سطح بی تحرب ،فعالیت جسمی برا شردت کرم،
فعالیت جسمی با شدت متوسط و فعالیت جسرمی برا شردت زیراد،
مورد ارزیابی قرار می دهد.
پرسشنامه دارای  41گویه بوده و فعالیت هایی را شامل می شود که
فرد سالمند در طو یك هفته مربوط به ماه قبل انجرام داده اسرت.
برای محاسبه سطح فعالیت ،ابتدا به هر یك از فعالیت ها برر اسراس
شدت نسبی انها ،بر اساس معاد متابولیکی ) (METوزن داده می
شود .یك  METنشان دهنده میزان انرژی مصرفی در هرر دقیقره
برای هر فرد در هنگام استراهت یرا بره عبرارت دیگرر یرك MET
معاد  3/5میلی لیتر اکسیژن مصرفی برای هر کیلروگرم وزن بردن
است .بر این اساس مالب نمره کلی ،میزان انرژی مصرفی سالمندان

يافتهها

در این مطالعه 393 ،سالمند با دامنه سنی  60-94سا در مطالعره
شرکت کردند .مشخصات دموگرافیك افراد در جدو شماره  1نشان
داده شده است .نتایا نشران داد  25/96درصرد از سرالمندان بردون
تحرب بوده و  34/86درصد فعالیت جسمانی با شردت کرم38/42 ،
درصد با شدت متوسط و  0/76درصد با شدت زیراد دارنرد (جردو
شماره  .)2سطوح فعالیت جسمانی سالمندان مررد و زن در جردو
شماره  3مورد مقایسه قرار گرفته است .جردو  4عوامرل بازدارنرده
انجام فعالیت جسمانی در سالمندان زن و مررد را نشران مری دهرد.
نمره دهی نمونه ها برای عوامل بازدارنده انجام فعالیت جسرمانی برر
اساس یك مقیاس  5درجه ای بود به نحوی که صفر معررف «اصرال
مانع نیست» و  5معرف «بسیار زیاد مانع است» منظور شد .عوامرل
تقویت کننده و قادرساز فعالیت جسمی سالمندان در جدو  5امده
است .نمره دهی نمونه ها برای عوامل تقویرت کننرده و قادرسراز برر
اساس یك مقیاس  5درجه ای بود به نحوی که صفر معررف «اصرال
مهم نیست» و  5معرف «بسریار زیراد مهرم اسرت» قررار داده شرد.
همانگونه که در جداو  5و  4نشان داده شرده ،برین زن و مررد در

در طو یك هفته بود  .39روایی و پایایی این پرسشرنامه توسرط
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است  .40همچنین از دو پرسشنامه هاوی  15گویه که به عوامرل
موثر در انجام فعالیت جسمانی و موانع انجرام فعالیرت جسرمانی در
سالمندان می پردازد با استفاده از مصراهبه اسرتفاده گردیرد .زمران
مورد نیاز برای تکمیل پرسشنامه هردود  15دقیقره برود .از افررادی
برای تکمیل پرسشنامه استفاده شد که توانایی در برقراری ارتباط با
سالمند را داشتند و بر هسب ضرورت به زبران برومی صرحبت مری
کردند .پ از جمع اوری پرسشنامه ها ،داده هرا توسرط نررم افرزار
 SPSS 23و ازمون های اماری توصیفی و ازمون تحلیلری T-test
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفرت .همچنرین جهرت تعیرین عوامرل
مرتبط با فعالیت جسمانی از ازمون رگرسیون استفاده شد.
پژوهش هاضر هاصرل طررح تحقیقراتی مصروب شرورای پژوهشری
دانشگاه علوم پزشکی مازندران است .مالهظات اخالقری در راسرتای
کسب تثییدیه علمی -اخالقی برای مطالعه هاضرر از دانشرگاه علروم
پزشکی مازندران ،کسب رضایت اگاهانه شفاهی و کتبری در فراینرد
پژوهش ،کسب معرفی نامه ها و مراهل قرانونی الزم در نظرر گرفتره
شد .همچنین به شرکت کنندگان اطمینان داده شد کلیه پرسشنامه
ها بدون نام خواهد بود.
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شم

و همکاران ( )1393در ایران بومی سازی و به تایید رسریده
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( )0/001است (جدو  .)6به طوری که فعالیت جسمانی با افرزایش
سن ،شرایط زندگی فردی و شغلی و بیماریهرای زمینره ای کراهش
می یابد.

مشوق های سالمت و موانع شغلی تفاوت هایی وجود دارد .همچنین
نتایا هاصل از رگرسیون هاکی از ارتباط میان فعالیت جسرمانی برا
متغیرهای سن ( ،)> 0/0001شرایط زندگی ( ،)0/04شغل سرالمند
مرررد ( ،)0/01بیماریهررای قلبرری -عروقرری ( )0/001و اسررتئوپروز
جدول  :1مشخصات دموگرافیک شرکت کنندگان

186
206

47/6
52/4

166
227

42/2
57/8

349
44

88/8
11/2

6
284
57
6

1/5
72/3
24/7
1/5

68
325

17/3
82/7

405
12
1
5

95/4
3/1
0/3
1/3

232
66
73
11
3
8

59
16/8
18/6
2/8
0/8
2

55
338

14
86

41
352

10/4
89/6

8
385

2
98

14
379

3/6
96/4

1
392

0/1
99/7

جنسیت
مرد
زن
محل سكونت
شهر
روستا
سطح تحصیالت
زیر دیسلم
دیسلم و باالتر
وضعیت تاهل
مجرد
متاهل
بیوه
مطلقه
شرایط زندگی
تنها
با همراه
شغل سالمند زن
خانه دار
بازنشسته
کشاورز
کارگر
شغل سالمند مرد
بیکار
بازنشسته
کشاورز
کارگر
کارمند
ازاد
مصرف دخانیات
دارد
ندارد
سیگار
بله
خیر
قلیان
بله
خیر
تریاک
بله
خیر
حشیش
بله
خیر
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تعداد

درصد
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سیده سمیه کاظمی و

سال بیستم ،شماره دوم ،فروردین ـ اردیبهشت 1400

دارد
ندارد

90
303

22/9
77/1

85
308

21/6
78/4

12
381

3/1
96/9

11
382

2/8
97/2

20
373

5/1
94/9

66
327

16/8
83/2

14
379

3/6
96/4

دارد
ندارد
BMI

41
352

10/4
89/6

کم وزن
طبیعی
اضافه وزن
چاقی درجه 1
چاقی درجه 2
چاقی درجه 3

3
109
164
78
22
17

0/76
27/73
41/73
19/84
5/6
4/32

فشار خون
دارد
ندارد
قلبی عروقی
دارد
ندارد
چربی خون
دارد
ندارد
آرتریت
دارد
ندارد
استئوپروز
دارد
ندارد
بیماری مزمن ریوی
دارد
ندارد
اختالالت اسكلتی عضالنی
دارد
ندارد
بیرون زدگی دیسک
دارد
ندارد
سابقه سقوط

جدول  :2فعالیت جسمانی در سالمندان
بی تحرب
فعالیت جسمانی با شدت کم
فعالیت جسمانی با شدت متوسط
فعالیت جسمانی با شدت زیاد

184

تعداد

درصد

102
151
137
3

25/96
38/42
34/86
0/76
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194
199

49/4
50/6
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دیابت
95
298

24/2
75/8
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جدول  :3مقایسه فعالیت جسمانی در سالمندان مرد و زن
سالمند مرد
بی تحرب
فعالیت جسمانی با شدت کم
فعالیت جسمانی با شدت متوسط
فعالیت جسمانی با شدت زیاد

سالمند زن

تعداد

درصد

تعداد

34
61
76
3

8/65
15/52
19/34
0/76

68
90
61
0

درصد
17/31
22/9
15/52
0
(*t-test )P<0.0001

] [ DOI: 10.52547/payesh.20.2.179

سیده سمیه کاظمی و

جدول  :4عوامل بازدارنده انجام فعالیت جسمانی در سالمندان
سالمند مرد ()187
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

*P

2/68
2/53
2/51
1/77
2/10
2/16
2/62
2/66
2/43
2/44
2/42
2/66
2/61
2/60
2/52

1/4
1/38
1/32
1/17
1/36
1/31
1/44
1/46
1/49
1/29
1/29
1/38
1/35
1/42
1/41

3/18
3/24
3/09
2/14
1/78
2/15
3/26
2/84
2/89
2/57
2/62
2/92
2/98
3/10
2/95

1/43
1/36
1/47
1/34
1/25
1/26
1/43
1/45
1/53
1/34
1/44
1/44
1/45
1/46
1/57

<./…1
<./…1
<./…1
./..4
./01
./9
<./…1
./2
./..3
0/3
0/1
0/07
0/009
0/001
0/005
*t-test

جدول  :5عوامل تقویت کننده و قادرساز انجام فعالیت جسمانی سالمندان
سالمند مرد ()187
هفظ استقال و عدم وابستگی
امکانات ورزشی مناسب
در دسترس بودن مراکز ورزشی و پارکها
بیکار بودن
سن باال
جلوگیری از خستگی
تجویز پزشك
هفظ تناسب اندام
کاهش وزن
همراه مناسب
اهساس ارامش
تشویق دوستان
تشویق خانواده
مالقات با دوستان
خرید مایحتاج زندگی

سالمند زن ()206

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

*P

3/17
3/19
3/33
3/26
3/39
3/19
3/45
3/34
3/53
3/28
3/48
3/20
3/23
3/21
3/06

1/47
1/4
1/42
1/37
1/41
1/28
1/38
1/36
1/34
1/34
1/31
1/30
1/25
1/21
1/23

3/33
3/43
3/48
3/20
3/45
3/34
3/75
3/63
3/74
3/56
3/66
3/48
3/56
3/50
3/20

1/37
1/39
1/39
1/35
1/37
1/27
1/28
1/28
1/27
1/30
1/33
1/36
1/35
1/33
1/34

0/2
0/8
0/2
0/6
0/6
0/2
0/03
0/03
0/1
0/03
0/01
0/04
0/01
0/02
0/2
*t-test
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دالئل پزشکی
طوالنی بودن مسافت
نبودن مکان ورزشی
نگهداری از نوه و نداشتن وقت
شغل پاره وقت
نبود وقت کافی
ترس از افتادن و صدمه دیدن
عدم وجود ورزش مناسب
در دسترس نبودن وسیله ایاب و ذهاب
عالقه نداشتن به فعالیتهای ورزشی
اهساس تنبلی
نداشتن همراه مناسب برای ورزش کردن
خستگی ناشی از انجام فعالیت ورزشی
ورزش کردن در هوای گرم با لباس پوشیده
عدم در دسترس بودن وسایل

سالمند زن ()206

سال بیستم ،شماره دوم ،فروردین ـ اردیبهشت 1400

سن
شرایط زندگی
شغل سالمند مرد
بیماریهای قلبی -عروقی
استئوپروز

ß
- 2/73
22/54
61/56
- 23/11
- 22/18

بحث و نتيجهگيري

نتایا مطالعه نشان داد اکثر سرالمندان دارای فعالیرت جسرمانی برا
شدت کم هستند .بسیاری از مطالعات گزارش کرده اند کره فعالیرت
فیزیك در افراد مسن کم است ] .[41-44نترایا هاصرل از مطالعره
برهانی نژاد و همکاران با یافته مطالعه هاضرر همخروانی دارد ].[45
اما در مطالعه اسحاقی و همکراران 13/7 ،درصرد از جمعیرت مرورد
مطالعه فعالیت جسمانی کافی داشتند ] .[46همچنین سطح فعالیت
جسررمانی در مطالعرره  Milanovićو همکرراران ( )2013متوسررط
اعالم شد ].[47
مقایسه سطح فعالیت جسمانی سالمندان نشان داد سرالمندان مررد
فعا تر از سالمندان زن بودند .امرا در مطالعره اهمردی و همکراران
زنان مسن فعالتر از مردان بودند ] .[48این ممکن است به این دلیل
باشد که مردان و زنان نوع متفراوتی از فعالیرت فیزیکری را انتخراب
می نمایند .میر و همکاران نشران دادنرد کره مرردان بریش از زنران
تمایل به ورز ش های تیمی دارند ] .[49فریبرگ و همکراران نشران
دادند که تفاوت دو جنسیت در انتخراب نروع فعالیرت جسرمانی در
امریکایی ها در همة سنین وجود دارد ] .[50به طوریکره کهنرد و
همکاران بر اساس مطالعه ای دریافتنرد سرالمندان مررد از عملکررد
باالتری نسبت بره سرالمندان زن برخروردار بودنرد]  .[51همچنرین
نتایا مطالعه ساجدی و همکراران نشران داد مرردان سرالمند دارای
میانگین سیستم بازدارنده رفتاری باالتری نسربت بره زنران سرالمند
بودند ].[52
عدم فعالیت در سالمندان از مشکالت شایع این دوران بروده و علرل
مختل جسمانی ،روانی و محیطی از جمله التهراب مفاصرل ،پروکی
اسرتخوان ،شکسرتگی لگرن ،سرکته و پارکینسرون دارد .محردودیت
هرکتی در سالمندان به دلیل ناراهتی و دردهای همراه بره سرالمت
روانی ،اهساسی و کیفیت زندگی انهرا صردمه وارد مری کنرد .پیردا
کردن روش های جدید و موثر ،فعالیت های ورزشی صحیح و سبك
زندگی سالم می توانرد بره افرزایش تحررب در سرالمندان و بهبرود
کیفیت زنردگی انهرا بیانجامرد .از عوامرل بازدارنرده انجرام فعالیرت
186
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جسمانی در مطالعه هاضر می تروان بره بیمراری و دالئرل پزشرکی،
طوالنی برودن مسرافت ،نبرودن مکران ورزشری ،نگهرداری از نروه و
نداشتن وقت ،شغل پاره وقت ،تررس از افترادن و صردمه دیردن ،در
دسترس نبودن وسیله ایاب و ذهاب ،خستگی ناشی از انجام فعالیرت
ورزشی ،ورزش کرردن در هروای گررم برا لبراس پوشریده ،عردم در
دسترس بودن وسرایل و امکانرات اشراره کررد .در مطالعره نجراتی و
همکاران بیماری های مزمن و نراتوانی یرا درد اصرلی تررین مرانع و
عوامل بازدارندة فعالیت جسمانی بوده که از عوامل مرتبط با سالمت
محسوب می شوند ] .[22در این خصو مری تروان اذعران داشرت
فقدان برنامه های ورزشی زیر نظر متخصصین می توانرد بره عنروان
عامل بازدارندة فعالیت فیزیکی مطرح باشد .در مطالعه مروری انجرام
شده توسط یارمحمدی و همکاران مهمتررین موانرع انجرام فعالیرت
جسمی در سالمندان شرامل مشرکالت جسرمی ،نداشرتن همرراه و
موانع جسمی بررای راه رفرتن برود ] .[53برهرانی نرژاد و همکراران
( )1394دریافتند ترس از افتادن و صدمه دیردن را از مواترع انجرام
فعالیت جسمانی است ] .[45به نظر می رسد سالمندانی که تجربره
افتادن دارند ،ممکن است فعالیت هایشان به خاطر تررس از افترادن
تحت تاثیر قررار گیررد .ارتقرای میرزان فعالیرت جسرمانی در گرروه
سالمندان به منظور داشتن سالمندی موفق مورد تثکیرد اسرت ،امرا
باید عالوه بر اموزش و فراهم کردن تمهیدات الزم در ایرن خصرو
برطرف کردن موانع انجام فعالیت جسمانی نظیر ترس از افترادن در
سالمندان ،در دسترس قرار دادن امکانات و مروارد دیگرر نیرز مرورد
توجه قرار گیرد.
یافته های مطالعة هاضر نشان داد عوامل تقویرت کننرده و قادرسراز
فعالیت جسمی سالمندان عبارت بودند از :همراه مناسرب ،اهسراس
ارامش ،تشویق دوستان ،تشویق خانواده ،مالقات با دوستان ،تجرویز
پزشك و هفظ تناسب اندام که همگی جزه عوامل مرتبط با سرالمت
هستند .برخی از نترایا هاصرل از مطالعره مرروری یرار محمردی و
همکاران ( )2019از جمله بهبود شرایط جسمانی ،اجتمراعی برودن
(مالقات با دوستان) و مناسب بودن محیط فیزیکی فرد جهت انجرام
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جدول  :6آنالیز رگرسیون متغییرهای مورد مطالعه دررابطه با فعالیت جسمانی
SE
0/46
11/04
4/21
3/77
3/15

*P
> 0/0001
0/04
0/01
0/001
0/001

سال بیستم ،شماره دوم ،فروردین ـ اردیبهشت 1400

فعالیت جسمانی در سالمندان ...

سهم نويسندگان

ابوالحسن نقیبی :مجری او طرح و استاد راهنما
فرشته رستمی :مجری دوم طرح ،جمع اوری داده ها
محمود موسی زاده :همکار طرح ،مشاور اماری
سیده سمیه کاظمی :تجزیه و تحلیل دادها ،نگرارش پریش نروی
نسخه نهایی مقاله

و

تشكر و قدرداني

پژوهش هاضر ،طرح مصروب دانشرگاه علروم پزشرکی مازنردران اسرت.
بدین وسیله از همایت های مالی این دانشگاه تشکر و قدردانی بره عمرل
می اید .همچنین نویسندگان بر خود الزم می دانند از کلیره سرالمندان
گرامی به خاطر صبر و هوصله ایری کره بررای شررکت در ایرن مطالعره
داشته اند ،تقدیر و تشکر نمایند.
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فعالیت جسمی با نتایا مطالعه هاضر همخوانی داشت ] .[53بر این
اساس به نظر مری رسرد بررای تررویا فعالیرت جسرمی سرالمندان
بهترین عامل معرفی اثرات فعالیرت جسرمی برر سرالمت جسرمی و
روانی انان است .همچنین طراهری و تردوین برنامره هرای مداخلرة
تمرینی می تواند منجر به افزایش خودکارامدی و اعتماد به نف در
سالمندان گردد و به ایجاد سبك زندگی فعا جهت ارتقای سرالمت
جسمی روانی و کیفیّت زندگی سالمندان کمك نماید.
در مطالعه هاضر میان فعالیت جسمانی با متغیرهای سن ،جنسریت،
سطح تحصیالت ،شررایط زنردگی ،شرغل سرالمند مررد ،بیماریهرای
قلبی -عروقی ،دیابت ،فشار خون ارتبراط وجرود داشرت کره توسرط
مطالعه اهمدی و همکاران مورد تاییرد قررار گرفرت ] .[48اکثریرت
زنان در این مطالعه طبقه بی تحرکی و فعالیت جسرمانی برا شردت
کم قرار داشتند .همچنین رابطه معنی دار میان فعالیت جسرمانی و
موانع انجام ان مشاهده شد .مطالعه شریری و همکراران بره ارتبراط
برخی از متغیرهای جمعیرت شرناختی (سرن براالتر ،جنسریت زن،
سطح تحصریالت پرایین ،بازنشسرتگی و وضرعیت مجررد یرا بیروه)،
مشکالت سالمتی (درد اندام تحترانی و فشرار خرون براال) و عوامرل
روانی اجتماعی (عدم انگیزه ،تررس از اسریب دیردگی ،جراده هرای
ناامن و روزانه ،مشکالت زندگی) برا فعالیرت جسرمی ناکرافی اشراره
می کند ].[47
به طور کلی ،به نظر می رسد فعالیت جسمانی در افراد مسن ماهیت
چند عاملی دارد و طی وسریعی از عوامرل اجتمراعی-جمعیتری در
تعیین سطح فعالیت های فردی دخیرل اسرت ] .[42یکری از نقراط
قوت مطالعه انتخاب نمونه ها از کل استان مازندران از جمله شهرها
و روستاها بود ،بنابراین ممکن است نمونه بره عنروان نماینرده افرراد
مسن در استان در نظر گرفته شود.

از محدودیت های مطالعه عدم بررسی میدانی عوامرل محیطری مری
باشد که پیشنهاد می شود در مطالعرات اینرده برا اسرتفاده از چرك
لیست های مربوطه این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
سالمندی بخش مهمی از جامعه بشری است و تغییرات ایجاد شرده
بر شیوه زندگی سالمند ،اطرافیانش و کل جامعره ترثثیر مریگرذارد.
افراد سالمند قابلیتهای تجدیرد قروای محردودی دارنرد و بریش از
دیگر بزرگساالن در معرض بیماری ،سرندرم هرا و کسرالت هسرتند.
سطح فعالیت جسمانی در مطالعره هاضرر کرم برود و اکثرر شررکت
کنندگان فعالیت جسمانی با شدت کم داشتند .بر اساس یافتره هرا،
شناسایی عوامل تقویت کننده ،قادرساز و بازدارنده نقرش مهمری در
ترویا فعالیت جسمی سالمندان دارد.
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