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رامسر فاطمه زهرا )س(  ییماما یخزر، دانشکده پرستار یه سالمت و سالمندمجل
 56-79فحه، ص9317 زمستانو  پاییز، 2، شماره سومدوره 

 زنان سالمند از موانع مشارکت در ورزش یدگاهد یبررس

 9 (MScپور )نیعی سودابه ،9 *(MSc) نسرین نوابی ،MSc( 2(مرضیه یوسف رمکی ،9 )MSc( پوریعلزهرا جنت ،9 )PhD( یانعباس شمسعلی

 

 یرانبابل، بابل، ا یپژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشک ی،مراقبت پرستار یقاتمرکز تحق-9

 بیمارستان امام سجاد )ع( رامسر، دانشگاه علوم پزشکی مازندران-2

 

 6/92/17:، پذیرش9/92/17 :اصالح ،26/99/17دریافت: 

 خالصه
 یسالمت جهت حفظ یاساس یاز راهکارها یکی. باشدیمدر افراد جامعه مشهود  یجسم هاییتفعالبه منازل، کاهش  ید تکنولوژو ورو ینیشهرنش با گسترشامروزه : سابقه و هدف

 .است یدهگرد زنان از موانع مشارکت در ورزش در شهر تنکابن انجام یدگاهد یینتع باهدفپژوهش  ینا انجام ورزش است.

پارک واقع در شهرستتان  در سه یریگنمونهبوده است.  تنکابن در شهرستان ساله 73تا  03نفر از زنان  363پژوهش  یهانمونه است. تحلیلی– یفیتوص یقتحق ینا :هاروشمواد و 

کته در قالت  زمتان  یتو محتدود یشتناختروان عوامل ،یطیمح ی،درون فرد یریتی،مد یطهح در پنجسنجش پرسشنامه محقق ساخته  ابزار دسترس انجام شد. یهانمونهتنکابن از 

و  یاطالعتات بتا آمتار استتنباط یز. آنالیدگرد ییدتأ 19/3کرونباخ  یآلفا ی آزمون باز آزمون با ضر روش به آن یاییو پا بدنییتترب یدپرسشنامه توسط اسات ییشد. روا یمتنظ یکرتل

 (p<36/3) .صورت گرفت است یرسونپ یهمبستگ ی ضر

موانع مشتارکت در ورزش  ینداشتند. ب یتجربه ورزش جمع باریکحداقل سابقه  یدارا هانمونهاز  %63سال قرار داشتند.  06-1/01 یوده سندر محد هانمونهدرصد از  9/03 :هایافته

 شد. یافت یمعناداررابطه  p=339/3 انو ورزش با دوست p= 339/3فرد ورزش کننده در خانواده  وجود ،p=330/3 درآمدسطح  ،p=333/3 یالتتحص یرهایبا متغ

 یمناست  بترا یهتامکانکم بتودن  ینوهم چن دوستان ،در خانوادهوجود فرد ورزش کننده  عدم ،یینپا یالتسطح تحص یلاز قب یزنان عوامل یدگاهاز د یبررس یندر ا گیری:نتیجه

حفتظ و  در جهتت تواننتدیمدر مشتارکت زنتان در ورزش،  یرگذارتأث لعوام یاکردنمهگزاران جامعه با یاستبوده است. س یورزش هاییتفعالانجام  یاز موانع مهم برا ورزش بانوان

 یتدگاهدر د یاگستترده ییتراتتغ تتوانیم یورزشت هاییتفعال یددر مورد اثرات مف یجمعارتباط یهارسانه یقاز طر یآموزش یهابرنامه با ارائه. یندقشر اقدام نما ینا یکس  سالمت

 کرد. یجادزنان ا

 .زنان، موانع مشارکت در ورزش گاهیدد کلیدی: یهاواژه

 

                                                 
 نسرین نوابی :مقاله مسئول*

  E-mail:nasrin.navabi@gmail.com        +       19-66226969تلفن:    الب، بیمارستان امام سجاد)ع(، دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا )س( رامسررامسر، میدان انق :آدرس

 مقدمه
، کتتاهش هاخانتتهبتته  یورود تکنولتتوژ و ینیامتتروزه بتتا گستتترش شهرنشتت

 یتت(. بتا توجته بته اهم9است ) یدهدر افراد جامعه مشهود گرد یجسم هاییتفعال

 یستالمتبه یتابیدست یبرا یاساس یهاراهاز  یکی عنوانبهورزش  ی،حفظ سالمت

 تیضتترور عنوانبتتهورزش  یریکارگبتته ینبنتتابرا؛ (2استتت ) شتتدهمطرح یشتتههم

همته افتراد  موردتوجته یریچشمگ طوربه یربناییز و یاساس یازن یکو  یرانکارناپذ

 یتا تحرکیب کل جهان یتاز جمع %39. در حال حاضر حدود باشدیمزنان  ازجمله

من متز هتاییماریبدر بتروز  ینعامتل خطرآفتر یکمسئله  ینبوده و ا تحرککم

در استت کته  یتناز ا یحتاک 2397در سال  یبهداشت جهان انسازم گزارش است.

تحرک جتان  یکم یا تحرکییب یلبه دل یانفر در سراسر دن یلیونم 3/3حاضر  حال

استت  یتروممرگ یعامل اصتل ینچهارم تحرکییب ینو ا دهندیم از دستخود را 

 یترانا در جامعتهضتل مع یتنا یسازمان بهداشت جهتان آوردطبق بر ین(. همچن3)

 در شتودیمت بینتییشپ کند، یداروند ادامه پ ینبوده که چنانچه با هم %30 دودح

شتوند  تحرکتییب یا یتحرککمدچار معضل  یرانا یتجمع %63 یباٌتقر 2323 سال

، باشدیم یفرد یهانگرشاز باورها،  متأثر یورزش هاییتفعالانجام  ی(. از طرف0)

 و تکترارقرارگرفتته  یرتتأث حتتافتراد ت یسه نوع از باورها هیلوسبهچراکه رفتارها 

فترد  یاست، باورهتا یتفعال هاییانز و یندفرآ با در ارتباطکه  یی. باورهاشوندیم

 کته  ییباورها و باشدیمخاص  هاییتفعالکه مشوق او در انجام  ینسبت به افراد

 

 هاییتفعالزنان در  ارکت(. مش6شوند )یم هایتفعالمانع در انجام  یاباعث حضور 

نشتان  یتزن یقتاتتحق .باشتدیم هتاآن یباورها و هایدگاهد یرتأث تحت یزن یورزش

 یفقط ناش تواندینم یبدن هاییتدر فعالمشارکت زنان  یزانکه تفاوت در م اندداده

 فرهنگتی– یعوامل اجتماع بلکه باشد، محیطییستزمربوط به عوامل  یاز باورها

ممکتن استت  یمرتبط و حت محیطییستزمتقابل با عوامل  طوربه یشناختروان و

 هتاییتفعالزنتان در  مشتارکت بتر یرگتذارتاث از عوامل یکی باشد. هاآنمقدم بر 

مشارکت با توجته  ینو ااست  یگراند از طرفقرارگرفتن آنان  یتموردحما یورزش

 بطورمثتال (.5است )مختلف متفاوت  یصورت گرفته در کشورها یتحما یزانبه م

و بتوده استت  %1/61 یاو در استرال %65 در انگلستانزنان  یمشارکت ورزش یزانم

، %63معتادل  یادر انگلستتان و استترال ی در ورزش در زنان به ترت رکتمشا موانع

 جوامع یشترب در است. یتبر جنس یمبتن یتیفعال اساساً(. ورزش 7) است بوده 03%

 یتبع امکانات ورزش و به شدهیفمرد تعر ا جنسب یورزش هاییتفعالواضح  طوربه

 یتماشتاچ یحت ،ورزشکار ورزش، یعبارت به (.9قرارگرفته است ) هاآن یاراخت در یزن

بته انجتام در  یتلزنتان تما کتهیدرحال (.1استت )شتده  یمردانه تلقت یاغل  امر

 ییتوانتا یشافتزا مشتارکت منجتر بته ینمعتقدند که ا و دارند یورزش هاییتفعال

 و اندامتناست زنان  ورزش در یاجرا (.93شود )یماعتماد به آنان  یو حت یزیکیف

گتردد یمتدر آنتان  پذیریی آستمنجر به کتاهش  یحت را به همراه دارد، یسالمت
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در بتدن  یچربت قنتد و یتورزش منجر به تعادل وضتع یاجرا یگرجهت د از .(99)

 یتتجمع یشبه افزا با توجه. (92است ) یسالمت یسوبه یامر گام ینکه ا شودیم

شتدن  یترکه همتان ستالم پ یسالمند یپرستار اهدافاز  یکیزنان سالمند کس  

کته تتا ستال  ستاننکهن یتبه گسترش جمع با توجه. یدخواهد گرد ترآساناست 

 یتنا از %73بتر بتال   و یدرست ستال خواهتد در نفر یلیونم 2/9از  یشبه ب 2326

 ی، حرکتت بته ستمت ستالمندکنندیم یزندگ هتوسعدرحال یکشورها در یتجمع

منجتر بته  یتزن یروند سالمند یاز طرف(. 93کند )می یداپ یریشتب یتاهم یزفعال ن

 یدر دهه ششتم زنتدگ یژهوبهکه  شودیمبدن  یزیولوژیکیدر عملکرد ف یاختالنت

 یعوامل مختلفت یرتأثورزش در زنان تحت  یاجرا یرشپذ  (.90است ) یرترچشمگ

بتا زنتان  یستهمقا در یقتوم هتاییتاقل و یزنتان هنتد یندر بمثال  طوربه ،است

 فرهنگتی – یاجتماع یتاز عوامل منع مشارکت در ورزش محروم یکی یاییاسترال

 اجراشتدهنمونته زن  393 ینبت در کرمتانکته  یگرید یدر بررس(. 96)است بوده 

 ینبود فضتا یثاندر .کردندینماصال ورزش  هانمونه از درصد 79/69 بر بال  ،است

مهم در عدم مشارکت آنان در ورزش  یلاز دن یکیبانوان را  یمناس  برا یورزش

 یتدتاکبتانوان  یمناس  بترا یورزش یفضا یتبر اهم یزن Asorikar (95است )

 یزیکتیصتدمات ف و نتوعزنان  یتجنس تفاوت نوع ورزش، بحث (.97اشته است )د

نتان را بته آنگترش  و یتدگاهد ،رددگتیمورزش بته زنتان وارد  یاجرا یندر ح که

 یازمنتدن یدشتدهق یلزنان به دن (.99دهد )یمقرار  یرتأثمشارکت در ورزش تحت 

 بته نظتر امتا؛ هستتند یورزشت هتاییتفعال یدر اجرا و تداوم در ورزشمشارکت 

پتژوهش  یتن(. لتذا ا96ندارنتد ) یورزشت هاییتفعالدر  یمشارکت مناسب رسدیم

 زنان سالمند از موانع مشارکت در ورزش انجام شد. یدگاهد یینتع باهدف

 

 

 هامواد و روش
 363پتژوهش  یهانمونه است. تحلیلی – یفیمطالعه توص یکحاضر  یقتحق

محقق به سته  با مراجعه یریگنمونه. بودندساله ساکن تنکابن  03-73 نفر از زنان

ارتبتاط  یاربرقترشهرستان تنکابن انجام شد. محقق پس از  در سطحپارک موجود 

ورود بته  یارهتایمع بتودن رادا ییتدتأاز  و پتسبه پارک  کنندهمراجعهزنان  با یهاول

 یتکست  رضتا و بتاکترد  یفنان توصآ یرا برا یق، اهداف تحقهانمونهدر  یقتحق

 ینحضتور محققت در و شتدیمداده  به آنتان پرسشنامه ،یقتحق یهانمونه از یکتب

که موانتع د سنجش پرسشنامه محقق ساخته بو ارابز .یدگرد یلتکم هانمونهتوسط 

 یتدهگرد یتهته یاکتابخانه بر اساس مرور که سنجیدیم ویهگ 93تعداد  ورزش را با

در حتوزه  علمییئتته یپرسشنامه توسط پنج نفر از اعضتا ی. اعتبارسنج(91)بود 

شتد. انجتام  اندداشتتهرا  هادانشگاه بدنییتتربدر حوزه  یریتکه سابقه مد یورزش

 یلوتمطالعه پا یبا اجرا هپرسشنام یاییقرار گرفت. پا ییدتأمورد  یهگو 67 یتدرنها

 یآلفتا یهمبستتگ ی نفر از زنان ستاکن شتهر تنکتابن بتا ضتر 23گروه  یکدر 

دو قسمت است، قسمت اول شتامل  یپرسشنامه فوق دارا شد. ییدتأ 19/3کرونباخ 

 67شتامل ، قسمت دوم ...و هلتا یتمانند جنس، سن، وضع یکدموگراف یرهایمتغ

 ،بنتدرت ،یگتاه مواقع، اکثر یشه،هم) یپنج ارزش یکرتیل یاسمق است که در یهگو

عبارت مربتوط  5، یریتیعبارت مربوط به عوامل مد 93است. شدهیبند( درجهاصال

در بحتث  عبتارت 91، یاجتمتاع یتمربوط به حماعبارت  99ی،موانع درون فرد هب

 یدگاهد یبندسطحبوده است.  یزمان یتت در مورد محدودعبار 9و  یطیعوامل مح

-919، 912-297نمترات در محتدوده  ی به ترت یفو ضع متوسط در سطح خوب،

 یتپژوهش شامل اعتالم رضتا یندر ا هانمونهورود  یار. معیدانجام گرد 16-3، 15

 جستمی – یروح هاییماریبساله، فاقد  03-73از شرکت در پژوهش، سن  یکتب

 یتزن یتقخترو  از تحق یتارمع بوده استت. یو یکبستگان نزد و اظهار خود مطابق

و  یاستتنباط با آمار هاداده وتحلیلیهتجزبوده است.  نامهپرسش یلشامل عدم تکم

 صورت گرفت. یرسونپ یهمبستگ ی ضر

 
 

 هایافته
 سال، حدود 06-1/01 یدر محدوه سن هانمونهاز  %9/03 یقتحق یندر ا

. بود 62/60زنان  یسن یانگینو مسال  56-73 یسن در محدوده از زنان 0/9%

تجربه  یپژوهش دارا یندر ا کنندهشرکتاز افراد  %63بودند.  متأهل %59حدود 

 یآمار یهاشاخص 9شماره  در جدول بودند. یجلسه ورزش جمع یکحداقل 

 است. شده دادهآورده نشان  در هفته هانمونهمربوط به مدت ورزش کردن 
 

 در هفته هانمونهآماری مربوط به مدت ورزش کردن  هایشاخص. 9 ولجد
 

 ردیف
ورزش  زمانمدت

 کردن در هفته
 (ساعت)

 سطح معنی داری       دموگرافیک متغیر درصد

9 
بدون فعالیت 

 ورزشی
 3331/3 سن 2/33

 333/3 تحصیالت 9/03 9کمتر از  2

 330/3 متغیر درآمد 0/93 61/2-9 3

0 61/0-3 2/99 
متغیر ورزش 
کردن اعضای 

 خانواده

339/3 

6 61/5-6 0/3 - - 
 - - 7/9 به بان 7 5
 - - 933 - جمع

 

اصال در هفته ورزش  یقتحق یهانمونهاز  %33/2نشان داد که  هایافته

ساعت  یککمتر از  ی به ترت یقتحق یهانمونهاز  %7/9و  %03 بر بال . کردندینم

 یجهت اجرا کنندهمنع. عوامل کردندیمورزش  تههفو هفت ساعت در  در هفته

سکونت محل  یکیدر نزد یسالمندان زن کمبود امکانات ورزش یدگاهورزش از د

 .(2 )جدول .( بود%9/61ورزش ) یاجرا یندر ح یدند ی ( و ترس از آس93%)

 

 زنان دیدگاه اساس بر ورزش جرایا موانع .2جدول 

 
 هانمونهه دیدگا فراوانی درصد  گویه ردیف
 9/96 کمبود امکانات ورزشی در محل سکونت 9
 2/16 مراقبت از فرزند یا نوه 2
 9/62 یکدرجهمراقبت از فردی از بستگان  3
 7/56 وآمدرفتمشکالت  0
 6/73 عدم حمایت مالی 6
 3/05 دوستان حمایت عدم 5
 6/57 ورزشنداشتن مهارت در یک  7
 9/61 ترس از آسی  دیدن 9
 3/52 نداشتن وقت و فرصت کافی 1

1 
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 66                                                                                                                                        9317 زمستانو  پاییز/ 2شماره ه سالمت و سالمندی خزر،دوره سوم/لجم 
 و همکاران نسرین نوابی ...زنان سالمند از موانع یدگاهد یبررس

 

 یمانع برا یشترینب یریتیدر پژوهش عامل مد کنندهشرکتزنان  یدگاهد از

مانند  یکدموگراف یرهایمتغ ین. ببوده است یورزش هاییتفعالمشارکت آنان در 

در سالمندان  یابتو سابقه د p=330/3کردن و مدت ورزش  p=332/3 یالتتحص

330/3=p با  ی)ول ،شده است یافته یرابطه معنادار یریتیع مدعامل مان ینبا ا

 (3)جدول  .نشده است یافته یتأهل رابطه معنادار یتمانند سن، وضع یعوامل

 

 ورزش در مشارکت موانع از تحقیق هاینمونه دیدگاه بررسی .3 جدول

 

موانع مشارکت در 

 ورزش

انحراف استاندارد+ 

 میانگین
 متغیر

سطح 

 معناداری

 29/0±57/0 مدیریتی

  3339/3 تحصیالت

مدت ورزش سابقه 

 دیابت
330/3 

حضور یک ورزشکار 

 در خانه
332/3 

 19/3 ± 55/3 محیطی

 33/3 مدت ورزش

  333/3 تحصیالت

 30/3 سن

 03/3± 75/3 درون فردی
 330/3 مدت ورزش

 332/3 تحصیالت

 32/3±70/3 شناختیروانعوامل 

 33/3 سن

 339/3 متأهل

 332/3 تحصیالت

 16/2± 99/3 محدودیت زمان
 339/3 تحصیالت

 30/3 سابقه ورزش کردن

 06/2±12/3 اجتماعی

 32/3 سن

 35/3 بودن متأهل

 332/3 تعداد افراد خانواده

 
 گیرییجهنتو  بحث
متانع مشتارکت در ورزش عامتل  یشتترینزنتان ب یدگاهاز دحاضر  یقتحق در

و  ی( عوامتل ستازمان9316)و همکتاران  Nadri یتقتحقبوده است. در  یریتیمد

 طوربهمهم بوده است.  یاربس یقتحق یهانمونه یدگاهاز د گذارییاستسو  یریتیمد

 یتوستط ستازمان یخواستار ارائه خدمات ورزش یقدر آن تحق کنندگانشرکتمثال 

 و یتیریعوامتل متد یتزن یگترد ی(. در بررست23)که در آن بازنشسته شتده بودنتد 

در منتع  متثثراز عوامتل  یکتی ،یبتدن یتباشگاه فعال یهبان، شهر یاربس هایینههز

 بنتدییتاولوو  ییو شناستا یدر بررست(. 29استت )بوده  هانمونهانجام ورزش در 

 و Motameniکته توستط  یورزشت هاییتفعالورزش بانوان در انجام  در موانع

و  فضتاهابته  یعدم دسترست لیاز قب یریتیانجام شد، مسائل مد (9313)همکاران 

بته ورزش  یرانبانوان، عدم توجه مد یورزش یلگران بودن وسا ی،ورزش یهاسالن

 یدر عتدم اجترا متثثرموانتع  عنوانبته هاخانواده یبانوان، بحث مشکالت اقتصاد

حاضتر  یتقتحق یجفتوق بتا نتتا هاییافتهاست که  شدهعنوانورزش توسط بانوان 

دوم از  یتتاولو عنوانبته یطتیحاضتر عوامتل مح یقحقت در (.22دارد ) یهمخوان

تاتتار شناخته شد.  موانع مشارکت در ورزش در سطح متوسط با عنوانزنان  یدگاهد

مثبت بته مشتارکت در ورزش مطترح  یآگاه در کاهشرا  یطی( عوامل مح2331)

( دارا بتودن امکانتات 2396همکتاران ) و Franco پژوهش در (.23نموده است )

 یزیکیمطلوب در ساختار ف هاییژگیواز  یاماکن ورزش یفضاها ایمنی و یبهداشت

از عوامتل  یکتیرا  یمحقق موجود بودن اماکن ورزش ینهم اماکن بوده است. ینا

 یجحاضتر بتا نتتا یتق(. تحق20کنتد )یمتورزش کردن ذکر  یمناس  برا یطیمح

رزش زنتان در و پروتکلدو  یرتأث یینتع با عنوانهمکاران  و Mesquita یقتحق

 یبترا یامتاکن ورزشت یتتدر آن اهم است که خوانهم که 2396سال  سالمند در

 (.26است ) شدهعنوان بانوان مهم

عدم مشارکت دوستتان و همکتاران  یلاز قب یموارد یمورد عوامل اجتماع در

حاضتر  یقتحق هاییافتهدوستان و همکاران به ورزش از  یقعدم تشو یادر ورزش 

در مشتارکت  روانتی – یورزش و عوامتل اجتمتاع یرتأث زنان به یبوده است. آگاه

عامتل مثبتت و  عنوانبته یاعتمتاد اجتمتاع یشافتزا مثال. طوربهاست  مثثرزنان 

 یکیخود  یدر بررس Lunde(. 25در مشارکت ورزش زنان بوده است ) اییندهفزا

و  یتحماعتدم در عتدم مشتارکت در ورزش زنتان را یموانتع اجتمتاع ینترمهماز 

در  همچنتین (.27استت ) یافتته و ختانوادهبه ورزش توسط دوستتان  آنان یقتشو

مانند مشارکت دوستان و  یهمکاران عوامل اجتماع و Gómez-Lópezمطالعه 

از چهارم  یتاولوورزش زنان در  یخانواده برا یقو تشو یتهمکاران در ورزش حما

 در .(1بتوده استت ) یورزشت ایهتیتفعالمانع از مشارکت در  عنوانبهزنان  یدگاهد

خود فرد، عتدم  تحرکییمانند ب یی( فاکتورها2331همکاران ) vaughen یبررس

 هاباشتگاهو مسئونن  یرانمد ینگرش منف یااعضاء خانواده،  یردر سا یبدن یتفعال

و  ستالیانمعتدم شترکت زنتان  بتر مثثرزنان از عوامل  یبدن یتبه ورزش و فعال

 (.29است ) شدهعنوان یننت یکایدر امر مسن

نستبت بته  در ورزشموانع مشارکت  سالمند اززنان  یدگاهحاضر د یقدر تحق

 یفاز خود ضع یکم، برداشت منف یبدن و قدرتمانند توان  یشناختروان بعد عوامل

عامتل  یک عنوانبهرا  یورزش یت( ترس از فعال2393) همکاران Qahoush بود.

در  همچنتین (.21کردنتد ) ییزنان شناسا یورزش یتالبر فع یرگذارتأث یشناختروان

 یین،پتا یو قتدرت بتدن تتوان ( احتمال سقوط،2393و همکاران ) logan یبررس

 یورزشت یزیکتیف یتتفعال یدر عدم اجرا مثثربودن فرد سالمند از عوامل  یخجالت

 (.33)بوده است 

ار اماکن ک با ساعاتتداخل زمان کار  زمان مانند یتحاضر محدود یقدر تحق 

( در یادار یطچند جا شاغل بودن )کار در منزل، کار در محت یابانوان  یبرا یورزش

 یکمتتر یتزانبه م یخانوادگ یهامشغلهبوده و مشکالت و  مثثر یمشارکت ورزش

همکتاران عامتل  و Nadri یتقتحق یجبوده است. نتتا یرگذارتأثآنان  مشارکتدر 

(. 23استت ) شتدهعنوان یمشارکت ورزش زنان جهت بازدارندهعامل  عنوانبهزمان 

 یاجترا ین را بتراآ یمو تنظهمکاران عامل زمان  و Bjornsdottir یقدر تحق

 یتتق(. در تحق39استتت ) شتتدهیانب مهتتم یاربستتزنتتان  یبتترا در ورزشمشتتارکت 

Biedenweg در زنتان یزیکتیف یتتفعال رایو موانتع اجت یالتبا عنتوان تسته 

عامتل  یتک عنوانبه بر آن یرگذارتأث یفاکتورها زمان و یمبحث تنظ یزبازنشسته ن

 یتدگاهاز د یتزحاضتر ن یقتحق در (.32) شده است یافتهورزش  یدر اجرا کنندهمنع

 است. یرگذارتأث یورزش هاییتفعالزمان در انجام  یریتزنان مد

ماننتد نداشتتن  یعامتل درون فترد در ورزشمشتارکت  از موانتع یگرد یکی

 یورزشت یدر فضتاها یعدم احساس راحت یزه،مشخص، نداشتن انگ یبرنامه ورزش
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ختود  یتزهانگ یزن 2331سال همکاران در  و cooper یبررس در است. شدهعنوان

 عواملورزش از  یورزش، عالقه او به ورزش و لذت بردن از اجرا یاجرا یفرد برا

 یتقتحق جینتتا ینتهزم ینهمت در (.33است )ورزش بوده  یمثبت در اجرا یرگذارتأث

Kahan مشتخص  یبرنامه ورزش یک دارا نبودنو  یزههمکاران هم نداشتن انگ و

هفتت  یتفعال یزانحاضر م یقدر تحق (.30است ) از موانع مشارکت در ورزش بوده

فاقتد ورزش و  وزنتان %7/9ورزش در هفته، در حتدود  یزنان برا یساعت به بان

 2393در ستال  یستت. در بررستدرصد بوده ا 2/33در هفته  یورزش یتبدون فعال

هفتت  یزانبه م یورزش یتو زنان با فعال %2/95در هفته  یورزش یتزنان فاقد فعال

 یتزانم ینحاضر ب یقدر تحق .(36) اندبوده %1/5 یزانهفته به م ربانتر د یاساعت 

عوامتل  ی،عوامتل درون فترد یطتی،، عوامتل محیریتیبتا عوامتل متد یالتتحص

شتده استت.  یافتت یآمتار داریمعنتارتبتاط  زنان ستالمند با نگرش یشناختروان

Curry و مشخصتات یفرهنگت هتاییژگیو یرتأث یتاهم ( به2396همکاران ) و 

استت  یمعنت ینبد ین. اکندیم یدتأکدر ورزش  و مشارکتنگرش  یجاددر ا یفرد

نگرش زنان سالمند نسبت بته مشتارکت در ورزش  یشمنجر به افزا یالتکه تحص

نستبت بته عوامتل  زنتان یتدگاهد یحاصل از بررست نتایج (.35) استکردن، شده 

 یزمتان حتاک یتو محدود یاجتماع ،یشناختروان ی،درون فرد یطی،مح یریتی،مد

مرتبط است. مشتارکت  یاست که مشارکت زنان در ورزش به عوامل مختلف یناز ا

در زنتان  یشتترمشتارکت ب منجتر بته، افراد ختانواده یاانجام ورزش با دوستان و  و

و  ستالیانمفترد  یرامتونکته پ ییهتاواکنشو  یطمح ینبنابرا؛ خواهد شد ورزش

خواهتد داشتت کته از طترف افتراد مهتم در  یرتتأثبتر او  یوجود دارد، زمان سالمند

 جامعه خانواده، یتگفت حما باید گردد. فرد فراهمخود  یآگاه بر اساس یااطرافش 

 در گستترش ییبته ستزا یرتأث ،یجمعاطارتب یهارسانهمناس  توسط  یو بسترساز

جهتت  کننتدیم یشتنهادپ ینمحققت .سالمند داردخانواده  یاعضا یمشارکت ورزش

 ی،مشتارکت ورزشت منظوربته و ستالمند ستالیانم در زنتانمثبت  یدگاهد یشافزا

 یشتترب یورزشت یتتو شرکت در فعال ی ترغ در جهتبه افراد خانواده آنان  آموزش

 یتلاز قب یجمعارتبتاط یهارستانه یتقاز طر ینتهزم یتنر اد آمتوزش .یردصورت گ

توجته بته  بتا (.37گردد ) و اجرا یطراح تواندیم یمجاز یو فضا یوو راد یزیونتلو

 یتحترک در زنتدگ یبرقترار بهداشت، آمتوزش و پرستاران یانقشهاز  یکی ینکها

 هتاییتلفعاآموزش جهت انجام  یاجرا یینهدرزمشود یم یهتوص لذا روزمره است.

 .یترداقتدامات مناست  صتورت گ و ستوم اول، دوم یشگیریسطح پ در سه یورزش

در آمتوزش  ینا یرتأث ،ربوطهم یهاآموزش یپس از اجرا شودیم یشنهادپ ینچنهم

 افتراد حضتوریر تتأثتوجه بته  با گردد. یسالمندان بررس یورزش هاییتفعال یاجرا

 هاییافتهاز  یکیمشارکت زنان که  یراب یزهانگ یجاد، در ادر خانوادهورزش کننده 

 از اجترا شتود. یتزن ،در متردانمشتابه  یتقتحق گترددیم یشتنهادبود، پ یبررس ینا

 اطالعات بود. یآورجمع ازنظر یقبودن تحق برزمان یقتحق ینا هاییتمحدود

 

 

 تقدیر و تشکر
 یندر ا کنندهشرکت و سالمند سالیانمزنان  یهمقاله از کل ینا یسندگاننو

.نمایدیم یداشتند تشکر و قدردان ینرا با محقق یهمکار یتکه نها یقتحق
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Nowadays, the expansion of urbanization and technology has caused a 

decrease in physical activity among society’s members. The exercise is one of the main ways to achieve the health. The 

aim of this study was to evaluate the perspective of women on the barriers to participation in exercise in Tonekabon 

City. 

METHODS: In this descriptive-analytical study, the sample was 350 women aged 40-70 years in Tonekabon. Random 

samples were taken from three parks in Tonekabon. The data were collected using a researcher-made questionnaire 

including five areas of managerial, in-person, peripheral, psychological and time-limited factors based on Likert scale. 

The validity of the questionnaire was confirmed by physical education instructors and its reliability was confirmed 

using Cronbach's alpha coefficient of 0.91 (p<0.05). 

FINDINGS: Totally, 40/1% of samples were 45-49.9 years old and%50 of them had the experience of group exercise 

at least once. There was a significant relationship between the barriers to participation in exercise and variables 

including educational level (p=0.00), income level (p= 0.004), having sportsperson in the family (p=0.001) and having 

sportsfriends (p=0.001), respectively. 

CONCLUSION: In this study, the barriers to participation in exercise from the perspective of women were factors 

such as low level of education, absence of a sportsperson in the family and sportsfriends, as well as lack of places 

suitable for women's exercise. By organizing effective factors in the participation of women in sport, the society's 

policymakers can take steps to maintain the health of this group. Providing educational programs through mass media 

on the beneficial effects of sports activities can make widespread changes in the perspective of women. 

KEY WORDS: Perspective of women, Barriers to participation in exercise. 
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