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  چكيده 
 در سـالمندان  ورزش و فراغـت  اوقات گذران و استفاده مورد رسانه ارتباط تبيين هدف اين مقاله،

 گانـه 22 منـاطق  در سـاكن  سـالمندان  تمامي آماري پيمايش، جامعه پژوهش روش. است تهران
داد سالمنداني  نشانها  يافته .است ساخته محقق پرسشنامه اطالعات گردآوري ابزار و تهران شهر

كنند تمايـل بيشـتري بـه ورزش دارنـد و      هاي اجتماعي استفاده مي كه بيشتر از ماهواره و شبكه
مـردان سـالمند   . پردازنـد  ها بـه تفريحـات و ورزش مـي    اوقات فراغتشان را بيشتر از ساير برنامه

لمند بيشـتر از  به طور نسبي مردان سالمند در مقايسه با زنان سا. گرايش بيشتري به ورزش دارند
تـر و هزينـه خـانوار     سالمندان با تحصيالت پايين. كنند هاي اجتماعي و ماهواره استفاده مي شبكه

كنند و سالمندان با سطح تحصيالت بـاالتر و هزينـه خـانوار     كمتر، بيشتر از تلويزيون استفاده مي
  . كنند هاي اجتماعي مجازي مراجعه مي باالتر، بيشتر به ماهواره و شبكه
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  مقدمه 
 درواقـع . گيـرد  مـي  بـر  در را انسان ازجمله زنده موجودات تمام كه است فرايندي سالمندي

 حسيني(دهد مي رخ بدن در رواني و فيزيولوژيكي تغييرات آن در كه است طبيعي سير يك
 انتقـال « پيامد عنوان بهاي  شده شناخته فرايند جمعيت سالمندي ).18-10 :1395 همكاران، و

 پـايين  سـطوح  بـه  بـاال  سـطوح  از وميـر  مـرگ  و بـاروري  آن در كه است »شناختي جمعيت
 جمعيـت  داراي ،كشـوري )2015(متحـد  ملـل  سـازمان  تعريف براساس .كند مي پيدا كاهش

 .دهنـد  تشكيل سالمندان را آن جمعيت از درصد 7 از بيشتر كه شود مي محسوب سالخورده
 درحـال  سـرعت  بـه  بيشتر، و ساله 21 جمعيت نسبت و تعداد افزايش دليل به جهان جمعيت

 از بـيش  بـه  1950 سـال  در نفـر  ميليـون  130 از سالمندان در جهان تعداد. است سالمندشدن
 درصد 10به درصد 4 از مدت اين طي در يعني است؛ رسيده 2017 سال در نفر ميليون 600

 ملـل  سـازمان  بينـي  پـيش  طبـق  و) 165-145: 1398ديگـران،  و فوالديان(است يافته افزايش
 خواهـد  جمعيـت  كـل  از درصـد  8/61 به جهان سالمندان سهم 2050 سال در) 2015(متحد
 كننـد  مـي  زندگي توسعه درحال كشورهاي در سالمند افراد از دوسوم امروزه،حدود .رسيد
 دهنــد  مي نشان آماريهاي  شاخص.رسيد خواهد درصد 72 به به 2050 سال در رقم اين كه
 بيني پيش .اسـت گـسترش درحـال نيـز ايران مـا كشور در جمعيت سـالمند شدن رونـد كـه
 درصـد  24 به1429سال تا و درصد 7/10 به ،1400 سال تا كشور سالمندان جمعيت شود مي
   ).73-65 : 1393 همكاران، و درويش پور(برسد نفر 25912000 يعني جمعيت كل از

 سـرعت  بـه  اخيـر  دهـه  چنـد  در ايران، اقتصادي و اداري سياسي، مركز عنوان به تهران
 تهـران . اسـت  داده جاي خود در را ايران شهري جمعيت از چشمگيري درصد و كرده رشد

 و ازدحام. است انباشته خود در را شهر يك سوم، مشكالت جهان ابرشهرهاي ساير همچون
 و مشـكالت  تهران، به جمعيت مداوم مهاجرت و هوا آلودگي شهر، در ويژه به زياد، تراكم
 نيـاز  بـه  توجـه  بـدون  مشـكالت  گونـه  ايـن  حـل  و اسـت  آورده وجـود  بـه اي  عديده مسائل

 از اجتمـاعي  اقشـار  از يـك  هـر  سـهم  بـه  دادن اولويـت  و تهـران  شـهر  در ساكن شهروندان
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 جمعيـت . اسـت  ناپـذير  اجتنـاب  كهنسـال  و سـالمند  و ميانسـال  جـوان،  تـا  ونوجوان كودك
 و هـزار  سـي  و صـد  و ميليـون  يك.است ديگر هاي استان برابر دو تهران استان در سالمندي

 در 1395 سـال  در سرشـماري  آخـرين  براسـاس .دارنـد  وجـود  تهـران  استان در سالمند 900
 جمعيـت  درصـد  2/9 حـدود  معـادل  رقـم  ايـن  داشـت،  وجود سالمند نفر ميليون 5/7 كشور
 بـه . اسـت  درصـد  19 به نزديك تهران استان در رقم اين كه است حالي در اين است كشور
 ديگـر  هاي استان سالمندي جمعيت برابر دو تهران استان در سالمندي جمعيت ديگر عبارتي
 تهـران  شـهر  جمعيـت  درصـد  3/10 معادل نفر ميليون يك تهران شهر سالمندان تعداد.است
 كمتـر  سـالمندان  فراغت اوقات و ورزش باها  رسانه ارتباط مطالعه). 1398نژاد،  بيات( است

 و مهمتـرين .برخورداراسـت اي  ويـژه  ضـرورت  و اهميـت  از و اسـت  قرار گرفته مورد توجه
 عنـوان  بـا  )589-603: 1395(نرمـي  عـرب  مقالـه  زمينـه  اين در داخلي پژوهش ترين مرتبط

 و رسـانه  پيونـد  مـديريت  بـه  دارد تـالش  كـه  است» روزمره زندگي در ورزش و تلويزيون«
 تصـاوير،  مشـاهدة  امكـان  و زنـده  پخـش  واسطة به او، تلويزيون نظر به. كند كمك ورزش
 انحصاري به توجه با تلويزيون مشي خط. است داشته ورزش و رسانه پيوند در بيشتري تأثير
 نيازمنـد  مـردم،  عامـة  زنـدگي  كـردن  فعـال  در آن محوري نقش و ايران در رسانه اين بودن
 خـدمت  در را تلويزيـون  آن، طريـق  از بتـوان  كـه  اسـت  هـايي  راه مورد در بررسي و تحقيق
 )1393(نرمي عرب پژوهش نتايج براساس. داد قرار) ها جذابيت حفظ با( ورزش پاية سطوح
 بعـد  در افـراد  زنـدگي  بـه  دادن شـكل  و تعريـف  در چنداني نقش تلويزيون موجود شرايط

  . ندارد بدني فعاليت و مشاركت
 كـه  تهـران  گانـه  22 منـاطق  شـهروندان  از نفـر  340 به مطالعه )1386(اربطاني روشندل

 .پرداختـه اسـت   يابنـد  مـي  حضـور  همگـاني  ورزش هاي ايستگاه در بار يك حداقلاي  هفته
) درصـد  37( همگاني ورزش شدن نهادينه درها  رسانه معنادار اثر از حاكي پژوهش او نتايج
 بـه  بقيـه  درصـد  %63 و هاست رسانه به مربوط كشور در تغييرات% 37 به عبارت ديگر .است
 مداخلـه  تـأثير  بـه ) 421-406: 1398(همكـاران  و ابراهيمـي  .شـود  مـي  مربـوط  ديگر عوامل
 كيفيـت .انـد  پرداختـه  سـالمندان  زنـدگي  كيفيـت  بـر  نسـلي  بـين  هاي برنامه بر مبتني ورزشي

 و حفـظ  بيـانگر  آن بهبـود  كـه  شود مي محسوب سالمت ارزيابي در مهمي شاخص زندگي 
 تأثير اقتصادي وضعيت متغير دادند نشان آنان. است سالمندان روان و جسم سالمت افزايش

ورزشـي    فعاليت با زندگي كيفيت سطح و است داشته سالمندان زندگي كيفيت بر داري امعن
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 و پيـرا  و چمن )170-159: 1390( ديگران و قنبريان پژوهش اساس بر.است بوده ارتباط در
 و تهـران  شـهر  سـالمندان  اغلـب  فراغـت  اوقـات  گـذران  محل )188-179: 1393(همكاران
 تهـران  شـهر  سـالمندان  درصـد  74 .اسـت  ورزشـي  و فرهنگيهاي  مكان وها  پارك اصفهان
 از متوسـط  بطـور  سـالمندان . اسـت  روي پياده آنها ورزشي فعاليت بيشترين كنند، مي ورزش
 رضـايت  در ميـزان  مهمـي  نقش بدنيهاي  فعاليت انجام و دارند رضايت خود فراغت اوقات

 99 داد نشـان ) 1397(همكـاران  و زارع تحقيـق حسـيني   .دارد آنهـا  فراغت اوقات گذران از
 بـه  نيـز  درصـد  6 و كردند تماشا مي تلويزيون فراغت اوقات در تهران شهر سالمندان درصد
 گذران و نحوه اجتماعيهاي  فعاليت وضعيت )606-597: 1388(مداح .پرداختند مي ورزش
 شهروندان رضايت ميزان. داد قرار مقايسه مورد را سوئد و ايران سالمندان در فراغت اوقات
. اسـت  كمتـر  سـوئدي  سالمندان از فراغت گذران نحوه و اجتماعي روابط از ايراني سالمند
 ولـي  داشتاي  ويژه جايگاه) درصد% 4/78(  سوئدي سالمندان ميان در ورزشي هاي فعاليت

 و) درصــد% 4/17( نداشــتند چنــداني عالقــه فعاليــت ايــن بــه ســوئد مقــيم ايرانــي ســالمندان
 و هفـت %  5/7( بود بيشتر هم اين از ورزشيهاي  فعاليت به ايران مقيم سالمندان عالقگي بي
 وسـوئدي  ايرانـي  از اعـم  سـوئد  مقـيم  زنـان  در ورزشي هاي فعاليت به پرداختن).درصد نيم

 بـرعكس  ايـران  مقـيم  سـالمندان  در يافته اين كه حالي در بود گروهشان هم مردان از بيشتر
 تلويزيـون  تماشـاي  بـه  فراغـت  دراوقـات  ايـران  مقـيم  ايرانـي  سـالمندان  از%  1/92. شـد  مي
 زنـان  خصوصاً سوئدي سالمندان ميان در فراغت اوقات در ورزشيهاي  فعاليت. پردازند مي

 آن بـه  سـوئد  يا ايران مقيم خواه ايراني سالمندان ولي ،% ) 2/62( دارد فراوان رواج سوئدي
 برتري ايراني زنان بر كل در فعاليت اين به ايراني مردان گرايش. دهند مي نشان عالقه كمتر
 پارك به رفتن. است بيشتر سوئدي مردان از سوئدي زنان در گرايش اين كه حالي در. دارد
 در فعاليـت  ايـن  اسـت  ايـران  مقيم سالمندان در فراغت اوقات كردن پر رايجهاي  فعاليت از

   .است ناچيز بسيارها  سوئدي در و داشته كمتري رواج سوئد مقيم هاي ايراني
 رونـد  و كننـده  تعيين عوامل سيستماتيك بررسي« تحقيق در 1)2017(ديگران و جنكين

 برسـالمت  توانـد  مـي  بـدني  فعاليـت  كـه  رسـيدند  نتايج اين به »ورزش در سالمندان شركت
 و هسـتند  نامتجـانس  گـروه  يك سالمندان .بگذارد مثبت تاثير) باالتر و سال 50(بزرگساالن

 سـاير  بـه  نسـبت  متفـاوتي  راهكارهـاي  بـه  نياز ورزش در آميز موفقيت شركت براي بنابراين
                                                                                                                                        
1. Claire R. Jenkin et al 
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 فراغـت  اوقـات « تحقيـق  در. 1) 2016و 2013(ديگـران  و هـو  جـين . دارنـد  سـني  هاي گروه
 درگيري سطح ميان كه رسيدند نتيجه اين به »سالمندان سالمتي و زندگي از رضايت واقعي،

 مثبـت  رابطـه  سـالمتي  و زندگي از رضايت و زندگي از رضايت و واقعي فراغت اوقات در
 و فراغــت اوقــات در فيزيكــي فعاليــت« تحقيــق در) 2017(2ديگــران و گــيمن.دارد وجــود

 رفتـاري  الگوهـاي  بـر  ورزشـي  درگيـري  تـأثير : سالمند افراد ميان در تحرك كم رفتارهاي
 ارتقـاي  باعث سالمندي زندگي در ورزش در شركت كه رسيدند نتيجه اين به »درسالمندي

 بـه  نسـبت  رقـابتي  مسـابقات  در كنندگان شركت و شود مي سالمتي با مرتبط رفتارهاي ساير
 رفتارهـاي  درگيـر  كمتري زمان غيرفعال دهندگان پاسخ يا فراغت اوقات در فيزيكي فعاليت

 در بـدني  فعاليـت  تـأثير «تحقيـق   در) 2017(3ديگـران  و جانهيونـگ  .شـوند  مـي  تحركي كم
 كـه  رسـيدند  نتيجـه  اين به »برند مي رنج تنهايي از كه سالمنداني در LTPA(4(فراغت اوقات
 زنـدگي،  از رضـايت  بينـي،  خـوش  جمله از بهزيستي به منجر فراغت اوقات در بدني فعاليت

 اوقـات  در بدني فعاليت انجام. شود مي تنها سالمندان در مثبت تاثير و شناختي روان بهزيستي
 بهزيسـتي  و مثبـت  تـأثير  زنـدگي،  از بينـي، رضـايت   خـوش  مهـم  كننـده  بينـي  پـيش  فراغت
 باعـث  فراغـت  اوقـات  در بـدني  فعاليـت  و باالسـت  تنهـايي  بـا  سالمندان براي شناختي روان

 عوامـل  از يكـي  مثبـت  احساسـات  ايـن  و شود مي تنها سالمندان در مثبت احساسات افزايش
 تلويزيون« عنوان با پژوهشي در ،)2015( اندروز .ستها بيماري برابر در افراد محافظت مهم

 تلويزيـون  جلـوي  را بيشـتري  زمـان  شوند مي سالمندتر مخاطبان هرچه كند مي بيان ،»روشن
  .گذرانند مي

 شـده  آغـاز  سـالمندان  معضـالت  رفـع  جهت ايران، اقداماتي جهان، ازجمله سراسر در
 و مشـكالت  بـه  توجـه  بـا  عرصـه  ايـن  در گيري تصميم نوع هر است الزم كه آنجا است، از
باشـد،   جامعـه  اجتمـاعي  -فرهنگي شرايط با متناسب گرفته، صورت سالمندان ويژه نيازهاي
ــل ســالمندان واقعــي نيازهــاي و مشــكالت شناســايي و موجــود وضــعيت از آگــاهي  از قب
سـالمندي،   عرصـه  در اجتماعي هاي برنامه طراحي اگر .رسد مي نظر به ضروري ريزي برنامه

 ناموفقي نتايج است ممكن نباشد مبتني جامعه سالمندان وضعيت از كافي شناخت و بينش بر
                                                                                                                                        
1. Jinmoo Heo et al 
2. Gayman Amy M 
3. Junhyoung et al 
4. Leisur Time Physical Activity 
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 ازجملـه  پـذير،  آسـيب  اقشـار  و اجتمـاعي  هـاي  آسـيب  موضـوع  به توجه. باشد داشته پي در
 برنامـه  قـانون  و توسـعه  سـاله  بيسـت  انداز چشم سند ازجمله مصوبات و قوانين در سالمندان،

 اسـت،  قرارگرفته خاص مورد توجه نيز كشور فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم
 ارتقـاي  و حفـظ  تـأمين،  رفـاه،  سـالمت،  از جامعـه  افـراد  برخـورداري  بر آن در كه طوري به

 افـزايش ). 1396سـالمندان كشـور،   سـند ملـي  (اسـت  شده فراوان تأكيد جامعه افراد سالمت
 و سـالمت  حـوزة  در موضـوعات  برانگيزتـرين  چـالش  از يكي سالمندان جمعيت روزافزون
 دوران در اجتمـاعي  و فـردي  زنـدگي  سـاختار  در اساسـي  تغييـرات . اسـت  زنـدگي  كيفيت

 كـم  وضعيت با را جامعه و سالمندان عمر، از مرحله اين براي ريزي برنامه فقدان و سالمندي
 از ناشي اجتماعي و زيستي تغييرات و سالمندي پديده. است كرده مواجه سازي مسئله وبيش
 در تـدريجي  نـاتواني  و بـدن  مختلف هاي اندام كاركرد در اختالل موجب طبيعي طور به آن

 هـا  نارسـايي  ايـن  تـأثير  كـه  شـود  مـي  سالمند فرد اجتماعي نقش ايفاي و شخصي امور انجام
 همـه  شـناخت  و درك.دارد همـراه  بـه  را سـالمند  شادابي و تحرك مالحظة درخور كاهش
 اجتماعي اقتصادي، وضعيت كه ساختارهايي وها  نظام همه كه كند مي ايجاب سالمت جانبة

جامعـه،   ورزشـي  واي  رسانههاي  سازمان جمله از دارند خود تسلط و كنترل در را فيزيكي و
 نظر دارند، در سالمند رفاه و سالمت بر كه آثاري خصوص در را خودهاي  فعاليت محتواي
 شـمار  بـه  زنـدگي  در مثبـت  رويـدادي  سـالمندي ). 1129 :1395، باباخانيـان  و سيار(بگيرند

  ).145 -165: 1398ديگران، و فوالديان(باشد همراه »اجتماعي سالمت« با بايد كه رود مي
 هـايي  بيمـاري  و حركتـي هـاي   محدوديت دچار كه هستند تنها افرادي سالمندان، اكثر
 مانـدن  مطـرود  معـرض  در شـناختي  روان لحاظ به و كند مي تهديد را آنها سالمت هستندكه

 هـاي  نظـام  خـرده  و جامعـه  در عميقـي  تغييـرات  بـه  منجـر  جمعيـت  سالخوردگي. دارند قرار
 دهـي  شـكل  در اساسـي  و مهـم  نقـش  اجتمـاعي،  هـاي  سياست اين رو، از. شود مي اجتماعي
هـا   رسـانه  .دارند آنها از هاي برآمده چالش با مقابله و دهد مي رخ تغييرات اين كه مسيرهايي

 تـأثير داشـته   بـدني  هـاي  فعاليت و ورزش حيطة در سالمندان، حركتي رفتارهاي بر توانند مي
 اجـراي  و ريـزي  برنامـه  پـردازي،  نظريه پژوهش، مديريت، سالمندان ورزش از منظور. باشند
 و جسـمي  قـواي  تكميـل  منظـور  بـه  سـالمندان  مرتـب  بـدني  تمرين و فعاليت به مربوط امور

 بـه  ويـژه  توجـه  و دارد تأكيد رواني نشاط و جسم سالمت بر ورزش فلسفه. آنهاست روحي
بنـابراين كنكـاش و تبيـين     .ساخت خواهد مند بهره را جامعه از بخش اين سالمندان، ورزش
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ارتباط رسانه با اوقات فراغت و تمايل سـالمندان بـه ورزش در شـهر تهـران موضـوع مـورد       
  .پژوهش اين مقاله است

  نظري  مباني. 1
 اسـت  شـناختي همـراه   جامعه و شناختي روان فيزيولوژيك، عميقهاي  دگرگوني با سالمندي

 رويكـرد  سـه  پايـة  بر سالمندي زمينة در مطالعات و) 68-53: 1391، اسماعيلي و پور قربان(
 رويكـرد  و شـناختي  روان رويكـرد  فيزيكـي،  رويكـرد : شـوند  مـي  انجام هم، با مرتبط نظري
 كـه  اسـت  پزشـكي -زيستي فرايند نتيجه سالخوردگي اول، رويكرد براساس. شناختي جامعه

 شامل بيولوژيكهاي  نظريه از يك هيچ تاكنون. شد خواهد ايجاد انسان براي شرايط هر در
 ميـزان  به كه است عاملي سلول ژنتيكي تركيب و ساخت. اند نبوده موجودهاي  واقعيت تمام

 .اسـت  متفـاوت  گوناگون، موجودات در آن كيفيت و دارد دخالت سالخوردگي در زيادي
 اجتمـاعي  شناسـي  روان منظـر  از ويـژه  طور به سالمندي پديدة به شناختي، روان رويكرد در

 سـالمندي  دوران عـوارض  و عالئـم  ازجملـه  رواني و روحي قواي ضعف .است شده توجه
 سـالمندان  در...  و اضطراب افسردگي، مانند رواني و روحي مشكالت و مسائل به كه است
 از پــر آنچنــان كــه باشــد نداشــته وجــود زنــدگي ازاي  مرحلــه هــيچ شــايد. شــود مــي منجــر
 كـه  هسـتند  اين بيانگر پيري سن عاديهاي  كليشه. باشد سالمندي مرحله همانند هايي افسانه

 نتيجــه چنــين. ديــدگي بــزه از تــرس و تنهــايي غمگينــي، بيمــاري، ضــعف، يعنــي ســالمندي
 زيســتي ســالمندي و منفــي خودپنــدارة اجتمــاعي، منزلــت كــاهش ازاي  نشــانه انگيــزي غــم

 مشكالت همچون سالمندي دوران خاص مسائل) 1379شيرازي،  اسماعيلي(است  زودرس
 تغييـر  فرزنـدان،  و همسـر  دادن ازدسـت  بازنشسـتگي،  خـوابي،  بي حافظه، و هوش به مربوط
 و روان سـالمت  معمـوالً  مـرگ،  از تـرس  و تنهـايي  آسايشگاه، در سكونت و زندگي مكان

 زنـدگي  بـه  اميـد  ارتقـاي  شـناختي،  روان رويكـرد  در .دهنـد  مـي  كـاهش  را عاطفي سالمت
 سـالمندان  جسمي سالمت كه ازآنجا .دارد قرار آنان رواني سالمت اول مرحله در سالمندان

 زمينـه  در مطالعـات  بـه  شناختي جامعه رويكرد دارد، درها آن زندگي كيفيت بر بسزايي تأثير
 سـطح  وهـا   سازمان و نهادها و شرايط و ماهيت به سالمندي اجتماعي جنبة مطالعه سالمندي،

 افـراد  سـالمندي  بـر  جامعـه  كـه  تـأثيري  دهد، مي روي آن در سالمندي كهاي  جامعه توسعه
 ديگـر  عبـارت  به دارد و يا آن نهادهاي و جامعه بر افراد سالمندي كه آثاري نيز و گذرد مي

 جهـت  در .)..و بهداشـت  رسانه، اقتصـاد، (جامعه  گوناگون اجتماعي نهادهاي ميان تعامالت
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 تحـرك  و فراغـت  اوقـات  ).5: 1383، كلدي( شود مي مربوط سالمند جمعيت نيازهاي رفع
  . است شناسي سالمندي جامعه مطالعههاي  حوزه از يكي سالمندان ورزشي فعاليت و جسمي

  سالمندان فراغت اوقات و جسمي زندگي، تحرك كيفيت. 1-1

 محســوب حــوزه ايــن دغدغــه تــرين مهــم بهتــر باكيفيــت زنــدگي يكــم و بيســت قــرن در
 مراقبتي و درماني بهداشتي، خدمات ارائه نوين شاخص و آرمان كه زندگي كيفيت.شود مي
 فـردي  بـودن  خـوب  احسـاس  است، نـوعي  سالمندان به ويژه جمعيتي مختلف هاي گروه به

 اسـت  مهـم  شخص براي كه زندگي مختلف هاي جنبه از رضايت عدم يا رضايت از و است
 و دربرگرفتـه  را افـراد  معنـوي  و اجتماعي رواني، جسمي، عملكرد مفهوم اين.شود مي ناشي
 :1393 همكـاران،  و ناصـح ( آنهاسـت  معنـوي  و اقتصادي فرهنگي، سياسي، عقايد به وابسته

 بـدن  هـاي مختلـف   سيسـتم  در كـه  هـايي  اخـتالل  دنبال به سن افزايش با كلي به طور ).632
 آيـد،  مـي  وجـود  بـه  كـه  حركتـي  هـاي  محـدوديت  علـت  به خصوص به و گيرد مي صورت
 عوامـل  ايـن  كـه  يابـد  مـي  افـزايش  اش روزمـره  كارهـاي  انجام در ديگران به فرد وابستگي

 و زارعي(باشند  داشته زيادي تأثير زندگي كيفيت همان يا بودن خوب احساس بر توانند مي
 حفـظ  براي اساسي و مهم اركان از يكي كه اند داده نشان مطالعات). 654: 2014 همكاران،

 سـالمنداني  و آنهاست فيزيكي هاي فعاليت انجام توانايي سالمندان زندگي كيفيت ارتقاي و
 كيفيـت  باالتر سطوح دارند، از را خود روزانه كارهاي و بدني هاي فعاليت انجام توانايي كه

 به كه سالمنداني برعكس). 320 -328: 1390 همكاران، و حسني( هستند برخوردار زندگي
 حركتـي  هـاي  محـدوديت  اثـر  در بخصـوص  و بـدن هاي  سيستم در مختلف اختالالت علت

 زنـدگي  كيفيت.برخوردارند تري پايين زندگي كيفيت از دارند ديگران به بيشتري وابستگي
 سـن  افـزايش  بـا  و داشـته  معنـاداري  ارتبـاط  سـن  بـا  كلـي  طـور  بـه  و ها مقياس خرده تمام در

  ).45: 1390آرام، و سام پور يزدان(يابد مي كاهش آنها زندگي سالمندان،كيفيت
 و روانـي  جسـمي،  هـاي  توانـايي  كـاهش  خطـر  بيشـترين  با سالمندان جوامع، اغلب در
 بـه  خودكفـايي  و عملكرد سالمت، حفظ جهت بيشتري احتمال كه با هستند روبرو شناختي
 ).841 -846: 1393 همكـاران،  و نبـوي (شـوند  مـي  وابسـته  غيررسمي يا رسمي هاي حمايت
 كـاهش  بـا  معمـوالً  آيـد،  مي حساب به خوب خبر يك زندگي به اميد و سن افزايش اگرچه
ــوان ــوژيكي و فيزيكــي ت ــين و فيزيول ــزايش همچن ــتال شــانس اف ــه اب  مــزمن هــاي بيمــاري ب
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  . گردد مي زندگي كيفيت كاهش موجب كه است همراه ناتواني و جسمي،روحي
 بــراي يــا خــود رضــايت بــه كــامال فــرد كــه اســت اشــتغاالتي اي از مجموعــه فراغــت
 اجتمـاعي  مشـاركت  يـا  غيرانتفاعي آموزش يا توسعه منظور به يا تفريح، براي يا استراحت،
ــانوادگي شـــغلي، الزامـــات از شـــدن آزاد از بعـــد داوطلبانـــه، ــا  بـــه اجتمـــاعي و خـ آنهـ

 -فرهنگـي  پديـده  يـك  عنوان به فراغت اوقات). 67: 1394شاهيوندي و ديگران،(پردازد مي
 اقشـار  تمـام  مشـترك  موضـوع  اجتمـاعي،  و سياسـي  اقتصـادي،  ابعاد بر تأثيرگذار اجتماعي
 دهـد  مـي  نشان آمار. اند شده سپرده فراموشي به رابطه اين در سالمندان متأسفانه است، جامعه

 ).76 :1389 رحيمـي، (گـذرد  مـي  تلويزيـون  پـاي  كشور سالمندان فراغت اوقات درصد 85
 عنـوان  به فراغت آمريكا، اوقات مثل كشورهايي در نويسد مي )536-534: 2004(1استافورد

 شـده  قلمـداد  سـالم  سـالمندي  اصـلي  كليـد  و آمريكـايي  سـالمندان  سـالمتي  بعـد  ترين مهم
 در سـالمندان  فعـال  مشـاركت  كـه  اسـت  داده نشـان  شده، انجام مطالعات رابطه اين در.است

 عملكـردي  مشكالت از پيشگيري هدف با ورزشي هاي فعاليت و فراغت اوقات هاي فعاليت
 نـو  كامالً مفهومي فراغت كه معتقدند شناسان جامعه.اند بوده مؤثري مداخالت باسن، مرتبط
 مفهـوم  بـا  را آن توان نمي و است آمده وجود به شهرنشيني و جامعه شدن صنعتي با كه است

 اوقـات  از منظور: است معتقد) 70-55: 1392(افروزه  .كرد مقايسه گذشته قرون در بيكاري
 كـار  يـا  تكليـف  گونـه  هـيچ  پـذير  مسـئوليت  انسـان  آن در كه است زماني و فراغت،فرصت

ــوظفي ــان م ــار در نيســت، زم ــا اوســت اختي ــا ت ــل ب ــزه و مي ــه شخصــي انگي ــر ب  خاصــي ام
 و روح سـازندگي  سـبب  فراغـت،  اوقـات  از مناسـب  استفاده ).Getam et al., 2007(بپردازد
 و بلـين  همچنـين . اسـت  سسـتي  و كسـالت  عوامل از آن از صحيح استفاده وعدم شده روان
سالمتي،  از افراد درك بهبود در تواند مي فراغت اوقات هاي فعاليت كه دارند مي بيان نتولي

 داشـته  اي مالحظـه  قابـل  تأثير آنان زندگي كيفيت و زندگي به زندگي، اميد استقالل، سبك
  ).Yin, 2008: 78( باشد

  ورزش و اوقات فراغت به گرايش رسانه، ارتباط ؛نظري چارچوب. 2
 و ايجـاد  ،)خبـري  نقـش ( محيط بر نظارت اساسي نقش سه ، 1948 سال در 2السول هارولد
 را) آموزشي نقش( فرهنگي ميراث انتقال و) تشريحي نقش( اجتماعي هاي همبستگي توسعه

                                                                                                                                        
1.Stanford 
2. Lasswell H. 
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 نقش( سرگرمـي ايجـاد ،1 رايت چارلز بعد سال چند. گرفت نظر در جمعي هاي رسانه براي
). 23 – 24 :1374راد، محسنيـــان( كـــرد اضـافـــه رســانه هـــاي نقــش بــه هــم را) تفـريحـــي

 مجمـوع  بـه  »اجتماعي بسيج« با عنوان را ديگري كاركرد خود هاي نوشته در نيز كوايل مك
 در آنچـه  شده، مطرح هاي بندي دسته به توجه با). Mcquail, 2006: 97-98( افزود كاركردها

 مـورد  تـوان  مـي  مخاطبـان  نيازهاي اساس بـر جمعي ارتباط وسايل اجتماعي هاي نقش ايفاي
 انتشـار . 1 :)126و101 :1385دادگـران،  ( اسـت  بررسـي  قابـل  مقوله سه در داد، قرار مطالعه
هـاي   برنامـه  از يكـي  .عمـومي  آمـوزش  .3تفـريح و  و سـرگرمي  ايجـاد  .2اطالعات، و اخبار

 پنجـاه  در ورزش صـنعت  در رسـانه  قدرتمندترين تلويزيون، .است ورزشها  رسانه تفريحي
 تزريـق  و مخاطبـان  گسـتردة  توسعة به مسابقات زندة پخش خصوص به و بوده گذشته سال

 در كليدي نقطة عنوان به ورزش همچنين). Rowe, 1999( است شده منجر ورزش به سرمايه
 تلويزيـون  از را ورزش مـردم  از زيـادي  تعـداد . اسـت  محـور  رسانه كااليي جهاني، فرهنگ
 از ورزش پخش و دارد وجود ورزش تلويزيوني پخش توجهي شايان ميزان. كنند مي تماشا

 و ورزشـي هـاي   رويـداد  فقـط  ايـن،  وجـود  بـا . است تبليغات براي اي عمده وسيلة تلويزيون
 نظـر  اظهـار  2000 دهـة  اواسـط  در اگرچـه . شـوند  نمـي  پخش تلويزيون از بزرگهاي  ليگ
 تلويزيـون  بلكـه  نشـده،  چنين عمل در تنها نه بود، معمول ازحد بيش تلويزيون مرگ دربارة

 ادامـه  حيـات  بـه  جوامـع  از بسـياري  درها  رسانه انداز چشم از مهمي بخش عنوان به همچنان
  ).Gray& Lotz, 2012( است فرهنگي عمدة قدرت يك و دهد مي

 هـا،  رسـانه  سـاير  بـه  نسبت مختلف سني هاي گروه با مخاطبان داشتن دليل به تلويزيون
 تجربـة  امـروز  دنيـاي  در تصـوير  امـا  دهـد،  مي قرار خود نفوذ و تأثير تحت را بيشتري اقشار
هـا   واقعيـت  از ثـانوي  اي تجربـه  انسان سبب همين به و ساخته دگرگون واقعيت از را انساني
 بـا  واسـطه  بـي  برخـورد  از را انسـان  حس سازد، مي آشنا واقعيت با را او رسانه اگرچه. دارد

 بنـابراين . اسـت  يافتـه  دسـت  واقعيـت  از ثانويه برداشتي به انسان واقع در و داشته باز واقعيت
 اساسـي،  راهبـرد  چـه  و شـيوه  چه با كه شود مي مطرح تلويزيون تصاوير تمامي دربارة مسئله

 انباشـته  تصـوير  مفهـوم  در را آن و دهنـد  مـي  بازتـاب  رسـانه  اساسـي  مقولة را بودن ديداري
 اسـتثنايي  وضـعيت  بـه  نـه  و است مربوط ادراك به بازتاب لحظة كه است بديهي. سازند مي

 در مهـم  عنصـري  عنـوان  بـه  مخاطـب  نقـش  بنـابراين ). 36-21: 1390 اخگـري، ( تلويزيون
                                                                                                                                        
1. Wrigh C.  
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 وجـود  آميـز  مناقشه سؤال دو اين همواره مخاطب نقش تبيين براي. شود مي مطرح اثرپذيري
 ايـن  يـا  اسـت  برخـوردار  مـتن  معناسـازي  و قرائـت  گزينش، قدرت از مخاطب آيا كه دارد
 از را او  سـازي  مفهـوم  او،هـاي   نگـرش  و باورهـا  بـه  دادن شـكل  ضـمن  كه هستندها  رسانه

 نقـش  و ارتبـاط  فراينـد  اهميت بر تأكيد با محور مخاطب هاي نظريه كنند؟ مي تعيين واقعيت
 پيـام  و هـا  رسانه اهميت و قدرت پيام، تفسير و تعبير معناسازي، در او قدرت و مخاطب فعال
 درهــا  رســانه قــدرت بـر  محــور رســانههـاي   نظريــه كــه درحــالي رسـانند،  مــي حــداقل بـه  را

 مهدي( كنند مي تأكيد واقعيت از او سازي مفهوم و مخاطب رفتار و ها نگرش بر تأثيرگذاري
 مشـاركت  احساس با ورزش، پاية سطوح به پرداختن دهند مي نشانها  پژوهش). 1388 زاده،

 و شـود  مـي  منتهي اجتماع سالمت افزايش و ورزش توسعة به كه است همراه عمل انگيزة و
 ورزش، فراينـدهاي  مورد در آنها آگاهي و ورزشي فضاهاي در مردم حضور افزايش زمينة
). Hamer et al, 2014(سـازد   مـي  مهيـا  را تـر  فعـال  رفتارهـاي  تـداوم  و سـالمت  ارتقاي زمينة
 در را مهمي نقش نتيجه در دارند، نقش ورزش معناي درك چگونگي در شدت بهها  رسانه
 تــأثير تحــت عمــومي افكــار از چشــمگيري بخــش. كننــد مــي بــازي ورزش از درك تغييــر
 در. گذارنـد  مـي  تـأثير  ورزش از مـا  نگـرش  و تعبير برها  رسانه و است اي رسانه گيري جهت

هـاي   رسـانه  كـه  دريافتنـد  1)2015(بونفيگليـولي   و اسـميت  محور، رسانه نظريات از حمايت
 راهبـردي  ارزش شخصي،هاي  رفتار و اجتماعي هنجارهاي باورها، در نفوذ قابليت با جمعي
. فعالنـد  زنـدگي  بـراي  كننـده  حمايـت  محـيط  يـك  ايجاد براي سياست تغيير مدافع و دارند

 داشـته  مطالعـات  در نـاچيزي  سـهم  رسـانه  از تأثيرپـذيري  در مخاطـب  نقش بررسي تاكنون
 ورزش و رسـانه  مختلـف  ابعـاد  بـه  مربـوط  هاي بومي پژوهش است الزم زمينه اين در. است

 تكـاملي  سـير  ايران در اي رسانه نظام شرايط گرفتن نظر در با) مخاطب و محتوا توليد، نظام(
 مخاطـب  آن در كـه  اسـت  هـايي  زمينـه  بـه  ورود نيازمنـد  مخاطب نقش بررسي. كند طي را

  . باشد گيرنده تصميم
 ايـن  رويكـرد  محـور،  مخاطـب  نظريـات  بـا  محـور  رسـانه هاي  نظريه تقابل در بنابراين

 نظريــات نفــع بــه معنــا، خلــق در مخاطــب ويژگــي و توانــايي گــرفتن نظــر در بــا پــژوهش
 بـدين  اسـت، ) گشـوده ( بـاز  اي رسـانه هاي  دريافت، پيام نظرية براساس. است محور مخاطب

 بـا  كه هستند پيام كنندگان دريافت اين رو ازاين باشد؛ داشته مختلفي معاني تواند مي كه معنا
                                                                                                                                        
1. Smith, B, J. & Bonfiglioli 
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 در. زننـد  مـي  پيـام  و تفسـير  تعبيـر  بـه  دسـت  خـويش  فرهنگـي هاي  زمينه و پيام متن به توجه
 رمزگـذاري  خـود  منـافع  و ايـدئولوژيك  اهـداف  براسـاس  را پيـام  گـر  ارتبـاط  هال، الگوي

 در اجبـاري  كند، مي بازي را رمزگشا نقش ارتباط فرايند در كه كننده دريافت ولي كند، مي
 را آن و كـرده  مقاومت پيام ايدئولوژيك معانيِ برابر در و ندارد، شده دريافت  پيام پذيرش

: 1385كوئيـل،   مـك ( كنـد  مـي  ارزيـابي  و تحليـل  خود تجربيات و ها ديدگاه چارچوب در
 ايـن  خـارجي،  و داخلي تلويزيونيهاي  شبكه از ورزش مختلفهاي  مؤلفه انعكاس با). 207

 تـأثير  در تـوان  نمي را مخاطب نقش. كند مي صدق نيز ورزشي مخاطب خصوص در مطلب
 وجـود  مخاطـب  خـود  در هـايي  مؤلفه. گرفت ناديده ورزش از وي تلقي و تعريف بر رسانه
 بايـد ) 120-102: 1388(لمبـو  نظـر  به. سازد تر مي كمرنگ ياتر  پررنگ را تأثير اين كه دارد
هـا   رسانه از مردم استفادة بازسازي و انداخت رسانه تأثير به نگاهي روزمره زندگي بافت در
ــوان بـــه را ــه از بخشـــي عنـ ــتراحتهـــاي  برنامـ ــره تفـــريح و اسـ گرفـــت  نظـــر در روزمـ
هـا در پـنج گـروه تلويزيـون، مـاهواره،       رسـانه  مقالهدر اين ).  190-168: 1395نرمي، عرب(

هـا و مجـالت و راديـو     ، روزنامـه ...)آپ و  تلگرام،اينسـتاگرام، واتـس  (هاي اجتماعي  شبكه
  . اند دسته بندي و مورد سنجش قرار گرفته

   تحقيق روش. 3
 شهر گانه22 مناطق در ساكن سالمندان تمامي آماري جامعه و پيمايش پژوهش اصلي روش
 را تهـران  گانـه 22 منـاطق  سالمندان از نفر400 آماري نمونه .است بوده 1398 سال در تهران
 فـراهم  آنان به دسترسي اي امكان مرحله اي سه خوشه گيري نمونه روش با كه شود مي شامل
 و صوري پرسشنامه روايي. بود ساخته محقق پرسشنامه اطالعات گردآوري ابزار. است شده

 تـرين  بـزرگ  تهران شهر. شد محاسبه 0/ 895 كرونباخ آلفاي روش با آن پايايي و محتوايي
 نفر، 8737510 تهران جمعيت و نفر 13267637 تهران استان جمعيت. است ايران شهر كالن

 ايـن . اسـت  بيشـتر  و سال 65 سالمند نفر 735695 و بيشتر و سال 60 سالمند نفر 1111460 با
  ).1395 مسكن، و نفوس سرشماري( است ناحيه 134 و منطقه 22 شهرداراي

  ها يافته. 4
 درصـد 8/32. اند بوده زن درصد2/47 و مرد پاسخگويان درصد8/52 كه دهد مي نشان نتايج

 ســال،69 تــا 65 ســني گــروه در درصــد5/31 ســال،64 تــا 60 ســني گــروه در پاســخگويان
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ــبكه)درصــد45( ــاعي  ، ش ــاي اجتم ــس ؛ ه ــتاگرام، وات ــرام، اينس ، )درصــد27... (آپ و  تلگ
  ).درصد5/10(و راديو ) درصد19(ها و مجالت  روزنامه

  )درصد(ها به تفكيك جنس  براي استفاده از رسانهاولويت سالمندان . 1جدول

جنس
  رسانه

  كل  درصد
  درصد  فراواني  زن  مرد

  3/65  261  6/64  9/65  تلويزيون
  8/49  199  45  54  ماهواره

  3/27  109  27  5/27  ...)آپ و  تلگرام،اينستاگرام، واتس(هاي اجتماعي  شبكه
  8/17  71  19  6/16  ها و مجالت روزنامه

  13  52  6/10  2/15  راديو

  )درصد(ها به تفكيك تحصيالت  اولويت سالمندان براي استفاده از رسانه. 2جدول

تحصيالت
  رسانه

  كل  درصد
سواد  بي

و 
  ابتدايي

راهنمايي 
و 

  دبيرستان

ديپلم  فوق  ديپلم
و 

  ليسانس

ليسانس  فوق
  درصد  فراواني  و دكتري

  3/65  261  9/42  5/48  9/76  5/68  7/86  تلويزيون
  8/49  199  1/57  7/69  5/41  6/44  7/27  ماهواره

تلگرام،اينستاگرام، (هاي اجتماعي  شبكه
  ...)  آپ و  واتس

6/9  3/28  2/29  4/36  6/28  109  3/27  

  8/17  71  9/42  1/12  8/30  25  0  ها و مجالت روزنامه
  13  52  3/14  1/12  4/15  3/16  4/8  راديو
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  )درصد(ها به تفكيك هزينه ماهيانه خانوار  اولويت سالمندان براي استفاده از رسانه . 3جدول

)تومان(هزينه خانوار
  رسانه

  كل  درصد
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متر

ك
500 

  هزار

500
 تا 

هزار
1

ون
ميلي

  

 5/1تا  1
ون

ميلي
  

 2تا 5/1
ون

ميلي
  

 3تا  2
ون

ميلي
  

 4تا  3
ون

ميلي
  

 از 
ش

بي
4

ون
ميلي

  

  درصد  فراواني

  3/65  261  5/67  6/46  69  100  100  7/66  50  تلويزيون
  8/49  199  3/57  5/59  6/58  3/14  0  3/33  25  ماهواره

تلگرام،اينستاگرام، (هاي اجتماعي  شبكه
  ...)  آپ و  واتس

25  0  0  3/14  2/32  1/43  7/19  109  3/27  

  8/17  71  1/23  7/20  2/9  3/14  0  3/33  25  ها و مجالت روزنامه
  13  52  8/18  5/9  6/12  0  7/16  0  25  راديو
  *  *  *  *  *  *  *  *  *  جمع

  فراغت اوقات گذران نوع. 2-4

در شـهر   )پاسـخگويان  كـل  درصد84(سالمندان مورد مطالعه كل بر اساس نتايج پژوهش،از
ــران، ــد 5/51 ته ــرگرمي و ورزش« درص ــد6/42 ،»س ــب« درص ــات كس ــار و اطالع  ،»اخب

 درصـد 4/2. فراغـت دارنـد  هاي ديگري در اوقـات   برنامه درصد2/1 و »آموزش« درصد4/2
  . نكرده اند ذكر را هم برنامه خاصي

  گرايش سالمندان به ورزش. 3-4

در حـد  ) درصـد  6/32(نفـر  126،نفر از سـالمندان  388 زادهد كه  اي نشان مي هاي رتبه يافته
 5/1(نفر 6درحد متوسط،  )درصد17(نفر 66در حد زياد، )درصد 4/48(نفر 188خيلي زياد، 

در .انـد  درحد خيلـي كـم بـه ورزش گـرايش داشـته      )درصد 6/0(نفر2و در حد كم )درصد
دهدكه سالمندان شهر تهران درحدزياد بـه ورزش گـرايش    مجموع نتايج توصيفي نشان مي

  .اند داشته
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  توزيع فراواني سالمندان بر حسب گرايش به ورزش . 4جدول

  سالمندان ورزش و فراغت اوقات گذران با رسانه ارتباط. 4-4

هاي مورد استفاده  ها و ارتباط رسانه هاي پژوهش و بررسي فرضيه يافتهبراي تحليل استنباطي 
هـاي ورزشـي از    سالمندان با نحوه گذران اوقات فراغت و تمايل آنهـا بـه ورزش و فعاليـت   

آزمونها و ضرايب همبستگي در دو سطح پارامتري و ناپارامتري به شرح زيـر اسـتفاده شـده    
  .است

ن نوع رسانه مورد استفاده سالمندان شهر تهران با ميزان رسد بي به نظر مي: )1(فرضيه  -
  .گرايش آنان به ورزش ارتباط معناداري وجود دارد

  ميان رسانه مورد استفاده سالمندان وگرايش آنها به ورزش آزمون كاي اسكوئر ضريب . 5جدول

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 041/34 6 000/0 

Likelihood Ratio 041/27 6 000/0 
Linear-by-Linear Association 482/0 1 487/0 

N of Valid Cases 339   

است بنابراين ارتباط و همبستگي معنـادار ميـان    05/0باالي  سطح معناداريبا توجه به اينكه 
 317/0همچنـين انـدازه ضـريب فـي     . شـود  اين دو متغير وجود دارد و اين فرضيه تاييـد مـي  

نمايد سـالمنداني كـه از    بدست آمده است كه شدت همبستگي را در حد پايين گزارش مي

  درصد تجمعي  درصد معتبر  درصد  فراواني  گرايش سالمندان به ورزش
  6/32  6/32  6/31  126  خيلي زياد

  9/80  4/48  47  188  زياد
  9/97  17  5/16  66  متوسط
  4/99  5/1  4/1  6  كم

  100  6/0  6/0  2  خيلي كم
    100  2/97  388  جمع

      8/2  11  بي جواب
      100  400  جمع كل
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  .گرايش آنان به ورزش هم بيشتر استكنند، هاي اجتماعي بيشتر استفاده مي ماهواره و شبكه
رسد بين نوع رسانه مورد استفاده سالمندان شهر تهـران بـا نـوع     به نظر مي: )2(فرضيه -

  .گذران اوقات فراغت آنان ارتباط معناداري وجود دارد

  ميان نوع رسانه مورد استفاده و نوع اوقات فراغت سالمندان آزمون كاي اسكوئر ضريب. 6جدول

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 041/34 6 000/0 

Likelihood Ratio 041/27 6 000/0 
Linear-by-Linear Association 482/0 1 487/0 

N of Valid Cases 339   

است بنابراين ارتباط و همبستگي معنـادار ميـان    05/0باالي  سطح معناداري با توجه به اينكه
 317/0همچنـين انـدازه ضـريب فـي     . شـود  اين دو متغير وجود دارد و اين فرضيه تاييـد مـي  

سالمنداني كـه از  . نمايد بدست آمده است كه شدت همبستگي را در حد پايين گزارش مي
، در اوقات فراغـت بيشـتر بـه ورزش و    كنند هاي اجتماعي بيشتر استفاده مي ماهواره و شبكه
  .پردازند تفريحات مي

رسد بين جنسيت سالمندان شهر تهران بـا نـوع گـذران اوقـات      به نظر مي :)3(فرضيه -
  فراغت آنان ارتباط معناداري وجود دارد

  و گذران اوقات فراغت ميان جنسيت كاي اسكوئر ضريب همبستگي .7جدول

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 752/0 2 687/0 

Likelihood Ratio 727/0 2 695/0 
Linear-by-Linear Association 016/0 1 899/0 

N of Valid Cases 357   

توان قضاوت كرد كه بـين جنسـيت و گـذران     با توجه به نتايج مندرج در جدول خي دو مي
نـدارد و فرضـيه مـورد تاييـد قـرار نگرفتـه        وجود داري معنا اوقات فراغت سالمندان ارتباط
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  . در ميان مردان و زنان تفاوت معني داري در نوع گذران اوقات فراغت وجود ندارد .است
رسد بين جنسيت سالمندان شهر تهران با ميزان گرايش آنان بـه   به نظر مي: )4(فرضيه -

  . ورزش ارتباط معناداري وجود دارد

  ميان جنس و گرايش به ورزش آزمون كاي اسكوئر ضريب . 8 جدول

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 041/34 6 000/0 

Likelihood Ratio 041/27 6 000/0 
Linear-by-Linear Association 482/0 1 487/0 

N of Valid Cases 339   

است بنابراين ارتباط و همبستگي معنـادار ميـان    05/0باالي  سطح معناداريبا توجه به اينكه 
 317/0همچنـين انـدازه ضـريب فـي     . شـود  ييـد مـي  أاين دو متغير وجود دارد و اين فرضيه ت

مـردان سـالمند    .نمايـد  دست آمده است كه شدت همبستگي را در حد پايين گزارش مـي  هب
  .گرايش بيشتري نسبت به زنان سالمند به ورزش دارند

رسد بين تحصيالت و درآمد سـالمندان شـهر تهـران بـا ميـزان       به نظر مي :)5(فرضيه -
  .گرايش آنان به ورزش ارتباط معناداري وجود دارد

 ضريب همبستگي پيرسون ميزان تحصيالت و هزينه خانوار سالمندان با گرايش آنان به ورزش.  9جدول

ميزان تحصيالت و هزينه بـا گـرايش بـه ورزش     ، ارتباط بينصفر با توجه به سطح معناداري
 ومثبـت  مسـتقيم  رابطـه  ايـن  جهت .گيرد مي قرار تأييد مورد محقق وفرضيه باشد معنادارمي

 حد در رابطه شدت دهد مي نشان كه باشد مي 25/0و  23/0تأثير  اين ميزان مطلق قدر. است
  .است ضعيف

  گرايش سالمند به ورزش  آزمون و سطح معناداري  متغيرها

  تحصيالت سالمند
 23/0  پيرسون

 00/0 سطح معناداري

 25/0  پيرسون  هزينه خانوار
 00/0 سطح معناداري
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رسد بين ميزان تحصيالت و هزينه سالمندان شـهر تهـران بـا نـوع      به نظر مي: )6(فرضيه
، صـفر  با توجه به سـطح معنـاداري   .گذران اوقات فراغت آنان ارتباط معناداري وجود دارد

نـوع گـذران اوقـات فراغـت آنـان       ميزان تحصيالت و هزينه خانوار سالمندان بـا  ارتباط بين
 ومثبـت  مسـتقيم  رابطـه  ايـن  جهت .گيرد مي قرار تأييد مورد محقق باشد و فرضيه معنادار مي

دست آمده است كه شدت همبسـتگي را  ه ب 162/0اندازه ضريب همبستگي اسپيرمن . است
سالمندان با تحصيالت باالتر گرايش بيشتري بـراي گـذران   . نمايد در حد پايين گزارش مي

ــد  ــات فراغــت در ورزش و تفريحــات دارن ــاو   . اوق ــدازه ضــريب همبســتگي ت ــين ان همچن
بنـابراين سـالمندان بـا    . دست آمده است كه شدت همبسـتگي پـايين اسـت   ه ب 112/0كندال
  .اند انتخاب كرده هاي خانوار كمتر تماشاي تلويزيون را بيشتر براي اوقات فراغت هزينه

   گيري بندي و نتيجه جمع. 5
 را جامعه و ها، خانواده افراد، كه دارد بستگي عوامل اي از مجموعه به موفق و فعال سالمندي

 محيط زندگي؛ مراحل همه در سالم زندگي سبك چون مواردي عوامل اين .گيرد مي بر در
 بهداشـتي،  و اجتمـاعي  خـدمات  اقتصـادي؛  – اجتمـاعي  حمايت اجتماعي؛ محيط فيزيكي؛

 كــه را ابزارهــايي از يكــي. اســت فراغــت اوقــات گــذران و ســرگرمي ورزش، آموزشــي؛
 قـرار  اسـتفاده  مـورد  خـود  اقتصادي و اجتماعي رواني، جسمي، شرايط به توجه با سالمندان

 صـرف  را زيـادي  زمـان  سـالمندان . اسـت  تلويزيـون  بـه ويـژه   و هاي جمعـي  رسانه دهند مي
. رود مي به شمار هاي آنها تنهايي همدم و دوست تلويزيون و كنند مي هاي آن برنامه تماشاي

 دادن ازدســت و خــود ذهنــي و جســمي هــاي توانمنــدي دادن ازدســت دليــل بــه ســالمندان
 دهند مي دست از را خويش گذشتة اجتماعي منزلت آنها، به شده محول اجتماعي هاي نقش

 بـا  را سـالمندان  موضـوع  همـين  و شـوند  مـي  رانـده  حاشـيه  بـه  و طـرد  جامعـه  از نـوعي  به و
 ارتبـاط  حاضـر، تبيـين   پـژوهش  انجام از هدف. كند مي مواجه اجتماعي و هاي رواني بحران
 بر .است تهران شهر سالمندان در ميان ورزش و فراغت اوقات گذران با استفاده مورد رسانه
درصـد از   27درصد ماهواره و  50و درصد سالمندان تلويزيون  65پژوهش، اين نتايج مبناي
درصـد از سـالمندان از متوسـط تـا خيلـي       98همچنين . كنند هاي اجتماعي استفاده مي شبكه

در اوقـات  ) درصـد  51(هاي ورزشـي تمايـل دارنـد و اغلـب آنـان       زياد به ورزش و فعاليت
هـاي   سـالمنداني كـه بيشـتر از مـاهواره و شـبكه      .پردازنـد  فراغت به سرگرمي و ورزش مـي 

هـاي ورزشـي دارنـد و اوقـات      كنند تمايل بيشتري به ورزش و فعاليـت  اجتماعي استفاده مي
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مـردان سـالمند   .پردازنـد  هـا بـه تفريحـات و ورزش مـي     فراغت شان را بيشتر از سـاير برنامـه  
به طـور نسـبي مـردان سـالمند در     .گرايش بيشتري در مقايسه با زنان سالمند به ورزش دارند

سـالمندان بـا   . كننـد  هاي اجتماعي و ماهواره استفاده مي سالمند بيشتر از شبكهمقايسه با زنان 
كنند اما سالمندان بـا   تر و هزينه خانوار كمتر، از تلويزيون بيشتر استفاده مي تحصيالت پايين

هاي اجتماعي مجازي  سطح تحصيالت باالتر و هزينه خانوار باالتر، بيشتر به ماهواره و شبكه
ميان تحصيالت و هزينه ماهيانه خانوار سالمندان با گرايش آنان بـه ورزش   .ندكن مراجعه مي

  .ارتباط معنادار مستقيم و مثبتي وجود دارد
هـاي جنسـيت، درآمـد و هزينـه و تحصـيالت در       حاضر مؤلفـه  پژوهش نتايج با همسو

. آفـرين اسـت   سالمتي و تحـرك و نـوع اوقـات فراغـت و سـبك زنـدگي سـالمندان نقـش        
 نشـان  در مورد سبك زنـدگي سـالمت محـور سـالمندان    )1394( همكاران و اي زارعه يافته
 درصـد، 11/8 تنهـا  و متوسـط  زنـدگي  سـبك  تهراني، سالمندان سوم دو از بيش كه دهد مي

 تحصـيالت  سن، برحسب سالمندان سالمت محور زندگي سبك. دارند سالم زندگي سبك
تـابع   زندگي سـالمت محـور   سبك تغييرهاي درصد16 .است متفاوت زندگي از رضايت و

 نظـر  از .آنـان اسـت   جـنس  و سن دينداري، اجتماعي، اقتصادي، پايگاه زندگي، از رضايت
 او و گـذارد  مـي  فـرد  هر روي پيش را متفاوتي و متنوع بسيارهاي  سبك مدرن دنياي گيدنز
 انتخـاب  بـراي  فـرد،  هر.بپردازد گزينش به خود عمل هر براي آنها ميان از تا شود مي ناگزير
. بـود  خواهـد  بنـدهايي  و قيـد  اسـير  و نيسـت  آزاد كـامالً  خود زندگي سالمت محور سبك
هاي  گروه اين گاهي بلكه گيرد، نمي صورت فرد توسط صرفاً زندگي سبك انتخاب هميشه

بـر اسـاس نظريـه     كنند مي گزينش به ناچار را فرد كه اقتصادي هستند فشارهاي يا اجتماعي
هـا و   نتـايج نشـان داد اسـتفاده از مـاهواره    . سالمت فـرد تاثيرگـذار اسـت   وبر تحصيالت در 

هاي اجتماعي مجازي هم با ذائقه اوقات فراغت و هم با نگرش سالمندان به ورزش در  شبكه
هـا   رسـانه  معنـادار  اثر كه بر) 1386(اربطاني ارتباط است و اين يافته با نتايج تحقيق روشندل

همچنـين تمايـل   . تاكيد دارد، هم راسـتا اسـت   )درصد 37( همگاني ورزش شدن نهادينه در
كننـد بـه گـذران اوقـات فراغـت در ورزش و       بيشتر سالمنداني كـه از مـاهواره اسـتفاده مـي    

تفريحات و اين دستاورد در تحقيق حاضر كه هزينه خانوار باالتر سالمندان تمايل آنان را به 
 مداخلـه  تـأثير  بـه  كـه )1398(همكـاران  و ابراهيمـي  كند با دستاورد تحقيق ورزش بيشتر مي

كيد أسالمندان ت زندگي كيفيت بر اقتصادي وضعيت نسلي و بين هاي برنامه بر مبتني ورزشي
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 اتخـاذ  سـالمندان،  مطالعاتي حوزة ها در در راستاي اين پژوهش. كرده است،هماهنگي دارد
 بـه  ضروري سالمندان اجتماعي منزلت ارتقاي و حفظ هدف با خاص اجتماعيهاي  سياست

 نمـود  جامعـه  در اجتماعي مسئله يك عنوان به پديده اين صورت، اين غير در رسد؛ مي نظر
 در تـوجهي  درخـور  نقـش  عمده طور به كه سالمندان از اجتماعيهاي  حمايت .كند مي پيدا

 اجتمـاعي  و اقتصـادي  توسـعه هـاي   سياسـت  از بايـد  دارنـد،  آنان اجتماعي و رواني عملكرد
بـه طـور خـاص     .گرفـت  نظـر  در را سالمندان حياتيهاي  جنبه همه و باشند ناشدني تفكيك

هاي متولي سالمندان به ويژه وزارت ورزش بايد در راسـتاي تربيـت    رسانه ملي و وزارتخانه
هـاي   ريـزي كننـد و در رقابـت بـا مـاهواره و شـبكه       بدني سالمندان و جذب سالمندان برنامه

   .را برطرف كننداجتماعي نيازهاي سالمندان 
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  فهرست منابع
 مداخلـه  تـأثير ). 1398( كـوروش  ويسـي،  و رضـا  محمـد  قنـدهاري،  زاده اسماعيل زينت؛ ابراهيمي،

 دوره ،ايران سالمندي مجله سالمندان، زندگي كيفيت بر نسلي بين هاي برنامه بر مبتني ورزشي
  .4 شماره 14،

 ،فرهنـگ  و رسـانه  در اي رشته ميان مطالعات تلويزيـون،  فلسفة بر درآمدي). 1390( محمد اخگري،
  .  1 فرهنگي، مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه

هاي  انجمن اعضاي ديدگاه شناسايي). 1391( عليرضا الهي، مهرزاد؛ حميدي، محمدصادق؛ افروزه،
 ،ارتبـاطي هـاي   پژوهش فصلنامة ورزش، بـه ها  رسانه رويكرد خصوص درها  دانشگاه ورزشي

  .  55-70 صص ،)69(19
 تخـت  انتشـارات : تهـران  ،سـالمندي  و اجتمـاعي  شناسـي  روان).1379(مرضـيه  شـيرازي،  اسماعيلي

  .جمشيد
 نوبـت  پشـت  سـالمند  13900/ كشـوري  ميـانگين  برابـر  2 تهران سالمندي جمعيت).1398(نژاد بيات

  .1398 تير 23 تاريخ به ايسنا از برگرفته خدمات، دريافت
 گذرانـدن  نحـوه  بررسـي ).1393( مجيـد  فراهـاني،  جاللـي  و ابوالفضـل  فراهاني، محبوبه؛ پيرا، چمن

شهرداري شـهر   سازي بدنهاي  دستگاه بر كيدأت با سالمندان هاي بدني  فعاليت و فراغت اوقات
  .3، شماره 9، دوره مجله سالمندي ايران ،1389تهران در سال 

). 1390(1388 سـال  در كيـوان  دوانگـران،  مالحـت؛  فهيمـي،  اكبـر  محمـد؛  ، فاطمه؛كمالي حسني،
 سـال  در تهـران  شهر سالمندانهاي  آسايشگاه ساكن سالمندان زندگي كيفيت با مرتبط عوامل
  .4شماره ،18 ،دورهبيرجند پزشكي علوم دانشگاه علمي مجله ،1388

 حمايـت  نقـش  بررسـي ). 1395(رضـا  غالم درميان، حسني و اكبر؛ علي مجدي، ابوالفضل؛ حسيني،
 ،سالمندشناسـي  نشـريه  ،1393 سـال  در مشـهد  شـهر  سـالمندان  زنـدگي  كيفيـت  بـر  اجتماعي

  .1 ،شماره2دوره
 و بابـك  گراونـد،  پروانـه؛  اصـفهاني،  كيـانوش؛  عبـدي،  مريم؛ تاجور، محبوبه؛ سيده زارع، حسيني

 روان سـالمت  بـا  آن ارتبـاط  و فراغت اوقات گذراندن چگونگي ).1397( ابوالقاسم پوررضا،
  ايران سالمندي مجله ،1397سال در شهرتهران سالمندان

  .فيروزه نشر: ،تهرانجمعي ارتباط مباني). 1385(محمد سيد دادگران،
 موانع اجتماعي، مشاركت ميزان). 1393(عباس زاده، عباس و ژيال عابدسعيدي، علي؛ پور، درويش
  .4 شماره. سالمت ارتقاي مديريت تهران، شهر سالمندان در آن با مرتبط عوامل و
 سـالمندان  تجـارب ).1389( مهشـيد  فروغـان،  و اهللا فضل احمدي، منيره؛ انوشه، ابوالفضل؛ رحيمي،

 شـماره  پـنجم،  سال ،ايران سالمندي مجله. سالمند تفريحات و فراغت اوقات زمينه در تهراني
15.  
 همگاني ورزش كردن نهادينه در همگانيهاي  رسانه جايگاه تبيين). 1386( طاهر اربطاني، روشندل
  .165-177 ص.33 ،حركت فصلنامة كشور، ورزش در
 بـر  اثرگذار اجتماعي -جمعيتي عوامل. )1394( فيروز،زينب سلطاني،محمدرسول؛كاوه بيژن؛ زارع،
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 ،ايران در اجتماعي تحقيقات و مطالعات مجله تهرانـي،  سالمندان محور سالمت زندگي سبك
  1 شماره 4 دوره

 مجلـه  قـزوين،  شهرسـتان  سـالمندان  فراغـت  اوقـات  نيازهـاي ). 1386( شهين قرباني، علي، زارعي،
  .سوم شماره ، دوم سال ،ايران سالمندي

 سـراي  و منزل در ساكن سالمندان اجتماعي سالمت مقايسه). 1395(مسعوده باباخانيان، و ثريا سيار،
  . 400 ،شماره34 ،دورهاصفهان پزشكي دانشكده مجلهسالمندان،

 نويي،محمود؛دانشـــپور،عبدالهادي؛فرامرزي،  قلعـــه مينـــا؛  همـــداني، شاهيوندي،احمد؛كشـــاني
 و كودكـان  ديـدگاه  از شـهري  فضـاي  زيباشـناختي  پارامترهـاي  تطبيقي مقايسه.)1394(ساالر

  13 شماره 4 ،دورهشهري مطالعات مجله ،)اصفهان شهر: موردي مطالعه( بزرگساالن
 ورزش و رسانه پيوند در تحليلي( روزمره زندگي در ورزش و لويزيونت). 1395( بتول نرمي، عرب

  .4 شماره 8، دوره ،ورزشي مديريت مجله ،)ايران در
 ورزش اصليهاي  مؤلفه توسعة در تلويزيون نقش مدل تدوين و طراحي). 1393( بتول نرمي، عرب

  .  63440بازيابي شمارة تهران، دانشگاه دكتري، رسالة ،كشور
 اجتماعي منزلت احساس بررسي ).1398(السادات امين،زينب فاطمي و مجيد؛امير،آرمين فوالديان،

 فصلنامه غيرمقيم، سالمندان با مشهد شهر نگهداري مراكز در مقيم سالمندان مقايسه: سالمندان
  .1 شماره ، 10 ،دورهايران اجتماعي مسائل بررسي

 در مـرگ  اضـطراب  بـر  معنادرمـاني  اثربخشـي  تعيـين  ).1391(علـي  اسـماعيلي،  و مسعود پور، قربان
-53صصـ  ،1391 بهار ،9 شماره ،3 دوره ،3 مقاله ،درماني روان و مشاوره فرهنگ سالمندان،

68    
 گـذران  مكـان  انتخـاب  بررسـي ). 1390( حسـن  محمـدي،  بيك و حميدرضا وارثي، شيوا؛ قنبريان،

 مجله ،)اصفهان 5 و 3 مناطق موردي مطالعه( فردي عوامل بر تاكيد با سالمندان فراغت اوقات
  )170 تا 159  .  42شماره ،محيطي ريزي برنامه و جغرافيا

  .كلدي نشر: تهران ،سالمندان شناسي امعهج. )1383(عليرضا كلدي،
 دانشـكدة  انتشـارات : تهـران  قاسـميان،  پـور  حسـين  ترجمـة  ،تلويزيون در تأملي). 1389( لمبو،رون

  . صداوسيما
 در فراغــت اوقــات گذرانــدن نحــوه و اجتمــاعيهــاي  فعاليــت وضــعيت). 1388( بــاقر ســيد مــداح،

  .هشتم شماره سوم، سال ،ايران سالمندي مجله سوئد، و ايران سالمندان
 ،)جمعـي  گروهـي،  فـردي،  ميـان ( انسـاني  ارتباطات شناسي، ارتباط .)1374( مهدي راد، محسنيان

  .سروش: تهران
 و مطالعـات  دفتـر : تهـران  منتظرقـائم،  مهـدي  ترجمـة  ،شناسي مخاطب). 1385( دنـيس  كوئيل، مك

  . ها رسانه توسعة
 تحقيقـات  مركـز  ،ارتباطـات  در دريافت و كاشت نظرية تطبيقي مطالعة ).1388( محمد زاده، مهدي

  .سروش: تهران سيما، و صدا
 سـراهاي  مقـيم  سـالمندان  زندگي كيفيت). 1393( فروغ رفيعي، و علي رحيم شيخي، الدن؛ ناصح،

 علـوم  دانشـگاه  پرسـتاري هـاي   مراقبت تحقيقات مركز آن، با مرتبط عوامل برخي و سالمندي
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  .87 شماره ،27دوره ،پرستاري نشريه ، ايران پزشكي
 رابطـه  بررسـي  ).1393(وحيـد  راشـدي،  الهـام؛  رباني، علي؛ حجازي، فردين؛ عليپور، حميد؛ نبوي،

 پزشـكي  علـوم  دانشگاه پزشكي دانشكده مجله ، درسالمندان روان سالمت و اجتماعي حمايت
  . 7 ،شماره57 ،سالمشهد

 سالمندان( سالمندان زندگي كيفيت با مرتبط عوامل ).1390( اهللا عزت آرام، سام فاطمه؛ پور، يزدان
  ..  6 شماره ،اجتماعي توسعه و رفاه ريزي برنامه فصلنامه خمين، شرستان
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