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خالصه

عوامل زیادي از انجام سطح مطلوب .است ت جسمانیدر سالمندان وابسته به فعالی مناسبشاخص توده بدنی برخورداري از :مقدمه

در  توده بدنیشاخص بافعالیت جسمانیم ارتباط عوامل بازدارنده انجاحاضر بررسیمطالعههدف  .دنکن یمجلوگیري فعالیت

.بودسالمندان کاشان

گیري روش نمونه.انجام شد1393لدر ساسال  60سالمند باالي 400بر رويکه  استتوصیفیمطالعه از نوعاین:ها روشمواد و 

کنندگان از شرکت .بودهاي بهداشتی شهر کاشان  پایگاهحت پوشش بر حسب جنس و تعداد سالمندان تاي یهاي سهم چند مرحله

یفی، آمار توصازاستفادهباها داده.ارزیابی شدند منافع و موانع فعالیتتعیین استانداردپرسشنامه توده بدنی و شاخصلحاظ سطح 

Ordinal(ي ا رتبهو رگرسیون ، ضریب اتااسپیرمناسمیرنوف، کولموگروفهاي آزمون Regression(دشتحلیلوتجزیه.

شاخص توده متوسط .بودندیاضافه وزن و چاق داراي شاخص توده بدنی از سالمندان)٪6/73(نفر 294نتایج نشان داد :ها یافته

بیشترین .بود3/32±53/6فعالیت جسمانی سالمندان متوسط امتیاز عوامل بازدارنده انجام مربع و متربرکیلوگرم01/27±1/3بدنی 

نتایج آزمون مجذور اتا بین میانگین شاخص توده .فاکتور بازدارنده فعالیت مربوط به نداشتن مکان مناسب براي فعالیت جسمانی بود

،)p=04/0(باال بودن وزن، )p=03/0(بودن سنباال، )p=02/0(وقت کافی نداشتنبدنی سالمندان شهر کاشان با عوامل بازدارنده 

فایده بودن فعالیت جسمانی و بی)p=005/0(نداشتن مکان مناسب، )p=001/0(نداشتن مشوق فعالیت، )p=04/0(ایجاد خستگی

)016/0=p(داري نشان دادارتباط معنی.

مراکزدرسالمندان،ورزشی مورد نیازهاي مکانسازيآمادهومناسبهاي گیريبا پیهاي پژوهش یافتهاساسبر:گیرينتیجه

.توان از باال رفتن شاخص توده بدنی پیشگیري نمود بهداشتی درمانی می

ه عوامل بازدارند سالمند، فعالیت جسمانی، شاخص توده بدنی،:يکلیديها واژه
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 و کنندگان خدمات بهداشـتی ترین استفاده بزرگسالمندان 

نسبت بـه  ها آندرمانیهاي به طوري که هزینه هستنددرمانی 

هـاي مـزمن و کـاهش     یمـاري وجود ب.]1[تاسدو برابرجوانان

هاي این گروه سنی اسـت   فردي و اجتماعی از ویژگی استقالل

یکـی  .]2[شود یمدیگر گسترش بسیاري از اختالالتباعث که 

اسر جهـان  راز اختالالتی که روند رو به افزایش در سالمندان س

ــزایش دارد ــدنی  ن وزاف ــوده ب ــاخص ت BMI()body(و ش

mass index(هـاي  یژگـی وبا تغییرات مختلـف در  ه ک است 

هـاي  یبآسـ ایجـاد  ینـه زم،فردي، اجتماعی، روانی و جسمانی

اري از یبسـ عامـل اصـلی    به طوري که .گردد یمرا باعث  جدي

ــکالت ــل  مش ــاريباز قبی ــاي یم ــت،   ه ــی، دیاب ــی و عروق قلب

وزن بـاال   و شاخص توده بدنیش افزایها سرطان، استوپروزیس

 شـود  یمـ و وزن باعـث  شاخص تـوده بـدنی  تغییرات .]3[است

خطر بـروز  و گیرد قرار  یرتأثمیزان تحرك جسمانی افراد تحت 

اختالالت سـو تغذیـه   و فشار خون  مغزي، باال رفتن يها سکته

شاخص توده بـدنی  وزن و تعادل در برخورداري از .افزایش یابد

از.]4[هـاي زنـدگی سـالم اسـت     بر اساس سن یکی از شاخص

بیشـتر  بـا بـاال رفـتن سـن     افراد شاخص توده بدنیآنجایی که 

فاکتورهـاي  .]5[یابد یمنیز افزایش اضافه وزن و چاقی شود یم

د کـه  نـ دار یرتأثدر شاخص توده بدنی در ایجاد تعادلیمختلف

فعالیـت  .جسمانی اسـت  هاي یتفعالنوع و میزان  ها آنیکی از 

و کـالري اضـافی   با مصرف چربی انباشـته شـده در بـدن     بدنی

ایـن   یرتـأث .دهد یمحاصل از مصرف غذاها وزن افراد را کاهش 

مطالعـات  .]6[تاسشاخص توده بدنی آمدنکاهش وزن پایین 

دهـد   سالمندي نشان میدر گروه شاخص توده بدنیبوط به مر

.]7[دمبتال هستن درصد جمعیت سالمندان به چاقی 30تا  20

شـــیوع چـــاقی در ن و همکـــاراPerissinottoمطالعـــه در 

ــروه  ــب بیشــتر از گ ــه مرات ــالمندان ب ــر  س ــاي دیگ ــوه .]8[دب

Tookuni اي نشان دادند وزن بـیش از   در مطالعهن همکاراو

و]9[تاندازه بدن با سطح پایین فعالیت بـدنی در ارتبـاط اسـ   

باعـث تغییـر   بـدنی افـراد    شـاخص تـوده  فعالیت بدنی و سطح 

.]10,11[گردند یممتقابل هم 

 یابـد  یمیزان فعالیت جسمانی افراد با افزایش سن کاهش م

یرترو بــا ورود بــه دوران ســالمندي ایــن کــاهش چشــمگ     

در دوران  تحــرك مناســببرخــورداري از ؛ لــذا ]12[دشــو یمــ

و  انجـام فعالیـت جسـمانی    شـرایط  تـأمین نیازمنـد  سالمندي

جغیر یکسان بـودن نتـای   .]11[تاسآن يها محدودیتکاهش 

 يهـا  گـروه تحرکی در فعالیت و بی وضعیتمربوط به  مطالعات

 یعوامل مختلفه کدهد را نشان می این نکتهدان سالمن مختلف

عوامـل و  .]11[دننقش دارسالمنديفعالیت جسمانی  انجامدر

و انجـام فعالیـت را کـاهش    بـدنی   تحـرك  میـزان شرایطی که 

شـناخته فعالیـت جسـمانی    هـاي  بازدارنـده به عنوان  دهند می

.]13[باشـند  میعوامل مختلف متفاوت  تأثیرکه تحت  شوندمی

عوامل بازدارنده انجام فعالیـت  و همکاران Rimmeدر مطالعه

يها برنامههزینه،سکته مغزيسابقهبان در سالمنداجسمانی 

مشکالتجامعه،درموجودتسهیالتازآگاهیعدم،ورزشی

در.]14[دبـو ه عالققدانف و انرژي، تنبلیفقدان،نقلوحمل

صـدمات و کمبـود وقـت   بـه همکاران و Siddiqizoپژوهش

انجـام  ه عوامـل بازدارنـد  ن ناشـی از فعالیـت بـه عنـوا    یاحتمال

یتنبلـ ،نو همکارا Salehiدر مطالعه  .]15[داشاره شفعالیت 

Bjorsdo.]16[دبازدارنده انجام فعالیت جسمانی بو ینتر مهم

پشــتیبانی و محــیط اجتمــاعی مناســب ن نداشــتن و همکــارا

عوامــل  ینتــر مهــمرا جهــت انجــام فعالیــت یاجتمــاعی کــاف

ــد ــاندرفعالیــته بازدارن ــان می ــراد مســن بی ــداف .]17[کردن

Morrisکـافی، روشـنایی نداشتندر مطالعه خود  و همکاران

ــادهمســیرهاي ــهو امنیــت  ســواريدوچرخــهورويپی رامحل

مبـتال بـه   ن فعالیت جسـمانی در سـالمندان ز  ع موان ینتر مهم

.]13[دکردنگزارش مولتیپل اسکروزیس 

عوامـل بازدارنـده فعالیـت     ،مختلـف  هـاي  محـیط بر اساس 

 ی،اجتمـاع  هاي یژگیوبه طوري که .استجسمانی نیز متفاوت 

در وضــعیت عوامــل فــرادایفــردي و روانــ ی،محیطــ ی،رفــاه

که  ییآنجااز .]18[زیادي دارد یرتأثبازدارنده فعالیت جسمانی 

فعالیت جسـمانی  تغییر عوامل بازدارنده فعالیت جسمانی باعث 

تغییـر   تواند یمآنها شاخص توده بدنی نیز  یرتأثتحت گردد یم

شناســایی و بررســـی ایــن عوامــل در تســـریع    ؛ لــذا  کنــد 

و بهبـود وضـعیت    فرهنگـی خـاص سـالمندان    هاي یزيربرنامه

بـا  .برخـوردار اسـت   يا یـژه واز جایگاه  شاخص توده بدنی آنان

 تـوان  یمـ ل بازدارنـده انجـام فعالیـت جسـمانی    عوامیشناسای

نهایتـاً کـه کـرد هماهنگموجود سالمندشرایط بارامحیط 
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و بهبـود  ن سـالمندا درجسـمی فعالیتانگیزهافزایشموجب

 یرتأثبا عنایت به ؛ لذا شود یمها نآتوده بدنی  شاخصوضعیت 

 يهـا  تفـاوت ون فعالیت جسمانی شناسایی این عوامل در میزا

بررسـی حاضـر بـا هـدف     مطالعـه ،مختلـف  هاي یطمحآن در 

تـوده   شاخصبافعالیت جسمانیم عوامل بازدارنده انجاارتباط 

.دطراحی شدر سالمندان کاشان بدنی

اهمواد و روش

نمونــه .انجــام شــد 1393ایــن مطالعــه توصــیفی در ســال 

داراي سـال   60بـاالي  نفـر از سـالمندان    400پژوهش شـامل  

.بـود هـاي بهداشـتی شـهر کاشـان      پرونده بهداشتی در پایگـاه 

اي  چنـد مرحلـه   اي یهسـهم گیري این مطالعه به صـورت  نمونه

با توجه به مطالعـات گذشـته و بـر آورد    حجم نمونه .انجام شد

78/0بـی تحرکـی ناشـی از موانـع مختلـف فعالیـت در      شیوع

درصـد  95اطمینـان سـطح در،]19[سـالمند افـراد درصـد 

)78/0=p،22/0=q،05/0=d96/1و=Z(   فرمـول  بـر اسـاس

N(کـوکران  =Z2 × P)1–P/d2  تعیـین نفـر 264تعـداد

 يا خوشـه حجم نمونه در روش با توجه به این نکته که .گردید

ایـن  تعـداد نمونـه   گـردد  یمـ محاسـبه  5/1احتساب ضریب  با

.تعیین شدنفر  400مطالعه 

پس از هماهنگی با معاونت بهداشتی درمانی دانشگاه علـوم  

انجـام  هـا   آوري نمونـه پزشکی کاشان و صدور اجازه نامه، جمع

 5شهر کاشان بر اساس نقشه بهداشتی بـه   ،در مرحله اول .شد

مرکز بهداشت به صـورت   2از هر منطقه منطقه تقسیم شد؛ و 

مجموع مراکـز بهداشـتی   .تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند

پس از هماهنگی بـا  ،در مرحله بعد.مرکز بود 10انتخاب شده 

تعداد سالمندان تحت پوشش هـر  پایگاه بهداشتی انتخاب شده 

پایگاه مشخص شد و بر مبناي جمعیت تحت پوشش و جـنس،  

بـر اسـاس جـنس و    .هر پایگـاه اختصـاص یافـت   اي به  سهمیه

در ایـن  .هـا متفـاوت بـود    جمعیت تحت پوشش اندازه سـهمیه 

 سـاده  هاي بهداشتی بـه صـورت تصـادفی    مرحله از بین پرونده

مالك ورود این مطالعه سـن بـاالي    .ندی انتخاب شدهایپرونده

فقـدان   ملیت ایرانی، توانایی تکلـم بـه زبـان فارسـی،    سال،  60

هوشیاري کامل در زمان ، )سایکوز(شناخته شده یروانبیماري 

و قـدرت پاسـخگویی بـه    وجود توانایی برقراري ارتباط مطالعه، 

 مـالك .و سـاکن بـودن در شـهر کاشـان بـود      االت مطالعهؤس

انصراف نمونه از پاسخگویی به پرسشنامه در حین انجام ، خروج

ز طریـق  اپس از هماهنگی با رابط بهداشت  .کار و مصاحبه بود

تماس گرفته شد و پس از بیان اهداف تحقیـق   سالمندتلفن با 

در زمـان  .جهت شرکت در مطالعه دعوت به عمـل آمـد   وياز 

براي هـر   ابزارها.مالقات پرسشنامه مطالعه به سالمند داده شد

بـراي  .فرد جداگانه و با رعایت حـریم خصوصـی تکمیـل شـد    

برخوردار نبودند بـه   سالمندانی که از توانایی خواندن و نوشتن

ها بر قرائت شد و گویهها  اي هر یک از پرسشنامه مصاحبهروش 

هـا در اختیـار   پرسشـنامه .اساس نظـر و انتخـاب وي پـر شـد    

قـرار   خواندن و نوشتن برخوردار بودند سالمندانی که از توانایی

ن اقـدام نماینـد و در   آهـاي  داده شد تا نسبت به پرکردن گویه

اگـر   .آوري شـد ها جمع ی حضور پرسشگر فرمهمان مقطع زمان

اي اطالعات ناقص داشت از شرکت کننـده خواسـته    پرسشنامه

.شد نسبت به تکمیل اطالعات اقدام کندمی

آمـوزش  و جنس همر پرسشگگیري قد و وزن ازبراي اندازه

بـدون وکفـش کنندگان بدونشرکتوزن.استفاده شد دیده

کشـور سـاخت (Sacaیجیتالی ترازوي دازاستفادهباحرکت

گرم به حالت ایستاده بر اساس کیلوگرم  150يبا خطا)آلمان

سررأستاپاکفازایستادهحالتبههر سالمندقد.ثبت شد

ایران شـرکت کـرج دوخـت بـا     ساختنواريمترازاستفادهبا

صورتیبهقد سنجبهپشتکفش،بدونمتریک سانتیخطاي

راروبـه روواشنه به هم چسبیده بودندجفت و دو پپاهاکه

ـ ر قرار گرفته بدر برابر متر متصل به دیواو کردند  مینگاه ، دودن

.گیري شداندازه

قسمت.پرسشنامه چند بخشی بوداطالعاتآوريجمعابزار

ها بـود کـه    نمونه شاخص توده بدنیثبت شامل پرسشنامهاول

قـد  مجـذور بـر )رمکیلـوگ (وزنتقسـیم ازگیرياندازهازپس

سـطح تقسـیم بنـدي     6در و محاسبهبدنتودهشاخص)متر(

5/18ز کمتــر اشــاخص تــوده بــدنیکســانی کــه داراي .شــد

محسـوب   افـرادي الغـر   مربع بودند بـه عنـوان  مترر ب کیلوگرم

شاخص تـوده بـدنی  به عنوان  5/18-9/24شاخص بین.شدند

25-9/29شــاخص تـوده بــدنی .در نظـر گرفتــه شـد   طبیعـی 

30-9/34شـاخص تـوده بـدنی   .بـود اضـافه وزن  دهندهنشان

بـه بـاال نشـانه     40نشانه چـاقی بـاال و    35-9/39نشانه چاقی، 

.]20[بودچاقی خطرناك 
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بـه موانـع انجـام    پرسشنامه نگرش لشام،ابزارقسمت دوم

درك سـالمندان از عوامـل   تعیـین بـراي  .بودفعالیت جسمانی 

موانـع و منـافع   از پرسشـنامه فعالیت جسمانیانجامبازدارنده

ــت Exercise(فعالی Benefits/Barriers Scale( ــه ک

.داسـتفاده شـ  ،شده اسـت تهیههمکارانوSechristتوسط 

عوامل بهاختصاصسؤال 14کهبودسؤال43يااین ابزار دار

هـر  .فعالیت جسـمانی بـر اسـاس نگـرش دارد    انجامهبازدارند

مخـالف کـامالً تـا موافـق کـامالً ازگزینـه چهـار دارايسؤال

مخـالف نمـره    ،3موافق نمـره   ،4موافق نمره که کامالًدباش می

حـداقل .دهـد  میرا به خود اختصاص  1نمره فمخالکامالً ،2

حداکثرو14فعالیت جسمانیانجامهعوامل بازدارنددرنمره

تهرچـه نمـرا  .این پرسشنامه نقطه برش نـدارد .است56نآ

فـرد بـا   باشـد سواالت بازدارنده انجام فعالیت جسـمانی بـاالتر  

.تمشکالت بیشتري در انجـام فعالیـت جسـمانی روبـه رو اسـ     

.همچنین تک تک عوامل به صورت تعداد و درصد بررسی شـد 

آلفـا کرونبـاخ   .بـود  89/0ی ایـن پرسشـنامه   آلفا کرونبـاخ کلـ  

پرسشــنامه در ســواالت مربـوط بــه موانــع فعالیــت   هــاي آیـتم 

ددرصد بـو  94/0و در سواالت مربوط به منافع  95/0جسمانی 

وAghateymouriاین ابزار در مطالعه روایی و پایایی .]21[

کرونبـاخ آلفـاي ضـریب به طوري کـه  .یید شدأآن تنهمکارا

در ســایر موانــع و منــافع فعالیــت  پرسشــنامهشــدهمحاســبه

منظـور   به.]20[د باش یم 87/0نغیر سالمند در ایرا يها گروه

بررسی پایایی در جمعیت سالمند پرسشنامه به صورت پـایلوت  

کرونبـاخ   آلفـا نفر از سالمندان شهر کاشان اجرا شد که  30در 

بـه منظـور بررسـی پایـایی      .دآمبدست  79/0کلی این بررسی 

کرونبـاخ نمـره    آلفـا االت جدا شده از طریق آزمـون  ؤدرونی س

فعالیــت م انجــاه نــداالت نگــرش بــه عوامــل بازدارؤپایــایی ســ

.بدست آمد 87/0جسمانی 

هماهنگی جهت  رعایت شده شامل انجاممالحظات اخالقی 

کنندگان در مورد اسـتفاده  گیري، دادن آگاهی به شرکتنمونه

از اطالعات، محرمانه بودن اطالعـات کسـب شـده و داوطلبانـه     

کنندگان براي شرکت همه شرکت.بودن شرکت در مطالعه بود

مجوز الزم براي انجام .رضایت آگاهانه شفاهی دادند در مطالعه

ــه شــماره  ــاریخ  197مطالعــه ب از معاونــت  29/1/1393بــه ت

.شدپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان اخذ 

نسخهSPSSها با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل داده

 کولمـوگروف ها از آزمون  جهت تعیین نرمال بودن داده.بود 16

نتــایج آزمــون بــا توجــه بــه اینکــه .میرنوف اســتفاده شــداســ

 شاخص ،وزن ،قد ،متغیرهاي سن براياسمیرنوف  کولموگروف

ازیهـاي جسـمان   فعالیـت  امتیاز عوامـل بازدارنـده  ،توده بدنی

ــیســطح  ــروي نمــیدارمعن ــدي پی ــراي  کردن ــلتحلب ــا ی از  ه

تعیــین ارتبــاط بــین .ناپارامتریــک اســتفاده شــد يهــا آزمــون

فعالیـت   نمره عوامـل بازدارنـده  رهاي کمی مانند میانگین متغی

از طریـق آزمــون ضــریب  شـاخص تــوده بـدنی  افـراد و نمــره  

شـاخص تـوده   ارتبـاط بررسـی  .شد انجامهمبستگی اسپیرمن 

 عوامل بازدارنده فعالیـت جسـمانی از طریـق   هر یک از بابدنی

یـک از  رهـ  تـأثیر بینی جهت پیش.انجام شد اتامجذور آزمون 

ازیعوامل بازدارنده فعالیـت جسـمانی در شـاخص تـوده بـدن     

Ordinal(اي رتبهرگرسیون  Regression(  اسـتفاده شـد.

.در نظر گرفته شد05/0ها داري آزمونسطح معنی

هایافته

سـال بـود کـه در    6/67±8/6میانگین سن جامعه پژوهش 

میـانگین قـد شـرکت    .سـال قـرار داشـتند    60-90رنج سـنی  

و  140سانتیمتر با حـداقل   1/164±3/7این مطالعه  کنندگان

حـداکثر   کیلـوگرم 7/72±08/9با متوسـط وزن   192حداکثر 

بر این اساس سالمندان مـورد  .کیلوگرم بود 53و حداقل  100

 مربـع متـر برکیلوگرم01/27±1/3بررسی شاخص توده بدنی 

.دداشـتن کیلوگرم بر مترمربـع  5/17و حداقل  7/35با حداکثر 

ــام   م ــده انج ــل بازدارن ــاز عوام ــتتوســط امتی جســمانی فعالی

عوامـل   توسط امتیازم.بود3/32±53/6سالمندان شهر کاشان 

وزن شاخص توده بدنی به صورت کم در سالمندان بابازدارنده 

همچنــین .بــاالتر از ســطوح دیگــر شــاخص تــوده بــدنی بــود 

عوامـل   متوسـط امتیـاز  سالمندان با شاخص توده بـدنی چـاق   

نسبت به سطوح دیگر شـاخص تـوده بـدنی    دارنده بیشتري باز

)1جدول (.داشتند

2/0(نفـر   1میانگین شاخص توده بـدنی نشـان داد تعـداد    

در سـطح  )درصـد  2/26(نفـر   105در رده کـم وزنـی،   )درصد

داراي اضـافه  )درصد 54(نفر  216بدنی طبیعی،  شاخص توده

ــر  75وزن،  ــد8/18(نف ــاقی  در رده)درص ــ3و ي چ 8/0(ر نف
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.کنندگان در رده چاقی خطرناك نبودندشرکتهـیچ یـک از   .در سطح چـاقی بـاال بودنـد    انسالمندز ا)رصدد

بر اساس سطوح سالمندان شهر کاشان فعالیت جسمانی  انجامعوامل بازدارندهامتیاز و  شاخص توده بدنیمیانگین توزیع -1جدول 

1393در سال شاخص توده بدنی 

.یمتوسط عوامل بازدارنده انجام فعالیت جسمانیشاخص حجم توده بدنمتوسط یجم توده بدنشاخص حسطوح 

میانگینانحراف معیارحداقلحداکثرمیانگینانحراف معیارحداقلحداکثر

37-5/173737-5/175/17نتوده بدنی کم وز

9/244/2017/14/23522123/63/32یتوده بدنی طبیع

7/2901/2532/11/2749179/64/31نبدنی اضافه وزتوده 

71/3306/3018/17/31432131/57/34قتوده بدنی چا

7/356/3502/06/3552173/26/33توده بدنی چاقی باال

سالمندان  در فعالیت جسمانی انجامفاکتور بازدارنده  بیشترین

مربوط به  نیشاخص توده بدهاي یژگیوکاشان بر اساس 

نفر  298که  نداشتن مکان مناسب براي فعالیت جسمانی بود

موافقم به  کامالًاز سالمندان با گزینه موافقم و )درصد5/74(

روانی فبر اساس ر دیگيها بازدارنده.آن پاسخ داده بودند

68(از سالمندان نفر 272در  باال بودن وزن بدنمربوط به 

و باال بودن )درصد 63(نفر252در  ، ایجاد خستگی)درصد

)2جدول (.بود)درصد5/61(نفر 246در  سن

عوامل بازدارنده انجام فعالیت جسمانی سالمندان کاشان در سال شاخص توده بدنی بر اساس انواع و ارتباط میانگین -2جدول 

1393

تعوامل بازدارنده فعالی
)درصد(یفراوان

آماره یمتوسط شاخص توده بدن

نآزمو
*P vale

میانگینانحراف معیار

35/39/26897/002/0)56(224یوقت کاف نداشتن

31/32/27904/003/0)5/61(246نبودن سباال

1/39/26892/004/0)68(272نباال بودن وز

6/39/2794/022/0)36(144تخجالت کشیدن از فعالی

38/32/27923/006/0)31(124یوجود مشکالت مال

37/33/27908/008/0)5/35(142یفقدان برنامه ورزش

31/39/26906/004/0)63(252یایجاد خستگ

97/201/27891/0001/0)8/43(175تنداشتن مشوق فعالی

24/38/27916/022/0)2/40(161هکاهش ارتباط با خانواد

18/34/27913/014/0)2/53(213نمورد تمسخر قرار گرفت

46/23/26901/0016/0)36(144تبی فایده بودن فعالی

5/31/27922/02/0)8/29(119یاختالل در مسئولیت اجتماع

45/32/27886/007/0)48(192هفقدان انگیز

16/327896/0005/0)5/74(298بنداشتن مکان مناس

*Eta Test                  P≤ 05/0

ارتباط نشان داد آزمون ضریب همبستگی اسپیرمننتایج 

انجام فعالیت  بازدارندهعوامل  میانگین امتیازبین  داريمعنی

ر شه در سالمندان شاخص توده بدنیمتوسطو  جسمانی

(وجود داشت)p،149/0=r=003/0(ن کاشا )1نمودار .

همچنین نتایج آزمون مجذور اتا بین میانگین شاخص توده 

نداشتن وقت بدنی سالمندان شهر کاشان با عوامل بازدارنده 
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باال بودن وزن،)p=03/0(بودن سنباال، )p=02/0(کافی

)04/0=p( ،ایجاد خستگی)04/0=p( ،نداشتن مشوق فعالیت

)001/0=p( ،نداشتن مکان مناسب)005/0=p( و بی فایده

ان ارتباط معنی داري نش)p=016/0(بودن فعالیت جسمانی 

)2جدول (.داد

فعالیت جسمانی میانگین امتیاز عوامل بازدارنده انجام و  شاخص توده بدنینمودار پراکنش نتایج همبستگی ارتباط  -1نمودار 

1393در سال  سالمندان کاشان

بازدارنده  عواملتأثیربینی در پیش اي رتبهنتایج رگرسیون 

دنیتوده ب شاخصانجام فعالیت جسمانی در وضعیت 

به عنوان سن و جنسبا در نظر گرفتن سالمندان کاشان

ثر ؤبینی کننده مبیشترین پیشدادنشان متغیرهاي کمکی 

نبودن سباال، )P،79/17=OR=02/0(ینداشتن وقت کاف

)03/0=P،09/8=OR( ،نباال بودن وز)04/0=P،

19/1=OR( ،یایجاد خستگ)04/0=P،58/7=OR( ، نداشتن

خجالت کشیدن از ، )P،5/3=OR=001/0(تمشوق فعالی

فایده بودن فعالیت و بی)P،31/6=OR=011/0(انجام فعالیت 

)3جدول (.بود)P،04/0=OR=001/0(جسمانی 

 شاخصدر وضعیت  جنسوسن فاکتورهاي بازدارنده انجام فعالیت جسمانی بر اساس مشخصات تأثیربینی نتایج پیش -3جدول 

1393در سال  کاشان سالمندانتوده بدنی

2Log-.هعوامل بازدارند

Likelihood

SEWaldP vale*OR95% ضریب اطمینان)CI(

کرانه باالنکرانه پایی

108/719252/06/19000/079/17640/0655/1ینداشتن وقت کاف

-263/0-272/0556/8003/009/8331/1نبودن سباال

234/0546/5019/019/1093/0020/1نباال بودن وز

-161/0-273/0487/6011/031/6233/1تخجالت کشیدن از فعالی

479-254/0006/0937/029/0519/0یوجود مشکالت مال

233/0-232/0983/0322/025/9711/0یفقدان برنامه ورزش

278/0502/11001/058/7399/0490/1یایجاد خستگ

354/0-260/0986/10001/05/3380/1تداشتن مشوق فعالین

-205/0-251/0698/7006/036/0190/1هکاهش ارتباط با خانواد

263/0120/3077/035/10979/0051/0نمورد تمسخر قرار گرفت

258/0522/19000/004/0635/0647/1تبی فایده بودن فعالی

162/0-252/0739/1187/058/0827/0یجتماعااختالل در مسئولیت 

-095/0-242/0542/5019/061/0044/1هفقدان انگیز

401/0-267/0210/0646/037/0645/0بنداشتن مکان مناس

Ordinal Regression*                        P≤ 05/0
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ثبح

پوشش بیشتر سالمندان تحت نشان دادمطالعه حاضر نتایج 

؛ اضـافه وزن و چـاقی بودنـد   داراي بهداشتی کاشان هاي یگاهپا

انجام فعالیـت   بازدارندهعوامل بین  داريمعنیارتباطهمچنین

.وجود داشـت  سالمندانشاخص توده بدنیو متوسط  جسمانی

شـاخص   در سالمندان باعوامل بازدارنده  اگر چه متوسط امتیاز

چـاق متوسـط امتیـاز    همچنین ، وزن توده بدنی به صورت کم

عوامل بازدارنده بیشتري نسبت به سطوح دیگر شـاخص تـوده   

سالمندان مورد ،نو همکاراNelsonمطالعهر د .بدنی داشتند

محـل کـار   عـدم تحـرك در   و شغل دارا بودن بررسی به دلیل

کـه نتیجـه آن افـزایش     داشتندکاهش انجام فعالیت جسمانی 

بـه صـورت اضـافه    ن اسالمندشاخص توده بدنیمتوسط سطح 

ن و همکــارا Kuchakدر مطالعــه .]22[دبــوو چــاقی وزن

نداشتن برنامه خاص فعالیت جسمانی در زمـان اوقـات فراغـت   

 شـاخص افـزایش  باعـث  یک بازدارنده فعالیت جسمانی بود که 

 بـه صـورت اضـافه وزن    توده بدنی سالمندان ایرانی مقیم سوئد

در ن و همکـارا Simoes.]23[دشنسبت به سالمندان سوئد 

activities)ا هـ  یـت فعالکـاهش  ،مطالعـه خـود   of daily

living) ADLوIADL)instrumental activities

of daily living( تحرك و فعالیت  را بازدارندهسالمندان  رد

 بدنی بـه توده شاخص متوسطافزایش که بیان کردندجسمانی 

ــافه وزن  ــورت اضـ ــاد صـ ــردمی را ایجـ ــه .]24[کـ در مطالعـ

Katherineسـالمندان  شاخص توده بدنیسطح ن و همکارا

ــز در ردهآ ــا نی ــو مریک ــافه وزن ب ــه.]23[داض ــر در  مطالع دیگ

در حـالی کـه   .]24[دسالمندان برزیل نیز نتایج مشابه نشان دا

ي  سالمندان مورد بررسی در مطالعـه  شاخص توده بدنیمیزان 

Didemیراتتـــأث .]25[ددر رده چـــاق بـــو  ن و همکـــارا

شاخص توده بـدنی فعالیت جسمانی در وضعیت  يها بازدارنده

این عوامل در میـزان و   یرتأثکه به ت به صورت غیرمستقیم اس

افـزایش عوامـل بازدارنـده    .گـردد  یمـ نوع فعالیت جسمانی باز 

فعالیت جسمانی روند انجام فعالیـت جسـمانی افـراد را تحـت     

.گـردد  یمـ ت جسـمانی  و باعث کاهش فعالی دهد یمقرار  یرتأث

قبول است که با کاهش فعالیت جسمانی فرد به این نکته قابل 

کـه نتیجـه آن افـزایش     شـود  یمـ چاقی و افزایش وزن مبـتال  

از دالیلی کـه در توجیـه بـاالتر    البته .استشاخص توده بدنی

بودن امتیاز عوامل بازدارنده فعالیت جسمانی در سـالمندان بـا   

تعـداد  تـوان اشـاره داشـت بـه     مـی  شاخص توده بدنی کم وزن

ایــن ســطح از شــاخص و همچنــین کننــده در شــرکتنمونــه 

مشکالت مختلف جسمانی و ضعف ناشـی از پـایین بـودن وزن    

.دهدبدن است که توانایی انجام فعالیت را در افراد کاهش می

بازدارنـده در فعالیـت جسـمانی سـالمندان      عامـل بیشترین

نداشـتن مکـان مناسـب     ، نیشاخص توده بـد س کاشان بر اسا

 داريمعنـی رابطـه  ج بر اسـاس نتـای   .براي فعالیت جسمانی بود

نداشتن مکان مناسـب بـراي انجـام فعالیـت جسـمانی بـا       بین 

اگــر چــه ایــن عامــل در  .داشــتشــاخص تــوده بــدنی وجــود 

.نبــود دارمعنــیثر بــودن در نتــایج رگرسـیون  ؤبینــی مـ پـیش 

Simoesش کاهبه ن و همکاراADL،IADL و،]24[دفـرا ا

Kuchak  ــاران ــه و همک ــت   ب ــاص فعالی ــه خ ــتن برنام نداش

ه بازدارنـد عوامـل  بـه عنـوان    جسمانی در زمان اوقـات فراغـت  

ــدنی  کــه باعــث فعالیــت جســمانی ــوده ب ــزایش شــاخص ت اف

ـ  ،گردد یمسالمندان  ن و همکـارا  Salehi.]23[داشـاره نمودن

تنبلـی سـالمندان تهـران بـه عنـوان بازدارنـده فعالیـت        نیز به 

و همکـاران  Nelsonدر مطالعـه  .]16[نددکراشاره جسمانی 

يبازدارنـده شرایط نامناسب محیط کار سـالمندان بـه عنـوان    

 شـاخص ایش که زمینه افزذکر شد فعالیت جسمانی سالمندان 

و همکـاران نیـز بـه    Morris.]22[دتوده بدنی را ایجـاد کـر  

 فعالیـت هـاي  بازدارندههاي جسمانی به عنوان  یتمحدودوجود 

اي  بازدارنـده از آنجایی که .جسمانی در سالمندان اشاره کردند

اي فردي اجتمـاعی، روانـی،   ه فعالیت جسمانی بر اساس ویژگی

این تنوع .]13[بیولوژیکی، محیطی و اقتصادي متفاوت هستند

فعالیـت جسـمانی قابـل قبـول     هبازدارنـد  در عواملاشاره شده

بـه فقـدان مکـان مناسـب بـراي فعالیـت       در این مطالعه .است

ترین عامل بازدارنده فعالیـت جسـمانی    به عنوان مهم جسمانی

ایـن کـه   بـا توجـه بـه   .در سالمندان شهر کاشـان اشـاره شـد   

هاي امن و عاري از خطر براي  سالمندان نیازمند داشتن محیط

هاي جسمانی خود هستند نداشتن مکان مناسـب   جام فعالیتان

کـه در بـین    جمعیتـی اسـت  یکی از نیازهاي اصلی این گـروه 

متأسـفانه در الگوهـاي شـهر سـازي     .شـود  سالمندان حس می

گذشته توجه به مسئله سالمند چندان مورد توجه قرار نگرفتـه  
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 است به همین علت محیط و مکانی که براي سالمندان در نظر

.خورد ته شده باشد کمتر به چشم میگرف

مـورد  بازدارنده فعالیت جسمانی در سالمندان  عامل دومین

دار بـا متوسـط   کـه ارتبـاط معنـی   باال بـودن وزن بـود  مطالعه 

و در نتــایج رگرســیون رتبــه در  شــاخص تــوده بــدنی داشــت

.ثر بـود مـؤ بینی تغییرات شاخص تـوده بـدنی سـالمندان    پبش

در سـالمندان برزیــل نشــان داد   همکــاران و Soaresمطالعـه 

گیـري از  یجاد انـزوا و کنـاره  عث ادر افراد با اضافه وزن و چاقی

بیشـتر در   ثیر آن افـزایش أگردد که تهاي اجتماعی میفعالیت

ــود    ــالمند ب ــاقی س ــعیت چ ــین  .]26[وض وReevesهمچن

به این نکته اشـاره کردنـد کـه اضـافه وزن در دوران      همکاران

وفعالیت جسمانی افراد کـاهش یابـد   شود سالمندي سبب می

ـ     وSabah.]27[دخطر ماندن سـالمند در بسـتر افـزایش یاب

اضافه وزن سالمندان به عنوان یکـی از عوامـل   هنیز بنهمکارا

با توجه بـه ایـن   .]19[دبازدارنده فعالیت جسمانی اشاره داشتن

کننـده در  که سطح شاخص توده بدنی بیشتر سالمندان شرکت

روشـن اسـت کـه وزن بـاال باعـث کـاهش       بود اضافه وزن  رده

ایـن کـاهش فعالیـت    گـردد کـه نتیجـه     یمـ فعالیت جسمانی 

.تاسشاخص توده بدنی  جسمانی باال رفتن

دارايفعالیت جسـمانی  انجامه بازدارندفاکتورهاي دیگر از 

ــدنی شــاخصکننــدهبینــیدار و پــیشارتبــاط معنــی تــوده ب

راینـد  فاز آنجایی کـه  .بودباال و سن یایجاد خستگ،سالمندان

سالمندي باعث ایجاد تغییـرات مختلـف بیولـوژي و جسـمانی     

ی جسمانی خود را این عوارض توانای یرتأثافراد تحت ،گردد می

افت توانایی جسمانی کاهش  یراتتأثیکی از .دهند یماز دست 

فعالیت جسمانی است که زمینه ایجاد چاقی را ذر افراد ایجـاد  

.]5[دکن یم

شـاخص تـوده    بـین داريمعنـی ارتباط حاضر نتایج مطالعه 

خجالت کشیدن بازدارندهن با عوامل بدنی سالمندان شهر کاشا

فایده بـودن  بیو  ، نداشتن مشوق، نداشتن وقت کافیاز فعالیت

نیز يا رتبهدر بررسی رگرسیون که  فعالیت جسمانی نشان داد

کننده وضـعیت شـاخص تـوده    بینیثر پیشؤبه عنوان عوامل م

تحت از آنجایی که .ندبودشناخته شده بدنی سالمندان کاشان 

ارزشی که فعالیت جسمانی در یـک جامعـه دارد دیـدگاه     یرتأث

وجـود   ،]18[کند یمر یافراد در برابر انجام فعالیت جسمانی تغی

حدودي از مسایل فرهنگـی و اجتمـاعی   ا ت دارمعنیاین ارتباط 

سـالمندان بـا ایـن دیـدگاه کـه      .شود یمحاکم بر جامعه ایجاد 

مـورد  زمینـه   تواند یمبدنی در انظار عمومی  هاي یتفعالانجام 

توجه قرار گرفتن و یا تمسخر شدن از سوي اطرافیان را ایجـاد  

این دیدگاه رایـج  ،از طرفی .دکنن یمآن خودداري کند از انجام 

در ایـن سـنین فعالیـت جسـمانی چـه      در بین سالمندان کـه 

روانـی آنـان   بر روند پیري و کاهش مشکالت جسـمانی   یريتأث

ثر است و ؤد انجام فعالیت جسمانی مایجاد کند در رون تواند یم

ـ .داردثريؤم یر انگیزه سالمندان نقشیدر تغ یرات ثأروند این ت

هـاي الزم  گردد سالمندان از مشوقاجتماعی و فردي باعث می

بــراي انجــام فعالیــت فــردي و محیطــی  ،اجتمــاعی، فرهنگــی

.جسمانی برخوردار نباشند

 تـوان  مـی آن مقطعی بودن این مطالعه به هاي محدودیتاز 

فعالیت  بازدارندهعوامل بررسی رابطه علیتی بین اشاره کرد که

را دشــوار  تــوده بــدنی ســالمندان خصشــاســطح و  جســمانی

وجود مشکالت حافظـه و شـناختی در ایـن     ،از طرفی.کند می

با توجـه  .کند مینتایج را مخدوش دقیق  ررسیجمعیتی بگروه

کنندگان در ایـن مطالعـه بخـش کـوچکی از     به این که شرکت

بهداشتی درمانی شـهر   هاي یگاهپاتحت پوشش جامعه سالمند 

تعمـیم بـه تمـام سـالمندان نیسـت و      ل قابنتایج کاشان بودند 

يسـالمند  يهـا  گروههمه در مطالعات آینده شود یمپیشنهاد 

.شرکت داده شود

نتـایج ایـن مطالعـه نشـان داد فاکتورهـاي      :گیـري نتیجه

تـوده   شاخصبازدارنده انجام فعالیت جسمانی در ویژگی سطح 

ارنده عامل بازد ینتر مهم.ثر بودؤمبدنی سالمندان شهر کاشان 

در  کــهمــورد مطالعــهانجــام فعالیــت جســمانی در ســالمندان 

نداشتن مکان مناسـب  تأثیر داشت،  افزایش شاخص توده بدنی

کـه  مسـئله  با توجـه بـه ایـن    .براي انجام فعالیت جسمانی بود

 بهداشـتی  هـاي  یگـاه پاسالمندان مورد بررسـی تحـت پوشـش    

 يهـا  مکـان سـازي  مناسب و آماده هاي یگیريپبا  بودند درمانی

مناســب ماننــد اتــاق ورزش ســالمندان در ایــن مراکــز ضــمن 

از مشکالت محیطی در اجتماع افزایش حضور بیشتر سالمندان

که باعـث کـاهش فعالیـت جسـمانی در ایـن گـروه جمعیتـی        

.پیشگیري کردتوان یمشود یم
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و قدردانیتشکر

کاشان که با شکیبایی خود مـا را در  ر از کلیه سالمندان شه

کلیــه  .گــردد یمــدانی قــدرجــام ایــن تحقیــق یــاري کردنــد ان

پایان  مالی این مطالعه که به صورت طرح تحقیقاتی هاي ینههز

بود توسط دانشگاه علوم  9305ه به شمار نامه کارشناسی ارشد

.بودشده  ینتأمپزشکی و خدمات درمانی کاشان 
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Introduction: The appropriate body mass index and balanced weight in elderly were dependent to

physical activity. Many factors prevent adequate level of physical activities. The current study

aimed to survey the relationship between barrier factors to physical activity and body mass index

levels in Kashan elderly.

Material & Methods: This descriptive study was conducted on 400 elderly people ages 60 years.

Multistage quota sampling base on gender and number covered elderly in health situation. The body mass

index، and Exercise Benefits/Barriers Scale survey was used to gather the data. Data was analyzed using

descriptive statistics, such as Kolmogorov-Smirnov test، spearman and Eta correlation coefficient test and

ordinal regression was used for the data analysis.

Results: The results indicated that 294 elderly individuals (73.6%) had overweight and obesity body

mass index level. The average body mass index of elderly was 27.01±3.1 kg/m2. The mean barrier

factors for physical activity score was 32.3±6.53. The most barrier factors according to BMI was

related to lack of appropriate facilities for conducting physical activities. The result of Eta test

showed a significant relationship between body mass index levels and barrier factors of not having

enough time (p=0.02), elderliness (p=0.03), being overweight (p=0.04), fatigue (p=0.04), lack of

supportive activities (p=0.001), lack of appropriate facilities for conducting physical activity

(p=0.005) and futility of physical activity (p=0.016).

Conclusion: based on the results with appropriate follow-up methods in the healthcare centers and

providing sports space facilities needed for the elderly، increasing BMI in the elderly can be

prevented.
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