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 (1394/  09 / 06، تاریخ تصویب :   07/1394/ 13)تاریخ دریافت :  

 

 چکیده

 552انجام گرفت. به این منظور سالمندان ایرانی  نع در اوقات فراغتموا مقیاس روایی و پایایی یبررسپژوهش حاضر با هدف 

گیری  ای انتخاب شدند. ابزار اندازه صورت چندمرحله سال به باال به 60زن( سالمند با دامنۀ سنی  205مرد و  347کنندة ) شرکت

بود. از تحلیل عامل تأییدی برای بررسی روایی  (2001موانع در اوقات فراغت )هوبارد و منل،  مقیاسپرسشنامۀ اطالعات دموگرافیکی و 

روایی سازه همسانی درونی و ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی استفاده شد.  سازه، ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی

أییدی نشان داد مقیاس دارای روایی و پایایی است. تحلیل عاملی ت یرانیسالمندان ا یاس موانع در اوقات فراغتنشان داد که مق جینتا

 یبرخوردار است )آلفا یقابل قبول یدرون یاز همسان سه عاملدر کل و در  اسیمقاین نشان داد که  جینتاطور مناسبی تأیید شد.  به

ت سؤاال نیداد ا یکه نشان م ها با عوامل و عوامل با کل مقیاس مشاهده شد گویه نیب یدار امعن یهمبستگ نیهمچن (.86/0کل=کرونباخ 

در سالمندان موانع در اوقات فراغت  فارسی مقیاس ۀنسخسنجند. تحقیق حاضر بیانگر روایی و پایایی قابل قبول  میرا  یکسانیموضوع 

   بود، که قابلیت کاربرد در جامعۀ ایرانی را دارد. فردی و ساختاری فردی، برون با سه عامل شامل عامل درون ایرانی
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 مقدمه

توسعۀ صنعتی، افزایش تمایل به شهرنشینی و 

ای بر شیوۀ زندگی  ماشینی شدن زندگی، تأثیرات عمده

تحرک را برای جوامع به  افراد داشته و شیوۀ زندگی کم

ویژه  های غیرواگیر، به ارمغان آورده است. بیماری

عروقی، یکی از مشکالت حوزۀ سالمت  -ای قلبیه بیماری

یافته و در حال توسعه، و دلیل عمدۀ  در کشورهای توسعه

آید. از میان ده عامل خطرناک  شمار می ومیرها به مرگ

ومیرها در جهان، شش عامل با رژیم غذایی  مربوط به مرگ

(. در سه دهۀ گذشته شعار 4و فعالیت بدنی ارتباط دارند )

صورت اصل بنیادی و اولویت  همه بهورزش برای 

های ورزشی در اغلب کشورهای جهان پذیرفته شده  برنامه

ها و  است. برای تحقق این شعار همگانی، شرکت

های  های دولتی و خصوصی و بسیاری از سازمان سازمان

هایی  های بسیار زیاد برنامه غیرورزشی با صرف هزینه

رکت همۀ قشرهای منظور مشا یافته را به مدون و سازمان

های  های برابر در ورزش اجتماعی و فراهم کردن فرصت

های مفرح جسمانی شروع و اجرا  تفریحی و انواع فعالیت

 (. 7اند ) کرده

 یاز سبک زندگ یاوقات فراغت بخش یبدن یها تیفعال

 یسن یها گروه مثبتی بر سالمتسالم است که تأثیرات 

در  گون دارد.گونا یها یماریبپیشگیری از مختلف و 

در  باید اند که سالمندان کرده بیان همین زمینه محققان

از طریق انجام ورزش و  یراللوکیک 1500هر هفته 

 یورزش ی. پزشک(20) کنندمصرف های بدنی  فعالیت

 ها یماریاز ب یریشگیو مرکز کنترل و پ کایمرآدانشگاه 

بهتر  ایهفته  روزهای شتریدر ب یدکردند که همه با بیان

 30به مدت  یبدن تیهفته در فعال یاست در همۀ روزها

و با شدت متوسط شرکت کنند.  شتریب ای قهیدق

شرکت  یبدن یها تیسطح از فعال نیکه در ا یسالمندان

 یزندگ تیفیرا در ک یبدن  تیمؤثر فعال یایمزا جویند، یم

 یمطالعات رو نی. اکنند یشان تجربه م یسالمت تیو وضع

را در برابر  تأثیرات مثبتیو  گرفتهام زنان و مردان انج

نشان داده است که شامل  ها یماریانواع مختلف ب

 یها، پوک سرطان ینوع دو، برخ ابتید ،خونی پرفشار

ی و اختالالت عملکرد یقلب یماریب ،یافسردگ ،استخوان

که  ه شدنشان داد ای در مطالعه. است عضالنی -اسکلتی

در سالمندان،  یبدن تیکم سطوح فعال یلیخ شیافزا

(. 11) اشتخواهد د در پی یمهم یسالمت عموم یایمزا

تعداد سالمندان  پیشنهادهای توجهات و نیا با وجود

اوقات فراغت در  یبدن یها تیکننده در فعال شرکت

 سالمنداندرصد  58 باًی. تقراست نییمختلف پا یکشورها

 سالمندان درصد 29تنها  ،اند غیرفعالو  تحرک بی

درصد  10دهند و فقط  را انجام می یمنظم یها تیفعال

( و ACSM) کایمرآ یورزش یمرکز پزشک یها هیصتو آنها

CDC با شدت  یبدن یها تیمنظور مشارکت در فعال را به

فعالیت  قهیدق 30که حداقل  کنند دنبال می کم تا متوسط

  (.20است ) ورزشی

اوقات  یبدن تیفعالبرای امکانات مناسب  کمبود

و  بدون تحرک یکند که زندگ یمالمندان گوشزد سفراغت 

 عواملاست.  ریو فراگ یجد یتحرک سالمندان مشکل کم

محدود به محل  یدسترس ها، شیانتظارات و گرا ،یاجتماع

 یاجتماع یها نقش ی،ورزش یها کلوپ ای یورزش التیتسه

 تیبر سطح فعال توانند یم یتیمتفاوت جنس یو فرهنگ

 یها تیاحتمال انجام فعال و دنگذارب ریسالمندان تأث یبدن

نشان  ای نتایج مطالعهد. نده اوقات فراغت را کاهش  یبدن

 یاجتماع یاست که هنجارها نیا یادراک عموم که داد

 نکهیکنند و ا یم بیافراد سالمند را به آرامش ترغ

را کمتر  دیشد یبدن یها تیمشارکت در فعال نالئومس

 یها فرهنگ انیم نیدر ا. دانند یمناسب افراد سالمند م

در مشارکت فعال  ییبسزا ریها و نژادها تأث مختلف قوم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 10

https://ntsmj.issma.ir/article-1-352-fa.html


 سنجی مقیاس موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان روایی
 

 

103 

اوقات فراغت دارند. در  یبدن یها تیدر فعالسالمندان 

 یاجتماع تیو وضع نییپا التیکه سطح تحص یجوامع

مشارکت  زانیاست، م نییافراد آن متوسط به پا یاقتصاد

در  نیمچنشود. ه یکمتر مشاهده م یبدن یها تیدر فعال

 یورزش یها تیکه کودکان کمتر به فعال یجوامع

پردازند و کمتر در اوقات فراغت  یو هدفدار م افتهی سازمان

 زین یکنند، در سالمند یاستفاده م یدنب یها تیاز فعال

و ( 19،10) دارند یتر فیضع یو عملکرد یسالمت تیوضع

 افتیرا در یکمتر یاجتماع یها تیحما یطور کل به

در کاهش سطح  توانند یعوامل م نی. همۀ ادکنن یم

اوقات فراغت  یبدن یها تیدر فعال سالمندان مشارکت

حال مطالعات اندکی به بررسی  این با(. 9) مؤثر باشند

در سالمندان  اوقات فراغت فعالیت بدنیمشارکت در موانع 

هیچ   ایران، توان گفت در که می طوری اند. به ختهاپرد

این  بررسیمنظم و سیستماتیک به طور  ای به مطالعه

یکی از عواملی که   شک بی. (3، 6نپرداخته است )پدیده 

این  هن و پژوهشگران تمایل کمتری باشده متخصص سبب

بررسی آن و  برایالزم  ابزارحیطه نشان دهند کمبود 

در این  .استبا عوامل مؤثر در این حیطه  ناکافی آشنایی

های مختلف تحقیقاتی  مدل زمینه در ارتباط با ابزارها و

توان به مدل هوبارد و منل  انجام گرفته است که می

بندی این عوامل به شکلی  ( که در آن طبقه2001)

مناسب و با عنوان عوامل بازدارنده، انگیزاننده، انتقال و 

مشارکت ارائه شده است، اشاره کرد. او در تحقیق خود 

وقات فراغت از همۀ عوامل را بررسی کرده است. محققان ا

های متنوع بازدارنده برای راهنمایی مطالعۀ مشارکت  مدل

و عدم مشارکت در فعالیت بدنی اوقات فراغت استفاده 

های انتقال عوامل بازدارنده و  ( و راهبرد14اند ) کرده

انگیزش اوقات فراغت پیشنهادی را با توجه به اینکه چرا 

ل یا مانع طور اساسی موجب تقلی عوامل بازدارنده به

(. 14شوند، ارائه کردند ) مشارکت در فعالیت بدنی نمی

های انتقال، انگیزش،  چندین محقق رابطۀ بین راهبرد

طور تجربی بررسی  موانع و مشارکت در اوقات فراغت را به

ها در  کردند. هوبارد و منل بر اهمیت بررسی این مدل

فورد و (. کراو18های دیگر تأکید داشتند ) جوامع و فعالیت

( یک مدل سلسله مراتبی موانع فردی، 1991همکاران )

(. 12فردی و ساختاری برای مشارکت را توسعه دادند ) بین

( روی این مدل سلسله 1993سپس جکسون و همکاران )

مراتبی مطالعه کردند و بر سطوح مشارکت نسبت به 

(. 15مشارکت در مقابل عدم مشارکت تأکید داشتند )

( امکان ارتباط بین موانع، 1993ن )جکسون و همکارا

طور  های انتقال و انگیزش را پیشنهاد کردند، که به راهبرد

های انتقال  جایگزینی روی مشارکت تفریحی و راهبرد

( 2001(. هوبارد و منل )15گیرد ) تحقیقات انجام می

( را 1993مقیاس سلسله مراتبی موانع رایمور و همکاران )

فردی و  موانع فردی، بینگسترش دادند، که شامل 

ساختاری براساس مدل مفهومی کراوفورد و همکاران 

(. براساس مدل مستقل هوبارد و منل 18( بود )1991)

موانع، انتقال و انگیزش تأثیرات مستقلی بر مشارکت دارند 

گری  با فرض عدم رابطۀ بین این سه عامل. مدل میانجی

مثبتی اثر منفی  طور کند که انتقال به انتقال پیشنهاد می

تواند  کند، و انگیزش می موانع روی مشارکت را تعدیل می

اثر مثبتی روی هر دو عامل مشارکت و انتقال داشته باشد. 

کند بیشتر  مدل کاهش تأثیرات موانع آنها پیشنهاد می

های  عنوان راهبرد اند و به موانعی که افراد با آنها مواجه

در حقیقت تأثیرات مثبتی کنند،  انتقال از آن استفاده می

(. بنابراین 2،6گذارد ) جای می روی سطح مشارکت افراد به

طور جزئی رابطۀ بین  دهند که انتقال فقط به آنها بیان می

کند؛ موانع اثر منفی بر  مشارکت را تعدیل می -موانع

ین منظور تحقیق حاضر در نظر دارد تا ه اب مشارکت دارد،

 ابزارهایبهترین  کی ازی با بررسی روایی و پایایی

در حال  مشارکت در اوفات فراغت کهگیری موانع  اندازه
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آن را به پژوهشگران این   ،شود میحاضر در دنیا استفاده 

 .حیطه در کشورمان معرفی کند

 

 روش تحقیق

به  پیمایشی است که-روش تحقیق حاضر توصیفی

موانع مشارکت در اوقات بررسی روایی و پایایی مقیاس 

تعداد نمونه در سالمندان ایرانی پرداخته است. ت فراغ

 مدل یک در که هایی شاخص نفر با توجه به تعداد 552

به یک محاسبه  شود ده می برآورد ساختاری معادالت

ای بود؛ به این  چندمرحله گیری وش نمونهر (.5) شد می

ن، رااستان )خراسان رضوی، مازند هشت ابتدا صورت که

صفهان، بوشهر، فارس و اراک( از کرمانشاه، کرمان، ا

عالوه  هغرب و مرکز کشور ب-شرق-شمال-مناطق جنوب

 بندی جغرافیای کشور براساس تقسیم کالنشهر تهران

انتخاب شدند. سپس از هر استان، شهرهایی برای 

پس از انتخاب شهرها، ها انتخاب شدند.  آوری داده جمع

های  مکانها به  آوری داده دیده برای جمع افراد آموزش

راجعه کردند و ها، مساجد و ... م از جمله پارک مورد نظر

 مورد نظر های رضایت و داوطلبی خود افراد، پرسشنامه اب

 .کردند تکمیل را

شامل چهار  دموگرافیکی ۀپرسشناماز طریق اطالعات 

سؤال در زمینۀ سن، جنسیت، شهر محل زندگی و 

ات فراغت موانع اوق پرسشنامۀ و همچنین وضعیت سالمت

 1شد. برای ترجمه از روش پیشرو و پسرو آوری ( جمع14)

استفاده شد. پس از کسب اجازه از مؤلف، پرسشنامۀ 

مذکور توسط دو مترجم از انگلیسی به زبان فارسی 

برگردانده شد، سپس دو متخصص دیگر آن را از فارسی به 

آمده بررسی  دست انگلیسی برگرداندند. بعد دو نسخۀ به

اختالف نظرهای بین دو ترجمه برطرف شد. شده و 

منظور بررسی روایی محتوا پرسشنامه توسط پنج  به

                                                           

1. forward and backward 

متخصص تربیت بدنی بررسی و نظرهای متخصصان اعمال 

فردی،  شد. پرسشنامۀ نهایی شامل سه عامل درون

لیکرتی از  5مقیاس با گویه  33 و فردی و ساختاری برون

اصول . ( بودزیاد در حد بسیار) 5تا ن( هیچ عنوا)به  1

شده توسط محققان در تحقیق حاضر  اخالقی مراعات

شامل کسب اجازۀ انجام پژوهش از کمیتۀ اخالق، محرمانه 

داشتن اطالعات فردی، رضایت آگاهانه برای شرکت در  نگه

تحقیق و همچنین استفاده از چک لیست شرکت 

  کنندگان بود. داوطلبانۀ شرکت

ین و انحراف معیار استفاده برای آمار توصیفی از میانگ

ها با عوامل  شد. از ضریب همبستگی پیرسون بین گویه

همسانی درونی استفاده  ۀمنظور روایی ساز به شان مرتبط

تحلیل عامل تأییدی از  ۀبرای بررسی روایی ساز .شد

های نسبت مجذور کای بر درجات آزادی،  شاخص

RMSEA ،CFI،GFI  ،NFI  ه نفر استفاد 552و ... در

و عوامل آن  مقیاسبرای تعیین پایایی درونی  همچنین .شد

 و ای طبقه و ضریب همبستگی درون از ضریب آلفای کرونباخ

 SPSS 18 افزار آماری  ها از نرم وتحلیل داده برای تجزیه

 استفاده P =05/0داری نادر سطح مع LISREL 8.8و 

 شد.

 

 های تحقیق  یافته نتایج و

نفر از سالمندان ایرانی  552پژوهش حاضر در میان 

سال( انجام گرفت.  10/63 ± 51/4)با میانگین سنی

زن  206مرد و  346کننده  شرکت 552که از  طوری به

عامل  3گویه با  33مشخصات توصیفی  1بودند. جدول 

همراه ضریب همبستگی با سطح معنادار را نشان  مقیاس به

 1دهد. ضریب همبستگی و سطح معناداری جدول  می

 3ها و  دهندۀ روایی سازۀ همسانی درونی در گویه نشان

فردی و ساختاری( است.  فردی، بین عامل )درون

مقادیر ضریب همبستگی و  1طورکه در جدول  همان
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شود، مقیاس موانع  سطح معناداری آنها مشاهده می

مشارکت اوقات فراغت دارای روایی سازۀ همسانی درونی 

 است. 

 دار عامل با ضریب همبستگی و سطح معنا 3گویه مقیاس و  33ن و انحراف استاندارد در . توزیع میانگی1جدول 
 r (M±SD) تفریحی ۀهای مقیاس ارجحیت تجرب گویه r &( M±SDامل )وع

 فردی درون

(52/0±43/2  )
**83/0 

 52/0** 30/2±45/1 کشم. میانجام فعالیت بدنی در حضور دیگران خجالت  از

 45/0** 66/2±47/1 کنم.  میهای بدنی با جنس مخالف احساس راحتی  یتبرای شرکت در فعال

کنند فعالیت بدنی برایم خوب است، به فعالیت بدنی  ام فکر می از اینکه خانواده

 .پردازم می
43/1±19/3 **43/0 

 19/0** 19/4±26/1 دهم.  میکه احساس ناخوشایندی در من ایجاد کند، انجام ن ای فعالیت بدنی

کنند فعالیت بدنی برایم خوب است، شروع به فعالیت بدنی  از اینکه دوستانم فکر می

 کنم. می
41/1±85/2 **43/0 

 24/0** 39/3±30/1 . کنم میتر از خودم احساس راحتی  برای شرکت در فعالیت بدنی همراه با افراد مسن

 38/0** 78/3±18/1 . کنم میی تر احساس راحت برای شرکت در فعالیت بدنی همراه با افراد جوان

 60/0** 39/2±36/1 هیکل )جثه( خوبی برای شرکت در فعالیت بدنی ندارم. 

 43/0** 14/3±52/1  مغایر است، بپردازم.ام  فعالیت بدنی که با باورهای مذهبی به توانم نمی

 65/0** 47/2±47/1 انرژی الزم برای شرکت در فعالیت بدنی را ندارم. 

 55/0** 32/2±34/1 . کنم میشرکت در فعالیت بدنی با افراد دیگر احساس راحتی ن برای

 16/0** 07/4±21/1 که به مهارت زیادی نیاز ندارد انجام دهم. را توانم فعالیت بدنی می

 52/0** 06/2±33/1 فعالیت بدنی ندارم. دادن ای به انجام عالقه

 54/0** 73/2±39/1 فی ندارم.فعالیت بدنی و ورزش اطالعات کا ۀدربار

 66/0** 51/2±38/1 مهارت و توانایی بدنی مناسب را ندارم.

 فردی بین

(52/0±54/2  )
**53/0 

چون دوست یا آشنایی وجود ندارد که با او به ورزش و فعالیت بدنی بپردازم، فعالیت 

 دهم. بدنی انجام نمی
40/1±32/2 **42/0 

 41/0** 25/3±25/1 شناسم که برای شروع فعالیت بدنی با من تمایل دارند.  افراد زیادی را در فامیل می

 51/0** 00/3±14/1 های کافی برای شروع فعالیت بدنی با من را ندارند.  شناسم که مهارت میافرادی را 

 58/0** 22/3±15/1 دانم که معموالً افراد وقت کافی برای شروع فعالیت بدنی با من ندارند.  می

 51/0** 13/3±19/1 دانم که دیگران معموالً پول کافی برای انجام فعالیت بدنی با من دارند.  می

 45/0** 34/3±39/1 دهم. میدیگر ترجیح  مواردمعاشرت با دوستان را به 

 ساختاری

(69/0±15/3  )**85/0 

را انجام توانم فعالیت بدنی  میاگر تسهیالتی که نیاز دارم پرازدحام )شلوغ( نباشند، 

 دهم.
28/1±38/3 **44/0 

 55/0** 14/3±43/1 . بپردازمفعالیت بدنی به توانم  میهای دیگری داشته باشم، ن اگر مسئولیت

 51/0** 62/2±44/1 های مناسب یا تجهیزات مورد نیاز برای شرکت در فعالیت بدنی ندارم.  لباس

 57/0** 79/2±43/1 دهم.  میی را انجام نمناسب نباشند، فعالیت بدن مورد نیازماگر تسهیالت 

 50/0** 72/3±28/1 توانم فعالیت بدنی را انجام دهم اگر بدانم امکانات الزم موجود است.  می

توانم فعالیت بدنی را انجام دهم اگر پول برای لباس، تجهیزات یا کرایه کردن وسایل داشته  می

 باشم.
40/1±25/3 **56/0 

 45/0** 17/3±42/1 یا ثبت نام در مراکز ورزشی برایم گران هستند. های ورودی  هزینه

 54/0** 58/3±38/1 توانم فعالیت بدنی را انجام دهم.  میاگر وقت نداشته باشم، ن

 40/0** 42/2±52/1 .شرکت کنمبدنی  های در فعالیت توانم نمیا ه ناتواناییدلیل برخی  به

 46/0** 86/3±34/1 و هوا خوب باشد، مایل به انجام فعالیت بدنی و ورزش هستم. اگر آب

 50/0** 99/2±43/1 .استهای فعالیت بدنی و ورزش از منزل ما دور  ها یا باشگاه مکان

انجام فعالیت بدنی و ورزش متناسب با سن من وجود  برایتجهیزات و امکانات استانداردی 

 ندارد.
48/1±77/2 **54/0 

01/0>p 
p <05/0و  ** 
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در ادامه روایی سازه و پایایی مقیاس با استفاده از 

تحلیل عامل  2تحلیل عامل تأییدی بررسی شد. در جدول 

 3مقیاس و  خرده 33تأییدی مقیاس موانع مشارکت با 

عامل براساس نمرۀ استاندارد )بار عاملی( نشان داده شده 

طورکه  ده است. همانو براساس نمرۀ تی به نمایش درآم

و  6، 4های  دهند در سه گویه )گویه مقادیر تی نشان می

 4های  های تی در سطح معناداری نیستند. گویه ( نمره18

فردی در  از عامل بین 18فردی و گویۀ  از عامل درون 6و 

سطح معناداری قرار نداشتند. بنابراین حذف شده و بار 

ل تأییدی این به بررسی تحلیل عام 2دیگر در جدول 

طورکه مشاهده  گویه پرداخته شد. همان 30مقیاس با 

خوبی در سطح معناداری قابل  شود این مقیاس به می

مقادیر تی معنادار  تبیین در جامعۀ سالمندان است. تمامی 

های استاندارد )بارهای عاملی( مقادیر مناسبی  بوده و نمره

 هد.د را در رابطۀ هر گویه با عامل خود نشان می

 

 های تی و ضریب الندا در مدل نهایی ها در مدل اولیه و نمره های تی گویه . نمره2جدول 

 ها گویه عوامل
 (18و  6، 4های  مدل نهایی )پس از حذف گویه مدل اول
 الندا نمرة تی نمرة تی

 فردی درون

 52/0 20/12* 18/12* 1گویۀ 
 -26/0 -78/5* -78/5* 2گویۀ 
 -16/0 -59/3* -58/3* 3گویۀ 
   23/0 4گویۀ 
 -25/0 -52/5* -51/5* 5گویۀ 
   38/0 6گویۀ 
 -26/0 -69/5* -72/5* 7گویۀ 
 62/0 97/14* 96/14* 8گویۀ 
 25/0 51/5* 47/6* 9گویۀ 
 72/0 18/18* 18/18* 10گویۀ 
 67/0 63/16* 64/16* 11گویۀ 
 12/0 63/2* 66/2* 12گویۀ 
 65/0 08/16* 11/16* 13گویۀ 
 53/0 47/12* 46/12* 14گویۀ
 71/0 06/18* 05/18* 15گویۀ 

 فردی بین

 46/0 20/8* 95/7* 16گویۀ 
 20/0 -20/4* 21/4* 17گویۀ 
   -26/1 18گویۀ 
 25/0 14/5* 96/4* 19گویۀ 
 -17/0 -68/3* -68/3* 20گویۀ 
 24/0 00/5* 96/4* 21گویۀ

 ساختاری

 35/0 45/7* 43/7* 22گویۀ
 -53/0 -86/11* -87/11* 23گویۀ
 -47/0 18/10* -15/10* 24گویۀ
 -52/0 15/11* -54/11* 25گویۀ 
 37/0 98/7* 96/7* 26گویۀ 
 47/0 21/10* 21/10* 27گویۀ 
 -32/0 -75/6* -73/6* 28گویۀ 
 -48/0 -56/10* -60/10 29گویۀ 
 -36/0 -68/7* -71/7* 30گویۀ 
 33/0 89/6* 88/6* 31گویۀ 
 -38/0 -08/8* -06/8* 32گویۀ 
 -48/0 -40/10* -39/10* 33گویۀ 
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ها با عوامل در تحلیل عامل  مقادیر ضرایب بین گویه

شود. بر  عنوان مقادیر روایی سازه استفاده می تأییدی به

 2ها با عوامل در جدول  همین اساس ضرایب بین گویه

ازۀ این مقیاس با استفاده از روش دهندۀ روایی س نشان

 تحلیل عامل تأییدی است. 

های برازش دو مدل  به بررسی شاخص 3در جدول 

مورد مطالعۀ مقیاس موانع مشارکت پرداخته شد. 

ای نسبت  گویه 30شود مدل  طورکه در مشاهده می همان

ای از برازش مدل بهتری برخوردار است.  گویه 33به مدل 

سؤالی در جامعۀ  30دهد مقیاس  این مسئله نشان می

 تری دارد.  سالمندان ایرانی برازش مناسب

 . برازش دو مدل از مقیاس موانع مشارکت3جدول 

 RMSEA RMR PNFI GFI AGFI PGFI مجذور کای های برازش شاخص

 72/0 79/0 82/0 71/0 077/0 076/0 34/2041 سؤالی 33دل م

 72/0 87/0 90/0 80/0 60/0. 070/0 43/1723 سؤالی 30مدل 

 
گویه از آلفای  30برای بررسی پایایی مقیاس با 

( ICC) 1ای طبقه کرونباخ و ضریب همبستگی درون

براساس  86/0استفاده شد. مقدار ضریب آلفای کرونباخ 

های استاندارد و مقدار ضریب همبستگی  آیتم

فردی  دست آمد. پایایی عامل درون به 82/0ای  طبقه درون

و  64/0فردی  ، عامل برون73/0آلفای کرونباخ براساس 

 دست آمد.  به 80/0عامل ساختاری 

 

 گیری  نتیجهبحث و 

هدف از تحقیق حاضر، بررسی روایی و پایایی مقیاس 

بود. بر این  سالمندافراد در موانع مشارکت اوقات فراغت 

نتایج نشان داد که مقیاس موانع مشارکت اوقات  اساس،

ایرانی از ساختار عاملی تأییدی قابل ن اسالمند درفراغت 

عامل  3قبولی برخوردار است. همچنین نتایج میانگین 

نشان داد که میانگین عامل ساختاری بیشترین مقدار بوده 

طور مساوی  فردی به فردی و بین و میانگین دو عامل درون

توان گفت عامل  بعد از عامل ساختاری قرار دارند. پس می

ن مانع برای مشارکت افراد سالمند در تری ساختاری مهم

اوقات فراغت است. نتایج تحقیق کشکر و همکاران 

                                                           

1. Interclass Correlation Coefficient (ICC) 

( همراستا با نتایج تحقیق حاضر است، بطوری که 1386)

ترین عامل اثرگذار  در تحقیق آنها نیز عامل ساختاری مهم

موانع مشارکت در ورزش  بدست آمده و سپس عوامل 

(. عوامل 2بیان شدند  )فردی  فردی و بین بازدارندۀ درون

ساختاری شامل هزینه، وقت، امکانات و تجهیزات، فقدان 

ها،  فردی شامل نگرش مهارت و توانایی، عوامل درون

فردی شامل نبود  تصورات و حاالت روانی فرد، و عوامل بین

که در مدل کرافورد  همراه و روابط اجتماعی است. درحالی

، عوامل بازدارندۀ اولین عامل بازدارندۀ اوقات فراغت

فردی و  ترتیب، عوامل بین فردی بود و سپس به درون

ساختاری قرار داشت. براساس مدل سلسله مراتبی مازلو، 

سلسله مراتب نیازهای انسانی در جوامع مختلف تابعی از 

شرایط موجود در آن جامعه است. اساساً در جوامعی که از 

یازهای اولیۀ اند، ن نظر اقتصادی با مشکالت جدی مواجه

کند و مانع بروز آنها  انسانی بر سایر نیازها غلبه می

آید در جامعۀ ما، که مشکل اقتصادی از  نظر می شود. به می

های  ترین مشکالت مردم است، شرکت در فعالیت مهم

ورزشی تابعی از نیاز اقتصادی، امنیت، سالمت جسمانی، 

م است در مرحلۀ بعد نوع نگرش فرهنگی و اعتقادات مرد

توان گفت برای مشارکت افراد سالمند  رو می (. ازاین2)
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بهتر است ابتدا در جهت رفع عوامل ساختاری مانند درآمد 

کافی، وجود وسیلۀ نقلیه، احراز سالمت جسمانی، و مانند 

آنها گام برداشت؛ نگرش افراد سالمند، جامعه و وابستگان 

رای مشارکت آنها نیز اهمیت دارد. همچنین افراد سالمند ب

همراه و دوست نیاز دارند. در تحقیق   در اوقات فراغت به

( محیط فعالیت بدنی، 2014اکبری کامرانی و همکاران )

گیر بودن فعالیت  عدم تشویق خانواده، خستگی بدنی، وقت

بدنی و موانع تسهیالتی و تجهیزاتی از دالیل نپرداختن 

 (.8سالمندان به فعالیت بدنی بیان شده است )

ترین موانع استفادۀ مناسب از اوقات  یکی از مهم

فراغت، نداشتن استطاعت مالی و درآمد ناکافی عنوان 

( این موانع را در 2002شده است. ادینتون و همکاران )

شش طبقۀ دسترسی به امکانات، انزوای اجتماعی، دالیل 

(. 13بندی کردند ) ها، زمان و امکانات دسته فردی، هزینه

های اوقات فراغت  ( محدودیت1994) همچنین شاو

سالمندان را زمان، مشکالت اقتصادی، نبود تسهیالت، 

(. سالمندی 17ریزی و امکانات مناسب عنوان کرد ) برنامه

با بازنشستگی و کاهش درآمد همراه است و کاهش درآمد 

گذارد  های زندگی وی تأثیر می فرد بر بسیاری از جنبه

شود علت مادی  مشاهده میطورکه  (. بنابراین همان1)

های اوقات فراغت در مطالعات  یکی از موانع اصلی فعالیت

شمار آمده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که  به

کل و در در مقیاس موانع مشارکت اوقات فراغت 

فردی و ساختاری از پایایی  فردی، برون مقیاس درون خرده

ایج تحقیق همسانی درونی قابل قبولی برخوردار بود. نت

 حاضر با نتایج تحقیقات قبلی همراستاست. هوبارد و منل

( نیز نشان دادند که این مقیاس در کل از همسانی 2001)

(. در این تحقیق همسانی 14درونی خوبی برخوردار است )

و  86/0درونی با استفاده از آلفای کرونباخ کل مقیاس 

، 73/0فردی براساس آلفای کرونباخ  پایایی عامل درون

دست  به 80/0و عامل ساختاری  64/0فردی  عامل برون

آمد. در تحقیق هوبارد و منل همسانی درونی مقیاس 

فردی  و عامل درون 72/0موانع مشارکت در کل دارای 

و ساختاری دارای  55/0فردی دارای  ، برون50/0دارای 

 بود.  42/0

مقیاس موانع در اوقات فراغت ابتدا توسط ریمور و 

فردی،  عامل )درون 3سؤال و  21( با 1993ان )همکار

(. سپس توسط هوبارد 16فردی و ساختاری( ارائه شد ) بین

سؤال افزایش یافت )آلفای کرونباخ  32( به 2001و منل )

(. در ادامه این پرسشنامه توسط سون و همکاران 72/0

(. در 18( در افراد سالمند اصالح و استفاده شد )2008)

ان داده شد که این مقیاس با استفاده از تحقیق حاضر نش

تحلیل عامل تأییدی دارای روایی سازه در سه عامل 

فردی و ساختاری با حذف سه گویه است.  فردی، بین درون

( 1993این نتایج با نتایج تحقیق ریمور و همکاران )

همخوانی دارد. این مسئله حاکی از وجود موانع سلسله 

تحقیق ریمور و همکاران  که در طوری مراتبی است، به

های ادراک از موانع  ( و تحقیق حاضر نمره1993)

فردی و   ساختاری، همسانی باالیی دارد. سپس موانع درون

توان  (. بنابراین می16فردی در مرتبۀ سوم قرار دارد ) برون

گفت عامل ممانعت از اوقات فراغت چارچوب سلسله 

های  آمده از شاخص دست با توجه به نتایج بهمراتبی دارد. 

توان گفت این مقیاس در جامعۀ سالمندان  برازش می

ایرانی دارای روایی و پایایی تحلیل عامل تأییدی مناسب 

تا  72/0طورکه مشاهده شد، بارهای عاملی از  همان است.

شود. مقادیر ضرایب بین  در این تحلیل مشاهده می 12/0

عنوان مقادیر  ها با عوامل در تحلیل عامل تأییدی به گویه

شود. بر همین اساس ضرایب بین  روایی سازه استفاده می

دهندۀ روایی سازۀ این مقیاس با  ها با عوامل نشان گویه

استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی است. همچنین 

در نتایج نشان داد که مقیاس موانع مشارکت اوقات فراغت 

اختاری فردی و س فردی، برون مقیاس درون کل و در خرده
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از پایایی همسانی درونی قابل قبولی برخوردار بود. در 

تحقیق حاضر همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ 

فردی براساس آلفای  و پایایی عامل درون 86/0کل مقیاس 

و عامل ساختاری  64/0فردی  ، عامل برون73/0کرونباخ 

و  طور کلی این مقیاس از روایی دست آمد. به به 80/0

پایایی قابل قبولی در سالمندان ایرانی برخوردار بود که 

توان از آن برای سنجش موانع مشارکت در اوقات  می

 فراغت فعالیت بدنی افراد بزرگسال و سالمند بهره برد. 

 

 منابع و مآخذ

.  ")ع( صادق ماما دانشگاه تحقیقات مرکزۀ رینش اجتماعیۀ سرمای و توسعه انداز سندچشم" (.1382حسن. )م، لمیریا .1

 .45-54، صص 12و  11، ش رسانی اطالع و آموزشی پژوهشیۀ نشری

زنان تهران از مشارکت در ورزش تفریحی با توجه  ۀبررسی اهمیت عوامل بازدارند"(. 1386احسانی، محمد. ) و سارا، رککش .2

 .113 -134 ، صص2ش مطالعات زنان، . "به متغیر خصوصیات فردی

بررسی علل عدم شرکت دختران مقطع متوسطه "(. 1381) .فضل اله ،باقرزادهو  رسول ،طلب تحمای ؛مهدی ،پور متقی .3

 . 23 -31 ، صص11ش حرکت،  ۀنشری ."های ورزشی فوق برنامه شهرستان تربت حیدریه در فعالیت

میزان "(. 1390مومنان, امیر؛ دلشاد، عباس؛ میرمیران، مریم؛ قنبریان، آرش؛ صفرخانی، مریم و عزیزی، فریدون. ) .4

ریز و متابولیسم  . مجلۀ غدد درون"تحرکی و عوامل مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال تهرانی: مطالعۀ قند و لیپید تهران کم

 .493-503، صص 5ایران، ش 

ترجمۀ سیاوش طالع پسند. ج اول، سمنان:  "یابی معادالت ساختاری. های اساسی مدل پایه"(. 1390میولر، رالف. ) .5

 . 79انشگاه سمنان، ص انتشارات د

. "زهیزنان و ارتباط آنها با انگ یموانع مشارکت ورزش"(. 1388. )الهام ،مشکل گشا و دیوح ،ذواالکتاف؛ مسعود، انینادر .6

 . 145 -156، صص 13، ش و ورزش یحرکت علوم

ها در  ش فرضها و پی های تفریحی )انگیزه مشارکت در ورزش"(. 1388نادریان جهرمی، مسعود و هاشمی، هاجر. ) .7

 .39-53، صص 22. پژوهش در علوم ورزشی، ش "های تفریحی ورزش( جنبه

8. Akbari Kamrani, A. A., Zamani Sani, S. H., Fathi Rezaie, Z., Ahmadi, E., Bashiri, M. 

(2014). "The psychometric characteristics of the exercise benefits/barriers scale among 

Iranian elderly". Iranian Journal of Public Health, 43(3), pp: 362-366. 

9. Ansari, W. E., Lovell, G. (2009). "Barriers to exercise in younger and older non-exercising 

adult women: A cross sectional study in London, United Kingdom". International Journal 

Environment Research Public Health, 6, pp: 1443-1455.  

10.  Cavill, N., Biddle, S. J. H. (2003). "The determinants of young people’s participation 

in physical activity, and investigation of tracking of physical activity from youth to 

adulthood". In: A. Giles (Ed.). A life course approach to coronary heart disease 

prevention: Scientific and policy review. London: TSO (The Stationery Office), pp: 97-

179.   

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 10

https://ntsmj.issma.ir/article-1-352-fa.html


 1393تابستان ، 5، شمارة 2ردهای نوین در مدیریت  ورزشی، دورة نشریۀ رویک  

 

 

110 

11.  Centers for Disease Control and Prevention. (2007). "Overcoming barriers to physical activity. 

Physical activity for everyone". Available from: http://www.cdc.gov/physicalactivity/.  

12. Crawford, D. W., Jackson, E. L., Godbey, G. C. (1991). "A hierarchical model of 

leisure constraints". Leisure Sciences, 13, pp: 309–320. 

13.  Edginton, C. R., Jordan, D. J., De Graaf, D. G., Edgintonm, S. R. (2002). "Leisure and 

life satisfaction: Foundational perspectives". 3rd Edition. New York: McGraw-Hill, p: 54.  

14. Hubbard, J., Mannell, R. (2001). "Testing competing models of the leisure constraint and 

negotiation process in a corporate employee recreation setting". Leisure Sciences, 23, pp: 

145-163. 

15. Jackson, E. L., Crawford, D. W., Godbey, G. (1993). "Negotiation of leisure constraints". 

Leisure Sciences, 15, pp: 1–12. 

16.  Raymore, L., Godbey, G., Crawford, D., Eye, A. V. (1993). "Nature and process of 

leisure constraints: An empirical test". Leisure Sciences, 15, pp: 99–113. 

17.  Shaw, S. M. (1994). "Gender leisure and constraint: Towards a framework for the 

analysis of women’s leisure". Journal of leisure research, 26(1), pp: 8-22. 

18. Son, J. S., Mowen, A. J., Kerstetter, D. L. (2008). "Testing alternative leisure constraint 

negotiation models: An extension of Hubbard and Mannell’s study".  Leisure Sciences, 30, 

pp: 198-216. 

19. Stamatakis, E., Chaudhury, M. (2008). "Temporal trends in adults' sports participation 

patterns in England between 1997 and 2006: the health survey for England". British 

Journal Sports Medicine, 42, pp: 901–908. 

20. Thompson, W. R. (2009). "ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription". 

8th Edition. American College of Sports Medicine, New York: Lippincott Williams & 

Wilkins, p: 94. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

http://www.cdc.gov/physicalactivity/
https://ntsmj.issma.ir/article-1-352-fa.html
http://www.tcpdf.org

