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 چکیده:

آماري جامعه جايگاه ورزش هاي تفريحي در اوقات فراغت سالمندان شهر تهران بود. بررسي هدف پژوهش حاضر 

ارائه شده  آمارسال شهر تهران بود، که طبق آخرين  06سالمند باالي  ي زنان و مرداناين تحقيق شامل تمام

روش نمونه برداري به شکل تصادفي خوشه اي مي باشد، به طوري  نفر بودند. 581379، ايران آمارتوسط مرکز 

نفر به  3135نمونه ها انتخاب گرديد و تعداد آنها بر اساس فرمول کوکران،  گانه شهر تهران 22که از مناطق 

ها به صورت پيمايشي بوده و داده -توصيفي روش تحقيق از نوع روش ق،يبا توجه به اهداف تحق .آمددست 

ميداني جمع آوري گرديد. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه ساخته 

 آننفر از اساتيد و دانشجويان دکتري مديريت ورزشي قرار گرفت و تناقضات و اشکالت  39شده در اختيار 

( 6870نامه در حد مطلوب)آلفاي کرونباخ =اصالح گرديد سپس با استفاده از مطالعه مقدماتي پايايي پرسش

توصيفي به توصيف  آمار. در توصيفي و استنباطي استفاده شد آمارتجزيه و تحليل داده ها از تعيين شد. براي  

استنباطي از  آمارميانگين و انحراف معيار و شاخص هاي گرايش به مرکز با ترسيم جداول و نمودارها و در بخش 

هاي  آزمونهاي مقايسه اي تي مستقل و آنووا و  آزمونپيرسون و خي دو و هم چنين هاي همبستگي  آزمون

تعقيبي مناسب استفاده شد. نتايج نشان داد: به طور کلي مردان از زنان اوقات فراغت بيشتري داشتند و در اين 

ماشاي تلويزيون اوقات مردان فعال تر زنان بودند. بيشترين زمان فراغت سالمندان در منزل سپري مي شد. ت

اولين فعاليت فراغتي جاري آنان و ورزش در جايگاه هفتم قرار داشت. بيشترين عالقه سالمندان به انجام 

مستحبات مذهبي و پارک رفتن بود. بيش از نيمي از آنان ورزش مي کردند و پارک، مکان اول براي ورزش 

ا مورد عالقه ايشان و عادت نداشتن، مشکالت کردن آنان بود. ورزش هاي سبک مانند پياده روي، نرمش و شن

مثبتي در سالمت و رضايت از  تأثيرجسمي، تنبلي و نبود امکانات از داليل ورزش نکردن آنها بود. ورزش کردن 

 زندگي در سالمندان به همراه داشت. 
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