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Abstract  

According to the rapid aging of the population and the 
reduction of physical activity in the elderly, it seems 
necessary to examine the important factors involved in 
motivating the elderly to participate in physical activity. 
Therefore, the current study aimed to investigate the 
mediating role of the place attachment in the relationship 
between physical-environmental factors and the elderly’s 
motivation for physical activity (MFPA). It was a descriptive-
correlational study, of structural equation modeling (SEM) 
type. The statistical population of the current study included 
all the elderly participating in Shahrud Health Road, of 
whom 350 were selected as a sample of the study. Hatami-
Nejad et al.’s physical-environmental factors, Deci and 
Ryan’s sport participation motivation, and Kyle et al.’s place 
attachment questionnaires were used to measure the 
variables of physical-environmental factors, MFPA and place 
attachment, respectively. Data analysis was conducted using 
SEM in Smart-PLS 3.2.8 software. The results showed a 
direct significant positive relationship between physical-
environmental factors and place attachment, as well as a 
significant positive relationship between place attachment 
and MFPA. Besides, there was a significant indirect 
relationship between physical-environmental factors and 
MFPA through the mediating role of the place attachment. 
However, there was no significant relationship between 
physical-environmental factors and MFPA. According to the 
findings of the research, it can be said that one of the 
effective factors in increasing the motivation of the elderly 
to participate in physical activity is paying attention to the 
environmental factors and, as a result, creating a sense of 
attachment to place in them. 
 

Article Info  
Article History 

Received: 09.09.2022  

Revised: 26.12.2022  

Accepted: 62 .12.2022  

ePublished: 30.12.2022 

 

Kyewords 

Physical factors, place 
attachment, place identity, 
participate in physical 
activity, elderly 
 

How to cite this article 

Yari, M., Bahrololoum, H., & 
Mokaberian, M. (2022). The 
Relationship between 
physical-environmental 
factors and motivation for 
physical activity in the 
elderly: The Mediating role 

of place attachment (case 
study: Shahrud health 
road). Aging Psychology, 
8(4), 311-327.  
 

*Corresponding Author    

Mansoureh Mokaberian 

  

Email 

mokaberian@shahroodut.ac.ir 
 

 

 

 

 

 

 The Author(s)  

Publisher: Razi University 

Aging  

Psychology 
 

 Research Article 

Yari et al., Aging Psychology, 2022, 8(4), 311-327 

DOI: 10.22126/JAP.2022.8045.1638 

10.22126/JAP.2021.6498.1538 

 

 

 

https://orcid.org/0000-0002-7172-1812
https://orcid.org/0000-0001-5312-200X
https://orcid.org/0000-0003-1236-2327
mailto:Mokaberian@shahroodut.ac.ir


 
 

 

 

مشارکت ورزشی سالمندان: نقش میانجی ه رابطۀ عوامل کالبدی محیطی با انگیز

 دلبستگی به مکان )مطالعه موردی: جاده سالمت شاهرود(

 
 

، 

   *1 منصوره مکبریان ،      1حسن بحرالعلوم  ،      1محدثه یاری

 

 بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایرانمدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیتگروه  1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 پژوهشیمقاله 

 چکیده

بدنی سالمندان، بررسی عوامل با توجه به روند سریع سالمندی جمعیت و کاهش فعالیت

رسد. بدنی ضروری به نظر میمهم در ایجاد انگیزۀ سالمندان برای شرکت در فعالیت

پژوهش حاضر به بررسی نقش میانجی دلبستگی به مکان در ارتباط بین عوامل بنابراین، 

 این پژوهش،روش  .ورزشی سالمندان پرداخت کالبدی محیطی و انگیزۀ مشارکت

یابی معادالت ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش کلیه همبستگی از نوع مدل-توصیفی

گیری در دسترس تعداد نمونه سالمندان جاده سالمت شاهرود بودند که با استفاده از روش

گیری متغیرهای عوامل کالبدی نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای اندازه 350

های نامهمحیطی، انگیزۀ مشارکت ورزشی و دلبستگی به مکان به ترتیب از پرسش

نژاد و همکاران، دسی و رایان و کایل و همکاران استفاده شد. تجزیه و تحلیل حاتمی

 Smart-PLS 3.2.8افزار یابی معادالت ساختاری و نرماطالعات با استفاده از روش مدل

جام شد. نتایج پژوهش حاکی از رابطۀ مستقیم مثبت عوامل کالبدی محیطی با ان

انگیزۀ دلبستگی به مکان و همچنین رابطۀ مثبت و معنادار دلبستگی به مکان با 

بدنی بود. همچنین، ارتباط غیرمستقیم عوامل سالمندان در فعالیت مشارکت ورزشی

میانجی دلبستگی به مکان مشخص  کالبدی محیطی با انگیزش مشارکت از طریق متغیر

ارتباط انگیزۀ مشارکت ورزشی بین عوامل کالبدی محیطی و  با این حال،گردید. 

توان گفت یکی از عوامل مؤثر های پژوهش میمعناداری مشاهده نشد. با توجه به یافته

 بدنی، توجه به عواملسالمندان در فعالیتانگیزۀ مشارکت ورزشی در ارتباط با افزایش 

 باشد. محیطی و به تبع آن ایجاد حس دلبستگی به مکان در آنها می
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نظر هر ساله جمعیت سالمندان در حال افزایش است. طبق 
سال، سالمند  60به افراد باالی  1سازمان بهداشت جهانی

 2050شود و تخمین زده شده است که تا سال گفته می
. با توجه به میلیارد نفر خواهد رسید 2جمعیت سالمندان به 

روند سریع سالمندی جمعیت و افزایش احتمال 
بدنی بخش مهمی از ، تشویق به فعالیتآنها دیدگیآسیب

رود )سیلوریا شمار میبرنامۀ پیشگیری از آسیب سالمندان به
ترین مزایای شرکت سالمندان . از مهم(2012و همکاران، 

مواردی از جمله حفظ سالمت جسمانی و بدنی در فعالیت
روانی، ارتقای آمادگی جسمانی و قدرت عضالنی، کاهش 

عروقی و پوکی استخوان، -های قلبیریابتال به بیما
های کاهش میزان افسردگی و اختالالت شناختی در سال

. علیرغم (2012باشد )گیلی و همکاران، آخر زندگی آنها می
بدنی، مزایای روانی و جسمانی ناشی از شرکت در فعالیت

شود )سیلوریا وفور مشاهده می فقر حرکتی در سالمندان به
های انجام شده در ایران نشان . بررسی(2012و همکاران، 

درصد از سالمندان ایرانی غیرفعال هستند و  68دهد که می
بدنی بسیار دشوار است )ندری و ترغیب این افراد به فعالیت

. تناقض در نتایج مطالعات در خصوص (1395همکاران، 
بدنی و تحرک سالمندان حاکی از تفاوت در وضعیت فعالیت

انگیزۀ افراد برای مشارکت در فعالیت بدنی است )خلیلی و 
اند که برای بر این عقیده پژوهشگران. (2015همکاران، 

در هر جامعه،  تحلیل مشارکت ورزشی اقشار مختلف
اهداف و  (2) ،ها و عقایدویژگی (1)بررسی سه عامل 

محیط و رفتار فردی و گروهی  (3) ، وهای افرادانگیزه
رسد. از بین این سه عامل، شناخت ضروری به نظر می

و محیطی که افراد در آن فعالیت دارند از اجزای  هاانگیزه
ضروری و محورهای اساسی در توجیه رفتار افراد برای 

نژاد و رود )رمضانیشمار میبدنی بهشرکت در فعالیت
 (.1388همکاران، 

آوری به فعالیتی خاص و ادامۀ ، فرایند روی2انگیزش
آن است. این فرایند فرد را برانگیخته و رفتار او را جهت 

های های درونی و محرکدهندهدهد، تمایالت و سوقمی
گیرد و نقشی قدرتمند در مشارکت افراد بیرونی را در بر می

 (.1386وسوی و مسیبی، م در فعالیت جسمانی دارد )واعظ
شناسان ورزشی معتقدند تنها یک عامل یا انگیزه اکثر روان

شود و در امر مشارکت ورزشی، موجب بروز رفتار نمی
                                                 
1 World Health Organization  
2 motivation 

همچون لذت و نشاط، سالمتی،  های متعددیانگیزه
پیشگیری و درمان، آمادگی جسمانی و محیط نقش دارند 

ها حاکی از آن است پژوهش (.1373آبادی، )رمضانی خلیل
که تمرکز بر عوامل فردی و روانی، به عنوان عوامل 

های هتواند گروبدنی، تنها میانندۀ سالمندان به فعالیتانگیز
کوچکی را به این هدف برساند در حالیکه مداخلۀ 

های بزرگی که در یک هتواند بر گرومحیطی میزیست
قبولی داشته باشد. به کنند نتایج قابلمی محیط زندگی

محیطی سالمت رفتار، توجه های زیستهمین دلیل، طرح
به خود معطوف داشته و چند برابر بر رفتار فردی زیادی را 
 محیطی شامل عوامل درونهای زیستطرح اثرگذارند.

حمایت اجتماعی( مثل فردی )ی( و میانختشنافردی )روان
فیزیکی )محله( هستند )سالیس و همکاران، و محیط زیست

از سویی، موانع مختلفی برای شرکت سالمندان در  (.2006
توان به بدنی گزارش شده است که از میان آنها میفعالیت

بدنی در محل عدم آگاهی از وجود مراکز فعالیت هزینۀ باال،
انگیزه، نبود  فقدانزندگی، باورهای منفی دربارۀ خود، 

روشنایی در خیابان، امنیت پایین و موانع کالبدی اشاره کرد 
بیجوراسدوتیر و همکاران،  ؛2013، و همکاران)میسنر 

رسد، برای داشتن تحرک و فعالیت بدنی . به نظر می(2012
مناسب در دوران سالمندی مهیا ساختن شرایط محیطی 

 استها ضروری مناسب و برطرف کردن موانع و محدودیت
ها محیط فیزیکی را پژوهش برخی (.2010)کر و همکاران، 

بدنی  تأثیرگذار بر فعالیت محیطیاز جمله متغیرهای زیست
سو و همکاران، ؛ 2012اند )تسوندا و همکاران، معرفی کرده

  (.2002خان و همکاران،  ؛2014

های کنندههای داخلی متفاوتی به تعیینتاکنون پژوهش
 (،1395بدنی سالمندان )ندری و همکاران، اجرای فعالیت

بدنی عوامل انگیزاننده جهت مشارکت سالمندان در فعالیت
؛ خلوصی و همکاران، 1397)منصورحسینی و فرونده، 

عوامل مؤثر بر مشارکت سالمندان ایرانی در  ( و1396
اما  ،اند( پرداخته1397بدنی )سارانی و همکاران، فعالیت

شناختی عوامل محیطی و روان پیرامون های اندکیپژوهش
بدنی مؤثر بر ایجاد انگیزۀ شرکت سالمندان در فعالیت

صورت گرفته است. بنابراین، در پژوهش حاضر به عامل 
های کالبدی محیط و نیز نقش دلبستگی به مکان بر ویژگی
 بدنی پرداخته شد.مشارکت سالمندان در فعالیت انگیزۀ
عوامل کالبدی محیطی به عناصر طبیعی و مصنوعی  

سازد و از بدنه، کف، مبلمان شهری، که ظرف فضا را می
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پوشش گیاهی و غیره تشکیل شده است، اشاره دارد 
رفتار در -. بر اساس نظریه مکان(1385)پاکزاد، 

شناسی محیط، محیط به دو عامل مهم فعالیت و کالبد روان
های حاکم در محیط بر اساس شود. فعالیتبندی میدسته

ها ها و تعامالت عمومی انسانعوامل اجتماعی، کنش
های فرم و ساماندهی تعریف شده و کالبد به همراه متغیر

گیری حس تعلق محیط ترین عوامل در شکلاجزا مهم
پوراحمد و  (.1395گردد )قشقایی و همکاران، ارزیابی می
فضایی بر -با بررسی تأثیر ابعاد کالبدی (1397همکاران )

 -روی در شهر تهران بیان کردند که بین ابعاد کالبدیپیاده
روی رابطۀ مثبت و معناداری وجود فضایی و انگیزۀ پیاده

کلی در بین ابعاد کالبدی، شاخص ایمنی و در طوردارد. به
بین ابعاد فضایی، شاخص امنیت بیشترین مقدار بار عاملی 

در پژوهشی به این نتیجه  (1394را دارا بودند. حکیمیان )
هری مانند مسیر و های کالبدی فضاهای شرسید که ویژگی

های زیباشناختی و اقلیمی و نیز محدوده، ایمنی، ویژگی
بدنی از عوامل  های فعالیتقابلیت دسترسی به مکان

تبع آن بدنی و بهبینی کنندۀ سوق دادن افراد به فعالیتپیش
فروزنده باشد. منصورحسینی و جوانعدم چاقی افراد می

فضا های کالبدی و معنایی بیان کردند که کیفیت (1397)
های سنی سالمندان در محیط مؤثر در حضورپذیری گروه
های مذکور آسایش محیطی، ایمنی، بوده و در میان مؤلفه

های کالبدی و خوانایی از امنیت فضایی از کیفیت
های معنایی محیط بیشترین تأثیر را دارا است. در کیفیت

در مورد  (1397پژوهشی که توسط عظمتی و همکاران )
جسمانی کودکان در های کالبدی مؤثر بر فعالیتویژگی

حیاط مدرسه انجام شد، این نتیجه حاصل شد که جذابیت 
محیط شامل تنوع رنگ، دسترسی به فضاها، حضور گیاه در 

کف ایمن، تنوع فرم و شکل، وجود زمین ورزشی، فضا، 
حضور آب در فضا، تنوع فضا و ایمنی مبلمان بر انجام 

توان گفت های جسمانی کودکان تأثیر دارد. میفعالیت
ای را برگرفته از زندگی انسان در محیط، فرایندهای پیچیده

شناسی رقم وجود کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و روان
نژاد از آنها دلبستگی به مکان است )حاتمیزند که یکی می

پژوهشگران در پژوهشی تأثیر  (.1397و همکاران، 
دلبستگی به مکان را مورد های کالبدی بر حس مولفۀ

ارزیابی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که 
از انسجام و وحدت، مدیریت  های کالبدی اعممولفۀ

تسهیالت و نظارت، عناصر طبیعی و سبز، غنای بصری و 

یابی به ترتیب بیشترین تأثیرگذاری را بر حس قابلیت جهت
اما با  (.1399دلبستگی به مکان دارند )رحیمی و همکاران، 

پیشین، مشخص گردید به عامل  هایمرور پژوهش
دلبستگی به مکان، در ارتباط بین دو متغیر عوامل 

محیطی و میزان انگیزۀ مشارکت سالمندان در کالبدی
 بدنی پرداخته نشده است. فعالیت

ترین عنوان یکی از بارزدلبستگی به مکان که به
گیری یا قطع پیوندهای شناسی به فرایند شکلمفاهیم روان

ای مهم در ها و مکان اشاره دارد، مقولهیان انسانعاطفی م
آید )کایل و شمار می سالمتی و کیفیت زندگی سالمندان به

در یک تعریف کلی دلبستگی به مکان  (.2005همکاران، 
بر میزان حس پیوندی که مردم با یک مکان خاص دارند 

دیدگاه اصلی دلبستگی به  (.2013متمرکز است )ویلسون، 
مکان رابطه میان انسان و شرایط محیطی است و شامل 

و پیوند  2، هویت مکان1سه بعد وابستگی به مکان

وابستگی به  (.2005است )کایل و همکاران،  3اجتماعی
شود که در آن مکانی، دلبستگی تعریف می مکان نوعی

آورد و نیازهای فرد را رضایت باالتری را به ارمغان می
کند. منظور از هویت های مشابه برآورده میبیشتر از مکان

مکانی، اهمیت نمادین و عاطفی مکان به عنوان منبعی از 
شناختی است که افراد را غرق در های روانوابستگی

کند. بعد سوم دلبستگی به مکان به یهای خاص ممکان

کنندگان در تفریح اشاره ارتباطات اجتماعی میان شرکت
کند، دارد. یعنی وقتی مکانی برای یک فرد اهمیت پیدا می

آن محیط را به عنوان مکانی برای دیدارهای اجتماعی خود 
کند داند و با آن ارتباط عاطفی و حسی برقرار میمی

حس دلبستگی به مکان،  (.1399)حیدری و همکاران، 
واسطۀ آورد که بهنوعی پیوند فرد با مکان را به وجود می

آن، انسان خود را جزئی از مکان دانسته و براساس 
معانی و عملکردهای موجود در ها، های خود از نشانهتجربه

آن، شخصیت و نقشی برای آن مکان در ذهن خود متصور 
امروزه، مفهوم  (.2003شود )براون و همکاران، می

 شناسیرواندلبستگی به مکان، نقش مهمی را در مطالعات 

راقبت در کند و انگیزۀ حضور، فعالیت و ممحیط بازی می
آورد )علیمردانی و وجود میفضاهای عمومی شهری را به

در همین خصوص، علیمردانی و  (.1396همکاران، 

                                                 
1 place dependence 
2 place identity 
3 social bonding 
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دلبستگی به مکان و با بررسی رابطه حس (1396همکاران )
منظور بهبود سطح سالمت در محله، با  روی بهادهپی

نفری از ساکنین محله مطهری شهر  200استفاده از نمونۀ 
روی و مشهد، نشان دادند که میان هدف پیاده

دلبستگی به مکان، رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد. حس
با بررسی عوامل مؤثر بر ( 1401نوری و همکاران )

ی همچون مدت زمان سکونت در دلبستگی به مکان، عوامل
مکان، مشارکت اجتماعی محلی و شرکت در امور مربوط به 

بخشی محیط، راحتی و آسایش اجتماع، تنوع طبیعی و لذت

مکان، قابلیت دسترسی و وضعیت مالکیت خانه را به عنوان 
  .عوامل تأثیرگذار در دلبستگی به مکان یاد کردند

متعددی در باب  هایپژوهششایان ذکر است، تاکنون 
انگیزۀ سالمندان جهت مشارکت آنان در ورزش صورت 

های انجام شده در این حوزه، گرفته است اما بیشتر پژوهش
کنندگان برای مشارکتتوصیفی و شامل دالیل بیان شدۀ 

های جسمانی است و کمتر پژوهشی به شرکت در فعالیت
بررسی عوامل کالبدی مؤثر بر انگیزۀ سالمندان جهت 
مشارکت ورزشی پرداخته است. همچنین بیشتر مطالعات از 
حیث طراحی شهری به موضوع دلبستگی به مکان 

ۀ اند و در پژوهشی از این متغیر برای بررسی رابطنگریسته
عوامل کالبدی محیطی و انگیزۀ مشارکت سالمندان استفاده 
نشده است. به طور کلی، با توجه به اهمیت و نقش عوامل 
کالبدی محیطی و دلبستگی به مکان در میزان انگیزۀ 

شرکت سالمندان در فعالیت بدنی و نیز تأثیر عوامل کالبدی 
محیطی بر دلبستگی به مکان و همچنین بررسی پیشینۀ 

هش، پژوهشی که ارتباط میان عوامل کالبدی محیطی پژو
و دلبستگی به مکان را با انگیزۀ مشارکت سالمندان در 

 بنابراینبدنی بررسی کند، صورت نگرفته است. فعالیت
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ عوامل کالبدی 
محیطی با انگیزۀ مشارکت ورزشی سالمندان با نقش 

ود. در نهایت، پس از بررسی میانجی دلبستگی به مکان ب
پیشینۀ پژوهش و وجود ارتباط بین عوامل کالبدی محیطی، 
دلبستگی به مکان و انگیزۀ مشارکت در فعالیت بدنی 

های پژوهش به شرح ذیل تبیین گردید و مدل فرضیه
( تنظیم شد. 1مفهومی پژوهش به صورت شکل زیر )شکل 

ی مستقل، مدل ارائه شده، مدلی جامع بوده که متغیرها
های وابسته و میانجی در آن نمایش داده شده است. فرضیه

( عوامل کالبدی محیطی 1پژوهش حاضر عبارت بودند از )
رابطۀ مثبت و معناداری با انگیزۀ مشارکت سالمندان در 

( عوامل کالبدی محیطی رابطۀ مثبت و 2بدنی دارد، )فعالیت
( 3، )معناداری با دلبستگی به مکان سالمندان دارد

دلبستگی به مکان رابطۀ مثبت و معناداری با انگیزۀ 
( عوامل کالبدی 4بدنی دارد، )مشارکت سالمندان در فعالیت

بدنی از محیطی با انگیزۀ مشارکت سالمندان در فعالیت
طریق متغیر میانجی دلبستگی به مکان رابطۀ غیرمستقیم 

 دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش

 کنندگانطرح پژوهش و شرکت
های کاربردی پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع پژوهش

همبستگی با -ها توصیفیآوری دادهو از لحاظ شیوۀ جمع
 استفاده از معادالت ساختاری است و جامعه آماری این

سالمندان جاده سالمت شاهرود در بازۀ پژوهش را تمامی 
( تشکیل 1400زمانی شش ماهه )اردیبهشت تا مهرماه 

 های ساعت در  و   دادند. با حضور محقق در این بازۀ زمانی

 

پر تردد در جادۀ سالمت شاهرود، تعداد افراد سالمندی که 
نفر برآورد  450الی  400مشغول به فعالیت بودند حدود 

گردید. به دلیل مشخص نبودن میزان دقیق جامعۀ آماری 
یابی پژوهش حاضر، از روش تعیین حجم نمونه در مدل

شناسی معادالت ساختاری استفاده شد. از آنجا که در روش
تواند ابی معادالت ساختاری تعیین حجم نمونه مییمدل
نفر به ازای هر متغیر مشاهده شده )سوال(  10تا  5بین 

( و با توجه به تعداد کلی سؤاالت 2015تعیین شود )کالین، 

 
  مکان به یدلبستگ قیطر از سالمندان یورزش مشارکت ۀزیانگ با یطیمح یکالبد عوامل ۀرابط روضمف مدل. 1 شکل        
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 210سؤال(، حجم نمونه بین  42های پژوهش )نامهپرسش
نفر از  350تعداد نفر تعیین گردید که در نهایت  420تا 

سالمندان جاده سالمت شاهرود به عنوان نمونه پژوهش 
انتخاب شدند. ضمناً در خصوص حجم نمونه، شایان 

به نقل از ، 1996) 1توضیح است که در تحلیل استیونس
مورد برای  15. در نظر گرفتن (1400مؤمنی و همکاران 

یل رگرسیون چندگانه با روش بین در تحلهر متغیر پیش
معمولی کمترین مجذورات استاندارد را که قاعده 
سرانگشتی خوب اعالم کرده است. بر پایه این موضوع 

توان اعالم کرد که چون تحلیل معادالت ساختاری در می
ها کامالً مرتبط با رگرسیون چندمتغیری است، برخی جنبه

گیری شده در تحلیل مورد به ازای هر متغیر اندازه 15تعداد 
. (2012معادالت ساختاری غیر منطقی نیست )هومن، 

. بیان (2022، به نقل از مؤمنی و همکاران، 1992) 2لوهلین
هایی با دو یا چهار عامل، پژوهشگر دارد که برای مدلمی

الً مورد یا بیشتر از آن مث 100کم باید روی گردآوری دست
ریزی کند. بنابراین حجم نمونه مورد مورد برنامه 200

مطالعه از کفایت الزم برای اجرای تحلیل مسیر برخوردار 
( سن 1است. معیارهای ورود به مطالعه عبارت بود از )

( سواد 3( تمایل به شرکت در مطالعه، )2سال، ) 60باالی 
الالت ها یا اخت( عدم ابتال به بیماری4خواندن و نوشتن، )

( حضور 5بدنی فرد شود، )شدید جسمانی که مانع فعالیت
روز در هفته در جاده سالمت شاهرود. معیارهای  2حداقل 

نیز شامل عدم تمایل به حضور در  پژوهشخروج از 
پژوهش، نداشتنِ سواد خواندن و نوشتن، عدم حضور 

روز در هفته در جاده سالمت بود. اطالعات  2حداقل 
درصد( از اعضای  4/47نفر ) 157نشان داد شناختی جمعیت

درصد( را مردان تشکیل  6/52نفر ) 174نمونه را زنان و 
نفر  109دادند. بیشترین فراوانی سطح تحصیالت، دیپلم 

نفر  6درصد( و کمترین فراوانی برای مقطع دکترا  9/32)
نفر  56درصد( متأهل و  1/83نفر ) 275درصد( بود.  5/1)
د بودند. میانگین و انحراف استاندارد درصد( مجر 9/16)

 بود. 51/5و  73/68سن افراد نمونه به ترتیب برابر با 

 ابزار

نامه به این پرسش شناختی.جمعیت نامهپرسش

های مربوط به شده است و در آن دادهوسیله محقق تهیه 
سن، جنسیت، وضعیت تأهل، سطح تحصیالت، وضعیت 

                                                 
1 Stevens 
2 Luhin 

روی جلسات پیاده اشتغال، وضعیت سالمتی، ساعات و
 آوری گردید. جمع

  جهت نامه عوامل کالبدی محیطی.پرسش

گیری متغیر عوامل کالبدی محیطی از پرسشنامۀ اندازه
استفاده شد که  (1397نژاد و همکاران )استاندارد حاتمی

بعد ذهنی و بعد  یاسگویه است و دو خرده مق 13دارای 
گیری سؤاالت کند. مقیاس اندازهگیری میرا اندازه عینی

( تا کاماًل 1ارزشی لیکرت از کامالً مخالفم )نمره  5طیف 
 (.1397نژاد و همکاران، باشد )حاتمی( می5موافقم )نمره 

است که  65و  13نامه حداقل و حداکثر نمره در این پرسش
نمرۀ پایین نشانگر عوامل کالبدی محیطی ضعیف و نمرات 

تر باالتر نشانگر عوامل کالبدی محیطی مؤثرتر و غنی
( در پژوهشی پایایی 1397نژاد و همکاران، )باشد. حاتمیمی

کردند. در این پژوهش آلفای نامه را تأیید این پرسش
نامه عوامل کالبدی های پرسشکرونباخ برای مؤلفه

 ، عوامل کالبدی ذهنی78/0محیطی )عوامل کالبدی عینی 
( گزارش گردید که نشان از پایایی قابل قبول ابزار 71/0

در پژوهش حاضر نیز میزان آلفای  .باشدپژوهش می
ی و ذهنی به کرونباخ دو خرده مقیاس عوامل کالبدی عین

 بدست آمد.  88/0و  92/0ترتیب 

گیری برای اندازه نامه دلبستگی به مکان.پرسش

نامه استاندارد کایل و متغیر دلبستگی به مکان از پرسش
گویه است.  13استفاده شد که دارای  (2005همکاران )

نامه شامل هویت مکان، وابستگی مکانی و ابعاد این پرسش
نامه گیری این پرسشمقیاس اندازه. پیوند اجتماعی است

( تا کاماًل 1ارزشی لیکرت از کامالً مخالفم )نمره  5طیف 
حداقل و  (.2005( است )کایل و همکاران، 5موافقم )نمره 

است که نمرات  65و  13نامۀ حاضر حداکثر نمره در پرسش
باالتر نشان دهندۀ حس دلبستگی به مکانِ بیشتر در افراد 

( میزان آلفای کرونباخ را 2005و همکاران )باشد. کایل می
)پیوند  :در پژوهش خود بدین صورت گزارش کردند

، وابستگی مکانی 87/0، هویت مکانی 62/0اجتماعی 
آلفای  (1397نژاد و همکاران )(. در پژوهش حاتمی86/0

نامه دلبستگی به مکان پرسش هایکرونباخ برای مؤلفه
، وابستگی 93/0، هویت مکانی 90/0)پیوند اجتماعی 

( گزارش گردید که نشان از پایایی قابل قبول 79/0مکانی 
باشد. در پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ ابزار پژوهش می

های پیوند اجتماعی، هویت مکانی و برای خرده مقیاس
 بدست آمد. 91/0و  79/0، 88/0وابستگی مکانی به ترتیب 
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 برای  نامه انگیزۀ مشارکت ورزشی.پرسش 

های مربوط به متغیر انگیزۀ مشارکت ورزشی آوری دادهجمع
استفاده شد.  (2004نامه دسی و رایان )سالمندان، از پرسش
خرده مقیاس است که بر  4سؤال و  16این مقیاس دارای 

پاسخ هر  هایگزینهی شده و اساس طیف لیکرت طراح
= کامالً مخالفم تا 1ارزشی لیکرت ) 5سؤال در یک طیف 

گذاری شده است )دسی و رایان، = کامالً موافقم( ارزش 5
 80و  16نامه حداقل و حداکثر نمره در این پرسش (.2004

باشد که نمرات باالتر نشانگر انگیزۀ بیشتر افراد برای می
ی سازندگان این در نسخۀ اصل شرکت در ورزش است.

های نامه، ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسپرسش
فکنی شده، تنظیم پذیرش شده تنظیم بیرونی، تنظیم درون

 84/0، 72/0، 75/0، 82/0و انگیزش درونی به ترتیب 
گزارش شده است. در پژوهش حاضر نیز میزان آلفای 

اشد. بکرونباخ نشانگر پایایی قابل قبول ابزار پژوهش می
همچنین، به منظور بررسی روایی صوری و محتوایی ابزار 

ها در اختیار ده نفر از نامهپژوهش، تمامی پرسش
نظران این حوزه قرار گرفت و نظرات آنها در مورد صاحب

، آنها چگونگی نگارش سؤاالت، تعداد سؤاالت، محتوای
و اهداف پژوهش دریافت گردید  هاارتباط سؤاالت با گزینه

 اصالح شد. نامهو با توجه به نظرات آنها پرسش

 روش اجرا 
صنعتی  از دانشگاه پژوهش حاضر دارای کد اخالق

(IR.SHAHROODUT.REC.1400.003)  بودشاهرود .
صالح دانشگاه بعد از کسب مجوزهای الزم از مراجع ذی

دماتی صنعتی شاهرود و دریافت کد اخالق، مرحلۀ مق
های آوری دادهپژوهش انجام شد. محقق جهت جمع

مدت شش ماه در جادۀ سالمت شاهرود حضور پژوهش، به
داشت. جادۀ سالمت شاهرود در بلندترین نقطۀ شهر و به 
اصطالح عامۀ مردم در بام شاهرود )ارتفاع جاده نسبت به 

متر( قرار دارد که به نام جادۀ تندرستی نیز  100شهر 
متر با  200کیلومتر و  2ت. این جاده به طول معروف اس

باشد که محل مناسبی به لحاظ متر می 5عرض تقریبی 
روی، تفریح و امنیت و پاکی هوا جهت دویدن، پیاده

سالمندانی  ها در اختیارنامهباشد. پرسشسواری میدوچرخه
ورود به مطالعه بودند قرار داده شد و در  هایکه حائز مالک

های الزم ارائه صورت وجود سؤال برای افراد، راهنمایی
ها نامهشد. پیش از آنکه افراد اقدام به تکمیل پرسشمی

کنند، رضایت آگاهانۀ افراد برای شرکت در پژوهش اخذ 

گردید و اهداف پژوهش برای آنها توضیح داده شد. به افراد 
ها نیست نامهکه نیازی به ذکر نام آنها در پرسشتأکید شد 

و در مورد محرمانه ماندن اطالعات موجود، به آنها اطمینان 
خاطر داده شد. همچنین، جهت شناسایی ورود افراد واجد 
شرایط به مطالعه، سؤاالت مقدماتی از آنها پرسیده شد و از 
ا افرادی که شرایط الزم را دارا بودند درخواست شد تا ب

ها را تکمیل نمایند. در نهایت، با نامهتمرکز مناسب، پرسش
پرسشنامۀ  19پرسشنامۀ تکمیل شده،  350بررسی 

سال و  60مخدوش )به دلیل وجود دادۀ پرت، سن کمتر از 
نامه( حذف شد و اطالعات حاصل از ناقص بودن پرسش

نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به پرسش 331
های آماری توصیفی ها از روشتحلیل داده منظور تجزیه و

و استنباطی بهره گرفته شد. در بخش آمار توصیفی از 
هایی نظیر میانگین، فراوانی، درصد و انحراف روش

استاندارد و در بخش آمار استنباطی برای برازش و آزمودن 
ها با استفاده از مدل معادالت ساختاری از روش فرضیه

تفاده گردید. الزم به ذکر است حداقل مربعات جزئی اس
 ها در پژوهش حاضر از برای تجزیه و تحلیل داده

 Smart-PLS( و 24)نسخه  SPSSافزارهای آماری نرم

ها در روش معادالت استفاده شد. برای تحلیل مدل 3.2.8
ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، ابتدا باید برازش 

ش مورد بررسی های پژوهمدل و سپس آزمودن فرضیه
  (.1392قرار گیرد )داوری و رضازاده، 

 هایافته 

های بررسی برازش مدل در دو بخش برازش مدل
شود )داوری گیری و برازش مدل ساختاری انجام میاندازه

گیری، از برای بررسی برازش مدل اندازه (.1392و رضازاده، 
روایی واگرا استفاده سه معیار پایایی، روایی همگرا و 

شود. برای سنجش پایایی مدل نیز به بررسی پایایی می
ترکیبی و آلفای کرونباخ پرداخته شده است که نتایج آن در 

  آمده است. 1جدول 
، تمامی متغیرها از پایایی باالیی برخودار 1طبق جدول 

هستند. ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی در مورد 
دهد که ابزار است و نشان می 7/0التر از همه متغیرها با

نامه پژوهش حاضر برازش مناسبی دارند. روایی پرسش
توسط دو معیار روایی همگرا و واگرا بررسی شد. برای 

 (AVE)روایی همگرا باید میانگین واریانس استخراج شده 
نشانگر میزان همبستگی یک سازه با  AVE .محاسبه شود

 باشد،   بیشتر  آن  مقدار  چه های خود است که هرشاخص
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  1جدول 

 معیارهای آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرای متغیرهای پژوهش

 متغیرهای مکنون
 ضریب آلفای کرونباخ

(Alpha ≥ 0.7) 
 ضریب پایایی ترکیبی

(CR ≥ 0.7) 
 میانگین واریانس استخراج شده

(AVE ≥ 0.5) 

 511/0 867/0 856/0 دلبستگی به مکان

 562/0 917/0 901/0 محیطیعوامل کالبدی

 674/0 884/0 863/0 بدنیانگیزه مشارکت در فعالیت

مربوط به  AVEبرازش نیز بیشتر است. مقادیر 
آمده است که مقادیر آن  1پژوهش در جدول  هایسازه

است و در نتیجه روایی  5/0ها باالتر از برای همۀ سازه
گیری های اندازههمگرای مدل و مناسب بودن برازش مدل

شود. در روایی واگرا، میزان همبستگی یک سازه با تأیید می
های هایش در مقابل همبستگی آن سازه با سازهشاخص

همانگونه که در  (.1999شود )هالند، دیگر مقایسه می
متغیرهای  AVEشود، مقدار جذر مشاهده می 2جدول 

های موجود در قطر مکنون در پژوهش حاضر که در خانه
اند، از مقدار همبستگی میان آنها اصلی ماتریس قرار گرفته

اند، های زیرین و راست قطر اصلی ترتیب داده شدهدر خانه
توان اظهار داشت که در پژوهش ت. از این رو میبیشتر اس

ها )متغیرهای مکنون( در مدل تعامل بیشتری با حاضر سازه
به عبارتی  .های دیگرهای خود دارند تا با سازهشاخص

 روایی واگرای مدل در حد مناسبی بوده است.
 

 2جدول 

 های پژوهشنتایج روایی همگرا و روایی واگرای سازه

 3 2 1 سازه

   714/0 دلبستگی به مکان. 1

  749/0 597/0 عوامل کالبدی . 2

 821/0 550/0 375/0 انگیزه مشارکت . 3

 

سازی معادالت ساختاری با رویکرد قبل از اجرای مدل
عدم همخطی  فرضحداقل مربعات جزئی، ابتدا باید پیش

 همخطی وجود متغیرهای مستقل را بررسی نمود؛ عدم
 پژوهش یکی از مفروضات متغیرهای مستقل چندگانه

 از منظور سازی معادالت ساختاری )مؤلفه محور( است.مدل
 بین آیا که است این پژوهش مستقل متغیرهای همپوشی

 نه؟! یا دارد وجود باالیی همبستگی مستقل متغیرهای
 متغیر دهد یکمی نشان که است وضعیتی همخطی، رابطه

 است. مستقل متغیرهای سایر از خطی تابعی مستقل
های رگرسیون وجود دارد همخطی کمابیش در همه مدل

اما آنچه که مهم است شدت همخطی بین متغیرهای 
زاست. چنانچه درجه همخطی بودن باال باشد این امر برون

ثباتی در برآورد ضرایب ممکن است موجب عدم دقت و بی
شود و برازش مدل را زیر سؤال ببرد. چند روش  رگرسیون

زا وجود دارد که جهت بررسی همخطی متغیرهای برون
ترین روش، بررسی همبستگی متغیرهای مستقل متداول

 80/0های باالتر از طوری که همبستگیپژوهش است؛ به
شود. در پژوهش عنوان وجود همخطی چندگانه تلقی میبه

های مستقل محاسبه شد که در حاضر همبستگی بین متغیر
دهد بین ( و نشان می3)جدول  معنادار هستند 01/0سطح 

 .متغیرهای مستقل همخطی چندگانه وجود ندارد
 

  3جدول 

 پژوهشمتغیرهای ماتریس همبستگی بین 

 3 2 1 متغیر

 مکان دلبستگی به. 1

 مکان

1   

  1 491/0** عوامل کالبدی. 2

 1 217/0** 508/0** انگیزه مشارکت. 3

01/0≤P** 

در این مرحله روابط میان متغیرها با استفاده از مدل 
بررسی گردید که در دو حالت  PLSساختاری در روش 

اعداد معناداری و تخمین استاندارد نتایج درج شد. اولین و 
معیار برازش مدل ساختاری، ضریب مسیر و  تریناساسی

معناداری آن است. مقدار ضرایب معناداری باید معادل یا 
باشد. در صورتی که مقدار  96/1بیشتر از شاخص معناداری 

کمتر باشند، نشان از  -96/1بیشتر و از  96/1این اعداد از 
های ها و در نتیجه تأیید فرضیهصحت رابطه بین سازه

، 4با توجه به ضرایب معناداری در جدول  پژوهش است.
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توان بیان کرد که متغیر عوامل کالبدی محیطی با می
دلبستگی به مکان رابطۀ مستقیم و معناداری دارد؛ 
همچنین دلبستگی به مکان با انگیزۀ مشارکت در 

بدنی رابطۀ مثبت و معناداری در سطح اطمینان فعالیت
ان داد عوامل کالبدی دارد. ولی در نهایت نتایج نش 99/0

بدنی رابطۀ معناداری محیطی با انگیزۀ مشارکت در فعالیت
پس از تخمین استاندارد،  ندارد و فرضیه مربوطه رد شد.
های پژوهش سنجیده شد. رابطۀ علت و معلولی بین سازه

)اجرای مدل در حالت تخمین  2گونه که در شکل همان
عوامل کالبدی استاندارد( مشخص است، رابطۀ بین سازۀ 

بدنی محیطی و انگیزۀ مشارکت سالمندان در فعالیت
(. رابطۀ عوامل کالبدی محیطی با 1دار نیست )فرضیه معنی

درصد از  52دلبستگی به مکان مثبت و معنی دار است و 

تغییرات دلبستگی به مکان توسط عوامل کالبدی محیطی 
ان (. همچنین دلبستگی به مک2شود )فرضیه بینی میپیش

رابطۀ مثبت و معناداری با انگیزۀ مشارکت سالمندان در 
درصد از تغییرات در انگیزۀ سالمندان  56بدنی دارد و فعالیت

گردد )فرضیه بینی میبه واسطۀ دلبستگی به مکان پیش
های پژوهش (. و در نهایت، ضرایب مسیرهای بین سازه3

مستقیم نشان از عدم ارتباط مستقیم و نیز رابطۀ مثبتِ غیر
)از طریق متغیر میانجی دلبستگی به مکان( عوامل کالبدی 

بدنی دارد. محیطی با انگیزۀ مشارکت سالمندان در فعالیت
 %52درصد ) 29ای که رابطۀ غیر مستقیم به میزان به گونه

نتایج آزمون  (.4( تبیین شده است )فرضیۀ 56%× 
که پس  آورده شده است 4های پژوهش در جدول فرضیه

 قابل مشاهده است. زیر ز مدلا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 4جدول 

 های پژوهشنتایج آزمون فرضیه 

 نتیجه t-value ضرایب استاندارد شده هافرضیه

 رد 10/0 00/0 انگیزه مشارکت ورزشی عوامل کالبدی محیطی

 تأیید 23/16 52/0 دلبستگی به مکان عوامل کالبدی محیطی 

 تأیید 45/17 56/0 انگیزه مشارکت ورزشی دلبستگی به مکان

 تأیید - 29/0 انگیزه مشارکت ورزشی دلبستگی به مکان عوامل کالبدی محیطی 

 2Rشود، مقدار مشاهده می 3همانگونه که در شکل 

برای متغیرهای دلبستگی به مکان و انگیزه مشارکت به 
محاسبه شده است که با توجه به  312/0و  271/0ترتیب 

برای هر متغیر در سطح متوسط 2Rسه مقدار مالک، 

 
 

 به مکان یدلبستگ یگریانجیبا م یمشارکت ورزش ۀزیانگ و یطیمح یعوامل کالبد نیب هرابطمدل نهایی  .2شکل 
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بینی مدل را نیز قدرت پیش 2Qشود. معیار ارزیابی می
کند و در صورتی که این معیار در مورد یک مشخص می

را کسب نماید،  35/0و  15/0، 02/0زا سه مقدار سازه درون
بینی ضعیف، متوسط و قوی ان از قدرت پیشبه ترتیب نش

زای مربوط به آن را دارد )محسنین و اسفندیانی، متغیر برون
در نهایت برای بررسی برازش مدل کلی پژوهش از  (.1393

استفاده شد که از طریق  1(GOF) معیار نیکویی برازش
توسط تننهاوس و  GOFشود. معیار فرمول زیر محاسبه می

ابداع گردید و طبق رابطه زیر محاسبه  (2004همکاران )
 .شودمی

 

GOF = √average (Commonality) × average (R2) 
 

 از آنجا که در حداقل مربعات جزئی مقدار
Commonality  باAVE  و همکاران  2برابر است. وتزلس

 .اند( فرمول زیر را ارائه کرده2009)
 

GOF = √average (AVE) × average (R2) 
 

( سه مقدار برای ارزیابی 2009و همکاران )وتزلس 
تا  1/0)ضعیف: اگر بین  :انددر نظر گرفته GOF شاخص

قوی: اگر  .باشد 36/0تا  25/0متوسط: اگر بین  .باشد 25/0
 تننهاوس و همکاران معتقدند شاخص .بیشتر باشد( 36/0از 

GOF در مدل PLS  راه حلی عملی برای این مشکل
است. این شاخص همانند بررسی برازش کلی مدل 

های مبتنی بر کوواریانس های برازش در روششاخص
توان از آن برای بررسی اعتبار یا کند. همچنین میعمل می

به صورت کلی استفاده کرد. حصول  PLS کیفیت مدل
، GOFدرصد در پژوهش حاضر برای معیار  438/0مقدار 

 ند.کبرازش بسیار مناسب مدل کلی پژوهش را تأیید می
 

GOF = √average (AVE) × average (R2) ≈0/438 
 

 گیرینتیجهبحث و 
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ عوامل کالبدی 

با  بدنیمحیطی با انگیزۀ مشارکت سالمندان در فعالیت
نقش میانجی دلبستگی به مکان بود. نتایج نشانگر رابطۀ 
مثبت و معنادار عوامل کالبدی محیطی با دلبستگی به 
مکان و همچنین دلبستگی به مکان با انگیزۀ مشارکت 

بدنی بود. همچنین، ارتباط غیرمستقیم سالمندان در فعالیت
                                                 
1 Goodness of Fit 
2 Wetzels 

عوامل کالبدی محیطی با انگیزش مشارکت از طریق متغیر 
انجی دلبستگی به مکان مشخص گردید. در حالی که می

بین عوامل کالبدی محیطی و انگیزۀ مشارکت در 
نتایج نشان داد  بدنی رابطۀ معناداری مشاهده نشد.فعالیت

 که فرضیۀ اول پژوهش مبنی بر اینکه عوامل کالبدی
 بدنیمحیطی با میزان انگیزۀ مشارکت سالمندان در فعالیت

رابطۀ معناداری دارد، تأیید نشد. این بخش از یافتۀ پژوهش 
باشد )هث و ها همراستا نمیبا نتایج برخی پژوهش

 (.1397پوراحمد و همکاران،  ؛2002کان،  ؛2006همکاران، 
ترین دالیل در توجیه این ناهمخوانی این است یکی از مهم
شهرها صورت گرفته های اشاره شده در کالنکه پژوهش

که عواملی همچون دسترسی آسان به مکان مورد نظر 
ها در آن مکان، عدم بدنی، تردد کم ماشینبرای فعالیت

گیاه و درختان که از  شلوغی جمعیت و وجود گل و
محیطی هستند، برای معیارهای اصلی عوامل کالبدی

کند و سالمندان در شهرهای بزرگ، بیشتر خودنمایی می
بدنی کننده در انگیزۀ مشارکت فعالیتتواند نقش تعیینمی

آنان ایجاد کند. بنابر نظر برخی پژوهشگران، در محیط 
دسترســی، بــر شــده، برخوردار بودن از قابلیت طراحی

های محیطی پس از خود تأثیرگذار تمامی دیگر شــاخص
ای اســت. بدون دسترسی مناسب امــکان ایجاد رابطه

 (.1397متقابل با محیط، ممکن نخواهد بود )بهروزفر، 
توان گفت، شهرستان شاهرود در زمرۀ کالن شهرها می

ها، شلوغی جمعیت و گیرد و دسترسی، تردد ماشینقرار نمی
قابل قبول است.  پوشش گیاهی آن در اکثر مناطق شهر،

بنابراین، عامل کالبدی محیطی، نتوانسته به تنهایی به 
عنوان یک عامل مستقیم انگیزانندۀ سالمندان برای 

بدنی در جاده سالمت شاهرود محسوب شود و فعالیت
 فرضیۀ پژوهش رد شد.

نتایج نشان داد که فرضیۀ دوم پژوهش مبنی بر اینکه 
و مثبت با دلبستگی عوامل کالبدی محیطی بطور مستقیم 

به مکان ارتباط دارد، تأیید گردید. این یافته پژوهش با 
نتایج اکثر مطالعات همخوانی دارد )نوری و همکاران، 

نژاد و همکاران، حاتمی؛ 1399رحیمی و همکاران،  ؛1401
در همین راستا (. 1395قشقایی و همکاران،  و 1397

توان اذعان داشت که حرکت طراحان به سمت ارتقای می
، نیازمند توجه به دلبستگی به مکان در فضاهای مختلف

انسان: با  (1)این عوامل پنجگانه خواهد بود که عبارتند از 
شناختی و های فردی، اجتماعی، روانهمۀ ویژگی
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 مکان: با همۀ خصوصیات کالبدی، (2) ،فیزیولوژیکی
زمان:  (4) ،تعامل انسان و مکان (3) ،فعالیتی و معنایی

عامل مشارکت: انعکاس  (5)و  ،مدت آشنایی، میزان استفاده
 (.1397نیازها و انتظارات کاربران )دانشپور و صفارسبزوار، 

همراستا با توسعه جوامع انسانی و تغییر شیوۀ زندگی مردم، 
های ریزان به کیفیت فضاها و محیطتوجه طراحان و برنامه

ساخته شده افزایش یافته و نقش طراحی به عنوان ابزاری 
برای شکل دادن به محیط زندگی و پاسخگویی به توقعات 

میت بیشتری یافته است. بنابراین، یکی و نیازهای انسان اه
های مهم طراحان شهری، افزایش حس دلبستگی از دغدغه

کنندگان از فضاهای شهری است به مکان در بین استفاده
  (.1395)قشقایی و همکاران، 

های فیزیکی محیط، بنابر نظر پژوهشگران، ویژگی
خصوص، اجزای کالبدی محیط، بخش مهمی از بستر به

شود که از طریق تأمین نیازها، انسانی محسوب میزیست
آورد که ممکن است موجب شرایطی از محیط را فراهم می

های مکانی و آثار ناشی از آن شود. به تقویت دلبستگی
مکانی از طریق تجربۀ ارتباط فرد و  دلیل اینکه دلبستگی

هایی نظیر کیفیت محیط گیرد، ویژگیمحیط شکل می
های تفریحی بر تقویت حس دلبستگی به طبیعی و فرصت

 (.2017شود )بری و جانسون، مکان اثرگذار ارزیابی می
در پژوهش خود روی افراد  (1399زاده و سیدالماسی )رسول

دارای معلولیت، بیان داشتند عوامل کالبدی محیطی و 
تواند حس طراحی مناسب فضا برای این افراد، می

دلبستگی به مکان را در افراد معلول افزایش دهد. به طور 
می که توان گفت ماداکلی، در تبیین این یافته پژوهش می

های کالبدی فضا را به خوبی درک سالمندان ابعاد و ویژگی
های کالبدی را مطابق با وضعیت سالمتی و کنند و ویژگی

که انجام امور دلخواه نظیر جسمانی خود بیابند به طوری
بدنی و غیره در مصاحبت و معاشرت، انجام فعالیت

های مورد استفاده به سهولت امکان پذیرد، حس مکان
بستگی به مکان افزایش خواهد یافت. دلبستگی به مکان دل

اشاره به عالیق و پیوندهای عاطفی افراد به یک مکان 
خاص دارد و به معنای ادراک مردم از محیط و احساسات 
آنها از محیط است. در نتیجه این حس عاملی است که 
موجب تبدیل یک فضا با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه 

است که در این پژوهش سالمندان برای افراد خاص 
شود. استفاده کننده از جاده سالمت شاهرود را شامل می

ابعاد ذهنی و عینی فضا برای سالمندان شرایطی را مهیا 

کند که برای حضور در مکانی خاص عالقه نشان داده و می
 دارنداذعان می کنند. پژوهشگرانبه آن دلبستگی پیدا می

ینات، روابط و ئکه تناسبات، فرم و اندازه قطعات، بافت و تز
چیدمان، درجۀ محصوریت، رعایت مقیاس انسانی و فواصل 

 است لفه کالبدی محیطیؤها که از عوامل اصلی مو رنگ
 (.1395بر دلبستگی به مکان اثرگذارند )آیشم و میرغالمی، 

یی جاده سالمت شاهرود، نماها و رسد زیبابه نظر می
مناظر، امنیت محل و آرامش محیط آن، توانسته به عنوان 
نقطۀ قوت آن مکان بر دلبستگی به مکان سالمندان تأثیر 

 .مثبتی گذاشته باشد
نتایج نشان داد که فرضیۀ سوم پژوهش مبنی بر اینکه 

مشارکت ورزشی سالمندان  دلبستگی به مکان با انگیزۀ
ارتباط معناداری دارد، تأیید شد. این یافته پژوهش با نتایج 

باشد )علیمردانی و همکاران، برخی مطالعات همراستا می
باشد آنها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند می (.1394

تری نسبت به محلۀ خود داشته هر چه فرد دلبستگی بیش
باشد به میزان بیشتری به صورت اختیاری در سطح محله 

کند. بنابراین، حس دلبستگی به مکان را روی میپیاده
عاملی مهم در طراحی یک محیط قلمداد کردند و بیان 

های مرتبط با حس دلبستگی نمودند شناسایی شاخص
حله کمک روی به طراحان ممکان در ارتباط با پیاده

ترین بدنی یکی از مهمتوان گفت، فعالیتنماید. میمی
رود که هر دو حیطۀ طراحی شهری و شمار میابعادی به

)اون و  سازدسالمت عمومی را به یکدیگر مرتبط می
بدنی منظور تشویق افراد به فعالیت(. به2004همکاران، 

به  اولین گام تشویق آنها به کنار گذاشتن اتومبیل و حضور
صورت پیاده در محیط است. حسی که مردم نسبت به 
فضاهای شهری خود دارند، یعنی رابطۀ عاطفی فرد و مکان 
که ریشه در خصوصیات و تجارب گذشتۀ آنها دارد، در 
انتخاب نحوۀ حضور آنها در محیط تأثیر بسزایی دارد 

تغییرات مرتبط با سن،  (.1391)صادقی فرشته و همکاران، 
اد سالمند را نسبت به خصوصیات محیط پیرامون خود افر

کند. فرد و محیط پیرامونش در طی زمان بیشتر حساس می
برهم کنش دارند و با افزایش سن و ورود به سنین 

شود. شناخت عوامل تر میسالمندی این رابطه عمیق
، بدنیتأثیرگذار بر انگیزه مشارکت افراد در تمرین و فعالیت

های بدنی را فراهم امکان افزایش مشـارکت در فعالیت
بنابراین زندگی و  (.1393آورد )فرجی و همکاران، می

گذران اوقات در محیطی که برای سالمند ایجاد دلبستگی 
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کند سبب ایجاد احساس امنیت و در پی آن افزایش انگیزۀ 
های بدنی خواهد داشت. این مشارکت در انجام فعالیت

توسط برخی پژوهشگران خارجی نیز مورد تأیید موضوع 
  (.2014سو، ؛ 2012قرار گرفته است )تسونداو و همکاران، 

نتایج نشان داد که فرضیۀ چهارم پژوهش در نهایت، 
مبنی بر اینکه عوامل کالبدی محیطی با انگیزۀ مشارکت 

بدنی از طریق متغیر میانجی دلبستگی سالمندان در فعالیت
به مکان رابطۀ مثبت و غیرمستقیم دارد، تأیید گردید. 

 توان بیان کرد که هر چه به ابعاد کالبدیبنابراین می
المت شاهرود توجه بیشتری شود، محیطی در جاده س

بدنی به طور غیرمستقیم به واسطه دلبستگی انگیزۀ فعالیت
ای از شود. دلبستگی به مکان مجموعهبه مکان بیشتر می

احساسات دربارۀ یک موقعیت جغرافیایی است که یک فرد 
کند. در همین را از لحاظ احساسی به آن مکان متصل می

ر به کیفیت عناصر محیطی د (2005راستا، رایان )
گیری حس تعلق به مکان اشاره دارد. تجربه منحصر شکل

به فرد افراد چه در گذشته و چه در حال، نقش فراوانی در 
توسعه پیوندهای عاطفی با مکان به وسیله شکل دادن به 

کند؛ ماهیت تعامالت و تفسیرهای محیط فیزیکی بازی می
به عبارت دیگر تجربیات زندگی ممکن است کیفیت 

ته باشند که پیوندهای عاطفی با محیط خود عاطفی داش
در نتیجه با توجه به تأثیر عوامل  (.2005تولید کنند )رایان، 

کالبدی همانند دسترسی به سایر نقاط شهر، دسترسی به 
حمل و نقل عمومی، آسفالت و کفپوش، شبکه معابر، 

ها، امکانات ها و خانهشکل، تنوع و کیفیت ساختمان
اله، مسیر فضاهای عمومی روشنایی، نیمکت، سطل زب

روی، امکانات تفریحی و سرگرمی، پارک و فضای پیاده
های نشستن و استراحت، نما و ها و محلسبز، وجود پاتوق

منظر، زیبایی و دلپذیربودن، امنیت، آرامش بر دلبستگی به 
مکان، فضاهای پویا و جذابی که تمامی معیارها و ویژگی 

ه یابند، های محیطی را دارا باشند هرچقدر بیشتر توسع
سالمندان به مشارکت بیشتر تشویق شده و انگیزه باالتری 

بدنی از خود نشان خواهند داد. با استفاده از برای فعالیت
شناختی، انگیزۀ مشارکت سالمندان در بوم-مدل اجتماعی

فردی و فردی، بینفعالیت بدنی در سه سطح درون
د باشاجتماعی که شامل محیط و عوامل مؤثر بر آن می

شناسایی شده است. هر چه تسهیالت بیشتر و با کیفیت در 
دسترس باشند میزان فعالیت جسمانی افراد بیشتر خواهد 

های بدنی که انجام . لذت بردن سالمند از فعالیتبود

دهد باعث ایجاد انگیزۀ بیشتر برای ادامه ورزش است و می
م زمانی این امر محقق خواهد گردیدکه سالمندان برای انجا

فعالیت بدنی محیط امن داشته و با محیط پیوند عاطفی 
برقرار نمایند و تمامی عوامل محیطی کالبدی مناسب از 
جمله نور مناسب، فضای استراحت، تجهیزات ایمن و غیره 

  (.1393رعایت گردد )بنام و همکاران، 

با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیات پژوهش، 
به منظور افزایش دلبستگی . گرددپیشنهادات ذیل ارائه می

بدنی به مکان و در نتیجه، افزایش میزان انگیزۀ فعالیت
ها و معماران، به طراحی امکانات سالمندان، شهرداری

تفریحی و رفاهی مناسب و زیبا با توجه به نیازهای حرکتی 
سالمندان بپردازند. همچنین، با توجه به اهمیت فضاهای باز 

بدنی سالمندان سبز در افزایش انگیزۀ مشارکت فعالیت
 ها جهت طراحی مناسب وگردد شهرداریپیشنهاد می

های ورزشی، از نظرات مدیران تخصصی نمادها و دستگاه
 ورزشی در این خصوص بهره گیرند.

توان به استفاده از های پژوهش حاضر میاز محدودیت
ابزار خودگزارشی برای گردآوری اطالعات اشاره نمود که 
ممکن است منجر به سوگیری یا خطا در پاسخگویی افراد 

های دیگری شود از روشمیرو پیشنهاد گردد. از این
ساختاریافته( جهت همچون مصاحبه )ساختاریافته یا نیمه

های گردآوری اطالعات استفاده شود. از دیگر محدودیت
توان به محدود بودن جامعه به شهرستان پژوهش می

شود پژوهش در شاهرود اشاره کرد. بنابراین، پیشنهاد می
پذیرد. ضمناً،  سایر شهرها و یا به تفکیک جنسیت صورت

تواند در گسترۀ زمانی و برنامۀ پژوهشی سایر مطالعات می
شود تری انجام شود. همچنین پیشنهاد میمکانی وسیع

محققان آتی به بررسی سایر متغیرهای میانجی تأثیرگذار بر 
بدنی و نیز روابط عوامل کالبدی و انگیزۀ مشارکت فعالیت

  های سنی بپردازند.بررسی سایر گروه

 گزاریسپاس
دانند از تمامی در پایان نویسندگان بر خود الزم می

سالمندانی که با صبوری در پژوهش حاضر شرکت کردند، 
 قدردانی نمایند.

 منابع
(. ارائه مدل ارزیابی حس 1395آیشم، م.، و میرغالمی، م. )

های کالبدی، ادراکی، عملکردی و لفهؤمکان براساس م
مطالعات خیابان امام ارومیه. اجتماعی، نمونه موردی: 

 . 69-80 ،(19)5شهری، 



 

 

 

از طریق دلبستگی به مکان عوامل محیطی با انگیزۀ ورزشی 
 سالمندان

 311-327، 4، شماره 8، دوره 1401پیری،  شناسیروان 323

(. ساخت، سنجش 1393بنام، م.، بادامی، ر.، و مشکاتی، ز. )
نامه انگیزش شرکت روایی، پایایی، و هنجاریابی پرسش

مطالعات روانشناسی ورزش، سالمندان در فعالیت بدنی. 
3(7 ،)48-31 . 

مناسب (. شناخت مشخصات محیطی 1379بهروزفر، ف. )
 . 82-89، (31)10فصلنامه علمی پژوهشی صفه،  سالمندان.

. تهران: مبانی نظری و فرایند طراحی شهری(. 1385پاکزاد، ج. )
 انتشارات شهیدی.

(. بررسی تأثیر 1397نژاد، ح. )پوراحمد، ا.، مرادپور، ن.، و حاتمی
مداری در شهر تهران )نمونه فضایی بر پیاده-ابعاد کالبدی

تحقیقات حالت امیرآباد و دانشگاه تهران(. موردی: م
 . 1-22(، 51)18کاربردی علوم جغرافیایی، 

(. 1397نژاد، ح.، پوراحمد، ا.، زیاری، ک.، و حبیبیان، ب. )حاتمی
های کاربردی بر دلبستگی مکانی در بررسی تأثیر مؤلفه

راستای تحقق محله پایدار )مطالعه موردی: شهر اهواز(. 
 . 65-83(، 2)6ایدار، معماری و شهر پ

 (. فضاهای شهری سالمت محور: 1394حکیمیان، پ. )
نشریه معماری های کالبدی تأثیرگذار بر چاقی افراد. ویژگی

  .215-224(، 15)8و شهرسازی آرمان شهر، 

نژاد، ص.، صفاری، م.، و خطیبی، ا. حیدری، ک.، حیدری
چگونه جدیت در اوقات فراغت بر دلبستگی مکانی (. 1399)

پژوهش در ورزش گذارد؟ ای تأثیر میورزشکاران غیر حرفه
 . 91-114(، 19)8تربیتی، 

(. 1397خلوصی، پ .، تجاری، ف.، و اسمعیلی شازندی ، م. )
ها و عوامل انگیزاننده جهت مشارکت سالمندان تعیین انگیزه

فصلنامه مرکز ان ایرانی. در فعالیت بدنی بین زنان و مرد
-42(، 40)17مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان، 

27 . 

(. تحلیلی بر عوامل 1397دانشپور، س.، ع.، و صفارسبزوار، ف. )
کالبدی موثر بر حس تعلق به مکان در مرکز قدیمی شهر 

 . 125-136 ،(33)9ریزی شهری، وهش و برنامهپژسبزوار. 

سازی معادالت ساختاری لمد(. 1392، آ. )داوری،  ع.، و رضازاده
 . تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.PLSر افزابا نرم

(. 1399نژاد، م. )رحیمی، ر.، انصاری، م.، بمانیان، م.، و مهدوی
های کالبدی بر حس دلبستگی به مکان ارزیابی تأثیر مؤلفه

های مسکونی منتخب تهران. در فضاهای جمعی مجتمع
 . 15-30(، 83)17نظر، نشریه باغ 

(. تأثیر عوامل کالبدی 1399زاده، ا.، و سیدالماسی، ا.  )رسول
محیط بر افزایش حس تعلق به مکان در طراحی 

فصلنامه معماری های مسکونی ویژه دارای معلولیت. مجتمع
 . 29-36(، 19)1سبز، 

های افراد بررسی انگیزه (.1373آبادی، غ. )خلیلرمضانی
نامه . پایاندر ورزش همگانی شهر تهران کنندهشرکت

  کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم. تهران.

(. 1388ا. ) تکبار، س.نیا، ف.، و تقوینژاد، ر.، رحمانیرمضانی
های همگانی کنندگان در ورزشهای شرکتبررسی انگیزه

 . 5-23 (،2)1مدیریت ورزشی، در فضاهای روباز. 

(. 1397یزدی، ح. )ن.، صفاری، م.، و اکبریسارانی، ح.، آقایی، 
های عوامل مؤثر بر مشارکت سالمندان ایرانی در فعالیت

آموزش ورزشی از دیدگاه متخصصان: یک مطالعۀ کیفی. 
 . 147-158(، 2)6 ،بهداشت و ارتقای سالمت ایران

(. بررسی 1391صادقی فرشته، ر.، دانشگرمقدم.، گ.، و دژدار، ا. )
های مسکونی و حس بدی در مجتمعرابطه طرح کال

دلبستگی به مکان در بین ساکنین )مطالعه موردی: 
های مسکونی امام خمینی و امام رضا در همدان. مجتمع

 . 230-264 (،30)10مدیریت شهری و روستایی، 

(. ساخت 1397فر، ز. )پور، ب.، و امینیصدقعظمتی، ح.ر.، صالح
های کالبدی ت ویژگیسنجش کیفی نامهو اعتباریابی پرسش

فناوری مؤثر بر فعالیت جسمانی کودکان در حیاط مدرسه. 
  .65-72(، 4)12آموزش، 

(. بررسی 1396فریمانی، ن. )علیمردانی، م.، محمدی،  م.، و  
روی به منظور بهبود رابطه حس دلبستگی به مکان و پیاده

سطح سالمت در محله نمونه موردی: محله مطهری شهر 
 . 193-204(، 21)10نامه آرمانشهر، فصلمشهد. 

(. مطالعه 1393فرجی ر.، لطیفی، ح.، و منصورصادقی، م. )
پژوهش در های فعالیت بدنی جامعه دانشگاهی ایران. انگیزه

 . 99-115(، 7)3ورزش تربیتی، 

(. ارزیابی حس تعلق 1395قشقایی، ر.، موحد.، و محمدزاده، ح. )
کید بر عوامل کالبدی و محیطی در سواحل أت به مکان با

های پژوهششهری )مطالعه موردی: ساحل بوشهر(. 
 . 261-282(، 2)4ریزی شهری، جغرافیای برنامه

معادالت ساختاری  (.1393و اسفیدانی، م. ) .،، شمحسنین 
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