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 چکیده 
ها شده است.  آن  دربارةجدید  هاییافزایش شمار سالمندان در ایران موجب توجه به موضوع 

شود، در این شرایط نقش ورزش  تر می سالمندی با افزایش سن شایع   ةهای دورکه ناتوانایی ییازآنجا
گردد. پژوهش حاضر با هدف  در حفظ و بهبود سالمت سالمندان و شور و نشاط اجتماعی پررنگ می

و با   یفیک کردی ارچوب روهپژوهش در چ ن ایالگوی ورزش سالمندی ایران انجام شده است.  ة ارائ
متخصصان و   کنندگان در این پژوهش شرکت  است.  هشدانجام  ادیبنداده  پژوهش روش  ری ی کارگبه

 ، ی علوم ورزشهای گروه ) یعلمتیئ ه یاعضا ،ی ورزش شکسوتانی پ ،یورزش تیر ینظران مدصاحب
  ی سالمند  در   ر یادارات درگ  نمسئوال  ، نی( و همچنیپرستار  ی و مددکار  ،یشناسجامعه   ، یشناسروان 

گیری  صورت نمونه اصفهان بودند که به   ی شهردار  ی و سازمان امور اجتماع  یستیاعم از بهداشت، بهز
اشباع نظری   ةها تا مرحلمصاحبه. ساختاریافته انتخاب شدندنیمه ةمصاحب براینظری هدفمند و 

کوربین تحلیل  آوری اطالعات با استفاده از روش استراس و زمان با جمعها هم داده  . ندادامه یافت
که  نشان داد  نتایجلینکولن و گوبا تأیید شد.  ها براساس معیارهای پیشنهادیشدند. اعتبار داده

مدل پارادایمی   ةگانشش  فرعی درقالب ابعاد ةمقول 50اصلی و  ةمقول 11مفهومی اولیه با  ةگزار 276
ای های زمینه ویژگی  ،مقوله( دوراهبرد )   ،مقوله(  یکاصلی ) ةپدید ،مقوله(  سهی ) شامل موجبات علّ

  ل یرا تشک  رانیا  ی ورزش سالمند  یالگو  ، مقوله(  یک پیامد )  و  مقوله(  دو شرایط محیطی )  ، مقوله(  دو)
حول محور ورزش سالمندی ایران،   هاها برمبنای روابط موجود بین آن سازی مقولهیکپارچه  . دادند

 کند. دیران درگیر در امور سالمندان را منعکس می مدل پارادایمی است که الگوی م ةدهندشکل 

 

 محور، نشاط اجتماعی، مدل پارادیمی سالمندی، سالمت ، ورزشکلیدی:  واژگان 

 

 
 :Nazarirasool@yahoo.com Email نویسندة مسئول                                                                    *



 1398، مرداد و شهریور55مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                     36
 

 مقدمه

انسان مرگ زمان و تا شود میسالمندی روندی طبیعی است که از زمان حیات جنین شروع  ةپدید

 ، سالمند جوان (45-59) سالصورت میانمیانگین سنی را به 1یابد. سازمان بهداشت جهانییادامه م

مقصودنیا و شجاعی، ) کندبندی میطبقهبه باال(  90) خیلی سالمند( و 90-80) ، سالمند(79-60)

 رعم طول  افزایش و تولد میزان  به کاهش توجه  با سالمندان  جمعیت نسبت ، ایران (. در18، 2005

تعداد سالمندان   ،1395گزارش مرکز آمار ایران در سرشماری سال  افزایش است. طبق  درحال  سرعتبه

بینی پیش  .است  چشمگیری  رشد  دارای  رسیده است که  نفر  میلیون  1/6  به حدودسال ایران    65باالی  

تا  متوسط حد رشد فرض  برمبنای است که آن از  حاکی 2002 سال در 2ملل سازمان جمعیتی  بخش

 که بود خواهند سال 60 سنی باالی هایگروه در ایران جمعیت کل از درصد 25 حدود ،1430 سال

، ملل سازمان جمعیتی )بخش است یندهآ هایدهه  در ایران از جمعیت چهارمیک  به نزدیک میزان  این

کیفیت زندگی و برخورداری از خدمات ویژه  یراهکارهای الزم درجهت ارتقا دبای ،بنابراین ؛(2009

 دنو اصالح گرد وندهای آینده کشور درنظر گرفته شریزی در برنامه ،پذیربرای این گروه آسیب

 (.53، 2011زحمتکشان، باقرزاده، اکابریان و یزدانخواه فرد، )

کند. این فرایند با می  سالمندی فرایندی بیولوژیک و آناتومیک است که تمام موجودات زنده را درگیر

افراد باعث تغییرات اجتماعی، اقتصادی، روانی و فیزیکی های مختلف  کاهش تدریجی عملکرد و ظرفیت

 این خاص درنظرداشتن نیازهای با(. 409، 2013، 3اچسی، لی و امچیو، اچ)شود متفاوت در افراد می

زاده بیگ ) تاس  مهم بسیار سالمندان در زندگی کیفیت سالمت و ةارتقادهند رفتارهای به توجه دوران،

ل و نیازهای این ئسالمندی دوران حساسی از زندگی است و توجه به مسا(. 486، 2013پرهوده، و 

 امری  سالمت و کیفیت زندگی ةو توجه به رفتارهای ارتقادهندمرحله یک ضرورت اجتماعی است 

 .(73، 2010زاده و شیرانی، قلی)غفلت شده است از آن که است مهم 

مهمی از سبک زندگی سالم و بهداشتی در درمان و عنوان بخش د بهنتوانورزش و فعالیت بدنی می

 شوندعروقی استفاده  -های قلبیتحرکی ازجمله بیماریهای مرتبط با بیپیشگیری بسیاری از بیمار 

تغییر سبک زندگی در دوران سالمندی از اهمیت  (.86، 2016دالویی و بهبودی، )احمدی، عباسی

های مزمن ومیر ناشی از بیماریدر سالمندان میزان مرگبا اصالح سبک زندگی    .زیادی برخوردار است

ترین علل توان دریافت که گستردهومیر میتوان کاهش داد. با بررسی وضعیت مرگدرصد می  50را تا  

های دستگاه ها، بیماریعروقی، سرطان -های قلبیسال بیماری 50های سنی باالی مرگ در گروه
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نجیمی و ) دارد هابک زندگی نقش مهمی در پیشگیری از آن که اصالح س هستندتنفسی و حوادث 

کردن بدنى و علوم ورزشى، فراهمتیاز اهداف ترب  کىی  ی،فعل  یای(. در دن582،  2012گودرزی،    معظمی

پژوهش انجام اساس، ن یبرا ؛بدنى در دوران مختلف زندگى استتیفعال قیسالم ازطر ةزندگى و جامع

 ةحوز  هایپژوهشاهداف    وجز  زیبدنى بر عملکرد حرکتى آنان ن  تیسالمت سالمندان و آثار فعال  ةدربار

ای براساس مطالعه  (.108،  2014)خضری، عرب عامری، حمایت طلب و ابراهیمی،   علوم ورزشى است

نی های بدعروقی انجام شده بود، فعالیت -های قلبیدر انگلستان که روی سالمندان مبتالبه بیماری 

های ورزشی نظیر شنا و های تفریحی مکرر، فعالیتروی منظم، فعالیتسبک و متوسط مانند پیاده

، 2009حسینی و ذبیحی، ) ها مؤثر بوده استومیر آنطور معناداری در کاهش مرگبه ،دویدنآهسته 

های مزمن یهای فیزیکی و تعداد بیماردر تهران نیز نشان داد که بین سطح فعالیتای (. مطالعه49

 شده،های انجامپژوهش طی ،(. همچنین76، 2009حبیبی و سوادپور، ) وجود دارد یمعنادار ةرابط

هوازی  هایتواند ازطریق ترکیبی از تمریناستقالل عملکرد و بهبود کیفیت زندگی در افراد مسن می

 اهداف از یکى (.39، 2018، 1آنتونیو) دندست آیههای ورزشی ببرنامهنیز پذیری و و قدرت انعطاف

 مختلف دوران در بدنى فعالیت ازطریق سالم ایو جامعه زندگى کردنفراهم ورزشى، علوم و بدنىتربیت

 حرکتى عملکرد بر فعالیت بدنى آثار و سالمندان  سالمت ةدربار پژوهشانجام   اساس،براین  ؛است زندگى

ورزش عاملی باارزش برای تمام طول   ،امروزه  .است  علوم ورزشى ةحوزهای  پژوهش اهداف وجز نیز آنان

عنوان ابزاری در ارتقای سیاست سالمت موجب تشویق افراد مسن به و به است عمر شناخته شده 

زندگی است  ةفعالیت بدنی یک عامل برای اصالح شیو (.68، 2016، 2دیونگی) بودن شده استفعال

سالی است و برای تسهیل پیشگیرانه برای کاهش عوارض میان  هایترین اقدامز مهمعنوان یکی اکه به

  (.156، 2016، 3باومن و مروم) است  اجرای آن الزمدر روند پیری 

است که درصورت   یبهداشت یتیموفق تیجمع یسالخوردگگونه بیان کرد که توان اینطورکلی، میبه

ورود  یحل برادنبال راهبه دیبا بنابراین، ؛خواهد شد لیتبد یمناسب به چالش بزرگ یزیربرنامه نبود

 یمسئله با بار منف کیعنوان به یبه سالمند دیبود. نبا یمقطع زندگ نیو گذران بهتر ا یبه سالمند

نسل  یمناسب برا ییالگو توانندیاز تجربه که م یبارهستند با کوله یبلکه سالمندان افراد ؛نگاه کرد

تواند بسیاری می ومهم است  ،و فعال ایپو یسمت زندگهسبک زندگی سالمندان ب رییجوان باشند. تغ

. کندو سالمتی سالمندان را حفظ    زدتعویق اندایا بهکند    از مشکالت ناشی از تغییرات پیری را کنترل

رزش جوانان با استفاده از روش ورزش سالمندان درمقابل و درزمینةشده انجام هایپژوهش ةسیمقا

و مطالعات  اندورزش جوانان بوده ةدر حوز شتریشده بانجام یهاپژوهش است که یحاک لیفراتحل
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 ر،یاخ یهاو تنها در سال اندبوده فیضع زیکم و ازنظر محتوا ن اریورزش سالمندان بس ةحوز زمینةدر

(. 188-165، 2012زنجانی، ادریسی و رحمانی خلیلی، )اند شدهانجام  نهیزمنیدرا های کمیپژوهش

قبل و بعد  ،نفس سالمندانعزت زانیم نیانگیم نیب که است یحاک زین هاپژوهش نیا جینتا از یبرخ

که درمعرض   یسالمندان  یاز زندگ  تیرضا  زانیدارد. موجود    یاختالف معنادار  یورزش  ةبرنام  یاز اجرا

. ورزش رندیگیقرار نمدرمانی درمعرض ورزشاست که  یاز کسان شتریب ،رندیگیقرار م یدرمانورزش 

 پژوهش یها. روش(183-184، 2012زنجانی و همکاران، ) است سالمندان مؤثر یزندگ تیفیر کد

ورزش در   یامدهایو پ   جیاند که نتابوده   ینییتب  -یفیو توص  یاسهیمقا  -یفیتوص  ها،پژوهش  نیا  شتریب

 ةویشده است. ش سهیمقا ،اندکردهیورزش نم ایاند انجام دادهرا  یورزش هاینیکه تمر یدو گروه

روش    ،است و پس از آن  شیگروه کنترل و آزما  لیو تشک  یشیآزما  ة ویبه ش  شتریاطالعات ب  یآورجمع 

 سالمندی ایران ازطریق  ورزش نهان و آشکار زوایای است که همة( شیمای)پ  گرانیپرسش از د

حاضر، ورزش کشور دچار خأل درزمینة ورزش  درحال اند.بررسی نشده هدف ةجامع هایدیدگاه

بنیاد و شود ورزش سالمندی ایران براساس نظریة دادهسالمندی است. در این پژوهش تالش می

و پیامدها طراحی و تبیین شود.  1گر، زمینه، راهبردای، مداخلهدرقالب پارادیمی از عوامل علّی، زمینه 

 شود. درنهایت، مدلی جامع برای ورزش سالمندی ایران که یکی از نیازهای اساسی است، طراحی می

 

 شناسی پژوهش روش
، رییگجهت  و ازنظر استی یاستقرا کردیبا رو فییپژوهش، پژوهشی ک ةحاضر ازنظر فلسف پژوهش

لحاظ وجود ندارد، به پژوهش از موضوع قیعم یه درککییشود. ازآنجامی محسوب ادییپژوهشی بن

 نیتدو  ای  میارچوب مفهو هدهی چشکل  رپژوهش حاضر ب  اینکهدلیلبه  است.  اکتشافی  پژوهشی  ت،یماه

  یة »نظرراهبرد دارد، از نیاز حوزه  نیآشکارسازی دانش ضمنی خبرگان در ا و بهکند می دیتأک نظریه

هدف از انتخاب یک مورد یا موارد در پژوهش کیفی، فهم طورکلی، بهاستفاده شده است. « ادیبنداده

نه تعمیم از نمونه به جامعه.  ؛ها استهای موردبررسی و در اغلب موارد، کشف نظریهتر پدیدهعمیق

. شودیهدفمند محسوب م رییگنمونه ،یفیهای کمطابق با روش پژوهش نیا رییگنمونه 

نظران متخصصان و صاحب ی، شاملبرفگلوله  براساس روشکنندگان در پژوهش حاضر مشارکت

 ،یشناسروان ،یورزش علوم یها)گروهی علمتیئه یاعضا ،یورزش شکسوتانیپ  ،یورزش تیریمد

اعم از بهداشت،   یسالمند  اب  ریدرگ  اراتاد  نمسئوال  ،نی( و همچنیپرستار  ی ومددکار  ،یشناسجامعه

پس از بیان اهداف پژوهش، تمامی اصفهان بودند.  یشهردار یو سازمان امور اجتماع  یستیبهز

ها اطمینان داده شد که درهنگام کنندگان با رضایت آگاهانه در این مطالعه شرکت کردند. به آنشرکت
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انتشار نتایج، همة اطالعات فردی محرمانه باقی خواهد ماند و بر خروج آزادانه در هر مرحله از مطالعه، 

ی و اکتشاف  قیعم یهاابزار پژوهش حاضر، مصاحبهأکید شد.  نداشتن به ادامة همکاری تدلیل تمایلبه

گو و ومصاحبه درخالل گفت یهاو پرسششد میمشخص  پژوهشگر یموضوع برا تیکلبودند؛ زیرا، 

که  هاییالؤ. سبودندها ازنوع بازپاسخ مصاحبه هایسؤالرفتند. گیآن شکل م یعیبراساس روند طب

محوری   ةمقول  ؟ستیچ علّی ورزش سالمندی طیشرارد بودند: شدند، این موامصاحبه مطرح  نیدرح

دارای چه  ورزش سالمندی ند؟ستیچ راهبردهای ورزش سالمندی ؟ستیچ ورزش سالمندی

 مییحاصل از مدل پارادا  امدیپ   گری است؟ه مداخل  طیدارای چه شرا  ورزش سالمندی  است؟  ییهانه یزم

  قه یدق 30 نیانگیطور مبه ،هر مصاحبه یشده برادرنظر گرفتهزمان و ؟ ستیچ ادیبنسازی دادهه ینظر

 نویس وکلمه دستبهها کلمهمحتوای مصاحبه  ،و در ادامهرا اجرا کرد ها تمام مصاحبهپژوهشگر بود. 

اساسی و زیربنایی رویکرد کیفی در پژوهش، تعداد نمونه پیش   هایشد. با توجه به مفروض  یسازادهیپ 

گیری تازمانی ادامه پیدا کرد که نوعی اشباع اطالعاتی عیین نشد و فرایند نمونهت پژوهشاز اجرای 

. تحلیل  شودها استخراج نکه در جریان مصاحبه اطالعات جدیدتری از دادهعنیمحاصل شود؛ بدین

شد و به  انجام بعد از اولین مصاحبه (،2011) 1استراس و کوربینپیشنهادی  براساس روش هاداده

این فرایند  د.منجر شجدید و درنتیجه، کسب اطالعات بیشتر  هاییایجاد سؤال تولید مفاهیم و

ذکر است که اشباع نظری پس از مصاحبه شایان  ها ادامه یافت.  اشباع داده  ةای و تا نقطصورت چرخه به

وتحلیل که تجزیه شدندام دیگر نیز انج ةمصاحب 10 بیشتر، اناطمین برایاما  ؛حاصل شد نفر 19با 

 ،هاصحت و استحکام داده  از  نانی. درطول مطالعه، برای اطم شدجدیدی ن  میایجاد کد مفهو  ها باعثآن 

. پژوهشگر (1999، 3شد )استروبرت و کارپنتراستفاده  2از معیارهای پیشنهادی لینکولن و گوبا

خود  اریکنندگان را دراختهای مشارکتخود از صحبت ریاز مصاحبه و تفس ییهاقسمت

کنندگان بحث مشارکت کلماتخود و معنای  ریدرمورد تفس هاو با آن  دادیقرار مکنندگان مشارکت

ها، توسط اعضا، خواندن متن مصاحبه ینی. بازبافتییدست م کسانی میو مفاه دیتا به عقا کردیم

ها اعتبار داده نییهای تعاز روش  ،بازخورد افتیو در میت و مفاهطبقا ه،ینظر روی کدهای اولدیتجد

 ها، کدها و طبقات استخراج شد.و متن مصاحبهشد  دییتأ  ناناظر نگریها با بازداده تی. مقبولندبود

کدگذاری باز   و کدگذاری انتخابی است.  کدگذاری باز ، کدگذاری محوری  نوع  شامل سه  لیتحل  ندیفرا

کشف   هادر داده  هاآن  ابعاد  و خواص وشوند  میمشخص    میمفاه،  آن  قیاست که ازطر  لییتحل  یندایفر

 هابررسی و نسبت به شباهتتقسیم،    مجزا  یبه قطعات  هاطورکلی، درطول کدگذاری باز، دادهشود. بهمی

 که شودمی دهینام باز لیدلدینمرحله ب نی(. ا1998استراس و کوربین، شوند )می سهیمقا هاو تفاوت

 
1. Strauss & Corbin 

2. Lincoln & Guba 

3. Streubert & Carpenter 
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و ساخت  کدها به استخراج، هادر تعداد کدها و مقوله تییمحدود چیپژوهشگر با ذهنی باز و بدون ه

کدگذاری )  اولة  مرحل  است:مرحله    سهکدگذاری باز شامل  (.  2002،  1)گلدینگ  کندمیاقدام    هامقوله 

خط مطالعه بهشوندگان را خط های مصاحبهتمام صحبت  پژوهشگر که ((متن ةدیگز) دیینکات کل

ای بر آن قرار و نشانهکند میدراصطالح کدگذاری  ها است،آن دیتأک مورد کهرا و نکاتی  کندمی

( کدهای باز) دهیپد ةهای بالقوعنوان نشانهو اتفاقات به عیوقا شامدها،ی»پ  ،دوم ةدر مرحل؛ دهدمی

« )استراس و کنندمی  افتیدر  میبرچسب مفهو  ،ساننیشوند و بدمی  لیتحل  ای  شوندمیدرنظر گرفته  

کنار در مشابه میاما با مفهو هستند؛ درظاهر متفاوت ةکدهای باز احصاشد ،درواقع(. 1990کوربین، 

با   سهیدر مقا ها. مقولهستا  هاسوم، ساخت مقوله  ةمرحل؛ سازندمیرا    میو مفاه رندیگمیقرار   گریکدی

انجام  لییتحل ندایفر قیازطر هادهند. آنمیرا نشان  باالتری و سطح هستندتر انتزاعی میمفاه

 استفاده میمفاه دیتر برای تولنییها که در سطح پاو تفاوت هاشباهت سازیبرای برجسته  ها،هسیمقا

 (.1990)استراس و کوربین،  هستند هینظر ساختن «هایشالوده، »هامقوله شوند.می دی، تولشوندمی

 هاژگییو  در امتداد خطوط  هاشاخهریبه ز  میبندی مفاهکدگذاری محوری، عملی مربوط به دسته  یةرو

 مدتکه دراست  ییهامونتاژ مجدد داده ندایو ابعاد آن است. هدف از کدگذاری محوری، آغاز فر

بافت متراکم از  کی شروع به تمرکز بر ساخت لگریکار، تحل نیکدگذاری باز شکسته شدند. با انجام ا

 ندایمحوری فر کدگذاری(. 1990)استراس و کوربین،  کندیم «محوری » ةروابط، در اطراف مقول

 و ابعاد است هاژگییسطح و «محور» در هادادن مقولهوندیو پ  شانیهامقولهریبا ز هادهی مقولهربط

های مجموع مقوله (، 1998استراس و کوربین ) «مندنظام افتیره»براساس (. 1390کیا، )امیدی

الگو   نیا.  شوندمیکدگذاری محوری گردآوری    به نام الگوی  ییهای خام، درقالب الگودادهمستخرج از  

 است: ریز بیترتمحور به ایجعبه  شش شامل

 ؛گذارندمی ریمحوری تأث ةمقولبر که  طییمربوط به شرا ییهامقوله «:علّی طیشرا» -1

ها ظاهر دادهدر    بارهابه آن ربط داد و  را  ها  مقوله   گریتوان دای اصلی که میمقوله   «:ی کزمر  ةمقول»  -2

 شود؛می

 د؛ نشومیمحوری منتج  ةدیهای خاصی که از پدکنشها و برهمکنش«: راهبردها» -3

 گذارد؛ می ریها تأثدخاص که بر راهبر یطیشرا «:نهیزم» -4

 گذارد؛ می ریها تأثدکه بر راهبر میعموای زمینه  طیشرا گر«:مداخله طیشرا» -5

 راهبردها.  رییکارگهای حاصل از بهخروجی»پیامدها«:  -6

با نگارش خط داستان،  ندایفر نی. ااستها مقوله  بهبودسازی و کپارچهی ندایکدگذاری انتخابی، فر

که  استپردازی هینظر ةمرحل نیترانتخابی مهم کدگذاری، کند. درواقعها را به هم متصل میمقوله 

 
1. Goulding 
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 ای ریکند تصوارتباطات سعی می نیو براساس ادهد می ارتباط گریکدیها را با در آن مقوله  پژوهشگر

 لیتحل ،یکدگذار میپژوهش، براساس ابعاد پارادا نیرو، در انیازا؛ لق کندای درمورد موضوع خه ینظر

 .شودیم نییحاصل از مصاحبه تب یهاداده

 

 نتایج

شد. سپس، با بازنگری گذاری  و نشانه  ییکد باز توسط پژوهشگر شناسا  276تعداد    ،روشیپ   در پژوهش

 مقوله  11 ،کدگذاری محوری ةدر مرحل( و کد)مفهوم  50 کدگذاری باز، ةدر مرحلو تجمیع کدها، 

 . نددست آمدبه )کد(

 مصاحبه   حاصل از  جینتاورزش سالمندی ایران چیست؟، در    علّیدر پاسخ به سؤال شرایط    علّی: شرایط

 علّی شرایط  عنوانبه  یو اقتصاد  یعوامل فردی، فرهنگ  ةمقول پژوهش، سه  نیکنندگان در ابا مشارکت

 اند.شدند که در جدول شمارة یک آمده شناسایی مرکزی ةپدید بر اثرگذار

طرز  دهند، شاملتأثیر قرار میشوندگان معتقد بودند عواملی که فرد را تحتعوامل فردی: مصاحبه

آمده از این پژوهش، دستطبق نتایج به  .هستند  هاقهیها و سلرفتار، حالت  یهاوهیها، شارزش   ها،یتلق

مناسب، امید به  ة، روحیسالمت جسمانیعادت،  کردن، داشتن نیاز احساسعوامل فردی شامل 

 وجود »باره بیان کرد: کنندة شماره دو دراینشرکت. هستندآرامش فکری و  نفسزندگی، اعتمادبه

ورزش   سمتبهو شخص سالمند را    شودیم  یبه زندگ  دیام  افرایشموجب    یو آرامش فکر  یکاف  یةروح

 .«شاندکیم

 ییهایماریاما ب ؛دیآیها مسراغ انسان یدر هر سن یماریب که کردند انیشوندگان باز مصاحبه یبرخ

است که فرد را   یحساس از زندگ یادوره ی. سالمندندهست یوجود دارند که خاص دوران سالمند

 یهایماری»وجود ب کرد: انیب 14 ةشمار ةشوند. مصاحبهکندیم یادیز یهایماریمستعد ابتالبه ب

باعث  هایماریب ریفشارخون، آرتروز، لرزش دست و پا و سا ابت،یاستخوان، د یپوک رینظ یجسم

 «.کند یفرد سالمند از ورزش دورکه  شودیم

 یاعضا یاعتقاد یژگیو و یاکتساب یعنوان مجموعه رفتارهافرهنگ را به شوندگان فرهنگی: مصاحبه

عوامل فرهنگی شامل آمده از این پژوهش نشان داد که دستند. نتایج بهکرد فیتعر نیمع ةجامع کی

 ،یبدن تیترب گاهیتوجه به جا ،یسالمند گاهیتوجه به جا ن،یورزش در تمام سن به توجه، جامعه دید

ما  ی،طورکل»بهکننده شمارة هفت بیان کرد: شرکت هستند. یزندگسبک و بودن ورزشدیباور به مف

 یسالمت یبرا یعنوان عاملورزش را به و میدهینم تیبه ورزش اهم یاز مراحل زندگ کیچیدر ه

نسبت به  یغلط دید ،نیندارد و همچن یگاهیجا ةورزش در جامع ی،طورکلبه .میریگیدرنظر نم

 .«شودیبدن م  شیاباال سبب فرس  نیکردن در سنکه ورزش  میکنیتصور م  یعنی  ؛میبودن آن داردیمف
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 یهاط یرا در مح یشخص سالمند ی»وقتباره بیان کرد: دراین 14کنندة شمارة همچنین، شرکت 

 ،مینیبیبا لباس ورزش م یحت ایکردن ورزش ای دنیدوحالدری معابر عمومو اعم از پارک  یعموم

 است.«   یریگو معرکه  یریمعروف پ   ةجمل  ،کندیکه به ذهنمان خطور م  یزیچ  نیو اول  کنیممیتعجب  

 ک ی یو اجرا یریگمیکه بر روند تصم یاز عوامل مهم یکشوندگان معتقد بودند یمصاحبه ی:اقتصاد

عوامل اقتصادی . اقتصاد است ،دارد ییبسزا ریثأ مردم ت ییدر انتخاب عقال ،نیهمچن وطرح 

کننده شمارة چهار بیان کرد: شرکت. هستندمین مالی بودن أ ت و شامل اختصاص بودجهشده شناخته 

 ر یپذبیقشر آس نیکه انیال یدلبه .برخوردار است یاژهیو تیقشر از اهم نیا ی»اختصاص بودجه برا

 ،یاجتماع   یهابیو سبب آس  رودمیدر جامعه باال    یتیگروه نارضا  نیبه ا  یتوجهیو درصورت ب  هستند

»درآمد کم کنندة شمارة یک نیز بیان کرد: شرکت .«شودیها مخانواده ادیضربه به بن جادیو ا یروان

حقوقشان با مخارج  ،اندکه بازنشسته ی. گروهدهدیکردن در بخش ورزش را نمنهیهز ةقشر اجاز نیا

تکفل تحت ،ندارند یکه حقوق بازنشستگ زین یمطابقت ندارد و گروه شانیهایماریب ةنیو هز یزندگ

 «.را ندارند یورزش یهاو توان پرداخت مخارج برنامه تندهسفرزندان خود 

 
 های علّیمقوله -1جدول 

 های فرعیمقوله های اصلیمقوله

 عوامل فردی
به  دیمناسب، ام یةروح ،یعادت، سالمت جسمان  کردن، داشتن ازیاحساس ن 

 ینفس، آرامش فکراعتمادبه ،یزندگ

 فرهنگی
توجه به   ،یسالمند  گاهیتوجه به جا  ن،یتمام سنورزش در    به توجه،  جامعه  دید

 یزندگ بودن ورزش، سبکدیباور به مف ،یبدن تیترب  گاهیجا

 سالمندان یمال نیمأاختصاص بودجه، ت اقتصادی

 

شوندگان در پاسخ به سؤال مقولة مرکزی ورزش سالمندی ایران چیست؟، مصاحبهمرکزی:  ةمقول

زمینه قلمداد کردند که این رویکرد به رویکرد ویژه به ورزش سالمندان را پدیدة محوری دراین

، هاسمن، ایجاد خصوصی و های دولتیارگانحمایت ، های حمایتیبسته ةارائ، ن گروهیدادشرکت

اشاره داشت که در جدول  هابرگزاری جشنوارهو  آگاهی، انگیزه، انسانی مین منابعأ ریزی و تبرنامه

 .اندشمارة دو آورده شده

صورت گروهی به ،شوندگان، برگزاری ورزش سالمندیمصاحبه  پاسخ بیشتر  طبق :ن گروهیدادشرکت

کنندة باره، شرکتدراین د.شوکه موجب جذب سالمندان به ورزش می استاز همساالن و خانوادگی 

وسال سنهای همخصوص گروههای جمعی و گروهی بهبیان کرد: »سالمندان به فعالیت 20شمارة 

 مندند.«خود عالقه
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 های تخفیفها، کارتحمایت ارگانعناوین    با  ،شوندگانبراساس پاسخ مصاحبه  :های حمایتیبسته   ةارائ

شوندة شمارة پنج گفت: »دادن مصاحبه نام برد. های حمایتیبسته این توان از می کارت اشتراک و

های ویژة ورزشی توسط ادارات های حمایتی نظیر کارت اشتراک، بن تخفیف، اختصاص سانسبسته 

 کردن سالمندان در ورزش شود.« تواند باعث شرکتمی

گان اذعان داشتند که شوندمصاحبه  یبرخ: هاسمن های خصوصی وارگان های دولتی،ارگانحمایت 

. است ژهیسازمان و کیو علت آن نبود است شده  تیریمدءبه امور سالمندان دچار سو یدگیرس

ة شوندمصاحبههای گفته توان به یمبه ایجاد ارگان مخصوص سالمندان اشاره شد که  زمینه،نیدرا

 یسازمان خاص و مشخص نکهیسالمندان و ا تی»با توجه به روند رشد جمع اشاره کرد: 17شمارة 

 نیز و شودیم یبررس یسازماننیها بمشکالت آن و  میبه امور سالمندان ندار یدگیرس  یبرا

 تیریمدءسو  نیبن یدرا  ،دشوار است یکار  ،یکار زیادبا توجه به حجم  با هم  ها  شدن سازمانهماهنگ

 .«شودیم جادیا

 که است  یانتفاع ریغ  و یرتجاریغ  ،یردولتیغ  رخواهانه،یداف خبا اهنهاد های مردمتأسیس سازمان

 ن یارچوب قوانهچ  تیرعا  و  مدون  ةناماساسی و  براساس قانونمند  ی،اسیرسیغ   یهاشیداوطلبانه با گرا

 یقیها توسط اشخاص حقسازمان  نی. اکنندیم  تیآن فعال  ییاجرا  یهانامهنییکشور و مفاد آ  ةموضوع 

بیان کرد:  12شوندة شمارة ، مصاحبه بارههستند. دراینها آن ةکنندو جوانان اداره شوندمی یاندازراه

قشر کمک  نیاز ا تیحما هبی نداشتن، داشت مالبودن و چشمگانیرا لیدلبه تواندیها مسمن جادی»ا

 .کند« یر یچشمگ

 ای ازهایهمان ن یعنیرفتار است؛  ییچرا زهیانگکردند که درواقع،  شوندگان بیانمصاحبه :انگیزه

 ، قتی. درحقدهندیم  حیضتو،  میدهیو آنچه را انجام م  کنندیم  تیاست که رفتار ما را هدا  ییهاخواسته 

. از میقائل شو یتیآن موجود یمشاهده براقابل یبراساس رفتارها میتوانیاما م ؛شودینم دهید زهیانگ

. است انگیزش درونی، حس موفقیت، آسایش و رفاهایجاد  ،منظور از انگیزش ،دهندگاندید پاسخ

شدن افراد خته یبرانگ یراه برا نی»بهتر کرد: انیگونه بنیرا ا هاییچرا نیا 29ة شمارة شوندمصاحبه 

ورزش بر   هایریثأ دادن نسبت به تیو گاه  یبه زندگ  دیبا دادن ام  یعنی  ؛است  یدرون  زشیسالمند، انگ

 کرد.« جادیدر افراد سالمند ارا  یدرون ةزیانگ توانیم ی،ریبدن و کاهش عوامل پ 

اطالعات  دیو مف قیجامع و دق ع،یانتقال سر ی ورساناطالعشوندگان بیان کردند که مصاحبه :آگاهی

 نشیافکار و ب رییتغ ،یدادن اطالعات و آگاه همچنین، .دهندافزایش میسطح آگاهی سالمندان را 

د و به نباش های مار یاز ب یریشگیدر پ  یکمک مناسب ندنتوایم حیصح یراهکارها ةسالمندان و ارائ

 :دارد یمتعدد یهاروش یرساناطالعآمده، دستطبق اطالعات بهد. نها کمک کنآن یزندگ تیفیک

 ،یو سالمت یبهداشت یهشدارها ،یآموزش ةبست ،یعلم یهانشست  یکان، برگزارتوجه پزش غات،یبلت
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»در  :کرد انیبگونه یناشوندة شمارة نه هموفق که مصاحب یالگو شینما و سراهااستفاده از فرهنگ

 هاآن بهکه سالمندان  یمراکز یطورکلبه و یبازنشستگ یهاکانون  یاسالمندان  ةژیو یهاانجمن 

 ی آموزش یهاسته و بصحبت شود  یورزش در سالمند یایو مزا دیبه فوا راجع کنند،میوآمد رفت

رسانی ازطریق پزشکان اطالع به 22شوندة شمارة مصاحبه سالمندان قرار دهند.« اریدراخترا  یورزش

 ی برا ،کنندیهستند و به پزشکان مراجعه م یماریکه اکثر افراد سالمند دچار بنیالیدل»بهاشاره کرد: 

درخصوص تبلیغات بیان   13شوندة شمارة همچنین، مصاحبه .«میر یاز پزشکان کمک بگ یرساناطالع

 «کند.امر  نیبه ا یانیکمک شا تواندیم مایو صداوس یاجتماع  یها»استفاده از شبکهکرد: 

 و ایجاد رقابتی تفریحی، برگزاری اردو ،رهشوندگان از جشنوامنظور مصاحبه  :هابرگزاری جشنواره 

. باشندآور و نشاطنداشته باشند که خستگی است فراغت گروهی اوقات و نیز متنوع هایهبرنام

بیان کرد: »برگزاری مسابقات تفریحی که جنبة نشاط و شادی داشته باشد  20شوندة شمارة مصاحبه 

 و نه رقابت.«
 مرکزی مقولة -2جدول 

 های فرعیمقوله اصلی مقولة

رویکرد ویژه به 

 ورزش سالمندان

 ی(خانوادگ و همساالنی )گروه دادنشرکت

 (کارت اشتراک و فیکارت تخف گان،یاختصاص سانس رای )تیحما ةبست

 ا(هسمن جادیا ی وو خصوص یدولت یهاارگان) تیحما

 (بلندمدت ةبرنام یطراح و متخصص یروین  تیترب ی )منابع انسان  نیمأو ت یزیربرنامه

 (و رفاه شیآسا و تیحس موفق ،یدرون  زشیانگ) زهیانگ جادیا

کنند، یکه ورزش م  یها با افرادکردن آنسهیموفق، مقا  یالگو  دنیورزش، د  دینسبت به فوای )آگاه

 یهاگذاشتن نشست ،یآموزش ةبست ،یو سالمت یبهداشت یمدارس، هشدارها ،یقاتیمراکز تحق

 (سراهااز فرهنگ استفاده و توجه پزشکان ی،علم

 یخستگ  از  دورهبفراغت  متنوع، اوقات  ةبرنام  و  اردو  یبرگزار  ،یحیتفر  یرقابت  جادیا)  جشنوارهیبرگزار

 (آورو نشاط

 

 شوندگانمصاحبه  در پاسخ به سؤال راهبردهای ورزش سالمندی ایران چیستند؟، راهبردها:

 نتایجی و پیامدها ایجاد به دادند کهارائه  رکزیمة دیاداره و برخورد با پد کنترل،ی را برا ییراهبردها

 راهبرد و نظام مدیریت طراحی ةپژوهش، مجموع  از حاصل هایداده و هایافته به توجه . بامنجر شدند

ند که در جدول اشده شناسایی ورزش سالمندی ایران ر ب ثیرگذارأ ت راهبردهای عنوان به  یندمحوری،افر

 اند.شمارة سه آورده شده

 یریگبه سنجش و اندازه تیرینظام مدشوندگان درزمینة مصاحبه  :تیرینظام مد یراهبرد طراح

 اشاره کردند یو توانمندساز یاثربخش ،ییکارا رینظ یمختلف درقالب عبارات یهاعملکرد در دستگاه
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و  یسازمان فیوظا و تحقق اهداف یبرا تیریمد میارچوب اصول و مفاههدر چ ییگوپاسخ تیکه قابل

: این موارد اشاره دارد  به  تیرینظام مد  ی این پژوهش،هاافتهی  . براساسدارد  ییاجرا  یهادرقالب برنامه

 ، یورزش سالمند ةتیکم تیتقو ،یورزش سالمند یهمگان ةبرنام نیسالمندان، تدو یارگان برا جادیا

شوندة شمارة نُه بیان مصاحبه سالمندان. یارتقا یبرا هیریخ جادیا یر ودرگ یهاکردن سازمانفعال

 لیدلافراد به گرید یول ؛ورزش کنند یاز افراد مرفه بتوانند در سالمند ی»ممکن است برخکرد: 

شوندة شمارة مصاحبه  .«استقشر  نیکردن ورزش ایهمگان ،کمک نیبهتر .توانندینم یمشکالت مال

 یچندان  تیفعال  امیا  بقیةو در  است  سالمند فعال شده    ةدر هفت  یورزش سالمند  ةتی»کمدو بیان کرد:  

موضوع ورزش را   دیبا یمرتبط با سالمند یها»سازمانبیان کرد:  23شوندة شمارة مصاحبه ندارد.«

نیز  28شوندة شمارة مصاحبه  در دستور کار خود قرار دهند.« هایماریاز ب رانهیشگیپ  یعنوان عاملبه

سالمندان  سالمت  یارتقا برای هیریخ جادیبه ا ،»با توجه به رشد مثبت سالمند در کشوربیان کرد: 

 .«میکناقدام 

های خالقانه، ایجاد رقابت در این حرفه، طرح  چون پیامدهایی دارای رویکرد این :یندمحوراراهبرد فر

 ،های شاد و جذاببرنامهبرگزاری افزایش دانش و آگاهی،  ،ورزش، آموزش به خانواده فرهنگ ةتوسع

 15شوندة شمارة  باره، مصاحبهدراین.  است  ایمحلهبرگزاری مسابقات  و  های خانوادگی برگزاری برنامه

 کمک شود وسالمندان  یةروح تیهمراه با شور و نشاط که به تقو ییهاجشنواره  ی»برگزار بیان کرد:

 جادی»ابیان کرد:    19شوندة شمارة  « همچنین، مصاحبهشود.  ییایورزش و پو  ها بهآنتوجه  باعث جلب  

 یکرد و فضا ییزاتوان اشتغال یم قیطر نیدان به ورزش که از اسالمن بجذ یخالقانه برا یهاطرح 

 کرد.« جادیرا ا یدیجد یرقابت
 

 های راهبردیمقوله -3جدول 

 های فرعیمقوله های اصلیمقوله

نظام ی طراح

 تیریمد
 

 ریدرگ  یهاسالمت سالمندان، سازمان  یارتقا  یبرا  هیریخ  جادیا  سالمندان،  یارگان برا  کی  جادیا

 یورزش سالمند ةتیکم تیتقوی و کردن ورزش سالمندیهمگان  ةبرنام نیتدو م،یرا فعال کن

راهبرد 

 محورندیفرا
 

 شیافزا ،ورزش، آموزش به خانواده فرهنگ ةخالقانه، توسع یهاحرفه، طرح نیرقابت در ا جادیا

 ایمسابقات محله یبرگزار ی وخانوادگ یهابرنامه یبرگزار ،یدانش و آگاه

 

گری است؟، در پاسخ به سؤال ورزش سالمندی دارای چه شرایط مداخله گر: مداخله  شرایط

پژوهش  انجام درحین و مطالعه شروع  از پس که شرایط و وقایع از ایمجموعه شوندگان به مصاحبه 

در  گرمداخله  شرایط ةمنزلبه  مقولهدو  ها،ازمیان یافته، حاضر پژوهش در .دادند، اشاره کردند ویر

 افزاری و عوامل محیطی.اند: عوامل سختشده گرفته درنظر ورزش سالمندی ایران
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و  یکیزیامکانات ف ةهم یافزارمنظور از عوامل سختدر این پژوهش،  :افزاریعوامل سخت

و محیطی، بررسی و شناخت  یافزاروتحلیل عوامل سختاست. هدف از تجزیه  یادیبن یهارساخت یز

 پژوهش نیا یافزارگذارند. عوامل سختنوعی بر فعالیت و عملکرد افراد تأثیر میعواملی است که به

ونقل حمل ستمیس ی ودسترس زات،یاماکن، معابر و تجه یمنیقشر، ا نیا یمناسب برا یشامل فضا

بودن »ناصاف شوندة شمارة هشت بیان کرد:مصاحبه .اندشمارة چهار آورده شدهکه در جدول  است

باشد   یاملوع   دنتوانیم  ،در پارک  یورزش  لیبودن وسانامناسبو  ها  از پارک  یجود پله در برخو ومعابر  

 لی»سهولت در استفاده از وسابیان کرد:    22شوندة شمارة  مصاحبه  شخص سالمند.«  نکردنورزش   یبرا

 ن یا شیموجب گرا تواندیم ،آرتروز دارند رینظ یحرکت یهای ماریکه ب یسالمندان یبرا یعموم یةنقل

اماکن  وها به پارکنداشتن ی»دسترسنیز گفت:  26شوندة شمارة مصاحبه افراد به ورزش شود.«

 است.« یگذار بر ورزش سالمندریثأ از عوامل ت یکی ،از محالت یدر برخ یورزش

 یزگردیر  ،ییایمیاثر مواد شدرجو    یعیطب  یهایژگیدر و  رییتغ: طبق نتایج، برای ایجاد  محیطیعوامل  

گسترش  یبراایجاد فضای مناسب ورزشی برای این قشر و همچنین،  ی،شناختستیز یهاعامل ای

 ت یو امن نیمآماده ک یانجام کار فرهنگ یها را براپارک یفضا دیابتدا با ،هاحضور سالمندان در پارک

را  یزندگ یو نشاط الزم برا نندفضاها مراجعه ک نیخاطر به ا نانیتا سالمندان با اطم میرا برقرار کن

 11شوندة شمارة اند. مصاحبهآمده در جدول شمارة چهار آورده شدهدستهای به. مقولهکسب کنند

طورکه پارک کودک ود ندارد. همانقشر از جامعه وج نیا ویژة یمناسب و مشخص ی»فضابیان کرد: 

قشر در جامعه   نیگفت ا  توانی. ماست  نشده  هی سالمندان تعب  یبرا  یاختصاص  یپارک  ،میباغ بانوان دار  و

هوا موجب  یو وارونگ زگردهای»وجود رنیز بیان کرد:  24شوندة شمارة مصاحبه اند.«نشده دهید

»وجود اراذل بیان کرد:    19شوندة شمارة  همچنین، مصاحبه  شود.«یم  ریپذبیشدن قشر آسن ینشخانه

حذرکردن  لیاز دال یکیو  شوندمی هاطیمح نیدر ا یباعث ناامن ،هادر پارک رهایگو اوباش و خفت

 .«ها هستندط یمح نیسالمندان از ا
 

 

 گرهای مداخلهمقوله -4جدول 

 های فرعیمقوله های اصلیمقوله

 یافزارعوامل سخت
 ونقل،حمل ستمیالزم، س زاتیها، تجهپارک یفضا یسازمناسب معابر، یسازمناسب

 مخصوص سالمندان یفضا جادیا ی وورزش اماکن یسازمنیا

 هادر پارک امنیت و کیهوا، تراف یآلودگ یطیعوامل مح

 

 مجموعهشوندگان به  هایی است؟، مصاحبهدر پاسخ به سؤال ورزش سالمندی دارای چه زمینه زمینه:  

گذارند. می ثیرأ ت هاکنش و بر رفتارها و کنندمی فراهم را  موردنظر ةپدیدة  زمین کهاشاره کردند   شرایطی
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دهد. در قرار می ثیرأ تتحت  را آن از منتج نتایج و محوری ةمقول ،ایزمینه  شرایطشایان ذکر است که 

 .اندشده گرفته درنظر بستر شرایطعنوان بهحمایتی«  ریزی« و »بستر»برنامه هایمقوله ،این پژوهش

کردن و هدایت عملیات برای رسیدن به هدف ارچوبی برای عملیهبستر و چ  ،ریزیبرنامه :ریزیبرنامه

گیری بنیادین و انجام یافته برای تصمیمتالشی سازمانریزی مهبرنا ،عبارتی. بهاستو نتایج مشخص 

نتایج دهد.  ارچوب قانونی شکل میهها را در چگیری فعالیتاساسی است که سرشت و سمت  هایاقدام

و تربیت نیروی متخصص است که  یری از کشورهای موفق، الگوگراهبردی ةطرح برنامحاصل اعم از 

 نیبا ا ییایرو ی»براشوندة شمارة هفت بیان کرد: در جدول شمارة پنج آورده شده است. مصاحبه

 ی راحتبحران به نیراهبردی زد تا بتوان از ا یزیرو برنامه یپژوهندهیدست به آ دیبا تیانفجار جمع

کردن یاتیکه عملتدوین کرد  یاو برنامهتعیین کرد  یافتنیو دستروشن  یاندازچشمباید  گذر کرد.

معضل را پشت   نیکشورها که ا  گری»از دنیز بیان کرد:    23شوندة شمارة  مصاحبه  باشد.«  ریپذآن امکان

 بگیریم  اند، الگوروند موفق عمل کرده  نیو در ا  هستندبه کشور ما    هی شب  یازنظر اقتصاد  ،اندسر گذاشته 

به  یدرس ی»با افزودن واحدگفت:  14شوندة شمارة همچنین، مصاحبه .«میکن نیتدو یاو برنامه

 یورزش سالمند یگریمرب ةدور یو برگزار یبا عنوان ورزش و سالمند یبدنتیترب ةدروس رشت

 کرد.« تیمتخصص ترب یرویتوان نیم

روز روزبه یاجتماع  طیشراکنندگان به این اشاره داشت که های مشارکتبستر حمایتی: گفته

کمتر به سالمندان توجه  ،خاطرنیهمو به شودیخارج م یو از آن حالت سنت شودیتر مپیشرفته 

 ی،ندبا سالم  مرتبط  یرسم  ینهادها  یدهو سازمان  تیحمانیز  و داوطلبان و    هاریّ. با مشارکت خشودیم

نتایج پژوهش بیانگر این بود که  .رودیم شیپ  شتریبه مشکالت سالمندان با سرعت ب یدگیروند رس

کانون   ی وبهداشت، شهردار ةادار ،یستیامداد، دانشگاه، بهز ةتی)کمی دستگاهنیب یهمکار

 توانند در تقویت ورزش سالمندی مؤثر باشند.می التیاختصاص تسهو  بازنشستگان(

مناسب  هاییها ازجمله اقدامدستگاه نیب یهمکارهای پژوهش، طبق یافته: یدستگاهنیب یهمکار

 یورزش سالمند یمناسب برا یعنوان راهکاراز آن به توانیاست که اثرگذار و نافذ خواهد بود و م

در امر  ریدرگ یو دولت یخصوص یها»ارگان :کردبیان 23مارة ش ةشوندمصاحبه باره،اینبهره برد. در

 ی انجام دهند؛تیحما یهااقدام قشر نیا یداشتن از مشکالت و کمبودهابا توجه به اطالع ی،سالمند

 برای ها از سانس یکردن بعضگانیو را یاستفاده از اماکن ورزش برای فیتخف یهادادن بن رینظ

 «ر.قش نیا ةاستفاد

به سالمندان به آنان کمک  شتریو امکانات ب التیدادن تسهوسعتها نشان داد که یافته: التیتسه

 :کرد انیب 26شوندة شمارة مصاحبه داشته باشند.  یترتر و شادمانهآسوده یریکند که دوران پ یم
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درنظر  یافراد سالمند از اماکن ورزش ةاستفاد برایرا  یالتیتسه توانندیم یبازنشستگ یها»کانون

 .«رندیبگ
 

 ایهای زمینهمقوله -5جدول 

 های فرعیمقوله های اصلیمقوله

 موفق یاز کشورها یریالگوگ ،راهبردی ةطرح برنام یزیربرنامه

 یتیحما بستر
کانون  ی وبهداشت، شهردارة ادار ،یستیامداد، دانشگاه، بهزة تی)کمی دستگاهنیب  یهمکار

 التیاختصاص تسه بازنشستگان(،

 

بنیاد چیست؟، طبق سازی داده در پاسخ به سؤال پیامدهای حاصل از مدل پارادیمی نظریهپیامدها: 

عنوان پیامد ورزش سالمندی به  «زی آمتیموفق  ی»سالمند  ای با عنوانمقولهشوندگان،  نظرهای مصاحبه

بیماری، ایجاد انگیزه در دیگر افراد خانواده برای ورزش،   ةشدن هزیننشاط، سالمتی، کمشناسایی شد.  

بودن فرد سالمند، تغییر فرهنگ و باور اینکه سالمندی آخر راه است، افزایش امید به زندگی، مستقل

های سالمندان و و ظرفیت یاتگیری از تجرببهرهبهبود ارتباطات، باالبردن سطح عملکرد جامعه، 

تأثیر  .اندهستند که در جدول شمارة شش آورده شدهپیامدهای ورزش سالمندی  ،استحکام خانواده

 ،شود. همچنینشده در مدل میارائهی کارگیری راهبردهاهاصلی موجب ب ةی بر پدیدعوامل علّ 

ای قرار دارند که این جریان پیامدهای مثبت زمینه هایتأثیر شرایط محیطی و ویژگیراهبردها تحت

دانیم، طورکه میبیان کرد: »همان  18شوندة شمارة  مصاحبهپژوهش حاضر،    در  دنبال خواهد داشت.به

شود؛ درنتیجه، شخص سالمند ورزش باعث نشاط و شادی و نیز باعث جلوگیری از ضعف عضالنی می

 شود.«های درمانی نیز گرفته میشود و جلوی برخی از هزینهدرمانده و وابسته نمی
 

 مقولة پیامد -6جدول 

 رعیهای فمقوله مقولة اصلی

 

 

 زیآمتیموفق یسالمند

 

به  دیام شیورزش، افزا یافراد خانواده برا گریدر د زهیانگ جادی، انهیکاهش هز ،ینشاط، سالمت

راه است، بهبود  آخر یکه سالمندنیفرهنگ و باور ا رییتغ بودن فرد سالمند،مستقل ی،زندگ

 و سالمندان یهاتیو ظرف تجربیاتاز  یریگارتباطات، باالبردن سطح عملکرد جامعه، بهره

 استحکام خانواده

 

 مییبه مدل پارادا به ورزش سالمندی ایران،های متعلق پس از واکاوی تمامی مقوله ،تیدر نها

حاصل   های اصلیاجزا و مؤلفه   انیروابط مشکل شمارة دو  .  میدیرسورزش سالمندی  محوری    کدگذاری

 دهد.را نشان می سالمندی ایرانورزش  ةاز کدگذاری محوری دربار
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 شرایط علی:

 عوامل فردی-1

جسمانی، روحیه مناسب، امید به عادت، سالمت )احساس نیاز کردن، داشتن

 زندگی، اعتماد به نفس، آرامش فکری(

 فرهنگ-2

ورزش در تمام سنین، توجه به جایگاه سالمندی،  توجه به )دید جامعه، توجه به

 زندگی(بدنی، باور به مفید بودن ورزش، سبکجایگاه تربیت

 عوامل اقتصادی-3

 له مرکزی:مقو

 سالمندان:رویکرد ویژه به ورزش

شرکت دادن گروهی، بسته حمایتی، 

ریزی و تامین منابع انسانی، حمایت، برنامه

 جشنوارهایجاد انگیزه، آگاهی، برگزاری
 

 راهبردها:

 تیرینظام مد یطراح-1

ارتقا سالمت سالمندان ،  یبرا هیریخ جادیا سالمندان، یارگان برا کی جادی)ا

کردن ورزش  یبرنامه همگان نیتدو م،یرا فعال کن ریدرگ یهاسازمان

 (یسالمند ورزش تهیکم تیتقو ،یسالمند

 محور ندیراهبرد فرا-2

ورزش، آموزش خالقانه، توسعه فرهنگ یحرفه، طرح ها نیرقابت در ا جادی)ا

 یبرگزار ی،خانوادگ یهابرنامه یرگزاری، بدانش و آگاه شیبه خانواده افزا

 (یامسابقات محله
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 پیامدها:

 سالمندی موفقیت آمیز-1

)نشاط ، سالمتی، کاهش هزینه ، ایجاد انگیزه در دیگر افراد خانواده برای 

 ورزش ، افزایش امید به زندگی، مستقل بودن فرد سالمند،

باور این که سالمندی آخرراه است ، بهبود ارتباطات، باال بردن تغییر فرهنگ و 

سطح عملکرد جامعه، بهره گیری از تجربیات و ظرفیتهای سالمندان، 

 استحکام خانواده (
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 گیریو نتیجه بحث 
نام برده  سالمندان در ورزش یهای عوامل علّعنوان یکی از مقوله بهعوامل فردی از  پژوهش،در این 

 یدر تمام شیآوردن رفاه و آساارمغانعلم و صنعت و به ةبشر در عرص شرفتیآهنگ تند پ ضرب .شد

دهند یتن م  ینیماش  یشود که به زندگیم  یقلب افراد  یهاباعث کندشدن ضربان  ،یزندگ  یهانه یزم

 1راچی و سپالکی  -براساس پژوهش باندن  کنند.یخود حذف م  یرا از زندگ  یکیزیف  تیورزش و فعالو  

 یهاتیدر فعال  یحرکت  تیمحدود  جادیا  ،یجسمان  ینفس و آمادگدادن حس اعتمادبهازدست (،  2015)

که  هستند یاز مشکالت گرانیاتکا به د شیرفتن و افزانداشتن تعادل در راه ،یروزمره، ضعف عضالن

های عضالنی و حاکی از آن هستند که بیماری، ضعف  یادشدهاست. مطالب مواجه  هاسالمند با آن

از   آمدهدستبه  یهاافتهیبا  نفس کم ازجمله عوامل تأثیرگذار بر فعالیت سالمندان هستند که اعتمادبه

 . هستندراستا هم ی،عوامل فرد نعنوا با پژوهش حاضر

های موازات توسعه و پیشرفت فرهنگ عمومی یک جامعه، فعالیتکه به دهدورزش نشان میتاریخ 

 ؛این موضوع نیز صادق است عکس .اندجامعه داشته  دزندگی افرا ورزشی نیز حضوری موفق و پویا در

های فعالیت  ةدر صحن   یت موفقنبود    با رکود ورزش وهمراه  روی و تنزل در فرهنگ جامعه  کج  انحطاط،

 تواندمی فرهنگیی ارتقا و نیست پذیرامکان . جدایی بین ورزش و فرهنگ یک جامعهاندورزشی بوده

 متقابل تأثیر نشانگر این که باشد تکامل درجهت آن تحول و دگرگونی باعث و ورزشی ارتقای عامل

ژوهش که به تأثیر های این پ (. نتایج یادشده با یافته89، 2007است )شیرازی،  فرهنگ و ورزش

 تیحاکمشده حاکی از این بود که  های انجامفرهنگ بر ورزش اشاره داشت، همسو است. نتایج مصاحبه

نگاه افراد جامعه به سالمندان  ینیسنگ ،نیهمچنو به سالمندان  یتوجهیو ب ییگرافرهنگ جوان 

با توجه به مطالب   نداشته باشند.کردن  به ورزش   یچندان  شیسالمندان گراشده که  ورزش سبب  درحال

 یتوجهبیورزش جوانان و    هتبلیغ و توجه ب  ،و همچنین  هستندکه بیانگر جو حاکم بر جامعه    ذکرشده

که ورزش مخصوص جوانان یافته این باور دربین سالمندان و دیگر اقشار رشد  ،به ورزش سالمندان

 تحرک سالمندان شده است. بیاست و موجب 

 ، مین مالی نبودن سالمندانأ دلیل وجود مشکالت مالی و ترداختن به فعالیت بدنی که بهپ  زیاد ةهزین

 .همسو است (2009) 2پژوهش کاپرچینو با  ،ی بیان شدعوامل علّ واقتصادی جز ةعنوان مقولبه

ترین مانع ، شایعانسالمند رویمقطعی  پژوهشی با انجام( 2007) 3کراگر و کارلسون  ،همچنین

اماکن فعالیت بدنی گزارش کردند.   ةشهری  زیاد  ةدسترسی به تسهیالت آمادگی بدنی را هزین  ةشددرک

 
1. Bandeen-Roche & Seplaki 

2. Caperchione 

3. Kruger & Carlson  
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های های خانواده شامل هزینهشدن فرزندان، مخارج و هزینه آشکار است که در این دوران با بزرگ

راحل در این م  و  دنشوهای خود و همسر، افزوده میدرمان بیماری   ةتحصیالت دانشگاهی، ازدواج، هزین

 ،شوند که هر دو صورتیا اینکه بازنشسته می  دهندمیاست که اغلب افراد توان کاری خود را ازدست  

های افراد سالمند قرار اولویت  وورزش جز ،دلیلهمین. بههستندبا کاهش درآمد و بحران مالی همراه 

، اشاره شد  هامرکزی به آن  ةکه در مقول  حمایتی  یهایبرای حل این مشکل می توان از بسته   .گیردنمی

کردن ورزش رایگاننیز  ها، دادن کارت تخفیف و کارت اشتراک و  که شامل حمایت ارگاناستفاده کرد  

 .شوندمیسالمندان 

 1آلندر  پژوهشه با نتایج  شد کاشاره  به شرکت گروهی سالمندان در فعالیت ورزشی    ،مرکزی  ةدر مقول

تواند ازطریق فعالیت سالمند در گروه و ایجاد ارتباطات مطابقت دارد. ورزش گروهی می (2006)

که  گفت توانمی ،بنابراین ؛موجب بهبود کیفیت زندگی سالمندان شود ،اجتماعی با گروه همساالن

ی از اختالالت دوران سالمندی  های پیشگیرعنوان یکی از مؤثرترین روش فعالیت فیزیکی گروهی به

انداختن پیامدهای دوران سالمندی موجب بهبود سالمت و نشاط تعویقکه با به ه شوددرنظر گرفت

 شود. بیشتر سالمندان می

 با( 2005 ) 2ة تانگسومبون با مطالع ،یتغلبه بر مسائل مربوط به تندرس نقش حمایت اجتماعی در

مطابقت دارد. نقش  «تایلند سالمندان در یزندگ تیفیو ک سالمت ةارتقادهند یرفتارها»عنوان 

شرکت  برایهای مناسب کردن زمینه مشارکت مسئوالن با فراهم و سالمت ةارتقادهند کارکنان

عنوان عوامل مؤثر در ایجاد حمایت اجتماعی از این گروه سنی به ،سالمت ایهسالمندان در باشگاه

قشر  نیمسئوالن از ا تیبه حما یتیحما ندای، عامل فرحاضر پژوهش جی. طبق نتااندذکر شده

 مطابقت دارد. یادشده پژوهش جیداشت که با نتااشاره  ریپذب یآس

 درراستایاز سالمندان    تیحما  برای  یرسم  التیها و تشکهمکاری سازمان،  (2005)  3به عقیدة پالمبو

 ،کایآمر انندسالمندان است. در کشوری م ةدر برنام یرکن اصل ،سالمندان یزندگ تیفیبهبود ک

که شامل وزارت  هستندخدمات سالمندی  وی سالمت عموم ةنظارت شبکزیر های سالمندان برنامه

های های سالمندی و واحدآژانس یانجمن مل ها،مارییکنترل ب و رییشگیرفاه و سالمندی، انجمن پ 

های خلق محیط. شودیمشاهده م کایساختاری مشابه آمر زین. در کانادا باشندیم یالتیسالمندی ا

حمایتی برای ارتقای سالمت مردم در جوامع، به اقدام در سطوح بسیاری نیاز دارد و ممکن است 

های حمایتی، توسعة اقتصادی پایدار های سیاسی برای توسعه و اجرای قوانین و سیاست شامل تالش
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شاره شد، همکاری های پژوهش اکه در یافتهگونه. همانهای اجتماعی باشدو انواع اقدام جوامع 

راستا است. شایان ذکر ( هم2005) پالمبوهای درگیر امری ضروری است و این یافته با نتایج سازمان

 ورودها و  توانمندی  بیو ترک  دیآیسازمان و نهاد برنم  کیتنها    ةحل مسائل سالمندی از عهداست که  

های سازمان ی. هماهنگطلبدیمرا  یردولتیغ  دهایو نها یو خصوص یاعم از دولت هابخش یتمام

 .برخوردار است ادییز تیاهم و ارتقای سالمت سالمندی از زییربرنامه برای تبطمر

طریق مراکز تحقیقاتی، مدارس، زدادن امرکزی که به آگاهی ةبا توجه به مفهوم آگاهی در مقول

سراها پزشکان، فرهنگ های علمی،آموزشی، گذاشتن نشست ةهشدارهای بهداشتی و سالمتی، بست

، اسلیپ و راستادراین کرد.توان سالمندان را از مزایا و فواید ورزش آگاه داشت، میاشاره 

مهم در تشویق  یتواند عنصرنشان دادند که تأکید بر منافع سالمتی می (2007) 1تزورمپاتزاکیس

( و 2009) 2کابی -آل هایپژوهشاین یافته با نتایج  ،ینهمچن .فعالیت بدنی در سالمندان باشد

دهنگان خدمات سالمتی نقش پزشکان و ارائهکه ذکر است  شایانمطابقت دارد.  (2011) 3کاهان

دادن نسبت به فعالیت بدنی سالمندان دارند که این مطلب با نتایج بااهمیتی در تشویق و آگاهی

آگاهی نقش مؤثری در افزایش اعتقاد به تأثیرات مثبت  .استراستا هم (2001) 4گالسگو پژوهش

باشند بدنی آگاهی بیشتری داشته    هایمثبت تمرین  هایدرمورد اثر  انوقتی سالمند  ؛ زیرا،ورزش دارد

 شود.عادت پایدار تبدیل میبه  نوعی  کنند و این اعتقاد بهتر ورزش میطور منظمبین باشند، بهو خوش

  .استولیت درقبال سالمت فردی ئحس مس دادنآگاهی همچنین،

 یناش  تواندیتوسعه مو کشورهای درحال  شرفتهیسالمندان کشورهای پ   یزندگ  تیفیوجود تفاوت در ک

که یدرحال ؛باشد تیاز سالمندی جمع یهای ناشدر مواجهه با چالش شرفتهیکشورهای پ  یاز آمادگ

؛ ستندیو اقتصادی آن آگاه ن یاجتماع ،یبهداشت یامدهایو پ  دهیپد نیتوسعه از اکشورهای درحال

نبوی، شجاع، محمدی و ) ندارند تیوضع نیبرای مواجهه با ا نیزای شدهنیتدوشیازپ  ةبرنامبنابراین، 

 یة ها و تهتیاولو  ازها،یاهداف، ن  نییابتدا به تع  ،کانادا و ژاپن  کا،ی(. کشورهای آمر437،  2014راشدی،  

هر سه کشور برای حفظ    ،نیاند. همچنخود پرداخته   ةسالمندان جامع  ازهاییبراساس نای مدون  برنامه

 ریپذب یبرای سالمندان آس یمراقبت و خدمات درمان نیتأم زیو عملکرد سالمندان و ن استقالل

)وزارت بهداشت، درمان و  اندرا درنظر گرفته یمدون یو مراقبت یهای خدماتبرنامه ،پوشش خودتحت

مقولة در  کشورها گریاز د یریالگوگ ییمطالب به همسوبودن با عامل شناسا نی(. ا2012، 5ژاپن رفاه

 
1. Sleap & Tzormpatzakis 

2. Al-Kaabi 

3. Kahan 

4. Glasgow 

5. Japan Ministry of Health, Labar and Welfare 



 53                                                                                     بنیادالگوی ورزش سالمندی ایران: رویکرد داده  
 

 یاند و حتسالمندان خود را فراموش نکرده تیجمع ایاز کشورهای دن ارییبس .دنارداشاره  ایزمینه 

ماع و احساس ها در اجتحضور فعال آن ری،یپ  ةقشر در دور نیا هایییمندی از توانابرای بهره

زمان آن  دیشا ی،طیشرا نیدارند. در چن ایژهیو هایزییرها برنامهبرای آن ،یاز زندگ تمندییرضا

قشر و  نیجدیدتر به ا یهای سالمندان نگاهبرنامه یهای متولسازمان مسئوالنکه  است دهیفرارس

مطالب (. 75، 2013نظری، علیزاده، فخرزاده، شریفی، محمودی و ) ها داشته باشندهای آندغدغه

ای به آن اشاره شد، تأیید پذیر را که در مقولة زمینه ریزی برای این قشر آسیبیادشده لزوم برنامه

موقع و به یهای زیربرنامهنبود سالمندان، درصورت  تیرخ رشد جمعنبا توجه به کنند؛ درنتیجه، می

آن بسته خواهد  یهابا چالش دستانهشیه پ هسالمندان و مواج تیریمد یبرا دیام یهاروزنه ح،یصح

امور   تیرینکنند، مد  جادیامور سالمندان ا  ةنیدرزم  دستانهشیپ   یزیرنظام برنامه  کیشد. اگر مسئوالن  

 خواهد شد. لیتبد ندهیبحران در آ تیریمد ینوع محور بهبرنامه تیریسالمندان از مد

انسان با   های هوا برسوء آالینده  هایاند که اثرنشان دادهمطالعات متعددی  در    (2005)  1کامپبل و لی

بر کارکرد ریوی و   ،های هوا درحین ورزشه با آالیندههو مواج  یابدمیافزایش فعالیت فیزیکی افزایش  

آلودگی هوا مشکل روز بسیاری از کشورها ازجمله  ،حاضردرحال ورزشکاران تأثیر منفی دارد.کارایی 

نحوی با این مشکل مواجه هستند. آلودگی شهرهای کشور ایران بهتقریبًا تمام کالن  و  ایران شده است

بر کارکرد ورزشی بلکه ، شودمیومیر بیماران خطرافتادن سالمتی و افزایش مرگتنها موجب به هوا نه 

های یادشده با نتایج پژوهش یافته. (249، 2013)محقق و حاجیان،  ردسوء دا یتأثیر ورزشکاران نیز

 جهت است. گر که به آلودگی هوا اشاره داشت، همحاضر در مقولة عوامل مداخله

 در مداوم حضور  با را هاکاربری دیگر  با جواریو هم ورزشی اماکن به آسان  دسترسی و بودنفراهم 

 را تحرکیکم ورزش و به پرداختن در مانع ترینمهم و انده دانست مرتبط های جسمانیفعالیت

؛ )796، 2015وندیان، اسدی، ابراهیمی و صمدی، زهره)اند هکرد بیان تسهیالت نبودندردسترس 

 تأثیرگذاری  ةدرزمین بهتری ةخبرگان رتب دیدگاه از شاخص سه ،آمدهدستبه  ةنتیج  به  توجه با  ،بنابراین

 یادشدهموارد  .ایمنی و شهری  دیگر هایکاربری  با مجاورت دسترسی، :دارند ورزشی اماکن انتخاب  بر

دلیل کهولت سن، ضعف افراد مسن بهتوان نتیجه گرفت که  و می  هستندهمسو    پژوهش حاضربا نتایج  

فعالیت انجام مناسب برای   یتا به فضای نندحوصلگی قادر نیستند مسافت طوالنی طی کعضالنی و بی

کشیدن تواند یکی از دالیل دستدسترسی به فضای مناسب مینبود  ،دلیلهمینبه .دنی برسندب

 از ورزش باشد. انسالمند

 اییقدرت کار ؛کندیکمک م یبدن به سالمت جسمان یداخل ستمیدر س راتییتغ جادیورزش با ا

از  یاریدر درمان بس تواندیو م کندیم یریشگیپ  های ماریب یاریاز بس ؛دهدیم شیرا افزا یجسمان

 
1. Campbell & Li 
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 نیو تضم  نیتأمبر  عالوه  تواندیجسم و روان، ورزش م  ةبا توجه به رابط  ،نیچنمباشد. ه  دیمف  هایماریب

 یهاصه یو پرورش خص  ییبر شکوفا  تواندیورزش م  اثرگذار باشد.  زین  یبر سالمت روان  ،یسالمت جسمان

 افراد و کار  ریاحترام متقابل به حقوق سا  ،یریپذت ینفس، صبر، صداقت، مسئولاعتمادبه  رینظ  یکارآمد

سالمت   ،جهیفرد و درنت  یروان  سالمتمؤثر باشد که محصول آن  ی(  گروه  یهادر ورزش  ویژه)به  یگروه

مشاهده   یو جمع  یفرد  ینشاط و سالمت  ی،در شاد  توانیرا م  یسالمت روان  نیداد ا. بروناستجامعه  

که  یابا جامعه سهیپررنگ داشته باشد و در مقا یجامعه حضور  یهاعرصه یدر تمام تواندیکرد و م

 یهاافتهیبا  یادشدهمطالب  .(268، 2014نیا، خاتمی) ز استیکامالً متما ،را ندارد یژگیو نیا

راستا ن مقولة پیامد، همعنواآمیز« به»سالمندی موفقیتعنوان  از پژوهش حاضر باآمده دستبه

  هستند.

گونه تفسیر کرد: عوامل فردی، توان نظریة ورزش سالمندی ایران را اینبا توجه به شکل شمارة دو می

گیری رویکرد ویژه به ورزش سالمندان هستند. درواقع، فرهنگی و اقتصادی شرایط الزم برای شکل

 گاهیتوجه به جا ،یسالمند گاهیتوجه به جا ن،یورزش در تمام سن جامعه، توجه به دیدمواردی نظیر 

به  دی، امبه ورزش کردن ازیحساس ناموجب بروز رفتارهایی نظیر  اختصاص بودجه ی وبدنتیترب

شوند که از ترکیب عوامل فردی، فرهنگی و اقتصادی و مواردی از این دست می  نفساعتمادبه  ی،زندگ

 جشنواره  یبرگزار ی وآگاهدادن  زه،یانگ جادیا ،یمنابع انسان نیمأو ت یزیربرنامهرویکردهایی نظیر 

راهبرد  گیرند. درنهایت، رویکرد ویژه به ورزش سالمندان با طراحی نظام مدیریت وشکل می

 ر ینظ ییمتضمن راهبردها ندایفر نیشود که امی ختهیدرهم آم ،هدف به ابییدست رایبفرایندمحور 

 ش،ورز فرهنگ ةتوسع، سالمت سالمندان یارتقا یبرا هیریخ جادیسالمندان، ا یارگان برا کی جادیا

افزاری و محیطی بودن عوامل سختی و غیره است؛ البته درصورت فراهمامسابقات محله یبرگزار

در  تیامن ونقل،حمل  ستمیالزم، س زاتیها، تجهپارک یفضا یسازمعابر، مناسب یسازمناسبمانند 

های گر مانند مقولهعنوان شرایط مداخله ریزی و بستر حمایتی بهبودن برنامهو همچنین، فراهم  هاپارک

است   التیاختصاص تسه  ی ودستگاهنیب  یهمکار  ،موفق  یاز کشورها  یریالگوگ  ،راهبردی  ةطرح برنام

 معنی واقعی شکل خواهد گرفت.عنوان پیامد بهآمیز بهکه سالمندی موفقیت

وانایی و کارایی فیزیکی زندگی فعال سالمندان باعث افزایش تتوان نتیجه گرفت که در پایان می

ها در وضعیت بهتری ها ازجمله سرزندگی، شادابی و عملکرد عاطفی آنشود و افزایش سالمتی آنمی

میزان سالمتی جسمانی و  ،هرچه سالمندان زندگی پرتحرکی داشته باشندهمچنین،  .گیردقرار می

 ،عنوان اصل مهم در زندگی افراد سالمندبهورزش و فعالیت بدنی  طبق نتایج،    .یابدارتقا می  هاروانی آن

عنوان به ،مراقبتیهای درمانی و  درکنار برنامههای مرتبط قرار گیرد و  موردتوجه نهادها و سازمانباید 

 ؛ شود ههزینه و سالم برای پیشگیری از بروز مشکالت مربوط به سالمندان به آن پرداختکم یروش
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 ،زندگی ةتغییر در فرهنگ، عادت و شیو ،دیگرالمندان و ازسوی س افزایش تعداد ،سوازیکبنابراین، 

. طلبدمیسالمندی سالمت دوران درجهت رسیدن به را  هامجلس، دولت و حمایت خانواده ةمداخل

های مرتبط با ریزی و اجرای قوانین حمایتی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، مالی در حوزهدولت با برنامه

و  بودن فقدان تحرکآمیزمخاطره ها ازآن کردنآگاه و و افراد سالمند هاانوادهآموزش به خ ،سالمندی

سالمندان پیشگیری ورزش و مشکالت  هااز چالش تواندمی های مناسبهمچنین، ایجاد زیرساخت 

ی مهارت وی عملی هاآموزش برای  را خودی هااستیس دیبای بدنتیتربی هاو گروه هادانشکده .کند

 دنیبخشعمق و هامهارت  آموزش تیفیک شیافزا راستا،نیدرا .دهندنسبت به ورزش سالمندی تغییر 

 وزارت  مانندیی اجرای نهادها و هاسازمان با تعامل قیطراز، علوم کردنی احرفهبرای  هاآموزش  به

 نیتدو.  بود  خواهد  دیمف  اریبسی امور سالمندان  متولی  هاارگان  ،ورزش سالمندی  ةتیکم  وجوانان،ورزش 

 گریو د یاجتماع  نیمأت ی،ستیبهز رینظی های رفاهسازمان توسطاز سالمندان  تیحما نیقوان

نیز و  ونیزیو تلو ویراد ازجمله مطبوعات، هارسانه بیضروری است. ترغ  و الزم یهای متولسازمان

 ةدر جامع هانقش مهم آن یفایا تداوم به ی،خبر و یاجتماع  یهاازجمله شبکه  نینو یهارسانه

جلب مشارکت سالمندی، همراه با  ورزش ةموردنظر در حوز یهاارزش و میمفاه ةع و اشا یالعاتاط

 یهاجشنواره  یو برگزار یورزش یهارساخت یز تیتقو یبرا یبخش خصوص یگذارهیو سرما یعموم

 ،بیان شد طورکه قبالً . همانراهبردهای موثر توسعه ورزش سالمندی خواهد بودی از ورزش -یفرهنگ

 ،نظرانصاحب هایبا استفاده از نظراست شود و سعی شده بار است که ارائه می نخستیناین مدل 

این مدل به مدیران   شود.و الگویی از ورزش سالمندی ایران ارائه  شوند  های موضوع بررسی  جنبه   ةهم

گر، مرکزی، شرایط مداخله  ةی، پدیدشده، به عوامل علّکند تا با الهام از الگوی ارائه می ورزشی کمک

و از این طریق بتوانند ورزش سالمندی ایران  بندمناسب آگاهی یای ای و راهبردهاهای زمینهویژگی

  ة رزمینتوان امیدوار بود که تحول شگرفی دکارگیری این مدل میهبا ب ،را مدیریت کنند. همچنین

سالمندی  ةطیحهای پژوهشها و از طرح دیدولت با ،راستانیورزش سالمندی ایران ایجاد شود. درا

 در آینده یکمّ هایپژوهشارائه دهد.  یپژوهش شواهد ها را با توجه بهو دستورالعمل  ندک تیحما

 ی جوانب مختلف ورزش سالمند یپژوهش قادر خواهند بود به بررس نیشده در ابراساس مدل ارائه

 است. آینده هایپژوهش یراهگشا ینظر یعنوان مبناپژوهش به نیا ،بپردازند. درواقع
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Abstract  

The growing number of elderlies has resulted in new issues and considerations. 

Since the disabilities of the elderly period become more prevalent as the age 

increases, sport plays a more prominent role in this situation to keep the elderlies 

healthy and improve their social participation. Present study aims to introduce a 

model for elderly sport in Iran. This is a qualitative study conducted based on 

grounded theory. Participants of the study included the scholars and specialists of 

sport sciences, psychologists, social workers, sociologists, and nurses, the 

officials of the organizations for elderlies including health and welfare, social 

affairs of municipality in Isfahan. They were selected based on purposive 

sampling for semi-structured interviews. Interviews continued until theoretical 

saturation. Data were simultaneously collected and analyzed using Strauss & 

Corbin method. Data was validated based on the criteria recommended by Lincoln 

& Guba. The results identified 276 basic conceptual statements with 11 primary 

categories and 50 secondary categories in paradigm model including causal 

conditions (3 categories), central phenomena (7 categories), action strategy (2 

categories), context (2 categories), intervening conditions (2 categories), and 

consequence (1 category). The integration of categories based on the interrelations 

between them about on the elderly sport in Iran forms the paradigmatic model, 

reflecting the model of involved managers in the elderly issues.  
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