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Abstract  
The aim of this study was to evaluate the feasibility of the Health Time Bank project 

based on sports-related issues in the elderly. The research method has a qualitative 

nature through grounded theory and based on the systematic analysis approach. The 

statistical population included faculty members, experts and specialists in sports 

sciences. Finally, 14 people selected by purposive sampling method were interviewed. 

The data collection tool was a semi-structured interview whose validity was assessed 

using qualitative validation methods and its reliability was 79%. The obtained data were 

analyzed by the approach of Strauss and Corbin (1998). After coding the data, 135 initial 

codes, 21 sub-categories and 6 main categories were extracted from a total of 14 

interviews. Six main categories included the central phenomenon (special attitude to the 

elderly’s Health Time Bank), causal conditions (individual factors, cultural factors and 

economic factors), underlying factors (planning, support and legal), intervening 

conditions (legal factors, socio-cultural factors, hardware factors, technology factors, 

environmental factors and welfare and health factors), strategies (human, staff, 

introductory, educational and financial) and consequences (health development, 

scientific-research development and communication development). According to the 

results of this study, the Health Time Bank is a new design and practical in increasing 

the quality of life and the health of the elderly. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
Time banks are a form of voluntary organization in society that moves along the 

path of social self-help (Seyfang, 2004; 62-63). Time bank means that the 

participant deposits the time he / she has spent caring for the elderly in the time 

bank. When they have problems in the future in their old age, they can take the 

time deposited and receive the relevant nursing from others. In the concept of 

time bank, time can be stored and exchanged as a currency (Wu et al., 2021; 2-

3). Considering that no research has been done on Time Bank in the country so 

far, the present study aims to evaluate the implementation of the "Health Time 

Bank project" based on sports-related issues in the elderly in Iran. Due to the 

fact that the population of Iran is aging and exercise can help the elderly to have 

a healthy lifestyle. 
 

Materials and Methods  
The present study is qualitative in nature. Numerous strategies can be used for 

qualitative research. In this study, grounded theory was used. Grounded theory is 

one of the methods of qualitative research that is especially suitable for 

exploratory research that seeks to theorize or achieve a model (Nasrollahzadeh, 

2015; 271). The statistical population of the study included faculty members, 

experts and specialists in sports sciences who were familiar with the subject of 

the research and could play a role in developing and reaching a theoretical 

model of the research. In this study, first, the purposive sampling method, then 

the theoretical sampling method were used. The data collection tool was semi-

structured interviews. For this purpose, a set of pre-designed questions related to 

the research topic was used to guide the interview properly. Prior to each 

interview, the researcher sent a file introducing the Health Time Bank project to 

the interviewees. Confidentiality of recorded information and the right to 

terminate cooperation at any time during the investigation were considered. The 

interviews were also analyzed based on the method of Strauss and Corbin 

(1998). This method proposes three coding techniques for data analysis: open 

coding, axial coding, and selective coding. After each interview, the researcher 

carefully transcribed them and performed the coding steps, followed by the next 

interview. The interviews continued until theoretical saturation was reached, that 

is, exposure to duplicate data. Finally, 14 sports science experts and specialists, 

including faculty members, employees of the Department of Sports and Youth, 

and heads of sports delegations were interviewed. 

Findings 
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According to the results, 6 (43%) of the participants were female and 8 (57%) 

were male. Moreover, 5 individuals (35%) had a master's degree and 9 

individuals  (65%) had a Ph.D. degree and 7 individuals  (50%) were a faculty 

member, 3 individuals  (22%) were coaches and 4 individuals (28%) were 

employees of the sports department and they were young. In the present study, 

in order to analyze the data obtained from the interviews, the three-step process 

of open, axial and selective coding was used. The analysis process began in such 

a way that the researcher reviewed and read the transcribed interviews line by 

line in connection with the feasibility study of the health time bank plan based 

on sports-related matters in the elderly in Qom, and presented similar data with 

semantic load. He coded and classified the identities under common codes and 

then assigned appropriate concepts to each of the categories. During this stage, 

called open coding, various categories were extracted in relation to the 

feasibility of the Health Time Bank project based on sports-related matters in the 

elderly of Qom; These concepts were adapted from the transcriptions which in 

some cases, were the same. It produced a total of 135 initial codes from a total of 

14 interviews; Then, due to the multiplicity of similar codes, based on 

conceptual and semantic similarity, they were placed in their own group and 

reduced to 21 sub-categories; and finally, based on the secondary open source 

code, 6 main categories were created. Six main categories included the central 

phenomenon (special attitude to the elderly’s health time bank), causal 

conditions (individual factors, cultural factors and economic factors), underlying 

factors (planning, support and legal), intervening conditions (legal factors, socio-

cultural factors, Hardware factors, technology factors, environmental factors and 

welfare and health factors), strategies (human, staff, introductory, educational 

and financial) and consequences (health development, scientific-research 

development and communication development). 
 

Conclusions  
According to the results of the present study, it can be stated that the Health 

Time Bank project by promoting supportive culture and healthy lifestyle can 

improve the physical and mental health of the elderly and reduce treatment 

costs, as well as improve health and increase self-efficacy and increase the 

elderly’s life satisfaction., On the other hand, the implementation of this project 

has scientific and research benefits such as the growth and development of 

sports science, expanding the scientific field in the field of the elderly and 

becoming a leading country in this field and overall, empowering the  relevant 

literature through this project. It also creates employment opportunities for 
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sports science graduates and employs volunteers to increase their talent and 

ability and social participation rates. 
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 مقالة پژوهشی

امکان سنجی طرح بانک زمان سالمتی براساس امور مرتبط با ورزش در  

  1سالمندان 
 

 3فراتی ، محدثه 2، حسین علی محمدی1طاهره ندایی

 

 دانشگاه قم، قم، ایرانگروه علوم ورزشی، استادیار مدیریت ورزش، . 1

 دانشگاه قم، قم، ایران )نویسنده مسئول(گروه علوم ورزشی، استادیار مدیریت ورزش، . 2

 دانشگاه قم، قم، ایران گروه علوم ورزشی،  کارشناس ارشد مدیریت ورزش،. 3
 

 21/03/1401تاریخ پذیرش:                          17/09/1400تاریخ دریافت:  
 

 چکیده 

 سالمندان  در  ورزش  با  مرتبط  امور  براساس   سالمتی  زمان  بانک  طرح  سنجی  امکان  با هدف  حاضر  پژوهش

 کیستماتیس  لیتحل  کردیاساس روو براد  بنی  داده  استراتژی  با  کیفی  ماهیتی  دارای  پژوهشروش    انجام شد.

از    تیبود و در نها  ورزشی  علوم  متخصصان  و  کارشناسان  علمی،   هیأت  اعضای  آن شامل آماری  و جامعه   است

 ساختاریافته   نیمه  مصاحبه  هاادهد  آوریجمع  ابزار  مصاحبه به عمل آمد.گیری هدفمند  به روش نمونهنفر    14

بدست    79/0آن    ییای پا  زیشد و ن  یابیمطلوب ارز  یفیک   سنجیییروا  هایبا استفاده از روشآن    ییرواکه    بود

 انجام  از  پس.  شدند  تحلیل  و  تجزیه(  1998)  کوربین  و  استراوس  رویکرد  با  آمده  دست  به  هایداده.  آمد

نهایتاً  21،  اولیه  کد  135  تعداد  ها، داده  کدگذاری و  فرعی  اصلی  6  مقوله   مصاحبه  14  مجموع   از  مقوله 

  شرایط  ،(سالمندان  سالمتی  زمان  بانک   به  ویژه  نگرش)  محوری  پدیده  شامل  اصلی  مقوله  6  .شد  استخراج

  ،(حقوقی  و  حمایتی  ریزی، برنامه )  ایزمینه  عوامل  ، (اقتصادی  عوامل  و  فرهنگی  عوامل  فردی،   عوامل)  علی

  عوامل  فناوری،   عوامل  افزاری،   سخت  عوامل  اجتماعی، -فرهنگی  عوامل  قانونی،   عوامل)  گرمداخله  شرایط

 پیامدها  و(  مالی  و   آموزشی  مقدماتی،   ستادی،  انسانی،)  راهبردها  ، (بهداشتی  و  رفاهی  عوامل  و  محیطی

با توجه به نتایج پژوهش حاضر، بانک    .باشدمی(  ارتباطی  توسعه  و  پژوهشی  -علمی  توسعه  سالمتی،   توسعه)

 زمان سالمتی طرحی نو و کاربردی در افزایش کیفیت زندگی و سالمت سالمندان است.

 س  زمان بانک سالمندان،  ورزش،  :کلیدی واژگان
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 مقدمه 
  21بهداشت قرن    ی جهان  سازمان  که  رود یم  ش ینسبت سالمندان در جهان چنان با شتاب پ   شیافزا

نام سالمندان  قرن  ملل  است   دهیرا  توسعه  اگرچه  . (2015،  1)سازمان  حاضر  حال    نیترهافتی   در 

 ی کشورها  در  تیجمع  یسالخوردگ  نیترعیسر  یرا دارند ول  تیجمع  ساختار  نیترکشورها، سالخورده

توسعه  م  افتهیکمتر  سالمندافتدیاتفاق  سال   200تا    100  یط  شرفتهیپ   یکشورها  در  تیجمع  ی. 

افتاده  حال   است،  اتفاق  در کشورها  یدر  ا  یکه  توسعه،  حال  رخ    40تا    30ی  ط  ریمس  نیدر  سال 

باباپور  دارابی،)میرزایی  دهد یم بررس(160  ، 2017  و  مطالعات   یآمار  یهای.  در   یشناستیجمع  و 

نرخ تولد در مدت    عیکاهش سر  ل یغالباً به دل  تیجمع  که شتاب سالمند شدن  دهندینشان م  رانیا

بر  یبه طور  باالست،   اریکوتاه بس پ که  ا  سازمان   گرفته توسط  صورت  ی هاینیبشیاساس    رانیملل، 

رشد   عیآهنگ سر  است.  تیجمع  یریسرعت پ   نظر  کشور جهان از  نیسوم  ن،یپس از امارات و بحر

اهم  اریبس  رانیا  دری  سالمند  ر ینسبت به سا  رانیا  که  است  قتیحق  نیا  نیمب  رایاست؛ ز  تیحائز 

دارد.    تیجمع  یسالخوردگ  ده یپد  یامدهای رو شدن با پ   و روبه  یآمادگ  یبرا  یکشورها فرصت کمتر

گزارش  جمع  یسرشمار  ی هابراساس  آمار،  جمع  5/6  از  سالمند کشور  تیمرکز  سال    تیدرصد  در 

برآوردها   دهیرس  1395درصد در سال  5/9به    1375   رود یم  انتظار  یشناست یجمع  یاست و طبق 

ا فاصله سال  ی رانیشمار سالمندان  تاجور  شود  دوبرابر  1410تا    1395  ی هادر  از  نقل  ، یاسری،  )به 

 . (414 ، 2021، کرمی و محمدی

آمادگ   یبدن   تیفعال سطح  اساس  یجسمان  یو  ب  یبرا  ینقش  از  اجتناب  در  و  ی ماری سالمندان  ها 

رو    جیانسان به تدر  یروزانه و مشارکت در جامعه دارد. اگرچه کارکردها  یحفظ عملکردهاها،  یناتوان

 ی اجتماع ، عملکرد کرده یریوجود دارد که از روند انحطاط جلوگ ییکردهایبه زوال است، اما هنوز رو

ک زندگ  یزندگ  تیفیو  و  حفظ   پذ  یرا  امکان  را  فعالکندیم   ریمستقل  با    یناکاف   یبدن  تی. 

. عالوه  مزمن مرتبط است  یهایماریب  خطر  شیافزا  نینامطلوب و همچن  یتنفسـ    ی قلب  یعملکردها

اختالل    ،ی چاق  سم،یتحرک ممکن است باعث زوال عضالت، کاهش متابول  ی ب  ی سبک زندگ  ن،یبر ا

  ن، یبنابرا. افراد مسن معموالً کم تحرک هستند.  به سالمت روان شود  بیو آس  یدر عملکرد شناخت

 ی برا  جیرا  کردیرو  کی  نوانبه ع   2ورزش مهم است.    اریافراد مسن بس  یبرا  ژهیبه و  یبدن   تیحفظ فعال

  . (2  ،2020،  3)لین ، چن و لی   شودشناخته میسن    شیاز افزا  یناش   یانداختن اثرات منف  ریبه تاخ
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 فعالیت   به  که  دارد  بیشتری  احتمال  دیگران،  با   تعامل  و  دوستان  با  همراهی  صورت  در  سالمندان

  سالمندان   مشارکت  برای  انگیزشی  عامل  برترین  اجتماعی  حمایت.  دهند  ادامه  را  آن  و  بپردازند  بدنی

شود  بدنی   فعالیت  و  ورزش  در می    رو،   همین  از(.  268  ،2019  مقدم،  شعبانی  و  اسدی)  قلمداد 

 . کرد فرض 1داوطلب افراد را سالمندان اجتماعی حمایت برای موجود  هایگزینه از یکی توانمی

  در  پاداش  یا   اجبار  بدون  را  خود  وقت  آزادانه  افراد  ،آن  در  که  است  جهانی   پدیده   یک  شدن  داوطلب

 ،2، اسکافهام و چمبرز هاید) دهند می قرار دیگران به رساندن  بهره  هدف  با  رسمی،  سازمان یک اختیار

 را  اجتماعی   فعال  های فرم  و  ها انگیزه  ،هاگرایش  از  وسیعی  گستره  داوطلبانه  جنبش  (.1  ،2014

  در   داوطلبان.  استها  حوزهیکی از این  که ورزش    (13  ،2020  ،3و همکاران  ساوت)  دهد می  پوشش

  نظر  و به  (52  ،2015  ،، هادوی و ساعتچیانرسولی)  دارند  مشارکت  ورزش  توسعه  هایجنبهتمامی

  حضور   به  بیشتری  نیاز  تفریحی  هایورزش  هایسازمان  ورزشی،  های سازمان  انواع  میان  از  رسدمی

  خود   پوشش  تحت  را  مخاطبان  از   بیشتری  طیف  هاسازمان این    زیرا  باشند؛  داشته  ورزشی  داوطلبان

  زندگی  کیفیت  افزایش  و  فردی  و  اجتماعی  سالمت  حفظ  برای  آنان  به  ورزشی  خدمات  ارائه  که  دارند

  مالی   منابع   و  متعهد   انسانی   نیروی  زیادی  شمار  نیازمند   و  است  ضروری  و   ناپذیر  اجتناب  جامعه  افراد

 بودجه   تمام  توانندنمی  هم   هادولت  و  نیستند  درآمدزا  تفریحی   هایورزش  غالباً  ازطرفی،.  است  فراوان

  داوطلب   هایسازمان  (.49  ،2016  اندام،   و   تسلیمی  حمیدی، )  کنند  تأمین  را  ها سازمان  اینگونه  الزم

  ،2019  مقدم،   شعبانی   و   اسدی)  دارند   اجتماعی   های برنامه  توسعه  در   مهمی   نقش   جهان،  سراسر  در

  به(  سمن)  نهاد  مردم  هایسازمان  که  گفت  توانمی  کلی   تعریف  یک  بیان  مقام  در  مجموع  در  (.268

 و   المنفعه  عام   غیرانتفاعی،   غیردولتی،   داوطلبانه،  مستقل،  حقوقی  شخصیت  با   هایی سازمان

  مذهبی،   اجتماعی،  فرهنگی،  گرایش  با  مشخص  اساسنامه  براساس  که  شودمی  اطالق   خیرخواهانه

  بیشتر   ایران  در  (.401،  2019  درخشان،  و  مرادی  کدخدا  غمامی،)  مشغولند  فعالیت  به  بشردوستانه

  هستند   فعالیت   حال  در  زیست  محیط  و   ورزشی  یا   و   اجتماعی   حوزه  در   یافته،  تشکل  های سازمان

 (. 149 ، 2017 پور، اسماعیلی و  میرکمالی  پاجی، خلیلی)

 خودیاری   مسیر  امتداد   در  که  هستند   جامعه  در  داوطلبانه  هایسازمان  از  شکلی  ،4زمان   هایبانک

  ، است که شرکت کننده  یمعن  نیبانک زمان به ا  (.63،  2004  ،5سیفانگ)کنند  می  حرکت  اجتماعی
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کند.  یم  یسالمندان جامعه صرف کرده است در بانک زمان سپرده گذار  زمراقبت ا   یرا که برا  یزمان

آ  ی زمان در  سن  نده یکه  م  یسالمند  نیدر  شوند،  مواجه  با مشکل  واریخود  زمان  را    زیتوانند  شده 

ارز   کیکنند. در مفهوم بانک زمان، زمان به عنوان    افتیدر  گرانیمربوطه را از د  یبرداشته و پرستار

 گران یبه د  یدگیرس  یو مبادله است. هدف بانک زمان استفاده از زمان پرداخت در ازا  رهیقابل ذخ

  انجام   هایپژوهش  . (2  ، 2021،  1)وو، دینگ، هو و وانگ  گردش زمان است  یبرا  ی کانال   ، است و بانک

  و  اجتماعی  سرمایه  توسعه  موجب  زمان،  بانک  طرح  در  مشارکت  که  دهدمی  نشان  حوزه  این  در   شده

 بهبود   و   اجتماعی   مشارکت  افزایش  جامعه،  هایظرفیت  و   استعدادها   پرورش  اجتماعی،   های شبکه 

 (. 254 ،2020 ،2متئو) شودمی  جامعه روان سالمت و تندرستی

 به  کمک  زمان،   بانک  جنبش  اصلی  هدف  که  کندمی  عنوان  خود  تحقیق  در(  53،  2017)  3گوثورپ 

  جوامع به که است مهم  اما ،کوچک  اجتماعی انقالب یک  این و است نشین حاشیه و فقیر  بیکار، افراد

  بانک  کار  و   ساز  که  کندمی  بیان  خود  پژوهش  در(  63،  2004)  سیفانگ  . کندمی  کمک  جهان  سراسر

 به  اجتماعی  مشارکت  برای  محرک  نیروی  عنوان  به  مختلف  هایزمینه  از  بسیاری  در  تواند می  زمان

  دنیا  یافته توسعه کشورهای از برخی در که  زمان بانک طرح پژوهش،   این در بنابراین  .شود گرفته کار

این  .  باشند می  سالمندان  طرح  این  هدف   جامعه  و  شده  تلفیق  ورزش  با  باشد می  اجرا  حال  در در 

مراقبت از  در  به مشارکت    لیتما  یبررس( در پژوهش خود با هدف  2،  2021زمینه وو و همکاران )

ن و کشف عوامل تاثیرگذار بر تمایل به مشارکت بین گروه جوان و سالمند به  بانک زمادر  سالمندان  

که   رسیدند  نتیجه  خانواده  تیوضع  ،اولاین  تعداد  و  سالمندان  مثبت   ریتأثسالمند    یهاسالمت 

داوطلبانه    یهاتیتجربه شرکت در فعال  ،دومشرکت در بانک زمان دارد.    یآنها برا  لیبر تما  یمعنادار

دارد.   ندر گروه جوان نسبت به گروه سالمندا  یشتریب  اریبس  ریدارد و تأث  یمثبت قابل توجه  ریتأث

بسوم آزاد  زمان  چه  هر  تما  شتری،  ب  لیباشد،  جوان  گروه  در  مشارکت  گروه   شتریبه  در  اما  است، 

  لیبر تما   یتوجهقابل  ریتأث  هاگروهدر    تیو عضو  لیتحص  یهاسالمندان برعکس است. چهارم، سال

 به مشارکت در هر دو گروه دارد. 

دیگری پژوهش  و  210،  2019)  4کیم   ،در  اجتماعی  نوآوری  بررسی  به  با  (  زمان  بر  بانک  تمرکز 

ها که  سالمندان    یبهداشت  یمراقبت  رسید  نتیجه  این  به  و  با    ،ستمیس  ن یااگر  پرداخت  مطابق 
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کاهش    منطقه  یهایژگیو به  شود،  سالمت  اعمال  ممشکالت  کمک  ،  همدمی  کند. یسالمندان 

  وضعیت  بر  مؤثر  کلیدی  ( در مطالعه خود دریافتند عوامل64،  2021)درودیان، استخاره و قیه باشی

 متناسب و  بلندمدت ریزیبرنامه عبارتند از : عامل آینده  سال 20 افق برای ایران در سالمندی ورزش

 ورزش   به  بودجه  اختصاص  سالمندان،  جایگاه  به  بیشتر  توجه  کشور،  جمعیتی  هرم  و  تغییرات  با

 از  الگوگیری  ، (هاتحریم)  ایران  اقتصادی  وضعیت  سالمندی،  ورزش  فرهنگ  توسعة  سالمندان،

  و  ریزیبرنامه  خصوصی،  و  دولتی  های ارگان  حمایت  سالمندی،  ورزش  زمینة  در  موفق  کشورهای

  هایسازمان  توسعة  و   سالمندان  برای  ارگان   یک  ایجاد   سالمندان،  ورزش  برای  انسانی   منابع   تأمین

 اجتماعی.  حمایت هایشبکه و  نهادمردم

بانک زمان در داخل کشور انجام نشده است،   پژوهشی در زمینه  تاکنون  اینکه  به    پژوهش با توجه 

 اساس امور مرتبط با ورزش در سالمندان   بر  را  "1سالمتی   زمان  بانک  طرح"  اجرای  تا  دارد  بناحاضر  

  پیش   سالمندی   به  رو  ،ایران  کشور  جمعیت  شد،   ارائه  که   مطالبی   به  توجه  با .  کند  سنجی  امکان  ایران

زمان    طرح  . کند  کمک  سالمندان  به  سالم  زندگی   سبک  داشتن  در  تواندمی  ورزش  و   رودمی بانک 

در  گسترش   در  جلو  به  رو  گامی  شد،  اشاره  بدان  که  معضالتی  و  مسائل  رفع  با  دارد  نظر  سالمتی 

 به  کمک  آنان،  روانی  و  جسمانی  سالمت  بهبود  سالمندان،  میان  در  ورزش  و  جسمانی  هایفعالیت

 التحصیالن   فارغ  اشتغال  برای  زمینه  ایجاد   سالمندان،  نگهداری  و   درمان   های هزینه  کاهش   در  دولت

  گری، حمایت   فرهنگ  گسترش  و   آنان  های توانایی  و   استعداد  بروز  برای  فرصت  ایجاد   بدنی،   تربیت

  بردارد.
 

 پژوهشروش 
برای است.  کیفی  کیفی  انجام  پژوهش حاضر  ازمی  تحقیقات    استفاده  متعددی  هایاستراتژی   توان 

  از  یکـی  تئـوری  گرانـدد.  شد  استفاده  2بنیاد  داده  نظریه  استراتژی  از  شده،  انجام  تحقیق  در  که  کرد

  نظریه  دنبال  به  کـه  اکتشافی  هایپژوهش  برای  خاص  طور  به  که  است  کیفی  پـژوهش   هایروش

 تحقیق   آماری جامعه (.271 ،2015 زاده، نصراهلل)  است مناسـب  هسـتند، الگو به  دستیابی یا پردازی

 موضوع  زمینه  با  آشنا   که  بود   ورزشی  علوم   متخصصان  و   کارشناسان  علمی،   هیأت  اعضای  شامل

  این  در  . باشند   داشته  نقش  تحقیق  نظری  مدل   به   رسیدن  و  توسعه  در  توانستندمی  و   بودند  تحقیق

بر اساس  .  شد  استفاده  نظری  گیری  نمونه  روش  از  سپس  هدفمند،  گیرینمونه   روش  از  ابتدا  تحقیق،

 
1. Bank of health time 

2. Grounded Theory (GT) 
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استراوس  حال  در  مفاهیم  اساس  بر  که  داده   گردآوری  نوعی  نظری  گیری  نمونه  1کوربین   و  روش 

 است  این   مقایسه  از  منظور.  است  استوار  "مقایسه"  مفهوم  بر  نظری  گیرینمونه.  شودمی  انجام  تکوین

  و   برساند  حداکثر  به  را  هاگوناگونی  کشف  امکان  که  برویم  رویدادهایی  و   هاآدم  ها،مکان  سراغ  به  که

 نیمه  هایمصاحبه  اطالعات،  آوری  جمع  ابزار.  کند  غنی  ابعاد  و   هاویژگی  لحاظ  از  را  هامقوله 

و   ساختاریافته منظور  بود  همین   موضوع   با   مرتبط  و   شده   طراحی  پیش   از  سواالت  مجموعه  از  به 

  ها، برمصاحبه  تحلیل  و  تجزیه.  شد   استفاده  ها داده  گردآوری  و  مصاحبه  جریان  هدایت  برای  تحقیق،

  فن   سه  ها داده  تحلیل  و   تجزیه  برای  روش،   این.  است  گرفته  صورت  کوربین  و  استراوس  روش  اساس

 انتخابی   کدگذاری  و  محوری  کدگذاری  باز،  کدگذاری:  شامل  که  کندمی  پیشنهاد  را  کدگذاری

 را  کدگذاری  مراحل  و  کرده  سازی  پیاده  دقت  به  را  ها آن   محقق  مصاحبه،  هر  انجام  از  پس.  باشدمی

  محقق  که  کرد  پیدا  ادامه  جایی   تا   ها مصاحبه.  گرفتمی  صورت  بعدی  مصاحبه  سپس   و   دادمی  انجام

 و  کارشناسان  از  نفر  14  تعداد  با  نهایت  در  ورسید    تکراری،  هایداده  با  مواجهه  ، یعنینظری  اشباع  به

  و   جوانان  و   ورزش  اداره  کارمندان  ها، دانشگاه  علمی   هیأت  اعضای   شامل   که  ورزشی   علوم  متخصصان

 آمد.  عمل به مصاحبه  بودند، ورزشی هایهیئت رؤسای

  قابلیت  اعتبار،   شامل   2گابا   و  لینکلن  ارزشیابی  معیارهای   ، پژوهش  نتایج   به  اعتباربخشی  منظوربه

 مدنظر ، شوندمی محسوب کیفی  پژوهش اعتماد  قابلیت معیارهای  عنوانبه که  اعتماد قابلیت  و تعمیم

  برای  و  باز  هایپاسخ  با  استاندارد  صورتبه  هامصاحبه   اعتبار،  قابلیت  بررسی  منظوربه.  گرفتند  قرار

 بررسی   و  مختلف  منابع  از  استفاده  با  نیز،  هایافته  اعتبار  شد؛  برگزار  یکسان  کنندگانشرکت  تمام

  هایپاسخ  انسجام  ها، مصاحبه  رونوشت  مجدد   بررسی  با  و  یافت   بهبود  دقیق  و   چندگانه

جهت  .شد  بررسی  کنندگانشرکت  درون   توافق  روش  از  هامصاحبه   پایایی  محاسبه  همچنین، 

  به  توجه  با   و   است  79/0  با   برابر  کل   پایایی   ، ( 1)  جدول  هایداده  شد که با توجه به  استفاده   موضوعی

 .شودمی تأیید   هاکدگذاری  اعتماد قابلیت است، 60/0 از بیش  پایایی اینکه
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 کدگذار دو بین پایایی نتایج ـ 1 جدول
Table 1. Reliability results between two coders 

 عنوان مصاحبه 
Interview 

title 

 کل کدها 
Total 

codes 

 تعداد توافقات 

Number of 

agreements 

 تعداد عدم توافقات 

Number of 

disagreements 

 درصد پایایی 

Reliability 

percentage 
PES1 42 18 6 %86 
PES7 36 12 12 %67 

PES11 33 14 5 %84 
 Total   111 44 23 %79  کل

 

 هایافته
ارائه شده    2ول  در جدی  شغل  تی و وضع  التیتحص  ت،یکنندگان براساس جنسشرکت  یفراوان  عیتوز

 است. 
 توزیع فراوانی شرکت کنندگان براساس جنسیت، تحصیالت و وضعیت شغلی  ـ 2جدول 

Table 2. Frequency distribution of participants based on gender, education and job 

status 
   مولفه

Component 
 فراوانی Subcomponent زیرمولفه

Abundance 
 فراوانیدرصد 

Frequency 
 جنسیت

 Gender 

 Female 6 43 زن
 Man 8 57 مرد

 مقطع تحصیلی 
Grade 

 MSc 5 35 کارشناسی ارشد
 Doctorate 9 65 دکترا

 وضعیت شغلی 
Occupational 

status 

 هیئت علمی دانشگاه 
 Faculty of the University 

7 50 

 coach 3 22 مربی
 جوانان کارمند اداره ورزش و 

Employee of the 

Department of Sports and 

Youth 

4 28 

 

  مرد (  درصد  57)  نفر  8  و   از افراد شرکت کننده زن  ( درصد  43)  نفر  6،  2های جدول  براساس داده

 دارای(  درصد  65)  نفر  9  و   ارشد  کارشناسی   تحصیالت  دارای(  درصد  35)  نفر  5همچنین  .  بودند

  28)  نفر  4  و  مربی(  درصد  22)  نفر   3  دانشگاه،  علمی  هیئت(  درصد  50)  نفر  7  و  دکتری  تحصیالت

 . بودند جوانان و ورزش اداره کارمند ( درصد
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 ای مرحله  سه  فرآینـد   از  ها، مصاحبه   از  حاصل  های داده  تحلیل  و  تجزیه  جهت  حاضر،   پژوهش   در

 محقق  کهشد    آغاز  گونهاین  تحلیل  و  تجزیه  فرآیند.  شد  استفاده  انتخابی  و  محوری  باز،  کدگـذاری

  بانک  طرح  سنجی  امکان  با  ارتباط  در   شده  تایپ  هایمصاحبه  خط  به  خط   خوانـدن  و  مرور  به  اقـدام

  و  مشابه  هایداده  و  نمود  قم،   شهر   سالمندان  در  ورزش  با  مرتبط  امور  اساس  بر  سالمتی  زمان

 نمود  بندیطبقه  و  کدگذاری  مشترک  کدهای  تحت  را  بودند  یکسانی  معنایی  بار  دارای  که  همانندی

  باز  کدگذاری  که  مرحلـه  این  طی.  داد  اختصاص  ها طبقه   از  یک  هر  به  متناسبی   مفاهیم   سپس  و

  بر   سالمتی  زمان  بانک  طرح  سنجی  امکان  با   رابطه  در   متعددی  و   مختلف   هایمقوله  شودمی  نامیده

  و   ها نوشته   از  اقتباسی  مفاهیم  این  شد؛  استخراج  قم   شهر  سالمندان  در  ورزش  با   مرتبط  امور  اساس

  شد؛  ایجاد  مصاحبه  14  مجموع  از  اولیه  کد  135  مجموع  در  که  بود  نوشته  خود  عین  موارد  برخی  در

  قرار  خود  خاص   گروه   در  معنایی   و   مفهومی   قرابت   پایة  بر  مشابه  کدهای   کثرت  دلیل  به  سپس

 ایجاد  اصلی  مقولة  6  ثانویه،  باز  کدهای  اساس  بر  نهایتاً   و   یافتند  تقلیل  فرعی   مقوله  21  به  و   گرفتند

نحوه3شماره )  جدول  در.  شد  شده   داده   نشان  پژوهش  اصلی  مقوالت  تشکیل  و   ثانویه  کدگذاری  ( 

 .است
 

 هاکدگذاری نهایی نتایج تحلیل محتوای مصاحبه ـ 3جدول 
Table 3- Final coding of the results of the content analysis of the interviews 

 The main category  مقوله اصلی Secondary open source code  یهثانوی باز کدها

 legal factors    قانونی عوامل

 گر عوامل مداخله

intervening conditions 

 socio-cultural factors   اجتماعی-فرهنگیعوامل 

 Hardware factors   عوامل سخت افزاری

 technology factors   فناوریعوامل 

 environmental factors   عوامل محیطی

 welfare and health factors   بهداشتی و عوامل رفاهی

 planning  ریزیبرنامه 
 ای عوامل زمینه

Underlying factors 
 legal   حقوقی

 support  بستر حمایتی

 health development  توسعه سالمتی

 پیامدها 
outcome 

 scientific-research  پژوهشی -توسعه علمی

development 
 communication development  ارتباطی  توسعه
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 هاـ کدگذاری نهایی نتایج تحلیل محتوای مصاحبه 3جدول ادامة 
Table 3- Final coding of the results of the content analysis of the interviews 

 The main categoryمقوله اصلی   Secondary open source codeیه  ثانوی باز کدها

 human   انسانی

 راهبردها 
Strategies 

 staff  ستادی

 introductory   مقدماتی

 educational   آموزشی

 financial  مالی

 individual factors   عوامل فردی
 شرایط علی 

causal conditions 
 cultural factors   عوامل فرهنگی

 economic factors  عوامل اقتصادی

 نگرش ویژه به بانک زمان سالمتی سالمندان 

Special attitude to the Elderly Health Time Bank 
 Axial   محوری

 

  در  آن  پای   رد  که  مقوله  یک   انتخاب  به  اقدام  محقق  گرفتند  شکل  ها مقوله  که هنگامی  بعد،  مرحله  در

  تحت  ،دارد  نام  محوری  که  مقوله  این   نماید؛می  است،  نمایان  ها داده  مختلـف  هایبخش  تمام

  نگرش   به  مربوط  مباحث  تمامی  ریشه  و  سرمنشأ   توانمی  و   شدهاستخراج  ها داده  محـوری  کدگذاری

  دریابد  تا  نموده  تـالش  محقـق  مرحلـه  این  در.  یافـت  آن در  را  سالمندان  سالمتی  زمان  بانک  به  ویژه

  دیگـر  جایگاه  مرحله  این  در.  است  نحوی  چه  به  محوری  مقوله  با   هامقوله  دیگر  از  یک  هر  رابطه

  به  اقدام  ها، مقوله  دیگر   میان   از  محقق  یعنی  است؛  شده   مشخص  محوری  مقوله  حول  ، هامقوله 

  سپس   است؛  نموده  پیامدها  و   راهبردها  ای،زمینه   شرایط  گر،مداخله   شـرایط  علی،  شرایط  شناسایی

.  شد  تشریح  گونه  روایت  صورتبه  محوری  مقوله  رخـداد  در  هامقوله   ایـن  از  یـک  هر  دخالت  نحوه

 گر،مداخله  شرایط  زمینه،  پدیده،   علّی،   شرایط  شامل  ، پارادایمی  الگوی  یک   بردن  کار   به  با   کار   این

)  شکل  در   نتایج  که   شد   انجام   پیامدها   و   راهبردها   از  پایانی   مرحله  در  . است  شده   ارائه  ( 1شماره 

  نگرش  بـه  مربـوط  نظریـه  ها،داده  از  مسـتخرج  مفـاهیم  و  هامقوله   تکمیل  و  پاالیش  بازبینی،  طریق

  مـتن  از  خـود  فهم   برحسب  پژوهشگر  مرحله  این  در .  شد  خلق  سالمندان  سالمتی   زمان  بانک  به   ویژه

  را  پارادایم  مدل  یا   کند می  عرضه  روایتی  صورت  به  را  پـارادایم  مدل  چارچوب  یا   مطالعه،   مورد  پدیده

(.  20،  2007  امامی،   و  فرددانایی)   دهدمی  نشان  را  نهایی  نظریه  ترسیمی  صورت  به  و  ریزدمی  هم  به

  زمان بانک طرح سنجی امکان  نهایی الگوی طراحی به  انتخابی، کدگذاری از استفاده  با  مرحله این در
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 بر   مشتمل  الگو  این  که  شد  پرداخته  قم  شهر  سالمندان  در  ورزش  با  مرتبط   امور  اساس  بر  سالمتی

 .است شده ( ارائه1شماره ) شکل در  آن نتایج که باشد می مفروضه 21
 

 
  سالمندان در ورزش با مرتبط امور اساس بر سالمتی زمان بانک طرح سنجی امکان پارادایمی مدل ـ1شکل 

 قم  شهر
Figure 1. Paradigm model of feasibility study of health time bank plan based on 

sports-related matters in the elderly of Qom 
 

 نتایج 
امکان سنج با هدف  زمان سالمت  یپژوهش حاضر  بانک  در    ی طرح  با ورزش  مرتبط  امور  اساس  بر 

شد انجام  که  مقوله  شش  پژوهش،  از  آمده   بدست  نتایج  به  توجه  با.  سالمندان  آمد  بدست    اصلی 

  فردی،  عوامل)  علی  شرایط  ،(سالمندان  سالمتی  زمان  بانک  به  ویژه  نگرش)  محوری  پدیده   شامل

 شرایط   ، (حقوقی  و   حمایتی   ریزی،برنامه)  ایزمینه  عوامل   ،(اقتصادی  عوامل  و   فرهنگی  عوامل

فرهنگی  قانونی،  عوامل)  گرمداخله  عوامل  فناوری،  عوامل  افزاری،  سخت  عوامل  اجتماعی،ـ    عوامل 

  و (  مالی  و   آموزشی   مقدماتی،   ستادی،  انسانی،)  راهبردها  ،(بهداشتی  و   رفاهی   عوامل   و   محیطی
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مطرح   شرایط علیاز جمله  . بود( ارتباطی توسعه  و  پژوهشی ـ  علمی توسعه سالمتی،  توسعه) پیامدها 

 : بودفرهنگی و عوامل اقتصادی  برای اجرای این طرح شامل عوامل فردی، عوامل شده

کند، عوامل فردی است که  بخشی از عوامل که ضرورت اجرای طرح بانک زمان سالمتی را توجیه می

برمی سالمندان  خود  حفظبه  شامل  عوامل  این  ارتقاء  سالمت  گردد.    زندگی   کیفیت  سالمندان، 

افزایش سبک  عمر  طول  سالمندان،  افزایش  سالمندان،  سالمندان،    سالمند  جمعیت  تعداد  زندگی 

  جسمانی، اعتماد   عادت، سالمت  کردن، داشتن  نیاز  زندگی، احساس  به  مناسب، امید  کشور، روحیة

آرامش  به و  می  نفس  مطالعه    باشد.فکری  با  حاضر  پژوهش  و  ترتیبیاننتایج  پور  مهدی  حیدری،   ،

( و چاستین و  15،  2021)  1وانگ و بروس(،  17،  2020)  عباسی (، صابری و  25،  2021)اکبری زاده  

دانند،  ( که فعالیت بدنی را برای سالمت جسمی و روانی سالمندان موثر می1682، 2021) 2همکاران 

 همسو است. 

فعالیت   و  ورزش  به  جامعه  نگاه  تغییر امروزه  این  و  است  کرده  تغییر  گذشته  به  نسبت  جسمانی 

خانواده زندگی  سبک  که  شده  موجب  و  دیدگاه  بهترین  عنوان  به  ورزش  به  و  کند  تغییر  نیز  ها 

  که  فرهنگی  به  توجه  ترین راه جهت سرمایه گذاری برای سالمت نگاه کنند. از سوی دیگر، بامطمئن

  هایی طرح  اجرای  لزوم  دارد،  وجود  جامعه  در  قشر  این  جایگاه   و  سالمندان  با  رابطه  در  ایران  کشور  در

بیشتر و  به   سالمتی  زمان  بانک  طرح  با   مشابه   حال سالمندان،  رفاه   افزایش  منظور حمایت هر چه 

میمی  احساس نشان  را  سالمتی  زمان  بانک  طرح  اجرای  ضرورت  که  فرهنگی  عوامل  دهند  شود. 

 مفید بودن  به  باور  دید جامعه،  سالمندی،  جایگاه  به  توجه  سنین،  تمام  رد  ورزش  به  عبارتند از: توجه

 در  سالمندان  پذیرش  سالمندان،  به  جامعه  نگرش  بدنی،  تربیت  به جایگاه  توجه  زندگی،  سبک  ورزش،

  آرامش  حس  ایجاد  جامعه،  ارشد  قشر  عنوان  به  سالمندان  به  احترام  سالمندان،  به  ویژه  نگاه  جامعه،

کیم  نتایج پژوهش حاضر با مطالعه    سالمندان.  در  بودن  ارزشمند  حس   ایجاد   سالمندان و   در  خاطر

می233،  2019) ناپذیر  اجتناب  ضرورتی  سالمند  گروه  برای  را  زمان  بانک  طرح  که  همسو (  داند، 

از آنجا که جامعه سالمند در معرض انواع مشکالت جسمی و روانی ناشی از افزایش سن قرار است.  

آورد، باید به اهمیت ورزش در این  مشکالت آنها هزینه های هنگفتی را برای جامعه به بار میدارد و  

کار باعث    دوره و آموزش و تشویق سالمندان به فعالیت ورزشی و سبک زندگی سالم توجه نمود. این

یند  شود سالمندان خود را به عنوان عضو مهمی از جامعه تلقی نموده و به سالمت خود توجه نمامی

 
1. Wang, Boros 

2. Chastin 
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از  را  آنها  این قشر،  نیازهای  به  توجه  عدم  نمایند. چرا که  استفاده  عمر خود درست  باقیمانده  از  و 

 جامعه دور کرده و این امر موجب بروز مشکالت بسیاری برای آنان خواهد شد.  

یابد و از آنجایی که  های مختلف جسمی و روحی بروز میای است که بیماریدوره سالمندی، دوره

باشند.  های درمان خود نمیبرند، قادر به تامین هزینهدر دوران بازنشستگی به سر می دان غالباً سالمن

این دوره از زندگی   ،شود تا سالمندانهای بدنی منظم و سبک زندگی سالم موجب میداشتن فعالیت

وجه به نتایج ها کاسته شود. با تهای درمان آنخود را با سالمت و توانمندی سپری کنند و از هزینه 

اختصاص از جمله  تأمین  تحقیق، عواملی   ایجاد  درمانی،  هایهزینه  کاهش  سالمندان،  مالی  بودجه، 

  کافی  مالی  منابع   وجود  عدم  ورزشی و  علوم  رشته  التحصیالن  فارغ  برای  اقتصادی  و  شغلی  ظرفیت

مهم  از  حمایت   در  ها خانواده از  توجیه  سالمندان  برای  اقتصادی  عوامل  طرح  ترین  اجرای  ضرورت 

می سالمتی  زمان  میبانک  نتایج  این  به  توجه  با  سالمتیباشد.  زمان  بانک  طرح  که  گفت    ، توان 

ای برای اشتغال و بروز استعدادهای فارغ التحصیالن رشته علوم ورزشی ایجاد کند و  تواند زمینهمی

می موجب  سالمندان،  ورزش  برای  مناسب  بستری  ایجاد  با  ایهمچنین  تا  به شود  کمتر  قشر  ن 

های  ها بکاهد و باعث کاهش هزینههای درمان آنهای جسمی و روحی دچار شوند و از هزینهبیماری

طرح بانک  در  ای  عوامل زمینه  از جمله  دولت و خانواده در حوزه بهداشت و درمان سالمندان شود. 

 . اشاره کرد و حقوقیهای حمایتی ریزی، بستر عوامل مربوط به برنامه توان بهمیزمان سالمتی  

نقص طرح بانک زمان سالمتی، الزم است فرآیند  تر به هدف و اجرای بیو آسان  برای دستیابی سریع

برداری مناسب و عقالیی از امکانات و منابع موجود ریزی صورت گیرد. این اقدام به منظور بهرهبرنامه

 ریزی، دست آمده از پژوهش حاضر، برنامهشود. با توجه به نتایج به  برای دستیابی به هدف انجام می

 تجهیزات،   تأمین  انسانی،  نیروی  تأمین  راهبردی،  اعضای  جانبه،  همه  مشارکت  مداوم،  روزرسانیبه

و   دانش   در  ضعف زمینه  منابع  از  استفاده  دانش   در  نقصان  مدیریتی  عوامل  برای  موجود،  مهم  ای 

به شمار   زمان سالمتی  بانک  )  آیند میاجرای طرح  و همکاران  وو  پژوهش  نتایج  با  (  4،  2021که 

باشد می  زیرساخت  . همسو  پژوهش،  نتایج  به  توجه  حمایتیبا  زمینه  ،های  عوامل  از  برای یکی  ای 

پیش شامل  حمایتی  بسترهای  با  مرتبط  عوامل  است.  زمان سالمتی  بانک  طرح  بیمه،  اجرای  بینی 

با تفاهم   ایجاد   ها،دانشگاه  با   نامهتفاهم  امنیتی،   هایسازمان  با   نامهتفاهم  معتبر،  های شرکت  نامه 

وحمایت  فرهنگ  ترویج   قانونی،   بسترهای  ایجاد  اطالعاتی،   بسترهای فرهنگی    بستر  ایجاد   گری 

میمی نتایج  این  اساس  بر  طرح باشد.  اجرای  که  گفت  سالمتی،  توان  زمان  بانک  طرح  مانند  هایی 

از  مستلزم ایجاد و توسعه بسترهای حمایتی است. به همین منظور جلب حمایت نهادهای مختلف 
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دانشگاه شرکتجمله  سازمانها،  بیمه،  خصوصیهای  فرهنگ   های  همچنین  و  امنیتی  نهادهای  و 

 سزایی داشته باشد. تواند در اجرای موفقیت آمیز این طرح، تاثیر بهسازی در جامعه می

 عنوان   به  بدنی  فعالیت  و  ورزش  که   داشتند  اذعان  خود  تحقیق  در  (54،  2019)  جورکش و همکاران

 همین  به.  گیرد  قرار  مرتبط  هایسازمان  و   نهادها   توجه  مورد  باید   سالمند،   افراد  زندگی   در  مهم  اصل

  مهارتی  و   عملی   های آموزش   برای  را  خود   هایسیاست  باید   بدنی   تربیت  های گروه  و   ها دانشکده  خاطر

  عمق   و  هامهارت  آموزش  کیفیت  افزایش   راستا،   این  در   و  دهند  تغییر  سالمندی  ورزش  به  نسبت

 اجرایی  نهادهای   و   هاسازمان  با   تعامل   طریق  از  علوم،   کردن  ای  حرفه  برای  هاآموزش   به  بخشیدن

 مفید  بسیار  سالمندان  امور  متولی  هایارگان  سالمندی،  ورزش  کمیته  جوانان،  و  ورزش  وزارت  مانند

  بهزیستی،  نظیر  رفاهی  هایسازمان  توسط   سالمندان  از  حمایت  قوانین  تدوین  همچنین.  بود  خواهد

 .است ضروری و الزم متولی هایسازمان دیگر و اجتماعی  تأمین

و   طرحتوسعه  پیچیدگیرشد  بر  عالوه  و  ها  مسائل  نیز  حقوقی  جهت  از  مدیریتی،  و  فنی  های 

  قانونی خألهای  ها آگاه بود. وجودشود و نسبت به آن گرفته قرار توجه  هایی دارد که باید موردچالش

 طرح   داوطلبان  منافع  حفظ  لزوم  نباشد،  دولت  یک  به  وابسته  که  قوانینی  وضع  نوپا،  های  طرح  برای

  منافع   به  توجه  طرح،  این   انجام  با   مرتبط  نهادهای  در  مشخص  سازوکار  نبود  سالمتی،   زمان  بانک

وجود  باال  مدیران  بین  در  ملی  منافع  جای  به  فردی عدم  و    از   حمایتی  الزامی  قوانین  دست 

از تحلیل داده  زمان  بانک  در  گذاریسرمایه های پژوهش  سالمتی، از جمله عوامل حقوقی است که 

های الزم برای تواند بسترها و زمینهحاضر بدست آمده است. توجه به مسائل حقوقی که ذکر شد، می

گر در اجرای طرح بانک زمان  شرایط مداخلهاز جمله    اجرای طرح بانک زمان سالمتی را فراهم کند.

فناوری،   افزاری، عوامل  سخت  اجتماعی، عواملـ    فرهنگی  قانونی، عوامل  عواملتوان به  میسالمتی  

 . بهداشتی اشاره نمودرفاهی و  محیطی و عوامل عوامل

داده از  آمده  دست  به  مفاهیم  به  توجه  حقوق با  جمله  از  عواملی    تدوین  در   اهمال   سالمندی،   ها، 

 طرح   تدوین  در  موانع  وجود  سیاسی و  و  قومی   فرهنگی،   قانونی،  های حساسیت  امن،  قانون، مناطق

شوند.  گر در روند اجرای طرح بانک زمان سالمتی محسوب میعنوان مداخله سالمتی، به    زمان  بانک 

می جامعه  قانونی  و  حقوقی  طرح مسائل  اجرای  در  اینتوانند  باشند.  تاثیرگذار  مختلف    عوامل   های 

از آنجا که    دارد.  الزم  را  خود  خاص  راهبردهای  و   ها، اقداماتآن  بهبود  که  کندمی  ایجاد  را  شرایطی

و تاکنون طرح   است، مشکالت  نشده  پیگیری  آن  قانونی  مراحل  و  نشده  اجرا  ایران  در  زمان  بانک 

دارد.   وجود  طرح  این  اجراکنندگان  برای  راه  آغاز  در  زیادی  سالمتیفشارهای  زمان  بانک  ، طرح 

از   آمده  بدست  نتایج  توجه  با  خاطر  همین  به  شد؛  خواهد  اجرا  اجتماع  بستر  در  که  است  طرحی 
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اجتماعی جامعه مانند کمبودتحقیق، شرایط     داوطلب،  نیروی  کمبود  اجتماعی،   سرمایه  فرهنگی و 

  خانواده،  با  سالمندان  حضور  اسالمی،  فرهنگ  سالمندی،  فرهنگ  مختلف،  هایارگان  حمایت  عدم

وخانواده  دیدگاه  جامعه،  عمومی  دیدگاه می  دیدگاه  ها  موجب  این  سالمندان  اجرای  روند  که  شوند 

محدودیت با  مداخلههطرح  عوامل  به  توجه  شود.  مواجه  فرهنگی ایی  موارد  ـ    گر  بهبود  اجتماعی، 

تواند اجرای طرح بانک زمان سالمتی را تسهیل اجتماعی که ذکر شد و همچنین فرهنگ سازی، می

که نتایج پژوهش حاضر با مطالعه وو و همکاران   کند و امکان تحقق اهداف این طرح را فراهم سازد 

 . همسو می باشد(  960، 2014) 1و تراسوا  و ولک( 4، 2021)

سالمتی  زمان  بانک  طرح  سراهای    یا  هاپارک  ها،بوستان  مانند   باز  و  جمعی  هایمکان  در  خدمات 

های سطح شهر به عنوان ها و پارکسالمندان ارائه خواهد شد به همین خاطر الزم است که بوستان

رفاه حال سالمندان مناسب سازی شود. نتایج بدست ترین مکان اجرای طرح، جهت استفاده و  مهم

مصاحبه از  میآمده  نشان  طراحیها  که  جداسازی   مخصوص  تجهیزات   مناسب  دهد   سالمندان، 

  و  سبز  فضاهای   ورزشی،  فضاهای  ایمن  هایمحل  تعیین  تجهیزات،  سازیایمن  دسترسی،  مسیرهای

ترین عوامل سخت افزاری مرتبط امنیتی از مهم  هشدارهای   و   رسانی اطالع  تابلوهای  طبیعی،   فضاهای

بانک زمان سالمتی می اجرای طرح  رفیعی    باشد.با  الحسابی و  با مطالعه علی  پژوهش حاضر  نتایج 

ارزیابی نیازمندی5،  2019( و غفاریان و طوسی )252،  2013) های سالمندان در فضاهای  ( که به 

 باشد. شهری و فضای سبز پرداختند، همسو می

می  ،ولوژیتکن بشر  زندگی  نحوه  در  تحول  و  تغییر  ایجاد  جهت  در  به  ابزاری  انسان  امروزه  و  باشد 

کوتاه در  تکنولوژی  پاسخ میواسطه  خود  نیازهای  به  زمان  دوران  ترین  سالمندی  از  دهد.  حساسی 

اطالعاتزندگی بش فناوری  و  تکنولوژی  دارد.  به همراه  را  نیازهای خاص خود  است که  تواند  می،  ر 

آن زندگی  کیفیت  ارتقاء  سالمندان،  نیازهای  به  پاسخگویی  در  مهمی  کیفیت  نقش  افزایش  و  ها 

خدمات قابل ارائه به سالمندان داشته باشد. همچنین امروزه با گسترش روز افزون علم و فناوری و  

دست نتایج بهتر شده است. با توجه به  استفاده از فضای مجازی، امر آموزش نیروهای انسانی آسان

  استارت  ایجاد  هشدار،  هایسیستم   بیشتر،  امنیت  جهت  مداربسته  های دوربین  آمده از پژوهش، نصب

و   های رسانه  از  استفاده  داوطلبی،   نیروهای  مخصوص  آپ   بین  یکپارچه  ارتباطی  سیستم  مجازی 

می که  است  مواردی  افزایش  سالمندان  و  سالمتی  زمان  بانک  طرح  اجرای  روند  بر  کیفیت  تواند 

نماید. عمل  کننده  تسهیل  عامل  یک  عنوان  به  و  باشد  تاثیرگذار  طرح  این  زمینه   خدمات  این  در 

 
1. Valek, Tarasova 
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  با   غالباً   ورزشی  مدیران  که  دهد می  نشان(  181،  2015)، رضوی و پاسوارتسلیمی  پژوهش   های یافته

 ورزش   تندرستی،  هایایستگاه  اداره   مانند  ،ورزشی  تفریحات  حوزه   در  انسانی  نیروی  کمبود

   .بگیرند  کار به حوزه این در را بیشتری داوطلبان  دهندمی ترجیح  و  هستند رو به  رو ... و  صبحگاهی

ها و  های جمعی از جمله پارکاز آنجایی که مکان ارائه خدمات طرح بانک زمان سالمتی در محیط

نتایج  های سطح شهر میبوستان  به  توجه  با  به همین خاطر  از جمله  باشد  عوامل محیطی  تحقیق 

گر، عمل تواند در اجرای طرح به عنوان مداخله محله می  همسایگی و  ترافیک،  آلودگی،  جوی،  شرایط

،  2017)  1(، مارکوویچ و همکاران5،  2017نتایج پژوهش حاضر با مطالعه وانگ و همکاران )  نماید.

همچون آلودگی هوا و محیط را در سالمت سالمندان و فعالیت بدنی    ،( که نقش عوامل محیطی312

تاثیرات مثبتی روی سالمندان، ورزش سالمندان در بوستان   باشد.دانند، همسو میآنها موثر می ها، 

ها و در نهایت جامعه دارد. به همین منظور، فراهم کردن زمینه جهت ورزش این قشر از خانواده آن

پارک در  بوستانها  جامعه  میو  نظر  به  الزم  امری  همکاران   رسد ها  و  جمشیدی  پژوهش  در  که 

 .به این امر اشاره شده است  (149، 2020) 2و سیکورسکا و همکاران  (513، 2018)

بوستان در  سالمندان  ورزش  برای  زمینه  کردن  فراهم  در  مهم  مسائل  از  و  یکی  رفاهی  مسائل  ها، 

می بهبهاشتی  کدهای  مصاحبهدست  باشد.  از  ارتقاء آمده  شامل:    نوسازی،  و  احداث  استانداردها،  ها 

و می  سرویس  پارکینگ  طرحبهداشتی  از  یکی  زمان سالمتی  بانک  طرح  که  آنجایی  از  هایی باشد. 

شود، به همین خاطر باید  های سطح شهر میاست که موجب گسترش ورزش سالمندان در بوستان

ا اجرای  روند  پژاز    ین طرح مورد توجه قرار گیرد.مواردی که ذکر شد، در  راهبردهای  وهش  جمله 

به  حاضر می انسانی، ستادی، مقدماتی، آموزشی و مالی  توان   موارد  براساس  . اشاره کردراهبردهای 

مصاحبه  شده  عنوان آشنایی در  از جمله:  اقداماتی    سالمتی،  زمان  بانک  با  جوان  و   نوجوان   قشر  ها، 

  دانش   طریق  از  سالمتی   زمان  بانک  اهمیت  انتقال  سالمتی و   زمان  بانک   با  آموز  دانش  قشر  آشنایی

 شود. ها، راهبردهای انسانی در جهت کمک به اجرای این طرح محسوب میخانواده به آموزان

برای نوجوانان و   بانک زمان سالمتی  اهمیت طرح  باید ضرورت و  به مواردی که ذکر شد،  توجه  با 

دریافت کنندگان خدمات    ،سالمتی، سالمندان  زمان  بانک  که در طرح  جوانان تبیین شود. از آنجایی

  بین  در  طرح  ضرورت و اهمیت این  تبیین  خاطر  همین  به  ارائه دهندگان خدمات هستند،  ،جوانان  و

ر  باشد. بنابراین معرفی این طرح دمی  اساسی   مسئله  یک  ها نوجوانان و تزریق آن به خانواده  و  جوانان

 
1. Markevych 

2. Sikorska 
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در این    .راهبرد اساسی برای اجرای طرح بانک زمان سالمتی باشد   تواند بهها میدانشگاهمدارس و  

بهان  زمینه بانک زمان و    برنامه  کی  ی با معرف  (260،  2019)  1وتی و کارول ل، شی،  تلفن هوشمند 

ا  5  دیمطالعه کاربر  کیارائه   برا  لیپتانس،  بزرگسال جوان  32با    یهفته  را   تیجمع  یبانک زمان 

برنامه با  دسترس  یاجوان  فعال  یکه  و  ارتباطات  تسه  تیریمد   ی هاتیبه  را  و  یم  لیتراکنش  کند 

  2همچنین ژانگ و هان  .ندکند برجسته کردیم  تیبه جامعه را تقو ی و حس دلبستگ یع ارتباط اجتما

را بررس  ی»مدل زندگ  کیامکان ساخت  (  49،  2018) آنها معتقدند که مفهوم   ی مشترک«  کردند. 

به افراد مسن و جوان استفاده شود. عالوه بر    وستنیپ   یبرا  یوندی تواند به عنوان پ یم  "+  نترنتیا"

 طه راب  کی  نیشوند، آنها همچنیمند م دهند و سالمندان بهرهیخدمات ارائه م  ،یکه جوانان سنت  نیا

سالمندان تجربه و دانش را به جوانان منتقل    ،کردند که در آن  شنهادیدو طرفه عرضه و تقاضا را پ 

 . کنندیم

 مجموعه   زیر  به   سالمتی   زمان  بانک  قانون  ابالغ   مجلس،  در   سالمتی  زمان  بانک  طرح  کردن  قانونمند

  اهمیت   بروز  درمان و  و  بهداشت  وزارت  و  رفاه  و  کار  وزارت  پرورش،  و  آموزش  وزارت  مثل  هاییوزارت 

  هایسازمان  جوانان،  و  ورزش  سازمان  بهزیستی،  سازمان  طریق  از  جامعه  به  سالمتی   زمان  بانک  طرح

می ستادی  راهبردهای  جمله  از  مصاحبه بازنشستگی،  تحلیل  از  که  بهباشد  هر ها  است.  آمده    دست 

  رخ  یک جامعه  کالن   مدیریت  و   سیاست  قانون،   در حوزه  باید   طرحی که بنا باشد در جامعه اجرا شود

مهم از  طرح،  حوزه  با  مرتبط  نهادهای  همکاری  و  حمایت  جلب  بنابراین  راهبردهای  بدهد.  ترین 

 در (  63،  2004)  در این زمینه سیفانگ  شود.ستادی برای اجرای طرح بانک زمان سالمتی تلقی می

  "اجتماعی  مشارکت  و  زمان  هایبانک  جامعه،   های ارز:  کار  چارچوب  از  خارج  "  عنوان  با   پژوهشی 

مطرح  زمان   بانک   طرح  توسعه  برای  کلی   هایی سیاست از  را  عبارتند  که    نتایج  باید   دولت .  1:  کرد 

  مشارکت  فعال،  صورت  به  باید  دولت.  2  کند  شناسایی  را  طرح  این  اجرای  از  حاصل  اجتماعی  مثبت

  حمایت  ها آن  از  مدت  دراز  در  و   کرده  تعیین  بودجه  ها آن  برای  و   کند  تشویق  را  هایی طرح   چنین  در

  قی همچنین    .سازد  برطرف  جامعه  اقشارتمامی  مشارکت  منظور  به  را  قانونی   موانع  باید  دولت.  3  کند

کردند و اشاره کردند که    یشده در توسعه بانک زمان را بررس  جادیمشکالت ا  (21،  2018)  3و گائو

 نقص است.  نیتریدولت اصل روبنایی  تیحما

 
1. Han, Shih, Bellotti, Carroll 

2. Zhang 

3. Qi, Gao 
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راهبردهای   برای طرحداشتن  اجرای هر طرح میمقدماتی  از ضروریات  نوپا،  به  های  توجه  با  باشد. 

  یافتن  برای  آزمایشی   طور  به  طرح  انجام   شروع،   برای  کوچک  مقیاس  در  طرح  نتایج تحقیق، اجرای

و   مختلف  ابعاد   روی   بر  مطالعات   انجام   مشکالت،   ضعف،  نقاط   یافتن   برای  گام   به  گام   اجرای  طرح 

محسوب  و   ها فرصت  قوت، زمان سالمتی  بانک  طرح  برای  مقدماتی  راهبردهای    شود.می  تهدیدها، 

پژوهش خود را با   ( همسو است که93،  2020)  1با پژوهش لی، لین، هسو و وو   ،نتایج مطالعه حاضر

 انجام دادند.  نیبالک چ یروآن برمرتبط با   یندهایفرآو   بانک زمان ستمیسهدف اجرای 

از    بخشی زمان سالمتی دیگر  بانک  برای طرح  موثر  به همین    آموزش  زمینه  در   راهبردهای  است. 

بگیرد و از   صورت حوزه این طرح  در خوبی  و  مدون  های آموزش ها، الزم است در بستر خانواده منظور

آن نیازهای  سالمندان،  درمورد  جامعه  آگاهی  طریق  و  این  سالمندان  از  اجتماعی  حمایت  لزوم  ها، 

ب طرح  بنابراین،مزایای  یابد.  افزایش  سالمندان،  برای  سالمتی  زمان  کارکردهای    انک  به  توجه  با 

ها در امر آموزش، آگاه سازی، اطالع رسانی و فرهنگ سازی  توان از آن جمعی، می  هایمختلف رسانه 

  ه استفاد  جمعی،  هایرسانه  از  ها، استفاده های بدست آمده از تحلیل دادهاستفاده کرد. بر اساس یافته

راهبردهای آموزشی    هایکارگاه  برگزاری  آگاهی و   و   دانش  افزایش  اپلیکیشن،  از از جمله  آموزشی، 

می تلقی  سالمتی  زمان  بانک  طرح  )  شود.برای  همکاران  و  هان  پژوهش  به  260،  2019در  نیز   )

پژوهش  معرفی یک اپلیکیشن بانک زمان برای آگاهی جمعیت جوان پرداختند که همراستا با نتایج  

 باشد. حاضر می

می نشان  حاضر  تحقیق  استفادهنتایج  که  و  از  دهد  از    اسپانسرهای  کارگیری  به  خیرین  مالی، 

 همکاران   جورکش و  شود.راهبردهای مهم و موثر برای اجرای طرح بانک زمان سالمتی محسوب می

در(  54،  2019) زمینه،  همین   اذعان   "ایران  سالمندی  ورزش  الگوی "  عنوان  با  خود  تحقیق  در 

  نهادها   توجه  مورد  باید  سالمند،  افراد  زندگی   در  مهم  اصل  عنوان  به  بدنی  فعالیت  و  ورزش  که  داشتند

  و   هزینه  کم  روشی  عنوان  به  مراقبتی،  و  درمانی  هایبرنامه  کنار  در  و  گیرد  قرار  مرتبط  هایسازمان  و

  تدوین   راستا،  این  در.  شود  پرداخته  آن  به  سالمندان  به  مربوط  مشکالت  بروز  از  پیشگیری  برای  سالم

  دیگر  و  اجتماعی  تأمین  بهزیستی،  نظیر  رفاهی  های سازمان  توسط  سالمندان  از  حمایت  قوانین

جمله    .است  ضروری  و   الزم  متولی  هایسازمان زمان سالمتی  از  بانک  طرح  به میپیامدهای  توان 

 .اشاره کردارتباطی  توسعهپژوهشی و  ـ  علمی سالمتی، توسعه توسعه

 
1. Lee, Lin, Hsu, Wu 
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دست آمده از پژوهش حاضر، طرح بانک زمان سالمتی پیامدهای مرتبط با سالمت  اساس نتایج بهبر

افزایش  از:  عبارتند  پیامدها  این  به دنبال دارد که    سالمت  بهبود  جسمانی،   سالمت  بهبود  نشاط،   را 

  کاهش   آرامش،  حس  ایجاد  شادابی،  ایجاد   زندگی،  به  امید  افزایش  زندگی،  از  رضایت  افزایش  روانی،

و  کاهش   سالمندان،  زندگی   کیفیت  بهبود  جامعه،  در  اعتماد   افزایش   درمان،   هایهزینه   افسردگی 

که طرح بانک زمان سالمتی با فراهم کردن زمینه   گفت  توانهمین اساس می  معنوی. بر  رشد  بهبود

ارتقاء  باعث  ورزش،  و  بدنی  فعالیت  به  سالمندان  تشویق  می  و  جسمانی  که  سالمت  هنگامی  شود. 

ها نیز تاثیر  ید، در روحیه و سالمت روان آن آمشکالت جسمی سالمندان حل شود یا تحت کنترل در 

گی را به دنبال دارد که این نتایج با  گذارد و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی و افزایش امید به زند می

و رحمانی، باصری،  (  39،ر  2016)  2(، اوزان و اوزان 295،  2018)  1هانراهان و کارولیوان و    مطالعه

 باشد. ( همسو می51، 2019)آفرینش و قدیمی

)نظر  از   همکاران  و  و    ی اجتماع   هیسرما  جاد یا  ،زمانبانک    یایمزا  نیترمتداول(  295،  2018یوان 

  جادیا  یقابل توجه  یو اجتماع   یشبکه ارتباط   کی  زمانبانک    ن،یعالوه بر ا  اعضا است.  یتوانمندساز

برا  کندمی را  آن  اعضا  عمل  یکه  مشکالت  مواجه    یمتنوع   یحل  آن  با  جامعه  فعال   کندمیکه 

  که   دریافتند   خود  پژوهش   در(  51،  2019)  همکاران  و   رحمانی   .(2  ،2016نماید )اوزان و اوزان،  می

  اجتماعی  منافع   روانشناختی،  مثبت  نتایج  بر  عالوه  ها بوستان  در  ورزشی   هایفعالیت  در  مشارکت

 روابط   ایجاد  و  برقراری  به  توانمی  جمله  آن  از  که  دارد  همراه  به  عرصه  این  فعاالن  برای  نیز  بسیاری

 دیگر،  سوی از. کرد اشاره اطرافیان سوی از شدن حمایت  و همساالن های گروه بین  پذیرش  دوستانه،

  تاثیر  افراد  این  عملکرد  بهبود  در  همچنین  و  بخشید  خواهد  بهبود  سالمندان  برای  را  زندگی  کیفیت

 دارد. مستقیمی

های  پژوهشی در حوزهـ    های علمیهایی مانند طرح بانک زمان سالمتی، افزایش فعالیتاجرای طرح 

می  را  با طرح  روش   ؛طلبدمرتبط  به  منوط  طرح،  یا  پروژه  هر  پایدار  توسعه  و  رشد  دانش  زیرا  های 

توان انتظار داشت که اجرای دست آمده از تحقیق حاضر میبنیان است. بنابراین باتوجه به نتایج به

این پیامدها عبارتند    ؛پژوهشی را به دنبال داشته باشدـ    طرح بانک زمان سالمتی پیامدهای علمی

رشد  به  شدن   تبدیل  سالمندان،  حوزه  در  علمی   دامنه  گسترش  بدنی،   تربیت  رشته  هتوسع  و  از: 

 به  توجه  طرح،  ینا  اجرای  با   دانش  پیکره  کردن  توانمند  سالمندی،  حوزه  در  پیشرو  کشوری

 
1. Yuan, Hanrahan, Carroll 

2. Ozanne, Ozanne 
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 پژوهشگران   همکاری  کشور و افزایش  پژوهشی  مراکز  هایپژوهش  در  سالمندی  با  مرتبط  موضوعات

  روانشناسی،  حقوق،  شناسی،   جامعه  نظیر  موضوع  با   مرتبط  هایرشته  سایر  با  ورزش  مدیریت  حوزه

( در این  93،  2020پژوهش لی و همکاران )  مشترک.  پژوهشی   هایپروژه  قالب  در...    و   شناسی  پیری

زمینه به بررسی طراحی بانک زمان برروی بالک چین پرداخته که در راستای نتایج پژوهش حاضر  

 است.

  کارگیری   به  طریق  از  سالمندی  با  جوان  نیروی  ارتباط  دهد که ایجادمینتایج تحقیق حاضر نشان  

 راه  آخر  سالمندی  اینکه  باور  و  فرهنگ  تغییر  جامعه،  در  اجتماعی  مشارکت  افزایش  داوطلبی،  نیروی

بردن  ارتباطات،  بهبود  است،  هایظرفیت  و  تجربیات  از  گیریبهره  جامعه،  عملکرد  سطح  باال 

  به   کمک  بدنی،  تربیت  التحصیالن  فارغ  برای  اشتغال  زمینه  ایجاد  خانواده،  استحکام  و  سالمندان

 رشته  هاییآموخته   دانش   و  دانشجوها  برای  جدید  ظرفیت  ایجاد  سالمندان و  سالمت  حوزه  در  دولت

که   شودترین پیامدهای طرح بانک زمان سالمتی در زمینه توسعه ارتباطی، محسوب میعلوم، از مهم

 . ( همسو می باشد4، 2021نتایج پژوهش حاضر با مطالعه وو و همکاران )

  ترویج  با  سالمتی   زمان  بانک  طرح  که  گفت  توانمی  حاضر  پژوهش  از  آمده  دست  به  نتایج  طبق

  سالمندان  روانی   و  جسمانی  سالمت  رتقاءا  موجب  تواندمی  سالم  زندگی  سبک  و  گریحمایت  فرهنگ

 خود  افزایش  و  سالمت  بهبود  با  همچنین  باشد،  داشته  دنبال  به  را  درمان  هایهزینه  کاهش  و  شود

  علمی  مزایای  طرح  این  اجرای  دیگر،  سوی  از.  یابد می  افزایش  زندگی  از  رضایت  سالمندان،  کارآمدی

  و   سالمندان  حوزه  در   علمی   دامنه  گسترش  ورزشی،   علوم  رشته  توسعه  و   رشد  جمله  از  پژوهشی   و

  این   طریق  از  دانش  پیکره  کردن  توانمند  ،مجموع  در  و  حوزه  این  در   پیشرو  کشوری  به  شدن  تبدیل

  به   و  ورزشی  علوم  رشته  التحصیالن  فارغ  برای  اشتغال  زمینه  ایجاد  با   همچنین.  دارد  دنبال  به  را  طرح

 را  اجتماعی  مشارکت  نرخ  و  شودمی  هاآن   توانایی  و  استعداد  بروز  موجب  ،داوطلب  نیروهای  کارگیری

 . بخشدمی ارتقاء

سالمندان و رشد و توسعه رشته علوم   یزندگ  تیفیدر بهبود ک  یبا توجه به نقش بانک زمان سالمت 

مرتبط با حوزه طرح قرار   یهاآن در دستور کار نهادها و سازمان  یکه اجرا   شودیم  شنهادیپ   ،یورزش

ا  یهاتیو حما  ردیگ از  پذ  نیالزم  با  ردیطرح صورت  ا.  به  بانک زمان سالمت   نکهیتوجه   یدر طرح 

دهنده التحصخدمات  فارغ  ورزش  النیها،  علوم  گردد  شنهادیپ   باشند،یم   یرشته  واحدها  می    ی که 

درس  یدرس چارت  در  سالمندان  ورزش  حوزه  با  کارشناس  یمرتبط  ورزش  ی مقطع  علوم   ی رشته 

شود.   میگنجانده  اجرا  کرد  شنهادیپ توان  همچنین  از  سالمت  یپس  زمان  بانک   ی انهیزم  ،ی طرح 

با توجه   طرح گذرانده شود.  نیدر ا  یرشته علوم ورزش  انیدانشجو  یکارورز  یهافراهم شود تا دوره
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طرح بانک    یمدل نظر  ،آن  یی محصول نها  و استفاده شد    اد یداده بن  یمطالعه از تئور  نیدر ابه اینکه  

  دگاه یاز د  یبا استفاده از روش کم  ی آت  قاتیطرح در تحق  نیا  شودیم   شنهادیپ   ، بود  ی زمان سالمت

 .  ردیقرار گ یسالمندان و داوطلبان مورد بررس
 

 تشکر و قدردانی 
پا  نیا   أتیه  یاعضا  یدانشگاه قم و با همکار  تینامه پژوهشگر بود که با حما  انیپژوهش، حاصل 

ا  یکارشناسان و متخصصان علوم ورزش  ،یعلم از آنها را   یتشکر و قدردان  تینها  نجایانجام شد. در 

 نبود.  ریکار امکانپذ  ن یداشته که بدون کمک آنها ا
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