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 چکیده

ز پژ.هش حاضر ا راهکارهاي مؤثر جهت ترغیب سالمندان به ورزش بود.هاي ورزش سالمندي و ارائۀ هدف این پژوهش شناسایی چالش
ی، ورزش علوم يهاگروهنظران و صاحب و اکتشافی بود. جامعه آماري در پژوهش حاضر شامل پژوهشگران از نوع کاربردي منظر هدف،

 .دبودنهاي مربوط به حوزة سالمندي ی، پیشکسوتان ورزشی، پزشکان و پرستاران و همچنین اعضاي سازمانشناسجامعهروانشناسی، 
اشباع  یافت، ها تا مرحله اشباع نظري ادامهمصاحبههدفمند جهت مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند انتخاب شدند و  صورتبهها نمونه

براي  کد باز 23که  دادنشان  نتایج پژوهش انجام شد. کیفی ها بر اساس روشتحلیل داده به دست آمد. نفر 25با نظري پس از مصاحبه 
شخصیتی بود.  و يفردامکاناتی،  و محیطی زندگی، موانع سبک و فرهنگی شامل: موانع که تعریف شدند فرعیکد  3ها در قالب چالش

انگیزشی،  قداماتترویجی، ا اي، اقداماتبرنامه اقدامات شامل:که  تعریف شد فرعیکد  5کد باز براي راهبردها در قالب  41همچنین 
مستقیم و غیرمستقیم باعث  طوربهها توان نتیجه گرفت چالشمی آمدهدستبهبا توجه به نتایج  زیرساختی بود. قانونی، اقدامات اقدامات

و  شوند، بنابراین در راستاي تحقق اهداف ورزش سالمندان باید به اصول و اقدامات زیربناییکاهش مشارکت سالمندان در ورزش می
 شناسکار و مربی تربیت سالمندان،ویژه  ورزشی هايجشنواره برگزاريد و  سالمندان را با راهبردهایی همچون: ساختاري توجه شو

کت جهت پیوستن به مشار سالمندان ورزشی خدمات به بخشیسالمندان، تنوع ورزشی هايخانه  تأسیس سالمندان، مختص ورزشی
 ورزشی ترغیب نمود.
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 مقدمه

 جهان کشورهاي همه تقریباً که دهدیم نشان مطالعات

 و 1سالمندان جمعیت میزان درتوجه قابل افزایشی روند

 اساس بر.  کرد خواهند تجربه را آنها سالمت يهانهیهز

 میلیارد 2 ،2050 سال تا 2جهانی بهداشت سازمان تخمین

 دهد. یعنیمی تشکیل سالمندان را زمین کره جمعیت از نفر

  ).21( بود خواهد سالمند نفر یک جهان در نفر 5 هر ازاي به

 ینتریکی از بزرگعنوان به 3افزایش جمعیت سالمندان 

 آید که این موفقیت مدیونیشمار مبه هاي بشري موفقیت

هاي جدید در پیدایش تکنولوژي تکنولوژي، رشد و پیشرفت

 ،بتداییهاي بهداشتی اگسترش مراقبت پیشگیري،

برنامه  آمیز بودنیتموفق  ها،درمان بیماريتشخیص و 

و به دنبال  اقتصادي-اجتماعیتنظیم خانواده، بهبود شرایط 

زادوولد یر، و وممرگافزایش امید به زندگی، کاهش آن 

ریزي، این موفقیت بزرگ، بدون برنامه کهیدرحال. است

-تواند به یکی از چالشگذاري صحیح میآمادگی و سیاست

). بدیهی است که با باال 16د(ل شویبدتهاي بزرگ کشورها 

رفتن سن افراد، تغییراتی در زوایاي مختلف سالمتی مانند 

ها در فرد به ضعف روانی، جسمانی، عقالنی و انواع بیماري

آید و این تغییرات فرد سالمند را مستعد آسیب و وجود می

 توان گفتکند. درنتیجه میکاهش کیفیت زندگی می

سالمندان نیاز به توجه، رعایت  و همچنین داشتن الگو و 

 یامدهايسالمندي پ). 19باشند (سبک زندگی خاصی می

هاي متابولیک ناگوار متعددي ازجمله افزایش خطر بیماري

سالمتی را به  يهاگزاف مراقبت هايینهبه دنبال آن هز و

د درص 20علت  یتحرکفعالیت ناکافی و کم ).48(دارد همراه

هاي قلبی ـ عروقی، حاصل از بیماري یرهايوماز مرگ

و دیابت شناخته شده است و در هر سنی تغییر در  سرطان

                                                           
1 .  Elderly 
2 . WHO 
3 .  Increasing population of the elderly 
4 . Physical activity 

زندگی مثل فعالیت بدنی و ورزش، عاملی مهم در  الگوي

 ). 9(ومیرها و افزایش طول عمر استمرگ کاهش

 افراد با افزایش سن، کاهش 4میزان فعالیت جسمانی

 چشمگیرتر کاهش این سالمندي ةبه دوریابد و با ورود می

ة بنابراین برخورداري از تحرك مناسب در دور ).26(شودمی

 سالمندي نیازمند فراهم آوردن شرایط انجام فعالیت

یکی از  ).32(آن است هايیتجسمانی و کاهش محدود

ها براي سالمندان تمرینات ورزشی است، بهترین فعالیت

وانایی جسمانی، حفظ تمرینات ورزشی باعث افزایش ت

قدرت عضالنی و تأثیر مثبت بر فاکتورهاي بیوشیمیایی 

) در 1400). پویافر و همکاران(16شود(میسالمندان 

پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که تمرینات ورزشی 

هاي قدرت ترکیبی(هوازي و ویبریشن) سبب بهبود شاخص

مردان عضالنی در اندام فوقانی و تحتانی و تعادل پویاي 

) نیز بیان 2019و همکاران( 5). آندریوا6سالمند شده است(

کردند که افزایش فعالیت بدنی باعث بهبود وضعیت 

هاي زندگی هاي عملکردي در فعالیتسالمتی، توانایی

کند و پیشرفت پیري زودرس روزمره، روند پیري را کند می

منظم تمرینات بدنی  اندازد،را در افراد مسن به تأخیر می

تواند تغییرات وابسته به سن را در بدن به تأخیر اندازد می

و براي حفظ سالمتی و حفظ ظرفیت کاري باال براي مدت 

و همکاران  6). ناگراها24طوالنی مهم و ضروري است(

ورزش  ) در پژوهش خود به بررسی تأثیر2022(

سالمندان  در نفسعزت و روان سالمت بر سواريدوچرخه

 هايبه این نتیجه رسیدند که فعالیت پرداختند و

تأثیر  سالمندان نفسعزت و روان سالمت بر سواريدوچرخه

) در 2021و همکاران( 7النزاراهمچنین  ).40دارد( مثبت

افراد سالمند  تمایل و دانش ادراك، پژوهش خود به بررسی

5 .  Andrieieva 
6 .  Nugraha 
7 .  Lanzara 
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پرداختند و نتیجه گرفتند از بین افراد  بدنی فعالیت به

. داشتند بدنی فعالیت سالمندان از نیمی موردبررسی تنها

 خصوص در دقیق، رسانیاطالع با بود الزم دلیل همین به

 هايدوره پیشنهاد براي مربیان تشویق و 1ورزش فواید

همکاران  قلی زاده و .)35شود( مداخله مناسب بدنی فعالیت

) نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که 1398(

ورده نشده سالمندان موردمطالعه در بیشترین نیازهاي برآ

حیطۀ نیازهاي جسمی و پس از آن نیازهاي اجتماعی بوده 

است و نیازهاي محیطی کمترین اولویت را براي ایشان 

) عنوان کردند که 1400). بیگلري و همکاران(20داشتند(

عنوان  قسمتی از درمان افراد فعالیت بدنی و ورزش باید به

عملکرد دارند قرار بگیرد. سبک سالمند که امکان افت 

گیرد که سالمت روانی و زندگی سالم رفتارهایی را در برمی

توان دیگر میعبارتیکند، بهها را تضمین میجسمی انسان

گفت که سبک زندگی سالم دربرگیرندة ابعاد روانی و 

جسمانی است که بعد روانی شامل مقابله با استرس و 

جسمانی شامل ورزش،  عی، و بعدمعنویت، و ارتباطات اجتما

) نیز بیان 2020و همکاران( 2). دونگ5تغذیه و خواب است(

 واسطهبهفعال نمودن سبک زندگی سالمندان  کردند که

یکی از  عنوانبههاي اوقات فراغت ورزشی بهبود فعالیت

ها مشخص شده اهداف بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی دولت

 ).30(است

) در پژوهش خود به این 1399همکاران (ادیب روشن و 

نتیجه رسیدند که در صورت نبود مدیریت صحیح، موج  

و پیري، و همچنین پیامدهاي  3سریع سالخوردگی جمعیت

اي نزدیک  همه آن در سبک زندگی افراد سالمند در آینده

در سند ). 2افراد جامعه را دچار چالش خواهد کرد(

هایی که در ه سرشماري) عنوان شد1399سالمندي کشور (

کشورمان انجام شده است این روند رو به رشد افزایش 

                                                           
1 .  Benefits of exercise 
2 .  Dong 

دهند. جمعیت افراد جمعیت سالمندان را نیز  نشان می

سال از پنج درصد در  42سالمند در کشورمان در مدت 

رسیده است(یعنی  1398به ده درصد در سال 1355سال 

 21حدود دو برابر شدن جمعیت سالمندان) و باز مجدداً در 

-درصد می20این میزان نزدیک  1420سال یعنی در سال 

شدن جمعیت افراد سالمند)؛ و این روند در  برابر 2رسد(

یافته در دنیا،  حالی است که در کشورهاي پیشرفته و توسعه

افزایش جمعیت سالمندي و این دو برابر شدن سالمندان 

 در طول صدسال و یا حتی بیشتر به وجود آمده است و

 هاي است که سرعت افزایشکشور ایران ازجمله کشور

هاي انجام یبررس. )16جمعیت سالمندي در آن باال است (

درصد سالمندان کشورمان  65دهد که یمشده نشان 

خوبی اهمیت زندگی فعال به ینکهباوجودا غیرفعال هستند.

به فعالیت فیزیکی بسیار  شده، ترغیب سالمندانشناخته

اند که براي عقیده سالمندان اغلب بر ایندشوار است و 

بنابراین تغییر  .اندفعالیت فیزیکی بسیار پیر و شکننده

بیشتر، همراه  سوي زندگی با تحركبه زندگی ەٴمالیم شیو

تواند به افزایش می، 4تحرکیکم ەٴ با تصحیح عامل ایجادکنند

کمک بیشتري  سطح فعالیت بدنی در این گروه سنی

 ).17(کند

ریزي براي شناسایی نیازهاي واقعی سالمندان و برنامه

عنوان یکی از تواند بهها، میتر آنتأمین بهتر و عملی

دهنده خدمت به نیازهاي مراکز نظارتی و اجرایی ارائه

-سالمندان، مطرح باشد. همچنین ارزیابی جامع نیازها می

ی، تواند به تمرکز انرژي و نیروي خدمات بهداشتی و اجتماع

شده کمک کند. در حوزة نیازهاي مهم و ویژه شناسایی

کارگیري شیوة نیازسنجی منجر به ارائه ترتیب، بهاینبه

فرد و مناسب براي هر شخص و کیفیت خدمات منحصربه

3 .  Population aging 
4 .  Sedentary 
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-باالي خدمات مراقبتی خواهد شد، اگرچه شواهد نشان می

 دهد، زمانی که شناسایی و ارزیابی نیازهاي افراد سالمند، با

تواند بقا و عملکرد مدیریت بلندمدت مؤثر همراه شود، می

را بهبود بخشد، اما این مهم چندان موردتوجه پژوهشگران 

سالمندي جمعیت زمانی   ).44حوزه سالمندي قرار نگرفته (

ها آمادگی الزم گیرد که دولتخود می رنگ و بوي بحران به

 ).23د(باشنیی با این مسئله را نداشته روبراي رویا و کافی

توان توجه به شرایط کنونی آن را می ین مسئله در ایران باا

 توجه یتازگیک چالش بزرگ نام برد که به عنوانبه

داشته  دولتمردان کشور را نیز بسیار به خود معطوف

-در فعالیت تدوین راهبردهاي مشارکت سالمندان ).2(است

قدامات و ا راهبردها هاي ورزشی اهمیت بسیاري دارد. این

مشارکت  هایی است که باید برايها و کنشدرواقع طرح

هدف . هاي ورزشی به کار گرفته شودسالمندان در فعالیت

 اندازي براي توسعهاز تبیین راهبرد این است که چشم

 سالمت و ورزش" تخصصی نشست در ).10(عرضه شود 

با همکاري مشترك جهاد دانشگاهی  که )1398("سالمندي

هاي پزشکی شهید بهشتی و مرکز مطالعات و پژوهشعلوم 

 هايچالش به اشاره با راهبردي وزارت ورزش برگزار شد

 از دوره این در ورزش و تحرك تقویت اهمیت و سالمندي

 دوره در همگانی ورزش هايبسته تدوین و تهیه بر زندگی

 رفع براي بخشی بین مشارکت و همکاري و سالمندي

  ).32(شد دیتأک کشور سالمندي جمعیت هايچالش

 و جامعه بهداشت و سالمت باالي اهمیت به توجه با

 همانند مسائلی سالمندان، جمعیت افزایش به رو روند

 قشر با مرتبط موضوعات اولویت در بدنی فعالیت و ورزش

 سالمتی از اولیه مراقبت آن بر عالوه ،ردیگیم قرار سالمند

 جهت در سالمندان توانمندي افزایش جهت در پیشگیري و

 این در زندگی به امید افزایش و فعال زندگی روش داشتن

 يهاهدف از یکی .)45(رسدیم نظر به ضروري افراد

 از سالم زندگی و جامعه ایجاد ورزش علم و یبدنتیترب

 زندگی مختلف يهادوره در بدنی و فیزیکی فعالیت طریق

 سالمتی درباره پژوهش و تحقیق انجام است؛ بنابراین افراد

 و فیزیکی عملکرد نتیجه بر بدنی فعالیت ریتأث و سالمندان

 ورزشی علوم حوزه هايپژوهش اهداف جزء  نیز آنان بدنی

 موجب ورزشی يهاتیفعال در سالمندان شرکت ).12(است 

 پیدا حضور جامعه در دیگر بار براي سالمندان تا شودیم

 بازیابند، را خود عملکردي يهاییتوانا تا قادر شوند و کنند

 و بیماري براي که اضافی يهانهیهز از جهیدرنت

 نظر صرفه نیز شودیم هزینه سالمندان یازکارافتادگ

  ).4( گرددیم

 آنجاست ازاهمیت فعالیت ورزشی براي افراد سالمند 

 ەٴبا توجه به عواملی مثل ورود به دور جامعه  این قشر ازکه 

تحرکی، در اشتغال نداشتن به کار و بی و یا  بازنشستگی،

 توانیم ی،طورکلبه. و تهدید قرار دارند معرض خطر

 موفقیتی جمعیت سالخوردگی که کرد بیان گونهنیا

 مناسب يزیربرنامه یک نبود صورت در که است بهداشتی

 دنبال به باید بنابراین، شد؛ خواهد تبدیل بزرگی چالش به

 دوره این از بهتر گذر و یسالکهن دوران به ورود براي روشی

 .بود زندگی

با توجه به نیازهاي مبرم سالمندان به سبک زندگی 

 عدم توجه بهدارد که در صورت  فعال، این نگرانی وجود

ي ورزش سالمندي و نبود راهکاري جهت گرایش هاچالش

سبب تغییرات اساسی  سئلهاین م سالمندان به فعالیت بدنی

ندان گردد و سبک زندگی غیرفعال در سبک زندگی سالم

 سالمند گروه در ورزش اهمیتباوجود  .در آنان نهادینه شود

 با همچنین و هايماریب از بسیاري درمان و جلوگیري و

 هاررسیبو همچنین  کشورمان در سالمند جمعیت افزایش

هاي ورزشی فعالیت ةدهد تحقیق دربارنشان می که

همچون ایران چندان  توسعهسالمندان در کشورهاي درحال

هاي علوم ورزشی بیشتر پژوهش و گسترده و عمیق نیست

 در اند.به موضوعات مرتبط با قهرمانی و جوانان پرداخته
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 ورزش ۀنیدرزمپژوهشی  خأل دچار کشورحاضر ورزش  حال

ورزش  هشده در حوزهاي انجامپژوهش و است سالمندي

که همین مطالعات اندك  باشند،یم ایران  محدود سالمندان

و یا اند شدهاي انجامنیز عمدتاً به روش کمی و پرسشنامه

وضعیت فعالیت بدنی و  مطالعات موجود به بررسیاغلب 

، تا به امروز اشاره دارند اثرات فعالیت بدنی بر سالمندان

ها، و راهبردهاي پژوهشی با این محتوا که به بررسی چالش

یجه انجام درنتورزش این گروه پرداخته باشد وجود ندارد، 

و دادن  هاچالشجهت شناسایی چنین پژوهشی 

 با مواجهه جهت تردقیق يزیربرنامه براي راهکارهایی

با توجه به مطالبی  .شودیم احساس سالمندان گروه ورزش

هاي هاي پژوهش این است که چالشلسؤاکه بیان شد، 

مؤثر است؟ راهبردهاي کدام به ورزشگرایش سالمندان 

  چیست؟ ورزشبه سالمندان گرایشجهت 

 
 ی تحقیقشناسروش

هاي پژوهشاز نوع  از نظر هدف،پژوهش حاضر 

است.  روش انجام آن کیفیبه لحاظ کاربردي بوده که 

 ترعمیق فهم حاضر اکتشافی است؛ چراکه به دنبالپژوهش 

سالمندان گرایش  هايچالش این موضوع بوده که و اکتشاف

و در ادامه راهبردهایی جهت مدیریت  اند؟به ورزش کدم

جامعه  ارائه دهد. به ورزش سالمندان یشترببهتر و گرایش 

نظران و صاحب آماري در پژوهش حاضر شامل پژوهشگران

ی، شناسجامعهورزشی، روانشناسی،  علوم يهاگروه

پیشکسوتان ورزشی، پزشکان و پرستاران و همچنین اعضاي 

 . بودندي مربوط به حوزه سالمندي هاسازمان

کیفی،  يهامطابق با روش پژوهشگیري این نمونه 

که افراد نمونه جهت  شودگیري هدفمند محسوب مینمونه

 اصول با توجه به مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب شدند.

 اعضاي تعداد یی رویکرد کیفی در پژوهش،اساسی و زیربنا

گیري نمونهانجام   و هاز اجراي تحقیق تعیین نشد قبل نمونه

محقق متوجه شد که اطالعاتی  تا زمانی ادامه پیدا کرد که

آید همان تکرار اطالعات که در فرایند مصاحبه به دست می

در  یعنی د؛حاصل ش ی(اشباع نظري)نوعبهقبلی است و 

 استخراج هاداده از یدتريصاحبه اطالعات جدم طول مدت

به دست  نفر 25با اشباع نظري پس از مصاحبه . دینگرد

 آمد. 

 
 ي تحقیقهانمونههاي جمعیت شناختی یژگیو. 1جدول 

 سن جنسیت
سابقه 

 کار(سال)
 تحصیالت مرتبۀ علمی شغل

 

-پژوهشگر حوزه ورزش همگانی. مدرس دانشگاه 14 46 مرد مدیریت  دکتري استادیار 
 ورزشی

1 

ویژه سالمندان ورزش یار-مدرس دانشگاه 15 45 مرد دکتري  استادیار 
فیزیولوژي 

 ورزشی

2 

 37 مرد
 

ریزي توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش کارشناس برنامه 7
سالمندان فدراسیون  و جوانان.مسئول  اسبق کمیته

هاي همگانیورزش  

دکتري مدیریت  -
 ورزشی

3 

رئیسه کمیته عضو هیئت–ورزش یار ویژه سالمندان  7 35 مرد
 ورزش سالمندان

دکتري رفتار  استادیار
 حرکتی

4 

رئیس کمیته ورزش سالمندانمدرس دانشگاه. نایب 15 43 زن  دکتري رفتار - 
 حرکتی

5 

دانشگاه. پژوهشگر حوزه ورزش همگانیعلمی هیئت عضو 3 34 زن دکتري مدیریت  مربی 
 ورزشی

6 
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 سن جنسیت
سابقه 

 کار(سال)
 تحصیالت مرتبۀ علمی شغل

 

دانشجوي  - پژوهشگر حوزه ورزش همگانی 3 31 مرد
دکتري مدیریت 

 ورزشی

7 

کارشناسی  - پرستار  خانه سالمندان 12 45 زن
 پرستاري

8 

کارشناسی ارشد  - پرستار خانه سالمندان 7 38 زن
 پرستاري

9 

حوزه ورزش همگانیپژوهشگر  6 36 مرد دانشجوي  - 
دکتري مدیریت 

 ورزشی

10 

دبیر ورزش-پژوهشگر حوزه ورزش سالمندي 4 30 زن کارشناسی ارشد  - 
 مدیریت ورزشی

11 

ویژه سالمندان ورزش یار-علمی دانشگاه عضو هیئت 14 44 مرد دکتري  استادیار 
فیزیولوژي 

 ورزشی

12 

 پژوهشگر حوزه ورزش همگانی 7 36 مرد
ورزش دبیر  

دانشجوي  -
دکتري مدیریت 

 ورزشی

13 

ویژه سالمندان ورزش یار -علمی دانشگاهعضو هیئت 14 40 مرد دکتري  استادیار 
فیزیولوژي 

-ورزشی  

14 

تخصص طب سالمندي -قهرمان تکواندو 35 60 مرد  15 پزشک دانشیار 
 16 پزشک استادیار تخصص طب سالمندي 9 45 مرد
علمی بازنشسته دانشگاه هیئت -قهرمان آسیا 40 71 زن  

 دارنده باالترین نشان ورزشی ایران
 مربی

 
کارشناس ارشد 

مدیریت 
-ورزشی  

17 

عضو  -مدیر ورزشی بنیاد فرهنگ سالمندي-دکتري 17 48 زن
 کارگروه ورزش سالمندي سازمان ورزش شهرداري تهران

دکتري  -
بدنی و تربیت

 علوم ورزشی

18 

علمی دانشگاهعضو هیئت 20 52 مرد دکتري  دانشیار 
 روانشناسی

19 

علمی دانشگاهعضو هیئت 21 55 زن  دکتري دانشیار 
 روانشناسی

20 

علمی دانشگاهعضو هیئت 19 48 مرد دکتري  استادیار 
 روانشناسی

21 

علمی دانشگاهعضو هیئت 22 53 زن دکتري  دانشیار 
 روانشناسی

22 

شناسجامعه 3 35 زن  23 کارشناس ارشد - 
شناسجامعه 13 46 مرد  24 دکتري - 
کارشناس ارشد  - مربی ورزش سالمندان در مرکز روزانه سالمندان 9 42 زن

بدنیتربیت  
25 
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محقق انجام  توسط ي این پژوهشهامام مصاحبهت

 طورمصاحبه بهمتن  مراحل انجام پژوهش،گرفت و در ادامه 

. همچنین تمامی شد سازيیادهو پ یسنودست کامل

 شوندگانمصاحبه رضایت کسب نحوهاخالقی در  ملزومات

محرمانه ماندن اطالعات اعالم براي انجام مصاحبه از طریق 

 عدم اختیار داشتن درو  تحقیقاهداف ، بیان شدهضبط

  .، مدنظر قرار گرفتتحقیقاز انجام  مرحلههمکاري در هر 

امل سه نوع کدگذاري باز، کدگذاري تحلیل ش مراحل

 زیباز از آن ن يکدگذار. محوري و کدگذاري انتخابی است

. نقطه شروع شودیم ادیخط به خط  يعنوان کدگذاربه

ارائه کرده  یموردبررس دهیپد هیاول ییشناسا يرا برا یمطلوب

 جادیشونده را امهم ازنظر مصاحبه اتاز موضوع یو فهرست

ها به مفاهیم کدگذاري باز به تبدیل داده کهیدرحال. کندیم

ها اشاره دارد، کدگذاري محوري به فرایند توسعۀ و مقوله

ها اشاره دارد. ي فرعی آنهامقولهي اصلی و تعیین هامقوله

هایی مرتبط ي انتخابی با تلفیق مقولهکدگذاریت، درنها

گیري چهارچوب نظري اولیه توسعه است که براي شکل

) قابلیت اعتماد را 1982گوبا و لینکلن(). 15( نداشدهداده 

 در پژوهشمعیاري براي جایگزینی روایی و پایایی  عنوانبه

تر اند که متشکل از چهار مفهوم جزئیکیفی مطرح ساخته

پذیري انتقال، قابلیت تأیید و اطمینان قابلیت اعتبار، قابلیت

 صورت به اینشد بدین در این پژوهش سعی ).33( است

آوري مسئله توجه شود؛ پژوهشگر زمان کافی براي جمع

 تحقیق هايیافتهروایی،  سنجشبراي در نظر گرفت.  هاداده

افراد به کار  نظریاتشونده ارائه شد، و مصاحبهافراد  به

 و توسط اساتید بازبینیحاضر ، پژوهش انتها. در گرفته شد

یی بیان اصالح نظر نهایا تغییر  و مواردي براي مطالعه شد

ارائه دادن تمامی  طریق از ي پژوهشهاداده پایاییشد. 

 تمامی ارائه دادن همچنین پژوهشگران و تتصمیمامراحل 

 ،مطالعه یندآفرشده یلتحلي هاداده، کدها م،خا يهاداده

نظر صاحبساتید ا رختیاا در لیهاو افهدو اها سؤال ،هامقوله

مراحل پژوهش  متماستی در اساتید،قیق د حسابرسی با و

پایایی باز  انجامبراي گرفت.  ارقر تأییدیرش و موردپذ

 شده، چنـدانجام هايمصاحبه بینطورمعمول از آزمون، به

. هرکدام از شودمیشده انتخاب انجامي هامصاحبهنمونه از 

دو بار  و کوتاهی در فاصله زمانی مشخص هامصاحبه

 اندشدهمشخص  ی که؛ سپس کدهایانجام گرفتهکدگذاري 

براي  مراحل. این گیرندقرار میمقایسه  مورد با یکدیگر

. در هر شودگرفته میکار  به محققثبات کدگذاري  سنجش

، کدهایی که در فاصله زمـانی مشـابه هامصاحبهیک از 

و کدهاي غیرمشابه با عنوان » توافق«یکدیگرند، با عنوان 

به پایایی باز روش محاسگردند. میمشـخص » عدم توافـق«

 :است زیر هصورت رابطآزمون به

 
 هامصاحبهدر پژوهش حاضر سه مصاحبه از میان 

آن را  یک ماه فاصلهانتخاب شد و یکی از پژوهشگران در 

درج شده  1کدگذاري کرد. نتایج این کدگذاري در جدول 

 .است

 . پایایی آزمون2جدول 
 پایایی تعداد توافق کل کدهاتعداد  شماره مصاحبه

7 8 3 75/0 
14 9 4 88/0 
22 11 4 72/0 

 78/0 11 28 مجموع
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دهد که تعداد کل کدها در این یمنشان  2نتایج جدول 

است.  11مورد و تعداد توافق برابر  28سه مصاحبه برابر با 

برابر است با بر رابطه درصد توافق درون موضوعی پایایی  بنا

 که مناسب است. 78/0

 
 هاي تحقیقیافته

 ها، تعداداز مجموع مصاحبه هابا مرور و تحلیل مصاحبه

با  یجتدردر مراحل بعدي به کد اولیه استخراج شد. 86

گویه اصلی شناسایی 64موارد مشابه تعداد تلفیق و حذف

-ساختاریافته، داده هاي نیمهدر بخش تحلیل مصاحبهشد. 

صورت کدهاي باز درآمدند که شده ابتدا بهآوريجمعهاي 

ها و راهکارهاي گرایش سالمندان به چالش این کدها بیانگر

صورت سپس، در بخش بعدي، به ورزش هستند.

قالب کدهاي محوري استخراج شدند که  در شدهبنديدسته

 .شودمشاهده می 4و  3 شمارهها در جداول این یافته

کد باز براي  23که دهد نشان می 3 شمارهنتایج جدول 

هاي گرایش سالمندان به فعالیت بدنی تعریف چالش

بر  .تعریف شدند فرعیکد  3کد در قالب  23اند. این شده

 ترینو اصلی ینتر، مهم3اساس نتایج جدول شماره 

 ي گرایش سالمندان به فعالیت بدنی شامل: موانعهاچالش

 امکاناتی، موانع و محیطی زندگی، موانع سبک و فرهنگی

 شخصیتی است. و فردي

 
 هاي گرایش سالمندان به فعالیت بدنیچالشکدگذاري  از. نتایج حاصل 3جدول 

 مقوله فرعی کدگذاري باز 

1.  ورزشی هايیتفعالنکردن خانواده و دوستان در   یهمراه 
2.  ي ورزشآگاهی در مورد مزایا نداشتن 
3.  ی سالمندانعاطف هايیتمحروم 
4.  حساس بودن دوره سالمندي 
5.  در جامعه یکنواخت زندگی رواج 
6.  نبود وجود الگوي مناسب ورزش سالمندي 
7.  اوقات فراغت هايیتمحدود 
8.  سالمندان  اوقات فراغت فعال در جهت يبرنامه راهبردنبود  
9.  مشارکت ضعیف بانوان سالمند 

10.  وجود دانش تخصصی کم مدیران حوزه ورزش سالمندي 

 موانع فرهنگی و سبک زندگی

11.  در ایران سالمندي فعال یريگاندازهابزار مناسب  نبود 
12.  اماکن و تسهیالت فعالیت بدنی به یدسترس سخت بودن 
13.  رایگان کمبود امکانات ورزشی 
14.  ورزشی يهابرنامهباالي شرکت در  هزینه 
15.  در فضاهاي باز در طول تمرین  ترس از بیرون رفتن 
16.  براي ورزش سالمندان امن يفضا نبود 
17.  منفی آن یراتتأثو  آب و هوایی بد شرایط 

 امکاناتی و محیطی موانع

18.  سالمندان حوصلگییبو  تنبلی 
19.  ورزشی هايیتفعالنداشتن عالقه زیاد براي شرکت در  
20.  انجام ورزش يدشوار وقت و کمبود 
21.  آسیب دیدن در ورزشترس احساس  
22.  دعقاید و باورهاي منفی درباره خو 
23.  سالمندان دانش ورزشی نداشتن 

 موانع فردي و شخصیتی

 



 119                  هاي ورزشیارائۀ راهکارهاي مؤثر بر ترغیب سالمندان به فعالیت هاي ورزش سالمندي وشناسایی چالش

 

کد باز براي  41 دهد کهنشان می 4نتایج جدول

راهبردهاي گرایش سالمندان به فعالیت بدنی تعریف 

 بر. تعریف شدند فرعیکد  5کد در قالب  41. این اندشده

 ترینیواصل ینترمهم 4نتایج جدول شماره  اساس

،  ايبرنامه اقدامات راهبردهاي گرایش سالمندان شامل:

قانونی،  انگیزشی، اقدامات ترویجی، اقدامات اقدامات

 هستند. زیرساختی اقدامات

 
 . راهکارهاي مؤثر جهت گرایش سالمندان به فعالیت بدنی 4جدول 

 کدگذاري فرعی کدگذاري باز
1.  به ورزش انجذب سالمندراهبردي  يهابرنامهن یتدو 
2.  انبراي مشارکت سالمند مدتکوتاه يهابرنامهن یتدو 
3.  سالمند ەژیورزشی و يهاجشنوارهبرگزاري  
4.  یورزشی منظم در مراکز مراقبت هاياجراي برنامه 

 ايبرنامهاقدامات 

5.  جسمانی در بین سالمندانارتقاء سواد  
6.  هارسانهورزش در  آموزش مدون و مداوم 
7.  ورزشی کردن سالمندان با حرکات آشنا 

8.  سالمندان يهاخانهبراي فعال کردن  ییهان برنامهیتدو 
9.  کارشناس ورزشی براي ارتقاي سالمت سالمندان و مربی تیترب 

10.  مشارکت سالمندان ايهاي الزم برو تخصص هاآموزش مهارت 
11.  ت ورزش سالمنديیاهم توجه مسئوالن به 
12.  سالمندانتوجه به ورزش در اوقات فراغت  
13.  اصالح نگرش و رفتار سالمندان 
14.  هاي ورزشی در خانهتیج فعالیترو 

15.  سازيجهت فرهنگ استفاده از افراد شاخص و سرشناس 

 اقدامات ترویجی

16.  سالمندان هايیشنهادپنظرخواهی و شنیدن  
17.  هاي اجتماعیهیسرما عنوانبه از سالمنداناستفاده  
18.  و استفاده از حضور فعاالنه آنان در اجتماع بها دادن به سالمندان 
19.  شبرد اهدافیتجارب و ارتباطات سالمند در پ استفاده از 

20.  ارتباط با سالمند يهاراهگسترش  
21.  ورزش سالمندي يهاکانونه توسع 

 اقدامات انگیزشی

22.  براي حمایت از ورزش سالمندان هاارگانارى کهموضع قانون  
23.  سالمندانوضع قوانین براي فعال کردن  
24.  سالمندان در ورزش همگانی ر و جامعیجاد نظام آماري فراگیا 
25.  سالمندان به استخدام کارشناس ورزش يهاخانه قانون الزام 
26.  انورزش سالمندحوزه  تحقیقاتافزایش  
27.  ورزش سالمندي در اداراتو توسعه  قیفعال کردن بخش تحق 

28.  پژوهشی فدراسیون همگانی با محوریت سالمندان يهاطرحانجام  

 اقدامات قانونی
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 کدگذاري فرعی کدگذاري باز
29.  در بخش ورزش سالمندي گذاريیهسرماو تخصیص بودجه  
30.  خدمت به سالمندان دهندهارائه ص وام و اعتبارات به اماکنیتخص 
31.  حمایت از بخش خصوصی جهت سرمایه گزاري در ورزش سالمندي 
32.  بدنی سالمندان تیهاي خصوصی براي فعالاز سالن خدمت یدخر 
33.  ورزشی يهامکانهاي ظاهري ژگییوجه به وت 
34.  به خدمات ورزشی براي ارتقاي سالمت سالمندان یبخشتنوع 
35.  و اماکن ورزشی هاپاركدر  تیفعال نوع در انتخابتنوع  
36.  سالمندانورزشی  يهاخانه یستأس 

37.  درمان سالمندان به استخر و آب يهاخانهز یتجه 

38.  ورزشی در محالت براي سالمندان هايیطمحاختصاص  
39.  ورزشی عمومی به اماکن ونقلحملستم یسه توسع 
40.  یعیطب يفضاها به دسترسی بهبود و تیفیک هوسعت 
41.  استاندارد کردن اماکن ورزشی براي سالمندان 

 زیرساختیاقدامات 

 
 گیريیجهنتبحث و 

تمرینـات ورزشـی مختلـف هـوازي، مقاومتـی و 

خـواب سـالمندان ایرانـی تأثیـر  کیفیت بهبودترکیبـی بـر 

رزش و فعالیـت بدنـی در سـالمندان . ومعنـاداري دارد

ایـران موجـب بهبـود کیفیـت خـواب و کیفیت زندگـی 

. بـا توجـه بـه ایـن شودمیبـدون عـوارض جانبـی  هاآن

 اثربخشت الو مداخـ ریزيبرنامهنیـاز بـه مسـئله، 

ورزش و فعالیـت بدنـی بـراي سـالمندان  ◌ٴ درزمینه

حاصل از این  هايیافتهبر اساس  ).7شود(میاحسـاس 

ي گرایش سالمندان به ورزش هاچالشیکی از  پژوهش،

ی همراه) است که شامل 1(موانع فرهنگی و سبک زندگی

هاي ورزشی، نداشتن خانواده و دوستان در فعالیت نکردن

ی عاطف هايي ورزش، محرومیتآگاهی در مورد مزایا

در جامعه، حساس بودن  یکنواخت زندگی رواج سالمندان،

دوره سالمندي، نبود الگوي سالمتی سالمندان، نبود برنامه 

راهبردي در جهت اوقات فراغت فعال سالمندان، مشارکت 

لمند، وجود دانش تخصصی کم مدیران حوزه ضعیف زنان سا

توانند از دالیل مهم براي شرکت نکردن ورزش سالمندي می

بررسی وضعیت  اهمیت.  سالمندان در فعالیت بدنی باشد

                                                           
1 .  Cultural and lifestyle barriers 
2 . Diller  

 مهم است جهتفراغت  سالمندان ازآن و اوقات تفریحات

 به اشتغال عدم که این قشر جامعه با توجه به عواملی چون

، فقدان حمایت اجتماعی  بازنشستگی، رةورود به دو کار،

- روانی-عاطفی جدایی و جوامع صنعتی شدن بودن،تنها 

). ابطحی 5ند(دار قرار و خطر تهدید معرض در خانواده افراد

دادند که حمایت  نشان ايمطالعه در )1399نیا و راستگو(

 گرايیلتاجتماعی بر کیفیت زندگی و بهزیستی فض

بیگلري و  ).1(مستقیم و معناداري داشتسالمندان تأثیر 

مسئولین ) در پژوهش خود بیان کردند که 1400همکاران(

شخصی، اجتماعی و  باید در جهت مرتفع کردن مشکالت

الزم  هايریزيبرنامهفرهنگی موجود در بین سالمندان، با 

 این مشکالت و شرایط نامناسب را از سر راه بردارند تا

زندگی سالم خود مبتنی بر فعالیت  سالمندان بتوانند سبک

) در 2013و همکاران( 2دیلر). 5(توسعه دهند ورزشی را

عوامل پژوهش خود از موانع شرکت سالمندان در ورزش 

). عوامل فرهنگی و 29( را نام بردفرهنگی، -اجتماعی

اجتماعی از نظر سالمندان داراي باالترین رتبه در جهت 

 )2020و همکاران ( 3وزاه. )3عدم شرکت در ورزش است(

سالم را در جهت نیاز سازي سبک زندگی یادهپدر تحقیقی 

3 .  Zhao 
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سرم  یپیدهايسالمت جسمانی و کاهش سطح لبه

 ). 37( بزرگساالن کشور چین را ضروري دانستند

هاي تحقیقات ابطحی نیا و این یافته با یافته

 )، زاهو و5)(1400)، بیگلري و همکاران(1)(1399راستگو(

 )، امینی29)(2013)، دیلر و همکاران(37)(2020همکاران(

) که بر موانع فرهنگی و سبک زندگی 3)(1395و همکاران(

 .است راستاهمسالمندان اشاره کردند، 

 نیسالمندان به فعالیت بد گرایشهاي از دیگر چالش

ابزار مناسب  که شامل نبود 1(موانع محیطی و امکاناتی)

 دسترسی ، سخت بودندر ایران سالمندي فعالگیري اندازه

 کمبود امکانات ورزشی، به اماکن و تسهیالت فعالیت بدنی

ترس از  ،هاي ورزشیبرنامهباالي شرکت در  هزینه رایگان،

 فضاي امن نبود ،در فضاهاي باز در طول تمرین بیرون رفتن

و تأثیرات  آب و هوایی بد شرایط براي ورزش سالمندان،

تواند مانعی باشد در جهت منفی آن همۀ این موارد می

فقدان شرکت نکردن سالمندان در ورزش باشد. با توجه به 

با توجه ، در ایران سالمندي فعالگیري اندازهابزار مناسب 

سالمندي  يبه تأکید سازمان بهداشت جهانی بر تأثیرپذیر

گیري فعال از فرهنگ و بافت هر جامعه، ساخت ابزار اندازه

 سالمندي فعال پیش از هر چیز نیازمند درك بومی از

 و اماکن سعۀتوان با تومی). 49(سالمندي فعال است

مختص سالمند، از طریق توجه به  ورزشی فضاهاي

هاي روباز ورزشی، ایجاد پارك ها و امکاناتزیرساخت

هاي سرپوشیده به سالن انوان و اختصاصمخصوص ب

 فعال و ژة سالمندوی سالمندان و تأسیس مراکز تخصصی

مشارکت سالمندان در  زمینۀ سالمندان، هايخانه کردن

 سالمندانازنظر  ).14کرد(هاي ورزشی را فراهم فعالیت

شرایط آب و هوایی باعث عدم مشارکت آنان در فعالیت 

کنندگان مشکالت جوي، . اکثر مشارکتشودیبدنی م

                                                           
1.  Environmental and facilities barriers 
2 . Lee 

آلودگی  و (هواي خیلی گرم، یا سرد، بارانی، برف)وهواآب

-میعنوان موانع شرکت در فعالیت بدنی مطرح هوا را به

نبود امکانات و تأسیسات و تجهیزات ایمن و  ).22کنند(

ي کافی تخصیص بودجه و سرمایه استاندارد و همچنین عدم

ها سبب عدم مشارکت بیشتر ي آندر امر حفظ و توسعه

در تحقیق ) 2016و همکاران( 2). لی13(گرددسالمندان می

که دسترسی به فضاهاي ورزشی با انجام  خود نتیجه گرفتند

)، 36(مثبت دارد ۀرابط فعالیت فیزیکی در سالمندان

هاي وجود اماکن و زیرساخت )1398جورکش و همکاران(

محل مسکونی  ها بان آنجوار بودورزشی استاندارد و هم

مشارکت  افراد، به نسبت متغیرهاي فردي تأثیر بیشتري بر

مشکالت اقتصادي و معیشتی ). 8(گذاردورزشی افراد می

ي الزم براي مشارکت در ها انگیزهباعث شده که خانواده

نداشته باشند به همین دلیل  فعالیت ورزشی و تحرّك را

کم است. از طرف دیگر  جایگاه ورزش در سبد خانوار بسیار

نیز مزید بر علت شده  یورزش يهاهاي زیاد باشگاهشهریه

ازجمله هاي متولی سالمندان یجه سازماندرنت است

بهزیستی، بهداشت و درمان، کانون بازنشستگی، شهرداري 

ریزي مناسبی داشته باشد برنامهورزش و جوانان باید  و اداره

ا کمترین هزینه براي صورت رایگان یا بتا خدمات را به

  .سالمندان اجرا نماید

 سارانی و همکاران تحقیقاتهاي یافته این یافته با

 نو همکارا روزبهانی )،22)(1395)، ندري و همکاران(14)(1398(

 جورکش و همکاران)، 36)(2016)، لی و همکاران(13)(1393(

 .ورد تأیید استمراستا بوده و هم  )8)(1398(

شده در این پژوهش با عنوان ییشناساآخرین چالش   

و  تنبلیشناسایی شد:   3(موانع فردي و شخصیتی)

زیاد براي شرکت در  عالقهنداشتن  حوصلگی سالمندان،بی

، دشواري انجام ورزش وقت و هاي ورزشی، کمبودفعالیت

3 .  Individual and personality barriers 
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عقاید و باورهاي  آسیب دیدن در ورزش،ترس احساس 

سالمندان از موانع  ورزشیدانش د، نداشتن منفی درباره خو

 مهم فردي بودن که در این پژوهش شناسایی شدند. 

) در پژوهش خود نتیجه 1396امینی و همکاران(

ي مشارکت سالمندان تهرانی در بازدارنده عواملگرفتند 

ورزش و تفریح فعال به ترتیب عوامل ساختاري، فردي و 

ع موان) 2013و همکاران( 1). میزنر3(هستند بین فردي

بدنی  هايفعالیتمختلفی براي شرکت سالمندان در 

بدنی ضعیف،  توان آمادگیکه از آن جمله می کردند گزارش

را نام  نبود انگیزه، عقاید و باورهاي منفی درباره خود

نداشتن زمان، انگیزه، )، 2003( و همکاران 2براولی ).38برد(

وانع عنوان مهمراه براي ورزش کردن، انرژي و مهارت را به

). ندري و 27د(انمشارکت سالمندان در ورزش معرفی کرده

ین ترمهم) در پژوهش خود  بیان کردند که 1395همکاران (

هاي ورزشی را یتدر فعالدالیل شرکت نکردن سالمندان 

داشتن تصورات منفی از خود، نداشتن وقت، نبود انگیزه، و 

با نتایج ). این یافته 22نداشتن زمان کافی را بیان کردند(

 میزنر و همکاران )،3)(1396امینی و همکاران(

)، ندري و 27)(2003( براولی و همکاران) ، 38)(2013(

. راستا بوده و مورد تأیید استهم  )،22)(1395( همکاران

رسد که تشویق و ترغیب همتایان و نظر می به روینازا

هاي ورزش گروهی باید در رأس برنامه ترتیب دادن برنامه

سالمندان  .هاي ورزشی قرار گیردبرنامه یجامر ترو یانتصدم

توانند نقش خیلی مهمی را در تفریحات فعال و ورزش می

ها و همچنین ارائه راهکارهاي ها و سیاستدر تدوین برنامه

یت باعث درنهامتناسب با بستر فرهنگی و اجتماعی ایران و 

رزش ایفا افزایش شرکت افراد سالمند در تفریحات فعال و و

اي کنند. با توجه به وجود چنین مشکالت و عوامل بازدارنده

مسائل و مشکالت  به خاطرکه باعث شده است سالمندان 

                                                           
1 . Meisner  
2 . Brawley 

موجود از بیرون رفتن از خانه ترس داشته باشند و زمان 

گونه اوقات فراغتی را در منزل داشته یچهزیادي را بدون 

مدیریت بهتر  یی جهتکارهاراهباشند،  در ادامه این بحث 

ورزش سالمندان و گرایش سالمندان به ورزش آورده شده 

در  مشارکت سالمندان کارها جهتین راهارائه ا واست 

هاي ورزشی اهمیت بسیاري دارد. وجود تفاوت در فعالیت

 يکیفیت زندگی سالمندان کشورهاي پیشرفته و کشورها

 تهتواند ناشی از آمادگی کشورهاي پیشرفتوسعه میدرحال

هاي ناشی از سالمندي جمعیت باشد، در مواجهه با چالش

توسعه از این پدیده و کشورهاي درحالکه یدرحال

و اقتصادي آن آگاه نیستند  پیامدهاي بهداشتی، اجتماعی

مواجهه با این  هم براي ايشدهینو لذا برنامه از پیش تدو

 .وضعیت ندارند

در  کنندگانمشارکتیکی از  اولین راهکارهاي مؤثر که 

) است که از 3اياین پژوهش بیان کردند (اقدامات برنامه

به  انجذب سالمندهاي راهبردي برنامهتدوین  طریق

براي مشارکت  مدتهاي کوتاهبرنامهتدوین  ،ورزش

 ،سالمندیژه هاي ورزشی وبرگزاري جشنوارهان، سالمند

 انسالمند مراقبتیمنظم در مراکز  ریزيبرنامهاجراي 

با توجه به رشد پرشتاب جمعیت سالمندان پذیرد.  تأثیرمی

براي  ریزيدر کشور براي اداره امور جامعه فردا و برنامه

شورونشاط در  ایجاد، حفظ و افزایش تندرستی و احساس

و  4موسنی. )8( برداشت این قشر باید جلوتر از زمان گام

 رسیدند که با تدوین و به این نتیجه )2011همکاران(

 هايیتتوان محدوداي میهاي مداخلهي استراتژيتوسعه

سارانی و  ).39(فعالیت بدنی سالمندان را کاهش داد

ریزي ورزش برنامه)در پژوهش خود نیز به  1397همکاران(

 براي بلندمدت مۀبرنا انداز وسالمندي، تدوین چشم

مدت براي کوتاههاي برنامه تدوین و سالمند مشارکت

3 .  Plan actions 
4 .  Moschny 
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با توجه به  ند در فعالیت ورزشی اشاره کردمشارکت سالم

-ریزيسالمندان، در صورت عدم برنامه یتنرخ رشد جمع

هاي امید براي مدیریت روزنه موقع و صحیح،اي بهه

هاي آن بسته چالش دستانه باسالمندان و مواجه پیش

دستانه پیش ریزيخواهد شد. اگر مسئوالن یک نظام برنامه

 امورندان ایجاد نکنند، مدیریت امور سالم ◌ٴ درزمینه

مدیریت بحران  نوعیبهاز مدیریت برنامه محور  سالمندان

طور که در ). همان14(تبدیل خواهد شد در آینده

به شود همهۀ محققین هاي فوق مشاهده میپژوهش

تأکید کردند. این  سالمندان ورزشبراي اي اقدامات برنامه

-)، سارانی39)(2012و همکاران( یافته با نتایج، موسنی

) 8)(1398و همکاران( )، جورکش14)(1397وهمکاران(

 .است راستاهم

دومین راهکار گرایش سالمندان به ورزش(اقدامات 

جسمانی در بین ارتقاء سواد است: که از طریق  1ترویجی)

آشنا  ها،ورزش در رسانه آموزش مدون و مداوم سالمندان،

براي هایی برنامهتدوین  ،ورزشی اتکردن سالمندان با حرک

کارشناس  و مربی تربیت ،سالمندان هايخانهفعال کردن 

و  هاآموزش مهارت ،ورزشی براي ارتقاي سالمت سالمندان

توجه مسئوالن ، سالمندان مشارکت ايالزم بر يهاتخصص

، توجه به ورزش در اوقات فراغت اهمیت ورزش سالمندي به

ترویج ، و رفتار سالمندان اصالح نگرشسالمندان، 

استفاده از افراد شاخص و ، ورزشی در خانه هايیتفعال

که  طورهمانپذیرد. سازي تأثیر میجهت فرهنگ سرشناس

نشان داد که آگاهی  )2019همکاران( 2وهاي سندرزیافته

هاي ورزشی بسیار مهم لیتاسالمندان براي مشارکت در فع

کنند اشاره می ) نیز2016و همکاران ( 3پاچی ).45(است

هاي ساالن و سالمندان باید به شرکت در فعالیتکه بزرگ

 اوقات فراغت تشویق شوند و در طول زندگی به فکر حفظ

                                                           
1 .  Promotional measures 
2 .  Sanders 

دانش و آگاهی ). 41د(حتّی بهبود رفاه خود باشن و

ر است ؤثسالمندان در مورد فواید ورزش در مشارکت آنان م

هاي تبلیغات در شهر و رسانه ايهیوهبنابراین انواع ش

د، گروهی بر ایجاد انگیزه و مشارکت آنان تأثیر بسزایی دار

 رة فوایدسالمندان دربا بنابراین باالتر بردن دانش و آگاهی

هاي سالمندان در فعالیت شارکتم اثرگذار عوامل از ورزش،

از طریق  تأمین نیروي انسانی متخصص،. ورزشی است

همچنین  ناس ورزش مختص سالمند وتربیت مربی و کارش

مشارکت نۀ آموزش مدیران درگیر با ورزش سالمندي، زمی

دولت  ).14(هاي ورزشی را فراهم کردسالمندان در فعالیت

ریزي و اجراي قوانین حمایتی در ابعاد فرهنگی، برنامه با

هاي مرتبط با سالمندي و آموزش در حوزه اجتماعی، مالی

ها از و آگاه نمودن آن د سالمندها و افرابه خانواده

 بودن عدم تحرك و همچنین ایجاد یزآممخاطره

ها و مشکالت تواند از چالشمناسب می هايیرساختز

). امینی و 8(پیشگیري نماید ورزش سالمندان

تربیت ) همچنین در پژوهش خود به 1395همکاران(

در  ).3ص سالمندان اشاره کردند(متخص مربیان

نیز بر اهمیت داشتن سواد جسمانی، و  ي فوقهاپژوهش

تواند چه تأثیري بر اینکه آموزش این امر که ورزش می

کنند و ي ابعاد زندگی سالمندان داشته باشد تأکید میهمه

به نقش و اهمیت دولت، مسئوالن ورزش سالمندي، خود 

تواند در تشویق و سالمندان و نقشی که خانواده آنان می

مشارکت در ورزش داشته باشند اشاره گرایش سالمندان به 

-توان گفت که راهبرد فوق با پژوهشیم درواقعشده است، 

 امینی و همکاران)، 45)(2019هاي سندروز و همکاران(

)، در یک راستا 41)(2016)، پاچی و همکاران (3)(1395(

 .است

3 .  Paggi 
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) است: که از طریق 1سومین راهکار(اقدامات انگیزشی

استفاده از هاي سالمندان، دنظرخواهی و شنیدن پیشنها

بها دادن به  ،هاي اجتماعیعنوان سرمایهسالمندان به

 و استفاده از حضور فعاالنه آنان در اجتماع، سالمندان

 ،ت سالمند در پیشبرد اهدافطاتجارب و ارتبا استفاده از

 يهاکانونۀ توسعو  ارتباط با سالمندهاي راهگسترش 

فعالیت بدنی، سالمت پذیرد. می یرتأث يورزش سالمند

 کهیی. ازآنجادهدیم جامعه سالمندان را تحت تأثیر قرار

باشند، جامعه می سالمندان منابعی باارزش براي خانواده و

 از فعالیت بدنی کنندهیتحما هايیطلذا ایجاد مح

 استفاده از). 22(سالمندان بسیار الزم و ضروري است

 اجتماعی، توجه مسئوالن بههاي عنوان سرمایهسالمندان به

 اهمیت ورزش سالمندي، بها دادن به سالمندان، استفاده از

تجارب و ارتباطات سالمند در پیشبرد اهداف، توجه به 

سازي ورزش و بهداشتی سالمند و فرهنگ یمسائل رفاه

). خداپرست و 14یت است(بااهمبسیار  سالمندي

افراد  هکردند ک) در پژوهش خود بیان 1399همکاران(

ی از جمعیت جامعه را به خود توجهقابلسالمند، درصد 

اختصاص داده همواره این گروه سنی براي جامعه، سرمایه 

آیند و با توجه به نقش مهمی که می حساببهارزشمندي 

سرمایۀ اجتماعی در توسعۀ اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، 

که سرمایۀ یهنگاماقتصادي و توسعۀ مشارکت دارد و 

ماعی و ابعاد آن در بین سالمندان گسترش یابد، سبب اجت

ها و سالمت جامعه خواهد مشارکت ورزشی بیشتر آن

در این راهبرد به اهمیت شرکت سالمندان  و   ).11شد(

هایی که براي این قشر ریزينظرخواهی از آنان در برنامه

-سرمایه عنوانبهشود، و اهمیت دادن به سالمندان انجام می

هاي با پژوهش راستاهمشود که یمهاي اجتماعی تأکید 

 )، خداپرست و همکاران22)(1395ندري و همکاران(

 .است) 14)(1397)، سارانی و همکاران(11)(1399(

                                                           
1 .  Motivational actions 

وضع  ) که از طریق2چهارمین راهکار(اقدامات قانونی

 ها براي حمایت از ورزش سالمندان،ارگانهمکارى قانون 

ایجاد نظام آماري  ،وضع قوانین براي فعال کردن سالمندان

 سالمندان، قانون الزام در ورزش همگانی فراگیر و جامع

، افزایش سالمندان به استخدام کارشناس ورزشهاي خانه

 فعال کردن بخش تحقیق ،انورزش سالمندحوزه  تحقیقات

ي هاطرحورزش سالمندي در ادارات، انجام و توسعه 

فدراسیون همگانی با محوریت سالمندان تأثیر پژوهشی 

قوانین براي فعال  سازي از طریق وضعفرهنگپذیرد.  می

فعال بر اساس  سالمندان یدهکردن سالمندان و سازمان

جذب سالمند نۀ هاي مشابه، زمیها در گروههاي آنتوانایی

ورزشی را  هايبه ورزش و مشارکت سالمندان در فعالیت

هاي ورزش براي موفقیت دائمی برنامه). 14(فراهم کرد

هاي دائمی براي شناسایی نیازها و عالیق همگانی، پژوهش

ورزشی مردم انجام گیرد. وجود نشاط، شادابی و جذابیت 

اهمیت  ،هاي ورزش همگانی بسیار اهمیت دارددر برنامه

ها و تسهیالت ورزشی از جانب مسئولین و ارائه برنامه

راي سالمندان کشور است که سالمت کارشناسان ورزشی ب

-ها و گروهدانشکده). 3(دهدجسمانی و روانی را نشان می

هاي هاي خود را براي آموزشبدنی باید سیاستهاي تربیت

عملی و مهارتی نسبت به ورزش سالمندي تغییر دهند. 

- ها و عمقراستا، افزایش کیفیت آموزش مهارتدراین

 قیکردن علوم، از طر ياحرفهها براي بخشیدن به آموزش

 و ورزشها و نهادهاي اجرایی مانند وزارتتعامل با سازمان

هاي متولی امور ورزش سالمندي، ارگان تهیجوانان، کم

بیگلري و  ).8( سالمندان بسیار مفید خواهد بود

 يهافراخوان طرح) در پژوهش خود به 1400همکاران(

عه سبک زندگی پژوهشی و اجرایی خالقانه در جهت توس

از بخش خصوصی و ظرفیت این  یريگسالمندي، بهره سالم

 ).5ید کردند(توسعه ورزش سالمندي، تأک بخش در جهت

2 .  Legal measures 
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)، 5)(1400بیگلري و همکاران( هايراهبرد فوق با پژوهش

 )1397)، جورکش و همکاران(3)(1395امینی و همکاران(

 .است راستاهم)، 8(

) که از طریق  1پنجمین راهکار(اقدامات زیرساختی 

 ،در بخش ورزش سالمنديگذاري و سرمایهتخصیص بودجه 

خدمت به  دهندهارائه تخصیص وام و اعتبارات به اماکن

، حمایت از بخش خصوصی جهت سرمایه گزاري سالمندان

خصوصی  هايسالناز خدمت  خرید در ورزش سالمندي،

هاي ظاهري وجه به ویژگیان، تندبراي فعالیت بدنی سالم

به خدمات ورزشی براي بخشی تنوع ،ورزشی هايمکان

در  فعالیت نوعانتخاب  درتنوع  ،ارتقاي سالمت سالمندان

-ورزشی  هايخانه ها و اماکن ورزشی، تأسیسپارك

 سالمندان به استخر و آبهاي خانهتجهیز سالمندان، 

محالت براي هاي ورزشی در یطمح، اختصاص درمان

 عمومی به اماکن ونقلحملسیستم ه توسعسالمندان، 

 فضاهاي به دسترسی بهبود و کیفیت هوسعورزشی، ت

تأثیر  استاندارد کردن اماکن ورزشی براي سالمندان طبیعی،

گذاران توصیه یهسرما ) به1395پذیرد. ندري و همکاران(می

ورزشی به ساخت اماکن  هايیتفعالي در حوزه کند کهیم

جلب ). 22د(و تجهیزات مرتبط با سالمندان اقدام نماین

بخش خصوصی براي  گذاريمشارکت عمومی و سرمایه

 يهاجشنواره هاي ورزشی و برگزاريتقویت زیرساخت

هاي حمایتی به ، همچنین به ارائه بستهفرهنگی ـ ورزشی

خفیف ها، دادن کارت تسالمندان، که شامل حمایت ارگان

). 8و کارت اشتراك و نیز رایگان کردن ورزش اشاره کردند(

اماکن ورزشی ازجمله موارد  شناسییباییجذابیت و ز

در جذب افراد به مشارکت در فعالیت ورزشی یت بااهم

و  2تحقیق سوبرامانیان). 4آیند(یحساب مبه

مشخص کرد که تأمین امکانات و  )2018همکاران(

                                                           
1 .  Infrastructure measures 
2 . Subramanian 

باز تفریحی تأثیر زیادي بر  هايییطرّاحی فضا هايیژگیو

 يهامؤلفه). 46(و افزایش استفاده سالمندان دارد یتجذاب

اهمیت را  محیطی و امکاناتی در ورزش سالمندان بیشترین

 داراست و فعالیت سالمندان باید در محیطی شاد و مفرح

در پژوهش خود  )2013و همکاران،( 3). پامال3انجام گیرد (

هاي فردي بر ورزشی و ویژگی هايبه تأثیر زیرساخت

نتایج حاصل از پژوهش نشان  .مشارکت ورزشی پرداختند

هاي ورزشی استاندارد و زیرساخت داد که وجود اماکن و

مسکونی افراد، به نسبت  ها با محلجوار بودن آنهم

بیشتري بر مشارکت ورزشی افراد  یرتأث يمتغیرهاي فرد

فضاهاي  ساخت) به 1396علوي و همکاران( ).42(گذاردمی

ساخت  (بخصوص زنان)،ورزشی مخصوص سالمندان

گروهی صبحگاهی در  يهاتندرستی، انجام نرمش يهاجاده

). همچنین 18کند(یعمومی، پیشنهاد مي هاپارك

نتیجه گرفتند  در پژوهش خود )2017( 4کالگوري و الیوت

نده در سالمندان عنوان یک عامل انگیزانفضاي طبیعی به که

مطالعات متعددي حاکی ). 28آید(یحساب مورزش به براي

که مردم زمانی تمایل به فعالیت بدنی نشان  از آن است

هاي دسترسی مناسب و راحتی به مکان دهند کهمی

ها و اماکن ورزشی داشته مثل پارك مختص ورزش کردن

: باال جملهازبا توجه به اینکه افراد سالمند به دالیلی باشند. 

حوصله بودن قادر بودن سن و داشتن ضعف جسمانی و بی

هاي طوالنی نیستند تا به فضاي به طی کردن مسافت

هاي بدنی و ورزشی برسند، مناسب جهت انجام فعالیت

توان سالمندان یرساختی مناسب  میزیجه با اقدامات درنت

)، که این راهبرد با 18را به شرکت در ورزش تشویق کرد(

)، جورکش و 22)(1395هاي ندري و همکاران(ژوهشپ

)، 4)(1397)، برهمند و همکاران(8)(1398همکاران(

 )، پامال و همکاران46)(2018( و همکاران سوبرامانیان

3 .  Pamela 
4 . Calogiuri & Elliott L 
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)، کالگوري و 18)(1396)، علوي و همکاران(42)(2013(

 .است راستاهم) 28)(2017الیوت (

ریزي هرگونه برنامهقبل از آمده دستبا توجه به نتایج به

حاصل شود و با شناسایی سالمندان اطالعاتی  شرایطاز 

سالمندان، اقدامات مناسب با  هاي واقعیمنديو نیاز سائلم

در این ریزي شود. آن نیازها و مسائل سالمندان برنامه

پژوهش میزان اهمیت ورزش بیان شد، فعالیت بدنی و 

زندگی فرد سالمند عنوان اصولی مهم در توانند بهورزش می

هاي متولی ورزش سالمندي ها، سازمانموردتوجه خانواده

هاي مراقبتی و درمانی ریزيقرار گیرد و در کنار برنامه

عنوان یک روشی سالم و ارزان براي جلوگیري از انواع به

هاي مسائل و مشکالت مرتبط با دوران سالمندي(بیماري

به این موضوع توجه  جسمانی، روانی، مسائل اقتصادي و ..)

 یکننده از فعالیت بدنحمایت هايیطلذا ایجاد محکرد. 

. بنابراین زیادشدن سالمندان بسیار الزم و ضروري است

طرف و تغییر کردن جمعیت سالمندان کشورمان ازیک

ها و فرهنگ از طرفی دیگر توجه و هاي زندگی، عادتشیو

هاي روي کار آمدن دولت، مجلس و حمایت خانواده

آمیز و سالمندان در جهت رسیدن به سالمندي موفقیت

ها و ادارات طلبد. مراکز آموزشی مانند دانشگاهسالم را می

هاي خود را در هاي و برنامهورزش و جوانان باید سیاست

ها و شناخت ورزش سالمندان، تربیت نیروي جهت آموزش

ها با تدوین متخصص ورزش سالمندي تغییر دهند و دولت

ها و همچنین قوانینی جهت حمایت در و اجراي برنامه

بعدهاي مالی، فرهنگی و اجتماعی از سالمندان و آگاهی، و 

هاي آنان در جهت آموزش دادن به افراد سالمند و خانواده

تحرکی در این دوران و احداث مفید بود ورزش و خطرات بی

توان از هاي مناسب و مرتبط با این افراد میزیرساخت

ها و مسائل و مشکالت مربوط این دوران جلوگیري چالش

آمده در این پژوهش دستکرده و با استفاده از راهبردهاي به

درستی انجام داده و الگوي مدیریت ورزش سالمندانی را به

ورزش سالمندي باشیم.  ۀموفق براي دیگر کشورها درزمین

هایی که محقق در زمان انجام پژوهش با ازجمله محدودیت

هاي تردد به علت شیوع وجود محدودیت آن روبرو بود

بیماري کرونا امکان مراجعه حضوري جهت مصاحبه با افراد 

جامعه آماري وجود نداشت درنتیجه از طریق تماس تلفنی 

د، همچنین  و رزرو وقت قبلی با متخصصین مصاحبه ش

براي مصاحبه با افراد جامعه آماري، با توجه به نداشتن زمان 

تري زمان طوالنیو وقت کافی افراد  جهت مصاحبه در مدت

وقت خود را به محققین جهت انجام بخش مصاحبه 

شود یم یشنهادپ يپژوهشگران بعد دادند. بهاختصاص می

از اي هاي ویژهبر گروهمحور  ینبا هم ییهاپژوهش

سالمندان مانند سالمندان حوزه نظامی، بانوان و ... انجام 

  دهند.

 

 تقدیروتشکر

که تحت 99026220برگرفته از طرح شماره این مقاله 

حمایت مادي صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 

 یۀ افراديوسیله از کلبدین) قرار گرفته است. INSFکشور(

فرایند پژوهش ما را یاري کردند، تقدیر و تشکر در  که
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Abstract 
The purpose of this study was to identify the challenges of the eldery sports and to 
present effective strategies for the elderly people to enjoy sports. the research method 
was applied based on its purpose,  and wasf exploratory type in terms of Depth of Scope. 
The statistical population in the present study included researchers and experts in the 
fields of sports science, psychology, sociology, sports veterans, physicians and nurses, 
as well as members of organizations related to the elderly. Samples were purposefully 
selected for semi-structured interviews and the interviews continued until the stage of 
theoretical saturation, theoretical saturation was obtained after interviewing 25 people. 
Data analysis was performed based on qualitative method. The results show that 23 
open codes for challenges were defined in the form of 3 sub-codes, which include: 
cultural and lifestyle barriers, environmental and facility barriers, individual and 
personality barriers. Also, 41 open codes for strategies were defined in the form of 5 
sub-codes, which include: program measures, extension measures, motivational 
measures, legal measures, and infrastructure measures. Therefore, according to the 
obtained results, it can be concluded that the challenges directly and indirectly reduce 
the participation of the elderly pepole in sports, so it is suggested to pay attention to the 
principles and basic and structural measures in order to achieve the goals of senior 
sports. And encouraged the elderly people with strategies such as: holding sports 
festivals, especially for the elderly, training, coaching and sports experts for the elderly, 
establishing sports centers for the elderly, diversifying sports services for the elderly to 
join sports participation. 
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