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 چکیده

جسمانی  فعالیتآمیز، توسعۀ ترین نیاز سالمندي موفقیتمهم خواهد بود. اي نزدیک ایران یکی از پیرترین کشورهاي دنیااحتماالً در آینده
 کاربردي نوع از مطالعه این. بود سالمندان جسمانی فعالیت توسعۀ هاي راهبردهايمطالعه شناسایی مؤلفه این اصلی هاست. هدفدر بین آن

 راهبردي اندیش ومدل مثبت اساس بر پژوهش این. بود  مضامین شبکه و مضمون تحلیل تکنیک از استفاده با کیفی آن انجام روش و
SOAR )نظران تا رسیدن به نفر از ذینفعان و صاحب 22برفی با  گلوله روش انجام شد. با استفاده از )نتایج و آرزوها ها،فرصت ها،قدرت

پذیري  تأیید و پذیريانتقال عم از مقبولیت،اهاي ممیزي تحقیقات کیفی اشباع نظري، مصاحبۀ نیمه ساختاریافته صورت گرفت. شاخص
  SOARمدل  هايمؤلفه از هریک براي. شد سازيمفهوم کلیدي شاخص 168 ها،مصاحبه تحلیل بررسی و تأیید قرار گرفت. بانتایج مورد 

یتی فیزیکی، مدیر-اصلی منابع انسانی، مالی، مادي پنج تم »قوت نقاط« براي. گردید بنديجمع یکپارچه مضمون29و  58، 31، 26 به ترتیب
محیطی شناسایی رهنگی، قانونی و زیستف-تماعیاصلی سیاسی، اقتصادي، اج پنج تم »محیطی هايفرصت« براي فناوري و-و اطالعاتی

-عیفناوري اطالعات، اجتما مدیریتی، محیطی و فیزیکی،-مادي اقتصادي، انسانی، منابع اصلی هشت تم »ذینفعان آرزوهاي« براي شد.
 -ادي، سالمت عمومی و ماديفرهنگی، اقتص-اصلی اجتماعی چهار تم »گیرياندازهقابل نتایج« براي درنهایت و فرهنگی، سیاسی و قانونی

-یمحیطی، فرهنگ-مضمون یکپارچه در قالب سه تم اصلی عوامل فردي25کننده با همچنین عوامل تعدیل .سازي گردیدمفهوم فیزیکی
هاي تأییدشدة توسعۀ فعالیت جسمانی راستا با مدلهم پژوهش این در شدهاستخراج اجتماعی و مدیریتی شناسایی شدند. مضامین

 ها داشته باشند. اي به آنکشور، توجه ویژه در سالمندي بحران مدیران و ریزانبرنامه است الزم و سالمندان بود
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 مقدمه

 باالي فرد هر جهانی بهداشت سازمان تعریف اساس بر

 سن کشورها برخی در البته شود،می تلقی سالمند سال 60

 . طبق)41( انددانسته سالمندي شروع سن را سال 65

 از پس کشور آمار مرکز سوي از شدهاعالم آمارهاي

 سمت به زیادي بسیار سرعت با ، کشور1395سرشماري 

 ها حاکیبینیپیش)، 12است ( حرکت در سالخوردگی

 25 بربالغ 2050سال در ایران سالمندان جمعیت است،

 دور، چنداننه ايآینده در یعنی ؛)12 ( خواهد بود درصد

 گردد.می تبدیل سالخورده کشوري به ایران

 ولی است، توسعه نتایج از سالمندي پدیده هرچند

 تواندیم سالمندان نیازهاي و آن مختلف ابعاد به توجهیبی

 روانی، نیازهاي اگر. باشد توسعه برابر در جدي مانعی

 شود، گرفته نادیده قشر این اقتصادي و فرهنگی اجتماعی،

 ایدب دیگر سوي داشت. از بیشتر توسعه انتظار تواننمی

 نیاز و جسمی قواي و بدن استهالك با سن افزایش بپذیریم

 در. است همراه پزشکی و بهداشتی هايمراقبت به روزافزون

 افزایش و سالمندان جمعیت روزافزون افزایش حال همین

 جامعه یک براي تواندمی سالمندان وابستگی نسبت

 بحث که است شده سبب عواملی چنین باشد. سازمشکل

 ترینلیاص از یکی عنوانبه امروزه آن نیازهاي و سالمندي

 ).1(شود  تبدیل کشور هر مباحث

 جهانی بهداشت سازمان مدیرکل گزارش اساس بر

 در است؛ بیماري نداشتن از فراتر سالم، سالمندي ،)2012(

 اهمیت عملکردي هايتوانایی نگهداري شدن سالم، پیر

 العمرمادام فرایند یک شدن سالم پیر مسیر و دارد بیشتري

 راهبردي برنامۀ هازمینه تمامی در است الزم لذا. )41است (

 با علمی برخورد جهت مدونی و مشخص هاياستراتژي و

 که ابعادي ترینمهم از داشت. یکی نظر در پدیده این

 به ویژه توجه دهد، قرار تأثیر تحت را عوامل سایر تواندمی

                                                           
1.  Decade of Healthy Ageing 

 دهدمی نشان شواهد است، سالمندان جسمانیفعالیت

 بهداشت ارتقاء براي گزینه بهترین بدنی فعالیت گسترش

). 31ندارد ( وجود آن براي جایگزینی هیچ و است عمومی

 بدنیفعالیت هايدستورالعمل براي جدید علمی مبانی

کند، حتی افزایش اندك در متحده اضافه میایاالت 2018

خصوص در افراد با تحرك پایین، فعالیت جسمانی منظم به

هاي مربوط به سبک زندگی گیر هزینهسبب کاهش چشم

 نشان وضوحبه علمی ). همچنین شواهد21گردد (می

 ترینمهم از یکی جسمانیفعالیت به پرداختن دهندمی

 صرفهبهمقرون درمانی هايگزینه و پیشگیري هاياستراتژي

در  .)29است ( متعدد مزمن هايبیماري براي هزینه در

همین راستا در یک پژوهش جامع که به بررسی مفهوم و 

آمیز پرداخته بود؛ حفظ استقالل ابعاد مختلف پیري موفقیت

آمیز قلمداد بناي پیري موفقیتجسمی سالمندان را سنگ

کرده و حفظ آن، یک نشانگر عالی براي سالمت عمومی 

بهداشت  ). از سوي دیگر سازمان15عنوان شده است (

هاي ها و دستورالعملمتحد در بیانیهو سازمان مللجهانی 

مختلف، لزوم توجه به مقولۀ سالمندان و زندگی 

ها توجه ویژه داشته و کشورهاي عضو را آمیز آنموفقیت

موظف به داشتن برنامۀ راهبردي براي مواجه با پدیده 

). این در 42سالمندان شدن جمعیت جوامع کرده است (

 دهۀ متحد، ملل سازمان 2020 مبردسا 14حالی است که 

 در .)44کرده است ( گذارينام 1سالم پیري دهه را آینده

 »کشور سالمندان ملی سند« 1396راستا در سال  همین

در شوراي عالی سالمت به تصویب رسید و به دبیرخانه 

 و ارتقاء آن اجزاي ترینمهم سالمندان کشور ابالغ شد. از

 کشور سالمندي جامعه در ورزش و جسمانی فعالیت توسعۀ

 و بلندمدت برنامۀ و راهبرد داشتن است، این مهم نیازمند

 پدیده این بر تأثیرگذار ابعاد تمامی نظر گرفتن در با منسجم

 .است
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 دارد وجود راهبردي ریزيبرنامه براي زیادي هايمدل

 هاآن در جزئی هايتفاوت وجود علیرغم طورکلیبه که

 هاآن تمامی ها،گام و مراحل تأخر و تقدم و تعداد مانند؛

. برخوردارند یکسانی و مشابه ساختار یک از تقریبی طوربه

 تعیین با که است ايگونهبه هامدل این اصلی شالودة

 با و شودمی شروع آن اندازچشم و سازمان مأموریت

 ضعف و قوت نقاط تعیین به داخلی و خارجی وتحلیلتجزیه

 پردازند، سپسمی موجود تهدیدهاي و هافرصت همچنین و

 هاآن اساس بر و گیرندمی نظر در سازمان براي اهدافی

 آنگاه گردد؛می تدوین اهداف به رسیدن براي راهبردهایی

 ).6( دهندمی پیشنهاد اهداف تحقق براي اجرایی هايبرنامه

 تغییرات به است الزم سازمانی بهبود و تغییرات ایجاد براي

 راستا همین در بود. متمرکز بهتر کارهاي ایجاد و مثبت

تهدیدها  و هاضعف بر تمرکز) 2007(  1سیلبرت و سیلبرت

مورد تأکید و استفاده فراوان است،  2SOWTکه در مدل 

 نهایتبی مارپیچ یک عنوانبه هاي راهبرديدر تدوین برنامه

 در نگري مثبت روند یک بر و کرده توصیف ناامیدکننده و

 از یکی. )35دارند ( تأکید هااستراتژي اثربخش تدوین

 مثبت پارادایم اساس بر که استراتژیک ریزيبرنامه هايمدل

 4SOAR مدل راهبردي شده، گذاريبنیان 3اندیشی

 استاورس. )38است () نتایج و آرزوها ها،فرصت ها،قدرت(

 اجراي و بنديفرمول عنوانبه را SOAR ،)2013( 5کول و

 در خالقیت ایجاد و قوت نقاط شناسایی با مثبت استراتژي

 براي هاتیم و سازمان کارکنان و افراد تشویق ها،فرصت قالب

 گیرياندازهقابل نتایج تعیین و هاآرمان گذاشتن اشتراك به

 .)37اند (کرده تعریف دار،معنا و

                                                           
1 . Silbert & Silbert 
2 . SWOT: Strengths, weaknesses, Opportunities 
and Threats 
3 . Appreciative Inquiry 
4 . Strategic Model of Strengths, Opportunities, 
Aspirations & Results (SOAR) 

 استاد ،6استاورس. ام ژاکلین توسط SOAR مدل

 1998 سال در آمریکا، 7الورنس دانشگاه مدیریت دپارتمان

 ايمقاله در) 2003( همکارانش و استاورس. شد ابداع

 پارادایم اساس بر SOAR مدل معرفی به اقدام پژوهشی

 ریزيبرنامه در اندیشی مثبت پارادایم. کردند اندیشی مثبت

 سازمان یک قوت نقاط بر بیشتر تمرکز براساس استراتژیک

. )38است ( استوار هاآن مشترك دیدگاه و ذینفعان ارزش و

 ولی. است SWOT مدل از مدل این اصلی خمیرمایه

 و شیوه تغییر با تهدیدها، و ضعف نقاط بر تمرکز جايبه

 پرسیده ذینفعان و مخاطبان از که سؤاالتی محتواي

 کند؛می تمرکز گیرياندازهقابل نتایج و آرزوها بر شود،می

 دهد پوشش را تهدیدها و ضعف نقاط تمامی که جایی تا

 براي اندیشی مثبت پارادایم از استفاده با مدل این ).38(

 از ریزيبرنامه فرایند در انرژي ایجاد و پایدار تغییر ایجاد

 به دستیابی جهت آینده آرزوهاي و فرصت قدرت، بعد، سه

 ذینفعان حداکثري مشارکت بر مدل برد. اینمی بهره نتایج

 هايقوت شناسایی از پس و داشته تأکید سازمان کلیدي

 آینده و هاآرمان بر تمرکز با محیطی هايفرصت و درونی

 ايتوسعه راهبردهاي است، متصور سازمان براي که مطلوبی

 بازنگرانه و تشویقی هايبرنامه با درنهایت که دهدمی ارائه

 مدل این ).36دارد ( تأکید گیرياندازهقابل مطلوب نتایج به

 است و براي استراتژیک تفکر در پارادایم تغییر یک

 در یا و اندفعال رقابتی کمتر هايمحیط در که هاییسازمان

 از استفاده هستند، جوامع در فرهنگی تغییرات براي تالش

 فهمی راستا، همین در). 46( گرددمی پیشنهاد شدتبه آن

 عنوان با ايمقاله انتشار با) 2015( 8فایدینآري و

 فرآیند در مثبت شناختیروان رویکرد سازيپیاده«

5 . Stavros and Cole 
6 . Jacqueline M. Stavros 
7 . Lawrence University 
8 . Fahmie & Arifudin 
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 SOAR مدل تأکید دارند »کاربردي تحقیقات شناسایی

 بلکه است، سازمان اثربخش وتحلیلتجزیه به قادر تنهانه

 براي عملیاتی و کاربردي راهبردي برنامه یک تعیین توانایی

 رویکرد معتقدند هاآن همچنین. دارد هم را بعد مراحل

 همه شدن درگیر سبب سازمان در اندیشی مثبت

 ).22( گرددمی سازمانی اهداف پیشبرد در سهامداران

 رهبر یک عنوانبه )WHO( 1سازمان بهداشت جهانی

 ده مدون؛ سندي انتشار با 2017 سال در سالمت، جهانی

 ابالغ و تعیین را سالم پیري براي مؤثر اقدام دهه یک اولویت

این  2013 سال در راستا همین در ).42(است  کرده

 برنامه« عنوان با استراتژیک برنامه یک تدوین پی در سازمان

 واگیر غیر هايبیماري کنترل و پیشگیري براي جهانی اقدام

 و معین هاياستراتژي و هاسیاست ،»2013-2020

 عضو کشورهاي به جسمانیفعالیت ارتقاء براي را کاربردي

م به اجرا براساس قوانین ها را ملزو آن دهدمی پیشنهاد

داخلی و شرایط اجتماعی و فرهنگی جاري در هر کشور 

 با جهان در پیشرو کشورهاي از بسیاري ).43( کندمی

 جسمانی در بین سالمندانبه توسعه و ترویج فعالیت توسل

 سالمند بحران مدیریت براي خوبی اقدامات اندتوانسته

توان این میان میبزنند که از  رقم خود کشور جمعیت شدن

هاي برخی کشورهاي موفق ها و سیاستبه اقدامات، برنامه

)، 25و 40( 2018هاي و پیشرو مانند کانادا در سال

)، آلمان در 28(  2003هاي متحده امریکا در سالایاالت

)، ایرلند در 18( 2017)، انگلیس در سال 33( 2018سال 

وبی در سال ) و کره جن19و 20( 2019و  2016 هايسال

 ) اشاره کرد.34( 2015

 موضوع یک عنوانبه جسمانیفعالیت حاضر حال در

 جزو جهان کشورهاي از بسیاري در عمومی بهداشت

 اما. است شده پذیرفته عمومی بهداشت ملی هايبرنامه

 پنهان و ثانویه عامل یک عنوانبه مهم این اغلب، متأسفانه،

                                                           
1 . World Health Organition (WHO) 

 با مواجه براي ریزيبرنامه اقدامات و راهبردها در

 هاتوصیه است الزم و است موردتوجه غیرواگیر هايبیماري

 توسعۀ براي جهانی اقدام برنامۀ در شدهارائه راهبردهاي و

 شده موردتوجه واقع WHO توسط که جسمانیفعالیت

بر همین  ).32( بگیرد قرار راهنما و مبنا یک عنوانبه است،

) تصریح شده 1399اساس در پژوهش گودرزي و همکاران (

هاي است؛ کشورهاي پیشرو با در دست گرفتن برنامه

راهبردي منسجم از چندي پیش اقدامات درخوري در این 

 مضمون اند، در نتایج این پژوهش پنجخصوص آغاز کرده

 هايمؤلفه بنیادي، و ساختاري هايمؤلفه شامل اصلی

 -فرهنگی هايمؤلفه افزاري،نرم هايمؤلفه ري،افزاسخت

اجرایی شناسایی شدند  و عملیاتی هايمؤلفه و اجتماعی

 سازيبهینه هاياستراتژي به که ايمقاله ). در11(

 راهبردهاي بود، پرداخته اندام،تناسب محیط محورسالمت

 شناساییقابل و راحتی ها،فعالیت تداوم و تدریجی تغییر

 طراحی و رويپیاده مسیرهاي توسعۀ محیطی، عالئم بودن

است  داده توسعه را مسیرها در اندامتناسب هايایستگاه

 جهانی الگوي دنبال به و 2000 سال از کشور چین). 45(

 خدمات کرده است موظف دولت را جمعیتش، شدن پیر

 ایجاد ضرورت و بهداشتی هايمراقبت هوشمند

 روند تحت را پیشگیرانه بهداشتی مداخالت هايسیاست

ترین اقدامات و از مهم .کند معرفی چین در عمیق پیري

جسمانی در شده، توسعۀ فعالیتمداخالت بهداشتی توصیه

اقدامات ژاپن  جدیدترین ). در47سطوح مختلف بود (

عنوان یکی از کشورهاي موفق در مواجه با بحران به

ترین اقدامات ز مهمسالخوردگی جمعیت، گزارش شده بود؛ ا

براي ایجاد تغییر در بهبود زندگی سالمندان، مشارکت 

بیشتر اجتماعی سالمندان با برنامه سالمندي فعال و 

جسمانی و ورزشی گروهی ها در فعالیتمشارکت بیشتر آن

است. در طی انجام پژوهش با تشویق سالمندان به مشارکت 
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ها تا حد هاجتماعی بیشتر، نتایج نشان داد این برنام

توجهی در زندگی مستقل و عالقه به جامعه و زندگی قابل

گیري کردند؛ براي ارتقاء ها نتیجهها بهبود یافت. آندر آن

تغییر در آینده، بهبود رفتار اجتماعی سالمندان ضروري 

 ).30است (

 تدوین عنوان با پیشنهادي پژوهشی راهبردهاي از

 و بدنیتربیت رویکرد با سالمت نظام توسعۀ عملیاتی برنامه

 معاونت تشکیالتی ساختار ورزش در کشور، ایجاد

 همین ایجاد و بهداشت وزارت در سالمت و بدنیتربیت

 ارائه سالمت، عالی شوراي به ورزش وزارت در ساختار

 دولتی هايسازمان ورزش مدیریت الزام جهت طرحی

 عمن و محورسالمت هايورزش سمت به هاشهرداري ویژهبه

 مطابق ايحرفه و قهرمانی ورزش سمت به هاآن گیريجهت

 ارائه سالمت، عالی شوراي به ششم و پنجم توسعه برنامه با

 و سالم شهر رویکرد با شهري طراحی با فعال ایران طرح

 با مطابق سالمت عالی شوراي به هاشهرداري توسط فعال

 و طراحی جهانی، بهداشت سازمان استانداردهاي

 مرتبط سالمت پایش نظارتی و اطالعاتی نظام کارگیريبه

 از ورزش سهم تخصیص و تعیین و درنهایت بدنی تحرك با

در  ).16( سالمت بود نظام تحول طرح مالی اعتبارات

 سالمت ارتقاي راهبردهاي پژوهش دیگر با عنوان، شناسایی

 هايمایهورزشی، درون هايفعالیت از استفاده سالمندان با

 سازمان تأسیس شامل؛ لی براي آن گزارش گردید کهاص

 برنامۀ تدوین سالمندي، ورزش قوانین وضع ورزش و

 اماکن توسعۀ سالمندي، ورزش توسعۀ عملیاتی و راهبردي

 انسانی نیروي تأمین سالمندان، مختص ورزشی فضاهاي و

 سالمندي، ورزش توسعۀ و تحقیق واحد ایجاد متخصص،

 توسعۀ خدمات، کیفیت بهبود و توسعه تبلیغات، توسعۀ

 ورزش به بودجه تخصیص سالمندي، ورزش فرهنگ

 ).7بودند ( سالمندي

 فراهم ج.ا.ا، اساسی قانون سوم اصل از سوم بند اساس بر

 حکومت و دولت وظیفه همگان براي رایگان ورزش کردن

 نظام کالن هايسیاست و اهداف در دیگر سوي از است،

 اندازچشم دوره در نظام کلی هايسیاست در ایران سالمت

 اجتماعی، و عمومی سالمت مقولۀ به توجه خصوص در

 اختصاصی بندي در سالمندان از حمایت و بدنیتربیت

 کالن هايسیاست در است. همچنین گرفته قرار موردتوجه

 و ورزش مقولۀ به گردید، ابالغ 1393 سال در که سالمت

 بر تأثیرگذار عنصري عنوانبه همگانی ورزش امکانات

است و در برنامه ششم  شده تأکید جامعه عمومی سالمت

عنوان یک نیاز ضروري توسعه نیز به ورزش همگانی به

 .جامعه و اهتمام به سالمندان کشور توجه ویژه شده است

براي تحقق قوانین کالن و اسناد باالدستی مذکور و مدیریت 

بحران سالمندي در کشور، داشتن یک برنامه استراتژي 

 اهمیت رسد. علیرغمواحد و قدرتمند ضروري به نظر می

 به دلیل روند( سالمندان براي جسمانیفعالیت لزوم باالي

 فعال مثبت تأثیر کشور، سالمندان جمعیت نرخ افزایشی

 تأثیرگذاري و سالمندان زندگی کیفیت ارتقاء بر هاآن دنبو

 توسعه بر هاآن زندگی سبک و زندگی کیفیت و سالمت

 صورت هايپژوهش و مطالعه در ،)ورزش توسعه و کشور

 ورزش عملیاتی یا راهبردي ریزيبرنامه حوزه در گرفته

 گرفتند، قرار موردبررسی مجال این در که کشور همگانی

 عملیاتی، هايبرنامه راهبردهاي، اهداف، در متأسفانه

 ها،آن در شده انجام داخلی و بیرونی محیط وتحلیلتجزیه

 به ویژه توجه لزوم و کشور جمعیت شدن پیر مسئله به

 سالمندان بین در ورزش و جسمانیفعالیت توسعه و ارتقاء

 اساس بر که است حالی در این. است نشده چندانی توجه

 و رفاه براي بلندمدت ریزيبرنامه ،WHO دستورالعمل

 عنوانبه سالمندان جسمانیفعالیت توسعۀ و سالمتی

 قرارگرفته تأکید و موردتوجه بسیار ابزار، ترینمهم و بهترین

 .است
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 در پژوهش این نتایج از شودمی بینیپیش

 و هاانسازم بلندمدت و استراتژیک هايریزيبرنامه

 قشن جامعه سالمندان رفاه و سالمت ارتقاء در که نهادهایی

وزارت  مانند وزارت ورزش و جوانان، دارند، ايکننده تعیین

هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر سازمان

مرتبط، وزارت رفاه و امور اجتماعی، سازمان بهزیستی 

کشور، فدراسیون ورزش همگانی و سازمان ورزش 

که براي تدوین برنامه ازآنجایی .گردد ها استفادهشهرداري

تدا راهبردي در یک سازمان یا پدیده راهبردي، الزم است اب

طور کامل و جامع موردمطالعه و هاي راهبردي آن بهمؤلفه

 گیرد و از سوي دیگر انتخاب مدل بررسی موشکافانه قرار

براي  SOARریزي راهبردي اي نسبتاً جدید برنامهتوسعه

عه در راستاي توسعۀ ایجاد تغییرات مثبت در جام

حل عنوان یک راهجسمانی در بین سالمندان بهفعالیت

این  علمی و عملیاتی با توجه به ناشناخته بودن استفاده از

ریزان حوزه توسعۀ مدل براي برخی از مدیران و برنامه

ورزش همگانی، محققان بر آن شدند تا بر اساس این مدل 

ریزي یک برنامه هاي راهبردي تدوینراهبردي، مؤلفه

ویج استراتژیک مستند، را بر اساس نظر ذینفعان توسعه و تر

جسمانی در سالمندان کشور تبیین نمایند. لذا سؤال فعالیت

ریزي اصلی این بود که ازنظر ذینفعان مؤثر بر برنامه

جسمانی سالمندان استراتژیک براي توسعه و ترویج فعالیت

هاي کلیدي آن هاي راهبردي و شاخصایران، مؤلفه

ها چگونه است؟ اند؟ مدل مفهومی و طرح کلی مؤلفهکدم

کلیدي،  مضامین استخراج مطالعه، اصلی درواقع هدف

 توسعه براي ریزيبرنامه در مؤثر عوامل یکپارچه و اصلی

 بود. از منظر ذینفعان کلیدي سالمندان جسمانیفعالیت

 شناسی پژوهشروش

                                                           
1 . thematic analysis method 
2 . thematic network 

روش انجام آن کیفی با این مطالعه از نوع کاربردي و 

بود.  2و شبکه مضامین 1استفاده از تکنیک تحلیل مضمون

تبدیل هاي متنی یا قابلاین روش فرایندي براي تحلیل داده

هاي غنی هاي پراکنده و متنوع را به دادهبه متن است و داده

). در این پژوهش از روش 5کند (و تفصیلی تبدیل می

 ها،(قدرت SOARدي و بر اساس مدل راهبر 3قیاسی

نتایج) نسبت به استخراج عوامل مؤثر بر  و آرزوها ها،فرصت

ریزي راهبردي توسعه و ترویج فعالیت جسمانی برنامه

 اصلی و یکپارچه کلیدي، هايتم شناسایی سالمندان و

با توجه به اینکه در این مدل راهبردي  .)5شد ( استفاده

اي، تأکید اصلی بر استفاده از همه ذینفعان کلیدي توسعه

ریزي راهبردي است، لذا براي استخراج مؤثر در برنامه

هاي کلیدي از منظر ذینفعان ها و شناسایی مضمونداده

ریزي راهبردي توسعه و ترویج مؤثر در حوزه برنامه

دان اقدام به مصاحبه نیمه جسمانی سالمنفعالیت

ساختاریافته با ذینفعان کلیدي این حوزه شد. جامعه آماري 

-این پژوهش تمامی ذینفعان کلیدي مؤثر بر توسعۀ فعالیت

هاي دولتی از سازمان جسمانی، ورزش و رفاه سالمندان اعم

و وابسته به حکومت مانند مجلس شوراي اسالمی، وزارت 

اشت درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان، وزارت بهد

ها و عوامل مستقل مانند سازمان بهزیستی کشور، شهرداري

نهاد فعال در حوزة ورزش سالمندي، هاي مردمسازمان

سالمندان، مربیان ورزش سالمندي، فعاالن بخش خصوصی 

نظران و متخصصان دانشگاهی  بود. براي دستیابی و صاحب

گلوله برفی پس از  به ذینفعان فوق با استفاده از روش

نظر در این حوزه شناسایی ذینفعان و افراد آگاه و صاحب

نفر از ذینفعان  27اقدام به مصاحبه نیمه ساختاریافته با 

هاي راهبردي مدل هاي مختلف بر اساس مؤلفهحوزه

هاي ها با تمامی گروه، شد. مصاحبهSOARاستراتژیک 

3 . Deductive Method 
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 22 تعداد لذا فت،رسیدن به اشباع نظري ادامه یا ذینفعان تا

 تراضافه مصاحبه پنج. شد استفاده هاتحلیل در مصاحبه

 ولی یافت ادامه نظري اشباع به رسیدن از اطمینان براي

 .نکرد اضافه پژوهش هايیافته به خاصی داده

با  متن، ها به ها و تبدیل آنسازي مصاحبهپس از پیاده

شده  ها از صحت مطالب متون پیادهمرور مجدد مصاحبه

جهت 1هاآشنایی اولیه با داده پس از اطمینان حاصل گردید.

جستجوي معانی و الگوها، با ایجاد کدهاي اولیه و 

هاي اولیه) و نکات کلیدي مضامین کلیدي (تم 2کدگذاري

موجود در متون شناسایی شد. پس از چند مرتبه مطالعه 

ها و استخراج تمامی مضامین کلیدي، با ترکیب، عمیق متن

پی جستجو و  ها، پژوهشگر درسازي آنبندي و مفهومدسته

یکپارچه یا سازمان دهنده برآمد. در  3شناخت مضامین

هاي یکپارچه (تم فرعی) مرحله چهارم کدگذاري، مضمون

بندي شده یک بار دیگر با تلخیص مضامین، دستهاستخراج

تر تر و کالنمعنایی شده و در یک مفهوم کلی-مفهومی

شدند؛ سازي ن مضامین کالن (تم اصلی) مفهومعنوابه

هاي موجود، درنهایت با داشتن تصویر کلی از مفاهیم و داده

عوامل مؤثر بر تدوین برنامه راهبردي  4شبکه مضامین

جسمانی سالمندان بر اساس مدل راهبردي توسعۀ فعالیت

SOAR  ترسیم شد. سپس، نتایج با متون اصلی تطبیق

 . )5(ردیدداده شد و تحلیل گ

 عملکرد بودن مؤثر و موضوع گستردگی به توجه با

 توسعۀ پیشبرد در مختلف نهادهاي و هاسازمان

 نظر در لزوم دیگر سوي از سالمندان و جسمانیفعالیت

 یا فرایند هر براي معینی و مشخص حدود و مرز گرفتن

 ریزيبرنامه هايمؤلفه و عوامل شناسایی جهت سازمان

 در شده، گرفته کار به ریزيبرنامه مدل موردنیاز راهبردي

 دسته آن کشور سالمندي ورزش نظام براي مطالعه این

                                                           
1 . familiarization with the datas 
2 . generate initial codes 

 داخلی محیط را بود نظام این کنترل حیطه در عواملی که

 داشت قرار آن نفوذ و کنترل از خارج که عواملی دسته آن و

 است، ذکر به الزم. شد تحلیل خارجی محیط عنوانبه را

 و هاسازمان سالمندي، مجموعه ورزش نظام از منظور

 وزارت بهداشت، وزارت مانند دولت به مربوط هايارگان

 بهزیستی سازمان و اجتماعی امور و رفاه کار، وزارت ورزش،

 طوربه هاست کهدهیاري و هاشهرداري مانند حاکمیتی یا

 توسعۀ حوزه در باالیی اثرگذاري با یا مستقیم

 .دارند نقش سالمندان رفاهی و جسمانیفعالیت

راهبردي  مدل اساس بر ها؛فرصت استخراج نحوه

SOAR )38(، براي بیرونی محیط تحلیل بخش در 

 از هامصاحبه تحلیل از پس محیطی، هايفرصت استخراج

 این بر اساس .گردید استفاده PESTEL SCAN روش

 توسعۀ بر حاکم بیرونی محیط هايفرصت رویکرد،

 سیاسی، هايحوزه در ایران سالمندان جسمانیفعالیت

که خارج از  فناوري و قانونی فرهنگی،-اجتماعی اقتصادي،

. شدند کنترل نظام ورزش سالمندي کشور بودند، تحلیل

 براي درونی محیط تحلیل بخش در ها؛قوت استخراج نحوة

 با ها،مصاحبه تحلیل از پس موجود، قوت نقاط استخراج

) ایران سالمندان ورزش نظام( سازمان منابع تحلیل رویکرد

 استخراج هاقوت و پرداخته کنترلقابل محیط تحلیل به

 مذکور روند شیوه با نحوة استخراج آرزوها و نتایج؛ .شدند

 و ذینفعان موردنظر هايآرمان و گیرياندازهقابل نتایج

 همچنین در دسترس و منابع تحلیل اساس بر نظرانصاحب

 قانونی فرهنگی، -اجتماعی اقتصادي، سیاسی، هايحوزه در

 بر وارد هايمحدودیت تمامی .شدند شناسایی فناوري و

 نیز دارد کیفی ماهیت که پژوهش این بر کیفی هايپژوهش

 روایی و اعتبار هايواژه جايبه کیفی پژوهشگران است. وارد

 استفاده تأییدپذیري و پذیريانتقال مقبولیت، هايواژه از

3 . search for thems 
4 . thematic network 
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هاي کیفیت پژوهش، از براي ارتقاء مؤلفه ).5(کنند می

 تشریح شده است، پیروي شد. 1فرایندهایی که در جدول

 هاتحقیق و نحوه دستیابی به آن ممیزي هاي. مؤلفه 1جدول
 ممیزي هايمؤلفه

 تحقیق
 نحوه تحقق ممیزي در پژوهش کیفی فرایند

 به هاداده اولیه هايتحلیل مستمر؛ و دائمی درگیري با استفاده از باشند. اعتمادقابل باید کیفی روش هايیافته و هاداده 1مقبولیت
 کنندهمنعکس هاتحلیل که کردند تأیید هاآن و شد اعارج شوندگانمصاحبه
 .است هاآن هايدیدگاه

واقعی حوادث و فرایندهاي جامعه  کنندهمنعکس ساخت روایی
 باشد. موردپژوهش

 از کنندگانمشارکت شد ؛ تالشکنندگانمشارکت سوي از کنترل روش با
 و تجارب با و گوناگون اجتماعی اقتصادي شرایط با افراد از وسیعی طیف

 ذینفعان. از گروه 27 با مصاحبه شوند. انجام انتخاب مختلف تمایالت

 استفاده صحیح بودن نتایج حاصله مورد نظراست، با اعتبار
 بررسی با و مستندات تحلیل و خبرگان تأیید از

بهبود ها پاسخ ها انسجاممصاحبه رونوشت بارهچند
 یابد. می

 داخلی اعضاي از فرن دو به تأیید ها، نتایجعالوه بر بررسی چندباره مصاحبه
 .رسید تیم از خارج متخصص اعضاي از نفر سه و پژوهش تیم

 هايمحیط و هاگروه سایر به  نتایج پذیريتعمیم 2ت انتقالیقابل
 مشابه

 الب مط غیرتکراري و حداکثري استخراج و هامصاحبه متعدد مرورتعدد و 

مورد  شدهاستخراجدقیق بودن نتایج  ازاطمینان  3پذیري تأیید
  گیرد. ارزیابی قرار می

 شرو از اولیه، هايکدگذاري و تحقیق تیم توسط محتوا بررسی از پس
ز اپس . شد استفاده درون و بیرون تیم پژوهش آزمون باز پایایی محاسبه

هاي منتخب حداقل مصاحبه هاي دوگانه برايتوافقمحاسبه دقیق، درصد 
 . آمد دست بهدرصد  88

آید. اگر میزان پایایی می تبه دسدر دو برابر تعداد توافقات، تقسیم بر تعداد کل کدها  100ضرب عدد پایایی بازآزمون از حاصل درصد توافق در محاسبه
 ).5ها مورد تأیید است (درصد باشد، قابلیت اعتماد کدگذاري 60بازآزمون کل  بیشتر از 

 
 نتایج پژوهش

کلیدي مصاحبه نیمه ساختاریافته با ذینفعان  22تعداد 

انجام و  نظري اشباع به رسیدن تا نظرانصاحب و

 تعداد هامصاحبه انجام موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. در

 از پس شد، استخراج اولیه کلیدي مضمون 722

 تعداد شده،استخراج هايمضمون و کدها سازيمفهوم

 سازيمفهوم و ترکیب تم اصلی25مضمون یکپارچه و 168

 ریزيبرنامه مدل هايمؤلفه از هریک براي ازآنپس گردید.

 روش به هامصاحبه از حاصله هايداده که SOAR راهبردي

 به اصلی هايتم یا هامضمون عنوانبه شدند؛ تحلیل قیاسی

                                                           
1 . Credibility 
2. Transferability  

 هايمضمون و اصلی هايتم ،2 شماره جدول تفکیک

 سازيمفهوم و بنديجمع استخراج، کلیدي و یکپارچه

 .شدند

3. Dependability   
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 هاي استراتژیکها به تفکیک مؤلفهشده از مصاحبههاي استخراج. تعداد شاخص2جدول 
 تعداد مضمون اصلی 

 (تم اصلی)
تعداد مضمون یکپارچه 

 شدهاستخراج
هاي تعداد مضمون
 شدهکلیدي بیان

 هاي استراتژیکمؤلفه

 نقاط قوت 87 26 5
 هاي محیطیفرصت 99 31 5
 آرزوها 436 58 8
 گیرياندازهنتایج قابل 67 29 4
 کنندهعوامل تعدیل 83 25 3
 جمع کل 722 168 25

 
براي مؤلفه  دهدنشان می 3طور که جدولهمان

 پنج در مضمون یکپارچه26 تعداد قوت، نقاط راهبردي

انسانی با چهار مضمون  منابع شامل مضمون یا تم اصلی

 و مادي منابع مالی با دو مضمون یکپارچه، منابع یکپارچه،

مدیریتی با پنج مضمون  منابع فیزیکی با هشت مضمون،

اطالعاتی با هفت  و فناوري درنهایت منابع و یکپارچه

 سازي شد.و مفهوم بنديجمع مضمون یکپارچه

 ذینفعان کلیديشده از مصاحبه با . نقاط قوت استخراج3جدول 
 شدهاستخراج یکپارچه مضمون

 نقاط قوت 
 ها اصلیمضمون

 (تم اصلی)
 بودن ترکیب اصلی جمعیت کشور    سالمیانجوان یا  -
 وجود خبرگان توانمند در اقصی نقاط کشور -
 کشور نقاط اقصی در بهداشتی کارکنان -
 شهرهاکالنفراوان رشته علوم ورزشی در کشور و  هايکردهتحصیل -

 
 منابع انسانی

 

 آمیزموفقیتورود وزارت بهداشت به موضوع سالمندي  -
 هاي درمانهزینه کنترلوجود انگیزه باال براي  -

 منابع مالی
 

 ها و فضاهاي ورزشی و طبیعی موجودمکان -
 بدون نیاز به تجهیزات خاص محالت در کوچک ورزشی فضاهاي توسعه -
 هاي خاصسالمندان در مکانمتمرکز بودن استقرار  -
   محالت بدنسازي هايباشگاه راوانیمحالت و ف هاي بهداشتوجود خانه -
 ايمنطقه ساختی و، زیرهاي مطلوب محیطیظرفیت -
 سراهاي سالمندي موجود در کشور -

 
 

منابع مادي و 
 فیزیکی

 

 سالمندان ورزش توسعه مأموریت با همگانی ورزش فدراسیون وجود -
 ها مانند طرح منزلتمفید شهرداري هايتجربه -
 پیشگیري عنوانبهبه ورزش سالمندان  بهداشت وزارتتوجه  -
 هاي ملی)هاي نو و خالقانه در بین مدیران جوان (ظرفیتایده -
 کشور در همگانی ورزش  نسبی توسعه و هاي مداخالتیاثربخشی برنامه -
 پیشرو در زمانی فرصت در کنار زیربنایی و کنندهتسهیل قوانین وجود -

 
 منابع مدیریتی

 
 

 منابع مدیریتی
 

 موجود شدهانجام هايپژوهش-
 شهرهاکالن در هابرنامه هماهنگی و اطالعات تبادل امکان -
 جامعه در اطالعات فناوري باالي نفوذ -
 جامعه سیاسی و اجتماعی فضاي در توسعه بستر بودن فراهم -

 
 منابع اطالعاتی

 فناوريو 
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 31 تعداد محیطی، هايفرصت براي مؤلفه راهبردي

 شامل مؤلفه مضمون یا تم اصلی پنج در مضمون یکپارچه

اقتصادي با چهار  مؤلفه سیاسی با دو مضمون یکپارچه،

مضمون  14فرهنگی با  -اجتماعی مضمون یکپارچه، مؤلفه

و درنهایت  مضمون یکپارچهیکپارچه، مؤلفه قانونی با یک 

 سازيمفهوم محیطی با هشت مضمون یکپارچهمولفه زیست

هاي اصلی به همراه مضمون 4گردید. جدول شماره

 دهد.شده را نشان میهاي یکپارچه استخراجمضمون

 مصاحبه با ذینفعان کلیدي از شدهاستخراج محیطی هاي. فرصت4جدول 
اصلی هامضمون  

 )اصلی تم(
 شدهاستخراج یکپارچه مضمون

 هاي محیطی فرصت

 جسمانیفعالیت به نسبت گذارانسیاست برخی و جامعه خوب نسبتاً رویکرد - سیاسی مؤلفه
 فعال المللیبین هايسازمان -

 
 اقتصادي مؤلفه

 خصوصی بخش حضور -
 هاي مطلوب کشور براي توسعه اقتصاديثروت -
 ایران در زندگی بودن معیشتی -
 آنها دست در ثروت انباشت و سالمندان در زیاد خیرین -

 
 
 

 
 مؤلفه

 -اجتماعی
 فرهنگی

 

 جامعه در مذهبی و ملی اجتماعی، عوامل نفوذ -
 هاي فعال در حوزه ورزش سالمنديNGOوجود  -
 سالمندان به احترام فرهنگ سالمندي و موضوع به نسبت جامعه بخو حساسیت -
 جسمانی فعالیت خصوص در جامعه رشد به رو آگاهی سطح -
 هاي پرداختن به ورزش گروهی توسط سالمندانشروع کمپین -
 اجتماعی عوامل به نسبت پذیريتغییري و مردم پذیريمشارکت فرهنگ -
 آنها بودن پذیربرنامهو  سالمندان نسبی آگاهی -
 جمعی دستهو  آبی فضاهاي از سالمندان استقبال -
 سالمندان گرديطبیعت و نورديکوه به عالقه -
 جامعه در اجتماعی و فرهنگی بانفوذ افراد و فرهنگی هايارزش -
 هاي داوطلبانه در کشورمقبولیت فعالیت -
 اندامتناسب به جامعه عالقه -

 هاي سالمندي و اجتماعی NGOمطالبه حقوقی گروه ها و  - قانونی مؤلفه

 
 مؤلفه

 زیست محیطی
 

 افزایش نرخ جمعیت سالمندان -
 توجه دین و مذهب به سالمندان -
 سالمندي موضوع ها بهتوجه مثبت رسانه -
 هاي گروهی و دورهمی سالمندانعالقه به فعالیت -
 ها، افراد)هاي ملی، مذهبی و اجتماعی و جغرافیایی (امکانات، مکانوجود ظرفیت -
 امکان الگوگیري از کشورهاي موفق -
 تخصصی در آنها هايشبکه و هارسانه باالي ظرفیت -
 امکان توسعه ورزش در خانه -

مضمون  58 تعداد نیز ذینفعان آرزوهاي مولفه براي

سازي شدند. این مضمون اصلی مفهوم هشت در یکپارچه

انسانی با پنج مضمون  شامل حوزه منابع هاي اصلیمضمون

حوزه منابع  مضمون، 12مدیریتی با  منابعیکپارچه، حوزه 

اقتصادي  فیزیکی با هفت مضمون یکپارچه، حوزه و مادي

 حوزه سیاسی با سه مضمون یکپارچه، حوزه با پنج مضمون،

اطالعاتی با  و فناوري-حوزه محیطی قانونی با پنج مضمون،

 فرهنگی -اجتماعی حوزه و در نهایت مضمون یکپارچه 10

 شدند. بنديسازي و جمعیکپارچه مفهوممضمون  12با 

سازي شده به همراه هاي اصلی مفهومتم 5جدول شماره 
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 ها آمده است.هاي یکپارچه زیر مجموعه آنمضمون

 شده از مصاحبه با ذینفعان کلیدي. آرزوهاي ذینفعان استخراج5جدول 
 شدهاستخراج یکپارچه مضمون اصلی تم

 شده از مصاحبهي استخراجآرزوها
 شدهاستخراج یکپارچه مضمون اصلی تم

 شده از مصاحبه آرزوهاي استخراج
 حوزه

منابع 
 انسانی

 هاآموزش نیروي انسانی متخصص و ارتقاء کیفیت دانش آن -
هاي جهادي و داوطلبانه و تشکیل انجمن انجام فعالیت -

 داوطلبان 
 منابع انسانی موجود ها و حمایت از مربیان وNGOتوسعه   -
 افزایی جامعه و سالمندان)آموزش مداوم (دانش -

 
 حوزه  

 محیطی،
فناوري 

و 
 اطالعات

 ویژه ترویج ورزش در منزلهاي متنوع مداخالتی بهبرنامه -
خانوارها و خروج ورزش  سبد در جسمانی فعالیت حضور -

 از کاالي اوقات فراغت و تبدیل به یک نیاز ضروري
 منابع و هادانشگاه آموزش ساختار شدن محور سالمت -

 آموزشی
عملیاتی کردن  و محور برنامه و هدفمند هايپژوهش انجام -

 هاآن
 استفاده از بازاریابی اجتماعی -
 ورزشی -هاي تفریحیتوسعه رشته -
 هاتوجه جدي به چرخه اول و آخر عمر افراد در برنامه -
اجتماعی، روانی و توجه فراگیر به موضوع (جسمانی،  -

 اقتصادي)

 
حوزه 

مادي و 
 فیزیکی

 ها و اماکن دوستدار سالمندشهرها، محیط -
 ونقل فعالتوسعه حمل -
 هاي پرداختن به فعالیت جسمانیرفع موانع و ایجاد فرصت -
مقیاس و توسعه فضاهاي مفرح توسعه فضاهاي ورزشی کوچک -

 ورزشی
 درسترس در و ارزان آسان، ورزش فعالیت جسمانی و -
 جانمایی مجدد تأسیسات ورزشی در شهره -

 
 
 

 
حوزه 

 مدیریتی
 

 هازمینه تمامی در بهداشت وزارت محوربرنامه ورود -
 ماموریت از بخشی عنوان به جامعه سازيسالم واگذاري -

 هاشهرداري
 همگانی ورزش ها در مدیریتو دیدگاه ساختار اصالح -
 سالمندي ورزش حوزه در کارآفرینی -
 بخش رویکرد تغییر و حمایت براي هدفمند نظام یک ایجاد -

  خصوصی
 استراتژیک تفکر با و نگر ملی مدیران کارگیريبه -
  حاکمیت پشتوانه با فکر هاياتاق مشورتی و نظام ایجاد -
 مداوم و دقیق ارزیابی و نظارت -
 دستیابیقابل و بینانهواقع ها با اهدافیفعالیت بودن محوربرنامه -

 
 

 
 حوزه 

 اجتماعی
 فرهنگی

 استقالل سالمندان و کیفی سازي زندگی سالمندان -
 سالمندان پویا و فعال در جامعه -
هاي خانواده نگاه فرهنگی/اجتماعی به سالمندي و برنامه -

 محور 
 تلفیق ورزش و مباحث سالمت جامعه -
 جسمانی و سالمندي فعالیت سازيمفهوم اصالح و تغییر -
 هايزیرساخت توسعه و اجتماعی -فرهنگی اصالحات -

هاي قانونی و رفع محدودیت و اقتصادي اجتماعی، فرهنگی،
 هاآن
گري مردم به طوري که ورزش سازي براي مطالبهفرهنگ -

 جزیی از خدمات شهري و حق اجتماعی قلمداد شود
ویکرد مدیران تغییر ساختارهاي فرهنگی جامعه و ر -

 فرهنگی و هنجاري نسبت فعالیت جسمانی سالمندان
نهادینه کردن لذت پرداختن به فعالیت جسمانی در افراد  -

 جامعه

حوزه 
 مالی 

و 
 اقتصادي

 استفاده از خیرین و مشارکت مدنی سالمندان -
 ها به سمت سبک زندگی سالم و پرتحركهدفمندي یارانه -
 جاي درمانمحور بههاي سالمت توسعه بیمه -
 درسترس در و ورزشی ارزان و جسمانی فعالیت -
 هاي تشویقی و انگیزشی اثربخشاتخاذ سیاست -

 
حوزه 
 قانونی

 قانونی هايظرفیت از استفاده و دولت جدي ورود -
 آینده و قبلی بازنشستگان مدیریت جهت نهاد هر ورود -

 خود
 سالمت سمت به درمان از کشور سالمت ساختار اصالح -

 عمومی
 هايسازمان هماهنگی جهت قانونی ملی/ سازمان تاسیس -

 مرتبط
 الزامی کردن پرداختن به فعالیت جسمانی -

 
حوزه 
 سیاسی

 هايسیاست ملی، سند تدوین( استراتژیک و یکپارچه رهبري -
 )سالمندان جسمانی فعالیت توسعه روشن راهبردهاي و مدون

 حاکمیت کالن گذاريسیاست و مشارکت -
 جسمانی در جامعهفعالیت توسعه جهت دولت گذاريریل -

  
 ذینفعان دیدگاه از گیرياندازهقابل نتایج براي نهایت در

محور یا مضمون  چهار در و مضمون یکپارچه 29 تعداد

فرهنگی با هفت مضمون  -اجتماعی اصلی شامل شاخص

 مضمون یکپارچه، شاخص 10با اقتصادي  یکپارچه، شاخص

 سالمت و شاخص فیزیکی با دو مضمون یکپارچه و مادي

 استخراج و سازينه مضمون یکپارچه، مفهوم عمومی با 

 جسمانیفعالیت خاص موضوع به توجه با همچنین. گردید

 آن موفقیت در فراوانی کنندهتعدیل عوامل که سالمندان

 هايمؤلفه جزء رچهو اگ هستند تأثیرگذار و بوده اثربخش

 اساس بر ولی نیستند SOAR استراتژیک مدل اصلی
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 بر بنا مدل، این راهبردي ریزيبرنامه فرایند و دستورالعمل

 امکان راهبردي، ریزيبرنامه شرایط و پژوهشگر تشخیص

 مدل راهبردهاي هايشاخص به ايمؤلفه کردن اضافه

 تعداد هامصاحبه فرایند طی در بنابراین است. پذیرامکان

 مضمون یکپارچه تحت عنوان مؤلفه راهبردي عوامل 25

 -یا کلی شامل عوامل فردي اصلی تم سه در کننده،تعدیل

 اجتماعی -عوامل فرهنگی مضمون یکپارچه، 14محیطی با 

با شش مضمون  با پنج مضمون و در نهایت عوامل مدیریتی

جزئیات بیشتر در  .شدند سازيمفهوم و یکپارچه، شناسایی

هاي یکپارچه هاي اصلی و مضموندر خصوص تم 6جدول

ها، آمده است. همچنین شبکه مضامین دهنده آنتشکیل

هاي اصلی شده بر اساس مضامین یکپارچه و تماستخراج

قابل ارزیابی است.  1بندي شده از نتایج در شکلجمع

 اصلی عامل پنج دهدمی نشان 1شکل که طورهمان

 جسمانیفعالیت ترویج و توسعه براي راهبردي ریزيهبرنام

 پارادایم از استفاده با SOAR راهبردي مدل. تأثیرگذارند

 در سینرژي ایجاد و پایدار تغییر ایجاد براي اندیشی مثبت

 آرزوهاي و فرصت قدرت، بعد، سه از ریزيبرنامه فرایند

 بهره معقول و گیرياندازهقابل نتایج به دستیابی جهت آینده

 عامل دو دهدمی نشان نیز شکل که طورهمان. بردمی

 و راهبردها تدوین در مستقیم صورت به هافرصت و هاقوت

 بر عالوه آینده آرزوهاي مؤلفه و مؤثرند هاسیاست تعیین

 و تعیین بر توانندمی راهبردها تدوین بر تأثیرگذاري

 فرایند در .باشند موثر نیز هاقوت و هافرصت شناخت

 استخراج کنندهتعدیل و ايزمینه عوامل مضامین، استخراج

 در هم و راهبردها تدوین در هم شدند که سازيمفهوم و

 مؤثرند. اندازدستیابی به چشم و هاآن اجراي موفقیت

 با ذینفعان کلیدي شده از مصاحبهکننده استخراجگیري و عوامل تعدیلاندازه. نتایج قابل6جدول 
 شده استخراج یکپارچه مضامین اصلی تم

 گیري اندازههاي قابلشاخص
 شدهاستخراج یکپارچه مضامین اصلی تم

  کنندهتعدیل عوامل
 
 عوامل

 اجتماعی
 فرهنگی

 سالمندان بودن مفید سالمندان و احساس وابستگی کاهش -
 آمیزموفقیت سالمندي یافتگی باتوسعه تعیین شاخص -
 شادکامی و نشاط جامعه همراه با سالمت اجتماعی -
 درگیري کمتر فرزندان در خانواده -
 تعداد قوانین، دستورالعمل و بخشنامه با ضمانت اجرایی -
 ویژه هايNGOورود تعداد بیشتري از سالمندان در  -

 
 
 
 

 عوامل
 فردي و 
 محیطی

 هااب فعالیتعوامل انگیزشی درونی و بیرونی و ارایه جذ -
 هاي جسمانی و حرکتی سالمندان محدودیت -
 هاهاي روابط عمومی اثربخش و حضور رسانهفعالیت -
 نیازسنجی فعالیت جسمانی سالمندان -
 امنیت و ایمنی اماکن ورزشی -
 سنین قبل از سالمندي(چرخه عمر) و مداخالت نوآورانه -
 مشاوره ورزشی و سالمتی به سالمندان -
 پزشکان به عنوان یک عامل انگیزشی الزام -
 هاي گروهی در سالمنداناستفاده از بازي -
 بخش کردن پرداختن به فعالیت جسمانیلذت -
 سازي اطالعات قابل استفاده سالمندانشفاف کردن و ساده -

 
 عوامل

 اقتصادي

 هاي تکمیلیدرمان/دارو، نرخ درمان بیمه هايسرانه کاهش نرخ -
 سرانه پیشگیري و نرخ بیمه پیشگیري و سالمتافزایش نرخ  -
 سالمندي ورزش در گذاريسرمایه حجم اقتصادي و رشد -
 افزایش اشتغال در حوزه ورزش همگانی و سالمندان -
 جسمانی سالمندانتوسعه فعالیتافزایشی درحوزه  بودجه -
 استفاده از مقوله ورزش در سطح جامعه به عنوان مولد اقتصادي -
 جسمانی سالمندانیارانه هدفمند شده در راستاي فعالیت -

 فرهنگی
 و

 اجتماعی

 جامعه و ورزش خانوادگی عمومی توسعه فرهنگ -
 ها به عنوان قشر تاثیرگذار در خانوادهخانم -
  سیاسیون بزرگان/ /پشتیبانی نهادهاي مذهبی -

 عوامل
 سالمت
 عمومی

 هاي سالمت عمومیشاخصزندگی و ارتقاء  به امید افزایش -
 سرانه اخذ مشاوره سالمت و ورزشی توسط افراد جامعه -
 سالمندانکیفیت زندگی و سالمت عاطفی ارتقاء -
 جسمانی و ورزشیسرانه مشارکت در فعالیت -
 هاي ناشی از کم تحرکیکاهش مراجعه به پزشک/ نرخ بیماري -
 تغییر مثبت در رفتارهاي سالمت محور جامعه -

 
 عوامل

 مدیریتی
 

 و ارزیابی دقیق و صحیح نظارت -
 اطالعات صحیح و درست -
 به صدا درآمدن زنگ خطر بحران آینده   -
 گیري از کشورهاي پیشرو الگو -
 آمار و اطالعات دقیق از جمعیت و تغییرات آن -
 هاي علوم پزشکیمشارکت دانشگاه -

 مادي و
 فیزیکی

 ها در شهرهاپیاده راهسواري و مسیرهاي دوچرخه -
 تعداد فضاهاي ورزشی دوستدار سالمند -

 
  



 
 SOAR                      67ایرانی بر اساس رویکرد  سالمندان جسمانی فعالیت ترویج و توسعه راهبردي هايمؤلفه تدوین

 

 

 

 
 جسمانی سالمنداندر توسعه و ترویج فعالیت SOAR. شبکه مضامین عوامل راهبردي مدل 1شکل

 
 گیريبحث و نتیجه

 و اصلی مضامین استخراج پژوهش، این اصلی هدف

 و توسعه براي راهبردي ریزيبرنامه در مؤثر عوامل کلیدي

این منظر براي  بود. از سالمندان جسمانیفعالیت ترویج

 اول و اطالع از نظرات حداکثريدستیابی به اطالعات دست

 راهبردي، برنامه اجراي و طراحی بر مؤثر کلیدي ذینفعان

آوري و با استفاده از شیوه مطالعه کیفی و مصاحبه به جمع
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 مدل هايذینفعان بر اساس مؤلفه بندي نظراتجمع

 اقدام شد. SOAR ايراهبردي توسعه ریزيبرنامه

هاي مشابه در حوزه نتایج این پژوهش با برخی پژوهش

ویژه توسعۀ ورزش مدیریت توسعۀ ورزش همگانی به

، )1394( همکاران و سالمندان و بزرگساالن مانند: صفاري

ی و همکاران ) و میرزاده کوشک1399قاسمی و همکاران (

که بسیاري از طوري). به13و 10، 9) هم راستا بود (1399(

شده در این پژوهش در مضامین کلیدي و اصلی استخراج

هاي فوق قابل رصد کردن شده در پژوهشهاي عنوانمؤلفه

ها به عنوان عوامل توسعۀ ورزش و مشاهده است و از آن

که بسیاري از  همگانی در ایران یاد شده است. با این تفاوت

هاي موصوف ها و تهدیدهاي لیست شده در پژوهشضعف

کنندگان در این پژوهش با گفتار در آرزوها و نتایج مشارکت

و شکل دیگري مطرح گردیده است. البته با نگاهی 

جسمانی تر در حوزه توسعۀ فعالیتتر و عملیاتیموشکافانه

شرایط خاص سالمندان با توجه به نیازهاي بعضاً متفاوت و 

در این  شدهاستخراج هايمؤلفه. همچنین بسیار از هاآن

پژوهش قرابت معنایی و محتوایی زیادي با نتایج پژوهش 

 ).11) دارد (1399گودرزي و همکاران (

 رهبري و پور توان به نتایج جواديدر همین راستا می

 گذاريسیاست بر مؤثر هايمؤلفه ها اشاره کرد؛ آن )1396(

 این نتایج کرده بودند. شناسایی را ایران همگانی ورزش

 ورزش گذاريسیاست بر مؤثر هايمؤلفه داد نشان پژوهش

 و باورها سازمانی، هايمؤلفه شامل؛ ایران همگانی

 علمی تدوین و تفسیر تحلیل، اقتصادي، شرایط ها،فرهنگ

 کنترل، و نظارت ضعف هستند، هاپژوهش و مطالعات و

 ضعیف عملکرد اجرا، و ریزيبرنامه در ضعف ضعیف، ساختار

 انسانی، نیروي ضعیف عملکرد محدود، مالی منابع ها،رسانه

 پژوهشی و علمی مراکز محدود مشارکت و نامناسب قوانین

 ورزش در گذاريسیاست فرایند هايآسیب عنوان به

در پژوهشی که وفایی  .)2شدند ( شناسایی کشور همگانی

) با عنوان تحلیل عوامل توسعۀ 1397(مقدم و همکارانش 

ورزش همگانی بر اساس نظریه داده بنیاد انجام داده بودند 

) و در مطالعه مشابه دیگري که به ارائه مدل پارادایمی 14(

 شناسی ساختار ورزش ایران پرداخته بود درآسیب

گر مدلهاي ارایه مداخله شرایط و ايزمینه شرایط هايمؤلفه

 سازيمفهوم و شدهاستخراج هايمؤلفه زا بسیاري شده،

 همچنین در .)8کنند (می حمایت را پژوهش این در شده

 ورزش توسعه ساختاري مدل دیگري که به ارائه پژوهش

 به سطح شش پرداخته بود، همگانی با رویکرد جهانی

 و اقتصادي عوامل حقوقی، محیط هايشاخص ترتیب؛

 زندگی، سبک با مرتبط عوامل اي،رسانه عوامل زیرساختی،

را به صورت  همگانی ورزش در مشارکت و اجتماعی عوامل

که تمامی عوامل فوق  )10سلسله مراتب تشریح کرده بود (

که طوريتوان رصد کرد. بهها پژوهش حاضر نیز میدر یافته

هاي شاخص SOARهاي استراتژیک مدل در تمامی مؤلفه

کردن  قابل رصدمعرفی شده و داراي سلسله مراتب فوق 

فرهنگی به عنوان  -عنوان مثال، عوامل اجتماعیبودند. به

ترین و پرتکرارترین عوامل از منظر ذینفعان توسعۀ مهم

 ورزش سالمندي بسیار حایز اهمیت بود. موارد اشاره شده

 یکپارچه هايمضمون در توانمی نیز را هاپژوهش این در

 ژوهش مشاهدهمضامین این پ شبکه در شده سازيمفهوم

 کهازآنجایی. ها را در یک راستا قلمداد نمودکرد و نتایج آن

 از مهمی بسیار جزء سالمندان در جسمانیفعالیت توسعۀ

 هايزیرساخت وابسته به توسعۀ و همگانی بوده ورزش

 اصالح همچنین و افزارياقتصادي، سخت سازمانی، مختلف

 اصالح همچنین و اجتماعی و فرهنگی فرایندهاي

 از اعظمی قسمت قطعاً است، ارزیابی و نظارت فرایندهاي

 توجه با ولی شد. خواهد مرتفع نیز سالمندان حوزه مشکالت

 شرایط با سالمندان ورزش و جسمانیفعالیت حوزة اینکه به

 مقولۀ یک عنوان به و است مواجه فرديمنحصربه و خاص

 امنیت حتی و کشور توسعۀ سرنوشت با که مهم استراتژیک



 
 SOAR                      69ایرانی بر اساس رویکرد  سالمندان جسمانی فعالیت ترویج و توسعه راهبردي هايمؤلفه تدوین

 

 

 توجه لذا است، خورده گره آینده در کشور اقتصادي و ملی

 بسیار آن راهبردي ریزيبرنامه بر اثرگذار عوامل به ویژه

 .رسدمی نظر به اهمیت حائز

هاي راهبردي برخی همچنین در مطالعه و بررسی برنامه

کشورهاي پیشرو در توسعۀ فعالیت جسمانی سالمندان 

 امریکا متحده ایاالت ،)25و 40( کانادامانند برنامه راهبردي 

 کره و) 19و20( ایرلند ،)18( انگلیس ،)33( آلمان ،)28(

شده در این توان عوامل مؤثر شناساییمی )34( جنوبی

پژوهش را نیز مشاهده کرد. نکته حائز اهمیت در مقایسه 

هاي فوق با نتایج این هاي برنامهراهبردها و سیاست

اجتماعی  و  -ویژه عوامل فرهنگی پژوهش، اهمیت بسیار

استفاده از فناوري اطالعات بود که پررنگ مورد تأکید واقع 

شده است. در این پژوهش نیز عوامل و مضامین کلیدي و 

شده از مصاحبه با ذینفعان در حوزه یکپارچه استخراج

اجتماعی و همچنین فناوري اطالعات بسیار قابل  -فرهنگی

أکید بیشتري بر لزوم توجه و عنایت توجه بوده و ذینفعان ت

هاي آینده توسعه ها جهت تدوین راهبردها و سیاستبه آن

جسمانی سالمندان داشتند و از حیث تعداد و ترویج فعالیت

شده نیز بسیار قابل توجه بودند. این مهم مضامین استخراج

اجتماعی بر ایجاد تغییرات در  -بیانگر تاثیر عوامل فرهنگی

که با کمک فناوري اطالعات و عوامل آن، میسر  جامعه است

هاي راهبردي خواهد شد. در همین راستا در چندین برنامه

جسمانی در بین سالمندان، این مهم را اساساً توسعۀ فعالیت

یک اقدام فرهنگی دانسته و لزوم ایجاد تغییر در جامعه را 

، 18اند (فقط با توجه به عوامل فرهنگی و اجتماعی دانسته

). در همین راستا بر اساس گزارش علمی 34، 33، 25، 20

جسمانی در ایاالت متحده که در راهنماي فعالیت 2018

هایی که منتشر شده بود آمده است، استراتژي 2019سال 

در چارچوب زیست بوم اجتماعی طراحی و از طریق استفاده 

اند، موفقیت بیشتري از فناوري اطالعات عملیاتی شده

 . در همین راستا پژوهشگران معتقدند، تلفیق)21(د داشتن

 است اثربخش سالمند، افراد مدیریت پشتیبانی براي فناوري

 ارتقاي ها،هزینه کاهش جدید، هايمهارت انتقال سبب و

 و هاآموزش گستره توسعه مراقبتی، خود و مدیریتی خود

 از استفاده. شودمی سالمندان در جسمانیفعالیت توسعه

 قابل و مفید روش مجازي مربیگري و اطالعات فناوري

 اتخاذ ضرورت ). همچنین16بود ( خواهد آینده براي توسعه

چین  در را پیشگیرانه بهداشتی مداخالت هايسیاست

راهبردهاي تغییر تدریجی و تداوم ) و 47شاهد هستیم (

   )45ها مورد تأکید است (ِفعالیت

 دهد،می نشان )1 که شبکه مضامین (شکل طورهمان 

 اندیشی مثبت پارادایم از استفاده با SOAR راهبردي مدل

 قدرت، بعد، سه از ریزيبرنامه فرایند در تغییر ایجاد براي

 نتایج به دستیابی جهت آینده آرزوهاي و فرصت

 هاقوت عامل دو .)36( بردمی بهره معقول و گیرياندازهقابل

 تعیین و راهبردها تدوین در مستقیم صورت به هافرصت و

 بر عالوه آینده آرزوهاي مؤلفه و مؤثرند هاسیاست

 و تعیین بر توانندمی راهبردها تدوین بر تأثیرگذاري

 همچنین عوامل. باشد موثر نیز هاقوت و هافرصت شناخت

 در هم که شدند سازيمفهوم و استخراج کنندهتعدیل

 آینده اندازچشم و راهبردها اجراي در هم و راهبردها تدوین

 مؤثرند.

جسمانی هایی که براي توسعۀ فعالیتدر مطالعه مدل

توان برخی ریزي و پیشنهاد شده است میدر سالمندان طرح

هاي یکپارچه هاي مشابهی مانند مضمونها و مؤلفهشاخص

سازي شده در این شده و مفهومهاي اصلی استخراجو تم

توان به مدل سواد یان میپژوهش را مشاهده کرد. از این م

) اشاره کرد؛ این مدل که 2018فیزیکی گارس و همکاران (

جسمانی سالمندان در کانادا تدوین بر پایه توسعۀ فعالیت

شده است، پنج سطح کلی فردي، میان فردي، سازمانی، 

هاي عمومی را مدنظر قرارداده است ارتباطات و سیاست

بر پایه مدل راهبردي  ). در نتایج پژوهش حاضر نیز که23(
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SOAR هاي مورد نظر این تدوین شد، بسیاري از مؤلفه

کننده قابل مدل به ویژه در مقولۀ آرزوها و عوامل تعدیل

رصد کردن هستند. همچنین در مدل اکولوژیکی (زیست 

) که روابط متقابل بین 2009محیطی) سالمندي (

زیستی و محیط پیرامونی هاي فردي، محیطصالحیت

محیطی این  زیست کند و چارچوبلمندان را توصیف میسا

 به مربوط نتایج سازماندهی براي تواندمی ايمدل توسعه

 سرمایه عملکرد، و سالمت وضعیت مثالً( جسمانیفعالیت

 کنندهتعیین عوامل ،)جامعه یا محله سطح در اجتماعی

 به مربوط فرهنگی اعتقادات مثال، عنوانبه(

 به همچنین) محله در رويپیاده قابلیت جسمانی،فعالیت

 اجتماعی حمایت افزایش مثال، عنوانبه( مداخالت عنوان

 باهدف اقتصادي هايمشوق منظم، جسمانیفعالیت از

. )27شود ( استفاده) بدنی فعال زندگی هايشیوه ترغیب

هاي مشروح فوق در این مدل، در فرایند تحلیل مؤلفه

هاي مصاحبه با ذینفعان کلیدي تحت عنوان مضمون

یکپارچه کامال مشهود بود و نتایج این پژوهش از این حیث 

هاي توسعه ورزش و قرابت زیادي با سایر مدل

جسمانی سالمندان در سایر کشورهاي پیشرو دارد. فعالیت

مل یکسان براي اکثر سالمندان در نیازهاي مشابه و عوا

 اقصی نقاط دنیا، از دالیل این قرابت است. 

هاي تأیید شده هاي داخلی و مدلدر بین پژوهش

جسمانی در سالمندان و ورزش توسعه و ترویج فعالیت

توان ردپایی از نتایج مستخرج شده همگانی در ایران نیز می

لیدي که در این سازي شده از مصاحبه با ذینفعان کو مفهوم

پژوهش شرکت کردند نیز رصد کرد. جورکش و نظري 

) مدل پارادایمی ورزش سالمندي ایران را توسعه 1398(

شده در این مدل هاي استخراجدادند که در تمامی مؤلفه

گر به شامل شرایط علی، مقوله مرکزي و شرایط مداخله

 توان بسیاري ازهمراه راهبردهاي پیشنهادي می

سازي شده در این مطالعه را هاي یکپارچه مفهوممضمون

). همچنین در مدل توسعه داده شده 4مشاهده کرد (

) در خصوص فرایند توسعه 1394صفاري و همکاران (

ورزش همگانی در ایران که در سه سطح کلی شامل 

)، بسیاري از 9اي، مدیریتی و رفتاري اریه شده بود (زمینه

سازي شده در این صلی مفهومهاي امضامین یکپارچه و تم

تواند بدین معنا باشد کند. این میپژوهش را پشتیبانی می

شده در این مطالعه هاي راهبردي استخراجکه احتماال مؤلفه

ها، دهنده آنبه همراه مضامین یکپارچه و کلیدي تشکیل

تواند ما را در تدوین مسیر صحیحی را پیموده و می

 اهبري نماید. راهبردهاي درست و جامع ر

هایی که در خصوص پژوهش و مطالعه در علیرغم تالش

جسمانی هاي مختلف توسعه و ترویج فعالیتخصوص جنبه

و ورزش سالمندان در کشور و جهان صورت گرفته است که 

ریزي در این خصوص کمک نمایند، تواند به روند برنامهمی

 رد توجهیقابل هاياما برخی محققان معتقدند؛ شکاف

 افراد میان در جسمانیفعالیت ترویج براي ما توانایی و دانش

 افرادي انگیزش هايشیوه یافتن جمله، از. دارد وجود مسن

 و موثر هايبرنامه ایجاد نیستند، فعال حاضر حال در که

 کم مناطق و هااقلیت درآمد،کم افراد براي مناسب فرهنگی

 در آزمایش مورد تحقیقاتی هايبرنامه پایداري جمعیت و

 براي انگیزشیچالش ایجاد منظور به جامعه تنظیمات

 درگیر که ساالنیبزرگ و فعال به غیرفعال افراد تبدیل

ها . پژوهش)17(اند شده طوالنی یک دوره در هاییعادت

مبین این نکته هستند که هنوز دانش ما در خصوص 

سمانی جاثربخشی انواع مداخالت در توسعه و ارتقاء فعالیت

 ). در همین راستا در21در سالمندان بسیار پایین است (

 شش ایران، سالمندي ورزش نگاريآینده عنوان پژوهشی با

 مخصوص ارگان ایجاد و جایگاه به توجه یعنی کلیدي؛ عامل

 کشورها، دیگر از الگوگیري بودجه، اختصاص سالمندان،

 فرایند راهبردهاي ایجاد و مدت بلند هايبرنامه طراحی



 
 SOAR                      71ایرانی بر اساس رویکرد  سالمندان جسمانی فعالیت ترویج و توسعه راهبردي هايمؤلفه تدوین

 

 

 در سالمندي ورزش توسعه پیشروي عوامل ترینمهم محور

 .)3گزارش شد ( ایران

 مثبت رویکرد از استفاده با حاضر مطالعه اینکه علیرغم

 تالش SOAR راهبردي مدل جدید نسبتاً روش و اندیشی

 راهبردي برنامه یک تدوین جهت موردنیاز هايمؤلفه تا دارد

 به دستیابی براي ولی کند، تبیین را جانبه همه ايتوسعه

 تدوین به نسبت است الزم حوزه این در مطلوب موفقیت

 راهبردهاي همراه به روشنگر و انگیزاننده اندازيچشم بیانیه

 از هریک وظایف شرح تعیین با شمول تمام و ايتوسعه

 جدي اقدامات حکومت، ساختار و دولت تأثیرگذار اجزاء

 عملیاتی هايبرنامه ریزيطرح براي همچنین. پذیرد صورت

 است نیاز نظر مورد راهبردهاي شدن اجرایی جهت

 مطالعه خصوص در کاربردي و تکمیلی هايپژوهش

 نیازسنجی حوزه، این در پیشرو کشورهاي تطبیقی

 وضعیت شناسایی سالمندان، فراغتی و جسمانیفعالیت

 تطابق خصوص در کشور روستاهاي و شهرها، شهرهاکالن

 محیطی، هايظرفیت شناسایی سالمند، دوستدار شهر با

 جسمانیفعالیت توسعه براي کشور اجتماعی و فرهنگی

 به سالمندان پرداختن انگیزشی عوامل شناسایی سالمندان،

 مداخالت انواع اثربخشی بررسی منظم، جسمانیفعالیت

 این از موضوعاتی و سالمندان در جسمانیفعالیت ارتقاء

 .گردد اجرا و ریزيطرح پژوهشگران توسط دست،

 بشریت تاریخ کل که در جمعیتی با توجه به روند انتقال

کشورها درگیر آن  بیشتر در حال حاضر است و نظیر بی

اند یا در آینده نزدیک با آن مواجه خواهند شد و در شده

. خواهند خورد آسیب فقیر و ثروتمند این اثنا کشورهاي

 سهم افزایش با همزمان توانمند کار نیروي کاهش

 روند یک عنوان به همچنان بازنشسته و مسن شهروندان

 طوالنی پایداري بنابراین،. افتاد خواهد اتفاق مدت طوالنی

 از بیش عمومی، و اجتماعی بیمه هايصندوق مالی مدت

 در سالمت هايهزینه رشد. شودمی برانگیز سؤال پیش

 همچنان تقاضا، سمت در بیشتر افزایش با جهان سراسر

و  ملی مقامات بیشتر رسد،می نظر خواهد گرفت. به شتاب

 هايمراقبت مالی تأمین الگوي اصالح به مجبور محلی

 رسیده ارث به جمعیتی رشد دوران از که شوند بهداشتی

 مالی بار تا است الزم خروج از بحران استراتژي چنین. است

 و جهانی بهداشت هايسیاست براي جمعیت سالخوردگی

). بر اساس 26شود ( تحمل قابل امروزي و آینده بازنشستگی

هاي مختلف مبنی بر اثربخش بودن بسیار نتایج پژوهش

جسمانی در بین سالمندان جهت باالي توسعه فعالیت

هاي درمان و نگهداري کنترل بحران و کاهش هزینه

) و همچنین تجربه موفق برخی 31، 29، 21، 15سالمندان (

)، لذا توجه به عوامل 11اي پیشرو در این حوزه (کشوره

هاي دقیق و با قابلیت راهبردي موثر براي تدوین استراتژي

اجرا در سطح جامعه، بر اساس نتایج مطالعات مختلف بسیار 

 راهبردها فرایندهاي بایستحایز اهمیت است. همچنین می

 از جوامع منديبهره سمت به را جامعه در هاسیاست و

 متنوع مزایاي چراکه داد، سوق حضورسالمندان ايمزای

 تبیین سالمندان هايتوانایی از صاحبنظران را زیادي

 این در شدهاستخراج عوامل به توجه لذا با ).24( اندکرده

 هاي مشابه،شده در پژوهشپژوهش و سایر عوامل اشاره

 جسمانیفعالیت ترویج و توسعه راهبردي ریزيبرنامه جهت

 شود،پیشنهاد می بود. خواهند اهمیت حایز بسیار سالمندان

 در سالمندي بحران مدیریت حوزه متخصصان و ریزانبرنامه

 بهزیستی، سازمان درمان، و بهداشت وزارت مانند کشور

جوانان، وزارت کار و رفاه اجتماعی،  و ورزش وزارت

 با نوعیبه که نهادهایی و هاسازمان دیگر و هاشهرداري

 بهبود براي و بوده مواجه سالمندان و بازنشستگان

 حاصل نتایج به کنند،می ریزيبرنامه آنها زندگی فرایندهاي

تدوین  .کاربرند به را هاآن نتایج و داشته ویژه توجه هاآن از

جسمانی سالمندان از راه توسعه و ترویج فعالیت نقشه

 ترین اقدامات است.ملزومات و مهم
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 Abstract 
In the near future, Iran will be one of the oldest countries in the world.The most 
important need for successful aging is the development of physical activity among 
elderly people. The main purpose of this study was to identify the components of 
physical activity development strategies in elderly people. This study was  applied in 
terms of its purpose and it was qualitative according to the type of data used, which was 
done using content analysis techniques and content networks. This study was conducted 
based on the positive and strategic SOAR model (strengths, opportunities, aspirations 
and results). Using snowball sampling techniques, semi-structured interviews were 
conducted with 22 stakeholders and experts to reach the  theoretical saturation. The 
audit criteria, including acceptance of qualitative research, transferability and 
verifiability results were reviewed and approved. 168 key indicators were 
conceptualized after the analysis of the interviews. 26, 31, 58 and 29 integrated themes 
were summarized for each component of the SOAR model, respectively. For 
“strengths”, 5 main themes of human resources, financial, material-physical, 
managerial and information-technology, and for “environmental opportunities”, 5 main 
political, economic, socio-cultural, legal and environmental themes were identified. For 
“Stakeholder Aspirations”, 8 main themes of human, economic, material-physical, 
managerial, environmental and information technology, socio-cultural, political and 
legal resources and finally, for “measurable results”, 4 main themes of socio-cultural, 
economic, public health and physical material were conceptualized. Also, moderating 
factors with 25 integrated themes were identified in the form of 3 main themes: 
individual-environmental, cultural-social and managerial factors. The extracted 
contents of this study were in line with the confirmed models of  physical activity 
development for older adults and it is necessary for the planners and managers of the 
aging crisis in the country to pay special attention to them. 
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