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Background and Objective: Elderly age is an evolutionary stage and one of 
the most important periods of life for every human, and exercise plays an im-
portant role in the physical and mental health of elderly people. According to the 
importance of the subject, the aim of this study is identification of strategies for 
promoting the health of elderly with sporting activities.

Methods: This qualitative study was carried out based on content analysis 
method. The participants were selected via purposive sampling method. The data 
collection tool was a semi-structured interview. Researcher reached theoretical 
saturation after 12 interviews with the elderly and 16 interviews with the key 
informants. After collecting data, qualitative content analysis method was used 
for its analysis. 

Results: 10 themes and 21 subthemes were emerged from data analysis. The 
themes included establishment of an elderly sports organization, codify a stra-
tegic and operational program for the development of older sports, Setting up 
elder sport rules, Development of places and sports spaces for elders, providing 
expert human resources, establishing a research and development unit for elderly 
sports, development of advertising, development and improvement of service 
quality, development of the culture of aging sports, development of budget for 
the elderly sports.

Conclusion: The results of the study identified ten strategies for improving 
the health of the elderly with sports activities. According to the findings, it is sug-
gested that managers while planning the promotion of elderly people’s health, 
considere achieved strategies.
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راهبردهای ارتقای سالمت سالمندان با استفاده از فعالیت های ورزشی: یک مطالعۀ کیفی

حمید سارانی1، نجف آقایی1، مرجان صفاری2، حسین اکبری یزدی1

گروه مديريت ورزشی، دانشکدۀ تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ايران . 1
گروه مديريت ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران. 2

مقدمه
است  جمعيتي  عمدۀ  مسائل  از  يکي  جمعيت  سالمندي 
که امروزه در جهان صنعتي شکل گرفته و به تدريج در جهان 
ايران در  سوم نيز در حال تکوين و جهاني شدن است )1(. 
تغييرات  دچار  جمعيتي  مسائل  زمينۀ  در  اخير  دهه های 
ايران  در  آماري  شاخص های  بررسي  است.  شده  گسترده ای 
حاکي از رشد و شتاب سالمندي است. رشد سريع جمعيت 
افزايش نرخ زادوولد در دهۀ 136۰ موجب پيدايش  به دليل 
اين  زمان  گذشت  با  شد.  کودکان  جمعيت  از  عظيمي  موج 
موج با باال آمدن در هرم جمعيتي کشور به گروه های نوجوان 
تا  و در حال حاضر گروه های سني 2۰  و جوان منتقل شد 
3۰ سال بيشترين سهم را در هرم جمعيتي کشور دارند )2(. 
به طوری که پيش بينی می شود در سال 2۰2۰ در کشور ما 

نفر  ميليون   26 از  بيش   2۰5۰ سال  تا  و  نفر  ميليون   1۰
جمعيت در سنين باالي 6۰ سال قرار خواهند گرفت. طبق 
ايران در شرايط فعلي در  اين آمار می توان اظهار داشت که 
به  به ميان سال است و به زودی  از جمعيت جوان  حال گذر 

جمع کشورهای با ترکيب جمعيتي پير خواهد پيوست )3(.
بار  سالمندان،  سن  افزايش  با  می دهد  نشان  مطالعات 
بيماری ها و ميزان مرگ ومير افزايش بسيار می يابد. پيش بينی 
داشتن  با  سال  باالي ٧۰  سال 2۰3۰، جمعيت  در  می شود 
حدود ٧/6درصد کل جمعيت جهان، 62درصد مرگ وميرهای 
ناشي از بيماری های غيرواگير، 61درصد مرگ وميرهای ناشي 
از جراحات و 3۰درصد مرگ ومير ناشي از بيماری های واگير 
را به خود اختصاص دهد )4(. مطالعات انجام شده در مناطق 
جسمي  مشکالت  باالي  شيوع  از  حاکي  نيز  ايران  مختلف 
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زمینه و هدف: سالمندی مرحلۀ تکاملی و يکی از مهم ترين مراحل حيات هر انسان است و ورزش نقش مهمی 
در سالمت جسم و روان سالمندان دارد. با توجه به اهميت موضوع، هدف اين پژوهش شناسايی راهبردهای ارتقای 

سالمت سالمندان با استفاده از فعاليت های ورزشی است.

مشارکت کنندگان  گرفت.  انجام  محتوا  تحليل  روش  با  که  است  کيفی  نوع  از  مطالعه  اين  مواد و روش ها: 
ابزار جمع آوری داده ها مصاحبۀ نيمه ساختاريافته بود. محقق پس از انجام 12  انتخاب شدند.  به روش هدفمند 
مصاحبه با سالمندان و 16 مصاحبه با مطلعان کليدی به اشباع نظر رسيد و پس از جمع آوری داده ها، از روش 

تحليل محتوای کيفی برای تجزيه وتحليل آنها استفاده شد.

یافته ها: با مرور و تحليل مصاحبه ها، تعداد 1۰ درون مايۀ اصلی و 21 زيرطبقه استخراج شد. درون مايه های 
اصلی شامل تأسيس سازمان ورزش سالمندی، تدوين برنامۀ راهبردی و عملياتی توسعۀ ورزش سالمندی، وضع 
قوانين ورزش سالمندی، راهبردهای توسعۀ اماکن و فضاهای ورزشی مختص سالمند، راهبردهای تأمين نيروی 
انسانی متخصص، راهبرد ايجاد واحد تحقيق و توسعۀ ورزش سالمندی، راهبرد توسعۀ تبليغات، راهبرد توسعه 
و بهبود کيفيت خدمات، راهبرد توسعۀ فرهنگ ورزش سالمندی، راهبرد تخصيص بودجه به ورزش سالمندی 

هستند.

را  ورزشی  فعاليت های  با  سالمندان  سالمت  ارتقای  راهبرد   1۰ تعداد  پژوهش  اين  درنهايت  نتیجه گیری: 
شناسايی کرد. بنابراين با توجه به يافته ها، به مسئوالن پيشنهاد می شود هنگام برنامه ريزی برای ارتقای سالمت 

سالمندان اين راهبردها را در نظر داشته باشند.

واژگان کلیدی: فعاليت ورزشی، فعاليت بدنی، سالمندان
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و   Khammarnia مطالعۀ   .)5( است  سالمندان  در  رواني  و 
روستايي  و  شهري  سالمندان  در   )2۰13(  Baghbanian
شهر  ساکن  سالمندان  44درصد  که  می دهد  نشان  زاهدان 
بخش  در   .)6( هستند  عروقي  قلبي  بيماری های  به  مبتال 
هزينه های پزشکی، حدود 6۰درصد از هزينه های مراقبت های 
بيمارستاني و 4٧درصد  از ترخيص های  بهداشتی، 35درصد 
افراد سالمند تشکيل  را  بيمارستان ها  در  بستري  روزهاي  از 
از  2۰درصد  علت  کم تحرکی،  و  کم  فعاليت   .)۷( می دهند 
مرگ وميرهای حاصل از بيماری های قلبي ـ عروقي، سرطان و 
ديابت شناخته شده و در هر سني تغيير در الگوي زندگي مانند 
فعاليت بدني و ورزش، عامل مهمی در کاهش مرگ وميرها و 

افزايش طول عمر است )8(.
همچنين بررسی های انجام شده در ايران نشان می دهد که 
65درصد سالمندان کشور ما غيرفعال هستند. با وجود اينکه 
اهميت زندگی فعال به خوبی شناخته شده، ترغيب سالمندان 
به فعاليت فيزيکی بسيار دشوار است و سالمندان اغلب بر اين 
و شکننده اند.  پير  بسيار  فيزيکی  فعاليت  براي  که  عقيده اند 
با تحرك  به سوي زندگی  تغيير ماليم شيوۀ زندگی  بنابراين 
کم تحرکی،  ايجادکنندۀ  عامل  تصحيح  با  همراه  بيشتر، 
سنی  گروه  اين  در  بدنی  فعاليت  سطح  افزايش  به  می تواند 

کمک بيشتري کند )۹(.
پژوهشی که در سال 1386 به بررسی ميزان فعاليت بدنی 
در جمعيت شهری يزد پرداخت، حاکی از آن است که ميزان 
فعاليت بدنی در جمعيت شهری يزد پايين و ميزان کم تحرکی 
با  ميزان  اين  است.  68/4درصد  سال   6۰ باالی  در جمعيت 
افزايش سطح تحصيالت و افزايش سن، رابطۀ مستقيم دارد 
 ،)2۰11( همکاران  و   Eshaghi پژوهش  در  همچنين   .)10(
اصفهان  شهر  سالمندان  از  13/٧درصد  که  شد  مشخص 
به طور  مردان  در  ميزان  اين  که  دارند  مناسب  بدنی  فعاليت 
معنی داری باالتر از زنان است و با افزايش سن رابطۀ معکوس 
با  خود  پژوهش  در   )2۰15( همکاران  و   Borji  .)28( دارد 
عنوان »بررسی فعاليت بدنی سالمندان مبتال به بيماری قلبی 
عروقی« پی بردند که فقط 5درصد اين افراد به فعاليت بدنی 

اشتغال دارند )3۹(.
سالمندان  بر  بدنی  فعاليت  اثرات  به  بسياری  تحقيقات 
پرداخته اند. Young و Gwi-Ryung )2۰۰9(، در پژوهشی با 
عنوان »تأثير تمرينات KSD بر آمادگی جسمانی و وضعيت 
عاطفی سالمندان کرۀ جنوبی« به اين نتيجه رسيدند که اين 
سالمت  در  مهمی  بسيار  مداخله ای  نقش  می تواند  تمرينات 
جسمانی و روانی اين گروه از افراد جامعه ايفا کند )13(. در 
پژوهشی ديگر، پژوهشگران به اين نتيجه رسيدند که انجام 
حرکات  و  ايروبيک  يوگا،  پياده روی،  همچون  فعاليت هايی 
روان شناختی  اختالالت  کاهش  موجب  می تواند  کششی 
سالمندان  خوردن  زمين  همچون  حرکتی  مشکالت  و 
روش های  مؤثرترين  از  ورزش  و  بدني  فعاليت   .)14( شود 
و  ورزش  است.  سالمندي  دوران  اختالالت  از  پيشگيري 
فعاليت بدني موجب عقب انداختن دوران سالمندي می شود 

و سالمنداني که ورزش می کنند سالم تر و بانشاط ترند )15(.
Bakhshandeh  )2۰۰8( در پژوهشي با عنوان »ارتباط بين 
شرکت در فعاليت های ورزشی اوقات فراغت و کيفيت زندگی 
در افراد ميان سال فعال« به اين نتيجه رسيد که بين شرکت 
در فعاليت های ورزشي و سالمت جسماني در افراد ميان سال 
فعال ارتباط معنی داری وجود دارد )Mavrovouniotis .)12 و 
همکاران )2۰1۰( نيز در مطالعۀ خود به اين نتيجه رسيدند 
که فعاليت بدنی با کيفيت زندگی سالمندان رابطۀ معنی داری 

دارد )1۷(.
اهميت فعاليت های ورزشی برای سالمندان از آنجاست که 
اين قشر با توجه به عواملي مثل ورود به دورۀ بازنشستگي، 
خطر  معرض  در  بی تحرکی،  و  کار  به  نداشتن  اشتغال  بعضا 
دربارۀ  تحقيق  می دهد  نشان  بررسی ها  دارند.  قرار  تهديد  و 
درحال توسعه  کشورهاي  در  سالمندان  ورزشی  فعاليت های 
تعميم  و  نيست  عميق  و  گسترده  چندان  ايران  همچون 
کشورهای  در  انجام شده  برنامه های  و  تحقيقات  نتايج  دادن 
اشتباه  بسيار  به کشورهای درحال توسعۀ فرضي  توسعه يافته 
داخل  در  صورت گرفته  تحقيقات  بر  مروري  همچنين  است. 
کشور، دربارۀ راهبردهای ارتقای سالمت سالمندان با استفاده 
از فعاليت های ورزشی، مؤيد نبود مطالعات جامع و گستردۀ 
کاربردي در اين زمينه است. اغلب مطالعات موجود به بررسی 
سالمندان  بر  بدنی  فعاليت  اثرات  و  بدنی  فعاليت  وضعيت 
اشاره دارند. چالش ها و مشکالت متنوِع گريبان گير سالمندان 
بر  آسيب پذير  قشر  اين  زندگي  مختلف  ابعاد  پيچيدگي  و 
پنهان  و  آشکار  ابعاد  در  عميق تر  بررسی های  و  کاوش  لزوم 
می گذارد.  صحه  سالمندان  ورزشی  فعاليت های  الگوهاي 
مطالعات کّمي اغلب قادر به بررسي محتوا و اجزای مضامين 
يا عوامل و مفاهيم در آنها نيستند. بنابراين، مطالعات کيفي 
براي ارزشيابي اين گونه مفاهيم تعيين کننده به شمار می آيند؛ 
به ويژه آن دسته از مطالعات کيفي که متمرکز بر زمينۀ وقوع 
رفتارها و پديده هاست، مناسب ترين نوع تحقيق در اين مقوله 

هستند )18(.
با توجه به اهميت روزافزون بهداشت و سالمت جامعه و 
روند روبه رشد جمعيت سالمندان و با توجه به اينکه مسئلۀ 
ميزان  و  قرار می گيرد  موضوعات جامعه  رأس  در  سالمندان 
سالمندان  ميان  روزمره  کارهاي  در  به ويژه  حرکتي  ناتواني 
و  جنوبي  کرۀ  مثل  پيشرفته  کشورهاي  با  مقايسه  در  ايران 
اروپا در حد بسيار بااليي است و از آنجايی که ورزش و فعاليت 
از  پيشگيري  و  توانايي  افزايش  در  مهمی  بسيار  نقش  بدني 
بيماری ها دارد )1۹(، تدوين راهبردهای مشارکت سالمندان 
راهبردها  اين  دارد.  بسياری  اهميت  ورزشی  فعاليت های  در 
برای  بايد  واقع طرح ها و کنش هايی است که  اقدامات در  و 
مشارکت سالمندان در فعاليت های ورزشی به کار گرفته شود. 
هدف از تبيين راهبرد اين است که چشم اندازی براي توسعه 
عرضه شود )20(. با توجه به مطالب ذکرشده، سؤال پژوهش 
اين است که راهبردهای ارتقای سالمت سالمندان با استفاده 

از فعاليت های ورزشی چيست؟
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مواد و روش ها
تحليل محتوا  با روش  و  است  نوع کيفی  از  پژوهش  اين 
در سال 1396 صورت پذيرفت. تحليل محتوای کيفی شيوۀ 
مناسبی برای به دست آوردن نتايج معتبر و پايا از داده های 
و  ارائۀ حقايق  ايده های جديد،  دانش،  ايجاد  به منظور  متنی 

راهنمای عملی برای توصيف عملکرد است )21(.
ورزش  حوزۀ  در  فعال  سالمندان  را  مشارکت کنندگان 
وضعيت  جنسيت،  سن،  تحصيالت،  نظر  از  تنوع  حداکثر  با 
تأهل و وضعيت اشتغال تشکيل دادند که در فضاهای ورزشی 
مشغول فعاليت بودند. مصاحبه با سالمندان در همان فضاهای 
ورزشی صورت گرفت و حدود 4۰ دقيقه زمان برد. معيارهای 
در  بودن  فعال  سال،   65 باالی  سن  شامل  مطالعه  به  ورود 
به شرکت در مطالعه و معيارهای  تمايل  ورزش صبحگاهی، 
ورود مطلعان کليدی به مطالعه شامل عضويت در هيئت علمی 
به  بنا  که  بود  سالمندی  ورزش  حوزۀ  با  آشنايی  و  دانشگاه 
پيشينۀ خود تجارب و سوابق مديريتی و اجرايی نيز داشتند. 
هدفمند  نمونه گيری  روش  از  نمونه،  انتخاب  برای  ادامه  در 
پژوهشگر  که  يافت  ادامه  جايی  تا  نمونه گيری  شد.  استفاده 
به اين نتيجه رسيد که اطالعات جديد همان تکرار اطالعات 
قبلی )اشباع نظری( است و ديگر اطالعات مفهومی جديدی 
کدهای  گسترش  يا  کد جديد  به  نياز  که  نمی آيد  به دست 
کنونی داشته باشد. در انتها 12 مصاحبه با سالمندان و 16 
مصاحبه با مطلعان کليدی صورت گرفت. مصاحبه با مطلعان 
کليدی به پيشنهاد آنها در محل کارشان و حدودا به مدت 45 
دقيقه صورت پذيرفت. مصاحبه های نيمه ساختاريافته با يک 
سؤال کلی و باز به عنوان راهنما آغاز شد )برای ارتقای سالمت 
سالمندان با رويکرد انجام فعاليت های ورزشی چه راه هايی را 
پيشنهاد می کنيد؟(. سؤاالت بعدی و پيگيری کننده براساس 
روشن  سمت  به  می کرد،  مطرح  شرکت کننده  که  اطالعاتی 
شدن سؤال اصلی پژوهش، يعنی چيستی راهبردهای ارتقای 
متمرکز  و  ورزشی، هدايت  فعاليت های  با  سالمندان  سالمت 
نيز مدنظر  اخالقی  است که مالحظات  به ذکر  می شد. الزم 
برای  مصاحبه شوندگان  رضايت  جلب  جمله  از  گرفت  قرار 
انجام مصاحبه از طريق بيان اهداف پژوهش، اطمينان دادن 
به آنها دربارۀ محرمانه ماندن اطالعات ضبط شده و دادن حق 

ادامه ندادن همکاری در هر زمان از انجام پژوهش.
مقبوليت،  محور  چهار  در  حاضر  مطالعۀ  پايايی  و  روايی 
همسانی، تأييدپذيری و انتقال پذيری مورد توجه قرار گرفت 
)22(. مقبوليت داده ها با استفاده از حداکثر تنوع در نمونه ها 
و  شغلی  وضعيت  تحصيالت،  ميزان  جنسيت،  سن،  نظر  از 
وضعيت تأهل در گروه سالمندان و با استفاده از گروه مطلعان 
و با ارائۀ تعدادی از متون کدگذاری شده به مشارکت کنندگان 
پژوهشگران  برداشت های  درستی  و  چگونگی  بررسی  برای 
تأمين شد. برای رعايت محور همسانی در پژوهش، داده های 
مصاحبه با استفاده از ضبط صوت و يادداشت برداری جمع آوری 
شدند. برای رعايت محور تأييدپذيری، مراحل انجام پژوهش و 
چگونگی داده های به دست آمده به دقت ثبت شدند. همچنين 

مشارکت کننده  فرد  را  مصاحبه  هر  از  استخراج شده  کدهای 
تأييد کرد. درنهايت برای رعايت محور انتقال پذيری يافته های 
پژوهش  در  که  سالمندی  ورزش  متخصص  سه  با  پژوهش، 
با  به دست آمده  داده های  شد.  مشورت  نداشتند  مشارکت 
استفاده از روش تحليل محتوای Ramist )23( تجزيه وتحليل 

شدند. برای اين کار مراحل زير به ترتيب انجام پذيرفت.
متن  بازخوانی  و  )خواندن  اوليه  مواجهۀ  اول.  مرحلۀ 
چندبار  از  پس  مصاحبه،  پايان  از  پس  بالفاصله  مصاحبه(: 
گوش دادن، متن مصاحبه مکتوب و برای تجزيه وتحليل آماده 
شد. هنگام بازخوانی ايده ها، تداعی ها، معانی و مفاهيمی که 
به ذهن محقق می رسيد، در حاشيۀ کاغذ يادداشت شد تا بعد 

از آنها استفاده شود.
مرحلۀ دوم. تشخيص درون مايه ها و برچسب زدن به آنها: 
مضامين و برچسب های مناسب برای جمالت و بندهای متعلق 
و  درون مايه ها  مشخص کنندۀ  که  مصاحبه ها،  از  هرکدام  به 
جوهره های هريک از بخش های متن بود، تعيين و در سمت 

ديگر کاغذ يادداشت شد.
درون مايه ها:  خوشه بندی  و  کردن  فهرست  سوم.  مرحلۀ 
درون مايه های  و  داده ها  تجزيه وتحليل  با  مرحله،  اين  در 
استخراج شده در مرحلۀ قبل و با برقراری ارتباط معنايی بين 
آنها و با توجه به وجوه مشترك آنها، تا حد امکان در قالب 
مفهومی  خوشه های  به صورت  و  سازماندهی  اصلی  مضامين 

بزرگ تر دسته بندی و درون مايۀ جامعی توليد شد.
مرحلۀ چهارم. تنظيم جدول خالصه سازی: در اين مرحله 
خالصه سازی  جدول  مشارکت کنندگان  از  هريک  برای 

مصاحبه تهيه شد.
همۀ  از  حاصل  نتايج  مراحل،  اين  پايان  از  پس 
شرکت کنندگان تلفيق شدند و همۀ درون مايه ها و خوشه های 

قبلی در قالب يک جدول کلی ارائه شدند.
یافته ها

 5 و  مرد   ٧ شامل  سالمند   12 تعداد  مطالعه،  اين  در 
تا ٧4  آنها در دامنۀ سنی 65  نفر  زن حضور داشتند که 8 
سال قرار داشتند. مطلعان کليدی مطالعه نيز شامل اعضای 
ورزش  با حوزۀ  آشنا  و صاحب نظران  دانشگاهی  هيئت علمی 
سوابق  و  تجارب  خود  پيشينۀ  به  بنا  که  بودند  سالمندی 
داشتند. مشخصات جمعيت شناختی  نيز  اجرايی  و  مديريتی 

مصاحبه شوندگان در جدول 1 ارائه شده است.
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جدول 1. ویژگی های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان

درصدتعدادسطوحمتغیرمصاحبه شوندگان

سالمندان

جنسيت
٧58/33مرد

541/66زن

تحصيالت

325زير ديپلم

541/66ديپلم

433/33دانشگاهی

وضعيت اشتغال

433/33خانه دار يا بيکار

541/66بازنشسته

325شاغل

وضعيت تأهل
541/66مجرد

٧58/33متأهل

ردۀ سنی
65866/66 تا ٧4 سال

٧5433/33 تا 84 سال

مطلعان کليدی

تحصيالت
212/5کارشناسی ارشد

148٧/5دکتری تخصصی

سابقۀ پژوهش
148٧/5دارد

212/5ندارد

سابقۀ اجرايی
٧43/٧5دارد

956/25ندارد

محور  در  اوليه  کد   ٧9 مصاحبه ها  تحليل  و  مرور  با 
راهبردهای مشارکت سالمندان شناسايی  شد که در مرحلۀ 
بعد اين کدها در ده درون مايۀ اصلی به اين صورت طبقه بندی 
شدند: تأسيس سازمان ورزش سالمندی )3 زيرطبقه(، تدوين 
برنامۀ راهبردی توسعۀ ورزش سالمندی )2 زيرطبقه(، وضع 
توسعۀ  راهبردهای  زيرطبقه(،   2( سالمندی  ورزش  قوانين 
زيرطبقه(،   2( سالمند  مختص  ورزشی  فضاهای  و  اماکن 
زيرطبقه(،   2( متخصص  انسانی  نيروی  تأمين  راهبردهای 
 2( سالمندی  ورزش  توسعۀ  و  تحقيق  واحد  ايجاد  راهبرد 
زيرطبقه(، راهبرد توسعۀ تبليغات )2 زيرطبقه(، راهبرد توسعه 
و بهبود کيفيت خدمات )2 زيرطبقه(، راهبرد توسعۀ فرهنگ 
تخصيص  و  توسعه  راهبرد  زيرطبقه(،   2( سالمندی  ورزش 
 21 در  همچنين  زيرطبقه(.   2( سالمندی  ورزش  به  بودجه 
ارگان های  فعاليت های  ارزيابی  شامل  گرفتند،  قرار  زيرطبقه 
ادارات،  و  ارگان ها  با  تعامل  آنها،  بر  نظارت  و  سالمندی 
توسعۀ کانون های ورزش سالمندی، تدوين برنامه های ورزش 
سالمندی، راه های جذب سالمند به ورزش، وضع قوانين برای 
توسعۀ  فعال،  سالمندان  سازماندهی  سالمندان،  کردن  فعال 
فضاهای ورزشی سالمندان، فعال کردن خانه های سالمندان، 
تربيت مربی و کارشناس متخصص، بهبود مديريت، شناسايی 
ويژگی سالمند، گسترش راه های ارتباط با سالمند، گسترش 
تبليغات، استفاده از افراد شاخص و سرشناس، بهبود کيفيت 

خدمات، تنوع بخشی به خدمات، اصالح نگرش به سالمندی 
الزم،  تخصص های  و  مهارت ها  آموزش  آنان،  با  رفتار  و 
و  وام  تخصيص  و  سالمندی  ورزش  بخش  در  سرمايه گذاری 
به  که  سالمندان،  به  خدمت  ارائه دهندۀ  اماکن  به  اعتبارات 

شرح زير هستند:
تأسیس سازمان ورزش سالمندی

سالمندی  ورزش  سازمان  تأسيس  معنای  به  راهبرد  اين 
فعاليت های  از  استفاده  با  سالمندان  سالمت  ارتقای  برای 
ورزشی است و از سه زيرطبقۀ ارزيابی فعاليت های ارگان های 
سالمندی و نظارت بر آنها، تعامل با ارگان ها و ادارات و توسعۀ 

کانون های ورزش سالمندی تشکيل شده است.
ارزیابی فعالیت های ارگان های سالمندی و نظارت بر 

آنها
ارگان های  فعاليت های  ارزيابی  زيرطبقه  اين  از  منظور 
سالمندی و نظارت بر آنها برای ارتقای سالمت سالمندان با 

استفاده از فعاليت های ورزشی است.
يکی از مصاحبه شوندگان با توجه به تجربۀ کاری خود به 
نبود ارزيابی در برنامه های ورزشی مرتبط با سالمندان اشاره 
کرد و گفت: »تا به حال نديده ام نظارتی بر برنامه های ورزشی 
همچنين   .)14 شمارۀ  کليدی  )مطلع  باشد«  داشته  وجود 
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وی به ارزيابی برنامه ها پرداخت و گفت: »ارزيابی برنامه های 
در  تا کم کاری ها  کار کمک می کند  اين  است،  مهم  ورزشی 
)مطلع  کنيم«  برنامه ريزی  بهتر  و  بخش شناسايی شود  اين 

کليدی شمارۀ 14(.
تعامل با ارگان ها و ادارات

برای  ادارات  و  ارگان ها  با  تعامل  زيرطبقه  اين  از  منظور 
ورزشی  فعاليت های  از  استفاده  با  سالمندان  ارتقای سالمت 
با  تعامل  برای  را  مختلفی  راه های  مصاحبه شوندگان  است. 
قرار  زيرطبقه  اين  در  که  کردند  معرفی  ادارات  و  ارگان ها 
ارتباط بين نهادهای مختلف  به  از جمله می توان  می گرفت؛ 
مرتبط با سالمندی و همچنين تعامل با سازمان ها و امضای 

پروتکل برای هم افزايی اشاره کرد.
»هريک  گفت:  ادارات  با  تعامل  دربارۀ  افراد  از  يکی 
انجام  را  خود  کار  سالمندان  ورزش  زمينۀ  در  سازمان ها  از 
می دهد. فدراسيون ورزش همگانی، شهرداری ها، سازمان های 
بازنشستگی، اگر اين سازمان ها با هماهنگی يکديگر، امور را 
پيش ببرند، می توانند کارهای بزرگی برای ورزش سالمندان 
گفت:  ديگری   .)9 شمارۀ  کليدی  )مطلع  بدهند«  انجام 
بايد  موجود،  اماکن  از  سالمندان  استفادۀ  حداکثر  »برای 
)مطلع  امضا شود«  بين سازمان های مختلف  تفاهم نامه هايی 

کليدی شمارۀ 5(.
توسعۀ کانون های ورزش سالمندی

ورزش  برای  کانون هايی  توسعۀ  زيرطبقه  اين  از  هدف 
از  استفاده  با  آنها  سالمت  ارتقای  به منظور  سالمندان، 
فعاليت های ورزشی است. مصاحبه شوندگان راه های مختلفی 
کردند  پيشنهاد  سالمندی  ورزش  کانون های  توسعۀ  برای  را 
که در اين زيرطبقه قرار می گرفت، از جمله می توان به ايجاد 
کانون ورزش سالمندان و حمايت از NGOهايی اشاره کرد که 

در زمينۀ ورزش سالمندان فعاليت می کنند.
يکی از افراد دربارۀ حمايت از NGOها گفت: »بايد شرايطی 
به وجود آوريم که NGOها راحت تر بتوانند در زمينۀ ورزش 
 .)3 شمارۀ  کليدی  )مطلع  باشند«  داشته  فعاليت  سالمندان 
از آنها دربارۀ توسعۀ کانون های ورزش سالمندی  يکی ديگر 
باشد که  کانون های مشخصی وجود داشته  »بايد  بيان کرد: 
سالمندان در آنجا جمع شوند و ورزش کنند « )مطلع کليدی 

شمارۀ 6(.
ورزش  توسعۀ  عملیاتی  و  راهبردی  برنامۀ  تدوین 

سالمندی
اين راهبرد به معنای تدوين برنامه های راهبردی و عملياتی 
ورزش سالمندی برای ارتقای سالمت سالمندان با استفاده از 
فعاليت های ورزشی است و از دو زيرطبقۀ تدوين برنامه های 
ورزش سالمندی و راه های جذب سالمند به ورزش تشکيل 

شده است.
تدوین برنامه های ورزش سالمندی

ارتقای  برای  برنامه هايی  تدوين  زيرطبقه  اين  از  منظور 

است.  ورزشی  فعاليت های  از  استفاده  با  سالمندان  سالمت 
برنامه ها  تدوين  برای  را  مختلفی  راه های  مصاحبه شوندگان 
معرفی کردند که در اين زيرطبقه قرار می گرفت و از آن جمله 
می توان به برنامه ريزی ورزش سالمندی، تدوين چشم انداز و 
برنامه های  تدوين  و  سالمند  مشارکت  برای  بلندمدت  برنامۀ 
اشاره  ورزشی  فعاليت  در  سالمند  مشارکت  برای  کوتاه مدت 

کرد.
برای  برنامه ريزی  بر  تأکيد  با  شرکت کنندگان  از  يکی 
به  حرکت  حال  در  ما  »جامعۀ  کرد:  بيان  سالمندی  ورزش 
باشيم  نداشته  برنامه ريزی خوبی  اگر  سمت سالمندی است. 
در آينده آسيب جدی می بينيم« )مطلع کليدی شمارۀ 16(. 
شرکت کنندۀ ديگری گفت: »در مملکت ما انگار هيچ برنامه ای 
)سالمند شمارۀ 9(.  ندارد«  ما سالمندان وجود  ورزش  برای 
فرد ديگری دربارۀ تدوين چشم انداز و برنامۀ بلندمدت برای 
مشارکت سالمند بيان کرد: »برنامه هايی هم که وجود دارد به 
صورت مقطعی است. بايد برای اين کار برنامۀ راهبردی داشته 

باشيم« )مطلع کليدی شمارۀ 11(. 
راه های جذب سالمند به ورزش

منظور از اين زيرطبقه راه های جذب سالمند به ورزش برای 
راه های  مصاحبه شوندگان  است.  سالمندان  سالمت  ارتقای 
کردند  معرفی  ورزش  به  سالمندان  جذب  برای  را  مختلفی 
می توان  جمله  آن  از  و  می گرفت  قرار  زيرطبقه  اين  در  که 
به جذب سالمند به فعاليت های ورزشی و حفظ و تداوم آن، 
برگزاری جشنواره های ورزشی ويژۀ سالمند، اختصاص پاداش 
به سالمندان سالم از نظر جسمی، توجه به  راحتی سالمند، 
انجام  و  ورزشی  مکان های  در  حضور  به  سالمندان  تشويق 
افزايش مزايا برای سالمندان فعال و توجه به زمان  فعاليت، 

فراغت سالمندان اشاره کرد.
انجام  در  سالمند  بر  راحتی  تأکيد  با  سالمندان  از  يکی 
فعاليت ورزشی اشاره کرد: »من به دنبال ورزش هايی هستم 
که راحت انجام می شوند و به من فشار نمی آورند« )سالمند 
شمارۀ 2(. فرد ديگری اهميت برگزاری جشنواره های ورزشی 
ويژۀ سالمند را بيان کرد: »خوشحال می شوم که در مسابقات 
من  آمادگی  و سطح  مهارت  ديگران  تا  کنم  ورزشی شرکت 
را ببينند « )سالمند شمارۀ 12(. شرکت کنندۀ ديگری گفت: 
و  فعال هستند  برای سالمندهايی که  بايد  بيمه ها  و  »دولت 
کمتر از دفترچۀ بيمه استفاده می کنند، پاداش هايی در نظر 

بگيرند « )مطلع کليدی شمارۀ 8(.
وضع قوانین ورزش سالمندی

ارتقای سالمت  برای  قوانينی  به معنای وضع  اين راهبرد 
از  و  است  ورزشی  فعاليت های  از  استفاده  با  سالمندان 
و  سالمندان  کردن  فعال  برای  قوانين  وضع  زيرطبقۀ  دو 

سازماندهی سالمندان فعال تشکيل شده است.
وضع قوانین برای فعال کردن سالمندان

فعال  برای  قوانينی  وضع  زيرطبقه  اين  از  منظور 
است.  ورزشی  فعاليت های  از  استفاده  با  سالمندان  کردن 
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مصاحبه شوندگان راه های مختلفی را برای اين منظور معرفی 
جمله  آن  از  و  می گرفت  قرار  زيرطبقه  اين  در  که  کردند 
می توان به فرهنگ سازی از طريق وضع قوانينی برای فعاليت 

ورزشی سالمندان اشاره کرد.
يکی از مطلعان دربارۀ فرهنگ سازی از طريق وضع قوانين 
بيان کرد: »در مورد ورزش سالمندی، اول نياز به يک ادبيات 
شرايط  به  توجه  با  را  سالمندان  ورزش  بايد  داريم.  مشترك 
سپس  کنيم،  تعريف  خودمان  زندگی  سبک  و  فرهنگی 
قانون هايی را برای آن در نظر بگيريم« )مطلع کليدی شمارۀ 

.)1
سازماندهی سالمندان فعال

منظور از اين زيرطبقه راه هايی برای سازماندهی سالمندان 
برای  را  مختلفی  راه های  مصاحبه شوندگان  است.  فعال 
سازماندهی سالمندان فعال معرفی کردند که در اين زيرطبقه 
قرار می گرفت و از آن جمله می توان به ايجاد کانون ورزش 
گروه بندی  سالمندان،  برای  منزلت  کارت  صدور  سالمندی،  
تفکيک  آنها،  محدوديت های  و  توانايی ها  براساس  سالمندان 
جنسيتی سالمندان، توجه به وضعيت جغرافيايی سالمندان و 
ارائۀ کارت تخفيف برای استفاده از اماکن ورزشی اشاره کرد.

براساس  سالمندان  گروه بندی  بر  تأکيد  با  افراد  از  يکی 
را  سالمندان  »بايد  گفت:  آنها  محدوديت های  و  توانايی 
براساس توانايی ها و محدوديت های حرکتی شان تفکيک کنيم 
و بر اين اساس برای آنها برنامه های ورزشی در نظر بگيريم« 
تفکيک  دربارۀ  آنها  از  ديگر  يکی   .)5 شمارۀ  کليدی  )مطلع 
جنسيتی سالمندان در گروه های مشابه بيان کرد: »همچنين 
بايد برنامه هايی را براساس جنسيت آنها مدنظر قرار دهيم« 
)مطلع کليدی شمارۀ ٧(. شرکت کنندۀ ديگری دربارۀ توجه 
به وضعيت جغرافيايی سالمند گفت: »وقتی باران می آيد، يا 
ورزش  برای  نمی توانم  است،  گرم  خيلی  هوا  که  وقت هايی 

بيرون بروم« )سالمند شمارۀ 5(.
توسعۀ اماکن و فضاهای ورزشی مختص سالمند

ورزشی  فضاهای  و  اماکن  توسعۀ  معنای  به  راهبرد  اين 
دو  از  و  است  آنان  سالمت  ارتقای  برای  سالمند  مختص 
کردن  فعال  و  سالمندان  ورزشی  فضاهای  توسعۀ  زيرطبقۀ 

خانه های سالمندان تشکيل شده است.
توسعۀ فضاهای ورزشی سالمندان

منظور از اين زيرطبقه توسعۀ فضاهای ورزشی سالمندان 
راه های  مصاحبه شوندگان  است.  آنها  سالمت  ارتقای  برای 
مختلفی را برای توسعۀ فضاهای ورزشی سالمندان پيشنهاد 
کردند که در اين زيرطبقه قرار می گرفت، از جمله می توان به 
تأسيس اماکن ورزشی مختص سالمند، توجه به زيرساخت ها، 
توسعۀ امکانات ورزشی، تأسيس خانه های ورزشی سالمندان، 
ايجاد  سالمندان،  برای  ورزشی  اماکن  کردن  استاندارد 
ورزشی،  فعاليت های  برای  بانوان  مخصوص  روباز  پارك های 
و  سالمندان  به  سرپوشيده  ورزشی  سالن های  اختصاص 

تأسيس مراکز تخصصی ويژۀ سالمند اشاره کرد.

»در  گفت:  زيرساخت ها  به  توجه  با  سالمندان  از  يکی 
را  سالمندان  انگار  می رويم  پياده روی  برای  که  پارك هايی 
در نظر نگرفته اند، يا شيب زيادی دارند يا تعداد پله هايشان 
زياد است« )سالمند شمارۀ 1(. فرد ديگری به تأسيس مراکز 
اين  از  »يکی  گفت:  و  کرد  اشاره  سالمند  ويژۀ  تخصصی 
سالمند  ويژۀ  ورزشی  باشگاه  راه اندازی  می تواند  موضوعات 
به  توجه  با  سالمند،  به  فقط  کند  سعی  که  باشگاهی  باشد، 
کند«  عرضه  تفريحی  و  ورزشی  خدمات  آنها،  ويژگی های 
ايجاد  بر  ديگری  شرکت کنندۀ   .)15 شمارۀ  کليدی  )مطلع 
»بايد  گفت:  و  کرد  تأکيد  بانوان  مخصوص  روباز  پارك های 
بعضی پارك ها را فقط برای خانم ها در نظر بگيرند  تا راحت 
ورزش کنند. زمانی که با لباس  غيرورزشی فعاليت می کنيم 

تعرق بدنمان بسيار بيشتر می شود« )سالمند شمارۀ 3(.
فعال کردن خانه های سالمندان

کردن  فعال  برای  راه هايی  يافتن  زيرطبقه  اين  از  منظور 
خانه های سالمندان است. مصاحبه شوندگان راه های مختلفی 
را برای فعال کردن خانه های سالمندان معرفی کردند که در 
اين زيرطبقه قرار می گرفت، از جمله می توان الزام خانه های 
برنامه هايی  تدوين  ورزش،  کارشناس  استخدام  به  سالمندان 
خانه های  تجهيز  و  سالمندان  خانه های  کردن  فعال  برای 

سالمندان به استخر و آب درمانی اشاره کرد.
به  سالمندان  خانه های  الزام  به  شرکت کنندگان  از  يکی 
چارت  »در  گفت:  و  کرد  اشاره  ورزش  کارشناس  استخدام 
کارشناس  برای  جايی  بايد  سالمندان  خانه های  سازمانی 
فرد   .)2 شمارۀ  کليدی  )مطلع  شود «  گرفته  نظر  در  ورزش 
سالمندان  خانه های  فعال کردن  اهميت  بر  تأکيد  با  ديگری 
مسئوليتی  سالمندان  خانه های  از  يکی  در  »من  گفت: 
داشتم. برای اينکه سالمندان را فعال کنيم، فاصلۀ بين سالن 
غذاخوری و اتاق هايشان را زياد کرديم و گفتيم غذا فقط در 

سالن غذاخوری خورده می شود« )مطلع کليدی شمارۀ 4(.
تأمین نیروی انسانی متخصص

اين راهبرد به معنای تأمين کردن نيروی انسانی متخصص 
ورزشی برای ارتقای سالمت سالمندان است و از دو زيرطبقۀ 
تربيت مربی و کارشناس متخصص و بهبود مديريت تشکيل 

شده است.
تربیت مربی و کارشناس متخصص

منظور از اين زيرطبقه يافتن راه هايی برای تربيت مربی و 
ارتقای سالمت سالمندان  برای  کارشناس متخصص ورزشی 
است. مصاحبه شوندگان راه های مختلفی را برای اين زيرطبقه 
معرفی کردند و از آن جمله می توان به آموزش مربيان ورزشی 

و پيوند با دانشگاه اشاره کرد.
يکی از افراد به اهميت آموزش مربيان ورزشی اشاره کرد 
و گفت: »چند مربی صبح ها به ما ورزش می دادند. هروقت با 
آنها ورزش می کردم، بدنم درد می گرفت« )سالمند شمارۀ ٧(.
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بهبود مدیریت
مديريت  بهبود  راه های  يافتن  زيرطبقه  اين  از  منظور 
سالمندان  سالمت  ارتقای  برای  سالمندان  با  درگير  مديران 
بهبود  برای  را  مختلفی  راه های  مصاحبه شوندگان  است. 
می گرفت  قرار  زيرطبقه  اين  در  که  کردند  معرفی  مديريت 
و از آن جمله می توان به آموزش مديران و گزينش مديران 

توانمند اشاره کرد.
کرد  اشاره  مديران  آموزش  اهميت  به  شرکت کننده ای 
برنامه ريزی  سالمندان  ورزش  برای  که  »مديرانی  گفت:  و 
می دانند  هستند؟  آشنا  سالمندان  مسائل  با  چقدر  می کنند 
يا مضر است؟« )مطلع کليدی  آنها مفيد  برای  چه حرکاتی 

شمارۀ 12(.
ایجاد واحد تحقیق و توسعۀ ورزش سالمندی

برای  توسعه  و  تحقيق  واحد  ايجاد  معنای  به  راهبرد  اين 
ارتقای سالمت سالمندان با استفاده از فعاليت ورزشی است و 
از دو زيرطبقۀ شناسايی ويژگی سالمندی و گسترش راه های 

ارتباط با سالمند تشکيل شده است.
شناسایی ویژگی سالمند

ويژگی  شناسايی  برای  راه هايی  زيرطبقه  اين  از  منظور 
فعاليت های  طريق  از  آنها  سالمت  ارتقای  برای  سالمندان 
ورزشی است. مصاحبه شوندگان راه های مختلفی را برای اين 
زيرطبقه معرفی کردند و از آن جمله می توان به فعال کردن 
سالمندی،  دقيق سن  تعريف  سالمندی،  پژوهش های  بخش 
تفکيک دقيق ويژگی های سالمند با توجه به جنسيت، نژاد و 

مشاغل اشاره کرد.
شرکت کننده ای در بارۀ سن سالمندی بيان کرد: »متأسفانه 
تعريف دقيقی از سن سالمندی در ايران وجود ندارد و اصال 
از  داريم  هرچه  ما  نشده اند.  تفکيک  سالمندان  گروه های 

کشورهای توسعه يافته است« )مطلع کليدی شمارۀ 1۰(.
گسترش راه های ارتباط با سالمند

با  ارتباط  گسترش  برای  راه هايی  زيرطبقه  اين  از  منظور 
فعاليت های  طريق  از  آنها  سالمت  ارتقای  برای  سالمندان 
برای  را  مختلفی  راه های  مصاحبه شوندگان  است.  ورزشی 
گسترش ارتباط با سالمند معرفی کردند که در اين زيرطبقه 
قرار می گرفت و از آن جمله می توان به ارتباط دائم و منظم 
پيشنهاد های  شنيدن  برای  سيستمی  ايجاد  و  سالمندان  با 

سالمندان اشاره کرد.
شنيدن  برای  سيستمی  ايجاد  دربارۀ  مشارکت کننده ای 
پيشنهاد های سالمند بيان کرد: »بايد سيستمی طراحی کنيم 
تا سالمندان پيشنهادها و انتقادهای خود را راحت تر با ما در 

ميان بگذارند« )مطلع کليدی شمارۀ 13(.
توسعۀ تبلیغات

اين راهبرد به معنای توسعۀ تبليغات برای ارتقای سالمت 
سالمندان با استفاده از فعاليت ورزشی است و از دو زيرطبقۀ 

سرشناس  و  شاخص  افراد  از  استفاده  و  تبليغات  گسترش 
تشکيل  شده است.

گسترش تبلیغات
تبليغات  گسترش  برای  راه هايی  زيرطبقه  اين  از  منظور 
فعاليت های  از  استفاده  با  سالمندان  سالمت  ارتقای  برای 
برای  را  مختلفی  راه های  مصاحبه شوندگان  است.  ورزشی 
اين زيرطبقه معرفی کردند و از آن جمله می توان به تشويق 
سالمند به مشارکت در فعاليت های بدنی از طريق رسانه های 
بدنی  فعاليت های  در  مشارکت  به  سالمند  تشويق  ديداری، 
مشارکت  به  سالمند  تشويق  شنيداری،  رسانه های  طريق  از 
تشويق  نوشتاری،  رسانه های  طريق  از  بدنی  فعاليت های  در 
سالمند به مشارکت در فعاليت های بدنی از طريق رسانه های 
خيابانی يا تبليغات شهری، و تشويق سالمند به مشارکت در 

فعاليت های بدنی از طريق رسانه های شفاهی اشاره کرد.
فعاليت  در  مشارکت  به  سالمند  تشويق  به  افراد  از  يکی 
»تا  گفت:  و  کرد  اشاره  ديداری  رسانه های  طريق  از  بدنی 
برای  ورزش  دهد  نشان  تا  ساخته  شده  فيلم  چند  حال  به 
شرکت کنندۀ   .)8 شمارۀ  )سالمند  است؟«  مفيد  سالمندان 
بدنی  فعاليت  به مشارکت در  ديگری دربارۀ تشويق سالمند 
از طريق رسانه های نوشتاری بيان کرد: »وقتی سالمندی به 
کانون بازنشستگی يا بيمه ها می رود، بايد بروشورهايی دربارۀ 
قرار  اختيارشان  در  مفيد  ورزشی  فعاليت های  انواع  و  فوايد 

بگيرد« )مطلع کليدی شمارۀ ٧(.
استفاده از افراد شاخص و سرشناس

منظور از اين زيرطبقه يافتن راه هايی برای استفاده از افراد 
شاخص و سرشناس برای ارتقای سالمت سالمندان از طريق 
فعاليت های ورزشی است. مصاحبه شوندگان راه های مختلفی 
را پيشنهاد کردند که در اين زيرطبقه قرار می گرفت و از آن 
افراد توانمند در جذب سالمند  از  جمله می توان به استفاده 
اجرای  و  برنامه ريزی  در  سالمندان  از  استفاده  و  ورزش  به 

فعاليت های ورزشی اشاره کرد.
در  سالمندان  از  استفاده  بر  تأکيد  با  مشارکت کننده ای 
به حال  »تا  ورزشی گفت:  فعاليت های  اجرای  و  برنامه ريزی 
کسی از ما نپرسيده خواستۀ ما چيست؟ يا از ما نخواسته اند 

در برنامه ريزی کمکشان کنيم« )سالمند شمارۀ 11(.
توسعه و بهبود کیفیت خدمات

اين راهبرد به معنای توسعه و بهبود کيفيت خدمات ورزشی 
از دو زيرطبقۀ بهبود  ارتقای سالمت سالمندان است و  برای 

کيفيت خدمات و تنوع بخشی به خدمات تشکيل شده است.
بهبود کیفیت خدمات

منظور از اين زيرطبقه يافتن راه هايی برای بهبود کيفيت 
است.  سالمندان  سالمت  ارتقای  برای  ورزشی  خدمات 
زيرطبقه  اين  برای  را  مختلفی  راه های  مصاحبه شوندگان 
به  آسان  به دسترسی  آن جمله می توان  از  و  معرفی کردند 
اماکن  به  عمومی  توسعۀ سيستم حمل ونقل  ورزشی،  اماکن 
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ورزشی،  مکان های  ظاهری  ويژگی های  به  توجه  ورزشی، 
جذابيت برنامه های ورزشی ويژۀ سالمندان و ساخت توپ های 

ويژۀ آنها اشاره کرد.
حمل ونقل  سيستم  توسعۀ  اهميت  به  شرکت کننده ای 
عمومی به اماکن ورزشی اشاره کرد و گفت: »برای رفتن به 
استخر بايد چند کورس ماشين سوار شوم« )سالمند شمارۀ 4(.

تنوع بخشی به خدمات 
تنوع بخشی  برای  راه هايی  يافتن  زيرطبقه  اين  از  منظور 
از طريق  ارتقای سالمت سالمندان  برای  به خدمات ورزشی 
فعاليت های ورزشی است. مصاحبه شوندگان راه های مختلفی 
اين  در  که  کردند  معرفی  خدمات  به  تنوع بخشی  برای  را 
تدارك  به  می توان  جمله  آن  از  و  می گرفت  قرار  زيرطبقه 
برنامه های  سالمندان،  مشارکت  برای  منعطف  برنامه های 
نوع  انتخاب  در  تنوع  ورزشی،  برنامه های  کنار  در  جانبی 
و  نيازسنجی  خانه،  در  ورزشی  فعاليت های  ترويج  فعاليت، 
شناسايی نيازهای سالمندان به تفکيک جنسيتی و توجه به 

انتخاب زمان فعاليت از سوی سالمندان اشاره کرد.
يکی از افراد به تنوع در انتخاب نوع فعاليت اشاره کرد و 
گفت: »به جز ورزش صبحگاهی، هيچ برنامۀ ديگری برای ما 
به  اشاره  با  ديگری  فرد   .)1۰ شمارۀ  )سالمند  ندارد«  وجود 
برنامه های جانبی در کنار برنامه های ورزشی گفت: »می توانيم 
در کنار برنامه های ديگر، برنامه های ورزشی را برای سالمندان 

در نظر بگيريم« )مطلع کليدی شمارۀ 13(.
توسعۀ فرهنگ ورزش سالمندی

سالمندی  ورزش  فرهنگ  توسعۀ  معنای  به  راهبرد  اين 
برای ارتقای سالمت سالمندان است و از دو زيرطبقۀ اصالح 
نگرش و رفتار سالمندی و آموزش مهارت ها و تخصص های 

الزم تشکيل شده است.
اصالح نگرش و رفتار سالمندان

منظور از اين زيرطبقه راه هايی برای اصالح نگرش و رفتار 
فعاليت های  طريق  از  آنها  سالمت  ارتقای  برای  سالمندان 
ورزشی است. مصاحبه شوندگان راه های مختلفی را برای اين 
زيرطبقه معرفی کردند و از آن جمله می توان به استفاده از 
سالمندان به عنوان سرمايه های اجتماعی، توجه مسئوالن به 
اهميت ورزش سالمندی، بها دادن به سالمندان، استفاده از 
تجارب و ارتباطات سالمند در پيشبرد اهداف، توجه به مسائل 
رفاهی و بهداشتی سالمند و فرهنگ سازی ورزش سالمندی 

اشاره کرد.
سالمندان  تجارب  از  استفاده  اهميت  به  شرکت کننده ای 
افراد  اين  از  »بعضی  کرد:  بيان  و  اشاره  اهداف  پيشبرد  در 
با  برنامه ريزی ها  در  می توانيم  بوده اند.  ورزشکار  گذشته  در 
آنها مشورت کنيم« )مطلع کليدی شمارۀ 9(. شرکت کنندۀ 
تأکيد  سالمندی  ورزش  به  مسئوالن  توجه  لزوم  بر  ديگری 
سالم  سالمند  که  کنند  درك  بايد  »مسئوالن  گفت:  و  کرد 
هزينه های کمتری بر دوش دولت و جامعه می گذارد« )مطلع 

کليدی شمارۀ 1۰(.
آموزش مهارت ها و تخصص های الزم

منظور از اين زيرطبقه، يافتن راه هايی برای آموزش مهارت ها 
و تخصص های الزم به سالمندان برای ارتقای سالمت آنها از 
راه های  مصاحبه شوندگان  است.  ورزشی  فعاليت های  طريق 
مختلفی را برای آموزش مهارت های سالمندان معرفی کردند 
که در اين زيرطبقه قرار می گرفت و از آن جمله می توان به 
با حرکات ورزشی  آشنا کردن سالمندان  آموزش خانواده ها، 

مفيد، و تعريف فعاليت های ورزشی سالمند اشاره کرد.
با  سالمندان  آموزش  اهميت  به  شرکت کنندگان  از  يکی 
برای  صبح ها  که  »اوايل  کرد:  بيان  و  اشاره  ورزشی  حرکات 
ورزش می آمدم، نمی دانستم چطور با اين دستگاه ها کار کنم« 

)سالمند شمارۀ 3(.
تخصیص بودجه به ورزش سالمندی

اين راهبرد به معنای تخصيص بودجه به ورزش سالمندان 
برای ارتقای سالمت آنها است و از دو زيرطبقۀ سرمايه گذاری 
در بخش ورزش سالمندی و تخصيص وام و اعتبارات به اماکن 

ارائه دهندۀ خدمت به سالمندان تشکيل شده است.
سرمایه گذاری در بخش ورزش سالمندی

در  سرمايه گذاری  برای  راه هايی  زيرطبقه  اين  از  منظور 
طريق  از  آنها  سالمت  ارتقای  برای  سالمندی  ورزش  بخش 
فعاليت های ورزشی است. مصاحبه شوندگان راه های مختلفی 
را برای اين زيرطبقه معرفی کردند و از آن جمله می توان به 
سرمايه گذاری بخش دولتی و سرمايه گذاری بخش خصوصی 

اشاره کرد.
گفت:  بخش خصوصی  سرمايه گذاری  دربارۀ  افراد  از  يکی 
تا راحت تر در ورزش  از بخش خصوصی حمايت کنيم  »بايد 

سالمندان سرمايه گذاری کنند « )مطلع کليدی شمارۀ 11(.
تخصیص وام و اعتبارات به اماکن ارائه دهندۀ خدمت 

به سالمندان
منظور از اين زيرطبقه يافتن راه هايی برای اختصاص دادن 
سالمندان  به  خدمت  ارائه دهندۀ  ورزشی  اماکن  به  اعتبارات 
راه های  مصاحبه شوندگان  است.  آنها  سالمت  ارتقای  برای 
مختلفی را معرفی کردند که در اين زيرطبقه قرار می گرفت؛ 
از جمله می توان به اختصاص بخشی از درآمد حاصل از اجارۀ 
سالن های ورزشی در توسعۀ ورزش سالمندی، خريد خدمت 
از سالن های خصوصی برای فعاليت بدنی سالمندان، اختصاص 
دادن اعتبارات به ورزش سالمندی و تخصيص وام و اعتبارات 
به اماکن ورزشی خصوصی ارائه دهندۀ خدمات به سالمندان 

اشاره کرد.
خصوصی  سالن های  از  خدمت  خريد  به  شرکت کننده ای 
بيان کرد: »سالن های  و  اشاره  بدنی سالمندان  فعاليت  برای 
در  بايد  هستند،  خصوصی  بخش  اجارۀ  در  که  تربيت بدنی 
ازای خدمات رايگانی که در اختيار سالمندان قرار می دهند، 
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)مطلع  بگيريم«  نظر  در  را  تخفيف هايی  آنها  اجارۀ  مبلغ  در 
کليدی شمارۀ 16(.

بحث
محور  در  اوليه  کد   ٧9 مصاحبه ها،  تحليل  و  مرور  با 
فعاليت های ورزشی  با  ارتقای سالمت سالمندان  راهبردهای 
درون مايۀ   1۰ به  کدها  اين  بعد  مرحلۀ  در  شدند.  شناسايی 
راهبردی  برنامۀ  تدوين  سالمندی،  ورزش  سازمان  تأسيس 
سالمندی،  ورزش  قوانين  وضع  سالمندی،  ورزش  توسعۀ 
راهبردهای توسعۀ اماکن و فضاهای ورزشی مختص سالمند، 
ايجاد  راهبرد  متخصص،  انسانی  نيروی  تأمين  راهبردهای 
واحد تحقيق و توسعۀ ورزش همگانی، راهبرد توسعۀ تبليغات، 
راهبرد توسعه و بهبود کيفيت خدمات، راهبرد توسعۀ فرهنگ 
ورزش سالمندی، راهبرد توسعه و تخصيص بودجه به ورزش 

سالمندی طبقه بندی شدند، که هريک را توضيح می دهيم.
ورزش  سازمان  تأسيس  شناسايی شده  درون مايۀ  اولين 
بر  نظارت  و  ارزيابی  عامل  سه  طريق  از  که  است  سالمندی 
توسعۀ  و  ادارات  و  ارگان ها  با  تعامل  ارگان ها،  فعاليت های 
در  سالمندان  مشارکت  بر  سالمندی  ورزش  کانون های 
سازماني  ساختار  می گذارند.  تأثير  ورزشی  فعاليت های 
و  می يابند  تخصيص  منابع  که  است  شيوه ای  تعيين کنندۀ 
هدف های بلندمدت و سياست های سازمان تعيين می شوند. 
در  سازماني  ساختار  که  است  صورت  اين  به  کلي  قاعدۀ 
و  بلندمدت  راهبردهای  و  اهداف  با  متناسب  مؤسسات 
المپيک  ملي  کميتۀ  می شود.  تعيين  سازمان  سياست های 
را يکي  بهبود ساختار سازماني  مالزي در طرح طاليي خود 
نشان  بررسی ها   .)24( است  کرده  قلمداد  مهم  اقدام های  از 
می دهد که حل مسائل سالمندي تنها از عهدۀ يک سازمان 
تمامی  دخالت  و  توانمندی ها  ترکيب  و  برنمی آيد  نهاد  و 
را  غيردولتی  نهادهاي  و  خصوصی  و  دولتی  از  اعم  بخش ها 
برنامه ريزی  برای  مرتبط  سازمان های  هماهنگی  می طلبد. 
برخوردار  زيادي  اهميت  از  سالمندي  سالمت  ارتقاي  و 
هدايت  و  برنامه ريزی  براي  هماهنگ  تشکيالت  ايجاد  است. 
استراتژيک  اقدامی  به عنوان  با سالمندان  فعاليت های مرتبط 
سالمندان  از  حمايت  بهبود خدمات  برای  راهکاري  می تواند 
باشد. الزم است همۀ سازمان ها برای آموزش در زمينۀ بهبود 
زندگی سالم و سالمندي فعال برنامه هايی را در سطح استان 
و کشور مطرح کنند )25(. می توان با تأسيس سازمان ورزش 
درگير  مختلف  ارگان های  ورزشی  فعاليت های  سالمندی، 
با  تعامل  با  و  کرد  نظارت  آن  بر  و  ارزيابی  را  سالمندان  با 
سازمان ها و امضای پروتکل برای هم افزايی، زمينۀ مشارکت 

سالمندان در فعاليت های ورزشی را تدارك ديد.
راهبردی  برنامۀ  تدوين  شناسايی شده،  درون مايۀ  دومين 
توسعۀ ورزش سالمندی است که از دو طريق برنامه ريزی و 
طرح راه های جذب سالمند به ورزش بر مشارکت سالمندان 
 Shabani می گذارد.  تأثير  ورزشی  فعاليت های  در  ايرانی 
می کنند  بيان   Kriemadis از  نقل  به   )1393( همکاران  و 
اين  در  سازمان ها  به  می تواند  راهبردی  برنامه ريزی  که 

بهره مندی  آينده،  مسير  کردن  روشن  برای  متالطم  محيط 
محيطي،  تهديدات  تأثير  کاهش  و  کليدی  فرصت های  از 
روی  سرمايه گذاری  نياز،  مورد  تغييرات  ايجاد  و  پيش بينی 
مبنايي  تدوين  سازمان،  داخلي  ضعف های  رفع  و  قوت ها 
منطقي و قابل دفاع برای تصميم گيری، به وجود آوردن تفکر 
به  مؤثر  پاسخ  توانايي  مؤثر،  راهبردهای  تدوين  و  راهبردی 
تغييرات سريع محيطي، تدوين اهداف روشن برای کارکنان 
و افزايش انگيزش و رضايت آن ها و بهبود عملکرد سازماني 
کمک کند )26(. Kirke )2۰۰4( دربارۀ اهميت برنامه ريزی 
بايد  در حوزۀ ورزش معتقد است ساختار ورزشي هر کشور 
در حال  اهدافي که  و  فعاليت ها  و  باشد  و مشخص  منسجم 
انجام و پيگيري آنها هستند، بايد از استحکام و دليل منطقي 
کشور  يک  ورزشی  برنامه های  ساختار  در  باشند.  برخوردار 
ميزان اهميت فعاليت ها، هدف ها، برنامه ريزی ها، تشکيالت و... 
بايد واضح باشد )2۷(. Badriazin )2۰1٧( نيز اعتقاد دارد 
کرده اند  سعي  داشته اند،  پيشرفت  ورزش  در  که  کشورهايي 
راهبرد و ساختار مناسب  ايجاد  و  برنامه های توسعه  با طرح 
بنابراين می توان   .)16( بردارند  در راستای گسترش آن گام 
با تدوين برنامۀ راهبردی توسعۀ ورزش سالمندی، از طريق 
آن  براساس  سپس  و  بلندمدت  برنامۀ  و  چشم انداز  تدوين 
تدوين برنامه هايی از قبيل برگزاری جشنواره های ورزشی ويژۀ 
سالمند، افزايش مزايا و اختصاص پاداش به سالمندان سالم 
مشارکت  و  ورزش  به  سالمند  جذب  زمينۀ  نظر جسمی،  از 

سالمندان در فعاليت های ورزشی را فراهم کرد.
ورزش  قوانين  وضع  شناسايی شده،  درون مايۀ  سومين 
سالمندی است که از دو طريق وضع قوانين برای فعال کردن 
سالمندان و ساماندهی سالمندان فعال، بر مشارکت سالمندان 
و   Asefi می گذارد.  تأثير  ورزشی  فعاليت های  در  ايرانی 
و   Momtazbakhsh و  ،)2۰13(  Saffari  ،)2۰14( همکاران 
Fokur )2۰۰٧( نيز در پژوهش های خود به اين راهبرد اشاره 
از  استفاده   )2۰14( همکاران  و   Asefi  .)2۹  ،28( کرده اند 
قوانين و مقررات مناسب و الزم االجرا در زمينۀ ورزش همگانی 
و به عبارتی اتخاذ قوانين تشويقی و تنبيهی مشارکت افراد در 
ورزش همگانی را ارتقادهندۀ سالمت يا سياست توسعۀ ورزش 
 )2۰۰٧( Fokor و Momtazbakhsh .)2۹( همگانی می داند
کردن  موظف  که  رسيدند  نتيجه  اين  به  خود  پژوهش  در 
قانونی افراد از راهکارهای ارتقا و توسعۀ ورزش همگانی بانوان 
است )2۹(. بنابراين با توجه به يافته های پژوهش، می توان با 
وضع قوانين ورزش سالمندی، با فرهنگ سازی از طريق وضع 
قوانين برای فعال کردن سالمندان و سازمان دهی سالمندان 
زمينۀ  مشابه،  گروه های  در  آنها  توانايی های  براساس  فعال 
جذب سالمند به ورزش و مشارکت سالمندان در فعاليت های 

ورزشی را فراهم کرد.
اماکن  توسعۀ  راهبرد  شناسايی شده،  درون مايۀ  چهارمين 
طريق  دو  از  که  است  سالمند  مختص  ورزشی  فضاهای  و 
فعال  و  سالمند  مختص  ورزشی  فضاهای  و  اماکن  توسعۀ 
ايرانی  سالمندان  مشارکت  بر  سالمندان  خانه های  کردن 
 Savadi و   Olfateh می گذارد.  تأثير  ورزشی  فعاليت های  در 
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به  خود  پژوهش های  در  نيز   )2۰14(  Ghareh و   )2۰16(
توسعۀ وضعيت کيفی  اشاره کرده اند )30، 31(.  راهبرد  اين 
و کمی امکانات و تجهيزات ورزشی در مسيرهای تندرستی 
و  افزايش گرايش  در  تحقيقات مختلف می تواند  نتايج  طبق 
نقش  ورزشی  اماکن  اين  در  فعاليت  در  مشارکت شهروندان 
نظريۀ  نيز  امر  اين  مؤيد  باشد.  داشته  مالحظه ای  درخور 
ساختارگرايی است که بيان می کند هرگونه رفتار و کنشی در 
قالب و ساختاری ازپيش تعيين شده شکل می گيرد. پس هرچه 
وضعيت و امکانات مسيرهای تندرستی بهتر باشد، کنش های 
مشارکتی شهروندان نيز به تبع آن بيشتر خواهد شد )32(. 
نتيجه  اين  به  پژوهش خود  )2۰16( در   Savadi و  Olfateh
رسيدند که نبود محيط های فعاليت مانند امکانات و تجهيزات 
اين  و  دارد  ارتباط  بانوان  فعاليت های  در  مشارکت  ميزان  با 
نشان دهندۀ اهميت محيط های ورزشی ـ تفريحی ويژۀ بانوان، 
وسايل و تجهيزات ورزشی است و نبود آنها يا نقض در آنان 
حرکات  و  تمرينات  صحيح  اجرای  در  اختالل  ايجاد  باعث 
ورزشی می شود )31(. وجود اماکن، فضاها، تجهيزات مناسب و 
مدرن می تواند عاملی تشويق کننده و محرك مشارکت مستمر 
به حدي  ورزشی  فضاهاي  و  اماکن  اهميت  باشد.  ورزش  در 
است که کميسيون ورزش انگلستان سند چشم اندازی را ويژۀ 
اماکن و فضاهاي تفريحی و ورزشی تدوين کرده که محوريت 
ارتقاي کيفيت،  آن حفظ و نگهداري اماکن ورزشی موجود، 
اماکن  تدارك  و  تهيه  و  ورزشی  اماکن  مديريت  و  دسترسی 
ورزشی جديد مبتنی بر تقاضا است )30(. اگرچه وجود اماکن 
تحقيقات  اما  است  مهم  بدنی  فعاليت  به  افراد  گرايش  براي 
مختلف نيز نشان داده که نزديکی اماکن ورزشی تأثير زيادي 
بر سطح فعاليت بدنی افراد دارد )33(. بنابراين با توجه به 
يافته های پژوهش می توان با توسعۀ اماکن و فضاهای ورزشی 
امکانات  و  زيرساخت ها  به  توجه  طريق  از  سالمند،  مختص 
اختصاص  و  بانوان  روباز مخصوص  پارك های  ايجاد  ورزشی، 
سالن های سرپوشيده به سالمندان و تأسيس مراکز تخصصی 
زمينۀ  سالمندان،  خانه های  کردن  فعال  و  سالمند  ويژۀ 

مشارکت سالمندان در فعاليت های ورزشی را فراهم کرد.
نيروی  تأمين  راهبرد  شناسايی شده  درون مايۀ  پنجمين 
نيروی  تأمين  طريق  دو  از  که  است  متخصص  انسانی 
سالمندان  مشارکت  بر  مديريت  بهبود  و  متخصص  انسانی 
جهان  در  اکنون  می گذارد.  تأثير  ورزشی  فعاليت های  در 
توسعه يافته ديگر سرمايه های مادي و طبيعي را عامل موفقيت 
به شمار نمی آورند، بلکه نيروي انساني را عامل مهم و اثربخش 
در توليد فکر و انديشه در فعاليت های اقتصادي و اجتماعي و 
سياسي و ورزشي معرفي می کنند. به اين معنا که ديگر فرد 
مدير نيست که به تنهايی سازمان را به موفقيت می رساند، بلکه 
نيروي مولد به همراه علم و هنر مديريت است که تجلی بخش 
موفقيت ها می شود. مدير مجموعه وظيفه دارد از منابع موجود 
ببرد  بهره  آموزش ديده  انساني  نيروي  به خصوص  در سازمان 
سازماني  هر  در  مدير  اگر  کند.  حرکت  پويايي  سمت  به  و 
و  متخصص  ماهر،  انساني  نيروي  بر  را  خود  فعاليت  محور 
بهره وری  و  به طور حتم کارآمدي  استوار کند،  آموزش ديده 

سازمان را باال می برد و با توجه به نيروي انساني آموزش ديده 
و متخصص به رشد و بالندگي سازمان کمک می کند. امروزه 
در کشورهاي پيشرو در ورزش هدف گذاری ها دنبال می شود. 
در اين راه به ويژه روي منابع انساني سرمايه گذاری بيشتري 
از  بهره گيری  براي  متخصص  انساني  منابع  ابتدا  تا  می شود 
منابع مالي در اختيار باشد، از ديگر سو منابع انساني خوب، 
اين  از  با مديريت خوب، خود را نشان می دهند و همچنين 
طريق می توان زمينۀ جذب سرمايه های داخلي و خارجي را 

براي گسترش ورزش در ايران فراهم کرد )34(.
برنامه های  و  طرح ها  از  بخشی  استراليا  ورزش  کمسيون 
حمايتی خود را به نيروی انسانی سازمان های ورزشی اختصاص 
داده است. همچنين برگزاری کالس ها، دوره ها و کارگاه های 
نيروی  توسعۀ  برای  کمسيون  اين  وظايف  ديگر  از  آموزشی 
انسانی است. در کانادا نيز آموزش و توسعۀ نيروی انسانی از 
اولويت های ويژۀ سند برنامۀ ملی اين کشور است. همچنين 
طرحی با عنوان »حمايت از مربيان با عملکرد خوب« در اين 
يافته های  به  توجه  با  بنابراين   .)35( است  شده  اجرا  کشور 
متخصص،  انسانی  نيروی  تأمين  راهبرد  با  می توان  پژوهش 
تربيت مربی و کارشناس ورزش مختص سالمند و  از طريق 
زمينۀ  سالمندی،  ورزش  با  درگير  مديران  آموزش  همچنين 

مشارکت سالمندان در فعاليت های ورزشی را فراهم کرد.
واحد  ايجاد  راهبرد  شناسايی شده،  درون مايۀ  ششمين 
طريق  دو  از  که  است  سالمندی  ورزش  توسعۀ  و  تحقيق 
و  همگانی  ورزش  زمينۀ  در  توسعه  و  تحقيق  واحد  ايجاد 
سالمندان  مشارکت  بر  سالمند  با  ارتباط  راه های  گسترش 
و   Afarineshkhaki می گذارد.  تأثير  ورزشی  فعاليت های  در 
در  ورزش  بيشتر  هرچه  توسعۀ  معتقدند   )2۰۰5( همکاران 
ميان مردم مستلزم مطالعه و تحقيق و بررسی راه های مختلف 
آن است؛ به طوری که گردآوری داده های مورد نياز در اين 
بعدی است  زمينه نخستين گام در مسير تصميم گيری های 
)36(. Atghia )2۰۰1( ناکارآمدی واحد تحقيق و توسعه در 
بخش ورزش همگانی را از داليل توسعه نيافتن آن در کشور 
می داند. وی دليل ناکارآمدی واحد تحقيق و توسعه در بخش 
انجام مطالعات و تحقيقات  ناکارآمدی در  را  ورزش همگانی 
و  مردم  نيازهای  تشخيص  برای  سازمان دهی شده  و  منظم 
اطالعات  فقدان  همگانی،  ورزش  برنامه های  از  رضايتشان 
همگانی  ورزش  در  شرکت کنندگان  تعداد  از  صحيح  آماری 
هم در بخش عمومی و هم خصوصی و مشکالت ناشی از آن 
در برنامه ريزی مناسب براساس اطالعات آماری و شکست در 
از  مردم  عموم  به  سازماندهی شده  و  صحيح  اطالعات  دادن 
يک طرف و مقامات مسئول توسعۀ ورزش همگانی از طرف 
ديگر می داند )3۷(. Asefi و همکاران )2۰14( در پژوهش 
خود به اين نتيجه رسيدند که با توجه به نقش واحد تحقيق 
وجود  گفت  می توان  همگانی  ورزش  گسترش  در  توسعه  و 
واحد تحقيق و توسعۀ کارآمد و به روز می تواند با جمع آوری 
داده های مناسب، خالصه، تحليل و سازماندهی آنها اطالعات 
مناسب و به روزی در اختيار مقامات مسئول ورزش همگانی 
ورزش  توسعۀ  و  کالن  تصميم گيری های  در  استفاده  برای 
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 )2۰13( Samie nia و Javadipour .)28( همگانی قرار دهد
ارتباطات در  و  اطالعات  فناوری  توسعۀ  راهبرد  دارند  اعتقاد 
ورزش همگانی از دو طريق ايجاد نظام آماری فراگير و جامع 
در ورزش همگانی و بهره گيری از فناوری های نو در آموزش 
و ترويج ورزش همگانی يکی از استراتژی های توسعۀ ورزش 
يافته های  به  توجه  با  بنابراين   .)42( است  ايران  در  همگانی 
در  توسعه  و  تحقيق  واحد  ايجاد  راهبرد  با  می توان  پژوهش 
فعال کردن بخش تحقيق  از طريق  زمينۀ ورزش سالمندی، 
برای شنيدن  ايجاد سيستمی  با دانشگاه و  و توسعه و پيوند 
سالمندان،  با  منظم  و  دائم  ارتباط  و  سالمندان  پيشنهاد های 
زمينۀ مشارکت سالمندان در فعاليت های ورزشی را فراهم کرد.

تبليغات  توسعۀ  راهبرد  درون مايۀ شناسايی شده  هفتمين 
افراد  از  استفاده  و  تبليغات  گسترش  طريق  دو  از  که  است 
فعاليت های  در  سالمندان  مشارکت  بر  سرشناس  و  شاخص 
نياز  ورزش  و گسترش  توسعه  براي  تأثير می گذارد.  ورزشی 
بدون  ورزش  توسعۀ  در  مشارکت  است.  ترغيب  و  تبليغ  به 
رسانه ها  منظور  اين  به  دستيابي  براي  نيست.  ممکن  انگيزه 
شناسايي  را  مخاطبان  عقالني  و  صحيح  انگيزه های  بايد 
را  خود  موردنياز  اطالعات  معموال  رسانه ها  مخاطبان  کنند. 
از منابعي می گيرند که با افکار و اعتقادات آنها همسو است 
)3۹(. رسانه ها به شدت در چگونگي درك معناي ورزش نقش 
ورزش  به  نگرش  در  مهمي  نقش  می توانند  درنتيجه  دارند، 
تحت تأثير  عمومي  افکار  از  بخش چشمگيری  باشند.  داشته 
ما  نگرش  و  تعبير  بر  رسانه ها  و  است  رسانه ای  جهت گيری 
نقشي  گروهي  رسانه های   .)40( می گذارند  تأثير  ورزش  از 
و  دارند  ورزش  به  نسبت  افراد جامعه  نگرش  تغيير  در  مؤثر 
هرچه اين نقش با توجه به مالحظاتي چون شناخت نيازها، 
روان شناختی صورت  رويکردهاي  و  ارتباطي  مؤثر  روش های 
به  توجه  با  بنابراين   .)41( بود  خواهد  اثرگذارتر  پذيرد، 
يافته های پژوهش می توان با راهبرد توسعۀ تبليغات، از طريق 
و  شهری  تبليغات  نوشتاری،  شنيداری،  ديداری،  رسانه های 
استفاده از خود سالمندان و افراد سرشناس، زمينۀ مشارکت 

سالمندان در فعاليت های ورزشی را فراهم کرد.
و  توسعه  راهبرد  شناسايی شده،  درون مايۀ  هشتمين 
کيفيت  بهبود  طريق  دو  از  که  است  خدمات  کيفيت  بهبود 
بر مشارکت سالمندان در  به خدمات  تنوع بخشی  و  خدمات 
 Samie و   Javadipour می گذارد.  تأثير  ورزشی  فعاليت های 
nia )2۰13( راهبرد توسعۀ کمی و کيفی ورزش همگانی را 
بيان  ايران  در  همگانی  ورزش  توسعۀ  استراتژی های  از  يکی 
می کنند )42(. Chamanpira و همکاران )2۰۰4( در پژوهش 
خود نشان دادند، با توجه به اينکه پارك ها اولويت سالمندان 
برای گذران اوقات فراغت است، توسعه و بهبود فضاهای سبز و 
امکانات ورزشی در پارك ها می تواند مثمرثمر واقع شود )41(. 
همچنين Sugiyama و Thompson )2۰۰٧( در تحقيق خود 
بيان کردند که توسعۀ کيفيت و بهبود دسترسی به فضاهای 
افزايش ميزان فعاليت های  طبيعی می تواند نقش مؤثری در 
 .)43( باشد  داشته  سالمند  جمعيت  برای  خانه  از  خارج 
راهبرد  با  می توان  پژوهش  يافته های  به  توجه  با  بنابراين 

سيستم  توسعۀ  طريق  از  خدمات،  کيفيت  بهبود  و  توسعه 
و  ورزشی  اماکن  به  دسترسی  راه های  و  عمومی  حمل ونقل 
جذابيت  جنسيتی،  تفکيک  به  سالمندان  نيازهای  شناسايی 
منعطف  برنامه های  تدارك  سالمند،  ويژۀ  ورزشی  برنامه های 
در  سالمندان  مشارکت  زمينۀ  فعاليت،  نوع  و  زمان  تنوع  و 

فعاليت های ورزشی را فراهم کرد.
فرهنگ  توسعۀ  راهبرد  شناسايی شده،  درون مايۀ  نهمين 
ورزش سالمندی است که از سه طريق اصالح نگرش و رفتار 
سالمندی، ترويج فرهنگ حرکت و پويايی و آموزش مهارت ها 
فعاليت های  در  سالمندان  مشارکت  بر  الزم  تخصص های  و 
ترويج  راهبرد   )2۰14(  Ghareh می گذارد.  تأثير  ورزشی 
راهبردهای  از  يکی  را  زندگی  در  پويايی  و  حرکت  فرهنگ 
 .)30( می داند  ايران  در  تفريحی  ورزش های  شدن  همگانی 
Javadipour و Samie nia )2۰13( از راهبرد ترويج فرهنگ 
از  يکی  به عنوان  جامعه  در  سالمتی  و  تحرك  و  ورزش 
راهبردهای توسعۀ ورزش همگانی در ايران نام برده اند )42(. 
Goodarzi و همکاران )2۰13( معتقدند تدوين راهبرد توسعۀ 
همگانی  ورزش  توسعۀ  راهبردهای  از  يکی  همگانی  ورزش 
پژوهش  در   )2۰14(  Ghareh  .)24( است  کرمان  استان 
از  بيان کرد که جنبش و حرکت می بايست به بخشی  خود 
برنامۀ زندگی روزانۀ مردم تبديل شود؛ به  عبارت  ديگر فعاليت 
جسمانی به اشکال مختلف در زمان فراغت، هنگام کار و حتی 
نهادينه  زمان رفت وآمد به محل کار در سبک زندگی مردم 
شود. براي تحقق اين امر فرهنگ سازی نياز است که از طريق 
رسانه های  کمک  با  فراگير،  و  مادام العمر  و  مستمر  آموزش 
جمعی و سازمانی و همچنين طرح مشوق ها و محرك هايی 
در  مشارکت کننده  افراد  براي  مالياتی  معافيت  همچون 

فعاليت های جسمانی سالم می تواند فراهم شود )30(.
جامعه شناسان ورزش معتقدند ورزش همگاني بدون ارتباط 
انزوا  در  و  ديگر  فرهنگي  عادت های  و  اجتماعي  تأثيرات  با 
نمی تواند درك شود. فرايندهای اجتماعي و فرهنگي موجب 
رشد فزايندۀ مشارکت ورزشي در زندگي مردم می شود )44(. 
و  اجتماعي  گوناگون  ابعاد  و  ورزش  متقابل  تأثيرات  اهميت 
و  جامعه شناسان  اولين  توجه  که  است  به اندازه ای  فرهنگي 
پيشگامان جامعه شناسی ورزش را به خود جلب کرده است. 
ورزش پديده اي اجتماعي و فرهنگي است که پيوندي اندام وار 
با مجموعه نهادها و ساختارهاي اجتماعي دارد؛ بدين معنا که 
دستاوردهاي ورزش و فعاليت های آن به طورکلی يک شاخص 
دربارۀ سطح  آن  نظر گرفتن  در  با  از يک سو،  است.  عمومي 
پيشرفت اجتماعي و فرهنگي يک جامعه می توان داوري کرد 
و از سوي ديگر، پيشرفت و ترقي ورزشي نيز به داده ها و عوامل 
اجتماعي حاکم بر جامعه وابسته است )45(. بنابراين با توجه 
به يافته های پژوهش می توان با راهبرد توسعۀ فرهنگ ورزش 
سالمندی، از طريق استفاده از سالمندان به عنوان سرمايه های 
اجتماعی، توجه مسئوالن و بها دادن به ورزش سالمندی و 
آموزش حرکات  و  زمينۀ ورزش سالمندان  فرهنگ سازی در 
مشارکت  زمينۀ  سالمندان،  و  خانواده ها  به  مفيد  ورزشی 

سالمندان در فعاليت های ورزشی را فراهم کرد.
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دهمين درون مايۀ شناسايی شده، راهبرد توسعه و تخصيص 
تخصيص  طريق  دو  از  که  است  سالمندی  ورزش  به  بودجه 
بودجه و تخصيص وام و اعتبارات به اماکن ارائه دهندۀ خدمت 
ورزشی  فعاليت های  در  سالمندان  مشارکت  بر  سالمندان  به 
تأثير می گذارد. پژوهشگران بودجۀ کافی را در توسعۀ ورزش 
همگانی کشور مهم می دانند )36، 28(. بودجه از ابزارهاي 
بر  می شود.  محسوب  کشور  همگانی  ورزش  توسعۀ  در  الزم 
توسعۀ  به  را  معينی  بودجۀ  مختلف  دولت های  اساس،  اين 
توجه  با  می دهند.  اختصاص  خود  کشور  در  همگانی  ورزش 
سطح  کاهش  و  جوامع  شدن  صنعتی  از  ناشی  مشکالت  به 
فعاليت بدنی افراد و تهديد سالمت جامعه، اهميت اختصاص 
بودجه به توسعۀ ورزش همگانی به عنوان فعاليت ارتقادهندۀ 
سالمتی روشن و واضح است. از اين  رو بايد اختصاص بودجۀ 
تا زمينۀ  قرار گيرد  به ورزش همگانی در دستور کار  بيشتر 
رشد و توسعۀ آن در جامعه فراهم شود. بودجه در اين بخش 
توسعۀ  راهبردي  برنامه های  طراحی  و  تدوين  صرف  بايد 
ورزش همگانی، اجراي اين برنامه ها، انجام تحقيقات مناسب، 
همگانی،  ورزش  امر  در  متخصص  مربيان  و  مديران  آموزش 
و  اماکن  تجهيز  و  ساخت  همگانی،  ورزش  گستردۀ  آموزش 
عموم  دردسترس  مناطق  در  به خصوص  ورزشی  تأسيسات 
با  بنابراين   .)28( همگانی شود  ورزش  مسابقات  برگزاري  و 
با راهبرد توسعه و  اين پژوهش، می توان  يافته های  توجه به 
تخصيص بودجه به ورزش سالمندی، از طريق سرمايه گذاری 
بخش دولتی و خصوصی و اختصاص بخشی از درآمد حاصل 
از اجارۀ سالن های ورزشی به توسعۀ ورزش سالمندی و خريد 
خدمت از سالن های خصوصی و تخصيص وام و اعتبارات به 
زمينۀ  سالمندان،  به  ورزشی خصوصی خدمات رسانی  اماکن 

مشارکت سالمندان در فعاليت های ورزشی را فراهم کرد.
تجزيه وتحليل  با  نزديکي  همراهي  اطالعات  جمع آوری 
و  می پذيرند  انجام  همزمان  به طور  يعني  دارد؛  اطالعات 
موجب توسعۀ يکديگر می شوند. در اين مطالعه، گام های اوليۀ 
تجزيه وتحليل اطالعات در جريان جمع آوری اطالعات برداشته 
شد که از نقاط قوت اين مطالعه است. نبود تعميم پذيری يا 
مطالعۀ  محدوديت های  از  کيفی  تحقيقات  کم  تعميم پذيری 
حاضر بود. همچنين به دليل مشغلۀ کاری بعضی افراد نمونه، 

بود و  از مشکالت مطالعه  هماهنگی و تعيين وقت مصاحبه 
اينکه  به  با توجه  باعث زمان بر شدن جمع آوری داده ها شد. 
در  مهمی  نقش  ورزشی  فعاليت های  در  سالمندان  مشارکت 
برای  هم  و  فرد  برای  هم  هزينه ها  کاهش  و  آنها  سالمت 
دولت ها دارد، لذا به برنامه ريزان سالمت توصيه می شود برای 
در  با  ورزشی،  فعاليت های  در  سالمندان  بردن مشارکت  باال 
نظر گرفتن همۀ جوانب سعی در تدوين برنامه ها کنند. اميد 
است نتايج اين پژوهش بتواند پايه ای برای پژوهش های بعدی 

در زمينۀ مشارکت سالمندان در فعاليت های ورزشی باشد.
نتیجه گیری

مشکالت و نيازهاي سالمندان با ساير افراد متفاوت است، 
بنابراين بهتر است قبل از هرگونه برنامه ريزی از وضعيت آنها 
آگاهی حاصل شود و با شناسايي مشکالت و نيازهاي واقعي 
و  نيازها  آن  با  مناسب  دولتي  و  محلي  اقدامات  سالمندان، 
بايد  برنامه ريزان  شود.  برنامه ريزی  سالمندان  خواسته های 
داشته  از وضعيت سالمندان  کاملي  بينش  و  بيشتر  شناخت 
از  اساسي  تغيير  عادي  افراد  و  مسئوالن  نگرش  در  و  باشند 
برسند.  صحيح  درك  به  و  شود  ايجاد  سالمندي  وضعيت 
بنابراين با توجه به اينکه مشارکت سالمندان در فعاليت های 
هزينه ها  کاهش  و  آنها  سالمت  در  مهمی  نقش  ورزشی 
برنامه ريزان  به  لذا  دارد؛  دولت ها  برای  هم  و  فرد  برای  هم 
سالمندان  مشارکت  بردن  باال  برای  می شود  توصيه  سالمت 
در فعاليت های ورزشی، با در نظر گرفتن همۀ جوانب، سعی 
در تدوين برنامه ها کنند. اميد است نتايج اين پژوهش بتواند 
سالمت  ارتقای  زمينۀ  در  بعدی  پژوهش های  برای  پايه ای 

سالمندان با استفاده از فعاليت های ورزشی باشد. 
تقدیر و تشکر

ورزشی  مديريت  دکتری  رسالۀ  از  برگرفته  مقاله  اين 
در  که  افرادی  کليۀ  از  بدين وسيله  است.  خوارزمی  دانشگاه 

فرايند پژوهش ما را ياری کردند، تقدير و تشکر می کنيم.
تضاد منافع

و  است  يکسان  مطالعه  اين  در  نويسندگان  تمامی  سهم 
هيچ گونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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