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 مقدمه

در دنیاي امروز نیز با پیشرفت فناوري زمان اختصاصی 

آن زمان فراغت افزایش یافته است.  تبعبهکار کاهش و 

اوقات فراغت و نحوة گذراندن آن از مباحثی است که پس 

). 1از انقالب صنعتی به موضوعی مهم تبدیل شده است (

ي متعددي از اوقات فراغت در ادبیات مربوط به هادگاهید

، اما در بین همۀ آنها چهار دیدگاه شودیمزه مشاهده این حو

از: دیدگاه بازماندة وقت،  اندعبارتعمده وجود دارد که 

دیدگاه فعالیت، دیدگاه عملکردي و دیدگاه آزادي عمل؛ 

دیدگاه عملکردي از اقبال بیشتري برخوردار شده است. 

ي امجموعهبراساس این دیدگاه اوقات فراغت عبارت است از 

که انجام آنها براي شخص و جامعه مفید است  هاتیفعالاز 

ابزاري براي نیل به اهداف مطلوب و پذیرفته  عنوانبهو 

در زبان فارسی، فراغت در لغت ). 2( استاجتماعی مطرح 

معموالً در مقابل  به معنی آسودگی و آسایش است و

روزمره که نوعاً موجب خستگی  يهايریها و درگاشتغال

. اوقات فراغت به عوامل مختلفی رودیکار مبه ،شوندیم

ي، وضعیت مندعالقهچون سن، شغل، میزان تحصیالت، 

درآمد، محل زندگی و بسیاري از متغیرهاي دیگر بستگی 

با رفع خستگی، صدمات  تواندیمي فراغتی هاتیفعالدارد. 

جسمی و روانی ناشی از هیجانات مداوم کار و انجام وظایف 

عی را جبران کند و با تفریح از کسالت ناشی از اجتما

یکنواختی کار روزمره رهایی یابد و فرصتی براي پرورش 

استعدادهاي ذهنی و روانی، جسمی، و عاطفی خود فراهم 

بر این، نقش ورزش در کیفیت اوقات فراغت ). عالوه3سازد (

و انجام  هابرنامهبر کسی پوشیده نیست. هدف اصلی از 

ي ورزشی در سطح جامعه ضمن پر کردن اوقات هاتیفعال

ي اخالقی، هاجنبهفراغت افراد، کمک به رشد و توسعۀ 

ي هاافته. یاستروانی، جسمانی، فرهنگی و اجتماعی افراد 

فعالیت بدنی آثار مثبت و معناداري بر  دهندیماخیر نشان 

                                                           
1. Adherence 

سالمت جسمانی، روانی، و اجتماعی افراد در تمامی 

دارد و ابزاري کارامد در ارتقاي کیفیت ي زندگی هادوره

). اوقات فراغت در میان 4زندگی اقشار مختلف مردم است (

سالمندان و بازنشستگان موضوعی است که از حساسیت 

بیشتري برخوردار است. در این دوره سالمتی جسمی و 

هاي سنی دیگر باید مورد توجه روحی افراد بیشتر از رده

هاي گذران اوقات فراغت افراد در باشد و در نتیجه فعالیت

الشعاع نحوي باشد که سالمت افراد را تحتاین سنین باید به

قرار دهد و به حفظ و بهبود آن کمک کند. مؤثرترین نوع 

اند که فعالیتی که محققان و دانشمندان شناسایی کرده

هاي حرکتی و تواند به این مهم کمک کند، فعالیتمی

ندي در کشورهاي پیشرفته به ). سالم5ورزشی است (

در  کهیدرحالشود، سال اطالق می 65سنین باالي 

سال سالمند  60کشورهاي در حال توسعه، افراد باالي 

 ). 6شوند (محسوب می

دریافت که سهم  توانیم شدهگفتهبا توجه به مطالب 

ي اوقات فراغت را فعالیت بدنی به هاتیفعالي از اگسترده

شناسان ، اما موضوعی که عالقۀ رواندهدیمخود اختصاص 

و مدیران ورزشی را به خود اختصاص داده است، دالیل 

. استي فعالیت بدنی اوقات فراغت رفتارهامشارکت افراد در 

ي بدنی در هاتیفعالدر واقع به معنی استمرار  1مشارکت

). 7( ستهاتیفعالو در واقع تعهد به انجام این  مدتیطوالن

ه درك بهتر استمرار بلندمدت فعالیت بدنی، براي کمک ب

وجود به PAM(2ی الگوي استمرار فعالیت بدنی (تازگبه

از:  اندعبارتهاي کلیدي این الگو آمده است. جنبه

ی ختگیخودانگگزینی (دستیابی به تعهد و رضایت)، هدف

(مقاومت در پیگیري اهداف رفتاري مستقل از هرگونه 

خودکفایی (اطمینان به غلبه بر هاي موقعیتی)، محدودیت

موانع و خودداري از بازگشت)، محیط فعالیت بدنی (مثل 

انداز جذابیت، چشم -نحوة دسترسی، زیبایی محیط

2. Physical Activity Maintenance Model 
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بخش و حمایت جامعه) و فشار روانی زندگی (تغییرات لذت

). محققان احساس 8هاي روزمره) (اخیر زندگی و نگرانی

اي از ند مجموعهتواکنند پیشرفت الگوي نظري میمی

هایی براي آغاز و استمرار کنندهبینیها و پیشهمبستگی

وجود آورند. در این زمینه مراکز کنترل فعالیت بدنی، به

هاي نظرسنجی ها و سیستم نظارت بر دادهبیماري

)، اطالعاتی 2008(1پیشگیري از عوامل خطرزاي رفتاري

تعاریف براي الگوي فعالیت بدنی فراهم کردند، که از 

براي سطوح پایین فعالیت بدنی استفاده کردند.  شدهاصالح

 72از اینکه تقریباً  اندعبارت 2008هاي سال برخی از یافته

دقیقه تمرین ورزشی  20درصد بزرگساالن، در حداقل 

 50کنند. حدود بار در هفته هم شرکت نمی 3شدید و  

شدید،  ورزشی تمرین دقیقه 20 حداقل درصد بزرگساالن

 30هفته یا تمرین ورزشی متوسط حداقل  در بار 3 حتی

درصد  25ندارند، تقریباً  روز در هفته هم 5دقیقه، به مدت 

کردند وقت آزادي براي فعالیت بدنی  بزرگساالن گزارش

ندارند. این اطالعات موضوع خاصی از تحقیقات آکادمی 

) که به 9را ارائه داد ( 2شناسی و تربیت بدنیحرکت

شارکت در ورزش منجر شد. در واقع افراد به دالیل م

هاي قلبی مختلفی از جمله کاهش خطر ابتال به بیماري

عروقی، کنترل وزن، کاهش فشار روانی و افسردگی، لذت 

هایی براي مشارکت اجتماعی به انجام بردن، فرصت

، همچنین به دالیلی از جمله پردازندیمتمرینات ورزشی 

انگیزگی فعالیت اس کمبود وقت و بیکمبود انرژي، احس

 فائقبه رخوت خود  تحركکم). وقتی افراد 7بدنی ندارند (

آیند و شروع به انجام تمرینات ورزشی کنند، مانع بعدي که 

شان شوند، حفظ استمرار برنامۀ ورزشیبا آن مواجه می

رسد بسیاري از افراد شروع برنامۀ تمرین نظر میاست. به

                                                           
1. Centers for Disease Control and Prevention 
Behavioral Risk Factor Surveillance System 
Survey Data  

 50دانند. تقریباً تر از دنبال کردن آن میورزشی را راحت

ی را ظرف مدت شش ماه ورزشها برنامۀ کنندهدرصد شرکت

ها در تالش براي مشارکت کنندهکنند. تمریناول رها می

شوند. پذیري میهاي ورزشی اغلب دچار برگشتدر برنامه

رغم این واقعیت که مشارکت در تمرین ورزشی هم از علی

شناختی داراي مزیت و هم از جنبۀ روان لحاظ جسمانی

است، دالیلی مبنی بر مشکالت موجود در مشارکت افراد در 

 ).7ورزش عنوان شده است (

در موضوع اوقات فراغت و نحوة گذران آن در سالمندان 

 )1392( همکاران و حسینیتحقیقاتی انجام گرفته است. 

 بانوان ورزشی تعهد و لذت مشارکت، يهازهیانگ

 نتایج .بررسی کردندرا  ورزشی يهاتیفعال در کنندهشرکت

 ورزشی يهاتیفعال چنانچه داد نشان آنها پژوهش

 فعالیت در با مشارکت بتوانند افراد و باشند بخشلذت

 مثبت پاسخ خود درونی يهاخواسته و نیازها به ورزشی،

 خارجی يهابه پاداش درونی، رضایت این کنار در و دهند

 ورزشی يهاتیفعال انجام دادن به آنها تعهد یابند، دست نیز

نتایج تحقیق ثنایی و همکاران  .)10( شودیم بیشتر

فعالیت بدنی کاري بر بعد جسمی ) نشان داد که 1392(

بر بعد روحی کیفیت زندگی اثرگذار است.  کیفیت زندگی و

 روحی کیفیت زندگیو  فعالیت بدنی ورزشی بر بعد جسمی

و  بعد جسمیبر فعالیت بدنی اوقات فراغت  اثرگذار است و

مؤثر است. فعالیت بدنی اوقات فراغت  کیفیت زندگی روحی

). چمن پیرا و 11( نیز بر امید به زندگی اثرگذار است

) در تحقیقی با هدف شناخت نحوة گذران 1394همکاران (

ي بدنی سالمندان با تأکید بر هاتیفعالاوقات فراغت و 

زي شهرداري شهر تهران نشان دادند ي بدنساهادستگاه

ها اولین اولویت براي گذران فراغت سالمندان است، پارك

2. Academy of Kinesiology and Physical Education 
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درصد از اوقات فراغتشان در حد متوسط  7/59 حدود

، بیشترین فعالیت کنندمیدرصد ورزش  74و  رضایت دارند

 هايدستگاه از درصد 2/48 واست  رويپیاده آنهاورزشی 

درصد  7/41و  کردندنمیشهرداري استفاده  بدنسازي

 را براي سالمندان در حد بدنسازي هايدستگاهاستفاده از 

و همکاران  1). کیو12دانستند (میو خیلی زیاد مناسب  زیاد

روي  2007تا  1996ي طولی از سال امطالعه) در 2012(

سالمندان تایوانی ارتباط بین فعالیت بدنی اوقات فراغت و 

ررسی کردند و نشان دادند که عملکرد شناختی آنان را ب

چشمگیري با  طوربهسطح اولیۀ باالتر از فعالیت بدنی 

عملکرد شناختی اولیۀ بهتر ارتباط داشته است. سطح باالتر 

شایان توجهی به  طوربه) 1996فعالیت بدنی در ابتدا (

عملکرد شناختی در مقایسه با سطح  ترآهستهکاهش 

 2داروارت). 13ده است (از فعالیت بدنی کمک کر ترنییپا

) در تحقیق خود موانع و مزایاي فعالیت بدنی اوقات 2016(

آفریقایی و  -فراغت را از نظرهاي سالمندان آمریکایی

 نیترمهمآمریکاي التین بررسی کرد. نتایج نشان داد که 

موانع مشارکت در فعالیت بدنی اوقات فراغت از نظر 

ود اطالعات و دانش، از: کمب اندعبارتي تحقیق هانمونه

کمبود فضا و امکانات، فقدان انرژي و عدم سالمت جسمانی. 

مزایاي فعالیت بدنی اوقات فراغت از نظر  نیترمهمهمچنین 

سالمندان نمونۀ تحقیق عبارت بودند از: بهبود آمادگی 

عروقی، کاهش احساس تنش و استرس، تقویت  -قلبی

قدرت عضالنی، بهبود سالمتی، احساس جذابیت بیشتر، 

کاهش وزن، بهبود احساس عزت نفس و مالقات با دوستان 

 ).14و دیگر افراد (

ی و ورزش بهترین، مؤثرترین و بدن تیبترامروزه 

 تواندیمابزار غنی کردن اوقات فراغت است که  نیترمهم

). 15ابزار مفیدي در مقابله با انحرافات مختلف باشد (

 جوامع در کنونی شرایط در ورزش و بدنی يهاتیفعال

                                                           
1. Ku  

 شده پذیرفته انکارناپذیر ضرورتی صورتبه دنیا مختلف

 گوناگون عوامل ایجاد و فناوري پیشرفت به با توجه است.

 به نیاز ،وجوشجنب و یتحرککم نتیجه در و رفاهی

 کامالً بدنی حرکات به زندگی اوقات از تخصیص ساعاتی

تأثیرات جسمانی  ۀدر زمین). 16است ( الزامی و محسوس

خصوص ورزش بر سالمت ه گذران مطلوب اوقات فراغت و ب

مروز موجب گرایش هرچه باید اذعان داشت آنچه ا انسان

ورزشی در  يهاتیفعالي سوبیشتر مردم در تمام جهان به

بر  هاتیتأثیرات جسمانی فعال ،شودیاوقات فراغت م

است. ضرورت توجه و پرداختن به  مختلف بدن يهادستگاه

 احساس شده یخوبورزشی در اوقات فراغت به يهاتیفعال

 يهاجدي انساناست و این احساس نیاز موجب پرداختن 

). همچنین، امروزه با افزایش 17( دشویمطلع به ورزش م

ي براي توسعۀ گذارهیسرمای، تحرکیبسطوح چاقی و 

ورزش بیشتر روي ارزش مشارکت جامعه در رفتارهاي 

کسب فواید اجتماعی و سالمتی  منظوربهفعالیت بدنی 

 .ردیگیمصورت 

هاي فعالیت یی براي مشارکت به رفتارهاروشبا اتخاذ 

عبارتی سوق دادن افراد بدنی اوقات فراغت در جامعه و به

 تواندیمي بدنی در اوقات فراغت خود هاتیفعالبه سمت 

موجب ارتقاي سطح سالمتی و ایجاد روحیۀ شاداب در میان 

توجه به این مسئله که ورزش و عبارتی، با جامعه شود. به

 ها در پر کردنعامل نیترعنوان یکی از مهمفعالیت بدنی به

فراغت مطرح است و با نظر به نقش مهم فعالیت بدنی  اوقات

 يهايناهنجار در تأمین سالمتی و پیشگیري از انواع

جسمانی، روانی، اجتماعی و عاطفی به انجام این تحقیق 

که این  شودجلب  مسئله تا توجه مسئوالن به این شداقدام 

سالمتی است و  نیازمند تحرك، پویایی، شادابی، نشاط و

مناسب، عالقه و اشتیاق  يهاتیباید با ایجاد شرایط و موقع

عالیت بدنی در زمان اوقات فورزش و  را به جامعهافراد 

2. Dorwart 
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ي هاطیفراغت افزایش داد و با کشاندن و جذب آنان به مح

قلبی عروقی  از جمله بیمارهاي هايماریبورزشی از بروز 

ي هاتیفعالپس از انجام  متأسفانه). 18جلوگیري کرد (

ورزشی افراد تمایل به تداوم این برنامه ندارند. با شناسایی 

 توانیمبر استمرار به فعالیت ورزشی در کشور  مؤثرعوامل 

به مشارکت و اجراي مداوم فعالیت ورزشی در سبد زندگی 

م مطلوب و مهمی چون از طرفی نظاافراد کمک شایانی کرد. 

منظور توفیق در تحقق اهداف و مقاصد به فعالیت ورزشی

خود در بلندمدت نیازمند تبدیل شدن ورزش در بین افراد 

عنوان یک رفتار مستمر، فراگیر و در عین حال جامعه به

(مشارکت مستمر)  تبدیل شدن به یک واقعیت اجتماعی

ه تغییرات ناشی ک رسدیمنظر است. در کنار تمام مسائل به

از گذار جمعیتی در ایران، سبب شده است تا ساختارهاي 

جدید اجتماعی در برآوردن نیازها و احتیاجات سالمندان 

ناتوان بمانند. سالمندي جمعیت ایران و پرداختن به مسئلۀ 

سالمندان از جمله ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت 

رو امید است نتایج ناست. ازای ریناپذاجتنابآنان ضرورتی 

براي  استگذارانیریزان و سبه برنامهاحتمالی تحقیق بتواند 

سالمندان مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی  به تشویق

با مدنظر قرار  توانندیم استگذارانیکمک کند. مدیران و س

شده در تحقیق و فراهم آوردن شرایطی دادن عوامل مطرح

شده و رفع توجه به عوامل مطرحهایی با براي اجراي برنامه

سطح مشارکت در  فعالیت ورزشی،موانع مشارکت در 

نتایج  .افزایش دهندسالمندان  ۀرا در جامع فعالیت ورزشی

هاي وزارت بهداشت، درمان تواند به سازماناین پژوهش می

و آموزش پزشکی در پیشگیري و مراقبت از افراد سالمند 

تولی ورزش همگانی کمک ي مهاسازماندر اجتماع و به 

شایانی کند تا از عوامل مؤثر در مشارکت سالمندان در 

بر این، با شناسایی فعالیت بدنی آگاهی کسب کنند. عالوه

به سالمندان در باال بردن دانششان  توانیمعوامل مشارکت 

ي هازمانورزشی در  مدتیطوالني هاتیفعالبراي انجام 

 اوقات فراغت کمک شایانی کرد.

 
 روش تحقیق

رویکرد کیفی به شناسایی  پژوهش،ا توجه به هدف ب

 هايیتفعالمشارکت مداوم سالمندان در  ثر برؤعوامل م

روش بود؛  کیفی روش تحقیق حاضر اوقات فراغتبدنی 

تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی متوالی است؛ یعنی ابتدا 

ي تحقیق آمیخته هاطرحکیفی و سپس کمی خواهد بود. 

تنیده، آمیختۀ همبه سه دسته آمیختۀ به توانیمرا 

)؛ 1387کرد (بازرگان،  میتقستشریحی و آمیختۀ اکتشافی 

مقاالت،  ۀ(مطالع اسناديکه ابتدا مطالعات  صورتنیبد

 فهرستی از ۀمنظور تهی) بههاتیساوب ، اسناد وهاباکت

 هايیتفعالمشارکت مداوم سالمندان در  ثر برؤعوامل م

 ۀمصاحب این ابعادانجام گرفت، سپس براي شناسایی بدنی 

آماري  ۀجامع .با خبرگان صورت پذیرفت ساختارمندنیمه

ود. با توجه به ماهیت سالمندان شهر تهران بتحقیق شامل 

ي مصاحبه هانمونهبراي انتخاب  يریگروش نمونه تحقیق،

مشخص از تکنیک  طوربهي هدفمند و ریگنمونهاز روش 

برفی از قبل تعداد در روش گلوله. ی استفاده شدبرفگلوله

افرادي که باید در پژوهش و مصاحبه شرکت کنند، مشخص 

ادامه  هادادهي آورجمعتا زمانی  لآدهیا طوربه. شودیم

ي قبلی تفاوتی نداشته هادادهي جدید با هادادهیافت که 

 مصاحبه براي رسیدن 18تا  12در منابع علمی انجام باشد. 

در این پژوهش،  .)19(ذکر شده است به اشباع نظري کافی 

 .نفر صورت گرفت 18مصاحبه از  20
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تحقیق ۀگزارش توصیفی نمون. 1جدول   
 درصد فراوانی فراوانی شناختیویژگی جمعیت متغیر

 جنسیت
 5/65 12 مرد

 5/34 6 زن

 تحصیالت
 - - کارشناسی ارشد

 12% 2 دانشجوي دکتري

 88% 16 دکتري

 تخصص
 56% 10 استاد دانشگاه

 44% 8 فعالیت اجرایی در اوقات فراغت سالمندان

فعالیت علمی در 

 اوقات فراغت

 77% 14 بلی

 13% 4 خیر

 100% 18 جمع کل

 
 هاي تحقیق نتایج و یافته

کیفی، همزمان با  يهاپژوهش توجه به مبانی نظري با

؛ گرفتنیز انجام  ها، تحلیل و کدگذاري آنهاانجام مصاحبه

قبلی  يهاافتهیهمراه تحلیل هر مصاحبه به کهيطوربه

براي انتخاب افراد  عنوان راهنماي مصاحبه و معیاريبه

کیفی تا حد رسیدن به اشباع  يهابعدي بود. انجام مصاحبه

یند اها در فرداده لیوتحلهیتجزیافت. نظري ادامه 

ها، مرور متن نوشتاري داده. 1: صورت گرفت يامرحلهشش

آنها و تعیین چگونگی  در خصوصکسب احساس کلی 

از متن  ییهاانتخاب بخش. 2نوشتاري؛  متن يبندبخش

 مرور. 3شده؛ صورت اطالعات کدگذاريها بهنوشتاري داده

تر عمده يهاصورت دستهشده و ادغام آنها بهکدهاي تدوین

تکراري و  يهادسته ها، حذفکاهش دسته. 4اطالعات؛ 

تبدیل . 5تر؛ عمده يهاتر در دستهکوچک يهاادغام دسته

انتخاب کدهایی . 6 موضوع؛ 7تا  5دسته کدها به 

 ۀبقی عنوان موضوع بحث و مشخص کردن) بهییها(مقوله

 ).19( در گزارش تحقیق ها براي توصیف آنهامقوله

 
هاي پژوهش حاصل از مصاحبه. یافته2جدول   

شوندهمصاحبهکد  کد باز کد محوري انتخابی  

 عوامل فرهنگی اجتماعی

 محیط زندگی

 P4 روستایی محیط

شهري ۀمنطق  P4,P2,P9 

 P10,P8, P6 تفاوت شهرها

 P3,P6,P9 مکان جغرافیایی

 فرهنگ ورزش

شهرهاکالنفرهنگ ورزش در   P10,P11 

 P2,P1,P4 فرهنگ ورزش در مدیران

هاسازمانفرهنگ ورزش در   P4,P5,P7, P9 

يسازفرهنگ  P1,P3,P6 فضاهاي مجازي 
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شوندهمصاحبهکد  کد باز کد محوري انتخابی  

از طریق  يسازفرهنگ

شنیداري، دیداري و  يهارسانه

 نوشتاري

P7 

از طریق مربیان يسازفرهنگ  P1, P5, P7, P8 

از طریق پزشکان يسازفرهنگ  
P2, P4, P5, P7, 

P10, P11 

از طریق تبلیغات يسازفرهنگ  
P1, P3, P4, P6, 

P7, P8, P9 

 P4 فعال بودن اعضاي خانواده

 P1, P3, P4, P9 فرهنگ خانوادگی

ورزشی در خانواده ۀسابق  
P1, P5, P7, P8, 

P9 

سالمندي ورزش  

 P5 آزاد بودن وقت در سالمندي

وابسته بودن حیات در 

 سالمندي به تداوم در ورزش
P2, P8 

 ,P1, P3, P6, P7 افت بدنی در سالمندي

P9 

سبک بودن فعالیت بدنی در 

 سالمندي

P1, P2, P6, P8, 

P9 

مناسب بودن فعالیت در فضاي 

سالمندان ۀآزاد براي روحی  
P4, P9, P10 

نیازسنجی انجام فعالیت بدنی 

 سالمندان نسبت به جوانان
P1, P2, P6 

استثنا بودن شرکت سالمندان 

 در ورزش قهرمانی
P2, P8, P9 

ورزش سالمندان بودنکم   
P1, P3, P5, P6, 

P7, P9, 10 

 ۀفعال بودن سالمندان در جامع

 روستایی
P3 
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شوندهمصاحبهکد  کد باز کد محوري انتخابی  

نامناسب در ورزش  وضعیت

 سالمندي
P2, P7, P8, P9 

محدود بودن فعالیت بدنی 

 سالمندان
P1, P3, P5, P8 

عدم نیاز به امکانات در ورزش 

 سالمندي

P1, P6, P9, 

P10 

 عوامل اجتماعی

 حمایت همساالن و دوستان
P1, P3, P5, P7, 

P9 

 حمایت خانواده
P1, P4, P5, P9, 

P10, P11 

اجتماعی يهاگروه  P10 

سازينیاز به اجتماعی  P2, P7 

 P1, P3, P9 سطح سواد

یاجتماع ۀطبق  P10, P11 

ی سازيآگاه  

 P1 حفظ سالمت جسمانی و روانی

تأثیر ورزش بر کسب سالمت 

 عمومی
P2, P3, P5, P7 

 P1, P3, P5, P8 بحث درمانی

بهبود کیفیت زندگی شخصی و 

 کاري
P2, P4, P5, P8 

 P3, P5, P7, P9 سالمت جامعه

 P1, P4, P6, P8 امید به زندگی در افراد

 P2 بهسازي جامعه

 P3, P6, P9 مبارزه با بیماري

ورزش در سالمندان ۀسران  P1, P2 

 ,P1, P5, P6, P9 پیشگیري از بیماري

P10, P11 
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شوندهمصاحبهکد  کد باز کد محوري انتخابی  

تأثیر فعالیت منظم ورزشی در 

یزندگ  

P3, P4, P5, P7, 

P10 

ضرورت سوق دادن سالمندان 

ورزشبه   

P1, P3, P6, P8, 

P9 

آگاهی از عوارض نداشتن 

 فعالیت بدنی
P1, P5, P7, P9 

 عوامل شخصی

 بیماري در سالمندي

و چربی خون فشار  P2, P4, P6, P7 

 P4, P7, P8 آترواسکلروز

یشیفشار اکسا  P2, P4, P5 

استخوان یپوک  P2, P4, P7 

رفتن عضالت  لیتحل

)ای(سارکوپن  
P2 

وزن و چاقیاضافه  P3, P4, P5, P8 

 P5, P6 دیابت

فرديعوامل درون  

 P1, P2, P5 اشتیاق به ورزش

 حس شادي و نشاط
P3, P7, P9, 

P10, P11 

 P2 باور به فواید ورزش

 P5, P7, P8 دیدگاه مثبت به ورزش

عدم ایمان به انجام فعالیت 

 بدنی
P2, P5, P6 

 ۀتوصیانجام ورزش فقط به 

 پزشک
P4, P6, P9 

 P3 عوامل روانی ـ روحی

تجربیات مثبت منفی از مشارکت 

 ورزشی

سازگاري مثبت ناشی از 

 فعالیت بدنی

P4, P5, P8, 

P10 
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شوندهمصاحبهکد  کد باز کد محوري انتخابی  

ق برگزاري یایجاد انگیزه از طر

 مسابقات
P11, P12 

یدگیدبیآس  P3, P6 

 P1, P7 مشکالت پزشکی

وضعیت جسمانی بد 

قهرمان در دوران ورزشکاران 

 بازنشستگی

P2, P7, P9 

سخت بودن عدم مداومت در 

 ورزش
P1, P3, P8 

 سبک زندگی

 عادت به ورزش کردن
P2, P4, P6, P8, 

P9 

کاري ۀوجود مشغل ۀبهان  P2 

و تنبلی در ورزش یتحرکیب  P3, P5, P6, P7 

 يهاتیفعالدر  مشارکت مداوم

 ورزشی
P1, P4, P6 

منظم صورتبهورزش کردن   P2, P6, P7, P9 

نامنظم صورتبهانجام ورزش   P10 

 هزینه عوامل اقتصادي

در باشگاه نامثبت ۀهزین  P10, P11 

زیاد در ورزش در  ۀعدم هزین

 سالمندي
P11, P12 

بیمه ۀکاهش هزین  P10 

بزهکاري  ۀکاهش هزین

 اجتماعی

P2, P4, P6, P8, 

P9 

مبارزه با جرم و  ۀکاهش هزین

 جنایت

P1, P3, P4, P6, 

P8 

هاخانواده يهانهیهز  P2, P4, P5 

 P1, P2, P9 هزینه در تفریح
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شوندهمصاحبهکد  کد باز کد محوري انتخابی  

 P2, P5, P8 هزینه در فعالیت بدنی

درمانی يهانهیهزکاهش   
P3, P5, P6, P8, 

P9, P10, P11 

 وضعیت اقتصادي

 P2, P3, P6, P8 توان مالی سالمندان

پنهاناقتصاد   P2 

 P3, P5, P8, P9 مسائل معیشتی

 P1, P3, P6 شغل دوم بازنشستگان

 ,P2, P3, P5, P8 مشکالت اقتصادي

P9 

 P3 درآمد سالمندان

 P3, P6, P7, P9 بار مالی براي جامعه

 عوامل امکاناتی

 دسترسی

امکانات  به یسهولت دسترس

 ورزشی
P10, P12 

مندي از امکاناترضایت  P1, P6, P9 

 ,P2M P4, P6 بعد مسافت

P8 

 P5, P7, P9 نزدیکی به امکانات

دسترسی به فضاي مناسب در 

 تمامی ساعات روز
P1, P3, P4, P5 

 نیروي انسانی

 P6, P7, P9 وجود مربی شایسته

باتجربهوجود مربی   P1 P2, P6, P8 

ن ورزشامعلم  P2, P4, P7, P8 

 فضاهاي ورزشی

براي انجام  هاپاركاستفاده از 

 فعالیت بدنی
P4, P6, P8, P9 

ارزان يهاباشگاهکیفیت پایین   P10, P11 

سراهافرهنگ و هاپارك  P2, P4, P6, P9 

 امکانات داخلی مکان ورزشی
 P2, P5, P8, P9 دوري از آلودگی هوا

مناسب مکان ورزشی ۀتهوی  P3, P6, P8, P9 
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شوندهمصاحبهکد  کد باز کد محوري انتخابی  

مکان ورزشیدماي مطلوب   
P3, P5M P7, 

P9 

محلی براي بازي کودکان در 

هاباشگاه  
P10, P12 

 زمان

بودن ورزش ریگوقت  
P3, P5, P6, P7, 

P9, P10 

هاپاركساعت ورزش در   
P1, P4, P5, P7, 

P9 

هاپاركخدمات در  ۀزمان ارائ  
P1, P3, P5, P6, 

P8, P9 

تعدیل ساعات کاري 

براي زنان يهاباشگاه  

P1, P4, P6, P8, 

P9 

 عوامل ساختاري

ي متولی در امر ورزشهاسازمان  

 P1 شهرداري

وزارت ورزش و ادارات تربیت 

 بدنی

P2, P4 P2, P5, 

P8, 

 P5, P8, P7, P9 مدارس و دانشگاه

دولتی يهاسازمان  P1, P5, P7 

 عوامل مدیریتی

بلندمدت يزیربرنامه  P3, P5, P8 

ياستگذاریس  P3 

 P7, P9 راهبرد درازمدت

سازمانیهماهنگی بین  P2, P4, P6 

 يهاسازمانهماهنگی بین 

 متولی در ورزش
P3, P4, P6 

ساماندهی نسبت به ورزش 

هاپارك  
P2, P3, P9 

 عوامل سیاسی

 P3, P4 قوانین

هادستورالعمل  P2, P5, P7 

 P4 در اولویت نبودن فعالیت بدنی
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شوندهمصاحبهکد  کد باز کد محوري انتخابی  

 P9, P10, P11 بخش خصوصی

 ,P1, P3, P5, P8 مشخص بودن ساختار

P9 

 P1, P3, P7 ساختار تخصصی

 

 يریگجهینتبحث و 

 ثر برؤعوامل مشناسایی  هدف از تحقیق حاضر،

 اوقات فراغتبدنی  هايیتفعالمشارکت مداوم سالمندان در 

عوامل عامل  5آنها،  تحلیلها و پس از انجام مصاحبه .بود

فرهنگی اجتماعی، عوامل شخصی، عوامل اقتصادي، عوامل 

شدند که در ادامه استخراج  امکاناتی و عوامل ساختاري

 شوند. میبررسی 

عوامل  نیترمهمبراساس نتایج تحقیق حاضر از 

ي ورزشی مسائل هاتیفعالسالمندان در  مداوممشارکت 

فرهنگی ـ اجتماعی است. عوامل محیط زندگی، فرهنگ 

ي، ورزش سالمندي، عوامل اجتماعی و سازفرهنگورزش، 

بدنی  یتفعالي عوامل تأثیرگذار بر مشارکت در سازیآگاه

مورگان سالمندان هستند. این نتایج با نتایج  اوقات فراغت

 آصفی و )2006( همکاران کرامر و، )2016( و همکاران

). این پژوهشگران در بیان 22 -20همسوست ( )1392(

اجتماعی در مشارکت در -ي خود بر عوامل فرهنگیهاافتهی

مورگان . اندکردهسالمندان اذعان  اوقات فراغتبدنی  یتفعال

 نیتريقو را ) حمایت خانواده و دیگران2016( و همکاران

 عنوان کردند،عامل در تسهیل مشارکت در ورزش 

 نداشتنهزینه و زمان، جو نامناسب باشگاه،  کهیدرحال

 نیترنفس و تجهیزات نامناسب ورزشی از مهماعتمادبه

 کرامر و .)20( عوامل عدم مشارکت در ورزش بودند

 محله اجتماعی که محیط دریافتند )2006( همکاران

فقدان  .شود ورزش در مشارکت افزایش موجب تواندیم

) عدم حمایت همسرو  بازيحمایت اجتماعی (نداشتن هم

). 21( ندهستاز جمله دالیل اصلی ورزش نکردن 

ورزش به این موضوع در قالب کلی پژوهشگران 

اند. آنها معتقدند ورزش پذیري ورزشی توجه کردهجامعه

هاي همگانی بدون ارتباط با تأثیرات اجتماعی و عادت

تواند درك شود. نمیگیرد و ر میقرافرهنگی در انزوا 

فرایندهاي اجتماعی و فرهنگی موجب رشد فزایندة 

). اهمیت 23شود (مشارکت ورزشی در زندگی مردم می

تأثیرات متقابل ورزش و ابعاد گوناگون اجتماعی و فرهنگی 

شناسان را به خود اي است که توجه اولین جامعهبه اندازه

اجتماعی ـ فرهنگی است  ايجلب کرده است. ورزش، پدیده

نهادها و ساختارهاي  هوار با مجموعکه پیوندي اندام

معنا که دستاوردهاي ورزش و اجتماعی دارد؛ بدین

 عمومی است. از یک یطور کلی شاخصهاي آن بهفعالیت

سو، با آن دربارة سطح پیشرفت اجتماعی و فرهنگی یک 

فت و ترقی توان داوري کرد و از سوي دیگر، پیشرجامعه می

ها و عوامل اجتماعی حاکم بر جامعه ورزشی نیز به داده

وابسته است. به همین دلیل، تحلیل نهایی شرایط اقتصادي، 

اجتماعی، فرهنگی و حجم و میزان هماهنگی اجتماعی 

موجود میان این شرایط از رهگذر شماري از روابط 

کند ورزش تا چه اندازه غیرمستقیم است که تعیین می

 .تواند واپس رودتواند پیشرفت کند و تا چه حد میمی

بنابراین میزان گرایش و پیشرفت در ورزش و دستاوردهاي 

هاي موجود اجتماعی و فرهنگی ارتباط زیادي آن، با شاخص

 دارد.
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در خصوص عوامل شخصی نتایج پژوهش حاضر نشان 

داد که عواملی مانند بیماري در سالمندي، عوامل 

بیات مثبت یا منفی از مشارکت در ورزش ي، تجرفرددرون

 اوقات فراغتبدنی  یتفعالو سبک زندگی بر مشارکت در 

و  )1392( آصفیند. این نتیجه با نتایج اثرگذارسالمندان 

). 24، 22همسویی دارد ( )2016( و همکاران يااسپرانده

تحقیقی با عنوان در ) 2016( و همکاران يااسپرانده

یزیکی در یک محیط بدون نظارت: مشارکت در فعالیت ف«

متغیرهاي توضیحی براي نرخ اصطکاك باال در میان اعضاي 

دریافتند که سن، سطح قبلی از فعالیت  »انداممرکز تناسب

کاهش و  يهازهیبدن و انگ ةتود ۀفیزیکی، شاخص اولی

 هايبه خطر یشناسییبایافزایش وزن، سالمت و ز

) 1392( . آصفی)24( از ورزش مرتبط است يریگکناره

 و باور پذیرش، متغیرهايجمله  از فردي دریافت که عوامل

 نهادینه بر بازخورد تعهد، انتخاب، آزادي انگیزش، نگرش،

 هاافته. در تبیین این یاثرگذارند همگانی ورزش شدن

گفت که در ایران از موانع مهم افزایش فعالیت بدنی  توانیم

فعالیت بدنی و همچنین،  نداشتن آگاهی در مورد مزایاي

نبود اطالعات کافی در مورد سطوح و محدودة فعالیت 

. اساساً دالیل اصلی عدم استفاده از استجسمانی و ورزش 

خدمات اوقات فراغت در آگاهی از امکانات یا وجود خدمات 

. عوامل شخصی شودیمي خالصه ریگاندازهواحد  عنوانبه

ي، تجربیات فرددرونمانند بیماري در سالمندي، عوامل 

مثبت یا منفی از مشارکت در ورزش و سبک زندگی 

بر نگرش فرد سالمند به فعالیت بدنی اثر گذارد.  تواندیم

دلیل ترس از حرکت، ترس از زمین خوردن، فرد سالمند به

کلی  طوربهترس از ناتوانی در انجام حرکات ورزشی و 

شی از شرکت خودپندارة پایین در زمینۀ انجام حرکات ورز

. بنابراین اطمینان دادن کندیمدر فعالیت بدنی خودداري 

به سالمندان در زمینۀ ایمنی اماکن ورزشی و همچنین 

انگیزه و  تواندیمبا وضعیت آنان،  هاتیفعالمتناسب بودن 

ي بدنی هاتیفعالمیل آنان را در زمینۀ شرکت در این 

 ).22افزایش دهد (

تایج پژوهش حاضر نشان در خصوص عوامل اقتصادي ن

داد که عوامل هزینه و وضعیت اقتصادي بر مشارکت در 

ند. این نتیجه اثرگذارسالمندان  اوقات فراغتبدنی  یتفعال

) 2012( لی لوك) و 1396با نتایج اکبري و همکاران (

). این پژوهشگران دریافتند که وضعیت 26، 25همسوست (

در سالمندان  ي بدنیهاتیفعالاقتصادي بر مشارکت در 

 هیچ ماهیانه سالمندان بیشتر آنجا که است. از اثرگذار

 منظور خانوار سبد هزینۀ در ورزش براي يانهیهز

 يهاآموزشبراي  يزیربرنامه است الزم ،کنندینم

 در ي آنانهاخانواده و سالمندان بلندمدت و مدتکوتاه

 در انجام آن لزوم و سالمندان براي ورزش مثبت فواید مورد

با ارائۀ  ستیبایمگیرد. همچنین  صورت شرایطی هر

تسهیالت به اماکن ورزشی، هزینۀ پرداختن به ورزش را 

سالمندان در تنگنا  خصوصبهکاهش داد تا افراد جامعه و 

 قرار نگیرند. 

در خصوص عوامل امکاناتی نتایج پژوهش حاضر نشان 

داد که عوامل دسترسی، نیروي انسانی، فضاهاي ورزشی، 

 اوقات فراغتبدنی  یتفعالامکانات و زمان بر مشارکت در 

 بائومن و همکارانسالمندان اثرگذارند. این نتیجه با نتایج 

بائومن و ). 28، 27همسوست ( )2007( سوو  )2013(

چرا برخی از مردم «تحقیقی با عنوان در ) 2013( همکاران

که  دریافتند »از لحاظ جسمی فعال و برخی دیگر نه؟

فعالیت بدنی نقش بسیار قوي در گسترش بیماري در 

فیزیکی و اجتماعی مانند سیستم  يهاطیو محدارد کشورها 

در عدم  توانندیشهري م يزیرو برنامه ونقل عمومیحمل

 سو .)27( نقش داشته باشنددنی افراد ب يهاتیانجام فعال

 فیزیکی محیط از ادراك بین ارتباط پژوهشی ) در2007(

 هانگژوي در شهر را فراغت اوقات بدنی يهاتیفعال و شهري

 بعد شششامل  شهري فیزیکی محیط د.کردن بررسی چین
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 اتصال منازل مسکونی، از: تراکم اندعبارت که است

 امکانات و خدمات به دسترسی یکدیگر، به شهر يهاابانیخ

 ،يسوارو دوچرخه يروادهیپ امکانات و تسهیالت ورزشی،

 مردانی داد نشان پژوهش این نتایج امنیت. و زیبایی کیفیت

 ،بودند آورده دستدسترسی به از ادراك در باالیی نمرات که

 فراغت اوقات بدنی يهاتیفعال در بیشتري مشارکت

 کیفیت آنها از ادراك نمرات که زنانی این، برعالوه داشتند.

 مسکونی منازل تراکم از آنها ادراك نمرات و باال زیبایی

اوقات  بدنی يهاتیفعال در بیشتري مشارکت ،بود پایین

هرچه فضاي ورزشی به خانه یا محل کار . داشتند فراغت

و  ندتر باشد، احتمال اینکه او برنامه را شروع کفرد نزدیک

فضاهایی  شودیآن را ادامه دهد نیز بیشتر است. پیشنهاد م

 به کار برده شوند چراکه از جمله مدارس و مراکز تفریحی

اي فضاهاي جمعی بر فعالیت بدنی تأثیرگذار طور بالقوهبه

عالوه، از دالیل اصلی شیوع زندگی . به)28( هستند

 آنها موانع یتحرك، محیط جدید شهرهاست که طراحکم

وجود آورده است، از جمله دشواري را براي فعالیت بدنی به

روي، سواري و پیادهمسیرهاي دوچرخهو دور بودن  کمبود

که بتوان در آنها به فعالیت ورزشی ها و سایر فضاهاي پارك

 کمبود مانند ییهاتیمحدود به با توجهبدنی پرداخت. 

 و ندانسالم انگیزة بر کاهش تواندیم امکانات، این عامل

 بدنی فعالیت از نداشتن حاصل روانی و جسمانی مشکالت

 از اگر راهکاري تأثیرگذار باشد. سالمندان براي مناسب

 نشود، همین اتخاذ مسئوالن و دولت و هاسازمان جانب

کاهش  روزروزبه هفته در سالمندان بدنی فعالیت میزان

و  جسمانی آمادگی اینکه به توجه با همچنین یافت. خواهد

 با ارتباط در هادولت همۀ که است مواردي از سالمتی

 زمانی امر این ،نندکیم وجوجست بدنی و تربیت ورزش

 و مناسب تأسیسات و امکانات تنهانه که شودیم ریپذامکان

 متخصصان و مربیان بلکه باشد، سالمندان فراهم براي ایمن

 بدنی فعالیت و تمرین اصول از نیز باید سالمندان ورزش

 تحقق براي و باشند داشته و کامل کافی شناخت سالمندان

 که گیرند کاربه را اصول سالمندان این يهازهیانگ و نیازها

 فعالیت داشتن ورزشی و رفتارهاي تداوم سبب این مسئله

 انگیزة درونی که است این بر اعتقاد و شودیم بدنی

 بیشترینبه  زمانی سالمندان براي بدنی فعالیت در مشارکت

 و نسبت کند شایستگی احساس فرد که رسدیم حد خود

توجه  با همچنین باشد. خودمختاري داراي خود محیط به

وسایل،  وجود بدون یبدن تیفعال و ورزش انجام اینکه به

 و مناسب ارائۀ خدمات مناسب تأسیسات و امکانات

 تحلیل به توجه با سالمندان براي ژهیوبه استاندارد،

 موقعیت و شرایط در جسمانی و ضعف حیاتی يهاارگان

 که نشاطی و لذت و است و دشوار سخت بسیار نامناسب،

 این کمبود یا سبب نبودبه دست آید،به بدنی فعالیت از باید

 نامناسب فرهنگ و و مسئوالن هارسانه توجهیبی وسایل،

 حضور براي انگیزة سالمندان و رودیم دست از جامعه

رو ازاین ،کندیم کمرنگ را بدنی فعالیت و ورزش در مجدد

 شرکت براي در سالمندان انگیزه ایجاد براي عامل این وجود

 .رسدیم نظربه ضروري بدنی فعالیت در

در خصوص عوامل ساختاري، نتایج پژوهش حاضر نشان 

ي متولی در امر ورزش، عوامل هاسازمانداد که عوامل 

 اوقات فراغتبدنی  یتفعالمدیریتی و عوامل سیاسی در 

موسوي راد و  سالمندان اثرگذارند. این نتیجه با نتایج

 آصفی، )1393چیرانی و همکاران (، )1394( کشاورز

، 22همسوست ( )1392( همکاران و شهبازيو  )1392(

 پژوهشی در )1394( کشاورز). موسوي راد و 31، 30، 29

لگوي ا در داد نشان »همگانی ورزش ۀتوسع الگوي«عنوان  با

 لعام 11 ورزشی يهاونیفدراس در همگانی ورزش توسعۀ

دوستان،  و خانواده تفریحی، آموزشی، نظارتی، مدیریتی،

 انگیزشی، ها،ارزش و یادبودها اجتماعی، و فرهنگی

چیرانی و ). 29( دارد وجود يارسانه و داوطلبی مسابقات،

 ) در تحقیق خود دریافتند که طراحی و1393همکاران (
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دولت و نقش نهادها و  توسطجامع  يهااجراي برنامه

فراغتی  يهاتیهاي فرهنگی در نیل به اهداف فعالسازمان

چهار دسته عوامل  دریافت) 1392( آصفی .)30( مهم است

فردي، گروهی، سازمانی و محیطی در نهادینه کردن ورزش 

 راهبردها، و اهداف سازمانی بعد همگانی ایران مؤثرند. در

 واحد تشویق، و پاداش سیستم امکانات، و هارساختیز

 مقررات، و قوانین بودجه، انسانی، منابع و توسعه، تحقیق

 ورزش شدن نهادینه در ورزش يهایژگیو و آموزش

 همکاران و شهبازي). 22( اثرگذارند ایران در همگانی

 در همگانی ورزش ارتقاي راهکارهاي بررسی به )1392(

 بین از نشان داد آنها پژوهش نتایجپرداختند.  ایران

 و قوانین وضع و تشکیالتی ساختار به مربوط راهکارهاي

تمام  وظایف شرح کردن مشخص راهکار سه مقررات

 و اتحاد همگانی، ورزش اندرکاردست نهادهاي و هاسازمان

خصوصی  ورزش اندرکاردست يهاسازمان بین یکپارچگی

 بخش ورود يهانهیزم کردن فراهم و کشور در همگانی

 بودند لویتوا باالترین داراي همگانی ورزش به خصوصی

)31(. 

 زمینۀ در سالمندان براي که باید اقداماتی از کلی هدف

 و جسم سالمت و ارتقاي حفظ تأمین، گیرد، انجام ورزش

 و بهتر زندگی از  آنان يمندبهره منظوربه سالمندان روان

 هابرنامه .استسالخوردگی  دوران در مختلف يهاجنبه از

 مشتمل بر باید ورزش و بدنی فعالیت يهااستیس و

داشته  نظر در را سالمندان کنونی مشکالت که باشد مواردي

 را الزم تمهیدات نیز آینده سالمند جمعیت و براي باشد

 سالمندان مورد در آنچه گفت توانیمپایان  در سازد. فراهم

است،  سالمندان در بدنی فعالیتگیرد،  قرار تأکید مورد باید

 را بسیاري روانی و جسمی منافع سن، زیرا کهولت در حتی

 فعالیت اجراي يهاکنندهنییتعشناسایی  و دارد دنبالبه

است. بر این  زیادي برخوردار اهمیت از سالمندان بدنی

، هارسانهتا مسئوالن با همکاري  شودیماساس پیشنهاد 

ي آموزشی و تبلیغاتی متناسب با سالمندان را هابرنامه

ي گروهی پخش کنند تا فرهنگ هارسانهطراحی و در 

حمایتی از ورزش سالمندان در جامعه شکل گیرد. همچنین 

 ورزش با که مؤسساتی به یارانه پرداخت از طریق توانیم

 کاهش را ورزش يهانهیهز دارند، سروکار سالمت جامعه و

 براي يانهیهز هیچ ماهیانه سالمندان بیشتر آنجا که از داد.

 است الزم ،کنندینم منظور خانوار سبد هزینۀ در ورزش

 بلندمدت و مدتکوتاه يهاآموزشبراي  يزیربرنامه

 ورزش مثبت فواید مورد در ي آنانهاخانواده و سالمندان

 .گیرد صورت شرایطی هر در انجام آن لزوم و سالمندان براي
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Abstract 
The aim of this study was to identify and design factors affecting the continuous 

participation of the elderly in physical activities of leisure time and to provide a model. 

The statistical population consisted of sport management specialists, authorities of sport 

for all and leisure time and experts who had research in leisure activities in the elderly. 

To select interview samples, purposive sampling method and specifically snowball 

technique were used. In the snowball method, the number of subjects who must 

participate in the research and interviews is already determined. In this study, 20 

interviews were conducted for 18 subjects. Interview was used to collect the viewpoints 

of the scientific and executive experts. The results showed that personal factors, 

structural factors, facilities factors and sociocultural and economic factors were the 

most important ones affecting the leisure time of the elderly in Iran.  
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