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Abstract 

The present study aimed to model the underlying factors of motivating the elderly to 

physical activity in the post-corona period. This study was an applied, descriptive-survey 

research which had a mixed (a combination of qualitative and quantitative) design. The 

statistical population of the qualitative part consisted of elites and experts in the field of 

sports management, and knowledge of the research, and managers of selected sports 

organizations (17 individuals) as well as all the elderly in the three southern provinces 

(Bushehr, Fars, Kohkiluyeh and Boyer-Ahmad) who were active in municipal parks and 

sports clubs (384 individuals). The tools of the present study included semi-structured 

interviews and a questionnaire. In the qualitative part, semi-structured interviews were 

conducted and continued until theoretical saturation and in the quantitative part, the 

structural equation modeling method was used.  The data was analyzed through SPSS 

software version 24 and Smart PLS version 2. The results showed that the components of 

the model for motivating the elderly to return to physical activity in the post-corona period 

include media, management, facilities, sports coaches and sports programs, respectively. 

Moreover, the findings revealed that the research model has a good fit. This study’s 

findings can be useful for encouraging the elderly to re-participate in sports activities in 

the post-corona period. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose  
In order to improve and expand sports leisure time, cultural issues play an 

important role. Today, sports leisure culture as a rich culture has been paid the 

attention by various researchers. Trying to improve the culture of sports leisure 

time is one of the goals of developed countries, as serious plans have been formed 

regarding the development of sports leisure activities and the stabilization of the 

relevant culture.  Improving the culture of individuals’ leisure time sports, 

especially in some sensitive groups such as children, teenagers and the elderly, 

has social benefits in addition to individual benefits. Paying attention to people's 

leisure time sports activities can lead to social and cultural transformation while 

reducing the costs of a country in the field of medicine. This issue has caused that 

the effort to improve the culture of sports leisure among the elderly is considered 

as an important issue. The development of sports leisure culture for the elderly 

can lead to physical and mental benefits for these people. Ghorbani and 

Mousavirad (2015, 280) also determined that the elderly always have the greatest 

need for recreational activities for physical and mental reasons. The elderly are at 

an age where they always need social activities, and sports leisure time can satisfy 

their social, physical and psychological needs to a great extent. The trend of 

spending leisure time of the elderly shows that some leisure activities, including 

watching TV, have received more attention from these people than other 

activities. This is despite the fact that the elderly always have the greatest need for 

recreational activities based on motor and physical activity. The changes that have 

occurred at society have led to appearing various forms of inactive leisure 

activities, resulting in the formation of an inactive lifestyle. Meanwhile, some 

sensitive groups, including the elderly, have suffered the most from the changes 

in lifestyle. Activating the lifestyle of the elderly by improving sports leisure 

activities has been identified as one of the health, social and cultural goals of 

governments. 

 

Materials and Methods 
This study was an applied, descriptive-survey research which had a mixed (a 

combination of qualitative and quantitative) design. In the first stage, the 

qualitative method of thematic analysis (theme) was used to construct the model, 

the descriptive-analytical quantitative method was used to test the model, and the 

correlational method based on the structural equation model was applied. The 

mixed research method was of sequential exploratory type; That is, first it was 

qualitative and then quantitative. The questionnnaire used in this study was 

developed after conducting interviews and reaching theoretical saturation, which 
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included 38 items and in the form of 5 general components of facilities, 

management, media, sports coaches, and sports programs, in a five-point Likert 

scale (from very high (5 points) to very low (1 point).  

After interviewing and collecting qualitative data, thematic analysis was used to 

analyze them. Thematic analysis, in fact, is a type of content analysis and 

inference from qualitative data that is based on theorizing thematic units. This 

strategy tries to improve the research findings by finding the underlying and 

hidden pattern(s) in the data or rereading the researchers' diagnosis and 

perspective about the data. Therefore, in general, there are three types of basic, 

organizing and comprehensive themes. 

The statistical population in the qualitative part included experts in the field of 

sports management who had the necessary experience and knowledge regarding 

the subject of the research (these people had published at least one research on 

elderly sports). Besides, the managers of the selected sports organizations, 

including the managers of the Municipal Sports Organization, the Federation of 

Public Sports, and the Ministry of Sports and Youth, were the main informants in 

this area. In order to identify these individuals, the purposive sampling method 

was used. This sampling continued until theoretical saturation was reached and 

finally 17 individuals (11 professors and 6 managers) were identified as samples 

in the qualitative section. Moreover, in the quantitative part, the statistical 

population included all the elderly in the three southern provinces of the country 

(Bushehr, Fars, Kohkiloyeh and Boyer Ahmad) (due to the access of the research 

team to these provinces) who were active in parks and municipal sports clubs. 

Since the exact number of these people was not available, the maximum number 

of samples in Morgan's table was used (384 people). This study used the stratified 

sampling method to select the research population. The samples were randomly 

selected in each province.128 samples were considered in each province.  

 

Findings 
The results related to the fit indices of the research showed that the value related 

to Cronbach's alpha and the composite reliability of the variables in all 

components is higher than 0.7, indicating the appropriate reliability of the model. 

Further, the results revealed that the convergent validity for all components is 

higher than the standard level of 0.5, implying the appropriateness of the 

convergent validity. Besides, the divergent validity in the present study was 

examined and confirmed in the form of a component-by-component matrix. 

According to Figure 2, all factor loadings related to research components are more 

than 0.5, which indicates the appropriateness of this criterion. According to the 

three values of 0.19, 0.33 and 0.67 which are introduced as weak, medium and 
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strong values for R2, it is strong in management and media and medium in 

facilities, coaches and sports programs. According to the three values of 0.02, 0.15 

and 0.32 which are introduced as weak, medium and strong values for Q2, and in 

all components, a value greater than 0.32 was obtained, which shows the 

appropriateness of this index. According to the three values of 0.01, 0.25 and 0.32, 

which are introduced as weak, medium and strong values for GOF, and in all 

components, a value greater than 0.32 was obtained, which shows the overall 

strong fit of the model. With this attention, it was determined that the model 

presented in the current study has a good fit. 

 

Conclusion 
The present study aimed to model the underlying factors of motivating the elderly 

to re-participate physical activity in the post-corona period. The study’s findings 

showed that the media, management, facilities, sports coaches and sports 

programs are the most important components of the return of the elderly to 

physical activity in the post-corona era. However, the results of the study showed 

that the media is one of the most important factors behind the elderly’s re-

participation of physical activity in the post-corona era. This result is consistent 

with those of Zhu and Hu (2021), and Motz, Muller and Reimers (2021), 

introducing the media as a motivating factor to increase the participation of the 

elderly in sports programs. However, by looking at the sports programs available 

in the media, it can be seen that all the programs presented are in the field of youth 

sports and thus induce that sports activities are only for young people. In this 

regard, even the TV sports channel in Iran covers less the sports of the elderly. 

However, changing the existing procedure and allocating some programs to the 

sports of the elderly can create a suitable culture for their participation in sports.  
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 مقالة پژوهشی

در دوران   یبدن یها ت یسالمندان به فعال   بیساز ترغ نه ی عوامل زم یابی مدل

 1پساکرونا

 4 حمید آروین ،3احمد ترکفر ،2جمشیدیان سادات لیل  ،1سید محمد مهدی امیری 

 

 . شیراز، ایراناسالمی،    دانشگاه آزاد،  واحد شیراز  ورزشی،   تیریمد  یدکتر   یدانشجو .1

   .)نویسندة مسئول(  شیراز، ایران،  واحد شیراز،  دانشگاه آزاد اسالمی  گروه تربیت بدنی،  استادیار  .2

 . شیراز، ایران،  واحد شیراز،  دانشگاه آزاد اسالمی  دانشیار گروه تربیت بدنی،  .2

 . شیراز، ایران،  واحد شیراز،  دانشگاه آزاد اسالمی  گروه تربیت بدنی،  ستادیار. ا3
 

22/04/1401تاریخ پذیرش:                         12/1400/ 25تاریخ دریافت:   
 

 چکیده 

 در دوران پساکرونا  یبدن  یهاتیسالمندان به فعال  بیساز ترغنهیعوامل زم  یابیمدل  هدف  باپژوهش حاضر  

پیمایشی بود که بر   ــ ها توصیفیشیوه گردآوری داده نظر ازهدف کاربردی،  لحاظ از طراحی و اجرا گردید و

  ة نظران حوزنخبگان و صاحبآماری بخش کیفی این پژوهش را    اساس رویکرد پژوهش، آمیخته بود. جامعة

نفر و تا   17)  دادندهای ورزشی منتخب تشکیل  و مدیران سازمان  آگاه به موضوع پژوهش  و  مدیریت ورزشی

  کشورکلیه سالمندان سه استان جنوبی  اشباع نظری ادامه یافت( و در بخش کمی نیز جامعة آماری شامل  

  384)ند های ورزشی شهرداری فعالیت داشتها و باشگاهبوشهر، فارس و کهکلیویه و بویراحمد( که در پارک)

های بخش های نیمه ساختارمند و پرسشنامه بود. جهت بررسی دادهشامل مصاحبه ، ابزار پژوهش حاضر . نفر(

کمی  ، کیفی بخش  در  و  گردید  استفاده  محوری  و  باز  کدگذاری  مدل  ، از  روش  ساختاری از  معادالت  سازی 

 Smart  و  24نسخة    SPSSافزارهای  های پژوهش حاضر در نرمداده  وتحلیلتجزیهاستفاده گردید. کلیة روند  

PLS    بازگشت سالمندان    یسازنهیزممدل  های  انجام گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مؤلفه  2نسخة

  باشد می  ایو برنامه  آموزشی،  ی، مدیریتی، امکاناتایرسانهشامل  به ترتیب  ،  در دوران پساکرونا  یبدنتیبه فعال

مناسبی   راهگشایتواند  ، میشدهشناساییبه عوامل  . توجه  استمدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار    و

 ورزشی در دوران پساکرونا باشد. هایفعالیتها در برای بازگشت سالمندان برای حضور مجدد آن 

 . ورزش سالمندی، کرونا، امکانات، مدیریتی، رسانه :کلیدیواژگان
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 مقدمه 

مختلف   هایگروهآن با نیازهای جوامع و    های برنامه  سازیمتناسبفراغت و    اوقاتتمرکز بر توسعه  

،  ساندروف و    ، ریچارسون، سدربرگ، ساساکی بوده است )سیکس   ها دولتهمیشگی    هاینگرانییکی از  

و اهداف متصور   ها سیاست در راستای    کهدرصورتی  ، فراغتی اوقات  هایفعالیت. توسعه  (1245  ،2019

 سبب شده   مسئلهوضعیت اجتماعی و فرهنگی کشورها منجر گردد. این    ءبه ارتقا  تواندمیاز آن باشد،  

، بارسونا، ترانتوین فراغت وجود داشته باشد )هارتمن اوقاتمدونی جهت بهبود شرایط    های تالشتا 

هستند    کنندهتعیینپیچیده و در زندگی انسانی بسیار    شدت  بهرفتارهای فراغتی    (.39،  2020،  هالو  

فراغتی سبب    اوقات. عدم توجه به مسائل  (157  ،1398،  ، حیدری نژاد، صفاری و خطیبی  )حیدری

سبب بروز مشکالت اجتماعی    مسئلهفراغت گردد که این    اوقاتجایگزین    ،مخرب  هایفعالیتشود  می

  مسئلهیک    عنوانبهفراغت    اوقات در حوزه    گذارییاستسدر برخی کشورها شده است. با این توجه  

ابعاد    ،همیشگی تمامی  در  است  مکگویر  صورتبه  المللیبیننیاز  و  )کلیبر  گردد  اجرایی  ،  پیوسته 

2016، 74) .
از   .  باشدمیفراغت مبتنی بر ورزش  اوقاتفراغت،  اوقاتمهم و کلیدی در خصوص    هایحوزهیکی 

یکی از   عنوانبه  ، هدف بهبود شرایط جسمانی و روانی   ا فراغتی مبتنی بر ورزش باوقات  های فعالیت

ورزشی    هایفعالیت.  (540  ،2017،  لیو    کانگ ،    )سوه   باشدمیتفریحی    هایفعالیت  تأثیرگذارترین

نی  در بهبود سالمت و آمادگی جسما، از جمله  کنندمیفراغت در زندگی ما نقش مهمی ایفا    اوقات

سالمت    درگرو  ،بانشاط ریزی یک جامعة سالم و  . بدون تردید، پی(157  ،1398)حیدری و همکاران،  

ذهنی، روانی و جسمانی اعضای جامعه و مرهون تالش نیروهای انسانی سالم و کارآمد است )آصفی و  

  ،فراغت ورزشی  اوقات  هایفعالیتتالش جهت توسعه  تا    سب شده  مسئلهاین  (.  20،  1394عموزاده،  

قرار گیرد و همواره سعی در بهبود آن داشته   توجه  مورد  المللیبینیک دغدغه در سطح    عنوانبه

.(59  ، 2020، هی و ، گاوو باشند )دونگ 
و گسترش   بهبود  امروز فرهنگ    اوقاتدر جهت  دارد.  نقش مهمی  فرهنگی  فراغت ورزشی، مسائل 

 تالش جهت بهبود   بوده است.  انمحقق  توجه  موردیک فرهنگ غنی    عنوانبهفراغت ورزشی    اوقات
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  های برنامهی که  صورتبه.  باشدمی  یافته  توسعهفراغت ورزشی یکی از اهداف کشورهای    اوقاتفرهنگ  

توسعه   خصوص  در  این   اوقات  هایفعالیتجدی  به  مربوط  فرهنگ  پایدارسازی  و  ورزشی  فراغت 

فراغت ورزشی    اوقات. بهبود فرهنگ  (15  ،2020،  زوو    کیو، لین  ،   است )تیان   گرفتهشکل  هافعالیت

کودکان، نوجوانان و سالمندان، عالوه بر فواید    جمله  ازحساس    هایگروهدر برخی    خصوصبه  ،افراد

نیز   اجتماعی  به  میفردی، دارای فواید  افراد    اوقات  هایفعالیتباشد. توجه    تواندمیفراغت ورزشی 

این  ید.  یک کشور در حوزه پزشکی، سبب تحول اجتماعی و فرهنگی گرد  هایهزینهضمن کاهش  

ف  مسئله بهبود  تالش جهت  تا  است  گردیده  سالمندان   اوقاترهنگ  سبب  میان  در  ورزشی  فراغت 

توسعه    موردتوجهمهم    مسئلهیک    عنوانبه گیرد.  فواید    تواندمیفرهنگ  این  قرار  کسب  به  منجر 

گردد افراد  این  برای  روانی  و  باردو  )یاماشیتا  جسمانی  و موسویراد   .  (357،  2018،  لیوو  ،  قربانی 

همواره بیشترین نیاز را به    ،نیز مشخص نمودند که سالمندان به دالیل جسمی و روانی  (280،  2015)

اجتماعی    هایفعالیتتفریحی دارند. سالمندان در دوره سنی قرار دارند که همواره نیازمند    هایفعالیت

بسیاری نیازهای اجتماعی، جسمانی و روانی آنان را تا حد    تواندمیفراغت ورزشی    اوقاتو    باشند می

  .رفع نماید 
گذران   نشان    اوقات روند  برخی    دهد میفراغت سالمندان  تماشای    جمله  ازفراغتی    هایفعالیتکه 

است )حسینی و همکاران،    قرارگرفته  توجه  مورداز سوی این افراد    ها فعالیتبیش از سایر    ،تلویزیون

مبتنی بر    تفریحی   هایفعالیتاین در حالی است که سالمندان همواره بیشترین نیاز به    .(17  ،2019

تا اشکال مختلفی از   باعث شده  ،در سطح جامعه  آمدهتغییرات پیش  .  دارند  حرکت و فعالیت بدنی 

  سبک زندگی غیر گیریشکلمنجر به  مسئلهفعال شکل گیرد که این    فراغتی غیر اوقات های فعالیت

آسیب را از    ینبیشتر  ،سالمندان  جمله  ازحساس    هایگروهفعال گردیده است. در این میان برخی  

زندگی   سبک  در  موجود  موتا  )سمپایو  اندداشته تغییرات  مارکیو،  فعال  (421  ،2019،  کاروالوو  ،   .

از    عنوانبه  ،شیفراغت ورز  اوقات   هایفعالیتبهبود    واسطهبه  ،نمودن سبک زندگی سالمندان یکی 

. (59 ،2020است )دونگ و همکاران،  شدهمشخص ها دولتاهداف بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی 
است   قرارگرفتهمحققان بسیاری    توجه   مورد  ، یک دغدغه  عنوانبهفعال نمودن سبک زندگی سالمندان  

 مسئله یک    عنوانبه  ،سالمندان. اگرچه سبک زندگی  (87  ،2013،  چانگ و  لی، بارنت،  چیونگ  ،  )کرین
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بهبود هاسیاستاما    ،همواره مورد نظارت قرار گیرد  بایستیمیمهم   ی حمایتی مشخصی در جهت 

فراغت مبتنی بر ورزش در میان   اوقاتاگرچه بهبود    .وضعیت سبک زندگی سالمندان ایجاد نشده است

حتی اقتصادی در کشورها ایجاد نماید  تواند آثار مطلوب اجتماعی، فرهنگی، پزشکی و  سالمندان می

)فنگ
،

اما روند توسعه آن به دلیل مشکالت مدیریتی، فنی،  ،  (547  ،2011،  دانسانو  پورسور، زنگ    

یکپارچه نبوده است )دونگ و همکاران،   صورتبهاجتماعی، فرهنگی، طبیعی و اقتصادی در تمام دنیا 

شعاع قرار الفراغت افراد را تحت    اوقاتهمواره سطح    ،المللیبین  هایبحران . بروز برخی  (59  ،2020

است.   وی  بین  این   درداده    که  ه سبب گردید  المللیبینیک مشکل    عنوانبه  19روس کویید  شیوع 

، فراغت مبتنی بر ورزش سالمندان در سطح جهان ایجاد گردد )حمامی   اوقاتجدی بر    هایآسیب 

. ( 3 ،2020، مهر و  حربی
سندرم حاد تنفسی بسیار عفونی است که از طریق تعامل انسان )و    یک   19-بیماری ویروس کویید

این ویروس در  شود.  شناخته می  -2  نام  بارسمی    طوربهکه    است  انتقال  قابلحیوان(  

  هایگوشهدر ووهان چین گزارش شد. طی چند ماه، ویروس به تمام    2019ابتدا در اوایل دسامبر سال  

ناشی از   ومیرمرگمیزان    رسدمی. اگرچه به نظر  (305  ، 2020و همکاران،   جهان گسترش یافت )لی 

سندروم حاد تنفسی خاورمیانه و ویروس    جمله  از  ،اخیر  هایویروساین ویروس بسیار کمتر از سایر  

یک دغدغه و نگرانی    عنوانبه  که  آن سبب شدهاین ویروس و قدرت شیوع    گیریهمهاما    ،باشدمیابوال  

  واسطه به  ،ختلف بشریم  هایجنبه ی که  صورتبهتمام ابعاد جوامع را تحت شعاع قرار دهد.    ،عمومی

فراغت   اوقات. (550 ،2020، پانو ، لو، یو، سان است )سون  قرارگرفته تأثیرشیوع این ویروس تحت 

  .باشدمی  19-شیوع ویروس کویید  واسطهبه  هافعالیت  پذیرترینآسیب یکی از    عنوانبهمبتنی بر ورزش  

در فرایندهای    19-ی که شیوع ویروس کوییدصورتبه بروز مشکالتی  فراغت )فریمن و    اوقاتسبب 

و میزان مشارکت افراد   (  ،2020،  190فراغت )گریتزل  اوقات  وکارهای  کسب،  (  ،2020،  10ایکلبوش 

 شده است.  ( ،2020، 7فراغت )کیم و چو اوقات  های برنامهدر 
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  ،بروز مشکالتی در تمامی ابعاد بشری شده است اما این ویروسسبب    19-اگرچه شیوع ویروس کویید

فراغت مبتنی بر ورزش سالمندان داشته است. با توجه به نیازهای مبرم   اوقاتجدی بر    هایآسیب 

سالمندان به سبک زندگی فعال، این نگرانی وجود دارد که عدم توجه به این مشکل سبب تغییرات 

اساسی در سبک زندگی سالمندان گردد و سبک زندگی غیرفعال در آنان نهادینه شود. به عبارتی  

ویر این  از  ناشی  بر    تواندمیوس  مشکالت  زدن  آسیب  بهداشتی،    هایجنبهبا  اجتماعی،  فرهنگی، 

 عنوان به را    تحرکیبیی که  صورتبه  د،شسبک زندگی سالمندان    تغییراتی دراقتصادی و فردی سبب  

گیری ویروس کرونا و قرنطینه اجباری ناشی از گسترش از سویی همه  یک عادت در آنان نهادینه نماید. 

نان را  آتوسعه عادات کم تحرکی در افراد سالمند شده است و زمینه کم تحرکی  باعث    ،این ویروس

این مسئله شامل سالمندان  اهمیت است که  این مسئله بسیار حائز  از پیش فراهم ساخته و  بیش 

ریزی برای بازگشت این افراد در دوران شود و لذا برنامهمیورزشکار و فعال در دوران قبل از کرونا هم   

در کنار تمام ونا به سطح بهینه فعالیت بدنی و ورزشی بسیار حائز اهمیت و شایان توجه است. پسا کر

تا ساختارهای  به نظر می  ،مسائل ایران، سبب گردیده  از گذار جمعیتی در  رسد که تغییرات ناشی 

ایران بمانند. سالمندی جمعیت  ناتوان  احتیاجات سالمندان  نیازها و  برآوردن  اجتماعی در  و   جدید 

پرداختن به مسئله سالمندان از جمله ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت آنان ضرورتی اجتناب  

گزاران برای تشویق ریزان و سیاستناپذیر است. لذا امید است نتایج احتمالی تحقیق بتواند به برنامه

توانند با مد نظر ارن میزگمشارکت در ورزش و فعالیت بدنی سالمندان کمک کند. مدیران و سیاست

هایی با توجه به قرار دادن عوامل مطرح شده در تحقیق و فراهم آوردن شرایطی برای اجرای برنامه 

، سطح مشارکت در  در دوران پسا کرونا   عوامل مطرح شده و رفع موانع مشارکت در فعالیت ورزشی

شود  فعالیت بدنی باعث مینهایتاً، مشارکت در  فعالیت ورزشی را در جامعه سالمندان افزایش دهند.

های بعدی انتقال  این رفتار مطلوب به صورت بخشی از فرهنگ جامعه سالمند ایرانی در آید و به نسل

یابد، با نیازهای متغیر افراد جامعه در طی زمان تطبیق پیدا کند و جزء الینفک جامعه گردد، چرا که 

فراغت   اوقاتعدم توجه به فرهنگ  ه می سازد.  نیازهای اجتماعی زیربنایی افراد در جامعه را برآورد

کویید ویروس  شیوع  پی  در  سالمندان  بر    تواندمی  19-ورزشی  بلندمدتی  اجتماعی  و  فرهنگی  آثار 

جامع در این حوزه در جهت شناسایی    هایپژوهشدر کشور ایران داشته باشد. نبود    خصوصبه جوامع  

  19-ورزشی سالمندان در پی شیوع ویروس کویید  فراغت  اوقاتعواملی در مسیر بر ماندگاری فرهنگ  

این حوزه   در  متولیان ورزش  از سوی  راهکارهای جدی  امروزه  تا  است  گردد.   مطرحسبب گردیده 

فراغت ورزشی سالمندان در پی    اوقاتبر ماندگاری فرهنگ    مؤثرپژوهش حاضر ضمن بررسی عوامل  
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فراغت ورزشی   اوقاتت ماندگاری فرهنگ  سعی در ارائه راهکارهایی در جه  19-شیوع ویروس کویید

سالمندان داشت.
 

 پژوهش روش
پیمایشی بود و بر    ــ  ها توصیفیشیوه گردآوری داده   نظر  ازهدف کاربردی،    لحاظ  از  ،پژوهش حاضر

مضمون اساس رویکرد پژوهش، آمیخته بود. در مرحله اول، برای ساخت مدل از روش کیفی تحلیل  

تحلیلی و از نوع همبستگی مبتنی بر مدل معادالت    ــ  تم( و برای آزمون مدل از روش کمی توصیفی)

یعنی ابتدا کیفی و سپس    ،ساختاری استفاده گردید. روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود

در این پژوهش بعد از انجام مصاحبه و رسیدن به اشباع نظری تدوین    استفاده  مورد کمی بود. ابزار  

های  رسانه، مربیان ورزش، برنامه، مدیریتی،  امکاناتی کلی  مؤلفه  5گویه و در قالب   38شد که شامل  

  . گردیدامتیاز( تدوین    1امتیاز تا خیلی کم،    5خیلی زیاد،  لیکرت )ای  پنج گزینه  صورتبه،  ورزشی

و جمع مصاحبه  از  دادهپس  آنآوری  تحلیل  بـرای  کیفی،  تحلیل مضمونهای  از  شد.    ها  استفاده 

است که مبتنی بر واحدهای    هـای کیفیتحلیل مضمون، در واقع، نوعی تحلیل محتوا و استنتاج از داده

ـ . گرددسازی میمضمون نظریه ها یا  الگو)های( مکنون و پوشیدة موجود در داده راهبرد با یافتن نای

.  های تحقیق را بهبود بخشدکند یافتهها تالش می درباره داده   بازخوانی تشخیص و دیدگاه محققان

این پایه، سازماناز  به صورت کلی سه گونه مضمون  داردرو  فراگیر وجود  و  و    دهنده  )ساندلوسکی 

 (.  145، 2007، 1باروس

بودند که در خصوص   مدیریت ورزشیجامعة آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی شامل خبرگان حوزه  

  ورزش سالمندیاین افراد حداقل یک پژوهش در حوزه  داشتند )تجربه و آگاهی الزم  ،  موضوع پژوهش

شامل مدیران سازمان ورزش   ،های ورزشی منتخبسازمانبه چاپ رسانده بودند(. همچنین مدیران  

مطلعین اصلی این حوزه    عنوانبه  های همگانی و وزارت ورزش و جوانانشهرداری، فدراسیون ورزش

تا    گیرینمونهگیری هدفمند استفاده گردید. این  شناسایی این افراد، از روش نمونه  منظوربهبودند.  

نمونه در   عنوانبهمدیر(    6استاد و    11ر )نف  17تعداد    درنهایترسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و  

کلیه سالمندان    بخش کیفی مشخص گردیدند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی پژوهش شامل

)به دلیل دسترسی تیم پژوهش به این  یویه و بویراحمد(بوشهر، فارس و کهکلکشور )سه استان جنوبی  

باشگاه که در پارک   (هااستان باشد. تعداد دقیق این  شهرداری فعالیت داشتند، می های ورزشی  ها و 

 
1 . Barroso & Sandelowski 
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-نفر(. روش نمونه 384شد )افراد در دسترس نبود. از حداکثر تعداد نمونه در جدول مورگان استفاده  

  صورت بهها در هر استان  نمونهنمونه در هر استان در نظر گرفته شد.    128ای تصادفی بود.  یری طبقهگ

از    صحیح عودت داده شد.   صورتبهپرسشنامه    366نفر(،    384تعداد )  از اینتصادفی انتخاب شدند.  

بنابراین در ابتدا از سالمندان پرسیده  ؛  ها بودها، میزان تحصیالت آندر انتخاب نمونه  شدهکنترلعوامل  

و اگر کمتر از دیپلم بودند، در پژوهش مشارکت    ها چه میزان استکه میزان تحصیالت آن  شدمی

برای این آزمون   80/0سنجد و مقدار  گیری را میکفایت نمونه  ، KMOآزمون  شاخص    .دشدن داده نمی

در بخش کیفی تحقیق جهت بررسی روایی از    ها دارد.به دست آمد که نشان از کفایت مناسب نمونه

 (. 1پذیری و تأیید پذیری استفاده گردید )جدول قابلیت باورپذیری )اعتبار(، انتقال
 

 یفیک  بخش ییایپا و ییروا ـ 1 جدول
Table 1. Validity and reliability of the qualitative part 

 روش   
Method 

 نتیجه
Result 

ی 
روای

 v
alid

ity
 

قابلیت باورپذیری  

 )اعتبار( 

 تأیید متخصص 8فرایند پژوهش توسط  تأیید

چند   کدگذاریاستفاده از دو کدگذار جهت 

 نمونه مصاحبه 
 تأیید

 پذیری انتقال
نظرات سه متخصص که در پژوهش مشارکت  

 نداشتند
 تأیید

 تأیید ها مصاحبهثبت و ضبط تمامی  تاییدپذیری 

ی 
پایای

 

R
eliab

ility
 

مطالعه حسابرسی  

 فرآیند 

در اختیار قرار دادن اطالعات به اساتید راهنما  

 و مشاور 
 تأیید

توافق درون موضوعی  

 دو کدگذار 

تحلیل سه مصاحبه توسط محقق و همکار و  

 مشخص نمودن کدهای مشابه و غیرمشابه 

 101تعداد کل کدها: 

 40تعداد کل توافقات: 

تعداد کل عدم توافقات:  

21 

پایایی بین دو کدگذار:  

2/79 % 

  تأییدو  %60بیشتر از  

 پایایی 

 

 : شودمی  یبرازش مدل در سه بخش بررس
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اندازهبرازش مدل (1 بارهای    وسیلهبه  گیریاندازهبرازش مدل  :  گیریهای  از  عاملی )ضرایب  بیش 

مورد ارزیابی  و روایی همگرا    (7/0بیش از  ترکیبی )پایایی  ،  (0/ 7بیش از  کرونباخ )، آلفای  (5/0

 گیرد. قرار می

 .Tvalueو مقدار  2Q، مقدار 2Rبرازش مدل ساختاری: مقدار  (2

 . GOF: مقدار برازش مدل کلی (3

Max   افزارنرم  از  گردید؛ در این پژوهش از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده   (4
1

QDA

از جداول    ،ر بخش آمار توصیفید،  شده   انجامهای  تحلیل و کدگذاری مصاحبه  منظوربه  Proنسخه  

ویژگی بیان  برای  توصیفی  نمودارهای  پژوهش و  توصیفی  و  دموگرافیک  شاخص،  های  های  از 

و برای بررسی    (بودن  غیرطبیعیها )طبیعی و یا  بررسی توزیع داده  منظوربهکشیدگی و چولگی  

افزارهای  گیری و مدل ساختاری از نرمو پاسخ به سؤاالت پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه

SPSS  24نسخه ،Smart PLS استفاده شد.  0/2 نسخه 
 

 های پژوهشیافته

به    هاییافته پژوهش حاضر در جدول    هاینمونهتوصیفی مربوط    شده  گذاشتهبه نمایش    2آماری 

 است.
 

 پژوهش یفیتوص یهاافتهیـ  2  جدول
Table 2- Descriptive findings of the research 

 

ی جمعیت  هایژگ یو

 شناختی
Demographic 

characteristics 

 هاگروه
Groups 

 فراوانی
Frequency 

 درصد 
Percentage 

 

 

 بخش کیفی پژوهش 
Qualitative part of 

research 

 جنسیت
Gender 

 88.2 15 مرد
 11.8 2 زن 

 

 سطح تحصیالت 
Level of Education 

 94.1 16 دکتری

 5.9 1 کارشناسی ارشد 

 

 
 جنسیت

Gender 

 77.6 284 مرد

 22.4 82 زن 

 
1. Qualitative Data Analysis 
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 بخش کمی پژوهش 
quantitative part of 

research 
 

 سطح تحصیالت 
Level of Education 

 1.4 5 دکتری
 2.2 8 کارشناسی ارشد 

 10.6 39 کارشناسی 
 58.5 214 کاردانی 
 27.3 100 دیپلم

 

از   تحلیل    17نتایج حاصل  از طریق  و  یافت  ادامه  نظری  اشباع  تا حد  قالب  تم،  مصاحبه که   5در 

  3انجام شد. جدول شماره    ورزشیهای  رسانه، مربیان ورزش، برنامه، مدیریتی،  امکاناتی کلی  مؤلفه

 نتایج مربوط به بخش کیفی را به نمایش گذاشته است.
 

 ی ف یک  بخش یکدگذار ـ  3 جدول
Table 3- Qualitative Section Coding 

 مضامین فراگیر
Comprehensive themes 

مضامین  

-سازمان

 ه دهند
Organize 

themes 

 مضامین پایه 
Basic themes 

 یامکانات
  

Facilities 

 اماکن ورزشی 
sport 

places 

 اماکن ورزشی استاندارد و ایمن 

 اماکن ورزشی زیبا 

 اماکن ورزشی مختص سالمندان 

 وجود اماکن ورزشی روباز 

 وجود اماکن ورزشی سرپوشیده 

 تهویه و نور مناسب اماکن ورزشی 

 دسترسی
Access 

 دسترسی آسان به اماکن ورزشی 

 ونقل عمومی به اماکن ورزشی حمل

 نزدیکی اماکن ورزشی به مرکز شهر 

تجهیزات  

 ورزشی 
Sports 

equipment 

 تجهیزات ورزشی ایمن و استاندارد 

 تجهیزات ورزشی مختص سالمندان 

 تجهیزات ورزشی متنوع و زیاد 
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 یف یک   بخش یکدگذارـ  3 جدولادامة 
Table 3- Qualitative Section Coding 

 مضامین فراگیر
Comprehensive themes 

مضامین  

-سازمان

 ه دهند
Organize 
themes 

 مضامین پایه 
Basic themes 

 مدیریتی
Managerial 

 ریزی برنامه 
Planning 

 ریزی بلندمدت در حوزه ورزش سالمندی انجام برنامه
 حوزه ورزش سالمندی ریزی عملیاتی در  انجام برنامه

 تدوین طرح جامع ورزش سالمندی در دوران پسا کرونا 
ریزی در خصوص تربیت مربیان متخصص ورزش  برنامه 

 سالمندی 

 نیازسنجی 
Needs 

assessment 

بررسی وضعیت موجود و مطلوب میزان مشارکت سالمندان  
 های ورزشیدر فعالیت

تعداد اماکن ورزشی فعال  بررسی وضعیت موجود و مطلوب 
 در ورزش سالمندی 

بررسی وضعیت موجود و مطلوب تعداد مربیان ونیروهای  
 انسانی در ورزش سالمندی 

 ای رسانه 
Media 

های  های انگیزاننده برای مشارکت در فعالیتایجاد برنامه
 ورزشی 

تولید و پخش برنامه در رسانه ملی با محوریت مزایای  
 روانی ورزش برای سالمندان جسمی و 

 ها تبلیغ اماکن ورزشی مختص سالمندان در رسانه

 های ورزشی سالمندان تولید و پخش مستند از فعالیت
های ورزشی و  کننده در فعالیتمصاحبه با سالمندان شرکت

 پخش آن 
مصاحبه با پزشکان در خصوص مزایای ورزش برای  

 سالمندان و پخش آن 
های ورزش  مصاحبه با مربیان در خصوص نحوه اجرای برنامه

 سالمندان و پخش آن 
تشویق فرزندانِ سالمندان برای مهیا نمودن شرایط حضور  

 ها های ورزشی در رسانهوالدین در فعالیت
مقایسه وضعیت سالمتی سالمندان فعال و غیرفعال در  

 ها ورزش در رسانه
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 یفی ک   بخش یکدگذارـ   3 جدولادامة  
Table 3- Qualitative Section Coding 

 مضامین فراگیر
Comprehensive themes 

 ه دهندمضامین سازمان
Organize themes 

 آموزشی
Educational 

 وجود مربیان ورزشی مختص سالمندان 

 وجود مربیان باتجربه در حوزه ورزش سالمندی

 اخالق شایسته مربیان ورزشی 

 مند در ورزش سالمندی وجود مربیان باانگیزه و عالقه

 ای برنامه 
Program 

 برنامه ورزشی شاد و مفرح 

 برنامه ورزشی همگانی و با مشارکت تمامی سالمندان 
 برنامه ورزشی متنوع 

 برنامه ورزشی با در نظر گرفتن مشکالت جسمانی سالمندان 
 های ورزشی همراه با موسیقیبرنامه

 های ورزشی خانوادگی برنامه
 

مدل مفهومی پژوهش را   1با توجه به نتایج بخش کیفی، مدل مفهومی پژوهش شکل گرفت. شکل 

 . دهدمینشان 

 
 پژوهش یمفهوم مدلـ  1 شکل

Figure 1- Conceptual model of research 
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  2بررسی مدل پژوهش در بخش کمی، از روش معادالت ساختاری استفاده گردید. شکل    منظوربه

 دهد. مدل پژوهش را حالت ضرایب تی را نشان می  3مدل پژوهش در حالت ساختاری و شکل 

 
 مدل ساختاری پژوهش -2شکل 

Figure 2- Structural model of research 

 
 مدل یت بیضرا ـ 3 شکل

Figure 3- Model T coefficients 
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  تریناساسیکه اولین و    شود میاز چندین معیار استفاده    ، برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش

 96/1مقدار این اعداد از   کهصورتی  در  .باشدمی t-values یا همان مقادیر t داریمعنیمعیار، ضرایب  

است.   95/0روابط در سطح اطمینان    تأیید   درنتیجهی بین متغیرها و  بیشتر شود، نشان از صحت رابطه 

دارای میزان ضریت تی   ،که تمامی روابط موجود در مدل  شد  با توجه به نتایج مدل پژوهش مشخص

نتایج مربوط به    4. جدول  باشد میمیان روابط    تأثیرمعنادار بودن    دهنده نشانکه    باشدمیمعناداری  

 . دهدمیبرازش مدل فوق را نشان  هایشاخص

 

 پژوهش مدل بزارش یهاشاخص ـ 4 جدول
Table 4- Research model fit indicators 

 امکانات  
Facilities 

 مدیریتی
Managerial 

 رسانه
Media 

مربیان 

 ورزشی
Sports 

coaches 

  هایبرنامه

 ورزشی
Sports 

programs 
 آلفای کرونباخ 
Cronbach's 

alpha 
0.88 0.78 0.73 0.75 0.80 

 پایایی ترکیبی

Combined 

reliability 
0.89 0.73 0.75 0.81 0.82 

 روایی همگرا 

Convergent 

validity 
0.71 0.64 0.57 0.72 0.76 

2R 0.59 0.74 0.85 0.42 0.48 
2Q 0.55 0.43 0.60 0.86 0.64 

GOF 0.61 0.61 0.59 0.79 0.65 
 

به   مربوط  پایایی    های شاخصنتایج  و  آلفای کرونباخ  به  داد که مقدار مربوط  پژوهش نشان  برازش 

باشد که حاکی از پایایی مناسب مدل دارد. همچنین می  7/0، باالتر از  هامؤلفهدر همه    متغیرهاترکیبی  

 5/0ح معیار  باالتر از سط  ها مؤلفه نتایج پژوهش مشخص نمود که میزان روایی همگرا برای تمامی  

. همچنین روایی واگرا در  باشد میمناسب بودن میزان روایی همگرا پژوهش    دهنده نشانکه    باشدمی

مطابق با شکل   ت و قرار گرف  تأیید و    بررسی  مورد ،  مؤلفهدر    مؤلفهپژوهش حاضر نیز در قالب ماتریس  

به    2شماره   عاملی مربوط  بارهای  از  هامؤلفه تمامی  پژوهش، بیش    دهنده نشانکه    باشدمی  5/0ی 
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مقادیر ضعیف،    عنوانبهکه    67/0و    33/0،  19/0مقدار  با توجه به سه    . باشد میمناسب بودن این معیار  

های  امکانات، مربیان و برنامهمدیریتی و رسانه قوی و در  است، در    شدهمعرفی  R2متوسط و قوی برای  

مقادیر ضعیف، متوسط   عنوانبهکه    32/0و    15/0،  02/0مقدار  با توجه به سه  باشد.  ورزشی متوسط می

نشان از    به دست آمد که  32/0از    ، مقدار بیشترهامؤلفهاست و در همه    شده معرفی  Q2و قوی برای  

مقادیر ضعیف،    عنوانبهکه    32/0و    25/0،  01/0مقداربا توجه به سه    مناسب بودن این شاخص دارد.

 به دست آمد که   32/0  از  ، مقدار بیشترهامؤلفه است و در همه    شدهمعرفی  GOF متوسط و قوی برای 

در پژوهش حاضر،    شده   ارائهنشان از برازش کلی قوی مدل دارد. با این توجه مشخص گردید که مدل  

 . باشداز برازش مناسبی برخوردار می
 

 گیرینتیجه بحث و 
  در دوران پساکرونا   یبدنتیبازگشت سالمندان به فعال  یسازنهیارائه مدل زم  هدف  باپژوهش حاضر  

که عوامل رسانه، مدیریتی، امکانات، مربیان ورزشی و    طراحی و اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد

در   بدنیتیفعالساز بازگشت سالمندان به  زمینههای  ترین مؤلفههای ورزشی، به ترتیب از مهمبرنامه

-های زمینهترین مؤلفهکه رسانه، از مهم  نتایج پژوهش نشان داد   حال  این  با باشند.  می  دوران پساکرونا

به   بازگشت سالمندان  پساکرونا   بدنی تیفعالساز  ژو می  در دوران  نتایج  با  نتیجه  این   هو   و   1باشند. 

( همسو است.  2021)  آروینو    ، جمشیدیان، ترک فر( و امیری2021)  ریمرز  و، مولر  2(، موتز2021)

ورزشی    هایبرنامهاین پژوهشگران رسانه را عاملی انگیزاننده در جهت افزایش حضور سالمندان در  

که تمام   شودمیمشاهده    هارسانهورزشی موجود در   هایبرنامهبا مشاهده  حال این با  ؛معرفی نمودند

بوده و    شده  ارائه  هایبرنامه ورزشی    هایفعالیتکه    کنندمی  ءالقا  گونهایندر زمینه ورزش جوانان 

کمتر پوشش  در این راستا حتی شبکه ورزش در ایران نیز ورزش سالمندان را    .مختص جوانان است

از  دهدمی برخی  اختصاص  و  موجود  رویه  در  تغییر  سالمندا  هابرنامه.  ورزش  زمینه    تواندمین  به 

از   مدیریتیعوامل  همچنین    را در ورزش فراهم آورد.  هاآن مناسب در جهت مشارکت    سازیفرهنگ

باشند. در این  می در دوران پساکرونا  بدنیتیفعالساز بازگشت سالمندان به  های زمینهترین مؤلفهمهم

گذاری    مشیخط (  2021)  چانگ  و  وانگ،  4( و الئو 2021)  حامد  و  ، گاو، چنگ، سانگ3راستا ژانگ 

 
1. Zhou, Hu 

2. Mutz, Müller & Reimers 

3. Zhang, Guo,  Cheng, Sanz  & Hamad 

4. Lao, Wang,  & Chang 
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و   حفظ تأمین،بر توسعه فعالیت بدنی سالمندان معرفی نمودند.    اثرگذارعمومی و حکومتی را عاملی  

 هایجنبه  از  و  بهتر زندگی از کیفیت آنان مندیبهره  منظور به  سالمندان روان و  جسم سالمت  ارتقاء

و   باشدمیدر قبال جامعه و قشر سالمند    هاحکومت وظایف    ازجملهسالخوردگی   دوران در مختلف

مناسب و حفظ منزلت اجتماعی آنان را زمینه توسعه فعالیت بدنی را برای   ریزیبرنامهبا    بایستمی

 آنان فراهم کنند.  

بر  باید ،ورزش و بدنی فعالیت هایسیاست  و هابرنامه  کنونی مشکالت  که  دنباش مواردی مشتمل 

با این حال متولیان   د.نساز فراهم را  الزم  تمهیدات نیز  آینده جمعیت  و برای داشته  نظر در را  سالمندان

ورزش کشور همچون وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی، توجه کمی به ورزش سالمندان 

د که عامل  نتایج نشان داهمچنین  بایست مرتفع شود.  یت سالمند میدارند و این خأل با رشد جمع

-می   در دوران پساکرونا   بدنی تی فعالساز بازگشت سالمندان به  های زمینهترین مؤلفهاز مهم  ، امکانات

ای چون نبود فضاها، امکانات و تجهیزات ورزشی مناسب، آلودگی هوا  به دلیل عوامل بازدارندهباشند.  

های خانوادگی، نداشتن سالمت جسمانی، ترس از افتادن و آگاهی نداشتن  و صوت، ترافیک، مسئولیت

شود. در  های ورزشی و تفریحی امکان مشارکت مستمر در ورزش و تفریح فعال ایجاد نمیاز برنامه

بینی عدم مشارکت در  درصد بر پیش  24و    گذاردمی  تأثیرمرتبه دوم عوامل فردی بر عدم مشارکت  

افزاید و در مرتبه سوم عوامل بین فردی هستند که بر عدم مشارکت  المندان میورزش و تفریح فعال س 

 قبیل از هاییمحدودیت به با توجهافزاید.  کنندگی می بینی پیشدرصد بر  16گذارند و تنها می تأثیر

از   حاصل روانی و جسمانی مشکالت و سالمندان انگیزه بر کاهش تواند می امکانات، این عامل کمبود

 و دولت و هاسازمان  جانب از  اگر راهکاری آید. وجود  به  سالمندان  برای  مناسب بدنی فعالیت نداشتن

 یافت.  کاهش خواهد روزروزبه  هفته  در سالمندان بدنی فعالیت میزان نشود، همین اتخاذ مسئولین 

 با ارتباط در هادولت  همه  که  است مواردی از  و سالمتی جسمانی آمادگی اینکه  به توجه  با از سویی 

 و امکانات تنهانه  که  شودمی پذیرامکان  زمانی ،امر این ،نمایندمی  جستجو بدنیتربیت و   ورزش 

نیز  سالمندان ورزش متخصصان و مربیان بلکه باشد، سالمندان فراهم برای ایمن و مناسب تأسیسات

 نیازها تحقق برای  و باشند داشته  کاملو  کافی شناخت  سالمندان  بدنی  فعالیت و  تمرین  اصول  از باید

 فعالیت داشتن  ورزشی و رفتارهای تداوم باعث این  که کارگیرندبه  را اصول سالمندان این هایانگیزه  و

 زمانی سالمندان برای بدنی فعالیت در مشارکت انگیزه درونی که است این بر اعتقاد و شودمی بدنی

 خودمختاری دارای  خود محیط  به و نسبت کند شایستگی احساس  فرد که رسدمی حدخود  به بیشترین

 مدرن، و  مناسب تجهیزات و وجود تأسیسات با ورزشی اماکن از بسیاری در که  است ذکر به الزم باشد.

 آموزش برای را الزم که صالحیت مربیانی از استفاده یا و نشده گرفته نظر در برای سالمندان امکاناتی



 1401دی ، آذر و 75،  شماره 14مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                             276

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

 روند مسئولین بر نظارت عدم و توجهی  بی همچنین و ندارند برای سالمندان مربوطه ورزشی رشته

 و  مدیران لذا  .ببرد بین از بدنی فعالیت در برای مشارکت را سالمندان انگیزه تواندمی ها برنام انجام

گری و  مربیهای  باشند و ارائه دوره داشته  سالمندان ورزش به نسبت بیشتری اهتمام مسئولین باید

مشارکت تواند  در این زمینه می  ،آموزشی مبتنی بر ورزش سالمندان و تربیت نیروی انسانی متخصص

 های بدنی فراهم آورد.   بیشتر سالمندان را در فعالیت

 ارائه مناسب تأسیسات و وسایل، امکانات وجود بدون بدنی فعالیت و ورزش  انجام اینکه توجه به با

ضعف حیاتی هایارگان تحلیل به توجه با سالمندان برای ویژهبه استاندارد، و مناسب خدمات  و 

 فعالیت از باید که نشاطی و لذت و  است و دشوار سخت بسیار نامناسب، موقعیت  و شرایط در جسمانی

 نامناسب فرهنگ و و مسئولین  هارسانه  توجهیبی وسایل، این کمبود یا نبود  خاطر  به دست آید به بدنی

 کمرنگ  را بدنی فعالیت و ورزش  در  مجدد حضور برای انگیزه سالمندان و رودمی دست از  جامعه

 به ضروری  بدنی فعالیت در شرکت برای  در سالمندان انگیزه ایجاد برای عامل این وجود لذا ،کند می

  های فعالیتکاهش مشارکت در  ویروس کرونا باعث    گیریهمه  طورکلیبهو    حال این  با  ؛رسدمی نظر

زمان و در دسترس قرار گرفتن   گذشت  با و    شد   پرخطر  هایگروه  عنوانبهدر سالمندان    ویژهبه  ،بدنی 

 فرارسیده واکسن و افزایش سطوح ایمنی در مقابل این ویروس، زمان بازگشت افراد به صحنه ورزش  

زمینه حضور مجدد سالمندان در اماکن ورزشی محیا شود تا اثرات منفی قرنطینه تا حد   بایستمیو 

بازگشت سالمندان به    یسازنهیزممدل  های  نتایج این پژوهش نشان داد که مؤلفه  .ممکن جبران شود

برنامهدر دوران پساکرونا   فعالیت امکانات، مربیان ورزشی و  ترتیب شامل رسانه، مدیریتی،  به  های  ، 

،  شدهشناساییباشد. توجه به عوامل  مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار می  و  باشدورزشی می

ورزشی    هایفعالیتها در  مناسبی برای بازگشت سالمندان برای حضور مجدد آن  راهگشای تواند  می

 در دوران پساکرونا باشد. 
 

 تقدیر و تشکر 
 تشکر را داریم. تقدیر و    در امر این پژوهش یاری رساندن کمال از کلیه عزیزانی که ما را
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