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 چکیده
 وعیش یسالمندان در پ یفراغت ورزش فرهنگ اوقات یبر ماندگار مؤثرعوامل  یبررسپژوهش حاضر با هدف 

ه بخش کیفی آن به صورت ک کمی( بود-)کیفی آمیخته از نوع پژوهشروش  اجرا گردید. 19-دییکو روسیو
 ش بودند که برافراد آگاه به موضوع پژوهشامل در بخش کیفی  یآمار ةجامع. انجام گردید نیمضام لیتحل

نفر به عنوان نمونه مشخص گردیدند. همچنین جامعة آماری در بخش کمی  15تعداد حسب انتخاب هدفمند، 
-وران شیوع ویروس کوییدفراغت ورزشی در شهر شیراز بودند که در دسالمندان فعال در حوزه اوقاتشامل 

 ود ساختارمنهای نیمهشامل مصاحبهابزار پژوهش های تفریحی ورزشی خود را لغو کرده بودند. فعالیت 19
یی روا و یدانشگاه دیبا استفاده از نظر اسات نامهشپرس نیا ییمحتوا ییروابود.  ساختهمحقق هنامپرسش

 یااز محاسبه آلف پسنامه پرسش نیا ییایپاعاملی مورد بررسی قرار گرفت. به وسیله روش تحلیل آنسازه 
 پذیری، انتقالپذیریقابلیت باور در بخش کیفی جهت بررسی روایی ازمشخص گردید.  87/0میزان کرونباخ 

لیل تحومنظور تجزیه بههای تخصصی استفاده گردید. پذیری و همچنین جهت بررسی پایایی از کمیتهتأییدو 
-رمندر  هاداده لیتحلوهیروند تجز یتمامساختاری استفاده گردید.  معادالتروش  واز کدگذاری  هاداده

امل شنشان داد عوامل شناسایی شده  تایجن انجام گرفت. ایدیکیوو مکس اسالپی، اساسپیسا یافزارها
ن نتایج همچنی بود. زیرساختیعوامل رتباطی، عوامل اقتصادی، عوامل انگیزشی، عوامل بهداشتی و عوامل ا

ایجاد  . بهبود مسائل ارتباطی از جملهاسترا دارا بیشترین اهمیت  930/0 تأثیرنشان داد عوامل ارتباطی با 
می های جمعی، نقش مهرسانهگیری از های ورزشی جدید و بهرهرسانی از فعالیتهای اجتماعی، اطالعگروه

 دارد. 19-دییکو روسیو وعیش یسالمندان در پ یفراغت ورزشفرهنگ اوقات یماندگاردر 
 

 سبک زندگی.پساکرونا، بحران،  کلیدی:واژگان
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 مقدمه
های مختلف های آن با نیازهای جوامع و گروهسازی برنامهتمرکز بر توسعه اوقات فراغت و متناسب

ها بوده است )سیکس، ریچاردسون، کدربرگ، ساساکی و های همیشگی دولتیکی از نگرانی

1ساندروف

ها و فراغتی در صورتی که در راستای سیاستهای اوقات(. توسعه فعالیت1244، 2019، 1

تواند به ارتقا وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشورها منجر گردد. این می ،اهداف متصور از آن باشد

های مدونی جهت بهبود شرایط اوقات فراغت همواره وجود داشته ت تا تالشسبب گردیده اس مسئله

2باشد )هارتمن، بارسلونا، ترائونتوین و هال
رفتارهای فراغتی به شدت پیچیده و در (. 158، 2020، 2

(. 110، 2020نژاد، صفاری و خطیبی، )حیدری، حیدری کننده هستندزندگی انسانی بسیار تعیین

های مخربی جایگزین اوقات فراغت گردد تا برخی فعالیتمسائل اوقات فراغتی سبب میعدم توجه به 

-سبب بروز مشکالت اجتماعی در برخی کشورها شده است. با این توجه سیاست مسئلهگردد که این 

المللی به همیشگی نیاز است تا در تمامی ابعاد بین مسئلهگذاری در حوزه اوقات فراغت به عنوان یک 

3گویر)کلیبر و مک دپیوسته اجرایی گرد صورت
3 ،2016 ،45 .) 

-. فعالیتاستفراغت مبتنی بر ورزش فراغت، اوقاتاتهای مهم و کلیدی در خصوص اوقیکی از حوزه

وان یکی از فراغتی مبتنی بر ورزش به هدف بهبود شرایط جسمانی و روانی به عنهای اوقات

4)سوه، کانگ و لی استهای تفریحی گذارترین فعالیتتأثیر

های ورزشی اوقات فعالیت (.538، 2017، 4

و آمادگی  سالمتکنند و نه تنها نقش مهمی در بهبود فراغت در زندگی ما نقش مهمی ایفا می

نژاد، )حیدری، حیدری گرددبهبود وضعیت روانی افراد نیز می؛ بلکه منجر به ارتقا جسمانی دارند

نشاط در گرو سالمت  ریزی یک جامعة سالم و بادون تردید، پیب (.92، 2020صفاری و خطیبی، 

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

های اوقات فراغت سبب گردیده است تالش جهت توسعه فعالیت مسئلهاین  (.18، 2017عموزاده، 

و همواره سعی در بهبود آن  المللی مورد توجه قرار گیردبین ورزشی به عنوان یک دغدغه در سطح

5)دونگ، گائو و هه داشته باشند
5 ،2020 ،61). 

در جهت بهبود و گسترش اوقات فراغت ورزشی، مسائل فرهنگی نقش مهمی دارد. امروز فرهنگ 

)هوانگ، جی اوقات فراغت ورزشی به عنوان یک فرهنگ غنی مورد توجه محققان مختلفی بوده است 

                                                           
1. Sikes, Richardson, Cederberg, Sasaki & Sandroff 

2. Hartman, Barcelona, Trauntvein & Hall 

3. Kleiber & McGuire 

4. Suh, Kang & Lee 

5. Dong, Gao & He 
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1و گئو
(. تالش جهت بهبود فرهنگ اوقات فراغت ورزشی یکی از اهداف کشورهای توسعه 49، 2015، 1

های اوقات فراغت ورزشی و های جدی در خصوص توسعه فعالیت. به صورتی که برنامهاستیافته 

2ها شکل گرفته است )تیان، کیو، لین و ژوپایدارسازی فرهنگ مربوط به این فعالیت

2 ،2020 ،3 .)

های حساس از جمله کودکان، بهبود فرهنگ اوقات فراغت ورزشی افراد به خصوص در برخی گروه

های توجه به فعالیت .هست، دارای فواید اجتماعی نیز نوجوانان و سالمندان، عالوه بر فواید فردی

ی، سبب تحول های یک کشور در حوزه پزشکتواند ضمن کاهش هزینهاوقات فراغت ورزشی افراد می

3اجتماعی و فرهنگی گردد )یاماشیتا، باردو و لیو
سبب گردیده است تا  مسئله(. این 357، 2018، 3

مهم مورد  مسئلهتالش جهت بهبود فرهنگ اوقات فراغت ورزشی در میان سالمندان به عنوان یک 

سب فواید جسمانی تواند منجر به کتوجه قرار گیرد. توسعه فرهنگ اوقات فراغت ورزشی سالمندان می

4و روانی برای این افراد گردد )کولینز، هولمز و سالتر
( نیز 2017راد )قربانی و موسوی(. 29، 2007، 4

های تفریحی مواره بیشترین نیاز را به فعالیتمشخص نمودند سالمندان به دالیل جسمی و روانی ه

و اوقات هستند های اجتماعی فعالیتنیازمند همواره سالمندان در دوره سنی قرار دارند که دارند. 

کولینز ) تا حد بسیاری رفع نمایدتواند نیازهای اجتماعی، جسمانی و روانی آنان را فراغت ورزشی می

  .(30، 2007و همکاران، 

شای تلویزیون های فراغتی از جمله تمادهد برخی فعالیتان اوقات فراغت سالمندان نشان میروند گذر

 (.7، 2020ار گرفته است )حسینی و همکاران، مورد توجه قرها از سوی این افراد فعالیتبیش از سایر 

)قربانی و را دارند  های تفریحیفعالیت این در حالی است که سالمندان همواره بیشترین نیاز به

اشکال مختلفی تغییرات پیش روی در سطح جامعه سبب گردیده است تا  (.281، 2017راد، موسوی

سبک زندگی گیری منجر به شکل مسئلهن های اوقات فراغتی غیرفعال شکل گیرد که ایفعالیتاز 

بیشترین ضرر و آسیب های حساس از جمله سالمندان در این میان برخی گروهغیرفعال گردیده است. 

5سمپایو، مارکوئس، موتا و کاروالهواند )هداشترا از تغییرات موجود در سبک زندگی 

5 ،2019 ،419 .)

های اوقات فراغت ورزشی به عنوان یکی سالمندان به واسطه بهبود فعالیت فعال نمودن سبک زندگی

 (.61، 2020، همکارانو مشخص شده است )دونگ  هادولتاز اهداف بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی 

گرفته فعال نمودن سبک زندگی سالمندان به عنوان یک دغدغه مورد توجه محققان بسیاری قرار 

6است )کرین
بایستی مهم می مسئلهچه سبک زندگی سالمندان به عنوان یک  (. اگر2013و همکاران،  6

                                                           
1. Huang, Ji & Gup 

2. Tian, Qiu, Lin & Zhou 

3. Yamashita, Bardo & Liu 

4. Collins, Holmes & Slater 

5. Sampaio, Marques, Mota & Carvalho 

6. Cerin 
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های حمایتی مشخصی در جهت بهبود وضعیت سبک زندگی همواره مورد نظارت قرار گیرد اما سیاست

1سالمندان ایجاد نشده است )یه
بهبود اوقات فراغت مبتنی بر ورزش در میان  چه اگر (.3، 2008، 1

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

2)فنگ، پورسر، ژن و دونسان
آن به دلیل مشکالت مدیریتی، فنی،  اما روند توسعه ؛(545، 2011، 2

دنیا به صورت یکپارچه نبوده است )دونگ و همکاران،  اجتماعی، فرهنگی، طبیعی و اقتصادی در تمام

داده المللی همواره سطح اوقات فراغت افراد را تحت شعاع قرار های بین. بروز برخی بحران(61، 2020

المللی سبب گردیده است تا به عنوان یک مشکل بین 19. در این بین شیوع ویروس کویید است

مبتنی بر ورزش سالمندان در سطح جهان ایجاد گردد )حمامی، های جدی بر اوقات فراغت آسیب

3حربی، موهر و کروستروپ
3 ،2020 ،2.) 

تعامل انسان  قیاست که از طر یعفون اریحاد بس یسندرم حاد تنفس کی19-بیماری ویروس کویید

)سازمان جهانی  شودیشناخته م SARS-CoV-2با نام  یبه طور رسم و ( قابل انتقال استوانی)و ح

 .گزارش شد نیدر ووهان چ 2019دسامبر سال  لیر ابتدا در اوا(. این ویروس د5، 2020بهداشت، 

4)لی افتیجهان گسترش  یهابه تمام گوشه روسیچند ماه، و یط
 (. اگر307، 2020و همکاران،  4

های اخیر از ویروسمیر ناشی از این ویروس بسیار کمتر از سایر وچه به نظر می رسد میزان مرگ

گیری این ویروس و قدرت شیوع اما همه ؛استنفسی خاورمیانه و ویروس ابوال جمله سندروم حاد ت

شعاع قرار آن سبب گردیده است تا به عنوان یک دغدغه و نگرانی عمومی تمامی ابعاد جوامع را تحت 

قرار گرفته است  تأثیرهای مختلف بشری به واسطه شیوع این ویروس تحت دهد. به صورتی که جنبه

5)سون، لو، ژو، سون و پان
-وان یکی از آسیب(. اوقات فراغت مبتنی بر ورزش به عن549، 2020، 5

6)مووات است 19-ها به واسطه شیوع ویروس کوییدپذیرترین فعالیت
(. به صورتی که شیوع 2، 2020، 6

7سبب بروز مشکالتی در فرایندهای اوقات فراغت )فریمن و ایکلبوش 19-ویروس کویید
7 ،2020 ،3 ،)

8کارهای اوقات فراغت )گریتزلوکسب
های ( و میزان مشارکت افراد در برنامه188، 2020و همکاران،  8

9اوقات فراغت )کیم و چو
سبب بروز مشکالتی  19-شیوع ویروس کویید اگر چه( شده است. 2، 2020، 9

های جدی بر اوقات فراغت مبتنی بر ورزش در تمامی ابعاد بشری شده است اما این ویروس آسیب

                                                           
1. Ye 

2. Feng, Purser, Zhen & Duncan 

3. Hammami, Harrabi, Mohr & Krustrup 

4. Lee 

5. Sun, Lu, Xu, Sun & Pan 

6. Mowatt 

7. Freeman & Eykelbosh 

8. Gretzel 

9. Kim & Cho 
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وجود سالمندان داشته است. با توجه به نیازهای مبرم سالمندان به سبک زندگی فعال، این نگرانی 

در سبک زندگی سالمندان گردد و سبک  توجه به این مشکل سبب تغییرات اساسی دارد که عدم

تواند با آسیب زدن زندگی غیرفعال در آنان نهادینه شود. به عبارتی مشکالت ناشی از این ویروس می

وارد  خدشه بر سبک زندگی سالمندانفرهنگی، اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی و فردی های بر جنبه

در آنان نهادینه نماید. عدم توجه به فرهنگ اوقات تحرکی را به عنوان یک عادت به صورتی که بی کند

تواند آثار فرهنگی و اجتماعی بلندمدتی می 19-ان در پی شیوع ویروس کوییدفراغت ورزشی سالمند

سبب گردیده  جامع در این حوزه هایپژوهشبر جوامع به خصوص در کشور ایران داشته باشد. نبود 

حاضر ضمن  پژوهش. طراحی و اجرایی نگرددتولیان ورزش است تا امروزه راهکارهای جدی از سوی م

-دییکو روسیو وعیش یسالمندان در پ یفراغت ورزش فرهنگ اوقات ماندگاریبر  مؤثرعوامل بررسی 

سعی در ارائه راهکارهایی در جهت ماندگاری فرهنگ اوقات فراغت ورزشی سالمندان داشت. با  19

بر ماندگاری فرهنگ اوقات فراغت ورزشی  مؤثرحاضر با هدف بررسی عوامل  پژوهشاین توجه 

بر  مؤثرداشت که عوامل  سئوالسعی در پاسخ به این  19-سالمندان در پی شیوع ویروس کویید

 ؟استچه  19-ماندگاری فرهنگ اوقات فراغت ورزشی سالمندان در پی شیوع ویروس کویید

 

 روش پژوهش
روش پژوهش که به صورت میدانی انجام گردید.  استهای کاربردی پژوهشپژوهش حاضر از نوع 

در بخش . کمی اجرایی گردید-به صورت کیفیو آمیخته بود ها داده یحاضر از نظر روش گردآور

افراد شامل در بخش کیفی پژوهش حاضر  یآمار ةجامعاستفاده شد.  نیمضام لیتحلکیفی از روش 

گیری هدفمند استفاده ها، از روش نمونهمنظور شناسایی این نمونه آگاه به موضوع پژوهش بود. به

نفر به عنوان نمونه  15گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت تعداد گردید. این نمونه

ابقه ورزشی و اوقات های بخش کیفی پژوهش سمشخص گردیدند. جهت انتخاب نمونه در بخش کیفی

های نمونه هایویژگی 1جدول شماره به عنوان مالک انتخاب مدنظر قرار گرفت.  هافراغتی نمونه

 ه است.پژوهش در بخش کیفی را به نمایش گذاشت
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 های بخش کیفیهای نمونهویژگی -1جدول 

 سن جنسیت نمونه
سطح 

 تحصیالت
سابقه 
 ورزشی

 پست سازمانی

 1صبحگاهیمربی ایستگاه  سال 18 کارشناسی 48 مرد 1نمونه 
 بدنی شهرداریتربیت سال 22 کارشناسی ارشد 40 زن 2نمونه 
 عضو هیئت علمی سال 19 دکتری 38 مرد 3نمونه 
 عضو هیئت علمی سال 25 دکتری 51 مرد 4نمونه 
 2یورزش مربی سال 25 کارشناسی ارشد 49 مرد 5نمونه 
 های ورزشیبرنامهدر فعال  سالمند سال 45 کارشناسی ارشد 69 مرد 6نمونه 
 بدنی شهرداریتربیت سال 15 دکتری 39 زن 7نمونه 
 مربی ایستگاه صبحگاهی سال 14 کارشناسی ارشد 42 زن 8نمونه 
 های ورزشیسالمند فعال در برنامه سال 40 کارشناسی 65 مرد 9نمونه 
 مربی ایستگاه صبحگاهی سال 25 کارشناسی 52 زن 10نمونه 
 عضو هیئت علمی سال 20 دکتری 49 مرد 11نمونه 
 های ورزشیسالمند فعال در برنامه سال 40 کارشناسی 70 مرد 12نمونه 
 مربی ایستگاه صبحگاهی سال 15 کارشناسی ارشد 40 زن 13نمونه 
 عضو هیئت علمی سال 8 دکتری 32 زن 14نمونه 
 بدنی شهرداریتربیت سال 20 دکتری 49 مرد 15نمونه 

 

آماری در بخش کمی پژوهش شامل تمامی سالمندان فعال در حوزه اوقات فراغت همچنین جامعة 

یحی ورزشی خود های تفرفعالیت 19-وران شیوع ویروس کوییددر د که ورزشی در شهر شیراز بودند

مورد استقبال های مکانبا شناسایی اطالعات جامع از تعداد آنان دردسترس نبود.  را لغو کرده بودند که

تی از سالمندان فعال سالمندان جهت گذران اوقات فراغت ورزشی در شهر شیراز، به گردآوری اطالعا

معدود سالمندان حاضر در این پرداخته است. در این بررسی اولیه ضمن ارتباط با ها مکاندر این 

وران شیوع ویروس در دتماس سالمندان فعال در حوزه اوقات فراغت ورزشی که های شماره، هامکان

-ضمن بررسی به عبارتید. اند، دریافت گردیاوقات فراغتی خود را تعطیل نمودههای فعالیت 19-کویید

پی های اوقات فراغت ورزشی خود را در فعالیتکه های اولیه، بانک اطالعاتی در خصوص سالمندانی 

های نهنمواز  پژوهشگرانمیدانی های بررسیپس از ، ایجاد شد. اندقطع کرده 19-شیوع ویروس کویید

های شناسایی شده در بانک اطالعاتی پرداخته شد. در نهایت پس از نمونه ، به افزایش تعدادپژوهش

های سالمندی که فعالیت 240جو از سالمندان، تعداد وهای میدانی و همچنین پرسم بررسیانجا

این اطالعات  .شد، شناسایی اندقطع کرده 19-کوییدپی شیوع ویروس اوقات فراغت ورزشی خود را در 

                                                           
-و اجرای فعالیت ها به مدیریتهای ورزشی تدارک دیده شده در شهرداری و سایر ارگاناین نوع مربی به واسطه برنامه .1

 پردازد.های مشخص شده میهای ورزش صبحگاهی در محیط

 پردازد.نی میهای سی به ارائه ورزش به افراد در ردهوصبا توجه به مهارت و دانش خود به صورت خص این نوع مربی .2
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منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز شیراز  5های جغرافیایی شهر شیراز در بر اساس پراکندگی

های ارتباطی شناسایی راد و تماس با آنان به واسطه راهبدین منظور پس از شناسایی این افانجام گرفت. 

اند، اما با ای اوقات فراغتی فعال بودههدر فعالیت اگر چهاصل شد که آنان شده، اطمینان خاطر ح

ز انجام ارتباطات اولیه با نمونهپس ااند. تعطیل نموده های خود رااین فعالیت 19-شیوع ویروس کویید

از طریق فضای مجازی و پست الکترونیکی برای این افراد ارسال  پژوهشهای نامه، پرسشپژوهشهای 

با پژوهش حاضر  نفر 145تعداد  ،های پژوهشنامهآوری پرسشگردید. در نهایت پس از توزیع و جمع

نامه تکمیل شده پرسش 145های بخش کمی پژوهش، تعداد نامه. لذا از میان پرسشکردندری همکا

 گرفت.مورد تجزیه و تحلیل قرار 

-جهت انجام مصاحبهبود.  نامة محقق ساختهد و پرسشساختارمنهای نیمهشامل مصاحبهابزار پژوهش 

های بخش کیفی به دو صورت های پژوهش با توجه به شرایط پیش آمده، ضمن هماهنگی با نمونه

انجام شد. ها، با رعایت نکات بهداشتی نمونهمصاحبه حضوری با ی و غیرحضوری انجام گردید. حضور

رحضوری و های بخش کیفی نیز که امکان انجام مصاحبه حضوری را نداشتند از طریق غیبرخی نمونه

های بخش کیفی خروجی مصاحبه .قرار گرفتندمصاحبه مورد های مجازی، استفاده از تلفن و شبکه

ت آن به بررسی سئواالبود که  سئوال 29نامه دارای . این پرسشنامه شدمنجر به طراحی پرسش

 19-بر ماندگاری فرهنگ اوقات فراغت ورزشی سالمندان در پی شیوع ویروس کویید مؤثرعوامل 

با  آن ییمحتوا ییرواارزشی لیکرت بود.  5نامه به صورت طیف پرداخته بود. سؤاالت این پرسش

نامه به این پرسشروایی سازه قرار گرفت.  یمورد بررس یدانشگاه دیاساتتن از  7 اتاستفاده از نظر

کرونباخ  یبا استفاده از محاسبه آلفا زین آن ییایپاوسیله روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. 

لیت باور پذیری جهت بررسی روایی از قاب پژوهشهمچنین در بخش کیفی مشخص گردید.  87/0

پذیری استفاده گردید. بدین منظور محقق جهت بررسی قابلیت تأییدپذیری و )اعتبار(، انتقال

فرایند پژوهش توسط هشت متخصص و همچنین استفاده از دو کدگذار جهت  تأییدباورپذیری از 

کدگزاری چند نمونه مصاحبه جهت کسب اطمینان از یکسانی دیدگاه کدگذاران استفاده گردید. 

سه متخصص که در پژوهش مشارکت نداشتند در  از نظرات ،پذیریهمچنین جهت بررسی انتقال

پذیری از ثبت و ضبط تأیید. همچنین جهت بررسی قابلیت بهره گرفته شدهای پژوهش مورد یافته

های مورد نیاز استفاده گردید. در پژوهش حاضر جهت بررسی ها و بررسی آنان در زمانتمامی مصاحبه

از اعضای این کمیته تخصصی جهت کدگذاری موازی های تخصصی استفاده گردید. پایایی، از کمیته

به منظور تجزیه  ها استفاده شد.های مربوط به مصاحبهها و همچنین ارزیابی و برنامهبرخی مصاحبه

با  کیفیاز کدگذاری به صورت کدگذاری باز، محوری و انتخابی در بخش  های پژوهشو تحلیل داده

از روش آماری معادالت ساختاری در بخش کمی استفاده و همچنین  نیمضام لیتحلاستفاده از روش 
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1اساسپیاس یافزارهانرمدر  پژوهش ی کمیهاداده لیتحلوهیروند تجز یتمامگردید. 
 ،20نسخه  1

2اسالپی
3ایدیکیوو مکس 2نسخه  2

  انجام گرفت. 2018 3

 

 های پژوهشیافته
 دهد.های پژوهش را نشان مینمونههای توصیفی مربوط به یافته 2جدول 

 

 های توصیفی پژوهشیافته -2جدول 

 هابخش
های جمعیت ویژگی

 شناختی
 درصد فراوانی هاگروه

 بخش کیفی

 جنسیت
 درصد 60 9 مرد
 درسد 40 6 زن

 سطح تحصیالت
 درصد 40 6 دکتری

 درصد 3/33 5 کارشناسی ارشد
 درصد 7/26 4 کارشناسی

 ورزشیسابقه 
 درصد 7/26 4 سال و پایین تر 15

 درصد 7/26 4 سال 16-20
 درصد 6/46 7 سال 20بیش از 

 بخش کمی

 جنسیت
 درصد 2/77 112 مرد

 درصد 8/22 33 زن

 
 سطح تحصیالت

 درصد 0/49 71 دیپلم و پایین تر
 درصد 5/36 53 کاردانی و کارشناسی

 درصد 5/14 21 کارشناسی ارشد و باالتر

 رده سنی
 درصد 8/42 62 سال 60-65
 درصد 1/33 48 سال 66-70

 درصد 1/24 35 سال 70باالی 

 سابقه ورزشی

 درصد 3/19 28 سال 10زیر 
 درصد 3/28 41 سال 10-20
 درصد 9/26 39 سال 21-30
 درصد 5/25 37 سال 30بیش از 

 

 یسالمندان در پ یفرهنگ اوقات فراغت ورزش یبر ماندگار مؤثرعوامل  یبررسبه منظور شناسایی 

و انجام مصاحبه استفاده گردید. پس  نیمضام لیتحلاز نوع  از روش کیفی 19-دییکو روسیو وعیش

                                                           
1. SPSS 

2. PLS 

3. Maxqda 
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نتایج  3ها مشخص و جمع بندی گردید. جدول های مستخرج از مصاحبهها، ویژگیاز انجام کدگذاری

 دهد.بخش کیفی پژوهش را نشان می
 

 ها)مصاحبه ششم(ای از کدگذاری اولیه مصاحبهنمونه -3 جدول

 ردیف عبارت معنایی کدهای اولیه

ارزیابی غیرحضوری شرایط 
جسمانی سالمندان به 

 های استانداردواسطه فرم

دانم که چه اتفاقات منفی به واسطه سبک بدون شک من خودم هنوز نمی
طوری که از ابزار نظرم همانزندگی غیرفعال برای من ایجاد شده است. به 

بایستی در خودسنجی جهت برخی عالئم ویروس کرونا استفاده شده است، می
سالمندان نیز ابزار جهت سنجش وضعیت فعلی آنان در ابعاد جسمانی و روانی 

ایجاد گردد تا ارزیابی مناسبی از وضعیت جسمانی و روانی سالمندان ایجاد 
ه سالمند بازخورد دهد که در حال حاضر چه تواند بگردد. این ارزیابی می

-مهم جهت جذب آنان در فعالیت مسئلهوضعیتی قرار دارد و این بازخورد یک 

 .استهای اوقات فراغت ورزشی 

1 

امکان خرید اقساطی 
 تجهیزات ورزشی

 مسئلهشیوع ویروس کرونا مشکالت اقتصادی ایجاد کرده است. کسی منکر این 
باشند. پس از دوران کرونا نیست. پس سالمندان نیز با این معضل مواجه می

های مالی از خرید تجهیزات ورزشی برای سالمندان از جمله بایستی حمایتمی
 خرید اقساطی و ارائه تخفیف به سالمندان داده شود.

2 
عرضه تجهیزات ورزشی با 

 سالمندانویژه به  تخفیف

اطالعاتی از های ایجاد بانک
سالمندان فعال در حوزه 

 اوقات فراغت ورزشی

های امروزه بانک اطالعاتی در خصوص سالمندان فعال و یا غیرفعال در فعالیت
توانیم شماره تماس اوقات فراغت ورزشی وجود ندارد. ببیند ما خیلی راحت می

یک آوری کنیم و و ادرس سالمندان فعال را از مراکز ورزشی و تفریحی جمع
تواند کمک بانک اطالعاتی داشته باشیم. این بانک اطالعاتی در حال حاضر می

 بسیاری به ما در این حوزه داشته باشد.

3 

های رسانی برنامهاطالع
جدید ورزشی در دوران 

 پساکرونا

بایستی اطالع رسانی شود. های اوقات فراغت ورزشی ویژه سالمندان میفعالیت
رسانی یک منبع اگاهی برای سالمندان جهت اطالع در دوران پساکرونا این

 حضور مجدد خواهد بود.
4 

استفاده از بازاریابی فرد به 
 فرد در دوران پساکرونا

های اوقات فراغت ورزشی دیگر خود من تعداد زیادی دوست دارم که در فعالیت
با  توان با شناسایی این افراد به صورت فردیکنند. پس از کرونا میشرکت نمی

آنان صحبت کرد. تماس گرفت و خیلی مناسب آنان را جهت حضور مجدد در 
 ورزش ترغیب نمود.

5 
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 ها)مصاحبه ششم(ای از کدگذاری اولیه مصاحبهنمونه -3ادامة جدول 

 ردیف عبارت معنایی کدهای اولیه

های ایزوله نمودن محیط
 ورزشی عمومی و خصوصی

امروز اعالم شود که دیگر کرونا وجود ندارد، باز ترس و نگرانی بدون شک اگر 
های های بهداشتی از جمله ضدعفونی نمودن محیطوجود خواهد داشت. فعالیت

تواند به عنوان یک خبر جذاب در میان تمامی افراد جامعه پخش ورزشی می
جذب های اوقات فراغت ورزشی گردد و افراد را خیلی هدفمند به سمت فعالیت

 کند.

6 

های ورزشی تعبیه مکان
ویژه سالمندان در دوران 

 پساکرونا

های ویژه گذاران اوقات فراغت ورزشی ویژه اگر قبل از شیوع ویروس کرونا مکان
-سالمندان به صورت گسترده در شهرها نبود است، در دوران پسا کرونایی می

سالمندان استفاده الزم را ها ایجاد گردد تا بایستی به صورت حتم این مکان
 داشته باشند.

7 

های اوقات برگزاری فعالیت
فراغتی ورزشی ویژه 
سالمندان مطابق با 

های ستاد دستورالعمل
 مدیریت کرونا

های اوقات فراغت ورزشی ویژه اعتقاد دارم که در دوران فعلی فعالیت اگر چه
های بهداشتی برخی توان با ایجاد پورتکلاما می استسالمندان، پرریسک 

را به صورت پاره وقت اجرا نمود تا سالمندان  استهایی که شدنی فعالیت
-می مسئلهچندان از فضای ورزشی دور نگردند. به طور حتم در اجرای این 

های حساس بایستی بسیار دقت داشت چرا که این گروه از افراد، به عنوان گروه
 اند.از این ویروس داشتهباشند و بیشترین آسیب را جامع مشخص می

8 

ارائه بازخورد در خصوص 
 جسمانی و روانی سالمندان

شد اگر یک سالمند یک بازخوردی به واسطه عدم تحرک خود خیلی خوب می
شد تا در دوران شیوع ویروس کرونا داشت. به طور حتم این بازخورد سبب می

ورزشی در دوران های اوقات فراغت سالمندان جهت حضور دوباره در فعالیت
 پساکرونا جدی تر عمل نمایند.

9 

دائم و منظم استقرار 
های فعال مربیان در مکان

ورزشی سالمندان در دوران 
 پساکرونا

تر های اوقات فراغت ورزشی در دوران پساکرونا خیلی حساسبه نظرم فعالیت
که اینکنیم که به علت ای را مشاهده میخواهد بود. امروز یک ورزشکار حرفه

روز تمرینات گروهی نداشته است، چه افت جسمانی را داشته است. حال  20
این وضعیت را در میان سالمندان تجسم کنید. دوران پساکرونایی یک دوران 

های اوقات فراغت ورزشی سالمندان خواهد بود. سخت و دشوار برای فعالیت
-ها و مدیریت برنامهپس نیاز است از مربیان خبره جهت نظارت بر این فعالیت

های اوقات فراغت ورزشی استفاده شود تا مشکالت احتمالی تا حد ممکن 
 کاهش یابد.

10 

 

های کدهای اولیه به استخراج عوامل و بررسی فراوانی هر یک از عوامل پرداخته شده پس از بررسی

فراوانی کدهای استخراج شده را به نمایش  های محوری ونتایج کدگذاری 4ماره است. جدول ش

 گذاشته است. 
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 های محوری و فراوانی کدهای استخراج شدههای کدگذارییافته -4جدول 

 فراوانی عوامل

 عوامل ارتباطی

 8 های اجتماعی در میان سالمندانو گروه هاشبکهایجاد 
 8 های جدید ورزشی در دوران پساکرونارسانی برنامهاطالع

 ایجاد و تشویق منظور به سیما و صدا ویژه به جمعی هایرسانه مناسب استفاده

 در سالمندان انگیزه
9 

های آموزشی در حوزه اوقات فراغت نگی با رسانه ملی جهت پخش برنامههماه
 سالمندان

14 

 10 های مربوط به اوقات فراغت ورزشی سالمندانها، اهداف و برنامهتبلیغ فعالیت
 9 در دوران پساکرونا استفاده از بازاریابی فرد به فرد

 
 عوامل اقتصادی

 8 های مالی از اوقات فراغت ورزشی سالمندانایجاد حمایت
 11 امکان خرید اقساطی تجهیزات ورزشی

 10 رایگان نمودن خدمات مربوط به اوقات فراغت ورزشی سالمندان
 13 سالمندانویژه به  عرضه تجهیزات ورزشی با تخفیف

با  های اطالعاتی از سالمندان فعال در حوزه اوقات فراغت ورزشیایجاد بانک
 محوریت وضعیت معشیتی و اقتصادی آنان

12 

سالمندان در دوران  با تخفیف ویژه به ورزشی استفاده از اماکن یهابلیطارائه 
 پساکرونا

8 

 عوامل انگیزشی

 9 ارائه هدایای ورزشی به سالمندان
 12 توانمندسازی ذهنی سالمندان جهت بازگشت به ورزش

 13 ارائه بازخورد در خصوص جسمانی و روانی سالمندان
 15 مدیریت ترس سالمندان در دوران پساکرونا

های اوقات فراغت ورزشی سالمندان در ها و برنامهزمان بندی منعطف فعالیت
 دوران پساکرونا

10 

 8 اوقات فراغت ورزشی سالمندانبازگو نمودن فواید 
های فعال ورزشی سالمندان در دوران دائم و منظم مربیان در مکاناستقرار 
 پساکرونا

9 

 10 های اوقات فراغت ورزشی سالمندان در دوران پساکروناسازی فعالیتمتنوع

 عوامل بهداشتی
 8 های ورزشی سالمندانبهبود نظافت محیط
 12 های ورزشی عمومی و خصوصیایزوله نمودن محیط

 9 های استانداردیط جسمانی سالمندان به واسطه فرمارزیابی غیرحضوری شرا

 وامل زیرساختیع

 12 های ورزشی ویژه سالمندان در دوران پساکروناتعبیه مکان
 9 های ورزشی در منزل ویژه سالمندانارائه عمومی فعالیت
 13 محوریت ورزش در منزل سالمندانهای با ایجاد محتوای رسانه

های ورزشی با امکانات و فضاهای موجود ویژه تمامی سالمندان در مطابقت آموزش
 دوران شیوع کرونا

10 

-ژه سالمندان مطابق با دستورالعملهای اوقات فراغتی ورزشی ویبرگزاری فعالیت

 های ستاد مدیریت کرونا
10 

 8 اوقات فراغتی ورزشی ویژه سالمندانها فعال در حوزه آپایجاد استارت
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تباطی، ارامل وع شامل دسته پنجمطابق با نتایج بخش کیفی پژوهش، عوامل شناسایی شده در قالب 

شکل  ند.دبندی گردیدسته زیرساختیعوامل بهداشتی و عوامل  عوامل اقتصادی، عوامل انگیزشی،

 دهد.ان میاین عوامل را نش 1شماره 
 

 
 19-وییدبر ماندگاری فرهنگ اوقات فراغت ورزشی سالمندان در پی شیوع ویروس ک مؤثرعوامل  -1شکل 

 

های یع دادهه گردید. جهت شناسایی توزبه منظور بررسی این عوامل از روش معادالت ساختاری استفاد

خص ها مشاین شاخص حاضر از محاسبه کشیدگی و چولگی استفاده شد. با توجه به نتایج پژوهش

ی بودن توزیع با توجه به غیرطبیع توزیع غیرطبیعی برخوردار بودند. حاضر از پژوهشهای گردید داده

ده گردید. محور استفاافزارهای واریانسنرمجهت انجام روش معادالت ساختاری از های پژوهش داده

ذاشته گبه نمایش را ی اعداد معنادار و استاندارد نیتخمدر حالت  پژوهشمدل  3و  2شکل شماره 

 .است

 

عوامل موثر بر 
پایداری فرهنگ 

اوقات فراغت ورزشی 
سالمندان در پی 

-شیوع ویروس کویید
19

ارتباطی

اقتصادی

بهداشتیانگیزشی

زیرساختی
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استاندارد تخمین حالت در پژوهش مدل -2 شکل

 
 معناداری اعداد حالت در پژوهش مدل -3 شکل
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 را به نمایش گذاشته است.  پژوهشخالصه مدل  5جدول شماره 
 

 پژوهشخالصه مدل  -5جدول 

 سطح معناداری تی تأثیر عوامل

 001/0 886/15 788/0 انگیزشی

 001/0 784/65 930/0 ارتباطی

 001/0 082/10 698/0 زیرساختی

 001/0 607/43 898/0 اقتصادی

 001/0 314/13 745/0 بهداشتی

 

که  باشدیم 96/1تی هر عامل باالتر از آماره مشخص گردید که میزان  ،پژوهشمطابق با نتایج مدل 

به . دهد که تمامی عوامل به صورت معناداری در مدل پژوهش حضور داشتندنشان می مسئلهاین 

 6منتخب استفاده گردید. جدول شماره برازش های منظور بررسی برازش مدل پژوهش از شاخص

 دهد. را نشان می پژوهشهای برازش مدل نتایج مربوط به شاخص
 

 های برازششاخص -6جدول 

 وضعیت معیار بهداشتی اقتصادی زیرساختی ارتباطی انگیزشی 

 مطلوب 7/0باالتر از  82/0 84/0 83/0 81/0 85/0 آلفای کرونباخ

 مطلوب 7/0باالتر از  86/0 89/0 86/0 85/0 87/0 پایایی ترکیبی

 واریانس میانگین

 استخراجی
 مطلوب 4/0باالتر از  52/0 44/0 41/0 45/0 43/0

 ضریب تعیین

 
62/0 86/0 48/0 80/0 55/0 

 =ضعیف19/0

 =متوسط33/0

 =قوی67/0

 مطلوب

 

1روایی واگرا از روش فورنل و الکر به منظور بررسی
نتایج روایی واگرا  7( استفاده شد. جدول 1981) 1

 دهد.با استفاده از روش فورنل و الکر را نشان می

 

 

 

                                                           
1. Fornell-Larcker 
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 های برازششاخص -7جدول 

 بهداشتی اقتصادی زیرساختی ارتباطی انگیزشی 

655/0 انگیزشی      

287/0 ارتباطی  670/0     

107/0 زیرساختی  317/0  640/0    

301/0 اقتصادی  237/0  200/0  663/0   

217/0 بهداشتی  209/0  229/0  237/0  721/0  

 

خراجی هر است واریانس میانگین مقادیر دوم دهد، ریشهنشان می 7ر که نتایج جدول شماره همان طو

روایی نده نشان ده مسئلهاین  . است دیگر هایسازه با سازه آن همبستگی مقادیر از ترسازه بزرگ

شان را ن مدل ینیبشیقدرت پنتایج مربوط به شاخص  8جدول شماره  .استواگرا در این پژوهش 

 دهد.می
 

 بینی مدلقدرت پیششاخص  -8جدول  

 عوامل

مجموع 

مربعات 

 انتظارات

مجموع مربعات 

 مشاهدات

مجموع  -1شاخص قدرت پیش بینی مدل= 

مشاهداتمربعات انتظارات/ مجموع مربعات   

 437/0 000/687 270/387 انگیزشی

 394/0 000/657 478/398 ارتباطی

 387/0 000/698 540/428 زیرساختی

 413/0 000/724 300/425 اقتصادی

 379/0 000/701 447/435 بهداشتی

 

توان چنین اعالم داشت که میزان می، است 32/0میزان مطلوب این شاخص باالتر از که با توجه به این

نتایج مربوط به  9جدول شماره  در عوامل شناسایی شده در وضعیت مطلوبی قرار دارد. Q2شاخص 

1شاخص برازش کلی مدل
 دهد.را نشان می 1

 

 

 

 

                                                           
1. GOF 
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 برازش کلی مدلشاخص  -9جدول 

 شاخص برازش کلی مدل ضریب تبیین مقادیر اشتراکی عوامل

 516/0 62/0 43/0 انگیزشی

 622/0 86/0 45/0 ارتباطی

 443/0 48/0 41/0 زیرساختی

 593/0 80/0 44/0 اقتصادی

 534/0 55/0 52/0 بهداشتی

 

ین اعالم توان چن، میاست 36/0باالتر از  مدل یشاخص برازش کلکه میزان مطلوب با توجه به این

ه نتایج ببا توجه  قرار دارد.در عوامل شناسایی شده در وضعیت مطلوبی  داشت که میزان این شاخص

 ها از برازش مناسبیمربوط به شاخص برازش مدل، مشخص گردید مدل پژوهش در تمامی شاخص

 .استبرخوردار 
 

 بحث و نتیجه گیری
ی مورد توجه متولیان ورزشی تسبایراغت ورزشی به عنوان یک دغدغه میف ماندگاری فرهنگ اوقات

هایی در نگرانی 19-جمله شیوع ویروس کوییدها از برخی بحرانبه عبارتی پس از بروز قرار گیرد. 

ون، . شکل گرفته استخصوص آثار بلندمدت این ویروس بر برخی مسائل از جمله سبک زندگی افراد 

1کوزاک، یانگ و لیو
تواند از منظر می 19-ویروس کوییداشاره داشتند مشکالت مربوط به  (2020) 1

-گذاری ویروس کوییدتأثیرفرهنگی آثار منفی را بر سبک زندگی افراد داشته باشد. نگرانی در خصوص 

ها از جمله سالمندان سبب گردیده است تا پژوهش هنگ اوقات فراغت ورزشی برخی گروهبر فر 19

ندان در پی شیوع بر ماندگاری فرهنگ اوقات فراغت ورزشی سالم مؤثرحاضر با هدف بررسی عوامل 

 جهت بهبود ماندگاری فرهنگ اوقات انجام گردد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد در 19-ویروس کویید

نیاز است تا به عوامل ارتباطی، انگیزشی،  19-فراغت ورزشی سالمندان در پی شیوع ویروس کویید

های شناسایی شده در حوزهتفاوت عوامل ، اقتصادی و بهداشتی توجه ویژه گردد. ماهیت مزیرساختی

دهد که مشکالت موجود در جهت ماندگاری فرهنگ اوقات فراغت ورزشی سالمندان مختلف نشان می

های اجرایی در این حوزه انجام و فعالیت استد بسیار باالیی در ح 19-در پی شیوع ویروس کویید

سبب گردیده  19-کویید رسد وجود مشکالت پزشکی ناشی از شیوع ویروسه نظر مینگرفته است. ب

های اجتماعی و فرهنگی ناشی از شیوع این ویروس در سطح جامعه به صورت دغدغهاست تا امروزه 

های مربوط به اوقات فراغت ورزشی در زمان ریزیاولویت برنامه نبودفی تر دنبال گردد. از طررنگکم 

                                                           
1. Wen, Kozak, Yang & Liu 
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حال سبب شده است تا نگرانی در خصوص ماندگاری فرهنگ اوقات فراغت ورزشی سالمندان در پی 

گذاری سبب شده است تا ضرورت سیاست مسئلهوجود نداشته باشد. این  19-شیوع ویروس کویید

فرهنگ اوقات فراغت  یماندگارصوص خوجود عوامل متعدد در  در این حوزه بیش از پیش درک گردد.

جهت بهبود ماندگاری این فرهنگ دهد که نشان می 19-دییکو روسیو وعیش یسالمندان در پ یورزش

بهبود در گردد تا پیشنهاد می. با این توجه استهای جامع و عمیق ریزیبرنامه نیازمند توجه به

-از تمامی ظرفیت 19-ماندگاری فرهنگ اوقات فراغت ورزشی سالمندان در پی شیوع ویروس کویید

 های انسانی نهایت استفاده را نمود.نیرویها و های ورزشی، رسانهها، محیطملی شامل سازمانهای 

 ت بهنسبنتایج پژوهش حاضر نشان داد عوامل شناسایی شده ارتباطی و اقتصادی اهمیت بیشتری 

-سایر عوامل در جهت ماندگاری فرهنگ اوقات فراغت ورزشی سالمندان در پی شیوع ویروس کویید

تواند به بهبود ماندگاری فرهنگ اوقات ز بر عوامل ارتباطی و اقتصادی می. به عبارتی تمرکدندار 19

1تولمنجر گردد.  19-فراغت ورزشی سالمندان در پی شیوع ویروس کویید
اشاره  (2020و همکاران ) 1

تواند و پس از دوران آن می 19-وس کوییدهای مالی از افراد در زمان شیوع ویرداشتند ارائه حمایت

2کبیر، افزال، خان و احمدبه بهبود غنای فرهنگی جوامع منجر گردد. 
نیز مشخص نمودند  (2020) 2

ای مالی هسبب گردیده تا حمایت 19-وییدمشکالت اقتصادی ایجاد شده به واسطه شیوع ویروس ک

رسد عوامل اقتصادی به واسطه حمایت مالی های مختلف درک گردد. به نظر میبیش از پیش از گروه

گردد تا سبب میاز سالمندان جهت حضور دوباره سالمندان در رویدادهای اوقات فراغتی ورزشی 

اقتصادی از حضور در این رویدادها در دوران پساکرونایی مشتاق شوند. به عبارتی عوامل به سالمندان 

های اوقات فراغت ورزشی هت حضور مجدد سالمندان در فعالیتجرا گیری تواند تصمیممنظری می

د ارتباطات میان سالمندان و در میان سالمندان تسهیل نماید. از طرفی عوامل ارتباطی به واسطه ایجا

گردد تا ماندگاری فرهنگ اوقات فراغت ورزشی سالمندان در پی شیوع های ورزشی سبب میمحیط

3سینق و سینقبهبود یابد.  19-ویروس کویید
مشخص نمودند تعامالت فردی یکی از مسائل  (2020) 3

4سون. است 19-عی در پی شیوع ویروس کوییدمهم در جهت بهبود مسائل اجتما
 (2020و همکاران ) 4

مالت اجتماعی های مربوط به اوقات فراغت نیاز است تا تعامشخص نمودند جهت بهبود فعالیتنیز 

مل ارتباطی به رسد عواکاهش یابد. به نظر می 19-س کوییدها در خصوص ویروشکل گیرد تا نگرانی

و همچنین اطالع رسانی در  19-های سالمندان در پی شیوع ویروس کوییدواسطه کاهش نگرانی

                                                           
1.Tull 

2. Kabir, Afzal, Khan & Ahmed 

3. Singh & Singh 

4. Son 
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و دوران پساکرونایی  19-های اوقات فراغت ورزشی در حین دوران شیوع ویروس کوییدبرنامهخصوص 

جهت ماندگاری فرهنگ اوقات فراغت ورزشی سالمندان در پی شیوع ویروس  بستر اولیه تواندمی

دسترس قرار  سهیل و درایجاد گردد. به عبارتی عوامل اقتصادی و ارتباطی به واسطه ت را 19-کویید

گردد تا ماندگاری فرهنگ اوقات فراغت قات فراغت ورزشی سالمندان سبب میهای اودادن فعالیت

با توجه به اهمیت عوامل ارتباطی در  بهبود یابد. 19-ورزشی سالمندان در پی شیوع ویروس کویید

 19-هبود ماندگاری فرهنگ اوقات فراغت ورزشی سالمندان در پی شیوع ویروس کوییدخصوص ب

 به صداوسیما ویژه بهاز آنها  مناسب استفاده های جمعی وهماهنگی با رسانهبا  گردد تاپیشنهاد می

های اوقات فراغت داری عالقه سالمندان به فعالیتهدر سالمندان، به نگ انگیزه ایجاد و تشویق منظور

با گردد تا پیشنهاد میبا توجه به نتایج پژوهش، ورزشی در دوران پساکرونایی اقدام نمود. همچنین 

دانش افزایش به های اجتماعی ها و گروههکبرسانی و آموزشی شهای اطالعگیری از ظرفیتبهره

با توجه به اهمیت ن یهمچن .های اوقات فراغتی ورزشی اقدام نمایندفعالیت سالمندان در خصوص

در خصوص بهبود ماندگاری فرهنگ اوقات فراغت ورزشی سالمندان در پی شیوع  اقتصادیعوامل 

فراغت ورزشی  های مالی در جهت توسعه اوقاتبا ایجاد بودجه گردد تاپیشنهاد می 19-ویروس کویید

نیازهای سراسر کشور به بهبود  سالمندان در دوران پساکرونایی و عدالت در توزیع این منابع بر حسب

های اوقات فراغت ورزشی سالمندان اقدام نمود. های موجود در جهت اجرای فعالیتزیرساخت

های ورزشی سالمندان از جمله تهای حمایتی از فعالیبا ایجاد طرحگردد تا همچنین پیشنهاد می

-های آنان جهت حضور در فعالیتنیازامکان خرید اقساطی تجهیزات ورزشی برای آنان، ضمن توجه به 

بهبود ماندگاری فرهنگ اوقات فراغت ورزشی سالمندان در پی شیوع  بههای اوقات فراغت ورزشی، 

ارائه گردد تا با همچنین با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می اقدام نمود. 19-ویروس کویید

سالمندان در دوران پساکرونا به ایجاد انگیزش  با تخفیف ویژه به ورزشی استفاده از اماکن یهابلیط

 های اوقات فراغت ورزشی در دوران پساکرونایی اقدام نمود. جهت حضور مجدد سالمندان در فعالیت

ماندگاری فرهنگ اوقات فراغت ورزشی  بهبود در جهتحاضر  پژوهشدیگر عوامل شناسایی شده در 

-پاک. است زیرساختیعوامل انگیزشی، بهداشتی و ، شامل 19-سالمندان در پی شیوع ویروس کویید

می در کنار های عمومحیط مشخص نمودند کاهش ترس افراد از حضور در (2020) 11پور و گریفیس

رسد های اجتماعی دارد. به نظر میلیتها نقش مهمی در از سرگیری برخی فعاایزوله کردن این محیط

ای برای سالمندان کننده گردد تا دالیل قانعانگیزشی سبب می، بهداشتی و زیرساختیل توجه به عوام

 . با ایننمایدجاد های اوقات فراغت ورزشی در دوران پساکرونایی ایحضور مجدد در فعالیتدر جهت 

، انگیزشی و بهداشتی در ایجاد محیط جذاب و زیرساختیرسد کارکردهای عوامل توجه به نظر می

                                                           
1. Pappour & Griffiths 
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 فراغت ورزشی سبب گردیده است تا این عوامل نقش مهمی در بهبودهای اوقات امن در فعالیت

با توجه داشته باشد.  19-ماندگاری فرهنگ اوقات فراغت ورزشی سالمندان در پی شیوع ویروس کویید

به اهمیت عوامل انگیزشی در خصوص بهبود ماندگاری فرهنگ اوقات فراغت ورزشی سالمندان در پی 

های فعال ورزشی دائم و منظم مربیان در مکاناستقرار با گردد تا اد میپیشنه 19-شیوع ویروس کویید

های اوقات ش افراد جهت حضور مجدد در فعالیتسالمندان در دوران پساکرونا، ضمن بهبود انگیز

ماندگاری فرهنگ اوقات فراغت ورزشی سالمندان در پی شیوع ویروس  افزایشفراغت ورزشی به 

در خصوص بهبود ماندگاری فرهنگ اوقات  بهداشتیبا توجه به اهمیت عوامل اقدام نمود.  19-کویید

با ارائه بازخورد در  گردد تاپیشنهاد می 19-فراغت ورزشی سالمندان در پی شیوع ویروس کویید

های ارزیابی جسمانی افراد، ضمن ارتقا از طریق سامانه جسمانی و روانی سالمندانوضعیت خصوص 

، به بهبود ماندگاری فرهنگ اوقات فراغت ورزشی سالمندان وضعیت جسمانی خودآگاهی سالمندان از 

در خصوص بهبود  زیرساختیبا توجه به اهمیت عوامل اقدام نمود.  19-در پی شیوع ویروس کویید

گردد پیشنهاد می 19-ماندگاری فرهنگ اوقات فراغت ورزشی سالمندان در پی شیوع ویروس کویید

های ورزشی ویژه سالمندان ویژه اوقات فراغت ورزشی سالمندان و تعبیه مکان هایایجاد کمپبا  تا

بهبود ماندگاری فرهنگ اوقات فراغت ورزشی سالمندان در پی شیوع  در دوران پساکرونا به ارتقا

  اقدام نمود. 19-ویروس کویید
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 Abstract 
The aim of this study was to investigate the Factors affecting the persistence of sport 
culture in the elderly following the outbreak of Covid-19 virus. The research method was 
mixed (qualitative-quantitative) whose qualitative part was done in the form of theme 
analysis. The statistical population in the qualitative section included people aware of the 
subject of the research that according to the purposeful selection, 15 people were selected 
as a sample. Also, the statistical population in a small part included the elderly active in 
the field of sport leisure in Shiraz, who had canceled their recreational sport activities. The 
research instruments included semi-structured interviews and a researcher-made 
questionnaire. The content validity of this questionnaire was assessed using the views of 
university professors and its construct validity was assessed by factor analysis. The 
reliability of this questionnaire was determined to be 0.87 after calculating Cronbach's 
alpha. In the qualitative section, to evaluate the validity of the reliability, transferability 
and verifiability, as well as to check the reliability, specialized committees were used. In 
order to analyze the data, coding and structural equation method were used. The whole 
process of data analysis was performed in SPSS, PLS and Maxqda software. The results 
showed that the identified factors included communication, economic, motivational, 
health and infrastructure factors. The results also showed that the communication factors 
with the effect of 0.930 are the most important. Improving communication issues, such as 
creating social groups, informing about new sport activities, and using mass media, play 
an important role in perpetuating the culture of senior sport leisure following the outbreak 
of the Covid-19 virus. 
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