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 چکیده

رود. هدف پژوهی به شمار میانداز پیش روی آن در زمره تحقیقات آیندهاین تحقیق با توجه به چشم  :هدف

سالمند  3727ریزی هرچه بیشتر برای جوانان کنونی ایران که در سالگشودن باب تعامل و برنامهآن 

تر از آنچه در این پژوهش شناسایی ازنویسی تصاویر مطلوبباشد. با این امید که منجر به خلق و بهستند، می

    شده است، گردد.

به منظور شناسایی این تصاویر از رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد استفاده شد. در این  :شناسیروش

شناسی با عیتپژوهی و جمهای علوم ورزش، آیندهنفر از خبرگان حوزه 37  راستا با استفاده از مصاحبه عمیق با

 این تاکید که در حوزه سالمندی صاحب نظر بودند، تصاویر اصلی شناسایی شدند.    
ها استخراج گردید، در مرحله کد دریافتی از مصاحبه 818کد از بین  20در مرحله اول تحقیق  :هایافته

ه کدگذاری انتخابی کد و در نهایت در مرحل 0کدگذاری محوری، کدهای احصا شده در مرحله قبل در قالب 

ظهور کسب و کارهای جدید و پویا، جسم سالم و پویا، روابط پویا و اقتصاد پویا به عنوان کدهای انتخابی و 

 تصاویر آینده حوزه سالمندی مشخص شدند.

و درک و  3737رسد قرار داشتن ورزش در ذهن جوانان ایرانبا توجه به نتایج تحقیق به نظر می :گیرینتیجه

کند های پیش روی خود می، آنها را قادر به فهم آینده3727ه تصاویر احصا شده برای تصاویر سالمندانتوجه ب

توانند با توجه به تصاویر اجتماعی و اقتصادی سالمندان از تصویر و برای ارائه پاسخ مناسب به این شرایط می

 سالمندان فعال و پویا بهره گیرند. 
دان، مطالعات آینده، آینده پژوهی و سالمندان، سالمندان پویا، سالمندان و تصاویر سالمن های کلیدی:واژه
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 مقدمه
در عصر حاضر ادغام جهانی و پیچیدگی در 

 8رقابتی محیط نامطمان سبب ظهور عصر فرا

های بارز آن، فروپاشی شده است، که از ویژگی

بینی پیش های قدیمی و قابلها و بازیچارچوب

 ,Jiao, Wei, & Cui) باشدها میدولت

کند گرچه . این عصر صراحتا بیان می(2010

توجه به عناصر سنتی الزم و بایسته مانایی است 

باشد اما برای پیشرفت و توسعه کافی نمی

(Amer, Daim, & Jetter, 2013)  و الزم

است به نحوه ظهور تغییرات کالن توجه 

ان دیگر بازگو . به بی(Jessop, 1995)کرد

بررسی عواملی که باعث "کننده این مطلب است 

-Santos) "شودها در نتیجه میایجاد تفاوت

Martín et al., 2019) .ها به شناخت تفاوت

معنی شناخت متناسب و مبتنی بر وقایع است؛ 

های مختلف مناسب بودن و نامناسب بودن طرح

هایی که قبال سبب توسعه و یا شناختی و گذرگاه

های میانه به اند، حتی شناخت راهسقوط شده

  سمت موفقیت یا میانه به سمت توسعه

(Yeung, Müller, & Carpendale, 

-هایی که میرسد یکی از راهبه نظر می. (2019

تواند بسترسازی مناسب برای این تحلیل باشد، 

های نوین گیری از زمینه دانشی و آگاهیبهره

 ,Ramirez, Mukherjee, Vezzoli) است

& Kramer, 2015) .های یکی از این دانش

نوین که اندیشمندان بزرگی در سرتاسر جهان 

با تمسک به آن، خدمتگزار دولت خود هستند، 

است، که از نقش مهمی  3دانش مطالعات آینده

ها چه در سطح کالن و چه گیریدر روند تصمیم

در سطح فردی برخوردار است. این در خور 

                                                  
1. hyper-competition 

2 .Future study  

فاوت های متبودن، بسیاری از محققین در حوزه

مند به تحقیق و توسعه دانش مطالعاتی را عالقه

در این حوزه نموده است، چراکه آنها معتقدند، 

های دانشی نهفته در این زمینه، به درک تفاوت

درک بهتر محیط پیرامون کمک 

 ,McCue, McCormack)کندمی

McElnay, Alto, & Feeney, 2019). 

های حاکمیتی یکی از مصرف کنندگان چارچوب

اصلی این دست تولیدات دانشی هستند که بر 

های انتقال تاریخ و بکارگیری ی ویژگیمطالعه

های به دست آمده از توسعه روندهای بینش

و  )به عنوان مثال، انرژی، غذا و سالمتیانتقال 

 ,Zolfagharian)( متمرکز شده است...

Walrave, Raven, & Romme, 2019). 

ای از این تجربه، توجه به مقوله سالمندی نمونه

باشد، که هرکدام از کشورهای جهان جمعیت می

 ,Jenkin)تجربه متفاوتی از رویایی با آن دارند 

Eime, Westerbeek, O’Sullivan, & 

Van Uffelen, 2017) . یکی از این تاثیرات

سالمندی جمعیت یا به عبارت دیگر، افزایش 

های اضافی زیادی و هزینه جمعیت غیرفعال

های مختلف تولید، آموزش، است، که در بخش

ها فرهنگ، اقتصاد، صنعت، بیمه و ... بر دولت

(. و Who,2014تحمیل خواهد نمود )

سالمندی جمعیت زمانی رنگ و بوی بحران به 

ها آمادگی الزم و کافی یرد که دولتگخود می

برای این رویایی با این مساله را نداشته باشند 

(Aggarwal, 2019) این مساله در ایران با .

توان به عنوان توجه به شرایط کنونی آن را می

یک چالش بزرگ نام برد که به تازگی توجه 

دولتمردان کشور را نیز بسیار به خود معطوف 

های آماری انجام بینیداشته است، براساس پیش

میلیون و  0از  المندی ایرانشده، جمعیت س
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 27به حدود  3782در سال  هزار نفر 477

، لذا خواهد رسید 3727میلیون نفر در سال 

های بسیار محدود و کمرنگی بحران و نگرانی واژه

و لزوم توجه  رسندبرای این اتفاق به نظر می

 نماید.تر میبیشتر به این مساله را پررنگ

های ز مشخصهسازمان بهداشت جهانی یکی ا 

های زای سالمندی جمعیت را هزینهچالش

های دوران سالمندی سنگین ناشی از بیماری

داند، به طور مثال بیماری دمانس یا زوال می

میلیون نفر در سرتاسر  40عقل که بیش از 

به آن مبتال بودند،  3782جهان در سال 

این تعداد به  3727شود در سال بینی میپیش

رود تا سال ر برسد و انتظار میمیلیون نف 02

این تعداد سه برابر شوند. این بیماری به  3727

میلیارد دالر  274حدود  3787تنهایی در سال 

/. از 8در جهان هزینه داشته که تقریبا معادل 

باشد، تولید ناخالص داخلی در سطح جهان می

که به شدت قابل تامل است. بررسی تجارب 

بین این است راه کشورهای مختلف جهان، م

گریزی از این بحران وجود ندارد و باید به دنبال 

گزیری اساسی بود. اذعان محققین همچنین 

براین است که دستیابی به توسعه در هر 

ای ارتباط زیادی با سطح دانش، مهارت، زمینه

توانمندی و توانمندسازی افراد دارد که از طریق 

لعات آید. مطاآموزش و یادگیری به دست می

گیری از پژوهی، ضمن بهرهآینده یا دانش آینده

تواند قادر به های منطقی، میها و تحلیلمدل

 Weimer)تحلیل عوامل ایجاد موفقیت باشد 

& Vining, 2017) مطالعات ". در تعریف

های بزرگ این حوزه از برخی از چهره "آینده

 جمله؛ 

مطالعه " پژوهیآیندهمعتقد است؛  8اهللعنایت

محتمل، مرجح و مطلوب های منظم آینده

ها و بینیجهانباشد که به شناخت می

هستند،  زیربنای آیندههر کدام هایی که اسطوره

مطالعات آینده از نیروهای خارجی  ."پردازدمی

ی از ویاخترشناسی و پیشگ - تأثیرگذار بر آینده

ه ساختار فراتر رفته و به بررسی ب - آینده

ها و )الگوهای تاریخی تحول، ظهور و سقوط ملت

)مطالعه و خلق تصاویر  مفاهیمها( و سیستم

ترجیح داده شده از آینده( منتقل شده است. 

مورد استقبال بسیاری از  دهمطالعات آینی حوزه

را در  جای خود کشورهای جهان واقع شده و

میان سایر علوم نوین به خوبی باز کرده است. او 

بین  یهای مشخصتفاوت همچنین معتقد است،

 ؛ریزی و آینده وجود داردچارچوب برنامه

آینده  کاربستکنترل و  منظورریزی به برنامه

 خواهان که مطالعات آیندهاست، در حالی

به  "محتمل"گشودن آینده است و از آینده 

 رودهای جایگزین میآیندهسوی 

(Inayatullah, 2005) .در تحلیلی با  3سردار

پژوهی؛ آیندهاندیشی؛ آیندهآینده"عنوان 

نگاری؟ چه مفهومی گرایی؛ آیندهشناسی؛ آینده

ضمن تبیین گذر  "؟در یک نام نهفته است

تاریخی و اصالت واژه مطالعات آینده، صراحتا 

شامل  ندهیمطالعات آ دارد کهبیان می

 قدرتیمانند  است که هاستروشاز  یامجموعه

پنهان شده و نگران و مراقب  پشت پردهمهم در 

ها را دوباره به ی از دست رفتههمه هستند که

 به اند کهشده یطراح یاو به گونه اورندیدست ب

و سازمان انگیزه دهند و آنها را به سمت افراد

                                                  
1  . Sohail Inayatullah 

2 . Ziauddin Sardar 
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، 8. بل(Sardar, 2010) سوق دهدهدف اصلی  

 یا ایدانشی چندرشته ژوهیپمعتقد است؛ آینده

 تفکر سطح ارتقای با که است ایفرارشته

آید کارآمد به دست می و خودآگاه گرایآینده

(Bell, 2003)معتقد است؛  3. جیمز دیتور

تصاویر ذهنی که اندیشمندان حوزه مطالعات 

های شناسایی شده، آینده، در قالب آینده

بینانه، بدبینانه، تواند خوش کنند میاستخراج می

ضعیف، قوی و یا کامال ناشناخته باشند. او معتقد 

پژوهی قابلیت است این تصاویر از منظر آینده

ممهور نمودن به عبارت درست یا غلط را ندارند 

های محتمل و صرفا برآیند و نشانی از آینده

توجه به این تعاریف  (Dator, 1998) هستند

پژوهی و ادغام آن با مسائل در مبحث آینده

مربوط به سالمندی جمعیت، صراحتا بیان 

ها به لحظه دارد که تغییرات گسترده نسلمی

ود به ها محدگردد و تمام روزمرهاکنون برنمی

گونه که رویدادها از شوند، به اینزمان حاضر نمی

ها تاثیر پذیرند و بر آیندهها تاثیر میگذشته

اقدامات  یامدهایپ قیطراین  ازگذارند و می

های بعدی توانند حافظ جریانمی جامعه، یفعل

و  گذشته فشارباشند. به بیان دیگر، حاصل 

 که ی باشدریتصاو تواند حاملکشش آینده می

. از (Morgan, 2015)رانند میجلو به را  ندهیآ

تواند همراه بررسی تصاویر این حوزه می این رو

های های مربوط به آیندهمناسبی برای آموزه

باشد. به این طریق پیش روی پدیده سالمندی 

که عدم اطمینان موجود در آینده نسبت به 

هایی نظیر مسائل اقتصادی، بهداشتی و بحران

ی زندگی و اثرات جمعیتی درمان، تغییر الگوها

در نگاهی بلند مدت و در غالب تصاویر بیان 

                                                  
1  . Wendell Bell 
2. James Allen Dittor 

ای از مفاهیم هم ها مجموعهشود، که شاکله آن

خانواده و حاوی نوعی پیام پنهان هستند که به 

دار آینده توسط راوی کمک بینی معنیپیش

کنند و با به نمایش درآوردن آنچه در گذشته می

با آن، آنچه در  اتفاق افتاده است و متناسب

گذاران کمک آینده امکان وقوع دارد، به سیاست

کند تا با ارائه بسته خط مشی مناسب به می

ریزی بهتر و پویاتر برای آینده بپردازند برنامه

(Demneh & Morgan, 2018)2. پوالک 

باورها، آرزوها،  تصاویر برگرفته از"معتقد است 

هایی از آنچه در آینده خواهد عقاید و فرضیه

باشد. از اینرو نگارش تصاویر و توجه به ، می"بود

تواند موج تغییرات را بشکند و قادر است آنها می

با رضایت عموم افراد، ارتباط یافته و موجب 

ای شود که افراد ضمن ارتباط با آن تداعی معانی

آن احساس وابستگی نشان در ذهنشان نسبت به 

دهند، به این ترتیب هرچه میزان وابستگی و می

ارتباط بین تصویر ذهنی و دیدگاهی مجموعه 

ای خاص بیشتر باشد، افراد نسبت به پدیده

ارزیابی آنها و پایبندی آنها نسبت به مانایی آن 

. یک (Harris, 2010)گرددپدیده بیشتر می

تواند به مثابه تصویر قوی و منحصر به فرد می

شود و این توانایی را دارد مطرح  "هویت"یک 

که با متمایز ساختن مقصد از سایر مقاصد 

موجود در اذهان نفوذ کرده و به طور مداوم 

نماید. که به نظر ارسال اطالعات را ساده می

دولتی بتواند از این دست  رسد گزارشاتمی

ی بارز آن گزارشات هرساله سازمان باشد. نمونه

بهداشت جهانی در خصوص افزایش نرخ 

باشد که های ناشی از آن میها و هزینهبیماری

تواند پاسخگویخدمات بهداشت و درمان نمی

                                                  
3. Frederik Lodewijk Polak 
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 ,Goharinezhad)این جمعیت زیاد باشد 

Maleki, Baradaran, & Ravaghi, 

( در نتیجه 3773) 8اسمیت و همکاران. (2016

ای آمریکا را به گونه 3727پژوهشی فضای سال 

کنند که در آن جمعیت این کشور به ترسیم می

یابد و بیان میلیون نفر افزایش می 222بیش از 

کنند با اینکه شیوع سرطان به عوامل زیادی می

رسد، تغییرات حال به نظر میبستگی دارد با این

ا حدود زیادی عامل افزایش آن جمعیتی ت

 ,Smith, Smith, Hurria)خواهند بود 

Hortobagyi, & Buchholz, 2009) یکی .

تواند تا حدودی برای های مهمی که میاز دیدگاه

های مربوط به سالمندی جمعیت برخی از چالش

حل ارائه کند، اهتمام به ورزش است  راه

(Wortley, An, & Heshmati, 2017).  با

این توضیح به سادگی و با مصرف کالری کمتر و 

جایگزین آن مصرف فیبر بیشتر و همچنین 

تواند در حدود های منظم ورزشی میفعالیت

های سال عمر کند و طول عمر بافت 817-837

 817یابد. آنها معتقدند یک مرد بدن افزایش می

تواند با مصرف روزانه پوندی نسبتا فعال می

وزن خود را ثابت نگهداشته و با کالری  3077

پوند وزن خود  37کالری در روز  3827مصرف 

 & ,Reimers, Knapp)را از دست بدهد 

Reimers, 2012).  مقاالت بسیاری در دنیای

آن است که هر دو  پزشکی و وررزشی حاکی از

هوازی فواید بسیاری برای تمرینات هوازی و بی

های سالمتی دارد و احتمال بسیاری از بیماری

، سرطان و ... با 3قلبی، سکته مغزی، دیابت نوع

گیری کاهش تمرینات مرتب بدنی به طور چشم

 ,Amireault, Baier, & Spencer)یابدمی

                                                  
1. Smith  & Hurria & Hortobagyi & 

Buchholz 

2019; Bjerk, Brovold, Skelton, Liu-

Ambrose, & Bergland, 2019; 

Jenkin et al., 2017)رو در حال . از این

حاضر بیشترین تمرکز در ایاالت متحده امریکا 

ها و از طریق بر پایه سیستمی عاری از بیماری

افزایش سطح عملکرد فیزیولوژیکی بدن و به تبع 

له چهارم زندگی و به تر شدن مرحآن طوالنی

تعویق انداختن سالمندی غیرفعال و به دنبال آن 

 ,.Onunkwor et al)  مرگ بنا گشته است

های مهم . و محققین معتقدند یکی از راه(2016

ترویج فرهنگ "جویی در منابع اقتصادی؛ صرفه

باشد که در بطن خود می "سالمندی سالم

مفاهیمی از قبیل سالمندی موفق، محافظت در 

مقابل زوال و ناتوانی، کاهش مصرف دارو و ترویج 

شیوه سالم زیستن را جای داده است 

(Condello et al., 2019) ترسیم این .

گیری تصاویر و نگاه بلند مدت به آنها به شکل

کند، به تعبیر های افراد کمک فراوانی میاقدام

کنند خود را با آنچه تر، افراد یا تالش میروشن

کنند روی خواهد داد، سازگار کنند یا گمان می

کنند که آینده دلخواه خود ای رفتار میبه گونه

-Reis, Vieira, & de Sousa)را بسازند 

Mast, 2016).  ،یکی از نتایج این ترسیم

های متفاوت در تفاوت قائل شدن بین دیدگاه

به دلیل کاهش  "سالمندی"و  "پیری"خصوص 

هایی مانند سیگار سالمت عمومی است، گزینه

کشیدن، رژیم غذایی نامناسب و عدم پراختن به 

تواند تبدیل به سالمندی ناموفق بدنی میفعالیت

زنشستگی و شود. در حالیکه افزایش سن با

مشارکت نیروی کار سالمند در کشورهایی از 

جمله هلند گویای فتح باب دیگری در دستیابی 

ای که در این دست به توسعه است، به گونه

کشورها هم راستا با افزایش سن بازنشستگی، 
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نرخ مشارکت افراد مسن نیز در طول چند دهه 

 & Olson)گذشته افزایش یافته است 

Shultz, 2019; Smits, van den Beld, 

Aartsen, & Schroots, 2014) که این .

 نکته جای تامل دارد.

شک، در صورت عدم مدیریت درست، موج بی 

 انقالبِسریع پیری و سالخوردگی جمعیت و 

الگوهای آن در  تغییرات و عواقبا، هبازتاب

ای نه چندان دهه، در آینزندگی افراد سالخورد

دور گریبانگیر همه افراد جامعه خواهد بود. از 

دولتمردان،  رو همه اقشار جامعه از قبیلاین

دانشگاهیان، هنرمندان، ورزشکاران و همه 

ای بر آینده سالمندان کشور افرادی که به گونه

دارد تا برای درک بهتر تاثیرگذار هستند را وا می

ریزی و برنامه گذاریانتقال جمعیتی، سیاست

برای آینده، دست به همکاری و همیاری سپرده 

های و در ساخت تصویر درست سالمندی و راه

رو رسیدن به این تصویر اهتمام ورزند. از این

پژوهش حاضر، در پی پرداختن به تحلیلی 

پژوهانه نسبت به تصاویر سالمندان با توجه آینده

دن گشوباشد و هدف آن به جایگاه ورزش می

ریزی هرچه بیشتر برای باب تعامل و برنامه

سالمند  3727جوانان کنونی ایران که در سال

باشد. با این امید که منجر به خلق و هستند، می

تر از آنچه در این بازنویسی تصاویر مطلوب

 پژوهش شناسایی شده است، گردد.

 

 شناسی پژوهشروش 
پژوهش حاضر در چهارچوب رویکرد کیفی و با 

انجام گرفته  8ارگیری روش تئوری داده بنیادبک

است. با توجه به سه رهیافت مطرح در تئوری 

های داده بنیاد، به منظور تجزیه و تحلیل داده

                                                  
1. Grounded Theory 

این پژوهش از رویکرد ظاهرشونده گلیزر استفاده 

 ی عمیق بهشده است. در این تحقیق از مصاحبه

ه ها استفادآوری دادهترین ابزار جمععنوان اصلی

خبرگان در این مطالعه شده است. جامعه آماری 

پژوهی و علوم های جمعیت شناسی، آیندهحوزه

ورزشی هستند با این تاکید که در حوزه مسائل 

گیری نظر باشند. روش نمونهسالمندی صاحب

است که از  3گیری هدفمندپژوهش نیز نمونه

باشد. برداری غیراحتمالی میهای نمونهروش

در بخش کیفی به اشباع نظری حجم نمونه 

بستگی دارد و از ابتدا قابل تعیین نبود. در 

نفر از خبرگان حوزه سالمندی در  37مجموع 

کشور که شامل طیفی از افراد مختلف از جمله 

گزاران سطح کالن از جمله مدیران سیاست

وزارت ورزش، وزارت بهداشت، وزارت رفاه، 

شور، صندوق بازنشستگی کشور، مرکز آمار ک

های دولتی و آزاد کشور و مدیران دانشگاه

های مرتبط در حوزه سالمندی مورد سازمان

 (.8مطالعه قرار گرفتند. )جدول

 

 یافته های پژوهش

روش شناسی  مباحثو  تحقیق افهدا سساا بر

ش بر اساس تجزیه و وژـپ ایجـنت ه،شد حمطر

تحلیل تئوری داده بنیاد و ارائه الگوی تصاویر 

بر این اساس  3727المندان ایران در آینده س

های به دست آمده شود. با توجه به دادهبیان می

از بخش مصاحبه و مشاهدات محقق، تجزیه و 

های پژوهش با کمک سه مرحله تحلیل داده

باز، محوری و انتخابی انجام گرفته و کدگذاری 

در نهایت چهار تصویر تاثیر گذار بر آینده 

با توجه به جایگاه ورزش  3727سالمندان ایران 

                                                  
2. Purposive sampling 

http://www.ayandehpajoohi.com/archive/00107.php
http://www.ayandehpajoohi.com/archive/00107.php
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الزم به ذکر است، فرایند به دست آمد. 

ها در این روش آوری و تجزیه و تحلیل دادهجمع

تحقیق به صورت زیگزاگی و همزمان انجام 

ها تا جایی ادامه پیدا آوری دادهگرفته و جمع

ها به مرز اشباع رسیده و کرده که محقق در داده

مندی با توجه به مفاهیم مرتبط با تصاویر سال

شوندگان جایگاه ورزش که توسط مصاحبه 

اند تکراری شده و مطلب مختلف مطرح شده

جدیدی به مدل اضافه نشده است. بر اساس 

رویکرد ظاهر شونده )گلیزری(، کد گذاری باز 

کند. که اثرات ها، تا زمانی ادامه پیدا میداده

ظهور مقوله محوری نمودار شود، تا بدین ترتیب 

در مرحله بعدی یعنی مرحله کدگذاری انتخابی، 

  کدگذاری بر اساس مقوله محوری هدایت شود.

 

 حوزه تخصصی سابقه خدمت پست سازمانی تحصیالت حدود سن ردیف

 جمعیت شناسی سال 38 عضو هیات علمی تربیت مدرس دکتری 22 1

 دکتری 20 2
عضو هیات علمی گروه جمعیت 

 رسشناسی  دانشگاه تربیت مد
 جمعیت شناسی سال 80

 سالمندی سال 27 دبیر کل شورای ملی سالمندان دکتری 28 3

 سالمندی سال 23 هیات علمی دانشگاه تهران دکتری 23 4

 جمعیت شناسی سال 37 هیات علمی دانشگاه مازندران دکتری 42 5

 گذاریسیاست سال 4 هیات علمی دانشگاه تهران دکتری 28 6

 آینده پژوهی سال 4 علمی دانشگاه اصفهانهیات  دکتری 21 7

 دکتری 42 8
دانشگاه علوم بهزیستی و هیات علمی 

 توان بخشی
 سالمندان 83

 دکتری 43 9
معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت 

 ورزش
 گذاریسیاست 84

 سالمندی 88 مدیر عامل مرکز نگهداری سالمندان دکتری 41 11

 آینده پژوهی 3 نهیات علمی دانشگاه گیال دکتری 22 11

 آینده پژوهی 34 هیات علمی دانشگاه تهران دکتری 27 12

 علوم ورزشی 32 هیات علمی دانشگاه فردوسی دکتری 22 13

14 20 
کارشناس 

 ارشد

معاونت سازمان صندوق بازنشستگی 

 کشور
 سالمندی 32

 دکتری 23 15
معاونت سازمان صندوق بازنشستگی 

 کشور
27 

سالمندی/ 

 یسیاست گذار

 آینده پژوهی 2 پژوهشگر پسادکتری آینده پژوهی دکتری 28 16

 دکتری 40 17
هیات علمی دانشگاه آزاد علوم 

 تحقیقات تهران
 علوم ورزشی 81

 دکتری 28 18
هیات علمی پژوهشکده چشم انداز و 

 آینده پژوهی
80 

آینده پژوهی/ 

 سیاست گذاری

 لوم ورزشیع 2 هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس دکتری 20 19

 سالمندی 31 استاد دانشگاه و پزشک متخصص دکتری 28 21

 خبرگان همکار در پژوهش .1جدول 
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 کدگذاری باز 
-این مرحله اولین مرحله در تجزیه و تحلیل داده

ها و کدگذاری است. در این پژوهش، پژوهشگر 

ی کدگذاری باز را با خواندن چندباره

های پیاده شده آغاز کرده تا از این مصاحبه

ها دست یابد. مصاحبهطریق به فهمی کلی از 

های مختلف هر مصاحبه خوانده سپس، بخش

ی آن ی کلی حاصل از مطالعهشده و با ایده

شود. در ادامه، محقق کار را مصاحبه مقایسه می

با تحلیل تک تک کلمات، عبارات، جمالت و 

 (.3جدول همشاهد (ها ادامه داده است. پاراگراف

 های انجام شدهبخشی کوتاهی از مصاحبه .1جدول  

 

 کدگذاری محوری 

هم قراردادن در کدگذاری محوری، با در کنار 

عامل تغییر نقش زنان،  0کد شناسایی شده،  48

بدنی موثر، استقالل و تمکن مالی، فعالیت

های تاثیرگذار، درک محیطی، هماهنگی قدرت

کاربست فناوری، ظهور قهرمان و بهداشت و 

 درمان به عنوان کدهای محوری شناسایی شدند.

کدگذاری انتخابی در کدگذاری انتخابی، متغیر 

ها، ی یا فرایند اساسی نهفته در دادهاصل

چگونگی، مراحل وقوع و پیامدهای آن نمودار 

 متن برش خورده مصاحبه ردیف
کدگذاری 

 باز

تکرار در 

 متن مصاحبه

 

4 

کنم اگر ما بخواهیم تا حد زیادی از معظالت اقتصادی و سالمتی در .... من فکر می

دوران سالمندی جمعیت مصون بمانیم، بحث تندرستی را باید بسیار جدی بگیریم و 

سخه در سبد زندگی مردم مرتب تجویز کنیم... داشتن سواد سالمت جسم به عنوان ن

توانند داشته باشن و البته از اون غافل و روح مهم ترین ثروتی هست که مردم می

هستن. چرا که بخش عظیمی از مشکالت دوران سالمندی مربوط مسائل اقتصادی 

دانند و کسی متوجه عمق یهاست .... چرا واقعا همه این مساله را مناشی از بیماری

 آن نیست...

سالم پیر 

 شدن
40 

7 

.... راه دوری نباید رفت، همین مرکز تندرستی دانشکده علوم ورزشی خودمان، 

پرسم دن، ... از همکارم که میماهه و یک ساله می 2های همکاران ما در اینجا نوبت

کنیم... بیمار زندگی می گن، چون ما بادلیل این اتفاق و اعتماد مردم را ایشون می

االن من پزشکان زیادی را سراغ دارم که خودشان یا اطرافیانشان به این مرکز مراجعه 

 کنند ..... .می

گیری از بهره

استعدادها و 

های پتانسیل

فکری 

موجود در 

 کشور

33 

9 

های های علوم پزشکی از ما دعوت به سخنرانی در خصوص یافته.... بارها در همایش

ها دعوت ای نیز که اخیرا برگزار شد و روسای دانشکدهاند... در جلسهمان کردهلمیع

های تحقیقاتی شده بودند، وقتی که من در خصوص تعداد مقاالت، طرح ها و پروژه

کردم، آقای دکتر ... گفتند چه خوب که دانشکده شما اینقدر دانشجویان صحبت می

-د.... رئیس شبکه درمان ... از من خواستند جلسهکنفعال و پویا در این حوزه کار می

ای تشکیل شود بین گروه علوم پزشکی و علوم ورزشی و راهکارهای همکاری بین 

 گروهی اتفاق بیافتند... اولین جلسه قرار هست در سه شنبه هفته آتی باشد....

هماهنگی 

های 

 سازمانی

23 
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شود. در این پژوهش با توجه به جلسات می

برگزار شده توسط تیم پژوهش، الگوی 

پیشنهادی زیر به دست آمد. همچنین در این 

مرحله؛ اقتصاد سالم، روابط سالم، جسم سالم و 

یا به عنوان ظهور کسب و کارهای جدید و پو

تصاویر اصلی حوزه سالمندی توسط تیم تحقیق 

 انتخاب و خبرگان پژوهش آن را تائید نمودند.

 

 اعتبار بخشی مدل

در طرح تحقیق کیفی ابزار اصلی پژوهش، محقق 

های تائید روایی و پایایی باشد. یکی از راهمی

( 3770از دیدگاه کراسکول ) طرح تحقیق کیفی

باشد؛ یادداشت برداری یر میتوجه به موارد ز

مفصل و دقیق سرصحنه و ضبط و ثبت دقیق 

های ضبط شده؛ ها؛ پیاده سازی گفتهگفته

ها و جزئیاتی که معموال جا آوانگاری نکات، مکث

افتند؛ کدگذاری ناشناس به کمک کدگذاری می

ها به که اعضای تیم پژوهش نیستند و آنالیز داده

ه به طوری که کمک افراد ناشناس و رایان

های مجریان پژوهش اثری در تحلیل دیدگاه

مطالعات  در ها نداشته باشد؛ همچنینداده

 و درگیری مشارکت پژوهش، هاییافته کیفی،

 خبرگان مصاحبه شوندگان، قضاوت همکار، افراد

 ایمصاحبه هایتفسیر داده اعتبار درباره ... و

 (. 8230دارد )کشاورز ترک، اهمیت بسیار

 و هامصاحبه فرایند کلی طور این اساس بهبر 

 زیر دالیل به این پژوهش، در اطالعات گردآوری

-است: جمع برخوردار اعتبار و اعتماد قابلیت از

 هااست؛ مصاحبه شده انجام دقت با هاداده اوری

 صورت سوگیری بدون و صحیح صورت به

 نکرده دخالت تحقیق فرایند در محقق و پذیرفته

 خبرگان نظر کدها انتخاب اصلی است؛ عامل

 دقت با و صحیح صورت به خبره است؛ افراد بوده

 و حوزه این برجسته فراد معرفی ا طریق از

 به مرحله چند در هاشدند؛ داده انتخاب هدفمند

 مرحله هر در و شدند آوریجمع زیگزاگی صورت

 شدند؛ استادان پایش هاداده به گام اجرای برای

 روش و مصاحبه هایپرسش درباره خبرگان و

  و اعتماد قابلیت تایید و پژوهش مراحل اجرای

 قضاوت پژوهش، فرایند و هااعتبار مصاحبه

ها برای جلوگیری از سوگیری کردند. کدگذاری

توسط همکاران صورت گرفت. )مشاهده جدول 

2.) 

نحوه کدگذاری  .1شکل

 هاداده
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 کدگذاری داده های پژوهش .3جدول

 انتخابی کدگذاری کدگذاری محوری کدگذاری باز ردیف

 های سالمندان آیندهتوجه به درخواست 1

هماهنگی قدرت های 

 تاثیرگذار

 اقتصاد پویا

 نیروی کار 2

 اصالحات سیستم بازنشستگی 3

 امنیت شغلی 4

 پوشش تامین اجتماعی 5

 نرخ وابستگی 6

 ثبات مالی 7

 انصاف در ارائه خدمات 8

 های فکری موجودپتانسیلگیری از استعدادها و بهره 9

 عدالت اقتصادی 11

 اقتصاد و تمکن مالی

 فراگرد توزیع درآمد و ثروت 11

 خودکفایی 12

 رفاه طلبی 13

 بودجه دولتی 14

 تغییرات جمعیتی 15

 تغییر نقش زنان

 روابط پویا

 حضور زنان  در جامعه 16

 تجرد گرایی 17

 شبکه های اجتماعی 18

 محیطی درک

 فعایت های داوطلبانه 19

 تغییرات در آداب و رسوم 21

 بومی سازی مدل های موفق سالمندی 21

 مهارت های فردی 22

 سواد آموزی 23

 یادگیری فردی و سازمانی 24

 مشارکت در زندگی اجتماعی 25

 تمرکز بر جریانات و تحوالت اثرگذار 26

 دیانعطاف پذیری فر 27

 تغییرات زیر ساخت های مسکن و راه ها با توجه به ارگونومی 28

 فعالیت بدنی موثر

 جسم سالم و پویا

 توسعه فرهنگ ورزش 29

 سالم پیر شدن 31

 سن یک عدد است 31

 وضعیت بهداشت و سالمت 32
وضعیت بهداشت و 

 سالمت

 توسعه فناوری 33

 کاربست فناوری
ظهور کسب و 

 دید پویاکارهای ج

 آموزش موثر 34

 هاو دریافت ایده از خارج مرز کمک 35

 های ساخت یافته و راهبردیتجزیه و تحلیل فرصت 36
 ظهور قهرمان

 شناسایی روندهای آتی و تاثیرگذار 37



  59     39 یاپی، پ9، شماره 9911 زییورزش، پا ۀو توسع تیریفصلنامه مد                                . . . زاد پیمانی حسین روشن، ادیب فرشته  

 تصاویر آینده
ای تصاویر آینده دارای هویتی وام گرفته از آینده

ستند که نامعلوم و از جنس عدم اطمینان ه

 ضمن داشتن چاشنی تخیل، به بررسی تاثیر

ی های اکنون حقیقی بر آیندههایوابستگ

پردازد و سعی دارد، ضمن ارائه احتمالی می

 حرکتاین دو را  نیب یفضا تصویری موشکافانه،

. دهد داده و آنها در یک پیوستار درست قرار

بینی بر مبنای های جهانهمچنین از آنجاکه پایه

ر آینده، توام با جهانی شدن است، مدام تصاوی

سعی دارد بفهماند مردم نسبت به آینده چه 

توانند احساسی دارند و در چه شرایطی می

 ,Dator)تری داشته باشند احساس مطلوب

توان بازتاب تزریق تصاویر همچنین می .(2019

آینده را در اذهان مردم، در افزایش تاب آوری 

هایی که اجتماعی و شخصی آنها نسبت به زمینه

-دچار تغییر، پیچیدگی و یا عدم قطعیت می

. از این (Bussey, 2014)شوند، ارزیابی کرد 

ر آینده و رو با توجه به ماهیت کشسانی تصاوی

بر  (Salgado & Berntsen, 2019)گذشته 

های اجتماعی افراد به اختصار تصاویر کنش

-استخراج شده در این پژوهش شرح داده می

 شود.

 تصویر ظهور کسب و کارهای جدید و نوپا
از دید سازمان  3727ی هادر حالیکه تصویر سال

بهداشت جهانی، توام با مشکالت اقتصادی و 

جمله معشیتی برای بسیاری از مردم جهان، من

شناخته شده است. بسیاری از جوامع  ایران

توسعه یافته از نیروی سالمندانشان در راه 

شان بهره جسته و با اعتالی شرایط اقتصادی

نسل همسو سازی و ایجاد بستر همکاری بین دو 

های رشد کارآفرینی را سالمند و جوان، زمینه

ها . نتایج بررسی(Khan, 2018)فراهم آوردند 

کند که کارآفرینان اغلب کسانی هستند بیان می

خواستند، که کارآفرینی را راهی برای آنچه می

دانند و از آنجا که سالمندان، صاحب ایده و می

توانند مفید واقع های بسیاری هستند، میتجربه

. وانگ و (Isele & Rogoff, 2014)شوند

( دست یابیدن به این موفقیت 3783همکاران )

 گذاران این را بلند مدت بودن نگاه خط مشی

 ,Wang, Luo) داندکشورها می

Maksimov, Sun, & Celly, 2019). 

 تصویر جسم سالم و پویا

جمعیت جهان به سمت پیر شدن در حرکت 

های مرتبط با بیماریاست و به دنبال آن هزینه

های مزمن در حال افزایش است. محققین 

ی سالم معتقد هستند که رفتارهای سبک زندگ

)مانند ورزش، تعامل شناختی و اجتماعی، 

های مغز کاهش استرس و ...( باعث تقویت سلول

 Weber et)شود و بهبود عملکرد جسمانی می

al., 2019 (Buchman, 2019 #36). 

همچنین پرواضح است که سالمت زیستن در 

دوران سالمندی نشانی بارز از کیفیت زندگی در 

دوران جوانی دارد و نتایج خبر از این دارند که 

های مزمن دوران بیشتر خطرات و بیماری

شود. سالمندی از دوران میانسالی شروع می

تغییراتی از قبیل آلزایمر، چاقی، فشار خون باال و 

سال  37های قلبی و عروقی که از حدود یبیمار

شود قبل از ابتال، عالیم آن شروع می

(Schmitter-Edgecombe, Lamb, 

McAlister, Vo, & Robertson, 2019) .

پیشگیری کند یم دیتأک رو موارد گفته نیااز 

همیشه بهتر از درمان است و در این بین نقش 

 است.ورزش و فعالیت های بدنی همیشه پررنگ 
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 تصویر اقتصاد پویا

در سطح  تیجمع یریبه پ یاستیس یهاپاسخ

شود و های مثبت را شامل میسازههم  یجهان

معموالً به  یطرف، سالمند کیاز هم منفی. 

 ریبه تصو یعنوان دوره عدم تحرک و وابستگ

، غالباً گریکه از طرف د یشود در حالیم دهیکش

 ی منابعسرچشمههمزمان افراد مسن به عنوان 

 Foster)شوندیم شناخته یو اقتصاد یاجتماع

& Walker, 2014).  بر اساس نتایج

های انجام شده، تجمیع عوامل؛ از بین مصاحبه

رفتن تبعیض جنسیتی و حضور زنان در جامعه، 

نیروی کار، اصالحات سیستم بازنشستگی، 

عی، امنیت شغلی، انصاف در پوشش تامین اجتما

طلبی و کمبود ارائه خدمات، خود کفایی، رفاه

های تشکیل دو عامل بودجه دولتی، شاخصه

های قدرت تاثیرگذار و اقتصاد و هماهنگی"کالن 

شده که در نهایت با توجه به نظر  "تمکن مالی

 "تصویر اقتصاد پویا"همکاران پژوهش عبارت 

ر در شرایطی ارائه نام گذاری گردید. این تصوی

گردید که با بهم خوردن سیکل جمعیت فعال و 

های های اضافی زیادی در بخشغیر فعال، هزینه

 ها تحمیل خواهد شد. تولیدی بر دولت

 تصویر روابط پویا
یکی دیگر از تصاویر آینده سالمندان از دیدگاه 

 تیجمعمتخصصان، بیان کننده این است که 

از سوی دیگر  واست  انبحر از یک سو سالخورده

اگر با پاسخ دهی مناسب به مشکالت اقتصادی و 

 یبرا مناسب "یفرصت"اجتماعی همراه باشد، 

و عباراتی از  است یو فرد یاجتماع روابط توسعه

قبیل صلح، دوستی و روابط پویا ماحصل این 

 .(Zhu, 2019)باشد نگاه به سالمندان می

 

 

 ریگیبحث و نتیجه
در این پژوهش در نگاه اول، جهت بسط و 

توضیح موضوع پژوهش، داشتن دیدی مبتنی بر 

مطالعات آینده مدنظر قرار گرفت. نگاه آینده 

پژوهی و دید تحلیل تصاویر آینده، داشتن نوعی 

نظم ذهنی زیباست و در عین حال، سرمایه با 

ارزش است؛ زیرا خروجی آن در نهایت تفاسیری 

که به مدیران ارشد دولتی و چندبعدی است 

کند تا از اشتباهات معمول و کشوری کمک می

گیری، از قبیل خودباوری تصادفی در تصمیم

بیش از حد یا اهمیت قائل نشدن نسبت به عدم 

های پیش رو، مصون بمانند و با تکیه بر قطعیت

نگری و تدقیق و تحلیل جدی به صالح آینده

 ,Schoemaker)گیری در امور بپردازند تصمیم

.در سوی دیگر این پژوهش، تحلیلی از (1991

گاه تعریفی جنس ورزش حاکم است. با این تکیه

 سرگرمی یا بازی تنها دیگر ورزش امروزه،که 

میلیارد  823با سود سالیانه بالغ بر  بلکه نیست،

ود و شمی حسوبم دنیا پردرآمد صنایع از دالر

 سالمتی، ورزش، مانند خدماتی و محصوالت

 به را ایده و مکان فراغت، اوقات نشاط، و تفریح

شواهد محکمی وجود دارد  . همچنیندارد همراه

-کمی از فعالیت مبنی بر اینکه حتی با مقادیر

مزایای سالمتی قابل توجهی را نیز  توانبدنی می

در  .(Shallwani et al., 2019) بدست آورد

این پژوهش با کنار هم قرار دادن این دو بازوی 

توانمند و با دیدی آینده پژوهانه به بررسی 

با توجه به جایگاه  3727تصاویر سالمندان ایران 

ورزش پرداختیم. با توجه به افزایش ساالنه 

ای جمعیت سالخوردگان در جهان، در آینده

بدیل نزدیک، ایران نیز به یک کشور سالخورده ت

شود. با توجه به اینکه عموم این سالمندان، می

باشند.می 27متولدین دهه 
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های دهه های آنها در سالرسد بحرانبه نظر می

نیز داشته باشد.  از این  3727امتداد در  3737

رو توجه به این مساله، موضوعی جدی به نظر 

بدنی و ورزش یک رسد. از آنجا که فعالیتمی

ی اصالح شیوه زندگی است عامل مهم برا

های ورزشی شود پرداختن به فعالیتپیشنهاد می

به عنوان یکی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه 

برای کاهش عوارض میانسالی و تسهیل در روند 

های دولت رنگی پیری به نحوی پررنگ در برنامه

تر به خود بگیرد، این یافته با نتایج پر رنگ

( همسو 3783) 8انپژوهش و نیلسن و همکار

. یکی از (Nielsen et al., 2019) باشدمی

های عمده متخصصان مصاحبه شونده در نگرانی

این پژوهش، کسری بودجه دولت، بود که به 

های دولتی سبب تعدیل نیرو در بسیاری از ارگان

و غیر دولتی شده است. با توجه به بحران 

و کاهش  3727هایسالمندی پیش رو در سال

ای پیش شک مشکالت عدیدهنیروی فعال، بی

روی سالمندان قرار خواهد گرفت. از این رو 

گذران، با تحلیل تصاویر مشیگران و خطتحلیل

توانند به کیفیت زندگی شناسایی شده می

سالمندان در آینده کمک شایانی کنند. در 

ریزی گذاری و برنامهخصوص چگونگی سیاست

توان گفت ها در شرایط کسری بودجه میدولت

ولت مردان ایران با مشکالت کسر هاست دسال"

بودجه مواجه هستند. لیکن این سکه دو رو دارد. 

-یک روی آن متضمن دشوارتر شدن کار برنامه

ریزی برای آینده است؛ چرا که باید با بودجه 

های ها، مطالعات و تحقیقمحدود، تحلیل

 رسد، اگراثربخش انجام دهند که به نظر می

است. کاهش بودجه ناممکن ولی دشوار نگوییم 

                                                  
1 Nielsen, et all 

گران مجبور شوند باعث خواهد شد تا تحلیل

فقط به مسائل مهم از دید جامعه سالمندان 

بپردازند، آن هم با دیدی بلند مدت  3727ایران 

نگارانه و نه کوتاه مدت. از سوی دیگر و آینده

کارگردانان متخصص، در صورت مواجهه با 

و کنند تا با خالقیت کمبود بودجه تالش می

ها و فنون برای ترین روشنوآوری، از مطلوب

. که "های اثربخش استفاده کنندتهیه گزارش

این یافته با نتایج تحقیقات سانتوس و همکاران 

 Santos-Martín et)باشد( همسو می3783)

al., 2019) در بحث تصویر روابط پویا نیز باید .

گفت؛ به همان اندازه که کشیدن سیگار در دراز 

مدت کشنده است، انزوا و افسردگی ناشی از 

های با کیفیت پایین برای زندگی کردن در خانه

رسد بتوان سالمندان خطرناک است. به نظر می

طریق تعامل بین نسلی تا  این مسائل را نیز از

های بین نسلی حدود زیادی پوشش داد. برنامه

های سنی مختلف را برای شرکت در گروه

کند. ها و مبادالت فرهنگی جمع میفعالیت

های جمعی و اجتماعی نیز تا حدود حضور رسانه

تواند به رشد این تعامالت کمک کند. زیادی می

و جوانان از سوی دیگر تعامل میان سالمندان 

های ساز کارآفرینی و ایجاد فعالیتتواند زمینهمی

اقتصادی نیز باشد و جوانان را به مسیر شغلی 

تواند سبب احتمالی سوق دهد، که این مهم می

ایجاد رفاه دو طرفه باشد.  این نتایج رساله 

-( همسو می3783از دانشگاه ویرجینیا ) 3کیگان

. کیگان همچنین در (Keegan, 2019)باشد 

بر اساس تحقیقات "گوید؛ نتایج تحقیقاتش می

برای  من در ازای هر یک دالر هزینه که 

دالر از  2شود، یادگیری کودکان پرداخت می

                                                  
2. Keegan 
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ین ی ایجاد شده توسط جرم و جنایت اهزینه

. که این "یابدها کاهش میافراد در بزرگسالی آن

باشد. با توجه به موارد نکته نیز قابل تامل می

توان گفت تغییر سبک زندگی گفته شده می

سالمندان به سمت زندگی پویا و فعال امر مهمی 

تواند بسیاری از مشکالت ناشی از است که می

ته و تغییرات پیری را کنترل و یا به تعویق انداخ

 ,Wu) سالمتی سالمندان را حفظ نماید

Panza, Taylor, & Pescatello, 2019).  

بنابراین باید به دنبال راه حل برای ورود به 

سالمندی و گذران بهتر این مقطع زندگی بود، 

که با توجه به نتایج پژوهش، پرداختن به فعالیت 

یکی از  های بدن منظم در دوران مختلف زندگی

عوامل اصلی و تاثیرگذار بر این شرایط می باشد. 

همچنین با توجه به نتایج تحقیق نباید به 

سالمندی به عنوان یک مساله با بار منفی نگاه 

کرد، بلکه سالمندان افرادی هستند با کوله باری 

از تجربه که می توانند الگویی مناسب برای نسل 

وان سرمایه دید جوان باشند. و باید آنان را به عن

و نه تهدید. نکته نهایی که در این تحقیق قابلیت 

ذکر دارد این است که هماهنگی بین سازمانی، 

نیروهای متخصص ورزشی سالمندان، بهره گیری 

از دانش جوانان تحصیل کرده در این حوزه، 

جلوگیری از هرز رفتن دانش و خروج 

متخصصین ورزشی و سالمندی از کشور با بهره 

ی از سیاست های مطلوب و در نهایت یک گیر

پارچه کردن تمام تالش های افراد متخصص می 

تواند به نتیجه مطلوب که ادغام اجتماعی، انصاف 

در ارائه خدمات، دستیابی به عدالت اجتماعی 

باشد، دست یافت. با توجه به نتایج پژوهش و می

های انجام شده دو مساله اصلی در حوزه مصاحبه

وجود دارد؛ مساله اول، مساله ی  سالمندان

هایی که دارای اهداف همکاری بین سازمان

یکسان هستند و دوم مساله هماهنگی بین آنها. 

چراکه سازمان ها می توانند مدیریت مبتنی بر 

آشتی داشته باشند به گونه ای که تنش های 

حاصل از عدم اطمینان وجود در شرایط را 

با یافته وانگ و  کاهش دهند. که این یافته نیز

 ( همخوان است.3783همکاران )
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Abstract 

Objective: This study is a prospective study considering its vision. The aim 

is to open up more interaction and planning for the current youth of Iran who 

will older in 2050. Hoping to create and rewrite images more favorably than 

identified in this study. 

Methodology: In order to identify these images, the qualitative approach 

and the data theory approach were used. In this regard, deep interviews were 

conducted with 02 experts in the fields of sports science, futurology and 

demography to identify key images with the emphasis being expert in older 

people field. 

Results: In the first step of the research, 73 codes were extracted from the 

181 codes received from the interviews, in the central coding stage, the 

codes extracted in the previous phase were in the form of 7 codes, and 

finally in the selective coding stage, emergence of new and dynamic, healthy 

and dynamic bodies and enterprises, dynamic relationships, and dynamic 

economics were identified as selective codes and future images of the field 

of age. 

Conclusion: According to the results of the study, it seems that having 

exercise in the minds of Iranian youth in 2020 and understanding and paying 

attention to the images provided for 2050 olders images enables them to 

understand their future prospects and appropriate response to these 

conditions can take into account the active and dynamic image of the olders 

with regard to the socio-economic images of the elderly. 

Keywords: orders images, Future studies, Foresight and olders, Dynamic 

olders, olders and sport. 
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