
  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان ها  مطالعه فرصت(

  )اردبیل

١

www.tourism2019.ir  

  

  راهنماي تدوین مقاله کامل

بررسی گذران اوقات فراغت سالمندان در شهر اردبیل

3صادق میرزانژاداصل ،2زیبا عبداله وند، 1و١دکتر محمد حسن یزدانی

  دانشگاه محقق اردبیلیگروه جغرافیا و برنامه ریزي شهري و روستایی دانشیار -1

  فارغ النحصیل مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري از دانشگاه محقق اردبیلی -2

  واحد اردبیل_فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد مهندسی معماري از دانشگاه علوم تحقیقات تهران -3

خالصه

تحقیق این پژوهش،   روش. پژوهش حاضر با هدف بررسی اوقات فراغت سالمندان در شهر اردبیل نگاشته شده است

، جمعیت این 1395باشد، که بر اساس سرشماري سال  جامعه آماري این پژوهش سالمندان شهر اردبیل می. توصیفی میباشد

به مفهوم آسایش، استراحت، آسودگی و رهایی از  "فراغت"و ا ه در لغت به معناي زمان "اوقات. نفر بوده است 529374شهر 

جامعه . فرصت و زمانی که پس از به انجام رساندن کار و شغل روزانه باقی می ماند: کاري می باشد و در اصطالح عبارت است

آمده است و آن را نمی شناسان معتقدند که فراغت واقعیتی است کامال تازه که با جامعه صنعتی و پدیده شهرنشینی به وجود 

توان با بیکاري قرون گذشته مقایسه کرد در عین حال جمعیت دنیا در حال سالخورده شدن است، که کشور ما نیز در این دو 

سالمندان در این مقطع از زندگی خود داراي . دهه اخیر همپاي جمعیت دنیا به سمت و سوي سالخورده شدن پیش رفته است

  .اوقات فراغت می باشندبیشترین زمان آزاد و 

شهر اردبیل"اوقات فراغت، سالمندان : کلمات کلیدي

  

  

  مقدمه.1

در آغاز قرن بیستم . ورود به هزاره جدید، سالمندي به یک مسئله عمده جمعیت شناختی و اجتماعی تبدیل شده است با

. سـال رسـیده اسـت  75سال نبـود، در صورتی که امروزه این رقـم بـه  50امید به زندگی در ثروتمندترین کشورها بیش از 

برابـر  9سـال آینـده  50در حال توسـعه جمعیـت سـالمندان در طـی طبـق برآورد سازمان جهانی بهداشت در کشورهاي 

                                                            
1 Corresponding author:  لتوضیحات مربوط بهنویسنده او

Email: 



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان ها  مطالعه فرصت(

  )اردبیل

٢

www.tourism2019.ir  

سـاله و بیشـتر  65افــزایش خواهــد یافــت و در کشــورهاي توســعه یافتــه نیــز جمعیــت سالمندان پیـر یعنـی افـراد 

ه شدن است و بخـش بزرگی از جمعیت دنیا به سرعت در حال سالخورد )598 : 1388مداح، .(ین رشـد را خواهد داشتباالتر

طبـق پـیش بینـی هـاي بخش . این تغییر در قرن اول هزاره سوم و در کشورهاي در حال توسعه در حال شکل گیري است

 8/21بـه حـدود  2007درصـد در سـال  10 /5جمعیت سازمان ملل متحـد نسـبت جمعیـت سـالمند در جهان از حـدود

ایران نیـز، اگرچـه در ایـن راه نسـبت بـه کشـورهایی مثـل چـین و کـره متـأخر . هد یافتافزایش خوا 2050درصد در سال 

امـا در پـی تغییـرات وسـیع و سـریع دموگرافیـک طـی دو دهـه اخیـر  ) 2006سـازمان ملـل متحـد، (محسـوب مـی شـود

ـوان آن را مرحلـه اي از سـیر طبیعی زندگی سالمندي پدیده اي است که میت .بـه سرعت به سمت سالخوردگی پیش می رود

فرآیندي کـه بـراي همـه افـراد پیش میآیـد و از آن گریـزي نیسـت چـرا کـه پیـري فرآینـد تغییرات طبیعی . انسان انگاشت

سالگی  65ي در بسـیاري از برآوردهـاي آمار. ناشی از گذشت زمان است که با تولد آغـاز و در طـول زنـدگی ادامـه مـییابـد

در کشـور مـا نیـز براسـاس سرشـماریهـاي عمومی نفوس و . بعنـوان یـک مـرز مشـخص کننـده در نظـر گرفتـه مـیشـود

از دالیـل ضـرورت و اهمیـت بررسی وضعیت . سـال بـه بـاال را گـروه سنی سالمند در نظر میگیرنـد  65مسکن گروه سـنی 

بـا توجـه بـه رویدادهایی مانند پایان دوران اشتغال و بازنشستگی، احسـاس تنهایی، سالمندان آن است که این افـراد 

طردشـدگی و همچنـین فشـار ناشـی از صـنعتی شـدن جوامع که به جدایی عاطفی و روانی افراد منجـر مـی شـود، در 

عالوه بر این افراد سالمند و بازنشسـتگان بـه نحـو فزاینـده ایـی  )63:1376اعزازي، .(معرض خطرات فزایندهاي قرار دارند

تحقیق و مطالعه پیرامون وضعیت زندگی افراد سالمند و نقـش  .فراغت را بیش از کار، کانون زندگی خود به شمار میآورند

د در نزدیکی محـل زنـدگی آنها فعالیتهاي فراغتی در گذران اوقات فراغت آنـان و همچنـین پرداختن به میزان مکانهاي موجو

بـه نظر . همراه با بررسی خدمات و امکانـات موجـود بـا توجـه بـه ویژگیهاي جسمانی و روانی آنان بسیار انـدك مـی باشـد 

حساسـیت و اهمیـت اوقـات فراغت : میرسد یکی از عـواملی کـه باعـث ایـن امـر شـده اسـت نگرشی است که عنوان میشـود 

از دیدگاه این گونه افراد جوانان بیشتر در معرض آسـیب هـاي  .مخصوص جوانان، نوجوانان در جامعه مـی باشـد صرفاً

در حالی که . اجتماعی و انحرافات قرار دارند و لـذا بیشـتر سـرمایه گـذاري فراغتی و برنامه ریزیها میبایست براي جوانان باشد

کـه توانسـته انـد رشـد بیرویه جمعیت را کنتـرل کننـد، درصـد افـراد سـالمند روبـه در بسـیاري از جوامـع توسـعه یافتـه 

لـذا موضـوع بررسـی اوقـات فراغـت و نقـش فعالیتهاي مفرح براي سالمندان کانون توجه محققان و برنامه . افـزایش اسـت 

وضـعیت خـاص محدود نمیشود و همه ي افراد و  اوقات فراغت صرفا به یک سن یـا جـنس یـا .ریزان آنان قرار گرفته است

بـا در نظـر گـرفتن ایـن مورد کـه بـا توجـه بـه ویژگـی . اقشار جامعـه در طـی روز و سال، زمانی را براي فراغت نیاز دارند 

یکدیگر متفاوت  هـاي سـنی، جسـمی، شـغلی و تحصیلی فعالیتهایی که هر یـک از افـراد در اوقـات فراغـت انجام میدهند با

است، میتوان به ایـن نکتـه پی بـرد کـه هـر یـک از پارامترهـاي یـاد شـده بـه امکانـات و برنامههاي ویژهاي جهت گذران 

اوقات فراغت خویش احتیاج دارند و برنامهاي ثابت و کلی براي همه گروهها، به هیچ وجـه پاسخگوي نیازهاي همه اقشـار 

پیرشـدن جمعیت به ویژه جمعیت کهنساالن، بـراي تمـامی کشـورهایی که خواستار فراهم آوردن . جامعـه نخواهـد بـود 

بـدیهی اسـت کـه بررسـی  .امنیت و رفاه براي تعداد روبه رشـد افراد سالمند خود هستند، یک چالش واقعی محسوب میشود

دان، شناسایی اولویتها و استفاده بهینـه از نظـرات نیازهـا پـیش درآمدي ضروري براي تعیین خـدمات مـورد نیـاز سـالمن

بنابراین شناخت وضعیت و بررسی نیازهااولـین مرحلـه فرآیندي دانسـت کـه شـامل برنامـه ریـزي خـدمات و .باشدآنـان مـی 

  .ارزشیابی ان استاجـرا و 
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. مد، از کارافتادگی و دریافت حقوق ثابت بازنشستگی استسالمندي همراه بازنشستگی، پایین آمدن درآمد، قطع درآ

شوند در نتیجه نقش کمتري در جامعه و  هاي بیرون از خانه محدود می معموالً سالمندان از نظر شرایط جسمی در فعالیت

هاي  لاقتصادي در شهرهاي مختلف جهان به شک -زندگی سالمندان از جهات اجتماعی . گیرند اقتصاد شهري به عهده می

در کشورهاي توسعه یافته، دراغلب موارد مهاجرت سالمندان به شهرهاي آفتاب خیز، شهرهاي . شود کامالً متفاوتی دیده می

عهده دار پرستاري، ) خدمت به سالمندان(ها  اي از آنها، سازمان گیرد و در پاره ساحلی و نقاط خوش آب و هوا صورت می

در ژاپن سالمندان عالقمندند در مجاورت . هاي سالمندان هستند یز کردن اطاقدرمان، خرید، تهیه غذا، شستشو و تم

هاي خود را از آپارتمان مجاور  سالمندان دیگر زندگی کنند و دوست دارند که در همه ساعات روز و شب صداي فرزندان و نوه

حال توسعه، در دوران بازنشستگی نه در شهرهاي ممالک در . بشنوند و دست حمایت فرزندانشان را در همه روز احساس کنند

تنها انتخاب محل زندگی غیر ممکن است بلکه، وضع نابسامان مسکن، پایین آمدن میزان حقوق دریافتی و سوء تغذیه به 

رسد  کند و چه بسا که یکی دو سال بعد از دریافت ابالغ بازنشستگی، مرگ فرا می سرعت دوران بازنشستگی را کوتاه می

).101 ،1369شکوئی،(

  :در شهرهاي امروزي، تحرك و حرکت سالمندان تابع عوامل چندي است

  سالمندان کم درآمد، بیش از سالمندان پر درآمد تحرك دارند؛

  تحرك و حرکت سالمندان تحصیل کرده کمتر از سالمندان فاقد تحصیالت کافی است؛

  است؛تحرك و حرکت سالمندان مالک خانه از سالمندان اجاره نشین بیشتر 

اي هستند از سالمندانی که ابعاد خانواده محدود دارند تحرك و حرکت  سالمندانی که داراي ابعاد خانواده گسترده

  بیشتري دارند؛

  سالمندان متأهل کمتر از سالمندان مجرد و جدا شده از همسر تحرك و حرکت دارند؛

  ).102همان منبع، (شود  با افزایش عمر از میزان تحرك و حرکت کاسته می

  :شود در ادامه به تحقیقات و مقاالت چندي که در این رابطه انجام شده است اشاره می

در پژوهش خود با عنوان مطالعه تطبیقی نیازهاي فرهنگی براي گذران اوقات فراغت در شهر ) 1386(زهرا احمدي  -

نطقه مورد مطالعه خود بوده و به همین اصفهان به دنبال شناخت نیازهاي فرهنگی و شناخت الگوي فراغتی هر یک از دو م

منظور عواملی که بر انتخاب الگوي گذران اوقات فراغت و متغیرهاي وابسته دیگر همچون رضایت از اوقات فراغت و آزادي در 

 ها به اقتصادي و محل سکونت بررسی شده و در هر مورد مقدار میانگین -جنس، سن، پایگاه اجتماعی. انتخاب الگو موثر است

  .آورد دست می

هاي اجتماعی و نحوه گذران اوقات فراغت در  در پژوهشی تحت عنوان وضعیت فعالیت) 1388(سید باقر مداح  -

  .هاي ذیل دست یافت سالمندان ایران و سوئد به یافته

قایسه این هاي این مطالعه شامل نتایج حاصل از ارزیابی وضعیت فعالیت اجتماعی و نحوه گذران اوقات فراغت و م یافته

سال  77تا  60ها در هر سه گروه به دامنه سنی  آزمودنی. ابعاد در سالمندان ساکن در منزل در دو کشور ایران و سوئد بود

هاي اجتماعی و ایام فراغت  نتایج نشان داد که به رغم اشتراك بسیار، فراوانی و نوع فعالیت. تعلق داشته و عمدتاً متأهل بودند

عواملی مانند گسترش شهرنشینی، کمبود تسهیالت، . هاي فرهنگی و محیطی مختلف است دلیل تفاوت در سه گروه فوق به

عدم آشنایی با توجه به شیوه زندگی سالم سبب شده است که میزان رضایت شهروندان سالمند ایرانی از روابط اجتماعی و 

توجه به بعد معنوي سالمت در سالمندان ایرانی قویتر از سوي دیگر . نحوه گذران ایام فراغت از سالمندان سوئدي کمتر باشد

هاي گروهی این رابطه کماکان معنی دار ولی  بوده و با سالمندان سوئدي اختالف معنی داري دارد در حالی که در مورد فعالیت
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است که باید مورد  همچنین توجه ناکافی به تحرك فیزیکی و ورزش، خصوصاً در زنان سالمند ایرانی از نکاتی. شود معکوس می

  .ریزان و سیاست گذاران عرصه بهداشت کشور قرار گیرد عنایت برنامه

) 1985(	سرلی و جکسون

نتایج تحقیق نشان . رداختندهایورزشیتفریحیدرشهرمانیتوبادرکاناداپ درتحقیقیبهبررسیموانعمشارکتسالمندانوبزرگساالندرفعالیت

ترین عوامل  هاي جسمانی از مهم تفریحی، تعهدات خانوادگی، کمبود وسایل و ناتواییهاي ورزشی  نداشتن همراه در فعالیت: داد

  ).42، 1387انصاري، . (هاي ورزشی تفریحی است بازدارنده سالمندان و بزرگساالن در فعالیت

  

  

  :روش تحقیق. 3

.توصیفی میباشد مل روشروش تحقیق در این پژوهش به طور کلی شا

ماري تحقیق شامل سالمندانی است که در محیط هاي مسکونی شهري ساکن هستند؛ که در پژوهش حاضر جامعه آ

کنند؛ بنابراین در این مطالعه  می هدف تحقیق بررسی گذران اوقات فراغت سالمندانی است که در شهر اردبیل زندگی

  .سالمندان ساکن در محیط هاي مسکونی شهري به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شده است

  

  :محیط شناسی. 4

عرض  o38  17تا  َ o38  12َطول شرقی و َ o48  20تا  َ o48  15اي با مختصات جغرافیایی  َشهر اردبیل، در منطقه

می چهره عمو. کیلومتر مربع است 3810وسعت این شهرستان . متري از سطح دریا  قرار دارد 1311شمالی و در ارتفاع 

ارتفاعات کوهستان سبالن، طالش و بزغوش است که این عوامل طبیعی سبب محصور شدن آن شهرستان اردبیل متأثر از 

  . سیر ایران بین پنج تا هشت ماه از سال سرد استاین شهرستان به عنوان یکی از مناطق سرد. اندشده

یوي و کوثر، از غرب هاي گبه شهرستان شهر، از شرق به شهرستان نمین، از جنوباردبیل از شمال به شهرستان مشگین

سرعین، (شهر  3، )مرکزي، هیر و سرعین(بخش  3شهرستان اردبیل شامل . به استان آذربایجان شرقی، محدود شده است

  ). 1-3شکل (، )1385، مرکز آمار ایران، 3: 1386بیل، طرح جامع شهر ارد(آبادي است  214دهستان و  11) اردبیل و هیر
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  شهر اردبیلموقعیت جغرافیایی : 1شکل

  

  :توان در استان اردبیل مشاهده نمودبه طور کلی سه نوع شرایط آب و هوایی زیر را می

  در نواحی مرکزي، غربی و جنوبی استان: نیمهمرطوب و سرد

در نواحی کوهستانی استان: سرد و مرطوب

در نواحی شمالی استان: خشک و معتدلنیمه

ي شمال غربی کشور، عمدتاً تحت تاثیر جریان هواي مرطوب اقیانوس اطلس و هشهرستان اردبیل به دلیل استقرار در پهن

به طور کلی این شهرستان در . ي مرطوب خزري، قرار داردانه، توده هواي سرد و خشک سیبري و تا حدودي تودهدریاي مدیتر

  .زمستان سرد تا بسیار سرد و در تابستان معتدل است

  

  

  :تحلیل و بررسی.5

  :فراغتاوقات .5-1

فراغت . اوقات فراغت از موضوعات مهم در علوم انسانی و اجتماعی است که تعاریف متعددي براي آن بیان شده است

داده  هاي اولیه، خود را به شکل تفریح و سرگرمی نشان می اي نیست که ماحصل عصر حاضر باشد، بلکه از زمان انسان مقوله

است که مانند تعاریف متفاوتی که از آن بیان شده، برحسب این که از دیدگاه اوقات فراغت داراي کارکردهاي خاصی . است

ترین  توان مهم وقات فراغت را میا.جامعه شناسان مطرح گردد و یا از دیدگاه جغرافیدانان داراي ویژگی خاص خود است

اندیشمندان دقایق  د، براي عالمان و که براي مؤمنان لحظات نیایش با معبو چنان. ها دانست ها و ساعات در زندگی انسان فرصت

اي اگر طرح و برنامه مشخصی براي استفاده از آن نداشته  تفکر و تأمل، براي هنرمندان زمان ساختن و ابداع، و براي عده

ند، اوقاتی ک ترین پیوند را با زندگی معنوي و فرهنگی افراد برقرار می این اوقات، نزدیک . آورترین لحظات خواهد بود باشند، مالل

که  ا زآنجایی.گردد صرف می... هاي داوطلبانه اجتماعی، و که با میل و اختیار در راه آموختن، آفریدن، پژوهش، تربیت، مشارکت
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یابد و آن را ابراز  می پسندد انجام دهد، شخصیت اصلی خود را باز تواند همان چیزي را که می انسان در اوقات فراغت می

هاي چنین  فعالیت). 7، ص 1388نژاد،  مهدوي(شود  گر می هاي اوقات فراغت جلوه هایش غالباً در عرصه قابلیترو،  این کند، از می

  .)15، ص 1381سازمان ملی جوانان، (کنند  مثابه آیینه فرهنگ یاد می قدر اهمیت دارد که از آن به اوقاتی آن

  :اسی و روان شناسیشن تعاریف از اوقات فراغت در علوم مختلف از جمله جامعه.5-2

:شناختی رویکرد جامعه. الف

این مسائل  شناسی فراغت، یعنی دانشی که در نظر دارد  بیش با پیدایش جامعه و اندیشه دربارة فراغت کم در عصر حاضر، 

شناختی، براي  جامعهاز منظر . ایجاد کند، مرتبط است یافته  مورد بررسی قرار دهد و تفکري سازمان  هاي علمی وسیله روش را به

:فراغت دو شرط قابل تصور است

.که در آن نوعی گزینش یا انتخاب آزاد مطرح است آنکه فعالیتی باشد فارغ از اجبارهاي اجتماعی مذهبی و عمومی،  -1

.ها جدا باشد کند و باید از سایر فعالیت اینکه کاري که فرد از طریق آن، معیشت خود را تأمین می -2

  :شناختی د روانرویکر: ب

. کنند شناختی، انسان داراي یک مجموعه نیازهاي اساسی است که در مراحل مختلف نمود پیدا می براساس نظرات روان

طور عمده نیازهاي ثانویه و بیانگر حاالت روانی اجتماعی انسان هستند که به مرور زمان و در شرایط  نیازهاي اوقات فراغت، به

)1387جلیلی، (شوند  اد مطرح میمتفاوت اجتماعی بین افر

شود که انسان هیچ کار موظفی نداشته و با میل و عالقه به امر  شناختی، به زمانی اطالق می اوقات فراغت با رویکرد روان

:که آمده است چنان. پردازد خاصی می

دار نبوده،  ار موظفی را عهدهگونه تکلیف یا ک پذیر، هیچ منظور از اوقات فراغت، فرصت و زمانی است که انسان مسئولیت

به دیگر سخن، فراغت زمانی است که پس از به انجام . زمان در اختیار اوست که با میل و انگیزه شخصی به امر خاصی بپردازد

یابد که با رغبت و عالقه و انگیزه شخصی، فعالیت یا  رساندن کار و تکلیف موظف روزانه، باقیمانده است و انسان، فرصت می

  )1370افروز، (مه خاصی را انتخاب و پیگیري نماید برنا

رویکرد اخالقی. ج 

این توضیح  با . شود هاي فالسفه و علماي اخالق دربارة اوقات فراغت اشاره می این بخش، به برخی آراء و دیدگاه در 

: گوید چنان که  یورموریشبه نقل ازارسطومی.کهارسطوبیش از همه به مسئله اوقات فراغت پرداخته است

چشند که داراي  این لذت را کسانی می طعم . کننده و منشأ لذت است بخش و خوشحال نفسه شادي اوقات فراغت فی

بنابراین، تعدادي رشته یادگیري و تربیتی وجود دارد که تحصیل در آنها . اند اوقات فراغت هستند و افراد پرمشغله از آن محروم

  ) 99، ص1373ایورموریش،  (اغت باشد و به خاطر خودشان براي آنها ارزش قائل شویم باید با دید لذت بردن از اوقات فر

  :سالمندان.5-3

شناسیم ساخته و پرداخته دوره معاصر نیست؛ به این معنا که در گذشته  ن چه امروزه به عنوان سالمندي یا پیري میا

هاي جسمانی که لزوماً سن خاصی  شکل ظاهري و تواناییتعریف سالمندي بر مبناي سن مطلق نبود بلکه عواملی چون تغییر 

سنی که در آن «: شد ولی امروزه براي سالمندي تعریف مشخصی وجود دارد داد، معیار سالمندي شناخته می را مبنا قرار نمی

گیدنز، ( » گردند یشوند و از انواع خاصی از مزایاي رفاهی مانند حقوق بازنشستگی برخوردار م اکثر مردم از کار بازنشسته می

1376 :653.(
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جمعیت دنیا به سرعت در حال سالخورده شدن است و بخش بزرگی از این تغییر در قرن اول هزاره سوم و در کشورهاي 

هاي بخش جمعیت سازمان ملل متحد نسبت جمعیت سالمند در  بینی طبق پیش. در حال توسعه در حال شکل گیري است

سازمان ملل (افزایش خواهد یافت  2050درصد در سال  8/21به حدود  2007سال درصد در  5/10جهان از حدود 

سازمان ملل (شود  ایران نیز، اگرچه در این راه نسبت به کشورهایی مثل چین و کره متأخر محسوب می). 2006متحد،

. رود وردگی پیش میاما در پی تغییرات وسیع و سریع دموگرافیک طی دو دهه اخیر به سرعت به سمت سالخ) 2006متحد،

فعالیت و مسن «

استکهدرآنبهتئوریمسنشدنپرداختهوبراهمیتفعالیتبهعنوانتعیینکنندهاصلیدرکیفیتزندگیبرایبزرگسا	عنوانکتابمعروفجانکلی	»شدن

افراد با ) 1989( طبق نظریات اشلی . در این کتاب به نظرات جامعه شناسان مختلف اشاره شده است. کید شده استالنتأ

استمرار الگوي فکري، فعالیتی و عادتی افراد . کنند هاي پیشین خود رشد می کنند بلکه از نظر ویژگی سن تغییر نمی افزایش

رغم تغییرات در شرایط جسمی و اجتماعی آنها منجر به ایجاد تئوري استمرار شده این نظریه به بررسی فرآیندهاي  علی

هر چند افزایش سن لزوماً با ناتوانی همراه نیست، . شوند ید سازگار میپردازد که طی آن افراد با شرایط جد سازگاري می

هاي جسمی، زندگی روزانه، فعالیت اجتماعی و نحوه گذران  بازنشستگی، داغدار شدن و محدودیت. تغییرات زیادي در بردارد

از سوي . بهترین روش سازگاري استهاي فکري، فعالیتی و عادتی  طبق نظریه استمرار، حفظ الگو. دهد وقت افراد را تغییر می

کند  شود بلکه، این استمرار و تغییر نوعی همزیستی ایجاد می دیگر، نظریه استمرار منکر وجود تغییرات در اثر افزایش سن نمی

)Agahi&Ahacic,2006:2 .(اي است که در آن گذراندن اوقات فراغت عامل مؤثري در  مطالعات فراغت محصول ظهور جامعه

طبق الگوي سنتی، کار و شغل افراد تعیین کننده رفتارهاي فراغت ایشان . دن به زندگی روزمره و هویت افراد استشکل دا

اما به تدریج شواهدي براي این نظر و حتی تردید در کارآمدي متغیرهاي سن، جنسیت و طبقه اجتماعی . شود پنداشته می

لی درباره بروز ایده سبک زندگی در مطالعات فراغت به این نکته اشاره جان ک. براي تبیین الگوهاي رفتار فراغت به دست آمد

هایی نظیر  نشان دادند که تحلیل چند متغیره با استفاده از متغیر 1980و  1970هاي  کند که مطالعات انجام شده در دهه می

تحقیقات ).  63: 1382فاضلی، ( ن کند ها را تبیی تواند بین پنج تا ده درصد واریانس فعالیت سن، جنس و درآمد افراد فقط می

بخشد و درعین  فعالیت، سالمت را بهبود می. اي میان مشارکت در اوقات فراغت و سالمتی وجود دارد دهد که رابطه نشان می

شود  در واقع باال بودن فاکتورهاي سالمتی منجر به افزایش مشارکت می. ها وابسته به سالمتی است حال مشارکت در فعالیت

عالوه بر این عواملی چون جنسیت، موقعیت اجتماعی و اقتصادي و شرایط . کند هاي فیزیکی صدق می ه در مورد فعالیتک

بندي گردشگران شهري از نظر نوع و پایگاه  بر اساس طبقه). 106: 1386احمدي، (زندگی بر میزان فعالیت افراد تأثیر دارند 

ها و نیازهاي عمده فراغتی و تفریحی آنان نیاز به  ماعی مجزا هستند که ویژگیگروه اجتماعی، سالمندان داراي یک گروه اجت

  )6: 1380سعیدنیا، (است ... استراحت و آرامش، تجدید خاطره، دیدار با نزدیکان و

  

  :عوامل موثر در اوقات فراغت سالمندان.5-4

موارد ... و آسوده، امکانات مالی کافی و درمانی کافی، داشتن مکان زندگی راحت  -داشتن تغذیه مناسب، سطح بهداشتی 

شوند اما  می مهمی در زندگی سالمندان هستند که باعث ارتقاي سطح روانی و جسمی و در نهایت شادي و سرزندگی آنها

شود چون اغلب  می بخش مهمی از رازهاي شادي و سالمت سالمندان به تفریح آنها مرتبط است که معموال کمتر به آن توجه

  .کنیم آنها بیشتر به استراحت و محیط آرام نیاز دارند می ما فکر
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در حالی که سالمندان وقت آزاد زیادي دارند و اگر بتوانند بخشی از زمان خود را به تفریح اختصاص دهند قطعا سالمت 

به او بدهد؛  تفریحات در نظر گرفته شده براي سالمند باید انرژي و نشاط بیشتري. روانی و جسمی شان تضمین خواهد شد

  .بدون اینکه آزار و اذیتی به او برساند

  :اجتماعی –در نظر گرفتن وضعیت فرهنگی .5-4-1

 نوع فرهنگ و ساختار اجتماعی که فرد در آن رشد کرده، نکته بسیار مهمی است که عالیق و دلبستگی هاي او را نمایان

شاید حضور در مراسم قرآن خوانی یا مراسم مذهبی بسیار مثال براي فردي که در یک خانواده مذهبی رشد کرده . کند می

چنین سالمندانی عالقه زیادي هم به سفرهاي زیارتی دارند؛ بنابراین باید شرایطی به وجود آید تا با تورهاي . نشاط بخش باشد

  .مسافرتی ارزان قیمت به سفر بروند

براي . سطح اعتقادي مذهبی قوي ندارند، مناسب نیستکنند یا  می تفریح هاي مذهبی براي افرادي که در اروپا زندگی

به مناطق تاریخی، طبیعت گردي، حضور در مجامع ادبی و گوش دادن به موسیقی هاي مورد عالقه به جاي رفتن این افراد 

  .حضور در مراکز مذهبی خیلی مفرح تر است

  

  :در نظر گرفتن شرایط تحصیلی.5-4-2

براي فردي که تحصیالتی در . د که تعداد سالمندان تحصیلکرده بیشتر شده استرو می جامعه سالمندان ما به سمتی

توانند در  می این افراد. زمینه خاص و عالقه به مطالعه دارد، به احتمال زیاد کتاب گزینه مناسبی براي اوقات فراغت است

توانند همتایان  می افل ادبی گاهی سالمندانو محها  در گوشه و کنار شهر و در کتابخانه .مراسم ادبی و شعرخوانی حضور یابند

جدول حل کردن، بازي شطرنج و بازي هاي دیگر فکري نیز براي . بدین وسیله دوستان جدیدي هم پیدا کنندخود را بیابند و 

  .افراد تحصیلکرده تفریح هاي خوبی است

  

:در نظر گرفتن مکان تفریحی.5-4-3

نیازهاي سالمندان مراکز تفریحی براي سالمندان در محله هاي مختلف وجود دارد و در کشورهاي پیشرفته دنیا براي رفع 

 شود و سالمند در ساعات و روزهایی از هفته در آنجا حضور می با توجه به شرایط جسمانی سالمند نزدیکترین آنها انتخاب

ود ولی تعداد این مراکز بسیار اندك است و در کشور ما نیز چند مرکز وجود دارد و تالش شده مراکز بیشتري دایر ش. یابد می

  .نمی تواند جمعیت رو به رشد سالمندي کشور ما را پوشش دهد

:در نظر گرفتن شرایط اقتصادي.5-4-4

سالمندي دوره اي است که کمتر . شود به شرایط اقتصادي او نیز بستگی دارد می تفریحی که براي هر سالمندي توصیه

.یابد می ندان بازنشسته اند و در بازنشستگی هم درآمد کاهشاغلب سالم. کسی شاغل است

رود و از سوي دیگر، ساختار  می به دلیل ناتوانی هاي ناشی از بیماري و هزینه هاي درمانی باالها  از یک سو، سطح هزینه

ها  عروس و داماد و نوه جامعه ما طوري است که والدین همچنان نقش حمایتگري خود را هنگام ازدواج فرزندان و بعد از ورود

  .کند می کنند و این کار نیز مخارج آنها را چند برابر می به زندگی ایفا
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در یک نظرسنجی از سالمندان پرسیده شد براي چه به مراکز ورزشی یا مراکز تفریحی مراجعه نمی کنند؟ بسیاري از 

بنابراین بهتر است تفریحی براي سالمند در . عنوان کردندآنها دلیل اصلی حضور نیافتن در چنین مراکزي را نبود امکانات مالی 

  .را به حداقل برسانندها  نظر گرفته شود که متناسب با شرایط اقتصادي او باشد یا هزینه

:در نظر گرفتن هنر و حرفه سالمندان. 5-4-5

ود که سالمندان بتوانند باید مراکزي تاسیس ش. بسیاري از سالمندان هنر خاصی دارند، مثال کار دستی بلد هستند

براي این گروه باید . حتی سالمندانی هستند که به کشاورزي عالقه زیادي دارند. کارهاي دستی خود را به این مراکز ارائه دهند

.را در نظر گرفت و باغبانی و کاشت گل و گیاه را برعهده سالمندان عالقمند به این کار گذاشتهایی  پارك

توانند در آن به کاشت گل و گیاه بپردازند ولی هنوز برنامه  می مناطقی وجود دارد که سالمندان البته در مرکز کهریزك

حتی در مرکز کهریزك نگهداري از حیوانات دست . دیده نمی شودها  گسترده و جامعی در نقاط دیگر تهران و شهرستان

هر سالمندي یک حیوان دست آموز داشته باشد و از آن آموزي را شروع کرده اند ولی این کار باید در هر پارکی انجام شود و 

.مراقبت کند

نگهداري از . دهند می سالمندان روستایی به طور خودکار و به دلیل دسترسی راحت به طبیعت و حیوان، این کار را انجام

نگهداري از حیوانات آرامش با ) آلزایمر خفیف(ثابت شده سالمندان مبتال به آلزایمر . کند می حیوانات نقش درمانی هم ایفا

  .لمندان هم کمک میکندنیازهایسا	کنند و در می بیشتري پیدا

:در نظر گرفتن فعالیت فیزیکی.5-4-6

براي رفع این هایی  شود؛ بنابراین اختصاص دادن مکان می ورزش براي سالمندان باعث تندرستی و سالمت جسم و روح

از مراکز ورزشی استانداردهاي الزم را ندارند و ممکن است سالمت سالمند را به بعضی . نیازهاي سالمندان جزو ضروریات است

.مثال کفپوش مناسبی نداشته باشند و باعث لیز خوردن سالمند و زمین خوردنش شوند. خطر اندازند

شده درصد از جمعیت آنها سالمند هستند توجه بیشتري به این طیف سنی  25در کشورهاي توسعه یافته که تقریبا 

.توانند در آنجا حضور یابند می است و در هر محله اي باشگاه هاي استانداردي وجود دارد که سالمندان همان محله

شود اگر سالمند مشکل خاصی ندارد  می توصیه. بهترین ورزش براي این گروه سنی ورزش هاي مقاومتی و هوازي است

. ورزش هاي آرام مانند تایچی و یوگا نیز براي این طیف سنی مفید است. دقیقه برنامه فعالیتی را داشته باشد 150هفته اي 

هزینه بر هستند و دولت باید تمهیداتی را براي رفاه بیشتر سالمندان و استفاده از وسایل تفریحی بیندیشد و ها  البته این ورزش

  .را براي آنها در نظر بگیردهایی  کارت هاي ویژه و تخفیف

:تجربیات سالمندان و استفاده بهینه از آندر نظر گرفتن .5-4-7

و مدارس ها  آنها از سالمندان در مهد کودك. شود می در کشورهاي شمال اروپا از تجربه هاي نسل قدیم استفاده بهینه

و  دهد می این کار هم حس خوبی به سالمندان. کنند تا براي آنها از تجربه و اتفاق هاي گذشته تعریف کنند می ابتدایی دعوت

  .گیرند می خورند و کنار هم قرار می نسل قدیم و جدید به هم پیوند 2رود و  می هم بدین وسیله گسست بین نسلی از بین
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  :جمع بندي. 6

از الگـوي اوقات فراغت رضایتبخش  اردبیل که سالمندانو مطالعات انجام شده میتوان بیان کرد ها  طبق بررسی

را تماشاي تلویزیون و سپري نمودن اوقات فراغـت سالمندان ترین فعالیـت اوقـات فراغـت بطوریکـه بیش. برخـوردار نیـستند

، موانع بسیاري براي که انجام شدههایی  سالمندان اردبیل با توجه به مصاحبهاز سویی از دیدگاه . هددر منزل تشکیل مید

بر اساس متن .سـتطاعت مـالی و درآمـد ناکافی بوداستفاده مناسب از اوقات فراغت عنـوانگردید که مهمتـرین مـانع عـدم ا

،برخورداري از یک زندگی سالم، مولّد بـا کیفیـت و قابل قبول، عاري از بیماري و   1404سند چـشم انـداز کـشور در افـق

براي . ناتوانی، حقی است همگـانی که مسئولیت و تولیت آن بر عهده دولتهـا و پـیش شـرط تحقق توسعه پایدار است

یهی است حفظ و ارتقاي سطح سالمتی دستیابی به توسـعه پایـدار، قطعاَ انسان سالم نقـش کلیـدي و محـوري دارد و بـد

و ها  با سالمند شدن جمعیت، وظیفـه تمامی گروههاي جامعه از جمله خـانواده.انسان، نیازمند یک نظام سالمت کارآمد است

بخـصوص دولت این است که با برنامهریزي براي ارتقـاء حیطـههـاي مختلـف سـبک زنـدگی سـالمندان، از جملـه تفریحـات 

نقش دولت و به ویژه مـدیران جامعه . ي اوقات فراغت آنان، از بروز و عمیق شدن مشکالت سالمندان جلوگیري نمایندو الگو

برنامـهریـزي بایـد بـه گونهاي باشد که .در نگاه کالن به طرح اوقات فراغت سالمندان جامعه، باید پر رنگتر و مشخصتـر باشـد

تأمین امکانات و فضاهاي مناسب تفریحـی و فعالیتهاي اوقات فراغت، . المندان شودسـبب ارتقـاء سـالمت جـسمی و روانـی س

ایجاد و تقویت مراکزي براي تجمع سالمندان، ایجاد مراکز روزانه با رویکرد اجتمـاعی و کانونهاي بازنشستگی که سالمندان 

تـشویق بـه عـضویت و شـرکت در کـانونهـاي بتوانند در آنجـا تجمـع کرده و با همفکران و همساالن خود تعامل نمایند، 

ویـژه سـالمندان، برگزاري مسابقات و برنامههاي مذهبی، برگزاري برنامههاي گردش و مسافرتهاي گروهی میتواند از مداخالت 

غـت همچنین تـالش در راسـتاي نهادینـه کـردن فرهنـگ گردش و ورزش میتواند با ارتقـاء سـطح اوقـات فرا. مـؤثر باشد

  .سالمندان بیانجامدزندگی سـالمندان بـه بهبـود وضـعیت سـالمتی و سـبک 
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