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  Abstract     چکیده

ای را  پذیر هر جامعه از گذشته تا کنون قشر سالمندان بخش حساس و آسیب

بایست موردتوجه مسئوالن شهری قرار گیرد دهد، که می به خود اختصاص می 

شان  ها در محیط زندگی تا بهترین شرایط ازنظر رفاهی و اجتماعی برای آن 

گردد  انجام    .فراهم  از  محله  هدف  شهری  فضاهای  ارزیابی  پژوهش،  این 

شاخص  مبنای  بر  راستای  هزارجریب  در  سالمند  دوستدار  شهر  های 

باشد. بدین  ریزی جهت برطرف کردن نیازهای سالمندان این محله می برنامه 

های شهر دوستدار سالمند که توسط سازمان بهداشت جهانی  منظور شاخص 

ونقل، مشارکت اجتماعی، مسکن، حمل   ها،ی فضای باز و ساختمان مؤلفه   8در  

احترام و شمول اجتماعی، مشارکت مدنی و اشتغال، ارتباطات و اطالعات و  

می  تقسیم  قرارگرفته که    شودخدمات سالمت  این  موردبررسی  با   مقالهاند. 

از دسته تحقیقات   و  ازلحاظ هدف کاربردی  و  به ماهیت روش، کمی  توجه 

کتابخانه ای، میدانی  -ن از دو روش اسنادیباشد که در آتحلیلی می -توصیفی

به گردآوری داده  آماری پژوهش،  و پیمایشی  ها پرداخته شده است. جامعه 

باشد؛ بدین منظور از سال و باالتر محله هزارجریب اصفهان می   60شهروندان  

گیری تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه طریق روش نمونه 

پرسشنامه در اختیار شهروندان قرار گرفت. سپس  346مشخص شد و تعداد 

ابزار   از  استفاده  پرسشنامه   spssبا  از  مرحله   اطالعات  استخراج شد. در  ها 

شده، از طریق آمار استنباطی مانند  های استخراج بعدی، تحلیل و ارزیابی داده 

نمونه -  Tآزمون آزمون  -Tای،  تک  و  پیرسون  همبستگی  آزمون   ، مستقل 

یافته فریدمن ص می ورت گرفت.  نشان  پژوهش  این  از  که  های حاصل  دهند 

های شهر دوستدار سالمند در محله هزارجریب طورکلی وضعیت شاخص به

های هشتگانه  شده است و از میان شاخص ازنظر سالمندان نامطلوب ارزیابی  

ها، مسکن و موردبررسی در پژوهش، تنها سه شاخص فضای باز و ساختمان 

وضعیت مطلوبی در محله قرار داشتند؛ هرچند که تا رسیدن به   ونقل درحمل

 له وجود دارد.  ها فاصوضعیت ایده آل آن 

 From the past to the present, the elderly are the most 
sensitive and vulnerable part of any society, which should be 
taken into consideration by the city authorities in order to 
provide the best social and welfare conditions for them in 
their living environment. The purpose of this research is to 
evaluate the urban spaces of Hazarjarib neighborhood 
based on the indicators of an elderly-friendly city in line with 
planning to meet the needs of the elderly in this 
neighborhood. For this purpose, the indicators of the 
elderly-friendly city, which are divided by the World Health 
Organization into 8 components of open space and 
buildings, housing, transportation, social participation, 
respect and social inclusion, civic participation and 
employment, communication and information, and health 
services, have been examined. Due to the nature of the 
method, this article is quantitative and in terms of practical 
purpose, it is a descriptive-analytical research in which data 
has been collected from two documentary-library, field and 
survey methods. The statistical population of the research is 
the citizens of 60 years and older of Hazarjarib 
neighborhood of Isfahan; For this purpose, the sample size 
was determined through random sampling and using 
Cochran's formula, and 346 questionnaires were provided to 
the citizens. Then, using spss tool, information was extracted 
from the questionnaires. In the next step, the extracted data 
were analyzed and evaluated through inferential statistics 
such as one-sample T-test, independent T-test, Pearson's 
correlation test and Friedman's test. The findings of this 
research show that, in general, the status of the indicators 
of the elderly-friendly city in Hazarjerib neighborhood has 
been evaluated as unfavorable from the point of view of the 
elderly, and among the eight indicators examined in the 
research, only three indicators of open space and buildings, 
housing, and transportation were in a favorable condition in 
the neighborhood. ; Although there is a long way to reach 
their ideal situation. 
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 مقدمه -1

و  ازآنجایی مهم  مراحل  از  و  طبیعی  زیست  روند  یک  سالمندی  که 

می محسوب  انسان  زندگی  نمیاصلی  یا  شود،  متوقف  را  آن  توان 

های  گذاریبایست آثار این فرآیند را با سیاستمعکوس کرد بلکه می

صحیح کنترل نمود. در این راستا سازمان بهداشت جهانی در سال  

عنوان یک پاسخ  ( را بهAFCچارچوب شهر دوستدار سالمند )   2007

بر چالش های پیری جمعیت شناختی و افزایش شهرنشینی مبتنی 

نمود تدوین  راهن.  جامعه  به  طبق  دستیابی  برای  منتشرشده  مای 

در سال   جهانی  بهداشت  سازمان  توسط  دوستدار سالمند  شهرهای 

تأمین  2007 با  که  هستند  شهرهایی  سالمند  دوستدار  شهرهای   ،

های محیطی اساسی ضروری سالمندان،  سالمت، مشارکت و کیفیت

فعالیت مطلوب شهروندان سالمند را افزایش داده و درنهایت موجب  

شهر دوستدار سالمند با ارائه    [.1]  شودکیفیت زندگی آنان می  افزایش

فرصت ایجاد  ضمن  ساکنان،  برای  حمایتی  گستردهمحیط  ای  های 

آن در جامعه،  مشارکت  میبرای  قادر  را  بهها  تا  در  سازد  فعال  طور 

دهنده تالش  این شهرها نشان  .ها و جامعه مدنی رشد  ها، محلهخانواده

شهری حمایتگر سالمندان است. این جوامع، در  برای توسعه جوامع  

بهینه"قالب   به  فعال  سالمند  افراد  سالمتی، تشویق  فرصت  سازی 

سالمند افراد  زندگی  کیفیت  ارتقای  جهت  در  امنیت  و    " مشارکت 

شوند. این هدف باید در چارچوب نیروهای دوگانه پیر شدن  تعریف می

هم که  شود  دیده  شهرنشینی  و  بهجمعیت  مهمعاکنون  ترین  نوان 

روندهای اجتماعی تأثیرگذار بر زندگی در قرن بیست و یکم شناخته  

است سال   [.2]شده  گزارش  در  سالمند  دوستدار    2007شهرهای 

گرفته   قرار  بحث  مورد  مشروح  صورت  به  جهانی  بهداشت  سازمان 

است. در این گزارش هشت مولفه اساس شهرهای دوستدار سالمند  

بارتند از: فضاهای باز و ساختمان ها، حمل  را تشکیل می دهند که ع

اجتماعی،   شمول  و  احترام  اجتماعی،  مشارکت  مسکن،  نقل،  و 

  [. 3]  مشارکت مدنی و اشتغال، ارتباطات و اطالعات و خدمات سالمت

دارند،   تعامل  و  همپوشانی  باهم  شهری  زندگی  از  جنبه  هشت  این 

فضاها و در    ها وکه احترام اجتماعی در دسترسی ساختمانطوریبه

های شغلی که شهر برای مشارکت اجتماعی، سرگرمی  طیف فرصت

می ارائه  اشتغال  مییا  منعکس  نیز  دهد،  اجتماعی  مشارکت  شود. 

نوبه خود بر شمول اجتماعی و همچنین دسترسی به اطالعات تأثیر  به

گذارد. مشارکت اجتماعی، مدنی و اقتصادی همچنین تا حدی به  می

های عمومی بستگی  امنیت فضاهای باز و ساختمان  قابلیت دسترسی و

 .دارد

استفاده حضور  برای  شهری  فضای  نبودن  بر  مناسب  آن،  کنندگان 

ها  گذارد و سالمت فعالیت آنجای میها اثر منفی بهالگوی رفتاری آن

شود که این افراد تبدیل به  اندازد و باعث میرا در جامعه به خطر می

خانه ماندگار  در  ه ساکنان  آنان  اجتماعی  زندگی  و  شوند  خود  ای 

هایشان محدود شود. رابطه انسان با فضای شهری و  چهاردیواری خانه

ای مدنی است و کیفیت آن، الگوهای  ساخت، رابطهاصوالً محیط انسان

دهد. افراد ناتوان و سالمندان  رفتاری مردم را تا حد زیادی شکل می

ای نیستند؛ زیرا شرایط  ن رابطههمچون افراد سالم قادر به ایجاد چنی

ارتباط   ایجاد  برای  مساعد  را  خود  پیرامون  کالبدی  و  محیطی 

بینند و زمانی در فضای عمومی احساس امنیت، آسایش و نظم  نمی

بهرهمی محیط  کیفیت  از  و  رعایت  می  مندکنند  آنجا  در  که  شوند 

گیرد صورت  شهروندی  ایجاد  [.4]  حقوق   شهری فضای بنابراین 

دوستان،   با اجتماعی تعامالت نظیر مزایایی سالمندان دوستدار

 و فیزیکی سالمت و ورزش فردی، استقالل ارزش، و شکوه احساس

 موجود، شرایط ابقاء کهدرحالی داشت خواهد به همراه آزادی احساس

 هایافسردگی اجتماعی، افتادگی زدگی، جداوحشت و ترس احساس

 خواهد دنبال به عمر را شدن کوتاه جهدرنتی و زودرس ناتوانی مزمن،

امروزه  شهری، فضاهای در الزم تسهیالت نبودن فراهم داشت. 

شهری به سالمندان دسترسی نیز امکانات   مختلفی مشکالت با را 

 نیازها با آن عدم انطباق شهری و فضای هایکرده و نابسامانی مواجه

گردیده   اجتماع از آنان شدن منزوی به منجر سالمندان هایخواسته و

بنابراین کردن و محیط اصالح است؛  موردنیاز فراهم   تجهیزات 

احساس و آزادی فردی، استقالل که ایگونهبه  محیط از خطر عدم 

و...( را برای   شهری محیط و معابر عمومی، اماکن از )اعم خود پیرامون

زمینه آورد،  فراهم   محور عنوانبه عدالت برای را مناسبی سالمندان 

سازد. می فراهم فعالیت و زندگی به اجتماع، شهری ریزیبرنامه اصلی

میازاین مشکالت  رو  و  نیازها  با  شهر  یک  فضاهای  تمامی  بایست 

شهروندان سالمند و حرکت پیاده آنان سهولت داشته باشد. به همین  

سازی  های اخیر اقدامات متنوعی باهدف مناسبمنظور در طول سال

بهبخش   شهرها  بهرهمرکزی  پذیری  منظور  حضور  و  سازی  مند 

آسیبگروه انجام  های  حمایت  نیازمند  و  شهری  است،  پذیر  گرفته 

   [.5]وجود این اقدامات مطلوب ارزیابی نشده استبااین

محیط در  مسن  افراد  تعداد  حاضر  حال  بهدر  شهری  طور  های 

ترین رشد  عگیری در حال افزایش است. در اغلب کشورها، سریچشم

رود که تعداد  سال و بیشتر است. انتظار می  60مربوط به گروه سنی  

به بیش از   2013میلیون نفر در سال    841افراد در این گروه سنی از  

افزایش پیدا کند. جمعیت سالمند در    2050میلیارد نفر در سال    2

یافته جهان با سرعت بیشتری از مناطق  کشورها و مناطق کمتر توسعه

توجه این است که انتظار  یافته در حال رشد است. نکته قابلسعهتو

سال و باالتر برای اولین بار در   60تعداد افراد  2047رود در سال می

 .سال تجاوز نماید  15طور جهانی از تعداد کودکان زیر تاریخ و به

هزار نفر    414میلیون و    7حدود    95جمعیت سالمندان ایران در سال  

توجهی از جمعیت کشور به میزان  این جمعیت سهم قابلباشد که  می

  7به   97جمعیت سالمندان در سال    [.6]  گیرددرصد را دربر می  3/9

دهنده رشد نیم میلیون نفری  هزار نفر رسیده و نشان 993میلیون و 

  4از هر    1430شود تا سال  بینی میجمعیت سالمندان است و پیش

که   باشد  سالمند  نفر  یک  را    25ایرانی  کشور  کل  جمعیت  درصد 

و روند رشد    3/1دهد؛ روند افزایش جمعیت در حال حاضر  تشکیل می

است که حدود سه برابر روند رشد جمعیت را    4/3سالمندی در ایران  

، شهر اصفهان  1395طبق آخرین سرشماری در سال    .دهدنشان می

  60درصد آن را سالمندان    11میلیون نفر جمعیت دارد و حدود    2

  دهند که از میانگین کشوری باالتر می باشد ال به باال تشکیل میس

بنابراین الزم است محیطی ایجاد شود که توانمندی سالمندان    [.7]
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تفاهم    1397در این راستا در دی ماه سال    .در آن قابل مشاهده باشد

نامه سه جانبه طراحی و ایجاد شهر دوستدار سالمند بین شهرداری  

م شورای  بهزیستی اصفهان،  سازمان  به  وابسته  کشور  سالمندان  لی 

کل   اداره  و  متحد  ملل  سازمان  صندوق جمعیت  همکاری  با  کشور 

طبق این تفاهم نامه شهر اصفهان   .بهزیستی استان اصفهان امضا شد

به عنوان پایلوت شهر دوستدار سالمند معرفی شد و از آنجا که درصد  

د از  و جنوب شهر اصفهان  باالتر  سالمندی در مرکز  نقاط شهر  یگر 

به   و جلفا  است چهار محله شهرک کاوه، خانه اصفهان، هزارجریب 

شدند.   انتخاب  سالمند  دوستدار  شهر  طرح  اجرای  پایلوت  عنوان 

معیارهایی که باعث شد اصفهان برای این طرح برگزیده شود نخست  

چنین نرخ  های بالفعلی که دارد بود. همشهر بودن آن و ظرفیتکالن

درصد از میانگین کشوری که    11ت سالمندی اصفهان که با  جمعی

عالوه اینکه اصفهان از فرهنگ متعالی  به  .درصد بوده باالتر است  3/9

ها مهد تمدن ایرانی اسالمی بوده است. از این  برخوردار بوده و سال

گذشته گردشگر پذیر بودن اصفهان در این انتخاب نقش داشته است.  

دوست  شهرهای  واقع  هدف  در  مورد  بیشتر  دنیا  در  سالمند  دار 

 . گیرند تا برای سایر جوامع الگوسازی شودگردشگری قرار می

تابه حال اهمیت و  شهر اصفهان در ساختار کالبدی خود از گذشته 

محل   که  فضاهایی  و  عمومی  و  باز  فضاهای  برای  بسزایی  ارزش 

لکن  گیری اجتماعات و تعامالت اجتماعی است، قائل بوده است؛  شکل

با توجه به تحوالت و تغییرات به وجود آمده در شهر بخصوص پیدایش  

قدیمی، بافت  کنار  در  نو  های  به بافت  یادشده  تنهایی  فضاهای 

دهی به تعامالت اجتماعی نیستند.  پاسخگوی نیاز مردم جهت شکل

محله از  گذار  در  اجتماعی  این شهر  دارای ساختار  که  قدیمی  های 

های امروزی، ایجاد و گسترش و  اند به محلهدهای بومنسجم و پیوسته

ساماندهی تعامالت اجتماعی را نادیده گرفته است. محله هزارجریب  

ازجمله محالتی است که نادیده گرفتن نیازهای فضایی مطابق با شهر  

آنکه دارای بافتی مدرن   دهد. این محله باخوبی نشان میمعاصر را به

است،   امروزی  ازجمله  و  شهروندانش  نیازهای  پاسخگوی  نتوانسته 

سالمندان باشد و همین مسئله منجر به ضعف احساس تعلق ساکنان  

   [.8]شودشان میها به محل زندگیو حس هویتمندی آن

و جنوب شهر اصفهان واقع شده است.   6محله هزارجریب در منطقه 

فاصل میدان  آباد )حد این محله از شمال به خیابان آزادگان و سعادت

آزادی تا چهارراه فرایبورگ(، از جنوب به شرکت آب و فاضالب، از  

شود.  شرق به اراضی ارتش و از غرب به خیابان هزارجریب محدود می

باشد  نفر می  16521هکتار و جمعیت    1/157این محله دارای وسعت  

حدود   سالمندان    21که  را  آن  از  تشکیل    60درصد  باال  به  سال 

رو جزو نقاط دارای جمعیت سالمند باال در شهر اصفهان  ندهد. ازای می

ای دارد. این محله  کنندهاکنون وضعیت نگرانشود و هممحسوب می

از   بسیاری  سکونت  دلیل  به  و  ندارد  اصفهان  در  چندانی  قدمت 

سن  بازنشسته به  پا  مردان  و  زنان  تعداد  محله،  این  در  دولت  های 

 باشد. گذاشته در آن باال می

که طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، شهرهای دوستدار  جاییازآن 

تر تطابق  سالمند باید ساختارها و خدمات خود را با نیازهای افراد مسن

دهند؛ بنابراین الزم است محیطی ایجاد شود که افراد سالمند بدون  

هیچ محدودیتی بتوانند مانند دیگر اقشار جامعه از محیط زندگی خود  

را   به  بهره الزم  بافت محله هزارجریب،  بودن  ببرند. علیرغم امروزی 

دلیل عدم پاسخگویی فضاهای شهری محله به نیازهای شهروندان و  

آن   انتخاب  و  محله  سالمندی  رشد  روبه  روند  به  توجه  با  همچنین 

بایست  عنوان پایلوت اجرای شهر دوستدار سالمند در اصفهان، میبه

م ایجاد  و  شهری  فضاهای  ارزیابی  نیازهای  به  با  متناسب  حیطی 

های جهانی  رو شاخصسالمندان در محله هزارجریب پرداخت. ازاین

طورکلی در هشت مؤلفه توسط سازمان  شهر دوستدار سالمند که به

اند، در این پژوهش موردبررسی و سنجش  شدهبهداشت جهانی معرفی

ت  گیرند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و ارزیابی وضعیقرار می

های شهر دوستدار  فضاهای شهری محله هزارجریب برمبنای شاخص

ریزی جهت برطرف  سالمند سازمان بهداشت جهانی، در راستای برنامه

باشد. لذا مسئله اصلی پژوهش  کردن نیازهای سالمندان این محله می

این است که تا چه حد فضاهای شهری موجود در محله هزارجریب  

شاخص دوسازلحاظ  شهر  نیازهای  های  پاسخگوی  سالمند،  تدار 

باشد. این پژوهش همچنین در پی پاسخ به این سؤال  سالمندان می

کدام که  شاخصاست  این  از  وضعیت  یک  هزارجریب  محله  در  ها 

 توانند پاسخگوی نیازهای سالمندان باشند.تری دارند و میمناسب

 اهمیت و ضرورت تحقیق  -1-1

ریزی شهری  ها، خصوصاً برنامهریزیترین مبنای برنامهجمعیت مهم

بایست برای هرکدام از  باشد، لذا بامطالعه دقیق روی جمعیت، میمی

برنامهگروه سنی  در  های  تفاوت  چراکه  گردد؛  لحاظ  خاصی  ریزی 

درخواست سنی،  و  ساختارهای  آورده  پدید  را  خاصی  نیازهای  و  ها 

متفاوتی  برنامه میریزی  الزم  سالمندان  را  خصوص  این  در  دارد. 

باشند که برای آسایش این گروه  پذیر جامعه میازجمله اقشار آسیب

 پیر  [.9]باشد  ریزی جامع و دقیقی در شهر الزم میاز جامعه، برنامه

 که کشورهایی  تمامی برای کهنساالن، جمعیت ویژهبه جمعیت  شدن 

 سالمند افراد رشد به رو تعداد یبرا رفاه و امنیت آوردن فراهم خواستار

بنابراینمی  محسوب  واقعی چالش یک هستند خود  شناخت شود. 

 رفاه و آسایش برای مناسب محیط آوردن فراهم و سالمندان نیازهای

نیازمند    [.10]  شود می محسوب  اولویت یک  آنان سالمندان  چراکه 

تغییرات زندگی جهت جبران  محیط  پیری   بهبود  به سبب  جسمی 

  [.9] هستند

جمیعت   عمده  مسئله  یک  به  سالمندی  جدید،  هزاره  به  ورود  با 

شناختی و اجتماعی تبدیل شده است. افزایش جمعیت سالمندان در  

عصر حاضر تا آن اندازه مهم است که سازمان بهداشت جهانی متذکر  

جمعیت در  انقالبی  جهان،  سطح  در  امروزه  که  در  گردیده  شناسی 

( در حال حاضر رشد  2005به گفته دونمز )  باشد وشرف وقوع می

باالی   افراد  از رشد جمعیت کودکان    60جمعیت  بیش  سال جهان 

از سوی دیگر سازمان بهداشت جهانی با طراحی و انتشار    [.11]است  

راهنما " یک  جهانی:  عرصه  در  سالمند  دوستدار  چندین    "شهر  در 

باالی   به بررسی روند رشد جمعیت افراد  جهان،    سال در  60بخش 

پیر شدن ساختار جمعیت، سن فعال و سن سالمندی پرداخته است  

شاخص آن  ادامه  در  استانداردهای  و  و  سالمند  دوستدار  شهر  های 

سیر صعودی شاخص    [.12]   شده استمربوط به هر شاخص بررسی  

ها و رشد منفی  جمعیتی سالمندان به دلیل افزایش طول عمر انسان

درعین و  جاجمعیت  نبود  در  حال  سالمندان  برای  مناسب  یگاهی 

نماید. بدین  ها را مطرح میتوسعه شهری لزوم توجه و حمایت از آن
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  منظور ایجاد شهر دوستدار سالمند ضرورتی برای جامعه امروز است 

[13.]  

در حال حاضر ایران مرحله انتقال ساختار سنی جمعیت از جوانی به  

می تجربه  را  ضرورت سالخوردگی  امر  این  نیازهای    کند.  شناخت 

برنامه و  آشکار  سالمندان  را  نیازها  این  به  پاسخگویی  برای  ریزی 

گروه    .سازدمی در  را  ایران  سریع،  و  گسترده  جمعیتی  تغییرات 

میالدی   یکم  و  بیست  قرن  میانه  تا  که  است  داده  قرار  کشورهایی 

ساختار سنی سالخورده خواهند داشت. افزایش جمعیت سالمندان از  

های سنی متفاوت بوده و شواهد اخیر مبتنی دیگر گروهرشد جمعیت  

دهد که آهنگ رشد بیشتری در پیش  نشان می  1390بر سرشماری  

است همچنین  سرشماری  [.14]  گرفته  کشور  در  اخیر  های 

  25که  طوریباشد، بهمی  1410دهنده انفجار سالمندی در سال  نشان

این    [.15]  گیرند سال قرار می 50درصد کشور در سنین باالی    30تا  

کمترین   از  حتی  ما  کشور  شهرهای  از  بسیاری  که  است  حالی  در 

های سالمند برخوردار نیستند  امکانات نیز برای استفاده مطلوب گروه

دارد  بسیار  فاصله  معیارهای جهانی،  با  نیز  موجود    و سطح خدمات 

خط  [.13] به  توجه  کیفیت  مشیبا  ارتقای  و  جمعیت  کنترل  های 

هداشت و افزایش توقع از زندگی، طبیعی است که ایران در  تغذیه و ب 

نهآینده نسبتای  بیشترین  از  یکی  دور،  جمعیت  چندان  های 

بااین دهد.  اختصاص  خود  به  را  جهان  دلیل  سالخوردگان  به  حال 

بیش تاکنون  ایران،  مانند  جوامعی  در  جوانان  زیاد  به  جمعیت  تر 

ل از اینکه در اَثر گذر زمان،  شده است؛ غاف نیازهای این قشر پرداخته  

می شکل  را  آتی  سالمند  نسل  افراد  به    [.16]  دهندهمین  بنابراین 

پذیر و حساس بودن گروه سنی سالمندان، مطلوب نبودن  دلیل آسیب

های جوامع، افزایش  ریزیها و برنامهگیریجایگاه سالمندان در تصمیم

های  ل سالمشکالت سالمندان به دلیل کاهش سن بازنشستگى، طو

فراغت و عدم برخوردارى از شغل رسمى و همچنین مطلوب نبودن  

درسیاست سالمندان  حقوقى  فرهنگى،  گذاریجایگاه  کالن  های 

می رفاهی،  و  سازماناجتماعى  سایر  حمایت  با  نیازهای  بایست  ها، 

آنان   رفاه  و  آسایش  بر  مؤثر  شرایط  به  توجه  ضرورت  و  سالمندان 

عضالت جامعه مشخص شود و در راستای  عنوان بخش مهمی از مبه

حدود    95شهر اصفهان در سال    [.17]  ها اقدام نمودبرطرف کردن آن

نفر جمعیت داشته و حدود    2 درصد از جمعیت آن را    11میلیون 

  1397از طرفی، این شهر در سال    [.6]   دادندسالمندان تشکیل می

داشتن ظرفیت دلیل  بهبه  بالفعل،  دوستدار  های  پایلوت شهر  عنوان 

خانه   کاوه،  شهرک  محله  چهار  و  رسید  نهایی  تصویب  به  سالمند 

آن در  سالمندی  جمعیت  که  جلفا  و  هزارجریب  باال  اصفهان،  ها 

بهمی شه باشد،  سالمند  دوستدار  شهر  طرح  اجرای  پایلوت  ر  عنوان 

شدند انتخاب  محله.  اصفهان  هزارجریب،  شهر  محله  جنوب  در  ای 

خوبی پاسخگوی  اصفهان است که با بافتی مدرن و امروزی نتوانسته به

ها  نیازهای شهروندان باشد و فضایی را برای حضور هرچه بیشتر آن

مهیا سازد، لذا ضرورت بررسی استانداردهای الزم در فضاهای شهری  

برا هزارجریب  احساس  محله  سالمند  دوستدار  شهر  به  دستیابی  ی 

محلهمی محله جزو  این  شهر  شود.  نشین  مرفه  و  نسبتاً جدید  های 

های مختلف و اغلب  باشد و ساکنان آن مردمی از فرهنگاصفهان می

ها، فرهنگیان  کرده هستند، مردمی که بیشتر از میان ارتشیتحصیل

می معدن  بازنشسته  کارمندان  توج و  با  اطلس  باشند.  اطالعات  به  ه 

و مسکن سال  کالن نفوس  اصفهان و سرشماری  ، محله  1395شهر 

باشد  هزارجریب جزو نقاط با میانگین سنی باال در شهر اصفهان می

باالی    21که   سالمندان  را  آن  جمعیت  تشکیل   60درصد  سال 

های دولت  دهند؛ بنابراین با توجه به سکونت بسیاری از بازنشستهمی

نین توجه به این مسئله که این گروه سنی نیاز به توجه  در آن و همچ

ها و خدماتی  ها و برنامهبایست سیاستو مراقبت بیشتری دارند، می

شود، در راستای رفع نیازهای این قشر در فضاهای شهری  که ارائه می

 محله هزارجریب باشد. 

آن   با  به عمده مشکالتی که سالمندان در فضاهای شهری  توجه  با 

ناشی از ترافیک، موسیقی در  روبر آلودگی صوتی  و هستند؛ ازجمله 

در  خیابان سالمندان  برای شرکت  شرایط  تدارک  عدم  پرتردد،  های 

رویدادهای اجتماعی و ...، محله هزارجریب نیز دارای مشکالتی از این  

می در  قبیل  و  نشده  خارج  خانه  از  سالمندان  شده  باعث  که  باشد 

د مشارکت اجتماعی الزم را داشته باشند  صورت خارج شدن نیز نتوانن

به که  برگردند  خود  منازل  به  بدهند  ترجیح  استقالل،  و  خود  نوبه 

دهد؛ لذا توجه به  ها را تحت تأثیر قرار میسالمت جسمی و روانی آن

نیازهای سالمندان محله در فضاهای شهری از جوانب گوناگون اعم از  

اهمی  از  و...  اجتماعی، فرهنگی  ویژهکالبدی،  و  ت  برخوردار است  ای 

تبدیل از  قبل  تا  است  بهرهالزم  با  بزرگ،  معضلی  به  از  شدن  گیری 

ظرفیت و  موردنیاز  خدمات  و  سازمانامکانات  خود  های  حتی  و  ها 

 سالمندان راهکارهایی ارائه گردد.

 اهداف تحقیق  -2-1

 هدف اصلی:  (الف

 رجریب ریزی فضاهای شهری دوستدار سالمند در محله هزا برنامه

 اهداف فرعی:  (ب

ارزیابی میزان تناسب فضاهای شهری محله هزارجریب ازلحاظ   .1

 ها با نیازهای سالمندان. شاخص فضاهای باز و ساختمان

سنجش میزان تناسب میان فضاهای شهری محله هزارجریب   .2

 ازنظر شاخص مسکن و نیازهای سالمندان.

ظ  بررسی تناسب میان فضاهای شهری محله هزارجریب ازلحا .3

 و نیازهای سالمندان. حمل و نقلشاخص  

ارزیابی فضاهای شهری محله هزارجریب ازلحاظ حضور پذیری   .4

 و مشارکت اجتماعی و مدنی سالمندان 

 سؤاالت تحقیق  -3-1

 الف( سؤال اصلی: 

اساس   بر  هزارجریب  محله  شهری  فضاهای  وضعیت  اندازه  چه  تا 

سالمنشاخص نیازهای  مناسب  سالمند  دوستدار  شهر  دان  های 

 باشد؟ می

 های فرعی:ب( سؤال

ازلحاظ   -1 هزارجریب  محله  شهری  فضاهای  میزان  چه  تا 

ساختمان و  باز  فضای  نیازهای  شاخص  با  متناسب  ها 

 سالمندان طراحی شده است؟ 
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ازنظر   -2 هزارجریب  محله  شهری  فضاهای  اندازه  چه  تا 

 باشد؟ شاخص مسکن پاسخگوی نیازهای سالمندان می

ی محله هزارجریب در زمینه  تا چه میزان فضاهای شهر -3

حمل سالمندان  شاخص  نیازهای  با  متناسب  ونقل، 

 باشد؟ می

بسترساز   -4 اندازه فضاهای شهری محله هزارجریب  تا چه 

سالمندان   مدنی  و  اجتماعی  مشارکت  و  پذیری  حضور 

 باشد؟ می

 های تحقیق فرضیه -4-1

 الف( فرضیه اصلی:

های شهر  اساس شاخصوضعیت فضاهای شهری محله هزارجریب بر  

 باشد.دوستدار سالمند مناسب نیازهای سالمندان نمی

 های فرعی:ب( فرضیه

شاخص   -1 ازلحاظ  هزارجریب  محله  در  شهری  فضاهای 

ساختمان و  باز  سالمندان  فضای  نیازهای  با  متناسب  ها 

 طراحی نشده است.

شاخص   -2 ازلحاظ  هزارجریب  محله  در  شهری  فضاهای 

 باشد. مندان نمیمسکن پاسخگوی نیازهای سال

ونقل  در فضاهای شهری محله هزارجریب شاخص حمل -3

 باشد.متناسب با نیازهای سالمندان نمی

فضاهای شهری محله هزارجریب بسترساز حضور پذیری   -4

 باشد و مشارکت اجتماعی و مدنی سالمندان نمی

 روش تحقیق  -2

توصیفی ماهیت  ازلحاظ  و  کاربردی  هدف  ازلحاظ  حاضر  -پژوهش 

است   میتحلیلی  کمی  آن  بر  حاکم  پارادایم  که  و  آنجایی  از  باشد. 

برای  پژوهش و  جامعه  نیازهای  به  پاسخگویی  برای  کاربردی  های 

دستیابی به اصول و قواعدی است که در موقعیت واقعی و عملی بکار  

به  شود. ازاینگرفته می با توجه  رو تحقیق حاضر در پی آن است تا 

ها در فضاهای شهری  بررسی آنهای شهر دوستدار سالمند به  شاخص

تا چه   تا مشخص شود که محله موردنظر  بپردازد  محله هزارجریب 

می به  اندازه  تبدیل  و  باشد  سالمند  قشر  نیازهای  پاسخگوی  تواند 

هدفمحله ماهیت  به  توجه  با  شود.  سالمند  دوستدار  و  ای  گذاری 

و  تحلیلی  -ابزارهای دستیابی به این اهداف از روش تحقیق توصیفی

جهت تبیین روشن مبانی نظری و به دست آوردن اطالعات موردنیاز  

آوری اطالعات  در زمینه ادبیات شهر دوستدار سالمند، از روش جمع

ها، تحقیقات  شده است. بنابراین با مطالعه کتابای استفاده  کتابخانه

معتبر   منابع  در  جستجو  همچنین  و  پژوهشگران  دیگر  مقاالت  و 

اطالعا تحقیق  اینترنتی،  پیشینه  و  ادبیات  زمینه  در  موردنیاز  ت 

سازمان  جمع استانداردهای  به  توجه  با  سپس  است.  شده  آوری 

ای طراحی و با استفاده از نتایج پرسشنامه،  بهداشت جهانی پرسشنامه

شود. درنتیجه محقق توانسته  به سؤاالت اصلی تحقیق پاسخ داد می

شدن به  برای تبدیلاست به بررسی وضعیت موجود محله هزارجریب 

 ای دوستدار سالمند بپردازد.محله

 ها ابزار گردآوری داده -1-2

 ها استفاده شده است:در این پژوهش از دو روش برای گردآوری داده

آوری اطالعات موردنیاز در  الف( روش اسنادی و کتابخانه ای؛ جمع

ها، تحقیقات و  کتابزمینه ادبیات و پیشینه تحقیق از طریق مطالعه  

مقاالت دیگر پژوهشگران و همچنین جستجو در منابع معتبر اینترنتی  

 در رابطه با سالمندان و شهر دوستدار سالمند.

به پرسشنامه  تدوین  پیمایشی؛  و  میدانی  روش  بررسی  ب(  منظور 

فضاهای  شاخص در  شهروندان  ازنظر  سالمند  دوستدار  شهر  های 

تفاده از استانداردهای سازمان بهداشت  شهری محله هزارجریب، با اس

 جهانی.

 قلمرو مکانی و زمانی پژوهش -2-2

( شماره  تصویر  به  توجه  با  و  شد  بیان  آنچه  محله  1-1طبق   ،)

باشد، در  های نسبتاً جدید شهر اصفهان میهزارجریب که جزو محله

و در جنوب شهر اصفهان واقع شده است. این محله از شمال    6منطقه  

آباد و آزادگان )حدفاصل میدان آزادی تا چهارراه  ن سعادتبه خیابا

فرایبورگ(، از جنوب به شرکت آب و فاضالب، از شرق به اراضی ارتش  

می محدود  هزارجریب  خیابان  به  غرب  از  طبق  و  محله  این  شود. 

هکتار است   1/157آخرین اطالعات موجود دارای مساحتی معادل با 

موجود اطالعات  طبق  آن  جمعیت  با    و  برابر  شهرداری  سایت  در 

 باشد. نفر می 16521

 مبانی نظری -3

 تعریف اصطالحات و مفاهیم -1-3

 ریزی مفهوم برنامه و برنامه 

است که باهدف توسعه و عمران، وضع موجود را    یابزار  یزی ربرنامه

وضع مطلوب    نی به ا  دنیرس  یو برا  دینما یم  لیمطلوب تبد  یبه وضع

  . افتی جانبه از وضع موجود دستهمهو    ق یبه شناخت دق  ست یبا یم

عمل  یذهن  ند یفرا  ی زیر برنامه  ی طورکلبه از    یاموعهمج  ی و 

  ،یفیک  ،یکم  وداتیاست که بر اساس ق  یادهیسنج  یهایریگم یتصم

مکان   ی زمان  موضوع  وه یش  ی و  در  را  انسان  ب   یدخالت    ان ی مشخص 

برنامهکندیم ا   یزیر.  فرا   نیاز  پشتوانه  یذهن  ندینظر  که    ی ااست 

برخوردار  یریگمیتصم  ی برا  یفکر باوجود  و  چن  ی دارد    نیاز 

دخالت انسان را با    زانیخاص خود است که م  وداتیتابع ق  یاپشتوانه

   [.18] کندیکنترل م  یو یطلبادهیدر نظر گرفتن خصلت ز 

 مفهوم فضای شهری

با  فضای شهری یکی از عناصر ساخت فضایی شهر است که   همراه 

به وجود می ادوار مختلف  و  آید، شکل میتاریخ یک ملت در  گیرد 

می فعالیتدگرگون  که  عنصر  این  فرهنگی،  شود.  مختلف  های 

اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی همواره در آن جریان داشته، همیشه با  

می شهر  تاریخ  میقلب  رقم  را  شهر  سرگذشت  و  است.  تپید  زده 

عنوان مکان گفتگو و تعامل نیروهای مؤثر  طورکلی فضای شهری بهبه

تاریخ  .  گرددبر تحوالت شهری معرفی می فضاهای شهری در طول 

های نهادین  بشر، همواره عرصه اجرای کارکردهای اجتماعی و پویش

   اند.جامعه بوده
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موقعیت محله هزارجریب در شهر اصفهان نقشه  1 شکل  

ای باشند که در دسترس همه شهروندان قرار  گونهاین فضاها باید به

خاطر   اطمینان  و  رضایت  احساس  فضاها  آن  وجود  از  افراد  گیرند، 

گروه تمامی  آنکنند،  از  استفاده  توانایی  جنسی  و  سنی  را  های  ها 

آن طراحی  در  و  باشند  روانداشته  ایمنی،  نکات  ی،  شناختها 

 [.  19] زیباشناختی و اکولوژیکی رعایت شده باشد

 ها در فضای شهریانواع فعالیت

ارزش بودن  دارا  عین  در  شهری  فرهنگی  فضای  و  اجتماعی  های 

مکان فعالیتجامعه،  کانونی  و  های  خصوصی  و  عمومی  های 

گردد.  های مرتبط بر آن نیز محسوب میهای شهری و ضرورتفعالیت

 شود:حالت کلی سه طیف متفاوت را شامل میها در  این فعالیت

شوند که  های ضروری و بااهمیت را شامل میدسته اول؛ فعالیت •

های  تحت هر شرایطی اتفاق میافتند و ارتباط خاصی با ویژگی

هایی نظیر رفتن به محل  فرد اجتماعی ندارند. فعالیتمنحصربه

اتوب  ایستگاه  انتظار در  وس و سایر  کار، یا مدرسه، انجام خرید، 

گیرند. این  های عمومی و روزمره در این دسته جای میفعالیت

فعالیت از  را  طیف  اجتماعی  مشارکت  از  متفاوت  درجات  ها 

 طلبد.می

شوند  هایی که در فضای شهری انجام میدسته دوم؛ از فعالیت •

دهند که در شرایط  های گزینشی و انتخابی تشکیل میرا، فعالیت

کنند. قدم زدن  واه افراد ضرورت پیدا میمناسب و وضعیت دلخ

آزاد، توقف و مکث در مکان نشستن و  در هوای  های تفریحی، 

های انتخابی  های جذاب و دیدنی جزء فعالیتاستراحت در مکان

 آیند. و موردی به شمار می

دهند را،  هایی که در فضای شهری رخ میدسته سوم؛ از فعالیت •

به ویژگیهای اجتماعی تشکیل میفعالیت های  دهند که بسته 

گسترده طیف  شهری  در  فضای  را  افراد  متقابل  روابط  از  ای 

ها  ها به دلیل تأثیرپذیری از سایر فعالیتگیرد. این فعالیتبرمی

شوند. شرایط  های نهایی نیز خوانده میو فضای اجتماعی، فعالیت

خاص فضاها جهت ایستادن، نشستن، خوردن، بازی کردن و ... 

 دهند.ها را تحت تأثیر خود قرار مید که این فعالیتهستن

 نقش فضاهای شهری در رشد تعامالت اجتماعی

باشند.  های جمعی در یک جامعه میفضاهای شهری بسترساز هویت

برای گفتمکان ها برای سنین مختلف است.  اندیشیوگو و همهایی 

ی دارای  توان در ایجاد فضاهای شهرگاهی با پیاده کردن فضایی می

تعامل مستمر گام برداشت. باید برخی فضاهای شهری وجود داشته  

هایی باشند که تعامل جمعی را تقویت کنند و  باشند که واجد ویژگی

فضاهای   اگر  شود.  شهروندان  بیشتر  هرچه  ارتباط  برای  مجالسی 

شهری را پر و بال بدهیم و به دنبال حفظ و گسترش آن باشیم و به  

ی مؤثر در مطلوبیت و کیفیت عملکردی یک فضای  نکات و فاکتورها

ریزی برای ایجاد و یا بازآفرینی  شهری توجه کنیم و در زمان برنامه

توانیم  بندیم، به همان میزان هم می ها را به کاریک فضای شهری آن

  [. 20]تعامالت اجتماعی را برجسته کنیم 

 سالمند و فضای شهری

های اجتماعی هستند که به دلیل شرایط سنی  سالمندان ازجمله گروه

های کاری، عمدتاً از فضاهای شهری برای انجام  و کاهش نسبی فعالیت

میفعالیت استفاده  اجتماعی  و  اختیاری  فعالیتهای  های  کنند. 

بستر  هایی هستند که درصورتیانتخابی، فعالیت که زمان و مکان و 

گیرد )مانند قدم زدن  شکل داوطلبانه صورت می  محیط اجازه دهد به 

هایی  های اجتماعی فعالیتبرای استفاده از هوای پاک و غیره(. فعالیت

زمان صورت  هستند که به دنبال حضور مردم در یک مکان و در یک

   [.19] گیرند )مانند گفتگو با بقیه و غیره( می
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ندان مؤثر است،  چندین عامل در استفاده از فضای بیرون برای سالم

حس   راحت،  نشستن  انگیزه،  اقلیم،  خرد  استقالل،  سطح  ازجمله 

فرصتجهت بر  یابی،  نظارت  و  کنترل  حسی،  تحریکات  برای  هایی 

محیط، راحتی و آسایش، امنیت و ایمنی، دسترسی راحت به فضاهای  

فرصت فعالیتبیرون،  و  دیگران  مالقات  برای  و  هایی  اجتماعی  های 

لذت بردن از طبیعت و شرکت در تمرین ورزشی و  هایی برای  فرصت

 .فعالیت برای سالمت

 های شهرینیازها و احتیاجات سالمندان در فضا و محیط

به دلیل مشکالت روانی و فیزیکی، انتظارات افراد مسن از محیط خانه  

متفاوت بیرون  گروهو  انتظارات  از  مرگ  تر  است.  دیگر  های 

ماجتناب است، ممکن است  نقشناپذیر  ترک  به  اجتماعی  نجر  های 

های شهری شود. برای بعضی از افراد مسن، تنها  سالمندان در محیط

هایی هستند که با  های استقالل، عظمت و احساس افتخار، آنزمان

از خانه سپری می بیرون  و در همان سنین در  کنند،  دوستان خود 

ون رفتن با  دهند، حتی ناچیز )برای مثال بیربرخی کارها را انجام می

  کنند که اثربخش و مفید هستندنوه یا پرداخت قبض( و احساس می

[21.]   

 سالخوردگی جمعیت در ایران 

جمعیت ایران همگام با جمعیت جهان رو به سالمندی می رود. آمار  

و ارقام حاصل از سرشماری های عمومی نفوس و مسکن نشان می  

های اخیر در حال    دهد که تعداد جمعیت سالمند در ایران در دهه

افزایش بوده است. بنابر اعالم وزارت بهداشت و بر اساس سرشماری  

هزار و    414میلیون و    7میلیونی کشور،    79، از جمعیت  1395سال  

درصد سالمند هستند. پیش بینی می شود    3/9نفر یعنی حدود    91

درصد و تا    10میالدی به    2025که درصد سالمندان ایران تا سال  

درصد برسد. بر اساس این پیش بینی در    30به بیش از    2050سال  

درصد جمعیت سالمند در ایران از میانگین جهان و آسیا    2050سال  

بیشتر و از هر سه نفر، یک نفر سالمند خواهد بود. همچنین امید به  

  10زندگی سالم یا امید به زندگی با سالمت در ایران تعدیل شده و  

     [.15] سال( است 75ی )سال کمتر از امید به زندگ

جدول در  که  سالمند    1همانطور  نسبت جمعیت  است،  شده  آورده 

برخوردار    1375تا    1335های  کشور طی سال آهنگ یکنواختی  از 

های  نبوده است. جمعیت سالمند کشور پس از کاهش در طی سال

به بعد افزایش یافت. این وضعیت به    1375از سال    1365تا    1345

سی اعمال  نشیباستدلیل  و  فراز  و  جمعیتی  مختلف  در  های  ها 

های مختلف جمعیتی  افزایش و یا کاهش موالید در اثر اعمال سیاست

به گونه افزایش  بود.  با کاهش سهم کودکان سهم سالمندان  ای که 

ایران )سنین   تعداد جمعیت سالمند  ترتیب  این  به  است.    60یافته 

نفر    7414091، به  1335نفر در سال    1173679تر( از  سال و بیش

به عبارتی دیگر جمعیت سالمند    1395در سال   ساله و    60رسید. 

برابر شد. بدیهی است    6٫3قرن اخیر مورد بحث  تر در طی نیمبیش

های  که از جمله عوامل مؤثر در افزایش جمعیت سالمند کشور در سال

با    [.22]  اخیر افزایش امید زندگی و کاهش سطح باروری بوده است

سال و باالتر به ازای هر    60ه به شاخص سالخوردگی )تعداد افراد  توج

  1365تا    1335سال( در ایران، این شاخص از سال    15نفر زیر    100

سال   از  بعد  و  داشته  نزولی  و    1365روند  کرده  پیدا  روند صعودی 

درصد در    6/38به    1375درصد در سال    17افزایش محسوسی از  

عمدتاً به سبب کاهش سریع باروری  شود که  مشاهده می  1395سال  

    [.23] در دو دهه اخیر است

 
1335-90ساله و باالتر ایران، طی سال های  60تعداد و درصد افراد  1 جدول  

گان: نویسند گردآورنده  

 جمعیت کل سال 

 سال  60جمعیت افراد 

 و باالتر
شاخص 

 سالخوردگی
 درصد  تعداد 

1335 18927642 1173679 2/6 15 

1345 24691118 1527251 2/6 14 

1355 33708744 1771614 3/5 12 

1365 49420276 2686350 4/5 12 

1375 60023132 3978127 6/6 17 

1385 70495782 5121038 3/7 29 

1390 75149669 6159676 2/8 35 

1395 79926270 7414091 3/9 6/38 

 

در   جهانی  بهداشت  سازمان  بینی  پیش  درصد  2050سال  مطابق   ،

درصد افزایش خواهد یافت.   33سال جمعیت ایران به   60افراد باالی  

ای نزدیک  بینی سازمان ملل، ایران نیز در آیندههمچنین مطابق پیش

اساس   بر  داشت؛  خواهد  را  سالخورده  جمعیت  افزایش  بیشترین 

شده است  ای که در سناریوی حد متوسط سازمان ملل انجامبینیپیش

درصد   1/32نزدیک   2050تا سال   -  2017نگری شده در سال باز   -

سال قرار خواهد گرفت، یعنی    60از کل جمعیت ایران در سنین باالی  

   [. 23]  سوم کل جمعیت ایران سالخورده خواهند بودکمی کمتر از یک

 تاریخچه شهر دوستدار سالمند

بین اقدام  برنامه  و  اولین  پیری  به  مربوط  توسط  المللی  سالمندان 

سال   در  جهانی  به    1982مجمع  برنامه  این  شد.  تصویب  وین  در 

به به چشمسالمندی  نیاز  انداز کاملی  عنوان وضعیتی اشاره دارد که 

بین ،  1991المللی، ملی و محلی دارد. سپس در سال  ازنظر سطوح 

افراد   برای  ملل  سازمان  اصول  متحد  ملل  سازمان  عضو  کشورهای 

ا بر  را  بینسالمند  پنج  ساس طرح  این  کردند.  تصویب  وین،  المللی 

عنوان پایه و اساس رویکرد شهرهای دوستدار سالمند و  اصل که به

، به این  "استقالل"اند از: اصل اول  باشند، عبارتمبنای مفهوم آن می

نیازهای اساسی یک انسان را داشته باشند.   باید  معنا که سالمندان 

که   دوم  زندگی  باش می  "مشارکت "اصل  در  مشارکت  درباره  د، 

است. طبق اصل مراقبت،    "مراقبت"اجتماعی و مدنی است. اصل سوم  

های بهداشتی دسترسی  تر باید به خانواده، جامعه و مراقبتافراد مسن

به که  باشند  روانی  داشته  و  روانی  رفاه جسمی،  بهینه  سطح  عنوان 

برای مفهوم    شوند. دو اصل دیگر که مبناییها در نظر گرفته میآن

می فراهم  سن  دوستدار  کرامت  شهرهای  و  شکوفایی  خود  کنند، 

 هستند. 
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  مرور اجمالی بر تاریخچه شهر دوستدار سالمند 2شکل

 نظریات پیرامون سالمندی

اند  جامعه شناسان الگوهای گوناگونی را از سالمندی افراد ارائه کرده

تا تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی را بر پیر شدن نشان دهند. یکی  

نظریه این  بهاز  را  جامعه  که  است  کارکردگرایی  نظریه  عنوان  ها، 

گیرد که کلیه اجزا و عناصر آن برای حفظ ثبات  سیستمی در نظر می

ستم، دارای کارکرد با تأثیر مثبت هستند. مسائل اجتماعی  و تعادل سی

دهند و عنوان  بینانه موردتوجه قرار میسالخوردگی را از زاویه خوش

کنند که این تغییر و تحوالت در وضعیت سالخوردگان درنهایت  می

است   سالخوردگان  خود  ازجمله  همگان  نفع  )شکر    [. 1]به 

در یک بررسی  "Mevdevev"   ،1990در سال    (.62و    61:  1397بیگی،

نظریه قدیمی وجود دارد و این    300عالی اظهار داشت که بیش از  

نتیجه طبیعی از این واقعیت   این یک  تعداد در حال افزایش است. 

های طبیعی که با پیری با  سرعت درک خود را از پدیدهاست که ما به

روش از  ایدهاستفاده  و  مرتبطها  تجربی  جدید  بهبوهای  د  اند، 

نظریهمی این  مرور  وظیفه  بنابراین،  روزبهبخشیم؛  دشوارتر  ها  روز 

آنمی زیرا  برگزیدهشود  بسیار  یا  مد  ها  از  حاضر  حال  در  یا  و  اند 

 (. Vina,2007:250)  [.1]اند افتاده

و   اندیشمندان  ازنظر  متفاوتی  الگوهای  اساس  بر  سالمندی  انواع 

 باشد: پردازان شامل موارد زیر مینظریه

روانی، اجتماعی و  گو • زمانی،  به لحاظ  نه نخست: سالمندی 

 شناسی بیولوژیک و جمعیت

گونه دوم: سالمندی به لحاظ پویا )فعال(، ایستا )غیرفعال(   •

 بودن 

 های عادتی و ادراکی در سالمندان گونه سوم: گونه •

گونه شناسی سالمند در خانواده: الف(گونه شناسی محوری،   •

ای، د(  گونه شناسی حاشیه  ب( گونه شناسی پیرامونی، ج(

   [.24]گونه شناسی خارجی و ه( گونه شناسی گمنام 

  پیشینه داخلی و خارجی پژوهش -2-3

خالصه ای    3در جدول  و    پیشینه داخلیخالصه ای از    2جدول  در  

پیشینه   پژوهش  از  استخارجی  بندی شده  زم  .جمع  وجوه    نهیدر 

تفاوت و  عل  نیشیپ  ی هاپژوهش  یهاتشابه  حاضر،  پژوهش    رغم یبا 

نظر چارچوب  و  ساختار  وجود  ها،  آن  نی ب   ی مشابه  باً یتقر  ی امکان 

بررس  توانیم تاکنون  که  د  یشهر  یفضاها   ی گفت  شهر    دگاه یاز 

نظر   نی صورت نگرفته است. از ا بیدوستدار سالمند در محله هزارجر 

بررس ا شهر    یهاشاخص  ی با  م  ن یدوستدار سالمند در    توانیمحله 

  ی هاپژوهش  رایدانست؛ ز   زی ها متماپژوهش  گر یپژوهش حاضر را از د

  نی که در ا  یی رهایکم شمار و گستره متغ  رانی در ا  یمربوط به سالمند

موارد    شتریمحدود و در ب   اری بس  شوند، یم  ی ریگاندازه  قاتیمعدود تحق

محدود به اطالعات سالمت است. 

   
 

پیشینه داخلی پژوهش  2 جدول  
  

   پیشینه داخلی    

 روش کار  سال  عنوان پژوهش  نویسنده
نوع  

 پژوهش 
 دستاوردها 

قلعه نوعی و  

 همکاران 

 

ارزیابی میزان مطابقت  

فضاهای شهری با  

های شهر دوستدار شاخص 

سالمند نمونه  

چهارباغ  موردی:خیابان 

 عباسی 

1396 

تحلیلی از مطالعات   -در این پژوهش توصیفی

های مرتبط ای برای استخراج شاخص کتابخانه 

باکیفیت فضاهای شهری در شهرهای دوستدار 

شده است. سپس برای سنجش سالمند استفاده 

شده توسط ها، بر اساس روابط تعریف شاخص 

العات  مط GISافزار نگارندگان و استانداردها، از نرم 

 شده میدانی استفاده

 مقاله

هایی مانند دسترسی به  درنتیجه پژوهش شاخص 

ونقل های بهداشتی، دسترسی به حمل سرویس 

ترین  عنوان مطلوب عمومی و دسترسی به فضاهای به

هایی مانند ابعاد و اندازه ها و شاخص شاخص 

های ساختمانی و نیز فضاهای عابر پیاده  بلوک 

ها در این خیابان  شاخص ترین عنوان ضعیف به

 شناخته شدند 

امین جعفری  

 و همکاران

[25 ] 

شناختی تبن جامعه

سالمندی پویا با تأکید بر  

سرمایه فرهنگی در شهر  

 اصفهان

1396 

پژوهش حاضر ازنظر کنترل شرایط پژوهش،یک  

بررسی پیمایشی و ازنظر هدف،یک بررسی کاربردی و 

گیری با  است.نمونههای تحقیق مقطعی از نوع روش 

ای با محوریت جنسیت و منطقه  روش سهمیه 

گرفته است و  مسکونی و وضعیت معیشتی انجام

ها از پرسشنامه محقق ساخته  آوری داده جهت جمع 

 استفاده گردیده است 

 مقاله

دهد که بین سرمایه فرهنگی و نتایج تحقیق نشان می

در سالمندی پویا رابطه معنادار آماری وجود دارد و 

ای )تاهل، شغل، درآمد  خصوص،متغیرهای پیشینه

،سن، مسکن و جنس( میانگین برخورداری از  

های مختلف متفاوت مشاهده سالمندی پویا در پروژه 

 شده است. 

 اسالمی.ش 

[9.] 

ریزی شهری برای  برنامه

ایجاد شهر دوستدار سالمند  

 مطالعه موردی: شهر اردبیل 

1396 

روش تحقیق از نوع اکتشافی و بر اساس ماهیت، 

ای، توصیفی تحلیلی بوده است.از روش کتابخانه 

اسنادی و میدانی برای گردآوری اطالعات استفاده 

ها نیز از انواع وتحلیل داده گردیده است.برای تجزیه 

افزار  های آماری موجود محیط نرمها و تحلیلمدل 

SPSS  وDemproj (4بهره برده   )  .شده است

همچنین در فرایند دستیابی به شاخص های نهایی 

 پایان نامه

نتایج تحقیق حاضر در بعد جمعیت حاکی از افزایش 

چشم گیر جمعیت سالمند در شهر اردبیل بود به  

به بیش از چهار  2051ل  طوری این جمعیت در سا

برابر خواهد رسید و همچنین در تحلیل شاخص های 

شهر دوستدار سالمند در شهر اردبیل، تنها شاخص  

ارتباطات و اطالعات وضعیت قابل قبولی نسبت به 

شاخص دیگر به ترتیب  7 سایر شاخص ها داشت.

شاخص حمل ونقل،مشارکت اجتماعی،مسکن،سالمت  
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شهر دوستدار سالمند از داده های ارائه شده از سوی  

 سازمان بهداشت جهانی استفاده شده است.

و اجتماعی، مشارکت در   و بهداشت،تکریم و تلفیق

امور مدنی و اشتغال، فضای بیرونی و ساختمانها 

( میانگین به دست 1پایین تر از میانگین نظری یعنی) 

 آورده اند 

 قنبری 

[26 ] 

ارزیابی شهر تبریز از منظر  

شاخص های شهر مطلوب  

 سالمندان

1398 

تحلیلی از نوع  -روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی 

جمع آوری داده ها و اطالعات  کاربردی و شیوه 

اسنادی و پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه برای  

گردآوری داده ها استفاده شده است، با استفاده از 

فرمول کوکران حجم نمونه مشخص شد. در روش  

تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های پیشرفته آماری 

( استفاده شده  SEMو مدل یابی معادالت ساختاری )

 ت.اس

 مقاله

نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین وضعیت  

مسکن،میزان مشارکت اجتماعی،حمایت اجتماعی و 

خدمات سالمت در بین سالمندان مورد مطالعه در  

حد متوسط به پایین می باشد و میانگین شاخص  

احترام در بین سالمندان در حد متوسط است و 

ندان میزان هرکدام از شاخص های شهر مطلوب سالم

به جز شاخص مسکن،بر حسب نوع مسکن و منطقه  

 سکونت پاسخگویان تفاوت معنی داری باهم ندارند 

  
پیشینه خارجی پژوهش   3جدول        

خارجی  پیشینه       

 روش کار  سال  عنوان پژوهش  نویسنده
نوع  

 پژوهش 
 دستاوردها 

Ben noon 
 و همکاران

[27 .]  

بزرگساالن سالمند در  

فضاهای باز عمومی:  

 تفکیک سن و جنس 

2018 

این پژوهش به نقش مهم محیط بیرونی به عنوان  

های اجتماعی در میان محل برگزاری فعالیت 

کند بزرگساالن سالمند توجه می   

 مقاله

تنهایی توسط ها بیشتر بر سطح باالی  تجربه یافته

کند که به نظر نمی رسد تاکید می بزرگساالن مسن

 صرفا با حضور در فضای عمومی کاهش یابد 

Fatmah  و

 همکاران 

[28 .]  

آمادگی شهر های دوستدار  

سالمند توسعه یافته:  

 مطالعه موردی از شهر

Depok اندونزی ، 

2019 

خبرنگار از   50استفاده از یک طرح کیفی شامل  

های بحث گروهی  های عمیق و تکنیکمصاحبه طریق 

گیری هدفمند برای ارزیابی شهر با استفاده از نمونه

 دپک برای رسیدن به یک شهر دوستدار سالمند 

 مقاله

که شهر   دهد نشان می پژوهش هاییافته

زیرساختی مشکالت بودن دارا دلیل به دپک , 

دار سالمند آماده  دوست  شهر  یک به عنوان هنوز

به شهری  نیاز دارد تا زمان  به پنداشته نشده و هنوز

دوستدار سالمند که در آن جوامع مکان مناسبی 

 برای زندگی،رشد و پیری می باشد، دست یابد. 

Buckner و  

 همکاران 

[29 .]  

دار سالمند شهرهای دوست 

در حال توسعه: یک ابزار 

 ارزیابی مبتنی بر شواهد 

2019 

مبتنی بر شواهد برای ابتکارات  یک ابزار ارزیابی 

کند که توسعه آن دار سالمند را توصیف می دوست 

توسط کارهای میدانی در لیورپول و بریتانیا انجام  

است شده    

 مقاله

شده از های انتخاب این مقاله با استفاده از نمونه

دهد که چگونه ابزار ارزیابی  لیورپول, نشان می

سیاست گذاری و عمل در  تواند برای هدایت می

های مختلف شهری با تمرکز بر دوستدار سالمند  بافت 

 بودن به کار گرفته شود.

Lee, K.H و

 همکاران 

[30 .]  

های شهر  توسعه شاخص 

دوست دار سالمند در 

جنوبیکره   

2020 

شهر و   16بررسی وضعیت سالمند دوستانه بودن 

دوستدار سالمند  های کره با استفاده از شاخص  استان

منتخب از مطالعات قبلی و ارائه یک چارچوب اساسی 

. شاخص 52ای با استفاده از برای مقایسه دوره   

 مقاله

یافته ها نشان می دهند که منطقه برای سالمند  

های  دوستانه بودن آماده نیست و بنابراین دولت 

محلی باید تالش کنند تا آن را بهبود بخشند.  

ینی هم بطور مثبت و هم همچنین درجه شهرنش

های دوستدار سالمند تاثیر می منفی بر شاخص

 گذارد. 

  

 پژوهش  چارچوب نظری -4

محدودیت که  است  آن  گویای  ها،  دیدگاه  تحول  های جسمی  سیر 

نیازهای سالمندان است. از   دوران سالمندی علت عمده مشکالت و 

دیدگاه ارگونومی محیطی ضروری است تا با ایجاد فضاهایی متناسب  

بهبا محدودیت و  توانهای جسمی  آن  موانع  واسطه  بخشی محیطی 

را   فعال  سالمندی  تحقق  از  با  بسیاری  و  داشت  خواهد  بر  میان  از 

در   سالمندان  مؤثر  حضور  مسیر  مناسب  فیزیکی  بستر  مهیاسازی 

تالش   نمود.  هموار  را  آنان  زودرس  وابستگی  از  و جلوگیری  جامعه 

برای همه طراحان در اولویت قرار  برای انسان باید  محور کردن فضا 

  گیرد همان چیزی که شهرسازی و معماری ارگونومیک به دنبال آن 

است، بیش از همه برای معماران و شهر سازان، یعنی کسانی که در  

وبیش شهرنشین مسئول نظام بخشیدن به فضا هستند  یک تمدن کم

    [.5] اهمیت دارد 

 خصوص در های مختلفو سازمان افراد نظریات مجموع بندیجمع با

ها برای  که هرکدام از آننظر می رسد  چنین به   شهر دوستدار سالمند

گیری آن  خت شهر دوستدار سالمند و اینکه چه عواملی در شکلشنا

 اند. تأثیر دارند چندین شاخص را موردبررسی قرار داده

نظریات مطرح به  با در نظر  4شده در جدول )با توجه  ( و همچنین 

ازجمله   شاخص(،  هر  تکرار  )تعداد  شاخص  هر  امتیاز  تعداد  گرفتن 

سالمند اصلی هایبنیان که عواملی دوستدار   شکل را شهرهای 

می دهند،می ترتیب  شمول  به  و  احترام  سالمت،  خدمات  به  توان 

اجتماعی، مشارکت اجتماعی، مشارکت مدنی و اشتغال، فضای باز و  

حملساختمان به  آخر  در  و  مسکن  ارتباطات،  و  اطالعات  ونقل  ها، 

شاخص این  حاضر  پژوهش  در  بنابراین  نمود؛  سطح  اشاره  در  ها 

 اند.بررسی قرارگرفته مطالعه مورد  حدوده موردم
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 موردمطالعه معرفی محدوده -5

های آن  در این قسمت به معرفی محدوده موردمطالعه و بیان ویژگی

 شود.اجتماعی، اقتصادی و کالبدی پرداخته می-در ابعاد جمعیتی

 موردمطالعهموقعیت جغرافیایی محدوده -1-5

نیز  محدوده موردمطالعه پژوهش حاضر همان اول  طور که در فصل 

  6عنوان شد، محله هزارجریب است که واقع در شمال شرقی منطقه 

می اصفهان  خیابان  شهر  به  شمال  از  هزارجریب،  محله  باشد. 

آباد و آزادگان )حدفاصل میدان آزادی تا چهارراه فرایبورگ(،  سعادت

آب و فاضالب، از شرق به اراضی ارتش و از غرب   از جنوب به شرکت

 شود.به خیابان هزارجریب محدود می

 نسبت جنسی  -2-5

، تعداد  1395بر اساس آمارهای جمعیتی محله هزارجریب در سال  

است که نسبت   شده نفر مرد گزارش  8002نفر در برابر    8519زنان  

مرد،    100باشد. بدین معنا که در برابر  می  106ها برابر با  جنسی آن

تعداد   که 1390 سال آمار با توجه به زن وجود دارد. این نسبت   106

  .دباش می  108نفر مرد بوده، برابر با    8619در مقابل   نفر زن  9274

 
 

مختلف  شاخص های شهر دوستدار سالمند از دیدگاه های   4جدول  
 

 پژوهش

 شاخص ها 

تعداد 

هاشاخص   

ی باز و ساختمان 
ضا
ف

ها
 

ن 
سک
 م

ی 
ی و تفریح

 فرهنگ

ی 
 احترام و شمول اجتماع

ی 
ت اجتماع

 مشارک

ی و اشتغال 
ت مدن

 مشارک

ل 
ل و نق

 حم

ت 
ت و ارتباطا

 اطالعا

ت تردد 
ی و سهول

 ایمن

ت 
ت سالم

 خدما

 استقالل 

ی 
گ میانرو

ت فرهن
 هوی

ت
 امنی

 8    ●  ● ● ● ● ●  ● ● سازمان بهداشت جهانی 

وزلند یسالمندان ن  یوزارت توسعه اجتماع    ●   ● ● ●   ● ● ●  7 

 7    ●   ● ● ● ●  ● ● منک و همکاران 

 4 ●  ●      ● ●    اداره سالمت کانادا 

 5   ● ●    ● ● ●    ابتکار عمل برتر امریکا 

 6    ●  ●  ● ● ●   ● انجمن شهر منچستر 

شهر دوستدار سالمند  یمشورت یشورا

 پورتلند
● ●  ● ● ● ● ●  ●    8 

، انگلستان  یدپارتمان جوامع و دولت محل   ● ●  ● ● ●    ●    6 

کا یانجمن افراد بازنشسته آمر  ● ●    ●  ●  ●    5 

 - 1 1 3 13 2 9 8 12 12 12 2 9 11 مجموع تعداد شاخص ها 

               



49 
  

6 (2) , 2021 

  2، شماره 6دوره 

 1400 تابستان

 فصلنامه پژوهشی

 

ن 
یی

تب
مه

رنا
ب

ند
لم

سا
ار 

تد
وس

 د
ی

هر
 ش

ی
ها

ضا
ی ف

یز
ر

 ،
ه 

حل
: م

ی
رد

مو
ه 

ون
نم

ب
ری

 ج
زار

ه
 

 

  نسبت   1395دهنده این است که نسبت جنسی در سال  ین امر نشانا

 .  کاهش یافته است 1390به سال 

 

 
جایگاه محله هزارجریب در تقسیمات سیاسی نقشه  3 شکل  

  

 
های محله هزارجریبمحدوده خیابان نقشه  4 شکل  

 تحوالت جمعیتی سالمندان محله هزارجریب  -3-5

( تعداد کل سالمندان در سال  5طبق جدول  ( در محله هزارجریب 

  1227نفر زن و    872نفر بوده که از این تعداد    2099برابر با    1385

، تعداد  1385-90های  باشند. با افزایش جمعیت طی سالنفر مرد می

نفر رسیده است.    3078 یافته و بهسالمندان در این محله نیز افزایش

با    1390-95های  این محله باوجود کاهش جمعیتی که در طی سال

تعداد   بوده،  روبرو  افزوده شده    391آن  آن  تعداد سالمندان  به  نفر 

تعداد سالمندان محله هزارجریب به    1395است. درنهایت در سال  

نفر    1799نفر زن و    1670نفر رسیده است که از این تعداد    3469
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به  مرد و  تشکیل   21طورکلی  بوده  را  محله  کل  جمعیت  از  درصد 

 دهند. می
1385-95سال طی سال های   60جمعیت باالی   5جدول  

دوره 

 آماری 

سال   60جمعیت باالی    
درصد از کل جمعیت محله 

 در همان دوره
کل 

جمعیت 

 کل مرد  زن کل مرد  زن محله 

1385 872 1227 2099 5.63 7.93 13.56 15479 

1390 1499 1579 3078 8.38 8.82 17.20 17893 

1395 1670 1799 3469 10.11 10.89 21 16521 

1385-95منبع: سرشماری نفوس و مسکن   

از  همان که  قابل5)  شکل طور  می(  سالمندان  مشاهده  تعداد  باشد، 

افزایش دهه گذشته  یک  هزارجریب طی  در سال  محله  است.  یافته 

زنان    1385 مردان  تعداد  تعداد  از  کمتر  بسیار  محله  این  سالمند 

این   روند صعودی  با  که  است  در حالی  این  است،  بوده  آن  سالمند 

در سال   مردان  1395جمعیت  تعداد  به  محله  زنان سالمند  تعداد   ،

 سالمند آن بسیار نزدیک شده است. 

 

 
درصد جمعیت سالمندان به تفکیک جنسیت طی  نمودار  5شکل

1385-95های سال   

 پژوهش  معرفی جامعه آماری-4-5

سال سن که    60جامعه آماری این پژوهش را کلیه شهروندان باالی  

گردد، در محله هزارجریب  طبق استاندارهای جهانی سالمند تلقی می

نفر بوده و   3469برابر با  95دهند که بر اساس آمار سال  تشکیل می

 باشند.می نفر زن 1670نفر مرد و   1799از این تعداد 

 گیری روش نمونه-5-5

انجام هر تحقیق عملی مستلزم صرف هزینه و زمان است، به همین  

صورت سرشماری وجود  دلیل امکان بررسی کامل جمعیت )جامعه( به

ندارد، لذا پژوهشگران با توجه به چنین واقعیتی درصدد بر می آیند  

نمونه طریق  از  استفادکه  با  را  احتمالی  اطالعات  تحلیل  گیری  از  ه 

بهداده از  دستهای  درنهایت  و  آورند  دست  به  نمونه  پیرامون  آمده 

در این  .  طریق تعمیم این اطالعات را به جامعه اصلی منتسب نمایند

برابر و معینی برای  پژوهش ازآنجاکه هر فرد در نمونه گیری شانس 

شیوه از  لذا  دارد؛  شدن  بهره   گیرینمونه انتخاب  تصادفی  احتمالی 

از  گرف یکی  که  کوکران  فرمول  طریق  از  نمونه  حجم  و  شد  ته 

باشد، طبق  ها برای محاسبه حجم نمونه آماری میپرکاربردترین روش

 فرمول زیر محاسبه گردید:

𝑛 =
𝑁. 𝑡2. 𝑝. 𝑞

N. 𝑑2 + 𝑡2. 𝑝. 𝑞
 

 که در آن:

N  3469  = سال(  60: تعداد کل جامعه آماری )تعداد سالمندان باالی  

 نفر 

t :96/1 

d :05/0  =تقریب در برآورد پارامتر موردمطالعه 

p    وqاحتمال وجود صفت و عدم  احتمال  باشد )صفری  می  5/0  =: 

 (. 124: 1394شالی، 

 

𝑛 =
3469. (1/96)2. 0/5 . 0/5

3496. (0/05)2 + (1/96)2. 0/5.0/5
= 346 

 

انجام تعداد حجم  بنابراین طبق محاسبه  فرمول،  این  بر اساس  شده 

گردی   346نمونه   برآورد  الزمنفر   تحقیق پرسشنامه ذکراست به د. 

 همچنین و بودند دسترس در که افرادی برای کاغذی صورتبه

 اختیار در هاآن الکترونیک پست  که افرادی برای الکترونیکی صورتبه

 .گردید منتشر داشتند، قرار

 
تعیین حجم نمونه آماری  6ل جدو   

 3469 سال(  60حجم جامعه موردمطالعه )سالمندان باالی 

 05/0 گیری خطای اندازه 

 346 گیری خروجی اندازه 

 منبع: نگارنده

 های پژوهشداده وتحلیلروش تجزیه-6-5

طور که عنوان  برای پاسخ به سؤاالت پرسشنامه در این پژوهش همان

لیکرت یک مقیاس   است. طیف  استفاده شده  لیکرت  از طیف  شد، 

نشانگر میزان موافقت یا  های جوابیه در آن  ای است که گزینهفاصله

مخالفت پاسخگو نسبت به یک موضوع یا مفهوم معین اعم از مثبت  

می منفی  کهگردآوری اطالعات وتحلیلتجزیه جهت  .باشدیا   شده، 

 برای  Excelافزار   نرم از شود، ابتدامی جمعیتی آماری اطالعات شامل

شده و سپس برای ارزیابی و وزن  بهره گرفته خام اطالعات بندیدسته

استفاده    SPSSافزار  های حاصل از نظرات سالمندان، از نرمدهی داده

 شده است. 

 گیری یافته ها، تجزیه و تحلیل پژوهش و نتیجه -6

 آزمون فرضیات -1-6

شده برای هر یک  در این قسمت با استفاده از مقدار میانگین محاسبه

ها، شاخص گویه  و شاخص  از  سالمند  دوستدار  هشتگانه شهر  های 

شده  ای بهره گرفتهتک نمونه-tشهر دوستدار سالمند کلی، از آزمون  

فرضیه از  هریک  روی  بر  آزمون  انجام  به  ادامه  در  این  است.  های 

می پرداخته  قرار  شوپژوهش  موردبررسی  آن  رد  یا  و  پذیرش  و  د 

 گیرد. می

 فرضیه اصلی -2-6

های شهر  وضعیت فضاهای شهری محله هزارجریب براساس شاخص"

 " باشد.دوستدار سالمند مناسب نیازهای سالمندان نمی

جهت بررسی این فرضیه، میانگین کلی شاخص شهر دوستدار سالمند  

ای استفاده  تک نمونه-tآزمون  محاسبه و برای آزمون این فرضیه نیز از  

باشد، لذا    05/0تر از  کوچک  Sigشده است. در این آزمون اگر مقدار  
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فرض برابری میانگین شاخص شهر دوستدار سالمند کلی با میانگین  

بزرگ  3فرضی   و  یا کوچکرد شده  و  قرار  تر  موردبررسی  آن  از  تر 

سالمند    صورت که اگر میانگین شاخص شهر دوستدارگیرد؛ بدینمی

بدین معنا است که وضعیت فضاهای  بزرگ  3کلی از عدد   باشد؛  تر 

شهری محله هزارجریب بر اساس شاخص شهر دوستدار سالمند کلی  

حال  بیشتر از حد متوسط و بنابراین مناسب سالمندان است. درعین

تر  کوچک  3اگر میانگین شاخص شهر دوستدار سالمند کلی از عدد  

که وضعیت فضاهای شهری محله هزارجریب  باشد؛ بدین معنا است  

متوسط   از حد  کمتر  کلی  دوستدار سالمند  اساس شاخص شهر  بر 

 باشد. است و مناسب سالمندان نمی

 
نتایج آزمون   7جدول t ای و آماره های آن در رابطه با فرضیه  تک نمونه-

 اصلی

 شهر دوستدار سالمند کلی شاخص 

 -t 01/16آماره 

Df 345 

Sig. *00/0 

 71/2 میانگین 

 -29/0 تفاوت میانگین

 

انجام محاسبات  اساس  دوستدار  بر  شهر  کلی  شاخص  برای  شده 

جدول   در  که  ازآنجایی  7سالمند  است،  شده  مقدار  آورده    Sigکه 

از  آمده کوچکدستبه میانگین  می  05/0تر  برابری  فرض  لذا  باشد، 

شود؛ بنابراین با  رد می  3شاخص شهر دوستدار سالمند کلی با نمره  

توجه به مقدار میانگین شاخص شهر دوستدار سالمند کلی که برابر  

توان نتیجه گرفت ازآنجاکه این مقدار از میانگین  است، می  71/2با  

ر است؛ لذا مناسب بودن وضعیت فضاهای شهری  تکوچک  3فرضی  

محله هزارجریب بر اساس شاخص شهر دوستدار سالمند کلی کمتر  

از حد متوسط است؛ یعنی وضعیت فضاهای شهری محله هزارجریب  

سالمندان   مناسب  کلی  سالمند  دوستدار  شهر  شاخص  اساس  بر 

 شود.پذیرفته می 1-باشد، لذا فرضیه الف نمی

 فرعیفرضیات  -3-6

 1-فرضیه فرعی ب

و  " باز  فضای  شاخص  ازلحاظ  هزارجریب  محله  در  شهری  فضاهای 

 " ها متناسب با نیازهای سالمندان طراحی نشده است.ساختمان

و  به  باز  فضاهای  شاخص  کلی  میانگین  باال،  فرضیه  بررسی  منظور 

گویه مربوط به این شاخص محاسبه    7ها، توسط میانگین  ساختمان

ای برای آزمون فرضیه موردنظر استفاده شده  تک نمونه-tو از آزمون 

در جدول    1-است. همانند فرضیه قبلی، نتایج آزمون فرضیه فرعی ب

 ( نشان داده شده است.  8)
نتایج آزمون   8جدول t تک نمونه ای و آماره های آن در رابطه با فرضیه  -

1-فرعی ب  

 فضای باز و ساختمان ها شاخص 

 t 62/5آماره  

Df 345 

Sig. *00/0 

 16/3 میانگین 

 16/0 تفاوت میانگین

 
شده  محاسبه  Sigشود، مقدار  مشاهده می  8طور که در جدولهمان

باشد. لذا  می 05/0تر از ها کوچکبرای شاخص فضای باز و ساختمان

ساختمان و  باز  فضای  شاخص  میانگین  برابری  میانگین  فرض  با  ها 

ق میانگین این شاخص که برابر با  شود؛ بنابراین طبرد می  3فرضی  

تر است؛ لذا مناسب بودن  بزرگ 3باشد و از میانگین فرضی  می  16/3

وضعیت فضاهای شهری محله هزارجریب بر اساس شاخص فضای باز  

ساختمان که  و  معنا  بدین  است؛  متوسط  حد  از  بیشتر  محله  های 

و   باز  فضای  شاخص  اساس  بر  هزارجریب  محله  شهری  فضاهای 

لذا  ساختم  نیازهای سالمندان طراحی شده است؛  با  متناسب  ها  ان 

 شود.رد می 1-فرضیه ب

 2-فرضیه فرعی ب

مسکن  " شاخص  ازلحاظ  هزارجریب  محله  در  شهری  فضاهای 

 " باشد.پاسخگوی نیازهای سالمندان نمی

ای استفاده شده  تک نمونه  - tجهت آزمون این فرضیه نیز از آزمون  

شده برای شاخص مسکن، مقدار میانگین  انجاماست. طبق محاسبات  

گویه مربوط به این شاخص محاسبه شده    4این شاخص، از میانگین  

آمده در جدول  دستهای بهاست. همانند فرضیه قبلی، بر اساس یافته

است،    05/0تر از  کوچک  Sig( برای شاخص مسکن، ازآنجاکه مقدار  9)

م با  مسکن  شاخص  میانگین  برابری  فرض  فرضی  لذا  رد    3یانگین 

 شود.می
نتایج آزمون  9جدول  t تک نمونه ای و آماره های آن در رابطه با فرضیه  -

2- فرعی ب  

 مسکن شاخص 

 t 32/3آماره  
Df 345 

Sig. *00/0 

 10/3 میانگین 

 10/0 تفاوت میانگین

 

با   برابر  که  مسکن  میانگین شاخص  مقدار  به  توجه  است،    10/3با 

تر  بزرگ  3گرفت که چون این مقدار از میانگین فرضی  توان نتیجه  می

است؛ لذا مناسب بودن وضعیت فضاهای شهری محله هزارجریب بر  

که   معنی  بدین  است؛  متوسط  از حد  بیشتر  مسکن  اساس شاخص 

مسکن   شاخص  ازلحاظ  هزارجریب  محله  در  شهری  فضاهای 

 د. شورد می  2-باشد، لذا فرضیه بپاسخگوی نیازهای سالمندان می

 3-فرضیه فرعی ب

ونقل متناسب با  در فضاهای شهری محله هزارجریب شاخص حمل"

 " باشد.نیازهای سالمندان نمی

گویه    8ونقل که از میانگین  با توجه به مقدار میانگین شاخص حمل

گیری از آزمون  آمده و همچنین با بهرهدستمربوط به این شاخص به

t- ای به بررسی فرضیه موردنظر پرداخته شده است. تک نمونه 
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نتایج آزمون  10 جدول t تک نمونه ای و آماره های آن در رابطه با فرضیه  -

3- فرعی ب  

 حمل و نقل  شاخص 

 t 77/2آماره  

Df 345 

Sig. *00/0 

 08/3 میانگین 

 08/0 تفاوت میانگین

 

حمل شاخص  برای  گرفته  صورت  آزمون  به  توجه  میبا  توان  ونقل، 

تر از  شده برای این شاخص کوچکمحاسبه  Sigگفت ازآنجاکه مقدار  

ونقل با  شده است، بنابراین فرض برابری میانگین شاخص حمل  05/0

شود. لذا با بررسی مقدار میانگین این شاخص  رد می  3میانگین فرضی  

تر  توان نتیجه گرفت که به دلیل بزرگباشد، میمی  08/3که برابر با  

فر  میانگین  از مقدار  این مقدار  بودن وضعیت  3ضی  بودن  ، مناسب 

ونقل کمی  فضاهای شهری محله هزارجریب بر اساس شاخص حمل

بیشتر از حد متوسط است؛ بدین معنا که در فضاهای شهری محله  

حمل شاخص  سالمندان  هزارجریب،  نیازهای  با  متناسب  ونقل 

 شود. رد می  3-باشد، لذا فرضیه بمی

 4-فرضیه فرعی ب

یب بسترساز حضورپذیری و مشارکت  فضاهای شهری محله هزارجر  "

 " باشد.اجتماعی و مدنی سالمندان نمی

اجتماعی،   از سه شاخص مشارکت  فرضیه،  این  آزمون  و  بررسی  در 

احترام و شمول اجتماعی و مشارکت مدنی و اشتغال استفاده شده  

 است.  
نتایج آزمون  11جدول t تک نمونه ای و آماره های آن در رابطه با فرضیه  -

4- فرعی ب  

 شاخص
مشارکت 

 اجتماعی 

احترام و شمول 

 اجتماعی 

مشارکت مدنی و 

 اشتغال 

 -t 12/22 - 28/19 - 71/16آماره  

Df 345 345 345 

Sig. *00/0 *00/0 *00/0 

 51/2 45/2 22/2 میانگین 

 -49/0 -55/0 -78/0 تفاوت میانگین

 

مقدار   به  توجه  مشارکت  محاسبه  Sigبا  شاخص  سه  برای  شده 

اجتماعی، احترام و شمول اجتماعی و مشارکت مدنی و اشتغال که  

باشد، لذا فرض برابری میانگین این سه شاخص  می  05/0تر از  کوچک

(،  11شود. طبق مقادیر موجود در جدول )رد می  3با میانگین فرضی  

ز میانگین فرضی  که مقدار میانگین برای هر سه شاخص، ابه دلیل این

باشد؛ لذا مناسب بودن وضعیت فضاهای شهری محله  تر میکوچک  3

های مشارکت اجتماعی، احترام و شمول  هزارجریب بر اساس شاخص

اجتماعی و مشارکت مدنی و اشتغال کمتر از حد متوسط است؛ بدین  

معنا که فضاهای شهری محله هزارجریب بسترساز حضور پذیری و  

اجتماعی   نمیمشارکت  سالمندان  مدنی  بو  فرضیه  لذا    4-باشد، 

   شود.پذیرفته می

 

 

 ارائه پیشنهادات و راهکارها  -7

های هشتگانه  در بخش پایانی پژوهش، پس از بررسی وضعیت شاخص

اغلب   باوجوداینکه  هزارجریب،  محله  در  سالمند  دوستدار  شهر 

ها از دیدگاه پاسخگویان به نسبت نامطلوب و ضعیف ارزیابی  شاخص

پژوهش حاضر که  ش و هدف  بررسی وضعیت فضاهای شهری  "دند 

شاخص اساس  بر  هزارجریب  در  محله  سالمند  دوستدار  شهر  های 

برنامه نیازهای سالمندان محله راستای  برطرف کردن    "ریزی جهت 

های شهر  باشد، الزم است راهکارها و پیشنهاداتی بر اساس شاخصمی

اد در  لذا  نمود.  ارائه  سالمند  در  دوستدار  پیشنهاداتی  ارائه  به  امه 

شاخص از  هریک  وضعیت  شدن  بهتر  دوستدار  خصوص  شهر  های 

 سالمند در محله هزارجریب پرداخته شده است.

پیشنهادات و راهکارها در رابطه با شاخص فضاهای باز و  -1-7

 ساختمان ها

آمده در فصل پیشین  دستدر محله هزارجریب با توجه به میانگین به

شاخص  خصوص  ساختمان  در  و  باز  که  فضای  شد  مشخص  ها 

پاسخ ازنظر  شاخص  این  متوسط  مطلوبیت  حد  از  بیشتر  دهندگان 

بااین نارضایتیاست.  توجه  با  هزارجریب  حال  محله  در  موجود  های 

پاسخ نظرات  و  طبق  باز  فضاهای  شاخص  خصوص  در  دهندگان 

بایست راهبردهای اجرایی برای حل این معضالت را  ها، میساختمان

های شهر  منظور بهبود هرچه بیشتر وضعیت محله بر اساس شاخصبه

اهداف،     12دوستدار سالمند در نظر گرفت. به همین جهت در جدول

سیاست و راهبردهای پیشنهادی پژوهش حاضر در رابطه با شاخص  

 ها در محله هزارجریب آورده شده است. فضاهای باز و ساختمان

 
اهداف، سیاست و راهبردها های اجرایی شاخص فضاهای باز و  12جدول

ها ساختمان   

 هافضاهای باز و ساختمان  شاخص 

 اهداف

 بهبود امکانات رفاهی در مکان های عمومی -

 افزایش مراقبت بهداشتی سالمندان در فضاها و مکان های عمومی  -

 کاهش اثرات آلودگی صوتی بر روی سالمندان  -

 کیفیت ویژگی های کالبدی بهبود  -

 افزایش ایمنی رفت و آمد سالمندان در فضای شهری و پیاده روها  -

 سیاست

 بازنگری در ایجاد محل های استراحت جهت سپری اوقات فراغت -

 بازنگری در تعبیه سرویس های بهداشتی مناسب سالمندان -

ترافیک  جلوگیری از افزایش تراکم کاربری مسککونی و آرام سکازی  -

 در محورهای پرتردد

 افزایش سرانه کاربری های مورد نیاز سالمندان -

 مناسب سازی پیاده رو ها جهت قدم زدن سالمندان  -

راهبرد  

 اجرایی

ایجاد مبلمان نرم و سکخت متناسکب با شکرایط خاص سکالمندان در  -

 خیابان شیخ کلینی و در پارک مرداویج 

ایجاد سککرویس یهداشککتی متناسککب سککالمندان )توالت فرنگی( در  -

)پاسکککاژ قائم،   طبقات سکککاختمان های عمومی و مکان های عمومی

 پارک مرداویج(

کنترل ترافیک بویژه در دو خیابان پرتردد شکککیخ کلینی و شکککیخ  -

 صدوق جنوبی 

ایجکاد ککاربری هکای فرهنگی، هنری، تفریحی مکاننکد کتکابخکانکه، ککافی    -

شکا  مخصکوص سکالمندان، اتاق بازی و... در خیایان های فرایبورگ،  

 شیخ صدوق، مالصدرا و شیخ کلینی

شککسکته در پیاده روهای کف سکازی مناسکب و اصکالح موزاییک های -

 خیابان فرایبورگ
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جلوگیری از روان شدن آب ناودان ها در خیایان های شیخ کلینی،   -

فرایبورگ، استقالل در زمستان که موجب یخ زدگی پیاده رو می  

 شود از طریق هدایت آنها به جوی آب 

 

 پیشنهادات و راهکارها در رابطه با شاخص مسکن-2-7

در محله هزارجریب شاخص مسکن ازجمله  های میدانی طبق بررسی

هایی است که رضایت سالمندان از آن بیشتر از حد متوسط  شاخص

بااین است.  باال  بوده  به  مربوط  پاسخگویان  نارضایتی  بیشترین  حال 

می محله  این  در  مسکن  قیمت  اساس  بودن  بر  منظور  بدین  باشد. 

ردی در  های موجود در محله بر اساس شاخص مسکن، راهبنارضایتی

 ( ارائه شده است.13جدول )
 

اهداف، سیاست و راهبردها های اجرایی شاخص مسکن 13جدول  

 مسکن شاخص 

 بهبود استطاعت پذیری مالی سالمندان محله   - اهداف

 ایجاد مسکن مناسب و ارزان مخصوص سالمندان  - سیاست

راهبرد  

 اجرایی
 سالمندان ارائه تسهیالت ویژه خرید و نوسازی مسکن برای  -

 

و    -3-7 احترام  شاخص  با  رابطه  در  راهکارها  و  پیشنهادات 

 شمول اجتماعی 

در ارتباط با شاخص احترام و شمول اجتماعی در محله هزارجریب،  

طبق نظرات پاسخگویان بیشترین نارضایتی در رابطه عدم نظرخواهی  

به سالمند  قشر  به  احترام  در  و  کارآمد  و  باتجربه  افراد  عنوان 

مدیریتی میسیاست و  های  تقدیر  عدم  از  قشر همچنین  این  باشد. 

مند  واسطه ایفای نقش و مشارکت ارزنده خود در گذشته، گلهتشکر به

بوده و خواستار احترام و ارزشمندی هرچه بیشتر در زندگی فردی و  

باشند. بدین منظور اهداف، سیاست و راهبردهای  اجتماعی خود می

 ( آورده شده است.14ین معضالت در جدول )پیشنهادی مربوط به ا 

 

اهداف، سیاست و راهبردها های اجرایی شاخص احترام و شمول  14جدول

 اجتماعی 

 احترام و شمول اجتماعی  شاخص 

 اهداف
 استفاده از نظر سالمندان در برنامه ریزی ها -

 بزرگداشت و ارزش گذاری نقش سالمندان -

 احترام به سالمندان  -

 سیاست

 انجام مصاحبه های منظم و ثبت نظرات آن ها -

 تکریم سالمندان در مکان های عمومی -

 اولویت قرار دادن قشر سالمند  -

راهبرد  

 اجرایی

 تقویت رسانه های رادیویی، تلویزیونی و .. مربوط به قشر سالمند -

تکریم سالمندان بویژه اساتید بازنشسته دانشگاه اصفهان و نظامیان   -

 مراسم های مختلف فرهنگی و اجتماعیارتش در 

ایجاد خطوط ویژه ارائه خدمات مخصوص سالمندان در مراکز ارائه   -

 خدمات مانند بانک، داروخانه و ... 

 پیشنهادات و راهکارها در رابطه با شاخص حمل و نقل -4-7

بررسی به  بهباتوجه  پیمایشی  و  میدانی  محله  عملهای  در  آمده 

دهندگان  ها حاکی از آن بود که میزان رضایت پاسخهزارجریب، یافته

حمل شاخص  و  از  بوده  متوسط  حد  از  بیشتر  محله  این  در  ونقل 

حال  باشد. بااینوضعیت این شاخص در محله هزارجریب مطلوب می

افرا بین  در  نارضایتی  وجود  چندین  عدم  ازجمله  داشت،  وجود  د 

ونقل عمومی  های مخصوص سالمندان و ناتوان در وسایل حملصندلی

)اتوبوس(، مناسب نبودن جریان ترافیک برای عبور سالمندان در این  

ونقل عمومی به تعداد کافی. لذا  های حملمحله، عدم وجود ایستگاه

حملبه شاخص  بهبود  و  تقویت  هز منظور  محله  در  ارجریب  ونقل 

نمود که در جدول )می ارائه  این راستا  در  پیشنهاداتی  (  15بایست 

 باشد. مشاهده میقابل

 
اهداف، سیاست و راهبردهای اجرایی شاخص حمل و نقل  15 جدول  

 حمل و نقل  شاخص 

 اهداف
 ارتقای کیفیت سیستم حمل و نقل عمومی  -

 افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی  -

 سیاست
 مناسب سازی وسایل حمل و نقل عمومی برای سالمندان -

 مناسب سازی ایستگاه های حمل و نقل عمومی-

 تشویق سالمندان به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی  -

راهبرد  

 اجرایی

تجهیز وسکایل حمل و نقل عمومی به صکندلی مخصکوص سکالمندان     -

 و معلولین

 صندلی چرخدار در اتوبوسپیش بینی فضای الزم برای    -

نصکککب نیمکت در ایسکککتگاه های اتوبوس در خیابان های شکککیخ    -

 کلینی، فرایبورگ و آزادی

قرار دادن تکابلوی اعالنکات و جکدول زمکانبنکدی در ایسکککتگکاه هکای    -

 اتوبوس در خیابان های شیخ کلینی، آزادی، فرایبورگ

 طراحی کارت تخفیف و ویژه برای استفاده سالمندان   -

ایجاد حمل و نقل رایگان یا یارانه ای درون محله ای برای    -

 سالمندان 

 ارائه پیشنهادات کالبدی -5-7

های مهم و پرتردد محله  در این قسمت به معرفی نقاطی از خیابان

)مرداویج(،   کلینی  شیخ  خیابان  آزادی،  خیابان  شامل  هزارجریب 

شود که ازنظر  پرداخته میخیابان فرایبورگ و خیابان استقالل جنوبی  

می کالبدی  نامناسب  وضعیت  دارای  محله،  بدین  سالمندان  باشد. 

( جدول  در  و  16منظور  نقاط  این  در  موجود  وضع  مشکالت  به   )

 .همچنین پیشنهادات در رابطه با آن، اشاره شده است
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کالبدی محله هزارجریب پیشنهادات  16جدول  

 پیشنهادات  وضع موجود  شماره خیابان

 آزادی 

 2و  1
نقاط مشخص شده، ایستگاه های اتوبوسی هستند که دارای فضای مناسب 

 نبوده و صرفا با تابلو مشخص شده اند. 

ساخت فضای مناسب با ایستگاه اتوبوس، با در نظر گرفتن نیمکت های مناسب 

 روشنایی کافی و دیگر امکانات الزم.به همراه سرپناه، 

3 
نقطه مشخص شده، پیاده رویی با یخ زدگی در عرض آن می باشد که ناشی از 

 یخ زدگی آب جاری شده از ناودان منازل می باشد. 

از طریق طراحی ناودان در   ساماندهی و جلوگیری از جاری شدن آب ناودان ها

سمت جوی آب و همچنین استفاده از زیر پیاده رو و هدایت محتوای آن به 

 کانال پیش ساخته آب در پیاده رو ها 

4 

نقطه مشخص شده، مبلمان های موجود در پارک شهید حسینی )مرداویج(  

هستند که شامل نیمکت های سنگی است که سرما را منتقل و برای سالمندان 

 ایجاد ناراحتی می کنند.

فصول مختلف و همچنین متناسب با نیاز  ایجاد مبلمان های نرم، متناسب با 

 سالمندان محله که شامل سرپناه و دسته و پشتی مناسب می باشند.

 فرایبورگ 

1 

در نقطه مشخص شده، پیاده رو ها سازماندهی نشده و کف سازی مناسبی  

 برای آن در نظر گرفته نشده است. 

تمان در  در این قسمت همچنین شاهد پارک خودرو در پیاده رو و تعرض ساخ

 حال ساخت به پیاده رو و در نتیجه بسته شدن مسیر می باشیم

کف سازی مناسب و هماهنگ و قرار دادن موانع در پیاده رو و جریمه های  

 سنگین برای راننده هایی که اتومبیل خود را در پیاده روها پارک می کنند.

2 
نامناسب و نا امن  نقطه مشخص شده، بدلیل ساخت و سازها دارای پیاده رویی 

 با عرض بسیار کم می باشد. 

کف سازی مناسب و همچنین استفاده ازتجهیزات روشنایی ویژه برای ایجاد 

 امنیت بیشتر در شب 

شیخ 

 کلینی و

استقالل 

 جنوبی 

 2و  1

ناحیه مشخص شده، پیاده رو هایی را نشان می دهد که بعلت وجود ساخت و  

زدگی آب اطراف آن می باشد. برخی از ساز دارای کف سازی نامناسب و یخ 

این پیاده رو ها کامال در تصرف ساخت و سازها قرار گرفته بطوریکه سالمندان  

 می بایست در خیابان ها تردد نمایند. 

وضع قوانینی تا در محل های ساخت و ساز، سازنده حق تصرف پیاده رو ها و 

 ده روها باز باشند.دپوی مصالح را نداشته باشد و در تمام زمان ساخت پیا 

 .اجرای جریمه های سنگین برای خودروهایی که در پیاده روها پارک هستند -
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