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 Abstract     چکیده

با توجه به اینکه روند جمعیت دنیا به سوی پیری  می باشد و از آن جایی که 

یکی از مهم ترین مراحل زندگی  پیری و سالمندی است ، لذا باید نیاز های 

سالمندان در دو بعد جسمی و روحی در نظر گرفته شود. شهر دوستدار 

ن در اصلی آن تامین نیاز های سالمندا سالمند رویکردی است که هدف 

فضاهای شهری در دو بعد جسمی و روحی می باشد و از آنجایی که 

شهردوستدار سالمند در چهارچوب عدالت اجتماعی در شهر قراردارد که هدف 

اصلی آن مهیا کردن شرایط الزم برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان میباشد 

عی لذا کیفیت زندگی سالمندان گام مهمی در راستای تحقق عدالت اجتما

برخی از مولفه های  اهدف اصلی این پژوهش تبیین .درشهر به شمار می آید

ارتقاء کیفیت زندگی شهری با مقوله شهر دوستدار سالمند است و باال بردن 

میزان کیفیت زندگی شهری با اقدامات متناسب با نیاز هایی که از طریق 

طالعات کتابخانه شناسایی آن ها  برای سالمندان می باشد است. با توجه به م

ای، بررسی مقاال،ت کتب مختلف مرتبط با موضوع تعاریف مورد نظر و 

مصاحبه با سالمندان ساکن در این ناحیه و با حضور و برداشت میدانی در 

شناخت صورت گرفته است و در نهایت   22محالت مختلف ناحیه یک منطقه 

ائه اهداف ،سیاست و با تحلیل امکانات و محدویت های ناحیه مطالعاتی به ار

راهبرد ها پرداخته شده است. با توجه به مطالعات صورت گرفته برخی از نیاز 

های سالمندان از جمله )مراکز درمانی، برنامه های تفریحی، ایمنی و امنیت 

در نظر گرفته نشده است که به منظور  22سالمندان( در ناحیه یک منطقه 

های هر محله پیشنهاداتی محدودیتافزایش کیفیت زندگیشان با توجه به 

 ارائه گردیده است.

 

 Considering that the trend of the world's population is 
towards aging and since it is one of the most important 
stages of life, the needs of the elderly should be 
considered in both physical and mental dimensions. An 
elderly-friendly city is an approach whose main goal is to 
meet the needs of the elderly in urban spaces in both 
physical and mental dimensions, and since the elderly-
friendly city is within the framework of social justice in 
the city, its main goal is to provide the necessary 
conditions to improve the quality of life of the elderly. 
Therefore, the quality of life of the elderly is considered 
an important step towards the realization of social 
justice in the city. The main goal of this research is to 
explain some of the components of improving the 
quality of urban life with the category of an elderly-
friendly city, and to increase the quality of urban life with 
measures that are appropriate for the needs of the 
elderly through their identification. According to library 
studies, the review of various articles and books related 
to the subject of the desired definitions and interviews 
with the elderly living in this area, and with the presence 
and field observations in different localities of zone one 
of district 22 areas have been identified, and finally, by 
analyzing the possibilities and the limitations of the 
study area have been discussed in presenting goals, 
policies and strategies. According to the studies 
conducted, some of the needs of the elderly, including 
(medical centers, recreational programs, safety and 
security of the elderly) have not been taken into account 
in zone one of district 22. 

 

    کلمات کلیدی

 شهر تهران 22سالمند، شهر دوستدار سالمند، کیفیت زندگی، منطقه 
 Keywords  
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  مقدمه -١
 یکه کشور ها یستشدن از جمله دغدغه ها یرو پ یموضوع کهنسال

باشند ، با توجه به حائز  یو در حال توسعه با آن مواجه م یافتهتوسعه 

http://www.ikiu.ac.ir/members?id=383&lang=1
http://www.ikiu.ac.ir/members?id=383&lang=1
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انسان  یاز مراحل مهم زندگ یکی یریموضوع که پ ینبودن ا یتاهم

با توجه  یدباشد با یدر شهر ها م یادیز یها یامدپ یهاست که دارا

اقدامات الزم  یو جسم یروان یجنبه ها ظرگرفتنبه شناخت و در ن

با رشد روز [. 1] اجرا شود. یگذار یاستو س یزیمربوط به برنامه ر

 یالدیم  2020سالمند تا سال یتجمع یزانم ی،جهان یتافزان جمع

 %7/21گفت  یتوانخواهد بود که م افزایش روبه ٪16به ٪ ۹از یادر دن

طبق  یزن یراندر ا .یردگ یکهنسال در بر م یتجهان را جمع یتجمع

 %7/5حدود 13۹0انجام گرفته در سال  یها یسرشمار ینآخر

آمار  یندهد که ا یم یلسال تشک 65 یباال یترا جمع یرانا یتجمع

توان گفت  یبوده است م یشدرصد روبه افزا 1/6به  13۹5در سال 

شده است ، و  یتجمع یریپ یوارد مرحله  13۹5در سال  یرانکه ا

[. 2] بود یمخواه یسالمند یتشاهد انفجار جمع یزن 1410تا سال 

 یتجمع یریپ یراز یزاستمثبت وچالش برانگ یدهپد یکجوامع  یریپ

روست که  یناست، از یانسان یوتوسعه  یتاوج موفق ینیشهرنش

مهم در هر  یبعنوان گروه سن یشانها یازنظر گرفتن ن رکهنساالن و د

 یبرا یزیباشند و برنامه ر یبرخوردار م یا یژهو یتاز اهم یکشور

برنامه  یرودر بحث ها یشپ یچالش ها یناز مهم تر یکیسالمندان 

 باشد . یم یو طراحان شهر یزانر

  یستنسل متمرکز ن یکنه تنها به  یشهر سالم و دوست داشتن  یک

 یتجمع یازهایتمام نسلها باشد و با ن زهاییان یدر راستا یدبلکه با

آل در شهر  یدهدرحالت ا یکهمطابقت داشته باشد ، بطور یزمسن تر ن

 یشود تا تعامالت اجتماع یسازمانده یزندگ یبرا ییمکانها یدها با

 کند. یتشهر را تقو یدر فضا یریشانشهروندان و حضور پذ

 یشهر یافراد سالمند در فضا ها  یادیروزه شاهد حضور تعداد ز هر

 یدر فضا ها  یازهایشانکه  متناسب نبودن  امکانات  با  ن  یمهست

 یفمواجه کرده است  که  از جمله به  ضع  یآنان را با مشکالت یشهر

سبز و پارک ها ،  یبودن فضا ها یحمل و نقل، ناکاف یستمبودن س

توان اشاره  یم یفکا یمنی، عدم وجود ا یشهر ناظرنامناسب بودن  م

است  یفراوان یابعاد و شاخص ها یکرد. شهر دوستدار سالمند دارا

مطرح شده است و هدف آن  بستر  یکه  توسط سازمان بهداشت جهان

شهروندان  یها یازدر جهت رفع ن یشهر یمناسب  در فضاها  یساز

 یباشد. شهردوستدار سالمند درچهارچوب عدالت اجتماع یسالمند  م

بهبود  یالزم برا یطکردن شرا یاآن مه یراردارد که هدف اصلدرشهر ق

سالمندان گام  یزندگ یفیتلذا ک یباشدسالمندان م یزندگ یفیتک

 . یدآ یدرشهر به شمار م یتحقق عدالت اجتماع یدر راستا یمهم

 یششهر تهران رو به افزا ینیشهرنش یتکه نرخ رشد جمع ییآن جا از

سال به باال  65یترا جمع یتدرصد جمع 7/4باشد و معادل  یم

تهران  یمنطقه  ینبعنوان بزرگتر 22 یدهد و منطقه  یم یلتشک

متفاوت  یسن یهمراه با گروه ها یادز یتشناخته شده است که جمع

 یتبا جمع  یزمنطقه ن ینا 1 یهداده است و ناح جایرا در خود 

باشد و  یبرخوردار م یزن  یمختلف سن ینفر از گروه ها ۹6000

برنامه   یدگاهسالمندان در شهر ها از د یازهایکه توجه به  ن ییازآنجا

پژوهش بر آن  ینبرخورداراست. ا یخاص یتاز اهم یشهر  یزانر

 پاسخ دهد: یرهست تا به سواالت ز

 در شهر دوستدار  یزندگ یفیتک یارتقا  یمولفه ها

 سالمند کدام اند؟

 یاز شاخص ها یزانتهران تا چه م 22منطقه  یک یهناح 

  شهر دوستدار سالمند برخودردار است ؟

 پیشینه پژوهش -2

 شهر دوستدار سالمند 

یکی از چهارچوب های عدالت اجتماعی در شهر بحث شهر دوستدار 

سالمند می باشد که از ضرورت شکل گیری شهر های عدالت محور 

زندگی سالمندان از اهمیت می باشد و از آنجایی که ارتقای کیفیت 

ویژه ای در خصوص فضاهای شهری برخوردار است به همین دلیل 

هدف اصلی شهر دوستدار سالمند ایجاد شرایط الزم در راستای 

ارتقای کیفیت زندگی برای سالمندان می باشد. شهر دوستدار سالمند 

 را می توان به معنای شهر دوستدار سالمندان ، کودکان و خانواده ها

و بصورت کلی شهر دوستدار مردم دانست که با بهینه سازی بهداشت 

،مشارکت و ایجاد امنیت برای سالمندان به ارتقا به ارتقای کیفیت 

زندگی سالمندان می پردازد که به دنبال آن سالمندی فعال را نیز 

 ترغیب می کند.

شهر دوستدار سالمند شهری است که به میزان مناسب از نیمکت 

کیفیت در سطح شهر برخوردار است و در راستای افزایش  های با

میزان تسهیالت بهداشتی دارای سرویس های بهداشتی ایمن و قابل 

دسترس و مناسب برای سالمندان است .پیاده رو های شهر نیز باید 

با عرض های متناسب و نور و روشنایی کافی در نظر گرفته شوند. 

مکانات الزم در راستای جا به جایی ساختمان های عمومی نیز باید از ا

راحت سالمندان برخوردار باشند ،در نظر گرفتن تابلو های مناسب و 

کافی برای اطالع رسانی با ارائه ی اطالعات قابل فهم و خوانا و نسبت 

به فرهنگ شهری بر این عقیده است که احترام به سالمندان را ترویج 

ان به شهر را افزایش دهد.                                                                                  دهد و به دنبال آن احساس تعلق سالمند

سازمان بهداشتی جهانی شهر دوستدار سالمند را فضاهایی شهری 

می داند که در آن توزیع خدمات عمومی در راستای نیازها و 

ظور کاهش محدودیت های سالمندان صوت می گیرد و به من

وابستگی سالمندان در خدمات حمل و نقل ، امور دارایی شبکه های 

مخابراتی و ارتباطات و خدمات فرهنگی و بهداشتی می باشد. 

شهردوستدار سالمند شهری است که ،درآن خواسته های سالمندان 

در اولویت می باشد و به دنبال ایجاد شرایط اجتماعی ، فرهنگی و 

یاز های سالمندان است و حقوق شهروندی شهرسازی مناسب با ن

سالمندان در همه ی قوانین سیاست ها وبرنامه ها در نظرگرفته 

رویکرد شهردوستدار سالمند به دنبال این است که شهر  شد.خواهد 

را به وسیله ی سالمندان بسازد.در شهر های دوستدار سالمند 

رات خود سالمندان همانند دیگر گروه های سنی قادر به بیان نظ

هستند و در امور مرتبط با خواستارشان مشارکت الزم را دارند که 

سبب ایجاد و افزایش حس تعلق و اعتماد به نفس نسبت به جایی که 

در آن زندگی می کنند خواهد شد. شهردوستدار سالمند از چندین 

مولفه تشکیل شده است که هدف اصلی آن افزایش حس تعلق و 

     شهروندان می باشد. هویت اجتماعی در میان

با توجه به بیان فیتز جوالدوکارو شهر دوستدار شهر دوستدار سالمند 

را شهری می داند که ساکنان سالمند را قادر می سازد تا در خانواده 

ها ،محله ها و جامعه مدنی خود به طور فعال دیده شوند و فرصت 
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 شهر دوستدار سالمند با حضور سالمندان

بهبود مبلمان شهری و استفاده 

 بهتر شهروندان از محیط شهری

گشایش عرصه ی فعالیت های بین 

رشته ای بین متخصصان شهری و 

 اجتماعی

کاهش اختالفات متاثر از حضور 

سالمند در  خانواده ها و حفظ 

 سالمت اجتماعی

های کنش متقابلبهبود محیط   

 حضور فعال سالمندان در شهر

 و مشارکت اجتماعی آنان

بوجود آمدن امنیت هستی شناختی 

 در بین شهروندان جوان و میانسال

 ارتقای حس تعلق و هویت اجتماعی در بین شهروندان

فته شود . های گسترده ای برای مشارکت آن ها در جامعه در نظرگر

سازمان بهداشتی جهانی برای ایجاد تعامل و کمک به شهر ها به 

منظور مناسب تر شدن شهر ها برای سالمندان  حوزه های  شهر 

 .بیان کرده است 2دوستدار سالمند را در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[3]دهنده به شهر دوستدار سالمند؛ مولفه های شکل  ١شکل   

 

 

 

[4] 2007حوزه ی شهردوستدار سالمند، سازمان بهداشت جهانی، 2 شکل  

 

 مولفه های شهر دوستدار سالمند

درخصوص فضاهای شهری مناسب برای سالمندان در گزارشات 

سازمان جهانی بهداشت و مطالعات داخلی مولفه های زیر در نظر 

 .گرفته شده است

 فضاهای و ساختمانی عمومی

ی بوجود آمده کاهش مشارکت افزایش جمعیت و ازدحام ها

سالمندان در تردد فضاهای عمومی را نیز به دنبال دارد و از آن جایی 

که تمیز بودن و برخورداری از بوی مطبوع و مناسب و آرامش در 

فضاها از اولویت های نیاز های سالمندان می باشد عدم رعایت این 

حساس پاکیزگی و ا اصول حضورشان در محیط را کم رنگ می کند.

امنیت و دسترسی مناسب به فضاهای سبز منجر به افزایش سالمندان 

در این فضاها خواهد شد. از آنجایی که با توجه به کهولت سن در 

سالمندان و تغییرات فیزیکی شان منجر به کاهش عملکردشان می 

شود لذاست که باید در فضاها مکان هایی راه به جهت 

نظرگرفت. به منظور آسانی در  استراحت،نشستن سالمندان نیز در

تردد سالمندان باید پیاده رو هایی پهن ، با شیب مناسب و سالم و 

هموار در نظرگرفت که مانع حرکت سالمندان نشود و حتی االمکان 

از پارک کردن وسایل حمل و نقل در پیاده رو ها استفاده ی مطلوب 

 را به عمل آورد . 

 ات توزیع گسترده ی اطالعات و ارتباط

زمانی می توان سالمندی را پویا القا کرد که سالمند ارتباط مناسبی 

با محیط و اطراف برقرار کند . سازمان جهانی بهداشت در حوزه ی 

ارتباطات و اطالعات به موارد زیر اشاره کرده است که توزیع مناسب 

اطالعات در رسانه ها این امکان را برای سالمندان ارائه می کند تا 

ات مناسب را برای ارتباطات خود را به راحتی بدست آورند. اطالع

بعضی اوقات سالمندان زمانی از اطالعات خدمات ارایه شده مربوط 

به خودشان باخبر می شوند که فرصت آن به پایان رسیده است به 

منظور کاهش چنین اتفاقاتی باید اطالعات در زمان مناسب در 

ق در محیطی که آشنا در آن اختیارشان گذاشته شود. احساس تعل

باشد برای سالمند به منظور آرامش به حساب می ِآید و باعث می 

شود تا سالمند خود را متعلق به آن اجتماع بداند بنابرین خدمت به 

سالمندان باید به گونه ای باشد که موجب جا به جایی آن ها از 

 محیطی که به آن احساس تعلق دارد نشود.  

 ستدار سالمند وسایل نقلیه دو

در شهر دوستدار سالمند نگاه بر این است تا سالمندان از راحتی و 

آسایش در شهر برخوردار باشند به همین دلیل در وسایل نقلیه باید 

از صندلی های با کیفیت و خدمات خاصی به افرادی که با توانایی 

جسمی خاص می باشد و همچنین مسیرهای حرکت با عالمت های 

محل های مناسب جهت پیاده شدن عابرین سالمند نیز در  الزم برای

نظرگرفته شود. با توجه به در نظر گرفتن نیاز ها و محدودیت های 

سالمندان ایستگاه ها مکان یابی و طراحی خواهند شد. در شهر 

دوستدار سالمند باید حمل و نقل از نظر زمانی از نظم خاصی 

ی حرکت وسایل نقلیه اطالع برخوردار باشد که سالمند از زمان بند

الزم را داشته باشد و عالئم راهنما باید ساده و روان در اختیار 

سالمندان قرار گیرد و به همچنین نور مناسبی در شب در راستای 

 امنیت رانندگان سالمند در نظر گرفته شود.  

 مسکن

از دیگر مولفه های مهم در بحث شهر دوستدار سالمند را می توان 

انست در ادامه مولفه هایی که سازمان جهانی بهداشت برای مسکن د

مسکن مطرح کرده اند یکی از موضوعات قابل مالحظه قیمت مسکن 

است، امکان بهره گیری از مسکن ارزان قیمت دولتی یکی از اهداف 
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اصلی شهر دوستدار سالمند می باشد. امکان دسترسی به آب و برق 

اتی است که مسکن باید داشته باشد و گاز از جمله ضروری ترین امکان

که با پرداخت رایانه و کمک به سالمندان باتوجه به باال بودن هزینه 

ها در برخی موارد قابل حل خواهد بود. توجه به ایجاد راهروهای پهن 

جهت حرکت ویلچر، داشتن آسانسور و استفاده از سازه های محکم 

اردی است که در و پایدار، حمام و دسشویی مناسب از جمله مو

طراحی مسکن در شهر دوستدار سالمند مورد اهمیت قرار می گیرد.  

همچنین با نگاهی به برخی شهرها می توان متوجه ی آن شد که 

سالمندان در برخی از شهر ها دارای حق انتخاب به منظور جا به 

 جایی به خانه ی کوچک تر یا مراکز نگهداری سالمندان  می باشند.

 یمحیط زندگ

شهردوستدار سالمند در راستای آرامش و آسایش سالمندان تاکید 

بسزایی برای در نظر گرفتن فضای مناسب و کافی در خانه برای 

سالمندان می باشد زیرا جمعیت باالی خانوار ها باعث محدودیت های 

زیادی برای سالمندان شده و از احساس آرامش و آسایش می کاهد. 

ان در اجتماع را می توان با خدمات حمایتی سالمت و استقالل سالمند

پزشکی و بهداشتی در ارتباط دانست که سازمان بهداشت جهانی این 

موارد را شامل خدمات بهداشتی و خدمات اورژانسی باید کامال در 

دسترس باشند زیرا اگر امکان استفاده از حمل و نقل برای سالمندان 

یت و همراه با ارائه خدمات نباشد دچار آسیب نشوند.  مراکز با کیف

مناسب و کامل برای سالمندان برای نگهداری سالمندان که نمی 

توانند در خانه هایشان زندگی کند در نظر گرفته شود و این حق 

برایشان باشد که در صورت عدم تمایل زندگی در خانه های خودشان 

 به این مراکز مراجعه فرمایند. 

 عمومی سالمندیمعیار های  طراحی فضاهای 

فضاهای عمومی مورد نیاز برای سالمندان به یکسری ویژگی هایی 

همچون تمیزی، برخورداری از تهویه مناسب هوا و اعتدال درجه 

حرارت در زمستان و تابستان ، دسترسی مناسب به تلفن های عمومی 

صندوق های پست دوری از سرو صداهای آزار دهنده نیازمند هستند . 

ه بررسی اصلی ترین معیار ها برای طراحی فضاهای عمومی در ادامه ب

 .برای سالمندان پرداخته می شود

 

 الف( اقدامات ایمنی و محافظتی

محیط باید از نور پردازی مناسب برخوردار باشد، و فاقد مسیر های 

سنگالخی، فضاهای نامناسب و شکسته و روبه انهدام باشد ، تا 

اشته باشند. فضاهای عمومی نیازمند سالمندان عبور و مرور راحتی د

هستند تا سالیانه از نظر امنیت داشتن در برابر آتش زلزله و دیگر 

حوادث غیرمنتطره مورد بررسی رسمی قرار بگیرند و بیمه شوند.در 

طراحی فضای عمومی مناسب برای سالمندان باید مسیرهای خروجی 

نین کمک مناسب برای خروج اضطراری در نظر گرفته شود و همچ

های اولیه زنگ خطرهایی با صدای بلند برای سالمندانی که 

شنواییشان پایین می باشد درنظرگرفته شود. به منظور باال رفتن  

ایمنی سالمندان پله های طبقات را نباید زیاد در نظرگرفت و به 

گذاشتن تعداد مناسب آسانسور توجه نمود و همچنین برای پنجره 

م ها نیز باید نرده ای مناسب به منظور حفاظت ها،تراس ها و پشت با

 نیز در نظرگرفت.

 

 ب( تنظیمات نور پردازی

به منظور سهولت دید برای سالمندان بهتر است که نور به مساوات و 

غیر مستقیم در فضا توزیع شود زیرا نور شدید و مستقیم باعث 

خیرگی در چشم سالمند می شود و با ایجاد نورپردازی مناسب و 

افی می توان ازاین موضوع جلوگیری نمود در ساختمان ها نیز باید ک

به نورپردازی در راه پله ها آشپزخانه ها سرویس های بهداشتی و اتاق 

توجه نمود زیرا این مناطق از جمله مناطقی می باشند که نیاز به 

نورپردازی مناسب و کافی دارند . همچنین نصب کلید پریز های برق 

ب نیز حائز اهمیت است زیرا موجب سهولت در در مکان مناس

 دسترسی برای سالمند خواهد شد.   

                                                                                                                                 

 ج( سالن تفریح و ورزش سالمندان

برای تمام محالت شهری و یا مجتمع های مسکونی کالن الزم است 

تا سالن های مناسب برای استفاده ی سالمندان به منظور ورزش و 

تفریح  همچنین اتاق هایی خصوصی برای انجام گیری معاینات و 

 اقدامات پزشکی نیز در نظر گرفته شود.        

 چارچوب نظری پژوهش -3

سالمندی در مناطق شهری نسبت به مناطق با توجه به روند افزایش 

روستایی توجه به سالمندان در شهر ها از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است. لذا برنامه ریزی شهری با در نظرگرفتن منافع سالمندان در 

شهر دوستدار سالمند به دنبال ایجاد زمینه ی سیاست گذاری ها به 

ه منظور ارتقای کیفیت دنبال به دنبال افزایش رفاه زندگی مناسب ب

زندگی شهری برای سالمندان می باشد  که در راستای آن توجه به 

مسئله ی سالمندی از سوی شهروندان و مدیریت شهری الزم می 

 باشد.                                                                                                       

سی شاخص های کیفیت زندگی و شاخص های شهر با توجه به برر

دوستدار سالمند می توان بیان کرد که پژوهش پیش رو به منظور 

تهران بر  22افزایش میزان کیفیت زندگی در ناحیه ی یک منطقه 

مبنای شاخص های شهر دوستدار سالمند به دنبال آن است تا در 

ادن نور های راستای مناسب سازیی بوستان ها و پارک ها باقرار د

مناسب و پرنور و تامین روشنایی کافی در ساعات مختلف شبانه روز 

و استفاده از کف پوش های سالم و با کیفیت در کف معابر و پیاده 

روهای پارک ها وبوستان ها و همچین استفاده از نیمکت های 

استاندارد و قابل استفاده و قرار دادن سرویس های بهداشتی تمیز و 

عمومی سالمندان را به مشارکت در فضای باز دعوت کند  تلفن های

که به دنبال با برگزاری ورزش و مسابقات متناسب به سن سالمندان 

می توان به نشاط و جلوگیری از انزوایشان اقدام نمود.همچنین با 

اختصاص برنامه های ویژه در رسانه و مطبوعات در راستای موضوع 

جایگاه خانواده و آموزش الزم برای  سالمندان و ضرورت اهمیتشان در

رفتار با سالمندان می توان به کاهش اختالفات از حضور سالمندان 

در کنار خانواده هایشان کمک نمود.با درنظرگرفتن فضاهای مناسب 

برای فعالیت سالمندان و حضورشان در اجتماع از جمله سراهای محله 

مشارکتشان را در  و کانون هایی برای بازنشستگان می توان میزان
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امور مختلف ازجمله سیاست ،بحث های فرهنگی و تفریحی و ... را 

افزایش داد که منجر به بهبود کنش متقابل اجتماعی و احساس مفید 

بودن و تعلق شان نسب به جایی که زندگی می کنند خواهد شد . با 

ایجاد فرصت های شغلی جدید برای سالمندانی که بازنشست شده 

وانایی ادامه ی فعالیت را دارند به ادامه ی حضورشان درجامعه اند و ت

 کمک خواهد شد .                                                                                    

به منظور ایجاد احساس امنیت و آسایش سالمندان باید فضاهای بی 

یری از اصول و ضوابط به دفاع و ناامن نیز شناسایی شود و با بهره گ

افزایش امنیت در آن فضاها پرداخته شود تا باعث ایجاد رعب و 

 وحشت در سالمندان نشود.                                          

به طور کلی می توان گفت که اصول تاثیرگذاربرارتقا کیفیت زندگی 

 شهری در شهر دوستدار سالمند به شرح زیر است:
 

 

اصول تاثیرگذار بر ارتقا کیفیت زندگی شهری در شهر دوستدار  3 شکل

 سالمند:منبع نگارندگان

 

در ادامه به بررسی شاخص های ارتقا کیفیت زندگی شهری در شهر 

 پرداخته شده است.1 جدولدوستدار سالمند به شرح 

 

 نمونه مورد پژوه -4

 شهر تهران 22منطقه ی 1محدوده مورد مطالعه پژوهش حاضر ناحیه 

 1400باشد که ضلع شمالی آن به باالی اتوبان همت و ارتفاعات می

متری، ضلع غربی منتهی به بلوار کاج تقاطع بلوار امیرکبیر و شمال 

اتوبان همت، ضلع جنوب حد فاصل رودخانه ی کن بلوار صدرا و از 

ضلع شرق منتهی به رودخانه ی کن و میدان المپیک تا دهکده ی 

 (.4 )شکل شماره المپیک منتهی می شود

متر مربع می باشد و   6080500وسعت ناحیه ی یک به میزان 

ناحیه ی یک شامل سه . نفر است 464۹4جمعیت ناحیه ی یک نیز

در ادامه به محله دهکده ی المپیک،گلستان و زیبا دشت می باشد. 

شهر تهران از موضع  22منطقه  1معرفی ویژگیهای محالت ناحیه 

 دوستدار سالمند پرداخته شده است.های شهر مولفه

 22بررسی مولفه های شهر دوستدار سالمند در ناحیه یک منطقه 

طبق 22منطقه  1با توجه به مطالعات صورت گرفته و ارزیابی ناحیه  

مولفه های شهر دوستدار سالمند و مصاحبه ی صورت گرفته از 

ی هاشهروندان سالمند و بررسی طرح های فرادست وضعیت مولفه

 باشد.شهر دوستدار سالمند در محالت به شرح زیر می

 

 
شاخص های ارتقا کیفیت زندگی شهری در شهر دوستدار سالمند ١جدول   

 

 

 

 

 

 

 
تهران:منبع نگارندگان 22منطقه  ١: موقعیت ناحیه 4شکل   

 

 

 

  شاخص ها زیر شاخص ها

ایجاد مکان هایی برای گردهم آیی ، ورزش صبحگاهی 

برای سالمندان در بوستان ها و پارک ها ، ایجاد فرصت 

های شغلی برای سالمندان ،اطالع رسانی نسبت به 

 اهمیت سالمندان از طریق رسانه ها.

شاخص 

تعامالت 

 اجتماعی

1 

ایجاد خانه های سالمت، مراکز ارائه خدمات به 

سالمندان،اختصاص بیمه های درمانی برای سالمندان. 

ایجادخانه های سالمندان،ایجاد کف پوش های مناسب 

و سالمت در سطح منطقه ، تامین نور کافی و ایجاد 

سرویس های بهداشتی عمومی به میزان کافی در پارک 

اندازی باشگاه های ارزان قیمت برای سالمندانها ،راه   

شاخص 

و  سالمتی

 بهداشتی

2 

طراحی مساکن با فضاهای حداقل برای 

سالمندان،بهسازی مساکن دارای ارزش قیمت،طراحی 

مساکن با کیفیت تر،افزایش گزینه های انتخاب 

مسکن،استطاعت پذیزی،ساخت مساکن ارزان قیمت 

مساکن با اجاره های برای سالمندان،درنظرگرفتن 

 مقرون به صرفه برای سالمندان.

شاخص 

 مسکن

 

3 

 

درنظر گرفتن فضاهای مناسب برای فعالیت سالمندان 

همانند سراهای محله و کانون های بازنشستگی به 

منظور افزایش حضور سالمندان وفعالیت فرهنگی و 

 سن. تفریحی،درنظرگرفتن تخفیفات متناسب با

شاخص 

فرهنگی و 

 تفریحی

4 

در نظرگرفتن بودجه ی مناسب برای اقدامات الزم برای 

ارتقا ی کیفیت زندگی شهروندان سالمند ایجاد فرصت 

شغلی  و کارآفرینی متناسب با سن سالمندان و 

 بازنشستگانی که توانایی ادامه ی فعالیت را دارند.

شاخص 

 اقتصادی
 

5 

فرهنگی رستوران ها ،اماکن ورزشی در دسترس،اماکن 

دردسترس،نحوه گذران اوقات فراغت،تفریح و 

سرگرمی،رضایتمندی پرداختن به آموزش های الزم 

برای رفتار با سالمندان در رسانه های اجتماعی به 

منظور کاهش اختالفات از حضور سالمندان در خانواده 

 هایشان

شاخص 

امنیت 

 اجتماعی

6 
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 الف( محله دهکده المپیک 

یکی از محالت قدیمی تهران است. ساختمان  دهکده المپیک محله

های دهکده المپیک از قدیمی ترین بخش محله به حساب می آیند 

همت تا میدان المپیک، بخش جدید محله به حساب می آیند.  و از

توان های شهر دوستدار سالمند در این محله میبا بررسی شاخص

این محله ایستگاه مترو و  دروضعیت محله را اینگونه توصیف کرد. 

بی آر تی وجود ندارد. یک پایانه برای اتوبوس در  نزدیک دانشگاه 

هنگ جنب دانشگاه عالمه طباطبایی عالمه طباطبایی، بوستان فر

قرارگرفته است که راه دسترسی به آن از طریق پل عابر پیاده از همت 

وپایانه اتوبوس رانی المپیک می باشد که برای سالمندان آسان نیست 

زیرا پل هوایی پله های زیادی دارد و پایانه ی اتوبوس رانی از نظر 

افی برای غروب برخوردار کف سازی مناسب نیست و از ایمنی و نور ک

نمی باشد. این محله دارای سرای محله می باشد که خود نوعی مرکز 

در این محله مجموعه ای  .آموزشی و فرهنگی محسوب می شوند

جهت خرید و رفاه حال ساکنین نیز تعبیه شده است. همچنین در 

این محله بازار تره بار محلی و فروشگاه زنجیره ای شهروند نزدیک 

 . برای تهیه مایحتاج روزانه از آن استفاده می شود می توانید که است

ازمعروفترین مکان های ورزش محله باشگاه ورزشی توحید است که 

برای تمامی ساکنین محله شناخته شده می باشد. و از اماکن تفریحی 

برای ساکنین داخل شهرک و دیگر شهروندان می توان به سینما 

دریاچه ی  با کده المپیک به دلیل همجواریدهکده اشاره نمود و ده

مورد توجه قرار گرفته است. از دیگر امکان تفریحی نزدیک به  چیتگر

نزدیکی به بوستان بزرگ جوانمردان، آبشار  این محله می توان به

تهران و پارک جنگی چیتگر و دریاچه خلیج فارس تهران در همسایه 

غربی این محله اشاره نمود. پارک و بوستان های این محله شامل: 

بوستان ساحل، بوستان فرهنگ از بوستان های اصلی این محله است 

این محله نزدیک است. و بوستان های آبشار وپارک جنگلی کن نیز به 

مطالعات میدانی انجام گرفته در بوستان فرهنگ حاکی از این است 

که این پارک از پله های زیادی برخوردار است و قرار گیری آن 

درشیب باال  تردد  برای کسانی که سن و سال  های باال و افرادی که 

 مشکل جسمی دارند را سخت می کند واز آنجایی که این بوستان هم

 جوار دانشگاه عالمه می باشد بیش تر مناسب دانشجویان است. 

 

 ب( محله زیبادشت

قرار دارد که به  22محله زیبادشت در ناحیه یک شهرداری منطقه 

ی زیبادشت باال و زیبادشت تقسیم شده است و جمعیتی دو منطقه

این نفر داشته و دارای سرای محله ی مستقل است. 23۹80معادل 

از شمال به بزرگراه همت و دهکده المپیک، از شرق به بلوار  محله

دهکده و رودخانه کن، از جنوب به شهرک چشمه و شهرک گلستان 

و از غرب به بزرگراه آزادگان منتهی میشه. بلوار زیبادشت، منشعب از 

بلوار دهکده المپیک مهمترین مسیر ورود به این محله و اتصال آن 

ز مراکز درمانی این محله می توان به مرکز به محالت دیگر است . ا

بهداشت دهکده و مرکز جراحی ارم اشاره نمود همچنین ساکنین این 

محله می توانند برای انجام فعالیت های درمانی به بیمارستان ایرانیان 

که در قسمت پشت بازار میوه و تره بار قرار دارد و یا از مراکز درمانی 

مراجعه کنند.  (شهرک راه آهن )گلستان واقع در محله مجاور

فروشگاه شهروند این محله دید بصری مناسبی ندارد همچنین 

از طریق خودروهای دسترسی راحت به این مکان برای سالمندان 

شخصی می باشد که ممکن است برای برخی از سالمندان مناسب 

نباشد. همچنین آسفالت ورودی آن برای سالمندان مناسب نمی 

باشد. با توجه به مطالعات صورت گرفته بوستان پامچال در این محله 

بسیار بوستان آرام و مناسبی برای گذراندن وقت سالمندان می باشد 

ت های مناسب و کافی همچنین وسایل ورزشی مناسبی و از نیمک

برخوردار است همچنین مسیر جداگانه ای برای دوچرخه سواری در 

نظرگرفته شده است. ولی سرویس بهداشتی این پارک برای سالمندان 

بوستان سپیدار رو به روی مرکز درمانی ارم قرار  مناسب نمی باشد.

آن می باشد. با توجه به برداشت دارد و ایستگاه اتوبوس در چند قدمی 

انجام شده این بوستان از سرویس بهداشتی برخوردار نمی باشد و در 

شب ها میزان نور این پارک کافی نمی باشد و ناامنی را به دنبال دارد 

در این بوستان خفت گیری نیز صورت گرفته است .نیمکت های 

ست ولی میزان مناسب و کافی برای این بوستان در نظر گرفته شده ا

وسایل ورزشی کم می باشد. طبق نتایج مصاحبه های انجام شده با 

سالمندان بوستان جوانمردان به این نتیجه رسیده ایم که این بوستان 

از سرویس بهداشتی مناسب و قابل استفاده برای سالمندان برخوردار 

نمی باشند .از جمله امکانات فراغتی در این محله وجود مسیر 

متر است بطوریکه  850تی با خط ویژه تردد معلوالن با طول تندرس

 مسیر حرکت معلولین جدا در نظرگرفته شده است.  

 

 ج( محله گلستان )شهرک راه آهن(

شهرک گلستان یکی از محله های دیگر از محالت ناحیه یک منطقه 

اداری می  -می باشد. کاربری غالب در شهرک گلستان تجاری 22

تان امروزه تبدیل به یک جاذبه تفریحی گردشگری باشد. شهرک گلس

و یک منبع درآمد شده است. به دلیل خوش آب و هوا بودن این 

در این محله  -منطقه ساخت و سازهای مجتمع های تفریح و تجاری

بسیار زیاد است که به دنبال آن سرمایه گذاری های کالن و سود 

که این منطقه از  های زیادی خواهد داشت. بطور کلی می توان گفت

شهرسازی نوینی برخودار است زیرا تمامی خیابان ها و بلوارها و 

اند و این شهرک ها در این محله عریض و بزرگ طراحی شدهکوچه

نسبت به محالت دیگر دارای بیشترین فضای سبز است.و این شهرک 

به دریاچه چیتگر/آبشار تهران/پارک جنگلی خرگوش دره/روستای 

تراکم ساخت در این شهرک بیشتر از  ریش نزدیک است.وردیج و وا

های ویالیی شخصی طبقه مجاز به ساخت نیست و دارای ساختمان 3

ساز بسیار لوکس می باشد. این شهرک در مقایسه با دیگر نقاط منطقه 

فاصله کمتری با ایستگاه مترو دارد ایستگاه مترو چیتگر در نزدیکی 

احتی برای ساکنین قابل دسترس این شهرک واقع شده است و به ر

می باشد. همچنین در این شهرک درمانگاه ها و کلیلنیک های 

متعددی وجود دارد. از محاسن این محله وجود مراکز متعدد فرهنگی 

همچون فرهنگسرای امام علی )ع(، امیرکبیر ، سنبل و  بنفشه 

 باشد.می

 بحث -5

هروندان های اسنادی، مشاهدات میدانی و مصاحبه با شبررسی

تهران حاکی از این است که این  22منطقه  1سالمند محالت ناحیه 

ناحیه از بوستان های زیادی برخوردار است که به افزایش تعامالت 

https://blog.ihome.ir/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://blog.ihome.ir/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://blog.ihome.ir/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://blog.ihome.ir/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-2/
https://blog.ihome.ir/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-2/
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سالمندان کمک می کند و فرصت مناسبی برای ایجاد همایش ها و 

گرد همایی سالمندان را در بوستان های بزرگ فراهم می کند. نبود 

ی آرتی و ایستگاه های مترو در این محدوده سهولت ایستگاه های ب

استفاده سالمندان از مترو را کاهش داده است زیرا برای دسترسی به 

مترو سالمندان باید از ایستگاه های دور تر استفاده کنند،مسیر 

دوچرخه در بعضی از نقاط این نواحی نیز به صورت جداگانه درنظر 

ایی دارند می توانند از این نوع حمل گرفته است که سالمندانی که توان

و نقل عمومی استفاده کنند.و وجود مراکز تفریحی و ورزشی در این 

ناحیه منجر به سرزندگی و نشاط در این ناحیه است. سالمندان در 

این ناحیه خواستار توجه شدن به نیازهایشان و سهولت در رفع 

رسی شده شهر نیازهایشان می باشند.  بطورکلی طبق مولفه های بر

دوستدار سالمند در این ناحیه امکانات و محدودیت ها در محالت به 

 .می باشد 2جدول شرح 

 بندیجمع -6

شهر  22منطقه  1با توجه به امکانات و محدودیتهای محالت ناحیه 

تهران، در ادامه به ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای افزایش ارتقای 

بر مبنای شاخص  22منطقه کیفیت زندگی شهری در ناحیه یک 

 های شهر دوستدار سالمند پرداخته خواهد شد.   

   

 امکانات و محدودیتها  2جدول 

 هامحدودیت امکانات نام محله

 دهکده المپیک

 وجود بازار میوه تره بار  -

 امنیت کافی و خوبی از دیدگاه شهروندان -

امکان برگزاری برنامه های مناسب و آموزش برای وجود سراهای محله و -

 سالمندان

 هانبود کف سازی و نورپردازی مناسب برخوردار در بوستان-

 کمبود فضای سبز-

 کمبود خدمات تجاری -

 زیبا دشت

وجود بوستان های متعدد به ویژه بوستان جوانمردان جهت حضور -

 سالمندان در اجتماع  

 دوچرخه  از پیاده رو.وجود مسیر جداگانه  -

وجود نیمکت های متعدد در بوستان های این محله برای استراحت -

 سالمندان.

 وجود مراکز درمانی و خانه های سالمت-

 ورزشی جهت استفاده سالمندان-وجود مجموعه فرهنگی -

 وجود  فروشگاه شهروند -

  ها و امکان ورزش گروهی برایوجود وسایل ورزشی متعدد در بوستان-

 سالمندان

 هانبود نور کافی و مناسب در هنگام شب در بوستان -

 عدم خوانایی تابلو های راهنما در بعضی از ایستگاه های اتوبوس  -

عدم وجود سرویس بهداشتی های مناسب سالمندان در برخی از بوستان -

 ها

 های محله طبق نظرات سالمندانعدم امنیت کافی در بوستان-

 سب در فضاهای شهریعدم کف سازی منا-

 شهرک گلستان

 

 برخورداری از مساکن کم تراکم و با کیفیت -

 وجود خانه سالمندان -

وجود نیمکت در بازار میوه تره بار جهت استراحت ، رفع خستگی و -

 تعامالت بین سالمندان

وجود مجموعه های فرهنگی و فرصت استفاده از برنامه های متعدد  -

 برای سالمندان

 شفافیت و وضوح نقشه ها و عالیم مسیر یابی در خیابان هاعدم  -

 خوانایی نامناسب در بعضی از ایستگاه های حمل و نقل -

 

 
سیاست ها و راهبرد ها  3دول ج  

 سیاست ها راهبردها

فراهم آوردن زمینه مشارکت سالمندان 

افزایش تعامالت و حضورشان به منظور 

 در ناحیه

 درنظر داشتن برنامه ی مناسب ازجمله پیاده روی های گروهی،مسابقات ورزشی گروهی برای سالمندان در پارک های بزرگ.-

 ایجاد برنامه های شاد و اجرای تئاتر روباز در آمفی تئاتری که در این ناحیه قرار دارد.-

 سالمند. اجرای برنامه های شاد در هفته ی-

 ایجاد فعالیت های مذهبی متنوع در کنار رفتن سالمندان به مساجد.-

ارتقای امنیت اجتماعی و رعایت اصول 

 ایمنی

 استفاده از مصالح غیر لغزنده و یک مدل در پیاده روها که از لحاظ بصری هم هماهنگی داشته باشد.-

ها به طوری که در هر ساعت از شبانه روز سالمندان به راحتی بتوانند  در نظرگرفتن المپ های پرنور در سطح پارک ها و پیاده رو-

 عبور و مرور کنند.

ایجاد نرده هایی پهن و مناسب در سطح پیاده رو ها که عبور سالمندانی که از صندلی چرخ دار استفاده میکنند با سهولت بیش تر -

 انجام گیرد.

 در نظرگرفتن نیمکت های مناسب در فواصل مناسب.-

 پیش بینی صندلی ویژه برای سالمندان و معلولین در اتوبوس ها .-

 مسقف کردن ایستگاه های اتوبوس برای محافظت از باران و آفتاب در زمان انتظار.-

 ایجاد پله های برقی درپله های عابر پیاده.-



17 
  

7 (1) , 2022 

  ١، شماره 7دوره 

 ١40١تابستان 

 دوفصلنامه پژوهشی

 

ی ر
یز

ه ر
ام

رن
ب

ه 
طق

من
ک  

ه ی
حی

 نا
ی

رد
هب

ا
22 

ن
را

ته
 

ص
اخ

 ش
بر

ی 
تن

مب
ی 

ها

ند
لم

سا
ار 

تد
وس

 د
هر

ش
 

 

 ی برای سالمندانی که ناتوان تر هستند.در نظرگرفتن یک واحد جداگانه با کیفیت در سرویس بهداشتی ودر نظرگرفتن توالت فرنگ-

 ایجاد پله های کوتاه در اتوبوس ها برای راحت تر سوار شدن سالمندان -

تامین بستر فرهنگی و تفریحی برای 

 سالمندان

 توسعه ی برنامه های رسانه ای برای آموزش رفتار مناسب با سالمندان.-

 ایجاد انجمن کتاب خوانی برای سالمندان.-

 ی کالس های آموزشی برای سالمندان در سراهای محله.توسعه -

 و اطراف آن . 22ترویج تور های قیمت مناسب برای سالمندان به منظور دیدن جاهای دیدنی در منطقه -

 هنری.-در نظر گرفتن تخفیفات برای سن سالمندی به منظور حضور سالمندان در مراکز فرهنگی-

باال بردن امکانات مراکز خدماتی و 

 درمانی

 در نظر گرفتن خانه های سالمت.-

 افزایش خدمات بیمه ها برای سالمندان.-

 استقرار کادر مجرب و توانا در مراکز درمانی .-

 ویزیت خارج از نوبت سالمندان ناتوان.-

 برگزاری جشن ها وفعالیت های گروهی در خانه های سالمندان.-

 افرایش تعداد مراکز خدماتی و درمانی.-

 

 

 مراجع -7

ات طبییع در دوران سالمندی ،قم :مرکز آموزشی 1388احمدیان،ب،کرییم،ز، [1] ، تغییر
ت زهرا )س(.   و درمان حضر

 . 1385مرکز آمار ایران،نتایح تفضییل رسشماری عمویم نفوس و مسکن کل کشور سال  [2]
،داریوش، ، نعمت   [3]  شهر  تهران" عنوان با  پژوهشی  در ( 1391)هللاحبیب آقابخشی

ر  تحقق آغازین مهای گا   سالمند، دوستدار   به) جهان سالمندی پایتخت نخستیر
 . 43 ص. 92 بهار  ، ششم سال ، اجتمایع پژوهش فصلنامه ،(سالمندی سال مناسبت

[4] World Health Organization 2007 

 


