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  :مقدمه

د. روند مي باش و افزايش اميد به زندگي و نتيجه گذر زمانو مير  و مرگ سالمندي يك واقعيت بيولوژيكي مانند تولد

و  ادز افزايش افزايش نرخ جمعيت سالمند ناشي از عدم توجه به آينده نگري و برنامه ريزي تنظيم جمعيت جهاني در 

بود شديد جمعيت و كم سال و باالتر 60ولد و جمعيت جايگزين مي باشد، به شكلي كه در آينده با افزايش جمعيت 

با توجه به پيش بيني افزايش جمعيت  مواجه خواهيم بود. سال و كمتر 15از جمله گروههاي  ساير طيف هاي سني

، بستر سازي شرايط محيطي، ارتباطات اجتماعي، اشتغال و بهداشت و درمان مورد توجه سازمان هاي بين يسالمند

   ملل قرار گرفته است.ن سازماالملل مانند بهداشت جهاني و صندوق جمعيت 

درصد از جمعيت ايران سالمند مي باشند، كه اين ميزان در برخي از شهرهاي  10بيش از  1395بر اساس آمار سال 

به بعد اين ميزان به  1410انتظار مي رود كه در سال  سيكشور بيشتر است. بر اساس پيش بيني هاي جمعيت شنا

درصد  11عنوان يكي از كالن شهرهاي ايران با دارا بودن جمعيت سالمندي درصد برسد. شهر اصفهان به  21بيش از 

و باالتر نيازمند سياست گذاري، برنامه ريزي و هدف گذاري مناسب براي فراهم سازي بسترهاي محيطي، اجتماعي، 

وي شد. به نحاقتصادي و بهداشت و درمان براي تبديل شدن به محيط و شهر پايلوت دوستدار سالمند در ايران مي با

  كه ساير شهرهاي كشور از تجربيات اين الگو در راستاي محيط دوستدار سالمند بهره مند شوند.

از طرف خانم دكتر جودان؛  1397ايده پايلوت شدن شهر اصفهان به عنوان محيط دوستدار سالمند ابتدا در سال 

بهزيستي كشور، سازمان با انعقاد تفاهم نامه  1398در مهرماه نماينده صندوق جمعيت سازمان ملل در ايران مطرح شد. 

  اداره كل بهزيستي استان و شهرداري اصفهان اين پروژه وارد فاز مطالعاتي شد.   

  زيبرنامه ريو  ارزيابي و شناختدر دو فاز  و اين پروژه با توجه به فرايند پيش بيني شده رويكردي راهبردي داشته

گانه شهر  8انجام خواهد شد. در فاز اول به شناخت و ارزيابي مهمترين چالش ها و فرصت هاي شهر اصفهان در ابعاد 

دوستدار سالمند پرداخته است. در اين بخش ضمن مطالعه و مرور همه اسناد و طرح هاي فرادست موضوعي و موضعي 

تخصصين، سالمندان در قالب سالمندن مراجعه كننده به سنجش گروههاي مختلف ذي نفع از جمله؛ كارشناسان و م

  به سراهاي روزانه، محالت پايلوت مسكوني و سالمندان گردشگري در پهنه و محور گردشگري پرداخته شده است. 

و بحث و گفتمان بوده. عالوه بر جنبه  مشاهده  ،ابزار سنجش و ارزيابي نظرات سالمندان به صورت مصاحبه، پرسشنامه 

فضايي عملكردها و فعاليت هاي محالت پايلوت در ارتباط با توزيع و پراكندگي مراكز بهداشتي  هاي ني تحليلهاي ذه

  شده است. انجاماي  Gisويژگي هاي مسكن و ... به كمك نقشه هاي  ،و درماني، نوع دسترسي به حمل و نقل عمومي

ي عملياتي و اجرايي و تعريف دقيق پروژه هاي موضوعي براي تدوين چشم انداز، راهبردها، سياست گذاري ها ، برنامه ها

در واقع چاره انديشي و آينده نگري شهر  و موضعي الزم است فاز دوم طرح كه مربوط به برنامه ريزي است تهيه شود.

  اصفهان و تعريف پروژه ها و نحوه اجراي آنها در محالت پايلوت نيازمند تكميل فرايند طرح مي باشد.
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 68 .................................................................................. اصفهان شهر تيجمع و مساحت: 1-3 شماره جدول

 72 .......................................................... 97 سال در ماه حسب بر اصفهان ستگاهيا يجو وضع: 2-3 شماره جدول

 74 .................................................... 96 تا 93 يسالها يط يآلودگ زانيم برحسب روزها تعداد: 3-3 شماره جدول

 ΑΘΙ( ............... 74( يآلودگ زانيم حسب بر مختلف يهاماه در اصفهان شهر 97 سال يروزها تيوضع: 4-3 شماره جدول

 75 .................................................................... )1392( اصفهان شهر نيزم از استفاده نحوه: 5-3 شماره جدول

 77 ............................. )1397( اصفهان درشهر يحقوق تيوضع برحسب فعال يدرمان مؤسسات تعداد: 6-3 شماره جدول

 79 ................................................................. )1397( اصفهان درشهر يورزش يفضاها تعداد: 7-3 شماره جدول

 80 ................................................ اصفهان شهر يعيطب و يفرهنگ-يخيتار يمحورها يهايژگيو: 8-3 شماره جدول

 80 .................................................................................... يخيتار-يفرهنگ محور قطعات: 9-3 شماره جدول

 81 ................................................................................. اصفهان شهر يگردشگر عناصر: 10-3 شماره جدول

 83 ......................................... اصفهان شهر موجود كالبدي ييفضا ساختار دهنده ليتشك عناصر: 11-3 شماره جدول



 84 ................................................................................ اصفهان شهر يكيتراف يهانگير: 12-3 شماره جدول

 90 ................................................................................... اصفهان شهر يتيجمع يژگيو: 13-3 شماره جدول

 94 .................................................................................. اصفهان شهر ينيجانش بيضر: 14-3 شماره جدول

 96 .........................................................................................سالمندان يجنس يژگيو: 15-3 شماره جدول

 99 .............................................. اصفهان شهر يرهايمهمانپذ و هاهتل يورود يمسافرها تعداد: 16-3 شماره جدول

 99 ............................................................. اصفهان از يخارج گردشگران يتمنديرضا زانيم: 17-3 شماره جدول

 100 ........................................................ اصفهان شهر مناطق در تكفل بار و يوابستگ نسبت: 18-3 شماره جدول

 شهر فرادست اسناد در سالمندان ژهيو به توانكم افراد با مرتبط گرفته صورت اقدامات و اهداف كرد،يرو: 19-3 شماره جدول

 101 .................................................................................................................................. اصفهان

 سازي مناسب راهبردي سند اساس بر سالمندان ازين با متناسب يشهر يفضاها يابيارز يهاشاخص و ابعاد: 20-3 شماره جدول

 104 ..................................................................................... خاص شرايط با شهروندان براي شهري فضاهاي

 110 ............................ 1390-1420 اصفهان شهرستان يشهر مناطق مفروض و كل يبارور زانيم: 21-3 شماره جدول

 110 ..................... 1420 تا 1390 از جنس كيتفك به اصفهان شهرستان يشهر مناطق يزندگ ديام: 22-3 شماره جدول

 ينيب شيپ و 1395 تا 1390 و 1390 تا 1385 يسالها يط در اصفهان شهرستان مهاجرت خالص زانيم: 23-3 شماره جدول

 111 ........................................................................................................................... 1420 سال تا

 117 ............. اصفهان شهر كي منطقه محالت در يسالمند نسبت و يسالخوردگ نرخ سالمندان، تعداد: 24-3 شماره جدول

 118 ............... اصفهان شهر دو منطقه محالت در يسالمند نسبت و يسالخوردگ نرخ سالمندان، تعداد: 25-3 شماره جدول

 120 .............. اصفهان شهر سه منطقه محالت در يسالمند نسبت و يسالخوردگ نرخ سالمندان، تعداد: 26-3 شماره جدول

 121 ............ اصفهان شهر چهار منطقه محالت در يسالمند نسبت و يسالخوردگ نرخ سالمندان، تعداد: 27-3 شماره جدول

 123 ............. اصفهان شهر پنج منطقه محالت در يسالمند نسبت و يسالخوردگ نرخ سالمندان، تعداد: 28-3 شماره جدول

 124 ............ اصفهان شهر شش منطقه محالت در يسالمند نسبت و يسالخوردگ نرخ سالمندان، تعداد: 29-3 شماره جدول

 126 ............ اصفهان شهر هفت منطقه محالت در يسالمند نسبت و يسالخوردگ نرخ سالمندان، تعداد: 30-3 شماره جدول

 127 ........... اصفهان شهر هشت منطقه محالت در يسالمند نسبت و يسالخوردگ نرخ سالمندان، تعداد: 31-3 شماره جدول

 129 ............... اصفهان شهر نه منطقه محالت در يسالمند نسبت و يسالخوردگ نرخ سالمندان، تعداد: 32-3 شماره جدول

 130 ............... اصفهان شهر ده منطقه محالت در يسالمند نسبت و يسالخوردگ نرخ سالمندان، تعداد: 33-3 شماره جدول

 213 ............ اصفهان شهر ازدهي منطقه محالت در يسالمند نسبت و يسالخوردگ نرخ سالمندان، تعداد: 34-3 شماره جدول

 133 .......... اصفهان شهر دوازده منطقه محالت در يسالمند نسبت و يسالخوردگ نرخ سالمندان، تعداد: 35-3 شماره جدول

 134 .......... اصفهان شهر زدهيس منطقه محالت در يسالمند نسبت و يسالخوردگ نرخ سالمندان، تعداد: 36-3 شماره جدول

 136 ......... اصفهان شهر چهارده منطقه محالت در يسالمند نسبت و يسالخوردگ نرخ سالمندان، تعداد: 37-3 شماره جدول

 137 ........... اصفهان شهر پانزده منطقه محالت در يسالمند نسبت و يسالخوردگ نرخ سالمندان، تعداد: 38-3 شماره جدول

 139 ......................................... گانه سه يهاشاخص اساس بر محالت يبند تياولو و يجمعبند: 39-3 شماره جدول

 141 ........................... يسالمند گانه سه يهاشاخص اساس بر اصفهان محالت يينها يبند تياولو: 40-3 شماره جدول

 142 .......... اصفهان شهر در سالمندان درمان و آموزش و منزل در مراقبت خدمات ارائه ،ينگهدار مراكز: 41-3 شماره جدول

خاص شرايط با شهروندان براي شهري فضاهاي سازي مناسب راهبردي سند اساس بر سالمندان مشكالت: 42-3 شماره جدول

 ........................................................................................................................................... 145 

 148 .............. اصفهان شهر سالمند دوستدار لوتيپا محالت انتخاب يبرا تياولو در محله چهار يابيارز: 43-3 شماره جدول

 155 ...............اصفهان شهر در سالمند دوستدار طيمح يالگو يابيارز منظور به شده برآورد يآمار نمونه: 1-4 شماره جدول

 155 ............. گانهپنج يهاپرسشنامه نيتدو منظور به سالمند دوستدار طيمح يارهايمع و شاخص تعداد: 2-4 شماره جدول



−Θ روش يهاكارت در مندرج اصفهان شهر در سالمند دوستدار طيمح يالگو يابيارز كالن يهاشاخص: 3-4 شماره جدول

Σορτ .................................................................................................................................. 157 

 165 .................................... نيمتخصص و كارشناسان نگاه از سالمند دوستدار شهر ابعاد يبند رتبه: 1-5 شماره جدول

 166 ............. نيمتخصص و كارشناسان نگاه از يرونيب يفضاها و هاساختمان بعد يهاشاخص يبند رتبه: 2-5 شماره جدول

 166 ........................ نيمتخصص و كارشناسان نگاه از سالمندان ونقلحمل بعد يهاشاخص يبند رتبه: 3-5 شماره جدول

 167 ............................ نيمتخصص و كارشناسان نگاه از سالمندان مسكن بعد يهاشاخص يبند رتبه: 4-5 شماره جدول

 168 .............. نيمتخصص و كارشناسان نگاه از سالمندان ياجتماع مشاركت بعد يهاشاخص يبند رتبه: 5-5 شماره جدول

 و كارشناسان نگاه از جامعه در سالمندان شدن رفتهيپذ و سالمندان به احترام بعد يهاشاخص يبند رتبه: 6-5 شماره جدول

 169 .............................................................................................................................. نيمتخصص

 170 ....... نيمتخصص و كارشناسان نگاه از سالمندان اشتغال و يمدن مشاركت بعد يهاشاخص يبند رتبه: 7-5 شماره جدول

 171 .............نيمتخصص و كارشناسان نگاه از سالمندان ارتباطات و اطالعات بعد يهاشاخص يبند رتبه: 8-5 شماره جدول

نيمتخصص و كارشناسان نگاه از سالمندان سالمت خدمات و ياجتماع تيحما بعد يهاشاخص يبند رتبه: 9-5 شماره جدول

 ........................................................................................................................................... 172 

 173 ...................... يرونيب يفضاها و هاساختمان بعد با مرتبط نيمتخصص و كارشناسان شنهاداتيپ: 10-5 شماره جدول

 174 ................................. سالمندان ونقلحمل بعد با مرتبط نيمتخصص و كارشناسان شنهاداتيپ: 11-5 شماره جدول

 176 ..................................... سالمندان مسكن بعد با مرتبط نيمتخصص و كارشناسان شنهاداتيپ: 12-5 شماره جدول

 176 ........................سالمندان ياجتماع مشاركت بعد با مرتبط نيمتخصص و كارشناسان شنهاداتيپ: 13-5 شماره جدول

جامعه رد سالمندان شدن رفتهيپذ و سالمندان به احترام بعد با مرتبط نيمتخصص و كارشناسان شنهاداتيپ: 14-5 شماره جدول

 ........................................................................................................................................... 177 

 178 ................ سالمندان اشتغال و يمدن مشاركت بعد با مرتبط نيمتخصص و كارشناسان شنهاداتيپ: 15-5 شماره جدول

 179 ...................... سالمندان ارتباطات و اطالعات بعد با مرتبط نيمتخصص و كارشناسان شنهاداتيپ: 16-5 شماره جدول

 180 ................ سالمت خدمات و ياجتماع تيحما بعد با مرتبط نيمتخصص و كارشناسان شنهاداتيپ: 17-5 شماره جدول

 183 ........................................................ نور كلبه سالمندان نظر از هاليپتانس و هاتيمحدود: 18-5 شماره جدول

 185 ...................................... ديسپ كمان نيرنگ يسرا سالمندان نظر از هاليپتانس و تهايمحدود: 19-5 شماره جدول

 187 ........................................... محبت بزرگان انجمن سالمندان نظر از هاليپتانس و تيمحدود: 20-5 شماره جدول

 190 .................................................................................. كاوه شهرك محله مشخصات: 21-5 شماره جدول

 193 ............................................................... اصفهان كاوه شهرك محله در مسكن تيوضع: 22-5 شماره جدول

 196 ........................................ كاوه شهرك محله در سالمندان يشخص يهايژگيو يفيتوص آمار: 23-5 شماره جدول

 197 ............................................ كاوه شهرك محله در سالمندان سالمت تيوضع يفيتوص آمار: 24-5 شماره جدول

 199 ... كاوه شهرك محله در باز يفضاها و هاساختمان بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 25-5 شماره جدول

 200 .................... كاوه شهرك محله در ونقلحمل بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 26-5 شماره جدول

 202 ........................ كاوه شهرك محله در مسكن بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 27-5 شماره جدول

 203 ........... كاوه شهرك محله در ياجتماع مشاركت بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 28-5 شماره جدول

 204 ................... جامعه در شدن رفتهيپذ و احترام بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 29-5 شماره جدول

 205 .... كاوه شهرك محله در اشتغال و يمدن مشاركت بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 30-5 شماره جدول

 206 ......... كاوه شهرك محله در ارتباطات و اطالعات بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 31-5 شماره جدول

 كاوه شهرك محله در سالمت خدمات و ياجتماع تيحما بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 32-5 شماره جدول

 ....................................................................................................................................................... 208  

 209 ...................................................................... كاوه شهرك محله در سالمندان نظرات: 33-5 شماره جدول



 214 ...................................................................................بيجر هزار محله مشخصات: 34-5 شماره جدول

 216 ................................................................ اصفهان بيجر هزار محله در مسكن تيوضع: 35-5 شماره جدول

 219 .......................................... بيهزارجر محله در سالمندان يشخص يهايژگيو يفيتوص آمار: 36-5 شماره جدول

 220 .............................................. بيهزارجر محله در سالمندان سالمت تيوضع يفيتوص آمار: 37-5 شماره جدول

 222 بيهزارجر محله در يرونيب يفضاها و هاساختمان بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 38-5 شماره جدول

 223 ...................... بيهزارجر محله در ونقلحمل بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 39-5 شماره جدول

 224 ......................... بيجر هزار محله در مسكن بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 40-5 شماره جدول

 226 ............ بيجر هزار محله در ياجتماع مشاركت بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 41-5 شماره جدول

 227 .. بيجر هزار محله در جامعه در شدن رفتهيپذ و احترام عدب از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 42-5 شماره جدول

 228 .... بيجر هزار محله در اشتغال و يمدن مشاركت بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 43-5 شماره جدول

 229 .......... بيجر هزار محله در ارتباطات و اطالعات بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 44-5 شماره جدول

 230 بيجر هزار محله در سالمت خدمات و ياجتماع تيحما بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 45-5 شماره جدول

 231 ........................................................................ بيهزارجر محله در سالمندان نظرات: 46-5 شماره جدول

 236 .......................................................................................... جلفا محله مشخصات: 47-5 شماره جدول

 238 ....................................................................... اصفهان جلفا محله در مسكن تيوضع: 48-5 شماره جدول

 241 ................................................. جلفا محله در سالمندان يشخص يهايژگيو يفيتوص آمار: 49-5 شماره جدول

 243 ..................................................... جلفا محله در سالمندان سالمت تيوضع يفيتوص آمار: 50-5 شماره جدول

 244 ........... جلفا محله در باز يفضاها و هاساختمان بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 51-5 شماره جدول

 245 ............................. جلفا محله در ونقلحمل بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 52-5 شماره جدول

 247 ................................. جلفا محله در مسكن بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 53-5 شماره جدول

 248 ................... جلفا محله در ياجتماع مشاركت بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 54-5 شماره جدول

 249 ... جلفا محله در جامعه در شدن رفتهيپذ و احترام بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 55-5 شماره جدول

 250 ................. جلفا محله در اشتغال و يمدن مشاركت از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 56-5 شماره جدول

 251 ..................جلفا محله در ارتباطات و اطالعات بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 57-5 شماره جدول

 252 جلفا محله در سالمت خدمات و ياجتماع تيحما بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 58-5 شماره جدول

 254 ............................................................................... جلفا محله در سالمندان نظرات: 59-5 شماره جدول

 258 ................................................................................. اصفهان خانه محله مشخصات: 60-5 شماره جدول

 260 ....................................................................... اصفهان خانه محله در مسكن تيوضع: 61-5 شماره جدول

 263 ....................................... اصفهان خانه محله در سالمندان يشخص يهايژگيو يفيتوص آمار: 62-5 شماره جدول

 264 ........................................... اصفهان خانه محله در سالمندان سالمت تيوضع يفيتوص آمار: 63-5 شماره جدول

 266 .....بيهزارجر محله در باز يفضاها و هاساختمان بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 64-5 شماره جدول

 267 ...................... بيهزارجر محله در ونقلحمل بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 65-5 شماره جدول

 269 ....................... اصفهان خانه محله در مسكن بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 66-5 شماره جدول

 270 .......... اصفهان خانه محله در ياجتماع مشاركت بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 67-5 شماره جدول

اصفهان خانه محله در جامعه در شدن رفتهيپذ و احترام بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 68-5 شماره جدول

 ........................................................................................................................................... 271 

 272 ... اصفهان خانه محله در اشتغال و يمدن مشاركت بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 69-5 شماره جدول

 273 ........ اصفهان خانه محله در ارتباطات و اطالعات بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 70-5 شماره جدول



اصفهان خانه محله در سالمت خدمات و ياجتماع تيحما بعد از سالمندان يمندتيرضا زانيم يفيتوص آمار: 71-5 شماره جدول

 ........................................................................................................................................... 275 

 276 ..................................................................... اصفهان خانه محله در سالمندان نظرات: 72-5 شماره جدول

 280 .............. اصفهان شهر لوتيپا محالت در باز يفضاها و هاساختمان بعد يهاشاخص يكل نيانگيم: 73-5 شماره جدول

 281 .............................. اصفهان شهر لوتيپا محالت در نقل و حمل بعد يهاشاخص يكل نيانگيم: 74-5 شماره جدول

 283 .................................... اصفهان شهر لوتيپا محالت در مسكن بعد يهاشاخص يكل نيانگيم: 75-5 شماره جدول

 285 ...................... اصفهان شهر لوتيپا محالت در ياجتماع مشاركت بعد يهاشاخص يكل نيانگيم: 76-5 شماره جدول

 287 ...... اصفهان شهر لوتيپا محالت در جامعه در شدن رفتهيپذ و احترام بعد يهاشاخص يكل نيانگيم: 77-5 شماره جدول

 288 ............... اصفهان شهر لوتيپا محالت در اشتغال و يمدن مشاركت بعد يهاشاخص يكل نيانگيم: 78-5 شماره جدول

 290 .................... اصفهان شهر لوتيپا محالت در ارتباطات و اطالعات بعد يهاشاخص يكل نيانگيم: 79-5 شماره جدول

 291 ... اصفهان شهر لوتيپا محالت در سالمت خدمات و ياجتماع تيحما بعد يهاشاخص يكل نيانگيم: 80-5 شماره جدول

 295 ....................................................... سالمند گردشگران يشخص يهايژگيو يفيتوص آمار: 81-5 شماره جدول

 لوتيپا پهنه در باز يفضاها و هاساختمان بعد از گردشگر سالمندان يتمنديرضا زانيم يفيتوص آمار: 82-5 شماره جدول

 297 ............................................................................................................................... يگردشگر

 298 ... يگردشگر لوتيپا پهنه در نقل و حمل بعد از گردشگر سالمندان يتمنديرضا زانيم يفيتوص آمار: 83-5 شماره جدول

 298 ......... يگردشگر لوتيپا پهنه در اسكان بعد از گردشگر سالمندان يتمنديرضا زانيم يفيتوص آمار: 84-5 شماره جدول

يرگردشگ لوتيپا پهنه در ياجتماع مشاركت بعد از گردشگر سالمندان يتمنديرضا زانيم يفيتوص آمار: 85-5 شماره جدول

 ........................................................................................................................................... 299 

 لوتياپ پهنه در جامعه در شدن رفتهيپذ و احترام بعد از گردشگر سالمندان يتمنديرضا زانيم يفيتوص آمار: 86-5 شماره جدول

 300 ............................................................................................................................... يگردشگر

 لوتيپا پهنه در اشتغال و يمدن مشاركت بعد از گردشگر سالمندان يتمنديرضا زانيم يفيتوص آمار: 87-5 شماره جدول

 301 ............................................................................................................................... يگردشگر

يگرگردش لوتيپا پهنه در ارتباطات و اطالعات بعد از گردشگر سالمندان يتمنديرضا زانيم يفيتوص آمار: 88-5 شماره جدول

 ........................................................................................................................................... 302 

 پهنه در سالمت خدمات و ياجتماع تيحما بعد از گردشگر سالمندان يتمنديرضا زانيم يفيتوص آمار: 89-5 شماره جدول

 303 ...................................................................................................................... يگردشگر لوتيپا

 303 ..................... يگردشگر و حيتفر يبرا يمحل عنوان به اصفهان به سالمند گردشگران يكل ازيامت: 90-5 شماره جدول

 304 ............................................................ اصفهان شهر رامونيپ گردشگر سالمندان نظرات: 91-5 شماره جدول

  

  فهرست نقشه ها
 69 ...................................................... شهرستان و استان ران،يا جهان، در اصفهان شهر تيموقع: 1-3 شماره نقشه

 70 .................................................................................... اصفهان گانه 15 مناطق يمعرف: 2-3 شماره نقشه

 71 ........................................................................................ اصفهان شهر محالت يمعرف: 3-3 شماره نقشه

 76 ........................................................................................ اصفهان شهر ياراض يكاربر: 4-3 شماره نقشه

 78 ........................................................................... اصفهان شهر يبهداشت مراكز يپراكندگ: 5-3 شماره نقشه

 79 ............................................................................... اصفهان سبز يفضا يپراكندگ نقشه: 6-3 شماره نقشه

 81 ...................................................................................... اصفهان شهر يگردشگر نقشه: 7-3 شماره نقشه

 84 ................................................................................ اصفهان شهر يكنون ييفضا ساختار: 8-3 شماره نقشه



 85 .......................................................................................اصفهان شهر يدسترس شبكه: 9-3 شماره نقشه

 86 ................................................................................. اصفهان شهر دوچرخه يرهايمس: 10-3 شماره نقشه

 87 ..................................................................................... اصفهان شهر ادهيپ يرهايمس: 11-3 شماره نقشه

 114 ...................................................................... اصفهان شهر محالت سالمند افراد تعداد: 12-3 شماره نقشه

 115 ................................................................. اصفهان شهر محالت در يسالخوردگ شاخص: 13-3 شماره نقشه

 116 ..................................................................... اصفهان شهر محالت در سالمندان نسبت: 14-3 شماره نقشه

 143 ................................................................... اصفهان شهر در يسالمند مراكز يپراكندگ: 15-3 شماره نقشه

 147 ............................ اصفهان شهر در يشنهاديپ دوستدارسالمند يگردشگر پهنه و لوتيپا محالت: 16-3 شماره نقشه

 192 ............................................................................... كاوه شهرك محله يعتيجم تراكم: 1-5 شماره نقشه

 194 ........................................ بالفصل محدوده و كاوه شهرك محله در نقل و حمل و يتيفعال نظام: 2-5 شماره نقشه

 195 ......................................................... كاوه شهرك محله موجود وضع يتيفعال عيتوز يمعرف: 3-5 شماره نقشه

 215 ................................................................................. بيهزارجر محله يعتيجم تراكم: 4-5 شماره نقشه

 217 ......................................... بالفصل محدوده و بيجر هزار محله در نقل و حمل و يتيفعال نظام: 5-5 شماره نقشه

 218 .......................................................... بيجر هزار محله موجود وضع يتيفعال عيتوز يمعرف: 6-5 شماره نقشه

 237 ................................................................................. بيهزارجر محله يعتيجم تراكم: 7-5 شماره نقشه

 239 ......................................... بالفصل محدوده و بيجر هزار محله در نقل و حمل و يتيفعال نظام: 8-5 شماره نقشه

 240 .................................................................. جلفا محله موجود وضع يتيفعال عيتوز يمعرف: 9-5 شماره نقشه

 259 ............................................................................. اصفهان خانه محله تيجمع تراكم: 10-5 شماره نقشه

 261 ..................................... بالفصل محدوده و اصفهان خانه محله در نقل و حمل و يتيفعال نظام: 11-5 شماره نقشه

 262 ............................................................. اصفهان خانه موجود وضع يتيفعال عيتوز يمعرف: 12-5 شماره نقشه

 294 ............................................................................. يشنهاديپ لوتيپا يگردشگر پهنه: 13-5 شماره نقشه

  

  فهرست نمودارها
 6 ............................................................................ هاي شهر دوستدار سالمند: ابعاد و مؤلفه1-1نمودار شماره 

 9 ...................... محالت پايلوت شهر اصفهان: فرآيند مطالعات و برنامه ريزي محيط دوستدار سالمند در 2-1نمودار شماره 

 18 .................................. هاي شهر دوستدار سالمند در شيكاگوبندي مؤلفه مندي و اولويت : رضايت1-2نمودار شماره 

 26 ....................... 2100تا  1950هاي سني از سال : پيش بيني و برآورد جمعيت جهاني براساس گروه2-2نمودار شماره 

 27 ..........................................................................: ظرفيت عملكردي در طول دوره زندگي3-2نمودار شماره 

 37 .................................................................................... : عوامل مؤثر در سالمندي فعال4-2نمودار شماره 

 49 ........................................................................................... : توزيع علل سفر در اروپا5-2نمودار شماره 

 50 .............................. سالمندان طبق دستور العمل سازمان جهاني بهداشت زندگي بر گذار : ابعاد اثر6-2نمودار شماره 

 67 ............................................................................................... : عناوين شهر اصفهان1-3 نمودار شماره

 88 .................................................................................. : نسبت سالمندي در سطح كشور2-3نمودار شماره 

 88 ............................................................................. : شاخص سالخوردگي در سطح كشور3-3نمودار شماره 

 89 .................................................................................. هرم سني جمعيت شهر اصفهان :4-3نمودار شماره 

 90 ........................................................................................... : عوامل تغييرات جمعيت5-3نمودار شماره 

 91 ........................................................ ها: الگوي مهاجرت شهرستان اصفهان از ساير شهرستان6-3نمودار شماره 

 91 ....................................................... ها: الگوي مهاجر پذيري شهرستان اصفهان از ساير استان7-3نمودار شماره 



 92 ......................................................................... هاي سني جمعيتي: مرگ و مير در گروه8-3نمودار شماره 

 93 ................................................................................ : مرگ و مير در گروه سني سالمند9-3نمودار شماره 

 94 .............................................................................. : شاخص سالخوردگي شهر اصفهان10-3نمودار شماره 

 95 ..........................................................................: معلوليت گروه سالمندان شهر اصفهان11-3نمودار شماره 

 95 ....................................................................... : ارزيابي مشكالت سالمندان شهر اصفهان12-3نمودار شماره 

 96 ...................................................................اصفهان: ترتيبات زندگي سالمندان در استان 13-3نمودار شماره 

 97 ................................................... هاها از جمعيت اصفهان و سهم جمعيت اقليت: سهم اقليت14-3نمودار شماره 

 98 .............................................. 1396تا  1393هاي بين المللي ايران از سال : تعداد گردشگري15-3نمودار شماره 

 100 ......................................................... : نسبت وابستگي و بار تكفل در مناطق شهر اصفهان16-3نمودار شماره 

 105 ............................................... در شهر اصفهان لمندان در ابعاد چهارگانه: ارزيابي نظرات سا17-3نمودار شماره 

 106 ................................................................... روهاپياده: ارزيابي نظرات سالمندان در بعد 18-3نمودار شماره 

 106 ...................................................... : ارزيابي نظرات سالمندان در بعد ساختمانهاي عمومي19-3نمودار شماره 

 107 ................................................................ حمل و نقل : ارزيابي نظرات سالمندان در بعد20-3نمودار شماره 

 107 ....................................................... پاركها و فضاي سبز ارزيابي نظرات سالمندان در بعد: 21-3نمودار شماره 

 110 ..................... 1420 تا 1390: اميد زندگي مناطق شهري شهرستان اصفهان به تفكيك جنس از 22-3نمودار شماره 

 111 .. 1420تا  1395: برآورد جمعيت كل سالمندان شهر اصفهان به تفكيك گروههاي سني طي سالهاي 23-3نمودار شماره 

 112 .. 1420تا  1395: برآورد جمعيت مردان سالمند شهر اصفهان به تفكيك گروههاي سني طي سالهاي 24-3نمودار شماره 

 112 .... 1420تا  1395: برآورد جمعيت زنان سالمند شهر اصفهان به تفكيك گروههاي سني طي سالهاي 25-3نمودار شماره 

 117 ....................................................... : تعداد سالمندان در محالت منطقه يك شهر اصفهان26-3نمودار شماره 

 118 ................................. : نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي در محالت منطقه يك شهر اصفهان27-3نمودار شماره 

 119 ......................................................... : تعداد سالمندان در محالت منطقه دو شهر اصفهان28-3نمودار شماره 

 119 .................................. : نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي در محالت منطقه دو شهر اصفهان29-3نمودار شماره 

 120 ........................................................ : تعداد سالمندان در محالت منطقه سه شهر اصفهان30-3نمودار شماره 

 121 ..................................: نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي در محالت منطقه سه شهر اصفهان31-3نمودار شماره 

 122 ...................................................... : تعداد سالمندان در محالت منطقه چهار شهر اصفهان32-3نمودار شماره 

 122 ................................: نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي در محالت منطقه چهار شهر اصفهان33-3نمودار شماره 

 123 ....................................................... : تعداد سالمندان در محالت منطقه پنج شهر اصفهان34-3نمودار شماره 

 124 ................................ :  نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي در محالت منطقه پنج شهر اصفهان35-3نمودار شماره 

 125 ...................................................... : تعداد سالمندان در محالت منطقه شش شهر اصفهان36-3نمودار شماره 

 125 ............................... و نسبت سالمندي در محالت منطقه شش شهر اصفهان نرخ سالخوردگي :37-3نمودار شماره 

 126 ...................................................... تعداد سالمندان در محالت منطقه هفت شهر اصفهان :38-3نمودار شماره 

 127 ............................... : نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي در محالت منطقه هفت شهر اصفهان39-3نمودار شماره 

 128 .............................. : نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي در محالت منطقه هشت شهر اصفهان40-3نمودار شماره 

 128 .............................. نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي در محالت منطقه هشت شهر اصفهان :41-3نمودار شماره 

 129 ................................... نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي در محالت منطقه نه شهر اصفهان :42-3نمودار شماره 

 130 ................................... نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي در محالت منطقه نه شهر اصفهان :43-3نمودار شماره 

 131 .................................. ر اصفهاننرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي در محالت منطقه ده شه :44-3نمودار شماره 

 131 .................................. نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي در محالت منطقه ده شهر اصفهان :45-3نمودار شماره 

 132 ................................ : نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي در محالت منطقه يازده شهر اصفهان46-3نمودار شماره 



 132 ............................... : نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي در محالت منطقه يازده شهر اصفهان47-3نمودار شماره 

 133 .............................. نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي در محالت منطقه دوازده شهر اصفهان :48-3نمودار شماره 

 134 .............................. : نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي در محالت منطقه دوازده شهر اصفهان49-3نمودار شماره 

 135 .............................. : نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي در محالت منطقه سيزده شهر اصفهان50-3نمودار شماره 

 135 .............................. : نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي در محالت منطقه سيزده شهر اصفهان51-3نمودار شماره 

 136 ............................. ارده شهر اصفهان: نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي در محالت منطقه چه52-3نمودار شماره 

 137 ............................. نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي در محالت منطقه چهارده شهر اصفهان :53-3نمودار شماره 

 138 ............................... نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي در محالت منطقه پانزده شهر اصفهان :54-3نمودار شماره 

 138 ............................... نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي در محالت منطقه پانزده شهر اصفهان :55-3نمودار شماره 

 152 .................................................................................................... : جامعه پژوهش1-4نمودار شماره 

 165 ...................... متوسط ضريب اهميت ابعاد شهر دوستدار سالمند از نگاه كارشناسان و متخصصين :1-5نمودار شماره 

 166 از نگاه كارشناسان و متخصصينها و فضاهاي بيروني بعد ساختمانهاي خصمتوسط ضريب اهميت شا: 2-5نمودار شماره 

 167 .......... سالمندان از نگاه كارشناسان و متخصصينونقل هاي بعد حملمتوسط ضريب اهميت شاخص: 3-5نمودار شماره 

 168 .............. هاي بعد مسكن سالمندان از نگاه كارشناسان و متخصصينمتوسط ضريب اهميت شاخص: 4-5نمودار شماره 

 169 ....... از نگاه كارشناسان و متخصصينهاي بعد مشاركت اجتماعي سالمندان : متوسط ضريب اهميت شاخص5-5نمودار شماره 

از نگاه كارشناسان  هاي بعد احترام به سالمندان و پذيرفته شدن سالمندان در جامعه: متوسط ضريب اهميت شاخص6-5نمودار شماره 

 169 ............................................................................................................................ و متخصصين

 170 . هاي بعد مشاركت مدني و اشتغال سالمندان از نگاه كارشناسان و متخصصينمتوسط ضريب اهميت شاخص: 7-5نمودار شماره 

 171 . از نگاه كارشناسان و متخصصين هاي بعد اطالعات و ارتباطات سالمندان: متوسط ضريب اهميت شاخص8-5نمودار شماره 

از نگاه كارشناسان و  هاي بعد حمايت اجتماعي و خدمات سالمت سالمندان: متوسط ضريب اهميت شاخص9-5نمودار شماره 

 172 .............................................................................................................................. متخصصين

 173 ............ هاي پيشنهادي هريك از ابعاد شهر دوستدار سالمند در شهر اصفهان: درصد فراواني اولويت10-5نمودار شماره 

 191 ............................................................... : رشد جمعيت سالمندي در محله شهرك كاوه11-5نمودار شماره 

 199 ....................................... ها و فضاهاي بيروني در محله شهرك كاوه: رضايت از بعد ساختمان12-5نمودار شماره 

 200 .............................................................. ونقل در محله شهرك كاوهبعد حمل از: رضايت 13-5نمودار شماره 

 201 ................................................................. بعد مسكن در محله شهرك كاوه : رضايت از 14-5نمودار شماره 

 203 .................................................... بعد مشاركت اجتماعي در محله شهرك كاوه: رضايت از 15-5نمودار شماره 

 204 ................................... احترام و پذيرفته شدن در جامعه در محله شهرك كاوهبعد  : رضايت از 16-5نمودار شماره 

 205 ........................ مشاركت مدني و اشتغال در محله شهرك كاوهبعد  هاي: ميزان رضايت از شاخص17-5نمودار شماره 

 206 ............................. بعد اطالعات و ارتباطات در محله شهرك كاوه هاي: ميزان رضايت از شاخص18-5نمودار شماره 

 208 ................................. حمايت اجتماعي و خدمات سالمت در محله شهرك كاوهبعد  رضايت از: 19-5نمودار شماره 

 209 ........................ هشتگانه در محله شهرك كاوه : مقايسه ميانگين رضايت مندي سالمندان از ابعاد20-5نمودار شماره 

 214 ................................................................. : رشد جمعيت سالمندي در محله هزارجريب21-5نمودار شماره 

 222 ......................................... در محله هزارجريبها و فضاهاي بيروني بعد ساختمانرضايت از : 22-5نمودار شماره 

 223 ............................................................... ونقل در محله هزارجريبرضايت از بعد حمل: 23-5نمودار شماره 

 224 .................................................................. رضايت از بعد مسكن در محله هزار جريب: 24-5نمودار شماره 

 225 ..................................................... رضايت از بعد مشاركت اجتماعي در محله هزار جريب: 25-5نمودار شماره 

 226 ..................................... رضايت از بعد احترام و پذيرفته شدن در جامعه در محله هزار جريب: 26-5نمودار شماره 

 228 .............................................. رضايت از بعد مشاركت مدني و اشتغال در محله هزار جريب: 27-5نمودار شماره 



 229 ................................................... رضايت از بعد اطالعات و ارتباطات در محله هزار جريب: 28-5نمودار شماره 

 230 .................................. رضايت از بعد حمايت اجتماعي و خدمات سالمت در محله هزار جريب: 29-5نمودار شماره 

 231 ..........................مقايسه ميانگين رضايت مندي سالمندان از ابعاد هشتگانه در محله هزارجريب: 30-5شماره نمودار 

 236 ....................................................................... جلفا: رشد جمعيت سالمندي در محله 31-5نمودار شماره 

 244 ..................................................... ها و فضاهاي باز در محله جلفارضايت از بعد ساختمان :32-5نمودار شماره 

 245 ...................................................................... ونقل در محله جلفارضايت از يعد حمل :33-5نمودار شماره 

 246 .......................................................................... مسكن در محله جلفا رضايت از بعد :34-5نمودار شماره 

 248 ............................................................. محله جلفارضايت از بعد مشاركت اجتماعي در  :35-5نمودار شماره 
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  چكيده
بيش از پيش محيط دوستدار سالمند در پي افزايش سهم جمعيت سالمند از كل جمعيت روز افزون به امروزه در سطح جهان، نياز 

انداز چشم يهادادهطور چشمگيري كاهش يافته است و مطابق با افزايش و باروري بهميد به زندگي . در بيشتر كشورها اشوداحساس مي

 2019است كه در سال  يدر حال اين بود خواهد) درصد 16سال ( 65 ينفر از شش نفر در جهان باال يك، 2050تا سال  يجهان يتجمع

بر با رشد سريع جمعيت سالمند روبرو بوده و  همانند ساير كشورها،كشور ايران نيز  سال هستند. 65 باالي) درصد 9نفر ( 11نفر از  يك

يعني حدود  1429در سال و هزار نفر است  450ميليون و  7تعداد سالمندان ايران،  1395اساس آخرين گزارش مركز آمار ايران در سال 

بهداشت  سازمان جهاني شبكه جهاني 2010 در سالرا سالمندان تشكيل خواهند داد.  درصد جمعيت كشورمان 30سال ديگر حدود  33

)WHOهاي دوستدار سالمند به يكديگر متصل نمود تا با يك ي مختلفي را در جهان براي ايجاد محيطها) شهرها، جوامع و سازمان

ز كشور و حمايت ا، به تشويق نيز سازمان مللدر اين راستا . كندبه محلي مناسب سالمندي فعال تبديل  را ديدگاه مشترك، جامعه جهاني

ه وستدار انتخاب كردارزيابي و اجراي محيط د براي به عنوان پايلوترا و شهر اصفهان  براي تحقق محيط دوستدار سالمند پرداخته اناير

ميليون نفر، مهاجر پذير بودن، افزايش نرخ  دوبه عنوان يكي از كالن شهرهاي ايران، با دارا بودن جمعيت باالي زيرا شهر اصفهان  ؛است

وضعيت درآمدي و توان و  مسكن نامناسبدرصد)،  11,15و با  1395نفر در سال  218617جمعيت سالمندي (با جمعيت سالمندي  رشد

سالمند را  503544، 1420 سالشود تا بيني ميپيش Spectrumنرم افزار با استفاده از روش تركيبي و كه ايين سالمندان، اقتصادي پ

در هاي پيش رو گيري از فرصتبيني و سناريوسازي در ارتباط با تغيير و تحوالت جمعيتي و بهرهنياز مبرم به پيش دهد،در خود جاي 

هاي پروژه شهر دوستدار سالمند شهر اصفهان در دو فاز و طي هفت مرحله با همكاري .داردهاي آينده راستاي به حداقل رساندن تهديد

كه بر و پهنه گردشگري مركزي شهرك كاوه، هزار جريب، جلفا و خانه اصفهان پايلوت چهار محله در سال  21طرح  با افقبين سازماني 

يران مد جهت استفاده از نظرات است. در فاز نخست پروژه  دهش در نظر گرفتهاند، اساس شش شاخص سازمان جهاني بهداشت انتخاب شده

در  و تشكيل شدههاي تخصصي در ابعاد مختلف شهر دوستدار سالمند كارگروه كارشناسان و متخصصينو  ها و نهادهاي شهريسازمان

سنجش ضريب و  در اصفهان سالمنديهاي ها و فرصتچالشبه اظهار نظر در ارتباط با كارشناس و متخصص  31 ،جلساتي مشترك

در  نفعانبه عنوان ذي دخيل نمودن سالمندانبا هدف  اين پروژه .اندپرداخته Q-Sortبا استفاده از روش كالن شاخص  44 اهميت

هاي شهري، خلق فضاهاي مناسب و در دسترس و ارائه راهكارهاي در راستاي كاهش سرنوشت خود از طريق مشاركت و همكاري در طرح

از طريق و  كردهدعوت را سالمند  70 سالمندي كز آموزشي روزانهسه مردر  روي اجتماعي و فرهنگيهاي پيشت شغلي و چالشمشكال

هاي هدف در مراكز روزانه، پس از شناسايي ها پرداخته است. عالوه بر گروهمشكالت آنشرايط و گفتمان و تشريك مساعي به سنجش 

در  نظرات سالمندانفرم پرسشنامه  500گسترده بودن شهر اصفهان و روند افزايشي سالمندان، با كوكران،بر اساس فرمول محالت پايلوت، 

ا از ت مورد توجه قرار گرفتهشده و نظرات سالمندان گردشگر داخلي و خارجي نيز سنجش و ارزيابي گانه شهر دوستدار سالمند هشتابعاد 

كلي آراء و پيشنهادات اخذ شده در تحليل محتواي با  هاي شهر اصفهان استخراج شود.شها و چالتري از فرصتين طريق، شناخت دقيقا

حمايت اجتماعي و «، »مشاركت مدني و اشتغال«، »نقلوحمل«، »ها و فضاي بيرونيساختمان«فاز نخست پروژه بايد توجه به پنج بعد 

 مديران نهادهاي بررسي و تحليل نظراتفاز دوم قرار گيرد.  رايياج ريزيبرنامه نخست در اولويت» مشاركت اجتماعي«و » خدمات سالمت

هاي اجرايي بسيار مؤثر واقع شوند زيرا و سياستانداز، راهبردها تواند در تدوين چشمميشهري، سالمندان و كارشناسان مسائل شهري 

و همكاري بين  يجلسات كارشناسها در كنار هاي مختلف به مسئله سالمندي جامعه و نيازهاي مرتبط با آنگروه ديدگاه همپوشاني

  نمايد. اي جامع در فاز دوم فراهم ميزمينه مناسبي را براي تدوين برنامه سازماني

  كليدواژه ها:

 شهر اصفهان محيط دوستدار سالمند، محالت پايلوت،، گردشگري سالمندسالمند، 
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  فصل نخست: طرح پيشنهادي  ريزي الگوي محيط دوستدار سالمند در محالت پايلوت شهر اصفهانارزيابي و برنامه

  مقدمه .1,1
در  وهزار نفر است  450ميليون و  7تعداد سالمندان ايران،  1395بر اساس آخرين گزارش مركز آمار ايران در سال 

  درصد جمعيت كشورمان را سالمندان تشكيل خواهند داد.  30سال ديگر حدود  33يعني حدود  1429سال 

مربع و  لومتريك 550بالغ بر  يبا مساحت 1395در سال  مركز استان و شهرستان اصفهان» كالنشهر اصفهان«

و  واقع شده رانيا مركزكالنشهر كشور در  نيعنوان سوم بهپس از تهران و مشهد نفر  2,250,000 ي برابر باتيجمع

ن به عنوان دهند. شهر اصفهاميدرصد از جمعيت اصفهان را سالمندان تشكيل  11تا  6/10حدود  1395طبق آمار 

هزار نفر گردشگر خارجي  700و در سال بيش از  تي تاريخي فراواني اسهاداراي آثار و جاذبه يكي از شهرهاي تاريخي

  كنند.مي سال سن از اين شهر ديدن 60باالي 

ميليون نفر، مهاجر پذير بودن،  2اصفهان به عنوان يكي از كالن شهرهاي ايران، با دارا بودن جمعيت باالي  بنابراين

دي اقتصا نجمعيت سالمندي، مسكن نامناسب درصد بااليي از جمعيت سالمند و وضعيت درآمدي و توا افزايش نرخ رشد

هاي جمعيتي و بهره گيري از فرصتسالخوردگي در ارتباط با تغيير و تحوالت يزي ربرنامهبه  اساسيپايين سالمندان، نياز 

. بر اين اساس سازمان ملل، به تشويق و حمايت از كشورهاي داردي آينده هاپيش رو در راستاي به حداقل رساندن تهديد

و شهر اصفهان به عنوان پايلوت اجراي ارزيابي و اجراي  براي تحقق محيط دوستدار سالمند پرداخته انمختلف و از جمله اير

و پيشبرد اهداف و اجراي موفقيت آميز اين ريزي برنامهمحيط دوستدار انتخاب شده است. به منظور دستيابي به ارزيابي، 

ازمان و س كشور سالمندان يمل ياصفهان و شورا يشهردارميان مشترك اي تفاهمنامهپروژه همكاري بين سازماني و 

محيط دوستدار در اصفهان منعقد شد.  يجادا يسازمان ملل متحد برا يتصندوق جمع يبا همكار بهزيستي استان اصفهان

اصفهان با همكاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان،  شهر دوستدار سالمند يرخانهدب يمجردانشگاه هنر اصفهان نيز به عنوان 

و ترافيك دانشگاه صنعتي اصفهان از مهرماه سال جاري فعاليت خود ونقل حملگروه جامعه شناسي دانشگاه اصفهان وگروه 

و مشكالت (اجتماعي، ساختاري و كالبدي) زندگي روزمره سالمندان، نظرسنجي ها شناسايي چالشرا در زمينه ارائه پروپوزال، 

 طمحي الگوي ريزي يابي و برنامهارزو درنهايت تدوين گزارش  از سالمندان، مديران شهري و متخصصين و شوراهاي محلي

  آغاز كرده است. اصفهان شهر پايلوت محالت در سالمند دوستدار

بند پس از معرفي مفاهيم مهم پروژه و بيان  9در پروپوزالي جامع با  دانشگاه هنر اصفهان پيش از شروع فاز اول پروژه 

شناسي طرح معرفي ها و روش، پرسشاهدافاجرايي پرداخته است. در ادامه  -مسئله به معرفي چند تجربه موفق عملياتي

ي شهري، هاهدف انجام اين طرح دخيل نمودن سالمندان در سرنوشت خود از طريق مشاركت و همكاري در طرحشده و 

ي پيش روي اجتماعي هاخلق فضاهاي مناسب و در دسترس و ارائه راهكارهاي در راستاي كاهش مشكالت شغلي و چالش

 بنابر .در نظر گرفته شده استو فرهنگي و توجه اساسي به بحث بهداشت و سالمت فردي در محالت پايلوت شهر اصفهان 

به صورت توصيفي، تحليلي پيش بيني شده  از نظر روشو اي و كاربردي توسعه  ،نوع پژوهش از نظر هدف پروپوزال اين

محيط دوستدار سالمند  مراحل ارزيابي و برنامه ريزي، فرآيند برنامه ريزي محيط دوستدار سالمنددر انتهاي پروپوزال  .است

ورد توجه قرار گرفته است. در مها نحوه پرداخت هزينهو  مدت اجرا پروژه، در محله پايلوت و پهنه گردشگري شهر اصفهان

  ه شده است.بخش اهم مطالب طرح پيشنهادي ارائ اين

  معرفي واژگان كليدي پروژه .2,1
  سالمند •

الي  60سالگي است، كه طيف سني  60سالمندي عبور از مرز  2012طبق تعريف سازمان جهاني بهداشت در سال 

شوند. محسوب ميكهنسال  سال به باال عنوان 90و به   سالمندسال را  90الي  74، سالمند جوانسال به عنوان  74

  باشد.اند ميسالگي گذشته 60هاي ميداني در اين  طرح  افرادي كه از مرز مبناي مطالعات و برداشت
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  فصل نخست: طرح پيشنهادي  ريزي الگوي محيط دوستدار سالمند در محالت پايلوت شهر اصفهانو برنامه ارزيابي

 تسالخوردگي جمعي •

عبارت است از برهم خوردن تناسب  ساختار سني جمعيت به نحوي كه سهم جمعيت جوان از كل جمعيت كاهش 

  يابد.در حالي كه سهم جمعيت سالمند رو به افزايش مي يابدمي

  شاخص سالخوردگي •

 يتجمع يكسال در  15تر از نفر كم 100به ازاي  سال) 60(باالي  به تعداد افراد سالمند يشاخص سالخوردگ

  خاص اشاره دارد.

  يازسالمند يتنرخ حما •

از تعداد افراد سالخورده هستند  ياقتصاد يتاست كه قادر به حما يمربوط به تعداد كسان يازسالمند يتنرخ حما

  وابسته باشند.  يگراند يتبه حما يكه ممكن است از نظر ماد

  ينسبت سالمند •

  . كل است يتبه نسبت جمع، به باالسال  60 يت، جمعينسبت سالمند

 شدن يرجهان در حال پ •

شود و تركيب سني جهان به سوي پير شدن سوق افزوده ميسال  60درصد به جمعيت افراد باالي  2,5هر ساله 

سال  60سال و باالي  15جمعيت زير  2050هاي انجام شده حاكي از آن است كه در سال شود. پيش بينيداده مي

  درصد خواهد رسيد. 21مساوي و به 

  ار سالمندشهر دوستد •

هاي و اجتماع يها و خدمات شهرياستكانات، ساست كه ساختار، ام ين معنيار سالمند بددشهر دوست ياز نظر علم

  ت كند.يفراهم آورد و سالمندان را حما و فعال ايپو يسالمند يط را برايباشد كه شرا يابه گونهمحلي 

  شبكه جهاني شهر دوستدار سالمند •

شهرها، ايجاد شد تا  2010براي شهرها و جوامع دوستدار سالمند در سال  سازمان جهاني بهداشت شبكه جهاني

هاي مختلفي را در جهان به يكديگر متصل كند و اين ديدگاه مشترك را براي تبديل شدن جامعه به جوامع و سازمان

ها در سطح محلي متمركز است كه مشاركت كامل افراد محلي بزرگ براي پير شدن در آن به وجود آورد. اين فعاليت

  .كندسالم و فعال را ترويج ميسالمند را در زندگي جامعه تقويت كرده و سالمندي 

  بيان مسئله/موضوع .3,1
از زمان كودكي گرفته كه نياز به  ي از زندگي خود به نحوي دچار كم تواني و يا معلوليت هستند.هاها در دورههمه انسان

شهرهاي  هم اكنون باشد.ياري و كمك فرزندان و خانواده ميباشد و تا زمان سالمندي كه نياز به همهمراهي والدين مي

توانند با تنهايي ها ديگر نميها هستند زيرا آني رها ساختن آنزيادي به دنبال توانمند ساختن افراد مسن در محل، به جا

باشد. اين تر خود در درون جوامع خودشان ميسعه اين مفهوم جهت حفظ جمعيت مسنكنار بيايند. سنگاپور در حال تو

پياده رو در دسترس و ايمن به عنوان بخش جدا نشدني از سياست سالمندي در قابل دسترس و محيط ونقل حملكشور 

بيند: نخست وزير تعهدكرده است كه سالمندان سنگاپوري به رغم معلوليتشان بايد قادر باشند كه آزادانه و به راحتي محل مي

يي هاباشد در حال ارائه طرح همچنين ژاپن كه داراي سريع ترين نرخ رشد سالمندي جمعيت مي در اطراف حركت كنند.
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در اين زمينه است. دانشگاه توكيو در حال انجام مطالعاتي در شهرهاي داراي جمعيت باال از افراد سالمند، به منظور شناسايي 

، اوقات فراغت و ديگر هانيازهاي افراد معلول براي زندگي خوب و مستقل مي باشد. اين مطالعات شامل توسعه رستوران

  .(A. Frye 2013, 31) باشدگي ميدر نزديكي محل زند امكانات

رواني انسان رخ مي دهد. اين  -ي فيزيولوژيكي و روحي هابا ورود به دوره سالمندي، تغييرات چشمگيري در ويژگي

اوتي ي متفهااوت از جوانترها درك كرده و پاسخسازد تا محيط فيزيكي را به گونه اي متفتغييرات، افراد سالمند را وادار مي

 7تعداد سالمندان ايران،  1395در سال  . بر اساس آخرين گزارش مركز آمار ايران)1391(علي الحسابي و رفيعي  بدهند

 دهند.) تشكيل ميدرصد3/9سالمندان (هزار نفر است. در حال حاضر سهم قابل توجهي از جمعيت كشور را  450ميليون و 

به بعد،  1410و غالب شدن مرحله سالخوردگي از سال  1410تا سال  1390با گذار از مرحله سوم انتقال جمعيتي از سال 

درصد را تجربه خواهد كرد كه ويژگي خاص تر آن زنانه شدن سالمندي است 21كشور سالمندي با بيش از  1430تا سال 

سال ديگر  33ميالدي يعني حدود  2050در سال . بيشتري خواهد بود هايپذيريبا آسيب  نگر وجود افرادكه اين خود بيا

بررسي آمارهاي جمعيت شناسي . )1396(سلمان نژاد درصد جمعيت كشورمان را سالمندان تشكيل خواهند داد  30حدود 

كم توجهي 		ي آن به داليل مختلف از جمله كاهش نرخ باروري،هاتعدادي از شهرستاندر استان اصفهان نشان مي دهد كه 

ي هادر سال .به برقراري توازن منطقه اي و مهاجرت به سمت پير شدن حركت كردند و بايد اين موضوع جدي گرفته شود

سال آن از ساير 		65جمعيت باالي مواجه شده ايم به اين معني كه سهم ها اخير با پديده پير سال شدن برخي از شهرستان

  .و نرخ رشد منفي جمعيت دارند		ي سني فزوني گرفتهاگروه

نفر مي 2,250,000برابر با  395ل باشد، تعداد جمعيت اين شهر در سااصفهان سومين شهر بزرگ ايران مي شهر

ي ناشي از اشتغال در هاصتبه خاطر موقعيت جغرافيايي و فر درصد است. 97/0باشد، نرخ رشد ساالنه در اين شهر 

برابر  1395تعداد مهاجرين وارد شده به شهر در سال  صنايع، ساالنه شاهد افزايش جمعيت مهاجر به اين شهر هستيم

ميزان باشد. درصد مي 10,3يعني سهم ساالنه مهاجرت از جمعيت اصفهان حدود  د.باشمينفر  930هزار و  102با 

درصد از جمعيت اصفهان را سالمندان  11تا  10,6حدود  1395. طبق آمار نفر است 47,8تراكم جمعيت در هر كيلومتر 

 دارندقرار هاي ناكارآمد سكونت درصد جمعيت كالنشهر اصفهان در بافت23تشكيل مي دهند. از نظر كيفيت مسكن؛ 

شهر اصفهان به عنوان يكي از  باشند.و ساكنين اين واحدهاي مسكوني بيشتر سالمندان و افراد با توان مالي پايين مي

هزار نفر گردشگر خارجي از اين  700ي تاريخي فراواني است و در سال بيش از هاداراي آثار و جاذبه شهرهاي تاريخي

  سال سن دارند. 60ي اين گردشگران سالمند بودن است كه درصد بااليي از آنها باالي هاشهر ديدن مي كنند، از ويژگي

ميليون نفر، مهاجر پذير بودن،  2به عنوان يكي از كالن شهرهاي ايران، با دارا بودن جمعيت باالي بنابراين اصفهان 

)، مسكن 1درصد 15,11و با  1395نفر در سال  2111861افزايش نرخ رشدجمعيت سالمندي (با جمعيت سالمندي 

ي سالمندان، نياز مبرم به پيش بين نامناسب درصد بااليي از جمعيت سالمند و وضعيت درآمدي و توان اقتصادي پايين

اندن ه حداقل رسي پيش رو در راستاي بهاو سناريوسازي در ارتباط با تغيير و تحوالت جمعيتي و بهره گيري از فرصت

ضروري مي باشد. بر اين اساس سازمان ملل، به تشويق و حمايت از كشورهاي مختلف و از جمله ايران ي آينده هاتهديد

و يا  محيط دوستدار سالمند پرداخته است. تأكيدي كه سازمان ملل از جمله صنوق جمعيت ملل متحد براي تحقق

 و تجربياتها ، شهرها ضمن فراهم آوردن شرايط مناسب زندگي براي افراد سالمند، از توانسازمان جهاني بهداشت دارند

ي، كالبدي و ... استفاده كند و زمينه را براي ي توسعه اقتصادي، اجتماعهاي مختلف و در قالب طرحهاها در بخشآن

ي شهر دوستدار ها، ابعاد و مؤلفه1-1تصوير شماره ايجاد محيط دوستدار همه اقشار جامعه فراهم نمايد. مطابق با 

اطالعات و ارتباطات، احترام، مشاركت احتماعي، مسكن، حمل و نقل، و فضاهاي عموميها ساختمانعد؛ سالمند در هشت ب ،
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اند. اين موارد همه ابعاد زندگي شهروندان دسته بندي شده حمايت اجتماعي و خدمات سالمت و اشتغالمشاركت مدني و 

  سالمند را شامل مي شوند.

  ي شهر دوستدار سالمندهاابعاد و مؤلفه :1-1نمودار شماره 

  
  )WHOبر اساس گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان (مأخذ: 

از جمله  و فضاهاي عمومي گريبانگير همه شهرهاي ايران وها ساختمانرسد مهم ترين مسائلي كه در بعد نظر مي به

ي راهبردي و هاشهر اصفهان شده شامل؛ رعايت نكردن ضوابط شهرسازي و معماري، ناديده گرفتن همه افراد در طرح

و  كودكانو رواني سالمندان،  جسمي توجه به خصوصيات ي كالبدي و عدمهاجامع و همچنين توجه صرف به ويژگي

ي كم توان شهري در طرح تفصيلي است. در زمينه اجتماعي، مشكالت بسيار زيادي در شهرهاي كشور هاساير گروه

وجود دارد. از جمله؛ انزواء، اطالعات ناكافي، عدم توان انجام امور شخصي، ضعف مالي، نداشتن شغل، احساس نا امني 

عمومي بسياري از شهرهاي ونقل حملست از فرهنگ سالمندي است. ي اجتماعي و درك نادرهاو ...كه نتيجه تناقض

ايران توان خدمات رساني مناسب به افراد كم توان را ندارد، مشكالت بسيار زيادي در سوار شدن، نشستن، ارتباط با 

 تغييراتي عمومي قابل مشاهده است. با توجه بهونقل حملي هااطرافيان، سرمايش و گرمايش، ايمني و ... در سرويس

كه در سبك زندگي مردم ايران ايجاد شده، اكثر مردم توان درك وضعيت سالمندان را ندارند و نسل نوجوان و جوان 

ي مناسب هاگيري و طول عمر معدود سالمندان نتيجه زيرساختها قائل نيستند. انزوا، گوشهاحترام كافي براي آن

كاري و از كارافتادگي سالمندان پس بي، ي سالمت رواني و جسميهاهمسكن نامناسب، ناكافي بودن برنام سازي نشده،

ها ناشي از عدم وجود مديريت بهينه در بهره از بازنشستگي، اوقات فراغت و عوامل متعدد ديگري خواهد بود كه همه آن

مشكالت سالمندان طرح با توجه به تجربيات جهاني، به دنبال سنجش مسائل و  گيري از توان سالمندان است.در اين

ي تعريف شده سازمان بهداشت جهاني حمايت از سالمندان در راستاي گام نهادن و تحقق شهر هادر ابعاد و مؤلفه

  دوستدار سالمند خواهيم بود.

هاي افزايش جمعيت سالمندي در اصفهان ؛ فرايند برنامه ريزي (شناخت، تحليل و تجويز) در بينيبا توجه به پيش

شده محيط دوستدار سالمند بسيار اهميت دارد. همچنين از نظر موضعي با توجه به افزايش جمعيت  ابعاد تعريف

ي درماني، نامناسب بودن مسكن و خدمات هاسالمندي، توان پايين اقتصادي اين افراد، حمايت ناكافي بيمه و مراقبت

 سالمند دوستدارشهر 

Dimen Age- 
friendly city 

 احترام
Respect and social inclusion 

 و ارتباطات اطالعات
Information and 
Communication 

 اشتغالمشاركت مدني و 
Civic participation and 

Employment 

 و خدمات سالمت يت اجتماعيحما

Community support and 
Health services 

 بيروني يساختمان ها و فضاها
Outdoor spaces and buildings 

 حمل و نقل
Transportation 

 مسكن
Housing 

 مشاركت اجتماعي
Social participation 
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اي در راست، رنامه ريزي محالت پايلوتعمومي در شهر اصفهان؛ پرداختن به بونقل حملوابسته و ضعف دسترسي به 

تحقق محالت دوستدار سالمند ضروري است. از طرف ديگر، شهر اصفهان به عنوان شهري تاريخي و گردشگر پذير 

توان زمينه را براي حضور افراد شود، با تحقق ابعاد مختلف شهر دوستدار سالمند و تبليغات مناسب ميمحسوب مي

قابل ذكر است به خاطر بازنشستگي افراد سالمند، ضريب ماندگاري آنها به نسبت ساير گردشگران سالمند فراهم آورد. 

  زايي در شهر اصفهان باشد.تواند فرصت بسيار مناسبي براي درآمدزايي و اشتغالبيشتر است و مي

  اهداف .4,1
 (جامع، تفصيلي، راهبردي و...)؛ هاي بخشي و محلي شهر اصفهانهاي باالدست و برنامهبررسي جايگاه سالمندان در طرح -

و فضاهاي عمومي با توجه به شرايط جسماني و رواني افراد سالمند در محله پايلوت ها ارزيابي و تحليل ساختمان -

 مسكوني و پهنه گردشگري؛

تي، ، مراكز بهداشها(بيمارستان عمومي و نحوه دسترسي به مقاصد كليدي شهرونقل حملارزيابي و تحليل وضعيت  -

 ي عمومي، مراكز خريد و بانك) در محله پايلوت مسكوني و پهنه گردشگري؛هاپارك

 ارزيابي و تحليل وضعيت مسكن و خدمات وابسته به آن در محله پايلوت مسكوني؛ -

 ارزيابي و تحليل نحوة مشاركت اجتماعي و حضورپذيري سالمندان در محله پايلوت و پهنه گردشگري؛ -

 ها در محله پايلوت؛ها و تجربيات آنن مردم و نحوة بهره گيري از توانجايگاه سالمندان در بي ارزيابي و تحليل احترام و -

ارزيابي و تحليل الگوي اطالعات و ارتباطات مرتبط با زندگي روزمره افراد سالمند در محله پايلوت مسكوني و پهنه  -

 گردشگري؛

 لي سالمندان در محله پايلوت مسكوني؛ي شغهاارزيابي و تحليل مشاركت مدني و امكان ايجاد فرصت -

 ارزيابي و تحليل نحوة حمايت اجتماعي و خدمات سالمت و درمان مورد نياز سالمندان در محله پايلوت و پهنه گردشگري؛ -

 تدوين چشم انداز شهر دوستدار سالمند در اصفهان؛ -

 ؛تدوين اهداف و راهبردهاي عمومي و مرتبط با جامعه در ارتباط با سالمندان -

و نهادهاي شهري ذي نفع در بحث سالمندي(استانداري، ها تدوين اهداف و راهبردهاي مطابق با عملكرد سازمان -

ي حمايتي، نيروي ها،راه و شهرسازي، خيرين و انجمنها،شبكه بهداشت و درمان، سازمان بهزيستي، رسانههاشهرداري

 انتظامي و...)؛

 لمند در محله پايلوت و پهنه گردشگري؛ي اجرايي شهر دوستدار ساهاتدوين سياست -

 ي عملياتي و اجرايي در سطح محله پايلوت مسكوني و پهنه گردشگري؛هاارائه برنامه -

ها ه گردشگري؛ برآورد تقريبي برنامههاي عملياتي و اجرايي در محله پايلوت و پهنتعيين متوليان اصلي اجراي برنامه -

 ها؛و اولويت بندي آن

    هاپرسش .5,1

 ابعاد هشت گانه محيط دوستدار سالمند در محله پايلوت و پهنه گردشگري در شهر اصفهان چگونه است؟وضعيت  -

 الگوي مناسب تدوين سند راهبردي محيط دوستدار با شرايط افراد سالمند در شهر اصفهان چگونه خواهد بود؟ -

 اند؟چشم اندازهاي مطلوب متناسب با نياز افراد سالمند در شهر اصفهان كدام -

گانه محيط دوستدار سالمند هشت ابعاد ي عملياتي و اجرايي مطابق باهاريزي و تدوين برنامهبرنامه، سياست گذاري -

 در محله پايلوت مسكوني و پهنه گردشگري چگونه خواهد بود؟
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ركت آنو نهادهايي خواهند بود؟ مشاها ي تعريف شده محيط دوستدار سالمند چه سازمانهامتوليان اجرايي پروژه -

 ها در تحقق محيط دوستدار سالمند در اصفهان چگونه خواهد بود؟

      ريزي محيط دوستدار سالمند در محالت پايلوت اصفهانبرنامه فرآيند .6,1

بعد اصلي قابل بررسي در محيط دوستدار  8بر اساس دستورالعمل سازمان جهاني بهداشت، حمايت از سالمندان در 

آن، همه ابعاد زندگي سالمندان را در بر مي گيرد. براي دستيابي به برنامه اي جامع سالمند مي باشد كه زير مجموعه 

در اين برنامه مشاركت داده  و تأثيرگذار نفعهاي مختلف ذيو متناسب با نياز افراد سالمند ضروري است همه گروه

مورد بازنگري و ارزشيابي ها اين برنامهپرداخته شود و مجدداً ها شوند و پس از نظرسنجي از اين افراد به تدوين برنامه

ريزي راهبردي مد نظر قرار گرفته شده كه داراي چشم). براي تحقق اين هدف نوعي برنامه1397قرار گيرند (جودان، 

انداز در راستاي چشمها و سياست گذاري است و در نهايت به دنبال اجرايي شدن پروژه گذاري، راهبردانداز، هدف

  باشد.ميتعريف شده 

و مشكالت (اجتماعي، ساختاري و كالبدي) زندگي روزمره ها ؛ ابتدا به شناسايي چالش2-1نمودار شماره با توجه به 

ي موجود، نظرسنجي از سالمندان، مديران هاسالمندان از طريق طرح ارزيابي جامع با توجه به تجربيات جهاني، طرح

  اهد شد و گزارش نتايج ارزيابي مي شود.شهري و متخصصين و شوراهاي محلي پرداخته خو

تصور مي  محيط دوستدار سالمند اصفهان 1410چشم انداز به كمك روش اورگون،  پس از تهيه گزارش ارزيابي

گانه مرتبط با (استانداري، شهرداري  8در ابعاد  و نهادهاي اجراييها ي سازمانهاراهبردها و سياستپس از آن  1 شود.

ها و دانشگاه مربوطه، اداره كل بهزيستي،راه و شهرسازي،شوراي شهر،موسسات مالي، تعاون و اداره كار،ي هاو معاونت

ها و مراكز نگهداري سالمندان، نيروي انتظامي و هاي اجتماعي حامي سالمندان، آسايشگاهمراكز علمي، خيرين، گروه

  ....) تعريف مي شود.

شود. ، در نظر گرفته ميهايي و اولويتي اجراهاابق با راهبردها و سياستمط ي عملياتي و اجرايي ساالنههابرنامه

كه در محالت انجام مي شود و برخي ديگر اقدامات درماني، اجتماعي، فرهنگي اند برخي از آنها مرتبط با فضاهاي شهري

نمايند. با توجه عمل مي تعريف شدهبا توجه به وظايفي كه براي آنها ها ي مرتبط و انجمنهاو اقتصادي است كه سازمان

به برنامه پيش روي بر اساس پارامترهاي مختلف مانند محل سكونت سالمندان و در نظر گرفتن ساختار كالبدي و 

برنامه  6اجتماعي، يك محله مسكوني و يك پهنه گردشگري به صورت پايلوت انتخاب مي شوند. با توجه به مطالب باال؛ 

به برآورد مالي،  1399ي سال هاپيش بيني شده است. عالوه بر تهيه پروژه 1404نامه ميان مدت ساالنه در راستاي بر

  پرداخته مي شود.ها اولويت بندي و معرفي متولي برنامه

مي باشد كه به كمك ستاد برنامه ريزي محيط دوستدار سالمند بر اساس ها نكته قابل توجه، پايش ساالنه اين پروژه

ي غير قابل پيش بيني ارزشيابي و مجدداً ها، بودجه دستگاههاي اجرايي، تورم و ساير اتفاقهاسازمان عملكرد ساليانه

، مدل برنامه ريزي و مراحل 2-1 نمودار شماره ي عملياتي و اجرايي بازنگري خواهد شد.هاو برنامهها راهبردها، سياست

  محيط دوستدار سالمند را نشان داده است.ريزي برنامه

  

  

                                                
) محسوب مي شود كه كشور وارد مرحله Transition Stage Demographicبه عنوان مرحله بعد از انتقال جمعيت سوم ايران ( 1410سال  1 

و در خيلي زياد سالمندي خواهد شد.منظور از انتقال جمعيت اين است كه چگونه جمعيت ها از وضعيتي كه سطح زاد و ولد و مرگ و مير هر دو باال 

: 1378مرگ و مير هر دو پايين و باز هم رشد ناچيز است(زنجاني  نتيجه رشد جمعيت ناچيز است به وضعيتي انتقال مي يابد كه در آن سطح زاد و ولد و

71(  
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  فرآيند مطالعات و برنامه ريزي محيط دوستدار سالمند در محالت پايلوت شهر اصفهان :2-1مودار شماره ن

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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 و تحليل يابيارز ف شده است. بخش اول مربوط بهيسالمند در شهر اصفهان در دو بخش تعر دوستدار محيططرح  

  باشد. يم در محله پايلوت و پهنه گردشگري برنامه ريزي و تجويزو بخش دوم مربوط به  در محله پايلوت و پهنه گردشگري

  است:طرح  4تا  1شود مربوط به مراحل ياول به آن پرداخته م فازآنچه در 

: مطالعات مورد نياز در مقياس جهاني و تجربيات سازمان جهاني بهداشت، صندوق جمعيت ملل متحد و ديگر 1مرحله 

ي مرتبط در ارتباط با محيط دوستدار سالمند در كشورهاي مختلف بررسي خواهد شد. شهرهاي مانند، سنگاپور، هاسازمان

و معيارهاي سنجش محيط دوستدار سالمند استخراج خواهند شد. پس از  يهاآنكارا، شيكاگو و برلين. همچنين شاخص

  از طريق كارشناسان در كارگروههاي تخصصي، ابزارهاي سنجش بومي سازي خواهند شد.ها استخراج شاخص

اب انتخ يلوت و پهنه گردشگريمحله پا و مطالعات انجام شده، يات جهانين مرحله با توجه به تجربي: در ا2مرحله 

ه لوت و پهنيره محله پاينقل، بهداشت و غو، مسكن، حمليطيست محي، زي، كالبدياجتماع يهايژگيشود و همه و يم

   ل خواهند شد.يو تحل يابيارز يگردشگر

از نظر (سني، جنسي، وضعيت  لوتيسالمندان محله پا يجامعه آمار يهايژگي؛ وي: در قسمت روش شناس 3مرحله

شغلي، مسكن، نحوة دسترسي به امكانات و خدمات در مقياس محله و شهر) بررسي و تحليل خواهند شد. پس 

روش نمونه گيري  شود. يو اطالعات پرداخته مها ل دادهيو تحل يابزار خالصه سازازشناسايي جامعه هدف به معرفي 

ريق شناسايي افراد اوليه ساير افراد نيز شناسايي و پرسشنامه و ابزار سنجش در به صورت گلوله برفي خواهد بود و از ط

  ها قرار خواهد گرفت.اختيار آن

و ها (ساختمان گانههشتمربوط به ابعاد  و اطالعاتها باشد، تمام داده يل ميو تحل يابي: كه مربوط به ارز4مرحله  

و  اشتغالاعي، احترام، اطالعات و ارتباطات، مشاركت مدني و فضاهاي بيروني، حمل و نقل، مسكن، مشاركت اجتم

ها به آن يشوند و خروج يل ميتحل يكيو گراف يآمار يط نرم افزارهايدر مح حمايت اجتماعي و خدمات سالمت)

بخش اول تا  يشده برا ينيبشيزمان پ مربوطه خواهد بود. يهاليو تحل يمكان يها، نقشهيصورت جداول اطالعات

  . است 2019 يالديان سال ميپا

انداز، باشد. در اين بخش به تدوين چشمريزي و تجويز ميش بيني شده است، مربوط به برنامهآنچه در بخش دوم پي

شود. ايلوت و پهنه گردشگري پرداخته ميي عملياتي و اجرايي در محله پهاو برنامهها اهداف، راهبردها، سياست گذاري

  ريزي و تجويز انجام خواهد شد.خش دوم و در قالب قرارداد برنامهب اين بخش پس از تكميل

 هاي مرحلهمراحل تفصيلي ارزيابي و برنامه ريزي محيط دوستدار سالمند و خروجي: 1-1جدول شماره 

  خروجي  عناوين زيرمراحل  عنوان مرحله  مراحل  بخش 

  

  

  

  

  

  

 
 
A 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.  

  

  

  

  

  

  

  

 
  تهيه و تدوين مباني نظري ،

سند  اجرايي -پيشينه عملياتي -

  راهبردي

)Literature review(  

داخلي) شهر دوستدار سالمند و -اجرايي(خارجي-عملياتيپيشينه 

  محالت پايلوت در جهان

  

  

  

شناسايي بيشتر 

مفهوم محيظ دوستدار 

سالمند و ابعاد 

كالبدي، اجتماعي و 

  اقتصادي آن

  

  تعاريف و مفاهيم (مرتبط با زندگي سالمندان در مقياس شهر و محله)

اجتماعي، ، ابعاد اثر گذار بر زندگي سالمندان (ابعاد كالبدي

  اقتصادي، نهادي و ....)

  ي اثرگذار بر زندگي سالمندان در محالتهامؤلفه

  بيروني و فضاهايها ساختمان

  حمل و نقل

  مسكن

  مشاركت اجتماعي

  احترام

  اطالعات و ارتباطات، و 

  اشتغالمشاركت مدني و 
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  خروجي  عناوين زيرمراحل  عنوان مرحله  مراحل  بخش 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حمايت اجتماعي و خدمات سالمت

  محيط دوستدار سالمند ي برنامه ريزيهااستخراج شاخص

  جمع بندي و نتيجه گيري

  

  

  

2.  

  

  )RECOGNITIONشناخت(

 مقدمه

آگاهي و شناخت 

بيشتر ازفضاهاي 

شهري اصفهان، 

آمارهاي موجود از 

سالمندان و آينده آن

  ها

 كالبدي، محيطي، ازنظر اصفهان، شهر يهامطالعه ويژگي

 اقتصادي و... اجتماعي،

سالمندان در اصفهان و محله  ي جسمي و سنيهامطالعه ويژگي

 پايلوت

  سالمندان در اصفهان و محله پايلوت  جنسيتي يهاويژگي مطالعه

فرآيند افزايش يا كاهش جمعيت سالمندان ( پيش بيني وضعيت 

  جمعيتي سالمندان)

 مطالعه مهم ترين مشكالت سالمندان در اصفهان و محله پايلوت

ي فرادست (جامع، تفصيلي و هامطالعه جايگاه سالمندان در طرح

  راهبردي)

ي توزيع و پراكندگي سالمندان در محالت مختلف شهر هاويژگي

  اصفهان

تحليل ساختار كالبدي و فضايي محالت داراي جمعيت سالمند 

  باال

  محيط دوستدار سالمند و پهنه گردشگري انتخاب محله پايلوت

3.  
 روش شناسي

)Methodology(  

  مقدمه

تصميم گيري در 

ابزار پژوهش، زمينه 

جامعه و نمونه آماري 

ي آماري هاو مدل

تجزيه و تحليل 

  اطالعات

  (سالمندان، مديران، كارشناسان)شناسايي جامعه آماري

ي نمونه گيري تصادفي، هاشناسايي نمونه آماري به كمك روش

  گلوله برفي و ...

  انتخاب محله مسكوني پايلوت و پهنه گردشگري

، ها، پرسشنامههاابزار گردآوري اطالعات (آمارنامهساخت 

  ، مشاهده و ...)هامصاحبه

  ي تجزيه و تحليلهاروش

  سنجش روايي و پايايي ابزار پژوهش

  اجراي پرسشنامه و مصاحبه در محله پايلوت و پهنه گردشگري

محله هاي ميداني از و دادهها ، مصاحبههاجمع آوري پرسشنامه

  پايلوت و پهنه گردشگري

 افزارهاي آماري و گرافيكي ها به محيط نرمورود داده

  هاي فروكاستن و كاهش حجم دادههاروش

  هاي دسته بندي و طبقه بندي دادههاروش

  هاي گرافيكي و نمايش دادههاروش

  جمع بندي و نتيجه گيري

4.  

  

  

 هاداده و تحليل ارزيابي

Survey and analysis 
Data  

  مقدمه

تجزيه و تحليل 

ها و اطالعات و داده

استنتاج از مطالعات 

  انجام شده

  ي شهريهانقد و بررسي جايگاه سالمندان در طرح

  ها تعداد سالمندان و زندگي آن تحليل وضعيت

  دوستدار سالمند تحليل فضايي محله پايلوت

و فضاهاي بيروني در محله پايلوت و ها و تحليل ساختمانارزيابي 

  پهنه گردشگري 

عمومي در محله پايلوت و ونقل حملارزيابي و تحليل وضعيت 

  پهنه گردشگري 
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  خروجي  عناوين زيرمراحل  عنوان مرحله  مراحل  بخش 

ارزيابي و تحليل وضعيت مسكن و خدمات وابسته به آن در محله 

  پايلوت 

  مشاركت اجتماعي در محله پايلوت  ارزيابي و تحليل

ارزيابي و تحليل احترام به سالمندان در محله پايلوت و پهنه 

  گردشگري 

ارزيابي و تحليل اطالعات و ارتباطات به سالمندان در محله پايلوت 

  و پهنه گردشگري 

سالمندان در محله  اشتغالمشاركت مدني و  ارزيابي و تحليل

  پايلوت و پهنه گردشگري 

حمايت اجتماعي و خدمات سالمت به سالمندان  ارزيابي و تحليل

  در محله پايلوت و پهنه گردشگري 

  .........هاپيوست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

B 

  

  

  

  

  

  

  

٥.  

  

  

  

  گذاريتدوين چشم انداز و هدف

اساس تجربيات تدوين چشم انداز محيط دوستدار سالمند بر 

  جهاني

  

  ي باالدست موجودهاتدوين چشم انداز بر اساس طرح

  تدوين چشم انداز بر اساس نظرات ذي نفعان سالمند

  هاي تخصصيتدوين چشم انداز بر اساس نظرات كارگروه

مديران و مسئولين خدماتنظرات تدوين چشم انداز بر اساس 

  رسان به سالمندان

جمع بندي و ارائه چشم انداز نهايي محيط دوستدار سالمند در 

  1410اصفهان در افق 

و فضاهاي عمومي در شهر ها تدوين راهبردهاي مرتبط با ساختمان

  اصفهان

  در شهر اصفهانونقل حمل تدوين راهبردهاي مرتبط با

  تدوين راهبردهاي مرتبط با مسكن در شهر اصفهان

احترام به جايگاه سالمندان در شهر  تدوين راهبردهاي مرتبط با

  اصفهان

  تدوين راهبردهاي مرتبط با اطالعات و ارتباطات در شهر اصفهان

در شهر  اشتغالتدوين راهبردهاي مرتبط با مشاركت مدني و 

  اصفهان

تدوين راهبردهاي مرتبط با حمايت اجتماعي و خدمات سالمت 

  شهر اصفهاندر 

  

  

٦.  

 
  

اجرايي محيط ها سياست

دوستدار سالمند در محله 

پايلوت مسكوني و پهنه 

  گردشگري

ي عمومي محيط دوستدار سالمند در محله هاتدوين سياست

پايلوت و پهنه گردشگري در راستاي راهبردهاي تعريف 

  )1404شده(

 محيط و فضاهاي بيرونيها ي اجرايي ساختمانهاتدوين سياست

  )1404دوستدار سالمند در محله پايلوت و پهنه (

دوستدار سالمند در محله ونقل حمل ي اجراييهاتدوين سياست

  )1404پايلوت و پهنه گردشگري (

ي مسكن دوستدار سالمند در محله پايلوت هاتدوين سياست

)1404(  

دوستدار ي اجرايي مشاركت اجتماعي محيط هاتدوين سياست

  )1404سالمند در محله پايلوت و پهنه گردشگري (
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  فصل نخست: طرح پيشنهادي  ريزي الگوي محيط دوستدار سالمند در محالت پايلوت شهر اصفهانو برنامه ارزيابي

  خروجي  عناوين زيرمراحل  عنوان مرحله  مراحل  بخش 

ي اجرايي حفظ احترام و ارزش جايگاه سالمندان هاتدوين سياست

  )1404در محله پايلوت و پهنه گردشگري (

ي اجرايي اطالعات و ارتباطات محيط دوستدار هاتدوين سياست

  )1404سالمند در محله پايلوت و پهنه گردشگري (

 سالمندان در اشتغالي اجرايي مشاركت مدني و هاتدوين سياست

  )1404محله پايلوت (

ي اجرايي حمايت اجتماعي و خدمات سالمت هاتدوين سياست

محيط دوستدار سالمند در محله پايلوت و پهنه گردشگري 

)1404(  

  

  

  

  

٧  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي عملياتي و هاتعريف برنامه

پايلوت و پهنه اجرايي در محله 

  گردشگري

و فضاهاي ها ي عملياتي و اجرايي(ساختمانهامعرفي برنامه

بيروني، حمل و نقل، مسكن، مشاركت اجتماعي، احترام، اطالعات 

، حمايت اجتماعي و خدمات اشتغالو ارتباطات، مشاركت مدني و 

  در محله پايلوت و پهنه گردشگري 1399سالمت) سال 

و فضاهاي ها ي عملياتي و اجرايي(ساختمانهامعرفي برنامه

بيروني، حمل و نقل، مسكن، مشاركت اجتماعي، احترام، اطالعات 

، حمايت اجتماعي و خدمات اشتغالو ارتباطات، مشاركت مدني و 

  در محله پايلوت و پهنه گردشگري 1400سالمت) سال 

و فضاهاي ها ي عملياتي و اجرايي(ساختمانهامعرفي برنامه

بيروني، حمل و نقل، مسكن، مشاركت اجتماعي، احترام، اطالعات 

، حمايت اجتماعي و خدمات اشتغالو ارتباطات، مشاركت مدني و 

  در محله پايلوت و پهنه گردشگري 1401سال  سالمت)

و فضاهاي بيروني، حمل و ها ي اجرايي(ساختمانهامعرفي پروژه

نقل، مسكن، مشاركت اجتماعي، احترام، اطالعات و ارتباطات، 

، حمايت اجتماعي و خدمات سالمت) اشتغالمشاركت مدني و 

  در محله پايلوت و پهنه گردشگري 1402سال

و فضاهاي ها ي عملياتي و اجرايي(ساختمانهامعرفي برنامه

بيروني، حمل و نقل، مسكن، مشاركت اجتماعي، احترام، اطالعات 

، حمايت اجتماعي و خدمات اشتغالو ارتباطات، مشاركت مدني و 

  در محله پايلوت و پهنه گردشگري 1403سالمت) سال 

و فضاهاي ها ي عملياتي و اجرايي(ساختمانهامعرفي برنامه

بيروني، حمل و نقل، مسكن، مشاركت اجتماعي، احترام، اطالعات 

، حمايت اجتماعي و خدمات اشتغالو ارتباطات، مشاركت مدني و 

  در محله پايلوت و پهنه گردشگري 1404سالمت) سال 

  1399ي اجرايي سال هابرآورد تقريبي هزينه پروژه

  1400 ي سالهااولويت بندي زماني پروژه

  1399-1400ها مشخص نمودن متوليان انجام پروژه

و  1399ي هادر سالها پايش و بازنگري و تعريف مجدد پروژه

1400  

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ:  
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  مقدمه .1,2
پيري جمعيت و شهرنشيني دو روند جهاني هستند كه به موازات يكديگر تأثيرات بسزايي را بر جوامع داشته اند. 

شوند. از سويي ديگر هر ميميزان شهرنشيني روز افزون شهرها قطب فعاليت و پيشرفت بشر هستند كه سبب افزايش 

و تركيب سني جهان را به سوي پير شدن سوق ميشود ميسال افزوده  60درصد به جمعيت افراد باالي  5/2ساله 

كنند و در ميدهند. توجه به اينكه در حال حاضر در جهان توسعه يافته، سه چهارم افراد سالمند در شهرها زندگي 

كشورهاي در حال توسعه، همگرايي روند سريع پيري جمعيت و روند سريع شهرنشيني حمايت گسترده شهروندان 

دوستدار سالمند بودن شهرها يكي از مؤثرترين رويكردهاي سياستگذاري براي پاسخ به پيري  نمايد.ميطلب سالمند را 

مطالعه مباني » محيط دوستدار سالمند«هاي مختلف منظور اشراف بر جنبهبر اين اساس به جمعيتي در شهرها است.

در  كه ندكبراي بيان مباني نظري فراهم ميحائز اهميت است. اين فصل زمينه را  اجرايي سند -و پيشينه عملياتينظري 

 ،مفاهيم مرتبط با زندگي سالمندان بخش دوم اجرايي و -پيشينه عملياتي است: بخش اولاصلي  بخش سهبردارنده 

س دهد. پمورد بررسي قرار مي ي اثرگذار بر زندگي سالمندان راهاسالمند در فضاي شهري، سالمند و گردشگري و مؤلفه

دوستدار سالمند  محيطريزي ارزيابي و برنامههاي ابعاد و شاخص سومبخش ، در اني نظري و پيشينه پژوهشاز بررسي مب

  معرفي شده است. 

  جهان    در    سالمند دوستدار    شهر    اجرايي -عملياتي    پيشينه .2,2
تحقيقاتي  (WHO) سازمان جهاني بهداشتو  (PHAC) ، با حمايت آژانس بهداشت عمومي كانادا2006در سال 

كشور انجام گرفت تا مشخص شود كه چه عواملي ممكن است براي تشويق پيري فعال در شهرها و  23شهر در  33در 

 World Health)سالمند تبديل شوند  دوستدارجوامع در نظر گرفته شود و از اين رو آن شهرها به شهرهاي 

Organization, The Global Network for Age-friendly Cities and Communities 2018) نتايج حاصل .

در  سازمان جهاني بهداشت يهاسالمند طبق فهرست مؤلفه دوستداراز اين تحقيق منجر به توسعه رويكرد شهرهاي 

 جهانكشور  41شهر در  937شامل سالمند  دوستدارشهرهاي عضو شبكه جهاني شهر  2019سال در كل جهان شد. 

در دو بخش پيشينه عملياتي خارجي و داخلي معرفي  شهر نهتجربيات انجام شده در كه  (.WHO n.d)اند معرفي شده

  .استشده 

  خارجي يمعرفي پيشينه عمليات .1,2,2

ي توان به شهر برلين آلمان ي موفق در زمينه محيط دوستدار سالمند و مطابق با نيازهاي افراد كم توان مهااز نمونه

بازنگري اطالعات و به روز  -2، يگان در زمينه زندگي بدون مانعايجاد پايگاه داده را -1اشاره نمود كه در ابعاد مختلف؛ 

ي بسيار گسترده انجام هافعاليت ،سازماندهي و ساختار مندي -5مشاركت افراد معلول،  -4، منابع مالي -3ها، كردن آن

بوده و در زمينه خدمات  ي استراتژيك دسترسي جامعهابراي سياست 2013اين شهر برنده جايزه سال  .است داده

   رساني به گردشگران سالمند نيز عملكرد بسيار خوبي در خدمات رساني و درآمد زايي داشته است.

يكاگو، سن ايچ كانادا، شبه طور اجمالي اقدامات انجام گرفته در شهرهاي ديگر كشورها نظير منچستر، ادامه در 

 2019آالچائو نيز به عنوان يكي از شهرهاي اخير كه در سال معرفي شده اند. شهر پورتلند، آكيتا، سنگاپور و كانكايا 

  به شبكه جهاني دوستدار سالمند پيوسته است، معرفي و مورد توجه قرار گرفته است.
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  فلوريدا 1آالچائو .1,1,2,2

پذيري ارائه شده توسط در آالچائو در راستاي قواعد جوامع دوستدار سالمند و براساس هشت عامل زيست 2019سال  

، نيازسنجي براي جمعيت سالمند انجام شد. هشت عامل عبارتند از: مسكن، حمل و نقل، خدمات سازمان جهاني بهداشت

احترام و انسجام اجتماعي، مشاركت اجتماعي و مدني و آگاهي و ، اشتغالسالمتي و اجتماعي، ساختمان و فضاهاي بيروني، 

است. سواالت در دو گروه اصلي وضعيت موجود براساس پرسشنامه آنالين سواالتي در اين هشت طبقه ارائه شده ارتباطات.

و مشاركت مدني، خدمات سالمتي و  اشتغالس وضعيت موجود از بين هشت عامل، و اولويت اجتماعي ارزيابي شدند. براسا

اجتماعي و ساختمان و فضاهاي بيروني داراي امتياز بيشتري در وضعيت موجود هستند. از نظر افراد مورد مطالعه اين سه 

همچنين از نقطه نظر افراد مورد مطالعه مسكن، خدمات سالمتي و اجتماعي و فضاهاي بيروني  عامل غلبه بيشتري داشتند.

ها به سواالت پيرامون اهميت و تسلط عوامل سه عامل مسكن، ها داراي بيشترين اهميت هستند. با مقايسه پاسخو ساختمان

و انسجام اجتماعي و احترام بيشترين شكاف را داشتند. در واقع، وضعيت موجود مسكن از سطح اهميت آن خيلي ونقل حمل

ا هو مشاركت مدني تقريبأ همسو با ميزان اهميت آن اشتغالوجود است در حالي كه وضعيت متر از ديگر عوامل بودهپايين

 است. بنابراين هر چه شكاف بين ميزان اهميت و وضعيت موجود عوامل بيشتر باشد نشان از وجود مشكالتي دارد كهبوده

  ارتند از:است. برخي از اين مشكالت عبايجاد كرده احساس نياز را در ساكنين به يك برنامه براي رفع شكاف

 فقدان مسكن قابل در دسترس -

  براي ساكنان در نواحي روستاييونقل حملهاي ارتباطي و دسترسي محدود به شرايط ضعيف شبكه -

  وجود تبعيض سني -

  بيشتر جهت ارتباطات و اطالعاتها ساختو زير نياز به بهبود توزيع منابع -

  پيشنهاداتي نيز ارائه شد كه عبارتند از:به موازات ارائه مشكالت از سوي ساكنان، 

  هاي مربوط به سالمندانبكارگيري فضاهاي عمومي مانند كتابخانه يا مراكز تفريحي به منظور برگزاري برنامه -

  هاايجاد باشگاه حمايتي مانند جنبش دهكده -

  .(Satine 2019) اختصاص شارژ مخصوص براي كاال و خدمات مرتبط با سالمندان -

  منچستر .2,1,2,2

 نشان رايب. است شناخته بريتانيا المندس دوستدار منطقه اولين عنوان به را بزرگ منچستر ،سازمان جهاني بهداشت

 به و كرده آغاز را خود المندس دوستدار استراتژي منچستر، بزرگ شهردار، 2بورنام اندي، موفقيت اين دادن

GreaterSport افراديب و ترغ گرفتن جشن براي انگليس ورزش از پوندي ميليون يك بودجه تأمين از تا است پيوسته 

 در يسانگل المندس دوستدار شهر اولين عنوان به منچستر وضعيت ، استفاده كند.اجتماعي و جسمي فعاليت به مسن

 مقامات با كار شامل است، شده انجام Aging Hub of the Combined Authority توسط تاكنون كه كارهايي نتيجه

  .است المندس دوستدار يهابرنامه تهيه براي محلي

، تاس بوده فعال ،ماندن فعال و سالم راههاي و سالخورده افراد زندگي بهبود براي سال چندين حقيقت در منچستر

سالمند؛  دوستدار يهامحله و جوامع از حمايت براي جديد يهاخانه ساخت ؛دسترس درونقل حمل به دسترسي نظير

 يا بخواهند كه زماني تا كه دهدمي را امكان اين افراد بهها كه اين فرصت باال كيفيت با شغلي فرصتهاي آوردن فراهم و

 .بمانند خود كار محل در باشند داشته نياز

                                                
1Alachua  
٢ Andy Burnham 
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 اجراي برنامه و سالمند دوستدار استراتژي يك تصويب ،»سالمند دوستدار شهر- منطقه« شدن شناخته رسميت به

 از ديگر اقدامات، سالخوردگي جشنوارهبرگزاري  همچنين و منچستر موزه در سالمند دوستدار يفرهنگ مركز ايجاد آن،

 كانيم به بزرگ منچستر ساخت براي مردم يهاايده به منظور گرفتن سالخوردگي جشنوارهانجام شده در اين شهر بود. 

  .(.University of Manchester n.d) شدبرگزار  شدن پير براي عالي

  كاگويش .3,1,2,2

 يمعرف المندشهر دوستدار س كيبه عنوان  سازمان جهاني بهداشتتوسط  كاگويشهر ش، 2012 جوالي سالدر 

محيط حفظ و بهبود  يبرا يفعل يهاتيو اولو ازهايدرك نقاط قوت، ن يرا برا هيپا يابيارز كيشهر اين  راًيشد. اخ

  :شامل يابيارز نيا ).1-2 تصوير شماره(است  هدر هشت حوزه انجام داد دوستدار سالمند

  در سطح جهان، دار سالمنددوست يهاو شاخصها برنامه ريسا يروش شناخت يابي) ارز1

  ،اهميت است با يكاگوهايش دار سالمند كه براي اهالي سالمنددوست يهاشاخص يبند تيو اولو يي) شناسا2

ميزان دوستدار سالمند بودن شهر درحال  يابيارز يبرا كاگوياز ساكنان ش يو كم يفيك يهااز دادهاي مجموعه )3

  .حاضر

شركت كننده در قالب داده 2600از  شيشامل اطالعات و نظرات ب يامرحله سه يابيارز نيحاصل از ا يهاافتهي 

، ، پزشكان، محققانسالمندان نيمتخصص پزشكان جامعه، ياست. شركت كنندگان شامل اعضا يفيو ك يكم يها

افراد طرد كه به  ييهادر جامعه و سازمان يغاتيتبل يها، گروهيتجار ي، شركايدولت يها، آژانسيمددكاران اجتماع

  ، است.دارند يدسترسشده از جامعه به داليل اجتماعي يا قانوني 

  هاي شهر دوستدار سالمندمؤلفه: 1-2شماره  يرتصو

  
  (Johnson, Amy and Lara 2012)مأخذ: 

، خواسته شد دارند كاگويدر شسالمندان با  يميجامعه كه تجربه مستق نفعانيو ذ فرد متخصص كيچهل و  از

 يرا در سراسر جهان بررس المنددوستدار س يهاطيشهرها و مح يابيارز يمورد استفاده برا يهااز شاخص يكامل ستيل

گسترده  صورتبه  ينظرسنج كي، كاگويدر ش سالمندان يبرااز نظر اهميت  يرتبه بند يهاشاخص نيكنند. پس از تدو

 ، از ژوئنماه سهبه مدت  يسنجنظر نيشد. ا عيدر جامعه توز يكاغذ همچنين بافرمت و نيآنالنظرسنجي  و در قالب

، نيآنال يها، خبرنامهليميا يهاگروه قياز طر نيآنال يمربوط به نظرسنج يوندهايبود. پ رقرارب 2014تا آگوست سال 

از  يمدارس و برخها، دانشگاه، ي، دفاتر دولتيعموم يها، آژانسيرانتفاعيغ يهاسازمان يهاتيو وب ساها كتابخانه
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 نياالت در اؤموجود بود. س ينيو چ ي، لهستانيياي، اسپانيسيانگل يهاها به زبانيپخش شد. بررس يمشاغل خصوص

و  يو بهداشت يتيجمع يسواالت اساس نيو همچن زمينهدر هر  سالمند دوستي هايشاخص تينشانگر اولو ينظرسنج

  .بودباز  ياظهار نظرها يبرا ييهافرصت

 يهااند. دادهرا انجام داده ينظرسنج ني، اكاگويش ييايجغراف مختلف از مناطق يندگينماه ب سالمند 2600از  شيب

 يراض لمند دوستي به چه ميزانازمينه مربوط به س از هر كاگويدهد كه ساكنان شميپاسخ دهندگان به ما نشان 

كند. به طور مي سهيمقا نفعانيذ هاييت بنديرا با اولو كاگويساكنان ش يتمنديرضا ميزان 1-2شماره  نمودارهستند. 

   .(Jones 2016) دنكنمي يابيباال ارز اريبس سالمند دوستي اين شهر را كاگويشاهالي  يكل

  سالمند در شيكاگوي شهر دوستدار هارضايتمندي و اولويتبندي مؤلفه: 1-2 نمودار شماره

  
  (Jones 2016)مأخذ: 

1كاناداايچ سن .٤٫١٫٢٫٢
    

بر روي نقاط قوت و ضعف شهرها در ترويج  سازمان جهاني بهداشتي شهرهاي دوستدار سالمند هافاز اول پروژه

در شهر سن ايچ پروژه  بهداشتسازمان جهاني دانشگاه ويكتوريا با همكاري  2006فعال بوده است. در سال  سالمندي

درصد از جمعيت شهر سن ايچ باالي شصت سال سن  22حدود  2001شهر دوستدار سالمند را اجرا كردند. در سال 

دهد كه در دهه آينده جمعيت سالمندان نشان ميها درصد رسيده است. پيش بيني 23، به 2006داشته و در سال 

 اقداماتي كه در اين شهر انجام گرفته است در جدول شماره ن شهر برسد.درصد جمعيت كل اي 45اين شهر به حدود 

  .(University of Victoria’s Centre on Aging 2010)گزارش شده است  2-1

  كانادا سن ايچ اقدامات انجام گرفته در شهر: 1-2جدول شماره 

  اقدامات انجام گرفته  مؤلفه

و ها ساختمان

  فضاي بيروني

   مطلوب دسترسي برايها نرده وها پله ،هارمپ رساني روز به و بهبود •

   آنان كشي خط و هاروپياده بهبود و جداول سازي مناسب •

   زندگي يهامحل نزديكي در وها پارك در مناسب بهداشتي يهاسرويس •

  انات ورزشي مانند استخر با امكانات كاهش آلودگي صداامك ايجاد •

  عمومي اماكن و فضاها و ساختمانها به مطلوب دسترسي ايجاد •

  ي چرخ دار براي افراد ناتوان هاي صندليهاها با ابعاد و اندازهروپيادهمتناسب سازي 

                                                
1 Saanich of Canada 
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  اقدامات انجام گرفته  مؤلفه

  مندان سال دسترسي سهولت براي تجاري و عمومي يهاساختمان ورودي طراحي بهبود •

  نقاط ساير وها پاركينگ به دسترسي عالئم بهبود •

  حمل و نقل

  سكونت محل از عموميونقل حمل به مناسب دسترسي •

   سوارهها عرض كاهش ي،روپياده دوچرخه، عبور مخصوص الين گرفتن نظر در •

   پياده عابران براي تايمر از استفاده اتوبوس، ايستگاههاي طراحي بهبود •

  ها ت تفريحي و خرده فروشيااي ايمن و بي خطر براي دسترسي به امكانمسيره از استفاده •

   مهم يهاتقاطع در پياده عابر عبور تايمر اندازي راه و نصب •

   ناتوان افراد ويلچرهاي با متناسبها رمپ نوع و جنس ،روپياده عرض استانداردهاي بررسي •

   كنندمي كار LEDنشانگرهايي كه با  استفاده از يبزرگ و بررس يهابهبود عالئم در تقاطع •

  هاي عمومي و ديد مطلوب جادههاو مكانها ايجاد ديد به نشانه •

  مسكن

  ي مختلط هابا كاربري متنوع ي مسكنهااستفاده از گونه •

ي مسكن در واحدهاي همسايگي براي باال بردن قدرت انتخاب سالمندان و حفظ شبكه هااز گونه متنوعاستفاده  •

  اجتماعي واحدهاي همسايگي (وياليي، آپارتمان، ...) 

ي كافي و فضاهاي باز در واحدهاي همسايگي براي استراحت و گذران وقت سالمندان با همنوعان هااستفاده از مكان •

   خود

  رنگ و اندازه مسكن و ... براي ايجاد هويت يكپارچهراهنماهاي طراحي براي  •

  احترام

  هانسل ريسالمندان و سا نيارتباط ب يبرقرار يبرا ييهامكان جاداي •

  سالمندان  يباز برا يدر فضاها يحيتفر يمكانها جاديا •

  سالمندان  يورزش و تندرست يامن و پر جنب و جوش برا ييمكانها جاديا •

   يبدن يتهايمتنوع و فعال يهابرنامه ياجرا ،يمتفاوت اجتماع يهافرصت جاديا يبراها احداث پارك •

ه و توسع جيباال بردن فرصت مشاركت آنان و ترو يسالمندان برا يدر دسترس برا يباز و اجتماع يهامكان جاديا •

  در مراكز محالت ياجتماع يهاشبكه

  ينسل نيارتباطات ب يبرقرار يبرا يحيتفر يتوسعه فضاها •

  به جوانان زيو اهدا جوا قيدر آخر سال مشابه تشو قينظام تشو قيشناختن سهم مهم سالمندان از طر تيبه رسم •

بهتر  هايكمك يبرا ييخاص سالمندان و روشها يازهايبهتر از ن يجلسه آموزش كاركنان كه شامل آگاه كي جاديا •

   يبه خدمات شهر يبه سالمندان در دسترس

 اطالعات و

  ارتباطات

  و ساختمانها  يعموم يهادر مكان نايناب اي نايسالمندان كم ب يبرا يصوت يهاستمسي از استفاده •

  مناسب  يدر ابعاد بزرگ و با فونت و رنگها يغاتيتبل يلبوردهايچاپ بنرها و ب •

  سالمندان يبراو روزنامه  يغاتيتبل يقرار دادن بروشورها يمناسب و در دسترس برا يهاقفسه هيتعب •

  يصوت يهانهيفونت بزرگتر و گز يهانهيمانند گز سن ايچ يشهردار تيسازگار با سالمندان در وب سا يهانهيگز جاديا •

مشاركت مدني 

  اشتغالو 

   يجلسات شهردار يو برخ يطراح يهانلپ ،يمشورت يهاتهكمي در سالمندان فعال شركت •

  حاتيها و تفرو پارك ياضطرار يهابرنامه قيسالمندان جهت كمك به جامعه خود از طر يداوطلبانه برا يهافرصت جاديا •

  (University of Victoria’s Centre on Aging 2010)ذ: خمأ

  پورتلند ايالت متحده آمريكا .5,1,2,2

ي جمعيتي صورت گرفته در آن، در هاكه مطابق با پيش بينياست مريكا آتلند يكي از شهرهاي ايالت اورگن پور

، جمعيت افراد باالي شصت سال در اين شهر از جمعيت افراد زير چهارده سال بيشتر خواهد شد. طرح شهر 2050سال 

در  .و دانشگاه ايالتي پورتلند در اين شهر به اجرا در آمده است سازمان جهاني بهداشتدوستدار سالمند با همكاري 

معرفي شده است، اقداماتي در اين شهر  سازمان جهاني بهداشتدوستدار سالمند كه توسط  ي مختلف شهرهابخش
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بيان شده  2-2جدول شماره در  پروژهو اهداف اين ي مرتبط با حرفه طراحي شهري هاصورت پذيرفته است كه قسمت

  .(Neal and DeLaTorre 2015)است 

  پروژه شهر دوستدار سالمند پورتلنداهداف : 2-2جدول شماره 

  اقدامات انجام گرفته  مؤلفه

و ها ساختمان

  فضاي بيروني

  هدف: بهبود و افزايش فضاهاي سبز و مناظر طبيعي

خوانا و داراي امكانات رفاهي و تفريحي بهبود دسترسي به فضاها سبز و طبيعي با مسيرهاي ويژه اتوبوس رو، امن،  •

  همچون فواره، چشمه، ميز، امكانات ورزشي

 هدف: توليد غذاهاي محلي

  ي خانه افراد سالمند براي توليد مواد غذايي خودشانهاامكان ايجاد باغ در محل زندگي و حياط •

  هدف: ايجاد فضاهاي عمومي در دسترس

 ي كف و همچنين استفاده از عالئمهاو ميزان باز تابش نور در طراحي، جنس كف، رنگ آن هاتوجه به كف پوش •

  ي مناسب و روشنايي مطلوب هاجهت افزايش خوانايي، استفاده از نيمكت

  حمل و نقل

  عمومي و دسترسي به آنونقل حملهدف: ارتقاي توان 

 هاي ايمن و امن، ساخت وسايلروپيادهو عالئم، ايجاد ها ي راهنمايي، نيمكتهاطراحي مناسب ايستگاهها، چراغ •

  متناسب با استاندارها و مقياس انسانيونقل حمل

 عموميونقل حملهدف: استفاده از طيف متنوعي از خدمات 

  عمومي شامل اتوبوس، متروها و غيرهونقل حملدسترسي به انواع خدمات  •

  مسكن

  هدف: بهبود دسترسي و مساكن مناسب

  ي مساكن جهت بهبود دسترسي با در نظر گرفتن عرض و ابعاد مناسب هاطراحي مناسب ورودي •

  براي سالمندان  مسكن متنوع يهاگونه از طيفي ارائه •

ساير با  ارتباط برقراري براي هامحله اطراف در همگاني هايورزش يا و سواريدوچرخه مناسب هايمحيط از استفاده •

  هانسل

اطالعات و 

  ارتباطات

  بهبود دست يابي به اطالعاتهدف: 

  مطلوب بانظم مناسب محل و رنگ و فونت با بيلبوردها بنرها، تبليغاتي، تابلوهاي از استفاده •

  (Neal and DeLaTorre 2015)مأخذ: 

  ژاپن 1آكيتا .6,1,2,2

 در ارتباط با سازمان جهاني بهداشت يژاپن بود كه به شبكه جهان يشهرها نياز اول يكي تاي، آك2011ر سال د

 جاديا متمركز بر يكرديبا رو تايآك سالمنددوستدار  ياستهايس شتري. بوستيپالمند شهرها و اجتماعات دوستدار س

است اي جامعه جاديا دار سالمندبرنامه دوست ياز اهداف اصل يكيشود. مي تيشهر هدا يبافت اجتماع تياجتماع و تقو

كنند، مي تيكه از جامعه حما يدارند، بلكه به عنوان افراد تيبه حما ازيكه ن يبه عنوان افرادنه  گريد سالمندانكه 

 ديشهرون درجهت تبديل شدن بهخود  يهاخواهند از تجربه، دانش و مهارتميسالمنداني را كه برنامه  نيدرك شوند. ا

  .شناسدمي تيبه رسم، كنند ستفادهفعال تر ا

  :از است عبارت دار سالمندبرنامه دوست يبرا يتيس تايآك ياصل تياولو سه

  .ينقش اصل كيدر  تايساكنان آك دادن مشاركت و ريدرگ -

  و شهروندان. يادار ي، سازمانهايخصوص يشركتها نيب ياز همكار ناناطمي -

  همه ادارات مربوطه در شهر. نيب يبه همكار قيتشو -

                                                
1  Akita 
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  ي موفقيت آميز در آكيتاهاپروژه  •

 يرفتن و مشاركت اجتماع رونيبه ب بيترغ كرده است كه افراد مسن را يرا معرف ديپروژه جد نيچند تايدولت آك

است كه به موجب آن افراد اي اتوبوس تك سكه سيسرو كي: ايخدمات تك سكهاز جمله  كند.ميدر اجتماعات خود 

آنها  يمسافرت در اطراف منطقه براشود مي باعثامر  نيمناسب هستند و ا متيمسن قادر به سوار شدن با اتوبوس با ق

متعاقباً در  يساله و باالتر آغاز شد و آستانه سن 70با هدف قرار دادن افراد  2011در سال  سيسرو نيارزان تر شود. ا

استفاده از  يگواه يدر آن سال دارا يمقدي ساكنان درصد 62از  شيب جهي، در نتافتيسال كاهش  65به  2017سال 

ها نامه باشد توسط فروشگاه يگواه يتوسط هر كس كه دارا گانيرا يهايدنيو نوشها فيدند. تخفتك سكه بو خدمات

 درداوطلبانه صورت به  سالمنداناز  تيحما يهاستميشامل س ياضاف يهاتيفعالهمچنين شود. ميارائه ها و حمام

  .است مهمجشنواره 

 تايدر آكها نسل نيب يباشگاه دوست ياعضاو  خدمات سالن آرايشي متناسب با طراحي همه شمولي: 2-2شماره  يرتصو

     

  (Buffel, Cotterell, et al. 2018)مأخذ: 

 .ثبت نام كرده اند در پروژه دوستدار سالمندي كيبه عنوان شر يسازمان خصوص 88حدود ، 2018سال  جوالياز 

ارتقاء اشتغال  و شتريب يعموم يزهايشامل نصب م يدولت يو نهادها ءشركا نيا نيب يو خصوص يعموم يهايهمكار

  محالت است. در افراد سالخورده 

در  يادار گاهيپا كيانجام شد و هم اكنون به عنوان  2016نسل در سال  ينچندمربوط به ساخت سالن اجتماعات 

 ياهتيفعال يبرااي هيبه عنوان پا نياز حوادث است و همچن يريشگيمركز پ كي يمركز دارا نيدسترس همه است. ا

 يبانيپشت، ، از جمله افراد مسنشهروندان هيساختمان از كل نيكنند. ا تجمعجامعه است كه شهروندان بتوانند در آن 

. عالوه و ... است يموجود در الب يروپياده ليوسا، چرخدار يهايصندل، رشيدربان در پذ سيسرو كيكند و شامل مي

جاده  60از  شيب -شود  يريجلوگ خيلغزش در هنگام برف و  گونهره جاديشوند تا از امي رمگ لچريو يرهاي، مسنيبر ا

  .(Buffel, Cotterell, et al. 2018) شوندميگرم آكيتا در شهر  ليدل نيبه هم زين
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  آكيتا ژاپن سالن اجتماعات: 3-2شماره  يرتصو

  

  (Buffel, Cotterell, et al. 2018)مأخذ:     

  تايآك المندبرنامه دوستانه س ندهيآ  •

. دو ماندگار باش داريپا، ، مثبتديآمي شيكه پ ييهامعتقد است كه با وجود چالش المنددوستدار سشهر  تايآك

در  المندشهرها و جوامع دوستدار س ندهيتوسعه آ يبراها و برنامهها بخش ريدر ساها تيها و موفقميآموختن از ناكا

  .رسدميبه نظر  يضرور يجهان اسيمق

  :دار سالمنددوست آينده شهر يبرا تايآكشهر  ياصل هايبرنامه

  د.و در همان جامعه پير شون كنند يتوانند در آن زندگب سالمندانآكيتا، در جامعه  كپارچهيمراقبت  ستميس جاداي با -

 .Buffel, Cotterell, et al) باشند ميسازد در جامعه سهميرا قادر  سالمندانكه  ياجتماع طيمح كي جاداي -

2018).  

  سنگاپور .7,1,2,2

شد و  ينيبه سرعت شهرنش 1950از اواخر دهه  ،ينفر ونيليم 5,54 يفعل تيبا جمع يشهر التيا كيسنگاپور، 

مورد بحث قرار  1980در دهه  يو با تراكم باال شد. مسئله دسترس تيپرجمع يبه شهر ليپس از آن، تبد يدر سالها

اختمان كنترل س نيتحت قوانها در ساختمان تيبدون مانع و محدود يدسترس يبرا ينيقوان نيآن تدو جهيگرفت كه نت

وزارت مرتبط با مسائل  ونيسيتوسط كم يراهكارها ليو تكم تيحما يبرا 2006بود. در سال  1989در سال 

ي هامترين فعاليتمه شد. نيقابل سكونت تدو ستيز طيجاد محيا يبرا يسالخوردگان مطرح شد و طرح جامع تواناساز

 موجود در دسترس يحفظ فضاها و در ضوابط و استانداردها ندهيآ يهامبارزه با چالش ،حذف موانع موجوداين شهر؛ 

   .(GOH 2012) مي باشد

  تركيه 1كانكايا .8,1,2,2

سالم به  يبا طرح شهرها ايكانكا يشد و شهردار تأسيس ايشهر سالم كانكا يهاپژوهش، مركز 2002 هياز ژانو

 كيبه  يابيبه منظور دست يو علم يمشاركت كرديبا روها پژوهش نيا .وستي) پWHO( يسازمان بهداشت جهان

باشد در  يآن م يمبنا 2دوستانه ستيز طيكه مح يشهر نديفرآ كيو تحقق  يشهر يچارچوب سالم و مناسب زندگ

، انجمن3فكر يها، اتاقهابا مشاركت دانشگاه ايهدف، برنامه توسعه سالمت شهر كانكا نيا يدر راستا نظر گرفته شد.

                                                
1 Çankaya 
2 . environment-friendly 
3 . chambers of professions 
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به منظور  يسالمت شهر يهاشاخص يسر كيسپس  شد. ليتكم 1يبر اساس مشاركت همگان انها و ابتكارات شهروند

 ست،يز طيشود؛ مح يم ميبه هشت بخش تقس ايبرنامه توسعه سالمت شهركانكا شد. جاديسالمت ا يهابرنامه نيتدو

 Çankaya)ها يجرم و خشونت در شهر و نابرابر ،يشهر يزيآموزش و پرورش، فرهنگ و ورزش، سالمت، برنامه ر

Municipality 2002).  

  داخلي  اجرايي - يمعرفي پيشينه عمليات .2,2,2

ايجاد محيط ي اخير هاكشور ايران، در سال افراد سالخورده در جمعيتيش سهم سالمندي جمعيت و افزابه  با توجه

در  ددوستدار سالمناست. شهر تهران يكي از پيشگامان حضور در شبكه جهاني  دوستدار سالمند مورد توجه قرار گرفته

 شود.ميهجري شمسي) بوده كه در ادامه به معرفي آن پرداخته  1391( 2012سال 

  تهران .1,2,2,2

 هاي اجرايي و مشاركت عموميو ساير دستگاه هر دوستدار سالمند تهران كه با همكاري شهرداريش در برنامه

رفاهي در راستاي بهبود  وهاي مختلف در حوزه عمران، فرهنگي، اجتماعي، حمايتي است، فعاليتسالمندان انجام شده

و ترافيك، خدمات شهري، ونقل حملاصلي برنامه در سه گروه  اقدامات است. وضعيت سالمندان در نظر گرفته شده

  اند:فرهنگي (كالبدي، حمايتي و رفاهي) طبقه بندي شده-اجتماعي

جايگاه ايستگاه اتوبوس ،مترو و  مربوط بهو ترافيك به آن اشاره شده، ونقل حملاز جمله اقداماتي كه در حوزه -

و پيشنهاد  عموميونقل حملعمومي براي سالمندان، توسعه فضاهاي استاندار وسايل ونقل حملهاي ديگر پايانه

  عمومي است.ونقل حملهاي تسهيالت ويژه در راستاي كمك به سالمندان در جهت استفاده از پايانه

از هاي استراحت متناسب با نيگزيني پارك و فضاهاي سبز محلي، اتاقدر حوزه خدمات شهري اشاره به مكان-

، گزيني تابلوهاياي، بازارهاي روز در سطح شهر و مكانهاي زنجيره، معابرشهري، فروشگاهلمانسالمندان، طراحي مب

  است. ترام به سالمندان شدهاري براي آموزش و ايجاد فرهنگ احهاي هنري ديوو نقاشيهاي تلويزيون ملي ايستگاه

است كه عبارتند از: فعاليت اجتماعي، ه زير گروه تعريف شدهاقدامات مربوط به حوزه اجتماعي و فرهنگي در س -

پنج مركز فرهنگي، اجتماعي و ورزشي براي سالمندان  در زير گروه كالبدي به ايجادكالبدي. فعاليت حمايتي و رفاهي و 

، است. ساخت اين مراكز با مشاركت بخش خصوصياشاره شدههر تهران به منظور دسترسي مطلوب در چهار جهت ش

ز مراكز توانبخشي روزانه و به حمايت ا گيرد. در زيرگروه حمايتي و رفاهيانجام مي هاي خيريهشهرداري و سازمان

اكز مرتبط، و ساير مر هاي فرهنگي، هنري و ورزشي، ايجاد فرصت براي سالمندان در استفاده رايگان از برنامهشبانه

مذهبي در سراسر محله،  –هاي مليهاي فرهنگي براي جشنوارهسالمندان، برگزاري برنامه استفاده از طرح كرامت

 است. آموزش و دفاع از فرهنگ كرامت سالمندان و آموزش كاركنان شهر كه با سالمندان در تعامل هستند، اشاره شده

زمينه سالمندان، همكاري و پشتيباني از هاي فعال در نهادهاي مدني و ساير ارگان در زير گروه اجتماعي نيز حمايت از

اي و بين المللي براي سالمندان، حمايت از ايجاد باشگاه سالمندان در سطح هر برنامه در سطوح مختلف ملي، منطقه

ها و ايجاد شرايط مناسب محله براي تسهيل در حضور و مشاركت اجتماعي سالمندانو ارتقاي سطح سالمت روان آن

  .(Tehran Municipality 2012) باشدمي هاي افراد سالمندتجربيات و ظرفيتبراي استفاده از 

  

  

  

                                                
1 . democratic participation 
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 در شهر تهرانبا يكديگر سالمندان  تعامالت و ارتباطات: 4-2شماره  يرتصو

 
  (Tehran Municipality 2012)مأخذ: 

  )سالمندان    زندگي    با    مرتبط(    مفاهيم    و    تعاريف  .3,2
و  ،سالمندان در فضاهاي شهري و مسكوني) توانيكم( توانيكمدر اين بخش مفاهيم مرتبط با سالمند، سالمند و 

  و سالمندي مورد توجه قرار گرفته است. جنسيت، سالمت

  سالمند .1,3,2
كند كه در آن با گذر زمان، ميدر زندگي انسان تعريف اي ) سالمندي را به عنوان روند تغيير دوره2002( 1هاگبرگ

 يتواقع يك يريروند پ. ( Francis 2014)انسان و شرايطي كه وي در معرض آن قرار دارد، دائماً در حال تغيير است 

، يولوژيكيدر سطح ب. (WHO 2002) خاص خود را دارد و عمدتاً فراتر از كنترل انسان است يايياست كه پو يولوژيكيب

 يتظرف يجيمنجر به كاهش تدر كه شودمي يزمان ناش در طول يو سلول يمولكولاي گسترده يهايباز آس يريپ

 .(WHO 2018) شودميمرگ  يتو در نها يماريبابتال به  خطرافزايش ، يو روح يجسم

سن تقويمي  زيرا .اگرچه تعاريف متداول از پيري وجود دارد، اما در مورد سن پير شدن فرد توافق كلي وجود ندارد

 لزوماً مترادف نيستند.براي مشخص كردن آستانه سالخوردگي با سن بيولوژيكي 

اگرچه . يرفته انديا افراد مسن پذ» سالمند«ساله را به عنوان تعريف  65سعه يافته جهان سن بيشتر كشورهاي تو

تواند دريافت مزاياي ميرا با زماني كه  سالمند اين تعريف تا حدودي دلخواه است، اما در بسياري از اوقات سن فرد

، هيچ معيار عددي استاندارد سازمان ملل براي سن سالمندان در حال حاضر دانند.مي، همراه داشته باشدبازنشستگي 

 طبق .(WHO 2002)سال است  60وجود ندارد، اما قطعنامه موافقت سازمان ملل براي ورود به جمعيت سالخورده 

 UNFPA) استسالگي  60ز نيز تعريف سازمان جهاني بهداشت سالمندي عبور از مر 2012در سال  قطعنامهاين 

n.d.). در نظر گرفته شده اند سالگي گذشته 60مرز  افرادي كه از طرح ي ميداني در اينهاتمبناي مطالعات و برداش

  است.

                                                
1  Hagberg 
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  طبقه بندي سالمندان .1,1,3,2

سالمند سال به باال عنوان  90و به سال را سالمند  90الي  74جوان،  سال به عنوان سالمند 74الي  60طيف سني 

شود: سالمندان ميي بيشتري قائل هادر جمعيت افراد سالمند، دسته بندي سازمان ملل نيز محسوب مي شوند. پير

 WHO) )هاساله 110( 3) و حتي سالمندان فوق صدسالههاساله 100( 2)، سالمندان صدسالههاساله 80( 1سالخورده

n.d.) . مندسال: كرده استمختلف طبقه بندي  سالمندان را به سه گروه يدر دسته بندي ديگرسازمان ملل همچنين 

 Naja, El Din Makhlouf)سال)  85(باالي  6سالمند كهنسالسال) و  84-75( 5پير سالمند، ساله) 60-74( 4جوان

and Abdul Halim Chehab 2017) .  

  8بار جمعيتيو  7جمعيت يسالخوردگ .2,1,3,2

سالخوردگي « .(Kazak, et al. 2017) مورد توجه تحقيقات قرار گرفته است 1960جامعه از دهه سالخوردگي 

 United)شود ميدهد، كنترل ميبا كاهش باروري و بهبود بقا و اميد به زندگي كه در دوره گذار جمعيتي رخ  »جمعيت

Nations 2017)ي بهداشتي، آموزش و رفاه اقتصادي هامردم به دليل تغذيه بهتر، بهداشت، مراقبت . به عبارت ديگر

 زندگي طوالني تري دارند، به همين دليل سهم جمعيت سالمند از كل جمعيت رو به افزايش رفته و سهم جمعيت

طوالني مدت، باروري رو به كاهش باشد، سهم يك دوره در در واقع اگر  .(UNFPA 2015) يابدميجوان كاهش 

نيز نسبت وابستگي  سالمندافراد افزايش  رود و باميبه سمت كم شدن پيش نيز  )سن كارفعال (جمعيت جمعيت 

اين يك نتيجه  روبرو شده است. »بار جمعيتي«پديده جامعه با ، دهدرخ ميهنگامي كه اين اتفاق  .يابدميافزايش 

  . (.WHO n.d)گذار و تحول جمعيتي است اجتناب ناپذير از 

    شدن يرجهان در حال پ .3,1,3,2

تقريباً هر كشوري كند و ميي سني سريعتر رشد هاساله و باالتر از همه گروه 65، جمعيت در سطح جهانامروزه 

پيري جمعيت كه به يكي از مهمترين تحوالت  .در جهان شاهد رشد تعداد و نسبت افراد مسن در جمعيت خود است

ي، مالامور ي جامعه از جمله بازار كار و هادر تمام بخش را يپيامدهايشده، تقريباً  تبديلاجتماعي قرن بيست و يكم 

و حمايت اجتماعي و همچنين ساختارهاي خانوادگي و روابط بين ونقل حملاالها و خدمات مانند مسكن، تقاضاي ك

، كه در راستاي شوندميشناخته  اي به عنوان مشاركت كننده در توسعهافراد مسن به طور فزاينده .داشته است نسلي

ياري از بس، ي آيندههادر دهه .كنندميدر تمام سطوح عمل ها و برنامهها بهبود خود و جوامعشان آميخته با سياست

ماعي براي افزايش ي اجتهاي بهداشتي، حقوق بازنشستگي و حمايتهاهاي عمومي مراقبتكشورها با توجه به سيستم

  .(United Nation 2019) ، با فشارهاي مالي و سياسي روبرو هستندجمعيت سالخورده

 65يك نفر از شش نفر در جهان باالي ، 2050تا سال ، 2019ي چشم انداز جمعيت جهاني سال هابراساس داده

در  سال هستند. 65) باالي ٪9نفر ( 11يك نفر از  2019) خواهد بود اين در حالي است كه در سال ٪16سال سن (

براي اولين بار در ، 2018در سال  دهد.را نويد مي واقع اين آمار رشد سريع جمعيت سالمند و جهان در حال پير شدن

                                                
1  oldest old 
2  centenarian 
3  super-centenarian 
4  Young old 
5  Old old 
6  Oldest old 
7 Ageing Population 
8  demographic burden 
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ميبيني پيشهمچنين . پيشي گرفتندسال در سطح جهاني  5كودكان زير تعداد سال و باالتر از  65افراد  دتعدا تاريخ،

 2050ميليون نفر در سال  426به  2019ميليون نفر در سال  143از  و سال به باال سه برابر شود 80شود تعداد افراد 

روند در ادامه مورد بررسي ميي بررسي جوامع كه رو به سالمندي هابرخي از شاخص .(United Nation 2019) برسد

 قرار گرفته است. 

   2100تا  1950از سال  يسن هايبراساس گروه يجهان تيجمع: پيش بيني و برآورد 2-2نمودار شماره 

 
 (United Nations 2019, 17)مأخذ: 

  سالمندان ينسبت وابستگ .4,1,3,2

سال و باالتر) در هر صد نفر از افراد در سن  65نسبت سالمندان (سن  يانگر) بEDRسالمندان ( ينسبت وابستگ

  .(Naja, El Din Makhlouf and Abdul Halim Chehab 2017) سال) است 64تا  15 ينكار (ب

  شاخص سالخوردگي .5,1,3,2

 يتجمع يكسال در  15تر از كمنفر  100به ازاي  سال) 60باالي ( به تعداد افراد سالمند يشاخص سالخوردگ

  .)Preedy & Watson, 2010( يابدمي يشسالمند افزا يتجمع يششاخص با افزا ينخاص اشاره دارد . ا

  يازسالمند يتنرخ حما .6,1,3,2

از تعداد افراد سالخورده هستند  ياقتصاد يتاست كه قادر به حما يمربوط به تعداد كسان يازسالمند يتنرخ حما

شود برابر مياستفاده  ينجاكه در ا يبانيوابسته باشند. شاخص نرخ پشت يگراند يتبه حما يكه ممكن است از نظر ماد

  .)OECD., 2011( است باالترساله و  65ساله به افراد  64تا  20 يتاست با نسبت جمع

  ينسبت سالمند .7,1,3,2

 كل است يتبه نسبت جمع يشترب ياسال  80 يا، سال به باال 65، يشترب ياسال  60 يت، جمعينسبت سالمند

(United Nations Department of Economic and Social 2013).  
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  توانيكمسالمندي و  .2,3,2

كند و سالگي شروع به شتاب مي 70يابد، بعد از ي مختلف با پيشرفت سن به تدريج افزايش ميهاشيوع ناتواني

 .(World Health Organization 2003) شودسالگي مي 80باعث افزايش نياز به كمك به خصوص پس از سن 

اجتماعي، بهداشت، وضعيت زندگي و ساير ويژگي -و مشكالت سالمندان با توجه به سن، وضعيت اقتصادي  توانيكم

. مشكالت معمول (Kotwal and Prabhakar 2009)متفاوت است هاي پيشين اين افراد به ميزان قابل توجهي 

  ذهني، اقتصادي و اجتماعي دسته بندي نمود: -توان در سه گروه كلي سالمت جسميميسالمندان را 

  ذهني: -ي سالمندان مرتبط با سالمت جسميهاالف. مشكالت و ناتواني
زيرا اين مشكالت زمينه ايجاد ساير مشكالت اقتصادي و  شودميبيشترين مشكالت سالمندان به اين دسته مرتبط 

ي هامحدوديت بارزكاهش عملكرد بدني و افزايش قابل توجه ناتواني و وابستگي، نمونه . آورندمياجتماعي سالمندان فراهم 

، هاآن و فيزيكي مرتبط با جسم هادر واقع تقاضا براي پزشكان بهداشت روان سالمندان و پزشكان بيماري سالمندان است.

ي مختلف بيولوژيكي هابا افزايش سن، تغييراتي در سيستم .(APA 2017)يابد ميبا افزايش جمعيت سالمند گسترش 

، افزايش ي حركتيهاو شيوع محدوديتها ، از جمله كاهش حجم عضالت و استخوانگذاردميانسان رو به كاهش و افزايش 

، اختالل در عملكرد بينايي و ريويي قلبي و عروقي و هابيماريچربي بدن، از دست دادن حجم مغز و ظرفيت شناختي، و 

، عالوه بر اينشود. ميشنوايي، اختالالت خواب، اضطراب و افسردگي و تغيير در عادات رژيم غذايي كه منجر به سوء تغذيه 

شود و با كاهش سطح عادي فعاليت ميالني اغلب توسط زنان و مردان سالمند گزارش درد ناشي از اختالالت اسكلتي عض

يي نظير هاشوند بيماريميي مزمني كه سالمندان با آن مواجه هاي. ساير بيمار(Frontera 2018)بدني آنها همراه است 

، تروز، آرتراكم استخوان، سرگيجه، اختالل در كنترل ادرار، سرطاناهش باال يا پايين بودن فشارخون، افزايش قند خون، ك

سبب عدم ، معموالً سنين باالناتواني در  .(Smith 2016) (Jaul and Barron 2017)هستند و...  بهداشت دهان و دندان

از  ركتح، تغذيه، توالت، پانسمان، استحمام، فعاليتهاي بدني زندگي روزمره و مراقبت از خود اساسي افراد نظير وظيفه انجام

مي به موقعمصرف دارو  عمومي وونقل حملاستفاده از ، ها، تهيه غذا، خانه داري، شستن لباسخريد، صندلي به رختخواب

  .(World Health Organization 2003)شود 

) در  يعروق - يقلب يو خروج ي(مانند مقاومت عضالن يعملكرد تيظرف كه دهدينشان م 3-2شماره  نمودار 

 نرخ كاهش .ابدييكاهش م با افزايش سنو  در باالترين حد يبزرگسال ي، در ابتداي رو به افزايش بودهدوران كودك

 و يطيمح، يعوامل اجتماع نيو همچن يعوامل مرتبط با سبك زندگ لهيبه وس زياديمقدار به  يعملكرد تيظرف

و  يعموم استياقدامات س ريتاثتحت توانديم توانايي است كه سرعت كاهش اين مهمنكته  .شوديم نييتع ياقتصاد

   .باشد كنترل، قابل دوستدار سالمند يزندگ طيمح كي جي، مانند ترويفرد

  ظرفيت عملكردي در طول دوره زندگي: 3-2نمودار شماره 

  
  (WHO 2007)مأخذ: 
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  :ب. مشكالت اقتصادي
متوسط و پايين طبقات  دراقتصادي  مشكالتاين  هرچند كه برندبيشتر افراد سالخورده از مسئله اقتصادي رنج مي

و عدم  گذارد، داروهاي پرهزينه، تفكر سنتيميعواملي كه در شرايط اقتصادي سالمندان تأثير  شود.ميجامعه ديده 

، (MohyuddIn and Rehman 2015) دولت از سالمندان براي بازنشستگي، عدم حمايت اقتصادي صحيحريزي برنامه

 ،(Kotwal and Prabhakar 2009) درآمد مطمئن و كافي براي حمايت از خود و افراد وابسته به آنها منبع عدم وجود

 است. (Amiri 2018)ي مراقب و درمان، دشواري پرداخت اجاره بهاي مسكن هاباال رفتن هزينه

  ج. مشكالت اجتماعي:
ي و عدم دسترسمشكالت اقتصادي نظير از دست دادن شغل و حرفه، از بين رفتن نقش اجتماعي سالمند در جامعه 

 Kotwal and)تواند اعتماد به نفس سالمند را تحت فشار قرار دهد مي فراقتاوقات  دري خالقانه هابه فرصت

Prabhakar 2009).  و قدرت شناخت افسردگي، كاهش كم شنوايي،  به واسطهنزواي اجتماعي افزايش اهمچنين

، و احساس بي كفايتي جسمي از دست دادن اعتماد به نفسو  (Jaul and Barron 2017)كاهش كيفيت زندگي 

وابط ر درمشكالت مزمن  ايجادو گرايش به خودكشي  ،جمع گريزي ،اضطراب احساس تنهايي و بي احترامي، افسردگي،

  .(Arokiasamy, 1997) افتدميبراي سالمندان با افزايش سن اتفاق  ي ذهني و جسميهاناتواني به دليل خانوادگي

 ي چشمگيري در حوزه سالمت وهادهد كه پيشرفتميي جديد ارائه شده در ارتباط با سالمندان، نشان هاگزارش

تمايل اين دوره سني  در سال رخ داده است. 80يا  75تا  60يا  55، به ويژه در بين افراد سنين هاظرفيت عملكردي آن

 ي اوقات فراغت شخصي و افزايش تقاضا براي ارائه خدماتهافعاليت ،مشاركت فعال در زندگي اجتماعي براي يروزافزون

  .(World Health Organization 2003)ايجاد شده است 

   سالمندان يكمك حركت يلوسا .1,2,3,2

تحرك يك كاركرد اساسي براي انجام فعاليتهاي مختلف زندگي روزمره و يك عامل اصلي براي وضعيت سالمت، 

ه و تواند بر توانايي افراد در حركت، ايمني و استقالل تأثير گذاشتمياستقالل و كيفيت زندگي است. روند پيري 

ممكن است منجر به نياز به كمك ديگران و همچنين استفاده از وسايل ها يي را ايجاد كند. اين محدوديتهامحدوديت

  .شودبا هدف بهبود ايمني و استقالل  كمكي فناوري

يي از نظر سطح هاچنين دستگاه .ي چرخدار استها، واكر، عصا و صندليكمك حركتيوسايل متداول ترين 

كمك حركتي بايد هنگام تجويز و تهيه وسايل ها اين جنبه دارند. يمتفاوتهاي عملكرد عملآزادي  و ثباتپشتيباني، 

بيشتر استاندارهاي طراحي بر اساس نيازهاي افراد استفاده  .(Medola, et al. 2016) سالمندان مورد توجه قرار گيرد

 يطور ،هرگاه فضا ي،به طور كله دليل حجيم بودن و حركت سخت صندلي چرخ دار ولي بكننده از اين ابزار است 

 يكمك يزاتتجه يركه از سا يافراد يآن فضا برا كرد، چرخدار از آن استفاده يشده باشد كه بتوان با صندل يطراح

 اين در صورتي است كه .(ADA 2015) هم قابل استفاده خواهد بود يعاد ساير افراد يبرا ينو همچن يجويندسود م

همچنان به كمك ديگران براي غلبه بر موانع موجود در محيط  كه افراد با صندلي چرخ دار استاي فضاها به گونه اغلب

  .(A. Frye 2013) عابر پياده وابسته هستند

  1داررخچصندلي  •
صندلي  . افرادي كه ازيابدميي چرخدار نياز دارند، افزايش هاپير شدن جمعيت، تعداد سالمنداني كه به صندليبا 

برخي  توانند از دست خود استفاده كنند.ميبرخي  ي مختلفي دارند.هاتواناييعدم و ها يايكنند توانمياستفاده  چرخ دار

 United Spinal)ي كنند روپيادهي كوتاه هاو حتي براي مسافت ي چرخدار خود خارج شوندهاتوانند از صندليمي

                                                
1 wheelchair 
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Association 2015) . با مشكالت  صندلي چرخ دارحركت با ، اين وسيله كمك حركتيبا وجود استفاده گسترده از

براي افراد مسن استفاده از صندلي چرخدار . گذاردمياست كه بر استقالل كاربر در فعاليتهاي مختلف تأثير  روبرومتعددي 

در واقع از آن جايي كه فرايند پيري با كاهش قدرت عضالت مرتبط  .صي دارد كه بايد در نظر گرفته شودخا مشكالت

 .هدداست، حركت به صورت دستي ممكن است بازده پاييني داشته باشد و به اين ترتيب احتمال بروز صدمات را افزايش 

تواند موقعيت قرار گيري صحيح در صندلي مييابد كه ميعالوه بر اين، انعطاف پذيري ستون فقرات با افزايش سن كاهش 

  .(Medola, et al. 2016) و بر راحتي كاربران تأثير بگذارد كردهمحدود را چرخدار 

  2و چوب زير بغل 1عصا •
 United Spinal)كنند براي تعادل خود به بازوهايشان احتياج دارند ميافرادي كه از عصا يا چوب زير بغل استفاده 

Association 2015)يمرا محدود به ويژه چوب زير بغل ها ، بنابراين ضعف عضالت سالمندان استفاده از اين وسيله

براي اكثر افراد، عصاهاي  شوند.ميي متعددي از شيشه تا فوالد عرضه هاو مدلها ، اندازهاهعصاها در سبككند. 

عصاهاي با چهار پا روي يك از افراد براي ثبات بيشتر، برخي  كنند.ميآلومينيومي به دليل سبك بودن، به خوبي كار 

هر عصا بايد يك سطح الستيكي ن است كه . نكته قابل توجه آكنندميپايه بزرگ يا يك پايه كوچك فوالدي انتخاب 

  . (Boles 1998)محكم داشته باشد كه از لغزش جلوگيري كند 

كه تحمل وزن اند طراحي شدهاي شود، به گونهميچوب زير بغل، كه به صورت تكي يا به صورت جفت استفاده 

يا  ساعد عصايكند. چوب زير بغل در انواع ديگري نيز ساخته شده است نظير افراد را به زير بازوهايشان منتقل مي

كه براي تحمل وزن بر روي زانوها طراحي شده است ، 4كند و عصاي زانوميكه وزن افراد را به ساعد و آرنج وارد  3آرنج

(the National Institute on Disability 2017).  

  5واكر •

واكر در  واكرها با هدف افزايش پايداري و بهبود تحرك سالمندان به عنوان اصلي ترين كاربران توليد شده اند.

دهد و به تبع آن، نياز ميپيكربندي سنتي خود چهار نقطه تماس با زمين دارد كه اين پيكره راه رفتن معمولي را تغيير 

ر آن را در جلو بگذارد و د، زيرا كاربر مجبور است دستگاه را بلند كندبه توجه بيشتر كاربر در هنگام جابجايي دارد، 

  .(Medola, et al. 2016)نتيجه راه رفتن جديدي را آغاز كند 

و  براي كاهش اصطكاك بوده و سه يا چهار چرخ بزرگ داراي ي وسيله كمك حركتي است كهنوع 6واكر چرخدار

 تحركباالي ميلگرد براي واكر چرخدار قابليت اصالح ارتفاع داشته و همچنين  شود.ميركت به كار گرفته سهولت در ح

ي افرادي كه مشكل حركتراحت تر در هنگام راه رفتن، ترمزهاي برگشت پذير، دسته، كيسه قابل تعويض سالمندان و 

 .(Mansouri and Goher 2016) دارند، تعبيه شده است

  جنسيت، سالمت و سالمندي .3,3,2

ار ساخت كيزن و مرد، به عنوان  ياجتماع يبه عنوان طبقه بند تيجنس ،يستينيفم قاتيدر تحق ،1970 دههاز 

 يتارهاساخ سالمنديو  تيجنس موضوع فرهنگ شناخته شده است. كيدوگانه و به عنوان  يتيجنس ستميس ياجتماع

 طيبر شرا ،يهر دو اصول ساختاراين شده اند.  دهيدر هم تن تيبا هو نيو همچن گريكديكه با  هستند ياجتماع

                                                
1 canes  
2 crutches 
3  Forearm or elbow crutches 
4  Knee crutches 
5 walker 
6  Roller Walker 
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 و »تيجنس« تنها مسئله نيهستند. بنابرامؤثر  يو سازگارها تي، هويزندگ يشخص يهاي، استراتژياجتماع

 ,Backes) استمورد اهميت  »تيبر جنس يريپ ديد«و  »سالمندي به يتجنسديد «بلكه مهم نيست  »سالمندي«

Lasch and Reimann 2006, 13) .يهايماريبتواند موثر باشد. مياين ميان تاثير جنسيت بر سالمت افراد  در 

، مشكالت ها، سرطانيعروق يقلب يهايماريب :. مانندهستند كساني شوند،ميمبتال  سالمندكه مردان و زنان  ياساس

 -جهان  نيرنشيدر مناطق فق ژهيبه و -... و  يارياخت ي، بي، اختالالت حسيروان يهايماري، بابتي، ديعضالن-ياسكلت

 زنان و مردان تفاوت دارد. نيبها يماريب نياز ا ي، روند و انواع خاصزانيحال، م نيبا ا و عواقب آن. يعفون يهايماريب

، ها، هنجارها، ارزشهاتي، مسئولهااز نقشاي دهيچيپ يالگو - نيجامعه مع كي در يتيجنس ريتر از همه، تصو مهم ديشا

 زيادي ريتأث ،-شودميدر نظر گرفته  نيدر زمان و مكان مع »زنانه«و  »مردانه«به عنوان كه  ييهاتيو محدودها يآزاد

  .(World Health Organization 2003, 1)داشته باشد سالمندان  يبر سالمت

  شونديشروع م اوايل زندگياغلب در  سالمندي يهايماريب •

ها در استقالل آن ييتوانا يكننده اصل نييتع زيرابرخوردار است.  ياساس تيافراد سالخورده از اهم يزندگ در يسالمت

 متعالي مانند يهاارزش راي، زكنندمينگاه با ترس و وحشت را  گرانيبه د يوابستگها انسانماندن است. اكثر  مستقلو 

عامل  نيمهمتر جوانان،بر خالف  ي براي سالمندانكند. سالمت جسممي ديرا تهد يبه نفس و كرامت انسان اعتماد

 سالمندعوارض در افراد  نيشتريب علت در حال حاضر .(Arber and Ginn 1993) است ياز زندگ تيرضا ينيب شيپ

 يهايماريمصرف الكل، ب ، سوءاتياستعمال دخاننظير تر  نييپا نيسن يو رفتارها اتياز تجرب ي، ناشريمرگ و م زانيمو 

 فيعض يبهداشت يهاخطرناك كار، خشونت، مراقبت طيبه آموزش، شرا ياز حد، فقر، عدم دسترس شيب هيتغذ ،يعفون

 يتواند منجر به ضعف سالمتمي يو در طول دوره زندگ يزندگ ليموارد در اوا نياز ا كيتجربه هر  است. صدمات و

زنان و  قرار گرفتن زانيم ،در جامعه تيجنس يالگو با توجه به .گذارد ريها تأثبر سالمت آن بعد يهادر سالو  دشو

   .(World Health Organization 2003, 1) است متفاوتعوامل خطر  نيمردان در معرض ا

  مردان و زنان  نيمهم سالمندان ب يهايماريب ريثأالگوها و تمتفاوت بودن  •

  )CVD( يو عروق يقلب يهايماريب -1

 اين شايد باعثاز زنان است،  شتريب سالمند مردان نيدر بعروقي و  يقلب يهايمارياز ب يناش ريمرگ و م زانيم

در  باًيتقر .است تصور اشتباهايجاد تفكري شود كه مشكالت قلبي و عروقي مختص مردان است در حالي كه اين يك 

 60مردان و زنان  انيدر م در هر دو جنس است. سالمندافراد  يقاتل اصل ي قلبي و عروقيهابيماري، ايدن يهمه جا

شتر از بي سالمنداست و از آنجا كه زنان  انيكس باًيتقر ي قلبي و عروقيهاناشي از بيماري، نرخ مرگ بيشترساله و 

 .بردمياز بين را  سالمنداز زنان  يشتريتعداد ب هر ساله در واقع ي قلبي و عروقيهابيماري، مردان سالمند هستند

 حداقل تاها يماريب نياكيد دارد كه أبر اين حقيقت تهر دو جنس  يبرا ي قلبي و عروقيهابيماريتوجه به  تياهم

كلسترول،  رپ ييغذا يهاميتحرك و رژ يب ي، سبك زندگدنيكش گاريس ليهستند و اغلب به دل يريشگيقابل پ يحدود

  .(World Health Organization 2003, 1)شوند ميناشي  تازه جاتيزو سب وهيم مصرف كم اشباع و نمك و يچرب

 كه نشان از تغييرات الگوي غذايي هستندعروقي -هاي قلبيبيماريمبتال به از سالمندان  بخش اعظميدر سطح كشور، 

درصد)، پرفشاري خون (حدود  30اي (حدود مربوط به خطرات تغذيه دارد چرا كه بيشترين عوامل خطرها آنو شيوه زندگي 

بيمار را به مدت  ،هااست. معموأل اين گروه از بيماريارش شده گزدرصد)  17الي  12) و چاقي (حدود درصد 30تا  27

 .)95-91, 1392(كوششي هاي طوالني دارد سازد و در نتيجه نياز به درمان و مراقبتطوالني مبتال مي

 سرطان  -2 
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تفاوت (البته  نياز زنان است، با ا شتربي درصد 50تا  30مردان در اثر سرطان در حدود  ريمرگ و م زاني، ميبه طور كل

. ستنده ي، معده و كبد قاتالن اصلهير يهامردان، سرطان يبرا در مردان است. شتريب هياز سرطان ر يتفاوت ناش نينه همه) ا

و  نهي. در مورد زنان، سرطان سشوندميزياد ديده  افتهيتوسعه  كشورهايدر  زيروده بزرگ و پروستات ن يهاسرطانالبته 

ان حال، سرط نياست، با ا تيحائز اهم افتهيتوسعه  كشورهايدر  زيسرطان روده بزرگ ن .هستندها نوع نيكشنده تر هير

 هستند.در حال توسعه  يزنان در كشورها يسرطان دهانه رحم قاتالن اصل ژهيمعده، كبد و به و

 نيبه عنوان مثال، ا كم است.مرگ و مير بر اثر سرطان در آمار  ياجتماع - ياقتصاد تيو وضع تيجنس راتيتأث

 نيب در هيسرطان ر يباال ريمنجر به مرگ و مو بوده  انهمرد تيفعال كي يبه طور سنت اتيكه استعمال دخان تيواقع

 شيدر حال افزا هيزنان مبتال به سرطان ر ريمرگ و م ممكن است نتيجه گيري درستي نباشد، زيرا مردان شده است

 ند.ه اداد دونيپكشيدن زنان را به وضعيت زنان و آزادي زنان  گاريس تيبا موفق گاريكنندگان س غيتبل چرا كهاست، 

 يرو به كاهش است، در حال اندر مرد هياز سرطان ر يناش ري، مرگ و مافتهيتوسعه  ياز كشورها يدر برخ همچنين

 .(World Health Organization 2003, 1)شوند  هستند شيان در حال افزاكه زنان همچن

 يعضالن-يمشكالت اسكلت -3

زنان ر است و د سالمندان انيدر م يعضالن ياسكلت يماريب نيتر عي، آرتروز، شاستيكه كامالً مشخص ن يليبه دال

سيار ديده ب زناندر  زين ياز حد بافت استخوان شيب زشير اياستخوان  يپوك است. عيشا سالمنداز مردان  شتريب سالمند

 ي، اما ممكن است تا حدودباشدمرتبط  يائسگيدر زنان در زمان  يهورمون راتييامر با تغ نيرسد كه اميبه نظر  .شودمي

   كنند.ميبا مردان، اغلب تجربه  سهيباشد كه زنان، در مقا رتريفق هيتحرك و تغذ يب يسبك زندگ ليبه دل

كار فيزيكي شود.  يعضالن يتواند منجر به مشكالت اسكلتميكه  ستين و بي تحركي تنها فقدان ورزش بنابراين

كاهش تعداد حوادث فلج كننده در بين  .تواند منجر به از كار افتادگي شوندميي كاري غير ايمن هاسنگين و محيط

ها را در ناتواني اًتواند بعدمي -دهندويژه مردان جوان، كه بيشتر رفتارهاي خطرساز انجام ميبه -افراد در هر سني 

 .مواجه هستندمشكالت جسمي حركتي  باسالمندان  درصد از 41 نيز در شهر اصفهان زندگي نيز كاهش دهد.

از مردان  شتريدر سالمندان است. از آنجا كه به طور متوسط زنان ب ريعامل مهم عوارض و مرگ و م كينيز سقوط 

و خطرناك ي هاطيدر مح بيشتر ،هستند با مشكالت زياد مالي روبرو در ادامه زندگي اديكنند و به احتمال زمي يزندگ

 World Health Organization) قرار دارنددر معرض خطر سقوط  و كنندمي يزندگدارد،  تعميرنا ايمن كه نياز به 

2003, 2).  

  سالمت روان -4

 تسي، زياجتماع تيمثل سن، فرهنگ، حما يگرياست كه با عوامل د يسالمت روان كنندهنييعامل تع تيجنس

از مردان  شتريب سالمنددر زنان  عيشا يبهداشت روان مشكالت. (UNFPA 2007, 12) و خشونت تعامل دارد يشناس

 صيتشخ برايپزشكان  شتريب ياز آمادگ ناشيتواند مي ني، ايوجود حداقل تا حدود نيثبت شده است. با ا سالمند

 كنندميدرمان به پزشكان مراجعه  ياز مردان باشد كه برا تريتعداد كم ناشي از اي و بودهزنان  رواني در يهايماريب

 .(World Health Organization 2003, 2) دارند

سبت ن يمنف يهااز نگرش يناش يدر زنان حداقل تا حدود يخطر ابتال به افسردگ شيكه افزااند مطالعات نشان داده

ر است. خط يخشونت خانگ شتريدر آموزش و اشتغال و خطر ب يكمتر يهاكارشان، فرصت يبرا تشويق، عدم هابه آن

ن و مسك فقر مطالعات با يو در برخ التيتحصسطح بودن  نييجمله پا زفقر ا يهابا شاخص نيهمچن يروان يماريب

 سالمند، مردان است زنان باالتردر  يافسردگ بيضر اين كه رغميعل. (UNFPA 2007, 12) همراه استكم درآمد 

 نيممكن است به ا نيكنند. امي يخودكش اقدام به (و معموالً نسبت به مردان جوان) سالمنداز زنان  شتريب اريبس
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 يمقابله بهتر ليتر و وسا يقو ياجتماع يهاشبكه يزنان دارا ي،صنعت يمربوط باشد كه حداقل در كشورها تيواقع

  .نسبت به مردان هستند

) ياجتماع - ياقتصاد تي(مانند وضع ياجتماع يممكن است به عوامل روان سالمندي يهادر سال يشروع افسردگ

 يردگافس ) مرتبط باشد.به بيماري خانواده و دوستان مبتال يو مراقبت از اعضا ياسترس زا (مانند سوگوار هايداديو رو

 جربهت دو برابر مردان احتمال باًياستفاده از دارو باشد. زنان تقر اي ياختالل پزشك كيناشي از  ممكن است نيهمچن

  دارند.خود  يرا در طول زندگ يدوره افسردگ كي

كه، زنان به  ييحال، از آنجا ني. با ارسد كه تفاوتي ميان مردان و زنان باشدميدر زمينه بروز زوال عقل به نظر ن

ميكه با زوال عقل زندگي  هستند بيشتري نسبت به مردانزنان  كنند،مي يتر از مردان زندگ يطور متوسط طوالن

  .(World Health Organization 2003, 2) كنند

  ياختالالت حس -5

را بيش از ديگري تحت  تيجنس يك ييوجود ندارد كه نشان دهد ناشنوا يمدرك چيكه در حال حاضر ه يدر حال

 داليليكنند. ميعمر  شتريب عمدتاًزيرا  ،هستند نايناب سالمنداز مردان  سالمند بيشترزنان با اين حال  دهد.ميقرار  ريتأث

و  مچش ، قطرهي، جراحناتيمعا نهيهز عبارتند از: شود كه زنان سالمند از بينايي خود مراقبت نكنندمياز اين كه مانع 

اطالعات  به يمعالجه و عدم دسترس يبرا هخانواد كمحمايت  ،كينيكل اي يمركز جراح كيبه  رفتن ييعدم توانا ،نكيع

 يبرا ژهيزنان از خدمات مراقبت از چشم به و .(UNFPA 2007, 12) هاآن نييسطح سواد پا ليدر مورد خدمات به دل

در خانواده،  تيبودن موقع نييپا ليلكنند (احتماالً به دمي ينسبت به مردان استفاده كمتر ديآب مروار ميترم يجراح

 يبه عنوان مراقبان اصلها آن ، نقشنيهمچن ).يمنابع اقتصاد برآنها و عدم كنترل آنها  يتحرك عموم تيمحدود

مي يينايكه به مرور زمان منجر به ناب عفونتيقرار دارند،  1خمدر معرض ترا شترياست كه آنها ب يمعن نيكودكان به ا

  .(World Health Organization 2003) شود

  ي در ادرارارياخت يب -6

سه  ايدو  سالمنددر زنان  وعيرسد كه شميبه نظر اما دهد. ميقرار  ريادرار هر دو جنس را تحت تأث يارياخت يب

از  مربوط به عواقب ناشي سالمندادرار در زنان  يارياخت يب وعيش داليلبخشي از  .است سالمنداز مردان  شتريبرابر ب

 .(World Health Organization 2003, 2)فرزند آوري است 

   ييدر تجربه تنها يتيتفاوت جنس -7

به  سالمند. افراد ديآميوجود ه فرد ناقص باشد ب يشبكه روابط اجتماع ياست كه وقت نديتجربه ناخوشا كي ييتنها

 در بيشتر زانيو از دست دادن عز يخطر ابتال به اختالالت شناخت شيروزمره، افزا يهاتيدر فعال تيمحدود ليدل

 از درصد 32كرده است كه  دييدر بزرگساالن تأ كايمتحده آمر االتيا يمل ينظرسنج ك. يهستند ييمعرض تنها

  .كنندمي تنهايي احساس باالتر و سال 70 در بزرگساالن از درصد 25سال و  69-60 نسني در بزرگساالن

طالعات آن است. م يتيجنس يهاتفاوت سالمندافراد  انيدر م ييموضوعات مربوط به تنها نيزترياز بحث برانگ يكي

از آن  ياكح قاتيتحق شتريمتناقض داشته اند. ب يهاافتهياند كرده يرا بررس ييدر تنها يتيجنس يهاكه تفاوت هياول

، فراتحليل) با استفاده از روش 2001و سورسن ( نكوارتيبه عنوان مثال، پ كنندمي يياست كه زنان احتماالً احساس تنها

 272عضاي ا از گيري نمونه كيدارند. در  سالمندنسبت به مردان  يشتريب يياحساس تنها سالمندكه زنان  افتنديدر

به  دياست كه زنان از ام نيمتداول ا حاتياز توض يك. يبود ييمهم تنهاعامل  كي، زن بودن يياياسپان سالمندانجامعه 

                                                
تواند شود. اين سفت شدن ميبيماري عفوني ناشي از باكتري كالميديازيس است. اين عفونت موجب سفت شدن سطح داخلي پلك مي نوعيتراخم  1

 .ها، و احتماالً كوري شودمنجر به درد چشم، شكنندگي سطح بيروني يا قرنيه چشم
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 شيهستند و منجر به افزا شدن وهيمستعد ب شتريب نيتر نسبت به مردان برخوردار هستند و بنابرا يطوالن يزندگ

 دارد وعياز زنان ش شتريب سالمنددر مردان  ييوجود دارد كه تنها زين يگريوجود، مطالعات د نيبا ا شود.مي ييتنها

(Dong and Chen 2016).  

  نسبت به مردان دارند  يباالتر يبه زندگ ديزنان ام يبه طور كل •

االتري ي ببه زندگ ديام افتهيتوسعه  يكه به طور كامل مورد توافق قرار نگرفته است، زنان در كشورها يليبه دال

رخوردار ب يياياز مزا زيدر حال توسعه ن يزنان معموالً در كشورها باالتر دارند. نينسبت به مردان در هنگام تولد و در سن

مناطق  ريو سا يبهداشت يهابه مراقبت ينسبت به زنان، دسترس هيدر تغذ ضيمادران، تبع اديز ريهستند. اما مرگ و م

 يبه زندگ دي، امريفق ياز كشورها ياست كه در برخ ينوزادان دختر بدان معن توجهي بهبي ايقتل  موارد يو در بعض

  .باشد تر از مردان نييپا يحت اي كساني باًيزنان تقر

اين كنند، ميازدواج  وهياز زنان ب شتريب وهيكه مردان ب نيبه ازدواج با زنان جوان تر از خود دارند و ا ليمردان تما

 يرها برااز كشو ياريزنان در بس نكهيبا توجه به ا .است وهيزنان ب در شتريب تببه مراها كه تعداد بيوهاست  يمعن به

 از زنان ياديبدان معناست كه درصد ز نيهستند، ا يبه شوهر خود متك ياجتماع تيو وضع يمنابع اقتصاد نيتأم

  قرار دارند. ديشد يتوجه يفقر و ب اي، انزوا و يدر معرض خطر وابستگ سالمند

ممكن ها سال نياز ا ياريكنند، بسمي ياز مردان زندگ شترياگر زنان به طور متوسط سالها ب ي، حتنيعالوه بر ا

 يدگمورد انتظار زن يهاسال يعني - »سالم يبه زندگ ديام«در واقع، اگر  شود. يسپر يماريب اي تيمعلول هياست در سا

ميكمتر زنان نسبت به مردان اغلب  برتري رديقرار گ يمورد بررس يكل يبه زندگ ديام يبه جا - »كامل يبا سالمت«

  .(World Health Organization 2003) شود

  )سالمندزنان  ژهيبه و( سالمندافراد  بر يبحران طيشرا ريتأث •

بافت جامعه را مختل  يبه طور كلايدز  مانند ريهمه گ يماريو ب ي، قحطيمانند جنگ، مهاجرت اجبار ييهابحران

از  ايخود به قتل رسانده  نيسن نيبزرگساالن را در پربارتر ها،اين بحران نيهمچندهند. و مورد هدف قرار مي كنندمي

  بگذارد:  يمنف ريتأث سالمندافراد  يتواند رومي قيحداقل به دو طر طيشرا نيا .برندمي نيب

در هستند و  سالمنداز افراد  ياريبس حمايتياساس كه  صاحبان دستمزدتر و بردن كارگران جوان نيبا از ب -1

  به آن اعتماد كنند.  ديبا يعموم ي واجتماع يهامهيب يهاصورت عدم وجود برنامه

  .از آنها مراقبت كنند ديكه با كم توانانو  بيماران، مانيتي با رها كردن -2

 نسبت يكمتر يمنابع اقتصاد يسو، آنها به طور كل كياز  رايز ،شوندميثر أمت جهياز هر دو نت ژهيبه و سالمندزنان 

ت از فرزندان ، مراقبگريكنند. و از طرف د هياز بزرگساالن جوان تك تيبه حما شتريب ديبا ني، بنابرادارند سالمندبه مردان 

، نيبنابرا شود.ميمحول ها آن به اديز تمال، به احاشتغالبه دليل در صورت عدم حضور زنان جوان تر  گرانيو د ازمندين

شود، همچنان احتمال دارد به نآلوده  بيماري عفونيبه  ايدر جنگ كشته نشود،  زين سالمنديكه فرد  يهنگام يحت

  .(World Health Organization 2003) رديقرار بگها بحران نيا ريشدت تحت تأث

 ييوانات افزايش و سازيقدرتمندبه منظور زنان نسبت به مردان براي  بيشتر يفعل ياجتماع داتيتمهكردن  فراهم •

  خود  يدفاع از سالمت

 ريدر اكثر جوامع بر قدرت و استقالل زنان تأث تيجنس تياست كه وضع نيشد ا به آن اشارهكه در باال  يموضوع مهم

از  ترشيجهان تعداد زنان ب رانيفق نيكمتر از درآمد مردان است، و در ب باًيمثال، درآمد زنان تقربه عنوان  گذارد.مي يمنف

يمكار  يررسميدر بخش غ ايرا كه در خانه  ياز زنان ياريبس يمعموالً به طور ضمن ياجتماع مهيب يها. طرحاستمردان 

اغلب نسبت به پسران  دختران كنند.ميزنان را تحمل  هيعل يجنس كيجوامع غالباً خشونت شر دانند.مي يكنند، مستثن
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آگاهانه  تيرضابه دادن  قدرتدر جامعه در صورت لزوم،  ييو وراثت، امكان جابجا ييدارا تيكنند. مالكمي ليكمتر تحص

 تبه وسيله مقرراموارد ممكن است  نياز ا كيهر برايمهم، اعتماد به نفس و احساس اعتماد به نفس  يريگ ميو تصم

  .(World Health Organization 2003, 3) شود محدود براي زنان اجتماعي فعلي

  سالمند و شهر .4,2
شهرها قطب فعاليت و پيشرفت بشر هستند. در حال حاضر در جهان توسعه يافته، سه چهارم افراد سالمند در شهرها 

شود ميهمگرايي روند سريع پيري جمعيت و روند سريع شهرنشيني باعث ، در كشورهاي در حال توسعه .كنندميزندگي 

 World Health Organization)طراحي شهرها براي حمايت گسترده شهروندان سالمند به مسائل بسيار مهم تبديل شود 

جمعيت و تغيير شهري و لزوم توسعه جوامع حامي شهري از موضوعات اصلي براي  درك رابطه بين پيريدر واقع  .(2007

به منظور بهره برداري  .دانندميشهروندان مسن را به عنوان يك منبع با ارزش  1پولوف و كالش سياستگذاري عمومي است.

د و دسترسي كامل آنها به فضاها، ساختارها ، شهرهاي جهان بايد از ورون افراد براي ادامه توسعه انسانيي كامل ايهااز پتانسيل

موانع شرايط را ي دولت براي برطرف كردن هاتالش باشود مياز شهرها خواسته ، بنابراين .كنند استقبالو خدمات شهري 

فعالي داشته و شايد مهمتر از همه،  تا بتوانند آزادانه و مستقل زندگي (Hoof, et al. 2018) براي سالمندان فراهم كنند

  .(Morris 2016) باشند با زندگي اجتماعي، اقتصادي و مدني درگير شوند قادر

  سالمندان در شهر هاييتمشكالت و محدود .1,4,2

كنند، ميسال و باالتر در شهرها زندگي  65ميليون نفر سالمندان  500همان گونه كه گفته شد طبق آمار جهاني بيش از 

افراد كم توان به ويژه  شوند كهمياين در حالي است كه شهرها مملو از موانع فيزيكي، اجتماعي و اقتصادي هستند و مانع از آن 

. در بسياري از نقاط مل از حقوق خود استفاده كرده و با عزت و امنيت زندگي كنندتوانند به طور كابافراد سالخورده 

شود سالمندان از قدم مي باعث براي افراد مسن است . اما موانع بسياري وجود دارد كهونقل حملي تنها شكل روپيادهجهان، 

ليل آسفالت و سنگ فرش ناهموار و ضعيف، افزايش لذت ببرند. به عنوان مثال، افزايش خطر سقوط به دنتوانند زدن در شهرها 

، عدم دسترسي به خدمات و زيرساختهاي هااضطراب افراد مسن دچار كم شنوايي و عدم شناسايي ترافيك نزديك شده به آن

تومبيل ا امني و جرم، تسلط ، قرار گرفتن سالمندان در معرض نايروپيادهدر مسيرهاي  –مانند نيمكت يا توالت عمومي -اساسي 

اع به انو سالمندان عدم دسترسي ارزان و مناسب سازي شده،ونقل حمل، عدم دسترسي به هابر فضاهاي شهري و وجود آلودگي

 Jones) و... ي عابر پياده در معابر شلوغها، عدم تمايل افراد مسن به استفاده از پلبه خانه خود ينزديك در كاالها و خدمات

 يدر كشورها يمطالعات متعدد مسئله مهمي است كه بايد در نظر گرفته شود،ها عبور سالمندان از عرض خيابان .(2016

خط از  وربراي عب در زمان اختصاص داده شده تا بتوانند ستندين راه رفتن سريعقادر به  سالمندكه افراد دهند ميمختلف نشان 

محدود تواند به مي معيناز معابر در مدت زمان  منيدر عبور و مرور ا ييتواناكم، عبور كنند ابانياز خ ايمن ادهيعابر پكشي 

 شيفزاابرنامه ريزان ، نيبنابرا منجر شود. يو تعامل اجتماع براي فعاليت فيزيكيها و كاهش فرصتشدن ميزان استقالل فرد 

 Eby , Molnar)تامين كند  را سالمند كم توانانافراد  يازهاينكنند تا بتواند ميعبور يك فرد از خيابان را توصيه مدت زمان 

and Louis 2019, 252).  در شهر گريبان گير سالمندان  اجتماعي و اقتصاديعالوه بر موانع و مشكالت فيزيكي، مشكالت

، تأمين مسكن (Vera-Sanso 2013)عدم پذيرش سالمندان در جوامع، عدم كار و درآمد كافي يا حقوق بازنشستگي  هستند.

، اد به نفساحساس تنهايي و احساس انزوا، كاهش اعتم، (Amiri 2018)ارزان متناسب با نيازهاي خود و ساير افراد خانواده 

افسردگي و جمع گريزي ، (Jones 2016) و فرهنگي به صورت گروهي ي اجتماعي، ورزشيهاعدم وجود شرايط فعاليت

                                                
1  Plouffe and Kalache 



 

 
 

  ريزي الگوي محيط دوستدار سالمند در محالت پايلوت شهر اصفهانارزيابي و برنامه

35 

  فصل دوم: مباني نظري

(Arokiasamy, 1997) ...3-2جدول شماره  .هستندتوان در فضاهاي شهري پيش روي حضور افراد كممهمترين موانع  و 

  دهد.مينشان را ترين مشكالت سالمندان در شهر بندي مهمدسته

  بندي مهم ترين مشكالت سالمندان در شهردسته: 3-2جدول شماره 

  مهمترين مشكالت  حوزه

  فيزيكي و محيطي

  دوچرخه سواريي و روپيادهعدم فضاي مناسب براي 

  افزايش خطر سقوط به دليل آسفالت و سنگ فرش ناهموار و ضعيف

  هاافزايش اضطراب افراد مسن دچار كم شنوايي و عدم شناسايي ترافيك نزديك شده به آن 

  يروپيادهدر مسيرهاي  –مانند نيمكت يا توالت عمومي-عدم دسترسي به خدمات و زيرساختهاي اساسي  

  هافضاهاي شهري و وجود آلودگي تسلط اتومبيل بر 

  ارزان و مناسب سازي شدهونقل حملعدم دسترسي به  

  دسترس و نزديك به منزلعدم دسترسي سالمندان به انواع كاالها و خدمات در  

   ي عابر پياده در معابر شلوغهاعدم تمايل افراد مسن به استفاده از پل 

  زمان طوالنيدر مدت ها عبور سالمندان از عرض خيابان

  اجتماعي

  برداريامني و جرم و كاله قرار گرفتن سالمندان در معرض نا

  احساس تنهايي و انزوا

  كاهش اعتماد به نفس 

  ي اجتماعي، ورزشي و فرهنگي به صورت گروهي، هاعدم وجود شرايط فعاليت 

  افسردگي و جمع گريزي

  اقتصادي

  خود و ساير افراد خانوادهتأمين مسكن ارزان متناسب با نيازهاي نياز به 

  عدم كار و درآمد كافي يا حقوق بازنشستگي

  هاي زندگي خود و ساير افراد وابسته به آنهاعدم تأمين هزينه

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  سالمند) دوستدار محيط(با تأكيد بر  همه شمول و جامعريزي برنامهو  يطراح .2,4,2

كه در  وجود داشته استو معلوليت  توانيكمدر سالهاي اخير، سه تحول مهم و بهم پيوسته در زمينه مطالعات 

  :جمع بندي و ارائه شده است 4-2جدول شماره 

  و معلوليت توانيكمسه تحول مهم و بهم پيوسته در زمينه مطالعات : 4-2جدول شماره 

  توضيحات  تحول

  اول

 »توانمكدسترسي برابر براي افراد «ي بين المللي منعكس شده است، توجه به هاهمانگونه كه در اسناد و قوانين سياست
بلكه منجر به توسعه مفهوم كم تواني به عنوان يك ، است. تمركز بر اين موضوع، نه تنها آگاهي در جهان را افزايش داده است

  تعامل پيچيده ميان عوامل فردي و محيطي شده است.

  دوم

حد سازمان ملل مت يوندر كنوانس كهاست  ي و جمعيتعامل يتتا مسئول يفرد يتاز سطح مسئول يبه كم توان ينگاه مجدد جهان

 ينگرش ي،نقص و موانع رفتار يافراد دارا يناز تعامل ب يناش ييعدم توانا ينا«با جمله  1) ماده CRPD( يكم توان يحقوق افراد دارا

  .شودميمشخص  »شود.مي يگرانبا د يبرابر يدر جامعه بر مبناها آن است كه مانع مشاركت كامل و مؤثر يطيو مح

  سوم

 ي. طراحشودميمرتبط ) UD( 1شمولهمه  يتكامل طراح به برخوردار است،اي يژهو يتاز اهم اين تحول كه در اين پروژه

 ياستراتژ يكبه عنوان  طراحي همه شمول را )2012( 2سنفورد بر آن شده و عالوه يفتعر 2، ماده CRPDدر  همه شمول

 يفرد يهايياز توانااي تردهگس يفكه به ط شودمي يو خدماتها ، محصوالت، برنامهيطمح يكه منجر به طراح يتوانبخش

                                                
1 Universal Design 
2 Sanford 
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را ارتقا بخشد افراد تواند مشاركت برابر مياست كه  ياستراتژ طراحي همه شمول يك ين. بنابراكندمي، معرفي حساس است

  .توانمند سازد موانع  يدنبرچ يقو مردم را از طر

  )(MarieLid and Solvang 2016) بر اساس 1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان  مأخذ

ان ، تا حد امكيو ناتوان ييكه بدون توجه به سن، اندازه، توانااي است به گونه يطمح يك يبو ترك يطراح ي،جهان طراحي

 يراب يد) بايطخدمات در آن مح ياهر ساختمان، محصول  يا( يطمح يك، درك و استفاده باشد. يهمه افراد قابل دسترس يبرا

از  كوچك ينفع گروه يبرا يژهم واالز يك ينشود. ا يبه استفاده از آن هستند، طراح يلما هك يافراد يهكل يازهاين ينتأم

در دسترس، قابل استفاده، راحت و لذت بخش باشد،  يطمح يكخوب است. اگر  يطراح يشرط اساس يك ين. ايستن يتجمع

در  همه شمول يبدون شك مفهوم طراحبدين ترتيب  .(National Disability Authority 2014) برندميهمه از آن سود 

حروم م در جامعه ي،فناور يعسر ييركه با تغ يكاربرانبراي  فراگير يبه سمت طراح يدها ينسراسر جهان رو به رشد است و ا

ا رشد سريع، ساله يا باالتر ب 65افراد  از سويي ديگر. (Mustaquim 2015) است يافتهگسترش افراد سالمند  يژهبه ومانده اند، 

 United) يابدافزايش  هاآن سالمند در جمعيتتقريباً همه كشورها انتظار دارند كه درصد افراد  ودهند ميجهان را تشكيل 

Nations, World Population Prospects 2019)و در نتيجه ها و محدوديتها . با افزايش سن جمعيت كشورها، ناتواني

استقالل اغلب بزرگترين باخت سالمندان عدم يابد. نياز به طراحي همه شمول در راستاي تأمين استقالل سالمندان افزايش مي

ي هاافراد مسن به دنبال محيطشود.  هااستقالل آنكمك كند يا مانع  هااستقالل آناست و محيط شهري ممكن است به 

حمايتي براي حفظ سطح فعاليت خود هستند كه مانند هر فرد ديگري با وجود سنشان، در جامعه فعال باشند. بنابراين تمايل 

 (The City of Calgary 2010, 26) شديد به حفظ استقالل و مشاركت در جامعه از عوامل مهم سالخوردگان جامعه است

 ي بهداشتي متناسبهاكشورها براي محافظت از حقوق بشر و امنيت اقتصادي و اطمينان از دسترسي به خدمات مراقبتو 

رار مد نظر قرا  ي پشتيباني رسمي و غيررسميهاي يادگيري مادام العمر و شبكههافرصتيشان هاريزيبايد در برنامه، سالمندان

سالمند بودن شهرها يكي از موثرترين  دوستدار .(United Nations, World Population Prospects 2019) دهند

 (World Health Organization 2007) رويكردهاي سياستگذاري براي پاسخ به پيري جمعيتي و طراحي همه شمول است

(The City of Calgary 2010).  

متناسب با نيازها ساختار و خدمات خود را  »دوستدار سالمند«، يك شهر  (WHO)سازمان جهاني بهداشتطبق گفته 

تواند استقالل را گسترش مي دوستدار سالمنديك محيط  به عبارت ديگر .كندميسازگار ي مختلف سالمندان هاو توانايي

 The City)نهايت به كيفيت زندگي سالمندي بيفزايد  درجامعه بكاهد و  ي مرتبط با آن را برهاو هزينهناتواني دهد، تأثير 

of Calgary 2010). ميي كرده كه به عنوان چارچوب، هشت مؤلفه شهر دوستدار سالمند را معرف سازمان جهاني بهداشت

ريزي برنامه« ، »و ارتباطاتونقل حمل«سه اصل معمول طراحي همه شمول يعني ي مطالعاتي هاحوزهدر ها آن توان

  .(WHO 2015) مشاهده كرد» فناوري اطالعات و ارتباطات« و » و فضاي بازها ساختمان

  شهر دوستدار سالمند .3,4,2

اطالق  ياصطالح به شهر ينشده و ا معرفي) WHO( سازمان جهاني بهداشتتوسط  »دوستانه با سنشهر «مفهوم 

ا ب ي سالمتي، مشاركت و امنيت به منظور ارتقا كيفيت زندگيهاسالمندان فعال را با بهينه سازي فرصت شود كهمي

 House of) (City of Vancouver 2015, 4) كندتشويق و ترغيب مي هاآن يتو ظرف آرزوها، يازهاتوجه به ن

parliament 2016).  ،به عبارت ديگر از نظر علمي شهر دوستدار سالمند بدين معني است كه ساختار، امكانات

فراهم  »سالمندي پويا و فعال«شرايط را براي ي محلي به گونه اي باشد كه هاو خدمات شهري و اجتماعها سياست

است.  چهارچوبي براي شهرهاي دوستدار سالمندسالمندي فعال  .(.UNFPA n.d) آورد و سالمندان را حمايت كند

 افراد است. يزندگ تيفيك يبه منظور ارتقا تيمشاركت و امن ،سالمت يها برافرصت يسازنهيبه نديفعال فرآ يسالمند
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كرده و افراد را  از سالمندان حمايتو ساختارها  هاچارچوب، ، خدماتهااستي، سدوستدار سالمندشهر  كيدر در واقع 

  :سالمندي فعالي داشته باشندتا  سازديقادر م

  سالمندان؛ نيو منابع در بها تياز ظرفاي گسترده فيشناخت ط -

  ؛يمربوط به سالمند يهاتيو اولو ازهايبه ن ييو پاسخگو ينيبشيپ -

  ها؛آن يسبك زندگ يهاميو تصم ماتياحترام به تصم -

  هستند؛ ريپذبيآس اريكه بس يمحافظت از آنان -

  .(WHO 2007) جامعهدر  يزندگ يهانهيها در همه زمورود و مشاركت آن جيترو -

  نشان داده شده است. 4-2 شماره نموداردر  فعالدي ثر در سالمنؤعوامل م

    دي فعالثر در سالمنعوامل مؤ: 4-2نمودار شماره 

       

  (WHO 2007)مأخذ: 

  شوند اين است:ميمطرح سالمند  دوستداربا شهر دو سوال مهم كه در رابطه 

  شوند؟ ميچه عواملي باعث ايجاد يك شهر دوستدار سالمند  دقيقاً .1

دهند تا شكوفا شوند، در حالي كه برخي ديگر در مقابله چه عواملي در شهر به برخي از سالمندان اجازه مي .2

  (Hoof, et al. 2018) ؟زنندميي زندگي روزمره جا هابا سختي

هاي سازد در همه جنبهميدوستدار سالمند كه افراد مسن را قادر محيط هشت مؤلفه  سازمان جهاني بهداشت 

 House of) كرده است را مشخص ، فرهنگي و مدني مشاركت داشته باشند،زندگي از جمله امور اجتماعي، اقتصادي

parliament 2016).  

 Eby, Molnar)ي ابيو ارز 1پيوسته تقويت ،اجرا ي،زيرشامل چهار مرحله است: برنامه دوستدار سالمندجامعه  كيتوسعه 

and St. Louis 2018).  تبديل شدن به يك جامعه دوستدار سالمند يك فرايند مداوم است و نياز به كار تيمي و در واقع

   .(University of Waterloo 2009)پشتيباني و خدمات دارد  تحليل انتقادي زيادي از

مند سال دوستدارتوان با يك خانه مقايسه كرد، زيرا ساختارهاي يك جامعه سالمند را مي دوستدارالگوي يك جامعه 

   دهد.سالمند را نمايش مي دوستدارمجموعه ابزار شهر  5-2 تصوير شمارهبا ساختارهاي مختلف خانه شباهت دارند. 
    

                                                
1  continual improvement 
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  مجموعه ابزار شهر دوستدار سالمند: 5-2شماره  يرتصو

  
  (University of Waterloo 2009)مأخذ: 

  توسعه شهر دوستدار سالمند يهاو چالش عوامل مؤثر .1,3,4,2

سالمند و چه در شهرهاي  دوستداري هاچه در اجراي برنامه ي توسعه شهر دوستدار سالمندهاعوامل مؤثر و چالش

گيرند تأثير ميدوستدار سالمند قابل شناسايي هستند. سه عامل و چالش اصلي كه در اينجا مورد بررسي قرار موجود 

  فشار اقتصادي، فشارهاي مرتبط با توسعه شهري و تغيير بين فضاي عمومي و خصوصي، هستند. 

عليرغم دستاوردهاي زيادي كه در نتيجه اقدامات شهر دوستدار سالمند به دست آمد، اين اقدامات به موازات  .1

ال مرتبط با سرمايه گذاري عمومي ي نئوليبرالي كه منجر به تغيير وضعيت دولت رفاه و اشكهااجراي سياست

، كاهش خدمات به نفع مستقيم سازمان جهاني بهداشت اند. بسياري از شهرها عضو برنامه، اجرا شدهشوندمي

كاهش آموزش، امكانات تفريحي، مراكز ، هاي بارز آن تعطيلي كتابخانههااند، نمونهافراد سالخورده را تجربه كرده

منزل هستند. در واقع فشارهاي اقتصادي بر خدمات در سطح همسايگي و همچنين سالمندان و مراقبت در 

، كمبود دار سالمنددوست يهابرنامه ياجرا يبرامحدود  منابع .مداخالت در سطح شهر تأثير گذاشته است

 استخدام) و به تبع آن، يمهلت قانون لي(به دل يعموم نفعانيمشاركت ذ ي مربوط بههاكاركنان در سازمان

دين ب از ديگر مشكالت ناشي از فشار اقتصادي است. نفعانيذ برايتعهد ايجاد و تضمين  زمينه در يمشكالت

 يد، تحت نظارت جيدر مناطق شهر ياقتصاد يهاتيمحدود ريبا توجه به تأث ديبا تدار سالمنددوسشهر ترتيب 

  . رديقرار گ

داد. اما مشكالت اقتصادي نشان مي فشار در زمينه ي دوستدار سالمند راهاهاي اجراي برنامهقبلي تنش عامل .2

فشارهاي مرتبط «شهر دوستدار سالمند ممكن است به يك عامل دوم نيز مربوط باشد:  هايمرتبط با سياست

محالت  ژهيدر محالت به و ممكن است كه منابعبه طور مثال  .»هاي تغيير محالتتوسعه شهر و ويژگي نحوه با

خدمات و امكانات  نبوداز  يناش يطيمح يانواع فشارها تواند باعث ايجاديم اين موضوع كه ،دنمحروم محدود باش

درآمد كم يهاگروه شود. ياجتماع دوگانگيو  نامناسب، مسكن تي، مشكالت مربوط به جرم و جنايمحل
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-هباززند ايو  ينوساز جهيدر نت كه مسكن يدر بازارها عيو تحوالت سر رييتغمعرض ممكن است در  سالمندان

سودي بر  ممكن است شوندميمحسوب دار و زمين دار هيكه سرما هم سالمندانيو  رنديقرار بگ ،استسازي 

تواند سبب تقويت حس تعلق سالمند به محل سكونت اساس افزايش ارزش امالك به دست آورند. اين موضوع مي

ها را در نظر نگيرد و كسب سود از همسايهشود. از سوي ديگر ممكن است مالك مسكن دلبستگي و تعلق به 

  مسكن خود را ترجيح دهد.

 »عمومي فضاي تملك و كنترل« به مربوط گذارد،مي تأثير سالمند دوستدار شهرهاي توسعه در سومين عامل كه .3

 عمومي فضاي مالكيت و دسترسي به راجع زيادي فرضيات سالمند، دوستدار شهرهاي توسعه سياست .است

 ضايف مالكيت و دسترسي زندگي آينده در افراد انتظارات و نيازها تغيير به منظور براي مثال، :كندمي ايجاد

، ايفزاينده طور به. نيست دسترس در آزاد طور به شهرها در فضا اما .گيردمي قرار كنترل و تأثير تحت عمومي

 توسط شده پيشنهاد موضوعاتشود سبب مي كه شودمي خاصي واگذار هايگروه به فضاها كنترل و مالكيت

 دوستدار شهر يك ايده براي اساسي مشكل يك اين .روبه رو شود تمحدودي با دوستدار سالمند،شهر  برنامه

 هايشركت به متعلق فضاهاي چارچوب در بيشتر بايد تغيير شروع براي تالش حال، اين با .سالمند است

  .)Buffel & Phillipson, 2016( دولت به متعلق فضاهاي تا شود انجام خصوصي

  سالمند دوستدارشبكه جهاني شهر  .2,3,4,2

ايجاد شد تا شهرها،  2010براي شهرها و جوامع دوستدار سالمند در سال  سازمان جهاني بهداشت شبكه جهاني

ديدگاه مشترك را براي تبديل شدن جامعه به هاي مختلفي را در جهان به يكديگر متصل كند و اين جوامع و سازمان

ها در سطح محلي متمركز است كه مشاركت كامل افراد محلي بزرگ براي پير شدن در آن به وجود آورد. اين فعاليت

  .كندسالمند را در زندگي جامعه تقويت كرده و سالمندي سالم و فعال را ترويج مي

سالمند در سرتاسر جهان است. اين شبكه جهاني به  دوستداروامع مأموريت اين شبكه تحريك و ايجاد شهرها و ج

  دنبال آن است كه:

  توان انجام داد و چگونه انجام آن؛چه ميالهام بخشي تغيير با نشان دادن آن -

  اتصال شهرها و جوامع در سراسر جهان با يكديگر به منظور تسهيل در تبادل اطالعات، دانش و تجربه -

  .هاي مناسب مبتكرانه و مبتني بر شواهدحلامع براي يافتن راهحمايت از شهرها و جو -

ازهاي جمعيت ني شنيدننشان دهنده تعهد شهرها براي  بلكهنيست.  سالمند دوستدارشهر اعتبار براي  تنها عضويت در شبكه

ي مختلف براي ايجاد هابخش در سالمندو همكاري مشترك با افراد  جامعه با سالمندان همراهي، ارزيابي و نظارت بر سالمند

تعهدي براي به اشتراك گذاشتن  در اين شبكه عضويتهمچنين است.  سالمند دوستداري جسمي و اجتماعي هامحيط

  .(.WHO n.d)آورد ميعضو شبكه به وجود دستاوردها و آموخته با ساير شهرها و جوامع ، تجربه

كشور جهان  28در  سالمندشهر دوستدار  287از  يشبكه جهان يك 2016در سال  جهاني بهداشتسازمان طبق آمار 

شهر و جوامع در  600 وجود از 2018در سال در صورتي كه اين آمار  (House of parliament 2016)شده بود  يجادا

 ,Eby, Molnar and St. Louis 2018)داد را گزارش ميدر جهان جمعيت نفر  ونيليم 190از  شيب باكشور  38

ميليون نفر سالمند به جمعيت جهان) از  48برابر شدن جمعيت سالمند در جهان (افزايش تقريباً  1/1در واقع با  (249

. اين آمار (World Bank Group 2019)است  برابر شده 1/2سالمند  دوستدارتعداد شهرهاي  2018تا  2016سال 

در حال  .سالمند است دوستدارنشان از تحول و حركتي عظيم در جهت دستيابي به شهرهاي همه شمول به ويژه شهر 

جهان است، و كشور  41شهر و اجتماع در  937شامل سالمند  دوستدار) شهرهاي عضو شبكه جهاني شهر 2019حاضر (

  .(.WHO n.d)دهد ميليون نفر را در سراسر جهان پوشش مي 240بيش از 
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  سالمند دوستدارشبكه جهاني شهر  اعضاي: 6-2شماره  يرتصو

  
  (.WHO n.d)مأخذ: 

  سالمند و گردشگري .5,2
 يو فراغت دارد. در واقع امروزه گردشگر يدر بخش گردشگر يرشد اقتصاد يبرا يبزرگ ليپتانس يتيجمع رييتغ

خود  ياز افراد مسن به دنبال بازنشستگ يارياست؛ بس شده ليدر اروپا تبد يدوران بازنشستگ ياز اهداف اصل يكيبه 

دارند. به طور  اريدر اخت يهنوز سالم هستند و زمان و منابع اقتصاد رايهستند، ز ياز مقاصد گردشگر ديبازد يبرا

ر و و مشاغل سطح باالت يآموزش عال ليرا به دل ينسبتاً خوب يدر نسل پس از جنگ، بازنشستگ ياريخاص، افراد بس

 خود را هايت را دارند كه روزفرص نيافراد مسن ا نياند. اكرده جاديا يمل يانداز بازنشستگپس يهابرنامه نيهمچن

 Staalduinen)، سفر كنند 1تر استكه سفر ارزان قيمتيي هاصلو در ف ي كنندفراغت و گردشگر يهاتيصرف فعال

ات پيشنهاداست كه نه تنها مطلوبيت محدود نكردن . اهميت جمعيت بالغ فعلي و آينده سالمندان در اين (1 ,2017

كند، بلكه به بررسي الگوهاي خريد بالقوه و گردشگري به مشخصات مصرف كنندگان سالمند امروز را برجسته مي

خواهند در آينده ها انتظار دارند و ميپردازد كه آنهاي آينده در رابطه با محصوالت و خدماتي ميترجيحات نسل

  .(Hrnjić, Šuta and Pilav-Velić 2016, 7) نزديك هنگام مسافرت خريد كنند

  بازار گردشگري و سالمندي .1,5,2

كند تا سالمت روحي و جسمي خود را بهبود بخشند. فعال بودن در مراحل بعدي زندگي به افراد سالخورده كمك مي

ي جديد و غني سازي تجربيات سفر ميهاها براي استراحت، معاشرت و مالقات با افراد جديد، بازديد از مكانبيشتر آن

تر از سفر، جستجوي پاداش است نه فرار از واقعيات زندگي و بنابراين با هاي مسنكنند به طور خاص، انگيزه توريست

) انگيزه اصلي سفر براي افراد مسن شامل بازديد از دوستان و خويشاوندان، سالمتي، 2006( 2توجه به جنگ و وو

  (Hrnjić, Šuta and Pilav-Velić 2016, 7) تمدد اعصاب) است( استراحت و آرامش

                                                
1 Low Seasons 
٢ Jang and Wu 
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  گردشگري سالمندي اوقات فراغت و .2,5,2

كمك  ياحساسات مثبت و روابط اجتماع جاديكه به ا هستند ياجتماع اريبس يهاتيفعال ياوقات فراغت و گردشگر

 شده دييااز محققان ت ياريتوسط بس يزندگ تيفيدر بهبود ك يفراغت و گردشگر يهاتيمثبت فعال يهانقش د.نكنيم

(خانواده  سالمندافراد  كيهستند كه به شدت با روابط نزد ياجتماع يهاتيفعال يو گردشگر يحيتفر يهاتيفعال است.

 يمختلف زندگ يهاممكن است بر حوزه يفراغت و گردشگرميزان چه  كهنيا .مرتبط هستند) يگيو روابط همسا

  .(Zhang and Zhang 2018, 2) بحث روشن و شفافي نيست، گذار باشدريتاث

  كيفيت زندگي و گردشگري .1,2,5,2

 فاهيمم يزندگ تيفي، كدهيچيپ تياز نظر ماه و متناقض است. متعدددر موضوعات مختلف  كيفيت زندگي فيتعر

از رشته يبرخ يي، شناسارونياز ا .ابدييگسترش م انيپايب به صورت رسديكه به نظر م رديگيرا به خود م يمختلف

كيفيت  يريگاندازهسازد يرا روشن م يتجرب قاتيمفهوم و تحق نيا يخطوط نظر ،يزندگ تيفيك يريگاندازه ياصل يها

 ميبه سمت مفاه يماد ياز كاالها يريگاندازه است و تفاوتم يهادر حوزه يمختلف زندگ طيبر شرا يمبتن زندگي

زايش (شادي) را اف خوشبختي يشناسو روان يذهن يستيبهزو عالقه به  بسط داده شدند يشتريمثبت ب ايو  »يذهن«

  .(Zhang and Zhang 2018, 3)است  داده

 يزندگ تيفيك يريگشد كه اندازه شنهاديپي، مربوط به اوقات فراغت و گردشگر يزندگ تيفيمطالعه ك زمينهدر 

 يريگاندازه يشاخص برا نيترمهم ياز زندگ تيكند. رضا بيرا ترك هاي ذهنيشاخصو هم  ينيع يهاهم شاخصيد با

را  رهيو غ يكل يزندگ ي،اوقات فراغت زندگ ،يزندگ ياساس يازهاياز ن تيافراد است، كه رضا يزندگ از هر حوزه

 كه استخوشبختي(شادي)  ،نگرش اوقات فراغت يريگاندازه يبرا گريد ميشاخص مستق كي .كنديم يريگاندازه

 ،و به عنوان مترادف لذت برديخود لذت م يچقدر فرد از زندگ نكهيفرد و درك ا كي يشاد زانيم يابيارز يمعموالً برا

كار آش يفعل يزندگ طياو را نسبت به شرا يابيارز ميكه به طور مستق ،شودياستفاده م يذهن بهزيستي ايرفاه  ،منفعت

و  ياز زندگ تيشده است: رضا ميتقس يمطالعه به دو بخش اصل نيدر ا يزندگ تيفيك يريگاندازهدر نتيجه  .كنديم

  .(Zhang and Zhang 2018, 3) هستند يزندگ تيفيمختلف ك يهاجنبه انگريها نماآن راي، ز(شادي) يخوشبخت

  كيفيت زندگي در زمينه اوقات فراغت و گردشگري سالمندي .2,2,5,2

 و وجود دارد و عوامل »يگردشگر–اوقات فراغت  رهيزنج« شود كهميادعا انجام شده،  1كار در مطالعاتي كه توسط

 و كننديم نييرا تع يو فراغت يحيتفر يرفتارها نيرابطه ب يابه گونه فيزيكي طيو محها زهي، انگيفرد اتيخصوص

 نيز 2شرايم فرد در نظر گرفته شود. يزندگ تيفيها بر كآن گذاريريتاث يبه طور مشترك برا ديو فراغت با يگردشگر

و تعامل با  يغال، سرگرمتمرتبط با اش يهاتيدر فعال يدرو مشاركت ف يزندگ يباال تيفيك نيمثبت ب رابطه كي

 ياوقات فراغت روزانه غالباً در چارچوب روابط اجتماع يهاتيفعال .است افتهيداوطلبانه  يهاسازمان يدوستان و اعضا

 يستيبهز شياوقات فراغت باعث افزا يهاتيفعال فراهم كند. يسالمت يرا برا ييايشود كه ممكن است مزايانجام م

  .(Zhang and Zhang 2018, 4)است  شده االندر بزرگس ياز زندگ تيو رضا يعاطف

  فناوري اطالعات و ارتباطات و گردشگري سالمندي .3,5,2

 يارياز بس ديجد سالمندمسافران ثير زيادي بر گردشگري سالمندي دارد چون أت امروزه فناوري اطالعات و ارتباطات

كار با  عادت به شتريو ب شتريب شونديكه اكنون بازنشسته م يبازنشستگان تفاوت دارند. افراد يقبل يهاجهات با نسل

                                                
1 Carr 
٢ Mishra 
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ا ب هوشمند و تبلت دارند. يهاتلفن يحت ي از آناناريبسدارند، اطالعات و ارتباطات  يورانو تعامل با انواع ف وتريكامپ

 هاييبخش اما باشد،مياوقات فراغت  يمسافرت يهاگروه نيترثرؤماز  يكي مسافران سالمند مربوط به بازار وجود اينكه

  (Pesonen, Komppula and Riihinen 2015, 832) دگرديفراموش م اغلب هتل غاتيو تبل يابيبازار همچون

  ثير فناوري اطالعات و ارتباطات بر گردشگري سالمنديأت .1,3,5,2

 نيبا ا تر هستند.جوان مسافرانمتفاوت از  سالمند كنندگان)(مصرف مسافراناند كه نشان داده يمطالعات متعدد

فاوتي ناهمگن و مت يازهايگروه ن نيمحتمل است كه ا نيو بنابرا ستنديگروه همگن ن كي سالمند مسافرانوجود، بخش 

 و باشند داشته مختلفي اريبسنين نيازهاي و همچ يزندگ يهاسبك تواننديم انيكسافراد با سن  باشند. نيز داشته

 مسافران نديبميتقس يبرا عنوان معياريبهسن شاخص اگرچه  .ارزش قائل شوند تفاوتيم موارد يممكن است برا

 .ناكارآمد در نظر گرفت يبند ميتوان آن را به عنوان روش تقسيشود، اما ممياستفاده  يابيبازار قاتيدر تحق ترمسن

در نظر  ديجد يهايورافن رشيو مخالف پذافراد نگران نسبت به تكنولوژي اغلب به عنوان  سالمندمصرف كنندگان 

مانند  اند وكنندگان نپذيرفتهرا به خوبي ساير مصرف نترنتيا ،ترمصرف كنندگان مسن ،مثال يبرا شوند.مي گرفته

 ليحال، به دل نيبا ا .ستنديفعال ن ياجتماع يهادر رسانه نيچنو همكنند ه نميدديگران اكثر مواقع از اينترنت استفا

اطالعات  ندگانيو جو انهيگروه در حال رشد كاربران را نيترعيسر ترمسن، بزرگساالن اينترنتنسبتاً كم  رشيسطح پذ

  .(Pesonen, Komppula and Riihinen 2015, 832) هستند

  ي بين نسلي در استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات هاتفاوتثير أت .2,3,5,2

 نترنتياز آنها از ا ياريبس امروزه است و شيسالمندان در حال افزا نيدر ب نيآنال ياستفاده از خدمات مسافرت

گردشگران موضوع مورد نظر  نيدوم يبعد از سالمت نترنتيكه ا ندافتي) در2007و همكاران ( 1دينت كنند.مياستفاده 

در  اين از پيش شده است. ليتبد سالمندافراد  يمهم برا يمنبع اطالعات كيوب به  يبوده است و شبكه جهانسالمند 

 يهابه استفاده از آژانس يشتريب ليتما مسن گردشگران كهنمودند گزارش  )1983( 2و كروپتون تلسونيگ 1980دهه 

كمتر به  سالمندكه مسافران  ند) اظهار داشت1992و همكاران ( 3جولگي دارند. گردشگران رينسبت به سا يمسافرت

 دهشريزيبرنامهاز قبل  يتورها ديبه خرتمايل مسافران سالمند كه  يمعن نيمشغول هستند، به ا 4يخارج يجستجو

 يدر رفتار جستجو ي) تفاوت معنادار2004و همكاران ( 5لو، يقبل يهاافتهي فسالمند است. برخال رياز افراد غ شتريب

 هاي گذشتهسفر ي) رفتارها2014( 7كونفنتهو 6ويگولو .ندنكرد دايپ خوردهرساليگردشگران سالخورده و غ نياطالعات ب

و ارتباط شفاهي  مورد مطالعه قرار دادند سالمندگردشگران  يبرا نيآنال ديخر يهارا به عنوان نمونه نيو تجربه آنال

 Pesonen, Komppula and) كردند ييعنوان عوامل مهم شناساو آموزش را به نيالآن يمسافرت يدهايخرآنالين، 

Riihinen 2015, 834).  

                                                
1 Dinet 
2 - Gitelson and Crompton 
3 Javalgi 

(به عنوان مثال از دوستان /  يدرباره محصول ندارد، از منابع شخص يكه دانش قبل يكه فرد شوديانجام م يزمان يخارج يجستجو كي (مترجم) 4 

 ،هافروشندهكه بر منابع تسلط دارد (به عنوان مثال  ابيبازار كي ايكننده) گزارش مصرف ن،يآنال يهاانجمن(به عنوان مثال،  يمنابع عموم ايخانواده) و 

  كند.استفاده مي )غاتيتبل
5 Luo 
6 Vigolo 
7 Confente 
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  مهمان نوازي و گردشگري سالمندي .4,5,2

 پيشنهاد شده 1رفتار سالمندان با تئوري تداوم عمر نرمال مرتبط است. با توجه به تئوري پيوستگي كه توسط اتچلي

 هاي ابتدايي زندگي خودهايي دارند كه در سالها و شخصيتها، فعاليتاست، سالمندان تمايل به حفظ رفتارها، نگرش

توجهي براي حفظ رويكرد خود نسبت به زندگي و تداوم زندگي براساس تجربيات قبلي اند. سالمندان تالش قابلداشته

رو، رفتار بزرگسالي ناز اي ها است.ن آينه يا منعكس كننده تصاويري از گذشته آنرفتار سالمندا كنند.خود اعمال مي

از زندگي افراد است كه در سنين مياني اي ها باشد. پيش سالمندي، دورهتواند شاخصي براي سبك زندگي آينده آنمي

هاي اقتصادي به طور فعال در فعاليتها معموالً شاغل هستند و آن خواهند وارد مرحله سالمندي شوند.قرار دارند و مي

از اين رو، تمركز بر روي افرادي كه در مرحله پيش از سالمندي قرار دارند، در كنار سالمندان ضروري  كنند.شركت مي

 .(Choi and Fong 2017, 1)است 

  نظريه پيوستگي .1,4,5,2

ها و ها، فعاليتپيشنهاد شد، تمايل مردم براي حفظ رفتارها، نگرشنظريه پيوستگي، همانطور كه توسط اتچلي 

قد طبق نظر اتچلي، تئوري پيوستگي معت كند.اي اوليه زندگيشان داشتند را برجسته ميهايي را كه در سالهشخصيت

ارجي موجود تر سعي در حفظ و نگهداري ساختارهاي داخلي و خ، افراد ميانسال و مسنهاي تطبيقياست در انتخاب

هاي مرتبط با تجربيات گذشته و دنياي اجتماعي خود، اين هدف را دهند با استفاده از استراتژيو ترجيح مي دارند

تغيير مرتبط با گذشته درك شده فرد است، و در خصوصيات رواني دروني و همچنين در رفتار اجتماعي  تحقق بخشند.

ترتيب يك استراتژي انطباقي بزرگ است كه توسط اولويت فردي و تأييد  استمرار به اين .يابدميتداوم  جامعهو در 

نوازي و گردشگري به كار گرفته اي در تحقيقات مربوط به مهمانشود. اين تئوري به طور گستردهاجتماعي ترويج مي

  .(Choi and Fong 2017, 2)شده است 

  ردشگري سالمنديتاثير مهمان نوازي بر گ .2,4,5,2

بندي بازار گردشگري سالمندان، درك گردشگران سالمند نسبت به سفر و ضوع اصلي شامل انگيزه سفر، تقسيممو

با توجه به مطالعات مربوط به انگيزش سفر، بيشتر محققين از مفهوم دافعه  )5-2تجربيات سفر و ساير موارد است (جدول 

اند. ه كردههاي مختلف استفادتمايالت رفتاري مرتبط با گردشگران سالمند در نمونههاي سفر و و كشش براي بررسي انگيزه

نفس، جستجوي دانش، آسودگي و ها از جمله تقويت نفس، عزتدهنده شباهتعوامل دافعه و كشش نشان

اه لمند را از ديدگهاي ساانگيزه سفر توريست ابل مطالعات ديگر، هسو و همكاراندر مق شدن) است.پذيري(اجتماعيجامعه

هسو و همكاران يك مدل از انگيزه گردشگري  فرهنگ خاص شرقي و احترام اجتماعي براي سالمندان بررسي كردند.

ط ها نشان داد كه شرايهاي آنيافته گيرد.هاي غربي را در مورد انگيزه به كار نميسالمندان را پيشنهاد كردند كه نظريه

ت اجتماعي، تامين مالي شخصي، زمان و سالمتي) و تمايالت دروني (به عنوان مثال خارجي (توسعه اجتماعي، پيشرف

هاي شخصي و احساس دلتنگي پرستي، پاداشبهبود رفاه، فرار از روزمرگي، اجتماعي شدن، كسب دانش، غرور و وطن

  .(Choi and Fong 2017, 2)كند براي گذشته) گردشگران را براي بازديد از مقاصد خاص ترغيب مي

 : خالصه مطالعات درباره گردشگري سالمندان5-2جدول شماره 

(سال) نويسنده عنوان زير رشته زمينه/رشته  

 انگيزه مسافرت  گردشگري
Gonzalez et al. (٢٠٠٩) , Hsu et al. (٢٠٠٧), 
Jang et al. (٢٠٠٩), Jang and Wu (٢٠٠٦), 

Prayag (٢٠١٢), Sangpikul (٢٠٠٨) 

                                                
1 Atchley 
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(سال) نويسنده عنوان زير رشته زمينه/رشته  

بندي گردشگران سالمندتقسيم  
Alen et al. (٢٠١٥), Boksberger and 

Laesser (٢٠٠٩), Carneiro et al. (٢٠١٣), 
Ward (٢٠١٤) 

 (٢٠١٣) .Wang et al ,(٢٠٠٩) Batra ادراك گردشگران سالمند

خريدكردنطرز   Han et al. (٢٠١٤) , Wang et al. (٢٠٠٧) 

 ديگر موارد

Bai et al. (٢٠٠١) , Chen, Liu, and 
Chang (٢٠١٣) , Chen and Shoemaker 

(٢٠١٤) , Chu and Chu (٢٠١٣) , 
Moschis and Unal (٢٠٠٨), Patterson 

and Pegg (٢٠٠٩) 

پذيريمهمان  

 هتل

هاترجيحات و ويژگي  Vieregge et al. (٢٠٠٧) 

 (٢٠١٤) Mahadevan رفتار در قبال تغييرات در دسترسي به محل اقامت

 (٢٠٠٧) Hartman and Qu مفاهيم بازاريابي و مسائل مربوط به خدمات

 رستوران

شدهسطوح خدمات ادراك  Hu et al. (٢٠٠٨), Lee et al. (٢٠١٢) 

هاي غذا دور از خانههزينه  Jang et al. (٢٠٠٧) 

گيريپردازش اطالعات پيش از تصميم  Kim and Jang (٢٠١٥) 

 (٢٠٠٧) Sun and Morrison رفتار حامي(پشتيباني)

 (٢٠٠٩) Wu and Wortman  (مباني نظري) قماربازي سالمندان بررسي ادبيات كازينو

 (٢٠٠٧) Sund and Boksberger رفتار در قبال بخش اجاره تعطيالت ديگر موارد

 (Choi and Fong 2017)مأخذ: 

شده از سالمندان را و همكاران سطوح خدمات دريافت 1هو است.مطالعات فراواني نيز در صنعت رستوران انجام شده

هاي گرانقيمت در آمريكا مورد بررسي ها، از جمله خدمات سريع، غذا خوري معمولي و رستورانبا توجه به انواع رستوران

) FOH(2جلوي خانه ) كيفيت خدمات3) كيفيت تغذيه 2)كيفيت مواد غذايي1خدمات رستوران با توجه به  قرار دادند.

ها حاكي از تفاوت معني داري در سطح يافته گيري شدند.شده توسط مشتريان اندازه ) كيفيت سرگرمي درك4و 

ي ها، سالمندان در رستورانFOHاز نظر كيفيت سرويس  است.درصد  5خدمات در بين سه رستوران در سطح اطمينان 

كردند. هاي معمولي دريافت ميدمات سريع و غذاخوريهاي با خگرانقيمت سطح باالتري از خدمات را نسبت به رستوران

قيمت در ميان سه رستوران باالترين رتبه را داشت. با توجه به هاي گرانبه طور مشابه، كيفيت تغذيه در رستوران

هايي با خدمات سريع قيمت نسبت به رستورانهاي گرانكيفيت غذا، سالمندان كيفيت غذاي بهتري را در رستوران

  .(Choi and Fong 2017, 3)كنند فت ميدريا

  اقدامات كشورهاي اروپايي در زمينه گردشگري سالمندي .5,5,2

فعال و  سالمندياروپا در  ي) مشاركت نوآورهاطي، شهرها و محدوستدار سالمند يها(ساختمان D4 اقدامگروه 

تدار دوس يگردشگر يبرا يابه شبكه يابيگروه دست نيهدف ا .دارد سالمنددوستدار  گريشگردبه  ياژهيسالم توجه و

 يراز گردشگ تيو حما جيترو تيو در نها هاتيفعال ،اقامت در دسترس ،افراد سالمند يزندگ تيفيبهبود ك سالمند،

دات فعال و عا جيها تروهدف آن است. يو بخش گردشگر ياو منطقه يدر دستور كار مقامات محل دوستدار سالمند

                                                
١ Hu 

 2 FOH يك رستوران، مانند البي و قسمت غذا خوري، در معرض آن ها و مناطقي اشاره دارد كه يك مشتري در طول اقامتش در به همه فعاليت

  قرار خواهد گرفت.
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 است دوستدار سالمند ياوقات فراغت مربوط به گردشگر يهاتيمشاركت افراد سالمند در فعال شيسالم با افزا

(Staalduinen 2017, 1).  

  مشكالت .1,5,5,2

ها به . آنابدييمها كاهش آن يو روح يجسم سالمتي تيكه وضع ابدييم شياحتمال افزا ني، اافراد سن شيبا افزا

مزمن،  يماريب كيتر حداقل مسن ايساله  65دو سوم افراد  د.شونيمزمن مبتال م يماريب كياز  شيب گاهاً بهو  كي

مدت  يطوالن يهاو درمان ييدارو يهاها از درمانآن دارند. 1يويمزمن انسدادر يماريب اي ابتيد ،يقلب ييمانند نارسا

 دار دارند.چرخ يصندل ايبه كمك و  ازيو افراد ن شوديتر مها اغلب سختو باال رفتن از پله . راه رفتنكنندياستفاده م

  ، به عنوان مثال:ميهست گردشگري نيافراد مسن در ا يبرا يشاهد موانع نيهمچن

  ؛حمام ندارند كه مناسب باشند ايخواب تخت شهيهم لچريو يدر دسترس برا يهاهتل -

  ؛كشورها دارند گريدر د يگريام دكشور ن كيدر  داروها -

  ؛كنند نهيها دو برابر هزاتاق در هتل كياجاره  يبرا دياز سالمندان مجرد هستند و با ياريبس -

  .شودينم زيتجه سالمندافراد  يازهايبا ن يبه خوب يستيبه مناطق تور ييونقل هواحمل -

الخورده روزافزون افراد س ازياروپا با مقررات مطابق با ن يستيبخش تور نكهياز ا نانياطمبه سبب اين مشكالت بايد 

دوستدار  يخوب از گردشگر يهاو انتشار مثال ييشناسا به، D4گروه اقدام  در نتيجه حاصل كنيم.به روز شده است، 

را  كند تا اسكان خوديكمك م يكه به بخش گردشگر يياستانداردها ايها دستورالعمل روي آورده و همچنين سالمند

 Staalduinen)كرده است  هيته كند، جاديرا ا دوستدار سالمند ياز گردشگر ياو شبكه يبانك اطالعات كيارتقا داده و 

2017, 2).  

    ي گروه اقدام براي بخش سالمتيهاراه حل .2,5,5,2

كنند، قبل از يدرمانها استفاده م ريسا اي يدرمان يمزمن هستند و از داروها يهايماريب يكه دارا سالمندافراد 

 كي .داشته باشند نانيداروها اطم ريو سا يدهند تا از داشتن قرص كافيرا انجام م ياطياقدامات احت التيتعط رفتن به

دهندگان هئتوسط ارا توانديمرتبط داشته باشد و م يهابا داده تاليجيد اي يپرونده سالمت كاغذ توانديكمك بزرگ م

تفاده اس يبرا ستيلچك داشتن  نيهمچن .رديمورد استفاده قرار گ التيدر طول تعط يمحل يو درمان يخدمات بهداشت

  خواهد بود. ديمف زين رفتن به تعطيالتقبل از 

 نحوه مصرف براي همراه داشتن طي تعطيالت جهت سيار يپرونده سالمت شخص ها عبارتند از:از نمونه يبرخ

 )ونيناسيواكس ي(گواه سازمان جهاني بهداشتمانند كارت زرد  ي.شخص يدرمان يهاروش ها ودرمان ،داروها

(Staalduinen 2017, 7).  

  دوستدار سالمند يو شبكه گردشگر دادهگاهيپا .3,5,5,2

ي دوستدار در مورد گردشگر ياامكانات شبكه و اطالعات يدائم يافشا كند،يكار م D4كه در آن  يگريحل دراه

  است. سالمند

به عنوان مركز  4D/ گروه اقدام  3فعاليت و سالمت سالمنديدر  2مشاركت نوآوري اروپااز  ميكنيم شنهاديما پ

  ارائه اطالعات مربوط به: ي. برادياستفاده كن ياطالعات اصل

                                                
1 COPD 
2 EIP 
3 AHA 
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 ياقدامات خوب برا«كاتالوگ  ،1تور يپروژه سن :يحيو امكانات تفر ي دوستدار سالمندگردشگري شنهادهايپ -

با  كه سالمندان را كننديم ييرا شناسا ييهاخوب، روش يهاوهيش نيا است. را منتشر كرده »سالمند يگردشگر

 .رنديگيدر نظر م يتوجه به توسعه گردشگر

  ؛كننديم يبانيو پشت حمايترا  دوستدار سالمند يكه گردشگر يمسافرت يهاشبكه آژانس جاديا -

   ؛سالمندتوسط افراد و انجام امور مربوطه  دوستدار سالمند ياز گردشگر يمحل يهاياز بازرس جلوگيري -

  .(Staalduinen 2017, 7) گردشگريدر مناطق  دوستدار سالمند يگردشگرمشاركت در  يتماس با افراد مخاطب برا -

  معلوليتريزي گردشگري و برنامه .6,5,2

افراد معلول و سالمند بخش قابل مالحظه و در حال رشدي از بازار گردشگري را تشكيل مي دهند، تصميمات آن

به  نسبتها در نقطه مقصد مي باشد. هم اكنون آگاهي دولت خدماتها شديداً مبتني بر دسترس پذيري تسهيالت و 

كه به  ييشهرها. (Frye 2013, 41) گردشگري جامع مي باشنداين مقوله افزايش پيدا كرده و به دنبال ارتقاي مفهوم 

 يهانهيهز رند،يبگ دهيهمراه كودكان را ناد نيمعلول، افراد مسن و والد يهاستياگر تور وابسته اند، ياقتصاد گردشگر

 رييتغ افراد نيشود مقصد سفر ا يكنند و باعث م يدسترس پرداخت م رقابليو خدمات غها رساختيبه خاطر ز يباال

ق به موف يصنعت گردشگر، در دسترس يهارساختيبرآورد شده است كه به خاطر عدم انطباق ز ي. از نظر اقتصادابدي

از  باور است كه هر گونه مانع مشاركت نيبر ا هينشود. اقتصاد پا يدرصد از سهم بازار جهان 20تا  15 باًيگرفتن تقر

قتصاد آن در ا عيمصرف و توزالگوي مبادالت،  د،يتول يسازمانده ي،نهاد اي يفرهنگ ،يكيتكنولوژ ،يكيزيموانع ف جمله؛

از  هستند، تيمعلول يكه دارا يافراد يعنيگروه واحد،  كيمربوط به حذف  يهانهي. هزبودخواهد گذار بسيار اثركشور 

 يرا كاهش م يناخالص مل ديدرصد از تول 7، تا حدود شود، مثالً يقابل توجه يهاانيتواند منجر به ز يكار م يروين

 ودناديده گرفته ش ينبايستطيف گسترده اي از جمعيت دركل جامعه  اهميت دسترسي نشان مي دهد،دهد. بنابراين 

(United Nations 2017) .ي اخير آگاهي از تنوع نيازهاي گردشگران، مخصوصاً افرادي كه دچار معلوليتهادر سال 

هستند افزايش يافته است. توجه به نيازهاي گردشگران كم توان، سبب توسعه اقداماتي و شعارهاي متعدد در جهان 

 .NeumannConsult et al( 3، توريسم بدون مانع NeumannConsult)2014( 2شد. مانند توريسم براي همگان

اين اقدامات بر روي شده است. )  GfK and others 2011& Darcy Buhlis ,2014(4) و توريسم در دسترس2014

. اصطالح بوده استهاي اجتماعي و بخش خصوصي خدمات گردشگري اثرگذار ها، جنبشساختار اداره ملي، سازمان

در حال همگاني شدن و مورد عالقه مردم مي باشد، اين نيز به لطف سازمان جهاني  »گردشگري قابل دسترس«

  . Zajadacz)2015( مي باشد 5دشگري و سازمان ملل متحدگر

گردشگري در دسترس؛ يك نوع از گردشگري است كه شامل فرايندهاي همكارانه بين ذينفعان است كه باعث مي 

ابعاد  مستقل عمل كنند و ي متفاوت از جمله مشكالت حركتي، بينايي، شنوايي و غيره به طورهاشود افراد با كم تواني

(كاالها، خدمات و  مختلف شناخت محيط براي آنها قابل دسترس باشد، تا از طريق تحول جهاني طراحي گردشگري

محيط) به دنبال تحقق عدالت و برابري براي همگان خواهد بود. اين تعريف يك رويكرد كلي نسبت به زندگي ايجاد 

سهيالت گردشگري در دسترس استفاده كنند. افرادي كه از اين مزايا بيشتر مي كند كه مردم در طول عمر خود از ت

                                                
1 TOURage 
2  Tourism For All 

3  Tourism Without Barriers 

4  Accessible Tourism 

5  Unwto 
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ي صاحب هابهره مي برند ؛ شامل افراد داراي معلوليت دائمي و موقت، سالمندان، افراد سنگين وزن و چاق، خانواده

مفهوم گردشگري قابل  تر مي باشند.تر و همگانيي طراحي ايمنهاكودكان و افراد خردسال و افرادي كه خواهان محيط

  ي مورد نياز مي باشد كه شامل موارد زير است.هادسترس در راستاي همكاري و مشاركت موضوعات متعدد در زمينه

باال بردن آگاهي متخصصان صنعت گردشگري:در تمام سطوح مديريت و سازماندهي گردشگري از طريق نخست: 

 يبرا ،هدف از بين بردن موانع توسعه گردشگري قابل دسترسي آموزشي با هاآموزش، برگزاري كارگاه و برنامه

هر چه  به اين مفهوم كه«، »دسترس در يگردشگر«در  يگذار هيسرما يايمزا ي ازخصوص يهامتقاعدكردن شركت

 شياشركت افز كي يريو رقابت پذ تيفيبه همان اندازه بهبود كي گردشگري در دسترس تر باشند هاها و مكانفضا

  .شودي مناسبي انجام هاريزيبرنامه »ابدي يم

  المللي؛ن به اقتصادي جهاني و همكاري بينتضمين حق عمومي براي شركت در گردشگري از طريق اطمينادوم: 

ي گردشگري جديد، كاالها و خدمات و مدرن هاپيوستن به اصول طراحي همه شمول در ايجاد زيرساختسوم: 

 فعاليت مي كنند. ي گردشگريهاسازي افرادي كه در مكان

ي نوين براي ارائه اطالعات روشن در مورد همه خدمات(صرف نظر ازميزان هاتوسعه و به كارگيري فناوريچهارم: 

 ها؛دسترسي) و سنجش وضعيت دسترسي مسافران با توجه به نيازهاي شخصي آن

تمام عناصر موجود در دسترسي همه شمول درگردشگري به صورت سيستماتيك در نظر گرفته مي شود و پنجم: 

ي گردشگري از جمله محيط طبيعي، حمل و نقل، اطالعات گردشگري و فرا گردشگري مد نظر قرار هازنجيره ارزش

 گرفته مي شود.

 ي كمك به دسترسي جهاني در سفر و گردشگري؛هاترويج و انتشار بهترين شيوهششم: 

نه دسترسي جهاني به گردشگري در مقياس بين المللي تقويت همكاري با تمام گروههاي عالقه مند در زميهفتم: 

كه با مشاركت افراد ها اي، نمايندگان بخش گردشگري، نهادهاي غير دولتي و افراد معلول. اين نوع از همكاريو منطقه

ي جديد جهاني در راستاي توسعه اصولي و اجراي آن كمك مي كنند تا به رشد هامعلول همراه است به تحقق سياست

 .(Zajadacz 2015) ردشگري قابل دسترس كمك كنندگ

 2,5يك مطالعه با هدف بررسي رفتار سفر گردشگران معلول آلمان ثابت كرده است كه گردش مالي كنوني اين بخش 

ش از اين بخ القوه ناشي از جذبأثير اقتصادي بشغل را پشتيباني مي كند. در اين مطالعه ت 65000ميليارد دالر بوده و حدود 

  شغل تخمين زده است. طبق اين بررسي، در بين گردشگران معلول: 90000ميليارد يورو و حدود  8/4بازار را تا 

 قابل دسترس از قبل تصميم به مسافرت نداشته اند.  (يا اطالعات) درصد به دليل كمبود امكانات 37

 قابل دسترس مكرراً به سفر مبادرت خواهند كرد. درصد آنها در صورت فراهم بودن خدمات 48

 باشند.ي باالتر براي امكانات قابل دسترس توسعه يافته ميهادرصد حاضر به پرداخت هزينه 60

 باشند. اطالعات) قابل دسترس در آنجا مي درصد مايل به مسافرت به خارج از كشور به دليل وجود امكانات (يا 7

بسته به گردشگري هستند در حال آگاهي يافتن از نياز به ايجاد خدمات و امكانات قابل مناطق ديگر كه به شدت وا

دسترس جهت به حداكثر رساندن درآمد بالقوه از ورود گردشگران، بويژه از كشورهايي مثل آمريكا هستند .در اين 

نات را از هرجايي كه به آن سفر كشور شهروندان معلول استانداردهاي باالي دسترسي را در اختيار دارند و همين امكا

  براي افراد معلول: 1مي كنند انتظار دارند. طبق گزارش سازمان گردشگري كارائيب از شوراي بارباداس

                                                
1 . Barbados 
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 ي و مالي قادر بهي داراي معلوليت كه از لحاظ جسمهاها و اروپاييها، آمريكاييدرصد كانادايي 75در مجموع 

دهند. هدفگذاري اقتصاد كنوني بايد به و دوستانشان انجام ميها قبان، خانوادهمرامسافرت هستند اين كار به همراه 

  .(Frye 2013, 41-42) سوي اين بازار در حال ظهور باشد

  سفر سالمندان هدف از .7,5,2

 و به دو دسته شخصي و تجاريف سفر اهدمطابق با پيشنهادات بين المللي سازمان ملل براي آمار گردشگري ا

  شوند. ميبندي طبقه 6-2مطابق با جدول شماره  ايحرفه
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  : طبقه بندي اهداف اصلي سفر6-2جدول شماره 

  اهداف اصلي سفر

 ايتجاري و حرفه -
  حياوقات فراغت و تفر، التتعطي -
  كانيدوستان و نزد مالقات با -
  آموزش و پرورش -
  يو پزشك يبهداشت يهامراقبت -
  ارتي/ ز نيد -
  خريد كردن -
 عبور -
  ساير -

 (United Nations Statistical 2010, 26) مأخذ:

درمان،  %14گردش و تفريح،  %29، بستگان و دوستان ديدارسفرها براي  %42، 97اس آمار ملي گردشگران در بهار بر اس

   .)1397(مركز آمار ايران ساير اهداف كه شامل پيدا كردن شغل، آموزش و... انجام گرفته است  %3خريد و  %6زيارت،  6%

شغل، آموزش  %13، بستگان و دوستان ديداربراي  %35، گردش و تفريح سفرها براي Eurostat، 48%آمار  مطابق با

گردشگر به كشورهاي سال  65باالي سالمندان سفر علت  بوده وسال  64-15درمان در جمعيت  %4و اهداف تجاري و 

ي بهداشتي و پزشكي بوده كه هامالقات با دوستان و خانواده، خريد و مراقبتاوقات فراغت و تفريح، ، مختلف اروپايي

  .(Eurostat 2019). نداترتيب در سه رتبه اول قرار گرفتهبه 

  اروپا: توزيع علل سفر در 5-2نمودار شماره 

    
 (Eurostat 2019)مأخذ: 

  هاي مقصد سفر دوستدار سالمندشاخص .8,5,2

ها توان به آنكه ميشود، از جمله موارد مهمي ميهاي مقصد سفر دوستدار سالمند صحبت زماني كه از شاخص

ي پزشكي، عدم وجود هامراقبتهاي حقوقي، حمايتاشاره نمود دسترسي به كليه امكانات و خدمات گردشگري، 

  نشان داده شده اند.  7-2بوده كه در جدول شماره  .ي گفتاري و..هاي زبامحدوديت

  

48%

35%

4% 13%

سال 64-15جمعيت 

با هدف، تفريح تعطيالت و سرگرمي

با هدف، مالقات دوستان و خانواده

...با هدف، خريد، توريسم سالمتي و 

با هدف كار، و يا اهداف تجاري

53%38%

6%

3%

سال 65جمعيت باالي 

با هدف، تفريح، تعطيالت و سرگرمي

با هدف، مالقات دوستان و خانواده

...با هدف، خريد، توريسم سالمتي و 

با هدف كار و يا اهداف تجاري
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  مقصد سفر دوستدار سالمند يهاشاخص: 7-2شماره جدول 

  ي عمومي)هادسترسي به كليه امكانات و خدمات گردشگري (حمل و نقل، خدمات و زيرساخت

  ي پزشكي عادي و ويژههادسترسي آسان به دكتر و مراقبت

وجود حداكثر تسهيالت براي سالمندان با محدوديت حركت (شيب مناسب حركت، امكان تردد به كليه دسترسي به كليه امكانات و 

  نقاط شهر، عدم وجود موانع اداري، و يا فرهنگ رفتار با كم توانان و گردشگران سالمند)

زبان  ي پزشكي بههااي مشاوره) مخصوص گردشگران سالمند ( مخصوصا برانگليسيوجود مقصدهايي به زبان گفتاري (زبان ملي، مثالً 

  و ... در كشور مقصد) هاي داروييفرد گردشگر، نسخه

  ي انگليسي و غيرانگليسي در كشور مقصدهاي زبانهاعدم وجود محدوديت

 (Fowler 2019)مأخذ: 

    سالمندان    زندگي    بر    گذار    اثر    ابعاد .6,2

سالمند  دوستداركه به عنوان راهنماي جهاني شهرهاى  سازمان جهاني بهداشتسالمند  دوستدارچارچوب شهرهاى 

دهد كه به شناسايي و رفع موانع رفاه و مشاركت افراد سالمند كمك ميبهم پيوسته را پيشنهاد  بعدشود، هشت ميياد 

 ,Jackisch) يخدمات شهرو  ياجتماع محيط ،فيزيكي طيمحدر سه حوزه  ابعاداين  .)6-2 شماره نمودار( كنندمي

et al. 2015) عمومي مقرون به ونقل حملو با هم تعامل دارند. به عنوان مثال فقدان  هبا يكديگر همپوشاني داشت

و مشاركت در زندگي  كردهجدا از جامعه كنند ميرانندگي ن هستند و ي خودهادر خانهمدتي افراد مسن را كه ، صرفه

و با نياز  بودهدر دسترس ونقل حملدهد. هنگامي كه ميرا افزايش ها آن كند و خطر انزوا و تنهاييميجامعه را دشوار 

دهد و مشاركت اجتماعي و مي، تحرك را افزايش باشدسازگار هم از نظر زمان بندي و هم از نظر مقصد سالمندان 

  .(WHO 2007) كندميل احساس تعلق در جامعه را تسهي

  طبق دستور العمل سازمان جهاني بهداشت سالمندان زندگي بر گذار اثرابعاد : 6-2 نمودار شماره

  
  (Jackisch, et al. 2015)مأخذ: 

  بيروني فضاهاي و هاساختمان .1,6,2

تواند به ميزان قابل توجهي بر توانايي سالمندان در امنيت خود در ميها و فضاهاي بيروني يك جامعه ساختمان

در فضاي باز از ها ها را تحت تأثير قرار دهد. تأمين سايه بان، كيفيت زندگي آنامعه تأثيرگذار باشد و به نوبه خودج

ي تميز، ايمن، دسترس پذير، دلپذير و افزايش امنيت در برابر از هامراكز تفريحي، دسترسي به محيط، هاجمله پارك
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كند. ها كمك شاياني ميسازد در جامعه محلي خود فعال و پويا باشند و به استقالل آنمي، سالمندان را قادر ايمجر

باز  روشنايي كافي در فضاي تماع پيش بيني شده،ها و فضاهاي اجها، زيرساختساختمان مناسب سازيو ريزي برنامه

هاي روپيادهو  مشخصهاي ، ساختمانكافي در فضاي بازعمومي  ي بهداشتيهاو سرويسها ، صندليدر اماكن عمومي

 Queensland)دوستدار سالمند هستند  شهرريزي برنامههايي از ، تنها نمونهبا صندلي چرخدار قابل دسترس

Goverment 2017).  

و طراحي محيط ساخته شده و فضاهاي عمومي با آگاهي از نيازها و ريزي برنامههدف از مداخالت در اين زمينه، 

در محل، براي ايجاد فضاهاي بيروني دوستدار سالمند، عالوه بر  سالمنديبراي حمايت از  ي سالمندان است.هاتفاوت

 World) كنندميدر طراحي محالت جديد، بر روي بازسازي محالت موجود نيز تمركز  مناسبپيروي از اقدامات 

Health Organization 2017).  

  

  نقل و حمل .2,6,2

دگي و كيفيت زن خودمختاريارتباط نزديكي با استقالل،  سالمندانبراي افراد در هر سني به ويژه براي ونقل حمل

ي هاتواند بر توانايي سالمندان در شركت در فعاليتميونقل حملقات نشان داده است كه دسترسي به تحقي .دارد

داشته باشد.  اثرتواند در سالمت عمومي و رفاه سالمندان مياحساس امنيت و استقالل تأثير بگذارد. همچنين  ،اجتماعي

سازمان  .تنهايي كمتري و كنترل بهتر همراه است، باالتر تطبيقبه ويژه رانندگي با سطح باالتري از رضايت از زندگي، 

مشكل روي پيادهدقيقه  15 بيش از يروپيادهدر  مشخص كرد كه تعداد قابل توجهي از سالخوردگان ،ملي معلوليت

ستقل به آن توانند به طور مميتعداد مكانهايي را كه افراد ، مسافت با هر ميزاني روپيادهاين ظرفيت محدود،  .داشتند

ي هاايستگاه، هاركپا ،ها. اگر مغازهنمايدميرا محدود كنند، ميبه ويژه افراد مسن كه رانندگي ن، دسترسي پيدا كنند

در جامعه ها آن ، در حركت مستقلي يك فرد مسن قرار داشته باشندروپيادهخارج از محدوده حداكثر اتوبوس و... 

 .(Connolly 2012)سالمندان حائز اهميت است ونقل حملتوجه به  بنابراين .شودمياختالل ايجاد 

و ونقل حملايمن، در دسترس، مناسب و قابل اعتماد ونقل حملهدف از مداخالت در اين حوزه ارتقاء خدمات 

خود را در هنگام  ارتباطاتبراي زندگي فعال است. هدف اين است كه افراد بتوانند تحرك، استقالل و ها زيرساخت

  .(World Health Organization 2017) حفظ كنند سالمندي

  

  مسكن .3,6,2

ندگي روزمره مانند تحرك ي زهاتواند در جنبهميمسكن مناسب و ايمن يك وجه اصلي محيط جامعه است. اين امر 

، به عنوان مثال. در ارتباط استها مسكن نيز به طور غيرقابل تفكيك با ساير حوزه .و ايمني تأثير بسزايي داشته باشد

ممكن است نيازهاي كمتري براي برخي خدمات پشتيباني جامعه وجود ، اگر مسكن مناسب و مقرون به صرفه باشد

، شش شاخص تشكيل شده است كه ابعاد مختلف مسكن از جمله در دسترس بودن آناين مؤلفه از  .داشته باشد

ي مربوط هاي آنها از برنامههاتوانايي سالمند در محل، و آگاهي سالمندان و خانواده، و خدمات مربوط به مسكنها برنامه

 ,Public Health Agency of Canada 2015)دهند ميبه مسكن موجود در جامعه را مورد بررسي و سنجش قرار 

25). 
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از  سالمنديحمايت از  وايمن و مقرون به صرفه ، هدف از مداخالت در اين زمينه تأمين مسكن مناسب، در دسترس

 World Health) است با نيازهاي سالمندان نوسازي هاو تنظيم خانه موجود طريق اقدام به اصالح مسكن

Organization 2017).  

  

  اجتماعي مشاركت .4,6,2

مركز محله در هر محله  ، بايد تحريك شوند.افراد سالخورده براي مشاركت در فعاليتهايي كه مقرون به صرفه هستند

شود. همچنين ميي محله بايد براي سالمندان در دسترس بوده و متناسب با نياز آنها تنظيم هادر جريان باشد. رستوران

ي ورزشي و شهرداري براي سازماندهي هاسازمان، ي مراقبتيهاسازمان، بين تئاترهااي مناسب است همكاري گسترده

ي هاي همساالن، مكانهاز دانش و مهارتايجاد مركز دانش براي بهره مندي ا .ي سالمندان وجود داشته باشدهافعاليت

تي براي آغاز ايجاد مشاركت اجتماعي ميان سالمندان اتوانند اقدامميمبارزه با تنهايي  يهاو برنامهمالقات با همسايگان 

  .)van Hoof, Kazak, Perek-Białas, & Peek, 2018(د نباش

اين امر  تنهايي و انزوا است.ي و مقابله با هدف از مداخالت در اين حوزه ارتقاء مشاركت سالمندان در زندگي اجتماع

كنند و ميي زندگي فعال را فراهم هاي حمايتي كه تعامل اجتماعي و شيوههاتواند با ايجاد، حفظ و ارتقاء محيطمي

و حضور در اجتماع  هاي خودرا ترغيب به ترك خانه سالمنداندار كه  هاي اجتماعي معنايي براي فعاليتهافرصت ايجاد

  .(World Health Organization 2017) شوديم ، حاصلكندمي

  

  احترام .5,6,2

كنند مياحساس ها آن از يك سو، بسياري از كنند.ميسالمندان انواع رفتارها و نگرش متضاد نسبت به آنها را تجربه 

در حالي كه از سوي ديگر، كم توجهي جامعه، خدمات و خانواده را ، گيرندميشناخت و ارج قرار ، كه اغلب مورد احترام

مدني و اقتصادي شهر نيز با تجربه ورود آنها به جامعه ، ميزان مشاركت سالمندان در زندگي اجتماعي كنند.ميتجربه 

آموزش  ين نسلي وتعصب و تبعيض، تعامل ب، ارتباط تنگاتنگي دارد. اين مؤلفه شامل رفتارهاي احترام آميز، بي نظمي

 .(age-friendlylou 2017) عمومي، كمك در جامعه و خانواده و شمول اقتصادي است

جايي كه همه ، ي همه شمول اجتماعي باشندهايي است كه داراي مكانهاهدف از مداخالت در اين زمينه ايجاد محيط

يي براي هامورد احترام بوده و فرصت -سالمتي يا معلوليت ، موقعيت اجتماعي، جنسيت، صرف نظر از سن -افراد 

دستيابي به افرادي كه ، هاي هدفمندتكميل مداخالت مبتني بر جمعيت با تالش، براي تقويت عدالت مشاركت دارند.

ها و كيفيت زندگي آنها و ارتقاء سالمت ، درك نيازهاي خاص آنفقر سالمت و محروميت قرار دارند در معرض خطر

  .(World Health Organization 2017) بسيار مهم است

  

  ارتباطات و اطالعات .6,6,2

ها ي شخص سالمند براي مشاركت، دسترسي به پشتيباني و برنامههاسالمند بر فرصت دوستداراطالعات و ارتباطات 

توانند تأثير بسزايي در نحوه ميها تصاوير و رسانه گذارد.ميهمه شمولي يا محروميت تأثير  )يا تجارب(و احساسات 

درك افراد از سالمندي داشته باشند. محيط دوستدار سالمند شامل اطالعات به موقع و عملي، با استفاده از طيف 

ارتباط مهم  بهه براي دستيابي افراد سالمند زبان ساد الزم به ذكر استي ارتباطي است.هاو استراتژيها وسيعي از قالب

  .(Wositzky 2016) است
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مرتبط و قابل فهم ، قابل اعتماد، ن در دستيابي به اطالعات به موقعاكمك به سالمند، هدف از مداخالت در اين زمينه

مطبوعات عمومي يا ، حضوريجلسات هاي درگيري، خدمات موجود و مباحث بهداشتي از طريق راه، در مورد اجتماع

   .(World Health Organization 2017) استفاده از فناوري اطالعات است

  

  اشتغال و مدني مشاركت .7,6,2

مشاركت  دهد.ميدوستدار سالمند را نشان مشاركت و اشتغال مدني جنبه ديگري از محيط اجتماعي در جوامع 

فعاليتهاي روزمره مانند داوطلب شدن، فعال شدن  باي زندگي جامعه است كه هامدني شامل مشاركت و ادغام در جنبه

مشاغل مادام العمر  از، سالمندان براي برخي يابد.ميگسترش ها در زمينه سياسي، رأي دادن يا كار كردن در كميته

اشتغال براي كساني كه درآمد كم و ثابت دارند و ساير  كنند.مياستفاده سالهاي بازنشستگي از ، و برخي ديگربهره برده 

توانايي اشتغال به كار يا يافتن شغل  برخوردار باشد.اي تواند از اهميت ويژهميايل به كار كردن دارند، افرادي كه تم

تعهد تجربه و م با زايايي را براي كارفرماياني كه كارمندان قديمي ترو هم مرا براي سالمندان جديد هم امنيت اقتصادي 

  .)Black, Badana, & Hyer, 2016( كندمي، فراهم را به كار ميگرند

ي بيشتر و بهتر براي هاي سالمندي جامعه با ايجاد فرصتهاحوزه استفاده بهتر از پتانسيلهدف از مداخالت در اين 

طلبانه ي داوهاتعامل اجتماعي و فرصت، اقتصادي و عمومي شركت كنند و اشتغال، افراد مسن است تا در زندگي سياسي

  .(World Health Organization 2017) براي افراد مسن بيشتر شود

  

 سالمت خدمات و اجتماعي حمايت .8,6,2

كاركنان بهداشت و درمان و اجتماعي افرادي كه به طور خاص در اي دولت محلي بايد توانايي تأمين و آموزش حرفه

، هداشتيي بهاشامل برنامهها اين برنامه .ارائه خدمات مراقبت و پشتيباني مسكوني مسكن نيازمند هستند، داشته باشد

ي روزمره اهمراكز تفريحي و اجتماعات و مراكز فعاليت، ي شوراهايادگيري و شيوه زندگي است كه در كتابخانه، بهزيستي

ي هادولت محلي شريك اصلي در كارگزاري و ارائه خدمات براي پشتيباني از سالمندان براي اقامت در خانه .شودميارائه 

، مراقبت روزانه و خدمات پرستاريي مراقبت از سالمندان در جامعه، هابسته اقدامات آن ميتوان به ارائه ، از جملهاست خود

  .(Government of South Australia 2012)اشاره كرد كمك در خانه 

خدمات بهداشتي و اجتماعي با مكان يابي از اي حمايت و فراهم آوردن طيف گسترده، هدف از مداخالت در اين زمينه

و بهداشت اي راهنمايي تغذيه، اين خدمات شامل خدمات پيشگيري مناسب و دسترسي آسان براي سالمندان است.

تنظيمات مراقبت در منزل و خدمات درماني با ، ي روزمرههاي غذايي مقرون به صرفه و كمك به فعاليتهاوعده، رواني

  .(World Health Organization 2017)ي اقامتي است هامراقبتمراقبت شخصي و 

  ي برنامه ريزي شهر دوستدار سالمندهااستخراج شاخص .7,2
ر دوستانه تبا سالمندان ما  محيط اطراف، اين است كه سالمندافراد  زندگييك استراتژي اساسي براي تسهيل 

 يتحما يهوشمندانه و مبتكرانه برا يهاحلتا راهشود مي، باعث متناسب با نيازهاي سالمندان هاشهرريزي برنامه .باشد

 ي دوستدار سالمند مد نظر قرار بگيرد.هامحيطفعال و سالم و توسعه  يرياز پ
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رسي برنيازمند ها آن يهابر پايه درگيري همه جانبه سالمندان و اشتراك تجربهشهر دوستدار سالمند ريزي برنامه

ي ارزيابي هاشاخصاست. با توجه به اهداف و رويكردهاي اين پروژه  سازمان جهاني بهداشتگانه هشت ابعادي هاشاخص

  در دو بخش شهر دوستدار سالمند و شهر دوستدار سالمند گردشگر مورد بررسي قرار گرفته است. ريزي برنامهو 

  ي برنامه ريزي شهر دوستدار سالمندهاشاخص .1,7,2

يي كه عالقه مند هستند شهر خود را به محيطي هابراي افراد و گروه ي برنامه ريزي شهر دوستدار سالمندهاشاخص

تدوين و ارائه شده است. به منظور  سازمان جهاني بهداشتدوستدار سالمند تبديل كنند در منابع مختلفي از جمله 

در زيرا  نوان شركاي پروژه به طور كامل درگير شوند.ثر باشد، افراد سالمند بايد به عمؤ ليستچك  يهاشاخصاينكه 

با ها ي اين شاخصهاكه چگونه ويژگيدهند شرح  توانند به خوبيمي ارزيابي نقاط قوت و نواقص يك شهر، افراد مسن

ت ها بايد در پيشنهاد تغييرات، اجرا و نظارآن به طور كليتجربه خود از خصوصيات و نقاط مثبت شهر مطابقت دارد. 

 8-2در جدول شماره  .نقش داشته باشند، تا بهترين نتيجه براي ايجاد شهر دوستدار سالمند حاصل شودپروژه 

آوري و نمايش داده شهر دوستدار سالمند جمعريزي برنامهي پيشنهادي و به كار گرفته شده در ارزيابي و هاشاخص

  شده است.

  ي برنامه ريزي شهر دوستدار سالمندهاشاخص: 8-2جدول شماره 

  منبع  بعدي شناسايي و ارزيابي هر هاسنجه  بعد

و ها ساختمان

  فضاي بيروني

  اماكن عمومي تميز و دلپذير است. -

  اند.هاي فضاي باز از نظر تعداد كافيهستند و صندلي كافي، بهداشتي و ايمنفضاهاي سبز  -

نبوده ها لغزنده روپيادهسطح  .بدون مانع بوده و براي عابران پياده مناسب هستندها روپياده -

ح موانع سط .به اندازه كافي عريض هستنداسكوتر و واكر ، ي چرخدارهاصندلي حركت برايو 

 .شده استكاهش داده ها آن معابر براي

پارك شده،  يهايل، اتومبيابانيفروشندگان خها از هرگونه موانع (به عنوان مثال روپياده -

  استفاده دارند. يتاولو يادهدرختان، مدفوع سگ، برف) پاك هستند و عابران پ

ي هامختلف و انواع ناتواني، داراي عالمت تواناييي عابر پياده براي افراد داراي هاگذرگاه -

نظر تعداد كافي و ايمن  ي ديداري و شنيداري و زمان عبور مناسب، ازهابدون لغزش، نشانه

  .هستند

و گذرگاهها در چهارراهرانندگان  ت واس يرانهسختگ يو رانندگ ييو مقررات راهنما ينقوان -

  دهند.مي خود را به عابر پياده هاي عابر پياده نوبت

 .جدا استها چرخه از پيادهدومسيرهاي  -

يمي پليس و آموزش جامعه ترويج ها، گشتمناسب خيابانايمني در فضاي باز با روشنايي  -

 .شود

  و در دسترس هستند.اند خدمات در كنار هم قرار گرفته -

افراد  يخدمات برا يشخوانپ ياجداگانه  يها، مانند صفيخدمات به مشتر يژهو يباتترت -

  ارائه شده است. سالمند

مناسب و توالت  يصندل يشده اند، دارا مشخص با عالمت و داخل يروندر ب يها به خوبانساختم -

  بدون لغزش. هايكف فرشها و ها و پلهها، نرده، رمپيقابل دسترس ي، آسانسورهايفرنگ

ر و د بهداشتي، يز، تمكافي از نظر تعدادها ساختمانباز و داخل  يدر فضا يعموم يتوالتها -

 دسترس هستند.

(World Health 
Organization 

2007) 

  

(Johnson, Amy 
and Lara 2012) 

  

(World Health 
Organization 

2015) 

  

(Dellamora, et 
al. 2014) 

 
(Community and 

Economic 
Development 
Group 2018) 

 
(WHO 2007) 

 
(World Health 
Organization 

2007) 

 
)Steels, 2015( 

 
)PArENT, 2013( 

 
(Satine 2019) 

 
(Gilbert and 
Kenny 2018)  
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  منبع  بعدي شناسايي و ارزيابي هر هاسنجه  بعد

سالمندان،  ياز جمله مراكز نگهدار و اجتماعي، يعموم يهابه ساختمان يدسترس -

، سطح يكمك يرهدستگ يلهم، رمپ ياپارك (وجود آسانسور  ي، دفاتر پست و فضاهاهاكتابخانه

  مناسب هستند. )ياز هر گونه لغزندگ يعار

و  ي، مراكز مذهبييمواد غذا يهافروشگاه ؛يرنظ يمحل يهاو سازمانها به بنگاه دسترسي -

 )ياز هر گونه لغزندگ ي، سطح عاريكمك هريدستگ يله، مرمپ يا(وجود آسانسور ها مغازه

  مناسب هستند.

  وجود دارند. يمسكون يدر مجاورت فضاها يخانگ يواناتپارك ح -

  وجود دارند. يدوچرخه سوار يبرا يمنا يطشرا -

 وجود دارد. از وقوع جرم) يو ورزش بدون نگران يروپيادهدر سطح محله ( يتو امن يمنيا -

 يا يندناخوشا يمحدود كردن سطح سر و صدا و بوها يو مقررات الزم برا بوده يزشهر تم -

 وجود دارد. يمضر در اماكن عموم

 و در فواصل يو اماكن عمومونقل حمل يهايستگاه، اهادر پارك يژهباز به و يدر فضا يصندل -

 نميا يتا از دسترساند و مواظبت شده ينگهدار يبه خوبها يمنظم در دسترس است. صندل

  حاصل شود. ينانهمگان اطم

 دوجو يكاف يو صوت يداريد يهانشانهناتوان با عبور افراد  يبرا يادهعبور عابر پ يهاچراغ -

  عبور كنند. يداشته باشند تا افراد به راحت

كنند واقع شده مي يكه افراد سالمند در آن زندگ ي، در مجاورت محليخدمات بصورت گروه -

 يرزميندر محل ز، كرد (به عنوان مثال يداپ يآنها دسترس توان بهمي ياست و به راحت

 ساختمانها قرار دارد).

  هستند.دسترس در  يعموم يهاحمام -

 وجود دارند.استراحت در مركز شهر  يانشستن  يبرا ي كافيهامكان -

  متناسب با سالمندان وجود دارند. هاييكتابخانه -

كه دچار زوال عقل هستند،  يافراد يبرا يادگيريو  يروابط اجتماع يلتسه يبرا هاييكافه -

  وجود دارند.

جوانان و مدارس)  هايوپبا سالمندان در كل ي( هم صحبت ينسل يندر روابط ب خالقيت -

  وجود دارد.

از جرم  يشگيريپ يراز جرم، سف يريو جلوگ يتامن هايبرنامه يجاد(ا ياجتماع هشدارهاي -

 يريجلوگ يسالمندان در راستا يگرگو با دوگفت داوطلبانه سالمندان در يتبه منظور حما

  ) الزم است.يتازجرم و اطالع دادن در مورد امن

 هاييتاز فعال يتدوستدار سالمند در حما ياجتماع ي(توسعه فضاها ياجتماع هايپارك -

  ) وجود دارد. يدهكده شهر يكدر  يتو امن يزيكيف

  وجود دارد. يو امكانات رفاه يحاتاز تفر يتحمادر  ينگسبز بول فضاهاي -

 يسالمندان در راستا ي(فراهم كردن خدمات برا سالمندان براي رسانخدماتهايشركت -

  از آن) وجود دارد. يرونخانه و ب يدر فضا يتاز سكونت با احساس امن يناناطم

  دارد.  ) وجوديبرنامه آموزش يجادا يقاز طر ي(ارتقا سطح شهروند يآموزش برنامه -

به سالمندان مانند  يمراكز عموم يشده در تطابق خدمات رسان ريزيبرنامه يندفرآ يكوجود   -

 يعموم هايساختمان يبرا يجهان يطراح يورود به تئاتر و راهنما يدسترس آسان برا

  الزم است. روزانه يمانند مراكز توانبخش

  حمل و نقل

 عمومي مناسب، ثابت و مقرون به صرفه هستند.ونقل حملهزينه  -

 و با تعداد باالو تعطيالت قابل اعتماد ها هفتهو آخر ها عمومي از جمله شبونقل حمل -

 .هستند

(Menec, Button 
and Blandford 

2008)  
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  منبع  بعدي شناسايي و ارزيابي هر هاسنجه  بعد

و مسيرها بوده خوب  ارتباطعمومي داراي ونقل حملكليه مناطق و خدمات شهري با وسايل  -

 .دارندقابل دسترسي و و وسايل نقليه مشخص 

ي مخصوص افراد كم توان هاخلوت هستند و داراي صندلي، وسايل نقليه تميز، مرتب، مسطح -

 هستند كه مورد احترام اند.

  تخصصي براي معلوالن در دسترس است.ونقل حمل -

شوند كه ميكنند و منتظر ي تعيين شده توقف كامل ميهادر ايستگاهونقل حملرانندگان  -

  .سالمندان قبل از رانندگي كامالً نشسته باشند

، روشن و داراي مكان دسترس پذير، ايمن، تميز، اتاقكبه صورت ونقل حملي هاايستگاه  -

  .نشيمن و سرپناه كافي هستند

انات ويژه نيازهاي الزم در و امكها برنامه، اطالعات كامل و در دسترس در مورد مسيرها  -

  .گيردمياختيار كاربران قرار 

  .نقل عمومي بسيار محدود باشدونقل داوطلبانه در دسترس است كه حملويك سرويس حمل -

كمك و ياري و  خوش رفتارهستند و رانندگان  مقرون به صرفهدر دسترس و ها تاكسي  -

  هستند. دهنده به سالمندان

  .هستند مناسبيپوشيده و روشنايي سرهاي داراي زهكشي و شوندمي ها به خوبي نگهداريجاده -

  .جريان ترافيك به خوبي تنظيم شده است  -

  .كندميعاري از موانعي هستند كه ديد رانندگان را مسدود ها جاده  -

  .عالئم و تقاطعات راهنمايي و رانندگي قابل مشاهده و به خوبي قرار دارند -

  .وجود دارند، از نظر تعداد كافي و در مكان مناسب خطريي در مناطق بي هاپاركينگ  -

 .هستنددر دسترس و مورد احترام براي افراد داراي نيازهاي ويژه  ييهاپاركينگ  -

  انجام شده است.ونقل حمل يهايستگاهابراي  يمناسب يابيمكان  -

اتوبوس  هاييستگاهو اونقل حمل يهايستگاهچرخدار به ا يهايمطلوب صندل يدسترس -

  تأمين شده است.

  شده اند. يابيمكان  به درستي اتوبوس يهايستگاها -

  شده اند. يابيمكان  به طور مطلوب يتاكس يهايستگاها -

 يخصوصونقل حملارائه خدمات  ير(نظ ببه در بدرونقل حملمناسب به خدمات  يدسترس -

  وجود دارد. از درب محل سكونت)

  شده است.ريزي برنامه مشترك در محله همسفرانبا ونقل حمل يهايسسرو يهابرنامه -

  هستند.و قابل درك  واضح اتوبوس و حمل و نقل) يهايستگاها ير(نظونقل حملعالئم  -

  دارد. مناسب يدسترس) ي(اتوبوس، مترو، تاكسونقل حملبه محله  -

نقل وحمل يستگاهمحله (عدم جرم در هنگام انتظار در اونقل حمل يهايستگاهدر ا يتامن -

 وجود دارد. )يعموم

 و بزرگ در دسترس يضعر يهايكم ارتفاع و صندل يهاپله يين،با ارتفاع پا يهنقل يلوسا -

 هستند.

م افراد مسن با درآمد ك يبرااي ارانهي يهايتاكس هيكرا اي فيبا تخف متيارزان ق يهايتاكس -

 شوند.ميارائه 

با اضطراب  يانكرده  يرانندگ ياديكه مدت ز يبه رانندگان يرانندگ يبازآموز يهادوره -

 شود.، برگزار ميكنندمي يرانندگ

 شود.ميقال بيمار به مراكز بهداشتي و درماني به سرعت انجام تان -

 ي با هزينه مقرون به صرفه وجود دارد.هابا ميني بوسونقل حمل -
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يم هايدسترس يفيتبر ك گذاري(طرح آزمون و عالمت هايدسترس يفيتبر ك گذاريعالمت -

  در دسترس كمك كند) الزم است. يفيتبا ك يرهايبه شناخت مس تواند

 يبا در نظر گرفتن دسترس يعموم فضاهاي و ها(نظارت بر ساختمان ينظارت بر دسترس -

  ) الزم است.يو مبلمان شهر يادهپ ينعابر ينگ،پارك يسالمندان، بهبود فضاها

 يسالمندان يبرا ياضطرار يرغ يپزشك هايمراجعه يبرا يتماعاجونقل حملبه  يدسترس -

  استفاده كنند. يخصوص يا يعمومونقل حملندارند از  يلكه تما

) اييهساكنان حاش يسالم برا يهاقرارگاه يدرب برا تادرب ونقل حملسالمت ( يرهايمس -

  وجود دارد.

رفت و آمد  يلتسه يبرا يمحل هاييمارستاناتوبوس در ب يستگاهآسان به ا يدسترس بهبود -

  الزم است.  يمارستانسالمندان به/ از ب

الزم  مناسب با توجه به خواست سالمندان هاياتوبوس در مكان هاييستگاها يمنيبهبود ا -

  است.

 يعموم هاينقلوحمل هايو انجمن هايتهكم يناطالعات ب يشافزا( يعموم هاينقلوحمل يتهكم -

  ) وجود دارد.يمحل

و بدون وجود  يبهبود دسترس ياستاندارها برا يبازنگرها (روپيادهو  يابانخ يطرح بهساز -

  ) الزم است.يتمانع و امن

يستگاها گزينيدر مكان سالمندان مشاركت دادنبا دوستدار سالمند  ونقلحمل هايمشاوره -

  ) وجود دارد.ينگاتوبوس و پارك يها

ونقل حمل ي،روپياده(  به خدمات يدسترسهاي شكل سالمندان از انواعاستفاده  يبررس -

  الزم است. )يدوچرخه سوار ي،و خصوص يعموم

  الزم است. يروپيادهسبز با  يبه خدمات و فضاها يدسترس -

  مسكن

جامعه  يهبه خدمات و بق يكو نزد يمنكه ا ي، در مناطقارزان قيمتحكم و ستمسكن م -

  باشند، وجود دارد.

  .هستنددر دسترس  و مقرون به صرفه يخانگ نگهداريو  يبانيخدمات پشت -

 ييآب و هوا در برابر هر شرايطپناهگاه امن و راحت  يكساخته شده است و  يمسكن به خوب -

  كند.مي فراهم

  دهد.ميو معابر را ها اتاق يهو سطوح اجازه حركت در كل يداخل يفضاها -

تهيه كنندگان است و  مقرون به صرفهو لوازم اصالح شده در منزل در دسترس و  وسايل -

ل رمپ ساختمان براي دسترسي (به عنوان مثا كنند.ميسالمندان را درك  يازهاين مسكن

  راحت تر، اصالح دوش)

  است. ايمن، مناسب و يزتماي اجاره يهامسكن -

در محل  افراد سالخورده و معلول، با خدمات مناسب يو مقرون به صرفه برا يمسكن كاف -

 شود.ميارائه 

 يتوانخواهان، شبكه دهكده برا ياريدر محله (مانند انجمن هم يتيمسكن حما يهاينهگز -

  وجود دارد. )هايآموزش و تخصص در محله و تعاون، به حداكثر رساندن منابع

 يابر مكانيجامعه هدف (به طور مثال امكانات  يبرا يتمسكن با امكانات مناسب و مورد اهم -

ان) ساختم يداخل يخانه در فضا ي، رختشويورزش فضاي، ينگپارك ي،اهل يواناتح ينگهدار

 دارد. وجود

  شده است. درآميخته پيرامون خودجامعه  سالمند بامسكن افراد  -

  .ستين ي شلوغ و پر رفت و آمدهاسالمندان در محيط مسكن -

  كنند.مي تيكنند احساس امنمي يكه در آن زندگ يطيدر مح سالمندافراد  -
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  .است شده نيمأمسكن ت يتياقدامات امن يبرا يمال يهاكمك -

ها (به عنوان هاي روزانه آنمنظور انجام فعاليتبه سالمندان  برايخدمات پشتيباني ارائه  -

 ي وارد شده به خيابان)ها، مراقبت از چمن، زبالهمثال، برف روبي

 ارائه تعميرات مسكن اجتماعي الزم است. -

 وجود دارد.و...  هاي همگاني، خريدهاي روزانهنظير ورزشخدمات صبحگاهي  -

 زندگي مستقل سالمندان وجود دارد.توسعه ساخت و ساز مسكن هوشمند در حمايت از  -

 د.نبا سالمندان) وجود دارمتناسب استاندارهاي مسكن  حاميانهاي فعال مسكن (گروه -

 ادغام خدمات بهداشتي و درمان با خدمات مسكن الزم است. -

انطباق بيشتر مسكن با ها جهت آن مراكز مداخالت در مسكن سالمندان براي تعمير منازل -

  د.نندان مانند قرار دادن نرده وجود دارسالمهاي توانمندي

)Steels, 2015( 

 
)PArENT, 2013( 

 
(Satine 2019) 

 
(Gilbert and 
Kenny 2018) 

  

مشاركت 

  اجتماعي

، روشن در دسترس يبه راحت ،مختلف يهادر مكانها يتو فعال يدادهامربوط به رو يهامكان -

  .در ارتباط هستند يعموم يهنقل يلو با وسا

  شود.ميبرگزار  سالمندان با ساليقناسب تمواقع م يدر بعض يدادهارو برخي -

  .كنندشركت  ديگران يبا همراه يا ييبه تنها يدادهاو روها يتفعالتوانند در ميسالمندان  -

 هستند.مقرون به صرفه  ومشاركت  ينهبدون هز، ياقتصاد هاتفريحها و يتفعال -

، از جمله جزئيات در مورد دسترسي به امكانات رويدادهاها و اطالعات خوبي در مورد فعاليت -

 شود.ميارائه  براي افراد مسنونقل حملي هاو گزينه

 .وجود دارد سالمندانجمعيت متنوعي از  هاي متنوعي براي جذبفعاليت -

، مدارس، ، مانند مراكز تفريحيد مسن در نقاط مختلف اجتماع محليافرا برايگردهمايي  -

  .شودميبرگزار ها مراكز اجتماعات و پارك، هاكتابخانه

  ي ارتقا بهزيستي جسميهاي شركت در فعاليتهاوجود فرصت -

  ي ارتقا بهزيستي ذهنيهاي شركت در فعاليتهاوجود فرصت -

  ي اجتماعي، مذهبي و فرهنگي هانهي به صرفه در زميهادسترسي به فعاليت -

  مراقب را دارند. ايدوست  كيبا  و همكاري مشاركت امكان سالمندافراد  -

 يهانهيتا هز شونديم تيحما يو خصوص يدولت يهابخش يداوطلبانه از سو يهاسازمان -

  .تأمين كنندصرفه بهافراد مسن مقرون يرا برا هاتيفعال

ميارسال  براي سالمندان مشاركت قيها و تشوتيفعال غيتبل يبرا يشخص يهادعوت نامه -

  شود.

(از جمله سواد  يآسان است و مهارت خاص ي اجتماعيهاو فعاليت دادهايرو نيشركت در ا -

  .ستي) الزم نيآموز

 ريگدر يتماس تلفن اي يشخص مالقات قيرا از طر يكنند سالمندان منزوميها تالش سازمان -

  كنند.ي جامعه هافعاليت

ميساكنان محله  نيو تبادل نظر در ب ييآشنا شيباعث افزا يمحل يهاتيو فعال هامكان -

  شود.

يادهپ يرهايمس يا يرها، مسيورزش يها(از جمله كالس توانمندسازي جسمي يهافرصت -

 براي سالمندان وجود دارد.) يرهو غ يرو

 وجود دارد.در ارتقاي مهارت فناوري اطالعات و ارتباطات هاي آموزشي برنامه -

 گويي و كارهاي هنري وجود دارد.بين نسلي شامل داستان هايبرنامه -

 هاي كتاب زير نظر كتابخانه محلي وجود دارد.كافه -

 هاي مختلف وجود دارد.با مناسبتمتناسب هاي ماهانه برنامه -

 خدمات دريافت كتاب وجود دارد. -
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 دارد.هاي هنري در ارتقاي روح خالق سالمندان وجود برنامه -

 هاي اجتماعي وجود دارد.گزيني در باغشناسايي نياز و عاليق و مكان -

 هاي اجتماعي و جذاب وجود دارد.غذاي سالم همراه با فعاليتاهم كردن هايي در فركلوپ -

 هاي مالقات عمومي وجود دارد.اطالعات پايه از مراكز اجتماعي مكان -

 اجتماعي وجود دارد.-مراكز فرهنگي آموزش سالمندان براي مسئوليت راهنماي تور در  -

 كتابخانه سيار بدون وابستگي به مكان خاص وجود دارد. -

 هاي اجتماعي سالمندان الزم است.بررسي ميزان زمان تماس  -

  هاي خدمات پيشتيباني از جوامع بازنشسته بر مشاركت اجتماعي اثرگذار است.وجود برنامه -

  احترام

مراكز ، داوطلبانه و يخدمات عموم مراكز ارائه كننده افراد سالخورده بطور مرتب توسطاز  -

 .گيرندمشاوره ميخدمات بهتر  يدر مورد چگونگ يتجار

 خدماتمراكز ارائه كننده مختلف توسط  يحاتو ترج يازهاو محصوالت متناسب با ن خدمات -

 شود.ميارائه  يو تجار يعموم

 هستند. كمك كننده و ياري رسان ،خوش رفتار افرادي كاركنان -

 .هستند به دور از كليشه مورد توجهبه صورت مثبت و ها در رسانه سالمندان -

 يدادهاها و رويتفعالو برگزاري  سالمندان يحاتو ترج يازهان با برآورده كردن محيط جامعه -

 كند.ميرا به خود جلب ها همه نسلتوجه ، در سطح جامعه

 گنجانده شده اند. »خانواده« حوزهجامعه  يهايتمسن به طور مشخص در فعال افراد -

مدرسه  يهايترا در فعالها آن كنند وميفراهم  سالمندان يادگيري يبرا يفرصت مدارس -

 كنند.مي يردرگ

توسط خود  ،ي كنونيهامشاركت ينگذشته و همچنعملكرد و جايگاه  سالمندان به واسطه -

 شوند.ميجامعه شناخته 

 به خدمات مناسبي يبرخوردار هستند، دسترس مالي نامطلوبي يتمسن كه از وضع افراد -

 دارند. يه، داوطلبانه و خدمات اوليعموم

 ي،اجتماع يهاكلوپ ي،گروه يهاكلوپ يشاوندي،در محله (شامل خو ياجتماع يهاشبكه -

  تشكيل شده است. )هاو انجمن يمراكز اجتماع يساها،كل

 يهايت(در مدارس، كلوپ جوانان، مراكز سالمندان، فعالها نسل يانتعامل م يبرا ييهافرصت -

  دارد. در جامعه) وجود يخانوادگ

   وجود دارد. در محلهها و فرهنگ ينهمه سن يبرا ياجتماع يهايتفعال -

  كنند.مين يياحساس انزوا و تنهاسالمندان در محله  -

 مورد احترام هستند.  افراد مسن احترام در محله سالمندان و -

به ها نسل ريو تخصص خود را با سا سابقه، شود تا دانشميفرصت داده  سالمندبه افراد  -

 اشتراك بگذارند.

يدر جامعه در نظر گرفته م يريگميدر تصمو اثرگذار  كامل يشركاافراد سالمند به عنوان  -

   .شوند

 گيرند.سالمندان مورد كالهبرداري (به ويژه در زمينه مالي) قرار نمي -

تواند بر رفاه افراد اثر با همسايگان و جامعه مي ارتباط و اشتراك مساعي هايي برايفرصت -

 بگذارد. 

اي هسالمندان در خانه سالمندان براي تعهد در برابر فعاليتهايي در تشويق توانمندي برنامه -

 جامعه وجود دارد.

در  هاي بانكيدسترسي پيشرفته به خدمات بانكي ( تعامل با اتحاديه اعتباري و شبكه -

 دسترسي به تسهيالت بانكي براي سالمندان) وجود دارد.
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  منبع  بعدي شناسايي و ارزيابي هر هاسنجه  بعد

 م كنند. داوطلبان سالمند يك زبان پايه براي انسجام و مهاجران فراه -

 هاي بين نسلي در حمايت از سطح باالتر درك و همبستگي وجود دارد.بحث -

 برنامه بازديد داوطلبانه از خانه سالمندان وجود دارد. -

 بررسي تجارب سالمندان از خدمات بانكي وجود دارد. -

  هاي سالمندان وجود دارد.آلبومي از تصاوير فعاليت -

اطالعات و 

  ارتباطات

 ي دسترسي دارند.ارتباطي اساسي و مؤثر هايبه سيستمجامعه همه سنين  -

 در جامعه وجود دارد.توزيع منظم و گسترده اطالعات   -

 .شودمياطالعات منظم و مورد عالقه افراد مسن ارائه  -

اطالعات را از افراد مورد اعتماد دريافت يك به يك افراد در معرض خطر انزواي اجتماعي  -

 .كنندمي

 .شودميارائه سالمند خدمات عمومي و تجاري در صورت درخواست به فرد  -

 -ريي بصهاو دستگاه ي تلويزيونيهازيرنويس ي رسمي،هااز جمله فرم - مطبوعاتياطالعات  -

 .شوندميي اصلي با عناوين روشن و نشان داده هاو ايدهداراي حروف بزرگ است 

ميچاپي و گفتاري از كلمات ساده و آشنا در جمالت كوتاه و مستقيم استفاده  اطالعات -

 .دنكن

و به تماس گيرندگان دهند ميرا ارائه  اطالعاتخدمات پاسخگويي تلفني آهسته و واضح  -

 كنند. گويند كه چگونه پيام را در هر زمان تكرارمي

ها و دستگاههاي بانكي و بليت تلويزيون، راديوها، ي همراههاتجهيزات الكترونيكي مانند تلفن -

 ي بزرگ و حروف بزرگ است.هاداراي دكمه

هاي عمومي مانند ، بدون هزينه و حداقل در مكانها و اينترنتدسترسي عمومي به رايانه -

 .وجود داردها مراكز اجتماع و كتابخانه، دفاتر دولتي

ازجمله ( يازدر صوت ن يسالمت يبانيو پشت يبه اطالعات در ارتباط با خدمات درمان يدسترس -

  مراقبت در منزل) يهاينهو گز يمارياطالعات مربوط به ب

 يرو مصنوع (نظ يعيهنگام مخاطرات طب يضرور يهايتبه اطالعات مرتبط با فعال يدسترس -

  قطع برق)  ،يآتش سوز يد،شد يسرما ياگرما  يل،س

 يزسكته مغ ي،حمله قلب ير(نظ يقابل انجام هنگام بروز حوادث اورژانس يهايتاطالع از فعال -

  )يگراند ياخود  يسقوط برا يا

 يننو يهاياطالع از مراكز آموزش فن آور -

، يجلسات عموم يق، به عنوان مثال از طردهندمي يحترج را يافراد سالمند ارتباط شفاه -

افراد مسئول پخش كلمه  يقو از طر يريپخش تصو يهاو رسانهها كلوپ، مراكز اجتماعات

 به كلمه.

هاي ديجيتال و فناوري اطالعات و ارتباطات براي برنامه آموزشي در حمايت از مهارت -

 سالمندان وجود دارد.

 هاي آنالين گسترده وجود دارد.دوره -

اطالعات عمومي مختص سالمندان و  اختصاص دادن ستوني در روزنامه محلي براي اخبار -

 الزم است.

 هاي اطالعات ارتباطي وجود دارد.كيلينيك -

 هاي پايه كامپيوتر وجود دارد.اي رايگان براي مهارتهاي ده هفتهدوره -

 اي شوراي سالمندان وجود دارد.كمپين رسانه -

 ساعات دسترسي به اينترنت الزم است كه بررسي شود. ميزان -
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  فصل دوم: مباني نظري

  منبع  بعدي شناسايي و ارزيابي هر هاسنجه  بعد

هاي اجتماعي وجود ها از طريق رسانهها، خدمات، حوادث و برنامهفرصت يادگيري و آگاهي از -

 دارد.

اي در فناوري اطالعات و هايي در شبيه سازي سرمايه گذاري محلي و منطقهتوسعه پروژه -

 ارتباطات وجود دارد.

 دسترسي عمومي به تحقيقات و تجارب وجود دارد. -

  دارد.تسهيل در مشاركت اطالعات بين ذي نفعان وجود  -

مشاركت مدني و 

  اشتغال

راهنمايي ، با آموزش، شناخت سالمندبراي داوطلبان  كار ي عاليهاطيف وسيعي از گزينه -

 .وجود دارد

 .است كيفيت كارمندان مسن تر به خوبي ارتقا يافته -

مناسب براي افراد مسن ترويج  حقوقو مناسب با  پذير ي انعطافهاطيف وسيعي از فرصت -

 .شودمي

 .، پيشبرد و آموزش كارمندان ممنوع استدر استخدام، حفظتبعيض بر اساس سن  -

 .نيازهاي افراد معلول تطبيق داده شده استكار براي  ي اداري و تجاريهاساختمان -

 يي(به عنوان مثال بازارها يخود اشتغال يبرا ييهاسالمند و فرصت يناناز كارآفر يبانيپشت -

بار اعت ينآموزش كسب و كار كوچك و تأم، يدست يعو صنا يفروش محصوالت كشاورز يبرا

 سالمندآموزش پس از بازنشستگي براي كارگران  ) وجود دارد.يميكارگران قد يخرد برا

 .ارائه شده است

 سالمند را، خصوصي و داوطلبانه عضويت افراد ي عموميهابخش هاي تصميم گيري درنهاد -

 .كنندميترغيب و تسهيل 

 ي شغلي رهبري و وكالت براي افراد سالمند وجود دارد.هافرصت -

  انتخاب است و نه اجبار. يبازنشستگ -

  . كننديم افتيكارشان پاداش در يبرا سالمندكارگران  -

  .شوندي، بازپرداخت مشونديكار متحمل م نيدر ح سالمند كه داوطلبان ييهانهيهز -

  .رنديگميقرار  تقديرمورد احترام و  شانيافراد مسن به خاطر مشاركتها -

  .ي بسياري استايمزاداراي  انيكارفرما نيدر ب سالمنداستخدام كارگران  -

  وجود دارد. ياستخدام يهاو آژانسها برنامه سالمندان متقاضي شغل يبرا -

  كار در دسترس است.به محل ونقل حمل -

استخدام، آموزش  ي) برامهيب يهانهيكاهش هز اي(به عنوان مثال بودجه ها سازمان تيحما -

  وجود دارد. سالمندداوطلبان  يو نگهدار

  كنند.ميمشاركت  رهيو غ يسازمان يهائتي، هيمشورت يشوراها در افراد سالخورده -

 شوند.ميافراد سالند به مشاركت مدني تشويق  -

 ي دارو و مخارج روزانه دارند.ها، هزينهامالك ياتپرداخت مال يبرا يپول كافسالمندان  -

 ها وجود دارد.كارآفريني بين نسلي و انتقال دانش بين آن -
هاي كارآفريني مطابق بازار و مكان كار و فرصت اشتغال زنان سالمند طيف وسيعي ازميزان   -

 با نياز سالمندان وجود دارد.
 ها وجود دارد.و حمايت شركت راهنماي شغليآموزش  -
هاي سالمندي براي ايجاد فرصتي براي سالمندان در مشاركت در جنبه هاي تجاريانجمن -

  مختلف اجتماعي وجود دارد.
 براي دسترسي سالمندان به آموزش در سطوح باالتر وجود دارد.دانشگاه سالمندان  -
 گاني كه تمايل دارند شغل خود را راه بياندازند.برنامه توسعه و تغيير شغل براي بازنشست -
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  فصل دوم: مباني نظري

  منبع  بعدي شناسايي و ارزيابي هر هاسنجه  بعد

هاي يادگيري (گروهي از سالمنداني كه بازنشسته شدند و تمايل دارند كه تجارب خود حلقه -

 در اختيار ديگران قرار دهند.) وجود دارد. را
 هاي مربيگري (سالمندان به عنوان مربي براي جوانان) وجود دارد.برنامه -
 به نفع همگي (بانكداري وقت) وجود دارد. منابع و زمانتبادل مهارت و  -
 سازي وجود دارد.براي فرآيند تصميم ي سالمندان براي شناسايي نواحي در اولويتهاانجمن -
انعطاف پذيري در ساعات كار در شغل سالمندان به سالمتي و شيوه زندگي بهتر كمك  -

  كند.مي

حمايت 

اجتماعي و 

  خدمات سالمت

مجموعه كاملي از خدمات بهداشتي و پشتيباني جامعه براي ارتقاء، حفظ و بازيابي سالمتي  -

 فراهم شده است.

 خدمات مراقبت در منزل شامل بهداشت، مراقبت شخصي و خانه داري فراهم شده است. -

 .در دسترس استونقل حملخدمات بهداشتي و درماني به راحتي با هر وسيله  -

دهخدمات واقع شو ساير مسكن افراد مسن نزديك به مسكوني  فضاهاي تسهيالت مراقبت از -

 اند.

 امكانات بهداشتي و خدماتي جامعه كامالً در دسترس است. -

ه ارائ سالمندانجتماعي براي خدمات بهداشتي و ا در ارتباط بااطالعات شفاف و در دسترس  -

 .شده است

 .و آموزش ديده براي خدمت به افراد مسن هستند خوش رفتار ،مؤدب كليه كاركنان -

انع دسترسي به بهداشت و خدمات پشتيباني جامعه به حداقل ومبه عنوان موانع اقتصادي  -

 رسيده است.

 كافي و در دسترس وجود دارد.  يهاآرامستان -

ي سالمندان را در نظر هاو ظرفيتها اضطراري جامعه، آسيب پذيريدر شرايط ريزي برنامه -

 .گيردمي

 )ركا، نظافتخدمتكار، برق، ي(لوله كشمراكزخدمات مطمئن جهت تعمير و نگهداري منازل  -

  دسترسي مطلوبي وجود دارد.

  دسترسي به همياران مورد اعتماد در خانه (شامل پرستاران) وجود دارد. -

مراكز خدمات مالي و اطالعاتي مورد اعتماد و مقرون به صرفه در محله وجود دسترسي به  -

  دارد.

ي بهداشتي مورد اعتماد و مقرون به صرفه در محله هادسترسي مطلوب به مراكز مراقبت -

 وجود دارد.

ه بونقل حمل هليوس هرشده و با  عيتوز يدر سطح شهر به خوب يو اجتماع يخدمات بهداشت -

  .ديبه آنها رستوان مي يراحت

و  يبهداشت طياز شرا ياگسترده فيكمك به افراد سالمند در ط يبرا نيداوطلبان تمام سن -

  .رنديگيقرار م تيو حما قيمورد تشو ياجتماع

  شود.ميانجام  يو حداقل بروكراس يبا هماهنگ يارائه خدمات فرد -

 سالمندان به مراكز مشاوره تغذيه دسترسي دارند. -

 مراكز رسيدگي به سالمت دندان و دهان دسترسي دارند.سالمندان به  -

 گيرند.ميسالمندان تحت پوشش بيمه درماني مقرون به صرفه قرار  -

  در دسترس است.ونقل حمل يلهبا هر وس يبه راحت يو درمان يخدمات بهداشت -

  جامعه كامالً در دسترس است. يو خدمات يبهداشت امكانات -

  .دارد وجود هاپسالم در كلو يو آشپز ييغذا برنامه -
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  فصل دوم: مباني نظري

  منبع  بعدي شناسايي و ارزيابي هر هاسنجه  بعد

مشاوره با  يقدوستدار سالمندان از طر يمارستانب ياز توسعه اصول و استانداردها يآگاه  -

  سالمندان وجود دارد.

  سالمت جامعه الزم است. يازن ارزيابي -

  وجود دارد. يزيكيف يتسالمندان به فعال يقدر تشو يگانرا يتيحما خدمات -

  ود دارد.وج يبهداشت آپچك برنامه -

  باز وجود دارد. يدر فضا يتفعال هايپارك  -

  سالمت وجود دارد. يارتقا هايفعاليت -

  مختلف وجود دارد.  يتبا سطوح فعال سالمندان يباز برا يدر فضا يورزش تجهيزات -

  الزم است.  يو رفاه اجتماع يبهداشت هايمراقبت يفيتك ارزيابي -

  .يابدميكاهش  درماني– يخدمات بهداشت هايينههز ياجتماع يتحما يجادا با -

 يبرا )يمحل هايشبكه( يو خصوص يدولت هايبا وجود مشاركت يبه رفاه محل يدسترس  -

  منزل الزم است. هايمراقبت

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  با رويكرد گردشگري ي برنامه ريزي شهر دوستدار سالمندهاشاخص .2,7,2

 ييابدست يخاص سالمندان برا يازهايمطالعه ن بوده واست كه اخيراً در حال توسعه اي گردشگري سالمند پديده

تحقق انتظارات افراد سالخورده در هنگام انتخاب  ي. برامورد اهميت قرار گرفته است دوستدار سالمند يگردشگر يكبه 

. فته شودبكار گر ياستگذاريس يكردهايرو ينثرترؤاز م يكي به عنوان دوستدار سالمند يو معمار زياسشهر يدمقصد، با

در  گردشگر ي برنامه ريزي شهر دوستدار سالمندهاشاخص ،ايجاد شهر مقصد گردشگري دوستدار سالمندانمنظور  به

الزم به  گردآوري شده است. 9-2در جدول شماره مورد توجه قرار گرفته كه ادبيات شهر دوستدار سالمند گردشگر 

) همپوشاني داشته اند، ي برنامه ريزي شهر دوستدار سالمندهاشاخص( 8-2يي كه با جدول شماره هاذكر است شاخص

  آورده نشده اند.در اين جدول 

  گردشگر ي برنامه ريزي شهر دوستدار سالمندهاشاخص: 9-2جدول شماره 

  منبع  بعدي شناسايي و ارزيابي هر هاسنجه  بعد

و ها ساختمان

  فضاي بيروني

منظور تسهيل در قدم زدن ها از نظر كفسازي و شيب به راهتوجه ويژه به كيفيت پياده -

 ها الزامي است.با توجه به مشكالت حركتي آن سالمندان

 وجود مسيرهاي ترددي بدون مانع در راستاي حفظ ايمني براي سالمندان الزامي است.  -

لپذير بودن و توجه به هايي با در نظر گرفتن ويژگي پاكيزگي، راحتي و دوجود مكان -

 الزم است.شرايط جوي 

گذاري در سطح فضاهاي شهري جهت هاي گفتاري و عالمتتوجه به نورپردازي، پيام -

 رساني به سالمندان ضروري است. اطالع

به صورت چند منظوره به عنوان مثال فعاليت ورزشي) براي تماس با ( از فضاهاي طبيعي -

 ها در سالمندان استفاده شود.ان برخي از بيماريطبيعت، بهبود كيفيت زندگي و درم

براي سهولت حركت سالمندان و گردشگران ها كم ارتفاع در فضاي عمومي و پاركي هاپله -

  وجود داشته باشد.

  اشد.وجود داشته ب سالمندان گردشگر يبرا يحيو تفر ياستفاده از مراكز فرهنگ فيتخف  -

(Bordas Eddy and 
Cérèse 2013)  

  حمل و نقل
پايدار، راحت ونقل حملبا استفاده از  هاي تفريحيدسترسي به مقاصد گردشگري و مكان -

 و مقرون به صرفه وجود دارد.

(EU committee of 
the regions 2016) 

(Ozdipciner 2009)  
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  فصل دوم: مباني نظري

  منبع  بعدي شناسايي و ارزيابي هر هاسنجه  بعد

هاي مانند شركتونقل حملايجاد هماهنگي و ارتباط يكپارچه بين انواع خطوط  -

براي اطمينان از هرگونه تغيير الزم  مسافربري و اتوبوس، اپراتورهاي قطار و خطوط هوايي

 است.

در اولويت است چرا كه  هاي با ارزش تاريخي و فرهنگيفراهم كردن دسترسي به مكان -

 گردشگران سالمند به ميراث و فرهنگ كشورها عالقه خاصي دارند.

شرايط دوچرخه سواري براي گردشگران سالمند به منظور افزايش آمادگي جسماني و  -

  شود.مياهم فر بهزيستي

( Alén, Domínguez 
and Losada 2012)  

اقامتگاه و محل 

  اسكان

 هاي راحت، نزديكي به پاركينگاتاق پاكيزگي، كاركنان خوش برخورد و با حوصله، امنيت،-

  هاي پذيراي گردشگران سالمند است.هاي مهم هتلاز ويژگي

ها در عين حفظ ظاهري جذاب و بدون ارائه خدمات متناسب با راحتي سالمندان در هتل -

 تفكيك براي القاي حس مطلوب و همدلي الزم است.

ها باشد به ويژه سالمندان و روهمتناسب براي همه گ اندازه و ابعاد فضاهاي داخل هتل -

 افراد ناتوان.

 استفاده از مبلمان ارگونوميك و قابل تنظيم ارتفاع آن براي استفاده حداكثري افراد الزم است.  -

 ويلچر الزم است.  آسانهايي با دسترسي وجود هتل  -

ها از جمله حمام و تخت خواب براي كمك به سالمندان در وجود فضاي كافي در اتاق -

 ها ضروري است. هاي روزمره آنفعاليت

  قيمت براي سالمندان گردشگر وجود داشته باشد.ارزان  و مهمان پذيرهايها هتل -

(Bordas Eddy and 
Cérèse 2013) 

(Ozdipciner 2009)  

(Buffel, Phillipson 
and Scharf 2012)  

مشاركت 

  اجتماعي

هاي تجاري براي توسعه هاي مختلف سالمند براي تدوين برنامههاي گروهها و اولويتنياز -

 شناسايي شوند. گردشگري

 هاي ديجيتال در بخشارائه كالس آموزشي براي سالمندان به منظور آشنايي با سيستم -

 ات موردنياز توسط نمايندگان مسافرتي الزم است. گردشگري و دستيابي به اطالع

  هاي اوقات فراغت مرتبط با گردشگري مشاركت داشته باشند.سالمندان در فعاليت  -

(EU committee of 
the regions 2016) 

  

  احترام
تواند است ميكه دسترسي در آن بدون مانع  وجود فضاهاي همه شمول و انعطاف پذيري -

  هاي مختلف كمك كند. به ارتباط بين نسل
(Bordas Eddy and 

Cérèse 2013)  

اطالعات و 

  ارتباطات

هاي ديجيتالي در برنامه) هاي جذابها به خدمات و مكانترجيحات گردشگران (دسترسي -

 در دسترس باشند. 

حمل و نقل، جادذبه گردشگري، امكانات خرده مقاصد گردشگري،  از ك اطالعاتيوجود بان -

 به منظور تحليل خدمات ارائه شده براي گردشگران سالمند الزامي است. فروشي

براي افزايش تجربه شخصي گردشگران  ها براي انتقال ايده و دانش گردشگريوجود رسانه -

 الزم است.

بازارهاي الكترونيكي مربوط به  هاي رزرواسيون وسيستمگسترش و يكپارچه سازي  -

 گردشگري الزم است.

موتورهاي جستجو در ارائه اطالعات شفاف براي انتخاب خدمات با كيفيت و قيمت مورد  -

 انتظار الزم است. 

ليست تمام فضاهاي عمومي با دارا بودن گواهينامه كيفيت گردشگري و شرايط  ارائه -

   نوع اختالل گردشگر به صورت آنالين الزم است.مكان سازگار با  جسماني به منظور ارائه

(EU committee of 
the regions 2016) 

(Bordas Eddy and 
Cérèse 2013) 

( Alén, Domínguez 
and Losada 2012)   

مشاركت مدني و 

  اشتغال

اي براي سالمندان به منظور حمايت هاي گردشگري و تعريف بودجهتوجه ويژه به شركت  -

 مالي الزم است.

هاي هاي كوچك در برنامهبه ويژه بنگاه هاي اشتغال در بخش گردشگريتوجه به پتانسيل -

 توسعه گردشگري الزم است.

(EU committee of 
the regions 2016)  

( Alén, Domínguez 
and Losada 2012)  
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  منبع  بعدي شناسايي و ارزيابي هر هاسنجه  بعد

 ارتقا و حفظ مزيت رقابتي در بخش اشتغال و درآمد ضروري است.  -

وجود نوآوري و نيروي كار آموزش ديده در بخش گردشگري كليدي براي توسعه اين  -

 شود. ميصنعت محسوب 

ه مورد توجشود سبب رشد منطقه ميكه ايجاد مشاغل پايدار در بخش گردشگري غذايي  -

 هاي گردشگري مربوط به غذا است.را كه بيش از يك سوم هزينهقرار گيرد چ

 مقرون به صرفه و متنوع باشد.  مختص سالمندانتوسعه محصوالت گردشگري   -

  بندي و بازاريابي خدمات گردشگري الزم است.هاي كوچك و متوسط در بستههمكاري بنگاه -

حمايت 

اجتماعي و 

  خدمات سالمت

در خارج از كشور به منظور  مقصد دسترسي به اطالعات مربوط به خدمات بهداشتي -

 ها و اطمينان خاطر از سفر بهبود يابد. هاي درماني و مراقبتآگاهي از روش

 هاي مسافرتي در صورت بروز مشكالت جسماني الزم است.وجود بيمه -

به عنوان صنعت با ارزش  ء رقابت پذيري در اين بخشارتقاتوجه به توريسم سالمت و  -

ه تواند مربوط بهاي باال الزم است. چرا كه در بين سالمندان انگيزه اصلي سفر ميافزوده

 درماني باشد.  -ات بهداشتيبخش خدم

سازي سيستم اسامي داروها در كشورها براساس استاندارهاي جهاني به منظور يكپارچه -

  رسي به داروي مورد نظر توسط سالمندان ضروري است.تسهيل در دست

 درمان همراه گردشگر باشد.براي ارائه اطالعاتي  سازمان جهاني بهداشتكارت زرد  -

  .باشدهاي درمان در سفر همراه گردشگر توصيف داروهاي شخص، درمان و روش -

(EU committee of 
the regions 2016)  

(Staalduinen, et al. 
2014)  

  

)1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان  مأخذ:
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هاي شهر اصفهان در ويژگي شناخت -سومفصل  .3

  ارتباط با محيط دوستدار سالمند
 



 

 
 

  ريزي الگوي محيط دوستدار سالمند در محالت پايلوت شهر اصفهانارزيابي و برنامه

67 

  فصل سوم: شناخت

  مقدمه .1,3
ي شهر اصفهان، ازنظر محيطي، كالبدي، اجتماعي، هاويژگيتحت عنوان فصل شناخت، نخست در فصل پيش رو 

 فرآيند افزايشجايگاه سالمندان در طرحهاي فرادست اصفهان، تحليل مورد مطالعه قرار گرفته و پس از آن  اقتصادي

ان ي توزيع و پراكندگي سالمندهاويژگي، بيني وضعيت جمعيتي سالمندان)(پيش شهريا كاهش جمعيت سالمندان در 

تحليل ساختار ، ن سالمندان در شهر اصفهانآموزش و درما ،يتوزيع و پراكندگي مراكز نگهدار، در محالت مختلف

ند. بيان شده ا مطالعه مهم ترين مشكالت سالمندان در اصفهانو  كالبدي و فضايي محالت داراي جمعيت سالمند باال

به عنوان محالت پيشرو براي ايجاد محيط پهنه گردشگري پايلوت  ومحالت هاي گسترده، پس از تحليلدر انتها 

  اند.شده ر شهر اصفهان انتخاب و معرفيدسالمند دوستدار 

    اقتصادي و... ي شهر اصفهان، ازنظر محيطي، كالبدي، اجتماعي،هامطالعه ويژگي .2,3

پايتخت 	به عنوان 2006اصفهان در سال  اصفهان مرواريد خاورميانه و يكي از زيباترين شهرهاي جهان است.

به عنوان اولين شهر  2015، سال به عنوان پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسالمي 2009در سال  ،جهان اسالم فرهنگي

به عنوان شهر پيشرو و پايتخت شهر دوستدار كودك  2018سال و  خالق جهان يشهرهاخالق ايران در شبكه جهاني 

دها ها، مسجهاي سرپوشيده، كاخبلوارهاي زيبا، پلاسالمي، هر به دليل داشتن معماري زيباي انتخاب شد. اين ش ايران

، يكي از مهم ميدان نقش جهانگرفته است. لقب » اصفهان، نصف جهان«	هاي منحصربفرد در فرهنگ ايرانيو مناره

هاي كي از بزرگترين ميدانيو  به عنوان ميراث جهاني ثبت شدهتوسط يونسكو  ترين عناصرشهري اصفهان است كه

به عنوان شهر  UNFPAطرف سازمان  زرود و در حال حاضر اميبه شمار  معماري اسالمي		اي ازو نمونه برجستهدنيا 

  شود و در حال مطالعات گسترده در اين زمينه است.دوستدار سالمند محسوب مي

  : عناوين شهر اصفهان1-3نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  خصوصيات محيطي شهر .1,2,3

شهر اصفهان و شناسايي بستر محيطي و جغرافيايي آن،  اتعالوه معرفي كلي، خصوصيات محيطي و بازبيني بررسي

در ادامه پس از معرفي  آورد.ميو هوشمندانه را براي تصميم گيرندگان و برنامه ريزان فراهم  متعادلريزي برنامهزمينه 

كنند مورد توجه مييي كه شهر اصفهان را تهديد هاطبيعي و اقليمي آن آلودگي و موقعيت شهر اصفهان، خصوصيات

   اند.قرار گرفته
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  معرفي و موقعيت شهر اصفهان .1,1,2,3

 از دو شيب يتيمربع و جمع لومتريك 550بالغ بر  يبا مساحت ز استان و شهرستان اصفهانمرك» كالنشهر اصفهان«

و ضمن  )1-3(نقشه شماره واقع شده رانيا مركزكالنشهر كشور در  نيعنوان سوم بهپس از تهران و مشهد  نفر ونيليم

 يتحوالت گوناگون دستخوش همواره خيخود در طول تار ژهيو تيبه تبع موقع ،ييايجغراف خاصي هايژگياز و يبرخوردار

اين  .)8, 1394نژاد (گلستان برخوردار شده است ياجتماع-يو فرهنگ ياقتصاد ،يكالبد ژهياز تنوع و جهيو در نت بوده

هنگامي  صفويان	حكومت دورانميالدي به ويژه در قرن شانزدهم ميالدي در  1722تا  1050هاي شهر در ميان سال

نيز  اصفهان در روزگار امروزهد، رونق فراواني گرفت. ايران ش پايتخت ن)سلجوقيا	كه براي دومين بار (پس از دوران

ها به عنوان ميراث تاريخي از آن برخيكه بناهاي تاريخي متعددي و  حفظ كردههمچنان شكوه گذشته خود را 

  .را در خود جاي داده است اندت رسيدهبه ثب يونسكو		در

   يونسكودر شده ثبت  شهر اصفهان يخيتار يراثم :1-3شماره  يرتصو

   
  

   
  ميدان نقش جهان اصفهان                                                   جامع اصفهان مسجد                                 

  )Wikipedia 2019& 2017مأخذ: (

 يقانون محدوده يكه هر منطقه دارا بودهپانزده منطقه  يدارا 1392در سال  يشهر يماتتقس ينشهر اصفهان طبق آخر

 شامل پانزدهگانه اصفهان مناطق هستند. يمسه و هشت فاقد حر يك،. الزم به ذكر است مناطق استمشخص  يمو حر

شهر اصفهان مطابق دستور العمل وزارت كشور  محله 200 حدودهستند كه  اوتمتف يهاهاي كوچك و بزرگي با قدمتمحله

  .)1394نژاد (گلستان است شده يفتعر يممحالت قد يو فرهنگ يخيتار يشينهبا حفظ پ يحاًو ترج

 شهر اصفهان تيمساحت و جمع: 1-3جدول شماره 

 مساحت 

)مربع يلومتر(ك  

  جمعيت

1395 1396 

اصفهان شهر  550 1961260 2243249 

   )15, 1397(آمارنامه شهر اصفهان  :مأخذ
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  : موقعيت شهر اصفهان در جهان، ايران، استان و شهرستان1-3نقشه شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان ذ: خمأ
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  گانه اصفهان 15مناطق : معرفي 2-3نقشه شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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  : معرفي محالت شهر اصفهان3-3نقشه شماره 

  
  )1398مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان (گروه پژوهشي مأخذ: 
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  وضعيت شرايط اقليمي  .2,1,2,3

 قهيدق 38درجه و  22 ييايو عرض جغراف يشرق هيثان 40و  قهيدق 39درجه و  51 يياياصفهان با طول جغراف شهر

  .)4, 1393نقش جهان پارس (مهندسين مشاور واقع شده است  رانيدر مركز ا يشمال هيثان 30و 

جلگه  كيسلسله جبال زاگرس واقع بوده، و از  يشرق هياي كه شهر اصفهان بر روي آن بنا شده، در ناحمنطقه

  شده است.  ليگردد، تشكميختم  عيي نسبتاً وسهاكه به دشت يرسوب

رودخانه كه از  ني. ارديگمينطقه قرار م نياست، در ا رانيرودخانه فالت مركزي ا نيرود كه بزرگتر ندهيزا رودخانه

از  لومتريك 360حدود  يمسافت ياصفهان سرچشمه گرفته، پس از ط يواقع در جنوب غرب ارييارتفاعات زردكوه بخت

 يجنوب شرق لومترييك 140كه در  يباتالق گاوخون هب تيكرده، در نها ارييمغرب به مشرق، دشت اصفهان را آب

 علل نيمهم تر يكي از كند وميشهر اصفهان عبور  انياز م نيرودخانه همچن نيگردد. امي ياصفهان واقع است، منته

  .رودميوجودي شهر اصفهان به شمار 

رو داراي آب و هواي خشك  نيواقع شده است، از ا يشمال مكرهيشهر در كمربند خشك ن نياز نظر آب و هوا، ا

متوسط  زانيو م گراديدرجه سانت 16ت متوسط آن در حدود حرار بوده وگرم  بستانبا زمستان سرد و تا ييصحرا

ناه اصفهان در پ شهر راي، زنيستندو قوي  ديبادهاي اصفهان شدبيشتر است.  متريليم 110ساالنه ي آن حدود  يبارندگ

در آن وجود  ديشد ايباده جاديبراي ا ميي مستقهااست كه داالناي به گونهواقع شده و شكل ظاهري منطقه ها كوه

و  يو غرب است و تنها در تابستان باد از شمال شرق يفصول سال از طرف جنوب غرب شتريباد در ب يندارد. جهت اصل

بدين ترتيب اقشار حساس جامعه و توان خواهان به . )5و4, 1393(مهندسين مشاور نقش جهان پارس وزد ميشرق 

شود در ميب و هواي خشك صحرايي شهر اصفهان سبب بادهاي شديد قرار ندارند اما در آسالمندان در معرض  ويژه

 1هاي اخير به دليل پديده وارونگيو در سالي گرم سال نظير تير و مرداد با باالترين درجه حرارت و در ماه دي هاماه

هاي حساس و از جمله سالمندان باشيم. وقوع اين شرايط جوي نامطلوب دما شاهد هوايي با شرايط خطرناك براي گروه

و يا حتي  نظير مشكالت تنفسي، رويوي، سوزش چشم، گلودرد، س درد و... مشكالت جسمانيبراي سالمندان، 

هاي اهه مطابق با شرايط جوي در ايستگر تعبيه سرپنانيازمند تدابير حمايتي نظي كه را به دنبال داردحركتي محدوديت 

  .باشدميعمومي ونقل حمل

نيز در ايجاد شرايط ايمن براي حضور و وجود ذرات گرد و غبار در هوا  ، رطوبت، روزهاي يخبندانوضعيت بارندگي

ميزان بارندگي در شهر  4-2مطابق با جدول شماره سالمندان در فضاهاي شهري و تأمين نيازهايشان تأثيرگذار است. 

ترين ميزان بيشسطح پاييني قرار دارد اما در كه در مقايسه با ميانگين بارش ساليانه كشور  ميليمتر بوده 150اصفهان 

درصد رطوبت بيشترين ميزان  97اصفهان در دي ماه همچنين در ارديبهشت ماه بوده است.  1397بارندگي در سال 

تعداد روزهاي همراه با گرد و غبار نيز در ارديبشهت و خرداد ماه و ا تجربه كرده رنسبي و تعداد روزهاي يخبندان 

  افزايش يافته است.

  97اصفهان بر حسب ماه در سال  ستگاهيا يوضع جو: 2-3جدول شماره 

  

  ماه

  اصفهان شهر

 ماهانه بارندگي

  )يليمتر(م

 بارندگي حداكثر

 روز يك در

  )يليمتر(م

 نسبي رطوبت

  (درصد)

 روزهاي تعداد

  يخبندان

 روزهاي تعداد

 گرد با همراه

  وغبار

 آفتابي ساعات

  (ساعات)

 سرعت حداكثر

 بر(متر  باد وزش

  )ثانيه

  20  8/246  4  0  37  9/1  5/5   فروردين

  27  8/252  8  0  46  6/13  8/34  ارديبهشت

                                                
1 inversion 
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  ماه

  اصفهان شهر

 ماهانه بارندگي

  )يليمتر(م

 بارندگي حداكثر

 روز يك در

  )يليمتر(م

 نسبي رطوبت

  (درصد)

 روزهاي تعداد

  يخبندان

 روزهاي تعداد

 گرد با همراه

  وغبار

 آفتابي ساعات

  (ساعات)

 سرعت حداكثر

 بر(متر  باد وزش

  )ثانيه

  22  9/355  8  0  28  6/2  2/6  خرداد

  14  389  3  0  16  0  0  تير

  15  358  1  0  19  0  0  مرداد

  22  7/338  6  0  20  0  0  شهريور

  19  267  4  0  37  1/1  7/1  مهر

  18  193  5  0  54  8/3  1/12  آبان

  20  2/222  7  8  55  3/15  7/29  آذر

  24  4/196  6  20  58  3/14  48  دي

  19  2/238  6  17  50  7/3  7  بهمن

  24  9/256  2  9  42  3/4  5  اسفند

  27  9/3314  60  54  -  3/15  150  97 سال

  )24, 1397(آمارنامه شهر اصفهان  مأخذ:

  ي مؤثرهاوضعيت توپوگرافي و شيب .3,1,2,3

از طرف  يآن جهت بيو ش استدرصد  3/0كمتر از  »متوسط بيش«و با  »هموار« ،گرفتهكه شهر اصفهان بر آن قرار  يدشت

بستر  4-2 بنابراين با توجه به نقشه شماره .)4, 1393(مهندسين مشاور نقش جهان پارس  دارد يبه جنوب شرق يشمال غرب

درصد است.  0-5/1ي بحراني مواجه نبوده و درصد شيب به طور تقريبي در كل مناطق اصفهان بين هاشهر اصفهان با شيب

، به دليل وجود ارتفاعات (نقشه شماره 15و  12، 7، 6، 5، 2ي توسعه نيافته مناطق هاو بخش 13منطقه تنها در بخش جنوبي 

در مجموع شرايط توپوگرافي براي رفت  شود.مي) درصد شيب توپوگرافي افزايش يافته كه موجب محدوديت ساخت و ساز 2-2

  و آمد سالمندان در شهر اصفهان مناسب است.

  محيطيي هاوضعيت آلودگي .4,1,2,3

 شيافزا امروزه. گرددمي آن يآلودگ موجب هوا دهنده ليتشك عناصر ييايميش و يكيزيف يهايژگيو رييتغ هرگونه

 قطع ،يصنعت مناسب نا يهادستگاه وها ستميس از استفاده و صنعت توسعه ه،ينقل طيوسا شيافزا شهرها، توسعه ت،يجمع

  . است انداخته خطر به را موجودات گريد و هاانسان سالمت آن تبع به و هوا سالمت گر،يد عوامل ياريبس و هاجنگل

شهر اصفهان از نظر  ژهيو طي. شرااستهوا  يكالنشهر اصفهان آلودگ يطيمح ستيمشكالت ز نياز مهمتر يكي

 ياريسكون هوا از نظر عدم وزش باد در بس تي، وضعهامانند احاطه شدن شهر توسط كوه ،ييايجغراف تيو وضع يمياقل

سبب  است كهاي به گونه افتد،مياتفاق ي سرد سال) ها(ماههوا  يوارونگ دهيكه پد يمواقع ژهيسال به و ياز روزها

شهر اصفهان تحت تأثير منابع از سويي ديگر  .)63, 1394نژاد (گلستان شودميهوا  تيفيآلوده و كاهش ك يتجمع هوا

سوختهاي  مصرف گيرد.هاي حاصل از منابع آالينده مجموعه شهري اصفهان قرار ميهمجوار و حتي آلودگيآالينده 

هاي هاي شهري و خانگي نيز از منابع عمده آلودگيها و فاضالبفسيلي در وسايل نقليه و مصارف خانگي، توليد پساب

  .)1393هان پارس (مهندسين مشاور نقش جمحيطي است زيست

ت منابع ثاب قيمنتشر شده از طر يهاندهيانتشار آال ينوع و چگونگ ،زانيو مشخص نمودن م ييشناسا نيهمچن 

 نييدر تع ياساس اري) در هوا، نقش بسيدرون شهر يسفرها زانيو م هينقل لي) و متحرك (وسايو خانگ عي(صنا

به طور كلي  1397تا  1393ي هادر طي سال 3-3مطابق با جدول شماره  .هوا دارد يمنابع آلودگ يخروج ياستاندارها
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كاسته  )96(به جز سال ي حساس هاو از تعداد روزهاي ناسالم براي گروهروز)  54به  0(از افزوده به تعداد روزهاي پاك 

ي كنترل آلودگي و انجام تمهيدات مطلوب برا. اين نشان دهنده )ي حساسهابراي گروهروز  48به  124(از  شودمي

ي حساس هاحركت رو به جلوي شهر اصفهان در دستيابي به شهر مناسب براي زندگي شهروندان و به ويژه گروه

 به طور صعودي 1395تا  1393تعداد روزهاي سالم از سال اما (سالمندان، كودكان، بيماران قلبي و تنفسي و...) است. 

 1395تا  1393و در مقابل تعداد روزهاي ناسالم براي عموم از سال تغيير كرده است ؛ به صورت نزولي  1395از سال  و

، 1395. اين تغيير و روند معكوس بهبودي شرايط از سال ديده ميشود صعوديبه طور  1395به صورت نزولي و از سال 

ا ي اساسي رهاو تصميمريزي مهبرناتلقي شده و ي حساس جامعه هابه ويژه گروهتواند تهديدي براي سالمت جامعه مي

  طلبد.در اين حيطه ب

  96 تا 93 يسالها يط يآلودگ زانيتعداد روزها برحسب م: 3-3جدول شماره 

حساس هايگروه براي ناسالم سالم پاك سال عموم براي ناسالم   بسيارناسالم 

93 0 198 124 43 0 

94 1 242 109 13 0 

95 7 287 69 3 0 

96 12 270 76 6 1 

97 54 256 48 7 0 

  )31, 1397(آمارنامه شهر اصفهان  :مأخذ

 را در دو ماهبيشترين تعداد روزهاي ناسالم دهد، شهر اصفهان مينشان  1397ي هابررسي تفصيلي وضعيت آلودگي ماه

دو ماه تير و مرداد نيز بيشترين  دهد.ميدليل كاهش دما و پديده وارونگي رخ اين وضعيت به كه كند ميتجربه آذر و دي ماه 

  تعداد روزهاي سالم و ماه فروردين بيشترين روزهاي پاك را در طول سال به خود اختصاص داده اند. 

  )AQI( يآلودگ زانيمختلف بر حسب م يهاشهر اصفهان در ماه 97سال  يروزها تيوضع: 4-3جدول شماره 

  (عموم) ناسالم  (حساس) ناسالم  سالم  پاك  ماه

  0  1  21  9   فروردين

  0  3  21  7  ارديبهشت

  0  5  23  3  خرداد

  0  1  29  1  تير

  0  1  29  1  مرداد

  1  3  25  2  شهريور

  0  0  28  2  مهر

  0  3  22  5  آبان

  3  14  8  5  آذر

  3  8  17  2  دي

  0  8  13  9  بهمن

  0  1  20  8  اسفند

  7  48  256  54  مجموع

  )28, 1397(آمارنامه شهر اصفهان  :مأخذ
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  خصوصيات كالبدي شهر .2,2,3

ها در شهر، اجزاي اصلي تشكيل دهنده و ها و كاربريو چيدمان فضايي فعاليت درك فرايند توسعه شهر در بستر آن

دهند در حيطه خصوصيات ي اصلي و ارتباطي مؤثر شهر كه سبب تشكيل يك كالبد منسجم و يكپارچه را ميهاشريان

 -يخيتار يهااها و محوطهپراكنش بن شهر و ييسازمان فضانحوه استفاده از زمين، گيرد. بدين ترتيب كالبدي شهر جاي مي

 از جمله مباحثي يعمومونقل حمل تيوضعو  شهر ادهيو معابر پها ابانيخ يشبكه بند يكل تيضع، ودر شهر يگردشگر

  ي كالبدي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است.هااست كه در اين بخش در ارتباط با ويژگي

  نحوه استفاده از زمين .1,2,2,3

 ارتباطي، و شهري طبيعي، محورهاي تاريخي آن، سابقه ثيرتأ تحت اصفهان شهري شهري هاپراكندگي انواع فعاليت

 مصوب، هايهاي طرحسياست همچنين و روستايي و قديمي تاريخي، يهابافت انواع ساخت و انسان و طبيعي عناصر

  .است خود گرفته به را كنوني نظام و شكل ... و شهري مديريت

 در اراضي موجود يهاهر كاربري از كاربري درصد و سطحتعداد قطعه،  صورت به شهر موجود اراضي كاربري وضعيت

با توجه  .)1392(شهرداري اصفهان  است شده ارائه 5-2شماره  نقشه در نيز هاآن عيزتو نحوه و 7-2شماره  جدول در شهر

  شود.ها در شهر به طور مطلوبي ديده ميبه جدول و نقشه ارائه شده تنوع فعاليتي و چيدمان فضايي آن

  )1392( شهر اصفهان : نحوه استفاده از زمين5-3جدول شماره 

 درصد مساحت مساحت (مترمربع) تعداد نام كاربري

55/76566762 14373 مسكوني  4/53  

16/2924717 2680 مسكوني، تجاري، خدماتي  0/2  

97/1757115 730 مسكوني، خدماتي  2/1  

هامسكوني ويژه اطراف مادي   1652 58/1761313  2/1  

97/3020392 52 اراضي كشاورزي  1/2  

32/5527135 14 اراضي نظامي  8/3  

54/9154 45 ايستگاه قطار شهري  01/0  

39/3257187 54 آموزش عالي و فني و حرفه اي  3/2  

58/4180694 1438 آموزشي  9/2  

26/70009 93 بازار روز  05/0  

21/354142 134 باغات  2/0  

35/5646 11 بناهاي تاريخي و معماري  003/0  

92/1333919 406 بهداشتي درماني  9/0  

34/468611 4 پارك طبيعي و كوهستاني  3/0  

پيشنهاديفضاي سبز حريم   67 23/412191  3/0  

15/16651503 8297 فضاي سبز عمومي  6/11  

79/1877415 24 فضاي سبز محور زايند رود  3/1  

04/580908 5 قلمستان و پرورش گل و گياه  4/0  

08/6118060 38 درختكاري و جنگلكاري  3/4  

82/1452006 528 تاسيسات و تجهيزات شهري  0/1  

خدماتي، تجاري  997 93/943373  6/0  

98/26277 98 تجاري ويژه با ارزش تاريخي  02/0  
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 درصد مساحت مساحت (مترمربع) تعداد نام كاربري

و انبارداريونقل حمل  158 75/946566  7/0  

75/147778 86 خدمات اجتماعي  1/0  

اداري _خدمات عمومي   263 94/1864697  3/1  

انتظامي _خدمات عمومي   36 67/239382  2/0  

پاركينگ _خدمات عمومي   274 25/620908  4/0  

فرهنگي _خدمات عمومي   488 02/848534  6/0  

گردشگري،پذيرايي و تفريحي _خدمات عمومي   177 02/501875  3/0  

مذهبي _خدمات عمومي   979 15/1641364  1/1  

ورزشي _خدمات عمومي   476 28/2350122  6/1  

02/918388 214 خدمات مختلط  6/0  

87/3007986 223 صنعتي و كارگاهي غير مزاحم  1/2  

91/108098 165 كد فاقد كاربري  1/0  

95/327045 47 كمر بند سبز حفاظتي  2/0  

ي ويژههاگسترده طرح  36 51/311031  2/0  

ي ويژه*هاگستره طرح  36 53/285272  2/0  

  )1392(شهرداري اصفهان بر اساس گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  : كاربري اراضي شهر اصفهان4-3نقشه شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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اجزاي غير قابل تفكيك توسعه براي شهر دوستدار بايد به عنوان ، فضاي سبز و ورزشي درماني-خدمات بهداشتي

  زيرا توجه به اين خدمات ارتباط مستقيمي با وضعيت سالمت جامعه دارد. ه شوندسالمند در نظر گرفت

در در مناطق شهري است. با توجه به نقشه شماره ها آن يكي از مسائل مهم در ارائه خدمات بهداشتي توزيع مناسب 

(مطابق با  شهربيمارستان  30 به طور متوازن پراكنده شده و دسترسي بهدرماني -خدمات بهداشتي وضع موجود 2-6

بر اساس طرح  براي شهروندان ساكن تمامي مناطق به طور متعادل و مطلوبي وجود دارد. اصفهان) 97امارنامه سال 

تا  1385از سال  ي نياز است كهدرمان-فضاي بهداشتي هكتار 8/105پيشنهادي طرح بازنگري طرح تفصيلي اصفهان 

سسات ؤتعداد م 6-3جدول شماره  شده است.افزوده  1385مساحت وضع موجود سال هكتار بر  52، 1392سال 

  دهد.ميرا نشان  شهراصفهان در يحقوق تيفعال برحسب وضع يدرمان

  )1397( اصفهان درشهر يحقوق تيفعال برحسب وضع يسسات درمانؤتعداد م: 6-3جدول شماره 

  جمع  ساير  خيريه  خصوصي  تأمين اجتماعي  وابسته به دانشگاه علوم پزشكي  نوع مركز

  30  4  4  7  2  13  بيمارستان

  260  31  22  156  12  39  كلينيك و پلي كلينيك و درمانگاه

  140  11  2  98  7  22  يپرتونگار

  112  0  0  0  0  112  بهداشتپايگاه 

  83  0  0  0  0  83  يدرمان يبهداشتمراكز 

  214  15  12  127  11  49  شگاهيآزما

  470  1  0  464  0  5  داروخانه

  303  20  9  255  4  15  توانبخشي

  )357, 1397(آمارنامه شهر اصفهان مأخذ: 

  هاي شهر اصفهانبيمارستان: 2-3شماره  يرتصو

    
  اصفهان شهيد صدوقيبيمارستان                                       بيمارستان امين اصفهان                           

  )1395 صدا و سيما مأخذ: (خبرگزاري                       )        1395يم مأخذ: (خبرگزاري تسن                     

    
  اصفهان مهديهآزمايشگاه                                                اصفهان شهرك سالمت                              

  )1397 مهديه آزمايشگاه پورتال مأخذ: (                 )                   1396سنيم مأخذ: (خبرگزاري ت                     
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  : پراكندگي مراكز بهداشتي شهر اصفهان5-3نقشه شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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از گذشته تا به امروز در سطح مطلوبي ها زاينده رود و ماديوضعيت فضاي سبز شهري اصفهان به دليل وجود باغات، 

در اي پراكندگي و نحوه توزيع آن قابل مشاهده است. اما فضاي سبز محله 6-3قرار داشته و با توجه به نقشه شماره 

 واحدهاي همسايگي و محالت مسكوني در برخي از نقاط شهر با كمبود مواجه است. فضاهاي سبز در مقياس محله

ه سالمندان، فضايي براي افراد و به ويژ گذران اوقات فراغتي، تنفس هواي تازه و روپيادهعالوه بر ايجاد مكاني براي 

در تمامي اي بنابراين تأمين فضاي سبز محله شود.ميمحسوب ها آن نگهداشتن سطح آمادگي جسماني ورزش و باال

  و سالخوردگي جمعيت آن است. محالت اصفهان نيازمند توجه ويژه براي آينده شهر

  : نقشه پراكندگي فضاي سبز اصفهان6-3نقشه شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

توجه تصميم گيران  كه اينروند رو به رشدي داشته  1397تا  1364ي اهفضاهاي ورزشي در طول سالطبق آمار 

 1397بر اساس آمار استخراج شده در سال . دهدبه مباحث ورزشي و سالمتي جامعه را نشان مي شهر اصفهان و مديران

 يشهردارتحت پوشش مركز روباز  73و  دهيسرپوش يورزش مركز 41 فضاهاي ورزشي بوده كه شامل 333 اصفهان داراي

  ايستگاه ورزش همگاني است.  146و  هاارگان ريوابسته به سامركز سرپوشيده  73

  )1397( اصفهان درشهر فضاهاي ورزشيتعداد : 7-3جدول شماره 

  تعداد  نوع فضاي ورزشي

  41  يتحت پوشش شهردار دهيسرپوش يورزش مراكز

  73  يتحت پوشش شهردار روباز يورزش مراكز

  73  ارگانها ريوابسته به ساي سرپوشيده ورزش مراكز

  146  ايستگاه ورزش همگاني

  333  جمع

  )1397(آمارنامه شهر اصفهان بر اساس  گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ:
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  گردشگري در شهر -ي تاريخيهاپراكنش بناها و محوطه و شهر سازمان فضايي .2,2,2,3

ساختار و سازمان فضايي شهر اصفهان در دو بخش ساختار و سازمان فضايي كهن و كنوني قابل بازبيني و تحليل 

  به قرار زير است:

  ساختار و سازمان فضايي كهن •

مؤثر در طول زمان شكل گرفته  هايي با نقشتاريخي و طبيع-محور فرهنگيشهر اصفهان از تالقي دو  كهن ساختار

امروزه نيز اين دو محور همچنان نقش  كردند.تعريف ميسازمان فضايي اصفهان عصر صفوي را محور بود و اين دو 

 مطابق باشوند. اين محورها ميگردشگري محسوب -كنند و از جمله محورهاي تاريخيدر ساختار ايفا مي را پررنگي

  اند. معرفي شده 8-3جدول شماره 

 فرهنگي و طبيعي شهر اصفهان-هاي محورهاي تاريخيويژگي: 8-3جدول شماره 

  عناصر شاخص   طول محور  جهت محور  نوع محور

محور ( انسان ساخت

  )تاريخي شهر-فرهنگي 
  كيلومتر 5/8  جنوبي-شمالي

   مجموعه مسجد جامع و ميدان عتيق تا بازار :بخش شمالي

  خانه صفويمجموعه ميدان نقش جهان و دولت: بخش مياني

  محور تشريفاتي چهارباغ  :بخش جنوبي

  كيلومتر 2/8  غربي-شرقي  طبيعي زاينده رود
هاي پل(دو بخش شمالي و جنوبي زاينده رود  دهنده پل ارتباط 5

  شهرستان) مارنان، سي و سه پل، جويي، خواجو و

  )1390(مهندسين مشاور باوند  خذ:أم

و از محور دوم، شبكه  وردهبه وجود آرا منشعب شده و استخوان بندي محالت ها ي اصلي و بازارچههااز محور اول، راسته

ال در حاصفهان استخوان بندي شهر  .اند تشكيل دادهرا در سطح شهر آبياري اي ز يگانهبي شهر جدا شده و ساختار سهامادي

  ي مختلف تكامل يافته است. هاحاضر بر محور قديم شهر استوار است و در دوره

دو شاخه دارد: يكي از دروازه طوقچي آغاز شده و با عبور از ميدان عتيق، بازار، ميدان نقش جهان  تاريخي-فرهنگي محور

شود، شاخه ديگر ميشود و مجموعه جلفا را نيز شامل مياغ هزار جريب منتهي محور چهارباغ عباسي و پل سي و سه پل به ب

چي آغاز شده و با عبور از ميدان عتيق، بازار، ميدان نقش جهان، محور چهارباغ خواجو و پل خواجو به مجموعه قاز دروازه طو

متر است  800كيلومتر و عرض متوسط  6تاريخي جهان به طول  -شود. اين محور بلند ترين محور فرهنگيميتخت فوالد ختم 

و فضاهاي تاريخي و ها مهم ترين بناها، مجموعه. )176, 1397(حيدري پور  بودند اثر تاريخي در آن قرار دارد 399و حدود 

  قرار گرفته اند. 9-3مطابق با جدول شماره تاريخي و طبيعي  -طبيعي شهر اصفهان در محور فرهنگي 

 تاريخي-قطعات محور فرهنگي: 9-3جدول شماره 

  تاريخي -قطعات محور فرهنگي   رديف

  ي متعدد منشعب از آن (ستون فقرات بافت ارگانيك)هابازار تاريخي اصفهان و بازارچه  1

  (سلجوقيان) (عتيق): دو فضاي مدني كم نظير در جهانميدان نقش جهان و ميدان كهنه   2

  مساجد متعدد كه مهم ترين آنها جامع، امام، حكيم، مدرسه و مسجد مادر شاه (چهارباغ) هستند  3

4  

دولت خانه صفوي كه از شمال به خيابان سپه، از شرق به ميدان نقش جهان، از غرب به چهارباغ و از جنوب به خيابان 

باقي مانده ستون و عالي قاپو، از آنشود و آثاري تاريخي نظير چهلگلدسته، بهشت آيين و سعدي محدود مي آمادگاه، باغ

  اند.

5  
تاريخي و دومي ارتباط دهنده ميدان  -چهارباغ عباسي و چهارباغ خواجو: دو محور يادماني كه اولي بخشي از محور فرهنگي 

  .ستانقش جهان به پل خواجو 

6  
خي اله وردي خان (عنصر متصل كننده بخش شمالي و جنوبي محور چهارباغ عباسي نسبت به محور طبيعي ي تاريهاپل

  يعني زاينده رود)، خواجو، مارنان و جويي

  تاريخي مانند درب كوشك، مسجد سيد، مسجد و بازار علي قلي آقا و.... -ي فرهنگي هامحوطه  7
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  )1390مشاور باوند (مهندسين مأخذ: 

) كه در عهد صفوي ايجاد هااز سوي ديگر، محور طبيعي زاينده رود همراه با يك شبكه بي نظير مهندسي آب (مادي

ي فرح آباد، آيينه خانه و ... كه همگي هاكرده است؛ باغميي شهر را سيراب هاشد و به شيخ بهايي منسوب است، باغ

اي كه به صورت شبكهاند سبز و باز بودهاي ي اخير احيا شده است، مجموعههاوان كه در سالو پارك ناژاند از بين رفته

   .)176, 1397(حيدري پور  با محوريت زاينده رود ايجاد شده بودند

  گردشگري در شهر -ي تاريخيهاپراكنش بناها و محوطه -

هن ك و سازمان فضايي ساختارفرهنگي و گردشگري اصلي شهر اصفهان منطبق بر -ي تاريخيها، محورها و محوطهبناها

دست به جايگاه معتبر جهاني  المللي تبديل شود وكه سبب شده است اصفهان به يك مقصد گردشگري ملي و بينبوده شهر 

 بندي شده است.معرفي و جمع 7-3و نقشه  10-3به صورت جدول هاي گردشگري شهر اصفهان نقاط، محورها و پهنه .يابد

بسياري را به يكديگر متصل  ها و...ها، مساجد، بازارچه، حمامهانظير خانه محورهاي گردشگري معرفي شده نقاط تاريخي

هاي ارزشمندي را در خود جاي داده اند، اما در اين جدول تنها مكانهاي گردشگري ي گردشگري نيز مكانهاو پهنهكرده 

  .و معرفي تفصيلي ابنيه و فضاهاي تاريخي خارج از مباحث و اهداف گزارش پيش رو است اندم معرفي شدهاصلي و مه

  عناصر گردشگري شهر اصفهان: 10-3جدول شماره 

اصلي  يهامكان

  گردشگري

ا، ميدانچه جلفا، كليسا مريم، كليسا وانك، كليساي بيت اللحم، آق يقل يعلمسجد جامع اصفهان، حمام علي قلي آقا، مسجد 

عالي قاپو، چهل ستون، هشت بهشت، مسجد و مدرسه چهارباغ، موزه هنرهاي معاصر، توحيدخانه (دانشگاه هنر اصفهان)، 

  ، آتشگاه، منارجنبانمسجد جامع عباسي، مسجد شيخ لطف اهللا

  محورهاي گردشگري
پل جديد،  6با پنج پل تاريخي و  رود حاشيه زايندهو بيدآباد (بازارچه)،  آقا يقل يعلچهارباغ، جنوب ميدان نقش جهان، 

  ، دردشت، جويباره، جمالهكالمل نظام – يهرونها بازار هنر، بازار قيصريه، آتشگاه، جلفا، چهارباغ خواجو، بازار قديم،

  ، صفه، تخت فوالد، مجموعه علي قلي آقاميدان كهنه (عتيق) ،ميدان نقش جهان  ي گردشگريهاپهنه

  )1396(سازمان نوسازي و بهسازي اصفهان ، )1394نژاد (گلستان بر اساسگروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان  مأخذ:

  نقشه گردشگري شهر اصفهان :7-3نقشه شماره 
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    )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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  ساختار و سازمان فضايي كنوني •

از گذشته تا به  اصفهان، شهر كالبدي-فضايي ساختار اساس ،گفته شد كهن فضايي سازمان و همانگونه كه در ساختار

 .آن يهاشاخه و چهارباغ، بازار محور و آن از منشعب هايمادي و رودزاينده طبيعي محور: است استوار محور دو برامروز 

 به اصفهان قديم جادة محل در كه است صدر چهارباغ محور دارد، قرار اهميت بعدي همرتب در كه ديگري محور

 قاجار دورة در اصفهان بازار اصلي يهاشاخه از يكي مقصودبيگ بازارچة ادامة در و عباسي چهارباغ از تقليد به و شيراز

 چهارباغ( شد داده امتداد شمال طرف به دولت دروازه محل از عباسي چهارباغ محور نيز اخير يهادوره در .گرديد احداث

 :ازاند عبارت شهري دوم درجه محورهاي ساير .است آمده وجود به شهر مركز با ارتباط در جديدي محور كه )شمالي

 عواملي اين، بر عالوه .كاوه و شريعتي آباد، سعادت عبدالرزاق، مسجدسيد، كاشاني، نظامي، حكيم بهايي، شيخ طالقاني،

 عناصر باز، عمدة مراكز و فضاها شده، و طراحي ارگانيك يهابافت ارتباطي، يهاگره بزرگراهي، و ارتباطي هچون شبك

هستند  مؤثر شهر اصفهان كالبدي فضايي و...) درساختار كشاورزي اراضي ها،(كوه و طبيعي تاريخي عناصر خدماتي،

 .)83و82, 1393(مهندسين مشاور نقش جهان پارس 

مطابق با  اصفهان شهر موجود فضايي كالبدي ساختار دهنده تشكيل عناصر ترين مهم گفته پيش موارد براساس

  است. شناسايي قابل 11-3جدول شماره 

  اصفهان شهر موجود فضايي كالبدي ساختار دهنده تشكيل عناصر: 11-3جدول شماره 

  زيرمجموعه   عناصر اصلي  شماره

  طبيعي-تاريخي يهامحوطه و محورها  1

 چهارباغ بازار محور -

 خواجو چهارباغ محور -

 طالقاني محور -

 صفوي) باغات وها جهان (كاخ نقش ميدان مجموعه -

 پوالد تخت مجموعه -

 تاريخي منطقه محوطه -

 هامادي و رود زاينده طبيعي محور -

  آتشگاه و شهرستان پل تاريخي يهامحوطه -

  خدماتي شهري محورهاي  2
 )ها(خيابان مصنوع محورهاي -

  )هامادي رود (زاينده طبيعي محورهاي -

  -  خدماتي محورهاي وها كانون مراكز،  3

  -  سواره حركت نظام در موثر عناصر شامل ارتباطي شبكه  4

  شهري مهم يهاپهنه  5

  طبيعي  و تاريخي يهامحوطه -

 سبزينگي واجد شاخص عناصر و بزرگ باز و سبز يهامحوطه -

 خدماتي بزرگ يهامحوطه -

 كارگاهي بزرگ يهامحوطه -

 باغات و كشاورزي اراضي -

 ويژه سكونتي يهاسكونتگاه و نقاط -

  ارتفاعات -

  )83و82, 1393(مهندسين مشاور نقش جهان پارس مأخذ: 
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  كنوني شهر اصفهان فضايي ساختار :8-3نقشه شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  اصفهان شهر هايراه و معابر پيادهها شبكه بندي خيابان .3,2,2,3

هاي خدماتي و مسكوني را به پيكره شهر عمل كرده و مراكز و پهني اصلي شهر همچون استخوان بندي هاشريان

هاي سواره، مسيرهاي پياده و دوچرخه در شبكهدر سه اولويت  مسيرهاي شهركنند. در اين بخش مييكديگر متصل 

  اند.شهر اصفهان مورد بررسي قرار گرفته

  شبكه سواره •

ي هاترين شبكهان نمايش داده شده است. از جمله مهملسله مراتب شبكه سواره شهر اصفهس 9-3در نقشه شماره 

، نشاط-چهارباغ خواجو ،خيابان چهارباغتوان به ميكنند، ميكه نقش اساسي را در ارتباطات شهر ايفا  2شرياني درجه 

شار، بآ شيخ بهايي، امام خميني، فروغي، مسجد سيد، آپادانا،-مير-وحيد، نظر خيابان حكيم نظامي، توحيد، بزرگمهر،

مرور درسطح  و تسهيل عبور	به منظورآيينه خانه، هشت بهشت و شريف واقفي اشاره كرد. همچنين  -بلوار سعدي

شده و ارتباطات را احداث  نيز هاي ترافيكيرينگها و بزرگراهاتالف وقت وكاهش مصرف سوخت كاهش  ،اصفهانشهر

  معرفي شده اند. 12-3هاي ترافيكي شهر اصفهان در جدول شماره . رينگاندتسريع بخشيده

  اصفهان شهر ي ترافيكيهارينگ: 12-3جدول شماره 

  طول رينگ  معرفي  رينگ

  5/12  يفرع يانيشر يهايابانشهر شامل خ يمحدوده مركز  اول

  5/24  يرهمسطحدرجه دو با شش تقاطع غ يهايانشهر شامل شر يانيمحدوده م  دوم

  46  تقاطع غيرهمسطح 20	و بزرگراه درون شهري12ترين مسير حركت نسبت به مركز شهرشامل بيروني  سوم

  2/78  يرهمسطحتقاطع غ 20شامل  يو برون شهر يشهر يبه عنوان محورمواصالت شهر يحفاظت ينگر  چهارم

  )1398(شهرداري اصفهان  بر اساسگروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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  شبكه دسترسي شهر اصفهان :9-3نقشه شماره 

  
  )1398كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان  (گروه پژوهشي مطالعاتمأخذ: 

  مسير پياده و دوچرخه •

 هيجو در نت يادهحضور افراد پ يرا برا عرصه داده و ييررا تغ يطابعاد مح ي،شهر يهاعرصه يدر تمام يلحضور اتومب

(حقي, ايزدي  است نموده مكان را تنگ يتو هو يزيخاطره انگ ي،چون سرزندگ يميمفاه يجادو ا يطتعامالت آنان با مح

 يكه بواسطه حضور خدمات شونديمحسوب م يعناصر شهر يناز مهمتر يادهپ يمحورها ينب يندر ا. )1394و مولوي 

. واضح است تبعات نمايندمي يبرا به حضور در شهر ترغو به ويژه سالمندان سبز و ... مردم  يفضاها خريد، چون مراكز

ر د. بود مثبت خواهد ياربس يشهر يهايطمح يت پياده مداريقابل يشبا افزا و سالمندان حضور مردم يو روان يجسمان

شدن  ياده راهطرح پ همواره مورد توجه بوده ولي اجراي آن با تأخير آغاز شده است. مسيرهاي پيادهتوجه شهر اصفهان 

 ارسال اصفهان ياجرا به استاندار يبرا يونسكو ييدپس از تأمطرح و  70اصفهان در اواخر دهة  يچهارباغ عباس يابانخ

طراحي زيرگذرهايي در  1388در سال  .)1397(سرائي و شيرواني پور  بوده است 1394طرح از سال  ينشروع ا يد،گرد

هاي ناشي از عبور به دور از آلودگي ، ميداني كامالً پياده به صورت آرام،شهر منجر شد تا در سطح ميدان عتيقامتداد 

نيز ميدان نقش جهان و مسيرهاي منتهي به آن نيز  1392از سال  .)1398(شهرداري اصفهان  وسايل نقليه به وجود آيد

  ور كار پياده راه سازي قرار گرفت.در دست

از داليـل آن وجـود كارگران  گذشته معـروف بـوده اسـت وو دوچرخه سـواري در ها شهر اصفهان به شهر دوچرخه

، بازاريـان، شـاگردان بازار،كارگاههـاي توليـدي هاي ريسندگي و بافندگي مي رفتـه انـد، وجـود بـازارهازياد كه به كارخانه

موجب شده وسيله نقليه اكثر آن است كه ي تنـگ و باريـكهاي مختلـف مركـزي شـهر و وجـود كوچـههادر قسـمت

همچنـين اسـتفاده  رشد جمعيـت وبه دليل  يراخ متأسفانه در چند دهه اما .)1390(تقوايي و فتحي  ها دوچرخه باشد
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، دوچرخه در شهر اصفهانطرح توسعه استفاده از  گرفته است. يتأمل از روند گذشته فاصله قابل، هاكشيخيابان از اتومبيل و

 يادز فيكشهر و ترا يندوچرخه در ا از استفاده يقو يشينهشهر، پ ينا يو توپوگراف يميمناسب اقل يطبا توجه به شرا

 يكيعنوان  به يلومتر،ك 4با طول كمتر از  ييو وجود سفرها ، وجود طرح زوج و فرد در مركز شهردر مركز شهر خصوصاً

 يستگاها 10با  1388طرح از سال  اين شده است. ونقل در شهر اصفهان در نظر گرفتهلحم يهاروش ينتربمناس از

با داشتن  1392و از سال  كار كرد دوچرخه در سطح شهر اصفهان آغاز به يژهو يرمس يلومترك 40و  يرمكانيزه)غي (معمول

 .)272, 1394نژاد (گلستاندهد يه مخود ادام يتبه فعال يژهو يرمس يلومترك 68دوچرخه و  900از  يشو ب يستگاها 34

هاي شهر اصفهان نمايش داده راهپياده 11-3نقشه محورهاي مربوط به عبور دوچرخه و همچنين  10-3شماره  در نقشه

هاي زوج و فرد و عدم امكان استفاده از خودرو در هاي اشاره شده از طرف سالمندان وضعيت طرحيكي از چالشاند. شده

  .فراهم شودتوان افراد كم تسهيل حركت براي ي مطلوبشرايطبايستي روزهاي خاص در اين محورها است، كه 

  مسيرهاي دوچرخه شهر اصفهان :10-3نقشه شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  هاي دوچرخه در سطح شهر اصفهانايستگاه: 3-3شماره  يرتصو

    
  )1398)، (خبرگزاري برنا 1397مأخذ: (ايمنا 



 

 
 

  ريزي الگوي محيط دوستدار سالمند در محالت پايلوت شهر اصفهانارزيابي و برنامه

87 

  فصل سوم: شناخت

  مسيرهاي پياده شهر اصفهان :11-3نقشه شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  اصفهاندر شهر  عموميونقل حمل .4,2,2,3

 دانشهرون تقاضاي سفرهاي روزانه يزانم ي،اجتماع يتهايدر كالنشهر اصفهان و گسترش فعال يتبه رشد جمعروند رو 

و ه اشباع نزديك شد حد در مركز شهر به يژهوه نقليه شخصي ب يلتراكم ترافيك وسا هدهد. با توجه به اينكمي يشرا افزا

 ونقلحملجمعيت شهر رو به سالخوردگي گذاشته است و سالمندان براي رفت و آمد به جاي استفاده از خودروي شخصي 

و توسعه  يت، تقوكنندميي كوتاه انتخاب هاي را براي مسافتروپيادهي طوالني، دوچرخه و يا هاعمومي براي مسافت

   د.كنپايدار ايفا مي شهري عهرا جهت دستيابي به توس يعمومي نقش مؤثرونقل حمل

  حمل و نقل عمومي در شهر اصفهان: 4-3شماره  يرتصو

    
  )1397) و (خبرگذاري صدا و سيما 1396مأخذ: (تين نيوز 
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  خصوصيات جمعيت و اجتماعي شهر .3,2,3

از  ياساس، آگاه اين . برشوديمحسوب م ي استراتژيكهاريزيبرنامهدر  ياديعنصر بن يكبه عنوان  يتجمع

يبه شمار مريزي برنامهو  يريگ تصميم مهم يآن از ابزارها يابعاد و گستردگ ساختار، و شناخت يتجمع يهايژگيو

 نيو مشهد سومپس از تهران ، از كالن شهرهاي كشور يكياصفهان به عنوان  رود. همان گونه كه در قبل اشاره شد شهر

 57/229هكتار و تراكم خالص آن  در نفر 27/81 اصفهان در جمعيتي تراكم ناخالص ميزان است. يرانا پرجمعيت شهر

 60الزم به ذكر است خصوصيات جمعيتي شهر اصفهان با تأكيد بر جمعيت سالمندان (افراد باالي  هكتار است. در نفر

  سال) مطالعه شده است.

   جمعيتي شهر اصفهان تركيب .1,3,2,3

فزايش است. ا مرگ و مير و اميد به زندگي و باروري شمار جمعيت سالمندان افزايش يافته در سطح كشور، با تغييرات در

است كه نشان از افزايش شانس زنده ماندن تا سنين سالمندي  رسيده 1380سال در پايان سال  70اميد به زندگي به بيش از 

ت سالمندان دارد. پديدار شدن اثرات نيرو محركه تغييرات مرگ و مير بر اين شتاب افزوده است. و شتاب در رشد جمعي

تعلق دارد. به عبارت ديگر، بيشترين آهنگ افزايش  1385هاي پژوهش بزرگترين اثر نيرو محركه به سال براساس يافته

  يابد.و پس از اين سال اين تأثير كاهش ميشود ديده مي1385 تا سالتغييرات مرگ و مير جمعيت سالمندان در اثر 

افزايش جمعيت سالمندان از اين تأثير مبرا است. در  ولي است،اگر چه ايران كاهش سريع باروري را تجربه كرده

سال  15با كاهش باروري، جمعيت زير . يابدهاي دورتر كاهش ميواقع رشد جمعيت سالمندان با كاهش باروري در افق

  درصد افزايش يافت. 2/8به  1390ت و جمعيت سالمند تا سال اسكاسته شده

  نسبت سالمندي در سطح كشور: 2-3نمودار شماره 

  
  )1392(كوششي مأخذ: 

  در سطح كشور يشاخص سالخوردگ: 3-3نمودار شماره 

  
  )1392(كوششي مأخذ: 
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 تيجمع يرياست. پ يافتهسوق  يريداشته و به سمت پ يرشد آرام يردو دوره اخ يدر ط نيز شهر اصفهان يتجمع

 سال 30 در است،شده بينييشكه پ ايشهر دارد به گونه يو اجتماع ياقتصاد هاييرساختدر ز يريعواقب جبران ناپذ

با  يجه. در نتشونديفعال محسوب م يرغ يتدرصد از جمع 45سالخورده و حدود  يتدرصد از جمع 25حدوده آينده 

شود. با  اييژهآن توجه و هاييرساختالزم است كه به ز يدرمان-يبهداشت هايينهتقاضا و هز يشو افزا يتجمع يريپ

به دو  1395در سال  يتقابل مشاهده است كه سهم گروه سالمندان از جمع يراخ يسه دوره زمان يتوجه به هرم سن

و  34/9، 8/7 يببه ترت 95و  90، 85 هايدر سال يتسالمندان از كل جمع جمعيت. است شتر شدهيب يشيندوره پ

 يالمندس يتو جمع ينسبت سالمند ي،كشور يتشهر اصفهان نسبت به وضع يتوضع يسهاست. با مقا درصد بوده 2/11

يافته دوره به شدت كاهش  سه يط سال 24-15 يسن هايگروه ينباالتر است. همچن يزدر اصفهان از متوسط كشور ن

 يگزينيجا يول ندايافتهباالتر راه  يبه گروه سن يگروه سن ينا يتسن جمع يشبا گذر زمان و افزا يگر،. به عبارت داست

   است. كاسته شده يتگروه از كل جمع يننبوده و سهم ا 24-15 يگروه سن يبرا

  شهر اصفهان يتجمع يسن : هرم4-3نمودار شماره  

  
  )1397(آمارنامه شهر اصفهان  بر اساسگروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان  مأخذ:
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  عوامل تغييرات جمعيت •

. همواره نسبت شود باعثتغييرات جمعيت را  تواندمي» مرگ و مير«و » مهاجرت«، »باروري «تركيب سه عامل 

ري كاهش ميزان باروشود ولي با است كه اين عاملي براي رشد جمعيت محسوب ميمتولدين به متوفيان بيشتر بوده

مهاجرت جمعيت از يابد. و به عبارت ديگر انگيزه براي فرزندآوري جمعيت به سمت پيري سوق ميمي جمعيت عمو

  آورد.ميشهر نيز زمينه را براي سالخوردگي جمعيت جامعه فراهم 

  يرات جمعيتعوامل تغي: 5-3 نمودار شماره

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

طبق تعريف آمارنامه، ميزان باروري عمومي زماني طوالني مدت اثرگذار است.  عامل باروري بر سالمندي جمعيت در افق

سه دهه اخير، ميزان  طي سال). 49-10هزار زن كه در سن باروري قرار دارند (عبارتست از تعداد مواليد زنده، به ازاي هر 

تواند نشان از پيرشدن جمعيت در دوره زماني كوتاه مدت مياست. كاهش باروري و كلي كاهش داشته  باروري عمومي

وري ه سني باالتر، كاهش بارهاي سني پايين به گرو(افزايش شاخص سالخوردگي) باشد. در بلند مدت و گذار جمعيت از گروه

  منجر شود.  هاي پيشينتواند به كاهش جمعيت سالمند نسبت به دورهمي

  : ويژگي جمعيتي شهر اصفهان13-3جدول شماره 

1385 1390 1395  

 جمعيت 1961260 1908968 1642996

 اصفهان در مقصد مهاجرين اصفهانيسهم استان  19.4 - -

 در مهاجر فرستي به اصفهان سهم استان اصفهان 21.1 - -

 سهم شهرستان اصفهان در مقصد مهاجرين اصفهاني 51.2 - -

 در مهاجرفرستي به اصفهان سهم شهرستان اصفهان 46.8 - -

 متولدين دختر 17467 15424 13533

 متولدين پسر 18224 16406 14249

 متوفيان زن 3695 3426 2838

 متوفيان مرد 4905 4811 4243

 ميزان باروري عمومي ( نفر در هزار) 36.3 54.94 53.07

  كلي ( نفر در هزار) ميزان باروري 1/6 1/62 1/59

  )1397شهر اصفهان (آمارنامه مأخذ: گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان بر اساس 

ط به ها مربوها و شهرستانبا توجه به آمار دوره اخير نيز بيشترين سهم در الگوي مهاجرت را نسبت به ساير استان

هاي ديگر در است. دركل، اصفهان بيشترين سهم را از بين استان و شهرستاناستان و شهرستان اصفهان بوده

انگيزه اصلي براي مهاجرت اشتغال و سكونت است. بنابراين با مهاجرت  داراست. عموماً مهاجرفرستيمهاجرپذيري و 

افراد به شهر اصفهان، جمعيت آمادگي بيشتر براي گذار از جمعيت جوان به سمت جمعيت سالمند در طي زمان دارد. 

رين ها، بيشتها و استانرستاندهند. در بين شههاي مجاور تشكيل ميبيشترين مبادله مهاجرتي با اصفهان را استان

  الگوي مهاجرت بصورت داخلي است.

باروري

كاهش باروري كلي•

مهاجرت

افزايش مهاجرت نسل جوان•

مرگ و مير

كاهش مرگ و مير و افزايش اميد •
به زندگي
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 هااز ساير شهرستان شهرستان اصفهانالگوي مهاجرت : 6-3نمودار شماره 

  

  )1397(آمارنامه شهر اصفهان مأخذ: گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان بر اساس 

هااز ساير استان شهرستان اصفهان الگوي مهاجر پذيري: 7-3نمودار شماره 

  

  )1397(آمارنامه شهر اصفهان مأخذ: گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان بر اساس 

كه بيشترين سهم مرگ و مير به گروه سني سالمندان  دهدميدر شهر اصفهان نشان  1بررسي ميزان مرگ و مير 

است كه اين امر حاكي از افزايش اختصاص يافته است و ميانگين سن مرگ و مير طي سه دوره اخير افزايش داشته

در طي سه دوره اخير، مرگ  8-3شماره اميد به زندگي است و در پيرشدن جمعيت بي تأثير نيست. با توجه به نمودار 

ت. در گذر زمان سا كه در زنان بيش از مردان نمود داشته سال و بيشتر، بيشترين سهم را داشته 75و مير در سنين 

ست. ا تر كمتر شده و منحني مواليد به سمت گروه سني بيشتر ميل كردهروه سني جوان و پاييندر گسهم مرگ و مير 

  تغيير رفتار منحني مواليد نيز نشان از اميد به زندگي بيشتر و پيشرفت آگاهي در زمينه بهداشت و درمان دارد.

  

                                                
  چهار دوره دوساله ذكر شده است.به دليل كمبود اطالعات ،اطالعات مربوط به مرگ و مير در  1 
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  ي سني جمعيتيها: مرگ و مير در گروه8-3نمودار شماره 

      

       
  )1397(آمارنامه شهر اصفهان بر اساس گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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 ست.ا سال و بيشتر) بيشترين سهم مرگ و مير در بين زنان بيشتر از مردان 60سني سالمند (جمعيت  در بين گروه

به همين نسبت سهم مرگ و مير زنان و مردان در گروه سني سالمند افزايش داشته و  در دوره زماني بررسي شده،

نان ز ي توسعه يافته كه اميد به زندگيوضعيت با كشورهااين  است. هاي سني كاهش يافتهدر ديگر گروه مرگ و مير

  رجوع شود). 32. (به صفحه باشباالتر است، متفاوت مي

  سالمند يدر گروه سن يرمرگ و م: 9-3نمودار شماره 

  

  )1397(آمارنامه شهر اصفهان بر اساس گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

    اصفهان    در    سالمندان    سني    و    جسمي    يهاويژگي    مطالعه .2,3,2,3

به  گيريسابقه و فراگير است كه در حال شكلاي بيطبق گزارش سازمان ملل متحد، سالخوردگي جمعيت پديده

با وجودي  هاي سني متفاوت است.افزايش جمعيت سالمندان از رشد جمعيت ديگر گروه صورت پديده جهاني است.

اثر  است. در واقع سال و بيشتر) رشد داشته 60سقوط كرده، جمعيت سالمند ( پايين به سطح كه باروري از اوج خود

اندن مز افزايش شانس زندهو رشد جمعيت سالمند ناشي ارات جمعيتي سالمندان آشكار نيست كاهش باروري بر تغيي

باال در گذشته است نه كاهش باروري. كاهش باروري تنها  باروري حاصل تا سنين سالمندي است. سالمندي جمعيت

تي باروري در مرحله دوم گذار جمعي زماني كهدهد. توزيع نسبي جمعيت در تركيب سني را به نفع سنين باال تغيير مي

ز و حجم جمعيت سالخورده ني ا سنين باالتر رو به افزايش بودهبه زندگي و احتمال بقاء ت كند، اميدشروع به كاهش مي

تصادي اق-تغييرات جمعيتي و زندگي سالمندان متأثر از تغييرات گسترده اجتماعي است. به عبارت ديگر، افزايش يافته

از روستا به شهر، ورود به مرحله چهارم به خصوص  هاي مهاجرتيعبارتند از: وقوع جرياناست كه بخشي از اين عوامل 

ط ابهاي مزمن و غير مسري)، تغييرات اجتماعي همراه با تضعيف رومرحله افزايش سهم بيمارياپيدميولوژيك ( گذار

  هاي اجتماعي و جنسيتي در ميان سالمندان.ها و نابرابريو گسترش تفاوت بين نسلي و خانوادگي و ظهور

عي و بهبود شرايط بهداشتي سهم مرگ و مير از كل جمعيت كاهش و اميد به زندگي افزايش اجتما-با توسعه اقتصادي

ب رسند و زماني كه اين فرآيند با كاهش باروري همراه باشد تغيير تركييابد. بنابراين، تعداد بيشتري از افراد به سن باالتر ميمي

شود و در طول زمان وزن م افراد جوان در آينده جمعيت كم ميسني را در پي دارد. به اين صورت كه پايين آمدن باروري، سه

  يابد. هاي سني باالتر منتقل شده و سالمندي افزايش ميهاي سني جوان به گروهجمعيت از گروه

ه بنابراين بسه دوره اخير افزايش داشته است. با افزايش اميد به زندگي و كاهش باروري، شاخص سالمندي طي 

 60سال در طي زمان موجب شده تا سهم جمعيت سالمند  15باروري، كاهش نسبت جمعيت زير عنوان اثر كاهش 

  افزايش يافت. اين تغيير نشانه تغيير در ساختار سني است. 1395درصد در سال  88سال و بيشتر به 
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  شهر اصفهان: شاخص سالخوردگي 10-3نمودار شماره 

  
  )1397(آمارنامه شهر اصفهان مأخذ: گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان بر اساس 

ه سمت پيري جمعيت را تعيين توان با ضريب جانشيني نيز سرعت سالخوردگي و گذار بعالوه بر موارد فوق، مي 

 اين ضريب سال بيشتر. 60به جمعيت  سال 59-35جمعيت در گروه سني كرد. ضريب جانشيني عبارتست از نسبت 

 شود. با كاهش ضريب جانشينيميين هر سالمند در طول هر نسل توسط چند بزرگسال جانش نشان از اين دارد كه

كاهش اين ضريب در سه دوره زماني اخير  14-3. مطابق با جدول شماره ت سالمندان نيز منفي خواهد شدرشد جمعي

به ازاي هر سالمند  1395ولي با اين وجود در سال  حاكي كاهش سرعت سالخوردگي جمعيت است.در شهر اصفهان 

  نفر ميانسال جايگزين شده است. 3

  ضريب جانشيني شهر اصفهان: 14-3جدول شماره 

  1385  1390  1395  

  218617  177273  124045  جمعيت سالمندان
  676970  594384  456916  سال 59-35جمعيت گروه سني 

  09/3  35/3  68/3  ضريب جانشيني

  )1397(آمارنامه شهر اصفهان مأخذ: گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان بر اساس 

درصد افزايش  33تعداد افراد سالمند به  در حدود سي سال آينده سازمان جهاني بهداشتبيني مطابق با پيش 

بنابراين  اي نزديك بيشترين جمعيت سالمند را خواهد داشت.ايران در آيندهدر بيني سازمان ملل و طبق پيش يابدمي

  .)155, 1395(محمودي  تواند اين روند را بحراني و مسئله ساز كندكنترل جمعيت مياستمرار سياست 

پذيرتر ها آسيبتر شده و در مقابل بيماريويژه زندگي فرد است كه در اين دوره ناتوانهاي سالمندي از دوره 

هاي ارگان ها ودرماني براي بسياري از دولت-تأمين اجتماعي، بهداشتيها در هستند كه همين امر باعث رشد هزينه

هاي غير عفوني و مزمن است كه سهم قابل توجهي از مشكالت سالمت در ميان سالمندان، بيمارياست.  عمومي شده

المت ارتقاي سهاي پيشگيري، بنابراين، سياستسازد. خدمات مراقبت بهداشتي و سالمت را بيش از پيش ضروري مي

غربالگري و ارتقاي سالمت به  هاي مربوط بهر برنامهضدر حال حابراي سالمندان اهميت دارد.  وقعهاي به مو درمان

بنابراين آمادگي و اجراي برنامه جامع سالمت يكي از ضروريات است كه براي كاهش بار است.  صورت محدود اجرا شده

  مستلزم توجه ويژه از سوي سياستگذران و محققين است.  هاي سالمت در آيندهبيماري و هزينه

عروقي و كمر درد و -هاي قلبيهاي از دست رفته در سالمندان مربوط به بيماريعلت سالدر سطح كشور، بيشترين 

مربوط به خطرات  سكته مغزي است كه نشان از تغييرات الگوي غذايي و شيوه زندگي دارد چرا كه بيشترين عوامل خطر

است.  گزارش شده درصد) 17الي  12درصد) و چاقي (حدود  30تا  27(حدود  درصد)، پرفشاري خون 30حدود اي (غذيهت

 هاي طوالني داردسازد و در نتيجه نياز به درمان و مراقبتها بيمار را به مدت طوالني مبتال ميمعموأل اين گروه از بيماري

 .)95-91, 1392(كوششي 
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ي، شنوايي، حركت-ي فرد افزايش يافته و منجر به معلوليت جسميهادر بيشتر مواقع با افزايش سن و كهولت، ناتواني 

 .مواجه هستندمشكالت جسمي حركتي  باسالمندان  درد بااليي از نيز در شهر اصفهانشود. ميبينايي، گفتاري و رواني 

ر رتبه دپس از مشكالت حركتي، يابد. هاي حركتي افراد بروز مين و تحليل قواي جسمي، ناتوانيدر واقع با افزايش س

  بيشترين شيوع را دارد. اصفهاني دوم مشكالت شنوايي در بين سالمندان 

 گروه سالمندان شهر اصفهان تيمعلول :11-3نمودار شماره 

 
  )1395(مركز آمار ايران گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان بر اساس  مأخذ:

  شهر دوستدار سالمند ابعادمطالعه مشكالت سالمندان در   •

و خدمات سالمت، حمل و نقل، مسكن  حمايت اجتماعي و ابعادمربوط به  زن و مرد،بيشترين مشكالت سالمندان 

مشكالت خدمات سالمتي با ، ذكر شده بعد از بين چهار 12-3با توجه به نمودار شماره . هستند اشتغالمشاركت مدني و 

د عمشكالتي كه سالمندان در بمهم ترين جمله از هاي جسمي سالمندان به ويژه در زنان بيشتر است. توجه به ويژگي

سالمندان به ويژه مردان با مشكالت  هاي خدمات و بيمه است و پس از آنا آن مواجه هستند، هزينهخدمات سالمت ب

و حدود  نداشتهدرصد از سالمندان هيچگونه درآمدي  24مواجه هستند. حدود  اشتغالمشاركت مدني و  بعددرآمد در 

سوم رتبه و در  ويژه در مردان بيشتر است بهونقل حملدرآمد مستقل ندارند. مشكالت مربوط به ها آن درصد از 43

يك يك مكان به مكان ديگر سفر و در  . در واقع سالمندان تمايل دارند، به راحتي ازگيردميمشكالت سالمندان قرار 

بيشتر  زنان كهخر قرار دارد آ جايگاهوضعيت مطلوب از وسايل نقليه عمومي استفاده كنند. مشكالت مربوط به مسكن در 

توان به نبود مسكن مناسب از نظر اقتصادي و در مشكالت روبرو هستند. از جمله مشكالت مسكن مياين ان با از مرد

  دسترس نبودن مسكن متناسب با شرايط فيزيكي سالمندان اشاره كرد. 

  ارزيابي مشكالت سالمندان شهر اصفهان :12-3نمودار شماره 

  
  )1398(مركز بهداشت و درمان اصفهان  اطالعات گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان بر اساسمأخذ: 
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  اصفهان    در    سالمندان    جنسيتي    هايويژگي    مطالعه .3,3,2,3

جمعيتي  يات و مطالعاتهاي جدي بين مردان و زنان سالمند از نقطه نظرهاي گوناگون در نظردرنظر گرفتن تفاوت

تغييرات تركيب جنسي در جمعيت و قابل دسترس،  با توجه به اطالعات موجود قابل توجهي برخوردار است.از اهميت 

است. در طي سه دوره اخير نسبت  سالمندان يكباره رخ نداده بلكه بصورت نسلي و از مقطعي به مقطع ديگر بوده

مله است. از ج است. بنابراين سهم زنان سالمند نسبت به مردان افزايش داشته جنسي در گروه سالمندان كاسته شده

تغيير در الگوي باروري و سبك زندگي سالمتر زنان نسبت به  ان به كاهش مرگ و مير در مادران،توعلل اصلي آن مي

  جريانات مهاجرتي نيز باشد. از تواند متأثر ي از اين نسبت جنسي ميمردان اشاره كرد. بخش

  : ويژگي جنسي سالمندان15-3جدول شماره 

    نسبت جنسي  مرد زن

58899 65078  1/1 1385  

88663 88608 99/0 1390  

106817 111800 04/1 1395  

 )1397(آمارنامه شهر اصفهان  پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان بر اساسگروه  مأخذ:

تنها  سكنا وشود. اين صفت در دو مقوله همسكنايي سالمندان اطالق ميمفهوم ترتيبات زندگي به اشكال مختلف هم 

ه ترتيبات با مقايس  است. كنند، رو به افزايش بودهسالمنداني كه تنها زندگي ميشود. در سطح كشور، روند زيستن تقسيم مي

از تفاوت  تفاوت اساساً مردان است. اين كنند بيشتر از، سهم زناني كه تنها زندگي ميزندگي در زنان و مردان سالمند كشور

 امل اجتماعي دخيل در تنها زيستن سالمندانهمچنين مهمترين عشود. به ازدواج مجدد ناشي مي نسبترفتارهاي متفاوت 

فت كه از توان گبنابراين ميگي مستقل از والدين سالمند است. وجود تمايل بيشتر فرزندان به داشتن فاصله مكاني و زند

ر ه دتر شدن اين شكل از ترتيبات است كايراني، افزايش نسبت تنها زيستن و زنانه سالمندانويژگي مهم ترتيبات زندگي 

  .)80-77, 1392(كوششي تري را براي زنان در آينده ايجاد كند تواند شرايط دشوارصورت تداوم مي

كمترين ميزان مربوط به المندان در استان اصفهان، با مقايسه ترتيبات زندگي در بين س 1388طبق آمار سال  

سالمنداني است كه به صورت يك  و بيشترين ميزان مربوط بهخود  مجردفرزندان بدون همسر با سالمنداني است كه 

درصد است كه از  22حدود  كنندكه تنها زندگي ميكنند. نسبت سالمنداني ميزندگي اي با همسر خود خانواده هسته

    با همسر يا همسر و فرزندان مجرد كمتر است. ترتيبات زندگي

  در استان اصفهان : ترتيبات زندگي سالمندان13-3نمودار شماره 

  
 )80, 1392(كوششي گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان بر اساس مأخذ: 
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