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  صادي شهرخصوصيات اقت .4,2,3

مبادالت كاال به  نقل و و حمل يبرا كيباز محور استراتژ رياز د شميجاده ابر ريقرار گرفتن در مس لياصفهان به دل

 رياستان به سا نياز ا ياريبس يتجارت گذشتگان است و كاالها و دار تجارب صنعت راثيم زين امروز و رفتهيشمار م

 نيياز نقاط تع يكي كشور و يبه عنوان قطب صنعت ربازياصفهان از د اساس نيبر ا. شوديصادر مو جهان  رانينقاط ا

  مطرح بوده است. يگذار اقتصاد ريكننده و تاث

خاتم  ،يباف يرز ،يمنبت كار ،يقلمزن ،يباف شميابر ،يباف يچون قال يدست عيبر صنا ياستان مبتن ياقتصاد سنت 

 يگبزر عيدارد. صنا ي و گردشگريدر بخش جهانگرد زين يكه امروزه رونق خوب بوده و... اتورينيم ،يدوز لهيمل ،يكار

 نيهمچن و (هسا) رانيا يماسازيهواپ عيشركت صنا، لياكر يپل شگاه،يچون ذوب آهن، مجتمع فوالد مباركه، پاال

استان  يشدن و اقتصاد قو ياز علل صنعت يو معادن سنگ و سنگبر يساز يو كاش كيمتعدد سرامهاي كارخانه

 ديتول ك،يسرام ،ينياشاره نمود: ظروف چ يرخفهرست وار به ب توانياستان كه م گريد عي. از صناشوديمحسوب م

ساخت  ،يماسازيهواپ عيصنا ،ينظام عيصنا ،يخودرو ساز عيورق موجدار، صنا مان،يس ديكارخانه تول ،يلوازم خانگ

(شهرداري اصفهان  باشندمي…و  ينساج ،يسندگير ،يلبن يهافرآورده ،ييمواد غذا عيصنا ،يگاز ساتيلوازم و تاس

، در درجه اول و )% 8/40( صنعت) و %9/48خدمات و گردشگري (بنابراين اقتصاد شهر اصفهان بيشتر بر پايه  .)1398

  . )1397(آمارنامه شهر اصفهان  استوار است )% 2/10( در مراحل بعدي كشاورزي

با روند نزولي مواجه بود ولي  2015تا  2014بر اساس آمار بانك جهاني آمار گردشگران بين المللي ايران از سال 

ي هادر ميان شهرهاي ايران، اصفهان به دليل دارا بودن جاذبه پس از اين سال روند صعودي چشمگيري داشته است.

 همين هباست.  بين المللي و داخلي تفريحي-مقاصد گردشگري فرهنگيمهمترين متنوع تاريخي و فرهنگي يكي از 

 ورود پول رايشهر مورد توجه بوده است. ز يدر چرخه اقتصاد يمتماد نايسال طول در اصفهان يگردشگر صنعت ليدل

-يولپ انيوارد جر بارهاو  شدهاقتصاد مؤثر واقع  به دنيو جان بخش كيشهر در تحر كياقتصاد  به يبه هر شكل ديجد

   .گذاردمي اثر يگردشگر تكاثر بر يگردشگر از حاصل درآمد واقع در. شوديشهر م يمال

  1396تا  1393ي بين المللي ايران از سال ها: تعداد گردشگري15-3نمودار شماره 

  
  (The World Bank Group 2019)مأخذ: 

داشته است  شيافزابه شهر اصفهان  يدرصد ورود گردشگر خارج 10به  كينزد 96نسبت به  97براساس آمار سال 

) 1397(همچنين در سال گذشته  .)1398(فروغي  وارد اصفهان شدند يهزار نفر گردشگر خارج 470و بالغ بر 

شهر اين جمعيت در  درصد 60كه حدود  )1398(مركز آمار ايران  شگر داخلي وارد استان اصفهان شدهگرد 9995930

و مهمانپذيرهاي ها در هتلخارجي به ويژه اخلي و داين گردشگران  اقامت درصد بااليي ازاصفهان اقامت داشته اند. 

را  شهر اصفهان يرهايو مهمانپذها هتلورودي خارجي تعداد مسافران  16-3سطح شهر بوده و مطابق با جدول شماره 
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و حذف ها وجود تحريم، زيرا مسائل سياسي كشور .دچار تغييرات رو به كاهش بوده است 97تا  93ي هادر طي سال

سبب شده است از شدت گردشگري در  ي رزرواسيونهارخي از سايتي گردشگري در بهاكشور ايران از ليست هتل

  ايران و به طبع آن در اصفهان كاسته شود.

  و مهمانپذيرهاي شهر اصفهانها : تعداد مسافرهاي ورودي هتل16-3جدول شماره 

  سال

اصفهانهاي شهر هتل (نفر) ورودي مسافر مهمانپذيرهاي شهر اصفهان مسافر ورودي (نفر)   مجموع 

 خارجي ايراني خارجي ايراني خارجي ايراني

93 313265 149389 - -  - 

94 368635 132754 - -  - 

95 331530 125993 - -  - 

96 331964 136721 85309 13907 417273 150628 

97 332055 124394 87266 7898 419321 132292 

  )1397(آمارنامه شهر اصفهان مأخذ: 

اصفهان  يگردشگران خارججامع،  آمارينمونه  يك در 1386تا  1384ها سال يدر طتوجه به پژوهش انجام شده  با

عرفي م شهر اصفهان امكانات و گردشگران با بومي مردم برخورديعني  فرهنگي محيطرا  خود يترضا يزانم بيشترين

و  امكانات ارتقاي صورت دراقتصاد شهر بهبود و تعداد گردشگران  يشساز افزا ينهتواند زممي اينكه اند كرده

   .)19, 1395(پورآقاكوچك  باشد يفرهنگ محيط يهازيرساخت

  از اصفهان يگردشگران خارج يتمنديرضا يزان: م17-3جدول شماره 

)امكانات و گردشگران با بومي مردم(برخورد  فرهنگي محيط  يعيطب وضعيت هوا و آب   

77%  87%  80%  

  )19, 1395(پورآقاكوچك مأخذ: 

  وضعيت اشتغال .1,4,2,3

 و فعال تيجمع نفر 1699041 يدارا اصفهان شهر ،1395 سال مسكن و نفوس يعموم يسرشمار جينتا با مطابق

 و شاغل نفر 564972 اصفهان شهر سال 10 يباال فعال تيجمع 1699041 از كه بوده فعال ريغ تيجمع نفر 261039

 2/33 بيترت به 1395 سال در اصفهان شهر يكاريب و اشتغال نرخ آمار نيا به توجه با. است شده گزارش كاريب نفر 88099

   ).9-2 شماره جدول( دهديم گزارش را يتيفعال مطلوب تيوضع ياستان و يكشور آمار به نسبت كه است 2/5 و

شاغلين و افراد بيكار در مناطق جمعيت فعال و غير فعال، نرخ بيكاري و اشتغال و تعداد با بررسي توزيع جمعيت 

آن مربوط  نيو كمتر 15نرخ اشتغال مربوط به منطقه  زانيم نيشتريب شود كهميپانزده گانه اصفهان اين نتيجه حاصل 

ين بيشترين ميزان شود. همچنميديده كمتر  15منطقه در و  بيشتر 13منطقه  در ،يكارينرخ ب است و 13به منطقه 

و كمترين جمعيت بيكار  2، كمترين جمعيت شاغل در منطقه 8و جمعيت بيكار در منطقه  جمعيت شاغل زن و مرد

  ساكن هستند. 11در منطقه 

  نسبت وابستگي و بار تكفل  .2,4,2,3

شاخص  ينبودن ا پايين دهد.ميافراد شاغل به افراد غيرشاغل را نشان  يعدد يبار تكفل، برتر و يشاخص نسبت وابستگ

باالتر باشد،  يعكس هر چه مقدار شاخص وابستگ بر جامعه و قدرت پس انداز بيشتر است. يبيانگر سطح مطلوب رفاه اقتصاد

با جدول  مطابق يابد.ميگرفته و سطح رفاه كاهش  يتأمين معاش افراد تحت تكفل فزون يفشار وارده بر جمعيت شاغل برا

 كار، سن در فعالنفر  100هر  يبه ازا يعني ،است مقدار بيشترين داراي اصفهان 14در منطقه  يوابستگ نسبت 18-3شماره 
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 جودونفر شاغل  يكهر چند نفر،  يبه ازا كه است آنكه نشان  يزتكفل ن بارقرار دارند.  يتخارج از فعال ينسن در نفر 43

  .است نفر دو متوسط طور به اصفهان شهر رد گانه پانزده مناطق دردارد 

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

وابستگي نسبت منطقه خالص تكفل بار   

1 77/37  46/2  

2 59/39  38/2  

3 06/39  56/2  

4 09/34  42/2  

5 38/30  66/2  

6 39/36  41/2  

7 64/35  42/2  

8 60/35  41/2  

9 30/38  36/2  

10 11/39  46/2  

11 34/40  47/2  

12 97/35  41/2  

13 75/28  84/2  

14 49/43  46/2  

15 59/38  32/2  

   )1397(آمارنامه شهر اصفهان مأخذ: محاسبات مشاور و 

  اصفهان شهر مناطق در تكفل بار و يوابستگ نسبت: 16-3 شماره نمودار

  

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  )راهبردي و    تفصيلي    جامع،( فرادست    يهاطرح    در    سالمندان    جايگاه    مطالعه .3,3
جذب ي فرادست شهري و هاسالمندان در طرحضرورت توجه به امروز با توجه به تحوالت و گذار جمعيتي در ايران، 

توانمندسازي شهر متناسب با نيازهاي سالمندان بيش از پيش احساس ي داخلي و خارجي با هدف توسعه و هاسرمايه

ي شهري بندهايي ويژه افراد كم توان به هارود كه در تدوين اسناد فرادست و شرح خدمات طرحميشود. انتظار مي

 ي فرادستهاسي طرحاختصاص يابد. با برردهند ميژه سالمندان كه بخش اعظمي از جمعيت را در آينده تشكيل وي

ع كم توانان و وي شهري هيچ اشاره مستقيمي به موضهاشود كه در برخي از طرحميشهر اصفهان اين نتيجه حاصل 
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 به طور شفافها و در تعدادي از طرح به طور كمرنگ بينانهسالخوردگان نشده است و در برخي ديگر به صورت خوش

سند راهبردي مناسب سازي فضاهاي شهري براي شهروندان با شرايط خاص در  اين مسئله را مد نظر قرار داده اند.

پس از جمع بندي است كه به طور مشخص بر اساس نيازهاي همه افراد جامعه تدوين شده است. اي برنامه 1396سال 

سند راهبردي  ،19-3جدول شماره  مطابق با اقدامات صورت گرفته در اسناد فرادست شهر اصفهان و اهدافرويكرد، 

و نتايج مرتبط با مورد بررسي و تحليل قرار گرفته مناسب سازي فضاهاي شهري براي شهروندان با شرايط خاص 

   است.سالمندان استخراج شده 

  در اسناد فرادست شهر اصفهانبه ويژه سالمندان توان كممرتبط با افراد اقدامات صورت گرفته  و رويكرد، اهداف: 19-3جدول شماره 

  منبع  به ويژه سالمندان رويكرد، اهداف و اقدامات مرتبط با افراد كم توان  مشاور  سال  نام طرح/برنامه

طرح بازنگري طرح 

  اصفهانتفصيلي 

1380  

(تصويب 

1391(  

ك،
آت

 
باوند،
 

ن و
سراوند،شارستا

 
شهر
و 

 
خانه

 اينيازه و شهري كم توانان موضوع به مستقيمي ياشاره هيچ نيز طرح اين در -  

 .است نشده آنان

 ها،فرصت تهديدها، به آن، هايحوزه و شهر حركتي تحليل نظام بخش در -

امنيت معابر، ها نظير آن از برخي كه است شده اشاره هاييقوت و هاضعف

ونقل ونقل عمومي و پياده و طرح جامع حملروها، وضعيت حملوضعيت پياده

 .شودميرا شامل  شهري كم توانان هايدغدغه از

موضوع جمعيت ي هادر بخش تدوين اهداف كالن و خرد، راهبردها و سياست -

 به طور غير مستقيم به كم توانان اشاره كرده است.

 وعموض به اياشاره هيچ نيز مناطق تفصيلي هايطرح به مربوط هايگزارش در -

  است. نشده شهري كم توانان

(مهندسين 

مشاور نقش 

جهان پارس 

1393(  

برنامه
ها

ي 
5 

ن
صفها

ي ا
ساله شهردار

  

  1375  22+اصفهان

ت، برنامه
مديري

ن
صفها

ي ا
ش شهردار

ي و پژوه
ريز

  

 و شهري كم توانان موضوع به مستقيمي ياشاره هيچ نيز طرح اين دو در -

  .است نشده آنان نيازهاي

(مديريت برنامه

 ;ريزي و پژوهش

1380(  

  1380  85اصفهان
(مركز آمار و 

  )1375اطالعات 

  1385  90اصفهان 

 شهري كم توانان نيازهاي با همسو كه 90 اصفهان برنامه كالن يكي از اهداف -

 افاهد از بوده و يكي شهروندان به خدمات ارتقاءكيفيت و عادالنه توزيع است

 كه هدف اين در. دارد اشاره شهري كم توانان به مستقيماً برنامه اين مياني

 جايگاه ارتقاء بر است طرح مياني ي گانه وهفتسي اهداف از هدف هفدهمين

 غير ونقلحمل توسعه و شهري ترددهاي در معلولين و جانبازان پياده، عابران

  است. شده تأكيد موتوري

(شهرداري 

  )1385اصفهان 

  1389  95اصفهان 

 يساله 5 يفاصله براي اصفهان شهرداري ي گانه 12 كالن اهداف ميان از -

 نكرده اشاره شهري كم توانان مسائل به مشخصاً بندي هيچ ،1395-1390

 اتخدم عادالنه ارائه و پايدار توازن و تعادل ايجاد بر هاييقسمت در تنها و است

 تجه در تواندمي غيرمستقيم صورتيبه كه است شده تأكيد شهروندان به

 باشد. شهري كم توانان هايخواسته

 را شهري كم توانان نيازهاي جهت در شدهمطرح هاياستراتژي ترينمرتبط -

 اقدامات كليه در اجتماعي -فرهنگي مالحظات اعمال و نگرش تقويت توانمي

 معاونت به شده محول( مهم هايطرح براي فرهنگي پيوست تهيه و شهري

 ايجاد و شهر عمومي فضاهاي كيفيت ارتقاء و) شهرداري اجتماعي فرهنگي

 به شده محول( مردم شادابي و رفاه رويكرد با چندمنظوره شهري هايمحيط

 .دانست) معماري و شهرسازي معاونت

 ي كم توانانجامعه ي تعريف شده در اين برنامه،هاكدام از پروژهمتأسفانه هيچ -

 .اندصورت مستقيم مخاطب و هدف خود قرار ندادهشهري را به

(شهرداري 

اصفهان, اصفهان 

95 1389(  
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  منبع  به ويژه سالمندان رويكرد، اهداف و اقدامات مرتبط با افراد كم توان  مشاور  سال  نام طرح/برنامه

صورت تدوين سازي معابر تعريف شده است كه در اي تحت عنوان طرح ايمنپروژه -

 ي نيازهاي كم توانان شهري باشد.تواند دربرگيرندهو اجراي صحيح مي

استراتژي ارتقاي هويت كالبد، سيما و منظر شهري با الهام از معماري و  -

ي طراحي و اجراي مبلمان شهري و دو پروژهشامل اسالمي  -شهرسازي ايراني

 است كه بافت محالتويژه در محورهاي تاريخي و گسترش ميلمان شهري در 

 با نيازهاي كم توانان شهري ارتباطي مستقيم دارد.

هريك از مناطق تحليل شده اند. در اين ، تهيه شده SWOTبر اساس جدول  -

 به موضوع سالخوردگي توجه شده است:ها تحليل

 نياز مورد امكانات كمبود و شهر به نسبت 5 منطقه سني ميانگين بودن * باال    

  سالمندان

 معلولين و سالمندان جهت مناسب يهادسترسي و رفاهي امكانات * كمبود     

 با ... و مخصوص يهاپارك و مكانيزه پياده عابر هايقبيل پل (از 9در منطقه 

 از بعد معلول درصد بيشترين بودن دارا و منطقه سني باالي ميانگين به توجه

  )11منطقه

  12 منطقه در سالمندان سراي * وجود     

 و طراحي در سالخوردگان و جانبازان و معلولين نيازهاي به توجه * عدم        

  13اماكن عمومي در منطقه  اجراي

 هاييبراي هر يك از مناطق اهداف، استراتژي بخشي، استراتژي عملياتي و پروژه -

نيازهاي كم توانان  يي از در نظر گرفتنهااين جدول نشانهتعريف شده است. در 

  ).1شود (پيوست شماره ميديده ي هر منطقه در برنامه شهري

ي استراتژي توسعه

  اصفهان 1414
1379  -  

اي به موضوع كم توانان شهري و نيازهاي آنان نشده و در اين كتاب هيچ اشاره -

  شود.ميشهري مشاهده ندر آن بند مرتبطي با موضوع كم توانان 

ي 
ش
 پژوه

(گروه

 هنر 
شگاه

دان

اصفهان 
1394
(  

ضوابط و مقررات 

شهرسازي و معماري 

براي افراد معلول 

  حركتي -جسمي

1378  

ي و 
ي شهرساز

ي عال
شورا

ي
معمار

  

فضاهاي سازي اولين منبع قانوني براي ضوابط شهرسازي و معماري مناسب -

 ضوابط هستند.، اين شهري و مسكوني براي كم توانان

كليه طرحهاي آتي و در دست تهيه شهرسازي، شهرك سازي و اين ضوابط  -

 د.كررعايت ضوابط را ملزم به ي مسـكوني و سـاختماني سراسر كشور هامجتمع

 اين ضوابط فقط به اصالح و مناسب سازي محيط فيزيكي پرداخته است. -

، فضاهاي شهري حمل و نقل، مسكن، ي عموميهاساختماندر حيطه ضوابط  -

  تدوين شده اند. ها و معابرروپيادهو 

ي و 
ي معمار

ي عال
(شورا

ي 
شهرساز

1378
(  

سالخوردگي جمعيت 

  در ايران
1392  

ن
شگاه تهرا

ي  دان
شكده علوم اجتماع

دان
  

تي، سالم-، پراكندگي، وضعيت جسميدر اين گزارش تحليل جامعي از سالمندان -

 شده است. انجامايران  بهداشتي، جنسي، اشتغال، حمايتهاي اجتماعي و... در

 در اين طرح به طور مشخص به مسائل و نيازهاي شهري اشاره نشده است. -

اين طرح به پيري جمعيت ايران به طور ويژه تأكيد داشته، پيشرفت آن را به  -

ي مراقبتي هابرنامهكند و كشور را نيازمند ميعنوان يك فاجعه اجتماعي ياد 

 داند.ميطوالني مدت 

در سطح كالن تدوين شده است،  اين گزارشاهم پيشنهادات و الزامات سياستي  -

توجه به يك سند راهبردي واحد و منطبق بر شرايط جديد ايران، تشكيل نظير 

ي اجتماعي، هاو برنامهها سيستم حمايتي رسمي از سالمندان، سياست گذاري

ي پژوهشي جدي و تحقيقات ها، الزام تدوين طرحلت از سالمندانحمايت مالي دو

 و پيشنهاداتي در سطح خرد ارائه نداده است. علمي

ي بهداشتي، هادر فصل چهارم اين گزارش (ترتيبات و حمايت اجتماعي) حمايت -

مورد ها و به تفكيك استان در سطح كشور مالي وونقل حملمشاركت اجتماعي، 

  است. گرفتهبررسي و تحليل قرار 

ي 
ش
(كوش

1392
(  
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  منبع  به ويژه سالمندان رويكرد، اهداف و اقدامات مرتبط با افراد كم توان  مشاور  سال  نام طرح/برنامه

از نيازسنجي عمومي 

  اصفهانشهروندان 
1394  

ت
معاون

 
ي
ش
پژوه

 
جهاد

 
ي
شگاه

دان
 

واحد
 

ن
صفها

ا
  

در قالب كمي در هر را  به صورت كيفي و ميزان نيازهارا اين گزارش نوع نيازها  -

به  ،خاص شرايط با شهروندان ترددنياز به جز  كه كردهيك از مناطق بررسي 

رده نكاي اشارهو به ويژه سالمندان  نيازهاي كم توانان شهريطور مستقيم به 

 نيازهايي كه بر كيفيت معابر، توزيع خدمات، اما به طور خوشبينانه تنها، است

 تواندميكند مي تأكيد آموزش، تفريح و فضاهاي سبز ورزش، مراكز فرهنگي،

 شهري كم توانان هايخواستهبر آورده كردن  جهت در غيرمستقيم صورتبه

  باشد. به ويژه سالمندان

به  محله در) كودكان و سالمندان معلولين،( خاص شرايط با شهروندان ترددنياز  -

 در اين پروژه معرفي شده است. عنوان يكي از نيازهاي اولويت دار

 معلولين،( خاص شرايط با شهروندان تردد امكان به نياز بودن باال به توجه با -

 انجام زمينه اين در شهرداري كه اقداماتي و مناطق ) در بيشترهابچه و سالمندان

 ورود از جلوگيري براي ابيريتد در اين گزارش پيشنهاد شده است داده است،

  .شود انديشيده اين گذرها به موتورسوارها

ت 
(معاون

ن 
صفها

ي واحد ا
شگاه

ي جهاد دان
ش
پژوه

1394
(  

سند راهبردي مناسب 

سازي فضاهاي شهري 

روندان با ـــبراي شه

  شرايط خاص

1394  

ي
ي شهر

ت كاربرد
ي مطالعا

ش
گروه پژوه

 

ن
صفها

شگاه هنر ا
دان

  

 شده است. توجه پروژه به سالمندان به عنوان ذينفعان -

ار قر بررسيمورد اند مراجعه نمودهها ي كه سالمندان بيشتر به آنجاهاخيابان -

 اند. گرفته

 ها،ور(پيادهي عمومي شهر اصفهان در چهار بعد هاوضعيت فضاها و مكان -

و فضاي سبز) از نگاه ها عمومي و پاركونقل حملي عمومي، هاساختمان

 سالمندان بررسي شده است.

 ت،و كارت منزل مسائل اجتماعي نظير احترام به سالمندانارزيابي اين طرح به  -

 واحدهاي امدادرسان همانند دسترسي بهاطالع رساني و مسائل بهداشتي 

  پرداخته است.

ي 
ي شهر

ت كاربرد
ي مطالعا

ش
(گروه پژوه

ن 
صفها

شگاه هنر ا
دان

1396
(  

 )1398هنر اصفهان (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه مأخذ: 

  شرايط خاص سند راهبردي مناسب سازي فضاهاي شهري براي شهروندان با .1,3,3

سند راهبردي مناسب سازي فضاهاي شهري براي شهروندان با و اطالعات مستخرج از ها بر اساس داده

دانشگاه هنر  ، كه به كارفرمايي شهرداري اصفهان و مطالعات گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهريشرايط خاص

از ذي نفعان مناسب سازي سالمندان شهر اصفهان مي باشند. نتايج ارزيابي  يانجام شده؛ بخش 1396اصفهان در سال 

ها و فضاي سبز) عمومي و پاركونقل حملهاي عمومي، ساختمان ها،روعان در ابعاد چهارگانه (پيادهنظرات اين ذي نف

  گردد.به شرح ذيل ارائه مي

، چهارباغ باال و خياباننهاي چهارباغ پايياند مربوط به خيابانها مراجعه نمودهكه سالمندان بيشتر به آنجاهاي خيابان -

 باشد.(شمس آبادي، آمادگاه، توحيد، نظر شرقي و غربي) مي هاي اطراف اين مسيرها از جمله

و فضاهاي سبز شهر اصفهان مي ها پاركفضاهايي كه بيشترين مراجعات روزانه به آنجاها انجام مي شده مربوط به  -

ي حاشيه زاينده رود، شهيد رجايي، مشتاق هاي بزرگ و واقع در نقاط مهم و مركزي شهر(پاركهاباشد. مخصوصاً پارك

 و...). علت انتخاب اين فضاها؛ مناسب سازي و امكان استراحت و گفتگو با همساالن مي باشد.

رعايت مديريت شهري، عمومي و خدمات وابسته به آن، تجهيزات و مبلمان، ل ونقحملهاي عمومي، در بعد ساختمان -

مندي رضايتها، پارك و فضاي عمومي امور بهداشتي و امدادرساني، عبور از خيابانو احترام به سالمندان، حق تقدم 

مكان  مسائل. در توان ديدو در مجموع رضايت سالمندان را براي حضور مستقل و ايمن نمي سالمندان پايين بوده

سالمندان و دسترسي مناسب ونقل حملدر اتوبوس، اقدامات كاهش هزينه عدم ترس  گزيني مناسب ايستگاه اتوبوس،

(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان  مثبت سالمندان را دريافت كرد نظرتوان ميها به بوستان

1396(. 
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ي ارزيابي فضاهاي شهري متناسب با نياز سالمندان بر اساس سند راهبردي مناسب سازي فضاهاي شهري هاابعاد و شاخص: 20-3جدول شماره 

 براي شهروندان با شرايط خاص

 وضعيت  ميانگين  شاخص  ابعاد

  

  

  

  

  

  هاروپياده

)3,03(  

  متوسط  3,5  هاعرض پياده رو

  متوسط  3,75  هاشيب پياده رو

  متوسط  3,12  روشنايي

  متوسط  3,18  لغزنده نبودن

  متوسط 3,5  هموار بودن سطوح

  ضعيف  2,56  عدم وجود موانع فيزيكي

  متوسط  3,1  ي ارتباطيهاوجود پل

  ضعيف  1,81  ي استراحتگاهي در معابرهامكان

  متوسط  3  پياده روههاتناسب رنگ تجهيزات 

  

  

  

  

  

  

  

  

ي هاساختمان

  )2,73عمومي(

  ضعيف  2,6  دسترسي به مراكز بهداشتي

  متوسط  3,8  دسترسي به مراكز تجاري

  ضعيف  2,93  هادسترسي به ادارات و سازمان

  ضعيف 2,81  دسترسي به مراكز تفريحي

  متوسط  3,43  هااختالف سطح ورودي ساختمان

  متوسط  3,25  شيب رمپ

  متوسط  3,8  هاايمني پله

  متوسط  3,18  هادسترسي به پله

  ضعيف  2,25  هاراهنماي راهرو

  متوسط  3,1  ي وروديهاعرض درب

  ضعيف  2,8  وجود آسانسور 

  متوسط  3  سرويس بهداشتي

  ضعيف  2,4  پاركينگ

  

  

  

  

  

  

  

  

  شهريونقل حمل

)2,82(  

  خوب  4,3  مكان گزيني مناسب ايستگاه اتوبوس

  ضعيف 2,31  ايستگاه همسطح با اتوبوس

  متوسط  3,3  راحتي نيمكت ايستگاه اتوبوس

  ضعيف  2,37  ي صوتي در اتوبوسهااعالن

  متوسط  3,1  كيفيت خدمات در ايستگاه اتوبوس

  ضعيف  1,3  وجود باالبر در اتوبوس

  ضعيف  2,8  حق تقدم و احترام به سالمندان

  ضعيف  1,2  كمربند ايمني در اتوبوس

  متوسط  3,1  سالمندان بدنيوضعيت سرمايش و گرمايش با توجه به شرايط 

  متوسط  3,5  احترام وحفظ شأن سالمند توسط راننده

  خوب  4  عدم ترس در اتوبوس

  خوب  4,1  سالمندانونقل حملاقدامات كاهش هزينه 

  ضعيف  2,6  هازمان پيش بيني شده عبور از چهارراه

  ضعيف 1,6  با پله برقي ي هواييهاپل
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 وضعيت  ميانگين  شاخص  ابعاد

  

  

  

  

  

  

  و فضاي سبزها پارك

)2,74(  

  خوب  4,1  هادسترسي مناسب به بوستان

  متوسط 3,9  هاعرض ورودي پارك

  متوسط  3,6  هاوجود رمپ در پارك

  متوسط  3,4  كفسازي مناسب

  متوسط 3,8  هاراحتي نيمكت پارك

  متوسط  3,5  هانورپردازي مناسب در پارك

  ضعيف 2,8  آبخوري

  متوسط  3,1  سرويس بهداشتي مناسب

  متوسط  3,1  امكانات ورزشي

  متوسط  3  امنيت

  ضعيف  1,4  ايمني

  ضعيف  1,6  ي اطالع رسانيهاكيوسك

  ضعيف  1,5  واحدهاي امداد رساني

  )1396(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  در شهر اصفهان نظرات سالمندان در ابعاد چهارگانه يابيارز :17-3نمودار شماره 

  
  )1396(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

برخوردار  متوسط و ضعيفياز وضعيت  روهاپياده عدشده در ب هاي بررسي، شاخصسالمندانبا توجه به نظرات  

است. همچنين  را به خود اختصاص دادهبيشترين ميزان رضايت سالمندان  3,75روها با ميانگين شيب پياده. هستند

در  2,56با ميانگين  موانع فيزيكي و عدم وجود 1,81با ميانگين هاي استراحتگاهي در معابر مكانفقدان سالمندان از 

 را در وضعيت مطلوبي عموميهاي ساختمانبعد هاي هيچ يك از شاخصسالمندان ترين رضايت را داشتند. كم معابر

 داشتهبيشترين رضايت نسبي را  3,8ها با ميانگين امتياز از دسترسي به مراكز تجاري و ايمني پله اند وليارزيابي نكرده

داري، هاي اتمركز ساختمان .را نمودنداعالم نارضايتي  بيشترين و از نبود پاركينگ در مجاورت مراكز خدماتي و تجاري

عالوه بر افزايش بار ترافيكي، هاي اصلي شهر سبب شده است ها در محورها و هستهخدماتي، مطب پزشكان و داروخانه

ها براي انجام امور شخصي خود را به اين مراجعه مستقل آن شده و سبب سرگرداني سالمندان براي پارك خودرو

عالوه بر پارك تجاري شهر  -مشكل نبود پاركينگ در مراكز خدماتيكند. از سوي ديگر ها با مشكل روبرو ميمحدوه

حضور كند و ي اطراف را به مكاني براي پارك خودروهاي مراجعه كنند تبديل ميها، كوچههادوبل در حاشيه خيابان

  افراد غريبه در بافت محالت و پارك خودروها مقابل درب منازل نارضايتي ساكنين را به دنبال دارد.

3.03

2.73 2.82 2.74

0
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پياده روها ساختمان هاي عمومي حمل و نقل شهري پارك و فضاهاي سبز شهري
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  هاروپيادهعد : ارزيابي نظرات سالمندان در ب18-3نمودار شماره 

  
  )1396پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان (گروه مأخذ: 

 هاي عموميساختمان : ارزيابي نظرات سالمندان در بعد19-3نمودار شماره 

 
  )1396دانشگاه هنر اصفهان (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري مأخذ: 

هاي اتوبوس، عدم ترس در اتوبوس، اقدامات كاهش هزينه گزيني مناسب ايستگاهمكان ونقلعد حملشاخص در ب سه

اند. وجود باالبر در كسب نموده 4ونقل سالمندان از وضعيت مطلوبي برخوردار هستند و از سالمندان امتيازات باالي حمل

  اند.كمترين امتيازات را به خود اختصاص داده 1,2نقل عمومي با امتياز ودر وسايل حمل و كمربند ايمني 1,3 اتوبوس با امتياز

3.5
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ز ا رضايت نسبي بااليي داشتند وپارك و فضاهاي سبز شهري  در بعدها بوستان دسترسي مناسب به سالمندان از

رساني در پارك و فضاهاي سبز رساني و واحدهاي امداداطالع مكان استراحتگاهي در معابر ايمني و كيوسك هاآننظر 

   .در وضعيت نامطلوبي قرار دارند و از كمترين امتياز برخوردار هستندشهري 

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

  
  )1396(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  ها و فضاي سبزپارك : ارزيابي نظرات سالمندان در بعد21-3نمودار شماره 

  
  )1396(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان بر اساس  1398اصفهان گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر مأخذ: 
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  )سالمندان جمعيتي    وضعيت    بينيپيشدر اصفهان ( سالمندان    جمعيت    كاهش    يا    افزايش    فرآيند .4,3
هاي است. شناخت تحوالت و دگرگونيها و اندازه جمعيت بيني تغيير ويژگيبيني جمعيت، پيشمنظور از پيش

هايي كه به نحوي با مسائل جمعيتي مرتبط هستند داراي اهميت و جمعيتي، تعداد و آينده جمعيت در تمام فعاليت

هاي اقتصادي و اجتماعي در هر ريزيهاي اساسي برنامهتوان گفت كه يكي از مولفهجايگاهي ويژه است. به جرأت مي

هاي آينده است. آگاهي كافي در مورد آينده تحوالت كل جمعيت، ت فعلي و برآورد آن براي سالكشوري آگاهي از جمعي

كند و با و ساختار سني و جنسي جمعيت كشور تا حدودي نيازهاي آتي جامعه را مشخص مي هاي جمعيتيشاخص

 ريزي براي آينده كوشيد. توان در جهت برنامهتوجه به اين نيازها، بهتر مي

  بيني جمعيتهاي پيشروش .1,4,3

روش رياضي كل  بيني جمعيت ذكر شده است كه عبارتند از: روش رياضي و تركيبي.دو روش عمده براي پيش

كند ولي ساختار جمعيت را نشان بيني ميهاي آتي پيشجمعيت يك جامعه را بر اساس نرخ رشد جمعيت براي سال

هاي سني و يا سنين منفرد را بر اساس يك سري واقع در گروه دهد و روش دوم روش تركيبي نام دارد كه جمعيتنمي

  كند.بيني ميفروض پيش

  روش رياضي  •

رشد  هايبيني كرد. ميزانتوان با در نظر گرفتن تغييراتي كه در گذشته به وجود آمده پيشاندازه جمعيت را مي 

ها در توابع رياضي براي وقات نيز از آنشود و برخي اجمعيت اغلب بر اساس اطالعات مربوط به گذشته محاسبه مي

دهد، شود. البته اين روش تنها اندازه كل جمعيت را به دست ميبيني اندازه احتمالي جمعيت در آينده، استفاده ميپيش

هاي بيني جمعيت به روش رياضي موسوم است. روشرو اين روش پيشها و مختصات جمعيت را، از ايننه ويژگي

ها در شوند و به ندرت از آنبيني جمعيت مناطق كوچك، در داخل يك كشور به كار برده ميپيش رياضي اغلب در

 دهند، اگر چه تعدادها ساختار سني جمعيت را به دست نميشود. اين روشبيني جمعيت كل كشور استفاده ميپيش

 شودطور جداگانه و مستقل انجام ميهاي مربوط به هر جنس به بينيتوان به دست آورد، اما پيشكل هر جنس را مي

بيني جمعيت مناطق كوچك بدون ها براي پيشاين روش ها سازگاري وجود ندارد. با اين وجود،و بنابراين لزوماً بين آن

  آمار ثبتي كامل، مفيد هستند.

يشتر از ب بيني جمعيت كل، چندين تابع رياضي وجود دارد كه اغلب، توابع خطي و نمايي و لجستيكيبراي پيش

ها اغلب با استنباط جمعيت آينده از روي خط سير جمعيت در گذشته بينيگيرند. اين پيشهمه مورد استفاده قرار مي

رل ممكن است به علت نبود كنت هابينيشود، پيششوند. وقتي اين روش در جمعيت كل كشور به كار برده ميانجام مي

ند، باشتر مياشتباه از آب درآيند. براي مناطق كوچك، نتايج قابل قبولبر روي اجزاي رشد جمعيت و ساختار سني، 

رد كشود، محدود بيني كلي كه مربوط به مجموع مناطق كوچك ميتوان به وسيله يك پيشها را ميبينيزيرا پيش

  ).402: 1378اگا،اري(

  روش تركيبي •

نند سازي چگونگي تغييرات جمعيت بر اساس بيني يك جمعيت كه مفيدتر و كارآمدتر است، هماروش ديگر پيش 

 اجزا اين سير خط و روند خصوص در گذشته، به مربوط اطالعات اساس براجزاء مرگ و مير، باروري و مهاجرت است. 

 ساسا بر افراد مير و مرگ كه فروض اين با و سازيهمانند روش يك از استفاده با سپس. شودمي داده فروضي آينده، در

 در شده بينيپيش هايميزان دهند،مي تغيير را خود اقامت محل افراد و شوندمي داربچه زنان بوده، هاآن جنس و سن

ر روش اجزايي يا به عبارت ديگ جمعيت، بينيپيش براي روش اين. شوندمي برده كار به جمعيت جنسي و سني ساختار

  .شودروش تركيبي ناميده مي
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هر گروه از افراد همسال از لحاظ وضعيت مرگ و مير، باروري و مهاجرت در  بيني جمعيت،در روش تركيبي پيش

شود و جمعيت هر شوند. اين كار با يك جمعيت پايه، بر حسب سن و جنس شروع ميطي طول عمرشان پيگيري مي

بيني شده برحسب سن و جنس ها و الگوهاي پيشهاي مرگ و ميري كه توسط سطحسن معين، در معرض احتمال

شوند و آنهايي هم كه ها از جمعيت زنده كم ميگيرند. وقتي مرگ و ميرها برآورد شدند، آنگردند، قرار ميعيين ميت

بيني شده و براي برآورد تعداد تولدها در هر سال در جمعيت هاي باروري نيز پيششوند. ميزانتر ميمانند، مسنزنده مي

ند. هرگروه از كودكان متولد شده نيز در حالي كه در معرض مرگ و شوزناني كه در سنين باروري هستند ضرب مي

شوند. درنهايت، اين روش هر فرد مهاجر به داخل را كه وارد جمعيت شده گيرند، در طي زمان پيگيري ميمير قرار مي

ه جمعيت اضافه كند. افراد مهاجر در هر سن معين، بو هر فرد مهاجر به خارج را كه از جمعيت خارج شده، محاسبه مي

بيني شود كه درنهايت جمعيت پيشبيني تكرار ميشوند. تمام اين مراحل براي هر سال از دوره پيششده يا از آن كم مي

رشد جمعيت  ميزان وافزايش طبيعي  هاي خام تولد و مرگ و مير، ميزانشده بر حسب سن و جنس به عالوه ميزان

  آيد.ها به دست ميبراي هريك از سال

 حاضر حال در چه اگر. داد انجام سني هايگروه برحسب يا منفرد سنين حسب بر توانمي را جمعيت بينيپيش

 سنين حسب رب جمعيت بينيپيش اما گيرد،مي انجام ساله پنج سني هايگروه حسب بر جمعيتي هايبينيپيش بيشتر

 درآيد جمعيت بينيپيش روش تنها صورت به نزديك آينده در كه است ممكن و شودمي تررايج روز به روز منفرد

  ).366 :1378،اگا(اري

با روش تركيبي انجام شده است. براي انجام  1420تا  1395ساله از سال  25بيني حاضر براي يك دوره پيش

هاي جمعيتي توسط آژانس توسعه بين المللي گذاريبيني و سياستكه براي پيش Spectrumمحاسبات از نرم افزار 

  شده است. آمريكا تهيه شده است، استفاده

  بيني جمعيت به روش تركيبي هاي پيشفرض .2,4,3

هاي مرگ و مير، مواليد و مهاجرت بوده و ساخت جمعيت نيز تابعي از از آنجا كه اندازه جمعيت متأثر از شاخص 

 هاي فوقها براي برآورد جمعيت آينده تابع تغييرات شاخصي اين سه عامل است، لذا تمام فرضيه سازيالگوي سن

  .خواهد بود
  بينيجمعيت پايه پيش •

ني است بيگردد، جمعيت پايه پيشبيني جمعيت كه به عنوان پايه و اساس محاسبات تلقي ميمهمترين عامل در پيش

 1395ها خواهد داشت. جمعيت سرشماري بينيي بيشترين تأثير را روي دقت پيشبينو صحت و سقم اطالعات پايه پيش

بيني جمعيت مورد استفاده قرار گرفته است. جمعيت پايه مورد استفاده به تفكيك شهر اصفهان به عنوان جمعيت پايه پيش

  سالگي و بيشتر به تفكيك جنس مورد استفاده قرار گرفته است. 100هاي سني تا گروه

 روريبا •

باشد. اين ميزان نشان دهنده تعداد كل فرزندان شاخص باروري استفاده شده براي اين تحقيق ميزان باروري كل مي

اي است كه به طور متوسط يك زن بدون در نظر گرفتن عامل مرگ و مير در طول دوران باروري خود زنده متولد شده

ي مواليد سازمان ثبت احوال محاسبه شده است و ميزان باروري كل هاميزان باروري كل بر اساس داده آورد.به دنيا مي

يابي ميزان باروري كل يابي و برونكه براي درون PASبا استفاده از تابع لوجستيك در نرم افزار  1420براي سال 

م افزار اسپكتروم با استفاده از نر 1415تا سال  1395بيني شده است. ميزان باروري ساالنه از سال شود پيشاستفاده مي

  .يابي شده استدرون
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 1390-1420مناطق شهري شهرستان اصفهان  مفروض و كل يبارور زانيم: 21-3جدول شماره 

  1420  1415  1395  1390  سال

  7/1  8/1  7/1  5/1  مناطق شهري شهرستان اصفهان

  )1395-1390عمومي نفوس و مسكن و سالنامه آماري ثبت احوال كل كشور سر شماري ( مأخذ:

هاي موجود ثبت احوال مناطق الزم به ذكر است كه ميزان باروري ويژه سني زنان در سال پايه با استفاده از داده

توسط خود بر اساس ميزان باروري كل مفروض،  1420هاي بعد تا سال شهري شهرستان اصفهان و همچنين براي سال

 نرم افزار محاسبه شده است.

 مرگ و مير •

هاي احتمال بقاي متناظر با آن است كه به شاخص مرگ و مير استفاده شده، اميد به زندگي در بدو تولد و ميزان 

تفكيك جنس استفاده شده است. اميد به زندگي در بدو تولد (صفر سالگي درست) عبارت از طول دوران زندگي محتمل 

ز مواليد سال مورد مطالعه است. شاخص اميد به زندگي در بدو تولد چكيده جدول عمر است. براي فرض اميد يك فرد ا

ومير مناطق شهري بيني با توجه به اطالعات مرگزندگي جداولي در نرم افزار تدارك ديده شده است اما در اين پيش

هاي نرم افزار استفاده نشده است. بر اساس داده شهر اصفهان جدول عمر محاسبه شده است و از جدول عمر مفروض در

عمر ساخته شده است و  جدول 1395و  1390ومير به تفكيك جنس و گروه سني ثبت احوال اصفهان در سال مرگ

محاسبه شده است و همين ميزان  1395تا  1390ساله  5اميد زندگي بدست آمده است. رشد ميزان اميد زندگي دوره 

  يابي شده است.با استفاده از نرم افزار درون 1420تا  1395هاي بين فرض شده است و براي سال 1420رشد تا سال 

 1420تا  1390از  مناطق شهري شهرستان اصفهان به تفكيك جنس يزندگ ديام: 22-3جدول شماره 

  1420  1395  1390  سال

  5/78  5/73  5/71  مرد

  5/81  5/76  5/74  زن

  )1395-1390 و سالنامه ثبت احوال كل كشور سر شماري عمومي نفوس و مسكن(مأخذ: 

 1420تا  1390مناطق شهري شهرستان اصفهان به تفكيك جنس از  يزندگ ديام: 22-3نمودار شماره 

  
سر شماري عمومي نفوس و مسكن و سالنامه ثبت احوال كل كشور (بر اساس  1398پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان گروه مأخذ: 
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  مهاجرت •

ي ورودي مشخص كرد. داده اول تعداد خالص مهاجران به تفكيك جنس است توان از طريق دو دادهمهاجرت را مي 

مهاجر فرست باشد آنگاه خالص مهاجرت منفي و چنانچه منطقه مهاجرپذير باشد خالص  در اين حالت چنانچه منطقه

). 1384:65استوور، است (مهاجرت مثبت است. داده دوم از طريق وارد نمودن توزيع سني مهاجران به تفكيك جنس 

و  1390تا  1385بيني ميزان مهاجرپذيري و ميزان مهاجرفرستي شهرستان اصفهان در طي دو دوره در اين پيش

 ينيبهاي مركز آمار ايران محاسبه شده است و تغييرات دوره را براي دوره پيشبا استفاده از داده 1395تا  1390

كه داده ورودي نرم افزار در خصوص فرض مهاجرت، تعداد خالص ) در نظر گرفته شده است. به دليل اين1420-1395(

ان مهاجرت خالص محاسبه شده و در مرحله بعد ميزان به تعداد مهاجر مهاجران به تفكيك جنس است بنابراين ميز

 تبديل شده است. در ضمن براي توزيع سني مهاجران به تفكيك جنس نيز توزيع سني و جنسي مهاجران وارد شده

  در نظر گرفته شده است.  1395شهرستان اصفهان در سرشماري 

 1420 سال تا و پيش بيني 1395تا  1390و  1390تا  1385هاي شهرستان اصفهان در طي سال مهاجرت خالص زانيم: 23-3جدول شماره 

  1415ميزان خالص مهاجرت   1395 -1390ميزان خالص مهاجرت ساالنه   1390-1385ميزان خالص مهاجرت ساالنه   موقعيت

  0  -0079/0  -0086/0  شهرستان

  )1395و  1390سر شماري عمومي نفوس و مسكن (مأخذ: 

 نسبت جنسي در بدو تولد •

مناطق شهري شهرستان اصفهان از آمار ثبت احوال استفاده شده است كه  1395براي نسبت جنسي از متولدين 

  بوده است. 7/104برابر با 

  بيني جمعيت نتايج پيش .3,4,3

هاي ذكر شده در قسمت قبلي، استفاده از روش تركيبي و استفاده از فرضبيني جمعيت با در ادامه نتايج پيش

تا  1395هاي براي سالساله و بيشتر به تفكيك جنس  60آورده شده است. خروجي كه در اينجا آمده است جمعيت 

سالمند ساله  74-60است. گروه سني براي سالمندان انجام شده بيني جمعيت در سه گروه سنيپيشاست.  1420

ساله و بيشتر سالمند پير يا سالخورده گفته  90ساله سالمند و گروه سني  89-75جوان يا اوان سالمندي، گروه سني 

بيني جمعيت، جمعيت سالمند در حال افزايش است كه از بين سه گروه سالمندي، سالخوردگي با توجه به پيش شود.مي

  گروه سالمند جوان است. كمترين سهم را دارد و بيشترين سهم مربوط به

 1420 تا 1395 هايسال يط هاي سنيبه تفكيك گروه كل سالمندان شهر اصفهان تيجمع برآورد :23-3نمودار شماره 

  
  )1398اصفهان  (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنرمأخذ: 

1395 1400 1405 1410 1415 1420

)سالخورده( ساله و بيشتر  90 3803 3982 4439 5326 7025 9065

)سالمند( ساله  89-75 48833 53195 62457 80878 102751 122662

)سالمند جوان( ساله  74-60 165981 204470 246105 284428 317050 371817
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  فصل سوم: شناخت

  1420 تا 1395 هايسال يط هاي سنيبه تفكيك گروه مردان سالمند شهر اصفهان تيجمع برآورد :24-3نمودار شماره 

  
  )1398اصفهان (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر مأخذ: 

 1420 تا 1395 هايسال يط هاي سنيبه تفكيك گروه زنان سالمند شهر اصفهان تيجمع برآورد: 25-3نمودار شماره 

  
  )1398اصفهان (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر مأخذ: 

1395 1400 1405 1410 1415 1420

)سالخورده( ساله و بيشتر  90 1768 1854 1982 2292 2974 3762

)سالمند( ساله  89-75 25053 26252 29673 37705 46848 53702

)سالمند جوان( ساله  74-60 84979 101574 120658 138306 153476 178243
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  فصل سوم: شناخت

    اصفهان شهر    مختلف    محالت    در    سالمندان    پراكندگي    و    توزيع    هايويژگي .5,3

جمعيت سالخورده، نسبت سالمندي، غالباً با معيارهاي  سالمندانجمعيت  پراكندگي و توزيعاز آنجا كه مطالعه 

تعداد  يعني اين سه شاخص با توجه به اصفهان شهر محالتدر  سالمندان پراكندگي د،نشومي بررسي شاخص سالمندي

 )شاخص سالخوردگيسال ( 15سال به باال به جمعيت زير  60جمعيت سالمند  نسبت سال به باال، 60جمعيت سالمندان 

تا  12-3ي شماره هاو مطابق با نقشه شده) سنجيده نسبت سالمندينسبت جمعيت سالمند به جمعيت كل محله (و 

در  »تعداد سالمندان«پراكندگي مشخص است  12-3همان گونه كه در نقشه شماره  .نمايش داده شده اند 3-14

 اند. ي پراكنده شدهنامتعادل با الگوي ،ساكنان سالمندزياد  تعدادبا  ، در واقع محالتناهمگون استمحالت شهر اصفهان 

و جنوب رودخانه زاينده به جمعيت محالت بيان كننده تمركز جمعيت سالمند در مركز شهر  »نسبت سالمندان«اما 

شاخص «عمده تمركز شود. ميشويم از نسبت سالمندي كاسته رود است و هر چه از مركز شهر دورتر مي

توزيع نسبت سالمندي و شاخص سالخوردگي  شود.در مركز شهر و محالت همجوار رودخانه ديده مينيز  »سالخوردگي

وجود حس تعلق ساكنان محالت قديمي و باالبودن مدت تواند به دليل مي شهر و مجاور رودخانه در محالت مركزي

ي تاريخي، ميدان نقش جهان، ها(پل تفريحي-، گذران اوقات فراغت در مراكز تاريخيگذشته تا به امروز ازها آن سكونت

 هبوياليي مركز شهر و ي هاتمايل به سكونت در خانه ،هاي جلفا و...) و امكان دسترسي پياده به آنهاميدان و پاتوق

 شهر ناسبم، عدم توانايي مالي به منظور خريد مسكن در ساير نقاط پارتمان نشينيآعدم تمايل به تغيير سبك زندگي 

  همچنين دسترسي مناسب به خدمات و امكانات شهري باشد.و 

امه به تفصيل ارائه پس از واكاوي و بررسي اين سه شاخص در محالت مناطق پانزده گانه شهر اصفهان كه در اد

باغ  و سپاهانكوي محالت  و سپاهان شهر به ترتيب باالترين تعداد سالمند، جلفامحالت شده است، مشخص گرديد 

باالترين نسبت  جلفا و باغ زرشك، هزار جريب، بهار آزادي ،عباس آبادزرشك باالترين نرخ سالخوردگي و محالت 

  داده اند. به خود اختصاصدر شهر اصفهان  سالمندي را

  شهر و جنوب رودخانه اصفهانتمركز نسبت سالمندي و شاخص سالخوردگي در مركز : 5-3شماره  يرتصو 

                

  شاخص سالخوردگي                                                                نسبت سالمندي          

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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  فصل سوم: شناخت

  اصفهانتعداد افراد سالمند محالت شهر : 12-3نقشه شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان ذ: خمأ
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  فصل سوم: شناخت

  شاخص سالخوردگي در محالت شهر اصفهان: 13-3نقشه شماره 

  
  )1398مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان (گروه پژوهشي ذ: خمأ
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  فصل سوم: شناخت

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

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان ذ: خمأ
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  فصل سوم: شناخت

  شهر اصفهان 1منطقه  محالت .1,5,3

كه تعداد، نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي  27-3و  26-3شماره و نمودارهاي  24-3شماره  باتوجه به جدول

، محله لنبان بيشترين تعداد سالمند و محله عباس در اين منطقه، دهندنشان مي را در محالت منطقه يك شهر اصفهان

  .هستندآباد نيز بيشترين نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي را در بين محالت دارا 

 اصفهان سالمندان، نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي در محالت منطقه يك شهر تعداد: 24-3جدول شماره 

  نسبت سالمندي  نرخ سالخوردگي  تعداد سالمندان اصفهان 1محالت منطقه 

 17/0 11/1  1501  خرم

 15/0 88/0  995 جامي

 15/0 87/0  1026 عليقلي آقا

 16/0 06/1  1010 درب كوشك

 16/0 04/1  1154 بيد آباد

 16/0 1  1708 جوزدان  اليادران

 17/0 15/1  976 خلجا

 18/0 29/1  1347 شاهزاده ابراهيم

 17/0 14/1  1771 لنبان

 22/0 7/1  1006 عباس آباد

 18/0 21/1  827 صائب

  87/1 45/12 13321  مجموع

 17/0 13/1 1211  ميانگين

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

 تعداد سالمندان در محالت منطقه يك شهر اصفهان: 26-3نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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  فصل سوم: شناخت

 نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي در محالت منطقه يك شهر اصفهان: 27-3نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  شهر اصفهان 2محالت منطقه  .2,5,3

كه تعداد، نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي  29-3و  28-3شماره و نمودارهاي  25-3شماره  باتوجه به جدول

بيشترين نرخ بيشترين تعداد سالمند، ، محله آفاران در اين منطقه، دهندنشان مي را شهر اصفهان دودر محالت منطقه 

نفر سالمند  85سال  15نفر زير  100كه به ازاي هر  استدارا  را سالخوردگي و نسبت سالمندي را در بين محالت

  وجود دارد.

 شهر اصفهان دودر محالت منطقه  يو نسبت سالمند يتعداد سالمندان، نرخ سالخوردگ: 25-3جدول شماره 

  نسبت سالمندي  نرخ سالخوردگي  تعداد سالمندان اصفهان 2محالت منطقه 

 09/0 56/0  54  بختيار دشت

 08/0 32/0  961 دهنو

 07/0 28/0  471 رسالت

 07/0 3/0  518 بابوكان

 12/0 76/0  180 مشكين

 09/0 36/0  878 ولدان

 11/0 51/0  1054 برزان

 15/0 85/0  1312 آفاران

 11/0 51/0  1188 جاوان

 89/0 45/4 6616  مجموع

 1/0 49/0 11/735  ميانگين

  )1398كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان (گروه پژوهشي مطالعات مأخذ: 
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  فصل سوم: شناخت

 شهر اصفهان دوتعداد سالمندان در محالت منطقه : 28-3نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

 شهر اصفهان دودر محالت منطقه  يو نسبت سالمند ينرخ سالخوردگ: 29-3نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  شهر اصفهان 3محالت منطقه  .3,5,3

كه تعداد، نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي  31-3و  30-3شماره و نمودارهاي  26-3شماره  باتوجه به جدول

محله بيشترين تعداد سالمند، محله قلعه طبره ، در اين منطقه، دهندنشان مي را شهر اصفهان سهدر محالت منطقه 

 بيشترين نسبت سالمندي را در بين محالت داراچرخاب بيشترين نرخ سالخوردگي و محالت چرخاب و نقش جهان 

  هستند.
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  فصل سوم: شناخت

 شهر اصفهان سهدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند يتعداد سالمندان، نرخ سالخوردگ: 26-3جدول شماره 

  سالمندينسبت   نرخ سالخوردگي  تعداد سالمندان اصفهان 3محالت منطقه 

 15/0 81/0  1346  سرچشمه

 14/0 72/0  1079 سرتاوه

 16/0 88/0  1017 احمد آباد

 18/0 92/0  393 جويباره

 14/0 75/0  826 شهشهان

 16/0 94/0  422 سنبلستان

 19/0 24/1  1411 نقش جهان

 16/0 96/0  872 امام زاده اسماعيل

 16/0 99/0  1586 گلزار

 16/0 95/0  2254 قلعه طبره

 17/0 08/1  1448 ملك

 19/0 41/1  2148 چرخاب

 16/0 1  2212 خواجو

 16/0 11/1  880 باغ كاران

 28/2 76/13 17894  مجموع

 16/0 98/0 14/1278  ميانگين

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

 شهر اصفهان سهتعداد سالمندان در محالت منطقه : 30-3نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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  فصل سوم: شناخت

 شهر اصفهان سهدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند ينرخ سالخوردگ: 31-3نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  شهر اصفهان 4محالت منطقه  .4,5,3

كه تعداد، نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي در  33-3و  32-3و نمودارهاي شماره  27-3باتوجه به جدول شماره 

دهند، در اين منطقه، محله قلعه مهرآباد بيشترين تعداد سالمند، محله فرهنگيان نشان مي را محالت منطقه چهار شهر اصفهان

  .دخان بيشترين نسبت سالمندي را در بين محالت دارا هستنگي و محالت فرهنگيان و چشمه باقربيشترين نرخ سالخورد

 شهر اصفهان چهاردر محالت منطقه  يو نسبت سالمند يتعداد سالمندان، نرخ سالخوردگ: 27-3جدول شماره 

  نسبت سالمندي  نرخ سالخوردگي  تعداد سالمندان اصفهان 4محالت منطقه 

 16/0 96/0  1322  مفتح

 17/0 1  1327 چشمه باقرخان

 14/0 83/0  1265 همدانيان

 11/0 63/0  913 بهاران -شهرك فاضل 

 09/0 4/0  971 كردآباد

 11/0 62/0  618 كلمان

 15/0 87/0  1279 ركن الدوله شرقي

 15/0 96/0  1965 شاهزيد

 16/0 96/0  1071 ركن الدوله غربي

 13/0 79/0  911 خليل آباد -باغ غدير 

 17/0 29/1  2005 فرهنگيان

 15/0 02/1  2024 مهرآباد

 12/0 77/0  1453 شهرستان

 07/0 38/0  61 كلمه خواران

 06/0 26/0  52 زوان

 09/0 36/0  159 پينارت

 07/0 35/0  370 شهرك زاينده رود

 1/2 45/12 11766  مجموع

 12/0 73/0 06/1045  ميانگين

  )1398شهري دانشگاه هنر اصفهان (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي مأخذ: 
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  فصل سوم: شناخت

 شهر اصفهان چهارتعداد سالمندان در محالت منطقه : 32-3نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

 شهر اصفهان چهاردر محالت منطقه  يو نسبت سالمند ينرخ سالخوردگ: 33-3نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  شهر اصفهان 5محالت منطقه   .5,5,3

كه تعداد، نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي  35-3و  34-3شماره و نمودارهاي  28-3شماره  باتوجه به جدول

محله كوي بيشترين تعداد سالمند، ، محله جلفا در اين منطقه، دهندنشان ميرا شهر اصفهان  پنجدر محالت منطقه 

بهارآزادي نيز بيشترين نسبت سالمندي را در بين هاي جلفا، باغ زرشك و سپاهان بيشترين نرخ سالخوردگي و محله

  هستند. محالت دارا
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  فصل سوم: شناخت

 شهر اصفهان پنجدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند يتعداد سالمندان، نرخ سالخوردگ: 28-3جدول شماره 

  نسبت سالمندي  ينرخ سالخوردگ  تعداد سالمندان اصفهان 5محالت منطقه 

 21/0 83/1  1867  باغ زرشك

 19/0 61/1  2414 سيچان

 21/0 78/1  3992 جلفا

 17/0 2/1  1868 باغ درياچه

 14/0 84/0  1951 وحيد

 16/0 12/1  2204 حسين آباد

 21/0 76/1  1184 بهار آزادي

 14/0 92/0  1398 فرح آباد

 2/0 59/1  548 كوي امام جعفر صادق عليه السالم

 2/0 91/1  486 كوي سپاهان

 09/0 58/0  3917 سپاهان شهر

 0 04/0  11 محدوده دانشگاه اصفهان

 07/0 3/0  127 توپخانه -محدوده نظامي 

 11/0 63/0  12 پادگان غدير -محدوده نظامي 

 1/2 11/16 21979  مجموع

 15/0 15/1 93/1569  ميانگين

  )1398مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان (گروه پژوهشي مأخذ: 

 شهر اصفهان پنجتعداد سالمندان در محالت منطقه : 34-3نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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  فصل سوم: شناخت

 شهر اصفهان پنجدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند ينرخ سالخوردگ : 35-3نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  شهر اصفهان 6محالت منطقه  .6,5,3

كه تعداد، نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي  37-3و  36-3شماره و نمودارهاي  29-3شماره  باتوجه به جدول

 بيشترين تعداد سالمند،، محله هزار جريب در اين منطقه، دهندنشان مي را شهر اصفهان ششدر محالت منطقه 

  است. بيشترين نرخ سالخوردگي و بيشترين نسبت سالمندي را در بين محالت دارا

 شهر اصفهان ششدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند يتعداد سالمندان، نرخ سالخوردگ: 29-3جدول شماره 

  نسبت سالمندي  سالخوردگينرخ   تعداد سالمندان اصفهان 6محالت منطقه 

 2/0 61/1  1672  آئينه خانه -باغ نگار 

 2/0 52/1  2234 فيض

 18/0 37/1  2190 آبشار

 16/0 95/0  2264 همت آباد

 17/0 12/1  944 تخت فوالد

 18/0 3/1  1539 مسجد مصلي

 2/0 65/1  1793 سعادت آباد

 21/0 78/1  3469 هزار جريب

 11/0 55/0  1311 كوي امام

 09/0 64/0  509 شهيد كشوري

 09/0 4/0  123 دنارت

 13/0 63/0  205 ردان

 12/0 57/0  95 فيزيدان

 0 0  0 هوانيروز -محدوده نظامي 

 05/0 18/0  170 هوانيروز -سپاه  -محدوده نظامي 

 09/2 27/14 18518  مجموع

 14/0 95/0 53/1234  ميانگين

  )1398پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان (گروه مأخذ: 
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  فصل سوم: شناخت

 شهر اصفهان ششتعداد سالمندان در محالت منطقه : 36-3نمودار شماره 

  
  )1398اصفهان (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر مأخذ: 

 شهر اصفهان ششدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند ينرخ سالخوردگ :37-3نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  شهر اصفهان 7منطقه محالت  .7,5,3

كه تعداد، نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي  39-3و  38-3شماره و نمودارهاي  30-3شماره  باتوجه به جدول

محله باببيشترين تعداد سالمند، ، محله برازنده در اين منطقه، دهندنشان مي را شهر اصفهان هفتدر محالت منطقه 

  هستند. سالمندي را در بين محالت داراالدشت بيشترين نرخ سالخوردگي و نسبت 
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  فصل سوم: شناخت

 شهر اصفهان هفتدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند يتعداد سالمندان، نرخ سالخوردگ: 30-3جدول شماره 

  نسبت سالمندي  نرخ سالخوردگي  تعداد سالمندان اصفهان 7محالت منطقه 

 05/0 18/0  279  عصرشهرك ولي 

 06/0 27/0  776 شهرك ميالد

 06/0 26/0  730 باغ فدك

 09/0 39/0  1436 شهرك كاوه

 08/0 39/0  748 رحيم آباد

 08/0 43/0  2389 برازنده

 08/0 36/0  1954 شيخ اشراق

 12/0 61/0  261 پورياي ولي

 16/0 99/0  462 باب الدشت

 13/0 68/0  1352 مولوي

 13/0 63/0  1963 شاهد

 14/0 7/0  1123 فروردين

 17/1 89/5 15473  مجموع

 10/0 49/0 42/1289  ميانگين

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

 شهر اصفهان هفتتعداد سالمندان در محالت منطقه  :38-3نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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  فصل سوم: شناخت

 شهر اصفهان هفتدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند ينرخ سالخوردگ :39-3نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  شهر اصفهان 8محالت منطقه  .8,5,3

كه تعداد، نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي در  41-3و  40-3و نمودارهاي شماره  31-3باتوجه به جدول شماره 

دهند، در اين منطقه، محله خانه اصفهان بيشترين تعداد سالمند، محله نشان ميرا محالت منطقه هشت شهر اصفهان 

  ترين نسبت سالمندي را در بين محالت دارا هستند.نيز بيشترين نرخ سالخوردگي و به همراه محله تيران بيش دستگرده

  شهر اصفهان هشتدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند يتعداد سالمندان، نرخ سالخوردگ: 31-3شماره جدول 

  نسبت سالمندي  نرخ سالخوردگي  تعداد سالمندان اصفهان 8محالت منطقه 

 08/0 36/0  2141 مارچين

 08/0 33/0  790 بهرام آباد

 13/0 75/0  3235 خانه اصفهان

 1/0 57/0  1917 جالليه -گل محمدي 

 11/0 6/0  1177 بهارستان

 12/0 67/0  1211 طامه

 1/0 5/0  1058 مير عماد

 11/0 59/0  1414 شهريار

 1/0 5/0  860 رزمندگان

 1/0 47/0  2536 كوجان

 07/0 33/0  716 پرتمان

 08/0 38/0  768 كساره

 07/0 27/0  808 فردوان

 16/0 03/1  1665 دستگرده

 1/0 47/0  1668 شمس آباد

 13/0 68/0  947 اهنگران

 16/0 93/0  1901 تيران

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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  فصل سوم: شناخت

  شهر اصفهان هشتدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند ينرخ سالخوردگ: 40-3نمودار شماره  

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  شهر اصفهان هشتدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند ينرخ سالخوردگ :41-3نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  شهر اصفهان 9محالت منطقه  .9,5,3

كه تعداد، نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي  43-3و  42-3شماره و نمودارهاي  32-3شماره  باتوجه به جدول

محله ناژوان بيشترين تعداد سالمند،  زهران، محله در اين منطقه، دهندنشان مي را شهر اصفهان نهدر محالت منطقه 

ترين نسبت و محدوده ناژوان بيش بهارانچيو محله  محدوده ناژواننيز بيشترين نرخ سالخوردگي و به همراه محله 

  هستند. ا در بين محالت داراسالمندي ر
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  فصل سوم: شناخت

  شهر اصفهان نهدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند يتعداد سالمندان، نرخ سالخوردگ: 32-3جدول شماره 

  نسبت سالمندي  نرخ سالخوردگي  تعداد سالمندان اصفهان 9محالت منطقه 

 09/0 44/0 512 جروكان

 11/0 52/0 713  كليچه -كارداالن 

 08/0 31/0 692  سودان -گلستان 

 11/0 6/0 658  آزادان

 11/0 5/0 492  الدان -جنيران 

 14/0 79/0 687  مهديه -جاوان پايين 

 12/0 64/0 452  كوهانستان

 14/0 78/0 387  گورتان

 15/0 88/0 523  بهارانچي

 14/0 83/0 1501  زهران

 13/0 73/0 1042  نصر آباد

 15/0 91/0 1041  ناژوان

 15/0 88/0 431  9محدوده ناژوان منطقه 

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  شهر اصفهان نهدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند يسالخوردگنرخ  :42-3نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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  فصل سوم: شناخت

  شهر اصفهان نهدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند ينرخ سالخوردگ :43-3نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  شهر اصفهان 10محالت منطقه  .10,5,3

كه تعداد، نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي  45-3و  44-3شماره و نمودارهاي  33-3شماره  باتوجه به جدول

محله بيشترين تعداد سالمند،  شيخ طوسي، محله در اين منطقه، دهندنشان ميرا شهر اصفهان  دهدر محالت منطقه 

  هستند. بيشترين نرخ سالخوردگي و نيز بيشترين نسبت سالمندي را در بين محالت دارا عسكريه

  شهر اصفهان دهدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند يتعداد سالمندان، نرخ سالخوردگ: 33-3جدول شماره 

  نسبت سالمندي  نرخ سالخوردگي  تعداد سالمندان اصفهان 10محالت منطقه 

 14/0 64/0 2599 شيخ طوسي

 07/0 28/0 763  الله

 05/0 21/0 1071  گركان

 07/0 31/0 1087  هفتون

 08/0 37/0 1101  فجر

 12/0 58/0 1699  عطار نيشابوري

 15/0 8/0 1331  مصلي

 17/0 97/0 1558  عسكريه

 15/0 78/0 2197  دشتستان

 14/0 78/0 1957  پروين

 12/0 62/0 2391  مالصدرا

 12/0 65/0 1846  خواجه عميد

 13/0 71/0 1972  سروستان

 02/0 08/0 161  اطشاران

 1/0 5/0 14  جوهران

 06/0 29/0 238  كوي نرگس

 04/0 14/0 265  حصه جنوبي

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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  فصل سوم: شناخت

  شهر اصفهان دهدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند ينرخ سالخوردگ :44-3نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  شهر اصفهان دهدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند ينرخ سالخوردگ :45-3نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  شهر اصفهان 11محالت منطقه  .11,5,3

كه تعداد، نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي  47-3و  46-3شماره و نمودارهاي  34-3شماره  باتوجه به جدول

محله بيشترين تعداد سالمند،  ماشاده، محله در اين منطقه، دهندنشان مي را شهر اصفهان يازدهدر محالت منطقه 

ترين نسبت سالمندي را در بين محالت دارا بيش زاجانو  ماشادهو به همراه محالت بيشترين نرخ سالخوردگي  اسالمي

  هستند.
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  فصل سوم: شناخت

  شهر اصفهان يازدهدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند يتعداد سالمندان، نرخ سالخوردگ: 34-3جدول شماره 

  نسبت سالمندي  نرخ سالخوردگي  تعداد سالمندان اصفهان 11محالت منطقه 

 06/0 24/0 61 بابوكان جنوبي

 07/0 28/0 800  ليمجير

 1/0 43/0 1434  ماشاده

 09/0 38/0 1098  طاحونه

 1/0 41/0 940  زاجان

 1/0 54/0 1003  محله اسالمي

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  شهر اصفهان يازدهدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند ينرخ سالخوردگ: 46-3نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  شهر اصفهان يازدهدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند ينرخ سالخوردگ :47-3نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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  فصل سوم: شناخت

  شهر اصفهان 12محالت منطقه  .12,5,3

كه تعداد، نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي  49-3و  48-3شماره و نمودارهاي  35-3شماره  باتوجه به جدول

بيشترين تعداد سالمند،  ملك شهر، محله در اين منطقه، دهندنشان مي را شهر اصفهان دوازدهدر محالت منطقه 

  است.ترين نسبت سالمندي را در بين محالت دارا بيشترين نرخ سالخوردگي و بيش

  شهر اصفهان دوازدهدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند يتعداد سالمندان، نرخ سالخوردگ: 35-3جدول شماره 

  نسبت سالمندي  نرخ سالخوردگي  تعداد سالمندان اصفهان 12محالت منطقه 

 08/0 36/0 1224 عاشق آباد

 07/0 32/0 666  كوثر

 08/0 32/0 1130  امير عرب

 11/0 56/0 3716  ملك شهر

 09/0 45/0 1796  مهدي آباد

 07/0 34/0 1012  شهرك نگين

 07/0 27/0 1060  ناصر خسرو

 07/0 26/0 368  محمود آباد

 03/0 16/0 58  شهرك منتظري

 1/0 41/0 64  امين آباد

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  شهر اصفهان دوازدهدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند ينرخ سالخوردگ :48-3نمودار شماره 

 
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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  فصل سوم: شناخت

  شهر اصفهان دوازدهدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند ينرخ سالخوردگ: 49-3نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  شهر اصفهان 13محالت منطقه  .13,5,3

كه تعداد، نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي  51-3و  50-3شماره و نمودارهاي  36-3شماره  ولباتوجه به جد

بيشترين تعداد سالمند  كوي ولي عصر، محله در اين منطقه، دهندنشان مي را شهر اصفهان سيزدهدر محالت منطقه 

  هستند.نيز بيشترين نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي را در بين محالت دارا  اميريهمحله  و

  شهر اصفهان سيزدهدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند يتعداد سالمندان، نرخ سالخوردگ: 36-3جدول شماره 

  نسبت سالمندي  نرخ سالخوردگي  تعداد سالمندان اصفهان 13محالت منطقه 

 1/0 49/0 1952 قائميه

 13/0 74/0 1561  باغ فردوس

 12/0 7/0 1340  باغ زيار

 08/0 48/0 2509  كوي ولي عصر

 12/0 66/0 1597  كشاورزي

 11/0 62/0 682  كوي گلزار

 07/0 35/0 711  شفق

 16/0 03/1 1911  اميريه

 0 0 0  آمادگاه ارتش -محدوده نظامي 

 11/0 54/0 490  13محدوده ناژوان منطقه 

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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  فصل سوم: شناخت

  شهر اصفهان سيزدهدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند ينرخ سالخوردگ: 50-3نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  شهر اصفهان سيزدهدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند ينرخ سالخوردگ :51-3نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  شهر اصفهان 14محالت منطقه  .14,5,3

كه تعداد، نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي  53-3و  52-3شماره و نمودارهاي  37-3شماره  باتوجه به جدول

بيشترين تعداد سالمند و محله  باتون، محله در اين منطقه، دهندنشان ميرا شهر اصفهان  چهاردهدر محالت منطقه 

ارا دبت سالمندي را در بين محالت بيشترين نس دوطفالننيز بيشترين نرخ سالخوردگي و به همراه محله  شاهپسند
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  فصل سوم: شناخت

  شهر اصفهان چهاردهدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند يخ سالخوردگتعداد سالمندان، نر: 37-3جدول شماره 

  نسبت سالمندي  نرخ سالخوردگي  تعداد سالمندان اصفهان 14محالت منطقه 

 07/0 3/0 359 منتظرالمهدي

 09/0 41/0 1123  شاهپسند

 09/0 39/0 1174  دوطفالن

 08/0 33/0 1347  سودان

 05/0 17/0 1169  ن سامانيعما

 07/0 29/0 1526  باتون

 06/0 28/0 999  الهيه

 05/0 15/0 247  حصه شمالي

 06/0 21/0 1136  زينبيه -ارزنان 

 06/0 19/0 630  دارك -شهرك امام حسين 

 05/0 17/0 770  امام خميني

 04/0 14/0 62  جلوان

  )1398اصفهان (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر مأخذ: 

  شهر اصفهان چهاردهدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند ينرخ سالخوردگ: 52-3نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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  فصل سوم: شناخت

  شهر اصفهان چهاردهدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند ينرخ سالخوردگ :53-3نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  اصفهانشهر  15محالت منطقه  .15,5,3

كه تعداد، نرخ سالخوردگي و نسبت سالمندي  55-2و  54-3شماره و نمودارهاي  38-3شماره  باتوجه به جدول

بيشترين تعداد سالمند و  شهيد رجايي، محله در اين منطقه، دهندنشان ميرا شهر اصفهان  پانزدهدر محالت منطقه 

ت ببيشترين نس عليا -درب سيبهو  شهيد رجايي يهاهنيز بيشترين نرخ سالخوردگي و به همراه محل بوزانمحله 

  .هستنددارا سالمندي را در بين محالت 

  شهر اصفهان پانزدهدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند يتعداد سالمندان، نرخ سالخوردگ: 38-3جدول شماره 

  نسبت سالمندي  نرخ سالخوردگي  تعداد سالمندان اصفهان 15محالت منطقه 

 07/0 32/0 439 خيادان

 09/0 41/0 749  پزوه

 08/0 29/0 81  اندوان

 07/0 33/0 10  گيان

 11/0 6/0 959  بوزان

 07/0 29/0 946  ابر

 07/0 33/0 437  كنگاز

 1/0 44/0 875  ستار

 09/0 4/0 662  ارداجي

 11/0 54/0 1224  شهيد رجايي

 08/0 36/0 366  سلطان آباد

 11/0 55/0 660  عليا -درب سيبه

 08/0 38/0 1133  محله سفلي

 06/0 27/0 432  ارغوانيه

 07/0 31/0 141  راران
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  فصل سوم: شناخت

  نسبت سالمندي  نرخ سالخوردگي  تعداد سالمندان اصفهان 15محالت منطقه 

 07/0 27/0 66  دهنو

 08/0 31/0 90  خاتون آباد

 08/0 4/0 25  قلعه نو

 1/0 42/0 402  گورت

 09/0 47/0 266  جي شير

 06/0 24/0 32  هيستان

 05/0 18/0 82  قلعه برتيانچي

 08/0 3/0 97  سنجوان مره

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  شهر اصفهان پانزدهدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند ينرخ سالخوردگ :54-3نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  شهر اصفهان پانزدهدر محالت منطقه  يو نسبت سالمند ينرخ سالخوردگ :55-3نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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  فصل سوم: شناخت

  بنديجمع .16,5,3

هاي اول تا سوم بين محالت هر منطقه با توجه به اولويت ي انجام گرفته در مناطق پانزده گانههاتحليلباتوجه به 

بيشترين در ميان محالت اصفهان، محله جلفا  نمايش داده شده است. 39-3شماره هاي سه گانه در جدول شاخص

ه خود ت سالمندي را بببيشترين نس محله عباس آبادبيشترين نرخ سالخوردگي و  كوي سپاهانمحله  ،تعداد سالمند

  اند.اختصاص داده

  ي سه گانههادي و اولويت بندي محالت بر اساس شاخصبنجمع: 39-3جدول شماره 

 مناطق
دان نتعداد سالم يشترينب

 در محالت هر منطقه
 تعداد

 ينرخ سالخوردگ يشترينب

 در محالت هر منطقه

 يزانم

 نرخ

تعداد نسبت  يشترينب

در محالت هر  يسالمند

 منطقه

 يزانم

 نسبت

1  

  22/0 عباس آباد  7/1 عباس آباد  1771  لنبان

 18/0  صائب و شاهزاده ابراهيم 29/1  شاهزاده ابراهيم 1708  جوزدان اليادوران

 17/0  خرم، خلجا و لنبان 21/1  صائب 1501  خرم

2  

  15/0 آفاران  85/0 آفاران  1312  آفاران

 12/0  مشكين 76/0  مشكين 1188  جاوان

 11/0  جاوان 56/0  بختيار دشت 1054  برزان

3  

  19/0 چرخاب و نقش جهان 41/1 چرخاب  2254  قلعه طبره

 18/0  جويباره 24/1  نقش جهان 2212  خواجو

 17/0  ملك 11/1  باغ كاران 2148  چرخاب

4  

  17/0 فرهنگيان و چشمه باقرخان  29/1 فرهنگيان  2024  مهرآباد

 16/0  ركن الدوله غربي و مفتح 02/1  مهرآباد 2005  فرهنگيان

 1  چشمه باقرخان 1965  شاهزيد
 ركن الدوله شرقي مهرآباد،

  و شاهزيد
15/0 

5  

  91/1 كوي سپاهان  3992  جلفا
جلفا، باغ زرشك و بهار 

 آزادي
21/0  

 83/1  باغ زرشك 3917  سپاهان شهر
و كوي امام جعفر صادق 

  كوي سپاهان
2/0 

 19/0  سيچان 78/1  جلفا 2414  سيچان

6  
  21/0 هزارجريب  78/1 هزارجريب  3469  هزارجريب

 65/1  سعادت آباد 2264  آبادهمت 
باغ نگار، فيض و سعادت 

  آباد
2/0 
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  فصل سوم: شناخت

 مناطق
دان نتعداد سالم يشترينب

 در محالت هر منطقه
 تعداد

 ينرخ سالخوردگ يشترينب

 در محالت هر منطقه

 يزانم

 نرخ

تعداد نسبت  يشترينب

در محالت هر  يسالمند

 منطقه

 يزانم

 نسبت

 18/0  آبشار و مسجد مصلي 61/1  باغ نگار 2234  فيض

7  

  16/0 باب الدشت  99/0 باب الدشت  2389  برازنده

 14/0  فروردين 7/0  فروردين 2261  پورياي ولي

 13/0  مولوي و شاهد 68/0  مولوي 1963  شاهد

8  

  16/0 تيران و دستگرده  03/1 دستگرده  3235  خانه اصفهان

 13/0  آهنگران و خانه اصفهان 93/0  تيران 2536  كوجان

 11/0  بهارستان و شهريار 75/0  خانه اصفهان 2141  مارچين

9  

  91/0 ناژوان  1501  زهران
بهارانچي و ناژوان و محدوده 

 9ناژوان منطقه 
15/0  

 88/0  بهارانچي و محدوده ناژوان 1042  ناژوان
زهران، گورتان و جاوان 

  پايين
14/0 

 13/0  نصرآباد 83/0  زهران 1041  نصرآباد

10  

  17/0 عسكريه  97/0 عسكريه  2599  شيخ طوسي

 15/0  دشتستان و مصلي 8/0  مصلي 2391  مالصدرا

 14/0  پروين 78/0  دشتستان و پروين 2197  دشتستان

11  

  1/0 مشاده و زاجان و اسالمي  54/0 اسالمي  1434  ماشاده

 09/0  طاحونه 43/0  ماشاده 1098  طاحونه

 07/0  ليمجير 41/0  زاجان 1003  اسالمي

12  

  11/0 ملك شهر  56/0 ملك شهر  3716  ملك شهر

 1/0  امين آباد 54/0  مهدي آباد 1796  مهدي آباد

 09/0  مهدي آباد 41/0  امين آباد 1224  عاشق آباد

13  
  16/0 اميريه  03/1 اميريه  2509  كوي ولي عصر

 13/0  باغ فردوس 74/0  باغ فردوس 1952  قائميه
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  فصل سوم: شناخت

 مناطق
دان نتعداد سالم يشترينب

 در محالت هر منطقه
 تعداد

 ينرخ سالخوردگ يشترينب

 در محالت هر منطقه

 يزانم

 نرخ

تعداد نسبت  يشترينب

در محالت هر  يسالمند

 منطقه

 يزانم

 نسبت

 12/0  باغ زيار 7/0  باغ زيار 1911  اميريه

14  

  09/0 دوطفالن و شاهپسند  41/0 شاهپسند  1526  باتون

 08/0  سودان 39/0  دوطفالن 1347  سودان

 07/0  منتظرالمهدي 33/0  سودان 1174  دوطفالن

15  

  6/0 بوزان  1224  شهيد رجايي
رجايي و درب سيبه شهيد 

 و بوزان
11/0  

 09/0  ارداجي و پزوه 55/0  عليا -درب سيبه 1133  سفلي

 54/0  شهيد رجايي 959  بوزان
قلعه نو، خاتون آباد، سفلي، 

  سلطان آباد و سنجوان مره
08/0 

  

    

 )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  قابل ارائه است. 40-3ي ذكر شده مطابق با جدول شماره هااولويت بندي نهايي محالت بر اساس شاخص

 ي سه گانه سالمنديهانهايي محالت اصفهان بر اساس شاخص اولويت بندي: 40-3جدول شماره 

 نسبت

  سالمندي
  مناطق  محله

 نرخ

  سالخوردگي

محالت به 

  ترتيب اولويت
  اولويت  مناطق   محله تعداد  مناطق

 1 5 جلفا 3992 5 كوي سپاهان 91/1 1 عباس آباد 22/0

21/0 
، هزار جريب، بهار آزادي

  جلفا و باغ زرشك
 2 5  سپاهان شهر 3917 5  باغ زرشك 83/1 6و 5

20/0 

، كوي امام جعفر صادق

، باغ نگار، كوي سپاهان

  سعادت آبادو  فيض

 78/1 6و 5
هزار  و جلفا

  جريب
 3 12  ملك شهر 3716 6و5

19/0 
نقش و  سيچان، چرخاب

 جهان
 4 6  هزار جريب 3469 5  بهار آزادي 76/1 5و3

18/0 

، مسجد مصلي، آبشار

 شاهزاده ابراهيم، صائب

  جويبارهو 

 5 8  خانه اصفهان 3235 1  عباس آباد 70/1 6و1،3

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  نشهر اصفها    در    سالمندان    نگهداري، آموزش و درمان مراكز پراكندگي    و    توزيع .6,3
 تييسكون و حركت در وضعدر معناي سكونت  واقع سكونت،در  يستن يستاييسكون مطلق و ا يسكونت به معنا

 هاآن قادر به نگهداريها آن محل سكونت سالمنداني كه فاقد خانواده هستند و يا خانواده اند.آميخته يكديگرمتعادل با 

. و حركت باشد ياندائماً در حال جر بايد شود از اين قاعده مستثني نيست ومينيستند و به عنوان خانه سالمندان ياد 

در وضع  ي،و روان ياز لحاظ روح و به شدت ناراحت بودهشوند، مي مؤسسات منتقلاين به  ينكهسالمندان از ااغلب 

 اولويت سوم اولويت دوم اولويت اول
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امروزه مراكز فعال ديگري به صورت مكمل در كنار خانه سالمنداني كه به طور شبانه روزي از  .يرندگميقرار  ينابسامان

راقبت خدمات م درماني) و مراكز ارائه دهنده-كنند، تحت عنوان مراكز روزانه (صورت آموزشيميسالمندان نگهداري 

  اند.در منزل ايجاد شده

 15است كه ارائه خدمات مراقبت در منزل و آموزش و درمان سالمندان  ي،مراكز نگهدار 22شهر اصفهان داراي 

مركز ارائه دهنده خدمات مراقبت در  4درماني و -مركز روزانه و به صورت آموزشي 3مركز آن به صورت شبانه روزي، 

ورت به ص يانهسالمندان در خاورم يمركز نگهدار ينو مجهزتر ينبزرگتر ،يناولمنزل است. بزودي سراي بزرگان طوبي 

فتتاح خواهد شد. توزيع خانه سالمندان در شهر اصفهان بسيار پراكنده در محله شهرك كاوه (شمال اصفهان) اينگ هتل

كه گويا از شهر كنار اي بوده و مراكز بزرگ و مجهز (نظير خانه سالمندان صادقيه، رنگين كمان سپيد و...) به گونه

 15-3نقشه شماره  ت.با مشكالت متعددي روبرو اسها آن و دسترسي بهاند در حاشيه شهر قرار گرفتهاند گذاشته شذه

مراكز مرتبط با سالمندان و تعداد ساكنين و مراجعه كنندگان به اين  41-3جدول شماره  پراكندگي مراكز سالمندان و

  د.ندهميمراكز را نشان 

  نشهر اصفها در سالمندان آموزش و درمان منزل و: مراكز نگهداري، ارائه خدمات مراقبت در 41-3جدول شماره 

 رديف  نام مركز  تعداد سالمندان رديف  نام مركز  تعداد سالمندان

 1 پارسيان 25 12 بامداد 25

 2 صادقيه 350 13  آسمان 35

 3  غدير 70 14  ياس 45

 4  ارامنه 30 15  فرهيختگان -

 5  افق فردا 50 16  سپيد رنگين كمان 50

 6  صاحبدالن 45 17 كلبه نور 50

 7  نياكان 45 18  بزرگان صاحبدل 10

 8 ميالد نور 45 19  تيهآ -

 9 نيك نامان 45 20 نومهر آئين -

 10 خانه سبز 45 21 حكمت -

 11 عزيزان ماندگار 40 22  فرشتگان -

  

  )1398(اداره كل بهزيستي استان اصفهان مأخذ: 

 مركز سالمندي رنگين كمان سپيد: 6-3شماره  يرتصو

       
    )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

 مراقبت در منزل آموزشي و درماني شبانه روزي
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  : پراكندگي مراكز سالمندي در شهر اصفهان15-3نقشه شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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  اصفهان    در    سالمندان    مشكالت    ترينمهم    مطالعه .7,3
ي عمومي، هاساختمان ها،(پياده رو در چهار بعدنظرات سالمندان  نتايج ارزيابيو اطالعات ، هااساس دادهبر 

مهمترين مشكالت سالمندان اصفهان اينگونه قابل تشريح  1396در سال و فضاي سبز) ها عمومي و پاركونقل حمل

  است: 

ان بررسي شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي ي عمومي شهر اصفهان از نگاه سالمندهاوضعيت فضاها و مكان

، باشد. سالمندان از وضعيت موانع فيزيكي) مي3,03( دهد؛ در بعد پياده روها ميزان رضايت مندي سالمندان متوسط

ي مرتبط به هااند. از هيچكدام از شاخصو آن را ضعيف ارزيابي كردهاند ي استراحتگاهي در معابر ناراضي بودههامكان

  اند.روها رضايت زيادي نداشتهيادهپ

از توزيع و پراكندگي و نحوه ها آن )؛2,73( مندي سالمندان پايين بودهي عمومي رضايتهادر بعد ساختمان

و با توجه به توان جسمي كه دارند امكان اند ي اداري ناراضي بودههادسترسي به مراكز تفريحي، بهداشتي و ساختمان

، وجود آسانسور هااند. همچنين امكان دسترسي به پاركينگ در اين ساختمانرا مشكل دانستهها دسترسي به اين مكان

و تا  نزديك به ميانگينها اند. ساير شاخصرا ضعيف و نامناسب ارزيابي كرده هاي ساختمانهاو راهنماي طبقات و اتاق

  اند.حدودي باالتر ارزيابي كرده

عمومي و خدمات وابسته به آن ميونقل حمليكي ديگر از ابعاد اثرگذار در زندگي فردي و اجتماعي سالمندان؛ 

پايين ها آن متناسب با نيازونقل حملمندي سالمندان از وضعيت )، رضايت2,82( عدباشد. با توجه به ميانگين اين ب

فاقد باالبر و رمپ اند، ها همسطح با كف اتوبوس نيستند و يا اتوبوس هاي اتوبوسها از اينكه ايستگاهآن .اندارزيابي شده

كنند غير امكان دسترسي به داخل اتوبوس به صورت انفرادي سخت و براي افرادي كه از ويلچر و يا عصا استفاده مي

باشند كه در يي شهر اصفهان فاقد كمربند ايمني و دستگاههاي اعالن صوتي مهاممكن دانسته اند. همچنين اتوبوس

  بسياري از موارد خطر آفريني و گم شدن سالمند را به دنبال خواهد داشت.

روز به روز در حال فراموشي است. ارزيابي ها آن و احترام به سالمندان مسأله اي است كه از نگاه رعايت حق تقدم

ي اتوبوس استفاده نمايند هاند از صندليتوانها از اينكه به راحتي نميباشد. آن) مي2,8( ها از اين شاخص ضعيفآن

  اند.اند. هر چند كه از عملكرد رانندگان اتوبوس رضايت متوسط و باالتري داشتهناراضي

بيني شده و متناسب با توان ها براي افراد سالم پيشراهبيني شده گذر افراد از چهارپيش از نگاه سالمندان؛ زمان 

ه شهري مي باشد كه به گفتونقل حمل. پل هوايي مكانيزه شاخص ديگر ارزيابي جسمي افراد سالمند و معلول نيست

باشد و در مسيرهاي كه پل هوايي مكانيزه هاي هوايي مكانيزه ميافراد سالمند اكثر محورهاي شهر اصفهان فاقد پل

  باشد.از شبانه روز تعطيل مي وجود دارد در ساعاتي

سالمندان و ارائه كارت منزلت شهروندي ونقل حملاز برخي از عملكردهاي مديريت شهري در راستاي كاهش هزينه 

  و آن را فعاليتي مناسب در راستاي حمايت از حقوق شهروندي سالمندان دانسته اند.اند استقبال كرده

نقش مهمي  فضاهايي كه باشد.عمومي مي ها و فضاهاييكي ديگر از ابعاد مؤثر بر زندگي روزمره سالمندان، پارك

در مجموع  اي از زمان يك شهروند سالمند در آن سپري خواهد شد.بخش عمده اوقات فراغت سالمندان دارند ودر 

ارزيابي شده است.2,74( عد ضعيفوضعيت اين ب (  

نياز به كمك و راهنمايي هاي اطالع رساني در مواقعي كه سالمندان از عدم وجود واحدهاي امدادرسان و كيوسك

و فضاهاي سبز را به خاطر عبور موتور سيكلت و عدم وجود عالئم هشدار ها ايمني در پارك اند.هاست خيلي ناراضيآن

  ها نيز رضايت بخش نبوده است.ها و امكان استفاده از آناند. آبخوريدهنده استاندارد، نامناسب دانسته
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اما تجهيزات و مبلمان اند را مطلوب دانستهها آن و امكان دسترسي بهها اركدر مجموع سالمندان نحوة توزيع پ

 (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاهاند مورد نياز براي استفاده بيشتر از اين فضاها را مناسب ارزيابي نكرده

  .)1396هنر اصفهان 

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

  پارك و فضاي سبز  حمل و نقل  ي عموميهاساختمان  روپياده

  متوسط  روهاعرض پياده
دسترسي به مراكز 

  بهداشتي
  ضعيف

با ايستگاه همسطح 

 اتوبوس
  متوسط  هاعرض ورودي پارك  ضعيف

  متوسط  هاروشيب پياده
دسترسي به مراكز 

  تجاري
  متوسط

راحتي نيمكت ايستگاه 

  اتوبوس
  متوسط  هاوجود رمپ در پارك  متوسط

  متوسط  روشنايي
دسترسي به ادارات و 

  هاسازمان
  ضعيف

ي صوتي در هااعالن

  اتوبوس
  متوسط  كفسازي مناسب  ضعيف

  متوسط  نبودنلغزنده 
دسترسي به مراكز 

  تفريحي
  ضعيف

كيفيت خدمات در 

  ايستگاه اتوبوس
  متوسط  هاراحتي نيمكت پارك  متوسط

  متوسط  هموار بودن سطوح
اختالف سطح 

  هاورودي ساختمان
  ضعيف  وجود باالبر در اتوبوس  متوسط

نورپردازي مناسب در 

  هاپارك
  متوسط

عدم وجود موانع 

  فيزيكي
  متوسط  شيب رمپ  ضعيف

حق تقدم و احترام به 

  سالمندان
  ضعيف  آبخوري  ضعيف

ي هاوجود پل

  ارتباطي
  ضعيف  كمربند ايمني در اتوبوس  متوسط  هاايمني پله  متوسط

سرويس بهداشتي 

  مناسب
  متوسط

ي هامكان

استراحتگاهي در 

  معابر

  متوسط  اهدسترسي به پله  ضعيف

وضعيت سرمايش و 

گرمايش با توجه به 

  سالمندانشرايط بندي 

  متوسط  امكانات ورزشي  متوسط

تناسب رنگ تجهيزات 

  روهاپياده
  ضعيف  راهنماي راهروها  متوسط

احترام وحفظ شأن 

  سالمند توسط راننده
  متوسط  امنيت  متوسط

    
ي هاعرض درب

  ورودي
  متوسط

زمان پيش بيني شده 

  عبور از چهارراهها
  ضعيف  ايمني  ضعيف

  ضعيف  رسانياطالعهاي كيوسك  ضعيف  برقيبا پله هواييي هاپل  ضعيف  وجود آسانسور    

  ضعيف  واحدهاي امداد رساني      متوسط  سرويس بهداشتي    

          ضعيف  پاركينگ    

  )1396(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  گردشگري    پهنه    و    سالمند    دوستدار    محيط    پايلوت    تمحال    انتخاب .8,3
ار سالمند دي كه در آن پروژه شهر دوستامحدودهبررسي خصوصيات جغرافيايي، جمعيتي، اجتماعي و اقتصادي 

هاي محله دوستدار سالمند فراهم اي را براي درك مسائل و چالشاين اطالعات، زمينه شود حائز اهميت است.انجام مي

تحليل شده كه چهار محله  1سازمان جهاني بهداشت گانهششهاي اساس شاخص بر ،محله اصفهان 200حدود  آورد.مي

ي سازمان جهاني بهداشت كه در زير آورده شده هاشهرك كاوه و جلفا) با توجه به شاخص (هزار جريب، خانه اصفهان،

  داراي شرايط پايلوت شدن محله دوستدار سالمند هستند.

 سالمندان، نسبت سالمندي و نرخ سالخوردگي)باالي سالمندان (تعداد تعداد و نسبت  -

                                                
ها با توجه به شرايط و اطالعات قابل دسترس در شهر اصفهان بومي سازي رجوع شود به پروتكل معتبر ونكوور سازمان جهاني بهداشت؛ اين شاخص 1

 شده است.
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هاي اصلي، ي خدماتي، شريانيهاپهنهتوزيع خدمات عمومي، تجاري و تفريحي (دسترسي به مراكز و  -

 عمومي نظير مترو، مراكز اصلي خدمات درماني و...) ونقلحملهاي يستگاها

زه متوسط محله و توپوگرافي قابل ، انداشيه شهر)موقعيت قرارگيري در شهر (عدم قرارگيري محله در حا -

 هاي بحراني)يبش هرگونهاصالح منطقه (عاري از 

 تعداد و تراكم متوسط رو به باالي ساكنان   -

 ي فرهنگي و مذهبي، امنيت و...)شمولهمه، قومي و اقتصادي (تنوع و خصوصيات اجتماعي  -

 نوع مسكن و تنوع مسكن  -

گرفته در اين مرحله و همچنين در نظر گرفتن قرارگيري محالت پايلوت هاي صورت ها و تحليلبا توجه به بررسي

محله نهايي پيشنهادي  چهارار سالمند در سه بخش شمالي، مركزي و جنوبي شهر اصفهان، دو پهنه گردشگري دوست

در جدول  هاآنو ارزيابي  16-3شماره ها در نقشه معرفي و موقعيت آن رمشاور به همراه پهنه گردشگري به شرح زي

  ارائه شده است: 43-3شماره 

با گسترش شهر در محدوده  1375محله شهرك كاوه واقع در شمال اصفهان از سال  محله شهرك كاوه: -

شود. ميمنظم محسوب  يباًو با بافت نوساز و تقر يدشهر اصفهان قرار گرفته است و جزء محالت جد

يند. آمي ارشهرك كاوه به شم يدرون محل ياصل يرهايمس يگنجو يو نظام يحافظ، سعد يهايابانخ

نفر سالمند باالي  1436و هزار نفر  16حدود  يتجمع،هكتار 123حدود  يشهرك كاوه با مساحت محله

اين محله از شمال به خيابان دكتر غرضي، از غرب به بلوار  .است	در منطقه هفت واقع شدهسال  60

 شود.ميپرستار، از جنوب به خيابان گلستان و از شرق به خيابان هسا محدود 

در انتهاي چهارباغ باال يا جنوبي به دستور شاه عباس باغي بزرگ در پاي كوه صفه  محله هزار جريب: -

هزارجريب نيز معروف بوده است. امروزه باغ هزار جريب  احداث شد كه به واسطه وسعتي كه داشت به نام

با  محله هزارجريب با ادامه خيابان چهارباغ به طرف جنوب به دو قسمت شرقي و غربي تقسيم شده است.

 كهاين محله  .است در منطقه شش واقع شده هزار نفر 16جمعيت حدود  و هكتار 217مساحتي حدود 

از شمال به خيابان آزادگان، از غرب به خيابان هزار جريب، را در خود جاي داده است،  نفر سالمند 3469

 شود.مياز جنوب به خيابان كارگر و از شرق به هوانيروز محدود 

در و بوده ميالدي)  1606جلفاي اصفهان از زمان شاه عباس بوده (شهرك ارمني نشين بناي  محله جلفا: -

 3992و نفر  هزار 24حدود  يتجمع، هكتار 208حدود  يجلفا با مساحت جنوب شهر واقع شده است. محله

، از غرب به خيابان نظراين محله از شمال به خيابان  است. جمعيت سالمند در منطقه پنج واقع شدهنفر 

 شود.ميمحدود  خيابان حكيم نظاميو از شرق به  محتشم كاشاني، از جنوب به خيابان وحيد و مارنان

مركز شهر در شمال شهر اصفهان انتخاب  يندوم 1350مصوب  يكارگان در طرح جامع اصفهان:محله خانه  -

شد. خانه اصفهان  ينيمكان گز يتيبا هدف اسكان جمع يدجد يهاو شهرك يمسكون يهاو به طبع آن محدوده

خانه  محله. در محدوده شهر اصفهان قرار گرفته است 1361بوده كه از سال  يوستهپ يدجد ياز نوع شهرها

نفر جمعيت سالمند در منطقه  3235و هزار نفر  24حدود  يتجمع، هكتار 208حدود  يبا مساحت اصفهان

اين محله از شمال به خيابان بهارستان و بلوار اطلس، از غرب به گذر ميخك و گلبهار،  .است هشت واقع شده

 شود.مياز جنوب به خيابان رزمندگان و از شرق به سپاه، شبو و شكوفه محدود 

تعدد  يلاصفهان به دل يبخش مركز پهنه گردشگري (مركز شهر و حاشيه رودخانه زاينده رود): -

 يرايسال پذ يبه گردشگران در تمام يو قدرت باال در خدمات رسان يهنر يهايتجذاب يخي،عناصر تار
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شهر كه در واقع قلب تپنده اصفهان  يبخش مركز يلدل ينجهانگردان و گردشگران بوده است. به هم

به  مركز شهر يشنهاديپ پهنهسالمند را داراست.  يگردشگر يژهشدن به پهنه و يلتبد يلاست، پتانس

و در نهايت به حاشيه سبز جنوبي  ادي، سپه، باغ گلدسته، پاسدارانگذرهاي شمس آبميدان نقش جهان و 

  شود.ميو شمالي رودخانه زاينده رود از پل سي و سه پل تا پل خواجو منتهي 

  پيشنهادي در شهر اصفهانمحالت پايلوت و پهنه گردشگري دوستدارسالمند : 16-3نقشه شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

    



 

 
 

  ريزي الگوي محيط دوستدار سالمند در محالت پايلوت شهر اصفهانارزيابي و برنامه

148 

  فصل سوم: شناخت

 شهر اصفهان محالت پايلوت دوستدار سالمند انتخاب براي در اولويتمحله  ارزيابي چهار: 43-3جدول شماره 

محالت 
  پيشنهادي

منطقه 
  قرارگيري

  موقعيت قرارگيري در شهر
تحليل و بررسي محالت جهت انتخاب محله پايلوت شهر دوستار 

  سالمند اصفهان
  ها و مشكالتالشچ  هاها و قابليتپتانسيل

  هفت  شهرك كاوه

  
  
  
  
  
  
  
  شمال
  

  

 1436( باالنسبتاً  يسالمند تراكم  -1
 درصد)، 39( سالمند)، نرخ سالخوردگي

 درصد)  9( نسبت سالمندي
وجود سراي بزرگان طوبي با عنوان   -2

اولين، بزرگترين و مجهزترين مركز 
در  نگهداري سالمندان در خاورميانه

 محله محدوده
ي مناسب عمومونقل حملبه  دسترسي  -3

 به مراكز شهر
و عدم وجود  مناسب وجود توپوگرافي  -4

 هاي بحراني در محلهشيب

 1233490( 1مساحت متوسط محله  -5
 متر مربع)

بافت و كالبد مناسب به منظور توسعه   -6
هاي متناسب با يكاربر يجادو ا يدرون

 ار سالمنددشهر دوست
وجود فضاي سبز مناسب و پارك در   -7

 سطح محله
  وجود تراكم مناسب در محله  -8

ــه  - 1 ــودن محل دورب
ــلي   ــز اص از مراك

 هرش
قرار گيري محله  -2

ي ــــدر نزديك
 رـــحاشيه شه

ــود  -3  %23/45وج
ــا  ــدهــ ي  واحــ

مسكوني كم دوام  
 در سطح محله

  

  شش  هزار جريب

  جنوب
  

  
  

سالمند)،  3469( باال يسالمند تراكم  -1
درصد،  100نرخ سالخوردگي باالي 

 درصد)  21نسبت سالمندي 
قرارگيري محله هزار جريب در جنوب   -2

 مهم شهر اصفهاني هاشهر و خيابان
ي مناسب عمومونقل حملبه  دسترسي  -3

 (مترو) به مراكز شهر
 2168960( 2مساحت متوسط محله  -4

 متر مربع)
  وجود امنيت در محله  -5
  مسكن تنوع  -6
بافت و كالبد مناسب به منظور توسعه   -7

هاي متناسب با يكاربر يجادو ا يدرون
 شهر دوستار سالمند

وجود فضاي سبز مناسب و پارك در   -8
 سطح محله

 سطح محلهروي در پيادهوجود مسيرهاي   -9
 وجود تراكم مناسب در محله -10
مناسب و عدم وجود  يوجود توپوگراف -11

 در محله يهاي بحرانيبش
شرايط آب و هوايي مناسب نسبت به  -12

  ساير محالت پايلوت

  
  
  

-   

                                                
 مترمربع 1203882ميانگين مساحت محالت شهر اصفهان:  1
 مترمربع 8821203ميانگين مساحت محالت شهر اصفهان:  2
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محالت 
  پيشنهادي

منطقه 
  قرارگيري

  موقعيت قرارگيري در شهر
تحليل و بررسي محالت جهت انتخاب محله پايلوت شهر دوستار 

  سالمند اصفهان
  ها و مشكالتالشچ  هاها و قابليتپتانسيل

  پنج  جلفا

  جنوب
  

  

سالمند)،  3992( باال يسالمند تراكم  -1
 درصد)، 100(باالي  نرخ سالخوردگي
 درصد)  21نسبت سالمندي

ان نظير خانه سالمند وجود سراي  -2
سالمندان ارامنه و همچنين مركز 
روزانه آموزشي و توانبخشي سالمندان 

 در محدودهكلبه نور 
هاي رفتاري در و قرارگاهها وجود پاتوق  -3

مجاورت فضاي سبز مادي و چارسوي 
 شكرچيان و ميدان سه پهلوان

 در مجاورت قرارگيري محله جلفا  -4
و  يادارمذهبي (كليساها)، مراكز 

 شهر  ي مهمتجار
ي مناسب عمومونقل حملبه  دسترسي  -5

 به مراكز شهر
و عدم وجود  مناسب وجود توپوگرافي  -6

 هاي بحراني در محلهشيب
قرارگيري محله در جنوب رودخانه  -7

زاينده رود و دور بودن از محله از 
 حاشيه شهر

 1مساحت متوسط محله  -8
 متر مربع)1469310(
مسلمان تنوع مذهبي در محله (وجود   -9

 يحي)و مس
  امنيت باالي محله  -10
  مسكن تنوع  -11
مورد هدف ي هاخيابانوجود  -12

توحيد، اصفهان ( سالمندان مراجعه
) در اين محدوده نظر شرقي و غربي

طرح باالدست (سند  بر اساس
راهبردي مناسب سازي فضاهاي 
شهري براي شهروندان با شرايط 

 خاص)
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ــردگـــي  -1 فشـــ
كالبدي بافت و     
ــت    ــدودي ــح م
مداخله در بافت  
ــرســــوده و   ف

 ارزشمند
پــارك  فقــدان    -2

ــب در     منــاســ
 محله

ــود  -3  18/17وج
واحدهاي درصد 

ــكوني كم      مسـ
دوام در ســـطح 

  2محله

                                                
 مترمربع 1203882ميانگين مساحت محالت شهر اصفهان:  1
 1397رجوع شود به سالنامه آماري شهر اصفهان سال  2
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محالت 
  پيشنهادي

منطقه 
  قرارگيري

  موقعيت قرارگيري در شهر
تحليل و بررسي محالت جهت انتخاب محله پايلوت شهر دوستار 

  سالمند اصفهان
  ها و مشكالتالشچ  هاها و قابليتپتانسيل

  هشت  خانه اصفهان

  شمال غرب
  

  

سالمند)،  3235( باال يسالمند تراكم -1
)، نسبت 65/0نرخ سالخوردگي(

 درصد)  13سالمندي(
در  ان خانه سبزسالمند وجود سراي -2

 محدوده
ي عمومونقل حملبه  دسترسي -3

 مناسب به مراكز شهر
و عدم وجود  مناسب وجود توپوگرافي -4

 هاي بحراني در محلهشيب
 قرارگيري محله در شمال شهر  -5
 2085690( 1مساحت متوسط محله -6

 متر مربع)
همزيستي افراد بومي و مهاجر در اين  -7

 محله (تنوع فرهنگي)
  وجود امنيت مناسب در محله  -8
 مسكن تنوع  -9

بافت و كالبد مناسب به منظور   -10
هاي توسعه دروني و ايجاد كاربري
 متناسب با شهر دوستدار سالمند

وجود فضاي سبز مناسب و پارك در  -11
 سطح محله

   تراكم مناسب در محله -12

دوربودن محله  -1
از مراكز اصلي 

 شهر
  

  )1398پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان (گروه مأخذ: 

                                                
 ميانگين مساحت محالت شهر اصفهان:  1
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  مقدمه .1,4
. كندشناسي پژوهش اساساً راه و شيوه صحيح انديشه حاكم بر پژوهش و همچنين روند انجام آن را بيان ميروش

راهنماهاي  وها ليستطرح بهره گيري از چك  مبناي اصليبوده و نوع پژوهش از نظر هدف توسعه اي و كاربردي 

ه شده بو تحليل انجام روش ارزيابي  مد نظر قرار گرفته است.ها آن تعريف شده سازمان جهاني بهداشت و بومي سازي

هاي مختلف به فراخور نياز، از ابزارهاي سنجش مختلف مانند؛ پرسشنامه، در بخش بوده وصورت توصيفي، تحليلي 

 لفصدر اين  .شده استمحالت پايلوت محيط دوستدار سالمند اصفهان استفاده مصاحبه، مشاهده و عكس برداري در 

 اجراي پرسشنامه و مصاحبه، هاي تجزيه و تحليلروش، ابزار گردآوري اطالعاتضمن شناسايي جامعه و نمونه آماري، 

  نيز مورد بررسي قرار گرفته است.ها ي نمايش دادههاو روش

  )كارشناسان    مديران،    سالمندان،(پژوهش     جامعه    شناسايي .2,4
و  بومي و سالمندان گردشگر سالمندان، و سازماني يران شهريمد يهپژوهش كل ينجامعه مورد مطالعه در ا

ه اند و از طريق پرسشنامعنوان نمونه انتخاب شدهاز بين اين سه گروه افرادي به است. بوده كارشناسان مسائل شهري

  شده است.ها پرداخته و مصاحبه به سنجش نظرات آن

  جامعه پژوهش :1-4نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  مديران شهري و سازماني •

آوري، شهرسازي و معماري، اجتماعي و فرهنگي، پژوهش و فنونقل، حمل(مديران و متوليان شهرداري اصفهان 

گاه انش، نيروي انتظامي، كارشناسان حوزه راه و شهرسازي، صدا و سيما، دو مديران سازمان بهزيستي) خدمات شهري و...

پروژه هستند كه براي حضور در  افراد تأثيرگذارو... از جمله  آباد، خوراسگانصفهان، نجفهاي اعلوم پزشكي، دانشگاه

ونقل، بهداشت و درمان، مسكن، فرهنگي و اجتماع، شهرسازي، طراحي محيط و... ديده هاي مشترك حملكارگروه

  اند.شده

  سالمندان •

 را يو سلول يگسترده مولكول يهايبآس گذر زمان بامنظور از سالمندي روند تغييرات در زندگي انسان است كه 

ميمرگ  يتو در نها يماريبابتال به  خطرافزايش ، يو روح يجسم يتظرف يجيمنجر به كاهش تدر و شودمي يناش

. اما يا افراد مسن پذيرفته اند» سالمند«ساله را به عنوان تعريف  65بيشتر كشورهاي توسعه يافته جهان سن . شود

جامعه ذينفعان در مبناي  طرح در اين وبوده سال  60قطعنامه موافقت سازمان ملل براي ورود به جمعيت سالخورده 

  در نظر گرفته شده است.اند سالگي گذشته 60مرز  افرادي كه از ،ي ميدانيهاتمطالعات و برداش

و  استنفر  219720با در شهر اصفهان برابر  سالمندانتعداد  1395بر اساس سرشماري نفوس و مسكن سال 

سالمندان در دو گروه اصلي سالمندان بومي  ) آمارگيري نشده است.1398اطالعات به روز از تعداد سالمندان تاكنون (

 اند.و سالمندان گردشگر ديده شده

جامعه آماري

كارشناسان مسائل شهري سالمندان بومي و گردشگر  مديران شهري
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  كارشناسان مسائل شهري •

ي ي استخراج و بومي سازهاي همه جانبه ابعاد شهر دوستدار سالمند و اولويت بندي شاخصهابه منظور بررسي

به سنجش نظرات مهندسين و كارشناسان  سالمندانو  ها و نهادهاي شهريسازمانمديران عالوه بر سنجش نظرات  شده

، جامعه شناسي، حمل و نقل، مسكن، بهداشت و درمان، فضاي سبز، روانشناسي سالمند، شهرسازي و معماري

شده داخته پر كارشناسان مسائل شهريعنوان  تحتمتخصصين طب پيشگيري سالمند و پرستاران و پزشكان سالمند 

  است.

  تحليل    و    تجزيه    هايروش .3,4
 يهاپژوهشبنابراين اين پروژه در دسته طرح مد نظر قرار گرفته است.  دو رويكرد متعارف كمي و كيفي در اين

و  يكمهاي ادهددو مجموعه  يبكه با استفاده از ترك يي هستندهاپژوهش يبيترك يهاپژوهش گيرد،مي يبي قرارترك

 و يكمهاي هاي روشيتو محدود كنندتوليد مي هايدهدرك بهتر پد يبرا بيشتري و شواهد رسنديبه انجام م يفيك

داده يلمحتوا و در تحل يلتحل يقو گفتگوها از طرها مستخرج از مصاحبه يفيك يهادادهدارند. يبر م يانرا از م يفيك

و  يآمار يهااز روش بيني جمعيتهاي پيشو داده يافتهساختار  يمهن يهاپرسشنامه ،Q-Sortمستخرج از  يكم يها

  بهره گرفته شده است. يكم

  تحليل محتوا .1,3,4

ت كند بلكه بايد به صورهاي تحليل كيفي از يك روش فرمولي استفاده نميهاي تحليل كمي، روشبرخالف روش

م پژوهش كيفي قرار ميگيريم بايد آمادگي آن را داشته باشي سيستماتيك و تحليلي پيش رود. هنگامي كه در مسير يك

  نيست.اي كار ساده تجزيه و تحليل كيفي كه در مسير پژوهش بصري و غير مستقيم كار ميكنيم.

روش  يكمحتوا  يلتحل. مناسب است محتوا روش تحليل شده استمصاحبه به صورت كيفي انجام به دليل آن كه 

مراحل  .كنند يلو تحل يهرا تجز يو ادراك يشناخت -ياجتماع يدهد كه ساختارهامياست كه به محققان اجازه  يقتحق

  زير قابل تشريح است: مراحلدر  تحليل محتوا

 هاي مرتبط با موضوعكليد واژههاي يادداشتو خواندن  -

 كردن اطالعات موجود فهرست -

 آنبندي هر مورد و توضيح و دسته فهرستخواندن  -

 هاي فرعيهاي اصلي و دستهها به عنوان دستهشناسايي ارتباط ميان دسته -

 ي فرعيهاهاي اصلي و دستهمقايسه و سنجش ميان دسته -

  يو اصل فرعي يهاتمام دادهبازبيني  -

 ها بنديدستهتفكيك  و ياادغام  -

  .(.Library & Learning Support n.d)تمام اطالعات بندي دستهاز يافتن اطمينان  -

  Q-Sortروش  .2,3,4

كارشناسان باورها و نگرش ، يدعقا ،هايدگاهتر، د يقدق يانبه ب ياافراد،  يتمند ذهن مطالعه نظام به منظور Q-Sortروش 

  روش در پنج مرحله قابل اجرا است: اين گرفته شده است. مراحل انجامكار  به و متخصصين

 يوكنندگان ارزشگذاري ك انتخاب مشاركت -

  يوفضاي گفتمان و مجموعه ك يجادا -

   يوگذاري نمودارهاي كارزش يلتكم -
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   يي اطالعاتهاداده يلتحل -

  هااولويت بندي يرتفس -

ي هادر زمينه محيط دوستدار سالمند از تخصصي مشاركت كنندگان هاو نگرش يدبه منظور اخذ حداكثر افكار، عقا

و ترافيك، شهرسازي و معماري، مسكن، خدمات رساني به سالمند، بهداشت، مشاوره ونقل حملمختلف روانشناسي، 

ن و متخصصيبه عنوان سالمند، منظر و فضاي سبز، جامعه شناسي، روانپزشكي، سالمندشناسي و طراحي صنعتي، 

شد در مدت زمان  كارشناساني به عنوان مشاركت كنندگان انتخاب شدند. در دو جلسه از اين متخصصين خواسته

وري آمشخص به بحث و گفتگو درباره موضوع شهر دوستدار سالمند پرداخته و پس از ايجاد فضاي مناسب براي جمع

با شماره منحصر به فرد ها ميان مشاركت كنندگان توزيع خواهد شد. شاخصها ي شاخصهاو كارت Q-Sortهاي فرم ءآرا

-8( يتاهم يشترينب يهاها را در امتداد ستونشود شماره كارتميگان خواسته و از پاسخ دهند شدهكارت نوشته  44 يرو

شده  يينتع يشاز پ يكنند. فضاها يسالمندان ساكن اصفهان طبقه بند ي) براصفر( ي) و خنث6-1( يتاهم ين)، كم تر13

از كارت را در هر ستون  يمشخصكند تا تعداد ميكند و شركت كنندگان را ملزم مي يجادا »ياجبار« يع، توزهاستون يبرا

توسط متخصصين و كارشناسان و ها پس از پايان تكميل فرم بار مجاز به استفاده است. يكقرار دهند. هر كارت فقط 

  شوند.ميمورد تحليل و تفسير قرار داده ها اتمام جلسه، داده

 Spectrum سيستم .3,3,4

 پيامدهاي راستاي تعيين در موجود اطالعات تحليل براي شده ارائه ايرايانه هايمدل از يكي Spectrum يستمس

 شناسي اجزا؛ جمعيت بر مشتمل جامع بسته يكاين سيستم است.  جمعيتي هايو سياستها برنامه يآينده

)DemProj،( خانواده يزيربرنامه )FamPlan(فايده-، هزينه )Benefit-Cost(ايدز ، )رشد ثيراتأو ت )دزيا ريتأث يالگو 

  :)1391(نفر  ) استRAPID( جمعيت

، مرگ ي، و نرخ باروريفعل تيبر اساس جمع تيجمع ينيب شيپ يبرا يابرنامه :)DemProj( يشناس تيجمع -

  منطقه. ايكشور  كي يو مهاجرت برا ريو م

به  يابيخانواده به منظور دست ريزيبرنامه يازهاين شبرديپ يبرا يابرنامه: )FamPlanخانواده ( ريزيبرنامه -

  زوج. يبه اهداف بارور دنيرس يبرا ياهداف مل

  .، به همراه منافع حاصل از آنخانواده ميتنظ يهابرنامه ياجرا يهانهيهز سهيمقا يبرا يابرنامه :فايده-هزينه -

از جمله: تعداد  دزيا ريهمه گ يماريب يامدهايپ ينيب شيپ يبرااي برنامه: )AIM - دزيا ريتأث ي(الگو دزيا -

  .مانيتيدارند و تعداد  ازيكه به درمان ن ي، تعداد افراددزياصورت مبتال شدن در  ري، مرگ و مHIVبه  انيمبتال

 ياجتماع يامدهايپ ينيبشيپ يبرا يابرنامه :)RAPID( تيباال و رشد جمع يبارور ياقتصاد -اجتماعي راتيتأث -

كار، آموزش، بهداشت،  يرويمانند ن ييهابخش يبرا تيجمع عيباال و رشد سر يحاصل از بارور يو اقتصاد

  .(Stover 2007, 1)ي و كشاورز ينيشهرنش

Spectrum يطور ،استيس يهااست. مدل كپارچهيهاي سياست يهااز مدل و ندوزيبر و يمبتن ستميس كي 

 يبهداشت يهاخدمات مراقبت يمحليي نهادها باط بتمر» شود اگرمي چه«از سؤاالت  يكه به تعداداند شده يطراح

 رييتغ دتواننيشود كه مياطالق م يبه عوامل »شود اگرمي چه«. دهندي، پاسخ ميالملل نيتوسعه ب يهاو آژانس هياول

 لگرانيشوند كه تحلمي يارايانه يها معموالً هنگاممدل .رنديقرار گ يعموم يهااستيس ريتحت تأث ايكنند ايجاد 

. تيجمع كي در ينيدرجه شهرنش اي يماريبشيوع سطح هستند نظير  رويچند ن ايدو  ياحتمال جهينت خواستار دريافت

 عمليات دستيتواند بار مي يوتريمپمدل كا كي، )جهينت كيو  رويباشند (مانند دو ن ريدرگ ريهرگاه حداقل سه متغ

  .(Stover 2007, 2) ارائه دهدتر مناسب يرا به روش جيرا كاهش دهد و نتا رهايمتغ
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 ختلفم كشورهاي جمعيتي يهاپروژه از در بسياري است، برخوردار كه بااليي توانايي و ساده كارايي با افزار نرم اين

 جمعيت. است اهميت بسيار حائز شهري مديران و ريزانبرنامه براي »آتي جمعيت« تعيين. شده است گرفته كار به

 شهري روند توسعه و زمين و مسكن هايريزيبرنامه در آن رشد روند از اطالع و مسكن باالخص و زمين اصلي متقاضي

  .)1391(نفر  دارد بسيار كاربرد

  تصادفي    گيرينمونه    هايشرو    كمك    به    آماري    نمونه    شناسايي .4,4
به دست  نمونه 320تخمين تعداد نمونه آماري بر اساس فرمول كوكران سالمندان، با توجه به حجم جامعه آماري

نمونه به  80 تر موضوعو بررسي جامع 1395شهر اصفهان، روند افزايشي سالمندان از سال  گستردگيآمده اما به دليل 

شده اند. الزم به ذكر است اين نمونه به  برآوردالمند به عنوان نمونه آماري س 400آن اضافه شده و در نهايت تعداد 

 متمركز سالمندان يهاگروهنمونه) در نظر گرفته شده است. براي تشكيل  100محله پايلوت (هر محله  4طور برابر در 

  سالمند در دسترس نيز به مشاركت و حضور دعوت شدند. 70نيز 

نفر از گردشگران داخلي و خارجي در پهنه  100نظرات گردشگران شهر اصفهان، تعداد به منظور دريافت و بررسي 

  اند.گردشگري انتخاب شدهپايلوت 

متخصص در  ، حمل و نقل، مسكن، بهداشت و درمان ويشهرساز انبا توجه به عدم مشخص بودن تعداد كارشناس

  .شده استترس استفاده نفر نمونه در دس 31، از تعداد سالمت و پيشگيري سالمندزمينه 

  : نمونه آماري برآورد شده به منظور ارزيابي الگوي محيط دوستدار سالمند در شهر اصفهان1-4جدول شماره 

  تعداد نمونه  جامعه آماري

  30  هامديران شهري و سازمان

  سالمندان

  400  سالمندان محالت پايلوت

  100  گردشگران سالمند

  70  ي متمركز سالمندانهاجلسات و گروه

   31  كارشناسان مسائل شهري

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

      ...)و    مشاهده ها،مصاحبه    ها،پرسشنامه    ،هاآمارنامه( اطالعات    گردآوري    ابزار    ساخت .5,4
در استفاده شده است.  »يدانيمطالعه م«و  »يمطالعه اسناد«ها از دو روش داده يگردآور منظوربهحاضر  پروژهدر 

در مرحله تدوين  استفاده شده و معتبر ينترنتيا يهاتيساها، اطلس و ها، آمارنامهاز گزارش ،هااستخراج اطالعات و داده

ره به ياسنادمطالعه روش  و معيارها، شناخت شهر اصفهان و محالت پايلوت ازها مباني نظري، استخراج ليست شاخص

ابعاد شهر دوستدار سالمند در محالت پايلوت و پهنه  يابيو ارز يلتحلنيز در راستاي  يداني. روش مشده استگرفته 

  .است گرفته شده ي مصاحبه و مشاهده به كارهاو از طريق تدوين پنج پرسشنامه و فرم گردشگري

	گانههاي پنج: تعداد شاخص و معيارهاي محيط دوستدار سالمند به منظور تدوين پرسشنامه2-4جدول شماره  	

  هامعيارزير   معيارهاي كالن  ابعاد

  17  7  يرونيب يها و فضاهاساختمان

  22  6  ونقلحمل

  13  6  مسكن

  13  5  اجتماعيمشاركت 

  15  6  احترام و پذبرفته شدن در جامعه
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  هامعيارزير   معيارهاي كالن  ابعاد

  12  4  و اشتغال يمشاركت مدن

  13  6  اطالعات و ارتباطات

  23  4  و خدمات سالمت ياجتماع يتحما

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  ينكارشناسان و متخصص يژهو فرم مصاحبه •

رباره د متخصصين كارشناسان و سؤاالتي ازدر مرحله نخست با توجه به ماهيت موضوع فرم مصاحبه بدون ساختار  

 گانه شهر دوستدارهشت ابعادشهر اصفهان در  يهامشكالت و چالش ينترمهماي و تخصصي شخص، اطالعات حرفه

ام انج زمينهار سالمند، اقداماتي كه تاكنون در شهر اصفهان در اين دتسالمند، الگوهاي مطلوب در زمينه محيط دوس

  تهيه شده است. گرفته و آينده مطلوب براي شهر اصفهان 

  )ينكارشناسان و متخصص يژه(و Q-Sortدوستدار سالمند به روش  يطمح يهاشاخص بندييتفرم اولو •

با استفاده از آن از نظر متخصصين، كالن شاخص  44ي هشت گانه و هاتعيين ضريب اهميت و اولويت بندي مؤلفه

افراد به  ياتاعتقادات و نظر يات،جذب ذهن يبرا يراه ي،سازروش مرتب ين. اه استشد يآورجمع Q-Sort ابزار

از پاسخ و  شودميكارت نوشته  يروبا شماره منحصر به فرد هر شاخص  Q-Sortروش در  منظم است. اييوهش

و  )6-1( يتاهم ينكم تر )،13-8( يتاهم يشترينب يهاها را در امتداد ستونكارتشماره شود ميدهندگان خواسته 

 يعوز، تهاستون يبرا شده يينتع يشاز پ يكنند. فضاها يطبقه بند اصفهانسالمندان ساكن  يبرا )صفرخنثي (

از كارت را در هر ستون قرار دهند. هر  يكند تا تعداد مشخصميكند و شركت كنندگان را ملزم مي يجادا »ياجبار«

  بار مجاز به استفاده است. يككارت فقط 

  Q-Sortروش  :1-4شماره  يرتصو

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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  Q-Sortروش  يهاارزيابي الگوي محيط دوستدار سالمند در شهر اصفهان مندرج در كارت كالن يها: شاخص3-4جدول شماره 

  هاي كالنشاخص  ابعاد

ها و ساختمان

 ياهاضف

  يرونيب

و دار هاي چرخصندلي يروها براپياده يكاف يروها، فضاپيادهعدم شكسته شدن كف فرش محله ( روهاييادهپ )1

   .)روها و...روشنايي مطلوب پياده، با شيب مناسب رمپوجود ، اسكوتر

  دوچرخه  ي براياختصاص يرهايجود مسو )2

  .سبز) يفضا ميدان، مركز محله، پارك ودر محله (و باز  يعموم يدر دسترس بودن فضاها )3

باز،  ياستراحت در فضا ي مكث وهامكان، يباز در محله (توالت عموم يدر فضا يامكانات عمومدر دسترس بودن  )4

  .)يي و...، روشنايمكتن

امكان رفتن به فروشگاه و  يت هنگام قدم زدن و نشستن در فضا،محله (احساس امن يطمحو امنيت در  يمنيا )5

  ورزش در شرايط مختلف زماني و مكاني).

ها، لهپدستگيره كمكي در كنار دار، چرخ يصندل با يدسترسامكان ( يهاي عمومبه ساختمان يدسترسشرايط مطلوب  )6

  .)ييآب و هوا يطشرا همهها در رمپايمني ، مناسب ها، آسانسورهااستراحت در داخل ساختمان فضاي

 ن كافي براي عبور،ايمني سالمندان براي گذر از عرض خيابان (رعايت حقوق عابران سالمند در خيابان، داشتن زما )7

  استفاده از چراغ قرمز مخصوص افراد داراي محدوديت و...).

  ونقلحمل

ونقل عمومي در مجاورت محالت مسكوني (در ساعات مختلف شبانه روز و در فصول مختلف در دسترس بودن حمل )8

  سال).

 هاي اتوبوس، تاكسي و مترواهونقل عمومي از نظر راحتي، آسايش، ايمني (ايستگهاي حملاستانداردسازي ايستگاه )9

  با عالئم مشخص، بزرگ و خوانا).

عمومي، نيمه عمومي و خصوصي (درب ونقل حملاستانداردسازي و امكان دسترسي به فضاي داخل سرويس  )10

  ، عرض راهرو اتوبوس و ...)هاورودي، گرمايش و سرمايش، راحتي صندلي

  راهنمايي و كمك به معلولين و سالمندان كم بينا و كم شنواي صوتي جهت هاوجود عالئم هشداردهنده و اعالن )11

ونقل عمومي (وجود جايگاه ويژه سالمندان در اتوبوس و مترو، احساس امنيت از نبود جرم در ايمني و امنيت حمل )12

  استفاده از مترو و اتوبوس)

گذاري خوانا محالت شهري(نشانهويژه در ها در هنگام رانندگي بهايمني و آسوده خاطري افراد سالمند در خيابان )13

روبي و حذف ها، وجود پاركينگ كافي و مناسب، برفها و كوچهو مشخص عالئم راهنمايي و رانندگي و نام خيابان

  ها).ها از سطح خيابانانواع لغزندگي

  مسكن

، ،شخصي، تعاونيهاي مختلف مسكن براي سالمندان و معلولين (اجاره اي در دسترس بودن و امكان انتخاب گزينه )14

  قيمت و...)بلندمرتبه، آپارتمان، خانه مستقل، ارزان

دارا بودن مسكن با كيفيت (از جمله؛ تأمين مطلوب گرمايش و سرمايش، مصالح مناسب، تهويه مناسب، در دسترس  )15

  بودن و ....).

  دروني و محيط پيرامون). (به روز بودن بنا، تأسيسات و تجهيزات، ايمني فضاي هاقابل سكونت و ايمن بودن خانه )16

سازي شده (پاركينگ مناسب، ورودي بدون پله، وجود رمپ و ميله دستگيره در مسير راهروها، مسكن مناسب  )17

  سازي شده و...).تر، ميله كمكي در سرويس بهداشتي و حمام مناسبهاي عريضدرب

له (خدمات تعمير منازل، خشكشويي، در دسترس بودن خدمات روزانه مورد نياز سالمندان و كم توانان در مح   )18

  نانوايي، مراكز خريد، كتابخانه و ...)

  مراكز پزشكي و...)، هاوجود مراكز مهم و ضروري مورد نياز سالمندان در مجاورت سكونتگاهها (داروخانه  )19

  احترام

نشاني، اورژانس، آتشونقل عمومي، پاسخ سريع در حمل، احترام به سالمندان از طرف جامعه (در محله سكونت )20

  هاي شهري و...).پليس و آژانس

ي مالي،اداري حقوق فردي و هااعتماد سالمندان به جامعه و عدم سوء استفاده از افراد مسن در جامعه (فعاليت )21

  اجتماعي و ...).

  ايگان).عدم احساس انزوا يا تنهايي سالمندان در خانه و محله خود (ارتباط مناسب با اقوام، دوستان و همس  )22
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  هاي كالنشاخص  ابعاد

در مدارس، مراكز هاي مختلف تفاده تجربيات سالمندان در زمينهها و اسهايي براي تعامل ميان نسلوجود فرصت  )23

هاي تجربهساير فعاليت هاي هنري وو فعاليتها روابط اجتماعي،خالقيت سالمندي، مساجد، (آموزشي، شغلي،

  اندوزي).

هاي خويشاوندي، جهت مشاركت و عضويت سالمندان (شامل گروه، در محله ها)NGOهاي اجتماعي(وجود شبكه  )24

  هاي دوستدار محيط و ...)ها، گروههاي مذهبي، مراكز اجتماعي و انجمنهاي تفريحي، گروهگروه

هاي متنوع و به صورت مشترك (آموزش، بازي و هاي اجتماعي و فرهنگي براي جمعيتامكان انجام فعاليت  )25

  سرگرمي، مراسمات و ...)

مشاركت 

و  يمدن

  اشتغال

(مشاركت در امور خيريه،  سال و باالتر در محله 60هاي داوطلبانه براي سالمندان باالي امكان انجام فعاليت )26

  در مسائل مهم محله، حفاظت محيط زيست و ...).ها آن نظرخواهي از

  ساله و باالتر(مطابق با شرايط جسمي و رواني سالمندان). 60هاي شغلي مناسب براي افراد وجود فرصت  )27

هاي ها و كميسيونگيري مانند شوراهاي شهر،كارگروههاي تصميمهاي مشاركت سالمندان در دستگاهوجود فرصت  )28

  ي مرتبط.شهرداري و ساير نهادها

  هاي روزانه فرد سالمند و افراد تحت تكفل.داشتن پول و درآمد كافي براي تأمين هزينه  )29

 يتحما

و  ياجتماع

خدمات 

  سالمت

در دسترس بودن خدمات مراقبت از سالمندان در منزل خصوصي (خدمات آرامش بخشي، مراقبت، درمان، آمادگي  )30

  جسماني).

(بهداشت دهان و دندان، چشم پزشكي،  درماني مركز محله-مراكز بهداشتيارائه خدمات مراقبت از سالمندان در  )31

ي پيشگيرانه مانند تزريق واكسن آنفوالنزا، سنجش فشار خون يا قند خون، فيزيوتراپي و طب فيزيكي، هافعاليت

  پزشكي، مشاوره تغذيه و...).روانشناسي، روان

  كمك كردن به سالمندان در كمترين زمان ممكن.مكانيابي مناسب مراكز اورژانسي و فوريتي در راستاي  )32

  ي سالمت جسمي و ذهني سالمندان.هاداشتن بيمه سالمت در راستاي كاهش هزينه )33

اطالعات و 

  ارتباطات

دسترسي مناسب به اطالعات در ارتباط با خدمات درماني و پشتيباني سالمتي در صوت نياز (مانند اطالعات مربوط  )34

  راقبت در منزل، مراكز ارائه كننده خدمات و ...).هاي مبه بيماري و گزينه

هاي ضروري هنگام مخاطرات طبيعي و مصنوع (نظير سيل، گرما دسترسي مناسب به اطالعات مرتبط با فعاليت  )35

  سوزي، قطع برق). يا سرماي شديد، آتش

هاي مورد نياز هنگام بروز حوادث اورژانسي براي خود يا ديگران (نظير حمله قلبي، سكته مغزي اطالع از فعاليت  )36

  يا دچار آسيب ديدگي شده اند).

ها، ارائه خدمات ها، جشنوارهدريافت اطالعات درباره آگاهي از رويدادهاي روزانه و هفتگي شهري (نمايشگاه  )37

  اي عمومي كانون بازنشستگان و....).همخصوص سالمندان، برنامه

دسترسي به رايانه و اينترنت، روزنامه و مجالت، راديو، تلويزيون و... (اطالع از وضعيت جامعه، شناخت محيط   )38

انون هاي عمومي كروز از برنامهپيرامون، ارتباط با وابستگان، دريافت اطالعات پزشكي، دريافت اطالعات كافي و به

  .).بازنشستگان و...

  اينترنت و ...).، منظور آموزش استفاده از رايانههاي نوين (بهاطالع از مراكز آموزش فناوري  )39

مشاركت 

  اجتماعي

  .)...اي ودستي، باغباني، خدمات كتابخانهها، هنرها، صنايعهاي تفريحي براي سالمندان (از جمله بازيوجود فرصت )40

  ي اعتقادي و گردهمايي سالمندان هاانجام فعاليت دسترس براي وجود مراكز مذهبي و در  )41

 روي، ورزشپيمايي، پيادههاي ارتقا بهزيستي جسمي سالمندان (از جمله كوههاي شركت در فعاليتوجود فرصت  )42

  و غيره).

، هاي ارتقاء سالمت ذهني سالمندان (مشاوره، حضور سالمندان در اجتماعهاي شركت در فعاليتوجود فرصت  )43

  اميد به زندگي، كاهش استرس، كاهش احساس تنهايي و...). افزايش

هاي ي آموزشهاهبي و فرهنگي(دورههاي اجتماعي، مذصرفه در زمينههاي مقرون بهدسترسي مناسب به فعاليت  )44

  رايگان، سفرهاي مذهبي و تفريحي، خدمات بهداشت و درمان و ...).

  )1398طالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان (گروه پژوهشي ممأخذ: 
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  و پهنه گردشگري يلوتفرم پرسشنامه سالمندان در محالت پا  •

نيمه ساختار يافته براي دريافت نظرات سالمندان محالت پايلوت و گردشگران سالمند  پرسشنامهدو  ،در مرحله دوم

سوال و پرسشنامه پهنه گردشگري با  52در پهنه گردشگري پايلوت تدوين و طراحي شده است. پرسشنامه محالت با 

ها مهاين پرسشنا ه است.دو زبان فارسي و انگليسي (براي گردشگران داخلي و خارجي) در نظر گرفته شد بهسوال  21

حيط مدر پايان هر بعد : اطالعات شخصي، محيط دوستدار سالمند و نظرات پاياني. استشده  تنظيمدر سه بخش اصلي 

  از شهر اصفهان را در طيف ليكرت ارزيابي كنند. هر بعداز سالمندان خواسته شده كه به طور كلي  ،دوستدار سالمند

  ز سالمندانمتمرك يهاجلسات گروه يراهنما •

سوال براي دريافت نظرات گروهي سالمندان  67با  متمركز سالمندان يهاجلسات گروه يراهنمادر مرحله سوم فرم 

سه شركت كنندگان جل ينب ايجاد فضاي دوستانهسه سؤال نخست براي  تنظيم شده است. بعدشهر اصفهان در هشت 

خوب اصفهان كه باعث  هاييژگيوبا موضوع زندگي در شهر اصفهان،  و آشنايي سالمندان با فضاي بحث و گفتگو

ته در نظر گرفسالمندان ساكن شهر اصفهان  و مسائل هاچالشمهترين تبديل شود و دوستدار سالمند  يطيبه مح شوديم

 جود از نگاههاي موها و فرصتگانه شهر دوستدار سالمند به بررسي چالشپس از آن با توجه به ابعاد هشت شده است.

  سالمندان شهر اصفهان پرداخته شده است.

  پژوهش    ابزار    پايايي    و    روايي    سنجش .6,4
در  مسائل شهري كارشناسانو سالمندان ، هاشهري و سازمان مديراني مصاحبه با هاو فرم به منظور تدوين پرسشنامه

 مندرج در سايتو چك ليست گزارشات  ،مرور ادبيات موضوع پس ازشهر دوستدار سالمند، عنوان به  راستاي ارزيابي اصفهان

هاي سنجش انتخاب شدند. بر و شاخصها مؤلفه و سازمان جهاني بهداشت بررسي شده و رسمي جمعيت سازمان ملل متحد

ناسان ييد كارشتأ و بعدي هر هاشاخص سازيميو بو ، پس از تعديلكشور و شهر اصفهان شناختي و محيطيهاي ويژگي اساس

مورد ها پرسشنامه متغيرهاي ها وبر اين اساس روايي شاخص است. و نهايي شدهتنظيم  هاپرسشنامه، مرتبط و متخصصين

  .قرار گرفتندپذيرش 

پرسشنامه  40پس از تكميل  شهر دوستدار سالمند،محالت پايلوت مربوط به هاي ييد پايايي پرسشنامهبه منظور تأ

آلفاي . ضريب محاسبه شدها شاخص ، ضريب آلفاي كرونباخ براي هر يك از ابعاد وspssبا استفاده از نرم افزار  اول

ش شده است. بنابراين به دليل آن كه ضريب آلفاي گزار 0,95ي به كار گرفته شده هاكرونباخ براي ابعاد و شاخص

توزيع پرسشنامه در محالت پايلوت  بوده و ييدمورد تأ ين شدهي تدوهاپايايي پرسشنامه ،است 0,7بيشتر از ها پرسشنامه

   .از پايايي مطلوبي برخوردار بوده استو پهنه گردشگري 

  مصاحبه    و    پرسشنامه    اجراي .7,4
و پس  شده تكميلكارشناس و متخصص  31با حضور  ظهربعد از صبح و  در دو جلسه متخصصين بامصاحبه فرم 

ها از آن جلسه در پايان المند اصفهان ميان متخصصان صورت گرفت.بحث آزاد درباره پروژه شهر دوستدار س ،از آن

-Qسازي شده براي محيط دوستدار سالمند اصفهان را با استفاده از روش ميشاخص استخراج و بو 44خواسته شد 

Sort  شهرسازي و معماري، جامعه مختلف نظير  هايبا تخصص در اين جلسات حاضراولويت بندي كنند. كارشناسان

 شگيرييطب پ ينسالمند، متخصص يسبز، روانشناس ي، مسكن، بهداشت و درمان، فضاو ترافيكونقل حمل ي،شناس

ي هاي هشتگانه شهر دوستدار سالمند و دريافت ديدگاههابه منظور پوشش حوزه سالمند و پرستاران و پزشكان سالمند

   انتخاب و دعوت شدند.ها اين حوزهمختلف در 
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  Q-Sortبا استفاده از روش ها جلسات مصاحبه با متخصصين و اولويت بندي شاخص برگزاري: 2-4شماره  يرتصو

  
  )1398اصفهان (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر مأخذ: 

و پرسشنامه)  100(هر محله شهرك كاوه، هزار جريب، جلفا و خانه اصفهان محله پايلوت  4پرسشنامه در  400

به طور همزمان در پهنه مركزي دو زبان فارسي و انگليسي (براي گردشگران داخلي و خارجي)  بهپرسشنامه  100

 به توزيع و محالت معابر، مساجد، پارك و...نفره در  چهاري اهتكميل شده است. پرسشگران متخصص به صورت گروه

  پرسشنامه پرداخته اند. 500تكميل 

  مصاحبه با سالمندان در محالت پايلوت: 3-4شماره  يرتصو
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  )1398كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان (گروه پژوهشي مطالعات مأخذ: 

در مراكز روزانه  سالمند 70ساعت با حضور  15هاي متمركز با سالمندان در چهار جلسه مجموعاً جلسات و گروه

راي دريافت ببزرگان صاحبدل  وايرانيان درماني سالمندان كلبه نور، رنگين كمان سپيد، بنياد بزرگان محبت -آموزشي

 يغن ياطالعات يوهش يناستفاده از ابا  و تحليل پروژه برگزار شده است.ريزي برنامهدر روند ها خيل نمودن آننظرات و د

در حوزه شهر از موضوعات و مسائل خاص  ياريبس يبررس يبرا يا كه ميان اعضاي شركت كنندهپو يهابحث يط

  آمده است.بدست دوستدار سالمند شكل گرفته بود، 

  برگزاري جلسات گفت و گو با سالمندان: 4-4شماره  يرتصو

       
  

       
 )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  گرافيكي    و    آماري    افزارهاي    نرم    محيط    بهها داده    ورود .8,4
ي آماري در محيط نرم افزار هاي جمع آوري شده از طريق مصاحبه، پرسشنامه و گفت و گو براي تحليلهاداده

SPSS  رد نياز استخراج و تحليل شده انددر هر مرحله اطالعات مو از روش فراواني و ميانگينبا استفاده  وارد شده و. 

SPSS  ه استفاد ياگسترده ياربه صورت بس ي،در علوم اجتماع يارآم هاييلتحل ياست كه برا افزارهايينرماز جمله

 . شوديم



 

 
 

162 

  شناسيفصل چهارم: روش  ريزي الگوي محيط دوستدار سالمند در محالت پايلوت شهر اصفهانارزيابي و برنامه

  نمايش    و    گرافيكي    هايروش .9,4
هاي نوشتاري نمايش داده از طريق تنظيم جدول، نمودار و تحليل SPSSي وارد شده به نرم افزار هاخروجي داده

امكان ذخيره به روز  Arc GISنرم افزار  .شده استاستفاده  Arc GISاز نرم افزار  نيزها براي ترسيم نقشه شده اند.

با اطالعات مختلف را به صورت كاربردي جهت طراحي و برنامه ريزي شهري فراهم ها آن اطالعات زمين مرجع و تركيب

هاي مختلف اطالعاتي شامل تصاوير، اعداد، ارقام و متن امكان ايجاد اليه GISي نرم افزاري هانموده است. در محيط

  و مي توان بعد از ورود اطالعات بر حسب نياز، بخشي از اطالعات را فراخواند.  استاهم نوشتاري فر

 و سالمندان در محالت و پهنه گردشگري شهر اصفهان نيز از طريق عكس برداري تحليل مشكالت فضاهاي شهري

ا در ر جتماعي سالمندانصداي اكه  استاي نشانه و مثابه متن توان بههر عكس را مي .كشيده شده استبه تصوير و 

  .دهد، در نظر گرفتمخاطب قرار مي تأويل و يرمعرض تفس
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  و سالمندان در مراكز روزانه و محالت پايلوت) (بر اساس نظرات كارشناسان
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  هافصل پنجم: ارزيابي و تحليل داده

  مقدمه .1,5
هاي متمركز و جلسات ها، تشكيل گروهها، انجام مصاحبهپرسشنامه از طريقها و معيارهاي ارزيابي پس از انتخاب شاخص

هاي ابعاد شهر بندي شاخصاولويت ،در اين بخش ضمن شود. ميها آغاز داده ليلمرحله ارزيابي و تح ،سالمندان با گووگفت

وت ر محالت پايلسالمندان د ييتجمع ياتتحليل خصوص، مختلف ينكارشناسان و متخصص يدگاهاز د دوستدار سالمند

  انجام شده است. يدر ارتباط با موضوع سالمندو محالت پايلوت  شهر اصفهان يتوضعو بررسي  دوستدار سالمند

نقل، ورساني به سالمندان، حملمنظر، مسكن، خدماتهاي مختلف معماري، در حوزه متخصصكارشناس و  31

متخصصين «به عنوان  صنعتي، جامعه شناسي و... بهداشت، شهرسازي، روانشناسي، روانپزشكي، مشاوره، طراحي

اقدامات انجام گرفته توسط به ارزيابي  هابندي شاخصپروژه پس از اولويت» دانشگاهي و كارشناسان سازماني

و پيشنهادات خود را در زمينه بهبود شرايط شهر اصفهان به منظور دستيابي به محيط  پرداخته اند هاي اجراييدستگاه

  المند بيان نمودند.دوستدار س

 و مسئولين مراكز روزانه سالمندي فعال در مراكزسالمند  70حدودكارشناسان و متخصصين،  نظراتپس از بررسي 

ها درماني شهر اصفهان به مشاركت و گفت و گو دعوت شدند. آن -در سه مركز روزانه آموزشي» نفعانذي«به عنوان 

  ها و نقاط قوت آن نيز اشاره كردند.پتانسيلهاي شهر به و محدوديتضمن بيان مشكالت 

در پهنه گردشگري نيز كه از جمله ذينفعان اصلي  سالمندان گردشگرپايلوت و  سالمندان محالت 500نظرات 

ها محالت شهرك كاوه، هزار بر اساس نظرات آن در بخش سوم اين فصل مورد توجه قرار گرفته است. پروژه هستند

 هاساختمان«پايلوت در هشت بعد  ان و پهنه مركزي شهر اصفهان به عنوان پهنه گردشگريجريب، جلفا، خانه اصفه

و پذيرفته احترام «، »مشاركت اجتماعي« ،»مسكن و خدمات وابسته به آن«، »عموميونقل حمل«، »بيروني فضاهاي و

حمايت اجتماعي و خدمات سالمت «و  »سالمندان اشتغالمشاركت مدني و « ،»اطالعات و ارتباطات «، »شدن در جامعه

  اند.بررسي و تحليل شده» 

  ين متخصصو  كارشناساناصفهان بر اساس نظرات دوستدار سالمند  محيطابعاد  اهميت يلتحلو  يابيارز .2,5
هاي مختلف متخصص در حوزه 31همانگونه كه در پيش گفته شد پس از تدوين و تكميل فرم مصاحبه توسط 

نقل، بهداشت، شهرسازي، روانشناسي، روانپزشكي، مشاوره، وخدمات رساني به سالمندان، حملمعماري، منظر، مسكن، 

اصفهان بر اساس نظرات متخصصين و كارشناسان مورد سالمند ابعاد شهر دوستدار طراحي صنعتي، جامعه شناسي و... 

ندازهاي اهاي اصلي و چشمي به چالش. فرم مصاحبه در قالب يازده سوال كيفي با هدف دستيابتجزيه و تحليل قرار گرفت

 شهر و پيرامون هشت مولفه مطابق با دستور العمل سازمان جهاني بهداشت حمايت از سالمندان تهيه شده است. روش

Q-SORT هاي شهر دوستدار سالمند شهر اصفهان به كار گرفته ها و شاخصبندي مولفهنيز با هدف دستيابي به اولويت

  بندي شدند.شت مولفه طبقهشاخص در ه 44شد و 

  دوستدار سالمند  محيط گانههشت ابعادبندي اولويت .1,2,5

شاخص براي هشت  44 در اين پروژه ،هاي استاندارد سازمان جهاني بهداشتتجربيات جهاني و شاخصبا توجه به  

يك تا از  امتيازي هااز شاخص هر يكبه  Q-Sortبا استفاده از روش ه است. شهر دوستدار سالمند تعريف شد بعد

ا همتخصصان، متوسط ضريب اهميت هر يك از شاخصكارشناسان و سيزده امتياز داده شد و در نهايت با اجماع نظر 

ني و مشاركت مدبعد شهر دوستدار سالمند، . به طور كلي با مقايسه متوسط ضرايب اهميت در هشت ه استتعيين شد

هاي بعدي قرار حمايت اجتماعي و خدمات سالمت و مسكن در رتبه ابعاد اشتغال سالمندان در رتبه اول و به ترتيب
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ي ادرماني و مسكن از اهميت ويژه -اجتماعي، بهداشتي -عد اقتصاديمتخصصان، بكارشناسان و دارند. بنابراين از نظر 

  .داراي اهميت مي باشد در شهر اصفهان نسبت به ساير ابعاد

  از نگاه كارشناسان و متخصصين شهر دوستدار سالمند ابعاد ضريب اهميت: 1-5جدول شماره 

 يتاهم يبضر شاخص رتبه

 7,28 مشاركت مدني و اشتغال سالمندان 1

 7,20 حمايت اجتماعي و خدمات سالمت 2

 6,51 مسكن 3

 6,43 هاي عموميفضاهاي شهري و ساختمان 4

 5,97 به سالمندان و پذيرفته شدن سالمندان در جامعه احترام 5

 5,69 هاي شهري و اجتماعيدر فعاليت اجتماعي مشاركت  6

 5,35 سالمندانونقل حمل  7

 4,62 اطالعات و ارتباطات سالمندان  8

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

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

 
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  بيرونيها و فضاهاي ساختمان  •

هاي عمومي از جمله مباحث مهم در استقالل حضور سالمندان در شهر و دسترسي به فضاهاي شهري و ساختمان 

تعريف  كالن هفت شاخص، بيروني يها و فضاهاساختماندر بعد رود. سالمندان و برطرف كردن نيازهايشان به شمار مي

مسيرهاي پياده، ايمني تردد سالمندان از عرض معابر، ايمني و امنيت محيط، دسترسي به  ه است، كه عبارتند از:شد

ي اختصاصي دوچرخه. هاي عمومي، امكانات عمومي فضاهاي باز محله، دسترسي به فضاهاي عمومي و مسيرهاساختمان

پياده، ايمني تردد سالمندان ها به مسيرهاي هاي اول تا سوم شاخصن، رتبهيمتخصصبا توجه به نظرات كارشناسان و 

كمترين اهميت نيز مربوط به مسيرهاي اختصاصي دوچرخه ه است. از عرض معابر و ايمني و امنيت محيط اختصاص يافت

است. با توجه به پيشنهادات ارائه شده و مقايسه با ضرايب اهميت، متخصصان كمترين اشاره را به مسيرهاي اختصاصي 
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سازي مسيرهاي پياده بيشترين اشاره هميت كمتر اين شاخص است و در مقابل، به مناسبدوچرخه داشتند كه گوياي ا

  اهميت باالي اين شاخص است. بيانگررا داشتند كه 
  كارشناسان و متخصصيناز نگاه  بيرونيو فضاهاي ها ساختمان بعدهاي بندي شاخصرتبه: 2-5جدول شماره 

 يتاهم يبضر شاخص رتبه

 8,07 يادهپ يرهايمس 1

 7,73 تردد سالمندان از عرض معابر يمنيا 2

 7,61 يطمح يتو امن يمنيا 3

 7,57 يعموم يهابه ساختمان يدسترس 4

 6,34 باز محله يفضاها يامكانات عموم 5

 4,92 يعموم يبه فضاها يدسترس 6

 2,76 دوچرخه ياختصاص يرهايمس 7

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  و متخصصين از نگاه كارشناسان بيرونيها و فضاهاي ساختمان بعدهاي متوسط ضريب اهميت شاخص: 2-5نمودار شماره 

  

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

 سالمندانونقل حمل  •

دسترسي به . است شخصي و عمومي ونقلحمل از هاآن استفاده به مربوط	ونقل شهريحمل رد سالمندان مسائل

شش شاخص  .مهمترين مسائل حمل و نقل شهري مي باشد ازجمله هوا آلودگي و هزينه ترافيك،ونقل، وسايل حمل

مي، عموونقل حملعمومي، ايمني و امنيت ونقل حملدسترسي به ز: عبارتند ا سالمندان ونقلحمل بعد تعريف شده در

ه ايمني و آسودعمومي،ونقل حملعمومي، استانداردسازي فضاي داخلي سرويس ونقل حملهاي استانداردسازي ايستگاه

اي هن، رتبهيمتخصصكارشناسان و با توجه به نظر  انندگي و وجود عالئم هشداردهنده.خاطري افراد سالمند هنگام ر

عمومي و ونقل حملعمومي، ايمني و امنيت ونقل حملدسترسي به  ؛به ي تعريف شدههااول تا سوم از بين شاخص

كمترين اهميت نيز مربوط به وجود عالئم هشداردهنده ه و اختصاص يافتعمومي ونقل حملهاي استانداردسازي ايستگاه

 ها قابلونقل و استانداردسازي آنونقل عمومي، امنيت و ايمني حملبنابراين ضرورت توجه به دسترسي حملاست. 

  باشد.توجه مي

  از نگاه كارشناسان و متخصصين ونقل سالمندانحمل بعدهاي شاخص بنديرتبه: 3-5جدول شماره 

 يتاهم يبضر شاخص رتبه

 6,88 عموميونقل حملدسترسي به  1

 5,80 قل عمومينوو امنيت حملايمني  2

 5,15 عموميونقل حملي هااستاندارد سازي ايستگاه 3
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 يتاهم يبضر شاخص رتبه

 5,00 عموميونقل حملسازي فضاي داخلي سرويس  استاندارد 4

 4,88 خاطري افراد سالمند هنگام رانندگي ايمني و آسوده 5

 4,38 وجود عالئم هشدار دهنده 6

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  از نگاه كارشناسان و متخصصين سالمندانونقل حمل بعدهاي متوسط ضريب اهميت شاخص: 3-5نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  مسكن سالمندان  •

براي  اصلي شش شاخص كه شودمي محسوبمسكن سالمندان يكي از ابعاد قابل توجه براي زندگي مناسب سالمندان 

مناسب سازي مسكن، ايمني مسكن، دسترسي به خدمات روزانه، مسكن با ها عبارتند از: ه است. اين شاخصتعريف شد آن

هاي اول بهن، رتيمتخصص ات كارشناسان وكيفيت، دسترسي به مراكز مهم و ضروري سالمت، و تنوع مسكن. با توجه به نظر

المندان تنوع مسكن براي س. ه استسازي مسكن، ايمني مسكن و دسترسي به خدمات روزانه اختصاص يافتتا سوم به مناسب 

  نيز از نگاه كارشناسان و متخصصين كمتر قابل توجه بوده است.

  يننگاه كارشناسان و متخصصاز  مسكن سالمندان بعدهاي بندي شاخصرتبه: 4-5جدول شماره 

 يتاهم يبضر شاخص رتبه

 7,73 مناسب سازي مسكن 1

 7,26 ايمني مسكن 2

 6,80 به خدمات روزانه دسترسي 3

 6,15 مسكن با كيفيت 4

 6,15 به مراكز مهم و ضروري سالمت دسترسي 4

  5,00 تنوع مسكن  5

  )1398كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان (گروه پژوهشي مطالعات مأخذ: 
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  يناز نگاه كارشناسان و متخصص مسكن سالمندان بعدهاي متوسط ضريب اهميت شاخص: 4-5نمودار شماره 

  
  )1398شهري دانشگاه هنر اصفهان (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي مأخذ: 

  سالمندانمشاركت اجتماعي   •

يكي از ابعاد اصلي افزايش كيفيت هايي براي مشاركت و حضورپذيري سالمندان ها و فعاليتفراهم كردن زمينه

هاي شهري و اجتماعي مشاركت اجتماعي سالمندان در فعاليت بعد شش شاخص برايرود. ها به شمار ميزندگي آن

رون به هاي مقفعاليت در نظر گرفتنارتقا سالمت ذهني،  و هاي فعاليتكه عبارتند از: فرصت در نظر گرفته شده است

ه با توجه بهاي ارتقا سالمت جسمي. و ايجاد فرصت مراكز مذهبياستفاده بهينه از ريحي، هاي تففرصت خلقصرفه، 

 در نظر گرفتنارتقا سالمت ذهني،  و هاي فعاليتفرصت ها به :وم از بين شاخصهاي اول تا سنظر متخصصان، رتبه

اي هكمترين اهميت نيز مربوط به ايجاد فرصتهاي تفريحي اختصاص يافت. فرصت خلقهاي مقرون به صرفه و فعاليت

ز و روحي سالمندان اارتقاء سالمت ذهني  اهميت ن،يمتخصصكارشناسان و ارتقا سالمت جسمي است. بنابراين از نظر 

  باالتر مي باشد.ها آنسالمت جسمي 

  يناز نگاه كارشناسان و متخصصمشاركت اجتماعي سالمندان  بعدهاي بندي شاخصرتبه: 5-5جدول شماره 

 يتاهم يبضر شاخص رتبه

 7,34 ارتقاء سالمت ذهني و ي فعاليتهافرصت 1

 6,30 به صرفه ي مقرونهافعاليت در نظر گرفتن 2

 5,76 ي تفريحيهافرصت خلق 3

 4,53 مذهبي مراكز استفاده بهينه از 4

 4,50 سالمت جسمي ي فعاليت ارتقاءهاايجاد فرصت 5

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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  يناز نگاه كارشناسان و متخصصمشاركت اجتماعي سالمندان هاي بعد : متوسط ضريب اهميت شاخص5-5نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  احترام به سالمندان و پذيرفته شدن سالمندان در جامعه •

 بعدشش شاخص براي حفظ شأن و جايگاه سالمندان به عنوان افراد باتجربه مهم و ارزشمند است بر اين اساس 

ترام ي، احگير، كه عبارتند از: عدم احساس انزوا و گوشهه استاحترام به سالمندان و پذيرفته شدن درجامعه تعريف شد

- معه، تشكيل شبكه اجتماعي و فراهمبين نسلي، اعتماد سالمندان به جاتعامل  هايجامعه به سالمندان، ايجاد فرصت

هاي اول تا سوم متخصصان، رتبهكارشناسان و با توجه به نظر هاي اجتماعي و فرهنگي همه شمول. سازي فعاليت

احترام جامعه به سالمندان و ايجاد فرصت تعامل بين گيري، به عدم احساس انزوا و گوشه ي تعريف شدههاشاخص

در  راكمترين اهميت هاي اجتماعي و فرهنگي همه شمول سازي فعاليتفراهم هااز نظر آن. ه استنسلي اختصاص يافت

  .ميان شش شاخص دارد

  يناز نگاه كارشناسان و متخصص جامعه احترام به سالمندان و پذيرفته شدن سالمندان در بعدهاي شاخصبندي رتبه: 6-5جدول شماره 

 يتاهم يبضر شاخص رتبه

 7,80 احساس انزوا و گوشه گيري عدم 1

 7,50 احترام جامعه به سالمندان 2

 6,26 ي تعامل ميان نسليهاايجاد فرصت 3

 5,92 اعتماد سالمندان به جامعه 4

 NGO( 4,46ي اجتماعي (هاتشكيل شبكه 5

 3,88 ي اجتماعي و فرهنگي همه شمولهافراهم سازي فعاليت  6

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  يناز نگاه كارشناسان و متخصص جامعه احترام به سالمندان و پذيرفته شدن سالمندان در بعدهاي : متوسط ضريب اهميت شاخص6-5نمودار شماره 
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  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  سالمندان اشتغالمشاركت مدني و   •

ها در آينده جامعه در استقالل سالمندان و مشاركت آن راثرگذا ابعاد اشتغال سالمندان يكي ازمشاركت مدني و 

، كه عبارتند از: تأمين ه استمشاركت مدني و اشتغال سالمندان تعريف شد بعدچهار شاخص براي باشد. از اين رو مي

 .نساختن شرايط كار داوطلبانه سالمندامو فراه اد فرصت شغلي، ايجاد فرصت مشاركتمنابع درآمدي سالمندان، ايج

ها به تأمين منابع درآمدي سالمندان، هاي اول تا سوم از بين شاخصمتخصصان، رتبه كارشناسان و با توجه به نظر

ا بيشترين اشاره ربه موضوع درآمد سالمندان ها ه است. آنايجاد فرصت شغلي و ايجاد فرصت مشاركت اختصاص يافت

  .)7-5(مطابق با جدول شماره  است اين وضعيتداشتند كه ضريب اهميت اين شاخص گوياي 

  يناز نگاه كارشناسان و متخصص مشاركت مدني و اشتغال سالمندان بعدهاي بندي شاخصرتبه: 7-5جدول شماره 

 يتاهم يبضر شاخص رتبه

 10,69 سالمندان مين منابع درآمديأت 1

 7,11 ي شغليهاايجاد فرصت 2

 5,76 ايجاد فرصت مشاركت 3

 5,57 كار داوطلبانه سالمندان فراهم ساختن شرايط 4

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  يناز نگاه كارشناسان و متخصص مشاركت مدني و اشتغال سالمندان بعدهاي متوسط ضريب اهميت شاخص: 7-5نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  سالمنداناطالعات و ارتباطات   •

ها در تواند به آنروز ميهاي خارج از محدوده زندگي و همچنين كسب اطالعات بهارتباط سالمندان با فضاها و مكان

اطالعات و ارتباطات سالمندان  بعد درشش شاخص  پيش رو كمك نمايد و از انزوا خارج كند.هاي استفاده مطلوب از فرصت
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هاي ضروري هنگام حوادث رسي به اطالعات خدمات درماني و سالمتي، آموزش فعاليت، كه عبارتند از: دسته استتعريف شد

هاي مكتوب و مجازي، اطالع از مراكز اموزش هاي ضروري هنگام وقوع مخاطرات، دسترسي به رسانهاورژانسي، آموزش فعاليت

ي ها به دسترسهاي اول تا سوم از بين شاخص، رتبهبر اين اساسرساني رويدادهاي روزانه و هفتگي. هاي نوين و اطالعفناوري

هاي ضروري هاي ضروري هنگام حوادث اورژانسي و آموزش فعاليتبه اطالعات خدمات درماني و سالمتي، آموزش فعاليت

خص ضريب اهميت براي شا كمترينبا در نظر گرفتن  .كارشناسان و متخصصينه استتهنگام وقوع مخاطرات اختصاص ياف

  . اهميت اين شاخص را بيان نمودند كم بودن نسبي نيز ويدادهاي روزانه و هفتگيرساني راطالع

  يناز نگاه كارشناسان و متخصص اطالعات و ارتباطات سالمندان بعدهاي بندي شاخصرتبه: 8-5جدول شماره 

 يتاهم يبضر شاخص رتبه

 6,92 اطالعات خدمات درماني و سالمتي دسترسي به 1

 6,76 ي ضروري هنگام حوادث اورژانسيهاآموزش فعاليتي 2

 5,46 ي ضروري هنگام وقوع مخاطراتهافعاليت آموزش 3

 3,76 ي مكتوب و مجازيهابه رسانه دسترسي 4

 2,34 ي نوينهااطالع از مراكز آموزش فناوري 5

 2,50 روزانه و هفتگياطالع رساني رويدادهاي   6

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  ينكارشناسان و متخصصاز نگاه  اطالعات و ارتباطات سالمندان بعدهاي متوسط ضريب اهميت شاخص: 8-5نمودار شماره 

  

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  سالمندانسالمت حمايت اجتماعي و خدمات   •

هاي اجتماعي در قالب بيمه سالمت و ساير ها و نحوه حمايتترين نيازهاي سالمندان بحث سالمت آناز ضروري

حمايت اجتماعي و خدمات سالمندان تعريف بعد  براي اصلي چهار شاخصبر اين اساس  باشد.هاي اجتماعي ميكمك

بتي و مكانيابي مراكز تأمين بيمه سالمت، ارائه خدمات مراقبتي، دسترسي به خدمات مراق ، كه عبارتند از:ه استشد

هاي اول تا سوم به تأمين بيمه سالمت، ارائه خدمات مراقبتي همتخصصان، رتب ات كارشناسان وبا توجه به نظراورژانسي. 

اشتند كه دبيشترين اشاره را سالمت  متخصصان به بيمه كارشناسان وو دسترسي به خدمات مراقبتي اختصاص يافت. 

  گوياي اهميت اين شاخص است. 
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  يناز نگاه كارشناسان و متخصص سالمندان سالمت حمايت اجتماعي و خدمات بعدهاي بندي شاخصرتبه: 9-5جدول شماره 

 يتاهم يبضر شاخص رتبه

 10,23 مين بيمه سالمتتأ 1

 8,26 ارائه خدمات مراقبتي 2

 5,26 دسترسي به خدمات مراقبتي 3

 5,03 مراكز اورژانسي مكانيابي 4

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  يناز نگاه كارشناسان و متخصص سالمندانسالمت حمايت اجتماعي و خدمات  بعدهاي : متوسط ضريب اهميت شاخص9-5نمودار شماره 

  
 )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ:     

  متخصصين استخراج شده از مصاحبه كارشناسانپيشنهادات هاي اولويت .2,2,5

مه در در اداشهر دوستدار سالمند  گانهابعاد هشت در ارتباط باپيشنهادات استخراج شده از مصاحبه با متخصصين 

 توان دريافت كهشهر دوستدار سالمند مي ابعادبا توجه به پيشنهادات ارائه شده در مجزا ارائه شده است. بخش هشت 

ست. ا سالمندان بودهونقل حملو  ها و فضاهاي بازساختمان ابعادمربوط به به ترتيب بيشترين نظرات و پيشنهادات 

يده دشهر اصفهان بيشتر ونقل حملدر فضاهاي شهري و  و مشكالت سالمندان هابنابراين از نگاه متخصصين چالش

رسي به دستتنهايي از خانه خارج شوند. ممكن است براي خريد روزانه و يا تفريح تصميم بگيرند به سالمندان شود.مي

ا ها و غيره متناسب بسازي معابر، پل، كفشهري ، مبلمان ، ورودي مكان هاي عموميها هاي عمومي، پاركساختمان

براي . جامعه ندارند ساير اقشارسالمندان براي استفاده از اتوبوس و مترو شرايط يكساني با ها باشند. همچنين نياز آن

 نقلوملحاي در جايگاه ويژه ،وجود داشته باشد و آسانسور برقيهاي مترو پلهها، بايد در تمام ايستگاهتر آناستفاده ساده

ها تنظيم باشد و مسير مجزايي ، ارتفاع اتوبوس براي سوار و پياده شدن براي آنه شوددر نظر گرفت هاآنعمومي براي 

. بيشتر سالمندان به علت وآمد خود استفاده كنند تعبيه شودخواهند از دوچرخه براي رفتبراي سالمنداني كه مي

ونقل عمومي از يجه هزينه حملدرنتخود نيستند،  شغليي هاادامه فعاليتقادر به هاي جسمي و ذهني كاهش توانايي

در شهر اصفهان توجه به اين مسائل بسيار كمرنگ بوده و  .ونقل شهري استحملاستفاده از سالمندان در مهم  مسائل

درصد پيشنهادات  60كنند. به همين دليل حدود سالمندان در اين دو حوزه با مشكالت بسياري دست و پنجه نرم مي

  كارشناسان و متخصصين در اين دو بعد متمركز است.

گنجد، در اولويت سوم پيشنهادات اركت اجتماعي ميزيرساختي، مباحث اجتماعي كه در بعد مش-پس از ابعاد كالبدي

هاي امه، عدم توجه به برگزاري برنتفريحي مخصوص سالمندان -فرهنگيگيرد. نبود مراكز كارشناسان و متخصصين قرار مي

ر در خطها، عدم ارتباط مستمر با سالمندان هاي گروهي سالمندان و استفاده از تجربيات آنمنظم و مداوم ارتقاء فعاليت

را  توجه كارشناسان و متخصصيندر سطح شهر اصفهان  هاي سالمندانبا توجه به تواناييهاي داوطلبانه انزوا، نبود فعاليت
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المندان س اشتغالكارشناسان و متخصصين وضعيت مشاركت مدني و  به اين بعد براي ارائه پيشنهادات جلب كرده است.

عد معتقدند بيشترين كمبود بها آن رزيابي كرده و پيشنهادات كمتري را ارائه دادند.تر ادر شهر اصفهان را نسبتاً مناسب

  شود.مشاركت مدني در زمينه به كارگيري سالمندان در جايگاه مشاور ديده مي

  در شهر اصفهان شهر دوستدار سالمند ابعادهريك از  پيشنهادي هاياولويت: درصد فراواني 10-5نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  يرونيب يها و فضاهاساختمان  •

 ي راات، پيشنهادبيرونيها و فضاهاي ساختمان بعدو مشكالت پيرامون  هادر راستاي چالش كارشناسان و متخصصين

اي روها و خيابان برمتخصصين بيشترين اشاره را به مناسب سازي پيادهدر ميان پيشنهادات ارائه شده،  ارائه كردند.

ند. به طور كلي، متخصصين به مناسب سازي فضاهاي ه ان پياده از نظر نور پردازي، كفسازي و مبلمان شهري داشتاعابر

 هاي بعدي به ترتيب بهاي داشتند. در رتبهسالمندان و گذرهاي پياده توجه ويژه سب با نيازها متناعمومي و ساختمان

..)، رعايت قواعد طراحي در فضاهاي .هاي عمومي (رمپ و آسانسور وامكانات و تسهيالت ويژه سالمندان در ساختمان

 اشاره شده يبر پياده و دوچرخه سوارشهري متناسب با نياز سالمندان، مبلمان شهري در فضاهايي شهري و ايمني عا

بيني سرويس بهداشتي در شبانه روز متناسب با كه عبارتند از: پيش اندموارد ديگري اشاره داشتهاست. همچنين به 

در عبور از عرض معابر، تمركز مناسب  گذرمسيرهاي و  ها پلتناسب آپارتمان دلگير،  رفع يا حذفنياز سالمند، 

 تعريف هاي تخفيف براي كاهش هزينه،، كارتفضاهاي آرام و دلنشيني مرتبط به هم، ايجاد هايتو فعالها ساختمان

در مقياس مختلف عملكرد و هاي عمومي مراتب پخشايش ساختمانفضاهاي نيمه عمومي و سهولت دسترسي، سلسه 

  محلي. روهايپياده

  بيرونيها و فضاهاي ساختمان بعد مرتبط بامتخصصين كارشناسان و پيشنهادات : 10-5جدول شماره 

  پيشنهادات  بعد

  *يرونيها و فضاهاي بساختمان

  

  ها و خيابان براي عابرين پياده از نظر نور پردازي، كفسازي و مبلمان شهريروپيادهمناسب سازي 

  متناسب با نياز سالمندانرعايت قواعد طراحي در فضاهاي شهري 

  هاي عمومي ( رمپ و آسانسور و..)در ساختمانامكانات و تسهيالت ويژه سالمندان 

  مبلمان شهري در فضاهايي شهري
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  ايمني عابر پياده و دوچرخه سوار

  دسترسي به خدمات عمومي در مراكز محلي

  ايمني در عرض معابر

  به آسايش اقليمي براي آسايش و راحتي سالمندان هاي مكث در معابر با توجهايستگاه

  طراحي پارك و مسير پياده براي سالمندان

  تعريف فضاهاي همه شمول

  ي حمل و نقلهادسترسي به زير ساخت

  رفع يا حذف آپارتمان دلگير

  پل و گذرگاه در عبور از عرض معابر

  نياز سالمندبيني سرويس بهداشتي در شبانه روز متناسب با پيش

  ي مرتبط به همهاو فعاليتها تمركز مناسب ساختمان

  ايجاد فضاهاي آرام و دلنشين

  هاي تخفيف براي كاهش هزينهكارت

  تعريف فضاهاي نيمه عمومي و سهولت دسترسي

  در مقياس مختلف عملكرد  هاي عموميسلسه مراتب پخشايش ساختمان

  محلي روهايپياده

  اند.ترين در جدول قرار گرفتهپيشنهادات به ترتيب درصد فراواني از بيشترين به كم *

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  ونقل سالمندانحمل  •

ميان  د. درحمل و نقل، ارائه كردن بعدو مشكالت  هاچالش در ارتباط بادر  اتي راپيشنهادمتخصصين كارشناسان و 

عمومي قل ونحملبه جايگاه و امكانات ويژه سالمندان در وسايل  ؛بيشترين اشاره را به ترتيب هاآن پيشنهادات ارائه شده،

ايل سعمومي، استانداردسازي وونقل حملايستگاه  ين، استانداردسازيدر راستاي آسايش و راحتي سالمندان و معلول

وضعيت پرداخت كرايه براي اقشار مختلف درآمدي سالمندان و دسترسي  عمومي با توجه به نياز سالمندان،ونقل حمل

خصي ش ، خودرو عموميونقل حملسازي وسايل ند. بنابراين متخصصين به مناسبه امناسب به حمل ونقل عمومي داشت

توان به اين موارد اشاره مي ز جمله ساير پيشنهادات بيان شدهابراي عبور و مرور سالمندان توجه داشتند. و دوچرخه 

ونقل، وجود همگاني مانند اتوبوس، تعريف خط يكپارچه و پيوسته در حملونقل حملافزايش ظرفيت وسايل نمود: 

سبز، ونقل حملتاكسي سالمندان، تعريف سيستم راهنماي صوتي، رفع محدوديت فيزيكي عناصر ارتباطي شهري براي 

عمومي، درك و توجه شهروندان در خصوص استفاده سالمندان از ونقل حملرفت و آمد  منظم كردن برنامه زماني

وجود مسيرهاي يكپارچه دوچرخه، وجود سه چرخه مناسب سالمندان در ايستگاه دوچرخه، توجه عمومي، ونقل حمل

فضاي كافي پاركينگ، تناسب ارتفاع پله  راساس قشربندي اجتماعي سالمندان،بونقل حملبه آموزش فناوري نوين 

  حركتي با توجه به ترافيك شهر. -سميو تسهيل عبور افراد با محدوديت ج كم توانر اقشااتوبوس با نياز 

  سالمندانونقل حمل بعدمرتبط با  متخصصينكارشناسان و پيشنهادات : 11-5جدول شماره 

  پيشنهادات  بعد

  *سالمندانونقل حمل

 ونقل عمومي در راستاي آسايش و راحتي سالمندان و معلولينجايگاه و امكانات ويژه سالمندان در وسايل حمل

 عمومي با توجه به نياز سالمندانونقل حملاستانداردسازي وسايل 

عموميونقل حملايستگاه  استاندارد سازي  

 پرداخت كرايه براي اقشار مختلف در آمدي سالمندانوضعيت 
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 دسترسي مناسب به حمل ونقل عمومي

 عموميونقل حملايمني و امنيت در 

 كارت ويژه براي خدمات ترددي

 كيفيت محيط زيست به ويژه آلودگي هوا و صوتيتوجه به 

 شهريونقل معابر و حملآرام سازي سيستم 

 هادر ايستگاه ديداريافزايش خطوط مترو و اطالع رساني  

 همگاني مانند اتوبوسونقل حملافزايش ظرفيت وسايل 

 وجود مسيرهاي يكپارچه دوچرخه

 وجود سه چرخه مناسب سالمندان در ايستگاه دوچرخه

  وجود تاكسي سالمندان

 عموميونقل حملفضاي اختصاصي سالمندان در ايستگاه 

 براساس قشربندي اجتماعي سالمندانونقل حملتوجه به آموزش فناوري نوين 

 فضاي كافي پاركينگ

 تناسب ارتفاع پله اتوبوس با نياز قشر ناتوان

 حركتي با توجه به ترافيك شهر-تسهيل عبور افراد با محدوديت جسمي

 تعريف خط يكپارچه و پيوسته در حمل و نقل

 تعريف سيستم راهنماي صوتي 

 سبزونقل حملرفع محدوديت فيزيكي عناصر ارتباطي شهري براي 

 عموميونقل حملرفت و آمد منظم كردن برنامه زماني 

 عموميونقل حملدرك و توجه شهروندان در خصوص استفاده سالمندان از 

  اند.در جدول قرار گرفتهترين پيشنهادات به ترتيب درصد فراواني از بيشترين به كم *

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

 مسكن سالمندان  •

شترين بي. پيشنهاداتي را بيان نمودندمتخصصين كارشناسان و مسكن سالمندان،  مسائل حوزهو  هاپيرامون چالش

سكن در و بحث اقتصادي م بودهمسكن قابل دسترس (ويژگي اقتصادي و فيزيكي) براي سالمندان  بهاشاره متخصصين 

مسكن شخصي و رفع وابستگي به  نيز به هاي بعدياست. در رتبه ميان پيشنهادات از توجه بيشتري برخوردار بوده

ي حمايتي مسكن هاوجود طرح ،دمات شهري در رابطه با محل سكونتاعضاي خانواده، وجود تمهيدات متنوع، توزيع خ

 و مراكز بهداشتي با توجه به نياز سالمندان ام مهندسيظو ن ساز توسط شهرداري نظارت بر ساخت وو  از سالمندان

    آورده شده است.  12-5جدول شماره پيشنهادات در  . سايراست اشاره شده
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  مسكن سالمندان بعد مرتبط بامتخصصين كارشناسان و : پيشنهادات 12-5جدول شماره 

  پيشنهادات  بعد

   *مسكن سالمندان

 مسكن قابل دسترس (ويژگي اقتصادي و فيزيكي) براي سالمندان

 وجود تمهيدات متنوع براي مالك شدن مسكن 

 مسكن شخصي و رفع وابستگي به ديگر اعضاي خانواده

 خدمات شهري در رابطه با محل سكونتتوزيع 

 ي حمايتي مسكن از سالمندانهاوجود طرح

 نظارت بر ساخت وساز توسط شهرداري و مراكز بهداشتي با توجه به نياز سالمندان

 امكان معاوضه مسكن با مسكن قابل در دسترس

 انعطاف كافي و مناسب با تغييرات محيط بيروني

 پايين براي فعاليت بهتر سالمنداندر نظر گرفتن طبقات 

 آگاهي از چيدمان وسايل منزل

 ي سالمنديهامجهز ساختن مسكن به فعاليت

 ي مختلف مسكنهاامكان انتخاب گزينه

 يي براي استقرار سالمندانهاوجود شهرك و مجتمع

  اند.گرفتهترين در جدول قرار * پيشنهادات به ترتيب درصد فراواني از بيشترين به كم

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  سالمندانمشاركت اجتماعي  •

- مشاركت اجتماعي سالمندان در فعاليت بعدچالش و مشكالت پيرامون بهبود متخصصين در راستاي كارشناسان و 

ر وبا حض ي متمركزهاگروهتشكيل بيشترين اشاره را به  هاآن. را مطرح نمودند پيشنهاداتيهاي شهري و اجتماعي، 

ع واق درداشتند.  ها و فعاليت داوطلبانه و مشاركت در سطح شهرگيريدر تصميمسالمندان داراي تجربه و تخصص 

 يدسترس عالوه بر آناي داشتند. گيري توجه ويژهمتخصصان به مشاركت سالمندان در امور شهري به ويژه تصميم

است. همچنين توجه  مهم ارزيابي شده ي مقرون به صرفه در زمينه اجتماعي مذهبي و فرهنگيهابه فعاليت سالمندان

سازي فضاهاي شهري نيز از ديدگاه كارشناسان و متخصصين مهم شمرده شده به فضاهاي سنتي در تقابل با مدرن

عي به عنوان مشاور، وجود فرصت مشاركت در ارتقاي سالمت ذهني سالمندان استفاده از سالمندان در امور اجتمااست. 

 .اندنيز مورد توجه قرار گرفته و استفاده از تجارب سالمندان در مشاركت با در نظر گرفتن جنبه مالي

  سالمندانمشاركت اجتماعي  بعدمرتبط با متخصصين  اسان ونكارش : پيشنهادات13-5جدول شماره 

  پيشنهادات  بعد

  *مشاركت اجتماعي

 هاگيريدر تصميم با حضور سالمندان داراي تجربه و تخصص ي متمركزهاتشكيل گروه

 ي سني)هافعاليت داوطلبانه و مشاركت در سطح شهر (براساس توانايي سالمندان و ويژگي

 ي مقرون به صرفه در زمينه اجتماعي مذهبي و فرهنگيهادسترسي به فعاليت

 سازي فضاهاي شهريتوجه به فضاهاي سنتي در تقابل با مدرن

 وجود نهادهاي مرتبط با فعاليت سالمندان

 تأسيس و تجهيز مراكز فرهنگي سالمندان

 آشنايي سالمندان با فناوري نوين و آموزش در راستاي تسهيل مشاركت اجتماعي

 وجود برنامه مناسب جهت مشاركت سالمندان

 هاي تفريحي براي سالمندانوجود فرصت
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  پيشنهادات  بعد

 استفاده از سالمندان در امور اجتماعي به عنوان مشاور

 هاي مشاركت در ارتقاي سالمت ذهني سالمندانوجود فرصت

 استفاده از تجارب سالمندان در مشاركت با در نظر گرفتن جنبه مالي
  اند.ترين در جدول قرار گرفتهپيشنهادات به ترتيب درصد فراواني از بيشترين به كم* 

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

 احترام به سالمندان و پذيرفته شدن سالمندان در جامعه  •

، در جامعه آنهاشدن احترام به سالمندان و پذيرفته بعدو مشكالت پيرامون  هاچالشرفع متخصصين در راستاي 

، آموزش تعامل بين نسلي. در ميان پيشنهادات ارائه شده متخصصين بيشترين اشاره را به نده ادادارائه  چندين پيشنهاد

 رگداشت و تكريم سالمندانبرگزاري مراسم بزو  سالمندانبه جمعي در خصوص احترام  هايرسانهشهروندان از طريق 

هاي هشود. در رتبل بين نسلي به صورت ويژه پرداخته ميمداشتند كه در سطح جهان نيز به اين موضوعات به ويژه تعا

 اشاره شده سالمندان از ديد شهروندان ناكارآمديهاي جديد، عدم تلقي شدن يژآموزش و كاربرد تكنولونيز به  بعدي

  آورده شده است. 14-5جدول شماره پيشنهادات در  ساير .است

  احترام به سالمندان و پذيرفته شدن سالمندان در جامعه بعدمرتبط با متخصصين كارشناسان و پيشنهادات : 14-5جدول شماره 

  پيشنهادات  بعد

 شدناحترام به سالمندان و پذيرفته 

  سالمندان در جامعه

  

 تعامل بين نسلي

 سالمندانبه جمعي در خصوص احترام  هايرسانهآموزش شهروندان از طريق 

 برگزاري مراسم بزرگداشت و تكريم سالمندان

 ي جديديهاژيآموزش و كاربرد تكنولو

 سالمندان از ديد شهروندان ناكارآمديعدم تلقي شدن  

 خصوص توجه به نياز سالمندان آموزش به شهروندان در

 سالمندان در مراكز خانه سالمندان احساس انزوا رفع

 منفي كاركنان ارائه خدمات شهري به سالمندان نگاه اصالح

 بي اعتمادي سالمندان در جامعه اصالح

 ها به اتاق فكر در سازمانسالمندان ورود 

 سني و عدم توجه به شرايطپذيرفته شدن سالمندان 

 حذف نابرابري و ناهنجاري اجتماعي

 توجه به نياز جسمي و رواني سالمندان در افزايش احترام و تكريم سالمندان
  اند.ترين در جدول قرار گرفته* پيشنهادات به ترتيب درصد فراواني از بيشترين به كم

  )1398دانشگاه هنر اصفهان (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري مأخذ: 

 سالمندان اشتغالمشاركت مدني و   •

بعد مشاركت مدني و اشتغال سالمندان، پيشنهاداتي و مشكالت پيرامون  هامتخصصين در راستاي چالشكارشناسان و 

ابراين داشتند. بناستفاده از سالمندان متخصص و داراي تجربه به عنوان مشاور بيشترين اشاره را به  هاآن. را عنوان نمودند

مشاركت اجتماعي و مشاركت مدني و اشتغال  بعدبا مقايسه ارائه پيشنهاد بكارگيري از سالمندان به عنوان مشاور در 

است. در  ل توجهي برخوردار بودهگونه استنباط كرد كه نگاه درآمدي به اين موضوع از اهميت قابتوان اينسالمندان مي

وجود ، متناسب با نياز سالمندان هاNGO و هافعاليت انجمن، وجود درآمد كافي براي گذران زندگيهاي بعدي نيز به رتبه

 ، افزايش سن بازنشستگي در صورتيدر فعاليت مدنعدم پذيرش سالمندان آسيب شناسي نهادي براي ، خدمات داوطلبانه
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ت توان گفاست و در واقع مي تعريف مشاغل متنوع متناسب با شرايط جسمي و روحي سالمندان اشاره شده، تمايل فرد

 است.  پيشنهادات مربوط به بحث مشاركت مدني نسبت به بحث اشتغال در اولويت دوم قرار داشته

  سالمندان اشتغالمشاركت مدني و  بعدمرتبط با متخصصين كارشناسان و پيشنهادات : 15-5جدول شماره 

  پيشنهادات  بعد

  مشاركت مدني و اشتغال سالمندان 

 استفاده از سالمندان متخصص و داراي تجربه به عنوان مشاور 

 درآمد كافي براي گذران زندگي امكان 

 سالمندانها متناسب با نياز  NGOو هافعاليت انجمن

 وجود خدمات داوطلبانه

 آسيب شناسي نهادي براي باز پذيرش در فعاليت مدني

 افزايش سن بازنشستگي در صورت تمايل فرد

 تعريف مشاغل متنوع متناسب با شرايط جسمي و روحي سالمندان

 ي شغلي مناسب با شرايط جسمي و رواني سالمندانهاوجود فرصت

 كار در فروشگاه و كتابخانه امكان 

 دوم در صورت تمايل مشاغلايجاد فرصت 

 قوانين منع اشتغال سالمند بازنشسته

 حرفه اي -فني هايفعاليت بكارگيري سالمندان در

 آشنايي سالمندان با مشاغل خانگي

 احساس امنيت مالي و معيشتي سالمندان

 و احساس مفيد بودن بازنشستگي تدريجي و كارهاي عام المنفعه
  اند.ترين در جدول قرار گرفته* پيشنهادات به ترتيب درصد فراواني از بيشترين به كم

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

 اطالعات و ارتباطات سالمندان  •

عات اطال بعدو مشكالت پيرامون  هامتخصصين در راستاي چالشترين پيشنهاداتي كه كارشناسان و در ميان مهم

ه خدمات دسترسي بو  تكنولوژي نوين به وسيلهاطالع رساني بيشترين اشاره را به  د،و ارتباطات سالمندان، ارائه كردن

سالمندان به منظور آشنايي با تكنولوژي و خدمات فناورانه نوين نياز داشتند. درماني به صورت الكترونيكي و هوشمند 

هاي متنوع از جمله محدوديت دليلهاي دخيل دارند و همچنين به به اطالع رساني دقيق از سوي رسانه و سازمان

در  رساني به ويژه در بخش درمان و بهداشت حائز اهميت است.جسمي براي سالمندان تسهيل در خدماتمشكالت 

وجود نهادهاي مردمي و  اطالع از آموزش مراكز فناوري نوين، قابل فهم وجود فناوري سريع وهاي بعدي نيز به رتبه

  .است اختصاصي براي سالمندان اشاره شده

  هاي نوين به سالمندانآموزش تكنولوژي: 1-5شماره  يرتصو

   
 (Bharadwaj 2019)مأخذ: 
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  اطالعات و ارتباطات سالمندان بعدمرتبط با متخصصين  كارشناسان و : پيشنهادات16-5جدول شماره 

  اند.ترين در جدول قرار گرفتهبيشترين به كم* پيشنهادات به ترتيب درصد فراواني از 

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

 حمايت اجتماعي و خدمات سالمت  •

حمايت اجتماعي و خدمات سالمت،  بعدو مشكالت پيرامون ها بهبودي چالشمتخصصين در راستاي كارشناسان و 

شخص مداشتند.  وضعيت كارآمدي بيمه سالمت براي سالمندانبيشترين اشاره را به  هاآنارائه كردند.  اتي راپيشنهاد

به اهميت سالمت در بحث سالمندي  هاي متعددي وجود دارد كه با توجهاست كه در زمينه بيمه براي سالمندان چالش

، مانهزينه در بيمه رايگان ويژه سالمندان،هاي بعدي نيز به دارد. در رتبه اصالح الگوهاي حمايتي توجه ويژه ونياز به 

ادات ساير پيشنه .است اشاره شده ي حمايتيهااي دندانپزشكي و تدوين فعاليت ذهني منظم در قالب گروهخدمات بيمه

  ارائه شده است. 17-5در جدول شماره 
  ه خدمات دندانپزشكي رايگان به سالمندانارائ: 2-5شماره  يرتصو

    
  )1396(مؤسسه خيريه هفت باغ مهرباني زنجان و  )1397(اخبار علمي مأخذ: 

  پيشنهادات  بعد

 اطالعات و ارتباطات سالمندان

  

 تكنولوژي نوين وسيله ابزاربه ياطالع رسان

 دسترسي به خدمات درماني به صورت الكترونيكي و هوشمند

 قابل فهموجود فناوري سريع و 

 اطالع از آموزش مراكز فناوري نوين

 وجود نهادهاي مردمي اختصاصي براي سالمندان 

 قابل فهم بودن اطالعات تصويري و نوشتاري

 اورژانسيآموزش اقدامات در زمان 

 سالمندي دوره ي آموزشي قبل از شروعهابرگزاري دوره

 ي دوست يابي ويژه سالمندانهاتعريف گروه

 بانك اطالعاتي جامع و هوشمند بين سازماني

 هزينه بر بودن وسايل ارتباطي

 اختصاص شماره گويا در سازمان براي سالمندان

 رسانه اختصاصي براي سالمندان

 ي مختلفهابراي حضور سالمندان در برنامهريزي برنامه

 مديريت بحران ويژه اقشار آسيب ديده و سالمندان

 بحراني و اورژانسي هايزمانمندان در سالسريع انتقال 

 جوان به سالمندان در راستاي بهبود ارتباطات هاينسلنمودن كمك 
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  حمايت اجتماعي و خدمات سالمت  بعد مرتبط بامتخصصين كارشناسان و پيشنهادات : 17-5جدول شماره 

  پيشنهادات  بعد

 اطالعات و ارتباطات سالمندان

  

 وضعيت كارآمدي بيمه سالمت براي سالمندان 

 بيمه رايگان ويژه سالمندان

 هزينه درمان كاهش

 ي حمايتيهاذهني منظم در قالب گروهتدوين فعاليت 

 اي دندانپزشكيخدمات بيمه

 تعريف صندوق حمايتي از سالمندان و تأمين معيشت 

 افزايش توان تخصصي پزشكان در راستاي خدمات سالمت

 هاي ورزشي و بدني منظمتعريف فعاليت

 هاي مختلف جمعيتيهاي محلي با حضور گروهتعريف برنامه

 سيستم دموكراتيكوجود 

 درماني –به مراكز بهداشتي  دسترسي

 ارائه فرصت برابر در زمينه خدمات اجتماعي

 در حوزه درمان و بازتواني ساختار مشخص و تعريف شده

 به دليل كاهش سطح ادراك بهبود انتقال مباحث

 خدمات آسان در زمينه نظام سالمت

 ارائه خدمات محله محور

 اي سالمنداندورهمعاينات 

 استفاده از بيمه تأمين اجتماعي براي حمايت از سالمندان

 ايجاد فضاهاي خاص خدماتي براي سالمندان مانند مهدهاي سالمندي به منظور افزايش مهارت و سرگرمي 

 به دليل كاهش سطح ادراك بهبود انتقال مباحث

  )1398مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان (گروه پژوهشي مأخذ: 

هاي اجرايي در شهر اصفهان به منظور ايجاد محيط ريز و سازمانبرنامه ،سازهاي تصميماقدامات ارگان .3,2,5

  دوستدار سالمند

ريز و اجرايي در راستاي تبديل شهر اصفهان به ، برنامهسازهاي تصميماز نظر متخصصان اقداماتي كه از سوي ارگان

  محيط دوستدار سالمند قابل پيگيري و انجام است، عبارتند از: 

 هاي شهريطرح در ها ابعاد اجتماعي برنامهتوجه به  -

 تالش براي ايجاد شهر پاسخگو -

دوستدار سالمند  خانه بهداشت ستدار سالمند و احداث داروخانه ودانشگاه دو بيمارستان دوستدار سالمند. -

 (معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان)

 تفريحي -ايجاد فضاهاي فرهنگي -

 هارومناسب سازي پياده -

 هاي اتوبوس با كف اتوبوسهم سطح شدن ايستگاه -

 صدور كارت منزلت براي سالمندان -

 گردشگري و فضاي جمعي سالمندان مانند باغ غديرايجاد تور   -

 نابينايان خطوط حركتي مربوط به -
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 برنامه باغ تجربه ايجاد و تقويت  -

 هم انديشي در جلسات كميته دوستدار سالمند -

 بيمارستان چمران و امين استانداردسازي فيزيكي متناسب با سالمندان براي -

 ي حمل و نقلهامبلمان شهري متناسب با نياز سالمندان در برخي از ناوگان -

 علوم پزشكيتعريف خدمات بهداشتي رايگان در مراكز  -

 سند مناسب سازي فضاهاي شهري براي افراد توانخواه تهيه -

 در شهرهاي جهان و ايران  سالمندمحيط دوستدار  براي ايجاد الگوي مناسب و پيشرو .4,2,5

توانند الگويي مناسب و پيشرو براي ايجاد محيط در جهان و ايران مي هاي مهميمتخصصان، شهركارشناسان و از نظر 

يورك، ، فرايبورگ، نيو، وين، زوريخ، برلينتوكيو، تورنتو، بارسلونمند باشند كه عبارتند از: آمستردام، دوستدار سال

 ار سالمندهاي شهر دوستد، تهران و تبريز. قابل ذكر است كه به طرحهلسينكي، سيدني، لندن، سنگاپور، اوسلو، كپنهاك

  است. دهبرخي از شهرهاي مذكور در فصل ادبيات نظري نيز اشاره ش

 1410آينده مطلوب براي شهر اصفهان به عنوان محيط دوستدار سالمند در افق  .5,2,5

از نظر متخصصان، عناصر كليدي براي ترسيم آينده مطلوب شهر اصفهان به عنوان محيط شهر دوستدار سالمند در 

  عبارتند از: 1410افق 

 شهري با فضاي مناسب سازي شده - ايمني شهر -
 حمايت از كارآفريني براي سالمندان - زيستكيفيت مطلوب محيط  -
 تأكيد بر همه شمولي در اجراي اقدامات - اولويت پياده مداري -
 تعريف برنامه گردشگري سالمندان - همه شمولونقل حمل -
عمومي متناسب با شرايط ونقل حملتعريف سيستم  -

 جسمي سالمندان
رحوزه دهاي مانيتورينگ و غربالگري وريتوسعه فنا -

 درمانبهداشت و 
 توانيرائه خدمات سالمت و بها - هاي يكپارچه با كفپوش مناسبروپيادهتعريف  -
 هاي متناسب با شرايط روحي سالمندانتعريف فعاليت - ي مكث در مراكز محالت و جداره معابرهاتعريف مكان -
در مكان ورزشي دوين فعاليت ورزشي ويژه سالمندان ت -

 شهر
عمومي و فعاليت سهولت دسترسي سالمندان به اماكن  -

 خدماتي
 مسكن ارزان قيمت و كوچك مقياس - اي به نام دهكده سالمندانوجود محله -
ناسب با شرايط و رفتار تهاي خدماتي متعريف كاربري -

 سالمندان
 ،جسماني شرايطاز لحاظ  اننداشتن دغدغه سالمند -

  رواني و معاش
 به صورت مداوم ذهني، تعريف فعاليت جسمي - توجه به رويكر فراگير در طراحي شهري  -
 منزلت اجتماعي برخورداري از - هاي مختلف برابري استفاده از خدمات شهري گروه -
 مشاركت مدني و اجتماعي سالمندان - تغيير نگاه مسئوالن به سالمندان -
 ساخت متناسب با جمعيت سالمندزير - توانمندسازي سالمندان با مسكن قابل دسترس -
 امكان مشاركت مدني و اشتغال سالمندان - سالمندانتوجه به ايمني و امنيت  -
 رفع شكاف بين نسلي - حمايت و توجه به مراقبين سالمندان -
 دسترسي به امكانات درماني و متخصصين سالمت - سالمندان ها نسبت بهرفتار ءتوجه به سو -
باز تعريف نهادهاي اجتماعي و ارتباطي با هدف  -

 دستيابي هر يك از ذينفعان به سهم خود 
ايجاد محورهاي ويژه و بدون نوبت براي ارائه خدمات  -

 به سالمندان
   ها و تكنولوژي در اثر بخشي نهاديپيوند ريشه -
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  محيط دوستدار سالمند از طريق مصاحبه با مراكز سالمندي روزانهابعاد  يابيو ارز يلتحل .3,5
ي هاو ناتوانيها الگوهاي رفتاري، محدوديتو نظريات سالمندان به عنوان ذينفعان پروژه بر اساس نيازها، ها ديدگاه

شهر دوستدار سالمند بيش از هر منبعي حائز اهميت است. بدين ترتيب حدود  ريزيبرنامهجسمي و روحيشان در روند 

درماني شهر اصفهان به مشاركت و گفت و گو دعوت شدند كه مباحث مطرح -مركز روزانه آموزشي 3سالمند در  70

  ئه شده است. شده در ادامه ارا

  مركز سالمندان كلبه نور .1,3,5

سراي سالمندان كلبه نور در خيابان حكيم نظامي، خيابان خاقاني، كوچه شهيدي، بن بست سينا واقع شده است. 

در ساعاتي از روز در مقابل درب آن  عالوه بر دسترسي نامناسب به آن سبب شده استبست در بن قرارگيري اين مركز

ين . همچنكندرا ايجاد ميمشكالتي براي عبور و مرور به خصوص در مواقع ضروري اين مسئله  كه شوداتومبيل پارك 

 كه با نموداستفاده از دستگاه پله عبور  بايستمي، روزانه سراي سالمندان كلبه نور براي ورود به محيط داخلي مركز

حياط اين مركز نيازمند همچنين دشوار سازد.  آنان مراجعه به اين مركز را برايتواند تواني سالمندان ميتوجه به كم

به ركز اين م اما نكته قابل توجه اين است كهباشد. كارگيري مصالح بادوام ميمبلمان مناسب و به تهيه ،سازيمناسب

 .سازي را به طور بنيادين نداردو مناسباي بودن، امكان زيباسازي اجارهعلت 

  كلبه نوردر سراي سالمندان  برگزاري جلسات گفتگو با: 3-5شماره  يرتصو

     
  

    

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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  كلبه نورسراي  باز درباز و نيمه فضاي: 4-5شماره  يرتصو

     

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  ها از نظر سالمندان سراي كلبه نورمحدوديت و پتانسيل .1,1,3,5

شهر دوستدار سالمند اشاره كردند. در  بعدها و مشكالت در هشت ها، محدوديتها، پتانسيلسالمندان به قوت

مصاحبه، سالمندان به تمايالت ارتباطات بين نسلي، بين فرهنگي به ويژه با گردشگران خارجي، افزايش آگاهي و سطح 

ه شهر دوستدار گانبه بررسي ابعاد هشت 18-5سواد درباره فناوري ارتباطات و اطالعات اشاره داشتند. در جدول شماره 

  سالمند از نگاه گروه هدف پرداخته شده است.

  كلبه نورسالمندان  ها از نظرو پتانسيلها : محدوديت18-5جدول شماره 

  و مشكالتها محدوديت  هاو پتانسيلها قوت  ابعاد

ها و فضاهاي ساختمان

  بيروني

از منازل سالمندان تا  مناسبدسترسي  −

  فضاهاي سبز 

 دسترسي مناسب به مراكز خريد روزانه −

  هاي مواد غذايي)ها و فروشگاه(خرده فروشي

-مراكز خدمات درمان دسترسي مناسب به −

  بهداشت (داروخانه، درمانگاه و كلينيك )

  دسترسي مناسب به مراكز اداري  −

  وجود فضاي باز مناسب در سراي سالمندان  −

  هاكمبود نيمكت در پارك −

مناسب نبودن سرويس بهداشتي متناسب با نياز  −

  هاسالمندان در پارك

  روها هنگام عبور و مرورموانع در پياده −

  نبود روشنايي كافي در شب −

نبود مسير دوچرخه مجزا، دوش مجزاي سالمندي در  −

  استخرها و فضاهاي ورزشي

  حمل و نقل سالمندان

حركت وسايل حمل منظم بودن برنامه زماني  −

  و نقل عمومي 

  سهولت عبور و مرور با مترو −

  خوانايي و وضوح مناسب تابلوهاي شهري −

محدوديت عبور و مرور در مسيرهاي اجراي طرح  −

  ترافيك 

ي حمل و نقل هاعدم دسترسي مناسب به ايستگاه −

  عمومي و تاكسي

نبود جايگاه مخصوص در وسايل حمل و نقل عمومي  −

  براي سالمندان

نقل عمومي و وبه صرفه نبودن هزينه حمل مقرون −

تاكسي با توجه به وضعيت اقتصادي اقشار مختلف 

  سالمندان

  ي دوچرخه و پيادههاعدم تفكيك مسير −

نقل عمومي مخصوص سالمندان كمونبود وسايل حمل −

  توان 
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  و مشكالتها محدوديت  هاو پتانسيلها قوت  ابعاد

  مسكن سالمندان

هاي مناسب بودن مسكن با توجه به نياز −

  حركتي سالمندان-جسمي

  شخصي بودن منزل  −

عدم تسهيالت مناسب به سالمندان كم درآمد براي تهيه  −

  مسكن

 مشاركت اجتماعي

  سالمندان

هاي مشاركتي متنوع اجتماعي وجود فعاليت −

  سراي سالمندي كلبه نور  و تفريحي در

  وجود تعامل بين نسلي در محله جلفا −

  ي فرهنگي و تفريحيهامقرون به صرفه نبودن فعاليت −

به سالمندان و  احترام

سالمندان  پذيرفته شدن

  در جامعه

همكاري اعضاي خانواده در انجام كارهاي  −

  شخصي سالمندان 

حفظ احترام سالمندان از سوي اعضاي  −

  خانواده

  هاو همايشها شركت ندادن سالمندان در جشن −

  حفظ شأن و احترام سالمندان در مراكز دولتي عدم −

  احساس تنهايي در منزل −

 اشتغالمشاركت مدني و 

  سالمندان

گذران زندگي  عدم كفايت حقوق بازنشستگي براي −  وضع اقتصادي مطلوب اكثر سالمندان −

  سالمندان

 اطالعات و ارتباطات

  سالمندان

اي (تلويزيون و راديو) با هاي رسانهعدم تناسب برنامه −   −

  نياز سالمندان

  نداشتن سواد الكترونيكي −

حمايت اجتماعي و 

 سالمتخدمات 

  سالمندان

دسترسي مناسب به خدمات اورژانسي و  −

  رساني به موقع به سالمندانخدمات

−   

 )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ:    

  محدوديت و مشكالت سالمندان از نظر مسئولين سراي كلبه نور .2,1,3,5

درماني (روزانه) كلبه نور و مسئولين خدمات رسان به سالمندان مراجعه كننده -طي مصاحبه با مدير مركز آموزشي 

  :نموده اندتوان اشاره مي ها و مشكالت اقتصادي زيربه محدوديت

 مشكالت مالي سراي سالمندان كلبه نور و در نتيجه محدوديت براي تجهيز امكانات  -

 سراي سالمندان انمك پرداخت اجاره براي -

 به عنوان سراي سالمندي منازل راتيو تعم ييجابجا براي اديزساالنه بسيار  نهيهز -

 ناپايداري بنا و هزينه بر بودن تعمير آن و عدم صدور مجوز از جانب شهرداري -

  مركز سالمندان رنگين كمان سپيد .2,3,5

جهي ،در فاصله قابل توبعد از پل راه آهن، اشكاوندبلوار ، آبشار سوم مركز سالمندان رنگين كمان سپيد واقع در جاده

 وزيادي از شهر اصفهان قرار گرفته  از مركز شهر اصفهان قرار گرفته است. اين مركز به لحاظ مسافت، در فاصله نسبتاً

مسير دسترسي به اين مركز (كوچه ه اين مركز درنظر گرفته شده است؛ اما هاي متعددي براي رفت و آمد بسرويس

ي هاي آموزشبه دليل برگزاري كالس ،مركز سالمندان رنگين كمان سپيدباشد. سازي ميچالي) نيازمند مناسبيخ

سيار ب زبان، نقاشي، موسيقي و ... مركز متنوع و جذاب و متناسب با نياز سالمندان در سنين مختلف از جمله كالس

ه و بسيار دلنشين بوداز نظر سالمندان ها اي كالسباشد. فضاي باز، فضاي داخلي مركز و فضمي ي در سطح شهرموفق

  سالمندان از آن رضايت كافي دارند. 
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  در مركز سالمندي رنگين كمان سپيدسالمندان  برگزاري جلسات گفتگو با: 5-5شماره  يرتصو

    
  

    
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  سالمندان سراي رنگين كمان سپيد از نظر هامحدوديت و پتانسيل .1,2,3,5

د. انشهر دوستدار سالمند اشاره كرده گانههشت ابعاد ها و مشكالت درها، محدوديتها، پتانسيلسالمندان به قوت

هاي آموزشي و افزايش سطح يادگيري و به تمايالت ارتباطات بين نسلي، شركت در كالسدر مصاحبه با سالمندان 

گانه شهر دوستدار به بررسي ابعاد هشت 19-5تمايل به شركت در كارهاي خيريه اشاره شده است. در جدول شماره 

  سالمند از نگاه گروه هدف پرداخته شده است.

  سراي رنگين كمان سپيد نظر سالمندان ها ازها و پتانسيل: محدوديت19-5جدول شماره 

  و مشكالتها محدوديت  هاو پتانسيلها قوت  ابعاد

فضاهاي شهري و 

  هاي عموميساختمان

  وجود فضاي سبز مناسب −

  روشنايي مناسب معابر در شب −

  هادسترسي مناسب به بانك −

مناسب در سراي سالمندان فضاي باز  −

  رنگين كمان سپيد

ها در فواصل مناسب در سطح وجود نيمكت −

  شهر

ها و فضاهاي دسترسي مناسب به پارك −

  سبز در سطح شهر

درماني (خدمات پزشكي -عدم همجواري مراكز بهداشتي −

  و كلينيك)

  عدم وجود امكانات مناسب براي سالمندان −

  كمبود سراي سالمندان در سطح شهر −

  ها هنگام عبور و مرورروپيادهموانع در وجود  −

  هاسازمان شهرداري عدم دسترسي مناسب به −

دسترسي نامطلوب از محل سكونت تا سراي سالمندان  −

  رنگين كمان سپيد 
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  و مشكالتها محدوديت  هاو پتانسيلها قوت  ابعاد

  حمل و نقل سالمندان

سهولت در عبور و مرود با حمل و نقل  −

  عمومي در سطح شهر

  خوانايي و وضوح مناسب تابلوهاي شهري −

نامطلوب به حمل و نقل عمومي در مسير عبور دسترسي  −

 و مرور به سراي سالمندان

ي حمل و نقل عمومي در هادسترسي نامطلوب به ايستگاه −

  سطح شهر

عدم هماهنگي برنامه زماني حركت وسايل حمل و نقل  −

  عمومي

  عدم احترام رانندگان وسايل نقليه عمومي به سالمندان −

  ه سراي سالمنديعدم وجود سرويس حمل و نقل رايگان ب −

  ي حمل و نقل عموميهامقرون به صرفه نبودن هزينه −

  در محل سكونت سالمندان آلودگي صوتي باال  −  وجود حس آرامش در منزل شخصي  −  مسكن سالمندان

مشاركت اجتماعي در 

هاي شهري و فعاليت

  اجتماعي 

هاي مختلف مشاركتي و وجود فعاليت −

اجتماعي در سراي سالمندان رنگين 

  كمان

ي تفريحي و سرگرمي در خارج از هامحدود بودن فعاليت −

  سراي سالمندان 

خصوصي بودن سراي سالمندي رنگين كمان سپيد و  −

  اقتصادي براي انتخاب مكان مناسب در شهر مشكالت

به سالمندان و  احترام

پذيرفته شدن سالمندان 

  در جامعه

توجه مسئولين (به ويژه مراكز آموزش و  −

آموزش عالي) به سالمندان پرورش و 

  هامندي از تخصص آنجهت بهره

  ها عدم شركت سالمندان در مراسمات و جشن −

  عدم رضايت از احترام و حفظ شأن در مراكز دولتي −

  احساس تنهايي در منزل −

مشاركت مدني و اشتغال 

  سالمندان
−   

عدم كفايت حقوق بازنشستگي براي گذران زندگي  −

  سالمندان

  ارتباطاتاطالعات و 

ي راديويي مناسب با نياز هابرنامه −

  سالمندان (راديو سالمت)

دارا بودن سواد الكترونيكي و استفاده از  −

  اينترنت

اي (تلويزيون و راديو) با نياز هاي رسانهعدم تناسب برنامه −

  سالمندان

حمايت اجتماعي و 

  خدمات سالمت

رساني مطلوب سراي سالمندي خدمات −

  سالمندان رنگين كمان سپيد به
  درماني سالمندي در سطح شهر-عدم وجود مراكز روان  −

  سالمت جسمي مطلوب بانوان سالمند −
-مشكالت روحي سالمندان به علت احساس انزوا و گوشه −

  گيري

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  سالمندان از نظر مسئولين سراي رنگين كمان سپيدمحدوديت و مشكالت   .2,2,3,5

درماني (روزانه) رنگين كمان سپيد و مسئولين خدمات رسان به سالمندان -طي مصاحبه با مدير مركز آموزشي

  توان اشاره كرد:مي ها و مشكالت زيرمراجعه كننده به محدوديت

  ي مديريتي با بهزيستيهاعدم ارتباط نزديك و يكپارچگي سازمان -

  ها و انتخاب مكان مناسب در سطح شهركمبود بودجه جهت توسعه فعاليت -

  ونقل عمومي مناسب و يا سرويس رايگان براي سالمندان جهت رفت و آمد آسان به اين موسسهعدم وجود حمل -

  عدم مناسب سازي معابر در تسهيل عبور و مرور به سراي سالمندي رنگين كمان سپيد -

مراجعين به علت طوالني بودن مسير منزل تا سراي سالمندي رنگين  از زيادي سراني به تعدادعدم خدمات -

 كمان سپيد
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  بنياد بزرگان محبت ايرانيان .3,3,5

انجمن بزرگان محبت ايرانيان واقع در خيابان حكيم نظامي، خيابان حسين آباد، يكي از مراكز فعال سالمندي در 

 فادهاستاز دستگاه پله بايست ميداخلي،  دسترسي به فضاياين مركز براي قسمت ورودي رود. در مي اصفهان به شمار

انجمن بزرگان كوچك  مساحت كم و فضاي. باشددشوار  تواندميها آنتواني باتوجه به كمسالمندان براي نمود كه 

شوند و  روروبهبا مشكل كمبود فضا به دليل هاي آموزشي از كالس برگزاري برخيكه  شده استسبب محبت ايرانيان 

  .نشوداين مركز درنظر گرفته  در فضاي باز و سبز

   در بنياد محبت ايرانيانسالمندان  برگزاري جلسات گفتگو با: 6-5شماره  يرتصو

    

  )1398دانشگاه هنر اصفهان (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري مأخذ: 

  ها از نظر سالمندان انجمن بزرگان محبتمحدوديت و پتانسيل .1,3,3,5

ها و مشكالت در هشت مولفه شهر دوستدار سالمند اشاره كردند. در مصاحبه، ها، محدوديتها، پتانسيلسالمندان به قوت

گردشگران خارجي، افزايش آگاهي و سطح سواد سالمندان به تمايالت ارتباطات بين نسلي، بين فرهنگي به ويژه با 

هاي كوتاه مدت، تمايل به كارهاي داوطلبانه صرف نظر از مسائل درباره فناوري ارتباطات و اطالعات، تمايل به مسافرت

اقتصادي و تمايل به افزايش سن بازنشستگي و پرداختن به مشاغل پاره وقت با توجه به شرايط سالمندي اشاره داشتند. 

  گانه شهر دوستدار سالمند از نگاه گروه هدف پرداخته شده است.به بررسي ابعاد هشت 20-5جدول شماره  در

 ها از نظر سالمندان انجمن بزرگان محبت : محدوديت و پتانسيل20-5جدول شماره 

  تهديدهاو ها چالش  هاو پتانسيلها قوت  ابعاد

 فضاهاي ها وساختمان

  بيروني

  به فضاي سبز شهري دسترسي مناسب −

مناسب بودن فضاي سبز حاشيه زاينده رود  −

  به عنوان پاتوق براي حضور سالمندان 

مراكز خريد روزانه  دسترسي مناسب به −

  ي مواد غذايي)ها(فروشگاه

در فضاهاي سبز ها كفايت تعداد نيمكت −

  محلي

در محله جلفا و ها معابر و كوچه عدم روشنايي مناسب −

  جوشقاني

روها هنگام عبور و مرورسالمندان كم توان موانع در پياده −

  روها و حمل باربراي گذر از پياده

هاي هاي بهداشتي در پاركوضعيت نامناسب سرويس −

  سطح شهر

ايجاد آلودگي صوتي و نا امني براي سالمندان به علت  −

  تجمع اراذل در فضاهاي شهري

امنيت پايين در سطح شهر به لحاظ وقوع جرم از جمله  −

   دزدي
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  تهديدهاو ها چالش  هاو پتانسيلها قوت  ابعاد

  حمل و نقل سالمندان

منظم بودن و مطلوبيت برنامه زماني حركت  −

  وسايل حمل و نقل عمومي

هاي محدوديت عبور و مرور سالمندان در محدوده −

  اجراي طرح ترافيك

عدم كنترل سرعت وسايل نقليه شخصي هنگام عبور و  −

  محلي و فرعيمرور از معابر 

عدم توجه و احترام رانندگان به هنگام عبور سالمندان  −

  از خيابان

  عدم تناسب بين كاربران و ظرفيت مترو −

نداشتن سكوي مناسب براي سالمندان در هنگام سوار  −

  و پياده شدن از وسايل نقليه عمومي 

نبود جايگاه مخصوص در وسايل حمل و نقل عمومي  −

  براي سالمندان

  سالمندانمسكن 

مناسب بودن مسكن شخصي با توجه به  −

  حركتي سالمندان -هاي جسمينياز

در تسهيل عبور  هاي كنار پلههاوجود نرده −

  و مرور سالمندان

حركتي  -ي نامناسب با توان جسميهاوجود پله  −

  هاسالمندان در آپارتمان

مشاركت اجتماعي 

  سالمندان

هاي آموزشي (زبان و موسقي وجود فعاليت −

  درماني) در انجمن بزرگان محبت

هايي براي سالمندان در كوه وجود پاتوق −

صفه، پل خواجو، بوستان سعدي، پارك 

شهر و پارك ناژوان براي گذران سپاهان

  هاي اجتماعياوقات فراغت و انجام فعاليت

ي ورزشي، هاعضويت سالمندان در گروه −

  گردشي درون و برون شهري و تفريحي

هاي سفر براي تمام اقشار ودن هزينهمقرون به صرفه نب −

  سالمندان 

و دستگاههاي  اعمال محدوديت توسط شهرداري −

در ارتباط با برگزاري موسيقي و  امنيتي و انتظامي

  كنسرت خياباني در فضاهاي شهري

احترام به سالمندان و 

پذيرفته شدن سالمندان 

  در جامعه

  داشتن حس آرامش در منازل −

از سوي اعضاي حفظ احترام سالمندان  −

   خانواده

  عدم احترام و حفظ شأن در مراكز دولتي و بهداشتي −

ها و ساير عدم مشاركت سالمندان توسط شهرداري −

  ي محليهانهادها در تصميم گيري

 اشتغالمشاركت مدني و 

  سالمندان
-  

عدم كفايت حقوق بازنشستگي براي گذران زندگي  −

  سالمندان 

فشار روحي و اقتصادي مضاعف به سالمندان در ارتباط  −

  با بيكاري فرزندان تحصيل كرده 

عدم وجود پشتوانه مالي و حمايت دولت از سالمندان  −

  ايجاد كسب و كار در جهت

 اطالعات و ارتباطات

  سالمندان
-  

  نبود اعتماد به رسانه (تلويزيون) از سوي سالمندان −

با نياز  (تلويزيون و راديو) هاي متناسب رسانهنبود برنامه −

  سالمندان

  نداشتن سواد الكترونيكي −
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  تهديدهاو ها چالش  هاو پتانسيلها قوت  ابعاد

حمايت اجتماعي و 

  سالمندان خدمات سالمت
-  

  ارائه خدمات پزشكي نامطلوب در منازل سالمندان −

دسترسي نامطلوب و خارج از زمان مناسب اورژانس به  −

  سالمندان

  رساني نامطلوب در ارتباط با برنامه چكاپ ساليانهاطالع −

مقرون به صرفه نبودن خدمات پزشكي ارائه شده به  −

  سالمندان

و عدم توجه به  رسيدگي به بيماران نبود نظم زماني در −

  وضعيت جسماني سالمند در مطب پزشكان 

  ي درمانيهاناكارآمد بودن بيمه −

در سطح ها دسترسي نامناسب به كلينك و درمانگاه −

  محالت

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  انجمن بزرگان محبت هاي سالمندان از نظر مسئولينمحدوديت و فرصت .2,3,3,5

- ها و فرصتطي مصاحبه با مديران و مسئولين خدماتي مركز روزانه آموزشي انجمن بزرگان محبت به محدوديت

  هاي زير اشاره شد:

 تفريحي براي سالمندان در ساعت پس از غروب آفتابنبود فضاهاي  -

يي مختص سالمندان (كالس زبان مخصوص سالمندان، كافي شاپ مخصوص سالمندان، تور هانبود كاربري -

 گردشگري مخصوص سالمندان و ...)

 ها به هنگام ورزش و پخش موزيك و ...هاي جنسيتي سالمندان در پاركرفع محدوديت  -

 ت جسمي و روحي سالمندان در جامعهتوجه ويژه به سالم -

 هاي مختلف به سالمندان حفظ احترام همه جانبه مسئولين در حوزه  -

 رساني به سراهاي سالمندان سطح شهر از جمله سراي سالمندان صادقيهخدمات -

 ي متعدد در فرهنگسراهاي سطح شهرهامشاركت دادن سالمندان و در نظر گرفتن برنامه -

 ي متنوع و تبليغات جذاب هافرهنگ شهري به سالمندان و تدارك برنامهتوجه ويژه كميته  -

  افزايش امكانات ورزشي متنوع براي سالمندان در فضاهاي سبز شهري -

    سالمندان محالت بر اساس نظرات    پايلوت    محالت    دردوستدار سالمند  محيطتحليل و ارزيابي ابعاد  .4,5

شهرك كاوه، خانه اصفهان، جلفا و محله  ردوستدار سالمند در چهاپرسشنامه تدوين شده در ارتباط با پروژه شهر 

از  انمربوط به خصوصيات شخصي زندگي سالمند عمومي سؤالنامه شامل بيست هزار جريب توزيع گرديد. پرسش

شامل ميزان  بعد 8هل، درآمد و وضعيت مسكن و... بود و ديگر سواالت نيز در قالب جمله سن، تحصيالت، وضعيت تأ

به سالمندان و پذيرفته شدن  ، احتراميونقل، مسكن، مشاركت اجتماعباز، حملفضاهاي ها و ضايتمندي از ساختمانر

در نهايت باشد. ميدر جامعه، مشاركت مدني و اشتغال، اطالعات و ارتباطات و حمايت اجتماعي و خدمات سالمت 

باره ال باز درطرح گرديد. در پايان هفت سؤممحله خود در  بعداز هر ارتباط با ميزان رضايت سالمندان پرسشي در 

  پرسش شد. براي شهر و محله دوستدار سالمند آنان مشكالت محله و نظرات
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  شهرك كاوه پايلوت محله دردوستدار سالمند  محيطارزيابي ابعاد  .1,4,5

با گسترش شهر در محدوده شهر اصفهان قرار گرفته است  1375محله شهرك كاوه واقع در شمال اصفهان از سال 

هاي حافظ، شود. خيابانمحسوب ميو با بافت نوساز و تقريباً منظم و جزء محالت جديد  )211, 1394نژاد (گلستان

  آيند.رهاي اصلي درون محلي شهرك كاوه به شمار ميسعدي و نظامي گنجوي مسي

است. بعد هزار نفر در منطقه هفت واقع شده 16و جمعيت حدود  هكتار 123ك كاوه با مساحتي حدود محله شهر

نفر به ازاي هر خانوار) باالتر است. با توجه به فراواني  3,2نفر است كه از سطح متوسط شهر (  29/3خانوار در اين محله 

ي سال) در گروه سن 33,2شهر اصفهان ( جمعيت محله شهرك كاوه مطابق با 1معيت در هر گروه سني، ميانه سنيج

سال  60باالتر از  درصد 8 وسال  15در گروه سني زير درصد از جمعيت كل محله  21سال قرار دارد. حدود  30-34

   .دنقرار دار

شود كه در نفر بزرگسال جانشين يك سالمند مي 4محله، در طول يك نسل حدود  2با توجه به ضريب جانشيني

ين ا تواند ناشي از شتاب بيشتر در سطح باروريمقايسه با شهر اصفهان سرعت سالخوردگي جمعيت باالتر است كه مي

  .3باشد ساله 30تا  20يك بازه در محله 

باروري در رابطه است. چنانچه سطح باروري باالتر باشد و حجم  نيز با سطح 4عالوه بر ضريب جانشيني، نسبت وابستگي

باشد، بر نسبت وابستگي اثرمعكوس دارد. نسبت وابستگي  سال رشد سريعتر داشته 59-15جمعيت در گروه سني 

 دودحدان باشد. نسبت وابستگي در محله تواند هشداري براي وجود فشار و تنگناهايي براي تأمين نيازهاي سالمنمي

   سال است. 59-15نفر سالمند به ازاي صد نفر جمعيت در گروه سني  12

توزيع نسبي و جنسي مهاجران به داخل و خارج بستگي  نسبي مردان و زنان ونسبت جنسي سالمندان به مرگ و مير 

اي بيشتر به طور قابل مالحظه ر از يك و از سطح شهر اصفهان نيزباالت دارد. نسبت مردان به زنان سالمند در محله

  سطح نيازهاي سالمندان بر حسب جنسيت قابل تأمل باشد.بندي تواند در اولويتاست. همين امر مي

  : مشخصات محله شهرك كاوه21-5جدول شماره 

  مشخصات محله شهرك كاوه    

  1436  سال به باال) 60(جمعيت سالمند   7  منطقه

  48/39  شاخص سالخوردگي  1233490  مساحت (مترمربع)

  60/4  ضريب جانشيني  16798  جمعيت

  54/8  نسبت سالمندي 5099  تعداد خانوار

  24/12  نسبت وابستگي سالمندي  3,29  بعد خانوار

  125  نسبت جنسي سالمندي  سال 34-30گروه سني  ميانه سني

  16/8  5نسبت حمايت بالقوه  3637  سال 15جمعيت زير 

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

                                                
 كند به طوري  كه نيمي از كل جمعيت جوانتر از  ان سن باشد.ميسني كه جمعيت را  به دو گروه يك اندازه تقسيم  1
 سال و باالتر 60سال  به يك سالمند  59-35جانشيني عبارتست از جانشيني  جمعيت گروه سني  ضريب 2
 ياسال  يستب يسال و بعض 25 يبعض ،سال 30سال  ردو نسل  ينب يفاصله سن يبعض، داللت ندارد يمشخص و مورد وفاق سالتعداد  مفهوم نسل 3

 )1384نسلي موجود در ايران و اثر تحصيالت بر آن، محمدحسين پناهي،  (رجوع شود به مقاله شكاف يرندگمي كمتر در نظر يحت
 سال. 59تا  15سال به باال به  هر صد نفر جمعيت  60نسبت وابستگي سالمند عبارتست از  افراد  4
  سال  و باالتر60سال به يك نفر سالمند  59-15نسبت حمايت بالقوه عبارتست از تعداد جمعيت  5
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 در محله شهرك كاوه، بيانگر رشد مثبت 1395 -1385اندازه جمعيت سالمندان در سه دوره زماني  با توجه به

درصد  8,7و  7,6به ترتيب  1395-1390و  1390-1385هاي سالسالمند طي  جمعيت سالمند است. رشد جمعيت

 است. با مقايسه رشد جمعيت سالمندي و ضريب جانشيني در دوره اخير، سرعت سالخوردگي جمعيت افزايش داشته

سال آينده اين محله سهم بيشتري از جمعيت سالمند را به خود اختصاص  25. دور از انتظار نيست كه در طي است

  معيت گذار سني به سمت سالخوردگي را طي كند.دهد و ج

  در محله شهرك كاوهرشد جمعيت سالمندي : 11-5نمودار شماره 

 
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  فضاهاي باز و معابر شهرك كاوه: 7-5شماره  يرتصو

   
  

   
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ:  
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  تراكم جمعيتي •

ت. تر اسهاي محله پايينكه از ميانگين تراكم جمعيتي بلوكنفر بر هكتار است  136تراكم جمعيتي شهرك كاوه 

تراكم،  1-5نفر بر هكتار است. مطابق با نقشه شماره  300-200هاي اين محله داراي تراكم جمعيتي بيشتر بلوك

تي يعنفر بر هكتار تراكم جم 400تراكم باالي  اهاي ريزدانه در سطح محله بيشتر ديده شده و بخش جنوبي محله ببلوك

اي هبلوك و تراكم جمعيت در جنوب محله ديده مي شود. الزم به ذكر است داردباالتري نسبت بر ساير نواحي محله 

  . عمدتاً جزء كاربري غير مسكوني هستندنفر،  100با تراكم جمعيتي كمتر از 

  جميعتي محله شهرك كاوه: تراكم 1-5نقشه شماره 

 
  )1395(شهرداري اصفهان مأخذ: 

  مسكن •

باشد وضعيت مالكيت مسكن در محله شهرك كاوه به اين صورت مي، 1395مطابق با آمار گردآوري شده در سال 

باشند. و يا استيجاري ميدرصد از مساكن محله به صورت رهن  47,13درصد از مساكن به صورت ملكي و  52,87كه 

ي هاي استيجاردهد نزديك به نيمي از ساكنين محله در خانهنشان مي اين محلهدر مالكيت مسكن آمار گزارش شده از 

 ينومسك هايواحداز اين درصد  54,10ها وجود دارد. سكونت دارند و مشكالت پرداخت اجاره و رهن براي بيشتر آن

در واقع ساكنين محله شهرك كاوه به طور  باشنددرصد به صورت غير آپارتماني مي 45,9و  بودهبه صورت آپارتماني 

مصالح مسكن در اين محله بيشتر از جنس آجر و آهن . كنندتقريباً برابر در واحدهاي آپارتماني و وياليي زندگي مي

درصد واحدهاي مسكوني  45,23شود اما به ندرت ديده ميو واحدهاي مسكوني خشت و گل، خشت و چوب و... بوده 

  اين محله كم دوام ارزيابي شده است.
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  : وضعيت مسكن در محله شهرك كاوه اصفهان22-5جدول شماره 

  وضعيت مسكن در محله شهرك كاوه اصفهان

  5037: تعداد واحد مسكوني

  نوع ساختمان  وضعيت دوام امالك

 2723  آپارتماني  2771  با دوام واحدهاي مسكوني

 2310  غيرآپارتماني 2266  كم دوام واحدهاي مسكوني

  وضعيت مالكيت  وضعيت سازه امالك

 2414  ملكي 742  اسكلت فلزي

 2013  بتون آرمه
 2152  استيجاري رهن/

 2275  ساير

  )1398شهري دانشگاه هنر اصفهان (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي  مأخذ:

  (حوزه مداخله) و محدوده بالفصلشهرك كاوه محله  و حمل و نقل نظام فعاليتي  •

درماني، فرهنگي، مذهبي و فضاي سبز عمومي و همچنين خطوط ارتباطي  -هاي بهداشتينحوه پراكندگي كاربري

نمايش داده شده است.  2-5و اتوبوس را در محله شهرك كاوه و حوزه بالفصل آن در نقشه شماره  BRTشامل مترو، 

   بر اساس اين نقشه، ابعاد شهر دوستدار سالمند در محله شهرك كاوه به ترتيب زير قابل گزارش است:

ارستان ما به دليل وجود بيما درماني در محله شهرك كاوه به طور يكسان نبوده، -توزيع و پراكندگي كاربري بهداشتي

هاي نيازتأمين خدمات درماني محله و منطقه و  توانايي و همچنين مساحت باالدر شمال غربي اين محله با  غرضي

در  يدرماني ديگر -، مركز بهداشتي غرضي عالوه بر بيمارستان شده است.درماني ساكنين در محله فراهم  -بهداشتي

شعاع عملكرد بيمارستان و درمانگاه محله و همچنين مراكز درماني در حوزه د. سمت جنوب شرقي محله قرار دار

  دهد. درماني را به طور مناسبي پوشش مي -بالفصل آن دسترسي مناسب ساكنان محله به خدمات بهداشتي

  واقع در محله شهرك كاوه: بيمارستان غرضي اصفهان 8-5شماره  يرتصو

     
  ) 1394و سايت سالمتي مأخذ: (سازمان تأمين اجتماعي 

باشد و در اين محله تنها دو كاربري فرهنگي در پراكندگي كاربري فرهنگي نيز در محله شهرك كاوه نامناسب مي

در  ، شمالي و جنوبييقرار گيري كاربري فرهنگي در مجاورت ضلع شرقشمال غرب و جنوب شرق محله وجود دارد و 

ن هاي ايدر ساير بخش اماكند. تأمين مي هابخشهاي فرهنگي را در اين دسترسي به فعاليت محله، محدوده بالفصل

  . كندرا براي سالمندان با مشكل رو به رو ميدسترسي به اين كاربري  ومحله كاربري فرهنگي وجود ندارد 
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ان ساكن مطلوب و امكان دسترسي شودديده مي يمناسب به طور وهپراكندگي كاربري مذهبي در محله شهرك كا

تنها در سمت جنوب شرقي محله دسترسي به اين كاربري  كند ورا فراهم ميبه اين كاربري به ويژه سالمندان اين محله 

  نيست.  امكان پذير متر 200پياده روي با 

ته به اين نكتوان مي اما شودديده ميمناسب  كاربري فضاي سبز عمومي در محله شهرك كاوه نسبتاًپراكندگي 

ي قرارگيروجود ندارد.  براي واحدهاي مسكوني فضاي سبز عمومي با دسترسي مناسببخش مركزي، كه در  اشاره كرد

سيار باي را با شعاع عملكرد منطقهحوزه بالفصل اين محله نيز، دسترسي به فضاي سبز عمومي شمال در باغ فدك 

  ت. اسكرده مناسب 

دسترسي به خطوط مترو براي ساكنان محله شهرك كاوه و حوزه بالفصل آن تنها از  2-5شماره نقشه با مطابق 

و دسترسي به ايستگاه مترو براي ساكنين محله و حوزه  استپذير امكانآن سمت جنوب غربي و در مرز حوزه بالفصل 

نيز  BRTباشد. دسترسي به خطوط نامناسب ميهاي شرق، شمال و شمال شرق كامال خصوص در قسمت به بالفصل

ن ميزان باشد كه ايپذير مي، امكاناستكه مرز جنوبي اين محله گلستان  خيابان براي ساكنان محله شهرك كاوه تنها از

نقل از طريق اتوبوس در محله وخطوط حملباشد. محله و حوزه پيراموني آن مناسب نميسالمندان دسترسي براي 

و مسافران را از مركز محله پوشش مناسبي دارد معابر اصلي محله و  هايباشد و در مرزمناسب مي نسبتاً كاوه شهرك

  .كنندجا ميجابهو بالعكس محله به ساير نقاط شهر 

  محدوده بالفصل محله شهرك كاوه ودر نظام فعاليتي و حمل و نقل : 2-5نقشه شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان  مأخذ:
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  : معرفي توزيع فعاليتي وضع موجود محله شهرك كاوه3-5نقشه شماره  

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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در ارزيابي و سنجش در ادامه ارزيابي و سنجش نظرات سالمندان محله شهرك كاوه مورد توجه قرار گرفته است. 

خته ت اسمي پرداهاي شخصي افراد سالمند در قالب سؤاالنظرات سالمندان در محله شهرك كاوه، ابتدا به توصيف ويژگي

ر ها دها ارزيابي شده است. در نهايت به ذهنيات آنشده؛ پس از آن ابعاد هشتگانه در قالب پرسشنامه طيفي نظرات آن

   مورد شهر دوستدار سالمند پرداخته شده است.

  شهرك كاوه پايلوت هاي شخصي سالمندان در محلهتوصيف ويژگي .1,1,4,5

مندان در ارتباط با جنس، سن، قوميت، دين، وضعيت زندگي سالمندان هاي شخصي سالهاي مربوط به ويژگيپرسش

هاي جسماني (وضعيت تاهل، تعداد فرزندان و ...)، ميزان تحصيالت، وضعيت درآمدي، وضعيت مسكن و محدوديت

  است.  ها بود كه در قالب جدول و نمودار توصيف شدهآن

كه  .است درصد از آنان را زنان سالمند تشكيل داده 36سالمند و درصد از جمعيت نمونه آماري در محله را مردان  64

سالمندان از  سايرفارس و  از سالمندان درصد 75ها (يك درصد) مسيحي بودند. از لحاظ قوميتي، تعداد معدودي از آن

 27نوار دو نفر و درصد سالمندان داراي بعد خا 23درصد كرد) بودند.  3درصد لر و  9درصد ترك،  13( هاي مختلفقوميت

درصد از  6اند. درصد با بعد خانوار چهار نفر و ساير موارد معدود گزارش شده 19اند. بوده نفر سهدرصد داراي بعد خانوار 

داراي چهار فرزند و حدود درصد سالمندان  30 دهدها نشان ميكنند ولي بررسي تعداد فرزندان آنمي تنها زندگي سالمندان

تعداد معدودي از سالمندان نيز هيچ فرزندي نداشتند و يا شش فرزند و  بودند. ي سه فرزند و يا پنج فرزندد دارادرص 40

درصد) در گروه سني سالمند جوان بودند. از نظر سطح تحصيالت،  85از نظر ويژگي سني، اكثر سالمندان (  بيشتر داشتند.

تند و اكثر سالمندان با سواد داراي سطح تحصيالت زير ديپلم تا حدود يك پنجم از سالمندان سواد خواندن و نوشتن نداش

ي كه اسالمندان متأهل بودند. وضعيت تأهل بر ترتيبات زندگي سالمند اثرگذار است به گونه درصد 82فوق ديپلم بودند. 

تنها با از سالمندان  رمچهاسال و در رتبه دوم نيز حدود يك  18حدود نيمي از سالمندان با همسر همراه با فرزندان باالي 

به مراقبت نياز نداشتند و از ميان سالمنداني كه نيازمند مراقبت بودند،  حدود نيمي از سالمندانكنند. همسر خود زندگي مي

 54اند. از نظر وضعيت اقتصادي، حدود نيمي از سالمندان (سال خود مراقبت شده 18هاي باالي اكثرأ توسط فرزندان و نوه

  است. بوده سال 45سال تا  5بين راي سطح درآمد پايين بودند. مدت زمان سكونت اكثر سالمندان درصد) دا

  ي شخصي سالمندان در محله شهرك كاوههاآمار توصيفي ويژگي: 23-5جدول شماره 

  ويژگي شخصي سالمندان در محله شهرك كاوه

  درصد  هاويژگي

  سن

  85  سال ( سالمند جوان) 60-74

  12    سال ( سالمند) 75-90

  3  سال و باالتر( سالخورده) 90

  تحصيالت

  25  بي سواد

  42  زير ديپلم

  31  ديپلم و فوق ديپلم

  1  ليسانس

  -  فوق ليسانس و باالتر

  1  حوزوي

  وضعيت تأهل

  -  مجرد

  82  متأهل

  2  متاركه

  16  همسر فوت شده
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  ويژگي شخصي سالمندان در محله شهرك كاوه

  درصد  هاويژگي

  ترتيبات زندگي

  6  تنها و مستقل

  26  با همسر

  1  بستگان يا دوستان ( به عالوه همسر)

  -  سال 18فرزند يا فرزندان زير 

  16  سال 18فرزند يا فرزندان باالي 

  1  سال  18با همسر و فرزند يا فرزندان زير 

  50  سال 18با همسر و فرزند و فرزندان باالي 

  نحوه مراقبت

  50  به مراقبت ندارم نياز
ت دارم

نياز به مراقب
  

  21,6  مراقب اصلي همسر بوده است

  -  مراقب اصلي ديگر خويشاوندان بوده اند

  31,4  سال بوده اند 18ي باالي هامراقب اصلي فرزندان و نوه

  3,9  سال بوده اند 18ي زير هامراقب اصلي فرزندان و نوه

  -  مراقب اصلي دوستم بوده است

  29,4  سال بوده اند 18ي باالي هامراقب اصلي همسر و فرزندان و نوه

  2  سال بوده اند 18ي زير هامراقب اصلي همسر و فرزندان و نوه

  2  مراقب اصلي پرستار بوده است

  9,8  كسي مراقب من نبوده است

  ميزان درآمد ماهيانه

  54,9  ميليون تومان 2هزار تومان تا  750

  39,4  ميليون تومان 3هزار تومان تا  100ميليون و 2

  5,6  ميليون تومان 5هزار تومان تا  100ميليون و  3

  -  ميليون تومان 5باالي 

مدت زمان سكونت در 

  محله

  17  سال 5كمتر از 

  59  سال 25تا  5بين 

  23  سال 45تا  25بين 

  1  سال 45باالي 

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

گونه درصد هيچ 31از نظر بينايي وضعيت سالمت سالمندان در محله شهرك كاوه نشان دهنده اين است كه 

در  سالمنداندرصد  5كنند ها از عينك به عنوان وسيله كمك بينايي استفاده ميآن درصد 69 و محدوديتي ندارند

محدوديت شنوايي  هاآندرصد از  80كنند. بيش از درصد از واكر استفاده مي 2درصد از عصا  10برخي مواقع از ويلچر، 

  نمايند.درصد از سمعك براي بهبود وضعيت شنوايي خود استفاده مي 19نداشته و تنها 

  آمار توصيفي وضعيت سالمت سالمندان در محله شهرك كاوه: 24-5جدول شماره 

  وضعيت سالمت سالمندان در محله شهرك كاوه
  درصد  هاويژگي

  حركتي-وضعيت جسمي 

  83  كنم.مياز وسايل كمك حركتي استفاده ن 

  5  كنم.مياز ويلچر به عنوان وسيله كمك حركتي استفاده 

  10  كنم.مياز عصا به عنوان وسيله كمك حركتي استفاده 

  -  كنم.مياز چوب زير بغل به عنوان وسيله كمك حركتي استفاده 
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  وضعيت سالمت سالمندان در محله شهرك كاوه
  درصد  هاويژگي

  -  كنم.مياسكوتر به عنوان وسيله كمك حركتي استفاده  از

  2  كنم.مياز واكر به عنوان وسيله كمك حركتي استفاده 

  -  ساير موارد

  وضعيت بينايي

  31  گونه محدوديت ديداري ندارم.هيچ 

  69  كنم.مياز عينك به عنوان وسيله كمكي استفاده 

  -  كنم.مياز عصاي سفيد به عنوان وسيله كمكي استفاده 

  وضعيت شنيداري
  81  هيچ گونه محدوديت شنيداري ندارم.

  19  كنم.مي استفاده از سمعك

  )1398پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان (گروه مأخذ:     

  در محله شهرك كاوه شهر دوستدار سالمند گانههشت ابعاداز  توصيف ميزان رضايت سالمندان  .2,1,4,5

مورد بررسي و ارزيابي قرار  شهرك كاوه محلهدر  گانههشتابعاد ندي سالمندان در مدر اين قسمت ميزان رضايت

  شده است. ارائهزير  به شرحگرفته و نتايج آن به صورت جداول و نمودارهايي 

  بيرونيو فضاهاي  هاساختمان •

ها و فضاهاي باز، مبلمان فضاهاي مورد روپيادهدر ارتباط با وضعيت كف سازي  بعدهاي مطرح شده در اين پرسش

  باشد. ميو وضعيت ايمني معابر ها كاربرياستفاده سالمندان، دسترسي به 

از  ايبخش عمده، بعدبا توجه به نظر سالمندان درباره رضايت كلي از است.  2,87بعد برابر با ميانگين كلي اين 

رضايت از دسترسي به خرده فروشيرضايت پاييني داشتند.  بيرونيها و فضاهاي درصد) از ساختمان 64,5( سالمندان

بوده و داراي  )3(ي به مراكز مذهبي، وضعيت روشنايي معابر و فاصله پارك از منزل باالتر از حد متوسط ها، دسترس

ايمني مسيرهاي ويژه دوچرخه و پياده، دسترسي به مراكز آموزشي سالمندان  مطلوبي است. در مقابل، رضايت از وضعيت

مبود به ك نظراتي كه ارائه كردندواقع، سالمندان در است. در ي بهداشتي كمتر از حد متوسط بودههاوضعيت سرويس و

هاي مناسب و كيفيت راهسالمندان، كمبود پياده ر. عالوه بر اين، از فضاهاي عبور و مرواندداشتهسرويس بهداشتي اشاره 

  نامطلوب آسفالت بعضي از معابر ناراضي بودند.

  ها و فضاهاي بيروني شهرك كاوهوضعيت نامطلوب در بعد ساختمان: 9-5شماره  يرتصو

   

  هاروپيادهوضعيت نامطلوب                                                 يادهدوچرخه و پ يژهو يرهايمس عدم وجود                 

  )1398ات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان (گروه پژوهشي مطالعمأخذ: 
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  در محله شهرك كاوه بيرونيو فضاهاي  هاساختمانرضايت از بعد  :12-5نمودار شماره 

  بازو فضاهاي  هاساختمان

  
  

  در محله شهرك كاوه بازو فضاهاي  هاساختمان از بعد سالمندانآمار توصيفي ميزان رضايتمندي : 25-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  2,61  خدماتي-هاي اداريتمركز ساختمان  2,91  هاوضعيت نيمكت و استراحتگاه

  2,67  هاي عموميبه ساختمان دسترسي  2,29  هاروپيادهسهولت حركت در 

  2,89  سبزدسترسي به فضاي  2,93  روهاكف سازي مناسب پياده

  3,37  فاصله پارك از منزل  2,79  هاها و گذرگاهروپيادهايمني 

  2,09  دسترسي به مراكز آموزشي سالمندان  2,79  احترام رانندگان هنگام عبور از خيابان

  3,59  هافروشيدسترسي به خرده  3,08  مدت زمان عبور از خيابان

  3,32  دسترسي به مراكز مذهبي  2,11  ايمني مسيرهاي ويژه دوچرخه و پياده

  1,81  هاي بهداشتيوضعيت سرويس  3,18  وضعيت روشنايي معابر

      2,84  امنيت محله

  2,87  ميانگين كل
  )1398دانشگاه هنر اصفهان (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري مأخذ: 

  سالمندان حمل و نقل  •

ناسب ، مهاعمومي، دسترسي به ايستگاهونقل حملي هادر ارتباط با مقرون به صرفه بودن هزينه بعدهاي اين پرسش

  و وسايل نقليه عمومي براي سالمندان مطرح شده است. ها بودن وضعيت ايستگاه

 با توجه به نظر سالمندان درباره رضايت كلي از اين مؤلفه،است.  2,54عمومي محله برابر با ونقل حملميانگين كلي 

هرك كاوه در سطح متوسط رو به پايين رضايت شمحله ونقل حملدرصد) از وضعيت  74(  بيش از نيمي از سالمندان

ي و وانايي تابلوهاي راهنمايي و رانندگدسترسي به ايستگاه اتوبوس، رضايتمندي از ترافيك محله، خ داشتند. رضايت از

2.91

2.30

2.93

2.79

2.80

3.082.11

3.18
2.84

2.62

2.67

2.90

3.37

2.09

3.…

3.32

1.81

وضعيت نيمكت و استراحتگاه ها

سهولت حركت در پياده روها

كف سازي مناسب پياده روها

ايمني پياده روها و گذرگاه ها

احترام رانندگان هنگام عبور از 

خيابان

مدت زمان عبور از خيابان

ايمني مسيرهاي ويژه دوچرخه و  

پياده

وضعيت روشنايي معابر

امنيت محله
-تمركز ساختمان هاي اداري

خدماتي

دسترسي به ساختمان هاي عمومي

دسترسي به فضاي سبز

فاصله پارك از منزل

دسترسي به مراكز آموزشي 

سالمندان

دسترسي به خرده فروشي ها

دسترسي به مراكز مذهبي

وضعيت سرويس هاي بهداشتي

شهرك كاوه وضعيت مطلوب متوسط
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است و نشان از وضعيت مطلوب دارد. در مقابل، رضايت از خوانايي تابلوهاي راهنمايي مسير باالتر از حد متوسط بوده

ها كمتر از حد هاي صوتي ايستگاهدسترسي به ايستگاه مترو، تجهيزات ورود و خروج از پاركينگ و وضعيت اعالن

ونقل حملهاي ست و وضعيتي نامطلوبي دارد. باتوجه به مصاحبه با سالمندان، اكثرأ از كمبود سرويسا بودهمتوسط 

  مناسب سالمندان به ويژه اتوبوس ناراضي بودند.

  در محله شهرك كاوهونقل حمل بعد رضايت از: 13-5نمودار شماره 

  نقل حمل و

  
  در محله شهرك كاوهونقل حمل في ميزان رضايتمندي سالمندان از بعد: آمار توصي26-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  1,41  دسترسي به ايستگاه مترو  BRT  3,17هزينه اتوبوس و 

  2,91  رانندگان تاكسيرفتار   2,27  هزينه تاكسي

  3,43  رضايتمندي از ترافيك محله  2,63  برنامه زماني حركت وسايل نقليه عمومي

  3,52  خوانايي تابلوهاي راهنمايي و رانندگي  2,07  جايگاه ويژه سالمندان در اتوبوس و مترو

  2,17  ظرفيت پاركينگ مراكز خدماتي  2,86  تناسب تعداد مسافرين با ظرفيت وسايل نقليه عمومي

  1,91  تجهيزات ورود و خروج از پاركينگ  2,52  هاي اتوبوس و مترومناسب سازي ايستگاه

  2,95  عموميونقل حملي هاامنيت ايستگاه  2,53  و نقل عموميهاي حملآسايش ايستگاه

  3  امنيت در وسايل نقليه عمومي  2,49  سهولت سوار و پياده شدن سالمندان

  3,78  خوانايي تابلوهاي راهنمايي مسير  3,23  رفتار رانندگان اتوبوس

  1,88  هاي هواييسازي پلمناسب  3,32  دسترسي به ايستگاه اتوبوس

  1,62  هاهاي صوتي ايستگاهوضعيت اعالن  2,01  دسترسي به ايستگاه تاكسي

  2,54  ميانگين كل
  )1398دانشگاه هنر اصفهان (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري مأخذ: 

3.17

2.28

2.63

2.08
2.86

2.52

2.54

2.49

3.23

3.32

2.01

1.41

2.91

3.43

3.52

2.17

1.91

2.96

3.78

1.891.62

BRTهزينه اتوبوس و 

هزينه تاكسي
برنامه زماني حركت وسايل نقليه 

عمومي
جايگاه ويژه سالمندان در اتوبوس و 

مترو

 تناسب تعداد مسافرين با ظرفيت

وسايل نقليه عمومي

 مناسب سازي ايستگاه هاي اتوبوس و

مترو

يآسايش ايستگاه هاي حمل ونقل عموم

سهولت سوار و پياده شدن سالمندان

رفتار رانندگان اتوبوس

دسترسي به ايستگاه اتوبوس

دسترسي به ايستگاه تاكسي
دسترسي به ايستگاه مترو

رفتار رانندگان تاكسي

رضايتمندي از ترافيك محله

يخوانايي تابلوهاي راهنمايي و رانندگ

ظرفيت پاركينگ مراكز خدماتي 

تجهيزات ورود و خروج از پاركينگ

امنيت ايستگاه هاي حمل و نقل 

عمومي

امنيت در وسايل نقليه عمومي

خوانايي تابلوهاي راهنمايي مسير

مناسب سازي پل هاي هوايي

اوضعيت اعالن هاي صوتي ايستگاه ه

شهرك كاوه وضعيت مطلوب متوسط

3.
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  سالمندان مسكن  •

مؤلفه ، رضايت از خدمات در مالي دولتي يهاهاي حمايتي، كمكمندي از مسكندر ارتباط با بهره بعدهاي اين پرسش

، اكثر از نظر وضعيت مالكين مسكنباشد. با نياز سالمندان ميمتناسب  )گرمايشي و سرمايشي(مسكن و كيفيت مسكن 

اي و رهني هستند و تعداد معدودي از سالمندان نيز در منزل اجاره درصد) مالك منزل مسكوني خود 81(سالمندان 

  درصد) در منزل وياليي سكونت دارند كه عمر بناي بااليي نيز دارند. 64بيش از نيمي از سالمندان ( سكونت دارند.

درصد)  97ن به وجود سراي سالمندي در محله متوسط رو به باالست ولي اكثر سالمندان ( ميزان عالقه سالمندا

دودي از سالمندان به دليل تنهايي، اجبار و يا بسته به مندان ندارند و تعداد اندكي و معتمايلي به زندگي در خانه سال

محلي  نيز شهر اصفهان را به عنواندرصد از سالمندان  90شرايط جسماني حاضر به زندگي در آن هستند. حدود 

  دانند.مطلوب مي نسبتأ مناسب براي زندگي سالمندان

، حدود نيمي از بعدكه با توجه به نظر سالمندان درباره رضايت كلي از اين است  3برابر با  بعدميانگين كلي اين  

كفپوش مناسب رضايت از اند. درصد) به طور متوسط از مسكن در محله شهرك كاوه رضايت داشته 48سالمندان (

است و وضعيت  منزل، رضايت از فضاي داخلي منزل و مناسب بودن درب داخل و خارج منزل باالتر از حد متوسط بوده

ت از رضايز مسكن حمايتي، وضعيت كمك مالي تأمين مسكن و مطلوبي دارند. در مقابل، رضايت از سابقه استفاده ا

  است و وضعيت نامطلوبي دارند. ل كمتر از حد متوسط بودهخدمات تعميرات و بازسازي منز

باتوجه به مصاحبه با سالمندان، آن دسته از سالمنداني كه در مجاورت مدارس شهرك كاوه سكونت داشتند از 

  فعاليت مدارس ناراضي بودند. آلودگي صوتي ناشي از

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

  مسكن

  

1.35

1.34
1.99

1.97

3.12

3.21

3.46
3.18

2.06
3.72

3.93

3.92

3.67

سابقه استفاده از مسكن حمايتي

وضعيت كمك مالي تامين مسكن

 همخواني امكانات مسكن با شرايط

سالمندان

رضايت از خدمات، تعميرات و  

بازسازي منزل  

رضايت مندي از كيفيت منزل

كيفيت سيستم گرمايشي 

كيفيت سيستم سرمايشي
وجود پله هاي مناسب در ورودي 

منزل

وجود آسانسور يا باالبر در منزل

مناسب بودن درب داخل و خارج 

منزل

رضايت از فضاي داخلي منزل

كفپوش مناسب منزل

احساس آرامش از محل زندگي

شهرك كاوه وضعيت مطلوب متوسط
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  مسكن در محله شهرك كاوه بعد: آمار توصيفي ميزان رضايتمندي سالمندان از 27-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  3,18  ي مناسب در ورودي منزلهاوجود پله  1,35  حمايتيسابقه استفاده از مسكن 

  2,06  وجود آسانسور يا باالبر در منزل  1,34  وضعيت كمك مالي تامين مسكن

  3,72  مناسب بودن درب داخل و خارج منزل  1,98  همخواني امكانات مسكن با شرايط سالمندان

  3,92  فضاي داخلي منزلرضايت از   1,96  رضايت از خدمات، تعميرات و بازسازي منزل

  3,91  كفپوش مناسب منزل  3,12  رضايت مندي از كيفيت منزل

  3,67  احساس آرامش از محل زندگي  3,21  كيفيت سيستم گرمايشي

      3,46  كيفيت سيستم سرمايشي

  3  ميانگين كل

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  مشاركت اجتماعي  •

ها، مقرون به صرفه بودن تفريحي، تنوع و جذابيت آن-ي فرهنگيها، در ارتباط با برگزاري برنامهبعد هاي اينپرسش

هاي ارتقاي سالمت جسمي و ذهني، توجه مسئولين ي مشاركت سالمندان در برنامههاو كيفيت اطالع رساني، فرصت

  ي ديگر مطرح شده است. هاها با نسلدر نهايت وجود تعامل ميان آنو جامعه به سالمندان و 

نيز  ر سالمنداننيمي از سالمندان با خانواده، دوستان و همسايگان خود روزانه و يا يكبار درهفته ارتباط دارند و ديگ

 يافسردگ باشد.ديداري نمي اين ارتباط الزامأ اند كهدر ارتباطدود با دوستان، خانواده و همسايگان به تعداد دفعات مع

هستند.  يزن يجسمان يهايكنند و عالوه بر آن دچار ناراحتيم يوجود دارد كه تنها زندگ يسالمندان ياندر م يشترب

ها در صحبت آن يبا فرزندان خود ندارند و تمام روابط و گفتگو يگريتماس د بار در ماه يكاز  يشها باز آن يبعض

  يبرا يمناسب و بهتر يطاست كه مح  يرو ضرور يناز ا شود. يمثال با  مغازه دار خالصه م  يبرا يايقهچند دق يها

 يهايتسن باال در فعال يرغمكه عل ي. سالمندانيابدكاهش  يياز تنها يناش يهايشود تا افسردگ ياها مهآن يزندگ

 يروان يهايماريب يژهبه و مختلف يهامارييبرخوردارند، به ب يخوب نسبتاً يحضور دارند و از روابط اجتماع ياجتماع

  شوند.  يكمتر دچار م

 يداحساسات با ينرفع ا يبرا برند.يرنج م ياجتماع يو بركنار ماندن از زندگ يكاريسالمندان از احساس بطالت و ب 

ها مطالعه روزنامه و مجله بپردازند، به گردش ، مثالً سالمندان با هم بهسالمندان در نظر گرفت يبرا يجمع يهابرنامه

ها و دردل نمايند، تجربيات خود را در اختيار ديگر نسل مشورتبا يكديگر مورد  ،بروند يكوتاه دسته جمع يو سفرها

هاي ميان نسلي انجام دهند و يا و ورزش هاگويي كنند، بازيبه ويژه نسل جوان قرار دهند، براي كودكان داستان

  .هاي سنتي ايراني را به نسل جوان آموزش دهندبازي

درصد از سالمندان رضايت پاييني از مشاركت اجتماعي در  45حدود است.  2,01برابر با  بعداين ميانگين كلي 

ها از كمبود با توجه به مصاحبه با سالمندان، اكثر آناند كه ميانگين كلي، گوياي اين مورد است. محله شهر كاوه داشته

متناسب سالمندان در محله ناراضي هستند و از اين حيث تمايل شديدي به داشتن تفريحي -ي فرهنگيهابرنامه

  سالمت جسمي و ذهني دارند. ءتفريحي در جهت ارتقا-ي فرهنگيهاو برنامهها فرصت
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  مشاركت اجتماعي در محله شهرك كاوه بعد: رضايت از 15-5نمودار شماره 

  هاي اجتماعي و شهريمشاركت اجتماعي در فعاليت

  
  

  مشاركت اجتماعي در محله شهرك كاوه بعد: آمار توصيفي ميزان رضايتمندي سالمندان از 28-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  1,86  هاي سالمت ذهنيفرصت شركت در فعاليت  1,89  تفريحي-هاي فرهنگيبرگزاري فعاليت

  2,18  ها به سالمندانميزان توجه رسانه  1,78  تفريحي-هاي فرهنگيتنوع و جذابيت فعاليت

  1,63  پذير توجه مسئولين به افراد سالمند آسيب  2,36  تفريحي-هاي فرهنگيي فعاليتهابه صرفه بودن هزينه

  1,74  توجه جامعه به سالمندان گوشه گير و منزوي  1,73  كيفيت اطالع رساني برگزاري رويدادهاي محلي

  1,58  هاي فعاليت بين نسليوجود فرصت  1,59  هاي تفريحي و سرگرميفرصت شركت در فعاليت

  1,40  ويژه سالمندان هاي كتابخوانيوجود طرح  2,71  تفريحي-هاي فرهنگيمشاركت سالمندان در فعاليت

      2,21  هاي سالمت جسمانيفرصت شركت در فعاليت

  2,01  ميانگين كل
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  احترام و پذيرفته شدن در جامعه •

ي تعامل بين سالمندان با مدارس و هاافراد محلي به آنها، فرصتو ها در ارتباط با توجه رسانه بعدهاي اين پرسش

و همچنين شنيده  نهايت حفظ احترام، شان و حقوق سالمندان هاي محلي و درميي جوان محله، وجود دورههانسل

  . باشدميشدن صدايشان در جامعه 

درصد  40حدود ، بعدره رضايت كلي از اين با توجه به نظر سالمندان دربااست.  2,58برابر با  بعدميانگين كلي اين 

  اند كه ميانگين كلي، گوياي اين مورد است. رضايت پاييني از احترام و پذيرفته شدن داشتهاز سالمندان 

ها و عدم مراكز خدماتي و خانواده، شناخته شدن سالمندان به واسطه فعاليت آن رضايت از حفظ شأن سالمندان در

و  مدارس يآموزش يهابه سالمندان در برنامه رضايت از توجهاست. تنهايي باالتر از حد متوسط بودهاحساس انزوا و 

1.89

1.78
2.36

1.74

1.59

2.71

2.21

1.86

2.18

1.63

1.74

1.58
1.40

يتفريح-برگزاري فعاليت هاي فرهنگي

-تنوع و جذابيت فعاليت هاي فرهنگي

تفريحي

به صرفه بودن هزينه هاي فعاليت هاي 

تفريحي-فرهنگي

هاي كيفيت اطالع رساني برگزاري رويداد

محلي

و  فرصت شركت در فعاليت هاي تفريحي

سرگرمي

مشاركت سالمندان در فعاليت هاي 

تفريحي-فرهنگي

فرصت شركت در فعاليت هاي سالمت 

جسماني

فرصت شركت در فعاليت هاي سالمت 

ذهني

ميزان توجه رسانه ها به سالمندان

ب توجه مسئولين به افراد سالمند آسي

پذير

توجه جامعه به سالمندان گوشه گير و 

منزوي

وجود فرصت هاي فعاليت بين نسلي

نوجود طرح هاي كتابخواني ويژه سالمندا

شهرك كاوه وضعيت مطلوب متوسط
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توان فعاليت سالمندان در مدارس و ي كمتر از حد متوسط بوده است. بنابراين مينسل يانتعامل م يهاتفرص وجود

  ها قرار گيرد. ور كار برنامهتعامل بين نسلي در دست ءهايي جهت ارتقاها و فعاليتبرگزاري برنامه

هاي مداوم و منسجم براي سالمندان ناراضي ميباتوجه به مصاحبه با سالمندان، اكثر سالمندان از كمبود دوره

  بودند.

  در محله شهرك كاوهاحترام و پذيرفته شدن در جامعه  بعد : رضايت از 16-5نمودار شماره 

  احترام و پذيرفته شدن در جامعه

  
  هشدن در جامع يرفتهاحترام و پذ بعد: آمار توصيفي ميزان رضايتمندي سالمندان از 29-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  3,25  عدم احساس انزوا و تنهايي  2,19  رساني توجه به نظرات سالمندان در خدمات

  2,83  احترام به نظرات سالمندان در امور محلي  2,45  هاي اجتماعي محليوجود شبكه

  4,14  حفظ شأن سالمندان در خانواده  2,88  شهرت افراد سالمند به واسطه فعاليت آنها

  2,88  سالمندان در مراكز خدماتيحفظ شأن   1,70  ي آموزشي مدارسهاتوجه به سالمندان در برنامه

  2,26  شنيدن صداي سالمندان توسط جامعه  1,92  ها به جايگاه سالمندان در جامعهتوجه رسانه

  2,51  حفظ حقوق سالمندان  1,77  مقرون به صرفه بودن خدمات به سالمندان كم درآمد

  1,98  فرصت به اشتراك گذاري دانش تجربي  1,66  هاي تعامل ميان نسليوجود فرصت

      2,20  هاي اجتماعي همه شمولتعريف فعاليت

  2,58  ميانگين كل

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  

  

  

2.19

2.45
2.88

1.70

1.92

1.771.66

2.20

3.25

2.83

4.14

2.88

2.26

2.51

1.98

ي  توجه به نظرات سالمندان در خدمات رسان

وجود شبكه هاي اجتماعي محلي

نهاشهرت افراد سالمند به واسطه فعاليت آ

 توجه به سالمندان در برنامه هاي آموزشي

مدارس

عهتوجه رسانه ها به جايگاه سالمندان در جام

ن مقرون به صرفه بودن خدمات به سالمندا

كم درآمد

وجود فرصت هاي تعامل ميان نسلي

عدم احساس انزوا و تنهايي تعريف فعاليت هاي اجتماعي همه شمول

احترام به نظرات سالمندان در امور محلي

حفظ شأن سالمندان در خانواده

حفظ شأن سالمندان در مراكز خدماتي

شنيدن صداي سالمندان توسط جامعه

حفظ حقوق سالمندان

فرصت به اشتراك گذاري دانش تجربي

شهرك كاوه وضعيت مطلوب متوسط
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  مشاركت مدني و اشتغال •

هاي مشاركتشان در فعاليتدر محله، فرصتهاي شغلي يا خود اشتغالي آنها در ارتباط با وجود فرصت بعدهاي اين پرسش

هاي محله و در نهايت رضايت از حقوق بازنشستگي يا اشتغالشان مطرح شده است. بيش از نيمي از سالمندان گيريها و تصميم

  درصد بيكار هستند. 32,3دودي داراي شغل آزاد و اند، تعداد معازنشسته و بدون شغلدرصد) ب 58(

درصد  44حدود ، بعدبا توجه به نظر سالمندان درباره رضايت كلي از اين است.  2,07برابر با  عدباين  ميانگين كلي 

  اند كه ميانگين كلي، گوياي اين مورد است. از سالمندان رضايت پاييني از مشاركت مدني و اشتغال داشته

ه به باتوجاست.  باالتر از حد متوسط بودهرضايت از شغل كنوني و تناسب شرايط كار با شرايط روحي و جسمي سالمندان 

  هاي باالي زندگي ناراضي بودند.ها از حقوق كم بازنشستگي و هزينهاكثر آن انجام شده، با سالمندان اي كه مصاحبه

  مدني و اشتغال در محله شهرك كاوهمشاركت  بعد هاي: ميزان رضايت از شاخص17-5نمودار شماره 

  مشاركت مدني و اشتغال

  
  مشاركت مدني و اشتغال در محله شهرك كاوه بعدسالمندان از آمار توصيفي ميزان رضايتمندي : 30-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  1,68  هاي آموزشي بازنشستگيبرگزاري دوره  1,81  شغلي براي سالمندانهاي وجود فرصت

  1,65  عضويت داوطلبانه سالمندان در نهادهاي شهري  1,46  فرصت خوداشتغالي سالمندان

  2,30  رضايت از حقوق بازنشستگي  2,02  هاي داوطلبانهفرصت شركت در فعاليت

  2,50  رضايت از وضعيت مالي كنوني  1,80  ريگيهاي تصميمهاي مشاركت سالمندان در دستگاهفرصت

  3  رضايت از شغل كنوني  1,96  هاي تخصصي سالمندانوري از توانميزان بهره

  3,4  متناسب بودن شرايط كار با شرايط جسمي و روحي  1,97  مناسب سازي فضاي كار سالمندان

  2,07  ميانگين كل

  )1398مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان (گروه پژوهشي مأخذ: 

1.81

1.46

2.02

1.80

1.96

1.971.68

1.65

2.30

2.50

3.00

3.40

وجود فرصت هاي شغلي براي  

سالمندان

فرصت خوداشتغالي سالمندان

فرصت شركت در فعاليت هاي 

داوطلبانه

فرصت هاي مشاركت سالمندان در 

دستگاه هاي تصميم گيري

 ميزان بهره وري از توان هاي تخصصي

سالمندان

مناسب سازي فضاي كار سالمندان

برگزاري دوره هاي آموزشي 

بازنشستگي

عضويت داوطلبانه سالمندان در 

نهادهاي شهري

رضايت از حقوق بازنشستگي

رضايت از وضعيت مالي كنوني

رضايت از شغل كنوني

ط متناسب بودن شرايط كار با شراي

جسمي و روحي

شهرك كاوه وضعيت مطلوب متوسط
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  اطالعات و ارتباطات •

ها، در دسترس بودن اطالعات و خدمات ي ويژه سالمندان در رسانههادر ارتباط با وجود برنامه بعدهاي اين پرسش

اورژانسي، اطالع از برنامهحوادث هاي الزم به سالمندان هنگام وقوع مخاطرات طبيعي و سالمت، وجود آموزش -درماني

  هاي كانون بازنشستگان و در نهايت توانايي استفاده از رايانه و تلفن همراه مطرح شده است. 

درصد) اطالعات مربوط به رويدادهاي جامعه، اطالعات  70از سالمندان ( تعداد زياديدر پيمايش انجام شده، 

درصد از  35اند. همچنين حدود ز رسانه تلويزيون دريافت كردهي مخصوص سالمندان را اهابهداشتي و پزشكي، برنامه

درصد از سالمندان به تعداد دفعات محدود ( يكبار در ماه)  30اند و حدود سالمندان هيچگاه از اينترنت استفاده نكرده

  ند ارنت بهره بردهاند. تعداد معدودي از سالمندان نيز به دفعات و به صورت مستمر از اينتنترنت استفاده كردهياز ا

با توجه به نظر سالمندان درباره رضايت كلي از اين است.  2,53ميانگين كلي اطالعات و ارتباطات در محله برابر با  

اً از تلفن درصد از سالمندان به طور متوسط از اطالعات و ارتباطات رضايت داشتند. سالمندان عمدت 40مؤلفه، حدود 

  اند. اند و كمترين برخورداري را از اينترنت و رايانه داشتهي استفاده كردهن تجهيزات ارتباطاتبه عنوا

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

  اطالعات و ارتباطات

  

  : آمار توصيفي ميزان رضايتمندي سالمندان از بعد اطالعات و ارتباطات در محله شهرك كاوه31-5جدول شماره  يمندتيرضا

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  2,10  كانون بازنشستگانهاي عمومي اطالع از برنامه  2,84  هاهاي ويژه سالمندان در رسانهارائه برنامه

  2,09  هاها و نمايشگاهاطالع از برگزاري جشنواره  3,48  وجود ارتباط تلفني با سالمندان

  2,06  داشتن سواد الكترونيكي  2,40  ارائه خدمات مشاوره تلفني دارويي و بهداشتي

  2,02  رايانه و اينترنتميزان استفاده از   2,37  دسترسي مناسب به اطالعات خدمات درماني و پشتيباني

  2,90  هاي مجازيهاي كانالخوانايي يادداشت  2,45  هاي مقابله با مخاطرات طبيعياطالع از فعاليت

      2,56  هاي الزم هنگام وقوع حوادث اورژانسياطالع از فعاليت

  2,53  ميانگين كل
  )1398دانشگاه هنر اصفهان (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري مأخذ: 

2.84

3.48

2.40

2.37

2.45

2.56

2.102.09

2.06

2.02

2.90

ارائه برنامه هاي ويژه سالمندان در 

رسانه ها

وجود ارتباط تلفني با سالمندان

و   ارائه خدمات مشاوره تلفني دارويي

بهداشتي

ت دسترسي مناسب به اطالعات خدما

درماني و پشتيباني

اطالع از فعاليت هاي مقابله با 

مخاطرات طبيعي

ع  اطالع از فعاليت هاي الزم هنگام وقو

حوادث اورژانسي

اطالع از برنامه هاي عمومي كانون 

بازنشستگان

اطالع از برگزاري جشنواره ها و 

نمايشگاه ها

داشتن سواد الكترونيكي

ميزان استفاده از رايانه و اينترنت

خوانايي يادداشت  هاي كانال هاي 

مجازي

شهرك كاوه وضعيت مطلوب متوسط
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  حمايت اجتماعي و خدمات سالمت •

رماني، د-در ارتباط با وضعيت سالمتي خودشان، دسترسي سريع و مطلوب به مراكز بهداشتيبعد هاي اين پرسش

ي پيشگيرانه، هاي درماني، دريافت مطلوب خدمات درماني، دهان و دندان، چشم پزشكي، مراقبتهاكارآمدي بيمه

فيزيوتراپي و طب فيزيكي، روانشناسي و روان پزشكي، مشاوره تغذيه، دسترسي به داروخانه، وجود تجهيزات ورزشي 

مالي خدمات بهداشتي و رفتار پرسنل درماني مطرح  -مندي از مراحل اداريسب و استاندارد و در نهايت رضايتمنا

  شده است.

اي هتحت پوشش تأمين اجتماعي و بيمه اًه از اين ميان، اكثردرصد) تحت پوشش بيمه هستند ك 92اكثر سالمندان (

   درماني مكمل هستند.

توانند به تنهايي از عهده انجام امور روزانه خود برآيند و تعداد معدودي از مي اًدرصد از سالمندان غالب 43حدود 

  اند. انجام امور روزانه خود داشته درسالمندان توانايي پاييني 

ي، دويدن، دوچرخه سواري، شنا، تمرينات قدرتي، روپيادهدرصد سالمندان هر روز به انجام نوعي ورزش بدني (مانند  30

درصد هر هفته  7دو بار، اي هفته درصد حدوداً 10درصد چندين بار در هفته، اما نه هر روز،  23يوگا و حركات كششي، 

درصد از آنها هرگز  23و دهند ميدو بار در ماه اختصاص  درصد حدوداً 1اه، درصد يكبار و كمتر از يك بار در م 6يكبار، 

درصد  3و  درصد شديداً 9درصد به ميزان كم،  28درصد به طور متوسط،  38ورزشي بدني ندارند. از سالمندان مورد مطالعه، 

  ين احساسي ندارند. چن درصد اصالً 22خيلي شديد احساس خستگي و فرسودگي نسبت به همساالن خود دارند و 

بيش از نيمي از  ،بعدبا توجه به نظر سالمندان درباره رضايت كلي از اين است.  2,84برابر با  بعداين ميانگين كلي 

 درصد) به طور متوسط از حمايت اجتماعي و خدمات سالمت محله شهرك كاوه رضايت داشته اند. 60سالمندان (

 است و در وضعيت باالتر از حد متوسط بوده به داروخانه و دسترسي خواب كيفيتي، سالمت روان وضعيت رضايت از

 يهامراقبت اند. در مقابل كمترين ميزان رضايت مربوط به دريافتها قرار داشتهتري نسبت به ساير شاخصمطلوب

ثر مصاحبه با سالمندان، اك باتوجه به است. يه بودهمشاوره تغذ ي و دريافتروانشناس يهامراقبت يزيوتراپي، دريافتف

ها از نبود يا كمبود خدمات درماني ارزان و مقرون به صرفه به ويژه دندان پزشكي و نبود امكانات ورزشي مناسب آن

    .اندبودهسالمندان ناراضي 
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  اجتماعي و خدمات سالمت در محله شهرك كاوهحمايت  بعد رضايت از: 19-5نمودار شماره 

  حمايت اجتماعي و خدمات سالمت

  
  شهرك كاوهحمايت اجتماعي و خدمات سالمت در محله  بعدآمار توصيفي ميزان رضايتمندي سالمندان از : 32-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  2,39  دريافت خدمات بهداشت دهان و دندان  3,33  وضعيت سالمت جسماني

  2,54  هاي چشم پزشكيدريافت مراقبت  3,60  وضعيت سالمت رواني

  3,03  هاي پيشگيرانهدريافت مراقبت  3,50  كيفيت خواب

  2,31  هاي فيزيوتراپيدريافت مراقبت  2,44  رضايت از خدمات درماني مقرون به صرفه

  2,02  هاي روانشناسيدريافت مراقبت  3,07  دسترسي مناسب به مراكز اورژانسي

  2,22  دريافت مشاوره تغذيه  3,11  عملكرد مراكز فوريتي اورژانس

  3,47  دسترسي به داروخانه  2,95  درماني-ي مراقبتي بهداشتيهاوجود برنامه

  2,68  فضاهاي عموميتجهيزات ورزشي استاندارد در   2,65  ي درمانيهاكارآمدي بيمه

  2,65  رضايت از مراحل اداري و مالي خدمات بهداشتي  2,41  دسترسي به خدمات مراقبت از سالمندان در منزل

  3,24  رضايت از رفتار كاركنان و پرستاران  3,40  درماني-دسترسي به مراكز بهداشتي

  2,84  ميانگين كل
  )1398مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان (گروه پژوهشي مأخذ: 

به طور كلي ابعاد هشتگانه شهر دوستدار سالمند در محله شهرك كاوه اصفهان در وضعيت ضعيفي قرار دارند و 

ند شهر دوستدار سالم ابعادبا مقايسه ميزان رضايت كلي تر از سطح متوسط است. ميانگين كل تمامي ابعاد پايين

ايت در رض و كمترين ها و فضاهاي باز بودهو ساختمان مسكن بعدميزان رضايت مربوط به ت كه بيشترين مشخص اس

 اًاز وضعيت مسكن چه از لحاظ اقتصادي و چه فيزيكي نسبت . بنابراين سالمندانشودديده ميمشاركت اجتماعي  بعد

 ءدانند. بنابراين الزم است كه ارتقامحدود مي مشاركت در امور اجتماعي، شهري و محلي را فرصترضايت دارند ولي 

   سطح مشاركت اجتماعي سالمندان در اولويت دستور كار برنامه براي محله شهرك كاوه قرار گيرد.

3.33 3.60

3.50

2.44

3.07

3.11

2.95

2.65

2.41

3.40

2.39
2.54

3.03

2.31

2.02

2.22

3.47

2.68

2.65

3.24

وضعيت سالمت جسماني

وضعيت سالمت رواني

كيفيت خواب

رضايت از خدمات درماني مقرون به 

صرفه

دسترسي مناسب به مراكز اورژانسي

عملكرد مراكز فوريتي اورژانس

-وجود برنامه هاي مراقبتي بهداشتي

درماني 

كارآمدي بيمه هاي درماني

دسترسي به خدمات مراقبت از 

سالمندان در منزل
يدرمان-دسترسي به مراكز بهداشتي

دريافت خدمات بهداشت دهان و دندان

دريافت مراقبت هاي چشم پزشكي

دريافت مراقبت هاي پيشگيرانه

دريافت مراقبت هاي فيزيوتراپي

دريافت مراقبت هاي روانشناسي

دريافت مشاوره تغذيه

دسترسي به داروخانه

ي تجهيزات ورزشي استاندارد در فضاها

عمومي

رضايت از مراحل اداري و مالي خدمات 

بهداشتي

نرضايت از رفتار كاركنان و پرستارا

شهرك كاوه وضعيت مطلوب متوسط
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  شهرك كاوهدر محله  هشتگانه مقايسه ميانگين رضايت مندي سالمندان از ابعاد: 20-5نمودار شماره 

 
  )1398مأخذ: (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان 

  معرفي نظرات سالمندان پيرامون شهر يا محله دوستدار سالمند  .3,1,4,5

ها روبه رو هستند، هايي كه با آنهاي باز براي نظرخواهي از سالمندان درباره موضوعات مختلف و چالشپرسش

 معرفيترين مشكالت سالمندان در محله، ها شامل ويژگي شهر دوستدار سالمند، مهماست. اين پرسششدهتدوين 

ي نياز به اصالح، تعمير درمحله، تفريحات مورد هابا القاي احساس سهولت تحرك سالمند در اصفهان، مكان فضاي باز

حليل تفاده از روش تبا اس باز مطرح شده در پرسشنامهاالت سؤپاسخ سالمندان به باشند. نياز در محله و ساير نظرات مي

  است.بندي ارائه شدهاست و در قالب جدول به صورت طبقه استخراج شده محتوا

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

  پاسخ استخراج شده  پرسش

  يا محله دوستدار سالمندويژگي شهر 

  دسترسي به سراي سالمندان -

  تجاري و ز خريد كدسترسي به مرا -

  تجهيزات مناسب، دسترسي و خدمات مناسب براي سالمندان -

  دسترسي سريع و به موقع به تسهيالت رفاهي سالمندان -

  پوشش آسفالت مناسب معابر -

  عموميوجود نظم در برنامه زماني حركت وسايل نقليه  −

  برخورد مناسب با سالمندان حفظ احترام و -

  و تعامل با سالمندان گفتگو -

  فرهنگ دوستدار سالمند -

  وجود اردوهاي فرهنگي و تفريحي ويژه سالمندان -

  وجود امكانات تفريحي آموزشي -

  وجود مامور پليس در محله -

  امنيت كافي -

  استطاعت مالي سالمندان -

  پاكيزه فضاي محلي و شهري آب و هواي -

  آموزش و مشاوره تغذيه سالمندان -

  سب بيمه از سالمندانامن پشتيباني -

  داراي مراكز درماني مختص سالمندان -

مهمترين مشكالت سالمندان در محله 

  خود

 پايين سالمندان حقوق -

 در محلهبزهكار افراد خالفكار و  وجود -

1.89

2.13

2.43

2.47

2.48

2.62

2.78

2.84

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

مشاركت اجتماعي 
مشاركت مدني و اشتغال 
احترام و پذيرفته شدن 
اطالعات و ارتباطات 
حمايت اجتماعي و خدمات سالمت 
حمل و نقل 
ساختمان و فضاهاي عمومي 
مسكن 
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  پاسخ استخراج شده  پرسش

 ييتنها -

 هوا آلودگي -

  يحيو تفر يامكانات رفاه كمبود -

 يصوت يآلودگ - 

 يورزش يلوسا نداشتن -

 مناسب عموميونقل حمل نبود -

 و آرامش يشآسا نبود -

 آسفالت مناسب نبود -

 كار و شغل مناسب نبود -

 ييمناسب جهت گردهما يهامكان نداشتن -

 نامناسب يهاروپياده -

 يموانع و خطرات در معابر عبور وجود -

  و اتوبوس و مترو يتاكس كمبود -

  كمبود امكانات رفاهي -

  كمبود روشنايي، دستشويي عمومي و آب آشاميدني عمومي -

ي با القاي احساس نام مكان و فضاها

راحتي و سهولت تحرك سالمند در 

  اصفهان

 ييرجا يدپارك شه -

 خانهينهپارك آئ -رودخانه  كنار -

 باغ فدك -

 ناژوان -

 استخر -

 شهرك غرضي -

 (باال شهر اصفهان) اصفهان جنوب -

 امام ميدان -

 پارك ملت يشهر روبرو ملك -

 يحيتفر يورزش مناسب با امكانات يهاپارك -

 مساجد -

 باغ چهار -

 آپادانا خيابان -

 يخاقان خيابان -

  پارك محله -

  شهرك كاوه -

ي نياز به اصالح، تعمير و تغيير هامكان

  درمحله خود

 ي عموميبهداشت يسسرونداشتن  -

 يشرب عموم نداشتن آب -

 هاپارك يساز مناسب -

 معابر يساز مناسب -

 محله نظافت -

 معابر موجود در  هايگودال -

 در محالت يورزش كمبود امكانات -

 رضازاده تصادفات در خيابان -

 كپار كمبود -

  كمبود پياده راه -
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  پاسخ استخراج شده  پرسش

 يادهپل عابر پ كمبود -

سرزنده  يهاياهخشك و بدون گل و گ يارگلستان بس يابانوسط خ يهاو باغچه بلوار -

 است ييربه توجه و تغ يازن يدااست كه شد

 اتوبوس يهايستگاها تعداد كمبود -

  يموانع در معابر عبوروجود  -

 سبز يو فضاها در راه يو صندل يمكتن كمبود -

  مناسب آن يحج و كف ساز يدانم يرتعم -

نياز به تفريحات و سرگرمي در  احساس

  محله خود

 و شطرنج ورزش امكانات براي -

 سبز فضاي -

  انمخصوص سالمند يحيو تفر يورزش يهاو مجموعه تجهيزات -

 يحيتفر -يفرهنگ اردوهاي -

   سينما -

  تئاتر -

 كتابخانه - 

 استخر -

 سالمندانمختص  يطنز و روانشناس برنامه يبرگزار يبرا ييهاسالن -

 دوستانه دورهمي -

  آب و آبشار حوض -

  ساير نظرات

   يآزاد يابانخ روپيادهخرابي  -

   يگذر از جوي هاپلكمبود و نامطلوب بودن  -

  اتوبوس داخلي شهرك كاوه خط نبود  -

  هاآزار سالمندان با سيگاركشيدن افراد در پارك -

  شهرك كاوه  در مشكالت مربوط به مراقبت دندان پزشكي -

  )1398: (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ

  شهرك كاوه يعموم يمشكالت در فضا: 10-5شماره  يرتصو

     
  مناسب نبودن نسالمندا يسواردوچرخه يمجزا برا يرينبود مس                     نشستن سالمندان ينبود محل مناسب برا               
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  نبود پل يا گذرگاه مناسب براي سالمندان                        رو و كفسازي آن براي سالمندانمناسب نبودن پياده    

  

     
  يا گذرگاه مناسب براي سالمنداننبود پل                ايستگاه اتوبوس براي سالمندان به ويژه كم توانان  نمناسب نبود

  

     
  نبود آسايش اقليمي در فضاي سبز محله                       هاي كاذب در سطح محله              وجود شغل                    

  )1398مأخذ: (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان 
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 هزار جريب پايلوت محله دردوستدار سالمند  محيطارزيابي ابعاد  .2,4,5

صفه احداث شد كه به واسطه وسعتي  در انتهاي چهارباغ باال يا جنوبي به دستور شاه عباس باغي بزرگ در پاي كوه

در زمان سلطان حسين در ضلع غربي باغ هزار  .)263, 1353(شفقي كه داشت به نام هزارجريب نيز معروف بوده است 

جريب در باغ فرح آباد به دستور اين فرمانرواي صفوي كاخ فرح آباد ساخته شد. با احداث كاخ فرح آباد و توجه بيشتر 

به باغ فرح آباد در زمان سلطان حسين، توجه به باغ هزار جريب از اين دوران به بعد دچار تخريب و فراموشي واقع 

امروزه باغ هزار جريب با ادامه خيابان چهارباغ به طرف جنوب به دو قسمت شرقي  .)1392(شهرداري اصفهان  دگردي

  .)263, 1353(شفقي و غربي تقسيم شده است 

متغيرهاي تحصيالت، درآمد، متراژ واحد اقع شده و اصفهان در جنوب رودخانه زاينده رود و 6اين محله در منطقه 

اقتصادي و اجتماعي بااليي  جايگاهاز  محلاهالي كه در اين محله حاكي از آن است ساكنين شغل  و مسكوني، نوع مالكيت

. هستند از مهاجران يشترمحله ب هايميبو و )1395(نباتي نژاد  متوسط است 6برخوردار هستند. رشد مهاجرت در منطقه 

به  اند.شده ساكن محل ينآمده و در ا ينجابه ا اصفهان و اطراف ياريچهارمحال و بخت استان افراد مهاجر از جنوب، شمال،

 فني . وجود دانشگاه اصفهان، مركزشوديده ميد يابانخ ينبه ا ياديز يبوم د غيرعبور افرا يشههم يب،هزارجر يگفته اهال

 يل. به دلكندمي را مضاعف يبوم يراشخاص غ آمدهاي صفه رفت و ينالكارگر و ترم خيابان دراي و حرفه يمهاجر، فن يدشه

ه مرمت ب يازنها كوچه ي ازاست. آسفالت بعض يادالعاده ز قفوها و كوچه ياباندر اطراف خ يكتراف ي اوقاتگاه ينگ،نبود پارك

فظ ح يآنها برا ياريو آب درختان به كاشت يازشدن هستند كه ن خشك در حال ي آبيدرختان هم به علت ب ي ازدارد. تعداد

   .)1395(كياني شود يم احساس منطقه و رفاه حال ساكنان محله يط زيستمح

 يگنرخ سالخوردو  بااليي دارد داننتعداد سالمي انجام شده، محله هزار جريب يكي از محالتي است كه هابر اساس بررسي

و شهر را به خود اختصاص داده است. از اين رو به دليل باال بودن  محالت منطقهميان در قابل توجهي را  ينسبت سالمندو 

، قدمت محله ، به عنوان يكي از محالت پايلوت انتخاب و معرفي شده است.هاي سالمندي و دارا بودن ديگر شاخصهاشاخص

ونقل ، رفاه و امكانات شهري، امنيت مطلوب، دسترسي مناسب به مراكز شهر و مناسب بودن سيستم حملتارائه خدما

  دهد. عمومي در اين محله تمايل سالمندان به ادامه سكونت در اين محله را افزايش مي

 2,96ن محله عد خانوار در اي. باستهزار نفر  16جمعيت حدود هكتار و  217محله هزارجريب با مساحتي حدود 

ان و كننده سبك زندگي ساكنتراست. بعد خانوار پايين در اين محله منعكسنفر است كه از سطح متوسط شهر پايين

يت، ميانه سني جمعيت محله هزار عگرايش بيشتر به فرزندآوري كمتر و فردگرايي است. با توجه به هرم سني جم

از جمعيت كل درصد  11ميانه سني شهر باالتر است. حدود  سال قرار دارد كه از سطح 44-40جريب در گروه سني

سال قرار دارد. با مقايسه نسبت سالمندي، ميانه سني و  60باالتر از درصد  20و سال  15در گروه سني زير محله 

توان دريافت كه محله هزارجريب داراي ساختار جمعيتي با شهر اصفهان ميو مقايسه آن شاخص سالخوردگي محله 

است كه در  و همين امر باعث شده حله بيش از دو برابر سطح شهر استپيرتري است. شاخص سالخوردگي در اين م

  .شودبراي گروه جمعيتي سالمند به شدت احساس  ساختار محلي نياز به برنامه

ه در شود كنفر بزرگسال جانشين يك سالمند مي 2با توجه به ضريب جانشيني محله، در طول يك نسل حدود 

واند تبا توجه به بعد خانوار پايين، اين ضريب مي گي جمعيت كمتر است كهمقايسه با شهر اصفهان سرعت سالخورد

ناشي از شتاب كمتردر سطح باروري اين محله باشد. بنابراين درآينده، گذار جمعيت به سمت پيري در اين محله با 

  باشد.بودن بعد خانوار و جمعيت ميانسال ميشود كه علت آن كم شيب ماليم تر نسبت به شهر طي مي

ه صد نفر در گرو اي باالتر است. در واقع به ازاي هرنسبت وابستگي در مقايسه با شهر اصفهان به طور قابل مالحظه

ايي گردهنده مصرفتواند نشاننفر سالمند قرار دارد. نسبت وابستگي باال در اين محله مي 31سال  59-15سني بين 
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هشداري براي وجود فشار و تنگناهايي براي تأمين نيازهاي سالمندان باشد. در مقابل، نسبت حمايت  در اين محله و باال

هاي حمايتي نفر) به شدت كمتر است كه همين امر گوياي نياز به وجود برنامه 6,18بالقوه در اين محله از سطح شهر ( 

  از سالمندان است.

توزيع نسبي و جنسي مهاجران به و نسبي مردان و زنان سي سالمندان به مرگ و مير بت جنهمانطور كه ذكر شد، نس 

  باالتر از يك و از سطح شهر اصفهان نيز بيشتر است.  داخل و خارج بستگي دارد. نسبت مردان به زنان سالمند در محله

  مشخصات محله هزار جريب: 34-5جدول شماره 

  مشخصات محله هزارجريب

  3469  سال به باال) 60جمعيت سالمند (  6  منطقه

 53/177  شاخص سالخوردگي 2168955  مساحت (مترمربع)

 81/1  ضريب جانشيني  16521  جمعيت

 99/20  نسبت سالمندي  5566  تعداد خانوار

 25/31  نسبت وابستگي سالمندي 96/2  بعد خانوار

 107  نسبت جنسي سالمندي  سال 44-40گروه سني   سنيميانه 

 19/3  نسبت حمايت بالقوه  1954  سال 15جمعيت زير 

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

در محله هزارجريب، بيانگر افزايش جمعيت  1395-1385اندازه جمعيت سالمندان در سه دوره زماني  با توجه به

درصد است.  42/2و  28/7 به ترتيب 1395-1390و  1390-1385هاي سالمند است. رشد جمعيت سالمند طي سال

عيت كاهش قابل توجهي با توجه به رشد جمعيت سالمندي و ضريب جانشيني در دوره اخير، سرعت سالخوردگي جم

  است.  داشته

  : رشد جمعيت سالمندي در محله هزارجريب21-5نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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  تراكم جمعيتي •

ي محالت مركز نسبت به شهر محالت جنوبيبافت منظم و جديد در براساس ساختار فضايي شهر اصفهان، تراكم 

 216با مساحتي حدود  نيز محله هزار جريب، واقع در جنوب شهر اصفهانكمتر است. به طور چشمگيري و شمالي 

نحوه توزيع جمعيت در محله هزار  .است نفر بر هكتار 76جمعيت هزار نفر، داراي تراكم  16هكتار و جمعيتي حدود 

نفر بر هكتار) نسبت به  300- 200( باالتري بخش شرقي محله از سطح تراكم جمعيتي به گنه اي است كه جريب

دانه و متوسط دانه با تراكم هاي درشتبلوك همچنين .دار استرنفر بر هكتار) برخو 200 - 100(با تراكم  بخش غربي

  .هستندنفر بر هكتار  عمدتأ داراي كاربري اداري، آموزشي و فضاي سبز  100كمتر از 

  تراكم جميعتي محله هزارجريب: 4-5نقشه شماره 

  
  )1395(شهرداري اصفهان مأخذ: 

  مسكن •

مسكن ملكي و درصد  67,41 هزار جريب برابر است بادر محله ، 1395مطابق با آمار سال وضعيت مالكيت مسكن 

 67بيش از دهد اين محله نشان ميمالكيت مسكن در آمار گزارش شده از و يا استيجاري.  يكن رهنمسدرصد  38,09

 .هاي مسكن با مشكل كم تري مواجه هستندهزينهكنند و از نظر درصد ساكنين در ملك شخصي خود زندگي مي

 هايواحداز درصد  84,46ميزان آپارتمان سازي در اين محله به طور چشمگيري رو به افزايش بوده به طوري كه 

مصالح مسكن در اين محله بيشتر . باشنددرصد به صورت غير آپارتماني مي 15,54و  بودهبه صورت آپارتماني  ينومسك

درصد  10حدود  .شودو آهن بوده و واحدهاي مسكوني خشت و گل، خشت و چوب و... به ندرت ديده مياز جنس آجر 

كه آمار مطلوبي از وضعيت دوام مسكن محله هزار جريب را  واحدهاي مسكوني اين محله كم دوام ارزيابي شده است

  .كندبيان مي
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  : وضعيت مسكن در محله هزار جريب اصفهان35-5جدول شماره 

  اصفهان هزار جريبوضعيت مسكن در محله 

  5542: تعداد واحد مسكوني

  نوع ساختمان  وضعيت دوام امالك

 5494  آپارتماني  4957  با دوام واحدهاي مسكوني

 1011  غيرآپارتماني 585  كم دوام واحدهاي مسكوني

  وضعيت مالكيت  وضعيت سازه امالك

 3672  ملكي 2018  اسكلت فلزي

 3846  بتون آرمه
 2075  استيجاري رهن/

 636  ساير

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان  مأخذ:

  (حوزه مداخله) و محدوده بالفصل هزار جريب محله و حمل و نقل نظام فعاليتي  •

درماني، فرهنگي، مذهبي و فضاي سبز عمومي و  -هاي بهداشتينحوه پراكندگي كاربري 5-5نقشه شماره در 

است  شدهو اتوبوس در محله هزارجريب و حوزه بالفصل آن نشان داده  BRTهمچنين خطوط ارتباطي شامل مترو، 

   ها و سيستم حمل و نقل به صورت زير قابل بيان است:كه باتوجه به اين نقشه، نحوه توزيع و پراكندگي كاربري

اما شعاع عمكلردي اين  شود.به طور مناسبي ديده نميدرماني در محله هزارجريب  -پراكندگي كاربري بهداشتي

ل اين محله پاسخگوي نيازهاي درماني ساكنين به ويژه مركز درماني به همراه ساير مراكز درماني در حوزه بالفص

   هايي از شمال غرب محله در دسترسي به مراكز درماني با مشكل مواجه خواهند شد.سالمندان هستند، تنها بخش

پراكندگي و تعداد اين كاربري در شمال شرق و بخش مركزي محله هزارجريب، دو كاربري فرهنگي به دليل وجود 

در حوزه بالفصل نيز كاربري فرهنگي با فاصله مطلوب از محله كه امكان دسترسي و . شوداسبي گزارش ميبه طور نامن

باشد. سالمندان بايد بتوانند به راحتي به مراكز فرهنگي در استفاده براي ساكنان محله را فراهم نمايد، موجود نمي

ها مراجعه كرده و از خدمات اغت خود به اين مكانهاي فرنزديكي محل سكونت خود دسترسي داشته باشند و در زمان

  . مند شوندها بهرهآن

ها در قسمت مركزي محله هزارجريب و ديگري در در محله هزارجريب دو كاربري مذهبي وجود دارد كه يكي از آن

ن، به ناسب آقرارگيري مبه دليل موقعيت محله مركزي  دسترسي به مسجد .سمت شمال غربي اين محله قرار گرفته است

نكته قابل توجه در اين كاربري آن است كه در شمال شرقي  .باشدو برطرف كننده نياز ساكنين محله مي سهولت انجام شده

زرگ ب تواند برطرف كننده نياز ساكنان محله نيز باشد مصليميمذهبي تخت فوالد  -فرهنگي بزرگ حوزه بالفصل، مجموعه

  قرار دارد. بالفصل محله هزار جريب در محدوده در مقياس شهرمذهبي  هايكاربري ي ازنيز به عنوان يك اصفهان

  مصلي و مجموعه تخت فوالد دو عنصر مذهبي با مقياس عملكردي شهري در حوزه بالفصل محله هزار جريب اصفهان: 11-5شماره  يرتصو

       
  )1397خبرگزاري تسنيم ) و (1395(خبرگزاري ميزان  :مأخذ


