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  : معرفي توزيع فعاليتي وضع موجود محله هزار جريب6-5نقشه شماره 

  
  )1398كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان  (گروه پژوهشي مطالعاتمأخذ: 
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مورد توجه قرار گرفته است. در ارزيابي و سنجش نظرات  هزار جريبدر ادامه ارزيابي و سنجش نظرات سالمندان محله 

هاي شخصي افراد سالمند در قالب سؤاالت اسمي پرداخته شده؛ ، ابتدا به توصيف ويژگيهزار جريبسالمندان در محله 

ها در مورد ها ارزيابي شده است. در نهايت به ذهنيات آنز آن ابعاد هشتگانه در قالب پرسشنامه طيفي نظرات آنپس ا

   شهر دوستدار سالمند پرداخته شده است.

  هزارجريبپايلوت ي شخصي سالمندان در محله هاتوصيف ويژگي .1,2,4,5

سن، قوميت، دين، وضعيت زندگي سالمندان هاي شخصي سالمندان در ارتباط با جنس، هاي 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

اند كه از اين ميان سالمند تشكيل دادهدرصد از آنان را زنان  22درصد از جمعيت نمونه آماري، مردان سالمند و  78

درصد نيز ترك  1درصد لر و  1درصد فارس،  98درصد مسلمان و يك درصد غيرمسلمان و به لحاظ قوميتي نيز  99

با پنج  درصد 5با چهارنفر،  درصد 10درصد با سه نفر،  6با دو نفر،  درصد 66درصد از سالمندان با يك نفر،  11بودند. 

صد از سالمندان با شش نفر در يك منزل سكونت دارند. به عبارت ديگر بعد خانوار اكثر سالمندان دو نفر در 2نفر و 

درصد داراي دو فرزند،  33فرزند،  1از سالمندان  درصد 5با بررسي تعداد فرزندان سالمندان مشخص شد كه  است. بوده

حدود نيمي از سالمندان (  .اندبودهپنج فرزند  صد دارايدر 5داراي چهار فرزند،  درصد 25درصد داراي سه فرزند،  31

توان گفت به جز از نظر سطح تحصيالت مي سال). 90تا  75مند قرار دارند (يعني بين درصد) در گروه سني سال 55

ثر اكند. اتعداد اندكي، تمام سالمندان سواد خواندن و نوشتن داشتند و داراي سطح تحصيالت ديپلم تا ليسانس بوده

 66درصد) متأهل هستند. وضعيت تأهل سالمندان بر ترتيبات زندگي اثرگذار است. بنابراين، حدود  88سالمندان ( 

درصد از  50درصد از سالمندان با همسر سكونت دارند. نيمي از سالمندان به مراقبت نياز ندارند و مراقبت حدود 

شود. از نظر وضعيت اقتصادي، حدود نيمي از سالمندان مي سالمنداني كه نياز به مراقبت دارند توسط همسر انجام

متوسط تا بلند  اكثر سالمندان در محله هزار جريبزمان سكونت داراي درآمد ماهانه متوسط رو به باال هستند. مدت 

  مدت است.

  ي شخصي سالمندان در محله هزارجريبها: آمار توصيفي ويژگي36-5جدول شماره 

  ويژگي شخصي سالمندان در محله هزارجريب

  درصد  هاويژگي

  سن

  45  سال ( سالمند جوان) 60-74

  55  سال ( سالمند) 75-90

  -  سال و باالتر( سالخورده) 90

  تحصيالت

  1  بي سواد

  17  زير ديپلم

  42  ديپلم و فوق

  32  ليسانس

  8  باالترفوق ليسانس و 

    حوزوي

  وضعيت تأهل

  -  مجرد

  88  متأهل

  -  متاركه
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  ويژگي شخصي سالمندان در محله هزارجريب

  درصد  هاويژگي

  12  همسر فوت شده

  ترتيبات زندگي

  11  تنها و مستقل

  66  با همسر

  2  بستگان يا دوستان ( به عالوه همسر)

  2  سال 18فرزند يا فرزندان زير 

  19  سال 18فرزند يا فرزندان باالي 

  نحوه مراقبت

  53  ندارمنياز به مراقبت 
ت دارم

نياز به مراقب
  

  50  مراقب اصلي همسر بوده است

  6,3  مراقب اصلي ديگر خويشاوندان بوده اند

  20,8  سال بوده اند 18ي باالي هامراقب اصلي فرزندان و نوه

  2,1  سال بوده اند 18ي زير هامراقب اصلي فرزندان و نوه

  -  مراقب اصلي دوستم بوده است

  4,2  اصلي پرستار بوده است مراقب

  16,7  سال بوده اند 18مراقب اصلي همسر و فرزندان باالي 

  2,1  كسي مراقب من نبوده است

  ميزان درآمد ماهيانه

  19  سرپرست خانوار نيستند

  9,8  ميليون تومان 2هزار تومان تا  750

  51,2  ميليون تومان 3هزار تومان تا  100ميليون و 2

  39  ميليون تومان 5هزار تومان تا  100و  ميليون 3

  -  ميليون تومان 5باالي 

مدت زمان سكونت در 

  محله

  6  سال 5كمتر از 

  44  سال 25تا  5بين 

  45  سال 45تا  25بين 

  5  سال 45باالي 

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

دهد مياست. آمار نشان  در قالب جدول ارائه شدهدر محله هزارجريب به لحاظ جسمي  وضعيت سالمت سالمندان

درصد سالمندان در برخي مواقع از ويلچر،  3,7. كنند، سالمندان از وسايل كمك حركتي استفاده نميدرصد  70كه 

گونه محدوديتي ندارند هيچسالمندان درصد  54 نظر بينايياز كنند. درصد از واكر استفاده مي 6,5 درصد از عصا 18,8

درصد از سالمندان محله شهرك  80بيش از . كنندها از عينك به عنوان وسيله كمك بينايي استفاده ميدرصد آن 46و 

  نمايند.درصد از سمعك براي بهبود وضعيت شنوايي خود استفاده مي 19كاوه محدوديت شنوايي نداشته و تنها 

  : آمار توصيفي وضعيت سالمت سالمندان در محله هزارجريب37-5جدول شماره 

  وضعيت سالمت سالمندان در محله هزارجريب
  درصد  هاويژگي

  حركتي-وضعيت جسمي 

  70  كنم.مياز وسايل كمك حركتي استفاده ن 

  3,7  كنم.مياز ويلچر به عنوان وسيله كمك حركتي استفاده 

  18,8  كنم.مياز عصا به عنوان وسيله كمك حركتي استفاده 
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  وضعيت سالمت سالمندان در محله هزارجريب
  درصد  هاويژگي

  1  كنم.مياز چوب زير بغل به عنوان وسيله كمك حركتي استفاده 

  -  كنم.مياسكوتر به عنوان وسيله كمك حركتي استفاده  از

  6,5  كنم.مياز واكر به عنوان وسيله كمك حركتي استفاده 

  -  ساير موارد

  وضعيت بينايي

  54  هيچ گونه محدوديت ديداري ندارم.

  46  كنم.مياز عينك به عنوان وسيله كمكي استفاده 

  -  كنم.مياز عصاي سفيد به عنوان وسيله كمكي استفاده 

  وضعيت شنيداري
  81  شنيداري ندارم.هيچ گونه محدوديت 

  19  كنم.مي استفاده از سمعك

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

  در محله هزار جريب شهر دوستدار سالمند گانههشت ابعاداز  توصيف ميزان رضايت سالمندان .2,2,4,5

محله پايلوت هزار جريب توصيف و نتايج آن شهر دوستدار سالمند در  بعد هشتاز مندي سالمندان ميزان رضايت

  است. در قالب جداول و نمودار ارائه شده

  بيرونيو فضاهاي  هاساختمان •

مبلمان فضاها،  روها و فضاهاي باز،زي پيادهدر ارتباط با وضعيت كفسا هاي مطرح شده در اين بعد غالباًپرسش 

حد متوسط باالتر از  است كه 3,34برابر با  بعداين  باشد. ميانگين كلميها و وضعيت ايمني معابر دسترسي به كاربري

، لمنداندر محله هزار جريب دارد. با توجه به نظر سا بازها و فضاهاي مطلوب ساختمان است و نشان از وضعيت نسبتاً

وياي ، گبعدمحله هزار جريب رضايت داشتند كه ميانگين كلي  بازدرصد) به طور متوسط از ساختمان و فضاهاي  45(

  اين مورد است.

ها و روپيادههاي مورد بررسي، فاصله پارك از منزل، فاصله از مراكز مذهبي، مناسب بودن كفپوش در ميان شاخص

 تريعيت مطلوببه عبارت ديگر از وضها داراي ميانگين باالتر از حد متوسط هستند و فروشيدسترسي به خرده

اي هبرخوردارند. دسترسي به مراكز آموزشي خانه سالمندان، ايمني مسيرهاي دوچرخه و پياده، دسترسي به ساختمان

وجه ت هاي عمومي و احترام رانندگان هنگام عبور سالمندان داراي وضعيت نامطلوبي هستند. باعمومي، تمركز ساختمان

به مشكالتي چون ترافيك شديد شود كه اكثر سالمندان نه استنباط ميگواين انجام شده، با سالمندان اي كهبه مصاحبه

عدم كنترل سرعت وسايل سواره شخصي و ايجاد آلودگي صوتي اشاره كردند. د ايمني در روزهاي پاياني هفته، و نبو

  است. ته شدهاين مسئله سبب عدم حضور سالمندان در فضاهاي عمومي به ويژه در روزهاي پاياني هف

  فضاي سبز و مسجد محله هزار جريب: 12-5شماره  يرتصو

    
  )google map 2017مأخذ: (
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  در محله هزارجريب بيرونيو فضاهاي  هاساختمان بعدرضايت از : 22-5نمودار شماره 

  بيرونيو فضاهاي ها ساختمان

  
  در محله هزارجريب بيرونيو فضاهاي  هاساختمان بعد : آمار توصيفي ميزان رضايتمندي سالمندان از38-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  2,68  خدماتي-هاي اداريتمركز ساختمان  3,46  هااستراحتگاه وضعيت نيمكت و

  2,65  هاي عموميدسترسي به ساختمان  3,71  هاروپيادهسهولت حركت در 

  3,8  سبزدسترسي به فضاي  3,83  روهاكف سازي مناسب پياده

  4,24  فاصله پارك از منزل  3,43  هاها و گذرگاهروپيادهايمني 

  1,82  دسترسي به مراكز آموزشي سالمندان  2,83  هنگام عبور از خياباناحترام رانندگان 

  3,65  هافروشيدسترسي به خرده  3,11  مدت زمان عبور از خيابان

  3,98  دسترسي به مراكز مذهبي  2,16  ايمني مسيرهاي ويژه دوچرخه و پياده

  3,05  هاي بهداشتيوضعيت سرويس  3,32  وضعيت روشنايي معابر

      3,06  امنيت محله

  3,34  ميانگين كل
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  نقلوحمل  •

ونقل حمل هاي انواع وسايلدر ارتباط با مقرون به صرفه بودن هزينه اًغالببعد مطرح شده در اين  هايپرسش 

ميانگين  است. ها و وسايل نقليه عمومي براي سالمندانها و مناسب بودن وضعيت ايستگاهعمومي، دسترسي به ايستگاه

باشد. با توجه به نظر سالمندان در مورد رضايت كلي از مي حد متوسط كمتر ازكه است  2,77برابر با  بعدكلي اين 

محله داشتند كه ميانگين كلي مولفه ونقل حملدرصد از سالمندان رضايت متوسطي از  39مولفه حمل و نقل، حدود 

  گوياي اين مورد است.

3.46 3.71

3.83

3.43

2.83

3.11

2.16

3.32
3.062.68

2.65

3.8

4.24

1.82

3.65

3.98 3.05

اوضعيت نيمكت و استراحتگاه ه

سهولت حركت در پياده روها

كفسازي مناسب پياده روها

ايمني گذرگاه ها و پياده روها

احترام رانندگان هنگام عبور از  

خيابان

مدت زمان عبور از خيابان

ايمني مسيرهاي 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 خانه  

سالمندان

دسترسي به خرده فروشي ها

دسترسي به مراكز مذهبي

وضعيت سرويس هاي بهداشتي

محله هزارجريب وضعيت مطلوب متوسط
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وس عمومي و هزينه اتوبونقل حملي هاخوانايي تابلوهاي راهنمايي مسير، امنيت در وسايل نقليه عمومي، امنيت ايستگاه

ژه ا، جايگاه ويههاي صوتي ايستگاهبه طور متوسط از رضايت باالتر برخوردار هستند. در مقابل، وضعيت اعالنآرتي و بي

وردار تر از حد متوسط برخاز رضايت پاييناده شدن سالمندان و هزينه تاكسي سالمندان در اتوبوس و مترو، سهولت سوار و پي

با توجه به مصاحبه با سالمندان اينگونه استنباط شد كه اكثر  .باشدميها در محله هستند كه نشان از وضعيت نامطلوب آن

مجهز كردن  ناراضي بودند و خواستار ايجاد رمپ و ياعمومي ونقل حملسالمندان از وضعيت سوار و پياده شدن از وسايل 

يشه از پوشيده شدن شرو بودند. همچنين تعدادي از سالمندان به ويژه زنان سالمند همسطح با پياده به سكوهاييها اتوبوس

  شود.براي يافتن مسير خود مي ها با تبليغات ناراضي بودند چراكه مانع ديداتوبوس

  در محله هزارجريبونقل حمل بعدرضايت از  :23-5نمودار شماره 

  حمل و نقل

  

  در محله هزارجريبونقل حمل بعد يفي ميزان رضايتمندي سالمندان از: آمار توص39-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  2,3  دسترسي به ايستگاه مترو  BRT  3,42هزينه اتوبوس و

  3,4  رفتار رانندگان تاكسي  2,23  هزينه تاكسي

  2,44  رضايتمندي از ترافيك محله  2,74  نقليه عموميبرنامه زماني حركت وسايل 

  3,87  خوانايي تابلوهاي راهنمايي و رانندگي  2,15  جايگاه ويژه سالمندان در اتوبوس و مترو

  2,29  ظرفيت پاركينگ مراكز خدماتي  2,92  تناسب تعداد مسافرين با ظرفيت وسايل نقليه عمومي

  2,26  تجهيزات ورود و خروج از پاركينگ  2,93  هاي اتوبوس و مترومناسب سازي ايستگاه

  3,45  عموميونقل حملي هاامنيت ايستگاه  3,06  و نقل عموميهاي حملآسايش ايستگاه

  3,46  امنيت در وسايل نقليه عمومي  2,19  سهولت سوار و پياده شدن سالمندان

  4,24  خوانايي تابلوهاي راهنمايي مسير  3,25  رفتار رانندگان اتوبوس

  1,954  هاي هواييسازي پلمناسب  3,36  دسترسي به ايستگاه اتوبوس

  1,73  هاهاي صوتي ايستگاهوضعيت اعالن  2,31  دسترسي به ايستگاه تاكسي

  2,77  ميانگين كل
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

3.42

2.23
2.74

2.15
2.92

2.93

3.06

2.19

3.25

3.362.312.3
3.4

2.443.87

2.29

2.26

3.45

3.46

4.24

1.954

1.73

BRTهزينه اتوبوس و 

هزينه تاكسي

برنامه زماني حركت وسايل نقليه عمومي

جايگاه ويژه سالمندان در اتوبوس و مترو

 …سايل تناسب تعداد مسافرين با ظرفيت و

روهاي اتوبوس و متمناسب سازي ايستگاه

و نقل عموميهاي حملآسايش ايستگاه

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

خوانايي تابلوهاي راهنمايي و رانندگي

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

هاي هواييسازي پلمناسب

هاي صوتي ايستگاه هاوضعيت اعالن

محله هزارجريب وضعيت مطلوب متوسط



 

 
 

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

224 

  هافصل پنجم: ارزيابي و تحليل داده

  مسكن •

درصد از  12داراي منازل شخصي بودند و تنها  درصد) 88( بيش از نيمي از سالمندان مالكيت مسكن،بطه با در را

د. ميزان عالقه انن نوع مسكن منازل آپارتماني بودهاي و رهني سكونت داشتند. بيشتريسالمندان در منازل اجاره

درصد)  95اكثر سالمندان ( است ولي  باال بودهسالمندان به وجود پاتوق و يا سراي سالمندي در محله متوسط رو به 

درصد باقيمانده به دليل تنهايي، اجبار و يا بسته به شرايط جسماني  5تمايلي به زندگي در خانه سالمندان نداشتند و 

 حاضر به زندگي در آن هستند.

ميزان رضايت است كه نشان از  3,34مسكن در محله هزار جريب برابر با  بعدميانگين كلي ، 38-5با توجه به جدول شماره 

درصد  42و  متوسطدرصد رضايت  47با توجه به نظر سالمندان درباره رضايت كلي از مسكن، حدود بااليي دارد.  اًنسبت

هاي سابقه استفاده از مسكن حمايتي، كمك شاخص نيز گوياي اين مورد است. بعدمطلوب داشتند كه ميانگين كلي رضايت 

أمين مسكن، همخواني امكانات مسكن با شرايط سالمندان و رضايت از خدمات، تعميرات و بازسازي منزل از مالي براي ت

ها است. سالمندان بيشترين رضايت را ي وضعيت نامطلوب آنبرخوردار است كه نشان دهنده تر از حد متوسطرضايت پايين

  .با توجه به مصاحبه با سالمندان، اغلب از وضعيت منزل مسكوني خود راضي بودند فضاي داخلي منزل مسكوني داشتند. از

 محله هزار جريبدر مسكن  بعدرضايت از  :24-5نمودار شماره 

  مسكن

 
  

  مسكن در محله هزار جريب بعدآمار توصيفي ميزان رضايتمندي سالمندان از : 40-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  3,42  ي مناسب در ورودي منزلهاوجود پله  1,41  سابقه استفاده از مسكن حمايتي

  3,26  وجود آسانسور يا باالبر در منزل  1,37  وضعيت كمك مالي تامين مسكن

  4,08  مناسب بودن درب داخل و خارج منزل  2,42  امكانات مسكن با شرايط سالمندانهمخواني 

  4,14  رضايت از فضاي داخلي منزل  2,56  رضايت از خدمات، تعميرات و بازسازي منزل

1.41

1.37
2.42

2.56

3.61

4.13

4.05

3.42

3.26

4.08

4.14

3.94

3.55

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 

محله هزارجريب وضعيت مطلوب متوسط
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  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  3,94  كفپوش مناسب منزل  3,61  رضايت مندي از كيفيت منزل

  3,55  احساس آرامش از محل زندگي  4,13  كيفيت سيستم گرمايشي

      4,05  كيفيت سيستم سرمايشي

  3,34  ميانگين كل
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  مشاركت اجتماعي  •

با دوستان  ر هفتهيك بار در روز يا د است كه اكثر سالمندان با بررسي ارتباطات اجتماعي سالمندان مشخص شده

  بار در ماه با بستگان خود در ارتباط هستند. يكو آشنايان خود و برخي نيز 

مشاركت افراد وضعيت نامطلوب بيانگر كه اين  است 1,69مشاركت اجتماعي در محله برابر با  بعدميانگين كلي 

در  هاآنضعيفي از مشاركت  ديگر رضايتدرصد  37و رضايت متوسط  درصد شرايط 57در محله است. حدود  سالمند

ولين ئرضايت سالمندان از توجه مس. نيز گوياي اين مورد است بعدشهري دارند كه ميانگين كلي هاي اجتماعي فعاليت

 انيمهاي سالمت جسكمتر و فرصت شركت در فعاليتها رضايت نسبت به ساير شاخص به افراد سالمند آسيب پذير

ها به از وضعيت بهتري برخوردار بوده است چرا كه سالمندان به صورت گروهي در پارك هانسبت به ساير شاخص

قات هاي اوفعاليتو عدم وجود فضاي مناسب براي ها فعاليتبرخي از پردازند. البته محدود بودن ي ورزشي ميهافعاليت

  .ندامندي پايين از اين شاخص شدهفراغت باعث رضايت

 مشاركت اجتماعي در محله هزار جريب بعدرضايت از  :25-5نمودار شماره 

  هاي اجتماعي و شهريمشاركت اجتماعي در فعاليت

  

1.7
1.61

1.98

1.79

1.59

1.82

2.061.73

1.69

1.5

1.6

1.51

1.47

يحيتفر-برگزاري فعاليت هاي فرهنگي

-يتنوع و جذابيت فعاليت هاي فرهنگ 

تفريحي

ي به صرفه بودن هزينه هاي فعاليت ها

تفريحي-فرهنگي

كيفيت اطالع رساني برگزاري  

رويدادهاي محلي

يحي فرصت شركت در فعاليت هاي تفر 

و سرگرمي

مشاركت سالمندان در فعاليت هاي 

تفريحي-فرهنگي
ت  فرصت شركت در فعاليت هاي سالم

جسماني

ت  فرصت شركت در فعاليت هاي سالم

ذهني

ميزان توجه رسانه ها به سالمندان

يب توجه مسئولين به افراد سالمند آس

پذير

و  توجه جامعه به سالمندان گوشه گير

منزوي

يوجود فرصت هاي فعاليت بين نسل

وجود طرح هاي كتابخواني ويژه  

سالمندان

محله هزارجريب وضعيت مطلوب متوسط
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  مشاركت اجتماعي در محله هزار جريب بعدآمار توصيفي ميزان رضايتمندي سالمندان از : 41-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  1,73  هاي سالمت ذهنيفرصت شركت در فعاليت  1,70  تفريحي-هاي فرهنگيبرگزاري فعاليت

  1,69  سالمندانها به ميزان توجه رسانه  1,61  تفريحي-هاي فرهنگيتنوع و جذابيت فعاليت

  1,50  توجه مسئولين به افراد سالمند آسيب پذير  1,98  تفريحي-هاي فرهنگيهاي فعاليتبه صرفه بودن هزينه

  1,60  توجه جامعه به سالمندان گوشه گير و منزوي  1,79  كيفيت اطالع رساني برگزاري رويدادهاي محلي

  1,51  هاي فعاليت بين نسليفرصتوجود   1,59  هاي تفريحي و سرگرميفرصت شركت در فعاليت

  1,47  هاي كتابخواني ويژه سالمندانوجود طرح  1,82  تفريحي-هاي فرهنگيمشاركت سالمندان در فعاليت

      2,06  هاي سالمت جسمانيفرصت شركت در فعاليت

  1,69  ميانگين كل
  )1398هنر اصفهان  (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاهمأخذ: 

  احترام و پذيرفته شدن در جامعه  •

است كه بيانگر وضعيت  2,16ها از طرف جامعه برابر با احترام به سالمندان و پذيرفته شدن آن بعدميانگين كلي  

د. نندار درصد از سالمندان از وضعيت احترام و پذيرفته شدن در جامعه رضايت 55. باشدميدر محله  بعداين  نامطلوب

از حد متوسط اتي و عدم احساس انزوا و تنهايي شاخص رضايتمندي از حفظ شأن سالمندان در خانواده و مراكز خدم

 رضايت را به خود اختصاص دادهميزان ) 3,94در اين ميان، حفظ شأن در خانواده باالترين سطح (است كه باالتر بوده

صرفه بودن خدمات براي به مقرون رين ميزان رضايتمندي مربوط به تكمبا توجه به ساختار اقتصادي محله، است. 

  . باشدميسالمندان كم درآمد 

 در محله هزار جريب شدن در جامعه يرفتهاحترام و پذ بعدرضايت از  :26-5نمودار شماره 

  شدن در جامعه يرفتهاحترام و پذ

  

1.51.95

2.38

1.52

1.58

1.49

1.66

1.77

3.59

1.93
3.94

3.14

1.91

2.45 1.58

توجه به نظرات سالمندان در خدمات 

رساني   

هاي اجتماعي محليوجود شبكه

ت شهرت افراد سالمند به واسطه فعالي

آنها

توجه به سالمندان در برنامه هاي 

آموزشي مدارس

 ها به جايگاه سالمندان درتوجه رسانه

جامعه

مقرون به صرفه بودن خدمات به 

سالمندان كم درآمد

هاي تعامل ميان نسليوجود فرصت

عدم احساس انزوا و تنهايي لهاي اجتماعي همه شموتعريف فعاليت

احترام به نظرات سالمندان در امور 

محلي

حفظ شأن سالمندان در خانواده 

حفظ شأن سالمندان در مراكز خدماتي

هشنيدن صداي سالمندان توسط جامع

حفظ حقوق سالمندان

بيفرصت به اشتراك گذاري دانش تجر

محله هزارجريب وضعيت مطلوب متوسط
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  در محله هزار جريب شدن در جامعه يرفتهاحترام و پذ يعدآمار توصيفي ميزان رضايتمندي سالمندان از : 42-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  3,59  تنهاييعدم احساس انزوا و   1,5  توجه به نظرات سالمندان در خدمات رساني

  1,93  احترام به نظرات سالمندان در امور محلي  1,95  هاي اجتماعي محليوجود شبكه

  3,94  حفظ شأن سالمندان در خانواده  2,38  هاشهرت افراد سالمند به واسطه فعاليت آن

  3,14  حفظ شأن سالمندان در مراكز خدماتي  1,52  ي آموزشي مدارسهاتوجه به سالمندان در برنامه

  1,91  شنيدن صداي سالمندان توسط جامعه  1,58  ها به جايگاه سالمندان در جامعهتوجه رسانه

  2,45  حفظ حقوق سالمندان  1,49  مقرون به صرفه بودن خدمات به سالمندان كم درآمد

  1,58  فرصت به اشتراك گذاري دانش تجربي  1,66  هاي تعامل ميان نسليوجود فرصت

      1,77  همه شمول هاي اجتماعيتعريف فعاليت

  2,16  ميانگين كل

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

  مشاركت مدني و اشتغال •

 تمايل يا شخصي و داليل مالي ها به. آنامروزه افراد زيادي در سرتاسر دنيا به دنبال كار بعد از بازنشستگي هستند

 اما ديگر شرايط اشتغال برايمفيد باشند. براي جامعه و خانواده خود  و از سن بازنشستگي باز هم كار كنند پسدارند 

بازنشسته درصد)  89اكثر سالمندان محله هزار جريب (اما  .هايي داردشان نيست و محدوديتاين افراد مانند جواني

هاي شغلي ديگر يا بيكار محسوب در گروهدرصد)  11ند و ديگر سالمندان (فعاليت ندار ، در هيچ شغل خاصيهستند

وم ز حقوق بازنشستگي محرباشند و ادر حال حاضر مشغول به فعاليت ميدودي از سالمندان عشوند. بنابراين تعداد ممي

  . هستند

رماني و رفاهي كه ارائه اند و كيفيت خدمات دهاي بازنشستگي هم به نحوي دچار بحران مالي شدهخود صندوق

 ثير قرار داده است به طوريأدهند به شدت پايين است. اين امر نيز به مراتب كيفيت زندگي سالمندان را تحت ت مي

كه سبب شده تعداد بسياري از سالمندان بازنشسته نيز به سمت مشاغل غير رسمي و چند شغله بودن بروند. درحال 

سته به خصوص سالمندان بازنشسته جامعه كارگري و بازنشستگان مشاغل سطوح حاضر بسياري از سالمندان بازنش

پايين صندوق بازنشستگي كشوري به دليل وضعيت اقتصادي كنوني ناچار هستند تا همچنان در بازار كار و در مشاغل 

  .غيررسمي و سطوح پايين فعاليت كنند

با  د.دهميوضعيت نامطلوب را نشان  است كه 1,92ا و اشتغال در محله برابر بمشاركت مدني  بعدميانگين كلي 

درصد) سطح رضايت پاييني  71، بيش از نيمي از سالمندان (بعدباره رضايت كلي از اين توجه به نظر سالمندان در

دارند. كمترين ميزان رضايت مربوط به عضويت داوطلبانه سالمندان در نهادهاي شهري و بيشترين آن مربوط به رضايت 

به سالمندان به منظور دخيل  گيرياز سوي نهادهاي تصميم و حقوق بازنشستگي است. در واقع از وضعيت مالي كنوني

است. همچنين به دليل اينكه افراد ساكن در اين محله  گيري شهري و امور محلي توجه نشدهشدن در فرآيند تصميم

سالمندان مشكالت مالي  شوند؛ بنابراين اكثرميسوب در شهر اصفهان محء طبقات اجتماعي متوسط رو به باال جز

 2,61بهتري دارند، هر چند كه مقدار آن  ها رضايتنسبت به ساير شاخصنداشته و از وضعيت مالي و حقوق خود 

  تر است.) پايين3باشد و اين مقدار از حد متوسط ميانگين (مي
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 مشاركت مدني و اشتغال در محله هزار جريب بعدرضايت از  :27-5نمودار شماره 

  مشاركت مدني و اشتغال

  
  مشاركت مدني و اشتغال در محله هزار جريبان رضايتمندي سالمندان از بعد : آمار توصيفي ميز43-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  2,32  مناسب سازي فضاي كار سالمندان  1,75  هاي شغلي براي سالمندانوجود فرصت

  1,78  هاي آموزشي بازنشستگيبرگزاري دوره  1,54  فرصت خوداشتغالي سالمندان

  1,43  عضويت داوطلبانه سالمندان در نهادهاي شهري  1,68  هاي داوطلبانهفرصت شركت در فعاليت

  2,54  رضايت از حقوق بازنشستگي  1,51  گيريهاي تصميمهاي مشاركت سالمندان در دستگاهفرصت

  2,61  رضايت از وضعيت مالي كنوني  1,55  هاي تخصصي سالمندانوري از توانميزان بهره

  1,92  ميانگين كل
  )1398هنر اصفهان (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه مأخذ: 

  اطالعات و ارتباطات •

 تلويزيوندرصد) از طريق رسانه  43اكثر سالمندان ( آن است كهارزيابي صورت گرفته از نگاه سالمندان نمايانگر  

از  حدود يك چهارمكنند. همچنين هاي مخصوص سالمندان و ... را دريافت مياطالعات بهداشتي، پزشكي، برنامه

و ديگر سالمندان به تعداد دفعات  انددرصد) هرگز به اينترنت دسترسي نداشته و از آن استفاده نكرده 27( سالمندان

 اطالعات و ارتباطات سالمندان بعداند. ميانگين كلي مختلف هر چند محدود از اينترنت با اهداف متفاوت استفاده كرده

دارد. با توجه به نظر سالمندان درباره رضايت  بعدلوب اين نامط تاًباست كه نشان از وضعيت نس 2,7ر در اين محله براب

اطالعات و ارتباطات داشتند. وضعيت از  ضعيف رضايتدرصد  37و رضايت متوسط  درصد 41كلي از اين مولفه، حدود 

بنابراين  .هاي مجازي در سطح باالتر از متوسط قرار داردهاي كانالوجود ارتباط تلفني با سالمندان و خوانايي يادداشت

زار تري برخوردار بوده و بيشتر از اين اباز وضعيت مطلوب يو ارتباطات يكاربرد تلفن نسبت به ساير تجهيزات اطالعات

ها، اطالع از ها و نمايشگاهها، اطالع از برگزاري جشنوارههاي ويژه سالمندان در رسانه. ارائه برنامهانداستفاده نموده
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هاي مقابله با مخاطرات طبيعي، دسترسي مناسب به وقوع حوادث اورژانسي، اطالع از فعاليت هاي الزم هنگامفعاليت

اي هاطالعات خدمات درماني و پشتيباني، داشتن سواد الكترونيكي، ميزان استفاده از رايانه و اينترنت، اطالع از برنامه

تر از حد متوسط رضايت پايين از سطح شتيبهدا -عمومي كانون بازنشستگان و ارائه خدمات مشاوره تلفني دارويي

  باشد.ارتباطي مي وسايل  استفاده از اينفراهم نمودن شرايط اوليه جهت  و است و نياز به آموزش افراد سالمندبرخوردار 

 اطالعات و ارتباطات در محله هزار جريب بعدرضايت از  :28-5نمودار شماره 

  اطالعات و ارتباطات
 

  
  

  اطالعات و ارتباطات در محله هزار جريب بعد: آمار توصيفي ميزان رضايتمندي سالمندان از 44-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  2,79  هاي عمومي كانون بازنشستگاناطالع از برنامه  2,21 هاهاي ويژه سالمندان در رسانهارائه برنامه

  2,38  هاها و نمايشگاهاطالع از برگزاري جشنواره  3,49  وجود ارتباط تلفني با سالمندان

  2,66  داشتن سواد الكترونيكي  2,84  ارائه خدمات مشاوره تلفني دارويي و بهداشتي

  2,73  ميزان استفاده از رايانه و اينترنت  2,51  به اطالعات خدمات درماني و پشتيبانيدسترسي مناسب 

  3,23  هاي مجازيهاي كانالخوانايي يادداشت  2,44  هاي مقابله با مخاطرات طبيعياطالع از فعاليت

      2,43  هاي الزم هنگام وقوع حوادث اورژانسياطالع از فعاليت

  2,7  ميانگين كل
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  حمايت اجتماعي و خدمات سالمت  •

از  هستند كهسالمت ي بيمه درصد) دارا 96( محله هزار جريب ، اكثر سالمندانايهاي بيمهبا توجه به وضعيت پوشش

درصد) به طور كامل  53باشند. حدود نيمي از سالمندان (ميدرمان تكميلي درصد نيز داراي بيمه  80اين ميان حدود 

- درصد) روزانه به فعاليت ورزشي مي 51همچنين نيمي از سالمندان (به انجام امور شخصي روزمره خود هستند.  قادر

درصد از سالمندان  49حدود دانند. از سالمندان ميزان كسالت خود را نسبت به همنوعان خود كم ميدرصد  39پردازند. 
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سالمندان از دسترسي به داروخانه، اند. رضايتمندي ضعيف داشتهحمايت اجتماعي و خدمات سالمت،  بعداز رضايت كلي 

تجهيزات ورزشي استاندارد در فضاي عمومي، مراحل اداري و مالي خدمات بهداشتي، رفتار كاركنان و پرستاران، وضعيت 

كيفيت خواب، دسترسي مناسب به مراكز اورژانس، عملكرد مراكز فوريتي اورژانس و كارآمدي  سالمت جسماني و رواني،

دسترسي به خدمات مراقبت از ند. در مقابل سطح رضايتمندي آنان از ابيمه درماني رضايت باالتر از حد متوسط داشته

هاي ت دهان و دندان، دريافت مراقبتدرماني، دريافت خدمات بهداش -سالمندان در منزل، دسترسي به مراكز بهداشتي

المت تغذيه پايين است. رضايتمندي از وضعيت ساپي و روانشناسي و دريافت مشاوره چشم پزشكي و پيشگيرانه و فيزيوتر

  نامطلوب قرار گرفته است.  هاي روانشناسي درسطحرواني در سطح مطلوب و دريافت مراقبت

 حمايت اجتماعي و خدمات سالمت در محله هزار جريب بعداز  رضايت :29-5نمودار شماره 

  حمايت اجتماعي و خدمات سالمت

  
  حمايت اجتماعي و خدمات سالمت در محله هزار جريب بعداز  مندي سالمندانرضايت: آمار توصيفي ميزان 45-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  2,40  دريافت خدمات بهداشت دهان و دندان 3,75  وضعيت سالمت جسماني

  2,35  هاي چشم پزشكيدريافت مراقبت  3,94  وضعيت سالمت رواني

  2,18  هاي پيشگيرانهدريافت مراقبت  3,59  كيفيت خواب

  2,08  هاي فيزيوتراپيدريافت مراقبت  2,97  خدمات درماني مقرون به صرفهرضايت از 

  1,72  هاي روانشناسيدريافت مراقبت  3,05  دسترسي مناسب به مراكز اورژانسي

  1,94  دريافت مشاوره تغذيه  3,37  عملكرد مراكز فوريتي اورژانس

  3,79  داروخانهدسترسي به   2,72  درماني-ي مراقبتي بهداشتيهاوجود برنامه

  3,62  تجهيزات ورزشي استاندارد در فضاهاي عمومي  3,15  ي درمانيهاكارآمدي بيمه

  3,19  رضايت از مراحل اداري و مالي خدمات بهداشتي  2,20  دسترسي به خدمات مراقبت از سالمندان در منزل

  3,11  رضايت از رفتار كاركنان و پرستاران  1,89  درماني-دسترسي به مراكز بهداشتي

  2,24    ميانگين كل

  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان : مأخذ
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به طور كلي ابعاد هشتگانه شهر دوستدار سالمند در محله هزار جريب اصفهان در وضعيت نسبتاً نامطلوبي قرار  

با . تر از سطح متوسط استو مسكن پايين بيرونيها و فضاهاي دارند زيرا ميانگين تمامي ابعاد به جز دو بعد ساختمان

ا با هگانه شهر دوستدار سالمند در محله هزارجريب و مقايسه آنهشت ابعادتوجه به ميانگين رضايتمندي سالمندان از 

) و كمترين سطح رضايت 3,34مسكن و ساختمان و فضاهاي عمومي ( بعداز  مندييكديگر، بيشترين سطح رضايت

 بديدگاه سالمندان بعد كالبدي محله هزار جريب از وضعيت مطلو) است. بنابراين از 1,69( مربوط به مشاركت اجتماعي

ريزي در دستور كار برنامه بايستي بنابراين بعد مشاركت اجتماعي و بعد اجتماعي از وضعيت نامطلوبي برخوردار است.

  قرار گيرد.براي محله هزار جريب 

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

 

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

  پيرامون شهر يا محله دوستدار سالمند  محله هزار جريب معرفي نظرات سالمندان .3,2,4,5

رو هستند، تدوين ها روبه هايي كه با آنهاي باز براي نظرخواهي از سالمندان درباره موضوعات مختلف و چالشپرسش

ا ب ت سالمندان در محله، نام فضاي يا مكانيترين مشكال، مهمشامل ويژگي شهر دوستدار سالمند هااست. اين پرسششده

تعمير درمحله، تفريحات مورد نياز در محله و ساير و  ي نياز به اصالحهااحساس سهولت تحرك سالمند در اصفهان، مكان

با استفاده از روش تحليل محتوي استخراج  سالمندان به سواالت باز مطرح شده در پرسشنامهپاسخ باشند. نظرات مي

  است. ارائه شده 44-5شماره است و در قالب جدول شده

  نظرات سالمندان در محله هزارجريب: 46-5جدول شماره 

  پاسخ استخراج شده  پرسش

ويژگي شهر يا محله 

  دوستدار سالمند

  وجود پارك و فضاي سبز كافي −

  وجود فضاي تفريحي، سرگرمي و گذران اوقات فراغت −

  وجود فضاهاي جمعي و خاطره انگيز −

  فضاهاي طراحي شده متناسب با نياز سالمند  −

  فضاهاي مكث مناسب سالمندان −

  وجود امكانات رفاهي مناسب سازي شده −

  ي عموميهاساختماندسترسي مناسب به  −

  روشنايي كافي در شب −

  وجود مبلمان شهري همراه با آسايش سالمند  −

  وجود نمايشگاه، شهربازي و تئاتر رايگان −

 هاي مقرون به صرفهوجود رستوران −

  امنيت سالمندان در فضاهاي باز شهري −
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  پاسخ استخراج شده  پرسش

  مناسب سازي معابر −

  عمومي ونقل حملها و وسايل مناسب سازي ايستگاه −

  ي مناسب سازي شده، هاو تقاطع هاروپياده −

  عموميونقل حملمقرون به صرفه بودن هزينه  −

  سازي ترافيكآرام −

  تجهيزات مناسب عبور و مرور به مراكز خريد  −

  سازي شدهي عابر پياده مناسب هابا وجود پل انحفط ايمني سالمند −

  وجود مسكن تجهيز شده نسبت به تقاضاي سالمندان −

  ي فرهنگي و كتابخانه در سطح محلههاتفريحي، كانوني هاارائه برنامه −

  ارتقا فرهنگ زندگي با قشر سالمند، و محلي امكان استفاده از تجربيات سالمندان در مسائل و امور شهري −

  ي ارتقا سالمت جسمي و ذهني ويژه سالمندانهامشاركت سالمندان در برنامه −

  وجود مراكز آموزشي براي سالمندان −

 م به سالمندان در اجتماعحفظ احترا −

 مجبور به انجام كارهاي فيزيكي دشوار هستند. كهتوجه به سالمندان كم درآمد   −

  هاجهت رفع مشكالت و توجه به آنسالمند فعال  نمايندگانوجود  −

  هاامكان اشتغال سالمندان متناسب با شرايط روحي و جسماني آن −

  بهداشتي -دسترسي مناسب به خدمات درماني −

 خدمات درماني رايگان يا مقرون به صرفه −

  اولويت سالمند در ارائه خدمات درماني  −

ترين مشكالت مهم

  سالمندان در محله خود

  دسترسي نامطلوب به مراكز درماني −

  كمبود فضاي سبز −

  نبود فضاهاي تفريحي جمعي −

  ها نبود ايمني در تقاطع −

  عدم احترام رانندگان به سالمندان −

  در معابر شهري مشكالت عبور و مرود −

  آلودگي صوتي و هوا −

  انزوا (تنهايي) −

  برخورد نامناسب كسبه محلي با سالمندان −

 ورود افراد غير بومي در پارك و كاهش امنيت اجتماعي فضاي محلي −

  فضاي نشستن نامناسب در پارك محلي −

  نبود آسايش اقليمي در فضاهاي جمعي و تفريحي  −

  عدم برخورداري از امكانات رفاهي −

  فضاي معابر براي عابران پيادهكمبود  −

  عموميونقل حملبه/ از وسايل  نبود تجهيزات براي تسهيل سوار و پياده شدن −

  مشكالت روحي −

  ادهيعابر پ يفضاها همسطح نبودن −

  هنگام عبور از عرض معابر ادهيپل عابر پ نبود −

  حركتي-ي براي سالمندان كم توان جسميعموم يها و فضاهارمپ در تقاطع نبود −

  ي كتابخوانيهاد كتابخانه و برنامهونب −

  وسايل نقليه عمومي حركت فاصله زماني طوالني بودن −

  از داخل محله يعبور برق فشار قو −

  نبود مراسمات مذهبي با كيفيت −

  از داروهاگراني برخي  −
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  پاسخ استخراج شده  پرسش

  بي توجهي پزشكان به شرايط اورژانسي سالمندان براي رسيدگي به موقع −

  باال بودن هزينه خدمات درماني −

  نبود تنوع فعاليت در مساجد  −

  گراني قيمت كاال در مراكز خريد محله −

  ، مخصوص سالمنداني نبود امكانات و سالن ورزش −

  عبور موتور سيكلت در پارك −

نام مكان و فضايي با 

القاي احساس راحتي و 

سهولت تحرك سالمند 

  در اصفهان

  مرداويج −

  سراي صادقيه −

  بيشه حبيب −

  حاشيه زاينده رود −

  بهارستان −

  دروازه دولت −

   فضاهاي سبزشهري −

  ناژوان −

  صفه −

  پل خواجو −

  مجتمع پرواز −

  ميدان نقش جهان −

  هاحومه شهر −

 

  

ي نياز به اصالح، هامكان

تعمير و تغيير درمحله 

  خود

  فضاي سبز  مبلمان −

  هاروپياده −

  كلتيورود موتور س ي جلوگيري ازمانع برا −

  سرويس بهداشتي عمومي −

  تجهيزات ورزشي −

  دوچرخهجداسازي مسير  −

  ايجاد گشت پليس −

  كنترل سرعت سواره −

  برقراري امنيت −

  ايجاد زيرگذر و پل هوايي همراه با پله برقي −

  ايجاد رمپ در فضاهاي شهري −

  وسعت بخشيدن به پارك −

  هاي اتوبوسهاايستگاه −

  زيباسازي پارك −

  ايجاد درمانگاه −

وجود نياز به تفريحات و 

  سرگرمي در محله خود

  با يكديگرارتباط جمعي سالمندان  −

  پنگ نگيپ ،يفوتبال دست، تخته نرد، شطرنجفعاليت ورزشي مختلف مانند  −

  كيهمراه با موز يدست جمع ورزش صبحگاهي −

  كتابخواني −

  هاي آموزشي و موسيقي فعاليت −

  اردو و سفرهاي جمعي سالمندان −

  در پارك ايدوره شاد و مفرح يهابرنامه برگزاري جشن و −

  يدر رابطه با سالمت شيهما يبرگزار −

  ي جمعيروپيادهدوچرخه سواري و  −

  ساير نظرات

  .سالمندان چپ دست يامكانات الزم برافراهم كردن  −

   ي استفاده ساكنان و گردشگرانبرا مناسب يتوالت فرنگ يبهداشت يهاسيسرو ايجاد −

  ي فضاهاي عموميبهداشت يهاسينظافت سروحفظ  −

   صورت مشاركت بخش خصوصي و مردمبه  يقاتياحداث درمانگاه و تزر −

  ها اتوبوس شهيش از غاتيتبلدر مسيريابي مانند  اريحذف موانع ديد −

  هاي محلي تمايل سالمندان به مشاركت در امور و اجراي برنامه −

  براي تسهيل در عبور و مرور عابرين پيادهمحله تخريب كامل باشگاه تيراندازي  −

  )1398كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: (گروه پژوهشي مطالعات 
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  يجنوب يفاراب ياباندر خ يعبور خط برق فشارقو: 13-5شماره  يرتصو

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

  يبپارك هزارجر يعمومفضاهاي : 14-5شماره  يرتصو

      
  محله در پارك يمنا يهاروپيادهوجود                                 مناسب در پارك محله ياهيسبز و پوشش گ يوجود فضا   

  

        
  استاندارد در پارك محله يورزش يلوجود وسا                   هاآن يپارك و عدم لغزندگها روپيادهمناسب  يجود كف سازو     

  

        
  ارائه خدمات نظافت و وجود سرويس بهداشتي عمومي در پارك محله          ارائه خدمات خرده فروشي در محله هزار جريب               

  )1398كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان (گروه پژوهشي مطالعات مأخذ: 
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 محله پايلوت جلفا دردوستدار سالمند محيط ارزيابي ابعاد  .3,4,5

در جنوب  ميالدي) و 1606جلفاي اصفهان يكي از مناطق شهر اصفهان است كه بناي آن از زمان شاه عباس بوده (

 ي ميدان بزرگ، ميدانهابه نام زير محلهپنج  نشين،ارمنيشهر واقع شده است. از نخستين روزهاي تكوين اين شهرك 

ي اين شهرك عصر شاه قارا كل تشكيل دهندهها، چهارسوق ي حصيربافجان و يا محلهجان يا يعقوبكوچك، هاكوپ

ي در يك قرن گذشته با روي كارآمدن سلسله دادند.عباس بوده است و ساكنين آنها را جلفاييان آذربايجان تشكيل مي

با  هاي جديد كه منطبقكشيشهرنشيني در كشور دستخوش تغيير و تحول بزرگي گرديد و شهر با خيابان ،پهلوي

  .ه استهاي موتوري بود، ساختاري فضايي جديدي را پيدا كردچهارچرخه

ن اي بيمستقل و جداي از شهر اصفهان بوده و حتي فاصله جلفاي اصفهان درگذشته به صورت يك شهرك كامالً

ي اصفهان و جلفا نيز وجود داشته كه از فضاهاي سبز و باغات و مزارع تشكيل شده بود، اما در نيم قرن اخير با توسعه

به طوري كه اين محله با فقر فضاي سبز روبرو شده  شهري تبديل گرديده است فضاهايشهري، اغلب فضاهاي سبز به 

  .)1398(شهرداري اصفهان است 

  : محله جلفاي اصفهان15-5شماره  يرتصو

  
  )1395مأخذ: (فردا نيوز 

 يدنسبت سالمنو  ينرخ سالخوردگو  باال است داننتعداد سالمي انجام شده، محله جلفا از محالت با هابر اساس تحليل

ي سالمندي و هاو شهر را به خود اختصاص داده است. از اين رو به دليل باال بودن شاخص منطقهمحالت ميان در بااليي را 

، رفاه و ارائه خدماتقدمت محله،  ، به عنوان يكي از محالت پايلوت انتخاب و معرفي شده است.هادارا بودن ديگر شاخص

ونقل عمومي محله و مناسب بودن سيستم حمل امكانات شهري، امنيت مطلوب، آرامش، وجود يكي از مراكز شهر در اين

  دهد. تمايل سالمندان به ادامه سكونت در اين محله را افزايش مي

نفر است كه  2,86هزار نفر است. بعد خانوار در اين محله  24و جمعيت حدود  هكتار 208محله جلفا با مساحتي حدود 

-35يت، ميانه سني جمعيت محله هزار جريب در گروه سني عجمتراست. با توجه به هرم سني از سطح متوسط شهر پايين

 20 وسال  15از جمعيت كل محله در گروه سني زير درصد  11حدود باالتر است. سال قرار دارد كه از ميانه سني شهر  39

به شهر به  سال به باال در محله نسبت 60سال و  15سال قرار دارد. سهم جمعيتي در گروه سني زير  60باالتر از درصد 

شاخص سالخوردگي اين محله  دهنده ساختار جمعيتي پيرتر محله نسبت به شهر است.تر و باالتر است كه نشانترتيب پايين

بنابراين توجه به  اي باالتر از سطح شهر است و گوياي گذار جمعيتي محله به سمت سالخوردگي است.به طور قابل مالحظه

  اي جلفا الزم است.هاي ساختار محلهامهنيازهاي گروه سالمندي در برن

شود كه در نفر بزرگسال جانشين يك سالمند مي 2با توجه به ضريب جانشيني محله، در طول يك نسل حدود 

اي كمتر است. كاهش سرعت سالخوردگي مقايسه با شهر اصفهان سرعت سالخوردگي جمعيت به طور قابل مالحظه
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اب سطح باروري در اين محله باشد و محله عمالً با كمبود جمعيت اي كاهش شتتواند گوينسبت به شهر اصفهان مي

  مواجه خواهد شد.

ه صد نفر در گرواي باالتر است. در واقع به ازاي هر قابل مالحظه طرزنسبت وابستگي در مقايسه با شهر اصفهان به 

وجود تنگنا و فشار براي تأمين نيازهاي نفر سالمند قرار دارد كه همين امر هشداري براي  30سال  59-15سني بين 

  ريزي در اين زمينه دارد.سالمندان در محله است و نياز به برنامه

اي با شهر اصفهان دارد. در واقع تعداد كمتر از يك و تفاوت قابل مالحظه اين محله نسبت مردان به زنان سالمند در

نگاهي به گذر زمان، سهم زنان سالمند از مردان در شهر اصفهان زنان سالمند از مردان بيشتر است. همانگونه كه با 

ثر بخش تواند گامي اجلفا مياي است. بنابراين، اولويت بخشي به نياز زنان سالمند در برنامه ساختار محلهبيشتر شده

   در تأمين نياز سالمندان باشد.

سال به ازاي هر سالمند است كه از سطح شهر  59-15نفر در گروه سني  3نسبت حمايت بالقوه در اين محله حدود 

  تر است. اصفهان پايين

  جلفا : مشخصات محله47-5جدول شماره 

  مشخصات محله جلفا

  3992  سال به باال) 60جمعيت سالمند (  5  منطقه

 45/178  شاخص سالخوردگي 1469305  مساحت (مترمربع)

 76/1  ضريب جانشيني 19249  جمعيت

 74/20  نسبت سالمندي  6712  تعداد خانوار

 66/30  نسبت وابستگي سالمندي 86/2  بعد خانوار

 98  نسبت جنسي سالمندي  سال 39-35گروه سني   ميانه سني

 26/3  نسبت حمايت بالقوه  2237  سال 15جمعيت زير 

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

، بيانگر افزايش جمعيت سالمند در محله جلفا 1395-1385ه دوره زماني اندازه جمعيت سالمندان در س با توجه به

درصد است. در واقع 1,47و  5,88به ترتيب  1395-1390و  1390-1385هاي است. رشد جمعيت سالمند طي سال

  .يافته استبا توجه به ضريب جانشيني و رشد جمعيت سالمندي، سرعت سالخوردگي جمعيت كاهش 

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

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

85 90 95

سالمندان 2788 3710 3992
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  تراكم جمعيتي •

هكتار و جمعيت  146محله جلفا واقع در منطقه پنج به عنوان يكي از محالت جنوبي شهر اصفهان با مساحتي حدود 

داراي هاي واقع شده در بافت قديمي اين محله، بلوكنفر بر هكتار است.  131هزار نفر داراي تراكم جمعيت  19حدود 

هاي محله هاي محله بوده كه درصد كمي از بلوكاير محدودهنفر برهكتار) نسبت به س 400-300نسبتاً بااليي ( تراكم

 وشوند اما به طور كلي محله جلفا به دليل دسترسي به خدمات و رفاه شهري بافت متراكمي داشته را شامل مي

 ا در خود جاي دادهركمتري  جمعيتهاي غيرمسكوني هاي شمالي محله به دليل دارابودن سهم بااليي از كاربريبلوك

  . است

  تراكم جميعتي محله هزارجريب: 7-5نقشه شماره 

  
  )1395(شهرداري اصفهان مأخذ: 

  مسكن •

از كل واحدهاي مسكوني را درصد  61,56باشند كه واحد مسكن به صورت ملكي مي 3647در محله جلفا تعداد 

واحدهاي مسكوني درصد  77,55در اين محله وجود دارد.  هرانيز به صورت رهن و يا اجدرصد  38,44و شود شامل مي

هاي تشويقي براي افزايش استفاده از طرح باشد.واحدهاي غيرآپارتماني (وياليي و ...) ميدرصد  22,45آپارتماني و 

هاي وياليي در محله جلفا به استقبال روبرو شده و بافت كم تراكم و بسياري از ساختمانبا سازي تراكم و آپارتمان

مصالح مسكن در اين محله بيشتر از جنس آجر و آهن بوده و واحدهاي مسكوني  اند.هاي آپارتماني تبديل شدهساختمان

درصد  17شود. حدود يز ديده ميبا مصالح خشت و گل، خشت و چوب و... به دليل بافت ارزشمند و تاريخي جلفا ن

واحدهاي مسكوني اين محله كم دوام ارزيابي شده است كه آمار نسبي مطلوبي از وضعيت دوام مسكن محله را بيان 

  كند.مي
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  : وضعيت مسكن در محله جلفا اصفهان48-5جدول شماره 

  اصفهان جلفا وضعيت مسكن در محله

  6677: تعداد واحد مسكوني

  نوع ساختمان  وضعيت دوام امالك

 5144  آپارتماني  5530  با دوام واحدهاي مسكوني

 1489  غيرآپارتماني 1147  كم دوام واحدهاي مسكوني

  وضعيت مالكيت  وضعيت سازه امالك

 3647  ملكي 1985  اسكلت فلزي

 3501  بتون آرمه
 2277  استيجاري رهن/

 1138  ساير

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

  (حوزه مداخله) و محدوده بالفصل جلفا محله و حمل و نقل نظام فعاليتي •

درماني، فرهنگي، مذهبي و فضاي سبز عمومي و -هاي بهداشتينحوه پراكندگي كاربري 8-5در نقشه شماره 

گردد كه باتوجه و اتوبوس در محله جلفا و حوزه بالفصل آن مشاهده مي BRTهمچنين خطوط ارتباطي شامل مترو، 

   توان ارزيابي نمود:به اين نقشه، موارد زير را مي

باشد زيرا در اين محله دو كاربري لفا نامناسب ميدرماني در مقياس محله در محله ج -پراكندگي كاربري بهداشتي

-هاي اين محله كاربري بهداشتياند و در ساير قسمتدرماني در مرز شمال غربي و جنوب غربي قرار گرفته -بهداشتي

قسمت شمال و شرق در وجود دو بيمارستان سعدي و شريعتي با مقياس عملكردي شهري درماني وجود ندارد، اما 

دم ع درماني ساكنان محله كمك نمايد. اما -تا حد زيادي به برطرف نمودن نيازهاي بهداشتي ،ل اين محلهحوزه بالفص

كوتاه  با فاصله ،درماني با مقياس محلي -، امكان دسترسي به كاربري بهداشتييابي مراكز درماني در مركز محلهمكان

  و متناسب با شرايط سالمندان وجود ندارد. 

  : بيمارستان شريعتي و سعدي اصفهان واقع در محدوده بالفصل محله جلفا16-5شماره  يرتصو

         
  )1394) و (شجري 1396(كرمي  مأخذ:

محله جلفا به لحاظ برخورداري از كاربري فرهنگي در وضعيت نامناسبي قرار دارد زيرا در اين محله تنها يك كاربري 

كه در سمت شمال شرقي محله قرار گرفته است و امكان دسترسي از ساير نقاط محله به آن به  شودديده ميفرهنگي 

محله نيز كاربري فرهنگي با فاصله كم كه بتواند به نيازهاي باشد. در محدوده بالفصل خصوص براي سالمندان مشكل مي

فرهنگي و مشاركت طلبي سالمندان پاسخگو باشد وجود نداشته و تعدادي كاربري فرهنگي در شمال شرقي، جنوب و 
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د واند لذا محله جلفا با كمبباشد كه در فاصله نسبتا زيادي از محله قرار گرفتهشرق در محدوده بالفصل موجود مي

  .  استكاربري فرهنگي مواجه 

توان مي 8-5با نقشه و مطابق  شودارزيابي ميدر محله جلفا، به لحاظ تعداد و پراكندگي مناسب كاربري مذهبي 

 ه اصفهانارامنبراي  ويژهباشد به پذير مياز نقاط مختلف محله به راحتي امكان مساجد و كليساهاگفت كه دسترسي به 

  .دهندساكنان اين محله را تشكيل ميدرصد بااليي از كه 

 ودهبباشد و تعداد فضاهاي سبز عمومي در محله كم نامناسب مي در محله جلفا پراكندگي فضاي سبز عمومي نسبتاً

راي ب ويژهو در سمت شرق، شمال شرق و جنوب شرقي محله امكان دسترسي آسان و با فاصله كم به فضاهاي سبز به 

و دريافت هواي پاكيزه و ساير نيازهاي  ، پياده رويسالمندان وجود ندارد. سالمندان محله براي گذران اوقات فراغت

  .هستند و بايد مسافت بسياري را تا حاشيه زاينده رود و پارك مركزي طي كنندرو خود با مشكل روبه

بالفصل آن از سمت مرز شرقي حوزه بالفصل يعني هاي مترو در محله جلفا و حوزه دسترسي به خطوط و ايستگاه

ا براي باشد و دسترسي مطلوبي رباشد كه نسبت به محله جلفا داراي فاصله زيادي ميپذير ميخيابان چهارباغ باال امكان

د باشنامناسب مي نيز در محله جلفا نسبتاً BRTهاي آورد. دسترسي به خطوط و ايستگاهساكنان اين محله فراهم نمي

در تنها را ندارند.  BRTهاي و بخش مركزي محله و مخصوصا سالمندان اين بخش دسترسي با فاصله كوتاه به ايستگاه

د، كندر برخي از معابر اصلي شهر كه از اين حوزه عبور مي BRTطوط الفصل محله جلفا نيز دسترسي به خحوزه ب

وده پذير بهاي مرزي محله جلفا امكاناي اتوبوس در خيابانهباشد. امكان دسترسي به خطوط و ايستگاهپذير ميامكان

ها و منظم بودن زمان عبورشان از ها پوشش مناسبي دارد و درصورت مناسب بودن تعداد اتوبوسو در اين خيابان

  اشد. بهاي اتوبوس در اين محله مناسب ميتوان گفت كه وضعيت ايستگاهها ميها و ساير امكانات در ايستگاهايستگاه

  و محدوده بالفصل هزار جريبمحله نظام فعاليتي و حمل و نقل در : 8-5نقشه شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان  مأخذ:
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  : معرفي توزيع فعاليتي وضع موجود محله جلفا9-5نقشه شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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مورد توجه قرار گرفته است. در ارزيابي و سنجش نظرات  جلفادر ادامه ارزيابي و سنجش نظرات سالمندان محله 

هاي شخصي افراد سالمند در قالب سؤاالت اسمي پرداخته شده؛ پس از ، ابتدا به توصيف ويژگيجلفاسالمندان در محله 

شهر  ها در موردها ارزيابي شده است. در نهايت به ذهنيات آنآن ابعاد هشتگانه در قالب پرسشنامه طيفي نظرات آن

   دوستدار سالمند پرداخته شده است.

  پايلوت جلفاي شخصي سالمندان در محله هاتوصيف ويژگي .1,3,4,5

هاي شخصي سالمندان در ارتباط با جنس، سن، قوميت، دين، وضعيت زندگي سالمندان هاي مربوط به ويژگيپرسش

هاي جسماني مسكن و محدوديت(وضعيت تاهل، تعداد فرزندان و ...)، ميزان تحصيالت، وضعيت درآمدي، وضعيت 

  است.  ها بود كه در قالب جدول و نمودار توصيف شدهآن

اند دادهدرصد از آنان را زنان سالمند تشكيل  35جمعيت نمونه آماري در محله جلفا را مردان سالمند و  درصد از 65

بودند. به لحاظ قوميتي نيز اكثر سالمندان درصد غيرمسلمان (اكثرأ مسيحي)  5درصد مسلمان و  95ها كه از اين بين آن

درصد  1درصد ترك و  2درصد ارمنه،  5درصد كرد،  5( ها بودنددرصد) فارس و تعداد معدودي از ديگر قوميت 87( 

عد خانوار باالي سه نفر يا ب و الي سه نفر و تعداد معدودي نيزدرصد) د 35و  42گرجي). بعد خانوار اكثر سالمندان (

  درصد چهار نفره، چهار درصد پنج نفره).  13و يك خانواده بودند (شش درصد يك نفره، تنها عض

ديگر سالمندان داراي يك يا بيش از چهار فرزند  ،درصد) داراي دو يا سه فرزند 28و  24حدود نيمي از سالمندان (

فرزند، نه درصد  4درصد داراي  22 داراي چهار فرزند بودند (هشت درصد داراي يك فرزند، اًبودند كه از اين بين اكثر

 .اندبوده داراي پنج فرزند، چهار درصد داراي شش فرزند، دو درصد داراي هفت فرزند و يك درصد داراي هشت فرزند)

توان گفت يكي از داليل پائين بودن سطح باروري، باال بودن سطح سواد است كه ميل ميهاي انجام شده طبق بررسي

ها درصد آن 67سال) و  60-74درصد از سالمندان در گروه سني سالمند جوان ( 71است.  هش دادهبه فرزندآوري را كا

درصد) متاهل بودند. وضعيت تأهل بر ترتيبات زندگي نيز اثرگذار  75( داراي تحصيالت عالي بودند. اكثر سالمندان

كردند. شان زندگي ميسال18فرزندان باالي درصد با همسر و فرزند يا  41درصد از كل سالمندان با همسر و  34است. 

 ها تعداد معدود سالمندانآن درصد) بيان كردند كه در طول سال نياز به مراقبت نداشتند و از بين 72( اكثر سالمندان

دان بودند. اكثر سالمن سال18تحت مراقبت و نگهداري همسر و يا همسر و فرزندان باالي  اًد، اكثراننياز به مراقبت داشته

هاي سودآوري كه داشتند، بيشتر از ها و يا سپردهي داراييها به واسطهآندرصد) سرپرست خانوار بوده كه بيشتر  78(

ش از سالمندان بي درصد 90درآمد باال دارد. بيش از كردند كه نشان از سطح ميليون تومان در ماه درآمد كسب مي 5

افرادي  و وسط تا بلند مدت ساكن محله هستنددر بازه زماني مت ميان اكثراًاند كه از اين سال است كه در محله ساكن 5

  شان سكونت داشتند.اند معموال در منزل فرزندان يا بستگانكه به تازگي به اين محله آمده

  سالمندان در محله جلفاهاي شخصي آمار توصيفي ويژگي: 49-5جدول شماره 

  ويژگي شخصي سالمندان در محله جلفا

  درصد  هاويژگي

  سن

  71  سال (سالمند جوان) 60-74

  26  سال (سالمند) 75-90

  3  سال و باالتر (سالخورده) 90

  تحصيالت

  2  سوادبي

  31  زيرديپلم

  46  ديپلمديپلم و فوق

  17  ليسانس
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  ويژگي شخصي سالمندان در محله جلفا

  درصد  هاويژگي

  4  فوق ليسانس و باالتر

  -  حوزوي

  وضعيت تأهل

  2  مجرد

  75  متأهل

  5  متاركه

  18  همسر فوت شده

  ترتيبات زندگي

  6  تنها و مستقل

  34  با همسر

  -  بستگان يا دوستان (به عالوه همسر)

  41  سال 18همسر و فرزندان باالي 

  19  سال 18فرزند يا فرزندان باالي 

  نحوه مراقبت

  72  نياز به مراقبت ندارم

نياز به 
ت دارم

مراقب
  

  27,8  مراقب اصلي همسر بوده است

  -  اندمراقب اصلي ديگر خويشاوندان بوده

  26,4  اندسال بوده 18هاي باالي مراقب اصلي فرزندان و نوه

  -  اندسال بوده 18هاي زير مراقب اصلي فرزندان و نوه

  -  مراقب اصلي دوستم بوده است

  11,1  مراقب اصلي پرستار بوده است

  30,6  اندسال بوده 18مراقب اصلي همسر و فرزندان باالي 

  2,8  كسي مراقب من نبوده است

 ميزان درآمد ماهيانه

  22  سرپرست خانوار نيستند

  16,7  ميليون تومان 2هزار تومان تا  750

  16,7  ميليون تومان 3هزار تومان تا  100ميليون و 2

  26,9  ميليون تومان 5تا هزار تومان  100ميليون و  3

  39,7  ميليون تومان 5باالي 

مدت زمان سكونت در 

  محله

  9  سال 5كمتر از 

  48  سال 25تا  5بين 

  33  سال 45تا  25بين 

  10  سال 45باالي 

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

 65بيش از نيمي از سالمندان (لحاظ حركتي، بينايي و شنيداري،  از نظر وضعيت سالمت سالمندان در محله جلفا به 

سالمندان محدوديت  درصد از 17كنند. حركتي استفاده نميحركتي ندارند و از وسايل كمك  -جدي جسمي درصد) مشكالت

ينايي خود نسبت به ليزيك كردن اقدام كرده و ديگر سالمندان درصد از سالمندان براي رفع مشكل ب 18ديداري نداشته، 

  درصد) نيز محدوديت شنيداري ندارند. 86كنند. اكثر سالمندان (نيز از عينك استفاده مي
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  : آمار توصيفي وضعيت سالمت سالمندان در محله جلفا50-5جدول شماره 

  وضعيت سالمت سالمندان در محله جلفا
  درصد  هاويژگي

  حركتي-وضعيت جسمي

  65  كنم.از وسايل كمك حركتي استفاده نمي 

  2  كنم.از ويلچر به عنوان وسيله كمك حركتي استفاده مي

  31  كنم.از عصا به عنوان وسيله كمك حركتي استفاده مي

  -  .كنماستفاده مياز چوب زير بغل به عنوان وسيله كمك حركتي 

  -  كنم.از اسكوتر به عنوان وسيله كمك حركتي استفاده مي

  2  كنم.از واكر به عنوان وسيله كمك حركتي استفاده مي

  -  ساير موارد

  وضعيت بينايي

  17  گونه محدوديت ديداري ندارم.هيچ

  83  كنم.از عينك به عنوان وسيله كمكي استفاده مي

  -  كنم.عنوان وسيله كمكي استفاده مياز عصاي سفيد به 

  وضعيت شنيداري
  86  هيچ گونه محدوديت شنيداري ندارم.

 14  كنم.از سمعك استفاده مي

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

  در محله جلفا شهر دوستدار سالمندگانه ابعاد هشتتوصيف ميزان رضايت سالمندان از  .1,3,4,5

مورد بررسي قرارگرفته و نتايج  جلفا پايلوت بعد در محلهمندي سالمندان در هشت در اين قسمت ميزان رضايت

  است.داده شده هاي زير نمايشآن به صورت جداول و نمودارهايي در بخش

  بيرونيو فضاهاي  هاساختمان •

ارتباط با وضعيت دسترسي سالمندان به فضاهاي عمومي، وضعيت مبلمان  درهاي مطرح شده در اين بعد پرسش

ازي بيشتر عد امتي، وضعيت كلي اين بگرفتههاي انجامباشد. مطابق با تحليلها ميفضاها و وضعيت ايمني معابر براي آن

  مطلوبي قرارگرفته است. از حد متوسط را كسب نموده و در وضعيت نسبتاً

باشد. با توجه به نظر سالمندان درباره رضايت كلي از اين مي 3,4برابر با  بازها و فضاهاي تمانميانگين كلي ساخ 

رضايت داشتند كه ميانگين  بازها و فضاهاي درصد) به طور متوسط از ساختمان 53مولفه، حدود نيمي از سالمندان (

اي هترسي به مراكز مذهبي، تمركز ساختمان، گوياي اين مورد است. رضايت از وضعيت روشنايي معابر، دسبعدكلي 

تري دارند. رضايت دسترسي به حد متوسط و وضعيت مطلوباز ها باالتر فروشيخدماني و دسترسي به خرده-اداري

اي همراكز آموزشي خانه سالمندان، ايمني مسيرهاي دوچرخه و پياده، احترام رانندگان به سالمندان و وضعيت سرويس

  ب است. بهداشتي نامطلو

دهنده و  محدوده پيرامون ميدان جلفا آزار ويژه ساكناناز مواردي كه براي ساكنان سالمند محله جلفا به

است كه به علت حضور افراد  بوده هادرگيريدر برخي موارد بروز اختالفات و صدا و  و وجود سراست؛ برانگيز چالش

 دليل آلودگي صوتي ووجود حيوانات خانگي همسايگان ارمني به وه براين،. عالدهدغير بومي در ميدان جلفا رخ مي

  حيوانات براي ساكنان سالمند خوشايند نبود) ناراضي بودند. فضوالت( محيطي

رود دسترسي مناسبي به پارك، هاي شمالي محله به علت نزديكي به حاشيه جنوبي زايندهاگرچه ساكنان بخش

 يهاي داخلي و جنوبي از فاصلهساكنان بخش نشستن داشتند؛ ولي عمدتاً ، تجمع وفضاي سبز و محلي براي ورزش

  منزل تا پارك و دسترسي به فضاي سبز مناسب ناراضي بودند.
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  در محله جلفا بازو فضاهاي  هاساختمان بعدرضايت از  :32-5نمودار شماره 

  بازو فضاهاي  هاساختمان

  

  در محله جلفا بازو فضاهاي  هاساختمان بعدمندي سالمندان از ميزان رضايت توصيفيآمار : 51-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

 3,8  خدماتي-اداريهاي تمركز ساختمان 3,64 هاوضعيت نيمكت و استراحتگاه

 3,29 هاي عموميدسترسي به ساختمان 3,66  روهاسهولت حركت در پياده

 3,3  دسترسي به فضاي سبز 3,46  روهاسازي مناسب پيادهكف

 3,22  فاصله پارك از منزل 3,19  روهاها و پيادهايمني گذرگاه

 1,93  آموزشي سالمنداندسترسي به مراكز  2,62  احترام رانندگان هنگام عبور از خيابان

 3,73  هادسترسي به خرده فروشي 3,36  مدت زمان عبور از خيابان

 3,82  دسترسي به مراكز مذهبي 2,42  ايمني مسيرهاي دوچرخه و پياده

 2,65  هاي بهداشتيوضعيت سرويس 3,91  وضعيت روشنايي معابر

    3,59  امنيت محله

 3,4  ميانگين كل

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

  نقلوحمل  •

ونقل عمومي، دسترسي به هاي انواع سيستم حملصرفه بودن هزينهدر ارتباط با مقرون به بعدهاي اين پرسش

  اند.نقليه عمومي براي سالمندان مطرح گرديدهها و وسايلها و مناسب بودن وضعيت ايستگاهايستگاه

درصد  47، بعد ي از اينالمندان درباره رضايت كلس اتنظر بر اساسباشد. مي 3,19برابر با ميانگين كلي اين بعد  

  ند. اهدر محله جلفا رضايت داشتونقل حملاز سالمندان به طور متوسط از 

رضايت از خوانايي تابلوهاي راهنمايي مسير و راهنمايي رانندگي، هزينه اتوبوس و رفتار رانندگان اتوبوس، امنيت  

 رضايت از دسترسي به يت مطلوبي دارد. در مقابل،از وضعو نشان  هاي باالتر از حد متوسط استدر وسايل و ايستگاه

خروج از پاركينگ در هاي هوايي، تجهيزات ورود و سازي پلها، مناسبهاي صوتي ايستگاهايستگاه مترو، وضعيت اعالن

  سطح نامطلوب است.

3.64
3.66

3.46

3.19

2.62

3.36

2.42

3.91

3.593.8

3.29

3.3

3.22

1.93

3.73

3.82
2.65

وضعيت نيمكت و استراحتگاه ها

سهولت حركت در پياده روها

كفسازي مناسب پياده روها

ايمني گذرگاه ها و پياده روها

احترام رانندگان هنگام عبور از خيابان

مدت زمان عبور از خيابان

ايمني مسيرهاي دوچرخه و پياده

وضعيت روشنايي معابر

خدماتي-تمركز ساختمان هاي اداريامنيت محله

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

محله جلفا وضعيت مطلوب ميانگين
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ريد مي براي گردش يا خبو ترين مشكل سالمندان در اين محله ترافيك محله و معضالتي است كه در اثر ورود افراد غيرمهم

ني به هاي نظر و خاقانظامي در بيشتر اوقات و ترافيك شديد خيابانحكيم شود. ترافيك شديد خيابانبه اين محله ايجاد مي

اي از اين معضالت است. معضل ديگري كه اكثر سالمندان به آن اشاره كردند، ورود افراد ويژه در هنگام عصر و شب نمونه

وه بر است كه در برخي مواقع عالميان مسير له جلفا براي فرار از ترافيك و استفاده از مسيرهاي محلي به عنوانغيربومي به مح

دد ها در محله جلفا ترطرفه بودن برخي از خيابان است. به عالوه يك امني نيز شده بر ايجاد مزاحمت و آلودگي صوتي باعث نا

  سالمند محله را به دنبال داشته است. ناسب خودروها و به تبع نارضايتي ساكنانرو و يا پارك نامموتورسواران در پياده

  ونقل در محله جلفاحمل يعد رضايت از :33-5نمودار شماره 

  نقلوحمل

  

  ونقل در محله جلفاحمل بعدمندي سالمندان از آمار توصيفي ميزان رضايت: 52-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

 1,56  دسترسي به ايستگاه مترو BRT 4,01و  اتوبوسهزينه 

 3,57  رفتار رانندگان تاكسي 3,58  هزينه تاكسي

 2,83  از ترافيك محله منديرضايت 3,44  برنامه زماني حركت وسايل نقليه عمومي

 4,43  خوانايي تابلوهاي راهنمايي و رانندگي 2,57  جايگاه ويژه سالمندان در اتوبوس و مترو

 2,68  ظرفيت پاركينگ مراكز خدماتي 2,85  تناسب تعداد مسافرين با ظرفيت وسايل نقليه عمومي

 2,24  پاركينگ تجهيزات ورود و خروج از 2,81  هاي اتوبوس و مترومناسب سازي ايستگاه

 3,79  ونقل عموميهاي حملامنيت ايستگاه 3,5  و نقل عموميهاي حملآسايش ايستگاه

 3,77  امنيت در وسايل نقليه عمومي 2,72  سهولت سوار و پياده شدن سالمندان

 4,63  خوانايي تابلوهاي راهنمايي مسير 3,88  رفتار رانندگان اتوبوس

 1,81  هاي هواييسازي پلمناسب 3,91  دسترسي به ايستگاه اتوبوس

 1,58 هاهاي صوتي ايستگاهوضعيت اعالن 2,95  دسترسي به ايستگاه تاكسي

 3,19  ميانگين كل

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

4.01 3.58

3.44

2.57

2.85

2.81

3.5

2.72

3.88

3.91
2.95

1.56

3.57

2.83
4.43

2.68

2.24

3.79

3.77

4.63

1.81

1.58

BRTهزينه اتوبوس و 

هزينه تاكسي

 … ه  برنامه زماني حركت وسايل نقلي

 … و  جايگاه ويژه سالمندان در اتوبوس

 … ت تناسب تعداد مسافرين با ظرفي

 … و   هاي اتوبوسمناسب سازي ايستگاه

يو نقل عمومهاي حملآسايش ايستگاه

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

يامنيت ايستگاه هاي حمل و نقل عموم

امنيت در وسايل نقليه عمومي

خوانايي تابلوهاي راهنمايي مسير

هاي هواييسازي پلمناسب

هاي صوتي ايستگاه هاوضعيت اعالن

محله جلفا وضعيت مطلوب ميانگين
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  مسكن  •

مسكن حمايتي، كمك مالي در راستاي تأمين مسكن،  قالبهاي در ارتباط با به بررسي مسكن سالمندان در پرسش 

همخواني امكانات آن با شرايط سالمندان، رضايت از خدمات مربوطه و عوامل مرتبط با منزل شخصي سالمندان طرح 

و تعداد معدودي در منزل  خود هستند شخصي) مالك منزل درصد 85است. در رابطه با مالكيت، اكثر سالمندان ( شده

ر سالمندان د دكي از منزل وياليي،از نظر نوع مسكن، با اختالف اناي سكونت داشتند. بستگان يا منزل رهن و اجاره

منازل آپارتماني سكونت داشتند. ميزان عالقه سالمندان به وجود پاتوق و يا سراي سالمندي در محله نيز، متوسط رو 

درصد)، تمايلي به  86ها ( سالمندان عالقه خيلي زيادي به آن دارند ولي اكثر آندرصد از  37ت به طوري كه ه باالسب

درصد) به دليل تنهايي، بسته به شرايط جسماني، نداشتن  14زندگي در خانه سالمندان ندارند و تعداد معدودي (

خانه سالمندان هستند. رضايت حاضر به زندگي در  مراقب، بهره مندي از فضاي شاد و هم صحبتي با هم سن و ساالن

درصد، آن را خوب ارزيابي  35و حدود اي سالمندان متوسط رو به باالست شهر اصفهان نيز به عنوان شهري بر از

 بعد،رضايت كلي از اين با توجه به نظر سالمندان درباره باشد. درصد مي 3,67برابر با  بعداين  ميانگين كلي اند.كرده

ن ، گوياي آبعداز مسكن در محله جلفا رضايت مطلوب داشتند كه ميانگين كلي درصد)  53دود نيمي از سالمندان (ح

رضايت از سابقه استفاده از مسكن حمايتي، كمك مالي براي تأمين مسكن، همخواني امكانات مسكن با شرايط است. 

ي وضعيت باالبر در منزل پايين بوده كه نشان دهندهسالمندان و رضايت از خدمات، تعميرات و وجود آسانسور يا 

. حد متوسط باالتر استاز ها مطلوبي دارند و رضايت از آن اًها وضعيت نسبتنامطلوب آنهاست. با اين حال ساير شاخص

  باشد.رضايت نيز مربوط به فضاي داخلي منزل ميسطح  بيشترين

 محله جلفادر مسكن  بعدرضايت از  :34-5نمودار شماره 

  مسكن

  

1.34

1.13

3.52

3.24

4.05

4.01

4.2

3.39

2.79

4.45

4.49

4.25

3.49

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 

محله جلفا وضعيت مطلوب متوسط
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  مسكن در محله جلفا بعدمندي سالمندان از : آمار توصيفي ميزان رضايت53-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  3,39  هاي مناسب در ورودي منزلوجود پله   1,34  مسكن حمايتي سابقه استفاده از

  2,79  وجود آسانسور يا باالبر در منزل   1,13  وضعيت كمك مالي تامين مسكن 

  4,45  مناسب بودن درب داخل و خارج منزل  3,52  همخواني امكانات مسكن با شرايط سالمندان 

  4,49  رضايت از فضاي داخلي منزل  3,24  رضايت از خدمات، تعميرات و بازسازي منزل 

  4,25  كفپوش مناسب منزل  4,05  مندي از كيفيت منزلرضايت

  3,49  احساس آرامش از محل زندگي   4,01  كيفيت سيستم گرمايشي 

      4,20  كيفيت سيستم سرمايشي

  3,67  ميانگين كل

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

  مشاركت اجتماعي   •

ناگون هاي گودر ارتباط با كيفيت برگزاري فعاليت هاي شهريمشاركت اجتماعي سالمندان در فعاليت بعدهاي پرسش 

طرح  هاهاي مختلف و اطالع رساني به آنها در فعاليتتفريحي، ميزان حضور سالمندان در جامعه، مشاركت آن -فرهنگي

  است.  شده

 اند كه معموالًاين احساس را داشته درصد) 66ها (با بررسي وضعيت احساس تنهايي سالمندان در منازل خود، اكثر آن

يان خانواده، دوستان و آشنا بررسي ميزان ارتباط سالمندان با افراد ساكن در يك منزل است. با به دليل پائين بودن تعداد

درصد) هيچ1ها در ارتباط بودند و تعداد اندكي از سالمندان (درصد از سالمندان چندين بار در هفته با آن 32خود، حدود

قرار  ندارند، در خطر انزواي اجتماعي گونه ارتباطي با بستگان خودهيچاين گروه كه گونه ارتباطي با بستگان خود نداشتند. 

به  و كند يخود را از اجتماع جدا م ديگر ياست. به عبارت يفرار يتاست كه فرد از جامعه و جمع يانزوا حالتيرند. گمي

   .ورزدامتناع مي اجتماعو از حضور در  كنديبه خود معطوف م يشترتوجه خود را ب يلي،خودخواسته بنا به دال يشكل

با  هاآندادن  يوندپران اجتماعي با سالمندان در خطر انزوا و كارشناسان و متخصصين بهداشت روان و مددكا ارتباط

د ده رييتغ يانو اطراف يرامونشناخت او را به جهان پ توانديمند بوده مكه در گذشته از آن بهره يو يمثبت زندگ يهاجنبه

انزوا و بموقع  يصعدم تشخها را از اين شرايط برهانند. هاي مشاركت اجتماعي آنو با تماس و دعوت به شركت در فرصت

و رنج فراوان در  يتمحدود ي،و افت عملكرد اجتماع بخشدسرعت ميرا  يجسم هاييماريروند ب ،يافسردگدر نهايت 

 در سالمندان يمسئله خودكشكند. را با افسردگي حاد مواجه ميسالمند  يجسم يماريشدن ب يمو وخ يارتباطات اجتماع

  .كنديبروز م يال به افسردگاز جوانان مبت تريافسرده جد

درصد از  45، بعدباشد. با توجه به نظر سالمندان درباره رضايت كلي از اين مي 2,34برابر با  بعدميانگين كلي اين 

اي ههاي فعاليتسالمندان از مشاركت اجتماعي در محله جلفا رضايت پايين داشتند. رضايت از به صرفه بودن هزينه

 هاي سالمتتفريحي و فرصت شركت در فعاليت -هاي فرهنگيعاليتمشاركت سالمندان در فتفريحي،  -نگيفره

لمندان اهاي كتابخواني ويژه سباشد. پايين ترين ميزان رضايت مربوط به وجود طرحجسماني از ميزان متوسط باالتر مي

  است. فريحيي فرهنگي و تهامربوط به مشاركت سالمندان در فعاليتو باالترين ميزان رضايت 
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  در محله جلفا ياز بعد مشاركت اجتماع يترضا :35-5نمودار شماره 

  هاي اجتماعي و شهريمشاركت اجتماعي در فعاليت

  

  در محله جلفا مشاركت اجتماعي بعدمندي سالمندان از : آمار توصيفي ميزان رضايت54-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  1,79  هاي سالمت ذهنيفرصت شركت در فعاليت  2,5  تفريحي-هاي فرهنگيبرگزاري فعاليت

  2,48  سالمندانها به ميزان توجه رسانه  2,16  تفريحي-هاي فرهنگيتنوع و جذابيت فعاليت

  1,66  توجه مسئولين به افراد سالمند آسيب پذير  3,53  حيتفري-هاي فرهنگيهاي فعاليتبه صرفه بودن هزينه

  1,75  توجه جامعه به سالمندان گوشه گير و منزوي  2,05  كيفيت اطالع رساني برگزاري رويدادهاي محلي

  1,72  هاي فعاليت بين نسليفرصتوجود   2,01  هاي تفريحي و سرگرميفرصت شركت در فعاليت

  1,47  هاي كتابخواني ويژه سالمندانوجود طرح  3,55  تفريحي-هاي فرهنگيمشاركت سالمندان در فعاليت

      3,23  هاي سالمت جسمانيفرصت شركت در فعاليت

  2,34  ميانگين كل
  )1398هنر اصفهان  (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاهمأخذ: 

  احترام و پذيرفته شدن در جامعه •

هاي خدمات رساني و ميزان رضايت سالمندان از توجه به نظراتشان در زمينه هاي اين بعد در ارتباط باپرسش 

هاي تعامل ميان نسلي و عدم احساس ها در جامعه و همچنين خانواده، فرصتهاي آموزشي، جايگاه و حقوق آنبرنامه

  است.  تنهايي و انزوايشان طرح شده

حدود نيمي از دان درباره رضايت كلي از بعد، جه به نظر سالمناست. با تو 2,97برابر با  بعدميانگين كلي اين  

مندي از حفظ شأن سالمندان درصد) به طور متوسط از احترام و پذيرفته شدن رضايت داشتند. رضايت 54سالمندان (

س انزوا هاي اجتماعي همه شمول و عدم احساها، تعريف فعاليتدر خانواده، شهرت افراد سالمند به واسطه فعاليت آن

است. رضايت از حفظ  حد متوسط باالتر است كه حفظ شأن در خانواده باالترين ميزان رضايت را داشتهتنهايي از و 

كمترين ميزان  بوده است. شأن سالمندان در مراكز خدماتي و شنيدن صداي سالمندان توسط جامعه در حد متوسط

  ي سالمندان كم درآمد است. رضايتمندي مربوط به مقرون به صرفه بودن خدمات برا

2.5

2.16

3.53

2.05

2.01

3.55

3.23

1.792.48

1.66

1.75

1.72

1.47

تفريحي-هاي فرهنگيبرگزاري فعاليت

يتفريح-هاي فرهنگيتنوع و جذابيت فعاليت 

-هاي فرهنگيبه صرفه بودن هزينه هاي فعاليت

تفريحي

يكيفيت اطالع رساني برگزاري رويدادهاي محل

رميهاي تفريحي و سرگفرصت شركت در فعاليت 

-هاي فرهنگيمشاركت سالمندان در فعاليت

تفريحي

هاي سالمت ذهنيفرصت شركت در فعاليتهاي سالمت جسمانيفرصت شركت در فعاليت

ها به سالمندانميزان توجه رسانه

توجه مسئولين به افراد سالمند آسيب پذير

توجه جامعه به سالمندان گوشه گير و منزوي

هاي فعاليت بين نسليوجود فرصت

هاي كتابخواني ويژه سالمندانوجود طرح

محله جلفا وضعيت مطلوب متوسط
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  در محله جلفا شدن در جامعه يرفتهپذ احترام و : رضايت از بعد36-5نمودار شماره 

  شدن در جامعه يرفتهاحترام و پذ

  

  در محله جلفا شدن در جامعه يرفتهاحترام و پذ بعدمندي سالمندان از : آمار توصيفي ميزان رضايت55-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  3,87  عدم احساس انزوا و تنهايي   2,39  توجه به نظرات سالمندان در خدمات رساني 

  2,86  در امور محلياحترام به نظرات سالمندان   3,02  هاي اجتماعي محليوجود شبكه

  4,61  حفظ شأن سالمندان در خانواده   3,52  شهرت افراد سالمند به واسطه فعاليت آنها

  3,03  حفظ شأن سالمندان در مراكز خدماتي  2,10  هاي آموزشي مدارستوجه به سالمندان در برنامه

  3,03  توسط جامعهشنيدن صداي سالمندان   2,49  ها به جايگاه سالمندان در جامعهتوجه رسانه

  2,67  حفظ حقوق سالمندان  1,63  مقرون به صرفه بودن خدمات به سالمندان كم درآمد

  2,23  فرصت به اشتراك گذاري دانش تجربي  2,04  هاي تعامل ميان نسليوجود فرصت

      3,25  هاي اجتماعي همه شمولتعريف فعاليت

  2,97  ميانگين كل
 )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  مشاركت مدني و اشتغال  •

هاي شغلي و مشاركت سالمندان در ابعاد مختلف، بهره وري مندي از فرصتدر ارتباط با رضايت بعدهاي اين پرسش

  . است ها طرح شدهشغل كنوني آن و رضايت از حقوق بازنشستگي وهاي تخصصي، مناسب سازي فضاي كار از توان

سالمندان بيكار و تعداد  از درصد 21بازنشسته،  درصد) 55حدود نيمي از سالمندان (با توجه به وضعيت شغلي، 

  معدودي از سالمندان داراي شغل آزاد هستند. 

حدود نيمي بعد،  باشد. با توجه به نظر سالمندان درباره رضايت كلي از اينمي 2,46برابر با  بعداين  ميانگين كلي 

مندي از وضعيت مشاركت مدني و اشتغال رضايت داشتند. ميزان رضايتدرصد) به طور متوسط از  51ندان (از سالم

2.39
3.02

3.52

2.1

2.49

1.63

2.04

3.25
3.87

2.864.61

3.03

3.03

2.67

2.23

توجه به نظرات سالمندان در خدمات رساني  

هاي اجتماعي محليوجود شبكه

شهرت افراد سالمند به واسطه فعاليت آنها

توجه به سالمندان در برنامه هاي آموزشي 

مدارس

ها به جايگاه سالمندان در جامعهتوجه رسانه

م مقرون به صرفه بودن خدمات به سالمندان ك

درآمد

هاي تعامل ميان نسليوجود فرصت

عدم احساس انزوا و تنهايي هاي اجتماعي همه شمولتعريف فعاليت

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

محله جلفا وضعيت مطلوب متوسط
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ميزان  ترينبيش متوسط باالتر است.و روحي از حد  شغل كنوني و متناسب بودن شرايط كار با شرايط جسمي ومالي 

نيز مربوط به فرصت خوداشتغالي سالمندان است.  منديكنوني و كمترين ميزان رضايترضايتمندي مربوط به شغل 

هاي خوداشتغالي در دستور كار برنامه محلي قرار گيرد. به دليل اينكه افراد ساكن در اين بنابراين الزم است كه فرصت

ها مشكالت مالي نداشته و از شوند؛ اكثر آنماعي متوسط رو به باال در شهر اصفهان محسوب ميطبقات اجت ءمحله جز

  دارند.  خوبيوضعيت مالي و حقوقي خود رضايت 

  مشاركت مدني و اشتغال در محله جلفا بعداز  : رضايت37-5نمودار شماره 

  مشاركت مدني و اشتغال

   
  در محله جلفامشاركت مدني و اشتغال مندي سالمندان از : آمار توصيفي ميزان رضايت56-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  1,92  آموزشي بازنشستگيهاي برگزاري دوره  1,92  هاي شغلي براي سالمندانوجود فرصت

  1,84  عضويت داوطلبانه سالمندان در نهادهاي شهري  1,45  فرصت خوداشتغالي سالمندان 

  2,73  رضايت از حقوق بازنشستگي  2,58  هاي داوطلبانهفرصت شركت در فعاليت

  3,51  رضايت از وضعيت مالي كنوني  2,09  ريگيهاي تصميمهاي مشاركت سالمندان در دستگاهفرصت

  3,54  رضايت از شغل كنوني  2,33  هاي تخصصي سالمندانوري از توانميزان بهره

  3,45  متناسب بودن شرايط كار با شرايط جسمي و روحي  2,20  مناسب سازي فضاي كار سالمندان

  2,46  ميانگين كل
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  اطالعات و ارتباطات  •

مات هاي پزشكي، خددر ارتباط با اطالعات و ارتباطات سالمندان در محله جلفا در مؤلفه بعدهاي اين پرسش 

  است.شده مطرح درماني، فوريتي و الكترونيكي

هاي از طريق راديو اطالعات بهداشتي، پزشكي، برنامهدرصد 1زيون و يدرصد) از طريق رسانه تلو65اكثر سالمندان (

درصد از سالمندان چندين مرتبه در روز از  31كنند. همچنين طبق گزارشات، مخصوص سالمندان و ... را دريافت مي

1.92

1.45 2.58

2.09

2.33

2.2
1.92

1.84
2.73

3.51

3.54

3.45

هاي شغلي براي سالمندانوجود فرصت

فرصت خوداشتغالي سالمندان 

هاي داوطلبانهفرصت شركت در فعاليت 

-هاي مشاركت سالمندان در دستگاهفرصت 

گيريهاي تصميم

هاي تخصصي وري از توانميزان بهره

سالمندان

مناسب سازي فضاي كار سالمندان

هاي آموزشي بازنشستگيبرگزاري دوره

عضويت داوطلبانه سالمندان در نهادهاي 

شهري

رضايت از حقوق بازنشستگي

رضايت از وضعيت مالي كنوني

رضايت از شغل كنوني

ي و  متناسب بودن شرايط كار با شرايط جسم

روحي

محله جلفا وضعيت مطلوب متوسط
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فاده تدود به منظور اهداف متفاوت از اينترنت اسلمندان به تعداد دفعات مختلف و معكنند و ديگر سااينترنت استفاده مي

  كنند.كنند و برخي نيز از اينترنت استفاده نميمي

باشد. با توجه به نظر سالمندان درباره رضايت مي 2,99اطالعات و ارتباطات برابر با  رضايتمندي از ميانگين كلي

رضايت درصد) به طور متوسط از اطالعات و ارتباطات رضايت داشتند.  54حدود نيمي از سالمندان (بعد، كلي از اين 

هاي مجازي و ارائه خدمات مشاوره تلفني دارويي و بهداشتي هاي كانالاز ارتباط تلفني با سالمندان، خوانايي يادداشت

هاي مقابله با مخاطرات كمترين ميزان رضايت مربوط به اطالع از فعاليت اند. در مقابل،گرفتهلوبي قراردر سطح مط

  هاي عمومي كانون بازنشستگان است.طالع از برنامهطبيعي، داشتن سواد الكترونيكي و ا

 سالمندان در محله جلفاارتباطات و اطالعات  بعدرضايت از  :38-5نمودار شماره 

  اطالعات و ارتباطات

  
اطالعات و ارتباطات در محله جلفا بعدمندي سالمندان از : آمار توصيفي ميزان رضايت57-5جدول شماره   

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

 2,65  هاي عمومي كانون بازنشستگاناطالع از برنامه  2,97 هاهاي ويژه سالمندان در رسانهارائه برنامه

 2,77 هاها و نمايشگاهاطالع از برگزاري جشنواره 3,73  وجود ارتباط تلفني با سالمندان

 2,60  داشتن سواد الكترونيكي 3,06  ارائه خدمات مشاوره تلفني دارويي و بهداشتي

 2,66  ميزان استفاده از رايانه و اينترنت 2,82  دسترسي مناسب به اطالعات خدمات درماني و پشتيباني

 3,74  هاي مجازيهاي كانالخوانايي يادداشت 2,46  طبيعيهاي مقابله با مخاطرات اطالع از فعاليت

    2,84  هاي الزم هنگام وقوع حوادث اورژانسيطالع از فعاليتا

  2,99  ميانگين كل
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  حمايت اجتماعي و خدمات سالمت  •

در ارتباط با وضعيت سالمت شخص سالمند، خدمات رساني و حمايت اجتماعي آنان طرح  بعدهاي اين پرسش 

  است. شده

2.97
3.73

3.06

2.82

2.46

2.842.65

2.77

2.6

2.66

3.74

اارائه برنامه هاي ويژه سالمندان در رسانه ه

وجود ارتباط تلفني با سالمندان

ارائه خدمات مشاوره تلفني دارويي و  

بهداشتي

دسترسي مناسب به اطالعات خدمات 

درماني و پشتيباني

هاي مقابله با مخاطرات اطالع از فعاليت

طبيعي

هاي الزم هنگام وقوع  اطالع از فعاليت

حوادث اورژانسي

هاي عمومي كانون اطالع از برنامه

بازنشستگان

هاها و نمايشگاهاطالع از برگزاري جشنواره

داشتن سواد الكترونيكي

ميزان استفاده از رايانه و اينترنت

هاي مجازيهاي كانالخوانايي يادداشت

محله جلفا وضعيت مطلوب ميانگين
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شش تحت پو درصد 50ند. كه از اين ميان حدود درصد) تحت پوشش بيمه هست 91( در محله جلفا، اكثر سالمندان

  باشند.نيز تحت پوشش بيمه تكميلي مي درصد 67بيمه تأمين اجتماعي و 

ي توانايي انجام امور شخصي روزمره خود را دارند. در زمينه درصد از سالمندان 45از نظر وضعيت امور شخصي،  

از سالمندان  درصد 36پردازند. حدود درصد از سالمندان روزانه به فعاليت ورزشي مي 22هاي ورزشي نيز حدود فعاليت

كسالت احساس هاي مختلف با شدت اند ولي اكثراًود كم برآورد كردهخود را نسبت به همنوعان خ ميزان كسالت

  كنند.مي

باشد. با توجه به نظر سالمندان درباره رضايت كلي از اين مولفه، بيش از نيمي مي 3,69برابر با  بعدميانگين كلي اين  

سالمت رضايت مطلوبي دارند. رضايت از دسترسي به داروخانه، از حمايت اجتماعي و خدمات  درصد) 61از سالمندان (

درماني از سطح مطلوبي برخوردار هستند. در مقابل، سطح  -رفتار كاركنان و پرستاران و دسترسي به مراكز بهداشتي

مندي از دسترسي به خدمات مراقبت از سالمندان در منزل، تجهيزات ورزشي استاندارد در فضاي عمومي، رضايت

رين ترضايت از دسترسي به داروخانه در مطلوب ؛ نامطلوب است. بر اين اساسضايت از خدمات درماني مقرون به صرفهر

  است. گرفتهمندي قرارترين سطح رضايتسطح و دسترسي به خدمات مراقبت از سالمندان در منزل در نامطلوب

  حمايت اجتماعي و خدمات سالمت سالمندان در محله جلفا بعدرضايت از  :39-5نمودار شماره 

  حمايت اجتماعي و خدمات سالمت

  

حمايت اجتماعي و خدمات سالمت در محله جلفا بعدمندي سالمندان از : آمار توصيفي ميزان رضايت58-5جدول شماره   

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

 3,68  دريافت خدمات بهداشت دهان و دندان  3,25 وضعيت سالمت جسماني

  3,85  هاي چشم پزشكيدريافت مراقبت 3,59  وضعيت سالمت رواني

  3,81  هاي پيشگيرانهدريافت مراقبت 3,73  كيفيت خواب

3.25 3.59
3.73

2.78

3.35

3.74

3.46

3

2.6

3.79
3.68

3.85

3.81

3.43

3.44

3.35

4.13

2.98

3.23

3.82

وضعيت سالمت جسماني

وضعيت سالمت رواني

كيفيت خواب

رضايت از خدمات درماني مقرون به صرفه

دسترسي مناسب به مراكز اورژانسي

عملكرد مراكز فوريتي اورژانس

 درماني-وجود برنامه هاي مراقبتي بهداشتي

كارآمدي بيمه هاي درماني

 … دسترسي به خدمات مراقبت از سالمندان

درماني-دسترسي به مراكز بهداشتي

دريافت خدمات بهداشت دهان و دندان

هاي چشم پزشكيدريافت مراقبت

هاي پيشگيرانهدريافت مراقبت

هاي فيزيوتراپيدريافت مراقبت

هاي روانشناسيدريافت مراقبت

دريافت مشاوره تغذيه

دسترسي به داروخانه

يتجهيزات ورزشي استاندارد در فضاهاي عموم

 …رضايت از مراحل اداري و مالي خدمات 

رضايت از رفتار كاركنان و پرستاران

محله جلفا وضعيت مطلوب ميانگين
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  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  3,43  هاي فيزيوتراپيدريافت مراقبت 2,78  رضايت از خدمات درماني مقرون به صرفه

  3,44  هاي روانشناسيدريافت مراقبت 3,35  دسترسي مناسب به مراكز اورژانسي

  3,35  دريافت مشاوره تغذيه 3,74  عملكرد مراكز فوريتي اورژانس

  4,13  دسترسي به داروخانه 3,46  درماني-بهداشتيهاي مراقبتي وجود برنامه

  2,98  تجهيزات ورزشي استاندارد در فضاهاي عمومي 3 هاي درمانيكارآمدي بيمه

  3,23  رضايت از مراحل اداري و مالي خدمات بهداشتي 2,60  دسترسي به خدمات مراقبت از سالمندان در منزل

  3,82  از رفتار كاركنان و پرستارانرضايت  3,79  درماني-دسترسي به مراكز بهداشتي

  3,69  ميانگين كل

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

 منديترضايابعاد هشت گانه شهر دوستدار سالمند در محله جلفا، بيشترين  درمندي سالمندان با مقايسه رضايت 

ت . بنابراين سطح دريافباشدميمشاركت اجتماعي مندي كمترين رضايت حمايت اجتماعي و خدمات سالمت و مربوط به

خدمات و رسيدگي به وضعيت سالمت سالمندان در محله جلفا مطلوب است. در مقابل، با وجود تمايل سالمندان به 

دستور كار  دراست كه الزم است مشاركت اجتماعي در امور محلي، شهري و اجتماعي، فرصت شركت فراهم نشده

  ريزي در اولويت قرار گيرد.برنامه

 مندي سالمندان از ابعاد هشتگانه در محله جلفامقايسه ميانگين رضايت :40-5نمودار شماره 

 

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

  معرفي نظرات سالمندان پيرامون شهر يا محله دوستدار سالمند  .2,3,4,5

ها روبه رو هستند، تدوين هايي كه با آنهاي باز براي نظرخواهي از سالمندان درباره موضوعات مختلف و چالشپرسش

ا ب حله، نام فضاي يا مكانيكالت سالمندان در مترين مش، مهمشامل ويژگي شهر دوستدار سالمند هااست. اين پرسششده

ي نياز به اصالح، تعمير درمحله، تفريحات مورد نياز در محله و ساير هااحساس سهولت تحرك سالمند در اصفهان، مكان

با استفاده از روش تحليل محتوي استخراج شده  االت باز مطرح شده در پرسشنامهؤپاسخ سالمندان به سباشند. مي معيارها

  است. بندي ارائه شدهبه صورت طبقه و در قالب جدول
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  نظرات سالمندان در محله جلفا: 59-5جدول شماره 

  پاسخ استخراج شده  پرسش

ويژگي شهر يا محله 

  دوستدار سالمند

  سرزنده بودن فضاي شهري -

  پوشش گياهي مناسب -

  مناسب هايوجود استراحتگاه -

  مناسب سازي مراكز رفاهي  -

  دسترسي مناسب به خدمات -

  طراحي كالبد شهر متناسب با نياز سالمندان -

  ونقل عمومي مناسب سازي وسايل حمل -

   حركت سالمند تسهيلسازي مسيرهاي پياده از دوچرخه و موتورسيكلت در جهت  جدا -

  هاي تفريحيوجود برنامه -

  اجتماعي در فضاهاي جمعي شهرامنيت  -

  وجود فضاي تفريحي -

  هاي تفريحيپاتوق -

  هاي گذران اوقات فراغتوجود مكان -

  درماني -دسترسي به امكانات و خدمات پزشكي -

  تأمين آرامش فكري سالمندان -

  محيط آرامش -

  هواي پاك -

  محيطي پاك و تميز -
  احترام سالمندان حفظ -

مشكالت ترين مهم

  سالمندان در محله خود

  نداشتن تفريحات جمعي -

  آلودگي صوتي و هوا -

  انزوا (تنهايي) و گوشه گيري -

  عدم وجود ايمني و امنيت -

  عدم آسايش به علت حضور و تردد زياد وسايل نقليه -

  نداشتن هم صحبت -

  عدم رسيدگي به حقوق سالمندان -

  هاي مشاركتينبود فرصت -

  در برخي اوقات شلوغي محله -

  ورود افراد غريبه به محله -

  عدم وجود آرامش -

  هاي حكيم نظاميشلوغي خيابان -

  محتشم كاشاني و كوي جلفاخيابان شلوغي  -

  هادعوا در ميدان جلفا برخي شب وقوع -

  هاعدم تناسب كاربران با ظرفيت اتوبوس -

  عدم دسترسي به خدمات مناسب و مخصوص سالمندان -

  كمبود پاركينگ و سرويس بهداشتي عمومي -

  ترافيك معابر -

  و جلوي درب منازل ها در كوچهپارك خودرو -

  وجود گاراژ اتومبيل در محيط مسكوني -
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  پاسخ استخراج شده  پرسش

  هاي راهنماييزمان بندي چراغ -

نام مكان و فضايي با 

القاي احساس راحتي و 

سهولت تحرك سالمند 

  در اصفهان

  ي زاينده رودناحيه -

  ناژوان، صفه -

  هاپارك -

  سينما و تئاتر -

  فرهنگسرا -

  كتابخانه  -

  كليساي بيت اللحم -

  كليساي مريم مقدس -

  بازار و ميدان نقش جهان -

  وسه پلسي -

  محله جلفا -

  چهارباغ -

  اماكن تاريخي -

  سيتي سنتر -

هاي نياز به اصالح، مكان

تعمير و تغيير درمحله 

  خود

  جلفاميدان و خيابان  -

  چهارراه نظر -

  ميدان مقابل كليسا -

  ها كنترل ورود خودروهاي غريبه به كوچه -

  معابر محلي (جمع شدن آب) -

  ترافيك حكيم نظامي -

   و رفتار پرخطر)خودروها  يسرعت باال تقاطع كوچه كليسا و خيابان پشت آن (به دليل -

  چهارراه خاقاني -

  خاقانيهاي قديمي در خيابان ساختمان -

  هاآسفالت كوچه -

  رو به علت يكطرفه بودن خيابان خاقانيرو موتورسيكلت به پيادهعرض كم پياده -

  نبود پل روي جوي در وردي ميدان جلفا در خيابان نظر مياني روي  -

  بندي چراغ راهنما چهارراه محتشم و حكيم نظامي نامناسب بودن زمان -

وجود نياز به تفريحات و  

  سرگرمي در محله خود

  گريدور هم جمع شدن سالمندان و صحبت كردن با همد -

  پارك و فضاي سبز مناسب -

  برنامه موسيقي و شادي -

  وسايل ورزشي مناسب و مخصوص سالمندان -

  هاي ورزشي مناسب سالمندانها و باشگاهپكلو -

  مكاني براي نشستن و صحبت -

  مناسب، باشگاه بيليارد هايسالن -

  ساير نظرات

  هارسيدگي به وضعيت امنيت ميدان جلفا در شب -

  افزايش امنيت و جمع آوري اراذل و اوباش از سطح ميدان جلفا -

  كاهش ترافيك خيابان نظر مياني -

  هاي محلهافزايش تعداد اتوبوس -

  رسيدگي به معلولين و جانبازان و داشتن امكانات كافي -

  ورود خودروهاي غريبه به داخل محله  در جهت جلوگيري ازمهيداتي ت -
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  پاسخ استخراج شده  پرسش

ها نيست و اگر بخواهيم درب منزل از ماشين پياده شويم، مسير خيابان در خيابان خاقاني مكان براي توقف ماشين -

  )پاركينگ است(منزل لبه خيابان خاقاني و فاقد دهند. شت سر فرصت اين كار را نميهاي پمسدود شده و ماشين

  رو خيابان خاقاني در هنگام بارندگي لغزنده بودن كف پياده -

  قراردادن زباله در محله در طول روز -

  خراب بودن آسفالت معابر  -

  عوارض شهرداري باال بودن  -

  هاي تخريبي در محله وجود داردخانه -

  كيوسك پليس نياز است به علت مصرف مواد در خيابان -

  فضوالت حيواني در معابر در بيشه و وجودتردد سگ  -

  نانوايي در خيابان نظر وجود ندارد -

  مركز تزريقاتي در دسترس نيست -

  هاترافيك زياد كوچه -

  ها براي سالمندانوجود حيوانات خانگي در محله و آزاردهنده بودن صداي آن -

  يد قديمي هاي خيابان وحسيستم گرمايش و سرمايش مناسب در اتوبوس نبود -

  هاي موجود (پارك در حاشيه خيابان)استفاده نكردن از پاركينگ -

  ترها را ندارند خصوصا در اتوبوساحترام بزرگ -

  نياز به بازار ميوه وجود دارد. -

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

  جلفا محله يعموم يمشكالت در فضا: 17-5شماره  يرتصو

     
  افيك شديد و سروصدا در برخي از معابر محلي                          نبود فضاي كافي براي نشستن يا تجمع سالمندانتر

  

     
  دوچرخه     يمجزا برا يرنبود مس                                       سالمندان و افراد ناتوان يمناسب برا ينبود دسترس             

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



 

 
 

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

257 

  هافصل پنجم: ارزيابي و تحليل داده

  خانه اصفهانمحله پايلوت  دردوستدار سالمند محيط ارزيابي ابعاد  .4,4,5

كه خانه اصفهان در اي شده است. محدوده صنعتي شمال شرقي اصفهان واقع -محله خانه اصفهان در محور شهري

ها اراضي كشاورزي و باغات اين محدوده گردشگاه آن قرار دارد، در طول حيات شهر جزئي از پيكره شهر بوده و قرن

مردم بوده است. از اوايل قرن اخير با ادامه محور چهارباغ به طرف شمال، توسعه به مرور به شمال شهر كشيده شد و 

ي هادومين مركز شهر در شمال شهر اصفهان انتخاب و به طبع آن محدوده 1350ارگانيك مصوب  عدر طرح جام

ي جديد با هدف اسكان جمعيتي مكان گزيني شد. خانه اصفهان از نوع شهرهاي جديد پيوسته هامسكوني و شهرك

  در محدوده شهر اصفهان قرار گرفته است.  1361از سال  كه )1388(اذاني مهري و احمدآبادي بوده 

  : محله خانه اصفهان18-5شماره  يرتصو

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

 09/3است. بعد خانوار در اين محله هزار نفر  24و جمعيت حدود هكتار  208با مساحتي حدود  فهانمحله خانه اص

تراست. با توجه به هرم سني جميت، ميانه سني جمعيت محله هزار نفر است كه از سطح متوسط شهر اندكي پايين

خانوار و ميانه سني ساختار مشابهي محله خانه اصفهان از نظر بعد  سال قرار دارد. بنابراين 34-30جريب در گروه سني

سال  60ر از باالتدرصد  18 و سال 15روه سني زير درصد از جمعيت كل محله در گ 17با شهر اصفهان دارد. حدود 

سهم اين دو گروه سني از كل جمعيت محله با اندكي تفاوت مشابه است. با مقايسه نسبت سالمندي قرار دارند. در واقع 

با اندكي تفاوت داراي ساختار  توان دريافت كه محله خانه اصفهانمحله با شهر اصفهان ميو شاخص سالخوردگي 

 15نفر سالمند به ازاي هر صد نفر جمعيت زير  74جمعيتي پيرتري است. شاخص سالخوردگي در اين محله حدود 

  سال است. 

شود كه در ين يك سالمند مينفر بزرگسال جانش 3با توجه به ضريب جانشيني محله، در طول يك نسل حدود 

مقايسه با شهر اصفهان سرعت سالخوردگي جمعيت با اندكي تفاوت كمتر است. بنابراين درآينده، گذار جمعيت به 

  شود.سمت پيري در اين محله با شيب مشابه با شهر طي مي

سال  59-15روه سني بين صد نفر در گايسه با شهر اصفهان باالتر است. در واقع به ازاي هر نسبت وابستگي در مق

  نفر سالمند قرار دارد. 18

اي با شهر اصفهان دارد. در واقع تعداد كمتر از يك و تفاوت قابل مالحظهاين محله  ان به زنان سالمند درنسبت مرد

 انزنان سالمند از مردان بيشتر است. همانگونه كه با نگاهي به گذر زمان، سهم زنان سالمند از مردان در شهر اصفه
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ند گامي اثر توااي خانه اصفهان مياست. بنابراين، اولويت بخشي به نياز زنان سالمند در برنامه ساختار محلهبيشتر شده

   بخش در تأمين نياز سالمندان باشد.

سال به ازاي هر سالمند است كه از سطح شهر  59-15نفر در گروه سني  5نسبت حمايت بالقوه در اين محله حدود 

  تر است. نفر) پايين 18/6(اصفهان 

  : مشخصات محله خانه اصفهان60-5جدول شماره 

  مشخصات محله خانه اصفهان

  3235  سال به باال) 60جمعيت سالمند (  8  منطقه

 50/74  شاخص سالخوردگي 2085691  مساحت (مترمربع)

 82/2  جانشينيضريب  24889  جمعيت

 99/12  نسبت سالمندي  8036  تعداد خانوار

 68/18  نسبت وابستگي سالمندي  3,09  بعد خانوار

 96  نسبت جنسي سالمندي سال 34-30گروه سني   ميانه سني

 35/5  نسبت حمايت بالقوه  4342  سال 15جمعيت زير 

  )1398دانشگاه هنر اصفهان  (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهريمأخذ: 

خانه اصفهان، بيانگر افزايش جمعيت  در محله 1395-1385اندازه جمعيت سالمندان در سه دوره زماني  با توجه به

درصد است.  53/6و  11,28به ترتيب  1395-1390و  1390-1385هاي سالمند است. رشد جمعيت سالمند طي سال

  است. در واقع رشد جمعيت سالمندي كاهش داشته

 در محله خانه اصفهان يسالمند يترشد جمع :41-5نمودار شماره 

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

هاي نفر بر هكتار گزارش شده است. بيشتر بلوك 119تراكم جمعيت محله خانه اصفهان  1395مطابق با آمار سال 

هاي مركزي و جنوبي محله داراي تراكم باالتري نفر بر هكتار و بخش 100شمالي محله داراي تراكم جمعيت كمتر از 

نفر را دارند و به عبارت ديگر از  300-200ان گلخانه در محله سطح تراكم بين هاي پيرامون خيابهستند. عمده بلوك

  سطح متوسط تراكم جمعيتي باالتر هستند.

  خانه اصفهانمحله  : تراكم جمعيت10-5نقشه شماره 

  
  )1395(شهرداري اصفهان مأخذ: 

  مسكن •

مسكن ملكي درصد  59,86 ، برابر است با1395مطابق با آمار سال  در محله خانه اصفهان وضعيت مالكيت مسكن

دهد كه نزديك اين محله نشان ميمالكيت مسكن در آمار گزارش شده از و يا استيجاري.  يكن رهنمس درصد 40,14و 

كنند. ميزان آپارتمان سازي در اين محله به طور چشمگيري رو به درصد ساكنين در ملك شخصي خود زندگي مي 60

به صورت غير درصد  19,6و  بودهبه صورت آپارتماني  ينومسك هايواحداز درصد  80,4افزايش بوده به طوري كه 

ن در اين محله بيشتر از جنس آجر و آهن بوده و واحدهاي مسكوني خشت و گل، . مصالح مسكباشندآپارتماني مي

درصد واحدهاي مسكوني اين محله كم دوام ارزيابي شده است  14,98شود. حدود خشت و چوب و... به ندرت ديده مي

  كند.را بيان مي خانه اصفهانمطلوبي از وضعيت دوام مسكن محله  نسبتاً كه آمار
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  وضعيت مسكن در محله خانه اصفهان: 61-5جدول شماره 

   خانه اصفهانوضعيت مسكن در محله 

  7955: تعداد واحد مسكوني

  نوع ساختمان  وضعيت دوام امالك

 6383  آپارتماني  6764  با دوام واحدهاي مسكوني

 1556  غيرآپارتماني 1191  كم دوام واحدهاي مسكوني

  وضعيت مالكيت  وضعيت سازه امالك

 4290  ملكي 1176  اسكلت فلزي

 5572  بتون آرمه
 2877  استيجاري رهن/

 1189  ساير

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

  (حوزه مداخله) و محدوده بالفصل خانه اصفهان محلهو حمل و نقل نظام فعاليتي  •

درماني، فرهنگي، مذهبي و فضاي سبز عمومي و -هاي بهداشتينحوه پراكندگي كاربري 11-5در نقشه شماره 

گردد كه و اتوبوس در محله خانه اصفهان و حوزه بالفصل آن مشاهده مي BRTهمچنين خطوط ارتباطي شامل مترو، 

   وارد زير قابل بيان است:باتوجه به اين نقشه، م

باشد و ساكنان محله و به ويژه درماني در محله خانه اصفهان نامناسب مي -هاي بهداشتيپراكندگي و تعداد كاربري

درماني  -به مراكز بهداشتيو دسترسي فاصله كوتاه  كردنطي  قادر بههاي مركزي و غربي محله سالمندان ساكن قسمت

داد پراكندگي و تع. هستندهاي بيشتري اي رفع نيازهاي درماني خود مجبور به طي مسافتو بر در مقياس محله نبوده

  شود.ميزان مطلوبي ديده نميدر محدوده بالفصل محله خانه اصفهان نيز به مراكز درماني 

كه در سمت شمال غرب و شمال شرق محله قرار دارند و  وجود داردفرهنگي در محله خانه اصفهان  كاربري دو

 دهاي جنوبي محله از كاربري فرهنگي با مقياس محلي برخوردار نيستند و دسترسي به دو كاربري فرهنگي موجوقسمت

هاي فرهنگي موجود در حوزه بالفصل محله نيز در فواصل نزديك نيز با فاصله زيادي همراه است و از طرف ديگر كاربري

اي هاكنان محله و به خصوص سالمندان امكان شركت در فعاليتگردد سبه محله قرار نگرفته اند كه اين امر سبب مي

به  هاي فرهنگيگردد تا فعاليتو كمبود اين كاربري در محله نيز سبب مي را نداشتهفرهنگي و گذران اوقات فراغت 

  ميزان كافي و با كيفيت مطلوب برگزار نگردد. 

و شمالي كه در قسمت مركزي  وجود دارد 11-5شماره نقشه در محله خانه اصفهان دو كاربري مذهبي مطابق 

ده نيازهاي تا حدودي برطرف كنن و اندقرار گرفتهدر محله مطلوبي موقعيت  در اند. اين دو مسجدمحله قرار گرفته

نيز از سمت شرق و شمال امكان دسترسي ساكنان  خانه اصفهان در محدوده بالفصل محله .باشندساكنان محله مي

توان گفت كه براي ساكنان بخش جنوب غربي محله دسترسي راحت و با هاي مذهبي وجود دارد و ميمحله به كاربري

  باشد.پذير نميها امكانفاصله كم به كاربري مذهبي به خصوص براي سالمندان باتوجه به شرايط جسمي آن

شتر در بي نقشهطابق با و م شودارزيابي ميمناسب  پراكندگي فضاي سبز عمومي در محله خانه اصفهان نسبتاً

باشد و همچنين در محدوده بالفصل محله نيز پذير ميهاي محله امكان دسترسي به فضاي سبز عمومي امكانقسمت

وضعيت فضاهاي سبز عمومي به لحاظ پراكندگي، تعداد و امكان دسترسي در وضعيت مناسبي قرار دارد و امكان استفاده 

  باشد.پذير ميالفصل براي ساكنان محله خانه اصفهان با طي نمودن فاصله كم امكاناز فضاهاي سبز عمومي در محدوده ب

هاي مترو در محله خانه اصفهان و حوزه بالفصل آن از سمت مرز غربي حوزه بالفصل دسترسي به خطوط و ايستگاه

ن يعني خيابان يعني خيابان رباط دوم و همچنين از سمت شمال حوزه بالفصل و شمال شرقي محله خانه اصفها
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ها براي ساكنان شمالي محله خانه باشد كه امكان دسترسي به اين خطوط و ايستگاهپذير ميبهارستان غربي امكان

 شان در صورتسالمندان باتوجه به شرايط جسماني باشد اما ساكنان جنوبي اين محله و خصوصاًاصفهان مطلوب مي

  هاي مترو دسترسي پيدا كنند. به ايستگاه BRTتوانند از طريق اتوبوس و يا نياز به استفاده از خطوط مترو مي

از مرز  BRTباشد زيرا خطوط مناسب مي در محله خانه اصفهان نسبتاً BRTهاي دسترسي به خطوط و ايستگاه

اكنان ان دسترسي سلذا امك .نمايندشمالي (خيابان بهارستان غربي) و مرز جنوبي (خيابان رزمندگان) اين محله عبور مي

در  BRTباشد و در حوزه بالفصل محله خانه اصفهان نيز دسترسي به خطوط پذير ميبه اين خطوط به راحتي امكان

 باشد كه وضعيت نسبتاًپذير ميمرزهاي شمالي، جنوبي و شرقي و همچنين دو خيابان اصلي درون اين محدوده امكان

  باشد. مطلوبي را به لحاظ دسترس پذيري دارا مي

-هاي مرزي شمالي و جنوبي محله خانه اصفهان امكانهاي اتوبوس در خيابانامكان دسترسي به خطوط و ايستگاه

نمايند عبور مي(خيابان گلخانه و گلستان) خطوط حمل و نقل اتوبوسي از دو خيابان درون محله  عالوه بر آنپذير بوده و 

  . اشدبپذير هاي مختلف محله امكانهاي اتوبوس از قسمته ايستگاهد امكان دسترسي كوتاه و آسان بشوسبب مي و

  و محدوده بالفصل خانه اصفهانمحله نظام فعاليتي و حمل و نقل در : 11-5نقشه شماره 

  
  )1398شهري دانشگاه هنر اصفهان (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي  مأخذ:
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  : معرفي توزيع فعاليتي وضع موجود خانه اصفهان12-5نقشه شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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مورد توجه قرار گرفته است. در ارزيابي و سنجش خانه اصفهان در ادامه ارزيابي و سنجش نظرات سالمندان محله 

هاي شخصي افراد سالمند در قالب سؤاالت اسمي پرداخته ، ابتدا به توصيف ويژگيخانه اصفهاننظرات سالمندان در محله 

ر ها دها ارزيابي شده است. در نهايت به ذهنيات آننظرات آن شده؛ پس از آن ابعاد هشتگانه در قالب پرسشنامه طيفي

   مورد شهر دوستدار سالمند پرداخته شده است.

  پايلوت خانه اصفهاني شخصي سالمندان در محله هاتوصيف ويژگي .1,4,4,5

ل، ه، وضعيت زندگي سالمندان (وضعيت تأدر ارتباط با جنس، سن، قوميت، دين هاي شخصي سالمندانويژگي 

  است. هاهاي جسماني آنفرزندان و ...)، ميزان تحصيالت، وضعيت درآمدي، وضعيت مسكن و محدوديتتعداد 

و مسلمان سالمندان همه دهند. ميرا زنان تشكيل درصد  31و  انمرد را درصد 69هاي انتخاب شده از بين نمونه

 لر،درصد  12ها بودند (ي از ديگر قوميتو تعداد معدود )درصد 80( فارس بودنداكثر سالمندان به لحاظ قوميتي نيز 

نفر  4نفر و بعد از آن خانوارهاي با بعد  درصد) داراي بعد خانوار دو 40درصد ترك). اكثر سالمندان ( 3كرد و درصد  5

درصد پنج نفره،  10درصد سه نفره،  15 درصد از سالمندان بعد خانوار يك نفره، 6همچنيندر رتبه دوم قرار داشتند. 

نفر گزارش  4تا  2د) داراي فرزندان صدر 55بيش از نيمي از سالمندان ( هفت نفره بودند. درصد 2رصد شش نفره و د 5

درصد) در گروه  86( اكثر سالمندان اند. از نظر ويژگي سني،فرزند بوده 2ها داراي درصد آن 30شده كه در اين بين 

درصد) سواد خواندن و نوشتن  14داد معدودي از سالمندان (تعداشتند. از نظر سطح تحصيالت نيز سني جوان قرار 

درصد)  90درصد) داراي سطح تحصيالت زير ديپلم هستند. اكثر سالمندان ( 48( لمندان با سواد، عمدتاًاز بين سا .ندارد

 با همسر سالمنداننابراين، اكثر ها اثر گذار است. بباشند. وضعيت تأهل سالمندان نيز بر ترتيبات زندگي آنمتأهل مي

درصد) نياز به  70درصد) سكونت دارند. اكثر سالمندان ( 47( سال 18باالي  درصد) يا همراه با همسر و فرزندان 37(

مراقبت ندارند و مشخص است كه از لحاظ جسمي توانايي انجام امور شخصي خويش را دارند. در رتبه دوم، حدود نيمي 

درصد) سطح درآمدي پايين  52( شوند. از نظر اقتصادي، نيمي از سالمندانقبت مياز سالمندان توسط همسر خود مرا

  دارند. مدت زمان سكونت اكثر سالمندان متوسط تا بلند مدت است. 

  انخانه اصفهي شخصي سالمندان در محله هاآمار توصيفي ويژگي: 62-5جدول شماره 

  خانه اصفهانويژگي شخصي سالمندان در محله 

  درصد  هاويژگي

  سن

  86  سال ( سالمند جوان) 60-74

  14  سال ( سالمند) 75-90

  -  سال و باالتر( سالخورده) 90

  تحصيالت

  14  بي سواد

  48  زير ديپلم

  22  ديپلم ديپلم و فوق

  13  ليسانس

  3  فوق ليسانس و باالتر

  -  حوزوي

  تأهل وضعيت

  1  مجرد

  90  متأهل

  2  متاركه

  7  همسر فوت شده

  8  تنها و مستقل  ترتيبات زندگي
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  خانه اصفهانويژگي شخصي سالمندان در محله 

  درصد  هاويژگي

  37  با همسر

  1  بستگان يا دوستان ( به عالوه همسر)

  -  سال 18فرزند يا فرزندان زير 

  6  سال 18فرزند يا فرزندان باالي 

  1  سال  18با همسر و فرزند يا فرزندان زير 

  47  سال 18فرزند و فرزندان باالي با همسر و 

  نحوه مراقبت

  70  نياز به مراقبت ندارم
ت دارم

نياز به مراقب
  

  48,4  مراقب اصلي همسر بوده است

  6,5  مراقب اصلي ديگر خويشاوندان بوده اند

  19,4  سال بوده اند 18ي باالي هامراقب اصلي فرزندان و نوه

  -  سال بوده اند 18زير ي هامراقب اصلي فرزندان و نوه

  -  مراقب اصلي دوستم بوده است

  16,1  سال بوده اند 18ي باالي هامراقب اصلي همسر و فرزندان و نوه

  -  سال بوده اند 18ي زير هامراقب اصلي همسر و فرزندان و نوه

  6,5  مراقب اصلي پرستار بوده است

  3,2  كسي مراقب من نبوده است

  ماهيانه ميزان درآمد

  52,6  ميليون تومان 2هزار تومان تا  750

  23,7  ميليون تومان 3هزار تومان تا  100ميليون و 2

  18,4  ميليون تومان 5هزار تومان تا  100ميليون و  3

  5,3  ميليون تومان 5باالي 

مدت زمان سكونت در 

  محله

  10  سال 5كمتر از 

  46  سال 25تا  5بين 

  25  سال 45تا  25بين 

  19  سال 45باالي 

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

درصد  46كنند. حدود مياز وسايل كمك حركتي استفاده ن درصد از سالمندان 80بيش از  از نظر وضعيت سالمت، 

. بنابراين باشدها فاقد محدوديت شنيداري ميدرصد از آن 84نداشته، همچنين  هيچگونه محدوديت بينايي از سالمندان

  اكثر سالمندان از وضعيت سالمت جسمي مطلوبي جهت انجام امور روزانه خود برخوردار هستند.

  سالمندان در محله خانه اصفهان: آمار توصيفي وضعيت سالمت 63-5جدول شماره 

  خانه اصفهانسالمندان در محله  وضعيت سالمت
  درصد  هاويژگي

  حركتي-وضعيت جسمي 

  83  كنم.مياز وسايل كمك حركتي استفاده ن 

  1,1  كنم.مياز ويلچر به عنوان وسيله كمك حركتي استفاده 

  13,8  كنم.مياز عصا به عنوان وسيله كمك حركتي استفاده 

  -  كنم.مياز چوب زير بغل به عنوان وسيله كمك حركتي استفاده 

  -  كنم.مياسكوتر به عنوان وسيله كمك حركتي استفاده  از

  2,1  كنم.مياز واكر به عنوان وسيله كمك حركتي استفاده 
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  خانه اصفهانسالمندان در محله  وضعيت سالمت
  درصد  هاويژگي

  -  ساير موارد

  46  هيچ گونه محدوديت ديداري ندارم.  وضعيت بينايي

  54  كنم.مياز عينك به عنوان وسيله كمكي استفاده 

  -  كنم.مياز عصاي سفيد به عنوان وسيله كمكي استفاده 

  84  هيچ گونه محدوديت شنيداري ندارم.  وضعيت شنيداري

  16  كنم.مي استفاده از سمعك

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

  در محله خانه اصفهان گانه شهر دوستدار سالمندابعاد هشتتوصيف ميزان رضايت سالمندان از  .2,4,4,5

توصيف و نتايج آن در  دوستدار سالمند در محالت پايلوت شهرگانه هشتابعاد مندي سالمندان در ميزان رضايت

  است. قالب جداول و نمودار ارائه شده

  بيرونيفضاهاي و  هاساختمان  •

روها و فضاهاي باز، مبلمان فضاهاي در ارتباط با وضعيت كف سازي پياده عد غالباًهاي مطرح شده در اين بپرسش

ها، وضعيت كلي اين باشد. باتوجه به تحليلميو وضعيت ايمني معابر ها مورد استفاده سالمندان، دسترسي به كاربري

  دهد.متوسط است كه وضعيت نامطلوبي را نشان ميبعد داراي امتيازي كمتر از حد 

. با توجه به نظرات سالمندان درباره رضايت كلي است 2,78فضاهاي بيروني برابر با ها و ساختمان بعد ميانگين كلي 

 اين محله راضي بودند. بازو فضاهاي  هابه طور متوسط از ساختمان درصد) 40( كمتر از نيمي از سالمندانبعد، اين 

 و متوسط يبه مراكز مذهب و دسترسيها فروشي	به خرده ، دسترسيمحله ، امنيتمعابر ييروشنا رضايت از وضعيت

 ضعيتوو  سالمندان يبه مراكز آموزش در مقابل، رضايت از دسترسيتوسط است و وضعيت مطلوبي دارد. باالتر از حد م

   ها قرار دارد.وضعيت نامطلوبي نسبت به ساير شاخصاست و در  بودهي كمتر از حد متوسط بهداشت يهايسسرو

معابر، وجود موانع فلزي مزاحم براي گذر سالمندان كم  ها از نظافتباتوجه به مصاحبه با سالمندان، بسياري از آن

سيستم دفع  روها،بعضي از پيادهدر  ها ، وجود گودالهاگيرتوان جسمي، كف سازي نامناسب بعضي از معابر ، سرعت

نبود خط كشي گذر عابر پياده و نامناسب بودن آسفالت ، هامعابر، كمبود نيمكت در پاركد در بعضي از ئهاي زاآب

  بعضي از معابر محلي ناراضي بودند. 

  هاي ساختمانيوها با داربسترهاي عابر پياده و مسدود شدن پياده: آب گرفتگي پل19-5شماره  يرتصو

       
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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  اصفهان در محله خانه بيرونيو فضاهاي  هاساختمانبعد رضايت از  :42-5نمودار شماره 

  بيرونيو فضاهاي  هاساختمان

  

 

  ها و فضاهاي باز در محله هزارجريب: آمار توصيفي ميزان رضايتمندي سالمندان از بعد ساختمان64-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  3,09  خدماتي-هاي اداريتمركز ساختمان  2,82  هاوضعيت نيمكت و استراحتگاه

  3,04  هاي عموميدسترسي به ساختمان  2,72  هاروپيادهسهولت حركت در 

  3,04  سبزدسترسي به فضاي  3,08  روهاكف سازي مناسب پياده

  3,06  فاصله پارك از منزل  2,94  هاها و گذرگاهروپيادهايمني 

  1,95  دسترسي به مراكز آموزشي سالمندان  2,79  احترام رانندگان هنگام عبور از خيابان

  3,55  هافروشيدسترسي به خرده  2,91  مدت زمان عبور از خيابان

  3,54  دسترسي به مراكز مذهبي  2,66  ايمني مسيرهاي ويژه دوچرخه و پياده

  1,93  هاي بهداشتيوضعيت سرويس  3,16  وضعيت روشنايي معابر

      3,14  امنيت محله

  2,78  ميانگين كل
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  نقلوحمل  •

ناسب ، مهاعمومي، دسترسي به ايستگاهونقل حملي هادر ارتباط با مقرون به صرفه بودن هزينه بعدهاي اين پرسش

 2,64برابر با  بعدها و وسايل نقليه عمومي براي سالمندان مطرح شده است. ميانگين كلي اين بودن وضعيت ايستگاه

ر محله خانه دونقل حملدرصد از سالمندان از  43، حدود بعداست. با توجه به نظر سالمندان درباره رضايت كلي از اين 

  .اندرضايت متوسطي داشتهاصفهان 

ونقل حملسايل و هايستگاها يتامن، خوانايي تابلوهاي راهنمايي و رانندگي، BRTرضايت از هزينه اتوبوس و  

 اهرضايت از جايگدارد. ير باالتر از حد متوسط است و نشان از وضعيت مطلوب مس ييراهنما يتابلوها ي و خواناييعموم

2.83
2.72

3.08

2.95

2.80

2.92

2.66

3.16

3.143.09
3.04

3.04

3.06

1.96

3…

3.54
1.94

وضعيت نيمكت و استراحتگاه ها

سهولت حركت در پياده روها

كف سازي مناسب پياده روها

ايمني پياده روها و گذرگاه ها

اناحترام رانندگان هنگام عبور از خياب

مدت زمان عبور از خيابان

ايمني مسيرهاي ويژه دوچرخه و پياده

وضعيت روشنايي معابر

خدماتي-تمركز ساختمان هاي اداريامنيت محله

دسترسي به ساختمان هاي عمومي

دسترسي به فضاي سبز

فاصله پارك از منزل

اندسترسي به مراكز آموزشي سالمند

دسترسي به خرده فروشي ها

دسترسي به مراكز مذهبي

وضعيت سرويس هاي بهداشتي

خانه اصفهان وضعيت مطلوب متوسط



 

 
 

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

267 

  هافصل پنجم: ارزيابي و تحليل داده

ترين ها در پايينيستگاها يصوت هاياعالن يي و وضعيتهوا يهاپل سازي	مناسب، سالمندان در اتوبوس و مترو يژهو

  ها دارد. سطح قرار داد و نشان از وضعيتي نامطلوب شاخص

 و ياطياحت يب عمومي،ونقل حملها از نبود پل عابر پياده، كمبود باتوجه به مصاحبه سالمندان، بسياري از آن

توسط  يو رانندگ ييراهنما يننكردن قوان يترعا، مدارس در معابر هنگام پايان كار يكتراف، ايجاد يرانندگ يسرعت باال

  عمومي در بهرام آباد شكايت داشتند. ونقل حملرانندگان در محله و كمبود سرويس 

  در محله خانه اصفهانونقل حمل بعدرضايت از  :43-5نمودار شماره 

  حمل و نقل

  
  

  خانه اصفهاندر محله ونقل حمل بعد يفي ميزان رضايتمندي سالمندان از: آمار توص65-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  2,17  دسترسي به ايستگاه مترو  BRT  3,12هزينه اتوبوس و 

  3,08  رفتار رانندگان تاكسي  2,59  هزينه تاكسي

  2,85  رضايتمندي از ترافيك محله  2,65  برنامه زماني حركت وسايل نقليه عمومي

  3,45  خوانايي تابلوهاي راهنمايي و رانندگي  1,84  جايگاه ويژه سالمندان در اتوبوس و مترو

  2,13  ظرفيت پاركينگ مراكز خدماتي   2,58  تناسب تعداد مسافرين با ظرفيت وسايل نقليه عمومي

  2,01  تجهيزات ورود و خروج از پاركينگ  2,86  هاي اتوبوس و متروايستگاهمناسب سازي 

  3,22  عموميونقل حملي هاامنيت ايستگاه  2,92  و نقل عموميحملهاي آسايش ايستگاه

  3,43  امنيت در وسايل نقليه عمومي  2,50  سهولت سوار و پياده شدن سالمندان

  3,60  تابلوهاي راهنمايي مسيرخوانايي   3,02  رفتار رانندگان اتوبوس

  1,58  هاي هواييسازي پلمناسب  2,93  دسترسي به ايستگاه اتوبوس

  1,73  هاهاي صوتي ايستگاهوضعيت اعالن  2,76  دسترسي به ايستگاه تاكسي

  2,64  ميانگين كل

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

3.132.60
2.66

1.85

2.58

2.87

2.92

2.50

3.02

2.93
2.77

2.17

3.09

2.86
3.45

2.14

2.01

3.22

3.43

3.61

1.58 1.73

BRTهزينه اتوبوس و 

هزينه تاكسي
ميبرنامه زماني حركت وسايل نقليه عمو

روجايگاه ويژه سالمندان در اتوبوس و مت

 …  تناسب تعداد مسافرين با ظرفيت

رومناسب سازي ايستگاه هاي اتوبوس و مت

آسايش ايستگاه هاي حمل ونقل عمومي

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

خوانايي تابلوهاي راهنمايي و رانندگي

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
وضعيت اعالن هاي صوتي ايستگاه ها

خانه اصفهان وضعيت مطلوب متوسط
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  مسكن  •

ي مالي دولتي در اين حوزه، رضايت هاي حمايتي، كمكهامندي از مسكندر ارتباط با بهره اكثراً بعدهاي اين پرسش

از خدمات در حوزه مسكن و كيفيت مسكن از ابعاد مختلف سرمايشي، گرمايشي و ... متناسب با نياز سالمندان مطرح 

  شده است. 

رضايت حدود ندان درباره رضايت كلي از مسكن، است. با توجه به نظر سالم 2,92برابر با  بعدكلي اين  ينميانگ 

  درصد) از مسكن در سطح متوسط قرار دارد كه ميانگين كلي مولفه نيز گوياي اين مورد است.  44( نيمي از سالمندان

سكوني خود هستند و تعداد منزل مدرصد) مالك  81مسكن، بيش از نيمي از سالمندان ( تاز نظر وضعيت مالكي

  درصد از سالمندان نيز آپارتماني است.  57سكونت دارند. نوع مسكن اي و رهني دودي در مسكن اجارهمع

تمايلي ها آن خانه اصفهان متوسط رو به باالست ولي اكثر ميزان عالقه سالمندان به وجود سراي سالمندي در محله

دودي به دليل تنهايي، اجبار و يا بسته به شرايط جسماني حاضر به تعداد مع خانه سالمندان ندارند وبه زندگي در 

  زندگي در آن هستند. 

است و به عبارت  ل باالتر از حد متوسط بودهمنز يداخل يفضاو  بودن درب داخل و خارج منزل مناسباز  يمنديترضا

كن مين مسمسكن حمايتي و وضعيت كمك مالي تأ ديگر در وضعيت مطلوبي قرار دارد. در مقابل، سابقه استفاده از

عد اقتصادي مسكن در اين محله از رضايت پاييني بنابراين با در وضعيت نامطلوبي قرار دارد. هنسبت به ساير شاخص

آلودگي در بعضي از نقاط محله ناراضي از فرسوده شدن منازل مسكوني و سالمندان  برخوردار است. باتوجه به مصاحبه،

  د.بودن

  رضايت از بعد مسكن در محله خانه اصفهان :44-5نمودار شماره 

  مسكن

  

1.52
1.44

2.07

2.09

3.36

3.55

3.543.51

2.913.71

3.79

3.58

3.60

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 

وجود پله هاي مناسب در ورودي منزلكيفيت سيستم سرمايشي

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

خانه اصفهان وضعيت مطلوب متوسط



 

 
 

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

269 

  هافصل پنجم: ارزيابي و تحليل داده

  خانه اصفهانسالمندان از بعد مسكن در محله : آمار توصيفي ميزان رضايتمندي 66-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  3,51  ي مناسب در ورودي منزلهاوجود پله  1,52  سابقه استفاده از مسكن حمايتي

  2,91  وجود آسانسور يا باالبر در منزل  1,44  وضعيت كمك مالي تامين مسكن

  3,70  مناسب بودن درب داخل و خارج منزل  2,07  همخواني امكانات مسكن با شرايط سالمندان

  3,78  رضايت از فضاي داخلي منزل  2,09  رضايت از خدمات، تعميرات و بازسازي منزل 

  3,58  كفپوش مناسب منزل  3,36  رضايت مندي از كيفيت منزل

  3,59  احساس آرامش از محل زندگي  3,55  كيفيت سيستم گرمايشي 

      3,54  كيفيت سيستم سرمايشي

  2,92  ميانگين كل

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

  مشاركت اجتماعي   •

صرفه بودن ها، مقرون به تفريحي، تنوع و جذابيت آن-ي فرهنگيهادر ارتباط با برگزاري برنامه بعدهاي اين پرسش

ي ارتقاي سالمت جسمي و ذهني، توجه مسئولين هاي مشاركت سالمندان در برنامهها، فرصتو كيفيت اطالع رساني

  ي ديگر مطرح شده است. هاها با نسلو جامعه به سالمندان و در نهايت وجود تعامل ميان آن

مشاركت اجتماعي، حدود  ظر سالمندان درباره رضايت كلي ازاست. با توجه به ن 2,43برابر با  بعدميانگين كلي اين  

  د. نز مشاركت اجتماعي در محله خانه اصفهان رضايت ندارا درصد از سالمندان 44

درصد از  31. حدود نمي كننددرصد) در منزل خود احساس تنهايي و انزوا  57بيش از نيمي از سالمندان ( 

 4و تنها سايگان در ارتباط هستند يكبار در هفته با خانواده، دوستان و همدرصد  26و سالمندان چندين بار در روز 

گيري از انزواي اجتماعي و افسردگي باطي ندارند كه نيازمند توجه ويژه به دليل پيشاز سالمندان هيچگونه ارتدرصد 

 و احساس مطرود شدن به سالمند يگرانتوجه و عالقه دعدم حس  يگران،رابطه با د يترس از برقرارشديد هستند. زيرا 

يه قرار دهد و در برخي موارد مشكالت جبران ناپذيري را براي تواند سالمندي فعال را در حاشمي ياناطراف از جامعه و

  سالمند به دنبال داشته باشد. 

گونه توان اينپذير و طرح كتابخواني كمترين رضايت را دارند كه ميافراد سالمند آسيبآنها از نحوه رسيدگي به 

 است و به لمندان با شرايط خاص شدهتوجهي به سالمندان به ويژه ساكمباط كرد كه از سوي نهادهاي عمومي استن

 ، ضمن پر كردن اوقات فراغتطرح كتابخوانيبرگزاري است.  هاي فرهنگي مناسب سالمندان نيز توجهي نشدهفعاليت

 ييوبازگ يزآن و ن يو اهداف آموزش يندرباره كتاب و مضام سالمندابراز نظر تواند زمينه مناسب را براي سالمندان مي

و  اتيانتقال تجرب يزثر و نؤارتباط م يو برقرار يميتصم يشافزا يبرا يخود عامل ينكه ا فراهم كندخاطرات مشابه 

  .ها با ديگران باشدآنخاطرات 

جهت  ييحتفر -ينبود باشگاه فرهنگ ي سالمندان،فرهنگ يناهمگونها از مصاحبه با سالمندان، اكثر آن باتوجه به

ي ثير زيادأوجه به تفريح و نشاط روحيه سالمندان تتي در محله ناراضي بودند. فرهنگ يهاكمبود برنامه يشتر وتعامل ب

و  شهر اصفهانهاي تفريحي و فرهنگي در از اين رو فراهم كردن مكان دارد.در هر چه بهتر كردن زندگي سالمندي 

ه مدت ك افراديبراي به ويژه  است؛ثير گذار أبسيار ت آنهاايجاد بستري براي گرد هم آمدن سالمندان سالمت زندگي 

  .ها بگذاردثير نامطلوبي بر روحيه آنأتواند تزيادي را مشغول به كار بوده اند و دوره بازنشستگي و بيكاري مي
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  مشاركت اجتماعي در محله خانه اصفهان بعدرضايت از  :45-5نمودار شماره 

  مشاركت اجتماعي

 

  خانه اصفهانمشاركت اجتماعي در محله  بعد ان از: آمار توصيفي ميزان رضايتمندي سالمند67-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  1,88  هاي سالمت ذهنيفرصت شركت در فعاليت  2,44  تفريحي-هاي فرهنگيبرگزاري فعاليت

  2,02  ها به سالمندانميزان توجه رسانه  2,34  تفريحي-هاي فرهنگيتنوع و جذابيت فعاليت

  1,72  توجه مسئولين به افراد سالمند آسيب پذير  2,61  تفريحي-هاي فرهنگيي فعاليتهابه صرفه بودن هزينه

  2,20  جامعه به سالمندان گوشه گير و منزويتوجه   2,40  كيفيت اطالع رساني برگزاري رويدادهاي محلي

  1,89  هاي فعاليت بين نسليوجود فرصت  1,82  هاي تفريحي و سرگرميفرصت شركت در فعاليت

  1,70  هاي كتابخواني ويژه سالمندانوجود طرح  2,10  تفريحي-هاي فرهنگيمشاركت سالمندان در فعاليت

      1,93  هاي سالمت جسمانيفرصت شركت در فعاليت

  2,43  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 هاها و افراد محلي به آنها، فرصتدر ارتباط با توجه رسانه بعدهاي اين پرسش

ها و همچنين شنيده شدن صداي وق آنحفظ احترام، شان و حق ،هاي محلي ميي جوان محله، وجود دورههانسل

است. با توجه به نظرات سالمندان درباره  2,71برابر با  بعددر جامعه مطرح شده است. ميانگين كلي اين  سالمندان

شدن در جامعه در سطح متوسط از احترام و پذيرفتهدرصد)  58( آنهارضايت بيش از نيمي از بعد، رضايت كلي از اين 

  است. 

برخوردار  بعدهاي شاخص تري نسبت به سايري از وضعيت مطلوبمراكز خدمات و در حفظ شأن سالمندان درخانواده

ي در نسل بينتعامل  يهافرصت و وجود مدارس يآموزش يهابه سالمندان در برنامه در مقابل، رضايت از توجهاست. 

تعامل  ءهاي مختلف به منظور ارتقاطح پايين و نامطلوبي قرار دارد. بنابراين، الزم است كه حضور سالمندان در برنامهس

2.45
2.34

2.61

2.40

1.83
2.11

1.94

1.89
2.02

1.73

2.20

1.90

1.71

ريحيتف-برگزاري فعاليت هاي فرهنگي

-يتنوع و جذابيت فعاليت هاي فرهنگ

تفريحي

اي به صرفه بودن هزينه هاي فعاليت ه

تفريحي-فرهنگي

كيفيت اطالع رساني برگزاري  

رويدادهاي محلي

حي فرصت شركت در فعاليت هاي تفري

و سرگرمي

مشاركت سالمندان در فعاليت هاي 

تفريحي-فرهنگي
ت  فرصت شركت در فعاليت هاي سالم

جسماني

ت  فرصت شركت در فعاليت هاي سالم

ذهني

ميزان توجه رسانه ها به سالمندان

يب توجه مسئولين به افراد سالمند آس

پذير

ر و توجه جامعه به سالمندان گوشه گي

منزوي

يوجود فرصت هاي فعاليت بين نسل

وجود طرح هاي كتابخواني ويژه  

سالمندان

خانه اصفهان وضعيت مطلوب متوسط
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ي هاها از كمبود دورهمي، اكثر آنانجام شده با سالمندان اي كهبين نسلي مورد توجه قرار گيرد. باتوجه به مصاحبه

  بودند.مداوم و منسجم براي سالمندان ناراضي 

  احترام و پذيرفته شدن در جامعه در محله خانه اصفهان بعدرضايت از  :46-5نمودار شماره 

  احترام و پذيرفته شدن در جامعه

  

  در محله خانه اصفهان شدن در جامعه يرفتهاحترام و پذ بعد: آمار توصيفي ميزان رضايتمندي سالمندان از 68-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  2,76  عدم احساس انزوا و تنهايي   1,98   توجه به نظرات سالمندان در خدمات رساني

  2,90  سالمندان در امور محلياحترام به نظرات   2,69  هاي اجتماعي محليوجود شبكه

  3,77  حفظ شأن سالمندان در خانواده  2,61  هاشهرت افراد سالمند به واسطه فعاليت آن

  3,12  حفظ شأن سالمندان در مراكز خدماتي  1,82  ي آموزشي مدارسهاتوجه به سالمندان در برنامه

  2,30  سالمندان توسط جامعهشنيدن صداي   1,96  ها به جايگاه سالمندان در جامعهتوجه رسانه

مقرون به صرفه بودن خدمات به سالمندان كم 

  درآمد
  2,41  حفظ حقوق سالمندان  1,62

  1,97  فرصت به اشتراك گذاري دانش تجربي  1,81  هاي تعامل ميان نسليوجود فرصت

      1,93  هاي اجتماعي همه شمولتعريف فعاليت

  2,71  ميانگين كل
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

  مشاركت مدني و اشتغال  •

در  ي مشاركتهاآنها در محله، فرصتي شغلي يا خود اشتغالي هادر ارتباط با وجود فرصت بعد هاي اينپرسش

لي مطرح شده است. ميانگين ك بازنشستگي يا اشتغالت از حقوق ي محله و در نهايت رضايهاو تصميم گيريها فعاليت

 درصد از سالمندان از مشاركت 62حدود  ،بعداست. با توجه به نظر سالمندان درباره رضايت كلي از  2,21برابر با  بعداين 

  .اندناراضي بوده مدني و اشتغال محله خانه اصفهان

1.992.70

2.62

1.83

1.97

1.63

1.82

1.942.76

2.91

3.78

3.12

2.31

2.41

1.97

توجه به نظرات سالمندان در خدمات 

رساني  

وجود شبكه هاي اجتماعي محلي

آنها شهرت افراد سالمند به واسطه فعاليت

ي توجه به سالمندان در برنامه هاي آموزش

مدارس

توجه رسانه ها به جايگاه سالمندان در 

جامعه

مقرون به صرفه بودن خدمات به  

سالمندان 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

خانه اصفهان وضعيت مطلوب متوسط
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درصد از سالمندان بيكار  30اد معدودي داراي شغل و حدود تعد، درصد) بازنشسته 61بيش از نيمي از سالمندان (

  شوند.محسوب مي

سطح رضايت از حقوق بازنشستگي و وضعيت شغلي فعلي در بين سالمندان پايين است. همچنين در مصاحبه با  

هاي تيجاد فرصاست. بنابراين، توجه به وضعيت درآمدي سالمندان بازنشسته و ا سالمندان نيز به اين موارد اشاره شده

  .باشدميشغلي مناسب سالمندان الزم 

  مشاركت مدني و اشتغال در محله خانه اصفهانبعد رضايت از  :47-5نمودار شماره 

  مشاركت مدني و اشتغال

  

  مشاركت مدني و اشتغال در محله خانه اصفهان زان رضايتمندي سالمندان از بعد: آمار توصيفي مي69-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  1,96  هاي آموزشي بازنشستگيبرگزاري دوره  1,92  هاي شغلي براي سالمندانوجود فرصت

  2,06  سالمندان در نهادهاي شهري عضويت داوطلبانه  1,92  فرصت خوداشتغالي سالمندان

  1,85  رضايت از حقوق بازنشستگي  2,38  هاي داوطلبانهفرصت شركت در فعاليت

  1,95  رضايت از وضعيت مالي كنوني  2,17  گيريهاي تصميمهاي مشاركت سالمندان در دستگاهفرصت

  1,25  رضايت از شغل كنوني  2,18  هاي تخصصي سالمندانوري از توانميزان بهره

  2  متناسب بودن شرايط كار با شرايط جسمي و روحي  2,07  مناسب سازي فضاي كار سالمندان

  2,21  ميانگين كل    

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

  اطالعات و ارتباطات  •

، در دسترس بودن اطالعات و خدمات هاي ويژه سالمندان در رسانههابرنامهدر ارتباط با وجود  بعدهاي اين رسشپ

ي الزم به سالمندان هنگام وقوع مخاطرات طبيعي و حوادث اورژانسي، اطالع از هادرماني و سالمت، وجود آموزش

  ست.ي كانون بازنشستگان و در نهايت توانايي استفاده از رايانه و تلفن همراه مطرح شده اهابرنامه

1.93

1.93 2.38

2.17

2.18
2.07

1.97

2.06

1.85

1.96

1.25

2.00

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

خانه اصفهان وضعيت مطلوب متوسط
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ي مخصوص سالمندان هااز سالمندان اطالعات از رويدادهاي جامعه، اطالعات بهداشتي و پزشكي، برنامهدرصد  72

  كنند. را از تلويزيون دريافت مي

درصد) از اينترنت استفاده نكردند و ديگر سالمندان نيز به تعداد دفعات مختلف  47حدود نيمي از سالمندان (

  ند. اهاهداف متفاوت از اينترنت استفاده كرددود به منظور عهرچند م

 82، رضايت بعداست. با توجه به نظرات سالمندان درباره رضايت كلي از  2,72ميانگين كلي اين مولفه برابر با  

از اطالعات و ارتباطات در محله خانه اصفهان متوسط رو به پايين است كه ميانگين كلي مولفه  از سالمنداندرصد 

له با هاي مقابهاي كانون بازنشستگان و فعاليترساني برنامهين مورد است. سطح رضايت سالمندان از اطالعگويايي ا

ها از كمبود ارتباط كالمي بين با سالمندان، اكثر آن انجام شده باتوجه به مصاحبه مخاطرات طبيعي نامطلوب است.

  .سالمندان به دليل نداشتن فضاي ارتباطي موثر ناراضي بودند

  اطالعات و ارتباطات در محله خانه اصفهانبعد رضايت از  :48-5نمودار شماره 

  اطالعات و ارتباطات

  
 اطالعات و ارتباطات در محله خانه اصفهان بعدسالمندان از : آمار توصيفي ميزان رضايتمندي 70-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  2,02  هاي عمومي كانون بازنشستگاناطالع از برنامه  2,39  هاهاي ويژه سالمندان در رسانهارائه برنامه

  2,25  هاها و نمايشگاهاطالع از برگزاري جشنواره  2,95  وجود ارتباط تلفني با سالمندان

  2,45  داشتن سواد الكترونيكي  2,40  ارائه خدمات مشاوره تلفني دارويي و بهداشتي

  2,54  ميزان استفاده از رايانه و اينترنت  2,34  دسترسي مناسب به اطالعات خدمات درماني و پشتيباني

  2,79  مجازي هايهاي كانالخوانايي يادداشت  2,22  هاي مقابله با مخاطرات طبيعياطالع از فعاليت

      2,27  هاي الزم هنگام وقوع حوادث اورژانسياطالع از فعاليت

  2,72  ميانگين كل
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

    

2.39

2.95

2.40

2.34

2.22

2.272.02

2.25

2.45

2.55

2.79

ارائه برنامه هاي ويژه سالمندان در 

رسانه ها

وجود ارتباط تلفني با سالمندان

  ارائه خدمات مشاوره تلفني دارويي و

بهداشتي

 دسترسي مناسب به اطالعات خدمات

درماني و پشتيباني

اطالع از فعاليت هاي مقابله با 

مخاطرات طبيعي

  اطالع از فعاليت هاي الزم هنگام وقوع

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

خانه اصفهان وضعيت مطلوب متوسط



 

 
 

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

274 

  هافصل پنجم: ارزيابي و تحليل داده

  حمايت اجتماعي و خدمات سالمت  •

درماني، -، دسترسي سريع و مطلوب به مراكز بهداشتيسالمنداندر ارتباط با وضعيت سالمتي  بعدهاي اين پرسش

هاي پيشگيرانه، دريافت مطلوب خدمات درماني، دهان و دندان، چشم پزشكي، مراقبتهاي درماني، كارآمدي بيمه

 خانه، وجود تجهيزات ورزشيفيزيوتراپي و طب فيزيكي، روانشناسي و روان پزشكي، مشاوره تغذيه، دسترسي به دارو

مالي خدمات بهداشتي و رفتار پرسنل درماني مطرح  -مناسب و استاندارد و در نهايت رضايت مندي از مراحل اداري

  شده است. 

درصد تحت  64و  60هستند كه از بين سالمندان تحت پوشش، حدود  درصد) تحت پوشش بيمه 92اكثر سالمندان (

اصلي دو مشخصه  كه يماريبودن ب يزمن و طوالنبه دليل مو مكمل درمان هستند. پوشش بيمه تأمين اجتماعي 

 .شودمي  يلبه فرد و خانواده او تحم ييباال درماني يهاينهمشكالت و هز ،است يدوران از زندگ ينا هاييماريب

ي به نظير بيمه تأمين اجتماعهايي ها باشد. اما بيمهپشتيبان مناسبي براي كاهش اين هزينهتواند هاي درماني ميبيمه

واند تها ميهاي تكميلي به همراه اين بيمهكند، بيمهفراهم نمي تنهايي كمك هزينه مناسب را براي درمان سالمندان

  ها بكاهد.هاي گزاف درمان آنتا حدي از هزينه

 يبهتر يسالمندان زندگ شوديو باعث م دهديم يشرا افزا يزندگ يفيتك يسالمنددوران كه در  يزيچ ينترمهم

ستفاده اخوراك، تأمين احتياجات معيشتي شامل و روزانه  يسالمند بتواند كارهااگر داشته باشند حفظ استقالل است. 

، ضمن رضايت از حفظ استقالل خود، جامعه فعال باشد وو در خانواده  تأمين كندرا  فردي بهداشترعايت پوشاك و از 

هاي روزمره خود را به درصد از سالمندان قادر هستند كه فعاليت 40حدود  .سب خواهد كردكاعتماد به نفس بااليي را 

  ها دارد.حركتي آن -تنهايي انجام دهند كه اين نشان از وضعيت مطلوب سالمت جسمي

فعاليت بدني براي هر فردي در هر سني ضروري است؛ هر چند در شرايط مختلف انواع آن با يكديگر متفاوت است، 

 .دروي است كه بايد هر فرد به طور منظم و در مدت زمان كافي انجام دهترين نوع فعاليت بدني نرمش و پيادهما سادها

ي، دويدن، دوچرخه سواري، شنا، تمرينات قدرتي، روپيادهدرصد از سالمندان روزانه به انجام ورزش بدني (مانند  41

درصد) هيچگونه ورزش بدني ندارند. ديگر  20از سالمندان ( مپردازند و تنها يك پنجيوگا و حركات كششي) مي

  كنند.اي و مستمر ورزش ميسالمندان نيز به صورت دوره

درصد از سالمندان در سطح متوسط نسبت به  30كنند و حدود درصد از سالمندان احساس كسالت نمي 40 

. يردشكل بگ ياينهموضوع زم ينبه واسطه چند تواند يم كسالتدر سالمندان، همنوعان خود احساس كسالت دارند كه 

و  يذهن يتوضع يا ي،سطوح هورمون يژن،اكس ينمأدهد كه سوخت و ساز بدن، تيرخ م يزمان كسالت ي،به طور كل

مشكالت گردش خون،  ي،افسردگتواند مي آن يريشكل گ يلدال ترينيعاز شا يبرخ همچنين مختل شوند. يعاطف

 يماريه بمانند ابتال ب يكو مشكالت متابول يه،سوء تغذ يروئيد،ت يمانند كم كار يدر تنفس، عدم تعادل هورمون اللاخت

  .باشند يابتد

درصد از حمايت اجتماعي و خدمات سالمت  76است. با توجه به نظر سالمندان  2,70برابر با  بعدميانگين كلي اين 

  .اندداشتهرو به پايين  رضايت متوسط

 ياز خدمات درمان يترضادر وضعيت مطلوبي قرار دارند. در مقابل،  به داروخانه ي و دسترسيسالمت روان يتوضع

يه از سطح نامطلوبي برخوردار است كه سالمندان مشاوره تغذ يشگيرانه و دريافتپ هايمراقبت ، دريافتمقرون به صرفه

د امكانات ورزشي مناسب از نبو اند. عالوه بر اين،هه داشتهاي باالي خدمات درماني نيز اشاردر مصاحبه نيز به هزينه

  ند.اهو نبود درمانگاه و مراكز درماني دولتي نيز ناراضي بودسالمندان 
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  حمايت اجتماعي و خدمات سالمت در محله خانه اصفهان بعدرضايت از  :49-5نمودار شماره 

  حمايت اجتماعي و خدمات سالمت

  
  حمايت اجتماعي و خدمات سالمت در محله خانه اصفهانبعد آمار توصيفي ميزان رضايتمندي سالمندان از : 71-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

  2,67  دريافت خدمات بهداشت دهان و دندان  3,39  وضعيت سالمت جسماني

  2,56  هاي چشم پزشكيدريافت مراقبت  3,47  وضعيت سالمت رواني

  2,41  هاي پيشگيرانهدريافت مراقبت  3,26  كيفيت خواب

  2,67  فيزيوتراپيهاي دريافت مراقبت  2,45  رضايت از خدمات درماني مقرون به صرفه

  2,36  هاي روانشناسيدريافت مراقبت  3,11  دسترسي مناسب به مراكز اورژانسي

  2,11  دريافت مشاوره تغذيه  3,20  عملكرد مراكز فوريتي اورژانس

  3,52  دسترسي به داروخانه  2,97  درماني -ي مراقبتي بهداشتيهاوجود برنامه

  2,77  ورزشي استاندارد در فضاهاي عموميتجهيزات   2,57  ي درمانيهاكارآمدي بيمه

  2,68  رضايت از مراحل اداري و مالي خدمات بهداشتي  2,19  دسترسي به خدمات مراقبت از سالمندان در منزل

  3,18  رضايت از رفتار كاركنان و پرستاران  2,83  درماني-دسترسي به مراكز بهداشتي

  2,70  ميانگين كل

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

مندي ترضايشهر دوستدار سالمند در محله خانه اصفهان، بيشترين  بعدبا مقايسه ميانگين رضايتمندي از هشت  

كه  ال استدني و اشتغمشاركت ممندي مربوط به رضايتكمترين  ها و فضاهاي باز وبعد مسكن وساختمانمربوط به 

ها در محله خانه اصفهان پايين لفهؤريزي قرار گيرد. به طور كلي رضايت از ماولويت دستور كار برنامه نياز است در

  . باشدمي

3.39 3.48

3.26

2.46 3.11

3.21

2.982.58

2.19

2.83
2.68

2.57
2.42

2.67

2.36

2.11

3.52

2.77

2.68

3.18

وضعيت سالمت جسماني

وضعيت سالمت رواني

كيفيت خواب

رضايت از خدمات درماني مقرون به صرفه

دسترسي مناسب به مراكز اورژانسي

عملكرد مراكز فوريتي اورژانس

ي  درمان-وجود برنامه هاي مراقبتي بهداشتي

كارآمدي بيمه هاي درماني

ر  دسترسي به خدمات مراقبت از سالمندان د

منزل
درماني-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

تجهيزات ورزشي استاندارد در فضاهاي  

عمومي

رضايت از مراحل اداري و مالي خدمات  

بهداشتي

رضايت از رفتار كاركنان و پرستاران

خانه اصفهان وضعيت مطلوب متوسط
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  هشتگانه در محله خانه اصفهان ابعادمقايسه ميانگين رضايتمندي سالمندان از  :50-5نمودار شماره 

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

  معرفي نظرات سالمندان پيرامون شهر يا محله دوستدار سالمند .3,4,4,5

نام كالت سالمندان در محله، ترين مشهاي باز پيرامون موضوعات مختلف درباره ويژگي شهر دوستدار سالمند، مهمپرسش

ي نياز به اصالح، تعمير درمحله، تفريحات مورد نياز هابا احساس سهولت تحرك سالمند در اصفهان، مكان هاييفضاها و مكان

 با استفاده از روش تحليل سواالت باز مطرح شده در پرسشنامهپاسخ سالمندان به  است. در محله و ساير نظرات تدوين شده

  است. بندي ارائه شدهجدول به صورت طبقهو در قالب  محتوي استخراج شده

  : نظرات سالمندان در محله خانه اصفهان72-5جدول شماره 

  پاسخ استخراج شده  پرسش

ويژگي شهر يا محله 

  دوستدار سالمند

  سبز وجود فضاي −

  براي سالمندان ي آنو كفساز سازي معابرمناسب −

  هاي تفريحي و آموزشي براي سالمنداندسترسي به كاربري −

  امنيت در فضاهاي عمومي و باز −

  سالمندانمناسب با نياز  ونقلحملامكانات  وجود −

  يزندگ يطمح پاكيزگي −

  مقرون به صرفه يدرمان مراكز −

  هاي سالمنديپاك براي گروه هواي −

  يآموزش يحي وتفر هايشركت در فعاليت −

  تفريحي و آموزشي براي سالمندانوجود مراكز  −

   تعامل بين نسلي −

  ي برخورد با سالمندانساز فرهنگ −

  با سالمندان  برخورد مناسب −

  و كمك به سالمندان توجه −

  افراد محله ينب همدلي −

مهمترين مشكالت 

  سالمندان در محله خود

  آمد پايين  ميزان در −

  براي عبور و مرور سالمندان نامناسب معابر −

  يدرمان يمركز بهداشت نبود −

  كمبود پاركينگ −

  معابر نا مناسب يساز كف −

  كار بزهافراد خالفكار و  وجود −

2.21

2.43

2.64

2.7

2.71

2.72

2.78

2.92

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

مشاركت مدني و اشتغال
مشاركت اجتماعي

حمل و نقل
حمايت اجتماعي و خدمات سالمت
احترام و پذيرفته شدن در جامعه

اطالعات و ارتباطات
ساختمان و فضاي عمومي

مسكن
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  پاسخ استخراج شده  پرسش

  سالمندان عدم رعايت احترام −

  يحيو تفر يامكانات رفاه كمبود −

  يصوت آلودگي −

  يورزش امكانات نبود −

ور از و مري توسط رانندگان و كاهش ايمني سالمندان در عبور رانندگ و ييراهنما يننكردن قوان رعايت −

  عرض خيابان

  با شرايط جسماني سالمندان شغل مناسب نبود −

  نامناسب فضاهاي عمومي در شب،  روشنايي −

  مناسب يعمومونقل حمل نبود −

  يموانع و خطرات در معابر عبور وجود −

  يبهداشت يسسرو كمبود −

نام مكان و فضايي با القاي 

احساس راحتي و سهولت 

  تحرك سالمند در اصفهان

  ييرجا يدپارك شه −

  زاينده رود رودخانهحاشيه  −

  مهرآباد خيابان −

  اصفهان خانه −

  نقش جهان ميدان −

  مشتاق خيابان −

  يرازش دروازه −

  شهر سپاهان −

  هزارجريب −

   باغ چهار −

  كشاورزي مزارع −

  مرداويج −

  تهران دروازه −

ي نياز به اصالح، هامكان

  تعمير و تغيير درمحله خود

  يبهداشت يسسرو −

  هاپارك يساز مناسب −

  معابر يساز مناسب −

   در معابرهاي زايد سيستم دفع آب −

  معابرموجود در  هايگودال −

  ييروشنا سيستم −

  محله سبز يو فضا هاپارك −

  ها راهپياده −

  يادهبه پل عابر پ نياز به −

  و نظافت به موقع يبهداشت يهايسسرو تعداد −

  گيرهاسرعت −

  هادرمانگاه −

  در معابر  موانع −

  سبز يدر فضا يو صندل يمكتكردن ناضافه  −

وجود نياز به تفريحات و 

  سرگرمي در محله خود

   نرمش و شطرنج تجهيزات براي −

   سبز فضاي −

  سينما −

  تئاتر −

  كتابخانه −

  فضاهاي جمعي براي تعامل سالمندان با يكديگرو  پاتوق −

  ي مقرون به صرفهآموزش هايبرنامه −

  ساير نظرات
  سفر براي سالمندانتداركات الزم  −

  معابر پر تردداحداث پل عابر پياده در  −
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  پاسخ استخراج شده  پرسش

  ايجاد مراكز خريد براي تامين مايحتاج روزانه −

  حذف افراد غير بومي ( افغاني) در بهرام آباد −

  فعاليت سالمندان  ي مالي دولتي بههادرخواست كمك −

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

  خانه اصفهان محله يعموم يمشكالت در فضا: 20-5شماره  يرتصو

         
  سالمندان يابزار كمك حركت يمزاحم برا يموانع فلزوجود                      آب گرفتگي برخي از معابر                           

  

         
  هاروپيادهموانع در وجود                                  ياده           پ يرنامناسب مس يسازكف               

  

         
  عدم نظافت محله                                        ي نامناسب                   روپياده                     

  )1398 مأخذ: (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان
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  پايلوت تدوستدار سالمند در محالمحيط هاي هشت گانه مقايسه ميانگين حوزه .5,4,5

در چهار محله شهرك صورت پايلوت به ريزي الگوي محيط دوستدار سالمند در شهر اصفهانارزيابي و برنامه جراي طرحا

اجرا  بيشتري با دقت وتر كوچك سطحدهد تا فرآيند اجراي طرح در اين امكان را مي كاوه، هزار جريب، جلفا و خانه اصفهان

گانه شهر دوستدار هشت هاي ابعادشاخص يانگينممقايسه بندي و جمع .شود و در نهايت آن را به ساير محالت تعميم داد

ر هر دهايي كه مستلزم توجه بيشتري ها و كمبودشكافها، نقاط قوت، پتانسيل ،يلوت شهر اصفهانپا چهار محلهسالمند در 

هاي كالن (كه توسط كارشناسان متوسط ضريب اهميت هر يك از شاخصهمچنين اعمال   سازد.، را نمايان ميحوزه هستند

 -هاي موضعيريزيبندي برنامههاي اوليه اولويتها زمينهي زير مجموعه آنهاو متخصصين تعيين شده است) به شاخص

 محيط دوستدار سالمند درابعاد  ميانگين نتايج حاصل از مقايسه آورد.هاي اجرايي را فراهم ميگذاريموضوعي و سياست

در وضعيت نسبتاً قابل قبولي » مسكن«و » ها و فضاهاي بازانساختم«دهد، ابعاد نشان مي شهر اصفهان محالت پايلوت

مشاركت مدني و «، »جامعهذيرفته شدن در پاحترام و «، »مشاركت اجتماعي« و» نقلوحمل«قرار داشته اما ابعاد 

نيازمند نگاه ويژه و اجراي تدابيري اساسي  »حمايت اجتماعي و خدمات سالمت«و » اطالعات و ارتباطات«، »اشتغال

  به منظور بهبود وضعيت محالت براي حضور فعال سالمندان در فضاهاي شهري است.

  پايلوت در محالت بيرونيها و فضاهاي انساختم بعدهاي شاخص ميانگينمقايسه  .1,5,4,5

و  هاساختمان بعد)، در ارتباط با محيط دوستدار سالمند هاي مورد مطالعه شهر اصفهان (محالت پايلوتدر نمونه

امتياز را كسب كرده است كه از  يشترين، ب3,67با ميانگين 	»دسترسي به مراكز مذهبي« شاخص، بيرونيي هافضا

اين بدان معني  .دهدشهرهاي مذهبي ايران قرار ميبوده كه آن را جزء كالناليل آن ماهيت مذهبي شهر اصفهان د

 افتب در شكل گيري دينيو باورهاي  مذهبيعنصر مهم بلكه  نيست كه وضعيت ديني در اين شهر در حد مطلوب است

و همچنين برگزاري مراسمات مذهبي در و مدارس مذهبي ها نظير مساجد و آرامگاه اصفهان، وجود عناصر مذهبيشهر

رسيدگي به مساجد و مراكز مذهبي و تأمين دسترسي . كندشهر را تقويت مي معنويماهيت بيشتر روزهاي سال 

  اين مراكز براي بسياري از سالمندان حائز اهميت مي باشد. مناسب به

 3,63هاي ميانگيننيز به ترتيب با  »فاصله پارك از منزل«و  »هافروشيدسترسي به خرده«هاي شاخصاز آن  پس 

ها و مغازه بيشتر توان به همكف بودناز مهمترين داليل آن مي ها بوده وساير شاخص، بيشتر از حد متوسط 3,47و 

  ا اشاره نمود. ههاي محلي و در دسترس بودن آنهاي مواد غذايي و همچنين وجود پاركفروشگاه

ها از جمله كتابخانه، مراكز تفريحي و...، كه در همه ساختماننبه دليل آ »هاي عموميدسترسي به ساختمان« شاخص

امتياز كمتر از متوسط  و استشده آسانسور و يا رمپ وجود ندارد و دسترسي سالمندان با مشكل مواجه  نظيرتجهيزاتي 

، به دليل عدم توجه 2,76با ميانگين  »احترام رانندگان هنگام عبور از خيابان«شاخص را به خود اختصاص داده است.  2,91

- وضعيت سرويس«هاي شاخصرانندگان و كاهش سرعت در هنگام عبور سالمندان از خيابان، امتيازي كمتر از متوسط دارد. 

لوب خدمات بهداشتي به ويژه در نيز به دليل وضعيت نامط »ايمني مسيرهاي ويژه دوچرخه و پياده«و  »هاي بهداشتي

كه نشانگر اندكردهرا كسب  2,34و  2,36ي ها، ميانگينهاها و عدم تفكيك مسيرها در خيابانفضاهاي عمومي از جمله پارك

روزي يا روزانه در نيز به دليل نبود مراكز شبانه »دسترسي به مراكز آموزشي سالمندان« شاخص. هاستوضعيت نامطلوب آن

با اعمال متوسط  را به خود اختصاص داده است. 1,95ها، كمترين امتياز يعني آن مناسب بهدسترس  عدمايلوت و يا محالت پ

دار بااليي داشتند از هايي كه ميانگين وزنشاخص كه نمودتوان اينگونه برداشت ها ميها بر ميانگينضريب اهميت شاخص

نقاط رتيب اند، بدين تها داشتهنظر كارشناسان داراي اولويت بااليي بوده و سالمندان نيز رضايت نسبتاً بااليي نسبت به آن

ب ناسها و كف سازي مفروشيدسترسي به مراكز مذهبي، دسترسي به خردهبه ترتيب در قوت محالت پايلوت اصفهان 

به دليل  يابانزمان عبور از خ يابان و مدتاحترام رانندگان هنگام عبور از خروها، سهولت حركت در پيادهروها بوده و پياده
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به ما ا ريزي بيشتري است.مستلزم توجه و برنامهو نارضايتي سالمندان محالت پايلوت، است  ها باال بودن ضريب اهميت آن

است، به دليل اينكه  3,10كه داراي ميانگين كل  »باز يو فضاها هاساختمان«كه حوزه  بيان نمودگونه اينتوان مي طور كلي

باشند. بنابراين از آن كمتر از حد متوسط مي شاخصو تنها پنج  برخوردار بودهوضعيت مطلوبي  ازاز حد متوسط بيشتر است 

  .دست يافتدر اين حوزه  مطلوبيتوان به نتايج با اصالح برخي از عوامل مطرح شده مي

 شهر اصفهان محالت پايلوتدر فضاهاي باز و  هاساختمان هاي بعدشاخصميانگين كلي : 73-5جدول شماره 

  دارميانگين وزن  اهميت ضريب  ميانگين كل  شاخص  بعد

ها و فضاهاي ساختمان

  بيروني

 1,57  0,49  3,21  هانيمكت و استراحتگاهوضعيت 

  1,93  0,62    3,11  روهاسهولت حركت در پياده

  2,06  0,62  3,33  روهاكف سازي مناسب پياده

  1,82  0,59  3,09  هاها و گذرگاهروپيادهايمني 

  1,63  0,59  2,76  احترام رانندگان هنگام عبور از خيابان

  1,84  0,59  3,12  مدت زمان عبور از خيابان

  0,49  0,21  2,34  ايمني مسيرهاي ويژه دوچرخه و پياده

  2,00  0,59  3,39  وضعيت روشنايي معابر

  1,86  0,59  3,16  امنيت محله

  1,77  0,58  3,05  خدماتي-هاي اداريتمركز ساختمان

  1,69  0,58  2,91  هاي عموميدسترسي به ساختمان

  1,24  0,38  3,26  سبزدسترسي به فضاي

  1,32  0,38  3,47  فاصله پارك از منزل

  1,13  0,58  1,95  دسترسي به مراكز آموزشي سالمندان

  2,11  0,58  3,63  هافروشيدسترسي به خرده

  2,13  0,58  3,67  دسترسي به مراكز مذهبي

  1,16      0,49  2,36  هاي بهداشتيوضعيت سرويس

  -  -  3,10  امتياز كل به اين بعد

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

 در محالت پايلوت شهر اصفهان بيرونيها و فضاهاي ساختمان هاي بعدشاخص يكل نيانگيممقايسه : 51-5نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان  مأخذ:
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  پايلوت نقل در محالتوحمل بعدهاي شاخصمقايسه ميانگين  .2,5,4,5

انگين با مي »راهنمايي مسيرخوانايي تابلوهاي « شاخص، نقلوحمل بعددر ارتباط با محالت پايلوت شهر اصفهان، در 

وهاي خوانايي تابل«هاي شاخص اين شاخص،از  پسزيادي بيشترين امتياز را كسب كرده است. نسبتاً ، با تفاوت 4,07

را به خود ، امتيازات بااليي 3,44و  3,83ي هابه ترتيب با ميانگين »BRTهزينه اتوبوس و«و  »راهنمايي و رانندگي

ها و عالئم شهرداري اصفهان به تابلو توان به رسيدگيمي رضايتمندي سالمنداناز مهمترين داليل اند. اختصاص داده

مچنين و ه گردشگران راهنمايي مسيرتابلوهاي و لزوم نمايش مطلوب  رانندگي، توريست پذير بودن اصفهان راهنمايي

  اشاره كرد.  به نسبت مسير طي شده با اين وسايل عمومي نقلوحملبه صرفه بودن هزينه 

ه مانند پل به دليل عدم وجود و يا خرابي تجهيزات باالبر »اركينگتجهيزات ورود و خروج از پ« ميانگين شاخص

، كمتر از حد 2,11براي سالمندان، با ميانگين  پلهبودن استفاده از  دشواري طبقاتي و هابرقي و يا آسانسور در پاركينگ

كه يز ن »هاي هواييسازي پلمناسب«و  »دسترسي به ايستگاه مترو« هايشاخص. ها قرار گرفته استميانگينمتوسط 

ي مترو و محدوديت هابه دليل مكانيابي نامناسب ايستگاههستند،  1,8و  1,85نسبتاً مشابه ي هابه ترتيب داراي ميانگين

به تجهيز شده هاي هوايي همچنين مجهز نبودن پل پايلوت ومحالت  به ويژهتمام نقاط شهر اصفهان و  ازدسترسي آن 

اعالن فقدان. هاي با ميانگين كمتر از حد متوسط هستنداز جمله شاخصها، دان از آنمنظور سهولت استفاده سالمن

وضعيت « شاخصنيز موجب شده كه  رانياتوبوس خطوطهاي صوتي به منظور اطالع رساني به مسافران در همه 

  گيرد.قرار 1,67يعني ها نسبت به ساير ميانگين ميزانكمترين  در» هاهاي صوتي ايستگاهاعالن

دهد كه نقاط قوت محالت پايلوت اصفهان در بعد ها نشان ميها بر ميانگينمتوسط ضريب اهميت شاخص تأثير

ل به دلي يرمس ييراهنما يتابلوها ييخواناو  اتوبوس يستگاهبه ا يدسترس، BRTهزينه اتوبوس وونقل به ترتيب حمل

تي باال بودن ضريب اهميت و نارضاياست. بوده سالمندان رضايتمندي نسبي از نظر كارشناسان و ها باال بودن اولويت آن

 ادهيسهولت سوار و پيي، دسترسي به ايستگاه مترو و هوا هايپل سازيمناسبهاي در شاخص سالمندان محالت پايلوت

، »نقلوحمل« بعددر به طور كلي  است.كرده بيشتري  ريزيو برنامه توجه ها را نيازمند، اين شاخصشدن سالمندان

بعد كرده و اين به اين معناست كه اين  كسبرا  5از  2,79 بعد امتياز اين ميانگينبايد به اين موضوع اذعان داشت كه 

، تا امكان حضور و دسترسي سالمندان به دارند ايويژه هاي آن در محالت پايلوت نياز به اصالح و بررسيشاخصو 

  با سهولت بيشتري صورت پذيرد. مختلف فضاها و خدمات عمومي

 شهر اصفهان محالت پايلوتدر  حمل و نقل هاي بعدشاخص يكل نيانگيم: 74-5جدول شماره 

  ميانگين كل  شاخص  بعد
 ضريب

  اهميت

  دارميانگين وزن

  حمل و نقل

  BRT  3,44  0,53  1,82هزينه اتوبوس و

  1,42  0,53  2,68  هزينه تاكسي

  1,53  0,53  2,88  برنامه زماني حركت وسايل نقليه عمومي

  0,82  0,38  2,17  جايگاه ويژه سالمندان در اتوبوس و مترو

  1,07  0,38  2,81  تناسب تعداد مسافرين با ظرفيت وسايل نقليه عمومي

  1,11  0,40  2,78  هاي اتوبوس و مترومناسب سازي ايستگاه

  1,14  0,38  3,01  و نقل عموميهاي حملآسايش ايستگاه

  1,31  0,53  2,47  سهولت سوار و پياده شدن سالمندان

  1,28  0,38  3,36  رفتار رانندگان اتوبوس

  1,80  0,53  3,39  دسترسي به ايستگاه اتوبوس

  1,33  0,53  2,51  دسترسي به ايستگاه تاكسي
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  ميانگين كل  شاخص  بعد
 ضريب

  اهميت

  دارميانگين وزن

  0,98  0,53  1,85  دسترسي به ايستگاه مترو

  1,24  0,38  3,25  رفتار رانندگان تاكسي

  1,05  0,38  2,77  رضايتمندي از ترافيك محله

  1,46  0,38  3,83  خوانايي تابلوهاي راهنمايي و رانندگي

  0,88  0,38  2,32  ظرفيت پاركينگ مراكز خدماتي

  0,80  0,38  2,11  تجهيزات ورود و خروج از پاركينگ

  1,51  0,45  3,36  نقل عموميي حمل و هاامنيت ايستگاه

  1,54  0,45  3,42  امنيت در وسايل نقليه عمومي

  1,55  0,38  4,07  خوانايي تابلوهاي راهنمايي مسير

  0,95  0,53  1,8  هاي هواييسازي پلمناسب

  0,57      0,34  1,67  هاهاي صوتي ايستگاهوضعيت اعالن

  -  -  2,79  امتياز كل به اين بعد

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

 شهر اصفهان محالت پايلوتدر  حمل و نقل هاي بعدشاخص يكل نيانگيم سهيمقا: 52-5نمودار شماره 

  
  )1398مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: (گروه پژوهشي 
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  پايلوتمحالت مسكن در  بعدهاي شاخصمقايسه ميانگين  .3,5,4,5

، بيشترين 4,09با ميانگين  »رضايت از فضاي داخلي منزل«شاخص شهر اصفهان محالت پايلوت، مسكن بعددر 

 »مناسب بودن درب داخل و خارج منزل«هاي شاخصرا به خود اختصاص داده است. به همين ترتيب  ميزان ميانگين

كه مهماند از متوسط را كسب كرده هاي بيشنيز امتياز 3,93و 3,99ي هاميانگين بانيز  »كفپوش مناسب منزل«و 

 زمانها در هاي مسكوني و توجه به كيفيت آنتوان خصوصي سازي واحدها را ميميانگين آن ترين دليل باال بودن

  ساخت توسط مالكين بيان كرد. 

همخواني امكانات مسكن با شرايط « هايشاخصرضايت اكثر سالمندان از وضعيت مسكن خود در محالت،  رغمعلي

قرار گرفته، كمتر از متوسط 2,47و  2,51ي هابا ميانگين »رضايت از خدمات، تعميرات و بازسازي منزل«و  »سالمندان

توان به باال بودن هزينه بازسازي و يا خدمات مرتبط با منازل مسكوني و عدم مي داليل آنجمله مهمترين اند كه از 

هاي مرتبط در ارائه و سازمانهمچنين دولت اشاره كرد.  سازي منازلشانسالمندان براي مناسبي دولتي از هاحمايت

كند شستگان نقش كمرنگي را ايفا ميمساكن حمايتي و اجتماعي به صرفه براي سالمندان و بازن تسهيالت و يا ساخت

با ميانگين  »مين مسكنأوضعيت كمك مالي ت«و  1,41با ميانگين  »سابقه استفاده از مسكن حمايتي« به طوري كه

ها ها بر ميانگينبا اعمال متوسط ضريب اهميت شاخصاند. پاييني را به خود اختصاص داده بسيار امتيازات 1,32

ب مناسب بودن دربه ترتيب در الت پايلوت اصفهان در بعد مسكن نمود كه نقاط قوت مح توان اينگونه برداشتمي

است زيرا نظر مثبت سالمندان  ، رضايت از فضاي داخلي منزل و رضايت مندي از كيفيت منزل بودهداخل و خارج منزل

 ياوجود آسانسور ، منزل يودمناسب در ور يهاوجود پله ها از ديد كارشناسان همسو بوده است.و اهميت اين شاخص

ها و نارضايتي سالمندان محالت به دليل باال بودن ضريب اهميت آني احساس آرامش از محل زندگو  باالبر در منزل

  .طلبدرا ميريزي بيشتري توجه و برنامه پايلوت،

از حد  3,23 ن با ميزانآ ميانگين كلي از وضعيت نسبتاً مطلوبي برخوردار است زيرا »مسكن«به طور كلي بعد اما 

ي دولتي ها. اميد است كه با افزايش حمايتتر از متوسط دارنديانگيني پايينآن م شاخصو تنها پنج  بودهمتوسط باالتر 

  يابد. بهبود وضعيت مسكن سالمندان به طور چشمگيري، هاي آنهادر اين حوزه و توجه به قشر سالمند و نياز

 شهر اصفهان محالت پايلوتدر  مسكن هاي بعدشاخص يكل نيانگيم: 75-5جدول شماره 

  دارميانگين وزن  اهميت ضريب  ميانگين كل  شاخص  بعد

  مسكن

  0,54  0,38  1,41  سابقه استفاده از مسكن حمايتي

  0,50  0,38  1,32  مين مسكنوضعيت كمك مالي تأ

  1,18  0,47  2,51  امكانات مسكن با شرايط سالمندانهمخواني 

  1,28  0,52  2,47  رضايت از خدمات، تعميرات و بازسازي منزل

  1,66  0,47  3,54  رضايت مندي از كيفيت منزل

  1,75  0,47  3,73  كيفيت سيستم گرمايشي

  1,79  0,47  3,81  كيفيت سيستم سرمايشي

  1,99  0,59  3,37  ي مناسب در ورودي منزلهاوجود پله

  1,63  0,59  2,77  وجود آسانسور يا باالبر در منزل

  2,35  0,59  3,99  مناسب بودن درب داخل و خارج منزل

  2,29  0,56  4,09  رضايت از فضاي داخلي منزل

  2,20  0,56  3,93  كفپوش مناسب منزل

  2,00  0,56  3,58  احساس آرامش از محل زندگي

  -  -  3,23  امتياز كل به اين بعد
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  )1398مأخذ: (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان 

 شهر اصفهان محالت پايلوتدر  مسكن هاي بعدشاخص يكل نيانگيم سهيمقا: 53-5نمودار شماره  

  

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

  پايلوتمحالت مشاركت اجتماعي در  بعدهاي شاخصمقايسه ميانگين  .4,5,4,5

ا ارتباط ب«شاخص  به ،مشاركت اجتماعي ها در بعدبيشترين ميانگين شاخص، محالت پايلوت شهر اصفهاندر 

ها و اختصاص يافته كه به سبك زندگي مردم اصفهان، خلق و خوي اجتماعي آن 4,93با ميانگين  »ياندوستان و آشنا

  گردد.تمايل سالمندان به برقراري ارتباط با ديگران باز مي

هاي يتي فعالهابه صرفه بودن هزينه« شاخص بعدي كه امتياز بااليي از سالمندان محالت پابلوت كسب كرده است

و گاهاً  هاي مقرون به صرفهانجام فعاليتاز جمله مهمترين داليل آن است كه ، 2,62با ميانگين  »تفريحي-فرهنگي

ها، رضايت از آن از حد متوسط كمتر است. باشد كه البته به دليل محدود بودن آنتوسط مردم و در مساجد مي رايگان

ي سالمت هافرصت شركت در فعاليت«و  »تفريحي-هاي فرهنگيمشاركت سالمندان در فعاليت« هايشاخص

ي هاهستند، به دليل عالقه سالمندان به حضور در فعاليت 2,36و  2,55ي هاكه به ترتيب داراي ميانگين »جسماني

 پيوسته عدم توجه  اند.ها امتيازات بيشتري را كسب كردهشاخصهاي ورزشي، اين جمعي و به خصوص شركت در فعاليت

ها در جامعه و مشاركتشان در آنحضور بيشتر تمهيداتي براي  اجرايتوان و عدم به سالمندان كم و نهادهاي دولتيمسئولين 

خواني هاي كتابوجود طرح«و  »توجه مسئولين به افراد سالمند آسيب پذير« هايشاخصتفريحي، -هاي مختلف فرهنگيفعاليت

  . اندادهدكمترين امتيازات را به خود اختصاص  1,51و  1,63هاي با ميانگين »ويژه سالمندان

راستا بودن ضريب اهميت  در بعد مشاركت اجتماعي همدهد كه ها نشان ميها بر ميانگينتأثير متوسط ضريب اهميت شاخص

 يهانهيبه صرفه بودن هزارتباط با دوستان و آشنايان، هاي ها مطابق با نظر كارشناسان و رضايت نسبي سالمندان در شاخصشاخص

 هايوجود طرحبوده و  معرف نقاط قوت محالت پايلوت اصفهان ها به سالمندانيحي و ميزان توجه رسانهتفر -يفرهنگ هاييتفعال

ل باال بودن به دلي هاي سالمت ذهنيفرصت شركت در فعاليتو پذير توجه مسئولين به افراد سالمند آسيب، كتابخواني ويژه سالمندان

ت مشارك«به طور كلي بعد ريزي بيشتري است. نيازمند توجه و برنامه يلوتها و نارضايتي سالمندان محالت پاضريب اهميت آن

به جز ارتباط با دوستان و آشنايان كمتر از ميزان متوسط  آنمعرف  هايشاخصهمه  كهبه دليل آن 2,12با ميانگين كل  »اجتماعي

  . تدوين و به كارگرفته شودهاي بيشتري در اين راستا رود كه برنامهو انتظار مي بوده روبهرو نامطلوبيبحراني و وضعيت  بااست، 
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 شهر اصفهان محالت پايلوتدر  مشاركت اجتماعي هاي بعدشاخص يكل نيانگيم: 76-5جدول شماره 

  ميانگين كل  شاخص  بعد
 ضريب

  اهميت

  دارميانگين وزن

  مشاركت اجتماعي

  0,94  0,44  2,13  تفريحي-هاي فرهنگيبرگزاري فعاليت

  0,87  0,44  1,97  تفريحي-هاي فرهنگيتنوع و جذابيت فعاليت

  1,26  0,48  2,62  تفريحي-هاي فرهنگيي فعاليتهابه صرفه بودن هزينه

  0,88  0,44  1,99  كيفيت اطالع رساني برگزاري رويدادهاي محلي

  0,77  0,44  1,76  تفريحي و سرگرميهاي فرصت شركت در فعاليت

  1,12  0,44  2,55  تفريحي-هاي فرهنگيمشاركت سالمندان در فعاليت

  0,83  0,35  2,36  هاي سالمت جسمانيفرصت شركت در فعاليت

  1,02  0,56  1,82  هاي سالمت ذهنيفرصت شركت در فعاليت

  1,17  0,56  2,09  ها به سالمندانميزان توجه رسانه

  0,91  0,56  1,63  پذيرمسئولين به افراد سالمند آسيبتوجه 

  1,02  0,56  1,83  گير و منزويتوجه جامعه به سالمندان گوشه

  0,74  0,44  1,68  هاي فعاليت بين نسليوجود فرصت

  0,85  0,56  1,51  هاي كتابخواني ويژه سالمندانوجود طرح

  2,76      0,56  4,93  ارتباط با دوستان و آشنايان

  -  -  2,12  امتياز كل به اين بعد

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

 شهر اصفهان محالت پايلوتدر  مشاركت اجتماعي هاي بعدشاخص يكل نيانگيم سهيمقا: 54-5نمودار شماره 
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  در محالت پايلوتدر جامعه احترام و پذيرفته شدن  بعدهاي شاخصمقايسه ميانگين  .5,5,4,5

باالترين امتياز  4,12با ميانگين  »حفظ شأن سالمندان در خانواده«، شاخصاحترام و پذيرفته شدن در جامعه بعددر 

 هايشاخصسبك زندگي و اخالق خانواده مداري اشاره نمود. به فرهنگ، توان را كسب كرده است و از داليل آن مي

، 3,04و  3,38هاي نيز به ترتيب با ميانگين »يحفظ شأن سالمندان در مراكز خدمات«و  »ييعدم احساس انزوا و تنها«

يب شان قشر آسسالمندان به واسطه شرايط جسمي و روحياند، امتياز بيشتر از حد متوسط را به خود اختصاص داده

 .هاستترين نيازهاي آناي برخوردار است و يكي از مهمها از اهميت ويژهپذيري هستند، بنابراين توجه و محبت به آن

، مدت زمان باالي سكونت سالمندان پايلوتترين داليل عدم احساس انزوا و تنهايي سالمندان در محالت يكي از مهم

اير اهالي محل و به ويژه سالمندان است و اين ديده شدن و دريافت س وآمد بادر آن محالت و آشنايي با محله و رفت

  كند، شرايط روحي خود را در سطح بااليي نگه دارند.محبت از ساير افراد به سالمندان كمك مي

تكريم گذاري و فرهنگ احترام به دليل آموزش كاركنان و اجراي نيز يحفظ شأن سالمندان در مراكز خدمات 

ن ودسال به دليل نزديك بقشر ميان. سبب رضايت نسبي سالمندان محالت شده است سالويژه قشر ميانسالمندان به 

ند. كنها به احترام و پذيرفته شدن را تأمين ميبه مرحله سالمندي با درك متقابل سالمندان از لحاظ روحي، نياز آن

كز خدماتي نيست بلكه در برخي موارد عدم حفظ مراسالمندان در  بهاين به معناي بي نقص بودن فرهنگ احترام اما 

  ها شده است.جايگاه و شأن سالمند موجب آزرده خاطري سالمندان و دريافت تأثير منفي بر آن

ور يابند، حض تر به راحتيهاي همه شمولي كه سالمندان بتوانند در كنار افراد جوان، فعاليتپايلوتمحالت بيشتر در 

فرصت به اشتراك «و  1,79با ميانگين  »هاي تعامل ميان نسليوجود فرصت«هاي سبب شاخص، به همين وجود ندارد

اند. بسياري از سالمندان از تر از متوسط كل را دريافت كرده، امتيازي پائين1,94با ميانگين  »گذاري دانش تجربي

ر ها دلعه و حضور آن، مطايتفريح هايتهايشان در ارتباط با فرصنيازمنديها و ها و مسئولين به آنتوجهي رسانهكم

توجه به «و  »سالمندان در جامعه گاهجاي به هاتوجه رسانه« هاياز اين جهت به شاخصو مند بودند جامعه گاليه

. در رابطه اختصاص دادند 1,78و  1,98ميانگين  امتيازات پاييني با به ترتيب »مدارس يآموزش يهاسالمندان در برنامه

داشتند كه به جز  اظهاربسياري از سالمندان  »مقرون به صرفه بودن خدمات به سالمندان كم درآمد« شاخصبا 

ها امكان حضور سالمندان ي فرصترايگان است، در بقيه شود و معموالًسوي مساجد برگزار ميهاي مذهبي كه از فعاليت

مقرون به صرفه بودن خدمات «ندارد، به همين دليل ها وجود شركت در آن فعاليتي درآمد به دليل باال بودن هزينهكم

  را از سوي سالمندان كسب كرده است. 1,63ترين ميانگين يعني ، پائين»به سالمندان كم درآمد

ر كارشناسان در دار بااليي داشتند از نظنگين وزنكه مياهايي آنها، شاخص با اعمال متوسط ضريب اهميت به

حفظ شأن هاي اند، بدين ترتيب وضعيت شاخصداشتهها نسبت به آنرضايت نسبتاً بااليي  اولويت بوده و سالمندان نيز

در وضعيت مطلوبي قرار  حفظ شأن سالمندان در مراكز خدماتيو  عدم احساس انزوا و تنهايي، سالمندان در خانواده

جه توت سالمندان در خدمات رساني و ها، توجه به نظراشهرت افراد سالمند به واسطه فعاليت آنهاي داشته و در زمينه

نارضايتي سالمندان محالت پايلوت،  ها وبه دليل باال بودن ضريب اهميت آن هاي آموزشي مدارسبه سالمندان در برنامه

به اين  ، بايد»احترام و پذيرفته شدن در جامعه« بعد هاي كليدر بررسيريزي بيشتري هستند. نيازمند توجه و برنامه

را دريافت كرده و اين به اين معناست  2,61، امتياز ميانگين كلبراي  5از سقف امتياز  بعدموضوع اذعان داشت كه اين 

ر تهاي آن در محالت پايلوت نياز به اصالح و بررسي دارند، تا امكان حضور بيشتر و پررنگبعد و شاخصكه اين 

  ها، ايجاد گردد.اجتماعي و جلوگيري از انزواي آن هايسالمندان در اجتماع و فعاليت
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 شهر اصفهان در جامعه در محالت پايلوت احترام و پذيرفته شدن هاي بعدشاخص يكل نيانگيم: 77-5جدول شماره 

  دارميانگين وزن  اهميت ضريب  ميانگين كل  شاخص  بعد

  احترام و پذيرفته شدن

  1,17  0,58  2,02  توجه به نظرات سالمندان در خدمات رساني

  0,86  0,34  2,53  هاي اجتماعي محليوجود شبكه

  1,71  0,60  2,85  هاشهرت افراد سالمند به واسطه فعاليت آن

  1,03  0,58  1,78  ي آموزشي مدارسهاتوجه به سالمندان در برنامه

  0,91  0,46  1,98  جايگاه سالمندان در جامعهها به توجه رسانه

  0,75  0,46  1,63  مقرون به صرفه بودن خدمات به سالمندان كم درآمد

  0,30  0,17  1,79  هاي تعامل ميان نسليوجود فرصت

  0,69  0,3  2,29  هاي اجتماعي همه شمولتعريف فعاليت

  2,03  0,60  3,38  عدم احساس انزوا و تنهايي

  1,53  0,58  2,63  نظرات سالمندان در امور محلياحترام به 

  2,39  0,58  4,12  حفظ شأن سالمندان در خانواده

  1,76  0,58  3,04  حفظ شأن سالمندان در مراكز خدماتي

  1,38  0,58  2,38  شنيدن صداي سالمندان توسط جامعه

  1,15  0,46  2,51  حفظ حقوق سالمندان

  0,33  0,17  1,94  فرصت به اشتراك گذاري دانش تجربي

  -  -  2,61  امتياز كل به اين بعد

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

 شهر اصفهان محالت پايلوتدر جامعه در  احترام و پذيرفته شدن هاي بعدشاخص يكل نيانگيم سهيمقا: 55-5نمودار شماره 

 
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان  :مأخذ
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  مشاركت مدني و اشتغال در محالت پايلوت بعد هايشاخصمقايسه ميانگين  .6,5,4,5

ر كه بيشتتوان به اين مهم اشاره كرد در ابتدا مي، محالت پايلوت شهر اصفهان و اشتغال يمشاركت مدنبعد در 

هاي ها، بازنشسته بوده و با حقوق بازنشستگي و يا سود ناشي از داراييها و پرسشنامهكننده در مصاحبهسالمندان شركت

  .پردازندميغل آزاد اشم بهنيز، بيشتر  شاغل سالمندانكنند و خود امرار معاش مي

به دليل مناسب بودن محيط  3,26با ميانگين  »يو روح يجسم طيكار با شرا طيمتناسب بودن شرا« ، شاخصبعددر اين 

از  تيرضا« شاخصبا افزايش رضايت از شغل و محيط كار،  دنبال آنكار براي سالمندان، امتيازي باالتر از متوسط گرفته و به 

  را دريافت كرده است.  3,16نيز ميانگين باالي  »يشغل كنون

ها به كار و داشتن شغل، فرصت مناسب شغلي براي رغم ميل آنري از سالمندان بازنشسته بيان كردند كه عليبسيا

 هايوجود فرصت«هاي شاخص از اين رو؛ نمايان استهاي دولتي نيز بيشتر ها وجود ندارد و اين امر در دستگاهآن

، 1,74با ميانگين  »يشهر يداوطلبانه سالمندان در نهادها تيعضوامكان «و  1,85با ميانگين  »سالمندان يبرا يشغل

هاي هاي آموزشي ويژه سالمندان، فرصتبه دليل عدم وجود بستر و فرصتهمچنين اند. ني قرار گرفتهييهاي پادر رده

 يزاررگب« شاخصگيري كاهش يافته است و دو به حد چشم هاميانگين اين دسته از شاخص خود اشتغالي سالمندان نيز

را از  1,6و  1,84امتيازهاي ترين ينيپا، به ترتيب »سالمندان يفرصت خوداشتغال«و  »يبازنشستگ يآموزش هايدوره

  اند.سوي سالمندان گرفته

ت الت پايلوتوان اينگونه برداشت نمود كه نقاط قوت محها ميها بر ميانگينبا اعمال متوسط ضريب اهميت شاخص

ب مناس، يو روح يجسم يطكار با شرا يطمتناسب بودن شرابه ترتيب در  مدني و اشتغالمشاركت اصفهان در بعد 

زيرا نظر مثبت سالمندان و اهميت  بودههاي تخصصي سالمندان وري از توانسازي فضاي كار سالمندان و ميزان بهره

 يخوداشتغال و فرصت انسالمند يبرا يشغل هايوجود فرصت .باشدمي راستاهمها از ديد كارشناسان اين شاخص

يشتري ريزي بتوجه و برنامه ها و نارضايتي سالمندان محالت پايلوت،به دليل باال بودن ضريب اهميت آن نيز سالمندان

، امتياز پائيني را كسب كرده 5از  2,17ميانگين كل دريافت با  »مشاركت مدني و اشتغال« بعد به طور كلي .طلبدرا مي

  باشد.عيشت سالمندان، نيازمند توجه و رسيدگي مياست و براي بهبود م

 شهر اصفهان محالت پايلوتدر مشاركت مدني و اشتغال  هاي بعدشاخص يكل نيانگيم: 78-5جدول شماره 

  ميانگين كل  شاخص  بعد
 ضريب

  اهميت

  رداميانگين وزن

مشاركت مدني و 

  اشتغال

  1,02  0,55  1,85  هاي شغلي براي سالمندانوجود فرصت

  0,88  0,55  1,6  فرصت خوداشتغالي سالمندان

  0,95  0,44  2,16  هاي داوطلبانهفرصت شركت در فعاليت

  0,83  0,44  1,89  يگيرهاي تصميمهاي مشاركت سالمندان در دستگاهفرصت

  1,11  0,55  2,01  سالمندانهاي تخصصي وري از توانميزان بهره

  1,18  0,55  2,14  مناسب سازي فضاي كار سالمندان

  0,81  0,44  1,84  هاي آموزشي بازنشستگيبرگزاري دوره

  0,75  0,43  1,74  عضويت داوطلبانه سالمندان در نهادهاي شهري

  0,30  0,13  2,34  رضايت از حقوق بازنشستگي

  0,34  0,13  2,58  رضايت از وضعيت مالي كنوني

  0,41  0,13  3,16  رضايت از شغل كنوني

  1,79  0,55  3,26  متناسب بودن شرايط كار با شرايط جسمي و روحي

  -  -  2,17  امتياز كل به اين بعد
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 شهر اصفهان محالت پايلوتدر مشاركت مدني و اشتغال  هاي بعدشاخص يكل نيانگيم سهيمقا: 56-5نمودار شماره 

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

  اطالعات و ارتباطات در محالت پايلوت بعدهاي شاخصمقايسه ميانگين  .7,5,4,5

سبب شده مناسب،  شهري هاي، وجود امكانات و زيرساختشهر اصفهان محالت پايلوتبعد اطالعات و ارتباطات در 

ي ها، به ترتيب با ميانگين»با سالمندان يوجود ارتباط تلفن«و  »ياطالعات عموم افتيدر هايروش«هاي است شاخص

اطات ي و ارتبفراگير شده استفاده از وسايل الكترونيك در جايگاه مطلوبي قرار دارند. همچنين به دليل 3,41 و 3,44

هاي مجازي و مناسب بودن سالمندان براي استفاده از شبكه هاي نسلبا توانمندي ابزارهاي اين ناسب بودنتم جمعي،

ين ، ميانگ»يمجاز هايكانال هايادداشتي ييخوانا« شاخص، افزارهاو نرم افزارهاها و تصاوير در اين سختكيفيت نوشته

  . نشانگر رضايتمندي نسبي سالمندان از اين شاخص استرا كسب كرده و  3,17باالي 

دان ين بودن سواد الكترونيكي سالمنيمناسب از آن، به دليل پا ي نسبتاًرغم دسترسي به اينترنت و استفادهعلي

را  2,44و  2,49ي ها، به ترتيب ميانگين»يكيداشتن سواد الكترون«و  »نترنتيو ا انهياستفاده از را زانيم«هاي شاخص

رساني و عدم اطالعمناسب  يآموزشهاي فرصتآيد. به دليل نبود امتياز پائيني به شمار مياز جمله اند كه كسب كرده

، بسياري از و مخاطرات طبيعي يهنگام وقوع حوادث اورژانس ضروري هايتيفعالهاي مرتبط براي صحيح سازمان

خاص  گونه شرايطدليل در اينبه همين را نداشته و  شرايط اضطرارهاي مورد نياز در سالمندان اطالعات كافي از فعاليت

الزم هنگام وقوع حوادث  هايتياطالع از فعال«هاي شاخص بنابراين شوند.با بحران و مشكالت متعددي روبرو مي

در جدول  2,39و  2,53ي پائين ها، به ترتيب ميانگين»يعيمقابله با مخاطرات طب هايتياطالع از فعال«و  »ياورژانس

 رساني مناسبعدم اطالع« رضايت خوبي نداشته اند. همچنين يكي از مواردي كه سالمندان شوندديده مي 75-5شماره 

كانون  يعموم هايطالع از برنامها«هاي بوده كه موجب كاهش امتياز شاخص »ي سالمندانهاي ويژهبرنامه

  شده است.  2,37به  »اهشگاهنماي و هاجشنواره ياطالع از برگزار«و  2,38به  »بازنشستگان
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ب همراستا بودن ضري اطالعات و ارتباطاتدهد كه در بعد ها نشان ميها بر ميانگينتأثير متوسط ضريب اهميت شاخص

 ارائه ،با سالمندان يوجود ارتباط تلفنهاي ها مطابق با نظر كارشناسان و رضايت نسبي سالمندان در شاخصاهميت شاخص

معرف نقاط قوت يباني و پشت يمناسب به اطالعات خدمات درمان ي و دسترسيو بهداشت ييدارو يخدمات مشاوره تلفن

الزم هنگام وقوع حوادث  هاييتاز فعال يعي و اطالعمقابله با مخاطرات طب هاييتاطالع از فعالمحالت پايلوت اصفهان بوده و 

بيشتري  ريزينيازمند توجه و برنامه ها و نارضايتي سالمندان محالت پايلوتاهميت آنبه دليل باال بودن ضريب ي اورژانس

 2,74بايد چنين اذعان داشت كه اين حوزه با ميانگين كلي  »اطالعات و ارتباط«در ارتباط با حوزه به طور كلي  است.

   .بخش و بهينه گرددست تا براي سالمندان رضايت، نيازمند به اصالح جزئي5از 

 شهر اصفهان محالت پايلوتدر  اطالعات و ارتباطات هاي بعدشاخص يكل نيانگيم: 79-5جدول شماره 

  ميانگين كل  شاخص  بعد
 ضريب

  اهميت

  دارميانگين وزن

اطالعات و 

  ارتباطات

  0,75  0,29  2,60  هاهاي ويژه سالمندان در رسانهارائه برنامه

  1,81  0,53  3,41  وجود ارتباط تلفني با سالمندان

  1,42  0,53  2,68  ارائه خدمات مشاوره تلفني دارويي و بهداشتي

  1,33  0,53  2,51  دسترسي مناسب به اطالعات خدمات درماني و پشتيباني

  1,24  0,52  2,39  هاي مقابله با مخاطرات طبيعياطالع از فعاليت

  1,32  0,52  2,53  هاي الزم هنگام وقوع حوادث اورژانسياز فعاليتاطالع 

  0,45  0,19  2,38  هاي عمومي كانون بازنشستگاناطالع از برنامه

  0,45  0,19  2,37  هاها و نمايشگاهاطالع از برگزاري جشنواره

  0,44  0,18  2,44  داشتن سواد الكترونيكي

  0,72  0,29  2,49  ميزان استفاده از رايانه و اينترنت

  0,92  0,29  3,17  هاي مجازيهاي كانالخوانايي يادداشت

  -  -  2,74  امتياز كل به اين بعد

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

 شهر اصفهان محالت پايلوتدر  اطالعات و ارتباطات هاي بعدشاخص يكل نيانگيم سهيمقا: 57-5نمودار شماره 
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   )1398مأخذ: (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان 

  در محالت پايلوت سالمت اجتماعي و خدمات هاي بعد حمايتشاخصمقايسه ميانگين  .8,5,4,5

هاي خانه به دليل وجود، پايلوت شهر اصفهان سالمت محالت و خدمات ياجتماعهاي انجام شده حوزه حمايت در بررسي

ي باالترين ميانگين يعن »به داروخانه يدسترس« شاخص، ها به تعداد كافي در محالتوخانهدارهمچنين سالمت و بهداشت و 

 تيوضع« شاخصل كيفيت مناسب زندگي و رسيدگي مداوم، سه را به خود اختصاص داده است. همچنين به دلي 3,73

در جايگاه  3,43و  3,65،3,52هاي ، به ترتيب با ميانگين»يسالمت جسمان تيوضع«و  »خواب تيفيك«، »يسالمت روان

هاي شاخصها، و دسترسي مناسب به آن ها در سطح شهر اصفهانبيمارستان يابي مطلوبمكانمطلوبي قرار دارند. به دليل 

را دريافت  3,35و  3,15امتيازات مطلوب  »اورژانس يتيعملكرد مراكز فور«و  »يمناسب به مراكز اورژانس يدسترس«

 اخصش، و كادر پزشكي و پرستاران مراكز بهداشت و درمان رفتار مناسب كارمندانعلت به پس از اين دو شاخص اند و نموده

  است.  كسب كردهرا  3,34ياز مطلوب ، امت»از رفتار كاركنان و پرستاران تيرضا«

كه آن به دليلمين اجتماعي هستند، اما ي تأهاي درماني و به ويژه بيمههاگرچه بيشتر سالمندان تحت پوشش بيم

هاي بيمه تحت پوششهاي درمان ندارد و بيشتر سالمندان اين نوع بيمه به تنهايي كارايي مطلوبي در پايين آوردن هزينه

، امتياز »مقرون به صرفه ياز خدمات درمان تيرضا«با مشكالت هزينه درمان روبرو بوده و به شاخص د، تكميلي نيستن

 فيزيوتراپي ي درماني نظيرهابسياري از مراقبتسالمندان در دريافت  . همچنيننده ااختصاص دادرا  2,66ين يپااً نسبت

 صشاخ با مشكل مواجه هستند و به هاي حمايتيهاي آن توسط بيشتر بيمهكاهش هزينه و عدم به دليل هزينه باال

اي از سالمندان مورد . درصد عمدهانداختصاص دادهرا  2,62 پاييني با ميانگينامتياز  »يوتراپيزيف هايمراقبت افتيدر«

اين  از، گيرندبهره نمينيز  به طور منظمه هاي تغذيمشاوره ازكنند و شناسي استفاده نميهاي روانمطالعه از مراقبت

را  2,35و  2,34، امتيازات نامطلوب »هيمشاوره تغذ افتيدر«و  »يروانشناس يهامراقبت افتيدر«هاي رو شاخص

كردند و يا در صورت استفاده عمده سالمندان مورد مطالعه يا از خدمات مراقبت در منزل استفاده نمياند. كسب نموده

 »لبه خدمات مراقبت از سالمندان در منز يدسترس« شاخصاز كيفيت و قيمت آن ناراضي بودند، به همين سبب 

   را دريافت كرده است. 2,33كمترين امتياز يعني 

مت ضمن باال بودن نسبتي سال توان اينگونه برداشت نمود كهها ميها بر ميانگينيت شاخصبا اعمال متوسط ضريب اهم

 و ياجتماع حمايتنقاط قوت محالت پايلوت اصفهان در بعد  جسماني، رواني و كيفيت خواب سالمندان محالت پايلوت،

 يراقبتم يهاوجود برنامهو  از رفتار كاركنان و پرستاران ، رضايتاورژانس يتيعملكرد مراكز فوربه ترتيب در  سالمت خدمات

 يارآمدك«ها از ديد كارشناسان همسو بوده است. بوده است زيرا نظر مثبت سالمندان و اهميت اين شاخصي درمان -يبهداشت

 است، نشانگر وضعيت هادار نسبتاً بااليي در مقايسه با ساير شاخصكه داراي ميانگين وزنعليرغم آن ،»يدرمان يهايمهب

امتياز پايين سالمندان محالت را  ،مطلوب شهر اصفهان در اين شاخص نيست بلكه تفاوت باالي ضريب اهميت اين شاخص

مشاوره  ي و دريافتروانشناس هايمراقبت يزيوتراپي، دريافتف هايمراقبت يافتدربه طور چشمگيري افزايش داده است. 

طلبد. را مي ريزي بيشتريتوجه و برنامهها و نارضايتي سالمندان محالت پايلوت، ضريب اهميت آنبه دليل باال بودن نيز يه تغذ

از  2,87ميانگين كلي دريافت با  »سالمت و خدمات ياجتماع حمايت« اما به طور كلي بايد به اين نكته توجه نمود كه بعد

نيازمند به اصالحات ويژه و اقدامات قابل توجهي از سوي به دليل اهميت بسياري كه در دوران سالمندي جامعه دارد ، 5

  بخش و بهينه گردد.براي سالمندان رضايت است تا ها و نهادهاي مرتبطسازمان

 شهر اصفهان پايلوتمحالت در سالمت  اجتماعي و خدمات هاي بعد حمايتشاخص يكل نيانگيم: 80-5جدول شماره 

  دارميانگين وزن  اهميت ضريب  ميانگين كل  شاخص  بعد

اجتماعي و حمايت 

  سالمت خدمات

  2,20  0,64  3,43  وضعيت سالمت جسماني

  2,34  0,64  3,65  وضعيت سالمت رواني
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  دارميانگين وزن  اهميت ضريب  ميانگين كل  شاخص  بعد

  2,25  0,64  3,52  كيفيت خواب

  1,70  0,64  2,66  رضايت از خدمات درماني مقرون به صرفه

  1,23  0,39  3,15  يمناسب به مراكز اورژانسدسترسي 

  2,14  0,64  3,35  عملكرد مراكز فوريتي اورژانس

  1,94  0,64  3,03  درماني -هاي مراقبتي بهداشتيوجود برنامه

  2,24  0,79  2,84  هاي درمانيكارآمدي بيمه

  0,93  0,40  2,33  دسترسي به خدمات مراقبت از سالمندان در منزل

  1,19  0,40  2,98  درماني -مراكز بهداشتيدسترسي به 

  1,79  0,64  2,79  دريافت خدمات بهداشت دهان و دندان

  1,81  0,64  2,83  هاي چشم پزشكيدريافت مراقبت

  1,83  0,64  2,86  هاي پيشگيرانهدريافت مراقبت

  1,68  0,64  2,62  هاي فيزيوتراپيدريافت مراقبت

  1,50  0,64  2,34  هاي روانشناسيدريافت مراقبت

  1,50  0,64  2,35  دريافت مشاوره تغذيه

  1,45  0,39  3,73  دسترسي به داروخانه

  1,21  0,40  3,02  تجهيزات ورزشي استاندارد در فضاهاي عمومي

  1,88  0,64  2,94  رضايت از مراحل اداري و مالي خدمات بهداشتي

  2,14  0,64  3,34  رضايت از رفتار كاركنان و پرستاران

  -  -  2,87  امتياز كل به اين بعد

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

 شهر اصفهان محالت پايلوتدر سالمت  اجتماعي و خدمات هاي بعد حمايتشاخص يكل نيانگيم سهيمقا: 58-5نمودار شماره 

  
  )1398مأخذ: (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان 
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بر اساس نظرات گردشگران  گردشگري و محور پهنه    سالمند در دوستدارمحيط تحليل و ارزيابي ابعاد  .5,5

  سالمند
كهنه (عتيق)  يداناطراف ممركز شهر اصفهان (اطراف ميدان نقش جهان و چهارباغ) و شهر اصفهان در  يميبافت قد

ش بي ساالنه ي در ايران و جهان شود.و فرهنگ يخيي با ارزش تارهااز جاذبه يكي اصفهان قرار گرفته و سبب شده است،

ت اسها آن گردشگران سالمند بودني اين هااز ويژگي و ديدن مي كننداصفهان هزار نفر گردشگر خارجي از شهر  400از 

   سال سن دارند. 60كه درصد بااليي از آنها باالي 

تاريخي و طبيعي تشكيل شده  -ها و محورهاي گردشگري شهر اصفهان از تالقي دو محور فرهنگيساختار اصلي پهنه

رود غربي رودخانه زاينده -دوران صفويه به يادگار مانده است. محور طبيعي همان محور شرقيساختار كهن شهر كه از 

ي مارنان، سي و سه پل، هاپل تاريخي (پل 5كند و بر روي آن مي است كه شهر را به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم

نوبي شهر بوده كه از مجموعه مسجد ج -تاريخي، محور شمالي -جويي، خواجو و شهرستان) قرار دارد. محور فرهنگي

خانه صفوي متصل و در نهايت به محور جامع و ميدان عتيق شروع شده و به وسيله بازار به ميدان نقش جهان و دولت

ي گردشگري هاشود. ساير محورها و پهنهرسد و در انتهاي به رودخانه زاينده رود و پل سي و سه پل ختم ميمي چهارباغ

. دهندشبكه منسجم گردشگري اصفهان را تشكيل ميها آن و يا در اتصال بابوده يا بخشي از اين ساختار موجود در شهر 

 فرهنگي شهر هستند و محورهاي -ز اجزاي تشكيل دهنده محور تاريخيهاي ميدان نقش جهان و ميدان عتيق، اپهنهمثالً 

ساختار گردشگري شهر پيوند  ها و محورهاي اصلي بهپهنه بهبا اتصال نظام الملك  -رونيهها جماله، دردشت، علي قلي آقا،

همچنين قرارگيري عناصر تاريخي بي شماري نظير خانه و ها و محورها. اين پيوستگي، اتصال و يكپارچگي پهنهاندخورده

ه تار فضايي پيوستگردشگران و بازديد كنندگان بتوانند در يك ساخو... سبب شده ها ، پلهابازارچهها، مساجد، ها، حمام

  ي متوالي فضايي، از ميراث تاريخي و طبيعي شهر ديدن كنند. هابا سكانس

  سالمند در شهر اصفهانگردشگران : 21-5شماره  يرتصو

   

 (www.friendlyiran.com)خذ: مأ

هاي هنري و قدرت باال در خدمات رساني به گردشگران دليل تعدد عناصر تاريخي، جذابيت بخش مركزي اصفهان نيز به

در تمامي سال پذيراي جهانگردان و گردشگران بوده است. به همين دليل بخش مركزي شهر كه در واقع قلب تپنده 

ه پيشنهادي مشاور، پهنه محدود بپهنه  اصفهان است، پتانسيل تبديل شدن به پهنه ويژه گردشگري سالمند را داراست.

خانه رود يو شمال يسبز جنوب يهحاش يتسپه، باغ گلدسته، پاسداران و در نها ي،شمس آباد ينقش جهان و گذرها يدانم

ترين عناصر از جمله مهم .نشان داده شده است 5-5بوده كه در نقشه شماره و سه پل تا پل خواجو  يرود از س يندهزا

اشاره كرد عبارت است از ميدان نقش جهان، عمارت عالي قاپو، مسجد جامع ها آن توان بهپهنه ميتاريخي كه در اين 
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عباسي، مسجد شيخ لطف اهللا، بازار قيصريه، چهلستون، موزه هنرهاي معاصر، موزه تاريخ طبيعي، هشت بهشت، كاروانسراي 

و مهمانپذيرها، ها . همچنين وجود هتلپل خواجو و و سه پل يپل س(هتل) عباسي، مسجد و مدرسه چهارباغ، بازار هنر، 

ي تجاري، پارك و فضاي سبز هاي غذاخوري و رستوران، مراكز خريد و مجتمعهاسه سينما و دو پرديس سينمايي، سالن

  و... در اين محدوده، فضاي مناسب براي گردشگري و گذران اوقات خوش فراهم كرده است. 

  : پهنه گردشگري پايلوت پيشنهادي 13-5نقشه شماره 

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

پرسشنامه گردشگران پهنه و محور گردشگري پايلوت اصفهان، بر اساس  و ارزيابي ابعاد شهر دوستدار سالمندان در تحليل

سالمند داخلي و خارجي انجام گرفته كه توسط سالمندان گردشگر در محورهاي گردشگري شهر اصفهان (نظير ميدان 

اصفهان ها آن درصد 3/88سالمند گردشگر،  100نقش جهان، چهارباغ عباسي و سي و سه پل) تكميل شده است. از 

ي ديگري داشتند و هادرصد آنان براي مقصد سفر انتخاب 7/11و تنها  دانستندمي را انتخاب مناسبي براي سفر مجدد

  عالقه مند به سفر به ديگر نقاط بودند.

ي شخصي سالمندان نظير جنسيت، وضعيت تأهل، سن، هاهفت سؤال ابتدايي پرسشنامه در ارتباط با ويژگي

مليت، همراهان سفر، مدت زمان اقامت در شهر و محل اسكان بوده و در ادامه سالمندان گردشگر با سؤاالت مرتبط 

ي بيروني، اسكان، مشاركت اجتماعي، حمل و نقل، احترام هاو فضاها شهر دوستدار سالمند (ساختمان بعدبا هشت 

مشاركت مدني و اشتغال، اطالعات و ارتباطات و خدمات اجتماعي و خدمات سالمت) مورد پرسش قرار  به سالمند،

ي شهر اصفهان و پيشنهادات گردشگران سالمند هاگرفته اند. در انتها سؤاالت كيفي نيز درباره مشكالت، ويژگي

  پرسيده شده است.
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  ي شخصي گردشگران سالمندهامعرفي ويژگي .1,5,5

پيشنهادي مركزي اصفهان كه به عنوان پهنه گردشگري دوستدار سالمند پايلوت در نظر گرفته  در پهنه گردشگري

ي هادر محورها و پهنهاند را مردان تشكيل دادهدرصد  50زنان و ها آن درصد 50سالمند گردشگركه حدود  100شد، 

سالمندان گردشگر اصفهان درصد  63گردشگري مركز اصفهان مورد پرسش قرار گرفتند. بر اساس مطالعات انجام شده 

درصد از سالمندان گردشگر  63اند. حدود سال بوده 90تا  75گردشگران سالمند درصد  37سال و  74تا  60در رده سني 

ها نسبتاً پايين است؛ نكته قابل توجه اسكان گردشگران و ضريب ماندگاري آناند روز در اصفهان اقامت داشته 5كمتر از 

ي هاجنبهاز جمله هاي مثبت و منفي فراواني دارد. باشد كه اين وضعيت نشان از جنبهتان و آشنايان ميدر خانه دوس

 تواندميي منفي، هاجنبه اشاره نمود وي مختلف و... هاها، ارتباط بين فرهنگتوان به مهمان نوازي اصفهانيمي مثبت آن

توصيف آمارهاي به دست  .اشاره نمود گردشگر احتمالي براي سالمندانعدم درآمدزايي براي هتلداران، خطرات منجر به 

نظير وضعيت تأهل، سن، مليت، همراهان سفر به ها آن ي شخصي گردشگران سالمند و درصد فراوانيهاآمده از ويژگي

  ارائه شده است. 81-5ها در جدول شماره اصفهان، مدت زمان اقامت در شهر اصفهان و محل اسكان آن

  ي شخصي گردشگران سالمندها: آمار توصيفي ويژگي81-5جدول شماره 

  ي شخصي گردشگران سالمندهاويژگي

  درصد  هاويژگي

  وضعيت تأهل
  31,7  مجرد

  68,3  متأهل

  سن

  63,3  سال (سالمند جوان) 60-74

  36,7  سال (سالمند) 75-90

  0  سال و باالتر(سالخورده) 90

  مليت

  15  اروپايي

  3,3  آمريكايي

  0  آفريقايي

  31,7  آسياي شرقي

  50  آسياي غربي

  همراهان سفر به اصفهان

  10  انفرادي

  41,7  با همسر

  16,7  با خانواده (همسر و فرزندان)

  8,3  با دوستان و آشنايان

  15  با همسر و با دوستان آشنايان

  8,3  خانواده (همسر و فرزندان) و با دوستان و آشنايانبا 

  مدت زمان اقامت در شهر اصفهان

  63,3  روز 5كمتر از 

  23,3  روز 10 - 5

  6,7  روز 15 - 10

  6,7  روز 15باالي  

  محل اسكان

  50  هتل

  5  مهماپذير

  3,3  ي بوم گرديهاخانه

  0  ي دولتي و خصوصيهامراكز اسكان ارگان

  41,7  خانه دوستان و آشنايان

 )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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دوستدار سالمند در پهنه و محور پايلوت محيط  گانهابعاد هشتتوصيف ميزان رضايت سالمندان گردشگر در  .2,5,5

  گردشگري

شهر اصفهان در پهنه پايلوت گردشگري از هشت مؤلفه شهر دوستدار سالمند ميزان رضايت سالمندان گردشگر از 

گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري و منطقه اي  پرسشگرينتايج حاصل از  مورد پرسش قرار گرفته شده كه

  در ادامه در هشت بخش توصيف شده است. دانشگاه هنر اصفهان

  بيرونيها و فضاهاي ساختمان  •

پيرامون مراكز و مسيرهاي گردشگري در ارتباط با سالمندان  بازها و فضاهاي به بررسي ساختماندر اين قسمت 

را تميز و مناسب ها آن درصد گردشگران از فضاهاي شهري اصفهان راضي بوده و 43گردشگر پرداخته شده است. 

راكز گردشگري، فضاهاي سبز و مراكز ي منتهي به مراكز و فضاهاي شهري مانند مهاو مسيرها كردند. راهارزيابي مي

گردشگري نظير رستوران را براي رفت و آمد سالمندان مناسب ديده و عبور از خيابان و مسيرهاي ترافيكي را -خدماتي

كردند. سالمندان گردشگر عمده مسيرها را براي عبور ويلچر و ساير وسايل كمك حركتي نامناسب مي دشوار تلقي

  معرفي كردند.

و فضاهاي بيروني براي گردشگران سالمند باالتر از حد ها ، وضعيت كلي ساختمان59-5به نمودار شماره  با توجه

، توقف رانندگان و اجازه براي عبور سالمندان از عرض هاروپيادهي سهولت حركت ويلچر در هابوده و شاخص ميانگين

گانه دوچرخه و پياده كمتر از ميانگين است كه ضعف خيابان، زمان كافي براي عبور از عرض خيابان و مسيرهاي جدا

باالتر از ميانگين ها دهد. ميانگين ميزان رضايت در ساير شاخصمي در توجه به حضور پياده سالمند در شهر را نشان

  بوده كه نشان از رضايت نسبي گردشگران از تميز بودن و دلپذير بودن فضاهاي شهر اصفهان و امنيت مسيرها است.

  يگردشگر يلوتپهنه پادر  بيروني يها و فضاهابعد ساختمانرضايت از : 59-5ودار شماره نم

  بيرونيي هاها و فضاساختمان

  
  

4.25

3.55

2.66

2.5

2.51

2.88

3.58

3.91

3.71

3.43

3.63

3.35

4

3.5

تميز بودن و دلپذير بودن فضاهاي 

شهري
هاي گاهوجود نيمكت و استراحت

مناسب  

روهاسهولت حركت ويلچر در پياده 

توقف رانندگان و اجازه دادن به  

اهسالمندان براي عبور از عرض خيابان

و  زمان كافي براي عبور از عرض خيابان

هاتقاطع

-مسيرهاي جداگانه براي دوچرخه 

سواران و عابران پياده

دسترسي مناسب فضاي سبز

و   دسترسي مناسب به بناهاي تاريخي

گردشگري

ه دسترسي مناسب به رستوران و اغذي

فروشي  

هاي بهداشتي متناسب با سرويس 

نيازهاي سالمندان

 سهولت در  يافتن مسير رسيدن به

مكان هاي گردشگري

عدم وجود عناصر خطرآفرين

امنيت مسيرهاي منتهي به هتل ها 

روشنايي مناسب در مسيرهاي 

گردشگري در شب

پهنه گردشگري وضعيت مطلوب متوسط
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  در پهنه پايلوت گردشگري باز يو فضاها هاساختمان بعداز  گردشگر سالمندان يتمنديرضا يزانم يفيآمار توص: 82-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

 4.25 تميز بودن و دلپذير بودن فضاهاي شهري 3.91 دسترسي مناسب به بناهاي تاريخي و گردشگري

 3.71  دسترسي مناسب به رستوران و اغذيه فروشي  3.63  هاي گردشگريسهولت در يافتن مسير رسيدن به مكان

 2.66  روهاسهولت حركت ويلچر در پياده 3.43  هاي بهداشتي متناسب با نيازهاي سالمندانسرويس

 3.58  دسترسي مناسب به فضاي سبز 2.5  اهتوقف رانندگان و اجازه دادن به سالمندان براي عبور از عرض خيابان

 3.55  هاي مناسب گاهوجود نيمكت و استراحت 2.51  هاعرض خيابان و تقاطعزمان كافي براي عبور از 

 3.35  عدم وجود عناصر خطرآفرين 2.88  سواران و عابران پيادهمسيرهاي جداگانه براي دوچرخه 

 4  هاامنيت مسيرهاي منتهي به هتل 3,5  روشنايي مناسب در مسيرهاي گردشگري در شب

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

  حمل و نقل  •

ونقل را ارزيابي هاي تدوين شده در پرسشنامه، سالمندان گردشگر هشت شاخص در حوزه حملمطابق با پرسش

سالمندان گردشگر و وجود هاي شهري براي ها و ميني بوسسازي اتوبوسبه جز مناسبها اند. بيشتر شاخصكرده

ها باالتر از متوسط ارزيابي شده كه امتياز ي گردشگري ويژه حمل گردشگران سالمند، ميانگين ساير شاخصهاماشين

براي گردشگران سالمند از  سازي وسايل حمل و نقلدهد. مناسب كلي حوزه حمل و نقل را باالتر از ميانگين قرار مي

ست و ممكن است به علت كمبود تجهيزات رغبت كمتري به حضور و سفر به فضاهاي ي مهم آنان اهاجمله دغدغه

  مختلف شهر اصفهان را داشته باشند. 

  حمل و نقل در پهنه پايلوت گردشگري بعدرضايت از : 60-5نمودار شماره 

  حمل و نقل

 
  

3.26

2.36

2.28

3.61

3.96

3.81

3.81

3.43

وجود جايگاه ويژه سالمندان و افراد كم 

توان در اتوبوس و مترو

-مناسب سازي ميني بوس ها و اتوبوس

هاي شهري

وجود ماشين هاي گردشگري ويژه حمل 

سالمندان كم توان 

وضوح و قابل درك بودن عالئم حمل و 

نقل  

بزرگ و خوانا بودن نام خيابان ها

خوش رفتار بودن رانندگان تاكسي و  

اتوبوس با سالمندان گردشگر

امنيت و عدم احساس ترس در اتوبوس،  

مترو و تاكسي

امكان استفاده از تاكسي آنالين 

پهنه گردشگري وضعيت مطلوب متوسط
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  حمل و نقل در پهنه پايلوت گردشگري بعداز  گردشگر سالمندان يتمنديرضا يزانم يفيآمار توص: 83-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

 3.96  هاخيابان بزرگ و خوانا بودن نام 3.26 وجود جايگاه ويژه سالمندان و افراد كم توان در اتوبوس و مترو

 3.61  وضوح و قابل درك بودن عالئم حمل و نقل  3.81  خوش رفتار بودن رانندگان تاكسي و اتوبوس با سالمندان گردشگر

 2.36  هاي شهريو اتوبوس سازي ميني بوسمناسب 2.28  هاي گردشگري ويژه حمل سالمندان كم توان وجود ماشين

 3.43  امكان استفاده از تاكسي آنالين  3.81  مترو و تاكسي امنيت و عدم احساس ترس در اتوبوس،

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

  اسكان •

بستگان ي هاو خانهها دهد بيشتر گردشگران سالمند در هتلمي بررسي اسكان گردشگران سالمند در شهر اصفهان نشان

و سهولت حركت در مراكز اقامتي رضايت نسبتاً بااليي  از محل اقامت خود، امنيت آنها آن و دوستان خود اقامت دارند.

داشتند ولي از تجهيزات مربوط به سالمندي مانند مبلمان ارگونوميك و سرويس بهداشتي مناسب سازي شده كمترين 

رفتار كاركنان هتل در خدمات دهي  ندان گردشگري كه در هتل اقامت داشتندرضايت را اعالم كردند. بيشترين رضايت سالم

  به سالمندان مربوط است كه نشان از آموزش و عملكرد مناسب هتلداران اصفهان دارد.

  پهنه پايلوت گردشگري درسالمند اسكان گردشگران رضايت از بعد : 61-5نمودار شماره 

  اسكان

  
  

  اسكان در پهنه پايلوت گردشگري بعداز  گردشگر سالمندان يتمنديرضا يزانم يفيآمار توص: 84-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

 3.85 با امكانات مورد نياز گردشگران سالمند اقامتيي هاوجود مكان 3.5  ي اسكانهامناسب بودن هزينه

 3.93  رفتار كاركنان هتل در پذيرش و خدمات دهي به سالمندان 3.8  سهولت حركت وسايل كمك حركتي در هتل

 3.36  وجود سرويس بهداشتي و حمام مناسب سازي شده  3.36  وجود مبلمان ارگونوميك و قابل تنظيم ارتفاع آن

    3.78  هاو امنيت در هتل و اقامتگاهاحساس آرامش 
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

3.85

3.5

3.93

3.36
3.8

3.36

3.78

وجود مكان هاي اقامتي  با امكانات  

مورد نياز گردشگران سالمند

مناسب بودن هزينه هاي اسكان

رفتار كاركنان هتل در پذيرش و  

خدمات دهي به سالمندان

وجود سرويس بهداشتي و حمام  

مناسب سازي شده  

ي سهولت حركت وسايل كمك حركت

در هتل

وجود مبلمان ارگونوميك و قابل  

تنظيم ارتفاع آن

احساس آرامش و امنيت در هتل و 

اقامتگاه ها

پهنه گردشگري وضعيت مطلوب متوسط
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  اسكان گردشگران سالمند در هتل: 22-5شماره  يرتصو

  

  )www.irantravelingcenter.com(خذ: مأ

 

  مشاركت اجتماعي  •

در حوزه مشاركت اجتماعي سالمندان سه شاخص براي سنجش نيازهاي گردشگران سالمند در نظرگرفته شده كه 

كسب شده كه باالترين امتياز را به خود اختصاص داده و از  3,58در شاخص امكان ارتباط دوستانه با شهروندان امتياز 

ي تفريحي براي سالمندان گردشگر و وجود تخفيف براي گردشگران سالمند در هانيز باالتر است. وجود فرصتميانگين 

مراكز گردشگري امتيازاتي تقريباً متوسط كسب كرده اند. به صورت كلي بر اساس نظرات سالمندان گردشگر شهر 

  ابي شده است.اصفهان؛ مشاركت اجتماعي گردشگران سالمند در شهر اصفهان متوسط ارزي

  پهنه پايلوت گردشگريدر مشاركت اجتماعي  رضايت از بعد: 62-5نمودار شماره 

  حوزه مشاركت اجتماعي

  
  مشاركت اجتماعي در پهنه پايلوت گردشگري بعداز  گردشگر سالمندان يتمنديرضا يزانم يفيآمار توص: 85-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص

 3 ي تفريحي براي سالمندان گردشگرهاوجود فرصت

 2.9  ي استفاده از مراكز گردشگريهاوجود تخفيف

 3.58  امكان ارتباط دوستانه با شهروندان اصفهاني در فضاهاي شهري
 )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 

3

2.9
3.58

  وجود فرصت هاي تفريحي براي

سالمندان گردشگر

وجود تخفيف هاي استفاده از  

مراكز گردشگري

امكان ارتباط دوستانه با  

شهروندان اصفهاني در فضاهاي  

شهري

پهنه گردشگري وضعيت مطلوب متوسط
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  احترام و پذيرفته شدن سالمندان در جامعه  •

ي هاسنجش ميزان احترام به سالمندان گردشگر با يازده شاخص مورد بررسي قرار گرفته است. وجود فعاليت

 2,93و  2,75ديدن وسايل اضطراري براي سالمندان به ترتيب امتياز اجتماعي براي همه سنين در سطح شهر و تدارك 

شوند. باالترين امتياز متعلق به مهمان نوازي ساكنان مي كه پايين تر از ميانگين بوده و ضعيف تلقياند را كسب كرده

  اند.شهر اصفهان بوده كه از ديرباز به مهمان نوازي شهرت داشته

  در پهنه پايلوت گردشگريدر جامعه سالمند رضايت از بعد احترام و پذيرفته شدن گردشگران : 63-5نمودار شماره 

  و پذيرفته شدن در جامعه احترام

 
  

  در پهنه پايلوت گردشگري شدن در جامعه يرفتهاحترام و پذ بعداز  گردشگر سالمندان يتمنديرضا يزانم يفيآمار توص: 86-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

 4.08 نوازي و احترام ساكنان شهر اصفهان به گردشگران سالمندمهمان 3.36  احترام به گردشگران سالمند از طرف پليس

 3.81  ثر با راهنماي گردشگري در بازديدهاؤميزان تعامل و ارتباط م 3.68  اصفهانعدم احساس تنهايي و غربت در شهر 

 3.86  هاي عمومي توجه و احترام به سالمندان گردشگر در مكان 3.66  حفظ حقوق گردشگران سالمند در شهر 

 3.63  و نقل عمومي ي حملهااحترام به سالمندان گردشگر در سرويس 3.5  و مذاهب گردشگرانها احترام به نوع آيين

 3.56  رسانراهنمايي مطلوب در زمان نياز از طرف مردم و نهادهاي خدمات 2.93  تدارك ديدن وسايل اضطراري و مورد نياز سالمندان

    2.75  هاي اجتماعي براي همه در سطح شهروجود فعاليت

 )1398دانشگاه هنر اصفهان (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري مأخذ: 
 مشاركت مدني و اشتغال  •

رضايت  3,88در حوزه مشاركت مدني و اشتغال تنها احساس ارتباط نزديك با زندگي بومي شهر توانسته با امتياز 

امتيازي نزديك ميانگين كسب كرده اند. مشاركت دادن ها نسبي سالمندان گردشگر را كسب كند. ساير شاخص

  سالمند در خلق آثار هنري متوسط ارزيابي شده است.گردشگران 

4.08

3.81

3.86

3.63

3.36

2.75

3.68

3.66

3.56

2.93

3.5

مهمان نوازي و احترام ساكنان  

شهر اصفهان

ميزان تعامل و ارتباط موثر با  

راهنماي گردشگري در بازديدها

توجه و احترام به سالمندان  

گردشگر در مكانهاي عمومي 

ر  احترام به سالمندان گردشگر د

سرويس هاي حمل و نقل  

عمومي

ز  احترام به گردشگران سالمند ا

طرف پليس

  وجود فعاليت هاي اجتماعي براي

همه در سطح شهر

عدم احساس تنهايي و غربت در 

شهر اصفهان

د  حفظ حقوق گردشگران سالمن

در شهر  

  راهنمايي درست در زمان نياز به

كمك از طرف مردم و نهادها

 تدارك ديدن وسايل اضطراري و

مورد نياز سالمندان

احترام به نوع آيين ها و مذاهب  

گردشگران

پهنه گردشگري وضعيت مطلوب متوسط
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  مشاركت مدني و اشتغال سالمندان گردشگر در پهنه پايلوت گردشگري بعد رضايت از: 64-5نمودار شماره 

  مشاركت مدني و اشتغال

 
  

  مشاركت مدني و اشتغال در پهنه پايلوت گردشگري بعداز  گردشگر سالمندان يتمنديرضا يزانم يفيآمار توص: 87-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

 2.95  مشاركت دادن گردشگران در خلق آثار هنري  2.78 هاي گردشگران سالمند ه توانمنديئامكان ارا

 2.68  ايجاد فرصتي براي ارايه نظر سالمندان گردشگر 3.05  پذيرش سالمندان گردشگر از طرف افراد هنرمند

 2.58  ي جسمي افراد هاميزان تناسب مشاغل با ويژگي 3.88  احساس ارتباط نزديك با زندگي بومي شهر

 )1398دانشگاه هنر اصفهان (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري مأخذ: 
  اطالعات و ارتباطات  •

در ارتباط با وضعيت اطالعات و ارتباطات سالمندان در شهر اصفهان، نه شاخص در قالب نه سؤال از گردشگران 

ي دريافت اطالعات مفيد و مطلوب از ليدر هاپرسيده شده است. باالترين ميزان رضايت سالمندان گردشگر به شاخص

و شاخص همسان بودن ويژگي خدمات مراكز گردشگري با تبليغات و وجود بانك اطالعاتي  4تور در طول سفر با امتياز 

  اختصاص يافته است.  3,66مناسب از خدمات گردشگري با امتياز 

ي هامناسب به مركز نشر اطالعات مرتبط با رويدادو دسترسي  2,90دسترسي به اينترنت و رايانه در شهر با امتياز 

اند كه نشان از ضعف عملكردي كمترين امتيازي را كسب كرده و عملكردي كمتر از ميانگين داشته 2,56شهر با امتياز 

ها و نيازهاي توريسم تمركز بر خواسته نكته قابل توجه در صنعتحوزه اطالعات و ارتباطات شهر اصفهان دارد. 

از  و ديدن مي كننداصفهان هزار نفر گردشگر خارجي از شهر  400بيش از  ساالنهجايي كه است و از آن  رانگردشگ

 هاي مناسب سالمندان و اطالع رساني از زمان و مكان، برگزاري فرصتاستها آن ي اين گردشگران سالمند بودنهاويژگي

  .اخبار الكترونيكي و چاپي حائز اهميت استها به اين رويدادها متناسب با سطح دسترسي آن برگزاري

    

2.78

3.05

3.88

2.95

2.68

2.58

هاي گردشگران امكان ارايه توانمندي

سالمند 

پذيرش سالمندان گردشگر از طرف 

افراد هنرمند

مي احساس ارتباط نزديك با زندگي بو

شهر

ار مشاركت دادن گردشگران در خلق آث 

هنري

دان ايجاد فرصتي براي ارايه نظر سالمن

گردشگر

ميزان تناسب مشاغل با ويژگي هاي 

جسمي افراد 

پهنه گردشگري وضعيت مطلوب متوسط



 

 
 

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

302 

  هافصل پنجم: ارزيابي و تحليل داده

  اطالعات و ارتباطات گردشگران سالمند در پهنه پايلوت گردشگري رضايت از بعد: 65-5نمودار شماره 

  اطالعات و ارتباطات

 
  

  اطالعات و ارتباطات در پهنه پايلوت گردشگري بعداز  گردشگر سالمندان يتمنديرضا يزانم يفيآمار توص: 88-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

 2.9  اناصفهدسترسي به رايانه و اينترنت در شهر  2.56 دسترسي مناسب به مركز نشر اطالعات مرتبط با رويدادهاي شهر 

 3.5  امكان خريد اينترنتي كاال 3.31  برقراري ارتباط با متوليان مراكز خدماتي به زبان انگليسي

 3.66  وجود بانك اطالعاتي مناسب از خدمات گردشگري  4  دريافت اطالعات مفيد و مطلوب از ليدر تور در طول سفر

 3.66  همسان بودن ويژگي خدمات گردشگري با تبليغات  3.33  خريد بليط و رزرو خدمات گردشگري به صورت آنالين 

    3.41  امكان دريافت اطالعات گردشگري اصفهان به صورت الكترونيكي 

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

  حمايت اجتماعي و خدمات سالمت  •

اجتماعي و خدمات سالمت به عنوان آخرين حوزه شهر دوستدار سالمند اين نتايج به دست پس از ارزيابي حمايت 

ي مختلف شهر مهم ترين مشكالت حيطه خدمات هاي اوليه در مكانهاي كمكهاآمد كه آلودگي هوا و نبود جعبه

ري حوزه حمايت اجتماعي اند. در ساير ابعاد عملكردهاي شهاز متوسط كسب كرده سالمت هستند و امتيازات پايين تر

ها و دسترسي به داروخانهها و خدمات سالمت از نظر گردشگران سالمند مثبت بوده و رعايت بهداشت در اغذيه فروشي

  اند.باالترين ميزان رضايت را كسب كرده
  ر مركز شهر اصفهانوجود داروخانه كافي د: 23-5شماره  يرتصو

                 
  )1394مأخذ: (كيميا نفيس 

2.56
3.66

2.9

3.33

3.5
3.66

4

3.41

3.31

دسترسي مناسب به مركز نشر 

اطالعات مرتبط با رويدادهاي شهر 

وجود بانك اطالعاتي مناسب از 

خدمات گردشگري 

ر دسترسي به رايانه و اينترنت د

شهر اصفهان

خريد بليط و رزرو خدمات  

گردشگري به صورت آنالين

امكان خريد اينترنتي كاال
همسان بودن ويژگي خدمات مراكز 

گردشگري با تبليغات  

 دريافت اطالعات مفيد و مطلوب از

ليدر تور در طول سفر

 امكان دريافت اطالعات گردشگري

 اصفهان به صورت الكترونيكي

ز برقراري ارتباط با متوليان مراك 

خدماتي به زبان انگليسي

پهنه گردشگري وضعيت مطلوب متوسط
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  حمايت اجتماعي و خدمات سالمت گردشگران سالمند در پهنه پايلوت گردشگريبعد ي ها: شاخص66-5نمودار شماره 

  حمايت اجتماعي و خدمات سالمت

  
  

  حمايت اجتماعي و خدمات سالمت در پهنه پايلوت گردشگري بعداز  گردشگر سالمندان يتمنديرضا يزانم يفيآمار توص: 89-5جدول شماره 

  ميانگين  شاخص  ميانگين  شاخص

 3.73  بيمارستان در سطح شهردسترسي سريع به مراكز اورژانس و  2.95 ميزان پاكيزگي هوا 

 3.35  و اماكن اقامتيها وجود خدمات سالمت و بهداشت در هتل 3.91  هاو رستورانها رعايت بهداشت در اغذيه فروشي

 3.2  در مراكز اقامتي ي رژيميهاسي به غذاها و نوشيدنيدستر 3.88  دسترسي به داروخانه و تأمين داروهاي مورد نياز

 3.45      درماني و پشتيباني سالمتيخدمات دسترسي به اطالعات  3.2  ي تكميلي و سفر هابودن بيمهميزان كارآمد 

    2.85  هاي شهر همه مكان هاي اوليه درهاي كمكوجود جعبه

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

  گردشگران سالمند به اصفهان به عنوان محلي براي تفريح و گردشگري امتياز كلي .1,2,5,5

درصد گردشگران  33خدماتي در شهر اصفهان، حدود -ي گردشگريهاي تاريخي و فعاليتهابه دليل وجود جاذبه

ريح و تفسالمندي كه شهر اصفهان را به عنوان مقصد گردشگري خود انتخاب كرده اند، اصفهان را محلي بسيار خوب براي 

ها از تفريحات اصفهان راضي بوده و سطح تفريحات و گردشگري اصفهان را خوب درصد از آن 50دانستند و مي گردشگري

  .كردندمي يفتوصبه زيبايي را ها آن اصفهان و لذت بازديد از يخيتار يهاجاذبه ارزيابي نموده اند. سالمندان گردشگر

 يو گردشگر يحتفر يبرا يگردشگران سالمند به اصفهان به عنوان محل يكل يازامت: 90-5جدول شماره 

  ميانگين  درصد  امتياز گردشگران به تفريحات و گردشگري اصفهان

  33,3  خيلي خوب

  50  خوب  4,16

  16,7  متوسط

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

2.95
3.73

3.35

3.91

3.88

3.2

3.45

3.2

2.85

ميزان پاكيزگي هوا 

دسترسي سريع به مراكز  

اورژانس و بيمارستان  

وجود خدمات سالمت و 

بهداشت در هتل ها و اماكن  

اقامتي

رعايت بهداشت در اغذيه  

فروشي ها و رستوران ها

ن دسترسي به داروخانه و تأمي

داروهاي مورد نياز

  ميزان كارآمد بودن بيمه هاي

تكميلي و سفر  

  دسترسي مناسب به اطالعات

در ارتباط با خدمات درماني  

ي  دسترسي به غذاها و نوشيدن

هاي رژيمي  در مراكز اقامتي

هاي كمك هاي  وجود جعبه

همه مكان هاي شهر   اوليه در

اصفهان

پهنه گردشگري وضعيت مطلوب متوسط
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 سالمندان گردشگر در پهنه گردشگري پايلوت توصيف مشكالت، نظرات و پيشنهادات  .3,5,5

يم و آثار تاريخي موجود در اين شهر لذتها كنند و از زيباييساليانه گردشگران سالمند زيادي از اصفهان بازديد مي 

مي ي حاشيه زاينده رود، پل خواجو، سي و سه پل احساس راحتيهادر ميدان نقش جهان، پاركها آن برند و بسياري از

از سفر به اصفهان كامل ها شود كه تجربه آنمي و مشكالت در محيط شهر اصفهان سببها كنند. با اين حال برخي كمبود

له از جم و طنز يكمد يهابرنامهي و و گروه يعجم يحاتتفر يقي،و موس يوازخوانيي روبرو باشند. آهانشود و با محدوديت

 يرمپ در س يجادا كنند.مي ي تفريحي مورد عالقه سالمندان گردشگر است كه كمبود آن را در اصفهان احساسهابرنامه

از جمله پيشنهاداتي است كه  سالمندانبراي خاص  يتفعال يجادا ي ودر مراكز گردشگر يبرق يخودروها، تهيه و سه پل

 گرانبر اساس نظر گردشسالمندان در راستاي بهبود وضعيت و كمبودهاي اصفهان متناسب با نيازهاي سالمندان داشته اند. 

مهم ترين مشكالت شهر  داخلي و خارجي در پهنه مركزي شهر اصفهان كه به عنوان پايلوت انتخاب شده است، سالمند

  از:اند عبارت

به طور  كه بتوانند برنامه سفر خود را زمان بندي و و اتوبوس يخط يهايتاكس يقشه و برنامه مشخص برانبود ن -

  بهينه از زمان خود استفاده كنند.

   .هاو عدم امكان استفاده از آن تيبل ديخر يهاتيساوب بودن  يفارس -

كه ممكن است مشكالت امنيتي مانند كيف  رانيدر ا كارت زايو همراه داشتن پول نقد و عدم امكان استفاده از -

  قاپي براي آنان به همراه داشته باشند و عالوه بر آن نتوانند خريد آنالين در ايران انجام دهند.

ها كلتيموتورسجلوگيري از ورود  يبرا و موانعها لهيوجود مهمچنين و ها روپيادهسطح در ها وجود ناهمواري -

كند و بايستي قسمتي از مسير را بدون وسايل مي اده از ويلچر و واكر را براي آنان سختامكان استفها روپيادهدر 

  كمك حركتي و به كمك ديگران طي كنند. 

به دليل كم توجهي رانندگان به قوانين و كم رنگ بودن  ابانياز خ هنگام عبور تيامنايمني و عدم احساس  -

  .فرهنگ رانندگي ايمن

 صسالمندان به خصو يبرا يبهداشت سيمناسب سرو ريدر سطح شهر، نبود مس يعموم يبهداشت سينبود سرو -

  .لچريو افراد با

  اندازد.مي كه ايمني و امنيت آنان را به خطرها روپيادهدر  كلتيحركت دوچرخه و موتورس -

ن د در آبتوانند از آن لذت ببرند و يا خوها كه آن براي سالمندان گردشگر در اصفهان يحيبرنامه تفرفقدان  -

  مشاركت داشته باشند.

 فقدان حمل و نقل ويژه سالمندان كم توان مانند ون و يا ميني بوس كه داراي باالبر براي سوار و پياده شدن از خودرو -

  باشد.مي

  نظرات سالمندان گردشگر پيرامون شهر اصفهان: 91-5جدول شماره 

  پاسخ استخراج شده  پرسش

  و فضاهاي شهر اصفهانها احساس راحتي در مكان

  ميدان نقش جهان -

  فقط مشكل هستند)ها سي و سه پل (پله -

  پل خواجو -

  پارك حاشيه رودخانه -

  و تفريحات مورد نياز شهر اصفهانها سرگرمي

  و موسيقي وازخوانيآ -

  تفريحات جمعي و گروهي -

  و طنز ي كمديهابرنامه -
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  هافصل پنجم: ارزيابي و تحليل داده

  پاسخ استخراج شده  پرسش

 نظر و پيشنهادات

  ايجاد رمپ در سي و سه پل -

  خودروهاي برقي در مراكز گردشگري -

  ايجاد فعاليت خاص سالمندان -

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

  حضور گردشگران سالمند در اماكن گردشگري شهر اصفهان: 24-5شماره  يرتصو

      
  (www.Imna.ir)مأخذ:                                         (www.isfahaninfo.com)مأخذ:                     

  

   

  (www.tr2p.com)مأخذ:                                                        (www.isfahaninfo.com): مأخذ           
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 جمع بندي  .6

خاص خود را دارد و عمدتاً فراتر از كنترل انسان است. در سطح  يايياست كه پو يولوژيكيب يتواقع يك يريروند پ

 يتظرف يجيمنجر به كاهش تدر كه شودمي يزمان ناش در طول يو سلول يگسترده مولكول يهايباز آس يري، پيولوژيكيب

اگرچه تعاريف متداول از پيري وجود دارد، اما در . شودميمرگ  يتو در نها يماريبابتال به  خطرافزايش ، يو روح يجسم

زيرا سن تقويمي با سن بيولوژيكي براي مشخص كردن آستانه  مورد سن پير شدن فرد توافق كلي وجود ندارد.

در حال حاضر، هيچ معيار عددي استاندارد سازمان ملل براي سن سالمندان وجود  مترادف نيستند.سالخوردگي لزوماً 

نيز تعريف  2012در سال سال است.  60ورود به جمعيت سالخورده، ندارد، اما قطعنامه موافقت سازمان ملل براي

   بيان شد.سالگي  60عبور از مرز ، سازمان جهاني بهداشت مطابق با سالمندي

كند و باعث سالگي شروع به شتاب مي 70يابد، بعد از ي مختلف با پيشرفت سن به تدريج افزايش ميهاوع ناتوانيشي

و مشكالت سالمندان با توجه به سن، وضعيت ها ناتواني شود.سالگي مي 80افزايش نياز به كمك به خصوص پس از سن 

هاي پيشين اين افراد به ميزان قابل توجهي متفاوت است. اما اجتماعي، بهداشت، وضعيت زندگي و ساير ويژگي -اقتصادي 

وقت آزاد پس از قطع نقش كار و  فراواني ، از دست دادن همسر، يپس از بازنشستگ يناكافدرآمد  يافقر، كاهش درآمد 

 ياجتماع يانزوا عدم حمايت عاطفي، ،يروانروحي و  مشكالتمشكالت بهداشتي، ، يسالمتكاهش سطح  احساس كسالت،

   كم و بيش در بيشتر جمعيت سالمند مشابه است.خانواده به  يرابطه و وابستگاز  يتو عدم رضا

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

كنند و در ميافراد سالمند در شهرها زندگي  دهند. توجه به اينكه در حال حاضر در جهان توسعه يافته، سه چهارممي

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

ل، به جاي ر محد مسن افراد ساختن توانمند دنبال به زيادي شهرهاي اكنون هم طلبد، حائز اهميت است.ميسالمند را 

  . هستند هارها ساختن آن

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

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

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

  .كندميسالمند را در زندگي جامعه تقويت كرده و سالمندي سالم و فعال را ترويج 

پس از نفر  2,250,000 ي برابر باتيمربع و جمع لومتريك 550بالغ بر  يبا مساحت» كالنشهر اصفهان« 1395طبق آمار 

در  دهند. ميرا سالمندان تشكيل ش درصد از جمعيت 11تا  6/10حدود  كالنشهر كشور نيعنوان سوم بهتهران و مشهد 

شهر اصفهان به از سويي ديگر  درصد ديده ميشود. 25حال حاضر در برخي از محالت اصفهان نسبت سالمندي با بيش از 

هزار نفر گردشگر خارجي  400و در سال بيش از  تي تاريخي فراواني اسهاعنوان يكي از شهرهاي تاريخي داراي آثار و جاذبه

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

هر و ش براي تحقق محيط دوستدار سالمند پرداخته انبر اين اساس سازمان ملل، به تشويق و حمايت از كشور اير دارند.

  صفهان به عنوان پايلوت اجراي ارزيابي و اجراي محيط دوستدار انتخاب كرده است.ا

(خانم دكتر جودان)  از طرف صندوق جمعيت سازمان ملل 1397ايده اجرايي شدن اين پروژه در اصفهان در سال 

گروه پژوهشي از طرف مطابق با دستورالعمل شهر دوستدار سالمند و  شد و شرح خدمات آن به صورت تفصيلي مطرح

بين  عقد تفاهم نامهو ز تأييد دبيرخانه شوراي سالمندي پس ا مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان ارائه گرديد.

مختلف  در فرايندبهزيستي كشور، اداره كل بهزيستي استان اصفهان و شهرداري اصفهان اين پروژه وارد فاز مطالعاتي شد. 
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و ترافيك، معماري و شهرسازي، جامعه شناسي، ونقل حملي مختلف (بهداشت و درمان، هاهمكاري حوزهمطالعاتي 

   به همراه داشته است.گردشگري و ....) 

 تدستورالعمل سازمان جهاني بهداش هشت بعدمطابق با براي دستيابي به برنامه اي جامع و متناسب با نياز افراد سالمند 

در اين برنامه مشاركت داده شوند و پس از نظرسنجي از اين افراد و طراحي  يرگذارو تأث هاي ذي نفعضروري است همه گروه

هفت «و طي » دو فاز«ي تدوين شده مورد بازنگري و ارزشيابي قرار گيرند. بدين منظور اين پروژه در ها، مجدداً برنامههابرنامه

 رديراهبريزي اس هشت بعد ارزيابي شده و با برنامهانجام خواهد شد و در طول اين فرايند محيط شهر اصفهان بر اس» مرحله

 .استدر راستاي چشم انداز تعريف شده ها چشم انداز، هدف گذاري، راهبرد و سياست به دنبال اجرايي شدن پروژهو تدوين 

 و روش شناسي، شناخت، مباني نظري ،طرح پيشنهاديپنج مرحله اصل پروژه بوده كه در » فاز اول«گزارش پيش رو 

  تدوين شده است. هاتوصيف و تحليل داده

ها شپرسو  اهدافبه معرفي /موضوع مسئله واژگان كليدي پروژه وبيان  در فصل نخست پس از »:فصل نخست« -

انجام اين طرح دخيل نمودن سالمندان در سرنوشت خود از طريق مشاركت و همكاري در طرح اصلي هدفو  پرداخته

هاي و در دسترس و ارائه راهكارهاي در راستاي كاهش مشكالت شغلي و چالش هاي شهري، خلق فضاهاي مناسب

ر در نظروي اجتماعي و فرهنگي و توجه اساسي به بحث بهداشت و سالمت فردي در محالت پايلوت شهر اصفهان پيش

يفي، تحليلي به صورت توص از نظر روشو اي و كاربردي توسعه ،نوع پژوهش از نظر هدف . بنابراينگرفته شده است

فرآيند برنامه ريزي محيط دوستدار سالمند در محله پايلوت و پهنه گردشگري در انتهاي اين فصل  .بيني شده استپيش

  مورد توجه قرار گرفته است. شهر اصفهان

مطالعه مباني نظري و پيشينه » محيط دوستار سالمند«هاي مختلف منظور اشراف بر جنبهبه »:دومفصل « -

 اهيماجرايي و مف-تجربيات عملياتي زمينه را براي بياناين گزارش  دوماجرايي سند حائز اهميت است. فصل -عملياتي

ي اثرگذار بر زندگي سالمندان هامرتبط با زندگي سالمندان، سالمند در فضاي شهري، سالمند و گردشگري و مؤلفه

. در سازدميميسر شهر دوستدار سالمند ريزي برنامههاي ارزيابي و ابعاد و شاخصدر نهايت تدوين  كند كهفراهم مي

اند كه كشور جهان معرفي شده 41شهر در  937شامل شهرهاي عضو شبكه جهاني شهر دوستدار سالمند  2019سال 

يكا، انگلستان، متحده آمر يالتپورتلند ا، كانادا ايچسن، شيكاگو، منچستررها و شهرهاي تجربيات انجام شده در كشو

 يكينوان به ع فلوريدا آالچائوشهر و همچنين  ، آكيتا ژاپن و تهرانهنگ كنگنيويورك، ژاپن، ملوين، فيليپين، ونكوور كانادا، 

در دو بخش پيشينه عملياتي خارجي است، يوستهدوستدار سالمند پ يبه شبكه جهان 2019كه در سال  يراخ ياز شهرها

در روند اجراي پروژه بهره گرفته است. نكته حائز اهميت در ها و از تجربيات موفق آن مورد توجه قرار گرفتهو داخلي 

بهداشت كه به عنوان راهنماي جهاني شهرهاى  اين مرحله توجه به چارچوب شهرهاى دوستدار سالمند سازمان جهاني

 ابعادكند. اين ميكه به شناسايي و رفع موانع رفاه و مشاركت افراد سالمند كمك  بودهشود، ميدوستدار سالمند ياد 

ي با يكديگر همپوشاني داشته و با هم تعامل خدمات شهري و اجتماع محيط ،فيزيكي طيمحهشتگانه در سه حوزه 

پيشنهادي و به كار گرفته شده در  هاشاخص در اين پروژهاز است به صورت منطقي از هم تفكيك شوند. كه ني ؛دارند

 هايشهر دوستدار سالمند جمع آوري و ارائه شده است. الزم به ذكر است شاخصهاي انجام شده پروژه گانهابعاد هشت

  .اندوستدار سالمند نيز استخراج شدهط دمحيهاي شاخصويژه محيط دوستدار گردشگر سالمند نيز عالوه بر 

نظر محيطي،  هاي شهر اصفهان، ازتحت عنوان فصل شناخت، نخست ويژگي سوم در فصل »:سومفصل « -

هان، فرادست اصف يسالمندان در طرحها يگاهجا يلكالبدي، اجتماعي، اقتصادي مورد مطالعه قرار گرفته و پس از آن تحل

هاي توزيع و بيني وضعيت جمعيتي سالمندان)، ويژگيفرآيند افزايش يا كاهش جمعيت سالمندان در شهر (پيش

 ندان در شهر اصفهانآموزش و درمان سالم ي،پراكندگي سالمندان در محالت مختلف، توزيع و پراكندگي مراكز نگهدار



 

 
 

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

308 

گسترده، محالت و پهنه  يهاتحليلاند. در انتها پس از شده يانان بترين مشكالت سالمندان در اصفهو مطالعه مهم

شده  يدوستدار سالمند در شهر اصفهان انتخاب و معرف يطمح يجادا يبرا يشروبه عنوان محالت پ يلوتپا يگردشگر

لوت ، محالت پاي2هاي شش گانه سازمان جهاني بهداشتو شاخص 1پس از واكاوي و بررسي سه شاخص سالمندي .اند

 دوستدار سالمند در سه بخش شمالي، مركزيپايلوت و پهنه گردشگري شهرك كاوه، هزار جريب، جلفا و خانه اصفهان 

  ند. و جنوبي شهر اصفهان انتخاب شد

شناسي پژوهش اساساً راه و شيوه صحيح انديشه حاكم بر پژوهش و همچنين روند انجام روش »:چهارمفصل « -

گيري مبناي اصلي طرح بهرهبوده و اي و كاربردي از نظر هدف توسعه در اين گزارش پژوهشنوع كند. آن را بيان مي

روش  مد نظر قرار گرفته است.ها ها و راهنماهاي تعريف شده سازمان جهاني بهداشت و بومي سازي آناز چك ليست

ش ه فراخور نياز، از ابزارهاي سنجهاي مختلف بدر بخش بوده وشده به صورت توصيفي، تحليلي و تحليل انجام ارزيابي 

مختلف مانند؛ پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و عكس برداري در محالت پايلوت محيط دوستدار سالمند اصفهان استفاده 

نيز سعي شده در ابعاد  كارشناسان مسائل شهريو  هامديران شهري و سازمانجهت استفاده از نظرات  .شده است

هاي تخصصي شكل گيرد و در جلساتي مشترك به اظهار نظر در ارتباط با كارگروه مختلف شهر دوستدار سالمند

) در قالب سؤاالت باز و سواالت بسته پرداخته شده و نتايج اين نظرات در سنجش ضريب هاو فرصتها (چالش سالمندي

نمايد. ذي نفعان واقعي برنامه شهر دوستدار سالمند؛ ميو ابعاد كمك ) Q-Sortبا استفاده از روش (ها اهميت شاخص

شوند. براي سنجش ميباشند كه در جامعه حضور دارند و به عنوان سالمند فعال محسوب ميافراد در سن سالمندي 

در مراكز آموزشي روزانه به صورت  هاي هدف سالمندي كهنظرات اين گروهها به دو صورت عمل شده است. ابتدا گروه

مركز نگهداري روزانه كه از طريق گفتمان و  سه در اصفهانشناسايي شده اند. عصر حضور دارند  2نه و تا ساعت روزا

 مطلوبياطالعات درهر مركز، ساعت زمان  4متوسط  با صرفها پرداخته شده و تشريك مساعي به سنجش مشكالت آن

هاي هدف در مراكز روزانه، پس از شناسايي ر گروه. عالوه باست از شرايط سالمندان و نيازهاي آنها استخراج شده

ي پرسشنامه به سنجش ها(هزارجريب، شهرك كاوه، جلفا، خانه اصفهان و پهنه گردشگري)، از طريق فرم محالت پايلوت

گانه شهر دوستدار سالمند پرداخته شده و نظرات سالمندان گردشگر داخلي و  8و ارزيابي نظرات سالمندات در ابعاد 

ي شهر اصفهان در قالب محالت هاو چالشها جي نيز سنجش شده تا از اين طريق، شناخت دقيق تري از فرصتخار

 ،هاو سازمان يه  مديران شهريپژوهش كل ينجامعه مورد مطالعه در ا .شودپايلوت و پهنه و محور گردشگري استخراج 

 ريپژوهش و غ يتماه يلجامعه پژوهش به دل يقدق تعداد قلمرو يينبوده و تع كارشناسان مسائل شهريو  سالمندان

ر اساس ب. اما است يرپذامكان ياربس ينهنبوده و با زمان و هز يربودن تعداد افراد متخصص و مطلع مس بينييشقابل پ

است. با توجه به حجم نفر  219720با در شهر اصفهان برابر  سالمندانتعداد  1395سرشماري نفوس و مسكن سال 

نمونه به دست آمده اما به دليل  320ماري سالمندان، تخمين تعداد نمونه آماري بر اساس فرمول كوكرانجامعه آ

نمونه به آن اضافه شده و در  80و بررسي جامع،  1395اصفهان، روند افزايشي سالمندان از سال  شهر بودن گسترده

محله پايلوت  4ذكر است اين نمونه به طور برابر در سالمند به عنوان نمونه آماري معرفي شده است. الزم به  400نهايت 

سالمند در دسترس  70نيز  متمركز سالمندان يهاگروهنمونه) در نظر گرفته شده است. براي تشكيل  100(هر محله 

نفر از  100نيز به مشاركت و حضور دعوت شدند. به منظور دريافت و بررسي نظرات گردشگران شهر اصفهان، تعداد 

ن داخلي و خارجي در پهنه مركزي گردشگري پايلوت انتخاب شده اند. با توجه به عدم مشخص بودن تعداد گردشگرا

                                                
 ، نسبت سالمندي و شاخص سالخوردگيتعداد سالمندان 1
صالح قابل ا يدر شهر، اندازه متوسط محله و توپوگراف يريقرارگ موقعيت يحي،و تفر يتجار ي،خدمات عموم ، توزيعسالمندان يتعداد و نسبت باال 2

 .وع مسكنمسكن و تن ي، نوعو اقتصاد ي، قومياجتماع ، خصوصياتساكنان يو تراكم متوسط رو به باال ، تعدادمنطقه
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كارشناسان شهرساز، حمل و نقل، مسكن، بهداشت و درمان و متخصص در زمينه سالمت و پيشگيري سالمند، از تعداد 

  نفر نمونه در دسترس استفاده شده است. 31

ها، تشكيل ها، انجام مصاحبهها و معيارهاي ارزيابي و تكميل پرسشنامهب شاخصپس از انتخا »:پنجمفصل « -

نظرات  تحليلبررسي و شود. ميها آغاز ندان مرحله ارزيابي و تحليل دادههاي متمركز و جلسات گفت گو سالمگروه

نهادهاي شهري و كارشناسان ها و سازمانمديران سالمندان گروه هدف در شهر، سالمندان محالت و سالمندان گردشگر، 

هاي اجرايي بسيار مؤثر واقع ها و سياستانداز، راهبردها، برنامهتواند در تدوين چشمميمسائل شهري  و متخصصين

كنند و ها نگاه ميها از ديدگاه خود به مسئله سالمندي جامعه و نيازهاي مرتبط با آنين گروهشوند زيرا هر يك از ا

اي جامع در فاز دوم فراهم ميزمينه مناسبي را براي تدوين برنامه يجلسات كارشناس در كنار هااههمپوشاني اين ديدگ

   نمايد.

و بررسي وضعيت تراكم، مسكن و نظام فعاليتي و  سالمندان يتيجمع ياتتحليل خصوصدر اين فصل ضمن 

يتو اولو يرتباط با موضوع سالمنددر ا شهر اصفهان يتوضعو بررسي  در محالت پايلوت دوستدار سالمند ونقلحمل

ها محدوديتعد در هشت ب، مختلف ينكارشناسان و متخصص يدگاهاز د ي ابعاد شهر دوستدار سالمندهابندي شاخص

تحليل قرار  مورد بررسي و هاي شهر براي افراد مسن از نظر سالمندان و مسئولين مراكز روزانه سالمنديو پتانسيل

و سالمندان شهرك كاوه، هزار جريب، جلفا و خانه اصفهان از نظر سالمندان محالت پايلوت نيز  اند. در انتهاگرفته

نتايج حاصل از  اند.تحليل و بررسي شدهمندي و مشكالت سالمندان در شهر ترضايپهنه مركزي شهر اصفهان، گردشگر 

و » ها و فضاهاي بازانساختم«، ابعاد دهدنشان مي محالت پايلوت محيط دوستدار سالمند درمقايسه ميانگين ابعاد 

فته ذيراحترام و پ«، »مشاركت اجتماعي«و  »نقلوحمل«در وضعيت نسبتاً قابل قبولي قرار داشته اما ابعاد » مسكن«

نيازمند » حمايت اجتماعي و خدمات سالمت«و » اطالعات و ارتباطات«، »اشتغالمشاركت مدني و «، »جامعهشدن در 

اي تدابيري اساسي به منظور بهبود وضعيت محالت براي حضور فعال سالمندان در فضاهاي شهري نگاه ويژه و اجر

  است.

هاي مختلف مرتبط با صصكارشناس با تخ« 31 استخراج شده از مصاحبه با پس از بررسي نظرات و پيشنهادات

شهر دوستدار سالمند با  گانههشتابعاد شاخص كالن  44متخصصان، با رتبه بندي توان دريافت كه مي» سالمندي

حمايت اجتماعي و  ابعاد، مشاركت مدني و اشتغال سالمندان را در رتبه اول و به ترتيب Q-Sortاستفاده از روش 

  هاي بعدي قرار دادند. خدمات سالمت و مسكن در رتبه

  Q-Sortمتخصصين و كارشناسان با استفاده از روش  بر اساس رتبه بندي شهر دوستدار سالمند ابعاد يتاهم يبمتوسط ضر: 67-5نمودار شماره 

  
  )1398(گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: 
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ساعت  15در چهار جلسه مجموعاً  اشاره شد سالمندان به عنوان ذينفعان اصلي و كليدي پروژه مطابق با آنچه در پيش

 70و تحليل پروژه دعوت به مشاركت و همكاري شدند. ريزي برنامهدر روند ها براي دريافت نظرات و دخيل نمودن آن

ترين مشكالت شهر را در ابعاد هشتگانه محيط دوستدار سالمند متوجه سالمندي كه در اين جلسات حضور داشتند مهم

  ها به طور كلي همراستا و همسو با متخصصان است.ديدند كه نظرات آنمي ونقليروني و حملب ياهاها و فضساختمانحوزه 

  در ابعاد هشتگانه محيط دوستدار سالمند آموزشي سالمندان-سالمندان مراكز روزانهمشكالت سالمندان از نظر  يدرصد فراوان :68-56نمودار شماره 

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

پرسشنامه تدوين شده در ارتباط با پروژه شهر دوستدار سالمند در چهار محله شهرك كاوه، خانه اصفهان، جلفا و 

ه ت شخصي زندگي سالمندان از جملنامه شامل بيست سوال نخست مرتبط با خصوصياهزار جريب توزيع گرديد. پرسش

ن شامل ميزا بعدساير سواالت نيز در قالب هشت  بوده است.سن، تحصيالت، وضعيت تاهل، درآمد و وضعيت مسكن 

، حمل و نقل، مسكن، مشاركت اجتماعي، احترام به سالمندان و پذيرفته يرونيب يها و فضاهاساختمانرضايتمندي از 

و اشتغال، اطالعات و ارتباطات و حمايت اجتماعي و خدمات سالمت تدوين شده و در  شدن در جامعه، مشاركت مدني

  انتها هفت پرسش باز درباره مشكالت محله و نظرات آنان براي شهر و محله دوستدار سالمند تنظيم شده است.

  از ابعاد هشتگانه محيط دوستدار سالمند در محالت پايلوت چهارگانه سالمندان محالتميزان رضايت متوسط : 69-56نمودار شماره 

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

 در فاز كارشناسان مسائل شهريو  هامديران شهري و سازمانبا بررسي كلي آراء، نظرات و پيشنهادات اخذ شده از 

حمايت «، »مشاركت مدني و اشتغال«، »حمل و نقل«، »ها و فضاي بيرونيساختمان«نخست پروژه بايد توجه به پنج بعد 

فاز دوم قرار گيرد. تدوين برنامه اجرايي ريزي برنامهدر اولويت » مشاركت اجتماعي«و » اجتماعي و خدمات سالمت

نيازمند است كه با همكاري بين سازماني تحقق پذير ها در اين حوزه متناسب با نيازهاي سالمندان به اطالعات روز

  خواهد بود.
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 االنهسسالمندان گردشگر آخرين گروهي هستند كه به عنوان ذينفع پروژه مورد پرسش قرارگرفتند.  در پروژه پيش رو، 

ها آن ن گردشگران سالمند بودنهاي اياز ويژگي و ديدن مي كننداصفهان هزار نفر گردشگر خارجي از شهر  400بيش از 

سالمند داخلي و خارجي در پهنه پايلوت گردشگري، گردشگر  100 سال سن دارند. 60است كه درصد بااليي از آنها باالي 

هشتگانه محيط دوستدار سالمند پهنه مركزي شهر اصفهان را مورد تحليل و ارزيابي قرار دادند. گردشگران سالمند ابعاد 

كنند، بيشترين رضايت را داشتند و فته شدن در جامعه و احترامي كه از شهروندان اصفهاني دريافت مياز ميزان پذير

ها وضعيت دو بعد حمايت ها و فضاهاي بيروني شهر راضي بودند. اما از ديدگاه آنساختماندسترسي به پس از آن از 

تري قرار داشته و امتيازي كمتر از حد اجتماعي و خدمات سالمت و مشاركت مدني شهر اصفهان در سطح پايين 

  ند. ه اها اختصاص دادبه آن را متوسط

  از ابعاد هشتگانه محيط دوستدار سالمند در پهنه گردشگري پايلوت  سالمندان گردشگرميزان رضايت متوسط : 70-56نمودار شماره 

  
  )1398دانشگاه هنر اصفهان مأخذ: (گروه پژوهشي مطالعات كاربردي شهري  
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  پيوست .7

ي مرتبط با كم توانان شهري در هااهداف، استراتژي بخشي، استراتژي عملياتي و پروژه -1پيوست شماره 

  برنامه مناطق اصفهان
 اهداف، مناطق از يك هر براي مناطق، براي شده تهيه SWOT جدول اساس بر ،95 اصفهان راهبردي طرح در

م ك نيازهاي با مرتبط هاينمونه زير جدول در. است شده تعريف هاييپروژه و عملياتي استراتژي بخشي، استراتژي

  .است شده مشخص منطقه هر يبرنامه در شهري توانان

  ي مرتبط با كم توانان شهري در برنامه مناطق اصفهانهااهداف، استراتژي بخشي، استراتژي عملياتي و پروژه

  پروژه  استراتژي عملياتي  استراتژي بخشي  هدف  منطقه

1  

سازي عبور و مرور روان

شهري و توسعه متوازن و 

يكپارچه نظام و مديريت 

ونقل با محوريت حمل

  ونقل همگانيحمل

توسعه و ارتقاء سطح 

ونقل همگاني، غير حمل

موتوري و معلولين و 

  جانبازان

روها، سازي معابر، پيادهمناسب

ها و فضاهاي عمومي ساختمان

توان، ستفاده افراد كمجهت ا

معلولين و جانبازان و افراد نابينا و 

  خردسال

ايجاد رمپ ويژه 

معلولين در كليه 

ها و مراكز پارك

ورزشي  -فرهنگي

  سطح منطقه

2  

هاي توسعه زيرساخت

موردنياز شهر و ارائه 

عادالنه خدمات به 

شهروندان و گردشگران و 

  ارتقاي سطح آن

توسعه و ارتقاء سطح 

ونقل همگاني، غير حمل

  موتوري و عابر پياده

روها ساماندهي و تسهيالت در پياده

و اماكن خاص جهت استفاده عابران 

  و معلولين و جانبازان

-  

3  

سازي عبور و مرور روان

شهري و توسعه متوازن و 

يكپارچه نظام و مديريت 

ونقل با محوريت حمل

  ونقل همگانيحمل

توسعه و ارتقاء سطح 

نقل همگاني، غير وحمل

موتوري و معلولين و 

  جانبازان

روها و اماكن سازي پيادهمناسب

عمومي و معابر جهت استفاده از 

  معلولين، جانبازان و نابينايان

پيگيري اصالح 

روها با در نظر پياده

گرفتن عبور معلولين، 

  جانبازان و نابينايان

4  

سازي عبور و مرور روان

شهري و توسعه متوازن و 

كپارچه نظام و مديريت ي

ونقل با محوريت حمل

  ونقل همگانيحمل

توسعه و ارتقاء سطح 

ونقل همگاني، غير حمل

موتوري و معلولين و 

  جانبازان

هاي سازي سيستممناسب

  ونقل عمومي و موتوريحمل
-  

5  

سازي عبور و مرور روان

شهري و توسعه متوازن و 

يكپارچه نظام و مديريت 

محوريت ونقل با حمل

  ونقل همگانيحمل

توسعه و ارتقاء سطح 

ونقل همگاني، غير حمل

موتوري و معلولين و 

  جانبازان

سازي ارتقاء كيفيت و ايمن

ونقل عمومي جهت تسهيالت حمل

استفاده معلولين، جانبازان و 

  هاخانواده

-  

روها، معابر و سازي پيادهمناسب

اماكن عمومي جهت تردد معلولين، 

  جانبازان و خردساالن

ايجاد تسهيالت مكانيزه عبور عابر 

ها، پياده و معلولين در بزرگراه

هاي غيرهمسطح و معابر تقاطع

  اصلي
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6  

هاي توسعه زيرساخت

موردنياز شهر و ارائه 

عادالنه خدمات به 

شهروندان و گردشگران و 

  ارتقاي سطح آن

توسعه و ارتقاء سطح 

ونقل همگاني، غير حمل

  موتوري و عابر پياده

توسعه و ساماندهي تسهيالت در 

روها، معابر و اماكن عمومي پياده

جهت استفاده عابران، معلولين و 

  جانبازان

-  
سازي عبور و مرور روان

شهري و توسعه متوازن و 

يكپارچه نظام و مديريت 

ونقل با محوريت حمل

  ونقل همگانيحمل

توسعه و ارتقاء سطح 

همگاني، غير ونقل حمل

موتوري و معلولين و 

  جانبازان

روها، اماكن سازي پيادهمناسب

عمومي، معابر و تسهيالت 

ونقل عمومي جهت استفاده حمل

  عابران، جانبازان و معلولين

7  

هاي توسعه زيرساخت

موردنياز شهر و ارائه 

عادالنه خدمات به 

شهروندان و گردشگران و 

و متعاقب  ارتقاي سطح آن

  آن اي

توسعه و ارتقاء سطح 

ونقل همگاني، غير حمل

  موتوري و عابر پياده

روها و اماكن سازي پيادهمناسب

عمومي و معابر جهت استفاده از 

  معلولين و جانبازان

هاي احداث گذرگاه

عبور عابر پياده و 

معلولين در 

هاي اشراق، خيابان

  گلستان و برازنده

8  

هاي كيفيت ارتقاي شاخص

شهروندان با تأكيد زندگي 

بر افزايش رفاه و شادابي 

  مردم

هاي راحتي، ارتقاي شاخص

اطمينان و در دسترس بودن 

  ونقل شهريدر حمل

توسعه و تجهيز وسايل و تسهيالت 

ونقل عمومي در مسيرها و حمل

ونقل عمومي هاي حملايستگاه

  جهت استفاده از معلولين و جانبازان

-  

سازي عبور و مرور روان

هري و توسعه متوازن و ش

يكپارچه نظام و مديريت 

ونقل با محوريت حمل

  ونقل همگانيحمل

  

  

  

ساماندهي و بهبود وضعيت 

هاي ترافيكي بر زيرساخت

مبناي نظام سلسله مراتبي 

  شبكه معابر

روها و اماكن سازي پيادهمناسب

عمومي و معابر جهت استفاده 

  معلولين، جانبازان و نابينايان

-  

مديريت پاركينگ و مديريت 

ها، توسعه و ارتقا تقاطع

ونقل همگاني، سطح حمل

غير موتوري و معلولين و 

  جانبازان

هاي مكانيزه براي ايجاد سيستم

استفاده عابر پياده، معلولين و 

  ها و معابر شهريجانبازان در پايانه

-  

سازي و ايجاد تسهيالت مناسب

ونقل عمومي جهت استفاده حمل

  معلولين و جانبازان

-  

حفظ و توسعه متعادل و 

هاي عمومي متوازن محوطه

  و ويژه تفريح

سازي و تجهيز ايجاد، مناسب

ها، معابر و اماكن عمومي به بوستان

امكانات موردنياز معلولين و 

  جانبازان

اصالح معابر و 

ها هاي بوستانورودي

با تأكيد بر استفاده 

  معلولين و جانبازان

9  

هاي كيفيت ارتقاي شاخص

زندگي شهروندان با تأكيد 

بر افزايش رفاه و شادابي 

  مردم

هاي راحتي، ارتقاي شاخص

اطمينان و در دسترس بودن 

  ونقل شهريدر حمل

خيز و سازي نقاط حادثهايمن

مشاركت در تسهيالت مكانيزه ويژه 

عبور و مرور عابران پياده و معلولين 

هاي ودهها و محددر معابر، تقاطع

  تاريخي

-  
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هاي توسعه زيرساخت

موردنياز شهر و ارائه 

عادالنه خدمات به 

شهروندان و گردشگران و 

  ارتقاي سطح آن

توسعه و ارتقاء سطح 

ونقل همگاني، غير حمل

  موتوري و عابر پياده

سازي و توسعه تسهيالت مناسب

عبور عابران، معلولين و جانبازان در 

  اماكن عموميروها، معابر و پياده

توجه ويژه به ايجاد 

تسهيالت عبور 

هاي معلولين در پروژه

  جديد

سازي عبور و مرور روان

شهري و توسعه متوازن و 

يكپارچه نظام و مديريت 

ونقل با محوريت حمل

  ونقل همگانيحمل

توسعه و ارتقا سطح 

ونقل همگاني، غير حمل

موتوري و معلولين و 

  جانبازان

ايجاد تسهيالت سازي و مناسب

ونقل عمومي و شبكه معابر حمل

ويژه معلولين و جانبازان در نظر 

  گرفته شده است

-  

10  

سازي عبور و مرور روان

شهري و توسعه متوازن و 

يكپارچه نظام و مديريت 

ونقل با محوريت حمل

  ونقل همگانيحمل

ساماندهي و بهبود وضعيت 

هاي ترافيكي بر زيرساخت

 مراتبي مبناي نظام سلسله

شبكه معابر، مديريت 

  هاپاركينگ و مديريت تقاطع

روها و اماكن سازي پيادهمناسب

عمومي و معابر جهت استفاده 

  معلولين و جانبازان و نابينايان

-  

توسعه و ارتقا سطح 

ونقل همگاني، غير حمل

موتوري و معلولين و 

  جانبازان

سازي و ايجاد تسهيالت مناسب

جهت استفاده ونقل عمومي حمل

  معلولين و جانبازان

-  

ايجاد تعادل و توازن پايدار 

در توسعه فضاي شهر و 

ارتقاي كيفيت محيط 

  شهري

حفظ و توسعه متعادل و 

هاي عمومي متوازن محوطه

  و ويژه تفريح

ها و سازي و تجهيز پاركمناسب

فضاهاي عمومي به امكانات موردنياز 

  معلولين و جانبازان و نابينايان

سازي مناسب

هاي سطح پارك

منطقه جهت استفاده 

  معلولين و جانبازان

11  

هاي كيفيت ارتقاي شاخص

زندگي شهروندان با تأكيد 

بر افزايش رفاه و شادابي 

  مردم

هاي بخشي ارتقاي شاخص

راحتي، اطمينان و در 

ونقل دسترس بودن در حمل

  شهري

افزايش ايمني عبور عابران، معلولين 

  معابر اصلي و فرعي و جانبازان در

  

جانمايي و توزيع مناسب 

 -هاي ورزشيكاربري

  تفريحي

توسعه اماكن ورزشي و تفريحي 

مناسب با نيازهاي محالت و ويژه 

  جانبازان و معلولين

سازي عبور و مرور روان

شهري و توسعه متوازن و 

يكپارچه نظام و مديريت 

ونقل با محوريت حمل

  ونقل همگانيحمل

و ارتقاء سطح توسعه 

ونقل همگاني، غير حمل

موتوري و معلولين و 

  جانبازان

سازي تسهيالت و وسايل مناسب

ونقل عمومي جهت نقليه حمل

  استفاده معلولين و جانبازان

12  

سازي عبور و مرور روان

شهري و توسعه متوازن و 

يكپارچه نظام و مديريت 

ونقل با محوريت حمل

  ونقل همگانيحمل

رتقاء سطح توسعه و ا

ونقل همگاني، غير حمل

موتوري و معلولين و 

  جانبازان

سازي و توسعه و ايجاد ايمن

تسهيالت عبور و مرور عابران پياده 

هاي و معلولين از تقاطع

غيرهمسطح، معابر اصلي و 

  هابزرگراه

سازي و ايمن

سازي مناسب

روهاي سطح پياده

منطقه و پارك ملت 

جهت استفاده 



 

 
 

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

315 

  پروژه  استراتژي عملياتي  استراتژي بخشي  هدف  منطقه

جانبازان و معلولين، 

  نابينايان

ايجاد تعادل و توازن پايدار 

در توسعه فضاي شهر و 

ارتقاي كيفيت محيط 

  شهري

حفظ و توسعه متعادل و 

هاي عمومي متوازن محوطه

  ي تفريحو ويژه

عملياتي ايجاد و بهبود امكانات 

بازي، تفريح و رفاهي در فضاهاي 

هاي محلي، معابر عمومي و پارك

شهروندان، ي جهت استفاده

  معلولين و جانبازان

-  

13  

هاي كيفيت ارتقاي شاخص

زندگي شهروندان با تأكيد 

بر افزايش رفاه و شادابي 

  مردم

سازي شهر و دستيابي ايمن

  هاي شهر امنبه شاخص

سازي ترافيكي عملياتي ايمن

ها و معابر اصلي جهت بزرگراه

  استفاده عابران پياده و معلولين

-  

هاي زيرساختتوسعه 

موردنياز شهر و ارائه 

خدمات به شهروندان و 

گردشگران و ارتقاي سطح 

  آن

توسعه و ارتقاء سطح 

ونقل همگاني، غير حمل

  موتوري و عابر پياده

روها و معابر ارتقاء كيفيت پياده

جهت استفاده عابران، معلولين و 

  جانبازان

سازي مناسب

هاي سطح پارك

منطقه جهت استفاده 

  ين و جانبازانمعلول

سازي عبور و مرور روان

شهري و توسعه متوازن و 

يكپارچه نظام و مديريت 

ونقل با محوريت حمل

  ونقل همگانيحمل

توسعه و ارتقاء سطح 

ونقل همگاني، غير حمل

موتوري و معلولين و 

  جانبازان

-  -  

ايجاد تعادل و توازن پايدار 

در توسعه فضاي شهر و 

ارتقاي كيفيت محيط 

  شهري

حفظ و توسعه متعادل و 

هاي عمومي متوازن محوطه

  ي تفريحو ويژه

سازي و تجهيز ايجاد و مناسب

ها و اماكن عمومي به امكانات پارك

  موردنياز معلولين و جانبازان

-  

14  

هاي توسعه زيرساخت

موردنياز شهر و ارائه 

خدمات به شهروندان و 

گردشگران و ارتقاي سطح 

  آن

سطح  توسعه و ارتقاء

ونقل همگاني، غير حمل

  موتوري و عابر پياده

استراتژي عملياتي توسعه و 

سازي دهي و مناسبسامان

تسهيالت در مسيرهاي پياده جهت 

استفاده عابران و معلولين و 

  جانبازان

-  

سازي عبور و مرور روان

شهري و توسعه متوازن و 

يكپارچه نظام و مديريت 

ونقل با محوريت حمل

  همگاني ونقلحمل

توسعه و ارتقاء سطح 

ونقل همگاني، غير حمل

موتوري و معلولين و 

  جانبازان

-  -  

  1395طرح راهبردي اصفهان، مأخذ: 
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  هاي شهري مرتبط با ابعاد شهر دوستدار سالمند شعاع عملكردي كاربري -2پيوست شماره 

  هاي شهري مرتبط با ابعاد شهر دوستدار سالمندشعاع عملكردي كاربري

  كاربري
  شعاع دسترسي

  مقياس  نوع

  فضاي سبز

  متر 900  واحد همسايگي

 متر 800  محله

 متر 1600  ناحيه

 متر 3200  شهر

 متر 6500  اي شهرمنطقه

  درماني -بهداشتي

  متر 1500تا  1000  بيمارستان

  متر 750تا  650  درمانگاه

  متر 1500  آزمايشگاه

  متر 1500  اورژانس

  متر 300  مطب

  متر 500  مركز بهداشت

  متر 300  داروخانه

  متر 1000  داروخانه شبانه روزي

  ورزشي

  متر 300  واحد همسايگي

 متر 1000تا  800  محله

 متر 3000  ناحيه

  كتابخانه

  متر 1000تا  500  محلي

  متر 1500تا  1000  ايناحيه

  متر 5000تا  1500  ايمنطقه

  متر 200  -  مذهبي

  مركز خريد

  روي از محل سكونتدقيقه پياده 3  مركز خريد روزانه

  روي از محل سكونتدقيقه پياده 5  هفتگي-مركز خريد روزانه

  روي از محل سكونتدقيقه پياده 15  ماهانه -مركز خريد هفتگي

  روي از محل سكونتدقيقه پياده 20  مركز خريد ماهانه (ناحيه)

  )1397) (نوانديشان 1396)، (زياري 1396مأخذ: (پورمحمدي 
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  ينكارشناسان و متخصص يهاكارگروه يبرگزار يراهنما -3پيوست شماره 
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كارشناسان و  يژه(و Q-Sortدوستدار سالمند به روش  يطمح يهاشاخص بندييتفرم اولو -4پيوست شماره 

  )ينمتخصص
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  يلوتفرم پرسشنامه سالمندان در محالت پا -5پيوست شماره 
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  متمركز سالمندان يهاجلسات گروه يراهنما -6شماره پيوست 
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  اصفهان: شهرداري اصفهان. براي شهروندان با شرايط خاص.
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  .”22اصفهان +. “1375مركز آمار و اطالعات.  -

  .1398مركز بهداشت و درمان اصفهان.  -

نيازسنجي عمومي شهروندان اصفهان (به منظور استفاده . “1394معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي واحد اصفهان.  -
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  ”طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان.. “1393مهندسين مشاور نقش جهان پارس.  -

. 1398 ،6بهمن  . دستيابي در1396مؤسسه خيريه هفت باغ مهرباني زنجان.  -

http://www.hbmz.ir/fa/photo/160.  

. 1398 ،17دستيابي در آذر  نمي توان پيچيد. 6نسخه واحدي براي منطقه . 1395مصطفي.  ،نباتي نژاد -

http://www.hammahale.com/node/15783.  
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