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پايتخت سالمندي  نخستينهاي آغازين تحقق  تهران شهر دوستدار سالمند، گام

  جهان (به مناسبت سال سالمندي)

  2 حبيب آقابخشيدكتر ، 1 داريوش نعمتي

  چكيده:
 افـزايش كيفيـت زنـدگي    بـراي ريزي  مهم مطالعه و برنامه هايمحوريكي از  ثير متقابل بر يكديگر،أت ه دليلسالمندي و شهرنشيني، ب

شهري سالمندمحور و شـهر دوسـتدار    هاي طراحي پژوهش شناخت الگوها و ويژگي هدف اصلي .شوند محسوب ميدان در شهر سالمن
هاي مرتبط با  شهري و ساير حوزه شناسان سالمندشناس، طراحان هاي اختصاصي شامل شناخت رويكردهاي جامعه هدف سالمند بوده و

سالمندي، شناخت مقتضيات شهر دوستدار سالمند و امكانات موجود شهر تهران براي پيوسـتن  آن در مورد ايجاب و لزوم پرداختن به 
شـهري بـراي سـالمندان تهـران و      نيز ارائه الگوي مناسب طراحي هدف كاربرديشهرهاي دوستدار سالمند در جهان است.  گةبه جر

گيرد. روش ر قرار مينگهاي سطحيپژوهش ةق در زمرسپس كشور است. اين پژوهش توصيفي است، از نظر هدف كاربردي و از نظر عم
شـهري و   اجرا شده اسـت. جمعيـت آمـاري ايـن پـژوهش متخصصـان طراحـي        "دلفي فن"است و با استفاده از  "كيفي" پژوهش
تجزيـه و   SPSSافزار ها با استفاده از نرم و داده استپژوهشگر ساخته  ةشناسان سالمندشناس هستند. ابزار پژوهش پرسشنام جامعه

ز نظـر داوران متخصـص، نيازهـاي    ا "راند اول"طور خالصه نشان داد كه در ه هاي حاصل از دلفاي اين پژوهش ب . يافتهاند دهشتحليل 
هاست كه  شهر دوستدار سالمند عواملي مانند محل نشستن، سرويس بهداشتي عمومي مناسب، ايمني و بهداشت معابر و بوستان پاية

بـراي پيوسـتن بـه شـهرهاي دوسـتدار      كيد دارد. داوران معتقدند شهر تهران رواني سالمندان تأ گاهياني و هاي جسم بر محدوديت
 در اين مورد كـه تهـران  مانده است. ايشان ناديده  در اين شهرپل و زيرگذر مناسب كهنساالن  نو ساختدارد بهسازي سالمند نياز به 

ها از جهت  ناامني بوستاناجماع كامل داشتند.  مواجه است، -و شهرنشيني-ت سالمندي جمعي با چالشحاضر  سدهمثل الگوي جهاني 
ها از محل حضـور كهنسـاالن    بازي و خطر برخورد با سالمندان و لزوم تفكيك فضاي اين فعاليت و توپ يسوار تردد دوچرخه و اسكيت

راي پيوستن تهران به جرگه شهرهاي دوستدار سالمند مدت ب ريزي ميان بين داوران بوده است. برنامهدر هاي بعدي توافق شده  اولويت
  بوده است.همه داوران كيد مورد تأ

 :هاكليد واژه
 شناسي سالمندي شهر دوستدار سالمند، سالمند، طراحي شهري، سالمندان در شهر، جامعه

  25/11/91پذيرش مقاله:         17/3/91دريافت مقاله:  

                                                            
  ، رودهن، ايران.دانشكده علوم اجتماعي ،. دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن1
  ، رودهن، ايران.دانشكده علوم اجتماعي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن. 2
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  پايتخت سالمندي جهان نخستينهاي آغازين تحقق  ، گام // تهران شهر دوستدار سالمند 16

  مقدمه
شمسي ايران خواهـد بـود. بـا توجـه بـه دو عامـل اساسـي         سالمندي مسئله قرن چهاردهم دهيدپ

يعنـي افـزايش اميـد بـه زنـدگي و تغييـر هـرم         ،جمعيت شناختي كه در ايران در حال رخ دادن است
 آرامـش  و آسـايش  يارتقا و حفظ مين،أتكند.  جمله آغازين موجه جلوه مي ،جمعيتي به نفع سالمندي

ـ  كشـورها  هـاي  چـالش  تـرين  مهـم  از يكـي  پـذير  آسيب قشر اين  در بايـد  مـي  كـه  رود مـي  شـمار ه ب
نظـران   صـاحب  بيشـتر  يآرا براسـاس  كـه  چرا. شود پرداخته آنها به اجتماعي توسعه هاي يزير برنامه

اي بـراي كـل جامعـه     ن سـرمايه آو هر عضـو  است افراد  كُنش متقابلاجتماعي، جامعه حاصل جمع 
انـدازد، و چـه خـوش     معه را به مخاطره مـي كل جا ي، بقااعضاشود و نقص يكي از اين  محسوب مي

  گفت سعدي، بزرگ شاعر و اديب ايراني در اين باره:
  يك گوهرندكه در آفرينش ز    د ـرنـآدم اعضاي يك پيك بني

  رارـاند قـمـوها را نــدگر عض   چو عضوي به درد آورد روزگار 
عناصر جامعه بـه خصـوص در    از اين رو بايد به موضوع سالمندان به عنوان يكي از تأثيرگذارترين

اي كارآ در ايجاد و حفـظ انسـجام    عنصر سرمايهاين  توجه وافري داشت.سنتي و مذهبي ايران  ةجامع
 اي بـه  بايد با حساسـيت ويـژه   از اين رود، شو يافتگي محسوب مي اجتماعي و در نتيجه رشد و توسعه

  د.كرفصل و حلاز همان آغاز و هرگونه نقصي را  پرداختمسئله سالمندان 
  بيان مسئله

بـه   سـال رو  67درصد جمعيـت بـاالي    14تا  7از نظر سازمان بهداشت جهاني كشورهاي داراي 
بينـي   شـوند. پـيش   لقي مـي تدرصد سالمند، و باالتر از اين ميزان سالخورده  20تا  14، بين يسالمند

از  2050و تـا سـال    ها لهسا پنجدنيا از جمعيت  هاي هسال 65 بااليسال آينده جمعيت  پنج شود تا مي
درصد جمعيت كشـور را   7/3، 1385گيرد. براساس سرشماري سال  پيشي  ها هسال 14جمعيت كمتر از 

  دهند. سالمندان تشكيل مي
 كرده رشد سرعت به اخير ةده چند طي در ايران، اقتصادي و اداري سياسي، مركز عنوان به تهران

 سـاير  همچـون  تهـران . اسـت  داده جـاي  خـود  در را ايـران  شـهري  جمعيـت  از چشمگيري درصد و
 در ويـژه  به زياد، تراكم و ازدحام. است انباشته خود در را شهر يك مشكالت سوم، جهان ابرشهرهاي

 وجـود  بـه  اي عديـده  مسائل و مشكالت ،تهران به جمعيت مداوم مهاجرت و هوا آلودگي شهر، مراكز
 اولويـت  و تهـران  شـهر  در ساكن شهروندان نياز به توجه بدون مشكالت گونه اين حل و است آورده
 كهنسـال  و سـالمند  ،ميانسـال  جـوان،  تـا  نوجوان و كودك از اجتماعي اقشار از هريك سهم به دادن

 از درصـد  3/7 كهكنند  تهران زندگي ميدر سالمند  1000000 حدود كه جا آن از. است ناپذير اجتناب
 بـه  توجـه  بـا  و ندهسـت  زن درصـد 06/3 حدود تعداد اين از و دهند مي تشكيل را تهران شهر جمعيت
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 17//  92، بهار  ششم، سال  فصلنامه پژوهش اجتماعي

ـ  سـالمندان  در بودن مطرود احساس نوعي ،شهري ناساكن زندگي دگرگوني و شهرها شدن بزرگ ه ب
هايي  و بيماري حركتي، هاي محدوديتدچار  هستند تنها، افرادي سالمندان، اكثر زيرا ،است آمده وجود
  .هستند ماندن مطرود معرض در شناختي روان لحاظ به و مي كند تهديدآنها را  سالمتكه 

 نگرشـي  بـا  اگـر . اسـت  شـهري  طراحـي  آن ديگـر  موضـوع  و سالمندي ،مقاله اين اساسي محور
 ازبه عنوان يكـي   اجتماعي عدالت يددكنيم خواهيم  هانگ تهران شهر سالمندان موضوع به بينانه واقع
 سـالمندان  سـفانه أمت واسـت   نشـده  رعايت در مورد اين قشر اصالً شهري، پايدار توسعه اصلي اركان
  .ندهست يا حاشيه و اقليت گروه جزء تهران شهر

اميد دادن به ميانسـاالني اسـت   بلكه پرداختن به شهري سالمند محور كمك به سالمندان نيست، 
كلي  طوره هستند. ب -پيري و سالمندي -منزل مقصود عمر به انتظار رسيدن به سر ذرگ ريسمكه در 
در   هستند كه  اجتماعي  هايي پديدهكنشي   و الگوهاي  از شرايط ساختاري  ، اعم جامعه  اجتماعي  مسائل

سـدي ايجـاد     مطلوب  موجود و وضعيت  وضعيت  بين  ، يعني توسعه  بر سر راه  ،اجتماعي  مسير تحوالت
تعريـف  امـروز  وند. شـ  هـا مـي   مطلـوب   ها و كمال ارزش  و تهديدكننده  ها هدف  تحقق  ند و مانعكن مي

يـا   -توان صادر كرد. در جوامع گاهي  و حكم كلي نمي استبسيار متفاوت و دوگانه گذشته سالمند با 
اي بـه  نگاه گزنـده   اما برخي نيز "هستند  خانواده  ترها و كهنساالن بركت بزرگ"معتقد بودند  -اغلب
رسـيده  پايـان زنـدگي    بـه است كه كه سالمند موجودي ضعيف و ناتوان  موضوع دارند و معتقدنداين 

هاي اجتماعي و  كشد. امروزه با تحوالت عظيم در حوزه سالمت و بهداشت، و حوزه انتظار مرگ را مي
مند به مشاركت فعال در امور مختلف و حضور در اجتمـاع  ه اقتصادي، سالمندان افرادي سر پا و عالق

  هستند. 
هـاي   بنـدي  وني تصور كنيم، الجرم بايد بـا تقسـيم  را داراي ابعاد گوناگ ياگر زندگي روزمره شهر

با ايـن   .تعريف شودشهروندان برداري  گوناگون (سني، جنسي، اقليتي، قوميتي و ...) قلمرو نفوذ و بهره
 متخصصـان  ظـرات دارد تـا بـا بررسـي ن    نياز دارند ما را برآن ميدر آينده كه سالمندان  وصف سهمي 

چـالش  بالقوه  ةبا آمادگي به استقبال اين پديد ،محور ري سالمندشه طراحي مورد درهاي مرتبط  حوزه
 -عنوان يكي از مسائل اجتماعي برويم. بنابراين موضوع سالمندي و سالمندان شهر تهران، به برانگيز
خصـوص   ن كشـوري بـه  دانشـگاهي و مسـئوال   ةن، جامعـ ي شهر تهران بايد مورد توجه محققـا شهر

بـراي  هـاي انسـاني و اجتمـاعي و همچنـين      سرمايه عنوان بهن قشر و به اي دريشهري قرار گ مديريت
ي داشـت.  ا توجه ويژهاصلي كيفيت زندگي و رفاه شهروندي  عنوان شاخص حقق عدالت اجتماعي بهت

عنـوان   شناسـان سالمندشـناس بـه    طراحان شـهري و جامعـه   يآرا پژوهش حاضردر به همين دليل 
  مورد مطالعه قرار گرفت. آماري يتجمع
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  هميت و ضرورت پژوهشا
 از جهانيان براي زندگي به اميد از ابتداي آن هك قرني به پايان رسيد؛ ويكم بيست قرنين آغاز دهة

. دوران زندگي مستمر در حـال رشـد، تكـاپو و چـالش انسـان در واپسـين       استه گذشت سال 66 مرز
ست. به مدد توسعه بهداشـت  اي همراه ا و رواني فرساينده هاي عمر همواره با رنج و تعب جسمي  سال

هـاي اجتمـاعي امـروزه شـمار      و درمان، افزايش آگاهي و خودآگاهي انسان، مديريت بـدن و حمايـت  
نظـران علـوم اجتمـاعي،     نـد. آرا و عقايـد صـاحب   كن به مـي بسياري از مردان و زنان اين دوره را تجر

. ه مورد توجه آنان بـوده هموارهاي انساني و اجتماعي،  عنوان سرمايه كند كه سالمندان به مشخص مي
و از يك حكمراني خوب شهري انتظار دارند كه تمام كوشـش خـود را بـراي صـيانت از ايـن نگـين       

كـار گيـرد، تـا ايـن      زندگي آدمي، گوهر ناب سفته چرخ نيلوفري و در درياي تجربه به ةارزشمند حلق
نور تابانش با هاي زندگاني  سين گامدر واپ "كهنسال و سالمند"كرده فرهنگ اصيل ايراني يعني  عزيز

گرانش چارق پـاي جوانـان تـازه گـام در مسـير       ةاستواري و بدون لرزش چراغ راه ميانساالن و تجرب
تـا   سـت بار مهندسان شهرسـاز ا  و شهري و كار طراحيدر كندو كاوي زندگي نهاده گردد. اين مقاله 

سازي در ساختار شهرها ، معماري و شهربين علوم اجتماعي و علوم طراحي شهري ةگمشد ةشايد حلق
جمعيت  اي خوشگوار براي شهر، شهروندان و خصوصاً و با پيوند مجدد اين دو حوزه آينده نمايان گردد

شـهري بسـيار نيازمنـد     طراحـي  - . گفتمـان انسـان  ه شـود زددف اين پژوهش يعني سالمندان رقم ه
شهري در حريم يكديگر و  سازي و طراحيشناسي و معماري، شهر پيشروي دو حوزه كالن علم جامعه
هاست. با اين وصف در پژوهش حاضر به مطالعه رويكردهاي حـاكم   تعامل و ديالكتيك بين آن حوزه

و بـا اسـتفاده از روش پـژوهش كيفـي      زيمپـردا  ميشناسان  شهري و جامعه-بر ذهن و عمل طراحان
د و در نهايت به تفاهم و نقطه شول بارها جرح و تعدي وهر دو گروه منعكس  يكوشش خواهد شد آرا

شهري سالمند محور برسـيم. الزم بـه يـادآوري اسـت از بـين مطالعـات        طراحي رةابرد يمشتركنظر 
 شناسـي سـالمندي و   ابعاد جمعيت به دو مقولة عمدتاًاست، روي سالمندي انجام گرفته كه بر  بسياري

يي چون مشاركت اجتماعي و ديگر موضوعات محورها نيزو تعداد اندكي  اند پرداختهسالمت سالمندان 
  فرد و تازه است.ه ب اند و پژوهش حاضر در نوع خود منحصر ردهرا بررسي كاين قشر 

  پژوهشهاي  هدف

  هدف اصلي
هاي طراحي شهري سالمندمحور و شهر دوستدار سالمند در شـهر تهـران     شناخت الگوها و ويژگي

  براي آرامش و آسايش سالمندان.
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 19//  92، بهار  ششم، سال  فصلنامه پژوهش اجتماعي

  تصاصيهاي اخ هدف
  هاي اختصاصي زير را مدنظر داريم: هدفدر پژوهش حاضر، در كنار هدف اصلي، 

هـاي مـرتبط بـا آن در     شناسان سالمندشناس، طراحان شهري و ساير حوزهرويكرد جامعه نشناخت
  مورد ايجاب و لزوم پرداختن به سالمندي، 

اسـي سـالمندي و طراحـي    شن مقتضيات شهر دوستدار سالمند از ديدگاه متخصصان جامعه نشناخت
  شهري، 

نظر متخصصان در مورد كفايت امكانات موجود شهر تهـران بـراي پيوسـتن بـه جرگـه      آشنايي با 
  جهان، سالمند شهرهاي دوستدار 
  هدف كاربردي

ـ  سـالمندان  شهري براي سـالمندان تهـران و سـپس     ارائه الگوي مناسب طراحي  ا هـدف كشـور ب
زنـده  "جـاي   بـه  "كـردن زنـدگي "هاي اين گام از زنـدگي و  چالشتوانمندسازي آنها در رويارويي با 

  "ماندن
  هاي پژوهشپرسش

  پرسش اساسي
هاي شـهر دوسـتدار سـالمند     شناسان سالمندي الگوها و ويژگي از نظر متخصصان شهري و جامعه

 در آنبا احساس آرامش و آسايش ايجاد كرد كه سالمندان توان شهري مطلوب  كدامند؟ و چگونه مي
  دگي كنند؟زن

  هاي اختصاصيپرسش
شهري به چه ميزان مقوله سالمندي را مورد تأكيد  و طراحان يشناسنظران جامعهصاحب .1

 دهند؟ قرار مي
شناسي سالمندي و طراحي شهري، شهر دوستدار سالمند  نظران جامعه از ديدگاه صاحب .2

 بايد داراي چه مشخصات و مقتضياتي باشد؟
شناسي سالمندي و طراحي شهري، امكانات موجود شـهر   نظران جامعه از ديدگاه صاحب .3

تعامالت اجتماعي و طراحي شهري) براي پيوستن به جرگـه شـهرهاي    لحاظتهران (از 
 دوستدار سالمند جهان چگونه است؟ 

در رويارويي با سالمندان كشور شهري براي توانمندسازي  الگوي بومي و مناسب طراحي .4
 چيست؟ "زنده ماندن"جاي  به "كردنزندگي"هاي اين گام از زندگي و چالش
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  پايتخت سالمندي جهان نخستينهاي آغازين تحقق  ، گام // تهران شهر دوستدار سالمند 20

  روش پژوهش
در اين پژوهش به اقتضاي موضوع و با توجه به امكانات پژوهش، از فـن دلفـي بـراي گـردآوري     

است. اين پژوهش توصيفي، از نظـر هـدف    "كيفي". روش پژوهش از نوع ه استها استفاده شدداده
گيـرد. دلفـي يكسـري از    نگـر قـرار مـي    طحيهاي سـ كاربردي است و از نظر عمق در زمره پژوهش

راندهاي بعـدي را نيـز شـكل     ةاوليه، پرسشنام ةكه پرسشنام استاي راندهاي پيمايشي يا پرسشنامه
 يارو بايد در مرحله طراحي پژوهش در مورد آن تصميم گرفته شـود. طبـق روال علمـي اجـ     دهد مي

هـا و ارايـه   اول، تجزيـه و تحليـل پاسـخ   در اين پژوهش، تكميل پرسشـنامه دور (رانـد)    ،روش دلفي
 براي اطمينان -از داوران تا سه مرحله آن جديد و دريافت مجدد  ةبازخورد و ارسال نتايج و پرسشنام

ادامه پيدا كرده است. جمعيت آماري اين پـژوهش متخصصـان    -از اشباع آرا و اجماع نظرات داوران 
استادان دانشگاه، پژوهشـگران، مـديران شـهري،    شناسان سالمندشناس شامل  شهري و جامعه طراحي
كـه  هسـتند  ارشد و دكتري  آموختگان كارشناسي دانشآن دسته از و  اندركاران حوزه سالمندي دست
اند. از آنجايي كـه نتـايج    شهري انجام داده يا طراحيسالمندي هاي تحصيلي خود را در مورد  نامه پايان

رود داراي  حضـور اشخاصـي كـه احتمـال مـي      ،بسته استدلفي به دانش و معلومات اعضاي گروه وا
گيري مبتني بر هدف اسـت. درايـن پـژوهش    نظرات گرانبهايي باشند، ضروري است. در دلفي، نمونه

شناس سالمندي يا پژوهشـگر ايـن حـوزه بـه عنـوان داور       شهري و هشت نفر جامعه هشت نفر طراح
 كـه  اوليـه (رانـد اول)   ةساخته است. در پرسشـنام اند. ابزار پژوهش پرسشنامه پژوهشگر  برگزيده شده

اي (جـنس،  هايي شامل مشخصات زمينـه  ، پرسشبود مربوط به اخذ نظرات متخصصان و داوران پنل
هـاي سـالمندان و    گويـه در خصـوص ويژگـي    60سن، تحصيالت، رتبه علمي و رشته تخصصـي) و  

يه سه پاسخ خواسـته شـده كـه    شهري سالمند محور مطرح شده است. براي هر گو الگوهاي طراحي
گـي در تهـران و   طيف ليكرت پنج تايي، ميـزان وجـود ويژ   ساسارميزان موافقت با گويه ب :عبارتند از

مدت و بلندمدت). در ضمن در انتهـاي  مدت، ميانكار پيشنهادي براي گويه (كوتاهسالمندان آن و راه
گويـه اختصـاص يافتـه اسـت.      هـر ثبت نظرات و داليل موافقـت و مخالفـت بـا     ههر رديف جايي ب

  پرسش رسيده است.  26راند دوم و سوم پس از تلخيص و دريافت بازخورد داوران به  پرسشنامة
راند اول) با استفاده از اعتبار صـوري مـورد بررسـي قـرار      ةنامژوهش (پرسشاين پ ةاعتبار ابزار اولي

شده است. در اين پژوهش با اسـتفاده از   استفاده C.V.Rگرفته است. براي اعتبار محتوا نيز از آزمون 
هاي موجود در قالب جـداول  داده ،اند. در بخش توصيفيدهها تجزيه و تحليل ش، دادهSPSSافزار نرم

توصيفي مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين از ميانه، مد، ميانگين، شـاخص پراكنـدگي (انحـراف    
نمـايش، توصـيف و تحليـل     بـراي مودارهاي متناسـب  تجمعي و فراواني و ن استاندارد)، درصد، درصد

  است.  ها استفاده شدهيافته
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 21//  92، بهار  ششم، سال  فصلنامه پژوهش اجتماعي

  چارچوب نظري پژوهش
 ةشـناخت، دور  بـه موضـوعات و مسـائل شـهري را از هـم بـاز       مربوطتوان دو دوره و رويكرد  مي

 ةو توسـع سـت  بيشـتر رويكـرد كنتـرل از باال    ،اسـت افزاري به توسعه  رويكرد سخت ةنخست كه دور
هـاي   سـاخت  و بـه توسـعه و تجهيـز زيـر     رود پـيش مـي  هاي اقتصادي  سرمايهبر  ا تكيهب اقتصادي
و افـزاري بـه توسـعه اسـت      رويكرد نـرم  ربمبتني معاصر  ةدور ،دشو شهر توجه مي شهري -اجتماعي

بـه بسـط و    اسـت كـه  و رويكردي مشاركتي گيرد  بيشتر مدنظر قرار ميروابط و كنش متقابل انساني 
زا و توسـعه پايـدار    ترين راه مديريت شـهري و توسـعه درون   عنوان اصليه اجتماعي ب  تقويت سرمايه

تواند راهگشاي مسائل و مشـكالت شـهري و مـديريت     . از اين رو تلفيق دو رويكرد باال ميزدداپر مي
فرهنگـي و اقتصـادي شـهر و     -اجتماعيهاي  بهينه شهري باشد؛ يعني از سمتي به توسعه زيرساخت

سـازي، تـرويج    (اعتماد اجتماعي شهري ةسرماي ةو از سمتي ديگر توسع ه شودباال پرداختمديريت از 
  .مد نظر استحس تعلق محلي، مشاركت مردمي، نظرسنجي مردمي و...) 

  شناختي رويكردهاي جامعه

  ماكس وبر
ـ  اصـوالً گفت كه  توان آن ميبيشتر راي فهم بماكس وبر به جامعه   تفهميبا توجه به رويكرد  ر وب

ن همـي راي شناخت آن به فهم بتوانيم  كه به واقع وجود دارد و ما مي بيند اي مي را زمينهفضاي عيني 
هاي مختلفـي داشـته    كنشن فضاي عيني و فيزيكي ايخود از  دركفضاي عيني بپردازيم و براساس 

  ترين كنش در برخورد با فضاي عيني همان كنش عقالني و هدفدار است. مهم عموماً باشيم؛
اهميت زيادي اجتماعي هاي  گيري انواع روابط و كنش براي شكلجهان فيزيكي و مادي  اواز ديد 

 و از ايـن نظـر   بودهو مصرف ). از سويي ديگر فضاي شهرها معطوف به توليد 41 :1377(افروغ، ارد د
: 1379از، (ممتـ  ندا . در مواردي هم شهرها توليد كنندهوابسته اند ن اماكن شهريابه قدرت خريد مالك

پـردازد نيـز بـه بحـث فضـاي شـهري و        به تحليـل قـدرت مـي   وبر زماني كه  ،). از سويي ديگر109
از سوي عوامل سياسي از يك سو و  ةكنند كند. وي به نقش تعيين هاي ناشي از آن اشاره مي نابرابري

توزيـع نـابرابر   هاي بازار و براسـاس   هاي زندگي در چارچوب قانونمندي تقسيم نابرابر فرصتبه ديگر 
هـا و   بر اين اساس نظام فضـايي، ويژگـي   -ها نيز مطرح شد كه در انديشه نئووبري -پردازد قدرت مي

هـاي   است. در واقع فرصـت  ناهمگوني آن، به نقش دولت، بروكراسي و مديران اجتماعي، وابسته شده
  ). 293: 1382(پاپلي يزدي و رجبي،  آرايش فضايي استزندگي در جامعه شهري حاصل نوعي 
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  پايتخت سالمندي جهان نخستينهاي آغازين تحقق  ، گام // تهران شهر دوستدار سالمند 22

  جورج زيمل  
انتزاع هندسي تنها صـورت  در زندگي اجتماعي را ساخته و پرداخته كند:  خواست هندسة زيمل مي

هـاي محتـوايي    تجربي تنها به عنوان قالب لحاظها از  اين صورت د، هر چند كه شو بررسي ميمكاني 
  ).251: 1379(كوزر،  شوند مادي نشان داده مي
بود و البته الزم به يـادآوري نيسـت كـه فضـاهاي     معروف ها و فرم  ورتشناس ص زيمل به جامعه

د گوين ميسخن  فرهنگي مناطق -هايي است كه از بافت اجتماعي ها و صورت اجتماعي سرشار از فرم
  مند بود. زيمل به آن عالقه و

انسان از طريق تحميل شـكل   شماري است كه  زيمل معتقد است جهان متشكل از محتواهاي بي
آيد. زيمل ميـان   زندگي اجتماعي پديد مي ةدهد. شكل از طريق تجرب مي هويت و معنابه آنها اخت، س

شناس بررسي شكل كنش متقابل اين  شود و معتقد است كه كار جامعه شكل و محتوا تفاوت قائل مي
محتواهـاي   ،داشـته باشـند و بـرعكس    توانند محتواهـاي گونـاگون   هاي اجتماعي مي دو است. شكل

  ).115 :1379(ممتاز،  هاي متفاوت ظاهر گردند توانند به شكل ناگون ميگو
  رابرت پارك
شناختي اسـت و معتقـد اسـت سـاختار شـهر در       بوم ةگذاران اصلي مكتب شيكاگو يا نظري از بنيان

كـرد،   و جامعه تقسـيم مـي   ها را به اجتماع جمع انسان اود. ده طبيعت انسان است و آن را نمايش مي
دانست و ساختار فضايي شهر را در  ها مي را سطح فرهنگي انسان بازتاب سطح زيستي و دومياولي را 

  ).298: 1382(پاپلي يزدي، رجبي،  داند اساس برآيند طبيعت انسان يا سطح زيستي مي
نشـان   تا دنكوشمي شود و مي بوم شناختي در نظر  ةپيچيد مجموعة اين مكتب فضاي شهريدر 

بخشد و چگونه توليد فضـا   شده در فضاي شهري چگونه به آنواع فضا جان ميد كه ستيز نهادي نده
اقتصـادي. در ايـن ديـدگاه بـراي      -اي است اجتماعي مقولهو هاي فيزيكي و كالبدي،  تر از جنبه مهم

هاي  تحليل فضاي شهري بايد به چهار متغير اندازه و ويژگي هاي نامتعارف و اساساً گاه تحليل سكونت
الخره فناوري يا سطح پيشرفته فناوري رجوع كرد، و بـا  امان اجتماعي، محيط طبيعي و بجمعيت، ساز

چه در فضـاي   ،چه در درون شهر را، هاي مكاني ارزيابي اين متغيرها داليل مستتر در پس ناهمگوني
  ).99 (پيران: ملي و چه در سطح بين المللي استنتاج كرد

  اموس راپاپورت: 
  كند: را به سه گروه طبقه بندي مي راپاپورت، روابط در فضا

  ها با اشيا و اشيا با يكديگر. ها با يكديگر، انسان انسان
ساخت را بـر اسـاس   هاي انسان كه محيط مي شود يلمعيافتگي  اين روابط درون نوعي از سازمان

  ).238: 1383دهد: زمان، مكان، معني، روابط (فكوهي،  چهار عنصر اساسي شكل مي
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 23//  92، بهار  ششم، سال  فصلنامه پژوهش اجتماعي

بايـد بـا    كه به صورت تقسيم فضاهاي اجتماعي داريم، چهار عنصـر مزبـور لزومـاً   اي  در مجموعه
عنصر و رابطه آنها بايـد همـواره    ري كنشگران قابل درك شوند. اين چهايكديگر تركيب و سپس برا
(ها) چـه كسـي (كسـاني) چـه    "لي مطـرح كـرد:   اؤچنين س طرح ابتوان  مدنظر باشد و اين كار را مي

(هايي)؟ در ارتباط (يا بدون ارتباط) با چـه كسـي (كسـاني) و چـرا؟.      ا)؟، چه زمانكنند؟ در كجا(ه مي
توان به صورت منفي نيز در آورد كه در اين صـورت، تقسـيم فضـا در قالـب      االت را ميؤاين س ةهم

ها، آداب،  ها، سنت زششود كه خود بسيار گوياست. مجموعه بزرگي از ار امكان/ عدم امكان درك مي
افزارهاي كاركردي يـا   ها و سخت گذاري شوند كه نشانه كاري مي يارا يا عدم اجر.. سبب اجقوانين و.
  ها و.... مثال: ها، شيشه كنند: درها، پنجره اي نيز به آن كمك مي اسطوره

تـوان   مـي  ،كنند در نظر بگيـريم  آن عبور ميدر  خودروهارا كه اگر موقعيتي ساده همچون خياباني 
  االتي نظير موارد زير را مطرح كرد:ؤزبور سچهار عنصر م بارةدر

  مكان، تشريح فيزيكي خودروها، نوع آنها، اندازه، حجم و كاركرد و مسير فيزيكي حركتشان؛
  هاي زماني حركت خودروها؛ زمان، درك موقعيت

  معني، مفهوم حركت خودروها؛
  كنند. اين خودروها آنها را به يكديگر متصل مي رابطه، نقاطي كه 

  لوفبور: هانري
حـق  برخـورداري از  "كار لوفبور بحث دربـاره فضـاهاي داراي تفـاوت اسـت، و      مهم از يك جنبة
از روزگاران باستان اين سخن ارسطو را   .. تفاوت در شهر، قدمتي برابر با خود شهر دارد"متفاوت بودن

 ،"ورنده شهر نيستندشهر مركب از انسانهاي متفاوت است؛ افراد شبيه هم، به وجود آ"دانستند كه:  مي
موضوع تفاوت و تنوع، سـيماي   ،شهرها ةرشد بي سابق نيز بااين طرف  نوزدهم به سدهبه خصوص از 

اش، ) در نظريـه شهرسـازي  69: 1964است. براي مثال، لوييس ويرس ( محوري زندگي شهري بوده
كيـد بـر   أدانسـت. ت  شـهر مـي  ة هـر  ناهمگوني را در كنار اندازه جمعيت و تراكم، ويژگي تعيين كننـد 

اي در  مكـان برجسـته   مشهود است، وها در شهر  ناهمگوني زندگي شهري در مباحث مربوط به غريبه
انـد   ها تعريـف كـرده   تا آنجا كه زندگي شهري را به جهاني از غريبه ،داختي دارشن هاي جامعه پژوهش

زيكي، هيچ رابطـه سـاده و   هاي اجتماعي، روانشناختي و في ). ميان ساحت1991(كارپ، استن و يولز، 
كـه مـي   جنـبش مـدرن در معمـاري،     هاي تمامي جنبهدستورالعمل در شود.  اي يافت نمي كننده تعيين
. نشـان داده شـود  مسـتقيم و جبرگرايـي    ةرابطـ سعي بر اين بود كـه  ، "فرم تابع كاركرد است"گويد 

كننـدة شـكل و فـرم     ضـا و كاركردهـايش، بايـد مشـخص    عد اجتماعي فبراساس اين دستورالعمل، ب
منسجم ساختن ابعاد اجتماعي و فيزيكي فضا يا به عبـارتي، مـتن دار    ايربد. تالش فيزيكي اش باش

  .)1388(محمدي، رقيه؛  مهم در درك ما از فضاست. هاي انسان، گامي ساختن فضاي فيزيكي با رويه
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  ريمون لودرو
د. وي در كنـ  مطـرح مـي   را "شخصـيت شـهر  "انـي اسـت ك بحـث    متفكر ريمون لودرو از جمله

نمايـان اسـت.    بيند كه بـه خصـوص در شـهرهاي قـديمي     تاريخي مي شخصيت شهري نوعي تداوم
دهد كه حاصل احساس تـداوم زمـان    اعتقاد او نوعي احساس امنيت به شهروندان مي بودن به قديمي

توانـد بـه    براي شهروندان مختلف ميكه اي شخصي است  اي عاطفي و تجربه است. اين رابطه رابطه
هاي محلـي خـود    اجتماعي و تعلق شدت متفاوت باشد. بنابراين بازيگران اجتماعي بنابر جنسيت، طبقه

توانند شهر را به صورتهاي مختلف تجربه كنند و آنرا در روابط معنايي و احساسـي متفـاوتي قـرار     مي
  ).215: 1383(فكوهي،  دهند

مباحث شـهري اسـت و بـه فراخـور آن      ةلعشهري خود وجهي مهم و اساسي در مطا بحث طراحي
شهري مورد مطالعه قرار داد كه عبارتند  بحث طراحيان در سه رويكرد كلي به تو فضاي شهري را مي

  ).1383از: روند فني ديدن، روند خالقانه (هنرمندانه) و روند اجتماعي (مدني پور، 
گذرانيم كـه   ي را از نظر ميفرايند اجتماعي ديدن فضاي شهري در چارچوب انديشه طراحان شهر

  است. در اين پژوهش نيز مد نظر قرار گرفته
مكـاني اسـت و ريشـه در     -، فضاي شهري،  فرايندي اجتمـاعي  "رويكرد اجتماعي"در چارچوب 

آورد كـه رفتـار    روندهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي دارد و تعدادي از كارگزاراني را كنـار هـم مـي   
 -در مـتن اجتمـاعي    توان صـرفاً  (طراحي) شهر را مي ؛مكاني دارند -ماعيمتقابلي با ساختارهاي اجت

اش شناخت. از اين ديد، عناصر فني، خالق و اجتماعي (طراحي) شهري، همگي كنار هـم   فضاساختي
  ).1383(مدني پور،  هاي آن باشند اين فرايند پيچيده و محصول آيند تا ارائه دهنده بينشي به مي

در اشاره بـه فضـاي ميـان     صرفاً "فضاي شهري"اين رويكرد از فضا، از واژه پور در تعريف  مدني
ه را در ايـن واژ  اسـت، بلكـه    ده نكـرده  اجسام اسـتفا ة ها، يعني فضاهاي خالي متمايز از تود ساختمان

شـهري و نيـز افـراد،     و فضـاهاي محـيط   ها، اشيا است كه تمام ساختمانمعنايي كلي به كار گرفته 
  ).1383گيرد (مدني پور،  در بر مي ابط ميان آنها رارويدادها و رو

شهري، فضاي شهري را به مثابه فضاي منطقه شهري  ضرورت رويكرد فراگير به طراحي بحثوي در 
و بـه پيـروي   در نظر مي گيـرد  ) 1944به نقل از سرت،  1933ديدن و نه فقط مراكز شهري (منشور آتن، 

  داند. ديدند، متني اجتماعي مي ي شهري را متني تاريخي ميبسياري از تاريخ دانان معماري كه فضا
شـهري  روي   كه در آن طراحي تلقي مي شودفضاي شهري در اين رويكرد متن، زمينه و بستري 

اسـت، در   اقتصادي، هنري شـكل گرفتـه   -سياسي -فرهنگي -دهد و اين متن از روابط اجتماعي مي
رسد (محمدي،  پذيرد و در نتيجه به ثباتي پويا مي مي دهد و شكل يك رابطه متقابل به آنها شكل مي

  .)1388رقيه؛ 
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 25//  92، بهار  ششم، سال  فصلنامه پژوهش اجتماعي

عنوان چارچوب نظري استفاده شـده اسـت. ايـن     در اين پژوهش از رويكرد توسعه پايدار شهري به
رويكرد تأكيد خاصي بر رشد و توسعه مـوزون كمـي و كيفـي عناصـر شـهري، اجتمـاعي اقتصـادي،        

نيروها در جهت رفع نيازهاي نسل امروز و آينده دارد و در كنـار   كارگيري اينه فرهنگي و سياسي و ب
، مهـارت و  هاي انساني همچون، سـالمت  قابليت توجه به توسعه اقتصادي و شهري جوامع، به توسعه

هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسـي   افزايش درآمد، اوقات فراغت، فعاليت ايربها  استفاده از اين قابليت
كاركردي، به بررسي كاركردها و پيامدهاي آشكار و پنهان و منفي  -گاه ساختيدارد. ديدتوجه خاصي 
آيد و تأثيراتي كه ساخت  وجود ميه ها (سالمندان در شهر) و ساختاري كه در آن پديده ب و مثبت پديده

اي  عنوان پديده در شهر و اجتماع بهساكن گرايي به سالمندان  پردازد. كاركرد ، ميو پديده بر هم دارند
نگرد كه در ساخت شـهري كـاركردي انسـجامي، آموزشـي و تربيتـي، وحـدت بخـش،         اجتماعي مي

پايـدار شـهري سـوق     تواند جامعه را به سمت توسعة ميحمايتي، نظارتي و انتقال فرهنگي و... دارد و 
را مي بينيم كه ناشـي  مسائل و مشكالت فراواني  وكنيم  مي نگاهدهد. وقتي به ساخت شهري تهران 

رويـه بـه شـهر تهـران اسـت، متوجـه        هاي بـي  مهاجرتدر اثر  الگوي جمعيتي رشد نامتوازن و بي از
هـاي مختلـف    در عرصـه حضـور فعـال سـالمندان    هايي همچـون   اين شهر به پديده د كهشخواهيم 

دارد. از اين رو بايد ساخت و مبلمان شهري شهر تهران را به نحوي نياز شهري -خانوادگي و اجتماعي
نـيم. مـدل   كهاي عمومي شهري جـذب   ريزي و طراحي نماييم كه سالمندان را به سمت مكان مهبرنا

  مطالعه شده تدوين گرديده است.هاي  هنظري زير براساس نظري
  مدل نظري پژوهش

  هاي اجتماعي و فرهنگي مقوله  
  شهري - هاي عدالت اجتماعي توجه به ارتقاي شاخص - 
  در  شهرنظارت اجتماعي غيررسمي توجه به لزوم  - 
  هاي انساني و اجتماعي در شهر تقويت سرمايهتوجه به  - 
  رساني مديريت شهري توجه به رضايت سالمندان از خدمات - 
  هاي شهري جذب سالمندان به مشاركت در تصميمات و برنامه - 
  سازي چگونگي برخورد مناسب با سالمند در سطح شهر فرهنگ - 
  سالمندان هاي مالي، بهداشتي و پزشكي از حمايت  - 

 

  شهري هاي طراحي مقوله
  هاي مناسب سالمند در معابر شهري تعبيه صندلي - 
  هاي بهداشتي عمومي ايجاد امكانات مناسب در سرويس - 
  ها و معابر شهري ايجاد امنيت بيشتر در بوستان - 
  ها در معابر شهري دار در كنار پله ايجاد سطوح شيب - 
  بور و مرور ايمن سالمندانروها براي ع سازي پياده عريض - 
  هاي سطح شهر تعبيه امكانات ورزشي خاص سالمندان در بوستان - 
  اي روها به صورت محله افزايش سرانه فضاهاي سبز و پياده  - 
  پياده روهاي معابر شهري   پوش ها و كف مناسب كردن زيرساخت  - 
  هاي خاص سالمندان در قطارهاي شهري (مترو) اختصاص كابين  - 
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  هاي پژوهش يافته

  ايمشخصات زمينه
ارشـد   اند. چهار نفر داور داراي مـدرك كارشناسـي   درصد مرد بوده 68,7زن و  درصد داوران 31,3

رشـد،  ر چهار نفر كارشناس انامه ه موضوع پايان -اند. درصد) مدرك دكترا داشته 75نفر ( 12 و ندبود
و انـد  تدريس دانشگاهي داشـته   ةمابقي سابق ،دو داورغير از  -شهري بوده است سالمندي يا طراحي

شناسان سالمندشناس و نـيم  درصد داوران از گروه جامعه  50وي طور مسا هستند. به ه علمي واجد رتب
  اند. شهري برگزيده شده ديگر از متخصصان طراحي

 جاد شهر دوستدار سالمند با حضور سالمندان در شهراي

اي  رشته هاي بين گشايش عرصه فعاليت
 بين متخصصان شهري و اجتماعي

كاهش اختالفات متاثر از حضور سالمند 
 ها و حفظ سالمت اجتماعيدر خانواده

بهبود مبلمان شهري و استفاده بهتر
 ساير شهروندان از محيط شهري

كنش متقابل هاي  بهبود محيط
اجتماعي شهروندي

شناختي در  وجود آمدن امنيت هستيه ب
 بين شهروندان جوان و ميانسال

حضور فعال سالمندان در شهر و 
 مشاركت اجتماعي آنان

حس تعلق و هويت اجتماعي در  يارتقا
بين شهروندان
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  هاتوصيف يافته

  راند نخست
اع نظـر داوران متخصـص   جمـ مراحل اجراي اين دلفي در سه گام (راند) به فرجـام رسـيده و بـه ا   

  هاي راند نخستين در سه جدول مجزا بررسي خواهد شد. صيف يافتهانجاميده است. در ادامه تو
  هاي معرف مختصات شهر دوستدار سالمند  ميزان موافقت داوران با گويه -الف

بـا   41و  24، 5هاي رديف  توان گفت كمترين انحراف استاندارد مربوط به گويه به طور اجمالي مي
. بـاالترين  سـت اه دبـو نيم نمره از پـنج نمـره   ها  گويهساير است. حداقل انحراف استاندارد  10/0رقم 

 75/1بـا رقـم    40و  77/1بـا رقـم    31، 96/1با رقم  51هاي  انحراف استاندارد مربوط به گويه رديف
ها را كه  است. به عبارتي بيشترين اختالف نظر داوران در مورد اين سه گويه بوده است. حال ميانگين

نزديـك بـه پـنج)    هـاي   گذرانيم تا ببينيم بيشترين موافقـت (ميـانگين   نمره بوده است از نظر مي 5از 
اسـت كـه بيـان     60مربوط به گويـه   5از  62/4ها است؟ باالترين ميانگين نمره  مربوط به كدام گويه

هـاي   هايي در نظـر گرفتـه شـود؛ گويـه     كند در شهر دوستدار سالمند بايد براي سالمندان سرويس مي
توان گفت هـر   رتبه بعدي را دارند. باز هم مي 44/4با ميانگين  58و  55، 46، 28، 18، 15، 10رديف 

ها به نحوي نيازهاي پايه زيستي مانند محل نشستن در وسيله نقليه و بوستان، سـرويس   يك از گويه
نيـز در رتبـه    38/4با ميـانگين   44و  16، 6هاي  پوشانند. گويه شتي، ايمني و بهداشت و ... را ميبهدا

د. بـراي  ان دهكربيان را در احساس آرامش سالمندان  مؤثرعوامل فيزيكي و محيطي رار گرفته و قسوم 
  ها خودداري شده است. كوچك شدن جدول از ذكر ديگر گويه
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هاي انحراف استاندارد، ميانگين ، ميانه و نما براساس ميزان موافقت داوران با  اندازه  :1شماره جدول 
  ر دوستدار سالمندهاي معرف مختصات شه گويه

ويه
ه گ

مار
ش

  

  عنوان

  ميزان موافقت با گويه

معج
  نمره

نحرافا
  مان  يانهم  يانگينم  استاندارد

5  
چون نسبت سالمندان مقيم شهر در كشورهاي در حال

پس ساختن شهرهاي دوستدار  ،برابر است 16توسعه 
  سالمند موجب رونق و كاميابي بيشتر شهر خواهد شد.

65  10/0  06/4  5/4  5  

6  
شهرها بايد خدمات و ساختارهاييبراي قابل تحمل بودن،

  5  5  44/4  89/0  70  وري شهروندان تامين  كرد. مين رفاه و بهرهأبراي ت

10  
سالمندي فعال فرايند بهينه سازي فرصتها براي افزايش

سالمتي، مشاركت و امنيت است تا از طريق آن كيفيت 
  زندگي سالمندان افزايش يابد

71  89/0  44/4  5  5  

15  

ها، خدمات ودر يك شهر دوستدار سالمند سياستگذاري
ساختارها از طريق افزايش ميزان ادغام سالمندان در جامعه 

هاي زندگي اجتماعي تحقق پيدا  و دخالت دادنشان در زمينه
 كند.   مي

71  89/0  44/4  5  5  

16  
مختلفيثيرگذاركننده و تأي موفق به عوامل تعيينسالمند

  5  5  38/4  88/0  70 ه فرد را احاطه كرده، وابسته استك

18  
مختلفيأثيرگذاركننده و تسالمندي موفق به عوامل تعيين

  5  5  44/4  31/1  71 اد جامعه را احاطه كرده، وابسته استكه آح

24  
بگيرجامعه از مشاركت سالمند در كارهاي داوطلبانه يا مزد

  5  4  94/3  10/0  63  سود خواهد برد.

28  
ثير بسياري روي تحرك، رفتارهايأمحيط تميز و مطبوع ت

تواند مانع    سالمت و مشاركت اجتماعي سالمندان دارد و مي
  هاي فيزيكي شود. صدمه ديدگي

71  63/0  44/4  5/4  5  

31  
دوستداراي شهرربزيبايي طبيعت اطراف شهر نكته مهمي

  5  5  75/3  77/1  60  است سالمند

40  
شودنگام بارندگي و برف لغزنده ميپياده روهايي كه ه

  5  4  38/3  75/1  54  روهاي دوستدار سالمند نيستند. پياده
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41  
شهري سالمندمحور امنيت عابر پياده در گذر ازطراحي

  5  4  06/4  10/0  65  كند.   خيابان را تامين مي

44  
نبراي سالمندان و معلواليها سطح شيبداربايد در كنار پله
  5  5  38/4  81/0  70  ابليت دسترسي)تعبيه شود. (ق

46  
شهري سالمندمحور بايد توالت عمومي نزديكدر طراحي

  5  5  44/4  81/0  71  مسيرهاي ويژه باشد

51  
هاي متفاوتي از محيطكننده جنبهمهندسي شهر منعكس

اجتماعي و فرهنگي است كه روي مشاركت و رفاه ذهني 
  ثير خواهد گذاشت.أافراد ت

58  96/1  63/4  5  5  

55  
داشتن ارتباطات و مطلع بودن سالمندان از اخبار (از طريق

ثر از محيط فيزيكي ابلوهاي بزرگ نصب شده در شهر) متأت
  شهر است.

71  89/0  44/4  5  5  

58  
در شهر دوستدار سالمند تقدم نشستن روي صندليها با

  5  5  44/4  89/0  71  گذارند. سالمندان است و سايرين نيز به اين امر احترام مي

60  
ها ومراسمشركت سالمندان درشهر دوستدار سالمند براي

  5  5  62/0  72/0  74  گيرد. هايي در نظر مي اتفاقات ويژه سرويس

هـاي شـهر دوسـتدار     هاي انحراف استاندارد، ميانگين، ميانه و نما براساس ميزان وجـود ويژگـي   اندازه -ب
  سالمند در تهران

شـهر دوسـتدار سـالمند را    هاي  ك از ويژگيييا مخالفت خود با هر پس از اين كه داوران موافقت 
ك از يكردند از آنان خواسته شد كه با در نظر گرفتن همه شرايط شهر تهران، ميزان وجود هر  مطرح

شود كه كمترين مقدار  نند. مشاهده ميكعوامل مؤثر بر شهر دوستدار سالمند شدن تهران را مشخص 
ـ   50مربوط به گويه رديف  0,09ه شده انحراف استاندارد محاسب اتفـاق معتقـد    هاست. همـه داوران ب

اند كه اين كار در تهران انجام نشده است. پل عابر يا زيرگذر سالمند شرايط فيزيكي متفـاوتي بـا    بوده
نيـز مربـوط بـه گويـه      1,36پلهاي عابر پياده يا زيرگذرهاي معمولي دارد. باالترين انحراف استاندارد 

كه موافق وجـود ايـن شـرايط در تهـران      يچند داورفن دلفي از ي از به عنوان بخشاست.  45رديف 
با توجه به اين كه ديگر داوران معتقدند اين ويژگي در تهران  ،بودند براي تعديل نظرشان پرسيده شد

هـم  ند كه چون ما براي دوچرخه سواري آنها جواب دادشما چرا پاسخ مثبت داده ايد؟  ،شود ديده نمي
هم دارد سوار كه گاهي دوچرخه  يمسير جداگانه در اكثر نقاط شهر نديديم و اغلب سالمندان از خيابان

دوچرخه يـك تفـريح نيسـت، يـك ضـرورت      «عبور نمي كنند. اين نيازي است كه براي تحقق شعار 
ت ند. نيكوترين ويژگي روش كيفي همين اسـ كنتهران بايد به آن توجه  8شهرداري منطقه  و »است
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بينيـد كـه    ماند. مي ها نمي فقط در قيدو بند كميت شود و تر مي كه به عمق پديده مورد مطالعه نزديك
يـك پـژوهش مسـتقل     از بـه ينسواري هم در پيوند با اين موضوع طرح شد كه خود  مشكل دوچرخه

ين اسـت. (يعنـي بيشـتر    3مربوط به گويـه   2,88كيفي دارد. براساس همين جدول باالترين ميانگين 
اسـت   35نمره مربوط به گويه  5از  2,06پاسخ مثبت براي وجود ويژگي در تهران) كمترين ميانگين 

، اسـكيت  سواري مانند دوچرخهديگري هاي  ها براي سالمندان به واسطه كاربري كه به ناامني بوستان
  ست.ها خودداري شده ا ديگر گويه كند. براي كوچك شدن جدول از ذكر و توپ بازي اشاره مي

هاي شهر  هاي انحراف استاندارد، ميانگين ، ميانه و نما براساس  ميزان وجود ويژگي اندازه -2شماره  جدول
  دوستدار سالمند در تهران

ويه
ه گ

مار
ش

  

  عنوان

  ميزان وجود اين ويژگي در تهران

معج
  نمره

نحرافا
  مان  يانهم يانگين م استاندارد 

3  
صلي قرن حاضرشهرنشيني و سالمندي جمعيت چالش ا

  3  3  88/2  96/0  46  اند بوده

35  
را براي سالمندانشود آنهايي كه از پارك ميساير استفاده

كند. (وجود دوچرخه، اسكيت بازها، برخورد توپ با  ناامن مي
  سالمند و ...)

33  77/0  06/2  2  2  

45  
روي ازمحور مسير پيادهشهري سالمنددر طراحي

  2  2  13/2  36/1  34  سواري جداست دوچرخه

50  
شهري سالمندمحور پلها و تونلهايي (زيرگذر)در طراحي

  2  5/2  63/2  09/0  42  شود.   براي گذر عابران كهنسال ساخته مي

هاي انحراف استاندارد، ميانگين ، ميانه و نماي نظرات داوران در مورد مدت زمان الزم براي عملي  اندازه -پ
  دوستدار سالمندشدن راهكار تبديل تهران به شهر 

 هـاي شـهر سـالمند    شدن هر يك از ويژگي از داوران خواسته شد مشخص كنند مدت زمان عملي
(بلندمدت، كوتاه مدت يا ميان مدت) نياز دارد. جـدول  در چه سطحي ريزي  دوست در تهران به برنامه

اسـت.   43ويـه  مربـوط بـه گ   0,08. كمترين انحراف استاندارد با رقم ص دارداصاخت ضوعبه اين مو 3
ترسـند بيـرون برونـد     نظم است كه سالمندان مي قدر آشفته و بي گاهي گذر و گشت وسايل نقليه آن

و  0,40بـا انحـراف اسـتاندارد     3و  2رديف هاي  . پس از آن گويهديگر فردي باو همراه ر اجببه امگر 
باالترين انحـراف   1,26قم با ر 44رتبه دوم و سوم كمترين اختالف نظر و چالش را دارند. گويه  0,48
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بـا   24دهد كه گويه رديـف   هاي جدول نيز نشان مي استاندارد اين پرسش را داراست. ستون ميانگين
ريـزي بلندمـدت را نشـان     در اين جدول نياز بـه برنامـه   3گزينه  .رقم بااليي دارد 3نمره از  2,5عدد 
را نشـان  ريـزي كوتـاه مـدت     برنامـه  1 و گزينـه اسـت  مدت  برنامه ميان نگرايب 2هاي  دهد، گزينه مي
است. يعني داوران بـر   45هاي اين جدول مربوط به رديف  كمترين ميانگين گويه 1,88هد. نمره د مي

ريـزي كوتـاه مـدت يـا نزديـك بـه        برنامـه  اهور اين باورند جدا كردن مسير دوچرخه سواري از پياده
  ها خودداري شده است. گر گويهطلبد. براي كوچك شدن جدول از ذكر دي مدت را مي ميان

هاي انحراف استاندارد، ميانگين ، ميانه و نماي نظرات داوران در مورد مدت زمان  اندازه -3شماره  جدول
  الزم براي عملي شدن راهكار تبديل تهران به شهر دوستدار سالمند

ويه
ه گ

مار
ش

  

  عنوان

  مدت زمان الزم براي عملي شدن راهكار

معج
  نمره

نحرافا
  مان  يانهم يانگين م ستاندارد ا

2  
در»توسعه انسان موفق«شهرنشيني و سالمندي نقطه اوج

  3  3  81/2  40/0  45  اند. قرن گذشته بوده

3  
شهرنشيني و سالمندي جمعيت چالش اصلي قرن حاضر

  3  3  69/2  48/0  43  اند بوده

43  
بگيرجامعه از مشاركت سالمند در كارهاي داوطلبانه يا مزد

  3  3  5/2  89/0  40  واهد برد.سود خ

43  
نظم استگاهي گذر و گشت وسايل نقليه آنقدر آشفته و بي

ترسند بيرون بروند مگر اينكه مجبور باشند  كه سالمندان مي
  .دكن يهمراهآنها را ي گريفرد دو 

42  81/0  63/2  3  3  

44  
براييهرجا كه پله هست بايد كنارش سطح شيبدار

(قابليت  .ه شودساختن والاستفاده سالمندان و معل
  دسترسي)

32  26/1  2  3  3  

45  
روي ازشهري سالمندمحور مسير پيادهدر طراحي

  1  2  88/1  89/0  30  سواري جداست  دوچرخه
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  راند دوم
تغيير يا تعديل نظرات آنهـا و ارائـه بـازخورد     برايداوران و مذاكرات شفاهي  يافت آرايپس از در

داتي كه در ستون مالحظات گنجانده شده بود و بسيار انـدك پاسـخ   پيشنها ،نظرات ساير اعضاي پنل
هـاي ايـن    گرفت در پايان نسخه دوم پرسشنامه براي ارسال به داوران آماده گرديـد. در ادامـه يافتـه   

اسـت و همـان سـه     سـؤال  26مه حاضـر داراي  اپرسشنامه را مورد بررسي قرار خواهيم داد. پرسشـن 
  .پرسش راند اول تكرار شده است

هـاي معـرف    ، ميانه و نما براساس ميزان موافقت داوران با گويـه هاي انحراف استاندارد، ميانگين هانداز -ت
  مختصات شهر دوستدار سالمند

هاي انحـراف اسـتاندارد، ميـانگين، ميانـه و نمـا براسـاس موافقـت داوران بـا          در جدول زير اندازه
داده شـده اسـت. همـان طـور كـه مشـاهده       معرف مختصات شهر دوستدار سالمند نشـان  هاي  گويه
، معادل صفر است. يعنـي نظـرات داوران   19و  17، 14، 2هاي  گويه رديفانحراف استاندارد  ،شود مي

به حدي تعديل شده كه به اتفاق نظر تام در اين چهار مورد رسـيده انـد. بيشـترين چـالش (انحـراف      
ها در ارزيابي  داوران دليل پراكندگي باالي پاسخاست.  26) مربوط به گويه 5از  27/3استاندارد معادل 

برخورد رانندگان اتوبوس و تاكسي با سالمندان را وابستگي برخوردها به شخصيت راننـده و قـائم بـه    
ـ    ندانست فردبودن اين مورد مي آمـوزش و   رد. ايشان در مذاكرات شفاهي ضمن اشاره بـه ايـن نكتـه ب

هاي اين جدول نيـز   داشتند. ميانگينتأكيد رانندگان تاكسي  سازي برخورد با سالمندان در بين فرهنگ
را بـراي چهـار گويـه فاقـد انحـراف       5از  5) و ميـانگين  26را به عنوان كمترين رقم (گويه  5از  3,5

  ).19و  17، 14، 2هاي  دهد (رديف استاندارد نمايش مي
ما براساس ميزان موافقت داوران با هاي انحراف استاندارد، ميانگين ، ميانه و ن اندازه -4شماره جدول 

  هاي معرف مختصات شهر دوستدار سالمند گويه

ويه
ه گ

مار
ش

  

  عنوان گويه
  ميزان موافقت با گويه

مع ج
  نمره

نحراف ا
  مان  يانهم يانگين م استاندارد 

2  
ها ، خدمات وگذاريدر يك شهر دوستدار سالمند سياست

ــيش  ــق پ ــاختارها از طري ــالم  س ــاي س ــي نيازه ندان و بين
 كند    پاسخگويي به آنها تحقق پيدا مي

80  0  5  5  5  

ــ فضاهاي بيرونيها وساختمان  14 ــياري رويأتـ ثير بسـ
 تحـــرك، رفتارهـــاي 

ســـالمت و مشـــاركت 
اجتمــاعي افــراد دارد و 

80 0 5  5  5  

17  
هــايبــودن ســرويسنامناســب

لي در بهداشتي و كم بودن صند
  فضاي سبز 

80  0  5  5  5  
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19  
هــايي كــهدسترســي بــه مكــان

رفـع  سالمند بتوانـد بنشـيند و   
  خستگي كند 

توانـد مـانع صـدمهمي
فيزيكــي  هــايديــدگي

  گردد
80  0  5  5  5  

در شهر دوستدار سالمند رانندگان مودب، قانونمدار، پـس    26
  5  4  5/3  27/3  56  كنند. از جاگير شدن سالمند در جاي خود حركت مي

هـاي شـهر دوسـتدار     انگين، ميانه و نما براساس ميزان وجـود ويژگـي  هاي انحراف استاندارد، مي اندازه -ث
  سالمند در تهران

مربوط به گويه چهار است و توافق بااليي بين داوران در اين مورد  0,48كمترين انحراف استاندارد 
است كه بر نقش خانواده در  7متعلق به گويه رديف  1,47وجود دارد. بيشترين رقم انحراف استاندارد 

تـرين رقـم    و پـايين  3,19تحقق سالمندي فعال تأكيد دارد. باالترين ميانگين براي گويه يك با رقـم  
مربوط به گويه چهار است. و اين يعني حداقل حمايت از سالمندان به عنوان قشـر   5از  1,21ميانگين 

  ها و ساختارها وجود دارد. گذاري آسيب پذير در سياست
 هاي شهر حراف استاندارد، ميانگين ، ميانه و نما براساس  ميزان وجود ويژگيهاي ان اندازه -5شماره  جدول

  دوستدار سالمند در تهران

ويه
ه گ

مار
ش

  

  گويه

  وجود ويژگي در شهر تهران

مع ج
  نمره

نحراف ا
  استاندارد

  مان  يانهم  يانگينم

1  

ها، خدمات  گذاري در يك شهر دوستدار سالمند سياست
يي گستره وسيعي از شناسا و ساختارها از طريق

ها) و منابع در بين سالمندان تحقق  ها (ظرفيت قابليت
  كند   پيدا مي

51  22/1  19/3  4  4  

4  
ها، خدمات  گذاري در يك شهر دوستدار سالمند سياست

پذيرتر،  و ساختارها از طريق حمايت از اقشار آسيب
  كند.   تحقق پيدا مي

21  48/0  21/1  1  1  

7  
ثيرگذار أكننده و تل تعيينسالمندي موفق به عوام

 مختلفي كه خانواده را احاطه كرده، وابسته است.
45  47/1  81/2  5/3  4  
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هاي انحراف استاندارد، ميانگين، ميانه و نماي نظرات داوران در مورد مدت زمان الزم براي عملـي   اندازه -ج
  شدن راهكار

ريـزي (كوتـاه مـدت،     براي برنامـه  در خصوص انحراف استاندارد در سطح اقدام و بازه زماني الزم
ست كـه فاصـله كمتـرين و    ا ميان مدت و بلند مدت) در راند دوم (گام دوم) پژوهش، نكته جالب اين

ده اسـت. ايـن مـورد    شـ  0,94 – 0,57=  0,37بيشترين انحراف استاندارد به حداقل رسـيده و برابـر   
رانـد  هـاي   پرسشنامه ،الحظه شدهداوران است. همان طوري كه م يعالمتي براي اشباع زودرس آرا

نمره در نوسان است و نظر داوران  3از  2,75تا  1,44رسيده است. ميانگين نيز بين  26به  60دوم از 
  ريزي ميان مدت تا بلندمدت تأكيد بيشتري دارد. روي برنامه

  راند واپسين 
شهري درآمدنـد.   حيهاي اجتماعي و طرا صورت شاخص و به ندبندي شد ها دسته در راند سوم گويه

سازمان بهداشت جهاني در سال  WHOشاخص بعداجتماعي تحقق سالمندي فعال (جديدترين شعار 
شهري، ستون فقرات اين پژوهش، نيز ابعاد فيزيكي شهر  دهد و شاخص طراحي ) را پوشش مي2012
  د.كن مي رحطرا م

خص اجتمـاعي و طراحـي   مي پردازيم و سپس به تفكيك دو شـا  6ابتدا به توصيفي از كل جدول 
  شهر سالمند محور نگاهي كوتاه خواهيم داشت.

تـرين رقـم ايـن     نمره انحراف استاندارد كوچك 0,07و  0,08به ترتيب با  8و  7رديف هاي  گويه
مربـوط بـه    1,46و  47/1جدول را به خود اختصاص داده اند. باالترين انحراف استانداردها نيز با رقم 

 22بـراي گويـه    4,19كمتـرين و   4براي گويه رديف  5از  1,24ت. ميانگين سا 24گويه يك و گويه 
  بيشترين مقدار در اين جدول است.

 جدول زيـر را شـامل مـي شـود،     11تا  1هاي  در شاخص اجتماعي شهر دوستدار سالمند كه گويه
ي يعنـ  ،مربوط بـه ايـن شـاخص اسـت     0,08و  0,07كمترين انحراف استاندارد كه  كنيم مشاهده مي

و  1,25حداكثر توافق در مورد سالمندي فعال در اين شاخص بين داوران وجود داشته است. ميـانگين  
  دهد. نشان مي 5هاي اين شاخص را از  نيز حد باال و پايين ميانگين 2,81
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 35//  92، بهار  ششم، سال  فصلنامه پژوهش اجتماعي

هاي انحراف استاندارد، ميانگين، ميانه و نما براساس ميزان موافقت داوران با  اندازه 6جدول شماره 
  هاي معرف مختصات شهر دوستدار سالمند گويه

ويه
ه گ

مار
ش

  

  عنوان
  ها در تهران وضعيت كنوني مؤلفه

مع ج
  نمره

نحراف ا
  استاندارد

  مان  يانهم  يانگينم
 ها مولفه متغيرها اخصش

1  

ل)
فعا

ي 
مند

سال
ق 

حق
ي ت

(برا
ي 

ماع
جت

ا
  

عي
تما

 اج
كت

شار
م

  

  4  5/3  81/2  47/1  45  هاي سالمنديNGOحمايت از 

2  

گيري از تجارب سالمندانبهره
بصورت ناظر افتخاري در نهادها و 

هاي وابسته به مديريت  سازمان
  شهري

29  54/0  81/1  2  2  

3  
اخذ نظرات و نظرسنجي از 

سالمندان در مديريت شهري و 
  شهر دوستدار سالمند

26  50/0  63/1  2  2  

4  

گيري از نيروي كار سالمندانبهره
و تاسيسات در نگهداري امكانات 

شهري (پل عابر مكانيزه، بوستان، 
  ورزشي) زمينهاي

20  45/0  25/1  1  1  

5  

ات
ماع

جت
ا

  

هاي  و تجهيز پاتوقمين أت
  ها سالمندي در سطح محله

26  81/0  63/1  5/1  1  

6  
بهره  تسهيالت مالي كم پرداخت
  وكار بهره براي كسب و بدون

24  63/0  5/1  1  1  

7  
حقوق سالمندي  پرداخت

  نند حقوق بيكاري)(هما
25  81/0  56/0  1  1  

8  

ت 
نزل

م
عي

تما
اج

  

تسهيالت متنوع و پرداخت 
  هاي منزلت مستمر به كارت

26  72/0  63/1  5/1  1  
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9  
بهبود تعامل اجتماعي با سالمند 

  (با آموزش شهروندي)
35  05/1  19/2  5/2  3  

10  
حفظ منزلت سالمند در خانواده 

  (با آموزش شهروندي)
33  10/0  06/2  2  1  

11  
آموزش و نظارت بر نهادهاي 

  نگهداري از سالمند
34  09/1  12/2  5/2  3  

12  

حي
طرا

 
ري

شه
  

ري
شه

ي 
اها

بن
 

مراكز درماني 
و  
هاي  ساختمان

اداري و 
 تجاري

سرويس 
بهداشتي  

 سالمنددوست

30  96/0  88/1  5/0  1  

13  
 نيمكت سالمند

 دوست
37  35/1  31/2  2  2  

14  
رمپ و پله 

 سالمنددوست
32  03/1  2  2  2  

15  
تابلوهاي گويا 

 نويس و درشت
32  82/0  2  2  2  

16  

  ها كتابخانه

توليد كتاب و 
محصوالت فرهنگي 

سالمنددوست 
  (فونت درشت و ...)

34  81/0  13/2  2  2  

17  
موضوعات 
  متناسب

32  97/0  2  2  1  

18  
اي  بازي رايانه

  كننده سرگرم
34  81/0  13/2  2  2  

19  

ر شهر   2  2  75/1  86/0  28  مانع هاي پهن و بدون راه پياده  ي
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 37//  92، بهار  ششم، سال  فصلنامه پژوهش اجتماعي

كفپوش ايمن و غيرلغزنده پياده  20
   اهور

30  81/0  87/0  2  1  

  4  4  87/1 85/0 65 روشنايي معابر در شب  21

22  
چراغ راهنمايي طوالني در

در آنها  تردد سالمند كه يهاي تقاطع
  زياد است

67  98/0  19/4  5/4  5  

مناسب و ايمن براي گذرپل و نرده  23
  عكس راه و بر از خيابان به پياده

31  06/1  94/1  2  1  

24  
ها و  جداول كم ارتفاع جوي

  نهرها
39  46/1  44/2  2  1  

25  
رمپ استاندارد (ويلچير رو) و 

  غير مزاحم
46  96/0  88/0  3  3  

26  

كان
م

 
غت

 فرا
ات

 اوق
ران

گذ
ي 

ها
  

  1  1  63/1 96/0 26 بهداشتي سالمنددوستسرويس

  2  2  2 82/0 32 آالچيق و نيمكت سالمنددوست  27

  2  2  63/2 41/1 42 هاي ورزشي سالمنددوستست  28

29  
سواري  مسير دوچرخه و اسكيت

  راه جدا از پياده
36  06/1  25/2  2  2  

  1  1  75/1 06/1 28 هاراه ايمن در بوستانپياده  30

  گيري بحث و نتيجه
بـه گونـه اي سـاخته     عمومي، معابر و سبز فضاهاي ميادين، ها، بوستان سالمندان، مناسب شهر در

 فراغـت  اوقـات  گـذران  بـراي  اي ويـژه  مراكـز  داراي ومناسـب   سالمندان استفاده مي شود كه براي
. دگير مي قرار سالمندان اختيار در اي ويژه امكانات منطقه، امكانات و نياز به توجه با و باشد سالمندان
  .باشيم داشته مختصات اين از شماري رب گذرا نگاهي
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 از هـا  سـال  سـاز،  و سـاخت  اثر بر كلي طور به يا ساختماني مصالح با كه روهايي پياده از: روها پياده
 از بيش گاه( زياد سطح اختالف و بلندي و پستي با روها پياده از عبور. گذريم مي اند مانده دور دسترسي

 اسـت،  مشـكل  نيز عادي مردم براي) شده ايجاد ها خانه ركينگپا هاي راهه شيب دليل به كه متر يك
 وجـه  هـيچ  بـه  بنـابراين،  دارند، مشكل سانتي سي هاي پله از عبور در حتي كه سالمنداني به رسد چه
 را هاآن جاي همه ها مغازه كه روهايي پياده خصوص به كنند عبور شهر ناهموار روهاي پياده از توانند نمي

 در و روند مي راه) واكر -خاص نوع يا ساده( عصا مختلف انواع با سالمندان اغلب ونچ. اند كرده اشغال
  .دارند نياز بيشتري عرض به عبور براي نتيجه،

 پياده، مسير هاي كشي خط صرفاً يا زن، چشمك چراغ با يا چراغ، بدون هاي تقاطع از عبور: ها تقاطع
 عمـالً  سـالمندان  بـراي  اسـت،  مشـكل  جوانـان  ايبـر  حتي كه ونك ميدان مثالً ها، ميدان كنار نظير

 ندارنـد،  كافي سرعت كه سالمندان، براي آن زمان كه يدار چراغ هاي تقاطع از عبور. است غيرممكن
 هـا  ماشين و شود مي قرمز پياده عابر چراغ تقاطع، از عبور حين در گاه و است مشكل نيز نشده، تنظيم

  .شوند مي سالمندان وحشت موجب و افتند مي راه به سرعت، با و درنگ بي
 جايگـاه  و دارنـد  طـوالني  هـاي  صـف  معموالً كه اتوبوس، به شدن سوار براي سالمندان: اتوبوس

 سـرپا  صـف  در بيشـتر  يـا  سـاعت  نـيم  انـد،  كـرده  اشـغال  ها بچه حتي و جوانان اغلب را آنها كوچك
 كمـك  بدون گاه سالمندان شدن دهپيا و سوار و است بلند بسيار اغلب آنها ورودي هاي پله .ايستند مي

 و معلـوالن  و سـالمندان  به اول صندلي چند كه پيشرفته كشورهاي برخالف. است غيرممكن ديگران
 هـاي  راه در آنهـا  نتيجـه  درو  نشـده  گرفته نظر در سالمندان برايمحل خاصي  دارد، اختصاص غيره

 و در بـه  هـا  راه بـزرگ  در اتوبـوس،  تند حركات با و بايستند سرپا اتوبوس در بايد پرترافيك و طوالني
 دادنـد،  مـي  سـالمندان  بـه  را خود جاي جوانان كه گذشته خوب رسم اين متأسفانه. كنند برخورد ديوار
  .است شده محو و باخته رنگ  كم، كم

 مرتـب  آن در مسـافران  كـه  هسـتند  نفره چهار بوس ميني يك واقع در ها تاكسي ايران در: تاكسي
 تاكسـي  راننـدگان  اغلب درنتيجه دهند، مي انجام كندي با را كار اين سالمندان. شوند مي پياده و سوار

 بـه  شـدن  سـوار  و پياده براي كافي فرصت كنند سوار اگر يا نكنند، سوار را سالمندان دهند مي ترجيح
  .شود مي سالمندان خوردن زمين باعث گاه كه دهند نمي آنها

 متـرو  تهـران  در اما. است سني هاي گروه همه براي راحت اربسي اي وسيله مترو دنيا همه در: مترو
 در چـه  و دارد برقـي  پلـه  كـه  هـايي  ايسـتگاه  در چـه . اسـت  اسـتفاده  غيرقابـل  سالمندان براي عمالً

 خيابـان  سـطح  بـه  رسـيدن  براي ها پله تعداد ها ايستگاه اين در. است برقي پله فاقد كه هايي ايستگاه
 فـروش  محـل  از رسيدن براي پله 35 تا 30 آن موازي هاي پله و  برقي پله از غير گاه .است زياد بسيار
 پـيش  روز چنـد  كه تجريش يا ميرداماد ايستگاه در مثالً -مواردي در چون دارد، وجود خيابان به بليط

 بـراي  متـرو  از اسـتفاده  بنـابراين . دارد وجـود  آمدن پايين و رفتن باال براي پله تعدادي ،-شد گشوده
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 39//  92، بهار  ششم، سال  فصلنامه پژوهش اجتماعي

 از بسـياري  چـون  كند، نمي حل را مشكل هم برقي پله وجود شود، مي غيرممكن يا مشكل سالمندان
 متـرو،  هـاي  ايسـتگاه  وانگهـي . دارنـد  وحشـت  آن از آمدن پايين خصوص به و رفتن باال از سالمندان

 قطـار  بـه  شدن سوار و ها پله از رفتن پايين و باال و است شلوغ بسيار مركزي هاي ايستگاه خصوص به
  .است آفرين مشكل سالمندان براي ازدحام ناي در

 از بنـابراين،  دارنـد،  روزانـه  مخـارج  بـراي  محـدودي  بودجـه  و اند بازنشسته سالمندان اغلب: خريد
 صـف  در ايسـتادن كردن مساوي است با  خريد. كنند مي خريد) غيره و ها تعاوني( خاص هاي فروشگاه
 اوقات گذران براي اي وسيله خود شود انجام هولتس به خريد اين اگر كه حالي در ها، صندوق طوالني

  .بود خواهد آنها در بودن مفيد احساس ايجاد نيز و
 پشت بدون نوع از تر راحت است گاه تكيه يا پشت داراي كه هايي نيمكت مسن افراد براي: نيمكت

  است. آن
 بـه  نسبت كه يمراكز در خصوصه ب شهري مراكز از بسياري در: آن طراحي و ها خيابان روشنايي

 عمـومي  مراكـز  ديگـر  و خريد مراكز ها، پارك مانند ،دارند احتياج بيشتري امنيت به افراد مراكز ديگر
 اين طراحي آوري فن به شهر سطح در ها چراغ اين طراحي. بيشتر باشد روشناييهاي  چراغ تعداد بايد
  .دارد بستگي شود مي نصب آن در ها چراغ اين كه مراكزي يا خيابان وسعت وها  چراغ نوع

 و فرزنـدان  ايهـ ركا يـا  شخصـي  كاردادن  انجام براي گاه كه ادارات به مراجعه: ادارات ساختمان
 مـوارد  اغلب در آنها با كارمندان برخورد. است سالمندان ديگر مشكل شود، مي گريزناپذير اقوام، ديگر
 و بـاال . دارنـد  مشـكل  هـم  فيزيكي نظر از ادارات به مراجعه در سالمندان نيست، مناسب وجه هيچ به

 سـالمندان  بـراي  مسـئول  يـك  از دستور يا امضا يك گرفتن براي طبقات ميان در مكرر رفتن پايين
 در جـويي  صـرفه  بـراي  معمـوالً  دارد، وجـود  آسانسـور  اي اداره در كه هم مواردي در. فرساست طاقت
 فتـوكپي  بخـش  و بايگاني معموالً كه زيرزمين، طبقات به آسانسور يا ندارند توقف سوم تا اول طبقات

 اينـك  كـه ( مسـكوني  هـاي  ساختمان اكثر آسانسورهاي طوالني توقف. رود نمي است، مستقر آنها در
  .برد مي ميان از را آسانسور از استفاده امكان اوقات اغلب خود ،)اند شده اداري

 معنـاي  بـه  كـه  شـهري  ران،اي در آيا :آوريم ياد به دوباره را آغازين پرسش توضيحات اين با حال
 براي شهرها اماكن سازي مناسب تا اصوالً و دارد؟ وجود باشد، نام اين شايسته و خور در كلمه واقعي

  داريم؟ فاصله چقدر سالمندان
 هـاي  ديدگاه بررسي هدف با مصاحبه كمك به و محتوا تحليل شيوه به كه كيفي پژوهش يك در

 محورهـاي  ،نـد ا هادد انجـام  همكـاران  و پور رواني مريم كه ديتوانمن مفهوم درباره ايراني سالمندان
 رضايت سازگاري، شخصي، تغييرات از آگاهي استقالل، احساس: از بودند عبارت آمده دست به اصلي
 استقالل، حفظ زمينه ايجاد ند كهگرفت نتيجهپژوهشگران  اين. كنترل حس و نقش ايفاي شده، ادراك
 رقم قشر اين براي را پرباري و فعال سالمندي نويد تواند مي موقعيت بر كنترل احساس و نقش ايفاي
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 كـار  بـه  ايرانـي  سالمندان توانمندسازي الگوي طراحي براي دتوان مي نيز پژوهش اين هاي يافته. زند
  .روند
 نكته اين روي بايد بلكه ،نيست زندگي دوران كردن طوالني تنها است مهم آنچه معتقديم هنوز ما
 و روانـي  جسـماني،  سـالمت  بـا  و آرامـش  نهايـت  در عمـر  هاي سال اين كه شد متمركز مهم بسيار

 آنـان  با گفت و گپ و مشاهده و سالمندان با پژوهشگر شخصي تجربه براساس. شود سپري اجتماعي
 هـاي  پيشـرفت  نيايـد  وجـود  بـه  شرايطي چنين كه صورتي در كارشناسان،  مطالعات نتايج وها  گفته و

 قدرت سالمند كه معني بدين. بود خواهد آميز مخاطره و نتيجه بي تر، طوالني زندگي نتأمي براي علمي
 كودكـان  و جوانـان  ميانسـاالن،  بـا  آنان تعامل سطح روز هر و اشتد دخواهن را روز يفناور با ارتباط
  .شوند مي دور فعال سالمندي از و بديامي  كاهش
  سالمند دوستدار شهرهاي اهميت
 زنـدگي  كيفيـت  ارتقاي ايبر امنيت و مشاركت بهداشت، سازي بهينه با المندس دوستدار شهر يك

 اي گونـه  به خدمات و ساختار ،سالمندان دوستدار شهردر . كند مي ترغيب را فعال سالمندي سالمندان،
 در و اسـتفاده  قابـل  متفـاوت،  هـاي  توانـايي  و نيازهـا  با سالمندان، كليه براي كه دشون مي ساماندهي
 و كودكـان  سـالمندان،  دوسـتدار  شـهر  معنـي  بـه  سـالمندان  دوستدار شهر حقيقت، در. شدبا دسترس
  .است مردم دوستدار شهر واقع در و ها خانواده

داراي  سـالمند  دوسـتدار  شـهر  يـك : بود خواهد زير موارد شامل سالمند دوستدار شهر هاي ويژگي
 هـاي  سـرويس  و خـوب  امنيتـي  و كيفـي  شـرايط  با مناسب جاي درو  كافي تعداد به عمومي نيمكت

 كـافي،  روشـنايي  بـا  مناسـب  روهـاي  پيـاده . سـت ا سـالمندان  بـراي  دسترسي قابل و ايمن بهداشتي
 براي كافي شده رزرو هاي پاركينگ سالمندان، جايي جابه براي كامل امكانات با عمومي هاي ساختمان
 شـهروندي  فرهنگ و خوانا و فهم بلقا اي گونه به اطالعات ارائه با رساني اطالع تابلوهاي سالمندان،

 مي محسوب سالمند دوستدار شهر شرايط ديگر ،ستن ازدان  خود از جزئي را آنها و سالمندان به احترام
  .شوند

  پيشنهادها 
موجب نااميدي و دلسـردي سـالمندان و از دسـت رفـتن      مواردي كه در متن مقاله آمد در مجموع

دهند بيشتر در خانه بماننـد و بـا خطـرات خـارج از خانـه       يح ميشود. آنها ترج اعتماد به نفس آنها مي
شود مسلماً حل يا حداقل تعديل  سالمندان افزوده مي  اي كه روز به روز به عدة در جامعه .روبرو نشوند

اندكي توجـه،  در گام آغازين گذاري زيادي ندارد.  مشكالت آنها ضروري است. اين امر نياز به سرمايه
بـه تسـهيل حركـت     كنـد. بخشـي از اقـدامات پيشـنهادي مربـوط      ريت، كفايت مـي بيني و مدي پيش

 .)دهد كه به نيازهاي معلوالن جامعه هم پاسخ مي(آيد  مي ادامهسالمندان، در 
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 41//  92، بهار  ششم، سال  فصلنامه پژوهش اجتماعي

 .وآمدهاي اصلي و پر رفت رو خيابان ها و در پياده يجاد امنيت براي عابر پياده در تقاطعا .1
ا براي آگاهي جامعـه از مسـائل و مشـكالت    هاي فرهنگي در صدا و سيم برنامه ساخت .2

 .سالمندان
هـا   نحوي كـه دسترسـي و عبـور و مـرور در داخـل آن      ها، به اصالح و امن كردن پارك .3

 .مناسب باشد
سالمندان در مديريت شـهري. نظيـر ادارة و نگهـداري بوسـتان     هاي  استفاده از ظرفيت .4

 ها (تجربه چين).محله
 ات شهري بسته به تجربه و تخصص آنان.ها و ديگر امكاناداره كتابخانه .5
ترين شهروندان شـهر  تقدير از مسنبا هدف خاص هاي  به مناسبتهايي  برگزاري برنامه .6

 .تهران در هفته سالمند
؛ حمايت و توسعه پژوهش در زمينـه سـالمندان   كناماسازي اين  مناسببه اولويت دادن  .7

 هاي مختلف.در شهر تهران بر حسب مناطق و حتي محله
هاي شهر تهران از طريق بهبود نور، صـدا و فضـا، مطـابق بـا     شادسازي محيط بوستان .8

ماننـد   يهـاي خاصـ    هاي شهر بـراي حضـور گـروه    سازي فضا هاي ويژه و مناسب زمان
 ن، سالمندان و ...  كودكان، معلوال

هاي (كلوپ) سالمندي روزانه براي سالمنداني كه سـاعات روز را در منـزل   باشگاه ايجاد .9
  كنند روز را در كنار همساالن خود سپري مي چند ساعتي ازها هستند و با اين امكان تن
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