
        

 سالمندان و فضاهاي شهري                                    

                                               

2و الهام ابراهيمي 1دكتر سيد امير محمد علوي زاده                                               
 

  چكيده

براساس است،  افزايش به رو جهان در سالمند جمعيت جهاني، آمارهاي طبق بر: بيان مساله
 1390تا  1355سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن، جمعيت سالمندان كشور طي سالهاي 

درصد در  6/6برابر شده است و پيش بيني مي شود نسبت افراد سالمند از حدود  5/3حدود 
 رهدو به ورود با .شمسي افزايش يابد 1429درصد در سال  23به رقمي حدود  1375سال 

 .دهد مي رخ انسان رواني -  روحي و فيزيولوژيكي ويژگيهاي در چشمگيري تغييرات سالمندي،
 جوان از متفاوت اي گونه به را فيزيكي محيط تا سازد مي وادار را سالمند افراد تغييرات، اين

   .بدهند متفاوتي هاي پاسخ و كرده درك ترها
روش مطالعه اسنادي و با استفاده از منابع  با توجه به نظري بودن موضوع پژوهش: روش تحقيق

روند  - 1واجد ارزش در اين عرصه انجام گرفته است و سواالت اصلي اين پژوهش عبارتند از 
در خصوص فضاهاي شهري براي سالمندان چه تغييراتي  -2سالخوردگي در ايران چگونه است؟  

  الزم است؟
و ارائه شاخص هاي الزم براي  موضوع پيرامون ينظر مباني بررسي از پس مقاله اين در :يافته ها

 در ما شهري فضاهاي كه دهند مي نشان دست آمده به نتايج فضاي شهري دوستدار سالمند،

باشند كه البته  نمي سالم نيز افراد پاسخگوي حتي كه سالمندان پاسخگوي تنها نه حاضر حال
ت و نگهداري و اجراهاي ناصحيح عالوه بر مسائل طراحي، مديريت شهري ناكارآمد، عدم حفاظ

عمده ترين مشكالت مشاهده شده در فضاي شهري . نيز باعث ايجاد فضاهاي نامناسب شده است
انباشتن مصالح ساختماني  - 3لغزنده بودن كف سازي ها -2عرض كم پياده روها -1: عبارتند از

  ...ه از سنگريزه وكف هاي خاكي يا پوشيد-5وجود اختالف در سطح معابر  - 4در پياده روها 
 در را هاي سالمندان ناتوانايي تا شوند طراحي گونه ايي به بايد شهري فضاهاي: نتيجه گيري

 در انعكاس براي الزم بر اساس مطالعه ي صورت گرفته در انگلستان شاخصهاي. بگيرند نظر

 تشخيص قابل بودن، دسترس در بودن محيط، خوانايي، آشنا موارد شامل شهري هاي طرح

كه مي تواند الگوي مفيدي براي انعكاس در طرح هاي شهري  امنيت مي باشد، و راحتي بودن،
  .كشور ما نيز باشد

  

سالمند، تحوالت جمعيتي، ايران شهري، فضاي: واژگان كليدي

                                                 
، ايراناستاديار جغرافيا، دانشگاه پيام نور ، تهران - 1  

دانش آموخته كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري -٢  
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  و بيان مساله مقدمه

افزايش با پيشرفت علم پزشكي و بهداشت در قرن اخير، اميد زندگي افزايش يافته و جوامع را با 

با توجه به افزايش جمعيت . جمعيت افراد سپيد موي يا به عبارتي سالمندان روبرو ساخته است

سالمند و نيز مطرح بودن نيازهاي خاص اين مرحله از زندگي در سالمندان ضرورت بررسي 

: 1384وحداني نيا و همكاران،(كيفيت زندگي و متعاقباً نيازهاي سالمندان اهميت مي يابد 

يك عامل مهم در افزايش كيفيت زندگي افراد سالمند، شناسايي و تأمين نيازهاي  .)120

جسمي، رواني و اجتماعي آنان است و لذا بررسي نيازهاي اين قشر در همه ي ابعاد ضرورت 

بسياري از معيارهاي سالمندي موفق و زندگي خوب سالمندي ،چون بهبود كيفيت ادراك . دارد

در ارتباط مستقيم با فضاي عمومي شهري و انگاره هاي محيطي از زندگي و محيط عيني، 

  .)23: 1389پور جعفر و همكاران،  (اينگونه فضاهاست

فضاي عمومي شهري را ميتوان به عنوان فضايي تعريف كرد كه اجازه دهد مردم به آن و فعاليت 

شرايطي  فضاي شهري بايد). Madanipour، 1996:148( هاي درون آن دسترسي داشته باشند

را براي گروه هاي مختلف اجتماعي فراهم آورد تا عالوه بر رابطه هاي با واسطه، به طور بي 

از اين رو امروزه دستيابي به اصولي چون انعطاف پذيري، . واسطه نيز با يكديگر رابطه برقرار كنند

 فضاي عمومي شهري جهت حضور، مشاركت و فعاليت نظامي اقشار و گروه هاي اجتماعي،

جنسي و سني از دغدغه هاي اصلي تصميم گيران و مسائل كالن شهري و طراحان فضاي 

  .)23: همان . عمومي شهري است

ساله و باالتر تشكيل  60درصد جمعيت كشور را گروه سني  8در حال حاضر در ايران،  قريب 

ري ميليون نف 65درصد كل جمعيت  6,6حدود  1375مي دهند و طبق سرشماري عمومي سال 

 7,3به حدود  1385اين نسبت در سال . ساله به باال تشكيل مي دادند 60كشور را سالمندان 

 75درصد كل جمعيت  8,2به  1390ميليون نفري كشور و در سال  70درصد كل جمعيت 

  . ميليون نفري رسيده است

ه اگر در كشور ما فضاهاي شهري در حال حاضر پاسخگوي اقشار سالمند نمي باشد، در حالي ك

فضاهاي شهري با توجه به نياز سالمندان طراحي شود، نياز برخي گروه هاي ويژه ديگر نيز 

   )247: 1391علي الحسابي و همكاران،( .برآورده مي شود

در خصوص  - 2روند سالخوردگي در ايران چگونه است؟  - 1سواالت اين پژوهش عبارتند از 

  م است؟فضاهاي شهري براي سالمندان چه تغييراتي الز

حال با توجه به ارقام رو به رشد نسبت سالمندان، هدف اين مقاله براين متمركز شده است كه 

فضاهاي شهري براي نيازهاي مختلف سالمندان چه امكانات و تجهيزاتي را فراهم كرده است و 

 شاخص هاي الزم براي فضاي شهري، دوستدار سالمند كدامند؟ در اين راستا ابتدا مفاهيم پايه

بررسي مي شود و سپس به تحوالت جمعيتي ايران و روند سالخوردگي جمعيت در ايران 
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پرداخته مي شود و در نهايت شاخص هاي الزم براي انعكاس در يك طرح شهري براي حضور 

  .سالمندان در فضاهاي شهري ارائه مي گردد

 مباني نظري

  فضاهاي شهري

 جنبه به منحصر داشته، تعلق روندانشه عموم به كه هستند هايي مكان شهري، فضاهاي

كاشاني ( يابند مي معنا كه اوست فعاليت و انسان باحضور درحقيقت و نبوده فيزيكي و كالبدي

 ; هستيم سهيم ها غريبه با آن در كه است فضايي عمومي شهري، فضاي). 96: 1389جو؛ 

 و ستد و داد مذهب، ،سياست است براي فضايي .نيستند ما همكار يا دوستان اقوام، كه مردمي

  .غيرشخصي برخوردهاي و آميز مسالمت همزيستي براي  فضايي ورزش،
33: 470-475). (Walzer M,1986; 

 دهنده پيوند كه است مراسمي و كاركردي هاي فعاليت انجام براي مشتركي بستر عمومي فضاي

 صفحه .اي ورهد هاي جشنواره چه و باشد معمولي هاي روزمرگي چه .باشد مي جامعه اعضاي

  .گيرد مي قرار ديد معرض در جمعي زندگي نمايش آن در كه است اي
      (Carr S, Francis M, Rivlin L; 1992. p. 110) 

 .است كرده تقسيم فضا نرم و فضا سخت عمده دسته دو به را شهري فضاهاي ترانسيك راجر

 شده محصور معماري، هاي هبدن با كامالً كه است فضاهايي فضا، اصطالح سخت از وي منظور

 فضاها، نرم اما و است شهر هاي اجتماعي فعاليت مكان و گردهمايي محل فضاها اين .اند

 .دارند غلبه ها آن به دادن شكل در طبيعي عناصر و محيط كه هستند فضاهايي

  )(Tavasoli & et al, 1993:p 9 ، )ها وپارك ها غ با مانند( 

 بودن باز فضا، بودن عمومي: از عبارتند شهر عمومي عرصه رد شهري فضاهاي اصلي شاخص سه

 ميدان ها، شامل خيابان شهري فضاهاي تيبالدز فضا از نظر در اجتماعي تعامالت برقراري و آن

 و فيزيكي دسترسي آن به مردم كه است هايي مكان همه كل در و آب حاشيه ها، كوچه ها،

  ).Tibalds & Francis, 2004, p. 21(دارند  بصري

  

   Tibalds & Francis سه شاخص اصلي فضاي شهري از نظر -1شكل شماره

 
)Tibalds & Francis, 2004, p. 21(  
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 مطلوب شهري فضاهاي ويژگيهاي

 محيط" چون عناويني تحت مختلف انديشمندان شهري، طراحي مختلف هاي تئوري در

 به دستيابي جهت كليدي رهايمعيا ارائه و بررسي به غيره و"شهروندگرا شهرسازي" ،"پاسخده

 نحو به زمينه اين در مطرح هاي نظريه ترين مهم از تعدادي .ند ا پرداخته مطلوب هاي مكان

 اصلي هاي مؤلفه بازشناسي جهت نياز مورد اوليه مواد تا گيرند، مي قرار اشاره مورد مختصر

  .آيد فراهم شهري طراحي كيفيت

 كيفيت حصول ميالدي 1981 سال در شهر خوب شكل تئوري انتشار با لينچ كوين-الف

. زير اعالن مي دارد،كه در ذيل نمايش داده مي شود معيار پنج گرو در را شهري طراحي مناسب
)Carmona, Matthew et al., 2009, p15 (  

 معيارهاي كيفيت مناسب طراحي شهري از نظر كوين لينچ - 2شماره شكل

  

)Carmona, Matthew et al., 2009, p15 (  

 

 طراحي بيانيه يك سوي به "مقاله در 1987 سال در اپليارد، دانلد و جيكوبز آلن -ب

كه در شكل زير  اند كرده پيشنهاد خوب شهري محيط آينده يك براي را هدف هفت ،"شهري

  ).Carmona, Matthew et al., 2009, p16(نمايش داده شده است 
  

 ك محيط شهري خوب از نظرآلن جيكوبز ودانلد اپلياردهدف هاي مطلوب براي آينده ي -3شكل شماره 

 

)Carmona, Matthew et al., 2009, p16( 
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 :از عبارتند كه ،كند مي عنوان را فضا سنجش كيفي معيار 10 پاكزاد جهانشاه  -ج

 يا سرزندگي 2- ) غيره  و كودكان سالمندان،( ويژه هاي گروه حضور به پاسخگويي ميزان  1-

 به پاسخگويي ميزان 3- روز شبانه ساعات تمام در دائمي شهروندان و مرتب هاستفاد ميزان

 با هماني اين ايجاد امكان ميزان 5-فضا  و جامعه به تعلق حس ايجاد ميزان -4 افراد شخصيت

 برانگيختن حس ميزان -7 انسان مختلف حواس كارگيري به ميزان -6 جامعه يا فرد در فضا

 توقعات و نيازها به بودن پاسخگو و فضا كارايي ميزان -8 كننده هاستفاد در كاوش و كنجكاوي

 ).Pakzad, 2006(ها  خاطره يادآوري در موفقيت ميزان -10 مشاركت ميزان تسهيل -9 افراد

 پاسخگو موفق، شهري فضاهاي هاي ويژگي از يكي كه دريافت توان مي ها نظريه اين بررسي با

 در ايمن و راحتي به بتواند فردي هر نحويكه به است جامعه تمامي اقشار نيازهاي به فضا بودن

   ).Hoseini & Norouzian maleki, 2007(   .برقرار كند اجتماعي تعامالت ديگران با و يابد حضور فضا

 

  سالمندي و ويژگي هاي آن

در مورد سالمندي تعاريف متعددي ارائه شده اما تعريفي كه اجماع عمومي بر آن وجود داشته 

سالمندي بنا به تعريف سازمان بهداشت . ريف ارائه شده از سوي سازمان بهداشت جهاني استتع

در واقع سالمندي بخشي ازروند طبيعي زندگي انسان  . سالگي است 60جهاني عبور از مرز

محسوب ميشود وگذشت زمان، بيماريهاي جسمي، مشكالت روحي و شرايط محيطي  از جمله  

سازمان بهداشت جهاني سالمندي را به ترتيب زير . روند موثر مي باشندعواملي است كه در اين 

  :تعيين مي كند 

  سال  60- 74سالمند جوان   

  سال  74 -  90سالمند ميانسال 

  سال به باال 90سالمند پير 

تا  1950 سال از تولد بدو در زندگي اميد كه بطوري بود عمر طول در انقالبي شاهد بيستم قرن

 نيز ديگر سال ده 2050 سال تا كه رود مي انتظار و يافت افزايش سال 20 حدود1966 

پروسه سريع سالخوردگي جمعيت از دستاوردهاي توسعه نظير  بهبود شرايط . يابد افزايش

اجتماعي، ارتقاءوضعيت بهداشت، تغذيه، مسكن وپيشرفت دانش و فن آوري پزشكي  –اقتصادي 

اين تحوالت همراه با معرفي . يد زندگي به شمار مي آيندمي باشد كه  از عوامل عمده افزايش ام

روشهاي موفق كنترل مواليد كه آنرا نيز بايد از دستاوردهاي  توسعه دانست سبب ا فزايش 

  ). 68: 1391زارع، (درصد سالمندان دركل جمعيت شده است

  شهري فضاي و سالمندان

 فعاليت نسبي كاهش و سني شرايط دليل به كه هستند اجتماعي هاي گروه جمله از سالمندان

مي   استفاده اجتماعي و اختياري هاي فعاليت انجام براي شهري ازفضاهاي عمدتاً كاري، هاي

 )Carmona, et al., 2009, p.21. (كنند
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شده نشان داده است، كه چند عامل در استفاده از فضاي بيرون براي سالمندان  انجام تحقيقات

 براي فرصتهايي يابي، جهت حس قالل، انگيزه، نشستن راحت،موثر است از جمله سطح است

راحتي و آسايش، امنيت و ايمني، دسترسي راحت  بر محيط، نظارت و كنترل حسي، تحريكات

به فضاهاي بيرون، فرصت هايي براي مالقات ديگران و فعاليت هاي اجتماعي و فرصت هايي 

  شي و فعاليت براي سالمتيبراي لذت بردن از طبيعت و شركت در تمرين هاي ورز
(Cooper & Francis  1990, pp. 174-175)  

 محله و شهري محيط كيفيت كه داد نشان متحده اياالت و استراليا در جامع مطالعات نتايج

 مي فراهم هايي فرصت زيرا .دارد سالمندان سالمت در بسزايي تاثير همسايگي واحدهاي بويژه

 افزايش باعث فعاليت اين و باشند داشته طبيعت با بيشتري تباطار يا و باشند فعال آنها كه كند

  (Takemi Sugiyama a & et al, 2007, p 174)گردد مي نيز آنان روحي رضايت و سعادت احساس

  :است شده اشاره آن داليل ترين مهم از برخي به ذيل در كه

  استقالل و آزادي -الف

  ارزش احساس و شكوه - ب

 باشند قادر كه است، مهم برايشان چقدر داشتند كه بيان خود هاي مصاحبه در سالخورده افراد

 يا روزنامه يك مثل خريد كارهايي به كوچكي كارها آن اگر حتي .دهند مفيد انجام هاي كار

   .باشد كودكان بردن بيرون

 )فيزيكي سالمت(ورزش و تازه هواي - ج

 خصوص به .بروند بيرون هواخوري و زشبراي ور دارند دوست سالخورده افراد از زيادي تعداد

  ).10ص  1385:پورجعفر، و تقوايي(دادند مي ترجيح بسيار را گروهي بصورت پياده روي آنها

 اجتماعي تعامالت -د

 ريزي برنامه سفرهاي تنها اين و است جذاب براي آنان گفتگو و سالمندان ديگر ديدن و مالقاتها

 در ها همسايه با رسمي غير و تعامالت شود نمي املش را خانواده و دوستان ديدن شده براي

 شامل هم را باز هستند هاي فضا و ها پارك در كه مردمي ديگر و مغازه دارها با يا خيابان

 ).63: 1388ضابطيان و همكاران،(ميشود 
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 مهمترين داليل استفاده از فضاي بيرون توسط سالمندان  - 4 شكل شماره

 

(Takemi Sugiyama a & et al, 2007, p 174)  
  

  سالمندان شهري دوستدار فضاهاي مناسب سازي هاي شاخص

گرديده  حاصل طراحي كليدي اصل شش)  انگلستان شده در انجام( تحقيقات نتايج اساس بر

  :مي گردد اشاره آنها به اختصار به ذيل در كه است

  آشنايي -الف

رنج  مدت كوتاه حافظه مشكالت از هستند ال عقلزو داراي كساني كه بويژه و سالمندان واقع در

 هرگونه همچنين .كند مي كمك در مسيريابي آنها به شهر در آشنا مناظر تكرار لذا مي برند،

 مورد در مساله و اين گردد مي آنها شدن گيج و شدن خارج نظم از محيط باعث در تغيير

هاي  پناهگاه و تلفن هاي وسككي ها، سطل و نظير نيمكتها مدرن سبكهاي به شهري مبلمان

 آشنا قديمي شهري مبلمان با افراد اين .باشد دهنده آزار برايشان ميتواند نيز جديد اتوبوس

 . است راحتتر برايشان آنها از و استفاده هستند

  خوانايي  -ب

 ذهني نقشه يك معموالً مردم .است راحت مسيرها و معابر شبكه فهميدن خوانا هاي خيابان در

 عالئمي را سالمندان اما .مي كنند تجسم كنند، روي پياده آن طي در خواهند مي كه سيريم از

   .كنند مي مرور ذهنشان در هم ا ر شوند مي مواجه آن با مسير در كه

   بودن تشخيص قابل - ج

 مدرن هاي ساختمان مثال براي و كنند برقرار مي ارتباط گويا و ساده هاي سبك با سالمندان

 .گردد مي تلقي دشوار براي آنها باشند، نداشته آساني و واضح نماي و ورودي ستممكن ا كه
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 به نسبت يا تر شوند خصوصي فضاي يك وارد اشتباه به آنها كه باعث گردد است ممكن اين

  .ميل شوند بي عمومي فضاي از استفاده

  بودن دسترس در - د

 .دارند زيادي مشكالت گرا كاركرد با شهرسازي سالمندان شهري، ريزي برنامه كالن سطح در

 فيزيكي، پراكندگي متعاقبا و جدا ميگردند بندي منطقه طريق از ها فعاليت نگرش، اين زيرا در

 به دسترسي از برنامه ريزي نوع اين در بعالوه .داشت خواهد پي در را پراكندگي اجتماعي

  .كند چندان مي دو را اتومبيل به وابستگي و دشوار مي گردد تسهيالت و خدمات
 (2006, Elizabeth Burton and Lynne Mitchel)  

  

   راحتي - ه

 سطح زمين، هم سطح در و تميز هاي توالت وجود خستگي، رفع و نشستن براي فضاهايي وجود

 عابر پلهاي در برقي هاي پله پله، جاي به و رمپ ماليم هاي شيب از و استفاده سطوح كردن

 يك يا دو از كه راهروهايي(مانند كلونادها  پناهگاه فضاهاي ايجاد زيرگذر، مسيرهاي هوايي يا

 نظاير و )حفظ مي كنند ... و آفتاب و باران مانند جوي عوامل از را و پياده ها هستند باز طرف

عنوان  به را پذير آسيب اقشار تمامي وسيع سطح و در سالمندان راحتي ميتوانند موارد، اين

 .كنند تامين شهروند

  امنيت - و

 رفتن راه و ضعيف ديد اختالالت. گردد مي ترس باز بدون محيط از لذت احساس به فضا امنيت

 قرار حمله مورد از آنها از همچنين برخي .شود مي سالمندان افتادن احتمال بروز لرزان موجب

 و خلوت در مكانهاي رفتن راه از ترس مثال براي يا و ترسند مي در شب خصوص به گرفتن

وجود  فضا آن بر نظارتي و اوست انتظار در چيزي كه چه داند نمي شخص زيرا .ذرهازيرگ

   (,Elizabeth Burton and Lynne Mitchel2006).ندارد
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 شاخص هاي مناسب سازي فضاي شهري براي سالمندان - 5شكل شماره 

 

(Elizabeth Burton and Lynne Mitchel,2006)  

  سابقه تحقيق

از جمله ي آنها مي . يات مختلفي در مورد شرايط دوران سالمندي ارائه شده استايده ها و نظر

فعاليت و عدم متقابل  -2عدم تعهد و ديدگاه كاركردگرايانه  -1:توان به موارد زير اشاره كرد

به نظر مي رسد ايده سالمندي موفق .ديدگاه سالمندي موفق -4 ديدگاه مبادله - 3اجتماعي

در واقع تمامي ديدگاه هاي فوق . اهش مشكالت سالمندي مي باشدراهكاري مناسب جهت ك

بطور ضمني بر لزوم درگيري فعال سالمند با زندگي، پذيرش نقش هاي اجتماعي هدفمند، 

ارزشمند و هويت بخش از سوي وي، لزوم برقراري تعامالت اجتماعي بهينه و همراه با عالقه 

ظر مي رسد فراهم كردن زمينه مشاركت شهروندي به ن. سالمند با افراد اجتماع تاكيد دارند

سالمندان در فضاهاي عمومي شهري، زمينه ساز دستيابي به اهداف سالمندي موفق مي باشد 

از جمله تحقيقات صورت گرفته در زمينه ي سالمندان و ). 24: 1389پورجعفر و همكاران،(

  .فضاي شهري مي توان به صورت مختصر به جدول زير اشاره كرد
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  سوابق تحقيق ): 1(جدول

  يافته ها  سال   نام تحقيق  محقق

اليزابت بورتن و 

  همكاران

شاخص هاي مناسب سازي 

فضاي شهري دوستدار 

  سالمند

آشنايي، خوانايي، قابل تشخيص بودن، در دسترس بودن، راحتي و امنيت، اصل كليدي   2006

  مطرح شده درخصوص فضاي شهري مناسب براي سالمندان هستند

آرام و  سام

  همكاران

سياست هاي اجتماعي براي 

سالمندان در سوئد و ژاپن و 

الگوي مناسب براي سالمندان 

  ايران

سال به باالي  60فراگير شدن بيمه هاي اجتماعي و بازنشستگي براي كليه افراد   1385

كشور،اعم از زنان و مردان مي تواند يكي از بسترهاي مناسب براي حمايت از 

  راهم نمايدسالمندان را ف

بيژن زارع و 

  مرضيه زارع

سالمند شدن جمعيت و 

ضرورت سياستگذاري و 

  برنامه ريزي

وضعيت سالخوردگي ضرورت توجه ويژه را در سياستگذاري و برنامه ريزي اجرايي   1391

حل اين معضل تنها از عهده ي دولت برنمي آيد و بر اين اساس . كارآمد ايجاب مي كند

و انجمن هاي داوطلبانه و خانواده ها براي دستيابي به يك  ضرورت مشاركت نهادها

  وضعيت مطلوب بيش از پيش خود را جلوه گر مي نمايد

ضابطيان و 

  همكاران

شاخص هاي مناسب سازي 

فضاهاي شهري دوستدار 

سالمندان با استفاده از 

  رويكرد مشاركتي

و تعامالت اجتماعي سالمندان به داليل جسمي و روحي به فضاهاي شهري و تحرك   1388

بسيار نيازمندند و طرح هاي شهرسازي بايد به آنها كمك كنند تا از خيابان هاي شهر 

  براحتي استفاده كنند

شهر مناسب، شهري براي   بهبهاني 

  همه

همگام با افزايش آگاهي و سطح درك افراد جامعه در اين زمينه، لزوم برنامه ريزي هاي   1387

ناسب سازي اماكن و فضاهاي عمومي بسيار حائز اهميت صحيح و مدون در زمينه م

  است

دارابي و 

  همكاران

اجتماعي - پيامدهاي اقتصادي

سالخوردگي جمعيت در ايران 

1430-1330  

در واقع درسال .  به بعد 1400سريع بودن رشد سالخوردگان در جمعيت، بويژه از سال   1391

ر وجود دارد و اقتصاد ما بايد خود ساله و باالت 60ميليون نفر جمعيت  27حدود  1430

را براي تامين اجتماعي و مراقبت هاي بهداشتي و ديگر امكانات براي اين جمعيت 

  آماده كند

مناسب سازي منظر شهري   زنديه

نمونه موردي (براي سالمندان 

  )محله قيطريه تهران

د كه اين عامل به نقش منظر شهري در مسيريابي توجه شده و به اين نتيجه رسيده ان  1391

  با نيازهاي سالمندان و اختالالت بينايي و شناختي آنها مرتبط است

علي الحسابي و 

  همكاران

ارزيابي نيازمندي هاي 

سالمندان در فضاهاي شهري، 

پارك خلد : مطالعه موردي

  برين شيراز

: بيشترين مشكالتي كه سالمندان در فضاهاي شهري عنوان كرده اند عبارتند از  1391

وغي معابر و ترافيك و سرعت زياد ماشين ها، آلودگي هوا، كثيفي معابر و فضاها، شل

ناهمواري مسيرها، نبودن پل عابر پياده، كمبود فضاي سبز، مبلمان شهري نامناسب و 

...  

  روش تحقيق

متون و منابع  بررسي و اسنادي بصورت تحقيق روش پژوهش، موضوع بودن نظري به توجه با

 هاي طرح تخصصي، مجالت كتابها و استفاده مورد منابع ترين عمده و هبود واجد ارزش

در اين راستا سعي گرديده . باشد مي رساني اطالع جهاني شبكه از استفاده و مرتبط پژوهشي

جمعيت گروه . است، تحوالت جمعيتي ايران و روند سالخوردگي جمعيت در ايران بررسي شود

استخراج گرديد و  1390تا  1345ز آمار ايران از سال هاي سني مختلف از طريق پايگاه مرك
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سپس نسبت هر گروه سني با جمعيت كل در همان سال آماري سنجيده شد كه به صورت 

جداول و نمودار در ادامه آورده شده است و سپس شاخص هاي الزم براي انعكاس در يك طرح 

    .شهري براي حضور سالمندان در فضاهاي شهري ارائه گرديد

  

  هداف تحقيقا

هم  .شدن جمعيت در كشور ما آغاز شده استسالخورده شاخصهاي آماري نشان ميدهد كه 

سال  60است و سالمندان باالي  در گروه سني جواناناز جمعيت كشور ما % 50 نزديك بهاكنون 

اين ارقام نشاندهنده اين است كه كشور ما كشور  .از كل جمعيت را تشكيل مي دهد%   2/8

مستلزم برنامه ريزي ها  اين افراداست و برآوردن نيازها و تامين آتيه مناسب براي ي ميانسال

اما  ،عدد كوچكي بنظر ميرسد%  2/8از طرف ديگر اگرچه عدد. وسياستگذاريهاي ويژه مي باشد

خواهد شد كه ناگهان با جمعيت بزرگي از  به اندازه اي  مقداردر مدت زمان كوتاهي اين 

اين پژوهش پس از بررسي تحوالت جمعيتي گروه هاي سني . دسالمندان مواجه خواهيم ش

مختلف به ويژه قشر سالمند در ايران  سعي گرديده تا پس از شناسايي ويژگي ها، نيازها و 

  .  ي ارائه گرددمشكالت سالمندان شاخص هاي مناسبي جهت رفاه سالمندان در فضاي شهر

 بررسي تحوالت جمعيتي ايران 

در اين قسمت به منظور بررسي روند تحوالت جمعيتي ايران، جمعيت گروه هاي سني مختلف از 

استخراج گرديد و سپس نسبت هر گروه سني با  1390تا  1345مركز آمار ايران از سال 

 1و نمودار شماره  2ره جمعيت كل در همان سال آماري سنجيده شد كه به صورت جدول شما

 . 1آورده شده است

                                                 
 10 – 14(، نوجوانان ) سال 5 - 9( ، كودكان)سال  0 – 4(الزم به ذكر است كه مبناي رده بندي به صورت اطفال و نوباوگان  )١

.بوده است) سال 60بيشتر از (و سالمندان و بزرگساالن ) 25 – 60(، ميانساالن )15 – 24(، جوانان )سال   
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  1345-1390روند تحوالت جمعيتي گروه هاي سني مختلف كشور در دوره زماني – 3جدول شماره ي

 1390 1385 1375 1365 1355 1345 شرح

 6232552 5463000 6163000 9045000 5400000 4600000 جمعيت اطفال و نوباوگان

گان به كل نسبت اطفال و نوباو

 جمعيت
18,34 16,02 18,29 10,26 7,75 8,29 

 5657791 5509000 8482000 7526000 5300000 4200000 جمعيت كودكان

 7,53 7,81 14,12 15,22 15,72 16,75 نسبت كودكان به كل جمعيت

 5671435 6708000 9081000 5903000 4300000 3100000 جمعيت نوجوانان

 7,55 9,52 15,12 11,94 12,76 12,36 جمعيتنسبت نوجوانان به كل 

 15021540 17732000 12338000 9386000 6400000 3900000 جمعيت جوانان

 19,99 25,15 20,54 18,98 18,99 15,55 نسبت جوانان به كل جمعيت

 36360353 29951000 19982000 14874000 10500000 8380000 جمعيت ميانساالن

 48,38 42,49 33,27 30,08 31,15 33,41 ل جمعيتنسبت ميانساالن به ك

 6159676 5119000 3978127 2686350 1771614 1638022 جمعيت سالمند

 8,2 7,3 6,6 5,4 5,3 6,5 نسبت سالمندان به كل جمعيت

 75149669 70495782 60055488 49445010 33708744 25078923 جمعيت كل 

  مركز آمار ايران

  

  روند تحوالت جمعيتي گروه هاي سني مختلف كشور در دهه هاي اخير -  1نمودار شماره 

 

  

٠

١٠٠٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠٠٠

�٠٠٠٠٠٠٠

�٠٠٠٠٠٠٠

�٠٠٠٠٠٠٠

٧٠٠٠٠٠٠٠

٨٠٠٠٠٠٠٠

١٣�� ١٣�� ١٣�� ١٣٧� ١٣٨� ١٣٩٠

جمعيت 

سالمندان
جمعيت 

ميانساالن
جمعيت 

جوانان
جمعيت 

نوجوانان
جمعيت 

كودكان
جمعيت 

اطفال
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  : با توجه به جدول و نمودار فوق  موارد ذيل استنباط مي شود

براساس سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن، جمعيت سالمندان كشور طي سالهاي  �

كل  اين رقم در مقايسه با نسبت افزايش. برابر شده است 5/3حدود  1390تا  1355

 .در مدت مشابه رقم بزرگتري بوده است)   2/2( جمعيت 

درصد  3/5افزايش اميد زندگي باعث شده است نسبت افراد سالمندان به كل جمعيت از  �

  . برسد 1390درصد در سال   2/8به  1355در سال 

درصد  4حدود  1365-75جمعيت در افراد سالمند در بين سالهاي  متوسط رشد ساليانه �

درصد به  96/1حدود  در حالي كه اين نسبت براي جمعيت كل كشور .ه استبرآورد شد

به بيان ديگر در سالهاي فوق الذكر متوسط رشد ساالنه افراد سالمند . دست آمده است

 .برابر رشد جمعيت كل كشور بوده است 2بيش از 

درصد  6/6نسبت افراد سالمند از حدود  با فرض ثابت بودن اين رابطه پيش بيني مي شود �

شمسي افزايش  1429درصد در سال  23به رقمي حدود  1375مشاهده شده در سال 

 .يابد

، مسايل مرتبط با سالمندان و تأمين نيازهاي مادي، رفاهي و عاطفي آنان است مهمموضوع  �

كند كه از هم  از اين رو، ايجاب مي. اي بيشتر خواهد شد طور فزاينده هاي آتي به كه در سال

 .ر الزم در اين زمينه مدنظر قرار گيرداكنون تدابي

  

  سالمندان و فضاهاي شهري در ايران

 طور به را شهري فضاهاي بايد كه حساب مي آيند به پذير آسيب شهروندان از بخشي سالمندان

 به آنها وابستگي بيشتر سالمندان خاص هاي ويژگي ديگر از. كرد سازي آنها مناسب خاص براي

 تعادل، عدم و تر ضعيف ديد كندتر، كه سرعت از آنجا و است پياده روي و عمومي نقليه وسايل

 ناتوانايي تا شوند طراحي به گونه اي بايد شهري فضاهاي سازد، مي روبرو مشكل با را تردد آنها

   ).70: 1388ضابطيان و تقوايي،(نظر بگيرند  در را آنان هاي

رجيحات سالمندان در طراحي و بهسازي به نظر مي رسد توجه به نيازها، الگوهاي رفتاري و ت

فضاهاي عمومي شهري، مي تواند زمينه مشاركت، حضور و برقراري تعامالت اجتماعي هر چه 

  ).25: 1389،پورجعفر و همكاران(بيشتر سالمندان را فراهم آورد 

حركتي، تامين  -انگيزه اصلي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي 

رسي و رفع موانع محيطي براي كم توانان جسمي است كه در واقع نياز قشر وسيعي از افراد دست

ليكن به دليل عدم هماهنگي شكل . جامعه به بهره گيري از خدمات و امكانات همگاني است

فيزيكي محيط با گستره توان جسمي گروه هاي مختلف، امكان اين بهره گيري از آنان سلب 

  ) 84: 1383نوذري،(شده است 
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اهداف اساسي طراحي و مناسب سازي فضاهاي باز مسكوني، متناسب با شرايط سالمندان  

  :عبارتند از

 -2. داراي مشخصه هاي فيزيكي الزم براي ادراك سهل تر محيط از سوي سالمندان باشد-1

 -3.تحريكات حسي الزم را براي جبران قابليت هاي حسي محدود شده سالمندان ايجاد كند

 ).92: همان(ليت دسترسي مناسب را براي سالمندان فراهم سازد قاب

با توجه به مطالعات صورت گرفته در اين زمينه، در ايران عمده ترين مشكالت مشاهده شده در 

  : فضاهاي شهري كه توسط سالمندان عنوان گرديده است، عبارتند از

هاي خاكي يا پوشيده از كف  -3لغزنده بودن كف سازي ها   - 2عرض كم پياده روها   -1

انباشتن مصالح ساختماني و زباله در كوچه ها  -5عرض كم سواره رو و كوچه ها   - 4سنگريزه  

عدم دفع  -8وجود دريچه تاسيسات در معابر   -7پارك اتومبيل در پياده روها   -6و پياده روها  

علي الحسابي و (روهاتغيير سطح هاي نامناسب در پياده  -9مناسب آب هاي سطحي در معابر  

  ). 255: 1391همكاران،

اينگونه استنباط مي شود كه در نظر گرفتن اين مسائل و سعي در اصالح آن ها مي تواند راهبرد 

  . خوبي براي طراحي فضاي شهري با در نظر گرفتن نظر سالمندان باشد

 پياده و خيابان نندما ايران در شهري فضاهاي و ارتباطي مسيرهاي ميداني، مشاهدات به توجه با

 سالم افراد نيازهاي جوابگوي باشند، نمي مناسب سالمندان حضور براي حال كه عين در روها

 و نگهداري و حفاظت عدم ناكارآمد، شهري طراحي،مديريت مسائل بر عالوه البته. نيستند نيز

 تأمين جهت در كه بايد مسائلي .است شده نامناسب، فضاهاي ايجاد باعث نيز ناصحيح اجراهاي

: شوند، عبارتند از برآورده فضا در جامعه هاي گروه ديگر حتي و افراد سالمند راحتي و آسايش

 از استفاده و اقليمي آسايش تأمين جهت در فضاهايي وجود ومناسب، راحت هاي مبلمان وجود

 .)255-256: همان(هوايي  و آب مختلف شرايط در ها آن

درك نيازهاي مختلف سالمندان و تالش در جهت  چنين به نظر مي رسد كه شناخت و

پاسخگويي به اين نيازها و احترام به ترجيحات آن ها در طراحي و بهسازي فضاهاي عمومي 

شهري، مي تواند در زندگي خوب سالمندي و بهبود كيفيت و اميد زندگي آن ها و دستيابي به 

 ).22: 1389پورجعفر و همكاران،(اهداف سالمندي موفق موثر باشد 

  

 و ايران) سوئد ، ژاپن و آمريكا(بررسي كشورهاي سالمند 

مقايسه سوئد و ژاپن و آمريكا در زمينه ي سياست هاي اجتماعي در قبال سالمندان، حقيقت 

هاي مفيدي را براي سياست گذاران و برنامه ريزان مسائل اجتماعي در كشورهاي در حال 

يافتگي و فرهنگ دست و پا مي زنند، را فراهم آورده توسعه از جمله ايران كه در چالش توسعه 

 .است، كه در جدول زير به صورت خالصه ارائه شده است
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  سياست هاي اعمال شده در سوئد ، ژاپن، آمريكا و ايران در قبال سالمندان -4جدول شماره
  سياست ها  نام كشور

 تاكيد بر نگهداري سالمندان در منزل تا حد ممكن �  سوئد

 جاد امكانات حمل و نقل و رفت و آمد سالمندان توسط شهرداري هاوظيفه اي �

 فراهم آوردن امكانات كتابخانه اي براي سالمندان �

 فراهم آوردن امكانات ورزشي و فضاي سبز �

 قابليت دسترسي آسان سالمندان به امكانات جامعه �

  تمهيداتي در بخش خدمات درماني و پزشكي �

 حات انجام شدهبرنامه هاي بازنشستگي و اصال �  ژاپن

 تقويت فعاليت هاي ورزشي توسط شهرداري ها �

تامين سياست هاي رفاهي سالمندان با تاكيد بيشتر بر مراقبت هاي پزشكي  �

 در منازل با كمك شهرداري ها

انجام سلسله اقداماتي در راستاي كاهش تعداد سالمندان بستري شده در  �

  بيمارستان ها

ت دراز مدت، هزينه هاي خانه سالمندان و سياست هاي بيمه اي، مراقب �  آمريكا

 .خدمات اجتماعي سالمندان را پوشش مي دهد

مديريت  -2برنامه خدمات روزانه براي سالمندان  -1ارائه خدماتي چون  �

مراقبت در  -5مصاحبت /مالقات دوستانه -4سيستم پاسخ به فوريت ها  -3موردي 

مراكز  -8راقبت فرجه اي م -7برنامه هاي غذايي  -6مراقبت بهداشتي / منزل

 خدمات حمل و نقل -9سالمندان 

 "مدي كر"ارائه خدمات مراقبت پزشكي �

 "مدي كيد"ارائه خدمات كمك پزشكي  �

  حمايت هاي مالي سالمندان توسط تامين اجتماعي آمريكا �

 سيستم بازنشستگي فقط مخصوص كارمندان �  ايران

 اجراي طرح شهيد رجايي �

  ستا و عشايرپوشش بيمه هاي اجتماعي در رو �

  

 نتيجه گيري و راهكارها

برابر  5/3حدود  1390تا  1355همان طور كه ذكر شد جمعيت سالمندان كشور طي سالهاي 

ايي براي تأمين نيازهاي زاينكه افراد سالمند با تمسك به سيستم بازنشستگي مج .شده است

ند براي حل مشكالت توا اما نمي ،اقتصادي خود داشته باشند، هر چند الزم و كارساز است

مسايل عاطفي، رواني و اجتماعي سالمندان و مشكالت خاص بهداشتي و . سالمندان كافي باشد

. كند هاي خاص خود را طلب مي ريزي انديشي و برنامه درماني آنان نيز از ابعادي است كه چاره

امه پنجم جمهوري، گزارش مستندات كالن برن ريزي و نظارت راهبردي رييس معاونت برنامه(

  ).1388ماه  ريزي اقتصادي، دي ، دفتر برنامه)بخش جمعيت(توسعه 
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 فضا باشند مطمئن كه يابند مي حضور فضا در وقتي سالمندان آمده، دست به نتايج به توجه با

 سالمندان امنيت و ايمني تأمين .است آنان رواني -روحي و مختلف جسمي نيازهاي پاسخگوي

 تواند مي كه است مواردي جمله از ها، آن استقالل در و نفس به اعتماد حس ايجاد محيط، در

 شهري تسهيالت خدمات و تأمين همچنين .شود شهري فضاهاي در سالمندان حضور باعث

 مكان به نزديك تفريحي و محلي خدمات و امكانات ايجاد و مناسب عمومي و نقل حمل چون

 .كند مي بيشتر فضا از استفاده به را دانسالمن انگيزه كه است مواردي جمله از هاي سكونتي،

 و فضاها از نگهداري شيوه آن كنار در .سازد نمي حل سالمندان را مشكل طراحي صرف اما

 -روحي و جسمي دقيق ويژگيهاي بررسي همچنين .است مؤثر نيز بسيار كارآمد شهري مديريت

 جهت طراحي در ها، آن با اسبمتن طراحي هاي دستورالعمل و راهنماها ارائه و سالمندان، رواني

 مناسب فضاهاي و محيط به دستيابي براي در نتيجه .باشد ضروري مي فضاها بهسازي و

  :كرد توجه موارد زير به بايد سالمندان

 

 شهري فضاهاي در ها آن مشكالت و سالمندان نيازهاي و ها ويژگي دقيق شناسايي �

 سالمندان ينيازها با متناسب شهري فضاهاي طراحي ضوابط تهيه �

 ضوابط اين اجراي به) غيره و مسكن سازمان شهرداري، مانند( ربط ذي هاي دستگاه الزام �

 شهري فضاهاي در

 مربوطه مقررات و ضوابط اجراي بر جانبه همه و دقيق نظارت �

 ريزي برنامه و طراحي حرفه با مرتبط افراد براي تخصصي آموزشي هاي دوره برگزاري �

 فضاها

 در شمول همه طراحي يا همه، براي طراحي عنوان با دانشگاهي سيدر واحدهاي ايجاد �

 مرتبط هاي رشته

 نيازهاي با ارتباط در همگاني هاي آموزش و مردم هاي آگاهي سطح باالبردن �

 )255-256: 1391 ,علي الحسابي و همكاران (سالمندان

دان غير قابل همچنين استفاده از فضاي بيرون در جهت تامين نيازهاي روزانه براي سالمن

در اين راستا پيش بيني كاربري هاي تامين كننده نيازهاي روزمره در محله ها و . اجتناب است

. تقويت سيستم حمل و نقل عمومي، مي تواند از جمله راهكارهاي موثر در اين زمينه باشد

  )255: همان(

 روي پياده و موميع نقليه وسايل به آنها بيشتر وابستگي سالمندان خاص هاي ويژگي ديگر از

 مي روبرو مشكل با را آنها تردد تعادل، عدم و تر ضعيف ديد كندتر، سرعت كه آنجا از. است

 نظر در را آنان هاي ناتوانايي تا شوند طراحي گونه اي به بايد شهري فضاهاي سازد،

 فرخنده -**الحسابي علي مهران***رفيعي ده).69- 70 ،1388ضابطيان، تقوايي،(بگيرند

 ***يرفيع
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چنين به نظر مي رسد كه پياده رو ها، خيابان ها، پارك ها و حتي خانه ها استانداردهاي الزم 

لذا اين افراد حتي اگر مايل به تفريح باشند، از امكانات . براي حضور سالمندان در خود را ندارند

ستاندارد ساخت فضاهاي مختص سالمندان كه امكانات تفريحي و رفاهي مطابق با ا. آن محرومند

هاي سالمند را دارا باشد و همچنين فضاهاي خاص سالمندان به منظور پياده روي كه جايي 

  .براي نشستن و استراحت را فراهم كند، از جمله طرح هايي است كه بايستي به آن توجه شود

فضاهايي با آرامش كامل كه . فضاهاي تفريحي كه به گرمايش و سرمايش آن توجه شده باشد

د حس شادابي را به سالمند بدهد، همچون فضاهاي نرمش و ورزش هاي سبك همراه با بتوانن

موسيقي شاد و فضاهايي رو به مناظر زيبا براي بازي ها و ورزش هاي سبك همچون شطرنج، 

  .ضروري به نظر مي رسد... پينگ و پنگ و 

ورزشي، مذهبي، خريد، به طور كلي فضايي كه تمام نيازهاي روزانه سالمند از قبيل فعاليت هاي 

تفريح و شادابي را به همراه داشته باشد و سالمند بتواند در كنار فضاي خانوادگي و شخصي خود 

هاشم نژاد و (از اين محيط به عنوان فضايي مجزا بهره بگيرد، الزم و ضروري مي باشد 

  ).89: 1388همكاران،
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ارائه انگاره هاي محيطي موثر بر شكل گيري فضاهاي عمومي مشوق سالمندي موفق با ")1389(
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