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چکیده
افزایش طول عمر انسانها و اضافه شدن جمعیت سالمندان یكی از دسـتاوردهای قرن  21بوده و سالخوردگی جمعیت
پدیدهای است كه بـسیاری از جوامع بشری با آن روبهرو هستند و برخی دیگر در آیندهای نزدیك با آن روبهرو خواهند شد.
در ایران افزایش طول عمر همراه با کاهش نرخ موالید سبب پیری جمعیت شده است .با توجه به آمار جمعیتی ،شهر بوکان
نیز در سالهای آینده با این پدیده مواجه خواهد شد .به همین دلیل پژوهش حاضر باهدف امکانسنجی تحقق شهر
دوستدار سالمند در بوکان انجا م شده است .روش پژوهش از نوع توصیفی_ پیمایشی باهدف کاربردی است .برای تحلیل
دادهها از نرمافزار  ،SPSSو برای مقایسه میانگین شاخصها از آزمون  Tاستفاد ه شده است .با توجه به استفاده از پرسشنامه
استاندارد سازمان بهداشت جهانی ،روایی پرسشنامه مورد تأیید است .نتایج پژوهش نشان میدهد از میان شاخصهای
اجتماعی ،ارتباطی ،فرهنگی_تفریحی و بهداشتی_درمانی موردبررسی به ترتیب بیشترین درصد نارضایتی مربوط به نبود
فضای مناسب برای ارتباط با مرا کز آموزشی مانند کامپیوتر ،اینترنت ،اطالعات در مورد نرمافزارها و خدمات با حروف چاپی
و بزرگ ،نبود بازارچههای مخصوص خرید سالمندان و به خانوادهها در زمینه مراقبت از خود و سالمندان آموزشهای الزم
داده نمیشود ،میباشد .همچنین یافتههای پژوهش نشان میدهد که میانگین همه معیارهای موردبررسی (اجتماعی،
ارتباطی ،فرهنگی_تفریحی و بهداشتی_درمانی) پایینتر از حد استانداردند و تا رسیدن به سطح مطلوب فاصله زیادی
دارند .بنابراین پیشنهاد میگردد متولیان امر برای ایجاد رفاه سالمندان در شاخصهای دارای کمترین حد استاندارد همت
بیشتری به خرج دهند و با رفع کاستیها و تأمین نیازهای این قشر ،رفاه و سرزندگی را برای سالمندان فراهم نمایند.

 .1مقدمه
موضوع سالمندی و پیر شدن جمعیت یک کشور از جمله مسائلی
است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است .این روند
ً
تقریبا در هم ه کشورهای جهان در حال وقوع است ،اما میزان و
سرعت آن در میان کشورها متفاوت است .با توجه به پیشرفتهای
ش یافته
صورت گرفته در عصر حاضر ،جمعیت سالمند جهان افزای 
اســت .به همین خاطر ،سازمان ملل نیز ســال  1999را بهعنوان
سال بینالمللی سالمند ( 1)IYOPنامیده اســت .با توجه به این
ک رونــد زیست طبیعی و مرحله مهمی از مراحل
که سالمندی ی 
اصلی زندگی انسان محسوب میشود ،نمیتوان آن را متوقف یا
معکوس کرد بلکه میتوان با سیاستگذاریهای صحیح آثار این
فرآیند را کنترل نمود .در همین راستا سازمان بهداشت جهانی
در سال  2007چارچوب شهر دوستدار سالمند( )AFC2را بهعنوان
یک پاسخ مبتنی بر چالشهای پیری جمعیت شناختی و افزایش
شهرنشینی جامعه تدوین نمود .در ایــن دیــدگــاه شهر دوستدار
سالمند شهری است که در آن سالمندان و مردم عادی هر دو به
یک اندازه از حقوق شهروندی برخوردارند و شهر با سالمندان غریبه
نیست و استانداردها و کدهای طراحی در مناسبسازی آن رعایت
میشود .در حال حاضر پیری جمعیت در كشورهای توسعهیافته
بیشتر به چشم میخورد اما از اهمیت این مسئله برای كشورهای
ل توسعه نیز كاسته نمیشود؛ زیرا سیر تحول جمعیتی نشان
در حا 
میدهد ،در سالهای آتی احتمال مواجهشدن با پیری جمعیت
ل توسعه همچون ایران نیز وجود دارد .ایران
در كشورهای در حا 
شماره بیستوهفت هرچند امــروزه یكی از كشورهای بسیار جــوان دنیاست و بیش از
تابستان 50 1397درصد جمعیت آن را افراد زیر بیست سال تشكیل میدهند اما
ف ــص ــل ــن ــام ـ
ـه با توجه به خطمشیهای كنترل جمعیت و ارتقای كیفیت تغذیه
علمی-پژوهشی
و بهداشت و افزایش توقع از زندگی ،مرحله انتقال ساختار سنی
جمعیت از جوانی به سالخوردگی را تجربه میكند .فزونی سرعت
رشــد جمعیت سالمند در مقایسه با رشــد جمعیت كل كشور و
پیشبینی افزایش تعداد و سهم سالخوردگان(جمعیت  60سال
و باالتر) در سالهای آتی لــزوم برنامهریزی آیندهنگر بــرای كنترل
مسائل مربوط به این گروه از جمعیت را مورد تأ کید قرار میدهد.
همچنین پیشبینیهای انجامگرفته نشان میدهد که ایران پس از
امارات و بحرین ،سومین کشور جهان از نظر سرعت پیری جمعیت
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ب��وده اس��ت .براین اســاس رئیس سـازمان بهزیستی کشور مسائل
یادشده در مـورد سالمندان را بسیار حاد دانسته ،گفت« :ا گــر از
هما کنون فكری برای این مسائل و هزینههای مربوط به آن نشود،
در سالهای آینده حتی صرف كل بودجه كشور نیز برای سالمندان
كافی نخواهد بود» .نادیده گرفتن وضعیت سالمندان در برنامهریزی
شهری ،نوعی کوتاهی تلقی میشود .پس ضروری است برای این
منظور راهبردهای الزم و قانونی در سطح ملی وضع گردد .بنابراین
توجه به جایگاه و نقش سالمندان در نظام برنامهریزی شهری و
معماری و تحققپذیری شهرهای دوستدار سالمند ،از اولویتهای
اساسی در فرآیند برنامهریزی شهری است .در این میان آنچه از
اهمیت زیادی در برنامهریزی شهر دوستدار سالمند برخوردار است،
این است که بــدون آ گاهی از نیازهای اساسی و ابعاد سالمندی
نمیتوان به برنامهریزی در راستای رفاه روانی و اجتماعی این قشر
ن رو هزینههایی كه افزایش جمعیت سالمند و توجه
پرداخت .ازای 
نكردن به این قشر بر جامعه تحمیل خواهد كرد ،ضرورت پژوهش
درباره این مسئله است .با توجه به آمارهای مرکز آمار در سال 1375
و  1385شهرستان بوکان روند مالیم پیری جمعیت را داشته ،اما
در بین سالهای  1385تا  1390این روند تندتر شده است(تصویر
شماره .)1شهر بوکان بهعنوان مرکز شهرستان بوکان طی دهههای
اخیر با رشد جمعیتی بیسابقهای روبـهرو بوده است .شهر بوکان
امروزه از یکسو ،با توسعه شهری و از سوی دیگر با پیری جمعیت
مواجه شده است .آمارهای سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهر
بوکان نشان میدهد که این شهر با روند روبه رشد جمعیت سالمند
روبهروست .به طوری که جمعیت  65ساله و بیشتر از چهارهزار و
 594نفر در سال  3/9( 75درصد کل افراد) به هفت هزار و  111نفر در
سال  )4/7(1385رسیده است(تصویر شماره .)2درواقع طی  10سال
دو هزار و  517نفر وارد دوره سالمندی شدهاند .با توجه به افزایش
جمعیت سالمند شهر بوکان و نیز مطرح بودن نیازهای خاص این
مرحله زندگی ،شناسایی و تأمین نیازهای این قشر در همه ابعاد
ن رو پژوهش حاضر باهدف امکانسنجی تحقق
ضروری است .ازای 
شهر دوستدار سالمند شهر بوکان در چارچوب شاخصهای ارائه
شده به وسیله سازمان بهداشت جهانی انجا م شده است تا از این
رهگذر ،ضمن شناسایی موارد و عوامل زمینهساز رفاه سالمندان،
مسیر حرکت به سمت تحقق شهر دوستدار سالمند را هموار نماید.

تصویر شماره :2جمعیت سالمند شهر بوکان
تصویر شماره :1جمعیت  60ساله و بیشتر شهرستان بوکان
(مأخذ)Amoud Architectural and Urban Development Consulting Engineers, 2013: 48 :
)1 International Year of Older Person (IYOP
2 Age-Friendly Cities

 .2.1اهــداف سازمان جهانی بهداشت بــرای ایجاد شهرهای
دوستدار سالمند
اه ــداف ســازمــان جهانی بهداشت در رابـطــه بــا ایــجــاد شهرهای
دوستدار سالمند به شرح زیر میباشد :جامعه دوستدار سالمند
جــامــعـهای اســت كــه ارائـهدهــنــدگــان خــدمــات ،مــدیــران جامعه،
ره ــب ــران مــذهــبــی و شــهــرونــدان بــتــوانــنــد _1ت ــف ــاوته ــای وسیع
استعدادی و ظرفیتی بین سالمندان را تشخیص دهند_2 ،پذیرش
و شرا كت سالمندان را در كلیه حیطههای زندگی اجتماعی ارتقا
دهند_3 ،به تصمیمات و انتخاب سبك زندگی افراد سالمند احترام
بگذارند و _4نیازمندیها و اولویتهای مرتبط با سن را ب ه صورت
انعطافپذیری ،پیشبینی و پاسخگو باشند( .)WHO, 2007بهطور
کلی ،سازمان بهداشت جهانی هشت شاخص و مؤلفه اصلی را به
عنوان معیارهای جهانی شهر دوستدار سالمند 1در نظر میگیرد که
بعضی از کشورهای توسعهیافته از آنها فراتر رفتهاند .این شاخصها
عبارتند از :شــاخـصهــای فضاهای بــاز شـهــری ،ساختمانها و
مکانهای عمومی ،شاخصهای حملونقل ،شاخصهای ایمنی
و سهولت ت ــردد ،شاخصهای احــتــرام اجتماعی ،شاخصهای
مشارکت و روابــط اجتماعی ،شاخصهای بهداشت و درمــان و
شاخصهای فرهنگی و تفریحی( . )WHO, 2007: 9تحقیقات شماره بیستوهفت
تابستان 1397
جامعی در سال  2006روی فـضاهای مناسب برای سـالمندان در
كـشور انگلـستان انجامشده است .در پژوهش یاد شده شش اصل ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی
كلیدی برای شاخصهای مناسبسازی فضاهای شهری دوستدار
سالمندان طرح کردهاند كه در جدول شماره 1به اختصار به آنها
اشاره میگردد(.)Zabetian & Taghvai, 2009: 67-69
درواق ــع شهر دوســتــدار سالمند شهری اســت که با بهینهسازی
بهداشت ،مشاركت و امنیت برای ارتقای كیفیت زندگی سالمندان،
سالمندی فعال را ترغیب میكند .در شهر دوستدار سالمندان،
ساختار و خدمات بهگونهای ساماندهی میشوند كه برای كلیه
سالمندان ،با نیازها و تواناییهای متفاوت ،قابلاستفاده و در
دسترس باشد .در حقیقت ،شهر دوستدار سالمندان به معنی شهر
دوستدار سالمندان ،كودكان و خانوادهها و درواقع شهر دوستدار
مردم است.
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 .2چارچوب نظری
سالخوردگی جمعیت به فرآیندی اطــاق میشود که طی آن و
درنتیج ه گذار از سطوح باالی باروری و مرگومیر به سطوح پایین،
سهم جمعیت جــوان از كل جمعیت كاهش مییابد و در مقابل
بر سهم جمعیت سالخورده ( 60ساله و باالتر) افزوده خواهد شد.
ً
معموال سالخوردگی جمعیت را پدیدهای مختص اروپای صنعتی و
امریکای شمالی میدانند ) . (Kinsella & Phillips, 2005: 6در طول
ده ه  ،1980سالخوردگی جمعیت ،موضوع نگرانی اصلی این دسته
از كشورها بود ،اما در همان حال دغدغ ه اصلی كشورهای جهان
سوم ،حول محور موضوعاتی چون كاهش میزانهای ساالن ه رشد
جمعیت و مبارزه با فقر دور میزد .امــروزه ،ا گرچه مبارزه با فقر در
این دسته از كشورها با شدت بیشتری ادامه دارد ،اما سالخوردگی
سریع جمعیت ،چالش جدید فــراروی این كشورهاست .درواقع
میتوان گفت بهاستثنای آفریقا ،جمعیتهای آمریكای شمالی،
آمریكای التین ،اروپــا و آسیا با سرعت در حال سالخورده شدن
هستند) . (Martin & Samuel, 1994: 1بر این اســاس ،میتوان
ش برانگیزترین پدیدههای
گفت سالخوردگی جمعیت یكی از چال 
جمعیت شناختی و اجتماعی در قرن  21خواهد بود(Hosseini,: 23
 .)2012در رویارویی با چنین چالشی ،سازمان بهداشت جهانی
طرح شهرهای دوستدار سالمند را مطرح کرد .براساس رویکرد این
سازمان ،شهرهای دوستدار سالمند شامل آن دسته از فضاهای
شهری میباشند که توزیع خدمات در آنها ب ه گونهای است که دارای
حدا کثر تناسب با نیازها و محدودیتهای افراد سالمند است .طبق
این تعریف ،خدمات حملونقل ،امور اداری ،شبکههای مخابراتی
و ارتــبــاطــات رســان ـهای ،ســاخـتوســاز امــا کــن و طــراحــی معماری
شهری ،خدمات فرهنگی و بهداشتی به شکلی ارائه میشود که
افراد سالمند بدون وابستگی یا با دریافت حداقل کمک از سوی
دیگران بتوانند از آن بهرهمند شوند ( .)WHO, 2007با توجه به
اهمیت موضوع بررسی شیوههای زندگی و الگوهای گذران وقت
سالمندان به یکی از موضوعات مهم تحقیقاتی و سیاسی تبدیل
شده است) . (Sharifian Sani et al., 2016: 401سالمندان ازجمله
گــروههــای اجتماعی هستند كه به دلیل شرایط سنی و كاهش
ً
نسبی فعالیتهای كــاری ،عمدتا از فضاهای شهری برای انجام
فعالیتهای اختیاری و اجتماعی استفاده میکنند(Carmona: 21
 .)et al., 2012تالش در جهت حفظ سرزندگی سالمندان از طریق
فراهم كــردن زمینه حضور و مشاركت شهروندی سالمندان در
فضاهای عمومی شهری میتواند یكی از عــوامــل دستیابی به
اهداف متعالی سالمندی موفق باشد .چرا که سالمندی موفق،
تقلید جوانی نیست ،بلكه درگیری و تعامل فعال سالمند با مردم،
گروهها ،فعالیتها و در كل بازندگی است(Pourjafar et al., 2010:
) .25این سرزندگی و درگیری فعال بازندگی ،بیش از هر چیز ،از
طریق فراهم آوردن امكان مشاركت ،فعالیت و برقراری تعامالت
اجتماعی سالمند با همساالن و دیگر گروههای سنی و اجتماعی در
فضاهای عمومی شهری به وجود میآید (Sam Aram & Ahmadi
ن رو نهادهای مسئول مکلفند برای حضور
 .)Beni, 2007:278ازای 
هرچـه بیشتر و فعالتر اعضای سالمند جامعه در فضای اجتماعی

و بیرونی ،امكانات و تسهیالت مناسب با وضعیت و شرایط فیزیكی
و روانــی سالمندان را تعبیه نمایند تا باعث ترغیب هر چه بیشتر
آنان به مشاركت و حضور در فضاهای عمومی و اجتماعی گردند.
)(Chamanpira et al., 2014: 141

 .2.2ویژ گیهای شهر دوستدار سالمند
 یك شهر دوستدار سالمند دارای نیمكت عمومی به تعداد كافیو در جای مناسب با شرایط كیفی و امنیتی خوب و سرویسهای
بهداشتی ایمن و قابلدسترسی برای سالمندان است.
 پیادهروهای مناسب با روشنایی كافی. ساختمانهای عمومی بــا امــكــانــات كــامــل ب ــرای جابهجاییسالمندان.
1 Age-Friendly Cities

جدول شماره :1شاخصهای مناسبسازی فضاهای شهری دوستدار سالمندان
تعریف
شاخص
درواقع سالمندان و بهویژه كسانی كه دارای زوال عقل هستند ،از مشكالت حافظه کوتاهمدت رنج میبرند ،بنابراین تكرار مناظر آشنا در شهر به
1
آنها در مسیریابی كمك میكند .همچنین هرگونه تغییر در محیط باعث از نظم خارج شدن و گیج شدن آنها میگردد و این مسئله در مورد مبلمان
آشنایی
شهری به سبكهای مدرن مانند نیمكتها و سطلها ،كیوسكهای تلفن و پناهگاههای اتوبوس جدید نیز میتواند برایشان آزاردهنده باشد.
ً
در خیابانهای خوانا فهمیدن شبكه معابر و مسیرها راحت است .مردم معموال یك نقشه ذهنی از مسیری كه میخواهند در طی آن پیادهروی
2
خوانایی
كنند تجسم میكنند اما سالمندان عالئمی را كه در مسیر با آن مواجه میشوند را هم در ذهنشان مرور میكنند.
سالمندان با سبکهای ساده و گویا ارتباط برقرار میكنند و برای مثال ساختمانهای مدرن كه ممكن است ورودی و نمای واضح و آسانی نداشته
قابلتشخیص بودن 3باشند ،برای آنها دشوار تلقی میگردد و این ممكن است باعث گردد كه آنها بهاشتباه وارد یك فـضای خصوصیتر شوند یا نسبت به اسـتفاده از
فضای عمومی بیمیل شوند.
در سطح كالن برنامهریزی شهری ،سالمندان با شهرسازی كاركردگرا مشكالت زیادی دارند .زیرا در این نگرش ،فعالیتها از طریق منطقهبندی
ً
در دسترس بودن 4جدا میگردند و متعاقبا پرا كندگی فیزیكی ،پرا كندگی اجتماعی را در پی خواهد داشت .به عالوه در این نوع از برنامهریزی دسترسی به خدمات و
تـسهیالت دشوار میگردد و وابستگی به اتومبیل را دوچندان میكند.
وجود فضاهایی برای نشـستن و رفـع خستگی ،وجود توالتهای تمیز و در سطح زمین ،همسطح كردن سطوح و استفاده از شیبهای مالیم و رمپ
ک طرف باز
بهجای پله ،پلههای برقی در پلهای عابر هوایی یا مسیرهای زیرگذر ،ایجاد فضاهای پناهگاه مانند كلونادها(راهروهایی كه از دو یا ی 
5
راحتی
هستند و پیادهها را از عوامل جوی مانند باران و آفتاب و  ...حفظ میكنند) و نظایر این موارد میتوانند راحتی سالمندان و در سطح وسیع تمامی
اقشار آسیبپذیر را بهعنوان شهروند تأمین كنند.
امنیت فضا به احساس لذت از محیط بدون ترس بازمیگردد .اختالالت دید ضعیف و راه رفـتن لرزان موجب بروز احتمال افتادن سالمندان
6
میشود .همچنـین برخی از آنها از مورد حمله قرار گرفتن ،بهخصوص در شب میترسند و یا برای مثال ترس از راه رفتن در مكانهای خلوت و
امنیت
زیرگذرها .زیرا شخص نمیداند كه چه چیزی در انتظار اوست و نظارتی بر آن فـضا وجود ندارد.
منبع)Burton & Mitchell, 2006( :

 پاركینگهای رزرو شده كافی برای سالمندان. تابلوهای اطالعرسانی با ارائــه اطالعات بهگونهای قابلفهم وخوانا.
 فرهنگ شهروندی احترام به سالمندان و آنها را جزئی از خوددانستن ،از دیگر شرایط شهر دوستدار سالمند محسوب میشود
شماره بیستوهفت ).(Nemati & Aghabashkhi, 2013: 40
تابستان  .2.3 1397استاندارد جهانی برای شهرهای دوستدار سالمند
ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی استاندارد جهانی برای شهرهای دوستدار سالمند شامل موارد زیر
است:
 فضاهای باز تمیز و دلپذیر، رضایت ،دسترسی به مسکن ارزانقیمت در مناطقی که امن ونزدیک به خدمات هستند و
 افراد مسنتر کسانی هستند که سرمایه کمتری برای دسترسی بهخدمات عمومی و خصوصی دارند و خدمات عمومی و تجاری از راه
مشارکت برای آنها فراهم میشود). (Buffel et al., 2012: 4
به طور مفهومی در پــروژه شهر دوستدار سالمند ،شهر دوستدار
سالمند بهعنوان جامعهای است که فرصتها را بــرای سالمت،
مشارکت و امنیت بهینهسازی میکند تا این که کیفیت زندگی
افراد سالمند را افزایش دهد). (Plouffe & Kalache, 2010: 735
سازمان بهداشت جهانی ،روند ساخت شهر دوستدار سالمند را
در یک چرخه ،شامل سه مرحله برنامهریزی ،پیادهسازی برنامهها
و ارزیــابــی پیشرفت کــار ،ارائــه داده اســت ( )O’Hehir, 2014:16
(تصویرشمار.)3
درواق ــع مرحله نخست چــارچــوب نظری ،مرحله دوم چارچوب
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Accessibility
Comfort
Safety

4
5
6

تصویر شماره :3روند ساخت شهر دوستدار سالمند ()O’Hehir, 2014: 16

عملی و مرحله سوم بهعنوان کنترلکننده متغیرهای یادشده در
طر حهاست .با توجه به این که در ایران عوامل اصلی رشد جمعیت
سالمند همچون بهبود شرایط زندگی ،مراقبتهای بهداشتی
و درمانی ،افزایش طول عمر ،امید به زندگی(Heravi Karimloo
) ،et al., 2008: 410عــوامــل جمعیتی ،رشــد شتابان صنعت و
شهرنشینی موجب پیر شدن جمعیت و بهویژه جمعیت کهنسال
شــد )Zare & Zare, 2012: 42( ،فــراهــم آوردن زیرساختهای
مناسب برای تأمین نیازهای این قشر در همه ابعاد ضروری است.
براساس دیدگاه بهداشت جهانی نخستین مرحله ساخت شهر
دوستدار سالمند در کشور ،برنامهریزی است .برنامهریزی بدون
شناخت عوامل زمینهساز رفــاه سالمندان امکانپذیر نیست.
ن رو پژوهش حاضر با الگو قرار دادن رویکرد بهداشت جهانی
ازای 
در راستای تحقق شهر دوستدار سالمند در شهر بوکان ،سعی بر
آن دارد تا نخستین قدم درزمینه تحقق شهر دوستدار سالمند را
با شناسایی موارد و عوامل زمینهساز رفاه سالمندان فراهم آورد.
Familiarity
Legibility
Distictiveness

1
2
3
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 . 3روش تحقیق
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی_تحلیلی با هدف کاربردی
است .در پژوهش حاضر برای انتخاب شاخصها و مبانی نظری
از مطالعات اسنادی استفاده شده و شاخصهای انتخاب شده
بر گرفته از پژوهش زرقانی است ( )Zaraghani et al., 2015که
مطابق با معیارهای س��ازم��ان بهداشت جهانی اســت .در این
پژوهش با استفاده از ابــزار پرسشنامه ،به صورت طیف لیکرت
ً
ً
(کامال مخالفم تا کامال موافقم) چهار شاخص عمده اجتماعی
( 10گویه) ،فرهنگی و تفریحی ( 10گویه) ،بهداشتی درمانی (7
گویه) و ارتباطی ( 8گویه) در شهر بوکان مورد بررسی قرار گرفت.
جامعه آماری پژوهش شامل 100نفر از شهروندان باالی 40سال
شهر بوکان است .پرسشنامه حاوی  35گویه بوده که بین 154
نفراز افراد باالی  40سال شهر بوکان توزیع شد و  100پرسشنامه
جمعآوری و تجزیهوتحلیل روی آنها صورت گرفت .تحلیل دادهها
در نرمافزار  spssانجامشده است .در این پژوهش از آزمون  Tبرای
مقایسه میانگینها استفاده شده است.
1 Coleman
2 Greying
3 Jackisch
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در قسمت نهایی مبانی نظری به برخی از تحقیقات انجا م شده
مرتبط با امکانسنجی تحقق شهر دوستدار سالمند اشاره میشود:
ضابطیان و تقوایی پژوهشی با عنوان «شاخصهای مناسبسازی
فضاهای شهری دوستدار سالمندان» با استفاده از رویکرد مشارکتی
انجام دادنــد .در این پژوهش براساس مطالعات نظری و تجربه
موفق جهانی ،شاخصهای الزم بــرای مناسبسازی فضاهای
شهری دوستدار سالمند ارائهگردید(.)Zabetian & Taghvai, 2009
صادقی و همکاران پژوهشی با عنوان «تبیین تجربه سالمندان و
مراقبین عضو خانواده آنان از دوستدار سالمند بودن شهر تبریز»
انجام دادن ــد .نتایج نشان داد که اســتــانــداردســازی حملونقل
درونشــهــری ،كاهش هزینههای تا كسی ،تأمین سیستم دفع
فاضالب ،مبارزه با حیوانات موذی ،آموزشهای رسانهای ،نصب
تابلوهای ویژه سالمندان ،تعبیه صـندلی در خیابان و محلهها،
استانداردسازی پاركها ،فراهم كردن امنیت ازجمله فعالیتهایی
است كه باید با مشاركت سیاستگذاران ،مــردم و سالمندان در
راستای دوستدار سالمند شدن محیط زندگی آنان صورت پذیرد
( .)Sadeghi et al., 2012علیالحسابی و رفیعی پژوهشی با عنوان
«ارزیــابــی نیازمندیهای سالمندان در فضاهای شهری (پــارک
خلدبرین شیراز) » انجام دادنــد .نتایج حا کی از این است که با
مناسبسازی فضاهای شهری ،گروه بزرگی از سالمندان را میتوان
به حضور در فضاهای شهری تشویق کرد(Alal Hosabi & Rafiei,
 .)2012زرقانی و همکاران پژوهشی با عنوان «ارزیابی شاخصهای
شهر دوستدار سالمند در شهر مشهد» با تأ کید بر شاخصهای
فرهنگی_اجتماعی انجام دادند .نتایج بیانگر آن است که تمامی
شــاخ ـصهــای اجــتــمــاعــی ،فرهنگی و تفریحی در شهر مشهد،
ً
ً
وضعیتی نسبتا مناسب و تقریبا مطابق استاندارد دارنــد؛ البته
شاخصهای بهداشتی_درمانی ،تا حــدودی با وضعیت ایــدهآل
فاصلهدارند ( .)Zaraghani et al., 2015فروغمند اعرابی و كریمیفرد
پژوهشی با عنوان «شهر دوستدار سالمند و معیارهای طراحی
اجتماعی سالمندی با رویكرد سالمت روان» انجام
مرا كز تعامالت
ِ
فعالیت "گاست"
دادند .مبنای نظری این تحقیق ،براساس نظریه
ِ
و "نظریه میدانی كــورت لوین" بــوده اســت .در پایان راهكارهایی
چند در راســتــای تحققپذیری شهرهای دوســتــدار سالمند در
مرحله نخست و پیشنهادهایی در حوزه معیارهای طراحی برای
ارتقای سالمت روانشناختی سالمندان در مرحله دوم مورداشاره
قرار گرفته اســت(.)Forooghmand Araabi & Karimi Fard, 2015
شرقی و همکاران پژوهشی با عنوان «سنجش شاخصهای جهانی
شهر دوســتــدار سالمند در کالنشهر تــهــران( »)AFCبا استفاده از
نرمافزار  SPSSانجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد که از میان
شاخصهای هشتگانه شهر دوستدار سالمند شامل (فضاهای
باز و ساختمانها ،حملونقل ،مسکن ،مشارکت اجتماعی ،تکریم
سالمندان و مشمولیت اجتماعی ،مشارکت شهروندی و استخدام
سالمندان) ،امکانات ارتباطات و اطالعات ،خدمات سالمتی و
محلی و عامل حملونقل در شهر تهران وضعیت مطلوبتری
برای سالمندان داشته و در مقابل وضعیت شاخصهای مشارکت
شهروندی ،استخدام و مسکن بــرای آنــان بسیار نامناسب است

( .)Sharghi et al., 2016کولمن 1در پژوهشی با عنوان «ارزیابی
شاخص محیط ساخت ه شده برای حصول اطمینان از دوستدار
سالمند بودن شهر گرینگ 2آمریکا» از شاخصهایی مانند امنیت،
فضاهای باز عمومی ،زیرساختهای حملونقل ،آمادگی برای
شرایط اضــطــراری ،حملونقل عمومی و برنامه مدیریت شهری
استفاده کرد و با استفاده از پرسشنامه درصد هر یک از معیارها
را محاسبه و براساس نتایج پیشنهادهایی ارائــه داد(Coleman,
 .)2015جکیش 3و هـمــکــاران پژوهشی بــا عــنــوان «آیــا یــک شهر
سالم همچنین یک شهر دوستدار سالمند است؟» انجام دادند.
نتایج تجزیهوتحلیل نشان داد که چگونه شهرها به بهبود محیط
اجتماعی و فیزیکی افــراد مسن و افزایش سالمت و فراهم کردن
خدمات اجتماعی که به وسیله شهرداریها و شرکای خود ارائه
شده کمک میکنند .درنهایت به این نتیجه رسیدند که شهرهای
سالم ،شهرهایی هستند که دوستدار سالمند هستند(Jackisch
 .)et al., 2015از مطالعه پیشینه تحقیق بر میآید که تحقیقات
انگشتشماری در ارتباط با شهر دوستدار سالمند در ایران صورت
گرفته اس��ت .با توجه به لــزوم برنامهریزی آیندهنگر در راستای
تحققپذیری شهر دوستدار سالمند ،پژوهش حاضر با استفاده از
نرمافزار  SPSSدرصدد است تا قابلیتهای شهر بوکان را به لحاظ
شاخصهای شهر دوستدار سالمند امکانسنجی نماید .آنچه
پژوهش حاضر از پژوهشهای پیشین متمایز میکند ،استفاده از
شاخصهای جامعتر(مؤلفههای اجتماعی ،ارتباطی ،فرهنگی_
تفریحی و بهداشتی_درمانی) در امکانسنجی تحقق شهر دوستدار
سالمند و محدوده مورد مطالعه یعنی شهر بوکان است که تا کنون شماره بیستوهفت
تابستان 1397
چنین پژوهشی برای محدوده مورد مطالعه انجام نشده است.
ن رو پژوهش حاضر میتواند خأل موجود در ایــن زمینه را پر ف ــص ــل ــن ــام ــه
ازای ـ 
علمی-پژوهشی
نماید.

 .4محدوده مورد مطالعه
بوکان در جنوب مرکزی استان آذربایجان غربی و در ارتفاع 1370
ع شده و آبوهوای
متری از سطح دریا و در منطقه کوهستانی واق 
معتدلی دارد و با شهر ارومیه  ۱۸۴کیلومتر فاصله دارد .همچنین
با کردستان عراق دارای خط ارتباطی زمینی است .شهر بوکان
مرکز شهرستان بوکان اســت .این شهر در نخستین سرشماری
دوره پهلوی در سال  ،۱۳۳۵پنج هزار و ۳۰۷نفر جمعیت داشته
و طی مــدت کوتاهی(یعنی در ســال  )۱۳۶۵جمعیت آن به ۶۷
هــزار و 938نفر رسیده است و از رتبه هشت جمعیتی در میان
شهرهای استان آذربایجان غربی به رتبه سوم صعود کرده است.
شهر بوکان در سال  1385دارای  148هزار و  943نفر جمعیت بوده
که این رقم در سال  1390به  ۱۷۰هزار و  85(600هزار و  835نفر
مرد و  84هزار و  765نفر زن) رسیده است .براین اساس جمعیت
شهر بوکان طی دوره پنج ساله  1385تا  90از نرخ رشد متعادل
1/2درص ــد بــرخــوردار بــوده اســت (Amoud Architectural and
.)Urban Development Consulting Engineers, 2013: 41
 .5بحث یافتهها
 .5.1یافتههای توصیفی
ب شده به لحاظ ترکیب جنسیتی،
از مجموع  100آزمودنی انتخا 
 51نفر مرد و  49نفر زن میباشند .به لحاظ ترکیب سنی دو نفر
در گروه سنی  40-50سال 66 ،نفر در گروه سنی  50-60سال13 ،
نفر در گروه سنی  60-65سال و  19نفر در گروه سنی باالی 65
شماره بیستوهفت سال قرار دارند .بیشترین میزان فراوانی سن پاسخگویان 60-50
تابستان  1397سال بود .به لحاظ ترکیب تحصیلی  11نفر کارشناسی ارشد 18 ،نفر
ف ــص ــل ــن ــام ـ
ـه کارشناسی 16 ،نفر کاردانی 50 ،نفر دیپلم 5 ،نفر زیر دیپلم هستند.
علمی-پژوهشی
به لحاظ ترکیب شغلی  29نفر کارمند 33 ،نفر بیکار و خانهدار،
 38نفر آزاد یعنی به اموری مانند مغازهداری ،رانندگی ،کارگری
و ...مشغولاند .در ادامه مطلب ،به بررسی نتایج پرسشنامهها
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در مؤلفههای اجتماعی ،ارتباطی ،فرهنگی و بهداشتی_درمانی
پرداخته میشود.

امکانسنجی تحقق شهر دوستدار سالمند در شهرهای ایران

.5.1.1مؤلفه اجتماعی
بــرای ارزیــابــی مؤلفههای اجتماعی در ایــن پــژوهــش از  10گویه
استفادهشده است که افراد مورد پژوهش براساس طیف لیکرت،
یکی از گزینههای پنجگانه را انــتــخــاب ک ــردهان ــد .طبق جــدول
ً
شماره ،2درصد فراوانی پرسشها در طیف لیکرت(کامال مخالف
ً
ص شــده و
با نمره 1تا کامال موافق با نمره  ،)5به تفکیک مشخ 
بیانگر آن است که مشارکتکنندگان در مورد هر سئوال و با توجه
به میانگین شاخصها چه نظری داشتهاند .چنانکه در جدول
ص شــده اس ــت ،از میان گــویـههــای مــوردبــررســی
شــمــاره 2مشخ 
ً
سئوال 4باالترین میزان انتخاب گزینه کامال موافقم و سئوال 2
ً
باالترین میزان انتخاب گزینه کامال مخالفم را به خود اختصاص
دادند .میانگین کلی این گویهها ( )1/66است(جدول شماره.)2
تصویر شماره 5نشاندهنده درصد پاسخ موافقان و مخالفان به
ف نظر از گزینه «نظری ندارم»،
پرسشهاست .بر این اساس ،صر 
ً
پاسخ افرادی که گزینههای(کامال مخالفم و مخالفم) را انتخاب
کــردهانــد ،با یکدیگر جمع شده و به صــورت درصــد مخالفان در
تصویر نشان داده شــده و به همین صــورت ،درصــد موافقان از
ً
مجموع گزینههای (کامال موافقم و موافقم) بهدستآمده است
تا وضعیت پاسخ مشارکتکنندگان بهتر تبیین شود .همچنان که
در تصویر مشخص است ،در زمینه شاخصهای مؤلفه اجتماعی،
بیشترین اتفاقنظر و رضایت مربوط به سئوال ( 7وجود انجمن یا
کانون برای سالمندان) است .در مقابل برای ا کثر گویهها گزینه
ً
کامال مخالفم و مخالفم را برگزیدهاند؛ هرچند بیشترین درصد
نارضایتی و مخالفت ،مربوط به سئوال (2وج ــود فرصتهای
شغلی برای سالمندان) و سئوال (8فضای مناسب برای ارتباط با
مرا کز آموزشی مانند کامپیوتر ،اینترنت و )...است.

تصویر شماره :4موقعیت شهر بوکان

جدول شماره :2توزیع فراوانی شاخصهای اجتماعی
سئواالت
 .1در شهر شورایی با حضور افراد سالمند وجود دارد؟
 .2در شهر فرصتهای شغلی مناسب برای سالمندان وجود دارد؟
 .3برای مشارکت فعال سالمندان در جلسات و مراسم اجتماعی حمایتهای الزم وجود دارد؟
 .4امکان مشارکت سالمندان در گردهماییها و فعالیتها و زمینه مالقات سالمندان با یکدیگر فراهم
است؟
 .5مراسم ،جشن و مناسبتهای ملی ،مذهبی و بینالمللی با اهدای جوایز برای سالمندان برگزار
میشود؟
 .6برای سالمندان در ارائه خدمات(محل ویژه دریافت خدمات و )...اولویت قائل میشوند؟
 .7فرهنگسرا ،انجمن یا کانون مخصوص سالمندان وجود دارد؟
 .8سالمندان امکان برقراری ارتباط با مرا کز آموزشی مانند آموزش کامپیوتر و اینترنت و ...رادارند؟
 .9محلهای مخصوص ارائه آموزشهای عمومی در مورد سالمندان وجود دارد؟
 .10سازمانهای غیردولتی ( )NGOحامی سالمندان وجود دارد؟

موافق
3/9
2/0
0

ً
کامال موافق
1/0
1/0
1/0

44/1

26/5

20/6

2/9

5/9

51/0

25/5

15/7

4/9

2/9

58/8
60/8
64/7
63/7
58/8

19/6
16/7
26/5
16/7
22/5

13/8
3/9
2/9
12/8
9/8

6/9
15/7
5/9
5/9
6/9

1/0
2/9
0
1/0
2/0

کامال مخالف مخالف نظری ندارم
12/8
23/5
58/8
9/7
14/7
71/6
16/7
33/3
48/0

تصویر شماره :5درصد فراوانی سئواالت شاخص اجتماعی

جدول شماره :3توزیع فراوانی شاخصهای ارتباطی
ً
ً
کامالمخالف مخالف نظری ندارم موافق کامالموافق
سئواالت
2/9
0
17/7
11/8
67/6
 .1آیا در شهر تلفن مشاوره سالمند وجود دارد؟
 .2اطالعات در مورد نرمافزارها و خدمات با حروف چاپی و بزرگ و تصاویر و متون بصری و سرفصلهای
0
2/0
13/8
13/7
70/6
روشن و ساده برای سالمندان ارائه میشود؟
1/0
2/0
12/7
17/6
66/7
 .3دوره آموزشی با موضوعهای مورد عالقه سالمندان وجود دارد؟
1/0
6/9
3/9
23/5
64/7
 .4در اطراف محل زندگی سالمندان عالئم الزم برای تسهیالت و خدمات موجود تعبی ه شده است؟
 .5مؤسسههایی بهمنظور نزدیک کردن سالمندان به یکدیگر بهقصد ازدواج فعال است؟
 .6در تجهیزات الکترونیکی ،از قبیل دستگاههای خودپرداز و تلفنهای عمومی و ...دکمههای بزرگ با
حروف بزرگ استفادهشده است؟
 .7در مرا کز خدماترسانی مانند بانک ،پست و ...پانلهایی با ارتفاعهای مختلف برای افراد با قدهای
مختلف وجود دارد؟
 .8در مکانهای عمومی و دولتی ،دسترسی عمومی و گسترده به کامپیوتر و اینترنت وجود دارد؟

63/7

19/6

9/9

4/9

2/0

66/7

18/6

4/0

8/8

2/0

65/7

20/6

6/9

5/9

1/0

66/7

18/6

10/8

1/0

2/9

تابستان 1397

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

امکانسنجی تحقق شهر دوستدار سالمند در شهرهای ایران

.5.1.2مؤلفه ارتباطی
ن طور که در جدول شماره 3مشخص است ،مؤلفه ارتباطی
هما 
از هشتگویه تشکیل شــده اس ــت .بــراســاس اطــاعــات جــدول،
سالمندان برای نشان دادن رضایت خود از بعضی از شاخصهای
مؤلفه ارتباطی ،گزینه موافقم را انتخاب کردهاند که این انتخاب،
مربوط به گوی ه (6در تجهیزات الکترونیکی ،از قبیل دستگاههای
خودپرداز و تلفنهای عمومی و ...دکمههای بزرگ با حروف بزرگ
استفاد ه شده است) دارای باالترین درصدند .در مقابل برای سایر
ً
گویهها گزینه کامال مخالفم و مخالفم را برگزیدهاند .سئوال(1در
شهر تلفن مشاوره سالمند وجــود دارد) و سئوال(2اطالعات در
مورد نرمافزارها و خدمات با حروف چاپی و بزرگ و تصاویر و متون
بصری و سرفصلهای روشن و ساده برای سالمندان ارائه میشود)

باالترین درصد نارضایتی را به خود اختصاص دادهاند.
در تصویر شماره ،6وضعیت کلی مخالفت یا موافقت سالمندان با
گویههای پرسشنامه نشان دادهشده است .بر این اساس ،در این
ً
تصویر ،صرفنظر از معیار «نظری ندارم» مجموع گزینههای (کامال
مخالفم و مخالفم) در قالب گزینه مخالفم و مجموع گزینههای
ً
(کــامــا موافقم و موافقم) نیز بـهصــورت گزینه موافقم در نمودار
نشان داد ه شــده اســت .همچنان که در تصویر مشخص است،
بیشترین اتفاقنظر و رضایت سالمندان مربوط به گویه ( 6تجهیزات
الکترونیکی ،از قبیل دستگاههای خودپرداز و تلفنهای عمومی
و ...دکمههای بزرگ با حروف بزرگ استفادهشده)است و در مقابل
بیشترین درصد نارضایتی ،مربوط به گویه ( 4وجود عالئم الزم برای
تسهیالت و خدمات در محل سکونت سالمندان) است.

73

شماره بیستوهفت

تصویر شماره :6درصد فراوانی سئواالت شاخص ارتباطی

.5.1.3مؤلفه فرهنگی_ تفریحی
همچنان که در جدول شماره 4مشاهده میشود ،مؤلفه فرهنگی و
تفریحی ،از  10گویه تشکیل میشود که ابعاد و شاخصهای مختلف
این مؤلفه را از منظر سالمندان ارزیابی کرده است.
تصویر شماره 7بیانکننده میزان موافقت یا مخالفت سالمندان با
هر یک از گویههای مؤلفه فرهنگی_تفریحی است .بیشترین درصد
رضــایــت ،مربوط به گویه (1وج ــود تجهیزات مناسب سالمندان
در شهر ب ـهویــژه در فــضــاهــای سبز و پــارکهــا ،مــرا کــز ورزشـ ــی) و
گویه(2وجود مربیهای ورزشی خاص ،با انواع بازیهای مناسب
ً
سالمندان در پارکها) است .برای سایر گویهها گزینه کامال مخالفم

74

شماره بیستوهفت
تابستان 1397

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

را برگزیدهاند؛ هرچند بیشترین درصد نارضایتی و مخالفت مربوط
به گویه(5امکان عضویت رایگان سالمندان در تمامی کتابخانههای
دولتی و غیردولتی) و گویه (10وجود بازارچههای مخصوص خرید
سالمندان)است که این نشاندهنده کمبود امکانات یا توزیع
ناعادالنه این امکانات در سطح شهر برای افراد سالمند است.
با توجه به تصاویر 8فضاهای شهری باید طوری طراحی شوند تا
این قشر از جامعه را به حضور در این فضاها فرا بخوانند و از این
طریق سالمندان را از منزوی شدن و ماندن در خانه دور نمایند.
تصویر سمت چپ نمایی از پارک ساحلی شهر بوکان است که فاقد
فضاهایی است که سالمندان را به حضور در آنجا فرا خواند.

جدول شماره :4توزیع فراوانی شاخصهای فرهنگی و تفریحی
ً
کامال
مخالف
سئواالت
مخالف
 .1در شهر بهویژه در فضاهای سبز و پارکها ،مرا کز ورزشی با تجهیزات مناسب سالمندان
وجوددارد؟

52/0

21/6

نظری ندارم
9/8

موافق

ً
کامال
موافق

9/8

5/9

امکانسنجی تحقق شهر دوستدار سالمند در شهرهای ایران

 .2مربیهای ورزشی خاص ،با انواع بازیهای مناسب سالمندان در پارکها وجود دارد؟

50/0

26/5

13/8

3/9

5/9

 .3بین سالمندان مسابقه ورزشی برگزار میشود؟

52/0

30/4

15/7

1/0

1/0

 .4کلوپها و مرا کز مخصوص ورزش سالمندان بهاندازه کافی وجود دارد؟

66/7

14/7

11/7

2/0

4/9

 .5پروژه تحویل کتاب و مجله و cdبه منازل سالمندان اجرا میشود؟

70/6

15/7

10/7

1/0

2/0

 .6سالمندان امکان عضویت رایگان در تمامی کتابخانههای دولتی و غیردولتی رادارند؟

58/8

19/6

16/3

3/9

1/0

 .7در مرا کز فرهنگی دولتی مانند فرهنگسراها ،سالمندان تخفیف استفاده از خدمات
رادارند؟

59/8

22/5

11/8

3/5

2/0

 .8امکانات ویژه برای حملونقل سالمندان به اما کن زیارتی و سیاحتی وجود دارد؟

61/8

17/6

15/7

3/9

1/0

 .9مرا کز اقامتی دارای امکانات اقامتی مناسب برای سالمندان هستند؟

67/6

15/7

15/7

0

1/0

 .10بازارچههای مخصوص خرید سالمندان وجود دارد؟

68/6

16/7

9/8

2/0

2/0

تصویر شماره :7درصد فراوانی سئواالت شاخص فرهنگی_تفریحی

تصویر شماره :8پارک ساحلی شهر بوکان(چپ)

1

.5.1.4مؤلفه خدمات بهداشتی و درمانی
برای بررسی وضعیت شاخصهای مؤلفه بهداشتی_درمانی ویژه
سالمندان در شهر بوکان از شش گویه استفادهشده است .جدول
شماره 5نشاندهنده پاسخهای سالمندان به شاخصهای مؤلفه
بهداشتی و درمانی بر مبنای گزینههای طیف لیکرت است.
تصویر شماره 9وضعیت کلی مخالفت یا موافقت سالمندان با
گویههای مؤلفه خدمات بهداشتی_درمانی را نشان میدهد.
ً
صرفنظر از گزینه «نظری ندارم» ،مجموع گزینههای(کامال مخالفم
ً
و مخالفم) در قالب گزینه مخالفم و مجموع گزینههای (کامالموافقم
و موافقم) نیز به صورت گزینه موافقم در نمودار نشان داد ه شده

است .چنانچه در تصویر دیده میشود ،بیشترین فراوانی موافقت
و رضــایــت سالمندان مــربــوط بــه گویههای (2در مــرا کــز درمــانــی،
نــوبـتدهــی و خــدمــاترســانــی ویـ ــژهای بــه سالمندان مـیشــود)
وگویه(4جلسات مشاوره خانوادگی با محوریت سالمند و پرسش و
پاسخ گروهی با حضور سالمندان برگزار میشود) است .در مقابل
ً
برای سایر گویهها گزینه کامال مخالفم را برگزیدهاند؛ هرچند بیشترین
درصــد نارضایتی و مخالفت مربوط به گویه ( 1ساختمانهای
پزشکان ،درمانگاهها ،مطبها و ...طراحی مناسب فیزیکی برای
استفاده سالمندان دارنــد) و (3به خانوادهها در زمینه مراقبت از
خود و سالمندان آموزشهای الزم داده میشود) است.

تصویر شماره :9درصد فراوانی سئواالت شاخص بهداشتی_درمانی
1

 -عکس سمت راست از مقاله« 10اصل برای ایجاد جامعه دوستدار سالمند» که در سایت  livable communities policiesمنتشر شده ،برداشته شده است.
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جدول شماره :5توزیع فراوانی شاخصهای بهداشتی_درمانی
ً
ً
کامال مخالف مخالف نظری ندارم موافق کامال موافق
سئواالت
 .1ساختمانهای پزشکان ،درمانگاهها ،مطبها و ...طراحی مناسب فیزیکی برای استفاده سالمندان
1/0
2/7
8/8
31/4
55/9
دارند؟
1/0
3/9
10/8
22/5
58/8
 .2در مرا کز درمانی ،نوبتدهی و خدماترسانی ویژهای به سالمندان میشود؟
3/0
2/5
10/8
26/5
58/8
 .3به خانوادهها در زمینه مراقبت از خود و سالمندان آموزشهای الزم داده میشود؟
 .4جلسات مشاوره خانوادگی با محوریت سالمند و پرسش و پاسخ گروهی با حضور سالمندان برگزار
1/0
2/0
12/7
19/6
64/7
میشود؟
 .5مراقبت استاندارد و آزمایشهای کامل متعارف پزشکی به طور رایگان برای سالمندان انجام
1/0
0
11/8
27/5
56/9
میشود؟
3/8
2
13/7
19/6
62/7
 .6خدمات بهداشتی و درمانی ،بهطور مناسب در میان سالمندان توزیع میشود؟
2/0
12/7
12/7
23/5
58/8
 .7در مورد مرا کز بهداشت و درمان ،به طور واضح به سالمندان اطالعرسانی میشود؟
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.5.2یافتههای تحلیلی
ازآنجا که گویههای اصلی شاخصها در پرسشنامه ،همگی دارای
مقیاس طیف لیکرت پنجقسمتی هستند ،برای محاسبه امتیاز
هــر مؤلفه از دیــدگــاه آزمــودنـیهــا ،میانگین گویههای مــربــوط به
آن محاسبه شــده اســت(جــدول شــمــاره .)6ایــن میانگین دارای
ً
مقیاس فاصلهای و طبیعتا عددی بین  1تا  5است .پس میتوان
قاعده تصمیم را بهاینترتیب ارائه کرد که ا گر میانگین نمرات یک
مؤلفه بیشتر از  2/5باشد ،آن مؤلفه از دیدگاه سالمندان تا حدی
مقبولیت دارد و در شهر برقرار است که این را مطابق استاندارد
بودن آن شاخص در نظر میگیریم ،اما کوچکتر یا مساوی 2/5
بــودن میانگین ،بیانگر استاندارد نبودن یا برقرار نبودن در حد
استانداردها از دیدگاه سالمندان است.
مطابق قاعده تصمیم استفاده از مقدار احتمال برای انجام آزمونها
در سطح معنیداری  ،0/05ا گر مقدار احتمال آزمون کوچکتر از
 0/05باشد ،فرض صفر رد میشود و ا گر بزرگتر یا مساوی 0/05
باشد ،دلیلی بر رد فرض صفر وجود ندارد .همچنین گفتنی است
که فرضیههای آزمون بهصورت زیرند:
· فرض صفر :میانگین شاخص برابر با  2/5است.
· فرض مقابل :میانگین شاخص برابر با  2/5نیست.

ت دیگر ،ا گــر فــرض صفر رد شد و مقدار آمــار آزمــون منفی
بهعبار 
بود ،مقدار میانگین کمتر از  2/5است یا این که شاخص در حد
استاندارد نیست ،اما ا گر فرض صفر رد نشد و مقدار آمــار آزمون
مثبت بود ،مقدار میانگین بزرگتر یا مساوی  2/5است؛ یعنی در
حد استاندارد بوده است.
با توجه به آزمون که نتایج حاصل از آن در جدول شماره 6آمده
است از میان شاخصهای موردبررسی در پژوهش همه شاخصها
از میانگین  2/5کمتر و در حد استاندارد نیستند .نتیجه این که از
دیدگاه سالمندان ،شاخصهای چهارگانه موردبررسی ،حتی در حد
رفع نیازهای اولیه آنها نیست و تا رسیدن به حد مطلوب(میانگین
بزرگتر یا مساوی )2/5فاصله زیادی دارد .تصویر شماره 10نمودار
میزان مطلوبیت شاخصهای موردپژوهش در امکانسنجی تحقق
شهر دوستدار سالمند را در مقایسه با حد استاندارد مطلوب که
 2/5میباشد ،نشان میدهد .نتایج نمودار حا کی از آن دارد که
به ترتیب شاخصهای اجتماعی ،فرهنگی_تفریحی و بهداشتی_-
درمانی وضعیت بهتری نسبت به شاخص ارتباطی(پایینترین
ســطــح مـمـکــن) دارن ـ ــد ،عـ ــاوه بــرایــن نــشــان م ـیدهــد کــه همه
شاخصهای موردپژوهش با حد مــطــلــوب( )2/5فاصله زیــادی
دارند و هیچکدام در شرایط ایدهال نیستند.

جدول شماره :6نتایج مقایسه میانگینها
نام شاخص
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میانگین شاخص

آماره آزمون t

مقدار احتمال

نتیجه آزمون

شاخصهای مؤلفه اجتماعی

1/66

-18/41

0/0001

رد فرض صفر

شاخصهای مؤلفه ارتباطی

1/48

-20/63

0/0001

رد فرض صفر

شاخصهای مؤلفه فرهنگی و تفریحی

1/59

-17/47

0/0001

رد فرض صفر

شاخصهای مؤلفه بهداشتی_ درمانی

1/56

-18/46

0/0001

رد فرض صفر

امکانسنجی تحقق شهر دوستدار سالمند در شهرهای ایران

تصویر شماره :10نمودار ارزیابی سالمندان از میزان برخورداری از شاخصها به تفکیک ابعاد چهارگانه

 .6نتیجهگیری
ن کــه پــدیــده ســالــمــنــدی ام ــری همگانی اســت،
بــا تــوجــه بــه ایــ 
آمـ ــاده ساختن جمعیت ب ــرای دوران ســالــخــوردگــی بــایــد جنبه
تفکیکناپذیری از سیاستهای توسعه اجتماعی و اقتصادی بوده
و با مساعی زیاد در تمام سطوح کشوری ،محلی ،خانوادگی و فردی

توأم باشد .در این پژوهش شهر دوستدار سالمند با تأ کید بر چهار
مؤلفه اصلی و مهم (مؤلفه اجتماعی ،ارتباطی ،فرهنگی_تفریحی
و بهداشتی_درمانی) موردبررسی قرار گرفت .یافتههای پژوهش
نشان میدهد که میانگین همه معیارهای موردبررسی(اجتماعی،
ارتباطی ،فرهنگی_تفریحی و بهداشتی_درمانی) پایینتر از حد
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استانداردند؛ یعنی حتی در حد رفع نیازهای اولیه سالمندان هم
نیستند و ایــن نشاندهنده کاستیهای بــزرگ در ایــن خدمات
است .همچنین یافتههای پژوهش حا کی از آن دارد که وضعیت
برخی از شاخصهای موردبررسی همچون عدم وجود فرصتهای
شغلی برای سالمندان ،نبود فضای مناسب برای ارتباط با مرا کز
آموزشی مانند کامپیوتر ،اینترنت و ...عدم وجود عالئم الزم برای
تسهیالت و خدمات در محل سکونت سالمندان ،عــدم امکان
عضویت رایــگــان سالمندان در تمامی کتابخانههای دولــتــی و
غیردولتی ،عدم وجود بازارچههای مخصوص خرید سالمندان،
عدم طراحی مناسب فیزیکی ساختمانهای پزشکان ،درمانگاهها،
مطبها و ...برای استفاده سالمندان و ندادن آموزشهای الزم
به خانوادهها در زمینه مراقبت از خود و سالمندان ،حادتر از بقیه
شاخصهای است که بیشترین نارضایتی سالمندان بوکانی را در
ن رو میبایستی در برنامهریزیهای آتی در
بر داشته اســت .ازای ـ 
راستای رفاه سالمندان در اولویت برنامهریزی قرار گیرند .ارتقای
مؤلفههای اجتماعی ،ارتباطی ،فرهنگی_تفریحی و بهداشتی_
درمانی سالمندان شهر بوکان که در سالهای آتی بخش بزرگی از
جمعیت سالمند را به خود اختصاص خواهند داد ،از ارکان مهم
پیشرفت شهر و پایداری آن است .ازآنجا که سالمندان نیازهای
متفاوتی دارند ،در دوران سالمندی ارتباط سالمندان با اجتماع
کمرنگ میشود و همین موضوع باعث ایجاد مشکالت عاطفی
فراوان و حتی دامن زدن به اختالفات خانوادگی میشود .با نبود
یا کمبود این امکانات سالمندان بیشتر به آدمهایی افسرده و دور
از جامعه تبدیل میشوند .با توجه به ناتوانی جسمی سالمندان از
یک سو و حساسیتهای روحی و روانی آنها از سوی دیگر ،بایستی
طر حها و برنامهریزیهای شهری به سمت و سویی گرایش پیدا
کند تا سالمندان از امکانات و خدمات موجود در شهرها حدا کثر
استفاده را ببرند .بنابراین پیشنهاد میگردد متولیان امر برای ایجاد
رفــاه سالمندان در شاخصهای دارای کمترین حد استاندارد،
همت بیشتری به خرج دهند و با استفاده از نتایج حاصل از این
پژوهش که میتواند ابزار مناسبی برای برنامهریزیهای بهینه و
پایدار بهمنظور تحقق شهر دوستدار سالمند باشد ،با رفع کاستیها
و تأمین نیازهای این قشر ،رفاه و سرزندگی را برای سالمندان فراهم
نمایند.
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