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ه  ب است،شده  لیتبدسالمند به یکی از ضروریات تحقق عدالت اجتماعی 
 در قالباقداماتی از سوي مدیریت شهري  مین منظور طی سالیان اخیره

 ها،  طبق ارزیابیوجود  نیا  با،است گرفته  انجامسازي شهري  هاي مناسب طرح
ي ریحضور پذمناسب و درخور  فیزیکی  همچنان بستري شهري،فضاها

 اهمرا فرپذیر و نیازمند حمایت  ي آسیبها گروهاز  بخشی عنوان  بهسالمندان،
ي هدف ها گروه عنوان به سالمندان و مشکالتبازشناخت نیازها . اند نساخته

مطالعه این محدوده . ي همراه سازدمؤثرتر جیبا نتا اقدامات را تواند یمطراحی 
 ادهی عابر پ150است که در آن   قمشهر مرکزي بخش يها ابانی ختحقیق

) ي د19 خیابان نفر 50 هدف، خیابان نفر 50 ارم، خیابان نفر 50 (سالمند 
 يابزار گردآور.  قرار گرفتپرسشگري مورد تصادفی انتخابصورت  به

 از سالمندان داد خروج نشان ها افتهی.  است با مصاحبه توأمپرسشنامهها  داده
 32( با یشتی معازین پاسخگویی به منظور بهخیابان  پیاده در آمد رفت و منزل

 در شرکت ،) درصد18( امنیت به ازی ن،) درصد31 /33 (ی عاطفازی ن،)درصد
 نیدر ح که است)  درصد66/8 (حی تفربه ازی و ن) درصد10( اجتماعی زندگی

 تابلوها فهم ناصاف،و سطوح ها   و تهدید زا نظیر پلّهدکنندهیتحد عواملی تردد
 از  ترسمسیر، در طول نشستن براي فضایی مکث نبودن  خیابانی،و عالئم

ی مانع از ناامن نقلیه با سرعت زیاد و احساس طی وسا با برخوردزمین خوردن،
ی مبلمانی  طراح.ي شهري استدر فضا و عادالنه آنان منی احضور آسان،

 از استفاده ،روها ادهی پاز موتوري وسایل و  دوچرخهعبور ممانعت از منظور به
محور ایمنی هنگام عبور عرضی از  نیتأم و دار بی شسطوح در کنار نرده

ي بخش مرکزي شهر قم ها ابانیدر خي اصلی سالمندان ها ز خواستهان ابایخ
ي زیر برنامهي این پژوهش به ارائه راهکارهاي شنهادهایپ انی در پا.است
 )مقررات ي اجرا+ ، آموزش+ مهندسی(» 3E«مبناي اصول   برونقل حمل

 .استآمده    نائلي شهريساز  مناسبهاي طرح در کاربست به نیل

 شهري، فضاي سالمندان، نیازها، و مشکالت : کلیديهاي واژه
  قم شهر خیابان،
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  مسئلهطرح 
 برخی دادن دست از و جسمی هاي توانایی کاهش با  دوران سالمنديمعمول طور به

ی منجر طی شرانی چن).60: 1388 یی،و تقواضابطیان ( است امتیازات همراه و ها ارزش
  سالمندان.گردد فردي می ي و استقاللریپذ  اجتماعبا ارتباط در ییها محدودیتبه ایجاد 

 تنهایی، احساس بازنشستگی، و پایان دوران اشتغال مانند در مواجهه با رویدادهایی
 و عاطفی جدایی به که جوامع شدن صنعتی از ناشی روانی فشار و همچنین طردشدگی

ی شیو دروزاهدي اصل (دارند  قرار يا ندهی فزاخطرات معرض در ،شود یممنجر  روانی
 و درصد در کشور] میلیون شش از بیش[سالمندان ي  باالاریبس تی جمع. )3 :1393 فرد،

ي نزدیک ها ندهیدر آ بیانگر درصد باالي سالخوردگان در شهرها جوان تمعیجباالي 
 در سال»  سال30«به  1390در سال »  سال27«از  میانه سنی کشور که  يطور  بهاست، 
 ؛ ودهنده پدیده جمعیت روبه سالمندي است این امر نشان است و افتهی  شیافزا 1395
 ایران جمعیت درصد 26 به 2050 سال تا شود تعداد سالمندان کشور بینی می پیش

  ).115:1395، رانیآمار امرکز  (رسید خواهد سالمند) نفر ونیلی م18 / 5 حدود(
انزواي  از يریو جلوگ زندگی تیفیارتقاء ک منظور بهمتعددي  تاکنون تمهیدات

حرکتی و - ابزار کمکو ساختی  طراحسالمندان همچون ایجاد آسایشگاه سالمندان،
 و سالمند با برخورد نوعاما ؛ توانبخشی صورت گرفته است-ي پزشکیها پژوهش

 از دید که شود ی ممحسوب سالمند براي حیاتی يا  مسئلهدر جامعه وي دادن مشارکت
: 1393ی، جانیو الرتاج مزینانی  (استدورمانده  پژوهشگران حتی یا و افراد از بسیاري

59.(  
ی و بستر فیزیکی نامناسب فضاي شهر  آشفتگيشهرریزي   برنامهدگاهیاز د
. آید  یکی از مسائل اصلی در زندگی اجتماعی سالمندان بشمار میدر کشورامروزي 

 ان،دوست با اجتماعی تعامالت رینظایجاد فضاي شهري دوستدار سالمندان مزایایی 
به  آزادي احساس فیزیکی و و سالمت  ورزش فردي، استقالل شکوه و ارزش،احساس
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 ی،زدگ  وحشت و احساس ترسابقاء شرایط موجود حالی کهدر خواهد داشت همراه
  عمرشدن کوتاه جهی درنتو زودرس ی ناتوانمزمن، هاي ی افسردگاجتماعی، افتادگیجدا 

ي فضاهاي شهري که سالمندان به حضور در ساز مناسب  لذا. خواهد داشتبه دنبالرا 
ي ساز مناسب اولویت اصلی اند مواجه با مشکالتی در آن اکنون همآن نیازمند بوده و 

  .شود یمشهري قلمداد 
 عموم که است فضاهایی و اولین مختلف کارکردهاي با فضا نیتر ی اصلابانیخ

 خوردن تنه خوردن، زمین نظیر یاتفاقات تجربه . هستند آن ازاستفادهنیازمند به  سالمندان
ی را در افراد منف و نگرشی آور و استرس کننده نگراني  حضورتصادفات، و دیگران از

  . آورده و منجر به طرد آنان از اجتماع شده استبه وجودسالمند 
 و تی جنسی،اجتماع-ياقتصادي اجتماعی با پایگاه ها طیاز مح طرد سالمندان 

ی از  برخ،)57:1393ی، جانیو الرتاج مزینانی  (ارتباط استگیري ارزشی آنان در  جهت
 محل سکونت خود در نیتر کینزدآنان با خودرو شخصی و برخی با مراجعه به 

  .ابندی یمفضاهاي شهري حضور 
و ی تمامی فضاهاي یک شهر با نیازها ستیبا یم اصل عدالت اجتماعی بنا بر

 World Health(باشد سهولت داشته  شهروندان سالمند و حرکت پیاده آنان مشکالت

Organization, 2007:115.(ي اخیر اقدامات متنوعی ها سال در طول منظور نی به هم
ي ریحضور پذي و ساز ندم  بهرهمنظور بهي بخش مرکزي شهرها ساز مناسبباهدف 

 این وجود نیباا است، گرفته انجامي و نیازمند حمایت  شهرریپذ بیآسي ها گروه
 بر آن عدم نیازسنجی صحیح ازجملهی راداتی؛ و اطلوب ارزیابی نشده استاقدامات م

دهد و  افزایش می را اقدامات ي اثرگذارهدف يها گروه مشارکت .وارد آمده است
  نظامسازمان  (دینما یم سالمندان هماهنگ و مشکالتي را با نیازها ساز مناسباقدامات 

رسد ی نظرمي است که به امر همان ین و ا.)103: 1394ی ساختمان استان قم، مهندس
  . به آن توجه شده است و نیازمند بررسی استما کمتر فضاهاي شهري کشور در
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 2050 در سال شود یمی نیب شیپ درصدي سالمندان 8 تیبا جمعقم  شهر 
). 1390، قمسالنامه آماري استان  (دیرس خواهد  درصد30 سالمند این شهر به تیجمع

 يساز  مناسباصول رعایت عدم و با نیازهاي سالمندان شهري تامکانا فقدان تناسب
 و شایسته حضور عمومی، نقلیه وسایل و تجهیزات و معابر و اماکن از بسیاري در

 .)112:1390مهندسین مشاور باوند، (  سازد یم شهر مختل نیدر افعالیت سالمندان را 
 تیری و مدیبخش  توانيها اقبتمر پیشگیري از افزایش تعداد سالمندان نیازمند منظور به

 و مشکالت این شهر ضروري است با شناخت دقیقی از نیازها ندهیآبحران سالمندي در 
  .ي را دنبال نمودهدفمندترسالمندان در فضاهاي شهري اقدامات 

 پذیراي روزانه... و تجاري متبرکه، اماکن وجود سبب به بخش مرکزي این شهر
 مذهبی از داخل و خارج کشور  گردشگران،همانانیم شهر، ساکنان از زیادي جمعیت

و  که بررسی نیازها دهند یمی از این افراد را تشکیل توجه قابل و سالمندان بخش است
 با  آن معادل مساحت.است ها ابانیدر خي موجود ها یینارسا آنان انعکاس مشکالت

 حدودهم نی ا1390 سال مسکن و نفوس سرشماري اساس بر است؛ که هکتار 472
 مهندسین مشاور باوند،( است داده ي جاخود درون در را نفر 48762بر    بالغجمعیتی

17:1390.(  
  :گردد ی مطرح صورت این به مقاله محوري پرسش رو نیازا
قم  شهر مرکزي ي اصلی بخشها ابانی در خسالمند افراد و مشکالت نیازها -

  ؟اند ماکد
  

  مروري بر پیشینه پژوهش
شهري مطالعات چندي  فضاهاي در سالمندان مشکالت و نیازها به خصوص توجه در

موجود پرداخته  نیازهاي تر مشکالت و برخی به شناخت هرچه دقیق .گرفته است  انجام
  .اند اصالح وضع موجود پرداخته و برخی به ارائه راهکار جهت بهبود و
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 ؛شمول همهطراحی شهري  «عنوان پژوهشی با در 2006سال   در1برتون و میچل
به نیازهاي » هاي شهري براي سالمندان یابانخي ساز  مناسبهایی براي زندگی، یابانخ

 گانه ایمنی، با ارائه معیارهاي شش هاي شهري انگلستان پرداختند و خیابان سالمندان در
 دسترس بودن و آشنایی به مقایسه تجربه دو قابل تشخیص بودن، قابل راحتی، خوانایی،
 & Burton (پردازند هاي شهري می خیابان در) توان ناتوان و کم(ان سالمند گروه از

Mitchell,2006: 1-111(.  
هاي افراد   در پژوهشی باهدف ارزیابی نیازمندي2007در سال  و همکاران تورل
دهند   در کشور ترکیه نشان می3مطالعه ناحیه بورناوا :فضاهاي عمومی شهري سالمند در

ی ینارسا ،)1/21% (ها روها و راه دسترسی به پیاده ،)4/18% (امنیت )1/21% (آلودگی
مشکالت  ،)1/8% (شلوغی شهرها مشکالت ترافیکی و ،)5/9% (مدیریت نگهداري و
از مشکالت اصلی سالمندان در فضاهاي عمومی ناحیه  ،)1/6% (اجتماعی فرهنگی و

  .)Turel et al,2007: 2035–2045( است بورناوا
 يها  انگارهارائه«عنوان  پژوهشی با 1389 در سال  و همکارانتقوایی جعفر، پور

 بر تأکید با موفق سالمندي مشوق عمومی فضاهاي يریگ  شکلبر مؤثر محیطی
 بهسازي و طراحی که در این پژوهش اند دادهانجام » شیراز شهر سالمندان ترجیحات

 ،تیو امنی منی ای و دسترسی،ابی راه با رعایت معیارهایی چون شهري عمومی يفضاها
 ي، آزاد،تی هو،و ابهامیی  رمزگرایی با طبیعت،آوا  همیی و جذابیت،ای پو،شیآسا
 به امید و کیفیت و بهبود سالمندي خوب زندگی در تواند یم گرایی  بومي،ری پذدادیرو

 همکاران،  وپور جعفر(باشد   مؤثرموفق، سالمندي اهداف به دستیابی و ها آن زندگی
1389 :34-22(.  

                                                
1. Burton & Mitchell 
2. Turel et al 
3. Bornova District 
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 هاي یازمندين یابیارز«عنوان  به پژوهشی با 1390 در سال الحسابی و رفیعی یعل

 .پردازند یم» شیراز برین خلد  پارك:موردي مطالعه شهري، فضاهاي در سالمندان
 سالمندان ازنظردهد پارك خلد برین شیراز  یمهاي حاصل از این پژوهش نشان  یافته

 کثیفی هوا، آلودگی ها، ینماش زیاد سرعت یک وتراف و معابر مشکالتی از قبیل شلوغی

 پیاده، پل عابر نبودن چون مشکالتی به نیز تعدادي مسیرها، ناهمواري فضاها، و معابر

 مبلمان عمومی، تسهیالت و امکانات تا دسترسی فاصله بودن زیاد سبز، فضاي کمبود

  حق رعایت عدم بیکار، و شرور جوانان وجود ها، یکلتموتورسعبور  نامناسب، شهري
 کننده بیان و ندا کرده  اشارهعمومی  تسهیالت و کمبود مردم توسط سالمندان حقوق و

 ایجاد در را مهمی نقش نیز شهري مدیریت طراحان، بر عالوه که است واقعیت این

  .)247-257: 1391 یعی،و رفالحسابی  یعل(  فضاهاي شهري دوستدار سالمندان دارند
 براي شهري منظر يساز مناسب ی باهدفدر پژوهش، 1391 در سال ي مهدزندیه،

 و با یریابی در مسمنظر شهري رانقش  ،تهران هقیطری ه محل:موردي هسالمندان نمون
یشنهادهایی پداند و با ارائه  ینیازهاي سالمندان و اختالالت بینایی و شناختی آنان مرتبط م

نماید  یمهاي فعال ارائه  يکاربرو   فضاهاي شاخص،ها  ساختمانینه تابلوهاي شهر،زمدر 
  . )7-18: 1391 زندیه،(یرند قرار گ استفاده موردي ساز مناسبي ها طرحتا در 

شود کیفیت این فضا همواره  ترین فضاي شهري در یک شهر تلقی می خیابان مهم
، جین 3، کامیلوسیت2، کوین لینچ1لوئیزمامفرددر آراء اندیشمندان بزرگ شهرسازي نظیر 

یقات پیشین در توجه  تحق.ید قرارگرفته استتأک مورد 5، کریستوفر الکساندر4بزجاکو
 بسنده شده است ها  محله،ها پاركبه نیازهاي سالمندان در مفهوم فضاهاي عمومی نظیر 

 با در آن اولین فضایی که عموم سالمندان از حضور و تردد عنوان بهو به خیابان 

                                                
1. Lewis Mumford 
2. Kevin lynch 
3. Camillo sitte 
4. Jane Jacobs 
5. Christopher Alexander 
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 است که بر آن این مقاله سعی  در. است کمتر بررسی شدهاند مواجهمشکالتی 
هاي شهر وبطور خاص در بخش مرکزي شهر  یابانخی به نیازهاي سالمندان در طورکل به

هاي  یابانخي هدفمند و ایجاد ساز مناسببا معرفی این نیازها زمینه  قم پرداخته شود تا
  .دوستدار سالمندان فراهم آید

  
  مفاهیم و تعاریف

  :سالمندي
 بدو از که ییها سال تعداد شمردن از است عبارت سالمندي، تعریف براي راه نیتر ساده
صورت   بهرا سالگی 65 سالمندان، به مربوط آمار یطورکل به. است شده طی تولد

 انجام جیتدر  بهانتقال افراد بعضی مورددر . کند ی متعیین سالمندي آغاز قراردادي
 همراه وسرعت   بهدیگر دوره به يا  دورهاز الانتق دیگر افراد مورد درآنکه   حالردیگ یم
؛ اما )Rafizadeh & Roshanbakhsh, 2003:17 (پیوندد می وقوع به روحی صدمات با

 سالمندان شوند ی مقائل دوران این در بنده رده سه سالمندي دوران براي نیز منابع برخی
 و سال 80 و) لمیانسا سالمند (سال 70-80،)جوان سالمند (سال 55-70ازنظر سن 

  .)Cooper & Francis, 1990, 1973: 21(  )ریسالمند پ(باالتر 
  

  :مشکالت دوران سالمندي
 حدودي تا سالمندان ربیشت در ها ناتوانی این :هاي جسمی سالمندان ناتوانی -1
 شهرسازي براي قوتی نقطه تواند می ها ناتوانی این شناخت. شود می ظاهر متفاوت
 بر مجدد طراحی یا اصالح درصدد ها ناتوانی این شناخت با که چرا ؛باشد محور سالمند

 ناتوانی کاهش حداقل یا غلبه براي) محیطی بخشی توان (توانایی محیط ارتقاء مبنی
 اختالل ،)Jackson, 2003: 197 (بینایی اختالالت ).19  :1390 علیزاده، (باشد سالمند

 سستی، و دست، ضعف حرکتی يها یتمحدود )Yang & Kang, 2005: 214 (  شنوایی،
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 هاست ترین آن جمله رایج حرکت از در ییها محدودیت تعادل، عدم و سرگیجه
  ).7:1392 حیدري،(

 در محیط، در سالمندان شناختی مشکالت: سالمندان شناختی  مشکالت-2
 حفظ) BS, 1992: 16 (محیط، ناآشنایی شوند می مطرح کلی موضوع سه با ارتباط
 هکنند ایجاد اغلب مشکالت، این مسیریابی؛ در توانایی و عدم محیط در تمرکز
 دلهره، ترس، احساس شامل شهري، محیط در احساسات منفی نوع ترین عمده

 شرمندگی، ، سردرگمی،رسمی  هاي محیط در دمانس مبتالبه افراد در خصوص به
 ,Sonmez Turel (است تنهایی درنتیجه و شوند، می گم که  هنگامی خصوص به

Malkoc Yigit, & Altug, 2007:2039(. 

 در سالمندان اجتماعی مشکالت به  توجه:مشکالت اجتماعی سالمندان -3
 نیازهاي از یکی. دارد محور سالمند شهر در طراحی باالیی اهمیت امروزي شهرهاي
 نگرفته قرار مورد توجه ایران کالن شهرهاي در که است و ارتباط مشارکت سالمندان

 سالمندان در و ترس سرخوردگی به منجر افسردگی، نیاز این نشدن رآوردهب است؛
  .شود می

 توان، کاهش و ها وابستگی افزایش و زندگی سبک سالمندي، ماهیت به توجه با 
 براي اجتماعی مشکالت است، مواجه اجتماع در ي فراوانیها چالش با سالمندي زندگی
 در  سالمنداناین کهبه  توجه با. است تأمل قابل و جدي 21 قرن جامعه در سالمند

 اما. اند بوده مواجه خود زمان روز هاي پیشرفت با و اند بوده توانا بسیار پیش يها سال
 و روانی فیزیکی، هاي پردازش از فراتر گرفته پیش رشد، در که تکنولوژي سرعتی

 التمشک با امروزي اجتماع سالمندان در همین خاطر به است سالمندان اجتماعی
  .)9:1392 حیدري،(هستند  مواجه جدیدتري
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   نظريچارچوبمبانی و 
 آن بلکه دانست، قراردادها مرکز و افراد از اي دسته سکونت محل فقط نباید را شهر

 همه مناسب خاص احساسات و معتقدات ورسوم، آداب افکار، روحیات، از متشکل
 جهت در کالبدي بستر هري،فضاهاي ش سازي مناسب شهرسازي پایدار، در. است افراد

 جایی در جابه و تحرك منظور به جامعه اقشار و افراد همه برابر هاي فرصت به رسیدن
 توسعه و رشد ضروریات از شهري فضاهاي تمامی به فرد هر دسترسی و شهر سطح

 انسانی عوامل خاطر به کنونی جامعه از بزرگی بخش عنوان به سالمندان .است جامعه
 ریزي و برنامه .اند محروم حق این از موارد بیشتر در) سالمندي هاي توانینا و نیازها(

کرامت سالمندان  شأن و ایجاد شهري که بدان نیازها توجه داشته باشد و فضاهاي در
 حیدري،(وجود آورند از ضروریات تحقق عدالت اجتماعی است  یک شهر را به

3:1392.(  
  

  )62 :1389 تقوایی،و ضابطیان  (منديسال دوران نیازهاي نیتر یصل ا-1 ریتصو

ی زندگبه  زاین( )حی تفرازین( )ی عاطفازین( )یشتی معازین(
 )اجتماعی

 )نیاز به امنیت(

 
  نیازهاي افراد در دوران سالمندي

  :نیاز معیشتی
   .شود میاحتیاجات معیشتی شامل خوراك، پوشاك، مسکن و بهداشت 
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  :عاطفی نیاز
 بـاالتر  افـراد  سـن  کـه  ترتیبـی  همان به و داشته وجود همواره عاطفی احتیاجات

 اصـوالً  و مادرهـا  و پـدر  به فرزندان توجه درگذشته. یابد  می افزایش نیز نیازها رود،  می
 بـه  کـه  کـرد   مـی  حکـم  رسـوم  و اخالق و بود بیشتر ترها،  مسن به نسبت تر  جوان افراد

 خانـه  در تنهایی  به سالمندان غالب که امروزه اما .شود گذاشته احترام بیشترین سالمندان
 عـاطفی  توجـه  از باشـد،  خـوب  ها  آن زندگی وضع که هم هرقدر برند،  می سر به خود

  .نیستند نیاز بی جامعه اقدامات و دیگران
  

  :نیاز به تفریح
 گذرانی وقت بهسالمندان با توجه به شرایط سنی و عدم اشتغال جدي، احتیاج 

سالمندان فاقد منابع مجدد دوستی . رادارندایط جسمی خود  و سالم به اقتضاي شرپربار
 و موقعیت ایجاد روابط دوستانه در فضاي کار را کنند نمی کار ها آنهستند، زیرا اکثر 

این مسئله تنهایی . اند داده ازدست نوعی بهندارند و دوستان هم سن و سالشان را نیز 
با توجه به سواد و (ادي براي سالمندان  تفریحات پیشنهبهترین. دهد می را افزایش ها آن

 در فضاي سبز، وگذار گشتشامل مطالعه کتاب و روزنامه، ) روحیات خاص هر فرد
معاشرت و گفتگو با دوستان، تماشاي فیلم، خرید از بوفه، نشستن روي نیمکت و 
تماشاي خیابان و عبور و مرور مردم، و بخصوص تماشاي کودکان هنگام بازي و 

 مثل مراسم عبادي، العاده فوق هاي برنامهدر ضمن ترتیب دادن . استیقی شنیدن موس
 سبک تأثیر بسیار خوبی در روحیه سالمند دارد و احساس هاي بازيجشن و کنسرت، 

  .برد مییکنواختی روزها را از بین 
  

  :نیاز به زندگی اجتماعی
 و عالوه بر ندکن میافسردگی بیشتر در میان سالمندانی وجود دارد که تنها زندگی 

 تماس  ماه در بار یک بیش از ها آنبعضی از .  جسمانی نیز هستندهاي ناراحتیآن دچار 
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 هاي صحبت در ها آن فرزندان خود ندارند و تمام روابط و گفتگوي با دیگري
 است  ضروري رو ازاین. شود می خالصه دار مغازه و  پستچی  با مثال   براياي چنددقیقه

 از ناشی هاي افسردگی تا شود مهیا ها آن زندگی  براي بهتري و مناسب   محیطکه
 اجتماعی حضور دارند يها فعالیتسالمندانی که علیرغم سن باال در . تنهایی کاهش یابد

 ویژه به مختلف هاي بیماري خوبی برخوردارند، به نسبتاًو از روابط اجتماعی 
  .شوند می روانی کمتر دچار هاي بیماري

احساس بطالت و بیکاري و برکنار ماندن از زندگی اجتماعی رنج سالمندان از 
 گرفت، نظر در سالمندان براي جمعی هاي برنامه  براي رفع این احساسات باید. برند می
 و سفرهاي کوتاه ها گردش به مطالعه روزنامه و مجله بپردازند، به باهم سالمندان مثالً

  . بروند و مورد مشورت قرار گیرندجمعی دسته
 کار سبک بهترین وسیله براي گذراندن عمر در ؛مسئله مهم دیگر، کار است

 پاسخگویی به یک نیاز واقعی در ارتباط با سالمندان است تنها نهکار . است سالی کهن
 زیادي از يها قسمت پاسخگوي تواند میبلکه با مدیریت صحیح، نتایج کار سالمندان 

  .نیازهاي جامعه باشد
  

  :تبه امنی نیاز
سالمند احتیاج به امنیت روحی و جسمی دارد و باید در طراحی فضاهاي مرتبط 

 موقع در  که گردد مطمئن  سالمند باید.  قرار گیردمورد توجهبا سالمند این مسئله 
  شد خواهد معالجه  سریع  بیماري  موقع   خواهند شتافت و یا درکمکش به  ضرورت

و ضابطیان  (گرفت نخواهد قرار آزار  مورد و  ارد آرامش دگذارد می پا که فضایی در و
  ).62 :1389 ،تقوایی
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  سالمندي دوران شرایط مورد در مختلف نظران صاحب نظرات و ها  ایده-1جدول 

 و تعهد عدم
 دیدگاه کارکرد

  1گرایانه
 و کامینگ(

  )1961 2هنري

 یگر،یکد با رابطه در سالمند فرد و جامعه که دارد عقیده چنین دیدگاه این
 این اساس بر. کنند می محدود را دوجانبه خود روابط از بسیاري متقابالً
 مهمی از بخش که کند می وادار را فرد مرگ، بودن اجتناب غیرقابل نظریه،
 از را خود نیز جامعه زمان همان در. کند ترك را خویش اجتماعی يها نقش

 کردن منزوي مانند یهای رویه اعمال با را این کار و کشد می کنار سالمندان
 مثنوي، (آورد درمی اجرا مرحله به ... و تفریحات آموزش، اقامت، ازنظر آنان

97:1377 -91( .  

 و فعالیت
 عمل دیدگاه

  اجتماعی متقابل

 که ییها نقش و شده سلب سالمند از ها نقش برخی نظریه، این اساس بر
 پیري فعالیت، نظریه هب بنا. است نشده  روشنی تعریف به مانده باقی آنان براي

 حفظ یا براي شود کشف اي تازه يها نقش که کند می ایجاب آمیز موفقیت
 ترجمه گنجی، میشارا، (آید وجود به اي تازه وسایل قدیم، يها نقش

68:1365( .  

  3مبادله
 جیمز داود(

1980(  

 تعامل داراي سالمندان چرا که است سؤال این به پاسخ دنبال به دیدگاه این
 گونه این مبادله نظریه هستند؟ کمتري و تر ضعیف اجتماعی متقابل وابطر یا

 اي گونه به وقتی افراد میان اجتماعی متقابل عمل و روابط که کند می استدالل
 که کنند احساس تنها نه آن، در کنندگان شرکت تمامی که شود می مطرح کامل

 و احترام تأیید، القه،ع و عشق از آنان بلکه برند، سود می خود میان از روابط
  . )91- 97:1377 مثنوي،(شوند  می مند بهره نیز غیرمادي هاي پاداش سایر

  خانواده تکاملی
 دووال اویلین(

1977(  

 را ها خانواده مشکالت گرفته،  شکل انسان تکامل نظریه اساس بر دیدگاه این
 بررسی پیر دافرا سایر اوقات بعضی و ها آن کمک به و پیر والدین با ارتباط در
 است ناتوان ممکن والدین از فرزندان مراقبت نظریه، این اساس بر. کند می

. گردد لیمیانسا سنین در افراد براي مالی و عاطفی جسمی، فشارهاي به منجر
 افراد به آنان وابستگی مسئله سالمندان، تعداد افزایش با زمان هم همچنین

  . )51:1385 حسام زاده،(گردد  می مطرح دیگر

                                                
1. Disengagement Theory 
2. Coming& henry 
3. Exchange Theory 
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  موفق سالمندي
  )1970 بیلتز(

 سالمندان زندگی از رضایتمندي و کنترل ادراك شناختی، برکنش دیدگاه این
 زندگی از رضایتمندي با موفق مفهوم سالمندي اوقات گاهی. است متمرکز

 سالمتی با توأم بقاي با گاهی و است شده انگاشته یکسان بودن اخالقی یا
 سه این تمام موفق، سالمندي از تر جامع یفتعر یک. است شده دانسته معادل
 )بیماري فقدان (تندرستی ،)عمر طول( بقا: است ترکیب کرده باهم را عنصر

 ادراك، سالمتی، (توانایی رفتاري واقع در) شادمانی (زندگی از رضایتمندي و
 بینی، خوش شادمانی،( شناختی روان بهزیستی ،)شناخت و حرکتی رفتار

 زندگی از ادراك کیفیت ،)آمده  نائل اهداف و تتمایال همخوانی بین
 محیط و )منزل و درآمد کار، ،ها فعالیت دوستان، زندگی، از فاعلی ارزیابی(

 معیارهاي از (غیره و ها فعالیت درآمد، ها، همسایه خانگی، ارتباطات) عینی
 دانند می اي توانایی را موفق سالمندي همچنین. است سالمندي خوب زندگی

 وجود براي کم احتمال -1 است کلیدي ویژگی سه یا رفتار سه ملشا که
 و ذهنی باالي کنش -2 شود، ناتوانی به منجر که هایی بیماري و بیماري
 طور به تعریفشان که ورزند می تأکید ها آن بازندگی فعال درگیري -3 بدنی،
 است متفاوت پیري از پرهیز ناتوانی و و بیماري وجود از مالحظه  قابل

  ).10 :1384 اي، معتمدي و اژه(
  ).24: 1388  جعفر، تقوایی و پور :مأخذ(

  
ي جسمی دوران سالمندي ها محدودیتي آن است که ای گو،ها دگاهیدسیر تحول 

 محیطی ضروري از دیدگاه ارگونومی. علت عمده مشکالت و نیازهاي سالمندان است
ی بخش توان آن واسطه بهسمی و ي جها محدودیتاست تا با ایجاد فضاهایی متناسب با 

 داشت و با  خواهدبر انیم موانع بسیاري از تحقق سالمندي فعال را از محیطی

                                                
1. Environmental rehabilitation 
2. World Health Organization 
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 سالمندان در جامعه و جلوگیري از مؤثرمهیاسازي بستر فیزیکی مناسب مسیر حضور 
  .وابستگی زودرس آنان را هموار نمود

  
 )شهري (محیطی بخشی توان رویکرد شهري و ارگونومی

 و ثبات و چابکی و سرعت فیزیکی، قدرت لیبزرگسا و جوانی دوران گذشتن از پس
 سالمندي فرایند در محیطی شرایط يها تفاوت رود اگرچه کاهش می به رو بدن پایداري

 قدرت و جسمی قواي کاهش  است،مورد توجه آنچه اما. است تأثیرگذار طبیعی و سالم
زندگی روزمره  تواند می که است سالمند دافرا در شناختی هاي توانایی و بدن فیزیکی

 بیشتري يها مراقبت به نیاز مواقع بیشتر در سالمند افراد لذا. نماید دشوار را سالمندان
 جهت در پاسخی ها مراقبت این. دارند اجتماع در و چه خانه در زندگی چه سبک در

 حیطه آن به متسال علوم مربوط به در که است ناتوانی برابر در فرد توانایی افزایش
در این راستا نظریه شهر دوستدار سالمندان از ). 4:1392 حیدري، (گویند می بخشی توان

  .شده است  سوي سازمان بهداشت جهانی مطرح
 

   دوستدار سالمند شهر:ارگونومی شهر
 لمیانسا و جوان قشر نسبت به روحی خود افراد سالمند بنا به شرایط جسمی و

از ) Sugiyama & et al, 2007:173( دارند یشانها فعالیتدر  محدودتري يها انتخاب
 شود ی منیز منقبض ها آن جغرافیایی جهان شود ی مزیاد مردم سن که هنگامی سوي دیگر

 شرکت اجتماعی يها فعالیت در بالطبع کمتر و گردد ی ممحدود ها آن تحرکات و
 Janine et( )داشته باشد نفیم ری تأثنیز آنان روانی سالمت بر است این ممکن و کنند یم

al, 2008:2 . جهانی بهداشت سازمان رویکردبر اساس، سالمند دوستدار شهرهاي 
 يا گونه ها به  آندر عمومی خدمات توزیع که هستند شهري فضاهاي از دسته آن شامل
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 این مطابق. دارد سالمند افراد يها محدودیت و نیازها با را تناسب حداکثر که است
 ي،ا  رسانهارتباطات و مخابراتی يها  شبکهاداري، امور ،ونقل  حملخدمات تعریف
 ی به شکلبهداشتی و فرهنگی خدمات شهري، معماري طراحی و اماکنوساز  ساخت

 دیگران سوي از کمک حداقل دریافت با یا وابستگی بدون سالمندان که شود ی مارائه
 نیازهاي به توجه شهرهایی، چنین در ،نیبر اعالوه  شوند؛مند  ها بهره  آناز بتوانند

 يها  تعاملو فرهنگی يها  شاخصهدر ضرورت یکعنوان   بهسالخورده فرد شده فیتعر
 .)World Health Organization, 2007: 27 (شود می لحاظ نیز بین فردي

عنوان   بهرا اصلی مؤلفه و شاخص هشت جهانی بهداشت سازمان ی،طورکل به
 کشورهاي از بعضی که ردیگ ی در نظر مسالمند ستداردو شهر جهانی معیارهاي

 باز فضاهاي يها شاخص: از عبارتندها   شاخصاین. اند  رفتهفراترها   آناز افتهی توسعه
 و ایمنی يها  شاخص،ونقل  حمليها  شاخصعمومی، يها  مکانوها   ساختمانشهري،
 اجتماعی، ابطرو و مشارکت يها  شاخصاجتماعی، احترام يها  شاخصتردد، سهولت
 World Health( یحی تفرو فرهنگی يها  شاخصو درمان و بهداشت يها شاخص

Organization, 2007: 69(.  
 قرار اولویت در طراحان همه براي باید فضا کردن محور انسان براي تالش

 از بیش است، آن دنبال به ارگونومیک معماري و شهرسازي که چیزي همان گیرد

 شهرنشین یشوب کم تمدن یک در کسانی که یعنی ،شهر سازان و معماران براي همه

 ).62 :1389 ،تقوایی و ضابطیان(دارد  اهمیت هستند فضا به بخشیدن نظام مسئول
ترین فضاهاي شهري که با گسترش الگوهاي  عنوان اصلی هاي شهر به خیابان

 در ومرج نوعی هرج شوند و به شهرسازي مدرن بیشتر بر محور خودرو طراحی می
چهره آن وجود دارد یکی از فضاهایی اصلی یک شهر است که کیفیت شهر به 

اهمیت توجه به نیازهاي سالمندان بخش بخصوصی از . کیفیت آن بستگی دارد
  .طراحی آن است شناسی و باز اقدامات آسیب
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  1هاي دوستدار سالمند یابانخخلق 
یص تشخ  قابلی،دسترس ابل قیی، خوانا آشنایی،گانه ششین اندیشه معیارهاي در ا

در ی و ایمنی ازجمله معیارهاي اصلی ایجاد بستر مناسب حضور سالمندان  راحتبودن،
 است که در ادامه 2شمول همهین اندیشه از مصادیق تفکر شهرسازي  ا.ها هستند یابانخ

  بخش دوم مقاله دریارهامعکاربست این  . استشده پرداختهبه معرفی معیارهاي آن 
ین این  همچن. باید باشدآنچه هست و آنچه کاستن از شکاف بین منظور بهست تالشی ا

 در  لذا یابی براي اصالح وضع موجود خواهد بود،حل راهمعیارها اساس نظرخواهی و 
شود و اساس مقاله  یم بهره گرفته ها آنیی از گشا مشکل اصلی مشکل یابی و دو بخش

 .حاضر را تشکیل داده است

 حد براي سالخوردگان تا چهها  یابانخ این مفهوم اشاره دارد که  به:3ییآشنا) 1
 داشته با مراتب سلسلههاي آشنا  یابان خ.شود یم درك ها آنیص بوده و توسط تشخ قابل

هاي طراحی  یژگیو و ها ساختماني باز و و فضاهاي متنوع ها فرمقدمت بوده و داراي 
  .آورد یم حس آشنایی را به وجود سالمندان که براي است

هایی به افراد مسن  یابانخکند که چه نوع  یم این مفهوم اشاره  به:4ییخوانا) 2
 و شناسایی مسیري که الزم است دنبال کنند اند شده واقعجهت درك مکانی که در آن 

یی ها  تقاطعهایی با ادراك آسان، یابانخهایی خوانا شامل شبکه  یابان خ.نماید یمکمک 
  .است و بدون ابهام مشاهده  قابلیی ها مشخصهده و با عالئم صریح و سا

 دهنده ارائههایی  یابانخکند که چه  یم اشاره مسئله این  به5:یص بودنتشخ قابل) 3
شوند  یمیی که بدان ختم و جاشان  ي کاربریري خود،قرارگتصویري واضح از محل 

                                                
1. Street for life 
2.  Inclusive urbanism 
3. familiar 
4. legible 
5. distinctive 
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امل انواع  شخصیت محلی محدود بوده و شکننده منعکسهایی مشخص  یابان خ.هستند
ی هستند که ضمن حفظ  مصالح،ها  رنگیات، خصوص ساختمانی، فرمها، يکاربر

  .بخشند یمها و ابنیه هویت منحصر به خودشان را  یابانخشخصیت کلی محله به 
 از هرگونه نظر صرفی به این مفهوم اشاره دارد که  دسترس:1 بودندسترس قابل) 4

  استفاده، ورود دسترسی، امکانلخوردگان،ي سا برای و یا جسمی، حساختالالت ذهنی،
در هایی  یابان خ. باشد فراهمیی که نیاز یا تمایل دارند،ها مکانو پرسه زدن در اطراف 

ي  دارا،هستند داراي خدمات و تسهیالت محلی بوده و به یکدیگر متصل دسترس
بوده مین  با زسطح هم پیاده عابرانباشند و محل عبور  یمروهایی مسطح و عریض  یادهپ
  .شود یم با چراغ راهنمایی کنترل و) یرگذر یا پل هواییزبدون (

هایی به شهروندان این  یابانخی به این مفهوم اشاره دارد که چه  راحت:2یراحت) 5
 و از رفته موردنظرشاني ها مکان تشویق لسانی و روانی به  بدوندهد، یمامکان را 

یاده پ دوستداریر و  دلپذ، آرامهایی راحت، نیابا خ. لذت ببرندبودنشانبیرون از خانه 
یاز سالخوردگان و یا افرادي با موردن خدمات و تسهیالتی هستند که دهنده ارائهبوده و 

  .باشند یم  موقتهاي دائم و یا یناتوان
هایی به شهروندان  یابانخکه چه  کند یمیمنی به این مفهوم اشاره  ا:3یمنیا) 6
 آنکه ترسی از  بدوني شهري استفاده کرده و لذت ببرند،ها عرصهدهد تا از  یمامکان 

 . باشند داشته،شدن  واقع موردحملهیر گرفته شدن و یا  زسکندري یا زمین خوردن،
 دوچرخه مجزا و  خطوط،ها  بدانیی مشرفها ساختمانهاي ایمن داراي  یابانخ
 ,Burton & Mitchell(هستند با روشنایی مجزا  یض عر، سادهروهاي هموار، یادهپ

2006:76(.  

                                                
1. accessible 
2. comfortable 
3. safe  
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  هاي دوستدار سالمند یابانخیارهاي اصلی  مع-1شکل 
  

) Burton & Mitchell, 2006: 77(   

  
 روش پژوهش

 منظور بهپژوهش توصیفی و در بستري پیمایشی است که  نیدر اروش تحقیق 
 اسناد ي شهري از طریق بررسیدر فضاها سالمندان و مشکالتبازشناخت نیازها 

در آماري این تحقیق را، کلیه سالمندان  جامعه .صورت گرفته است ي و میدانیا انهکتابخ
 دهند،  میلی تشک1395در سال ی مرکز شهر قم اصلي ها ابانیخ رو ادهیدر پ تردد حال

هدف  ابانیو خي  د19 ابانی خ در سه خیابان ارم،کننده شرکت حجم گروه نمونه که
 با توأم طریق انتخاب تصادفی، و پرسشگري ازه  کاست]  نفر50 ابانیهر خ[ نفر 150

 و استخراج شده انجام نخست، مروري بر تحقیقات  در بخش. استگرفته انجاممصاحبه 
ي بر مبانی نظري خود و مرور مبانی نظري را شکل داده  دروندادمحورهاي اصلی،

 . عملیاتی را تشکیل داده استچارچوببرونداد یک 

 

  هاي خیابان
 دوستدار سالمند
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  هاي تحقیق یافته
همچنان پس از گذشته هزاران  که  استآنکه خاستگاه اولیه  زي شهر قمبخش مرک

ازجمله عناصر اصلی و تاریخی موجود در . آید یسال کانون اصلی شهر قم به شمار م
 به بازار، مسجد جامع، حمام حاج عسگر خان، مسجد امام توان یاین بخش از شهر م

مساحت این . ومه اشاره نمودتر از همه بارگاه حضرت معص حسن، مسجد اعظم و مهم
بر اساس سرشماري نفوس و مسکن سال .  هکتار است472بخش از شهر معادل با 

 است داده  ي نفر را در درون خود جا48762بر   این محدوده جمعیتی بالغ1390
  .)33: 1390 مهندسین مشاور باوند،(

  
   شهر قممرکزي بخش: مورد مطالعه محدوده موقعیت -2 یرتصو

      
 )1395 نگارندگان مطالعات: (مأخذ

  
منتهی  (:اصلی هدف  خیاباندر سه افراد سالمند و مشکالتدر این بخش نیازها 

منتهی به  (:ي د19و خیابان ) منتهی به حرم مطهر (:یابان ارم خ،)شهر قمبه میدان اصلی 
 54(و کنندگان را زنان  شرکت)  درصد46 (.شده است ی بررس،)ي شهر قمبازار مرکز

 نمونه گروه)  درصد68( ین همچن. را مردان تشکیل دادندکنندگان شرکت) درصد
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 از)  درصد2حدود  (یلیقلل و درصد میانساسالمندان )  درصد30(  سالمندان جوان،
  ).2جدول  (میان سالمندان پیر بودند

  
  کننده در پژوهش مشخصات جمعیت شناختی سالمندان شرکت -2 جدول

 لمنديدامنه سا گروه جنسی

 زنان مردان
  سالمند پیر

»80<« 

  لمیانساسالمند 
»80-70« 

  سالمند جوان
»55-70« 

  نام خیابان

 خیابان ارم 30 20 0 19 31

  دي19خیابان  38 11 1 23 28

 خیابان هدف 34 14 2 28 22

  )1395نگارندگان مطالعات  (:مأخذ
  

  اننیازهاي اصلی خروج سالمندان از منزل و رفت آمد در خیاب
 باهدفین انگیزه  ااي همراه است، یزهباانگو سفر  خارج شدن از منزل  هرگونهغالباً

نیازهاي مختلف یت هریک از  اهم.شود یمیف سالمند تعرپاسخ به یک نیاز در افراد 
ی مقصدي مشخص براي اجتماعی در زندگیت و شرکت  امنیح، تفریشتی، مععاطفی،

در ها ترجیحات مرتبط با هر نیاز  یزهانگی این سبا برر  کهنماید یمفرد سالمند مشخص 
 بررسی میدانی سه منظور در ین بد.گردد یم مورد مشخص مورد مطالعه هاي خیابان

پر ین و تر متداول" از عابران پیاده سالمند پرسیده شد که مورد مطالعهخیابان 
 شده داده نمایش 1نمودار  به شرح که نتایج آن "؟م استاکدترین مقصد شما  مراجعه

  .است
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   تردد در فضاي شهري خیاباناز اصلی سالمندان نیازهاي -1 نمودار

  
  )1395 نگارندگان مطالعات: (مأخذ

 
 32 (سالمند از منزل نیاز معیشتی آمده؛ از علل خروج افراد دست اساس نتایج به بر

 به حضور در نیاز ،)درصد 18 (ه امنیتب ، نیاز)درصد 32/31 (عاطفی نیاز ،)درصد
 سه نیاز معیشتی، .است)  درصد66/8 (نیاز به تفریح و) درصد 10 (زندگی اجتماعی

نسبت به نیاز به شرکت در زندگی اجتماعی و نیاز به تفریح  عاطفی و نیاز به امنیت نیاز
 رخدادهاي طبق آنچه بر .اند با میزان بسیار باالتري و اختالف مشخصی اظهار گردیده

اي یا اولیه دلیل عمده سفر سالمندان به  پایه نیازهاي ضروري، .دهد واقعی نشان می
  دي، نیاز عاطفی،19خیابان  نیاز معیشتی در. هاي بخش مرکزي قم است خیابان

به شرکت  نیاز به امنیت و نیاز خیابان ارم، کارکردهاي تفریحی، نیاز به اوقات فراغت در
در خیابان هدف و مقصد اصلی عابران پیاده سالمند را تعیین در زندگی اجتماعی 

  .نماید می
 .خیابان است هاي شاخص هر نوعی با مراجعه به کاربري ارتباط این واقعیت به

-هاي پزشکی مجتمع قرارگیري مطب پزشکان و قرارگیري حرم مطهر در خیابان ارم،
دهی این   دي منجر به جهت19 خیابان هدف و قرارگیري بازار قم در خیابان درمانی در

  .شود نیازها و توزیع مکانی آن می
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  هاي خروج سالمندان از منزل و رفت آمد در خیابان ترین نیازها و انگیزه عمده -3 جدول

  جمع
   یابانخ

  دي 19
  ها یتاولو  خیابان هدف  خیابان ارم

  دادتع  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد
  نیازها هاي حرکت انگیزه

  رفتن به محل کار 9  18  8  16  4  8  21  14
32  

  یدمراکز خرمغازه و  7 14  8  16  12  24  27  18
  معیشتی

  مذهبی مکان و مسجد  14  28  15  30  3  6  32  33/21
31/33  

  دیدار نزدیکان و اقوام  1  2  1  2  13  26  15  10
  عاطفی

  عمومی پزشک  7  14  0  0  10  20  17  33/11
18  

66/6  10  6  3  10  5  4  2  
مددکار /روانشناس

  اجتماعی

نیاز به 
  امنیت

66/6  10  6  3  2  1  12  6  
  ویخدماتدفتر 

 10  اداره/بانک

  کتابخانه  0  0  4  8  1  2  5  33/3

زندگی 
  اجتماعی

   دوستانیدارد  2  4  5  10  1  2  8  33/5
66/8  

33/3  5  0  0  6  3  4  2  
روي  یادهپ/ پارك
  هدف یب

  تفریح

  )1395 نگارندگان مطالعات: (مأخذ

  
  هاي اصلی خروج سالمندان از منزل و رفت آمد در خیابان یزهانگ

یزه مشخـصی همـراه    باانگها و فضاي شهري       یابانخرو    یادهدر پ حرکت سالمندان   
ي و ســاز مناسـب هـاي   یـت اولوتوانـد در تعیــین   یمـ هـا   یــزهانگیی ایـن   شناسـا .اسـت 

 از پـرس و جـوي       آمده  تدس  بهیج   نتا .ي داشته باشد  مؤثري فرآیند آن نقش     هدفمندساز
)  درصـد 33/21 (یمـذهب  بـه مـسجد و مکـان          رفتن .دهد  یمنشان   هاي سالمندان   یزهانگ

 ها مغازه به  مراجعه.رود یمین انگیزه سالمندان در خروج از منزل به شمار تر  غالباولین  
 به پزشـک عمـومی    مراجعه،) درصد14(کار  به محل    رفتن ،) درصد 18 (یدخرو مراکز   

 بـه روانـشناس و مـددکار     مراجعـه ،) درصد10(اقوام یدار نزدیکان و  د) صد در 33/11(
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 ،) درصـد  66/6 (و ادارات   بانـک   بـه دفـاتر خـدماتی،       مراجعه ،) درصد 66/6 (یاجتماع
 بـه پـارك یـا       رفـتن  ،) درصـد  33/3( به کتابخانـه     مراجعه)  درصد 33/5(دوستان  یدار  د
 ندان از تـردد در سـه خیابـان ارم،      هـاي سـالم     یزهانگ ازجمله) 3/33 (هدف  یبروي    یادهپ

  .استي  د19یابان هدف و خیابان خ
  

  يساز  مناسبهاي یت اولوهاي تردد و یزهانگ -2نمودار 

0
5

10
15
20
25
30
35

دي 19خیابان  خیابان هدف خیابان ارم

  
  )1395 نگارندگان مطالعات: (مأخذ

  
هـاي غالـب کـاربران        یـزه انگبایـستی از      یم مورد مطالعه هاي    یابانخیک از   در هر 

هـا   یـزه انگگیـرد تـا همـسو بـا همـین       یمـ  خیابان بررسی قرار  از آن ر استفاده   سالمند د 
و  هـا   مغـازه ي مـذهبی، هـا  مکان و  مساجد.ي به شکل هدفمندي انجام شود     ساز  مناسب

 هریـک   هـا    کتابخانـه  ،هـا   و بانـک   خـدماتی     دفـاتر   پزشک عمـومی،    مطب  خرید، مراکز
 کمترین میزان از توان جسمی خود ي طراحی شوند که افراد سالمند با      طور  بهبایستی    یم

در خیابان ارم بیـشترین میـزان اسـتفاده مـسجد و          . وارد آن شده و از آن استفاده نمایند       
و   مسجدیابان هدف، در خ،) درصد 16 (یدخرها مراکز      مغازه ،) درصد 30(مکان مذهبی   

 دي دیدار 19و در خیابان   )  درصد 14 (یعموم پزشک    مطب ،) درصد 28 (یمذهب مکان
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از مقاصـد حـضور     )  درصـد  24 (یـد خر و مراکز  ها   مغازه ،) درصد 26 (یکاننزداقوام و   
  ).2نمودار  (رود یمي خیابان در بخش مرکزي شهر قم بشمار در فضاسالمندان 

  
  هاي بخش مرکزي شهر قم یابانخمشکالت افراد سالمند به هنگام تردد در 

ن تردد در خیابان  در پژوهش خواسته شد مشکالتی که حیکنندگان شرکتاز 
 صورت به دسته مختلف 5 در آمده دست بهي ها  پاسخ را شرح دهند،دیآ یمبرایشان پیش 

  از قبیل ایمنی،دوستدار سالمندهاي  ي اصلی خیابانارهای مع. استشده يبند طبقهزیر 
یی مالك مشکل یابی و آشنایی  خوانای، راحت بودن،صیتشخ  قابل دسترسی،تیقابل

 است؛ از شده عنوان و براي هریک از معیارها سه مشکل اصلی  استقرارگرفته
 را ابانیهر خ بارزترین مشکل در اریهر مع با در ارتباط شد تا خواسته دهندگان پاسخ

  . ترجیحات آنان مشخص شود تااعالم کنند
 ها پله، ) درصد3/31 (ابانیاز خ رد شدن مشکالت حین آمده  دست به نتایج بنا بر

 فضایی  نبود،) درصد3/45(خوردن  از زمین  ترس،) درصد66/6( با  ناصافو سطوح
 حمله مورد از و ترس)  درصد38(در شب ی ناامن  احساس،) درصد6/46(نشستن براي 
ي بخش ها ابانیدر خ مشکالت سالمندان نیتر یاصل عنوان به)  درصد38(گرفتن قرار 

  .دهد یمي را نشان ازس مناسبي اصلی ها تیاولو  که.مرکزي شهر قم مطرح گردید
 ارم و ابـان ی خ مـشکل در نیبـارزتر  در پژوهش    کنندگان  شرکت نظرات   بر اساس 

 ارم ابـان یدر خ از تنه خوردن بیـشتر   ترس،است ناصاف و سطوح ها پله دي   19خیابان  
 اکثر ایام سال ایـن خیابـان محـل حـضور زوار حـرم مطهـر بـوده و           دراظهار شد زیرا    

  در.دهـد  ینمـ به سـالمندان   منیو ا جازه کافی براي عبور آسان      ي باریک آن ا   روها  ادهیپ
 ارم با ابانی خ. هدف ابراز نارضایتی شدابانیدر خ خیابانی و عالئم تابلوها فهم باارتباط 

 همـین ترتیـب    به. دي ارزیابی شد19آلودگی صوتی بیشتري نسبت به خیابان هدف و        
  ).3نمودار  ( استدهاظهارش عموم مشکالت مورد مطالعهدر سه خیابان 
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  ي بخش مرکزي شهر قمها ابانیخ و آمد در دررفت سالمندان  مشکالت-4جدول 
  خیابان هدف  خیابان ارم   دي19 یابانخ  مجموع

  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد
  شاخص مشکالت

  مشکالت حین ردشدن از خیابان   25  50  4  8  18  36  47  3/31

یز خوردن در و لتنه خوردن   9  18  29  58  5  10  43  6/28
  روها یادهپ

و ها  یلاتومببرخورد با     16  32  17  34  27  54  60  40
  ي با سرعت زیادموتورها

  ایمنی

و انتظار کشیدن اتوبوس و سوار    29  58  8  16  2  4  39  26
  یاده شدن از آنپ

 یعمومهاي  یسسروخدمات و   6  12  0  0  5  10  11  3/7
  )شتیبهدا(

   و سطوح ناصافها پله  15  30  42  84  43  86  100  6/66

  یدسترس قابل

  ترس از زمین خوردن  21  42  19  38  28  56  68  3/45

  کنندگی فضاها یجگویژگی   17  34  13  26  10  20  40  6/26

  تابلوها و عالئم پیچیده و نامفهوم  12  24  18  36  12  24  42  28

یص تشخ قابل
  بودن

  آرامش و آلودگی صوتیعدم   16  32  22  44  9  18  47  31/3

  رفتن راه حین مشکالت  10  20  8  16  15  30  33  22

نبود فضایی براي   24  48  20  40  26  52  70  6/46
  هاي نامناسب یمکتن/نشستن

  راحت

  یریابیمسمشکل در   5  10  6  12  2  4  13  6/8
  ی در شبناامناحساس   6  12  20  40  31  62  57  38

 و عالئم تابلوهافهم تمامی   39  78  24  48  17  34  80  3/35
  خیابانی

  خوانایی

   مسیرشدن گم  14  28  17  34  5  10  36  24

نبود افراد دوست و محل   18  36  22  44  17  34  57  38
  اعتماد قابل

   قرار گرفتنموردحمله  18  36  11  22  28  56  57 38

  آشنایی

  )1395 نگارندگان مطالعات: (مأخذ
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قم ي بخش مرکزي شهر ها ابانیخدر ي مشکالت سالمندان بند  رتبه-3نمودار 
  )يساز مناسبي ها تیاولو(

  )1395 نگارندگان مطالعات: ( مأخذ
  

 19ي هـدف،  هـا  ابانیخي بخش مرکزي شهر قم،     ها  ابانیخدر این تحقیق از میان      
 روها هادیپ برخی محدودهدر میان این . ی قرار گرفت  موردبررس، خیابان ارم    )باجک(دي  

ی توسط ساکنین اقدام راصولیغ صورت بهمشمول عملیات کف سازي و برخی دیگر نیز   
ي هـا  یکاسـت  نیتـر  مهـم  در این بخش به برخـی از  حال  نیباا. به کف سازي شده است    

  .شود یم ارتقاء کیفیت اقدامات آتی پرداخته باهدفموجود 
وتورسـوار در   در خیابـان و حـضور م  و معلـول  حضور فرد سـالمند     3 ریتصودر  

، عـدم  رو ادهیـ پي نامناسب ساز کفی ترافیکی محصول    نظم یب یک نوع    عنوان  به رو  ادهیپ
 جلـوگیري از   منظور  به) مانع (، عدم وجود بوالرد   رو  سواره و   رو  ادهیپایجاد پل ارتباطی    

  ).خیابان هدف(است ي همچون موتور ا هینقلورود وسایط 
  
  

                                                
1. Bollard 
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ن  خیاباسالمند در فرد حضور -4 ریتصو
 )میدان مطهري(

 در خیابان و لچریبا وسالمند  -3تصویر 
 رو ادهیپموتورسوار در 

    
  )1395 نگارندگان مطالعات: (مأخذ 

   
، طراحی نامناسب تقاطع موجب سردرگمی فرد سالمند و حضور وي 4 ریتصودر 

، 5 در تصویر ).انتهاي خیابان هدف-میدان مطهري(است در وسط خیابان شده 
 منجر به القاء حس ترس از لیز خوردن و ها کییموزاودگی کف معابر و استهالك فرس

 به توان یم، 6 تصویر در). ارمخیابان  (شود یم سالمند در فردزمین خوردن را 
 شده است اشاره نمود که مانع رو ادهیپي ساختمانی که منجر به انسداد مسیر ها فعالیت

  ).دي 19خیابان  (از امتداد مسیر شده است
  

  و ترسرو ادهیپ فرسودگی کف -5 ریتصو
  از زمین خوردن

 به سبب رو ادهیپانسداد مسیر . 6 ریتصو
  فعالیت ساختمانی

    
  )1395 نگارندگان مطالعات: (مأخذ
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  سـبب  توانـد  یمـ  روهـا   ادهیپ که عرض کم     شود یم استنباط   گونه  نیا،  7 ریتصودر  
 تنه خوردن سالمندان در حین حرکت را  و، ترس از زمین خوردن  لیاز قب ایجاد مسائلی   

  ).خیابان ارم(آورد  به وجود
 جادیو ا رو ادهیو پ رو سواره سازي صحیح مسیر یکیف به عدم توان یم 8 ریدر تصو

 ). دي19خیابان ( ابانیدر خ حرکت پیاده سالمندان دکنندهیتهدسطوح ناصاف 

  
 تحدید روها ادهیپ کم عرض -7 ریتصو

  حرکت سالمندان
 يساز ارتباط نامناسب کف -8 ریصوت

  ) و سوارهرو ادهیپ(

   
  )1395 نگارندگان مطالعات: (مأخذ

  
  يریگ جهینتبحث و 

ي شهري دسترسی سالمندان به امکانات در فضاهانبودن تسهیالت الزم  فراهم امروزه
ي فضاي شهري و عدم ها ی نابسامان. مختلفی مواجه کرده استبا مشکالتشهري را 

ي سالمندان منجر به منزوي شدن آنان از اجتماع گردیده ها و خواستهباق آن با نیازها انط
 تجهیزات تدارك و محیط  اصالحنی بنابرا. داردبه دنبالي منفی بسیاري امدهایپکه خود 

 بدون و آزادانه که افراد سالمند بتوانند با حفظ استقالل فردي، يا گونه  بهازیموردن
...) و شهري محیط و معابر عمومی، اماکن از اعم (خود پیرامون محیط از خطر احساس
 به ي شهريزیر برنامه محور اصلی عنوان بهعدالت  زمینه مناسبی را براي نمایند استفاده
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  زندگی و برخورداري کیفیتگرید انیب به .سازد یمفراهم  فعالیت و زندگی اجتماع،
 عنوان به است و سالمندان دار شهرياز ضروریات توسعه پای متناسب از امکانات شهري

 در .داده شوند ویژه مورد توجه جامعه باید در این خصوص ریپذ بیآسیکی از اقشار 
به نیازهاي سالمندان به خیابان شهري در بخش  سو نگاهی یک شد از سعی تحقیق این

آید  یم به وجودین حین برایشان در اي دیگر مشکالتی که از سومرکزي شهر قم و 
ارم یابان  خ از پیمایش در سه خیابان اصلی در بخش مرکزي شهر قم؛ پس.داخته شودپر
 19یابان  خ،)منتهی به میدان مرکزي شهر(هدف یابان  خ،)منتهی به حرم مطهر(

  . سالمندان مشخص گردیدو مشکالتیازها ن) شهر قممنتهی به بازار اصلی (باجک /دي
هاي سالمندان از  یزهو انگن نیازها تری یاصل نتایج حاصل از پرسشگري؛ بنا بر

و )  درصد14(کار یزه رفتن به محل  باانگیابان نیاز معیشتیدر خخروج از منزل و تردد 
 یمذهبیزه رفتن به مسجد و مکان باانگنیاز عاطفی )  درصد18(رفتن به مراکز خرید 

امنیت یاز به  ن.است)  درصد10  (یشانخویدوبازدید از نزدیکان و  د،) درصد3/21(
 به روانشناس و مددکار  مراجعه،) درصد33/11  (یعمومیزه مراجعه به پزشک باانگ

و  ها بانکیزه مراجعه به باانگیاز به شرکت در زندگی اجتماعی ن)  درصد66/6 (یاجتماع
 یاز ن،) درصد33/3( به کتابخانه  رفتن،) درصد66/6(ادارات  خدمات ارتباطی یا دفاتر

 هدف یبروي  یادهپ به پارك یا  رفتن،) درصد33/5(دوستان دار یزه دیباانگ تفریح به
مورد هاي  یاباندر خازجمله اظهارات اصلی افراد سالمند از تردد پیاده )  درصد33/3(

  . بودمطالعه
 یعاطفیاز ن)  درصد32(نیاز پرتکرار نیاز معیشتی  به بیانی دیگر شکل کلی آن سه

ی در زندگیاز کم تکرار شرکت دو ن و) صد در18 (یتامنیاز به و ن)  درصد33/31(
در  حضور سالمندان  علل اصلیاز)  درصد66/8(و نیاز به تفریح )  درصد10 (یاجتماع

  .هاي بخش مرکزي شهر قم اظهار شد یابانخمراجعه به 
ها طوري است که افراد  یابانخ حاضر شرایط در حالآید که  یم به نظرگونه  ینا

ي  حضور.یابند یم حضور در آنوزمره و نیازهاي اصلی سالمند برمبناي ضروریات ر
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 مشکالت  از عمده.قرار گرفتی موردبررسین مقاله در ا  کهیاربسهمراه با مشکالت 
 با سرعتسالمندان در ارتباط با ایمنی عابران پیاده برخورد با اتومبیل و موتورسوارها 

 ناصاف و سطوح ها لهپ به معیار قابلیت دسترسی مشکل در رابطه)  درصد40 (یادز
 3/45(ترس از زمین خوردن  (یابانخیص بودن فضاي تشخ قابلبه لحاظ )  درصد6/66(

 6/46 (یرمس در طول و استراحت نیمکت براي نشستن  نبود لحاظ راحتی؛به) درصد
 در آخرو )  درصد3/53 (یابانیخ و عالئم تابلوها خوانایی مشکل فهم و ازنظر) درصد

 و درنتیجه ترس از اعتماد قابلیی مشکل نبود دوست و افراد  معیار آشناازلحاظ
 .هاي بخش مرکزي شهر قم است یابانخدر )  درصد38( به میزان شدن واقع موردحمله

ي ساز مناسبیاده سالمندان و پکه هرگونه اقدام باهدف حذف موانع حرکت  یدرصورت
ارجحیت  انداردهاي رایج،هاي نیازها بر است یتاولوبایست  یمخیابان شهري انجام شود 

 که یک فضا قابلیت  استییآنجاي از ساز مناسبیت استانداردهاي  اهم.یابد
 در وهله نخست نیازهاي سالمندان  اما.پذیر را داشته باشد یبآسپاسخگویی به نیاز قشر 

  . هستنداستانداردهاکننده اهمیت و جایگاه  یینتع
عابر  سالمندان در مورد گرفته رتصو میدانی پژوهش از حاصل نتایج به اتکا با

 تحقیقات پیشین را باتوان نیازها و مشکالت موجود  یمپیاده در بخش مرکزي شهر قم 
افراد سالمند در   با نیازهاي اصلیدر رابطههاي این پژوهش  یافته .قراردادمورد مطابقت 

 خصوص  در.است انگلستان 2006 در سال) برتون و میچل(مطالعات راستاي 
الحسابی  یعلهاي پژوهش رفیعی و   زیادي یافتهتا حدودالت فضاي شهري مشک
  مبلمانمسیرها، ناهمواري ها، ینماش زیاد سرعت ترافیک و و معابر  شلوغیجمله من

 را 1390 در سالعمومی  تسهیالت و کمبود ها یکلتموتورسعبور  نامناسب، شهري
خصوص اهمیت توجه به   درهمکارانش تحقیقات ترول مؤکدنماید و  یمید یتا

 ،)درصد 1/21% (ها روها و راه دسترسی به پیاده ،)4/18% (امنیت مشکالتی نظیر؛
 .است در سال 2007 ناحیه بورناوا در ،)1/8% (شلوغی شهرها مشکالت ترافیکی و

هاي موجود با کاربست  یینارساي صحیح نیل به اصالح ها گام زمینه اصلی ازآنجاکه
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ید بر انگاره سالمندي تأک ضرورت بههاي این پژوهش  گیرد یافته یم انجام مبنارویکردي 
ي بستر مناسب آن در ساز فراهمفعال و ضرورت پذیرش اجتماعی سالمندان از طریق 

یک ارگونوم اصالح فضاي کالبدي در سایه شهرسازي  وشناسی یبو آسفضاهاي شهري 
  .داند یم محیطی را الزامی بخش توانو رویکرد 

  
  ي تحقیقاشنهادهیپ
  ریزان شهري  سالمندان به برنامه-

 به شش اصل آشنایی، خوانـایی،     یابی  دست جهت اصالح و بهبود وضع موجود و      
هـاي مرکـز شـهر قـم        ایمنی در خیابان   بودن، در دسترس بودن، راحتی و        تشخیص  قابل

 هـر معیـار سـه    در ارتباط با .مؤثرترین راهکارها به نظرخواهی از سالمندان گذاشته شد  
منـع ورود   دهـد،  آمـده نـشان مـی    دسـت  راهکار اصلی مورد سؤال واقع شد که نتایج به        

بهبـود   سازي، استفاده از سطوح صاف و ایجاد وحدت در کف    رو،  موتورسوارها به پیاده  
حـذف عبـور    سازي، کاهش سرعت ترافیک و اقدامات آرام      هاي اتوبوس،   وضع ایستگاه 

هـاي اصـلی افـراد        عبور عرضی خیابان از خواسته    تأمین ایمنی در     رو،  دوچرخه از پیاده  
  ).5 جدول (سالمند بود

  
  هاي بخش مرکز شهر قم یابانخي ساز مناسب راهکارهاي در خصوص سالمندان  نظرات-5جدول 

  خیابان هدف  خیابان ارم   دي19 یابانخ  مجموع

  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد
  معیار  مشکالت

  روها یادهپتعریض   26  52  18  36  19  38  63  42

6/50  76  60  30  50  25  42  21  
منع ورد موتورسوارها 

  رو یادهپبه 

22  11  2  1  14  7  6  3  
در افزایش روشنایی 

  شب

  ایمنی
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28  42  24  12  32  16  28  14  

وضعیت  کاهش یابهبود
  تغییرات سطحی

استفاده از نرده در کنار (
  )دار یبشسطوح 

64/6  97  72  36  60  30  62  31  

استفاده از سطوح صاف 
  درکف و وحدت

 یا فرش سنگبدون (
  )ناهمواري

33/5 8  4  2  8  4  4  2  
ي ها سطلاستفاده از 

  زباله بیشتر و بهتر

  یدسترس قابل

  ها یمکتن افزایش تعداد  17  34  18  36  7  14  42  28

35/3  53  48  24  22  11  36  18  
  روها یادهپدر موانع حذف

 /یمصالح ساختمان(
  )هاي پارك شده ینماش

6/36  55  38  19  42  21  30  15  
بهبود وضعیت 

  ها بان یهسا/ها یستگاها

  خوانایی

40  60  12  6  70  35  38  19  

بهتر یا بیشتر کردن 
ي گذار عالمت ها یشگشا

شده در جداول کنار 
  رو یادهپ

3/9  14  8  4  20  10  0  0  
افزایش تسهیالت 

  ایستگاه اتوبوس/ محلی

6/50  76  80  40  10  5  62  31  
 یکترافکاهش سرعت 

  )يساز آراماقدامات (

  یدسترس قابل

8  12  4  2  2  1  18  9  
تنوع بناها و استفاده از 

ي جالب در ها مشخصه
  ها آن

56  28  36  18  12  6  8  4  
افزایش دسترسی به 

  هاي بهداشتی یسسرو

  راحت
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6/74  112  60  30  86  43  74  37  
حذف عبور دوچرخه و 

 در عبورایجاد مانع 
  روها یادهپاز  خهدوچر

6/6  10  4  2  12  6  4  2  
افزایش وضوح یا تعداد 

  تابلوها

6/36  55  44  22  50  25  16  8  
حفظ و نگهداري 

  روها یادهپ

6/56  85  52  26  38  19  80  40  
ین ایمنی عبورهاي تأم

افزایش نقاط / عرض
  مختص عبور عرضی

  آشنایی

  )1395 نگارندگان مطالعات: (مأخذ
  

  مدیران شهري به نگارندگان -
ي فضاهاي  توانمندساز آنان از طریقتی و حماجامعهقشر سالمند رفع نیازهاي 

 اصالح منظور بهي تمهیداتی اصولی ریکارگ به شهري امري الزامی واجتناب ناپذیر است
 به نتایج با توجه .کند یمي صحیح و دقیقی را طلب زیر برنامه وضع موجود و بهبود

هاي  یابانخ سالمندان در و مشکالتی نیازها و بررسنی ي میداها مصاحبهحاصل از 
3E« گانه سه اصول در قالبین بخش به ارائه راهکارهایی در ابخش مرکزي شهر قم 

« 
و ) مهندسی (يافزار سختراهکارهاي ) ي مقررات اجرا.3، آموزش.2ی، مهندس.1(

  .شود یم نمودار زیر پیشنهاد به شرح) آموزش و مقررات (يافزار نرم

                                                
1. 3E=Enforcement + Education + Engineering 
2..Refuge 
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   :يساز مناسبي ها طرحي پژوهش نیل به کاربست آن در  راهکارها-2شکل 
  )1395 نگارندگان مطالعات: (مأخذ

  
  پژوهش به سایر پژوهشگران -

ي آن در مراحل مختلف محتواهر پژوهشی بنا به اقتضاي زمانی و مکانی، نوع و 
محدوده اختیارات پژوهشگر خود با مشکالتی مواجه است که این مشکالت خارج از 

ي مواجه بوده که اهم آن ا دهیعددر این پژوهش نیز نگارنده با موانع و مشکالت . است
  : ازعبارتند
 عدم دسترسی آسان به کارهاي تحقیقی که در این زمینه در کشور -
فقدان اطالعات و آمار جامع، موثق و معتبر در مورد سالمندان شهر قم و  -

 ها اجتماعی و محیطی پیش روي آن-تصاديهمچنین موانع اق
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ادارات و همچنین فقدان زمینه براي   وها سازمانعدم همکاري برخی از  -
 ها همکاري بین بخشی میان آن

  افراد سالمند و نهایتاً عدم مشارکت و سختی برقراري ارتباط -
ن ایجاد مطالعات پشتیبا روي از این پژوهش و منظور هدفمندسازي و دنباله  به

ي فضاي شهري ها فعالیتهاي شهري و  شود کاربري سازي پیشنهاد می هاي مناسب طرح
 ویژه سالمندان انجام گیرد تا از پذیر به ي آسیبها گروهسازي براي  هاي مناسب و اولویت

شکل صحیحی  مبلمان شهري به خرید، مراکز ها، آن طریق مراکز مهمی چون مطب
  .سازي شوند مناسب
  
 منابع
  گنجـی حمزه   :، ترجمه ی پیري روانشناس ،)1365 (.دلیج را ،    روبرت ؛میشارا ،ایان، 

  .اطالعات  انتشارات:تهران
  ؛یرضـا عل ،صـادقی  ؛محمدرضـا  ،بمانیـان  ؛اکبـر   ی عل ،تقوایی ؛ محمدرضا .جعفر پور 

 فـضاهاي  یـري گ   شـکل  بر مؤثر محیطی يها   انگاره ، ارائه )1389 (.یالفر ،احمدي
 ،شـیراز  شـهر  سـالمندان  ترجیحـات  بـر  با تأکیـد   موفق سالمندي مشوق عمومی

  .15 شماره پنجم،  سال،پژوهشی سالمند -فصلنامه علمی
  بـر  تأثیرگـذار  عوامـل  ، بررسـی  )1394 (.یـه  مهد ،یجـانی  الر ؛اکبر  ی عل ،تاج مزینانی 

پژوهــشی -فــصلنامه علمــی ،)ورامــینشــهر ( ســالمندان اجتمــاعی مطرودیــت
  .59 شماره ،26  سال،ی کاربرديشناس جامعه

 ؛محمدرضا، عاشق ؛جابر، ي انصار؛امیرحسین ،رزياند اهللا  فضل؛سالمن ،اس.بی جان 
 ،یتقید سـ  ؛مهتـاب  ،علیزاده  ؛ رضا،  حیدري ؛زهرا ،وردي سبحان ؛محمد ،خبازها
 و سـالمندان  بـراي  خانـه  اصـالح  راهنمـاي ،  )1390 (.مهتـاب  ، علیزاده ؛یمانی

   نشر شهر موسسه:، تهرانمعلوالن
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  بـا  خـانواده  مقـیم  سـالمندان  زنـدگی  کیفیـت  مقایـسه  ،)1388 (.یلع، زاده حسام 

  علـوم  دانـشگاه ،ارشـد  کارشناسـی  نامـه  انیپا ،سالمندان سراي مقیم سالمندان

  .یبخش توان و بهزیستی
 طراحـی : شهر طراحی در جدیدي رویکردارائه  ،  )1389 (.محمد ابن علی   ،حیدري 

 ،)شـهري  (یطـی  مح یبخـش   تـوان  رویکـرد  بـا  و ارگونومیـک   محور سالمند شهر
  . آزاد اسالمی قزوین دانشگاه،گرا  انسانشهرسازي و معماري ملی همایش

  بـر  یـد  تأک شهري بـا   ونقل  حملیزي  ر  برنامه،  )1393 (.ی عل ،خاکساري رفسنجانی
 . و ترافیکونقل حمل  معاونت شهرداري تهران،،ي اجتماعیها جنبه

  بـر  مـؤثر  اجتمـاعی  عوامـل  ،)1395( .اصغر  ی عل ،فرد یشی درو ؛محمد،  زاهدي اصل 
 ،) کـوه دشـت    شـهر  سالمندان: موردي مطالعه( سالمندان   اجتماعی سالمت میزان

  .26 شماره هفتم،  سال،یزي رفاه اجتماعیر برنامهپژوهشی -فصلنامه علمی
 ـ    براي شهري منظر يساز  مناسب،  )1391 (.ي مهد ،زندیه : مـوردي  هسـالمندان نمون

  .25 شماره هفتم،  سال،پژوهشی سالمند-میفصلنامه عل ،تهران هقیطری همحل
 1390 (،سالنامه آماري استان قم(.  
  بـر موقعیـت   مـؤثر ، بررسـی عوامـل   )1386(. یبا ز،بنی احمدي  ؛اهللا   عزت ،سام آرام 

  .4 شماره  سال دوم،،پژوهشی سالمندي-فصلنامه علمی در خانواده،سالمند 
 فـضاهاي  يسـاز   مناسـب ياهـ  شـاخص ، )1389 (.اکبر ی عل ،یی تقوا ؛ الهام ،ضابطیان 

-فـصلنامه علمـی    ،مـشارکتی  رویکـرد  از با اسـتفاده     سالمندان دوستدار شهري
  .128شماره  ،یط روستاو محپژوهشی مسکن 

 در سـالمندان  هاي  یازمندي ن ، ارزیابی )1391 (. فرخنده ،رفیعی ؛مهران ،الحسابی  یعل 
-لمـی فـصلنامه ع   ،شـیراز  بـرین  خلـد پـارك   : موردي مطالعه شهري، فضاهاي

  .9شماره  ،شهر آرمانپژوهشی 
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  شناسایی موانـع دسترسـی   ، )1394 (.اصـغر  ی عل ،عیسی لو  ؛ینالد   شهاب ،عیسی لو
   . کمیته پژوهش،ی ساختمان قممهندس نظام سازمان ،و جانبازانآسان معلولین 

 ـ آسا بـه  سـالمندان  سـپردن  علـل  یبررس ،)1377 (. عطاءاهللا،مثنوي  يهـا  شگاهی
  .یبخش توان و پزشکی معلو دانشگاه .سالمندي

  نتایج تفصیلی سرشماري عمومی نفوس و مـسکن کـل           ،)1390 (.یرانا رکز آمار م
  کشور

  علیرضـا ،  کیـامنش  ؛   پرویـز ،  فـالح  آزاد  ؛  جـواد ،  يا  اژه؛  عبدالـه  ، معتمدي شملزاري.  
 و دانش ماهنامه دو، موفق سالمندي و مذهبی يها شیگرا رابطه یبررس، )1384(

 .44-45ر رفتا

  شـهر قـم   مطالعات طرح تفصیلی بخش مرکزي      ،  )1390(.  باوند ،مهندسین مشاور 
 ). شهرداري قم7 منطقه / منطقه معصومیه(
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