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 چکیده
 یزندگ ةدور نیخرآ عنوان به ،یسالمندبه همواره  ، زیستی و... علوم متفکران علوم انسانی،

به پیری  ها تیجمعازدیاد است و جوامع روبه ةسالخوردد تعداد افرا .اندکردهانسان توجه 

ل عوام به توجه با اما ،نیست سالخورده ساختاری نظر از ایران تیجمع حاضر،حالدر .ندیگرا یم

 یا ندهیآ در که رسد یم نظربه ،افزایش امید به زندگی مختلفی چون کاهش میزان موالید و

توجهی از ساختار جمعیتی کشور را تشکیل  شایانبخش  ،جمعیت سالمندان در ایران ،نزدیک

شهر  یها شاخص راستایبررسی وضعیت شهر مشهد در  پژوهش،هدف این  .داد دخواه

درمانی  -تفریحی و بهداشتی -اجتماعی، فرهنگی یها شاخصبر  دیتأکدوستدار سالمند با 

 ،هافرضیهون آزم در از نوع کاربردی است.و پژوهش پیمایشی  -توصیفی پژوهش . روشاست

 مقایسةبرای  tو از آزمون  ها دادهبودن نرمالف برای بررسی ولموگروف اسمیرنواز آزمون ک

 ها داده یآور جمع یبرا ،بودن پژوهشمیدانی. با توجه به استفاده شده است ها شاخصمیانگین 

 دییتأورد روایی آن م بنابراین، و استفاده شداستاندارد سازمان بهداشت جهانی  ةپرسشناماز 

مورد قبول  یدست آمد که میزانبه درصد 78 ضریب آلفای کرونباخ ،سنجش پایایی در است.

تحلیل  برای .ندهست شهر مشهد یسال به باال 65ساکنان  ، شامل تمامیآماری ةجامعاست. 

 ،اجتماعی یها شاخصتمامی که ن است بیانگر آاستفاده شد. نتایج  SPSS افزار نرماز  ها داده

البته  ؛نددارمطابق استاندارد  باًیتقرمناسب و  نسبتاًوضعیتی  ،تفریحی در شهر مشهد و ینگفره

 .دندار فاصله لآهدیاوضعیت با ی ودتا حد ،درمانی -بهداشتی یها شاخص

 

 .مشهد ،یفرهنگ -یاجتماع شاخص سالم، شهردوستدار سالمند،  شهر ،تیجمع :هاواژهدیکل
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 مقدمه
موالید،  میزان کاهش جمله از مختلف دالیل به ،ایران جمعیت سالمندی ۀمسئلپیرشدن است.  درحال سرعت بهجهان 

شمار بهنوینی  ۀدیپدو  استظهور  درحال ،علم پزشکی، بهداشت، آموزش و پرورش و افزایش امید به زندگی یها شرفتیپ
 درمعرض ،آن از باالتر و سالگی 65 در افراد که است زمانی فرایندی ،سالمندی (.45 :1387و بهشتی،  حمدیا) درو یم

 65آغاز  ،گانه سه یبند گروه براساس رسد نظر می به اما ،شود یم دیده ییها تفاوت سنی، مالک در گاهی. رندیگ یم قرار آن
 یها مؤلفه نیتر مهم از یکی ،آن مسائل و سالمندی .(95 :1383خاشعی، ) است تر مناسبسالگی برای تشخیص سالمندی 

جمعیت  برای یا ژهیو رفاهی یها برنامه ،توسعه درحال و افتهی توسعه کشورهای. است دوران معاصر در رفاه دولت تشکیل
دولت رفاه در  یریگ شکل یها نهیزم نیتر مهمحمایت از سالمندان یکی از  ،بنابراین (؛35 :1381پتریک، دارند ) سالمند

وجود بارگاه  لیدلبه ،ایرانمذهبی  شهر کالندومین  عنوان به شهر مشهد (.36همان: است )قرن بیستم بوده  ۀآستان
سرشماری عمومی نفوس و  براساس .استران و جهان یزائر از سراسر ا ها یلیونم یرایساالنه پذ ،)ع( الحجج ثامنحضرت 

(. 1389، مشهد ۀاست )آمارنامبوده  درصد 49/4در شهر مشهد  سال 65جمعیت افراد باالی  ،1385ماه آبانمسکن در 
 ،1390ماه آباندر سرشماری عمومی نفوس و مسکن  .استمشهد هزار نفر از کل جمعیت  108معادل  باًیتقراین درصد 

از زندگی  درصد 06/5سهم این  (.1391مشهد،  ۀاست )آمارنام درصد 06/5که معادل  هزار نفر رسیده 140این میزان به 
عدالت شهروندی رعایت شده باشد و  ،فضایی است که در آن ،لآهایدفضای شهری  ؟شود یمدر شهر چگونه تعریف 

 ندرو میشمار به شهر پذیر آسیببخشی از شهروندان  ،درواقعسالمندان . بتوانند از این فضا استفاده کنند شهروندانتمامی 
 بودنیز خواهد شود، پیامد مثبت آن برای سایر اقشار جامعه  سازی مناسب آنانفضاهای شهری برای  که درصورتیو 

 (.161 :1377مشایخی، )
 

 مبانی نظری

صرورت گرفتره    کشرور  بر یک بعد و رویکرردی خراد در داخرل    دیتأکدوستدار سالمند با  هایشهر زمینۀدر هایی پژوهش
اشراره   هرا آنبره چنرد مرورد از     اختصار بهدنبال شده است که  تر منسجم صورت بهخارجی  هایعهاین موضوع در مطال .است

 .ودش یم
به بررسی  «متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در سالمندان شهر تهران ۀسیمقا»با عنوان  پژوهشی ( در1386مقدم )

 سالمندان اقامت محل با التیزان تحصیم و تأهل تیوضع اشتغال، تیوضع ،یقبل جنس، شغل سن، یرهایارتباط متغ
 ایپشتوانه ،گرید مناطق از یاریبس و ما شورک در یدولت شغل داشتنکه  و به این نتیجه رسید پرداختتهران  شهر

 .شود یممحسوب  برای قشر سالمند یاجتماع
سرای  مقیمکیفیت زندگی سالمندان مقیم خانواده و  ۀسیمقا»با عنوان  پژوهشی( در 1389ران )دیگقاسمی و 

 تیفکی ،یو اجتماع یذهن ،یسمج ابعاد از ،خانواده میمق به این نتیجه رسیدند که سالمندان «سالمندان شهر اصفهان
 .دارند سالمندان یسرا میمق سالمندان در مقایسه با یبهتر یزندگ

به این  «تصویر و ادراک افراد سالخورده در لندن برآن  ریتأثشدن و مدرنیزه»با عنوان  پژوهشی( در 2007ساراسون )
 ریتأثبر سالمت جسمی و روانی آنان  امر ارند و ایندابهام  خود بازنشستگی در نقش ۀدوربعد از سالمندان رسید که  نتیجه

عقب  یاورفنپیشرفت  ۀمسابقدر  ندنک یماحساس  ،ندرکه تحصیالت کمتری دا یکنندگان شرکت ،براینعالوه رد؛دامنفی 
و  ندنک یمحتی سالمندان با تحصیالت باالتر احساس فشار  .دنز یمدامن  یاورفنو ترس آنان از س أیو این به  اند مانده
 ود.شمیمنجر  ها نوهاز نظر آنان به کاهش احترام اجتماعی از طرف خانواده و فرزندان و  مسئلهاین 

سالمندان در  ۀوجهبه بررسی  «نقش سالمندان در اجتماع، مورد مطالعه: مالزی»با عنوان  پژوهشی( در 2003شاتن )

دلیل کاهش سرعت یادگیری و مشکالت به ،فزایش سنبا ا سطح شهر و بین شهروندان پرداخت و به این نتیجه رسید که
به کاهش احترام آنان از سوی شهروندان و حتی  مسئلهو این  دشو یمکمتر توجه اغلب سالمندان  به ،جسمانی -فیزیکی

 بلکه باید درک شوند. ؛که نیازمند ترحم نیستند کنندمیاغلب سالمندان اذعان  .شود یمخانواده منجر 
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حاضر پژوهش ابعاد مورد سنجش با متغیرهای  یپوشان همو قات سایر پژوهشگران داخلی و خارجی تحقی یها افتهی

کیفیت زندگی  درمانی و -امکانات و خدمات بهداشتی در کنار ،ندانیازمند آن یراست بهسالمندان آنچه  است کهآن بیانگر 
احترام  و فرصت حضور در اجتماع و همچنین تشارکم شدن،شنیدهشدن و درک، تر سالمگذراندن سالمندی برای مطلوب 

از و خود را طردشده  اندهراسان یاورفن پیشرفت از سرعت ،اجتماعی است. بسیاری از سالمندان با تحصیالت کم یا زیاد
با کاهش احترام اجتماعی از سوی خانواده، خویشاوندان و جامعه در ارتباط  غلبا ،مسئلهکه این  کنند یماجتماع تلقی 

شهری، مبلمان شهری، زیباسازی و آسایش بصری،  ۀتوسع ۀنیزمبسیار در  یها شرفتیپبا وجود  ،شهر مشهددر ت. اس
تفریحی  -فرهنگی یها شاخص ۀنیزمقشر هر اجتماع، در  نیتر باارزش عنوان بهسالمندان  نیازهایاز  بعضاً رسد نظر می به

 :شودمی ارزیابی زیر یها هیفرض پژوهش، در این ،رواز این. غفلت شده است درمانی -و بهداشتی
 اجتماعی سالمندان در شهر مشهد مناسب نیست. شأنجایگاه و  تأمینمربوط به  های شاخص .1
 متناسب با نیازهای سالمندان نیست. ،ارتباطی و روابط اجتماعی شهر مشهد های زیرساختخدمات و  .2

 .کند نمی مینتأنیازهای سالمندان را  ،تفریحی شهر مشهد -یخدمات فرهنگ .3

 متناسب با نیازهای سالمندان نیست. ،درمانی شهر مشهد -خدمات بهداشتی .4

 

 شهر سالم
 بررخالف شده است. او دریافت کره   نهاده بنیان کوئن تفکر پروفسور مک برسالمت عمومی است که  ۀمقولشهر سالم یک 

و  19ن ودر قرر  افتره ی توسرعه رهای ور کشر عامل ارتقای سطح سالمت در پادشاهی انگلیس و دیگر  نیتر مهم ،عموم ۀدیعق
اجتمراعی،   یاهر دلیرل تغییر بلکره بره   ؛وری( مربوط به آن نبودهافن و)درمانی  -پیشرفت در امور خدمات بهداشتی صرفاً، 20

 و اقتصادی به شرح زیر بوده است: یطیمح ستیز

 محدودشدن تعداد افراد خانواده 

 افزایش امکانات کمی و کیفی مواد غذایی 

 از هر نظر تر سالممحیط فیزیکی  داشتن 

  (.156 :1383، یفرا براند) ها بیماریاصولی پیشگیری و درمان  های روشتبیین 

ن شهرهای فعلی و شهرهای آرمانی آینده است و رسیدن به شهرهای آرمانی آینده مستلزم ایمپلی  ،شهر سالم درواقع
جهانی و همچنین  ۀشهرهای با تجرب یها طرحاده از تجارب و استف بالقوه و بالفعل افراد جامعه، یها تیحمامشارکت و 

و کارشناسان، برای  نظران صاحب (.345 :1386وست فال و دویال، است )ریزان باتجربه و کارآمد فعالیت مدیران و برنامه
ی انتخابی در معیارها نیتر مهماز ی عضب. اند کردهارائه مختلفی را  یها مالکو  ها شاخصشهر سالم،  توصیف و تبیین

وجود  .3 ،بیکاری فصلی نبود کار دائمی و .2 ،کامل مردم شهر ۀیتغذ .1 از: اند عبارتشهری سالم  ۀجامعشناخت یک 
امکان  .5 ،شهری و امکان استفاده برای همه هایهمحل ۀهمدسترسی به بهداشت و درمان در  .4 ،مسکن و تجهیزات آن

 .9 ،لباس کافی در فصول مختلف سال .8اجتماعی  نیتأم. 7 ،ار روزانهشرایط ک .6 ،تخصصو  مهارتتحصیل و کسب 
امکان گذراندن  .12 ،و کیفیت مسکن انداز پسیزان م .11 ،گسترش عدالت اجتماعی. 10 ،شهری ونقل حملوضع راحت 
 (.123 :1385شکوئی، ) تیجنابودن میزان جرم و پایین .13 و اوقات فراغت

 

 شهر دوستدار سالمند

 عیتوز هک هستند یشهر یفضاها از دسته آن شامل سالمند دوستدار یشهرها ،یجهان بهداشت سازمان ردکیرو براساس
 ف،یتعر نیا بقاطم. دارد سالمند افراد یها تیمحدود و ازهاین با را تناسب حداکثر هک است یا گونه به ها آن در یعموم خدمات
 ،یشهر یمعمار یطراح و نکاما وساز ساخت ،یا رسانه ارتباطات و یمخابرات یها شبکه ،یادار امور ،ونقل حمل خدمات
 گرانید یسو از کمک حداقل افتیدر با ای یوابستگ بدون انسالمند هک شود یم ارائه یلکشبه یبهداشت و یفرهنگ خدمات
 کی عنوان به الخوردهس فرد ۀشد فیتعر یازهاین به توجه ،ییشهرها نیچن در ن،یبراعالوه ؛شوند مند بهره ها آن از بتوانند
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 (.37: 2007 ،یجهان بهداشت سازماند )شو یم لحاظ زین یفردنیب یهاتعامل و یفرهنگ یها شاخصه در ضرورت

شهر دوستدار سالمند درنظر  یجهان یارهایمع عنوان بهرا  یاصل ۀمؤلف و شاخص هشت یسازمان بهداشت جهان ،یطورکل به
باز  یفضاها یها شاخصاز:  اند عبارت ها شاخص نیا .اند رفتهفراتر  هاآن از فتهای توسعه یکشورها از یبعض که ردیگ یم

 احترام یها شاخصو سهولت تردد،  یمنیا یها شاخص ،ونقل حمل یها شاخص ،یعموم یها مکانو  ها ساختمان ،یشهر
 یحیتفرو  یفرهنگ یها شاخص و بهداشت و درمان یها شاخص ،یاجتماع روابط و مشارکت یها شاخص ،یاجتماع

 ،یارتباط یها شاخص ،یاجتماع احترام و مشارکت یها شاخصبر  پژوهش، نیا (.69: 2007 ،یجهان بهداشت سازمان)
 تیاهم ها،شاخص نیا چراکه کند؛یم دیتأک یخدمات بهداشت عموم یها شاخصو  یحیتفر -یفرهنگ یها شاخص

 .دارند یشهر اجتماع در سالمندان روح و جسم متسال توأمانو حفظ  یزندگ تیفیک یدر ارتقا یاریبس
 

 شاخص مشارکت و روابط اجتماعی
 ،نیا وجود با. برند یم یشتریلذت ب خود یزندگ از و رسند نظر می به تر سرحالو  ترهیبابن ،هستند جو مشارکتسالمندانی که 

 شماربه دن سالمندانداتکارمش یبرا یخوب ۀزیانگ دوستان. روند یم طفره یاجتماع تکاز مشار سالمندان از بسیاری

 احساس انیم. دهد یمنشان  یمترک یاجتماع تکمشار ،شتر باشدیب سالمند یاجتماع یگانگیب هرچه ،درعوض .ندرو یم
 داشتن نگاهفعال .دارد وجود ای قویهرابط ،یاجتماع تکمشار زانیم و انتظارات شدنبرآوردهزان یم و وقت اتالف

 صورت به ییها بخش سپردن .آورد یم دیپد را یتر سالم یسالمند ،یجمع یها مشارکت و اجتماع ۀصحن در سالمندان
 عرصه به زین را کرده لیتحص انسالمند ،بخش نیا در دولت یگذار هیسرما و کنند یم اداره را سالمندان آن خود هک یتعاون

 .(136: 2008کالوو و ویلیامسون، کنند ) استفاده خود همساالن ازین رفع در خود یتیریمد و یعلم ۀتجرباز  تا وردآیم
 ای یو شهردار هیریخ یها انجمن تکمشار با هک یرفاه یها خانهو  گردانند یم را آن سالمندان خود هک ییها کینیکل

 در ها مادربزرگ از گرفتنکمک .سالمندان یانرژ از بهتر ۀاستفاد یاست برا یمجال گیهم ،دنشو یم اداره یستیبهز
 عنوان به یدبستان انکودک به یاطیخ و یبافتن آموزش و یشعرخوان و شینما ،ییگو قصه مانند کودکهدم یها برنامه

 لیتما ،قیتشو با سالمندان .(121: 2005چو، کند )می ریسراز سالمند بانوان دل به یا دوباره شوق ،هنرمند مهمان
 یاجتماع هایتعامل و کتحر و یشهر یضاهاف به ،یروح و یجسم لیدال به آنان .کنند یم دایپ تکمشار به یشتریب

 شهر یها ابانیخ از یراحت به تا نندک کمک سالخورده مردم به دیبا یشهرساز یها طرح سبب،همین. بهازمندندین اریبس
 منجر یا نهیبه جینتا به ،سالمندان خود هایدیدگاهاز  استفاده و یتکمشار ردیکرو مسلماً. ببرند لذت و نندک استفاده

 (.54: 2007سازمان بهداشت جهانی، د )وش     می

 

 شاخص احترام اجتماعی
 یریدستگ یمعنابه همواره میرکت ،رندیگ یم اشتباه مساعدت و کمک را با سالمندان میرکت و توجه بسیاری از افراد، اگرچه

 صبرانه یب اما ،دارند ییتوانا یمال هم و یجسم لحاظبه هم هک یسالمندان ارندیبس چه .ستین ناتوان سالمندان به کمک و
 در سالمند گذاشتن ممکن است یتوجه یبن یا(. 31: 1989ولمن و ورتلی، هستند ) احترام و محبت یا قطرهانتظار  در

تمام  باًیتقر هک است موضوعی ،توجه و محبت .باشد ریپ یمادر و پدر از کوچک لبخند یک ردنکغیدر ایشگاه یآسا
 از یاریبس ،توجه و احترام موضوع از گذشته اما ،کنند یم ادی یسالمند دوران ازین نیتر مهم عنوان به آن از ،شناسان روان

 که یدرحال .ندارد یچندان تیاولو ای شود ینم نیتأم املک طور به ای آنان، یها تیمحدود لیدلبه سالمندان یازهاین
 یبرا الزم یاجتماع و یفرهنگ یبسترها دیبا هکبل ؛تسیمطلق ن و استراحت یازکارافتادگ یمعنابه وجه چیه به یسالمند
 یدرمان یها مهیبت یقابل شیافزا ،یسالمت یارهاکراه شیو افزا ورزش .فراهم شود شیازپ شیب ،جامعه در قشر نیا حضور

 یبرا ییارهاکراه ۀارائ ،یو مدن یاجتماع یها تیدر فعال ها آن حضور به نهادنارج و درمان، دعوت از قبل یریشگیپ و

 به تیدرنها سالمندان، مهم یازهاین ردنکبرطرف و از نوبت خارج صورت به ها آن هایانتقاد و هالکمش به یدگیرس
 (.45: 1955ساراسون، شود )می منجر جامعه در ارزشمند قشر نیاو احترام اجتماعی  تر پررنگحضور  ،شتریب یدلگرم
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 فرهنگی و تفریحی یها شاخص

 توان ینم و است آمده وجودبه ینیشهرنش و جامعه شدنیصنعت با هک است نو کامالً یمفهوم فراغت دمعتقدن شناسانجامعه
 انسان ،آن در هک است یزمان و فرصت فراغت، اوقات از منظور. ردک سهیمقا گذشته قرون در یارکیب مفهوم با را آن

 امر به یشخص زۀیانگ و لیم با تا اوست اریاخت در نزما و ستین دار عهده را یموظف ارک ای فیلکت گونه چیه ریپذ تیمسئول
 نداشتن و شودیم روان و روح یسازندگ سبب فراغت، اوقات از مناسب ۀاستفاد (.51: 2006 ،گرانیدو  یتربپردازد ) یخاص

 رگذاریثتأ یو اجتماع یفرهنگ ۀدیپد کی عنوان به فراغت اوقات. است یسست و سالتک عواملاز  یکی ،آن از حیصح استفادۀ

 نیا در بازنشستگان و سالمندان متأسفانه .است جامعه اقشار تمام کمشتر موضوع ،یاجتماع و یاسیس ،یاقتصاد ابعاد بر
 اوقات گذران درست ا،کیآمر مانند ییشورهاک در (.23: 2007 ،یجهان بهداشت سازماناند ) شده سپرده یفراموش به نهیزم

 نیا در. (12: 2003 شاتن،است ) شده قلمدادسالم  یسالمند یاصل دیلک و ییاکیآمر نسالمندا یسالمتبعد  نیتر مهم ،فراغت
 بار کی ورزش) یورزش یها تیفعال و فراغتاوقات  یها تیفعال در سالمندان فعال تکمشار دهدیمنشان  هاپژوهش نه،یزم
 قشر ،نیبنابرا ؛(14: همان) رددا یمؤثر اریبس نقش سن، به طومرب یردکعمل یهالکمش از یریشگیپ هدف با( هفته در

 ،یاجتماع تیحما نداشتن ،ییتنها ار،ک به اشتغال نداشتن ،یبازنشستگ ۀدور به ورودچون  یعوامل به توجه با جامعه سالمند

مستلزم  روند، نیا از یریشگیپ. دارند قرار دیتهد و خطر درمعرض ،خانواده افراد یروان -یعاطف کاکانف و جوامع شدنیصنعت
 (.9: 2003 وانس،یااست ) متعدد یسن یها گروهسالمندان در  یبرا یحیتفر -یفرهنگ امکانات ساختناهمفر

 

 بهداشت عمومی و سالمت شاخص

 استرس و سالمت روانی 

 نوع اما ،ابدی یم افزایش موارد از در بسیاری بلکه ،کند ینم پیدا کاهش تنها نه ،سالمندی ۀدور در استرس سطح
 ۀدور در رویدادهای منفی زندگی بسیاری از .دارد جوانی تفاوت ۀدور یها استرس با حدودی تا دانسالمن یها استرس

 سن افزایش با ،شوند یم هیجانبروز  سبب که مثبتی رویدادهای تعداد و کنند یم عمل زا استرس عامل عنوان به ،سالمندی
از نوع مواردی مانند  معموالً ،سالمندی ۀدور یاز استرسعوامل  بیشتر .(40: 2000، دیگرانچالیز و ) ابدی یمکاهش 
 ها آن ۀفاصل و زیاد ها استرس تعداد این کههنگامی .است ...و موقعیت اجتماعی شغل، شنوایی، همسر، بینایی، دادنازدست

 ماهیت .دیآ یدرم پا از -رفته دیگر تحلیل یها یماریب به ابتال دلیلبه قوایش سالمندی که ویژه به -، سالمندشود یم کم
را  افراد ،سالمندی که کنند یم تصور بسیاری ،دلیلهمینبه .است ریناپذ برگشت سالمندی، ۀدور یزا استرس عوامل اغلب

است  یا مقابلهسازوکار  نوعی یریکارگ بهداده،  رخ واقع بهآنچه  که یدرحال ؛کند یم کرخت یا تفاوت یبهیجانی  لحاظ از
 آثار تعاملعواملی چون  حاصل ،سالمند فرد یک سالمت، نظران صاحبد بسیاری از به اعتقا .(78: 1998کاستا، )

 ،نیبنابرا ؛است و... گاریس مانند عمر طول در خطرساز عوامل ،یعیطب یریپ به شدههزوداف یها یماریب ،یسالخوردگ
 یکپاتولوژ یردگسالخو و یکولوژیزیف یسالخوردگ مشخص ۀدیدو پد حاصل توان یم را سالمند یک سالمت تیوضع

 عوامل ای یماریب دخالت بدون که است بدن انسان هایرییتغ از دسته آن شامل ،یکولوژیزیف یسالخوردگ فرایند .دانست
 و ها یماریب ،یکپاتولوژ یسالخوردگ فرایند در اما ،(61: 1979، فیلنر و ویلیامزشود ) یم جادیا گذشت زمان با ،یطیمح

 در .همان(شود ) یم ریپ چگونه یفرد هر کند یم مشخص دهیپد دو نیزان ایم ،درواقع. وندش یم افزوده زین یطیمح عوامل
 .میپرداز یم یکولوژیزیف یسالخوردگ فرایند شرح به نجایا

اول  ۀمین در. است شده دوبرابر باًیتقر افتهی توسعه یکشورها شتریب در تولد بدو در یزندگ به دیام ،19 قرن ۀانیم از
 مرگ میزان کاهش قیطر از که شد جادیا یعفون یها یماریب درمان و ونیناسیواکس در ییها رفتشیپ بیستم، قرن

د یام ی،جراح و کیپزش در شرفتیپ علتبه بیستم، قرن ریاخ یها دهه در. داد شیافزا را یبه زندگ دیام ان،نوزاد و انمادر
. شود یم داده نسبت ها یماریب امروزه به ،شد یم ادهد نسبت یریپ به قبالً آنچه از یادیز قسمت .یافت شیافزا یزندگ به
ل، استعمال کال ادیز از: مصرف اند عبارت که اند شده شناخته ها یماریب نیا یبرا یلیتعدخطر قابل عوامل بالقوه، صورت به

 (.18: 2002، دیگرانفلیک و ) یطیمحعوامل  و یا هیتغذ هایهمداخل دخانیات،
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 روش پژوهش
استفاده از  و یا کتابخانه ۀمطالعابتدا از طریق  پژوهش،. در این استاز نوع کاربردی  و پیمایشی -صیفیحاضر تو پژوهش

با توجه به استانداردهای سازمان  ،آن یها شاخص، شهر دوستدار سالمند و شهر سالم وممفه ،داخلی و خارجی هایهمقال
با  معیارهای سازمان بهداشت جهانی تدوین شد و براساساستانداردی  ۀپرسشنامشد. سپس  بررسیبهداشت جهانی 
( به بررسی و 5 ۀنمر با موافقم کامالًتا  1 ۀنمربا مخالفم  کامالًاز ) کرتیلطیف  صورت به ،پرسشنامهاستفاده از ابزار 

های  ، شاخصسؤال 8های ارتباطی:  ، شاخصسؤال 10های اجتماعی سالمندان:  شاخصعمده )شاخص  چهارتحلیل 

شهر دوستدار  یریگ شکل( در اساس سؤال 7های خدمات بهداشت عمومی:  شاخص و سؤال 12تفریحی:  فرهنگی و
 دییتأروایی آن  ،با استفاده از معیارهای استاندارد سازمان بهداشت جهانی پرسشنامهطراحی سالمند پرداخته شد. با توجه 

از ضریب آلفای  ،شد. برای بررسی پایایی یساز یبومترجمه،  -بازگشت -ترجمه ۀویشهب هاپرسشذکر است  شایان. شد
ساکنان  تمامی ،آماری پژوهش حاضر ۀجامعقبول است. قابلدست آمد که به درصد 78مقدار آن  واستفاده شد  1کرونباخ

 65اد نفر از افر 384با حجم  یا نمونهکوکران،  یریگ نمونهمنظور با استفاده از  . بدینهستندسال به باال در شهر مشهد  65
 380 ،تیدرنها و شدند انتخاب (شهر مشهد ۀگانسیزده)مناطق شهرداری  یا طبقه یریگ نمونهسال به باال، با استفاده از 

 ۀ)آمارنام سال به باال 65سالمند  نفر 140،023شامل  ،آماری ۀجامعکل  ،منظور. بدینشدتکمیل و بررسی  پرسشنامه
تفکیک مناطق های الزم به و سپس با تخصیص متناسب، نمونه شدند یبند طبقه( به نسبت جمعیت مناطق 1391مشهد، 

شدن بسط نتایج به جامعه سعی شد در هر میتعم قابلکاهش خطا و  برای همچنین مشخص شدند. شهرداری شهر مشهد
سی . برای برریافتتحقق  درصد 90حد در این هدف  .زن و نیمی دیگر مرد انتخاب شوند ،نیمی از افراد ،منطقه
 برای ،tف سنجیده شد. همچنین از آزمون واسمیرن -لموگروفوبا استفاده از آزمون ک ها دادهبودن ابتدا نرمال ها، هفرضی

 .گرفت انجام SPSSآماری  افزار نرمطریق از  نیز ها دادهاستفاده شد. تحلیل  ها نیانگیم ۀمقایس
 

 مورد مطالعه ةمحدود
 2،766،258 تیبا جمع. این شهر استو مرکز استان خراسان رضوی  واقع شده در شمال شرقی ایران ،مشهد شهر کالن

میلیون زائر  20ساالنه بیش از  یان،ع( هشتمین امام شیعرضا )بزرگ ایران است. وجود بارگاه امام  شهر کالننفر، دومین 

 منطقه تقسیم شده است 13ه مشهد بشهر  ،از منظر تقسیمات فضایی (.1391مشهد،  ۀکشاند )آمارنام یمرا به این شهر 
ماه بق سرشماری عمومی نفوس و مسکن آباناطم (.1نقشۀ ) شود یمپژوهش حاضر را شامل  ۀمطالعمورد  ۀمحدودکه 

سرشماری عمومی نفوس و مسکن  براساسنفر بود که  108،052انه گسیزدهسال به باال در مناطق  65 افرادتعداد  ،1385
 سال به باال را در 65میزان رشد جمعیت  1نمودار  (.1391مشهد،  ۀ)آمارنام رسید نفر 140،023 این رقم به ،1390ماه آبان
 عنوان بهشهر مشهد سال  65جمعیت باالی ، شوددیده میودار در نم کهچنانهم .دهد یم نشان 1390تا  1365 یها سال

درصد کل جمعیت در  2/4از رقم  ،مشهد سالمندان شهر تعداد که یطور به دارد؛رشد محسوس  ،مذهبی شهر کالندومین 
 8 که یدرصورت ،آمار سازمان بهداشت جهانی براساس. ه استیافتافزایش  1390در سال  درصد 06/5به رقم  1365سال 

)سازمان بهداشت جهانی، سال تشکیل دهد، پیری جمعیت در آن جامعه رخ داده است  65جمعیت را افراد باالی  درصد
 ها آنخاد  یها یگذاراستیسو  یزیر برنامه دبای ،ساس، متناسب با افزایش جمعیت قشر سالمندابراین (.39: 2007

 .صورت گیرد
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  مورد مطالعه ة. محدود1 ةنقش

 نگارندگان: میترس

 

 
  سال به باال در مشهد 65روند رشد جمعیت گروه سنی  .1نمودار 

 (1390 -1365 یسرشمار یلیتفص جینتا براساسنگارندگان ): منبع

 
 ها افتهیبحث و 

 یفیتوص یها افتهی

 انیپاسخگودرصد  72حدود  ،از منظر سنی. کردندرا تکمیل  پرسشنامه زن 175مرد و  205 ،سالمند 380از  درمجموع،
مورد  ۀنمون شغل سالمندان. ندرداسال  75درصد نیز باالتر از  8سال و  75تا  71درصد بین  20 حدود سال، 70تا  65بین 

 درصد 45حدود ها، از میان آنکه  . سایر تقسیم شده است3 و . بازنشسته2دار و بیکار،  . خانه1کلی  ۀدستبه سه  ،بررسی
 تدریس درتاکسی،  گیرانندداری،  مانند مغازه اموری درصد نیز هنوز به 14 ۀو بقی بازنشسته درصد 41 دار یا بیکار، خانه

62249 

84694 

108052 

140023 

۰ 

۲۰۰۰۰ 

۴۰۰۰۰ 

۶۰۰۰۰ 

۸۰۰۰۰ 

۱۰۰۰۰۰ 

۱۲۰۰۰۰ 

۱۴۰۰۰۰ 

۱۶۰۰۰۰ 

1365 13۷5 1385 1390 

 سال به باال در مشهد 65روند رشد جمعیت گروه سنی 



 1394زمستان ، 4 شمارة، 47 دورة ،یانسان یایجغراف یاه پژوهش  680

و  دنرداسوادی در سطح ابتدایی  ،انیپاسخگواز منظر تحصیالت نیز بیشترین تعداد  .اندغولمشو...  یدانشگاه، کارگر

اجتماعی، ارتباطی،  یها مؤلفهدر  ها پرسشنامهبه بررسی نتایج  ،مطلب ۀادام. در ندنیز فوق لیسانس و باالتر ها آن ترینکم
 .شودپرداخته میتفریحی و خدمات بهداشتی  -فرهنگی

 

 یاجتماع ةمؤلف

تفکیک به ،(5 ۀنمر با موافقم کامالًتا  1 ۀنمربا  مخالفم کامالً) کرتیلدر طیف  هاپرسش، درصد فراوانی 1جدول  مطابق
 .اند داشتهچه نظری  شاخصگین و با توجه به میان سؤالدرمورد هر  کنندگان مشارکتاست که ن آمشخص شده و بیانگر 
یک  سؤال، مشخص است 1در جدول  کهچناناستفاده شده است.  ؤالس 10اجتماعی، از  ۀمؤلفبرای ارزیابی شاخص 

 کامالً میزان انتخاب گزینۀسالمندان باالترین  ،است و درمقابل داشته موافقم را کامالً ۀگزینانتخاب  میزانباالترین 
 است. 64/2 ،مؤلفهنگین کل این ضمن اینکه میا .اند هشتدا 8 سؤال رایمخالفم را ب

 
 اجتماعی یاه شاخص .1جدول 

 کل نیانگیم
 شاخص

     ًکامال 
 مخالفم

 (درصد)

 مخالفم
 (درصد)

 ینظر
 ندارم

 (درصد)

 موافقم
 (درصد)

     ًکامال 
 موافقم

 (درصد)

 یاجتماع یها شاخص

64/2

79/20 74/19 68/23 79/25 00/10  .دارد با حضور افراد سالمند وجود ییشوراها ،شهر در. 1
74/19 79/25 53/15 32/31 63/7  .دارد وجود سالمندان یبرا مناسب یشغل یها فرصت. 2
95/18 16/28 89/22 42/23 58/6  ،یاجتماع  مراسم و جلسات در سالمندان فعال مشارکت یبرا. 3

 الزم وجود دارد. یها تیحما
74/19 42/33 68/18 47/24 68/3  و ها تیفعال و ها ییگردهما در سالمندان مشارکت امکان. 4

 .استفراهم  گریکدیمالقات سالمندان با  ۀنیزم نیهمچن

95/18 11/27 68/23 00/25 26/5 با  یالملل نیبو  یو مذهب یمل یها ها و مناسبت . مراسم، جشن5
 .شود یم برگزار سالمندان یبرا ریو لوح تقد زیجوا یاهدا

05/21 16/28 21/14 74/29 84/6  ای سالمندان ۀژیو)مانند صف  خدمات ۀارائسالمندان در  ی. برا6
 .دنشو یم قائل تیاولو( خدمات افتیدر ۀژیومحل 

37/22 68/23 68/23 84/26 42/3  .دارد وجود سالمندان مخصود کانون ای انجمن فرهنگسرا،. 7

53/30 32/26 42/18 05/21 68/3  یآموزش مراکز با ارتباط یبرقرار یبرا مناسب امکان سالمندان. 8
 .دارند را... و نترنتیا وتر،یکامپ آموزش مانند

26/30 26/25 00/15 21/24 26/5  مورددر یعموم یها آموزش ۀارائمخصود  یها . محل9
 وجود دارد. یسالمند

42/28 53/25 47/19 63/22 95/3  .دارد وجود سالمندان یحام( NGO) یردولتیغ یها . سازمان10

 نگارندگان: منبع

 
نظری » گزینۀاز  نظر صرفاساس، است. براینهپرسش بهن امخالفو ن اموافقاسخ درصد پ ۀدهند نشان، 2دار ونم
درصد  صورت بهبا یکدیگر جمع شده و  ،اند کردهرا انتخاب مخالفم و مخالفم  کامالً یها نهیگزافرادی که  پاسخ ،«ندارم
 دست بهموافقم و موافقم  کامالً یها نهیگزن از جمع اموافقدرصد  ،صورت همین بهو در نمودار نشان داده شده ن امخالف
 یها شاخص زمینۀدر  در نمودار مشخص است، کههمچنان تبیین شود.بهتر  کنندگان مشارکتتا وضعیت پاسخ است  آمده
 6سؤال  شغلی برای سالمندان( و یها فرصت)وجود  2 سؤالمربوط به  ،و رضایت نظر اتفاقاجتماعی، بیشترین  ۀمؤلف

 8سؤال مربوط به  ،بیشترین درصد نارضایتی و مخالفت ،درمقابل .است خدمات عمومی( افتیدر درن اولویت به سالمندا)
 ۀارائ)وجود اماکن خاد برای  9 سؤالو  (ارتباط با مراکز آموزشی مانند کامپیوتر، اینترنت و...ای مناسب برفضای )

 .است سالمندان( موردعمومی در یها آموزش
 

 



 681 ...بر دیشهر دوستدار سالمند در شهر مشهد با تأک یها شاخص یابیارز

 
  به درصد شاخص اجتماعی هایشپرسفراوانی  .2نمودار 

 نگارندگان: منبع

 

 ارتباطی ةمؤلف

طیف  براساستشکیل شده است که سالمندان  گویه هشتارتباطی از  ۀمؤلفمشخص است،  2جدول در که طورهمان
ثر دادن حداکنشاناطالعات جدول، سالمندان برای  براساس. اند کردهرا انتخاب  گانه پنج یها نهیگزیکی از  ،لیکرت

 انتخاب، مربوط به که این اند کردهبسیار موافقم را انتخاب  ۀگزین ،ارتباطی ۀمؤلف یها شاخص از یعضبرضایت خود از 
را  مخالفم کامالً ۀگزین 7و  8، 5های گویه برای ،باالترین درصد ،درمقابل .باالترین درصد استبا  6و  5 ،1 هایگویه

 اند. برگزیده
 

 باطیارت یها شاخص .2جدول 
 نیانگیم

 کل
 شاخص

 کامالً
 مخالفم

 (درصد)

 مخالفم
 (درصد)

 ینظر
 ندارم

 (درصد)

 موافقم
 (درصد)

 کامالً
 موافقم

 (درصد)

 یارتباط یها شاخص

66/2 

74/19  89/17  58/26  89/27  89/7   وجود دارد. یسالمند ۀمشاور تلفن. 1

05/21  95/23  53/25  58/26  89/2   وجود سالمندان ۀعالقمورد  یهاعموضو با یآموزش یها دوره. 2
 ....(و نترنتیا و وتریکامپ)مانند  دارد

11/22  63/27  00/25  63/22  63/2   ،و بزرگ یو خدمات با حروف چاپ افزارها نرم. اطالعات درمورد 3
 یساده برا و روشن یها سرفصلو  یو متون بصر ریتصاو

 .شودیم ارائهسالمندان 

21/19  37/22  32/21  37/22  74/4   التیتسه یعالئم الزم برا ،سالمندان یزندگ محل اطراف در. 4
 شده است. هیو خدمات موجود تعب

16/23  16/18  74/24  42/28  53/5   به گریکدی به سالمندان کردنکینزد منظور به ییهاهمؤسس. 5
 .هستند فعال ازدواج قصد

00/20  53/20  74/24  74/29  00/5  خودپرداز و  یها دستگاه لیاز قب ،یکیالکترون زاتیتجه در. 6
بزرگ با حروف بزرگ استفاده  یها و... دکمه یعموم یها تلفن

 شده است.

37/22  63/27  11/22  53/25  11/2  با  ییها پانل ،مانند بانک و پست یرسان خدمتمراکز  در. 7
 مختلف وجود دارد. یافراد با قدها یمختلف برا یاه ارتفاع

68/28  21/19  05/31  47/19  58/1  و گسترده به  یعموم یدسترس ،یدولت و یعموم یها مکان در. 8
 وجود دارد. نترنتیو ا وترهایکامپ

 نگارندگان: منبع

 
اساس، در ایننشان داده شده است. بر پرسشنامه هایگویهوضعیت کلی مخالفت یا موافقت سالمندان با  ،3نمودار در 

 ومخالفم  ۀگزیندر قالب مخالفم و مخالفم  کامالً یها نهیگز مجموع «ارمنظری ند»از معیار  نظر صرف ،این نمودار
در  کههمچنانموافقت در نمودار نشان داده شده است.  ۀگزین صورت بهموافقم و موافقم نیز  کامالً یها نهیگز مجموع
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 6 گویۀو سالمندی(  ۀورمشاتلفن وجود ) 1 گویۀمربوط به  ،و رضایت سالمندان نظر اتفاقبیشترین  نمودار مشخص است،

 4 گویۀ مربوط به ،بیشترین درصد نارضایتی ،و درمقابل است سالمندان در تجهیزات الکترونیکی( ۀویژرعایت مالحظات )
توجه به قد در خدمات به سالمندان ) 7 گویۀو  اطراف محل زندگی سالمندان( دروجود عالئم الزم برای خدمات موجود )

 .استو...(  ها بانکدر 
 

 
 درصد به یارتباط شاخص یهاهیگو یفراوان. 3 نمودار

 نگارندگان: منبع

 

 فرهنگی و تفریحی ةمؤلف
 یها شاخصکه ابعاد و  شود یم تشکیلگویه  12 از ،فرهنگی و تفریحی ۀمؤلف، شودمشاهده می 3در جدول  کههمچنان

 است.  کردهدان ارزیابی را از منظر سالمن مؤلفهمختلف این 
 

 فرهنگی و تفریحی یها شاخص .3جدول 
 نیانگیم

 کل
 شاخص

 کامالً
 مخالفم

 (درصد)

 مخالفم
 (درصد)

 ینظر
 ندارم

 (درصد)

 موافقم
 (درصد)

 کامالً
 موافقم

 (درصد)

 یحیو تفر یفرهنگ یها شاخص

66/2 42/23 63/22 84/26 68/23 42/3  با یمراکز ورزش ،ها سبز و پارک یدر فضاها ژهیوبه. در شهر و 1
 .دارد وجود سالمندان مناسب تازیتجه

79/15 21/24 21/19 37/32 42/8  یو نرمش یحرکات ورزش یآموزش و اجرا یبرا یورزش یها ی. مرب2
ها  ها و بوستان پارک یصبحگاه ورزش ۀبرنامدر  سالمندان ۀژیو

 .کنند یم تیفعال

21/24 05/31 95/13 11/27 68/3 مناسب  یها و ورزش ها یباز با انواع ،خاد یورزش یفضاها. 3
 اند. ها احداث شده ها و بوستان سالمندان در پارک

11/22 89/27 16/18 74/24 11/7  .شود یم برگزار یورزش یهامسابقه ،سالمندان نیب. 4

53/25 53/25 37/12 47/29 11/7  وجود دارد. یکاف ۀانداز بهها و مراکز مخصود ورزش سالمندان  . کلوپ5

42/28 00/30 05/16 37/22 16/3  .شود یم اجرا سالمندان منازل به CDکتاب و مجله و  لیتحو ۀپروژ. 6

47/24 89/22 63/27 32/21 68/3 و  یدولت یها کتابخانه یدر تمام گانیرا تی. سالمندان امکان عضو7
 را دارند. یردولتیغ

58/21 16/23 53/30 89/17 84/6  نماها،یها و س نند فرهنگسراها، کتابخانهما یدولت ی. در مراکز فرهنگ8
و  یورزش ،یهنر ،یاستفاده از خدمات فرهنگ فیتخف یسالمندان دارا

 .هستند یاجتماع

74/19 47/24 53/25 68/23 58/6 اماکن  ریسالمندان به حرم مطهر و سا ونقل حمل یبرا ژهی. امکانات و9
 وجود دارد. یاحتیو س یارتیز

42/18 89/17 95/33 21/24 53/5 )ساختمان، رستوران و...( مناسب  یامکانات اقامت یدارا ،یاقامت مراکز. 10
 سالمندان هستند. یبرا

79/20 63/17 21/24 00/30 37/7  .دارد وجود سالمندان دیخر مخصود یها بازارچه. 11

00/25 58/21 53/30 53/20 37/2 مندان از بدو مسافرت سال یده مخصود سازمان یخدمات ی. واحدها12
 وجود دارد. ها آنورود به مشهد تا بازگشت 

 نگارندگان: منبع

 

37
.6

3
 

45 49
.7

4
 51

.5
8

 41
.3

2
 40

.5
3

 

50 47
.8

9
 

35
.7

8
 

29
.4

7
 25

.2
6

 27
.1

1
 33

.9
5

 34
.7

4
 

27
.6

4
 

21
.0

5
 

0%

50%

100%

 8سوال 7سوال 6سوال 5سوال 4سوال 3سوال 2سوال 1سوال

 موافقم مخالفم
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 -فرهنگی ۀمؤلفهای گویهاز  کیهرمیزان موافقت یا مخالفت سالمندان با  ۀکنند انیب 4مانند نمودارهای قبل، نمودار 

و اجرای حرکات ورزشی  های ورزشی برای آموزش مربیوجود ) 2 گویۀمربوط به  ،بیشترین درصد رضایتتفریحی است. 
بیشترین  ،درمقابل .است (برای خرید راحت سالمندان در محله ییها بازارچه)وجود  11 گویۀسالمندان( و  ۀویژو نرمشی 

لوح تحویل کتاب و مجله و  ۀپروژ) 6 گویۀمربوط به مخالف(  کامالًمخالف و  هایو مخالفت )جمع گزینه درصد نارضایتی
های مناسب سالمندان در  ها و ورزش وجود فضاهای ورزشی خاد با انواع بازی) 3 گویۀو ان( منازل سالمند بهفشرده 

توزیع امکانات در  در عدالت نبود امکانات یاکمبود این درمورد را سالمندان  نظر اتفاق امر این .استها(  ها و بوستان پارک
 .دهد یمنشان  سطح شهر

 

 به درصد فرهنگی و تفریحی یها شاخص هایگویهفراوانی  .4نمودار 

 منبع: نگارندگان 

 

 بهداشتی و درمانیخدمات  ةمؤلف
ده شاستفاده  گویه هفتسالمندان در شهر مشهد، از  ۀویژدرمانی  -بهداشتی ۀمؤلف یها شاخصبرای بررسی وضعیت 

طیف لیکرت  یها نهیگزبهداشتی و درمانی برمبنای  ۀمؤلف یها شاخصسالمندان به  یها پاسخ ۀدهند نشان 4. جدول است
 .است

 درمانی -بهداشتی یها شاخص .4جدول 

 کل نیانگیم
 شاخص

 کامالً
 مخالفم

 (درصد)

 مخالفم
 (درصد)

 ینظر
 ندارم

 (درصد)

 موافقم
 (درصد)

 کامالً
 موافقم

 (درصد)

 یدرمان -یبهداشت یها شاخص

48/2

37/22 05/26 58/21 26/25 74/4  یحاطر... و ها مطب ها، گاهدرمان پزشکان، یها ساختمان. 1
 .دارد سالمندان ۀاستفاد یبرا یمناسب یکیزیف

05/31 89/27 95/13 79/20 05/6 به  یا ژهیو یرسان خدماتو  یده نوبت ،یمراکز درمان در. 2
 .شود یسالمندان م

53/30 37/27 11/17 89/22 11/2  یها زشآمو ،سالمندان و خود از مراقبت ۀنیزمها در  . به خانواده3
 .شود یمالزم داده 

21/29 32/21 26/30 05/16 89/2  پاسخ و پرسش و سالمند تیمحور با یخانوادگ ۀمشاور. جلسات 4
 .شود یم برگزار سالمندان حضور با یگروه

05/31 58/21 32/31 84/11 21/4  طور به ،یپزشک متعارف کامل یها شیآزما و استاندارد مراقبت. 5
 .شود یندان انجام مسالم یبرا گانیرا

47/29 32/21 21/19 26/25 74/4  سالمندان انیم درمناسب  طور به ،یدرمان و یبهداشت خدمات. 6
 .شود یم عیتوز

11/22 11/22 26/30 37/22 16/3  سالمندان بهواضح  طوربه ،درمان و بهداشت مراکز درمورد. 7
 .شود یم یرسان اطالع

 نگارندگان: منبع
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 .دهد یمدرمانی را نشان  -خدمات بهداشتی ۀمؤلف هایگویهی مخالفت یا موافقت سالمندان با ز وضعیت کلنی 5نمودار 

مخالفم و مخالفم در  کامالً یها نهیگز مجموع ،«نظری ندارم» گزینۀ از نظر صرفقبل،  ینمودارهااساس، مانند  براین
 موافقت در نمودار نشان داده شده ۀگزین صورت بهقم نیز موافقم و مواف کامالً یها نهیگز و مجموعمخالفم  ۀگزینقالب 
طراحی ) 1 هایگویهمربوط به  ،بیشترین فراوانی موافقت و رضایت سالمندان ،شوددیده میدر نمودار  کهچنان. است

رمانی توزیع مناسب خدمات بهداشتی و د) 6 و (ها ها، مطب های پزشکان، درمانگاه ساختمانفیزیکی مناسب سالمندان در 
 خدمات ویژه به سالمندان ۀارائ) 2 هایهگویمربوط به  ،رضایتی و مخالفتبیشترین درصد نا ،درمقابل .است بین سالمندان(

 .استمراقبت از سالمندان(  ۀدرمورد نحو ها خانوادهآموزش به ) 3( و در مراکز درمانی و... یده نوبت مانند

 

 
 به درصد داشتی و درمانیبه یها شاخص هایگویهفراوانی  .5 نمودار

 نگارندگان: منبع

 
در  66/2تفریحری برا میرانگین     -ارتبراطی و فرهنگری   ۀمؤلفر  یهرا  شاخص دهد یمنشان  مذکور یها افتهی ،درمجموع

 نیترر  نییپرا در  مؤلفره در بین چهار  48/2خدمات بهداشتی و درمانی نیز با میانگین  ۀمؤلف یها شاخص ند واحباالترین سط
 د.نرحد قرار دا

 

 تحلیلی یها افتهی

امتیاز محاسبۀ برای ، هستندقسمتی پنجهمگی دارای مقیاس لیکرت  ،پرسشنامهها در  اصلی شاخص هایگویهاز آنجاکه 

این میانگین دارای مقیاس  .(5جدول است )محاسبه شده  آن مربوط به هایگویهمیانگین  ،از دیدگاه سالمندان مؤلفه هر
ارائه کرد که اگر میانگین نمرات  بیترت نیا به را تصمیم ۀتوان قاعد پس می .است 5تا  1دی بین طبیعتاً عد و ای فاصله

از دیدگاه سالمندان تا حدی مقبولیت دارد و در شهر برقرار است که این را  مؤلفهآن  ،باشد 5/2بیشتر از  مؤلفه یک
استانداردنبودن یا  بیانگر بودن میانگین، 5/2اوی یا مس تر کوچک ، اماگیریم استانداردبودن آن شاخص درنظر میمطابق

 .استبرقرارنبودن در حد استانداردها از دیدگاه سالمندان 
اگر  ،05/0 یدارامعنها در سطح  تصمیم استفاده از مقدار احتمال برای انجام آزمون ۀبق قاعداطمذکر است که  شایان

بر رد  یدلیل ،باشد 05/0یا مساوی  تر بزرگشود و اگر  د میفرض صفر ر ،باشد 05/0از  تر کوچکمقدار احتمال آزمون 
 :ندزیر صورت بهآزمون  هایهذکر است که فرضی شایان. همچنین داردفرض صفر وجود ن

 .است 5/2میانگین شاخص  فرض صفر:

 .ستین 5/2میانگین شاخص  فرض مقابل:

است یا اینکه شاخص  5/2مقدار میانگین کمتر از  ،اگر فرض صفر رد شد و مقدار آمار آزمون منفی بود ،عبارت دیگربه
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یا  تر بزرگمقدار میانگین  ،، اما اگر فرض صفر رد نشد یا رد شد و مقدار آمار آزمون مثبت بودستیندر حد استاندارد 

 یعنی شاخص در حد استاندارد بوده است. ؛است 5/2مساوی 
 

 5/2ها با عدد  میانگین ةنتایج مقایس .5جدول 

 آزمون ةجینت احتمال مقدار tآزمون  ةآمار عامل نیانگیم عامل نام

 صفر فرض رد 0001/0 49/4 64/2 یاجتماع ۀمؤلف یها شاخص

 صفر فرض رد 0001/0 64/4 66/2 یارتباط ۀمؤلف یها شاخص

 صفر فرض رد 0001/0 36/6 66/2 یحیتفر و یفرهنگ ۀمؤلف یها شاخص

 صفر فرض رشیپذ 733/0 -42/3 48/2 یبهداشت خدمات ۀمؤلف یها شاخص

 نگارندگان: منبع

 

 اجتماعی سالمندان در شهر مشهد  شأنجایگاه و  نیتأممربوط به  یها شاخص رسد نظر می به اول: ةفرضی
ار یه بسک است 0001/0 یدار امعنه در سطح یاین فرض ،مشخص است 5جدول که در طور همانمناسب نیست. 

 ،گریعبارت دبه .شود یمرد  درصد 5 دارامعندر سطح  مذکور ۀعنی فرضیی ؛است 05/0 یدارامعناز سطح  تر کوچک

ست ها آن ۀیاول یازهایشتر از رفع نیب یمک ،یگاه و شأن اجتماعیمربوط به جا یها شاخص ،دگاه سالمندانیاز د
 درصد 5طح ه در سک -هیاول یازهایو باالتر از حد ن دارامعن(. این معیار در مقایسه با معیارهای 64/2ن یانگی)م

 یازهاین شاخص نیه اکآنبا  ،گریعبارت دبه .قرار دارد یتر نییپادر سطح  -اند دادهرا نشان  یدارامعناختالف 
 دارد. یادیز ۀفاصل مناسبت یباز هم تا وضع ،کند یمه را برآورده یاول

 متناسب لمندان با نیازهای سا ،ارتباطی در شهر مشهد یها رساختیزخدمات و  رسد نظر می به دوم: ةفرضی

ار یه بسکاست  0001/0 یقبل یها هیفرضثر کمانند ا ،مؤلفهن یمقدار احتمال ا، 5اطالعات جدول  ساسبرا نیست.
عبارت . بهشود یمرد  درصد 5 دارامعندر سطح  مذکور ۀیعنی فرضی ؛است 05/0 یدارامعناز سطح  تر کوچک

کمی بیشتر از رفع نیازهای  ،و روابط سالمندان یارتباط ۀفمؤلمربوط به  یها شاخص ،دگاه سالمندانی، از دتر قیدق
که در  -و باالتر از حد نیازهای اولیه دارامعن(. این معیار در مقایسه با معیارهای 66/2میانگین هاست ) آن ۀیاول

این که آنبا  ،عبارت دیگربه .قرار دارد یتر نییپادر سطح  -اند دادهرا نشان  یدارامعناختالف  درصد 5سطح 

 زیادی دارد. ۀفاصلباز هم تا وضعیت مطلوب  ،کند یمنیازهای اولیه را برآورده  ،شاخص

 کند ینم نیتأمنیازهای سالمندان را  ،تفریحی شهر مشهد -یخدمات فرهنگ رسد نظر می به سوم: ةفرضی. 
است که بسیار  0001/0فرهنگی و تفریحی  یها مؤلفه، مقدار احتمال شود یممشاهده  5که در جدول طور همان

 . بهشود یمرد  درصد 5 یدارامعندر سطح  مذکور ۀیفرضمعناست که نااست. این بد 05/0 یدارامعناز سطح  تر کوچک
آنان  ۀیاولکمی بیشتر از رفع نیازهای  ،فرهنگی و تفریحی سالمندان یها شاخص ،از دیدگاه سالمندان ،تر قیدقعبارت 
 درصد 5که در سطح  -و باالتر از حد نیازهای اولیه دارامعنایسه با معیارهای (. این معیار در مق67/2میانگین است )

نیازهای اولیه را برطرف  مؤلفهکه این آندر سطح متوسطی قرار دارد. نتیجه اینکه با  -اند دادهرا نشان  یدار یمعناختالف 
 زیادی دارد. ۀفاصلباز هم با وضعیت مطلوب  ،کند یم

 نیست.متناسب با نیازهای سالمندان  ،درمانی شهر مشهد -خدمات بهداشتی رسد نظر می به چهارم: ةفرضی 

از  ،تر قیدقعبارت بر رد فرض صفر وجود ندارد. به محکمی دلیل ،درصد 5 یدار امعن، در سطح 5با توجه به جدول  
 نیانگیهاست )م آن ۀحتی کمتر از رفع نیازهای اولی آنان خدمات بهداشت عمومی برای یها شاخص ،دیدگاه سالمندان

 ،دگاه سالمندانیه از دکنیجه اینت .این معیار بسیار در سطح پایینی قرار دارد ،بنابراین ؛کمتر است( 5/2 که از 48/2
 ست.ین ها آن ۀیاول یازهایدر حد رفع ن یحت ،یخدمات بهداشت عموم یها شاخص
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 یریگ جهینت
عدالت شهروندی رعایت شده باشد و تمامی  ،فضایی است که در آن ،لآهایدفضای شهری  ،بیان شد تر شیپکه طور همان

و  آیند میشهر به شمار  پذیر آسیببخشی از شهروندان  ،درواقعاستفاده کنند. سالمندان  آن بتوانند از شهروندان
 بودهد شود، پیامد مثبت آن برای سایر اقشار جامعه نیز خوا سازی مناسبفضاهای شهری برای سالمندان  که درصورتی

اجتماعی، ارتباطی،  ۀمؤلف) مهماصلی و  ۀمؤلفبر چهار  تأکیدشهر دوستدار سالمند با  ،پژوهشاین در (. 1377مشایخی، )
آمار  یها افتهینتایج و  .بررسی شدسالمندان  ویژه بهافراد  ۀهمدرمانی( در کیفیت زندگی  -تفریحی و بهداشتی -فرهنگی

 ریپذ بیآسقشر  ویژهبهدر بهبود کیفیت خدمات به شهروندان،  یریگ میتصم برای مؤثرراهنمایی  توان یمرا توصیفی 
در حد  یارها همگیمع دهد یممیدانی پژوهش نشان  یها افتهی .دانست و نیازهای آنان ها تیاولو سالمند و درنظرگرفتن

ه در حد متوسط و یبق ،شده استاز حد استاندارد گزارش  تر نییپاه ک یخدمات بهداشت عموم ۀمؤلفر از یو غ ندامتوسط
ن آ. این نتایج بیانگر اند بودهه یاول یازهایا همان رفع نیدر سطح استاندارد  باًیتقر، رگیدعبارت به .ندرداباالتر قرار  یمک

از  کی چیهباال در  یها نیانگیمر یو مقاد رندندا یلآدهیط ایشرا ،چهارگانه یها مؤلفهاز  کی چیه یها شاخصاست که 
در سطح متوسط و تا حد  ها شاخصثر کا ،دگاه سالمندانیاز د گفت توان یم ،ترتیب مشاهده نشده است. بدین ها خصشا

که  یخدمات بهداشت عموم جز ها، تمامی شاخصدگاه سالمندانیگر، از دیعبارت د استاندارد بوده است. به یفیار ضعیبس
 ها توجه کرد؛باید به آن ط مطلوبیدن به شرایرس یو برا انددر سطح متوسط ن بوده است،ییدر سطح متوسط به پا

بزرگی وجود دارد و در این  یها یکاستو  ها ضعف ها شاخصی عضدر ب ،نظر سالمندان شهر مشهد براساسبراین، عالوه
رح زیر این موارد به ش نیتر مهمی از عض. بدکنمینشهر دوستدار سالمند را کسب  ۀاولیاستانداردهای  ،موارد شهر مشهد

 ۀبرنامسالمندان در  ۀویژهای ورزشی برای آموزش و اجرای حرکات ورزشی و نرمشی  مربییا کمبود شدید  نبود است:
سالمندان به حرم مطهر و سایر  ونقل حملامکانات ویژه برای یا کمبود  نبود، ها ها و بوستان پارک یصبحگاهورزش 

امکانات مراقبتی و  نبود ،سالمندان مراقبت از ۀنحو ۀدر زمین ها خانوادهآموزش به  نبود، اماکن زیارتی و سیاحتی
یا کمبود شدید  نبود ،تیدرنهارایگان یا با قیمت ارزان برای تست مداوم وضعیت سالمتی سالمندان و  طور بهآزمایشگاهی 

 ها و مراکز مخصود ورزش سالمندان. کلوپ
سمت پیرشدن است و ایران  حرکت به درحالجهان  دهد یمان نش یالملل نیب یها سازمانسخن پایانی اینکه آمارهای 
دلیل وجود شهر مشهد که ضمن متابعت از الگوی کشوری ساختار جمعیت، به ژهیو به ؛نیز از این قاعده مستثنی نیست

س، اساگزیدن تعدادی از سالمندان از شهرها و مناطق دیگر کشور است. براینبارگاه حضرت رضا شاهد مهاجرت و سکنی

مدیریت جمعیت سالمند و رفع . اشتتعداد زیادی سالمند در ساختار جمعیتی خود خواهد د ،نزدیک یا ندهیآاین شهر در 
برای رفع این نیازها در قالب  یزیر برنامهاول و  ۀدر مرحل ها آننیازمند بررسی نیازهای  ها آنروانی  -نیازهای جسمی

واقعیت این است که سالمندی، وضعیتی است که تا آن را تجربه شهری آتی است.  یها طرحموجود یا  یها طرح
بهترین گزینه مراجعه به خود  ،، برای شناخت نیازهای جسمی و روانی سالمندانرو نیااز  .است درک قابلکمتر  ،میا نکرده

 .استهآن
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