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ارزیابی شاخصهای شهر دوستدار سالمند در شهر مشهد با تأکید بر
شاخصهای فرهنگی  -اجتماعی
سید هادی زرقان ی *  -دانشیار جغرافیای سیاس ی ،دانشگاه فردوس ی مشهد
امیدعل ی خوارزم ی  -استادیار مدیریت نوآوری ،دانشگاه فردوس ی مشهد
لیال جوهری  -کارشناس ارشد رشتۀ مدیریت شهری ،دانشگاه فردوس ی مشهد

پذیرش مقاله1393/01/28 :

تأیید نهایی1393/06/02 :

چکیده
متفکران علوم انسانی ،علوم زیستی و ، ...همواره به سالمندی ،بهعنوان آخرین دورة زندگی
انسان توجه کردهاند .تعداد افراد سالخوردة جوامع روبه ازدیاد است و جمعیت ها به پیری
میگرایند .در حال حاضر ،جمعیت ایران از نظر ساختاری سالخورده نیست ،اما با توجه به عوامل
مختلفی چون کاهش میزان موالید و افزایش امید به زندگی ،بهنظر میرسد که در آیندهای
نزدیک ،جمعیت سالمندان در ایران ،بخش شایان توجهی از ساختار جمعیتی کشور را تشکیل
خواهد داد .هدف این پژوهش ،بررسی وضعیت شهر مشهد در راستای شاخص های شهر
دوستدار سالمند با تأکید بر شاخص های اجتماعی ،فرهنگی  -تفریحی و بهداشتی  -درمانی
است .روش پژوهش توصیفی  -پیمایشی و پژوهش از نوع کاربردی است .در آزمون فرضیه ها،
از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمالبودن داده ها و از آزمون  tبرای مقایسة
میانگین شاخص ها استفاده شده است .با توجه به میدانیبودن پژوهش ،برای جمعآوری داده ها
از پرسشنامة استاندارد سازمان بهداشت جهانی استفاده شد و بنابراین ،روایی آن مورد تأیید
است .در سنجش پایایی ،ضریب آلفای کرونباخ  78درصد بهدست آمد که میزانی مورد قبول
است .جامعة آماری ،شامل تمامی ساکنان  65سال به باالی شهر مشهد هستند .برای تحلیل
داده ها از نرم افزار  S PS Sاستفاده شد .نتایج بیانگر آن است که تمامی شاخص های اجتماعی،
فرهنگی و تفریحی در شهر مشهد ،وضعیتی نسبت اً مناسب و تقریب اً مطابق استاندارد دارند؛ البته
شاخص های بهداشتی  -درمانی ،تا حدودی با وضعیت ایدهآل فاصله دارند.

کلیدواژه ها :جمعیت ،شهر دوستدار سالمند ،شهر سالم ،شاخص اجتماعی  -فرهنگی ،مشهد.

* نو یسند ۀ مسئول09153063504 :

Email: h-zarghani@um.ac.ir
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مقدمه
جهان بهسرعت درحال پیرشدن است .مسئلۀ سالمندی جمعیت ایران ،بهدالیل مختلف از جمله کاهش میزان موالید،
پیشرفتهای علم پزشکی ،بهداشت ،آموزش و پرورش و افزایش امید به زندگی ،درحال ظهور است و پدیدۀ نوینی بهشمار
میرود (احمدی و بهشتی .)45 :1387 ،سالمندی ،فرایندی زمانی است که افراد در  65سالگی و باالتر از آن ،درمعرض
آن قرار میگیرند .گاهی در مالک سنی ،تفاوتهایی دیده میشود ،اما بهنظر میرسد براساس گروهبندی سهگانه ،آغاز 65
سالگی برای تشخیص سالمندی مناسبتر است (خاشعی .)95 :1383 ،سالمندی و مسائل آن ،یکی از مهمترین مؤلفههای
تشکیل دولت رفاه در دوران معاصر است .کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه ،برنامههای رفاهی ویژهای برای جمعیت
سالمند دارند (پتریک)35 :1381 ،؛ بنابراین ،حمایت از سالمندان یکی از مهمترین زمینههای شکلگیری دولت رفاه در
آستانۀ قرن بیستم بوده است (همان .)36 :شهر مشهد بهعنوان دومین کالنشهر مذهبی ایران ،بهدلیل وجود بارگاه
حضرت ثامنالحجج (ع) ،ساالنه پذیرای میلیونها زائر از سراسر ایران و جهان است .براساس سرشماری عمومی نفوس و
مسکن در آبانماه  ،1385جمعیت افراد باالی  65سال در شهر مشهد  4/49درصد بوده است (آمارنامۀ مشهد.)1389 ،
این درصد تقریباً معادل  108هزار نفر از کل جمعیت مشهد است .در سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه ،1390
این میزان به  140هزار نفر رسیده که معادل  5/06درصد است (آمارنامۀ مشهد .)1391 ،سهم این  5/06درصد از زندگی
در شهر چگونه تعریف میشود؟ فضای شهری ایدهآل ،فضایی است که در آن ،عدالت شهروندی رعایت شده باشد و
تمامی شهروندان بتوانند از این فضا استفاده کنند .سالمندان درواقع ،بخشی از شهروندان آسیبپذیر شهر بهشمار میروند
و درصورتیکه فضاهای شهری برای آنان مناسبسازی شود ،پیامد مثبت آن برای سایر اقشار جامعه نیز خواهد بود
(مشایخی.)161 :1377 ،

مبانی نظری
پژوهشهایی در زمینۀ شهرهای دوستدار سالمند با تأکید بر یک بعد و رویکرردی خراد در داخرل کشرور صرورت گرفتره
است .این موضوع در مطالعههای خارجی بهصورت منسجمتر دنبال شده است که بهاختصار بره چنرد مرورد از آنهرا اشراره
میشود.
مقدم ( )1386در پژوهشی با عنوان «مقایسۀ متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در سالمندان شهر تهران» به بررسی
ارتباط متغیرهای سن ،جنس ،شغل قبلی ،وضعیت اشتغال ،وضعیت تأهل و میزان تحصیالت با محل اقامت سالمندان
شهر تهران پرداخت و به این نتیجه رسید که داشتن شغل دولتی در کشور ما و بسیاری از مناطق دیگر ،پشتوانهای
اجتماعی برای قشر سالمند محسوب میشود.
قاسمی و دیگران ( )1389در پژوهشی با عنوان «مقایسۀ کیفیت زندگی سالمندان مقیم خانواده و مقیم سرای
سالمندان شهر اصفهان» به این نتیجه رسیدند که سالمندان مقیم خانواده ،از ابعاد جسمی ،ذهنی و اجتماعی ،کیفیت
زندگی بهتری در مقایسه با سالمندان مقیم سرای سالمندان دارند.
ساراسون ( )2007در پژوهشی با عنوان «مدرنیزهشدن و تأثیر آن بر تصویر و ادراک افراد سالخورده در لندن» به این
نتیجه رسید که سالمندان بعد از دورۀ بازنشستگی در نقش خود ابهام دارند و این امر بر سالمت جسمی و روانی آنان تأثیر
منفی دارد؛ عالوهبراین ،شرکتکنندگانی که تحصیالت کمتری دارند ،احساس میکنند در مسابقۀ پیشرفت فناوری عقب
ماندهاند و این به یأس و ترس آنان از فناوری دامن میزند .حتی سالمندان با تحصیالت باالتر احساس فشار میکنند و
این مسئله از نظر آنان به کاهش احترام اجتماعی از طرف خانواده و فرزندان و نوهها منجر میشود.
شاتن ( )2003در پژوهشی با عنوان « نقش سالمندان در اجتماع ،مورد مطالعه :مالزی» به بررسی وجهۀ سالمندان در
سطح شهر و بین شهروندان پرداخت و به این نتیجه رسید که با افزایش سن ،بهدلیل کاهش سرعت یادگیری و مشکالت
فیزیکی  -جسمانی ،به اغلب سالمندان کمتر توجه میشود و این مسئله به کاهش احترام آنان از سوی شهروندان و حتی
خانواده منجر میشود .اغلب سالمندان اذعان میکنند که نیازمند ترحم نیستند؛ بلکه باید درک شوند.
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یافتههای تحقی قات سایر پژوهشگران داخلی و خارجی و همپوشانی ابعاد مورد سنجش با متغیرهای پژوهش حاضر
بیانگر آن است که آنچه سالمندان بهراستی نیازمند آناند ،در کنار امکانات و خدمات بهداشتی  -درمانی و کیفیت زندگی
مطلوب برای گذراندن سالمندی سالمتر ،درکشدن و شنیدهشدن ،مشارکت و فرصت حضور در اجتماع و همچنین احترام
اجتماعی است .بسیاری از سالمندان با تحصیالت کم یا زیاد ،از سرعت پیشرفت فناوری هراساناند و خود را طردشده از
اجتماع تلقی میکنند که این مسئله ،اغلب با کاهش احترام اجتماعی از سوی خانواده ،خویشاوندان و جامعه در ارتباط
اس ت .در شهر مشهد ،با وجود پیشرفتهای بسیار در زمینۀ توسعۀ شهری ،مبلمان شهری ،زیباسازی و آسایش بصری،
بهنظر میرسد بعضاً از نیازهای سالمندان بهعنوان باارزشترین قشر هر اجتماع ،در زمینۀ شاخصهای فرهنگی  -تفریحی
و بهداشتی  -درمانی غفلت شده است .از اینرو ،در این پژوهش ،فرضیههای زیر ارزیابی میشود:
 .1شاخصهای مربوط به تأمین جایگاه و شأن اجتماعی سالمندان در شهر مشهد مناسب نیست.
 .2خدمات و زیرساختهای ارتباطی و روابط اجتماعی شهر مشهد ،متناسب با نیازهای سالمندان نیست.
 .3خدمات فرهنگی  -تفریحی شهر مشهد ،نیازهای سالمندان را تأمین نمیکند.
 .4خدمات بهداشتی  -درمانی شهر مشهد ،متناسب با نیازهای سالمندان نیست.
شهر سالم
شهر سالم یک مقولۀ سالمت عمومی است که بر تفکر پروفسور مککوئن بنیان نهاده شده است .او دریافت کره بررخالف
عقیدۀ عموم ،مهم ترین عامل ارتقای سطح سالمت در پادشاهی انگلیس و دیگرر کشرورهای توسرعهیافتره در قررون  19و
 ،20صرفاً پیشرفت در امور خدمات بهداشتی  -درمانی (و فناوری) مربوط به آن نبوده؛ بلکره برهدلیرل تغییرهرای اجتمراعی،
زیستمحیطی و اقتصادی به شرح زیر بوده است:
 محدودشدن تعداد افراد خانواده
 افزایش امکانات کمی و کیفی مواد غذایی
 داشتن محیط فیزیکی سالمتر از هر نظر
 تبیین روشهای اصولی پیشگیری و درمان بیماریها (براند فرای.)156 :1383 ،
درواقع شهر سالم ،پلی میا ن شهرهای فعلی و شهرهای آرمانی آینده است و رسیدن به شهرهای آرمانی آینده مستلزم
مشارکت و حمایتهای بالقوه و بالفعل افراد جامعه ،استفاده از تجارب و طرحهای شهرهای با تجربۀ جهانی و همچنین
فعالیت مدیران و برنامه ریزان باتجربه و کارآمد است (وست فال و دویال .)345 :1386 ،صاحبنظران و کارشناسان ،برای
توصیف و تبیین شهر سالم ،شاخصها و مالکهای مختلفی را ارائه کردهاند .بعضی از مهمترین معیارها ی انتخابی در
شناخت یک جامعۀ شهری سالم عبارتاند از .1 :تغذیۀ کامل مردم شهر .2 ،کار دائمی و نبود بیکاری فصلی .3 ،وجود
مسکن و تجهیزات آن .4 ،دسترسی به بهداشت و درمان در همۀ محلههای شهری و امکان استفاده برای همه .5 ،امکان
تحصیل و کسب مهارت و تخصص .6 ،شرایط کار روزانه .7 ،تأمین اجتماعی  .8لباس کافی در فصول مختلف سال.9 ،
وضع راحت حملونقل شهری .10 ،گسترش عدالت اجتماعی .11 ،میزان پسانداز و کیفیت مسکن .12 ،امکان گذراندن
اوقات فراغت و  .13پایینبودن میزان جرم و جنایت (شکوئی.)123 :1385 ،
شهر دوستدار سالمند
براساس رویکرد سازمان بهداشت جهانی ،شهرهای دوستدار سالمند شامل آن دسته از فضاهای شهری هستند که توزیع
خدمات عمومی در آنها بهگونهای است که حداکثر تناسب را با نیازها و محدودیتهای افراد سالمند دارد .مطابق این تعریف،
خدمات حملونقل ،امور اداری ،شبکههای مخابراتی و ارتباطات رسانهای ،ساختوساز اماکن و طراحی معماری شهری،
خدمات فرهنگی و بهداشتی بهشکلی ارائه میشود که سالمندان بدون وابستگی یا با دریافت حداقل کمک از سوی دیگران
بتوانند از آنها بهرهمند شوند؛ عالوهبراین ،در چنین شهرهایی ،توجه به نیازهای تعریفشدۀ فرد سالخورده بهعنوان یک
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ضرورت در شاخصههای فرهنگی و تعاملهای بینفردی نیز لحاظ میشود (سازمان بهداشت جهانی.)37 :2007 ،
بهطورکلی ،سازمان بهداشت جهانی هشت شاخص و مؤلفۀ اصلی را بهعنوان معیارهای جهانی شهر دوستدار سالمند درنظر
میگیرد که بعضی از کشورهای توسعهیافته از آنها فراتر رفتهاند .این شاخصها عبارتاند از :شاخصهای فضاهای باز
شهری ،ساختمانها و مکانهای عمومی ،شاخصهای حملونقل ،شاخصهای ای منی و سهولت تردد ،شاخصهای احترام
اجتماعی ،شاخصهای مشارکت و روابط اجتماعی ،شاخصهای بهداشت و درمان و شاخصهای فرهنگی و تفریحی
(سازمان بهداشت جهانی .)69 :2007 ،این پژوهش ،بر شاخصهای احترام و مشارکت اجتماعی ،شاخصهای ارتباطی،
شاخصهای فرهنگی  -تفریحی و شاخصهای خدمات بهداشت عمومی تأکید میکند؛ چراکه این شاخصها ،اهمیت
بسیاری در ارتقای کیفیت زندگی و حفظ توأمان سالمت جسم و روح سالمندان در اجتماع شهری دارند.
شاخص مشارکت و روابط اجتماعی
سالمندانی که مشارکتجو هستند ،بابنیهتر و سرحالتر بهنظر میرسند و از زندگی خود لذت بیشتری میبرند .با وجود این،
بسیاری از سالمندان از مشارکت اجتماعی طفره میروند .دوستان انگیزۀ خوبی برای مشارکتدادن سالمندان بهشمار
میروند .درعوض ،هرچه بیگانگی اجتماعی سالمند بیشتر باشد ،مشارکت اجتماعی ک متری نشان میدهد .میان احساس
اتالف وقت و میزان برآوردهشدن انتظارات و میزان مشارکت اجتماعی ،رابطهای قوی وجود دارد .فعالنگاهداشتن
سالمندان در صحنۀ اجتماع و مشارکتهای جمعی ،سالمندی سالمتری را پدید میآورد .سپردن بخشهایی بهصورت
تعاونی که خود سالمندان آن را اداره میکنند و سرمایهگذاری دولت در این بخش ،سالمندان تحصیلکرده را نیز به عرصه
میآورد تا از تجربۀ علمی و مدیریتی خود در رفع نیاز همساالن خود استفاده کنند (کالوو و ویلیامسون.)136 :2008 ،
کلینیکهایی که خود سالمندان آن را میگردانند و خانههای رفاهی که با مشارکت انجمنهای خیریه و شهرداری یا
بهزیستی اداره میشوند ،همگی مجالی است برای استفادۀ بهتر از انرژی سالمندان .ک مکگرفتن از مادربزرگها در
برنامههای مهدکودک مانند قصهگویی ،نمایش و شعرخوانی و آموزش بافتنی و خیاطی به کودکان دبستانی بهعنوان
مهمان هنرمند ،شوق دوبارهای به دل بانوان سالمند سرازیر میکند (چو .)121 :2005 ،سالمندان با تشویق ،تمایل
بیشتری به مشارکت پیدا میکنند .آنان بهدالیل جسمی و روحی ،به فضاهای شهری و تحرک و تعاملهای اجتماعی
بسیار نیازمندند .بههمینسبب ،طرحهای شهرسازی باید به مردم سالخورده کمک کنند تا بهراحتی از خیابانهای شهر
استفاده کنند و لذت ببرند .مسلماً رویکرد مشارکتی و استفاده از دیدگاههای خود سالمندان ،به نتایج بهینهای منجر
میشود ( سازمان بهداشت جهانی.)54 :2007 ،
شاخص احترام اجتماعی
اگرچه بسیاری از افراد ،توجه و تکریم سالمندان را با کمک و مساعدت اشتباه میگیرند ،تکریم همواره بهمعنای دستگیری
و کمک به سالمندان ناتوان نیست .چه بسیارند سالمندانی که هم بهلحاظ جسمی و هم مالی توانایی دارند ،اما بیصبرانه
در انتظار قطرهای محبت و احترام هستند (ولمن و ورتلی .)31 :1989 ،این بیتوجهی ممکن است گذاشتن سالمند در
آسایشگاه یا دریغکردن یک لبخند کوچک از پدر و مادری پیر باشد .محبت و توجه ،موضوعی است که تقریباً تمام
روانشناسان ،از آن بهعنوان مهمترین نیاز دوران سالمندی یاد میکنند ،اما گذشته از موضوع احترام و توجه ،بسیاری از
نیازهای سالمندان بهدلیل محدودیتهای آنان ،یا بهطور کامل تأمین نمیشود یا اولویت چندانی ندارد .درحالیکه
سالمندی بههیچوجه بهمعنای ازکارافتادگی و استراحت مطلق نیست؛ بلکه باید بسترهای فرهنگی و اجتماعی الزم برای
حضور این قشر در جامعه ،بیشازپیش فراهم شود .ورزش و افزایش راهکارهای سالمتی ،افزایش قابلیت بی مههای درمانی
و پیشگیری قبل از درمان ،دعوت و ارجنهادن به حضور آنها در فعالیتهای اجتماعی و مدنی ،ارائۀ راهکارهایی برای
رسیدگی به مشکلها و انتقادهای آنها بهصورت خارج از نوبت و برطرفکردن نیازهای مهم سالمندان ،درنهایت به
دلگرمی بیشتر ،حضور پررنگتر و احترام اجتماعی این قشر ارزشمند در جامعه منجر میشود (ساراسون.)45 :1955 ،
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شاخصهای فرهنگی و تفریحی
جامعهشناسان معتقدند فراغت مفهومی کامالً نو است که با صنعتیشدن جامعه و شهرنشینی بهوجود آمده است و نمیتوان
آن را با مفهوم بیکاری در قرون گذشته مقایسه کرد .منظور از اوقات فراغت ،فرصت و زمانی است که در آن ،انسان
مسئولیتپذیر هیچگونه تکلیف یا کار موظفی را عهدهدار نیست و زمان در اختیار اوست تا با میل و انگیزۀ شخصی به امر
خاصی بپردازد (تری و دیگران .)51 :2006 ،استفادۀ مناسب از اوقات فراغت ،سبب سازندگی روح و روان میشود و نداشتن
استفادۀ صحیح از آن ،یکی از عوامل کسالت و سستی است .اوقات فراغت بهعنوان یک پدیدۀ فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار
بر ابعاد اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی ،موضوع مشترک تمام اقشار جامعه است .متأسفانه سالمندان و بازنشستگان در این
زمینه به فراموشی سپرده شدهاند (سازمان بهداشت جهانی .)23 :2007 ،در کشورهایی مانند آمریکا ،گذران درست اوقات
فراغت ،مهمترین بعد سالمتی سالمندان آمریکایی و کلید اصلی سالمندی سالم قلمداد شده است (شاتن .)12 :2003 ،در این
زمینه ،پژوهشها نشان میدهد مشارکت فعال سالمندان در فعالیتهای اوقات فراغت و فعالیتهای ورزشی (ورزش یک بار
در هفته) با هدف پیشگیری از مشکلهای عملکردی مربوط به سن ،نقش بسیار مؤثری دارد (همان)14 :؛ بنابراین ،قشر
سالمند جامعه با توجه به عواملی چون ورود به دورۀ بازنشستگی ،نداشتن اشتغال به کار ،تنهایی ،نداشتن حمایت اجتماعی،
صنعتیشدن جوامع و انفکاک عاطفی  -روانی افراد خانواده ،درمعرض خطر و تهدید قرار دارند .پیشگیری از این روند ،مستلزم
فراهمساختن امکانات فرهنگی  -تفریحی برای سالمندان در گروههای سنی متعدد است (ایوانس.)9 :2003 ،
شاخص بهداشت عمومی و سالمت
 استرس و سالمت روانی

سطح استرس در دورۀ سالمندی ،نهتنها کاهش پیدا نمیکند ،بلکه در بسیاری از موارد افزایش مییابد ،اما نوع
استرسهای سالمندان تا حدودی با استرسهای دورۀ جوانی تفاوت دارد .بسیاری از رویدادهای منفی زندگی در دورۀ
سالمندی ،بهعنوان عامل استرسزا عمل میکنند و تعداد رویدادهای مثبتی که سبب بروز هیجان میشوند ،با افزایش سن
کاهش مییابد (چالیز و دیگران .)40 :2000 ،بیشتر عوامل استرسزای دورۀ سالمندی ،معموالً از نوع مواردی مانند
ازدستدادن همسر ،بینایی ،شنوایی ،شغل ،موقعیت اجتماعی و ...است .هنگامیکه تعداد این استرسها زیاد و فاصلۀ آنها
کم میشود ،سالمند  -بهویژه سالمندی که قوایش بهدلیل ابتال به بی ماریهای دیگر تحلیل رفته  -از پا درمیآید .ماهیت
اغلب عوامل استرسزای دورۀ سالمندی ،برگشتناپذیر است .بههمیندلیل ،بسیاری تصور میکنند که سالمندی ،افراد را
از لحاظ هیجانی بیتفاوت یا کرخت میکند؛ درحالیکه آنچه بهواقع رخ داده ،بهکارگیری نوعی سازوکار مقابلهای است
(کاستا .)78 :1998 ،به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران ،سالمت یک فرد سالمند ،حاصل عواملی چون تعامل آثار
سالخوردگی ،بی ماریهای افزودهشده به پیری طبیعی ،عوامل خطرساز در طول عمر مانند سیگار و ...است؛ بنابراین،
وضعیت سالمت یک سالمند را میتوان حاصل دو پدیدۀ مشخص سالخوردگی فیزیولوژیک و سالخوردگی پاتولوژیک
دانست .فرایند سالخوردگی فیزیولوژیک ،شامل آن دسته از تغییرهای بدن انسان است که بدون دخالت بی ماری یا عوامل
محیطی ،با گذشت زمان ایجاد میشود (فیلنر و ویلیامز ،)61 :1979 ،اما در فرایند سالخوردگی پاتولوژیک ،بی ماریها و
عوامل محیطی نیز افزوده میشوند .درواقع ،میزان این دو پدیده مشخص میکند هر فردی چگونه پیر میشود (همان) .در
اینجا به شرح فرایند سالخوردگی فیزیولوژیک میپردازیم.
از میانۀ قرن  ،19امید به زندگی در بدو تولد در بیشتر کشورهای توسعهیافته تقریباً دوبرابر شده است .در نی مۀ اول
قرن بیستم ،پیشرفتهایی در واکسیناسیون و درمان بی ماریهای عفونی ایجاد شد که از طریق کاهش میزان مرگ
مادران و نوزادان ،امید به زندگی را افزایش داد .در دهههای اخیر قرن بیستم ،بهعلت پیشرفت در پزشکی و جراحی ،امید
به زندگی افزایش یافت .قسمت زیادی از آنچه قبالً به پیری نسبت داده میشد ،امروزه به بی ماریها نسبت داده میشود.
بهصورت بالقوه ،عوامل خطر قابلتعدیلی برای این بی ماریها شناخته شدهاند که عبارتاند از :مصرف زیاد الک ل ،استعمال
دخانیات ،مداخلههای تغذیهای و عوامل محیطی (فلیک و دیگران.)18 :2002 ،
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روش پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی  -پیمایشی و از نوع کاربردی است .در این پژوهش ،ابتدا از طریق مطالعۀ کتابخانهای و استفاده از
مقالههای داخلی و خارجی ،مفهوم شهر سالم ،شهر دوستدار سالمند و شاخصهای آن ،با توجه به استانداردهای سازمان
بهداشت جهانی بررسی شد .سپس پرسشنامۀ استانداردی براساس معیارهای سازمان بهداشت جهانی تدوین شد و با
استفاده از ابزار پرسشنامه ،بهصورت طیف لیکرت (از کامالً مخالفم با نمرۀ  1تا کامالً موافقم با نمرۀ  ) 5به بررسی و
تحلیل چهار شاخص عمده (شاخص های اجتماعی سالمندان 10 :سؤال ،شاخص های ارتباطی 8 :سؤال ،شاخصهای
فرهنگی و تفریحی 12 :سؤال و شاخص های خدمات بهداشت عمومی 7 :سؤال) در اساس شکلگیری شهر دوستدار
سالمند پرداخته شد .با توجه طراحی پرسشنامه با استفاده از معیارهای استاندارد سازمان بهداشت جهانی ،روایی آن تأیید
شد .شایان ذکر است پرسشها بهشیوۀ ترجمه  -بازگشت  -ترجمه ،بومیسازی شد .برای بررسی پایایی ،از ضریب آلفای
کرونباخ  1استفاده شد و مقدار آن  78درصد بهدست آمد که قابلقبول است .جامعۀ آماری پژوهش حاضر ،تمامی ساکنان
 65سال به باال در شهر مشهد هستند .بدینمنظور با استفاده از نمونهگیری کوکران ،نمونهای با حجم  384نفر از افراد 65
سال به باال ،با استفاده از نمونهگیری طبقهای (مناطق شهرداری سیزدهگانۀ شهر مشهد) انتخاب شدند و درنهایت380 ،
پرسشنامه تکمیل و بررسی شد .بدینمنظور ،کل جامعۀ آماری ،شامل  140،023نفر سالمند  65سال به باال (آمارنامۀ
مشهد ) 1391 ،به نسبت جمعیت مناطق طبقهبندی شدند و سپس با تخصیص متناسب ،نمونه های الزم بهتفکیک مناطق
شهرداری شهر مشهد مشخص شدند .همچنین برای کاهش خطا و قابلتعمیم شدن بسط نتایج به جامعه سعی شد در هر
منطقه ،نیمی از افراد ،زن و نیمی دیگر مرد انتخاب شوند .این هدف در حد  90درصد تحقق یافت .برای بررسی
فرضیهها ،ابتدا نرمالبودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف سنجیده شد .همچنین از آزمون  ،tبرای
مقایسۀ میانگینها استفاده شد .تحلیل دادهها نیز از طریق نرمافزار آماری  SPSSانجام گرفت.

محدودة مورد مطالعه
کالنشهر مشهد ،در شمال شرقی ایران واقع شده و مرکز استان خراسان رضوی است .این شهر با جمعیت 2،766،258
نفر ،دومین کالنشهر بزرگ ایران است .وجود بارگاه امام رضا (ع) هشتمین امام شیعیان ،ساالنه بیش از  20میلیون زائر
را به این شهر میکشاند (آمارنامۀ مشهد .)1391 ،از منظر تقسیمات فضایی ،شهر مشهد به  13منطقه تقسیم شده است
که محدودۀ مورد مطالعۀ پژوهش حاضر را شامل میشود (نقشۀ  .)1مطا بق سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه
 ،1385تعداد افراد  65سال به باال در مناطق سیزدهگانه  108،052نفر بود که براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن
آبانماه  ،1390این رقم به  140،023نفر رسید (آمارنامۀ مشهد .)1391 ،نمودار  1میزان رشد جمعیت  65سال به باال را در
سالهای  1365تا  1390نشان میدهد .همچنانکه در نمودار دیده میشود ،جمعیت باالی  65سال شهر مشهد بهعنوان
دومین کالنشهر مذهبی ،رشد محسوس دارد؛ بهطوریکه تعداد سالمندان شهر مشهد ،از رقم  4/2درصد کل جمعیت در
سال  1365به رقم  5/06درصد در سال  1390افزایش یافته است .براساس آمار سازمان بهداشت جهانی ،درصورتیکه 8
درصد جمعیت را افراد باالی  65سال تشکیل دهد ،پیری جمعیت در آن جامعه رخ داده است (سازمان بهداشت جهانی،
 .)39 :2007براینا ساس ،متناسب با افزایش جمعیت قشر سالمند ،باید برنامهریزی و سیاستگذاریهای خاد آنها
صورت گیرد.

1. Chronbach’s Alpha
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نقشة  .1محدودة مورد مطالعه
ترسیم :نگارندگان

روند رشد جمعیت گروه سنی  65سال به باال در مشهد
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نمودار  .1روند رشد جمعیت گروه سنی  65سال به باال در مشهد
منبع :نگارندگان (براساس نتایج تفصیلی سرشماری )1390 - 1365

بحث و یافتهها
یافتههای توصیفی

درمجموع ،از  380سالمند 205 ،مرد و  175زن پرسشنامه را تکمیل کردند .از منظر سنی ،حدود  72درصد پاسخگویان
بین  65تا  70سال ،حدود  20درصد بین  71تا  75سال و  8درصد نیز باالتر از  75سال دارند .شغل سالمندان نمونۀ مورد
بررسی ،به سه دستۀ کلی  .1خانهدار و بیکار .2 ،بازنشسته و  . 3سایر تقسیم شده است که از میان آنها ،حدود  45درصد
خانهدار یا بیکار 41 ،درصد بازنشسته و بقیۀ  14درصد نیز هنوز به اموری مانند مغازهداری ،رانندگی تاکسی ،تدریس در
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دانشگاه ،کارگری و ...مشغولاند .از منظر تحصیالت نیز بیشترین تعداد پاسخگویان ،سوادی در سطح ابتدایی دارند و
کمترین آنها نیز فوق لیسانس و باالترند .در ادامۀ مطلب ،به بررسی نتایج پرسشنامهها در مؤلفههای اجتماعی ،ارتباطی،
فرهنگی  -تفریحی و خدمات بهداشتی پرداخته میشود.
مؤلفة اجتماعی
مطابق جدول  ،1درصد فراوانی پرسشها در طیف لیکرت (کامالً مخالفم با نمرۀ  1تا کامالً موافقم با نمرۀ  ،)5بهتفکیک
مشخص شده و بیانگر آن است که مشارکتکنندگان درمورد هر سؤال و با توجه به میانگین شاخص چه نظری داشتهاند.
برای ارزیابی شاخص مؤلفۀ اجتماعی ،از  10سؤال استفاده شده است .چنانکه در جدول  1مشخص است ،سؤال یک
باالترین میزان انتخاب گزینۀ کامالً موافقم را داشته است و درمقابل ،سالمندان باالترین میزان انتخاب گزینۀ کامالً
مخالفم را برای سؤال  8داشتهاند .ضمن اینکه میانگین کل این مؤلفه 2/64 ،است.
جدول  .1شاخص ه ای اجتماعی
شاخص های اجتماعی

ً
کامال
موافقم
(درصد)

موافقم
(درصد)

نظر ی
ندارم
( درصد)

مخالفم
(درصد)

19/74 23/68 25/79 10/00
 . 1در شهر ،شوراهای ی با حضور افراد سالمند وجود دارد .
25/79 15/53 31/32 7/63
 . 2فرصتهای شغل ی مناسب برای سالمندان وجود دارد .
 . 3برای مشارکت فعال سالمندان در جلسات و مراسم اجتماع ی28/16 22/89 23/42 6/58 ،
حمایتهای الزم وجود دارد.
 . 4امکان مشارکت سالمندان در گردهماییها و فعالیتها و 33/42 18/68 24/47 3/68
همچنین زمینۀ مالقات سالمندان با ی کدی گر فراهم است .
 . 5مراسم ،جشنها و مناسبتهای مل ی و مذهب ی و بینالملل ی با 27/11 23/68 25/00 5/26
اهدای جوایز و لوح تقدیر برای سالمندان برگزار م یشود .
 . 6برای سالمندان در ارائۀ خدمات (مانند صف ویژۀ سالمندان یا 28/16 14/21 29/74 6/84
محل ویژۀ دریافت خدمات) اولویت قائل م یشوند .
23/68 23/68 26/84 3/42
 . 7فرهنگسرا ،انجمن یا کانون مخصود سالمندان وجود دارد .
 . 8سالمندان امکان مناسب برای برقراری ارتباط با مراکز آموزش ی 26/32 18/42 21/05 3/68
مانند آموزش کامپیوتر ،اینترنت و  ...را دارند .
 . 9محلهای مخصود ارائۀ آموزشهای عموم ی در مورد 25/26 15/00 24/21 5/26
سالمندی وجود دارد.
 . 10سازمانهای غیردولت ی ( )NGOحام ی سالمندان وجود دارد 25/53 19/47 22/63 3/95 .

کامالً
مخالفم
(درصد)

می انگین کل
شاخص

20/79
19/74
18/95
19/74
18/95
21/05

2/64

22/37
30/53
30/26
28/42

منبع :نگارندگان

نمودار  ،2نشاندهندۀ درصد پاسخ موافقان و مخالفان به پرسشهاست .برایناساس ،صرفنظر از گزینۀ «نظری
ندارم» ،پاسخ افرادی که گزینههای کامالً مخالفم و مخالفم را انتخاب کردهاند ،با یکدیگر جمع شده و بهصورت درصد
مخالفان در نمودار نشان داده شده و به همین صورت ،درصد موافقان از جمع گزینههای کامالً موافقم و موافقم بهدست
آمده است تا وضعیت پاسخ مشارکتکنندگان بهتر تبیین شود .همچنانکه در نمودار مشخص است ،در زمینۀ شاخصهای
مؤلفۀ اجتماعی ،بیشترین اتفاقنظر و رضایت ،مربوط به سؤال ( 2وجود فرصتهای شغلی برای سالمندان) و سؤال 6
(اولویت به سالمندان در دریافت خدمات عمومی) است .درمقابل ،بیشترین درصد نارضایتی و مخالفت ،مربوط به سؤال 8
(فضای مناسب برای ارتباط با مراکز آموزشی مانند کامپیوتر ،اینترنت و )...و سؤال ( 9وجود اماکن خاد برای ارائۀ
آموزشهای عمومی درمورد سالمندان) است.
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26.58

29.47

24.73

30.26

36.58

30.26

30

38.95

35.79

28.15

100%

53.95

55.52

56.85

46.05

49.21

46.06

53.16

47.11

45.53

40.53

سوال10

سوال9

سوال8

سوال7

سوال6

سوال5

سوال4

سوال3

سوال2

سوال1

80%
60%
40%
20%
0%

موافقم

مخالفم

نمودار  .2فراوانی پرسش های شاخص اجتماعی به درصد
منبع :نگارندگان

مؤلفة ارتباطی
همانطورکه در جدول  2مشخص است ،مؤلفۀ ارتباطی از هشت گویه تشکیل شده است که سالمندان براساس طیف
لیکرت ،یکی از گزینههای پنجگانه را انتخاب کردهاند .براساس اطالعات جدول ،سالمندان برای نشاندادن حداکثر
رضایت خود از بعضی از شاخصهای مؤلفۀ ارتباطی ،گزینۀ بسیار موافقم را انتخاب کردهاند که این انتخاب ،مربوط به
گویههای  5 ،1و  6با باالترین درصد است .درمقابل ،باالترین درصد ،برای گویههای  8 ،5و  7گزینۀ کامالً مخالفم را
برگزیدهاند.
جدول  .2شاخص های ارتباطی
شاخصها ی ارتباطی

 . 1تلفن مشاورۀ سالمندی وجود دارد.
 . 2دورههای آموزش ی با موضوعهای مورد عالقۀ سالمندان وجود
دارد (مانند کامپیوتر و اینترنت و . )...
 . 3اطالعات درمورد نرمافزارها و خدمات با حروف چاپ ی و بزرگ،
تصاویر و متون بصری و سرفصلهای روشن و ساده برای
سالمندان ارائه م یشود .
 . 4در اطراف محل زندگ ی سالمندان ،عالئم الزم برای تسهیالت
و خدمات موجود تعبیه شده است.
 . 5مؤسسههای ی به منظور نزدیککردن سالمندان به ی کدی گر به
قصد ازدواج فعال هستند .
 . 6در تجهیزات الکترونی ک ی ،از قبیل دستگاههای خودپرداز و
تلفنهای عموم ی و ...دکمههای بزرگ با حروف بزرگ استفاده
شده است.
 . 7در مراکز خدمترسان ی مانند بانک و پست ،پانلهایی با
ارتفاعهای مختلف برای افراد با قدهای مختلف وجود دارد.
 . 8در مکانهای عموم ی و دولت ی ،دسترس ی عموم ی و گسترده به
کامپیوترها و اینترنت وجود دارد.

کامالً
موافقم
(درصد)

7/89
2/89

موافقم
(درصد)

نظر ی
ندارم
(درصد)

مخالفم
(درصد)

کام ً
ال
مخالفم
(درصد)

27/89
26/58

17/89 26/58
23/95 25/53

19/74
21/05

2/63

22/63

27/63 25/00

22/11

4/74

22/37

22/37 21/32

19/21

5/53

28/42

18/16 24/74

23/16

5/00

29/74

20/53 24/74

20/00

2/11

25/53

27/63 22/11

22/37

1/58

19/47

19/21 31/05

28/68

میانگین
کل
شاخص

2/66

منبع :نگارندگان

در نمودار  ،3وضعیت کلی مخالفت یا موافقت سالمندان با گویههای پرسشنامه نشان داده شده است .برایناساس ،در
این نمودار ،صرفنظر از معیار «نظری ندارم» مجموع گزینههای کامالً مخالفم و مخالفم در قالب گزینۀ مخالفم و
مجموع گزینههای کامالً موافقم و موافقم نیز بهصورت گزینۀ موافقت در نمودار نشان داده شده است .همچنانکه در

پژوهش ه ای جغرافی ای انسانی ،دورة  ،47شمارة  ،4زمستان 1394

682

نمودار مشخص است ،بیشترین اتفاقنظر و رضایت سالمندان ،مربوط به گویۀ ( 1وجود تلفن مشاورۀ سالمندی) و گویۀ 6
(رعایت مالحظات ویژۀ سالمندان در تجهیزات الکترونیکی) است و درمقابل ،بیشترین درصد نارضایتی ،مربوط به گویۀ 4
(وجود عالئم الزم برای خدمات موجود در اطراف محل زندگی سالمندان) و گویۀ ( 7توجه به قد در خدمات به سالمندان
در بانکها و )...است.
21.05

27.64

34.74

33.95

27.11

25.26

29.47

35.78

47.89

50

40.53

41.32

51.58

49.74

45

37.63

سوال8

سوال7

سوال6

سوال5

سوال4

سوال3

سوال2

سوال1

موافقم

100%

50%
0%

مخالفم

نمودار  .3فراوانی گویه های شاخص ارتباطی به درصد
منبع :نگارندگان

مؤلفة فرهنگی و تفریحی
همچنانکه در جدول  3مشاهده میشود ،مؤلفۀ فرهنگی و تفریحی ،از  12گویه تشکیل میشود که ابعاد و شاخصهای
مختلف این مؤلفه را از منظر سالمندان ارزیابی کرده است.
جدول  .3شاخص های فرهنگی و تفریحی
شاخصها ی فرهنگی و تفریحی

 .1در شهر و بهویژه در فضاهای سبز و پارکها ،مراکز ورزشی با
تجهیزات مناسب سالمندان وجود دارد.
 .2مربیهای ورزشی برای آموزش و اجرای حرکات ورزشی و نرمشی
ویژۀ سالمندان در برنامۀ ورزش صبحگاهی پارکها و بوستانها
فعالیت می کنند.
 .3فضاهای ورزشی خاد ،با انواع بازیها و ورزشهای مناسب
سالمندان در پارکها و بوستانها احداث شدهاند.
 .4بین سالمندان ،مسابقههای ورزشی برگزار میشود.
 .5کلوپها و مراکز مخصود ورزش سالمندان بهاندازۀ کافی وجود دارد.
 .6پروژۀ تحویل کتاب و مجله و  CDبه منازل سالمندان اجرا میشود.
 .7سالمندان امکان عضویت رایگان در تمامی کتابخانههای دولتی و
غیردولتی را دارند.
 .8در مراکز فرهنگی دولتی مانند فرهنگسراها ،کتابخانهها و سینماها،
سالمندان دارای تخفیف استفاده از خدمات فرهنگی ،هنری ،ورزشی و
اجتماعی هستند.
 .9امکانات ویژه برای حملونقل سالمندان به حرم مطهر و سایر اماکن
زیارتی و سی احتی وجود دارد.
 .10مراکز اقامتی ،دارای امکانات اقامتی (ساختمان ،رستوران و )...مناسب
برای سالمندان هستند.
 .11بازارچههای مخصود خرید سالمندان وجود دارد.
 .12واحدهای خدماتی مخصود سازماندهی مسافرت سالمندان از بدو
ورود به مشهد تا بازگشت آنها وجود دارد.
منبع :نگارندگان

کامالً
موافقم
(درصد)

 3/42

موافقم
(درصد)

نظر ی
ندارم
(درصد)

مخالفم
(درصد)

کام ً
ال
مخالفم
(درصد)

 22/63

 23/42

 23/68

 26/84

 15/79

 8/42

 32/37

 19/21

 24/21

 3/68

 27/11

 13/95

 31/05

 24/21

 7/11
 7/11
 3/16
 3/68

 24/74
 29/47
 22/37
 21/32

 18/16
 12/37
 16/05
 27/63

 27/89
 25/53
 30/00
 22/89

 22/11
 25/53
 28/42
 24/47

 6/84

 17/89

 30/53

 23/16

 21/58

 6/58

 23/68

 25/53

 24/47

 19/74

 5/53

 24/21

 33/95

 17/89

 18/42

 7/37
 2/37

 30/00
 20/53

 24/21
 30/53

 17/63
 21/58

 20/79
 25/00

میانگین
کل
شاخص

 2/66
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مانند نمودارهای قبل ،نمودار  4بیانکنندۀ میزان موافقت یا مخالفت سالمندان با هریک از گویههای مؤلفۀ فرهنگی -
تفریحی است .بیشترین درصد رضایت ،مربوط به گویۀ ( 2وجود مربی های ورزشی برای آموزش و اجرای حرکات ورزشی
و نرمشی ویژۀ سالمندان) و گویۀ ( 11وجود بازارچههایی برای خرید راحت سالمندان در محله) است .درمقابل ،بیشترین
درصد نارضایتی و مخالفت (جمع گزینههای مخالف و کامالً مخالف) مربوط به گویۀ ( 6پروژۀ تحویل کتاب و مجله و لوح
فشرده به منازل سالمندان) و گویۀ ( 3وجود فضاهای ورزشی خاد با انواع بازیها و ورزش های مناسب سالمندان در
پارک ها و بوستانها) است .این امر اتفاقنظر سالمندان را درمورد کمبود این امکانات یا نبود عدالت در توزیع امکانات در
سطح شهر نشان میدهد.

22.9
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سوال11

سوال10
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سوال6
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سوال5

سوال4

سوال3

سوال2

سوال1

0%
سوال12

موافقم

مخالف

نمودار  .4فراوانی گویه های شاخص های فرهنگی و تفریحی به درصد
منبع :نگارندگان

مؤلفة خدمات بهداشتی و درمانی
برای بررسی وضعیت شاخصهای مؤلفۀ بهداشتی  -درمانی ویژۀ سالمندان در شهر مشهد ،از هفت گویه استفاده شده
است .جدول  4نشاندهندۀ پاسخهای سالمندان به شاخصهای مؤلفۀ بهداشتی و درمانی برمبنای گزینههای طیف لیکرت
است.
جدول  .4شاخص های بهداشتی  -درمانی
شاخصها ی بهداشتی  -درمانی

 . 1ساختمانهای پزشکان ،درمان گاهها ،مطبها و  ...طراح ی
فیزی ک ی مناسب ی برای استفادۀ سالمندان دارد .
 . 2در مراکز درمان ی ،نوبتده ی و خدماترسان ی ویژهای به
سالمندان م یشود .
 . 3به خانوادهها در زمینۀ مراقبت از خود و سالمندان ،آموزشهای
الزم داده م یشود .
 . 4جلسات مشاورۀ خانوادگ ی با محوریت سالمند و پرسش و پاسخ
گروه ی با حضور سالمندان برگزار م یشود .
 . 5مراقبت استاندارد و آزمایشهای کامل متعارف پزشک ی ،بهطور
رایگان برای سالمندان انجام م یشود .
 . 6خدمات بهداشت ی و درمان ی ،بهطور مناسب در میان سالمندان
توزیع م یشود .
 . 7درمورد مراکز بهداشت و درمان ،بهطور واضح به سالمندان
اطالعرسان ی م یشود .
منبع :نگارندگان

کامالً
موافقم
(درصد)

4/74

موافقم
(درصد)

نظر ی
ندارم
( درصد)

مخالفم
(درصد)

کامالً
مخالفم
(درصد)

25/26

26/05 21/58

22/37

6/05

20/79

27/89 13/95

31/05

2/11

22/89

27/37 17/11

30/53

2/89

16/05

21/32 30/26

29/21

4/21

11/84

21/58 31/32

31/05

4/74

25/26

21/32 19/21

29/47

3/16

22/37

22/11 30/26

22/11

میانگین کل
شاخص

2/48
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نمودار  5نیز وضعیت کل ی مخالفت یا موافقت سالمندان با گویههای مؤلفۀ خدمات بهداشتی  -درمانی را نشان میدهد.
برایناساس ،مانند نمودارهای قبل ،صرفنظر از گزینۀ «نظری ندارم» ،مجموع گزینههای کامالً مخالفم و مخالفم در
قالب گزینۀ مخالفم و مجموع گزینههای کامالً موافقم و موافقم نیز بهصورت گزینۀ موافقت در نمودار نشان داده شده
است .چنانکه در نمودار دیده میشود ،بیشترین فراوانی موافقت و رضایت سالمندان ،مربوط به گویههای  ( 1طراحی
فیزیکی مناسب سالمندان در ساختمان های پزشکان ،درمانگاهها ،مطبها) و ( 6توزیع مناسب خدمات بهداشتی و درمانی
بین سالمندان) است .درمقابل ،بیشترین درصد نارضایتی و مخالفت ،مربوط به گویههای ( 2ارائۀ خدمات ویژه به سالمندان
مانند نوبتدهی و ...در مراکز درمانی) و ( 3آموزش به خانوادهها درمورد نحوۀ مراقبت از سالمندان) است.
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نمودار  .5فراوانی گویه های شاخص های بهداشتی و درمانی به درصد
منبع :نگارندگان

درمجموع ،یافته های مذکور نشان میدهد شاخص هرای مؤلفرۀ ارتبراطی و فرهنگری  -تفریحری برا میرانگین  2/66در
باالترین سطحاند و شاخص های مؤلفۀ خدمات بهداشتی و درمانی نیز با میانگین  2/48در بین چهار مؤلفره در پرایینتررین
حد قرار دارند.
یافتههای تحلیلی
از آنجاکه گویههای اصلی شاخصها در پرسشنامه ،همگی دارای مقیاس لیکرت پنجقسمتی هستند ،برای محاسبۀ امتیاز
هر مؤلفه از دیدگاه سالمندان ،میانگین گویههای مربوط به آن محاسبه شده است (جدول  .)5این میانگین دارای مقیاس
فاصلهای و طبیعتاً عددی بین  1تا  5است .پس میتوان قاعدۀ تصمیم را بهاینترتیب ارائه کرد که اگر 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
مطابقاستانداردبودن آن شاخص درنظر میگیریم ،اما کوچکتر یا مساوی  2/5بودن میانگین ،بیانگر استانداردنبودن یا
برقرارنبودن در حد استانداردها از دیدگاه سالمندان است.
شایان ذکر است که مطابق قاعدۀ تصمیم استفاده از مقدار احتمال برای انجام آزمون ها در سطح معناداری  ،0/05اگر
مقدار احتمال آزمون کوچکتر از  0/05باشد ،فرض صفر رد میشود و اگر بزرگتر یا مساوی  0/05باشد ،دلیلی بر رد
فرض صفر وجود ندارد .همچنین شایان ذکر است که فرضیههای آزمون بهصورت زیرند:
فرض صفر :میانگین شاخص  2/5است.
فرض مقابل :میانگین شاخص  2/5نیست.
بهعبارت دیگر ،اگر فرض صفر رد شد و مقدار آمار آزمون منفی بود ،مقدار میانگین کمتر از  2/5است یا اینکه شاخص
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در حد استاندارد نیست  ،اما اگر فرض صفر رد نشد یا رد شد و مقدار آمار آزمون مثبت بود ،مقدار میانگین بزرگتر یا
مساوی  2/5است؛ یعنی شاخص در حد استاندارد بوده است.
جدول  .5نتایج مقایسة میانگین ها با عدد 2/5
نام عامل

می انگین عامل

آمارة آزمون t

مقدار احتمال

نتیجة آزمون

شاخصهای مؤلفۀ اجتماع ی
شاخصهای مؤلفۀ ارتباط ی
شاخصهای مؤلفۀ فرهنگ ی و تفریح ی
شاخصهای مؤلفۀ خدمات بهداشت ی

2/64
2/66
2/66
2/48

4/49
4/64
6/36
- 3/42

0/0001
0/0001
0/0001
0/733

رد فرض صفر
رد فرض صفر
رد فرض صفر
پذیرش فرض صفر

منبع :نگارندگان

 فرضیة اول :بهنظر میرسد شاخصهای مربوط به تأمین جایگاه و شأن اجتماعی سالمندان در شهر مشهد
مناسب نیست .همانطورکه در جدول  5مشخص است ،این فرضیه در سطح معناداری  0/0001است که بسیار
کوچکتر از سطح معناداری  0/05است؛ یعنی فرضیۀ مذکور در سطح معنادار  5درصد رد میشود .بهعبارت دیگر،
از دیدگاه سالمندان ،شاخصهای مربوط به جایگاه و شأن اجتماعی ،ک می بیشتر از رفع نیازهای اولیۀ آنهاست
(میانگین  .) 2/64این معیار در مقایسه با معیارهای معنادار و باالتر از حد نیازهای اولیه  -که در سطح  5درصد
اختالف معناداری را نشان دادهاند  -در سطح پایینتری قرار دارد .بهعبارت دیگر ،با آنکه ای ن شاخص نیازهای
اولیه را برآورده میکند ،باز هم تا وضعیت مناسب فاصلۀ زیادی دارد.
 فرضیة دوم :بهنظر میرسد خدمات و زیرساختهای ارتباطی در شهر مشهد ،با نیازهای سالمندان متناسب
نیست .براساس اطالعات جدول  ،5مقدار احتمال این مؤلفه ،مانند اکثر فرضیههای قبلی  0/0001است که بسیار
کوچکتر از سطح معناداری  0/05است؛ یعنی فرضیۀ مذکور در سطح معنادار  5درصد رد میشود .بهعبارت
دقیقتر ،از دیدگاه سالمندان ،شاخصهای مربوط به مؤلفۀ ارتباطی و روابط سالمندان ،کمی بیشتر از رفع نیازهای
اولیۀ آنهاست (میانگین  .) 2/66این معیار در مقایسه با معیارهای معنادار و باالتر از حد نیازهای اولیه  -که در
سطح  5درصد اختالف معناداری را نشان دادهاند  -در سطح پایینتری قرار دارد .بهعبارت دیگر ،با آنکه این
شاخص ،نیازهای اولیه را برآورده میکند ،باز هم تا وضعیت مطلوب فاصلۀ زیادی دارد.
 فرضیة سوم :بهنظر میرسد خدمات فرهنگی  -تفریحی شهر مشهد ،نیازهای سالمندان را تأمین نمیکند.
همانطورکه در جدول  5مشاهده میشود ،مقدار احتمال مؤلفههای فرهنگی و تفریحی  0/0001است که بسیار
کوچکتر از سطح معناداری  0/05است .این بدانمعناست که فرضیۀ مذکور در سطح معناداری  5درصد رد میشود .به
عبارت دقیقتر ،از دیدگاه سالمندان ،شاخصهای فرهنگی و تفریحی سالمندان ،کمی بیشتر از رفع نیازهای اولیۀ آنان
است (میانگین  .) 2/67این معیار در مقایسه با معیارهای معنادار و باالتر از حد نیازهای اولیه  -که در سطح  5درصد
اختالف معنیداری را نشان دادهاند  -در سطح متوسطی قرار دارد .نتیجه اینکه با آنکه این مؤلفه نیازهای اولیه را برطرف
میکند ،باز هم با وضعیت مطلوب فاصلۀ زیادی دارد.
 فرضیة چهارم :بهنظر میرسد خدمات بهداشتی  -درمانی شهر مشهد ،با نیازهای سالمندان متناسب نیست.
با توجه به جدول  ،5در سطح معناداری  5درصد ،دلیل محکمی بر رد فرض صفر وجود ندارد .بهعبارت دقیقتر ،از
دیدگاه سالمندان ،شاخصهای خدمات بهداشت عمومی برای آنان حتی کمتر از رفع نیازهای اولیۀ آنهاست (میانگین
 2/48که از  2/5کمتر است)؛ بنابراین ،این معیار بسیار در سطح پایینی قرار دارد .نتیجه اینکه از دیدگاه سالمندان،
شاخصهای خدمات بهداشت عمومی ،حتی در حد رفع نیازهای اولیۀ آنها نیست.
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نتیجهگیری
همانطورکه پیشتر بیان شد ،فضای شهری ایدهآل ،فضایی است که در آن ،عدالت شهروندی رعایت شده باشد و تمامی
شهروندان بتوانند از آن استفاده کنند .سالمندان درواقع ،بخشی از شهروندان آسیبپذیر شهر به شمار میآیند و
درصورتیکه فضاهای شهری برای سالمندان مناسبسازی شود ،پیامد مثبت آن برای سایر اقشار جامعه نیز خواهد بود
(مشایخی .)1377 ،در این پژوهش ،شهر دوستدار سالمند با تأکید بر چهار مؤلفۀ اصلی و مهم (مؤلفۀ اجتماعی ،ارتباطی،
فرهنگی  -تفریحی و بهداشتی  -درمانی) در کیفیت زندگی همۀ افراد بهویژه سالمندان بررسی شد .نتایج و یافتههای آمار
توصیفی را میتوان راهنمایی مؤثر برای تصمیمگیری در بهبود کیفیت خدمات به شهروندان ،بهویژه قشر آسیبپذیر
سالمند و درنظرگرفتن اولویتها و نیازهای آنان دانست .یافتههای میدانی پژوهش نشان میدهد معیارها همگی در حد
متوسطاند و غیر از مؤلفۀ خدمات بهداشت عمومی که پایینتر از حد استاندارد گزارش شده است ،بقیه در حد متوسط و
کمی باالتر قرار دارند .بهعبارت دیگر ،تقریباً در سطح استاندارد یا همان رفع نیازهای اولیه بودهاند  .این نتایج بیانگر آن
است که شاخصهای هیچیک از مؤلفههای چهارگانه ،شرایط ایدهآلی ندارند و مقادیر میانگینهای باال در هیچیک از
شاخصها مشاهده نشده است .بدینترتیب ،میتوان گفت از دیدگاه سالمندان ،اکثر شاخصها در سطح متوسط و تا حد
بسیار ضعیفی استاندارد بوده است .بهعبارت دیگر ،از دیدگاه سالمندان ،تمامی شاخصها جز خدمات بهداشت عمومی که
در سطح متوسط به پایی ن بوده است ،در سطح متوسطاند و برای رسیدن به شرایط مطلوب باید به آن ها توجه کرد؛
عالوهبراین ،براساس نظر سالمندان شهر مشهد ،در بعضی شاخصها ضعفها و کاستیهای بزرگی وجود دارد و در این
موارد شهر مشهد ،استانداردهای اولیۀ شهر دوستدار سالمند را کسب نمیکند .بعضی از مهمترین این موارد به شرح زیر
است :نبود یا کمبود شدید مربی های ورزشی برای آموزش و اجرای حرکات ورزشی و نرمشی ویژۀ سالمندان در برنامۀ
ورزش صبحگاهی پارک ها و بوستانها ،نبود یا کمبود امکانات ویژه برای حملونقل سالمندان به حرم مطهر و سایر
اماکن زیارتی و سیاحتی ،نبود آموزش به خانوادهها در زمینۀ نحوۀ مراقبت از سالمندان ،نبود امکانات مراقبتی و
آزمایشگاهی بهطور رایگان یا با قیمت ارزان برای تست مداوم وضعیت سالمتی سالمندان و درنهایت ،نبود یا کمبود شدید
کلوپ ها و مراکز مخصود ورزش سالمندان.
سخن پایانی اینکه آمارهای سازمانهای بینالمللی نشان میدهد جهان درحال حرکت به سمت پیرشدن است و ایران
نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بهویژه شهر مشهد که ضمن متابعت از الگوی کشوری ساختار جمعیت ،بهدلیل وجود
بارگاه حضرت رضا شاهد مهاجرت و سکنی گزیدن تعدادی از سالمندان از شهرها و مناطق دیگر کشور است .برایناساس،
این شهر در آیندهای نزدیک ،تعداد زیادی سالمند در ساختار جمعیتی خود خواهد داشت .مدیریت جمعیت سالمند و رفع
نیازهای جسمی  -روانی آنها نیازمند بررسی نیازهای آنها در مرحلۀ اول و برنامهریزی برای رفع این نیازها در قالب
طرحهای موجود یا طرحهای شهری آتی است .واقعیت این است که سالمندی ،وضعیتی است که تا آن را تجربه
نکردهایم ،کمتر قابلدرک است .از اینرو  ،برای شناخت نیازهای جسمی و روانی سالمندان ،بهترین گزینه مراجعه به خود
آنهاست.
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این مقاله از طرح پژوهشی با عنوان «ارزیابی شاخصهای شهر دوستدار سالمند» در شهرداری مشهد استخراج شرده اسرت
و نگارندگان وظیفۀ خود میدانند از حمایتهای مادی و معنوی این سازمان قدردانی کنند.
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