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 ریزی شهری برای ایجاد شهر دوستدار سالمند )مطالعه موردی: شهر اردبیل(برنامه :نامه پايانعنوان 

 بهرام ایمانیدکتر  استاد مشاور:   علیرضا محمدیدکتر  استاد راهنما:

بهسازی و نوسازی شهری  گرايش:    ریزی شهری جغرافیا و برنامه رشته:     دکارشناسی ارش مقطع تحصیلي:
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 903 تعداد صفحه:

 اردبیلشهر، روش ترکیبيريزي شهري، سالمندان، برنامه ها: کلیدواژه

 چکیده:

 که درحالی، یافته افزایشاخیر نرخ طول عمر  های دههروندهای متفاوت است. در  ی نتیجهسالمند شدن جمعیت 

بهداشتی باعث  و فنّاوری های پیشرفت کنونی جهان . درهستکم  شدت بهبرخی کشورها  نرخ باروری کاهش و در

که افراد  شود می منجر مسئلهدر سنین باالتری اتفاق افتد، این  ها آنکه افراد بیشتری عمر کنند و مرگ  اند شده

کشورهای جهان را  ،از آن متأثربیشتری به سنین پیری برسند. سالمند شدن جمعیت و مشکالت اجتماعی و اقتصادی 

فائق آمدن بر مشکالت مرتبط به مسن شدن جمعیت نموده است.  منظور بهمختلف  های حل راهوادار به بررسی 

شهری خود جهت رضایت سالمندان و امکان حضور آنان در  های تزیرساخی ارتقا  درزمینهشهرهای بسیاری در دنیا 

در  کند می. شهر اردبیل نیز در حال حاضر جوانی جمعیت را تجربه اند بودهاجتماع همواره تالش کرده و پیشگام 

جمعیت سالمند برای آینده به  بینی پیشآتی شاهد پیری جمعیت خواهد بود لذا پژوهش حاضر ضمن  های دهه

روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع  شهر دوستدار سالمند در شهر اردبیل پرداخته است. های شاخصتحلیل  بررسی و

گردآوری اطالعات از   منظور به. در پژوهش پیش رو  تحلیلی بوده است -اکتشافی بوده و بر اساس ماهیت، توصیفی

ها و ها نیز از انواع مدلداده وتحلیل تجزیهو در جهت ای، اسنادی و میدانی استفاده گردیده است. روش کتابخانه

همچنین در فرایند دستیابی بهره برده شده است.  SPSSو  Demproj(0) افزار نرمهای آماری موجود محیط تحلیل

 شده گرفتهسازمان بهداشت جهانی بهره  یاز سو شده ارائه های دادهنهایی شهر دوستدار سالمند از  های شاخصبه 

ها پاسخ داده در فصل اول طراحی گردید و در فرایند تحقیق بدان سؤاالتیی دستیابی به اهداف تحقیق است. در راستا

این  طوری بهجمعیت سالمند در شهر اردبیل بود  گیر چشمشد.  نتایج تحقیق حاضر در بعد جمعیت حاکی از افزایش 

شهر دوستدار سالمند در  های شاخصحلیل به بیش از چهار برابر خواهد رسید و همچنین در ت 1309جمعیت در سال 

 ها شاخصوضعیت قابل قبولی نسبت به سایر  1032شهر اردبیل، تنها شاخص ارتباطات و اطالعات با میانگین تجربی 

، مسکن با 9001، مشارکت اجتماعی با میانگین 9020با میانگین  ونقل حملشاخص دیگر به ترتیب شاخص  2داشت و 

، مشارکت در امور مدنی و اشتغال با 9001، تکریم و تلفیق و اجتماعی با 9001و بهداشت ، سالمت 9009میانگین 

( میانگین به دست 1)تر از میانگین نظری یعنی یینپا 9003با میانگین  ها ساختمان، فضای بیرونی و 9001میانگین 

 .اند آورده

 



 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه    

 933 .......................................................................................................... قیتحق اتیکل: اول فصل

 900 ................................................................................................................................................. :مسئله انیب و شرح-9-9

 900 .......................................................................................................................................... :پژوهش( اهداف) هدف-9-1

 900 .............................................................................................................................................................................. یکل هدف-9-1-9

 900 ..........................................................................................................................................................................یجزئ اهداف-9-1-1

 900 ...................................................................................................................................... :پژوهش( یسؤالها) سؤال-9-0

 900 .............................................................................................................................. :پژوهش( یها هیفرض)هیفرض -9-0

 900 .................................................................................................................................... :پژوهش تیاهم و ضرورت-9-0

 902 ................................................................................................................................................ :پژوهش ی نهیشیپ -9-0

 901 ............................................................................................................................. :پژوهش روش و( دادهها) مواد-9-2

 901 ........................................................................................................................................................... قیتحق ندیفرا-9-1

 901 ........................................................................................................................................................................... :اول مرحله -9-1-9

 901 ............................................................................................................................................................................ :دوم مرحله-9-1-1

 903 ........................................................................................................................................................................... :سوم مرحله-9-1-0

 903 ....................................................................................................................................................................... :چهارم مرحله-9-1-0

 903 ......................................................................................................................................................................... :پنجم مرحله-9-1-0

 901 ....................................................................................................................... قیتحق یها تیمحدود و مشکالت-9-1

 911 ................................................................ قیتحق ينظر يمبان و ها دگاهيد م،یمفاه: دوم فصل

 900 ........................................................................................................................................................................ مقدمه-1-9

 900 ................................................................................................................................................. یزیر برنامه و برنامه-1-1

 900 .................................................................................................................. ییفضا وسعت ازنظر یزیر برنامه انواع-1-0

 901 ................................................................................................................................... شهری پایدار توسعه و شهر-1-0

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................... اکولوژیک شهر-1-0

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................. خوداتکا شهر-1-0

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................. سالم شهر-1-2



 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................... سبز شهر-1-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................. داریپا شهر-1-1

 .Error! Bookmark not defined .................. یشهر یزیر برنامه در محور عدالت ینظر یکردهایرو-1-93

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... کیدموکرات یزیر برنامه کردیرو-1-93-9

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... یهمگان یزیر برنامه کردیرو-1-93-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................. (طلب) خواه مساوات یزیر برنامه کردیرو-1-93-0

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................... یوکالت یزیر برنامه کردیرو-1-93-0

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... یصیتخص یزیر برنامه کردیرو-1-93-0

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... یاجتماع یشهر یزیر برنامه کردیرو-1-93-0

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ یگفتمان یزیر برنامه کردیرو-1-93-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................... (عادل) محور عدالت شهر( هینظر) کردیرو-1-93-1

 .Error! Bookmark not defined .............................................. شهر بودن دوستدار انواع نیتر متداول -1-99

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... یسالمند دوره فیتعر -1-91

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. سالمند دوستدار شهر فیتعر -1-90

 .Error! Bookmark not defined .................................. سالمند دوستدار شهر ساخت اهداف و  روند -1-90

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................................... اهداف -1-90

 Error! Bookmark not............. قیتحق يشناس روش و موردمطالعه محدوده يمعرف: سوم فصل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................................... مقدمه -0-9

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. موردمطالعه محدوده یمعرف -0-1

 Error! Bookmark not ..................استان یشهر مراتب سلسله نظام در آن گاهیجا و لیاردب شهر تیموقع -0-1-9

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................................................. لیاردب شهر یخیتار نهیشیپ و هیتسم وجه -0-1-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................... یعیطب یها یژگیو -0-1-0

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................ یانسان یها یژگیو -0-1-0

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................ قیتحق انجام روش  -0-0

 .Error! Bookmark not defined .............................................................اطالعات یگرداور ابزار و روش -0-0

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................ یاکتابخانه روش-0-0-9

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................................... یدانیم روش -0-0-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... دادهها لیوتحل هیتجز روش -0-0



 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................................... یبیترک روش -0-0-9

 .Error! Bookmark not defined ............................................. :یریگ نمونه روش و نمونه حجم نییتع -0-0

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................سنجش ابزار ییایپا و ییروا -0-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................ قیتحق يها افتهي: چهارم فصل

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................................... مقدمه-0-9

 Error! Bookmark .(لیاردب شهر) موردمطالعه محدوده و کشور یآت یتیجمع یها گروه راتییتغ روند-0-1

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... کشور یتیجمع راتییتغ روند 0-1-9

 .Error! Bookmark not defined ................................... لیاردب شهر یتیجمع یها گروه راتییتغ روند -0-0

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... 9000 سال در لیاردب شهر تیجمع -0-0-9

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... 9020 سال در لیاردب شهر تیجمع -0-0-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. 9010 سال در لیاردب شهر تیجمع-0-0-0

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. 9013 سال در لیاردب شهر تیجمع-0-0-0

 .Error! Bookmark not defined ............... بعد یها سال یبرا تیجمع ینیب شیپ یبرا یبیترک روش-0-0

 .Error! Bookmark not defined .................. یسن یها هرم تمام در لیاردب شهر تیجمع ینیب شیپ -0-0

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... لیاردب شهر یسن نیانگیم -0-0

 .Error! Bookmark not defined ...................... سالمند دوستدار شهر یها شاخص سنجش و یبررس -0-2

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................. یفیتوص اطالعات لیتحل-0-2-9

 .Error! Bookmark not defined .............................................................: رنفیاسم-کولموگروف آزمون -0-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................ نیانگیم اختالف آزمون -0-1

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................................... :دمنیفر آزمون-0-93

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................................... مستقل ریمتغ -0-99

 .Error! Bookmark not defined ...................................... ها شنهادیپ و يریگ جهینت: پنجم فصل

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................................... مقدمه -0-9

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................. :پژوهش یها افتهی -0-1

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................................. یریگ جهینت -0-0

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. :یدانیم یشنهادهایپ -0-0

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. :ییاجرا یشنهادهایپ -0-0

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ :مأخذ و منابع



 

 

 فهرست اشکال

 صفحه                                                                               عنوان                           

 .Error! Bookmark not defined ................................. لیاردب شهرستان سطح در مطالعه مورد محدوده تیموقع: 0-9 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...................... 9011 تا 9000 از قبل از لیشهراردبۀروندتوسع کیشمات ینما: 0-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... لیاردب شهر یاراض یکاربر ی نقشه: 0-0 شکل

 

  



 فهرست جداول

 صفحه                                                                               عنوان                        

 .Error! Bookmark not defined ....................................... سالمندان دوستدار شهر یها رشاخصیز و ها شاخص:1-9 جدول

 !Error .................. لیاردب شهرستان یها یآباد کل و سکنه یدارا یها یآباد ها، دهستان ها، بخش شهرها، تعداد:0-1 جدول

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .......................................... آن رشد و مختلف یها سال در لیاردب شهر تیجمع:0-0 جدول

 Error! Bookmark not .................9000-9013 یها سال در کشور کل و لیاردب شهر در یتیجنس یها نسبت:0-0 جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..................(9000-9013)یآمار دوره چهار در لیاردب شهر سالمند تیجمع:0-0 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................ یآمار نمونه حجم نییتع:0-0 جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... پژوهش یرهایمتغ باخ کرون یآلفا بیضرا:0-2 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................. 9000 سال یسن یها گروه کیتفک به لیاردب شهر تیجمع:0-9 جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................................ 9020یسن یها گروه کیتفک به لیاردب شهر تیجمع:0-1 جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................................ 9010یسن یها گروه کیتفک به لیاردب شهر تیجمع:0-0 جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................................ 9013یسن یها گروه کیتفک به لیاردب شهر تیجمع:0-0 جدول

 .Error! Bookmark not defined ..................(9000-9013)یآمار دوره چهار در لیاردب شهر سالمند تیجمع:0-0 جدول

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... لیاردب شهر شده ینیب شیپ تیجمع:0-2 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............. 1309-1399 سال 3-0 یسن  گروه کیتفک به لیاردب شهر تیجمع:0-1 جدول

 .Error! Bookmark not defined ........ (1399-1309) سال 0-90یسن  گروه کیتفک به لیاردب شهر تیجمع:0-1 جدول

 .Error! Bookmark not defined .... (1399-1309) سال90-01یسن  گروه کیتفک به لیاردب شهر تیجمع:0-93 جدول

 .Error! Bookmark not defined .... (1399-1309) سال90-00یسن  گروه کیتفک به لیاردب شهر تیجمع:0-99 جدول

 .Error! Bookmark not defined .......... (1399-1309) سال00+یسن  گروه کیتفک به لیاردب شهر تیجمع:0-91 جدول

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................. انیپاسخگو تیجنس:0-90 جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................ انیپاسخگو تأهل تیوضع:0-90 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................ انیپاسخگو فرزند تعداد:0-90 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................. انیپاسخگو التیتحص یفراوان:0-90 جدول

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................... انیپاسخگو اشتغال تیوضع:0-92 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................انیگو پاسخ درآمد منبع:0-91 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................ انیپاسخگو سن یفراوان:0-91 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................... نیریسا و خانواده با انیپاسخگو کردن یزندگ:0-13 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................. ها داده بودن نرمال یبررس جهت رنفیاسم -کولموگروف آزمون: 0-19 جدول



 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ ونقل حمل یا نمونه تک T آزمون:0-11جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................... مسکن یا نمونه تک t آزمون:0-10 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. یاجتماع مشارکت یا نمونه تک t آزمون:0-10 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................. یاجتماع قیتلف و میتکر یا نمونه تک T آزمون:0-10 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................... اشتغال و یمدن امور در مشارکت یا نمونه تک t آزمون:0-10 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................... اطالعات و ارتباطات در مشارکت یا نمونه تک t آزمون:0-12 جدول

 .Error! Bookmark not defined .................................... سالمت و بهداشت در مشارکت یا نمونه تک T آزمون:0-11 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................... ها ساختمان و یرونیب یفضا در مشارکت یا نمونه تک T آزمون:0-11 جدول

 .Error! Bookmark not defined ......................................................سالمند دوستدار شهر یا نمونه تک  Tآزمون:0-03 جدول

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................................... اسکوئر یکا مقدار:0-09جدول

 .Error! Bookmark not defined ....... دمنیفر آزمون اساس بر سالمند دوستدار شهر یها شاخص یبند رتبه:0-01 جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................................ مستقلT  آزمون:0-00 جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................................... لیاردب شهر( سالمندان+)00یسن گروه هرم ساختار:0-9 جدول

 .Error! Bookmark not defined .......... دمنیفر آزمون اساس بر سالمند دوستدار شهر یها شاخص یبند رتبه:0-1 جدول

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. لیاردب شهر سطح در یدانیم مشاهدات:0-0 جدول

 

 

 

 

 

 

 

  



 فهرست نمودار

 صفحه                                                                               عنوان                        

 909 ........................................................................................................................................................................... قیتحق ندیفرآ:9-9 نمودار

 .Error! Bookmark not defined ................................ 9000 سال یسن یها گروه کیتفک به مردان کل تیجمع:0-9 نمودار

 .Error! Bookmark not defined ................................... 9000 سال یسن یها گروه کیتفک به زنان کل تیجمع:0-1 نمودار

 .Error! Bookmark not defined ................. 9000 سال یسن یها گروه کیتفک به( وزنان مردان) کل تیجمع:0-0 نمودار

 .Error! Bookmark not defined ............................................. 9000 سال تیجمع کل از یسن یها گروه درصد:  0-0 نمودار

 .Error! Bookmark not defined .............................. 9020 سال یسن یها گروه کیتفک به مردان کل تیجمع: 0-0 نمودار

 .Error! Bookmark not defined ................................... 9020 سال یسن یها گروه کیتفک به زنان کل تیجمع:0-0 نمودار

 .Error! Bookmark not defined ................. 9020 سال یسن یها گروه کیتفک به( وزنان مردان) کل تیجمع:0-2 نمودار

 .Error! Bookmark not defined ................................................. 9020سال تیجمع کل از یسن یها گروه درصد:0-1 نمودار

 .Error! Bookmark not defined ................................ 9010 سال یسن یها گروه کیتفک به مردان کل تیجمع:0-1 نمودار

 .Error! Bookmark not defined ................................ 9010 سال یسن یها گروه کیتفک به زنان کل تیجمع:0-93 نمودار

 .Error! Bookmark not defined .............. 9010 سال یسن یها گروه کیتفک به( وزنان مردان) کل تیجمع:0-99 نمودار

 .Error! Bookmark not defined .............................................. 9010سال تیجمع کل از یسن یها گروه درصد:0-91 نمودار
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 قیتحق اتیفصل اول: کل

 : مسئلهشرح و بیان -9-9

از  چهارم کی کم دستطبیعی،  طور بهاست که  برگشت رقابلیغو  ریناپذ اجتنابپیری و سالخوردگی امری 

است که ممکن است آن را دوست نداشته باشیم. اما الزم  یا تجربهپیری . دهد یمدوران زندگی بشر را تشکیل 

 یها استیساز  یریناپذ کیتفکاست آن را بپذیرم آماده ساختن جمعیت برای دوران سالخوردگی باید جنبه 

شود  توأمتوسعه اجتماعی و اقتصادی باشد و با مساعی زیاد و در تمام سطوح کشوری، محلی، خانوادگی و فردی 

 ساالن انیم(. با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمند در کشور و افزایش تعداد 1:9010،و همکاران )خوارزمی

سالمندان و بهبود شیوه زندگی آنان داشته  سالمت نیتأمدر راستای  یگذار استیسو سالمندان جامعه، باید 

جامعه  ریپذ بیآساز اقشار  که نیاسالمندان به دلیل کهولت و کاهش توانایی و نیز  که نیاباشیم. با عنایت به 

آنان در ابعاد جسمی و روانی،  یازهاینو  قرارگرفتهالزم  یها تیحمابایستی تحت توجه و  شوند یممحسوب 

 (. 190:9011ین گردد)جعفر زاده فخاری و همکاران،اجتماعی و معنوی تعی

هستند به دلیل افزایش  رو روبهجمعیت،  کل بهامروزه جوامع بشری با مسئله بزرگ افزایش شدید سالمندان 

در حال سالمند شدن است. تعداد سالمندان از  سرعت بهساله و بیشتر، جمعیت جهان  00تعداد نسبت جمعیت 

درصد  0رسیده است، یعنی طی این مدت از  1332میلیون نفر در سال  000به  9103میلیون نفر در سال  903

(. ترکیب سنی جمعیت کشورها با درجه 1332است)صندوق جمعیت سازمان ملل:  افتهی شیافزادرصد  2به 

 90باشد از درصد جمعیت زیر  تر افتهی توسعهبه این معنا که هرچه یک کشور آن در ارتباط است،  یافتگی توسعه

تعداد  اکنون هم(. 993و931: 9020.)تمنا، شود یمو به جمعیت دو گروه دیگر افزوده  شود یمسال آن کاسته 

، دو برابر کشورهای پیشرفته بوده است)صادقی و توسعه درحال یکشورهاسالمندان ساکن در 

زندگی خواهند  افتهی توسعهنفر در کشورهای کمتر  1نفرسالمند جهان،  93از هر 1303تا (. 09:9013همکاران،

برآوردهای برنامه عمران ملل، در کشورهای  بر اساس(. همچنین 1390،مرکز اطالعات سازمان ملل متحد ).کرد

 1303لیون در سال می 131به  9111میلیون در سال  00، سهم سالمندان در جمعیت شهری از توسعه درحال



 

، جمعیت سالمند افتهی توسعه تر کمدر آن سال در کشورهای  کنند یمبرابری را تجربه  90خواهد رسید و رشد 

(. افزایش شهرنشینی و 1332کل جمعیت شهری را تشکیل خواهند )برنامه عمران سازمان ملل، چهارم کی

را  ییها چالشنتیجه توسعه انسانی موفق در قرن گذشته است و از سوی دیگر  سو کیسالخوردگی جمعیت از 

و خدمات برای  ها رساختیز. الزمه توسعه پایدار شهری، فراهم شدن کند یمبرای کشورها در قرن جدید ایجاد 

تغییرات خاص سالمندان است. سالمندان نیازمند بهبود محیط زندگی جهت جبران  طور بهرفاه همه ساکنان آن و 

  .(9011:99جسمی به سبب پیری هستند)کالنتری و همکاران،

پزشکی، باال رفتن امید به زندگی، کاهش نرخ  یها شرفتیپ واسطه بهاز طرفی جمعیت کشور ایران نیز 

آینده ساخت سنی جمعیت  یها سالموالید و ... در مرحله گذار از جمعیت جوان به جمعیت سالخورده است و در 

 و مسکندر حال حاضر بر اساس سرشماری نفوس ت جمعیتی پیر یا سالخورده تبدیل خواهد شد. به یک ساخ

تا سال  ها ینیب شیپکه بر اساس  دهند یم% جمعیت کشورمان را سالمندان تشکیل 101ایران، حدود  9013سال 

را در  ییها ینگراناخیر  یها سال( پیری جمعیت در 9013.)مرکز آمار ایران،درصد خواهد رسید 1902به  1303

(. بنابراین 901:9010مختلف به دنبال داشته است )باسخا و همکاران، یها حوزه گذاران استیسمیان 

برای جمعیت سالمند، مستلزم شناخت ابعاد مختلف  آن است)احمدی و همکاران،  یزیر برنامهو  یگذار استیس

91:9011.) 

و کارکردهای شهری هماهنگی الزم را با افزایش  ها طرحرشد و گسترش شهرها و تغییرات به وجود آمده در 

دریافت که در  توان یم یخوب به ها طرحسن افراد نداشته است. از ارائه و اجرای بسیاری از  یصعود ریسجمعیت و 

. بنابراین، همواره شود ینم یدرخورسالمندان و معلوالن توجه  ازجملهآن به نیازهای بسیاری از قشرهای جامعه، 

، کمبود ونقل حملسیستم ضعیف  ازجملهسالمندان( که با مشکالت زیادی،  خصوص بهرهایی از مردم هستند)قش

اجتماعی،   یها تیحماو فضای سبز، دسترسی نامناسب به مراکز خدمات بهداشتی و مراکز  ها پارکفضاهای باز ،

 عنوان بهاین وضعیت در شهر اردبیل  .اند بوده رو روبهمناسب نبودن محیط و نبود منظر شهری  و غیره در شهر 

 بر آنلذا تحقیق حاضر  شود ینمخاصی برای سالمندان در شهر دیده  یزیر برنامهمرکز استان، نیز حاکم است و 

شهر دوستدار سالمند در آینده معرفی کند تا  عنوان بهاست که ضمن شناسایی وضعیت موجود، شهر اردبیل را 

 شود. نیتأم، قبول قابلدی آسایش این گروه از مردم تا ح

 : هدف )اهداف( پژوهش-9-2



 

 :گردد یمبه شرح ذیل بیان  حاضر اهداف پژوهش شود یمهر پژوهشی برای نیل به اهدافی خاص انجام 

 هدف کلي -9-2-9

ی شهر دوستدار سالمندان در ها شاخصو سنجش جامعه آماری سالمندان  یها تیخصوصبررسی و تحلیل 

 لیاردبشهر 

 اهداف جزئي-9-2-2

 ؛جامعه سالمندان یها یژگیوو آگاهی از خصوصیات و  شناخت-9

 ؛جمعیت در شهر اردبیل سالخوردگی ازنظرو آینده جمعیتی  وضعیت موجود  شناسایی-1

خدمات شهری با جمعیت سالمند شهر  یساز متناسب یها راهو  آتی سالخوردگی جمعیت یها تیوضع تحلیل-0

 اردبیل

 .ایجاد شهر دوستدار سالمند برای شهر اردبیل ی مرتبطشنهادهایپراهکارها و  ارائه-0

  هاي( پژوهش:سؤال )سؤال-9-3

 از: اند عبارتاست که  شده میتنظی به شرح ذیل سؤاالتدر راستای دستیابی به اهداف تحقیق پیش رو   

 در شهر اردبیل برای گروه سالمندان چگونه است؟ ها ساختمانوضعیت فضاهای باز و  .9

 در شهر اردبیل برای گروه سالمندان چگونه است؟ ونقل حملوضعیت  .1

 وضعیت مسکن در شهر اردبیل برای گروه سالمندان چگونه است؟. .0

 وضعیت مشارکت اجتماعی در شهر اردبیل برای گروه سالمندان چگونه است؟ .0

 اجتماعی در شهر اردبیل برای گروه سالمندان چگونه است؟وضعیت تکریم سالمندان و مشمولیت  .0

 وضعیت مشارکت شهروندی و استخدام در شهر اردبیل برای گروه سالمندان چگونه است؟ .0

 وضعیت ارتباطات و اطالعات در شهر اردبیل برای گروه سالمندان چگونه است؟ .2

 گونه است؟وضعیت خدمات سالمتی و محلی در شهر اردبیل برای گروه سالمندان چ .1

 :هاي( پژوهش فرضیه)فرضیه -9-1

 در شهر اردبیل دارای وضعیت مطلوبی برای سالمندان است. ها ساختمانفضاهای باز و  .9

 در شهر اردبیل دارای وضعیت مطلوبی برای سالمندان است. ونقل حمل .1

 مسکن در شهر اردبیل دارای وضعیت مطلوبی برای سالمندان است. .0

 اردبیل دارای وضعیت مطلوبی برای سالمندان است.مشارکت اجتماعی در شهر  .0



 

 تکریم سالمندان و مشمولیت اجتماعی در شهر اردبیل دارای وضعیت مطلوبی برای سالمندان است. .0

 مشارکت شهروندی و استخدام در شهر اردبیل دارای وضعیت مطلوبی برای سالمندان است. .0

 بی برای سالمندان است.ارتباطات و اطالعات در شهر اردبیل دارای وضعیت مطلو .2

 خدمات سالمتی و محلی در شهر اردبیل دارای وضعیت مطلوبی برای سالمندان است. .1

 : پژوهش تیاهمضرورت و -9-5

خصوصیات  ردیگ یماجتماعی مبنای محاسبات قرار  یزیر برنامهمتغیرهایی که در  نیتر مهمیکی از 

 که ییازآنجا (.0:9010است)تبریزی و همکاران،، حال و آینده درگذشتهآن  یها یدگرگونجمعیت و روند 

لذا باید مطالعه دقیق روی  باشد یمشهری  یزیر برنامه خصوصاً، ها یزیر برنامهمبنای  نیتر مهمجمعیت 

 ها گروهاز این  هرکدامسنی در نظر گرفته شود و برای  یها گروهجمعیت را  صورت گیرد. در این قسمت باید 

به خاصی را  یازهاینو  ها درخواستسنی،  یساختارهاتفاوت در  چراکهاظ گردد. خاصی لح یزیر برنامهسنی 

 ریپذ بیآساقشار  ازجمله. در این خصوص سالمندان دارد یممتفاوتی را الزم  یزیر برنامه. و آورد یم وجود

بر  .دارد یمجامع و دقیقی را در شهر ملزم  یزیر برنامهکه برای آسایش این گروه از جامعه،  باشند یمجامعه 

دهد،  درصد جمعیت را تشکیل می 201طبق آمارهای موجود تعداد سالمندان کشور پنج میلیون نفر است که 

 11حدود  نیز در استان اردبیل میلیون نفر برسد 93این رقم به  9033شود تا سال  بینی می بنابراین پیش

در این  موردمطالعه شهر کالن عنوان به شهر اردبیل نیزهستند  درصد در سن سالمندی 202هزار نفر یعنی 

که  بنابراین قبل از آن .باشد یمتحقیق از این قضیه مستثنی نبوده و جمعیت این شهر نیز در حال پیر شدن 

های موجود در  از ظرفیت یریگ پدیده سالمندی به یک معضل تبدیل شود باید با حرکتی همسو و با بهره

(. 9010)سازمان بهزیستی استان اردبیل،ها و خود سالمندان، امکانات و راهکارهای الزم انجام شود دستگاه

هم از طرفی از  چراکهاست  برخوردارمرکز استان از اهمیت باالیی  عنوان بهشهر اردبیل نیز در همین راستا 

ه این معنا که این روند رو به پیری در شهر اردبیل نیز صادق ب کند یمآمار جمعیتی کشور و استان تبعیت 

ی و اجتماعی برای قشر سالمندان مناسب به نظر رساختیزاست. هم اینکه شهر اردبیل به لحاظ امکانات 

ی خاصی زیر برنامهی مرتبط، ها دستگاهو  ها سازماندر رابطه با این موضوع  رسد یمو از طرفی به نظر  رسد ینم

ی، در عرصه شهر را، بیشتر از پیش الزم و زیر برنامهضرورت و اهمیت هرچه بیشتر  لذا. اند نداشتهدر شهر 

 . دارد یمضروری 



 

 

 

 ي پژوهش:پیشینه -9-6

 ها اشاره میبه تعدادی از آن الًیذهای متنوعی صورت گرفته است که در ارتباط با موضوع تحقیق، پژوهش

 شود:

افراد سالمند در طبقات مختلف شهری، مطالعه موردی: شهر بن  ی روزمره( تحرک 1330) 9فوبکر و گروز

که محیط مسکونی مناسب برای افراد سالخورده باید این امکان را فراهم کند که افراد  دهد یمآلمان، نتایج نشان 

کنند و این  بتوانند نیازهای خود را در پیرامون محله مدیریت ونقل حملبدون استفاده از ماشین و سایر وسایل 

، روها ادهیپدر مصاحبه، امنیت  کنندگان شرکتهمان یکپارچگی اجتماعی است. از دیگر مسائل حائز اهمیت برای 

 یا عدهمجهز به آسانسور و نزدیک بودن مراکز خرید برای کاهش حرکات فیزیکی بود.  یها آپارتمانو  ها ساختمان

 احساس ترس و حالتی عصبی داشتند. ستادندیا یماز افراد وقتی در ایستگاه اتوبوس تنها منتظر 

فضاهای شهری دوستدار سالمندان با استفاده  یساز مناسب یها شاخص( 9010عباسی مقدم و همکاران ) 

از تجارب موفق جهانی که مبتنی بر رویکرد مشارکتی بوده  و در  یا نمونهاز رویکرد مشارکتی، در این تحقیق 

الزم برای  یها شاخصمطالعات نظری و تجربه مذکور،  بر اساس تیدرنهاو  شده یبررساست  شده انجامانگلستان 

حاکی از این است که سالمندان  ها افتهی یطورکل بهاست،  شده ارائهفضاهای شهری دوستدار سالمند  یساز مناسب

 یساز مناسب ها آن خاص برای طور بهکه باید فضاهای شهری را  ندیآ یم حساب به ریپذ بیآسبخشی از شهروندان 

 و ورزش احتیاج دارند.  یرو ادهیپکرد. آنان به تعامل با فضای اجتماعی شهری و ارتباط با طبیعت، 

 یها دوره یا کتابخانه( در پژوهشی با عنوان جوانی جمعیت در ایران، با استفاده از روش 9012ساعی ارسی )

مختلف را با  یها دورهو جوانی و پیری جمعیت را در  قرارداد یموردبررس( 9000-9010مختلف سرشماری )

جمعیت  یها یژگیو( به بررسی 11استفاده از دو شاخص ورتهایم و ورنه محاسبه کرد. احمدی و همکاران)

به ارائه  یا کتابخانهشناختی و رفاهی سالمندان در ایران پرداختند که ضمن استفاده از روش مطالعات 

 سالخوردگی و ساخت جمعیتی پیر در آینده، ارائه دادند.  پیشنهادهایی در رابطه با

بر  دیتأک( در پژوهشی به بررسی انتخاب مکان گذران اوقات فراغت سالمندان با 9011قنبریان و همکاران)

                                                        
1

- Fobker and Graotz 



 

تحلیلی بوده -اصفهان( پرداختند این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی 0و  0عوامل فردی )مطالعه موردی مناطق 

سن، میزان تحصیالت، نوع شغل پیش از دوران  یرهاییتغ ریتأثکه  دهد یمل از این پژوهش نشان و نتایج حاص

کامل در انتخاب نوع مکان جهت گذران اوقات فراغت از سوی سالمندان دو  صورت به درآمدسالمندی و میزان 

سکونت به ترتیب در کامل رد و متغیر جنسیت و نوع منزل محل  صورت به تأهلو متغیر وضعیت  دیتائمنطقه 

 نداشته است.  یریتأثفرهنگی و ورزشی  یها مکانانتخاب 

برای سالمندان ) نمونه موردی: محله  یمنظر شهر یساز مناسب( در پژوهشی با عنوان 9019زندیه )

عامل منظر شهری  ریتأث یا کتابخانهقیطریه تهران( این پژوهش با استفاده از روش مشاهده میدانی و مطالعات 

اجتماعی سالمندان را بررسی کرد و در پایان راهنمایی متناسب با منظر شهری برای سالمندان را  پرتعامل

 پیشنهاد کرد. 

متولی در برنامه  یها سازمانبا عنوان تحلیل مروری عملکرد  یا مقاله( در 9011علیزاده و همکاران)

متولی  یها سازمان یعملکردهاسنادی ، به بررسی و ا یا کتابخانهسالمندی کشور، با استفاده از روش مطالعاتی 

، پرداختند و در آخر افتهی توسعهسالمندی در کشورهای  یها برنامهبرنامه سالمندان در کشور و مقایسه آن با اهم 

زندگی ارائه  تیفیاز کمرتبط با سالمندان در جهت افزایش رضایت سالمندان  یها سازمانبرای  ییشنهادهایپ

سالمندان در فضاهای شهری، مطالعه موردی: پارک خلد برین شیراز. نتایج حاکی از  یها یازمندینبی دادند. ارزیا

به حضور در فضاهای شهری  توان یمفضاهای شهری، گروه بزرگی از سالمندان را  یساز مناسباین است که با 

، سالمندان وقتی آمده دست بهمشاهدات میدانی و با توجه به نتایج  یها افتهیین با توجه به ا تشویق کرد عالوه بر

 نیتأمروانی آنان است. -که مطمئن باشند فضا پاسخگوی نیازهای مختلف جسمی و روحی ابندی یمدر فضا حضور 

مواردی است که  ازجمله، ها آنایمنی و امنیت سالمندان در محیط، ایجاد حس اعتماد ه نفس و استقالل در 

 باعث حضور سالمندان در فضاهای شهری شود.  تواند یم

 بر اساسدر مشهد  یشهر درون ونقل حمل( ارزیابی فضاهای باز شهر و 9010خوارزمی و همکاران )

به این نتیجه دست یافتند که spss شهر دوستدار سالمند با استفاده از روش تحلیل آماری در محیط  یها شاخص

مدیران  ازنظرو تا حد مطلوب فاصله دارد. ولی  هستاز استاندارد  تر نییپااز شهری از دیدگاه سالمندان فضاهای ب

از  یشهر درون ونقل حملشهری فضاهای باز شهری در سطح شهر وضعیت مساعدی را دارا است اما شاخص 

 است. شده یابیارزاز حد متوسط  تر نییپادیدگاه هر دو گروه 



 

مطالعات بیشتر از  اوالًکه  کند یممطالعه تحقیقات مرتبط با شهر دوستدار سالمند این مسئله را روشن 

در خصوص  اًیثانجنبه خاصی بوده و محقق سعی داشته از یک شاخص برای مطالعه سالمندان استفاده کند و 

مایز این پژوهش نسبت به سایر در خصوص شهر دوستدار سالمند نبوده است و علت ت یا مطالعهشهر اردبیل هیچ 

 .باشد یممرتبط با شهر دوستدار سالمند  یها شاخصاستفاده از کل تحقیقات 

 ها( و روش پژوهش:مواد )داده-9-7

 منظور به.  خواهد بود تحلیلی -توصیفیهست و بر اساس ماهیت  اکتشافیروش تحقیق مطالعه حاضر از نوع 

مرتبط با  واداراتها و سپس با مراجعه به سازمان میدانیو  اسنادی، ایروش کتابخانه بهگردآوری اطالعات ابتدا 

اطالعات  لیوتحل هیتجزشوند. جهت گردآوری می موردنظرهای ای و دادهموضوع تحقیق، اطالعات پایه

اطالعات خام  یدبن دستهبرای  Excelافزار نرم. ابتدا  از شود یم،که شامل اطالعات آماری جمعیتی شده یگردآور

جمعیت  ینیب شیپجهت  demproj(0) افزار نرماست. سپس با استفاده از روش ترکیبی در محیط  شده استفاده

 منظور بهمختلف آماری از آن بهره برده شده است بعد از گردآوری آمار و اطالعات  یها دورهسنی و  یها هرم

در استفاده شد.  SPSSآماری در محیط  یها لیتحل ازدر تحقیق  مؤثر یدهایبرگ خرتحلیل و ارزیابی نهایی، 

 ای، و آزمون فریدمن استفاده شد.تک نمونه tمستقل،  t هایاز آزمون spssمحیط 

 فرايند تحقیق-9-8

و آزمون فرضیات اولیه محقق، طی فرآیندی خاص  ها سؤالدستیابی به پاسخ  منظور بهدر هر تحقیق علمی 

کند. این فرآیند همان عملی است که در مراحل مختلف انجام پژوهش توسط پژوهشگر و ضرورت پیدا می

ای دانست که عرض آن در ابتدا بسیار گیرد. فرایند تحقیق را بایستی همچون جادهصورت می گام به گام صورت به

 است. شده لیتشکاحل زیر (. فرایند تحقیق حاضر از مر13: 9012شود )فاخر، تر میباریک مرورزمان بهزیاد است و 

در حوزه شهر  شده انجامدر مرحله اول، بعد از تعیین موضوع تحقیق و گردآوری تحقیقات  مرحله اول: -9-8-9

  .در شهر دوستدار سالمند پرداخته شد یدتأکهای مورد دوستدار سالمند، به مطالعه ابعاد و جنبه

از مطالعات  آمده دست به یها مؤلفهها و ی ابعاد، شاخصدر این مرحله از تحقیق بر پایه مرحله دوم:-9-8-2

وضعیت  شناسایی جامعه سالمندان، یها یژگیوو آگاهی از خصوصیات و  اهم از شناخت یسؤاالتی اول، مرحله

آتی سالخوردگی  یها تیوضع تحلیل سالخوردگی جمعیت در شهر اردبیل، ازنظرموجود و آینده جمعیتی  



 

اصول ایجاد شهر دوستدار  ارائه خدمات شهری با جمعیت سالمند شهر اردبیل و یساز متناسب یها راهجمعیت و 

 ، طراحی و تدوین سالمند برای شهر اردبیل

و به  موردسنجش یها مؤلفهی سوم تحقیق حاضر با توجه به ماهیت پارامترها و در مرحله مرحله سوم:-9-8-3

در قالب  شده یگردآورهای پرداختیم. سپس داده یازموردنای و میدانی به گردآوری آمار و اطالعات روش کتابخانه

 بندی و ذخیره گردیدیاز تحقیق، طبقهموردنهای فرمت

-شهر دوستدار سالمند از نرم یها شاخصسنجش  منظور بهدر این مرحله از تحقیق نیز  مرحله چهارم:-9-8-1

های مربوطه اقدام به و با استفاده از فنون و مدل spss ( ،0)demproj  ،Excelافزارهای مختلف از قبیل

 پرداخته شد.  ها یهفرضبه رد و یا قبول کردن  یتدرنهاها شد و داده وتحلیل یهتجز

 وتحلیل یهتجزهای حاصل از ی آخر تحقیق پیش رو، ضمن ارزیابی خروجیدر مرحله مرحله پنجم:-9-8-5

بندی و تحقیق و جمع یها سؤالو بعد از پاسخگویی با  آمده عمل بههای صورت گرفته ارزیابی ها، از تحلیلداده

فرآیند تحقیق  9-9نمودار  ریزان ارائه گردید.برای محققین و برنامه یشنهادانیپگیری از مراحل قبلی، نتیجه

 حاضر را نشان می دهد.



 

 

 قیتحق ندیفرآ:9-9نمودار 

 

 



 

 تحقیق يها تيمحدودمشکالت و -9-1

این پژوهش نیز از این  باشد یم یها تیدوحمهر تحقیقی و کار پژوهشی به فراخور خود دارای مشکالت و 

بروز  یتیآمار جمع یها دادهبه آن اشاره کرد نبود  توان یممشکالتی که  ازجملهقضیه مستثنی نبوده است، 

اطالعات جمعیتی  ضعف به خاطراست ولی متاستفانه  کارشده 9010-10سالدر این پژوهش  که ییازآنجا باشد یم

آمار  نیبروزتربود که از  بهتر چهلذا  استفاده شد. 9013آماری دوره  یها دادهاز  ناچار به 9010دوره سرشماری 

به آن اشاره کرد جامعه آماری سالمندان بود این قشر از  توان یم. از دیگر مشکالت تحقیق که شد یماستفاده 

بودند و همچنین به خاطر پیری و سالمندی مجبور به پر  برخوردارجامعه به خاطر اینکه از میزان تحصیالت کمی 

و  بر زمانبودیم که خود این کار بسیار  ها آناز   سؤاالت تک تککردن پرسشنامه توسط خودمان و پرسیدن 

بود دلیل این امر  زمینه نیدر ا. همچنین از دیگر مشکالت پژوهش حاضر کمبود منابع مطالعاتی کافی سختی بود

 .باشد یمبه موضوع سالمندان در ایران  یتوجه یبنیز  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

: دومفصل 

ها مفاهیم، دیدگاه

 و مبانی نظری

 تحقیق

 
 

 

  

 



 

 

 

 

 تحقیق نظري مباني و هاديدگاه مفاهیم،: دوم فصل

 مقدمه-2-9

ها و ، دیدگاهها آنی شرح مختصری از در این فصل ضمن کنکاش در مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق و ارائه

تا با اشراف بر مفهوم و  گردد میبه اهداف پژوهش یاری رساند، بحث  دررسیدنما را  تواند میرویکردهایی که 

 اقدام گردد.  شناسی پژوهش در فصل بعدی روشریزی شهری به معنای شهر دوستدار سالمند در برنامه

 ريزي برنامه و برنامه-2-2

کند. برای شناسایی کلی  بندی، ابزار و اجرا تداعی می شک برنامه، چندین واژه را مانند نظم، هدف، زمان بی

کند و بعدی که در  لت میبرنامه بایستی اشاره کرد که؛ برنامه دو بعد دارد: بعد فیزیکی که بر طرح و نقشه دال

رود. برای تعریف برنامه بایستی اشاره کرد که؛ هر فرآیند دارای  می کار بهریزی؛ یعنی تدبیر اجرا  رابطه با برنامه

کند، برنامه نام دارد. نمایش منظم و با  کنترل رادر یک ارگانیسم که بتواند نظم و ترادف اجرایی  مراتب سلسله

های  ه دور برحسبتصمیمات منظم و مرتبط  رشته یکمربوط به هم و مربوط به  های لیتفعا مراتب سلسلهرعایت 

 زاده حسینعملیاتی است) مراتب سلسله، برنامه، گاهنامه تصمیمات منظم بر اساس دیگر عبارت بهزمانی مختلف و 

ه فرآیندی است که طی است که؛ برنام شده تعریف چنین اینکلی و عام، برنامه  تعریف(. در یک 0-0: 9010دلیر، 

گردد، یعنی مجموعه مدونی از تصمیمات آگاهانه را شامل  آن دستیابی به هدف یا اهداف معینی میسر می

 اند عبارتباشد که  (. هر برنامه داری پنج رکن یا عنصر اساسی می0: 9013، آباد خلیلای و کالنتری  شود)میره می

منطقی  بانظمدهد و  یابی. این عناصر اصلی یک برنامه را تشکیل می، عمل و اجرا و ارزشوسایلاز: هدف، سیاست، 

هر یک از عناصر تا اندازه زیادی بر روی عناصر بعدی، اثرات  که طوری به، اند شده ارائهو اولویت خاصی تنظیم و 

ن تفکیک بندی، انواع برنامه به چهار نوع آ (. در یک تقسیم1: 9011گذارد)آسایش،  ای برجای می کننده تعیین

 (.01-09: 9011شود)اشکوری،  می



 

ها و  ها، سیاست اجتماعی، شامل هدف -یا برنامه جامع توسعه اقتصادی بخش جامع: برنامه 9برنامه جامع

 باشد. های اجرایی مختلف و برآوردهای مالی و نیروی انسانی و غیره می برنامه

ای از عملیات و خدمات مختلف در ارتباط با یکدیگر برای تحقق  : برنامه اجرایی، مجموعه1برنامه اجرایی

های متعدد است. برنامه اجرایی معموالً در  باشد. هر برنامه اجرایی متشکل از طرح های مشخص برنامه می هدف

ساله  0بینی،  زمان پیش حاظازل غالباًگردد و  مدت تنظیم می  های میان چارچوب برنامه بلندمدت و برای برنامه

های مشخص برای انجام  های اجرایی و طرح مشی ها و خط ها، سیاست باشد. هر برنامه اجرایی حاوی هدف می

 عملیات است.

چگونگی  ٔ  درزمینهحاوی تصمیمات سیاسی دولت  ای شده نوشتهبرنامه اقتصادی: برنامه اقتصادی، سند 

 ای مشخص است. شده، طی دوره رای نیل به نرخ رشد اقتصادی تعیینهای مختلف، ب تخصیص منابع بین فعالیت

شود و حاوی  ریزی دولتی منتشر می برنامه توسعه: برنامه توسعه، سندی است که از طرف یک موسسه برنامه

های محتمل در بخش خصوصی،  های پیشنهادی بخش عمومی، توسعه اطالعات از وضع جاری اقتصاد ملی، هزینه

 های دولتی است. ن اقتصادی و بازنگری سیاستبینی کال پیش

تصمیمیات منظم  رشته یکهای مربوط به هم در  فعالیت مراتب سلسلهاگر برنامه، نمایش منطقی و یا رعایت 

ریزی فرآیند تفکر در باب مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و  های زمانی تعریف گردد، برنامه دوره برحسب

 شدت بهرا دارا بوده و  جانبه همهعملی در روابط، اهداف  صورت بهنگری  و آینده گیری کالبدی است که جهت

 عنوان بهریزی  ، برنامهطورکلی به(. 033: 9019مشی برنامه از جامعیت برخوردار است)زیاری،  خط درزمینه

برداری  برای بهره ها مشی ها و خط ای از تصمیم ترین ابزار نیل به توسعه مطرح است و دربردارنده مجموعه اساسی

مناسب و عقالیی از امکانات و منابع موجود در جهت ارتقاء و تعالی حیات اجتماعی است. چنین فرایندی در 

و یا در سطوح شهری و روستایی، در پی صورت عملیاتی بخشیدن به اهداف نظری و   ای و ملی سطوح منطقه

ریزی ابزاری برای تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب  ه(. بنابراین، برنام1: 9013آرمانی توسعه است)رضوانی، 

توسعه و عمران است. بدیهی است برای رسیدن به وضع مطلوب در درجه اول باید شناخت دقیق و همه  باهدف

 (.10: 9011زرگر و همکاران،  زاده هادیاز وضع موجود داشت) های جانب

                                                        
1

- plan  
2

- program 



 

ای شیوه اندیشیدن درباره مسائل  ریزی، گونه نامهکند که؛ بر تعبیر می گونه اینریزی را  برنامه 9گالسون

های کلی و  با ارتباط هدف شدت بهریزی عمدتاً در راستای آینده است.  است. برنامه اقتصادیاجتماعی و 

که این  جا هرکوشد.  های گروهی، سروکار دارد و برای کنش فراگیر در سیاست و برنامه می گیری تصمیم

 شده انجامریزی  تواند وجود داشته باشد که برنامه فته شوند، این فرض میهای اندیشه به کار گر روش

 (.11: 9010،الدینی سیفاست)

ریزی  دهد که: برنامه ریزی چنین نظر می ریزی است، در رابطه با برنامه فریدمن که یکی از متفکران برنامه

 (.90: 9011زاده،  اصولی نوعی تفکر درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی است)مجتهد صورت به

یافته، برای تهیه  کند: عمل سنجیده اجتماعی و یا فعالیت سازمان تعریف می گونه اینریزی را  ، برنامه1هندلر

 راهگشاییهای کلی آرمانی در راستای  ای از هدف دسترسی به رشته منظور بهراهبردی بهینه از اعمال آینده، 

پذیر   تعهد منابع، همراه است تا مرحله اجرایی را امکان و باقدرتریزی،  مسائل پیچیده است. برنامه

 (.03: 9010،الدینی سیفسازد)

ریزی،  کند: برنامه ریزی را چنین تعریف می ریزی توسعه، برنامه در کتاب خود، به نام برنامه 0واترستون

دی موجود، برای دسترسی های پیشنها حل گزینش بهترین راه منظور بهیافته و تالشی هوشیارانه،  فعالیتی سازمان

یابی به  بخردانه دانش انسان برای فرایند دست کارگیری بهدهنده  ریزی، نشان های کلی ویژه است. برنامه به هدف

کنند. هسته مرکزی این فعالیت، ایجاد رابطه  هایی است که همچون بنیانی برای فعالیت انسان، عمل می تصمیم

ترین و  های نهایی، استفاده از باکفایت دسترسی به هدف باهدف، ها آنبه  های نهایی و ابزار دستیابی بین هدف

 (.03ها است)همان،  کارآمدترین استراتژی

های مشخص که  ها برای رسیدن به هدف انتخاب بهترین برنامه منظور بهریزی عبارت است از کوششی  برنامه

هایی برای رسیدن به آن  ش نرود، بلکه گامها، تا مرحله نهایی هدف نیز پی ها و برنامه ممکن است، کوشش

 (.13: 9013باشد)شیعه، 

 وسعت فضايي ازنظرريزي  انواع برنامه-2-3

                                                        
1

-Glasson 
2

-Handler 
3

-Waterston 



 

: 9013شود که شامل مراحل ذیل است)شیعه، سطوح اجرایی به چند قسم تقسیم می ازنظرریزی برنامه

19:.) 

 ای  ج( شهری  د( روستایی.الف( ملی  ب( منطقه

  :شود ها پرداخته میاز آن مهرکداکه به تعاریف 

-، میانمدت کوتاه دراجتماعی در سطح ملی را  -های اقتصادیریزی ملی، استراتژیریزی ملی: برنامهبرنامه

های رشد توجه اساسی دارد)زیاری، ها، بر سیاستریزیگونه برنامه دهد. اینمدت و بلندمدت مورد تأکید قرار می

9021 :09.) 

ریزی ای فرایندی است در جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامهریزی منطقهای: برنامهریزی منطقهبرنامه

ای. بعضی از های منطقههای کالن ملی و ویژگیریزی از جهت انطباق با برنامهو فراهم آوردن موجبات برنامه

-های مختلف اقتصادی ای را فرآیندی در جهت تنظیم و هماهنگ کردن برنامه ریزی منطقه نظران برنامه صاحب

 .(930: 9010)عارفی و همکاران، نمایند اجتماعی با نیازها و امکانات محلی تعریف می

ریزی کاربری زمین  ریزی شهری از ابتدا و در بسیاری موارد به معنی برنامه ریزی شهری: مفهوم برنامهبرنامه

ریزی شهری  باشد. امروزه برنامه فیایی عمیقی میکه این امر گویای ماهیت جغرا کاررفته بهریزی کالبدی  و برنامه

ریزان  امروزه نقش برنامه که طوری بهکاربری زمین و کالبد شهر است.  دهی سازمانبسیار فراتر از تحلیل کالبدی و 

میانجی میان منافع عمومی، سرمایه و  مثابه بهریز  است و برنامه تأکیددر تعادل و توسعه و پایداری شهری مورد 

های ، ریشهشهری ریزی برنامه(. 93: 9019، دوست ایرانشود) جمعی تلقی می منفعتت در جهت دستیابی به قدر

ها بر حل مشکالت تمرکز داشته است.  اندیشه خود را از اصول کاربردی معماری و مهندسی دارد، که با آن

تغییرات  فشار تحتناحیه ای( -یریزی شهر ریزی شهری در انگلستان)یکی از کشورهای پیشگام در برنامه برنامه

است که چنین دیدگاهی ناگزیر بر روابط متقابل بین  تغییریافتهاقتصادی به سیستمی به نام مدیریت محیطی 

ریزی شهری توان گفت برنامه(. می10: 9011، زاده مجتهددارد) تأکیدموضوعات اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی 

های  )با تأکید بر همه گروهتر از طریق ایجاد محیطی بهتر، مساعدتر و سالماز تأمین رفاه شهرنشینان  است عبارت

 .سنی(

ریزی روستایی عبارت است از تعیین اهداف و انجام اقدامات برای دستیابی به  ریزی روستایی: برنامهبرنامه

ریزی  ، برنامهدیگر بارتع بهرفاه و امنیت و رسیدن به سطح قابل قبولی از استانداردهای زیستی در جامعه روستایی. 



 

روستایی سازوکاری مناسب برای ایجاد رفاه ساکنان روستاها و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی اعم از 

ریزی به مسائل و  (. در این برنامه1: 9013در نواحی روستایی است)رضوانی،  نشدنی تجدیدو  تجدیدشونده

ید و عرضه محصوالت کشاورزی و دسترسی به خدمات و مواردی از قبیل تول شده پرداختهمشکالت روستاها 

گیرد. اساس کار برمبنای اقتصاد کشاورزی و رفاه روستایی قرار دارد و کیفیت بافت  قرار می موردبررسیاجتماعی 

ریزی برای  (. در اکثر کشورها، اهداف و سیاست کلی برنامه11: 9013گیرد)شیعه،  قرار می موردتوجهروستایی 

افزایش تولید و -1کاهش فقر روستایی؛ -9(: 110: 9019یل است)رضوانی، ذی شامل موارد توسعه روستای

 تأمینبهبود کیفیت زندگی روستایی از طریق -0دسترسی برابر به امکانات روستایی؛ تأمین-0؛وری بهره

محیط  توانا ساختن مردم فقیر روستایی برای مشارکت در کنترل-0های اساسی و خدمات اجتماعی؛  زیرساخت

و  مؤسساتتقویت -0زندگی آنان و  متأثرکنندهخود و استفاده از منابع محلی و مشارکت در همه تصمیمات 

جدید برای حمایت از توسعه  مؤسساتدر توسعه و ایجاد  مؤثریبتوانند نقش  ها آن که طوری بهنهادهای روستایی، 

 پایدار داشته باشند.

 شهر و توسعه پايدار شهري-2-1

 ,.Xing & et al) دارد پایدار توسعه مفهوم دل در را بسزایی اهمیت پایدار، شهری توسعه   

 پایدار توسعه به رسیدن ضرورت شهرها، اقتصادی و محیطی، اجتماعی مشکالت مسائل و عبارتی ( به2009:209

در ارتباط با تاریخچه توسعه پایدار در شهر باید اذهان داشت  (.Zellner& et al., 2008 , 474) کندمی تأکید را

های اکولوژیک اند. توجه به محدودیتهای پایداری را در خود متجلی ساختهبهترین نمونه درگذشتهکه شهرها 

ع جویی در منابع، استفاده از مواد و مصالح بومی،  ابدامحلی نظیر آب، توسعه متناسب و سازگار با طبیعت، صرفه

تلطیف  باهدفهای مؤثر و مناسب برای ادامه حیات نظیر قنات و بادگیر و استفاده هنرمندانه از آب و گیاه روش

 ازهایی ها، فضاهای عمومی و اطراف شهرها، همه نمونهها در حیاطها و باغچه هوا و ایجاد مناظر مطبوع، ایجاد باغ

هرسازی امروز با تبعیت از الگوی کالسیک توسعه و پیروی ش آنکه حالاند؛ مؤثر در این پایداری بوده عوامل

ای توسعه شهری که نسبت به وضعیت خصوصیات اکولوژیک در ارتباط با عوامل های کلیشهکورکورانه از الگو

ناپایداری را در شهرها پدید آورده بلکه ناپایداری مناطق اطراف را نیز به  تنها نه، اعتناست بیاقتصادی و اجتماعی 

دنبال داشته است. این امر تحت تأثیر عواملی چون افزایش جمعیت، افزایش شهرنشینی، منابع طبیعی محدود، 

و  محیطی زیستهای های الزم از سیاستهای مؤثر کنترل، نبود آگاهیمنابع وابسته به طبیعت، فقدان سیاست



 

(. بنابراین شهرها نقش اساسی و حیاتی را در 00:9021باشد )رحیمی،  فقر کلی حاکم بر اکثر این کشورها می

برای انتقال به  شده آمادههای های سابق، فعالیتکنند که، شامل انبوهی از نسلتوسعه پایدار بازی می انداز چشم

زندگی و منابع را مصرف و هدر  آنجاجایی که اغلب مردم در قلمرو و مرزهای اطراف و بهبود شرایط زندگی است. 

های شهری در یک منطقه دهد بخصوص اروپا که بیشتر مردم ساکن شهرها هستند. شرایط شهری و یا ویژگیمی

به محیط وابسته است به تنوعی از  تولیدشدهاز شهری تا شهری دیگر متفاوت است. و کیفیت زندگی اثرات 

تواند با نیازهای یعنی محیط، اقتصاد و فرهنگ وابسته است. آگاهی از توسعه شهری که می فاکتورهای محلی،

مرتبط باشد. هیچ مدرکی که بتواند برای رسیدن به  درازمدتهای محیطی در اقتصادی و اجتماعی و ظرفیت

خودش را دنبال  پایداری و حل مشکالت منطقه برای کلیه مناطق و نواحی باشد وجود ندارد. و هر مکانی روش

موفق و مناسب را برای  های حل راهتواند ها میها و مقایسه فعالیتکند که مخصوص خودش است. مبادله ایدهمی

ابزارهایی برای پیاده کردن ابعاد  پیداکردهو  طرف ازیکمنطقه  مسائلمناطق ارائه دهد. با این دیدگاه مشکالت و 

ضمن  که ایتوسعه. است شدهیشتر به ابعاد توسعه پایدار در شهرها پایداری از طرف دیگر باعث توجه هرچه ب

 و خاک آب، حال درعین و کند، تضمین نیز را آن دوام و بقاء گوید، شهر را پاسخ حال حاضر مردم نیازهای اینکه

 درنهایت(. 00: 9010 برآبادی،)نکند  بالاستفاده و آلوده است ضروری انسان حیات برای که عنصر سه یعنی هوا

شد و تنها پایداری می درزمینهباید عنوان کرد که قبل از دهه آخر قرن بیستم بندرت بحثی از شهرنشینی 

بر  ای العاده فوقشد. ردپای اکولوژیکی شهرها اثر جهان مطرح می محیطی زیستدر مسائل  مؤثرعاملی  عنوان به

های پیرامون شهرنشینی و در فرایند توسعه، بحثها داشته است و علیرغم مرکزیت شهرها  مناطق پیرامونی آن

نقش کلیدی که  خاطر بهاند. از طرف دیگر گرفته شکل همدو موضوع جدا از  صورت بهپایداری تا حدود زیادی 

با پایداری نزدیکی داشته  قدر آنبرخی این رشته  ازنظررفته است، برای شهرها در رشته پایدار اقتصادی انتظار می

 (. 93:9021که شهرها باید به آن برسند )کاظمی محمدی، 

محیطی بخصوص زیست درباره مسائل زیستهای طرفداران محیط نظریه توسعه پایدار شهری حاصل بحث   

در این  است. شده ارائهنظریه توسعه پایدار برای حمایت از منابع طبیعی   دنبال بهشهری است که  زیست محیط

نظریه موضوع نگهداری زمین برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کمترین ضایعات به منابع 

 است. در یک دید اجمالی مبانی نظری مفهوم پایداری در شهر و ناحیه شامل این موارد  شده مطرحتجدید ناپذیر 
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Abstract: 

The aging population is the result of different trends. In recent decades, the lifespan has 

increased, while fertility rates have fallen and are very low in some countries. In the current 

world, technological and health advances have made people live longer and die at an older 

age. This leads to more people reaching ages. The aging of the population and the social 

and economic problems affecting those countries in the world have forced them to explore 

various solutions to overcome the problems associated with the aging population. Many 

cities in the world have always been pioneering and upgrading their urban infrastructure to 

satisfy the elderly and their presence in the community. The city of Ardabil is already 

experiencing a youthful population, in the coming decades, it will witness aging 

populations. the present research, along with the prediction of the elderly population for the 

future, has been designed to analyze and analyze the indicators of the Elderly City in 

Ardabil. The research method of this study was exploratory and based on the nature of 

descriptive-analytic. In the present research, library, documentary and field studies have 

been used to collect information. In order to analyze the data, a variety of models and 

statistical analyzes of the demographic software (4) Demproj and SPSS were used. The 

World Health Organization's data has also been used in the process of achieving the end-

user indicators of the elderly city. In order to achieve the objectives of the research, 

questions in the first chapter were designed and answered in the research process. The 

results of the present study indicate that the population of the elderly in the city of Ardabil 

has increased dramatically, in 2051 it will be more than quadruple Also, in analyzing the 

indicators of the elderly city in Ardabil, the only indicator of communication and 

information with an experimental average of 2.07 was acceptable status compared with 

other indices. And the other 7 indicators were the transport index with average 1.76, social 

participation with mean 1.68, housing with average 1.61, health and health 1.62, reverence 

and social integration with 1.58, participation in civil affairs and employment with mean 

1.68, outer space and buildings With an average of 1.50 below the average theoretical 

average (2). 
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