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چکیده:
سالمندی شهری بخش در حال رشد است که به جمعیت سالمند ساکن در شهرها ارتباط دارد .باال رفتن سن جامعه مثبت
ولی پدیده چالش برانگیزی میباشد ،زیرا باال رفتن سن افراد و شهری شدن اوج پیشرفت موفقیتآمیز انسان است .میتوان
ا ستدالل نمود که چگونه محیط شهری مکان ایدهآلی برای باال رفتن سن ان سان و زندگی در سالمندی در مقای سه با نواحی
رو ستایی میبا شد .این مقاله به برر سی چالشهایی میپردازد که هنگام ایجاد شهر دو ستدار سالمند در اروپا مطرح شده
ا ست .چنین چالشهایی شامل ایجاد محالت جامع و اجرای تکنولوژی برای گذران دوران سالمندی در شهرها میبا شد.
مثالهایی از پروژههای اجرایی در دو شهر دو ستدار سالمند در شهر الهه در هلند و کراکوف در له ستان برای بیان پتان سیل
آمادگی شهرها برای هماهنگی با نیازهای افراد سالمند و شنا سایی چالشهای مهم برای سالهای بعد ارائه شده ا ست .در
کل باال رفتن جهانی سن ساکنین شهری اجرای رویکردهای دوستدار سالمند را در شهرها میطلبد .چالشها برای آمادگی
برای پیشرفت به روشی که نسلهای کنونی و آتی سالمند بتوانند از استراتژیهای دوستدار سالمند بهره ببرند ادامه دارد.
کلیدواژهها :سالمندان ،افراد مسن ،شهرها ،مسکن ،فنآوری ،دوستانه با زوال عقل ،لهستان ،هلند.
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 -1مقدمه:
سالمندی شهری حوزه در حال پی شرفت در علوم اجتماعی و سالمت میبا شد که ا ستنباطهایی فرای مرزها و نظامهای
مذکور دارد( )1این مو ضوع به باال رفتن سن افراد و زندگی در شهرها میپردازد .یکی از پی شرفتهای مهم جامعه مدرن
افزایش روز افزون امید به زندگی افراد میباشد .در اروپا و درکل در جهان غرب ،افراد نسبت به گذشته عمر طوالنی داشته
و در سالمت بهتر زندگی میکنند .باال رفتن سن جامعه مثبت ولی پدیدهی چالش برانگیز میبا شد زیرا باال رفتن سن افراد
و شهرنشینی اوج پیشرفت موفقیتآمیز توسعه و رشد انسان میباشد ( .)2تعامل این موارد مباحثی را برای جوامع مختلف
در حوزههای مختلف زندگی شهری ایجاد کرده ا ست( .)3در سرا سر دنیا ،تعداد افراد سالمند افزایش یافته ا ست .آفریقا از
این قاعده مستثنی نیست ،هر چند این قاره در مقایسه با سایر بخشهای جهان نسبتاً جوان مانده است( .)4براساس اظهارات
سااازمان همکاری اقتصااادی و توسااعه ) ،)5( (1OECDانتظار میرود میزان جمعیت  65سااال و باالتر در سااال  2050در
ک شورهای ع ضو تا  25/1در صد افزایش یابد .شهرها دارای تعداد بی شتری از ساکنین سالمند در حدود  43/2در صد کل
جمعیت خواهد بود .در بستر سالمندی شهری ،شهرها به عنوان محل سکونت بزرگ و جمعیت بیشتر و مهمتر از شهرکها
و روستاها تعریف میشود .درک رابطه بین باال رفتن سن جمعیت و تغییرات شهری و نیاز به توسعه جوامع شهری حمایت
کننده از مباحث اصاالی ساایاسااتگذاری عمومی میباشااد ( .)3بولف و کاالج ( )2شااهروندان سااالمند را به عنوان منابع
گرانقیمت تعریف میکنند .برای درک پتان سیل کامل این افراد در ر شد و ترقی ان سان ( )6شهرهای جهان باید د ستر سی
کامل به فضاااها ،ساااختارها و خدمات شااهری را تضاامین کنند .با این حال ،انتظار میرود این گروه تالشهای دولتهای
منطقهای و ملی را برای اشاره به پیامدهای تغییرات بی سابقه جمعیت شناسی کامل کند ( .)5سوال مهم در رابطه با باال رفتن
سن شهری این است که چه چیزی دقیقاً یک شهر را دوستدار سالمند میکند ( 7 – 12و  .)2دیگر سوال مهم این است که
کدام عوامل به افراد سااالمند اجازه پیشاارفت و کامیابی را میدهد ،در حالی که برخی مقابله با تالشهای زندگی روزمره را
دشوار میدانند.
این مقاله به برر سی چالشهایی برای ایجاد شهرهای دو ستدار سالمند در اروپا برای مثال در سطح جوامع و محالت و در
رابطه با تکنولوژی میپردازد .مثالهایی از پروژهها در شهرهای دوستدار سالمند در هلند و لهستان برای نشان دادن پتانسیل
ایجاد شهرهای هماهنگ با نیازهای افراد سالمند و چالشهای مطرح ارائه شده ا ست .ا ستدالل این دو ک شور در ابتدا این
ا ست که له ستان هنوز هم یکی از ک شورهای جوان در اروپا ست ولی به زودی باال رفتن سریع جمعیت را تجربه خواهد
کرد .له ستان افزایش سریع تعداد افراد باالی  85سال پی شتر را م شاهده کرده و یکی از جمعیت های سالمند را در اروپا
خواهد داشت ( .)13از اینرو سیاستهای متمرکز بر جمعیت سالمند نسبتاً جدید میباشد( .)14هلند شهرت بیشتری برای
معیارهای دو ستدار سالمند ،مفاهیم خانه سازی نوآورانه برای افراد سالمند و سیا ستهای مراقبتی بلند مدت دا شته و بر
مشارکت فعال و سرزندگی جمعیت سالمند توجه دارد( 15 – 17و .)1

- Organization for Economic Co-operation and Development.
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 -2آیا شهر محل ایدهآل برای سالمندان میباشد؟
اغلب گذران دوران سااالمندی در شااهرها(مثل زندگی در جوامع با همان سااطح وابسااتگی به جای مراقبت در مکانهای
م سکونی) ،ایدهآل بهنظر میر سد( 19و  .)18با این حال چالشهای ب سیاری در رابطه با ارائه خدمات در ست ،نگرانیهای
ایمنی سالمندان و مباحث قابل ارائه و سرویس دهی وجود دارند که برخی محققان را به بحثهای تمرکز بر سالمندی در
جایگاه در ست وا دا شته ا ست( 21و  .)20با ا شاره به مباحث مختلف میتوان این سوال را پر سید که چگونه محیطهای
شهری برای افراد سالمند و به عنوان محل مناسب برای سالمندی بهترین میباشند؟
گزارش )5( OECDنشان میدهد که روندهای سالمندی در نواحی کالنشهری و غیر کالنشهری متفاوت میباشد .در نواحی
شهری بزرگ جمعیت سالمند سریعتر از کل جمعیت رشد میکند .این بدان معنی است که چالشها برای غلبه کردن بزرگ
بوده ولی باز هم شهرها منابع بهتر و بی شتری دا شته و فر صتهای بی شتری دارند .سمدالی( )221این سوال را مطرح کرد:
"برای عملکرد جامعه سالمند نیاز هست تا به شهرها برگردیم ولی شهرها باید با این تفکر در ذهن سازگار و طراحی شوند،
شهرها همواره بهنظر مکانهای دوستدار سالمند نمیرسند".
این سوال مطرح می شود که چگونه تفاوت قابل توجهی در چالشهای مواجهه شده سالمندان هنگام پیر شدن در شهر
بهجای محیطهای روسااتایی وجود دارد( .)23بساایاری از محققان تفاوتها بین جوامع شااهری و روسااتایی را بدون رجوع
ویژه به سالمندی مطالعه کردهاند( .)26-24برای مثال آنها دریافتند که سطوح پایین رشد اقتصادی نواحی شهری نسبت به
نواحی رو ستایی برح سب درآمد  ،تح صیالت و ساختارهای شغلی بی شتر ا ست .بهنظر میر سد ر ضایت از زندگی در بین
ساکنین شهری بیشتر است .در سطوح باالی توسعه نواحی روستایی برحسب رضایت از زندگی در اتحادیه اروپا به شهرها
نزدیک یا از آن فراتر رفتهاند( 25و  .)24در ایاالت متحده آمریکا ،تغییرات در تندرساااتی ذهنی (شاااادی) وجود دارد که از
پایینترین سطح در شهرهای مرکزی تا باالترین سطح در نواحی شهرهای کوچک و روستایی مشاهده شده است( .)26در
رابطه با ساااالمندی ،تراکم باالی ساااکونت شاااهری ،مجاورت به خدمات عمومی را تضااامین میکند که برکیفیت زندگی
سالمندان تاثیر دارد .برا ساس زمینه های اقت صادی چنین شرایطی را اغلب نمیتوان در نواحی رو ستایی ایجاد نمود( .)23با
این حال باید ا شاره شود که با گذ شت زمان شرایط زندگی در نواحی غیر شهری بویژه در مناطق برون شهری در اروپا در
حال بهبود میبا شد( 28و  .)27ولی احتماالً تراکم خدمات به اندازه مراکز شهری نخواهد ر سید .تجزیه و تحلیل مکانهای
رو ستایی و شهری ن شان میدهد که شرایط زندگی برای سالمندان ساکن شهرها بهتر از ساکنین حومهها میبا شد هر چند
تفاوتها قابل توجه نمیباشد(.)29
این موضوع شناخته شده است که برنامهریزی زندگی شامل تفسیر گذران دوران سالمندی در شهرها بهعنوان«نهاد ماندگار»
در طول عمر نمیباشاد ،بلکه براسااس نظر فیلیس( )302برنامهریزی شاهری به اختصاار بر ساالمندی فعال توجه دارد(.)31
سالمندان به عنوان مصرف کنندگان و اشکال مختلف استخدام در نظر گرفته می شوند .در رابطه با سالمندی شهری باید به
1- Smedley
2 -Phillips
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ارتقاء خدمات در شهرها(مثل قابلیت پیاده روی و استفاده از حمل و نقل عمومی) ارتقاء ایمنی و امنیت و تقویت سالمندان
در جوامع محلی توجه شااود( .)32برنامهریزی شااهری باید از تفکیک افراد سااالمند تجلی یافته در هویتهای شااهری مثل
ساااانسااایتی آریزونا1و دهکده های فلوریدا2در ا یاالت متحده آمریکا دور باشاااد که بهطور خاص به نیازهای یک بخش
جمعیتی منفرد اشاره دارد( 34و  .)33یک شهر دوستدار سالمند تنها بر یک نسل توجه نمیکند ،بلکه تمام نسلها را پوشش
میدهد که در اصول طراحی شامل مفهوم طراحی جامع منعکس شده است( .)35بهطور ایدهآل مکانها و محلهای زندگی
باید برای ت سهیل تعامالت اجتماعی و تقویت حس تعلق به جامعه سازماندهی شوند( 36و  . )19امروزه با ایجاد شهرهای
دوستدار سالمند به جنبش جهانی تبدیل شده است( .)37 -44ولی تفاوتهای منطقهای در رویکردهای اعمال شده به ایجاد
شهرهای دوستدار سالمند براساس زمینههای فرهنگی و شرایط عالی وجود دارد .ممکن است شهرها بهترین محیط ممکن
برای زندگی و پیر شدن برای افراد سالمند باشد اگر وارد چرخه بازآفرینی پیوسته وسازگاری برای تضمین پاسخ به نیازهای
جمعیت سااالمند شااوند .این امر به تالش پیوسااته سااهامداران حرفهای مختلف در حوزههای سااالمت و مراقبت درمانی،
مددکاری ،امالک و دولتها نیاز دارد.
 -3شکل دهی شهرهای دوستدار سالمند:
طبق نظر فیترجرالد و تیرو( )343یک شااهر دوسااتدار سااالمند محیط حمایتی را فراهم میآورد که ساااکنین را برای سااالمند
شدن فعاالنه در خانوادهها ،محالت و جامعه مدنی توانا ساخته و فر صتهای گ ستردهای برای م شارکت در جامعه فراهم
میآورد .به عبارت دیگر جایی که افراد سالمند فعاالنه در آن مداخله کرده و مورد تکریم واقع شده و با شالودهها و خدمات
متناسااب با نیازها پشااتیبانی میشااوند .پلوف و کاالچ( )24تالشهای سااازمان بهداشاات جهانی) (WHO5را برای تشااویق و
کمک به شهرها در دوستدار سالمند از طریق راهنماهای شهرهای دوستدار سالمند جهانی و کمپین چک لیست ویژگیهای
ضروری شهرهای دوستدار سالمند توصیف میکنند (شکل  .)45( )1یک شهر دوستدار سالمند باید بطور ایدهآل جامع بوده
و فرصتهایی را برای تمام افراد ساکن در شهر و نه فقط سالمندان فراهم آورد .این مفهوم خود ریشه در مدل اکولوژیکی
الوتون و ناساااو6دارد( .)46این مدل تداخل پویای بین ساااازگاری فردی و تغییرات محیطی را برای حفظ کارکرد بهینه در
سالمندی ن شان میدهد .پروژهی سازمان جهانی بهدا شت ت صریح نموده ا ست که شهر دو ستدار سالمند شهری ا ست که
سالمندی فعال را ارتقاء میدهد( )45چنین شهری فر صتهایی را برای سالمت ،م شارکت و امنیت برای افزایش کیفیت
زندگی با باالرفتن سن فراهم میآورد(.)3
در پروژه سازمان بهداشت جهانی افراد ب سیاری از  35شهر از سراسر دنیا از طریق تشکیل جلسات گروه تمرکز در مقیاس
وسیع با گروههای مختلف سهامداران همکاری میکنند( .)45براساس این تحقیق ویژگیهای شهرهای دوستدار سالمند در
1 -Sun City Arizona
2 -Florida
3 -Fitzgerald and Caro
4 -Plouffe and Kalache
5- World Health Organization.
6
-Lawton and Nahemow’s.
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هشت حوزه زندگی شهری تعیین شدند .این حوزهها شامل فضاهای بیرونی و ساختمان ها ،حمل و نقل  ،مسکن ،مشارکت
اجتماعی ،احترام و فعالیت اجتماعی(تکریم و تلفیق اجتماعی) ،مشاااارکت مدنی و اساااتخدام(مشاااارکت در امور مدنی و
اشااتغال) ،ارتباطات و اطالعات ،حمایتهای اجتماعی و خدمات سااالمت میباشااند .یکی از جوانب ارزشاامند این مطالعه
جهانی این بوده ا ست که تفاوتهای سی ستماتیکی در مفاهیم این گروه بین شهرها در ک شورهای تو سعه یافته و در حال
توسعه وجود نداشته است .اگر چه ویژگیهای مثبت و دوستدارسالمند در شهرهای کشورهای توسعه یافته بیشتر دیده شده
است .علیرغم این حقیقت که معیارها و ابداعات شهرهای دوستدار سالمند شامل شهرهایی از سراسر جهان میباشد انتقاد
شده ا ست که ممکن ا ست این روند غربی بوده و برخی جوانب دو ستدار سالمند مورد توجه واقع ن شود که برای زندگی
روزمره سالمندان در شهرهای ک شورهای در حال تو سعه مهم میبا شد( .)47یکی از شهرهای جهانی ا صلی که ا صول
شهرهای دو ستدار سالمند را اتخاذ کرده هنگکنگ میبا شد دولت منطقهای اجرایی ویژه هنگکنگ( )431سالمندی فعال و
سالم را با توجه به رویکرد چند بعدی ت شویق میکند .این ابعاد شامل تنا سب مالی ،مراقبت عمومی و بیمار ستانی ،مراقبت
اجتماعی و اجتماعات ،حملونقل ،تحرک ،خانه سازی(مسکن) ،محیط ساخته شده ،سالمندی فعال ،استخدام انعطافپذیر و
معیارهای دوستدار خانواده میباشند .این معیارهای دوستدار خانواده چ شماندازی را در مورد دوستداری سالمندی در بستر
کشااورهای شاارقی منعکس میکنند و نشااان میدهند که دولت محلی اقداماتی را در تمام این حوزه ها برای جامع کردن
شااهرها برای جمعیت سااالمندان و سااایر افراد انجام داده اساات .چالشهای معمول در هنگکنگ تصااویب اصااالحات
خانه(مسکن) و تقسیم آپارتمانهای کوچک در ساختمانهای بلند و برجها و ایجاد حملونقل قابل دسترسی در شهر است
که اکثریت مردم از حملونقل عمومی استفاده میکنند منطقه اداری هنگگنگ تنها یکی از مکانهای دولت محلی است که
اقدامات خاص مکانی را در حوزه سالمندی شهری اتخاذ کرده است.

1- Hong Kong
.
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*شکل( ،)1هشت شاخص یک شهر دوستدار سالمند(.)45

براساااس اظهارات  )5( OECDجوامع سااالمند با چالشهای متنوعی چون طراحی دوبارهی شااالودهها و الگوهای توسااعه
شهری ،تفکیک اجتماعی ،فقدان قابلیت د ستر سی و مقرون ب صرفه بودن خانه مواجه ه ستند OECD .همچنین مجموعهای
بزرگ از فرصتها را ذکر میکند که جامعه میتواند از آنها سود برد که در این میان شرکتها و مشاغل نیز بهرهای میبرند
و سالمندان خود میتوانند گذران دوران سالمندی خوبی دا شته با شند( 49و  .)48این فر صتها شامل پی شرفتهای جدید
در تکنولوژیها و نوآوری ،رویکردهای بازار بر ت سهیالت خانه سازی جدید میبا شد که به سالمندان اجازه حفظ و ک سب
خود مختا ری و سازماندهی خدمات برای سالمندان را تو سط افراد سالمند در شبکههای داوطلبانه میدهد .عالوه بر این
فضاایی برای توساعه به اصاطالح اقتصااد نقرهای بویژه با توساعه بخش کارشاناساان مربوط به ساالمت و مراقبت وجود
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دارد( .)50ب سیاری از این فر صتها معموالً به پ شتیبانی سیا ستها نیاز دارند که بدان معنی ا ست که سیا ستگذاران محلی
بهطور فزاینده در تحقیقات و تالش های مربوط به باال رفتن سااان جامعه در وجه وسااایعتر به جای پشاااتیبانی مراقبتی و
طرحهای بازنشستگی اشتغال دارند که در سطح کشوری اجرا یا تغییر مییابند .سیاستها برای جوامع سالمند و در حال پیر
شدن باید رو شی برای آماده سازی برای آینده با شد( .)51از موارد مورد توجه میتوان به محیط ساخته شده و ا ستفاده از
تکنولوژی اشاره کرد.
 -4ایجاد محلهای صمیمی و دوستانه و محالت جامع برای جمعیت سالمند:
سواالت بسیاری وجود دارند که باید هنگام ساخت محلهای صمیمی و محالت جامع پاسخ داده شوند .برای مثال منظور
از محیط ساخته شده و برنامهریزی شهری هنگام باال رفتن سن شهر چیست؟ چگونه باال رفتن سن جمعیت و نیازهای خانه
سالمندان به افزایش نیاز به امالک تو سط افراد جوان خواهان شروع حرفه در شهر پس از فارغالتح صیل شدن از دان شگاه
ارتباط دارد؟ چگونه خدمات مربوط به نیازهای متنوع جمعیت شهری پا سخ میدهد؟ سهامداران م سئول در تامین خدمات
بویژه در زمان های کمبود تعداد مراقبت کنندگان حرفهای چه کسانی هستند؟
بحث مهم مقرون به صرفه بودن میباشد .در شهرهای بزرگ و در حال رشد اقتصادی امالک و نیاز به فضای مسکونی افراد
جوان و سالمند و در مواردی از جانب سرمایهگذاران بین المللی و بخش توری سم غیر ر سمی باال ا ست .این ممکن ا ست
داللت براین داشته باشد که طراح باید با مسکنهای کوچک مقرون بهصرفه کنار بیاید .چنین نوع خانهسازی ممکن است به
نیازهای سالمندان پاسخ دهد که چندان ثروتمند نبوده و در پرداخت اجاره یا رهن مشکل دارند ،زیرا دیگر در زندگی کاری
پس از بازنشتگی مشارکت نمیکنند خانههایی که پس از ترک خانه خالی میمانند در بازار امالک در اختیار افراد دیگر برای
خرید یا اجاره قرار داده می شود .در ا صل نبود ف ضا و ابزارهای مالی محدود محرکههای ا صلی خانههای کوچک نمیبا شد.
در جهان غرب در کل این حقیقت جمعیت شناسی است که با افزایش تعداد سالمندان ،خانههای تک نفره و افرادی که تمام
زندگی مجرد بودهاند(بدون دا شتن فرزند) ،یا افرادی که طالق گرفتهاند یا در اواخر زندگی بیوه شدهاند افزایش مییابد .در
مطالعات مختلف(برای مثال در اونولوهوم( ،))52نتیجهگیری شااد که در بین سااالمندان درصااد زنان فقیر بیشااتر از مردان
میباشااد( .)53با این حال هر دو گروه در معرض ریسااک انزوای اجتماعی قرار دارند .علیرغم وجود نقاط قوت فردی و
محیطی بویژه زمانی که هزینه خانه سهم نامتنا سبی از هزینههای زندگی را شامل می شود وقتی مردم با هزینههای فزاینده
خدمات مراقبت سالمتی و درمان یا افزایش هزینه انرژی مواجه میشوند چالشهای مالی ایجاد شده و سالمندان در معرض
خطر قرار میگیرند .پیشرفتهای دیگری صورت گرفته که مستلزم رویکردهای مختلف اندازهی خانه سازی(مسکن) ،برای
افراد سالمند میبا شد .به جای ساختن خانههای کوچکتر و آپارتمان در شهرها برای جمعیت سالمند حس جدید جامعه
میتواند منجر به تقاضااای خانههای بزرگتر گردد که چندین مسااتاجر میتوانند همزمان با هم زندگی کنند .این نوع زندگی
گروهی شامل زندگی با افراد شبیه از نظر فکری ،دوستان و آشنایان میباشد که دارای عالیق مشابه هستند در چنین آرایش
زندگی گروهی روشهای همکاری را میتوان برای انتخاب هم خانهای منا سب اعمال کرد .دا شتن ارتباط با هم خانهای ها
و افراد دیگر و توانایی انجام فعالیتهای معنیدار در ایجاد حس تعلق به خانه در بین ساکنین خانه دخالت دارد( 55و ،)54
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و احتماالً برای تمام افراد جامعه مصاااداق دارد .انجمنهای خانهساااازی اجتماعی ،توساااعه دهندگان پروژههای تجاری و
سرمایهگذاران خ صو صی میتوانند به تو سعه چنین ف ضاهای زندگی گروهی کمک کنند .فر صتهای ب سیاری برای افرادی
وجود دارد که خواهان زندگی با هم بر حسااب منابع مشااترک ،آشااپزی و با هم غذا خوردن ،مراقبت از یکدیگر و کمک به
همخانهای هنگام بیماری میباشااند .همچنین افراد طالق گرفته و بیوه و افرادی که احساااس تنهایی یا طرد شاادن میکنند
ممکن ا ست جذب شروع زندگی با هم شوند .این مو ضوع برای گروهی از افراد که مجرد بودهاند و تعاملی با افراد دیگر
نداشتهاند یا در سازمانها فعالیت میکردند مصداق دارد.
برای ب سیاری از افراد زندگی کردن با افراد شبیه از نظر ذهنی ایدهآل بهنظر میر سد .در محیطهای شهری چند فرهنگی ما
شاااهد پدیدار شاادن خانههای سااالمندان بازنشااسااتههای فرهنگی ،قومی ،اجتماعی و مذهبی مشااترک بودهایم .بساایاری از
شهرهای بزرگ در جهان غرب دارای ت شکیالت چند فرهگنی و چند قومیتی میبا شند( ،)56و هر یک از گروهها نیازها و
اولویت های خود را برحسااب خانهسااازی(مسااکن) ،و تعامل با افراد دیگر دارند .در هلند خانهسااازی برای سااالمندان با
ریشههای مستعمراتی گذشته برای مثال برای هندیها و یا اندونزیها و با پیشینهی سورینامی صورت گرفته ا ست .عالوه
براین نمونهای از زندگی گروهی برای سااالمندان با پیشااینه ترک ،چینی و مراکشاای وجود دارد که خانهسااازی و روابط
اجتماعی با نیازهای فرهنگی و مذهبی تنظیم می شود :غذاهای تهیه شده در این خانهها آ شپزی غنیتری از موطن ا صلی را
ن شان میدهند .علیرغم بحثها در مورد تجلی و عدم تجلی چنین ساختمانها و جوامع برای تفکیک در اجتماع نق شی را
در ادامه زندگی افراد با افراد شبیه از نظر ذهنی ایفا میکند.
محیط ساخته شده میتواند در پاسخ دادن به نیازهای دیگران در سالمندی و مشارکت اجتماعی با افراد شبیه بههم مشارکت
کنند .ساختمانهای ساخته شده هدف ایجاد حس تعلق و بودن در اجتماعات در بین سالمندان و بین ن سلهای گروهی را
دارند .رملیآرد  -بویالر و همکاران( )571به اهمیت این موضاااوع اشااااره کردهاند که خواهان ارتقاء ارتباطات اجتماعی در
محیط شهری بودهاند .این به معنای ایجاد فر صت برای مالقات با افراد دیگر خارج از گروه اجتماعی  -اقت صادی و سنی
خانواده خود میبا شد .شهرها محلهای مهم برای ایجاد شبکههای اجتماعی بوده که میتوانند بر حا شیهن شینی و انزوای
اجتماعی(  59و  ،)58به علت ساابک زندگی فردی شااده تاثیر داشااته باشااند .روشهای بساایاری برای مبتدیان برای ارتقاء
فعالیتهای اجتماعی وجود دارد .بطور ایدهآل رویکردهای چند نسالی و متقابل با سان( ،)60برای ایجاد شاهرهای جامع و
دو ستدار سالمند با توجه ویژه بر سالمندی بهعنوان عامل آ سیبپذیر شهری به کار گرفته می شوند( .)61ایجاد مکانهای
صمیمی و محالت جامع شامل ا صالح خانههای موجود و طراحی خانههایی میبا شد که بهطور کامل برای افراد سالمند
سازگار بوده و ایجاد محالت قابل د سترس با تامین خدمات منا سب میبا شد( 62و  .)18خانههای با د ستر سی آ سان و هم
سطح و خانههای یک طبقه در بین انواع خانههای الزم برای سکونت گروه در حال رشد سالمندی قرار دارد .باال رفتن سن
با افزایش ریسااک تحرک کاهش یافته و همراه میباشااد و سااالمندان مبتال به عدم تعادل و ساقوط هسااتند معیارهای بهبود
قابلیت دسترسی خانهها برای نسلهای جوانتر مثل جوانان ،والدین جوان و افراد جوان با محدودیت فیزیکی مفید میباشد.
-Rémillard-Boilard et al.
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هنگام مالحظه د ستر سی خانهها باید مفهوم توانایی خروج را مورد بحث قرار داد .به عبارت دیگر ،آیا افراد میتوانند هنگام
بروز حادثه ساختمان را ترک کنند؟ چنین رخدادهایی شامل آتشسوزی ،کشیدن فرد توسط کارگر آمبوالنس و یا در شرایط
وخیم خروج با تابوت هنگام مرگ میباشاد .بسایاری از سااختمانها ساازوکارهای کافی برای ساالمندان و افراد با آسایب
حرکتی برای خروج آسان دارند زمانی که از آسانسور نمیتوان هنگام آتشسوزی استفاده کرد یا حمل فرد در کرویدورهای
تنگ د شوار میبا شد .مباحث رفتوآمد دیگر در حملونقل عمومی ا ستفاده از اتوبوسهای در د سترس میبا شد که افراد
پیرامون شااهر رفتوآمد کرده و صااندلیهای دارای سااایبان و تمیز برای افراد برای اسااتراحت وجود داشااته و توالتهای
عمومی تمیز و قابل دسااترس کافی و حتی پیاده روهای هم سااطح برای افراد روی ویلچر و واکرهای چرخدار(برای افراد
جوان معلول) ،هم وجود دارد .تمام این عناصاار طراحی شااهری بر قابلیت پیادهروی در محالت تاثیر دارند .دسااترساای به
خدمات عمومی ،رفت و آمد بهتر و نزدیک بودن به افراد دیگر و اماکن محالت را شااادتر ،سااالمتر و پایدارتری میسااازد.
قابلیت پیادهروی در محالت و رویکرد جدید در تحقیقات علمی به عنوان مقیاس ارتقاء سااالمندی شااهری فعال نمیباشااد
( .)65-63باید اقداماتی برای بهبود شااارایط قابلیت پیادهروی اتخاذ شاااود ،زیرا بهطور قابل توجهی با کیفیت زندگی
شهروندان( سالمندان) ،ارتباط دارد( .)66چالشهای برنامهریزی شهری شامل توزیع قابل د ستر سی خدمات مثل مغازهها و
مراکز سالمتی میباشد که نیازی به مسافت طوالنی برای رفت و آمد نباشد.
 -5تکنولوژی بهعنوان راهحل سالمندی شهری:
به علت پی شرفتهای سریع تکنولوژیکی در دهههای اخیر ،ا ستفاده از تکنولوژی هو شمند به دنبال راهحل ممکن مقابله با
برخی چالشهای مربوط به سالمندی شهری میباشد .جمعیت شهری میتواند پیشگام استفاده از تکنولوژی باشد .کالورت
و همکارانش( )671دریافتند که اسااتفاده از تکنولوژی در بین سااالمندان ساااکن خانههای گروهی متداول میباشااد در این
تحقیق پاسااخ دهندگان شااهری بیشااتر از افراد ساااکن در مناطق روسااتایی از کامپیوتر اسااتفاده میکردهاند( .)68محققان
چ شماندازی از شهر هو شمند ارائه دادند که سالمندان را در جوامع شهری درون ن سلی و توانمند ایجاد شرایط جدید با
پیکربندی دوباره سناریوهای مبتنی بر تکنولوژی ارتباطات در رابطه با منافع و عالیق و شیوههای اجتماعی نشان میدهد .با
نگاه دقیق به مفهوم شااهرهای هوشاامند تعاریف شااهر هوشاامند بساایاری وجود دارد که هی یک از آنها بطور جامع مطرح
نشده است( .)69این مفهوم ممکن است به عنوان "ویژگیهای شهری که از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات بر سازماندهی
و کارکردهای شهری برای مثال برای کاهش هزینههای نگهداری شالودهها(جادهها ،پلها ،مترو ،فرو شگاهها ،بنادر ،حمل و
نقل عمومی و فاضااالبها ،مصاارف منابع(گاز ،برق و آب) ،اسااتفاده بهتر از فضاااهای خالی و دخالت دادن شااهروندان در
دولت محلی" درک شود( 71و  .)70مثالهای ویژه مربوط به جمعیت سالمند شامل بازر سی سالمتی و سی ستمهای پا سخ
اورژانسااای  ،تکنولوژی ردیابی و ارزیابی اتوماتیک نیاز به همیاری در فعالیت های زندگی روزمره می باشاااد( 73و .)72
تکنولوژیهای شهر هو شمند بر تحلیلهای دادهای  Big Dataو  ،Internet of Thingsتکیه دارند که شامل سناریوها و
شاابکههای حسااگر شاابکه در شااهر با قابلیت گردآوری دادههای بالدرنگ(فوری ،سااریع) میباشااد( .)74چنین گردآوری
-Calvert et al.
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دادههای بالدرنگ(فوری ،سریع) ،را میتوان در خانههای سالمندان انجام داده و آنها را به خانههای هو شمند تبدیل نمود.
خانههای هوشاامند به عنوان راهحل بالقوه برای حمایت از گذران دوران سااالمندی در شااهرها مورد اسااتدالل و تامل قرار
گرفته اساات .برای مثال تکنولوژیهای خانههای هوشاامند به دنبال پشااتیبانی از زندگی مسااتقل با تسااهیل اموراتی چون
آمادهسااازی خانه و تمیز کردن میباشااد تکنولوژی خانه هوشاامند میتواند به بررساای و حفظ سااالمتی کمک کند(.)75
علیرغم تاکید بر خانههای هوشمند توسط سازمانهای دولتی ،سیاستگذاران و صنعت چندان مورد نشر و اطالعرسانی قرار
نگرفته ا ست( 77و  .)76در نتیجه پتان سیل پ شنهادی برای سالمندان برای کاهش ف شار روی مراقبت کنندگان(خانوادهها) و
کاهش هزینههای مراقبت درمانی به پتانساایل کامل خود نرساایده اساات .یکی از دالیل سااطح پایینپذیری تکنولوژی خانه
هوشمند توسط سالمندان میباشد( 79و .)78
هنگام ج ستجوی درک پذیرش تکنولوژی تو سط سالمندان که در شهر خود دوران سالمندی را سپری میکنند مهم ا ست
اشاااره شااود که جمعیت سااالمند کامالً نامتجانس میباشااد( 81و  .)80سااالمندان با توجه به ارزشها ،گرایشها ،نیازها و
خواستهها متفاوت نبوده ولی با توجه به چگونگی تاثیرپذیری از سالمندی ،رخدادهای زندگی و تغییرات در محیط اجتماعی
و فیزیکی متفاوت میبا شند( .)82این تفاوتها در ا ستفاده از تکنولوژیهای که به آنها در سالمندی کمک میکند منعکس
میگردد( .)83مالحظه و عدم مالحظه تکنولوژی جدید تو سط سالمندان به مزایا و منافع ادراک شده ،هزینهی تکنولوژی،
نیاز ادراک شده برای تکنولوژی ،تاثیرات اجتماعی و درجهای که تکنولوژی در راستای تصور از خود سالمندان همراستاست
ب ستگی دارد( .)75- 84 – 87هرچند ا ستفاده از تکنولوژی به در د سترس قرارگیری و کاربرد گزینه های هر تکنولوژیکی و
غیر تکنولوژیکی ب ستگی دارد( 88و .)79برای مثال سالمندانی که اع ضای خانوادهای دارند که روزانه به دیدار آنها میآیند
چندان به تکنولوژیهای خانه هوشمند طراحی شده برای مشاهده عالقهای نداشته و نیازی به آن نمیبیند.
تا زمانی که توسعهی تکنولوژی صورت میگیرد احتماالً خالء بین افرادی که با تکنولوژی خاص رشد میکنند و افراد دیگر
وجود خواهد دا شت(90و .)89در نتیجه ،سالمندان میتوانند از افراد پیرامون خود برای ا ستفاده از تکنولوژی کمک بگیرند.
برای سالمندان ارزیابی منا سبترین تکنولوژی برای سالمندی و نیازهای آنها میتواند د شوار با شد .متخ ص صان(م شاوران
فنی) ،مساائول تطابق نیازهای سااالمندان با راهحلهای تکنولوژی میباشااند میتواند به این افراد کمک کننده در شااهرداری
الهه ،پروژه تحقیقاتی م شارکتی برای تعیین چالشهایی که افراد متخ صص با آن مواجه بوده و ابزار طراحی همکارانه برای
بهینه سازی خدمات معیار اجرا شد .نتایج ن شان داد که چالشهای مهم برای م شاوران تکنولوژی در اقدامات معیار سنجی
اخیر ایجاد خدما ت معیار سنجی مبتنی بر تقا ضا و برر سی کامل و در ست عوامل مربوطه در شرایط فردی سالمندان بوده
طوری که تطابق بهتری را میتوان انجام داد .ابزار محک سنجی برای کمک به غلبه بر این چالشها ایجاد شد .ابزار م ستلزم
رویکرد ساختاربندی برای تطابق بهتر تکنولوژیها با سالمندی افراد و نیازها و شرایط آنها میباشد(.)91
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 -6شهرهای دوستدار سالمند  :مثالهایی از

هلند1و لهستان2:

شهرهای بسیاری در هلند و لهستان وجود دارد که بخشی از کن سرسیوم شهرهای دوستدار سالمند سازمان بهدا شت جهانی
میبا شند که ا ستراتژیهایی را برای دو ستداری سالمندی با عنوان ع ضو کن سر سیوم اجرا کننده در جدول یک مثالهایی از
شهر الهه در هلند و شهر کراکوف در لهستان در رابطه با هشت حوزه شهرهای دوستدارسالمند ارائه شده است .این بررسی
طیف پروژه ها برای سالمندان را نشان میدهد که حاوی شهرهای حمایت کننده میباشد که دادهها براساس آمار اخیر برای
این دو شهر ذکر گردیده است .مثالها حاوی چندین چالش مشخص شده مرتبط سالهای بعد میباشند .در سالهای 2014
در حدود  70200نفر در شهر الهه با سن  65و باالتر و  31100نفر  75سال و باالتر ( ،)92در بین جمعیت بیش از 500000
نفر این شهر قرار داشتند .درصد سالمندان باالی  65سال در شهر  13/8درصد و افراد سالمند با پیشینهی مهاجرتی در حال
افزایش بوده ا ست :در سال  28 2014در صد کل سالمندان دارای چنین پی شینهای بودند .انتظار میرفت این رقم در سال
 2020به  32در صد بر سد .بیش از سه چهارم سالمندان ساکن خانههای گروهی در ساختمان چند طبقه زندگی میکنند.
حدود  40درصااد سااالمندان در یک خانه مختص افراد پیر و خانه سااالمندان زندگی میکنند که بخش بزرگی از خانههای
اجتماعی را شامل می شود از تمام خانوارهای سالمندان در شهر حدود  17درصد دارای حداقل درآمد(بازنشستگی) هستند.
حدود  61درصد سالمندان میتوانند از اینترنت استفاده کنند( 60 .)92درصد سالمندان محدودیت فیزیکی یا بیماری مزمن
 30درصد محدودیت کارکرد روزمره و  10درصد تاثیرات سندرم زوال عقل را تجربه میکنند.
دادههای کراکوف ن شان میدهد که این شهر دارای  760000نفر جمعیت در سال( )2017میبا شد که بیش از  21در صد
سالمندان  60ساله یا باالی  60سال هستند .امید به زندگی برای زنان  83/1سال و برای مردان  77/1سال میباشد و مقادیر
در این کشور باالست .این تعداد سالمندان در شهر کراکوف در سال افزایش مییابد ،در حالی که جوانترین گروه سنی(17-
 0سال) کاهش دا شته و حدود  16در صد در سال  2030خواهد بود .کراکوف خارجیان و مهاجران را برای کار در شهر
جذب میکند ولی ارائهی تعداد دقیق دشااوار میباشااد .در کل ،شااهروندان سااالمند لهسااتانی در آپارتمانها و خانههای
تکخانواری زندگی میکنند .به علت نبود محیطهای سااازمانی مناسااب چون خانه سااالمندان تنها افرادی که خیلی وابسااته
بوده و بدون خویشاااوند هسااتند مشاامول پذیرش در این تسااهیالت میباشااند .افراد دیگر میتوانند درخواساات مکانهای
موجود را داشااته باشااند .تعداد دقیق کاربران اینترنتی  60ساااله و باالتر در شااهر کراکوف مشااخص نمیباشااد .در رابطه با
وضعیت سالمتی سالمندان در این شهر قسمت اعظم این افراد از محدودیت فیزیکی و یا بیماریهای مزمن رنج میبرند(.)93

1

- Netherlands.
2 -Poland.
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جدول  :1مروری بر اولویتها و پروژه های شهر دوستدار سالمند در هلند و لهستان
لهستان(کراکوف)2

هلند(الهه)1
مشارکت اجتماعی

سااالمندان برای مشااارکت در فعالیتهای ممکن تشااویق مراکز فعالیتهای سالمندان جدید التا سی سی وجود دارد
میشاااوند .مراکز اجتماعی در هر محله فعال می باشاااد .که افراد باالی  60سال میتوانند در طول روزهای کاری
رساااتوران ها در محالت مختلف برای ساااالم ندان قا بل فعالیت های مختلفی انجام دهند .مراکز حداقل  4ساعت
د ستر سی بوده و مطابق با نیازهای آنها تنظیم شده ا ست .در روز باااز بوده و از بودجااه شاااهر تااامین مااالی
همکاری و سیعی بین سالنهای تئاتر ،سازمانهای مراقبتی ،میشاااوند(ساااالمندان فقط یک یورو به عنوان هزینه
ورزشااای و شاااهرداری در ساااازماندهی فعالیت ها برای عضاااو یت در هر ماه پردا خت میکن ند) .مشاااار کت
سالمندان صورت میگیرد .شهرداری مرکز دان شی را برای اجتماعی تا حد ممکن از طریق سایر برنامههای ر سمی
اساااتفاده از دانش و مهارت های همسااااالن تامین کرده و و غیر رسمی انجام میشود و گروهها توسط سازمانهای
مکان های مالقات برای جلساااات با همساااایگان را ایجاد غیر دولتی ،باشااگاههای سااالمندان ،دانشااگاههای عصاار
نموده و برنامه هایی را برای مقابله با تنهایی شاااروع کرده ساااوم و غیره ساااازماندهی میگردند .به منظور ارتقاء
ا ست .برخی از پارکهای عمومی دارای تجهیزات ورز شی م شارکت شهروندان سالمند فر صتهایی برای دیدار از
موزهها ،سالنهای تئاتر و کن سرت به صورت رایگان یا

برای سالمندان میباشد.

هزینه اندک وجود دارد.
ارتباطات و اطالعات
شاااهرداری به دنبال آشااانا سااااختن افراد با اساااتفاده از ارت با طات بین سااااالم ندان در کراکوف به روش های
رساااانههای مدرن و ارائه خدمات از طریق رساااانه جدید مختلف مثل وب سایتهای دولتی ( )94سمینارها ،نقاط
میباشااد .راهحلهای عملی برای سااالمندان وجود دارد که اطالع ر سانی در مراکز فعالیت سالمندان و مباحث ویژه
هنوز از اینترنت استفاده نکردهاند که شامل خدمات پرسش

چاپ شاااده یک بار در هف ته در روز نا مه محلی برقرار

و پا سخ سالمندان در مراکز اجتماعات با کمک دان شجویان میشااود .عالوه بر آن گروه سااالمندان از تکنولوژیهای
میبا شد کتابخانهها دورههایی را برای ا ستفاده از کامپیوتر و ارتباطی جدید در حال تو سعه ا ستفاده میکنند .یکی از
تبلت برای سالمندان برگزار میکنند .تمام اطالعات عمومی اولین برنامههای رایگان در لهسااتان برای افزایش حاوی
 ICTساااالم ندان در ک تاب خا نه منط قهای کراکوف (و به

1

- The Hague(La Haye).
2 -Poland (Cracow).
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برای سالمندان به صورت قابل فهم و با فونت متنا سب با سااالمندان فعال با انجمن لهسااتان – آلمان) اجرا شااده
است.

سن آنها نوشته شده است.

مشارکت در امور مدنی و اشتغال
سااایساااتم کاهش هزینه هنگام انجام فعالیتهای داوطلبانه پیروزی و موفق یت بزرگ در اشااات غال ساااالم ندان در
وجود دارد .شااهرداری دارای بسااته تشااویقی برای افزایش شاااهروند فعال امکان تثبیت در ساااطح شاااهری بنام
فرصااتهایی برای سااالمندان در بازار کار اساات .از سااال شااوراهای سااالمندان را بصااورت داوطلبانه مشااورتی و
 1980شاااهر الهه سااااختار مشاااارکت ساااالمندان را در گروهای م شاوره شهروندان سالمند که حق رای ندا شته
تصاامیمگیری در سااطح شااهرداری بنام کمساایون هدایت ولی میتوانند فوریت هایی را برای سااایاساااتگذاران و
سالمندان دا شته ا ست .شهرداری برنامههای متعدی برای سیاستمداران برای حل مشکالت ارائه دهند فراهم آورده
تکنولوژیهای خانه هو شمند و گروههای پ شتیبانی ر سمی اساات .در کراکوف چنین هیاتی تثبیت شااده و در کنار
برای مراقبت کنندگان غیر رسااامی برای تبادل تجارب و شاااوراهای دیگر ساااازمانی را بهنام ائتالف شاااوراهای
سالمندان به منظور نمایندگی در سطح ک شور ایجاد کرده

پشااتیبانی روانی و ذهنی اجرا شااده و برنامههای کارآفرینی

سالمندان در شهرداری الهه اجرا شده ا ست .یکی از این اساات ،همچنین در کراکوف شااهروندان می توانند برای
برنامه ها ،برنامه آشپزی سالمندان میباشد مح صوالت تهیه پروژه های درخوا ست مالی شده رای بدهند .با توج به
شده شامل بیسکویت توسط داوطلبان فروخته شده و درآمد پایینتر بودن سن بازنشستگی در لهستان نسبت به سایر
حاصااال برای فعالیتهای تفریحی و ساااایر برنامهها خرج ک شورهای اروپایی ب سیاری از م ستمری بگیران له ستانی
عالقهای به اشااتغال ندارند وتنها زمانی که شاارایط مالی

میشود.

آنها ایجاب کند که دوباره کار کنند ،ا ستخدام می شوند.
اسااتثنا برای سااالمندان و دارای تحصاایالت عالی وجود
دارد در حالی که کراکوف شهر دان شگاهی بوده و اجازه
میدهد فرد اشکال مختلف فعالیت را انجام دهد.
مسکن
شهرداری از تو سعهی خانههای ارزان قیمت سالمندی با برنامه ویژه خانه سازی برای سالمندان هنوز بهطور کامل
مشارکت موسسات خانه سازی اجتماعی و توسعه دهندگان در لهستان در مفهوم مقرون بهصرفه و با کیفیت مطلوب
پروژه حمایت میکند .در این شهر(الهه) ،برجوانب قابلیت شاارایط زندگی توسااعه نیافته اساات .کراکوف به عنوان
د ستر سی در محیط ایجاد شده تاکید ویژهای می شود .یکی یکی از قدیمیترین شاااهرها در لهساااتان میباشاااد که
از اهداف ا صلی در حوزه خانه سازی ایجاد اح ساس امنیت سااااختمان های تاریخی آن در جنگ جهانی دوم ویران
و ایمنی در خانه میباشاااد .برنامههای خانهساااازی ویژهای ن شده ساختمان های قدیمی موجود بویژه در مرکز شهر
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برای ساااالمندان با پیشاااینه  LHBTیا افراد از اقلیت های قدیمی قابل اساااتفاده برای ساااالمندان نمیباشاااد(هی
قوی(مثل ساااالمندان چینی یا ساااورینالی) وجود دارد .این آ سان سوری وجود ندا شته و هزینه گرمای شی باال ست).
اقدامات (ابتکار) ،به افراد همفکر این امکان را می دهد که مدیریت شرایط زندگی که به انتظارات و نیازهای جهت
روزهای آخر زندگی خود را با هم بگذرانند.

سااااالم ند پاساااخ د هد این چالش را اث بات میک ند
شرکتهای خصوصی وجود دارند که هدف آنها پرکردن
خالء و ساخت آپارتمان برای سالمندان میبا شد که به
علت هزینه باال شکل متداول خانه سازی در این شهر را
به خود نگرفته است.
حمل و نقل

شهرداری از م سیرهای دوچرخه سواری و سنگ فرشها با در شاااهرهای لهساااتان مثل کراکوف برنامه حمل و نقل
سااطوح هموار که پس از بارندگی آب باران در سااطح آن رایگان از مدتها قبل برای سااالمندان  70ساااله و باالتر
نمی ماند مراقبت میکند .همچنین تعداد کافی مکان پارک متداول بوده اساات .این برنامه گزینههای رفت و آمد و
دوچر خه در مرکز شاااهر وجود دارد .اخیراً مسااایر های حمل و نقل ساااالمندان را افزایش میدهد که از حمل و
دوچرخه سواری عریض شده و در حال گسترشاند .حمل ن قل عمومی برای گردش در شاااهر اسااات فاده میکن ند
و نقل عمومی رایگان گ ستردهای برای سالمندان با کارکنان همکاری با شاارکت تاکساای با نرخ اندک (تخفیف برای
دو ستدار سالمند(آموزش دیده) و ای ستگاههای نزدیک منزل سااالمندان برای مثال برای مالقات با پزشااک ) صااورت
وجود دارد .خدمات پز شکی تو سط دارو ساز در منزل برای میگیرد.
مشاتریان ساالمند ارائه میشاود .و خدمات تاکسای رایگان
برای شارکت در مرسام کلیساا یا مالقات با پزشاک وجود
دارد .و خد مات ا جارهای رای گان برای ر فت و آ مد با
اسکوترهای متحرک وجود دارد.
حمایتهای اجتماعی و خدمات سالمت
شااهرداری بهطورفعال از شاابکههای اجتماعی برای مراقبت در سطح شهر حمایت اجتماعات حیاتی ا ست ولی در
برر سی حمایت میکند که شامل آموزش و حمایت روانی کنار سی ستم همیاری اجتماعی تامین شده در شهر برای
میباشااد .شااهرداری به دنبال بهبود کیفیت خدمات مراقبت افراد کم درآمد مراقبت های غیررسااامی و خانوادگی به
در منزل اساات .شااهرداری مشااارکت افراد  60-70ساااله و عمل میآمد.
باالتر را در مصااوبات و تامین خدمات برای سااالمندان 80
سااله وباالتر تشاویق میکند .تشاویقهای مالی اندکی برای
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مراقبت کنندگان غیررساامی صااورت گرفته اساات BBD .دارد که به ساااالمندان کمک میکنند .عالوه براین مراکز
خدماتی ا ست که به سالمندان برای انجام خریدهای خرده مراقبت روزانه باید توساااعه یابند؛ زیرا تعداد فعلی این
مراکز کافی نمیباشااد .هی اقدام مالی شااهری  /محلی

فروشی کمک کرده و از احساس تنهایی جلوگیری میکند.

برای مراق بت کن ندگان غیررسااامی برای پشاااتی بانی از
سااالمندان وجود ندارد .حتی پروژه های اجرا میشااوند
که اساااتفاده از تکنولوژی اطالعات درمانی از راه دور و
تکنولوژی مراقبت فنی را مورد آزمایش قرار میدهند که
بطور کافی کاوش نشده است.
فضاهای بیرونی و ساختمانها
در محالت ف ضاهای سبز کامالً حفاظت شده وجود دارند

ساختمانها و نهادهای عمومی و دولتی بی شتر و بی شتر

که به خوبی نگهداری می شاااو ند و به طور منظم تمیز و آماده خدمت ر سانی به سالمندان و افراد با محدودیتها
هرس میشااوند تا افراد سااالمند به رفتن به پارکها ترغیب و خانوادههایی با کودکان برای دسااترساای آن میباشااند.
در شهرها تالشهای ب سیاری برای ایجاد نواحی سبز و

شوند.
شااهرداری مراقب وجود تعداد کافی نیمکت در فضااای باز
است که به اندازه کافی بلند و خشک هستند.

پارکها با نیمکت و زیرساااختهای مناسااب صااورت
گرفته ا ست .سالنهای ورز شی در ف ضای آزاد و روباز
در بساایاری از نقاط شااهر احداث شااده که برای تمام

شااهرداری از در دسااترس بودن تعداد کافی نیمکت های

شهروندان بدون توجه به سن و سال به صورت رایگان

م ناساااب ساااالم ندان از ج هت ارت فاع و خیس نبودن در خدمترسانی میکند.
فضاهای بیرونی اطمینان حاصل میکند.
در فصاال زمسااتان برنامهای برای جلوگیری از تجمع یخ و
یخبندان در خیابانها برای ایمنی سالمندان وجود دارد.
برای افزایش ایمنی سالمندان موتور سواران مجاز به استفاده
از خطوط مخصوص دوچرخهسواری نیستند.
دستگاههای خودپرداز ایمن و کاربر پسند(مناسب سالمندان)
وجود دارد.
چندین مزرعه شهری قابل دسترس وجود دارد.
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تکریم و تلفیق اجتماعی
بسااا ته های تشاااویقی برای مراق بت و هم یاری توساااط با م شارکت شهروندان سالمند با فعالیتهای مختلف از
همسایگان به عنوان مراقبت کنندگان غیر رسمی وجود دارد طریق مراکز فعالیت ساالمندان (قبال بیش از  30مرکز در
که در سیا ستهای شهرداری و شهری مورد ت شویق واقع کراکوف با تامین مالی دولت با دورههای مختلف تاسیس
میشاااود .همانطور که کلیساااا از امورات زندگی روزمره

شده و در شهرها م سابقات رقص رایگان ،فعالیتهای

دوری میکنند فعالیتهای اجتماعی مثل گروههای جل سات آزاد (درطول بهار و تاب ستان در پارکها ،فعالیتهای بین
و نشستها در شهرداری مورد توجه قرار میگیرد .مدارس نسلی(مثل اجرای نمایش)و آوازخوانی برگزار میشود.
میتوانند خانه سالمندان داشته و چنین برنامههایی بر تعامل
بین دانش آموزان و سالمندان توجه کنند.
منبع :پروژه های الهه در هلند از تحقیق وان دی برگ و همکاران ( )95اتخاذ شده ا ست .پروژه های له ستان از منابع مختلف تهیه گردیده ا ست ،
مطالب چاپ شده از صفحات وب شده کراکوف و چندین محله از کراکوف و وب سایت شوراهای سالمندان گرفته شده است.

مثالهای شهرهای الهه و کراکوف انواع ا ستراتژیها و پروژه های م شاهده شده در شهرهای دو ستدار سالمند در هر دو
ک شور و سطح اجرای این برنامهها را ن شان میهد .در کل ن شان میدهند که چگونه یک شهر به صورت متفاوت و م شابه
میتواند دوستدار سالمند تلقی شود که جوانب مالی (محدودیتها و فرصتهای تامین مالی دولت) ،پیشرفتهای سازمانی
و زیرساختها شامل گزینههای تکنولوژیکی) ،مفاهیم انسانی(افراد آموزش دیده ،برای تغییر محله به مکان دوستدار سالمند
و افرادی که آماده م شارکت برا ساس قدرت ت صمیمگیری ه ستند)،زمینههای فرهنگی(ایدهها و نظرات و پروژههای سطح
ملی و شهری ادراک شده قوی و ضعیف) ،را دربر دارد .در این را ستا ،سعی داریم ن شان دهیم که مثالهای ارائه شده را
میتوان در ب سیاری از شهرهای اروپایی م شاهده کرد( .)99-96از طریق سی ستم بهترین اقدامات در بین سا سیتگذاران در
سایر مکانها سعی شده است راه حلهای مشابه در شهری اجرا شود به روشی که متناسب با شرایط و زمینه محلی میباشد
بسیاری از مثالهای شهرهای الهه و کراکوف بهطور مناسب برای درک تالشها برای ایجاد جوامع دوستدار سالمند ارزیابی
ن شدهاند که برا ساس ایجاد محیط سالمتر ،حمایت کننده و جامع برای سالمندان تنظیم شدهاند .برر سی پروژهها در هلند و
لهستان ایدههایی را برای اجرای برنامهها و سیاستها در جوامع دوستدار سالمند ارائه میدهد ولی شواهد مبتنی بر این که
این مداخالت تغییرات قابل ساانجش را در حوزههای مختلف مثل کیفیت زندگی ،مشااارکت اجتماعی ،ثبات مالی ،سااواد
تکنولوژیکی و غیره بیان میدارند بهدست نیامده است .نیازی به گردآوری و ارزیابی سیستماتیک پیامدها و تاثیرات سنجش
شده در طول زمان از برنامهها و پروژههای دو ستدار سالمند برای ایجاد قدرتمند در مورد نیازها و مفید بودن چنین اقداماتی
احساااس میشااود .هنوز برخی اظهارات مقدماتی درمورد کارآیی چنین برنامههایی را میتوان ذکر کرد بهطور مشااابه چون
بسیاری از جوامع دوستدار سالمند رهبران و اشخاص مختلفی دارند که خود را مسئول آموزش گسترده و حمایت از توسعه
دو ستدار سالمند میدانند مفید خواهد بود اگر درک شفافی از افرادی دا شته با شیم که با موفقیت مداخالت را انجام داده و
اینکه کدام منابع برای اجرای موفق آنها الزم بوده است.
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در پایان در دسترس قرارگیری اطالعات ویژه مثل تاثیرات قابل سنجش ،مداخله متخصصان ،جوانب مالی و منابع الزم برای
اجرا میتواند راهنمای معنی داری برای اقدامات حرفهای در شهرهای دوستدارسالمند باشد.
سه چالش اصلی الهه( )92شامل  .)1بهبود سرزندگی شهروندان سالمند  .)2مقابله با تنهایی و تمرکز بر رضایت از زندگی
 .)3سالمند شدن در محل میباشد .وقتی که سرزندگی شهروندان بهبود مییابد اعتقاد براین است که احساس تنهایی آنها
بهبود خواهد یافت( 52درصد سالمندان در شهر این احساس را تجربه میکنند) ،بویژه وقتی که همسر خود را از دست داده
و سیستم اجتماعی کوچکتر می شود .هرچه سالمندان سرزنده باشند از آنها بیشتر انتظار میرود مراقب خود و اشیاء خود،
ودر جامعه شااارکت کنند .این امر باید تقاضاااای مراقبت را کاهش دهد .تعیین اهداف در زندگی باید مطابق با وضاااعیت
سالمتی فرد و شرایط زندگی باشد سالمند شدن یا پیر شدن در محل از طریق دسترسی قرارگیری مراقبتهای رسمی و غیر
ر سمی و پ شتیبانی کافی مراقبت کنندگان خانوادگی ت شویق می شود عالوه بر این امنیت و ایمنی در محالت ،دیدار با افراد
دیگر و تحرک ت شویق و پ شتیبانی میگردد .شهرداری به دنبال توجه به امنیت ،ایمنی و خ شونت داخلی و سوء ا ستفاده از
سالمندان(خشونت خانوادگی و سالمند آزاری) ،میباشد .برای پشتیبانی سالمندان مبتال به زوال عقل شبکه قوی خدمات در
محالت از نظر مشااااوره ،راهنمایی و مراقبت روزانه برای افراد مبتال با زوال عقل و مراقبت کنندگان خانوادگی آنها انجام
می شود .ترکیب پتانسیل بخشهای دیگر شامل هنر ،فرهنگ و ورزش با مراقبت از سالمندان باید افراد را برای رسیدگی به
اهداف جدید زندگی براساس تواناییهای شخصی به چالش بکشاند.
در موردکراکوف چالشهای بساایاری در برنامه فعالیت اجتماعی شااهروندان سااالمند( .)93ارائه شااده اساات برخی از این
چالشها تا حدودی به چالشهای تعیین شده شهرداری پراک ارتباط دارد که شامل  .)1نیاز به پشتیبانی از آموزش سالمندان
 .)2افزایش فرصت زندگی فعال و سالم  .)3افزایش مشارکت در فعالیتهای اجتماعی میباشد که یکپارچگی بین نسلی را
ارتقاء میدهد  .)4پشتیبانی از مشارکت اجتماعی سالمندان به طور کلی را شامل می شود .در کنار این چالشها مشاهده شد
که تنهایی(انزوای اجتماعی) ،و فقدان مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات و اساااتفاده محدود از تکنولوژی و اینترنت
در بین سالمندان شهر فوریتی(نیاز مبرمی) ،میباشد که باید در سیاستها و اقدامات شهر به آنها اشاره شود .توسعه نسبی
اقدامات در الهه و کراکوف در جدول  2نشان داده شده است .که نیاز به فضای توسعه در سیاست و اقدامات را نشان می
دهد.
جدول  :2مروری بر اولویت ها و پروژه های شهر دوستدار سالمند در هلند و لهستان
لهستان( کراکوف)

هلند(الهه)

مشارکت اجتماعی
++

+++/++
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ارتباطات و اطالعات
+

++

مشارکت مدنی و اشتغال
++

+

خانه سازی
+

++

حمل و نقل
++

+++

حمایت اجتماعی و خدمات سالمت
++

+

++

+

+

++

+++باال(گزینهها /فرصتهای زیادی)؛ ++متوسط(گزینهها/فرصتها وجود دارد اما نه همهجا و برای همه به راحتی قابل
دسترس است)؛  +کم(چند گزینه/فرصت وجود دارد اما نه به صورت سیستماتیک ،همه چیز به سیاستگذاران محلی و
بودجه بستگی دارد).

 -7نتیجهگیری
افزایش سن جمعیت شهری در جهان مستلزم اجرای رویکردهای دوستدار سالمند در شهرها میباشد .چالش در این است
که باید آمادهی توسعه به طریقی باشیم که هر دو نسل فعلی و آینده سالمندان بتوانند از استراتژیهای دوستدار سالمند بهره
ببرند .این امر مستلزم همکاری شرکای دولتی و خصوصی در طراحی دوبارهی فضای عمومی ،مراقبت و سالمتی و خدمات
رفاهی و طراحی مفاهیم خانه سازی جدید و تکنولوژیها میباشد .به منظور ایجاد شهر دوستدار سالمند ابداعات باید وارد
چرخه پیوسته آموزش و اعتبار سنجی هشت حوزه شهر دوستدار سالمند از طریق مداخله فعال سالمندان برای اعالم نظرات
و تجارب آنها گردد .بررساای پروژههای شااهرهای الهه و کراکوف نشااان داد که تمام هشاات حوزه به طور مساااوی در
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پروژهها ،برنامهها و ابداعات پر سش داده ن شدهاند .این ممکن ا ست حا صل سطح تو سعه و بلوغ شهر یا ک شوری از نظر
دو ستدار سالمندان بوده و یا حا صل انتخابهای سیا ستی هیات دولت در سطح شهری با شد .برا ساس این دادهها شهرها
میتوانند با پروفایل جمعیت آینده تنظیم شااوند که بی شااک سااالمند میباشااند .دراین تحقیق ما به مفهوم شااناخته شاادهی
شهرهای دوستدار سالمند اشاره کردیم .ما سعی کردیم دیدگاههای فعلی را به سمت افزایش استفاده از فناوری و به سمت
باز بودن و درک بیشتر سیاستگذاران در مشارکت در اقدامات کافی برای سازماندهی این محیط تا حد امکان دوستانه برای
همه سنین تغییر دهیم .موارد ذکر شده از هر دو شهر ن شان میدهند که گزینههای ب سیاری برای اجرا در سطح محلی با
اقدامات و برنامههای مختلف وجود دارد که تاثیر واقعی بر جمعیت سااالمند دارد .چنین اقداماتی به توسااعه و تنظیم مداوم
نیازها و امکان جمعیت سالمند با گذ شت زمان نیاز دارند .عالوه بر شهرهای اروپایی ذکر شده شواهدی از شهرهای دیگر
دنیا نیز در این راستا گردآوری شده است .این موضوع دعوت به پیشقدم شدن در ایجاد شهرهای دوستدار سالمند در عمل
و ت سهیم بهترین اقدامات از طریق شواهد و دادههای موجود میبا شد .این مو ضوع دعوتی ا ست برای پی شقدم شدن و
بردا شتن گامهای رو به جلو در ساخت شهرهای دو ستدار سالمند نه تنها در گفتار ،بلکه در عمل ،و به ا شتراک گذا شتن
بهترین شیوه ها از طریق شواهد و داده های در دسترس موجود.
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