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 :چکیده

مشههد بهر    شههر كهنن درون شههری در   ونقلحملسنجش وضعیت ايمنی و سهولت تردد و به پژوهش حاضر  

و همچنهی  اد نهو     روش تحقیه  تركیییکكمهی و كی(هی     .پهردادد میشهر دوستدار سالمند  هایشاخصاساس 

 سادمان استاندارد یپرسشنامه اد كمی هایداده آوریجمع جهت پیمايشی و كاربردی است.-توصی(ی هایروش

 ههای سهادمان ن(ر اد مديران و متولیهان امهور شههری در     7در بخش كی(ی با  .است شده است(اده جهانی بهداشت

 اسهت.  شهده انجهام به شیوه گلوله برفی و اشیا  نظهری   مصاحیه رانیاتوبوسو ترافیک، تاكسیرانی و  ونقلحمل

 عمهومی  سرشهماری  اسهاس  بهر  كهه  مشههد  شهركنن در باال به سال 56 سالمندان یكلیهآماری شامل  یجامعه

 09در سهح  منهاط    به نسیت جمعیت مناط   بندیطیقهبه روش  باشدمین(ر  021149 ،0931 مسک  و ن(وس

 ايه   اد حهاكی  تحقیه   نتهاي  . اسهت  شده است(اده SPSS افزارنرم اد هاداده لیلتح است. جهت شدهتوديعگانه 

و ايمنی و سههولت تهردد در مشههد مناسهر دوران سهالمندی       ونقلحملوضعیت  سالمندان ديدگاه اد كه است

 دري  ، ااست ترپايی و اد میانگی   ديادی وجود دارد یفاصلهنیست و تا استانداردهای سادمان بهداشت جهانی 

. انهد نمودهدر مشهد را مساعد ارديابی  ونقلحمل یدمینهدر  دهیخدماتاست كه مديران شهری وضعیت  حالی

 است. شدهارائهدر اي  راستا بر اساس نتاي  كمی و كی(ی راهکارهای بهیود وضعیت مشهد 

 

و سهولت تردد، مشهد، ايمنی شهریدرون ونقلحملشهری برای همه، شهر دوستدار سالمند، کلیدواژگان: 

                                                           
 دانشگاه فردوسی مشهد، و عضو هیات علمی گروه جغرافیادانشیار  1 

 دانشگاه فردوسی مشهد، و عضو هیات علمی گروه جغرافیااستادیار  2 

 دانشگاه فردوسی مشهد، مدیریت شهری رشته ی کارشناسی ارشد 3 

mailto:h-zarghani@um.ac.ir


 

 

 مقدمه  (1

سالمند شدن جمعیت نتیجه ی روندهای مت(اوت است. در دهه های اخیر نرخ طول عمر افهزايش يافتهه،   

 ههای  پیشهرفت  كنونی جهان برخی كشورها به شدت كم می باشد. در در حالی كه نرخ باروری كاهش و در

ی ات(اق افتد، اي  كنند و مرگ آنها در سنی  باالتربهداشتی باعث شده اند كه افراد بیشتری عمر  و تکنولوژی

شود كه افراد بیشتری به سنی  پیری برسند. شاهد واضحی بر اي  مدعا، رقم امید به دندگی در مساله منجر می

سال اسهت. اد آنجها كهه     71سال بوده و هم اكنون نزديک به  61در جهان  0361بدو تولد است. كه در سال 

ای دنیا دوره ای را با باروری و داد و ولد باال پشت سر گذاشته و يا در حال گذار اد آن تقريیا تمامی كشوره

هستند، طییعتا تعداد افراد بیشتری نسهیت بهه گذشهته همزمهان و در يهک مقحهع بهه مرحلهه ی پیهری مهی           

ها به پیهری  بنابراي  تعداد افراد سالخورده ی جوامع رو به اددياد است و جمعیت  . 92: 0936رسندکتییالدد 

می گرايند و سالمند شدن جمعیت و مشکنت اجتماعی و اقتصادی متاثر اد آن كشورهای جهان را وادار بهه  

بررسی راه حل های مختلف به منظور فائ  آمدن بر مشکنت مرتیط به مس  شدن جمعیهت نمهوده اسهت.    

ايت سهالمندان و امکهان   شهرهای بسیاری در دنیا در دمینه ی ارتقا ديرساخت های شهری خود جههت رضه  

 به ، تورنتهو، منچسهتر    شهر اد جمله شهرهای حضور آنان در اجتما  همواره تنش كرده و پیشگام بوده اند

(Buffle et al., 2102; Calvo and Williamson, 2112; Fo¨bker and Grotz, 2112 .)    مشههد بهه عنهوان

  به دلیهل  0936لیون دائر و گردشگر استکطالر، دومی  كنن شهر ايران كه ساالنه پذيرای بیش اد بیست می

وجود بارگاه حضرت رضا ک   پتانسیل بسیاری برای میزبانی اقشار مختل(ی اد مردم ايهران و سراسهر جههان    

  كهه  0930کآمارنامهه ی مشههد   51و  61با توجه به نرخ باالی جمعیت متولدي  دهه ی  اد سوی ديگر دارد.

می باشند و اي  جمعیت همزمان به مرحله ی پیری خواهند رسید و شرايط  سالگی 26تا  46اكنون در سنی  

لذا تنش متولیان امر و مديران شهری بايسهتی  خاص مشهد مقدس كه پذيرای دائران سالمند بیشتری است، 

در واقع . همواره بر ارتقا ديرساخت های شهری و ايجاد امکانات رفاهی بیشتر برای مجاوري  و دائري  باشد

 جامعه آسیر پذير اقشار اد كه اي  هم توانايی هايشان و كاهش و كهولت دلیل به سالمندان می رسد نظر به

جسهمی،   ابعهاد  در آنهان  نیادههای  و گیرند قرار الدم حمايت های و تحت توجه بايستی می شوند محسوب

راسهتا ههدپ پهژوهش    در ايه     .053: 0935گیردکدادخهواه   قرار بررسی و ارديابی مورد روانی و اجتماعی

حاضر ارديابی وضعیت ايمنی و سهولت تردد و همچنی  حمل و نقل درون شهری در كنن شهر مشههد بهر   

 اي  اد اساس استانداردهای سادمان بهداشت جهانی در راستای شاخص های شهر دوستدار سالمند می باشد.

 گرفت. خواهد قرار ارديابی مورد ذيل های فرضیه تحقی  اي  در رو



 

 

 به نظر می رسد سیستم حمل و نقل درون شهری در مشهد متناسر با نیادهای سالمندان نیست. -0

 به نظر می رسد وضعیت ايمنی و سهولت تردد در شهر مشهد متناسر با نیاد سالمندان نیست. -4

به نظر می رسد بی  نگرش سالمندان ساك  در مناط  مختلف شهری نسیت به وضهعیت شهاخص ههای     -9

 ستدار سالمندکحمل و نقل و ايمنی و سهولت تردد  ت(اوت معنی داری وجود ندارد. شهر دو

به نظر می رسد بی  نگرش سالمندان با درآمدهای مختلهف نسهیت، بهه شهاخص ههای شههر دوسهتدار         -2

 سالمندکحمل و نقل و ايمنی و سهولت تردد  ت(اوت معنی دار وجود ندارد.

 (پیشینه ی پژوهش: 2

محهدودی   اما ت انجام شده در دمینه ی پیاده سادی شهر دوستدار سالمند تحقیقات مت(اوتبر اساس تحقیقا

كالیهدی  -ارديابی شهاخص ههای فضهايی    "  در تحقیقی با عنوان0939درقانی و همکارانک انجام شده است،

 شههری،  بهاد  فضهاهای بهه بررسهی شهاخص ههای      "مشهد در راستای تیديل شدن به شهر دوستدار سالمند

پرداختهه انهد،    تردد سهولت و ايمنی شهری، درون نقل و حمل مذهیی، و عمومی های مکان و ها نساختما

 در و نیسهتند  اسهتانداردها  اد تهر  پهايی   گرچهه  محالعه مورد های شاخص كه است اي  ی دهنده نشان نتاي 

 بها  گ(هت  توان می و نند،ك می تامی  را سالمندان اولیه نیادهای تنها اما دارند، قرار قیولی قابل نسیتا وضعیت

 ی فاصله سالمند دوستدار شهر به شدن تیديل جهت يافته توسعه كشوهای ساير تجارب و آل ايده وضعیت

ارديابی وضعیت شهر مشههد جههت تیهديل     "  در پايان نامه ای با عنوان 0939جوهریک .دارد وجود ديادی

خوشهه بنهدی منهاط  بهه بررسهی       با شهیوه ی  "3، 5، 0، مورد محالعه: مناط  شدن به شهر دوستدار سالمند

شاخص های هشت گانه ی شهردوستدار سالمند در كنن شهر مشهد پرداخته است، نتاي  تحقی  حهاكی اد  

تا استانداردهای سادمان بهداشت جههانی  با وجود دائران سالمند بسیار و پتانسیل مذهیی آن است كه مشهد 

وضعیت شاخص فضهاهای بهاد شههری و احتهرام      ورد بررسیدر بی  شاخص های م فاصله ی ديادی دارد،

و اد مهرد متوسهط    ضهعیف اجتماعی بسیار مساعد ارديابی شد، درحالی كه حمل و نقل درون شهری بسهیار  

به  "مناسر سادی میلمان شهری برای سالمندان شهر تنکاب "  در تحقیقی با عنوان 0933معمارکكمتر است. 

یاطی بی  پیاده رو و خیابان، رمپ جداول، پلهه هها و ك(شهوش معهابر، میهز و      بررسی پیاده روها، پل های ارت

ه نیمکت ها و پل های هوايی، سحل دباله، تابلوهای راهنمای مسیر و چراغ های راهنمايی راننهدگی پرداخته  

منهی  عنوه بر پايی  بودن میزان ايو طی  نتاي  مصاحیه با سالمندان و پرسشنامه به اي  نتیجه رسید كه  است

نعمتهی و   جای گرافیهک، نهور و رنها خهالی اسهت.     شهر  و سهولت تردد سالمندان در فضاهای شهری، در



 

 

تهران شهر دوسهتدار سهالمندگ گهام ههای آنهادي  تحقه  نخسهتی          "در تحقیقی با عنوان   0933کآقابخشی

تدار سهالمندمحور و شههر دوسه    الگوها و ويژگهی ههای طراحهی شههر     به بررسی "پايتخت سالمندی جهان

 سهالمند  دوسهتدار  شههرهای  به پیوست  برای تهران و نتاي  تحقی  حاكی اد اي  است كه شهر پرداخته است

 بوسهتان  ناامنی. است مانده ناديده شهر اي  در كهنساالن مناسر ديرگذر و پل ساخت  و دارد بهسادی به نیاد

 ت(کیهک  لهزوم  و سهالمندان  ابه  برخهورد  خحهر  و بادی توپ و سواری اسکیت و دوچرخه تردد جهت اد ها

و كهاال    2پلهوفر  نتهاي  ايه  پهژوهش اسهت.     ههای  اولويت كهنساالن حضور محل اد ها فعالیت اي  فضای
به سوی شهرهای جهانی دوستدار سالمند: تعیی  ويژگی های شهری مختص  "در تحقیقی با عنوان  4101ک6

ايمنی سالمندان بر اساس استانداردهای به بررسی شاخص حمل و نقل و  "دوره ی سالخوردگی در استکهلم

 داشهتند  نظهر  ات(هاق  سهالمندان  اكثر ،حاكی اد آن است كهسادمان بهداشت جهانی پرداخته اند، نتاي  تحقی  

 و ماشهی   اد است(اده بدون افراد كه كند فراهم را امکان اي  بايد سالخورده افراد برای مناسر مسکونی محیط

 يکشهارچگی  همهان  ايه   و كننهد  مديريت محله پیرامون در را خود نیادهای ندبتوان نقل و حمل وسايل ساير

 بری های مختلهف راد سوی ديگر آمار باالی گم شدن سالمندان و عدم دسترسی وسیع به كا .است اجتماعی

 روهها،  پیهاده  امنیت سالمندانگ برای اهمیت حائز مسائل ديگر اد اد مسائل بغرن  می باشد. در پیرامون محله

 فیزيکهی  حركهات  كهاهش  بهرای  خريد مراكز بودن نزديک و آسانسور به مجهز های آپارتمان و ها ختمانسا

 عصهیی  حالتی و ترس احساس ايستادند می منتظر تنها اتوبوس ايستگاه در وقتی افراد اد ای عده. ه استبود

 و ضرير ايمنی و احساس امنیت آنان كمتر اد متوسط ارديابی شده است. داشتند

، 0939، درقهانی و همکهاران   0939کخواردمی و همکهاران  پژوهشهگران  ساير تحقیقات اد حاصل های هيافت

امنیهت و آسهايش خهاطر،     نیادمنهد آن هسهتند   سالمندان راستی به آنچه كه است اي  بیانگر  0939جوهری 

 وجود اب مشهد شهر سهولت دسترسی به فضاهای شهری و است(اده اد وسايل حمل و نقل عمومی می باشد،

 مهی  نظهر  بهه  بصری، آسايش و ديیاسادی شهری، میلمان شهری، ی توسعه ی دمینه در بسیار های پیشرفت

حمل و نقل  های شاخص ی دمینه در اجتما ، هر قشر تري  اردش با عنوان به سالمندان نیادهای بعضا رسد

دشگری بسیار باال و به عنوان سیاحتی با آمار گر-آنحور كه شايسته ی شهری ديارتی و ايمنی و سهولت تردد

 شده است. واقع ن(لت دومی  كنن شهر ايران است، مورد
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 :مبانی نظری(3

 سالمندشهردوستدار ( 1-3

 شههری  فضهاهای  اد دسهته  آن شهامل  سهالمند  دوستدار شهرهای جهانی، بهداشت سادمان رويکرد اساس بر

 محدوديت و نیادها با تناسر حداكثر دارای هك است ای گونه به ها آن در عمومی خدمات توديع كه مییاشند

 و مخهابراتی  ههای  شهیکه  اداری، امهور  نقهل،  و حمهل  خهدمات  تعريهف،  اي  طی . است سالمند افراد های

 شهکلی  بهه  بهداشتی و فرهنگی خدمات شهری، معماری طراحی و اماك  ساد و ساخت ای، رسانه ارتیاطات

 هها  آن اد بتواننهد  ديگران سوی اد كمک اقل حد دريافت با يا وابستگی بدون سالمند افراد كه شود می ارائه

 يهک  عنوان به سالخورده فرد شده تعريف نیادهای به توجه شهرهايی چنی  در كه اي  مضافا. شوند مند بهره

 (.WHO, 2112)گردد می لحاظ فردی بی  تعامنت و فرهنگی های شاخصه در ضرورت

 استانداردهای شهر دوستدار سالمندحمل و نقل درون شهری بر اساس ( 1-1-3

 و عیهور  مشکنت. مناسر سادی فضای تردد و حمل و نقل شهری برای سالمندان را نیايد ترحم تلقی نمود

 ديگری متعدد موانع بلکه شود، نمی مناسر نقل و حمل يک سیستم فقدان اد ناشی تنها نقل و حمل و مرور

 و و سهادها  سهاخت  اد ناشهی  متعدد موانع و عوارض.  است هساخت دشوار را تردد سالمندان كه دارد وجود

 راه شهیر  عهدم  رو، درپیاده موجود های چاله نظیر شهر سح  در سالمندان جسمی ناتوانیهای به توجه عدم

 تشهديد  خهود  نیهره،  و هها  نرده مانند موانع ايجاد بهم، همسح  نیر های جاده اتصال محل در های مناسر

 و حمهل  وسهايل . (Tarris et al., 2111: 72)سادد می منزوی سالمند را نهايتاً و دهش ناتوانی جسمانی كننده

 بهه  كهه  افهرادی  بها  رابحه در. است برخوردار اهمیت فراوانی اد شهری های جابجايی در شهری عمومی نقل

عامهل،   ايه   گهرفت   نظهر  و يا ناتوانی های ناشی اد افزايش سه  هسهتند، در   حركتی مشکنت دارای نوعی

 نیز سالمندان هم مانند ساير اقشار جامعه ديرا دهد، می افزايش را شهری عمومی نقل و حمل وسايل همیتا

 . شوند می نقل محسوب و حمل سیستم مسافران جزء

 شهری: اتوبوس( 1-1-1-3

بیشهتر شههرهای جههان     در مسهافر  عمومی نقل و حمل نقلیه وسیله اتوبوس پرمصرپ تري  حاضر حال در

 نقهل  و حمهل  وسهیله  يهک  بهه عنهوان   اتوبوس نیز دنیا شهرهای اكثر به عیارت ديگر در. ودمحسوب می ش

 نقهل  و حمل ديگر وسايل به نسیت وسیله اي  بودن انعحاپ قابل علت به اي  و دارد ای عمده نقش عمومی

 عنهوان  محالهر  بهه  توجهه  است. با دهی سرويس لحاظ اد اتومییل با آن خصوصیات بودن نزديک و عمومی



 

 

.  دارنهد  نیاد عمومی نقلیه وسیله با شهر در تردد به نیز خود اجتماعی انجام كارهای برای نیز سالمندان شده،

 تحمیهل  آنهان  به را ديادی هزينه نیز تاكسی اد است(اده و بوده نقلیه شخصی وسیله فاقد آنان اد بسیاری ديرا،

 داخهل  وضهعیت  و اتوبهوس  بهه  شهدن  سهوار  نحوه دو موضو  اتوبوس با ارتیاط در منظور، بدي .  كند می

 سوار هنگام در برای سهولت (.WHO, 2112)دگیر قرار بررسی مورد بايد اتوبوس داخل وضعیت و اتوبوس

 :گردد می پیشنهاد ذيل حلهای اتوبوس گ راه داخل وضعیت برای سالمندان و اتوبوس به شدن

 اتوبوس داخل فضای سح  هم سکويی ايجاد برای ايستگاهها در رمپ تعییه -

  سالمند افراد برای اتوبوس در فضايی كردن مشخص -

 سالمندان مخصوص تل(نی های اتوبوس اد است(اده -

 مرحلهه  بهه  مسئول نهادهای توسط مناسر های دستورالعمل و ها نامه آئی  وضع با تواند می فوق پیشنهاد -

 (.Taylor et al., 2112: 40)آيد در ی اجرا

 درون شهری در لندنمل و نقل ح -1شکل 

 

www.publicTRANSPORTATION.gov.uk.com:منبع 

كشور تركیه نیز در راستای ارج نهادن سالمندان خود تمهیداتی در دمینه ی حمل و نقل درون شهری به كهار  

با سح  خیابان برای افراد سالمند و ناتوان و عنوه بر اي  گرفته است اد جمله، هم سح  سادی اتوبوس ها 

سال به باال و افراد معلول و جانیاد اد موارد قابل توجهه استکشهکل    56حمل و نقل رايگان برای سالمندان 

  .9و 4

 

http://www.publictransportation.gov.uk.com/


 

 

 حمل و نقل درون شهری در ترکیه -2 شکل

 

 tistanbul.comwww.greaمنبع: 

حمل و نقل درون شهری در ترکیه -3شکل   

 
  www.twarp.com/transport_turkey.htm:منبع

 ایمنی و سهولت تردد بر اساس استانداردهای شهر دوستدار سالمند( 2-1-3

 نظیهر  مشهکنتی  است، همراه روحی و جسمی توانايی های اد برخی دادن دست اد با انلر سالمندی دوران

 و جهوان  قشهر  به نسیت آنان لذا است. سالمندان مشکنت تري  شايع اد ضعف و تعادل عدم و ضعیف ديد

 ديادی بخش كه است روش  .Davinson, 0111))دارند فعالیت هايشان در محدودتری های انتخاب میانسال

 نالیها  امها . ندارنهد  ذهه   در مشخصهی  ههدپ  بعضا و روند می بیرون خودشان اهدلخو به سالخورده افراد اد

 ههدپ  يهک  عنوان به پست اداره و بانک به رفت  همچنی  است، بوده س(رها برای مقصود معمولتري  خريد،

http://www.greatistanbul.com/
http://www.twarp.com/transport_turkey.htm


 

 

 نظرگهرفت   در سهالخورده  مهردم  فعالیهت  الگوههای  و دندگی های سیک تنو  الیته و است شده محرح راي 

 (Fobker and Grotz, 4115: 004).كند می حساس سالمندان تردد الگوی به را یمشخص رويکرد

 نیهز  جغرافیهايی آنهها   جههان  شهود  مهی  دياد مردم س  كه هنگامی كه دارد جود و ای فرضیه كلی طور به ماا

 و كنند می شركت اجتماعی های فعالیت در كمتر بالحیع و گردد می محدود آنها تحركات و شود می منقیض

 سهالمندان . (Horgas et al., 0112: 271)باشهد  داشهته  من(ی تاثیر نیز آنان روانی سنمت بر است ممک   اي

 طهوالنی  عمهومی  نقهل  و حمهل  بها  سه(رهای  نمی توانند مثال برای هستند، محدودتر فیزيکی نظر اد معموالً

 چهه " سهوال  جهواب  رد كنندگان شركت،  0333در يک نظرسنجی در بی  مردم هلند در سال  .باشند داشته

 الیتهه . كردنهد  بیهان  را شادی و لذت احساس انلر ،"داريد محله تان های خیابان اد است(اده هنگام احساسی

 داده اند: گزارش هم را دير احساسات كنندگان شركت اما بود، كمتر من(ی احساسات اگر چه

سهالمندان بها دوال عقهل ،    اضحراب، ترس، خستگی، ترس اد محیط های رسمیکبه ويژه برای  و عصییت -

 گیجیکبه هنگامی كه گم می شوند ، تنهايی.

 اد تهرس  مهورد  در بهه ويهژه   اضهحراب  اي  و بود عصییت و ترس حالت دو اد يکی احساس تري  راي  كه

 مثهل  فیزيکی مشکنت دلیل به را آن ديادی تعداد كه. استبوده  ناآشنا های مکان در و شر در رفت  بیرون

 و روهها  پیاده در ها دوچرخه با كردن تصادپ يا دمی  خوردن اد آنها. می دانستند تعادل معد و ضعیف ديد

 تهرس  و ضعیف اتوبوسرانی خدمات محلی، مغاده های بودن بسته نظیر اجتماعی مشکنت و تند های شیر

ثر در يکهی اد اقهدامات بسهیار مهو     .(Horgas et al., 0112: 272)هستند نگران شر در حمله يا شدن گم اد

دمینه ی افزايش ايمنی و سهولت ترددد سالمندان، مجهز كردن پله های عابر پیاده، به پلهه ههای برقهی و يها     

نصر آسانسور می باشد، به عیارت ديگر معموال سهولت تردد با حذپ پلهه و كهاهش حركهات اضهافی در     

  2شهکلک  .د، همهراه اسهت  ناحیه ی پا برای سالمندانی كه دچار مشکنت حركتی به دلیل كهولت س  هستن

  مربوط به تجهیز 6پله است و شکلک 5كوتاه تري  پله برقی در جهان در توكیو را نمايش می دهد كه دارای 

خیابان ها به پله برقی در بارسلونا می باشد كه سهولت تردد را برای سالمندان افزايش مهی دههد و در عهی     

 قی می شود.حال يکی اد جاذبه های خیابان های بارسلونا تل

 

 

 



 

 

 ایمنی و سهولت تردد در توکیو -4شکل 

 
http://www.metro.tokyo.jp/ENGLISH/:منبع 

ایمنی و سهولت تردد در بارسلونا -5شکل   

 

  http://www.bcn.cat/enمنبع: 

 روش شناسی و محدوده ی مورد مطالعه(4

پیمايشی اد نو  كاربردی می باشد. در اي  تحقی  ابتدا اد طري  محالعه ی كتابخانهه   -حاضر توصی(ی تحقی 

شههری بهرای همهه، شههر دوسهتدار سهالمند و        م(هاهیم ایگ است(اده اد مقاالت داخلی و خارجی به بررسی 

پرداخته شهده  شاخص حمل و نقل و ايمنی و سهولت تردد بر اساس استانداردهای سادمان بهداشت جهانی 

http://www.metro.tokyo.jp/ENGLISHمنبع:/


 

 

است، سشس پرسشنامه استانداردی بر اساس معیارهای سادمان بهداشت جهانی تدوي  شده و بها اسهت(اده اد   

 3سوال، ايمنی و سههولت تهردد:   00سوال استاندارد کحمل و نقل درون شهری:  41ابزار پرسشنامه در قالر 

توجه به اينکه پرسشهنامه بها اسهت(اده اد    شکل گیری شهر دوستدار سالمند پرداخته شد. با  راستایسوال  در 

معیارهای استاندارد سادمان بهداشت جهانی طراحی شده است، روايی آن مهورد تايیهد اسهت. الدم بهه ذكهر      

بهرای بررسهی پايهايی اد ضهرير      وترجمه، بومی سادی شهده   -بادگشت -است سواالت با شیوه ی ترجمه

به دست آمد كه اي  میزان مورد قیول است. جامعه  %73برابر است(اده شده است كه مقدار آن  5آل(ای كرونیاخ

سال به باال در شهر مشهد می باشند. بدي  منظور با اسهت(اده اد   56ی آماری پژوهش حاضر كلیه ی ساكنان 

سال به باال ، با است(اده اد نمونه گیری طیقهه ای   56ن(ر اد افراد  932نمونه گیری كوكران، نمونه ای با حجم 

پرسشهنامه   931كهه در نهايهت    اند ،گانه شهر مشهد به عنوان طیقه در نظر گرفته شده 09ط  شهرداری کمنا

ن(ر اد متولیان امور شهری در سهادمان حمهل و نقهل و     7با تکمیل و مورد بررسی قرار گرفت. عنوه بر اي  

 اد اطمینهان  منظور به برفی ولهگل ی شیوه به نظری اشیا  روشترافیک، اتوبوسرانی، تاكسیرانی با است(اده اد 

 علهی  شههروندان  دنهدگی  كی(یهت  افزايش و بهسادی در كه مديرانی و شهری امور متصديان تمامی احتساب

است. بنابراي  نتاي  تحقی  حاضر تركییهی اد   شده است(اده دارند نقش  المندانسکهدپ ی جامعه الخصوص

ابتهدا نرمهال بهودن داده هها بها اسهت(اده اد آدمهون         برای بررسی فرضهیات  يافته های كمی و كی(ی می باشد.

، تحلیل واريهانس  جهت مقايسه میانگی  ها tاسمیرنف سنجیده شده است. همچنی  اد آدمون  -كالموگروپ

  است(اده شده است. SPSSاست(اده شده است. جهت تحلیل داده ها اد نرم افزار آماری  و آدمون توكی

معیت تحقی  در گانه ی كنن شهر مشهد به منظور جا 09اضر مناط  محدوده ی مورد محالعه ی پژوهش ح

  .0نظر گرفته شده استکنقشه 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Chronbach’s Alpha 



 

 

 گانه ی شهرداری مشهد 13مناطق  -1نقشه 

 
 منبع: نگارندگان

 یافته های تحقیق( 5

 توصیفی: یافته های( 1-5

 416 اند، نموده تکمیل را سشنامهپر كه سالمندی 931 مجمو  اد كه است اي  بیانگر توصی(ی آمار های يافته

 پاسه   درصهد  74 حهدود  سهنی  منظر اد اي ، بر عنوه اند، بوده دن ن(ر 076 و مرد كنندگان مشاركت اد ن(ر

 داشهته  سه   سهال  76 اد باالتر نیز درصد 3 و سال 76 تا 70 بی  درصد 41 حدود سال، 71 تا 56 بی  گويان

 تقسهیم  سهاير . 9  بادنشسهته . 4 بیکار، و دارخانه. 0 كلی دسته هس به بررسی مورد نمونه سالمندان شغل. اند

 بهه  مشهغول  هنهود  نیهز  درصهد  02 بقیهه  و بادنشسهته   %20، بیکار يا دارخانه افراد %26 حدود كه است شده

 نیهز،  تحصهینت  منظهر  اد. انهد بهوده ....  و كهارگر  دانشگاه، استاد تاكسی، راننده داری،مغاده مانند هايیشغل



 

 

 بوده باالتر و لیسانس فوق نیز آنها بیشتري  و اند داشته ابتدايی سح  در سوادی گويان پاس  تعداد ي بیشتر

 در ادامه به بررسی فرضیات پژوهش حاضر پرداخته می شود: اند

 :)آمار استنباطی(یافته های کمی( 2-5

 المندان نیست.به نظر می رسد سیستم حمل و نقل درون شهری در مشهد متناسر با نیادهای س -1

 محاسیه شهده بهرای سهالمندان اد    sigدر ارديابی شاخص حمل و نقل درون شهری با توجه به اينکه مقدار 

حمل و نقل درون شهری در شهر مشهد برای كمتر است می توان نتیجه گرفت اد ديدگاه آنها شاخص  16/1

بیشتر يا كمتر بودن آن بايد به حدهای  نیاد سالمندان اد حد متوسط كمتر و يا بیشتر است. جهت پی بردن به

توان نتیجه گرفت كه اد ديدگاه آنان اي  معیار باال و پايی  توجه شود كه با توجه به من(ی شدن هر دو حد می

است. يعنی سیستم حمل و نقل درون شهری در شهر مشهد متناسر با نیادههای   9كمتر اد حد متوسط عدد 

 است. سالمندان طراحی نشده 
 و آماره آن در ارتباط با شاخص حمل و نقل درون شهری tنتایج آزمون  -1ل جدو

 sig حد پایین حد باال
درجه 

 آزادی
t دسته تعداد میانگین انحراف معیار 

 سالمندان 931 4/4 65/1 -94/42 973 111/1 -75/1 -56/1

 

 سالمندان نیست.در مشهد متناسر با نیادهای  وضعیت ايمنی و سهولت ترددنظر می رسد به  -4

است. اما با توجه به حدهای باال و پايی  پاسه  سهالمندان    16/1محاسیه شده كمتر اد  sigمقدار  4با توجه به جدول 

بها   سیستم ايمنی و سهولت تهردد توان اي  گونه نتیجه گرفت كه اد ديدگاه سالمندان شهر مشهد به لحاظ شاخص می

هر دو حد آن من(ی شده است. اد سوی ديگهر میهانگی  سهالمندان اد میهزان      نیادهای سالمندان محابقت ندارد چرا كه

 كمتر است. كه اي  میزان مناسیی نیست.  9استاندارد تعیی  شده عدد 

 و آماره آن در ارتباط با شاخص ایمنی و سهولت تردد tنتایج آزمون  -2 جدول

 sig حد پایین حد باال
درجه 

 آزادی
t دسته تعداد میانگین انحراف معیار 

 سالمندان 932 55/4 54/1 -47/3 939 111/1 -96/1 -49/1

به نظر می رسد بی  نگرش سالمندان ساك  در مناط  مختلف شهری نسیت به وضهعیت شهاخص ههای     -9

 شهر دوستدار سالمندکحمل و نقل و ايمنی و سهولت تردد  ت(اوت معنی داری وجود ندارد. 



 

 

نو  نگرش سالمندان ساك  مناط  شهرداری مختلف نسیت بهه وضهعیت   به بررسی ت(اوت بی   سومفرضیه 

مهی پهردادد بهرای     کحمل و نقل درون شهری و ايمنی و سههولت تهردد   شاخص های شهر دوستدار سالمند

 به صورت دير می باشد: آناد روش آنالیز واريانس است(اده شده است كه نتاي  حاصل اد بررسی اي  فرضیه 

معنهی دار  ت(هاوت  شههرداری  مشهود است در اينجا بی  افراد ساك  منهاط  مختلهف    9همچنانکه در جدول 

 نیوده است.

 ها به تفکیک منطقه شهرداری محل زندگیجدول آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین -3جدول 

 نتیجه آزمون مقدار احتمال Fآماره آزمون  نام عامل

 رپذيرش فرض ص( 637/1 36/1 نقل درون شهریوحمل

 پذيرش فرض ص(ر 046/1 23/0 ايمنی و سهولت تردد

 

به نظر می رسد بی  نگرش سالمندان با درآمدهای مختلهف نسهیت، بهه شهاخص ههای شههر دوسهتدار         -2

 سالمندکحمل و نقل و ايمنی و سهولت تردد  ت(اوت معنی دار وجود ندارد.

راری شهاخص ههای شههر دوسهتدار     در اي  قسمت ابتدا به بررسی و مقايسه نمرات نگرش نسهیت بهه برقه   

های درآمدی مختلف با است(اده اد آدمهون  در گروه کحمل و نقل درون شهری، ايمنی و سهولت تردد سالمند

F کANOVAايم كه نتاي  حاصل شده به صورت دير می باشد:  پرداخته 

 ها به تفکیک میزان درآمدآنالیز واریانس برای مقایسه میانگین نگرش -4جدول 

 نتیجه آزمون مقدار احتمال Fآماره آزمون  عاملنام 

 باشد.دار میتفاوت معنی 414/4 300/4 نقل درون شهریونقل و حملوهای حملپايانه

 باشد.دار میتفاوت معنی 414/4 133/9 ايمنی و سهولت تردد

گرش افراد به ت(کیک در اي  قسمت به مقايسه میانگی  امتیاد ن همانحور كه در جدول فوق مشاهده می شود

آمهد  ، در ابتدا الدم به ذكر است كه كدهای مربهوط بهه متغیهر میهزان در    پرداخته می شوددرآمدهای مختلف 

 .باشدماهیانه به صورت دير می

 



 

 

 میزان درآمد ماهیانه -5جدول 

 میزان درآمد کد

 تومان 111/911كمتر اد  0

 تومان 111/611تا  110/911بی   4

 تومان 111/761تا  110/611بی   9

 تومان 111/111/0تا  110/761بی   2

 تومان 111/111/4تا  110/111/0بی   6

 تومان 110/111/4بیش اد  5

 

نگهرش بهی     و شاخص های تعیهی  شهده  شود در مورد ها مشاهده مینتاي  آدمون 6 همانحور كه در جدول

حال به منظور بررسی دقیه   دارد. وجود  %6داری در سح  افراد دارای سحوح درآمدی مختلف ت(اوت معنی

دوی سهحوح متغیهر   بهه بررسهی دو بهه    7های به روش توكیاي  عوامل با است(اده اد مقايسات ج(تی میانگی 

 حمل و نقل درون شهری و ايمنی و سهولت تردد می پرداديم.های درآمد ماهانه خانوار برای شاخص

در يهک   2و  0و  5اد شده بدي  صورت هستند كهه كهدهای   های ايجه های روش توكی گروبر اساس يافته

در گروه ديگر قرار دارند يعنی افرادی كه درآمدهای خیلی دياد و آنهايی كهه   6و  4و  9و  2گروه و كدهای 

مدهای خیلی كم دارند نظراتشان در مورد دو عامل مذكور ت(هاوتی بها ههم نداشهته و همچنهی  طیقهات       آدر

تقريیاً يکسانی داشته اند اما بی  اي  دو گروه ت(اوت وجود دارد و سهح  توقعهات    نیز نظرات 6تا  4متوسط 

 طیقه متوسط بیشتر بوده است و نمرات پايی  تری به اي  شاخص ها داده اند.

 

 :یافته های بخش کیفی (3-5

ای در اي  بخش با هدپ بررسی تکمیلی وضعیت كنونی و همچنی  ارائه ی راهکار در ارتیاط با شاخص هه 

ن(ر اد متولیان و متصهديان   7حمل و نقل درون شهری و ايمنی و سهولت تردد در كنن شهر مشهد با تعداد 

امور شهری مصاحیه نیمه ساختار يافته به روش گلوله برفی صورت گرفته است. در اي  دمینهه ههر يهک اد    

                                                           
2 Tuckey 



 

 

ه بیان نظرات خود پرداختنهد،  دقیقه حول محورهای تعیی  شده ب 96مديران و كارشناسان در میانگی  دمانی 

 آورده شده است. 5كه مشخصات و مدت دمان هر يک اد مصاحیه ها در جدول 

 مشخصات مصاحبه شوندگان -6جدول 

 مدت مصاحبه سابقه فعالیت نام سازمان سمت کد

 دقیقه35میانگین:  

 دقیقه 96 سال 7 سادمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد كارشناس فنی 0

 دقیقه 61 سال 00 سادمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد ير ارشد اجرايیمد 4

 دقیقه 96 سال 3 سادمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد كارشناس اجرايی 9

مدير میانی محالعات  2

 راهیردی

 دقیقه 21 سال 2 سادمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد

 دقیقه 46 سال 4 رداری مشهدسادمان اتوبوسرانی شه كارشناس اجرايی 6

-مدير میانی فرهنگی 5

 اجتماعی

 دقیقه 26 سال 03 سادمان تاكسی رانی شهرداری مشهد

 دقیقه 21 سال 6 سادمان تاكسی رانی شهرداری مشهد كارشناس فنی 7

 

 شاخص حمل و نقل درون شهری:( 1-3-5

. شوندگان متوسهط ارديهابی شهد    به طور كلی وضعیت شاخص حمل و نقل درون شهری اد ديدگاه مصاحیه

ناتوانان اقدامات قابل توجهی -اكثر مديران و كارشناسان اذعان داشتند كه در سح  شهر مشهد برای سالمندان

انجام شده است و هر سال اي  اقدامات در حال افزايش است، اكثر آنان بیان داشتند كه، اينکه چهه میهزان و   

و نقل در سح  شهر مشهد توجه شود منوط به اعتیارات و بودجه چگونه به سهولت تردد و تجهیزات حمل 

ی مصوب است. عنوه بر اي  اكثر مديران معتقد بودند كه درست است كه ما در مقايسه با شهرهای جهانی 

و كشورهای توسعه يافته ی اروپايی فاصله داريم اما شهر مشهد در بی  شهرداری های سراسر كشور پیشتاد 

مديون بارگاه حضرت ثام  الحج  ک   است كه هر ساله شهرداری مشههد و سهادمان ههای     است و اي  امر

وابسته تنش می كنند تا بهتري  و بیشتري  امکانات حمل و نقل درون شهری را به مجاوران و دائران ارائهه  

ند اد لحاظ سالمندان به دلیل محدوديت های حركتی كه دار"دهند. بنا به گ(ته ی يکی اد مصاحیه شوندگان 

نیادها و تسهینت الدم تا حدودی با معلولی  در يک گروه قرار می گیرند. مها ههر سهال اقهدامات عملیهاتی      

ديادی انجام می دهیم به عنوان مثال افزايش تجهیز پل های ديرگذر به آسانسور اد مهم تهري  اههداپ آتهی    

ديهرا گهروه    هیها بها شکسهت مواجهه شهد     است. وی افزود پروژه ی تجهیز پل های روگذر به پله برقی تقري

سالمندان و افرادی كه مشکنت حركتی داشتند و در اولويت اسهت(اده بودنهد اد پلهه برقهی احسهاس تهرس       



 

 

داشتند لذا افزايش تجهیز پل ها به آسانسور در دست اقدام است. وی بیان كرد: واقعیت امر ايه  اسهت كهه    

 . همچنی  يکی ديگر اد مصاحیه شوندگان بیان كهرد  0کكد "آنحور كه بايد صدای سالمندان شنیده نمی شود

ما هر ساله سعی می كنیم كارهای ديادی را برای اقشار ناتوان و سالمند انجام دهیم به عنوان مثال ايستگاه  "

های ويژه ی پارک اتومییل برای سالمندان. اما اينکه توديع فضايی اي  ايستگاه ها در راستای طهرح مناسهر   

ی چگونه باشد، اولويت های مکانی را سادمان بهزيستی اعنم می كنهد. وی پیشهنهاد كهرد مههم     سادی شهر

تري  امر در ح  سالمندان رعايت احترام و حقوق آنهاست و تاكید كرد به راسهتی الدم اسهت بهرای راننهده     

  . 2و  4کكد  "های سالمند در هنگام رانندگی آرامش و شکییايی بیشتر پیشه كنند

اتوبوس "اد مصاحیه شوندگان در راستای اقدامات حمل و نقل انجام شده برای سالمندان بیان كردند دو ن(ر 

راه انهدادی   BRTهای ويژه كه كف آنها پايی  تر است و ارت(ا  آنها با ارت(ا  سکو يکسان است در خحوط 

 . يکهی اد  2و  9 کكهد  "شده است اما گسترش آنها در تمامی خحوط بسهتگی بهه اعتیهارات هزينهه ای دارد    

اجهرای اعهنم صهوتی در     "مصاحیه شوندگان اد اقدامات بسیار مهم كه تمام شهروندان ذين(ع هستند گ(هت 

در تمام خحوط اتوبوسهرانی مشههد فعهال شهده      0934آناد شد و تا پايان سال  0930اتوبوس ها كه اد سال 

یت برای سالمندانی كهه بهه دلیهل كهولهت     است به شهروندان و دائران در پیدا كردن مسیر و مکان يابی موقع

س  به محل خود اشراپ ندارند، كمک شايانی می كند. وی پیشهنهاد كهرد بهرای سههولت حمهل و نقهل و       

افزايش رفاه سالمندان ، م  كارت هايی كه در سح  شهر مشهد جهت است(اده اد اتوبوس و مترو است(اده می 

ويژه و مشابه با كارت های تکريم منزلت برای سالمندان بهر  شود اي  قابلیت را دارد كه كارت های تخ(یف 

  . 9کكد  "روی آن پیاده سادی و اجرا شود

سحوح مختلف خدمات بايد با قیمت واقعی ارائه شود، مهم تري  اصل  "يکی اد مصاحیه شوندگان بیان كرد

س كهولردار و  خدمات مناسر و سشس استمرار خدمات است. وی اشاره كرد در سهح  شههر مشههد اتوبهو    

معمولی با يک قیمت ارائه می شود كه اي  امر می تواند مانع افزايش اعتیارات در ساير بخش ها باشهد. مهی   

توان برای افراد سالمند و ناتوان تسهینت ويژه و يا كارت های تخ(یف ارائه داد اما بهتر اسهت خهدمات بها    

برويم. وی پیشهنهاد كهرد بسهیاری اد خحهوط     قیمت واقعی ارائه شود و به سمت بهینه سادی خدمات پیش 

اتوبوس در سح  شهر مشهد بهینه كار نمی كنند و الدم است شیکه ای مجدد اد مسیرها طراحی شهود ديهرا   

اي  امر جز اتنپ هزينه نیست و می توان هزينه های آن را به دسهتگاه ههای اتوبهوس نهو و مجههز كهه بها        

ارند اختصاص داد تا همه ی اقشار و بهه خصهوص سهالمندان اد    استانداردهای حمل و نقل تحاب  بیشتری د

 . دو ن(ر اد مصهاحیه شهوندگان در دمینهه ی حمهل و نقهل عمهومی و       6کكد  "رفاه بیشتری برخوردار باشند

يکی اد اقدامات آتی كه در دست طراحی و اجرا می باشد، "سح  شهر مشهد اذعان داشتند كه  تاكسیرانی در



 

 

اده اد خودروهای سیک است. اي  امهر بهدي  صهورت در حهال طراحهی اسهت كهه        هوشمند سادی در است(

توسط تاكسی متر در تاكسی رانی برخورد و تنش های احتمالی  كرايه است(اده اد م  كارت و محاسیه ی نرخ

  . 7و كد  5کكد  "بی  راننده و مسافر را كاهش می دهد

 
 :ایمنی و سهولت ترددشاخص ( 2-3-5

و بهاالتر اد حهد   ت شاخص ايمنی و سهولت تهردد در بهی  مصهاحیه شهوندگان مناسهر      به طور كلی وضعی

انلهر   متوسط ارديابی شد، اي  درحالی است كه نتاي  كمی ديدگاه سالمندان اي  امهر را تايیهد نمهی كنهد.    

تاكنون هر ساله تنش مضاعف در جهت  0932مصاحیه شوندگان ات(اق نظر داشتند شهرداری مشهد اد سال 

يش ايمنی و سهولت تردد برای سالمندان و ناتوانان را در اولويت قرار داده است و افزايش پل های عابر افزا

و  پیاده در بزرگراه ها و تجهیز پل ها به پله برقی اد جمله اقدامات انجام شده برای افهزايش ضهرير ايمنهی   

در ايه    0931تها   0935اد سهال  می باشد. به طوريکه عملکرد سادمان حمل و نقل ترافیک  سهولت در تردد

طرح پیاده رو های بدون مانع در تعهدادی   "راستا بسیار چشم گیر است. يکی اد مصاحیه شوندگان بیان كرد

انجام شده است كه گسترش اي  امر در سهح   و امامت اد خیابان های مشهد اد جمله بلوار معلم و فلسحی  

سالمند و ناتوان اهمیت به سزايی داشته باشد. وی پیشنهاد كرد شهر مشهد می تواند در اولويت دادن به افراد 

می توان سکوهای بلند در بی  بزرگراه ها كه مانع حركتی محسوب می شوند را باد طراحهی نمهود و محهل    

های گذر عابر پیاده در بی  خیابان های شلوغ و پرتردد را افزايش داد. عنوه بر اي  هم سح  سهادی محهل   

  .0و  9 کكد "پیاده و پل های مناسر بر روی جوب ها در دست اقدام استهای گذر عابر 

 نتیجه گیری(6

جوامع رو به اددياد است و سالمند شدن جمعیهت و مشهکنت اجتمهاعی و    سالخوردگی جمعیت در تمامی 

اقتصادی متاثر اد آن كشورهای جهان را وادار به بررسی راه حل ههای مختلهف بهه منظهور فهائ  آمهدن بهر        

بها  شهر مشهد نیز به عنوان دومی  كهنن شههر ايهران و     کنت مرتیط به مس  شدن جمعیت نموده است.مش

سیاحتی كه ساالنه پذيرای میلیون ها دائر اد سراسر ايران و جهان اسهت كهه بخهش    -خاستگاه ديارتیوجود 

  طراحهی شههر و   نیادمند بادنگری در نهو   0936کطالر، ديادی اد اي  جمعیت را سالمندان شامل می شوند

يافته های كمهی   و ارج نهادن به نیادهای سالمندان به عنوان آسیر پذيرتري  قشر اجتما  است.بیشتر توجه 

وضعیت حمل و نقهل درون شههری و ايمنهی و سههولت تهردد       عدم محلوبیتو كی(ی تحقی  حاضر بیانگر 

ص ههای شهکل گیهری شههر     ، به طوری كه وضعیت موجود اي  دو شاخص، به عنوان مهم تري  شاخاست



 

 

بی  نیادها  دوستدار سالمند پايی  تر اد حد متوسط ارديابی شد، اما بخش ديگری اد نتاي  بیانگر اي  است كه

و انتظارات سالمندان در مناط  مختلف شهرداری ت(اوتی نیست، اي  درحالی است كه افراد سالمند با گهروه  

ت خدمات شهرداری دارا هسهتند، نتهاي  يافتهه ههای كی(هی      های درآمدی مت(اوت، توقعات باالتری اد درياف

در شهر مشهد است، كه اي  و عملکرد قابل قیول وضعیت مساعد  بیانگرمصاحیه با مديران شهری اد سويی 

و اد جمله طرح ههای در دسهت    افرادی كه خدمات دريافت می كنندکسالمندان  تحاب  ندارد انتظاراتامر با 

ن مانع، هوشمندسادی و تجهیز تاكسی ها به است(اده اد م  كارت جهت كاهش تهنش  روهای بدوپیاده  اقدام

و برخورد راننده و مسافر، است(اده اد م  كارت و تعییه كارت منزلت بر روی آن اد جمله اقدامات كلیهدی و  

د قابل توجه است. اي  در حالی است كه در ساير محالعات مربوط به حمل و نقل و ايمنهی و سههولت تهرد   

رمپ جداول، پله ها و ك(شوش معابر، میز و نیمکت ها و پل های هوايی، سحل نتاي  مشابهی اد جمله كمیود 

گ پلوفر و كن ، 0933اشاره شده استکمعمار، دباله، تابلوهای راهنمای مسیر و چراغ های راهنمايی رانندگی 

ه آن نیهاد دارنهد، آرامهش روانهی كهه      بیش اد هر چیز ب به راستی آنچه سالمندان پس اد بادنشستگی  .4101

، نیايهد  دارد حمل و نقل استاندارد و مناسر سادی شده اسهت بخش اد آن ريشه در ايمنی و سهولت تردد و 

فراموش كرد با مناسر سادی محیط شهر برای سالمندان، نه تنها شهری دوستدار سالمند بلکه شهری بهرای  

د تا با مراجعه به سالمندان شهر مشهد، اد يکسهو نیادههای   در اي  پژوهش تنش شهمه خواهیم داشت. لذا 

مهورد بررسهی و    حمل و نقل درون شههری  -ايمنی و سهولت ترددکويژه آنان در است(اده اد خدمات شهری

مورد ارديهابی قهرار    و مديران شهری واكاوی قرار گیرد و اد سوی ديگر وضعیت شهر نیز اد منظر سالمندان

يران و برنامه ريزان شهری با است(اده اد نتاي  چنی  پهژوهش ههايی در رفهع نیادههای     بدان امید كه مد گیرد،

 .فعلی و آتی اي  قشر اردشمند تنش نمايند

 تحقیق راهکارها و پیشنهادات بر اساس یافته های کمی و کیفی( 1-6

ر دو اد منظه هدپ پژوهش حاضر ارديابی ظرفیت های شهر جهت تیديل شدن بهه شههر دوسهتدار سهالمند     

الدم است به راهکارهای مديران شهری و نظرات سالمندان بر  شاخص حمل و نقل و ايمنی و سهولت تردد

 اساس گويه های هر شاخص توجه نمود.

، م  كارت ههايی كهه در سهح  شههر     در دمینه ی سهولت است(اده اد امکانات حمل و نقل درون شهری -0

می شود اي  قابلیت را دارد كه  كارت های تخ(یهف ويهژه و    مشهد جهت است(اده اد اتوبوس و مترو است(اده

 مشابه با كارت های تکريم منزلت برای سالمندان بر روی آن پیاده سادی و اجرا شود.



 

 

برای سهولت تردد، مخصوصا برای سالمندانی كه اد عصا است(اده می كننهد و بعضها مشهکنت حركتهی      -4

راه ها كه مانع حركتی محسوب می شوند را باد طراحهی نمهود و   می توان سکوهای بلند در بی  بزرگدارند، 

محل های گذر عابر پیاده در بی  خیابان های شلوغ و پرتردد را افزايش داد. عنوه بر اي ، هم سح  سهادی  

محل های گذر عابر پیاده و پل های مناسر بر روی جوب ها بسیار مناسر است. در واقع اي  نو  خدمات 

 شر سالمند را مرت(ع می سادد بلکه معلوالن نیز اد آن بهره خواهند برد.نه تنها نیاد ق

بسیاری اد خحوط اتوبوس در سح  شهر مشهد بهینه كار نمهی كننهد و الدم اسهت شهیکه ای مجهدد اد       -9

مسیرها طراحی شود ديرا اي  امر جز اتنپ هزينه نیست و مهی تهوان هزينهه ههای آن را بهه دسهتگاه ههای        

 مجهز كه با استانداردهای حمل و نقل تحاب  بیشتری دارند اختصاص داد.اتوبوس نو و 

 شود. داده ويژه تخ(یف كارت های آنها به و در نظر گرفته شود سالمندان مخصوص هایتاكسی

 آمهد  و رفهت  تنهايی به و راحتی به بتوانند سالمندان به طوريکه افزايش يابد محله های خیابان در ايمنی -2

کكه اي  امر می تواند شامل افزايش پل های عابر پیاده و تجهیز اي  پل ها به پله برقی و آسانسور باشند داشته

 باشد .

 عیهور  امکهان  هم، به نزديک پیاده عابر هایكشی خط داشت  قرار با طراحی شود و شیر بدون هاخیابان -6

 كند. فراهم را سالمندان برای محمئ  و ايم 

 و ايمه   عیهور  امکهان  ،هم به نزديک پیاده عابر هایكشی خط داشت  قرار با راحی شود وط شیر بدون هاخیابان -5

 كند. فراهم را سالمندان برای محمئ 

 وجوود  عدم و جهانی بهداشت سازمان استانداردهای بودن کیفی* مهم ترین محدودیت پژوهش حاضر

 بوده است. استاندارد و معین ای سرانه با مشهد موجود وضع ی مقایسه منظور به کمی مقیاس
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