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 چکیده
هانی قرار جمان بهداشت دوستدار سالمندان، به عنوان رویکردی جدید در حوزه مطالعات شهری است که مورد توجه بسیار سازشهر 

ا ه شد. در این راستیاد استفادگرفته است. به منظور شناسایی و تصویر پردازی در این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش نظریه داده بن
ا این تاکید که در حوزه بشناسی پژوهی و جمعیتهای علوم ورزش، آیندهنفر از خبرگان حوزه 20ا با استفاده از مصاحبه عمیق ب

المند، سهای دوستدار در مرحله اول تحقیق، جهت شناسایی و استخراج مختصات شهرصاحب نظر بودند، بهره گرفته شد. سالمندی 
ر ده در مرحله قبل دشدر مرحله کدگذاری محوری، کدهای احصا ها استخراج گردید، کد دریافتی از مصاحبه 181کد از بین  37

ا و اقتصاد پویا ا، روابط پویکد و در نهایت در مرحله کدگذاری انتخابی ظهور کسب و کارهای جدید و پویا، جسم سالم و پوی 7قالب 
وهش ینده در پژآات شهرهای با توجه به نتایج پژوهش، تصاویر ارائه شده از مختص به عنوان کدهای انتخابی مشخص شدند.

شتن چاشنی نها، ضمن داای نامعلوم و از جنس عدم اطمینان هستند که جهت شناسایی آحاضر، دارای هویتی وام گرفته از آینده
ن ارائه شده در ای ین رو تصاویری احتمالی آن پرداخت. از اهای اکنون حقیقی بر آیندههایوابستگ تخیل، الزم است به بررسی تاثیر

 ل دارد. نوپا تمای وتحقیق حول چهار تصویر کلی روابط پویا، اقتصاد پویا، جسم سالم و پویا و ظهور کسب و کارهای جدید 
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 مقدمه .1

و ابعاد آن، یکی ای شک بررسی محیط منطقه بی
-های دولتمشیگیری خطهای اصلی در شکلاز سازه

هاست، با این حال امروزه، جریان قدرت داستان 
ای که ادغام متفاوتی را ایجاد کرده است. به گونه

جهانی و پیچیدگی در محیط نامطمان سبب ظهور عصر 
های بارز آن، شده است، که از ویژگی 1رقابتی فرا

-های قدیمی و قابل پیشها و بازیفروپاشی چارچوب

. (Jiao, Wei, & Cui, 2010)هاست بینی دولت
کند گرچه توجه به عناصر ین عصر صراحتا بیان میا

سنتی الزم و بایسته مانایی است اما برای پیشرفت و 
 ,Amer, Daim, & Jetter)باشد توسعه کافی نمی

و الزم است به نحوه ظهور تغییرات کالن  (2013
ای از این تجربه، . نمونه(Jessop, 1995)توجه کرد 

باشد، که هرکدام از توجه به مقوله سالمندی جمعیت می
کشورهای جهان تجربه متفاوتی از رویایی با آن دارند 

(Jenkin, Eime, Westerbeek, O’Sullivan, 

& Van Uffelen, 2017) . سازمان بهداشت جهانی
زای سالمندی جمعیت را های چالشیکی از مشخصه

های دوران سالمندی های سنگین ناشی از بیماریهزینه
داند، به طور مثال بیماری دمانس یا زوال عقل که می

 2015میلیون نفر در سرتاسر جهان در سال  47بیش از 
این  2030شود در سال بینی میبه آن مبتال بودند، پیش

رود تا سال میلیون نفر برسد و انتظار می 75تعداد به 
این تعداد سه برابر شوند. این بیماری به تنهایی  2050

میلیارد دالر در جهان هزینه  604حدود  2010در سال 
. از تولید ناخالص داخلی در /1داشته که تقریبا معادل 

باشد، که به شدت قابل تامل است. سطح جهان می
ارب کشورهای مختلف جهان، مبین این بررسی تج

است راه گریزی از این بحران وجود ندارد و باید به 
 ,Weimer & Vining)دنبال گزیری اساسی بود 

سازمان  2007. همچنین در گزارش سال (2017
بهداشت جهانی، از کالن واژه ای با عنوان شهر 
دوستدار سالمند نام برده شده است. واژه شهر دوستدار 

                                                 
1 hyper-competition 

سالمند، در بطن خود، بار معنایی عمیقی از قبیل احترام 
دارد. احترام به نوع و گونه سالمندی جمعیت، در 

سالمندان در  خصوص برآورده ساختن و رفع نیازهای
های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشت و حوزه

( و 2007درمان، رفتاری و ... )سازمان بهداشت جهانی،
اقداماتی از قبیل مناسب سازی وسایل حمل و نقل 
عمومی، پرواضح است که ارتباط زیادی بین این عوامل 
با سطح دانش، مهارت، توانمندی و توانمندسازی افراد 

آید. در ز طریق آموزش و یادگیری به دست میدارد که ا
ایران نیز اقدامات بسیاری در زمینه آماده سازی 
فضاهای شهری در خصوص سالمندان انجام شده است 

ریزی و بر اساس آن نهادهای مختلف، متعهد به برنامه
های اند. یکی از حوزهو اقدام مناسب در این زمینه شده

ده سازی محیط، برای دانشی، که به شناسایی و آما
کند، بهره ورود به شرایط جدید کمک بسیاری می

پژوهی گیری از دانش مطالعات آینده یا دانش آینده
، معتقد 2بل. (2017g, Weimer & Vinin)است

 ایفرارشته یا ایدانشی چندرشته پژوهیاست؛ آینده

 و خودآگاه گرایآینده تفکر سطح ارتقای با که است
 3. جیمز دیتور( ,2003Bell)آید کارآمد به دست می

معتقد است؛ تصاویر ذهنی که اندیشمندان حوزه 
شده، های شناسایی مطالعات آینده، در قالب آینده

تواند خوش بینانه، بدبینانه، کنند میاستخراج می
ضعیف، قوی و یا کامال ناشناخته باشند. او معتقد است 

پژوهی قابلیت ممهور نمودن این تصاویر از منظر آینده
به عبارت درست یا غلط را ندارند و صرفا برآیند و 

 ,Dator)های محتمل هستند نشانی از آینده

پژوهی و . توجه به این تعاریف در مبحث آینده(1998
ادغام آن با مسائل مربوط به سالمندی جمعیت، صراحتا 

ها به لحظه دارد که تغییرات گسترده نسلبیان می
ها محدود به زمان گردد و تمام روزمرهنون برنمیاک

ها گونه که رویدادها از گذشتهشوند، به اینحاضر نمی
این  ازگذارند و ها تاثیر میپذیرند و بر آیندهتاثیر می

توانند حافظ می جامعه، یاقدامات فعل یامدهایپ قیطر
                                                 

2 Wendell Bell 

3 James Allen Dittor 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 11

https://jvfc.ir/article-1-43-fa.html


 53                                                            ...تدارمختصات شهر دوس ییشناسا ادیب روشن، طالب پور، پیمانی زاد و پور عزت/

 فشارهای بعدی باشند. به بیان دیگر، حاصل جریان
 ی باشد کهریتصاو تواند حاملشش آینده میو ک گذشته

. یک (Morgan, 2015)رانند میجلو به را  ندهیآ
تواند به مثابه یک تصویر قوی و منحصر به فرد می

شود و این توانایی را دارد که با متمایز مطرح  "هویت"
ساختن مقصد از سایر مقاصد موجود در اذهان نفوذ 

ماید. نساده میکرده و به طور مداوم ارسال اطالعات را 
رسد گزارشات دولتی بتواند از این دست که به نظر می

ی بارز آن گزارشات هرساله سازمان باشد. نمونه
ها و بهداشت جهانی در خصوص افزایش نرخ بیماری

باشد که خدمات بهداشت و های ناشی از آن میهزینه
تواند پاسخگوی این جمعیت زیاد باشد درمان نمی

(Goharinezhad, Maleki, Baradaran, 

& Ravaghi, 2016)( 2009. اسمیت و همکاران )
آمریکا را به  2030در نتیجه پژوهشی فضای سال 

کنند که در آن جمعیت این کشور به ای ترسیم میگونه
کنند یابد و بیان میمیلیون نفر افزایش می 365بیش از 

با اینکه شیوع سرطان به عوامل زیادی بستگی دارد با 
تا حدود رسد، تغییرات جمعیتی حال به نظر میاین

 ,Smith)زیادی عامل افزایش آن خواهند بود 

Smith, Hurria, Hortobagyi, & 

Buchholz, 2009) ،یکی از نتایج این ترسیم .
های متفاوت در خصوص تفاوت قائل شدن بین دیدگاه

به دلیل کاهش سالمت عمومی  "سالمندی"و  "پیری"
هایی مانند سیگار کشیدن، رژیم غذایی است، گزینه

تواند تبدیل بدنی مینامناسب و عدم پراختن به فعالیت
به سالمندی ناموفق شود. در حالیکه افزایش سن 

ازنشستگی و مشارکت نیروی کار سالمند در ب
کشورهایی از جمله هلند گویای فتح باب دیگری در 

ای که در این دست دستیابی به توسعه است، به گونه
کشورها هم راستا با افزایش سن بازنشستگی، نرخ 
مشارکت افراد مسن نیز در طول چند دهه گذشته 

 ;Olson & Shultz, 2019)افزایش یافته است 

Smits, van den Beld, Aartsen, & 

Schroots, 2014).که این نکته جای تامل دارد . 

 مبانی نظری .2
 مختصات شهرهای دوستدار سالمند .2-1

ن شهرهای دوستدار سالمند برگرفته از واژه التی
Age-friendly Cities  و مبتنی بر شهری است که

ی الزم برای سالمندان باشد و دارای زیرساخت ها
راهم فتوانایی ایجاد مشارکت فعال و حمایت از آنها را 

ند آورد و برای سالمندان احساس ایجاد ارزش ایجاد ک
(Alley et al, 2007). که با استفاده از زیرساخت-

سازمان بهداشت جهانی  2007های  در گزارش سال 
ر این به صورت مشروح مورد بحث قرار گرفته است. د

گزارش موارد زیر، به صورت مشروح مورد بحث قرار 
 گرفته است. 

 فضاهای عمومی -1

 حمل و نقل -2

 مسکن -3

 مشارکت اجتماعی -4

 ارتباطات و اطالعات -5

 احترام و شمول اجتماعی -6

 مشارکت مدنی و اشتغال -7

 بهداشتی. –خدمات پزشکی  -8

در نهایت  2013و  2012بازنگری های سال های 
هار عامل؛ محیط فیزیکی، سبب تجمیع این عوامل در چ

محیط اجتمااعی، دولات و مناابع امنیات اقتصاادی  و 
سالمت بود. از آنجاکاه جمعیات ساالمندی در ایاران و 

ی باشد، هدایت مدیریت شدهجهان در حال افزایش می
این جمعیت به سمت فضاهای شهری، موجبات پایداری 

شاااود )ساااازمان بهداشااات و سااارزندگی آنهاااا مااای
رواضح است که کشور ایاران اساالمی پ (.2013جهانی،

نیز، در چند دهه گذشته دستخوش تحوالت چشمگیری 
های متفاوتی از قبیل؛ زیست محیطی، جمعیتی، در حوزه

سیاسی، علمی و فرهنگی باوده اسات. تردیادی وجاود 
ندارد که بهره مندی مثبت از نتایج و آثار این اقادامات، 

جانباه و در هنگامی میسر خواهد بود که آمادگی هماه 
ها برای این رویارویی وجود داشته باشاد. در همه بخش

شک، موج سریع پیری و سالخوردگی غیر اینصورت، بی
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ای نه چندان دور گریبانگیر همه افاراد جمعیت در آینده
هاا، جامعه خواهد بود. و این عامل، توجه باه زیرسااخت

ها و یا همان مختصااتی کاه الزماه مواجهاه باا مولفه
ط سالمندی جمعیت است، را بایش از پایش لازوم شرای

 رو هماه اقشاار جامعاه از قبیالاز اینبخشد. بیشتر می
مردان، دانشگاهیان، هنرمندان، ورزشکاران و همه دولت

ای بر آینده سالمندان کشور تاثیرگذار افرادی که به گونه
دارد تا برای درک بهتر انتقال جمعیتای، هستند را وا می

ریازی بارای آیناده، دسات باه و برنامه گذاریسیاست
همکاری و همیاری سپرده و در ساخت تصاویر درسات 

های رسیدن به این تصویر اهتمام ورزند. سالمندی و راه
رو پژوهش حاضر، در پای تصاویرپردازی از شاهر از این

-باشاد و هادآ آن می 2050دوستدار سالمند در ایران 

بیشاتر بارای  ریازی هرچاهگشودن باب تعامل و برنامه
ساالمند هساتند،  2050جوانان کنونی ایران که در سال

باشد. با این امید کاه منجار باه خلاق و بازنویسای می
تر از آنچه در این پژوهش شناسایی شده تصاویر مطلوب

 است، گردد. 

 شناسی پژوهشروش .3

پژوهش حاضر در چهارچوب رویکرد کیفی و با 
م گرفته است. با بکارگیری روش تئوری داده بنیاد انجا

توجه به سه رهیافت مطرح در تئوری داده بنیاد، به 
های این پژوهش از رویکرد منظور تجزیه و تحلیل داده

ظاهرشونده گلیزر استفاده شده است. در این تحقیق از 
آوری ترین ابزار جمعی عمیق به عنوان اصلیمصاحبه

لعه در این مطاها استفاده شده است. جامعه آماری داده
پژوهی و علوم های جمعیت شناسی، آیندهخبرگان حوزه

ورزشی هستند با این تاکید که در حوزه مسائل 
گیری پژوهش نظر باشند. روش نمونهسالمندی صاحب

-های نمونهاست که از روش گیری هدفمندنیز نمونه

باشد. حجم نمونه در بخش برداری غیراحتمالی می
رد و از ابتدا قابل تعیین کیفی به اشباع نظری بستگی دا

نفر از خبرگان حوزه سالمندی در  20نبود. در مجموع 
کشور که شامل طیفی از افراد مختلف از جمله سیاست

گزاران سطح کالن از جمله مدیران وزارت ورزش، 
وزارت بهداشت، وزارت رفاه، صندوق بازنشستگی 

های دولتی و آزاد کشور، مرکز آمار کشور، دانشگاه
های مرتبط در حوزه سالمندی و مدیران سازمان کشور

 مورد مطالعه قرار گرفتند. 

 خبرگان همکار در پژوهش .1جدول 

 حوزه تخصصی سابقه پست سازمانی تحصیالت سن ردیف

 جمعیت شناسی سال 21 هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس دکتری 63 1
 جمعیت شناسی سال 17 اه تربیت مدرسهیات علمی دانشگ دکتری 57 2
 سالمندی سال 30 دبیر کل شورای ملی سالمندان دکتری 51 3
 سالمندی سال 32 هیات علمی دانشگاه تهران دکتری 62 4
 جمعیت شناسی سال 20 هیات علمی دانشگاه مازندران دکتری 45 5
 گذاریسیاست سال 4 هیات علمی دانشگاه تهران دکتری 31 6
 آینده پژوهی سال 4 هیات علمی دانشگاه اصفهان دکتری 38 7
 سالمندان سال 12 دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشیهیات علمی  دکتری 45 8
 گذاریسیاست سال 14 معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت ورزش دکتری 42 9
 سالمندی سال 11 مدیر عامل مرکز نگهداری سالمندان دکتری 48 10
 آینده پژوهی سال 9 هیات علمی دانشگاه گیالن دکتری 53 11
 آینده پژوهی سال 24 هیات علمی دانشگاه تهران دکتری 50 12

 علوم ورزشی سال 23 هیات علمی دانشگاه فردوسی دکتری 55 13

 سالمندی سال 25 معاونت سازمان صندوق بازنشستگی کشور کارشناس ارشد 57 14
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 سالمندی/ سیاست گذاری سال 30 ق بازنشستگی کشورمعاونت سازمان صندو دکتری 59 15

 آینده پژوهی سال 3 پژوهشگر پسادکتری آینده پژوهی دکتری 31 16

 علوم ورزشی سال 18 هیات علمی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران دکتری 47 17

 است گذاریآینده پژوهی/ سی سال 17 هیات علمی پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی دکتری 51 18

 علوم ورزشی سال 6 هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس دکتری 37 19

 سالمندی سال 28  دکتری 51 20
 

 کدگذاری باز  .3-1

و  هااین مرحله اولین مرحله در تجزیه و تحلیل داده
کدگذاری است. در این پژوهش، پژوهشگر کدگذاری 

 ازآغ های پیاده شدهی مصاحبهباز را با خواندن چندباره
ها دست کرده تا از این طریق به فهمی کلی از مصاحبه

های مختلف هر مصاحبه خوانده شده یابد. سپس، بخش
سه ی آن مصاحبه مقایی کلی حاصل از مطالعهو با ایده

شود. در ادامه، محقق کار را با تحلیل تک تک می
 ست. اها ادامه داده کلمات، عبارات، جمالت و پاراگراآ

 ری کدگذاری محو .3-2

 41در کدگذاری محوری، با در کنار هم قراردادن 
 عامل تغییر نقش زنان، فعالیت 7کد شناسایی شده، 

-بدنی موثر، استقالل و تمکن مالی، هماهنگی قدرت

های تاثیرگذار، درک محیطی، کاربست فناوری، ظهور 
قهرمان و بهداشت و درمان به عنوان کدهای محوری 

 شناسایی شدند.

 خابیکدگذاری انت .3-3

در کدگذاری انتخابی، متغیر اصلی یا فرایند  
ها، چگونگی، مراحل وقوع و اساسی نهفته در داده
شود. در این پژوهش با توجه به پیامدهای آن نمودار می

، الگوی جلسات برگزار شده توسط تیم پژوهش
(. 2)شکل پیشنهادی زیر به دست آمد

 
 هادی پژوهش. الگوی پیشن1شکل 

 . کدگذاری داده ها1جدول 

 کدگذاری انتخابی کدگذاری محوری کدگذاری باز ردیف

 های سالمندان آیندهتوجه به درخواست 1

هماهنگی قدرت های 
 تاثیرگذار

 اقتصاد پویا

 نیروی کار 2

 اصالحات سیستم بازنشستگی 3

 امنیت شغلی 4

 اجتماعیپوشش تامین  5
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 نرخ وابستگی 6

 ثبات مالی 7

 انصاآ در ارائه خدمات 8

 های فکری موجودگیری از استعدادها و پتانسیلبهره 9

 عدالت اقتصادی 10

 اقتصاد و تمکن مالی

 فراگرد توزیع درآمد و ثروت 11

 خودکفایی 12

 رفاه طلبی 13

 بودجه دولتی 14

 تیتغییرات جمعی 15

 تغییر نقش زنان

 روابط پویا

 حضور زنان در جامعه 16

 تجرد گرایی 17

 های اجتماعیشبکه 18

 درک محیطی

 های داوطلبانهفعالیت 19

 تغییرات در آداب و رسوم 20

 های موفق سالمندیبومی سازی مدل 21

 های فردیمهارت 22

 سواد آموزی 23

 مانییادگیری فردی و ساز 24

 مشارکت در زندگی اجتماعی 25

 تمرکز بر جریانات و تحوالت اثرگذار 26

 انعطاآ پذیری فردی 27

 نومیهای مسکن و راه ها با توجه به ارگوتغییرات زیر ساخت 28

 فعالیت بدنی موثر
 جسم سالم و پویا

 توسعه فرهنگ ورزش 29

 سالم پیر شدن 30

 سن یک عدد است 31

 وضعیت بهداشت و سالمت وضعیت بهداشت و سالمت 32

 توسعه فناوری 33

 کاربست فناوری

 ظهور کسب و کارهای جدید پویا

 آموزش موثر 34

 همکاری و دریافت ایده از خارج مرزها 35

 های ساخت یافته و راهبردیتجزیه و تحلیل فرصت 36
 ظهور قهرمان

 ذارشناسایی روندهای آتی و تاثیرگ 37

 
 های تحقیقیافته .4

روش شناسااای  مباحثو  تحقیق اآهدا سساا بر
هش بر اساس تجزیه و تحلیال وژاپ ایجانت ه،شد حمطر

تئااوری داده بنیاااد و ارائااه مختصااات شااهر دوسااتدار 
شاود. باا بر این اساس بیاان مای 2050سالمندان ایران

های به دسات آماده از بخاش مصااحبه و توجه به داده
های پژوهش باا ق، تجزیه و تحلیل دادهمشاهدات محق

کمک سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام 
گرفته و در نهایت چهاار تصاویر تااثیر گاذار بار شاهر 

 .به دست آمد 2050دوستدار سالمندان در ایران 

 تصاویر آینده .1-4

ای تصاویر آینده دارای هویتی وام گرفتاه از آیناده
میناان هساتند کاه ضامن نامعلوم و از جانس عادم اط

داشتن چاشنی تخیال، بازتااب تزریاق آنهاا در اذهاان 
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مردم، در افزایش تاب آوری اجتمااعی و شخصای آنهاا 
هایی که دچار تغییر، پیچیدگی و یا عادم نسبت به زمینه

. از (Bussey, 2014)کند شوند، ارزیابی میقطعیت می
این رو با توجه باه ماهیات کشساانی تصااویر آیناده و 

-بر کانش (Salgado & Berntsen, 2019)گذشته 

های اجتماعی افراد به اختصار تصاویر استخراج شده در 
بحث مختصات شهر سالمندان در ایان پاژوهش شارح 

شود؛ بر این اساس مدل کلی پژوهش باه ایان داده می
 باشد.نحو می

           

           

                

             
           

           
               

2050

 
 مدل کلی مختصات شهرهای دوستدار سالمند .1 شکل

 و کارهای جدید و نوپا  تصویر ظهور کسب .2-4

 از دید ساازمان 2050های در حالیکه تصویر سال
 بهداشت جهانی، توام با مشکالت اقتصادی و معشایتی

 شاناخته جملاه ایارانبرای بسیاری از مردم جهان، من
 شده است. بسایاری از جواماع توساعه یافتاه از نیاروی

ره شان بهاسالمندانشان در راه اعتالی شرایط اقتصادی
و ته و با همسو سازی و ایجاد بستر همکاری باین دجس

 هاای رشاد کاارآفرینی رانسل سالمند و جاوان، زمیناه
 . (Khan, 2018)فراهم آوردند 

 تصویر جسم سالم و پویا .3-4

پرواضااح اساات کااه سااالمت زیسااتن در دوران 
سالمندی یک نشاان باارز از کیفیات زنادگی در دوران 
جوانی دارد و نتایج خبر از این دارند که بیشتر خطرات و 

های مزمن دوران ساالمندی از دوران میانساالی بیماری
شود. تغییراتی از قبیل آلزایمار، چااقی، فشاار شروع می

 20های قلبی و عروقی که از حادود باال و بیماری خون
شااود سااال قباال از ابااتال، عالیاام آن شااروع ماای

(Schmitter-Edgecombe, Lamb, 

McAlister, Vo, & Robertson, 2019) نیا. از 
پیشگیری همیشاه بهتار از کند یم دیتأک رو موارد گفته

هاای درمان است و در این بین نقاش ورزش و فعالیات
 بدنی همیشه پررنگ است.

 تصویر اقتصاد پویا .4-4

 یدر سطح جهان تیجمع یریبه پ یاستیس یهاپاسخ
از شود و هم منفی. های مثبت را شامل میسازههم 

معموالً به عنوان دوره عدم  یطرآ، سالمند کی
 یشود در حالیم دهیکش ریبه تصو یتحرک و وابستگ

، غالباً همزمان افراد مسن به عنوان گریکه از طرآ د
 شوندیم شناخته یو اقتصاد یاجتماع ی منابعسرچشمه

(Foster & Walker, 2014).  بر اساس نتایج
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های انجام شده، تجمیع عوامل؛ از بین رفتن مصاحبه
تبعیض جنسیتی و حضور زنان در جامعه، نیروی کار، 
اصالحات سیستم بازنشستگی، پوشش تامین اجتماعی، 

-امنیت شغلی، انصاآ در ارائه خدمات، خود کفایی، رفاه

ل دو های تشکیطلبی و کمبود بودجه دولتی، شاخصه
های قدرت تاثیرگذار و اقتصاد و هماهنگی"عامل کالن 
شده که در نهایت با توجه به نظر  "تمکن مالی

نام  "تصویر اقتصاد پویا"همکاران پژوهش عبارت 
گذاری گردید. این تصویر در شرایطی ارائه گردید که با 
بهم خوردن سیکل جمعیت فعال و غیر فعال، هزینه

ها های تولیدی بر دولتخشهای اضافی زیادی در ب
 تحمیل خواهد شد. 

 تصویر روابط پویا .5-4

یکی دیگر از تصاویر آینده سالمندان از دیدگاه 
 سالخورده تیجمعمتخصصان، بیان کننده این است که 

از سوی دیگر اگر با پاسخ  واست  بحران از یک سو
دهی مناسب به مشکالت اقتصادی و اجتماعی همراه 

 و یاجتماع روابط توسعه یبرا بمناس "یفرصت"باشد، 
 و عباراتی از قبیل صلح، دوستی و روابط است یفرد

 ,Zhu)باشد پویا ماحصل این نگاه به سالمندان می

2019). 

 گیریبحث و نتیجه .5

در این پژوهش ضمن بررسی مختصات و تصویر 
، در 2050پردازی از شهر دوستدار سالمندان در ایران 

ول، جهت بسط و توضیح موضوع پژوهش، داشتن نگاه ا
دیدی مبتنی بر مطالعات آینده مدنظر قرار گرفت. نگاه 
آینده پژوهی و دید تحلیل تصاویر آینده، داشتن نوعی 

ای با ارزش نظم ذهنی زیباست و در عین حال، سرمایه
است؛ زیرا خروجی آن در نهایت تفاسیری چندبعدی 

-ی و کشوری کمک میاست که به مدیران ارشد دولت

گیری، کند تا از اشتباهات معمول و تصادفی در تصمیم
از قبیل خودباوری بیش از حد یا اهمیت قائل نشدن 

های پیش رو، مصون بمانند و با نسبت به عدم قطعیت
نگری و تدقیق و تحلیل جدی به تکیه بر صالح آینده

 ,Schoemaker)گیری در امور بپردازند تصمیم

. در سوی دیگر این پژوهش، تحلیلی از جنس (1991
 امروزه،گاه تعریفی که ورزش حاکم است. با این تکیه

با سود  بلکه نیست، سرگرمی یا بازی تنها دیگر ورزش
 دنیا پردرآمد صنایع از میلیارد دالر 152سالیانه بالغ بر 

 ورزش، مانند خدماتی و ود و محصوالتشمی محسوب

 را ایده و مکانا فراغت، اوقات نشاط، و تفریح سالمتی،
شواهد محکمی وجود دارد  . همچنیندارد همراه به

-بدنی میکمی از فعالیت مبنی بر اینکه حتی با مقادیر

 مزایای سالمتی قابل توجهی را نیز بدست آورد توان
(Shallwani et al., 2019).  با کنار در این پژوهش

هم قرار دادن این دو بازوی توانمند و با دیدی آینده 
مختصات شهرهای آینده پرداختیم و  پژوهانه به بررسی

هایی امن و به گاهسکونتروی سخن در این پژوهش، 
لحاظ زیست محیطی و اجتماعی خالی ازخشونت، مقاوم 
و تاب آور بود. چراکه با توجه به افزایش ساالنه جمعیت 

ای نزدیک، ایران نیز به دگان در جهان، در آیندهسالخور
شود. با توجه به اینکه یک کشور سالخورده تبدیل می

باشند، به نظر می 60عموم این سالمندان، متولدین دهه 
امتداد  2020های دهه های آنها در سالرسد بحرانمی
با توجه به نتایج پژوهش،  نیز داشته باشد. 2050در 

ها در مختصات این شهر، شهر مبتنی یکی از چارچوب
-های ورزشی است. چراکه پرداختن به فعالیتبر فعالیت

های ورزشی به عنوان یکی از مهمترین اقدامات 
پیشگیرانه برای کاهش عوارض میانسالی و تسهیل در 

بدنی و ورزش باشد و از آنجا که فعالیتروند پیری می
، توجه یک عامل مهم برای اصالح شیوه زندگی است

رسد و الزم به این مساله، موضوعی جدی به نظر می
تر به خود بگیرد، های دولت رنگی غنیاست در برنامه

( 2019) 1این یافته با نتایج پژوهش و نیلسن و همکاران
. در بعد (Nielsen et al., 2019) باشدهمسو می

های عمده مالی شهر دوستدار سالمند، یکی از نگرانی
ری متخصصان مصاحبه شونده در این پژوهش، کس

بودجه دولت، بود که در شرایط کنونی نیز سبب تعدیل 
های دولتی و غیر دولتی شده نیرو در بسیاری از ارگان

                                                 
1 Nielsen, et all 
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-است. با توجه به بحران سالمندی پیش رو در سال

شک مشکالت و کاهش نیروی فعال، بی 2050های
ای پیش روی سالمندان قرار خواهد گرفت. از این عدیده

گذران، با تحلیل ارائه شده در یمشگران و خطرو تحلیل
توانند به کیفیت ابعاد شهرهای دوستدار سالمند، می

زندگی سالمندان در آینده کمک شایانی کنند. در 
ها ریزی دولتگذاری و برنامهخصوص چگونگی سیاست

هاست سال"توان گفت در شرایط کسری بودجه می
دولت مردان ایران با مشکالت کسر بودجه مواجه 

ستند. لیکن این سکه دو رو دارد. یک روی آن ه
ریزی برای آینده است؛ متضمن دشوارتر شدن کار برنامه

ها، مطالعات و چرا که باید با بودجه محدود، تحلیل
رسد، های اثربخش انجام دهند که به نظر میتحقیق

اگر نگوییم ناممکن ولی دشوار است. کاهش بودجه 
مجبور شوند فقط به  گرانباعث خواهد شد تا تحلیل

 2050مسائل مهم از دید جامعه سالمندان ایران 
نگارانه و نه بپردازند، آن هم با دیدی بلند مدت و آینده

کوتاه مدت. از سوی دیگر کارگردانان متخصص، در 
کنند تا با صورت مواجهه با کمبود بودجه تالش می

ها و فنون ترین روشخالقیت و نوآوری، از مطلوب
. که این "های اثربخش استفاده کنندتهیه گزارشبرای 

( 2019یافته با نتایج تحقیقات سانتوس و همکاران )
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Abstract 

The city, which loves the elderly, is a new approach in the field of urban studies that has 

received much attention from the World Health Organization. In order to identify and 

illustrate in this research, a qualitative approach and the method of data theory of the 

foundation were used. In this regard, using in-depth interviews with 20 experts in the 

fields of sports science, future research and demography, it was emphasized that they 

were experts in the field of aging.In the first stage of the research, 37 codes were 

extracted from 181 codes received from the interviews to identify and extract the 

coordinates of elderly friendly cities. The emergence of new and dynamic businesses, a 

healthy and dynamic body, dynamic relationships and a dynamic economy have been 

identified as the code of choice. According to the results of the research, the images 

presented of the coordinates of future cities in the present study have an identity 

borrowed from unknown futures and are of uncertainty. It is now realizing its possible 

future. Therefore, the images presented in this study tend to revolve around four general 

images of dynamic relationships, dynamic economics, healthy and dynamic body, and 

the emergence of new and emerging businesses. 

 

Keywords: Future Coordinates, Image of the Future, Future Studies, Futurism and the 

Elderly, Friendly City for the Elderly.  
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