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  سالمندانگروه 



 شناسنامه گزارش -1

 اصفهان ت شهر اصفهان جهت تدوین برنامه جامع شهرمشکالبررسی  :موضوع

 سالمندان :خاطبم گروه

 آییندبیرستان دخترانه بهشت برگزاری: محل

 25/4/98 :تاریخ

 نفر 11 :کنندهشرکت تعداد

 سید مرتضی رضوانی، سمیه یخچالی :گرانتسهیل

 

 لسه: حاضرین در ج 1 شکل

 
 مأخذ: نگارنده



 

 جلسهشیوه اداره  -2

 گر از خود و برنامهتسهیل معرفی -2-1

 در شدهارائه اطالعات و شده انجام مطالعات به باتوجه سپس و نمودند معرفی را خود دستیار و گرتسهیل ابتدا در

 .شد ارائه اعضاء حضور دلیل و نشست موضوع مورد در توضیحاتی /http://isfahanplan.ir سایت

 یشکنیخ -2-2

 بعد دهه یک رویایی اصفهان به و بسته دقیقه 1 حدود مدت به را خود چشمان که شد خواسته افراد از ابتدا از

 در را خود رویایی اصفهان خانوادگی نام یا نام ذکر با حاضران از یک هر نوبت به هاچشم کردن باز از پس و بیندیشند

 . کنند بیان جمله یک

 بیشتر و دقیقه دو حد در کدام هر جمله یک جای به معموالً و داشته صحبت برای بسیاری تمایل اغلب حاضران

 صحبت پایان از پس. کردند شهری مدیریت و شهر مورد در خود هایدیدگاه ارائه و مشکالت و مسائل بیان به شروع

 . شد تهیه تابلو روی بر قسمت این در شده مطرح موارد از لیستی حاضران تک تک

 مسائل اغلب و دانسته شهرداری فقط را خود های صحبت مخاطب حاضران که شدیم متوجه قسمت این در

 شهرسازی، و مسکن راه وزارت از اعم شهر مختلف نهادهای که شده داده توضیح که کنند می مطرح را نهاد این با مرتبط

 جامعی نگاه کنند سعی نیز حاضران و خواهندبود درگیر برنامه این تدوین در...  و شهرداری پرورش، و آموزش ارشاد،

 . دهند قرار نظر مد بعد مرحله در و داشته شهر مسائل به

 :استشده تصویر حاضران ذهن در که رویایی اصفهان به توجه با مرحله این در شده مطرح موضوعات از ای خالصه

 .خواهدبود مردم مشارکت با ان در هابرنامه اجرای و ریزیبرنامه که است شهری من رویایی اصفهان (1

 شهروندان به بهتر خدمات ارائه راستای در آن عمومی نقل و حمل سیستم که است شهری من رویایی اصفهان (2

 (.هاراهپیاده و سواری دوچرخه گسترش) استشده متحول

 .شودمی استفاده ویژه شکل به آن در ریزیبرنامه در سالمندان تجربیات از که است شهری من رویایی اصفهان (3

 در آنان برای ای ویژه تفریحی مراکز و انداحترام مورد سالمندان آن در که است شهری من رویایی اصفهان (4

 .استشده ایجاد شهر

 .نشاط با است شهری من رویایی اصفهان (5

 .استگرفته صورت سالمندان نیازهای و شرایط بر مبتنی شهر طراحی که است شهری من رویایی اصفهان (6

 .استشده دیده آن در سالمندان نیازهای به توجه با نقل و حمل وسایل که است شهری من رویایی اصفهان (7

 .جاری رودیزاینده با و سرسبز است، اصفهانی شهری من رویایی اصفهان (8

 توجیه سالمندان با رفتار نحوه مورد در تاکسیرانی و اتوبوسرانی پرسنل که است شهری من رویایی اصفهان (9

 .هستند



 

 در سالمندان تجربه از و شده ایجاد جدی شکل به محلی هایشورایاری که است شهری من رویایی اصفهان (10

 . شود می استفاده درستی به هاآن

 . اندگرفته قرار توجه مورد بضاعتبی و مستمند سالمندان آن در که است شهری من رویایی اصفهان (11

 ویژه مسائل به توجه کنار در خود تجربه به توجه با که شد دعوت هاآن از سالمندان خود با مشورت با پایان در

 تجربه از ناشی و عمیق دید با نیز را هاآن مسائل و نموده توجه نیز شهروندان و شهر دیگر نیازهای به خود سنی گروه

 .کنند بیان خود

 پرسشطرح  -2-3

 هاییبرگه در جمله یا عنوان 4 قالب در خود نگاه از را شهر هایاولویت و مشکالت مسائل، شد خواسته افراد از ابتدا

 .بنویسند فردی صورتبه شده، توزیع هاآن بین که

 توسط تا بخوانند ترتیب به و انتخاب را ها اولویت از یکی که شد خواسته هاآن از ایدقیقه 7 حدود فرصت از پس

 . شود نوشته تابلو روی بر دستیار

 زعم به که است اولویتی هاآن دوم اولویت که صورتی در که شد دعوت حاضران از اول هایاولویت نوشتن از پس

 . شد درج تابلو روی بر دیگری رنگ با دوم اولویت که کنند بیان نیز را مورد آن شود اضافه باید و بوده مهم خیلی هاآن

 :است زیر موارد شامل بخش این در شده مطرح هایاولویت و مسائل مشکالت، لیست

 سواریدوچرخه گسترش و ونقلحمل سیستم ارتقاء با هوا آلودگی کاهش (1

 ارزان و همگانی هایمشاوره و آموزش گسترش (2

 جوانان اشتغال گسترش (3

 پذیرآسیب اقشار از مؤثر و کارآمد حمایت (4

 شهروندان برای شهری امکانات و شهرداری وظایف از دسترس در و کامل ایشناسنامه وجود (5

  اصلی هایسرکوچه بازیافت و زباله بزرگ سطل نبودن (6

 شهری ریزیبرنامه در هاآن تجربیات از استفاده و سالمندان با اندیشیهم (7

 شهر در سالمند تخصصی پرستار نبودن (8

 شهر در فساد و اختالس وجود (9

 روانی روحی هایبیماری به نشدن پرداخته (10

 زندگی هایدوره اساس بر پایدار توسعه ایجاد یا اصالح طرح فقدان (11

 اقشار همه به شهروندی آموزشی به نیاز (12

  ایمحله رویکرد با بهداشت هایخانه وجود عدم (13

 خانواده سرپرست زنان نشدن دیده (14

 شهری امکانات متوازن توزیع عدم (15



 

 سالمندان برای شهری مبلمان نمودن مناسب (16

 اولویت صورت به موارد بعضی در و مسئله صورت به موارد بعضی در موضوعات این گرددمی مالحظه که همانطور

 .استشده درج گزارش در کنندگانشرکت بیانات عین امانت حفظ جهت که اندشده بیان

 بندیگروه -2-4

 مشارکت درصد دانش، اطالعات، ها، ویژگی نسبت به توجه با گران تسهیل توسط انتخابی شکل به بندی گروه

 گروه برای دارند تمایل اگر شد خواسته ها گروه از. شد انجام نفره 3 گروه یک و نفره 4 گروه دو صورت به بحث در

 .کنند انتخاب نامی خود

 «پایدار توسعه» گروه

 امینی آقای (1

 چراغروشن خانم (2

 کاردانی خانم (3

 بهزادان آقای (4

 «خورشید» گروه

 رضایی آقای (1

 سلطانی خانم (2

 نریمانی آقای (3

 زادهزندی خانم (4

 «اندیشانپاک» گروه

 جعفرعلی آقای (1

 صادقی خانم (2

 خواهحقیقت خانم (3

 اصلی مشکالتانتخاب  -2-5

 گفت و بحث از پس گروه قالب در که شد خواسته هاآن از تابلو، روی بر افراد همه هایاولویت شدن لیست از بعد

 . بنویسند کاغذ روی بر و انتخاب گروه اعضای تعداد به توجه با را گروه اولویت دو یا سه وگو

 . کنند بیان نیز را خود تجربیات و ها مصداق بحث، حین در که شد خواسته افراد از

 :هاگروه تفکیک به گروهی بخش اولویت لیست

 اندیشان پاک گروه

 جوانان اشتغال مشکل (1



 

 از استفاده آلگویازی و زنان سواریدوچرخه تسهیل بر تأکید با ونقلحمل به مربوط مشکالت و هوا آلودگی (2

 مسئولین توسط دوچرخه

 خورشید گروه

 ملی ناخالص تولید در هاآن نقش بر تأکید با زنان عموم و خانوار سرپرست و دیدهآسیب زنان شدن دیده عدم (1

 (شهری مبلمان) معلولین و سالمندان برای ویژه تسهیالت نبودن (2

 زیست محیط حفظ جهت در آموزش و ریزیبرنامه توجه، نبودن (3

 پایدار توسعه گروه

 سواری دوچرخه گسترش برای آموزش و ونقلحمل سیستم ارتقاء با هوا آلودگی کاهش (1

 هااستارتاپ از حمایت و آموزش و اشتغالی خود بر تأکید با جوانان اشتغال مشکل حل (2

 کودکان کار با مقابله بر تأکید با پذیرآسیب اقشار از حمایت (3

 مصادیق مشکالت اصلی -2-6

 در آنان آرامش که کردندمی ذکر را موضوع این اغلب و شد ذکر جوانان بیکاری حوش و حول هامصداق بیشتر

 خانواده اعضای بین لفظی هایدرگیری باعث همواره و شده مختل باال تحصیلی مدارک با فرزندان بیکاری دلیل به خانه

 افراد این مشترک بحث باز برند،می پناه همسال هایگروه و پارک به موضوع این از فرار برای که نیز زمانی. گرددمی

 . خواهدبود فرزندان بیکاری حول

 زمین روی بر هاشیرابه: گفتمی و میکرد صحبت اصلی هایکوچه سر بر زباله هایسطل مورد در حاضرین از یکی

 الدوله. رکن خیابان شباهنگ دبیرستان جنب مثل عنوان به گردند؛می متفاوتی هایبیماری باعث و شوندمی رها

 آموزش ضرورت مورد در و کرده بیان را خود فردی تجربه رانیاتوبوس پرسنل احترامیبی مورد در حاضران از یکی

 .کرد تأکید آنان

 یبندی فرداولویت -2-7

 مباحث و موارد و گروهیدرون هایبحث به توجه با و فردی صورت به که شد خواسته حاضران از قسمت این در

 روی بر خود اصلی مسئله یا و اولویت عنوان به را گروه در شده درج موارد از یکی دیگر هایگروه سوی از شدهمطرح

 .نماید ارئه گرانتسهیل به و نموده یادداشت برگه

 آمدهدستبهی هاداده -3

  فردی بندیاولویت فهرست -3-1

 .است ذیل شرح به هاکنندهشرکت توسط شده انجام فردی بندیاولویت

 از استفاده آلگویازی و زنان سواری دوچرخه تسهیل بر تأکید با ونقلحمل به مربوط مشکالت و هوا آلودگی (1

  مسئولین توسط دوچرخه



 

 از استفاده آلگویازی و زنان سواریدوچرخه تسهیل بر تأکید با نقل و حمل به مربوط مشکالت و هوا آلودگی (2

 مسئولین توسط دوچرخه

 هااستارتاپ از حمایت و آموزش و اشتغالی خود بر تأکید با جوانان اشتغال مشکل حل (3

 هااستارتاپ از حمایت و آموزش و اشتغالی خود بر تأکید با جوانان اشتغال مشکل حل (4

 سواریدوچرخه گسترش برای آموزش و ونقلحمل سیستم ارتقاء با هوا آلودگی کاهش (5

  معلولین و سالمندان برای ویژه تسهیالت نبودن (6

 صراحتاً  و گرفت صورت جوانان اشتغال بر باالیی بسیار تأکید گروهی و فردی هایصحبت میان در کلی صورت به

 .خواهندداشت بهتری و تر شاد زندگی نیز سالمند افراد شود، حل جوانان بیکاری مشکل اگر که کردندمی بیان

 اپیشنهاده و اتانتقاد زارشگ -3-2

 نظمیبی الگوی جلسه این وضع این با و هستند شهروندان الگوی شهر، مدیران کهاین و جلسه تأخیر با شروع (1

 .خواهدبود شهروندان برای

 .باشد زنده صورت به قرآن قرائت بود بهتر (2

 .استبوده ایبرنامه چنین آغازگر اصفهان اینکه از تشکر (3

 .کردند ارزیابی قبول قابل را جلسه برگزاری مدیریت (4

 حاضر جلسه در آمادگی با که شدندمی توجیه جلسه موضوع مورد در دعوت زمان در که داشتند توقع (5

 .شدندمی

 کننده در جلسهفهرست اسامی افراد شرکت -3-3

 است.( آورده شده1در این بخش فهرست اسامی افراد حاضر در جلسه به شرح )جدول 

 : فهرست اسامی افراد حاضر در جلسه 1 جدول

 نام خانوادگی نام نام خانوادگی نام

 نریمانی اکبر صادقی عزت

 امینی رسول کاردانی نسرین

 سلطانی توران چراغروشن روشنک

 جعفرعلی محمدعلی زادهخانم زندی  

 بهزادان مهدی خانم سجاد  

 خواهحقیقت زهرا رضایی یداهلل

 مأخذ: نگارنده

 


