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Objectives The elderly population comprises a large portion of the world's population. The physical con-
straints faced by this group affect mental and social aspects of their life. Designing and creating new meth-
ods may be a solution to a more active contribution in the community. We aimed to study the elderly's 
social activities and related problems by concentration on their outdoor activities and their result and 
suggest a product improve them.  
Methods & Materials This qualitative study was based on the user-centered approach. Data were col-
lected using questionnaires, observation, interviews and documentation of the participants’ feedbacks. 
The elderly were selected using. The study was conducted in four stages. First, the questionnaires were 
distributed among 42 patients. Then 19 seniors (12 women, 7 men) were interviewed. Then their feed-
back and ideas were documented. Finally, satisfaction was surveyed as the final phase to check the sug-
gested product. Based on their ideas and also studying related and similar samples, data were collected 
and practical solutions were proposed.
Results In the first phase the participants mentioned shopping as their most significant outdoor activity 
followed by exploring their favorite places for shopping which were fruit and vegetable markets. The prob-
lems related to shopping bags were explored through interviews. We found that the elderly need a product 
to simplify the shopping process of daily goods in order to improve their social activity. An adjustable, safe 
and stagnate product can increase the satisfaction and also reduce dependence on others in the elderly. 
Conclusion Considering the elderly's problems in shopping, a solution in product design is proposed to 
facilitate shopping and prevent difficulties such as forgetfulness. In future studies considering the an-
thropometrical measures to adjust the proposed solutions with the specific needs of users is suggested. 
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اهداف افراد در دوران سالمندی با محدودیت های فیزیکی مختلفی روبه رو می شوند و این امر نه تنها فعال ماندن به لحاظ فردی و اجتماعی 
را دشوار می کند بلکه بر سالمت روانی سالمندان نیز اثرگذار است. طراحی )طراحی محصوالت، فضا و غیره( و ارائه راه حل های نوین در 

جهت تسهیل زندگی سالمندان، می تواند منجر به افزایش سطح فعالیت های فردی و اجتماعی آنان شود.
مواد و روش ها مقاله حاضر بخشي از مطالعه ای کیفی با رویکرد کاربر محور است که به بررسی فعالیت های اجتماعی خارج از منزل 
سالمندان و پیشنهاد محصولی در جهت ارتقا آن  می پردازد. داده هاي این مطالعه با روش نمونه گیری تصادفی و از طریق پخش پرسش نامه، 
مشاهده، مصاحبه و ثبت بازخوردهای شرکت کنندگان به دست آمده است. مطالعه  کیفی حاضر به ترتیب در چهار مرحله انجام شده است: 
1.پخش پرسش نامه بین 42 نفر سالمند 2. مصاحبه با 19 نفر سالمند 3. ثبت بازخورد و نظرات 19 نفر سالمند 4. پخش پرسش نامه 
رضایتمندی بین 19 نفر سالمند شرکت کننده در مراحل آخر جهت سنجش رضایتمندی از طرح پیشنهادی محصول. تعداد 12 نفر 
سالمند زن و 7 نفر سالمند مرد در سه مرحله آخر مشارکت کرده و داده ها بر اساس نظرات ایشان مطالعه و بررسی و نمونه های مشابه و 

مرتبط با محصول، جمع آوری شد و سپس بر اساس تحلیل داده ها، راهکارها ارائه شد.
یافته ها در مرحله اول اصلی ترین فعالیت خارج از منزل، خرید و پر رفت و آمدترین مراکز خرید،  مراکز میوه و تره بار شناسایی 
انتخاب شد و  سپس از طریق مصاحبه به شناخت مشکالت آن،  با پروسه خرید  شد. کیف خرید به عنوان محصول مرتبط 
پرداخته شد. در طراحی محصول نهایی به قابلیت تنظیم، ایستایی و ایمن بودن محصول که حس رضایتمندی را باال ببرد و 

حس وابستگی و نیاز به دیگران را کاهش دهد، توجه شد. 
نتیجه گیری در طراحی محصول نهایی به  مشکالت مطرح شده توسط سالمندان، توجه شد. برای پژوهش های احتمالی آینده در نظر 
گرفتن اندازه های بدنی افراد به منظور تطابق راه حل های احتمالی با نیازهای خاص هر فرد، پیشنهاد می شود. از سویی دیگر بررسی عادات 
و رفتارهایی که موجب صدمه به سالمند در پروسه خرید می شود و تعدیل آن ها از طریق ارائه راه حل های مناسب در طراحی محصول، 

می تواند در ارتقای کیفیت فعالیت های این گروه بسیار موثر باشد. 

کلیدواژه ها: 
فعالیت های اجتماعی، 

سالمند، طراحی 
کاربر محور، کیف خرید

تاریخ دریافت: 09 اسفند 1393
تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1394

مقدمه

به دلیل بهبود وضعیت بهداشتي، درمانی، اجتماعی و اقتصادي 
و کاهش مرگ و میر و زاد و ولد، جمعیت سالمندان یکي از 
بخش هاي در حال رشد در بسیاري از جوامع است؛ به طوري 
که در سال 1950 در کل جهان 200 میلیون سالمند زندگي 
مي کردند ولي امروزه بیش از 600 میلیون نفر از جمعیت جهان 
را افراد باالي شصت سال تشکیل مي دهد و پیش بیني می شود 
که این تعداد تا سال 2020 به یک میلیارد نفر و تا سال 2050 به 
باالی 1/970 میلیارد نفر خواهد رسید. بر این اساس براي اولین 

بار در طول تاریخ بشر، تعداد افراد باالي 60 سال با تعداد کودکان، 
تقریبا برابر خواهد شد ]1[. در ایران بر طبق سرشماري سال 
1385 جمعیت افراد باالی 60 سال برابر 3 درصد کل جمعیت 
کشور است که در طي 20 سال گذشته بیش از دو برابر افزایش 
داشته است. این افزایش بیش از رشد کلي جمعیت در طي این 
به عبارت دیگر جمعیت سالمندان کشور در  بوده است.  دوره 
فاصله پنج سرشماري از سال 1335 تا 1385بیش از 100% رشد 

داشته است ]2[.

سالمندی، پدیده ای گریزناپذیر در زندگی همه انسان ها است و 

1. گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
3. مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

4. گروه ارگونومی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
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بی توجهی به حفظ کیفیت زندگی این افراد و استفاده نکردن از 
تجربیاتشان که روزی نماد تحرک و فعالیت بوده اند، در حقیقت 
پشت کردن به تجربه و سرمایه یک جامعه است. سازمان جهانی 
بهداشت با تاکید بر این نکته که افزایش طول عمر به تنهایی و 
بدون بهبود کیفیت زندگی در سال های پایانی عمر، نباید هدف 
نهایی سالمت باشد اصطالح »امید به زندگي سالم« به معنای 
تعداد سال هایی است که فرد مي تواند انتظار داشته باشد که سالم 
و خوب زندگی کند را تعریف کرده است. البته تعریف »سالمت« 
در سنین پیری و در جوامع مختلف ممکن است دشوار باشد، اما 
تامین حداقل سالمت برای افراد سالخورده به نحوی که کیفیت 
قابل قبولی برای زندگی این گروه فراهم شود، ضروری است ]3[. 

در مجموع می توان با به کار گیری روش ها و مراقبت ها ی مناسب 
و اتخاذ شیوه زندگی سالم، از اختالالت و معلولیت های این دوره 
از زندگی پیشگیری نمود و یا آن را به تعویق انداخت تا بتوان از 
عمر طوالنی و زندگی با کیفیت قابل قبول، بهره مند شد. اگرچه 
اکثر تحقیقات سالمندی بر ابعاد بیماری و ناتوانی این دوران و 
پیامدهای منفی زندگی سالمندان تأکید دارند ولي بررسی های 
جدید به سمت پیر شدن سالم و موفقیت آمیز و تغییر نگرش 
کلیشه ای از دوران سالمندی به عنوان زمان بیماری و کهولت، 

تغییر جهت یافته  است ]4[.

استقالل فردی1 بخشی از هویت هر انسان است که در کنار 
باالرفتن سن بیش از پیش شکل می گیرد و به گونه ای با شخصیت 
بنیان های شخصیتی،  آن  وجود  بدون  که  فرد عجین می شود 
تحت تاثیر قرار می گیرند. سالمندی و کاهش توانایی های فیزیکی 
به  و حتی عزت نفس  نفس  به  اعتماد  بر  اثر گذاری  با  می تواند 
کاهش حضور اجتماعی از انجام فعالیت های پایه همچون خرید، 
قدم زدن و یا مراجعه به بانک تا فعالیت های گسترده تر اجتماعی 
مانند حضور در مراسم بازنشستگان و غیره منجر شود. تماس 
مستقیم با کاربران یک منبع ارزشمند برای طراحانی است که 
اغلب، محصوالتی خارج از تجربه خود طراحی می کنند و ممکن 
است به دلیل پیش داوری و یا محدودیت های عملی، برداشت  
با حقیقت  برابر فعالیت های گروه مخاطب،  درونی طراحان در 
فاصله داشته باشد ]5[. بسیاری از محصوالت، موانع فیزیکی و 
روانی را به سالمندان تحمیل می کنند و به آن ها حس متفاوت 

بودن و ناتوانی را القا می کنند ]6[. 

این پژوهش با توجه به اهمیت فعالیت اجتماعی در زندگی 
سالمندان و به منظور حفظ کیفیت زندگی ایشان با شناخت 
نیازهای این گروه در ارتباط با محصوالت مرتبط، شکل گرفت. 
مطالعات مشابه پیرامون بررسی و شناخت نیازهای سالمندان بر 
اساس رویکرد کاربر محور و در جهت ارتقا فعالیت های اجتماعی 
این گروه با هدف طراحی محصول، محدود می باشند. مطالعه ای 

1. Self independence

تحت عنوان موانع و تسهیل کننده های سالمندان ایرانی در استفاده 
از دستگاه های خودپرداز بانک در شهر تهران که بر اساس روش 
کاوش فرهنگی که از روش های کاربر محور است، انجام شده است؛ 
بر اساس این پژوهش موانع سالمندان در استفاده از خودپردازها، 
بسیار بیشتر از تسهیل کننده ها است و همچنین بر مناسب سازی 
محیط های قرار گیری خودپرداز، نحوه نصب، ظاهر خودپرداز و 

نرم افزارهای آن متناسب با توان سالمند، تاکید دارد ]7[. 

پژوهشی با عنوان سالمندان و خرید در کشور استرالیا صورت 
گرفت. این مطالعه به بررسی عادت های خرید و محدودیت های 
سالمندان در حین این فعالیت در شهر سیدنی2 می پردازد. در 
چرخ  و  خرید  کیف  کیسه،  جمله  از  محصوالتی  پژوهش  این 
دستی طراحی و نهایتا ارزیابی شده اند ]8[. در نمونه مرتبط دیگر 
بررسی موردی  به  برای سالمندان  با عنوان طراحی  مطالعه ای 
یک روش در مورد گسترش تلفن )ثابت( بیسیم در شهر برلین 
پرداخته است. در این پژوهش با درگیر کردن سالمندان در روند 
بر  کاربر محور  نمونه های طراحی  از  یکی  از  استفاده  و  طراحی 
اهمیت کم کردن شکاف بین کاربر و طراح تاکید شده است ]9[. 
مطالعات مرتبط و نه مشابه دیگری نیز در نمونه های پژوهشی 

فارسی و التین موجود است.

روش مطالعه

طراحی، در راستای آسان تر کردن زندگی نوع بشر، سمت و 
سو یافته است. آنجایی که کاربر محور پروسه طراحی است، نیازها، 
فرهنگ و ارزش های زندگی وی بیش از هر زمانی برای گروه 
طراحی روشن می شود و نهایتا محصوالت، کاراتر و کاربر پسندتر 
می شوند ]10[. این پژوهش بر اساس رویکرد کاربر محور انجام شد 
و ابزارهای پژوهش با در نظر گرفتن روش های متداول در طراحی 

کاربر محور، انتخاب شد. 

طرح ها با توجه به ویژگی ها و اطالعاتی که از یک محیط و 
افراد آن توسط طراح به شکل  های مختلف درک می شود، به 
وجود می آیند ]11[. هنگامی که صحبت از جامعه هدف می شود، 
منظور شناختی است که پیرامون این ویژگی ها و با مرور بر این 
اطالعات به دست می آید و به روند طراحی سمت و سو می بخشد. 
نمونه محیط مورد مطالعه  به عنوان  تهران  اول شهر  در وهله 
انتخاب شد. سپس بر اساس آمار شهرداری تهران سه منطقه 
3، 6 و 8 تهران که دارای بیشترین تعداد ساکن سالمند هستند، 
شناسایی شد و در نهایت منطقه 6 به عنوان سالمندنشین ترین 
منطقه شهر تهران، مورد انتخابی برای پژوهش و ارتباط با کاربر، 

انتخاب شد. 

گروه هدف در این مطالعه سالمند جوان )سن 74-60( انتخاب 
شد. دلیل این انتخاب وجود پتانسیل های رضایتمندی و استقالل 

2. Sydney
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در دوره های متوالی سالمندی است که در صورت حفظ کیفیت 
زندگی در این دوره بر ادامه زندگی نیز موثر است و همچنین این 
دوره با توجه به اولین دوره سالمندی از اهمیت خاصی برخوردار 
است. از سویی دیگر با توجه به نزدیکی این دوره به دوره سنی 
میانسالی، امکان تطابق یافته ها و استفاده از نتایج برای میانساالن 

نیز وجود دارد.

بررسی،  مطالعه،  مورد  محیط  و  گروه هدف  انتخاب  از  پس 
پیرامون شناخت زوایای مختلف مورد نیاز از زندگی و وضعیت 
فیزیکی و روانی سالمندان و به طور موازی بررسی روش ها و 
ابزار پژوهشی مناسب انجام شد و پرسش نامه ای جهت شناخت 
فعالیت های فیزیکی و اجتماعی سالمندان با تایید اساتید طراحی 
بین  در  پرسش نامه  تصادفی،  نمونه گیری  روش  اساس  بر  شد. 
تعداد 54 نفر از آشنایان و سالمندان حاضر در منطقه پارک ها 
که قادر به برقراری ارتباط و مایل به شرکت در مطالعه بودند و 
فرم رضایت آگاهانه برای شرکت در تحقیق را امضا کرده بودند، 
پخش شد. در صورتی که ایشان تمایلی به نوشتن نداشتند اما 
حاضر به پاسخگویی بودند، جمع آوری اطالعات به شیوه مصاحبه 

انجام شد. 

از این تعداد 42 نفر در گروه سنی 60 تا 74 سال قرار داشتند که 
جمع آوری اطالعات اولیه با هدف شناخت بیشترین و مستمرترین 
فعالیت سالمندان بر اساس پاسخ های ایشان انجام شد. از بین 42 
نفر مورد پژوهش، تعداد 31 نفر خانم و 11 نفر آقا با میانگین 
سنی 72 سال بود. خرید به عنوان مستمرترین فعالیت گروه مورد 
بررسی از طریق لیست کردن فعالیت های فیزیکی-اجتماعی که 
تعامل رو در روی انسان با انسان در آن مطرح است، شناخته شد. 

پس از مشخص شدن پر رفت و آمدترین مراکز خرید از سوی 
سالمندان مورد مطالعه، دو بازار میوه و تره بار ولیعصر و شیرودی 
)محله بهجت آباد( در منطقه 6 تهران به طور تصادفی به عنوان 
محیط مورد بررسی، انتخاب شد. سپس انتخاب طراحی کیف 
خرید به عنوان محصول مرتبط با پروسه خرید و محیط مطالعه، 

انجام شد. 

 تعداد 19 سالمند که با کیف خرید در مراکز میوه و تره بار 
مذکور دیده شدند، مورد مصاحبه قرار گرفتند. در این بین تعداد 
12 نفر سالمند خانم و 7 نفر سالمند آقا با میانگین سنی 68 سال 

در مورد مشکالتی که با این محصول داشتند، صحبت کردند. 

پس از جمع آوری داده های حاصل از پرسش نامه و مصاحبه و 
مشاهده، لیستی از نظرات سالمندان تهیه شد که به عنوان پایه 
در طراحی کاربر محور در نظر گرفته شد. همزمان با مصاحبه با 
اساتید علوم مرتبط با سالمندی، ارگونومی، کار درمانی و طراحان 
پیرامون، نکات مهم و نیازمند توجه نیز در نظر گرفته شد. نظر 
سالمندان در مورد ساک های خرید فعلی را می توان به صورت 
زیر خالصه کرد: پاره شدن کیف؛ عدم قابل دید بودن اجناس 

)با در نظر گرفتن مسئله فراموشی(؛ عدم قابلیت تفکیک اجناس؛ 
شکستن چرخ ها؛ برداشتن اجناس و خالی کردن کیف مشکل 
است؛ استحکام ناکافی؛ در داشته باشد تا از تمام فضا استفاده شود 
و اجناس بیرون نریزد؛ عدم امکان چیدمان بر اساس اجناس )له 
شدن و یا پاره شدن بسته بندی ها(؛ اهمیت محل قرارگیری چرخ 
ها و دسته؛ اندازه های آنتروپومتری؛ ایمن بودن؛ قابلیت تنظیم با 
ابعاد بدنی3 و تغییر سایز؛ تعادل و ایستایی خود محصول و ایمن 
بودن در جهت حفظ تعادل استفاده کننده؛ حداقل پیچیدگی؛ 
قابلیت کنترل بیشتر؛ امکان شستشو کیف؛ و امکان تعویض آسان 

بعضی قسمت ها پس از خراب شدن.

تکنیک  اساس  بر  بعد  مرحله  در  نتایج  این  به  توجه  با 
طوفان های ذهنی جهت خالقیت در فرم و راه حل ها و با توجه 
به محدودیت های برخواسته از نظر سالمندان، ایده های مناسب 
انتخاب شد و گسترش ایده ها انجام شد. سه طرح با تعداد 19 
سالمند شرکت کننده در مرحله اول مورد بررسی قرار گرفت و 
طرحی که بیشترین بازخورد را گرفت با ویژگی های مورد نظر 
نمونه سه بعدی طرح  بعد اصالح شد. سپس  گروه در مرحله 

ساخته شد و سنجش رضایتمندی صورت گرفت.

یافته ها

راهگشای  مطالعه،  این  در  پرسش نامه ها  از  حاصل  نتایج 
مهم ترین سواالت بودند. شناخت مستمرترین فعالیت سالمندان 
شرکت کننده و انتخاب محیط مورد مطالعه و نهایتا محصول مورد 

طراحی پس از این مرحله اتفاق افتاد.

همان طور که در تصاویر شماره 4-1 دیده می شود، بر اساس 
این پژوهش سالمندان جوان خود را به لحاظ فیزیکی چندان 
وابسته به دیگران نمی دانند اما در مورد فعالیت های اجتماعی با 
توجه به ظهور تکنولوژی و اینترنت در عرصه های مختلف جامعه 
خود را بیشتر وابسته به غیر می بینند. از سویی دیگر با در نظر 
گرفتن این نکته که امروزه فعالیت اجتماعی به دو بخش مجازی 
و غیرمجازی اطالق می شود، اهمیت فعالیت های اجتماعی خارج 
از منزل سالمندان به دلیل اثرات مثبت تعامالت رو در رو و انسان 
با انسان و تحرکات فیزیکی مرتبط با آن و از سویی دیگر به دلیل 
ناآشنایی و کم آشنایی افراد مسن با این دست تعامالت مجازی، 

بیشتر اهمیت پیدا می کند. 

بر اساس نتایج پرسش نامه ها %42/32 از افراد پاسخگو، خرید 
کردن را به عنوان اصلی ترین فعالیت خارج از منزل خود انتخاب 
کردند و %48/61 مراکز خرید میوه و تره بار را به عنوان پر رفت و 

آمد ترین مرکز خرید مورد مراجعه خود عنوان کردند.

روش های  عنوان  به  مصاحبه  و  پرسشنامه  پخش  مشاهده، 

3. Adjustable 
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جهت  پژوهش  این  ابزار  از  داده ها  به  دستیابی  جهت  بررسی، 
امر  در  موجود  مشکالت  تشخیص  در  مهم  فاکتورهای  تعیین 
خرید و ساک های خرید هستند. از مهم ترین موارد می توان به 
پاره شدن کیف، شکستن چرخ ها، امکان تفکیک اجناس، امکان 
دیدن اجناس خریداری شده و سهولت خالی کردن کیف پس 
از خرید اشاره کرد. راه حل های پیشنهادی مانند باال بردن عمر 
محصول و همچنین استحکام و ایستایی بیشتر از طریق پیشنهاد 
استفاده از سبد پالستیکی از جنس پلی پروپلین )PP(4 به قطر دو 
میلی متر یکی از نتایج این پژوهش است؛ از این طریق با استفاده 
از پالستیک از خیس شدن کیف در محل نزدیک به چرخ ها که 
منجر به پوسیدگی و پاره شدن زودهنگام می شود، جلوگیری شد 
و از طرفی به دلیل حالت سبدی شکل و دوام باالتر نسبت به 
پارچه از لنگر انداختن کیف با وجود خرید زیاد، جلوگیری می کند 
جهت باال بردن استحکام و ویژگی های زیبایی شناسی، ضخامت 
سطح افزایش یافت. برای دسته محصول، استفاده از جنس پی 

وی سی5 که کمی نرم تر است، پیشنهاد شد.

4. Polypropylene
5. Polyvinyl chloride(PVC)

در نظر گرفتن کیف کوچکی که زیپ آن داخل در است و به 
نوعی در حالت عادی دیده نمی شود، برای قرار دادن کیف پول، 
عینک، کلید و امثالهم، دومین پیشنهاد حاصل از این پژوهش 
است تا سالمندان از حمل کردن کیف دستی مبرا شوند. زیپ 
این کیف به دلیل امنیت بیشتر در داخل تعبیه شده است. در دو 
طرف کیف با توجه به نیاز به حمل بعضی اجناس مانند سبزی و 
تخم مرغ در فضاهای مجزا دو جیب تعبیه شده است. جنس کیف 
نیز با توجه به مالحظات زیست محیطی و همچنین استحکام 
مناسب، برزنت انتخاب شده است. انتخاب چرخ های پالستیکی 
و تویوپ الستیکی، با شعاع بزرگ تر 100 میلی متر جهت کنترل 

راحت تر و جلوگیری از شکستن، انجام شد.

استفاده از زیپ در جلوی کیف در راستای سهولت بخشیدن 
ایجاد  به عمل خالی کردن اجناس صورت گرفت و به منظور 
امکان شستشو، دکمه هایی در سطح خارجی کیف که به رویه 
داخل سبد متصل می شود، قرار داده شد. با توجه به تاکید کاربران 
سالمند مبنی بر فراموش کردن اجناس خریداری شده به دلیل 
دیده نشدن آن ها، دوخت طرح هایی از جنس نایلون ضخیم روی 
کیف که امکان دیدن اجناس را بدون اشاره مستقیم به مسئله 

73%

تصویر 1. نمودار میزان وابستگی فعالیت های فیزیکی. 

42/32%

تصویر 3. نمودار مراکزی خرید مورد مراجعه سالمندان. 

46/61%

تصویر 2. نمودار میزان وابستگی فعالیت های اجتماعی. 

48/61%

تصویر 4. فعالیت های سالمندان.  
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فراموشی بوجود می آورد و بعد زیبایی شناسی نیز دارد، آخرین 
پشنهاد این پژوهش بود. 

درانتها نتیجه عملی پژوهش مورد نظرسنجی رضایتمندی به 
شرح داده های نموداری در نمودار شماره 5 و همچنین تصویر 
نهایی محصول در تصویر شماره 1 قرار گرفت و بر این اساس40% 
از شرکت کنندگان در نظرسنجی از طرح نهایی رضایت کامل 
داشتند و معتقد بودند که نیازهایشان برطرف خواهد شد و 46% 
اظهار رضایت نسبی کردند و اعالم کردند که تا حد قابل قبولی 
نیازهایشان برطرف خواهد شد. از این بین %14 معتقد بودند که 
تفاوت چندانی با نمونه های موجود نمی بینند و در حد انتظار، 

مشکالتشان تعدیل نخواهد شد )تصاویر شماره 5 و 6(.

بحث

این مقاله به چگونگی ارتقای فعالیت های اجتماعی سالمندان 
و تحلیل یک روند کاربرمحور در رشته طراحی صنعتی و نحوه 
این  شروع  در  می پردازد.  آن  اساس  بر  محصول  یک  طراحی 
پژوهش با فرض اینکه دلیل حضور کمتر سالمندان در جامعه 
ایشان  فیزیکی  محدودیت  سنی،  گروه های  دیگر  با  قیاس  در 
از  اما پس  انجام شد.  بررسی محصوالت کمک حرکتی  است، 
جمع آوری داده ها ی حاصل از پرسشنامه و با توجه به گروه سنی 
انتخاب شده )سالمند جوان(، می توان گفت که این گروه خود را 
به لحاظ فیزیکی و اجتماعی وابسته و در خطر نمی داند و این 
فرضیه حداقل در مورد سالمندان جوان صدق نمی کند. یکی از 
یافتههای پژوهش در مراحل ابتدایی که شناخت یکی از مهم ترین 
فعالیت های سالمندان در شهر تهران است با نمونه های مشابه در 
کشورهای دیگر، مطابقت می کند. بر اساس یک نظرسنجی در 
کشور آلمان سالمندان بیشترین زمان خود را صرف خرید کردن 

می کنند ]12[. 

از سالمندان خرید  پژوهش دیگری نشان می دهد که 77% 
کردن را امری بسیار لذتبخش می یابند ]8[. در پژوهش دیگری 
De Wit و همکارانش در سیدنی به ارائه راهحل هایی همچون 
قابلیت تبدیل ساک به یک نمونه قابل حمل روی دوش پرداخته اند 
که با توجه به میزان خرید کمتر به نسبت شرکت کنندگان در 
پژوهش تهران، صورت گرفته است و در قیاس با نمونه طراحی 
شده در این پروژه، بحث تفاوت فرهنگ خرید و عادات متفاوت 

زندگی بین سالمندان ایرانی و استرالیایی کامال دیده می شود. 

در بررسی وضعیت فیزیکی محیط، مالحظه می شود که جوی، 
قبیل  از  فیزیکی  موانع  و  پله ها  آسفالت،  ناهمواری های  چاله، 
را دشوار می کنند.  فلزی و غیره همگی حمل کیف  زائده های 
از سویی دیگر در بعضی بازار ها، محل عبور عابران بسیار باریک 
است و مغازه داران بخشی از محصوالت را در معابر رفت و آمد 
قرار داده اند که حرکت را سخت می کند. البته که بسیاری از این 
مسائل را نمی توان با طراحی محصول مرتفع کرد اما می توان 
تا حد امکان از تخریب کیف های خرید جلوگیری کرد. لذا در 
طراحی محصول باید به معماری و راه سازی شهری و پیاده رو ها و 

همچنین وسائط حمل و نقل شهری، توجه کرد. 

هدف از این مطالعه شناخت عمده ترین فعالیت های اجتماعی 
خارج از منزل سالمندان و تسهیل آن از طریق طراحی محصول 
ضمن درگیر کردن گروه مخاطب و حفظ رضایتمندی و نظرات 
ایشان بوده است. جمع آوری اطالعات بر اساس رویکرد کاربر محور 
و با ابزار پژوهشی مشاهده، مصاحبه و سنجش رضایتمندی طرح، 
انجام شده است. بر اساس این مطالعه مسائل سالمندان در راستای 
حضور فعال ایشان در اجتماع به فاکتورهای متفاوتی بستگی دارد. 
تجربه خرید برای سالمندان عالوه بر یک بعد مصرف کننده بودن، 

40%
14%

46%

تصویر 5. درصد رضایت کاربر از طرح نهایی. 

تصویر 6. نمونه سه بعدی طرح نهایی.

بررسی چگونگی ارتقای فعالیت های خارج از منزل سالمندان از طریق طراحی محصوالت )طراحی کیف خرید( کاربر محور: یک مطالعه کیفی به روش کاربرمحور
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یک فعالیت اجتماعی نیز محسوب می شود. سفر کوتاه شهری به 
خودی خود یک فعالیت اجتماعی یا تفریحی همراه با مالقات های 

اجتماعی است ]14 ،13[.

نتیجه گیری نهایی

اغلب  ایشان  برای  محصول  طراحی  و  سالمندان  مورد  در 
نکات گنگ زیادی وجود دارد؛ بسیاری از این نکات مربوط به 
پیش زمینه های ذهنی و عدم شناخت صحیح و عمیق از نیازهای 
واقعی ایشان است. با بررسی های موردی نه تنها به صحت و سقم 
بسیاری از این دست ایده ها می رسیم بلکه با شناخت عمیق تری 
از این گروه به آگاهی از خواسته هایی که هرگز پاسخی نیافته اند 

نیز می رسیم. 

تحقیق حاضر در جهت به دست آوردن درک کاربر در رابطه با 
فعالیت های خرید سالمندان )به خصوص حمل خوار و بار( صورت 
گرفت. امکان شناخت نیازهای کاربر، طراحی را برای طراح و گروه 
مورد بررسی قابل درک تر و شفاف تر کرد و حس رضایتمندی 
طرفین را باالتر برد. نتیجه این تحقیق منجر به طراحی ساک 
خریدی منطبق بر نیاز سالمندان و حل پاره ای از مشکالت موجود 
در این ساک ها شد و به این ترتیب زمینه الزم جهت مشارکت 
بیشتر در امر خرید و امکان افزایش فعالیت های اجتماعی این 

گروه را فراهم کرد. 

پیشنهاد می شود که در بررسی های احتمالی آینده به تفکیک 
بپردازند.  آقایان  و  خانم ها  متفاوت  نیازهای  بررسی  و  جنسیت 
مشاهدات این تحقیق نشان می دهد که تعداد خانم هایی که در 
بازارهای میوه و تره بار خرید کرده و از کیف خرید استفاده می کنند 
ابعاد و  با توجه به تفاوت در  از آقایان است و  به مراتب بیشتر 
اندازه های متفاوت بدنی، جمع آوری داده ها ی آنتروپومتری، طراحی 
و ساخت پروتوتایپ و انجام تست مکانیکی می تواند به سنجش و 
اصالح طرح حاضر منجر شود. نتایج حاصل از این پژوهش محدود 
به سالمندان جوان است و با توجه به این نکته که این گروه مسائل 
فیزیکی کمتری در قیاس با گروه های سالمند و سالمند پیر دارند، 
در تعمیم این نتایج به کل سالمندان باید احتیاط کرد. در ادامه 
باید خاطرنشان کرد که این پژوهش برروی جمعیت محدودی 
از سالمندان انجام شده است پیشنهاد می شود که در آینده این 
مطالعه برروی گروه های مختلف سالمندان خصوصاً سالمندان با 

مشکالت خاص جسمی و دچار ناتوانی انجام شود.

http://salmandj.uswr.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Shirazi+Khah
https://doi.org/10.1016/s0003-6870%2804%2900039-0
http://salmandj.uswr.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Nedae+fard
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