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• Outreach powered by North Shore senior volunteers; project steered by the 
Board of Lionsview Seniors’ Planning Society (LSPS) 

• Contact LSPS for information or copies of the survey – 604-985-3852 / lions_view@telus.net 

• Design and data analysis by Lux Insights; data analysis funded by Pacific 
Arbour Retirement Communities; survey & report printed by ICBC 

• Project management by PM-Volunteers 

• Survey funders: 

• United Way of the Lower Mainland 

• British Columbia Lottery Corporation 

• Pacific Arbour Retirement Communities 

• Royal Canadian Legion – Branch 114 

• Royalty Home Health Care Service Inc. 

• Dan Goggin 

http://pm-volunteers.org/index.php
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  (ادامه) اریزسپاسگ
 Project Team 

 Lionsview Board Steering Committee – Deanna Charlton, Anita Dadson, Dolly Cartwright, Pat 
Scarlett, Barb Brett, Vivien Christison, Wendy McCrea, Maureen Leyland 

 Sponsor – Tom Carney, Lionsview Seniors Planning Society 

 Project Manager – Karin Niesczeri, InFocus Enterprises Inc. 

 Survey Lead – Jane Osborne 

 Market Research Lead – Claire Booth, Lux Insights 

 Communications Lead – Sylvia Lee, Sylvia Lee Consulting 

 Administrative Support – Monique Gallant 

 Survey Technology - Stephen Coleman, ResponseTek 

 Farsi-speaking Lead – Mahin Khodabandeh/Avissa Izadi 

مهین خدابنده، آویسا ایزدی : سرپرست سخنرانان فارسی        

 Advisory  – Bev Thompson, Cheryl Kathler, Claudine Matlo, Judy Harrington, June Morris, Krista 
Page-Cowan, Mahin Khodabandeh, Maureen Leyland 

 In-kind – Business Community 
 Survey and final report printing – ICBC 

 Survey meeting space, catering, printing – Pacific Arbour Retirement Communities 

 Survey distribution & collection – Living Well Home Care Services Inc. 

 Lionsview letterhead, PowerPoint templates – Emdoubleyu Design 

 Farsi survey & fact sheets – Mohammad Emady, Daneshmand Magazine 

عمادی، مجله دانشمندمحمد : ترجمه فارسی      
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  (ادامه) اریزسپاسگ

 In-kind – Community 

 Public survey distribution and collection sites 

 Libraries: City of North Vancouver / District of North Vancouver - Capilano, Lynn 
Valley & Parkgate Libraries / West Vancouver Library 

 Seniors Centres – Capilano Community Services, John Braithwaite Centre, Molly Nye,  
North Shore Volunteers for Seniors, Parkgate Community Centre, Silver Harbour 
Centre, West Vancouver Seniors Centre  

 North Shore Community Resources 

 City and District of North Vancouver 

 North Shore community organizations who hosted focus groups & provided 
targeted survey distribution and outreach during the main survey rollout 

 Focus groups: John Braithwaite Centre – Seniors Action Committee, Silver Harbour 
Centre – Keep Well Program, Farsi-speakers group, Summit 55 seniors 

 Alzheimer Society, Canadian Hard of Hearing Association, Canadian Mental Health 
Association, Keep Well Society, North Shore Caregivers Support Program, North 
Shore ConneXions Summit 55, North Shore Disability Resource Centre, North Shore 
Multicultural Society – Chinese & Korean Settlement Workers, North Shore 
Neighbourhood House – Hamrahan & Seniors Peer Support programs 

 Tsleil-Waututh Nation Elders Program 
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  (ادامه) اریزسپاسگ
 In-kind – Community 

 Congregate housing sites for survey distribution 

 Kiwanis Senior Citizens Homes – Kiwanis Towers, Kiwanis Lynn Manor 

 Mount Seymour Lions – Lions Manor (Sheila Woods) 

 BC Housing – Libby Lodge (Brigitt Dupont), Capilano House 

 Faith organizations for survey outreach, distribution and collection 

 Mount Seymour United, St. Christopher’s Anglican, St. John the Evangelist Anglican, 
St. Martins Anglican, West Vancouver United 

 Individual Senior Volunteers 

 Seniors all over the North Shore gave unstintingly of their time and energy to 
staff survey sites and take the survey out to community locations, friends and 
neighbours.  Special mentions: 

 Seniors Action Committee members at JBCC (Bette Rumble, Claire Kerruish, Glenys 
McMillan, Iara Gilbertson, Lyn Ardlington), North Shore Keep Well Site Coordinators, 
Hamrahan volunteers (Khodarahm  Bakshandeh coordinator, Farsi-speaker follow-
up), Capilano Community Services Volunteer Driver’s Program (Maureen Topley), NS 
Adults Support Network volunteers (Dolly Cartwright, Roberta Tottle, Rosemary 
Wright), Tangee Gunderson (Capilano area sight-impaired senior advocate) 

 LSPS members Mary Segal, Sheila Gilmour, Pat Overgaard, Alan Jones, John O’Neill 
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 معرفی

•Lions View Seniors’ Planning Society  سینیورهای ساکنیک ارزشیابی دقیق و کامل از نیازهای 

را از نظر تحقیقاتی با همکاری چندین گروه مختلف،   Lions View سازمان . داده استصورت شور نورت  

 .کندشناسایی   سینیورهاستمورد نیاز را که کمی و کیفی انجام داده است تا آنچه 

 

 هایگزارش، داده این . این پروژه را ارائه می کندکّمی که در اینجا آمده است، بخش آماری یا گزارشی •

این . می کندبیان شور را خالصه کرده و سینیورهای نورت آوری شده از یک نظرسنجی بزرگ از جمع 

 نورت شورکه یک شرکت تحقیقاتی و آماری مستقل و مستقر در  LUX Insightsنظرسنجی توسط شرکت 

 .به انجام رسیده استمی باشد 

 

اطالعات برای جمع آوری  World Health Organizationبرمبنای روش به کار رفته در این نظرسنجی •

چه چیزهایی نیاز دارند تا سالم، شاداب، مستقل و مرتبط سینیورها به از طریق آن دریابیم که تهیه شده است تا 

 .جامعه بمانندمرتبط با با یکدیگر و 
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(ادامه)معرفی   

 با روش سازمان بهداشت جهانی مطابق بخش اصلی را  8گزارش این                 

                  (World Health Organization ) داده استبررسی قرار مورد. 

  

 تهیه مسکن 

رفت و آمد 

 در ساختمانهای عمومی و در محیط های باز امکانات 

 و همکاری های داوطلبانه اشتغال 

 شرکت در فعالیت های اجتماعی 

 و اطالعات ارائه شده ارتباطات 

 حمایت های اجتماعی و خدمات درمانی 

 در امور اجتماعی و تشریک مساعی احترام 

 

 نحوه این نظرسنجی برای اطالع رسانی عموم و همچنین تحت تأثیر قرار دادن نتایج

 . شور مورد استفاده قرار خواهد گرفتسینیورهای نورت برنامه ریزی و ارائه خدمات به 
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 روش کار

 :پرسشنامه این نظرسنجی با استفاده از اطالعات دریافتی زیر تنظیم و نوشته شد•
 

 شدبرگزار  2011شور در فوریه سینیورهای نورت جلسات گروهی که توسط سری یک تشکیل •

 روش کار سازمان بهداشت جهانی که در اسالید قبل توضیح داده شد•

 Halliburton County, ONمانند . های مشابه که در مناطق دیگر انجام شده بودنظرسنجی •

 Lions viewنظریات هئیت مدیره •

 

.  شدانجام  Lonsdaleدر اوائل ماه آوریل یک نظرسنجی به صورت فرم های چاپ شده در محوطه •

و اعالم نظرسنجی،  May 4, 2011در تاریخ  و پس از آن داده شد یک تغییرات جزیی روی آن 

 .شدبرگزار 

 کتابخانه ها، مراکز اجتماعی، در شور نورت در سطح  (Paper based)فرم های نظرسنجی •

بزرگی از داوطلبان با مجموعه . شدندتوزیع .... ، کافی شاپ ها، کلیساها وسینیورهاهای ساختمان 

همکاری کردند تا به آنها در پر کردن فرم نظرسنجی کمک کنند و همچنین پرسشنامه های سینیورها 

 .  تکمیل شده را جمع آوری کنند

 Response Tekشرکت . می توانستند فرم نظرسنجی را به صورت آنالین هم تکمیل نمایندسینیورها •

 .مستقر است، نرم افزار مورد نیاز برای انجام این نظرسنجی روی اینترنت را ارائه کرد BCکه در 
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(ادامه) کارروش   

 (.هفته در مجموع به طول انجامید 7که حدوداً )بود ماه جون   24، تکمیل برگه های نظرسنجیمهلت 

 

 فرم های نظرسنجی اطالعات(Paper-based)  در برنامه کامپیوتری شرکتResponse Tek  ریخته شد و داده ها

است و در زمینه سنجش مارکت و بازار کار  BCکه یک شرکت تحقیقاتی مستقر در  NRG Researchتوسط شرکت 

 . تحقیق می کند، مورد پردازش و تحلیل قرار گرفت

 

 (.  شددریافت پرسشنامه  1200در کل )پرسشنامه قبل از مهلت معین بدست ما رسید  1123مجموع در 

 .  شور بودندنورت و همگی ساکن  55پاسخ دهندگان باالی سن تمام 

 

 شور زندگی می کنندنورت در سینیور  49000 تقریباً ( 2006سال )آخرین سرشماری اداره آمار کانادا براساس  .

 .  واحد 20واحد از  19می باشد، یعنی /+ -%  2.9بنابراین، ضریب خطای این تحقیق آماری بسیار کم و برابر با 

 

 مبنا دراین آمارگیری داشته باشید که اندازۀ توجه(base sizes)  در خالل این گزارش تغییر خواهد کرد، چرا که تمام

داده اند، جزء آمار به حساب « دانمنمی »که جوابهای  در ضمن، در مواردی . ندادندبه تمام پرسش ها پاسخ سینیورها 

 .نیامده است
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 خواندن گزارش

 شده گزارش  ،کلیاین نتایج به شکل . شور استسینیورهای نورت نتیجه این گزارش، یافتن کلیات نیازهای

در مواردی که مناسب بوده است، تفاوت های گروه های سنی پاسخ دهندگان و همچنین منطقه شهری و 

 .محل سکونت آنها نیز قید شده است

 این اطالعات در حال حاضر در حداقل ممکن نگه داشته شده است چرا که فاز بعدی این پروژه، تفسیر 

 .  روی بحث، تحلیل و به کارگیری این داده ها متمرکز خواهد شدبر 

 یک مجموعه گسترده ای از اطالعات گرفته شده، ایجاد گردیده تا گروههای عالقمند بتوانند بر مبنای موارد

 .زیر، نتیجه را بررسی کنند

سن 

محل سکونت 

 (زن و مرد)جنس 

 (ملت)نژاد 

قابلیت تحرک 

 اشتغالوضعیت 

مشکالت مالی 

 حمایتیوجود شبکه ها و امکانات 

 آگاهند»که بدانند سینیورهایی» 

11 

در بعضی از موارد، برخی از تفاوتهای شاخص و مهم، 
بین گروههای سنی مختلف و منطقه شهری، با دایره 

.قرمز رنگ مشخص شده است  
 

در . صدها نقطه نظراز مردم  در این تحقیق وجود دارد
جایی که مناسب بوده است، برخی از این نظریات عینًا 

.در گزارش درج شده اند  
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 :نظرسنجیشرکت کنندگان در 

 (Demographic Breakdown)تجزیه جمعیتی از نظر  یآمار جزئیات

12 

در نظر سنجی شرکت کنندگان جنس   % 

 26 مرد

 74 زن

در نظر سنجی شرکت کنندگانسن   % 

55 – 64 (Boomers) سینیورهای جوانتر    18 

65 – 74 (Junior Seniors) 
 سینیورهای جوان

33 

75 -84 (Seniors)  35  سینیورها 

85+ (Elderly)  14  سالمندان با سن باالتر

محل زندگی   % 

City of North Vancouver 32 

District of North Vancouver 48 

District of West Vancouver 20 

 % نژاد یا ملیت

 81 (Caucasian)سفید پوست  

 7 ایرانی

 4 (Asian)آسیایی 

 8 سایر موارد

.اندازه گیری وزن در تجزیه و تحلیل داده ها به کار گرفته نشده است  
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 شور درباره آنچه که نیاز دارند، سینیورهای نورت 

 .جلسات گروه به بحث و گفتگو می پردازنددر 
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 تهیه مسکن :اولبخش   
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یافته های کلیدی :مسکنتهیه   

 سالمندان با ( 2/3)تقریباً دو سوم کنند و ، به تنهایی زندگی می سینیورهاتقریباً نیمی از

 .تنها زندگی می کنندباالتر، سن 
 

 را اجاره کرده اند و بیشتر آنها خودشان یا صاحب خانه هستند یا خانه بیشتر سینیورها

به عبارت دیگر  [برای جابجا شدن و نقل مکان ندارند مدتی که برنامه بلند میگویند 

 ].همانجا بمانندمیخواهند 
 

 ،از آنها هم برنامه ریزی و آمادگی برای جابجایی دارند و توجهی یک گروه قابل اگر چه

 .  تا به طور مستقل زندگی کنندشان هم مایلند بیشتر 
 

 شور وجود نداردنورت احساس می کنند که به اندازه کافی محل زندگی در سینیورها  . 

 .یافت نمی شودمعقول،  همچنین احساس می کنند که خانه های با قیمت مناسب و آنها 

 

 محل سکونتشان خواهند که می قرار باشد محل زندگی خود را تغییر بدهند، اگر سینیورها

 .باشدوسایط نقلیه عمومی، فروشگاه های زنجیره ای و دوستان و خانواده هایشان نزدیک 
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تنها زندگی می کنندسینیورها تقریباً نیمی از   

43% 

12% 

45% 

 من با دیگران زندگی می کنم

 من به تنهایی زندگی میکنم من با همسرم زندگی میکنم
N = 1111 

 ؟کندکدامیک از موارد زیر، نحوه زندگی شما را بهتر بیان می 

 احتمال تنها زندگی کردن آنها بیشتر استمی رود،  ترباال سینیورهاسن  که  قدرچهر. 

 آنهایی که به تنهایی زندگی می کنند %

 26 سینیورهای جوانتر

 40 سینیورهای جوان

 52 سینیورها

باالتر سالمندان با سن  63 

N=502 
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، مالک خانه خود هستندسینیورهابیشتر   

18% 

10% 5% 

67% 

 خانه اجاره ای 

 خانه شخصی خودم

17 N=1113 

 شما کجا زندگی میکنید؟

 خانه های دولتی
 سایر موارد



November 2011 

 ، برنامه ریزی کرده اند سینیورهااز  (1/3)بیش از یک سوم 

 جابجا کنندشور در نورت محل زندگی خود را تا 

18 N=1090 

 آیا شما برنامه ای برای جابه جا شدن به خانه مناسبتری را دارید؟

26% 

12% 

62% 

جایی برنامه ای برای جابه 
سال آینده دارم 5بعد از   

برنامه ای برای جابه جایی 

سال آینده دارم 5تا   

برنامه ای برای 

 جابه جایی ندارم
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از آنهایی که می خواهند محل زندگی خود  (2/3)دو سوم   
ترجیح می دهند به طور مستقل زندگی کنندکنند، جابجا را   

19 N=516 

فکر میکنید چه نوع خانه ای نیاز خواهید داشت؟، دنیجابجا کدر نورت شور محل زندگی خود را د یخواهمی  اگر شما  

 درمیان آنها که  گفتند برنامه ای برای جابجایی دارند

میخواهند تا آپارتمان یا % 52

خانه خود را بخرند یا اجاره 

 کنند

10% 

3% 

10% 

12% 

14% 

17% 

35% 

 سایر موارد

 خانه سالمندان با مراقبت پرستاری

 خانه بازنشستگان

 مجتمع ویژه سالمندان

 خانه های دولتی

 اجاره آپارتمان یا خانه 

 خرید آپارتمان یا خانه
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 نیمی از آنهایی که می خواهند محل زندگی خود را جابجا کنند،

یک نگاه دقیق تر: ترجیح می دهند به طور مستقل زندگی کنند  

20 

% 
 کل

 محل سکونت % سن %

سینیورهای 
 جوانتر

سینیورهای 
 جوان

سالمندان با  سینیورها
 سن باالتر

CNV DNV DWV 

تان هاوس/ آپارتمانخرید   30 39 38 28 3 16 40 25 

تان هاوس/ آپارتماناجاره   16 15 16 21 3 19 13 17 

 16 9 20 11 9 17 14 14 خانه های دولتی

 12 9 16 33 17 6 2 12 مجتمع ویژه سالمندان

 13 10 7 23 10 8 4 10 خانه بازنشستگان

خانه کوچک خرید  5 10 6 1 3 3 6 6 

خانه سالمندان با مراقبت 
 پرستاری

3 0 1 5 8 2 3 3 

خانه کوچک اجاره  1 2 2 1 0 3 1 2 

فکر میکنید چه نوع خانه ای نیاز خواهید داشت؟، تغییر دهیدشور نورت در د محل زندگی خود را یمی خواه اگر شما  

N=516 
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درستیاحساس می کنند که به سینیورها تعداد قابل توجهی از   

نیستندامکانات تهیه مسکن که به آنها ارائه می شود آگاه از   

 

 

 

 

 

 
 آنهایی که کمترین اطالعات را داشتند آنهایی بودند که درDNV زندگی می کردند. 

38 % گفتند که حتی نمی دانند که آیا به خوبی آگاهند یا نهباالتر سن سالمندان با از  . 

 

21 

25% 

24% 

39% 

12% 

 نمیدانم

 مخالفم

 تا حدی موافقم

 کامالً موافقم

 .من از امکانات تهیه مسکن که ارائه می شود، به خوبی آگاهم

N=949 
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 کهنفر احساس می کنند  10نفر از هر  4کمتر از 

 داردمسکن وجود تهیه امکانات گسترده ای از نظر  

 

 

 

 

 

 

 
 گسترده ای از نظر تهیه مسکن نسبت به اینکه امکانات وست ونکوور بیشتر سینیورهای

 .  دارد، نظر مخالفی دارند وجود 

49 % ونکوورنورت در % 36در برابر ونکوور بودند؛ این نظر در وست مخالفان. 

22 

23% 

39% 

32% 

6% 

 نمیدانم

 مخالفم

 تا حدی موافقم

 کامالً موافقم

دارددر نورت شور برای سینیورها وجود مسکن تهیه امکانات گسترده ای از نظر   

N=1030 
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درمورد تعداد خانه های سینیورها   

.قیمت مناسب و معقول نگرانندبا   

 

 

 

 

 
 

 

69 % با قیمت مناسب و معقول برای ی اهمی کنند که خانه احساس در وست ونکوور سینیورها

 (.ونکوور که همین نظر را دارندنورت در سینیورها از % 59در برابر . )وجود نداردسینیورها 

23 

23% 

61% 

13% 

3% 

 نمیدانم

 مخالفم

 تا حدی موافقم

 کامالً موافقم

 .شور وجود داردنورت به اندازه کافی خانه های با قیمت مناسب و معقول در 

 نفر 10نفر از  8بیش از 

های با قیمت خانه که یا مخالفند  

شور نورت مناسب و معقول در 

 ، یاوجود داردبه اندازه کافی 

 .نمی دانندگویند که می 

N=989 
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درمورد تعداد خانه های سینیورها   
(ادامه) نگرانندبا قیمت مناسب و معقول   

 :سینیورهانقل قول از 

 

« ؟به شدت نگران این هستم که چه خانه ای در وسع من خواهد بودمن» 
 

« بماندپول دستمان مقداری تا  هزینه ها را پایین بیاوریم  وخانه یا آپارتمان ارزانتر و کوچکتر بگیریم.» 

 

« از آنجا که هزینه های آپارتمان و همچنین خدمات درمانی و پزشکی من مثل چشم پزشکی، دندانپزشکی و
 «.داروها رفته رفته بیشتر می شود، من باید خانه ام را بفروشم و اجاره نشین شوم

 

« ما حمام  .مناسبباید تاون هاوس های بیشتری در وست ونکوور ساخته شود، با قیمت های معقول و
 «.نمی خواهیمخانه زآشپیا پیشخوان سنگ مرمر در طالیی 

 

« اند، حاال با آمدن سرمایه داران ثروتمند که از کرده زندگی وست ونکوور در مردمی که تمام عمر خود
 «.خود شده اند خانه هایخارج از کشور می آیند، مجبور به ترک 

 

«] ؛ حتی اگرخانه کوچکی داشته باشمشور بربیایم نورت نمی توانم از پس هزینه های زندگی در  ]من . 
از ارزش بخشی باید . بروم تا خانه ای دیگر بخرمکرده ام سال زندگی  35باید از منطقه ای که در آن من 

 «.تأمین هزینه های دوران بازنشستگی ام، استفاده کنمرا برای  (Home Equity)خانه ام 

24 
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عمومینزدیک بودن به وسایط نقلیه   
و دوستان و اقوام، اهمّیت کلیدی دارد    

25 N=940 - 1022 

 وقتی بخواهید درباره محل زندگی خود تصمیم بگیرید ، چقدر برای شما مهم است که دسترسی آسان به موارد زیر داشته باشید؟

. . . در میان آنهایی که احساس میکنند باید نزدیک به این موارد باشند   %  

24% 

41% 

43% 

49% 

52% 

58% 

61% 

67% 

71% 

 عبادتگاه/مسجد/کلیسا

 بیمارستان

 مراکز برنامه های اجتماعی

 کتابخانه

 مراکز خدمات درمانی

 پارک ها یا فضای سبز

 فروشگاههای زنجیره ای

 خانواده/ دوستان 

 وسائط نقلیه عمومی

 تا حدی اهمّیت دارد خیلی اهمّیت دارد

91% 

93% 

91% 

93% 

88% 

83% 

79% 

81% 

46% 



November 2011 

 ... تریک نگاه دقیق 

26 

«دارد خیلی اهمّیت»آنهایی که گفتند   %   

. . . نزدیک باشم به   محل سکونت سن کل 

سینیورهای 
 جوانتر

سینیورهای 
 جوان

سالمندان با  سینیورها
 سن باالتر

CNV DNV DWV 

 76 67 73 69 72 74 61 71 وسائط نقلیه عمومی

 64 69 67 75 71 66 57 67 دوستان و خانواده

 60 58 68 62 68 60 50 61 فروشگاههای زنجیره ای

 67 59 49 56 52 61 63 58 پارک ها یا فضای سبز

 49 48 60 61 60 46 40 52 مراکز خدمات درمانی

 56 50 43 50 49 50 45 49 کتابخانه

 50 41 41 41 44 43 38 43 مراکز برنامه های اجتماعی

 26 39 53 47 46 39 30 41 بیمارستان

عبادتگاه/مسجد/کلیسا  24 9 22 28 34 28 20 24 

 وقتی بخواهید درباره محل زندگی خود تصمیم بگیرید ، چقدر برای شما مهم است که دسترسی آسان به موارد زیر داشته باشید؟
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 (Transportation)رفت و آمد : دومبخش   
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 کلیدییافته های  :رفت و آمد

 رفت و آمدشانبرای که ترجیح می دهند  اگر برایشان ممکن باشد، بیشتر ،سینیورهاـ به نظر می رسد که، 

 .استفاده می کنندشان خودنقلیه  وسایط برای رفت و آمد، از بیشتر آنها  در واقع،. بروندپیاده  

 

 اشکاالتی برای حرکت کردن دچار  سینیورها بدون مشکل راه می روند، یک چهارم سینیورها بیشتر درحالیکه

دارند تا از روی خطوط عابر پیاده عبور کنند، الزم بیشتری مثل عبور از خیابان که وقت مواردی در . هستند

 .(یک چهارم آنها گفته اند که وقت کافی برای عبور ندارند. )دنشومی  دچار مشکل

 

 کلیآنها به طور  .استشور حتی در شبها، نسبتاً آسان نورت ، رانندگی در سینیورهامجموع، از نظر در، 

 .کیفیت عالئم رانندگی و شرایط خیابان ها و جاده ها راضی هستنداز 

 

 شور، راضی هستند، نورت از ارزانی و سهولت استفاده از وسایط نقلیه عمومی در سینیورها بیشتر درحالیکه

به طور منظم استفاده  Handy Dart Busیا  Go Busمانند  رفت و آمد سالمندانبیشتر آنها از امکانات ویژه 

 .کنندنمی 

28 
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 بروند یا خودشان رانندگی کنندترجیح می دهند که پیاده سینیورها 

 روزانه
(%) 

 هفتگی
(%) 

 ماهیانه
(%) 

کمتر از یک بار 

 (%)در هر ماه 
 هیچوقت

(%) 

 5 4 7 28 56 پیاده

خودم اتومبیل  48 28 1 1 22 

 25 29 17 19 10 اتوبوس شهری

 خانواده یا دوستان 

 من را با اتومبیلشان میبرند
4 22 16 24 34 

 82 8 4 5 1 دوچرخه

 1 1 1 1 95 (Scooter)ی چرخدار برقی صندل

Go Bus 89 6 2 3 1 سرویس 

HandyDART Bus 91 4 2 2 1 سرویس 

 54 36 7 3 1 تاکسی

Shuttle (eg. Hub)  93 3 1 3 0 شاتل 

29 N=869 - 1017 

 زیر استفاده می کنید؟رفت و آمد شما از روشهای  هر چند وقت یکبار
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 ...هیچوقتسینیورها بیشتر 
 (شور، جای تعجب هم نداردنورت تپه های وجود  با)سوار دوچرخه نمی شوند! 

 
 «]می خواهیم [مسیر ویژه و امن تر برای دوچرخه »
 

 Marine Driveامتداد برای دوچرخه سواران و هم برای رانندگان اتومبیلها خطرناک است که بگذارند دوچرخه سواران در هم »
 «.کنندحرکت  Dundraveتا  Horseshoe Bayاز 

 

 «!داریماحتیاج  Scooterراندن بهتری برای دوچرخه سواری و یا هوای به  ]ما [»

 

 جمله نمی کنند؛ از سالمندان استفاده رفت و آمد امکانات ویژه از Go bus (89 %هرگز ) یا 
Handy Dart Bus (91 %هرگز) 

 
سوار شدن و برگشتن به برای ، چون نکرده امثبت نام کرده ام اما هیچوقت از آن استفاده  Handy Dartمن برای استفاده از »

را به کاری که به خاطر آن ساعت بیشتر که آن یک ندارم من انرژی و بنیه آن را . محدوده زمانی نیم ساعته داریمیک خانه 
 «.اضافه کنمدارم، رفت و آمد احتیاج به امکانات 

 

 «.عمومی زندگی می کنم، بنابراین چاره ای ندارم جز اینکه خودم رانندگی کنمرفت و آمد من حداقل یک مایل دورتر از وسایط »
 

به ویژه در یکشنبه ها و داشته باشند، تردد به دفعات بیشتری اگر شما می خواهید مردم از اتوبوسها استفاده کنند، اتوبوسها باید »
 «.ایام تعطیل

 

 «Handy Dart  هستندخالی اتوبوس ها این مواقع بیشتر . گران استاست اما خوب.» 
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از سینیورها با مشکل راه می روند (1/4)چهارمیک   

25% 75% 

 به آسانی راه می روم

31 N=1106 

 ... کنیدلطفاً توانایی خود را برای حرکت مشخص 

Level of Mobility % 

عصا  یا  واکر با  15 

به سختی راه می روم ولی از 

نمیکنم چیزی استفاده  
12 

Scooter 2 صندلی چرخدار برقی 

 1 صندلی چرخدار

موارد سایر  3 

 به سختی راه می روم

 کنندکه سن سینیورها باالتر می رود، برای راه رفتن مشکالت بیشتری پیدا می همچنان. 

این مشکل در حالیکه از سالمندان با سن باالتر، دچار مشکل تحرک هستند؛ در % 59حال حاضر در 

 .می شودسینیورهای جوانتر دیده از % 11و در جوان از سینیورهای % 15از سینیورها، در % 34
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 عبوریک چهارم از سینیورها، وقت کافی برای 
 از خطوط عابر پیاده در چهارراهها را ندارند  

75% 
25% 

 بله

 خیر

32 N=1105 

 آیا به طور کلی شما احساس می کنید وقت کافی برای عبور از خیابان را دارید؟

 از کسانیکه می گویند با مشکل راه می روند، می گویند که آنها وقت %( 47)تقریباً نیمی

 .کافی برای عبور از چهارراهها را ندارند
 

 از سالمندان با سن باالتر می گویند که آنها وقت کافی برای ( 1/3)در حدود یک سوم
 .عبور از چهارراهها را ندارند
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یک چهارم از سینیورها، وقت کافی برای عبور از 

(ادامه) ندارندخطوط عابر پیاده در چهارراهها را   

 :سینیورهانقل قول از 
 
«شده اندامن  ناخیابانها و خطوط عابر پیاده تقریباً . رانندگان حاال دیگر خیلی به سرعت رانندگی می کنند. 

سبز های درحالیکه از چراغ کنند؛ کیلومتر در ساعت حرکت می  80از ها با سرعت بیش ماشین   LVدر خیابان   
 «!خیلی ترسناک است. می کنند تا پشت چراغ قرمز نماننداضافه خود ، به سرعت چشمک زن عبور کرده

 

« که من هیچوقت زمان کافی برای عبور از چهارراه های بزرگ را ندارممی دانم من خیلی آهسته حرکت می کنم و.» 
 

« عبور شرایط، برای چراغ راهنمایی از قسمت شمال به جنوب پارک رویال خیلی سریع عوض می شود و این
 «.دهندنمی ] به ما  [بسیاری از چهارراه های دیگر هم، وقت کافی برای عبور امن و مطمئن . امن نیست، سینیورها

 

« و قبل از اینکه آنها به آن یا واکر استفاده می کنند یا اینکه ناگهان به وسط خیابان می آیند،   عصااز سینیورها خیلی از
 «!ترسناک است... طرف چهارراه برسند، چراغ قرمز می شود

 

« به سرعت حرکت کنندمن، می شوم، خیلی برایم پیش آمده است که از نزدیک چهارراهها  رد من وقتی از.» 
 

«رانندگان هم مالحظه سالمندان با سن باالتر را نمی کنند. وقت کافی برای عبور از چهارراه ها نیست! نه.» 
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 سینیورها به طور کلی، از نظر 
 تاسشور آسان نورت در رانندگی 

5% 

16% 

60% 

19% 

 اصالً راضی نیستم

 خیلی راضی نیستم

 تا حدی راضی هستم

 خیلی راضی هستم

34 

.شور چقدر آسان استنورت لطفاً بیان کنید که رانندگی در ، خودتانبراساس تجربیات کلی   

آسان از سینیورها از  80%

نورت رانندگی در بودن 

.شور رضایت دارند  

N=896  
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نسبت به کیفیت خیابانها به طور کلی سینیورها   
دارندرضایت   

2% 

16% 

58% 

24% 

 اصالً راضی نیستم

 خیلی راضی نیستم

 تا حدی راضی هستم

 خیلی راضی هستم

35 

  ؟راضی هستیدکیفیت خیابانها و جاده ها لطفاً بفرمایید چقدر از ، خودتانبراساس تجربیات کلی 

 رنورت ونکووبیشتر آنهایی که در مرکز (CNV)  زندگی می کنند، از شرایط و

در ( ناراضی% 16)درمقابل ، (ناراضی% 24)کیفیت خیابانها خیلی رضایت ندارند 
DNV  در ( ناراضی% 15)وDWV بوده اند. 

82  %

از سینیورها 

کیفیت خیابانها 

 .رضایت دارند

N=992 
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همچنان احساس می کنند که عالئم راهنمایی سینیورها 

استرانندگی مناسب و کافی   

3% 

10% 

56% 

31% 

 اصالً راضی نیستم

 خیلی راضی نیستم

 تا حدی راضی هستم

 خیلی راضی هستم

36 

لطفاً بفرمایید چقدر از میزان عالئم راهنمایی و رانندگی راضی هستید؟، خودتانبراساس تجربیات کلی   

سینیورها  % 87

نسبت به عالئم 

راهنمایی و رانندگی 

 .رضایت دارند

N=943 
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کنند، احساس می سینیورهابخش عمده ای از   
رانندگی در شب امن است    

79% 

21% 

 بله

 خیر

37 N=739 

؟دمی کنیاحساس امنیت ، در شبرانندگی هنگام آیا شما به طور کلی،   

(39 )% برای رانندگی در شب بیشتر احساس ورها یسین%( 22)سالمندان با سن باالتر و

 .سینیورهای جوانتر%( 7)و ورهای جوان یسین%( 12)در مقابل  ؛کنندناامنی می 

 در میان سایر کسانی که رانندگی می کنند
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به خوبی سینیورها وسایط نقلیه عمومی برای   
دسترس می باشنددر   

9% 

16% 

43% 

33% 

Not at all satisfied

Not very satisfied

Somewhat satisfied

Very satisfied

38 

 براساس تجربیات شما، وسایط نقلیه عمومی چقدر در دسترس هستند؟

 خیلی از در دسترس بودن وسایط نقلیه %( 28)سینیورهای جوان و %( 34)سینیورهای جوانتر

از این امکانات  که باالترسالمندان با سن %( 17)و سینیورها %( 18)مقابل در ؛ نیستندراضی 

 .اندبوده نراضی 

از ( 3/4)سه چهارم 

از در سینیورها 

دسترس بودن وسایط 

نقلیه عمومی راضی 

 .هستند

N=881 
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اتوبوس نیازهای سینیورها که رانندگان است دیده شده   
(مالحظه آنها را می کنندو ) گیرندمی را درنظر   

1% 

4% 

41% 

54% 

 اصالً راضی نیستم

 خیلی راضی نیستم

 تا حدی راضی هستم

 خیلی راضی هستم

39 

را می کنند؟سینیورها براساس تجربه شما، چقدر رانندگان اتوبوس ها مالحظه   

سینیورها % 95

نسبت به اینکه 

  اتوبوسرانندگان 

 آنها را مالحظه 

رضایت کنند  می

 .دارند

N=811 
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عمومی نقلیه وسایط استفاده از به طور کلی،   
است مقرون به صرفهسینیورها نظر از   

6% 

16% 

46% 

32% 

 اصالً راضی نیستم

 خیلی راضی نیستم

 تا حدی راضی هستم

 خیلی راضی هستم

40 

رضایت دارید؟عمومی نقلیه براساس تجربه شما، چقدر شما نسبت به ارزانی قیمت استفاده از وسایط   

25%  عمومی نقلیه قیمت استفاده از وسایط از  ،کنندونکوور زندگی می نورت آنهایی که در از

 .نیستندراضی  که ونکووردر وست % 12؛ در مقابل نیستندراضی 

سینیورها از % 78

نسبت به ارزانی قیمت 

رفت استفاده از وسایط 

عمومی در و آمد 

شور رضایت نورت 
 .  دارند

N=852 
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باز و اماکن عمومیفضاهای : بخش سوم    
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 یافته های کلیدی :فضاهای باز و اماکن عمومی

 نورت باز و اماکن عمومی در ی هافضابه امکانات در ورها نسبت یسینطور کلی، به
 .  شور رضایت دارند

 

 نسبت به تعداد جای پارک های معمولی برای اتومبیل یا ورها یسینچه، بسیاری از اگر
دارای مشکالت حرکتی که  بیشتر آنهایی .ندارندجای پارک ویژه معلولین رضایت 

 .هستند، می گویند که به اندازه کافی جای پارک اتومبیل ویژه معلولین وجود ندارد
 

 احساس می کنند امکانات و تسهیالت ویژه سالمندان و ورها یسینبیشتر بخشها، در
استفاده می کنند، در اماکن ( ویلچر)همچنین امکانات ویژه افرادی که از صندلی چرخدار 

 توالت هایمی گویند که از تعداد ورها یسیناگر چه تقریباً نیمی از . عمومی وجود دارد
 .  عمومی راضی نیستند

 

ورهای یسینCNV  توالت های تسهیالت و ، پارک، امکانات جای بیشتر از مسئله کمبود
 .عمومی ناراضی هستند

 

 سینیورها شور برای نورت آخر، به نظر می رسد که امکانات و تسهیالت ایمنی در در
هم بیشتر در ایمنی تسهیالت . بیشتر مورد توجه است تا امکانات در محیط های باز

 .ونکوور مسئله ساز بوده است تا در وست ونکوورنورت 

42 
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،شورنورت درمورد تعداد جای پارک در   
آنچنان زیاد هم نیسترضایتمندی   

11% 

28% 

50% 

11% 

 اصالً راضی نیستم

 خیلی راضی نیستم

 تا حدی راضی هستم

 خیلی راضی هستم

43 

 به طور کلی درمورد تعداد جای پارک چقدر رضایت دارید؟

 نظر می رسد که این مشکل در بهCNV ( 49)تقریباً نیمی . بزرگتر و جدی تر است% 

 زندگی می کنند از تعداد جای پارک راضی نیستند، در مقایسه با  CNVدر از اشخاصی که 

DNV (35 %ناراضی هستند ) (.ناراضی هستند% 34)و در وست ونکوور 

N=925 
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 وقتی تعداد جای پارک ویژه افراد معلول را بررسی می کنیم، 
 مندی زیادی به چشم نمی خوردرضایت همچنان

14% 

26% 

44% 

16% 

 اصالً راضی نیستم

 خیلی راضی نیستم

 تا حدی راضی هستم

 خیلی راضی هستم

44 

 درباره تعداد جای پارک برای افراد معلول چقدر رضایت دارید؟

N=630 
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 بیشتر آنهاییکه مشکالت حرکتی دارند، 
نیستندراضی اتومبیل  جای پارکتعداد از   

25% 

33% 

34% 

8% 

 اصالً راضی نیستم

 خیلی راضی نیستم

 تا حدی راضی هستم

 خیلی راضی هستم

45 

 درباره تعداد جای پارک برای افراد معلول چقدر رضایت دارید؟ 

از افرادی که % 42فقط 

مشکالت حرکتی دارند، 

از تعداد پارکینگ های 

ویژه افراد معلول راضی 

 .  هستند

 در میان افرادی که کمتر حرکت می کنند

N=638 
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 حداقل ی نورت شورهااز شرایط پارکینگ سینیورها اگر چه بیشتر 

 راضی نیستنددرصد قابل توجهی از آنها  اما ،«تا اندازه ای راضی هستند »  

 ...سینیورهانقل قول از 

 «.نداردهم شرایط خیلی خوبی بیمارستان . کافی نیستند... پارکینگ های مجاور کلینک ها، بیمارستانها و»

 «.بیش از حد گران و ناعادالنه است و جای خالی هم نیست LGHوضعیت پارکینگ در »

 «.به همین علت من پیاده می روم. وضعیت پارکینگ در خیابان النزدل، هولناک است»

 «.اتومبیلم پیدا کنمپارک کردن باید کلی رانندگی کنم تا بتوانم جای خالی برای . پارکینگ ها خیلی محدود هستند»

 «.کالً کافی نیست (Senior Centre)سینیورها و خانه  (Community Centre)اجتماعی مراکز برنامه های پارکینگ در اطراف »

 «.باید تعداد پارکینگ های ویژه معلولین را دو برابر کنند»

   معموالً در که    West Van. Rec. Centreمخصوصاً در اطراف مفید باشد، داشتن پارکینگ های بیشتر برای معلولین می تواند »

 «.استُپر و بسیار شلوغ صبح کامالً هنگام     

 «.کمبود هستکه مشکالت پزشکی دارند، سینیورهایی ویژه های درمورد پارکینگ »

 ،حرکت می کنندصندلی چرخدار یا صندلی چرخدار برقی که با آنهایی یافتن پارکینگ و امکانات ویژه برای معلولین و »

 «.یا کافی نیست یا اصالً پیدا نمی شود. وحشتناک است    

46 



November 2011 

احساس می کنند که در اماکن عمومی، ورها یسین  
دارد به اندازۀ کافی وجود ورها یسینویژه امکانات   

5% 

12% 

60% 

23% 

 اصالً راضی نیستم

 خیلی راضی نیستم

 تا حدی راضی هستم

 خیلی راضی هستم

47 

 در اماکن و ساختمانهای عمومی، چقدر رضایت دارید؟سینیورها درباره تعداد امکانات و وسایل ویژه 

نسبت سینیورها % 83

به تعداد امکانات ویژه 

در اماکن ورها یسین

 .عمومی رضایت دارند

 از % 24در ساختمانهای عمومی رضایت دارند، سینیورها نسبت به تعداد امکانات ویژه سینیورها درحالیکه بیشتر
 .  ناراضی هستند DWNدر % 13و  DNVدر % 15درحالیکه ندارند؛ زندگی می کنند رضایت  CNVآنهایی که در 

 
29  %  در اماکن عمومی، راضی سینیورها قابلیت حرکت کمتری دارند، از وضعیت و امکانات ویژه از آنهایی که

 .از آنهایی که کامالً تحرک دارند در این مورد اعالم نارضایتی کرده اند% 13نیستند؛ درمقابل 
 

N=803 
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کننداستفاده عمومی بیشتری توالتهای از د تواننمی سینیورها   

16% 

28% 

44% 

12% 

 اصالً راضی نیستم

 خیلی راضی نیستم

 تا حدی راضی هستم

 خیلی راضی هستم

48 

عمومی رضایت دارید؟توالتهای چقدر از تعداد   

N=851 
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عمومی توالتهای برای دسترسی و قابل استفاده بودن امکانات ویژه 

آنهاتعداد تا دارد  یکمتر اهمیت  

11% 

20% 

51% 

17% 

 اصالً راضی نیستم

 خیلی راضی نیستم

 تا حدی راضی هستم

 خیلی راضی هستم

49 

عمومی رضایت دارید؟توالتهای  سهولت استفاده و در دسترس بودنچقدر نسبت به   

(40 )%در  یی کهنهااز میان آCNV  توالتهای در سینیورها ویژه از امکانات زندگی می کنند

 %DWN (24.)و در %DNV (29 )در مقابل در  ؛هستندعمومی ناراضی 

N=642 
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عمومی راضی نیستند و توالتهای از تعداد سینیورها تقریباً نیمی از 

عمومی امکانات ویژه توالتهای یک سوم از آنها می گویند که 

 نداردرا سینیورها 

 ...سینیورهاقول از نقل 
 

« ؟ به جز در کتابخانه ها که آنها خوب هستندعمومی توالتکدام.» 

« عمومی به جز در رفت و آمد در مسیرهایSeabus  دیگری نیستتوالت عمومی هیچ.» 

« در دسترس  ]به آسانی[سرویس های بهداشتی عمومی در بیشتر اماکن به راحتی پیدا نمی شوند و

 «.نیستند

« است که دشوار . بسیار سخت استهستند، ، دچار مشکل کمر و پشتناحیه از برای آنهایی که تحرک

 «.بتوانیم با استفاده از میله دستی بنشینیم و بلند شویم و همزمان مراقب لباسمان باشیم

« توالتهای هستهای طوالنی برای استفاده از ، صف معموالً در روزهای تعطیل و یکشنبه ها  .

 «.عمومی، خجالت آور هستندتوالتهای 
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به طور کلی، به نظر می رسد که به اندازه کافی مسیرهای 

اماکن عمومی وجود داردصندلی چرخدار در ویژه   

9% 

16% 

58% 

17% 

 اصالً راضی نیستم

 خیلی راضی نیستم

 تا حدی راضی هستم

 خیلی راضی هستم

51 

عمومی رضایت دارید؟اماکن در ویژه ویلچر چقدر از تعداد مسیرهای   

37 % برای اماکن صندلی چرخدار از آنها که مشکالت حرکتی دارند از تعداد مسیرهای ویژه

 .راضی نیستند% 19در مقابل از میان آنهایی که به راحتی حرکت می کنند نیستند؛ عمومی، راضی 

 

N=527 
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 نورت شوراز فضاهای باز در سینیورها به طور کلی، 
 هستندراضی   

27% 

41% 

55% 

51% 

 مناسب بودن شرایط کلی پیاده رو ها

کافی بودن تابلوهای راهنمایی و رانندگی برای 
 پیاده ها

 کافی بودن پارک و فضای سبز

 دسترسی آسان به پارکها وجود دارد

 تا حدی رضایت دارم%  خیلی رضایت دارم% 

52 N=741 - 1076 

 لطفاً برمبنای تجربه خود دربارۀ هر یک از موارد زیر بگویید که چقدر موافق و راضی هستید؟

 کسانیکه راضی هستند %

95% 

94% 

89% 

81% 
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 سینیورها بیشتر از نظر امنیت نگران هستند

16% 

19% 

20% 

به اندازه کافی نیروی پلیس برای حفظ امنیت در 
 فضاهای باز وجود دارد

وقتی در شب پیاده روی می کنید، احساس امنیت 
 .می کنید

در شب، به اندازه کافی چراغ روشنایی در 
 .خیابان ها و پیاده روها وجود دارد

 تا حدی رضایت دارم%  خیلی رضایت دارم% 

53 N=741 - 1076 

 لطفاً بگویید درباره موارد زیر چقدر رضایت دارید؟

 کسانیکه راضی هستند %

65% 

64% 

64% 

 مسئله ای است که بیشتر مورد توجه افرادی است که در « امنیت»نظر می رسد که بهNV  زندگی می کنند

زندگی می کنند احساس می کنند که در  CNVاز کسانی که در % 56. زندگی می کنند WVنسبت به آنها که در 

 .دارندکه چنین احساسی  DWNدر % 74و  DNVدر % 65در مقابل . امنیت دارندروی درشب، پیاده هنگام 
 

 سینیورهای از % 56بر این، فقط عالوهCNV  احساس می کنند که به اندازه کافی نیروی پلیس وجود دارد، در

 .احساسی دارندکه چنین  DWNدر % 80و  DNVدر % 63مقابل 
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 مشارکت های اجتماعی و اشتغال: چهارمبخش   



November 2011 

یافته های کلیدی :مشارکتهای اجتماعی و اشتغال  

 که در این نظر سنجی شرکت کرده بودند، سینیورهایی تقریباً تمام سینیورهای جوانتر، جز به 

 .کار هستندبدون 

 

 نفر  3کار داوطلبانه می کنند و تقریباً هفته، ، حداقل به اندازۀ یک ساعت در سینیورهااز نیمی از بیش

 .نفر در جستجوی فرصت های بیشتر برای کار داوطلبانه هستند 10از هر 

 

50 % نمی دانند که آیا به اندازه کافی فرصت های شغلی برای کار داوطلبانه در سینیورها از 

 ؟شور وجود دارد یا نهنورت 

 

 مشکلی برای پرداخت قبض ها و صورتحساب هایشان نداشته اند، دریافتیم که سینیورها بیشتر درحالیکه

و سینیورهای جوانتر بیشتر از همان قشر % 30اگر چه این )آنها با این مشکل مواجه هستند % 30

 (.هستندسینیورهای جوان 
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نیستنددیگر شاغل ، سینیورهابیشتر   

85% 

15% 

 بیکار

 شاغل

56 N=1105 

 وضعیت شغلی شما چیست؟

 سن % کل % وضعیت اشتغال

 سالمندان با سن باالتر سینیورها سینیورهای جوان سینیورهای جوانتر

 91 92 78 29 76 بازنشسته

 12 8 10 13 10 خانه دار

 2 1 7 19 6 شاغل نیمه وقت

 -- 1 2 21 5 شاغل تمام وقت

 1 2 6 9 4 شاغل خویش فرما

 -- 1 3 8 3 بیکار ولی در جستجوی کار

 1 1 1 8 3 تحت پوشش بیمه بیکاری

 3 3 2 1 2 بیکار با اختیار خود

 2 3 3 4 3 موارد دیگر
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بیشتر در هفتهحداقل یکساعت یا سینیورها بیش از نیمی از   
به کار داوطلبانه می پردازند    

44% 
45% 

11% 

ساعت 6بین یک تا  صفر ساعت  

ساعت 7بیش از   

57 

شما چند ساعت در هفته کار داوطلبانه انجام می دهید؟میانگین، به طور   

N=1067 

  ؛(کار داوطلبانه نمی کنند% 57)با سن بیشتر، کمترین کار داوطلبانه را انجام می دهند سالمندان 

 داوطلبانهکار سینیورهای جوانتر %( 43)و سینیورهای جوان %( 36)و سینیورها %( 45)مقابل در 

 .نمی کنند 

 داوطلبانهساعت در هفته به کار  7بیش از سینیورهای جوان و سینیورهای جوانتر از % 14در حدود 

  .بیشترسالمندان با سن %( 6)و سینیورها %( 10)، در مقابل پردازندمی  
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در جستجوی سینیور نفر  10نفر از هر  3تقریباً 

 فرصت های بیشتر برای کار داوطلبانه هستند

34% 

19% 
28% 

19% 

 بله
 خیر

خیر، من همین االن به اندازه کافی 

 کار داوطلبانه می کنم

 تصمیم نگرفته ام

58 N=1062 

 آیا شما در جستجوی کار داوطلبانه در جامعه هستید؟ 
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کافینمی دانند که آیا موقعیت های سینیورها نیمی از   
برای کار داوطلبانه وجود دارد یا نه    

45% 

8% 

47% 

 بله
 خیر

 نمیدانم

59 N=1071 

شور وجود دارد؟نورت مسن تر در برای افراد آیا شما فکر می کنید به اندازه کافی موقعیت برای کار داوطلبانه   

 ونکوور زندگی می کنند می گویند که نمی دانند آیا به نورت در از آنهایی که % 48حدود در

از % 38در مقایسه با نه؛ شور وجود دارد یا نورت اندازه کافی موقعیت های کار داوطلبانه در 

 .آنها که در وست ونکوور زندگی می کنند
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های هرگز مشکل پرداخت صورتحساب سینیورها درحالیکه بیشتر 

 هستندنفر با این مشکل مواجه  10نفر از هر  3خود را نداشته اند، 

17% 

12% 

71% 

 به دفعات

 گاهی اوقات
 

 هیچوقت

60 N=1073 

 پیش آمده است که شما برای پرداخت صورتحسابهای ماهیانه خود پول کافی نداشته باشید؟چقدر 

29 % پرداخت صورتحساب های اغلب برای جوان تر سینیورهای درصد از  18و سینیورهای جوانتر از

 .از سالمندان با سن باالتر% 8و سینیورها از % 12در مقابل مشکل می شوند؛ ماهیانه خود دچار 
 

85 % مقابل در اند؛ از سالمندان با سن باالتر هیچوقت مشکل برای پرداخت صورتحساب های خود نداشته
 .ندارندمشکل را سینیورهای جوانتر، که این از % 57جوان تر و سینیورهای از % 70از سینیورها،  %  75
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هرگز مشکل پرداخت صورتحساب های خود را سینیورها درحالیکه بیشتر 

(ادامه)مشکل مواجه هستند نفر با این  10نفر از هر  3نداشته اند،   

 :سینیورهانقل قول از 
 

 «.وقت، کار کردو به طور نیمه کرده است که خرجها را کم الزم . با گرفتن دو حقوق مستمری سالمندان، به سختی می شود از عهده تمام مخارج بر آمد»

 

 «!باید می رفتم و کنار ساحل چادر می زدم ]به جای خانه[درآمد شخصی نداشتم االن  ]من[اگه »

 

 «.تجملی و غیرضروری، مسائل اجتماعی و تفریحیبعد از آن، چیزهای . سرپناه هستندغذا و مهم، اولویت ها »

 

اگر احتیاج ( به عنوان سالمند)هستم؛ من از آینده نگران . مصرف می شودما برای راه اندازی ماشین و تأمین هزینه های خانه، هر دو حقوق بازنشستگی »

 «]چه خواهد شد؟[کنیم را برای این کار هزینه برآییم و الزم باشد پولی از عهده مسئولیت هایمان هم حال بخواهیم عین باشیم، در به کمک کسی داشته 

 

 «.نباشدبرای سالهای آینده کافی من، از اینکه پس انداز بازنشستگی دارم   هراس»

 

 «.برآمدن، سخت استپس آن از . باالستشور نورت هزینه زندگی در »

 

 و تحویل می گیرم، [کنم می داروخانه پر هر سه ماه یک بار در که داروهایم را وقتی و ماهیانه خودم را تامین کنم سختی می توانم هزینه های من به »

 «.می آورمکم    ]نظر بودجهاز 

 

 «.بعد از فوت شوهرم، حقوق بازنشستگی او را از دست داده ام»   
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همکاری های اجتماعی: پنجمبخش     
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 یافته های کلیدی :های اجتماعیهمکاری 

 روند، ورزشآنها راه می . نسبتاً با جامعه خود در ارتباط هستندسینیورها به نظر می رسد 

کنند، از خانواده و دوستان خود بازدید می کنند، به خرید می روند و به طور هفتگی به می 

 .مراکز اجتماعی می روند

 

 مشارکت در برنامه های اجتماعی دارندانگیزه زیادی برای شور نورت در سینیورها  . 
 

 هستنددوستانشان و دارای یک شبکه حمایتی قوی از طرف خانواده بیشتر سینیورها. 
 

 اندازه کافی با دیگران معاشرت دارندبه که احساس می کنند بیشتر سینیورها  . 

 ،سالمتیآنهایی که به اندازه کافی معاشرت ندارند، مشکالت برنامه ریزی، مشکالت 
 .مشکالت تحرک، کمبود وسائط نقلیه و و هزینه های زندگی را مانع آن میدانند

63 
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 هادفعات انجام فعالیت 

 روزانه
(%) 

 هفتگی
(%) 

 ماهیانه
(%) 

کمتر از یک بار 

 در ماه
(%) 

 هیچوقت
(%) 

 4 2 3 30 60 پیاده روی یا ورزش

 2 1 7 77 13 خرید خواروبار

 4 10 24 53 9 دیدار با دوستان و اعضای خانواده

استفاده از مراکز اجتماعی محلی   8 45 12 17 18 

 35 13 8 37 6 کالس

 1 14 38 44 3 خرید مواردی غیر از خواروبار

 15 23 29 31 3 کتابخانه

 50 13 9 27 2 کلیسا، مسجد یا مکانهای مذهبی دیگر

 5 30 35 28 2 رستوران

تورهای تفریحی برنامه ریزی شده 

 ویژه سینیورها
1 10 15 24 51 

 19 67 9 3 0 بیمارستان یا کلینیک

 2 72 21 5 0 پزشک یا متخصص سالمتی

 18 41 32 9 0 برنامه های فرهنگی

64 N=960 - 1085 

می روید؟مراکز زیر یا به ! هر چند وقت یکبار، شما فعالیت های زیر را انجام می دهید  
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درمشارکت سینیورها تمایل زیادی برای به طور کلی   

فعالیت های اجتماعی دارند    

5% 

17% 

49% 

29% 

 اصالً تمایلی ندارم

 خیلی تمایل ندارم

 تا حدودی تمایل دارم

 خیلی زیاد تمایل دارم

65 N=1090 

شور به فعالیت های اجتماعی بپردازید؟نورت خود در سینیور همراه با سایر دوستان تمایل دارید که آیا شما   

نفر از هر  8نزدیک به 

نفر احساس می کنند  10

که مایلند به شرکت در 

اجتماعی نورت برنامه 

شور همراه با سایر 

خود سینیور دوستان 

 .بپردازند
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 حمایتی، یک شبکه سینیورهابخش عمده 

 دارنددوستان و خانواده از  

84% 

16% 

 بله

 خیر

66 N=1104 

 شما یاری برسانند؟به شور دارید که نورت آیا شما دوستان و یا خانواده ای در 

 .نهنمی دانند که آیا آنها شبکه حمایتی از جمله خانواده و یا دوستان دارند یا سینیورها از % 5
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کافیاندازه به نفر احساس می کنند که  10نفر از هر  4اگر چه   

معاشرت نمی کنندبا سایرین     

67 

59% 

41% 

معاشرت دارمبا دیگران اندازه کافی فکر میکنم به   

نمی شودمعاشرت داده به من اجازه بیشتر مواقع   

N=1088 
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  نفر احساس می کنند که 10نفر از هر  4اگر چه 
 (ادامه)معاشرت ندارنداندازه کافی با سایرین به 

15% 

7% 

12% 

12% 

15% 

16% 

18% 

20% 

21% 

28% 

28% 

 سایر موارد

 از نظر امنیتی نگرانی دارم

 فرصتش پیش نمی آید

 از سر و صدا خوشم نمی آید

 دیر خبردار شدم

 وسیله رفت وآمد ندارم

 مشکل تحرک دارم

 مشکالت سالمتی دارم

 مشغولیت خیلی زیاد دارم

 خیلی هزینه بر است

 کسی نیست که با او همراه شوم

68 N=531 

می دارد؟معاشرت بیشتر باز چه مواردی شما را از پرداختن به   

- معاشرت ندارند گفته بودند به اندازۀ کافی آنهایی که میان در   -  
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...تر یک نگاه دقیق   

  -در میان آنهاییکه گفته بودند به اندازۀ کافی به گپ و گفتگو نمی پردازند -

 محل سکونت سن کل

سینیورهای 
 جوانتر

سینیورهای 
 جوان

 سینیورها
با  سالمندان

 سن باالتر
CNV DNV DWV 

 29 28 29 24 26 33 28 28 کسی نیست که با او همراه شوم

 21 26 35 13 30 28 33 28 خیلی هزینه بر است

 21 23 18 9 17 22 38 21 مشغولیت خیلی زیاد دارم

 21 20 21 26 26 16 13 20 مشکل سالمتی دارم

 24 13 20 47 22 7 4 18 مشکل تحرک دارم

 17 17 14 33 14 10 13 16 وسیله رفت و آمد ندارم

 15 12 18 14 16 17 9 15 دیر خبردار شدم

 14 13 11 20 14 10 5 12 از سر و صدا خوشم نمی آید

 5 15 11 7 10 13 17 12 فرصتش پیش نمی آید

 3 6 10 7 8 4 11 7 از نظر امنیتی نگرانی دارم

69 

باز می دارد؟معاشرت بیشتر چه مواردی شما را از پرداختن به   

N=531 
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(ادامه)تر یک نگاه دقیق   
 :سینیورهانقل قول از 

 

 سالمتیمشکالت:   

 تر می شود، سخت عنوان یک سالمند، اگر مجبور باشی به طور مداوم بیرون از خانه بروی خیلی به »      
 «.که بینایی و شنوایی هم به تدریج کم می شودمخصوصاً       

 
 حرکتیمشکالت:   

دوست دارم محل زندگی خود را جایی انتخاب کنم که نزدیک همچنان که سن من باالتر می رود، من »
 «.تفریحی و ورزشی باشدمراکز فعالیتهای 

 
 نقلیهامکانات و وسایط کمبود: 
 «.استمسئله رفت و آمد مشکل، . شور سرشار از امکانات استنورت »       

 
 بیشتر مراکز اجتماعی در مکانهایی قرار دارند که الزم است برای رفت  و آمد به آنجا اتومبیل شخصی   »      
 در آینده اگر مراکزی برای فعالیت سینیورها در نظر گرفته می شود، بهتر است مشکل  . خود را داشته باشیم      
 که امکانات [همانطورکه وقتی می خواهیم برای انتخابات رأی بدهیم  .رفت و آمد هم در نظر گرفته شود      
 «].می شودارائه       

 
هزینه: 

هم خیلی از برنامه ها بسیار پرهزینه هستند و آنهایی که ارزان هستند، تعدادشان زیاد نیست و متنوع »      
 «.نیستند
 «.به خاطر کسر بودجه، احساس تنهایی می کنم و به همین دلیل دچار افسردگی شده ام»      

 70 



November 2011 71 

ارتباطات و اطالع رسانی: ششمبخش     
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 ارتباطات و اطالع رسانی یافته های کلیدی

 می کنند تا به روز و مطلع از استفاده سرویسهای اطالع رسانی سینیورها از انواع

 .از جمله روزنامه ها، تلویزیون، دوستان و خانوادهباشند؛ رویدادها 

 

 روزنامه های محلی جامعه را می خوانند%( 75حدود )آنها اکثریت. 

 

 شور به خوبی در جریان رویدادهای اجتماعی قرار می گیرندسینیورهای نورت. 

 

دسترسی به اینترنت دارند و از سرویس ایمیل استفاده می کننداکثریت سینیورها ،  . 
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استفادهاز انواع سرویسهای اطالع رسانی سینیورها   
باشنددر جریان رویدادها و برنامه های جدید می کنند تا     

7% 

8% 

19% 

25% 

39% 

48% 

52% 

72% 

85% 

 سایر موارد

 روزنامه های خارجی 

 پوستر

 اطالعیه های پست شده

 ایمیل/ اینترنت 

 رادیو

 دوستان و خانواده

 تلویزیون

 مجله و روزنامه

73 N=1109 

(با امکان انتخاب چندگانه)شما چطور از رویدادها و برنامه های جدید آگاه می شوید؟   

 آگاه های جدید برنامه از از تلویزیون استفاده می کنند تا باالتر و سالمندان با سن سینیورها از % 82در حدود
 .اینگونه هستندسینیورهای جوانتر که از % 55و سینیورهای جوان از % 69در مقابل شوند؛ 

(59 )% (  45)از سینیورهای جوانتر بیشتر از اینترنت یا ایمیل استفاده می کنند؛ در مقابل از سینیورهای جوان%
 .که اینگونه هستند%( 16)و از سالمندان با سن بیشتر %( 32)از سینیورها 

23 % از آنهاییکه درDWN  ازاستفاده می کنند تا  ]کانادا[سراسری زندگی می کنند از یک روزنامه 

  .است%CNV (10 )و در %DNV (14 )در   درحالیکه این آماربرنامه ها و رویدادهای جدید آگاه شوند،  

از سینیورها  % 77

نشریات محلی مانند 

North Shore News  

را میخوانند تا در جریان 

رویدادها و برنامه های 

 .جدید باشند
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به خوبی در جریان رویدادهای اجتماعی سینیورها   

گیرندمی قرار   

23% 

61% 

16% 

 تا حدودی آگاهم

 آگاه نیستم

74 N=1090 

 شما چقدر درباره برنامه ها و رویدادهای اجتماعی، خود را مطلع می دانید؟

 خیلی آگاهم
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، دسترسی به اینترنت دارندسینیورهااکثریت   

26% 

74% 

 بله

 خیر

75 N=1097 

 آیا شما دسترسی به اینترنت دارید؟

 .، دسترسی به اینترنت ندارندباالتراز سالمندان با سن % 60چه اگر 
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 تعداد بسیار زیادی از سینیورها در خانه

می کننداستفاده از اینترنت   

5% 

95% 

 در خانه ام

 بیرون از خانه ام

76 N=786 

 اگر شما از اینترنت استفاده می کنید، معموالً کجا از آن استفاده می کنید؟
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از سرویس ایمیل استفاده می کنند، سینیورها درحالیکه اکثریت 

این سرویس را به کار نمی برندنفر،  10نفر از هر  3  

61% 9% 

30% 

 بیشتر مواقع
 گاهی اوقات

 خیر

77 N=1089 

 آیا شما از پست الکترونیک یا ایمیل  استفاده میکنید؟

(78 )% کنند؛ از ایمیل استفاده می سینیورهای جوان، بیشتر از  %(54)از سینیورهای جوانتر و

 .  از ایمیل استفاده می کنند%( 12)و از سالمندان با سن باالتر %( 36)سینیورها درحالیکه از 
 

 در آنهایی کهCNV  ؛ (کنندنمی گفتند که استفاده % 32)زندگی می کنند کمتر از ایمیل استفاده می کنند

 (.از ایمیل استفاده نمی کنند% 24) DWNو در ( استفاده نمی کنند% 22) DNVدر مقابل در 
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حمایت های اجتماعی و خدمات درمانی: هفتمبخش     
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:حمایت های اجتماعی و خدمات درمانی  

یافته های کلیدی   

 که داروهای تجویز شده مصرف می کنند، می توانند به طور کلی از عهدۀ اکثریت سینیورهایی

 .هزینه هایش برآیند
 

 ًبیمه خدمات داروییدربارۀ سینیورها نیمی از تقریبا (Fair PharmaCare ) مطلع نیستند یا زیاد

 .اصالً چیزی نمی دانند
 

 که سن مردم بیشتر می شود، نیاز آنها به کمک گرفتن برای انجام کارهای روزانه بیشتر همچنان

 .است و ارائه میشودبه چنین کمک هایی نیاز دارند، این کمک موجود آنهایی که می شود و برای 
 

 از یک چهارم از آنها، یا سر خورده اند، یا پایشان پیچ خورده و یا اینکه به زمین خورده اندبیش. 
 

 پرستارمخصوص یک پزشک یا بیشتر سینیورها(Nurse Practitioner ) شور دارند در نورت

حداقل مشابه بقیه بیمارستانهای و یا بهتر  Lions Gate Hospitalکنند که عموماً آنها فکرمی و 

 .است Lower Mainlandموجود در 
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که داروهای تجویز شده مصرف می کنند، سینیورهایی اکثریت 

عهده هزینه هایش برآیندعموماً از می توانند   

19% 

10% 

21% 

50% 

[  توسط پزشک] من داروهای تجویز شده 
 .                                 مصرف نمی کنم

من داروهای تجویز شده مصرف می کنم 
 .و پرداخت هزینه اش برای من دشوارست

من داروهای تجویز شده مصرف می کنم 
 .و از عهده هزینه هایش تقریباً بر می آیم

من داروهای تجویز شده مصرف می کنم 
 .و از عهده هزینه هایش هم بر می آیم

80 N=1096 

 کنند؟کدامیک از موارد زیر، شرایط شما را بهتر توصیف می 

نفر  10نفراز هر   7

که داروی تجویز شده، 

مصرف می کنند، 

 میتوانند از عهده 
.هزینه اش بر بیایند  
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دارویی بیمه خدمات ، درباره سینیورهاتقریباً نیمی از 

(PharmaCare)  (یا اصالً چیزی نمیدانند) نیستندمطلع زیاد 

29% 

19% 

22% 

30% 

چیزی  Fair PharmaCareخیر، من درباره 

 .نمیدانم

بله، من با خبر هستم ولی زیاد درباره آن نمیدانم 
 .یا اصالً نمیدانم

بله، من با خبر هستم و با این برنامه تا حدودی 
 .آشنا هستم

بله، من با خبر هستم و با این برنامه به خوبی آشنا 
 .هستم

81 N=1094 

 هستید؟باخبر دارویی بیمه خدمات آیا شما از وجود 
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همچنان که سن مردم بیشتر می شود، بیشتر هم نیاز به 

 کمک گرفتن برای انجام کارهای روزانه پیدا می کنند

 آنهاییکه گفتند نیاز به کمک داشته اند درمیان  %

 سن کل فعالیت

 سینیورهای جوانتر
سینیورهای 

 جوان
 سالمندان با سن باالتر سینیورها

 79 74 61 52 66 تکمیل فرمهای مالیاتی

 62 55 49 40 51 تعمیر و نگهداری خانه

 66 46 21 20 36 تمیز کردن خانه

نگهداری از حیاط و فضای 
 سبز

34 20 32 39 45 

 55 28 16 10 24 رفت و آمد به محل برنامه ها

رفت و آمد به مراکز پزشکی یا 
 خدمات درمانی

24 10 15 28 52 

 42 24 14 18 22 تکمیل فرمها

 38 19 8 9 17 خرید خواروبار

82 

ماه گذشته، آیا برای انجام موارد زیر نیاز به کمک کسی داشته اید؟ 12در طی   
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همچنان که سن مردم بیشتر می شود، بیشتر هم نیاز به کمک گرفتن 

(ادامه)کنند برای انجام کارهای روزانه پیدا می   
 آنهاییکه گفتند نیاز به کمک داشته اند درمیان  %

 سن کل فعالیت

سینیورهای 
 جوانتر

 سالمندان با سن باالتر سینیورها سینیورهای جوان

 31 16 12 7 15 برداشتن آشغالها

 26 15 7 8 13 شستشوی لباسها

 25 13 9 9 12 تهیه غذا یا دریافت غذا

 23 11 6 6 11 برداشتن دارو از داروخانه

 17 12 8 5 10 مراقبت پرستار

 20 11 6 4 9 امور بانکی

 19 9 6 4 8 امور شخصی

 15 8 5 5 7 نامه ها

 16 5 6 6 7 مراقبت در زمان استراحت

 14 6 5 3 6 خوردن داروها
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نیاز به کمک کسی دارند، این کمک معموالً وجود داردآنهایی که اگر چه برای   
من کمک میخواستم و به من   

   (%)کمک شد 
من کمک میخواستم و به من  

   (%)کمک نشد 
من کمک نمی خواستم 

(%)   

 34 2 65 فعالیت تکمیل فرمهای مالیاتی

 49 6 45 تعمیر و نگهداری خانه

 64 5 30 تمیز کردن خانه

 66 5 29 نگهداری از حیاط و فضای سبز

 76 2 23 رفت و آمد به محل برنامه ها

 76 2 22 رفت و آمد به مراکز پزشکی یا خدمات درمانی

 78 2 20 تکمیل فرمها

 83 1 15 خرید خواروبار

 85 1 14 برداشتن آشغالها

 82 1 11 شستشوی لباسها

 88 2 11 تهیه غذا یا دریافت غذا

 89 1 10 برداشتن دارو از داروخانه

 90 1 9 مراقبت پرستار

 91 0 9 امور بانکی

 92 1 8 امور شخصی

 93 1 7 نامه ها

 93 2 6 مراقبت در زمان استراحت

 94 0 6 خوردن داروها

84 N=901 - 1065 
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 نیاز به کمک کسی دارند، آنهایی که اگر چه برای 

 (  ادامه)دارد کمک معموالً وجود این 

 سینیورهاقول از نقل: 

کننده مانند حمایت گروه من نمی توانم به اندازه کافی برای توجه و حمایتی که از طریق »

تعلیمات عالی دکترها، مشاورین، کاردرمان ها و گروههای کوچک دیگر، سپاسگزاری 

چه از نظر سالمت جسمانی و چه از نظر سالمت روحی، کمک ، اگر کمک بخواهیم. کنم

 «.ما قرار می گیرددراختیار 

 

 کنند، خانواده من کمک می . پس انجام کارهای خانه برایم دشوار استدارم، من آرتروز »

 «.بار سنگینی به دوش آنها نگذارممن احتیاط می کنم که  اما 
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 بیش از یک چهارم سینیورها، یا  ُسر خورده اند، 

 یا پایشان پیچ خورده و یا اینکه به زمین خورده اند

14% 

27% 

59% 

 خیر، ولی شاید هم اتفاق افتاده باشد

 بله
 خیر

86 N=1096 

 خورده باشید یا پایتان پیچ خورده باشد یا اینکه به زمین خورده باشید؟ُسر ماه گذشته آیا برایتان اتفاق افتاده است که  12در 

  بخورند یا پایشان پیچ بخورد یا اینکه زمین ُسر ماه آینده  12آنهاییکه بیشتر نگران هستند که در

%(  10)از سینیورهای جوان در مقابل ؛ %(20)و از سینیورها %( 22)بخورند، از سالمندان با سن باالتر 

 .می باشد%( 7)سینیورهای جوانتر و از 
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پرستار متخصص یک پزشک یا سینیورها تقریباً همه   

شور دارنددر نورت   

10% 

90% 

 خیر

 بله

87 N=1104 

شور دارید؟نورت در پرستار متخصص آیا شما پزشک مخصوص یا   
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بهتر و یا حداقل  Lions Gateنظر می رسد بیمارستان به 

 است Lower Mainlandدر مشابه بقیه بیمارستانهای موجود 

3% 

9% 

40% 

29% 

20% 

 خیلی بدتر است

 کمی بدتر است

 تقریباً مانند بقیه است

 کمی بهتر است

 خیلی بهتر است

88 N=821 

 است؟  Lower Mainland، بهتر، مشابه یا بدتر از سایر بیمارستانهای Lions Gateکلی، آیا شما فکر می کنید بیمارستان به طور 

 -در میان آنهاییکه نظری در این مورد داشتند  -

 %25: پاسخ دهندگانی که گفتند نمیدانند 

(23 )% بیشتر می گویند که بیمارستان سینیورهای جوانترLions Gate  بدتر از سایر

از سالمندان % 4و فقط سینیورها از % 8و سینیورهای جوان از % 13در مقابل بیمارستانهاست؛ 
 .همین نظر را داشتندباالتر، که با سن 
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احترام و تشریک مساعی در امور اجتماعی: هشتمبخش     
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:احترام و تشریک مساعی در امور اجتماعی  

یافته های کلیدی   
 شور احساس می کنند که با آنها با احترام سینیورهای نورت بیشتر

 .رفتار می شود و هرگز با آنها رفتار توهین آمیزی نشده است

 
 از جمله مسئله سالمتی، کند؛ را نگران می سینیورها عامل، چندین

 .ناتوانی و از دست دادن استقالل شان

 
 از نظر امنیت مالی، هشیار هستند و آینده سینیورها بیشتر درحالیکه

 .نگری می کنند، یک سوم آنها اینگونه نیستند

 
 کانادا، فدرال حداقل تا اندازه ای از عملکرد دولت بیشتر سینیورها

 نشانتوجه سینیورها که به نیازهای دولت شهری،  دولت استانی و 
 .  می دهند و رسیدگی می کنند، رضایت دارند 

 
 مورد نیاز آنچه که کنند به نفر احساس می  10نفر از هر  2از کمتر

 .آگاهی وجود دارداست، به خوبی سینیورها 

90 
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احساس می کنند که ارزشمند سینیورها به طور کلی بیشتر 

 هستند و مورد احترام دیگران می باشند

33% 

41% 

21% 

4% 

1% 

 همیشه

 به دفعات 

 گاهی اوقات

 به ندرت

 هرگز

91 N=1066 

 شور، شما مورد احترام و ارج نهادن دیگران هستید؟نورت در سینیور می کنید که به عنوان یک احساس آیا 

 10نفر از هر  8بیش از 

نفر احساس می کنند که 

مورد احترام و ارج نهادن 

.دیگران هستند  
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وقتی به موارد بی احترامی می پردازیم، به نظر می رسد بیشتر 

 کنندکارمندان فروشگاهها و جوانان هستند که برخورد اهانت آمیز می 

29% 
71% 

 با من رفتار اهانت آمیزی شده است

 با من هیچوقت رفتار اهانت آمیزی نشده است

92 N=291 

 شور، اگر تاکنون به خاطر سن شما با شما رفتار اهانت آمیز یا گستاخانه ای شده است، از کدامیک از یک موارد زیر بوده است؟نورت در 

جانب بی احترامی از  % 

 36 کارمندان فروشگاهها

 32 جوانان

 19 بزرگساالن

 18 ارائه کنندگان خدمات عمومی

 11 اعضاء خانواده

 3 بچه ها

 23 سایر موارد
N=995 

اهانت آمیز یا گستاخانه ای شده استاز میان آنها که با ایشان رفتار   
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 ، «کم شدن تندرستی»و « از دست دادن استقالل شخصی»
 برای سینیورهاست کنندهنگران در صدر لیست موارد 

93 N=930 - 1050 

هستید؟موارد کدام وقتی به آینده فکر می کنید، نگران   

 آنهایی که احساس نگرانی می کنند %

6% 

6% 

8% 

9% 

10% 

10% 

12% 

13% 

15% 

15% 

16% 

18% 

25% 

 مرگ

 خیلی کار نداشته باشم

 تهیه کردن وسیله نقلیه برای رفت و آمد

 در تنهایی پیرتر شوم

 مسائل مالی

 نقل مکان کردن به یک خانه بهتر

 کسی را نداشته باشم از من نگهداری کند

 مشکالت فیزیکی برایم پیش بیاید

 گواهینامه رانندگی ام را از دست بدهم

 زمین خوردن

 [ضعف جسمانی]کم شدن تندرستی 

 بیماری یا ناتوانی

 استقاللم را از دست بدهم

 خیلی نگرانم

 کمی نگرانم

72% 

74% 

78% 

67% 

50% 

67% 

47% 

51% 

42% 

49% 

50% 

29% 

26% 
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، «کم شدن تندرستی»و « از دست دادن استقالل شخصی»

(ادامه)سینیورهاست در صدر لیست موارد نگران کننده   

 آنهایی که احساس نگرانی می کنند %

 سن

با سن باالتر سالمندان سینیورها سینیورهای جوان سینیورهای جوانتر کل  

 68 71 76 71 72 استقاللم را از دست بدهم

 64 72 79 75 74 بیماری یا ناتوانی

[ضعف جسمانی]کم شدن تندرستی   78 85 83 74 64 

 73 69 66 61 67 زمین خوردن

 49 54 51 42 50 گواهینامه رانندگی ام را از دست بدهم

 66 65 67 68 67 مشکالت فیزیکی برایم پیش بیاید

 36 42 52 57 47 کسی را نداشته باشم از من نگهداری کند

 42 43 57 61 51 نقل مکان کردن به یک خانه بهتر

 22 35 45 64 42 مسائل مالی

 37 44 52 60 49 به تنهایی پیرتر شوم

 41 46 54 58 50 تهیه کردن وسیله نقلیه برای رفت و آمد

 20 28 29 38 29 خیلی کار نداشته باشم

 13 26 28 33 26 مرگ

94 

 وقتی به آینده فکر می کنید، شما نگران کدام مورد هستید؟
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 نگرانی های کلی
:سینیورهاقول از نقل   

 

 «.باال رود (HST)نگرانم که مالیات مصرف کننده »

 

. شوممن پیرتر می شوم، احساس می کنم که کمتر به درد می خورم، ربطی به چیزی ندارم و برخی اوقات دیده هم نمی هر چه »

من نمی دانم که چطور می توانید این مشکل را حل کنید، این هم بخشی از فرهنگ . شومنمی نمی شود، فقط دیده اهانت به من 

 «.ماست

 

 «.از پیامد این چیزها آگاهممن درباره این موارد که در باال آمده است، نگران نیستم، اما »

 

 «.چرا که همه موارد باال خیلی محتمل هستندباشد، احتماالً کلمه مناسبی نیست که بتواند بیانگر نظر من " نگران"کلمه »

 

آنها ممکن است به یک هر یک از من درباره موارد باال خیلی نگران نیستم، اما . فکر کردن درباره آینده خیلی دشوار است»

 «.شودمشکل تبدیل 
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 امنیت مالیاز نظر پیش بینی سینیورها یک سوم از 
 آینده، آگاهی ندارندبرای   

67% 

33% 

 بله

 خیر

96 N=1066 

   (Income Security Provisions)  آینده خود آگاهید؟امنیت مالی از پیش بینی آیا 

 آگاه گفتند که آنها از نظر امنیت مالی برای آینده، %( 47)سینیورهای جوانتر تقریباً نیمی از

باالتر از سالمندان با سن % 36و سینیورها از % 31سینیورهای جوان، از % 27مقابل نیستند؛ در 

 .که نسبت به امنیت مالی شان آگاه نیستند
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فدرال کاناداحداقل تا اندازه ای از عملکرد دولت سینیورها بیشتر   

. رضایت دارندنیازهایشان، برای رسیدگی به     

10% 

22% 

55% 

12% 

 اصالً راضی نیستم

 خیلی راضی نیستم

 تا حدی راضی هستم

 خیلی راضی هستم

97 

43 % از % 33در مقابل ندارند؛ کانادا رضایت فدرال از عملکرد دولت سینیورهای جوانتر از

 .  از سالمندان با سن باالتر که ناراضی هستند% 26و سینیورها از % 28سینیورهای جوان، 

 کانادا رضایت دارید؟فدرال چقدر از عملکرد دولت شما، از نظر رسیدگی به خواسته های 

N=893 
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حداقل تا اندازه ای هم، عملکرد دولت استانی   

بوده استسینیورها رضایت مورد   

12% 

23% 

55% 

10% 

 اصالً راضی نیستم

 خیلی راضی نیستم

 تا حدی راضی هستم

 خیلی راضی هستم
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 از نظر رسیدگی به خواسته های شما، چقدر از عملکرد دولت استانی رضایت دارید؟

 41 % از آنها که درCNV  آنهایی که از % 33مقابل ندارند؛ در زندگی می کنند، از عملکرد دولت استانی رضایت

 .  زندگی می کنند و چنین نارضایتی دارند DWNاز آنهاییکه در % 30هستند و  DNVدر 
 

 *42 % از % 38رضایت ندارند، در مقابل  ]در این مورد[از عملکرد دولت استانی سینیورهای جوانتر از

 .باالتر که ناراضی هستنداز سالمندان با سن % 30و سینیورها از % 31سینیورهای جوان، 

N=892 
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 دولت شهریبه طور کلی احساس می کنند سینیورها بیشتر 

 می کنندرسیدگی به خواسته های آنها  

8% 

18% 

61% 

13% 

 اصالً راضی نیستم

 خیلی راضی نیستم

 تا حدی راضی هستم

 خیلی راضی هستم

99 

دارید؟رضایت دولت شهری از نظر رسیدگی به خواسته های شما، چقدر از عملکرد   

 25 % دولت شهری رضایت دارند؛از سالمندان با سن باالتر، خیلی از عملکرد 

 .راضی هستند سینیورهای جوانتر کهاز % 5و سینیورهای جوان از % 12، سینیورهااز % 13در مقابل  

N=826 
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 در مورد نفر احساس می کنند که  10نفر از هر  2کمتر از 

 به خوبی آگاهی وجود دارد، سینیورهاها و نیازهای خواسته 

30% 

51% 

19% 

 خیلی توجه نمی شود

 کمی توجه می شود

 خیلی توجه می شود

100 N=939 

باور دارید که به اندازه کافی، آگاهی از نیازهای سینیورها وجود دارد؟آیا   

- در میان آنهایی که در این مورد نظری داشتند   - 

 39 % احساس می کنند که به اندازه کافی نسبت به خواسته و نیازها سینیورهای جوانتر از

از % 21و سینیورها از % 28سینیورهای جوان، از % 29در مقابل آگاهی وجود ندارد، 
 .  نظری دارندکه چنین  سالمندان با سن باالتر، 

.آگاهی وجود دارد یا نه، سینیورهاخواسته ها و نیازهای در مورد نمی دانند که سینیورها از % 12  


