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دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

اکبر عباسیان
دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار ،ایران
تاریخ دریافت 9931/20/ 24 :تاریخ پذیرش9931/6/ 30 :

چکیده

در یک دهه اخیر افزایش جمعیت سالمند در شهر تهران ،ما را با پیدایش نیازهای جدید به خدمات ،در حوزهها طیحم فلتخم ی    

صهایی چون ایمنی ،امنیت ،دسترسی ،س تکراشم ،تاطابترا ،یگدنزر    
شهری علی الخصوص مناسب سازی فضای شهری با شاخ 
اجتماعی و نهایتأ حمل و نقل برای سالمند مواجه کرده است .در این پ ه لأوس نیا هب خساپ لابند هب شهوژ س یت م ک  ه جیا اب  اد           
سیاستهای پیشرو شهری و همسو کردن آنها با تغییرات ساختار جمعیتی ،مشارکت بیشتر سالمندان در فضاهای مختلف شهری حاصل

می شود؟ جمع آوری اطالعات در این پژوهش از روش پیمایشی بوده و جهت تجزیه و تحلیل دادهها ،نرم افزارهای SPSSwin20
و  LISREL8.5مورد استفاده قرار گرفته اند .جامعه آماری ،شهروندان سالمند منطقه سه تهران به تعداد  ،199 17نف و دنشاب یم ر

نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران  283نفر است .در این خصوص با توج  یگتسبمه رادقم هکنیا هب ه از        0.6بیش و رت
برابر  1.00شده است باید گفت رابطه دو متغیر مستقیم است ،به عبارت دیگر هر چقدر اخذ و اجرای سیاستهای پیشرو شهری توسط
مدیران شهری همسو با ساختار جمعیتی که رو به سالمندی است باشد به حضور و مشارکت بیشتر سالمندان در فضای شهری ته نار
می انجامد.
تهای پیشرو شهری ،سالمندان ،فضاهای شهری ،منطقه سه تهران
واژگان کلیدی :سیاس 

( -1نویسنده مسئول) evda_shahipour@yahoo.com
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مقدمه
سالمندی یکی از مراحل حساس و سرنوشت ساز رشد انسان است که بر خالف عقیده رایج ،نه یاپ اهنت  ا ز ن ن یگد     
نیست ،بلکه بعنوان یک روند طبیعی گذر عمر و زندگی مط زا .ددرگ یم حر ا ک تسورنی ه

    ام زا یرایسب رد زور   

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ،سازو کارهایی که موجبات پیوستن سالمندان به جامعه را فراهم می آورند
مورد حمایت سازمانهای دولتی و نهادهای اجتماعی غیردولتی قرار می گیرد.
پیر شدن یک تجربه شخصی و اجتماعی است .این امر می تواند برای عده ای خوشحال کننده و برای عده ای دیگر
سه یا هشیر تروصب ا هب
غم انگیز و کسالت بار باشد ،اما باید خاطر نشان کرد که هر یک از ای اسحا ن سس سس
یگیرد.
فرهنگ و جامعه ای که فرد در آن زندگی می کند ،شکل م 

هلیسو      

ته نآ نورد یا
فضای عمومی شهری1را می توان بعنوان فضایی تعریف کرد که اجازه می دهد مردم به لاعف و نآ  ی تت تت
دسترسی داشته باشند و فضایی است که یک کارگزار عمومی ،آن را کنت عفانم تهج رد هک ییاضف ،دنک یم لر

      

عمومی تأمین و اداره می شود.
در واقع فضای عمومی باید شرایطی را برای گروههای مختلف اجتماعی فراهم کند تا عالوه بر رابطههای ب طساو ا ه   ،
بطور بی واسطه نیز با یکدیگر ارتباط برقرار کنند .از این رو ،امروزه دستیابی به اصولی چون لزوم توجه به یاهزاین    
انسانی ،الگوهای رفتاری شهروندان و گروههای اجتماعی ،جنسی و سنی مختلف در طراحی فضاهای عمومی شهری
و همچنین سرزندگی و ایجاد فرصت دیدار چهره به چهره شهروندان در این فضاها و نیز انعط فا

ریذپ ی یاهاضف     

عمومی شهری جهت حضور ،مشارکت و فعالیت تمامی اقشار و گروههای اجتماعی ،جنسی و سنی ،از دغدغهههه یا
اصلی تصمیم گیران و برنامهریزان شهری می باشد که در این راستا یکی از اصول پذیرفته شده در بین فالس لصا هف   
حرکت است در نتیجه باید برای تمامی اقشار جامعه از جمله سالمندان ،امکان مهارف تکرح و ریس یارب مزال تا      
شود و محیط شهری باید به گونه ای طراحی و مناسب سازی شود تا آنها نیز بتوانند از همه امکانات شهری به وحن    
احسنت استفاده کنند و بتوانند در فضاهای مختلف شهری حضور به هم رسانند.
توسعه شهرهای امروزی تنوع نیاز ساکنان آنها را تشدید کرده است که تأمین این نیازها با جمعیت زیاد شهرها توسط
روشهای ساده امروزی و گذشته امکان پذیر نیست .حال با گذشت زمان ،سالمندی جمعیت با ایجاد تغییر در ساختار
جمعیت موجب پیدایش نیازهای جدید به خدمات در حوزههای محیط شهری می شود .افزایش جمعی یدنملاس ت   
در ایران یکی از موضوعاتی است که در دهه اخیر بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته  هک یا هنوگ هب تسا  ططططط ططططططب ببق
سرشماری نفوس و مسکن سال  5931جمعیت باالی  65سال کشور  6/1درصد است که نسبت به سرش لاس یرام   
 0931که  5/7بوده بیشتر شده است و این عدد در سال  385 1به میزان  5/2درصد از جمعیت کش دوب لماش ار رو ه    
است .البته قابل ذکر است سن سالمند که در ایران پذیرفته شده است  60سال به باال می باشد که بر این اس قبط سا   

Public Urban Space

1

تهای پیشرو شهری727 ...
تحلیل رابطه میان سیاس 
آخرین آمار سرشماری جمعیت سالمند حدود  8درصد جمعیت کشور را تشکیل م دهد ی (( ((( Statistical Center of

.)Iran, 2019
قابل توضیح است که این روند رشد جمعیت و افزایش امید به زندگی خود از نظر سالمت و بهداشتی نشان موفقیت
است و نباید تهدید قلمداد شود ولی نکته ای که حائز اهمیت است اینست که علی رغ یغت م ی ینس بیکرت رد تار     
جمعیت ،سیاستگذاریهای کالن کشور با این تغیی هنافسأتم هک هتشادن یساسا و یدج تارییغت ،یتیعمج تار         
سیاستگذاریها در حوزه شهری و برنامهریزی و مدیریت آن نیز مسنثنی نب م تارییغت لماش و هدو ت اب بسان

دشر

    

جمعیت و تغییرات سنی جمعیت نبوده است و این غفلت می تواند افزایش جمعیت سالمندی را که امروز نگ نآ نار
هستیم تبدیل به یک بحران کند که هرچه مدت زمان این غفلت و عدم سیاستگذاریهای کالن شهری بطول بینجامد
می تواند شدت بحران را افزایش دهد و خسارات سالمتی ،اجتماعی ،مالی و فرهنگی جبران ناپذیر را تحمیل شه و ر
کشور کند.
روشهای گرداوری داده و اطالعات ،مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و نیز پرسشنامه بوده ،از نظ و یدربراک فده ر
برای جمع آوری اطالعات مربوط به متغیرها از روش پیمایشی استفاده ش لیلحت و هیزجت تهج أتیاهن .تسا هد       
دادهها ،نرم افزارهای  SPSSwin20و  LISREL8.5مورد استفاده قرار گرفته اند .جامعه آماری ،شهروندان س قطنم دنملا ههههه
سه تهران به تعداد  71،199نفر می باشند که حدودأ  22درصد ساکنین این منطقه را تشکیل می دهند و حج هنومن م   
که بر اساس فرمول کوکران بدست آمده است  382نفر می باشد.
در اين پژوهش به منظور پاسخ به سواالت تحقيق از آمار استنباطي و از روش مدليابي مع هدافتسا يراتخاس تالدا    
شده است .مدل يابي معادالت ساختاري يک تکنيک چند متغيري و نيرومند از خانواده رگرسيون چند متغ هب و يري   
بيان دقيقتر بسط مدل خطي کلي است ،که به پژوهشگران این امکان را ميدهد مجموعهاي از معادالت رگرس ار نوي
به گونهاي همزمان مورد آزمون قرار دهد .مدليابي معادالت ساختاري ،يک رويک عماج يرامآ در     پاس هب یهد خ    
سوالت درباره ی روابط مشاهده شده و ممکن است که بهعنوان تحل لي ساختاري کوواريانس و مدليابي ِعِعلي ناميده
ي شود .اما اصطالح غا بل  ،مدليابي معادله ساختاري (اس اي ام) است.
م
که در این پژوهش اخذ سیاستهای پیشرو شهری متغیر مستقل و حض  نادنملاس رتشیب تکراشم و رو د یاهاضف ر

     

مختلف شهری متغیر وابسته محسوب می شود که با کمی تأمل متوجه می شویم ایندو متغیر ت اب وسمه لاح هب ا

   

یهای شهری بر اساس ساختار سنی جمعیت متأسفانه پیش نرفته است.
یکدیگر پیش نبوده و سیاستگذار 
مبانی نظری تحقیق
کهنسالی یا سالمندی واژههایی هستند که برای آخرین دوره زندگی انس روطب .دنا هدش هتفرگ راکب نا یدادرارق        
سالهای پس از  60سالگی بعنوان پیری تعریف شده است همچنین متخصصان بین پیر ج ینس( ناو ن   

 75 - 65س )،لا

پیر پیر (  75تا  84سال) و کهنسالی (بیش از  84سال) تفاوت قا لئ شده اند(.)Moghimi, Momeni, 2019:400
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مفهوم عدالت فضایی از منظرهای مختلف قابل تأمل است و مفاهیمی چون عدالت اجتماعی ،عدالت فضایی ،ع تلاد
جغرافیایی و محیطی نیز متأثر از چند بعدی بودن مفهوم عدالت است.
عدالت فضایی بیانگر رفتار منصفانه و دربرگیرندگی همه مردم بدون توجه به قومیت ،رنگ ،منشأ ملیت ،درامد ،س ،ن
اجرا و بکارگیری قواعد محیطی است .عدالت فضایی ایده است که از عدالت اجتماعی گرفته ش و تسا هد

نیا هب     

معناس  رد نانکاس اب دیاب هک ت ه ج ر ا رب روطب دننکیم یگدنز هک یی اااااااااااااااااااااا ااااب  ر ر دوش راتف (((((( ( Pirbabaie and

.)Colleagues,2019:348
پیر شدن فعال فرایند بهینه سازی فرصتها برای سالمت ،مشارکت و ایمنی سالمندان است تا کیفیت زندگی آنه رد ا
این دوران ارتقا یابد .در شهر دوستدار سالمند ،سیاستهای اتخاذی خدمات و س ار دنملاس ،اهانب و اهراتخا

دروم     

حمایت قرار می دهد و آنها را در پیر شدن فعال از طریق ذیل توانمند می سازد:
تهای سالمندان
شناسایی انواعی از قابلی 
تها و نیازها دوران سالمندی و پاسخ دهی آنها
پیش بینی اولوی 
احترام به چگونگی تصمیمگیری و انتخاب شیوه زندگی آنها
محافظت از سالمندان در معرض خطر
ارتقای اجتماع پذیری و مشارکت در همه ی حیطههای زندگی
پیر شدن فعال تحت تأثیر عوامل م ثؤ ری است .ساختارهای شهری و خدماتی در بسیاری از جنبهههه هدننک سکعنم ا    
این م لؤ فهها هستند که در مختصات شهر دوستدار سالمند لحاظ شده اند(.)Moazamigodarzi,2012:15
جدول  :1سیاستها و راهکارهای معماری و شهرسازی در سایر شهرهای دوستدار سالمند در جهان
ردیف

کشور  /شهر

1

ایتالیا  /اودینه

اهداف

راهکارهای عملی
 -1ایجاد نمونه اولیه واحدهای مسکونی مجهز به فناوری  ICTو اتوماس نوی
خانگی (هیأت اروپایی، 2013 ،ص.) 49 .
 -2استفاده از سیستم جهت یابی مادون قرمز برای نابینای ،ییاپورا تأیه( نا    
، 2013ص) 52 .

محیطی مناسب برای آزمون فناوریهای نوین در بهبود کفیت
زندگی سالمندان  ،به و یتشادهب ،یعامتجا یتمدخ ناونع     
درمانی از راه دور (در منزل) ،ایجاد امنیت و آسایش و ک شها
یها برای کاربران.
نابرابر 

 -3باز نظم دهی به ساختمانه م عناوم فذح و ا ع ه( یرام ی ،ییاپورا تأ       
، 2013ص) 52 .
 -4ایجاد دسترسی به وسایل حمل و نقل (هیأت اروپایی، 2013 ،ص) 52 .

باال بردن کیفیت زندگی و لذت بردن کابران از زندگی

 -5احساس آشنایی با محیط (سازمان بهداشت جهانی 2007 ،ص ) 34
 -6ایجاد کاربریه یگنهرف یا    مانن و رتائت د

 . ..نامزاس( نادنملاس یارب       

بهداشت جهانی، 2007 ،ص)93.
 -1ایج یبایتسد تهج هلحم زکارم دا

()Hanson,2012:24
2

تهای اجتماعی
ف عا ل ی 
یعامتجا و یتسیز یاهزاین هب       

         

ای /اکیرمآ هدحتم تالا        

-2همکاری مدارس برای آموزش همه سنین ()Hanson,2012:28

پ رتل ن د

 -1معابر ایمن در دسترس ()Hanson,2012:27

مشارکت اجتماعی

 -2نوار ایمن بدون لغزش در مع دایپ رباع ربا ه ،یناهج تشادهب نامزاس(        

ایجاد ایمنی

 -1ایجاد محیط سبز

ایجاد فعالیت و تأثیر بر سالمتی

، 2007ص)41.
3

انگلستان /لندن

تهای پیشرو شهری927 ...
تحلیل رابطه میان سیاس 
 -1وجود فضاهای سبز و پارکه یا

وس  اب عی ا ناکم ا رتسد ت س بوخ ی و    

خدمات رسانی استاندارد(تاالر شهری ملبورن، 2012 ،ص  ) 65با فاصله حدود
 10دقیقه پیاده روی برای افراد بالغ و  02دقیقه برای سالمندان و کودکان

( )Future Melbourne Committee,2012:49
4

استرالیا /ملبورن

 -2وجود صندلی با تعداد مناسب
 -3کافی در فضاهای عمومی (سازمان بهداشت جهانی، 2007 ،ص) 13 .

تأثیر بر سالمت روان و تقویت فعالیت اجتماعی

 -4توسعه فضایی خطی در طول آبراه موجود جهت پیاده روی

()Future Melbourne Committee,2012:19

 -5وجود مجتمعهای مسکونی با طیف وسیعی از امکانات (سازمان بهداشت
جهانی، 2007 ،ص) 34 .
 -1نزدیکی به خدمات و امکانات (سازمان بهداشت جهانی، 2007 ،ص) 33 .
 -2در دس و لمح هکبش ندوب سرت

هج تشادهب نامزاس( لقن ان ،ی        

        

ارتباطات کافی

، 2007ص)93.
 -1برنامه کالسهای هنری سالمندان در کتابخانهها (شهردار مایکل بولومبرگ
و سایر نهادها، 2013 ،ص)6.
 -2طراحی و ساخت پالزاهایی در سراسر پنج بخش نیویورک
ای هدحتم تالا

            

آمریکا/نیویورک ( ) 34
(شهردار مایکل بلومبرگ و
س ،اهداهن ریا      ،8 ،6 : 2013
5

) 11 ، 10

استخرها و مراکز تناسب اندام در سرتاسر شهر (شه و گربمولب لکیام رادر

ایجاد فرصت فعالیتهای فرهنگی و تفریحی برای سالمندان

سایر نهادها، 2013 ،ص) 11 .
 -3ایجاد امکان بهرهگیری از مناظر طبیعی و پیاده روی
 -1س ش( تمیق نازرا هناخ تخا هو گربمولب لکیام رادر

،اهداهن ریاس                 

، 2013ص)8.
 -2وجود محالت دوستدار سالمند (شهردار مایکل بلومبرگ و س ،اهداهن ریا   
، 2013ص) 11 .
س اگتسیا تخا ه ههه هه و لمح متسیس یارب رت شیب یا     

()Bloomberg, Quinn,2009:64

توسعه مسکن سالمندان و عوامل اجتماعی مربوط به س تنوک
یهای ارزان و آسان
دسترس 

     

نق ومع ل می     

 -1قرار دادن سایه بان اتوبوس ونیمکتهایی در مکانهای پیش بینی ش زا هد
طرف مراکز سالمندی (شهرداری بلومبرگ و سایر نهادها، 2013 ،ص) 11 .

 -2نصب سرویسهای بهداشتی عمومی اتوماتیک ( )APTsدر بخشهایی از

ایجاد ایمنی و فضای اجتماعی

شهر (شهرداری بلومبرگ و سایر نهادها، 2013 ،ص) 11 .
ایمنی پیاده روها و روشنایی مناسب آنها (ب.لمبرگ کویین، 2009 ،ص) 64 .

افزایش ایمنی سالمندان

 -1چراغ راهنمایی و رانندگی مخصوص گذرگاه عابر پیاده در جاده (س نامزا
6

مکزیک  /کانکون

7

آرژانتین /الپالتا

افزایش ایمنی سالمندان

بهداشت جهانی، 2007 ،ص)41.
 -2مسیرهای پیاده روی مناسب (سازمان بهداشت جهانی، 2007 ،ص) 16 .
 -1ساخت جزایر ترافیک( 1سازمان بهداشت جهانی، 2007 ،ص)41.
ته ب نامزاس( یلسن نیب یا ه ،یناهج تشاد    
 -2در نظ رر ر گ یلاعف نتفر تتتت 

افزایش ایمنی
        

، 2007ص) 42 .
 -3وجود مکانی در سالن مرکز شهر مخصوص جلسات س نامزاس( نادنملا   

تأثیر بر سالمت روان وتقویت فعالیت اجتماعی

بهداشت جهانی، 2007 :ص) 49 .
 -1ساخت پل و تونل برای عبور عابران پیاده در جادهها (س تشادهب نامزا   
8

جهانی، 2007 ،ص)41.
اردن ،امان

افزایش ایمنی سالمندان

 -2وجود مساجدی برای آقایان (سازمان بهداشت جهانی، 2007 ،ص)14.
 -3وجود محالت باز و استقبال گر در منطقه شهری (سازمان بهداشت جهانی،
، 2007ص) 43 .

تهای فرهنگی و اجتماعی
ف عا ل ی 

 -1ایجاد امکاناتی برای فعالیتهایی مانند پیاده روی و اسکیت در فضای ب زا
9

کانادا /هلیفکس

(فرمانداری شهر ادمنتون، 2014 ،ص) 10 .
تهایی جهت ان و شزرو عاو
 -2وجود استخرها و مراکز تناسب اندام و فرص 

 .1جزیره ترافیک یک عنصر رنگی در جاده می باشد که راه ترافیک را باز می کند ()Wikipedia

ایجاد فرصت فعالیتهای فرهنگی و تفریحی برای سالمندان

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دوازدهم ،شماره چهارم ،پاییز 9931
 730فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 
آموزش قایقرانی (فرمانداری شهر ادمنتون، 2014 ،ص) 10 .
 -3ساخت برخی آپارتمانهای مناسب سالمندان و داش ،روسناسآ ،پمر نت    
پارکینگ ،امکانات سالن بدنسازی و وورودیهای عریض (س تشادهب نامزا   
خدمات مسکن سالمندان

جهانی، 2007 ،ص) 32 .
 -4خانههای سریع ساخت مخصوص س ،یناهج تشادهب نامزاس( نادنملا     
، 2007ص) 35 .
 -1سرویسهای بهداشتی متعدد (سازمان بهداشت جهانی،ص ) 17
10

پاکستان /اسالم آباد

11

ژاپن ،توکیو

 -2وجود مکانهای بیشتر برای گذراندن اوق مزاس( تغارف تا ا تشادهب ن     

خدمات اجتماعی ،بهداشتی و تفریحی برای سالمندان

جهانی) 40 : 2007 ،
 -1نصب آسانسور در ایستگاه مترو (سازمان بهداشت جهانی، 2007 ،ص) 26 .
 -2نزدیکی به خدمات و امکانات (سازمان بهداشت جهانی، 2007 ،ص ) 33
 -1ساخت سریع خانههای مخصوص س ،یناهج تشادهب نامزاس( نادنملا     
21

ژاپن /هیمه جی

13

ایرلند /دانداک

، 2007ص ) 35
 -2تجهیزات نظارت در خانه برای تماس اضطراری (سازمان بهداشت جهانی،

یهای آسان برای سالمندان
ایجاد دسترس 
خدمات مسکن سالمندان
حفظ امنیت سالمند

، 2007ص ) 35
 -1راه اندازی تله کابین برای راحت مزاس( نادنملاس ی ا ج تشادهب ن ه ،ینا      
، 2007ص) 32 .
 -2استفاده از دوربین مدار بسته در منازل سالمندان (سازمان بهداشت جهانی،
، 2007ص) 35 .
 -1نزدیکی به خدمات عمومی ،تجاری و مذهبی (سازمان بهداش ،یناهج ت   
41

کاستاریکا /سن خوزه

51

سوئیس /ژنو

، 2007ص) 33 .
 -2ایجاد کانونها و کمیتههای محلی (سازمان بهداشت جهانی، 2007 ،ص) 49 .

یهای آسان برای سالمندان
دسترس 
تأمین امنیت
یهای آسان برای سالمندان
دسترس 
ایجاد ارتباطات اجتماعی م ثؤ ر میان سالمندان

 -1دسترسی ام امتخاس هب ن ننن ننننه مزاس( ینامتراپآ یا ا ج تشادهب ن ه ،ینا      
تأمین امنیت

، 2007ص) 35 .
 -2حمل و نق  بوخ ل ب کما ه ا دهب نامزاس( یتشادهب تان ا هج تش ا ،ین

       

دسترسی مناسب به اماکن ضروری

، 2007ص ) 67
16

استرالیا /ملویل

17

کنیا /نایروبی

81
19

پورتوریکو /پونس
آلمان /روهر

02

چین /شانگهای

 -1در دس و لمح هکبش ندوب سرت

قن للللللللللللل (س ج تشادهب نامزا ه ،ینا       

، 2007ص)93.
 -1امکان قدم زدن در فضای باز (سازمان بهداشت جهانی، 2007 ،ص)93.
 -1درنظر گرفتن برخی فعالیته نامزاس( هسردم طیحم رد ننادنملاس یا      
بهداشت جهانی، 2007 ،ص ) 42
 -1ایجاد اماکنی برای آشنایی و ادغام افرادد تازه وارد با شه نامزاس( نادنور   
بهداشت جهانی، 2007 ،ص ) 42
 -1دسترسی و حمل و نقل مناسب به امکان تا
جهانی، 2007 ،ص) 67 .

بهداش تشادهب نامزاس( یت    

ارتباطات مناسب
فضاهای باز مطلوب
ایجاد ارتباطات اجتماعی مطلوب برای سالمندان
ایجاد ارتباطات اجتماعی مطلوب برای سالمندان
دسترسی مطلوب به اماکن ضروری

Source: author

نقش عوامل میانجی (محیطی) در بهبود وضعیت سالمت جسمی و روانی سالمندان
مفاهیم سالمت و محیط مسکونی هردو نسبتا وسیع هستند و ممکن است برای افراد مختلف معناایی متف تشاد توا ه   
یهاای م شت نمز خخخ یص صصی (مانند
باشند .سالمت افراد مسن چند عاملی است و چندین عارضه همبستگی مانند بیماررر 
آرتریت ،دیابت و افسردگی) ،عالئم (مثال درد و ناراحتی) ،ظرفیت عملکردی (مثال تحرک و شناخت) و خطر م گر
و میر را پوشش می دهد .این عناصر معموال به دو دسته مرتبط با یکدددیگر تقس سسیم م ممی ش امسج تمالس :دنو ننن ننننی و
سالمت روانی که به ترتیب شرایط اجتماعی و روانی فرد را نشان می دهند (2013 ،Barahmand et al.؛ ،Yen et al.
 .) 2009در همین حال ،سال تمتم

نه تنها شامل این شرایط بهداشتتی عین ننی م ممی ش و کرد هکلب ،دو

را زز زززی ییابی اف زا دار

تهای پیشرو شهری731 ...
تحلیل رابطه میان سیاس 

یهای محله فیزیکی
وضعیت سالمتی خودشان ( .)2002 ،Smith et al.محیط مسکونی بزرگساالن سا خل ورده به ویژگ 
یهاای
یهاای فیزیک ککی عبارتن  :زا د ووویژگ گگ 
و اجتماعی اشاره دارد که به ویژه در افراد سا خل ورده تاثیر می گذارد .ویژگ 
مسکن داخلی و ویژگیهای مجاور خارج (مانند شرایط خیابان ،قابلیت شستشو و امکان افر تا هههههی) و دسترس سسی به
امکانات و خدمات ضروری در خارج از محله (به عنوان مثال امکانات پزشکی ،امکانات تفریحی و خرید) ( Clarke

یهاای اجتماعععی و
یهای اجتماعی شامل ویژگ گگ 
2009 ،and Nieuwenhuijsen؛  Lehningو همکاران .)2014 ،ویژگ 
جمعیت شناختی یک محله (مثال اجتماعی و اقتصادی ،نژادی ،ترکیبات قومی و سننی) و رواب  ط بب بببین فرد دی (مانند
انسجام اجتماعی ،اعتماد ،ایمنی ،شبکهه مح و ا اای ییت اجتماعععی) (Norstrand et al. 2012؛  Seemanو ،Crimmins
.)2001
با ادغام ایدههای مفهومی با شواهد تجرب ببی از مطالع  تا ددیگررر (ا راکمه و نل ا ،ن    2001؛ فران ،هکلگنا و ک    2001؛
فرانزین نن ی و همک را ا ،ن    2005؛ هی یی ل و م اا ایون2013 ،؛ کروگ و ر

،ناراکمه      2007؛  Seemanو 2001 ،Crimmins؛

 ،)2013 ،Villanueva et al.ما یک مدل مفهومی جامع را که رابطه مستقیمی و غیر مستققیم ب ببین مح ححیط مس وک ننی و
شرایط بهداشت بزرگساالن سالمند را مشخص می کند (شکل  )2ارائه می کنیم.

شکل : 1مدل مفهومی برای ارتباط مستقیم و غیر مستقیم بین محیط مسکونی و سالمت

توضیح :رفتارهای بهداشتی(1HBسالمتی) ( ,)1محیط مسکونی)2(2 RE
اجتماعی و جمعیت شناختی ,،)3( SD3رفاه ذهنی)4( 4SWB

)Source: (Yafilou and Colleagues 2017:81

اثرات مستقیم محیط زندگی مسکونی( )2بر سالمتی (فلش از  2به سالمتی در شکل  )3به طور گس  هدرت اای تصدددیق
شده است .ویژگیهای فیزیکی و اجتماعی مختلف محیط زیست مسکونی می تواند به عنوان منابع یا عوامل اس سرت
زا برای سالمت سا خل وردهها (2009 ،Clarke and Nieuwenhuijsen؛ الن و همکاران2001 ،؛  Lehningو همکاران،
 .) 2014منابع فیزیکی شامل مسکن با کیفیت ،امکانات بهداشتی و فضاهای سبز اس ات هک ت ثثثثثثث یر مثبت تتی ب تمالس ر   
سالمندان دارند ( .)2014 ،Yeo and Heshmatiدر مقابل ،عوامل استرس زا مانند :آلودگی هوا ،سر و صدا ،روشناایی
ضعیف خیابان  ،ترافیک سنگین و مسیرهای عابر پیاده ناهموار می تواند سالمت سالمندان را تحت تا ثثث یر ق دهد رار   
1

Health-related behavior
Residential environment
3
Socio-demographics
4
Subjective Well-being
2
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(روز .) 2008 ،منابع اجتماعی شامل شبکههای اجتماعی ،اعتماد و پشتیبانی می شوند .این منابع می توانند کمکهاای
فیزیکی به افراد سالخورده (مثال در مواجهه با مشکالت بهداشتی پیش آمده) ،اطالعات مربوط به سالمت و حمای ییت
مالی و احساسی را فراهم آورند و از این طریق به نتیجه بهتر س مال تتی کم  ک مم مممی کنن  د ( (.)2012 ،Norstrand et al.
برعکس ،عوامل استرس زای اجتماعی مانند جرم ،خشونت و ناامنی ممک فا اب تسا ن زززز زززززایش فش و نوخ را س ااا اااایر
اختالالت مرتبط با استرس ،و نیز تضعیف سیستم ایمنی بدن و افزایش آسیب پذیری به بیماریها ،موجب تأثیر منفی
بر سالمت روحی و جسمی و معلولیت شود ( 2001 ،Alen and Colleagues؛.)2011 ، Row and Colleagues
محیط مسکونی نیز می تواند به طور غیر مستقیم بر سالمتی تاثیر بگذارد .نقش میانجی از رفتارهای مرتبط با سالمت
( ،)1از جمله فعالیتهای فیزیکی و اجتماعی ،توجه بیشتری را به خود جلب کرده است (فلش از  2به  1به س مال تتی
در ش لک     2009 ،Clarke and Nieuwenhuijsen( )3؛ 2001 ،Frank and Engelke؛  Seemanو ،Crimmins
تهای جسمانی مانند پی ییاده روی ،دوچرخه اوس  رر ررری ،ورزش و
2001؛  .)2013 ،Villanueva and Colleaguesفعالی 
برخی فعالی 
تهای اوقات فراغت می تواند تأثیر مستقیم بر سالمت جسمی و روانی سالمندان داش  دشاب هت (( ((( Kerr et
 .)2012 ،al.در عین حال ،این فعالیتها ناگزیر تحت تاثیر محیط فیزیکی و اجتماعی ق  رار مم مممی گیرنددد .در دس سرت
بودن ،کیفیت و دسترسی به امکانات مناسب (به عنوان مثال مراکز تفریحی و ورزشی) ،زیرساخته نام( ا ن ههار د ااا اااای
عبور) و فضاهای (مانند پارکها و میدانها) و شرایط ایمنی محیط زندگی می توانند به طور مستقیم بر شدت ،م تد
زمان و فرکانس فیزیکی فعالی 
تها و از این رو به طور غیر مستقیم بر سالمت تاثیر می گذارد (،Frank and Engelke
2001؛  .)2013 ،Villanueva et al.به عنوان مثال ،مطالعه در انگلستان نش ادنملاس نالاسگرزب هک داد نا نن نن نننننی که رد 
محیطی زندگی می کنند که از فعالیت جسمانی حمایت می کنند ،تمایل به فعالیت بیشتر در فضای باز دارند که منجر
به احتمال بیشتری در سالمت می شوند ( .)2007 ،Sugiyama and Thompsonبا استفاده از فعالی ییتهاای اجتماعععی
(مانند جلسه ،چت و اجتماع) ،محیط مسکونی نیز به طور غیر مستقیم بر سالمت روانی و جسمی اف أت نسم دار ثثثثثثث یر
می گذارد ( .)2009 ،Clarke and Nieuwenhuijsenبه ط م ،صاخ رو حح ح ححححیط فیزیک ککی ممک باق الثم( تسا ن للل للللی ییت
دسترسی مناسب ،اتصال به ش کب ههههاای خیاباننی) را تسهههیل کند ی ییا از تعام امتجا ل عع عععی (م  )رود هار زا الث ( (ییین و
همکاران )2009 ،را از بین ببرد .محیط اجتماعی مانند ترکیب (نس ضو ،هدروخلاس نالاسگرزب تب عععع عععععیت اجتماعععی-
اقتصادی) ،جمعی (هنجارهای اجتماعی) و رابطه (ایمنی ،اعتماد) محیط ،بر خصوصیات همسایگان تاثیر م ممی گ دراذ
که ممکن است فرد سا خل ورده با آنها ارتباط برق و دنک رار

اوارف و اهراجنه ننن ن نننننی رفتارهاای اجتماعععی ( Sugiyamaو

تهای اجتماعی بیشتر بر عملکرد عملک و نادنملاس در
یهای فعالی 
 .)2007 ،Thompsonفرکانسها و ویژگ 

تمالس    

روان تأثیر می گذارد (2007 ،Sugiyama and Thompson؛ .)2009 ،Yen et al.
شناخت محدوده مورد مطالعه
منطقه  3یکی از مناطق  22گانه شهر تهران است که در پهنه شمال شرقی تهران واقع شده است و محدوده آن به ریز بیترت     
مشخص می شود:
 −حد شمالی :بزرگراه چمران ،بزرگراه مدرس و بزگراه صدر.

تهای پیشرو شهری733 ...
تحلیل رابطه میان سیاس 

 −حد شرقی :خیابان پاسداران و خیابان شریعتی.

 −حد جنوبی :بزرگراه رسالت ،بزرگراه حقانی و بزرگراه همت
 −حد غربی :بزرگراه چمران (شهرداری منطقه سه تهران.)8931 ،
در این تحقیق مالک منطقه سه تهران می باشد ولی بعلت گس ضف و اهنایرش ،اهروحم یمامت یور رب زکرمت ،یگدرت ا یاه        
مختلف شهری این منطقه ممکن نبوده ،لذا دو محدوده فرا منطقه ای(شه ادریم راولب زا معا هس هقطنم رد )یر م پ و دا ا کر
طالقانی جهت پایش و بررسی انتخاب شده اند که نتایج آن نیز قابل تعمیم به کل منطقه می باشد.

نقشه :1موقعیت استان و شهر تهران در کشور و موقعیت منطقه سه در تهران
Source: Tehran Region 3 Municipality 2019

نقشه :2موقعیت جغرافیایی منطقه و محدوده مورد مطالعه
Source: Tehran Region 3 Municipality 2019
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نقشه :3منطقه سه تهران

Source: Tehran Region 3 Municipality 2019

نقشه :4محدوده مورد مطالعه Source: Tehran Urban Studies Organization 2019

یافتههای تحقیق
احتماال رابطه ای میان سیاستهای پیشرو ( )Leading Policiesدر حوزههای مختلف شهری تهران ب اب نادنملاس یار    
حضور بیشتر آنها در فضاهای مختلف شهری و جود دارد.
ضها:
فر 
 :H۰احتماال رابطه ای میان سیاستهای پیشرو ( )Leading Policiesدر حوزههای مختلف شهری منطقه سه تهران برای

سالمندان با حضور بیشتر آنها در فضاهای مختلف شهری و جود ندارد.

تهای پیشرو شهری735 ...
تحلیل رابطه میان سیاس 

 :H۱احتماال رابطه ای میان سیاستهای پیشرو ( )Leading Policiesدر حوزههای مختلف شهری منطقه سه تهران برای

سالمندان با حضور بیشتر آنها در فضاهای مختلف شهری و جود دارد.

ی
ی» و «اخذذذ سیاس اهت ی ی
ی شهری ی
نمودارهایی که در بخش زیر آورده ایم مدل ابعاد «حضور بیشتررر س ادنملا ننن در فضای ی
ی دهد،،
ن نمودارهاا نشاننن می ی
پیشرو شهری» در دو حالت استاندارد و معناداری را نشان می دهد .همان طور کههه این ن
عضویت کلیه مولفههای بررسی شده در این متغیر تایید شده است.

شکل :2مدل اندازهگيري مقدار بار عاملی مولفههای مکنون فاکتور حضور بیشتر سالمندان در فضای شهری
Source: Research findings 2019
۲

همانطور که مشاهده میشود ،باتوجه به اینکه  xd� = 2. 49ش هد  RMSEA= 0.106 > 0.5 ،،ش هد  ،،در حالتتت تخمين ن
ن

ح معن رادا ییی بیشتررر از 0.05
ن سطح ح
استاندارد بارهای عاملی کلیة گويههاي مربوط به عاملها بزرگتر از  0.3و همچنین ن

ن از آنجاا کههه مق اد ررر –Chi
شده است ،میتوان گفت که برازش مدل موردنظر ،در حددد قاب للل قبوللل ب هدو  ،،و همچنین ن

 ،Squareکمتر از  4است ،پس با افزودن پارامتر جدید ،میتوان برازش مدل موردنظر را بهبود داد و در حاللل حاضررر
مدل بهترین حالت خود را دارد.
همچنین نتايج حاصل از تحل لي مدل اندازهگيري عامل حضور بیشتر سالمندان در فضای شهری ،که در شکل  3آورده
يدهد که بار عاملي تمام سواالت این گروه بسیار خوب و قابل قبول بوده است.
شده ،نشان م 

شکل :3مدل اندازهگيري مقدار  t-Valueمولفههای مکنون فاکتور حضور بیشتر سالمندان در فضای شهری
Source: Research findings 2019
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همانطور که مشاهده میشود ،در حالت ضرا بي

ط بههه متغيرهاا
معناداري آماره  Tبارهاي عاملي كل ةي گويههاي مربوط ط

خارج از بازة  -1/69تا  1/69میباشند ،میتوان گفت که کلیهی شاخصهای مربوط به فاکتور حضور بیشتر سالمندان
یباشند.
در فضای شهری ،درسطح  95درصد معنادار م 

شکل :4مدل اندازهگيري مقدار بار عاملی مولفههای مکنون فاکتور سیاستهای پیشرو شهری
Source: Research findings 2019
۲

ت
یشود ،باتوجه به اینکه  xd� = 1. 035شده ،شاخص  RMSEA= 0.140 > 0.5ش هد  ،،در حالت ت
همانطور که مشاهده م 

ن
تخمين استاندارد بارهای عاملی کلیة گويههاي مربوط به عاملها به جز گویههه ش رام هه  26بزرگتررر از  0.3و همچنین ن

ن
لقبول ب هدو  ،،و همچنین ن
یتوان گفت که برازش مدل موردنظر ،در حد قاب 
سطح معناداری بیشتر از  0.05شده است ،م 
یت او ننن ب زار ششش مدللل م ظندرو ررر را
از آنجا که مقدار  ،Chi–Squareبزرگتر از 4است ،پس با افزودن پارامتر جدید ،نمی ی
بهبود داد و در حال حاضر مدل بهترین حالت خود را دارد.
همچنین نتايج حاصل از تحل لي مدل اندازهگيري عامل سیاستهای پیشرو شهری ،که در شکل  5آورده ش هد  ،،نشاننن
يدهد که بار عاملي تمام سواالت این گروه بسیار خوب و قابل قبول بوده است.
م

تهای پیشرو شهری
شکل : 5مدل اندازهگيري مقدار  t-Valueمولفههای مکنون فاکتور سیاس 
Source: Research findings 2019

تهای پیشرو شهری737 ...
تحلیل رابطه میان سیاس 

یشود ،در حالت ضرا بي
همانطور که مشاهده م 

معناداري آماره  Tبارهاي عاملي كل ةي گويههاي مربوط به متغيرها بههه

ی مربوططط بههه
صهای ی
ت کههه کلیهههی ش خا ص ص
یت او ننن گفت ت
جز گویه شماره  26خارج از بازة  -1/69تا  1/69میباش دن  ،،می ی
یباشند.
تهای پیشرو شهری ،درسطح  95درصد معنادار م 
سیاس 
یباشند.
لهای  7و  ،8به ترتیب ،نمایشگر «مدل فرضیات » و «مدل شاخص اصالحی  » tم 
شک 

شکل :6آزمون مدل در حالت ضرایب استاندارد
Source: Research findings 2019
۲

ت
یشود ،باتوجه به اینکه  xd� = 1.211شده ،شاخص  RMSEA= 0.158 > 0.5ش هد  ،،در حالت ت
همانطور که مشاهده م 

ی بیشتررر از
ح معن رادا ی ی
لها بزرگتر از  0.3و همچنین سطح ح
تخمين استاندارد بارهای عاملی کلیة گويههاي مربوط به عام 
 0.05شده است ،میتوان گفت که برازش مدل ،در حد قابلقبول بوده ،و همچنین از آنجاا کههه مق اد ررر ،Chi–Square
یتوان برازش مدل موردنظر را بهبود د داد و در حاللل حاضررر مدللل
بزرگتر از  4است ،پس با افزودن پارامتر جدید ،نم 
بهترین حالت خود را دارد.
همچنین نتايج حاصل از تحل لي مدل اندازهگيري فرضیه مذکور ،در شکل  8آورده شده است.

شکل :7آزمون مدل در حالت معنی داری
Source: Research findings 2019
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همانطور که مشاهده میشود ،در حالت ضرا بي

ط بههه متغيرهاا
معناداري آماره  Tبارهاي عاملي كل ةي گويههاي مربوط ط

ح  95درصددد
ط فرضیههه ،درسطح ح
ی مربوط ط
خارج از بازة  -1/69تا  1/69میباشند ،میتوان گفت که کلیهی شاخصهای ی
یباشند.
معنادار م 
ی کن می  ..بررر اساسسس
حال می بایست وضغیت شاخصهای بااهمیت برازش مدلاندازهگیری فرضیه م وکذ ررر را بررسی ی
لقبولی برخوردار است.
مقادیر محاسبهشده برای این شاخصها ،مدل فرضیه  ،در مجموع ،از برازش قاب 
صهای برازش مدل با مقادیر استاندارد
جدول :2مقایسه شاخ 
مقدار

شاخص یا نشانگر

0.207

RMSEA
سطح معناداری ()P
نسبت کایاسکویر به درجه آزادی ()Chi-Square/DF

وضعیت
لقبول ()Acceptable fit
قاب 

0.0589

خوب ()Good fit

2 .11 1

خوب ()Good fit

شاخص نیکویی برازش ()GFI

0.89

عدم پذیرش

لیافته ()AGFI
شاخص نیکویی برازش تعدی 

0.93

خوب ()Good fit

شاخص برازش هنجاریافته ()NFI

0.90

لقبول ()Acceptable fit
قاب 

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

0.90

لقبول ()Acceptable fit
قاب 

شاخص برازش افزایشی ()IFI

0.53

خوب ()Good fit

Source: Research findings 2019

با توجه به جدول  1ازآنجاکه مقدار تقسیم آماره خيدو تقسیمبررر درجههه آزادي برابررر  2 .73 1و از  2ک تکچو ررر ش هد ،،
همچنین سطح معنیداری از  0.05بیشتر شده ،مقدار آماره  RMSEAاز  0.5کمتررر ش هد  ،،مق اد ررر آم را هه  GFIاز 0. 90
کوچکتر شده(عدم پذیرش) ،مقدار آماره  AGFIاز  0.9 0بزرگتر شده ،مقدار آماره  IFIاز  0.1بزرگتر ش هد  ،،مق اد ررر
یت او ننن نتیجههه گرفتتت مدللل
آماره  CFIاز  0.9بزرگتر شده و درنهایت مقدار آماره  NFIاز  0.9بزرگتر شده است ،می ی
مذکور از برازش مناسبی برخوردار است .همچنین با توجه به نتیجهی آزمون فرضیه مورد نظر و مقدار به دست آمدهه
برای  tمدل معادالت ساختاری می توان نتیجه گرفت
جدول : 3همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته مدل
طم ش ی
آسیبهای خ 

متغیرها

بار عاملی

سیاستهای پیشرو شهری -حضور بیشتر سالمندان در فضای شهری

1.00

Source: Research findings 2019

آماره T
6.26

وضعیت

میزان مطلوبیت

تأیید شد

مطلوب

ب ب دو هه و درواقع،،
یدار و مطلوب ب
ن م لد  ،،معنی ی
با توجه به نتایج ارائهشده در جدول  2میتوان گفت که بار عاملی این ن
یگردد .همچنین مقادیر آماره  Tبه دست آمده خ را ججج از
ِت در مدل فرضیه دوم ،در سطح  95درصد تأیید م 
تمامی اثرا ِت
بازه (  1.96و  )- 1.96است که مقادیر همبستگی را تایید می کند.
بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده فرضیه پژوهشی تایید می شود و می توان نتیجه گرفت سیاس رد ورشیپ یاهت   
حوزههای مختلف شهری تهران برای سالمندان ب .دراد دوج و یرهش فلتخم یاهاضف رد اهنآ رتشیب روضح ا         
همچنین با توجه به اینکه مقدار همبستگی از  0.6بیشتر و برابر  1. 00شده است باید گفت رابطه دو متغی و میقتسم ر
بسیار قوی است ،به عبارت دیگر هر چقدر سیاستگذاریهای پیش زوح رد ور هه هههه یارب نارهت یرهش فلتخم یا      

تهای پیشرو شهری739 ...
تحلیل رابطه میان سیاس 

سالمندان ،ارتقا یابد و وضعیت بهتری پیدا کند میزان حضور شهروندان سالمند در فض ن یرهش فلتخم یاها ی اب ز

   

سرعت و شدت باال افزایش می یابد و برعکس.
نتیجهگیری و دستاوردهای علمی پژوهش
سالمندان بخشي از شهروندان آس بي

ص ب اهنآ یار   
پذير به حساب مي آيند كه بايد فضاهاي شهر ييي را بههه ط اخ رو صص صص

مناسب سازي كرد .آنان به تعامل با فضاي اجتماعي شهري و ارتباط با طبيعت  ،پياده روي و ورزش احتياج دارند .اماا
فهاي جسمي و در مواردي انزوا ،الگوي استفاده آنان از فضاهاي شهري را متفاوت مي نمايد .سالمندان به محله،
ضع 
ت س يتن
واحد همسايگي و مح طي مسكوني خود بسيار وابسته هستند لذا استفاده و متمركززز س اهوگلا نتخا ييييي محالت ت
خدمات و تعامالت در بافت مسكوني مي تواند به استفاده بهتر و بيشتر آنهاا از فض مك يلحم یا ككككككك كن ينچمه .د نن ننن
تغ يي رات محيطي و فيز يكي بايد بسيار كوچك و تدريجي باشند تا به بافت اجتماعي خدشه نكن دراو  ن جنآ زا .د ااا اااا كههه
سرعت كندتر ،ديد ضعيف تر و عدم تعادل ،تردد آنها را با مش لك روبرو مي سازد ،فضاهاي شهري بايددد به ا هنوگ  ييييي
طراحي شوند تا ناتوانا يي هاي آنان را در نظر بگيرنددد .یک هک یلماوع زا رگید ی

رد ار نادنملاس تکراشم

یگدنز       

یش دو
اجتماعی محدود میکند ،نامناسب بودن فضاها و امکانات شهری برای تردد ایمن سالمندان است که سبب م یی یی
سالمندان خود بهمنظور پیشگیری از خطراتی مانند زمین خوردن یا سوانح ،از خروج از منزل خودداری کنند .ب یهید
است ساستگذاری و برنامهریزی برای توزیع اثربخش و عادالنه خدمات ،نیاز به هدنریگ تیعمج حیحص تخانش       
خدمت دارد .بدون این شناخت منابع مصرف میشوند بدون آن که ت ب .دنشاب هتشاد رادیاپ یریثا هههه هههههههعب ،رگید ترا   
راهکارهای ما باید برآمده از نیازهای ما باشند و تعیین این نیازها وابسته به مطالعه نیازسنجی عم قطنم و یمو هههههای در
کشور خواهد بود.
پیشنهادها
در ادامه پیشنهادهایی جهت نیاز سنجی دقیق شهری بر اساس دموگرافی سالمندان و هم چنین ارائه سیاستهای پیش ور
و راهکارهای پایدار می پردازیم.
با توجه به پیشرفت تکنولوژی و مدرن و هوشمند سازی شهرهای دنیا ،می توان با نیاز سنجیهایی که تروصب    
مس و رمت

یه ب یرهش یا ر م  ب یان رب ن ما هههههههه ههههههه یدربراک یا     
ماجنا قیقد و تسرد راذگتسایس دوش یم یییی ی ییییییییی یییی

کامپیوتری( )Applicationجهت تسریع امورات شهری سالمند توسط شرکتهای دانش بنیان پیش روند و همراه ب نآ ا
کالسهای آموزشی مقتضی در مراکز شهرداری یا محالت برای سالمندان ایجاد شود.

ایجاد الگوهای محالت سنتی ( 1)TNDو متمرکز ساختن خدمات و تعامالت در محالت مسکونی که هب رجنم     

استفاده بیشتر و بهتر محالت توسط سالمندان می شود.
سیاستهای اخذ شده توسط مدیران و برنامهههری  بسانم تهج رد یرهش ناز س هلحم یزا

رباعم و اب دیاب          

استانداردهایی همچون :عریض کردن پیاده روها بر اساس استاندار مناسب سازی به بیش از  90سانتی متر و اس هدافت
Traditional Neighbourhood Design
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    شهای مناسب و همچنین ایج مر دا پپ پپپه یا ی اب
 از سطوح صاف و ایجاد وحدت در کف سازی پیاده رو توسط کفپو
     

یدورو رد

زین و دنتسه

 درصد همراه با نرده در قس یاهتم ی  یاراد هک ور هدایپ زا  ا حطس فالتخ8 شیب کمتر از
. همخوانی داشته باشند،ساختمانهای اصلی شهر که تردد سالمندان در آنها بیشتر است

      اتصال هرچه بهتر تقاطعهای پیاده روها با خیابانها و کوچهها که متأسفانه با م لپ مدع نوچمه یعناو بترا ا یط
.همراه است....  تیر برق و، جوی آب و درخت، موانع طبیعی و مصنوعی،مناسب
     

سیاستگذاریهای شهری باید در جهت هوشمند سازی هر چه بیشتر از طریق اب ا یرازفا مرن راز یجا غارچچ د

       راهنمایی هوشمند برای سالمندان جهت افزایش طول م  غارچ ندوب زبس تد را منه ا ارب یی ی رباع ی س ن ا دنمل و
 که منجر به ایجاد حس ایمنی بیشتر در سالمندانLED همچنین ایجاد خطوط عابر پیاده سه بعدی همراه با چراغهای
. انجام پذیرد،می شود
   مدیران و برنامهریزان شهری می توانند با نظر به تغییر ساختار جمعیت ملاس شیازفا و ی ننن نننندان کش بسانم هب رو
، سرزندگی، مشارکت اجتماعی، امنیت، ایمنی،سازی فضای شهری توسط بکارگیری شاخصهای آن اعم از دسترسی
    ارتباطات و نهایتأ عدالت فضای شهری بپردازند که ایجاد همه این شاخصها ب بسانم یاهرادناتسا ا، حمل و نقل
.سازی منجر به مشارکت و حضور بیشتر سالمندان در فضاهای شهری و نهایتأ رفاه حال آنها خواهد شد
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Abstract
In the last decade, the growing population of the elderly in Tehran has provided us
with the emergence of new service needs in different areas of the urban environment,
especially the adaptation of urban spaces to such indicators as safety, security,
accessibility, living, communication, social participation, and finally transportation for
the elderly. In this project, we seek to answer the question that by developing leading
urban policies and aligning them with demographic changes, will older people's
participation in different urban spaces be achieved? Data collection was done through
survey method and SPSSwin20 and LISREL8.5 softwares were used for data analysis.
The population of the study consisted of 71,199 elderly citizens of the district three of
Tehran. The sample size is 382 people, based on Cochran's formula, and is available in
a randomized fashion. In this regard, as the correlation value is greater than 0.6 and
equal to 1,00 we should conclude that there should be a direct relationship between the
two variables, that is, the extent to which urban managers adopt and implement urban
policies in line with the aging population structure, it will lead to greater participation
of the elderly in Tehran's urban space
Keywords: leading Urban policies, Elderly, Urban Spaces, district three of
Tehran
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