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Abstract
Introduction: World Health Organization has proposed age-friendly cities as an urban development 
approach. Likewise, the spatial distribution of urban facilities can be considered an important 
issue among urban planners. The present study aimed to evaluate the spatial distribution of the 
characteristics of an age-friendly city in Tehran.
Methods: In 2019, a sample of 770 elderly people was selected by the multi-stage sampling method. 
Data collection was accomplished using a standard questionnaire of the World Health Organization. 
Spatial inequalities of age-friendly indicators were calculated according to the Technique for Order 
of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) using version 22 of SPSS software.
Results: The results showed that the city of Tehran has an average score of 2.07 out of a maximum 
score of 4 in the index of the age-friendly city. The “outdoor spaces and buildings” (2.33) and the 
“housing” (1.31) sub-indexes had the highest and lowest average among the components of an elderly-
friendly city, respectively. According to the TOPSIS, Lavizan district (score 2.13) and Mehrabad 
district (score 1.90) was ranked as the best and worst elderly-friendly district from the elderly point 
of view, respectively.
Conclusions: Spatial inequality in the indicators of age-friendly is evidently intimidating the quality 
of older adults’ life. Therefore, it is necessary to pay close attention to the spatial distribution of urban 
features compatible with later life, especially in the southern areas of Tehran.
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چکیده
ــان  ــی اســت کــه در می ــی مبحث ــت فضای ــی و عدال ــورد توجــه ســازمان بهداشــت جهان ــه: شــهر دوســتدار ســالمند رویکــرد م مقدم
برنامه ریــزان و مدیــران شــهری اهمیــت دارد. هــدف پژوهــش حاضــر بررســی نابرابــری فضایــی شــهر تهــران از منظــر شــاخص های 

شــهر دوســتدار ســالمند بــوده اســت.
روش کار: اطالعــات مــورد نیــاز بــرای ایــن مطالعــه توصیفــی تحلیلــی در ســال 1397 بــا نمونــه ای 770 نفــری از ســالمندان شــهر 
تهــران و بــه روش نمونــه گیــری  چندمرحلــه ای بــه دســت آمــد. داده هــا بــا اســتفاده از پرسشــنامه اســتاندارد ســازمان بهداشــت جهانــی 
گــردآوری و بــه منظــور ســنجش پایایــی آن از ضریــب آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــد. نابرابــری فضایــی بــا اســتفاده از روش اولویــت بندی 

بــر اســاس شــباهت بــه راه حــل ایــده آل و بــا اســتفاده از نســخه 22 نــرم افــزار SPSS ، محاســبه وتحلیــل شــد. 
یافته هــا: نتایــج نشــان داد شــاخص شــهر تهــران در شــاخص شــهر دوســتدار ســالمند نمــره 2/07 را از حداکثــر نمــره 4 کســب نمــوده و 
در میــان زیرشــاخص های ایــن مفهــوم نیــز شــاخص فضاهــای بــاز و ســاختمان ها بیشــترین میانگیــن )نمــره 2/33( و شــاخص مســکن 
ــه عنــوان ســالمند  ــا میانگیــن 2/13 ب ــر اســاس رتبه بنــدی تاســیس، منطقــه لویــزان ب کمتریــن میانگیــن )نمــره 1/31( را داشــته اند. ب
دوســت ترین و منطقــه مهرآبــاد بــا میانگیــن نمــره 1/90 بــه عنــوان نامناســب ترین منطقــه شــهری بــرای زندگــی از دیــدگاه ســالمندان 

شــناخته شــد. 
نتیجه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــح بــه دســت آمــده می تــوان نابرابــری فضایــی در شــاخص های مختلــف شــهر دوســتدار ســالمند در 
مناطــق مختلــف تهــران را مشــاهده نمــود. از ایــن روی توجــه بــه توزیــع فضایــی ویژگی هــای شــهری ســازگار بــا زندگــی ســالمندی بــه 

ویــژه در مناطــق جنوبــی شــهر تهــران ضــرورت دارد. 
کلیدواژه ها: سالمندی، سالمند، تحلیل فضایی، جمعیت شهری، برنامه ریزی شهری.

مقدمه 
بــا افزایــش امیــد بــه زندگــی و بهبــود مراقبــت هــای بهداشــتی، 
ــا رونــد جهانــی، پیــش بینــی می شــود کــه 25 الــی 35  همــراه ب
درصــد جمعیــت ایــران در ســال 1410 در ســنین بــاالی 50 ســال 
قــرار خواهنــد گرفــت )1(. پدیــده دیگــری کــه فراینــد آن از میانــه 
قــرن پیــش آغــاز و در قــرن اخیــر ســرعت گرفتــه، میــل فزاینــده 
جمعیــت بــه شــهری شــدن اســت. بــر اســاس گــزارش ســازمان 
ــهری  ــق ش ــان در مناط ــت جه ــد جمعی ــش از 54 درص ــل، بی مل

ــا در  ــا پیش بینی ه ــق ب ــم، مطاب ــن رق ــه ای ــد ک ــی می کنن زندگ
ســال 2050 میــالدی بــه 66 درصــد افزایــش خواهــد یافــت )2(. 
مــد نظــر قــرار دادن توامــان ســالمندی و شهرنشــینی بــر اهمیــت 
ایــن موضــوع خواهــد افــزود کــه دگرگونی هــای جســمی و روحــی 
- روانــی انســان در اثــر ســالمندی، نیازمنــد رویکــرد جامعــی بــه 
داشــتن شــهری ســازگار بــا ایــن تحــوالت جمعیتــی اســت )3, 4(. 
در ایــن راســتا ســازمان بهداشــت جهانــی مفهــوم شــهر دوســتدار 
ســالمند را در ســال 2005 مطــرح و خواســتار توجــه بیــش از پیــش 
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ــه  ــه ســالمندی و شهرنشــینی شــد. از جمل ــوط ب ــه مســائل مرب ب
ایــن مســائل بحــث بهداشــت، ســالمت و تامیــن آســایش و رفــاه 
ســالمندان اســت کــه در طــرح شــهر دوســتدار ســالمند نمــود پیــدا 
می کنــد )5, 6(. ســازمان بهداشــت جهانــی پــروژه شــهرهای 
ــت.  ــرا درآورده اس ــه اج ــور ب ــن کش ــالمند را در چندی ــتدار س دوس
در ایــن طــرح بــه مهمتریــن بخــش هــای خدمــات شــهری اعــم 
ــی، آموزشــی،  ــبات اجتماع ــوع مناس ــل، مســکن و ن ــل ونق از حم
ــا نیازهــای ســالمندان اشــاره شــده  ــره متناســب ب بهداشــتی وغی
اســت )7(. شــهر دوســتدار ســالمند شــهری اســت کــه همــه افــراد 
ــت ها،  ــد، سیاس ــور دارن ــه حض ــی در جامع ــن و قابلیت ــر س ــا ه ب
ــه ای  ــه گون ــالمندی ب ــا س ــط ب ــهری مرتب ــاختار ش ــات و س خدم
طراحــی مــی شــود کــه همــه ســالمندان بتواننــد در امنیــت زندگی 

کــرده و مشــارکت کامــل در جامعــه داشــته باشــند )8(.
ــر تفاوت هــای اجتماعــی و اقتصــادی  ــر اث  زندگــی در شــهرها، ب
افــراد، منجــر بــه پدیــد آمــدن تفــاوت هــای فضایــی شــده اســت 
کــه ایــن تفــاوت هــا، نقــش مهمــی در جدایــی گزینــی و منطقــه 
بنــدی شــهرها دارنــد )9(. در ایــن راســتا از مهمتریــن عوامــل در 
ــب و  ــع مناس ــا و توزی ــتفاده از فضاه ــهری، اس ــزی ش برنامه ری
بــه عبارتــی عدالــت فضایــی  اســت. عدالــت فضایــی از طریــق 
توزیــع متعــادل کاربری هــا و خدمــات شــهری بــرای شــهروندان 
ــاخت های  ــه زیرس ــع عادالن ــدف از آن، توزی ــده و ه ــل ش حاص
اساســی، امکانــات، تســهیالت و خدمــات شــهری در میــان 
ــدن آن،  ــرار ش ــورت برق ــت و در ص ــهر اس ــف ش ــق مختل مناط
رضایــت از زندگــی و زندگــی همــراه بــا آرامــش را فراهــم خواهــد 
ــی فضــا  ــد نقطــه تالق ــی را بای ــت فضای ــع عدال ســاخت. در واق
ــع و  ــه مناب ــع عادالن ــه توزی ــه ب ــی دانســت ک ــت اجتماع و عدال
ارزش در فضــای جامعــه می پــردازد )10(.  بــا  فرصت هــای 
ــات  ــع خدم ــی در توزی ــت فضای ــه عدال ــن روی، دســتیابی ب از ای
شــهری جهــت اســتفاده عادالنــه از ظرفیت هــای محیطــی، یکــی 
ــت  ــی عدال ــت. برخ ــهری اس ــزان ش ــم برنامه ری ــداف مه از اه
فضایــی را فقــط دسترســی برابــر بــه تســهیالت عمومــی اساســی 
ــه  ــزان فاصل ــز می ــت را نی ــار ســنجش عدال تعریــف کــرده و معی
ــت  ــد. برخــی دیگــر هــم عدال ــات در نظــر گرفته ان ــن خدم از ای
ــا، ســالیق،  ــات براســاس نیازه ــع یکســان خدم ــی را توزی فضای
اولویت هــای ســاکنان و اســتانداردهای خدمــات رســانی تعریــف 

 .)12  ,11( کرده انــد 
ــته،  ــه گذش ــد ده ــران، در چن ــت ای ــوان پایتخ ــه عن ــران ب ته
ــت کشــور را در خــود جــای داده  ــری از جمعی درصــد چشــم گی

اســت. تراکــم جمعیتــی در تهــران مشــکالت عدیــده ای را بــرای 
اقشــار آســیب پذیــر از جملــه ســالمندان بــه وجــود آورده اســت. 
ــد  ــال 1395، 6/7 درص ــماری س ــه سرش ــه ب ــا توج ــران ب ته
جمعیــت ســالمند دارد کــه ایــن نســبت بــه ســال 1390 افزایــش 

ــه اســت )13(. یافت
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع حضــور و مشــارکت ســالمندان در 
ــق  ــات و زیرســاخت های شــهری منطب ــه امکان ــه، توجــه ب جامع
بــا نیازهــای ایــن گــروه جمعیتــی، موضــوع پژوهش هــای 
مختلــف بــوده اســت. در مطالعــه کارپنتیــری و همــکاران 
ــل  و  ــات حم ــه خدم ــی ب ــزان دسترس ــالمندان از می )2020(، س
 نقــل و امکانــات بهداشــتی و درمانــی ناراضــی بوده انــد )14(. روزا 
و همــکاران )2015( ایجــاد ســازگاری در فضاهــای بــاز شــهری 
ــای  ــوان زمینه ه ــه عن ــی را ب ــل عموم ــل  و  نق ــتم حم و سیس
اصلــی بــرای بهبــود وضعیــت شــهر دوســتدار ســالمند پیشــنهاد 
ــاز  ــا نی ــهرها ب ــازگاری ش ــت س ــر اهمی ــالوه ب ــد )15(. ع کرده ان
ســالمندان، وضعیــت توزیــع ایــن ســازگاری در مناطــق مختلــف 

ــال شــده اســت.  ــا حساســیت دنب ــز ب شــهری نی
در ایــران نیــز مطالعــات مختلــف بــه موضــوع شــهرهای دوســتدار 
ــد. پیربابایــی )1398( توزیــع خدمــات شــهری  ســالمند پرداخته ان
و دسترســی بــه ایــن خدمــات در نواحــی مختلــف منطقــه 
15 شــهری تهــران بــرای ســالمندان را ناعادالنــه دانســته 
ــه  ــط ب ــاخص های مرتب ــودن ش ــم مناســب ب اســت )16(. علیرغ
ســازگاری خدمــات حمل و نقــل بــرای شــهروندان ســالمند شــهر 
تهــران، ایــن ســازگاری بــرای ســالمندان در مــورد شــاخص های 
بــوده  نامناســب  بســیار  شــهروندی  مشــارکت  و  اســتخدام 
ــن  ــای ای ــد یافته ه ــز در تایی ــری نی ــات دیگ ــت )17(. مطالع اس
ــازی  ــه بهس ــران ب ــهر ته ــی ش ــای اساس ــر نیازه ــا ب پژوهش ه
بــرای پیوســتن بــه جمــع شــهرهای دوســتدار ســالمندان تاکیــد 

.)18( داشــته اند 
علیرغــم اهمیــت توجــه همزمــان بــه شــاخص های شــهر 
ــا کنــون  دوســتدار ســالمند و توزیــع فضایــی ایــن شــاخص ها، ت
مطالعــه ای بــه شــکل ترکیبــی انجــام نشــده اســت. بنابرایــن بــا 
ــاز تحقیقاتــی در حــوزه شــهری و ســالمندی  در نظــر گرفتــن نی
جمعیتــی،  هــرم  بــا  منطبــق  سیاســت گذاری  راســتای  در 
ــذا  ــد. ل ــروری می نمای ــات ض ــن مختص ــا ای ــی ب ــام پژوهش انج
ــی  ــری فضای ــت نابراب ــی وضعی ــدف بررس ــا ه ــه ب ــن مطالع ای
شــاخص های شــهر دوســتدار ســالمند در شــهر تهــران از دیــدگاه 

ــت. ــه اس ــام گرفت ــالمندان انج س
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روش کار
ــاکن در  ــر س ــال و باالت ــراد 60 س ــر اف ــش حاض ــه پژوه جامع
ــی، 770  ــی تحلیل ــه توصیف ــن مطالع ــوده و در ای ــران ب شــهر ته
ــه روش  ــات، ب ــع آوری اطالع ــته اند. جم ــارکت داش ــالمند مش س
نمونه گیــری چنــد مرحلــه شــامل انتخاب محلــه و انتخــاب پارک/
بوســتان بــه صــورت تصادفــی ســاده و انتخــاب پاســخ دهندگان به 
صــورت در دســترس بــوده اســت. بدیــن صــورت کــه، ابتــدا کلیــه 
ــایی و در گام  ــران )شــکل 1( شناس ــه  شــهر ته مناطــق 11 گان
بعــدی بــر اســاس انتخــاب تصادفــی از هــر منطقــه، یــک محلــه 
)محــالت هــروی، قیطریــه، ابــاذر، تهرانســر، یوســف آباد، شــورا، 
ــاد  ــن و یافت آب ــتاد معی ــی، اس ــام زاده یحی ــیه، ام ــاد، اقدس نازی آب
ــع پرسشــنامه انتخــاب  شــمالی( و دو پارک/بوســتان جهــت توزی
شــد. بــا مراجعــه بــه محــل تجمــع ســالمندان )پارک هــا، ســراها 
و معابــر عمومــی( و بــا ارائــه کارت دانشــجویی و پــس از توضیــح 
اهــداف مطالعــه و ضمــن تاکیــد بــر محرمانــه بــودن اطالعــات، 
پرسشــنامه ها در اختیــار پرسش شــوندگان در دســترس قــرار 
ــد.  ــع گردی ــنامه توزی ــداد 70 پرسش ــه، تع ــر محل ــت. در ه گرف
ــن 60  ــامل س ــالمندان ش ــرای س ــه ب ــه مطالع ــرایط ورود ب ش
ســال و باالتــر، داشــتن ســواد خوانــدن و نوشــتن و ســاکن شــهر 
تهــران بــود. ســالمندانی کــه تمایلــی بــه مشــارکت نداشــته و نیــز 
ســالمندان غیــر فعــال، خــارج از جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش در 

ــده اند. ــه ش ــر گرفت نظ
پرسشــنامه دو بخشــی شــامل  داده هــا،  آوری  ابــزار جمــع 
مشــخصات جمعیــت شــناختی )ســن، جنــس، وضعیــت تاهــل و 

ســطح تحصیــالت، مســکن، منطقــه مســکونی، درآمــد، وضعیــت 
ــتدار  ــهر دوس ــت ش ــک لیس ــامل چ ــش دوم ش ــتغال( و بخ اش
ــر اســاس معیارهــای اســتاندارد  ــود. ایــن پرسشــنامه ب ســالمند ب
ــتفاده در  ــرای اس ــده و ب ــن ش ــی تدوی ــت جهان ــازمان بهداش س
ایــران بومــی ســازی شــده اســت. پایایــی ابــزار مطالعــه بــه روش 
ــورد  ــاخ م ــای کرونب ــدار آلف ــی مق ــی و ارزیاب ــازی درون ــم س ه

ــت )19, 20(.  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ارزیاب
قبــل از توزیــع عمومــی پرســش نامه، ابتــدا تعــداد 30 پرسشــنامه 
ــر  ــارک تئات ــه 6، پ ــران )منطق ــهر ته ــالمندان ش ــار س در اختی
ــرای  ــا مولفه هــای الزم ب ــه ولیعصــر( قــرار گرفــت ت شــهر، محل
تعییــن حجــم نمونــه بــه دســت آیــد. انحــراف معیــار بــه دســت 
آمــده از پایلــوت برابــر بــا 28/9 بــود کــه بــا جای گــذاری آن در 

فرمــول تعییــن حجــم نمونــه

 و بــا در نظــر گرفتــن دقتــی برابــر بــا 0/1 انحــراف معیــار و بــا 
ــه  ــرآورد شــد ک ــر ب ــداد 383 نف ــان 95 درصــد، تع ســطح اطمین
ــادل  ــرح  مع ــر ط ــری و اث ــه گی ــوع نمون ــن ن ــر گرفت ــا در نظ ب
ــه 766  ــی آن ب ــه و حجــم نهای ــه اضاف ــه حجــم نمون ــر ب 2 براب
ــی،  ــزش احتمال ــن ری ــر گرفت ــا در نظ ــت. ب ــش یاف ــر افزای نف
ــع و  ــاری توزی ــه آم ــای جامع ــان اعض ــنامه در می 1008پرسش
ــالمندان  ــر از س ــل 770 نف ــارکت کام ــا مش ــش ب ــًا پیمای نهایت

ــت. ــام گرف ــران انج ــهر ته ش

شکل 1: تقسیم بندی جدید مناطق شهر تهران )مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران، 1395(.  
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داده هــای توصیفــی در دو بخــش مجــزا مــورد تجزیــه و تحلیــل 
قــرار گرفــت. بخــش اول پرسشــنامه شــامل ویژگی هــای 
ــامل  ــنامه ش ــش دوم پرسش ــوال( و بخ ــناختی )8 س ــت  ش جمعی
ــهر  ــوم ش ــازنده مفه ــه س ــت مولف ــه هش ــوط ب ــواالت مرب س
دوســتدار ســالمند )بناهــا و فضاهــای بــاز شــهری، حمــل 
و نقــل، مســکن، مشــارکت اجتماعــی، تکریــم ســالمندان و 
ــات  ــتغال، ارتباط ــهروندی و اش ــارکت ش ــی، مش ــمول اجتماع ش
و اطالعــات، حمایــت اجتماعــی و خدمــات ســالمتی( بــود. ایــن 
پرسشــنامه 102 ســوالی دارای تعــداد متفاوتــی ســوال بــرای هــر 
ــت  ــب و پش ــه ترتی ــاخص ها ب ــوال های زیرش ــت. س ــه اس مولف
ســر هــم تنظیــم شــده اســت؛ بــه نحــوی کــه ســوال 1 تــا 12 
ــا  ــاز و ســاختمان ها، ســوال 13 ت ــار فضاهــای ب ــه معی ــوط ب مرب

ــوط  ــا 36 مرب ــار حمــل و نقــل، ســوال 30 ت ــه معی ــوط ب 29 مرب
بــه معیــار مســکن، ســوال 37تــا 44 مربــوط بــه معیــار مشــارکت 
اجتماعــی، ســوال 45 تــا 53 مربــوط بــه معیــار تکریــم ســالمندان 
ــار  ــه معی ــوط ب ــا 61 مرب ــوال 54 ت ــی، س ــمولیت اجتماع و مش
ــوط  ــا 72 مرب ــوال 62 ت ــتخدام، س ــهروندی و اس ــارکت ش مش
بــه معیــار ارتباطــات و اطالعــات، ســوال 73 تــا 84 مربــوط بــه 
معیــار خدمــات ســالمتی و محلــی اســت.  پرسشــنامه بــه صــورت 
ــم:2(                                                                                           ــی دان ــدی:3، نم ــر:1، تاح ــی: 4، خی ــرت )بل ــف لیک طی
مــی باشــد. در نتیجــه نمــره کل یــک فــرد از 102 تــا 408 متغیــر 
اســت و هــر چــه نمــره پاییــن تــر باشــد، فــرد از ارائــه و توزیــع 
خدمــات شــهری مناســب ســالمند بــه نســبت رضایــت کمتــری 

داشــته اســت.

جدول 1: مولفه های اندازه گیری شهر دوستدار سالمند و پایایی متغیرها

ضریب آلفای کرونباخحداقل نمرهحداکثر نمرهتعداد سواالتشاخص ها

1872180/74فضاهای باز شهری
25100250/90حمل و نقل

72870/72مسکن
93690/71مشارکت اجتماعی
1144110/77تکریم سالمندان

83280/75استخدام و مشارکت شهروندی
1144110/74ارتباطات و اطالعات

1248120/81خدمات محلی و سالمتی
1024081020/95کل پرسشنامه

بــا توجــه بــه اینکــه ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0,9 بــه دســت آمــده 
ــوده  ــی مناســبی ب ــی درون ــزار ســنجش دارای پایای ــذا اب اســت، ل
اســت. بــر اســاس مطالعــه زرقانــی )1394(، اگــر میانگیــن نمــرات 
ــالمند  ــتدار س ــهر دوس ــاخص های ش ــا ش ــه ب ــالمندان در رابط س
ــر  ــودن و اگ ــوب ب ــر نامطل ــد، بیانگ ــاوی 2/5 باش ــا مس ــر ی کمت
ــوب ایــن شــاخص  ــده حــد مطل بیشــتر از 2/5 باشــد، نشــان دهن

مــی باشــد )20(. 
ــده آل  ــه راه حــل ای ــر اســاس شــباهت ب ــدی ب ــت بن روش اولوی
ــر اســاس چنــد  ــواع مدل هــای تصمیــم گیــری ب )تاپســیس( از ان
ــت  ــای مثب ــده آل ه ــدا ای ــاس آن ابت ــر اس ــه ب ــاخص اســت ک ش
)بهتریــن حالــت( و ایــده آل هــای منفــی )بدتریــن حالــت( بــرای 
هریــک از شــاخص ها محاســبه شــده و ســپس فاصلــه هــر گزینــه 
ــزان  ــن می ــبه و همچنی ــی محاس ــت و منف ــای مثب ــده آل ه از ای
نزدیکــی هــر گزینــه بــه راه حــل ایــده آل محاســبه و در نهایــت 
گزینه هــا رتبــه بنــدی می شــوند. گزینــه منتخــب گزینــه ای اســت 
کــه کمتریــن فاصلــه را از ایــده آل هــای مثبــت و بیشــترین فاصلــه 
را از ایــده آل هــای منفــی داشــته باشــد. گزینــه منتخــب در دامنــه 

ــه  ــن گزین ــه و عــدد یــک بهتری ــرار گرفت ــک ق ــا ی ــر ت ــن صف بی
ــا  ــا ب ــردازش داده ه ــا، پ ــع آوری داده ه ــس از جم ــت )21(. پ اس
 Microsoft 2016 و SPSS اســتفاده از نســخه 22 نــرم افــزار
office excel انجــام شــد. پژوهــش حاضــر دارای تاییدیــه کمیتــه 

ــد. ــی باش ــد IR.USWR.REC.1397.040 م ــا ک اخــالق ب

یافته ها
پژوهــش حاضــر 8 جنبــه از زندگــی شــهری را بــه عنــوان 
مولفه هــای تشــکیل دهنــده شــهر دوســتدار ســالمند مــورد 
بررســی قــرار داده اســت. در مطالعــه حاضــر، 770 نفر از ســالمندان 
ــن  ــا میانگی ــال ب ــا 89 س ــنی 60 ت ــدوده س ــران در مح ــهر ته ش
ــش از  ــتند. بی ــار( مشــارکت داش ــال )±2/7 انحــراف معی 67/9 س
نیمــی از ســالمندان زن )568 نفــر، 73/8 درصــد( و متاهــل )662 
ــا  ــالمندان ب ــد س ــدود 78/1 درص ــد. ح ــد( بودن ــر و 85/9 درص نف
تحصیــالت متوســطه، دیپلــم و فــوق دیپلــم بــوده و یافته هــا حاکی 
ــکن  ــالمندان دارای مس ــی را س ــترین فراوان ــه بیش ــت ک از آن اس
ــه  ــد ماهان ــروه دارای درآم ــته اند. گ ــد( داش ــخصی )92/2 درص ش
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ــود. 2 تــا 3 میلیــون تومــان بــا 47/9 درصــد بیشــترین فراوانــی پاســخ  ــدگان ب دهن

جدول 2: وضعیت متغیرهای جمعیت شناختی سالمندان مطالعه 

درصد فراوانیفراوانیسطحمتغیر

گروه سن
7471192/3-60 سال

89597/7-75 سال

جنسیت
20226/2مرد
56873/8زن

وضعیت تاهل
121/6هرگز ازدواج نکرده
66285/9متاهل دارای همسر

9612/5متارکه یا فوت

وضعیت تحصیلی
9412/2ابتدایی و راهنمایی

60178/1متوسطه، دیپلم و فوق دیپلم
759/7لیسانس و فوق لیسانس

وضعیت درآمد

668/4کمتر از 2 میلیون تومان
36847/9بین 2 تا 3 میلیون تومان 

30139/3بین 3 تا 5 میلیون تومان 

354/4بیشتر از 5 میلیون تومان 

مسکن

71592/9شخصی یا ملکی
273/5اجاره یا رهن

243/1فرزندان و اقوام
40/5سازمانی

ــدی مناطــق  ــج رتبه بن ــه دســت آمــده از نتای ــج ب ــر اســاس نتای ب
یــازده گانــه شــهر تهــران، بــر مبنــای دیــدگاه ســالمندان، منطقــه 
لویــزان بــه عنــوان ســالمند دوســت ترین منطقــه و منطقــه 

ــی  ــرای زندگ ــه ب ــن منطق ــب تری ــوان نامناس ــه عن ــاد ب مهرآب
ــدند. ــناخته ش ــالمندان ش س

جدول 3: رتبه بندی مناطق شهر تهران بر اساس شاخص های شهر دوستدار سالمند
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721241312/1310/635لویزان
643152132/1300/597عباس آباد
218523622/0570/579قصر فیروزه
136336442/0810/567پردیسان
11102414552/0760/519شمیران

56101065761/980/420تهران قدیم

9115777271/9760/411چیتگر

1084998881/9730/401یافت آباد

85788109111/9510/372راه آهن

3711610911101/9070/371شهر ری

4991111111091/9050/341مهرآباد
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رتبه بنــدی مناطــق در هــر کــدام از ابعــاد شــهر دوستدارســالمند 
محاســبه شــده و در جــدول 3 گــزارش شــده اســت. نمــره کل در 
ایــن جــدول بــر اســاس نمره گــذاری پرسشــنامه شــهر دوســتدار 
ــدام از  ــر ک ــره ه ــته و نم ــا 4 داش ــن 1 ت ــری بی ــالمند، مقادی س
ــن  ــورت میانگی ــه ص ــبه و ب ــاس آن محاس ــر اس ــز ب ــق نی مناط
ــالمند  ــاز شــاخص شــهر دوســتدار س ــزارش شــده اســت. امتی گ
نیــز پــس از اســتاندارد کــردن نمــرات بــه دســت آمــده  آمــده و 
ــره  ــر چــه نم ــد. ه ــک  را نشــان می ده ــا ی ــن 0 ت ــری بی مقادی
کل بــه حداکثــر 4 و امتیــاز شــاخص بــه 1 نزدیــک تــر باشــد، آن 
منطقــه از نظــر شــاخص های دوســتدار ســالمند بودنــف وضعیــت 

بهتــری را نشــان خواهــد داد. 
بــر اســاس نمــره بــه دســت آمــده مشــاهده می  شــود کــه مناطــق 
لویــزان، عبــاس آبــاد، قصــر فیــروزه، پردیســان و شــمیران، امتیــاز 
ــه ســطح  ــن مناطــق ب ــن ای ــد. بنابرای ــاالی 0,5 کســب کرده ان ب
ایــده آل مثبــت نزدیکتــر هســتند. مناطــق راه آهــن، شــهر ری و 
مهرآبــاد کــه رتبــه ای بیــن 0/341 تــا 0/372 داشــته اند، با ســطح 
ایــده آل مثبــت فاصلــه دارنــد. بــر اســاس امیتــاز بــه دســت آمــده 
ــرای هــر منطقــه در زیرشــاخص های شــهر دوســتدار ســالمند،  ب
رتبــه ایــن مناطــق نیــز محاســبه و گــزارش شــده اســت. باالترین 
و پایین تریــن رتبه هــا در شــاخص فضاهــای بــاز شــهری متعلــق 
بــه منطقــه پردیســان )امتیــاز 0/604( و شــمیران )امتیــاز 0/302( 
اســت. در شــاخص حمل و نقــل بهتریــن و بدتریــن وضعیــت 
ــرزوه و چیتگــر )امتیازهــای 0/717 و  ــه قصرفی ــه منطق ــق ب متعل
0/319( بــوده اســت. در شــاخص مســکن منطقــه لویــزان )امتیــاز 
ــن  ــاز 0/153( پایی ــهر ری )امتی ــه ش ــن و منطق 0/774( باالتری
تریــن رتبــه را داشــت. در شــاخص مشــارکت اجتماعــی باالتریــن 
ــاز  ــاد )امتی ــاس آب ــه مناطــق عب ــق ب ــه متعل ــن رتب ــن تری و پایی
0/775( و مهرآبــاد )امتیــاز 0/244( مــی باشــد. در شــاخص 
ــاز  ــمیران )امتی ــه ش ــه را منطق ــن رتب ــالمندان باالتری ــم س تکری
0/680( و پاییــن تریــن رتبــه را منطقــه مهرآبــاد )امتیــاز 0/251( 
دارد. بهتریــن رتبــه در شــاخص مشــارکت شــهروندی و اســتخدام 
ــه  ــن رتب ــاز 0/745( و بدتری ــزان )امتی ــه لوی ــه منطق ــق ب متعل
ــاز0/110( اســت. در شــاخص  ــاد )امتی ــه مهرآب ــه منطق ــق ب متعل
ــاد  ــاس آب ــه عب ــه را منطق ــن رتب ــات باالتری ــات و ارتباط اطالع
)امتیــاز 0/700( و پایین تریــن رتبــه را منطقــه شــهر ری )امتیــاز 
0/161( داشــت. در هشــتمین شــاخص شــهر دوســتدار ســالمند 
نیــز باالتریــن و پاییــن تریــن رتبــه متعلــق بــه منطقــه لویــزان و 

ــا امتیازهــای 0/658 و 0/265( بــوده اســت.  شــهر ری )ب

بحث 
ــوان  ــه عن ــهری را ب ــی ش ــاخص از  زندگ ــر 8 ش ــه حاض مطالع
شــاخص هــای شــهر دوســتدار ســالمند در کلیــه مناطــق تهــران 
مــورد بررســی قــرار داده اســت. نتایــج مطالعــه نشــان می دهــد 
نابرابــری فضایــی قابــل مالحظــه ای میــان مناطــق  کــه 
مختلــف شــهر تهــران در شــاخص های شــهر دوســتدار ســالمند 
ــران  ــهر ته ــی ش ــق جنوب ــه  مناط ــه ای ک ــه گون ــود دارد؛ ب وج
ــک از  ــچ ی ــاد( درهی ــت آب ــن، یاف ــهر ری، راه آه ــاد، ش )مهرآب
شــاخص ها، میانگیــن نزدیــک بــه متوســط را نداشــته و در 
رتبــه بنــدی تاپســیس نیــز بــه ترتیــب ســه رتبــه آخــر را داشــتند. 
ــم  ــاد در ســه شــاخص مشــارکت اجتماعــی، تکری ــه مهرآب منطق
ــگام  ــه را داشــت. شــاید هن ــن رتب ســالمندان و اســتخدام ، آخری
ــهرک ها  ــا و ش ــراه ه ــن و بزرگ ــا و میادی ــه ه ــیس کارخان تاس
در ایــن منطقــه، بــه اصــول طراحــی و زندگــی و شــهری بــرای 
همه،کمتــر توجــه شــده اســت. همچنیــن نتایــج مطالعــه حاضــر 
بــا مطالعــه صادقــی )22( کــه نابرابــری فضایــی را از نظــر توســعه 
در مناطــق 22 گانــه شــهر تهــران بررســی کــرده انــد، مطابقــت 
دارد بــه طــوری کــه پاییــن تریــن رتبــه توســعه یافتگــی مربــوط 

ــت.  ــوده  اس ــی )16،17،18،19،20 ، 15( ب ــق جنوب ــه مناط ب
ــهر  ــاد ش ــدام از ابع ــر ک ــرای ه ــده ب ــت آم ــه دس ــن ب میانگی
دوســتدار ســالمند در دامنــه 1 تــا 4 قــرار داشــته اســت کــه عــدد 
ــر  ــت. ب ــوده اس ــر ب ــت مطلوب ت ــده وضعی ــان دهن ــر نش بزرگت
ــالمندان در  ــرات س ــن نم ــه حاضــر، میانگی ــج مطالع ــاس نتای اس
مــورد شــاخص فضاهــای بــاز شــهری )2/33( بــود کــه نشــان داد 
ســالمندان دارای دیــدگاه بهتــری نســبت بــه وضعیــت شــاخص 
فضاهــای بــاز در شــهر تهــران داشــتند. نتایــج مطالعــه کیائــی در 
قزویــن هــم راســتا بــا نتایــج مطالعــه حاضــر می باشــد )23(. امــا 
ــهد،   ــی )19( در مش ــران و خوارزم ــرقی )17( در ته ــات ش مطالع
ــود و  ــالمندان ب ــرای س ــا ب ــودن فضاه ــوب ب ــی از نامطل حاک
ــن شــهرها  ــرای ســالمندان ای ــر از اســتاندارد را ب ــی کمت میانگین

ــد. ــبه  نموده ان محاس
ــن  ــه ای ــان داد ک ــل، نش ــل  و  نق ــاخص حم ــطح ش ــن س تعیی
ــت  ــالمندان در وضعی ــر س ــن )1/97( از نظ ــا میانگی ــاخص ب ش
ــم  ــته و ه ــرار داش ــاخص ها ق ــایر ش ــه س ــبت ب ــطی نس متوس
راســتا بــا نتایــج مطالعــه شــریعت )24( در تهــران، خوارزمــی )19( 
اســت؛ امــا در تحقیــق شــرقی )17( و کیائــی )23( ایــن شــاخص 
بــرای ســالمندان در وضعیــت مطلوبــی نبــوده اســت. در مطالعــه 
محفــوظ پــور )25( اغلــب ســالمندان از کفایــت و دسترســی بــه 

ــد.  ــی کرده ان ــار نارضایت ــی اظه ــل عموم ــل و نق ــایل حم وس
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ــاز  ــن امتی ــکن، میانگی ــت مس ــالمندان از وضعی ــی س در ارزیاب
زیرشــاخص برابــر بــا  1/32 بــه دســت آمــد کــه نشــان می دهــد 
ــن میانگیــن را در بیــن ســایر شــاخص ها داشــته  مســکن کمتری
ــات  ــج بســیاری از مطالع ــا نتای ــتا ب ــم راس ــه ه ــن یافت اســت. ای
ــی  ــرقی )17(  حاک ــریعت )24( و  ش ــه ش ــت. مطالع ــی اس داخل
ــکن  ــد مس ــالمندان در بُع ــت س ــزان رضای ــه می ــت ک از آن اس
کمتــر از حــد متوســط اســت. وضعیــت نامناســب محــل زندگــی 
ســالمندان ایجــاب می نمایــد کــه بــرای رفــع کمبودهــا و 
ــط و  ــه ضواب ــان، ب ــت محــل ســکونت آن ــردن ســطح کیفی باالب
ــا نیازهــای ســالمندان  اســتانداردهای فیزیکــی بناهــا همراســتا ب

ــرد )26(.  ــورت گی ــدی ص ــه نظام من توج
ــهری،  ــاز ش ــای ب ــاخص فضاه ــس از ش ــارکت، پ ــاخص مش ش
ــدگاه ســالمندان  ــه از دی ــن )2/10( را داشــت ک ــن میانگی باالتری
ــاس                    ــر اس ــتا، ب ــن راس ــت. در همی ــده اس ــی ش ــب ارزیاب مناس
یافتــه هــای شــریعت )24(، و شــرقی )17( میــزان رضایــت 
ــج  ــت. نتای ــط اس ــد متوس ــر از ح ــد باالت ــن بع ــالمندان در ای س
ــه  ــی از آن دارد ک ــکاران )2014( حاک ــگ  و هم ــات گون تحقیق
ــب  ــالمند، موج ــردان س ــرای م ــبز ب ــای س ــد فض ــش درص افزای
ــود  ــی می ش ــای فیزیک ــان در فعالیت ه ــارکت  آن ــش مش افزای
)27(. در فضاهــای شــهری هرچــه بیگانگــی اجتماعــی ســالمند 
بیشــتر باشــد، مشــارکت اجتماعــی کمتــری نیــز از ســوی 

ــد )28(. ــد ش ــاهده خواه ــالمندان مش س
میانگیــن  بــه دســت آمــده بــرای شــاخص تکریــم ســالمندان و 
ــه از  ــان داد ک ــر نش ــه حاض ــی )1/68( در مطالع ــمول اجتماع ش
ــی  ــت مطلوب ــن شــاخص در وضعی ــران ای ــدگاه ســالمندان ته دی
ــاخص، در  ــن ش ــرقی )17( ای ــه ش ــا در مطالع ــدارد. ام ــرار ن ق
وضعیــت مناســب بــود. در مطالعــه شــریعت )28(، میــزان 
ــه  ــود. در مطالع ــط ب ــد متوس ــر از ح ــالمندان باالت ــی س ارزیاب
ســازمان بهداشــت جهانــی نیــز نیازهــای ســالمندان در ایــن بعــد 
ــهرها  ــی ش ــه در برخ ــوری ک ــه ط ــود. ب ــاوت ب ــهرها، متف در ش
ــالمندان  ــای س ــن نیازه ــر گرفت ــدون در نظ ــاری ب ــات تج خدم
ارائــه مــی گردیــد. در بحــث تکریــم ســالمندان، حمایــت و ترویج 
هنجارهــا و ارزش هــا و رفتارهــای مناســب در شــهروندان نســبت 
ــات  ــا و مطبوع ــانه ه ــوزش در رس ــق آم ــالمندان  از طری ــه س ب

ــود.   ــد ب ــد خواه ــر و مفی ــکان پذی ام
ــده در شــاخص مشــارکت شــهروندی و  ــه دســت آم ــن ب میانگی
ــد  ــا ح ــاخص ت ــن ش ــه ای ــد ک ــان می ده ــتخدام )1/66( نش اس
مطلــوب، فاصلــه قابــل مالحظــه ای دارد. نتایــج مطالعــه شــرقی 
ــن نمــره را در  ــوده و کمتری ــه ب ــن مطالع ــا ای )17( هــم راســتا ب

آزمــون فریدمــن داشــته اســت. امــا مطالعــه شــریعت )24(، میزان 
ــی  ــت. مروت ــرده اس ــی ک ــط ارزیاب ــالمندان را متوس ــت س رضای
ــتغال  ــه اش ــد ک ــان دادن ــود نش ــه خ ــلطانی )29( در مطالع و س
ســالمندان مــی توانــد بــر توانایــی انجــام فعالیــت هــای روزمــره 
ــی و  ــت اجتماع ــه از حمای ــوری ک ــه ط ــد ب ــر باش ــی موث زندگ

ــد شــد.  ــز برخــوردار خواهن ــط اجتماعــی نی رواب
ــه  ــن 1/99 در مطالع ــا میانگی ــات ب ــات و ارتباط ــاخص اطالع ش
حاضــر وضعیــت متوســطی را در بیــن ســایر شــاخص هــا داشــته 
کــه هــم راســتا بــا مطالعــه شــرقی بــود. امــا در مطالعــه شــریعت 
ــود. باســخا  ــر از حــد متوســط ب میــزان رضایــت ســالمندان باالت
و همــکاران )30( نیــز میــزان پذیــرش تکنولــوژی در ســالمندان 
شــهر تهــران را بیشــتر از متوســط ارزیابــی کــرده و نبــود ســهولت 
محدودیت هــای  جملــه  از  را  ابزارهــا  برخــی  از  اســتفاده  در 
ــان ســالمندان  ــوژی اطالعــات و ارتباطــات در می پذیــرش تکنول
دانســته اند. از آنجــا کــه بســیاری از خدمــات ســالمت و شــهری 
بــه صــورت الکترونیکــی و اینترنتــی عرضــه مــی شــوند، ضرورت 
ــالمندان از  ــتفاده س ــی و اس ــرای دسترس ــتری ب ــه، بس دارد جامع

ابــزار تکنولــوژی فراهــم ســازد.
وضعیــت زیرشــاخص خدمات ســالمتی و محلــی از نظر ســالمندان 
در شــهر تهــران )بــا میانگیــن 1/67( نشــان داد کــه ایــن شــاخص 
ــج مطالعــه شــریعت در ایــن  ــدارد. نتای ــرار ن در ســطح مناســبی ق
ــالمندان  ــی س ــت و ارزیاب ــزان رضای ــه می ــان داد ک ــاخص نش ش
کمتــر از حــد متوســط اســت. درمطالعــه زرقانــی، نیــز ایــن 
ــا وضعیــت ایــده آل فاصلــه داشــته اســت. در مطالعــه  شــاخص ب
ــالمندان  ــه س ــج نشــان داد ک ــی )31(، نتای ــادات ایالی ــی و س ترق
جایــی بــرای رفــع نگرانــی هــای بهداشــتی و نیازهــای خدماتــی 
ندارنــد. نتایــج مطالعــه کیائــی در قزویــن حاکــی از ایــن بــود کــه 
ایــن شــاخص در ســطح مناســبی قــرار نــدارد. از دیــدگاه ســازمان 
بهداشــت جهانــی خدمــات حمایتــی بهداشــتی در تحقــق پذیــری 
شــهر دوســتدار ســالمند در قالــب خدمــات در دســترس همــراه بــا 
موقعــت مناسب،پوشــش گســترده، خدمــات پزشــکی متنــوع قابــل 
ــاً در تمــام کشــورهای توســعه  بررســی اســت )32(. امــروزه تقریب
یافتــه تســهیالتی بــرای همــه افــراد جامعــه از جملــه ســالمندان 

فراهــم شــده اســت. 
تفــاوت در نتایــج  مطالعــات را مــی تــوان ایــن گونــه تفســیر کــرد 
کــه افــراد ســاکن در شــهرها، بنــا بــه تفــاوت در فرهنــگ، قومیت، 
تکنولــوژی و توســعه شــهر و شــرایط زندگــی متفــاوت، انتظــارات 
ــه  ــه ب ــوری ک ــه ط ــد ب ــی دارن ــای متفاوت ــته ه ــا و خواس و نیازه
مــوازات امکانــات و توســعه شــهر )منطقــه زندگــی(، خواســته هــا و 
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انتظــارات  افــراد نیــز متناســب بــا توســعه و تکامــل شــهر، متفاوت 
خواهــد بــود بــه واقــع خواســته هــای ســالمندان، تابعــی از شــرایط 
ــان  ــژه هم ــه، وی ــر جامع ــالمندان ه ــارات س ــه اســت و انتظ جامع

جامعــه اســت. 
مغایــرت دیگــری کــه در نتایــج ایــن مطالعــه بــا مطالعــه دیگــران 
دیــده شــد مــی توانــد در ارتبــاط بــا تفــاوت در شــرکت کننــدگان 
ــه شــرقی، شــرکت  ــال در مطالع ــه طــور مث ــات دانســت. ب مطالع
کننــدگان ســالمند نبــوده و نظــرات افــراد متخصص بررســی شــده 

اســت. 
ــاالی ســواالت  ــت پژوهــش حاضــر، حجــم ب ــن محدودی مهمتری
ــع آوری  ــزار جم ــه اب ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــود. ب ــنامه ب پرسش
اطالعــات در ایــن پژوهــش بســیار مفصــل بــود، محدودیــت هــای 
ذاتــی از جملــه کــم حوصلگــی و در نتیجــه امــکان بــی دقتــی آنان 
در پاســخ بــه برخــی ســواالت را نمی تــوان دور از ذهــن دانســت.  
بــه عــالوه، علیرغــم انجــام نمونه گیــری چنــد مرحلــه ای، پرســش 
ــده اند  ــاب ش ــترس انتخ ــورت در دس ــه ص ــی ب ــوندگان نهای  ش
ــه  ــر نگرفت ــالمندان را در ب ــای از س ــت گروه ه ــن اس ــه ممک ک
ــت  ــی از وضعی ــی فضای ــر، تحلیل ــه حاض ــن مطالع ــد. همچنی باش
شــاخص های دوســتدار ســالمند در تهــران بــوده و عوامــل مرتبــط 
ــار  ــا انتظ ــوان از یافته ه ــل آن را نمی ت ــری و عل ــن نابراب ــا ای ب

داشــت.

نتیجه گیری
ــرورت  ــد ض ــر موی ــش حاض ــده از پژوه ــت آم ــه دس ــج ب نتای

توجــه بیشــتر بــه مناطــق جنوبــی شــهر تهــران در جهــت بهبــود 
ــات  ــژه در موضوع ــه وی ــالمند ب ــتدار س ــهر دوس ــاخص های ش ش
ــه  ــد توج ــت. بای ــالمندان اس ــتغال س ــکن و اش ــه مس ــوط ب مرب
ــوص در  ــالمندان بخص ــت س ــن وضعی ــده گرفت ــه نادی ــت ک داش
ــه افزایــش قابــل مالحظــه  ــا توجــه ب طراحــی و توســعه شــهر، ب
ســهم ایــن گــروه جمعیتــی از کل جمعیــت شــهرها در آینــده نــه 
ــارکت  ــی و مش ــت زندگ ــش کیفی ــا کاه ــد ب ــدان دور، می توان چن
ــی  ــاالی اجتماع ــای ب ــی، هزینه ه ــی اجتماع ــالمندان در زندگ س
ــج  ــه نتای ــا توجــه ب ــال داشــته باشــد. انتظــار مــی رود ب ــه دنب را ب
ــت گذاری در  ــرای سیاس ــای الزم ب ــده، اولویت ه ــت آم ــه دس ب
ــا ســالمندان تبییــن و  سیاســت  امــور مختلــف شــهری مرتبــط ب
گــذاران و طراحــان شــهری، بــا بکارگیــری راهکارهایــی ســازگار با 
نیازهــای ســالمندان، راهبردهــای الزم و قانونــی بــرای ســازگاری 
ــالمندی را  ــی س ــای زندگ ــا و ویژگی ه ــا نیازه ــهرها ب ــتر ش بیش

ــد.  فراهــم نماین

سپاسگزاری
ــرکت  ــش ش ــن پژوه ــه در ای ــالمندان ک ــه س ــندگان از کلی نویس
کردنــد و بــا حوصلــه، پرســش هــا را پاســخ دادنــد، ســپاس گــزاری 

ــد. ــرای آنهــا آرزوی ســالمتی و نشــاط دارن و ب

تضاد منافع
ــه تعــارض  ــه هیــچ گون ــه اظهــار نویســندگان، در ایــن مقال ــا ب بن

ــدارد.  منافعــی وجــود ن
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