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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 elderlyfriendly 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
مقدمــه :شــهر دوســتدار ســالمند رویکــرد مــورد توجــه ســازمان بهداشــت جهانــی و عدالــت فضایــی مبحثــی اســت کــه در میــان
برنامهریــزان و مدیــران شــهری اهمیــت دارد .هــدف پژوهــش حاضــر بررســی نابرابــری فضایــی شــهر تهــران از منظــر شــاخصهای
شــهر دوســتدار ســالمند بــوده اســت.
روش کار :اطالعــات مــورد نیــاز بــرای ایــن مطالعــه توصیفــی تحلیلــی در ســال  1397بــا نمونــه ای  770نفــری 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  22نــرم افــزار  ، SPSSمحاســبه وتحلیــل شــد.
یافتههــا :نتایــج نشــان داد شــاخص شــهر تهــران در شــاخص شــهر دوســتدار ســالمند نمــره  2/07را از حداکثــر نمــره  4کســب نمــوده و
در میــان زیرشــاخصهای ایــن مفهــوم نیــز شــاخص فضاهــای بــاز و ســاختمانها بیشــترین میانگیــن (نمــره  )2/33و شــاخص مســکن
کمتریــن میانگیــن (نمــره  )1/31را داشــتهاند .بــر اســاس رتبهبنــدی تاســیس ،منطقــه لویــزان بــا میانگیــن  2/13بــه عنــوان ســالمند
دوسـتترین و منطقــه مهرآبــاد بــا میانگیــن نمــره  1/90بــه عنــوان نامناسـبترین منطقــه شــهری بــرای زندگــی از دیــدگاه ســالمندان
شــناخته شــد.
نتیجهگیــری :بــا توجــه بــه نتایــح بــه دســت آمــده میتــوان نابرابــری فضایــی در شــاخصهای مختلــف شــهر دوســتدار ســالمند در
مناطــق مختلــف تهــران را مشــاهده نمــود .از ایــن روی توجــه بــه توزیــع فضایــی ویژگیهــای شــهری ســازگار بــا زندگــی ســالمندی بــه
ویــژه در مناطــق جنوبــی شــهر تهــران ضــرورت دارد.
کلیدواژه ها :سالمندی ،سالمند ،تحلیل فضایی ،جمعیت شهری ،برنامهریزی شهری.
زندگــی میکننــد کــه ایــن رقــم ،مطابــق بــا پیشبینیهــا در
ســال  2050میــادی بــه  66درصــد افزایــش خواهــد یافــت (.)2
مــد نظــر قــرار دادن توامــان ســالمندی و شهرنشــینی بــر اهمیــت
ایــن موضــوع خواهــد افــزود کــه دگرگونیهــای جســمی و روحــی
 روانــی انســان در اثــر ســالمندی ،نیازمنــد رویکــرد جامعــی بــهداشــتن شــهری ســازگار بــا ایــن تحــوالت جمعیتــی اســت (.)4 ,3
در ایــن راســتا ســازمان بهداشــت جهانــی مفهــوم شــهر دوســتدار
ســالمند را در ســال  2005مطــرح و خواســتار توجــه بیــش از پیــش

مقدمه
بــا افزایــش امیــد بــه زندگــی و بهبــود مراقبــت هــای بهداشــتی،
همــراه بــا رونــد جهانــی ،پیــش بینــی میشــود کــه  25الــی 35
درصــد جمعیــت ایــران در ســال  1410در ســنین بــاالی  50ســال
قــرار خواهنــد گرفــت ( .)1پدیــده 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
ملــل ،بیــش از  54درصــد جمعیــت جهــان در مناطــق شــهری
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اســت .تراکــم جمعیتــی در تهــران مشــکالت عدیــدهای را بــرای
اقشــار آســیب پذیــر از جملــه ســالمندان بــه وجــود آورده اســت.
تهــران بــا توجــه بــه سرشــماری ســال  6/7 ،1395درصــد
جمعیــت ســالمند دارد کــه ایــن نســبت بــه ســال  1390افزایــش
یافتــه اســت (.)13
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع حضــور و مشــارکت ســالمندان در
جامعــه ،توجــه بــه امکانــات و زیرســاختهای شــهری منطبــق
بــا نیازهــای ایــن گــروه جمعیتــی ،موضــوع پژوهشهــای
مختلــف بــوده اســت .در مطالعــه کارپنتیــری و همــکاران
( ،)2020ســالمندان از میــزان دسترســی بــه خدمــات حمــلو
نقــل و امکانــات بهداشــتی و درمانــی ناراضــی بودهانــد ( .)14روزا
و همــکاران ( )2015ایجــاد ســازگاری در فضاهــای بــاز شــهری
و سیســتم حمــلونقــل عمومــی را بــه عنــوان زمینههــای
اصلــی بــرای بهبــود وضعیــت شــهر دوســتدار ســالمند پیشــنهاد
کردهانــد ( .)15عــاوه بــر اهمیــت ســازگاری شــهرها بــا نیــاز
ســالمندان ،وضعیــت توزیــع ایــن ســازگاری در مناطــق مختلــف
شــهری نیــز بــا حساســیت دنبــال شــده اســت.
در ایــران نیــز مطالعــات مختلــف بــه موضــوع شــهرهای دوســتدار
ســالمند پرداختهانــد .پیربابایــی ( )1398توزیــع خدمــات شــهری
و دسترســی بــه ایــن خدمــات در نواحــی مختلــف منطقــه
 15شــهری تهــران بــرای ســالمندان را ناعادالنــه دانســته
اســت ( .)16علیرغــم مناســب بــودن شــاخصهای مرتبــط بــه
ســازگاری خدمــات حملونقــل بــرای شــهروندان ســالمند شــهر
تهــران ،ایــن ســازگاری بــرای ســالمندان در مــورد شــاخصهای
اســتخدام و مشــارکت شــهروندی بســیار نامناســب بــوده
اســت ( .)17مطالعــات دیگــری نیــز در تاییــد یافتههــای ایــن
پژوهشهــا بــر نیازهــای اساســی شــهر تهــران بــه بهســازی
بــرای پیوســتن بــه جمــع شــهرهای دوســتدار ســالمندان تاکیــد
داشــتهاند (.)18
علیرغــم اهمیــت توجــه همزمــان بــه شــاخصهای شــهر
دوســتدار ســالمند و توزیــع فضایــی ایــن شــاخصها ،تــا کنــون
مطالعـهای بــه شــکل ترکیبــی انجــام نشــده اســت .بنابرایــن بــا
در نظــر گرفتــن نیــاز تحقیقاتــی در حــوزه شــهری و ســالمندی
در راســتای سیاســتگذاری منطبــق بــا هــرم جمعیتــی،
انجــام پژوهشــی بــا ایــن مختصــات ضــروری مینمایــد .لــذا
ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی وضعیــت نابرابــری فضایــی
شــاخصهای شــهر دوســتدار ســالمند در شــهر تهــران از دیــدگاه
ســالمندان انجــام گرفتــه اســت.

بــه مســائل مربــوط بــه ســالمندی و شهرنشــینی شــد .از جملــه
ایــن مســائل بحــث بهداشــت ،ســامت و تامیــن آســایش و رفــاه
ســالمندان اســت کــه در طــرح شــهر دوســتدار ســالمند نمــود پیــدا
میکنــد ( .)6 ,5ســازمان بهداشــت جهانــی پــروژه شــهرهای
دوســتدار ســالمند را در چندیــن کشــور بــه اجــرا درآورده اســت.
در ایــن طــرح بــه مهمتریــن بخــش هــای خدمــات شــهری اعــم
از حمــل ونقــل ،مســکن و نــوع مناســبات اجتماعــی ،آموزشــی،
بهداشــتی وغیــره متناســب بــا نیازهــای ســالمندان اشــاره شــده
اســت ( .)7شــهر دوســتدار ســالمند شــهری اســت کــه همــه افــراد
بــا هــر ســن و قابلیتــی در جامعــه حضــور دارنــد ،سیاســتها،
خدمــات و ســاختار شــهری مرتبــط بــا ســالمندی بــه گونــهای
طراحــی مــی شــود کــه همــه ســالمندان بتواننــد در امنیــت زندگی
کــرده و مشــارکت کامــل در جامعــه داشــته باشــند (.)8
زندگــی در شــهرها ،بــر اثــر تفاوتهــای اجتماعــی و اقتصــادی
افــراد ،منجــر بــه پدیــد آمــدن تفــاوت هــای فضایــی شــده اســت
کــه ایــن تفــاوت هــا ،نقــش مهمــی در جدایــی گزینــی و منطقــه
بنــدی شــهرها دارنــد ( .)9در ایــن راســتا از مهمتریــن عوامــل در
برنامهریــزی شــهری ،اســتفاده از فضاهــا و توزیــع مناســب و
بــه عبارتــی عدالــت فضایــی اســت .عدالــت فضایــی از طریــق
توزیــع متعــادل کاربریهــا و خدمــات شــهری بــرای شــهروندان
حاصــل شــده و هــدف از آن ،توزیــع عادالنــه زیرســاختهای
اساســی ،امکانــات ،تســهیالت و خدمــات شــهری در میــان
مناطــق مختلــف شــهر اســت و در صــورت برقــرار شــدن آن،
رضایــت از زندگــی و زندگــی همــراه بــا آرامــش را فراهــم خواهــد
ســاخت .در واقــع عدالــت فضایــی را بایــد نقطــه تالقــی فضــا
و عدالــت اجتماعــی دانســت کــه بــه توزیــع عادالنــه منابــع و
فرصتهــای بــا ارزش در فضــای جامعــه میپــردازد (.)10
از ایــن روی ،دســتیابی بــه عدالــت فضایــی در توزیــع خدمــات
شــهری جهــت اســتفاده عادالنــه از ظرفیتهــای محیطــی ،یکــی
از اهــداف مهــم برنامهریــزان شــهری اســت .برخــی عدالــت
فضایــی را فقــط دسترســی برابــر بــه تســهیالت عمومــی اساســی
تعریــف کــرده و معیــار ســنجش عدالــت را نیــز میــزان فاصلــه
از ایــن خدمــات در نظــر گرفتهانــد .برخــی دیگــر هــم عدالــت
فضایــی را توزیــع یکســان خدمــات براســاس نیازهــا ،ســایق،
اولویتهــای ســاکنان و اســتانداردهای خدمــات رســانی تعریــف
کردهانــد (.)12 ,11
تهــران بــه عنــوان پایتخــت ایــران ،در چنــد دهــه گذشــته،
درصــد چشــم گیــری از جمعیــت کشــور را در خــود جــای داده
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ســطح تحصیــات ،مســکن ،منطقــه مســکونی ،درآمــد ،وضعیــت
اشــتغال) و بخــش دوم شــامل چــک لیســت شــهر دوســتدار
ســالمند بــود .ایــن پرسشــنامه بــر اســاس معیارهــای اســتاندارد
ســازمان بهداشــت جهانــی تدویــن شــده و بــرای اســتفاده در
ایــران بومــی ســازی شــده اســت .پایایــی ابــزار مطالعــه بــه روش
هــم ســازی درونــی و ارزیابــی مقــدار آلفــای کرونبــاخ مــورد
ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت (.)20 ,19
قبــل از توزیــع عمومــی پرسـشنامه ،ابتــدا تعــداد  30پرسشــنامه
در اختیــار ســالمندان شــهر تهــران (منطقــه  ،6پــارک تئاتــر
شــهر ،محلــه ولیعصــر) قــرار گرفــت تــا مولفههــای الزم بــرای
تعییــن حجــم نمونــه بــه دســت آیــد .انحــراف معیــار بــه دســت
آمــده از پایلــوت برابــر بــا  28/9بــود کــه بــا جایگــذاری آن در
فرمــول تعییــن حجــم نمونــه

روش کار
جامعــه پژوهــش حاضــر افــراد  60ســال و باالتــر ســاکن در
شــهر تهــران بــوده و در ایــن مطالعــه توصیفــی تحلیلــی770 ،
ســالمند مشــارکت داشــتهاند .جمــع آوری اطالعــات ،بــه روش
نمونهگیــری چنــد مرحلــه شــامل انتخاب محلــه و انتخــاب پارک/
بوســتان بــه صــورت تصادفــی ســاده و انتخــاب پاسـخدهندگان به
صــورت در دســترس بــوده اســت .بدیــن صــورت کــه ،ابتــدا کلیــه
مناطــق  11گانــه شــهر تهــران (شــکل  )1شناســایی و در گام
بعــدی بــر اســاس انتخــاب تصادفــی از هــر منطقــه ،یــک محلــه
(محــات هــروی ،قیطریــه ،ابــاذر ،تهرانســر ،یوس ـفآباد ،شــورا،
نازیآبــاد ،اقدســیه ،امــامزاده یحیــی ،اســتاد معیــن و یافتآبــاد
شــمالی) و دو پارک/بوســتان جهــت توزیــع پرسشــنامه انتخــاب
شــد .بــا مراجعــه بــه محــل تجمــع ســالمندان (پارکهــا ،ســراها
و معابــر عمومــی) و بــا ارائــه کارت دانشــجویی و پــس از توضیــح
اهــداف مطالعــه و ضمــن تاکیــد بــر محرمانــه بــودن اطالعــات،
پرسشــنامهها در اختیــار پرسششــوندگان در دســترس قــرار
گرفــت .در هــر محلــه ،تعــداد  70پرسشــنامه توزیــع گردیــد.
شــرایط ورود بــه مطالعــه بــرای ســالمندان شــامل ســن 60
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
نظــر گرفتــه شــدهاند.
ابــزار جمــع آوری دادههــا ،پرسشــنامه دو بخشــی شــامل
مشــخصات جمعیــت شــناختی (ســن ،جنــس ،وضعیــت تاهــل و

و بــا در نظــر گرفتــن دقتــی برابــر بــا  0/1انحــراف معیــار و بــا
ســطح اطمینــان  95درصــد ،تعــداد  383نفــر بــرآورد شــد کــه
بــا در نظــر گرفتــن نــوع نمونــه گیــری و اثــر طــرح معــادل
 2برابــر بــه حجــم نمونــه اضافــه و حجــم نهایــی آن بــه 766
نفــر افزایــش یافــت .بــا در نظــر گرفتــن ریــزش احتمالــی،
1008پرسشــنامه در میــان اعضــای جامعــه آمــاری توزیــع و
نهایتــ ًا پیمایــش بــا مشــارکت کامــل  770نفــر از ســالمندان
شــهر تهــران انجــام گرفــت.

شکل  :1تقسیم بندی جدید مناطق شهر تهران (مرکز مطالعات و برنامهریزی شهرداری تهران.)1395 ،
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دادههــای توصیفــی در دو بخــش مجــزا مــورد تجزیــه و تحلیــل
قــرار گرفــت .بخــش اول پرسشــنامه شــامل ویژگیهــای
جمعیــتشــناختی ( 8ســوال) و بخــش دوم پرسشــنامه شــامل
ســواالت مربــوط بــه هشــت مولفــه ســازنده مفهــوم شــهر
دوســتدار ســالمند (بناهــا و فضاهــای بــاز شــهری ،حمــل
و نقــل ،مســکن ،مشــارکت اجتماعــی ،تکریــم ســالمندان و
شــمول اجتماعــی ،مشــارکت شــهروندی و اشــتغال ،ارتباطــات
و اطالعــات ،حمایــت اجتماعــی و خدمــات ســامتی) بــود .ایــن
پرسشــنامه  102ســوالی دارای تعــداد متفاوتــی ســوال بــرای هــر
مولفــه اســت .ســوالهای زیرشــاخصها بــه ترتیــب و پشــت
ســر هــم تنظیــم شــده اســت؛ بــه نحــوی کــه ســوال  1تــا 12
مربــوط بــه معیــار فضاهــای بــاز و ســاختمانها ،ســوال  13تــا

 29مربــوط بــه معیــار حمــل و نقــل ،ســوال  30تــا  36مربــوط
بــه معیــار مســکن ،ســوال 37تــا  44مربــوط بــه معیــار مشــارکت
اجتماعــی ،ســوال  45تــا  53مربــوط بــه معیــار تکریــم ســالمندان
و مشــمولیت اجتماعــی ،ســوال  54تــا  61مربــوط بــه معیــار
مشــارکت شــهروندی و اســتخدام ،ســوال  62تــا  72مربــوط
بــه معیــار ارتباطــات و اطالعــات ،ســوال  73تــا  84مربــوط بــه
معیــار خدمــات ســامتی و محلــی اســت .پرسشــنامه بــه صــورت
طیــف لیکــرت (بلــی ،4 :خیــر ،1:تاحــدی ،3:نمــی دانــم)2:
مــی باشــد .در نتیجــه نمــره کل یــک فــرد از  102تــا  408متغیــر
اســت و هــر چــه نمــره پاییــن تــر باشــد ،فــرد از ارائــه و توزیــع
خدمــات شــهری مناســب ســالمند بــه نســبت رضایــت کمتــری
داشــته اســت.

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

تعداد سواالت

حداکثر نمره

حداقل نمره

ضریب آلفای کرونباخ

فضاهای باز شهری

18

72

18

0/74

حمل و نقل

25

100

25

0/90

مسکن

7

28

7

0/72

مشارکت اجتماعی

9

36

9

0/71

تکریم سالمندان

11

44

11

0/77

استخدام و مشارکت شهروندی

8

32

8

0/75

ارتباطات و اطالعات

11

44

11

0/74

خدمات محلی و سالمتی

12

48

12

0/81

کل پرسشنامه

102

408

102

0/95

بــا توجــه بــه اینکــه ضریــب آلفــای کرونبــاخ  0.9بــه دســت آمــده
اســت ،لــذا ابــزار ســنجش دارای پایایــی درونــی مناســبی بــوده
اســت .بــر اســاس مطالعــه زرقانــی ( ،)1394اگــر میانگیــن نمــرات
ســالمندان در رابطــه بــا شــاخصهای شــهر دوســتدار ســالمند
کمتــر یــا مســاوی  2/5باشــد ،بیانگــر نامطلــوب بــودن و اگــر
بیشــتر از  2/5باشــد ،نشــان دهنــده حــد مطلــوب ایــن شــاخص
مــی باشــد (.)20
روش اولویــت بنــدی بــر اســاس شــباهت بــه راه حــل ایــده آل
(تاپســیس) از انــواع مدلهــای تصمیــم گیــری بــر اســاس چنــد
شــاخص اســت کــه بــر اســاس آن ابتــدا ایــده آلهــای مثبــت
(بهتریــن حالــت) و ایــده آلهــای منفــی (بدتریــن حالــت) بــرای
هریــک از شــاخصها محاســبه شــده و ســپس فاصلــه هــر گزینــه
از ایــده آلهــای مثبــت و منفــی محاســبه و همچنیــن میــزان
نزدیکــی هــر گزینــه بــه راه حــل ایــده آل محاســبه و در نهایــت
گزینههــا رتبــه بنــدی میشــوند .گزینــه منتخــب گزینـهای اســت
کــه کمتریــن فاصلــه را از ایــده آلهــای مثبــت و بیشــترین فاصلــه
را از ایــده آلهــای منفــی داشــته باشــد .گزینــه منتخــب در دامنــه

بیــن صفــر تــا یــک قــرار گرفتــه و عــدد یــک بهتریــن گزینــه
اســت ( .)21پــس از جمــع آوری دادههــا ،پــردازش دادههــا بــا
اســتفاده از نســخه  22نــرم افــزار  SPSSو Microsoft 2016
 office excelانجــام شــد .پژوهــش حاضــر دارای تاییدیــه کمیتــه
اخــاق بــا کــد  IR.USWR.REC.1397.040مــی باشــد.
یافته ها
پژوهــش حاضــر  8جنبــه از زندگــی شــهری را بــه عنــوان
مولفههــای تشــکیل دهنــده شــهر دوســتدار ســالمند مــورد
بررســی قــرار داده اســت .در مطالعــه حاضــر 770 ،نفر از ســالمندان
شــهر تهــران در محــدوده ســنی  60تــا  89ســال بــا میانگیــن
 67/9ســال ( 2/7±انحــراف معیــار) مشــارکت داشــتند .بیــش از
نیمــی از ســالمندان زن ( 568نفــر 73/8 ،درصــد) و متاهــل (662
نفــر و  85/9درصــد) بودنــد .حــدود  78/1درصــد ســالمندان بــا
تحصیــات متوســطه ،دیپلــم و فــوق دیپلــم بــوده و یافته هــا حاکی
از آن اســت کــه بیشــترین فراوانــی را ســالمندان دارای مســکن
شــخصی ( 92/2درصــد) داشــتهاند .گــروه دارای درآمــد ماهانــه
23
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دهنــدگان بــود.

 2تــا  3میلیــون تومــان بــا  47/9درصــد بیشــترین فراوانــی پاســخ

جدول  :2وضعیت متغیرهای جمعیت شناختی سالمندان مطالعه
سطح

فراوانی

درصد فراوانی

متغیر

 60-74سال

711

92/3

 75-89سال

59

7/7

مرد

202

26/2

زن

568

73/8

هرگز ازدواج نکرده

12

1/6

متاهل دارای همسر

662

85/9

متارکه یا فوت

96

12/5

ابتدایی و راهنمایی

94

12/2

متوسطه ،دیپلم و فوق دیپلم

601

78/1

لیسانس و فوق لیسانس

75

9/7

کمتر از  2میلیون تومان

66

8/4

بین  2تا  3میلیون تومان

368

47/9

بین  3تا  5میلیون تومان

301

39/3

بیشتر از  5میلیون تومان

35

4/4

شخصی یا ملکی

715

92/9

اجاره یا رهن

27

3/5

فرزندان و اقوام

24

3/1

سازمانی

4

0/5

گروه سن
جنسیت

وضعیت تاهل

وضعیت تحصیلی

وضعیت درآمد

مسکن

بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده از نتایــج رتبهبنــدی مناطــق
یــازده گانــه شــهر تهــران ،بــر مبنــای دیــدگاه ســالمندان ،منطقــه
لویــزان بــه عنــوان ســالمند دوســتترین منطقــه و منطقــه

مهرآبــاد بــه عنــوان نامناســب تریــن منطقــه بــرای زندگــی
ســالمندان شــناخته شــدند.

جدول  :3رتبه بندی مناطق شهر تهران بر اساس شاخص های شهر دوستدار سالمند

تهران قدیم

5

6

10

10

6

5

7

6

1/98

0/420

چیتگر

9

11

5

7

7

7

2

7

1/976

0/411

یافت آباد

10

8

4

9

9

8

8

8

1/973

0/401

راه آهن

8

5

7

8

8

10

9

11

1/951

0/372

شهر ری

3

7

11

6

10

9

11

10

1/907

0/371

مهرآباد

4

9

9

11

11

11

10

9

1/905

0/341

منطقه

شمیران

11

10

2

4

1

4

5

5

2/076

0/519

فضاهای باز
شهری و
ساختمان ها

حمل و نقل

مسکن

مشارکت
اجتماعی

تکریم
سالمندان

پردیسان

1

3

6

3

3

6

4

4

2/081

0/567

24

مشارکت
شهروندی و
استخدام

قصر فیروزه

2

1

8

5

2

3

6

2

2/057

0/579

ارتباطات و
اطالعات

عباس آباد

6

4

3

1

5

2

1

3

2/130

0/597

خدمات سالمتی
و محلی

نمره کل (حداقل
 1و حداکثر )4

شاخص شهر
دوستدار سالمند

لویزان

7

2

1

2

4

1

3

1

2/131

0/635

مرضیه ایزانلو و همکاران

رتبهبنــدی مناطــق در هــر کــدام از ابعــاد شــهر دوستدارســالمند
محاســبه شــده و در جــدول  3گــزارش شــده اســت .نمــره کل در
ایــن جــدول بــر اســاس نمرهگــذاری پرسشــنامه شــهر دوســتدار
ســالمند ،مقادیــری بیــن  1تــا  4داشــته و نمــره هــر کــدام از
مناطــق نیــز بــر اســاس آن محاســبه و بــه صــورت میانگیــن
گــزارش شــده اســت .امتیــاز شــاخص شــهر دوســتدار ســالمند
نیــز پــس از اســتاندارد کــردن نمــرات بــه دســت آمــده آمــده و
مقادیــری بیــن  0تــا یــک را نشــان میدهــد .هــر چــه نمــره
کل بــه حداکثــر  4و امتیــاز شــاخص بــه  1نزدیــک تــر باشــد ،آن
منطقــه از نظــر شــاخصهای دوســتدار ســالمند بودنــف وضعیــت
بهتــری را نشــان خواهــد داد.
بــر اســاس نمــره بــه دســت آمــده مشــاهده میشــود کــه مناطــق
لویــزان ،عبــاس آبــاد ،قصــر فیــروزه ،پردیســان و شــمیران ،امتیــاز
بــاالی  0.5کســب کردهانــد .بنابرایــن ایــن مناطــق بــه ســطح
ایــده آل مثبــت نزدیکتــر هســتند .مناطــق راه آهــن ،شــهر ری و
مهرآبــاد کــه رتبـهای بیــن  0/341تــا  0/372داشــتهاند ،با ســطح
ایــده آل مثبــت فاصلــه دارنــد .بــر اســاس امیتــاز بــه دســت آمــده
بــرای هــر منطقــه در زیرشــاخصهای شــهر دوســتدار ســالمند،
رتبــه ایــن مناطــق نیــز محاســبه و گــزارش شــده اســت .باالترین
و پایینتریــن رتبههــا در شــاخص فضاهــای بــاز شــهری متعلــق
بــه منطقــه پردیســان (امتیــاز  )0/604و شــمیران (امتیــاز )0/302
اســت .در شــاخص حملونقــل بهتریــن و بدتریــن وضعیــت
متعلــق بــه منطقــه قصرفیــرزوه و چیتگــر (امتیازهــای  0/717و
 )0/319بــوده اســت .در شــاخص مســکن منطقــه لویــزان (امتیــاز
 )0/774باالتریــن و منطقــه شــهر ری (امتیــاز  )0/153پاییــن
تریــن رتبــه را داشــت .در شــاخص مشــارکت اجتماعــی باالتریــن
و پاییــن تریــن رتبــه متعلــق بــه مناطــق عبــاس آبــاد (امتیــاز
 )0/775و مهرآبــاد (امتیــاز  )0/244مــی باشــد .در شــاخص
تکریــم ســالمندان باالتریــن رتبــه را منطقــه شــمیران (امتیــاز
 )0/680و پاییــن تریــن رتبــه را منطقــه مهرآبــاد (امتیــاز )0/251
دارد .بهتریــن رتبــه در شــاخص مشــارکت شــهروندی و اســتخدام
متعلــق بــه منطقــه لویــزان (امتیــاز  )0/745و بدتریــن رتبــه
متعلــق بــه منطقــه مهرآبــاد (امتیــاز )0/110اســت .در شــاخص
اطالعــات و ارتباطــات باالتریــن رتبــه را منطقــه عبــاس آبــاد
(امتیــاز  )0/700و پایینتریــن رتبــه را منطقــه شــهر ری (امتیــاز
 )0/161داشــت .در هشــتمین شــاخص شــهر دوســتدار ســالمند
نیــز باالتریــن و پاییــن تریــن رتبــه متعلــق بــه منطقــه لویــزان و
شــهر ری (بــا امتیازهــای  0/658و  )0/265بــوده اســت.

بحث
مطالعــه حاضــر  8شــاخص از زندگــی شــهری را بــه عنــوان
شــاخص هــای شــهر دوســتدار ســالمند در کلیــه مناطــق تهــران
مــورد بررســی قــرار داده اســت .نتایــج مطالعــه نشــان میدهــد
کــه نابرابــری فضایــی قابــل مالحظــهای میــان مناطــق
مختلــف شــهر تهــران در شــاخصهای شــهر دوســتدار ســالمند
وجــود دارد؛ بــه گونــهای کــه مناطــق جنوبــی شــهر تهــران
(مهرآبــاد ،شــهر ری ،راه آهــن ،یافــت آبــاد) درهیــچ یــک از
شــاخصها ،میانگیــن نزدیــک بــه متوســط را نداشــته و در
رتبــه بنــدی تاپســیس نیــز بــه ترتیــب ســه رتبــه آخــر را داشــتند.
منطقــه مهرآبــاد در ســه شــاخص مشــارکت اجتماعــی ،تکریــم
ســالمندان و اســتخدام  ،آخریــن رتبــه را داشــت .شــاید هنــگام
تاســیس کارخانــه هــا و میادیــن و بزرگــراه هــا و شــهرکها
در ایــن منطقــه ،بــه اصــول طراحــی و زندگــی و شــهری بــرای
همه،کمتــر توجــه شــده اســت .همچنیــن نتایــج مطالعــه حاضــر
بــا مطالعــه صادقــی ( )22کــه نابرابــری فضایــی را از نظــر توســعه
در مناطــق  22گانــه شــهر تهــران بررســی کــرده انــد ،مطابقــت
دارد بــه طــوری کــه پاییــن تریــن رتبــه توســعه یافتگــی مربــوط
بــه مناطــق جنوبــی ( )15 ، 16،17،18،19،20بــوده اســت.
میانگیــن بــه دســت آمــده بــرای هــر کــدام از ابعــاد شــهر
دوســتدار ســالمند در دامنــه  1تــا  4قــرار داشــته اســت کــه عــدد
بزرگتــر نشــان دهنــده وضعیــت مطلوبتــر بــوده اســت .بــر
اســاس نتایــج مطالعــه حاضــر ،میانگیــن نمــرات ســالمندان در
مــورد شــاخص فضاهــای بــاز شــهری ( )2/33بــود 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 میباشــد ( .)23امــا
مطالعــات شــرقی ( )17در تهــران و خوارزمــی ( )19در مشــهد،
حاکــی از نامطلــوب بــودن فضاهــا بــرای ســالمندان بــود و
میانگینــی کمتــر از اســتاندارد را بــرای ســالمندان ایــن شــهرها
محاســبه نمودهانــد.
تعییــن ســطح شــاخص حمــل و نقــل ،نشــان داد کــه ایــن
شــاخص بــا میانگیــن ( )1/97از نظــر ســالمندان در وضعیــت
متوســطی نســبت بــه ســایر شــاخصها قــرار داشــته و هــم
راســتا بــا نتایــج مطالعــه شــریعت ( )24در تهــران ،خوارزمــی ()19
اســت؛ امــا در تحقیــق شــرقی ( )17و کیائــی ( )23ایــن شــاخص
بــرای ســالمندان در وضعیــت مطلوبــی نبــوده اســت .در مطالعــه
محفــوظ پــور ( )25اغلــب ســالمندان از کفایــت و دسترســی بــه
وســایل حمــل و نقــل عمومــی اظهــار نارضایتــی کردهانــد.
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آزمــون فریدمــن داشــته اســت .امــا مطالعــه شــریعت ( ،)24میزان
رضایــت ســالمندان را متوســط ارزیابــی کــرده اســت .مروتــی
و ســلطانی ( )29در مطالعــه خــود نشــان دادنــد کــه اشــتغال
ســالمندان مــی توانــد بــر توانایــی انجــام فعالیــت هــای روزمــره
زندگــی موثــر باشــد بــه طــوری کــه از حمایــت اجتماعــی و
روابــط اجتماعــی نیــز برخــوردار خواهنــد شــد.
شــاخص اطالعــات و ارتباطــات بــا میانگیــن  1/99در مطالعــه
حاضــر وضعیــت متوســطی را در بیــن ســایر شــاخص هــا داشــته
کــه هــم راســتا بــا مطالعــه شــرقی بــود .امــا در مطالعــه شــریعت
میــزان رضایــت ســالمندان باالتــر از حــد متوســط بــود .باســخا
و همــکاران ( )30نیــز میــزان پذیــرش تکنولــوژی در ســالمندان

در ارزیابــی ســالمندان از وضعیــت مســکن ،میانگیــن امتیــاز
زیرشــاخص برابــر بــا  1/32بــه دســت آمــد کــه نشــان میدهــد
مســکن کمتریــن میانگیــن را در بیــن ســایر شــاخصها داشــته
اســت .ایــن یافتــه هــم راســتا بــا نتایــج بســیاری از مطالعــات
داخلــی اســت .مطالعــه شــریعت ( )24و شــرقی ( )17حاکــی
از آن اســت کــه میــزان رضایــت ســالمندان در بُعــد مســکن
کمتــر از حــد متوســط اســت .وضعیــت نامناســب محــل زندگــی
ســالمندان ایجــاب مینمایــد کــه بــرای رفــع کمبودهــا و
باالبــردن ســطح کیفیــت محــل ســکونت آنــان ،بــه ضوابــط و
اســتانداردهای فیزیکــی بناهــا همراســتا بــا نیازهــای ســالمندان
توجــه نظاممنــدی صــورت گیــرد (.)26

شــهر تهــران را بیشــتر از متوســط ارزیابــی کــرده و نبــود ســهولت
در اســتفاده از برخــی ابزارهــا را از جملــه محدودیتهــای
پذیــرش تکنولــوژی اطالعــات و ارتباطــات در میــان ســالمندان
دانســتهاند .از آنجــا کــه بســیاری از خدمــات ســامت و شــهری
بــه صــورت الکترونیکــی و اینترنتــی عرضــه مــی شــوند ،ضرورت
دارد جامعــه ،بســتری بــرای دسترســی و اســتفاده ســالمندان از
ابــزار تکنولــوژی فراهــم ســازد.
وضعیــت زیرشــاخص خدمات ســامتی و محلــی از نظر ســالمندان
در شــهر تهــران (بــا میانگیــن  )1/67نشــان داد کــه ایــن شــاخص
در ســطح مناســبی قــرار نــدارد .نتایــج مطالعــه شــریعت در ایــن
شــاخص نشــان داد کــه میــزان رضایــت و ارزیابــی ســالمندان
کمتــر از حــد متوســط اســت .درمطالعــه زرقانــی ،نیــز ایــن
شــاخص بــا وضعیــت ایــده آل فاصلــه داشــته اســت .در مطالعــه
ترقــی و ســادات ایالیــی ( ،)31نتایــج نشــان داد کــه ســالمندان
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
بررســی اســت ( .)32امــروزه تقریب ـ ًا در تمــام کشــورهای توســعه
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
و نیازهــا و خواســته هــای متفاوتــی دارنــد بــه طــوری کــه بــه
مــوازات امکانــات و توســعه شــهر (منطقــه زندگــی) ،خواســته هــا و

شــاخص مشــارکت ،پــس از شــاخص فضاهــای بــاز شــهری،
باالتریــن میانگیــن ( )2/10را داشــت کــه از دیــدگاه ســالمندان
مناســب ارزیابــی شــده اســت .در همیــن راســتا ،بــر اســاس
یافتــه هــای شــریعت ( ،)24و شــرقی ( )17میــزان رضایــت
ســالمندان در ایــن بعــد باالتــر از حــد متوســط اســت .نتایــج
تحقیقــات گونــگ و همــکاران ( )2014حاکــی از آن دارد کــه
افزایــش درصــد فضــای ســبز بــرای مــردان ســالمند ،موجــب
افزایــش مشــارکت آنــان در فعالیتهــای فیزیکــی میشــود
( .)27در فضاهــای شــهری هرچــه بیگانگــی اجتماعــی ســالمند
بیشــتر باشــد ،مشــارکت اجتماعــی کمتــری نیــز از ســوی
ســالمندان مشــاهده خواهــد شــد (.)28
میانگیــن بــه دســت آمــده بــرای شــاخص تکریــم ســالمندان و
شــمول اجتماعــی ( )1/68در مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه از
دیــدگاه ســالمندان تهــران ایــن شــاخص در وضعیــت مطلوبــی
قــرار نــدارد .امــا در مطالعــه شــرقی ( )17ایــن شــاخص ،در
وضعیــت مناســب بــود .در مطالعــه شــریعت ( ،)28میــزان
ارزیابــی ســالمندان باالتــر از حــد متوســط بــود .در مطالعــه
ســازمان بهداشــت جهانــی نیــز نیازهــای ســالمندان در ایــن بعــد
در شــهرها ،متفــاوت بــود .بــه طــوری کــه در برخــی شــهرها
خدمــات تجــاری بــدون در نظــر گرفتــن نیازهــای ســالمندان
ارائــه مــی گردیــد .در بحــث تکریــم ســالمندان ،حمایــت و ترویج
هنجارهــا و ارزشهــا و رفتارهــای مناســب در شــهروندان نســبت
بــه ســالمندان از طریــق آمــوزش در رســانه هــا و مطبوعــات
امــکان پذیــر و مفیــد خواهــد بــود.
میانگیــن بــه دســت آمــده در شــاخص مشــارکت شــهروندی و
اســتخدام ( )1/66نشــان میدهــد کــه ایــن شــاخص تــا حــد
مطلــوب ،فاصلــه قابــل مالحظ ـهای دارد .نتایــج مطالعــه شــرقی
( )17هــم راســتا بــا ایــن مطالعــه بــوده و کمتریــن نمــره را در
26
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توجــه بیشــتر بــه مناطــق جنوبــی شــهر تهــران در جهــت بهبــود
شــاخصهای شــهر دوســتدار ســالمند بــه ویــژه در موضوعــات
مربــوط بــه مســکن و اشــتغال ســالمندان اســت .بایــد توجــه
داشــت کــه نادیــده گرفتــن وضعیــت ســالمندان بخصــوص در
طراحــی و توســعه شــهر ،بــا توجــه بــه افزایــش قابــل مالحظــه
ســهم ایــن گــروه جمعیتــی از کل جمعیــت شــهرها در آینــده نــه
چنــدان دور ،میتوانــد بــا کاهــش کیفیــت زندگــی و مشــارکت
ســالمندان در زندگــی اجتماعــی ،هزینههــای بــاالی اجتماعــی
را بــه دنبــال داشــته باشــد .انتظــار م ـیرود بــا توجــه بــه نتایــج
بــه دســت آمــده ،اولویتهــای الزم بــرای سیاســتگذاری در
امــور مختلــف شــهری مرتبــط بــا ســالمندان تبییــن و سیاســت
گــذاران و طراحــان شــهری ،بــا بکارگیــری راهکارهایــی ســازگار با
نیازهــای ســالمندان ،راهبردهــای الزم و قانونــی بــرای ســازگاری
بیشــتر شــهرها بــا نیازهــا و ویژگیهــای زندگــی ســالمندی را
فراهــم نماینــد.

انتظــارات افــراد نیــز متناســب بــا توســعه و تکامــل شــهر ،متفاوت
خواهــد بــود بــه واقــع خواســته هــای ســالمندان ،تابعــی از شــرایط
جامعــه اســت و انتظــارات ســالمندان هــر جامعــه ،ویــژه همــان
جامعــه اســت.
مغایــرت دیگــری کــه در نتایــج ایــن مطالعــه بــا مطالعــه دیگــران
دیــده شــد مــی توانــد در ارتبــاط بــا تفــاوت در شــرکت کننــدگان
مطالعــات دانســت .بــه طــور مثــال در مطالعــه شــرقی ،شــرکت
کننــدگان ســالمند نبــوده و نظــرات افــراد متخصص بررســی شــده
اســت.
مهمتریــن محدودیــت پژوهــش حاضــر ،حجــم بــاالی ســواالت
پرسشــنامه بــود .بــا توجــه بــه ایــن کــه ابــزار جمــع آوری
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 نمیتــوان دور از ذهــن دانســت.
بــه عــاوه ،علیرغــم انجــام نمونهگیــری چنــد مرحلـهای ،پرســش
شــوندگان نهایــی بــه صــورت در دســترس انتخــاب شــدهاند
کــه ممکــن اســت گروههــای از ســالمندان را در بــر نگرفتــه
باشــد .همچنیــن مطالعــه حاضــر ،تحلیلــی فضایــی از وضعیــت
شــاخصهای دوســتدار ســالمند در تهــران بــوده و عوامــل مرتبــط
بــا ایــن نابرابــری و علــل آن را نمیتــوان از یافتههــا انتظــار
داشــت.

سپاسگزاری
نویســندگان از کلیــه ســالمندان کــه در ایــن پژوهــش شــرکت
کردنــد و بــا حوصلــه ،پرســش هــا را پاســخ دادنــد ،ســپاس گــزاری
و بــرای آنهــا آرزوی ســامتی و نشــاط دارنــد.
تضاد منافع
بنــا بــه اظهــار نویســندگان ،در ایــن مقالــه هیــچ گونــه تعــارض
منافعــی وجــود نــدارد.

نتیجهگیری
نتایــج بــه دســت آمــده از پژوهــش حاضــر مویــد ضــرورت

References

essentialities in urban spaces. Journal of Arman
S,

Shahr 2011;5(9):247-57 (Persian).
Lai M-M, Lein S-Y, Lau S-H, Lai M-L. Modeling

A,

Hassanipour

Khodamoradi

DaryabeigiKhotbesara R, Ahmadi B. The trend

5.

age-friendly environment, active aging, and

of population aging and planning of health

social connectedness in an emerging Asian

services for the elderly: A review study. Journal

economy. Journal of aging research. 2016;2016.

of Torbat Heydariyeh University of Medical

https://doi.org/10.1155/2016/2052380

Sciences.

Newall N, Menec V. Age-Friendly Communities

(Persian).

2018;6(3):81-95

United Nations Climate Change Conference.

6.

Principles and Initiatives. Canadian Acoustics.

Climate Change and Natural Disasters Displace

2014;42(3).

Millions, Affect Migration Flows. Paris: 2015.

World Health Organization. Global age-friendly

importance

7.

building

cities: A guide: World Health Organization; 2007.
Steels S. Key characteristics of age-friendly cities

Journal

8.

2012.

and communities:Areview. Cities. 2015;47:45-52.

The
in

JT.

Moceri

connectedness
communities.

;2012

research.

CA,
social

Emlet

2.

3.

of

age-friendly
aging

of

https://doi.org/10.1155/2012/173247

https://doi.org/10.1016/j.cities.2015.02.004
Hataminejad H, Vahedian Beiki L, Parnoon Z.

1.

Alalhesabi M, Rafiei F. Assessing of elder

9.

27

4.

1400  تابستان،2  شماره،6  دوره،نشریه سالمندشناسی
The spatial distribution pattern of urban services

18. Nemati D, Aghbakhshi H. Tehran’s elderly

Measurement in fifth region Of Tehran using

friendly city, first steps to realizing world’s first

Entropy and Williamson models. Geographical

elderly capital. Soc Res. 2013;6(18):15-44.

Researches Quarterly Journal. 2014;29(3):17-28

19. Kharazmi O, Zarghani H, Johari L, editors.

(Persian).

Evaluation of urban open spaces and transport in

10. Hafeznia

MR,

Ghaderi

Hajat

M.

the city of Mashhad on the basis of age-friendly

Conceptualization of spatial justice in political

city indices (participatory approach). 6th National

geography. Geopolitics Quarterly. 2015; 11 (40):

Conference of planning and urban management,

32-60

with an emphasis on the components of the

(Persian).

11. Kalrouzi Z. Spatial differences in socio-economic

Islamic city; 2014.

and physical dimensions of urban health in

20. Zarghani SH, Kharazmi OA, Johari L. Evaluation

Tehran mega-city. Master Thesis in Urban

of the “Age-Friendly” city indicators in Mashhad

Planning, Tehran: Payam Nour University: South

by focusing on the social-cultural indices. Human

Tehran Branch; 2016.

geography research. 2015;47(4):673-88.

12. Manouchehri Miandoab A, Ahar H, Anvari A.

21. Chang K-H, Chang Y-C, Lee Y-T. Integrating

An Analysis of Spatial Justice and its Impact on

TOPSIS and DEMATEL methods to rank

the City’s political Ecology Case study: Tehran

the risk of failure of FMEA. International

metropolis. 2019.

Journal

13. Mirzaie M, Darabi S. Population aging in
of

Ageing.
G,

Guida

2017;12(2):156-69.
C,

Technology

&

https://doi.org/10.1142/S0219622014500758
22. Sadeghi R, Zanjari N. The inequality of

https://doi.org/10.21859/sija-1202156
14. Carpentieri

Information

Decision Making. 2014; 13 (06):1229-57.

Iran and rising health care costs. Iranian
Journal

of

development in the 22 districts of Tehran

Masoumi

HE.

metropolis. Social Welfare Quarterly. 2017;17

Multimodal accessibility to primary health

(66): 149-84 (Persian).

services for the elderly: A case study of

23. Kiaie

M,

Motalebi

SA,

Mohammadi

F.

Naples, Italy. Sustainability. 2020;12(3):781.

Evaluating Age-Friendly City Indicators in

https://doi.org/10.3390/su12030781

Qazvin: Urban Open Spaces, Buildings and

15. Ruza J, Kim JI, Leung I, Kam C, Ng
SYM.

Sustainable,

age-friendly

Public Places. The Journal of Qazvin University

cities:

of Medical Sciences. 2019;23(5):430-9 (Persian).

An evaluation framework and case study
application

on

Palo

Alto,

https://doi.org/10.32598/JQUMS.23.5.430

California.

24. Shariat F, Moradi F, Ghahramani R. Study of

Sustainable Cities and Society. 2015;14:390-6.

social, cultural, economic, well-being, and urban

https://doi.org/10.1016/j.scs.2014.05.013

structure needs of Tehran seniors association

16. Pirbabaei M, Hashempour P, Zadebagheri P.

members. Iranian Journal of Ageing. 2015;10

Spatial Justice of Preparing Health Services

(3):8-25 (Persian).

in Urban Spaces for the Elderly (Case Study:

25. Mahfoozpour S, Iranfar M, Ainy E. Determinant

District 15 of Tehran). Quarterly of New

factors and elderly perspectives of user friendly

Attitudes in Human Geography 2019;12(1):345-

transportation. Safety promotion and injury

62 (Persian).

prevention (Tehran). 2017;5(1):9-14 (Persian).

17. Sharqi A, Zarghami E, Salehi Kousalari F, Olfat M.

26.

Orrell A, McKee K, Torrington J, Barnes S,

Evaluating status of global indices of age-friendly

Darton R, Netten A, et al. The relationship

city in Tehran metropolis (AFC). Journal of Urban-

between

Regional Studies and Research. 2016:1-22.

quality

https://doi.org/10.21307/acee-2016-034

schemes. Health & Place. 2013;21:52-64.

28

building
of

life

design
in

extra

and
care

residents’
housing

مرضیه ایزانلو و همکاران
https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2012.12.004

and its Relation with Daily Activities among

27. Gong Y, Gallacher J, Palmer S, Fone D.

Elderly People of Yazd. Journal of Community

Neighbourhood green space, physical function

Health Research. 2015;3(4):270-7 (Persian).

and participation in physical activities among

30. Basakha

elderly men: the Caerphilly Prospective study.

and

International Journal of Behavioral Nutrition

elderly

people

living

and

Journal

of

Ageing.

Physical

Activity.

2014;11(1):1-11.

M.

Acceptance

Communication

of

Information

Technology
in Tehran.

by

the

Iranian

2019;13(5):550-63.

https://doi.org/10.1186/s12966-017-0635-3

https://doi.org/10.32598/SIJA.13.Special-

https://doi.org/10.1186/1479-5868-11-40

Issue.550

28. Funk L, Herron R, Spencer D, Dansereau L,

31. Taraghi

Z,

Ilali

comparison

Developing

a

contextual

understanding

towards age-Friendly City indexes. Iranian

of

and

aggression

among

Journal

women

in

low-income

Journal

of

aging

assisted

studies.

living.

M,

Soltani

T,

Ageing.

attitudes

2018;13(2):236-49.

https://doi.org/10.32598/sija.13.2.236

2019;48:1-8.

32. Marhánková JH. Places of (in) visibility. LGB

https://doi.org/10.1016/j.jaging.2018.11.001
29. Sharifabad

of

managers’

of

older

older

and

A

Wrathall M. More than “petty squabbles”conflict

adults’

ES.

aging and the (im) possibilities of coming out to

Sharifabad A,

others. Journal of aging studies. 2019;48:9-16.

Fallahzadeh H, Abdolkhalegh J. Social Support

https://doi.org/10.1016/j.jaging.2018.11.002

29

