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هدف پژوهش حاضر ارزیابی فضاهای باز شهری و حمل و نقل درون شهری در شهر مشهد بر اساا  شاا     

پیمایشی از نوع کاربردی است. جهات جماآ روری داده   -های شهر دوستدار سالمند می باشد. روش تحقیق توصیفی

ل و حمل سوا 41جهانی استفاده شده است)فضاهای باز شهری از پرسشنامه ی استاندارد سازمان بهداشت های کمی 

در کانن شاهر   ساال باه باا     56کلیه ی سالمندان  جامعه ی رماری شامل. (سوال را دارا است 8و نقل درون شهری 

،  4 وشه بندی در سه منطقه شیوه ی به نفر  411129، 4931نفو  و مسکن عمومی مشهد که بر اسا  سرشماری 

 توزیآ شده است.در سه منطقه پرسشنامه  981کوکران  فرمولبا استفاده از  و سپس، است ظر گرفته شدهدر ن 5و  41

به منظور بررسی فرضیات ابتدا با توجه به بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از رزمون کالموگروف اسمیرونف، از 

جهات تحلیال    کی و تحلیل رنوا استفاده شده اسات. تک نمونه، رزمون لوین ، مقایسه ی میانگین ، رزمون تو  tرزمون

استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که از دیدگاه سالمندان فضااهای بااز    SPSSداده ها از نرم افزار 

شهری پایین تر از استاندارد می باشد و تا حد مطلوب فاصله وجود دارد ایان در حاالی اسات کاه از منظار مادیران       

، اما شا   حمل و نقال درون شاهری از   را دارا استی باز شهری در سطح مشهد وضعیت مساعدی شهری فضاها

دیدگاه هردوگروه پایین تر از حد متوسط ارزیابی شده است و به طور کلی در سه منطقه ی ماورد مطالعاه منطقاه ی    

ا راهکارهایی جهت ارتقاا  در انته داشته است. 5و  4وضعیت مساعدتری را نسبت به منطقه ی  در هر دو شا   41

 وضعیت کنن شهر مشهد ارائه شده است.

 

شهری، حمل و نقل درون شهری، مشهد شهر دوستدار سالمند، فضاهای باز کلیدواژگان:
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 مقدمه و بیان مساله:. 1

 رمااده  .بپايیری.  را رن اسات   زم اماا  پیری تجربه ای است که ممکن است رن را دوست نداشته باشای..     

 و اجتمااعی  توساعه  هاای  سیاسات  از ناپايیری  تفکیک جنبه باید سالخوردگی دوران برای معیتج سا تن

 بر ورد شیوه .شود توام فردی و  انوادگی محلی، کشوری، سطوح تمام در زیاد مساعی با و باشد اقتصادی

 زنادگی  فیات کی کنناده  تاأمین  کاه  را حیااتی  های جنبه همه و بوده ای توسعه و جامآ باید نیز مسأله این با

بر اسا  ارزیابی های  .(91: 4936،)دوبوررشود شامل توسعه، امر در را رنان مشارکت جمله از باشد سالمندان

درصاد در   6/4سال و میزان رشد جمعیات   36جمعیت شنا تی در صورتی که سن امید به زندگی در ایران 

میلیاون نفار  واهاد     413ساله کشور  21سال در نظر گرفته شود، جمعیت کشور در سال پایانی چش. انداز 

ل ساه برابار  واهاد    کشاور در عارب بیسات ساا     انبود. به عبارت دیگر می توان گفت جمعیات ساالمند  

 (.  4986، )طالبشد

شهر دوستدار سالمند در "پروژه ای با عنوان انتشار  پژوهش و از سوی دیگر سازمان بهداشت جهانی با      

ل در جهاان، پیار شادن    ساا  51روند رشد جمعیت افاراد باا ی   رسی به بر (WHO,2007)"عرصه ی جهانی

را شهر دوستدار ساالمند   شا   هایهمچنین و  پردا ته استسا تار جمعیت، سن فعال و سن سالمندی 

باه بعاد از کشاورهای     2115مطرح شد و از سال  2116این پروژه اولین بار در سال است. کرده بررسی نیز 

نیست بلکه برای سانجش  یک کشور این استانداردها به معنای برتری  .عمل رمدبه همکاری عضو دعوت به 

لازوم توجاه باه ایان      .(WHO,2007)وضآ موجود طراحای شاده اسات   وضعیت هر شهر و کشور و ارتقای 

موضوع در ایران به عنوان کشوری در حال توسعه و همچنین یکی از اعضای سازمان بهداشت جهانی که در 

پیری جمعیت مواجه  واهد شد حائز اهمیت است. شهر مشهد باه عناوان کانن شاهری      رینده ی نزدیک با

بزرگ و ميهبی نیز از هرم سنی جمعیت پیر و سالخورده مستثنی نخواهد بود بلکه ضرورت توجاه باه ایان    

قشاار  استانداردها نه تنها نیازهای قشر سالمند در شهر را تامین می کند، بلکه رفاه اجتمااعی را بارای تماام ا   

 91جمعیات سایال حادود    عنوه بر این امار   .جامعه و نیز زائران بارگاه ثامن الحجج)ع( فراه.  واهد نمود

 .افزایددر سال نیز که بخشی از رن ها جمعیت سالمند یا ناتوان هستند نیز بر اهمیت این امر می ئرمیلیون زا

و  % 6015سال به باا  باه    56یت افراد رشد جمع 4931در سرشماری عمومی نفو  و مسکن ربان ماه       

در حالیکه بر اساا  رمارهاای ساازمان     (.4934)مرکز رمار ایران، رمارنامه هزار نفر رسیده است 411در حدود 

رماار   % 6015از  سال باشد پیری جمعیات ر   واهاد داد.   51درصد جمعیت با ی سن  8بهداشت جهانی 

استاندارد جهانی فاصله ی زیادی نیست. شهرهای دوستدار ساالمند  درصد رمارهای  8تا مربوط به سالمندان 

سیسات. حمال و نقال     فضاهای باز شهری، مولفهبر اسا  استانداردهای سازمان بهداشت جهانی در هشت 



 

ها و مکان های عمومی و ميهبی، ایمنای و ساهولت تاردد، مشاارکت اجتمااعی و       ، سا تماندرون شهری

سنمت طبقه بندی می شوند که هر کدام از -درمانی-تفریحی، بهداشتی-فرهنگیارتباطات، احترام اجتماعی، 

شهر  .(WHO,2007)این شا   ها نقشی مه. و اثربخش در ایجاد شهرهای دوستدار سالمند  واهند داشت

سیاحتی سا نه پيیرای میلیون ها زائر از سراسر ایران و جهان -مشهد به دلیل بر ورداری از موقعیت ميهبی

درون  امکانات حمل و نقال باشد. و فضاهای باز شهری)فضای سبز، هوای پاک، محیط سبز( و همچنین می 

هدف تلقی می شود. نیازهای نه تنها تمامی مجاوران بلکه زائران و به واقآ اولویت های . ترین از مه شهری

نقال درون  این پژوهش بررسی دو بعد از شا   های هشت گانه یعنای فضااهای بااز شاهری و حمال و      

 می باشد.در شهر مشهد  شهری

 :فرضیات تحقیق (1-1

 فضاهای باز شهری در شهر مشهد مطابق با نیازهای سالمندان طراحی شده است. -4

 سیست. حمل و نقل درون شهری متناسب با نیازهای سالمندان طراحی نشده است. -2

ی باز شهری و حمل و نقل درون ( از لحاظ شا   فضاها5-41-4بین مناطق مختلف شهرداری مشهد) -9

 شهری تفاوت وجود ندارد.

بین دیدگاه مدیران شهری و دیدگاه سالمندان در ارزیابی شا   فضاهای بااز شاهری و حمال و نقال      -1

 درون شهری در شهر مشهد تفاوت وجود دارد.

 . پیشینه ی تحقیق:2

ر دوستدار ساالمند باا توجاه باه هادف      شهبا در این بخش پیشینه ی مطالعات صورت گرفته در ارتباط      

تحقیق مبنی بر تاکید بر فضاهای باز شهری و مناسب سازی رن برای سالمندان و حمل و نقل درون شهری و 

 نصه ای از یافته های حاصل از مطالعات  4تبعا افزایش کیفیت زندگی سالمندان بررسی می شود، جدول 

 دا لی و  ارجی صورت گرفته را در بر دارد.

 

 

 

 



 

 پیشینه ی تحقیق -1جدول 

 نتایج محقق عنوان تحقیق

شا   های مناسب سازی 

فضاااهای شااهری دوسااتدار 

ساااالمندان باااا اساااتفاده از 

 رویکرد مشارکتی

عباسااای مقااادم و  

 4985همکاران، 

در این تحقیق نمونه ای از تجارب موفق جهانی که مبتنی بر رویکرد مشارکتی بوده و در 

بررسی شده و در نهایت بر اسا  مطالعاات نظاری و تجرباه     انگلستان انجام شده است

ميکور، شا   های  زم برای مناسب سازی فضاهای شاهری دوساتدار ساالمند ارائاه     

شده است، به طور کلی یافته ها حاکی از این است کاه ساالمندان بخشای از شاهروندان     

رای رنهاا  رسیب پيیر به حساب می ریند که باید فضاهای شاهری را باه طاور  اا  با     

مناسب سازی کرد. رنان به تعامل با فضای اجتماعی شهری و ارتبااط باا طبیعات، پیااده     

 روی و ورزش احتیاج دارند.

ارزیااابی نیازمناادی هااای   

سااااالمندان در فضاااااهای 

شااهری، مطالعااه مااوردی:   

 پارک  لد برین شیراز

علااای الحساااابی و 

 4931رفیعی، 

فضاهای شهری، گروه بزرگی از ساالمندان  نتایج حاکی از این است که با مناسب سازی 

 یق کرد عنوه بر این با توجه به یافته هایرا می توان به حضور در فضاهای شهری تشو

با توجه به نتایج به دست رمده، سالمندان وقتی در فضا حضاور مای    و مشاهدات میدانی

رناان  روانای   -یابند که مطمئن باشند فضا پاسخگوی نیازهای مختلف جسمی و روحای 

است. تأمین ایمنی و امنیت سالمندان در محیط، ایجاد حس اعتماد به نفس و استقنل در 

رن ها، از جمله مواردی است که می تواند باعث حضور ساالمندان در فضااهای شاهری    

 شود.

شد که اساتانداردهایی  پیشگام در زمینه ی شهر دوستدار سالمند سازمان بهداشت جهانی می با (WHO, 2007) سازمان بهداشت جهانی

ایان   ارائاه مای کناد،   در عرصاه ی جهاانی   را جهت تبدیل شدن به شاهر دوساتدار ساالمند    

بهتر یا بدتر اسات نمای باشاد بلکاه     ایالت و کشور –استانداردها برای تعیین اینکه کدام شهر 

کن برای نیل به وضعیتی ایده رل برای همه ی شهرها و نتیجتا افزایش کیفیت زندگی افراد ساا 

 در شهرها مخصوصا قشر رسیب پيیر سالمندان می باشد.

تحاارک روزمااره ی افااراد   

سالمند در طبقاات مختلاف   

شهری ، مورد مطالعه: شاهر  

 بن رلمان

فوبکر و 

 گروز1)2116( 

 

نتایج نشان می دهد که محیط مسکونی مناسب برای افراد سالخورده باید ایان امکاان را   

ه از ماشین و سایر وسایل حمل و نقال بتوانناد نیازهاای    فراه. کند که افراد بدون استفاد

 ود را در پیرامون محله مدیریت کنند و این همان یکپارچگی اجتماعی است. از دیگار  

؛ امنیت پیاده روها، سا تمان هاا و  در مصاحبه مسائل حائز اهمیت برای شرکت کنندگان

بارای کااهش حرکاات    رپارتمان های مجهز به رسانسور و نزدیاک باودن مراکاز  ریاد     

فیزیکی بود. عده ای از افراد وقتی در ایستگاه اتوبو  تنها منتظر می ایساتادند احساا    

 تر  و حالتی عصبی داشتند.

 منبع: نگارندگان

 

                                                           
4. Fo¨bker and Grotz 



 

 روش تحقیق:. 3

در کنار مطالعات اسنادی با اساتفاده از  پیمایشی و از منظر هدف کاربردی است. -تحقیق حاضر توصیفی     

بای از اطنعاات کتابخاناه    ليا روش تحقیق به صورت ترکیاست، داده های کمی جمآ روری شده پرسشنامه 

. ه اسات سازمان بهداشت جهاانی تادوین شاد    استاندارد پرسشنامه بر اسا  معیارهایمی باشد.  ای و کمی

باه   هطراحی شده است کا  (6تا کامن موافق. نمره  4به صورت طیف لیکرت)از کامن مخالف. نمره سوا ت 

جامعاه ی  . می پاردازد  سوال( 8)و حمل و نقل درون شهری سوال( 41)فضاهای باز شهریبررسی شا   

سال به با  که بر اساا  اساتاندارد ساازمان بهداشات      56رماری پژوهش حاضر کلیه سالمندان )گروه سنی 

مومی نفو  و جهانی سن سالمندی تلقی می شود( در کنن شهر مشهد می باشد که بر اسا  سرشماری ع

گیاری باه صاورت     شیوه ی نمونه (.4934)رمارنامه شهر مشهد، نفر می باشد129/411این میزان  4931مسکن 

سااله   6منطقاه( در دوره   49شهر مشهد براسا  میانگین دررماد منااطق شاهرداری)   ، کنن  وشه ای است

طبقه یک منطقاه باه عناوان     به سه طبقه دررمدی ک.، متوسط و زیاد تقسی. شده است و از هر 4931-4986

نمونه انتخاب شده است)منطقه یک شهرداری نماد دررمد با ، منطقه ده شاهرداری نمااد دررماد متوساط و     

 129/411با توجه به نامعلوم بودن تعداد سالمندان در هر منطقه، ابتدا  منطقه شش شهرداری نماد دررمد ک.(.

قه بندی شده اند و سپس با استفاده از اعداد حاصال  شش( طب-ده-نفر به نسبت جمعیت مناطق منتخب)یک

پرسشنامه)فرمول کوکران( به نسبت جمعیت ساالمندان منااطق توزیاآ     981از تعداد سالمندان در هر منطقه، 

 نفر مای باشاد.   429نفر و در منطقه شش  469نفر، در منطقه ده ، 418شده است. حج. نمونه در منطقه یک 

ا توجه باه بررسای نرماال باودن داده هاا باا اساتفاده از رزماون کاالموگروف          بررسی فرضیات ابتدا ب جهت

تک نمونه، رزمون لوین ، مقایسه ی میانگین ، رزمون توکی و تحلیل رنوا استفاده شده   tاسمیرونف، از رزمون

نامه با توجه به اینکه پرسش استفاده شده است. SPSSجهت تحلیل داده ها از نرم افزار رماری همچنین است. 

عنوه بر این برگرفته از شا   های مدون در سازمان بهداشت جهانی می باشد روایی رن مورد تایید است 

رن بیانگر این اسات کاه شاا      به منظور تعیین روایی سازه، از تحلیل عاملی استفاده شده است. که نتایج 

KMO  ایان  مای باشاد کاه     519/1و برای شا   حمل و نقل درون شهری  391/1در فضاهای باز شهری

 5/1متغیرهاا باا تر از    هاردو مقدار رلفاای کرونباا  محاسابه شاده بارای       همچنین. میزان مورد قبول است

زار از پایاایی  که می توان نتیجه گرفت ابا بود ( 596/1و حمل نقل درون شهری  389/1)فضاهای باز شهری 

 . زم بر وردار است

 

 



 

 مبانی نظری:. 4

 مند:شهر دوستدار سال( 1-4

 و امنیات  روردن فراه.  واستار که کشورهایی تمامی برای کهنسا ن، جمعیت ویژه به جمعیت شدن پیر     

 شانا ت  بنابراین شود، می محسوب واقعی چالش یک هستند  ود سالمند افراد رشد به رو تعداد برای رفاه

شاود.   مای  محساوب  اولویت یک رنان رفاه و رسایش برای مناسب محیط روردن فرره. و سالمندان نیازهای

 و سان  رفاتن  باا   ساالمندی، . فرریند زندگی تمامی انسان ها را شامل می شاود  که است فرایندی سالمندی

 کاه  طبیعی است سیر یک واقآ در و می شود شامل را همگان که است پدیده حیاتی یک بلکه نیست بیماری

 اساا   بار (. 44: 4931، علای الحساابی و رفیعای   )مای دهاد   ر  بدن در روانی و فیزیولوژیکی تغییرات رن در

 کاه  باشند می شهری فضاهای از دسته رن شامل سالمند دوستدار شهرهای جهانی، بهداشت سازمان رویکرد

 افراد های محدودیت و نیازها با تناسب حداکثر دارای که است ای گونه به ها رن در عمومی  دمات توزیآ

 رساانه  ارتباطاات  و مخاابراتی  های شبکه اداری، امور نقل، و حمل  دمات تعریف، این طبق. است سالمند

 کاه  شود می ارائه شکلی به بهداشتی و فرهنگی  دمات شهری، معماری طراحی و اماکن ساز و سا ت ای،

. شاوند  مناد  بهاره  هاا  رن از بتوانناد  دیگران سوی از کمک حداقل دریافت با یا وابستگی بدون سالمند افراد

 در ضارورت  یاک  عناوان  باه  سالخورده فرد شده تعریف نیازهای به توجه شهرهایی چنین در که این مضافا

 (.WHO, 2007)گردد می لحاظ فردی بین تعامنت و فرهنگی های شا صه

 شاخص های شهر دوستدار سالمند:( 2-4

 لحااظ  بر اسا  استانداردهای سازمان بهداشت جهانی هشت شا   برای شهرهای دوساتدار ساالمند      

شده است که عبارتند از: فضاهای باز شهری، سا تمانها و مکان های عمومی و ميهبی، حمل و نقال درون  

تفریحی و شا   -شهری، ایمنی و سهولت تردد، مشارکت اجتماعی و ارتباطات، احترام اجتماعی، فرهنگی

ضااهای بااز   که هدف پژوهش حاضر تاکید بر شا   ف .(WHO, 2007)سنمت می باشد-درمانی-بهداشتی

کاه ساا نه   ایاران  شهری و حمل و نقل درون شهری با توجه به اینکه شهر مشهد دومین کنن شهر ميهبی 

پيیرای میلیون ها زائر از سراسر ایران و جهان می باشد، دو بعد ميکور در وضعیت موجود مشاهد ارزیاابی   

 می شود.

 

 

 



 

 فضاهای باز شهری:( 1-2-4

و وابستگی مستقی. و غیر مستقی. او باه طبیعات غیار قابال انکاار اسات و       انسان جزئی از طبیعت است     

همانگونه که بر طبیعت تاثیرگيار است، تاثیر قابل توجهی از محیط و پیرامون  ود می پايیرد. ناور ، رنا ،    

، سکون و ررامش تنوعات و تغییرات و دیگر شرایط و محیط بر روان و ادراک او تاثیر می گيارد و در تامین

 یاا  شاهری  فضااهای  مراتب سلسله کلی طور به(. 443: 4953، )توسلییت استحائز اهم ویهداشت روانی ب

 شده است: بندی طبقه زیر دستۀ در شش را  صوصی زندگی و جمعی زندگی های عرصه

 شهری میادین ها، شاهراه ها، جاده ها، پارک: شهری عمومی فضاهای 

 و ها استادیوم ها، پارکین  پست، دفاتر ا،ه شهرداری بنای: شهری عمومی نیمه فضاهای... 

 و نشانی رتش برق، و رب پستی،  دمات: گروه یک خاص عمومی فضاهای ... 

 و انبار بازی، های زمین عمومی، های باغ: گروه یک خاص خصوصی فضاهای ... 

 و تفریح نهار وری، اتاق: خانواده خصوصی فضاهای ... 

 دفر ره ا تصاصی اتاق :فرد خصوصی فضاهای(Evans, 2009: 23.) 

 هماین  روناد. بار   می شمار به شهر اساسی های کاربری از شهری باز فضاهای گفت توان می بنابراین    

 اساسای در  نقشای  شاهر  ساطح  در رنهاا  توزیآ نحوۀ و شهری باز فضاهای وکیفیت کمیت که است اسا 

 شاهری  مناظر تولید برای تواند می افیاض باز فضاهای عنوه به کارگیری به شهر دارد. پيیری رسیب کاهش

از منظار دیگار در فضااهای بااز      .(Eaton, 2001: 11)گیرد قرار استفاده مورد شهر در زندگی کیفیت ارتقاء و

این مبحث نشستن  در شهری باید به چگونگی شکل گیری تعامنت افراد و مخصوصا سالمندان توجه نمود،

 ,.Takano et al)تاثیر دو دسته شرایط  ا  است: اقلی. و فضا و گرده. ریی قابل طرح است، نشستن تحت

ب و گیرد که شرایط محیط بیرونی مطلو به ا تصار باید گفت عمل نشستن فقط جایی شکل می .(66 :2002

مناسب باشد و محل های نشستن به مراتب با دقت بیشتری نسبت به محل های سرپا ایستادن انتخااب مای   

مکت هایی که دید بهتری به فعالیت های پیرامون  ود دارند، بیشتر از نیمکت هایی شوند. طبق مشاهدات نی

که دید کمتری نسبت به اطراف  ود دارند مورد استفاده قرار می گیرناد. بناابراین نحاوه ی طراحای محال      

ح نشستن و چگونگی قرار گرفتن نیمکت ها، نوع ارتباط اجتماعی افراد را تعریف مای کنناد. بهتارین مصاال    

برای نیمکت، مصالح نرم مانند چوب است و مصالح سخت که گرما و سرما را منتقل می کنند. مانند بتن که 

برای سالمندان ایجاد ناراحتی می کند. عنوه بر این بهتر است فاصله ی بین نیمکت هاا بیشاتر از صاد متار     

 (.Weuve et al., 2004: 54)نباشد

 حمل و نقل درون شهری:( 2-2-4



 

 رابطه در. است بر وردار فراوانی اهمیت از شهری های جابجایی در شهری عمومی نقل و حمل ایلوس    

 گارفتن  نظر و یا ناتوانی های ناشی از افزایش سن هستند، در حرکتی مشکنت دارای نوعی به که افرادی با

. مانند سایر اقشار سالمندان ه زیرا دهد، می افزایش را شهری عمومی نقل و حمل وسایل اهمیت عامل، این

مناسب سازی فضای تردد و حمل در واقآ  .شوند می محسوب نقل و حمل سیست. مسافران جزء نیز جامعه

 و سازندگان داران، کار انه طراحان، و مهندسین بلکه و نقل شهری برای سالمندان را نباید ترح. تلقی نمود

 ایان  در  اود  ساه.  باه  توانند می رنها از یک هر چون باشند، داشته نظر در را رن باید نیز قانونگياران حتی

 هاای  حال  راه سالمندان،  ا  احتیاجهای معرفی با ليا. بکوشند مشکل این رفآ در و بیابند حلی راه زمینه

 (.Taylor et al., 2003: 9)گردد می ارائه رنها برای عملی

 فیزیکی: التمشک و موانع -

 نیزسالمندانی که و نیستند طو نی های مسیر در رفتن راه و ها پله از نرفت با  به قادر برای سالمندانی که    

 ها جوی ها، سرازیری و ها لهپ:  قبیل از فیزیکی موانآ باشند، می چر دار های صندلی از استفاده به مجبور

 (.4938، میجلی)بردارند در را مشکل هایی که هستند عواملی همواره ها کانال و

 : راه حل 

سارازیری   هاا،  پله. پيیرد انجام مسطح قسمت یک در بایست می مسن، افراد شدن سوار و پیاده محل -    

 هاای  محال  حتی. هستند ممکن دشوار و بعضا غیر افراد این استفاده برای ناصاف روهای پیاده و عمیق های

 .ندارد وجود معمو ً حفاظتی های نرده و استراحت مخصو 

  زم ایمنای  وساایل  با مناسب مکان شامل این. دارند متغیر هوای برابر در تحفاظ به احتیاج سالمندان -    

 مای  روهاا  پیااده  در موجاود  هاای  گودال ترمی. و عابرین عبور محل و روها پیاده در لغزندگی کاهش برای

 باشد.

 تماام  بارای  بلکاه  کنناد  می استفاده چر دار صندلی از که کسانی برای تنها نه  یابان ها، کنار جدول -    

 ایان . رورد مای  وجود به را مشکل هایی بروند با  پله یک از حتی توانند که نمی )به ویژه سالمندان( افرادی

 اند داده دست از را  ود پای یک که افرادی ررتروز، استخوانی، های بیماری به مبتن که افرادی شامل گروه،

 .باشد و مسن می ناتوان افراد کلی طور به و

 نباشاد،  رو پیااده  کاه  جاایی  هر. ریند می حساب به نقل و حمل تسهینت بزرگترین از یکی وها،ر پیاده -  

 اگار  دارناد،  وجاود  روها پیاده که جاهایی در. نیستند رمد و رفت به رفت و رمد افراد دشوار می شود و قادر



 

 شاده  حساب اهایج در را غیره و برق چراغ های میله و پستی صندوقهای و نشود نگهداری رنها از درست

 عصاا  از اساتفاده  بعضا با که سالمند افراد برای زیادی  طرهای رمدن وجود به باعث همه اینها نکنند، نصب

 .شوند می دارند، مانآ بدون و هموار زمین به احتیاج و روند می راه

 هاای  پلاه . رید می حساب به مسن افراد از بر ی برای مانآ یک نقل، و حمل وسایل و ها اتومبیل طرح -  

 رناانی  و کنند می استفاده چر دار صندلی از که افرادی بروند، با  پله از توانند نمی که کسانی برای اتوبو 

 (.Lamm et al., 1999: 17)رید می حساب به مانآ نیستند، اتوبو  ها در ایستادن و رفتن با  به قادر که

 مدل مفهومی:( 3-4

نشان می دهد، با توجه به اساتانداردهای ساازمان بهداشات     4شکل  ،همانطور که مدل مفهومی پژوهش    

که چگونگی ک. و کیف هرکادام از   عامل به شکل گیری شهرهای دوستدار سالمند کمک می کند، 8جهانی 

 ،هدف این پژوهش تاکید بر دو شا   رنها می تواند در سنمت روحی و جسمی سالمندان تاثیرگيار باشد،

حمل و نقل درون شهری می باشد. که نه تنها سالمندان باه فضااهای ساال. و سابز و     فضاهای باز شهری و 

هوای پاک بلکه تمامی شهروندان به رن نیاز دارند، از سوی دیگر سالمندان به دلیل محدودیت های حرکتای  

و د به  صو  حمال  اکه با افزایش سن همراه است، به سهولت تردد و امکانات رفاهی بیشتری در تمام ابع

بسیاری از کشورهای توسعه یافته فراتار از ساطح اساتانداردهای ساازمان      .هستند مندنقل درون شهری نیاز

 مختلاف  ساطوح  تناساب  و ساالمندی  مقولاه  کاه  بپرسای.   ود از باید حالبهداشت جهانی عمل می کنند، 

 درحاال  ریا دارد؟ رقرا مسؤو ن توجه مدار در حد تاچه سالخورده، افراد  ا  شرایط با شده ارائه  دمات

 کیفیات  ارتقاء در موجود های چالش و  دمات ارائه های  نء بررسی برای مشخصی سازوکارهای حاضر

دیدگاه ساالمندان را از حیاث شاا   هاای ماورد       4شکل  است؟ شده بینی پیش جامعه سالمندان زندگی

  تنف بین دو دیدگاه را مورد بررسیعاقبا بررسی اتو ممطالعه و دیدگاه مدیران شهری به عنوان متولیان امر 

 .قرار می دهد

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق -1شکل 

 محیط شناسی:. 5

کنن شهر مشهد واقآ در شمال شرقی ایران و مرکز استان  راسان رضوی می باشد. این شهر باجمعیت      

منطقه تقسی.  49منظر تقسیمات فضایی شهر مشهد به  از نفر، دومین کنن شهر بزرگ ایران است. 2355268

گانه ی مشاهد طباق سرشاماری عماومی نفاو  و       49سال به با  در مناطق  56شده است. تعداد جمعیت 

کاه بار اساا      (4983)مرکاز رماار ایاران، رمارناماه ی     نفار باوده اسات    162/418برابر  4986مسکن ربان ماه 

کاز رماار ایاران،    مررسایده اسات)   129/411ایان رقا. باه     4931ه سرشماری عمومی نفو  و مسکن ربان ما

درصاد کال جمعیات در ساال      13/1درصد سالمندان در شهر مشهد از رق. به عبارت دیگر،  (.4934رمارنامه

افزایش پیدا کرده است. بر اسا  رمار سازمان بهداشت جهاانی در   4931درصد در سال  15/6به رق.  4986

د، پیاری جمعیات در رن جامعاه ر  داده    نا سال تشاکیل ده  56افراد با ی سن جمعیت را  %8صورتی که  

و هرم سنی جمعیت شهر مشهد و درصد جمعیت سالمندان تا این میزان تعیین شده  .(WHO, 2007: 39)است

بر این اسا ، متناسب با افزایش جمعیات قشار ساالمند    در سازمان بهداشت جهانی فاصله ی زیادی ندارد. 

ر شهر دوستدا
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 دیدگاه سالمندان

رضایت 

سالمندان از 

 زندگی در شهر 

اه مدیران دیدگ
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شنا ت 

شکاف 

موجود و 

تنش برای 

 رفآ نواق  

 . فضاهای باز شهری4
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 ميهبی

 حمل و نقل درون شهری .9

 . ایمنی و سهولت تردد1

 . احترام و شان اجتماعی6

 . مشارکت و ارتباطات اجتماعی5
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محدوده ی مورد مطالعاه در پاژوهش    امه ریزی و سیاست گياری های  ا  رنها صورت گیرد.بایستی برن

شاهر مشاهد براساا  میاانگین دررماد منااطق       کنن . می باشدحاضر مناطق یک، ده و شش در شهر مشهد 

به سه طبقه دررمدی ک.، متوسط و زیاد تقسی. شده است  4986-4931ساله  6منطقه( در دوره  49شهرداری)

از هر طبقه یک منطقه به عنوان نمونه انتخاب شده است)منطقه یک شهرداری نماد دررمد باا ، منطقاه ده   و 

در شاهرداری منطقاه یاک مشاهد      قه شش شهرداری نماد دررماد کا.(.  شهرداری نماد دررمد متوسط و منط

از نیز شهرداری  منطقه ده، سه ناحیه  دماتی و تکری. ارباب رجوع از یراستای طرح توسعه ی ناحیه محور

محادوده ی ماورد    2شاکل   .ناحیه ی  دماتی تشاکیل شاده اسات    1از و منطقه شش  دماتی ناحیه ی  9

 نشان می دهد. مشهدشهر گانه ی  49در بین مناطق  مطالعه را

 
 ، منبع: نگارندگانمحدوده ی مورد مطالعهنقشه ی  -2شکل 

 



 

 یافته های پژوهش:. 6

 یافته های توصیفی( 1-6

شنا تی جنسیت و سن و صارفاً  دهندگان در این مطالعه با استفاده از دو متغیر جمعیت مشخصات پاسخ      

اطنعاات مرباوط باه جنسایت پاساخ       .ه اسات ها، مورد بررسی قرار گرفتا جهت گزارش سیمای رزمودنی 

از لحاظ  د.درصد زن هستن 25درصد از پاسخ دهندگان سالمند مرد و  31 دهندگان سالمند نشان می دهد که

درصد از افاراد ساالمند در ایان باازه      1/15سال است که حدود  31تا  55سنی بیشترین بازه سنی مربوط به 

 اند. سال داشته 15درصد از مدیران شهری پاسخگو، سنی با تر از  65سنی قرار دارند. همچنین حدود 

هر سوال به تفکیک شا   ها مشاخ    در جداول زیر رمار توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار    

شده است تا بتوان وضعیت شهر مشهد را بر مبنای سوا ت پاسخ داده شده توسط مشارکت کننادگان ماورد   

بررسی قرار داد. در این راستا برای بررسی ا تنف احتمالی دیدگاه مدیران شهری و ساالمندان، میاانگین و   

است. و در نهایت میانگین و انحراف معیار کلی هر شا   انحراف معیار هر گویه به تفکیک مشخ  شده 

 از دید مدیران شهری و سالمندان و ا تنف میانگین تعیین شده است.
 فضاهای باز شهری:( 1-1-6

مشاهده می شود، در شا   فضاهای بااز شاهری از دیادگاه مادیران شاهری       2همانطور که در جدول     

بوط به تمیزی و دلپايیر باودن محایط شاهر و از دیادگاه ساالمندان نیاز        ( در گویه ها مر1با ترین میانگین)

مربوط مای شاود. ایان درحاالی اسات کاه       نیز ( به تمیزی و دلپيیر بودن محیط شهر 12/9با ترین میانگین)

های عمومی مناسب برای سالمندان مربوط می ( به وجود توالت93/2کمترین میانگین از دید مدیران شهری )

( به همین گویه ا تصا  یافتاه اسات. باه طاور کلای      35/4یدگاه سالمندان نیز کمترین میانگین)شود و از د

دیدگاه مدیران شهری در مورد شا   فضاهای باز شهری با تر از دیدگاه سالمندان ارزیابی شاده اسات و   

 است. 1086ا تنف میانگین این دو گروه 



 

 
 آماره های توصیفی فضاهای باز شهری -2جدول 

 سالمندان مدیران شهری ای باز شهریفضاه

نمیانگی گویه  انحراف معیار میانگین انحراف معیار 

11/1 . محیط شهر دلپيیر و تمیز است.4  365/1  12/9  381/1  

43/9 های عمومی به  وبی اجرا می شود.. وضعیت کنترل سر و صدا و بوهای نامطلوب و رلودگی هوا در مکان2  386/1  12/2  412/4  

91/9 هایی برای استراحت سالمندان تعبیه شده است.تعداد کافی محل . به9  341/1  66/2  836/1  

های راحت و ایمن به دار به همراه صندلیهای مسقف و سایهها مکان. در فضاهای سبز به  صو  در پارک1

 تعداد کافی در فواصل منظ. وجود دارد.
32/9  333/1  83/2  133/4  

های راحت، ایمن و به میزان کافی وجود و نقل عمومی محیط و علی الخصو  صندلی های حمل. در ایستگاه6

 دارد.
33/9  511/1  21/9  151/4  

روها اولویت عبور سالمند رعایت شده است و محل اتصال به جاده اصلی دارای معابر ویژه برای . در پیاده5

 ویلچر و چر  دستی است.
11/9  833/1  14/2  166/4  

13/9 میزان کافی توالت عمومی با امکانات و بهداشت مناسب وجود دارد. . در شهر به3  166/4  22/2  419/4  

93/2 های عمومی، توالت مناسب برای سالمندان تعبیه شده است.. در توالت8  435/4  35/4  353/1  

ور ایمن و مطمئن های عابر پیاده نزدیک به ه. امکان عبها بدون شیب بوده و با قرار داشتن  ط کشی.  یابان3

 برای سالمندان را فراه. کرده است.
91/9  121/4  38/4  353/1  

های صوتی و تصویری مناسب و قابل رویت برای سالمندان به منظور عبور های عابر پیاده و سیگنال. چراغ41

 سال. ومطمئن برای رنها وجود دارد.
53/9  859/1  94/2  423/4  

سب برای سالمندان طراحی شده است و سا تارهای مهندسی کافی برای ها با طرح مهندسی منا.  یابان44

 استفاده از با  و یا زیرگير )پله برقی، رسانسور و ...( توسط سالمندان وجود دارد.
66/9  399/1  53/2  455/4  

صوتی و  های سبز برای عبور عابر پیاده سالمند و یا با ویلچر بسیار ک. و نامناسب است و عنئ.. زمان چراغ42

 است. شده بصری  زم نیز برای سالمندان تعبیه
39/9  336/1  53/2  434/4  

85/2 های توقف تاکسی و اتوبو  مناسب سالمندان است. محل49  811/1  53/2  248/4  

93/9 ها برای ویلچر و چر  دستی و غیره مناسب است.. ورودی پارک41  11/4  32/2  256/4  

53/3 میانگین و انحراف معیار کلی  44/0  5/2  53/0  

 45/0= اختالف میانگین

 نگارندگانمنبع: 

 حمل و نقل درون شهری: (2-1-6

مشخ  شده است، در ارتباط با شا   حمل و نقل درون شاهری، باا ترین    9همانطور که در جدول      

رای تماام  میانگین از دید مدیران شهری و نیز سالمندان مربوط به دسترسی به اتوبو  های حمال و نقال با   

( را باه  اود ا تصاا     31/9و 52/1مقاصد کلیدی شهری و مراکز عمومی می باشد که به ترتیب میاانگین) 

داده اند. و پایین ترین میانگین از دیدگاه مدیران شاهری و ساالمندان مرباوط باه تاکسای هاای مخصاو         

شد. این در حالی است که ( می با18/4و  36/4سالمندان و کارت های تخفیف ویژه می باشد که به ترتیب) 

سال به با  کارت تکری. منزلت داده می شاود کاه باه موجاب رن      56تهران به سالمندان  -در پایتخت ایران

دارندگان کارت تکری. منزلت می توانند از  دمات و امکانات شهری مانناد کتابخاناه هاا، متارو، پارکهاا و      

ساال سان و یاا بیشاتر تعلاق مای        56ه افاراد دارای  اتوبو  به صورت رایگان استفاده کنند. این کاارت با  

باال  بار سیصاد هازار کاارت منزلات باین         4934تاا رباان    هرانشهرداری ت (..irtehranhttps://www.)گیرد

https://www.tehran.ir/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86


 

به طور کلی مدیران شهری شاا   حمال و    (..irtehranhttps://www.)شهروندان تهرانی توزیآ کرده است

( که مناساب و مطلاوب   4/9نقل درون شهری را بهتر ارزیابی کرده اند و میانگین مربوط به رنان با تر است)

 ارزیابی می شود.

 

 
 آماره های توصیفی حمل و نقل درون شهری -3جدول 

 سالمندان مدیران شهری حمل و نقل درون شهری

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین گویه
....  های حمل و نقل عمومی مانند رسانسور وها و ایستگاه. تجهیزات مناسب سالمندان در پایانه4

 وجود دارد.
11/1 399/1 49/9 435/4 

 335/1 31/9 531/1 52/9 . مسیر اتوبو  به مقصدهای کلیدی شهر و مراکز عمومی مورد نیاز وجود دارد.2

 434/4 33/2 122/4 36/2 شود.. در ایستگاه های مترو و اتوبو   دمات مناسب و ویژه به سالمندان ارائه می9

دلی های ویژه سالمندان و معلولین وجود دارد و اولویت نشستن رعایت . در اتوبو  و مترو صن1

 شود.می
18/2 414/4 33/4 158/4 

 463/4 81/2 11/4 14/9 . در تمامی اوقات علی الخصو  ساعات پایانی شب وسایل نقلیه عمومی وجود دارد.6

نند امکان سوار شدن . وسایل راحتی مناسب سالمندان برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی ما5

 سالمندان پیاده یا با ویلچر موجود است.
42/2 121/4 33/4 384/1 

 311/1 18/4 834/1 36/4 شود.های تخفیف ویژه داده میهای مخصو  سالمندان وجود دارد و به رنها کارت. تاکسی3

 243/4 11/2 211/4 48/2 های مناسب سالمندان در شهر به اندازه کافی وجود دارد.. پارکین 8

 56/0 2/2 55/0 4/2 میانگین و انحراف معیار کلی

 9/0 =اختالف میانگین

 نگارندگانمنبع: 

 ( یافته های تحلیلی)آمار استنباطی(:2-6
 ( آزمون فرضیه ها:1-2-6

 فضاهای باز شهری در شهر مشهد مطابق با نیازهای سالمندان طراحی شده است. -4

ه اسات. بادین منظاور میاانگین     تک نمونه ای اساتفاده شاد   t فرضیه از رزمونجهت پاسخ گویی به این      

صاورت  مورد مقایسه قارار گرفات.    9ها با حد وسط مقیا  ابزار اندازه گیری )پرسشنامه( یعنی عدد متغیر

 توان نوشت: کلی فرضیه را در قالب فرضیه رماری، به صورت زیر می

H0: µ = 3 

H1: µ ≠ 3 

 

 

 

https://www.tehran.ir/


 

 و آماره آن در مورد فرضیه اول تحقیق tن نتایج آزمو -4جدول 
 حد پایین حد باال

sig 
درجه 

 آزادی
t دسته تعداد میانگین انحراف معیار 

 سالمندان 981 6/2 69/1 42/45 989 111/1 -13/1 -98/1

 مدیران 19 96/9 18/1 8/1 12 111/1 21/1 61/1

 منبع: نگارندگان

است مای تاوان    16/1محاسبه شده برای هر دو گروه کمتر از  sig ، که در رن مقدار1با توجه به جدول       

رد می شود. اما با توجه به  9عدد ها با مبنی بر برابر بودن میانگین پاسخ 0Hنتیجه گرفت که گرفت که فرب 

توان این گونه نتیجه گرفات کاه از دیادگاه ساالمندان     های مدیران و سالمندان میحدهای با  و پایین پاسخ

با نیازهای سالمندان مطابقت ندارد چرا که هار دو حاد رن    فضاهای باز شهریمشهد به لحاظ شا   شهر 

که هر دو حد رنها مثبت شده  منفی است در حالی از دید مدیران این معیار با تر از حد متوسط است و  چرا

 اند.

 طراحی نشده است.شهری در شهر مشهد متناسب با نیازهای سالمندان درون سیست. حمل و نقل  -2

 توان نوشت. صورت کلی فرضیه را در قالب فرضیه رماری، به صورت زیر می

H0: µ = 3 

H1: µ ≠ 3 

 و آماره آن tنتایج آزمون  -5جدول 

 sig حد پایین حد باال
درجههههه 

 آزادی
t دسته تعداد میانگین انحراف معیار 

56/1-  35/1-  111/1  989 92/21-  65/1  2/2  سالمندان 981 

44/1  22/1-  693/1  12 529/1-  66/1  3/2  مدیران 19 

 منبع: نگارندگان

محاسبه شده در گروه سالمندان با توجه به کمتار شادن مقادار     sig، که در رن مقدار 6جدول با توجه به      

sig  سیست. حمل و نقل می توان نتیجه گرفت که فرب صفر رد می شود یعنی از دیدگاه رنها معیار  16/1از

. جهات پای باردن باه     از حد متوسط کمتر و یا بیشتر اسات شهری در شهر مشهد برای نیاز سالمندان  درون

تاوان  کنی. که با توجه به منفی شدن هار دو حاد مای   بیشتر یا کمتر بودن رن به حدهای با  و پایین نگاه می



 

درون ت. حمال و نقال   است یعنی سیس 9 عدد نتیجه گرفت که از دیدگاه رنان این معیار کمتر از حد متوسط

 است.شهری در شهر مشهد متناسب با نیازهای سالمندان طراحی نشده 

در  0Hبرای گروه مدیران می توان نتیجه گرفات کاه فارب    16/1از  sigاما با توجه به بیشتر شدن مقدار      

شاهری در   سیست. حمال و نقال  دو گروه این گروه تأیید می شود. بنابراین می توان گفت بر اسا  نظر هر 

 شهر مشهد برای نیاز سالمندان در حد متوسط است.

( از لحاظ شا   فضاهای باز شهری و حمل و نقل درون 5-41-4بین مناطق مختلف شهرداری مشهد) -9

 شهری تفاوت وجود ندارد.

ارتبااط باا   در  نتایج حاصل از این فرضایه تبیاین شاده اسات.     شودمشاهده می 5همانگونه که در جدول     

ا اتنف وجاود دارد. و در ماورد     41و 4باا   5 فضاهای باز شهری، بین نظارات ساالمندان منااطق    ا  ش

 ا تنف وجود دارد. 41با  4شهری نیز بین مناطق  درون حمل و نقل شا  

 
 شاخص های شهر دوستدار سالمند مورد در مختلف مناطق سالمندان نظرات میانگین مقایسه -6 جدول

 آزمون توکی اتحلیل آنو نوع آزمون

 ا تنف معنادار سطح معناداری منطقه منطقه ا تنف معنادار سطح معناداری fرماره  متغیرها

15/96 فضاهای باز شهری  111/1  وجود دارد 111/1 5 4 وجود دارد 

 وجود ندارد 594/1 41

 وجود دارد 111/1 4 5

 وجود دارد 111/1 41

2/9 حمل و نقل شهری  111/1  وجود ندارد 393/1 5 4 وجود دارد 

 وجود دارد 114/1 41

 وجود ندارد 393/1 4 5

 وجود دارد 144/1 41

 منبع: نگارندگان

 

 



 

 تبیین شده است. 3  به تفکیک مناطق در جدول  عنوه بر این در سطح بعدی وضعیت این دو شا     

 44در وضعیت بهتری نسبت به منطقاه   31/2 میانگینبا  41از لحاظ شا   فضاهای باز شهری منطقه      

کمتر است و ليا از حد متوسط کمتر است اما  9البته این میانگین از استاندارد تعیین شده عدد  قرار دارد 5و 

به نسبت وضعیت مساعدتری را نسبت به دو منطقه ی دیگر نشان می دهد. و از لحاظ شا   حمل و نقل 

قرار دارد هرچناد   5و  4در وضعیت مساعدتری نسبت به منطقه ی  51/2با میانگین  41درون شهری منطقه 

 که مجددا از حد استاندارد تعیین شده و میزان متوسط کمتر است.

 حمل و نقل درون شهری فضاهای باز شهری منطقه

1 Mean 51/2  98/2  

N 418 418 

Std. Deviation 135/1  136/1  

6 Mean 93/2  96/2  

N 422 422 

Std. Deviation 935/1  111/1  

10 Mean 31/2  51/2  

N 461 461 

Std. Deviation 655/1  681/1  

Total Mean 63/2  23/2  

N 981 981 

Std. Deviation 641/1  624/1  

 نگارندگان: عمنب

ان شهری و دیدگاه سالمندان در ارزیابی شا   فضاهای بااز شاهری و حمال و نقال     بین دیدگاه مدیر -1

 درون شهری در شهر مشهد تفاوت وجود دارد.

 واریاانس  تساوی بررسی جهت رن در که است شده استفاده مستقل t رزمون ازفرضیه  نای بررسی جهت    

 دو میاانگین  تسااوی  رزماون  جهات  T رمااره  لوین، رزمون انجام از پس. شود می استفاده لوین رزمون از ها

 ای طبقاه  متغیار  یک و کمی متغیر یک وجود رزمون این از استفاده برای. می شود محاسبه نظر، مورد جامعه

 ای طبقاه  متغیار  ولای  اسات  جامعاه  دو در مقایسه مورد متغیر و وابسته متغیر همان کمی متغیر. است الزامی

ارزیابی شاخص های شهر دوستدار سالمند به تفکیک مناطق -7ل جدو  



 

 ا  در) رزماون  ایان  انجام از پس. کند می متمایز ه. از را ها جامعه که است متغیری و مستقل متغیر همان

 یاا  برابری که است، لوین رزمون به مربوط اول  روجی. دهد می  روجی جدول دو افزار نرم ،(ا  ا  پی

 میاانگین  که است T رزمون به مربوط دیگر  روجی. کند می بررسی را جامعه دو های واریانس برابری عدم

بدسات   Tبا توجه به مقادیر حد با  و حد پایین که در جدول  روجی رزماون   .کند می مقایسه ه. با را اه

توان مشخ  کرد که کدام جامعه از میانگین با تری بر حسب متغیر وابسته بر وردار است. بادین  رمده، می

تر باودن میاانگین   صورت که اگر مقادیر حد با  و حد پایین بدست رمده، هر دو مثبت باشند، نشاان از باا   

گروه اول است. و در صورتی که هر دو حد با  و پایین منفی باشند، میانگین گاروه دوم باا تر اسات. و در    

نهایت چنان چه حد با  مثبت و حد پایین منفی باشد، نشان دهنده این است که تفااوت میاانگین دو گاروه    

 معنادار نیست. 

 
 سالمند دوستدار شهر ها شاخص مورد در مدیران و  سالمندان نظرات میانگین - 4 جدول

 متغیر

آزمون لوین برای برابری واریانس 

 دو جامعه
اختالف  برای مقایسه میانگین دو جامعه tآزمون 

 معنادار
F sig واریانسها t df sig حد باال حد پایین 

 اردوجود ند 125/1 -19/1 111/1 126 924/3 برابر 556/1 483/1 فضاهای باز شهری

 وجود ندارد 43/4 33/1 111/1 126 695/43 برابر 183/1 186/1 حمل و نقل شهری

 نگارندگانمنبع: 

 

باین نظارات دو    های بااز شاهری  شود تنها در مورد شا   فضامشاهده می 8همانگونه که در جدول      

مال و نقال درون   شاا   ح ا تنف معناداری وجود ندارد، اما در ماورد   گروه سالمندان و مدیران شهری

و  4مادیران گاروه    ،هاا ا تنف وجود دارد، که باا توجاه باه اینکاه در تحلیال     شهری بین نظرات دو گروه 

حمل و نقل میانگین  ی از رن است که در مورد شا  در نظر گرفته شده بودند نتایج حاک 2سالمندان گروه 

های تر است. در حالی که در ماورد فضاا  ها از میانگین نظرات سالمندان بیشنظرات مدیران در مورد شا  

و لي این فرضیه  با توجه به منفی شدن هر دو حد میانگین نظرات سالمندان از مدیران بیشتر است. باز شهری

در بخش اول رن که مربوط به ا تنف دیدگاه در مورد فضاهای باز شهری است رد می شود و بین نظارات  

بخش دوم که مربوط به شا   حمل و نقال درون شاهری اسات     دو گروه ا تنف معنادار وجود ندارد و

 تایید می شود و بین دیدگاه دو گروه سالمندان و مدیران شهری ا تنف معنادار وجود دارد.

 

 



 

 نتیجه گیری:. 7

 بپايیری.. رمااده   را رن اسات   زم اماا  پیری تجربه ای است که ممکن است رن را دوست نداشته باشی..      

 و اجتمااعی  توساعه  هاای  سیاسات  از ناپايیری  تفکیک باید جنبه سالخوردگی دوران برای جمعیت سا تن

باه   ساالمندان  شود. توام فردی و  انوادگی محلی، کشوری، سطوح در تمام زیاد مساعی با و باشد اقتصادی

ای به شمار می ریند و در صورتی که فضاهای شهری بر اقشار هر جامعه ای رسیب پيیرترینبخشی از واقآ 

از مناافآ  سایر اقشار جامعه نیاز  ضمن تامین نیاز و ررامش این قشر ارزشمند، سازی شود،  سالمندان مناسب

باز شهری و حمل و نقال درون شاهری باوده    فضاهای  ابعاد. هدف این تحقیق تاکید بر درد بن واهرن بهره 

حاصال از رمارهاای   ارناد. نتاایج   که شاید به راستی سالمندان بیشتر از هر چیاز باه رن نیااز د    ابعادی، است

طراحی فضاهای بااز شاهری باا نیازهاای      مطابقتکه در ارتباط با فرضیه اول  که استنباطی بیانگر این است

از دیدگاه مدیران شهری با توجاه   این امر در حالی است کهاز دیدگاه سالمندان رد شده است  ،سالمندان بود

در ارتبااط باا    تایید شاده اسات.  این فرضیه دو حد رن مثبت شده اند  بوده و هر 9به اینکه میانگین با تر از 

با نیازهای ساالمندان در شاهر مشاهد    سیست. حمل و نقل درون شهری  که بیانگر عدم تطابق فرضیه ی دوم

. این فرضیه از دیدگاه هردو گروه سالمندان و مدیران شهری تایید شده است. یعنی نیازهای سالمندان در بود

دارد. فرضیه ی زیادی با استانداردها فاصله نه تنها در حد متوسط نیست بلکه و نقل درون شهری  بعد حمل

ی سوم در ارتباط با عدم وجود ا تنف معنادار بین مناطق مورد مطالعه نیز رد شد. به طوریکه در شاا    

. و نهایتا فرضیه ی مربوط ا تنف معنادار وجود دارد 41 ، 5و   4،41و   5 ، 4های مورد مطالعه بین مناطق 

در ارتباط با شا   هاای   به طوریکه به وجود ا تنف بین دیدگاه مدیران شهری و سالمندان نیز تایید شد

و باه طاور    ه استفضاهای باز شهری و حمل و نقل درون شهری، ا تنف بارزی بین دو دیگاه وجود داشت

در بخش نتایج حاصال از رمااره    .ارزیابی نموده اند کلی سالمندان این شا   ها را پایین تر از حد متوسط

های توصیفی، در قسمت فضاهای باز شهری رنچه که از دیدگاه سالمندان در سطح بسیار پایینی ارزیابی شده 

میانگین( و در بخش حمال و نقال درون    93/2است؛ نبود توالت های عمومی مناسب برای سالمندان است)

کسی های مخصو  سالمندان و کاارت هاای تخفیاف ویاژه     ابوط به فقدان تن مرترین میانگی شهری پایین

میانگین(. به راستی رنچه سالمندان پس از بازنشستگی بیش از هر چیز به رن نیاز دارند فضااهای  36/4است)

مناسب ساازی محایط   با باز شهری و حمل و نقل استاندارد و مناسب سازی شده است، نباید فراموش کرد، 

در ایان  لايا   . اواهی. داشات  ، نه تنها شهری دوستدار سالمند بلکه شهری بارای هماه   لمندانشهر برای سا

پژوهش تنش شد تا با مراجعه به سالمندان شهر مشهد، از یکسو نیازهای ویژه رنان در اساتفاده از  ادمات   

یگار  مورد بررسی و واکاوی قرار گیارد و از ساوی د   حمل و نقل درون شهری(-)فضاهای باز شهریشهری



 

بدان امید که مدیران و برنامه ریازان شاهری باا     وضعیت شهر نیز از منظر سالمندان مورد ارزیابی قرار گیرد،

 .استفاده از نتایج چنین پژوهش هایی در رفآ نیازهای فعلی و رتی این قشر ارزشمند تنش نمایند

 

 پیشنهادات:( 4-3

رویکارد مشاارکتی ساالمندان در تحلیال وضاآ      صل از و نتایج حابر اسا  یافته های رمار توصیفی در انتها 

 پیشنهاد می شود که: موجود فضاهای باز شهری و حمل و نقل درون شهری در کنن شهر مشهد

افزایش یابد و این امر تنها به منااطق نزدیاک باه    در سطح شهر  BRTوتعداد اتوبو  های با کف کوتاه . 4

باا  از وسایل نقلیه عمومی مانند امکان سوار شادن  قادر باشند حرم مطهر ا تصا  پیدا نکند)سالمندان باید 

 و یا استفاده از ویلچر بر وردار شوند(. در ناحیه ی پاحرکات فیزیکی  لحداق

و اقدامات  زم در این  بهداشت عمومی وسایل حمل و نقل عمومی رسیدگی شود وضعیتبه .  زم است 2

 .حرم مطهرهای منتهی به   BRT صوصا - صو  انجام گیرد

سالمندان با توجه به دررمد بازنشستگی محدود، نیازمند هستند که از تخفیف های ویژه علای الخصاو    . 9

من کارت هاای ویاژه ی حمال و     ،توان از در استفاده از تاکسی و اتوبو  بر وردار شوند، بدین منظور می

 تخفیفات ویژه استفاده کرد.جهت استفاده ی چندمنظوره و طراحی کارت منزلت و یا نقل درون شهری 

 .  زم است پارکین  های مخصو  سالمندان به تعداد کافی در سطح شهر تعبیه شود.1

ای بهداشتی در سطح پارک ها و فضاهای شاهری رسایدگی   سرویس هبهداشت عمومی در .  زم است به 6

 و فیزیکی رنان کتیتوجه به مشکنت حر سرویس های مخصو  سالمندان باهمچنین کافی مبيول شود، و 

 .تعبیه شود
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