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 چکیده 
شهرها به خاطر ناتوانی شهری محروم سالمندان به عنوان بخشی از جمعیت  سان به فضاهای  شهر و دسترسی آ های جسمی از تحرک و جابجایی در سطح 

، باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روشپذیری شهری بر شهردوستدار سالمند در شهر بابل میپژوهش ارزیابی تأثیر زیستهستند. هدف از این 
صیفی ست. به منظور گردآوری داده-تو شنامه تحلیلی ا س ست. ابزار پژوهش، پر شده ا سنادی و پیمایش بهره گرفته  شیوه تحلیل ا های موردنیاز پژوهش، ازدو 

نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده  384نفر است که  30718سال و باالتر ( شهر بابل با جمعیت  60باشد. جامعه آماری پژوهش ساکنان سالمندان ) می
سنادی، شاخص ساس نتایج ا  حات وپذیری شهری شامل هویت و حس مکان، امنیت، مشارکت، آموزش عمومی، تفریهای پژوهش در بخش زیستاست. برا

می راه شهری، آلودگی، چشم انداز، ابعاد جساوقات فراغت، اقتصاد و اشتغال، مسکن، حمل و نقل، خدمات زیربنایی، فضای سبز، مبلمان شهری، کیفیت پیاده
وستدار سالمند شامل های شهر دباشد و شاخصدرمانی می –شتی سالمت شهری، ابعاد روانی سالمت شهری، ابعاد اجتماعی سالمت شهری، امکانات بهدا

ها، حمل و نقل، مسکن، مشارکت اجتماعی، تکریم و اجتماع پذیری سالمندان، مشارکت مدنی و استخدام، ارتباطات و اطالعات و فضاهای عمومی و ساختمان
ست. سیون چند متغیره تحلیل گردیده اای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرهای تی تک نمونهها با استفاده از آمونباشد که رابطه آنسالمت و بهداشت می

پذیری ستهای زیباشند. همچنین بین شاخصپذیری شهری و شهردوستدار سالمند در شهر بابل نامطلوب میهای زیستنتایج نشان داد که وضعیت شاخص
ذیری بر متغیر پهنده تأثیر متوسط و معنادار زیستشهری و شهردوستدار سالمند رابطه ضعیف تا متوسطی وجود دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نیز نشان د

(، تفریحات و اوقات فراغت 215/0(، حمل و نقل )233/0پذیری، امکانات و خدمات زیربنایی )های زیسههتباشههد. از بین شههاخصشهههردوسههتدار سههالمند می
 (، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر روی شهردوستدار سالمند دارند. 183/0)

  "بابل"، "رگرسیون"، "شهردوستدار سالمند"،  "پذیری شهریزیست"، "پذیرشهر زیست" ی:واژگان کلید

 

 مقدمه  -1
ای که بر دگرگونی قرن شههههری شهههدن جهان اسهههت. پدیده 21قرن 

اقتصادی و اجتماعی بیشتر شهرهای جهان تأثیرگذاشته است )نظم فر و 
 زیادی داشته و(. از قرن گذشته روند شهرنشینی شدت 1: 1397دیگران، 
  (.Pacion, 2009: 148است )درصد رشد همراه بوده 5/3سالیانه با 

شد،  شینی و تداوم این ر شهرن سبت روزافزون  افزایش جمعیت به همراه ن
پیامدهای زیان آور و مشهههکالتی را برای شههههرها دارد، به طوری که از 

ا ) های کاهش این مسهههاول و رفی نیازخواسهههتههای هر جامعهنگرانی
مسکن، انرژی، آب و مواد غذایی، مدیریت فاضالب و ضایعات، بهداشت، 
امنیت عمومی، آموزش، تعامل و عدالت اجتماعی، فعالیت های اقتصادی( 
صابری و  شود) ساکنان برطرف می  ست، که با خدمات دهی به مردم و  ا

فل علمی جهت رو طی دهه(. از این412: 1398دیگران،  های اخیر محا

                                                           
1 . Smart Growth 
2 .  New Urbanism 

شک سعی در رفی م سازی  شهر شهری، با طرح تئوری های جدید  الت 
 بههایی پایدارکردند.تئوریتوسههعههایهمسههوکردن رشههد شهههرها با افق
شهری، کیفیت ستا شمندمانندپایداری رو شدهو شهرگرایی1زندگی ر ، 2، نو

سلیمانی مهرنجانی و دیگران، 3شهرخالق ( و دیگر رویکردها 38: 1395) 
ولی عیان ما را به سوی داشتن محیطی مطلوب که در هریک با طرح مسا

در این (. 57: 1398کند )زیاری و دیگران، و پایدار شههههری راهنمایی می
پذیر، به عنوان یکی از رویکردهای مهم پذیری یا شهر زیستمیان زیست

یا و به تبی آن در ایران جای خود را در ادبیات برنامه ریزی  در تمامی دن
توان به میزان کیفیت رابطه پذیری را میزیسههتشهههری باز کرده اسههت. 

ها و خدمات موجود در بین فرد با محیط و یا اینکه یک مکان و سههرویس
ود شتواند نیازها و انتظارات ساکنان را برطرف کند، تعریف میآن چقدرمی

(Mouratidis , 2020: 266ست شهری یکی از مبانی (. زی پذیری 

 
3 . Creative City 
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با سهه بعد اصهلی اجتماعی، اقتصهادی و اسهاسهی توسهعه پایدار بوده که 
یزی رپذیری در مدیریت و برنامهزیست محیطی راه را برای مفهوم زیست

های نوظهور و بحث برانگیز در این بین یکی از پدیدهاسههت.  فراهم کرده
توان از آن به عنوان یکی از مهمترین معیارهای سهههنجش عدالت که می

موضوع سالمندی یا به نوعی پیر شدن  .ای یاد کرداجتماعی در هر جامعه
باشهد که در کشهور ما از موضهوعات جدید و در حال وقوع تا جمعیتی می

م. در باشیباشد که امروزه در مراحل اولیه این اتفاق میچند سال آینده می
هر جامعه ای، مناسههب سههازی فضههای شهههری، عامل مهمی در جهت 

راد جامعه به منظور انجام رسههیدن به فرصههت های برابر همه اقشههار و اف
،  (10: 1396دادان فعالیت های اجتماعی اسههت )عیسههی لو و همکاران، 

سالمن شدن جمعیتی میموضوع  شد که در کشودی یا به نوعی پیر  ر ما با
ضوعات جدید و در حال وق سال آینده میاز مو شد که امروع تا چند  وزه با
فاق می یه این ات حل اول هداف مهم توان باشهههیم. میدر مرا فت از ا گ

پذیری فضاهای شهری ریزی توسعه شهری، افزایش سطح زیستبرنامه
شهر، حضور همه شهروندان به همراه پذیر بودن فضاهایو از معیار زیست

های سهههالمندان یکی از این گروه باشهههد،های اجتماعی ویژه میگروه
دگی سرزن توانند موجب پایداری وباشند که با حضور خود میاجتماعی می

ضاها گردند ) فروزنده و  شهری و در نتیجه ارتقاء کیفیت این ف ضاهای  ف
سینی،  صور ح شینی فزاینده(. 62: 1396من شهرن ه ب سالمندی جمعیت و 

سیدو روند عمده جمعیتعنوان  ست قرن هاىمهمترین چالش شنا  و بی
بیش از نیمی از جمعیت جهان در  2007دهند، در سههالشههکل می یکم را

دهد همزمان با افزایش داشهههته و آمارها نشهههان میا سهههکونت شههههره
ا نیز هشهرنشینی و بزرگتر شدن شهرها، تعداد افراد سالمند ساکن در آن

(. این رشههد افزایشههی اثرات WHO, 2007: 1افزایش یافته اسههت ) 
مختلفی بر روی حمل و نقل، جوامی و محالت شههههری گذاشهههته و به 

مدرن امروزی تلقی میهای شههههعنوان یکی از ویژگی های  گردد ر
(Murtagh et al, 2021: 2 در همین راسههتا سههازمان بهداشههت .)

برجسهته کردن  با هدف 2007شههردوسهتدار سهالمند را در سهال  جهانی
جاد محیط یادی و فراگیر در ای یت و رویکردی بن ند برای اهم های توانم

ن را عامل ( و آdel Barrio et al, 2021: 2سالمندان راه اندازی )
شهر و اجتماع در مهمی در طراحی شهری معرفی و به بیش از هزار  های 

ست. سر جهان گسترش داده ا شورهای  سرا شدن جمعیت در همه ک پیر 
های ای را در جهت سههیاسههتجهان در حال وقوع بوده و مسههاول عمده

بر  (Boilard et el, 2021: 2).کند بهداشتی و اجتماعی مطرح می
سازمان بهداشت جهانی، شهرهای دوستدار سالمند شامل  اساس رویکرد

آن دسته از فضاهای شهری است که توزیی خدمات عمومی، متناسب به 
شد سالمندان با . می(Kumar, 2016:63 )نیازها و محدودیت های 

سههالمندان با هدف پیشههگیری از مشههکالت  توان گفت مشههارکت فعال
ندن اوقات فراغت آنان داشهههته تواند اثر بسهههزایی در گذراعملکردی، می

باشد.این قشر از افراد جامعه به علت عدم داشتن شغل و همچنین کمبود 
جدی قرار  یدگی  یب د ماعی در خطر آسههه های الزم اجت یت  ما ح

ند. ندهای موجود (Zachary, 2019: 10)دار لذا پیشهههگیری ازرو  .

ط یمستلزم فراهم کردن امکانات رفاهی و اجتماعی و همچنین ایجاد شرا
 ,Vutuanمناسههب با گروه های سههنی در فضههاهای شهههری اسههت ) 

کشور ایران هم به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه (. 5 :2019
سالمند در ایران ، در چند دهه  ست. جمعیت  ستثنی نی نیز از این قاعده م

های متفاوتی از قبیل؛ گذشههته دسههتخوش تحوالت چشههمگیری در حوزه
ست محیطی، جمعیتی، سی، علمی و فرهنگی بوده  زی سالسیا های و طی 

سالمندی می سمت  شور به  شهر بابل محدوده رودآتی هرم جمعیتی ک  .
ست و  شد جمعیتی روبرو بوده ا سال های اخیر با ر تحت پژوهش نیز در 

شان می شماری ها ن سالمندی سر شد  شهر با روند رو به ر دهد که این 
ضههمن سههنجش وضههعیت باشههد. این پژوهش قصههد دارد تا روبرو می
ستشاخص ست پذیری های زی سالمند، تأثیر زی ستدار  شهردو پذیری و 

شهر بابل را مو سالمند در  ستدار  شهر دو رد ارزیابی شهری را بر تحقق 
شاخص شنهاداتی جهت تقویت  ست پذیرقرار داده و در ادمه پی  یهای زی

سالمند اراوه می ستدار  شهر دو صلی این پژوهش ارزیاو  بی دهد. هدف ا
شهر بابل  سالمند در  ستدار  شهر دو شهری بر تحقق  ست پذیری  تأثیر زی

 می باشد. 

 روش تحقیق -2 

شهری برروی شهر دوستدار  پذیریزیست تأثیر ارزیابی تحقیق، از هدف
پذیری با زیست مرتبط تحقیقات مرور با ابتدا باشد.سالمند شهر بابل می

های شاخص .اندن شدهتدوی مناسب هایشاخص و شهردوستدار سالمند
هویت و حس مکان، امنیت فردی و  شهههامل شههههری پذیریزیسهههت

صاد و  شارکت، آموزش عمومی، تفریحات و اوقات فراغت، اقت اجتماعی، م
اشهههتغال، مسهههکن، حمل و نقل، امکانات و خدمات زیربنایی، فضهههای 
سبزعمومی، مبلمان شهری، کیفیت پیاده راه شهری، آلودگی، چشم انداز، 

شهری، ابعاد اجتماعی ابعا سالمت  شهری، ابعاد روانی  سالمت  د جسمی 
 های شهرباشد و شاخصدرمانی می –شتی سالمت شهری، امکانات بهدا

دوسههتدار سههالمند شههامل فضههاهای عمومی و سههاختمان ها، حمل و نقل 
سالمندان،  شارکت اجتماعی، تکریم و اجتماع پذیری  سکن، م شهری، م

ستخدام، شارکت مدنی و ا شت  م سالمت و بهدا ارتباطات و اطالعات و 
شد. می سالمند )  پژوهش این آماری جامعهبا شتر(60ساکنان   سال و بی

فرمول  از استفاده با نفری 30718 جمعیت به توجه با .باشدمی شهربابل
 از پژوهش این.شدند انتخاب نمونه حجم عنوان به نفر 384 کوکران

ابزار  .اسههت تحلیلی-صههیفیتو روش، نظر از و کاربردی هدف، نظر
آلفای  ضریب از پایایی آوردن دست به جهت .است پرسشنامه پژوهش
شده بهره کرونباخ ست. گرفته  شان آزمون نتیجه ا  سطح که میدهد ن

 شده گردآوری هایداده تحلیل جهت .شودمی تاوید هاداری داده معنی

یرسون پهمبستگی  ضریب و رگرسیون ای،نمونه تک تی هایآزمون از
شان کرونباخ آلفای آزمون نتایج شد. گرفته بهره spss در نرم افزار   ن

شد 0.7 از باالتر هاشاخص تمام پایایی که دهدمی  تاوید مورد و میبا

 .باشدمی
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 محدوده مورد مطالعه
شهربابل معروف به شهر بهارنارنج یکی از شهرهای استان مازندران و 

ستان و دومین شهرستان پرجمعیت مرکز پرجمعیت ترین شهرستان این ا
برابر  1390باشد. جمعیت این شهر در سال شمال کشور پس از رشت می

نفر  250217به  1395نفر بوده است که در سرشماری سال  219467با 
 12هکتار است که به  143100مساحت این شهر خانوار( رسید 81572)

ر بابل از سال سال و بیشتر شه 60منطقه شهری تقسیم میشود. جمعیت 
رشد محسوسی دارد. بر این اساس ، متناسب با  1395تا سال  1385

سالمند، باید برنامه شر  ستو ریزی ها افزایش جمعیت ق ای گذاری هسیا
ستفاده  شهری مورد ا ضاهای  سازی ف سب  خاص در مورد افزایش و متنا

 این قشر صورت گیرد.

 نتایج -3
به عنوان متغیر عامل و  پذیری شهریدر این پژوهش متغیر زیست

اثرگذار برروی تحقق شهر دوستدار سالمند می باشد. جهت بررسی 

شاخص استفاده  18وضعیت زیست پذیری شهری در شهر بابل از 

شده است. پرسشنامه تهیه شده در اختیار شهروندان قرار گرفت 

گردید و با  spssسپس داده های جمع آوری شده وارد نرمافزار 

تک نمونه ای وضعیت هر یک از شاخصهای  Tآزمون استفاده از 

نتیجه بررسی  1در جدول شماره پذیری مشخص گردید.زیست

 پذیری شهری ارائه شده است.های متغیر زیستشاخص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : محدوده مورد مطالعه1شکل
 

 (3)میانگین فرضیی شهر پذیریزیست متغیر وضعیت بررسی در میانگین آزمون آماره نتیجه -1شماره  جدول

متغیر
ن 

میانگی
ف معیار 

انحرا
 

مقدار 
t

ن 
ت میانگی

تفاو
 

ها
 

ی
درجه آزاد

ی   
ح معنادار

سط

)دودامنه(
ن 95/0فاصله اطمینان  

نتیجه آزمو
 

کرانه 

 پایین
 کرانه باال

 مطلوب 0.394 0.578 <0.001 383 0.486 10.439 0.913 3.486 هویت و حس مکان

 نامطلوب -0.403 -0.185 <0.001 383 -0.294 -5.322 1.084 2.705 تماعیو اجفردیامنیت

 نامطلوب -0.923 -0.779 <0.001 383 -0.851 -23.300 0.715 2.148 مشارکت

 نامطلوب -1.004 -0.868 <0.001 383 -0.936 -975/26 0.680 2.063 آموزش عمومی

 نامطلوب -1.025 -0.887 <0.001 383 -0.956 -27.262 0.687 2.043 و اوقات فراغتتفریحات

 نامطلوب -1.0264 -1.114 <0.001 383 -1.189 -31.272 0.742 1.810 اقتصاد و اشتغال

 نامطلوب -0.457 -0.293 <0.001 383 -0.375 -9.027 0.815 2.624 مسکن

 نامطلوب -0.733 -0.578 <0.001 383 -0.655 -16.726 0.768 2.344 حمل و نقل

 نامطلوب -0.720 -0.579 <0.001 383 -0.650 -18.175 0.700 2.350 زیربناییوخدماتامکانات
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های زیست پذیری نشان می دهد میانگین کلیه نتیجه بررسی شاخص
( به دست آمد و سطح 3و کمتر از حد متوسط ) 33/2ها معادل شاخص

دست آمد تأیید به 05/0ها با توجه به اینکه کمتر از معناداری شاخص
ت های زیستوان نتیجه گرفت که وضعیت شاخصگردد. در نهایت میمی

پذیری در شهر بابل در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و فقط شاخص هویت 
 و حس مکان در وضعیت مطلوب قرار دارد. 

 ارزیابی وضعیت شاخص های شهر دوستدار سالمند:
در این پژوهش یا اسههتفاده از پرسههشههنامه، دیدگاه شهههروندان سههالمند 

جمی آوری های شهر دوستدار سالمند سال و بیشتر( در مورد شاخص60)
ستفاده از آزمون  سی با ا ست. نتیجه این برر تک نمونه ای در  Tشده ا

 مشاهده می گردد. 2جدول ذیل و نمودار شماره 

 (3)میانگین فرضی شهردوستدار سالمند  متغیر وضعیت بررسی در میانگین آزمون آماره نتیجه: 2جدول شماره 

 میانگین متغیر
انحراف 

 معیار
 tمقدار 

تفاوت 

-نگینمیا

 ها

درجه 

 آزادی

سطح 

معناداری  

 )دودامنه(

 95/0فاصله اطمینان 
نتیجه 

 کرانه باال کرانه پایین آزمون

 نامطلوب -0.126 -0.266 <0.001 383 -0.196 -5.521 0.698 2.803 هافضاهای عمومی و ساختمان

 نامطلوب -0.831 -0.955 <0.001 383 -0.893 -28.172 0.621 2.106 حمل و نقل شهری

 نامطلوب -0.956 -1.0100 <0.001 383 -1.028 -28.168 0.715 1.971 مسکن

 نامطلوب -0.662 -0.787 <0.001 383 -0.725 -22.830 0.622 2.275 مشارکت اجتماعی

 نامطلوب -0.313 -0.472 <0.001 383 -0.392 -9.751 0.789 2.607 اجتماع پذیری سالمندان تکریم 

 نامطلوب -0.735 -0.890 <0.001 383 -0.812 -20.683 0.770 2.187 و استخدام مشارکت مدنی

 نامطلوب -0.461 -0.606 <0.001 383 -0.533 -14.402 0.726 2.466 ارتباطات و اطالعات

 نامطلوب -0.635 -0.775 <0.001 383 -0.705 -19.813 0.698 2.294 سالمت و بهداشت

 1400منبع: محاسبات نگارندگان،  

ر از توان گفت میانگین کلیه متغیرها کمتبا توجه به نتایج حاصل شده می
اسههت. بنابراین از توافق نسههبی در جامعه برخوردار نیسههت یعنی  3عدد 

اکثریت پاسخگویان برای سنجش معیارهای شهر دوستدار سالمند درشهر 
 ها . میانگین کلیه شاخصاندانتخاب کردهبابل گزینه کم و خیلی کم را 

 
دسههت آمد و سههطح معناداری ( به3و کمتر از حد متوسههط ) 34/2معادل 

ست آمد تأیید میبه 05/0ها با توجه به اینکه کمتر از شاخص گردد. در د
های شهههر دوسههتدار توان نتیجه گرفت که وضههعیت شههاخصنهایت می

 ابل در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.سالمند در ب

 های پزوهشن همبستگی پیرسون در بررسی رابطه شاخصنتایج آزمو :3جدول شماره 

  

ی و 
ی عموم

ضاها
ف

ساختمانها
 

ی
ل شهر

ل و نق
حم

 

ن
مسک

 

ی
ت اجتماع

مشارک
ی  
تکریم و اجتماع پذیر

سالمندان
 

ی و استخدام
ت مدن

مشارک
 

ت
ت و اطالعا

ارتباطا
 

ت
ت و بهداش

سالم
 

 هویت و حس مکان
 **0.169 **0.337 **150. **0.323 0.082 *0.111 **0.225 **0.615 پیرسون

 0.001 0.000 0.003 0.000 0.11 0.03 0.000 0.000 معناداری

امنیت فردی و 

 اجتماعی

 **0.442 **0.401 **0.466 **0.402 **0.300 **0.516 **0.549 **0843 پیرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 معناداری

 مشارکت
 **0.449 **0.375 **0.463 **0.372 **0.581 **0.445 **0.787 **0.683 پیرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 معناداری

 آموزش عمومی
 **0.541 **0.343 **0.452 **0.363 **0.537 **0.469 **0.878 **0.573 پیرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 معناداری

 نامطلوب -0.654 -0.500 <0.001 383 -0.577 -14.766 0.766 2.422 فضای سبز عمومی

 نامطلوب -0.760 -0.624 <0.001 383 -0.692 -20.025 0.677 2.307 مبلمان شهری

 نامطلوب -0.791 -0.630 <0.001 383 -0.710 -17.415 0.799 2.289 راه شهریپیادهکیفیت

 نامطلوب -0.252 -0.081 <0.001 383 -0.167 -3.849 0.851 2.832 آلودگی

 نامطلوب -0.837 -0.681 <0.001 383 -0.759 -19.073 0.780 2.240 اندازچشم

 نامطلوب -0.847 -0.640 <0.001 383 -0.744 -14.095 1.034 2.255 ابعاد جسمی سالمت شهری

 نامطلوب -1.034 -0.887 <0.001 383 -0.960 -25.586 0.735 2.039 ابعاد روانی سالمت شهری

 نامطلوب -1.109 -0.942 <0.001 383 -1.026 -24.275 0.828 1.974 سالمت شهریاجتماعیابعاد

 نامطلوب -0.962 -0.815 <0.001 383 -0.888 -23.790 0.732 2.111 درمانی -بهداشتیامکانات
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تفریحات و اوقات 

 فراغت

 **0.639 **0.531 **0.632 **0.458 **0.480 **0.935 **0.714 **0.538 پیرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 معناداری

 اقتصاد و اشتغال
 **0.507 **0.403 **0.489 **0.250 **0.779 **0.453 **0.681 **0.344 پیرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 معناداری

 مسکن
 **0.430 **0.505 **0.321 **0.850 **0.632 **0.279 **0.390 **0.377 پیرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 معناداری

 حمل و نقل
 **0.717 **0.582 **0.921 **0.653 **0.445 **0.525 **0.607 **0.509 پیرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 معناداری

امکانات و خدمات 

 زیربنایی

 **0.759 **0.939 **0.597 **0.595 **0.563 **0.541 **0.536 **0.501 پیرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 معناداری

 فضای سبز عمومی
 **0.882 **0.542 **0.664 **0.512 **0.457 **0.472 **0.542 **0.414 پیرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 معناداری

 مبلمان شهری
 **0.569 **0.407 **0.362 **0.413 **0.436 **0.388 **0.517 **0.509 پیرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 معناداری

 یفیت پیاده راهک
 **0.552 **0.409 **0.443 **0.482. **0.486 **0.514 **0.553 **0.575 پیرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 معناداری

 آلودگی
 **0.335 **0.310 **0.265 **0.441 **0.290 **0.182 **0.270 **0.407 پیرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 معناداری

 چشم انداز
 **0.589 **0.485 **0.503 **0.476 **0.566 **0.591 **0.596 **0.495 پیرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 معناداری

 ابعاد جسمی سالمت
 **0.499 **0.453 **0.449 **0.388 **0.444 **0.488 **0.487 **0.343 پیرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 معناداری

 ابعاد روانی سالمت
 **0.540 **0.416 **0.167 **0342 **0.555 **0.612 **0.706 **0.566 پیرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 معناداری

ابعاد اجتماعی 

 سالمت

 **0.465 **0.435 **0.402 **0.361 **0.466 **0.586 **0.625 **0.527 پیرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 معناداری

 -ابعاد بهداشتی
 **0.589 **0.485 **0.503 **0.476 **0.566 **0.591 **0.596 **0.495 پیرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 معناداری

 1400: محاسبات نگارندگان ، منبع

یوده و با سهههطح  05/0، سهههطح معناداری کمتر از (3باتوجه به جدول )
باشد دار میهای مورد پژوهش معنیدرصد رابطه بین شاخص 99اطمینان 

شاخص سطی وجود دارد و با افزایش و بین  ضعیف تا متو ستگی  ها همب
شاخص شهر،  شاخص در  ا بهتری پیدهای دیگر نیز وضعیت وضعیت هر 

پذیری بر متغیر شهههر های زیسههتجهت بررسههی تأثیر شههاخصکنند.می
دوستدار سالمند از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. در این 

پذیری شهههری به عنوان متغیرها مسههتقل و های زیسههتآزمون شههاخص
شدند.  سته وارد معادله  سالمند به عنوان متغیر واب ستدار  شهر دو متغیر 

ستگی چندگانهمقدار عدد اتوجه به ب توان گفت می ( 949/0) ضریب همب
 زان ضهههریبمیبا توجه به که بین متغیرها همبسهههتگی قوی وجود دارد. 

باشههد که تا حدود زیادی قادر به ( می901/0) با برابر بدسههت آمده تعیین
ضریب تعیین ست.  سته ا شده ب تبیین واریانس متغیر واب ست تعدیل  ه د

 ین مدل برای سنجش متغیر شهر دوستدار سالمند مناسب است.آمده در ا
 

 پذیری بر شهر دوستدار سالمندهای زیستشاخصضرایب تأثیر آزمون رگرسیون در بررسی تأثیر  :4جدول شماره 

 T سطح معناداری
 غیراستانداردضرایب  ضرایب استاندارد

 متغیر
 B خطای استاندارد ابت

001/0> 981/4 - 050/0 247/0 Constnt 

 هویت و حس مکان 009/0 012/0 016/0 770/0 442/0

 امنیت فردی و اجتماعی 044/0 012/0 090/0 664/3 <001/0
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 مشارکت 032/0 023/0 042/0 406/1 161/0

 آموزش عمومی 078/0 023/0 100/0 355/3 001/0

 تفریحات و اوقات فراغت 147/0 023/0 183/0 544/6 <001/0

 اقتصاد و اشتغال 067/0 020/0 /090 261/3 001/0

 مسکن 111/0 016/0 158/0 134/7 <001/0

 حمل و نقل 155/0 021/0 215/0 511/7 <001/0

 امکانات و خدمات زیربنایی 184/0 022/0 233/0 319/8 <001/0

 فضای سبز عمومی 086/0 19/0 119/0 535/4 <001/0

 ن شهریمبلما 001/0 020/0 001/0 055/0 956/0

 کیفیت پیاده راه شهری 010/0 022/0 015/0 471/0 638/0

 آلودگی -032/0 015/0 -049/0 -131/2 034/0

 اندازچشم 022/0 023/0 031/0 978/0 329/0

 ابعاد جسمی سالمت شهری -005/0 012/0 -010/0 -435/0 664/0

 ابعاد روانی سالمت شهری 003/0 027/0 003/0 097/0 923/0

 ابعاد اجتماعی سالمت شهری 005/0 020/0 008/0 263/0 793/0

 درمانی -امکانات بهداشتی 001/0 020/0 001/0 035/0 973/0

 1400منبع: نگارندگان، 

تأثیر رگرسههیونی  نتایج مربوط به ضههرایب، (4)شههماره  به جدول باتوجه

ثبههت نشههههان  م بتههای  تقههل بهها ضههههریههب  یرهههای مسهههه غ ت  م

پذیری های زیسههتاف اسههتاندارد در شههاخصدهد که تغییر یک انحرمی

ود. شسبب تغییر یک انحراف استاندارد در متغیر شهر دوستدار سالمند می

نایی این به  مات زیرب خد نات و  کا تأثیر را متغیر ام یب بیشهههترین  ترت

قل )233/0) مل و ن غت )215/0(، ح قات فرا حات و او (، 183/0(، تفری

( 100/0(، آموزش عمومی )119/0(، فضای سبز عمومی )158/0مسکن )

باشههد. در این ( می09/0و امنیت فردی و اجتماعی و اقتصههاد و اشههتغال )

 باشند.دار میمعنی 01/0ها با سطح خطای کوچکتر از آزمون شاخص

 نتیجه گیری -4

ند کپذیری ارزیابی میپذیری یک مفهوم ساده است، زیستمفهوم زیست

بدترینکه کدام مکان یا  د. کننشهههرایط زندگی را فراهم می ها بهترین 

ساخت شرایط زندگی به زیر صتهای همین مقولة ارزیابی  شهری، فر های 

، امکانات و خدمات بهداشههتی، امکانات محیطیشههغلی، شههرایط زیسههت

کند که ارتقا و بهبود فرهنگی و اجتماعی موجود در یک شهههر اشههاره می

صت ستاین امکانات و فر شهر برای  پذیرها می توانند در زی بودن یک 

شد.ساکنان تأثیر به شته با سالمندان به سزایی دا خشی از واقی باز طرفی 

آیند و درصههورتی که ای به شههمار میپذیرترین اقشههار هرجامعهآسههیب

سب سالمندان منا شهری برای  ضمن تأمین نیاز فضاهای  شود،   وسازی 

آن بهره خواهند  از منافیآرامش این قشر ارزشمند، سایر اقشار جامعه نیز 

ست شهری بابل در برد. هدف از این تحقیق تحلیل زی ضاهای  پذیری ف

جهت تحقق شهردوستدار سالمند در کیفیت زندگی همه افراد به خصوص 

سهههالمندان بود. نتایج و یافته های حاصهههل از آمارتوصهههیفی می تواند 

راهنمایی مؤثر جهت تصهههمیم گیری مطلوب مدیران شههههری در بهبود 

سیب کیفیت شر آ صوص ق شهروندان، علی الخ سالمنخدمات به  د و پذیر 

در نظرگرفتن اولویت ها و نیازهای آنان باشههد. نتایج حاصههله نشههان می 

( در شهر بابل  33/2)با میانگین پذیریهای زیستدهد  وضعیت شاخص

ستدار  شهر دو صهای  شاخ ضعیت  سی و ست. نتایج برر سب ا شنامنا ان ن

ست34/2) معادل  3عدد  از کمتر متغیرها کلیه میانگیندهد که می  .( ا

 اکثریت یعنی نیسهههت برخوردار جامعه در نسهههبی توافق از بنابراین

 بابل درشهر سالمند دوستدار شهر معیارهای سنجش برای پاسخگویان

نتایج  .اندکرده انتخاب هابرای تمام شهههاخصرا کم خیلی و کم گزینه

ای هاسههت که بین شههاخصکننده این موضههوع تحلیل همبسههتگی بیان

ست ضعیف تا پذیری و زی ستگی  شهر بابل همب سالمند در  ستدار  شهردو

های زیسههت متوسههطی وجود دارد. در ادامه برای بررسههی تأثر شههاخص

پذیری شهری بر شهر دوستدار سالمند در شهر بابل از رگرسیون استفاده 

درصههد آماره تحلیل رگرسههیون نشههان  52گردیده اسههت. ضههریب تعیین 

سته پذیر شهری ( بر متغیر وابدهنده تأثیر  درصدی متغیر مستقل ) زیست

به دست   sig=0.00شهر دوستدار سالمند ( است. سطح معناداری    ) 

درصههد بوده و این بدان  99آمده نیز حاکی از معنادار بودن آن در سههطح 

معناست که بین میزان زیست پذیری شهری و شهردوستدار سالمندرابطه 

داری وجود دارد. میزان تأثیرگذاری متغیرمسههتقل بر متغیر وابسههته با معنا

ضریب بتای مثبت نیز بیانگر رابطه مثبت بین این دو متغیر است؛ یعنی با 

که در این تحقیق مشهههخص افزایش یکی دیگری نیز افزایش می بد  یا

شاخصگردید تغییر  ستاندارد در  ستیک انحراف ا سببهای زی  پذیری 

تاندارد در متغیر شهههردوسههتدار سههالمند می شههود. سههنحراف اتغییر یک ا

های موجود به پژوهش حاضههر و نقطه قوت آن نسههبت به سههایر پژوهش

(، آقایی 1398(، بابایی اقدم و همکاران ) 1397مانند زیاری و همکاران )

کاران )  کاران ) 1398زاده و هم یدالهی و هم قانی و 1398(،  (،  زر

له )  (، نصهههیری1394همکاران)  (، حیدری و همکاران ) 1397هنده خا

( و تعههدادی دیگر از در حوزه 1399(، جلوخههانی و همکههاران ) 1399

پذیری و شهردوستدارسالمند، نگاه ویژه آن به تحقق شهردوستدار زیست
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 باشههد.پذیری خوب شهههری میزیسههترسههیدن به سههالمند در راسههتای 

ست  شده ا شاره  شینه پژوهش ا ود موجاغلب مطالعات همانگونه که در پی

پذیر و شهر دوستدار سالمند صرفاً جنبه تک بعدی در زمینه شهر  زیست

شته و کمتر به بررسی تأثیر زیستد سالمند محور ا شهر  پذیری بر تحقق 

پرداخته شهههده اسهههت و در اکثر موارد هرکدام به صهههورت جداگانه مورد 

ست. از طرف د سی قرار گرفته ا ستبوط به زییگر تلفیق مطالعات مربرر

پذیری شهههری و شهههردوسههتدار سههالمند جز اولین مطالعات بوده که در 

محدوده مورد بررسی ) شهربابل( صورت پذیرفته است. همچنین پژوهش 

حاضههر توانسههته اسههت با مشههخص کردن میزان عددی برای هرکدام از 

متغیرها در مناطق مورد پایش، برنامه ریزی را برای مدیران و تصهههمیم 

 شهری در حوزه شهردوستدار سالمند راحت کرده است. گیران 

 منابع
(، نیازها و مشکالت سالمندان در فضاهای شهری )مطالعه موردی: خیابان های 1394عیسی لو، شهاب الدین،جمعه پور، محمود، خاکساری رفسنجانی، علی.)  -

 39-1(. 6)12بخش مرکزی قم(. پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، 

سالمندان )  یریدر حضورپذ یمسکون یمجتمی ها یعموم یمکان ها ییفضا-یکالبد ی(. نقش مولفه ها1397ندا )  ،ینیو منصورحس یعلجوان فروزنده،  -
 .61-74(، 1)12شهر،  تی: شهرک اکتابان (. مجله هویمطالعه مورد

 راستای در کوچک شهرهای پذیریزیست هایمولفه و ابعاد تحلیل و ارزیابی ،(1398)  حسن عاشوری، و سحر احمد، مصباحی، اهلل، حاتمی، کرامت زیاری، -
 .569-586 (، 4)9 ،(ای منطقه ریزی برنامه)  جغرافیا پژوهشی-علمی فصلنامه .(دیلم بندر: موردی نمونه) پایدار توسعه

 های ها، پژوهش شاخص و ابعاد اصول، م،مفهو: شهری پذیری، زیست(1395)احمد زنگانه، و مجتبی رفیعیان، سیمین، توالیی، محمد، مهرنجانی، سلیمانی -
 .27-50(، 1)4 شهری، ریزیبرنامه جغرافیای

: موردی مطالعه)  شهری مناطق پذیریزیست میزان بر کالبدی موثر عوامل تبیین ،( 1398)  مهری و اذانی، مهدی مومنی، ریحانه، کش، مهره حمید، صابری، -
 .411-429(، 1)6 شهری، ریزی مهبرنا جغرافیای های پزوهش .( اصفهان شهر مناطق

(، امکان سنجی شهردوستدار در شهرهای ایران) مطالعه موردی: شهر بوکان (،  1396نظم فر، حسین، علوی، سعیده، صادقی، نسرین، چهابرج، علی عشقی )  -
 27فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری، شماره 
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Abstract 

The elderly, as part of the urban population, are deprived of mobility and mobility in the city and easy 

access to urban spaces due to their physical disabilities. The purpose of this study is to evaluate the 

impact of urban viability on elderly elderly mayors in the city of Babol. This research is applied in 

terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. In order to collect the required data for 

the research, two methods of document analysis and survey have been used. The research tool is a 

questionnaire. The statistical population of the study is the residents of the elderly (60 years and older) 

in Babol with a population of 30718 people, of which 384 people have been selected as the sample size. 

Based on the documentary results, research indicators in the field of urban living include identity and 

sense of place, security, participation, public education, recreation and leisure, economy and 

employment, housing, transportation, infrastructure services, green space, urban furniture The quality 

of urban sidewalks, pollution, landscape, physical dimensions of urban health, psychological 

dimensions of urban health, social dimensions of urban health, health facilities - and the characteristics 

of an elderly friendly city including public spaces and buildings , Transportation, housing, social 

participation, honoring and socializing the elderly, civic participation and employment, 

communications and information, and health. Their relationship has been analyzed using single-sample 

t-ammons, Pearson correlation coefficient and multivariate regression. The results showed that the 

status of urban and urban-friendly indicators of elderly people in the city of Babel are unfavorable. 

There is also a weak to moderate relationship between urban and urban friendliness indices. The results 

of multivariate regression also show the moderate and significant effect of viability on the elderly-

friendly municipal variable. Among the indicators of viability, facilities and infrastructure services 

(0.233), transportation (0.215), recreation and leisure (0.183), respectively, have the greatest impact on 

the elderly mayor. 

 

Introduction 

The 21st century is the century of urbanization of the world. A phenomenon that has affected the 

economic and social transformation of most cities in the world (Nazmfar et al., 1397: 1). The 

urbanization trend has been very intense since the last century and has been accompanied by an annual 

growth of 3.5% (Pacion, 2009: 148). The increase in population, along with the increasing proportion 

of urbanization and the continuation of this growth, has detrimental consequences and problems for 

cities, so that the concerns of any community to reduce these issues and meet the needs (housing, 

energy, water and food) , Wastewater and waste management, health, public safety, education, 

interaction and social justice, economic activities), which is solved by serving the people and residents 

(Saberi et al., 1398: 412). In the meantime, livability or livable city, as one of the important approaches 

in the whole world and consequently in Iran, has found its place in the urban planning literature. 

Viability can be defined by the quality of the relationship between the individual and the environment 

or the extent to which a place and the services available in it can meet the needs and expectations of 

residents (Mouratidis, 2020: 266 ). One of the emerging and controversial phenomena that can be 

mentioned as one of the most important criteria for measuring social justice in any society. It is a matter 

of aging or some kind of population aging. It is a matter of aging or a kind of aging of the population, 

which in our country is one of the new and ongoing issues for the next few years, which we are in the 

mailto:nazmfar20@yahoo.com
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early stages of today. It can be said that one of the important goals of urban development planning is 

to increase the level of livability of urban spaces and the criterion of livability of urban spaces is the 

presence of all citizens along with special social groups. The elderly are one of this group. They are 

social groups that with their presence can cause the stability and vitality of urban spaces and as a result 

improve the quality of these spaces (Forouzandeh and Mansour Hosseini, 1396: 62). ). In this regard, 

the World Health Organization launched the Elderly Friendly Municipality in 2007 with the aim of 

highlighting the importance and a fundamental and comprehensive approach in creating enabling 

environments for the elderly (del Barrio et al, 2021: 2) and making it an important factor in the design. 

Has introduced and expanded to more than a thousand cities and communities around the world. 

Population aging is occurring in all countries of the world and raises major issues in the direction of 

health and social policies. (Boilard et el, 2021: 2) According to the approach of the World Health 

Organization, elderly-friendly cities include It is those urban spaces that the distribution of public 

services is commensurate with the needs and limitations of the elderly . 

 

Methodology 

The purpose of this study is to evaluate the impact of urban viability on the elderly friendly city of 

Babylon. First, appropriate indicators have been developed by reviewing researches related to livability 

and elderly friendliness. Indicators of urban livability including identity and sense of place, personal 

and social security, participation, public education, recreation and leisure, economy and employment, 

housing, transportation, infrastructure facilities and services, public green space, urban furniture, 

quality Urban sidewalk, Pollution, landscape, physical dimensions of urban health, mental dimensions 

of urban health, social dimensions of urban health, health facilities, and the characteristics of an elderly-

friendly city include public spaces and buildings, urban transportation, housing, Social participation, 

honoring and socializing the elderly, civic participation and employment, communication and 

information, and health. The statistical population of this study is elderly residents (60 years and older) 

in Babol. According to the population of 30718 people, 384 people were selected as the sample size 

using the Cochran's formula. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in 

terms of method. The research tool is a questionnaire. Cronbach's alpha coefficient is used to obtain 

reliability. The test result shows that the significance level of the data is confirmed. To analyze the 

collected data, one-sample t-test, regression and Pearson correlation coefficient were used in SPSS 

software. The results of Cronbach's alpha test show that the reliability of all indicators is higher than 

0.7 and is confirmed. 

 

Conclusion 

The results of examining the status of friendly city indicators show that the average of all variables is 

less than 3 (equivalent to 2.34). Therefore, there is no relative agreement in the society, meaning that 

the majority of respondents have chosen a very, very low option for all criteria to measure the criteria 

of an elderly-friendly city in the city of Babylon. The results of correlation analysis indicate that there 

is a weak to moderate correlation between the viability indices and the elderly mayor in the city of 

Babol. Then, regression has been used to investigate the effect of urban livability indices on the elderly-

friendly city in Babol. The coefficient of determination of 52% of the regression analysis statistic 

indicates the percentage effect of the independent variable (urban viability) on the dependent variable 

(elderly friendly city). The significance level of sig = 0.00 also indicates that it is significant at the level 

of 99%, which means that there is a significant relationship between urban living and the elderly mayor. 

The effect of the independent variable on the dependent variable with a positive beta coefficient also 

indicates a positive relationship between these two variables; That is, it increases with the increase of 

another. In this study, it was found that changing a standard deviation in the viability indicators causes 

a change in a standard deviation in the elderly-friendly city variable. 
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