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 چکیده

 یريکاارگ  به يسو به يساکنان شهر یتنوع و گوناگون یرشجهان با پذ يشهر یزير برنامه ياز سازوکارها بسیاري

اماا   اناد،  داده  مسایر  ییار تغ يشاهر  یازي ر برنامه یندهايها در فرا ها و تفاوت گرا و گنجاندن تنوع تنوع یکردهايرو

همچنان با شاهروندان   ممدرنیس تفکرات سایۀشهر رشت در  آن  تبع بهو  یرانکشور ا يشهر یزير سازوکار برنامه

 یجسام  ییتفاوت در توانا ی،مذهب نژادي،- قومی جنسیتی، سنی، هاي تفاوت و دنکن می واحد برخورد نوعی صورت به

 محایط  کیفیات  ارزیاابی  ،مطالعه این از هدف. دنگیر نمی نظر شهروندان در شهر را در یازهايتفاوت در ن یجهدرنتو 

 اجتمااعی   گاروه چهاار   متفاوت فضایی نیازهاي به پاسخگویی گرا و تنوع يشهر یزير برنامه یدگاهشهر رشت از د

-یفیو از نظار روش، توصا   يمطالعه از نظر هدف از نوع کاربرد یناست. ا کودکان و سالمندان ،خواهان توان زنان،

 يا نموناه  تک تی آزمون از هاداده یلتحل يبرا و ساختهمحقق هايپرسشنامه از هاداده گردآوري براي. است تحلیلی

 تی آزمون نتایج یۀبر پا. شده است  استفاده Smart PLS و SPSS هايافزارنرم در يمعادالت ساختار يمدلسازو 

اشاتغا،،   ی،امکاناات و خادمات عماوم    یات، و امن یمنای ا هايشاخص نظر از شهر این محیط کیفیت ،يا نمونه تک

 از تار پایین اجتماعی گروه چهار هر نیازهاي به پاسخ در عمومی هايو ساختمان یرونیب يفضاها ی،عموم ونقل حمل

 باا  «عماومی  خادمات  و امکاناات » شااخص  دهد می نشان ساختاري معادالت مدلسازي نتایج. است متوسط سطح

 دو ینهمچنا دارد.  کودکاان  و زناان  باراي  شهر محیط کیفیت در را تأثیر بیشترین 003/1 و 333/1 مسیر ضرایب

 393/1 و 033/1 مسایر  ضارایب  باا  «عماومی  هااي سااختمان  و بیرونی فضاهاي» و «عمومی ونقل حمل» شاخص

 «عماومی  هاي ساختمان» ،«بیرونی فضاهاي» شاخص سه و سالمندان براي شهر محیط کیفیت در را تأثیر بیشترین

 باراي  شاهر  محایط  کیفیات  در را تأثیر بیشترین 373/1 و 379/1 ،330/1 مسیر ضرایب با «عمومی ونقل حمل» و

 رویکارد  از گاذار  ،شامو،  همه و گراتنوع شهري محیط به دستیابی براي دهد می نشان ها تحلیل. دارند خواهان توان

 ریازي  برناماه  و گاذاري  سیاسات  فراینادهاي  در ها تفاوت و ها تنوع گنجاندن و گرا تنوع رویکرد به فعلی نگر یکسان

 .است ضروري شهري
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 مقدمه

گوناگون و  یو باورها یجسم های ییتوانا ی،قوم یهاپیشینه ها، نژادها و   یتجنس ین،امروز از افراد گوناگون با سن ۀجامع

 برخی و شوند می محرومیت و تبعیض به منجر ها تفاوت از برخی .(Higgins et al., 2005: 11) است شده  یلتشکمتنوع 

 :Reeves, 2004) هستند جوامع در ها تبعیض از بسیاری ریشۀ و کلیدی های موضوع سن و معلولیت نژاد، جنسیت،. نه دیگر

 گوناگونی و تنوع این که ریزی برنامه از اشکالی دربارۀ انتقادی های دیدگاه که هنگامی میالدی 8192 دهۀ اوایل از (.8

 یکه با شهروندان شهر یکردهاییرو یزی،ر تفکر برنامه ،ظهور کردند به  شروع گرفتند، می  نادیده را شهری زندگی در پیچیده

 درنظرگرفتن در شکستش دلیل به یروزافزون طور به یزیر . برنامهیرفترا نپذ کرد می  برخورد جور یک و همانند افرادی ۀمثاب به

 ۀکنند و اقدامات همگون یاتها به فرض حمله ین. چهل سال بعد از نخستشد  دانسته مقصر ساکنانشان و شهرها تنوع

 یطورکل بهو  یزیر تفکر و عمل برنامه یها و دغدغه ها ینگران دل یتنوع شهرها و ساکنانشان به موضوع اصل یزی،ر برنامه

 باورند که این بر انتقادات این رغم علی که کسانی یبرا (Fincher and Iveson, 2008, vii-2) است شده  یلتبد یشهر یهنظر

 برای جدیدی چارچوب شناسایی باشد، شهر به حق و عدالت برای در مبارزه ارزشمندی ابزار تواند می همچنان ریزی برنامه

 (.Bridge and Watson, 2011: 407) است مهم بسیار معاصر شهرهای در یزیر برنامه کارگیری به

 این. کند می  ارائه شهرها ریزی برنامه درمورد تفکر برای جدیدی ارچوبچ 8تفاوت و تنوع برای ریزی برنامه رویکرد

 :Fincher and Iveson, 2008) است ریزی برنامه اجتماعی های فرصت و تعهدات کردن برجسته جویو جست در چارچوب

vii .)برای شهری محیط کیفیت یارتقا تواند می تفاوت و تنوع برای ریزی برنامه رویکرد کارگیری به پیامدهای و اثرات از 

 شهری محیط. باشد شمول   همه و 0گرا   تنوع شهری محیط به دستیابی دیگر بیانی به یا مختلف اجتماعی های گروه همۀ

 سیستم شهر، عمومی فضاهای و ها مکان به مختلف اجتماعی هایگروه دسترسی افزایش قالب در تواند می گرا تنوع

 جنسیت، سن، واسطۀ به شهروندی هیچ که ای گونه به ؛شود بیان غیره و عمومی خدمات و امکانات عمومی، ونقل حمل

 عمومی تسهیالت و امکانات فضاها، ،ها مکان به دسترسی از هاتفاوت دیگر و مذهب نژاد، قومیت، جسمی،-ذهنی توانایی

 شدنتر روشن به تواند می شهرها در مختلف اجتماعی های گروه وضعیت به نگاهی. نشود محروم ها آن از برخورداری و

 .کند کمک موضوع

 های روش به نیز عمومی فضاهای از بلکه ،کنند می  تجربه و درک مردان از متفاوت شکلی به را شهرها فقط نه زنان

 هستند، فرهنگی زندگی و اشتغال اقتصادی، رشد های قطب شهرها از بسیاری که درحالی .کنند می  استفاده مختلفی

. است شده منجر آنان گزینی جدایی و محرومیت و زنان ضرر به اجتماعی-اقتصادی شدید های نابرابری به شهرنشینی

 به نسبت حساس و شمول همه حکمروایی و گذاری سیاست های چارچوب نداشتن وجود شهرنشینی، خود بر عالوه

 طراحی و ریزی برنامه .(UN Habitat, 2012: 2) است شده منجر شهری توسعۀ در زا محرومیت های گرایش به ،جنسیت

  غفلت فقیر دختران و زنان با رابطه در ویژه به جنسیت به مربوط های نگرانی دل و نیازها ها، تجربه از زیادی حد تا شهری

 .(Khosla and Kalita, 2012) کند می

                                                                                                                                                                              
1. Planning for Diversity and Difference 

2. Diversity Oriented Urban Environment 
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 درمورد ای کننده قانع شواهد .است معلولیت دارای -نفر میلیارد یک از بیش- جهان جمعیت نفر 7 هر از نفر 8 تقریباً

 اشکال موانع .هستند رو هروب ها آن با اجتماعی و اقتصادی شمول به دستیابی برای خواهان توان که دارد وجود موانعی

 نگرشی موانع تا( شده ساخته محیط های ویژگی از ناشی های محدودیت ،مثال برای) گرفته فیزیکی موانع از ؛دارند مختلفی

 .(Keogh and Merkel, 2013: 10) (شوند می تبعیض ایجاد موجب که هایی کلیشه و شده تصور پیش از  مفاهیم مثال، برای)

 دسترسی، از مانع توانند می ها آن ساخت و ریزی برنامه نوع به بسته شهری خدمات و امکانات ها، زیرساخت ها، محیط

 که معلولیت دارای افراد. کنند  فراهم را جامعه در شمول و مشارکت دسترسی، امکان یا شوند جامعه در شمول و مشارکت

 برای همچنان شده، ساخته محیط به گسترده نداشتن دسترسی دلیل به ،کنند می  زندگی شهری مناطق در جهان سرتاسر در

 (Inclusive Urban Agenda, 2016: 3) هستند رو روبه چشمگیری های چالش با خود جوامع در مشارکت

 سالمندان برای شهری فضاهای که درصورتی و آیندمی  شمار  به شهری هر پذیرآسیب شهروندان از بخشی سالمندان

 بود خواهند بیشتری رفاه در (زنان و کودکان ،خواهان توان) اجتماعی های گروه سایر آن پیامد شوند،  سازی مناسب

 و رفاه از پشتیبانی برای را الزم خدمات و ساختارها باید ماندنپایدار برای شهرها .(92 ،8911 تقوایی، و ضابطیان)

 به پیری، با مرتبط اجتماعی و جسمی تغییرات جبران برای مسن افراد ویژه به. کنند فراهم خود ساکنان وری بهره

 در اغلب که هستند  جمعیتی گروه کودکان .(WHO, 2007: 4) دارند نیاز توانمندکننده و کنندهحمایت زندگی های محیط

 اولین کودکان ، دارند ضعیفی ریزی برنامه کوچک و بزرگ شهرهای اگر. شوند می  گرفته  نادیده ما شهرهای ریزی برنامه

 که درحالی؛ است فوری و درنگ بی کودکان سالمت بر شده ساخته محیط تأثیر. برند می  رنج که هستند گروهی

 فرایندهای در اغلب کودکان احتیاجات دارد، وجود شهرها در کودکان نیازهای رفع برای گذاری سیاست های چارچوب

 شوند، می  بزرگ شهرها در که کودکانی. شوند می واقع توجهی بی مورد شهرسازی اصلی های بحث و شهری ریزی برنامه

 معموالً بهتر بهداشتی های مراقبت و ورزشی امکانات مدارس، به دسترسی. دارند معایب و مزایا از فردی منحصربه ترکیب

 و تفریحی عمومی فضاهای کمبود ناکافی، بازی فضاهای مستقل، تحرک عدم آلودگی، مانند معایبی مقابل در

 (.NIUA, 2017: 12-13) دارد قرار جامعه حمایتی ساختارهای ازکارافتادگی

 شهر این. است رشت شهرستان مرکز و کشور شمال در گیالن استان مرکز ایران، بزرگ شهرهای از یکی رشت شهر

مختلف  یقوم یهایشینهو پ یجسم های ییها، توانا   یتجنس ین،از افراد متنوع و گوناگون با سن ایرانی، شهر یک نمونۀ عنوان به

 87 کودکان درصد، 18 حدود زنان 8911 سال در مسکن و نفوس عمومی سرشماری آخرین استناد به است. شده  یلتشک

 دهند می تشکیل را شهر جمعیت کل از درصد 1/8 حدود بهزیستی پوشش تحت خواهانانتو و درصد 88 سالمندان درصد،

 یها گروه یازهایبه ن ییپاسخگو یشهر یزیر برنامه یسازوکارها وظیفۀ .(8911 ،گیالن استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان)

تنوع و  یرشجهان با پذ یشهر یزیر برنامه یاز سازوکارها یاریاست. بس یشهر یزیر متنوع در قالب اقدامات برنامه یاجتماع

 یزیر برنامه یندهایها در فرا ها و تفاوت گرا و درنظرگرفتن تنوع تنوع یکردهایرو یریکارگ به یسو به یساکنان شهر یگوناگون

 یسممدرن تفکرات سایۀآن شهر رشت در  تبع بهو  یرانکشور ا یشهر یزیر ر برنامهاما سازوکا اند، داده  مسیر ییرتغ یشهر

تفاوت در  ی،مذهب ،ینژاد-یقوم یتی،جنس ی،سن یها و تفاوت کنند می واحد برخورد ینوع صورت بههمچنان با شهروندان 

 .گیرند نمی نظر شهروندان در شهر را در یازهایتفاوت در ن یجهدرنتو  یجسم ییتوانا
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 شمول همهو  گرا تنوع یشهر یطمح یجادا لزوم ،رشت شهر جمعیت کل از مختلف اجتماعی های گروه چشمگیر سهم

گرا  تنوع یشهر یزیر برنامه یدگاهشهر رشت از د یطمح یفیتک یابیارز ،مطالعه این از هدف بنابراین ؛سازد یم یرا ضرور

 پژوهش نتایج است. کودکان و سالمندان ،خواهان توان زنان، اجتماعی  گروهچهار  متفاوت فضایی نیازهای به پاسخگویی و

 رویکرد کارگیری به زمینۀ در کشورمان شهری ریزی برنامه مراجع آیندۀ اقدامات و ها گیری تصمیم راهنمای تواند می

 و گذاری سیاست فرایندهای در مختلف اجتماعی های گروه نیازهای درنظرگرفتن و گرا تنوع شهری ریزی برنامه

 .باشد شمول همه و گرا تنوع شهری محیط به دستیابی برای شهری ریزی برنامه

 

 نظري مبانی

 تفاوت و تنوع

 یاز انواع ساختمان )طراح یبه اختالط یطراحان شهر یاندر م که دارد یشهر یاتدر ادب یگوناگون یمعان 8اصطالح تنوع

و  یطبقات یناهمگون یامختلط  های یکاربر یممکن است به معنا یزانر برنامه یاندر م و شود می  گفته  ( متنوع یکالبد

 رودیم کاربهدوم  یعمدتاً در معنا یفرهنگ گران یلشناسان و تحل جامعه یاندر ماصطالح  اینباشد.  قومی  ینژاد

(Fainstein, 2005: 4). هستند.  یلتقل قابل یو فرهنگ شناختی یتجمع ی،بعد اجتماع سهتنوع به  های یژگیو و خصوصیات

 و زندگی شهر در که کند می  مختلف اشاره شناختی یتو جمع یاجتماع های ینهزم از افراد با  یمتنوع بسیار یفتنوع به ط

 طبقۀ یا جنسیت یا قومیت بر صرفاً ( تنوع0281) 0ورتووک یدۀبه عق .(Leicester city council, 2012: 2کنند ) می  کار

: یردگ   دربرمی را اجتماعی تمایز مختلف ابعاد که است توصیفی اصطالح یک زیادی حد تا تنوع. نیست متمرکز اجتماعی

 لقبی ۀمثاب به حاضر حال در تنوع مفهوم( 0289) 9شیلر عقیدۀ به (.Vertovec, 2014: 7) غیره و جنسیتی مذهبی، قومی،

 تفاوت بر که گرایی چندفرهنگ با مقایسه در و پردازند می محلی جمعیت ناهمگونی به که رود   می کار هب هایی سیاست برای

 قومیت،/نژاد شامل تفاوت متعدد و مختلف های مقوله درنظرگرفتن با تنوع های سیاست است، متمرکز فرهنگی -قومی

  .(Schiller, 2016: 2) شوند می  نزدیک تفاوت مفهوم به جسمی-یذهن توانایی و جنسی گرایش سن، جنسیت،

 منجر محرومیت و تبعیض به 1ها تفاوت از برخی که شود می  ناشی اینجا از سردرگمی( 0220) 0ریوز دوری عقیدۀ به

 جوامع در ها تبعیض از بسیاری ریشۀ و کلیدی های موضوع سن و معلولیت نژاد، جنسیت،. نه دیگر برخی و شوند می

مختلف در  یاجتماع یها گروه یناست که تفاوت ب ینمهم ا ۀ( نکت0229) 9فینچر یدۀبه عق .(Reeves, 2004: 8) هستند

و  ها یاستاز س یا گسترده یفط وسیلۀ به یوستهپ طور به یشهر یزیر اقدامات برنامه از 7نتایجها و  از فرصت یبرخوردار

 ,Fincher) .رانند یم  حاشیه  را به یگرانو د دهند یم قرار یاصل یاناز مردم را در جر یکه برخ شود می  یدبازتولها    یهرو

                                                                                                                                                                              
1. Diversity 

2. Vertovec 

3. Schiller 

4. Reeves 

5. Differences 

6. Fincher 

7. Outcomes 
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 اثرات. هستند  گذارتأثیرمختلف مردم  یها گروه ینمنابع ب یعو توز یصبر تخص یزیر برنامه های سیاست .(1 :2003

چه  اینکه بر که دارد را پتانسیل این ریزی برنامه بلکه ،نیستند طرف بی و خنثی ریزی برنامه های سیاست توزیعی اجتماعی

 به نسبت ناخواسته توانند می ریزی برنامه فرایندهای و ها سیاست. بگذارد تأثیر ،کنند یم یداپ یدسترس یبه چه منابع یکسان

 شوند  قائل  تبعیض جامعه های بخش از برخی علیه ناخواسته است و ممکن باشند مالحظه   بی ها گروه یاافراد  از برخی

(Booth et al., 2004: 4, 5)که است نتایجی و ها فرصت از برخورداری در تفاوت معنای به تفاوت مفهوم بنابراین ؛ 

 .کنند یم  فراهم شهروندان برای شهری ریزی برنامه اقدامات

 

 تفاوت و تنوع براي ریزي   برنامه

 ها آن شناختن رسمیت به که دارند وجود خاص های ویژگی با یهای گروه و ذینفع های گروه. دارد وجود تنوع مردم بین

 و فرایندها از ای گسترده طیف وسیلۀ به پیوسته طور به ها گروه بین تفاوت که است این است مهم آنچه اما ،است ضروری

 های سیاست .رانند می  حاشیه به را دیگران و دهند می  قرار اصلی جریان در را افراد از برخی که شود می  بازتولید ها سیاست

 سوی از و دهند می تشخیص را تنوع خاصی های روش به ابتدا در که هستند هایی سیاست از دسته آن جزء ریزی برنامه

 باورند که ینبر ا انتقادات این رغم علی که کسانی یبرا .(Fincher, 2003: 1) شوند ها تفاوت تداوم به منجر توانند می دیگر

 برای جدیدی چارچوب شناسایی باشد، شهر به حق و عدالت برای مبارزه در ارزشمندی ابزار تواند می همچنان ریزی برنامه

 .(Bridge and Watson, 2011: 407) است مهم یاربس معاصر شهرهای در ریزی برنامه کارگیری به

 گرا برابری ریزی برنامه رهیافت وسیلۀ به نیازها آن به رسیدگی و متنوع اجتماعی های گروه همۀ نیازهای درنظرگرفتن

 برای یزیر برنامه یوزر یدور یدۀعق به .(Greater London Authority, 2007: 6) است حیاتی و مهم بسیار شمول، همه و

مختلف را  یاجتماع یها گروه یازهایکه ن است یکردیشهرها و رو یبرا یزیر از برنامه یاجتماع یریتفس ،تنوع و تفاوت

 یا مفهومی چارچوب دو شهرها، برای ریزی برنامه از اجتماعی عمیقاً تفسیر این در .(Reeves, 2004: 182) یردگ یم درنظر

 که افرادی از متنوعی طیف برای ریزی برنامه نخست،. شوند  گرفته  کار به زمان هم طور به باید که دارد وجود مشاهده شیوۀ

 یو سازوکارها ها ینهزم ریزی برنامه دوم،. است تنوع برای ریزی برنامه که کنند می  استفاده  آن از و زندگی شهرها در

    است تفاوت کاهش برای ریزی برنامه که باشد ها مکان همۀ در دسترسی برابری مشوق و مروج که ای گونه به نهادی

(Fincher, 2003: 2). خاص است که  های یژگیو یاز افراد دارا ییها گروه ۀاز تفکر دربار ای یوهتنوع، ش یبرا یزیر برنامه

 یها کاهش تفاوت یبرا یزیر . در برنامهدارند یازن یزیر در برنامه ای یژهبه توجه و یاصل یانبا جر یشانها تفاوت یلدل به

مکان موجب  یک های یژگیمعنا که و ینبه ا ؛است یهو اول یمفهوم اصل یک یمکان یو نابرخوردار یتمحروم شده، یتتثب

 از ها مکان زیرا ؛کند می  ایجاد تفاوت کنند، می  زندگی افراد که جایی. شود یمردم م یبرا یها و موانع فرصت یجادا

 بر که هستند  برخوردار کالبدی و اجتماعی های زیرساخت عمومی، نقل و حمل امکانات، از متغیری و مختلف های ترکیب

 .(Fincher, 2003: 3) دنگذار می تأثیر دسترسی و تحرک
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 شهر محیط کیفیت

 فرهنگای  و اجتمااعی  اقتصاادی،  فضاایی،  کالبادی  ابعااد  شاامل  و چندبعادی  مفهاوم  یاک  اساسااً  8شهر محیط کیفیت

 و شاماعی ؛ 00:    8918 همکااران،  و تقاوایی ) شاود    می سنجیده مردم رضایت میزان براساس و است شهری زیست   محیط

 و افاراد  هاای    ارزش و هاا    نگارش  ذهنای،  ادراکاات  دربرگیرندۀ پیچیده، موضوعی ،محیط کیفیت(. 070: 8910 پورمحمد،

 اسات  انسان های   خواسته و ها   نیازمندی با ارتباط در محیط وضعیت سنجش و (Porteous, 1971: 155) مختلف های   گروه

(Johnson et al., 1971: 581) .اماا  شود،   می حاصل معین ناحیۀ یک دهندۀ تشکیل اجزای کیفیت برآیند از ،محیط کیفیت 

 فضای طبیعت، شامل سازنده اجزای. دارد داللت مکان یک از کلی ادراک بر محیط، سازندۀ اجزای جمع به اشاره از بیشتر

 هریاک  اجتمااعی  رواباط  و طبیعای  ذخاایر  کالبادی،  محایط  تساهیالت  مصنوع، یا ساخت   انسان محیط ها،   زیرساخت باز،

 کیفیات  باه  زیاادی  بساتگی  شهر محیط کیفیت (.Van Kamp et al., 2003: 8) نددار را خود خاص کیفیات و مشخصات

 هاوا،  کیفیات  ساطحی،  هاای    آب مدیریت مانند) کالبدی محیط شامل و دارد ها   آن مناسب مدیریت و شهر های   زیرساخت

 و فاضاالب  دفع بهداشت، تلفن، گاز، برق، آب، تأمینن )مسک به مربوط تسهیالت ،(غیره و ترافیک سروصدا، سبز، فضای

 Majumder) شودمی( اجتماعی امنیت و رضایت احساس اجتماعی، های   کنش استقالل، جامعه،) اجتماعی محیط و( غیره

et al., 2007: 1.) 

 

 محیط کیفیت هاي نظریه اجمالی مرور

 :از اند عبارت ها دیدگاه این. است گرفته قرار توجه مورد دیدگاه سه از محیط کیفیت مفهوم

. دارد قارار  9محاور مخاطاب  و 0محاور متخصص رویکرد دو پایۀ بر گذاران سیاست دیدگاه :گذاران سیاست دیدگاه

 کاه  عاواملی  درباارۀ  مخاطبان از یعنی ؛دارد قرار مخاطبی محیطی ادراک متفاوت سطوح براساس ،محور مخاطب رویکرد

 در اماا  ،شاوند  مای  اساتخراج  محیط کیفیت متغیرهای وسیله بدین و شوند می نظرسنجی بگذارد، تأثیر ها آن روی تواند می

 تکای م زیرا ؛است ذهنی محور مخاطب دگاهدی. گیرد می قرار تصمیمات مبنای کارشناسان نظرات محور،متخصص دیدگاه

 بیشاتر  کاه  چرا ؛است عینی محور کارشناس دیدگاه اما ،است خود محیط از شخص های برداشت و مشاهدات ادراکات، به

 .(09 :8910 همکاران، و مشکینی) شود می شامل را تکنیکی و علمی( ها مقیاس و استانداردها) یابزارها و ها مقیاس

 رفتارهایشاان  و حرکات علل اعظم بخش ،کنند می درک شهر از شهروندان آنچه :ادراکی-شناختی روان دیدگاه

 آن اصالح و بهبود به مربوط اقدامات در و شهری فضای زندگی تشریح در ازپیش بیش باید واقعیت این. سازد می توجیه را

 از کاه  اسات  ذهنای  فراینادی  شهری محیط درک. شود می مربوط رفتاری روانشناسی به بحث این. گیرد قرار توجه مورد

 از تصاویری  و کناد  مای  دریافات  را محایط  حسی های پیام انسان. گیرد می انجام او پیرامون فضای و انسان ارتباط طریق

 محایط  و انساان  رابطاۀ  بر اصوالً دیدگاه این .(09-00 :8910 همکاران، و مشکینی) آورد می وجودبه خود ذهن در محیط

 در افاراد  ساو  یاک  از. پاذیرد  مای  تاأثیر  محایط  و فاردی  های مشخصه از رابطه این که است این بر نظر و کند می تأکید
                                                                                                                                                                              
1. Urban Environment Quality 
2. Expert based 

3. Exposure Based 
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 زیسات  محیط بد شرایط و وضعیت ،دیگر سوی از. شود می منجر محیطی کیفیت تنزل به که کنند می فعالیت زیست محیط

مای  قارار  انسان برابر در محیطی عوامل از ای مجموعه با محیط رویکردها این تمام در. گذارد می منفی تأثیر شانساکن بر

 .(090 :8911 دارابی، و سلطانی) پذیرد می تأثیر آن از نیز و گذارد می تأثیر او رفتار بر گیرد

 ایان . اسات  استوار محیط کیفیت زمینۀ در شده انجام های پژوهش برمبنای دیدگاه این :تجربی تحقیقات دیدگاه

 سکونت از رضایتمندی ها آن در باشند، شده متمرکز شهری سکونتی محیط کیفیت بر که است مطالعاتی بر متکی دیدگاه

 گساترده  برمبنای شهری سکونتی های محیط و باشند محل خود ساکنان گران مشاهده باشد، ارزیابی غالب معیار محیط و

 ای مجموعاه  برمبنای فعلی سکونتی شرایط و موقعیت درمورد ساکنان مطالعات این در. شوند ارزیابی ها شاخص از وسیعی

 .(19 :8917 همکاران، و شکرگزار ؛01 :8912 همکاران، و رفیعیان) گیرند می قرار سؤال مورد کیفیت های شاخص از

 

 مختلف اجتماعی هاي گروه دوستدار شهرهاي مفهوم

 بارای  پاذیر  زیسات  شاهرهای  ایدۀ به که شود می توصیف پذیریزیست چارچوب در طورکلی به «زنان دوستدار شهر» مفهوم

 محلای  خادمات  از هاا  آن شادن مند بهاره  همچنین و محلی گیری تصمیم هایسازوکار در ها آن دادنمشارکت طریق از زنان

 ارزیاابی  گارا  تساوی یا طلب برابری یشهر قالب در توان می را «زنان دوستدار شهر» یک بنابراین،. دارد بستگی برابر طور به

 فراینادهای  و ساازوکارها  کلیاه  در را هاا  آن ،شاوند  مناد  بهاره  شهری حقوق از مؤثرتری طور به زنان شود می موجب که کرد

 تأمین طریق از یتیجنس هر برای را یبرابر زندگی استانداردهای و بهتر زندگی شرایط ،دهد می مشارکت محلی گیری تصمیم

است که در آن  یمکان یرپذ دسترسو  شمول همهشهر  یک .( 240Örselli andSipahi :2019 ,) کند می فراهم محلی خدمات

مذهب قادر به مشارکت کامال در   یامهاجرت  یتسن، وضع یت،معلول یت،قوم یت،جنس ی،اقتصاد تواناز  نظر صرف فردی هر

 در .(United Cities and Local Governments, 2021) باشاد شاهرها   یاسای و س یفرهنگا  ی،اقتصاد ی،اجتماع یها فرصت

و  یات حما یبارا  یو اجتمااع  یکالباد  یطمارتبط باا محا    یخادمات و سااختارها   ،هاا  یاسات سدوستدار سالمند،  اجتماع یک

 یخاوب  یکنناد، از ساالمت   یزنادگ  یات در امن یعنای  ؛شاوند  یار فعال پ طور بهتا بتوانند  اند شده یسالمندان طراح یتوانمندساز

شاهر  » (.Gibney and Shannon, 2018: 60) کنناد مشاارکت   یو اقتصااد  مادنی  جامعاۀ کامل در  طور بهو  برخوردار باشند

 خود محدودۀکودکان در  یاست که متعهد به بهبود زندگ یمحل حکمرانی سیستم هر یا محلی جامعۀشهر، ، «دوستدار کودک

عمال، شاهر    در .آمده اسات حقوق کودک سازمان ملل متحد  یوندر کنوانسحقوق  ایناست که  ها آناحقاق حقوق  یقاز طر

از  ناپاذیری  ییجادا و حقوق کودکان بخاش   ها یتاولو یازها،است که در آن صداها، ن محلی ای هجامع یادوستدار کودک، شهر 

 (.Child Friendly Cities Initiative, 2021)است  یعموم یماتو تصم ها برنامه، ها یاستس

 اجتمااعی  هاای    گاروه  دوستدار های   محیط و شهرها های شاخص تدوین جهانی تجارب بررسی به پژوهش پیشینۀ بحث در

 طراحای  راهنماای  تاا  پاردازیم  مای  هاا  آن متفاوت فضایی هاینیاز به گوییپاسخ نظر از شهر محیط یتوضع ارزیابی و مختلف

 یاابی مارتبط باا ارز   یخاارج  مطالعاات  از تعادادی . شندبا رشت شهر در گرایی تنوع منظر از محیط کیفیت ارزیابی های شاخص

 آمده است: 8خالصه در جدول  طور بهمختلف  یاجتماع یها گروه یازهایبه ن ییشهرها از نظر پاسخگو یتوضع

 

https://www.researchgate.net/profile/Erhan-Oerselli
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 مختلف يها گروه یازهايبه ن ییپاسخگو نظرمشهرها از  یتوضع ارزیابیبا  مرتبط یخارج مطالعاتاز  برخی. 0 جدو،

 گروه

 اجتماعی
 ها شاخص منبع عنوان

 سالمندان

 شهرهای
 سالمند دوستدار
 راهنما: جهانی

(WHO, 

2007) 

 مراجعه به ساکنان سالمند شهر. یقشهر دوستدار سالمند از طر یک های یژگیو: درک هدف
ساازمان، از   یان شهر تحات پوشاش ا   99در  ییها گروه یبا همکار یبهداشت جهان سازمان

 یزنادگ  حاوزۀ  هشترا که در  یو موانع یاخواست تا مزا یکانون یها گروه قالبسالمندان در 
از  یا مجموعاه  یاۀ تهباه   یکاانون  یهاا  گاروه  یج، شارح دهناد. نتاا   کنناد  یمتجربه  یشهر
 یاساسا  هاای  یژگیواز  یفهرست نهایتدرشد. منجر شهر دوستدار سالمندان  های یستل چک
-ی، خدمات و مداخالت بهداشتها یاستس ۀتوسعاز  یتحما یدوستدار سالمندان برا یشهرها
 هشات راهنما بار   ینشد. ا دوستدار سالمندان ارائه  یها یطمح یجادا یبرا یو اجتماع یدرمان
 ؛ونقال  حمل .0 ؛ها ساختمانباز و  یفضاها .8 :شامل داللت دارد، یشهر یزندگ یاصل ۀحوز
مشاارکت   .9 ؛و اشاتغال  یمشاارکت مادن   .1 ؛یاجتمااع  یشامول  همهاحترام و  .0 ؛مسکن .9

 شاامل ارتباطات و اطالعاات متمرکاز    .1 ؛یدرمان -یبهداشتو  یخدمات اجتماع .7 ؛یاجتماع
 یستیمؤثر بر سالمت و بهزعوامل 

 یک چیزی چه
 را اجتماع
 دوستدار
 سالمندان

 بازبینی: کند می
 جهانی ادبیات

(Lui et al., 

2009) 

مارتبط   یاتادب یبا بررس سالمندان برای پایدار محیط یک اصلی های ویژگی شناسایی: هدف
 .با اجتماعات دوستدار سالمندان

 ،شادند  شناسایی برگزیده های مدل وسیلۀ به که سالمندان دوستدار اجتماع اصلی های ویژگی
 بریتانیا محلی دولت و اجتماعات ۀادار 8عمر تمام برای ای محله مدل: هستند زیر موارد شامل
 ؛اجتماعی شمولی همه. 0 ؛مکان حس و اجتماعی انسجام. 9 ؛مسکن. 0 ؛شده ساخته محیط. 8
 هاای  ساازمان  ملای  انجمن 0پذیر  زیست اجتماع مدل .(بخشی میان ریزی برنامه و نوآوری. 1

 ایمنای . 0 ؛مسکن. 9 ؛ونقل حمل. 0 ،بندی منطقه و ریزی برنامه. 8) آمریکا سالمندی با مرتبط
 کاالری  دانشاگاه  سالمندان دوستدار اجتماع مدل ؛(العمر مادام یادگیری و فرهنگ. 1 ؛عمومی
 و اساتقالل  حفا  . 9 خدمات، و اطالعات به آسان دسترسی. 0 ؛جابجایی و تحرک. 8) کانادا

 ؛شخصای  ایمنی و مالی امنیت/ بودن احترام و ارزش مورد اهمیت. 0 ؛ها فعالیت در مشارکت
 گاذاری  سیاست زمینۀ در مهمی اطالعات پایان در(. محلی اجتماع توسعۀ زمینۀ در فعالیت. 1
 .شود می ارائه استرالیا در سالمندی با مرتبط ریزی برنامه و
 

 زنان

 شهرهای درک
: زنان دوستدار
 عناصر استخراج

 شهرهای
 سازمان برگزیدۀ
 متحد ملل

(Abada, 

2013) 

 مادل  ساه  تحلیال  طریاق  از کند می زنان دوستدار را شهر یک که عناصری شناسایی: هدف
 دوساتدار  شاهرهای  عنوان به متحد ملل سازمان وسیلۀ به که دهلی و سئول مونترآل، مختلف
 اساسی جنبۀ سه شهرها در زنان نیازهای داد نشان شهر سه این مطالعۀ. شدند برگزیده زنان
 و اقتصاادی  فرهنگای،  اجتماعی، زندگی در مشارکت و کامل دسترسی) بودن فراگیر .8 :دارد

 .9 ؛(زناان  نیازهاای  باا  شاهری  خدمات و ها زیرساخت انطباق) بودن راحت .0 ؛(شهر سیاسی
 راهبرد داد نشان نتایج .شود می خالصه( زنان برای ایمن شهری محیط یک ایجاد) بودن ایمن
 عملیاتی برنامۀ یک به شود، گرفته کاربه نیز شهری مناطق سایر در بتواند که شناسی روش و
 .باشد اجتماع یک فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، کالبدی، اجزای شامل که دارد نیاز
 

 شهرهای
 :شمول همه

 یشهرها یسو به
حساس نسبت 

در  یتبه جنس
 هندوستان

(Mahimkar 

and 

Gokhale, 

2015) 

 در بایاد  جنسیتی ازنظر شمول همه شهرهای به دستیابی برای که معیارهایی شناسایی: هدف
 در شاده  انجام اقدامات بررسی طریق از ؛شوند گرفته نظر در کالبدی ریزی برنامه های مداخله
 .شهر عمومی فضاهای در زنان نیازهای به پاسخگویی برای هندوستان و جهان سرتاسر
 و تنوع. 0 ؛مشارکت. 9 ؛داری خانه و کار تلفیق. 0 ؛امنیت و ایمنی. 8 :از اند عبارت معیارها این

 و خاادمات. 9 ؛تعاماال و ارتباااط فضااای/فضااا اجتماااعی اسااتفادۀ. 1 ؛فضااا پااذیری انعطاااف
 ریازی  برناماه  برای هایی راهنمایی پایان در. مسکن. 1 ؛ونقل حمل تسهیالت. 7 ؛ها زیرساخت
 .شود می ارائه هندوستان بستر در شمول همه شهرهای

 

                                                                                                                                                                              
1. Lifetime Neighbourhood 

2. Livable Community 



 319   گرا تنوع يشهر يزیر برنامه دگاهیشهر رشت از د طیمح تیفیک یابیارزطهري و همکاران: 

 گروه

 اجتماعی
 ها شاخص منبع عنوان

 خواهان توان

 ارزیابی ابزار
 همۀ شهرهای
 در شمول

 اندونزی

(UNESCO, 

2017) 

 فرهنگای  و علمی آموزشی، سازمان وسیلۀ به شمول همه یشهرها یابیارز ابزار توسعۀ: هدف
 .یونسکوموسوم به  8متحد ملل
 اجتماااع توسااعۀ. 0 ؛داده. 8 شااامل ،ارائااه شااد شااهر زناادگی حااوزۀ یااازده دراباازار  ایاان
 ؛آماوزش . 9 ؛و خدمات یاجتماع یتحما .1 ؛بهداشت. 0 ؛مسکن. 9 ؛سیاسی مشارکت/محلی

 کااهش . 82 ؛حفاظات  و عادالت  باه  دسترسای . 1 ؛کاار  نیاروی . 1 ؛تفریح و هنر ورزش،. 7
 یفای شااخص ک  89تا  9 ینب زندگی حوزۀکه در هر  یعموم ونقل حمل. 88 ؛بالیا مخاطرات
در  یشامول  هماه  یاابی ارز یابازار بارا   ین. از اکند یم یشنهادشاخص پ 99 درمجموعساده و 
 استفاده شد. یاندونز یجاکارتا

 عملکرد سنجش
 دربرگیری

 در خواهان توان
 استفاده با شهرها
 ارزیابی ابزار از

 یریدربرگ
 0خواهان توان

(Rebernik 
et al., 

2020) 

 اروپاایی  شاهر  دوآن در  یشو آزماا  9خواهان توان یریدربرگ یابیارز یبرا یابزار ۀارائ: هدف
 )لهستان(. پولتسک و( ی)اسلوون ماریبور
 ؛شده ساخته یطو مح یعموم یفضاها .8 اند از: در این ابزار عبارت شهری زندگی حوزۀ بیست

 .1 ؛یای و حکمروا گاذاری  یاسات س .0 ؛شاهری  جایی هنقل و جاب و حمل .9 ؛یخدمات عموم .0
. 1 ؛کودکاان  از مراقبت و آموزش. 7 ؛ارتباطات و اطالعات. 9 ؛سازیدو استاندار یگذار قانون
 فنااوری . 88 ؛یاجتمااع  یات و امن یبهداشات  یها مراقبت. 82 ؛مسکن. 1 ؛یشغل یها فرصت
. 80 ؛و صانعت  وکاار  کسب اقتصاد،. 89 ؛یخانوادگ یزندگ .80 ؛مستقل یو زندگ کننده کمک
 میارا   هنار،  فرهنگ،. 89 ؛فراغت اوقات ورزش، و تفریح. 81 ؛یمال یتو امن گذاری یهسرما

 ؛مساتقل  زنادگی  و زندگی کیفیت ایمنی،. 81 ؛نوآوری و فناوری. 87 ؛گردشگری و فرهنگی
و  یفای ک یهاا  شاخصاز  یبیترک ها از این حوزه هرکدام .یو ابتکار مدن یاجتماع زندگی. 81
 یاان ( ب0خواهاان  تاوان  یاری )شااخص عملکارد دربرگ   یااز امت یک صورت به کههستند  یکم
نشان  یج. نتادهد یم  نشان ینهبه یتبا وضع یسهعملکرد شهر را در مقا یاز،امت ینو ا شوند یم

و  مااریبور در دو شاهر   خواهاان  تاوان  یاری سنجش عملکارد دربرگ  یبرا یکاف یها دادهداد 
 .وجود نداردپولتسک 

 کودکان

 یک ایجاد
 چارچوب
 برای مفهومی
 دوستدار محیط

 کودک

(Horelli, 

2007) 

 براسااس  1کاودک  دوساتدار  زیسات  محیط مهم معیارهای تعریف برای چارچوبی    ۀارائ: هدف
 .سوئد و ایتالیا فنالند، در تطبیقی مطالعات
 :عبارت است از بعد ده در کودک دوستدار زیست محیط مفهوم بالقوه معیارهای اولیۀ فهرست

. 0 ؛مشارکت. 9 ؛(ونقل حمل و آموزش بهداشت،) اساسی خدمات. 0 ؛مسکن و سازی خانه. 8 
 و شاهری  خصوصایات . 9 ؛اجتمااع  و همسااالن  خویشااوندان،  خاانواده، . 1 ؛امنیت و ایمنی
  ؛پیوستگی و تعلق حس. 1 ؛شناسی بوم. 1 ؛(فقر کاهش) منابع توزیع و تهیه. 7 ؛محیطی زیست
 تحت را کودک دوستدار زیست محیط قلمرو این معیارها رسد می نظر به .خوب حکمروایی. 82

 ی،هستند که با خادمات اساسا   یموارد یابعاد اصل دهد یمنشان  نتایج. دهند می قرار پوشش
 یهاا  فرهنگسروکار دارند که در  یطیو مح یشهر های یفیتکخانواده و همساالن،  یمنی،ا

 .شوند یم یگذار ارزشو  گیرند یمشکل  یمتفاوت نحو مختلف به

 های شاخص
 شهری توسعه
 کودک دوستدار

(NIUA, 

2016) 

 اجارای  و شهری گذاری سیاست در موجود های شکاف ارزیابی برای هایی شاخص ۀارائ: هدف
 و شاهری  ریازی  برناماه  حاوزۀ  بر ویژه تأکید با هندوستان در کودکان با مرتبط های سیاست
 دهلی شهری امور ملی مؤسسۀ وسیلۀ به محلی توسعۀ
 شاده  سااخته  محایط . 8: از اناد  عباارت  کودکاان  دوستدار شهرهای محور محیط های شاخص

 و اجتمااعی  و کالبدی های زیرساخت) امکانات و خدمات. 0 ؛(باز فضاهای و مدارس مسکن،)
 و شخصای  ایمنای  جاایی،  هجابا ) تحارک  و ایمنی. 9 ؛(معلولیت دارای کودکان ویژۀ امکانات
 شهرهای درباره پیشنهادهایی پایان در. بحران مدیریت و زیست محیط. 0 و ؛(وآمد رفت ایمنی
 هندوساتان  بساتر  در شاهرها  ایان  با مرتبط است ممکن که سناریوهایی و کودکان دوستدار
 .شود می ارائه باشند

                                                                                                                                                                              
1. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

2. Disability Inclusion Evaluation Tool (DIETool) 

3. Disability Inclusion Evaluation Tool (DIETool) 

4. Disability Inclusion Performance Index (DIPI) 
5. Environmental Child-Friendliness (ECF) 
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 و متناوع  هاای  گاروه  نیازهاای  باه  پاساخگویی  منظر از شهرها وضعیت بررسی به متعددی مطالعات نیز کشورمان در

 .اند آمده 0 جدول در خالصه طور به ها آن ترین مهم از برخی که اند پرداخته شهروندان متفاوت

 

 مختلف يها گروه یازهايبه ن ییشهرها از منظر پاسخگو یتوضع یابیمرتبط با ارز یداخل مطالعاتاز  برخی. 3 جدو،

 گروه
 اجتماعی

 ها یافته/ ها شاخص منبع عنوان

ن
زنا

 

 مطالعۀ: زنان دوستدار شهر
 اردبیل شهر مرکز موردی

 و نورانی
 همکاران،
8918 

 منظر و سیما شهری، های فعالیت و ها کاربری تنوع امنیت،: شهری فضای مطلوبیت های شاخص
 کااربری  و ونقل حمل) دسترسی مشارکت، به تمایل مکان، هویت ،(کارکردی و کالبدی مسائل)

 نگهداری مرکز استراحتگاه،) تسهیالتی امکانات شهری، مبلمان تناسب پذیری، اجتماعی ،(زمین
 (بهداشتی سرویس کودک،
(. رگرسایون  و دو خی آزمون) آماری های تحلیل با ها داده تحلیل و پرسشنامه با ها داده گردآوری
 .هستند ذکرشده متغیرهای فاقد اردبیل شهر مرکز عمومی فضاهای دهد می نشان نتایج

 انطباق میزان بررسی
 با شهری عمومی فضاهای
 ارومیه شهر زنان نیازهای

 و پورمحمدی
 همکاران،
8910 

 ابعااد ) کالبدی های ویژگی اجتماعی، تعامل حرکت، آزادی و مناسب دسترسی امنیت،: ها شاخص
 اجتماعی نظارت و پذیری اجتماع ،ها فعالیت تنوع آسایش، و راحتی ،(طراحی و معماری
 تحلیال  از اساتفاده  باا  ها داده تحلیل و ساخته محقق پرسشنامه از استفاده با اطالعات گردآوری
 دسترسی کالبدی، های ویژگی که دهد می نشان نتایج. ای نمونه تک تی آزمون و اکتشافی عاملی

 .ندارد انطباق زنان نیازهای با عمومی فضاهای امنیت، و

ن
توا

 
ن

خواها
 

 شهری فضاهای سنجی توان

 نیاز به دهیپاسخ در

-جسمی توان کم های گروه

: موردی مطالعۀ تی،کحر
 قم شهر زیکمر بخش

 و پورجمعه
 همکاران
8911 

 اقتصادی اجتماعی و مدیریتی کالبدی، های شاخص
 SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده تحلیل و میدانی و ای کتابخانه مطالعات با ها داده گردآوری

 قاادر  کناونی  کالبدی و اقتصادی اجتماعی شرایط دهد می نشان نتایج. ای نمونه تک تی آزمون و
 .نیست معلوالن نیازهای رفع به

 سازی مناسب ارزیابی
 برای شهری فضاهای
 توان کم افراد و معلوالن
 مطالعه حرکتی، جسمی
 اردبیل شهر: موردی

 و حصار یاری
 همکاران،
8911 

 و اقتصاادی  اجتمااعی  مدیریتی، کالبدی،: شهری فضاهای سازی مناسب معیارهای و ها شاخص
 .شهری مبلمان
 واریاانس  تحلیال  و ای نموناه  تاک  تای  آزماون  با ها داده تحلیل و پرسشنامه با ها داده گردآوری

 از تار  پاایین  و ساطح  یک در تحقیق های گویه تمامی میانگین دهد می نشان ها یافته. طرفه یک
 باه  نسابت  حرکتای  جسامی  هاای  گاروه  بین در ها شاخص میانگین وضعیت. است( 9) متوسط
 .است بهتری حد در نابینا معلوالن

ن
سالمندا

 

 یتسنجش وضع
شهر  یجهان یها شاخص

دوستدار ِسالمند در 
 (AFC) شهر تهران کالن

 و شرقی
 همکاران،
8911 

 و ساالمندان  تکاریم  اجتمااعی،  مشاارکت  مسکن، ،ونقل حمل ،ها ساختمان و باز فضاهای: ها شاخص
 خدمات و اطالعات و ارتباطات امکانات سالمندان، استخدام و شهروندی مشارکت اجتماعی، مشمولیت
 محلی و سالمتی
 نشاان  هاا  یافتاه . اساتنباطی  و توصیفی آمار با ها داده تحلیل و استاندارد پرسشنامه اب ها داده گردآوری

 هاای  شاخص وضعیت و داشته تری مطلوب وضعیت اجتماعی مشارکت و ونقل حمل شاخص دهد می
 .است نامناسب بسیار مسکن و( سالمندان برای کارآفرینی) استخدام و شهروندی مشارکت

 مطابقت میزان ارزیابی
 با شهری فضاهای

 دوستدار شهر های شاخص
: موردیۀ مطالع) سالمند
 عباسی چهارباغ خیابان

 (اصفهان

 و ایرانشاهی
 ،نویی قلعه

8919 

 باه  دسترسای  و عمومی ونقل حمل به دسترسی بهداشتی، های سرویس به دسترسی: ها شاخص
 ایمنای  مانناد  ماواردی  و شادند  شاناخته  هاا  شااخص  ترین مطلوب عنوان به استراحت فضاهای
 های پله و ها رمپ ساختمانی، های بلوک ابعاد و اندازه ،روها پیاده سازی کف و پیاده عابر فضاهای
 .ندارند مطلوبی وضعیت نیز زباله های سطل به دسترسی و ،ها ساختمان ورودی
 مطالعاات  و GIS افازار  نارم  باا  هاا  شااخص  سنجش و ای کتابخانه مطالعات با ها شاخص استخراج
 میدانی

ن
کودکا

 

 شهر های شاخص ارزیابی
 در کودک دوستدار
 مشهد شهر کالن

 و خوارزمی
 همکاران،
8911 

 فضااهای  و بازی فضاهای امنیت، تردد، سهولت و ایمنی ،گیری تصمیم در مشارکت: ها شاخص
 .فرهنگ و آموزش و بهداشت و سالمت شهری، خدمات به دسترسی سبز،

 تحلیال  و تاوکی  تی، های آزمون با ها داده تحلیل و ساخته محقق پرسشنامه با ها داده گردآوری
 بازی فضاهای شاخص استثنای به ها شاخص تمامی دهد می نشان نتایج. SPSS افزار نرم در آنوا
 .دارند قرار مطلوبی نسبتاً وضعیت در و 9 عدد متوسط از باالتر کمی سبز فضاهای و

 های مؤلفه ایجاد ارزیابی
 شهر در کودک دوستدار شهر

 انزلی بندر

 و کلویر رشید
 همکاران،
8911 

 (شناسی روان) انسانی متغیرهای و( شهرسازی و معماری) کالبدی متغیرهای: ها شاخص
 مدلساازی  از اساتفاده  باا  هاا  داده تحلیل و ساخته محققۀ پرسشنام از استفاده با ها داده گردآوری
 محلاه  محیط در فیزیکی حضور محیط، پذیری انعطاف دهد می نشان ها یافته. ساختاری معادالت

 .دارند را اثر ضریب بیشترین مکان هویت و
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 و امکاناات  امنیات،  و ایمنای  مانناد  هایی شاخص زنان دوستدار های محیط و شهرها دربارۀ داخلی و خارجی مطالعات

. کردناد  مطرح را مسکن و عمومی ونقل حمل تسهیالت اشتغال، کودکان، از مراقبت و تفریحی درمانی،-بهداشتی خدمات

 عماومی،  ونقال  حمال  ،هاا  جااده  و هاا  ساختمان ،شده ساخته محیط و عمومی فضاهای به دسترسی بر ،خواهان توان دربارۀ

 دسترسای . کردند بیشتری تأکید شغلی های فرصت و ورزشی و تفریحی و درمانی-بهداشتی مراقبتی، خدمات به دسترسی

 و درماانی -بهداشاتی  خادمات  اقتصادی، امنیت ،صرفه به مقرون مسکن عمومی، ونقل حمل ،ها ساختمان و باز فضاهای به

 آموزشای،  درماانی، -بهداشاتی  امکاناات  امنیات،  و ایمنی و سالمندان دربارۀ تأکیدمورد های شاخص از اجتماعی مشارکت

 شده مطرح های شاخص از بحران مدیریت و زیست محیط مناسب، مسکن باز، و سبز فضاهای مراقبتی، و ورزشی-تفریحی

 .بودند کودکان دربارۀ

 اجتمااعی  گاروه  یاک  دوساتدار  های محیط و شهرها های شاخص معرفی به صرفاً الذکر فوق های پژوهش و مطالعات

 از را مطالعاه  ایان  آنچه اما ،پرداختند خاص گروه آن نیازهای به پاسخگویی منظر از شهر محیط وضعیت بررسی و خاص

 باه  زماان  هام  پاساخگویی  و گرایی تنوع منظر از محیط کیفیت ارزیابی و سنجش بر تأکید ،کند می متمایز مشابه مطالعات

 ارزیاابی  یعنی ؛کنند می استفاده آن از و زندگی شهر در که است مختلفی اجتماعی های گروه ۀهم متفاوت فضایی نیازهای

 ،خواهاان  تاوان  زناان،  اجتمااعی  گاروه  چهاار  بار  مطالعه این در اگرچه. گرایی تنوع منظر از شهر محیط کیفیت ای مقایسه

 مانناد  دیگری های گروه و است گروه چهار این از فراتر بسیار گرایی تنوع مفهوم اما ،است شده تمرکز کودکان و سالمندان

 ایان  نتاایج . گیارد  برمیدر نیز را غیره و درآمدی و اقتصادی اجتماعی طبقات مذهبی، های اقلیت نژادی،-قومی های اقلیت

 و هاا  گاروه  از تاری  گساترده  طیاف  درنظرگرفتن ،تر جامع و بیشتر های پژوهش و مطالعات برای راهنمایی تواند می مطالعه

 .باشد گرایی تنوع منظر از محیط کیفیت از تری جامع ارزیابی

 

 پژوهش روش

 نیازهاای  باه  پاساخگویی  گارا و  تنوع یشهر یزیر برنامه یدگاهشهر رشت از د یطمح یفیتک یابیارز ،مطالعه این از هدف

 رشت شهر محیط کیفیت ارزیابی برایاست.  کودکان و سالمندان ،خواهان توان زنان، اجتماعی  گروهچهار  متفاوت فضایی

 هاای  گروه تفکیک به( محیطی زیست فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی،) چندبعدی های شاخص گرایی،   تنوع دیدگاه از

 ملای  ۀسسؤم متحد، ملل سازمان جهانی، بهداشت سازمان وسیلۀ به شده معرفی های شاخص به استناد با مختلف اجتماعی

 و نظاری  مناابع  ساایر  و متحاد  ملال  فرهنگی و علمی آموزشی، سازمان متحد، ملل کودکان صندوق دهلی، شهری امور

 هاای یاه و گو هاا  ساازه . اسات  شاده  انجاام  تجربی تحقیقات دیدگاه پایۀ بر محیط کیفیت ارزیابی و  طراحی معتبر تجربی

 .اند شده معرفی 8شکل  و 9 جدول در گرایی تنوع نظرمشهر رشت از  یطمح یفیتک یابیارز یبرا مورداستفاده
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 نظري مبانی از مستخرج هاي گویه و ها   سازه معرفی. 3 جدو،

 هاي سازه

 اصلی

 هاي   سازه

 فرعی
 منابع ها   گویه انگلیسی معاد،

 و ایمنی
 امنیت

 (NIUA, 2016) خانوار بعد شهر، جمعیت تراکم Comfort آسایش

 تأمین تجهیزات
 امنیت

Security 

equipments 
 نظارتی، امنیتی دوربین نورپردازی، و روشنایی

 نگهبان

(Horelli, 2007; UN Habitat, 

2012; gokhale & 

Mahimkar, 2015; Azimi, 

1394; NIUA, 2016; 

Rebernik et al., 2020) 

 Social Security اجتماعی امنیت
و سرقت از کودکان،  یتآزار و اذ ،کار کودکان

 و زنان خواهان توانسالمندان، 
(Rebernik et al., 2020) 

 و امکانات
 خدمات
 عمومی

 امکانات
 درمانی-بهداشتی

Health facilities 

پزشک متخصص زنان،  یمارستانی،ب تخت
 بخش ،پزشک روانپزشک متخصص کودکان، 

 کلینیک نوزادان، ویژۀ یو سی آی اطفال، جداگانۀ
 در زنان متخصص پزشک سیار، بهداشتی

 بهداشت مراکز

(Horelli, 2007; UN Habitat, 

2012; Azimi, 1394; NIUA, 

2016; Rebernik et al., 2020) 

 educational آموزشی امکانات

facilities 
مدارس  ی،آموزش یفضا ی،استثنائ مدارس

 شده سازی   مقاوم

(Horelli, 2007; Azimi, 

1394; NIUA, 2016; 

Rebernik et al., 2020) 

 ورزشی امکانات
 تفریحی و

Sports and 

recreational 

facilities 

 یرمس ها،   پارک ورزشی تجهیزات بانوان، پارک
 فضای ،یسوار دوچرخه یجداگانه برا

 های همحل سراهای فرهنگسرا، ای،   کتابخانه

(Rakhimova, 2011; Azimi, 

1394; Rebernik et al., 2020) 

 مراقبت امکانات
 از نگهداری و

 ،خواهان توان
 و سالمندان
 کودکان

Care facilities 

for the disabled, 

the elderly and 

children 

 یارانه ،خواهان توانمراقبت از  یدولت مراکز
 ،خواهان توانمراقبت از  مراکز هزینۀ یدولت

مراقبت از سالمندان،  یمراکز دولت
برخوردار از  ادارات ی،دولت یها مهدکودک
 مهدکودک هزینۀ یدولت یارانۀمهدکودک، 

 نگهداری دولتی مراکز ،درآمد کممادران  یبرا
 سرپرست بدون کودکان از

(Who, 2011; Who, 2007; 

Who, 2015; NIUA, 2016; 

Unesco, 2017; Rebernik et 

al., 2020) 

 Housing مسکن مسکن

 سیستم آب، تأمین شبکۀمسکن،  ینتأم هزینۀ
نوساز و  های   ساختمان فاضالب، تخلیۀ

 نگهداری قابل

(Unicef, 2012; gokhale & 

Mahimkar, 2015; NIUA, 

2016; Rebernik et al., 2020) 

 Employment اشتغال اشتغال

 های   فرصت زنان، برای شغلی های   فرصت
 اقتصادی مشارکت ،خواهان توان یبرا یشغل

 زنان

(Who, 2011; Abada, 2013; 

Kneeshaw & Norman, 

2019; Rebernik et al., 2020) 

 ونقل حمل
 عمومی

 نقلیۀ وسایل
 عمومی

public 

transportation 

 نقلیۀ یل( سفر با وساینههز کمک) یارانه
 و سالمندان ،خواهان توان یبرا عمومی
 های همحل مقصد به اتوبوس خطوط کودکان،
 یشهر درون یها اتوبوس ای،   یهحاش
 یمنی،کمربند ا ی،)رمپ ورود شدهیساز مناسب

(، ها   در اتوبوس دار چرخ یصندل یریمحل قرارگ
دستگرد  یلۀارتفاع کف، ارتفاع پله، م

 یشهر درون یها اتوبوس

(Horelli, 2007; Who, 2011; 

Azimi, 1394; gokhale & 

Mahimkar, 2015) 

 تجهیزات
 نقل   و   حمل

 عمومی

Public transport 

equipment 

 ارتفاع، تابلو، روشنایی، نیمکت، سرپناه،
 پوش کف و خیابان به نسبت نشینی   عقب
 هوایی، های   پل آسانسور اتوبوس، های   ایستگاه

 هوشمند راهنمایی های   چراغ
 

(Mahaffey et al., 2010; 

Rebernik et al., 2020) 



 303   گرا تنوع يشهر يزیر برنامه دگاهیشهر رشت از د طیمح تیفیک یابیارزطهري و همکاران: 

 هاي سازه

 اصلی

 هاي   سازه

 فرعی
 منابع ها   گویه انگلیسی معاد،

 زیست محیط
 مدیریت و

 بحران

 های   آلودگی
 نظافت و محیطی

 محیط پاکیزگی و

Environmental 

pollution and 

cleanliness of 

environment 

 یآلودگ یشپا یستگاها ،ها پارک ۀروزان نظافت
 صنایع یها پساب تصفیۀهوا، 

(Rakhimova, 2011; NIUA, 

2016) 

 Crisis بحران مدیریت

Management 
 یژهو پناهگاه ،خواهان توان یژۀو پناهگاه

 کودکان ویژۀ پناهگاهسالمندان، 
(NIUA, 2016; Unesco, 

2017; Rebernik et al., 2020) 

 فضاهای
 و بیرونی
 های ساختمان
 عمومی

 های   ساختمان
 اداری

Public buildings 

عرض راهروها،  ی،عرض ورود ی،ورود رمپ
 ینگپارک ی،فرنگ یبهداشت یسآسانسور، سرو
 خواهان توان یژۀو

(Who, 2007; Who, 2011; 

Who, 2015) 

 و ها   پارک
 ها نامید

Parks and 

squares 

 ها،   پارک مساحت سبز، فضای مساحت
 ورزشی تجهیزات کودکان، بازی تجهیزات

 و عمومی بهداشتی سرویس بزرگساالن،
 کودک، و مادر استراحت اتاق نمازخانه، فرنگی،

 ورودی، رمپ مانع، بدون ورودی آبخوری،
 راحت نیمکت لمسی، سنگفرش

(Coulton and Korbin, 2007; 

Rakhimova, 2011; Who, 

2007; Who, 2015; NIUA, 

2016; Rebernik et al., 2020) 

 

 
 گرایی تنوع نظر از شهر محیط کیفیت ارزیابی هاي شاخص موضوعی هاي زمینه. 0 شکل

 

. اناد  شده یطراح یو تجرب ینظر بیاتاد یبرمبنا یاجتماع گروه چهار تفکیک به هاییپرسشنامه هاداده گردآوری برای

هساتند کاه در شاهر     یسالمندان و کودکان ،خواهان توان ،زنان یاجتماع گروه چهار تحقیق آماری جامعۀ ینکهتوجه به ا با

 و تقسایم  متجانس های گروه به جامعه روش این در .شود یم استفاده 8یا طبقه یریگ نمونه روش از ،کنند یم یرشت زندگ

                                                                                                                                                                              
1. Stratified Random Sampling 
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 ایمنیوامنیت

 آسایش

 تجهیزاتتامینامنیت

 امنیتاجتماعی

امکاناتوخدمات
 عمومی

 درمانی-امکاناتبهداشتی

 امکاناتآموزشی

 امکاناتورزشیوتفریحی

 امکاناتمراقبتی

 اشتغال اشتغال

 مسکن مسکن

 حملونقلعمومی
 وسایلنقلیۀعمومی

 تجهیزاتحملونقل

 محیطزیستومدیریتبحران

 پاکیزگیمحیط

 آلودگیهایمحیطی

 مدیریتبحران

 پارکها فضاهایبیرونی

 ساختمانهایاداری ساختمانهایعمومی



 0011 پاییز ،3رة شما ،9 دورة ، ریزي شهري برنامه يفیااجغر يها هشپژو   300

 نمونه تعداد متجانس، های گروه به جامعه تقسیم از پس. دارند یمشابه های ویژگی که شود می تشکیل فرادیا از گروه هر

 گاروه  هار  از موردنیااز  عناصار  تعاداد  مانظم،  یاا  ساده تصادفی گیری نمونه روش هب سپس و مشخص گروه هر به نسبت

 سااخته محقق یها پرسشنامهو  است شده  استفاده از فرمول کوکران یآمار یها نمونهبرآورد حجم  برای. شود می انتخاب

 ،هاا  پاارک و ساالمندان در   زناان باا   مصااحبه  شادند.  یال مختلاف تکم  یاجتماع یها گروهاز  شهروندان وسیلۀ بهو  توزیع

اساتان   یساتی بهز کال  ادارۀدر  خواهاان  تاوان مصاحبه باا   ،اتوبوس های یستگاهاو  عمومی نقلیۀ یلادارات، وسا ،روها یادهپ

 برمبناای  کودکاان  هاای  پرسشانامه  کودکان انجام شاد.  یباز یو فضاها ها پارککودکان در  ینمصاحبه با والد و یالنگ

 .شدند تکمیل ها آن والدین از یکی نظرات

 (n = Z2pq/d2 / (1 + 1/N ((Z2pq / d2)-1))     کوکران فرمول (:8) ۀرابط

 ساطح  بارای  Z ،شود می گرفته نظر در درصد 1 برابر معموالً که مجاز اشتباه d جامعه، حجم N نمونه، حجم n آن، در که

 است موردنظر صفت از برخورداری عدم نسبت q و موردنظر صفت از برخورداری نسبت p ،19/8 برابر درصد 11 اطمینان

 .شوند می گرفته درنظر 1/2 برابر معموالً که

 

 مختلف یاجتماع يها گروه از آماري يها نمونه حجم و 0398سا،  در آماري جامعۀ حجم. 0 جدو،

 مجاز خطاي/اشتباه نمونه حجم جامعه حجم اجتماعی گروه

 %1 911 909910 زنان
 %1 881 80009 خواهان توان

 %1 911 71119 سالمندان
 %1 911 889902 کودکان

 

در  یمعاادالت سااختار   یمدلسااز و  SPSS افازار  نارم در  یا نمونه تک یبا استفاده از آزمون ت شده یگردآور یها داده

 فضاایی  نیازهاای  باه  پاساخگویی  نظار  از شاهر  این محیط وضعیتاز  یریتا تصو شوند یم یلتحل Smart PLS افزار نرم

 پرسشانامه،  روایای  آزماون  بارای . آیاد  دسات باه  کودکاان  و ساالمندان  ،خواهان توان زنان، اجتماعی گروه چهار متفاوت

 ارائه بودند تحقیق مسئلۀ زمینۀ در پژوهش تجربۀ دارای که دانشگاهی نامتخصص از نفر 1 به شده طراحی های پرسشنامه

 شدهویرایش های پرسشنامه. شدند ویرایش دیگر برخی و حذف ها پرسش از برخی ها آن های راهنمایی و نظرات براساس و

 ترکیبای  پایاایی  ضاریب  و کرونبااخ  آلفای ضریب از گیری اندازه ابزار پایایی محاسبۀ برای .شد تأیید و ارائه ها آن به مجدداً

 کشاورمان  شهری ریزی برنامه مراجع آیندۀ اقدامات و ها گیری تصمیم راهنمای تواند می مطالعه این نتایج. شود می استفاده

 و گاذاری  سیاسات  فراینادهای  در متفاوتشاان  نیازهای به پاسخگویی و متنوع اجتماعی های گروه شناختن رسمیت به برای

 .باشد شهری ریزی   برنامه

 

 موردمطالعه محدودة

 ۀآمارناما ) اسات  رشات  شهرساتان  مرکاز  و کشاور  شمال در گیالن استان مرکز ایران، بزرگ شهرهای از یکی رشت شهر

و گونااگون   متناوع از افراد  ایرانی، شهر یک نمونۀ عنوان به و( 0 شکل) دارد ناحیه سه شهر این(. 8911 رشت، شهرداری
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 سرشاماری  آخارین  اساتناد  باه  .اسات  شده  یلتشکمختلف  یقوم یهایشینهپ و جسمی یهاییتوانا ها،   یت، جنسینبا سن

 خواهاان  تاوان  و درصاد  88 ساالمندان  درصد، 87 کودکان درصد، 18 حدود زنان 8911 سال در مسکن و نفوس عمومی

 اساتان  ریازی  برناماه  و مدیریت سازمان) دهند می تشکیل را شهر جمعیت کل از درصد 1/8 حدود بهزیستی پوشش تحت

 حوزۀ درزنان  دهد یمنشان  در شهر رشت 8مطلع کارشناسان با مصاحبه و یدانیم های یبررسو  مشاهدات (.8911 ،گیالن

 عماومی،  ونقال  حمل سیستم تفریحی،    و ورزشی امکانات درمانی، -بهداشتی امکانات کودکان، از روزانه نگهداری امکانات

 در خواهاان  تاوان  نیازهای. هستند مواجه کمبودهایی با ضروری امکانات از ها آن برخورداری و ها   پارک موجود وضع سرانۀ

 جملاه  از شاهر  عماومی  فضااهای  باه  دسترسای  اداری، و عمومی های   ساختمان به دسترسی جمله از ها زمینه از بسیاری

 گرفتاه  نادیاده  شاغلی  های فرصت و آموزشی امکانات مراقبتی، امکانات وابسته، تجهیزات و عمومی نقلیۀ وسایل ها،   پارک

 نقلیاۀ     وساایل  اداری، و عمومی های ساختمان به دسترسی نظیر هایی زمینه در خواهان توان مانند نیز سالمندان. است شده

 باه  دسترسای  همچناین  و ضروری امکانات از ها آن برخورداری و ها   پارک موجود وضع سرانۀ وابسته، تجهیزات و عمومی

 مهام  اجتمااعی  گاروه  دیگار . هستند مواجه زیادی های چالش با تفریحی و ورزشی و درمانی-   بهداشتی مراقبتی، امکانات

 از مراقبات  امکاناات  کودکان، از روزانه نگهداری امکانات جمله از شهر در ها آن نیازهای از بسیاری از که هستند کودکان

 باه  هاا  آن تجهیاز  و ها پارک موجود وضع سرانۀ و ورزشی و آموزشی درمانی،   -بهداشتی امکانات سرپرست، بدون کودکان

 .است شده غفلت ضروری امکانات

 

 
 رشت شهر محدودة و موقعیت. 3 شکل

                                                                                                                                                                              
های مختلف شهرداری رشت، سازمان  ها و سازمان های متعددی با کارشناسان مطلع در معاونت . برای آشنایی بیشتر با وضعیت شهر رشت، مصاحبه8

 بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، نیروی انتظامی، ادارۀ نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و غیره انجام شد.
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 وتحلیل تجزیه و پژوهش هاي یافته

 اي نمونه تک تی آزمون با رشت شهر محیط کیفیت ارزیابی

 درنظرگرفتن با و لیکرت گذاری ارزش طیف براساس و ها شاخص امتیاز برمبنای رشت شهر محیط کیفیت توصیفی بررسی

 باه  پاساخگویی  نظار  از رشات  شاهر  محایط  کیفیات  دهد می نشان نتایج. شود می انجام نظری میانۀ از میانگین اختالف

 .است نظری میانۀ از تر پایین اجتماعی گروه چهار هر نیازهای

 کمای،  هاای  داده . درشاود  می استفاده SPSS افزار نرم در 8ای نمونه تک تی آزمون از ،شهر محیط کیفیت ارزیابی برای

 از اسات  یکساان  ،نرماال  توزیاع  فارض باا   (µجامعه ) میانگین اب (̅ ) نمونه یک میانگین آیا که فرضیه این آزمودن برای

 مقادار  کاه  9 مقدار با نمونه میانگین ،ای نمونه تک تی زمونی آراق بحقین تیر اد. دشو می استفاده یا نمونه کی تت آزمون

 اخاتالف  دارای و 9 از کمتار  هاا  شااخص  از هریاک  میاانگین  چنانچاه . شاود  می مقایسه است، شده گرفته درنظر متوسط

 کیفیات  کاه  اسات  آن ۀدهناد  شاان ن -د باش 21/2 از تر کوچک P-value یعنی - باشد  شده  تعیین مقدار این با داری معنی

 ،باشد αاز کمتر P-value مقدار اگر که است صورت این به روش این در قاعده. است متوسط سطح از تر پایین شهر محیط

 .کنیم می رد α داری معنی سطح در را  0H0صفر فرضیۀ

H0: µ≥3 

H1: µ<3 
و  9مقدار  یمساو یا تر بزرگ موردمطالعه یها شاخصاز  هریک میانگین که ستا معنا این به (H0) صفر فرضیۀ

 است. 9از  تر کوچک ها شاخصاز  هریک میانگین که ستا معنا این به( H1)9مقابل فرضیۀ

 

 شهر رشت از نظر زنان یطمح یفیتک ارزیابی يبرا يا نمونه تک یآزمون ت یجنتا .8 جدو،

 ها شاخص یفرد

 آماره

 آزمون یجۀنت
 t ةآمار یانگینم

p-value 
 (ي)سطح معنادار

 H0رد  222/2 -811/1 7091/0 یتو امن یمنیا 8

 H0رد  222/2 -902/81 1098/0 یامکانات و خدمات عموم 0

 H0رد  222/2 -701/01 9901/8 اشتغال و مشارکت 1

 H0رد  222/2 -082/81 1110/0 یعموم ونقل حمل 9

 H0 ییدتأ 222/2 771/1 8091/9 بحران یریتو مد زیست یطمح 7

 H0رد  222/2 -112/87 2/6156 یرونیب یفضاها 1

 

 یا نموناه  تک یآزمون ت یجشده است. نتا استفاده یشاخص اصل شش ازنظر زنان  ازشهر  یطمح کیفیت ارزیابی برای

 یاا  تار  بازرگ  معناای  باه ) صافر  فارض  70/0 یاانگین ممقدار  با امنیت و ایمنی شاخص مورددر دهد یمنشان  زنان ۀدربار

 باا . شاود  یم ییدتأرد و فرض مقابل آن  (است شده گرفته درنظر متوسط مقدار که 9 مقدار از نمونه میانگین بودن مساوی

                                                                                                                                                                              
1. One Sample T-Test 

2. Null Hypothesis 
3. Alternate Hypothesis 
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 یفیات شاهر، ک  یعموم یدر فضاها یو نورپرداز ییو روشنا ینظارت یندورب یژهو به یتامن ینتأم یزاتتوجه به کمبود تجه

 خدمات و امکانات شاخص مورددر .شده است ارزیابیاز سطح متوسط  تر یینپا کمی یتو امن یمنینظر شاخص ا از یطمح

 ی،دولتا  یهاا  مهادکودک  نباود توجه به  با .شود یم ییدتأصفر رد و فرض مقابل آن  فرض 10/0 یانگینممقدار  با عمومی

و  یامکاناات ورزشا   ۀمالحظ قابلو کمبود  درآمد کمزنان  یبرا صرفه به مقرونو  یفیتباک یدرمان-یبهداشتامکانات  کمبود

 از سطح متوسط است. تر یینپا یاز نظر شاخص امکانات و خدمات عموم یطمح یفیتزنان، ک یبرا یحیتفر یژهو به

 دلیال باه  .شاود  یما  ییدتأصفر رد و فرض مقابل آن  فرض 99/8 یانگینبا مقدار م مشارکت و اشتغال شاخص درمورد

از ساطح   تار  یینپاا  یارشااخص، بسا   یان از نظر ا یطمح یفیتک یکاری،ب یو نرخ باال زنان یبرا یشغل یها فرصت کمبود

فارض صافر رد و فارض مقابال آن      11/0 میانگین مقدار با یعموم ونقل حملشاخص  موردمتوسط برآورد شده است. در

و  و سرپناه یمکتن ارتفاع مناسب، از اتوبوس های یستگاها برخوردارنبودن ،یشهر درون یها اتوبوس یتوضع .شود یم ییدتأ

 تاا  اسات شاده   موجاب حرکت زنان و کودکانشاان   یلتسه یآسانسور برا از یادهعابر پ ییهوا یها گذرگاه نبودنبرخوردار

 میاانگین  مقدار با بیرونی فضاهای شاخص درمورد. شود از سطح متوسط برآورد تر یینپاشاخص  یننظر ا از محیط کیفیت

از  ها پارک نبودنبرخوردارسبز و  یفضا ۀسران بودنیینبا توجه به پا .شود یم ییدتأفرض صفر رد و فرض مقابل آن  98/0

 غیاره استراحت ماادر و کاودک و    اتاق آبخوری، ی،بهداشت یسبزرگساالن، سرو یورزش تجهیزات مانند یامکانات ضرور

 درماورد  فقاط  شاده اسات.   ارزیاابی از سطح متوسط  تر یینپاشاخص،  یننظر ا از یطمح یفیتک ،و کودکانشانزنان  برای

نسبتاً خاوب   یتوضع دلیل به .شود یم ییدتأاست فرض صفر  9از  تر بزرگ که 80/9 یانگینممقدار  با زیست یطمحشاخص 

 .است متوسط سطح از باالتر شاخص، این نظر از محیط کیفیتهوا،  یو کمبود آلودگ یطمح یزگینظافت و پاک

 

 خواهان توانشهر رشت از نظر  یطمح یفیتک ارزیابی يبرا يا نمونه تک یآزمون ت یجنتا .8 جدو،

 ها شاخص ردیف

 آماره

 آزمون نتیجۀ
 t آمارة میانگین

p-value 
 (معناداري سطح)

 H0 رد 221/2 -712/8 1910/0 امنیت و ایمنی 8

 H0 رد 222/2 -192/89 0010/0 عمومی خدمات و امکانات 0

 H0 رد 222/2 -197/91 9109/0 اشتغال 9

 H0 رد 222/2 -097/90 2190/0 عمومی ونقل حمل 0

 H0 تأیید 222/2 892/0 8971/9 زیست محیط 1

 H0 رد 222/2 -980/89 7219/0 عمومی های ساختمان 9

 H0 رد 222/2 -199/87 1101/0 بیرونی فضاهای 7

 

 یآزماون تا   یجاساتفاده شاده اسات. نتاا     یشاخص اصل هفت از خواهان تواننظر  ازشهر  یطمح یفیتک ارزیابی برای

 باه ) صافر  فارض  10/0 یاانگین با مقادار م  یتو امن یمنیشاخص ا درمورد دهد یمنشان  خواهان توان دربارۀ یا نمونه تک

. شاود  مای  رد (اسات  شاده  گرفتاه  درنظار  متوسط مقدار که 9 مقدار از نمونه میانگین بودنمساوی یا بودنتر بزرگ معنای

توجه  با .شود یم ییدتأفرض صفر رد و فرض مقابل آن  00/0 میانگین مقدار با یشاخص امکانات و خدمات عموم درمورد
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از  یطمح یفیتمراکز، ک یندر ا خواهان تواناز  ینگهدار یباال های ینههزو  خواهان توانمراقبت از  یبه کمبود مراکز دولت

 ،91/8 میاانگین  مقادار  با مشارکت و اشتغال شاخص مورداز سطح متوسط برآورد شده است. در تر یینپا ،شاخص یننظر ا

 هاا  آن تاا  اسات موجاب شاده    خواهاان  توان یبرا یشغل یها فرصتنبود  .شود یم ییدتأصفر رد و فرض مقابل آن  فرض

 21/0 میاانگین  مقادار  باا  یعموم ونقل حملشاخص  مورداز سطح متوسط برآورد کنند. در تر یینپا یاررا بس یطمح یفیتک

و برخوردارنباودن   یشهر درون یها اتوبوس نشدنیساز مناسببا توجه به  .شود یم ییدتأصفر رد و فرض مقابل آن  فرض

از آسانسور،  یادهعابر پ ییهوا یها گذرگاه برخوردارنبودن همچنین ،دار چرخ یصندل یریو محل قرارگ یاز رمپ ورود ها آن

 شده است. یابیاز سطح متوسط ارز تر یینپاشاخص  یناز نظر ا یطمح یفیتک

با توجه  .شود یم ییدتأصفر رد و فرض مقابل آن  فرض 72/0 میانگین مقدار با یعموم یها ساختمانمورد شاخص  در

بادون   ورودی ی،ادارات از رماپ ورود  نباودن برخوردارو  یو ادار یعموم یها ساختماناز  یاریبس نشدنیساز مناسببه 

از ادارات،  یاریبه بسا  خواهان توان نداشتن دسترسیو  خواهان توان ویژۀ ینگو پارک یژهو یبهداشت یسسرو آسانسور،مانع، 

 فارض  11/0 میاانگین  مقادار  با بیرونی فضاهای شاخص موردکردند. در یابیاز سطح متوسط ارز تر یینپارا  یطمح یفیتک

 و هاا  پاارک  یاژه و باه  یعماوم  یاز فضااها  یاریبسا  نشدنیساز مناسب دلیلبه .شود یم ییدتأصفر رد و فرض مقابل آن 

 یسنگفرش لمس ،دار چرخ یحرکت صندل برایبدون مانع، سنگفرش مناسب  یورود ی،از رمپ ورود ها آن نبودنبرخوردار

 فقاط از ساطح متوساط اسات.     تار  یینپاشاخص  یننظر ا از یطمح کیفیت غیرهو  یژهو یبهداشت یسسرو ینایان،ناب یبرا

نسابتاً خاوب نظافات و     یتوضاع  دلیال به .شود یم ییدتأفرض صفر  89/9 میانگین مقدار با زیست یطمحشاخص  درمورد

 .است متوسط سطح از باالتر شهر محیط کیفیتهوا،  یو کمبود آلودگ یطمح یزگیپاک

 

 شهر رشت از نظر سالمندان یطمح یفیتک ارزیابی يبرا يا نمونه تک یآزمون ت یجنتا .7 جدو،

 ها شاخص ردیف

 آماره

 آزمون نتیجۀ
 t آمارة میانگین

p-value 

 (معناداري سطح)

 H0 رد 222/2 -221/9 1110/0 امنیت و ایمنی 8

 H0 رد 227/2 -787/0 1871/0 عمومی خدمات و امکانات 0

 H0 رد 222/2 -901/98 1029/8 مسکن 9

 H0 رد 222/2 -908/81 1911/0 عمومی ونقل حمل 0

 H0 تأیید 222/2 208/89 9197/9 بحران مدیریت و زیست محیط 1

 H0 رد 222/2 -918/80 9778/0 عمومی های ساختمان و بیرونی فضاهای 9

 

 یآزماون تا   یجاساتفاده شاده اسات. نتاا     یشااخص اصال   شاش  ازنظر سالمندان  ازشهر  یطمح یفیتک ارزیابی برای

 معناای  باه ) صفر فرض 11/0 میانگین مقدار با یتو امن یمنیشاخص ا درمورد دهد یمنشان  سالمندان دربارۀ یا نمونه تک

و فارض مقابال آن    رد (اسات  شده گرفته درنظر متوسط مقدار که 9 مقدار از نمونه میانگین بودنمساوی یا بودنتر بزرگ

 ییاد تأفرض صفر رد و فرض مقابال آن   ،18/0 میانگین مقدار با عمومی خدمات و امکانات شاخص درمورد. شود یم ییدتأ

 کمباود  و کاز امر ینمراقبت از سالمندان در ا یباال های ینههزمراقبت از سالمندان،  یبا توجه به نبود مراکز دولت .شود یم
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 درماورد . اسات  شاده  بارآورد  ساط از سطح متو تر یینپا یکم یطمح یفیتک ،مناسب سالمندان یحیتفر و یورزش امکانات

 ینتاأم  هزیناۀ  یبااال  یاربسا  سهم. شود یم ییدتأصفر رد و فرض مقابل آن  فرض 10/8 میانگین مقدار با مسکنشاخص 

از ساطح متوساط    تار  یینپاا  یارشااخص بسا   ینرا از نظر ا یطمح یفیتک ها آنتا  است شده موجب خانوار درآمد از مسکن

 برآورد کنند.

با توجاه باه    شود یم ییدتأصفر رد و فرض مقابل آن  فرض 19/0 میانگین مقدار با یعموم ونقل حملشاخص  درمورد

 ارتفااع  نظیار  یضارور  یازات اتوباوس از تجه  هاای  یستگاها برخوردارنبودن ،یشهر درون یها اتوبوس نشدنیساز مناسب

 یان از نظار ا  یطمح یفیتاز آسانسور، ک یادهعابر پ ییهوا یها گذرگاه برخوردارنبودن و روشنایی و سرپناه نیمکت،مناسب، 

 مقادار  باا  یعماوم  یهاا  ساختمانو  یرونیب یشاخص فضاها موردشده است. در یابیاز سطح متوسط ارز تر یینپاشاخص 

و  یعماوم  یهاا  ساختماناز  یاریبس برخوردارنبودن دلیل به شود یم ییدتأصفر رد و فرض مقابل آن  فرض 97/0 میانگین

از  ها پارک یژهو به یعموم یاز فضاها یاریبس برخوردارنبودن و ویژه بهداشتی سرویس و آسانسور مانند یاز امکانات یادار

 فقاط از ساطح متوساط اسات.     تر یینپا یطمح یفیتک یژه،و یبهداشت یسو سرو نیمکت ی،ورزش تجهیزات نظیر یامکانات

 .است متوسط سطح از باالتر محیط کیفیت ،شود یم ییدتأفرض صفر  91/9 میانگین مقدار با زیست یطمحشاخص  درمورد

 

 شهر رشت از نظر کودکان یطمح یفیتک ارزیابی يبرا يا نمونه تک یآزمون ت نتایج. 3 جدو،

 ها شاخص ردیف

 آماره

 آزمون یجۀنت
 t ةآمار یانگینم

p-value 
 (ي)سطح معنادار

 H0رد  28/2 -171/0 1101/0 یتو امن یمنیا 8

 H0رد  222/2 -100/98 9002/0 یامکانات و خدمات عموم 0

 H0 ییدتأ 222/2 829/99 7811/9 مسکن 9

 H0 ییدتأ 222/2 100/1 8991/9 بحران یریتو مد زیست یطمح 0

 H0رد  222/2 -919/81 1000/0 یعموم یها ساختمانو  یرونیب یفضاها 1

 

 یجاستفاده شده است. نتا یشاخص اصل پنج از کودکان نیازهای به پاسخگویی نظر ازشهر  یطمح یفیتک ارزیابی رایب

فارض صافر    11/0 میاانگین  مقدار با امنیت و ایمنی شاخص مورددر دهد یمنشان  کودکان دربارۀ یا نمونه تک یآزمون ت

و فارض   رد( اسات  شده گرفته درنظر متوسط مقدار که 9 مقدار از نمونه میانگین بودن مساوی یا بودنتر بزرگ معنای به)

صفر رد و فارض مقابال    فرض 90/0 میانگین مقدار با عمومی خدمات و امکانات شاخص درمورد. شود یم ییدتأمقابل آن 

کمباود امکاناات    ،درآماد  کام مادران  یآن برا یباال های ینههزو  یدولت یها مهدکودکتوجه به نبود  با .شود یم ییدتأآن 

امکاناات   نهایات درکودکان معلاول و   ۀویژ آموزشی امکانات کمبود ،درآمد کم یها خانوادهکودکان  یبرا یدرمان-یبهداشت

 باا  بیرونای  فضاهای شاخص مورداز سطح متوسط برآورد شده است. در تر یینپا یطمح یفیتک محدود، یحیتفر و یورزش

سابز و   یفضاا  ۀساران  باودن  پاایین  دلیال  باه  .شاود  یما  ییاد تأصافر رد و فارض مقابال آن     فرض 10/0 میانگین مقدار

 یبهداشات  یسو سارو  یآبخور ی،باز تجهیزاتکودکان چون  یبرا یاز امکانات ضرور ها پارکاز  بسیاری نبودنبرخوردار

 از سطح متوسط است. تر یینپا یطمح یفیتک ی،عموم
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 عمادۀ  باودن نگهاداری  قابال و  بودننوسااز  .شاود  یم ییدتأفرض صفر  78/9 میانگین مقدار با مسکن شاخص درمورد

 آب مینأتا  شابکۀ فاضاالب و   ۀتخلیا  سیساتم  نظیر یاز امکانات ضرور ها آن یشهر و برخوردار یمسکون یها ساختمان

 درماورد . کنناد  بارآورد  متوساط  ساطح  از بااالتر  شاخص این نظر از را محیط کیفیتکودکان  والدینتا  است شده موجب

 خاوب  نسابتاً  وضاعیت  دلیال باه  .شود یم ییدتأفرض صفر  89/9 میانگین مقدار بابحران  یریتو مد زیست یطمحشاخص 

آزماون   یجنتاا  یطورکل هب .است متوسط سطح از باالتر شهر محیط کیفیت هوا، آلودگی کمبود و محیط پاکیزگی و نظافت

مختلاف   یاجتمااع  یها گروه یازهایبه ن ییشهر رشت از نظر پاسخگو یطمح یفیتاست که ک ینا بیانگر یا نمونه تک یت

 یفیات بحاران ک  یریتو ماد  زیسات  یطمحا شااخص   درماورد  فقاط از سطح متوساط اسات.    تر یینپا ها شاخص یشتردر ب

 باالتر از سطح متوسط است. زیست یطمح

 

 8ساختاري معادالت مدلسازي با شهر محیط کیفیت بر ها سازه تأثیر بررسی

 مقایسه شهری محیط کیفیت وابستۀ متغیر بینی پیش در را متغیرها نسبی سهم که کند می کمک ما به0مسیر ضریب مقدار

 .دارند شهری محیط کیفیت وابستۀ متغیر بر را تأثیر کمترین متغیرها کدام و تأثیر رینبیشت متغیرها کدام که کنیم تعیین و

 محایط  کیفیات  وابساتۀ  متغیار  بر مستقل متغیرهای تأثیر میزان نشانگر مسیر ضرایب زیر ساختاری معادالت های مدل در

. اسات  پنهاان  متغیار  دو باین  رابطاه  این جهت و شدت و خطی علی رابطۀ وجود ۀکنند بیان مسیر ضریب .هستند شهری

 پنهاان  متغیر دو بین خطی علی رابطۀ نبود ۀدهند نشان شود، صفر با برابر اگر که است +8 و -8 بین عددی مسیر ضریب

 شااهد  مساتقل  متغیار  افزایش با باشد مثبت وابسته پنهان متغیر و مستقل پنهان متغیر بین مسیر ضریب مقدار اگر. است

 با باشد منفی وابسته پنهان متغیر و مستقل پنهان متغیر بین مسیر ضریب مقدار اگر و بود خواهیم وابسته متغیر در افزایش

 دهاد  یمنشان ( R2شده )یینتب یانسوار یا 9تعیین ضریب. بود خواهیم وابسته متغیر در کاهش شاهد مستقل متغیر افزایش

 نوسان در یک و صفر بین ضریب این مقدار. شود یم یینمستقل تب یرهایمتغ وسیلۀ بهوابسته  یرمتغ ییراتچند درصد از تغ

 از زیاادی  میازان  اناد  توانساته  مستقل متغیرهای که دارد این از نشان ،باشد نزدیک یک به ضریب این مقدار هرچه. است

 توضیح این یعنی د،باش نزدیک صفر به مقدار این هرچه و کنند بینی پیش را وابسته متغیر رفتار تر ساده زبان به یا واریانس

 .است بوده کمتر وابسته متغیر تغییرات

                                                                                                                                                                              
1. Structural Equation Modeling 

2. Path coefficient 

3. Coefficient of Determination 
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 زنان یازهايبه ن ییپاسخگو نظر ازشهر رشت  یطمح یفیتک ارزیابی يمعادالت ساختار مد،. 3 شکل

 

 یت،و امن یمنیمستقل )ا پنهان یرهایمتغ ینها بvalue-Pو  یرمس یبضرا یرمقاد 9 شکل یمدل معادالت ساختار در

 یطمح یفیتوابسته )ک یر( و متغیرونیب یو فضاها زیست یطمح ی،عموم ونقل حملاشتغال،  ی،امکانات و خدمات عموم

روزانه از کودکان،  مراقبت مراکز یژهو به یامکانات و خدمات عموم به یدسترس یتبر اهم یدتأک با. اند شدهشهر( نشان داده 

 یفیتک یدر ارتقا صرفه به مقرونو  باکیفیت یحیو تفر یامکانات ورزش ی،امکانات آموزش ی،درمان-یبهداشت امکانات

بر  را یرتأث یشترینب 910/2 تأثیر یببا ضر یامکانات و خدمات عموم شاخص دهد یم نشان باال مدل ،زنان یبرا یطمح

 یتو امن یمنیا شاخص 0072/2 یرتأث یببا ضر یعموم ونقل حمل شاخص ،شاخص این از پس. ردداشهر  یطمح کیفیت

قرار  0/098یرتأث یببا ضر زیست یطمحو شاخص  8902/2 یرتأث یببا ضر یرونیب یفضاها اخصش ،811/2 تأثیر یببا ضر

 (2R) یینتع یبضر .شهر دارد یطمح یفیترا بر ک تأثیر ینکمتر 208/2 یرتأث یبشاخص اشتغال و مشارکت با ضر .دارند

 یرهایمتغ وسیلۀ به یطمح یفیتک یعنیوابسته  یرمتغ ییراتدرصد از تغ 9/17 دهد یمنشان  ینا و آمد دستبه 179/2هم 

 .شود یم یینمستقل تب
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 خواهان توان یازهايبه ن ییشهر رشت از نظر پاسخگو یطمح یفیتک ارزیابی يمعادالت ساختار مد،. 0 شکل

 

 یشهر برا یطمح کیفیت ارتقای در عمومی نقلیۀ وسایلو  یفضاها و اماکن عموم به یبر نقش مهم دسترس یدتأک با

 یعموم یها ساختمان ،900/2 یرمس یببا ضر یرونیب یفضاها شاخص سه ترتیببه دهد یمنشان  باالمدل  ،خواهان توان

 برایشهر  یطمح یفیترا در ک تأثیر یشترینب 071/2 یرمس یببا ضر یعموم ونقل حمل و 071/2 یرمس یببا ضر

و  زیست یطمحشاخص  ،021/2 یرمس یببا ضر یشاخص امکانات عموم شاخص، سه ین. پس از انددار خواهان توان

 ،باال مدل براساس. قرار دارد 801/2 یرمس یببا ضر یتو امن یمنیو شاخص ا 022/2 یرمس یببحران با ضر یریتمد

 دستبه 8هم  (2R) یینتع یبضر .ردشهر دا یطمح یفیتبر ک را تأثیر ینکمتر 289/2 یرمس یبشاخص اشتغال با ضر

 .(0)شکل  شود یم یینمستقل تب یرهایمتغ وسیلۀ بهوابسته  یرمتغ ییراتدرصد از تغ صد دهد یمنشان  این و است آمده
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 سالمندان یازهايبه ن ییشهر رشت از نظر پاسخگو یطمح یفیتک ارزیابی يمد، معادالت ساختار .8 شکل

 

شهر  یطمح کیفیت ارتقایشهر در  یو فضاها و اماکن عموم عمومی نقلیۀ وسایلبه  یبر نقش مهم دسترس یدتأک با

 یرونیب فضاهای و 009/2 یرمس یببا ضر یعموم ونقل حملدو شاخص  ترتیببه دهد یمنشان  باالسالمندان، مدل  یبرا

شاخص،  دو ین. پس از انددار شهر محیط کیفیت در را تأثیر یشترینب 011/2 یرمس یببا ضر یعموم یها ساختمانو 

 شاخصو  880/2 یرمس یببا ضر عمومیخدمات  و امکانات شاخص ،819/2 یرمس یببا ضر یتو امن ایمنی شاخص

 یرمس یببا ضر مسکنکه شاخص  دهد یم. مدل نشان دارد قرار 271/2 یرمس یبضر بابحران  یریتو مد زیست یطمح

 صد دهد یمنشان  و است آمده دستبه 8هم  (2R) یینتع یبضر .داردشهر  یطمح یفیترا بر ک تأثیر ینکمتر 299/2

 .(1)شکل  شود یم یینمستقل تب یرهایمتغ وسیلۀ بهوابسته  یرمتغ ییراتدرصد از تغ
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 کودکان یازهايبه ن ییشهر رشت از نظر پاسخگو یطمح یفیتک ارزیابی يمعادالت ساختار مد،. 8 شکل

 

روزانه از کودکان، امکانات  راقبتمراکز م یژهو به یو خدمات عموم امکاناتبه  یبر نقش مهم دسترس یدتأک با

 شهر محیط کیفیت ارتقایدر  صرفه به مقرونو  یفیتباک تفریحی و ورزشی امکاناتو  آموزشی امکانات ی،درمان-بهداشتی

 تأثیر یشترینب 009/2 یرمس یببا ضر یعموم خدمات و امکانات شاخصآن است که  دهندۀ نشان 9 شکل ،کودکان برای

با  مسکن شاخص ،017/2 یرمس یببا ضر بیرونی فضاهایشاخص، شاخص  ین. پس از اشهر دارد یطمح یفیترا در ک

 دهد یم. مدل نشان قرار دارد 872/2 یرمس یببحران با ضر یریتو مد زیست یطمحشاخص  و 090/2 یرمس یبضر

 197/2 هم (2R) یینتع یبضر .شهر دارد یطمح یفیترا بر ک تأثیر کمترین 0/137 یرمس یببا ضر امنیت و ایمنیشاخص 

 .شود یم یینمستقل تب یرهایمتغ وسیلۀ بهوابسته  یرمتغ ییراتاز تغ درصد 7/19 که است آن بیانگر آمده دست به
 

 ساختاري معادالت مد، پایایی و روایی و مد، نیکویی برازش هايمعیار بررسی

که  است یدر معادالت ساختار یسنت قو یک ۀدهند نشانو  یاییپا یلتحل یبرا یککالس یشاخص ،8کرونباخ آلفای

. است 7/2 زا تر بزرگن آ یو مقدار مناسب برا دهد یارائه م ها یهگو یدرون یبراساس همبستگ یاییپا یبرا یبرآورد

مطلق، بلکه با توجه به  صورت بهنه  ها سازه یاییاست که پا ینکرونباخ در ا یآلفا نسبت به 0ترکیبی پایایی یبرتر

 یتاهم یشترب یبار عاملبا  ییها آن، شاخص ۀمحاسب یبرا ین. همچنشود یممحاسبه  یکدیگربا  یشانها سازه یهمبستگ

 یباال مقدار ترکیبی یاییپا ی. براشوند یا استفاده میارهمع ینا یهردو یایی،سنجش بهتر پا یبرا یجهدرنتدارند.  یادتریز

 .گزارش شده است مناسب 7/2

 بررسی به همگرا روایی. 9است استخراج شده یانسوار یانگینسطح سازه، م در همگرا روایی یجادا یبرا یجرا ۀسنج

 به واریانس میانگین ۀدهند نشان همگرا روایی معیار. پردازد می خود سؤاالت با عامل هر یا ها گویه با سازه هر همبستگی

 میزان همگرا روایی تر ساده بیان به. است خود سؤاالت با عامل هر یا هاگویه با سازه هر بین شده گذاشته اشتراک

                                                                                                                                                                              
1. Cronbach's Alpha 

2. Composite Reliability 

3. Average Variance Extracted (AVE) 



 338   گرا تنوع يشهر يزیر برنامه دگاهیشهر رشت از د طیمح تیفیک یابیارزطهري و همکاران: 

 دارمق .است بیشتر نیز برازش باشد، بیشتر همبستگی این هرچه دهد می نشان خود سؤاالت با عامل یک همبستگی

 یانساز وار یمیاز ن یشمتوسط، سازه ب طور به که است آن دهندۀ نشانباالتر  یا 1/2برابر  شده استخراج یانسوار ینانگیم

 و ترکیبی پایایی ضریب کرونباخ، آلفای ضریب معیار سه نتایج 80تا  1 های جدول در .کند یم یحمتناظر را تشر یها معرف

 .است آمده مختلف اجتماعی گروه چهار تفکیک به همگرا روایی ضریب

 

 زنان ساختاري معادالت مد، براي همگرا روایی ضریب و ترکیبی پایایی ضریب کرونباخ، آلفاي ضریب. 9 جدو،

 ها شاخص کرونباخ يآلفا یبیترک ییایپا همگرا ییروا ای شده استخراج انسیوار نیانگیم

 اشتغال 191/2 111/2 172/2

 یامکانات و خدمات عموم 111/2 102/2 190/2

 تیامن و یمنیا 118/2 108/2 729/2

 یعموم ونقل حمل 102/2 110/2 779/2

 یرونیب یفضاها 711/2 172/2 901/2

 بحران تیریو مد ستیز طیمح 119/2 107/2 721/2

 

 خواهان توان ساختاري معادالت مد، براي همگرا روایی ضریب و ترکیبی پایایی ضریب کرونباخ، آلفاي ضریب .01 جدو،

 ها شاخص کرونباخ يآلفا یبیترک ییایپا همگرا ییروا ای شده استخراج انسیوار نیانگیم

 اشتغال 222/8 222/8 222/8

 یامکانات و خدمات عموم 710/2 178/2 919/2

 تیامن و یمنیا 910/2 121/2 118/2

 یعموم ونقل حمل 797/2 182/2 187/2

 یعموم یها ساختمان 728/2 707/2 921/2

 یرونیب یفضاها 798/2 189/2 189/2

 بحران تیریو مد ستیز طیمح 781/2 101/2 998/2

 

 سالمندان ساختاري معادالت مد، براي همگرا روایی ضریب و ترکیبی پایایی ضریب کرونباخ، آلفاي ضریب .00 جدو،

 ها شاخص کرون باخ یآلفا یبیترک ییایپا همگرا ییروا ای شده استخراج انسیوار نیانگیم

 تیامن و یمنیا ش،یآسا 791/2 199/2 017/2

 یامکانات عموم 709/2 199/2 991/2

 یعموم ونقل حمل 121/2 101/2 179/2

 یعموم یها ساختمانو  یرونیب یفضاها 110/2 181/2 981/2

 بحران تیریو مد ستیز طیمح 100/2 181/2 101/2

 مسکن 222/8 222/8 222/8

 

 کودکان ساختاري معادالت مد، براي همگرا روایی ضریب و ترکیبی پایایی ضریب کرونباخ، آلفاي ضریب .30 جدو،

 ها شاخص کرونباخ يآلفا یبیترک ییایپا همگرا ییروا ای شده استخراج انسیوار نیانگیم

 یامکانات و خدمات عموم 728/2 789/2 181/2

 تیامن و یمنیا 787/2 719/2 917/2

 یرونیب یفضاها 111/2 128/2 912/2

 بحران تیریو مد ستیز طیمح 981/2 778/2 187/2

 مسکن 108/2 119/2 911/2
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 بیشتر رموردد ترکیبی پایایی ضریب و کرونباخ آلفای ضریب ،است آمده 80تا  1 های ولدج در که طور همان

 بیشتر رموردد گراهم روایی ضریب همچنین. ستا ها گویه درونی همبستگی بیانگر که است 7/2 از تر بزرگ ها شاخص

متناظر را  یها معرف یانساز وار یمیاز ن یشب ها سازهمتوسط،  طور به دهد می نشان که است 1/2 از تر بزرگ ها شاخص

 یقبولقابل محدودۀدر  یرهااز متغ برخی همگرای روایی ضریب یاکرونباخ  یآلفا یبکه ضر یدر موارد .کنند یم یحتشر

ها و  داده یاز بازنگر توان یم ،شود یمداده  یشنما قرمز رنگ به Smart PLS افزار نرم یجدول خروج درقرار ندارد و 

 . است یبار عامل ینکمتر یکه دارااستفاده کرد  یسؤالحذف 

 

 گیري نتیجه

 برای فضایی اناتکام کتدار و شهری های ریزی برنامه عموماً رشت شهر در خاص طور به و ایران کشور در طورکلی به

 ها برنامه این از اندازه کی به جنسیتی و سنی قیود از فارغ شهروندان همۀ شودمی تصور و است شده انجام نوعی شهروند

 اکثریت نژادی، قومی اکثریت مردان، برای التیکمش شهرها و شهرهاالنک هک نیست معنا بدان این البته. شوند می منتفع

 و تسهیالت از استفاده و هوا آلودگی ،کترافی مانند شهری متعدد التکمش. ندارند معلولغیر افراد و بزرگساالن مذهبی،

 برای شهری التکمش و مسائل عموماً اما ،کنند می درگیر را شهروندان همۀ که هستند یعام لمسائ شهری خدمات

 سایر به نسبت جهات برخی در کودکان و سالمندان ،خواهان توان زنان، و است تر گسترده و بیشتر ،پذیر آسیب های گروه

 .هستند پذیرتر آسیب شهروندان

 یازهایاست که ن یکردیشهرها و رو یبرا یزیر از برنامه یاجتماع یریتنوع و تفاوت، تفس یبرا یزیر برنامه

 تفاوت، و تنوع برای ریزی برنامه رویکرد کارگیری به پیامدهای و اثرات از .گیرد یم مختلف را درنظر یاجتماع یها گروه

 و گرا   تنوع شهری محیط به دستیابی دیگر بیانی به یا مختلف اجتماعی های گروه همۀ برای شهر محیط کیفیت ارتقای

 و مذهب نژاد، قومیت، جسمی،-ذهنی توانایی جنسیت، سن، واسطۀ به شهروندی هیچ که ای گونه به. است شمول   همه

 .نشود محروم ها آن از برخورداری و عمومی تسهیالت و امکانات فضاها، ،ها مکان به دسترسی از ها   تفاوت دیگر

 شهروندان متفاوت نیازهای پاسخگوی فرهنگی لحاظ از میزان چه تا که زاویه این از رشت شهر وضعیت مقاله این در

 ذهنیت فرهنگی از منظور. شد میدانی بررسی ،است( کودکان و سالمندان ،خواهان توان زنان، اجتماعی گروه چهار)

زنان،  ۀدربار یا نمونه تک یآزمون ت نتایج. است شهروندان متفاوت و متنوع های گروه منزلت و نیازها دربارۀ شهروندان

امکانات و خدمات  یت،و امن یمنیا یها شاخصنظر  از شهر این یطمح یفیتک دادسالمندان و کودکان نشان  ،خواهان توان

 یها گروه همۀ یازهایدر پاسخ به ن یعموم یها ساختمانو  یرونیب یفضاها ی،عموم ونقل حملاشتغال،  ی،عموم

 یزگینظافت و پاک دلیل بهبحران  یریتو مد زیست یطمحشاخص  درمورد فقطاز سطح متوسط است.  تر یینپا یاجتماع

 نظر از محیط کیفیت همچنینباالتر از سطح متوسط است.  یطمح یفیتهوا، ک یسطح آلودگ بودنپایین و محیط روزانۀ

 کودکان باالتر از سطح متوسط برآورد شد. یازهایپاسخ به ن در مسکن شاخص

به امکانات  یبا توجه به نقش مهم دسترس داد نشان یبه روش حداقل مربعات جزئ یمعادالت ساختار یمدلساز نتایج

 ورزشی امکاناتو  آموزشی امکانات درمانی،-بهداشتیمراکز مراقبت روزانه از کودکان، امکانات  یژهو به یو خدمات عموم
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را بر  تأثیر یشترینب شاخص اینزنان و کودکان،  یشهر برا یطمح کیفیت ارتقایدر  صرفه به مقرونو  یفیتباک تفریحی و

 یدتأکو سالمندان، با  خواهان توان مورددر ینهمچن .داردکودکان  وزنان  یازهایبه ن ییشهر از نظر پاسخگو یطمح یفیتک

 یعموم ونقل حمل های یانهپاو  ها یستگاها ،عمومی نقلیۀ یلشهر و وسا یبه فضاها و اماکن عموم یبر نقش مهم دسترس

 سه که است آن بیانگر یمدل معادالت ساختار ،ها آن یشهر برا یطمح کیفیت ارتقایدر  یادهعابر پ ییهوا یها پلو 

 برایشهر  یطمح کیفیت ارتقایرا در  تأثیر یشترینب یعموم ونقل حملو  یعموم یها ساختمان یرونی،ب یفضاها شاخص

 .نددارو سالمندان  خواهان توان

 یعموم یانطباق فضاها یزانم بررسی» زمینۀو همکارانش در  یپورمحمد های یافته با مقاله ینا های یافته مقایسۀ

 شهر مرکز مطلوبیت میزان بررسی» زمینۀو همکارانش در  ینوران های یافته و «شهر ینزنان ا یازهایبا ن یهشهر اروم

 یلوسا یساز مناسب یتشهر رشت وضع ظیرن یزن یلو اردب یهاروم یشهرها در دهد یم نشان «زنان حضور برای اردبیل

به امکانات و خدمات  یدسترس ،روها یادهپو  ها پارک ،یادهعابر پ ییهوا یها پلاتوبوس،  های یستگاها عمومی، نقلیۀ

 ارزیابی» زمینۀو همکارانش در  پورجمعه های یافته ین. همچنیستن یزنان در سطح مطلوب یبرا یتو امن یمنیو ا یعموم

حصار و  یاری های یافته و «حرکتی-یجسم توان کم یها گروه یازهایشهر قم به ن یبخش مرکز یده پاسخ میزان

-یجسم توان کم یها گروه و معلوالن برای یلشهر اردب مرکزی بخش یساز مناسب ارزیابی» زمینۀهمکارانش در 

 برای رشت شهر مانند یلقم و اردب یشهرها یو کالبد یاقتصاد یاجتماع یطشرا یطورکل بهاست که  ینا بیانگر «یحرکت

 .یستمناسب ن خواهان تواناستفاده  و حضور

 درسالمندان  یازهایبه ن ییاز نظر پاسخگو یطمح یفیتک یابیارز یها شاخص یتمقاله درباره وضع ینا نتایج مقایسۀ

 یها شاخصاصفهان با  یشهر یمطابقت فضاها یزانم ارزیابی» زمینۀ در یینو قلعهو  یرانشاهیا های یافته باشهر رشت 

شهر دوستدار سالمند در  یها شاخص وضعیت سنجش» زمینۀو همکارانش در  شرقی های یافته و «شهر دوستدار سالمند

در اصفهان و  یتر مطلوب یتوضع عمومی نقلیۀ وسایلبه  دسترسیشاخص  که است آن دهندۀ نشان «تهران شهر کالن

 ،یعموم یها ساختمانو  روها یادهپو  ها یابانخ ،ها پارک جمله از یرونیب یبه فضاها دسترسی زمینۀاما در  ،دارد تهران

 های یافته با یقتحق های یافته ۀمقایس نهایتدررشت نامطلوب است.  شهر ماننداصفهان و تهران  یشهرها یتوضع

 یرکلو یدرش های یافته و «مشهد شهر کالنشهر دوستدار کودک در  یها شاخص ارزیابی» زمینۀو همکارانش در  یخوارزم

از  بسیاریاست که  ینا بیانگر «یشهر دوستدار کودک در شهر بندر انزل یها مؤلفه ارزیابی» ۀزمینو همکارانش در 

 نظیر یانزل . حال آنکه در شهر بندرهستند برخوردار یمطلوب یتوضع از در شهر مشهد شهر دوستدار کودک یها شاخص

 .ندارند قرار یمطلوب یتدر وضع ها شاخصاز  یاریرشت بس شهر

 امکانات امنیت، و ایمنی جمله از مختلف های زمینه در رشت شهر محیط که است آن دهندۀ نشان ها تحلیل طورکلی به

 های گروه برای مطلوبی کیفیت از عمومی های ساختمان و بیرونی فضاهای عمومی، ونقل حمل اشتغال، عمومی، خدمات و

 شهروندان همۀ زندگی مناسب محیطی تأمین ،شهری ریزی   برنامه از هدف. نیست برخوردار پذیر آسیب و مختلف اجتماعی

 شهری ریزی برنامه رویکرد به فعلی نگر  یکسان رویکرد از گذار ،شمول همه و گرا تنوع شهری محیط به دستیابی برای و

 .است ضروری شهر این ریزی برنامه و گذاری سیاست فرایندهای در ها تفاوت و ها تنوع گنجاندن و گرا تنوع



 0011 پاییز ،3رة شما ،9 دورة ، ریزي شهري برنامه يفیااجغر يها هشپژو   333

 ریزی برنامه رویکرد مهم مقولۀ دو تلفیق. 8 :از است عبارت کند می متمایز مشابه مطالعات از را مطالعه این آنچه

 ارزیابی .0 ؛مختلف اجتماعی های گروه اینیازه به پاسخگویی محوری مقولۀ حول شهر محیط کیفیت و گرا تنوع شهری

 مطالعه این در اگرچه .است مهم اجتماعی گروه چهار نیازهای به پاسخگویی نظر از رشت شهر محیط کیفیت ای مقایسه

 این از فراتر بسیار گرایی تنوع مفهوم ،است شده تمرکز کودکان و سالمندان ،خواهان توان زنان، اجتماعی گروه چهار بر

 و اقتصادی اجتماعی طبقات مذهبی، های اقلیت نژادی،-قومی های اقلیت مانند دیگری های گروه و است گروه چهار

 ،تر جامع و بیشتر های پژوهش و مطالعات برای راهنمایی تواند می مطالعه این نتایج. گیرد می دربر نیز را غیره و درآمدی

 .باشد گرایی تنوع منظر از شهر محیط کیفیت از تری جامع ارزیابی و ها گروه از تری گسترده طیف درنظرگرفتن
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