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چکﯿده
بسﯿﺎري از سﺎزوکﺎرﻫﺎي بﺮنﺎمهریزي شهﺮي ﺟهﺎن بﺎ پذیﺮش تنوع و گونﺎگونی سﺎکنﺎن شهﺮي بهسوي بهکاﺎرگﯿﺮي
رویکﺮدﻫﺎي تنوعگﺮا و گنجﺎندن تنوعﻫﺎ و تفﺎوتﻫﺎ در ﻓﺮایندﻫﺎي بﺮنﺎمهریازي شاهﺮي تﻐﯿﯿاﺮ مساﯿﺮ دادهاناد ،اماﺎ
سﺎزوکﺎر بﺮنﺎمهریزي شهﺮي کشور ایﺮان و بهتبع آن شهﺮ رشت در سﺎیۀ تفکﺮات مدرنﯿسم ﻫﻤچنﺎن بﺎ شاهﺮوندان
بهصورت نوعی واحد بﺮخورد میکنند و تفﺎوتﻫﺎي سنی ،ﺟنسﯿتی ،قومی-نژادي ،مذﻫبی ،تفﺎوت در توانﺎیی ﺟساﻤی
و درنتﯿجه تفﺎوت در نﯿﺎزﻫﺎي شهﺮوندان در شهﺮ را در نظﺮ نﻤیگﯿﺮند .ﻫدف از این مطﺎلعه ،ارزیاﺎبی کﯿفﯿات محاﯿط
شهﺮ رشت از دیدگﺎه بﺮنﺎمه ریزي شهﺮي تنوع گﺮا و پﺎسخگویی به نﯿﺎزﻫﺎي ﻓضﺎیی متفﺎوت چهاﺎر گاﺮوه اﺟتﻤاﺎعی
زنﺎن ،توانخواﻫﺎن ،سﺎلﻤندان و کودکﺎن است .این مطﺎلعه از نظﺮ ﻫدف از نوع کﺎربﺮدي و از نظاﺮ روش ،توصاﯿفی-
تحلﯿلی است .بﺮاي گﺮدآوري دادهﻫﺎ از پﺮسشنﺎمهﻫﺎي محققسﺎخته و بﺮاي تحلﯿل دادهﻫﺎ از آزمون تی تکنﻤوناهاي
و مدلسﺎزي معﺎدالت سﺎختﺎري در نﺮماﻓزارﻫﺎي  SPSSو  Smart PLSاستفﺎده شده است .بﺮ پﺎیۀ نتﺎیج آزمون تی
تکنﻤونهاي ،کﯿفﯿت محﯿط این شهﺮ از نظﺮ شﺎخصﻫﺎي ایﻤنای و امنﯿات ،امکﺎناﺎت و خادمﺎت عﻤاومی ،اشاتﻐﺎ،،
حﻤلونقل عﻤومی ،ﻓضﺎﻫﺎي بﯿﺮونی و سﺎختﻤﺎنﻫﺎي عﻤومی در پﺎسخ به نﯿﺎزﻫﺎي ﻫﺮ چهﺎر گﺮوه اﺟتﻤﺎعی پﺎیﯿنتاﺮ از
سطح متوسط است .نتﺎیج مدلسﺎزي معﺎدالت سﺎختﺎري نشﺎن میدﻫد شاﺎخص «امکﺎناﺎت و خادمﺎت عﻤاومی» باﺎ
ضﺮایب مسﯿﺮ  1/333و  1/003بﯿشتﺮین تأثﯿﺮ را در کﯿفﯿت محﯿط شهﺮ باﺮاي زناﺎن و کودکاﺎن دارد .ﻫﻤچناﯿن دو
شﺎخص «حﻤل ونقل عﻤومی» و «ﻓضﺎﻫﺎي بﯿﺮونی و ساﺎختﻤﺎنﻫاﺎي عﻤاومی» باﺎ ضاﺮایب مساﯿﺮ  1/033و 1/393
بﯿشتﺮین تأثﯿﺮ را در کﯿفﯿت محﯿط شهﺮ بﺮاي سﺎلﻤندان و سه شﺎخص «ﻓضﺎﻫﺎي بﯿﺮونی»« ،سﺎختﻤﺎن ﻫﺎي عﻤاومی»
و «حﻤلونقل عﻤومی» بﺎ ضﺮایب مسﯿﺮ  1/379 ،1/330و  1/373بﯿشتﺮین تأثﯿﺮ را در کﯿفﯿات محاﯿط شاهﺮ باﺮاي
توان خواﻫﺎن دارند .تحلﯿل ﻫﺎ نشﺎن می دﻫد بﺮاي دستﯿﺎبی به محﯿط شهﺮي تنوعگﺮا و ﻫﻤه شاﻤو ،،گاذار از رویکاﺮد
یکسﺎننگﺮ ﻓعلی به رویکﺮد تنوعگﺮا و گنجﺎندن تنوعﻫﺎ و تفﺎوتﻫﺎ در ﻓﺮاینادﻫﺎي سﯿﺎساتگاذاري و بﺮنﺎماهریازي
شهﺮي ضﺮوري است.
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به راهنمایی نویسندۀ دوم و سوم در دانشگاه هنر اصفهان انجام شده است.
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مقدمه
جامعۀ امروز از افراد گوناگون با سنین ،جنسیتها ،نژادها و پیشینههای قومی ،تواناییهای جسمی و باورهای گوناگون و
متنوع تشکیل شده است ( .)Higgins et al., 2005: 11برخی از تفاوتها منجر به تبعیض و محرومیت میشوند و برخی
دیگر نه .جنسیت ،نژاد ،معلولیت و سن موضوعهای کلیدی و ریشۀ بسیاری از تبعیضها در جوامع هستند

( Reeves, 2004:

 .)8از اوایل دهۀ  8192میالدی هنگامی که دیدگاههای انتقادی دربارۀ اشکالی از برنامهریزی که این تنوع و گوناگونی
پیچیده در زندگی شهری را نادیده میگرفتند ،شروع به ظهور کردند ،تفکر برنامهریزی ،رویکردهایی که با شهروندان شهری
بهمثابۀ افرادی همانند و یکجور برخورد میکرد را نپذیرفت .برنامهریزی بهطور روزافزونی بهدلیل شکستش در درنظرگرفتن
تنوع شهرها و ساکنانشان مقصر دانسته شد .چهل سال بعد از نخستین حملهها به فرضیات و اقدامات همگونکنندۀ
برنامهریزی ،تنوع شهرها و ساکنانشان به موضوع اصلی دلنگرانیها و دغدغههای تفکر و عمل برنامهریزی و بهطورکلی
نظریه شهری تبدیل شده است ( )Fincher and Iveson, 2008, vii-2برای کسانی که علیرغم این انتقادات بر این باورند که
برنامهریزی همچنان میتواند ابزار ارزشمندی در مبارزه برای عدالت و حق به شهر باشد ،شناسایی چارچوب جدیدی برای
بهکارگیری برنامهریزی در شهرهای معاصر بسیار مهم است (.)Bridge and Watson, 2011: 407
رویکرد برنامهریزی برای تنوع و تفاوت 8چارچوب جدیدی برای تفکر درمورد برنامهریزی شهرها ارائه میکند .این
چارچوب در جستوجوی برجستهکردن تعهدات و فرصتهای اجتماعی برنامهریزی است

( Fincher and Iveson, 2008:

 .)viiاز اثرات و پیامدهای بهکارگیری رویکرد برنامهریزی برای تنوع و تفاوت میتواند ارتقای کیفیت محیط شهری برای
همۀ گروههای اجتماعی مختلف یا به بیانی دیگر دستیابی به محیط شهری تنوعگرا 0و همهشمول باشد .محیط شهری
تنوعگرا میتواند در قالب افزایش دسترسی گروههای اجتماعی مختلف به مکانها و فضاهای عمومی شهر ،سیستم
حملونقل عمومی ،امکانات و خدمات عمومی و غیره بیان شود؛ بهگونهای که هیچ شهروندی بهواسطۀ سن ،جنسیت،
توانایی ذهنی-جسمی ،قومیت ،نژاد ،مذهب و دیگر تفاوتها از دسترسی به مکانها ،فضاها ،امکانات و تسهیالت عمومی
و برخورداری از آنها محروم نشود .نگاهی به وضعیت گروههای اجتماعی مختلف در شهرها میتواند به روشنترشدن
موضوع کمک کند.
زنان نهفقط شهرها را به شکلی متفاوت از مردان درک و تجربه میکنند ،بلکه از فضاهای عمومی نیز به روشهای
مختلفی استفاده میکنند .درحالیکه بسیاری از شهرها قطبهای رشد اقتصادی ،اشتغال و زندگی فرهنگی هستند،
شهرنشینی به نابرابریهای شدید اقتصادی-اجتماعی به ضرر زنان و محرومیت و جداییگزینی آنان منجر شده است.
عالوه بر خود شهرنشینی ،وجود نداشتن چارچوبهای سیاستگذاری و حکمروایی همهشمول و حساس نسبت به
جنسیت ،به گرایشهای محرومیتزا در توسعۀ شهری منجر شده است ( .)UN Habitat, 2012: 2برنامهریزی و طراحی
شهری تا حد زیادی از تجربهها ،نیازها و دلنگرانیهای مربوط به جنسیت بهویژه در رابطه با زنان و دختران فقیر غفلت
میکند (.)Khosla and Kalita, 2012
1. Planning for Diversity and Difference
2. Diversity Oriented Urban Environment
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تقریباً  8نفر از هر  7نفر جمعیت جهان -بیش از یک میلیارد نفر -دارای معلولیت است .شواهد قانعکنندهای درمورد
موانعی وجود دارد که توانخواهان برای دستیابی به شمول اقتصادی و اجتماعی با آنها روبهرو هستند .موانع اشکال
مختلفی دارند؛ از موانع فیزیکی گرفته (برای مثال ،محدودیتهای ناشی از ویژگیهای محیط ساختهشده) تا موانع نگرشی
(برای مثال ،مفاهیم ازپیشتصورشده و کلیشههایی که موجب ایجاد تبعیض میشوند) (.)Keogh and Merkel, 2013: 10
محیطها ،زیرساختها ،امکانات و خدمات شهری بسته به نوع برنامهریزی و ساخت آنها میتوانند مانع از دسترسی،
مشارکت و شمول در جامعه شوند یا امکان دسترسی ،مشارکت و شمول در جامعه را فراهم کنند .افراد دارای معلولیت که
در سرتاسر جهان در مناطق شهری زندگی میکنند ،بهدلیل دسترسینداشتن گسترده به محیط ساختهشده ،همچنان برای
مشارکت در جوامع خود با چالشهای چشمگیری روبهرو هستند ()Inclusive Urban Agenda, 2016: 3
سالمندان بخشی از شهروندان آسیبپذیر هر شهری بهشمار میآیند و درصورتیکه فضاهای شهری برای سالمندان
مناسبسازی شوند ،پیامد آن سایر گروههای اجتماعی (توانخواهان ،کودکان و زنان) در رفاه بیشتری خواهند بود
(ضابطیان و تقوایی .)92 ،8911 ،شهرها برای پایدارماندن باید ساختارها و خدمات الزم را برای پشتیبانی از رفاه و
بهرهوری ساکنان خود فراهم کنند .بهویژه افراد مسن برای جبران تغییرات جسمی و اجتماعی مرتبط با پیری ،به
محیطهای زندگی حمایتکننده و توانمندکننده نیاز دارند ( .)WHO, 2007: 4کودکان گروه جمعیتی هستند که اغلب در
برنامهریزی شهرهای ما نادیده گرفته میشوند .اگر شهرهای بزرگ و کوچک برنامهریزی ضعیفی دارند ،کودکان اولین
گروهی هستند که رنج میبرند .تأثیر محیط ساختهشده بر سالمت کودکان بیدرنگ و فوری است؛ درحالیکه
چارچوبهای سیاستگذاری برای رفع نیازهای کودکان در شهرها وجود دارد ،احتیاجات کودکان اغلب در فرایندهای
برنامهریزی شهری و بحثهای اصلی شهرسازی مورد بیتوجهی واقع میشوند .کودکانی که در شهرها بزرگ میشوند،
ترکیب منحصربهفردی از مزایا و معایب دارند .دسترسی به مدارس ،امکانات ورزشی و مراقبتهای بهداشتی بهتر معموالً
در مقابل معایبی مانند آلودگی ،عدم تحرک مستقل ،فضاهای بازی ناکافی ،کمبود فضاهای عمومی تفریحی و
ازکارافتادگی ساختارهای حمایتی جامعه قرار دارد (.)NIUA, 2017: 12-13
شهر رشت یکی از شهرهای بزرگ ایران ،مرکز استان گیالن در شمال کشور و مرکز شهرستان رشت است .این شهر
بهعنوان نمونۀ یک شهر ایرانی ،از افراد متنوع و گوناگون با سنین ،جنسیتها ،تواناییهای جسمی و پیشینههای قومی مختلف
تشکیل شده است .به استناد آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  8911زنان حدود  18درصد ،کودکان 87
درصد ،سالمندان  88درصد و توانخواهان تحت پوشش بهزیستی حدود  8/1درصد از کل جمعیت شهر را تشکیل میدهند
(سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیالن .)8911 ،وظیفۀ سازوکارهای برنامهریزی شهری پاسخگویی به نیازهای گروههای
اجتماعی متنوع در قالب اقدامات برنامهریزی شهری است .بسیاری از سازوکارهای برنامهریزی شهری جهان با پذیرش تنوع و
گوناگونی ساکنان شهری بهسوی بهکارگیری رویکردهای تنوعگرا و درنظرگرفتن تنوعها و تفاوتها در فرایندهای برنامهریزی
شهری تغییر مسیر دادهاند ،اما سازوکار برنامهریزی شهری کشور ایران و بهتبع آن شهر رشت در سایۀ تفکرات مدرنیسم
همچنان با شهروندان بهصورت نوعی واحد برخورد میکنند و تفاوتهای سنی ،جنسیتی ،قومی-نژادی ،مذهبی ،تفاوت در
توانایی جسمی و درنتیجه تفاوت در نیازهای شهروندان در شهر را در نظر نمیگیرند.
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سهم چشمگیر گروههای اجتماعی مختلف از کل جمعیت شهر رشت ،لزوم ایجاد محیط شهری تنوعگرا و همهشمول
را ضروری میسازد؛ بنابراین هدف از این مطالعه ،ارزیابی کیفیت محیط شهر رشت از دیدگاه برنامهریزی شهری تنوعگرا
و پاسخگویی به نیازهای فضایی متفاوت چهار گروه اجتماعی زنان ،توانخواهان ،سالمندان و کودکان است .نتایج پژوهش
میتواند راهنمای تصمیمگیریها و اقدامات آیندۀ مراجع برنامهریزی شهری کشورمان در زمینۀ بهکارگیری رویکرد
برنامهریزی شهری تنوعگرا و درنظرگرفتن نیازهای گروههای اجتماعی مختلف در فرایندهای سیاستگذاری و
برنامهریزی شهری برای دستیابی به محیط شهری تنوعگرا و همهشمول باشد.

مبﺎنی نظﺮي
تنوع و تفﺎوت
اصطالح تنوع 8معانی گوناگونی در ادبیات شهری دارد که در میان طراحان شهری به اختالطی از انواع ساختمان (طراحی
کالبدی متنوع) گفته میشود و در میان برنامهریزان ممکن است به معنای کاربریهای مختلط یا ناهمگونی طبقاتی و
نژادی قومی باشد .این اصطالح در میان جامعهشناسان و تحلیلگران فرهنگی عمدتاً در معنای دوم بهکار میرود
( .)Fainstein, 2005: 4خصوصیات و ویژگیهای تنوع به سه بعد اجتماعی ،جمعیتشناختی و فرهنگی قابلتقلیل هستند.
تنوع به طیف بسیار متنوعی از افراد با زمینههای اجتماعی و جمعیتشناختی مختلف اشاره میکند که در شهر زندگی و
کار میکنند ( .)Leicester city council, 2012: 2به عقیدۀ ورتووک )0281( 0تنوع صرفاً بر قومیت یا جنسیت یا طبقۀ
اجتماعی متمرکز نیست .تنوع تا حد زیادی یک اصطالح توصیفی است که ابعاد مختلف تمایز اجتماعی را دربرمیگیرد:
قومی ،مذهبی ،جنسیتی و غیره ( .)Vertovec, 2014: 7به عقیدۀ شیلر )0289( 9مفهوم تنوع در حال حاضر بهمثابۀ لقبی
برای سیاستهایی بهکار میرود که به ناهمگونی جمعیت محلی میپردازند و در مقایسه با چندفرهنگگرایی که بر تفاوت
قومی-فرهنگی متمرکز است ،سیاستهای تنوع با درنظرگرفتن مقولههای مختلف و متعدد تفاوت شامل نژاد/قومیت،
جنسیت ،سن ،گرایش جنسی و توانایی ذهنی-جسمی به مفهوم تفاوت نزدیک میشوند (.)Schiller, 2016: 2
به عقیدۀ دوری ریوز )0220( 0سردرگمی از اینجا ناشی میشود که برخی از تفاوتها 1به تبعیض و محرومیت منجر
میشوند و برخی دیگر نه .جنسیت ،نژاد ،معلولیت و سن موضوعهای کلیدی و ریشۀ بسیاری از تبعیضها در جوامع
هستند ( .)Reeves, 2004: 8به عقیدۀ فینچر )0229( 9نکتۀ مهم این است که تفاوت بین گروههای اجتماعی مختلف در
برخورداری از فرصتها و نتایج 7از اقدامات برنامهریزی شهری بهطور پیوسته بهوسیلۀ طیف گستردهای از سیاستها و
رویهها بازتولید میشود که برخی از مردم را در جریان اصلی قرار میدهند و دیگران را به حاشیه میرانند( .

Fincher,

1. Diversity
2. Vertovec
3. Schiller
4. Reeves
5. Differences
6. Fincher
7. Outcomes
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 .)2003:سیاستهای برنامهریزی بر تخصیص و توزیع منابع بین گروههای مختلف مردم تأثیرگذار هستند .اثرات

اجتماعی توزیعی سیاستهای برنامهریزی خنثی و بیطرف نیستند ،بلکه برنامهریزی این پتانسیل را دارد که بر اینکه چه
کسانی به چه منابعی دسترسی پیدا میکنند ،تأثیر بگذارد .سیاستها و فرایندهای برنامهریزی میتوانند ناخواسته نسبت به
برخی از افراد یا گروهها بیمالحظه باشند و ممکن است ناخواسته علیه برخی از بخشهای جامعه تبعیض قائل شوند
(et al., 2004: 4, 5

)Booth؛ بنابراین مفهوم تفاوت به معنای تفاوت در برخورداری از فرصتها و نتایجی است که

اقدامات برنامهریزی شهری برای شهروندان فراهم میکنند.
بﺮنﺎمهریزي بﺮاي تنوع و تفﺎوت
بین مردم تنوع وجود دارد .گروههای ذینفع و گروههایی با ویژگیهای خاص وجود دارند که بهرسمیتشناختن آنها
ضروری است ،اما آنچه مهم است این است که تفاوت بین گروهها بهطور پیوسته بهوسیلۀ طیف گستردهای از فرایندها و
سیاستها بازتولید میشود که برخی از افراد را در جریان اصلی قرار میدهند و دیگران را به حاشیه میرانند .سیاستهای
برنامهریزی جزء آن دسته از سیاستهایی هستند که در ابتدا به روشهای خاصی تنوع را تشخیص میدهند و از سوی
دیگر میتوانند منجر به تداوم تفاوتها شوند ( .)Fincher, 2003: 1برای کسانی که علیرغم این انتقادات بر این باورند که
برنامهریزی همچنان میتواند ابزار ارزشمندی در مبارزه برای عدالت و حق به شهر باشد ،شناسایی چارچوب جدیدی برای
بهکارگیری برنامهریزی در شهرهای معاصر بسیار مهم است (.)Bridge and Watson, 2011: 407
درنظرگرفتن نیازهای همۀ گروههای اجتماعی متنوع و رسیدگی به آن نیازها بهوسیلۀ رهیافت برنامهریزی برابریگرا
و همهشمول ،بسیار مهم و حیاتی است ( .)Greater London Authority, 2007: 6به عقیدۀ دوری ریوز برنامهریزی برای
تنوع و تفاوت ،تفسیری اجتماعی از برنامهریزی برای شهرها و رویکردی است که نیازهای گروههای اجتماعی مختلف را
درنظر میگیرد ( .)Reeves, 2004: 182در این تفسیر عمیقاً اجتماعی از برنامهریزی برای شهرها ،دو چارچوب مفهومی یا
شیوۀ مشاهده وجود دارد که باید بهطور همزمان بهکار گرفته شوند .نخست ،برنامهریزی برای طیف متنوعی از افرادی که
در شهرها زندگی و از آن استفاده میکنند که برنامهریزی برای تنوع است .دوم ،برنامهریزی زمینهها و سازوکارهای
نهادی بهگونهای که مروج و مشوق برابری دسترسی در همۀ مکانها باشد که برنامهریزی برای کاهش تفاوت است
( .)Fincher, 2003: 2برنامهریزی برای تنوع ،شیوهای از تفکر دربارۀ گروههایی از افراد دارای ویژگیهای خاص است که
بهدلیل تفاوتهایشان با جریان اصلی به توجه ویژهای در برنامهریزی نیاز دارند .در برنامهریزی برای کاهش تفاوتهای
تثبیتشده ،محرومیت و نابرخورداری مکانی یک مفهوم اصلی و اولیه است؛ به این معنا که ویژگیهای یک مکان موجب
ایجاد فرصتها و موانعی برای مردم میشود .جایی که افراد زندگی میکنند ،تفاوت ایجاد میکند؛ زیرا مکانها از
ترکیبهای مختلف و متغیری از امکانات ،حملونقل عمومی ،زیرساختهای اجتماعی و کالبدی برخوردار هستند که بر
تحرک و دسترسی تأثیر میگذارند (.)Fincher, 2003: 3
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کﯿفﯿت محﯿط شهﺮ
کیفیت محیط شهر 8اساسااً یاک مفهاوم چندبعادی و شاامل ابعااد کالبادی فضاایی ،اقتصاادی ،اجتمااعی و فرهنگای
محیطزیست شهری است و براساس میزان رضایت مردم سنجیده میشاود (تقاوایی و همکااران00 :8918 ،؛ شاماعی و
پورمحمد .)070 :8910 ،کیفیت محیط ،موضوعی پیچیده ،دربرگیرندۀ ادراکاات ذهنای ،نگارشهاا و ارزشهاای افاراد و
گروههای مختلف ( )Porteous, 1971: 155و سنجش وضعیت محیط در ارتباط با نیازمندیها و خواستههای انسان اسات
( .)Johnson et al., 1971: 581کیفیت محیط ،از برآیند کیفیت اجزای تشکیلدهندۀ یک ناحیۀ معین حاصل میشود ،اماا
بیشتر از اشاره به جمع اجزای سازندۀ محیط ،بر ادراک کلی از یک مکان داللت دارد .اجزای سازنده شامل طبیعت ،فضای
باز ،زیرساختها ،محیط انسانساخت یا مصنوع ،تساهیالت محایط کالبادی ،ذخاایر طبیعای و رواباط اجتمااعی هریاک
مشخصات و کیفیات خاص خود را دارند ( .)Van Kamp et al., 2003: 8کیفیت محیط شهر بساتگی زیاادی باه کیفیات
زیرساختهای شهر و مدیریت مناسب آنها دارد و شامل محیط کالبدی (مانند مدیریت آبهاای ساطحی ،کیفیات هاوا،
فضای سبز ،سروصدا ،ترافیک و غیره) ،تسهیالت مربوط به مسکن (تأمین آب ،برق ،گاز ،تلفن ،بهداشت ،دفع فاضاالب و
غیره) و محیط اجتماعی (جامعه ،استقالل ،کنشهای اجتماعی ،احساس رضایت و امنیت اجتماعی) میشود (

Majumder

.)et al., 2007: 1

مﺮور اﺟﻤﺎلی نظﺮیهﻫﺎي کﯿفﯿت محﯿط
مفهوم کیفیت محیط از سه دیدگاه مورد توجه قرار گرفته است .این دیدگاهها عبارتاند از:
دیدگﺎه سﯿﺎستگذاران :دیدگاه سیاستگذاران بر پایۀ دو رویکرد متخصصمحاور 0و مخاطابمحاور 9قارار دارد.
رویکرد مخاطب محور ،براساس سطوح متفاوت ادراک محیطی مخاطبی قرار دارد؛ یعنی از مخاطبان درباارۀ عاواملی کاه
می تواند روی آن ها تأثیر بگذارد ،نظرسنجی می شوند و بدین وسیله متغیرهای کیفیت محیط اساتخراج مای شاوند ،اماا در
دیدگاه متخصصمحور ،نظرات کارشناسان مبنای تصمیمات قرار میگیرد .دیدگاه مخاطب محور ذهنی است؛ زیرا متکای
به ادراکات ،مشاهدات و برداشت های شخص از محیط خود است ،اما دیدگاه کارشناس محور عینی است؛ چرا کاه بیشاتر
مقیاسها و ابزارهای (استانداردها و مقیاسها) علمی و تکنیکی را شامل میشود (مشکینی و همکاران.)09 :8910 ،
دیدگﺎه روانشنﺎختی-ادراکی :آنچه شهروندان از شهر درک میکنند ،بخش اعظم علل حرکات و رفتارهایشاان
را توجیه می سازد .این واقعیت باید بیش ازپیش در تشریح زندگی فضای شهری و در اقدامات مربوط به بهبود و اصالح آن
مورد توجه قرار گیرد .این بحث به روانشناسی رفتاری مربوط می شود .درک محیط شهری فراینادی ذهنای اسات کاه از
طریق ارتباط انسان و فضای پیرامون او انجام میگیرد .انسان پیامهای حسی محایط را دریافات مایکناد و تصاویری از
محیط در ذهن خود بهوجود میآورد (مشکینی و همکاران .)09-00 :8910 ،این دیدگاه اصوالً بر رابطاۀ انساان و محایط
تأکید می کند و نظر بر این است که این رابطه از مشخصه های فاردی و محایط تاأثیر مای پاذیرد .از یاک ساو افاراد در
1. Urban Environment Quality
2. Expert based
3. Exposure Based
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محیطزیست فعالیت میکنند که به تنزل کیفیت محیطی منجر میشود .از سوی دیگر ،وضعیت و شرایط بد محیطزیسات
بر ساکنانش تأثیر منفی می گذارد .در تمام این رویکردها محیط با مجموعه ای از عوامل محیطی در برابر انسان قارار مای
گیرد بر رفتار او تأثیر میگذارد و نیز از آن تأثیر میپذیرد (سلطانی و دارابی.)090 :8911 ،
دیدگﺎه تحقﯿقﺎت تجﺮبی :این دیدگاه برمبنای پژوهشهای انجامشده در زمینۀ کیفیت محیط استوار اسات .ایان
دیدگاه متکی بر مطالعاتی است که بر کیفیت محیط سکونتی شهری متمرکز شده باشند ،در آن ها رضایتمندی از سکونت
و محیط معیار غالب ارزیابی باشد ،مشاهدهگران ساکنان خود محل باشند و محیط های سکونتی شهری برمبنای گساترده
وسیعی از شاخصها ارزیابی شوند .در این مطالعات ساکنان درمورد موقعیت و شرایط سکونتی فعلی برمبنای مجموعاه ای
از شاخصهای کیفیت مورد سؤال قرار میگیرند (رفیعیان و همکاران01 :8912 ،؛ شکرگزار و همکاران.)19 :8917 ،
مفهوم شهﺮﻫﺎي دوستدار گﺮوهﻫﺎي اﺟتﻤﺎعی مختلف
مفهوم «شهر دوستدار زنان» بهطورکلی در چارچوب زیستپذیری توصیف میشود که به ایدۀ شاهرهای زیساتپاذیر بارای
زنان از طریق مشارکتدادن آنها در سازوکارهای تصمیمگیری محلی و همچنین بهارهمندشادن آنهاا از خادمات محلای
به طور برابر بستگی دارد .بنابراین ،یک «شهر دوستدار زنان» را می توان در قالب شهری برابری طلب یا تساوی گارا ارزیاابی
کرد که موجب می شود زنان به طور مؤثرتری از حقوق شهری بهاره مناد شاوند ،آن هاا را در کلیاه ساازوکارها و فراینادهای
تصمیمگیری محلی مشارکت میدهد ،شرایط زندگی بهتر و استانداردهای زندگی برابری را برای هر جنسیتی از طریق تأمین
خدمات محلی فراهم میکند ( .)Sipahi and Örselli, 2019: 240یک شهر همهشمول و دسترسپذیر مکانی است که در آن
هر فردی صرفنظر از توان اقتصادی ،جنسیت ،قومیت ،معلولیت ،سن ،وضعیت مهاجرت یا مذهب قادر به مشارکت کامال در
فرصتهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگای و سیاسای شاهرها باشاد ( .)United Cities and Local Governments, 2021در
یک اجتماع دوستدار سالمند ،سیاساتهاا ،خادمات و سااختارهای مارتبط باا محایط کالبادی و اجتمااعی بارای حمایات و
توانمندسازی سالمندان طراحی شدهاند تا بتوانند بهطور فعال پیار شاوند؛ یعنای در امنیات زنادگی کنناد ،از ساالمتی خاوبی
برخوردار باشند و بهطور کامل در جامعاۀ مادنی و اقتصاادی مشاارکت کنناد (« .)Gibney and Shannon, 2018: 60شاهر
دوستدار کودک» ،شهر ،جامعۀ محلی یا هر سیستم حکمرانی محلی است که متعهد به بهبود زندگی کودکان در محدودۀ خود
از طریق احقاق حقوق آنها است که این حقوق در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد آمده اسات .در عمال ،شاهر
دوستدار کودک ،شهر یا جامعهای محلی است که در آن صداها ،نیازها ،اولویتها و حقوق کودکان بخاش جاداییناپاذیری از
سیاستها ،برنامهها و تصمیمات عمومی است (.)Child Friendly Cities Initiative, 2021
در بحث پیشینۀ پژوهش به بررسی تجارب جهانی تدوین شاخصهای شهرها و محیطهای دوستدار گاروههاای اجتمااعی
مختلف و ارزیابی وضعیت محیط شهر از نظر پاسخگویی به نیازهای فضایی متفاوت آنهاا مایپاردازیم تاا راهنماای طراحای
شاخص های ارزیابی کیفیت محیط از منظر تنوع گرایی در شهر رشت باشند .تعادادی از مطالعاات خاارجی مارتبط باا ارزیاابی
وضعیت شهرها از نظر پاسخگویی به نیازهای گروههای اجتماعی مختلف بهطور خالصه در جدول  8آمده است:
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ﺟدو .0 ،بﺮخی از مطﺎلعﺎت خﺎرﺟی مﺮتبط بﺎ ارزیﺎبی وضعﯿت شهﺮﻫﺎ از منظﺮ پﺎسخگویی به نﯿﺎزﻫﺎي گﺮوهﻫﺎي مختلف
گﺮوه
اﺟتﻤﺎعی

عنوان

منبع

شهرهای
دوستدار سالمند
جهانی :راهنما

(WHO,
)2007

سﺎلﻤندان

چه چیزی یک
اجتماع را
دوستدار
سالمندان
میکند :بازبینی
ادبیات جهانی

(Lui et al.,
)2009

درک شهرهای
دوستدار زنان:
استخراج عناصر
شهرهای
برگزیدۀ سازمان
ملل متحد

(Abada,
)2013

زنﺎن
شهرهای
همهشمول:
بهسوی شهرهای
حساس نسبت
به جنسیت در
هندوستان

(Mahimkar
and
Gokhale,
)2015

شﺎخصﻫﺎ
هدف :درک ویژگیهای یک شهر دوستدار سالمند از طریق مراجعه به ساکنان سالمند شهر.
سازمان بهداشت جهانی با همکاری گروههایی در  99شهر تحات پوشاش ایان ساازمان ،از
سالمندان در قالب گروههای کانونی خواست تا مزایا و موانعی را که در هشت حاوزۀ زنادگی
شهری تجربه میکنناد ،شارح دهناد .نتاایج گاروههاای کاانونی باه تهیاۀ مجموعاهای از
چکلیستهای شهر دوستدار سالمندان منجر شد .درنهایت فهرستی از ویژگیهاای اساسای
شهرهای دوستدار سالمندان برای حمایت از توسعۀ سیاستها ،خدمات و مداخالت بهداشتی-
درمانی و اجتماعی برای ایجاد محیطهای دوستدار سالمندان ارائه شد .این راهنما بار هشات
حوزۀ اصلی زندگی شهری داللت دارد ،شامل .8 :فضاهای باز و ساختمانها؛  .0حملونقال؛
 .9مسکن؛  .0احترام و همهشامولی اجتمااعی؛  .1مشاارکت مادنی و اشاتغال؛  .9مشاارکت
اجتماعی؛  .7خدمات اجتماعی و بهداشتی-درمانی؛  .1ارتباطات و اطالعاات متمرکاز شاامل
عوامل مؤثر بر سالمت و بهزیستی
هدف :شناسایی ویژگیهای اصلی یک محیط پایدار برای سالمندان با بررسی ادبیات مارتبط
با اجتماعات دوستدار سالمندان.
ویژگی های اصلی اجتماع دوستدار سالمندان که به وسیلۀ مدل های برگزیده شناسایی شادند،
شامل موارد زیر هستند :مدل محله ای برای تمام عمر 8ادارۀ اجتماعات و دولت محلی بریتانیا
 .8محیط ساختهشده؛  .0مسکن؛  .9انسجام اجتماعی و حس مکان؛  .0همهشمولی اجتماعی؛
 .1نوآوری و برنامه ریزی میان بخشی) .مدل اجتماع زیستپذیر 0انجمن ملای ساازمان هاای
مرتبط با سالمندی آمریکا ( .8برنامهریزی و منطقهبندی .0 ،حملونقل؛  .9مسکن؛  .0ایمنای
عمومی؛  .1فرهنگ و یادگیری مادام العمر)؛ مدل اجتماع دوستدار سالمندان دانشاگاه کاالری
کانادا ( .8تحرک و جابجایی؛  .0دسترسی آسان به اطالعات و خدمات .9 ،حفا اساتقالل و
مشارکت در فعالیت ها؛  .0اهمیت مورد ارزش و احترام بودن /امنیت مالی و ایمنی شخصای؛
 .1فعالیت در زمینۀ توسعۀ اجتماع محلی) .در پایان اطالعات مهمی در زمینۀ سیاست گاذاری
و برنامهریزی مرتبط با سالمندی در استرالیا ارائه میشود.
هدف :شناسایی عناصری که یک شهر را دوستدار زنان میکند از طریاق تحلیال ساه مادل
مختلف مونترآل ،سئول و دهلی که به وسیلۀ سازمان ملل متحد به عنوان شاهرهای دوساتدار
زنان برگزیده شدند .مطالعۀ این سه شهر نشان داد نیازهای زنان در شهرها سه جنبۀ اساسی
دارد .8 :فراگیربودن (دسترسی کامل و مشارکت در زندگی اجتماعی ،فرهنگای ،اقتصاادی و
سیاسی شهر)؛  .0راحتبودن (انطباق زیرساخت ها و خدمات شاهری باا نیازهاای زناان)؛ .9
ایمنبودن (ایجاد یک محیط شهری ایمن برای زنان) خالصه میشود .نتایج نشان داد راهبرد
و روش شناسی که بتواند در سایر مناطق شهری نیز بهکار گرفته شود ،به یک برنامۀ عملیاتی
نیاز دارد که شامل اجزای کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی یک اجتماع باشد.
هدف :شناسایی معیارهایی که برای دستیابی به شهرهای همه شمول ازنظر جنسیتی بایاد در
مداخله های برنامه ریزی کالبدی در نظر گرفته شوند؛ از طریق بررسی اقدامات انجام شاده در
سرتاسر جهان و هندوستان برای پاسخگویی به نیازهای زنان در فضاهای عمومی شهر.
این معیارها عبارتاند از .8 :ایمنی و امنیت؛  .0تلفیق کار و خانهداری؛  .9مشارکت؛  .0تنوع و
انعطااافپااذیری فضااا؛  .1اسااتفادۀ اجتماااعی فضااا/فضااای ارتباااط و تعاماال؛  .9خاادمات و
زیرساخت ها؛  .7تسهیالت حمل ونقل؛  .1مسکن .در پایان راهنماییهایی برای برناماه ریازی
شهرهای همهشمول در بستر هندوستان ارائه میشود.

1. Lifetime Neighbourhood
2. Livable Community

طهﺮي و ﻫﻤکﺎران :ارزیﺎبی کﯿفﯿت محﯿط شهﺮ رشت از دیدگﺎه بﺮنﺎمهریزي شهﺮي تنوعگﺮا
گﺮوه
اﺟتﻤﺎعی

عنوان

منبع

ابزار ارزیابی
شهرهای همۀ
شمول در
اندونزی

(UNESCO,
)2017

سنجش عملکرد
دربرگیری
توانخواهان در
شهرها با استفاده
از ابزار ارزیابی
دربرگیری
0
توانخواهان

(Rebernik
et al.,
)2020

ایجاد یک
چارچوب
مفهومی برای
محیط دوستدار
کودک

(Horelli,
)2007

توانخواﻫﺎن

کودکﺎن

شاخصهای
توسعه شهری
دوستدار کودک

(NIUA,
)2016
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شﺎخصﻫﺎ
هدف :توسعۀ ابزار ارزیابی شهرهای همه شمول به وسیلۀ سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگای
ملل متحد 8موسوم به یونسکو.
ایاان اباازار در یااازده حااوزۀ زناادگی شااهر ارائااه شااد ،شااامل  .8داده؛  .0توسااعۀ اجتماااع
محلی/مشارکت سیاسی؛  .9مسکن؛  .0بهداشت؛  .1حمایت اجتماعی و خدمات؛  .9آماوزش؛
 .7ورزش ،هنر و تفریح؛  .1نیاروی کاار؛  .1دسترسای باه عادالت و حفاظات؛  .82کااهش
مخاطرات بالیا؛  .88حملونقل عمومی که در هر حوزۀ زندگی بین  9تا  89شااخص کیفای
ساده و درمجموع  99شاخص پیشنهاد میکند .از این ابازار بارای ارزیاابی هماهشامولی در
جاکارتای اندونزی استفاده شد.
هدف :ارائۀ ابزاری برای ارزیابی دربرگیری توانخواهان 9و آزماایش آن در دو شاهر اروپاایی
ماریبور (اسلوونی) و پولتسک (لهستان).
بیست حوزۀ زندگی شهری در این ابزار عبارتاند از .8 :فضاهای عمومی و محیط ساختهشده؛
 .0خدمات عمومی؛  .9حملونقل و جابهجایی شاهری؛  .0سیاساتگاذاری و حکمروایای؛ .1
قانون گذاری و استانداردسازی؛  .9اطالعات و ارتباطات؛  .7آموزش و مراقبت از کودکاان؛ .1
فرصتهای شغلی؛  .1مسکن؛  .82مراقبتهای بهداشاتی و امنیات اجتمااعی؛  .88فنااوری
کمککننده و زندگی مستقل؛  .80زندگی خانوادگی؛  .89اقتصاد ،کسبوکاار و صانعت؛ .80
سرمایه گذاری و امنیت مالی؛  .81تفریح و ورزش ،اوقات فراغت؛  .89فرهنگ ،هنار ،میارا
فرهنگی و گردشگری؛  .87فناوری و نوآوری؛  .81ایمنی ،کیفیت زندگی و زنادگی مساتقل؛
 .81زندگی اجتماعی و ابتکار مدنی .هرکدام از این حوزهها ترکیبی از شاخصهاای کیفای و
کمی هستند که بهصورت یک امتیااز (شااخص عملکارد دربرگیاری تاوانخواهاان )0بیاان
میشوند و این امتیاز ،عملکرد شهر را در مقایسه با وضعیت بهینه نشان میدهد .نتایج نشان
داد دادههای کافی برای سنجش عملکارد دربرگیاری تاوانخواهاان در دو شاهر مااریبور و
پولتسک وجود ندارد.
1
هدف :ارائۀ چارچوبی برای تعریف معیارهای مهم محیط زیسات دوساتدار کاودک براسااس
مطالعات تطبیقی در فنالند ،ایتالیا و سوئد.
فهرست اولیۀ معیارهای بالقوه مفهوم محیطزیست دوستدار کودک در ده بعد عبارت است از:
 .8خانه سازی و مسکن؛  .0خدمات اساسی (بهداشت ،آموزش و حمل ونقل)؛  .9مشارکت؛ .0
ایمنی و امنیت؛  .1خاانواده ،خویشااوندان ،همسااالن و اجتمااع؛  .9خصوصایات شاهری و
زیستمحیطی؛  .7تهیه و توزیع منابع (کاهش فقر)؛  .1بومشناسی؛  .1حس تعلق و پیوستگی؛
 .82حکمروایی خوب .بهنظر میرسد این معیارها قلمرو محیطزیست دوستدار کودک را تحت
پوشش قرار میدهند .نتایج نشان میدهد ابعاد اصلی مواردی هستند که با خادمات اساسای،
ایمنی ،خانواده و همساالن ،کیفیتهای شهری و محیطی سروکار دارند که در فرهنگهاای
مختلف بهنحو متفاوتی شکل میگیرند و ارزشگذاری میشوند.
هدف :ارائۀ شاخصهایی برای ارزیابی شکافهای موجود در سیاستگذاری شهری و اجارای
سیاست های مرتبط با کودکان در هندوستان با تأکید ویژه بر حاوزۀ برناماه ریازی شاهری و
توسعۀ محلی بهوسیلۀ مؤسسۀ ملی امور شهری دهلی
شاخص های محیطمحور شهرهای دوستدار کودکاان عباارت اناد از .8 :محایط سااخته شاده
(مسکن ،مدارس و فضاهای باز)؛  .0خدمات و امکانات (زیرساخت های کالبدی و اجتمااعی و
امکانات ویژۀ کودکان دارای معلولیت)؛  .9ایمنی و تحارک (جاباهجاایی ،ایمنای شخصای و
ایمنی رفتوآمد)؛ و  .0محیطزیست و مدیریت بحران .در پایان پیشنهادهایی درباره شهرهای
دوستدار کودکان و سناریوهایی که ممکن است مرتبط با ایان شاهرها در بساتر هندوساتان
باشند ارائه میشود.

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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در کشورمان نیز مطالعات متعددی به بررسی وضعیت شهرها از منظر پاساخگویی باه نیازهاای گاروه هاای متناوع و
متفاوت شهروندان پرداختهاند که برخی از مهمترین آنها بهطور خالصه در جدول  0آمدهاند.
ﺟدو .3 ،بﺮخی از مطﺎلعﺎت داخلی مﺮتبط بﺎ ارزیﺎبی وضعﯿت شهﺮﻫﺎ از منظﺮ پﺎسخگویی به نﯿﺎزﻫﺎي گﺮوهﻫﺎي مختلف

شهر دوستدار زنان :مطالعۀ
موردی مرکز شهر اردبیل

نورانی و
همکاران،
8918

زنﺎن

گﺮوه
اﺟتﻤﺎعی

عنوان

منبع

کودکﺎن

سﺎلﻤندان

توانخواﻫﺎن

بررسی میزان انطباق پورمحمدی و
فضاهای عمومی شهری با همکاران،
8910
نیازهای زنان شهر ارومیه
توانسنجی فضاهای شهری
در پاسخدهی به نیاز
گروههای کمتوان جسمی-
حرکتی ،مطالعۀ موردی:
بخش مرکزی شهر قم

جمعهپور و
همکاران
8911

ارزیابی مناسبسازی
فضاهای شهری برای
معلوالن و افراد کمتوان
جسمی حرکتی ،مطالعه
موردی :شهر اردبیل

یاری حصار و
همکاران،
8911

سنجش وضعیت
شاخصهای جهانی شهر
دوستدار ِسالمند در
کالنشهر تهران ()AFC

شرقی و
همکاران،
8911

ارزیابی میزان مطابقت
فضاهای شهری با
ایرانشاهی و
شاخصهای شهر دوستدار
قلعهنویی،
سالمند (مطالعۀ موردی:
8919
خیابان چهارباغ عباسی
اصفهان)
ارزیابی شاخصهای شهر
دوستدار کودک در
کالنشهر مشهد

خوارزمی و
همکاران،
8911

ارزیابی ایجاد مؤلفههای رشید کلویر و
شهر دوستدار کودک در شهر همکاران،
8911
بندر انزلی

شﺎخصﻫﺎ /یﺎﻓتهﻫﺎ
شاخصهای مطلوبیت فضای شهری :امنیت ،تنوع کاربریها و فعالیتهای شهری ،سیما و منظر
(مسائل کالبدی و کارکردی) ،هویت مکان ،تمایل به مشارکت ،دسترسی (حمل ونقل و کااربری
زمین) ،اجتماعی پذیری ،تناسب مبلمان شهری ،امکانات تسهیالتی (استراحتگاه ،مرکز نگهداری
کودک ،سرویس بهداشتی)
گردآوری داده ها با پرسشنامه و تحلیل داده ها با تحلیل های آماری (آزمون خیدو و رگرسایون).
نتایج نشان میدهد فضاهای عمومی مرکز شهر اردبیل فاقد متغیرهای ذکرشده هستند.
شاخصها :امنیت ،دسترسی مناسب و آزادی حرکت ،تعامل اجتماعی ،ویژگیهای کالبدی (ابعااد
معماری و طراحی) ،راحتی و آسایش ،تنوع فعالیتها ،اجتماعپذیری و نظارت اجتماعی
گردآوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و تحلیل داده ها باا اساتفاده از تحلیال
عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونهای .نتایج نشان میدهد که ویژگیهای کالبدی ،دسترسی
و امنیت ،فضاهای عمومی با نیازهای زنان انطباق ندارد.
شاخصهای کالبدی ،مدیریتی و اجتماعی اقتصادی
گردآوری داده ها با مطالعات کتابخانه ای و میدانی و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS
و آزمون تی تکنمونهای .نتایج نشان میدهد شرایط اجتماعی اقتصادی و کالبدی کناونی قاادر
به رفع نیازهای معلوالن نیست.
شاخص ها و معیارهای مناسب سازی فضاهای شهری :کالبدی ،مدیریتی ،اجتمااعی اقتصاادی و
مبلمان شهری.
گردآوری دادهها با پرسشنامه و تحلیل دادهها با آزماون تای تاک نموناهای و تحلیال واریاانس
یک طرفه .یافته ها نشان می دهد میانگین تمامی گویههای تحقیق در یک ساطح و پاایین تار از
متوسط ( )9است .وضعیت میانگین شاخصها در بین گاروه هاای جسامی حرکتای نسابت باه
معلوالن نابینا در حد بهتری است.
شاخص ها :فضاهای باز و ساختمان ها ،حمل ونقل ،مسکن ،مشاارکت اجتمااعی ،تکاریم ساالمندان و
مشمولیت اجتماعی ،مشارکت شهروندی و استخدام سالمندان ،امکانات ارتباطات و اطالعات و خدمات
سالمتی و محلی
گردآوری داده ها با پرسشنامه استاندارد و تحلیل داده ها با آمار توصیفی و اساتنباطی .یافتاه هاا نشاان
می دهد شاخص حمل ونقل و مشارکت اجتماعی وضعیت مطلوب تری داشته و وضعیت شاخص هاای
مشارکت شهروندی و استخدام (کارآفرینی برای سالمندان) و مسکن بسیار نامناسب است.
شاخصها :دسترسی به سرویس های بهداشتی ،دسترسی به حمل ونقل عمومی و دسترسای باه
فضاهای استراحت به عنوان مطلوب ترین شااخص هاا شاناخته شادند و ماواردی مانناد ایمنای
فضاهای عابر پیاده و کفسازی پیاده روها ،اندازه و ابعاد بلوک های ساختمانی ،رمپ ها و پله های
ورودی ساختمانها ،و دسترسی به سطلهای زباله نیز وضعیت مطلوبی ندارند.
استخراج شاخصها با مطالعات کتابخانهای و سنجش شااخصهاا باا نارمافازار  GISو مطالعاات
میدانی
شاخصها :مشارکت در تصمیم گیری ،ایمنی و سهولت تردد ،امنیت ،فضاهای بازی و فضااهای
سبز ،دسترسی به خدمات شهری ،سالمت و بهداشت و آموزش و فرهنگ.
گردآوری داده ها با پرسشنامه محقق ساخته و تحلیل داده ها با آزمون های تی ،تاوکی و تحلیال
آنوا در نرمافزار  .SPSSنتایج نشان میدهد تمامی شاخصها بهاستثنای شاخص فضاهای بازی
و فضاهای سبز کمی باالتر از متوسط عدد  9و در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارند.
شاخصها :متغیرهای کالبدی (معماری و شهرسازی) و متغیرهای انسانی (روانشناسی)
گردآوری دادهها با استفاده از پرسشنامۀ محققساخته و تحلیل دادههاا باا اساتفاده از مدلساازی
معادالت ساختاری .یافتهها نشان میدهد انعطافپذیری محیط ،حضور فیزیکی در محیط محلاه
و هویت مکان بیشترین ضریب اثر را دارند.
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مطالعات خارجی و داخلی دربارۀ شهرها و محیط های دوستدار زنان شاخص هایی مانناد ایمنای و امنیات ،امکاناات و
خدمات بهداشتی-درمانی ،تفریحی و مراقبت از کودکان ،اشتغال ،تسهیالت حمل ونقل عمومی و مسکن را مطرح کردناد.
دربارۀ توانخواهان ،بر دسترسی به فضاهای عمومی و محیط ساختهشده ،ساختمانهاا و جاادههاا ،حمالونقال عماومی،
دسترسی به خدمات مراقبتی ،بهداشتی-درمانی و تفریحی و ورزشی و فرصت های شغلی تأکید بیشتری کردند .دسترسای
به فضاهای باز و ساختمان ها ،حمل ونقل عمومی ،مسکن مقرون به صرفه ،امنیت اقتصادی ،خادمات بهداشاتی-درماانی و
مشارکت اجتماعی از شاخصهای موردتأکید دربارۀ سالمندان و ایمنی و امنیات ،امکاناات بهداشاتی-درماانی ،آموزشای،
تفریحی-ورزشی و مراقبتی ،فضاهای سبز و باز ،مسکن مناسب ،محیط زیست و مدیریت بحران از شاخص های مطرح شده
دربارۀ کودکان بودند.
مطالعات و پژوهش های فوق الذکر صرفاً به معرفی شاخص های شهرها و محیط های دوساتدار یاک گاروه اجتمااعی
خاص و بررسی وضعیت محیط شهر از منظر پاسخگویی به نیازهای آن گروه خاص پرداختند ،اما آنچه ایان مطالعاه را از
مطالعات مشابه متمایز میکند ،تأکید بر سنجش و ارزیابی کیفیت محیط از منظر تنوعگرایی و پاساخگویی هامزماان باه
نیازهای فضایی متفاوت همۀ گروههای اجتماعی مختلفی است که در شهر زندگی و از آن استفاده میکنند؛ یعنی ارزیاابی
مقایسهای کیفیت محیط شهر از منظر تنوعگرایی .اگرچه در این مطالعه بار چهاار گاروه اجتمااعی زناان ،تاوانخواهاان،
سالمندان و کودکان تمرکز شده است ،اما مفهوم تنوعگرایی بسیار فراتر از این چهار گروه است و گروههای دیگری مانناد
اقلیتهای قومی-نژادی ،اقلیتهای مذهبی ،طبقات اجتماعی اقتصادی و درآمدی و غیره را نیز دربرمیگیارد .نتاایج ایان
مطالعه میتواند راهنمایی برای مطالعات و پژوهشهای بیشتر و جامعتر ،درنظرگرفتن طیاف گساتردهتاری از گاروههاا و
ارزیابی جامعتری از کیفیت محیط از منظر تنوعگرایی باشد.

روش پژوﻫﺶ
هدف از این مطالعه ،ارزیابی کیفیت محیط شهر رشت از دیدگاه برنامهریزی شهری تنوعگارا و پاساخگویی باه نیازهاای
فضایی متفاوت چهار گروه اجتماعی زنان ،توان خواهان ،سالمندان و کودکان است .برای ارزیابی کیفیت محیط شهر رشت
از دیدگاه تنوعگرایی ،شاخص های چندبعدی (کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زیست محیطی) بهتفکیک گروه هاای
اجتماعی مختلف با استناد به شاخصهای معرفیشده بهوسیلۀ سازمان بهداشت جهانی ،سازمان ملل متحد ،مؤسسۀ ملای
امور شهری دهلی ،صندوق کودکان ملل متحد ،سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی ملال متحاد و ساایر مناابع نظاری و
تجربی معتبر طراحی و ارزیابی کیفیت محیط بر پایۀ دیدگاه تحقیقات تجربی انجاام شاده اسات .ساازه هاا و گویاههاای
مورداستفاده برای ارزیابی کیفیت محیط شهر رشت از منظر تنوعگرایی در جدول  9و شکل  8معرفی شدهاند.
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ﺟدو .3 ،معﺮﻓی سﺎزهﻫﺎ و گویهﻫﺎي مستخﺮج از مبﺎنی نظﺮي
سﺎزهﻫﺎي

سﺎزهﻫﺎي

اصلی

ﻓﺮعی
آسایش

Comfort

تجهیزات تأمین
امنیت

Security
equipments

امنیت اجتماعی

Social Security

امکانات
بهداشتی-درمانی

Health facilities

امکانات آموزشی

educational
facilities

امکانات ورزشی
و تفریحی

Sports and
recreational
facilities

امکانات مراقبت
و نگهداری از
توانخواهان،
سالمندان و
کودکان

Care facilities
for the disabled,
the elderly and
children

مسکن

مسکن

Housing

اشتغال

اشتغال

Employment

وسایل نقلیۀ
عمومی

public
transportation

ایمنی و
امنیت

امکانات و
خدمات
عمومی

معﺎد ،انگلﯿسی

گویهﻫﺎ

منﺎبع

تراکم جمعیت شهر ،بعد خانوار
روشنایی و نورپردازی ،دوربین امنیتی نظارتی،
نگهبان

)(NIUA, 2016
(Horelli, 2007; UN Habitat,
& 2012; gokhale
Mahimkar, 2015; Azimi,
;1394; NIUA, 2016
)Rebernik et al., 2020

حملونقل
عمومی
تجهیزات
حملونقل
عمومی

Public transport
equipment

کودکان کار ،آزار و اذیت و سرقت از کودکان،
سالمندان ،توانخواهان و زنان
تخت بیمارستانی ،پزشک متخصص زنان،
پزشک متخصص کودکان ،روانپزشک ،بخش
جداگانۀ اطفال ،آیسییو ویژۀ نوزادان ،کلینیک
بهداشتی سیار ،پزشک متخصص زنان در
مراکز بهداشت
مدارس استثنائی ،فضای آموزشی ،مدارس
مقاومسازیشده
پارک بانوان ،تجهیزات ورزشی پارکها ،مسیر
جداگانه برای دوچرخهسواری ،فضای
کتابخانهای ،فرهنگسرا ،سراهای محلههای
مراکز دولتی مراقبت از توانخواهان ،یارانه
دولتی هزینۀ مراکز مراقبت از توانخواهان،
مراکز دولتی مراقبت از سالمندان،
مهدکودکهای دولتی ،ادارات برخوردار از
مهدکودک ،یارانۀ دولتی هزینۀ مهدکودک
برای مادران کمدرآمد ،مراکز دولتی نگهداری
از کودکان بدون سرپرست
هزینۀ تأمین مسکن ،شبکۀ تأمین آب ،سیستم
تخلیۀ فاضالب ،ساختمانهای نوساز و
قابلنگهداری
فرصتهای شغلی برای زنان ،فرصتهای
شغلی برای توانخواهان ،مشارکت اقتصادی
زنان
یارانه (کمکهزینه) سفر با وسایل نقلیۀ
عمومی برای توانخواهان ،سالمندان و
کودکان ،خطوط اتوبوس به مقصد محلههای
حاشیهای ،اتوبوسهای درونشهری
مناسبسازیشده (رمپ ورودی ،کمربند ایمنی،
محل قرارگیری صندلی چرخدار در اتوبوسها)،
ارتفاع کف ،ارتفاع پله ،میلۀ دستگرد
اتوبوسهای درونشهری
سرپناه ،نیمکت ،روشنایی ،تابلو ،ارتفاع،
عقبنشینی نسبت به خیابان و کفپوش
ایستگاههای اتوبوس ،آسانسور پلهای هوایی،
چراغهای راهنمایی هوشمند

)(Rebernik et al., 2020

(Horelli, 2007; UN Habitat,
2012; Azimi, 1394; NIUA,
)2016; Rebernik et al., 2020
(Horelli, 2007; Azimi,
;1394; NIUA, 2016
)Rebernik et al., 2020
(Rakhimova, 2011; Azimi,
)1394; Rebernik et al., 2020

;(Who, 2011; Who, 2007
;Who, 2015; NIUA, 2016
Unesco, 2017; Rebernik et
)al., 2020

& (Unicef, 2012; gokhale
Mahimkar, 2015; NIUA,
)2016; Rebernik et al., 2020
;(Who, 2011; Abada, 2013
Kneeshaw & Norman,
)2019; Rebernik et al., 2020

;(Horelli, 2007; Who, 2011
& Azimi, 1394; gokhale
)Mahimkar, 2015

;(Mahaffey et al., 2010
)Rebernik et al., 2020
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سﺎزهﻫﺎي

اصلی

ﻓﺮعی
آلودگیهای
محیطی و نظافت
و پاکیزگی محیط

Environmental
pollution and
cleanliness of
environment

مدیریت بحران

Crisis
Management

ساختمانهای
اداری

Public buildings

محیطزیست
و مدیریت
بحران

فضاهای
بیرونی و
ساختمانهای
عمومی

پارکها و
میدانها
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معﺎد ،انگلﯿسی

گویهﻫﺎ
نظافت روزانۀ پارکها ،ایستگاه پایش آلودگی
هوا ،تصفیۀ پسابهای صنایع

(Rakhimova, 2011; NIUA,
)2016

پناهگاه ویژۀ توانخواهان ،پناهگاه ویژه
سالمندان ،پناهگاه ویژۀ کودکان
رمپ ورودی ،عرض ورودی ،عرض راهروها،
آسانسور ،سرویس بهداشتی فرنگی ،پارکینگ
ویژۀ توانخواهان
مساحت فضای سبز ،مساحت پارکها،
تجهیزات بازی کودکان ،تجهیزات ورزشی
بزرگساالن ،سرویس بهداشتی عمومی و
فرنگی ،نمازخانه ،اتاق استراحت مادر و کودک،
آبخوری ،ورودی بدون مانع ،رمپ ورودی،
سنگفرش لمسی ،نیمکت راحت

(NIUA, 2016; Unesco,
)2017; Rebernik et al., 2020

Parks and
squares

منﺎبع

;(Who, 2007; Who, 2011
)Who, 2015

;(Coulton and Korbin, 2007
Rakhimova, 2011; Who,
2007; Who, 2015; NIUA,
)2016; Rebernik et al., 2020

آسایش
تجهیزاتتامینامنیت

ایمنیوامنیت

امکاناتبهداشتی-درمانی
امکاناتآموزشی

امکاناتوخدمات
عمومی

امکاناتورزشیوتفریحی
امکاناتمراقبتی

اشتغال

اشتغال

مسکن

مسکن

وسایلنقلیۀعمومی
تجهیزاتحملونقل

حملونقلعمومی

پاکیزگیمحیط
آلودگیهایمحیطی

محیطزیستومدیریتبحران

مدیریتبحران
پارکها
ساختمانهایاداری

فضاهایبیرونی

سازههایارزیابیکیفیتمحیطشهررشتازنظرتنوعگرایی

امنیتاجتماعی

ساختمانهایعمومی

شکل  .0زمﯿنهﻫﺎي موضوعی شﺎخصﻫﺎي ارزیﺎبی کﯿفﯿت محﯿط شهﺮ از نظﺮ تنوعگﺮایی

برای گردآوری دادهها پرسشنامههایی بهتفکیک چهار گروه اجتماعی برمبنای ادبیات نظری و تجربی طراحی شدهاناد.
با توجه به اینکه جامعۀ آماری تحقیق چهار گروه اجتماعی زنان ،توانخواهان ،سالمندان و کودکانی هساتند کاه در شاهر
رشت زندگی میکنند ،از روش نمونهگیری طبقهای 8استفاده میشود .در این روش جامعه به گروههای متجانس تقسایم و
1. Stratified Random Sampling
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هر گروه از افرادی تشکیل می شود که ویژگیهای مشابهی دارند .پس از تقسیم جامعه به گروههای متجانس ،تعداد نمونه
نسبت به هر گروه مشخص و سپس به روش نمونهگیری تصادفی ساده یاا مانظم ،تعاداد عناصار موردنیااز از هار گاروه
انتخاب میشود .برای برآورد حجم نمونههای آماری از فرمول کوکران استفاده شده است و پرسشنامههای محققسااخته
توزیع و بهوسیلۀ شهروندان از گروههای اجتماعی مختلاف تکمیال شادند .مصااحبه باا زناان و ساالمندان در پاارکهاا،
پیادهروها ،ادارات ،وسایل نقلیۀ عمومی و ایستگاههای اتوبوس ،مصاحبه باا تاوانخواهاان در ادارۀ کال بهزیساتی اساتان
گیالن و مصاحبه با والدین کودکان در پارکها و فضاهای بازی کودکان انجام شاد .پرسشانامههاای کودکاان برمبناای
نظرات یکی از والدین آنها تکمیل شدند.
)))n = Z2pq/d2 / (1 + 1/N ((Z2pq / d2)-1

رابطۀ ( :)8فرمول کوکران

که در آن n ،حجم نمونه N ،حجم جامعه d ،اشتباه مجاز که معموالً برابر  1درصد در نظر گرفته می شود Z ،بارای ساطح
اطمینان  11درصد برابر  p ،8/19نسبت برخورداری از صفت موردنظر و  qنسبت عدم برخورداری از صفت موردنظر است
که معموالً برابر  2/1درنظر گرفته میشوند.
ﺟدو .0 ،حجم ﺟﺎمعۀ آمﺎري در سﺎ 0398 ،و حجم نﻤونهﻫﺎي آمﺎري از گﺮوهﻫﺎي اﺟتﻤﺎعی مختلف
گﺮوه اﺟتﻤﺎعی
زنان
توانخواهان
سالمندان
کودکان

حجم ﺟﺎمعه
909910
80009
71119
889902

حجم نﻤونه
911
881
911
911

اشتبﺎه/خطﺎي مجﺎز
%1
%1
%1
%1

دادههای گردآوریشده با استفاده از آزمون تی تکنمونهای در نارمافازار  SPSSو مدلساازی معاادالت سااختاری در
نرمافزار PLS

 Smartتحلیل میشوند تا تصویری از وضعیت محیط این شاهر از نظار پاساخگویی باه نیازهاای فضاایی

متفاوت چهار گروه اجتماعی زنان ،توان خواهان ،ساالمندان و کودکاان باهدسات آیاد .بارای آزماون روایای پرسشانامه،
پرسشنامه های طراحی شده به  1نفر از متخصصان دانشگاهی که دارای تجربۀ پژوهش در زمینۀ مسئلۀ تحقیق بودند ارائه
و براساس نظرات و راهنماییهای آنها برخی از پرسشها حذف و برخی دیگر ویرایش شدند .پرسشنامههای ویرایششده
مجدداً به آنها ارائه و تأیید شد .برای محاسبۀ پایایی ابزار اندازهگیری از ضریب آلفای کرونبااخ و ضاریب پایاایی ترکیبای
استفاده می شود .نتایج این مطالعه می تواند راهنمای تصمیمگیریها و اقدامات آیندۀ مراجع برنامهریزی شهری کشاورمان
برای به رسمیت شناختن گروه های اجتماعی متنوع و پاسخگویی به نیازهای متفاوتشاان در فراینادهای سیاسات گاذاری و
برنامهریزی شهری باشد.

محدودة موردمطﺎلعه
شهر رشت یکی از شهرهای بزرگ ایران ،مرکز استان گیالن در شمال کشاور و مرکاز شهرساتان رشات اسات (آمارناماۀ
شهرداری رشت .)8911 ،این شهر سه ناحیه دارد (شکل  )0و به عنوان نمونۀ یک شهر ایرانی ،از افراد متناوع و گونااگون
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با سنین ،جنسیتها ،تواناییهای جسمی و پیشینههای قومی مختلف تشکیل شده اسات .باه اساتناد آخارین سرشاماری
عمومی نفوس و مسکن در سال  8911زنان حدود  18درصد ،کودکان  87درصد ،ساالمندان  88درصاد و تاوان خواهاان
تحت پوشش بهزیستی حدود  8/1درصد از کل جمعیت شهر را تشکیل میدهند (سازمان مدیریت و برناماهریازی اساتان
گیالن .)8911 ،مشاهدات و بررسیهای میدانی و مصاحبه با کارشناسان مطلع 8در شهر رشت نشان میدهد زنان در حوزۀ
امکانات نگهداری روزانه از کودکان ،امکانات بهداشتی -درمانی ،امکانات ورزشی و تفریحی ،سیستم حملونقال عماومی،
سرانۀ وضع موجود پارکها و برخورداری آنها از امکانات ضروری با کمبودهایی مواجه هستند .نیازهای تاوانخواهاان در
بسیاری از زمینه ها از جمله دسترسی به ساختمانهای عمومی و اداری ،دسترسای باه فضااهای عماومی شاهر از جملاه
پارکها ،وسایل نقلیۀ عمومی و تجهیزات وابسته ،امکانات مراقبتی ،امکانات آموزشی و فرصتهای شاغلی نادیاده گرفتاه
شده است .سالمندان نیز مانند توان خواهان در زمینه هایی نظیر دسترسی به ساختمان های عمومی و اداری ،وساایل نقلیاۀ
عمومی و تجهیزات وابسته ،سرانۀ وضع موجود پارکها و برخورداری آن ها از امکانات ضروری و همچناین دسترسای باه
امکانات مراقبتی ،بهداشتی-درمانی و ورزشی و تفریحی با چالش های زیادی مواجه هستند .دیگار گاروه اجتمااعی مهام
کودکان هستند که از بسیاری از نیازهای آن ها در شهر از جمله امکانات نگهداری روزانه از کودکان ،امکاناات مراقبات از
کودکان بدون سرپرست ،امکانات بهداشتی-درمانی ،آموزشی و ورزشی و سرانۀ وضع موجود پارک ها و تجهیاز آن هاا باه
امکانات ضروری غفلت شده است.

شکل  .3موقعﯿت و محدودة شهﺮ رشت
 .8برای آشنایی بیشتر با وضعیت شهر رشت ،مصاحبههای متعددی با کارشناسان مطلع در معاونتها و سازمانهای مختلف شهرداری رشت ،سازمان
بهزیستی ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،نیروی انتظامی ،ادارۀ نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس و غیره انجام شد.
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یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ و تجزیهوتحلﯿل
ارزیﺎبی کﯿفﯿت محﯿط شهﺮ رشت بﺎ آزمون تی تکنﻤونهاي
بررسی توصیفی کیفیت محیط شهر رشت برمبنای امتیاز شاخصها و براساس طیف ارزشگذاری لیکرت و با درنظرگرفتن
اختالف میانگین از میانۀ نظری انجام می شود .نتایج نشان می دهد کیفیات محایط شاهر رشات از نظار پاساخگویی باه
نیازهای هر چهار گروه اجتماعی پایینتر از میانۀ نظری است.
برای ارزیابی کیفیت محیط شهر ،از آزمون تی تکنمونهای 8در نرمافزار  SPSSاستفاده میشاود .در دادههاای کمای،
برای آزمودن این فرضیه که آیا میانگین یک نمونه ( ̅ ) با میانگین جامعه ( )µباا فارض توزیاع نرماال ،یکساان اسات از
آزمون تی تکنمونهای استفاده میشود .در این تحقیق برای آزمون تی تکنمونهای ،میانگین نمونه با مقدار  9کاه مقادار
متوسط درنظر گرفته شده است ،مقایسه میشاود .چنانچاه میاانگین هریاک از شااخصهاا کمتار از  9و دارای اخاتالف
معنیداری با این مقدار تعیین شده باشد  -یعنی  P-valueکوچکتر از  2/21باشد  -نشااندهنادۀ آن اسات کاه کیفیات
محیط شهر پایینتر از سطح متوسط است .قاعده در این روش به این صورت است که اگر مقدار  P-valueکمتر از αباشد،
فرضیۀ صفر  0H0را در سطح معنیداری  αرد میکنیم.
H0: µ≥3
H1: µ<3

فرضیۀ صفر ( )H0به این معنا است که میانگین هریک از شاخصهای موردمطالعه بزرگتر یا مساوی مقدار  9و
فرضیۀ مقابل )H1(9به این معنا است که میانگین هریک از شاخصها کوچکتر از  9است.
ﺟدو .8 ،نتﺎیج آزمون تی تکنﻤونهاي بﺮاي ارزیﺎبی کﯿفﯿت محﯿط شهﺮ رشت از نظﺮ زنﺎن
آمﺎره
ردیف

شﺎخصﻫﺎ

8
0
1
9
7
1

ایمنی و امنیت
امکانات و خدمات عمومی
اشتغال و مشارکت
حملونقل عمومی
محیطزیست و مدیریت بحران
فضاهای بیرونی

مﯿﺎنگﯿن

آمﺎرة t

p-value
(سطح معنﺎداري)

نتﯿجۀ آزمون

0/7091
0/1098
8/9901
0/1110
9/8091

-1/811
-81/902
-01/701
-81/082
1/771
-87/112

2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222

رد H0
رد H0
رد H0
رد H0
تأیید H0
رد H0

2/6156

برای ارزیابی کیفیت محیط شهر از نظر زنان از شش شاخص اصلی استفاده شده است .نتایج آزمون تی تکنموناهای
دربارۀ زنان نشان میدهد درمورد شاخص ایمنی و امنیت با مقدار میاانگین  0/70فارض صافر (باه معناای بازرگتار یاا
مساویبودن میانگین نمونه از مقدار  9که مقدار متوسط درنظر گرفته شده است) رد و فرض مقابل آن تأیید می شاود .باا
1. One Sample T-Test
2. Null Hypothesis
3. Alternate Hypothesis
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توجه به کمبود تجهیزات تأمین امنیت بهویژه دوربین نظارتی و روشنایی و نورپردازی در فضاهای عمومی شاهر ،کیفیات
محیط از نظر شاخص ایمنی و امنیت کمی پایینتر از سطح متوسط ارزیابی شده است .درمورد شاخص امکانات و خدمات
عمومی با مقدار میانگین  0/10فرض صفر رد و فرض مقابل آن تأیید میشود .با توجه به نباود مهادکودکهاای دولتای،
کمبود امکانات بهداشتی-درمانی باکیفیت و مقرونبهصرفه برای زنان کمدرآمد و کمبود قابلمالحظۀ امکاناات ورزشای و
بهویژه تفریحی برای زنان ،کیفیت محیط از نظر شاخص امکانات و خدمات عمومی پایینتر از سطح متوسط است.
درمورد شاخص اشتغال و مشارکت با مقدار میانگین  8/99فرض صفر رد و فرض مقابل آن تأیید مایشاود .باهدلیال
کمبود فرصتهای شغلی برای زنان و نرخ باالی بیکاری ،کیفیت محیط از نظر ایان شااخص ،بسایار پاایینتار از ساطح
متوسط برآورد شده است .درمورد شاخص حملونقل عمومی با مقدار میانگین  0/11فارض صافر رد و فارض مقابال آن
تأیید میشود .وضعیت اتوبوسهای درونشهری ،برخوردارنبودن ایستگاههای اتوبوس از ارتفاع مناسب ،نیمکت و سرپناه و
برخوردارنبودن گذرگاههای هوایی عابر پیاده از آسانسور برای تسهیل حرکت زنان و کودکانشاان موجاب شاده اسات تاا
کیفیت محیط از نظر این شاخص پایینتر از سطح متوسط برآورد شود .درمورد شاخص فضاهای بیرونی با مقدار میاانگین
 0/98فرض صفر رد و فرض مقابل آن تأیید میشود .با توجه به پایینبودن سرانۀ فضای سبز و برخوردارنبودن پارکها از
امکانات ضروری مانند تجهیزات ورزشی بزرگساالن ،سرویس بهداشتی ،آبخوری ،اتاق استراحت ماادر و کاودک و غیاره
برای زنان و کودکانشان ،کیفیت محیط از نظر این شاخص ،پایینتر از سطح متوسط ارزیاابی شاده اسات .فقاط درماورد
شاخص محیطزیست با مقدار میانگین  9/80که بزرگتر از  9است فرض صفر تأیید میشود .بهدلیل وضعیت نسبتاً خاوب
نظافت و پاکیزگی محیط و کمبود آلودگی هوا ،کیفیت محیط از نظر این شاخص ،باالتر از سطح متوسط است.
ﺟدو .8 ،نتﺎیج آزمون تی تکنﻤونهاي بﺮاي ارزیﺎبی کﯿفﯿت محﯿط شهﺮ رشت از نظﺮ توانخواﻫﺎن
آمﺎره
ردیف

شﺎخصﻫﺎ

8
0
9
0
1
9
7

ایمنی و امنیت
امکانات و خدمات عمومی
اشتغال
حملونقل عمومی
محیطزیست
ساختمانهای عمومی
فضاهای بیرونی

مﯿﺎنگﯿن

آمﺎرة t

p-value
(سطح معنﺎداري)

نتﯿجۀ آزمون

0/1910
0/0010
0/9109
0/2190
9/8971
0/7219
0/1101

-8/712
-89/192
-91/197
-90/097
0/892
-89/980
-87/199

2/221
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222

رد H0
رد H0
رد H0
رد H0
تأیید H0
رد H0
رد H0

برای ارزیابی کیفیت محیط شهر از نظر توانخواهان از هفت شاخص اصلی اساتفاده شاده اسات .نتاایج آزماون تای
تکنمونهای دربارۀ توانخواهان نشان میدهد درمورد شاخص ایمنی و امنیت با مقادار میاانگین  0/10فارض صافر (باه
معنای بزرگتربودن یا مساویبودن میانگین نمونه از مقدار  9که مقدار متوسط درنظار گرفتاه شاده اسات) رد مایشاود.
درمورد شاخص امکانات و خدمات عمومی با مقدار میانگین  0/00فرض صفر رد و فرض مقابل آن تأیید میشود .با توجه
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به کمبود مراکز دولتی مراقبت از توانخواهان و هزینههای باالی نگهداری از توانخواهان در این مراکز ،کیفیت محیط از
نظر این شاخص ،پایینتر از سطح متوسط برآورد شده است .درمورد شاخص اشتغال و مشارکت با مقادار میاانگین ،8/91
فرض صفر رد و فرض مقابل آن تأیید میشود .نبود فرصتهای شغلی برای توانخواهاان موجاب شاده اسات تاا آنهاا
کیفیت محیط را بسیار پایینتر از سطح متوسط برآورد کنند .درمورد شاخص حملونقل عمومی باا مقادار میاانگین 0/21
فرض صفر رد و فرض مقابل آن تأیید میشود .با توجه به مناسبسازینشدن اتوبوسهای درونشهری و برخوردارنباودن
آنها از رمپ ورودی و محل قرارگیری صندلی چرخدار ،همچنین برخوردارنبودن گذرگاههای هوایی عابر پیاده از آسانسور،
کیفیت محیط از نظر این شاخص پایینتر از سطح متوسط ارزیابی شده است.
در مورد شاخص ساختمانهای عمومی با مقدار میانگین  0/72فرض صفر رد و فرض مقابل آن تأیید میشود .با توجه
به مناسبسازینشدن بسیاری از ساختمانهای عمومی و اداری و برخوردارنباودن ادارات از رماپ ورودی ،ورودی بادون
مانع ،آسانسور ،سرویس بهداشتی ویژه و پارکینگ ویژۀ توانخواهان و دسترسینداشتن توانخواهان به بسایاری از ادارات،
کیفیت محیط را پایینتر از سطح متوسط ارزیابی کردند .درمورد شاخص فضاهای بیرونی با مقادار میاانگین  0/11فارض
صفر رد و فرض مقابل آن تأیید میشود .بهدلیل مناسبسازینشدن بسایاری از فضااهای عماومی باهویاژه پاارکهاا و
برخوردارنبودن آنها از رمپ ورودی ،ورودی بدون مانع ،سنگفرش مناسب برای حرکت صندلی چرخدار ،سنگفرش لمسی
برای نابینایان ،سرویس بهداشتی ویژه و غیره کیفیت محیط از نظر این شاخص پایینتار از ساطح متوساط اسات .فقاط
درمورد شاخص محیطزیست با مقدار میانگین  9/89فرض صفر تأیید میشود .بهدلیال وضاعیت نسابتاً خاوب نظافات و
پاکیزگی محیط و کمبود آلودگی هوا ،کیفیت محیط شهر باالتر از سطح متوسط است.
ﺟدو .7 ،نتﺎیج آزمون تی تکنﻤونهاي بﺮاي ارزیﺎبی کﯿفﯿت محﯿط شهﺮ رشت از نظﺮ سﺎلﻤندان
آمﺎره
ردیف

شﺎخصﻫﺎ

8
0
9
0
1
9

ایمنی و امنیت
امکانات و خدمات عمومی
مسکن
حملونقل عمومی
محیطزیست و مدیریت بحران
فضاهای بیرونی و ساختمانهای عمومی

مﯿﺎنگﯿن

آمﺎرة t

p-value
(سطح معنﺎداري)

نتﯿجۀ آزمون

0/1110
0/1871
8/1029
0/1911
9/9197
0/9778

-9/221
-0/787
-98/901
-81/908
89/208
-80/918

2/222
2/227
2/222
2/222
2/222
2/222

رد H0
رد H0
رد H0
رد H0
تأیید H0
رد H0

برای ارزیابی کیفیت محیط شهر از نظر سالمندان از شاش شااخص اصالی اساتفاده شاده اسات .نتاایج آزماون تای
تکنمونهای دربارۀ سالمندان نشان میدهد درمورد شاخص ایمنی و امنیت با مقدار میانگین  0/11فرض صفر (باه معناای
بزرگ تربودن یا مساویبودن میانگین نمونه از مقدار  9که مقدار متوسط درنظر گرفته شده اسات) رد و فارض مقابال آن
تأیید میشود .درمورد شاخص امکانات و خدمات عمومی با مقدار میانگین  ،0/18فرض صفر رد و فرض مقابال آن تأییاد
میشود .با توجه به نبود مراکز دولتی مراقبت از سالمندان ،هزینههای باالی مراقبت از سالمندان در این مراکاز و کمباود
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امکانات ورزشی و تفریحی مناسب سالمندان ،کیفیت محیط کمی پایینتر از سطح متوساط بارآورد شاده اسات .درماورد
شاخص مسکن با مقدار میانگین  8/10فرض صفر رد و فرض مقابل آن تأیید میشود .سهم بسایار بااالی هزیناۀ تاأمین
مسکن از درآمد خانوار موجب شده است تا آنها کیفیت محیط را از نظر این شااخص بسایار پاایینتار از ساطح متوساط
برآورد کنند.
درمورد شاخص حملونقل عمومی با مقدار میانگین  0/19فرض صفر رد و فرض مقابل آن تأیید میشود با توجاه باه
مناسبسازینشدن اتوبوسهای درونشهری ،برخوردارنبودن ایستگاههاای اتوباوس از تجهیازات ضاروری نظیار ارتفااع
مناسب ،نیمکت ،سرپناه و روشنایی و برخوردارنبودن گذرگاههای هوایی عابر پیاده از آسانسور ،کیفیت محیط از نظار ایان
شاخص پایینتر از سطح متوسط ارزیابی شده است .درمورد شاخص فضاهای بیرونی و ساختمانهاای عماومی باا مقادار
میانگین  0/97فرض صفر رد و فرض مقابل آن تأیید میشود بهدلیل برخوردارنبودن بسیاری از ساختمانهاای عماومی و
اداری از امکاناتی مانند آسانسور و سرویس بهداشتی ویژه و برخوردارنبودن بسیاری از فضاهای عمومی به ویژه پارک ها از
امکاناتی نظیر تجهیزات ورزشی ،نیمکت و سرویس بهداشتی ویژه ،کیفیت محیط پایینتر از ساطح متوساط اسات .فقاط
درمورد شاخص محیطزیست با مقدار میانگین  9/91فرض صفر تأیید میشود ،کیفیت محیط باالتر از سطح متوسط است.
ﺟدو .3 ،نتﺎیج آزمون تی تکنﻤونهاي بﺮاي ارزیﺎبی کﯿفﯿت محﯿط شهﺮ رشت از نظﺮ کودکﺎن
آمﺎره
ردیف

شﺎخصﻫﺎ

8
0
9
0
1

ایمنی و امنیت
امکانات و خدمات عمومی
مسکن
محیطزیست و مدیریت بحران
فضاهای بیرونی و ساختمانهای عمومی

مﯿﺎنگﯿن

آمﺎرة t

p-value
(سطح معنﺎداري)

نتﯿجۀ آزمون

0/1101
0/9002
9/7811
9/8991
0/1000

-0/171
-98/100
99/829
1/100
-81/919

2/28
2/222
2/222
2/222
2/222

رد H0
رد H0
تأیید H0
تأیید H0
رد H0

برای ارزیابی کیفیت محیط شهر از نظر پاسخگویی به نیازهای کودکان از پنج شاخص اصلی استفاده شده است .نتایج
آزمون تی تکنمونهای دربارۀ کودکان نشان میدهد درمورد شاخص ایمنی و امنیت با مقدار میاانگین  0/11فارض صافر
(به معنای بزرگ تربودن یا مساویبودن میانگین نمونه از مقدار  9که مقدار متوسط درنظر گرفته شده اسات) رد و فارض
مقابل آن تأیید میشود .درمورد شاخص امکانات و خدمات عمومی با مقدار میانگین  0/90فرض صفر رد و فارض مقابال
آن تأیید میشود .با توجه به نبود مهدکودکهای دولتی و هزینههای باالی آن برای مادران کامدرآماد ،کمباود امکاناات
بهداشتی-درمانی برای کودکان خانوادههای کمدرآمد ،کمبود امکانات آموزشی ویژۀ کودکان معلاول و درنهایات امکاناات
ورزشی و تفریحی محدود ،کیفیت محیط پایینتر از سطح متوسط برآورد شده است .درمورد شاخص فضاهای بیرونای باا
مقدار میانگین  0/10فرض صافر رد و فارض مقابال آن تأییاد مایشاود .باهدلیال پاایینباودن سارانۀ فضاای سابز و
برخوردارنبودن بسیاری از پارکها از امکانات ضروری برای کودکان چون تجهیزات بازی ،آبخوری و سارویس بهداشاتی
عمومی ،کیفیت محیط پایینتر از سطح متوسط است.
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درمورد شاخص مسکن با مقدار میانگین  9/78فرض صفر تأیید میشاود .نوساازبودن و قابالنگهاداریباودن عمادۀ
ساختمانهای مسکونی شهر و برخورداری آنها از امکانات ضروری نظیر سیساتم تخلیاۀ فاضاالب و شابکۀ تاأمین آب
موجب شده است تا والدین کودکان کیفیت محیط را از نظر این شاخص بااالتر از ساطح متوساط بارآورد کنناد .درماورد
شاخص محیطزیست و مدیریت بحران با مقدار میانگین  9/89فرض صفر تأیید میشود .باهدلیال وضاعیت نسابتاً خاوب
نظافت و پاکیزگی محیط و کمبود آلودگی هوا ،کیفیت محیط شهر باالتر از سطح متوسط است .به طورکلی نتاایج آزماون
تی تکنمونهای بیانگر این است که کیفیت محیط شهر رشت از نظر پاسخگویی به نیازهای گروههای اجتمااعی مختلاف
در بیشتر شاخصها پایینتر از سطح متوساط اسات .فقاط درماورد شااخص محایطزیسات و مادیریت بحاران کیفیات
محیطزیست باالتر از سطح متوسط است.
بﺮرسی تأثﯿﺮ سﺎزهﻫﺎ بﺮ کﯿفﯿت محﯿط شهﺮ بﺎ مدلسﺎزي معﺎدالت سﺎختﺎري

8

مقدار ضریب مسیر0به ما کمک میکند که سهم نسبی متغیرها را در پیشبینی متغیر وابستۀ کیفیت محیط شهری مقایسه
و تعیین کنیم که کدام متغیرها بیشترین تأثیر و کدام متغیرها کمترین تأثیر

را بر متغیر وابستۀ کیفیت محیط شهری دارند.

در مدلهای معادالت ساختاری زیر ضرایب مسیر نشانگر میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیار وابساتۀ کیفیات محایط
شهری هستند .ضریب مسیر بیانکنندۀ وجود رابطۀ علی خطی و شدت و جهت این رابطاه باین دو متغیار پنهاان اسات.
ضریب مسیر عددی بین  -8و  +8است که اگر برابر با صفر شود ،نشان دهندۀ نبود رابطۀ علی خطی بین دو متغیر پنهاان
است .اگر مقدار ضریب مسیر بین متغیر پنهان مستقل و متغیر پنهان وابسته مثبت باشد با افزایش متغیار مساتقل شااهد
افزایش در متغیر وابسته خواهیم بود و اگر مقدار ضریب مسیر بین متغیر پنهان مستقل و متغیر پنهان وابسته منفی باشد با
افزایش متغیر مستقل شاهد کاهش در متغیر وابسته خواهیم بود .ضریب تعیین 9یا واریانس تبیینشده ( )R2نشان میدهاد
چند درصد از تغییرات متغیر وابسته بهوسیلۀ متغیرهای مستقل تبیین میشود .مقدار این ضریب بین صفر و یک در نوسان
است .هرچه مقدار این ضریب به یک نزدیک باشد ،نشان از این دارد که متغیرهای مستقل توانساته اناد میازان زیاادی از
واریانس یا به زبان سادهتر رفتار متغیر وابسته را پیشبینی کنند و هرچه این مقدار به صفر نزدیک باشد ،یعنی این توضیح
تغییرات متغیر وابسته کمتر بوده است.

1. Structural Equation Modeling
2. Path coefficient
3. Coefficient of Determination
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شکل  .3مد ،معﺎدالت سﺎختﺎري ارزیﺎبی کﯿفﯿت محﯿط شهﺮ رشت از نظﺮ پﺎسخگویی به نﯿﺎزﻫﺎي زنﺎن

در مدل معادالت ساختاری شکل  9مقادیر ضرایب مسیر و P-valueها بین متغیرهای پنهان مستقل (ایمنی و امنیت،
امکانات و خدمات عمومی ،اشتغال ،حملونقل عمومی ،محیطزیست و فضاهای بیرونی) و متغیر وابسته (کیفیت محیط
شهر) نشان داده شدهاند .با تأکید بر اهمیت دسترسی به امکانات و خدمات عمومی بهویژه مراکز مراقبت روزانه از کودکان،
امکانات بهداشتی-درمانی ،امکانات آموزشی ،امکانات ورزشی و تفریحی باکیفیت و مقرونبهصرفه در ارتقای کیفیت
محیط برای زنان ،مدل باال نشان میدهد شاخص امکانات و خدمات عمومی با ضریب تأثیر  2/910بیشترین تأثیر را بر
کیفیت محیط شهر دارد .پس از این شاخص ،شاخص حملونقل عمومی با ضریب تأثیر  2/0072شاخص ایمنی و امنیت
با ضریب تأثیر  ،2/811شاخص فضاهای بیرونی با ضریب تأثیر  2/8902و شاخص محیطزیست با ضریب تأثیر 0/098قرار
دارند .شاخص اشتغال و مشارکت با ضریب تأثیر  2/208کمترین تأثیر را بر کیفیت محیط شهر دارد .ضریب تعیین ()R2
هم  2/179بهدست آمد و این نشان میدهد  17/9درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی کیفیت محیط بهوسیلۀ متغیرهای
مستقل تبیین میشود.
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شکل  .0مد ،معﺎدالت سﺎختﺎري ارزیﺎبی کﯿفﯿت محﯿط شهﺮ رشت از نظﺮ پﺎسخگویی به نﯿﺎزﻫﺎي توانخواﻫﺎن

با تأکید بر نقش مهم دسترسی به فضاها و اماکن عمومی و وسایل نقلیۀ عمومی در ارتقای کیفیت محیط شهر برای
توانخواهان ،مدل باال نشان میدهد بهترتیب سه شاخص فضاهای بیرونی با ضریب مسیر  ،2/900ساختمانهای عمومی
با ضریب مسیر  2/071و حملونقل عمومی با ضریب مسیر  2/071بیشترین تأثیر را در کیفیت محیط شهر برای
توانخواهان دارند .پس از این سه شاخص ،شاخص امکانات عمومی با ضریب مسیر  ،2/021شاخص محیطزیست و
مدیریت بحران با ضریب مسیر  2/022و شاخص ایمنی و امنیت با ضریب مسیر  2/801قرار دارد .براساس مدل باال،
شاخص اشتغال با ضریب مسیر  2/289کمترین تأثیر را بر کیفیت محیط شهر دارد .ضریب تعیین ( )R2هم  8بهدست
آمده است و این نشان میدهد صد درصد از تغییرات متغیر وابسته بهوسیلۀ متغیرهای مستقل تبیین میشود (شکل .)0
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شکل  .8مد ،معﺎدالت سﺎختﺎري ارزیﺎبی کﯿفﯿت محﯿط شهﺮ رشت از نظﺮ پﺎسخگویی به نﯿﺎزﻫﺎي سﺎلﻤندان

با تأکید بر نقش مهم دسترسی به وسایل نقلیۀ عمومی و فضاها و اماکن عمومی شهر در ارتقای کیفیت محیط شهر
برای سالمندان ،مدل باال نشان میدهد بهترتیب دو شاخص حملونقل عمومی با ضریب مسیر  2/009و فضاهای بیرونی
و ساختمانهای عمومی با ضریب مسیر  2/011بیشترین تأثیر را در کیفیت محیط شهر دارند .پس از این دو شاخص،
شاخص ایمنی و امنیت با ضریب مسیر  ،2/819شاخص امکانات و خدمات عمومی با ضریب مسیر  2/880و شاخص
محیطزیست و مدیریت بحران با ضریب مسیر  2/271قرار دارد .مدل نشان میدهد که شاخص مسکن با ضریب مسیر
 2/299کمترین تأثیر را بر کیفیت محیط شهر دارد .ضریب تعیین ( )R2هم  8بهدست آمده است و نشان میدهد صد
درصد از تغییرات متغیر وابسته بهوسیلۀ متغیرهای مستقل تبیین میشود (شکل .)1
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شکل  .8مد ،معﺎدالت سﺎختﺎري ارزیﺎبی کﯿفﯿت محﯿط شهﺮ رشت از نظﺮ پﺎسخگویی به نﯿﺎزﻫﺎي کودکﺎن

با تأکید بر نقش مهم دسترسی به امکانات و خدمات عمومی بهویژه مراکز مراقبت روزانه از کودکان ،امکانات
بهداشتی-درمانی ،امکانات آموزشی و امکانات ورزشی و تفریحی باکیفیت و مقرونبهصرفه در ارتقای کیفیت محیط شهر
برای کودکان ،شکل  9نشاندهندۀ آن است که شاخص امکانات و خدمات عمومی با ضریب مسیر  2/009بیشترین تأثیر
را در کیفیت محیط شهر دارد .پس از این شاخص ،شاخص فضاهای بیرونی با ضریب مسیر  ،2/017شاخص مسکن با
ضریب مسیر  2/090و شاخص محیطزیست و مدیریت بحران با ضریب مسیر  2/872قرار دارد .مدل نشان میدهد
شاخص ایمنی و امنیت با ضریب مسیر  0/137کمترین تأثیر را بر کیفیت محیط شهر دارد .ضریب تعیین ( )R2هم 2/197
بهدستآمده بیانگر آن است که  19/7درصد از تغییرات متغیر وابسته بهوسیلۀ متغیرهای مستقل تبیین میشود.
بﺮرسی معﯿﺎرﻫﺎي بﺮازش نﯿکویی مد ،و روایی و پﺎیﺎیی مد ،معﺎدالت سﺎختﺎري
آلفای کرونباخ ،8شاخصی کالسیک برای تحلیل پایایی و نشاندهندۀ یک سنت قوی در معادالت ساختاری است که
برآوردی برای پایایی براساس همبستگی درونی گویهها ارائه میدهد و مقدار مناسب برای آن بزرگتر از  2/7است.
برتری پایایی ترکیبی 0نسبت به آلفای کرونباخ در این است که پایایی سازهها نه بهصورت مطلق ،بلکه با توجه به
همبستگی سازههایشان با یکدیگر محاسبه میشود .همچنین برای محاسبۀ آن ،شاخصهایی با بار عاملی بیشتر اهمیت
زیادتری دارند .درنتیجه برای سنجش بهتر پایایی ،هردوی این معیارها استفاده میشوند .برای پایایی ترکیبی مقدار باالی
 2/7مناسب گزارش شده است.
سنجۀ رایج برای ایجاد روایی همگرا در سطح سازه ،میانگین واریانس استخراج شده است .9روایی همگرا به بررسی
همبستگی هر سازه با گویهها یا هر عامل با سؤاالت خود میپردازد .معیار روایی همگرا نشاندهندۀ میانگین واریانس به
اشتراکگذاشتهشده بین هر سازه با گویهها یا هر عامل با سؤاالت خود است .به بیان سادهتر روایی همگرا میزان
1. Cronbach's Alpha
2. Composite Reliability
)3. Average Variance Extracted (AVE
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همبستگی یک عامل با سؤاالت خود نشان میدهد هرچه این همبستگی بیشتر باشد ،برازش نیز بیشتر است .مقدار
میانگین واریانس استخراجشده برابر  2/1یا باالتر نشاندهندۀ آن است که بهطور متوسط ،سازه بیش از نیمی از واریانس
معرفهای متناظر را تشریح میکند .در جدولهای  1تا  80نتایج سه معیار ضریب آلفای کرونباخ ،ضریب پایایی ترکیبی و
ضریب روایی همگرا بهتفکیک چهار گروه اجتماعی مختلف آمده است.
ﺟدو .9 ،ضﺮیب آلفﺎي کﺮونبﺎخ ،ضﺮیب پﺎیﺎیی تﺮکﯿبی و ضﺮیب روایی ﻫﻤگﺮا بﺮاي مد ،معﺎدالت سﺎختﺎري زنﺎن
شﺎخصﻫﺎ
اشتغال
امکانات و خدمات عمومی
ایمنی و امنیت
حملونقل عمومی
فضاهای بیرونی
محیطزیست و مدیریت بحران

آلفﺎي کﺮونبﺎخ
2/191
2/111
2/118
2/102
2/711
2/119

پﺎیﺎیی تﺮکﯿبی
2/111
2/102
2/108
2/110
2/172
2/107

مﯿﺎنگﯿن واریﺎنس استخﺮاجشده یﺎ روایی ﻫﻤگﺮا
2/172
2/190
2/729
2/779
2/901
2/721

ﺟدو .01 ،ضﺮیب آلفﺎي کﺮونبﺎخ ،ضﺮیب پﺎیﺎیی تﺮکﯿبی و ضﺮیب روایی ﻫﻤگﺮا بﺮاي مد ،معﺎدالت سﺎختﺎري توانخواﻫﺎن
شﺎخصﻫﺎ
اشتغال
امکانات و خدمات عمومی
ایمنی و امنیت
حملونقل عمومی
ساختمانهای عمومی
فضاهای بیرونی
محیطزیست و مدیریت بحران

آلفﺎي کﺮونبﺎخ
8/222
2/710
2/910
2/797
2/728
2/798
2/781

پﺎیﺎیی تﺮکﯿبی
8/222
2/178
2/121
2/182
2/707
2/189
2/101

مﯿﺎنگﯿن واریﺎنس استخﺮاجشده یﺎ روایی ﻫﻤگﺮا
8/222
2/919
2/118
2/187
2/921
2/189
2/998

ﺟدو .00 ،ضﺮیب آلفﺎي کﺮونبﺎخ ،ضﺮیب پﺎیﺎیی تﺮکﯿبی و ضﺮیب روایی ﻫﻤگﺮا بﺮاي مد ،معﺎدالت سﺎختﺎري سﺎلﻤندان
شاخصها
آسایش ،ایمنی و امنیت
امکانات عمومی
حملونقل عمومی
فضاهای بیرونی و ساختمانهای عمومی
محیطزیست و مدیریت بحران
مسکن

آلفای کرون باخ
2/791
2/709
2/121
2/110
2/100
8/222

پایایی ترکیبی
2/199
2/199
2/101
2/181
2/181
8/222

میانگین واریانس استخراجشده یا روایی همگرا
2/017
2/991
2/179
2/981
2/101
8/222

ﺟدو .03 ،ضﺮیب آلفﺎي کﺮونبﺎخ ،ضﺮیب پﺎیﺎیی تﺮکﯿبی و ضﺮیب روایی ﻫﻤگﺮا بﺮاي مد ،معﺎدالت سﺎختﺎري کودکﺎن
شﺎخصﻫﺎ
امکانات و خدمات عمومی
ایمنی و امنیت
فضاهای بیرونی
محیطزیست و مدیریت بحران
مسکن

آلفﺎي کﺮونبﺎخ
2/728
2/787
2/111
2/981
2/108

پﺎیﺎیی تﺮکﯿبی
2/789
2/719
2/128
2/778
2/119

مﯿﺎنگﯿن واریﺎنس استخﺮاجشده یﺎ روایی ﻫﻤگﺮا
2/181
2/917
2/912
2/187
2/911
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همانطور که در جدولهای  1تا  80آمده است ،ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی درمورد بیشتر
شاخصها بزرگتر از  2/7است که بیانگر همبستگی درونی گویهها است .همچنین ضریب روایی همگرا درمورد بیشتر
شاخصها بزرگتر از  2/1است که نشان میدهد بهطور متوسط ،سازهها بیش از نیمی از واریانس معرفهای متناظر را
تشریح میکنند .در مواردی که ضریب آلفای کرونباخ یا ضریب روایی همگرای برخی از متغیرها در محدودۀ قابلقبولی
قرار ندارد و در جدول خروجی نرمافزار

Smart PLS

به رنگ قرمز نمایش داده میشود ،میتوان از بازنگری دادهها و

حذف سؤالی استفاده کرد که دارای کمترین بار عاملی است.

نتﯿجهگﯿﺮي
بهطورکلی در کشور ایران و بهطور خاص در شهر رشت عموماً برنامهریزیهای شهری و تدارک امکانات فضایی برای
شهروند نوعی انجام شده است و تصور میشود همۀ شهروندان فارغ از قیود سنی و جنسیتی به یک اندازه از این برنامهها
منتفع میشوند .البته این بدان معنا نیست که کالنشهرها و شهرها مشکالتی برای مردان ،اکثریت قومی نژادی ،اکثریت
مذهبی ،بزرگساالن و افراد غیرمعلول ندارند .مشکالت متعدد شهری مانند ترافیک ،آلودگی هوا و استفاده از تسهیالت و
خدمات شهری مسائل عامی هستند که همۀ شهروندان را درگیر میکنند ،اما عموماً مسائل و مشکالت شهری برای
گروههای آسیبپذیر ،بیشتر و گستردهتر است و زنان ،توانخواهان ،سالمندان و کودکان در برخی جهات نسبت به سایر
شهروندان آسیبپذیرتر هستند.
برنامهریزی برای تنوع و تفاوت ،تفسیری اجتماعی از برنامهریزی برای شهرها و رویکردی است که نیازهای
گروههای اجتماعی مختلف را درنظر میگیرد .از اثرات و پیامدهای بهکارگیری رویکرد برنامهریزی برای تنوع و تفاوت،
ارتقای کیفیت محیط شهر برای همۀ گروههای اجتماعی مختلف یا به بیانی دیگر دستیابی به محیط شهری تنوعگرا و
همهشمول است .بهگونهای که هیچ شهروندی بهواسطۀ سن ،جنسیت ،توانایی ذهنی-جسمی ،قومیت ،نژاد ،مذهب و
دیگر تفاوتها از دسترسی به مکانها ،فضاها ،امکانات و تسهیالت عمومی و برخورداری از آنها محروم نشود.
در این مقاله وضعیت شهر رشت از این زاویه که تا چه میزان از لحاظ فرهنگی پاسخگوی نیازهای متفاوت شهروندان
(چهار گروه اجتماعی زنان ،توانخواهان ،سالمندان و کودکان) است ،بررسی میدانی شد .منظور از فرهنگی ذهنیت
شهروندان دربارۀ نیازها و منزلت گروههای متنوع و متفاوت شهروندان است .نتایج آزمون تی تکنمونهای دربارۀ زنان،
توانخواهان ،سالمندان و کودکان نشان داد کیفیت محیط این شهر از نظر شاخصهای ایمنی و امنیت ،امکانات و خدمات
عمومی ،اشتغال ،حملونقل عمومی ،فضاهای بیرونی و ساختمانهای عمومی در پاسخ به نیازهای همۀ گروههای
اجتماعی پایینتر از سطح متوسط است .فقط درمورد شاخص محیطزیست و مدیریت بحران بهدلیل نظافت و پاکیزگی
روزانۀ محیط و پایینبودن سطح آلودگی هوا ،کیفیت محیط باالتر از سطح متوسط است .همچنین کیفیت محیط از نظر
شاخص مسکن در پاسخ به نیازهای کودکان باالتر از سطح متوسط برآورد شد.
نتایج مدلسازی معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی نشان داد با توجه به نقش مهم دسترسی به امکانات
و خدمات عمومی بهویژه مراکز مراقبت روزانه از کودکان ،امکانات بهداشتی-درمانی ،امکانات آموزشی و امکانات ورزشی
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و تفریحی باکیفیت و مقرونبهصرفه در ارتقای کیفیت محیط شهر برای زنان و کودکان ،این شاخص بیشترین تأثیر را بر
کیفیت محیط شهر از نظر پاسخگویی به نیازهای زنان و کودکان دارد .همچنین درمورد توانخواهان و سالمندان ،با تأکید
بر نقش مهم دسترسی به فضاها و اماکن عمومی شهر و وسایل نقلیۀ عمومی ،ایستگاهها و پایانههای حملونقل عمومی
و پلهای هوایی عابر پیاده در ارتقای کیفیت محیط شهر برای آنها ،مدل معادالت ساختاری بیانگر آن است که سه
شاخص فضاهای بیرونی ،ساختمانهای عمومی و حملونقل عمومی بیشترین تأثیر را در ارتقای کیفیت محیط شهر برای
توانخواهان و سالمندان دارند.
مقایسۀ یافتههای این مقاله با یافتههای پورمحمدی و همکارانش در زمینۀ «بررسی میزان انطباق فضاهای عمومی
شهر ارومیه با نیازهای زنان این شهر» و یافتههای نورانی و همکارانش در زمینۀ «بررسی میزان مطلوبیت مرکز شهر
اردبیل برای حضور زنان» نشان میدهد در شهرهای ارومیه و اردبیل نیز نظیر شهر رشت وضعیت مناسبسازی وسایل
نقلیۀ عمومی ،ایستگاههای اتوبوس ،پلهای هوایی عابر پیاده ،پارکها و پیادهروها ،دسترسی به امکانات و خدمات
عمومی و ایمنی و امنیت برای زنان در سطح مطلوبی نیست .همچنین یافتههای جمعهپور و همکارانش در زمینۀ «ارزیابی
میزان پاسخدهی بخش مرکزی شهر قم به نیازهای گروههای کمتوان جسمی-حرکتی» و یافتههای یاری حصار و
همکارانش در زمینۀ «ارزیابی مناسبسازی بخش مرکزی شهر اردبیل برای معلوالن و گروههای کمتوان جسمی-
حرکتی» بیانگر این است که بهطورکلی شرایط اجتماعی اقتصادی و کالبدی شهرهای قم و اردبیل مانند شهر رشت برای
حضور و استفاده توانخواهان مناسب نیست.
مقایسۀ نتایج این مقاله درباره وضعیت شاخصهای ارزیابی کیفیت محیط از نظر پاسخگویی به نیازهای سالمندان در
شهر رشت با یافتههای ایرانشاهی و قلعهنویی در زمینۀ «ارزیابی میزان مطابقت فضاهای شهری اصفهان با شاخصهای
شهر دوستدار سالمند» و یافتههای شرقی و همکارانش در زمینۀ «سنجش وضعیت شاخصهای شهر دوستدار سالمند در
کالنشهر تهران» نشاندهندۀ آن است که شاخص دسترسی به وسایل نقلیۀ عمومی وضعیت مطلوبتری در اصفهان و
تهران دارد ،اما در زمینۀ دسترسی به فضاهای بیرونی از جمله پارکها ،خیابانها و پیادهروها و ساختمانهای عمومی،
وضعیت شهرهای اصفهان و تهران مانند شهر رشت نامطلوب است .درنهایت مقایسۀ یافتههای تحقیق با یافتههای
خوارزمی و همکارانش در زمینۀ «ارزیابی شاخصهای شهر دوستدار کودک در کالنشهر مشهد» و یافتههای رشید کلویر
و همکارانش در زمینۀ «ارزیابی مؤلفههای شهر دوستدار کودک در شهر بندر انزلی» بیانگر این است که بسیاری از
شاخصهای شهر دوستدار کودک در شهر مشهد از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند .حال آنکه در شهر بندر انزلی نظیر
شهر رشت بسیاری از شاخصها در وضعیت مطلوبی قرار ندارند.
بهطورکلی تحلیلها نشاندهندۀ آن است که محیط شهر رشت در زمینههای مختلف از جمله ایمنی و امنیت ،امکانات
و خدمات عمومی ،اشتغال ،حملونقل عمومی ،فضاهای بیرونی و ساختمانهای عمومی از کیفیت مطلوبی برای گروههای
اجتماعی مختلف و آسیبپذیر برخوردار نیست .هدف از برنامهریزی شهری ،تأمین محیطی مناسب زندگی همۀ شهروندان
و برای دستیابی به محیط شهری تنوعگرا و همهشمول ،گذار از رویکرد یکساننگر فعلی به رویکرد برنامهریزی شهری
تنوعگرا و گنجاندن تنوعها و تفاوتها در فرایندهای سیاستگذاری و برنامهریزی این شهر ضروری است.
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آنچه این مطالعه را از مطالعات مشابه متمایز میکند عبارت است از .8 :تلفیق دو مقولۀ مهم رویکرد برنامهریزی
شهری تنوعگرا و کیفیت محیط شهر حول مقولۀ محوری پاسخگویی به نیازهای گروههای اجتماعی مختلف؛  .0ارزیابی
مقایسهای کیفیت محیط شهر رشت از نظر پاسخگویی به نیازهای چهار گروه اجتماعی مهم است .اگرچه در این مطالعه
بر چهار گروه اجتماعی زنان ،توانخواهان ،سالمندان و کودکان تمرکز شده است ،مفهوم تنوعگرایی بسیار فراتر از این
چهار گروه است و گروههای دیگری مانند اقلیتهای قومی-نژادی ،اقلیتهای مذهبی ،طبقات اجتماعی اقتصادی و
درآمدی و غیره را نیز دربر میگیرد .نتایج این مطالعه میتواند راهنمایی برای مطالعات و پژوهشهای بیشتر و جامعتر،
درنظرگرفتن طیف گستردهتری از گروهها و ارزیابی جامعتری از کیفیت محیط شهر از منظر تنوعگرایی باشد.
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