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بیانمسئله 

سالمندی ،بهعنوان یك فرایند زیستی و نه یك بیماری ،پدیدهای حیاتی است که بهتدریج همگان را تحت پوشش قرار
میدهد .چنانکه طبق ارزیابی واحد جمعیت سازمان ملل ،روند جمعیتی سالخوردگی رو به گسترش بوده و پیشبینی
میشود جمعیت سالمندان در کشورهای در حال توسعه مانند ایران ،عربستان ،کویت ،و چین سرعت فوقالعادهای داشته و
تعداد سالمندان به دو میلیارد نفر در سال  0606خواهد رسید (برجی و همکاران)8030 ،؛ چنانکه بررسی شاخص میزان
سالخوردگی جمعیت در ایران نیز نشان میدهد که شاخص مذکور از  0/39در سال  8000به  0/8در سال  8030افزایش
یافته است (مرکز آمار ایران .)8030 ،در این ارتباط سالمندان ،بهعنوان قشری مهم ،با نیازهای ویژة خود ،باألخص
نیازهای محیطی مواجهاند که ضرورت توجه به محیط زندگی قشر یادشده را توجیهپذیر میکند (کالوو و ویلیامسون،
 .)0661درواقع ،سالمندان به دلیل موقعیت سنی و اجتماعی و برخورداری از فراغت بیشتر و بهخصوص لزوم فعالیتهای
جسمانی منظم و مداوم ،مانند پیادهروی ،زمان بیشتری از اوقات فراغت خود را در فضاهای شهری سپری میکنند و
مناسب یا نامناسببودن فضای شهری بر میزان حضورپذیری و کیفیت آن تأثیری تعیینکننده دارد و مبیّن اهمیت فضای
شهری در شهر است (فروغمند اعرابی و کریمیفرد8039 ،؛ حیدری و زارعی.)8031 ،
امروزه ،اهمیت فضاهای شهری منطبق بر نیازهای مدنی شهروندان در زیست روزمرة شهر در قالب درخواستهای
متعدد بهوضوح درک میشود؛ خواستههایی که گاه در خیابانهای شهری نیز متجلی میشود و در قالب نظریة حق به
شهر قابل بررسی است .به نظر میرسد حق به شهر بیش از هر زمان دیگر برای شهر معاصر ضروری است؛ زیرا همزمان
با از دست رفتن کارایی ساختارهای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،و اجتماعی شهر بحرانهای شهری به مطالبات
شهروندی رخ نشان میدهند و از «حق به شهر» سخن میرود (حبیبی و امیری .)88 :8039 ،حق به شهر یکی از مبانی
نظری و فکری است که در جامعة جهانی جدید شکل گرفته است .طلب حق به شهر به این دلیل است که ما بتوانیم در
زندگی خود در فضای شهری تأثیر بگذاریم؛ زندگیای که هرروزه با آن دست و پنجه نرم میکنیم .از این جهت ،عالوه بر
اینکه ضرورتی برای جامعة جدید است ،نیازی اساسی نیز بهشمار میرود (زارع شاهآبادی و غالمی .)8031 ،حق به شهر
بهعنوان حقی برای همة ساکنان تصور میشود و دربرگیرندة حق تملك فضا و حق مشارکت فضای شهری است .فلسفة
اساسی این مفهوم همچنان تواناساختن همة ساکنان شهر در برخورداری از همة فرصتهای زندگی شهری است
(خدایاری مطلق و همکاران .)8030 ،در حال حاضر ،در اغلب شهرهای جهان ،مفهوم حق به شهر بهمثابة کنشی برای
گسترش حقوق زیست ساکنان شهری (پارسل )0680 ،و دستیابی به حقوق شهروندی درک میشود و از ضرورتهای
زیستی -حقوقی شهر تلقی میگردد (هاروی.)9 :0661 ،
بنا بر موارد یادشده ،نگارندگان در پژوهش حاضر بر آناند تا وضعیت دوستداری شهری سالمندان بافت فرسودة بخش
مرکزی شهر زنجان را از منظر نظریة حق به شهر ارزیابی و تحلیل کنند .بنابراین ،سؤالی که در پژوهش حاضر در راستای
دستیابی به هدف یادشده مطرح میشود این است که وضعیت دوستداری شهری سالمندان بافت فرسودة بخش مرکزی
شهر زنجان از منظر نظریة حق به شهر چگونه است؟

مبانینظری 
حقبهشهر 
8

حق به شهر مفهومی است که اولین بار هنری لوفِور در کتابی با همین نام آن را مطرح کرد .از نظر او ،حق به شهر
1. Henri lefebver
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نوعی «درخواست و مطالبه برای دستیابی تحولیافته به زندگی شهری» است (کافمن .)899 :8330 ،در حقیقت ،وی
بهعنوان پیشگام این نظریه حق به شهر را با حق زندگی شهری پیوند میزند و چنین اظهار میکند :شهر را نمیتوان
حقی ساده و قابل مشاهده دانست یا آن را بازگشتی به شهرهای سنتی تلقی کرد .حق به شهر فقط با دگرگونی و
بازسازی حق زندگی شهری قابل تعریف است (لوفِور .)801 :8330 ،هاروی 8در تعریف از حق به شهر لوفِور مینویسد:
«حق به شهر پیش از آنکه فردی باشد مفهومی عمومی است که مستلزم تغییراتی است که این تغییرات نیز نیازمند یك
قدرت جمعی برای شکلدهی مجدد به فرایندهای شهری است .مفهوم حق به شهر مستلزم و منوط به آزادی تكتك
انسانها در شهر و بازسازی آن است؛ مفاهیمی که در عصر حاضر بیش از هر زمان دیگر مورد بیاعتنایی قرار گرفتهاند»
(هاروی.)00 :0661 ،
در اندیشة لوفِور پیشنیاز دستیابی به حقوق شهری پیش از هر چیز توانایی پسزدن نیروهای کنترلگر فضاهای
شهری و به دنبال آن تبدیلکردن شهر به عرصة عمل 0رسیدن به خودادارهگری 0و خودمدیریتی 9در مسائل متعدد شهری
به عنوان یك شهروند و یك کنشگر در سطوح مختلف زندگی روزمره و مدیریتی است .لوفِور بیان میکند هر زمان یك
گروه اجتماعی از قبول منفعل شرایط موجود خود سر باز زد و هر زمان که این گروه خود را مجبور به نهتنها درک 0بلکه
تسلط 0بر شرایط موجود خود کرد ،خودادارهگری محقق میشود (لوفِور ،0663 ،به نقل از ابراهیمپور.)8030 ،
امروزه ،حق به شهر در مقایسه با معنی و استفادة آن در کتاب  8301لوفِور معنی گستردهتری دارد .معنی و فهم حق
به شهر در طی دهههای اخیر ضمن گسترش آن تغییر یافته است و به این ترتیب تنوعی از معناها را داراست که با مسائل
مختلف شهری مقابله میکنند (تانسر .)03 :0689 ،مبانی نظری ارائهشده توسط محققان طیف گستردهای از حق ساکنان
شهر (به جای شهروندان ملی) را در تصمیمگیریهایی که به تولید فضای شهر منجر میشود شامل میشود (ایسین،
0666؛ پارسل :)0680 ،0660 ،0660 ،حق تصرف و بازانگاری فضاهای عمومی شهر توسط بهرهوران (میشل)0660 ،؛
حق بهرهوری و بازتوزیع عادالنة مازاد اقتصادی در شهرها (هاروی)0661 ،؛ حق اقلیتها به شهر و امکانات شهری
(لالندایس)0680 ،؛ حق زاغهنشینان به شهر و فضای شهر و بازخوانی سیاستهای شهری در ارتباط با سکونتگاههای
غیررسمی (فاوز.)0680 ،
استخراجشدهازتحلیلاسنادیجریاننظریمفهومحقبهشهر(ایده) 

ترینگزارههایمبنایی


برخیازمهم
جدول.1
هایعقالنیومنطقیاستخراجشده 


گزاره
ـ افرادی که در یك شهر زندگی میکنند نسبت به آن حق دارند .حق به شهر برای همة افراد وجود دارد چه شهروند رسمی و چه غریبه.
ـ حق به شهر به معنای بیان ،مطالبه ،و تجدید حقوق گروهی است که باید حقوقشان در طی تخصیص و ایجاد فضا در شهر لحاظ شود.
ـ حق کاربران فضای شهری برای اعالم دیدگاهشان دربارة فضا و زمان فعالیتهایشان در فضاهای شهری است.
ـ حق به شهر متضمن حق مطالبة حضور در شهر برای به چنگ آوردن کاربری شهر از اربابان جدید ممتاز و دموکراتیكکردن فضاست.
ـ جهتگیری اصطالح حق به شهر به سمت تصمیماتی است که فضای شهری را تولید میکند و بنابراین شهروندان بر تولید فضای شهری نظارت مییابند.
ـ مقصود از فضا فضای فیزیکی و ملموس نیست ،بلکه تولید فضای شهری چیزی فراتر از شکلدادن ساختارهای فضایی مادی شهر ،متضمن ایجاد ریتم زنـدگی روزانـه و
تولید و بازتولید روابط اجتماعی است که آن را تنظیم میکند.

مأخذ:رفیعیانوالوندیپور 51-53:1593،
1. Harvey
2. Site of Action
3. Self-Administration
4. Self-Management
5. Perception
6. Dominance
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مؤلفههاوابعادحقبهشهر 


لوفِور دو مؤلفه را در حق شهری بازمیشناسد .8 :حق استفادة مناسب از فضاهای شهری :امروزه در شهرهای ما بر اساس نیازی
که زندگی اجتماعی شهری ایجاب میکند حق استفاده از فضاهای شهری برای بازیکردن ،کارکردن ،و وجوه و موارد مشابه
برای زندگی مناسب ،آن چنان که باید ،تأمین نشده است؛  .0حق مشارکت :8بر اساس این حق ساکنان شهر باید در سطوح
مختلف تصمیمگیریهای مربوط به امور و مسائل شهر و فضاهای شهری دخیل باشند (فنستر.)00-08 :0660 ،
با قراردادن دو مؤلفة اصلی حق به شهر در هر یك از سطوح امر شهری میتوان به ابعاد سهگانة هر مؤلفه دست
یافت .ابعاد مؤلفة اختصاصدهی شهر به خود (حق استفادة مناسب از فضای شهری) عبارتاند از:
ـ سهم فیزیکی :لوفِور به این مسئله توجه کرده است که ،عالوه بر تقسیمبندیهای صرفاً فضایی ،امکان ایجاد
دستهبندی فضایی -زمانی در بهکارگیری فضاهای شهری قابل انجام است .ایجاد محدودیت زمانی در استفاده از خدمات
شهری مانع بهرهمندی شهروندان و مانع تحقق اختصاصدهی شهر به خود است (رهبری.)00 :8038 ،
ـ کنترل و مالکیت فضا :کنترل و مالکیت در دیدگاه لوفِور مفهومی اقتصادی -سیاسی است .با توجه به ریشههای
مارکسیستی نگرش لوفِور اقتصاد تعیینکنندة سیاست شهری نیز هست .لوفِور و پس از او ساندرز ،)8313( 0کاستلز

0

( )8316و هاروی و مری فیلد ( )8038به مسئلة کنترل و مالکیت فضا توجه کردهاند.
ـ سرزندگی شهری :لوفِور سرزندگی شهری را در قالب سه متغیر امنیت ،ارتباطات ،و تفریح میداند (لوفِور.)8338 ،
درحالیکه جرائم بیشتر توسط مردان روی میدهد و قربانیان آن عموماً مرداناند (گوتدینر .)019 :8036 ،احساس ناامنی
پدیدهای است که بیشتر در زنان مشاهده میشود (گرید.)8339 ،
ابعاد مؤلفة مشارکت در نظریة حق به شهر لوفِور عبارتاند از:
ـ تصمیمگیری شهری :تصمیمگیریهای کالنشهری در چارچوب اقتصاد سیاسی نظام سرمایهداری و توسط سران
سرمایه که عموماً سران سیاست نیز هستند انجام گرفته است (کوهن و ولپ .)8391 ،جنسیت نیز عامل تعیینکنندهای در
شکلدهی به آن محسوب میشود.
ـ سازماندهی شهری :سازماندهی شهری در ادبیات لوفِور جایگاه عمدهای دارد .او اگرچه به مکاتب تفسیری که
تعبیرهای نمادین از شهر و بدنة شهری دارند عالقهای ندارد ،نوع سازماندهی و طراحی شهری را در نگرش شهروندان و
فراگردهای زندگی روزمرة آنان دخیل و تأثیرگذار میداند (الریمور8391 ،؛ هیفورد.)8399 ،
ـ تولید فضا /حق شهروندیت شهری :این مفهوم نقشی کلیدی در نظریة لوفِور ( )8338دارد و در کتابی با همین
عنوان مورد بحث قرار گرفته است .آنچه از لوفِور تحت عنوان تولید فضا یاد میکند فعالیت سیاسی در بازپسگیری شهر
برای شهروندان از نظامی است که بر پایة افزایش مصرف شهروندان و سوددهی بیشتر شهر را از آن خود کرده است .این
مفهوم اشاره به حرکتی فردی و سیاسی باری از آن خود کردن شهر و فضاهای آن دارد .تأکید لوفِور بر اهمیت نقش فضا
در تولید آهنگ روزمرة زندگی و بازتولید روابط اجتماعی رویکردی به حقوق شهروندی را پدید میآورد که در آن ساکنان
شهر باید نقشآفرینان و ذینفعان اصلی در تولید فضای شهری باشند.
حقبهشهر(سالمندان)وشهردوستدارسالمند 

نظریة حق به شهر اساساً به بازیگرانی در شهر اشاره دارد که با محرومیت اجتماعی در فضاهای شهری مواجهاند .اما سالمندان،

1. Right to Participation
2. Saunders
3. Castells
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کسانی که در شهر زندگی میکنند ،از جمله بازیگران مذکور بهشمار نیامدهاند .بحث محققان حاضر بر اساس ایدهای است که
در آن سالمندان بهعنوان شهروندان فعال در احیای شهر بر اساس نیازها و تقاضاهایشان میباشند .بدین دلیل حق به شهر
سالمندان در فهم محققان حق استفادة مناسب از فضاهای شهری خصوصاً برای انجامدادن فعالیتهای انتخابی و اجتماعی و
حق به مشارکت در جامعه و سیاستها در سطح محلی و ملی ترجمه میشود؛ همان طوری که حق به دسترسی به حملونقل
خوب ،مسکن ،و در مجموع شهر دوستدار سالماند .همان طوری که امروزه در بیشتر موارد حق به شهر بیشتر به یك زندگی
اصیل و مشارکت مدنی در چارچوب دموکراسی نمایندة معتدل اشاره دارد .بنابراین ،میتوانیم بگوییم در یك معنی وسیع
برداشت مفهوم حق به شهر از مفهومی افراطی به سمت مفهومی اصالحطلبانهتر انتقال یافته است (تانسر.)01 :0689 ،
مفهوم شهر دوستدار سالمند با مفهوم حق به شهر به دلیل تأکید هر دو بر دسترسی و مشارکت در هم آمیختهشدهاند
(تانسر .)00 :0689 ،در پژوهش حاضر چارچوب ارزیابی بافت فرسودة بخش مرکزی شهر زنجان بر اساس مؤلفهها و ابعاد
نظریة حق به شهر بوده است و گویههای متناظر ترجمان هر کدام از ابعاد نظریة حق به شهر با جهتگیری دستیابی به
خودادارهگری سالمندان است (جدول  .)0از آنجا که حق به شهر منطبق با حق اشخاص به تغییر شهر طبق نیازها و
درخواستهایشان است و نیازهای محیطی سالمندان در جدیدترین قالب خود یعنی ایدة شهر دوستدار سالمند مطرح
شدهاند ،مؤلفهها و ابعاد نظریة حق به شهر بر اساس گویههای منتخب شهر دوستدار سالمند ارزیابی شدهاند.
شاخصهایارزیابیپژوهش 

جدول.2
مؤلفهها 


ابعاد 

سهم فیزیکی

مأخذسنجهها 


حق استفاده مناسب از فضاهای شهری

گویهها 

ایمنی و راحتی حملونقل عمومی برای سالمندان
وجود عالئم راهنمای واضح و روشن در فضاهای عمومی
تعبیة امکانات ویژة حملونقل سالمندان
افزایش سرانة فضاهای سبز و پیادهروها به صورت محلهای
تعبیه صندلیهای مناسب سالمندان در معابر شهری
ایجاد امکانات مناسب سالمندان در سرویسهای بهداشتی عمومی
ایجاد سطوح شیبدار در کنار پلهها در معابر شهری
عریضسازی پیادهروها برای عبور و مرور ایمن سالمندان
تعبیة امکانات ورزشی خاص سالمندان در بوستانهای سطح شهر
مناسبکردن زیرساختها و کفپوشهای پیادهروهای معابر شهری
جذب سالمندان به مشارکت در تصمیمات و برنامههای شهری

نعمتی و آقابخشی8038 ،

مشارکت فعال سالمندان در جلسات و مراسم

نظمفر و همکاران8030 ،

فروغمند اعرابی و کریمیفرد،
8039
شرقی و همکاران8030 ،
نعمتی و آقابخشی8038 ،

نعمتی و آقابخشی8038 ،؛
شرقی و همکاران8030 ،

طراحی برخی فعالیتهای داوطلبانه برای سالمندان
کنترل و مالکیت
فضا

سرزندگی
شهری

توانایی سالمندان در دسترسی به مسکن مناسب
درنظرگیری تسهیالت الزم برای سالمندان برای امکان ایجاد تغییرات در خانه
تسهیل فرایند حضور سالمندان در مناسبتهای شهری
تجهیز مراکز و فضاهای شهری به تجهیزات مورد نیاز سالمندان
مقرونبهصرفهسازی حضور سالمندان در شهر
ایجاد زمینههای همکاری سالمندان در امور شورایاری محالت شهرها
شنیدن صدای سالمندان
وجود کلوپها و مراکز مخصوص ورزش سالمندان به اندازة کافی
تخفیف استفاده از خدمات فرهنگی ،هنری ،ورزشی ،و اجتماعی در مراکز دولتی مانند
فرهنگسراها ،کتابخانهها ،و سینماها
میزان دسترسی عمومی و گسترده به رایانه و اینترنت در مکانهای عمومی و دولتی
تعبیة عالئم الزم برای تسهیالت و خدمات موجود در اطراف محل زندگی سالمندان
وجود تلفن مشاورة سالمند

فروغمند اعرابی و کریمی
فرد8039 ،

زرقانی و همکاران8030 ،؛
شرقی و همکاران8030 ،؛
نظمفر و همکاران8030 ،
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شاخصهایارزیابیپژوهش

ادامةجدول.2
مؤلفهها 


ابعاد 

گویهها 

ارائة اطالعات درمورد نرمافزارها و خدمات با حروف چاپی و بزرگ و تصاویر و متون
بصری و سرفصلهای روشن و ساده برای سالمندان
برگزاری مسابقة ورزشی بین سالمندان
وجود مربیهای ورزشی خاص ،با انواع بازیهای مناسب سالمندان در پارک ها
ایجاد امنیت بیشتر در بوستانها و معابر شهری
تأمین روشنایی مناسب معابر در شب
میزان احساس بیقدرتی (تصور از خویشتن)
توانمندسازی شهروندان

تصمیمگیری
شهری

حق مشارکت

سازماندهی
شهری

تولید فضا /حق
شهروندیت
شهری

عضویت در انجمنها و سازمانهای داوطلبانه شامل سازمانهای غیردولتی و اجتماعی
(بسیج ،گروههای صنفی ،گروههای هنری ،و )...
نظارت بر فعالیتهای شهرداری
اطالعرسانی مسائل و مشکالت شهر
انتقاد از عملکرد مسئوالن شهری
انسجام و همدلی با مسئوالن
ایجاد روحیة همدلی و وفاق در جامعه
مشارکت شهروندان در انتخابات و جلسات شورای اسالمی شهر
مشارکت شهروندان در انتخابات و جلسات شورای اسالمی محالت
رضایت شهروندی از بهداشت محیط شهری
رضایت شهروندی از زیباسازی محیط شهری
رضایت شهروندی از فعالیتهای عمرانی
رضایت شهروندی از تسهیالت
رضایت شهروندی از امکانات ارائهشده
رضایت شهروندی از رفاه اجتماعی
اعتماد مردم نسبت به قول و قرار مسئوالن
عملکرد شهرداری در زمینة امور فرهنگی
عملکرد شهرداری در زمینة امور ورزشی
عملکرد شهرداری در زمینة امور تأمین ایمنی شهروندان
جلسه پیرامون امور شهر با همراهی شهروندان
تقدیر از شهروندان برتر
تمایل شهروندان به انجامدادن فعالیتهای عمرانی (ایجاد میدان ،خیابان ،مدرسه ،و
 )...در سطح شهر
تمایل شهروندان به انجامدادن فعالیتهای مربوط به محیط زیست (ایجاد فضای سبز،
جنگلکاری ،و  )...در سطح شهر
تمایل شهروندان به انجامدادن فعالیتهای مربوط به خدمات شهری (نظافت شهری،
دفع زباله ،و  )...در سطح شهر
تمایل شهروندان به انجامدادن فعالیتهای مربوط به رفاه شهری (ایجاد فرهنگسرا،
کتابخانه ،و  )...در سطح شهر
تأمین مالی هزینة اجرای طرحهای شهری (کمك مالی) از سوی شهروندان
تأمین نیروی انسانی (کمك فکری) از سوی شهروندان
توجه به امور محله از سوی شهروندان
گزارش ،پیشنهاد ،انتقاد ،یا تشکر شفاهی یا کتبی دربارة مدیریت شهری از سوی
شهروندان

مأخذ:مطالعاتکتابخانهاینگارندگان 1597،


مأخذسنجهها 


نعمتی و آقابخشی8038 ،
فروغمند اعرابی و کریمی
فرد8039 ،
یغفوری و همکاران8030 ،
حسینزاده و فدایی دهچشمه،
8038

فخرایی و مرزی8030 ،؛
یغفوری و همکاران8030 ،

علیزاده و همکاران8030 ،

حسینزاده و فدایی دهچشمه،
8038

حسینزاده و فدایی دهچشمه،
8038

فخرایی و مرزی8030 ،

علیزاده و همکاران8030 ،
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روشپژوهش 

پژوهش حاضر توصیفی -تحلیلی است و به لحاظ قلمرو زمانی مقطعی حاضر 8محسوب میشود .جامعة پژوهش را

سالمندان ساکن در بافت فرسودة شهر زنجان تشکیل میدهند .با توجه به مشخصنبودن تعداد سالمندان ساکن در بافت
فرسوده ،از روش نمونهگیری جامعة آماری مجهول استفاده و حجم نمونه برابر  896نفر تعیین شده است .در این مطالعه
سالمندان افراد دارای سن تقویمی  06سال و باالتر 0و ساکن در محدودة بافت فرسودة شهر درنظر گرفته شدهاند .روش
نمونهگیری پژوهش خوشهای است و خوشهها به طور سیستماتیك انتخاب شدهاند .چنانکه با استفاده از روش نمونهگیری
خوشهای از طریق تهیة نقشة نقاط جی ای اس 0شهری و با توجه به تراکم جمعیت در نقاط مختلف جغرافیایی از هر یك از
مناطق شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و بافت مرکزی تعداد نمونه از خوشههای معین انتخاب و مراجعه به پالکهای
قرارگرفته در خوشة معین صورت پذیرفته است .محققان دادهها را با استفاده از پرسشنامة استاندارد  9 SF-36و با روش
مصاحبة چهره به چهره جمعآوری کردهاند.
با توجه به اینکه در پرسشنامه از رتبهبندی طیفی لیکرت استفاده شده است ،بزرگترین مقدار  0و کوچكترین مقدار
 8خواهد بود .بنابراین ،انحرافمعیار آن برابر است .بنابراین ،میتوان از مقدار  6/00استفاده کرد .این مقدار بیشینة
انحرافمعیار است (مؤمنی .)00 :8030 ،همچنین ،سطح اطمینان  30درصد و دقت برآورد  6/68درنظر گرفته شده است.
شاخصهای تحقیق در دو بخش متغیر مستقل و وابسته و متغیرهای زمینهای تدوین شدهاند .متغیر وابسته شامل «حق به
شهر» و متغیرهای مستقل نیز «حق استفاده از فضای شهری» با سه شاخص و «حق مشارکت» نیز با سه شاخص است
که در جدول  0بهتفصیل آورده شده است .در میان متغیرهای زمینهای پایگاه اجتماعی -اقتصادی از ترکیب سه مؤلفة
شغل ،درآمد ،و میزان سواد بهدست آمده است .در این رابطه ،نخست متغیر اشتغال با استفاده از ری کد کردن از کدگذاری
صفر و یك به کدگذاری (شغل نامناسب کد صفر و شغل مناسب با کد  )866تغییر داده شد .سپس ،متغیر درآمد طبق
دهكبندی درآمد سالیانة خانوار بدین صورت کدگذاری مجدد شد (سه دهك اول کد 86؛ سه دهك دوم کد 06؛ سه
دهك سوم کد 06؛ دهك آخر نیز کد  .)00متغیر سطح تحصیالت با کدگذاری صفر تا چهار به کدگذاری صفر تا صد
تغییر داده شد (بیسواد با کد  ،6خواندن و نوشتن  ،00دیپلم با کد  ،06تحصیالت دانشگاهی لیسانس با کد  )866و پس
از جمعکردن این سه متغیر با همدیگر و ساختن متغیر جدیدی به اسم موقعیت اجتماعی -اقتصادی این متغیر نیز به سه
سطح موقعیت اجتماعی -اقتصادی (پایین ،متوسط ،و باال) تقسیم شد .با توجه به دیدگاه متفاوت هر یك از این طبقات
نسبت به محیط شهری و نحوة تصمیمگیری در برنامههای شهری ،سعی شده است تا نسبت تعداد نمونه در بین این
گروهها رعایت شود .برای تحلیل دادهها از جدولها و نمودارهای توصیفی ،آزمون کروسکال والیس (برای بررسی میزان
اختالف نظر گروههای آماری درمورد موضوع تحقیق) ،و آزمون تحلیل مسیر (برای بررسی نحوة تأثیر شاخصهای حق
استفاده از فضای شهری و حق مشارکت بر شاخص حق به شهری) به کمك نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.

1. Cross sectional

 .0سالمندی فرایندی زمانی است که افرادی که به شصتسالگی و باالتر از آن برسند در معرض آن قرار میگیرند .گاهی در مالک سنی تفاوتهایی دیده
میشود .اما بهنظر میرسد بر اساس گروهبندی سهگانه آغاز شصتسالگی برای تشخیص سالمندی مناسبتر باشد (سیدمیرزایی8010 ،؛ انوری و همکاران،
 .)8036همچنین ،سازمان ملل متحد معیار شصت سال یا باالتر را برای اشاره به افراد سالمند بهکار میبرد (صندوق جمعیت ملل متحد.)0680 ،
3. GIS

 SF-36 .9یك ابزار بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سالمت است .بررسی وضعیت سالمتی با  SF-36برای مطالعات پیامد در علم پزشکی طرحریزی شده
است و به طور وسیع آزمایش و اعتبارسنجی شده است .برای اندازهگیری سالمت عمومی جمعیتها و همچنین برای مقایسة سالمتی بیماران با شرایط SF-

36یك ابزار اندازهگیری عمومی کیفیت زندگی است و همچنین نشان میدهد که آیا یك فرد سالم است یا خیر.
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مطالعةادبیاتعلمینظریةحقبهشهر

سنجشوضعیتشاخصوابستةحق

وتعیینشاخصهایپژوهش

بهشهرازطریقشاخصهایمستقل
براساسطیفلیکرت
بررسیمیزاناختالفنظرگروههای

شاخصوابسته:حقبهشهر

آماریدرموردشاخصوابستةحقبه
شهربااستفادهازآزمونکروسکال
بررسینحوۀتأثیرشاخصهایمستقل

شاخصهایمستقل:

برشاخصوابستةحقبهشهریبا

استفادهازآزمونتحلیلمسیر

ـ حقاستفاد ۀ  مناسبازفضای
شهری

بحثونتیجهگیری
شکل.1مدلمفهومیفرایندپژوهش 

منبع:نگارندگان 1597،

قلمروپژوهش 
شهر زنجان مرکز استان زنجان در شمال غرب ایران با جمعیت  906198نفر از بزرگترین شهرهای شمال غرب کشور
است (مرکز آمار ایران .)8030 ،بافت فرسودة شهر زنجان ،بهعنوان قلمرو مورد مطالعة تحقیق ،در بخش مرکزی و قدیمی
شهر زنجان قرار دارد .این محدوده با مساحت  930هکتار ،تقریباً  9/39درصد از کل مساحت شهر ( 0803/99هکتار) را
شامل میشود (مهندسین مشاور آرمانشهر .)80 :8011 ،محدودة مذکور  90609نفر از ساکنان کل شهر را در خود جای داده
است (مرکز آمار ایران .)8030 ،بافت فرسوده و قدیمی زنجان با داشتن یك مجموعة تاریخی بازار و  08واحد معماری و ابنیة
تاریخی شکلدهندة هویت اجتماعی ،معماری ،تاریخی ،و فرهنگی -مذهبی شهر است (حیدری.)90 :8030 ،

شکل.2موقعیتبافتفرسودۀشهرزنجاندرتقسیماتفضاییکشور 
منبع:نگارندگان 1597،

یافتههایتحقیق 


تحلیل ویژگیهای آماری جامعة نمونه حاکی از آن است که اغلب نمونهها با تعداد  881نفر از بین مردان میباشند .زیرا،
طبق مشاهدات محققان ،زنان سالمند کمتر از مردان در اماکن عمومی حاضر بودهاند .با توجه به ساختار و ویژگیهای
جسمانی انسان در دوران سالمندی ،انتظار میرود اغلب سالمندان با مشکالت جسمانی و روانی درگیر باشند .در این راستا
بررسی نمونة آماری نشان داد که  00درصد ( 00نفر) از نمونة آماری اظهار کردند که از سالمت جسمانی برخوردارند و
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اغلب آنها با مشکالت کمشنوایی ،کمبینایی ،مشکالت حرکتی (مثل حرکت دست یا پا) و همچنین مشکالت روانی و
هیجانی مواجه بودهاند .اگر این استنتاج از نمونة آماری را به کل محدوده تعمیم دهیم ،اغلب سالمندان شهر با مشکالت
متعدد جسمانی روبهرو میباشند .برای رسیدن به نتایج مطلوب بر اساس ویژگیهای متنوع جامعة آماری ،سعی بر آن شد
تا با هر طبقة شهری از نظر موقعیت اجتماعی -اقتصادی مصاحبه شود.
ویژگیهایجامعةآماریبافتفرسودۀشهرزنجان 

جدول.5

مرد
881

جنسیت 

سالم
00

تواناییجسمی 
موقعیتاجتماعی-اقتصادی 
مدتاقامتدرشهر 

پایین
09
زیر 0
88

ناتوانی شنوایی
ناتوانی حرکتی
99
3
متوسط
90
 0تا 86
80

زن
00
ناتوانی بینایی
01

 86تا 06
00

ناتوانی روانی
00
باال
00
باالی 06
880
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.وضعیتشاخصهایحقبهشهردربافتفرسودۀشهرزنجان 

جدول0
ابعاد

سهم فیزیکی

تصمیمگیری شهری

کنترل و مالکیت فضا
سرزندگی شهری
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سازماندهی شهری

وجود کلوپها و مراکز مخصوص ورزش سالمندان به اندازة کافی

0/96

تولید فضا /حق شهروندیت شهری

حقاستفادۀمناسبازفضایشهری 
شاخص
افزایش سرانة فضاهای سبز و پیادهروها به صورت محلهای
وجود عالئم راهنمای واضح و روشن در فضاهای عمومی
عریضسازی پیادهروها برای عبور و مرور ایمن سالمندان
تعبیة امکانات ورزشی خاص سالمندان در بوستانهای سطح شهر
مناسبکردن زیرساختها و کفپوشهای پیادهروهای معابر شهری
تعبیة صندلیهای مناسب سالمندان در معابر شهری
ایمنی و راحتی حملونقل عمومی برای سالمندان
ایجاد سطوح شیبدار در کنار پلهها در معابر شهری
ایجاد امکانات مناسب سالمندان در سرویسهای بهداشتی عمومی
تعبیة امکانات ویژة حملونقل سالمندان
توانایی سالمندان در دسترسی به مسکن مناسب
درنظرگیری تسهیالت سالمندان برای امکان ایجاد تغییر در خانه
تجهیز مراکز و فضاهای شهری به تجهیزات مورد نیاز سالمندان
شنیدن صدای سالمندان
مشارکت فعال سالمندان در جلسات و مراسم
طراحی برخی فعالیتهای داوطلبانه برای سالمندان
تسهیل فرایند حضور سالمندان در مناسبتهای شهری
مقرون به صرفه سازی حضور سالمندان در شهر
ایجاد زمینه همکاری سالمندان در امور شورایاری محالت شهرها
جذب سالمندان به مشارکت در تصمیمات و برنامههای شهری
تأمین روشنایی مناسب معابر در شب
تعبیة عالئم الزم برای تسهیالت و خدمات در محل زندگی سالمندان
تخفیف خدمات فرهنگی ،هنری ،ورزشی ،و اجتماعی
دسترسی به رایانه و اینترنت در مکانهای عمومی و دولتی
ایجاد امنیت بیشتر در بوستانها و معابر شهری
برگزاری مسابقه ورزشی بین سالمندان
وجود مربیهای ورزشی ،با انواع بازیهای مناسب سالمندان
وجود تلفن مشاورة سالمند
ارائة اطالعات نرمافزاری و خدمات به صوت ساده برای سالمندان

میانگین
0/09
0/96
0/00
0/00
0/06
0/69
0/33
0/19
0/99
0/90
0/83
0/89
0/86
0/69
0/66
0/36
0/93
0/96
0/08
0/06
0/09
0/09
0/89
0/88
0/63
0/60
0/33
0/30
0/99

ابعاد

حقمشارکت 
شاخص
مشارکت شهروندان در انتخابات و جلسات شورای اسالمی محالت
مشارکت شهروندان در انتخابات و جلسات شورای اسالمی شهر
ایجاد روحیة همدلی و وفاق در جامعه
عضویت در انجمن داوطلبانه
میزان احساس بیقدرتی
اطالعرسانی مسائل و مشکالت شهر
انتقاد از عملکرد مسئوالن شهری
نظارت بر فعالیتهای شهرداری
توانمندسازی شهروندان
انسجام و همدلی با مسئوالن
رضایت شهروندی از رفاه اجتماعی
رضایت شهروندی از زیباسازی محیط شهری
رضایت شهروندی از بهداشت محیط شهری
رضایت شهروندی از امکانات ارائهشده
عملکرد شهرداری در زمینة امور فرهنگی
عملکرد شهرداری در زمینة امور تأمین ایمنی شهروندان
عملکرد شهرداری در زمینة امور ورزشی
رضایت شهروندی از فعالیتهای عمرانی
اعتماد مردم نسبت به قول و قرار مسئوالن
رضایت شهروندی از تسهیالت
تمایل شهروندان به انجام فعالیتهای عمرانی
تمایل شهروندان به انجام فعالیتهای مربوط به محیطزیست
تمایل شهروندان به انجام فعالیتهای مربوط به رفاه شهری
تأمین نیروی انسانی (کمك فکری) توسط شهروندان
تمایل شهروندان به انجامدادن فعالیتهای مربوط به خدمات شهری
توجه به امور محله از سوی شهروندان
گزارش ،پیشنهاد ،و انتقاد دربارة مدیریت شهری از سوی شهروندان
تأمین مالی هزینة اجرای طرحهای شهری از سوی شهروندان
جلسه دربارة امور شهر با همراهی شهروندان

میانگین
0/09
0/06
0/88
0/33
0/38
0/10
0/06
0/93
0/03
0/86
0/09
0/03
0/08
0/89
0/86
0/68
0/38
0/93
0/00
0/00
0/06
0/80
0/63
0/39
0/39
0/10
0/90
0/98
0/09

تقدیر از شهروندان برتر

0/06
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بدین ترتیب ،بررسیها نشان میدهد وضعیت ابعاد حق به شهر در بافت فرسودة بخش مرکزی شهر زنجان در حد
متوسط به پایین بوده و میانگین رضایت جامعة آماری از شاخص حق به شهر برابر  0/39است .در این رابطه متوسط
شاخص حق استفادة مناسب از فضای شهری  0/68است .یکی از اصول موضوع حق به شهر استفادة مردم از فضای
شهری بر اساس توانمندیها و نارساییهای جسمانی و روانی است .درحالیکه در محدودة مورد مطالعه این مؤلفه
وضعیت چندان مطلوبی ندارد .از طرفی ،میانگین رضایت جامعة آماری از شاخص حق مشارکت برابر  0/19است .این
مقدار نیز بیانگر مطلوبنبودن میزان مشارکت سالمندان در برنامهریزی و سازماندهی فضا در بافت فرسودة بخش
مرکزی شهر زنجان است.

شکل.5نماییازبرخورداریسالمندانازفضایشهریعمومی 
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در بررسی اختالفنظر جامعة آماری ،مشخص شد که میزان سطح معنیداری شاخص «توانایی جسمی» برابر صفر
است .این مقدار سطح معنیداری کمتر از سطح اطمینان  P>6/60است و فرض صفر ( )H0: µ1=µ…=µNتأیید میشود.
بنابراین ،در شاخص «توانایی جسمی» بین گروههای مختلف «سالم؛ ناتوانی حرکتی؛ ناتوانی شنوایی؛ ناتوانی بینایی؛
ناتوانی روانی» در زمینة وضعیت شاخصهای حق به شهر و مطلوببودن فضای زیستی در بافت فرسوده اختالف نظر
وجود دارد .زیرا این محدوده بر اساس تواناییهای جسمی یا به عبارت بهتر بر اساس ناتوانیهای جسمانی شهروندان
بهویژه سالمندان طراحی و مناسبسازی نشده است و هر یك از این گروهها آرای متفاوتی نسبت به سطح زندگی شهری
دارند .از طرفی ،مقدار خی دو 8در آزمون برابر  8/000است .این مقدار کمتر از حد انتظار است و نشان میدهد که جامعة
آماری اختالفات چندان فاحشی نسبت به هم ندارند .عالوه بر این ،در سه شاخص بعدی ،سطح معنیداری کمتر از سطح
اطمینان  >P6/60است و فرض صفر (= )µ…=µN H0: µ1تأیید میشود .در نتیجه ،بین گروههای مختلف جنسیت (زن
و مرد) ،موقعیت اجتماعی -اقتصادی (پایین ،متوسط ،باال) و مدت اقامت در شهر (زیر  0 ،0تا  86 ،86تا  ،06باالی )06
اختالف نظر وجود ندارد.
هایآماریازوضعیتشاخصهایحقبهشهرباآزمونکروسکالوالیس 


اختالفنظرگروه
جدول.3



CHI SQUARE

 DF

 SIG.

جنسیت

0 / 008

0

6 / 666

توانایی جسمی

8 / 000

0

6 / 061

موقعیت اجتماعی-اقتصادی

9 / 031

0

6 / 666

مدت اقامت در شهر

9 / 060

0

6 / 666
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1. Chi Square
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برای تشخیص رابطة علّی بین متغیرهای مستقل و تابع از روش تحلیل مسیر استفاده شده و از طریق تحلیل
رگرسیونی و تحلیل بتای استاندارد آمارهها ،ارتباط میان شاخصهای حق به شهر با مؤلفههای حق استفاده از فضای
شهری و حق مشارکت در بافت فرسودة شهر زنجان مشخص شده است .شاخص حق به شهر بهعنوان متغیر وابسته و
مؤلفة حق استفاده از فضای شهری (سهم فیزیکی؛ کنترل و مالکیت فضا؛ سرزندگی شهری) و مؤلفة حق مشارکت
(تصمیمگیری شهری؛ سازماندهی شهری؛ تولید فضا) بهعنوان متغیر مستقل درنظر گرفته شدهاند و نتایج تحقیق نیز به
صورت اثر مستقیم ،اثر غیرمستقیم ،اثر کل ،و مدل معادالت ساختاری ارائه شده است .اثر کل بهعنوان مهمترین پارامتر
تحلیل مسیر حاصل جمع اثر مستقیم و غیرمستقیم است.8
در بافت فرسودة شهر زنجان ،طبق نتایج جدول  ،0مقدار اثر کل مؤلفة حق استفاده از فضای شهری بر مؤلفة حق به
شهر برابر  6/109است و مقدار اثر کل مؤلفة حق مشارکت برابر  6/100است .این روند نشان میدهد که از نظر جامعة
آماری مؤلفههای حق استفاده و حق مشارکت تأثیر مطلوبی در مؤلفة حق به شهر دارند و با تقویت این دو مؤلفه میتوان
فضای شهری مطلوب و متناسب با نیازهای اقشار مختلف بهویژه سالمندان ایجاد کرد .نکتة مهم در تأثیر مؤلفه این است
که اثر مؤلفههای مستقل بر مؤلفة حق به شهر بیشتر از  6/0است و این بیانگر تأثیر بسیار مطلوب و پایدار در بافت
فرسودة بخش مرکزی شهر زنجان است .همچنین ،مقدار سطح معنیداری مؤلفهها  6/666است که فرضیة صفر ( )H0را
رد میکند و نتایج تحقیق قابل تعمیم به کل محدودة بافت فرسودة بخش مرکزی شهر زنجان است .همچنین ،در بررسی
اثر مستقیم مؤلفهها که با استفاده از آمارة بتا در آزمون رگرسیون خطی چندگانه بهدست میآید ،میزان تأثیر هر دو
شاخص تقریباً برابر است.
بررسی جداگانة مؤلفهها نیز نشان داد که در مؤلفة «حق استفاده از فضای شهری» شاخص «سرزندگی شهری» با
اثر کل  6/961بیشترین تأثیر را دارد .این عامل نشان میدهد که جامعة آماری به نسبت دیگر مؤلفهها بر آناند که
وضعیت سرزندگی شهری مطلوبتر بوده و مؤلفة «حق مشارکت» و نیز شاخص «سازماندهی شهری» با اثر کل 6/980
بیشترین تأثیر را بر حق به شهر داشته است.
تأثیرمؤلفههایحقاستفادهازفضایشهریوحقمشارکتبرمؤلفةحقبهشهریباتحلیلمسیر 

جدول.1
شاخص 

اثرمستقیم 

اثرغیرمستقیم 

اثرکل 

ابعاد 

سهم فیزیکی

6/018

6/638

6/090

حق استفاده از فضای

کنترل و مالکیت فضا

6/098

6/000

6/939

شهری

سرزندگی شهری

6/931

6/086

6/961

کل (حق استفاده از فضای شهری)

6/063

6/081

6/109

تصمیمگیری شهری

6/900

6/816

6/000

سازماندهی شهری

6/089

6/631

6/980

تولید فضا /حق شهروندیت شهری

6/031

6/069

6/060

کل (حق مشارکت)

6/060

6/006

6/100

حق مشارکت
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 .1مقدار اثر کل باید باالتر از  6/0باشد تا یك رابطة معنادار بین متغیر وابسته و مستقل بهوجود آید و اگر اثر کل بین  6/0تا  6/0باشد ،همبستگی معنادار و
مطلوب است و اگر بیش از  6/0باشد ،همبستگی بسیار مطلوب است .همچنین ،اگر مقدار اثر غیرمستقیم بیشتر از اثر مستقیم باشد ،نشاندهندة کاذببودن
نتیجة محاسبات آماری است.
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مؤلفههایحقاستفادهازفضایشهریوحقمشارکتبرحقبهشهرباتحلیلمسیر 

شکل.0تأثیر
مأخذ:یافتههایتحقیق 1597،



بحثونتیجهگیری 

از دید لوفِور ،حق به شهر خودش را بهسان شکل ممتاز حقوق آشکار میکند و بیدلیل نیست که امروزه مفهوم حق به
شهر بهمثابة یك تعبیر پوششی (چتری) همانند پایداری بهکار میرود و مفهوم آن در مقایسه با زمانی که لوفِور برای
اولین بار بهکار برد بسیار گستردهتر شده است .فرض سالمندان بهعنوان قشری که با محرومیت اجتماعی در فضاهای
شهری مواجهاند حقی اساسی را از منظر نظریة حق به شهر برای آنان بهوجود میآورد که در پژوهش حاضر نیز مورد نظر
بوده است .اشتراکات و ارتباط بین حق به شهر و شهر دوستدار سالمند نشاندهندة آن است که حق به شهر سالمندان
نهتنها زمینة اصلی توجیهپذیری شهر دوستدار سالمند است ،بلکه مؤلفهها و ابعاد آن میتواند بازتولید فضای شهر دوستدار
سالمند باشد.
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که حق به شهر دغدغهای اساسی در بین سالمندان محدودة مورد مطالعه است و
از نظر نمونة آماری مورد بررسی وضعیت حق به شهر در بافت فرسودة بخش مرکزی شهر زنجان در سطحی پایینتر از
سطح متوسط قرار دارد .بدین ترتیب و با نگاهی به سایر پژوهشهای مشابه ،میتوان گفت وضعیت حق به شهر
سالمندان در فرایند شهرسازی کنونی تاکنون مورد غفلت واقع شده و نیازمند توجه اساسی است (معروفی و وحیدی برجی،
8039؛ حبیبی و امیری8039 ،؛ یغفوری و کاشفیدوست8039 ،؛ زارع شاهآبادی و غالمی .)8031 ،این مهم اگرچه از نظر
سالمندان با ویژگیهای مختلف سالمت جسمانی متفاوت است ،در بین سالمندان با ویژگیهای متفاوت جنسیتی،
اجتماعی -اقتصادی ،و مدت زمان اقامت در شهر مشترک بوده است .البته ،در این زمینه تانسر ( )0689سه عامل موقعیت
اجتماعی -اقتصادی ،جنسیت ،و شرایط فیزیکی فضا را مسائل اصلی برای سالمندان در ارتباط با تحقق حق به شهر
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سالمندان و سودبردن آنان از فرصتهای مشارکت اجتماعیـ که توسط شهر عرضه میشودـ برمیشمرد و رهبری و
شارعپور ( )8030تفاوتهای جنسیتی را در بهرهمندی از حق به شهر موثر میدانند .با تحلیل جزئیتر نتایج پژوهش
میتوان دریافت که مؤلفههای حق استفادة مناسب از فضای شهری و حق مشارکت تأثیر مطلوبی بر حق به شهر دارند و
در نتیجه با ارتقای ابعاد مؤلفههای مذکور میتوان به حق به شهر مطلوب سالمندان نائل شد .در این زمینه مؤلفة حق
مشارکت با امتیازی پایینتر از حق استفاده از فضای شهری باید به ترتیب نیاز به ارتقای ابعاد تولید فضا /حق شهروندیت
شهری ،تصمیمگیری شهری ،و سپس سازماندهی شهری مورد توجه و برنامهریزی قرار گیرد؛ بدین طریق گروه
سالمندان که از اوقات فراغت بیشتری در مقایسه با سایر اعضای جامعه برخوردارند میتوانند اعضایی فعال و سازنده در
خلق فضاهای سرزندة شهری باشند و سالمندیِ پویایی داشته باشند .مؤلفة حق استفادة مناسب از فضای شهری نیز باید
بهترتیب نیاز به ارتقای ابعاد کنترل و مالکیت فضا ،سهم فیزیکی ،و درنهایت سرزندگی شهری همردیف با مؤلفة حق
مشارکت مورد توجه باشد .زیرا سالمندان بهعنوان گروهی که دچار محدودیت حرکتیاند نیازمند مناسبسازی محیط
جهت حضور در جامعه و فضاهای شهریاند .اهمیت توجه به موضوع حق به شهر سالمندان و مؤلفههای پیشگفته از
آنجایی مضاعف میشود که گروه سالمندان در آیندهای نهچندان دور بخش بزرگتری از کل جمعیت را شامل خواهند شد
(برجی و همکاران .)8030 ،در پایان لوفِور نوید امیدوارکنندهای میدهد که حق به شهر و تحقق آن به حقوق شهروندی
بسیار فراتر از آزادی فردی در دسترسی به امکانات شهری مینگرد و آن به معنای حقِ تغییردادن خودمان از طریق
تغییردادن شهر است و این یعنی ترجیح چگونه زیستن به چگونه زندهماندن.
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