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بیانمسئله

تدریج همگان را تحت پوشش قرار  ای حیاتی است که به یك فرایند زیستی و نه یك بیماری، پدیده عنوان به ،المندیس

 بینی و پیش بوده گسترش به رو سالخوردگی جمعیتی روند ملل، سازمان جمعیتواحد  ارزیابی که طبق چنان .دهد می

و  داشته ای العاده فوق سرعت چین و ،کویت عربستان، ایران، توسعه مانند حال در کشورهای در سالمندان جمعیت  شود می

 یزانشاخص مبررسی  چنانکه(؛ 8030رسید )برجی و همکاران،  خواهد 0606 سال در نفر میلیارد دو به سالمندان تعداد

 یشافزا 8030در سال  8/0به  8000در سال  39/0از دهد که شاخص مذکور  نشان می یران نیزدر ا یتجمع یسالخوردگ

باألخص  ،خود ةیژو یازهایبا ن ،مهم یعنوان قشر به ،ارتباط سالمندان ین(. در ا8030 یران،)مرکز آمار ا است یافته

 یلیامسون،)کالوو و و کند یم پذیر یهرا توجیادشده قشر  یزندگ یطکه ضرورت توجه به محاند  مواجه یطیمح یازهاین

 های یتخصوص لزوم فعال و به یشتراز فراغت ب یو برخوردار یو اجتماع یسن یتموقع یلسالمندان به دل ،درواقع(. 0661

و  کنند یم یسپر یشهر یا در فضاهااز اوقات فراغت خود ر یشتریزمان ب روی، یادهمانند پ ،منظم و مداوم یجسمان

 یفضا یتاهم نیّو مب رددا کننده یینتع یریآن تأث یتفیو ک یریحضورپذ یزانبر م یشهر یبودن فضا نامناسب یامناسب 

  (.8031؛ حیدری و زارعی، 8039فرد،  یمیو کر یدر شهر است )فروغمند اعراب یشهر

ی ها درخواستشهر در قالب  ةاهمیت فضاهای شهری منطبق بر نیازهای مدنی شهروندان در زیست روزمر ،امروزه

حق به  ةیو در قالب نظر شود یم یمتجل یزن یشهر های یابانکه گاه در خ ییها خواسته شود؛  یموضوح درک  متعدد به

زمان  هم یرااست؛ ز یمعاصر ضرور رشه یبرا یگراز هر زمان د یشحق به شهر ب رسد ی. به نظر ماست یشهر قابل بررس

به مطالبات  یشهر یها و اجتماعی شهر بحران ،فرهنگی یاسی،س ی،اقتصاد یبا از دست رفتن کارایی ساختارها

حق به شهر یکی از مبانی  (.88: 8039 یری،و ام یبیرود )حب سخن می« حق به شهر»و از  دهند یرخ نشان م یشهروند

جهانی جدید شکل گرفته است. طلب حق به شهر به این دلیل است که ما بتوانیم در  ةنظری و فکری است که در جامع

. از این جهت، عالوه بر میکن یمکه هرروزه با آن دست و پنجه نرم  ای زندگی ؛زندگی خود در فضای شهری تأثیر بگذاریم

حق به شهر (. 8031ی و غالمی، آباد شاهرود )زارع  شمار می اساسی نیز به یجدید است، نیاز ةاینکه ضرورتی برای جامع

 ةاست. فلسف یشهر یحق تملك فضا و حق مشارکت فضا ةیرندو دربرگ شود یساکنان تصور م همة یبرا یعنوان حق به

است  یشهر یزندگ یها فرصت همةاز  یساکنان شهر در برخوردار همةمفهوم همچنان تواناساختن  ینا یاساس

 یبرا یکنش ةمثاب جهان، مفهوم حق به شهر به یدر اغلب شهرها ،در حال حاضر (.8030مطلق و همکاران،  یاری)خدا

 یها د و از ضرورتوش میدرک  ییابی به حقوق شهروند و دست (0680ی )پارسل، ساکنان شهر یستگسترش حقوق ز

 (. 9: 0661)هاروی،  گردد می یشهر تلق یحقوق -یستیز

بخش  ةتا وضعیت دوستداری شهری سالمندان بافت فرسود اند پژوهش حاضر بر آننگارندگان در  یادشده،موارد  بنا بر

ی که در پژوهش حاضر در راستای سؤال ،د. بنابراینکننحق به شهر ارزیابی و تحلیل  ةمرکزی شهر زنجان را از منظر نظری

بخش مرکزی  ةاین است که وضعیت دوستداری شهری سالمندان بافت فرسود شود  یمرح مطیادشده یابی به هدف  دست

 حق به شهر چگونه است؟  ةشهر زنجان از منظر نظری

مبانینظری
حقبهشهر

حق به شهر  ،د. از نظر اوکرمطرح آن را  نام ینبا هم یدر کتاب 8ورفِول یبار هنر یناست که اول یحق به شهر مفهوم

                                                                                                                                                                   
1. Henri lefebver  



 197… سالمنددوستداردربازتولیدفضایشهر حقبهشهرةپایشنظری

 یو ،(. در حقیقت899: 8330)کافمن،  است «یشهر یبه زندگ یافته یابی تحول دست یدرخواست و مطالبه برا» ینوع

 توان ی: شهر را نمکند  یاظهار م ینزند و چن یم یوندپ یشهر یحق به شهر را با حق زندگ یهنظر ینا یشگامعنوان پ به

و  یبا دگرگون فقطکرد. حق به شهر  یتلق یسنت یهابه شهر یآن را بازگشت یامشاهده دانست   ساده و قابل یحق

 نویسد: در تعریف از حق به شهر لوفِور می 8(. هاروی801: 8330)لوفِور،  است یفقابل تعر یشهر یحق زندگ یبازساز

 یك یازمندن یزن ییراتتغ یناست که ا ییراتیاست که مستلزم تغ یعموم یباشد مفهوم یاز آنکه فرد یشبه شهر پحق »

تك  تك یست. مفهوم حق به شهر مستلزم و منوط به آزادا یشهر یندهایدهی مجدد به فرا شکل یبرا یقدرت جمع

« اند قرار گرفته ییاعتنا یمورد ب یگراز هر زمان د یشب رکه در عصر حاض یمیمفاه ؛آن است یها در شهر و بازساز ناانس

 (.00: 0661)هاروی، 

زدن نیروهای کنترلگر فضاهای  یابی به حقوق شهری پیش از هر چیز توانایی پس نیاز دست لوفِور پیش ةدر اندیش 

در مسائل متعدد شهری  9و خودمدیریتی 0گری رسیدن به خوداداره 0عمل ةکردن شهر به عرص شهری و به دنبال آن تبدیل

هر زمان یك  کند بیان میعنوان یك شهروند و یك کنشگر در سطوح مختلف زندگی روزمره و مدیریتی است. لوفِور  به

بلکه  0تنها درک باز زد و هر زمان که این گروه خود را مجبور به نه گروه اجتماعی از قبول منفعل شرایط موجود خود سر

 (. 8030پور،  ، به نقل از ابراهیم0663شود )لوفِور،  گری محقق می بر شرایط موجود خود کرد، خوداداره 0تسلط

و فهم حق  یدارد. معن یتر گسترده یور معنفِول 8301آن در کتاب  ةو استفاد یبا معن یسهاحق به شهر در مق ،امروزه

از معناها را داراست که با مسائل  یتنوع و به این ترتیب است یافته ییرتغ ضمن گسترش آن یراخ یها دهه یبه شهر در ط

ی از حق ساکنان ا گستردهتوسط محققان طیف  شده ارائه(. مبانی نظری 03: 0689)تانسر،  کنند یمقابله م یمختلف شهر

)ایسین،  شود یمشامل  شود یمیی که به تولید فضای شهر منجر ها یریگ میتصمدر را شهر )به جای شهروندان ملی( 

 ؛(0660)میشل،  وران بهرهی فضاهای عمومی شهر توسط بازانگار(: حق تصرف و 0680، 0660، 0660؛ پارسل، 0666

به شهر و امکانات شهری  ها تیاقلحق  ؛(0661مازاد اقتصادی در شهرها )هاروی،  ةبازتوزیع عادالنی و ور بهرهحق 

ی ها سکونتگاهی شهری در ارتباط با ها استیسبه شهر و فضای شهر و بازخوانی  نانینش زاغهحق  ؛(0680)لالندایس، 

 (. 0680ی )فاوز، ررسمیغ

شدهازتحلیلاسنادیجریاننظریمفهومحقبهشهر)ایده(استخراجهایمبناییترینگزارهبرخیازمهم.1جدول

شدههایعقالنیومنطقیاستخراجگزاره

 .افراد وجود دارد چه شهروند رسمی و چه غریبه همةکنند نسبت به آن حق دارند. حق به شهر برای   افرادی که در یك شهر زندگی میـ 

 و تجدید حقوق گروهی است که باید حقوقشان در طی تخصیص و ایجاد فضا در شهر لحاظ شود. ،حق به شهر به معنای بیان، مطالبهـ 

 هایشان در فضاهای شهری است. فضا و زمان فعالیت ةشان درباردیدگاهحق کاربران فضای شهری برای اعالم ـ 

 کردن فضاست. كیدموکراتجدید ممتاز و  حضور در شهر برای به چنگ آوردن کاربری شهر از اربابان ةحق به شهر متضمن حق مطالبـ 

 یابند. کند و بنابراین شهروندان بر تولید فضای شهری نظارت می گیری اصطالح حق به شهر به سمت تصمیماتی است که فضای شهری را تولید می جهتـ 

تارهای فضایی مادی شهر، متضمن ایجاد ریتم زنـدگی روزانـه و   دادن ساخ مقصود از فضا فضای فیزیکی و ملموس نیست، بلکه تولید فضای شهری چیزی فراتر از شکلـ 

 کند. تولید و بازتولید روابط اجتماعی است که آن را تنظیم می

51-1593:53پور،مأخذ:رفیعیانوالوندی
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وابعادحقبهشهرهامؤلفه

مناسب از فضاهای شهری: امروزه در شهرهای ما بر اساس نیازی  ةحق استفاد. 8: شناسد یبازملوفِور دو مؤلفه را در حق شهری 

و وجوه و موارد مشابه  ،کردن، کارکردن کند حق استفاده از فضاهای شهری برای بازی که زندگی اجتماعی شهری ایجاب می

باید در سطوح : بر اساس این حق ساکنان شهر 8حق مشارکت. 0 ؛چنان که باید، تأمین نشده است برای زندگی مناسب، آن

 (.00-08: 0660های مربوط به امور و مسائل شهر و فضاهای شهری دخیل باشند )فنستر،  گیری مختلف تصمیم

هر مؤلفه دست  ةگان سهتوان به ابعاد  اصلی حق به شهر در هر یك از سطوح امر شهری می ةبا قراردادن دو مؤلف

 اند از: مناسب از فضای شهری( عبارت ةاستفاددهی شهر به خود )حق  اختصاص ةیافت. ابعاد مؤلف

های صرفاً فضایی، امکان ایجاد  بندی عالوه بر تقسیم ،سهم فیزیکی: لوفِور به این مسئله توجه کرده است کهـ 

کارگیری فضاهای شهری قابل انجام است. ایجاد محدودیت زمانی در استفاده از خدمات  زمانی در به -بندی فضایی دسته

 (. 00: 8038دهی شهر به خود است )رهبری،  مندی شهروندان و مانع تحقق اختصاص مانع بهرهشهری 

های  سیاسی است. با توجه به ریشه -کنترل و مالکیت فضا: کنترل و مالکیت در دیدگاه لوفِور مفهومی اقتصادیـ 

 0(، کاستلز8313) 0از او ساندرزکنندة سیاست شهری نیز هست. لوفِور و پس  مارکسیستی نگرش لوفِور اقتصاد تعیین

 اند. کنترل و مالکیت فضا توجه کرده ة( به مسئل8038) ( و هاروی و مری فیلد8316)

(. 8338)لوفِور،  داند و تفریح می ،سرزندگی شهری: لوفِور سرزندگی شهری را در قالب سه متغیر امنیت، ارتباطاتـ 

(. احساس ناامنی 019: 8036)گوتدینر، اند  قربانیان آن عموماً مردان دهد و که جرائم بیشتر توسط مردان روی می درحالی

 (.8339)گرید،  شود ای است که بیشتر در زنان مشاهده می پدیده

  اند از: عبارت لوفِور شهر حق به ةنظری مشارکت در ةابعاد مؤلف

داری و توسط سران  رمایهشهری در چارچوب اقتصاد سیاسی نظام س های کالن گیری گیری شهری: تصمیم تصمیمـ 

ای در  کننده (. جنسیت نیز عامل تعیین8391گرفته است )کوهن و ولپ،  انجامسرمایه که عموماً سران سیاست نیز هستند 

 شود. دهی به آن محسوب می شکل

که ای دارد. او اگرچه به مکاتب تفسیری  دهی شهری در ادبیات لوفِور جایگاه عمده دهی شهری: سازمان سازمانـ 

دهی و طراحی شهری را در نگرش شهروندان و  نوع سازمان ،ای ندارد تعبیرهای نمادین از شهر و بدنة شهری دارند عالقه

 (. 8399؛ هیفورد، 8391)الریمور،  داند آنان دخیل و تأثیرگذار می ةفراگردهای زندگی روزمر

( دارد و در کتابی با همین 8338لوفِور ) ةحق شهروندیت شهری: این مفهوم نقشی کلیدی در نظری تولید فضا/ـ 

گیری شهر  کند فعالیت سیاسی در بازپس عنوان مورد بحث قرار گرفته است. آنچه از لوفِور تحت عنوان تولید فضا یاد می

برای شهروندان از نظامی است که بر پایة افزایش مصرف شهروندان و سوددهی بیشتر شهر را از آن خود کرده است. این 

اشاره به حرکتی فردی و سیاسی باری از آن خود کردن شهر و فضاهای آن دارد. تأکید لوفِور بر اهمیت نقش فضا  مفهوم

آورد که در آن ساکنان  روابط اجتماعی رویکردی به حقوق شهروندی را پدید می دیبازتولزندگی و  ةدر تولید آهنگ روزمر

 اصلی در تولید فضای شهری باشند.  نفعان یذو  نانیآفر نقش دیبا شهر 

حقبهشهر)سالمندان(وشهردوستدارسالمند

اند. اما سالمندان،  مواجه یشهر یدر فضاها یاجتماع یتدر شهر اشاره دارد که با محروم یگرانیحق به شهر اساساً به باز ةینظر

                                                                                                                                                                   
1. Right to Participation 

2. Saunders 

3. Castells 
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است که  یا دهیحاضر بر اساس ا نااند. بحث محقق مدهشمار نیا مذکور به یگراناز جمله باز ،کنند می یکه در شهر زندگ یکسان

حق به شهر  یلدل ینباشند. بد می یشانو تقاضاها یازهاشهر بر اساس ن یایعنوان شهروندان فعال در اح در آن سالمندان به

و  یو اجتماع یهای انتخاب فعالیت دادن انجام یخصوصاً برا یشهر یمناسب از فضاها ةحق استفاد ناسالمندان در فهم محقق

ونقل  به حمل یکه حق به دسترس یهمان طور ؛شود ترجمه می یو مل یها در سطح محل حق به مشارکت در جامعه و سیاست

 یزندگ یكبه  یشترموارد حق به شهر ب یشتردر بامروزه  همان طوری که ند.ا و در مجموع شهر دوستدار سالم ،خوب، مسکن

 یعوس یمعن یكدر  ییمبگو میتوان یم ،یناشاره دارد. بنابرا معتدل ةیندنما یراسکودر چارچوب دم یو مشارکت مدن یلاص

 (.01: 0689)تانسر،  است یافتهتر انتقال  طلبانه اصالح یبه سمت مفهوم یافراط یبرداشت مفهوم حق به شهر از مفهوم

 اند شده ختهیو مشارکت در هم آم یبر دسترس هر دو یدتأک یلشهر دوستدار سالمند با مفهوم حق به شهر به دلهوم مف

و ابعاد  ها مؤلفهبخش مرکزی شهر زنجان بر اساس  ةارزیابی بافت فرسود چارچوبدر پژوهش حاضر  .(00: 0689)تانسر، 

یابی به  ی دستریگ جهتحق به شهر با  ةهای متناظر ترجمان هر کدام از ابعاد نظری حق به شهر بوده است و گویه ةنظری

و  یازهاشهر طبق ن ییرحق به شهر منطبق با حق اشخاص به تغ آنجا که(. از 0سالمندان است )جدول گری  خوداداره

شهر دوستدار سالمند مطرح  ةو نیازهای محیطی سالمندان در جدیدترین قالب خود یعنی ایداست  شانیها درخواست

 . اند شده  یابیارزهای منتخب شهر دوستدار سالمند  حق به شهر بر اساس گویه ةو ابعاد نظری ها مؤلفه، اند دهش

هایارزیابیپژوهششاخص.2جدول

هامأخذسنجههاگویهابعادهامؤلفه
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 سهم فیزیکی

فرد،  یمیو کر یفروغمند اعراب ونقل عمومی برای سالمندان ایمنی و راحتی حمل
 واضح و روشن در فضاهای عمومی وجود عالئم راهنمای 8039

 8030شرقی و همکاران،  ونقل سالمندان حمل ةامکانات ویژ ةتعبی

 8038 ی،و آقابخش ینعمت ای روها به صورت محله فضاهای سبز و پیاده ةافزایش سران

 های مناسب سالمندان در معابر شهری تعبیه صندلی

؛ 8038نعمتی و آقابخشی، 
 8030شرقی و همکاران، 

 های بهداشتی عمومی ایجاد امکانات مناسب سالمندان در سرویس

 ها در معابر شهری دار در کنار پله ایجاد سطوح شیب

 روها برای عبور و مرور ایمن سالمندان سازی پیاده عریض

 های سطح شهر امکانات ورزشی خاص سالمندان در بوستان ةتعبی

 روهای معابر شهری پیاده یها پوش و کف ها کردن زیرساخت مناسب

کنترل و مالکیت 
 فضا

 8038ی، آقابخشنعمتی و  های شهری جذب سالمندان به مشارکت در تصمیمات و برنامه

 8030فر و همکاران،  نظم مشارکت فعال سالمندان در جلسات و مراسم

 های داوطلبانه برای سالمندان طراحی برخی فعالیت

 یمیو کر یاعرابفروغمند 
 8039فرد، 

 توانایی سالمندان در دسترسی به مسکن مناسب

 درنظرگیری تسهیالت الزم برای سالمندان برای امکان ایجاد تغییرات در خانه

 های شهری تسهیل فرایند حضور سالمندان در مناسبت

 تجهیز مراکز و فضاهای شهری به تجهیزات مورد نیاز سالمندان

 سازی حضور سالمندان در شهر صرفه به مقرون

 های همکاری سالمندان در امور شورایاری محالت شهرها ایجاد زمینه

 شنیدن صدای سالمندان

سرزندگی 
 شهری

 کافی ةها و مراکز مخصوص ورزش سالمندان به انداز وجود کلوپ

؛ 8030و همکاران،  یزرقان
؛ 8030و همکاران،  یشرق
 8030همکاران،  فر و نظم

و اجتماعی در مراکز دولتی مانند  ،تخفیف استفاده از خدمات فرهنگی، هنری، ورزشی
 و سینماها ،ها فرهنگسراها، کتابخانه

 های عمومی و دولتی و اینترنت در مکان رایانهمیزان دسترسی عمومی و گسترده به 

 عالئم الزم برای تسهیالت و خدمات موجود در اطراف محل زندگی سالمندان ةتعبی

 سالمند ةوجود تلفن مشاور
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 هایارزیابیپژوهششاخص.2جدولادامة

هامأخذسنجههاگویهابعادهامؤلفه

  

افزارها و خدمات با حروف چاپی و بزرگ و تصاویر و متون  اطالعات درمورد نرم ةارائ
 های روشن و ساده برای سالمندان سرفصل بصری و

 
 ورزشی بین سالمندان ةبرگزاری مسابق

 های مناسب سالمندان در پارک ها های ورزشی خاص، با انواع بازی وجود مربی

 8038 ی،و آقابخش ینعمت ها و معابر شهری ایجاد امنیت بیشتر در بوستان

 تأمین روشنایی مناسب معابر در شب
فروغمند اعرابی و کریمی 

 8039فرد، 

ت
رک

شا
ق م

ح
 

گیری  تصمیم
 شهری

 8030یغفوری و همکاران،  (یشتن)تصور از خو قدرتی بیاحساس  یزانم

 شهروندان یتوانمندساز
چشمه،  هد ییزاده و فدا ینحس

8038 
 یهای غیردولتی و اجتماع های داوطلبانه شامل سازمان ها و سازمان در انجمن یتعضو

 و ...( ،یهای هنر گروه ی،های صنف گروه یج،)بس

؛ 8030 ی،و مرز ییفخرا
 8030یغفوری و همکاران، 

 یهای شهردار نظارت بر فعالیت
 رسانی مسائل و مشکالت شهر اطالع

 یشهر نانتقاد از عملکرد مسئوال
 نبا مسئوال یانسجام و همدل

 و وفاق در جامعه یهمدل ةیروحایجاد 
 شهر یاسالم یمشارکت شهروندان در انتخابات و جلسات شورا

 8030و همکاران،  یزادهعل
 محالت یاسالم یمشارکت شهروندان در انتخابات و جلسات شورا

دهی  سازمان
 شهری

 یشهر یطاز بهداشت مح یشهروند یترضا

چشمه،  ده یایزاده و فد ینحس
8038 

 یشهر یطمح یباسازیاز ز یشهروند یترضا

 یهای عمران از فعالیت یشهروند یترضا

 یالتاز تسه یشهروند یترضا

 شده ارائهاز امکانات  یشهروند یترضا

 یاز رفاه اجتماع یشهروند یترضا

 مسئوالناعتماد مردم نسبت به قول و قرار 

 یامور فرهنگ ةیندر زم یعملکرد شهردار

 یامور ورزش ةیندر زم یعملکرد شهردار

 شهروندان یمنیا تأمینامور  نةیدر زم یعملکرد شهردار

حق  تولید فضا/
شهروندیت 

 شهری

چشمه،  ده ییزاده و فدا ینحس شهروندان همراهی باامور شهر  یرامونجلسه پ
 از شهروندان برتر یرتقد 8038

و  ،مدرسه یابان،خ یدان،م یجاد)ا یهای عمران فعالیت دادن شهروندان به انجام یلتما
 ...( در سطح شهر

 8030 ی،و مرز ییفخرا

سبز،  یفضا یجاد)ا زیست  محیطهای مربوط به  فعالیت دادن شهروندان به انجام یلتما
 و ...( در سطح شهر ،کاری جنگل

 ی،)نظافت شهر یهای مربوط به خدمات شهر فعالیت دادن شهروندان به انجام یلتما
 و ...( در سطح شهر ،دفع زباله

، فرهنگسرا یجاد)ا یهای مربوط به رفاه شهر فعالیت دادن شهروندان به انجام یلتما
 و ...( در سطح شهر ،کتابخانه

 شهروندان ی( از سوی)کمك مال یشهر یها طرح جرایا ةینهز یمال تأمین
 شهروندان ی( از سوی)کمك فکر یانسان یرویتأمین ن

 شهروندان یامور محله از سو توجه به
مدیریت شهری از سوی  ةیا تشکر شفاهی یا کتبی دربار ،گزارش، پیشنهاد، انتقاد 8030و همکاران،  یزادهعل

 شهروندان

1597اینگارندگان،مأخذ:مطالعاتکتابخانه
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روشپژوهش

 را پژوهش ةجامع شود. محسوب می 8حاضر و به لحاظ قلمرو زمانی مقطعی استتحلیلی  -توصیفی حاضر پژوهش

نبودن تعداد سالمندان ساکن در بافت  با توجه به مشخص دهند. شهر زنجان تشکیل می ةدر بافت فرسود ساکن سالمندان

مطالعه  این نفر تعیین شده است. در 896و حجم نمونه برابر  مجهول استفاده یآمار ةجامع یریگ فرسوده، از روش نمونه

0سال و باالتر 06 تقویمی دارای سن افراد سالمندان
. روش اند شده  گرفتهشهر درنظر  ةبافت فرسود ةدر محدود ساکن و 

 گیری نمونه روش از استفاده که با . چناناند دهش سیستماتیك انتخاب طور به ها خوشه و است ای خوشه گیری پژوهش نمونه

0نقاط جی ای اس ةنقش ةای از طریق تهی خوشه
 از یك هر از جغرافیایی مختلف نقاط در جمعیت تراکم به توجه با و شهری 

ی ها پالک به مراجعه و های معین انتخاب و بافت مرکزی تعداد نمونه از خوشه غرب شرق، جنوب، شمال، مناطق

9استاندارد  ةنام از پرسش استفاده بارا  ها داده معین صورت پذیرفته است. محققان ةدر خوش قرارگرفته
 SF-36  روش باو 

 . اند کردهی آور جمع چهره به چهره ةمصاحب

 مقدار ترین کوچك و 0 مقدار ینتر بزرگ ،بندی طیفی لیکرت استفاده شده است نامه از رتبه با توجه به اینکه در پرسش

 ةبیشین مقدار این. کرد استفاده 00/6 مقدار از توان میبنابراین، است.  برابر آن معیار انحراف ،بنابراین .بود خواهد 8

است.  شده گرفتهدرنظر  68/6 برآورد دقت و درصد 30 اطمینان سطح ،همچنین .(00: 8030 منی،ؤم)است  معیار انحراف

حق به ». متغیر وابسته شامل اند شده  نیتدوای  های تحقیق در دو بخش متغیر مستقل و وابسته و متغیرهای زمینه شاخص

شاخص است  سهنیز با « حق مشارکت»شاخص و سه با « حق استفاده از فضای شهری»و متغیرهای مستقل نیز « شهر

 ةاقتصادی از ترکیب سه مؤلف -پایگاه اجتماعیای  متغیرهای زمینه میان. در است  شدهتفصیل آورده  به 0 که در جدول

گذاری کد کد کردن از با استفاده از ری اشتغال یرمتغ نخستآمده است. در این رابطه،  دست بهشغل، درآمد، و میزان سواد 

درآمد طبق  متغیر ،سپس .داده شد ییر( تغ866با کد  شغل مناسبکد صفر و  شغل نامناسببه کدگذاری ) یكصفر و 

؛ سه 06سه دهك دوم کد  ؛86سه دهك اول کد شد ) مجدد صورت کدگذاری ینخانوار بد ةیانبندی درآمد سال دهك

به کدگذاری صفر تا صد  چهار با کدگذاری صفر تا یالتسطح تحص یرمتغ (.00دهك آخر نیز کد  ؛06دهك سوم کد 

 پس( و 866با کد  یسانسلتحصیالت دانشگاهی ، 06با کد  یپلم، د00خواندن و نوشتن ، 6با کد  سواد ی)ب داده شد ییرتغ

به سه  یزن ین متغیراقتصادی ا -یاجتماع موقعیتبه اسم  یدیجد یرو ساختن متغ یگردبا هم یرسه متغ ینا کردن از جمع

با توجه به دیدگاه متفاوت هر یك از این طبقات  .دش یمو باال( تقس ،متوسط یین،اقتصادی )پا -یاجتماع موقعیتسطح 

های شهری، سعی شده است تا نسبت تعداد نمونه در بین این  گیری در برنامه تصمیم ةنسبت به محیط شهری و نحو

و نمودارهای توصیفی، آزمون کروسکال والیس )برای بررسی میزان  ها ها از جدول برای تحلیل داده .شودها رعایت  گروه

های حق  تأثیر شاخص ةرسی نحوو آزمون تحلیل مسیر )برای بر ،های آماری درمورد موضوع تحقیق( اختالف نظر گروه

 استفاده شده است. SPSSافزار  استفاده از فضای شهری و حق مشارکت بر شاخص حق به شهری( به کمك نرم

                                                                                                                                                                   
1. Cross sectional 

 دیده هایی تفاوت سنی مالک در گاهی .گیرند می قرار آن در معرض برسند آن از باالتر و سالگی شصت به که افرادی که است زمانی فرایندی سالمندی. 0

؛ انوری و همکاران، 8010تر باشد )سیدمیرزایی،  مناسب سالمندی تشخیص برای سالگی شصت آغاز گانه سه بندی گروه اساس بر رسد نظر می به اما .شود می

 (. 0680، متحد ملل جمعیت برد )صندوق می کار هب سالمند افراد به اشاره برای را باالتر یا سال شصت معیار متحد ملل سازمان ،(. همچنین8036

3. GIS 

9 .SF-36 با سالمتی وضعیت است. بررسی سالمت با مرتبط زندگی کیفیت بررسی ابزار یك  SF-36شده ریزی طرح پزشکی علم در پیامد مطالعات برای 

-SF  شرایط با بیماران سالمتی ةمقایس برای همچنین و ها عمومی جمعیت سالمت گیری اندازه برای .ه استشد اعتبارسنجی و آزمایش وسیع طور به و است

  خیر. یا است سالم فرد یك آیا که دهد می نشان همچنین و است زندگی کیفیت عمومی گیری اندازه ابزار یك36
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پژوهشیندفرایمدلمفهوم.1شکل

1597منبع:نگارندگان،

قلمروپژوهش
 کشورشمال غرب  یشهرها ترین بزرگاز  نفر 906198با جمعیت  رانیا غرب شمالنجان در زمرکز استان شهر زنجان 

تحقیق، در بخش مرکزی و قدیمی  ةعنوان قلمرو مورد مطالع به ،شهر زنجان ة(. بافت فرسود8030)مرکز آمار ایران،  است

را  هکتار( 99/0803کل مساحت شهر ) درصد از 39/9 ، تقریباًهکتار 930شهر زنجان قرار دارد. این محدوده با مساحت 

از ساکنان کل شهر را در خود جای داده نفر  90609 ذکورم ة(. محدود80: 8011، شهر آرمانمهندسین مشاور ) شود میشامل 

 ةیواحد معماری و ابن 08بازار و  یخیتار ةمجموع كبافت فرسوده و قدیمی زنجان با داشتن ی(. 8030 یران،)مرکز آمار ا است

 (.90: 8030)حیدری،  مذهبی شهر است -و فرهنگی ،هویت اجتماعی، معماری، تاریخی ةدهند ی شکلخیتار

 
کشورییفضایماتشهرزنجاندرتقسۀبافتفرسودیتموقع.2شکل

1597منبع:نگارندگان،

هایتحقیقیافته

 زیرا،. باشند یمنفر از بین مردان  881ها با تعداد  که اغلب نمونه استنمونه حاکی از آن  ةهای آماری جامع تحلیل ویژگی

های  . با توجه به ساختار و ویژگیاند بودهزنان سالمند کمتر از مردان در اماکن عمومی حاضر  ،ناطبق مشاهدات محقق

رود اغلب سالمندان با مشکالت جسمانی و روانی درگیر باشند. در این راستا  جسمانی انسان در دوران سالمندی، انتظار می

و  ندری اظهار کردند که از سالمت جسمانی برخوردارآما ةنفر( از نمون 00) درصد 00آماری نشان داد که  ةبررسی نمون

حقبهشهرةادبیاتعلمینظریةمطالع

 هایپژوهشوتعیینشاخص

 شاخصوابسته:حقبهشهر

هایمستقل:شاخص  

مناسبازفضایۀحقاستفادـ

 شهری

حقةسنجشوضعیتشاخصوابست

هایمستقلبهشهرازطریقشاخص

 براساسطیفلیکرت

یهااختالفنظرگروهیزانمیبررس

حقبهةشاخصوابستدرموردیآمار

شهربااستفادهازآزمونکروسکال

مستقلیهاشاخصیرتأثۀنحویبررس

بایحقبهشهرةوابستبرشاخص

 استفادهازآزمونتحلیلمسیر

 گیریبحثونتیجه
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)مثل حرکت دست یا پا( و همچنین مشکالت روانی و  بینایی، مشکالت حرکتی شنوایی، کم ها با مشکالت کم اغلب آن

ت آماری را به کل محدوده تعمیم دهیم، اغلب سالمندان شهر با مشکال ة. اگر این استنتاج از نموناند بودههیجانی مواجه 

د شآماری، سعی بر آن  ةهای متنوع جامع ویژگی بر اساس. برای رسیدن به نتایج مطلوب باشند یمرو  همتعدد جسمانی روب

 اقتصادی مصاحبه شود.  -یت اجتماعیموقعشهری از نظر  ةتا با هر طبق

شهرزنجانۀآماریبافتفرسودةهایجامعویژگی.5جدول

جنسیت
 زن مرد
881 00 

جسمیتوانایی
 ناتوانی روانی ناتوانی بینایی ناتوانی شنوایی ناتوانی حرکتی سالم
00 3 99 01 00 

اقتصادی-موقعیتاجتماعی
 باال متوسط پایین 

09 90 00 

مدتاقامتدرشهر
 06باالی  06تا  86 86تا  0 0زیر 
88 80 00 880 

1597هایتحقیق،مأخذ:یافته

بهشهردربافتفرسودۀشهرزنجانهایحق.وضعیتشاخص0جدول
حقمشارکتمناسبازفضایشهریۀحقاستفاد

 میانگین شاخص ابعاد میانگین شاخص ابعاد

کی
یزی

م ف
سه

 

 09/0 ای محله صورت به روها پیاده و سبز فضاهای ةسران افزایش

یم
صم

ت
 

ی
هر

 ش
ی

گیر
 

 09/0 محالت اسالمی شورای جلسات و انتخابات در شهروندان مشارکت

 06/0 شهر اسالمی شورای جلسات و انتخابات در شهروندان مشارکت 96/0 عمومی فضاهای در روشن و واضح راهنمای عالئم وجود

 88/0 جامعه در وفاق و همدلی ةروحی ایجاد 00/0 سالمندان ایمن مرور و عبور برای روها پیاده سازی عریض

 33/0 داوطلبانه انجمن در عضویت 00/0 شهر سطح های بوستان در سالمندان خاص ورزشی امکانات ةتعبی

 38/0 قدرتی بی احساس میزان 06/0 شهری معابر روهای پیاده یها پوش کف و ها زیرساخت کردن مناسب

 10/0 شهر مشکالت و مسائل رسانی اطالع 69/0 شهری معابر در سالمندان مناسب های صندلی ةتعبی

 06/0 شهری نمسئوال عملکرد از انتقاد 33/0 سالمندان برای عمومی ونقل حمل راحتی و ایمنی

 93/0 شهرداری های فعالیت بر نظارت 19/0 شهری معابر در ها پله کنار در دار شیب سطوح ایجاد

 03/0 شهروندان توانمندسازی 99/0 عمومی بهداشتی های سرویس در سالمندان مناسب امکانات ایجاد

 86/0 نمسئوال با همدلی و انسجام 90/0 سالمندان ونقل حمل ةویژ امکانات ةتعبی

ضا
ت ف

کی
 مال

ل و
نتر

ک
 

 83/0 مناسب مسکن به دسترسی در سالمندان توانایی

ان
ازم

س
 

ی
هر

 ش
هی

د
 

 09/0 اجتماعی رفاه از شهروندی رضایت

 03/0 شهری محیط زیباسازی از شهروندی رضایت 89/0 خانه در تغییر ایجاد امکان برای سالمندان تسهیالت یرینظرگدر

 08/0 شهری محیط بهداشت از شهروندی رضایت 86/0 سالمندان نیاز مورد تجهیزات به شهری فضاهای و مراکز تجهیز

 89/0 شده ارائه امکانات از شهروندی رضایت 69/0 سالمندان صدای شنیدن

 86/0 فرهنگی امور ةزمین در شهرداری عملکرد 66/0 مراسم و جلسات در سالمندان فعال مشارکت

 68/0 شهروندان ایمنی تأمین امور ةزمین در شهرداری عملکرد 36/0 سالمندان برای داوطلبانه های فعالیت برخی طراحی

 38/0 ورزشی امور ةزمین در شهرداری عملکرد 93/0 شهری های مناسبت در سالمندان حضور فرایند تسهیل

 93/0 عمرانی های فعالیت از شهروندی رضایت 96/0 شهر در سالمندان حضور سازی صرفه به مقرون

 00/0 مسئوالن قرار و قول به نسبت مردم اعتماد 08/0 شهرها محالت شورایاری امور در سالمندان همکاری زمینه ایجاد

 00/0 تسهیالت از شهروندی رضایت 06/0 شهری های برنامه و تصمیمات در مشارکت به سالمندان جذب

ی
هر

 ش
گی

زند
سر

 

 09/0 شب در معابر مناسب روشنایی تأمین

ضا
د ف

ولی
ت

/ 
ی

هر
 ش

ت
ندی

رو
شه

ق 
ح

 

 06/0 عمرانی های فعالیت انجام به شهروندان تمایل

 80/0 زیست محیط به مربوط های فعالیت انجام به شهروندان تمایل 09/0 سالمندان زندگی محل در خدمات و تسهیالت برای الزم عالئم ةتعبی

 63/0 شهری رفاه به مربوط های فعالیت انجام به شهروندان تمایل 89/0 اجتماعی و ،ورزشی هنری، فرهنگی، خدمات تخفیف

 39/0 شهروندان ( توسطفکری کمك) انسانی نیروی تأمین 88/0 دولتی و عمومی های مکان در اینترنت و رایانه به دسترسی

 39/0 شهری خدمات به مربوط های فعالیت دادن انجام به شهروندان تمایل 63/0 شهری معابر و ها بوستان در بیشتر امنیت ایجاد

 10/0 شهروندان سوی از محله امور به توجه 60/0 سالمندان بین ورزشی مسابقه برگزاری

 90/0 شهروندان سوی از شهری مدیریت ةدربار انتقادو  پیشنهاد، گزارش، 33/0 سالمندان مناسب های بازی انواع با ورزشی، های مربی وجود

 98/0 شهروندان سوی از شهری های طرح جرایا ةهزین مالی تأمین 30/0 سالمند ةمشاور تلفن وجود

 09/0 شهروندان همراهی با شهر امور دربارة جلسه 99/0 سالمندان برای به صوت ساده خدمات و افزاری نرم اطالعات ةارائ

 06/0 برتر شهروندان از تقدیر 96/0 کافی ةانداز به سالمندان ورزش مخصوص مراکز و ها کلوپ وجود

1597هایتحقیق،مأخذ:یافته
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بخش مرکزی شهر زنجان در حد  ةوضعیت ابعاد حق به شهر در بافت فرسود دهد یمها نشان  بررسی ،بدین ترتیب

در این رابطه متوسط  .است 39/0 از شاخص حق به شهر برابر یآمار ةجامع یترضا یانگینممتوسط به پایین بوده و 

مردم از فضای  ةاست. یکی از اصول موضوع حق به شهر استفاد 68/0مناسب از فضای شهری  ةشاخص حق استفاد

مطالعه این مؤلفه مورد  ةدر محدود که یدرحال .های جسمانی و روانی است ها و نارسایی شهری بر اساس توانمندی

است. این  19/0آماری از شاخص حق مشارکت برابر  ةمیانگین رضایت جامع ،وضعیت چندان مطلوبی ندارد. از طرفی

بخش  ةدهی فضا در بافت فرسود ریزی و سازمان نبودن میزان مشارکت سالمندان در برنامه مقدار نیز بیانگر مطلوب

 مرکزی شهر زنجان است. 


یعمومیشهریسالمندانازفضایزبرخوردارایینما.5شکل
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برابر صفر « توانایی جسمی»داری شاخص  د که میزان سطح معنیشآماری، مشخص   ةنظر جامع در بررسی اختالف

شود.  تأیید می (H0: µ1=µ…=µN)است و فرض صفر  <60/6Pداری کمتر از سطح اطمینان  است. این مقدار سطح معنی

ینایی؛ ب یناتوانیی؛ شنوا یناتوانی؛ حرکت یناتوان؛ سالم»های مختلف  بین گروه« توانایی جسمی» بنابراین، در شاخص

بودن فضای زیستی در بافت فرسوده اختالف نظر  های حق به شهر و مطلوب وضعیت شاخص ةدر زمین« یروان یناتوان

های جسمانی شهروندان  های جسمی یا به عبارت بهتر بر اساس ناتوانی واناییاین محدوده بر اساس ت زیراوجود دارد. 

متفاوتی نسبت به سطح زندگی شهری  آرای ها ی نشده است و هر یك از این گروهساز مناسبیژه سالمندان طراحی و و به

 ةدهد که جامع است و نشان میاست. این مقدار کمتر از حد انتظار  000/8در آزمون برابر  8مقدار خی دو ،دارند. از طرفی

کمتر از سطح  داری یسطح معنآماری اختالفات چندان فاحشی نسبت به هم ندارند. عالوه بر این، در سه شاخص بعدی، 

جنسیت )زن مختلف  یها گروه ینب در نتیجه،. شود یتأیید م (H0: µ1= µ…=µN) است و فرض صفر <60/6P یناناطم

( 06 باالی ،06تا  86 ،86تا  0 ،0 )زیر اقامت در شهر باال( و مدت ،متوسط ،ی )پاییناقتصاد -یاجتماع یتموقع ،و مرد(

 اختالف نظر وجود ندارد.

هایحقبهشهرباآزمونکروسکالوالیسهایآماریازوضعیتشاخصاختالفنظرگروه.3جدول

CHI SQUARE DFSIG.

 666/6 0 008/0 جنسیت

 061/6 0 000/8 توانایی جسمی

 666/6 0 031/9 اقتصادی-موقعیت اجتماعی

 666/6 0 060/9 مدت اقامت در شهر
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1. Chi Square 
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 تحلیل طریق و از دهش استفاده مسیر تحلیل روش از تابع و مستقل متغیرهای بین یعلّ ةرابط تشخیص برای

های حق استفاده از فضای  حق به شهر با مؤلفه های شاخص میان ارتباط ها، آماره استاندارد بتای تحلیل و رگرسیونی

عنوان متغیر وابسته و  شاخص حق به شهر به. شده است مشخص شهر زنجان ةشهری و حق مشارکت در بافت فرسود

حق مشارکت  ةی( و مؤلفشهر ؛ سرزندگیفضا یتو مالک یزیکی؛ کنترلسهم فحق استفاده از فضای شهری ) ةمؤلف

به  نیز تحقیق نتایج و اند شده  گرفتهعنوان متغیر مستقل درنظر  ( بهفضا ی؛ تولیدشهر دهی ی؛ سازمانگیری شهر تصمیم)

 پارامتر ترین مهم عنوان به کل اثر. ده استش ارائه ساختاری معادالت مدل و ،کل اثر یرمستقیم،غ اثر مستقیم، اثرصورت 

 . 8است یرمستقیمغ و مستقیم اثر جمع حاصل مسیر تحلیل

حق به  ةحق استفاده از فضای شهری بر مؤلف ةمؤلف کل اثر مقدار ،0 جدول نتایج طبق شهر زنجان، ةبافت فرسود در

 ةدهد که از نظر جامع است. این روند نشان می 100/6حق مشارکت برابر  ةاست و مقدار اثر کل مؤلف 109/6شهر برابر 

توان  حق به شهر دارند و با تقویت این دو مؤلفه می ةر مؤلفد های حق استفاده و حق مشارکت تأثیر مطلوبی آماری مؤلفه

مهم در تأثیر مؤلفه این است  ةد. نکتکرویژه سالمندان ایجاد  مختلف به اقشارفضای شهری مطلوب و متناسب با نیازهای 

و پایدار در بافت انگر تأثیر بسیار مطلوب بیاست و این  0/6حق به شهر بیشتر از  ةهای مستقل بر مؤلف که اثر مؤلفه

 را( H0) صفر ةفرضی که است 666/6ها  مؤلفه داری یمعن سطح مقدار ،همچنین بخش مرکزی شهر زنجان است. ةفرسود

همچنین، در بررسی . است بخش مرکزی شهر زنجان ةبافت فرسود ةکل محدود به تعمیم قابل تحقیق نتایج و کند می رد

میزان تأثیر هر دو  ،آید می دست بهبتا در آزمون رگرسیون خطی چندگانه  ةآمارها که با استفاده از  اثر مستقیم مؤلفه

 شاخص تقریباً برابر است.

با « سرزندگی شهری» شاخص« حق استفاده از فضای شهری» ةها نیز نشان داد که در مؤلف مؤلفه ةبررسی جداگان

که  اند بر آنها  آماری به نسبت دیگر مؤلفه ةعدهد که جام بیشترین تأثیر را دارد. این عامل نشان می 961/6اثر کل 

 980/6با اثر کل « دهی شهری سازمان»نیز شاخص و « حق مشارکت» ةتر بوده و مؤلف وضعیت سرزندگی شهری مطلوب

 بیشترین تأثیر را بر حق به شهر داشته است. 

مسیرتحلیلباحقبهشهریةبرمؤلفمشارکتیوحقشهریحقاستفادهازفضاهایتأثیرمؤلفه.1جدول

اثرکلاثرغیرمستقیماثرمستقیمشاخصابعاد

حق استفاده از فضای 

 شهری

 090/6 638/6 018/6 سهم فیزیکی

 939/6 000/6 098/6 کنترل و مالکیت فضا

 961/6 086/6 931/6 سرزندگی شهری

 109/6 081/6 063/6 )حق استفاده از فضای شهری( کل

 حق مشارکت

 000/6 816/6 900/6 گیری شهری تصمیم

 980/6 631/6 089/6 دهی شهری سازمان

 060/6 069/6 031/6 حق شهروندیت شهری /تولید فضا

 100/6 006/6 060/6 )حق مشارکت( کل
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همبستگی معنادار و  ،باشد 0/6تا  0/6وجود آید و اگر اثر کل بین  معنادار بین متغیر وابسته و مستقل به ةباشد تا یك رابط 0/6مقدار اثر کل باید باالتر از  .1

 نبود کاذب ةدهند نشان اشد،بیشتر از اثر مستقیم ب یرمستقیمباشد، همبستگی بسیار مطلوب است. همچنین، اگر مقدار اثر غ 0/6مطلوب است و اگر بیش از 

 محاسبات آماری است. ةنتیج
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وحقمشارکتبرحقبهشهرباتحلیلمسیریشهریحقاستفادهازفضایهامؤلفهیرتأث.0شکل
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گیریبحثونتیجه
نیست که امروزه مفهوم حق به  لیدل یبو  کند یمسان شکل ممتاز حقوق آشکار  هبحق به شهر خودش را  ،ورفِول یداز د

مفهوم آن در مقایسه با زمانی که لوفِور برای  رود و کار می یك تعبیر پوششی )چتری( همانند پایداری به ةمثاب شهر به

عنوان قشری که با محرومیت اجتماعی در فضاهای  شده است. فرض سالمندان به تر گستردهکار برد بسیار  هاولین بار ب

 آورد که در پژوهش حاضر نیز مورد نظر می وجود بهحق به شهر برای آنان  ةاند حقی اساسی را از منظر نظری شهری مواجه

آن است که حق به شهر سالمندان  ةدهند نشانبوده است. اشتراکات و ارتباط بین حق به شهر و شهر دوستدار سالمند 

بازتولید فضای شهر دوستدار  تواند یمو ابعاد آن  ها مؤلفهبلکه  ،ی شهر دوستدار سالمند استریپذ هیتوجاصلی  ةتنها زمین نه

 سالمند باشد. 

و  استمورد مطالعه  ةی اساسی در بین سالمندان محدودا دغدغهی پژوهش حاکی از آن است که حق به شهر ها افتهی

تر از  بخش مرکزی شهر زنجان در سطحی پایین ةآماری مورد بررسی وضعیت حق به شهر در بافت فرسود ةاز نظر نمون

گفت وضعیت حق به شهر  توان یم ،مشابهی ها پژوهشسطح متوسط قرار دارد. بدین ترتیب و با نگاهی به سایر 

 ی،برج یدیو وح یمعروف) استده و نیازمند توجه اساسی شسالمندان در فرایند شهرسازی کنونی تاکنون مورد غفلت واقع 

(. این مهم اگرچه از نظر 8031ی و غالمی، آباد شاه؛ زارع 8039دوست،  ؛ یغفوری و کاشفی8039 یری،و ام یبی؛ حب8039

ی متفاوت جنسیتی، ها یژگیودر بین سالمندان با  ،استی مختلف سالمت جسمانی متفاوت ها یژگیوبا سالمندان 

( سه عامل موقعیت 0689در این زمینه تانسر ) ،و مدت زمان اقامت در شهر مشترک بوده است. البته ،اقتصادی -اجتماعی

سالمندان در ارتباط با تحقق حق به شهر  و شرایط فیزیکی فضا را مسائل اصلی برای ،اقتصادی، جنسیت -اجتماعی
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و  یرهبر و شمرد یبرم ـ شود یمکه توسط شهر عرضه  ـ ی مشارکت اجتماعیها فرصتسالمندان و سودبردن آنان از 

تر نتایج پژوهش  . با تحلیل جزئیدانند یمی از حق به شهر موثر مند بهرهی جنسیتی را در ها تفاوت (8030پور ) شارع

مناسب از فضای شهری و حق مشارکت تأثیر مطلوبی بر حق به شهر دارند و  ةی حق استفادها مؤلفهدریافت که  توان یم

حق  ةمؤلفد. در این زمینه شبه حق به شهر مطلوب سالمندان نائل  توان یمی مذکور ها مؤلفهابعاد  یدر نتیجه با ارتقا

روندیت هحق ش فضا/ ابعاد تولید یبه ترتیب نیاز به ارتقا دری بایتر از حق استفاده از فضای شه مشارکت با امتیازی پایین

بدین طریق گروه  ؛ی قرار گیردزیر برنامهی شهری مورد توجه و ده سازمانو سپس  ،ی شهریریگ میتصم شهری،

ازنده در اعضایی فعال و س توانند یمسالمندان که از اوقات فراغت بیشتری در مقایسه با سایر اعضای جامعه برخوردارند 

 دمناسب از فضای شهری نیز بای ةحق استفاد ةمؤلف. باشند یی داشتهپویا و سالمندیِ اشندشهری ب ةخلق فضاهای سرزند

حق  ةمؤلفردیف با  و درنهایت سرزندگی شهری هم ،ابعاد کنترل و مالکیت فضا، سهم فیزیکی یترتیب نیاز به ارتقا به

 یطمح یساز مناسب یازمندن اند یحرکت یتکه دچار محدود یعنوان گروه بهسالمندان مشارکت مورد توجه باشد. زیرا 

از  گفته ی پیشها مؤلفهحق به شهر سالمندان و  موضوع توجه به یتاهم .اند یشهر یجهت حضور در جامعه و فضاها

شامل خواهند شد را  یتاز کل جمع یتر چندان دور بخش بزرگ نه یا ندهیآکه گروه سالمندان در  شود  مضاعف می ییآنجا

به حقوق شهروندی  و تحقق آن شهر به   حق که  دهد می ای امیدوارکننده  نویددر پایان لوفِور  (.8030و همکاران،  ی)برج

 طریق از خودمان حقِ تغییردادن و آن به معنای دنگر می شهری امکانات به دسترسی در آزادی فردی از فراتر بسیار

 ماندن.  یعنی ترجیح چگونه زیستن به چگونه زندهاست و این  شهر تغییردادن
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