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 چکیده

این  هستدی. عل  روروب جمعی ،  کلب بزرگ افزایش شرییی نست  جمعی  ساممدیا   مسرلل مروزه جوامع بشرری با ا 

 04اس . در این میا ، ن ت  مهم ا  اس  ک   ریوممرگی بهیاشرتی و پزشر ی و کاهش امار موامیی و هاشررف یپ، مسرلل 

 هییبا پی؛ کشررورهایی ک  امادگی مازب برای رویارویی کددییمزنیگی  توسررع درحالدرصرری افراد سرراممدی در کشررورهای 

شهر مطلوب  یهاشاخصهیف از این پژوهش ارزیابی ساممدیی و پیامیهای بهیاشتی، اجتماعی و اقتصادی ا  را نیارنی. 

 و ازمحاظ ماهی  و روش« کاربردی». این تحقیق بر اساس هیف باشییمیاسوج شهر در بعی  نیترمهمو ارزیابی  ساممدیا 

 برداری و اسرردادیو و مطامعاتای )فیشمطامعات کتابخان  گرداوری اطلاعات شررامل وهیشرر .باشررییم« تحلیلی-توصرری ی»

ای، تحلیل تک نمون  Tشامل ازمو   SPSSحلیل اماری در های تاز میل هادادهاس . جه  تحلیل و نام مییانی )پرسرش

لوبی  برای مط ازنظرنشا  داد ک  شهر یاسوج  هاشاخص. نتایج ارزیابی است اده شیرگرسریو  ندی متغیره و تحلیل عاملی 

ی برخوردار نتوده و در طراحی و سرراخ  شررهر یاسرروج، رفاه و اسایش ساممدیا  تی یباکسراممدیا  از شررایم مداسر  و 

 قرار نگرفت  و فقم در برخی از ابعاد ب  این امر توج  شیه اس .  موردتوج ی درستب 

 شهر مطلوب، شهر یاسوج.ی شهر مطلوب، هاشاخصساممدیا ،  :هاکلیدواژه
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 مقدمه. 0

دی. عل  هست روروب جمعی ،  کلب بزرگ افزایش شییی نست  جمعی  ساممدیا   مسلل جوامع بشری با امروزه 

اس . در این میا ، ن ت  مهم ا  اس   ریوممرگی بهیاشتی و پزش ی و کاهش امار موامیی و هاشررف یپ، مسرلل این 

 ابب برای رویارویی ؛ کشورهایی ک  امادگی مازکددییمزنیگی  توسع درحالدرصری افراد ساممدی در کشورهای  04ک  

ساممدیی فرایدیی و. 11 ، ص.1331سراممدیی و پیامیهای بهیاشتی، اجتماعی و اقتصادی ا  را نیارنی )زنیی ،  یهیپی

 یییهبیماری نیس  بل   یک پ و . ساممدیی، باما رفتن سنردیگیبرمدر  انسا  را ازجمل اس  ک  تماب موجودات زنیه 

اس  ک  در ا  تغییرات فیزیوموژی ی و روانی در  یک سیر طتیعی درواقعو  شودیمحیاتی اسر  ک  همگا  را شامل 

توج  ن رد  ب  نیازهای سراممدیا ، ست  از بررررین رفررررتن و. 101 ، ص.1313 ،)کلیی و هم ارا  دهییمبی  رخ 

 شودیمجر تتعیض مد ینوعب شیه و  اجتمرررراعی یها یفعامانا  و درنتیج ، محرومیتشا  از شرک  در  اسرررررتقلال

 و.1 ، ص.1331)زنیی ، 

ی ی از مشر لات اسراسی ساممدیا  در خصوص داشتن استقلال و مشارک  در تعاملات اجتماعی، ک  از نیازهای 

و فضراهای باز شرهری اس . این در حامی اس  ک  مش لات  هامیمح، کمتود رونییماجتماعی سراممدیا  ب  شرمار 

و. توج  ب  نیازها، 1 ، ص.1331سایر اقشار جامع  و حتی معلوما  اس  )زنیی ،  ، بیشتر از مش لاتمرات ب ساممدیا  

، هایا یم، هاابا یخامگوهای رفتاری و ترجیحات سرراممدیا  در طراحی و بهسررازی فضرراهای عمومی شررهری ماندی 

ی تعاملات اجتماعی زمید  مشارک ، حضور و برقرار توانییمو ... همچدین متلما  شرهری این فضا  هاپارک، هامحل 

و برقراری اهیاف  هاا فضرراها فراهم کدی و در سررلام  جسررمی و روحی  گون نیاهر ن  بیشررتر سرراممدیا  را در 

باشرری؛ امری ک  در فضراهای عمومی امروزی کشررور ما کمتر ب  ا  توج  شریه اسرر  )قدتری،  مؤثرسراممدیی موفق 

، سرازما  ملل شهر انیمواج ی ک  سراممدیا  با ا  ایهیعیت برای غلت  بر این مشر لات و مشر لا و. 01، ص. 1331

دوسرتیار سراممدی را ارا   کرد. شرهرهای دوستیار ساممدی بر اساس استانیاردهای سازما  بهیاش  جهانی در هش  

ی عمومی و مذهتی، ایمدی و سهوم  هام ا و  هاساختما ی، شهردرو  ونقلحملفضاهای باز شهری، سیستم  مؤم  

ی بدیتق طدرمانی و سلام   –ت ریحی، بهیاشتی  –دد، مشرارک  اجتماعی و ارتتاطات، احتراب اجتماعی، فرهدگی تر

 و.14 ، ص.1331، یینوقلع )ایرانشاهی و  شونییم

، در ایرا  نیز میانگین عمر رسییه اس  سال 11ب  بیش از  امروزه متوسرم عمر در بعضری از کشرورهای پیشرفت 

سال در  04جمعی  باماتر از  1331در سال  مدتشرشیهسرال رسرییه اسر  و بر اساس اخرین امار  06افراد ب  بامای 

کدترل جمعی  و  یهایمشررخمبا توج  ب   .و11، ص. 1310، مرکز امار ایرا میلیو  ن رمی باشرری ) 6ایرا  در حیود 

سال ایدیه، ی ی از بیشترین    و افزایش توقع از زنیگی، طتیعی اس  کررر  در پدجراهو بهیاش ارتقای کی ی  تغذیرر 

بر و. 141، ص. 1441و هم ارا ،  1)نوزری جها  را ب  خود اختصاص دهی جمعیرررر  سررررامخوردگا  یهانسرت 

                                           
1. Nozari 



  01                              ...                 شهر مطلوب ساممدیا  یهاشاخص یابیارز                                       سال نهم            

 

حتی میانگین ی از سایر نقاط و ترعیسررشی  1013ی نیز جمعی  سرراممدی ایرا  از سررال اممللنیباسراس براوردهای 

از میانگین رشی جمعی  ساممدی جها  و پدج سال بعی، از اسیا نیز پیشی خواهی  1010جها  خواهی یاف  و تا سرال 

تا  11و؛ بدابراین در کشور ما ان جار ساممدیی رخ خواهی داد و 311 ، ص.1310گرف  )میرزایی و شرمسی قه رخی، 

 و.  11 ، ص.1316هدی گرف  )نجاتی و عشایری، سال قرار خوا 14درصی جمعی  در سدین بامای  34

برای ا  ح م کلی صررادر کرد.  توا ینمامروزه تعریف سرراممدیی با گذشررت  بسرریار مت اوت و دوگان  اسرر  و 

پایا  زنیگی  تدهان عقییه رایج،  برخلافرشری انسا  اس  ک   سرازسررنوشر سراممدیی ی ی از مراحل حسراس و 

امروزه در بسرریاری از کشررورهای  رونیازا؛ شررودیممطرح  یوزنیگطتیعی گذر عمر  رونیکی عدوا ب نیسرر ، بل   

ی دومتی و نهادهای اجتماعی غیردومتی حامی سازوکارهایی هستدی ک  ست  هاسازما ، توسرع درحالو  افت یتوسرع 

سن بیماری نیس   فتنر باماو. ساممدیی 11 ، ص.1313و مدتظرامحج ،  پورجع ر) شودیمپیوستن ساممدیا  ب  جامع  

یک سرریر طتیعی اسرر  ک  در ا  تغییرات  درواقعو  شررودیمبل   یک پیییه حیاتی اسرر  ک  همگا  را شررامل 

مثت  در  یادیروو. ساممدیی یک  13 ، ص.1331)زحمت شا  و هم ارا ،  دهییمفیزیوموژی ی و روانی در بی  رخ 

، ی همیشررگی برای سررلامتیهافرصرر مطلوب، بایی همراه با   ی یباک تریطومان یوزنیگ باشررییمزنیگی هر فرد 

ی اجتماعی هستدی ک  ب  دمیل هاگروه ازجمل و. ساممدیا  030 ، ص.1333مشارک  و امدی  باشی )نتوی و هم ارا ، 

 از فضاهای شهری هاا ی کاری، اوقات فراغ  بسیار دارنی و ام ا  است اده ها یفعامشررایم سردی و کاهش نسرتی 

 ، ص.1331ی و رفیعی، امحسررابیعلی اختیاری و اجتماعی بیش از دیگر اقشررار جامع  اسرر  )ها یفعامی انجاب برا

متداس  با سن بازنشستگی و از سوی دیگر در ارتتاط با وضعی  عمومی سلام  جسمی  سوکو. سراممدیی از ی106

  اهمی  دورا  ساممدیی، نظریات و و. با توج  ب131-141 ، صص.1363)محسردی تتریزی،  شرودیمو روانی مطرح 

  از ا  اس  ک شیها یبی گوناگو  هاحوزهی متدوع و گوناگونی از جان  مت  را  و انییشمدیا  مختلف در هایگاهید

و، فعامی  و دییگاه متقابل 1301ی عیب تعهی و دییگاه کارکردگرایان  )کامیدگ و هدری، هایگاهیردبر   توا یمجملر  

و 1334و و سرراممدیی موفق )بیلدز و بیلدز، 1336و، ت املی خانواده )اویلین دووال، 1314  )جیمز داود، اجتماعی، متادم

 اشاره کرد.

رسی ب  بر« شهر دوستیار ساممدی در عرص  جهانی»ی با عدوا  اپروژهسازما  بهیاش  جهانی با پژوهش و انتشار 

بررسی کرده  زین رای شهر دوستیار ساممدی هاشراخصپرداخت  و  سرال در جها  04رونی رشری جمعی  افراد بامای 

و. بر اساس روی رد سازما  بهیاش  جهانی، شهرهای دوستیار ساممدی 13 ، ص.1331، یینوقلع اس  )ایرانشاهی و 

ی اس  ک  حیاکثر تداس  را با اگون ب  هاا شرامل ا  دست  از فضاهای شهری هستدی ک  توزیع خیمات عمومی در 

و.  با توج  ب  اهمی  سرراممدیی جمعی  در جها ، 06 ، ص.1331ی سرراممدیا  دارد )قدتری، ها یمحیودو  ازهاین

برگزار شی. با تسریع  1311نخسرتین اجلاس سررا  کشورهای عضو ملل متحی با موضوع ساممدیی در وین در سال 

، دومین اجلاس با موضوع ساممدیی در مادریی 1441ری از کشورها در سال رونی ساممدیی و شیت یافتن ا  در بسیا

ی اممللنیبی محوری برنام  عملیاتی هان ت  دربردارنیهی دارد؛ زیرا اژهیواین بیانی  سررریاسررری اهمی   .برگزار شررری
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زمید  مشارک   فراهم کرد  رسییمو. ب  نظر 3 ، ص.1334ساممدیا  و بازگوکددیه تعهی مجید کشورهاس  )صادقی، 

ب   دستیابی سازد یزمو  ذکرشیهی هادغیغ ی تمامب شرهرونیی سراممدیا  در فضاهای عمومی شهری، پاسم مطلوبی 

و. فضررای عمومی بسررتر مشررترکی برای انجاب 10: 1313و مدتظرامحج ،  پورجع راهیاف سرراممدیی موفق باشرری )

، درواقعو. 3، ص. 1331و هم ارا ،  1)کاری جامع  اس  اعضا ونیدهدیهیپی کارکردی و مراسمی اس  ک  ها یفعام

 طور بی باواسررط ، هارابط ی مختلف اجتماعی فراهم کددی تا علاوه بر هاگروهفضررای عمومی بایی شرررایطی را برای 

و. با توج  ب  م هوب فضای عمومی 13 ، ص.1313و هم ارا ،  پورجع رکددی ) برقرارنیز با ی ییگر ارتتاط  واسرط یب

تلاش در جه  ح ظ سرزنیگی ساممدیا  از طریق فراهم کرد   رسییما  ب  نظر  درباره مورداشارهشرهری و اصول 

ی ی از عوامل دستیابی ب  اهیاف  توانییمزمید  حضرور و مشارک  شهرونیی ساممدیا  در فضاهای عمومی شهری 

توج  ب  نیازها، امگوهای  رسررییم نظرو. ب  03-10، ص. 1310عتمیی و هم ارا ، متعامی سرراممدیی موفق باشرری )م

، هایا یم، محلات، هاابا یخرفتاری و ترجیحات سرراممدیا  در طراحی و بهسررازی فضرراهای عمومی شررهری ماندی 

 گون نیا  در زمید  مشررارک  و حضررور و برقراری تعاملات اجتماعی هر ن  بیشررتر سرراممدیا توانییمو ...  هاپارک

، مش لات ترافی ی مرتتم با ساممدیا ، مسا ل هاا فضراها را فراهم اورد و بر سلام  ساممدیا ، نگهیاری و مییری  

، 1331ی شهر تهرا ، زیربرنام باشی )مرکز مطامعات و  مؤثرو برقراری اهیاف ساممدیی موفق،  هاا جسمی و روحی 

 و. 11ص. 

ز امار . بر اساس اعلاب مرکباشییمبسیاری از شهرهای دیگر ایرا  دارای ساممدیا  بسیاری  ماندیب شهر یاسوج نیز 

ن ر را ساممدیا  تش یل  1301، تعیاد باشییمن ر  130131از کل جمعی  شهر یاسوج ک  برابر با  1331ایرا  در سال 

جمعی   شی  ریپک  با توج  ب   دهییمدرصری از شرهرونیا  این شرهر را تش یل  31/3. این رقم نزدیک ب  دهدییم

 دهییماین رقم افزایش خواهی یاف . با توج  ب  اید   سراممدیی دورا  بسیار حساسی از زنیگی یک فرد را تش یل 

و  یزیربرنام و اساسی اس ، مذا مازب اس  ک  در  توج قابلضرروریات  ازحمای  اجتماعی از این گروه  ازانجاک و 

یاسوج تسهیلات، تمهییات و خیمات رفاهی  شهر در رسییمی شود. ب  نظر اژهیوقشر توج   طراحی شرهری ب  این

باشی ک  در این صورت بایی انتظار محرومی  این قشر از جامع  را از فضاهای  شیهگرفت انیکی برای این قشر در نظر 

ی شهر مطلوب هاشاخصل پژوهش حاضرر ب  دنتال بررسرری و تحلی رونیازاشرهری و اجتماعات مختلف داشر ؛ 

اسرر  ک  ایا در  سررؤالیی ب  این گوپاسررم. همچدین پژوهش حاضررر ب  دنتال باشررییمسرراممدیا  در شررهر یاسرروج 

ی و طراحی شررهر یاسرروج ب  نیازهای این قشررر از جامع  توجهی شرریه اسرر د و اید   در ارزیابی نهایی زیربرنام 

 کیاب شاخص توج  بیشتری شیه اس د ی شهر مطلوب ساممدیا  در شهر یاسوج ب هاشاخص

 مداطق در توسم محققا  بررسری شرهر مطلوب ساممدیا  د یزم در مختل ی مطامعات موضروع، اهمی  ب  با توج 

 در ذیل اشاره می شود. هاا  از تعیادی ب  ک  اس  گرفت  مختلف دنیا صورت

                                           
1. Carr 
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زنیگی و عوامل مرتتم با ا  در ساممدیا  و، در مقام  ای ب  بررسی بررسی کی ی  1334زحمت شرا  و هم ارا  )

نشا   هاافت ی اشیبیمیانگین نمره کی ی  زنیگی در این مطامع  از ص رتا صی م ک نیا توج  ب  اشهر بوشهر پرداختدی. ب

. و این مسلل  نیاز ب  توج  دارد باشییم 14کمتر از میان   میانگین نمره سراممدیا  شهر بوشهر در هر دو حیط  دهییم

بدرابراین برایسرررتی راه رارهرای مرازب در جه  ارتقاز کی ی  زنیگی و برخورداری از خیمات ویژه برای این گروه 

، ص. 1334)زحمت شا  و هم ارا ،  شریه و اصلاح گرددایدیه کشرور در نظر گرفت  یهایزیربرنام  در ریپذ یاسر

 و.13

ی مدظر شررهری برای سرراممدیا  ب  بررسی محل  قیطری  تهرا  سرازمداسر و در مطامع  ای با عدوا  1331زنیی  )

ر شهری ی و مدظریپذیدسترسپرداخ . نتایج نشا  داد ک  عوامل متعیدی نظیر کاربری اراضی شهری، باف  شهری، 

اس . بییهی اس  ک  این عوامل نقش بسیار مهمی در مسیریابی دارد و با نیازهای  مؤثری فضراهای شرهری حاطردر 

 و.6، ص. 1331در ارتتاط اس  )زنیی ،  کاملاًیا  ساممد

نیگی ز  ی یباکبر سرمای  اجتماعی و ارتتاط ا   مؤثرو، در مطامع  ای ب  بررسی عوامل 1333کسانی و هم ارا  )

، اعتماد فردی در ساممدیا  و متغیرهای سطح تحصیلات مؤم  در ساممدیا  شهر ایلاب پرداختدی. نتایج نشا  داد ک  بین 

ج  ب  عوامل . با توشودیمضرعی  اشتغال، بعی روانی کی ی  زنیگی، بعی جسمی کی ی  زنیگی و ... رابط  مشاهیه و

هتود ی سرمای  اجتماعی، بهامؤم  مختلف مرتتم با سررمای  اجتماعی ساممدیا  و از طرفی اثر تجمعی عوامل مؤثر بر 

  اجتماعی بر سرمای توانییمی اجتماعی و کی ی  زنیگی اه یحماقابل تعییل نظیر وضعی  اقتصادی و  مؤثرعوامل 

 و.131، ص. 1333اثر مستقیم داشت  باشی )کسانی و هم ارا ، 

ی شهر مطلوب ساممدیا  پرداختدی. هاشاخصو، در مقام  ای ب  ارزیابی شهر تتریز از مدظر 1331ابوام ضل قدتری )

ا  مشارک  اجتماعی، حمای  اجتماعی و خیمات سلام  نتایج پژوهش نشرا  داد ک  میانگین وضرعی  مس ن، میز

و میانگین شاخص احتراب نیز در بین ساممدیا  در حی  باشییمدر حی متوسم ب  پایین  موردمطامع در بین سراممدیا  

از واریانس متغیر  11/4 درمجموع. همچدین س  متغیر مس ن، حمای  اجتماعی و مشارک  اجتماعی باشییممتوسم 

 و.01، ص. 1331)قدتری،  کددییمرا تتیین وابست  

درامی کمسررراممدیا   نیدر ب یریمحل پ حیاز محل  و ترج  یحماو، ب  مطامع  ای در مورد 1410ماب و هم ارا  )

در م ا   دهدییم حیدرصرریو ترج 0/14درامی )افراد مسررن کم  یاکثرپژوهش نشررا  داد ک   جینتاپرداختدی.  نین

، ص. 1410، 1)ماب  شیه باشیمستقل خراب یها فراتر از زنیگو عمل رد ا  یاگر سلامت یشرونی حت ریپ  یموردحما

 و.  31

 هایدر شهر یونقل عموماز خیمات حمل ساممدیا   یرضرا زا یمو، در مطامع  ای ب  1416و هم ارا  ) 1وانگ

در  مصرراحت  شرریهنشررا  داد ک  سرراممدیا  در شررهر هدگ کدگ پرداختدی. نتایج مطامع   محور  یا تراکم باما و ترانزب

                                           
1. Lum 

2. Wong 
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 یناراض اریبس ای ناراضیها ا درصی  1/16انی ک  در نظر گرفت  یجدت  خیمات نیعدوا  بیتررا ب  یدسترس بود  صدیم

 یل عمومونقاز خیمات حمل یکل  یبر سطح رضا رگذاریعامل تأث نیترعدوا  مهمب  نیز هاسرتگاهیا  یوضرع بودنی.

  و.1، ص. 1416)وانگ و هم ارا ،  شودیشداخت  م

ستز محل  در مداطق  یفضا یهایژگیو و یم ان یهاینابرابرو، در مطامع  ای ب  بررسی 1413و هم ارا  ) 1زنیی 

 ک داد   نشررا جیتاپرداختدی. ن باز یفضررا ی بزرگسرراما  درروادهیا  بر پ یاحتمام راتیکم برخوردار و محروب و تأث

 یفضا دری بزرگساما  روادهیستز محل  در مداطق کم برخوردار و محروب مم ن اس  بر پ یدر انیازه فضا هاینابرابر

و تعیادو در   یمثال مجاورت، جذابعدوا ستز محل  )ب  یفضا اتیخصوص ریدر سا یبگذارد. باوجود نابرابر ریباز تأث

یگا  در کددشرک  یروادهیسرتز محل  و سطح پ یفضرا یهایژگیو نیب یاطارتت چی، همحروبو  برخوردارمداطق کم 

  و. 1، ص. 1413)زنیی  و هم ارا ،  نشی اف یباز یفضا

ی شررهر یفضررا میفرد مسررن در شرررا کی یزنیگ  ی یکو، در مطامع  ای ب  بررسرری 1414)1شرروایبارانتی پدوا و 

واوران  ن میمح کیقرارگرفت  اسرر .  یسرراممدیا  در شررهر موردبررسرر یزنیگ  ی یمقام  مسررلل  ک نیدر اپرداختدی. 

ر هوشمدی شه یهایبا اسررت اده از فداور حیو ت ر یزنیگ یراح  برا و امن یفضرا کیعدوا  باما ب   ی یباک یشرهر

)انتی پدوا و سررازگار اسرر  یسررد یهامردب، ازجمل  گروه یاجتماع یهاهم  گروه ی، ک  براشررودی)خان و درک م

  و. 134، ص. 1414باریشوا، 

ساختار ادبی  ازنظرب  این ن ت  اشاره کرد ک   توا یموجود تشاب  و تمایز مطامع  حاضر با مطامعات پیشین  د یدرزم

 سررلل مبیا  کرد ک  تاکدو   توا یموج  تمایز  ازنظرات پیشررین دارد، ومی مطامع بانظری تشررابهاتی  نهارنوبیعدی 

 .قرار نگرفت  اس  موردمطامع یعدی شهر یاسوج  موردمطامع در محیوده شهر مطلوب ساممدیا   یهاشاخص ارزیابی

ی هالیتحلی ریکارگب در  گذشررت ی هاپژوهشنواوری این پژوهش را نسررت  ب   توا یمک   رسررییمب  نظر  درواقع

تک نمون  ای، تحلیل رگرسیو  ندی متغیره و همچدین میل  Tشامل ازمونهای  SPSS افزارنربدر  اماری بسیار دقیق

ت یاسوج دانس  ک  در مطامعا شهر درشهر مطلوب ساممدیا   یهاشاخصتحلیل عاملی اکتشافی برای برسی روایی 

 اس .  شیهاست اده نیرتب گذشت  

 یشناسروش. 0

باشی. روش گرداوری می« تحلیلی -توصری ی»ماهی  و روش  ازمحاظو « کاربردی»بر اسراس هیف تحقیق  نوع

ی شررهر هاشرراخصاسرر . جه  تحلیل و بررسرری  ییانیمو مطامعات  یااطلاعات در این پژوهش مطامعات کتابخان 

ت  پرداخ ازیموردنی هادادهی اطلاعات و اورجمعب   نام پرسشمطلوب سراممدیا  در شرهر یاسوج، ابتیا با است اده از 

ی و تحلیل رگرسرریو  انمون تک  Tشررامل ازمو   SPSSی تحلیل اماری در هامیلشرری و سرراس با اسررت اده از 

                                           
1. Zandieh 

2. Antipanova & Barysheva 
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، از در این پژوهش یموردبررسی هامؤم  همچدین برای بررسی روایی   ندیمتغیره ب  بررسری موضروع پرداخت  شی.

ل ب  باما در شهر سا 04ی ساکدا  ی اماری پژوهش حاضر را کلی جامع اس .  شیهاست ادهمیل تحلیل عاملی اکتشافی 

ی تصررادفی سرراده ریگنمون ن ر با اسررت اده از  314ک  با اسررت اده از فرمول کوکرا  تعیاد  دهدییمیاسرروج تشرر یل 

  مقیار نیز از ضری  ام ای کرونتاخ است اده شی ک  با توج  ب نام پرسشقرار گرفتدی. برای بررسی پایایی  یموردبررس

 را در سطح عامی دانس .  نام پرسشپایایی  ا تویمو، 16/4) امیهدس ب عیدی 

 

 رزیابی شهر مطلوب سالمندانا یهاشاخصو  هامؤلفه. 0جدول 

 یموردبررس یهاشاخص هامؤلفه ردیف

1 
معابر و 

 هاابا یخ

. روسازی و پوشش سطح معابر 3ی شهر برای ساممدیا  روهاادهیپ. عرض 1شی  معابر شهر برای ساممدیا   .1

. سرپوش و کف معابر شهری برای 1ی شهری هاپل راه. میزا  توج  ب  ساممدیا  در ساخ  0برای ساممدیا  

برای ساممدیا   هاابا یخ. ایستگاه در کدار 6برای ساممدیا   روادهیپی هشیار و خطر در سطح نمادها. 0ساممدیا  

   .ساممدیا ها برای راحتی حال در سطح خیابا  ریگسرع . 3برای ساممدیا   هاابا یخی در . روشدای1

1 
متلما  

 شهری

. میزا  توج  ب  اسایش ساممدیا  در 1در طراحی ملزومات شهری  ساممدیا میزا  در نظر گرفتن اسایش  .1

ی موجود در کدار هاسردکنابطراحی  . سهوم  و قابلی  دسترسی ساممدیا  در3ی خودپرداز هادستگاهطراحی 

. میزا  توج  در ساخ  1ی پس  و سطل زبام  هاصدیوق. میزا  راحتی ساممدیا  در ساخ  و نص  0روها پیاده

. میزا  توج  ب  0ها در جه  راحتی حال ساممدیا  بود  با خیابا  سطحهمی تاکسی و اتوبوس برای هاستگاهیا

. میزا  توج  ب  جایگاه مخصوص ساممدیا  در طراحی و 6روها صدیمی در پیاده ساممدیا  در طراحی نیم   و

 . میزا  توج  ب  اسایش ساممدیا  در طراحی و ساخ  مساجی. 1ساخ  سیدما 

 دسترسی 3

. ارزیابی میزا  1ارزیابی میزا  راحتی و اسایش ساممدیا  در دسترسی ب  خیمات شهری ماندی نانوایی و ...  .1

. ارزیابی میزا  دسترسی ساممدیا  ب  فضای ستز 3عمومی  ونقلحمل لیوساو  لیاتومتساممدیا  ب  دسترسی 

. ارزیابی میزا  1ی بهیاشتی در فضاهای عمومی هاسیسرو. ارزیابی میزا  دسترسی ساممدیا  ب  0شهری 

. میزا  در نظر گرفتن بازی و سرگرمی در فضاهای عمومی برای 0 هافرودگاهو  هادالیترمدسترسی ساممدیا  ب  

. ارزیابی میزا  دسترسی ساممدیا  ب  1ی شهری هارستورا . ارزیابی میزا  دسترسی ساممدیا  ب  6ساممدیا  

 . ارزیابی میزا  دسترسی ساممدیا  ب  محیطی برای ورزش. 3و مراکز بهیاشتی شهری  هامارستا یب

 امدی  0

 هاکون . میزا  توج  ب  روشدایی در 1ی شهری هامیمحارزیابی میزا  ارامش و احساس امدی  ساممدیا  در  .1

و مانع سرق  از ساممدیا  در فضاهای شهری  کددیهیریشگیپ. میزا  توج  ب  اقیامات 3برای دیی بهتر ساممدیا  

. میزا  توج  ب  ساممدیا  در 1رار نگیرنی . میزا  اقیامات پیشگیری جه  اید   ساممدیا  در معرض خشون  ق0

 ی باز و امن. هاکون 

 ونقلحمل 1

-پل راه مداس  یطراح. 3 ونقلحمل لیوسا دا یاطم و یفراوان. 1 ساممدیا  یبرا یعمومونقل حمل  یمقتوم .1

 در هشیار و اطیاحت علا م. 1 ساممدیا  یبرا ابا یخ یکشخم. 0 ساممدیا  یبرا یعمومونقل حمل لیوسا یها

  ساممدیا  یبرا یعمومونقل حمل لیوسا

؛ 1331؛ قدتری، 1331؛ زنیی ، 1334؛ زحمت شا ، 1334؛ شیرازی خواه و هم ارا ، 1313؛ مش ق، 1041، 1فیلیپ رایسمأخذ: )

 و1414؛ انتی پدوا و باریشوا، 1416و هم ارا ،  1؛ وانگ1410ماب و هم ارا ، 

                                           
1. Philipp Reis 

2. Wong  
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تعیین معداداری ت اوت بین دو میانگین ب  کار  مدظورب ی؛ یرک ازمو  پارامتری اسررر  ک  انمونر ترک  Tازمو  

 در مقایس  با یک شریهمشراهیهک  ایا میانگین  کدییمنوع اسر  تعیین  نیترسرادهی ک  انمون یک  T. ازمو  رودیم

 و.113 ، ص.1331، مت اوت اس  یا خیر. )افشانی و هم ارا ، شیهنییتعمقیار 

)ندی متغیرهو؛ در این روش معیارها توسم محقق و با رجوع ب  متانی  1ی ندیگان امرتت ش تحلیل رگرسریو  رو

تا اخرین سررطح ک  شررامل معیارهایی  شررونییم. هر معیار کلا  ب  معیارهای خردتری تتییل شررونییمنظری انتخاب 

 و. 36-33، صص. 1361، 1)و  پل دهییم ارا  سدجش را در مورد موضوع ب  محقق  نیترحیصحاس  ک  

ی اماری ندی متغیره اسررر  ک  مجموع  فراوانی از میا  هاروش، تحلیرل عراملی ی ی از 3روش تحلیرل عراملی

. تحلیل عاملی برای تقلیل تعیاد زیادی از مقادیر کدییمی خاصررری را تح  یک میل فرضررری برقرار رابط متغیرها، 

هیف اغل   .شرررودیماسرررت اده  شرررونییم روض زیربدایی ک  عامل خوانیه متغیرهرا ب  تعیاد کمی از متغیرهای م

 و.311 ، ص.1316ی عاملی ساده کرد  ماتریس همتستگی اس  )مدصورفر، هالیتحل

 

 
  موردمطالعه. نقشه محدوده 0شکل 

 

 هرستا ش مرکز همچدین شهر این. اس  بویراحمی و کهگیلوی  استا  مرکز و ایرا  جدوبی شهرهای از ی ی یاسوج

ب  رق شاز شمال ب  استا  اص ها ، از  ک  اس  شیهواقع استا  شرقی شمال در شرهر یاسروج. باشریمی نیز بویراحمی

                                           
1. Hierarchical Multiple Regression 

2. Van Poll 

3. Factor Anahysis 
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شود. ب  شهرستا  نوراباد محیود می نیز ب  شرهرسرتا  کهگیلوی  و شهر دهیش  و از جدوبغرب اسرتا  فارس، از 

متری از  1164دقیق  پهدای شمامی و ارت اع  04درج  و  34و  شرقیی درازای دقیق  30درج  و  11در شهر یاسوج  

. بر باشییمبسیاری از شهرهای دیگر ایرا  دارای ساممدیا  بسیاری  ماندیب شهر یاسوج نیز اس .  شیهواقعسطح دریا 

 1301تعیاد ، باشییمن ر  130131از کل جمعی  شهر یاسوج ک  برابر با  1331اسراس اعلاب مرکز امار ایرا  در سال 

ک  با توج   دهییمدرصی از شهرونیا  این شهر را تش یل  31/3. این رقم نزدیک ب  دهدییمن ر را ساممدیا  تش یل 

 و.11، ص. 1331)مرکز امار ایرا ،  جمعی  این رقم افزایش خواهی یاف  شی  ریپب  

  هاافتهی. 0

 اکتشافیتحلیل عاملی  از مدلی ارزیابی شهر مطلوب سالمندان با استفاده هامؤلفهسنجش روایی  .0. 0

 بررسی میزا  صح  و روایی معیارهای مدتخ  مدظورب مطامع  صورت گرفت  از نوع اکتشافی بوده،  ک ییانجا از

 .اس  شیهاست ادهو همچدین مشخص کرد  معیارهای کلییی از روش تحلیل عاملی اکتشافی 

 

 مربوط به شهر مطلوب سالمندان سؤالاتو آزمون بارتلت در  KMOآزمون ایج . نت0جدول 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 113/4 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 011/13 

Df 14 

Sig. 441/4 

 و1041)یافت  های پژوهش، : مأخذ

 

برابر با  KMOمشررخص گردییه اسرر ، نو  در نمون  کلی مقیار شرراخص  1ک  در جیول شررماره  گون هما 

را برای تحلیل عاملی  هانمون تعیاد  توا یمو، 1/4اس  ک  از کمید  مورد انتظار باماتر اس  )کمید  مورد انتظار  113/4

میزا  سطح معداداری یا  ک ییازانجاشریه اسر ،  011/13کافی دانسر . همچدین ازمو  بارتل  در این مورد برابر با 

Sig  و اس سراختار مداس نتیج  گرف  ک  تحلیل عاملی برای شرداسرایی  توا یمشریه اسر ، پس  41/4کمتر از  

 . شودیمبود  ماتریس همتستگی، رد  شیهشداخت فرض 

 

 کتشافیا مطلوب سالمندان در تحلیل عاملی. اشتراک اولیه و استخراجی متغیرهای مربوط به بررسی شهر 0جدول 

 اشتراک استخراجی اشتراک اولیه متغیرها

 303/4 1 کلی صورتب معابر  مؤم  

 004/4 1 کلی صورتب متلما  شهری  مؤم  

 013/4 1 کلی صورتب دسترسی  مؤم  
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 اشتراک استخراجی اشتراک اولیه متغیرها

 336/4 1 کلی صورتب امدی   مؤم  

 166/4 1 صورت کلیونقل ب مؤم   حمل

 و1041مأخذ: )یافت  های پژوهش، 
 

 3در جیول شماره  یموردبررس مؤم   1ی مطلوبی  شرهر یاسروج در هامؤم  نتایج اشرتراک اومی  و اسرتخراجی 

ی اومی  هاراکاشت، تمامی کدییمبیا   هاعاملرا قتل از استخراج  هااشتراکاس . ب  دمیل اید   اشتراک اومی ،  شیه ا یب

 را بهتر نشا  رهایمتغ شیهاسرتخراجی هاعاملباشری،  تربزرگ. هر ن  مقادیر اشرتراک اسرتخراجی اشریبیم 1برابر با 

 نیتر یبااهم1/4ونقل با دارا بود  اشرتراک استخراجی باماتر از حمل مؤم  ، یموردبررسر هایمؤم  . در بین دهدییم

 .باشییمبرای نشا  داد  موضوع اصلی  مؤم  
 

 صورت کلیمجموع واریانس مقادیر مربوط شهر مطلوب سالمندان به. توضیح 0جدول 

 عوامل

 شدهاستفاده

 مقادیر

 ویژه

 مقادیر ویژه

 عوامل استخراجی

 یریرپذییتغ

 واریانس

 101/00 130/1 130/1 مؤم   معابر

 - - 311/4 مؤم   متلما  شهری

 - - 361/4 مؤم   دسترسی

 - - 341/4 مؤم   امدی 

 - - 113/4 ونقلحملمؤم   

 و1041مأخذ: )یافت  های پژوهش، 

 

کلی نمایش  صورتب ی شهر مطلوب ساممدیا  هامؤم  ی مربوط ب  هاعاملمیزا  مقادیر ویژه  0در جیول شماره 

مقادیر ویژه مجموع مربع  درواقعو  ماندییمیی ک  در تحلیل باقی هاعاملی کددیهنییتعاسرر . مقادیر ویژه  شرریهداده

 شیهشداخت  هاعامل نیترمهم عدوا ب باشی  1باماتر از  هاا ی ژهیویی ک  مقیار هاعاملعاملی هر عامل اسر .  یاباره

ی مربوط ب  مطلوبی  شررهر یاسرروج از دییگاه سرراممدیا  فقم یک مؤم   1از میا  . ماندییمو در تحلیل عاملی باقی 

باشی. این عامل  1 توانییمی اصرلی هاعاملی تعیاد د یشریپ، بدابراین باشرییم 1از  تربزرگر ویژه عامل دارای مقادی

 .باشییمدرصی از تغییرپذیری متغیرها را توضیح دهدی ک  برای استخراج همین یک عامل کافی  01 تاًیتقر تواندییم
 

 هاعاملی مربوط به شهر مطلوب سالمندان بعد از چرخش هامؤلفه. ماتریس 5ل جدو

 1 هاعامل

 163/4 معابر

 001/4 مبلمان

 013/4 دسترسی
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 034/4 امنیت

 613/4 ونقلحمل

 و1041مأخذ: )یافت  های پژوهش، 
 

ی همتستگی دهدیهنشا اس ، این بارهای عاملی  شیهدادهبارهای عاملی بعی از نرخش نشا   1در جیول شماره 

انیازه ارزش مطلق ضری  هر ن  بیشتر باشی، متغیر مربوط  نقش بیشتری در  هاد یگز. در باشییممیا  متغیر و عامل 

 دارد.  شیهاستخراجتعیین تغییرات عامل 
 

 های پس از تلفیق متغیرطورکلبهمربوط به شهر مطلوب سالمندان  سؤالاتنتایج روش تحلیل عاملی  .6جدول 

 0عامل 
 متغیرهای

 شدهبیترک

 بررسی و تحلیل شهر

 مطلوب ساممدیا 

 معابر

 دسترسی 

 امدی 

 متلما  شهری

 ونقلحمل

 و1041مأخذ: )یافت  های پژوهش، 

 

معابر، متلما  شرهری، دسترسی،  امدی  و  مؤم   1تدها عامل اصرلی با هر  0بر پای  دسرتاوردهای جیول شرماره 

متغیرهای مربوط ب  این عامل همتسرررتگی بسررریار بامایی دارنی، با همییگر  ک ییازانجاونقل پیونی بامایی دارد. حمرل

 .شودیمی گذارنابهای شهر مطلوب ساممدیا  و با عدوا  عامل بررسی و تحلیل شاخص شیهقیتل 

پارامتریک تی  ی شررهر مطلوب سرراممدیا ، با اسررت اده از ازمو هاشرراخصتحلیل  ازنظروضررعی  شررهر یاسرروج 

 باارزشی قرار گرف . برای هر شاخص میانگین ا  شاخص موردبررسرو 3ازمو   باارزشای )اسرتیودن  تک نمون 

مقایس   و>41/4P-value=sig)درصی  1از  ترکونکدر سرطح خطای  3ازمو  )میانگین مورد انتظارو یعدی مقیار 

 شی.
با استفاده از آزمون تی  هاابانیخدان در بعد معابر و ی شهر مطلوب سالمنهاشاخصبررسیی و ارزیابی . 0. 0

 ی  انمونهتک 

روها ک  مسریر حرک  افراد پیاده )سراممدی و غیر سرراممدیو در سطح شهر هستدی، بایی دارای سطحی معابر و پیاده

عتور  هاا ی و ایمن از اسررانب ی طراحی شررونی ک  افراد پیاده بتواندی اگون ب درصرری بوده و  1تراز با شرریتی کمتر از 

 ها هم بایی از استانیاردهای مازب جه  رعای  حال ساممدیا  برخوردار باشدی.نمایدی. خیابا 

، فقم دو مؤم   روسررازی و پوشررش سررطح معابر برای هاابا یخی در بعی معابر و موردبررسررهای از میا  مؤم  

 واقع رشیموردپذو 4041داری باماتر از )با داشتن سطح معدا برای سراممدیا  هاابا یخروشردایی در  مؤم   وسراممدیا  
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 رمؤثی شرهر مطلوب سرراممدیا  در شررهر یاسوج، هاشراخصدر تحلیل و بررسری  . ب  عتارتی این دو  مؤم  نشرینی

ا هو میزا  عمل رد ا 3ها با میان  نظری )ها و مقایسررر  ا . برا توجر  بر  مقریار میرانگین هر یرک از مؤم ر انرینتوده

 واقع گردیی.  موردسدجش

 

های مربوط به بعد بر روی مؤلفه (One Sample T-test)ای . نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه7جدول 

 هاابانیخمعابر و 

 میانگین هامؤلفه
مقدار آماره 

T 

سطح 

 معناداری

(Sig) 

اختلاف از 

 میانگین

 05میزان اختلاف در سطح اطمینان 

 درصد

 حد بالا حد پایین

 -01/4 -11/4 -001/4 444/4 -411/11 13/1 شی  معابر شهر برای ساممدیا 

 -11/4 -40/4 -431/4 441/4 -103/3 31/1 ی شهر برای ساممدیا روهاادهیپعرض 

روسازی و پوشش سطح معابر برای 

 ساممدیا 
40/3 460/1 113/4 433/4 11/4- 43/4- 

میزا  توج  ب  ساممدیا  در ساخ  

 ی شهریهاپل راه
11/3 161/3 444/4 113/4 13/4 41/4 

 -13/4 -01/4 -130/4 444/4 -011/14 06/1 سرپوش و کف معابر شهری برای ساممدیا 

 روادهیپی هشیار و خطر در سطح نمادها

 برای ساممدیا 
10/1 010/00- 444/4 603/1- 61/1- 11/1- 

 -01/1 -13/1 -311/1 444/4 -111/31 00/1 برای ساممدیا  هاابا یخایستگاه در کدار 

 -41/4 -41/4 -443/4 311/4 140/4 44/3 برای ساممدیا  هاابا یخروشدایی در 

ها برای راحتی در سطح خیابا  ریگسرع 

 حال ساممدیا 
11/3 361/3 444/4 111/4 16/4- 40/4- 

 و1041مأخذ: )یافت  های پژوهش، 

 

ها های شهر مطلوب ساممدیا  در بعی معابر و خیابا ای برای سدجش شاخصتک نمون  T ازمو  نتایج حاصل از

های معابر شهر برای ساممدیا  با پل ی میزا  توج  در ساخ  راهنشا  داد ک  فقم دو مؤم   6بر اساس جیول شماره 

و در وضعی  مطلوبی قرار داشت  و 11/3ها برای ساممدیا  با میانگین )گیر در خیابا و و مؤم   سررع 11/3میانگین )

 اس .  شیهگرفت در این دو مؤم   رفاه حال ساممدیا  در نظر 

 ی مربوط به بعد مبلمان شهری در ارزیابی شهر مطلوب سالمندانهامؤلفهبررسی وضعیت . 0. 0

مؤم    1مؤم   از میا   6مشخص گردیی ک   1ی جیول اهمؤم  بر روی هر یک از  شیهانجاببا توج  ب  محاستات 

ها در ./.و بوده و عمل رد ا 1از )درصی دارای سطح معداداری کمتر  31در بعی متلما  شهری با احتمال  یموردبررسر

 اس .  شیهواقع رشیموردپذهای شهر مطلوب ساممدیا  تحلیل شاخص
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های مربوط به بعد بر روی مؤلفه (One Sample T-test)ای . نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه8جدول 

 مبلمان شهری

 میانگین هامؤلفه
مقدار آماره 

T 

سطح 

 معناداری

(Sig) 

اختلاف از 

 میانگین

میزان اختلاف در سطح 

 درصد 05اطمینان 

 حد بالا حد پایین

در طراحی  ساممدیا میزا  در نظر گرفتن اسایش 

 ملزومات شهری
31/3 140/14 444/4 306/4 11/4 01/4 

میزا  توج  ب  اسایش ساممدیا  در طراحی 

 ی خودپردازهادستگاه
36/3 116/3 444/4 301/4 13/4 00/4 

سهوم  و قابلی  دسترسی ساممدیا  در طراحی 

 روهای موجود در کدار پیادههاسردکناب
40/3 310/1 113/4 401/4 41/4- 14/4 

میزا  راحتی ساممدیا  در ساخ  و نص  

 ی پس  و سطل زبام هاصدیوق
13/3 113/3 444/4 130/4 46/4 14/4 

ی تاکسی و اتوبوس هاستگاهیامیزا  توج  در ساخ  

ها در جه  راحتی حال بود  با خیابا  سطحهمبرای 

 ساممدیا 

03/1 611/36- 444/4 100/1- 01/1- 01/1- 

میزا  توج  ب  ساممدیا  در طراحی نیم   و صدیمی 

 روها در پیاده
41/3 303/1 443/4 463/4 43/4 13/4 

میزا  توج  ب  جایگاه مخصوص ساممدیا  در طراحی 

 و ساخ  سیدما
11/3 134/1 444/4 113/4 13/4 31/4 

میزا  توج  ب  اسایش ساممدیا  در طراحی و ساخ  

 مساجی
11/3 111/13 444/4 114/4 03/4 01/4 

 و1041مأخذ: )یافت  های پژوهش، 

 

های شهر مطلوب ساممدیا  در بعی متلما  شهری ای برای سردجش شاخصتک نمون  Tنتایج حاصرل از ازمو  

و، دارای وضررعی  بسرریار 3ارزش باماتر از ارزش ازمو  ) دارا بود ی با موردبررسررمؤم    1مؤم   از  0نشررا  داد ک  

و، 31/3. مؤم   میزا  در نظر گرفتن اسرایش سرراممدیا  در طراحی ملزومات شهری )انیبودهسراممدیا   ازنظرمطلوبی 

و، میزا  راحتی ساممدیا  در ساخ  و نص  36/3ی خودپرداز )هادستگاهمیزا  توج  ب  اسایش ساممدیا  در طراحی 

و، 41/3روها )نیم   و صدیمی در پیاده و، میزا  توج  ب  ساممدیا  در طراحی13/3ی پس  و سطل زبام  )هاصدیوق

و و میزا  توج  ب  اسایش ساممدیا  در 11/3میزا  توج  ب  جایگاه مخصوص ساممدیا  در طراحی و ساخ  سیدما )

ساممدیا  ساکن در شهر  ازنظرو، با دارا بود  میانگین و ارزشی باماتر از ارزش ازمو  11/3طراحی و ساخ  مساجی )

 . باشدییم  بسیار مطلوبی یاسوج دارای وضعی



  شمارۀ سوب                                            مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                           61

 

 ارزیابی شهر مطلوب سالمندان ی مربوط به بعد میزان دسترسی درهامؤلفهبررسی وضعیت . 0. 0

ی با دارا بود  موردبررسمؤم    3ی قرار گرف  ک  تمامی موردبررسررمؤم    3در بعی دسرترسری و معابر شرهری، 

 .   انیبودهو معتتر برای بررسی  قتولقابلسطح معداداری   و، دارای41/4از ) ترنییپا Sigمیزا  

  

های مربوط به بعد بر روی مؤلفه (One Sample T-test)ای . نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه0 جدول

 دسترسی

 هامؤلفه

Test Value = 3 

مقدار آماره  میانگین

T 

سطح 

 معناداری

(Sig) 

اختلاف از 

 میانگین

میزان اختلاف در سطح 

 درصد 05 اطمینان

 حد بالا حد پایین

ارزیابی میزا  راحتی و اسایش ساممدیا  در دسترسی 

 ب  خیمات شهری ماندی نانوایی و ...
10/3 311/16 444/4 133/4 01/4 04/4 

 لیوسا و لیاتومتارزیابی میزا  دسترسی ساممدیا  ب  

 عمومی ونقلحمل
00/3 636/11 444/4 001/4 04/4 11/4 

میزا  دسترسی ساممدیا  ب  فضای ستز ارزیابی 

 شهری
11/3 311/11 444/4 113/4 00/4 16/4 

 یهاسیسروارزیابی میزا  دسترسی ساممدیا  ب  

 بهیاشتی در فضاهای عمومی
33/3 404/14 444/4 310/4 10/4 33/4 

 و هادالیترمارزیابی میزا  دسترسی ساممدیا  ب  

 هافرودگاه
11/3 113/0 444/4 110/4 10/4 13/4 

میزا  در نظر گرفتن بازی و سرگرمی در فضاهای 

 عمومی برای ساممدیا 
11/3 411/1 444/4 163/4 11/4 31/4 

 یهارستورا ارزیابی میزا  دسترسی ساممدیا  ب  

 شهری 
31/3 363/14 444/4 313/4 13/4 01/4 

و  هامارستا یبارزیابی میزا  دسترسی ساممدیا  ب  

 مراکز بهیاشتی شهری
33/3 013/14 444/4 310/4 16/4 33/4 

ارزیابی میزا  دسترسی ساممدیا  ب  محیطی برای 

 ورزش
14/3 113/1 444/4 136/4 13/4 16/4 

 و1041مأخذ: )یافت  های پژوهش، 

 

مؤم   با داشتن میزا  میانگین باماتر  3ی هر موردبررسمؤم    3نشا  داد ک  از میا   3نتایج حاصل از جیول شماره 

 . انیبودهو، دارای وضعی  بسیار مطلوبی از دییگاه ساممدیا  3از ارزش ازمو  )
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ی مربوط به بعد امنیت در ارزیابی شهر مطلوب سالمندان با استفاده از روش تی مؤلفهبررسیی وضعیت  .5. 0

 یانمونهتک 

ی قرار گرف  ک  از این موردبررسمؤم    1های شرهر مطلوب ساممدیا  در بعی امدی  تعیاد در بررسری شراخص

 برای بررسی بودنی.  قتولقابلو، دارای سطح معداداری 41/4از ) ترنییپا Sigمؤم   با دارا بود  مقیار  0تعیاد، 

 

های مربوط به بعد بر روی مؤلفه (One Sample T-test)ای . نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه02جدول 

 امنیت

 هامؤلفه

Test Value = 3 

مقدار آماره  میانگین

T 

سطح 

 معناداری

(Sig) 

اختلاف از 

 میانگین

میزان اختلاف در سطح اطمینان 

 درصد 05

 حد بالا حد پایین

ارزیابی میزا  ارامش و احساس امدی  ساممدیا  

 ی شهریهامیمحدر 
14/3 431/0 444/4 143/4 10/4 16/4 

برای دیی  هاکون میزا  توج  ب  روشدایی در 

 بهتر ساممدیا 
16/3 301/0 444/4 160/4 14/4 10/4 

ع و مان کددیهیریشگیپمیزا  توج  ب  اقیامات 

 سرق  از ساممدیا  در فضاهای شهری
46/3 414/1 401/4 461/4 44/4 10/4 

میزا  اقیامات پیشگیری جه  اید   ساممدیا  

 در معرض خشون  قرار نگیرنی. 
41/3 110/4 666/4 411/4 40/4- 41/4 

 -41/4 -10/4 -431/4 446/4 -033/1 31/1 ی باز و امنهاکون میزا  توج  ب  ساممدیا  در 

 و1041مأخذ: )یافت  های پژوهش، 

 

های ارزیابی میزا  های مربوط ب  بعی امدی ، مؤم  نشا  داد ک  در بررسی مؤم   14نتایج حاصل از جیول شماره 

برای دیی بهتر  هاکون و، میزا  توج  ب  روشدایی در 14/3ی شهری )هامیمحارامش و احسراس امدی  ساممدیا  در 

و مانع سرررق  از سرراممدیا  در فضرراهای شررهری  کددیهیریشررگیپو و مؤم   میزا  توج  ب  اقیامات 16/3سرراممدیا  )

و، دارای وضرررعی  مداسررر  و مطلوبی از دییگاه سررراممدیا  3و برا دارا بود  میانگین باماتر از ارزش ازمو   )46/3)

  .باشدییم

در ارزیابی شیهر مطلوب سیالمندان با استفاده از  ونقلحملهای مربوط به بعد بررسیی وضیعیت مؤلفه. 6. 0

 یانمونهروش تی تک 

 با داشررتن سررطح ونقلحملهای مربوط ب  بعی مؤم   تمامی 11ی در جیول شررماره موردبررسررهای از میا  مؤم  

 . شینیواقع رشیموردپذو 41/4داری کمتر از )معدا
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های مربوط به بعد بر روی مؤلفه (One Sample T-test)ای . نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه00جدول 

  ونقلحمل

 هامؤلفه

Test Value = 3 

مقدار آماره  میانگین

T 

سطح 

 معناداری

(Sig) 

اختلاف از 

 میانگین

میزان اختلاف در سطح اطمینان 

 درصد 05

 حد بالا حد پایین

 -41/4 -11/4 -114/4 444/4 -401/0 11/1 ساممدیا  یبرا یعمومونقل حمل  یمقتوم

 -14/4 -10/4 -101/4 444/4 -110/0 13/1 ونقلحمل لیوسا دا یاطم و یفراوان

ونقل حمل لیوسا یهاپل راه مداس  یطراح

 ساممدیا  یبرا یعموم
60/1 003/6- 444/4 111/4- 31/4- 13/4- 

 -11/4 -31/4 -163/4 444/4 -116/1 61/1 ساممدیا  یبرا ابا یخ یکشخم

ونقل حمل لیوسا در هشیار و اطیاحت علا م

 ساممدیا  یبرا یعموم
10/1 111/01- 444/4 611/1- 61/1- 11/1- 

 و1041مأخذ: )یافت  های پژوهش، 

 

دارای وضعی  بسیار  ونقلحملی در بعی موردبررسهای نشررا  داد ک  مؤم   11نتایج حاصرل از جیول شرماره 

د  با دارا بو ونقلحملهای مربوط ب  بعی تمامی مؤم   درواقع. باشرردییمنامطلوب و نامداسررتی از دییگاه سرراممدیا  

 . انیبودهساممدیا   ازنظرو، دارای بیترین وضعی  و شرایم 3از حی مطلوب و ارزش ازمو  ) ترنییپاارزش میانگین 

 یانمونهبررسی وضعیت کلی شهر مطلوب سالمندان با استفاده از روش تی تک . 7. 0

ساممدیا  در شهر  شهر مطلوبهای ای برای تحلیل و بررسی شاخصتک نمون  T نتایج نهایی حاصرل از ازمو 

دارای  41/4از  ترنییپا Sig ی با دارا بود  میزا طورکلب ی در این پژوهش موردبررسیاسوج نشا  داد ک  تمامی ابعاد 

ی، بعی دسترسی با دارا بود  ارزش موردبررسبعی  1. در بین باشدییمو مداستی برای ارزیابی  قتولقابلسطح معداداری 

ی از دییگاه ساممدیا  بوده اس . ب  ترتی  دو موردبررسبعی  نیترمطلوبو، دارای بهترین وضرعی  و 31/3میانگین )

 از بعیو بعی 41/3و و بعی متلما  شرررهری با دارا بود  ارزش میانگین )46/3بعری امدیر  با دارا بود  ارزش میانگین )

ا بود  با دار ونقلحمل. بعی انیبودهی از دییگاه ساممدیا  موردبررسرررین وضرعی  در بین ابعاد دسرترسری دارای بهت

و ب  ترتی  بیترین وضرررعی  را از دییگاه سررراممدیا  در 10/1میانگین ) باارزشو و بعی معابر 06/1ارزش میرانگین )

 . برنییمو در وضعی  بسیار نامطلوبی ب  سر  انیداشت های شهر مطلوب تحلیل شاخص

  داد  ی نشاطورکلب های شهر مطلوب ساممدیا  در شهر یاسوج نتایج نهایی حاصرل از تحلیل و بررسری شاخص

مقیار  ک ییازانجاوجود دارد.  وSig = 0.000) و اختلاف معداداری34/1) شرریهمحاسررت و و مقیار 3ک  بین حی متدا )

نتیج  گرف  ک  از دییگاه ساممدیا   توا یمو بوده، پس 3ازمو  )و، کمتر از حی استانیارد و ارزش 34/1) شیهمحاست 



  61                              ...                 شهر مطلوب ساممدیا  یهاشاخص یابیارز                                       سال نهم            

 

 ی در وضعی  مداس موردبررسهای شرهر مطلوب در شهر یاسوج توج  ندیانی نشیه اس  و ابعاد مختلف ب  مؤم  

 .  رنییگینمو مطلوبی قرار 
 

های مربوط به ابعاد بر روی مؤلفه (One Sample T-test)ای . نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه00جدول 

 شهر مطلوب سالمندان

ابعاد مربوط به شهر 

 مطلوب
 میانگین تعداد

مقدار آماره 

T 

سطح 

 معناداری

(Sig) 

اختلاف از 

 میانگین

 05میزان اختلاف در سطح اطمینان 

 درصد

 حد بالا حد پایین

 -011/4 -016/4 -03/4 444/4 -30/30 10/1 314 بعی معابر

 403/4 441/4 411/4 431/4 16/1 41/3 314 بعی متلما  شهری

 311/4 333/4 31/4 444/4 60/11 31/3 314 بعی دسترسی

 143/4 436/4 46/4 444/4 44/0 46/3 314 بعی امدی 

 -034/4 -113/4 -11/4 444/4 -13/31 06/1 314 ونقلحملبعی 

 -410/4 -111/4 -433/4 444/4 -13/11 34/1 314 کل ابعاد

 و1041مأخذ: )یافت  های پژوهش، 

 

ی جهت ارزیابی شهر مطلوب سالمندان با استفاده مورد برسی متغیرهای رگذاریتأثبررسی رابطه و میزان . 8. 0

 گامبهگاماز روش رگرسیون چند متغیره 

های شهر ارزیابی شاخصی در این پژوهش جه  موردبررسمتغیرهای  یرگذاریتأث میزا  و رابط  بررسیمدظور ب 

 متغیر 1 ،گابب گاب ندیمتغیره رگرسیو . درروش شری اسرت ادهگاب ب گاب ندیمتغیره رگرسریو  از مطلوب سراممدیا ،

 .شینی معادم  وارد رگذاریتأث عواملعدوا  ب پژوهش 
 

 گامبهگام ونرگرسی مدل در بررسی شهر مطلوب سالمندان در متغیر هر سهم وواردشده  . متغیرهای00جدول 

 مراحل

 (ونقلحملمتغیرهای موردبررسی )دسترسی، معابر، امنیت، مبلمان، 

متغیر واردشیه ب  میل در هر 

 مرحل 

ضری  همتستگی 

 وR)ندیگان  

ضری  

 تعیین
(R2) 

ضری  

 تعیین

 شیهلیتعی

خطای 

 معیار

ازمو  دوربین 

-Durbin)واتسو  

Watsonو 

  00/3 313/4 311/4 164/4 دسترسی گاب اول

  31/1 103/4 161/4 610/4 دسترسی و معابر گاب دوب

  33/1 611/4 611/4 113/4 دسترسی، معابر و امدی  گاب سوب

 گاب نهارب
دسترسی، معابر، امدی  و 

 متلما  شهری
331/4 114/4 163/4 10/1  

 گاب پدجم
دسترسی، معابر، امدی ،  

متلما  شهری و 
1 1 1 331/4 014/1 
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 مراحل

 (ونقلحملمتغیرهای موردبررسی )دسترسی، معابر، امنیت، مبلمان، 

متغیر واردشیه ب  میل در هر 

 مرحل 

ضری  همتستگی 

 وR)ندیگان  

ضری  

 تعیین
(R2) 

ضری  

 تعیین

 شیهلیتعی

خطای 

 معیار

ازمو  دوربین 

-Durbin)واتسو  

Watsonو 

 ونقلحمل

 و1041مأخذ: )یافت  های پژوهش، 

 

واتسو  در این پژوهش برابر با  –مقیار عیدی اماره ازمو  دوربین  13بر اسراس نتایج حاصرل از جیول شماره 

 نیرترمؤثعیب همتستگی خطاها و مداس  بود  ازمو  رگرسیو  برای تعیین  دهدیهنشا ک  این عید  باشییم 014/1

 متغیر در این پژوهش بوده اس .

 164/4ک  دارای ضری  همتستگی  باشییم دسترسی، شاخص معادم  رگرسیو اومین متغیر مسرتقل واردشیه در 

ضری  تعیین و مقیار  610/4ب   ضری  همتستگیوارد میل شری ک  مقیار  معابرباشری. در مرحل  دوب، شراخص می

ی این اس  ک  این دو متغیر دهدیهنشا ک  این مقیار  افزایش یاف  103/4ب  طور مشترک با متغیر قتلی ب  شیهلیتعی

در . کددییمدرصی از واریانس تغییرات مربوط ب  مطلوبی  شهر از دییگاه ساممدیا  را تتیین  10با همییگر نزدیک ب  

 شیهلیتعیضری  تعیین  و مقیار 113/4ب   ضری  همتستگیمقیار  شی،وارد معادم   امدی مرحل  سروب وقتی متغیر 

مشترک  صورتب این اس  ک  س  متغیر وارد شی در میل  دهدیهنشرا  611/4مقیار عیدی افزایش یاف .  611/4ب  

 . کددییمدرصی تغییرات واریانس مطلوبی  شهر از دییگاه ساممدیا  را تتیین  61نزدیک ب  

و مقیار ضررری  تعیین  1ا  ضررری  همتسررتگی ب  بعی از ورود تمامی متغیرها ب  میل رگرسرریو  میز  یدرنها

ی در این پژوهش موردبررسمتغیر  1این اسرر  ک   دهدیهنشرا تغییر پییا کرد ک  این میزا   331/4نیز ب   شریهلیتعی

 . انیکردهدرصی تغییرات واریانس مربوط ب  مطلوبی  شهر از دییگاه ساممدیا  را تتیین  144 تاًیتقر
 

ی در ارزیابی شهر مطلوب موردبررس متغیرهای ریتأث سنجش برایگام بهگام رگرسیون . ضرایب00جدول 

 سالمندان

 مدل

Unstandardized Coefficients 

 راستانداردیغی هابیضر

Standardized Coefficients 

 مقدار بتا یا

 ضریب رگرسیونی استانداردشده
Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
 /444  401/4 111/1 متغیر وابست 

 /444 011/4 411/4 111/4 امدی 

1 

 /444  411/4 604/1 متغیر وابست 

 /444 011/4 411/4 113/4 امدی 

 /444 001/4 410/4 113/4  ونقلحمل

 /444  401/4 406/1 متغیر وابست  3
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 مدل

Unstandardized Coefficients 

 راستانداردیغی هابیضر

Standardized Coefficients 

 مقدار بتا یا

 ضریب رگرسیونی استانداردشده
Sig. 

B Std. Error Beta 

 /444 164/4 414/4 140/4 امدی 

 /444 001/4 411/4 133/4 ونقلحمل

 /444 010/4 410/4 111/4 دسترسی

0 

 /444  411/4 014/4 متغیر وابست 

 /444 103/4 446/4 141/4 امدی 

 /444 030/4 441/4 141/4 ونقلحمل

 /444 041/4 414/4 111/4 دسترسی

 /444 364/4 414/4 140/4 متلما 

1 

 /444  444/4 444/4 متغیر وابست 

 /444 110/4 444/4 144/4 امدی 

 /444 011/4 444/4 144/4 ونقلحمل

 /444 366/4 444/4 144/4 دسترسی

 /444 303/4 444/4 144/4 متلما 

 /444 310/4 444/4 144/4 معابر

 و1041مأخذ: )یافت  های پژوهش، 

 

، بر شهر مطلوب ساممدیا  در شهر یاسوجمؤثر ی هادهی از میا  شاخصنشا  می 10شماره گون  ک  جیول هما 

و  داشت  اس  مطلوبی  شررهر یاسرروج از دییگاه ساممدیا را بر  ریبیشررترین تأث 110/4با ضرری  بتا  امدی شراخص 

 011/4نیز با ضری  بتای  ونقلحملشاخص  .عامل برای مطلوبی  شهر بوده اس  نیترمهمسراممدیا   ازنظر درواقع

. سر  شراخص دسترسی، متلما  شهری و شاخص معابر ب  ترتی  با دارا بود  ضری  ردیگیمی بعیی قرار مرتت در 

را بر روی مطلوبی  شرررهر  ریتأثو کمترین سرررهم و  رنییگیمی بعیی قرار مرتت و در 310/4و  303/4، 366/4بتای )

 .انیداشت یاسوج از دییگاه ساممدیا  

 بحث. 0

  ب  مسا ل و نیازهای این مرحل  یک ضرورت اجتماعی سراممدیی دورا  حسراسری از زنیگی بشر اس  و توج

اسر . سرامم پیر شری  حق هم  افراد بشرر اسر  و این امر بر اهمی  پیییه سرراممدیی و پیشگیری از مش لات ا  

. با در نظر گرفتن نیازهای خاص این دورا  توج  ب  کی ی  زنیگی سرراممدیا  امر بسرریار مهمی اسرر  ک  ییافزایم

عاب و از سوی دیگر، ضرورت  طورب . شرداخ  مسا ل و مش لات ساممدیا  ردیگیمو  قرارگرفت  ل  مورد غ عمیتاً

خاص از ابعاد اجتماعی و فرهدگی و نقش نهادهای کلا  دسرر   طورب مرتتم با ا   یزیربرنام و  یگذاراسرر یسرر

شهر های ای برای تحلیل و بررسی شاخصتک نمون  Tنتایج نهایی حاصرل از ازمو  انیرکارا  در این زمید  اسر . 



  شمارۀ سوب                                            مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                           61

 

 ا ی با دارا بود  میزطورکلب ی در این پژوهش موردبررسسراممدیا  در شهر یاسوج نشا  داد ک  تمامی ابعاد  مطلوب

Sig ی، بعی موردبررسبعی  1. در بین باشدییمو مداستی برای ارزیابی  قتولقابلدارای سطح معداداری  41/4از  ترنییپا

ی از دییگاه موردبررسرربعی  نیترمطلوبو، دارای بهترین وضررعی  و 31/3با دارا بود  ارزش میانگین )دسررترسرری 

و و بعی متلما  شررهری با دارا بود  46/3سرراممدیا  بوده اسرر . ب  ترتی  دو بعی امدی  با دارا بود  ارزش میانگین )

ی از دییگاه سرراممدیا  موردبررسررین ابعاد دسررترسرری دارای بهترین وضررعی  در ب از بعیو بعی 41/3ارزش میانگین )

و ب  ترتی  بیترین 10/1میانگین ) باارزشو و بعی معابر 06/1با دارا بود  ارزش میانگین ) ونقرلحمرل. بعری انریبوده

و در وضعی  بسیار نامطلوبی ب  سر  انیداشت های شهر مطلوب وضرعی  را از دییگاه سراممدیا  در تحلیل شراخص

 .  برنییم

  داد  ی نشاطورکلب های شهر مطلوب ساممدیا  در شهر یاسوج ج نهایی حاصرل از تحلیل و بررسری شاخصنتای

مقیار  ک ییازانجاوجود دارد.  وSig = 0.000) و اختلاف معداداری34/1) شرریهمحاسررت و و مقیار 3ک  بین حی متدا )

نتیج  گرف  ک  از دییگاه ساممدیا   توا یم، پس و بوده3و، کمتر از حی استانیارد و ارزش ازمو  )34/1) شیهمحاست 

 ی در وضعی  مداس موردبررسهای شرهر مطلوب در شهر یاسوج توج  ندیانی نشیه اس  و ابعاد مختلف ب  مؤم  

 .  رنییگینمو مطلوبی قرار 

ی تی یباکهای شرهر مطلوب سراممدیا  در شرهر یاسرروج از شرایم مداس  و شراخص بر پای  نتایج بیسر  امیه،

قم قرار نگرفت  و ف موردتوج ی درستب برخوردار نتوده و در طراحی و ساخ  شهر یاسوج، رفاه و اسایش ساممدیا  

 شهر مطلوب ساممدیا  یهاشاخصدر برخی از ابعاد ب  این امر توج  شرریه اسرر . نتایج مطامعات پیشیدیا  در مورد 

و، ابوام ضرررل قدتری 1333و، کسرررانی و هم ارا  )1331و، زنیی  )1334مطامعات زحمت شرررا  و هم ارا  ) ازجمل 

و 1414) شرروایبارو، انتی پدوا و 1413و، زنیی  و هم ارا  )1416و، وانگ و هم ارا  )1410و، ماب و هم ارا  )1331)

و  یباشیمدر حی متوسم ب  پایین  شهر مطلوب ساممدیا  یهاشرراخصمیانگین مطامع  حاضررر  ماندیب نشرا  داد ک  

رفاه  ،موردمطامع ی برخوردار نتوده و در طراحی و ساخ  شهرهای تی یباکلوب ساممدیا  از شرایم مداس  و شهر مط

 قرار نگرفت  و فقم در برخی از ابعاد ب  این امر توج  شیه اس .  موردتوج ی درستب و اسایش ساممدیا  

 یریگجهینت. 5

 شیهنیتیوهای شهر مطلوب ساممدیا ، تحلیل و بررسری شرهر یاسوج از مدظر شاخص باهیفپژوهش حاضرر 

معابر،  مؤم   1بیا  کرد ک  تدها عامل اصررلی با هر  توا یماسرر . بر پای  دسررتاوردهای حاصررل از میل تحلیل عاملی 

گی بوط ب  این عامل همتستمتغیرهای مر ک ییازانجاونقل پیونی بامایی دارد. متلما  شرهری، دسرترسی، امدی  و حمل

ی شی. نتایج ارگذنابو با عدوا  عامل بررسی و تحلیل شهر مطلوب ساممدیا   شیهقیتل بسیار بامایی دارنی، با همییگر 

های شهر مطلوب ساممدیا  در شهر یاسوج از شرایم مداس  از این پژوهش نشا  داد ک  شاخص امیهدس ب نهایی 
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قرار   موردتوجی درستب ه و در طراحی و سراخ  شرهر یاسروج، رفاه و اسرایش ساممدیا  ی برخوردار نتودتی یباکو 

 نگرفت  و فقم در برخی از ابعاد ب  این امر توج  شیه اس . 

کرد ک   بیا  توا یم، شیهانجابدر این پژوهش نیز با توج  ب  نتایج و محاستات  شیهمطرح سرؤاماتدر پاسرم ب  

یه و شهر ساممدی در نظر گرفت  نش یهاشاخصبسیاری از شهرهای کشور بحث مطلوبی   ماندیب در شهر یاسوج نیز 

توج   هاشاخصدر مقایس  با بقی   ونقلحمل. همچدین در این شرهر ب  شراخص امدی  و باشردییم  ی یکیببسریار 

تایج پژوهش توج  ب  ن بانست  ب  بقی  داشتدی.  یترمطلوببیشرتری شریه اسر  و این دو شراخص وضعی  بسیار 

 مطرح می گردد:برای دستیابی ب  محیم و فضاهای مداس  ساممدیا  پیشدهاداتی 

 ؛ها و نیازهای ساممدیا  و مش لات انها در فضاهای شهری شداسایی دقیق ویژگی 

  ؛تهی  ضوابم طراحی فضاهای شهری متداس  با نیازهای ساممدیا 

 ی، سازما  مس ن و غیرهو ب  اجرای این ضوابم در فضاهای های ذی ربم )ماندی شهردار امزاب دسرتگاه

 ؛شهری

 ؛های همگانی در ارتتاط با نیازهای ساممدیا  بامابرد  سطح اگاهی های مردب و اموزش 

 های اسرتانیارد برای بهتود دسترسی و اتصال فضاهای  هایی در ابعاد و انیازه اسرت اده و سراخ  بلوک

 ؛شی  ساممدیا  در فضا شهری و جلوگیری از سردرگمی و گم

 های نستتا بزرگ برای جلوگیری از  اسرت اده از سردگ فرشرهای مطلوب با رنگهای مداس  و در انیازه

 ؛ایجاد سردرگمی و سرگیج  در شهرونیا  ساممدی در هدگاب پیاده روی در خیابا 
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