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 یبـا زنـدگ  آنـان  انطبـاق   زانیـ سالمندان شهر تهـران و م جوانان و  یمطالعه جامعه شناخت، مقاله حاضرهدف 

، فیلیبس، الوتن کوین لینچ واتسون،آوئن، فوریه، ریچاردسون، ي ها هیاز نظر ينظر یدر مبان. ي می باشدشهر

. تاسـ  دهیـ گرد یطراح قیتحق يمدل نظر ،انیااستفاده شده و در پو پاتنام در دو بعد ساختاري و تعامالتی 

کلیه جوانـان  آن را جامعه آماري  همبستگی می باشد و -توصیفی از نوع خود این پژوهش با توجه به ماهیت

نفـر نمونـه    391که با توجه به فرمول کوکران حجم نمونـه برابـر بـا     تشکیل می دهدو سالمندان شهر تهران 

ـ ا .شـدند  نیـی تعبه روش خوشه اي و سپس تصادفی ساده  7و 20، 22، 4، 2در مناطق  يآمار بـا   قیـ تحق نی

روایـی   .اسـت  بوده ساخته پرسشنامه محقق ،داده ها يردآورگ ابزارو انجام گرفته  یشیمایاستفاده از روش پ

 سازه پرسشنامه با  توجه به دیدگاه متخصصان و اساتید سنجیده شد و پایایی نیز با استفاده از آلفاي کرونبـاخ 

هـا،   داده يپـس از گـردآور   .دست آمد که قابل قبـول مـی باشـد   ه ب 7/0براي تمامی ابعاد پرسشنامه باالتر از 

 لیـ وتحل هیـ هـا مـورد تجز   ، دادهspssو بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      یو اسـتنباط  یفیتوصـ  يااساس آمارهـ  بر

رمایه سـانی کیفیـت زنـدگی و سـ    نتیجه فرضیه با آزمون تی تست نشان می دهد کـه در بعـد ان  . اند قرارگرفته

حمل و نقل با میزان انطباق با زندگی شهري  ، وضعیت مسکن، فضاي عمومی وو در بعد ساختاري اجتماعی

، )22/3(، کیفیـت مسـکن  )36/3(با میـانگین  جوانان از نظر ابعاد سرمایه اجتماعی. رابطه معناداري وجود دارد

                                                           
  . تهران، ایران ،واحد تهران مرکزي، دانشگاه آزاد اسالمی، )گروه هاي اجتماعی(جامعه شناسی  ،دانشجوي دکتري 1
٢
  )نویسنده مسئول( .تهران، ایران ،مرکزي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران ،گروه جامعه شناسی استاد، 
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از نظر انطبـاق بـا زنـدگی    . رضایت بیشتري دارندموجود  ، نسبت به سالمندان از وضعیت)13/4(حمل و نقل

، سالمندان رضایتمندي بیشـتري نسـبت بـه    )22/3(و مکان هاي عمومی) 06/4(شهري در بعد کیفیت زندگی

  .جوانان دارند

  

  ی و انطباق با زندگی شهريجوانان، سالمندي، کیفیت زندگی، سرمایه اجتماع :يدیکل واژگان
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  مقدمه 

ختاري جمعیتی، یکی از چالش هاي امروز جوامع است و در حوزه علوم انسانی و اجتماعی یکـی  تغییر سا

در کشـور  . از شاخص هاي مهم و قابل توجه جهت پژوهش در مطالعات اجتماعی و جمعیت شناسی است

بدیهی است . فرصت ها و چالش هاي مختلفی در جامعه شده استبروز سبب وجود جمعیت جوان،  ،ایران

  . تشکیل می دهنددر چند دهه دیگر جوانان امروز جمعیت سالمند کشور را با گذر زمان، که 

تغییر و شهرنشینی به شیوه هاي مختلف به روندهاي اجتماعی غالب در سده بیست و یکم تبدیل شده اند و 

وامعی بـا  تـا جـ    ١از جوامع بسیار منزوي ؛ل مربوط به تمام جوامع شده استئتعامل آنها سبب افزایش مسا

دو سوم جمعیت جهان در شهرها زنـدگی خواهنـد کـرد و نـواحی عمـده       ،2030تا سال . ٢جمعیت متراکم

و شـهرها  . د بـود نـ سـال خواه  60درصد یا بیشـتر جمعیـت بـاالي     25شهري در جهان توسعه یافته داراي 

جمله دسترسی آسـان   از ؛خواهند داشتشهرها مزایایی براي شهروندان  کالنشهرها هم تغییر خواهند کرد و

به خدمات پزشکی، فراهم کردن تسهیالت فرهنگی و تفریحی، خرید کردن و الزامات کلی زنـدگی روزانـه   

اغلب سبب ایجاد ناامنی  وبه نظر می رسد که شهرها تهدید کننده هستند  اگرچه -)2008کاتز و همکاران، (

با رشد سالخوردگی و پیرتر شدن هـرم   .دو احساس آسیب پذیري بر اثرتغییر در محالت و جوامع می شون

ایجاد محیط هاي شهري مناسب براي فعالیت  ،که در شهرها زندگی می کنند یسنی در دنیا و تعداد سالمندان

 ،در حال حاضر). ٢٠١٠.Beard JournalPetito,Charies(سالمندان از ضروریات اجتناب ناپذیر است

 بعضـی از کشـورهاي در حـال توسـعه     نیزاسترالیا و  انیا، برزیل ونظیر کانادا، اسپ توسعه یافته در کشورهاي

منطبق با نیازها و وضعیت گروه هاي مختلف سنی با رویکرد سیستماتیک براي مشارکت فعاالنه شهر هایی 

از آنجا که ایران اکنون با جمعیـت   .شهروندان و در نتیجه افزایش طول عمر و سالمت آنان ایجاد شده است

است و با شتاب تندتري نسبت به سایر کشورها در حال سالمند شدن اسـت، نبایـد توجـه بـه     جوان مواجه 

بـراي  نامه ریـزي هـا و سیاسـتگزاري هـا     بردر طرح توسعه شهرها، زندگی حال و زمان جوانی و میانسالی 

، امنیـت  بتوانند با سالمتاز جمله سالمندان شهروندان همه ایجاد محیطی قابل دسترسی و فراگیر که در آن 

 بـه بیـان دیگـر،     .باشند، مورد غفلـت قـرار دهـد   در فعالیت هاي اجتماعی مشارکت داشته  يو لذت بیشتر

توسعه آنچه شهرهاي منطبق با نیازها و وضعیت جامعه الزم دارنـد، امـر مهمـی بـراي برنامـه ریـزي هـا و        

                                                           
١ . Most isolated 
٢ . Most densely population 
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      وسـتایی را در بـر   ل مربوط به محیط هـاي شـهري تـا محـیط هـاي ر     ئسیاست هاي اجتماعی است که مسا

  . می گیرد

برند که بتوانند خود را با محـیط و شـرایطی کـه در آن    افراد در صورتی از هر مرحله از سن خود لذت می 

. در غیر این صورت آرامش الزم را براي یک زندگی رضایت بخش نخواهند داشـت  - انطباق دهند ،هستند

لـه پدیـده هـاي اجتمـاعی اسـت کـه در مسـیر تحـوالت         از جم ،با زندگی شهري به طور کلی عدم انطباق

اجتماعی، بر سر راه توسعه، یعنی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، سدي ایجـاد مـی کننـد و مـانع     

سـهمی کـه جوانـان و     ،با این وصف. تحقق هدف ها و تهدید کننده ارزش ها و کمال مطلوب ها می شوند

اگرچه جوانان . درا الزام آور می ساز یک محیط لذت بخشر به سالمندان از زندگی شهري دارند، تبدیل شه

امـا سـطح انطبـاق     ،دباشنی روبرو م اي ندهیفراوان و فزا یو فرهنگ یاسیس ،یاجتماع ،یرواني با چالش ها

 هرچنـد " ،از سـوي دیگـر  . آنها با محیط زندگی باعث کاهش اثرات سوء مشکالت زندگی شهري می شود

ـ  یول ،است توسعه جینتا از يسالمند دهیپد          خـود  سـالمندان  يازهـا ین و آن مختلـف  ابعـاد  بـه  یتـوجه  یب

  )35: 1394سیدمیرزایی و رشتیانی، (. "شود قلمداد توسعه برابر در يجد یمانع تواند یم

تهران به عنوان مرکز سیاسی، اداري و اقتصادي ایران،  طی چند دهه اخیر به سرعت رشـد کـرده و درصـد    

و مهـاجرت مـداوم   ازدحام و تـراکم زیـاد   . را در خود جاي داده است کشورجمعیت شهري  چشمگیري از

) سـال 29تـا  18(جمعیـت جـوان   .به وجود آورده استرا در شهرها جمعیت، مشکالت و مسائل عدیده اي 

نیـاز  توجـه بـه   . مـی باشـد   نفـر  866220 آن سـال  65بـاالي   و جمعیت سـالمند نفر  3097606شهر تهران 

ساکن در شهر تهران و اولویت دادن به سهم هر یک از اقشار اجتمـاعی از کـودك و نوجـوان تـا     شهروندان 

توجه به دگرگونی زندگی ساکنان شهري، انطباق و  .تاسیانسال و سالمند و کهنسال اجتناب ناپذیر ، مجوان

شـهر   شـهري ایـن   -احساس راحتی و آرامش شهروندان در شهر تهران، یکی از موضوعات مهم اجتمـاعی 

تحقـق عـدالت    زمینـه به این نیاز به عنـوان سـرمایه هـاي انسـانی و اجتمـاعی و       دمحسوب می شود و بای

در تحقیقـات  و  داشـت  اجتماعی به عنوان شاخص اصلی کیفیت زندگی و رفاه شهروندي توجـه ویـژه اي  

ان و سـالمندان  جوان بررسی تطبیقی ،حاضرتحقیق  هدفمهمترین . م نمودااهتمعلمی بیشتر به این موضوع 

  .از نظر انطباق با زندگی شهري است
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  پژوهشپیشینه 

بررسی مقایسه جوانـان و  : ها شکاف نسلی در ارزش" در پژوهشی با عنوان) 1392( امیریان وسام ، عباسی

نفر از  240میزان شکاف موجود بین ارزش هاي جوانان و سالمندان شهر بابل بر روي  مطالعهبه  "سالمندان

افتـه  ی .پرداختند) 60نفر سالمندان باالي سال 120و  18 -30نفر جوانان  120(و سالمندان شهر بابل جوانان 

است که در  گفتنی .دارندتفاوت معناداري با هم  دو گروه سنی از نظر ارزش هاي فردياین ها نشان داد که 

اما میزان اهمیت و اولویت  ،داهمیت موضوع اذعان داشته ان به جوانان و سالمندان ،تمامی موارد مطرح شده

سـتقیم یـا تجربـی، حـاکی از تغییـر      م مشاهده حتی و تحلیلی –نگاه توصیفی. ها متفاوت بوده استبندي آن

  .استتعمق بیشتري  مندکه نیاز فکري دو نسل حاضر می باشد -رهنگیفضاي ف

 در سـالمندان  زندگی تکیفی سطح بررسی وضعیت"با عنوان  تهران شهر در تحقیقی در )1391( فیروز کاوه

 سالمت کیفیت زندگی شامل ابعاد چهارگانه، "زندگی کیفیت هاي حیطه بر تاکید با سالمندان سالمت زمینه

براسـاس   .سالمندان را مورد سـنجش قـرار داد  محیطی  اجتماعی، سالمت روانی، سالمت جسمانی، سالمت

است،  انبیشتر از زن انمرد اجتماعی المتس جسمانی، سالمت روانی و سالمت میانگین ، نتیجه این تحقیق

 اجتمـاعی و سـالمت   روانـی، سـالمت   جسمانی، سـالمت  سالمتو  تقریبا برابر هستند محیطی سالمتدر 

 بـا  مـرتبط  زنـدگی  کیفیت هاي حیطه تمام در. همسر است محیطی سالمندان همسردار بهتر از سالمندان بی

  . است نانز بهتراز مردان وضعیت مورد چند جز سالمت، به

ـ فیک، "جوانان در شهر تهران یزندگ تیفیک یجامعه شناخت یبررس"در تحقیقی با عنوان  )1389( یخیش  تی

ـ نرا  ییراهکارهاو  دارد یبستگآنها  ییایبه پو می داند که ینسب يریمتغ جوانان را یزندگ  یبطـور ضـمن   زی

توانـد   یخود را مـ  یزندگ تیفیتهران ک مورد نظر در شهر يچگونه جامعه آمار نکهیبر ا یدهد مبن یم هئارا

هـا، گـذران اوقـات     یسـرگرم  ،یفرهنگـ  ،یاجتماع يشاخص ها ایچون فرصت ها  ياصرعن. بخشد ارتقا

. نقـش دارنـد   انیدانشـجو  یزنـدگ  تیـ فیک یخـود در چگـونگ   به نوبه کیهر  ...و  یفراغت، امکانات مال

 ییابه دختران، تا ج ژهیرا با عطف و ندهینسل آ انیدانشجو ،یزندگ تیفیکه بهبود ک می گیرد جهینت سرانجام

  . دهد یقرار م ریگردد، تحت تاث یآنها مربوط م یعال التیبه تحص که

بررسی شاخص هـاي مناسـب سـازي فضـاهاي شـهري      "با عنوان در پژوهشی  )1388(ضابطیان و تقوایی 

هاي خاص تردد و استفاده سالمندان از با توجه به ویژگی  ، "دوستدار سالمند با استفاده از رویکرد مشارکتی
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فضاهاي شهري و همچنین بررسی نمونه موفق از تجارب جهانی با رویکرد مشارکتی، به بیان شاخص هاي 

  .اندالزم براي مناسب سازي فضاهاي شهري سالمندان پرداخته 

عی شـهري بـراي   طراحی فضاي عمومی و اجتما" طی تحقیقی با عنوان) 2016(انریکو سیسیل و النا مولتنی

زندگی سالمندان بسیار مهم هسـتند و بایـد   اشاره می کنند که ساختارها و بسترهاي شهري براي  "سالمندان

 و خـاص آن فضاي طراحـی شـده بـومی    شاید اشاره می کنند که  آنها. دنمطابق با نیازهاي آنها طراحی گرد

نظر گرفتن شرایط محیطـی  طق ویژه با در هم طراحی کالن و هم طراحی خرد براي منا بایدلذا  .منطقه باشد

 . شودارائه  و اجتماعی

اشاره می کننـد   "فشارها و موانع زندگی شهري بر سالمندان"در تحقیقی با عنوان ) 2009(واي و همکاران 

در محیط هاي محلی  "فشار"آسیب پذیري  که دالیل خوبی وجود دارد تا انتظار داشته باشیم با افزایش سن،

قـرار گـرفتن طـوالنی تـر در معـرض فشـار،       : چهار سازوکار را پیشنهاد می دهندآنها . پیدا کند هم افزایش

افزایش آسیب پذیري زیست شناختی، روانشناختی و تشخیصی، تغییر الگوهاي کاربرد سه بعدي و استناد به 

لیل زمان طوالنی با در نظر گرفتن اهمیت محیط هاي فیزیکی در حفظ هویت و به د. منابع ادغام شده جامعه

ساله و بیشتر در داخل منزل  70درصد زمان افراد  80، به تحقیقاتبنا  -که افراد پیر در منزل سپري می کنند

 .این افراد نسبت به تغییر محیط هاي فیزیکی حساس تر هستند -سپري می شود

آیـا سـاخت یـک شـهر     "در تحقیقی با عنوان  )2006(و رادوین،گاسمانو و باتلر )2003( سویج و همکاران

   بـه ایـن نکـات اشـاره      "مدرن یا پست مدرن به عنوان مکانی براي مصرف گرایی جدید داراي تاثیر است؟

وقتی شهرهاي جهان فرصت هاي فرهنگی و سرگرم کننده گسترده اي را ارائه می کنند، تبـدیل   می کنند که

تحقیقاتی که در شهر نیویـورك انجـام شـد،     آنها با اشاره به .به شهرهاي گران قیمت براي زندگی می شوند

مسن، پول کافی براي بهره مندي کامل  فردنفر  20این دیدگاه را به تصویر می کشند که فقط یک نفر از هر 

له با تحلیل شهرهاي مختلف جهان مطابقت ئاین مس. از کیفیت زندگی ارائه شده در شهرها را در اختیار دارد

 شیوه هاي زندگی و ارائه فرصت هایی براي شهروندان ثروتمنـد و فقیـر تاکیـد     دارد که بر افزایش واگرایی

می کند و خود نشان دهنده نابرابري روزافزون در ارتباط با طبقه اجتماعی، قومیت و از برخی جهـات سـن   

 .است

شـان  مطالعات و تحقیقات مورد بررسی در زمینه انطباق جوانان و سالمندان با زندگی شـهري ن در مجموع، 

بستر و زمینه هاي مناسبی براي زندگی امروزه جوانان و سـالمندان   ،می دهد که فضاي شهر و محیط شهري

نخست آن که مطـابق   :داراي سه ویژگی مهم باشند دنظر برخی محققان فضاهاي شهري امروزه بایه ب. است
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مـورد  د فضاي عمومی بایمعیارهاي یک شهر و  ،دوم ؛با نیازهاي گروه هاي مختلف اجتماعی طراحی شوند

. نیاز این گروه ها باشد و مشخص شود و سوم آن که این شهرها و فضاها در همه جا باید قابل ارائـه باشـد  

   برخـی دیگـر از تحقیقـات اشـاره     . طراحان شهري باید این سه ویزگی را در طراحی شهري در نظر بگیرند

فضاهاي کوچک . المندان و جوانان مناسب نیستمی نمایند که زندگی در شهرهاي امروزي براي زندگی س

مسکونی و نبود فضاي باز شهري موجب انزوا و تنهایی سالمندان در شهرهاي بزگ جهان شـده اسـت و از   

این تحقیق با نگاهی جامع تر انطباق دو گروه اجتماعی جوانان . طرفی متناسب با نیازهاي جوانان نیز نیستند

 . در شهر تهران مورد بررسی علمی قرار داده است و سالمندان را با زندگی شهري

  پژوهش مبانی و چارچوب نظري

بـا توجـه بـه    . از منظر رویکردهاي گوناگون به پدیده انطباق شهروندان به زندگی شهري نگریسته می شود

سـعی مـی شـود پاسـخ      ه هاي میانهاهداف تحقیق، با مراجعه به نظریه هاي علمی، نظریه هاي کالن و نظری

که در محـدوده نظـري خواهـد آمـد،      ییگردد و بر اساس پیش بینی هااي نظري و عقالنی گوناگون ارائه ه

موضوعات و مبـانی نظـري    موردبا توجه به رویکردهاي موجود در . یابدمقدمات رجوع به واقعیات سامان 

مـی تـوان بـه دو     جوانان و سالمندان و میزان انطباق با زندگی شهري جامعه شناسی ،جامعه شناسی شهري

  :دسته عمده از رویکردها اشاره نمود

  . رویکردهایی است که بیشتر به ساختار و توسعه اقتصادي اشاره دارند) الف

  مکان هاي عمومی-1

  حمل و نقل -2

  عرضه و کیفیت مسکن  -3

  :کننداشاره می ) تعامالتی(متقابل انسانی طح روابط و کنش هايرویکردهایی که به س) ب

  زندگی کیفیت-1

  سرمایه اجتماعی -2

سطح کنترل از  آنان بررویکردهایی است که بیشتر به ساختار اشاره دارند و تاکید  شاملدسته نخست ) الف

در . توسعه اقتصادي مورد توجـه قـرار دارد  بیشتر مفهوم توسعه مد نظر است و  ها، در این رویکرد. باالست

 تاکیـد      شـهري،   -عه و تجهیز زیـر سـاخت هـاي اجتمـاعی    توسعه اقتصادي بر سرمایه هاي اقتصادي و توس

  :می شود
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تعبیه صندلی هاي متناسب با رده هاي سنی گوناگون در  مقوله هاي طراحی شهري نظیر: مومیمکان هاي ع

معابر شهري، ایجاد امکانات مناسب نظیر سرویس بهداشتی، ایجاد امنیت در محله ها، بوستان ها، پارك ها و 

، ایجاد سطوح شیب دار در کنار پله ها در معابر شهري، عریض سازي پیاده روها براي عبـور و  معابر شهري

مرور ایمن، تعبیه امکانات ورزشی خاص در بوستان هاي سطح شهر، افزایش سرانه فضـاهاي سـبز و پیـاده    

  .روها به صورت محله اي مدنظر است

دهم نظیر آوئن، فوریه، ریچاردسون، کابه و پـرودون  این نوع مداخله متاثر از نظریه هاي شهرسازان قرن نوز

هدف از این نوع دخالت، ارتقاي سطح بهداشت و سـالمت، افـزایش کـارایی و بـاالبردن زیبـایی در      . است

 مطرح را فرهنگی انقطاع، آن با مواجهه و مشکالت و مسائل حل براي نوگرایانه مداخالت. سطح شهر است

 مهم اصل شهري، هاي فعالیت در ها آشفتگی بردن بین از براي برآن اعتقاد با و دارند آینده به رو و کنند می

، آمد و رفت، سکونت، اصلی چهارکاربري براساس ها فعالیت بندي منطقه با و نمایند می مطرح را عملکرد

ایـن   )172: 1391حبیبـی و مقصـودي،   ( .باشـند  مـی  شـهر  بـه  بخشـیدن  نظم دنبال به کار و فراغت اوقات

بـراي همـه گـروه هـاي      تالشی براي ارتقاي شهرسازي سنتی براي انطباق با زندگی مدرن امـروز رد، رویک

  ).275: 1389واتسون، . (اجتماعی است

تجهیز کردن زیرساخت ها و کف پوش پیاده روهاي معابر شهري جهـت سـهولت در   : حمل و نقل عمومی

را شامل ... و) مترو( ها و قطارهاي شهريامر رفت و آمد، اختصاص کابین هاي خاص و مجهز در اتوبوس 

 پیوسـتگی  محرومیـت،  سـطوح پـایین   با تواند می اجتماعی لحاظ به پذیر زیست و سرزنده شهر" می شود

 وسیعی دامنۀ مدنی، غرور و جمعی اجتماعی، روحیۀ هاي الیه میان پویایی و خوب ارتباطات قوي، اجتماعی

فضـاي   ،شـهر زیسـت پـذیر   . گـردد  توصیف با طراوت شهري عهجام و موزون روابط زندگی، هاي شیوه از

بـر   ،زاده کنش اجتماعی مردم است و از سوي دیگر ،سو اجتماعی زندگی و فعالیت انسان هاست که از یک

واسطه کیفیت متعالی و مجردي کـه حاصـل همـه روابـط     ه این نوع فضا ب. ها حاکم می گردد زندگی انسان

نظریـه پـردازان مکتـب     )55: 1393 ،یو جوکار سرهنگ یخادم( ."کی دارداست خصلتی، کلی، کیفی و ادرا

، )1854-1932(هاي  طی سال... و "لوئیس مامفورد "،"پاتریک گدس"، "کوین لینچ" :انسانگرایی از جمله

انجام بهسازي و نوسازي بر اساس بافت ارگانیک و سلسله مراتب عملکردي شهر قدیم و انطباق مکان و بر

براي گروه هاي مختلف اجتماعی از جمله کودکان، جوانان، سـالمندان،  ا یا مجموعه هاي شهري زمان در بن

  )70: 1387برك پور و اسدي،. (تاکید می ورزند... معلولین و
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 مسکونی، گزینی جدایی که دهند می نشان )2002( ٣ریگبی و ٢کالیستر ، ١ماریسون: عرضه و کیفیت مسکن

 در نیز مسکن بازارهاي و شهري هاي زمین بدکوك، نظر به .کند می منعکس را اقتصادي - اجتماعی نابرابري

 بوخ منطقۀ در زندگی وي، نظر به .است تأثیرگذار کار بازار از ناشی آغازین هاي نابرابري انباشت و تقویت

 نابرابر رطو به جغرافیایی لحاظ از که باالست بسیار کیفیت با و امکانات تسهیالت به آسان دسترسی معناي به

- اجتمـاعی  هـاي  نابرابري از ناشی که گزینی جدایی ،از سویی). 106: 1387ساج و وارد،(است شده توزیع

 جـدایی  شـرایط  می تواننـد  ها دولت و باشد شده متاثر ها دولت هاي سیاست از تواند است، می اقتصادي

برخوردهـاي اجتمـاعی و   منشا اساسـی   ٤رکس و مور. )٢٠٠٥:١٦٨,Kaplan et al(کنند بدتر را گزینی

    هاي شهري را در رقابت براي دستیابی به منابع کمیـاب شـهري و انـواع نیازهـاي شـهروندان       ستیزه جویی

هـاي متفـاوتی کـه     پایه اي است براي سـتیز بـین گـروه    ،که الگوي نابرابري توزیع مسکن چنان ؛می دانند

   ).123: 1377افروغ،(ندا متقاضی دستیابی به منابع یکسان

دسته دوم رویکردها که در دو دهه اخیر بیشتر مورد توجه اندیشمندان و محققان قرارگرفته است، به آن ) ب

  :مربوط می شود) عاملین(که به سطح روابط و کنش هایی متقابل انسانیاشاره دارد مفاهیم و متغیرهایی 

اي  کیفیـت زنـدگی و در زمینـه   که با تمرکز بـر  است یکی از اولین چارچوب هاي نظام مند : کیفیت زندگی

ایـن  . در کانادا مطرح گردیـد  1990در سال  و مفهومی فراگیر از کیفیت زندگی را پوشش می داد ،اجتماعی

کیفیت زندگی فراتر از مفهوم نیازهـا، در ارتبـاط بـا فرآینـدها و     : چارچوب بر دو فرض اساسی استوار بود

سـت و نمـی توانـد مسـتقل از مناسـبات روابـط و       دستاوردهاي خودمختاري و تحقق فـردي قابـل طـرح ا   

پیوندهاي مشترك اجتماعی و وابستگی متقابل در زمینه عدالت تـوزیعی کـه امنیـت شخصـی و اقتصـادي،      

 . ، باشدحمایت شهروندي و حقوق انسانی را تضمین می کند

مرکز دارند کـه  در میان رویکردهاي ساختاري به کیفیت زندگی، برخی بر شرایط زندگی و کیفیت زندگی ت

برخی نیـز بـر نسـبیت فرهنگـی کیفیـت       صت ها می شود وکمال شرایط عینی و ذهنی متکی بر منابع و فر

این دسته از رویکردها چند بعدي هستند و به طور جدي بر فرآینـدهاي علـی و بـرهم    . زندگی تأکید دارند

و روابط اجتماعی تمرکز دارنـد  اجتماعی  –کنشی اجتماعی و به ویژه بر نقش اساسی پویش هاي اقتصادي 

و اهداف ) منابع و ظرفیت ها(آنها در سطح فردي میان جنبه هاي شناختی و عاطفی رفاه ذهنی و میان ابزار "

                                                           
١ -Marrison 
٢ - callister 
٣ - Rigby 
٤ -Rex & More 
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همچنین در سطح اجتماعی، دو سازه اصلی . رفاه عینی تمایز قائل می شوند) شرایط زندگی(یا دستاوردهاي 

 ) 167: 2006، ٢فیلیبس. ("دانند می 1م پذیريکیفیت زندگی را همبستگی اجتماعی و تداو

هـاي رفتـاري و اجتمـاعی، کیفیـت زنـدگی      ها و شایستگیبهزیستی و رفاه، در گرو توانایی )1983(الوتن 

و محیط فیزیکی عینی و خـارج از منـزل را مـنعکس مـی دانـد و یـک        دریافت شده، رفاه و بهزیستی روان

ندان را توسـعه داد و بعـدها آن را بـه عنـوان تعریفـی از کیفیـت       مفهوم چهارجانبه از زندگی مطلوب شهرو

، )ارزیابی ذهنی فرد از هر بعـد زنـدگی  (کیفیت زندگی به وسیله ابعاد ذهنی  ،از نظر وي. زندگی مطرح کرد

، بیرونـی و  )هاي سالمت ذهنی، داوري شناختی از رضایت زندگی، تصورات مثبت و منفـی شاخص(روانی 

او ابتـدا مفهـوم   . شـود گیـري مـی  انـدازه ) هاي منزل و اقتصادشاخص(ر نهایت، محیطی و د) فیزیکی(عینی 

حاسبه همـه  براي م "کیفیت زندگی"را براي سالمندان به کار برد و بعدها این مفهوم را به  "زندگی خوب"

 درك نـدگی ز بهداشت، کیفیت جهانی سازمان تعریف به بنا). 46: 1391کاوه فیروز، ( ابعاد زندگی تغییر داد

کننـد، اهـداف،    مـی  زنـدگی  آن در کـه  ارزشـی  فرهنگ، سیستم وابسته به زندگی در خود موقعیت از افراد

 الگـوي  در تغییر اساس، این بر. )٢٠٠٧,Castel and at al( است هایشان اولویت و انتظارات، استاندارد

 توجه افزایش به منجر داشته، مراهه به را عمر طول افزایش و عفونی هاي بیماري میزان کاهش که ها بیماري

   ).40: 2006 یانگ و لند( است گردیده اخیر هاي دهه طی زندگی کیفیت و سالمتی مفاهیم به

 از. داننـد  مـی  کمـی  و کیفی بعد دو داراي را آن اجتماعی سرمایه پردازان تئوري از برخی: سرمایه اجتماعی

 از. پـردازد  می اجتماعی اعتماد به آن کیفی بعد و مدنی هاي درگیري بحث به کمی بعد، افراد این نظر نقطه

 اجتماعی عرصه در اجتماعی به گشت و ترمیم امکان آن لحاظ با که است کمیتی اجتماعی سرمایه ،نظر این

 و اعتمـاد  نیـز  کیفـی  بعد نظر از .نماید می تقویت مختلف هاي زمینه در را مشارکت بحث و آمده وجود به

 امکـان  اجتماعی هاي شبکه عناصر بین مثبت یگانگی و همدلی حس ایجاد و همبستگی و انسجام، آن ابعاد

   ).285: 2001، ٣دیگران و روسنفیلد. (بود خواهد پذیر

، بوردیـو ، کلمـن  از نظر. پردازیم می آن نظران صاحب از برخی نظریات به اجتماعی سرمایه تبیین در زمینه

 احسـاس ، اعتمـاد  . اسـت مهمترین مولفه سرمایه اجتماعی  ،اجتماعی اعتماد ...و، پاکستون، فوکویاما، پوتنام

 اعتماد میزان چه هر که صورت بدین ؛دارد اجتماعی روابط میزان با یمستقیم رابطه و است اجتماعی روابط

 روابـط ، میـزان  همـان  بـه  باشـند  بیشـتر  جامعـه  بـه  اجتماعی هاي سازمان و ها گروه و افراد میان اجتماعی

                                                           
١ Sustainability 
٢ Phillips 
٣ Rosenfild and others  
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هـر کـنش متقابـل    ). 121: 1380، پاتنام. (است برخوردار بیشتري پایداري و ثبات، تنوع، شدت از اجتماعی

صورت آگاهانه، داوطلبانه و کم و بیش سازمان یافته با کمک متقابل به هـم مـی   ه اجتماعی که در آن افراد ب

کت، هم فکري طور کلی هدف از مشاره ب. استآمیزند تا هدفی مشترك تحقق پذیرد را مشارکت اجتماعی 

اي اجتماعی، اقتصـادي و  و همکاري افراد جامعه در جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی در تمامی زمینه ه

و مولفه کلیدي براي تحقق و شکوفایی شخصیت انسانی، توسعه متـوازن اجتمـاعی و جامعـه     سیاسی است

ن، تقویت هنجارهاي مسـتحکم  سرمایه اجتماعی از طریق افزایش هزینه هاي بالقوه جداشد. می باشدمدنی 

بده بستان، تسهیل جریان اطالعات، از جمله اطالعات مربوط به شهرت کنشگران و تجسـم موفقیـت هـاي    

  ). 173 :1993پاتنام، (گذشته سعی دارد به تحقق کنش جمعی کمک می کند 

شـرایطی کـه افـراد    . ، سالمندي یعنی آخرین مرحله زندگی، دنبالۀ مراحل قبلی است1بنا بر نظریه پیوستگی

اما سازگاري و روش زندگی معموالً از طریق سبک ها، عـادات   ،دارند می توانند کامالً با هم متفاوت باشند

براین نظریه، عادات، سلیقه هـا و   بنا. و ذوق هایی که در تمام طول زندگی کسب شده است تعیین می شود

بهتـرین  . تا زمان پیـري بـاقی مـی مانـد     سبک هاي شخصی که در جریان زندگی کسب و فراهم شده است

 .Maddox,G. (نشانه براي پیش بینی رفتارهاي فرد در یک موقعیت معـین همـواره رفتـار قبلـی اوسـت     

l:١٩٩٦.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
١ Continuty theory

  

  با انطباق

  زندگی شھری

 ساختاری

  تعامالتی

 حمل و نقل عمومی

 مکانهاي عمومی

 مسکن

 کیفیت زندگی

  اجتماعی سرمایه
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  پژوهشفرضیه هاي 

 سرمایه که هرچه  يروطبه  ؛تگذار اس ریتاث يشهر یسالمندان با زندگجوانان و بر انطباق  سرمایه اجتماعی

 .شد دخواه شتریب يشهر آنها با زندگیانطباق  زانیم ،باشد شتریسالمندان در شهر بجوانان و  اجتماعی

 کیفیـت  که هرچـه   يطوربه  ؛گذار است ریتاث يشهر یسالمندان با زندگجوانان و  بر انطباق کیفیت زندگی

  .خواهد شد شتریب يشهر آنها با زندگیانطباق  انزیباشد م شتریسالمندان در شهر بزندگی جوانان و 

 که هرچـه   طوريبه  ؛گذار است ریتاث يشهر یسالمندان با زندگجوانان و  يحمل و نقل بر انطباق گونه ها

 .د شدخواه شتریب يشهر آنها با زندگیانطباق  زانیباشد م هترحمل و نقل در شهر ب

 که هرچـه   طوريبه  ؛گذار است ریتاث يشهر یان با زندگسالمندجوانان و مسکن بر انطباق  تیفیعرضه و ک

 .د شدخواه شتریب يشهر آنها با زندگیانطباق  زانیباشد م هترمسکن در شهر ب تیفیعرضه و ک

 کـه   طـوري به  ؛گذار استریتاث يشهر یسالمندان با زندگجوانان و  يبر انطباق گونه ها یعموم يمکان ها

 .دش خواهد شتریب يشهر آنها با زندگیانطباق  زانیباشد م هتردر شهر ب یعموم يهرچه مکان ها

  تعریف نظري و عملیاتی متغیرها

  با زندگی شهريسازگاري انطباق  یا 

هماهنگ ساختن رفتار به منظـور بـرآورده   ) 1994(انجمن روان پزشکان آمریکا  طبق تعریف :تعریف نظري

نقـل از حجـاري،   (هیجان ها یا نگـرش هاسـت   مستلزم اصالح تکانه ها،  اغلبساختن نیازهاي محیطی که 

1384 .(  

: براي چهار شاخص زیر ساخته شـدند  یبراي تعریف عملیاتی انطباق اجتماعی، گویه های: تعریف عملیاتی

 .به شهر عالقهو  محله شرفتیپ يبرا تالش، به ادامه سکونت در مجتمع لیتما، به مجتمع تیولئاحساس مس

  کیفیت زندگی

درك افـراد از موقعیـت خـود در زنـدگی از نظـر      " ،جهـانی  بهداشت سازمان بق تعریفط: تعریف مفهومی

 .باشـد هایشان میکنند، اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویتفرهنگ، سیستم ارزشی که در آن زندگی می

شـان  یهاي مختلف زندگپس کامالً فردي بوده و توسط دیگران قابل مشاهده نیست و به درك افراد از جنبه

  )17: 1385نصیري، ( ".استوار است
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بعـد مـورد    4کیفیت زندگی افراد را باید بـا توجـه بـه     ،به اعتقاد سازمان جهانی بهداشت: تعریف عملیاتی

سالمت فیزیکی، سالمت روانی، روابط و ارتباطات اجتماعی و : ند ازا سنجش و ارزیابی قرار داد که عبارت

  . سالمت محیط

  سرمایه اجتماعی

شـبکه هـاي اجتمـاعی، هنجارهـا و      –سرمایه اجتماعی به ارتباطات بین افراد  ،به نظر پوتنام: ریف نظريتع

  ). 19: 2000پوتنام، (اشاره دارد که هماهنگی و همکاري براي کسب منافع متقابل را تسهیل می کند –اعتماد 

اجتمـاعی، مشـارکت    در این پژوهش سرمایه اجتمـاعی بـر مبنـاي شـاخص هـاي اعتمـاد      : تعرف عملیاتی

  . اجتماعی، شبکه روابط اجتماعی سنجیده شده است

  حمل و نقل عمومی

ونقـل عمـومی    حمـل . قرار دارد عموم دسترس در که نقل و حمل خدمات" :از است عبارت :تعریف نظري

. شـود  شهري انجام می شهري و خطوط ریلی بین هاي بین توسط خطوط هواپیمایی، اتوبوس بیشترشهري  بین

سایت حمل و نقل عمومی (".یافته است هاي قطارهاي پرسرعت نیز در بسیاري از مناطق جهان توسعه بکهش

 )1394شهري، 

 يموجود بـرا  يتعداد باجه ها. در نظر گرفته شده است یسواالت ،جهت سنجش این متغیر: تعریف عملیاتی

بـه   یدسترس نحوهی، به تاکس یسدستر، به مترو یدسترس نحوه، ها به اتوبوس یدسترس یراحت، رفت و آمد

ـ فیک، محل پارك در محـل سـکونت خـود    جادیو ا) يرینفوذپذ( ابانیخ عـرض معـابر محـل     تیـ و کم تی

 يهـا  يورود ییو شناسـا  ییخوانا زانیمی، و رانندگ ییو روان بودن عالئم راهنما ییخوانا زانیم ، سکونت

  .در محله آمداز تردد و رفت و  تیاحساس امن زانیمو  محله

  مکان هاي عمومی و خدمات شهري

شناخت و طبقه بندي فعالیت ها در مورد خدمات شـهري،  . فضاهایی که جنبه همگانی دارند: تعریف نظري

چرا که تعیین حوزه عملی فعالیـت هـا در زمینـه خـدمات      ،وابستگی شدیدي به نحوه مدیریت شهري دارد

  . منطقه اي است -بخشی شهري نیازمند تعیین نحوه مدیریت شهري و تعیین روابط

سواالتی با طیف لیکرت ساخته  ،با توجه به شاخص هاي هر کدام از انواع خدمات شهري: تعریف عملیاتی

 يفضا يساز بایو ز يبهساز، خود یدر سطح منطقه زندگ یفرهنگ ،یمذهب ،يهنر ،یخیتار هیآثار و ابن: شد

 تیریمـد ، در سطح منطقـه سـکونت خـود   .... رستوران ها و د،یمراکز خر وجود، منطقه سکونت خود ادهیپ
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 يشـهر  طیمح ییبایو ز یزگیپاک، منطقه سکونت خود يشهر یعموم يفضاها یزگیدفع زباله و پاک ستمیس

و  ییبایز، محله يازهایبا ن یعموم يتناسب فضاها زانیم، در محله یعموم يفضاها تیفیک، منطقه سکونت

 ينـورپرداز  تیوضـع ، در محله یساختمان يبلوك ها یوستگیو پ انسجام، در محله یعموم ينشاط فضاها

  .گذراندان اوقات فراغت در محله يبرا ییفضا وجودو  در محله یعموم يفضاها

   کیفیت و عرضه مسکن

چند خانوار به عنـوان   ای کیکه  شود یاقامت گفته م يبرا یبا امکانات مکف یمسکن به مکان: تعریف نظري

  .و خانه شناور انواع مسکن هستند اریخانه، آپارتمان، خانه س. ستفاده کنندخانمان از آن ا

 ییبـا یتنـوع و ز : براي سنجش کیفیت و عرضه مسکن از گویه هاي زیر استفاده شده است: تعریف عملیاتی

غالـب  و   تیفیک، بودن رفت و آمد در محوطه ساختمان مناسبی، محله از نظر شکل يساختمان ها يظاهر

 ایـ و نظـم مجتمـع    یهمـاهنگ ، از محلـه  تیرضـا  زانیمی، واحد مسکون يبنا ریز سطح، ساختمانمقاومت 

  .عمحله و مجتم تیامنو  گانیهمسا

  شناسی پژوهشروش 

پـس از   به این ترتیـب کـه   ؛تنظیم شده است در این پژوهش مراحل انجام کار براساس الگوي روش علمی

توسط محقق صورت گرفت، سپس، متون نظري مربوط  طرح پرسش آغازین، مطالعات اکتشافی و مقدماتی

با موضوع مورد مطالعه گردآوري و بعد از آن، روش شناخت موضوع پژوهش متناسب با موضوع پـژوهش  

شیوه پیمایشی است و اطالعات آن براسـاس پرسشـنامه    ،روش تحقیق در این پژوهش. و داده ها تعیین شد

کـه جمعیـت   اسـت  تهران  شهر سالمندانتحقیق کلیه جوانان و جامعه آماري این . آوري گردیده است جمع

بنابراین سـهم جوانـان    .می باشد  866220سال 65 و جمعیت سالمند باالي 3097606) سال29تا 18(جوان

  . بیشتر است و سعی شده در نمونه گیري درصد باالتري به جوانان اختصاص یابد

نمونه انتخاب گردید که براي جلـوگیري از ریـزش احتمـالی    عنوان نفر به  384با استفاده از فرمول کوکران 

طبـق سرشـماري سـال     .نفر به عنوان نمونه نهایی انتخـاب شـد   388حاصل از پرسشنامه هاي ناقص تعداد 

 : است زیر آمار جوانان و سالمندان تهران به شرح 1395

  3963826= 866220سال 65باالي جمعیت سالمند+3097606 )سال29تا 18(جوان جمعیت
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   واحـد  هـر  آن در کـه  اسـت  احتمـالی  اي نمونـه  ،اي خوشه نمونه یک. است اي خوشه گیري نمونه روش

و  ، شـرق، غـرب  جنـوب مال، شـ مناطق در تحقیق حاضر از  .اعضاست از گروهی یا مجموعه ،گیري نمونه

، 22، 4، 2منطقه : دندارائه پرسش نامه ها انتخاب ش کدام یک منطقه را جهت مراجعه وهر شهر تهران  مرکز

  .7و 20

سـواالت پرسشـنامه شـامل    . براي جمع آوري داده هاي این تحقیق از تکنیک پرسشنامه استفاده شده اسـت 

براي این منظور پس از تهیه پرسشنامه و بررسی روایـی  . طیف هاي مدرج، بسته و چند گزینه اي بوده است

پس از اصـالحات، پرسشـنامه نهـایی    . دماتی تهیه گردیدثیر و آزمون مقتک مورد 30پرسشنامه به تعداد  ،آن

ن میـزا  گردیـد کـه  از آلفاي کرونباخ اسـتفاده   ،پایاییآزمون براي . شدآماده و کار جمع آوري داده ها انجام 

  . بنابراین قابل قبول می باشد ،است 7/0آلفاي همه متغیرها باالي  چونو بود  77/0آلفاي کل 

 آمده در بررسی متغیرهاي پژوهش تبه دسمیزان آلفاي  :1جدول

  )آلفا(ضریب همبستگی  تعداد گویه نهایی  تعداد گویه اولیه  متغیر

 71/0 30 32 سرمایه اجتماعی

 73/0 26 27 کیفیت زندگی

 87/0 9 9  حمل و نقل

 85/0 10 10  یعموم يمکان ها

 71/0 10 13  شهريعرضه خدمات 

  77/0  85  91  کل

مورد  spssورد نیاز از طریق پرسشنامه، داده هاي کمی با استفاده از نرم افزار پس از جمع آوري اطالعات م

  . تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

  پژوهش یافته هاي

  مشخصات پاسخگویان 

شهر تهران خواسته شد سالمندان و  جوانان 387از اما براي کاهش احتمال خطا  ،نفر است 384حجم نمونه 

  : در این قسمت به خالصه نتایج پرداخته می شود .سخ دهندکه به سواالت پرسشنامه پا

  . دهندتشکیل میسالمندان را  آناناز  درصد 6/45 و )درصد 4/54(جوان هستند ،بیشتر پاسخگویان

  . دهندتشکیل میمردان را  آناناز  درصد 48و  )درصد 52(زن هستند  ،بیشتر پاسخگویان
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 درصـد  6/19، 7در منطقـه   7/21،  2درصد در منطقه  3/21،  4درصد در منطقه  17از نظر منطقه سکونت، 

  .تهران زندگی می کنند 22درصد در منطقه  1/18 و 20در منطقه 

درصـد   3/2درصد همسر فوت شـده و   1/4درصد متاهل،  8/58درصد مجرد،  8/34، از نظر وضعیت تاهل

 .مطلقه هستند

 ري از نظر انطباق با زندگی شه توصیف گونه هاي جوانان

درصـد از   2/23. انطباق با زندگی شهري را نشان می دهـد از نظر  را گونه هاي جوانان ،جدول فراوانی زیر

درصـد   8/13درصد بصورت نسبی منطبق هستند و  63. پاسخگویان با زندگی شهري انطباق پیدا نکرده اند

بنـابراین  . می باشـد  307/0عیار و انحراف م 906/1میانگین . هم کامل با زندگی شهري انطباق پیدا کرده اند

  .جوانان با زندگی شهري انطباق نسبی یافته اند بیشتر

 توزیع فراوانی و درصدي برحسب جوانان از نظر انطباق با زندگی شهري: 2جدول

  انحراف معیار  میانگین  درصد تراکمی درصد معتبر  فراوانی  جوانان از نظر انطباق با زندگی شهري

  2/23 2/23 45  عدم مطابقت

906/1  307/0  
  2/86  63  122  انطباق نسبی

  100 8/13  26 انطباق کامل

    100  193  جمع

 از نظر انطباق با زندگی شهري  توصیف گونه هاي سالمندي

 .انطباق با زندگی شهري پاسـخگویان را نشـان مـی دهـد     ان را از نظرگونه هاي سالمند ،جدول فراوانی زیر

ـ  6/38،با زندگی شهري انطباق پیدا نکرده انددرصد از پاسخگویان  3/50 صـورت نسـبی منطبـق    ه درصد ب

 307/0و انحـراف معیـار    906/1میـانگین  . یافته انددرصد هم کامل با زندگی شهري انطباق  1/11هستند و 

 .سالمندان نتوانسته اند با زندگی شهري انطباق بیابند بیشتربنابراین . می باشد

 درصدي برحسب گونه هاي سالمندي از نظر انطباق با زندگی شهريتوزیع فراوانی و : 3جدول

  انحراف معیار  میانگین  درصد تراکمی درصد معتبر  فراوانی  سالمندان از نظر انطباق با زندگی شهري

  3/50 3/50 97  عدم مطابقت

608/1  346/0  
  9/88  6/38  76  انطباق نسبی

  100 1/11  21 انطباق کامل

    100  194  جمع
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  ي پژوهشزمون فرضیه هاآ

 کیفیت زندگی افـراد که هرچه  طوريبه  ؛گذار است ریتاث يشهر یبر انطباق با زندگ کیفیت زندگی. 1

  .خواهد شد شتریب يشهر آنها با زندگیانطباق  زانیباشد م شتریدر شهر ب

تـک   Tي از آزمون براي انطباق متغیر کیفیت زندگی جوانان و سالمندان شهر تهران با انطباق با زندگی شهر

  . دهدجدول زیر نتیجه حاصل از این بررسی را نشان می. دتفاده شاس نمونه اي

 -146/1، )4(می باشد که با میانگین فرضی انطباق بـا زنـدگی شـهري     853/2آمده  به دستمقدار میانگین 

تفـاوت  ندگی شـهري  کیفیت زندگی و انطباق با ز بین ،به عبارتی. می باشد 382درجه آزادي . اختالف دارد

کـه رابطـه    مـی تـوان دریافـت   با توجه به سطح معناداري آزمون تی تـک نمونـه اي،   . معناداري وجود دارد

  .معناداري بین مقدار آزمون و میانگین مشاهده شده وجود دارد

  آزمون تی تک نمونه اي براي  متغیر کیفیت زندگی: 4جدول

  تعداد  تفاوت میانگین  میانگین  درجه آزادي T  اريسطح معناد Test Value  آزمون تی تک نمونه اي

  383 -146/1 853/2  382  926/21  000/0  4  کیفیت زندگی

  

 سرمایه اجتمـاعی که هرچه  طوريبه  ؛گذار است ریتاث يشهر یبر انطباق با زندگ سرمایه اجتماعی .2

  .شد خواهد ترشیب يشهر آنها با زندگیانطباق  زانیباشد م شتریدر شهر ب جوانان و سالمندان

 -203/1، )4(می باشد که با میانگین فرضی انطبـاق بـا زنـدگی شـهري     797/2آمده  به دستمقدار میانگین 

سـرمایه اجتمـاعی و انطبـاق بـا      می توان نتیجه گرفت بین پس. می باشد 387درجه آزادي  اختالف دارد و

 ،باشـد  شتریدر شهر ب جتماعی افرادسرمایه اکه هرچه  يطوربه  ؛تفاوت معناداري وجود داردزندگی شهري 

  .خواهد شد شتریب يشهر آنها با زندگیانطباق  زانیم

  آزمون تی تک نمونه اي براي متغیر سرمایه اجتماعی: 5جدول

  تعداد  تفاوت میانگین  میانگین  درجه آزادي T  سطح معناداري Test Value  آزمون تی تک نمونه اي

  387 -207/1 797/2  387  013/22  000/0  4  سرمایه اجتماعی

  

کـه هرچـه عرضـه و     يطوربه  ؛گذار است ریتاث يشهر یمسکن بر انطباق با زندگ تیفیعرضه و ک. 3

  .شد خواهد شتریب يشهر افراد با زندگیانطباق  زانیباشد م هترمسکن در شهر ب تیفیک
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 - 351/1، )4(ريمی باشد که با میانگین فرضی انطباق با زندگی شه 648/2آمده  به دستمقدار میانگین 

می توان با توجه به سطح معناداري آزمون تی تک نمونه اي، . می باشد 386درجه آزادي  د واختالف دار

 تیفیعرضه و کهمچنین، . که رابطه معناداري بین مقدار آزمون و میانگین مشاهده شده وجود دارد گفت

 هترمسکن در شهر ب تیفیه عرضه و ککه هرچ يطوربه  ؛گذار است ریتاث يشهر یمسکن بر انطباق با زندگ

   .خواهد شتریب يشهر آنها با زندگیانطباق  زانیم ،باشد

  آزمون تی تک نمونه اي براي متغیر عرضه و کیفیت مسکن: 6جدول

  تعداد  تفاوت میانگین  میانگین  درجه آزادي T  سطح معناداري Test Value  آزمون تی تک نمونه اي

  387 -351/1 648/2  386  420/25  000/0  4  مسکن تیفیعرضه و ک

که هرچه حمل و نقـل در شـهر    يطوربه  ؛گذار است ریتاث يشهر یحمل و نقل بر انطباق با زندگ. 4

  .شد خواهد شتریب يشهر آنها با زندگیانطباق  زانیم ،باشد هترب

 - 207/1، )4(می باشد که با میانگین فرضی انطباق با زندگی شهري 792/2آمده  به دستمقدار میانگین 

نشان می دهد که رابطه معناداري بین مقدار آزمون و این ارقام . می باشد 385اختالف دارد و درجه آزادي 

 يطوربه  ؛گذار است ریتاث يشهر یبا زندگ افرادحمل و نقل بر انطباق . میانگین مشاهده شده وجود دارد

  .خواهد شتریب يشهر دگیبا زن آنهاانطباق  زانیم ،باشد هترکه هرچه حمل و نقل در شهر ب

  آزمون تی تک نمونه اي براي متغیر  حمل و نقل: 7جدول

  تعداد  تفاوت میانگین  میانگین  درجه آزادي T  سطح معناداري Test Value  آزمون تی تک نمونه اي

  386 -585/1 792/2  385  404/23  000/0  4  حمل و نقل

  

 یعموم يکه هرچه مکان ها يطوربه  ؛ار استگذریتاث يشهر یبا زندگ بر انطباق یعموم يمکان ها. 5

  .شد خواهد شتریب يشهر آنها با زندگیانطباق  زانیم ،باشد هتردر شهر ب

 - 585/1، )4(می باشد که با میانگین فرضی انطباق با زندگی شهري 414/2آمده  به دستمقدار میانگین 

می توان ي آزمون تی تک نمونه اي، با توجه به سطح معنادار. می باشد 385و درجه آزادي  اختالف دارد

 يکه هرچه مکان ها يطوربه  ؛گذار استریتاث يشهر یبر انطباق با زندگ یعموم يمکان هاگفت که 

  .خواهد شتریب يشهر آنها با زندگیانطباق  زانیم ،باشد هتردر شهر ب یعموم

  آزمون تی تک نمونه اي براي  متغیر مکان هاي عمومی: 8جدول

  تعداد  تفاوت میانگین  میانگین  درجه آزادي T  سطح معناداري Test Value  ونه ايآزمون تی تک نم

  388 -585/1 414/2  387  500/32  000/0  4  یعموم يمکان ها
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  )آزمون مقایسه میانگین دو جامعه(اجتماعی پاسخ دهندگان گروه اساس بر متغیرها بررسی

 بر پژوهش براي متغیرهاي را مستقل جامعه ود میانگین مقایسه آزمون از آمده به دست نتایج زیر جدول

  .می دهد نشان را دهندگان گروه اجتماعی پاسخ اساس

  )جوانان و سالمندان(گروه اجتماعی  اساس بر پژوهش متغیرهاي میانگین بررسی: 9جدول  

  انحراف معیار  میانگین  گروه اجتماعی  متغیر

  سرمایه اجتماعی
 90562/0 6378/3  جوانان

 85127/0 6265/3  سالمندان

  کیفیت مسکن
 90776/0 2205/3  جوانان

 98788/0 8916/2  سالمندان

  کیفیت زندگی
 02932/1 0630/4  جوانان

 82283/0 2048/4  سالمندان

  حمل و نقل
 80042/0 1339/4  جوانان

 91595/0 8795/3  سالمندان

  مکان هاي عمومی
 16778/1 2205/3  جوانان

 07874/1  3735/3  سالمندان

 

حمل و  و) 22/3(کیفیت مسکن، )36/3(با میانگین  طبق جدول باال، جوانان از نظر ابعاد سرمایه اجتماعی

از نظر انطباق با زندگی شهري در بعد . ، نسبت به سالمندان از وضعیت رضایت بیشتري دارند)13/4(نقل

  .ي نسبت به جوانان دارند، سالمندان رضایتمندي بیشتر)22/3(و مکان هاي عمومی) 06/4(کیفیت زندگی

  بررسی تفاوت بین متغیرهاي تحقیق:  10جدول 

  نتیجه  معنی داري Z  متغیر

  عدم وجود تفاوت معنی دار  776/0  -284/0  سرمایه اجتماعی

 وجود تفاوت معنی دار 029/0  -179/2  کیفیت مسکن

 عدم وجود تفاوت معنی دار  556/0  -589/0  کیفیت زندگی

 وجود تفاوت معنی دار  046/0  -997/1  حمل و نقل

 عدم وجود تفاوت معنی دار  286/0  -065/1  مکان هاي عمومی

و حمل و نقل و کیفیت  بین متغیر گروه هاي جوانان و سالمندان که می شود جدول باال مشاهده به توجه با

ایت دارند به طوري که گروه جوانان بیشتر از کیفیت و نوع مسکن رض ؛مسکن تفاوت معناداري وجود دارد

همچنین جوانان از نظر انطباق با حمل و نقل . و درجه انطباق آن ها با این متغیر بیشتر از سالمندان است
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 از کمتر داري معنی( داري معنی اختالف پژوهش متغیرهاي اما براي سایرشهري انطباق یافته تر هستند، 

  .ندارد وجود سالمندان دو گروه جوانان و بین )05/0

   یجه گیرينتبحث و 

انطباق گروه هاي اجتماعی  ،آنچه اهمیت دارد .روز به روز محسوس تر می شودتغییرات در زندگی شهري 

      ینقش جوانان در ساختار جامعه مهم و ارزنده تلق .از قبیل جوانان و سالمندان با زندگی شهري است

   بر روي جوانان و نسل آینده شان  سرمایه گذاري ،یکی از راه هاي پیشرفت و ترقی کشور ها و گرددی م

در پیشرفت  مهمید نقش نتوان به عنوان نیروي فعال و متحرك، پرتالش و با احساس می که می باشد

الطم به سمتی پیش برود که آرامش ذهنی آنان در جامعه پرت دلذا این سرمایه گذاري بای .دنجامعه داشته باش

در شهر احساس تعلق اجتماعی را داشته باشند و خود را با  آنانشهري تا حد زیادي تامین شود؛ یعنی 

  . انطباق دهند ،زندگی شهري تا حدي که امکان دارد

در حال حاضر شهر تهران نیز مانند بسیاري از شهرهاي کشور مرحله انتقال ساختار سنی جمعیت از جوانی  

پرجمعیت ترین کالنشهر کشور، شرایط  زیرا تهران به عنوان بزرگ ترین و ،به سالخوردگی را تجربه می کند

 هنوز شهروندان اگرچه  .از سایر مناطق شهري کشور را دارد یاقتصادي، اجتماعی و ساختار جمعیتی متفاوت

فاصله بسیاري  شرایط زندگی مطلوب شهريو تا رسیدن به ند فضاي مناسب برخوردار نیست امکانات واز 

نقل عمومی اختصاص نیافته  عمومی، رسانه ها و وسایل حمل و  سهم مناسبی از فضاهاي به طوري که ؛دارد

ممکن سازي نشده است و  جامعه، سالم افرادو بسیاري از فضاهاي عمومی و خصوصی شهر براي استفاده 

این موضوع می تواند . به وجود می آیدمشکالتی  آن ها به دلیل مناسب نبودن فضاي شهري براي  است

  . نها با فضاي شهري شود و تعامالت و ارتباطات آنها را تحت تاثیر قرار دهدموجب عدم انطباق میان آ

در این تحقیق جوانان و سالمندان از نظر لحاظ زندگی شهري، گونه شناسی شده اند که جوانان در سه دسته 

 هدرصد ب 63. درصد از پاسخگویان با زندگی شهري انطباق پیدا نکرده اند 2/23: اصلی قرار می گیرند

بیشتر بنابراین . درصد هم کامل با زندگی شهري انطباق پیدا کرده اند 8/13صورت نسبی منطبق هستند و 

 . جوانان با زندگی شهري انطباق نسبی یافته اند

درصد از پاسخگویان با  3/50: گونه هاي سالمندي از نظر انطباق با زندگی شهري به این صورت است

درصد هم کامل با  1/11درصد بصورت نسبی منطبق هستند و  6/38. اندزندگی شهري انطباق پیدا نکرده 
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 بیشتربنابراین . می باشد 307/0و انحراف معیار  906/1میانگین . زندگی شهري انطباق پیدا کرده اند

 .سالمندان نتوانسته اند با زندگی شهري انطباق بیابند

به  ؛گذار است ریتاث يشهر یباق با زندگبر انط کیفیت زندگی اول پژوهش نشان داد کهفرضیه  بررسی

خواهد  شتریب يشهر آنها با زندگیانطباق  زانیم ،باشد شتریدر شهر ب کیفیت زندگی افرادکه هرچه  يطور

، واي و همکاران درسال )2016(نتیجه آزمون این فرضیه با نتیجه تحقیقات انریکو سیسیل و النا مولتنی .شد

  .تسهمراستا )1389(و شیخی )2009(

که هرچه  يطوربه  ؛گذار استریتاث يشهر یبر انطباق با زندگ سرمایه اجتماعیفرضیه دوم تعامالتی،  در

نتیجه  .د بودخواه شتریب يشهر آنها با زندگیانطباق  زانیم ،باشد شتریدر شهر بافراد  سرمایه اجتماعی

  .خوانی داردهم )1388(اجتماعی ضابطیان و تقوایی آزمون این فرضیه با نتیجه تحقیقات سرمایه

 يشهر یمسکن بر انطباق با زندگ تیفیعرضه و کدر بحث فرضیه هاي ساختاري می توان نشان داد که 

با  افرادانطباق  زانیم ،باشد هترمسکن در شهر ب تیفیکه هرچه عرضه و ک گونه ايبه  ؛گذار است ریتاث

سویج و  ،)2008(حقیقات واکوانت نتیجه آزمون این فرضیه با نتیجه ت. خواهد شتریب يشهر زندگی

  .ستهمراستا) 1391(فیروز کاوه زینب و) 2006(ن،گاسمانو و باتلررادوی ،)2003(همکاران

که هرچه حمل  يطوربه  ؛گذار است ریتاث يشهر یحمل و نقل بر انطباق با زندگکه  این پژوهش نشان داد 

نتیجه آزمون این فرضیه با . بود خواهد شتریب يرشه افراد با زندگیانطباق  زانیم ،باشد هترو نقل در شهر ب

  .خوانی داردهم ) 2009(واي و همکاران  و) 2016(نریکو سیسیل و النا مولتنینتیجه تحقیقات ا

که  يطوربه  ؛است يشهر یبر انطباق با زندگ یعموم يمکان هاتاثیرگذاري موید آخرین فرضیه ساختاري 

نتیجه . بود خواهد شتریب يشهر افراد با زندگیانطباق  زانیم ،دباش هتردر شهر ب یعموم يهرچه مکان ها

و ) 2009(، واي و همکاران )2016(آزمون این فرضیه با نتیجه تحقیقات انریکو سیسیل و النا مولتنی

  .ستهمراستا) 1388(ضابطیان و تقوایی

جتماعی و شهري با عنوان ، اشاره به مقوله هاي اکه در این مقاله مد نظر قرار گرفته است بنابراین آنچه

شهري، توجه به لزوم  -نظیر توجه به ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعی تعامالتیمتغیرهاي ساختاري و 

نظارت اجتماعی غیر رسمی در شهر، توجه به رضایت افراد جامعه از خدمات رسانی و برنامه ریزي توسط 

 جوانان و سالمندانتن گروه هاي اجتماعی مدیریت شهري، توجه سیاستگذاران کالن شهري به خدمت گرف

و جذب آنان به مشارکت در تصمیمات و برنامه هاي شهري، فرهنگ سازي چگونگی برخورد مناسب از 

رده هاي مختلف سنی در سطح شهر از طریق برنامه ها و آموزش رسانه اي و حمایت  سوي شهروندان با
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اجتماعات انسانی و انطباق  باید گفت که نطباق شهريدر زمینه ا. می باشدهاي مالی، بهداشتی و ورزشی 

اعضاي هر جامعه اي نه تنها ارزش ها و هنجارهاي  .اجتماعی انسان ها دو مقوله مرتبط به هم هستند

اجتماعی را از دیگران می آموزند و رفتارهاي خود را با دیگران تطبیق می دهند، بلکه به لحاظ شخصیتی که 

همانطور که نشان . و آرزوهاي خود را نیز با این کنش ها همسو و همنوا می کنند دارند تمایالت، نیازها

، )13/4(، حمل و نقل)22/3(، کیفیت مسکن)36/3(با میانگین از نظر ابعاد سرمایه اجتماعی جوانان داده شد

 از نظر انطباق با زندگی شهري در بعد کیفیت. نسبت به سالمندان از وضعیت رضایت بیشتري دارند

   .، سالمندان رضایتمندي بیشتري نسبت به جوانان دارند)22/3(و مکان هاي عمومی) 06/4(زندگی

  پیشنهادها

  : در نهایت پیشنهاد می شود

 همانطور که در این تحقیق نشان داده شد سرمایه اجتماعی بر انطباق با زندگی شهري تاثیرگذار است. 

و تقویت شوند دولت  ياز سووزه سالمندان و جوانان حهاى NGOنهادهاى عمومى دولتى و  بایدبنابراین 

  . یابد تداوم يشهر یانطباق با زندگ شیافزا در جهت در آنها شتریب تیو فعال تیعضو يبرا قیتشو

 و آگاه نمودن هر چه و امکانات و پتانسیل هاي آن  يشهر یزندگ پیرامونو سریال هاى تلویزیونى  فیلم

بهره مندي و کمک به  سالمندان گروه سنى از، ارزش نهادن و مراقبت دگیزنبیشتر خانواده ها از مراحل 

  .د شوندیتول يشهر یاز امکانات زندگ بیشتر

 آموزشبنابراین  .حمل و نقل  و امکانات شهري هستند ،که از جمله عوامل انطباق این تحقیق نشان داد 

زندگی سالمندي سالم و  کیه شدن با در راستاي مواج انساالنیسالم به کودکان، جوانان و م یسبک زندگ

 در شهر یعموم يمکان ها و یحمل و نقل عموم لیمثل وسا ياز امکانات شهر شتریبگیري موفق و بهره 

  . پیشنهاد می شود

 فراهمپس . کیفیت زندگی از جمله متغیرهاي تاثیر گذار در انطباق با زندگی شهري است دریافتیم که 

برآورده کنند، مانند  یخود را به راحت یو عاطف یروان ازهايیلمندان بتوانند نساجوانان و که  یطینمودن شرا

و  یهاي اجتماع تیکه امکان گذران و انجام فعال ...گفتگو ومثل فضاهاي ورزشی،  مراکز روزانه فعال جادیا

به  هالق آنآنها باال رود و احساس تع یزندگ تیفیدر آنجا وجود داشته باشد تا ک ییدرآمدزا یو حت یفرهنگ

  .، پیشنهاد می شودودشهر افزوده ش
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The article is a "Sociological study of youth and aging in Tehran and its degree 
of adaptation to urban life". In theoretical foundations, theories of Owen, 
Fourier, Richardson, Watson, Kevin Lynch, Fylybs, Lavtn and Putnam are used 
in two structural and interactive dimensions and at the end of the research 
theoretical model is designed. The statistical population is all the youth and 
aging in Tehran. According to the Cochran formula, the sample size was ٣٨٨ in 
the ٧ ,٢,٤،٢٢ and ٢٠ regions. Sampling was done by cluster and then by simple 
random sampling. This research was conducted using a survey method. The data 
gathering tool was a researcher-made questionnaire. The Validity of the 
questionnaire was measured according to the views of experts and professors and 
reliability of the questionnaire was obtained by Cronbach's alpha for all 
dimensions of the questionnaire higher than ٠/٧, which is acceptable. After data 
collection, data were analyzed based on descriptive and inferential statistics and 
using SPSS software. The result of the hypothesis with t-test showed that there is 
a significant relationship between the quality of life and social capital in the 
human dimension, and in the structural dimension of housing situation, public 
space, and transportation with the degree of adaptation to urban life. Young 
people are more satisfied with the situation in terms of social capital with an 
average of ٣٫٣٦, quality of housing (٣/٢٢), and transportation (٤/١٣). In terms of 
adaptation to urban life in terms of quality of life (٤/٠٦) and public places (٢٢/٣), 
elderly have more satisfaction than youth. 

Key words: Youth, Aging, Quality of Life, Social Capital and Adaptation to 
Urban Life 


