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مقدمه 
در حال حاضر ،جمعیت جهان بیش از  14درصد شهرنشین شده است و پیشبینی میشود که تقریااً رشد جمعیت طی چند دهه
آینده در مناطق شهری شالل بگیرد ( .)Solecki et al., 2018رشد سریع شهرها را میتوان از بزرگترین تهدیدکنندههای
محیوزی ت برشمرد که تأثیرهای آن بر ساکنان شهرها ،یعنی ان انها منتقل میشود و تأثیری ب یار فرساینده بر روح و ج م
ان ان شهری دارد (سلطانی و دارابی .)094 :5911 ،رشد بیرویة شهرها ،زمینة وسیعی از عوامل تهدیدکنندة سنمت ان ان و
کیفیت زندگی شهروندان را در شهرها بهوجود آورده است؛ بنابراین یالی از نگرانیهای اصلی بشر در عصر حاضر که با رشد
فزایندة جمعیت شهرنشین روی داده است ،بهاود کیفیت زندگی است ( .)Agarwal et al., 2018: 121در این چارچوب ،بهاود
سنمت روان و کاهش اختنالی روانی ،یالی از مؤلفههای اصلی در زمینة کیفیت زندگی است؛ از اینرو م ئلة اصلی پژوهش
حاضر اختنالی روانی شهروندان در کننشهرهایی با رشد فزایندة جمعیت است.
شیوع اختنالی روانی در سراسر جهان در حال افزایش است و گفته میشود این اختنالی حدود  51درصد از بیماریهای
جهان را شامل میشوند ( .)Annerstedt et al., 2012براساس آمار سازمان جهانی بهداشت 11 ،میلیون نفر از مردم جهان در
سنین مختلف از بیماریهای شدید روانی رنج میبرند و  114میلیون نفر نیز بیماری خفیف روانی دارند (.)Azadeh et al., 2019
در این زمینه ،کشورهای درحالتوسعه احتماالً شاهد افزایش غیرم تقیم میزان اختنالی روانی در دهههای آتی خواهند بود (آزاده
و همالاران .)5911 ،براساس آخرین پیمایشها و گزارشهای ارائهشده از سوی دفتر سنمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد وزاری
بهداشت در کشور ایران 19/1 ،درصد مردم از گروه سنی  51تا  10سال ماتن به اختنالی روانی ه تند .اگرچه سازمان جهانی
بهداشت از سال  5101میندی برای سنمت تعریف سهبعدی زی تی ،روانی و اجتماعی را بیان کرده است ،در بیشتر کشورها دو
بعد روانی و اجتماعی سنمت تا حد زیادی از سوی متولیان سامانة سنمت نادیده گرفته شده ،که الاته کشور ما نیز از این قاعده
م تثنا ناوده است .بهنظر میرسد زمان آن رسیده که کشور ما نیز به بررسی این موضوع مهم و حیاتی بپردازد (نورباال:5914 ،
)515؛ از اینرو امروزه جامعة مدرن بر این موضوع واقف است که سنمت بشری ارتااط فراوانی با شرایو و کیفیت محیو کالادی
شهرها دارد (رزاقی اصل و همالاران .)11 :5919 ،پژوهشهای جامع اخیر مؤید این نالته است که «سهم فراوانی از ارتقای سنمت
بهکمک بهاود و ارتقای کیفیت کالادی محیوهای شهری ایجاد میشود» (.)Pilkington et al., 2008
با این رویالرد هدف اصلی این پژوهش ،بررسی کیفی و مدلسازی تأثیرای ساختار کالادی محلههای شهری بر
اختنالی روانی شهروندان است .محدودة مورد مطالعه در این پژوهش محلههای مرداویج و مفتآباد در کننشهر اصفهان
بود .در این کننشهر نیز مانند ب یاری از شهرهای ایران و جهان ،بحران سنمت روانی ،شهروندان را تهدید میکند.
نداشتن امنیت در فضاهای شهری و سالونتی ،انزوا ،اف ردگی ،گ

ت اجتماعی و درمجموع کاهش کیفیت کالادی محیو و

شیوع اختنالی روانی در میان شهروندان ،از م ائل اصلی این محلههاست .در چنین شرایطی درپیشگرفتن رویالردهای
نوین برنامهریزی و طراحی محیو فیزیالی برای ارتقای سنمت روانی شهروندان ضروری است.

مبانینظری 
دیدگاههایمطرحدرسالمتروانی 

مفهدمو

سنمت روان تنها به معنای ناود اختنالی روانی نی ت و در عین حال به واکنشهای قابلانعطاف و متعادل در برابر
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تجربههای متفاوی زندگی اشاره دارد ()Moore et al., 2018: 239؛ بنابراین فردی که از سنمت روان برخوردار باشد ،باید
در مقابله با م ائل مختلف اقتصادی و اجتماعی ،یا در زمان مواجهه با شرایو ناسازگار ،رفتار منطقی از خود نشان دهد
( .)Helbich, 2018: 130در زمینة سنمت روانی ،پنج مالتب اصلی مطرح است (جدول  .)5مالتب روانکاوی معتقد است
سنمت روانی یعنی کنش متقابل موزون میان سه عنصر مختلف شخصیت ،یعنی نهاد ،من و من برتر .بدینصوری که من
باید بتواند میان تعارضهای نهاد و من برتر تعادل ایجاد کند و چنانچه از عهدة برقراری تعادل الزم برنیاید ،بهداشت روانی
برهم میخورد و شخص دچار مشالل روانی میشود .براساس اصول مالتب زی تگرایی که اساس روانپزشالی را تشالیل
میدهد ،سنمت روانی زمانی وجود خواهد داشت که بافتها و اندامهای بدن سالم کار کنند .هر نوع اختنل در دستگاه
عصای و در فرایندهای شیمیایی بدن ،اختنل روانی بههمراه خواهد آورد .مالتب رفتارگرایی در تعریف سنمت روانی ،بر
سازگاری فرد با محیو تأکید دارد؛ بنابراین از دیدگاه رفتارگرایی ،بهداشت روانی رفتاری است که با محیو ،یعنی با نوعی
بهنجاری رفتاری سازگاری دارد .مالتب ان انگرایی معتقد است ،سنمت روانی یعنی ارضای نیازهای سطوح پایین و رسیدن
به سطح خودشالوفایی .هر عاملی که فرد را در سطوح پایین نگه دارد و از خودشالوفایی او جلوگیری کند ،اختنل رفتاری
بهوجود خواهد آمد .بومشناسی یعنی مطالعة محیوهای زندگی موجودای زنده و مطالعة روابو این موجودای با یالدیگر و با
محیو .این دیدگاه معتقد است عامل موجود در محیو فیزیالی مانند سروصدا یا آلودگی صوتی ،آلودگی هوا ،جمعیت فراوان،
کوچالی محل سالونت و ...میتوانند بهداشت روانی فرد را با خطر مواجه کنند (گنجی.)5911 ،
مکتبهایمطرحدرسالمتروان 

جدول.9
عددانمکتب 
مالتب روانکاوی
مالتب زی تگرایی
مالتب رفتارگرایی
مالتب ان انگرایی
مالتب بومشناسی
مناع :گنجی5911 ،

اعتقاداتمکتب 
مالتب روانکاوی معتقد است ،سنمت روانی یعنی کنش متقابل موزون میان سه عنصر مختلف شخصیت ،یعنی نهاد،
من و من برتر.
براساس این مالتب که اساس روانپزشالی را تشالیل میدهد ،سنمت روانی زمانی وجود خواهد داشت که بافتها و
اندامهای بدن سالم کار کنند.
این مالتب در تعریف سنمت روانی ،بر سازگاری فرد با محیو تأکید دارد.
این مالتب معتقد است ،سنمت روانی یعنی ارضای نیازهای سطوح پایین و رسیدن به سطح خودشالوفایی.
بومشناسی یعنی مطالعة محیوهای زندگی موجودای زنده و مطالعة روابو این موجودای با یالدیگر و با محیو.

شهرنشیدی،کیفیتمحیطکالبدیوسالمتروانی 
تمرکز فرصتهای اقتصادی در مناطق شهری ساب هجوم جمعیت بهسوی این مراکز شده است ( Siddiqui, 2017:

 .)229شواهد حاکی از آن است که رشد بیرویة جمعیت و توسعة ناموزون شهرها ،انواع آلودگیهای شهری ،کاهش
کیفیت م الن و محیو م الونی ،فشارهای روانی در افراد را افزایش داده و تأثیرای سوئی بر سنمت روانی شهرنشینان
ایجاد کرده است ( )Agarwal et al., 2018: 121؛ بنابراین رشد شهرنشینی با افزایش اختنالی روانی همراه است؛ زیرا
حرکت مردم به مناطق شهری نیازمند امالانای بیشتری است که باید دردسترس قرار بگیرد و زیرساختها رشد کنند ،اما
این مهم در مقای ه با افزایش جمعیت رخ نمیدهد (.)Srivastava, 2009: 75
در سال  1449نورتریج 5ادعا کرد که رابطة میان سنمت عمومی و برنامهریزی شهری از جنگ جهانی دوم وجود داشته
1. Northridge
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و برای ایجاد شهرهای سالم ،باید ارتااط تاریخی بین برنامهریزی شهری و روانشناسی را تقویت کنیم ( Northridge et

 .)al., 2003: 556رابطة ان ان با محیو رابطهای دوسویه است؛ یعنی هر دو بهنوعی بر هم تأثیر میگذارند و از هم متأثر
میشوند .جملهای از چرچیل نقل شده که «ما ساختمانها را شالل میدهیم و بعداً ساختمانها ما را شالل میدهند» .رابطة
ان ان با محیو پیرامون در چارچوب نظریة روانشناسی محیو تعریف میشود .روانشناسی محیو را میتوان روانشناسی
ان ان و محیو پیرامونش دان ت .درواقع این روانشناسی ،مناساای مشترک میان محیو فیزیالی ،رفتار و تجربه ان ان را
بررسی میکند (جلیلی .)11 :5911 ،روانشناسی محیو بهدناال خلق تئوریهایی دربارة رفتارهای ان ان در محیو روزمرة
اوست؛ بهگونهای که بتوانند برای برنامهریزان و طراحان شهری کاربرد داشته باشند .آموس راپاپوری )5110( 5سه نظریة
متداول در حوزة نحوة تعامل میان محیو کالادی و رفتار ان ان را بیان میکند که در جدول  1آمده است.

گرایشرفتار-محیط 
جارگرایی محیطی
اختیارگرایی محیطی
احتمالگرایی

نظریههایتأثیرمحیطکالبدیبررفتارانسان 

جدول.2
ویژگیاصلی 
تغییر در منظر و عناصر معماری محیو ،به تغییراتی در رفتار و بهویژه در رفتار اجتماعی منجر
میشود
محیو معموالً ساب بروز رفتار نمیشود ،بلاله زمینهای برای وقوع رفتار است و افراد براساس
معیارهای فرهنگی انتخاب و رفتار میکنند.
تأثیر محیو کالادی بر رفتار ،تأثیری احتمالی است و برح ب ویژگیهای محیو ،احتمال
وقوع رفتاری خاص در برخی محیوها در مقای ه با برخی دیگر بیشتر یا کمتر است.

طرفداراناولیه 
معماران و شهرسازان دورة مدرن
جامعهشناسان و دانشمندان
جغرافیای شهری
روانشناسان محیو

مناع :امامقلی و همالاران5915 ،

شواهد زیادی این م ئله را اثاای کرده است که پیالرهبندیهای خاصی از محیو ساختهشده میتواند ساب افزایش اح اس
نگرانی ،ترس ،ناامنی ،آزردگی و در برخی موارد اف ردگی شود ( .)Tyrväinen et al., 2014: 2کیفیت فیزیالی محیوهای
ساختهشده شامل فرم م الن ،جادهها ،پیادهروها ،فضاهای ساز و عمومی و امالانای تفریحی تأثیر فزایندهای در سنمت روانی و
همچنین رفاه زی تی شهروندان دارند ( .)Chan and Liu., 2018: 213به این معنا که ویژگیهای محلهها و محیوهای
م الونی ،ارتااط عمیقی با شاخصهای سنمت روانی دارند و ارتااط متقابل سنمت روانی و کیفیت محیو ساختهشده نیز باید
ارزیابی شود .از نظر ایوانز عوامل محیطی مؤثر بر سنمت روانی را میتوان به دو بخش م تقیم و غیرم تقیم تق یم کرد.
فاکتورهایی مانند تراکمهای ساختمانی ،کیفیت م الن ،روشنایی و میزان نور ،آلودگی هوا و آلودگی صوتی و همچنین نوع مالمان
شهری تأثیر م تقیمی بر سنمت روانی دارند .همچنین افزایش تراکم در محیوهای م الونی ساب تقلیل حمایتهای اجتماعی
افراد میشود .در ادامه ،تقلیل حمایتهای اجتماعی ساب افزایش درماندگی روانشناختی میشود ( .)Evans, 2003ناود
پیادهروها و م یرهای دوچرخهسواری مناسب ،کماود مناطق ساز و تفریحی و کماود امالانای رفاهی ،سنمتی ان انها را کاهش
میدهند .همچنین خانههای فرسوده و م الن با استرس ،خشونت و انزوای اجتماعی افراد در ارتااط است (.)Hood, 2005: 312
درمجموع میتوان گفت ،محیو کالادی مناعی بالقوه برای شاخصهای سنمت روان است (.)Clark et al., 2007: 14
م ئلة اصلی پژوهش تاکنون در برخی مطالعای داخلی و خارجی بررسی شده است .در ادامه به چند مورد از مهمترین
پژوهشها دربارة برنامهریزی شهری و سنمت روان اشاره شده است .طااطاائیان و تمنایی ( )5911در پژوهش خود
1. Amos Rapoport
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نتیجه گرفتند که ماانی نظری موجود در حیطة روانشناسی محیو ،معیارها و تئوریهای طراحی محیو که همگی
براساس یافتههای علمی و روانشناختی ه تند ،هنگامی به ارتقای سنمت ج می و روانی افراد منجر میشوند که برای
طراحان کاربرد داشته باشند .میرغنمی و همالاران ( )1450در پژوهش خود در محله رشیدیة تاریز به این نتیجه رسیدند
که بهترتیب ساکنان گونههای سالونتی تراکم پایین ،متوسو و باال با تفاوی معناداری ،کمتر دچار پریشانروانی میشوند.
براوینگ 5و همالاران این موضوع را اثاای کردند که میان کیفیت محیوهای م الونی با گرایش به پرخاشگری در
محلههای شهری رابطهای معالوس و خطی وجود دارد .درواقع نوی ندگان این موضوع را مطرح کردند که با کاهش کیفیت
محیو سالونت ،میزان خشونت در میان افراد افزایش پیدا میکند ( .)Browning et al., 2010بررسی یافتههای  19مقاله
توسو رنالدز 1و همالاران نشان میدهد ،در محلههایی که قابلیت پیادهروی بیشتر و امالانای تفریحی زیادی دارند ،سنمت
روانی شهروندان بیشتر است ( .)Renalds et al., 2010یافتههای مطالعة گرواِنویگن 9و همالاران نشان میدهد که
نزدیالی به فضاهای ساز و حضور افراد در این فضاها سنمت روان را بهاود میبخشد (.)Groenewegen et al., 2012
بیل 0و هانیس 1در پژوهش خود میزان اختنالی روانی شهروندان را در دو محیو طایعی و مصنوعی بررسی و به این
نتیجه رسیدند که محیوهای ساختهشده تأثیر فراوانی بر سنمتی و رفاه شهروندان دارند ( .)Beil and Hanes, 2013اوچودو

1

و همالاران تأثیر عوامل کالادی محلههای م الونی در شهر کنیا را در انطااق با شاخصهای سنمت روان در میان  100نفر از
شهروندان بررسی کردند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که عواملی همچون پوشش گیاهی ،تراکم واحدهای م الونی و
وضعیت روشنایی خیابان ،سنمت روان مردان و زنان را تحت تأثیر قرار میدهند ( .)Ochodo et al, 2014ملیس 0و همالاران
در بررسی شهرهای ایتالیایی به این نتیجه رسیدند که عوامل شاللدهنده به ساختار شهری مانند دسترسی به حملونقل
عمومی و همچنین تراکمهای شهری تأثیری ب یار قوی بر سنمت روان دارند (.)Melis et al., 2015
بریجنتی 1و پاوانی 1این موضوع را مطرح کردند که فضاهای شهری و درواقع محیو ساختهشده بهطور بالقوه محرکهای
اضافی ایجاد میکنند (.)Mubi Brighenti and Pavoni, 2017آیزوان54و همالاران تأثیر محیو فیزیالی بر سنمت روانی
کودکان و نوجوانان را در شهر کواالالمپور بررسی کردند .نتایج این پژوهش نشان میدهد در این شهر حدود  0/0درصد از
کودکان و نوجوانان از اختنالی روانی رنج میبرند .همچنین این رقم در محلههایی با کیفیت پایین بیشتر مشاهده شده است
( .)Izuan et al., 2018لی 55و لیو 51رابطة شاخصهای محیو بیرونی و شاخصهای م الن را با استرس مهاجران ،در 51
شهر از کشور چین بررسی کردند .نتایج این پژوهش نشان میدهد ساکنان م الن غیررسمی ،بدترین وضعیت سنمت روان را
دارند .همچنین پارامترهای محیو سالونت بهشاللی قابلتوجه تغییرای اختنالی روانی را پیشبینی میکنند ( Li and Liu,
1. Browning
2. Renalds
3. Groenewegen
4. Beil
5. Hanes
6. Ochodo
7. Melis
8. Brighenti
9. Pavoni
10. Izuan
11. Li
12. Liu
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.)2018آوین پالن یا 5و همالاران با بررسی هفت شهر اروپایی به این نتیجه رسیدند که دسترسی به م یرهای پیاده و قابلیت
دوچرخهسواری در شهرها در بهاود سنمت روانی شهروندان تأثیر زیادی دارد ( .)Avila-Palencia et al., 2018براساس
پیشینة پژوهش ،نالتة مهمی که پژوهش حاضر را از سایر پژوهشها متمایز میکند ،تالیة این پژوهش روی روشهای کیفی و
تحلیل محتواست .درواقع در این پژوهش برخنف ب یاری از پژوهشها ،از روشهای کمی و آماری استفاده نشده است .در این
زمینه باید گفت ،روشهای کیفی با هدف کشف حقایق موجود در طایعت استفاده شدهاند و از سوی دیگر تالمیلکنندة مطالعای
کمی ه تند و همچنین در علوم ان انی کاربرد و نتایج بهتری را ارائه میدهند.

للمرومکانیپژوهش
قلمرو مالانی این پژوهش محلههای مفتآباد و مرداویج منطقة  1کننشهر اصفهان بود .انتخاب محلههای مذکور برای
انجام پژوهش ،بهمنظور جلوگیری از یالنواختی در نمونة آماری پژوهش صوری گرفت .درواقع بدینمنظور که افراد از
سطوح اقتصادی و اجتماعی مختلف در پژوهش شرکت کنند ،این محلهها انتخاب شدند .یالی دیگر از دالیل انتخاب این
محلهها ،جلوگیری از یالنواختی کالادی در محیو سالونت افراد بود .درواقع پژوهشگران باید با افرادی مصاحاههای عمیق
انجام میدادند که از لحاظ محیو کالادی سالونت تنوع داشتند .مفتآباد یالی از محلههای حاشیة شهر اصفهان است.
ایجاد فرودگاه اصفهان در غرب این محله ،ایجاد اولین کمربندی و نزدیالی به شهر قدیم اصفهان ،نقش مؤثری در
اسالان غیررسمی این محله داشتهاند ،اما بدون شک ،وجود اراضی آزاد و بدون معارض و نظارینداشتن بر گ ترش
شهری ،از عوامل اصلی جذب مهاجران روستایی و کمبضاعت از لحاظ مالی به این محله است .یالی دیگر از محلههای
مورد مطالعه ،محلة مرداویج است .این محله جزء محلههای مرفهنشین شهری است .محلهای امن و آرام که مردمی از
فرهنگهای مختلف و اغلب تحصیلکرده در آن ساکن و بیشتر از میان ارتشیها ،فرهنگیان و کارمندان بازنش ته معدن
ه تند؛ بهطوریکه مرداویج به محلة فرهنگیان هم معروف بوده است.

محلههایمدردمطالعه 
شکل.9مدلعیتمکانی 
مدبع:نگارندگان 9911،

1. Avila-Palencia
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روشپژوهش 
در این پژوهش ،برای رسیدن به هدف اصلی و پاسخ به این سؤال که کدامیک از عوامل محیطی در سنمت روانی
شهروندان تأثیرگذار ه تند ،از روش تحلیل محتوا استفاده شد که در گروه روشهای کیفی قرار میگیرد .در تحلیل
محتوا ،پژوهشگر پیامهای تولیدشده را تجزیه و تحلیل میکند و بهدناال یافتن پاسخی برای پرسشهای تحقیق خود
است .روش تحلیل محتوا برای دانشمندان علوم اجتماعی و ان انی فرصتهای گوناگونی را بهمنظور استفادة منظم از
فراگیرترین شالل مدارک مربوط به امور ان انی -یعنی محتوای ارتااطای -فراهم میآورد .فل فة اساسی این شیوه ساده
است .بیشتر بررسیهای علوم اجتماعی و ان انی ،ماتنی بر پرسشنامه ه تند؛ یعنی آنچه پژوهشگر تحلیل میکند،
دادههایی است که از پرسشنامه حاصل شدهاند .در تحلیل محتوا ،درست عالس این شیوه عمل میشود .به این ترتیب که
پاسخها همه مشخص و مضاوط ه تند و هنر پژوهشگر ،جمعبندی ،تحلیل و ایجاد ارتااط میان این پاسخهاست (رحیم
سلطانی .)91 :5915 ،در این پژوهش ،صحاتها و مصاحاههایی که با شهروندان صوری گرفت ،به شالل متن ثات و
ضاو شد .در گام بعدی ،محتوای گفتمانها و صحاتهای شهروندان (متون ثاتشده) تجزیه و تحلیل و انواع متغیرها و
ارتااط میان آنها استخراج شد.
جامعة آماری پژوهش ،خانوارهای ساکن در محلههای مفتآباد و مرداویج از منطقة  1کننشهر اصفهان بودند.
برایناساس افرادی بهعنوان نمونه انتخاب شدند که از لحاظ محیو سالونت تنوع داشتند .همچنین شرط ورود به مطالعه
داشتن سن باالی  ،14سابقة سالونت حداقل  9سال در محلة مدنظر و ماتنناودن به اختنالی حاد روانی بود.
برایناساس  14نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .جدول  9اطنعای توصیفی نمونة آماری پژوهش را نشان میدهد.
جدول.9اطالعاتتدصیفینمدنةآماریپژوهش 
مشخصاتپاسخگدیان 
جن یت

سن

تحصینی

مدی اقامت در محله

مناع :نگارندگان5911 ،

فراوانی 

فراوانینسبی
(درصد) 
01/10
19/99
95/10
01/10

مرد
زن
11-14
91-94

11
91
51
11

01-04

50

19/99

دیپلم

55

51/99

لی انس

95

15/10

مشخصاتپاسخگدیان  فراوانی 
شرایو
اقتصادی
خانوار

پایین
متوسو
باال
خانهدار

11
15
50
51

کارگر

1

فراوانینسبی
(درصد) 
05/10
91
19/99
14
1/99

دانشجو

1

51

بازنش ته

55

51/99

فوقلی انس و باالتر

51

94

آزاد

1

54

کم ( 1-9سال)

0

55/10

کارمند
دولتی

50

11/99

متوسو ( 54-1سال)
زیاد (بیشتر از 54
سال)

99

11

14

99/99

نوع شغل
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فرایددپژوهش 
برای تحلیل محتوا ،مراحل زیر انجام شد:
 .5تعیین و استخراج واحد تحلیل :در مرحلة اول ،پژوهشگر باید واحدهای تحلیل را اعم از کلمه ،جمله ،پاراگراف،
مقاله ،خار و ...تعیین کند .در این مرحله ،محتوا و مضمون اصلی صحاتهای هرکدام از مصاحاهشوندگان دربارة تأثیر
محیو کالادی بر اختنالی روانی ،به شالل جمله و متن با عنوان واحدهای تحلیل استخراج شد.
 .1کدگذاری واحدهای تحلیل :در این مرحله با تحلیل محتوای صحاتهای مصاحاهشوندگان ،هرکدام از واحدهای
تحلیل کدگذاری شدند.
 .9خنصهسازی و کاهش دادهها :منظور از این مرحله ،حذف متون همانند و کنارگذاشتن موارد تالراری است .در این
مرحله ،موارد تالراری و مشابه در کدهای استخراجشده حذف و کدهای نهایی در سه گروه عوامل محیطی ،شاخصهای
میانجی و انواع اختنالی روانی طاقهبندی شدند.
 .0استفاده از نظام مقولهبندی :ه ته اصلی در تحلیل محتوای کیفی ،ایجاد مقوالی و طاقای است .در این مرحله،
کدهای استخراجشده ،ابتدا در قالب مفاهیم مشترک و سپس در مقوالی مشترک ساماندهی شدند.
 .1تحلیل و گزارش نتایج پژوهش :در مرحلة پنجم تحلیل کیفی تأثیرای ویژگیهای کالادی محیوهای شهری بر
انواع اختنالی روانی و مدلسازی کیفی صوری گرفت.

شکل.2فرایددتحلیلمحتدادرپژوهشحاضر
مدبع:نگارندگان9918،

یافتهها 

مرحلةاول:تعریفواستخراجواحدتحلیل 

در این مرحله ،محتوا و مضمون اصلی صحاتهای هرکدام از مصاحاهشوندگان دربارة تأثیر محیو کالادی بر اختنالی
روانی ،به شالل جمله و متن با عنوان واحدهای تحلیل استخراج شد .در پژوهش حاضر پس از مصاحاة عمیق با  14نفر از
شهروندان ساکن در محلههای مورد مطالعه 91 ،واحد تحلیل شناسایی شدند.
مرحلةدوم:کدگااریواحدهایتحلیل 

در این مرحله ،با تحلیل محتوای صحاتهای مصاحاهشوندگان ،هرکدام از واحدهای تحلیل کدگذاری شدند .درواقع
نتایج مصاحاههای عمیق با شرکتکنندگان در پژوهش در قالب متنهای کوتاه بهعنوان واحدهای تحلیل استخراج و
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سپس این واحدهای تحلیل رمزگشایی شدند .درنهایت  109کد یا رمز براساس موضوع اصلی پژوهش شناسایی شد .در
میان این کدها ،موارد تالراری نیز وجود داشت .نتایج مراحل اول و دوم از تحلیل محتوا در جدول  0ارائه شده است
(بهدلیل حجم باالی واحدهای تحلیل ،تنها پنج مورد ارائه شده است) .در مرحلة بعدی ،این کدها در سه گروه کدهای
محیطی ،کدهای میانجی و کدهای سنمت روان خنصه شدند .موارد تالراری نیز حذف و کدهای نهایی استخراج شدند.
نمدنههاییازاستخراجوکدگااریواحدهایتحلیل 

جدول.4
ردیف 

واحدتحلیل 

5

قدمزدن در خیابانهای آرام و بیسروصدا را دوست دارم ،اما زمانی که خیابانها شلوغ است ،سعی میکنم از خانه
بیرون نیایم؛ زیرا صداهای مزاحم مانند صدای بوق خودروها ساب میشود کنترل خودم را از دست بدهم و بعضی
وقتها فراموش میکنم برای چهکاری بیرون آمدهام.

1

در محلة ما حتی یک نیمالت یا چند تا صندلی برای نش تن و صحاتکردن با دوستان وجود ندارد .این موضوع
برای خیلی از دوستان من نارضایتی ایجاد کرده است .من وقتی با دوستانم صحات میکنم ،آرامش خاصی پیدا
میکنم.

9

هر وقت در خانه حوصله ندارم ،با دوستانم به پارک نزدیک خانة خودمان میرویم تا با هم صحات و درد و دل کنیم.
با این کار اح اس آرامش بیشتری پیدا میکنم.

0

سعی میکنم شبها تنهایی بیرون نروم .خیابانهای محلة ما کمنور است و از این جهت اح اس ترس و هراس
میکنم .م ئوالن باید در خیابانهای محلة ما از نورافالنها و همچنین عنئم روشنایی در کف پیادهروها و
چراغهای روشنایی پرنور بیشتری استفاده کنند.

1

وجود درختان در اطراف مجتمع م الونی و نیمالتهایی که کنار این درختان وجود دارد ،ساب شده است تا در
بعضی مواقع با هم ایگان به صحات و انجام فعالیتهای فیزیالی و ورزش و یا خوردن چای و غیره بپردازیم و
لحظای شادی را برای یالدیگر بهوجود بیاوریم.

مناع :نگارندگان5911 ،

کدگااری 
خیابانهای آرام و بیسروصدا
قدمزدن و پیادهروی
قابلیت پیادهروی
تداوم حضور در فضا
افزایش تمرکز
کاهش پرخاشگری
نیمالت و صندلی
سرزندگی فضا
تقویت فعالیتها و ان جام اجتماعی
تداوم حضور در محیو محله
ت ریع در فرایند اجتماعیشدن
تقویت فعالیتها و برخوردهای اجتماعی
در سطح پیادهروهای محله
شادابی و نشاط
پارک و بوستان محلی
پیوندهای اجتماعی قوی
بهاود روابو اجتماعی
ورزش و فعالیتهای فیزیالی
کاهش روزمرگی و خ تگی روزانه
افزایش آستانه تحمل
فعالیتهای متنوع
مهاریها و تواناییهای فردی
نورپردازی خیابان در شب
چراغهای روشنایی در خیابان
روشناییهای تزئینی
نورافالن
عنئم روشنایی در کف
افزایش گ ترة فعالیتهای اجتماعی
افزایش مدیزمان حضور در فضا
افزایش امنیت
کاهش ترسمرضی
درختان اطراف مجتمع م الونی
نیمالت و صندلی
همصحاتی با هم ایگان
تعامنی اجتماعی
کیفیتبخشی به روابو اجتماعی ساکنان
تغییر در نوع و میزان رابطه بین ساکنان
واحدهای م الونی
شادابی و نشاط
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دادهها 
خالصهسازیوکاهش 

مرحلةسدم:

منظور از این مرحله ،حذف کدهای همانند و کنارگذاشتن موارد تالراری است .در این مرحله ،موارد تالراری و مشابه در
کدهای استخراجشده حذف و کدهای نهایی نیز در سه گروه محیطی ،میانجی و سنمت روان طاقهبندی شدند.
الف)کدهایمحیطی 

براساس تحلیل محتوای صحاتهایی که با شرکتکنندگان در پژوهش انجام شد ،درمجموع  00کد محیطی که با
وضعیت سنمت روانی شهروندان ارتااط داشتند ،شناسایی شدند (جدول  .)1در این فرایند کدهایی مانند حجم باالی عاور
و مرور در خیابانها ،ترافیک عاوری در محلههای شهری ،کاربرد مناسب رنگ در نمای ساختمان م الونی ،دسترسی و
حضور افراد در پارک و بوستان محلی ،فضاهای نش تن در جلوی مجتمع م الونی ،چراغهای روشنایی در خیابان ،هوای
پاک و سالم ،صداهای مزاحم در محیو شهر ،بینظمی و ازدحام در فضای شهری و همچنین نزدیالی بازارهای محلی به
کاربریهای م الونی بیشترین فراوانی و تالرار را در بین صحاتهای شهروندان داشتند.
خالصهسازیواستخراجکدهایمحیطکالبدی 

جدول.7
عددانکد 
صداهای مزاحم در محیو شهر
خیابانهای آرام و بیسروصدا
سروصدای هم ایگان
عاور و مرور زیاد در خیابانها
ترافیک عاوری در محله
نقاشیهای دیواری
رنگهای متنوع و شاد در محیو
تمیزی و پاکیزگی ساختمان
هماهنگی در مصالح نمای

.5
.1
.9
.0
.1
.1
.0
.1
.1
ساختمان
کاربرد مناسب رنگ در نمای
.54
ساختمان
ریتمهای افقی و عمودی
.55
وجود ساختمانهای مخروبه در
.51
محله
وجود نیمالت و صندلی در محله
.59
پارک و بوستان محلی
.50
فضاهای نش تن در جلوی مجتمع
.51
م الونی
مناع :نگارندگان5911 ،

عددانکد 
.51
.50
.51
.51
.14
.15
.11
.19
.10
.11
.11
.10
.11
.11

کیفیت پیادهروها
محورهای پیادهروی
نورپردازی خیابان در شب
چراغهای روشنایی در خیابان
روشناییهای تزئینی
نورافالن
عنئم روشنایی در کف
تابش م تقیم نور خورشید در فضا
هوای گرم
هوای پاک و سالم
جمعآوری نامناسب زباله
بوی نامطاوع در محیو
پراکندگی و انااشت زباله در محیو
تنوع گل و گیاه

عددانکد 
فضای ساز
درختان در اطراف مجتمع م الونی
آبنما
فوارههای آب
رودخانههای شهری
مجتمع م الونی بلندمرتاه
تعداد اتاق در اختیار خانوار
پنجرهها و نورگیرها
عناصر شیشهای در ساختمان
بینظمی و ازدحام در فضای

.94
.95
.91
.99
.90
.91
.91
.90
.91
.91
شهری
نظم و ترتیب در محیو
.04
هماهنگی و تناسب میان
.05
ساختمانها
عنئم و نشانههای حرکتی
.01
نزدیالی بازاهاری محلی به
.09
کاربریهای م الونی
به
خردهفروشیها
نزدیالی
.00
کاربریهای م الونی

ب)کدهایمیانجی 

کدها یا متغیرهای میانجی ،متغیرهایی ه تند که بهصوری غیرم تقیم میتواند بر جهت رابطه یا میزان رابطة متغیرهای
م تقل و واب ته مؤثر باشند .متغیر میانجی متغیری م تقل و درونزاست؛ یعنی این متغیر در مقای ه با متغیر م تقل
حالتی واب ته و با متغیر واب ته حالتی م تقل دارد .متغیر م تقل میتواند بهطور م تقیم یا غیرم تقیم از م یر متغیر
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میانجی بر متغیر واب ته تأثیرگذار باشد .در این پژوهش ،براساس نتایج بهدستآمده ،درمجموع  10کد میانجی شناسایی
شد که این کدها در جدول  1آمده است.
خالصهسازیواستخراجکدهایمیانجی 

جدول.7
عددانکد 
.5
.1
.9
.0
.1
.1
.0
.1
.1
.54
.55
.51
.59
.50
.51
تصادفای
.51
.50
.51
.51
.14
.15
خانه
.11
.19
.10
.11
.11

بیدقتی در فعالیتهای مغزی
ناهماهنگی در کارکرد فالری
کاهش حمایتهای اجتماعی
کاهش تعامنی اجتماعی
افزایش قابلیت پیادهروی
تداوم حضور در محیو محله
کاهش تمرکز
کاهش یادگیری
اختنل در مطالعه و تفهیم مطالب
تصادفای خطرناک
افزایش مدیزمان سفرهای شهری
افزایش ساعای رانندگی
اختنل در کارکرد ذهنی
تداخل سواره و پیاده
ناود ایمنی شهروندان در مقابل
کاهش رشد ذهنی
جذابیت محیو
محیو فیزیالی باکیفیت
اح اس رغات و شادی در عابران
جذب مردم به پیادهروها
حضور پررنگ مردم در محیو بیرون از
افزایش امنیت
تناساای بصری
زیاایی محیو و ساختمان
فعالیت گروههای اراذل و اوباش
موقعیت فیزیالی نامطلوب در محله

مناع :نگارندگان5911 ،

عددانکد 
وضعیت ذهنی ناخوشایند
سرزندگی فضا
تقویت فعالیتها و ان جام

.10
.11
.11
اجتماعی
ت ریع در فرایند اجتماعیشدن
.94
تقویت فعالیتها و برخوردهای
.95
اجتماعی در سطح پیادهروهای محله
پیوندهای اجتماعی قوی
.91
بهاود روابو اجتماعی
.99
ورزش و فعالیتهای فیزیالی
.90
کاهش روزمرگی و رفع خ تگی
.91
روزانه
افزایش آستانة تحمل
.91
مهاریها و تواناییهای فردی
.90
ارتااطای اجتماعی و خانوادگی
.91
تمدید قوای ذهنی
.91
بروز افالار و تعامنی مدنی
.04
فرهنگ هم ایگی
.05
افزایش مناساای دوستانه و
.01
هم ایگی
تشالیل گرههای اجتماعی
.09
افزایش حضور افراد در بیرون از
.00
خانه
بازدید از مالانهای تفریحی
.01
همصحاتی با دوستان
.01
نگرانی از سنمت ج مانی
.00
ارتااط شهروندان با طایعت
.01
تأمین هوای سالم
.01
محافظت در برابر تغییرای جوی
.14
پیادهروی طوالنیتر
.15
کیفیتبخشی به روابو اجتماعی
.11
ساکنان

عددانکد 
تغییر در نوع و میزان رابو ،ساکنان
.19
واحدهای م الونی
افزایش فعالیتهای ورزشی منیم
.10
گ ت اجتماعی
.11
انزوای اجتماعی
.11
ترس از مشاجره با هم ایگان
.10
کمتحرکی
.11
مشالنی رفتاری
.11
جدایی ساکنان از طایعت
.14
کاهش مقیاس ان انی
.15
انزوا و گوشهگیری فرزندان
.11
کاهش ارتااط فرزندان و والدین
.19
تعارض میان افراد
.10
لحظاتی با خود بودن
.11
خالیکردن اح اسای
.11
بهاود کیفیت خواب
.10
ورود نور طایعی به ساختمان
.11
بهداشت محیو ساختمان
.11
جلوگیری از یالنواختی فضا
.04
ارتااط با محیو بیرون
.05
تصمیمگیری غلو
.01
نداشتن کنترل بر روابو و شرایو
.09
پیرامون
تعجیل برای عاور از فضای شهری
.00
اغتشاش اجتماعی
.01
خلقوخوی منفی
.01
برخورد فیزیالی
.00
افزایش نارضایتی
.01
باالرفتن فشارخون
.01
سهولت حرکت در محیو
.14
کاهش آشفتگی و پریشانی
.15
کاهش سفرهای درونشهری
.11
پیادهروی و حضور در مراکز خرید
.19
کاهش واب تگی به خودرو
.10
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پ)کدهایسالمتروان 

سومین بخش از کدهای شناساییشده در مرحلة سوم از روش تحلیل محتوا ،کدهای سنمت روان بود .در این مرحله،
براساس صحاتهایی که شرکتکنندگان در پژوهش داشتند ،هفت کد سنمت روان شامل استرس ،اف ردگی ،اضطراب،
پرخاشگری ،ترسمرضی ،اختنالی عصای و شادابی و نشاط بیشترین ارتااط را با کیفیت کالادی محیو داشتند.
مقدلهبددی 

مرحلةچهارم:استفادهازنظام

ه تة اصلی در تحلیل محتوای کیفی ،ایجاد مقوالی و طاقای است .در این مرحله ،براساس شاخصهای مورد مطالعه در
بخشهای پیشین پژوهش و همچنین مطالعای پیشینة پژوهش ،کدهای استخراجشده ،ابتدا در قالب مفاهیم مشترک و
سپس در مقوالی مشترک ساماندهی شدند .بهطورکلی 00 ،کد محیطی در  51مفهوم مشترک و این مفاهیم در قالب 1
مقولة مشترک ساماندهی شدند (شالل .)9

شکل.9نظاممقدلهبددیومفاهیممشترکمستخرجازروشتحلیلمحتدا 
مدبع:نگارندگان 9911،

بحث 
چهار مرحله از روش تحلیل محتوا به یافتههای پژوهش اختصاص داشت .مرحلة پنجم از این روش به جمعبندی و ارائة
گزارش نتایج پژوهش اختصاص دارد .در این زمینه ،مدلسازی و تحلیل کیفی از تأثیرای ویژگیهای کالادی محیوهای
شهری در هفت مقوله بر انواع اختنالی روانی انجام شد.
سیماومدظرشهریواختالالتروانی 

براساس نتایج روش تحلیل محتوا ،یالی از مقولههای محیو کالادی که بر اختنالی روانی تأثیر میگذارد ،سیما و منظر
شهری است .در این پژوهش برای این موضوع ،دو مفهوم اصلی شامل خوانایی محیو و تنوع و تناسب رنگ در محیو
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شناسایی شد .براساس مصاحاه و گفتوگوهایی که صوری گرفت ،کدهای بینظمی و ازدحام در فضاهای شهری ،نظم و
ترتیب در محیو شهری ،هماهنگی و تناسب میان ساختمانها و عنئم و نشانههای حرکتی معرف مفهوم خوانایی بودند.
برای تنوع و تناسب رنگ در محیو نیز دو کد نقاشیهای دیواری و رنگهای متنوع و شاد در محیو استخراج شد .تحلیل
محتوای یافتههای پژوهش نشان میدهد که بینظمی و ازدحام در فضای شهری فعالیت اراذل و گروههای اوباش را در
محلهها و فضاهای شهری افزایش میدهد .از سوی دیگر این م ئله موجب کاهش آستانة تحمل و افزایش نارضایتی
افراد میشود .این عوامل موجب تعجیل برای عاور از فضای شهری ،تصمیمگیری غلو ،اغتشاش اجتماعی ،خلق و خوی
منفی ،برخورد فیزیالی ،افزایش فشارخون و همچنین امالان کنترل افراد بر شرایو پیرامون را کاهش میدهد .مجموعة
این م ائل ساب افزایش اختنل عصای و پرخاشگری میشود و درنهایت سنمت روانی شهروندان کاهش مییابد .در
تحلیل تأثیرای سیما و منظر شهری بر اختنالی روانی ،نتایج نشان میدهد که شاخصهایی مانند نظم و ترتیب در
محیو ،هماهنگی و تناسب میان ساختمانها ،عنئم و نشانههای حرکتی و همچنین کاربرد مناسب رنگ در محیوهای
شهری ،سهولت حرکت ،زیاایی و جذابیت محیوهای شهری را تقویت میکند .با افزایش زیاایی و جذابیت مالانها و
فضاهای شهری ،امنیت در محیوهای شهری نیز افزایش مییابد و موجب کاهش استرس و ترس در افراد میشود.
همچنین جذابیت محیو ساب تداوم حضور در محیو محله ،افزایش قابلیت پیادهروی و افزایش فعالیتهای اجتماعی
میشود و این موضوعای کاهش اضطراب و افزایش شادابی و نشاط شهروندان را فراهم میکند (شالل .)0

شکل.4مدلکیفیتأثیراتسیماومدظرشهریبراختالالتروانیشهروندان 
مدبع:نگارندگان 9911،

شرایططبیعیمحیطواختالالتروانی 

دومین مقوله در راستای شناسایی تأثیرای ساختار کالادی محلههای شهری بر اختنالی روانی ،شرایو طایعی محلههای
شهری بود .براساس تحلیل محتوای یافتههای پژوهش ،سه مفهوم شامل تنوع پوشش گیاهی ،فضاهای آبی و دمای
محیو برای شرایو طایعی استخراج شد .نتایج در این مقوله از ساختار کالادی محیو نشان میدهد که کدهای تنوع و
پوشش گیاهی شامل تنوع گل و گیاه ،وجود فضاهای ساز در محلههای شهری ،وجود درختان در اطراف مجتمعهای
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م الونی ،بهکمک ب ترسازی برای ارتااط شهروندان با طایعت ،تأمین هوای سالم در شهر و محافظت از افراد در برابر
تغییرای جوی ،قابلیت پیادهروی محیو را افزایش میدهند و توانایی شهروندان در پیادهرویهای طوالنیتر و فعالیتهای
ورزشی منیم را تقویت میکنند .مجموعة این عوامل ،ساب کاهش اف ردگی و افزایش شادابی و نشاط شهروندان
میشود .براساس اظهارای شهروندان وجود درختان در اطراف مجتمعهای م الونی ساب بهاود کیفیت محیو بیرون از
خانه میشود و ب تری برای همصحاتی و همنشینی هم ایگان فراهم میکند .همصحاتی هم ایگان با یالدیگر در
مجتمعهای م الونی بلندمرتاه ،کیفیتبخشی به روابو اجتماعی ساکنان و تغییر در نوع و میزان رابطه ساکنان واحدهای
م الونی میانجامد و درنهایت ساب کاهش اف ردگی میشود .پیوند محیو مصنوع با عنصر آب و افزایش فضاهای آبی
در محیوهای شهری ،با طراحی آبنما و فوارههای آب ،زیاایی و جذابیت محیو را افزایش میدهد .زیاایی و جذابیت
محیو ،ساب تداوم حضور افراد در محیو بیرون از خانه میشود و درنتیجه این موضوع ساب بهاود روابو اجتماعی و
همچنین کاهش اف ردگی خواهد شد .از سوی دیگر ،تداوم حضور در محیوها و فضاهای شهری ،ساب رفع خ تگی و
تجدید قوای ذهنی و درنهایت کاهش پرخاشگری میشود .نتایج تحلیل محتوا نشان میدهد یالی دیگر از مفاهیم
محیطی تأثیرگذار بر اختنالی روانی ،دمای محیو است .یافتههای پژوهش حاضر براساس مصاحاههای عمیق با
شهروندان حاکی از آن است که تابش م تقیم نور خورشید در فضاهای شهری نیز ساب زیاایی و جذابیت محیو و
همچنین تداوم حضور افراد در محیوهای شهر میشود .براساس اظهارای شهروندان ،پیادهروی در اینگونه فضاها که
برخوردار از تابش م تقیم نور خورشید ه تند ،تا حد زیادی اف ردگی و پرخاشگری را کاهش میدهد .از سوی دیگر گرما
و افزایش دمای محیو ،تمایل افراد برای حضور در فضای شهری را کاهش میدهد و درصوری تشدید موضوع موجب
کاهش آستانة تحمل افراد ،افزایش نارضایتی و تعجیل برای عاور از فضاهای شهری و درنهایت ساب اختنل عصای و
پرخاشگری میشود (شالل .)1

شکل.7مدلکیفیتأثیراتشرایططبیعیبراختالالتروانیشهروندان 
مدبع:نگارندگان 9911،
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سومین مقولة محیطی که بر اختنالی روانی تأثیر میگذارد ،آلودگیهای محیطی است .در این زمینه ،براساس
مصاحاههای عمیق با نمونة آماری پژوهش ،دو مفهوم آلودگی صوتی و محیو شهری ناسالم استخراج شدند .براساس
نتایج بهدستآمده ،صداهای مزاحم در محله ،سروصدای هم ایگان و خیابانهای آرام و بیسروصدا معرف مفهوم آلودگی
صوتی ه تند .تحلیل محتوا در این مقوله از ساختار کالادی محلههای شهری نشان داد که افزایش صداهای مزاحم در
محلههای شهری ،ساب کاهش حضور افراد در بیرون از خانه و موجب تقلیل حمایتها و تعامنی اجتماعی میشود .این
م ائل درنهایت ،به ایجاد اختنل عصای در میان شهروندان میانجامد .از سوی دیگر سروصدای هم ایگان ،بهویژه در
مجتمعهای م الونی بلندمرتاه ،ساب کاهش تمرکز ،بیدقتی در فعالیتهای مغزی و ناهماهنگی در کارکرد فالری
میشود .این م ائل نیز موجب کاهش یادگیری و اختنل در مطالعه و تفهیم مطالب و درنتیجه افزایش استرس میشود.
براساس اظهارای شهروندان ،خیابانهای آرام و بیسروصدا ،آلودگی صوتی را کاهش و قابلیت پیادهروی در محیو را
افزایش میدهد .پیادهروی ،فعالیتهای فیزیالی و حضور افراد در محیوهای شهری ساب کاهش پرخاشگری افراد
میشود .دومین مفهوم مشترک در میان صحاتهای شهروندان محیو شهری ناسالم بود .در این زمینه نتایج نشان
میدهد جمعآوری نامناسب زباله ،بوی نامطاوع در محیو شهری و همچنین پراکندگی و انااشت زباله در محلههای
شهری ،ساب کاهش کیفیت کالادی محیو و درنتیجه کاهش حضور افراد در محیو بیرون از خانه میشود .این م ئله
نیز درنهایت ساب افزایش اختنالی عصای و از بین رفتن آرامش روحی و روانی شهروندان میشود (شالل .)1

یهایمحیطیبراختالالتروانیشهروندان 
شکل.7مدلکیفیتأثیراتآلددگ 
مدبع:نگارندگان 9911،

خیابانهاواختالالتروانی 

شرایط

یالی دیگر از عوامل و مؤلفههای ساختار کالادی محلههای شهری ،شرایو خیابانها بود که در کاهش یا افزایش اختنالی
روانی نقش مهمی داشت .در این مقوله ،براساس تحلیل محتوای مصاحاههای پژوهش ،سه مفهوم مشترک یعنی قابلیت
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پیادهروی ،روشنایی خیابان در شب و ترافیک روان در سطح محله استخراج شد .کیفیت پیادهروها در محلههای شهری و
همچنین وجود محورهای مخصوص پیادهروی ،معرف مفهوم قابلیت پیادهروی خیابانها بود .افزایش قابلیت پیادهروی در
محلههای شهری ،انجام فعالیتهای فیزیالی و ورزشی منیم در سطح محله را افزایش میدهد .این قابلیت مانند یک
آهنربا عمل میکند و ساب تداوم و افزایش حضور افراد در محیو بیرون از خانه میشود؛ بنابراین قابلیت پیادهروی محیو
بهطور غیرم تقیم با افزایش حضور افراد در محیو و فضاهای عمومی محلههای شهری ،ساب شادابی و نشاط افراد و
کاهش اف ردگی میشود .براساس اظهارای شهروندان ،روشنایی خیابانها در شب و نورپردازی مناسب بهکمک تعایة
نورافالنها ،چراغهای روشنایی در کف و همچنین روشناییهای تزئینی ساب افزایش امنیت و ارتقای سرزندگی در
محیوهای شهری میشود .افزایش امنیت و سرزندگی نیز موجب افزایش مدیزمان حضور افراد در خیابانها و فضاهای
عمومی میشود و فعالیتهای اجتماعی را گ ترش میدهد .گ ترش فعالیتهای اجتماعی نیز ساب کاهش اف ردگی و
بهاود سنمت روان افراد میشود .از سوی دیگر ،افزایش امنیت بهطور م تقیم به کاهش ترس مرضی و استرس افراد
میانجامد .یالی دیگر از مفاهیم محیطی در مقولة شرایو خیابانها ،ناود ترافیک روان در سطح محلههای شهری بود که
بهطور م تقیم و غیرم تقیم اختنل عصای و ترس مرضی را افزایش میدهند .حجم باالی عاور و مرور در خیابانها ،ساب
افزایش تصادفای و تداخل سواره و پیاده در سطح خیابانها میشود .این م ائل کاهش امنیت و ترس و نگرانی و درنهایت
بیماریهای روحی و روانی را در میان ساکنان افزایش میدهد .ترافیک در سطح خیابانهای یک شهر یا محلههای شهری
نیز با افزایش مدیزمان سفرهای درونشهری ،افزایش آلودگی صوتی و همچنین افزایش ساعای رانندگی ،بر رشد و کارکرد

ذهن تأثیر میگذارد و درنهایت موجب اختنالی عصای میشود (شالل  .)0

ابانهابراختالالتروانیشهروندان 
شکل.6مدلکیفیتأثیراتشرایطخی 
مدبع:نگارندگان 9911،
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فضاهایعمدمیواختالالتروانی 

فضاهای عمومی یالی دیگر از مقولههای تأثیرگذار بر بهاود سنمت روانی شهروندان بود .تأثیرگذاری این فضاها در
اختنالی روانی ،تحت مفهوم مشترک قرارگاههای رفتاری و با سه کد پارک و بوستان محلی ،مالمان و فضاهای نش تن در
جلوی مجتمع م الونی تحلیل شدند .ورزش و فعالیتهای فیزیالی در پارکهای محلی ،روزمرگی و خ تگیهای روزانه را
کاهش و آستانة تحمل افراد را افزایش میدهد و درنتیجه ساب کاهش پرخاشگری و اف ردگی در میان شهروندان میشود.
همچنین تشالیل گرههای اجتماعی و انجام فعالیتهای متنوع در این فضاهای عمومی ،پیوندهای اجتماعی را تقویت
میکند ،فرایند اجتماعیشدن را ت ریع میبخشد ،مهاریها و تواناییهای فردی را ارتقا میدهد و درنهایت شادابی و نشاط را
برای شهروندان به ارمغان میآورد .یالی دیگر از کدهای محیطی در زمینة قرارگاههای رفتاری ،مالمان شهری بود .وجود
مالمان شهری مناسب و همچنین تعایة نیمالت و صندلی در نقاط مختلف محله ساب افزایش حضور افراد در محیو بیرون
از خانه میشود و برخوردهای اجتماعی در سطح پیادهروهای محله را افزایش میدهد .این عوامل ساب سرزندگی محله و
همچنین افزایش ان جام اجتماعی در سطح محله میشود .این متغیرهای میانجی ،شادابی و نشاط را در میان شهروندان
ایجاد میکند و سنمت روانی را بهاود میبخشد .یالی دیگر از قرارگاههای رفتاری ،فضاهای نش تن در جلوی مجتمعهای
م الونی بود .اینگونه فضاها ،فعالیتهای جمعی و ارتااطای اجتماعی و خانوادگی را افزایش میدهد .درنتیجه ساب بروز
افالار و تعامنی مدنی میشود ،وفرهنگ هم ایگی و مناساای دوستانه و هم ایگیها را ارتقا میدهد .این عوامل ساب
میشود افراد اح اس تنهایی نالنند و کمتر با اف ردگی مواجه شوند (شالل .)1

شکل.8مدلکیفیتأثیراتفضاهایعمدمیبراختالالتروانیشهروندان 
مدبع:نگارندگان 9911،
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خدماتمحلیواختالالتروانی 

یالی دیگر از مقولههای تأثیرگذار بر اختنالی روانی ،کیفیت کاربری و خدمای محلی بود .براساس اظهارای شهروندان،
نزدیالی بازارهای محلی و خردهفروشیها به کاربریهای م الونی ساب کاهش اختنالی روانی میشوند .همجواری
خدمای محلی نیز به افزایش فعالیتهای فیزیالی میانجامد و قابلیت پیادهروی در محلههای شهری را افزایش میدهد.
افزایش فعالیتهای فیزیالی و پیادهروی از یک سو موجب افزایش سنمت ج مانی و کاهش استرس میشود و از سوی
دیگر تداوم حضور در محیوهای شهری ساب کاهش فشارهای روانی و استرس در میان شهروندان میشود .براساس
اظهاری شهروندان ،از دیگر پیامدهای همجواری بازارهای محلی به فضاهای م الونی ،کاهش سفرهای درونشهری
است .کاهش سفرهای درونشهری به معنای واب تگی کمتر به خودرو است .این موضوع که یالی از م ائل
کننشهرهای ایران است ،به بهاود مشالنی رفتاری و حرکتی منجر میشود و اختنالی عصای را کاهش میدهد.
پیادهروی و حضور در مراکز خرید ،موجب تشالیل گرههای اجتماعی و بروز افالار و تعامنی مدنی میشود .این متغیرهای
میانجی نیز ساب کاهش اف ردگی خواهند شد (شالل .)1

شکل.1مدلکیفیتأثیراتخدماتمحلیبراختالالتروانیشهروندان 
مدبع:نگارندگان 9911،

در پایان تحلیل یافتههای پژوهش ،ماتریس تأثیرای مفاهیم محیطی بر مؤلفههای سنمت روان طراحی و بررسی شد.
نتایج در این زمینه نشان میدهد ،شش مفهوم محیطی شامل تنوع پوشش گیاهی ،فضاهای آبی ،دمای محیو ،قابلیت
پیادهروی محیو ،قرارگاههای رفتاری و کاربرد مناسب رنگ در محیو بر روی شادابی و نشاط شهروندان تأثیر دارند .یالی از
اختنالی روانی رایج در جامعة شهری امروز ،استرس است .نتایج نشان میدهد چهار مفهوم محیطی یعنی آلودگی صوتی،
روشنایی خیابان در شب ،مراکز خرید محلی و کاربرد مناسب رنگ در محیو در افزایش یا کاهش این اختنل روانی نقش
دارند .از دیگر نتایج پژوهش آناله چهار مفهوم تنوع پوشش گیاهی ،قابلیت پیادهروی محیو ،قرارگاههای رفتاری و مراکز
خرید محلی در زمینه اف ردگی نقش انالارناپذیری دارند .سایر نتایج در جدول  0ارائه شده است.

:تبیینتأثیراتساختارکالبدیمحلههایشهریبراختالالتروانیبهروشتحلیلمحتدا...

آزادهوهمکاران
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ترس
مرضی 

فضاهای
عمومی
مراکز خرید محلی
خدمای محلی
کاربرد رنگ در محیو
سیما و منظر
شهری
خوانایی محیو
مناع :نگارندگان5911 ،
قرارگاههای رفتاری

نتیجهگیری 

محیو سالونت افراد در کنار ب یاری از م ائل فردی ،اجتماعی ،اقتصادی ،شخصیتی و خانوادگی ،یک مناع اصلی برای ایجاد
اختنالی روانی است؛ بنابراین روانشناسان باید در تعامل با برنامهریزان شهری به درمان اختنالی روانی بپردازند .درمجموع
میتوان گفت رابطة محیو فیزیالی و شاخصهای سنمت روان در قالب رویالرد برنامهریزی شهر سالم رخ میدهد .این
رویالرد در سازمان جهانی بهداشت در سالهای اخیر ب یار مدنظر قرار گرفته است .هدف کلی این رویالرد ،ادغام منحظای
بهداشتی در فرایندهای برنامهریزی شهری است درواقع برنامهریزان شهری میتوانند شرایو محیو ساختهشده را که افراد در آن
زندگی و اوقای فراغت خود را سپری میکنند ،تغییر دهند .این تغییرای باید با تأکید بر شاخصهای سنمت روانی شهروندان
باشد .در این پژوهش تأثیرای ساختار کالادی محلههای شهری بر اختنالی روانی شهروندان در محلههای مفتآباد و مرداویج
اصفهان بررسی شد .براساس نتایج پژوهش شش مقولة اساسی ،یعنی شرایو طایعی محیو ،آلودگیهای محیطی ،شرایو
خیابانها ،فضاهای عمومی ،خدمای محلی و سیما و منظر شهری بر هفت اختنل روانی تأثیرگذار بودند .در این زمینه میتوان
به تأثیرگذاری شرایو طایعی بر شاخصهای اختنل عصای ،شادابی و نشاط ،پرخاشگری و اف ردگی اشاره کرد .آلودگیهای
محیطی بر اختنل عصای ،استرس و پرخاشگری تأثیر دارند .از نالای مهم ،تأثیرگذاری شرایو خیابانها بر هفت شاخص
اختنل روانی بود که تأیید شد .شادابی و نشاط ،پرخاشگری و اف ردگی متأثر از فضاهای عمومی ه تند .اختنل عصای،
استرس و اف ردگی نیز از خدمای محلی تأثیر میپذیرند .سیما و منظر شهری نیز بر شاخصهای اختنل عصای ،شادابی و
نشاط ،پرخاشگری ،ترس مرضی ،استرس و اضطراب تأثیرگذارند؛ بنابراین نتایج پژوهش حاضر جناههای جدیدی از فاکتورهای
محیطی تأثیرگذار بر اختنالی روانی را معرفی کرده است .سخن آخر آناله ما این پژوهش را در یالی از مناطق کننشهر
اصفهان با تأکید بر دو محله انجام دادیم .پژوهشگران در شهرها و کشورهای دیگر ممالن است نتایج متفاوتی را اعنم کنند ،اما
نتیجة نهایی و مورد توافق همه این است که بیش از گذشته باید رابطة متخصصان برنامهریزی شهری و روانشناسان تقویت
شود تا تأثیرای منفی محیوهای م الونی بر اختنالی روانی کنترل شود.
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