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Background: Environmental quality is what represents the environment and helps it to be perceived. 
As one of the most critical and fundamental implications of quality of life, Environmental quality 
embraces welfare and well-being feelings, comfort, and individuals' satisfaction of spatial-physical, 
socio-economical, environmental, and symbolic factors. Health, as a complex structure, can contribute to 
the adaptation of an individual to its surroundings. Hence, mental health depends on having a positive 
sense of well-being, successful adaptation and appropriate and desirable behaviors of the surrounding 
environment, which are influenced by the environmental quality. 
Objectives: The current study aims to extract the effective components in the creation of a high-quality 
residential area as well as study the relationship between the physical environment and mental health of 
residents. 
Methodology: Two questionnaires of mental health (28GHQ) and researcher-made questionnaire are 
used to evaluate the role of environmental quality in improving mental health. Residents of the Sang-e-
Siyah neighborhood of Shiraz were considered as the statistical society, and the sample size was 
estimated using Cochran formula. Cronbach's alpha coefficient determined the reliability of the 
questionnaire, and statistical data analysis was conducted by SPSS and LISREL software. 
Results: Results indicate that environmental quality improvement per unit contributes to the increase 
of mental health by 0.91. Also, there is a significant relationship between the quality of the physical 
environment and social capital (social cohesion, trust, and security), green space, access to services, 
landscape (continuity and adaptability), form and function (diversity and vitality) components at 99 and 
95% confidence levels. Social cohesion has the highest correlation with environmental quality. 
Conclusion: Social cohesion and trust in the neighborhood can have a more significant impact on 
mental health promotion. Finally, suggestions are provided in the contexts of physical, social-cultural, 
meaningfulness and readability, flexibility and eventfulness, socializability, vitality and diversity, 
memory, and security to improve the status quo, 

Highlights: 
The mental health of every citizen depends on positive feelings, successful adaptation and appropriate and desirable 
behaviors of her surrounding environment, which is a prominent feature of environmental quality. This research is also 
unique in terms of using mental health questionnaire (GHQ28) and measuring the role of environmental quality in the 
improvement of mental health. 
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کیفیت محیط کالبدی،  ها:کلید واژه
، محله سنگ روانو  روحی سالمت

 سیاه، شیراز

 اولیه الزامات از یكی عنوان شود و بهمی ادراک و کندمی پیدا نمود آن بوسیله محیط که است چیزی آن محیط کیفیتبیان مسأله: 

 و محیطی زیست اقتصادی، -اجتماعی فضایی، -کالبدی عوامل از مردم رضایت و آسایش رفاه، احساس دربرگیرنده زندگی، کیفیت
اطرافش را شكل  جهان با فرد ممكن ، می تواند سازشای پیچیدهسازه به عنوان سالمتاز آنجا که  زندگی می باشدو محیط نمادین

و رفتارهای شایسته و  زیآمتیبت و سازگاری موفقسالمت روانی برای فرد مستلزم داشتن احساس مث دهد پس می توان نتیجه گرفت
  .که این مشخصه تأثیرپذیر از کیفیت محیطی می باشد است محیط اطرافش مطلوب

 محیط بین رابطه بررسی به کیفیت با مسكونی محیط یک خلق در موثر هایمولفه استخراج ضمن تا برانیم حاضر پژوهش در هدف:

 .بپردازیم محله اکنینس روانی و روحی سالمت با کالبدی

 سالمت پرسشنامه دو از روانی و روحی سالمت بهبود در محیط کیفیت ارتقای نقش سنجش منظور به در پژوهش حاضر روش:

 باشندو بابه عنوان جامعه پژوهش می شیراز سیاهسنگ محله ساکنین. شد استفاده ساخت محقق پرسشنامه و(21GHQ) روان
 اطالعات و تحلیل کرونباخ آلفای ضریب از پرسشنامه پایایی منظور به. گردید برآورد نفر 914 نمونه حجم کوکران فرمول از استفاده

 .شد انجام تحلیلی و توصیفی گروه 2 در هاداده آماریتحلیل صورت گرفته و لیزرل و SPSSافزارهای نرم از طریق آماری

 همچنین بین .یابدمی ارتقا51/7میزان به روانی و روحی سالمت محیط، یتکیف در بهبود واحد هر ازای به نتایج نشان داد: هایافته

به  یسبز، دسترس یفضاامنیت( و مؤلفه های  اعتمادو های سرمایه اجتماعی )انسجام اجتماعی،مولفه با کالبدی محیط کیفیت مولفه
 وجود معنادار ای رابطه اطمینان درصد 59و55 سطوح در( ی(، کالبدوعملكرد)تنوع و سرزندگیو منظر)تداوم و سازگار مایخدمات، س

 .را دارد همبستگی ترینبیش اجتماعی بعدانسجام محیط، کیفیت بهبود دهندهتشكیل  متغیرهای داردو از میان

باشد. درنهایت  داشته روانی و روحی سالمت ارتقای بر تریبیش تأثیر تواندمی محله در اعتماد و اجتماعی انسجام: گیرینتیجه

 و انعطاف خوانایی، و معناگرایی فرهنگی، اجتماعی زمینه کالبدی، در زمینه های کیفیت را پیشنهاداتی موجود وضعیت ارتقاء رایب
 گردیده است. امنیت ارائه و انگیزی خاطره تنوع، و سرزندگی پذیری، اجتماع رویدادپذیری،

 نکات برجسته:
که  است محیط اطرافش و رفتارهای شایسته و مطلوب زیآمتیبت و سازگاری موفقمستلزم داشتن احساس مث هر شهروندسالمت روانی 

 نقش و سنجش( 21GHQ) روان سالمت پرسشنامه این مشخصه تأثیرپذیر از کیفیت محیطی می باشد، این پژوهش از حیث استفاده از
 شد.در ادبیات شهرسازی جدید می با روانی و روحی سالمت بهبود در محیط کیفیت ارتقای

 
 سیاه، سنگ محله موردی مطالعه) ساکنان روانی و روحی سالمت در محله محیطی کیفیت نقش(. 1955. )علی، الدینیشمسو  علیرضا، زاده فردعبداله ارجاع به این مقاله:

  doi: 10.22124/UPK.2020.14650.1307 .114-59 ،(2)4 ،شهرسازی دانش. (شیراز کالنشهر
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 1399 تابستان ،114-95، 2شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 

 بیان مسأله
 متقابل طور به محیط و افراد. است سویه دو روابطی دارای دهند،می انجام را خود هایفعالیت و هابرنامه آن در مردم که محیطی

 چپمن،) سازد می برآورده را افراد نیاز نحوی به که است هاییویژگی و هاکیفیت دارای محیط. دهندمی قرار تاثیر تحت را یکدیگر

 برای هاقرصت تروسیع یدامنه. سازد برآورده کامل طور به را افراد یهمه نیاز تواندنمی فضایی با ساختمان هیچ(. 7۳0-7۳7 ،7691
 توانایی ینبنابرا و سازد ترمناسب کنند،می استفاده آن از که مردمی نیازهای تأمین برای را آن تواندمی محیط یک با کنش و تعامل
 به تربیش دستیابی امکان جهت(. 7۳69 ،علی زاده و علیزاده،رحیمی ،محمدی) دهد افزایش مختلف نیازهای با ییرویارو برای را محیط

ه هموار تغییرات این اما است، زده خود محیط در تغییراتی ایجاد به دست تاریخ طول در همواره انسان نیازهای این تامین هایراه
 زیستی هایگاه سکونت در بشر زندگی شرایط تنزل موجب که شده هاییمحیط آمدن جودبو باعث مواقع از ایپاره در و نبوده مطلوب

 آیندة ساکنان برای عالوه به و موجود ساکنان برای بزرگ شهرهای بویژه و کوچک شهرهای محیط. است شده جهان سرتاسر در
 سکونتی حیطم کیفیت کنترل که است شده دگیزن غیرقابل ایفزاینده طور به روستایی نواحی حتی موارد برخی در و شهرینواحی 

 بحث به شهری هایمحیط کیفیت موضوع اخیر دهه چند در. (7۳6۳ ،رنجبرنیا علی زاده و بابایی اقدم، ،علیزاده) است داشته همراه به را
 شهری رآمدناکا هایمجموعه در زندگی ماهیت به مادی، اهداف از مردم توجه و است شده تبدیل جامعه در عمومی و تخصصی
 مینه به. شد خواهند تبدیل شهری مشکالت به سرعت به محیطی مشکالت که است این است مشخص آنچه. است شده معطوف

 گرفته قرار نظر مد سالم و اجتماعات زندگی کیفیت و محیطی پایداری ابعاد به سازی توجهشهر علم حوزه در اخیر هایسال در دلیل
کیفیت  با ماتخد به همیشه امروزه بشر. کشدمی یدک گوناگون شرایط و هاموقعیت به توجه با را اوتمتف معانی مفهوم کیفیت،. است
 از خارج هایمحیط (7گلرسوی) کندمی ایجاد ذهن در زیادی آن، تغییرات فرایند و کیفیت مفهوم فهم ولی است داشته نیاز باال

 از هندد توانند رخمی خاص هایفعالیت آن در که مکانی اراته با تا شوندمی طراحی آگاهانه هاساختمان مابین فضاهای با ساختمان
 انجام برای هاساختمان میان باز فضاهای از استفاده(. 1 ،7۳61، رحمت نیا، کردونی و جهان نژاد ) نمایند پشتیبانی رفتارها برخی وقوع
 مسکونی هایمحیط درتبدیل اساسی الزامات از یکی و (7۳۳1) 2گل نظریات مطابق ،(اجتماعی و انتخابی ضروری) هافعالیت از طیفی

 زندگی قابلیت و را (76۳7) 9لینل و ۳گریسون اپلیارد، آنچه با استفاده تقدیر هر به. است سرزنده متعاقبا و جذاب معنادار، هایمحیط به
باز فضای یک خلق نیازپیش و رودمی ارک به باز فضای یک موفقیت سنجش برای مطلب که است معیاری نامند،می با سرزندگی

 روانی و روحی سالمت بر هم تواندمی مسکونی محیط که گفت توانمی کلی طور به .(7۳62 ، عینی فر و طلیسچی،جلیلی) است موفق
 محیط یک قخل در موثر هایمولفه استخراج ضمن تا برانیم حاضر پژوهش در. بپذیرد تاثیر آن از هم و باشد گذار تاثیر محله ساکنین

و فرضیه زیر محله بپردازیم و در این راستا د ساکنین روانی و روحی سالمت با کالبدی محیط بین رابطه بررسی به کیفیت با مسکونی
 مطرح گردیده است. 

 محله رابطه معنادار وجود دارد. کالبدی کیفیت محیط و ساکنان روانی و روحی سالمت سطح رسد بینبه نظر می .1
وجود  ساکنان رابطه ساختاری روانی و روحی سالمت و سیاه سنگ محله محیطی و محیط کالبدی رسد بین کیفیتبه نظر می .2

 دارد.

  نظری مبانی
 فرایند این اصلی هایگزاره از یکی شهرنشینی خواند، بشر صنعتی پیشرفت عطف نقطه را آن توانمی جرات به که امروز دنیای در

 شهر ،گیردمی صورت مختلفی دالیل به که سرزمین یک از نقطه یک در هاانسان از ایمالحظه لقاب گروه تجمع. شودمی محسوب
 مبدل امروز انانس نیازهای ساختن برآورده برای مناسبی مکان به شهر امنیت، و رفاه کار، تعریف تغییر با امروزه است. داده تشکیل را

 انسان که است مطلب این گویای شد سرازیر شهرها سمت به ستاهارو سوی از 10 -90 ی دهه در که جمعیت سیل. است گشته
 از خویش قوت و ضعف نقاط به توجه با شهری زندگی راستا این در. پندارد می خویش زندگی برای مناسبی محل را شهر امروزی

                                                           
1 Gulersoy ,2009 
2 Gehl ,2008 
3 Gerson ,1981 
4 Linell ,1981 
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 الدینیزاده فرد و شمسعبداله.../ سالمت در محله محیطی کیفیت نقش

 
 بهداشت جهانی سازمان .(1۳ ،7۳۳6)باشتی،  است شهرنشین مردمان سالمت نقاط، این از یکی. باشندمی توجه قابل مختلف هایجنبه

 بخشی یشب هایهمکاری و تالش. داندمی هاانسان سالمت بر یکم و بیست قرن وقایع اثرگذارترین از یکی را شهرنشینی گسترش
)باشتی،  دش آغاز معضالت دقیق شناخت نقطه از که رسید خواهد دلخواه نتیجه به زمانی فقط شهرها در سالمت معیارهای بهبود برای

 ازدحام. ندکنمی تهدید مستمر طور به را شهروندان از بسیاری روان سالمت آن حواشی و شهرنشینی گسیخته افسار رشد .(19 ،7۳۳6
 عوامل همگی .دهستن نشین اجاره که آنهایی برای مسکن مشکل کنار در احساس تنهایی و فرهنگی اختالفات فقر، ، بیکاری جمعیت،

 و اعصاب هایبیماری بار محسوس افزایش به شهرنشینی آمارها، طبق. شودمی محسوب شهرها در روانی هایاسترس تشدید مهم
 ردهگست مطالعات. شودمی مشاهده تربیش شهرها کالن مراکز ساکنان در موجود هایدرمان به مقاومت همچنین. است انجامیده روان
 اجبار و معیتج تراکم. هستند روروبه روستایی کودکان با قایسهم در تریبیش روانی مشکالت با شهری نواحی در کودکان داده نشان

 هایگیآلود.گیرد قرار توجه روان مورد سالمت در دخیل عامل یک عنوان به نیز هاهمسایه نقش تا شده موجب هاآپارتمان در زندگی به
 از سیاریب روانی آرامش و امنیت احساس تنرف بین از موجب فرهنگی  و رفتاری  های تفاوت و  متقابل اطمینان نداشتن صوتی، 

  .(77 ،7۳69)جوکار،  است روانی فشار نشینی شهر تاثیرات ترینمهم از یکی است، شده شهروندان

 محلی اجتماع یا محله
 دهندمی نشان تعاریف که چرا نیست جامع community واژه برای «محله» فارسی معادل دادن قرار و تعبیر که رسد می نظر به

 رو این از. دارد خود دل در نیز را آن محتوایی ابعاد Neighborhood همان یا محله، کالبدی ابعاد بودن دارا ضمن community که
 فرانک ردکت شوند.می اشاره ها آن از برخی به اینجا در است، شده ارائه مفهوم این از مختلفی تعاریف کنون تا اینکه به توجه با و

 از گوناگونی هایگروه است؛ نموده تعریف اجتماع را community واژه شهری، ریزی برنامه تخصصی زبان کتاب در الدینی سیف
 هایابستگیو با مردم از هاییگروه با رابطه در واژه این اگرچه. کنندمی زندگی ایویژه محل در و دارند متقابل کنش یکدیگر با که مردم

 مایزمت شدت به که هاییگروه از که است آن اجتماعات از بسیاری با رابطه در مهم جنبه اما. رودمی کار به هم با هماهنگ و مشترک
 - کالبدی تعریف از جدایی»باشند.  یکدیگر با تضاد در آنان هایارزش و هاخواسته است ممکن هرچند اندشده تشکیل یکدیگرند، از

 اظلح به تجانس این تواندمی که خود خاص هایویژگی با روستا یا و شهر از بخشی معنای به آن اجتماعی مفهوم در محله، اداری
 هایلبه دارای که شودمی تعریف شهر از بخشی عنوان به شهری محله (.72 ،7۳69)جوکار ،  «باشد نقلی یا مذهبی قومی، اجتماعی،

 واحد کی از بیش از متشکل المعمو شهری محله یک. باشند مقیاس کوچک عملکردهای ترکیب و هویتمند فضایی با کردی کار
 و گرددمی خاطر آسودگی باعث آن با آشنایی که است ایناحیه محله .(7۳6۳، کوچک زاده، خیرخواه و اشنوایی ،)لطفیاست همسایگی

، زاده سینفتوحی اهل و عبدالح ،)بهزادفرشود می ترکم هامکان و مردم با شما آشنایی رویدمی محله هایلبه طرف به خانه از شما هرچه

7۳69.) 

 ایمحله اجتماع
 کدیگری همسایگی در که شهروندان از تعدادی چهره به چهره متقابل هایکنش به متکی تعاملی، است فضایی ایمحله اجتماع

 ابطهر نوعی آن پیامد که دهندمی شکل را همساالن گروه و شوندمی آشنا مشترک عمومی فضاهای در آنان کودک. کنندمی زندگی
 محله که دارد تأکید ایمحله اجتماع و محله میان شدن قائل تفاوت با نگال و (7۳61)هجرت و خان محمدی، است والدین ناییآش

 مفهوم ما منظور اینجا (. در2001، 7لنگ) دارد نظر در را اجتماعی جنبه ایمحله اجتماع ولیکن است کالبدی و فیزیکی موجودیتی نوعا
 مشترک، سرنوشت نزدیک، ارتباطات وجود دارد توجهی قابل اهمیت محلی اجتماع در منظر نای از آنچه باشندمی آن اجتماعی

 افتهی استقرار آن در محلی اجتماع که است شهری فضاهای از واحدی محله گفت توانمی بنابراین. باشندمی اجتماعی همبستگی
 باشند تریشب معینی حد از تواندنمی آن کالبدی بعد و ندباشمی نزدیک و چهره به چهره روابط فضایی چنین در که است بدیهی. است
 نآ در که گروهی به تواننمی دیگر تعریف، این بنابر و شد خواهد رنگ کم آن در چهره به چهره و نزدیک روابط خصلت که چرا

 (7۳۳9کیانپور،  و خوراسگانی ربانی) نمود اطالق محلی اجتماع عنوان کنند،می زندگی
 

                                                           
1 Lang, 2005 
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 محیط کیفیت

 محیط یتکیف تعریف در آنچه درحقیقت شودمی ادراک و کنندمی پیدا نمود آن بوسیله محیط که است چیزی آن محیط کیفیت
 نظر مد نچهآ بنابراین است محیط با برخورد و آگاهی نیازمند ادراک چون و باشندمی موثر محیط با آن متقابل ارتباط است توجه مورد
 تاس برقرار ناظرین و حاضرین بر آن تاثیرات و بوده توجه مورد خود خاص هایویژگی که با محیطی. باشدمی موثر محیط است

 نآ محیطی، کیفیت از منظور. کند می تعریف چنین این را محیط کیفیت( 7۳1۳) سعیدنیا. (7۳67 ،خادمی و علی پور تقوایی، ،)رفیعیان
 محیط کیفیت تلقی .(7۳67 ،)قرایی گردد نزدیک مدنی جامعه هب بلکه کالبدی، و ضاییف هویت به تنها نه شهری مجموعه که است

 رمزهای و الگوها و یکسو از محیط محسوس و کالبدی خصوصیات میان ستدی و داد جریان در که است رویدادی با پدیده مثابه به
 طراحی گرای تجربه پردازان یهنظر. (7۳6۳)مؤیدی و خیرالدین،  گیردمی شکل دیگر، سوی از تاخطر فرد ذهنی هایتوانایی و فرهنگی
 .دانست شهری طراحی کیفیت مفهوم از تلقی گونه این حامیان ترینمهم توانمی را 9نسر و ۳النگ ،2اپلیارد ،7لینچ همچون شهری

 وصیاتخص شدن گذاشته عرضه به طریق از مفهوم یک عنوان به شهری طراحی کیفیت نسر جک توسط شده ارائه تعریف بر بنا
 لقخ دیگر سوی از ناظر توسط هاآن شدن گرفته قرار ارزیابی و شناخت ادراکه مورد و یکسو از کالبدی محیط طرف از محسوس

 (7۳16 گلکار،) شودمی

 محیط ادراک
 که است، فرایندی ادراک ( 5لنگ) است هدفمند و فعال فرایند این. است محیط از اطالعات کسب شناختی زیست فرایند ادراک،

 در. دکنن شرکت اجتماعی حیات در تا برانگیزد را مردم باید شهری محیط اپلیارد نظر از دارد قرار محیطی رفتار ونهگ هر مرکز در
 واژه یو تعریف این بیان در باشند، پذیردسترس همه برای که محیطی دهنده اهمیت آن به و باشند داشته نقش همگانی محیط
 روی هب به باید شهری محیط کشد؛می تصویر به را جامعه محیط برای دیگر تعریف در. بردمی کار به را همگانی زندگی و اجتماع

 سو دیگر از .(7۳60پاکزاد،) آورد فراهم برابر هاییفرصت آنان شهری برای خدمات و عبمنا به دسترسی در و باشد باز آن ساکنان همه

 دهدمی نشان معماران به شناخت این کند. زیرامی کمک رفتار و محیط پیوند درک به نیز انسان رفتار چگونگی شناخت ،النگ باور به
 این. برآورد ف، مختل فعالیتی الگوهای و متفاوت زیباشناختی هایآزموده گوناگون هایپیشینه با را مردم نیازهای توانندمی چگونه که

 (.7 شکل) (7۳60، پاکزاد) باشیم خود دانش به متکی و کنیم بینیپیش تریبیش اطمینان با که سازدمی توانا را ما شناخت
 
 

 
  اثرگذار هایویژگی بارزترین انسان؛ و محیط رابطه .7کلش

 191 ،7۳60 برگرفته از: پاکزاد،

 

                                                           
1 Lynch 
2 Appleyard 
3 Lang 
4 Nasar 
5 Lang, 2004 
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 محیط قابلیت
 اطالعات از غنی اما است تغییر حال در همواره محیط چه اگر. افتدمی اتفاق محیط بطن در نیز ما رفتارهای واقعی زندگی در
 دارد اشاره الوتن (.2001، 1،گرین،فیشر و بامبل) است گنجانده خود در تریبیش معنای. شودمی دیده که آنچه رغم علی یعنی باشدمی
 اجتماعی، و فرهنگی مشترک الگوهای از بازتابی که (2001، 2دیازمور) شرایطشان ارزیابی و درک منظور به را هایشان محیط مردم که

 شناسروان وسیله به یا قابلیت توانش مفهوم. است هاقابلیت و یا توانش از شده داده سازمان ای مجموعه محیط، دهند.می توسعه
 با خود هایساخته دست طریق از مستقیم طور به مردم (.7۳60)دانشگرمقدم و اسالمپور،  است گردیده ارائه گیبسون جیمز آمریکایی

 دلخواه اب جاری الگوی یبرازنده که دهندمی تشکل ایگونه هب را شده ساخته یا کالبدی محیط این کنند،می برقرار ارتباط محیط
 واجد یزن باشند،می نمادین هایپیام طریق از زیبایی و احترام کننده تأمین که سبب بدین همچنین. ( 7۳ ،7۳69)جوکار،  باشد رفتار

 (2001، ۳گود )ود ش گرفته نظر در فعالیت ایبر هاییفرصت تأمین مثابه به که یابدمی اهمیت زمانی محیط قابلیت مفهوم. است اهمیت

 (.7جدول )
 

  7 جدول
 شهری فضاهای عرصه در صاحبنظران ترینمهم

 مفاهیم کلیدی  اثرنظریه/عنوانعنوان سال پردازنظریه رویکرد
پایداری و محیط 

 زیست
زیست  محیط تهدید عوامل به توجه زندگی خصوصی و زندگی جمعی هایعرصه 7699 چرمایف سرگئی

 شهرها در سانیان

ادراک فضایی و 
 بصری

 پیاده در عابر متوالی دیدهای به توجه شهری منظر 7697 کالن گوردون
 شهری فضاهای طراحی

بازشناخت طراحی شهری با نگرشی بر  طراحی فضای شهری 2000 پورعلی مدنی
 مکانی فضای شهری -فرایند اجتماعی

 فضای طراحی راهنمای 2001 پاکزاد جهانشاه
 ایران در شهری

تبیین  و شهری فضاهای انواع معرفی
 رویکرد بومی با یک هر طراحی اصول

تقویت تعامالت 
 اجتماعی

 زندگی و مرگ 7697 جیکوبز جین
 امریکا بزرگ شهرهای

 و امنیت ایجاد عامل روهاپیاده
 اجتماعی تعامالت تقویت

 فضاهای شهری اجتماعی نقش بر تاکید کوچک شهری اجتماعی فضاهای زندگی 76۳0 وایت ویلیام

 هازندگی در میان ساختمان 76۳1 یان گل
سه گروه فعالیت در فضای شهری؛ ضروری، 

 انتخابی، اجتماعی

و انسان  تیامن
در  یمدار
 یشهر یفضاها

 از دفاع و فرهنگ تبلور مکان شهر شهرها فرهنگ 76۳۳ مامفورد لوییس
 اتومبیل مقابل در انسان

 تمامی شهر در انسانی مقیاس به توجه شهروندگرا شهرسازی 7662 زتیبالد فرانسیس

تأثیرات محیطی 

 رفتاری –

 عناصر حوزه و مسیر نشانه، لبه، گره، سیمای شهر 7690 لینچ کوین
 شهر سیمای سازنده گانه پنج

 در شهری فضاهای تحلیل 7669 بحرینی حسین
 رفتاری الگوهای با رابطه

 کنندگان استفاده

 تحلیل کمی با طراحی مناسب وابطض ارائه
 الگوهای و خیابان فضای کیفی و

 ویژه به کنندگان استفاده رفتاری
 پیادهعابران

بهناز امین زاده و 
 همکاران

طراحی و الگوهای رفتاری پیشنهادی برای  200۳
 بهسازی پارک های شهری 

سازگاری و انعطاف پذیری مکان رفتاری از 
 نیازهای انسان طریق مطالعه سلسله مراتب

آذین مستوفی و 
 همکارانش

تأثیر کاربری زمین بر رفتار عابران در خیابان  2071
 های شهری 

سطح معناداری، ضریب همبستگی، فعالیت 
 های روزانه 

                                                           
1 Bell, Greene, Fisher, Baum, 2005 
2 Diaz Moore, 2005 
3 Good, 2007 
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 فتعری ودنب ناقص یا بیماری فقط نه اجتماعی، و روانی جسمی، کامل رفاه یعنی جهانی بهداشت سازمان تعریف طبق را سالمتی

 نیازهای تامین قدرت و دیگران به نسبت درست احساس راحتی احساس جعله از عمده ویژگی سه از روانی سالمت دارای فرد. کنندمی
 از است عبارت روانی سالمت: گویدمی 7جرمنی کارل. (7۳6۳، رشیدبیگی و توان یاسمی، کاوری زاده، )ولیزاده، است برخوردار زندگی
ی و باقری کسائ نبوی، شجاع،) باشند موثر و مفید کامال برداشت و شادی باعث که طوری به اطرافش، انجه با فرد متن سازش حداکثر

 (7۳60، یزدی

 

 روان سالمت و محیط کیفیت بین ارتباط

 یشادمان زا باالیی سطح حضور هم و بیماری حضور عدم که متعالی، حالتی عنوان به باید را روانی سالمت معتقدند ۳لوپز و 2اشنایدر 
 یشنهادپ را مدلی هاآن. نیست روانی سالمت معنای به تنهایی به شادمانی یا بیماری حضور عدم صرف. کرد تعریف گیرد، بر در را

 سالمت و لکام سالمت) روانی سالمت برای حالت دو و شوندمی ترکیب یکدیگر با روانی بیماری و روانی سالمت ابعاد که کنندمی
 برخوردارند کامل روانی سالمت از افرادی(. 9اسنایدر) سازندمی( ناقص بیماری و کامل بیماری) روانی ماریبی برای حالت دو و( ناقص

 افرادی دوم هدست برخوردارند باالیی شادمانی از و اندنگرفته روانی اختالل تشخیص ماه یک در افراد این. هستند شکفتن حال در که
 اختالل تشخیص که هستند افرادی دیگر ایعده. هستند شدن پژمرده حال در افراد این .برخورداند تاقص روانی سالمت از که هستند
 در. ستنده کردن تقال حال در لذا و هستند کامل روانی بیمار افراد این. برخوردارند نیز پایینی شادمانی از و اندکرده دریافت روانی
 فضا(. 7۳60، مرزبان و روحانی ،)احمدی هستند کشمکش حال در افراد این برخوردارند، ناقص روانی بیماری از که هستند افرادی نهایت

 :  داده قرار بررسی مورد زمینه سه در توانمی فعالیت با ارتباط در را

 فعالیت یک نیاز مورد فضایی بستر •

 فعالیت انواع وقوع عدم یا وقوع بر فضا تأثیر •

 (. 2009، لنگ) کندمی اتخاذ فعالیت برابر در فضا که حالتی و فضا های کیفیت بر فعالیت اثر •

 که د،آیمی دست به ادراکی فرایندهای طریق از محیط اطالعات.  دارد بالقوه توان انسان، رفتارهای و هاتجربه تأمین برای محیط
 حدودی ات و فطری حدودی تا ها واره طرح این. شوندمی هدایت انسانی نیازهای توسط و شده برانگیخته ذهنی هایواره طرح بوسیله

 حساسیا های واکنش بلکه ، ادراکی فرایندهای تنها نه هاواره طرح این. سازند می برقرار را شناخت و ادراک پیوند و هستند آموختی
 هایواره طرح نیز هاواکنش و فرایندها این مقابل، در و (7۳69)بهارلو و غیایی،  کنندمی هدایت را( فضایی رفتار) اعمال و( عاطفه)

 طبیعی محیط هایقابلیت توسط انسانی هایکنش و احساسات. دهندمی قرار تأثیر تحت شده ادراک رفتار حاصل عنوان به ار ذهنی
 ذهنی واره رحط با کلی مفهوم یک با فرایندهای رفتار تبیین. شوندمی محدود انسان درونیشخصیت و فرهنگی محیط ،شدهساخته و

 شده محاط بستری شهری فضای( 2009، لنگ) شودمی نامیده محیطه در رفتار و ادراک ویکردر اینجا در بحث این. شودمی هدایت
 ایحیطه ریشه فضای ترتیب بدین. یابندمی شکل و شده متبلور اجتماعی هایفعالیت و روابط آن در که شهری عناصر وسیله به

 به را ملمتعا اجتماعی هایکنش تمرکز امکان ت،اس معینی مرزهای دارای که متقابل کنش صحنه عنوان به و است یافته کالبدی
 تعریف اجتماعی و کالبدی طور به که دهدمی رخ فضا درون در انسان متقابل کنش. (7۳62و صالحی،  )ساده سازدمی میسر ایشیوه هر

 که امری شت،گذا اهدخو مردمان متقابل هایکنش تسهیل در زیادی بسیار تأثیر نشده تعریف اجتماعی فضای این حضور. باشند شده
 رتأثی آن بر و شود مانع یا کند تسهیل را اجتماعی روابط تواندمی فضا(. 7۳1۳ حبیبی،) است مدنی حیات هایپایه ترینبنیادی از خود

 اصخ نىمع فضا به هنجارها و هاارزش با توانندمی نیز هاانسان که کرد فراموش نباید اما گردد متأثر آن از خود نوبه به و گذارد
 به و کنند خود اجتماعی - فرهنگی های نیاز و اهداف با متناسب را آن شرایط گیرندمی قرار فضا تأثیر تحت که حالی در و ببخشند

 انسان و انسان با انسان فضا، با انسان بین آگاهانه و دار جهت دار، معنی مکالمه گو و گفت یعنى متقابل کنش. بخشند سازمان فضا
 .(7۳1۳ حبیبی) باشد آمده فراهم آن درون در کنش این بروز امکان که است( شده ساخته فضای) فضایی وجود لزممست محبط، با

 وابطر از ای مجموعه شهری فضای ترتیب بدین و گیرد قرار جامعه افراد اختیار در شهری فضاهای طریق از تواندمی امکانی چنین

                                                           
1 Carl Manager 
2 Snyder 
3 Lopez 
4 Snyder, 2000 
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 در فرهنگی -اجتماعی روابط کننده منعکس شهری فضای گیردبرمی در را صیخا مکان در خاص گروه میان فرهنگی و اجتماعی

 عمومی شهری فضایبر این اساس میتوان نتیجه گرفت  (7۳62 صالحی، و ساده) یابدمی هویت روابط این مبنای بر و است شهر
 اهمیت دارای جهت آن از امر این. دیاب می تکوین یا و بروز امکان اجتماعی، تعامالت و شهروندی مراودات آن در که است فضایی

 عاملت امکان که است اجتماعی ساختار یک درونی روابط و اجتماعی ارتباطات گیری بسترشکل 7تیبالدر بقول فضاهایی چنین که است
 توانیم شهروندان هایخواست و نیازها با فضاهایی چنین تطابق و تناسب شرط به و کندمی فراهم شهر در را شهروندان چندجانبه

 .(2 شکل) (97 ،7۳69جوکار، ) داشت شهر در را اجتماعی اقشار و شهروندان بیشینه حضور انتظار
 

 

 اساس بر ساکنان روانی و روحی سالمت بر  محیطی کیفیت  تأثیر مفهومی مدل .2شکل
 شده انجام مطالعات و نظران صاحب نظریات بندیجمع

  پژوهشپیشینه 
 ر زمینه کیفیت محیط و سالمت روان شهروندان به قرار ذیل می باشد. و لذا مطالعات انجام شده د

(، در پژوهشی تحت عنوان بررسی عوامل محیطی مؤثر در ارتقای سالمت جسمی و روانی سالمندان 7۳69یزدان پور و موسوی )
وده ب یقرن جار یدست آوردهااز  یکیسالمندان  تیطول عمر انسان ها و اضافه شدن جمع شیافزاساکن خانه سالمندان دریافتند 
رور شده است ضمن م یپژوهش سع نیدر ا و. ردیگ یقرار م ریپ یکشورها بیدر ترک ایدن یجمعت یو کشور ما براساس استاندارها

روند  ریاجتناب ناپذ راتییتطابق با تغ یبرا زیخانه سالمندان ن یحدر طرا یی، روش ها نهیزم نیسوابق و مطالعات انجام شده در ا
ته قرار گرف یپژوهش مورد بررس نیکه در ا یسالمندان ارائه گردد. از جمله عوامل یو روان یجهت باال بردن سالمت جسم یالمندس

 یاادر تظر گرفتن فضاه -سالمند  یعاطفو اجتماع سالمند و مرکز مشاوره احتیاجات  ییگردهما یبه فضاها ازیاست عبارتند از: ن
 و اجتماعات سالن -2 ہسالمند یشتیاولیه احتیاجات مع ناتیو معا یوتراپیزیف یبرا ییفضاها ،یخدمات ،یرفاه یفضاها ،یاستراحتگاه

 ییفضا رفتنو در نظر گ تیامن2. یاجتماع یبه شرکت در زندگ اجیکوتاه مدت. احت یاقامت ها یو امکانات برا یآموزش های کالس
 -1سالمندان به خانه  یسرا یهمانند1. یخارج طیمح یطراح -9.  یپرستار یو پزشک معالج و اتاق ها یمعالجات اتفاق یبرا
 .حیورزش و تفر تیقابل

ر اجتماع محو کردیبا رو "زیسالمت شهروندان تبر یحام یها طیمح" یالگو( در پژوهشی دریافتند 7۳61) این دیوح و ازین یپوریعل
الگو با  نیشده است. ا یآنان طراح یو اجتماع یرفاه ذهن به خود( به منظور تحقق یمتک یداوطلب مردم یروهاین یمشارکت تی)فعال
نها شده و آ یاجتماع یمنجر به ارتقاء سالمت روان تاینها یمثبت رفتار راتیینگرش مثبت و تغ جادیدانش و به موازات آن ا شیافزا

بخشد.  یبهبود م زیباشد را ن یتوسعه م یاز شاخصها یکیکه  یاجتماع هی؛  سرما یو مشارکت اجتماع ینشاط اجتماع شیضمن افزا
 اشند.ب یمطرح فوق  یمشارکت کننده گان اصل یداوطلب مردم یروهایو ن یدولت ریو غ یدولت یمردم نهاد ، سازمانها یها تشکل

                                                           
1 Tibalder 
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هروندان ش یزندگ تیفیآن بر ک ریو تاث یسبز شهر یفضا  یکاربر یو بررس لیتحل( در پژوهشی تحت عنوان 7۳69شمشادی )

 یاتیدر شهرها، نقش ح یطیمح ستیز یها یو آلودگ تیجمع شیامروزه با توجه به افزادریافتند  ؛ شهرکبودرآهنگ( ید)مطالعه مور
  نیدهد  و تضم یرا کاهش م یطیمح یها یآلودگ یعیطب لتریف کیسبز به عنوان  ی. فضاشودیسبز روز به روز برجسته تر م یفضاها

 یداریو پا تایعناصر ح نیاز مهمتر یکیسبز به عنوان  یباشد فضا ین در هر شهر مشهروندا یو اجتماع یسالمت فرد یکننده نسب
 ت،یهمچون جمع یمتفاوت یآن در ارتباط با فاکتورها یمکان عیو توز یطیمح ستیز یدرهر شهر، در صورت توجه به استانداردها

وندان خواهد  رو سالمت شه یزندگ تیفیو ک یانو رو یوآرامش روح یطیمح ستیز تیفیبر بهبود ک یفراوان ریتراکم و مساحت، تاث
کبودر  شهروندان در شهر یزندگ تیفیآن بر ک ریوتاث یسبز شهر یفضا یکاربر یو بررس لیپژوهش تحل نیداشت. لذا از اهداف ا

العه  با موضوع مورد مط یدر حال حاضر،  شهر کبودر آهنگ در راستا یدانیباشد که با توجه به مشاهدات و برداشت م یآهنگ م
رانه موجبات ، همچون :عدم س تیوضع نیکه ا باشدیسبز و ....  مواجه م یفضا حیصح یابیپراکنش و مکان دمو ع عیتوز یمشکالت

مت شهروندان وآرامش و سال یزندگ تیفیک یجیو نزول تدر یسبز شهر یشهروندان از فضا یتیسبز نارضا یاستاندارد، کمبود فضا ها
 .فراهم آورده  استدر شهر کبودر آهنگ را 

 یبر سالمت روح یشهر یعموم یمنبسب فضبهب ینقش طراح یبررس ( در پژوهشی تحت عنوان 7۳69احمدی و حیرانی پور )
 یشهر یفضاها ،یو روان یدر ابعاد جسم یشهر یعموم ینامناسب فضاها طیو شرا یبحران سالمت رواندریافتند  شهروندان یروان-

 یشهر در محالت یو گسست اجتماع ی, انزوا ، افسردگیوسکونت یشهر یدر فضاها تیکند. عدم امن یم دیمعاصر را تهد یو مسکون
 یارتقا یبرا طیمح یو طراح یزیبرنامه ر نینو یکرد هایاتخاذ رو یطیشرا نیهستند. در چن یطیو مح یاز عوامل مزمن شهر

 یکیزیو ف یوسالمت روان شیمتناسب باآسا یهربازومحالت ش یعموم یفضاها یاست. طراح یشهروندان ضرور یطیسالمت مح
رش گست فتهتوسعه یا یدر کشورها - ژهیبه و ریاخ یرود که در رسالها یبه شمار م داریپا یشهر یاز اهداف طراح یکیشهروندان 

 یکردیرو نیچن جیتاشهروندان از ن یمنیسالمت و ا - یو شادکام یروان شیآما یبرا یطراح یارهایداشته و ارائه راهنماها و مع یادیز
محالت  یطراح کردیافراد جامعه است رو یبر سالمت روان یشهر یعموم ینقش فضاها یبررس قیتحق نیبوده است. هدف از ا

شهروندان  یعموم یسالمت روان یتواند به ارتقا یم یمسکون ینواح یشهر یفضاها تیفیک یو ارتقا یررسب قیاز طر داریپا یشهر
 یها یمتراکم با کاربر جادمحالتی، ا ادهیپ یشهر یفضاها یزی، برنامه ر یباز وبز محل یفضاها یبررس اساس نیمنجر شود. بر ا
 یوبصر یکیزیف یدسترس شیباز وبال استفاده ، افزا یافزا در فضاها انیم یشهر یطرح ها یاجرا یو ادار یو تجار یمختلط مسکون
 یگدر محله ، کاهش وابست یحیتفر یو تجار یاجتماع یفرهنگ یصت هافر جادیگراد ا عتیطب یطراح قیاز طر عتیساکنان به طب

و  یحلم نیحمل ونقل ب شبکه، توسعه  یمدارس محله ا رینظ یمحالت به خدمات عموم زیتجه قیاز طر لیبه اتومب یشهر یزندگ
 سالمت یقاارت یبرا داریپا یدهااستفاده کننده از راهبر یتیجمع یمتناسب با گروه ها یدر مراکز محل یجمع یفضاها تیفیک یارتقا
 شتریو استفاده ب یو منظر شهر طیمح یعموم یفضاها ییکارا شیاست که افزا یهیشناخته شده است. بد یشهر طیدر مح یروان

 . شهروندان منجر خواهد شد یو سرزندگ یبه شادکام یکیزیف تیو گسترش فعال جیبه ترو زین انشهروند

 پژوهش روش
 مطالعات اساس رب ، ساکنان روانی روحی سالمت بر شیراز سیاه سنگ محله محیطی کیفیت تاثیر بررسی هدف با حاضر، تحقیق در

 آماری امعهج از استفاده با شده، تدوین معیارهای به توجه با سپس. است شده پرداخته محیطی کیفیت معیارهای تدوین به نظری
 لدلی به که هاییپرسشنامه گرفتن نظر در با گردید، نفر برآورد ۳97 نمونه حجم کوکران فرمول به  توجه با نفر، ۳000 یعنی تحقیق

 در گردید تکمیل و توزیع شیراز شهر سیاه سنگ محله در پرسشنامه ۳60 شوندمی حذف تحلیل روند از صحیح پاسخگویی عدم
 از پرسشنامه، پایایی تعیین جهت افت؛ی افزایش نفر  ۳۳9 به حاضر تحقیق آماری نمونه اشکال دچار هایپرسشنامه حذف با نهایت
 و 0/67 اجتماعی سرمایه برای ، ۳1/0محیطی کیفیت برای آن ضریب نهایت در. (۳)جدول  شد گرفته بهره  کرونباخ آلفای روش
 توان می اینگونه پس است؛ تربیش ۳/0 از آمده دست به ضریب که آنجا از. است آمده دست به 0/۳1 روانی و روحی سالمت برای

. باالست گیری دازهان ابزار پایایی گفت توانمی کلی طور به و برخوردارند مناسبی سطح از پرسشنامه هایپایایی سازه که نمود  تفسیر
 آمدهبدست هایداده SPSS افزارنرم از استفاده با بعد، مرحله در. دهدمی نشان را پژوهش متغیرهای کرونباخ آلفای نهایی نتایج جدول
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 آزمون از اده،د نوع به توجه با تحلیلی بخش در گرفت، انجام تحلیلی و توصیفی بخش دو در هاداده تحلیل. گرفت قرار یلتحل مورد

 .گردید استفاده لیزرل و واریانس بارتلت، آزمون ،Enter روش به چندگانه رگرسیون و پیرسون همبستگی ضریب

 پژوهش قلمرو و محدوده

 کیدر قالب سه پهنه قابل تفک منطقه این. است شده واقع (شهرداری ۳ منطقه) شیراز شهر ریخیتا بافت در سیاه سنگ محله
 شامل را شهر گیریشکل اولیه هسته هکتار ۳10دلمعا وسعتی با . وبافت یپهنه جنوب .۳و  یپهنه مرکز. 2 ،یپهنه شمال.7. باشدیم

 .شودمی
که در آن وجود دارد  یو مسائل یبه لحاظ کارکرد اصل ینواح نیم از ااست هر کدا 1و  9، 2 هی: شامل سه ناحیپهنه شمال (7

طه گسترش بافت به واس ینقش سکونت دیبر سکونت و تهد یبافت غلبه نقش تجار یاند. نکته قابل توجه در پهنه شمالمتفاوت
 یهایژگیو و یتیجمع بیکارکرد بر ترک نیقرار دارد. ا لیبازار وک ریکه عمدتاً تحت تاث ستا یو گردشگر یفرهنگ -یتجار یهاتیفعال

 بوده است.  رگذاریآن تاث یاجتماع
، 7آن ) یغرب ی( نسبت به نواح6و  ۳، 1پهنه ) نیا یشرق یاست. نواح 6و  ۳، 1، 9، ۳، 7 هیبافت: شامل شش ناح یپهنه مرکز (2

داده است.  ی( به آن نقش متفاوت7پهنه ) نیر اد رازیشهر ش یو تجار یارتیمرکز ز نیدارند. وجود مهمتر ینقش سکونت شتری( ب9و  ۳
 ست. ا یو جهانگرد یتیکارکرد فعال ریتحت تاث یغرب یهااست و پهنه یدر پهنه شرق فتبا یعملکرد سکونت نیشتریب

 یسکونت شتریب یو شمال یمرکز یهاها بر خالف پهنهپهنه نیاست. ا 72و  77، 70 یبخش شامل نواح نیبافت: ا یپهنه جنوب (۳
و  یها از نظر اجتماعمحدوده نیا یغرب یهااند. پهنهرا به خود اختصاص داده یخیبافت تار تیدرصد جمع 91,۳هستئ و حدود 

 .ستمتفاوت ا یشرق یهابا پهنه یتیجمع
 کمبود( .۳شکل)باشدمی شیراز شهر با تحوالت متناسب توسعه از برخورداری فاقد و بوده متراکم و فرسوده بافت دارای ۳منطقه 

 هایاخصش. است گردانیده درآمد کم و روستایی مهاجرین اقامت محل را آن قدیم بافت احیای عدم و دسترسی کالتشم معابر، شبکه
 .است شده ارائه 2 جدول در دارد قرار تفصیلی طرح بازنگری ریزی برنامه 70ناحیه در که سیاه سنگ محله اقتصادی اجتماعی

 
 

 
 نگ سیاه در بافت تاریخی    موقعیت محله س  .۳شکل

 Google Earth  ،7۳69 برگرفته از:
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 2 جدول

 7۳6۳ تفصیلی طرح بازنگری ریزی برنامه 70ناحیه در که سیاه سنگ محله اقتصادی - اجتماعی هایشاخص
 92 نسبت اشتغال مردان 70 شماره ناحیه 

 ۳/9 نسبت اشتغال زنان 7۳076 جمعیت 

 1/19692۳ مساحت 7/779 نسبت جنسی 

 6/2۳9 تراکم جمعیتی ۳102 تعداد خانوار 

 11/7 شاخص خانوار در واحد مسکونی 1/۳ بعد خانوار

 ۳/1 شاخص نفر در واحد مسکونی 2226 تعداد واحد مسکونی

 
 :است دلیل سه به ودخ این که دارد، بهتری وضعیت اجتماعی نظر از هامحله سایر به نسبت سیاه سنگ محله

 هامحله سایر به نسبتروشن و مناسبهایدسترسی وجود .7
 .آن از ناشی هایمزاحمت و تجاری واحدهای تراکم از بودن دور .2

 اندتهپذیرف خود رابه تریبیش مهاجر نیروهای رس،تازه شاغالن و مهاجران یابیمسکن دلیل به که هاییمحله از دوربودن .۳
 .دارند اجتماعی مگنناه بافت نتیجه در و

 سیاه نگس گذر کارکردی و کالبدی و فضایی های کیفیت و ها ارزش لحاظ به شیراز تاریخی بافت گذرهای ترینغنی از یکی
 چنین با را ذریگ تاریخی، مشابه بافت هر و شیراز تاریخی بافت در بتوان ندرت به شاید. است شده واقع سیاه سنگ محله که در است

 از یاهس سنگ محله و شاه میدان محله فاصل حد تاریخی بافت غرب محدوده در. کرد پیدا مذهبی و تاریخی هایابلیتق و هاظرفیت
 درون به کازرون( )دروازه غرب جنوب ای دروازه زون از که محور سه میان از. پیروزی خیابان به شمال از و سیبویه بلوار به جنوب
تفضیلی  طرح)است برخوردار باالیی اهمیت سیاه( از )سنگ کند می حرکت شرقی شمال سمت به که گذری شوند،می منشعب بافت

 .(9شکل) (۳منطقه تاریخی شیراز 
 

. 

 
بخشی از گذر تاریخی گذر سنگ سیاه   .9شکل  

 و بحث  هایافته
 پژوهش حاضر ابتدا به بررسی پایایی متغیرهای پژوهش از طریق آزمون آلفای کرونباخ می پردازیم. در 
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 ۳ جدول

 پژوهش متغیرهای نهایی کرونباخ آلفای 
 پایایی کل پایایی گویه گویه متغیر

اخص های کیفیت محیط ش
 کالبدی

 یفیت کالبدیک

 12/0 فضای سبز

 
 

۳1/0 

 91/0 دسترسی به خدمات

 1۳/0 ظرفیت قابل تحمل محیط زیست

 1۳/0 سیما و منظر )تداوم و سازگاری(

 ۳۳/0 و عملکرد )تنوع و سرزندگی(کالبد 

 سرمایه اجتماعی

 ۳9/0 امنیت

 
67/0 

 11/0 اعتماد

 12/0 مشارکت مدنی

 10/0 انسجام اجتماعی

 سالمت روحی و روانی

 19/0 های جسمانیبهبود نشانه
 

۳1/0 
 17/0 کاهش اضطراب
 9۳/0 کاهش افسردگی
 19/0 کارکرد اجتماعی

 

 که براساس شد استفاده متغیره چند لجستیک رگرسیون مدل از روان سالمت بر موثر عوامل ارزیابی برای: لجستیکآزمون 
 از بعد بودند که روانسالمت اختالل، در دچار نفر 193  معادل کنندگان، شرکت از درصد GHQ-28  ،2/10برای 23برش نقطه

 برآورد درصد( 7/90مردان ) از بیشتر درصد( 2/97زنان ) در روانی ختالالتا به ابتال شانس دموگرافیک عوامل سایر تعدیل برای
 (.9باشد)جدول دار می( معنیp<0.01که این اختالف از نظر آماری ) گردید

 
 9 جدول

 جنس تفکیک به کنندگانشرکت GHQ آزمون امتیاز 

 
 کنندگانکل شرکت

N = 384 

 )چارکی بین دامنه( میانه

 N= 183   زن

 همیان
 )چارکی بین دامنه)

 N=201مرد  

 میانه
 )چارکی بین دامنه(

p-value 

 <GHQ-28 (22 )29 (20 )21 (76)76  07/0امتیاز 
 <GHQ-28 (1 )1 (1 )6 (1 )9 07/0امتیاز حیطه اضطراب در 
 <GHQ-28 (9 )7 (1 )7 (۳ )7 07/0امتیاز حیطه افسردگی در 

 <GHQ-28 (9)۳  (9 )70 (21/9 )1 07/0امتیاز حیطه عالئم جسمانی در 
 <GHQ-28 (1 )9 (۳ )1 (9 )9 07/0امتیاز عملکرد اجتماعی در 

 

که زیر مجموعه  یاجتماع هیسرما های مولفه بین که دهدمی نشان همبستگی تحلیل نتایج : ضریب همبستگی پیرسون آزمون

 اطمینان درصد 61 و 66 سطوح در امنیت و اجتماعی، اعتماد انسجام هایمولفه با می باشد یکالبد طیمح تیفیک یشاخص هاای از 
باشد، می ذکر قابل آنچه .است شده گزارش 007/0، 099/0، 0۳۳/0ترتیب  آمده به بدست sig میزان دارد، وجود معنادار ای رابطه

 عدم رابطه از نشان که تاس شده گزارش  Sig= 0.298  مقدار مدنی مشارکت مولفه با سرمایه اجتماعیمولفه  بین که است این
 با شده، تائید هاآن رابطه داریمعنی که متغیرها تمامی آزمون در بدست r میزان براساس ضمنا باشدمی متغیر دو این بین معنادار

 یم یکالبد طیمح تیفیک یاز شاخص ها یمجموعه ا ریکه زو بین مؤلفه های کیفیت کالبدی با .دارند مثبت و مستقیم رابطه هم

( در سطوح یکالبد و عملکرد )تنوع و سرزندگ، (یو منظر )تداوم و سازگار مایس، به خدمات یدسترس، سبز یفضا هایشد با مولفهبا
گزارش شده  000/0، 719/0، 009/0، 020/0 بیبدست آمده به ترت sig زانیرابطه ای معنادار وجود دارد، م نانیدرصد اطم 61و  66

  Sig=0.234  قدارم ستیز طیقابل تحمل مح تیکالبدی با مولفه ظرف تیفیمولفه ک نیاست که ب نیا باشد،یاست. آنچه قابل ذکر م
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 رهایمتغ یبدست در آزمون تمام r زانیضمنا براساس م باشدیم ریدو متغ نیا نیگزارش شده است که نشان از عدم رابطه معنادار ب

 .(1)جدول   و مثبت دارند میشده، با هم رابطه مستق دیها تائرابطه آن دارییکه معن
 

  1جدول
 متغیرها سایر با کالبدی محیط کیفیت متغیر بین رابطه

 جهت میزان همبستگی داریسطح معنی متغیر مستقل متغیر وابسته

شاخص های کیفیت 
 محیط کالبدی

سرمایه 
 اجتماعی

 مثبت  0۳۳/0 279/0انسجام اجتماعی

 - 701/0 26۳/0 مشارکت مدنی

 مثبت  099/0 200/0اد اعتم

 مثبت  007/0 ۳۳۳/0امنیت

اخص های کیفیت ش
 محیط کالبدی

 یفیت کالبدیک

 مثبت  020/0 ۳99/0فضای سبز

 مثبت  0/004 321/0دسترسی به خدمات

ظرفیت قابل تحمل محیط 
 زیست

2۳9/0 2۳1/0 - 

سیما و منظر )تداوم و 
  سازگاری(

 مثبت 919/0 719/0

کالبد و عملکرد )تنوع و 
  سرزندگی(

 مثبت 0/470 0/000

  باشد.دار میدرصد خطا( معنی 07/0درصد اطمینان ) 66همبستگی در سطح 
  درصد خطا(  01/0درصد اطمینان ) 61همبستگی در سطح

 باشد.دار میمعنی

 

 اینکه دلیل به که است این از حاکی Enter روش به چندگانه گرسیونر و تحلیل نتایج: Enterرگرسیون چندگانه به روش 
های مورد بررسی بر یکدیگر تأثیرگذار (، معادله خط رگرسیون معنادار بوده و مؤلفه 9باشد)جدول می 01/0داری کمتر از معنی میزان

کالبدی دارند،  باط را با کیفیت محیطترین میزان ارتهای  اجتماعی انتخابی بیشهستند. به منظور تبیین این امر که کدامیک از  مؤلفه
خص دهد، اما مشرها از یکدیگر را نشان میتغیاز روش تحلیل عاملی استفاده شده است. زیرا معادله خط رگرسیون تأثیرپذیری م

 باشد.کند میزان تأثیر هر یک از عوامل چقدر مینمی
 

  9 جدول
 رگرسیون مدل ضرائب جدول 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

Beta 
t Sig 

B Std.Error 
Constant 2۳6/2 299/0 - 160/۳ 000/0 

 02/0 ۳11/7 719/0 019/0 700/0 اجتماعی انسجام
 09/0 ۳62/0 700/0 099/0 011/0 مدنی مشارکت

 0۳7/0 - 926/0 -0۳0/0 0۳7/0 -017/0 اعتماد
 002/0 7۳9/۳ ۳16/0 017/0 222/0 امنیت

 

 دهدمی نشان که باشد،می  01/0از  تر کوچک آزمون بارتلت، sigآمده حاکی از آن است که مقدار بدست نتایج آزمون بارتلت:
مقدار   .شود می  رد همبستگی  ماتریس بودن   شده فرض شناخته و است مناسب عاملی، مدل ساختار شناسایی برای عاملی تحلیل

 شاخص میزان. باشدمی کافی عاملی تحلیل برای نمونه تعداد که دهدمی امر نشان این باشد، می یک به نزدیک KMO شاخص

 .( 1)جدول  باشدمی ۳19/0 داده کفایت
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 1جدول

 KMO and Bartlett’s Test نمونه کفایت بررسی برای KMO شاخص و بارتلت آزمون 
۳19/0 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

692/699 Approx. Chi-Square  

Bartlett’s Test of Sphericity 6۳ df 

000/0 Sig. 

 

 مورد متغییر )واریانس( تغییرات کل در تریبیش نقش عامل مربوطه باشد، تربیش ضرایب قدرمطلق مقدار چقدر هر :واریانس

 (. ۳)جدول  دارد نظر
 

 ۳ جدول
 هاعامل بندی دسته برای یعامل تحلیل در شده تبیین واریانس درصد

 هامؤلفه

 مجموع مجذورات با چرخش واریماکس مقادیر ویژه

واریانس 

 اختصاصی

درصد واریانس 

 هر عامل

درصد واریانس 

 تراکمی

واریانس 

 اختصاصی

درصد واریانس 

 هر عامل

درصد واریانس 

 تراکمی

 109/7۳ 109/7۳ ۳29/۳ 2۳2/21 2۳2/21 272/1 7عامل 
 ۳7/۳۳ ۳09/71 199/۳ 19۳/9۳ 179/7۳ 27/۳ 2عامل 
 799/9۳ ۳19/79 099/۳ 111/11 ۳06/77 19/2 ۳عامل 
 629/97 11۳/7۳ 072/۳ 091/91 10۳/6 972/2 9عامل 

 
 انسجام عامل اجتماعی، عوامل میان از شود،می دیده  9شکل شماره  در و شده تبیین هایواریانس جدول در که همانطور

با  اعتماد آن از پس .گذاردمی تاثیر آن بر و پذیردمحله می کالبدی محیط کیفیت از را تاثیر ترینبیش  )ددرص 109/7۳( اجتماعی

 .دارند قرار (11۳/7۳با ) امنیت (،۳19/79با ) مدنی مشارکت (،۳0۳/71)

 پژوهش ساختاری مدل نمودن مسجل مسیر برای تحلیل و گیریاندازه مدل آزمون برای تائیدی عاملی تحلیل روشلیزرل: 
 افزار نرم از پرلیس برنامه اجرای با  path diagramبرنامه ها، توسطداده براساس تحقیق تحلیلی مدل رسم از پس .شد استفاده

 آزمون مورد ها فرضیه T آزمون از استفاده و B ضرایب از استفاده با مدل این در است که آمده دست به گیری اندازه مدل لیزرل
 بین رابطه شود،می  دیده شکل در که همانطور .اندشده ارائه 1 یشمارهشکل  در ساختاری معادالت تحلیل نتیجه .ندا گرفته قرار

 به Beta= + 0/91 باشد می قوی و نسبتاً مثبت ای رابطه محیطی طراحی واسطه به ساکنین روانی سالمت و محیط کیفیت
متغیر  یک صفرو بین تواندمی مقدار این .شودمی استفاده رگرسیون استاندارد معادله در که است خط شیب همان واقع در آمده دست

 ساکنین روان سالمت افزایش مدل این طبق. است کامل همبستگی دهنده نشان 7 عدد و ارتباط عدم دهنده نشان صفر باشد. عدد
 محله، محیطی کیفیت در افزایش واحد هر زایا به که معنا این به. است محله محیطی کیفیت بهبود میزان در Beta ضریب از تابعی

 ارب دهنده نشان مکنون متغیرهای به متصل های خط روی بر گرفته قرار اعداد. یابد می ارتقا 67/0 میزان به ساکنین روانی سالمت
 سهم هندهد نشان هاآمار این. آیدمی دست به متغیرها سایر با متغیر هر همبستگی براساس که است مکنون عامل با متغیر هر عاملی

 انسجام و یمدنمشارکت اعتماد، امنیت، ابعاد محله محیطی کیفیت واحدی یک افزایش در. است مکنون متغیر تشکیل در متغیر هر
 اجتماعی انسجام بعد. است 11/0 مدنی مشارکت و ۳7/0 امنیت ،۳1/0 اعتماد ،۳6/0 اجتماعی انسجام بعد سهم . دارند سهم اجتماعی

 بعد محیط، یفیتک بهبود دهنده تشکیل متغیرهای میان از. است کالبدی محیط کیفیت از تاثیرپذیر اجتماعی بعد ترین مهم عنوان به
 محیط کیفیت بهبود زا را تاثیر بیشترین اعتماد مولفه آن از پس و دارد محیط کیفیت بهبود با را همبستگی بیشترین اجتماعی انسجام

 ارتقای رب بیشتری تأثیر تواندمی محله در اعتماد و اجتماعی انسجام حوزه در گذاری سرمایه اساس ینا بر. است داده اختصاص خود به
 (. 9 و 1 شکل) باشد داشته محله ساکنین روانی و روحی سالمت
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های گیری مؤلفههای نقش کیفیت محیط کالبدی در شکلچارچوب. 1شکل
سنگ سیاه  اجتماعی بر حسب درصد واریانس هر عامل در محله  

  هاها و شاخصدسته بندی عامل .9شکل

 

 

( مدل پایه با ضرایب مسیر )محله سنگ سیاه  .1شکل  

 گیرینتیجه
 راننظ صاحب زیست، محیط و پایداری رویکرد با نظران صاحب) گروه  در نظرانصاحب نظر از محیط کیفیت مفهوم مجموع در

 امنیت یجادا رویکرد با نظران صاحب اجتماعی، تعامالت تقویت رویکرد با نظران احبص بصری، و فضایی ادراک بر تاکید رویکرد با
 همین بر .باشدمی بندیطبقه قابل( رفتاری محیطی تاثیرات بر تاکید رویکرد با نظران صاحب شهری، فضای در مداری انسان و

 انسجام) جتماعیا هایمولفه واسطه به محیط کیفیت متغیر که داد نشان روان سالمت و محیط کیفیت با مرتبط نظریات بررسی اساس

در نهایت رد یا  .است گذار تاثیر محله ساکنین روانی روحی و سالمت بهبود بر ( مدنیمشارکت و امنیتاحساس اعتماد، اجتماعی،

 اثبات فرضیات این پژوهش الزامی است که به قرار ذیل می باشد:

 با محله یکالبد محیط کیفیت و ساکنان روانی و روحی سالمت سطح باط معنادار بیندر آزمون فرضیه اول مبنی بر بیان ارت .7
 از درصد 2/10 آمده دست به نتایج اساس بر که پردازیم می روان سالمت بر موثر عوامل ارزیابی به لجستیک آزمون از استفاده
 شانس دموگرافیک عوامل سایر برای تعدیل از بعد که بودند روانسالمت در اختالل، دچار نفر 76۳  معادل کنندگان، شرکت
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 ضریب آزمون از استفاده با سپس گردید برآورد( درصد 7/90) مردان از بیشتر( درصد 2/97) زنان در روانی اختالالت به ابتال

 و 66 سطوح رد امنیت و اعتماد اجتماعی، انسجام هایمولفه با کالبدی محیط کیفیت مولفه بین دریافتیم پیرسون همبستگی
. است شده گزارش 007/0 ،099/0 ،0۳۳/0 ترتیب به آمده بدست sig میزان دارد، وجود معنادار ای رابطه اطمینان درصد 61
 باشد،می 01/0 از کمتر داریمعنی میزان اینکه دلیل به که درمیابیم Enter روش به چندگانه رگرسیون از استفاده با نهایت در

 .گردید ثباتا فرضیه این نتیجتا و. هستند تأثیرگذار یکدیگر بر بررسی مورد هایمؤلفه و بوده معنادار رگرسیون خط معادله
 روانی و وحیر سالمت و سیاه سنگ محله محیطی و کالبدی کیفیت بین در آزمون فرضیه دوم مبنی بر بررسی رابطه ساختاری .2

  آمده دست به جنتای اساس بر که پردازیم می عاملی مدل تارساخ شناسایی به بارتلت آزمون از استفاده با ساختاری رابطه ساکنان
sig مناسب عاملی، مدل ساختار شناسایی برای عاملی تحلیل دهدمی نشان که باشد،می  01/0 از تر کوچک بارتلت، آزمون 

 امر این باشد، می یک به نزدیک KMO شاخص مقدار.  شود می  رد همبستگی  ماتریس  بودن  شده شناخته فرض و است
 از استفاده با سپس. باشدمی ۳19/0 داده کفایت شاخص میزان. باشدمی کافی عاملی تحلیل برای نمونه تعداد که دهدمی نشان

 گویه باشد، می اجتماعی سرمایه و کالبدی کیفیت شامل که کالبدی محیط کیفیت عوامل میان از ، یابیم درمی واریانس آزمون
 تاثیر ترینبیش(  درصد 109/7۳) اجتماعی انسجام عامل و باشد می کالبدی محیط کیفیت در مؤثر اجتماعی سرمایه عامل های

 ،(۳19/79) با مدنی مشارکت ،(۳0۳/71) با اعتماد آن از پس. گذاردمی تاثیر آن بر و پذیردمی محله کالبدی محیط کیفیت از را
 ،۳1/0 اعتماد ،۳6/0 اجتماعی انسجام بعد سهم که درمیابیم لیزرل زمونآ از استفاده با نهایت در. دارند قرار( 11۳/7۳) با امنیت
 یطمح کیفیت از تاثیرپذیر اجتماعی بعد ترین مهم عنوان به اجتماعی انسجام بعد. است 11/0 مدنی مشارکت و ۳7/0 امنیت

 .گردید رد فرضیه این نتیجتا و است کالبدی
 ساکنین روانی و سالمت روحی ارتقای در اجتماعی انسجام بعد غلبه از نشان سیاه سنگ محله برای آمده دست به لذا در نتیجه

 روانی و روحی سالمت میزان در تغییر واحد 7/6محیط،  کیفیت بهبود در تغییر واحد 70 هر ازای به سیاه سنگ محله در .دارد

 روانی و روحی سالمت میزان در افزایش واحد 9/1 محله، محیط در کیفیت بهبود واحد 10هر یعنی. شودمی ایجاد محله ساکنین

 .است شده کشیده تصویر به  ۳ ی شماره شکلدر  که کند،می ایجاد ساکنین

 

 

درصدی در  70الگوسازی مدل ساختاری تأثیر نقش کیفیت محیط بر ارتقای سالمت روحی و روانی ساکنین در نتیجه افزایش  .۳شکل
 ارتقای کیفیت محیط محله سنگ سیاه

 

 

 ادهاپیشنه
نماید برای ارتقاء وضعیت موجود پیشنهاداتی را ارائه میبه پژوهش های بررسی شده و با توجه به تحلیل های صورت گرفته با توجه 

 باشد:که به قرار زیر می
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  6جدول

 روانی و روحی سالمت در محیط کیفیت ارتقای راستای در شده ارائه پیشنهادات 
 پیشنهاد عامل ردیف 

 لبدیکا کیفیت 7

 مرمت و بهسازی مصالح ساختمان های موجود در محله سنگ سیاه .7
 رنگ آمیزی جداره های در معرض استفاده شهروندان .2
 بهبود دسترسی های موجود در بافت  .۳
 تعیین مسیرهای پیاده و سواره  .9
 هویت و تعلق حس کننده تقویت ساکنین برای ها بدنه در آشنا بومی مصالح از استفاده .1
 گردد؛ پرهیز جایی جابه غیرقابل و حجیم مبلمان کارگیری به از .9
 پذیرد؛ صورت الحاقی عناصر سایر و سایبان آسان نصب جهت تمهیداتی .1

 فرهنگی اجتماعی مینهز 2

  ساکنین هویت و گرایی زمینه حس تحقق جهت محله در موجود آشنای های محیط حفظ .7
 فرهنگی عنوان هویت به )بومی( گذشته شهرسازی و عماریم الگوهای از استفاده با فضاهایی ایجاد جهت در تالش .2

 است؛ الزامی مکان در مردم های خاطره و
 گردد؛ استفاده ساکنین ذهن در آشنا های مایه نقش از محله فضاهای طراحی در .۳
 گردد؛ می ها توصیه آن آرایش تجدید جهت در تالش و ساکنین ذهنی تصویر با اصلی کارکردهای فرم هماهنگی .9

 ؛)...و بازار مسجد، مانند( قدیمی های فعالیت و بناها مفاهیم، طراحی در جدید های فرم از ادهاستف .1

۳ 

 خوانایی و معناگرایی
 
 
 

 خوانایی و معناگرایی

 مسجد محله، مدرسه، پارک مانند محله اصلی اجزاء که ای ارتباطی شبکه دیگر، عبارت به یا بندی استخوان تعریف .7
 برای آن از ناشی محیطی که ادراک کند متصل یکدیگر به هدفمند و منطقی شکلی به را اصلی عناصر سایر و

 آورد؛ ارمغان به ها آن برای را هویت و معنا ساکنین،
 در مکان از ذهنی روشنی تصویر که ای گونه به محله در موجود عناصر میان معنادار ارتباط و کالبدی نظم وجود .2

 است؛ ضروری آورد وجود به ساکنین ذهن
 الزم است؛ واحد و منسجم مجموعه یک آمدن وجود به برای محیط، عناصر و اجزا بین هماهنگی ایجاد .۳
 امتداد در و یا میدان فرعی، مراکز اصلی، مرکز مکث، نقاط در محله، سطح در شهری نمادهای و ها نشانه خلق .9

  سواره و پیاده محورهای

 
9 

 رویدادپذیری و نعطافا

 گردد؛ اجتناب فضاها سازی کف و ها بدنه طراحی در غیرمنعطف و ناب هندسه یکارگیر به از .7
 شود؛ پرهیز مسیر لبه در ویژه به صلب و دانه درشت بناهای استقرار از .2
 گردد؛ نمی توصیه کف در جا در بتن و آسفالت مانند یکپارچه و صلب مصالح از استفاده .۳
 است؛ الزم ...و کاال سرریز نشستن، تماشا، مکث، جهت همکف بالفصل های بدنه در هایی فرورفتگی ایجاد .9

 گردد؛ احتراز ها راه پیاده در ویژه به جاگیر و دکوراتیو عناصر کارگیری به از .1
 است؛ ضروری محله مختلف نقاط در شب نیمه و عصرگاهی های فعالیت و ها کاربری ایجاد .9

1 
 ارتقاء( پذیری جتماعا

 )محله  در اجتماعی سرمایه

 الزامی است؛ آنان حضورپذیری افزایش جهت در مکان نقاط کلیه در ساکنین محیطی زیست ایشآس .7
 است؛ ضروری فضا در جاری های فعالیت و مناظر افراد، نظاره برای نشستن امکان ایجاد .2
 تأمین گردد؛ بایست می شب در مکان بودن استفاده قابل برای گوناگون های فعالیت و روشنایی وجود .۳
 الزامی جوانان، سالمندان ساالن، بزرگ کودکان، نظیر جمع یک مختلف افراد های فعالیت میان صلهفا کاهش  .9

 است؛
 می توصیه از محله هایی بخش در گردان دوره و دستفروشان هنرمندان، حضور تشویق جهت فضاهایی طراحی .1

 گردد؛

 
9 

 تنوع و رزندگیس

 نقاط مختلف محله های بخش در روز شبانه طول در که نحوی به زمانی، لحاظ به متنوع های کاربری ساماندهی .7
 دارند؛ اساسی نقش سرزندگی تأمین در باشیم، داشته فعال و روشن

 است؛ محله الزامی در باشد، .. .و سنی اجتماعی، مختلف های گروه جاذب که ای گونه به کارکردها در تنوع .2

 ضروری است؛ برسانیم، حداقل به را خاموش های بدنه اینکه برای غیراداری های کاربری کارگیری به .۳
 فضا به سرزندگی خدماتی، های کاربری سایر و ها فروشی خوراکی انواع مثل فراغت اوقات کارکردهای تعبیه .9

 کند؛ می کمک
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 الدینیزاده فرد و شمسعبداله.../ سالمت در محله محیطی کیفیت نقش

 

 انگیزی خاطره 1

  مؤثر خاطره ایجاد در خیابان حاشیه شاخص های بدنه ساماندهی و تقویت و حفظ .7
 شود؛ اجتناب کند، می مخدوش را شاخص ابنیه به دید که وساز ساخت نوع هر از .2
 انگیزی و خاطره ذهنی تصویر گیری شکل بر هنری ارزش دارای و تاریخی ارزشمند نقاط نمودن بارز و حفظ .۳

 است؛ اثرگذار
 است؛ الزم نباشد محله عمومی چهره با مغایرت در که نحوی به حاشیه وسازهای ساخت کنترل .9

 است؛ ضروری محله ورودی در ویژه به فرمی، تمالحظا به توجه .1
 است؛ ساکنین الزم ذهن در محله کلی تصویر تثبیت منظور به ها تراکم دائمی تغییرات از پرهیز و ها تراکم کنترل .9

 منیتا ۳

 گردد؛ پرهیز محله مختلف نقاط در مخفی و تاریک های گوشه ایجاد از .7
 دنبال دارند؛ به را امنیت افزایش ها، ساختمان در خیابان به رو یها پنجره ایجاد و شفاف های بدنه وجود .2
 آورد؛ می فراهم فضاها از استفاده برای را ساکنین روانی امنیت شب، در مناسب نورپردازی وجود .۳
 باشد؛ داشته همراه به شب در را محیطی کیفیت افزایش تواند می مناسب، نورپردازی وجود .9
 امنیت افزایش محله، موجب مختلف نقاط در تلفنی تاکسی و درمانگاه داروخانه، مانند روزی شبانه کارکردهای تعبیه .1

 گردد؛ می شب در
 کند؛ می تضمین را آن کل امنیت محله، مختلف نقاط در روشن و فعال نقاط مناسب پراکندگی .9

 منابع
کنفرانس  .شهروندان یروان - یبرسالمت روح یشهر یعموم یمناسب فضاها ینقش طراح یبررس (.7۳69. )پور یرانیح الدی, توران و میاحمد
 پژوهش یالملل نیکنفرانس ب نیسوممنتشر شده در  مقاله ،یشهر تیریو مد یرعمران، معما یدر مهندس یکاربرد یپژوهشها یالملل نیب

 .یطوس نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت: تهران. یشهر تیریو مد یعمران، معمار یدر مهندس یکاربرد یها
 امعهج .شیراز دانشگاه دانشجویان روانی سالمت با مرتبط فرهنگی -اجتماعی عواملبررسی  (.7۳60) .یعل ،یروحان م،یمر مرزبان، ب،یحب ،یاحمد

 .۳1-6 (،7)7 ،جوانان مطالعات یشناس
 .16-7 .شاسوسا نشر :تهران. مقاالت مجموعه روان سالمت یهمگان آموزش .روان سالمت و ینیشهرنش .(7۳۳6) .شهناز ،یباشت

 یالملل نیب کنفرانس .محوری یینایب بر نقادانه کردیرو با یرانیا باغ در طیمح ادراک ندیفرآ لیتحل. (7۳62) .یمحمد مهد ،ییایغ سا،یپر بهارلو،
 ،یرمعما یالملل نیمنتشر شده در کنفرانس ب مقاله ،گذشته به نگاه نده،یآ یها افق ست؛یز طیمح و هنر عمران، ،یشهرساز ،یمعمار

 .کنفرانس یمیدا رخانهیدب: تهران ،نگاه به گذشته نده،یآ یافق ها ست؛یز طیعمران، هنر و مح ،یشهرساز
 ستیز و یکارکرد ،یاجتماع یشاخصها یپاسخدهندگ زانیم یابیارز .(7۳69) .ایزاده، پر نیاهل، فاطمه، عبدالحس یفتوح ،یمصطف بهزادفر،
 .7-76 ،( 7)7 ،یشهرساز دانش .تهران ونک، ده محله: یکاو مورد ؛یشهر یها محله یابیهکاررا و تیوضع سنجش در یداریپا یطیمح
 .دییهش انتشارات همکار ناشر شهر، آرمان انتشارات تهران،. مکان تا فضا از شهرسازی در ها شهیاند ریس .(7۳60) .جهانشاه پاکزاد،

 سه یقیتطب طالعهم :یطیمح یپاسخده و یمسکون های مجموعه باز فضای .(7۳62) .غالمرضا ،یسچیطل و رضایعل فر، ینیع ،محمد ،یلیجل

 .11-9۳(، 9)7۳ ،شهرسازی و معماری -بایز هنرهای هینشر .همدان شهر در یمسکون ۀمجموع
 .(رازیش کالنشهر اه،یس سنگ محله یمورد مطالعه) ساکنان یروان و یروح سالمت در محله یطیمح تیفیک نقش .(7۳69) .عبدالرحمان جوکار،
 .ضایواحد ب یارشد، دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس انامهیپا
 دانشگاه انتشارات :تهران ان،یبیطب منوچهر و ادییفر شهرزاد ۀترجم .ساخت انسان طیمح در ها مکان و محالت نشیآفر .(7691) .دیوید چپمن،

 .تهران
  . 27-79 ،6 (2۳) ،صفه مجله .یعجم یها خاطره و یاواقعه اتیح ،یشهر یفضا. (7۳1۳) .محسن ،یبیحب

 انسان طیمح و انسان مطالعات در آن بازخورد و بسونیگ دگاهید از طیمح تیقابل هینظر لیتحل .(7۳60) .مرمر اسالمپور، گلرخ، دانشگرمقدم،
 .۳9-1۳ ،5(6) ،شهر آرمان یشهرساز و یمعمار. ساخت

 علوم و اتیادب دانشکده مجله .اصفهان مطالعه یزندگ تیفیک سنجش یبرا یشنهادیپ مدل. (7۳۳9). مسعود انپور،یک ،یعل ،یخوراسگانیربان
 .70۳-91(، ۳) ،یانسان

ن : مسکینمونه مورد یشهر یمسکون طیمح تیفیباز در ک یفضاها ریتأث یبررس .(7۳61) .عارف نژاد، جهان م،ینع ،یکردون رضا،یعل ا،ین رحمت
 و علوم در پژوهش یالملل نیب کنفرانس نیسوم درمنتشر شده  مقاله .یعلوم و تکنولوژپژوهش در  یالملل نیکنفرانس ب. مهر بهبهان

 .7۳-7 ، ریت 76 ،المان-نیبرل: یتکنولوژ
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 فضاهای یطراح در تیفیک سنجش کردهاییرو یقیتطب یبررس .(7۳67) .روجا پور، یعل و مسعود ،یخادم ،اکبر یعل ،ییتقوا ،یمجتب ،انیعیرف

 .9۳-۳1، ۳(9) ،رانیا شهرسازی و معماری یعلم - انجمن یپژوهش یلمع هینشر شهری، یعموم
 یمل شیهما. شهروندان،  یاجتماع یاثرات آن ها بر زندگ یو بررس یشهر یعموم یفضاها یباز زنده ساز .(7۳62) .سایپر ،یصالح نسا، ساده،

 امام المللی بین انشگاهد ، زمان گذر در یمعمار و یشهرساز یمل شیهما نیاول درمنتشر شده  مقاله. در گذر زمان یو معمار یشهرساز
 . 7۳-7، 7دوره ،(ره) خمینی

 روان سالمت با آن رابطه و اجتماعی سرمایه عاملیتحلیل  .(7۳60) .دعباسیس ،یزدی یباقر ز،یعز ،یکسائ د،یدحمیس ،ینبو محسن، شجاع،
 .60-۳7، ۳(1) ،یولوژیدمیو اپ یستینامه آمار ز ژهیو شمالی، خراسان پزشکی علوم دانشگاه مجله .تهران شهر 6 منطقه سالمندان

 .بودرآهنگ(؛ شهرک یشهروندان )مطالعه مورد یزندگ تیفیآن بر ک ریو تاث یسبز شهر یفضا یکاربر یو بررس لیتحل (.7۳69)., فرزانه یشمشاد
مرکز : زیبرتعمران و شهر.  ،یانسان، معمار یالملل نیشر شده در کنفرانس بمنت مقاله، عمران و شهر ،یانسان، معمار یالملل نیکنفرانس ب

 .یو شهرساز یمعمار یمطالعات راهبرد
 لیخانواده و مسا یمل شیهما ز،یسالمت شهروندان تبر یحام یها طیتوسعه مح یالگو یطراح (.7۳61) .بهزاد ،ایدنیو وح نایم ،ازین یپوریعل

جوانان  اداره کل ورزش و-جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه ز،یتبر د،ینوپد لیاخانواده و مس یمل شیهما درمنتشر شده  مقالهز،یتبر ،دینوپد
 .یشرق جانیاستان آذربا

 نیساکن دگاهید از شهرها روستا در یزندگ طیمح تیفیک یابیارز .(7۳62) .بهزاد ا،یرنجبرن و جابر زاده، یعل ،دونیفر اقدم، ییبابا ،دیتوح زاده،یعل
 .16-19 (،799) ۳2،روستا طیمح و مسکن مجله .اصالندوز شهر روستا :موردی ۀمطالع - فازی منطق بر یمبتن های کیتکن اساس بر
 فضاهای در زنان حضور بر آن تأثیر و شناختی ییبایز و کالبدی های ژگییو بر تکیه با محیط کیفیت عوامل ییشناسا (.7۳67) .بایفر قرائی،

 . شهر زندگی و زنان شیهما اولین .شهر عمومی
 .91-۳۳ ،11 (۳2) ،صفه. یشهر یطراح تیفیسازنده ک یها(. مؤلفه7۳16) .کوروش ، گلکار

 ی)مطالعه مورد یمحالت شهر یزندگ تیفیک یبند تیو اولو لیتحل .(7۳6۳). ریام ،ییاشنوا خا،یزل رخواه،یکوچک زاده، محبوبه، خ قه،یصد ،یلطف
 .  79-7 ،6(26) ،یانسان یها سکونتگاه یزیر برنامه مطالعات .(باریشهر جو

 شهروندان یتمندیرضا بر موثر یفرد یرهایمتغ یبررس  .(7۳69). ناصر ، زاده یعل د،یتوح زاده، یعل حمزه، ،یمیرح جابر، زاده،یعل جمال، ،یمحمد
-2۳1 ،71 (90) ،ییایجغراف یفضا .(زیتبر و اصفهان یکالنشهرها یخیتار-یتجار مراکز سۀیمقا: یمورد)مطالعۀ یزندگ طیمح تیفیک از

۳09. 
 .رازیش یفرهنگ -یخیتار منطقه یلیتفص طرح در یبازنگر طرح .(7۳6۳) .خانه و شهر مشاور نیمهندس

 سطح ارتقاء منظور به یشهر یفضاها خالق تیریمد در طیمح تیفیک سطح شیافزا نقش یبررس. (7۳6۳). رضا ن،یرالدیخ محمد، ،یدیمؤ
 کنفرانس نیمشش در شده منتشر مقاله ،یاسالم شهر یها مؤلفه بر دیتأک با یشهر تیریمد و یزیر برنامه یمل کنفرانس .یاجتماع تعامالت

 .27-7آبان، 27 مشهد، شهر یاسالم یشورا مشهد،:  یاسالم شهر یها مؤلفه بر دیتأک با یشهر تیریمد و یزیر برنامه یمل
ساخت نهاد  کردیمحله با رو یسرا یچند عملکرد یمجموعه معمار ،ینف یامکان سنج زیآنال .(7۳61) .یمحمدعل ،یمحمد خان د،ینو هجرت،

 یالملل نیب کنفرانس نیمنتشر شده در سوم مقاله ،یشهرساز و یمعمار عمران، در نینو یها پژوهش یالملل نیب کنفرانس .محله یاجتماع
 .20-7 ر،یت 76آلمان، -نیبرل:  یشهرساز و یمعمار عمران، در نینو یها پژوهش

 کیکومتریسا اتیخصوص یبررس .(7۳6۳) حامد توان، الد،یم ،یگیدبیرش محمدرسول، ،یاسمی مسعود، ،یاسمی فروزان، زاده، یکاور رضا، زاده،یول
 .10-99 (،9)22 ،المیا یپزشک علوم دانشگاه یپژوهش یعلم مجله .(GHQ-28) .یعموم سالمت نامه پرسش

 .سالمندان ساکن خانه سالمندان یو روان یسالمت جسم یموثر در ارتقا یطیعوامل مح یبررس (.7۳69). دمحسنیس ،یو موسو نبیپور, ز زدانی
 نینو یپژوهش ها یمل شیهما در شده منتشر مقاله ،ستیز طیتعامل انسان و مح کردیبا رو یدر معمار نینو یپژوهش ها یمل شیهما

 .النیرشت، دانشگاه گ: ستیز طیل انسان و محتعام کردیبا رو یدر معمار

References 
Ahmadi, H.; Marzban, M.; Ruhani, A., (2010). A Study on the Socio-Cultural Factors Related to Mental 

Health of the Youth among Shiraz University Students. Journal of Sociological Studies of Youth .1(1), 

9-35. (in Persian) 

Ahmadi, T.; Heyrani pour, M, (2015). Investigating the role of proper design of urban public spaces on the 

mental health of citizens.3rd National Conference and 1st International Conference on Applied 

Researches in Civil Engineering Architecture and Urban Planning, Tehran: K. N. Toosi University of 

Technology. (in Persian) 



77۳ 

 

 

 

 الدینیزاده فرد و شمسعبداله.../ سالمت در محله محیطی کیفیت نقش

 
Alipouri Niaz, M., Vahidnia, B. (2015). Designing a model for the development of health-friendly 

environments for the citizens of Tabriz. Tabriz National Conference on Family and New Issues: Tabriz. 

(in Persian) 

Alizade, T., Babaei Aghdam, F., Alizade, J., Ranjbarnia, B. (2014). Evaluation the quality of living 

environment in rural-towns according to residents view based on viewpoint of fuzzy logic (Case study: 

rural-town of Aslanduz). JHRE.32 (144), 59-74. (in Persian) 

Baharlo, p.; ghiyabi, M. (2016). Analysis of the process of environmental perception in the Iranian garden 

with a critical approach to axial vision. ICAUCAE 2016, Tehran. (in Persian) 

Bashti, Sh. (2010). Urbanization and mental health. (1th Ed.).Tehran: shasoosa. (in Persian) 

Behzadfar, M.; fotouhi ahl, F.; Abdolhosseinzadeh, P. (2010). An Evaluation of Responsiveness of Social, 

Economic, and Ecological Indexes of Sustainability in Neighborhood. URBAN PLANNING 

KNOWLEDGE. 1(1), 1-19. (in Persian) 

Bell, Paul A., Greene, Thomas C., Fisher, Jeffery D., Baum, Andrew. (2005). Environmental Psychology. 

(5th Ed.). Earl McPeek. 

Chapman, D. (1947). Creating neighbourhoods and places in the built environment. (3th ed.).Tehran: 

University of Tehran Press. (in Persian) 

City and Home Consulting Engineers. (2014). Revision plan in the detailed plan of the historical-cultural 

area of Shiraz. 

Daneshgarmoghaddam, G.; Eslampour, M. (2013). Study of the Affordance Theory Based on Gibson’s 

Point of View and Its Effects on Studies of Human-Built Environment. ARMANSHAHR Architecture & 

Urban Development. 5(9), 73-86. (in Persian) 

Gharaei, F. (2012). Identifying environmental quality factors by relying on physical and aesthetic 

characteristics and its effect on women's presence in public spaces of the city. 1st women's conference 

and city life. 

Golkar, K  . (2016). 11(32), Components of urban design quality, Soffeh, 38-65. (in Persian) 

Good, J. M. (2007). The Affordances for Social Psychology of the Ecological Approach to Social Knowing. 

Sage Published. 

Gulersoy, Zeren Nuran and Ozsoy Ahsen and Tezer, Azime and Genli Yigiter, reyhan and Gunay, Zeynep. 

(2009), Strategic quality planning in urban Environment, ITU A|Z, 1(6), 109-125.  

Habibi, M .(1999). Urban space, event life and collective memories. Soffeh. 9(28), 16-21. (in Persian) 

Hejrat, N, Khan Mohammadi, M. (2016). Analysis of technical feasibility, multi-functional architectural 

complex of Sarai Mahalla with the approach of building a social institution of the neighborhood. 

International Conference on New Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning: 

Berlin-Germany. (in Persian) 

Jalili, M.; Einifar, A.; Talischi, Gh. (2013). Open Space of Residential Complexes and Environmental 

Responsiveness: A Comparative Study of three Residential Complexes in Hamadan. Honar-Ha-Ye-Ziba 

Memari-Va-Shahrsazi. 18(4), 57-68. (in Persian) 

Jokar, A .(2017). The role of environmental quality of the neighborhood in the mental health of residents 

(Case study of Sang-e Siah neighborhood, Shiraz metropolis) Master Thesis, Islamic Azad University, 

Beizah Branch. (in Persian) 

Lang, J. (2004). Creating architectural theory, the role of behavioral sciences in environmental design. 

(Alireza. Eynifar, Trans.). Tehran: University of Tehran. 

Lotfi, M. Kochakzade, M. Kheirkhah, Z. Eshnavaeei, A. (2015). Analysis and Prioritiz the Quality of Life 

Urban Neighborhoods (Case Study: Joybar City). Journal of Studies of Human Settlements Planning.9 

(29) ,16-1 (in Persian) 

Moayedi, M, Kheirodin, R., (2014). Investigating the role of increasing the level of environmental quality 

in the creative management of urban spaces in order to improve the level of social interactions. 6th 

National Conference on Urban Planning and Management with Emphasis ON the Elements of Islamic 

City. (in Persian) 

Mohammadi, J., Alizade, J., Rahimi, H., Alizade, T., Alizade, N. (2014). Assessment of individual variables 

which influence the citizens’ satisfaction of quality of living environment (Case Study: Comparison of 

business and historical centers in Isfahan and Tabriz metropolises). Journal of GEOGRAPHIC 

SPACE.17 (60), 304-287. (in Persian) 

Moore, K. D. (2005). Using place rules and affect to understand environmental fit: A theoretical 

exploration. Environment and Behavior, 37(3), 330-363. 



779 

 

 

 1399 تابستان ،114-95، 2شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 
Pakzad, J. (2010).Jahanshah Pakzad.An intellectual history of urbanism. (1th Ed.).Tehran: Armanshahr. (in 

Persian)Rabbani Khorasani, A., Kianpour, M. (2007). Suggested model for measuring quality of life: 

Case study: Isfahan. Faculty of Literature and Humanities, (3), 67-108. (in Persian) 

Rafieian, M., Taghvae, A., Khademi, M., Alipour, R., (2007). Comparative study of quality measurement 

approaches in urban public space design. The Scientific of Architecture & Urbanism, 3(4), 35-43. (in 

Persian) 

Rahmatnia, A, Krdoni, N, Jahannezhad, A.  (2016). Suggested model for measuring quality of life: Case 

study: Isfahan. 3rd International Conference on Research in Sciency and Technology, (3), 1-13. (in 

Persian) 

Rahmatnia, A, Krdoni, N, Jahannezhad, A.  (2016). Suggested model for measuring quality of life: Case 

study: Isfahan. 3rd International Conference on Research in Sciency and Technology. (3), 1-13. (in 

Persian) 

Sade, N, Salehi, P. (2013). Revitalizing public spaces and examining their effects on the social life of 

citizens. 1th National Conference on Urban Planning and Architecture over time, 1, 1-18. (in Persian) 

Shemshadi, F. (2015). Analysis of urban green space and its impact on quality of life of citizens (Case 

study: Kabudrahang city).International Conference on Human, Architecture, Civil and Urban. (in 

Persian) 

Snyder, C. R. (Ed.). (2000). Handbook of hope: theory, measures and applications. San Diego: Academic 

Press. 

Valizadeh, R., Kavari zade, F., Yasemi, M., Yasemi, M., Rashidbeigi, M., Tavan, H. (2015). Psychometric 

Properties of the General Health Questionnaire (GHQ -28). Sjimu, 22 (6), 44-50. (in Persian) 

Yazdanpour, Z, Mosavi, M. (2017). Investigating the environmental factors affecting the physical and 

mental health of the elderly living in nursing homes. National Conference on New Research in 

Architecture with an Approach to Human-Environmental Interaction: Rasht-Gilan. (in Persian) 

 


