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ارزیابی تاثیر ابعاد اجتماعی و کالبدی محیط محله بر
سالمت روانی و حس سالمتی سا کنین
(مورد پژوهی محله رشدیه تبریز)*

مرتضی میرغالمی** ، 1مینو قره بگلو ،2نوشین نوزمانی
1دانشیار طراحی شهری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
2دانشیار معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
 3کارشناسی ارشد طراحی شهری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
3

(تاریخ دریافت مقاله ،96/2/12 :تاریخ پذیرش نهایی)96/5/18 :

چکیده
شــیوع مشــکالت ســامتی مزمــن ،در ابعــاد جســمانی و روانــی در جوامــع کنونــی رو به افزایش اســت.
محیط محله ،به عنوان یکی از عناصر مهم اجتماعی-کالبدی شــهرهای ایرانی ،میتواند تعیینکننده
رفتارهای مرتبط با ســامتی باشــد و منجر به تفاوتهای نتایج ســامتی در الگوهای فضایی متفاوت
گــردد .هــدف از پژوهــش حاضــر ،بررســی عوامــل تاثیرگذار بر حس ســامتی و ســامت روانی ســا کنین،
در ارتبــاط بــا محیــط محله ،در گونههای ســکونتی بــا الگوی فضایــی متفاوت از حیــث ترا کم و فضای
بــاز عمومــی میباشــد .راهبــرد روششــناختی ،تلفیقی بــوده و منطــق نمونهگیــری در انتخاب ســایت
هدفمنــد و انتخاب جامعه آماری تصادفی اســت .محله رشــدیه تبریز در ســه گونــه فضایی ،فضای باز
نیمهخصوصی محاطی (ترا کم پایین) ،نیمهخصوصی محیطی (ترا کم متوسط) ،نیمهعمومی محاطی
(ترا کم باال) در چهار مقیاس فردی ،میانی ،محلهای و حوزه بالفصل مورد بررســی قرار گرفت .یافتهها
بیانگــر ایــن میباشــد کــه به ترتیب ســا کنین گونه ســکونتی ترا کــم پایین ،ترا کــم متوســط و ترا کم باال،
بــا تفــاوت معنیداری ،کمتر دچار پریشــانی روانی میگردند؛ همچنین مقیاس فردی دارای بیشــترین
تاثیرگذاری بر حس ســامتی (ســن ،جنســیت ،ســطح درآمد) میباشــد در صورتی که در مورد پریشانی
روانــی ،مقیــاس میانی (مدیریت فضای جمعی ،ایمنی ،هویت جمعی ،تفاوتهای طبقات اجتماعی)
میزان تعیینکنندگی باالتری دارد.

واژههای کلیدی
الگوی فضا ،محیط اجتماعی و فیزیکی محله ،سالمت روانی ،حس سالمتی ،محله رشدیه تبریز.
* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناســی ارشــد نگارنده ســوم با عنوان " :ارزیابی تاثیر ســاختار فضا ،ترا کم محله بر ســامت جســمانی ،روانی و
اجتماعی سا کنین(مورد پژوهی محالت شهر تبریز)" با راهنمایی نگارندگان اول و دوم میباشد.
** نویسنده مسئول :تلفن  ،09104120034 :نمابر.E-mail: m.mirgholami@tabriziau.ac.ir ،041-35539200 :
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مقدمه
ســامت ،بــه عنوان یکــی از شــاخصهای اصلی توســعهیافتگی
جوامــع و حقــوق جهانــی بشــر از مــوارد مـــورد تأ كیــد ا كثـــركشورها
ت (آلکجبــاف .)139-170 ،1392 ،مطالعــات صــورت گرفتــه
اس ـ 
در ایــن حیطــه بیانگر این میباشــد که کیفیت محیــط اجتماعی و
فیزیکــی محالت و مناطق شــهری یا روســتایی میتواند بر ســامت
ســا کنین تاثیرگذار باشــد ،لیکن کمیت و کیفیت عوامل تاثیرگذار با
درنظــر گرفتــن زمینههای گونا گون در مکانهــای مختلف متفاوت
میباشــد .دغدغه ا کثــر آرمانشــهرگرایان و اصالحگرایان اجتماعی در
ســده هیجدهم و نوزدهم ،رفع مشکالتی بود که تحت تاثیر انقالب
صنعتی در شــهرها و روســتاها ایجاد شــده بــود (پا کــزاد.)15 ،1390 ،
در ایــن ســالها رهبران شــهری و پزشــکان ،با تکیه بر اعــداد و ارقام
وخامت وضعیت جســمانی و اخالقی جامعه پرولتاریا در خانههای
ش��هری را محک��وم میکردن��د ( .)CHOAY, 2007, 5در نیمــه اول
قرن بیســتم ،طی جنگ جهانی اول ( )1914-1918تا جنگ جهانی
دوم ( ،)1939-1945در خانهســازیهایی کــه جهت پاســخدهی به
ویرانیها ایجاد شد نیز بر اهمیت نور کافی و کاهش سایه تا کید شده
ش بیمـــاری
بــود .در ســالهای  1970و ،1980بــا یافتــن الگوی پرا کن 
در فضـــای جغرافیـــایی ،ارتبـــاط بـــین بیمــاری و شــرایط اقتصادی
و اجتماعـــ کشـ�فـ میش��د ( .)Hunter, 1974, 1-3بنابرایــن تــا
سالهای  ،1990دیدگاه تحلیل فضایی سالمت و بیماری ،منجر به
کاهش مفهوم غنای مکان (زمینه) تا حد مفهوم «موقعیت» میشد
( .)Entrikin, 1991, 3در حــال حاضــر ،تهدیدهای ســامت عمومی
ناشــی از توســعه حومهنشــینی ،به صورت دیگری ظاهر میشــوند.
چاقــی مفــرط ،دیابــت و بیماریهــای دیگــری کــه بــه وابســتگی به

ً
اتومبیل نسبت داده میشوند ،بهداشت عمومی را تقریبا به همان
اندازه در سیاســتگذاریهای برنامهریزی یک مسئله حیاتی تلقی
میکنــد که یکصد ســال پیش ،ســل و بیماریهای شــهری دیگری
موجــب اســتفاده از منطقهبندی گردید (بروان و همــکاران،1389 ،
 .)122اغلب به نقل از بیانیه سیاست معاصر سالمت "هیچ سالمتی
بدون سالمت روانی وجود ندارد"( .)Prince et al., 2007, 860رابطه
بیــن محالت و ســامت روانی بــرای چندین دهه مــورد مطالعه قرار
گرفت�هـ اس��ت (Faris & Dunham, 1939; Kawachi & Berkman,
 .)2003, 26کاســتیهای مطالعات پیشــین را در دو حالت میتوان
تحلیل کرد ،اول اینکه تفاوتها در گونههای سکونتی با پیکرهبندی
فضایــی متفاوت ،کــه دارای ابعاد کالبــدی و اجتماعی متفاوتند ،از
حیث سالمت روانی مورد توجه قرار نگرفته است و دوم اینکه تجربه
زیســته سا کنین مدنظر قرار نگرفته اســت .هدف از پژوهش حاضر،
بررســی ویژگیهــای فضایــی و ترا کــم محــات در ارتباطــی عمیق با
«پدیــده ســامت روانی» و «تجربیات افراد» میباشــد .با تشــخیص
رابطــه بیــن ابعــاد ،ویژگیهــای فضایــی ،ترا کــم و ســامت روانــی-
حــس ســامتی در محالت میتــوان بــه الگوهای ســاختارمندی در
برنامهریــزی و طراحــی فضاهــای شــهری دســت یافت کــه تاثیرگذار
بر ســامت روانی و حس ســامتی جامعه باشــد .پژوهــش حاضر در
راســتای پاســخگویی به ســوال اصلی "چه تفاوتی در نتایج سالمتی
ســا کنین گونههای ســکونتی ،بــا الگوهای فضایی متفــاوت ،وجود
دارد؟ و چــه متغیرهایــی میتواننــد توصیــف کننــدهی رابطــه بیــن
ویژگیهــای اجتماعــی و کالبدی فضاهای شــهری و ســامت روانی
سا کنین محله باشند؟" ،پیش برده شده است.

 .1عوامل تاثیرگذار بر ســامت روانی ســا کنین
در محیط اجتماعی و فیزیکی محله
 .1 .1مرور مطالعات تجربی ()2016-2010
تاثیر فرم کالبدی محیط بر ســامت طبق معیارهای تحقیقات
را بطــور خالصــه میتوان در مــورادی همچون اختــاط کاربریها،
شــبکه در همتنیــده و غیرسلســله مراتبــی ،ترا کــم باالی انســانی و
ساختمانی خالصه کرد (بحرینی و خسروی .)5 ،1389 ،مطالعات
تجربی تاثیر محله بر سالمت را میتوان به دو دسته اصلی تقسیم
ِ
کــرد :مطالعاتــی کــه از دادههــای ممیــزی سرشــماریها اســتفاده
میکننــد و مطالعاتــی کــه بــه طــور مســتقیم در قالــب رویکردهای
متفــاوت محیط فیزیکــی و اجتماعی محله را اندازه گیری میکنند
(.)Diez Roux & Mair, 2010,125
بررسی مطالعات تجربی انجام شده در این حیطه (،)2016-2010
بیانگــر ایــن مهم میباشــد کــه ویژگیهــای محیط محلــه میتواند
محدودکننده و یا حامی رفتارهای مرتبط با سالمت روانی باشد .در

این میان ،طراحی شهری در قالب ابعاد طراحی شهری ،میتواند با
یافتن جنبههای قابل انعطاف محیط فیزیکی و اجتماعی ،منجر به
بهبودسالمتروانیسا کنین گردد.جهتمشخصکردنمتغیرهایی
از محیــط اجتماعی و ساختهشــده محله کــه در مطالعات تجربی با
زمینههــای مختلــف رفتــار مشــابهی را در در رابطه با ســامت روانی
نشــان میدهند ،پژوهشهای منتشرشــده در این حیطه ،از ســال
 2010تا کنون ،در پایگاههای علمی مرتبط مورد بررســی قرار گرفتند
و در مجمــوع  32مقالــه واجــد شــرایط انتخاب شــدند .در جدول،1
مولفههایی که بیشترین فراوانی معنیدار را دارند ،آورده شده است.
مولفه جدایی گزینی اجتماعی در سطح معنیدار  0.001در 31.25
درصــد ،از نتایــج مطالعــات دارای اثرگــذاری بر ســامت روانی و حس
سالمتی است ،که نشاندهنده کلیدی بودن و تعیینکنندگی باالی
متغیرهــای این مولفه در مقایســه با ســایر مولفهها اســت .نتایج 13
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جدول  -1درصد فراوانی شاخصهای محیط اجتماعی و فیزیکی محله که در مطالعات تجربی مختلف دارای همبستگی معنیدار با حس سالمتی و سالمت روانی میباشند0

بعد عملکردی
محله

بعد اجتماعی
محله

بعد مورفولوژیکی

ابعاد

جداییگزینی اجتماعی در قالب سه متغیر اصلی نداشتن اشتراکات در ارزشها و هنجارها
(تعداد فرزندان کمتر ،تازهواردها به محله ،تفاوت در درآمدها) ،حس تعلق کمتر (مالکان
کمتر ،ناپایداری سکونتی ،خانههای تک نفری بیشتر ،خانههای خوابگاهی بیشتر) ،منابع
اجتماعی کمتر (والدینی که کمتر در خانه هستند ،پانسیون کمتر ،ساکنین قدیمی کمتر)
تعریف شده است.
در تضاد با فعالیتهای بازدارنده رسمی (مانند برخوردهای پلیس) ،در نظارت غیررسمی،
ساکنین خود به نظم عمومی دست می یابند .مانند دیدبانی خودجوش بازی کودکان در
محله )(Sampson, Raudenbush, & Earls, 1997,918

اختالل و ناهنجاری
فیزیکی

ایمنی

فضای باز عمومی
دسترسی به واحدهای
روزانه
اختالط کاربری

دسترسی به فضای
سبز

پایداری سکونتی
حمایتهای اجتماعی

نظارت غیررسمی

جداییگزینی

اختالل و ناهنجاری
اجتماعی

شامل فروش مواد مخدر ،دزدی ،حضور افراد ،نزاع محلی(رفتارهای ضد اجتماعی) می-
باشد.

وندالیسم ،سر و صدای آزاردهنده ،نحوه جمعآوری زبالهها ،بناهای رها شده

Sarkar et al., 2013(18); Stronegger, Titze, & Oja, 2010(56); M Gao et
al.2016
)M Gao et al.2016, Stronegger, Titze, & Oja, 2010(56

Bond et al. 2012(), Egan et al., 2015(7); Hayward et al., 2015(3); Jones
et al., 2014(6); Kim, 2010(74); Mullings et al., 2013(6); Stronegger et
)al., 2010(56); Wheaton et al., 2015(20

-

-

)Duncan et al., 2013(18); Francis et al., 2012(79

Beyer et al., 2014(60); Mullings et al.2013(6); Ochodo, Ndetei,
Moturi, & Otieno, 2014(9); South, Kondo, Cheney, & Branas,
)2015(12); Sugiyama et al., 2016(2); Weimann et al., 2015(6

;)Elliott et al., 2014(18); Francis et al., 2012(79); Hong et al., 2014(10
)Jones et al., 2014 (6); Kim, 2010(74); Wheaton et al., 2015(20

)Lawder, Walsh, Kearns, & Livingston, 2014(5

)Wheaton et al., 2015(20

Beyer et al. 2014(60); Chen and Chen 2015(60); M Gao et al.2016,
)McKenzie et al., 2013(18
Chen & Chen, 2015 (6); Hayward et al., 2015(3); Kim, 2010(74); Byck
et al., 2015(3); McKenzie et al., 2013(18),Egan et al., 2015(7); Emerson
et al., 2014(13), Francis et al., 2012(79); Jokela, 2015(9); Jones et al.,
2014 (6); Maass et al., 2016(6); Ruijsbroek et al., 2016; Toma et al.,
)2015 (2); Wheaton et al., 2015(20
& Chen & Chen, 2015b; Egan et al., 2015(7); Elliott, Gale, Parsons,
Kuh, 2014(18); Emerson et al., 2014(13); Francis et al., 2012; Hayward
et al., 2015(3); Hong, Zhang, & Walton, 2014(10); Ivory, Collings,
Blakely, & Dew, 2011(42); Jones et al., 2014 (6); Kim, 2010(74); Lau
& & Ataguba, 2015(3); Maass et al., 2016(6); Pearson, Ivory, Breetzke,
)Lovasi, 2014(1); Ruijsbroek et al., 2016; Wheaton et al., 2015(20

)C Sarkar et al.2013(18

& McKenzie et al., 2013(18); Ochodo et al., 2014(9); Sharp, Denney,
)Kimbro, 2015(5

سنجش تراکم و کیفیت فضای باز عمومی و دسترسی به آن

سنجش شاخص تفاوت نرمالیزه شده سبزینگی ( ،)NDVIو یا بررسی دسترسی
ساکنین به محیط طبیعی و مصنوع سبز در فاصله  0تا  10دقیقه از محل زندگی.

اغلب با متغیرهای حمایت احساسی ،حمایت اطالعاتی(نصیحت ،راهنمایی و پیشنهاد)،
حمایت محسوس(حمایتهای مالی ،کمک های رفتاری) ،تعامالت اجتماعی مثبت،
سنجیده شده است )(Sherbourne & Stewart, 1991,707

-

-

شیب
نوع بافت

-

همپیوندی فضایی

شاخص

توضیحات

پژوهشهای تجربی (تعداد ارجاعات پژوهش)

Duncan et al. 2013 (18); Sarkar, Gallacher, and Webster 2013 (18), M
Gao et al.2016,

-

39.4

-

-

1941

1941

39.4

.931

.936

49.3

-

-

-

-

39.4

39.4

49.3
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مطالعه از  32مطالعه نشــان داد که اختالل و ناهنجاری اجتماعی-
قرار گرفتن در معرض خشونت و خطرهای اجتماعی و در نتیجه نبود
امنیــت -در محلــه ،عاملــی اثرگذار بر نتایــج افســردگی و اختاللهای
رفتاری میباشد؛ همچنین ناهنجاری فیزیکی ،با میزان معنیداری و
شدت تاثیر 0.001و  ،0.01دارای فراوانی بیشتری نسبت به سایر مولفه
ها میباشــد (جدول  .)1مرور مطالعات در این زمینه نشــان میدهد
که یک ســری مولفههای فیزیکی محله بر ســامت جسمانی و روانی
سا کنینتاثیرگذار است کهاز جملهآنهامیتوانبهعواملزیراشاره کرد.
 .2 .1ترا کم
الگوهای مختلف طراحی مجموعههای مســکونی در ترا کمهای
یکســان ،ارتفاع زیاد و ســطح اشــغال کم /ارتفاع کم و ســطح اشــغال
زیاد /ارتفاع متوسط و سطح اشغال متوسط (Echenique and Saint,
 )2001, 12ممکن است نتایج متفاوتی در تاثیرگذاری بر سالمت روانی
ســا کنین داشــته باشــد .برخی از تحقیقــات ،ترا کمهای بــاال را عامل
افزایشدهن��ده مواجه��ه اف��راد و ارتقای تعام�لات اجتماعی میدانند
( )Raman, 2010و در مقابــل برخــی دیگــر بــر ایــن باورنــد کــه ترا کم به
واســطه بروز ازدحام میتواند تاثیر منفی بر تعامالت اجتماعی داشته
باشد ( .)Dave, 2011مرور مطالعات نشان میدهند که رابطه مثبتی
بیــن شــاخص ازدحــام ،تعداد افــراد در فضــا ،و پریشــانی روانی وجود
دارد ( .)Evans 2003, 539احســاس ترا کــم ادارکــی باال به دلیل میزان
محصوربــودن فضــا ،ناخوانایــی و پیچیدگــی فضاها و ســطوح باالی
فعالیتهادر آنهابهوجودمیآید(مدنیوهمکاران.)43،1396،برخی
روانشناسان معتقدند شلوغی(ازدحام) و فاصله نزدیک و نامناسب
بیــن افراد ،به ضایعات جســمی ،فیزیولوژیکــی و روانی منجر میگردد
و ایــن ضایعات در قالب پرخاشــگری ،خودکشــی و دیگر آســیبهای
اجتماعــی نمود پیــدا میکند (طباطبائیــان و تمنایــی.)104 ،1392 ،
 .3 .1الگوی فضایی گونههای سکونتی
ویژگیهایــی از محلــه کــه در رابطــه بــا ســامتی میباشــند،
ً
اخیــرا در تئوریهــای طراحــی شــهری "شهرســازی نویــن"" ،رشــد
هوشـ�مند" و "نوشـ�هرگرایی" مطرح شـ�دهاند (Rodriguez, Khattak
 ،)& Evenson, 2006کــه اغلــب ایــن مطالعــات بــا پیکرهبندیهای

نمودار  -1مدل مفهومی پژوهش.

فضایــی متفــاوت ،اهمیــت محلههــای پیادهمــدار ،میــزان اتصــال
ب��االی خیابانه��ا و اخت�لاط کارب��ری را مدنظر قرار میدهن��د( (�Bur
 .)goine et al. 2015, 2برخــی از مطالعــات ،تاثیــر پیکرهبنــدی
فضایــی بــر ســامت را بــر مبنــای معیــار دسترســی فیزیکــی و میزان
اتص��ال خیابانه��ا ( )Marshall, Piatkowski, & Garrick, 2014و
برخ��ی دیگ��ر معیار نفوذپذی��ری بص��ری ( )South et al., 2015را مورد
مطالعــه قــرار دادهانــد .از لحــاظ شــکلی ،اغلب گونههای ســکونتی
قابــل شناســایی در غالــب چیدمــان محیطــی ،بلوکهــای منفــرد،
بلوکهای ردیفی و ترکیبی از سـ�ایر بلوکها اسـ�ت(Biddulph 2007,
 ،)49-53لیکــن نحــوه تفکیــک قطعات بر مبنای ســه الگــو که خود
ابعــادی از ســازماندهی اجتماعــی شــامل دسترســی ،نــوع تملک و
منابع هســتند ،میــزان عمومــی و خصوصیبودن را نشــان میدهد
(مدنــی پــور .)135 ،1387 ،در واقــع ،بســیاری از فعالیتهــا در
فضای شــهری ،وابســته به شــدت فصل مشــترک فضای خصوصی
و عموم��ی اس��ت (do Eirado Amorim, Barros Filho, and Cruz,
 .)2014, 60بنابرایــن ،الگــوی تفکیــک نواحــی ،تعیینکننــدهی
نحــوه گــردش فضــا و از ایــن حیــث زندگــی اجتماعــی میباشــد .در
راهنماهــای طراحــی شــهری ،نزدیکــی بــه فضاهــای بــاز عمومــی
ً
مکــررا بــه عنــوان ویژگی مهــم برای پیشــبرد نتایــج ســامت روانی،
جس��مانی و اجتماعی مطرح میش��ود (.)Koohsari et al, 2013, 92

 .2مدل مفهومی پژوهش
مطالعه حاضر عالوه بر برجستهکردن حیطههایی که بیشتر مورد
توجه پژوهشــگران بوده است ،به تامل در رابطه با اولویتهایی که
بــه نظر میرســد در پژوهشهای آتــی ،جهت پرکــردن فضای خالی
در رابطــه بین محیط محله و ســامت روانــی ،میباید در نظر گرفته
شــود ،میپردازد .بنابراین ،مدل مفهومی ،در راســتای این دو مهم
شــکل یافته اســت تا گامی در جهت پیشــبرد روشهــا و مفاهیم در
این زمینه باشد .در مطالعه مقطعی حاضر ،مدل مفهومی پژوهش
مبتنــی بــر چهار مقیــاس میباشــد ،مقیاس فــردی ،مقیــاس میان
فــردی ،مقیــاس محلهای ،مقیاس حوزه بالفصــل محله .هر چه به
مقیــاس فــردی نزدیکتر میشــویم ،ســاختارهای اجتماعی درونی
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پررنگتر میشــوند .در تجربه زیسته ســا کنین ،ساختارها الگوهای
متقابل پایدار و منابعی هستند که توانمندسازی و یا محدودسازی
ِ
فعالیــت اجتماعــی را بر عهده دارند؛ همچنین ســاختارها تمایل به
بازتولیـ�د شـ�دن از طریـ�ق فعالیتهـ�ای اجتماعـ�ی را دارنـ�د (Sewell
 .)Jr, 1992, 19بنابرایــن رفتارهــا و قواعــد هــم واســطه و هــم نتیجه
فعالیتهای عامالن انسانی هستند (.)Segre, 2014, 117

 .3روش تحقیق
پژوهش تلفیقی هدایتگر خواهد بود.
در پژوهــش حاضر ،طرح
ِ
جمــعآوری دادهه ـای ّکمــی و کیفــی در پژوهــش حاضــر از لحــاظ
زمانــی بــه صــورت متوالــی صورت گرفته اســت ،در این راســتا ســه
ّ
عینی-کمی
فــاز پژوهــش تعریف شــده اســت .در فــاز اول ،ارزیابــی
محیــط فیزیکی محله توســط ممیــزی محیط صورت گرفــت .ابزار
مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسشنامه آیروین مینسوتا 1است
که در اغلب مطالعات پایایی و روایی باالیی دارد.
در فــاز دوم ،ارزیابــی ذهنی-کیفــی ،بدســت آوردن دادههــای
کیفــی و نحــوه تحلیل آنها در چهار گام صورت گرفت .1 :اســتخراج
پاس ـخهای کالمی .2 ،شناسایی کدهای پاسخ .3 ،ایجاد تمهای
موضوعی .4 ،مشــخصکردن شــدت و یا فراوانی تمهای موضوعی
شناساییشــده در متنهــای مصاحبههــا ،جهــت بدســت آوردن
نفــردی .در
شــاخصهای تجربــه زیســته ســا کنین در مقیاس میا 
ایــن فــاز ،دو محقــق بــه طــور مســتقل بــا اســتفاده از روش تحلیل
ویرایشــی (داده محــور) ،2متنهــا را بــرای دســتیابی بــه محتــوای
موضوعــی کدگــذاری کردنــد ،بــا توجــه به طبیعــت ا کتشــافی این
بخــش از مطالعــه ،از رویکرد قیاسی/اســتنتاجی تحلیل موضوعی
اســتفاده شــد .ســپس بــا اســتفاده از دادههایــی کــه از توصیــف
مشــارکتکنندگان بدســت آمده ،بر گذرگاههای مهم بین سالمتی
و ابعــاد اجتماعــی (درونــی) محلــه تا کیــد شــد .به منظور تســهیل
مدیریت دادهها و تحلیلها ،از نرمافزار  atlas.ti 6.2استفاده شد.
ّ
ذهنی-کمــی مــردم
فــاز ســوم ،مربــوط بــه گــردآوری دادههــای
میباشــد .محله در این پرسشــنامه ،محدودهای است که در فاصله
 15-10دقیقــه پیــادهروی از محــل زندگــی پرسششــونده قــرار دارد.
ابعــاد کالبدی (بیرونی) و ابعــاد اجتماعی (درونی) برگرفتــه از جدول1
و نتایــج ارزیابــی ذهنی-کیفی (فاز دوم) محیط محله مورد ســنجش
قرار گرفتند .همچنین تاثیر مقیاس حضور سا کنین در حوزه بالفصل
محله (فاصله بیش از  15دقیقه از محل سکونت) ارزیابی شد .جهت
ارزیابـ�ی سـلامت روانی ،از پرسشـ�نامه  3 GHQ-12که پایایــی و روایی
آن بــرای جامعــه ایرانــی مورد تاییــد بود (عبــادی و همــکاران،1381،
 ،)45اسـ�تفاده شـ�د .از آنجایـ�ی کـ�ه نمره بدسـ�ت آمده از پرسشـ�نامه
 GHQ-12دارای بــار منفــی میباشــد ،در جدول رگرســیونی از عبارت
پریشــانی روانــی اســتفاده شــده اســت .همچنیــن حس ســامتی بر
مبنای سوال "در حالت کلی وضعیت سالمتی خود را چگونه ارزیابی
میکنیــد؟" ،اندازهگیری شــد .برای مشــخصکردن جهــت و اندازه اثر
هر متغیر بر متغیر وابسته ،تحلیلهای رگرسیون چند متغیره گام به
گام ،برای مقایســه دو به دو میانگینها آزمون توکی یا  Tو همچنین

آزمــون کروســکال-والیس 4برای آزمون معنیدار بودن مقایســههای
میانگینهــای دوبــه دو صــورت گرفته اســت .پژوهش حاضــر در بازه
زمانی آذر ماه  94تا مرداد ماه  95صورت گرفته است.

 .4محدوده مورد مطالعه
محله رشــدیه تبریز ،از ســمت شــمال محدود بــه کوههای عون
بن علی ،از ســمت غرب در مجاروت محله ولی امر ،از ســمت شــرق
محلــه الهیــه باغمیشــه و از جنــوب محــدود بــه بزرگــراه پاســداران
(کنــار گــذر شــمالی تبریــز) میباشــد .دالیــل انتخاب محله رشــدیه
بــه عنــوان نمونه موردی از این حیث میباشــد که محله رشــدیه با
دارا بودن گونههای فضای ســکونتی متفاوت ،امکان مقایســه بین
پیکرهبندیهای فضایی متفاوت ،کشف همبستگی بین دادههای
ســامت و دادههای محیط ساختهشده اجتماعی -فیزیکی را با به
حداقــل رســاندن تاثیرگــذاری متغیرهای دموگرافیکــی (ویژگیهای
اقتصــادی ،ســطح بــا ســوادی) ممکن میســازد .پهنه مســکونی با
نســبت  74/7و با تعداد واحد  1455مســکونی بیشــترین ســهم در
این ناحیه میباشد (مهندسین مشاور نقش محیط .)92 ،1384،
 .1 .4گونهبندی فضاهای سکونتی محله رشدیه
میتوان طبقهبندی ریختشناسی فضاهای شهری را متشکل
از س ــه ش ــکل اصلی مربع ،دایـــره و مثلث تعریف کرد کـــه از عوامل
مدولبندی زیـــر تاثیرپذیرنـــد :زاویهدارکـــردن ،قطعهقطعهکردن،
الحاق ،ادغام شـــدن ،تداخل یا ترکیب عناصر و تغییر شکل یافتن؛
ای ــن عوامـــل مدولبنـــدی ،میتوانـــد کلیـــه تیپهـــای فضایی با
ش ــکلهای منظم و نامنظـــم را به وجود آورد (کریـــر.)23 ،1383 ،
هدف در این بخش از پژوهش ،شناخت نحوه چیدمان فضاهای
پ ــر و خالی در محله رشـــدیه جهـــت گونهبندی فضاها میباشـــد،
با تا کید بر نحوه اســـتقرار بناها و ارتباطشـــان بـــا فضای باز ،جهت
مقایس ــه تفاوتها و شـــباهتهای رابطه بیـــن متغیرها در هر یک
از گون ــه فضاها .تکنیکهای مورد اســـتفاده در این مطالعه ،برای
گونهبندی فضاها الف-روش سنتی (عینی فر و قاضی زاده،1389 ،
 ،)40ب-دســ�تهبندی بــ�ر مبنــ�ای تحلیــ�ل خطوط محوری اســ�ت
( .)Hanna, 2007, 12در این راستا ،مقایسه بین دادههای سالمت
و محی ــط فیزیکـــی و اجتماعـــی محلـــه رشـــدیه در قالب ســـه گونه
مش ــخص انجام گرفته اســـت ،بر مبنای فضای باز و پر(جدول .)2

. 5تحلیل یافتهها
پــس از ارزیابیهای عینــی و ذهنی ،تحلیل دادههــای حاصل از
پژوهش در قالب فاز اول و دوم و سوم مورد بررسی قرار میگیرد:
 .1 .5فاز اول -ارزیابی عینی محیط محله
در مطالعــه حاضــر ،بلوکهــای محلــه رشــدیه در مجمــوع بــه
 205بخش تقســیم شــد ،هر یک از بخشها با توجه به ویژگیهای
خاص آن بین  50تا  150متر میباشــد .پرسشنامه  IMIدر مجموع
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جدول  -2گونهبندی فضاهای سکونتی محله رشدیه.

D

C&A

B&E

 98قطعه

 57قطعه

 726قطعه

تعداد قطعات

383

215

123

ترا کم ناخالص مسکونی ()GRD

1102

1062

302

ترا کم خالص مسکونی ( )NRD

2.636

1.482

1.155

ضریب سطح زیربنا ( )% FAR

7.8

6.8

6.1

عدد شدت استفاده از زمین)LUI ( 5

85

 160تا 220

 70تا 120

حدا کثر میزان اتصال

اشکال پایه

اشکال پایه

همپوشانی اشکال

الگوی فضایی شکلی

فضای باز نیمهعمومی محاطی
(آپارتمان نشین فاز دو)

فضای باز نیمهخصوصی محیطی
(آپارتمان نشین فاز یک)

فضای باز نیمه خصوصی
محاطی (ویالنشین)

نمونه الگوی فضایی شکلی

نامگذاری بر مبنای فضای باز عمومی و
خصوصی

جدول -3آنالیز واریانس ممیزی محیط در سه گونه سکونتی.

ترا کم پایین

ترا کم متوسط

ترا کم باال

ANOVA

متغیر ها

گونه B & E

گونه C & A

گونه D

مقدار F

مقدار p

تعداد

بعد مورفولوژیکی

3.036

2.904

2.556

2.792

0.064ᵃ

205

بعد اجتماعی (ترس در فضا)

19.509

20.082

18.778

0.331

0.718

205

بعد اجتماعی (دسترسی به فضا های عمومی)

23.421

22.260ᵇ

24.722ᵇ

4.490

0.012

205

بعد بصری

4.553

4.123

4.278

1.254

0.287

205

بعد عملکردی (ایمنی)

44.509c

42.753ᵇ

24.944b&c

5.028

0.007

205

بعد عملکردی (راحتی و آسایش)

4.491 b

4.890 c

6.500 b&c

4.699

0.010

205

بعد عملکردی (اختالط کاربری)

8.000

b

6.836

c

6.056

24.931

0.000

205

b

3.753

4.389

3.170

0.044

205

b&c

بعد ادرا کی
میانگین کل ممیزی محیط برای قابلیت پیاده
205
0.011
4.593
54.666
66.439
73.254
مداری
 : aدر آزمون کروسکال-والیس در سطح 0.036معنی دار است : b & c .مقایسه دوبه دوی گروهها توسط آزمون توکی و معنیداری در سطح .p>0.05
b

4.754

 179ویژگــی را در هر بخــش از یک بلوک مورد ارزیابی قرار میدهد.
در مطالعــه حاضــر نیــز ،بــرای دســتیابی بــه حدا کثــر تفــاوت بیــن
ســه گونه مورد بررســی 170 ،گویه پرسشــنامه در قالب هشــت بعد
طراحــی شــهری مــورد برررســی قــرار گرفــت؛ بــرای کاهــش خطای
آزمــون ،دادههای تمامی بخشها در روزهای آفتابی بین ســاعات
 11تا  13جمعآوری شــد .در هر گونه ســکونتی ،نمره استاندارد 6هر

یــک از گویههــا بر مبنای میانگین و انحراف معیار ،برای دســتیابی
به اعداد نرمالیزه شده (تابع توزیع نرمال) محاسبه شد.
جهــت پــی بــردن بــه پایایی آن در شــرایط زمینــه حاضــر ،از روش
پایایــی آزمــون -بــاز آزمون اســتفاده شــده اســت .توافق درونــی برای
هر  8مولفه مورد ســنجش با توجه به ضریب همبســتگی اســپیرمن،
0.72بود .با توجه به جدول  ،3بین سه گروه سکونتی ،تفاوت معنی
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ارزیابی تاثیر ابعاد اجتماعی و کالبدی محیط محله بر سالمت روانی
و حس سالمتی سا کنین

داری در امتیــاز ابعــاد اجتماعــی (دسترســی بــه فضاهــای عمومــی)،
عملکــردی (ایمنی ،آســایش ،اختالط کاربــری) و ادرا کی وجــود دارد.
هــم چنین در بعد موفولوژیکی نیز با انجام آزمون کروســکال-والیس
بیــن میانگین گروهها تفــاوت معنی داری وجــود دارد .لیکن در مورد
ابعــاد اجتماعی (ترس در فضا) و بصری ،فرضیه صفر تایید میشــود،
تفــاوت معنــیداری بیــن گروهها وجــود نــدارد .با توجه بــه نتایج ،به
ترتیب گونه سکونتی فضای باز نیمهخصوصی محاطی (ویالنشین)،
ی (آپارتمان نشــین فاز یک) ،فضای
فضای باز نیمهخصوصی محیط 
باز نیمهعمومی محاطی (آپارتمان نشین فاز دو) در ابعاد مورفولوژیکی
و اختالط کاربری از قابلیت پیادهمداری بیشتری برخوردار میباشند.
 .2 .5فاز دوم -تجربه زیسته سا کنین از محیط محله
روایتهــای گروههــای کانونــی ضبــط صوتی و ســپس کلمه به
کلمه نوشــته شــد .دادهها از  28نفر ،در  6گروه کانونی ،بین تیرماه
 1394تــا دی مــاه ،طــی هفت مــاه گــردآوری شــد .میانگین مدت
زمــان مصاحبه  100دقیقه بــود .مشــارکتکنندگان از طریق هیئت
امنــای محلــه و هیئــت مدیــره مجتمعهــای مســکونی انتخــاب
شــدند .شــرکتکنندگان ،مشــمول طیــف متنوعــی از خانوارهــا
بــا ویژگیهــای ســاختاری ســنی ،زمین ـهای مختلــف میباشــند.
میانگیــن ســن شــرکتکنندگان  41.5بــود (طیــف  68-25ســال).
 %82آنها بیش از  5سال بود که در محله رشدیه سکونت داشتند،
میانگیــن مــدت زمان ســکونت  8ســال بــود .نتیجه کدگــذاری باز
روایتهــای ســا کنین  153کد و نتیجه کدگــذاری متمرکز (خانواده
کــد) 87 ،کد میباشــد .بــا توجه به جــدول  ،4برســاختهای نوع
ً
اول ،نهایتا با توجه به شدت تکرار کدها ،به هشت تم منجر شد و
زیرتمها مشخص گردیدند.
 .3 .5فــاز ســوم-ارزیابی تاثیر ابعاد کالبــدی و اجتماعی فضای
محله بر سالمت روانی و حس سالمتی
در فــاز ســوم ،نمونهگیــری احتمالــی طبق ـهای اســتفاده شــد و
در کل حجــم نمونــه تعییــن شــده 400 ،خانــوار میباشــد کــه بیــن

ســه گونه ســکونتی به نســبت جمعیت تقسیم شــده است .نتایج
آنالیــز واریانــس بین گروههای ســکونتی حا کی از این میباشــد که
میانگی��ن ح��س س�لامتی ( )F 4.928, P< 0.01و پریشــانی روانــی
( )F 2.554, P< 0.05در ســطح معنــیداری بیــن ســه گــروه متفاوت
میباشد .سا کنین گونه سکونتی فضای باز نیمهخصوصی محاطی
( )m 2.301, 12.112نســبت بــه گونههــای فضــای ســکونتی نیمه
خصوص��ی محیط��ی ( )m 2.265, 12.705و فضــای بــاز نیمهعمومی
محاطـ�ی ( )m 2.208, 13.761از حــس ســامتی و ســامت روانــی
بیشتری برخوردار میباشند.
مقایســه میزان اثرگذاری متغیرهای پیش بین حس سالمتی
در سه گونه سکونتی :در گونههای سکونتی ( )C&Aو ( )Dمقیاس
فــردی دارای مقــدار بیشــتری در میــزان پیشبینــی حس ســامتی
میباشد تا سایر مقیاسها ،در صورتیکه در گونه سکونتی فضای باز
نیمهخصوصی محاطی ( ،)B & Eمقیاس محلهای با ضریب تعیینی
تعدیل شــده  0.122از قدرت پیشبینیکنندگی بیشــتری نسبت به
ســایر مدلهــا برخوردار اســت .ا گر مدلهای مربوط به مشــخصات
فــردی را از مقایســه خــارج کنیــم ،مولفههــای مقیــاس محلــهای
بیشــتر از ابعــاد اجتماعــی درونــی (مقیاس میانی) بر حس ســامتی
ســا کنین تاثیرگــذار میباشــند؛ به جز گونــه ســکونتی ( )C&Aکه در
مقیـ�اس فرامحلـ�های ،مولفه دفعـ�ات پیـ�ادهروی در خـ�ارج از محله
( ) β 0.075., P<0.05تاثیرگــذاری بیشــتری بــر حس ســامتی دارد.
در گونــه ســکونتی ( ،)C&Aمولف��ه ناهنج��اری فیزیک��ی (β-
 ،).145, P<0.1در گونــه ســکونتی ( ،)B & Eمولفههای دسترســی
ب��ه واحده��ای خری��د روزانه ( ،)β.256, P<0.05شــدت اســتفاده از
اتومبیل ش��خصی ( ،)β.296, P<0.05حضور در فضای ســبز محله
( ،)β.336, P<0.01حضـ�ور در فضـ�ای بـ�از ()β-.286, P<0.05
و م��دت پی��ادهروی در محل��ه ( )β.256, P<0.05و در گونــه (،)D
دسترس��ی ب��ه واحده��ای خرید روزان��ه ( )β.245, P<0.05و شــدت
اس��تفاده از اتومبیل شخصی ( ،)β-.184, P<0.05دارای اثرگذاری
معن ـیداری بــر متغیــر وابســته حس ســامتی میباشــند .میتوان
چنیــن تفســیر کرد کــه در مجمــوع با توجه بــه مقدار آمــاره ضریب

جدول  -4تمهای موضوعی و زیر تمها.

تم 1

بــی تفاوتــی در جامعــه مدرن تاثیرگذار بر حس ســامتی ســا کنین اســت( :)21برگرفته از ترجمه علمی گزارههای ســا کنین در رابطه با کدهای عــدم رویارویی با
همسایهها( ،)5کمک نکردن به یکدیگر در شرایط سخت( ،)5نظارت غیررسمی از سوی همسایگان( ،)3روابط رسمی ( ،)3عدم آشنایی با همسایهها( )5میباشد.

تم 3

شلوغ بودن و ازدحام میتواند محدود کننده سالمت روانی و حس سالمتی باشد( :)25صدای مدرسه ،اتوبان و همسایهها مانعی برای خواب با کیفیت
و استراحت است.
جداییگزینی اجتماعی عاملی مهم در حس سالمتی سا کنین می باشد( :)40برخی از آنها دخالت همسایهها و یا شایعهپرا کنی را عاملی برای کمرنگ شدن
پیوندهای اجتماعی عنوان کردهاند .نبود اعتماد در بسیاری از روابط اجتماعی ،گسیختگی اجتماعی را شدت بخشیده است.
هنگام قدم زدن در محله ،سرعت زیاد خودرو ها احساس نگرانی و ناامنی را به همراه دارد( :)16سرعت زیاد ماشینها ( ،)9بیدقتی رانندهها( )5و تعداد
تقاطع زیاد( ،)2گزارههایی هستند که سا کنین توسط آنها محل زندگیشان را ناامن برای پیادهروی و دوچرخهسواری میدانند.

تم 5

اختالل و ناهنجاری اجتماعی بر سالمت سا کنین تاثیرگذار میباشد( : )36مزاحمتهای خیابانی ،دزدی و خلوتی فضای شهری ،ترس را به همراه دارد.

تم 2

تم 4

تم 6
تم 7
تم 8

تفاوتهای طبقات اجتماعی بر تنش بین همسایهها و سالمت روانی تاثیرگذار است( :)14هنگامی که همسایهها در ردههای قابل مقایسه قرار دارند،
محتملتر به نظر میرسد که روابط اجتماعی برقرار شود.
مدیریت فضاهای سکونتی بر حس سالمتی سا کنین تاثیرگذار میباشد ( :)29اغلب مشارکتکنندگانی که در مجتمعهای مسکونی آپارتمانی زندگی
میکنند ،فعالیت هیئت مدیره( )10به عنوان یک نهاد جمعی کوچک را ،عاملی مهم در حس سالمتی میدانند .نگهداری از عرصه عمومی( ،)11میتواند
محدودکننده و یا حامی فعالیتهای روزمره سا کنین شود.
شاخص هویت جمعی میتواند سالمت سا کنین را بهبود بخشد ( :)12از روایتهای سا کنین میتوان دریافت که برخی از سا کنین ،وجود جاده سالمت را
هویتی مشترک میدانند.

70
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۲۲شماره  ۲تابستان ۱۳۹۶

کنین گونههــای مترا کم
تعیینــی تعدیلشــده ،حس ســامتی ســا ِ
(ترا کــم متوســط و بــاال) بیشــتر تحــت تاثیــر مقیاس فردی اســت و
حس ســامتی گونه کم ترا کم ،بیشتر تحت تاثیر مقیاس محلهای
و میانــی اســت .در گونــه ســکونتی ترا کــم پاییــن متغیــر مدیریــت
فضاهــای جمعــی و در گونــه ســکونتی فضــای بــاز نیمهعمومــی
محیطی (ترا کم باال) متغیر هویت اجتماعی ،بیشــترین تاثیرگذاری
را بــر حــس ســامتی دارد .در مجمــوع بــه ترتیــب شــدت اثرگذاری
مقیـ�اس فردی ( ،)σAR2 0.419مقیاس محلهای (،)σAR2 0.178
مقی��اس فرامحل��های ( )σAR2 0.090و مقی��اس میان��ی (σAR2
 )0.076بر حس سالمتی سا کنین بیشتر میباشد.
مقایســه میزان اثرگذاری متغیرهای پیش بین پریشــانی روانی
در ســه گونــه ســکونتی :ابعــاد اجتماعــی در مطالعه حاضر ،بیشــتر
بــر متغیــر وابســته پریشــانی روانــی تاثیرگــذاری معن ـیدار دارنــد تــا
متغیرحــس ســامتی .با توجــه به نتایج جدول  ،5پریشــانی روانی
کنین گونــه ســکونتی فضــای بــاز نیمهعمومــی محیطــی (،)D
ســا ِ
بیشــتر از ســایر گونههــا تحــت تاثیــر متغیرهــای اجتماعــی اســت
( .)AR2 0.109پریشــانی روانــی ســا کنین گونه ســکونتی فضای باز
نیمهخصوصــی محیطــی ( ،)C&Aبــا توجــه بــه ضرییــب تعیینــی،
نفــردی و گونه ســکونتی فضای باز
بیشــتر تحــت تاثیر مقیاس میا 
نیمهخصوصــی محاطــی ( ،)B & Eبیشــتر تحــت تاثیــر متغیرهــای
دموگرافیکــی میباشــد .پریشــانی روانــی ســا کنین گونــه ترا کــم
متوسط ،تحت تاثیر شدت استفاده از اتومبیل شخصی (β-.322,
 )P<0.05اســت؛ هــر چــه بیشــتر از وســایل حمــل و نقــل عمومــی
استفاده میگردد ،سالمت روانی در سطح پایینتری قرار دارد.
پریشــانی روانی ســا کنینی که در گونه ســکونتی بــا ترا کم پایین
زندگ��ی میکنند ،به جز متغیر نظارت غیررس��می (،)β.202, P<0.1
کمتــر تحــت تاثیــر متغیرهای اجتماعی اســت .در گونههــای ترا کم
متوســط( )2و ترا کم بــاال ( ،)3مولفههای ایمنـ�ی (β3.146, 2.162
 ،)P<0.1; P<0.01, βمدیریـ�ت فضاهای جمعی (β3 .276, 2.168

 )P<0.1; p<0.01, βو تفاوتهـ�ای اجتماعـ�ی (β3 .073,.149
 ،)P< 0.12; p<0.01, βمتغیرهــای مشــترکی هســتند کــه قــدرت
پیشبینیکنندگی در تعیین میزان پریشانی روانی سا کنین دارند.
در رابطه با متغیرهای مقیاس محلهای ،به ترتیب گونه سکونتی با
ترا کم باال ( ،)AR2 0.035گونه سکونتی با ترا کم متوسط ()AR2 0.026
و گونه سـ�کونتی با ترا کم پاییـ�ن ( ،)AR2 0.005تحت تاثیر متغیرهای
ی فیزیکی ،مولفه مشترکی
ساختار کالبدی میباشد .مولفه ناهنجار 
ً
اســت کــه تقریبا به طور یکســانی ســامت روانی ســا کنین گونههای
( )C&Aو ( )Dرا تحــت تاثیــر قرار میدهد .در مجموع به ترتیب میزان
تعیینکنندگی مقیاس میانی ( ،)σAR20.158مقیـ�اس فردی(σAR2
 ،)0.133مقیـ�اس محلـ�های ( )σAR2 0.072و فرامحلـ�های (σAR2
 ،)0.013در پریشانی روانی سا کنین بیشتر میباشد.

. 6تفسیر نتایج
بــر مبنــای ممیــزی محیــط ،تفاوتهــای اصلــی محیــط
ساختهشــده فیزیکــی در ســه گونــه ســکونتی ،مرتبــط بــا اختــاط
کاربری ،ایمنی ،آســایش محیطی ،دسترســی به فضای باز عمومی
و بعد ادرا کی میباشــد .نتایج پژوهش حاضــر ،بیانگر وجود رابطه
بیــن ویژگیهای پیادهمداری محیط ســاخته شــده فیزیکی تحت
تاثیر پیکرهبندی فضایی و میزان حضور سا کنین میباشد.
ترا کــم در محله -در ارزیابیهــای عینی ،ترا کمها واقعیتهای
مجردی هســتند که در قالب اعداد بیان میشوند ،لیکن ترا کم در
گزارههــای عامالن انســانی ،حاصل بازتابهای اجتماعی هســتند
که مبتنی بر ادرا ک سا کنین است (شلوغی و سر و صدا)؛ بر مبنای
این ارزیابیها ،احســاس ســا کنین از ترا کم و شــلوغی همچنان که
در ارزیابیهای عینی گونه سکونتی ( )Dبیشتر بود ،در ارزیابیهای
کیفی نیز بیشترین امتیاز را دارد ،لیکن جایگاه گونههای سکونتی
( )B & Eو ( )C & Aدر ارزیابیهــای کیفــی تغییــر مییابــد ،ایــن

جدول -5ضرایب رگرسیونی برای متغیرهای وابسته حس سالمتی و سالمت روانی در سه گونه سکونتی.
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مهم را میتوان با بازگشــت به تجربه زیســته ســا کنین تفســیر کرد.
در نتایج رگرســیونها نیــز بزرگی عدد بتا در همبســتگیهای حس
سالمتی و پریشانی روانی ،این ترتیب را تایید میکند.
ایمنــی در محلــه-در رابطــه بــا مولفــه ایمنــی نیــز تفاوتهایی
در دو نــوع ارزیابــی وجــود دارد .بنابر ارزیابیهــای عینی ،ایمنی به
ترتیــب در گونههــای ســکونتی ( )B & E)، (C & Aو ( )Dاز امتیــاز
بیشــتری برخــوردار اســت ،لیکــن در ارزیابیهای کیفی ،ســا کنین
گونــه ســکونتی ( )Dنســبت بــه ســایر گونههــا محیــط زندگــی خود
را امنتــر احســاس کردهانــد ،و ســا کنین گونــه ســکونتی ()C & A
محیــط زندگــی خــود را ناامنترین دانســتهاند .در رگرســیونها نیز
دو مقــدار کمینــه و بیشــینه مولفــه ایمنی در دو گونه ســکونتی (D
 ،)-C & Aتاثیرگذاری مســتقیمی بر ســامت روانی دارد .بنابراین
ایمنی میتواند به عنوان قاعدهای مشــترک بین ممیزی محیط و
ابعاد اجتماعی درونی (آنچه پژوهشــگر کشــف کرده اســت) ،منجر

به نابرابریهای سالمت روانی در گونههای سکونتی گردد (هم در
ارزیابیهای عینی دارای معنیداری است هم در عینی-ذهنی).
تفاوتهــای طبقات اجتماعی ،جداییگزینی اجتماعی-در گونه
سکونتی فضای نیمهخصوصی محاطی ( ،)B & Eمراقبت همسایهها
و هم چنین تعامالت اجتماعی در بین سا کنین بیشتر میباشد .این
مفهوم در نتایج رگرســیون چند متغیره نیز منعکس شــده اســت .در
گونههای سکونتی با ترا کم باال ،تعامل همسایهها بیشتر متمایل به
دخالت همسایهها میباشد ،و عاملی محدودکننده بوده که منجر به
نابرابریهای سالمتی در گونههای سکونتی شده است ،در این گونه
سکونتی،تفاوتهایطبقاتاجتماعینیزعاملیتاثیرگذار برسالمتی
میباشد .به نظر میرسد که وجود تفاوتهای اجتماعی اغلب منجر
به تعامالت اجتماعی تنش زا و یا کاهش تعامالت میشود .بنابراین
افراد توســط محدودیتها و فرصتهای موجود در محله ،که تحت
تاثیــر موفولــوژی و ترا کم میباشــند ،احاطــه شــدهاند و از طرفی ابعاد

72
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۲۲شماره  ۲تابستان ۱۳۹۶

اجتماعی درونی ،نقش مهمی در توصیف رویدادها دارند.
میــزان اختالط کاربــری و میزان اتصال خطوط مطابق با ســایر
مطالعـ�ات ( ،)Leslie & Cerin, 2008; Sarkar et al., 2013در
مطالعــه حاضــر نیــز رابطــه مســتقیمی با حس ســامتی و ســامت
روانــی دارد .یافتههــای مطالعه حاضر در رابطه با ســامت روانی و
حس ســامتی بیانگر این است که هر ســه متغیر ایمنی ،جدایی
گزینــی اجتماعــی و تفاوتهــای اجتماعــی تاثیرگــذار میباشــند،
لیکن تفاوتهــای اجتماعی و جداییگزینی اجتماعی که منجر به
کاهــش تعامالت اجتماعــی میگردد ،تاثیرگذارتر از ایمنی هســتند.
این یافتهها در راس��تای یافتهه��ای مطالعه قبلی( (�Stafford, Mc
 )munn, & De Vogli, 2011; Toma et al., 2015میباشــد کــه در
مقایســه ایمنــی و جداییگزینی اجتماعــی ،جداییگزینی را عاملی
تاثیرگذارتــر بر حس ســامتی یافتهانــد .در یافتههای پژوهشهای
قبل��ی ( ،)Jones et al., 2014; Toma et al., 2015رابط ـهای بیــن
مــدت زمــان ســکونت و ســامت روانی ســا کنین مشــاهده نشــده
اســت ،لیکــن در مطالعــه حاضــر در گونــه ســکونتی فضــای بــاز
نیمهخصوصــی محاطــی ،ســا کنینی کــه مــدت زمــان بیشــتری در

محله زندگی کردهاند ،از ســامت روانی بهتری نســبت به سا کنین
جدیــد برخــوردار هســتند .برخالف ســایر مطالعات صــورت گرفته
کنین گونههایــی که از میزان اتصــال و اختالط
بــر ایــن مبنا که ســا ِ
کاربــری بیشــتری برخوردارنــد ،طراحــی بــه گونهای صــورت گرفته
اســت که دسترســی به اتومبیل کمتر باشد ،بیشتر به پیادهروی با
هـ�دف جابهجایـ�ی میپردازنـ�د(�L. D. Frank, Greenwald, Win
kelman, Chapman, & Kavage, 2010; L. Frank, Kerr, Rosenberg, & King, 2010; Turrell, Haynes, Wilson, & Giles-Cor ،)ti, 2013در مطالعــه حاضــر ،ســا کنین گونــه ســکونتی فضــای باز
نیمهخصوصی محاطی با وجود دارا بودن این ویژگیها ،بیشــتر از
وســایل نقلیه شخصی اســتفاده میکنند و نسبت به سایر گونهها
برای رســیدن به مقصد ،مدت زمــان کمتری پیاده روی میکنند،
اما سا کنین گونه سکونتی فضای باز نیمهخصوصی محیطی که از
ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی پایینتری نسبت به سایر گونهها
برخوردارنــد ،مدت زمان بیشــتری با هــدف جابهجایی پیادهروی
میکننــد ،بنابرایــن بــه نظــر میرســد که دلیــل این موضــوع ،عدم
دسترسی به وسایل نقلیه خصوصی در این گونهها میباشد.

نتیجه
هدف مطالعه حاضر ،وا کاوی رابطه بین دادههای سالمتی روانی
–حس سالمتی و دادههای مربوط به ابعاد محیط اجتماعی-فیزیکی
محلــه در چهار مقیــاس فردی ،میان فردی ،محلــهای و فرامحلهای
بود .در پاســخ به ســوال تحقیق ،حس ســامتی و پریشــانی روانی در
سطح معنیداری تحت تاثیر پیکرهبندی فضایی گونههای سکونتی
میباشــد .سا کنین گونه سکونتی کم ترا کم –فضای نیمهخصوصی
محاطینسبتبهسایر گونههااز سالمتروانیوحسسالمتیباالتری
برخوردار هستند .با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،شدت استفاده از
زمین و ترا کم ،رابطه مستقیمی با پریشانی روانی دارد ،همچنین نحوه
چیدمــان بلوکها که تعیینکننده شــکل فضایی عرصههــا (از قبیل
اشــکال پایه و همپوشــانی) هستند ،با داشــتن ویژگیهایی با شدت
متفاوت از ابعاد طراحی شــهری ،تاثیرگذار بر ســامت روانی ســا کنین
میباشــند .نتایج حاصل از تحلیلها بیانگر این اســت که به ترتیب
شــدت همبستگی مقیاس میانی ،مقیاس فردی ،مقیاس محلهای
و فرامحلهای ،با پریشانی روانی سا کنین بیشتر است .این مهم بیانگر
اهمیت عرصههای نیمه خصوصــی و روابط اجتماعی میان افراد که
تحت تاثیر الگوی گردش فضا و ترا کم است ،در تاثیرگذاری بر پریشانی
روانیمیباشد.همچنینبهترتیبشدتهمبستگیمقیاسفردی،
مقیــاس محل ـهای ،مقیــاس فرامحل ـهای و مقیــاس میانــی بــا حس
سالمتیسا کنینبیشتراست.در مقیاسمیانی،ویژگیهاییاز محله

شامل بیتفاوتی در جامعه ،ایمنی ،مدیریت فضاهای جمعی ،هویت
جمعی ،ترا کم زیاد و تفاوتهای اجتماعی ،همبســتگی معناداری با
سالمت روانی و حس سالمتی دارند .در مقیاس محلهای ،دسترسی
به واحدهای خرید روزانه ،شدت استفاده از اتومبیل شخصی ،حضور
در فضای سبز و باز ،ناهنجاریهای فیزیکی ،مدت زمان پیادهروی در
محله ،دارای همبستگی معنیدار با متغیر وابسته هستند .حضور در
مرکز خرید حوزه بالفصل محله و دفعات پیادهروی در خارج از محله،
همبستگی معنیداری با حس سالمتی و سالمت روانی دارد .یافتهها
نشــان میدهــد کــه در مقیــاس محلــه ،هرچه نحــوه گــردش فضای
نیمهخصوصــی مرکزگراتــر باشــد ،پریشــانی روانی بین ســا کنین کمتر
گزارش خواهد شــد .نتایج نمونه موردی ،امکان تشــخیص الگوهای
مورفولوژیکی تاثیرگذار بر ســامت روانی ســا کنین را تایید میکند .در
مقیاسهایمختلفمیتوانبایافتنجنبههایقابلانعطافوقابل
تغییر محیط فیزیکی و اجتماعی ،به بهبود سالمت روانی دست یافت؛
با یافتن فا کتورهای محتمل تاثیرگذار مداخلهگر بر ســامت سا کنین
در گونههای ســکونتی مختلــف ،میتوان به چگونگــی امکان بهبود
تعامــل بیــن متغیرهای گونا گــون پرداخــت .یافتههــا بیانگر اهمیت
ترا کــم و پیکرهبنــدی فضایــی در رابطه بــا چگونگــی چارچوببندی
دانش ما از نحوه تاثیرگذاری محله بر سالمت در زمینه محیط محله و
نابرابریهایسالمتیمیباشد.

پی نوشتها
 ،Irvine Minnesota Inventory 1این ابزار ،ابزاری توسعهیافته برای گردآوری
داده در مــورد ویژگیهــای محیــط فیزیکــی ،به ویــژه ویژگیهایی کــه در رابطه با
فعالیت فیزیکی می باشد(.)Boarnet et al., 2011,738
 2فرآینــد تحلیــل سیســتماتیک دادههــای کیفــی در هــر پــروژهای متفــاوت

میباشــد .این مهم وابســته به ســوال تحقیق ،متریال و انتخاب ســبک تحلیل
و یا ســیاق تحلیل اســت .میلر و کرباتر ( ،)Miller and Crabtreeســه نوع از سبک
تحلیــل را ،مبتنــی بر میزان از پیش تعیینشــدگی و یا تئوریــزه (مبتنی بر تئوری)
بودن دســتهبندیها ،عنوان میکنند .در سبک تحلیل کریستالیزاسیونتبلور/
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