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مقدمه
 دهه چند یط تیجمع رشد ااًیتقر شود که می ینیب شیپ و است شده نشهرنشی درصد 14 از شیب جهان تیجمع حاضر، حال در

 های تهدیدکننده ترین بزرگ از توان می را شهرها سریع رشد (.Solecki et al., 2018)شالل بگیرد  یشهر مناطق در ندهیآ

 ج م و روح بر فرسایندهیار ب  تأثیری و شود یم منتقل ها ان ان یعنی، شهرها ساکنان بر آن تأثیرهای که برشمرد  تیز ویمح

 و ان ان سنمتة دکنندیتهد عوامل از وسیعیة زمین شهرها،ة روی بی رشد (.094 :5911 دارابی، و )سلطانیدارد  شهری ان ان

 رشد با که حاضر عصر در بشر اصلی یها ینگران از یالی بنابراین؛ استوجود آورده  به شهرها در را شهروندان زندگی  کیفیت

 بهاود چارچوب، این در (.Agarwal et al., 2018: 121) است زندگی کیفیت بهاود ،روی داده است شهرنشین جمعیتة فزایند

 پژوهش اصلیة م ئل رو نیا از؛ است زندگی کیفیتة زمین در اصلی های مؤلفه از یالی ،یروان اختنالی کاهش و روان سنمت

 است. جمعیتة فزایند رشد بای یشهرها کنن در شهروندان روانی اختنالی حاضر

 یها یماریب از درصد 51 حدود اختنالیاین  شود می گفته و است افزایش حال در جهان سراسر در یروان اختنالی شیوع

 در جهان مردم از نفر میلیون 11 ،بهداشت جهانی سازمان آماربراساس  (.Annerstedt et al., 2012) شوند می شامل را جهان

 (.Azadeh et al., 2019) دارند روانی خفیف بیمارینیز  نفر میلیون 114 و برند می رنج روانی شدید یها یماریب از مختلف سنین

آزاده ) بود خواهند آتی یها دهه در یروان اختنالی میزان غیرم تقیم افزایش شاهد احتماالً توسعه درحال کشورهای ،زمینه این در

 وزاری اعتیاد و اجتماعی روانی، سنمت دفتراز سوی  شده ارائه یها گزارش و ها پیمایش آخرین براساس (.5911و همالاران، 

 جهانی سازمان گرچها .ه تند روانی اختنالی به ماتن سال 10 تا 51 سنی گروه از مردم درصد 1/19 ،ایران کشور در بهداشت

 دو کشورها بیشتر در است، کرده بیان را اجتماعی و روانی زی تی، یبعد سه تعریف سنمت برای میندی 5101 سال از بهداشت

 قاعده این از نیز ما کشور الاته که شده، گرفته نادیده سنمت ةسامان متولیان از سوی زیادی حد تا سنمت اجتماعی و روانی بعد

 :5914 )نورباال، بپردازد حیاتی و مهم موضوع این بررسی به نیز ما کشور که رسیده آن زمان رسد می نظر به است. ناوده م تثنا

 کالادی محیو کیفیت و شرایو با یفراوان ارتااط بشری سنمت که است واقف موضوع این بر مدرن ةجامع امروزه  رو ؛ از این(515

 سنمت ارتقای ازفراوانی  سهم» که است نالته این مؤید اخیر جامعهای  پژوهش (.11 :5919 همالاران، و اصل )رزاقی دارد شهرها

 (.Pilkington et al., 2008) «شود می ایجاد شهری های محیو کالادی کیفیت ارتقای و بهاود کمک به

 بر شهری های محله کالادی ساختارتأثیرای  یساز مدل و کیفی بررسی پژوهش، این اصلی هدف رویالرد این با

 اصفهان شهر کنن در آباد مفت و مرداویج های محله پژوهش این در مطالعه مورد ةمحدود است. شهروندان روانی اختنالی

 کند. می تهدید را شهروندان روانی، سنمت بحران جهان، و ایران شهرهای از ب یاریمانند  نیز شهر کنن این در .بود

 و محیو کالادی کیفیت کاهش درمجموع و یاجتماع گ  ت ،یاف ردگ انزوا، ،یسالونت و یشهر یفضاها در تیامن نداشتن

 یالردهایروگرفتن  درپیش یطیشرا نیچن در هاست. محله این اصلی م ائل از ،شهروندانمیان  در روانی اختنالی شیوع

 است. یضرور شهروندان روانی سنمت یارتقا یبرا فیزیالی ویمح طراحی و یزیر برنامه نینو

نظریمبانی
روانیسالمتدرمطرحهایدیدگاهومفهدم

 برابر در متعادل و انعطاف قابل یها واکنش به حال عین در و نی ت روانی اختنالی ناود معنای به تنها روان سنمت



 696...روشتحلیلمحتداهایشهریبراختالالتروانیبه:تبیینتأثیراتساختارکالبدیمحلههمکارانوآزاده

 باید ،باشد برخوردار روان سنمت از که فردی بنابراین ؛(Moore et al., 2018: 239) دارد اشاره زندگی متفاوی های تجربه

 دهد نشان خود از منطقی رفتار ناسازگار، شرایو با همواجه زمان در یا ،اجتماعی و اقتصادی مختلف م ائل با مقابله در

(Helbich, 2018: 130). است معتقد یکاو روان مالتب (.5 )جدول است مطرح اصلی مالتب پنج روانی، سنمت ةزمین در 

 من که صوری نیبد .برتر من و من ،نهاد، یعنی تیشخص مختلف عنصر سهمیان  موزون متقابل کنش یعنی یروان سنمت

 یروان بهداشت ،دیایبرن الزم تعادل یبرقرار ةعهد از چنانچه و کند جادیا تعادل برتر من و نهاد یها تعارض میان بتواند دیبا

 لیتشال را یپزشال روان اساس که گرایی زی ت مالتب اصول براساس .شود می یروان مشالل دچار شخص و خورد یم همرب

 دستگاه در اختنل نوع هر کنند. کار سالم بدن یها اندام و ها بافت که داشت خواهد وجود یزمان یروان سنمت ،دهد می

 بر ،یروان سنمت فیتعر در رفتارگرایی مالتب .آورد خواهد همراه به یروان اختنل بدن، ییایمیش یندهایفرا در و یعصا

 ینوع با یعنی ،ویمح با که است یرفتار یروان بهداشت ،ییرفتارگرا دگاهید از نیبنابرا ؛دارد دیتأک ویمح با فرد یسازگار

 دنیرس و نییپا سطوح یازهاین یارضا یعنی یروان سنمت ،است معتقد گرایی ان ان مالتب دارد. یسازگار یرفتار یبهنجار

 یرفتار اختنل کند، یریجلوگ او ییخودشالوفا از و دارد نگه نییپا سطوح در را فرد که یعامل هر .ییخودشالوفا سطح به

 با و گریالدی با موجودای نیا روابو ةمطالع و زنده موجودای یزندگ یها ویمح ةمطالع یعنی یشناس بوم آمد. خواهد وجود به

 ،فراوان تیجمع هوا، یآلودگ ،یصوت یآلودگ ای سروصدا مانند یالیزیف ویمح در موجود عامل است معتقد دگاهید نیا .ویمح

 (.5911 )گنجی،مواجه کنند  خطر اب را فرد یروان بهداشت توانند می و... سالونت محل یکوچال

روانسالمتدرمطرحهایمکتب.9جدول

مکتباعتقاداتمکتبعددان

 کاوی روان مالتب
 نهاد، ، یعنیشخصیت مختلف عنصر سه میان موزون متقابل کنش یعنی روانی سنمت، است معتقد کاوی روان مالتب

 .برتر من و من

 گرایی زی ت مالتب
 و هابافت که داشت خواهد وجود زمانی روانی سنمت ،دهد می تشالیل را پزشالی روان اساس که مالتب این براساس

 .کنند کار سالم بدن های اندام
 .دارد تأکید محیو با فرد سازگاری بر روانی، سنمت تعریف در مالتب این رفتارگرایی مالتب
 .خودشالوفایی سطح به رسیدن و پایین سطوح نیازهای ارضای یعنی روانی سنمت، است معتقد مالتب این گرایی ان ان مالتب
 .محیو با و یالدیگر با موجودای این روابو ةمطالع و زنده موجودای زندگی های محیو ةمطالع یعنی شناسی بوم شناسی بوم مالتب

 5911مناع: گنجی، 

روانیسالمتوکالبدیمحیطکیفیت،شهرنشیدی

 :Siddiqui, 2017) است شده مراکز اینسوی  به جمعیت هجوم ساب شهری مناطق در اقتصادی های فرصت تمرکز

 کاهش شهری، های آلودگی انواع شهرها، ناموزون ةتوسع و جمعیت ةروی بی رشد که است آن از حاکی شواهد (.229

 شهرنشینان روانی سنمت بر سوئیتأثیرای  و داده افزایش را افراد در روانی فشارهای م الونی، محیو و م الن کیفیت

 ؛ زیرااست همراه یروان اختنالی شیافزا با ینیشهرنش رشد بنابراین ( ؛Agarwal et al., 2018: 121) است کرده ایجاد

 اما ،کنند رشد ها زیرساخت و ردیگب قرار دردسترس دیبا که است یشتریب امالانای ازمندین یشهر مناطق به مردم حرکت

 .(Srivastava, 2009: 75) دهد رخ نمی تیجمع شیافزا با  هیمقا در مهم نیا

 داشته وجود دوم جهانی جنگ از شهری یزیر برنامه و عمومی سنمتة میان رابط که کرد ادعا 5نورتریج 1449 سال در

                                                           
1. Northridge 
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 Northridge et) میکن تیتقو را شناسی ن روا و یشهر یزیر برنامه نیب یخیتار ارتااط دیبا سالم، یشهرها ایجاد یبرا و

al., 2003: 556.) متأثر هم از و گذارند می ریتأث هم بر ینوع به دو هر ؛ یعنیاست هیدوسو یا رابطه ویمح با ان ان ةرابط 

 ةابطر .«دهند یم شالل را ما ها ساختمان بعداً و میده یم شالل را ها ساختمان ما» که شده نقل لیچرچ از یا جمله شوند. می

 شناسی روان توان می را محیو شناسی روان شود. می تعریف یومح شناسی روان ةنظری چارچوب در پیرامون محیو با ان ان

 را ان ان تجربه و رفتار فیزیالی، محیومیان  مشترک مناساای ،شناسی رواناین  درواقع دان ت. پیرامونش محیو و ان ان

 ةروزمر محیو در ان ان رفتارهایبارة در هایی تئوری خلق دناال به محیو شناسی ن ارو (.11 :5911 )جلیلی، کند می رسیرب

 ةنظری سه (5110) 5راپاپوری آموس .کاربرد داشته باشند شهری طراحان و زانیر برنامهبرای  بتوانند که یا گونه به ؛اوست

 .است آمده 1 جدول در که کند می بیان را ان ان رفتار و کالادی محیو میان تعامل ةنحو ةحوز در متداول

انسانرفتاربرکالبدیمحیطتأثیرهاینظریه.2جدول
هیاولطرفدارانیاصلیژگیوطیمح-رفتارشیگرا

 یطیمح ییجارگرا
 منجر یاجتماع رفتار در ژهیو به و رفتار در یراتییتغ به و،یمح یمعمار عناصر و منظر در رییتغ

 شود یم
 مدرن ةدور شهرسازان و معماران

 یطیمح ییارگرایاخت
 براساس افراد و است رفتار وقوع یبرا یا نهیزم بلاله ،شود ینم رفتار بروز ساب معموالً ویمح

 .کنند می رفتار و انتخاب یفرهنگ یارهایمع
 دانشمندان و شناسان جامعه

 یشهر یایجغراف

 ییگرا احتمال
 احتمال ،ویمح یها یژگیو برح ب و است یاحتمال یریتأث رفتار، بر یکالاد ویمح ریتأث

 .است کمتر ای شتریب گرید یبرخ در مقای ه با ها ویمح یبرخ در خاص یرفتار وقوع
 ویمح شناسان روان

 5915مناع: امامقلی و همالاران، 

 اح اس شیافزا ساب تواند یم شده ساخته ویمح از یخاص یها یبند الرهیپ که است کرده اثاای را م ئله نیا زیادی شواهد

 یها ویمح فیزیالی کیفیت (.Tyrväinen et al., 2014: 2) شود یاف ردگ موارد یبرخ در و یآزردگ ،یناامن ترس، ،ینگران

 و یروان سنمت در یا ندهیفزا تأثیر تفریحی امالانای و عمومی و ساز فضاهای ،روها ادهیپ ،ها جاده م الن، فرم شامل شده ساخته

 یها ویمح و ها محلههای  ویژگی که معنا این به .(Chan and Liu., 2018: 213) دارند شهروندان زی تی رفاه همچنین

 بایدنیز  شده ساخته محیو کیفیت و یروان سنمت متقابل ارتااط و دارند یروان سنمت یها شاخص با عمیقی ارتااط ،م الونی

 کرد.تق یم  غیرم تقیم و م تقیم بخش دوبه  توان می را یروان سنمت بر مؤثر محیطی عوامل ایوانز نظر از .شود ارزیابی

 مالمان نوع همچنین و صوتی آلودگی و هوا آلودگی نور، میزان و روشنایی م الن، کیفیت ساختمانی، های تراکممانند  فاکتورهایی

 اجتماعی یها تیحما تقلیلساب  م الونی های محیو در تراکم افزایش همچنین دارند. یروان سنمت بر یم تقیم تأثیر شهری

ناود  (.Evans, 2003) شود می یشناخت روان درماندگی افزایشساب  اجتماعی های حمایت تقلیل ،ادامه در شود. می افراد

 کاهش را ها ان ان سنمتی رفاهی، امالانای کماود و تفریحی و ساز مناطق کماود مناسب، سواری دوچرخه م یرهای و روها ادهیپ

 .(Hood, 2005: 312) است ارتااط در افراد اجتماعی انزوای و خشونت استرس، با م الن و فرسوده یها خانه همچنین .دهند یم

 (.Clark et al., 2007: 14) است روان سنمت های شاخص برای بالقوه یمناع کالادی محیو گفت، توان می درمجموع

 ترین مهم از مورد چند به ادامه در .است شده بررسی خارجی و داخلی مطالعای برخی در تاکنون پژوهش اصلی ةم ئل

در پژوهش خود  (5911) تمنایی و طااطاائیان .شده است اشاره روان سنمت و شهری ریزی برنامه دربارة ها پژوهش

                                                           
1. Amos Rapoport 
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 یهمگ که ویمح یطراح یها یتئور و ارهایمع و،یمح یشناس روان ةطیح در موجود ینظر یماان نتیجه گرفتند که

 برای که شوند میمنجر  افراد یروان و یج م سنمت یارتقا به یهنگام ،ه تند یشناخت روان و یعلم یها افتهی براساس

 رسیدند نتیجه این به تاریز ةرشیدی محله در خود پژوهش در (1450) همالاران و میرغنمی .کاربرد داشته باشند طراحان

 .شوند می روانی پریشان دچار کمتر ،یدار معنا تفاوی با باال و متوسو پایین، تراکم سالونتی های گونه ناساکن ترتیب به که

 در پرخاشگری به گرایش با م الونی های محیو کیفیتمیان  کهکردند  اثاای را موضوع این همالاران و 5براوینگ

 کیفیت کاهش با که کردند مطرح را موضوع این نوی ندگان درواقع دارد. وجود خطی و معالوس ای رابطه شهری یها محله

 مقاله 19 یها افتهی بررسی (.Browning et al., 2010) کند می پیدا افزایش افرادمیان  در خشونت میزان سالونت، محیو

 سنمت دارند، زیادی تفریحی امالانای و بیشتر روی پیاده قابلیت که ییها محله دردهد،  می نشان همالاران و 1رنالدز توسو

 کهدهد  می نشان همالاران و 9ویگن گرواِن ةمطالع های یافته (.Renalds et al., 2010) است بیشتر شهروندان روانی

 .(Groenewegen et al., 2012) بخشد می بهاود را روان سنمت فضاها این در افراد حضور و ساز فضاهای به نزدیالی

 این به و بررسی مصنوعی و طایعی محیو دو در را شهروندان روانی اختنالی میزان خود پژوهش در 1و هانیس 0بیل

 1چودووا (.Beil and Hanes, 2013) دارند شهروندان رفاه و سنمتیبر  فراوانی تأثیر شده ساخته یها ویمح که رسیدند نتیجه

 از نفر 100میان  در روان سنمت های شاخص با انطااق در را کنیا شهر در م الونی های محله کالادی عوامل تأثیر همالارانو 

 و م الونی واحدهای تراکم گیاهی، پوشش همچون عواملی که دهد میپژوهش نشان  این نتایج .کردند بررسی شهروندان

 همالاران و 0ملیس (.Ochodo et al, 2014) دهند یم قرار تأثیر تحت را زنان و مردان روان سنمت خیابان، روشنایی وضعیت

 ونقل حمل به دسترسی مانند شهری ساختار به دهنده شالل عوامل که رسیدند نتیجه این به ایتالیایی شهرهای بررسی در

  .(Melis et al., 2015) دارند روان سنمت بر قوی ب یار یتأثیر شهری یها تراکم همچنین و عمومی

 یها محرک بالقوه طور به شده ساخته محیو درواقع و شهری فضاهای که کردند مطرح را موضوع این 1و پاوانی 1بریجنتی

 یروان سنمت بر فیزیالی محیو تأثیر همالاران و54آیزوان(.Mubi Brighenti and Pavoni, 2017) کنند یم ایجاد اضافی

 از درصد 0/0 حدود شهر این دردهد  می نشان پژوهش این نتایج .کردند بررسی کواالالمپور شهر در را نوجوانان و کودکان

 ه استشد مشاهده بیشتر پایین کیفیت با هایی همحل در رقم این همچنین برند. می رنج یروان اختنالی از نوجوانان و کودکان

(Izuan et al., 2018.) 51 در مهاجران، استرس با را م الن یها شاخص و بیرونی محیو یها شاخص ةرابط 51و لیو 55لی 

را  روان سنمت وضعیت بدترین، غیررسمی م الن ساکناندهد  می نشان پژوهش این نتایج کردند. بررسی نیچ کشور از شهر

 ,Li and Liu) دنکن می ینیب شیپ را روانی اختنالی تغییرای توجه قابل شاللی هب سالونت محیو پارامترهای همچنین .دارند

                                                           
1. Browning 
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3. Groenewegen 
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7. Melis 
8. Brighenti 
9. Pavoni 
10. Izuan 
11. Li 
12. Liu 



9911،زمستان4،شمارة8ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش620

 قابلیت و پیاده م یرهای به دسترسی که رسیدند نتیجه این به اروپایی شهر هفت بررسی با همالاران و 5آوین پالن یا(.2018

 براساس.(Avila-Palencia et al., 2018) دارد زیادی تأثیر شهروندان یروان سنمت بهاود در شهرها در سواری دوچرخه

 و کیفی های روش روی پژوهش این ةتالی کند، می متمایز ها پژوهش سایر از را حاضر پژوهش که ة مهمینالت پژوهش، ةپیشین

 این در .است نشده استفاده آماری و کمی های روش از ها، پژوهش از ب یاری برخنف پژوهش این در درواقع محتواست. تحلیل

 مطالعای ةکنند لیتالم دیگر سوی از و اند شده استفاده طایعت در موجود حقایق کشف هدف با کیفی های روش، گفت باید زمینه

 دهند. می ارائه را بهتری نتایج و کاربرد ان انی علوم در همچنین و ه تند کمی

 پژوهشمکانیللمرو

 برای مذکور های محله انتخاب بود. اصفهان شهر کنن 1 ةمنطق مرداویج و آباد مفت های محله پژوهش این مالانی قلمرو

 از افراد که منظور بدین درواقع .صوری گرفت پژوهش آماری ةنمون در یالنواختی از جلوگیریمنظور  به پژوهش، انجام

 این انتخاب دالیل از دیگر یالی شدند. انتخاب ها محله این ،کنند شرکت پژوهش در مختلف اجتماعی و اقتصادی سطوح

 عمیق های مصاحاه افرادی با باید پژوهشگران درواقع بود. افراد سالونت محیو در کالادی یالنواختی از جلوگیری ها، محله

 است. اصفهان شهر ةیحاش های محله از یالی آباد مفت .داشتند تنوع سالونت کالادی محیو لحاظ از که دادند می انجام

 در مؤثری نقش اصفهان، قدیم شهر به نزدیالی و کمربندی اولین ایجاد محله، این غرب در اصفهان فرودگاه ایجاد

 گ ترش بر نداشتن نظاری و معارض بدون و آزاد اراضی وجود شک، بدوناما  ،اند داشته محله این یررسمیغ اسالان

 های محله از دیگر یالی است. محله این به مالی لحاظ از بضاعت کم و روستایی نامهاجر جذب اصلی عوامل از شهری،

 از مردمی که آرام و امن ای محله است. شهری نینش هفمر های محله جزء محله این است. مرداویج ةمحل مطالعه، مورد

 معدن بازنش ته کارمندان و فرهنگیان ها، ارتشی میان از بیشتر و ساکن آن در کرده تحصیل اغلب و مختلف های فرهنگ

 .است بوده معروف هم فرهنگیان ةمحل به مرداویج که طوری به ؛ه تند

 

مطالعهمدردهایمحلهمکانیمدلعیت.9شکل

9911نگارندگان،:مدبع

                                                           
1. Avila-Palencia 
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پژوهشروش
 روانی سنمت در محیطی عوامل از یک کدام که سؤال این به پاسخ و اصلی هدف به رسیدن برای ،پژوهش این در

 تحلیل در گیرد. می قرار کیفی های روش گروه در که شد استفاده محتوا تحلیل روش از ه تند، تأثیرگذار شهروندان

 خود تحقیق های پرسش برای پاسخی یافتن دناال به و کند می تحلیل و تجزیه را دشدهیتول های پیام پژوهشگر محتوا،

 از منظم ةاستفادمنظور  به را گونیگونا های فرصت ان انی و اجتماعی علوم دانشمندان برای محتوا تحلیل روش است.

 ساده شیوه این اساسی ةفل ف .آورد می فراهم -ارتااطای محتوای یعنی -ان انی امور به مربوط مدارک شالل گیرترینفرا

 ،کند می تحلیل پژوهشگر آنچه یعنی ؛ه تند پرسشنامه بر ماتنی ان انی، و اجتماعی علوم های بررسی بیشتر است.

 که ترتیب این به شود. می عمل شیوه این عالس درست محتوا، تحلیل در اند. شده حاصل پرسشنامه از که است هایی داده

 )رحیم هاست پاسخ اینمیان  ارتااط ایجاد و تحلیل بندی، جمع ،پژوهشگر هنر و ه تند مضاوط و مشخص همه ها پاسخ

 و ثات متن شالل به ،صوری گرفت شهروندان با که هایی مصاحاه و ها صحات ،پژوهش این در .(91 :5915 سلطانی،

 و متغیرها انواع و تحلیل و تجزیه (شده ثات )متون شهروندان های صحات و ها گفتمان محتوای بعدی، گام در .شد ضاو

 شد. استخراج ها آنمیان  ارتااط

 بودند. اصفهان شهر کنن 1 ةمنطق از یجمرداو و آباد مفت های محله در ساکن خانوارهای پژوهش، آماری ةجامع

 مطالعه به ورود شرط همچنین .داشتند تنوع سالونت محیو لحاظ از که شدند انتخاب نمونه عنوان به افرادی اساس براین

 بود. روانی حاد اختنالی به ماتنناودن و نظرمد ةمحل در سال 9 حداقل سالونت ةسابق ،14 باالی سن داشتن

 دهد. می نشان را پژوهش آماری ةنمون توصیفی اطنعای 9 جدول شدند. انتخاب نمونه عنوان به نفر 14 اساس براین

پژوهشیآمارةنمدنیفیتدصاطالعات.9جدول

فراوانیپاسخگدیانمشخصات
نسبیفراوانی

(درصد)
فراوانیاندیپاسخگمشخصات

نسبیفراوانی

(درصد)

 جن یت
 شرایو 10/01 11 مرد

 اقتصادی
 خانوار

 10/05 11 پایین
 91 15 متوسو 99/19 91 زن

 سن

 99/19 50 باال 10/95 51 14-11

94-91 11 10/01 

 شغل نوع

 14 51 دار خانه

 99/1 1 کارگر 99/19 50 04-01

 تحصینی

 51 1 دانشجو 99/51 55 دیپلم

 99/51 55 بازنش ته 10/15 95 لی انس

 54 1 آزاد 94 51 باالتر و لی انس فوق

 محله در اقامت مدی

 10/55 0 (سال 1-9) کم
 کارمند
 دولتی

50 99/11 

     11 99 (سال 54-1) متوسو
 54 از بیشتر) زیاد

 (سال
14 99/99     

 5911مناع: نگارندگان، 
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پژوهشفرایدد
 انجام شد: زیر مراحل محتوا، تحلیل برای

 پاراگراف، جمله، کلمه، از اعم را تحلیل واحدهای باید پژوهشگر اول، ةمرحل در تحلیل: واحد استخراج و تعیین .5

 تأثیر دربارة شوندگان مصاحاه از هرکدام های صحات اصلی مضمون و محتوا ،مرحله این در کند. تعیین... و خار مقاله،

 شد. استخراج تحلیل واحدهای عنوان با متن و جمله شالل به روانی، اختنالی بر کالادی محیو

 حدهایوا از هرکدام شوندگان، مصاحاه های صحات محتوای تحلیل با مرحله این در تحلیل: واحدهای کدگذاری .1

 شدند. گذاریکد تحلیل

 این در است. تالراری موارد کنارگذاشتن و همانند متون حذف مرحله، این از منظور ها: داده کاهش و سازی خنصه .9

 های شاخص محیطی، عوامل گروه سه در نهایی یکدها و حذف شده استخراج کدهای در مشابه و تالراری موارد مرحله،

 شدند. بندی طاقه روانی اختنالی انواع و میانجی

 ،مرحله این در است. طاقای و مقوالی ایجاد کیفی، محتوای تحلیل در اصلی هه ت :یبند مقوله نظام از استفاده .0

 شدند. دهی سامان مشترک مقوالی در سپس و مشترک مفاهیم قالب در ابتدا شده، استخراج کدهای

 بر شهری های محیو کالادی های ویژگی تأثیرای کیفی تحلیل پنجم ةمرحل در :پژوهش نتایج گزارش و تحلیل .1

 .صوری گرفت کیفی یساز مدل و روانی اختنالی انواع

 

حاضرپژوهشدرمحتدالیتحلددیفرا.2شکل  

9918نگارندگان،:مدبع  

هایافته
تحلیلواحداستخراجوتعریف:اولةمرحل

 اختنالی بر کالادی محیو تأثیر دربارة شوندگان مصاحاه از هرکدام های صحات اصلی مضمون و محتوا ،مرحله این در

 از نفر 14 با عمیق ةمصاحا از پس حاضر پژوهش در شد. استخراج تحلیل واحدهای عنوان با متن و جمله شالل به روانی،

 .ندشد شناسایی تحلیل واحد 91 مطالعه، مورد های محله در ساکن شهروندان

تحلیلواحدهایکدگااری:دومةمرحل

 درواقع شدند. کدگذاری تحلیل واحدهای از هرکدام شوندگان، مصاحاه های صحات محتوای تحلیل با ،مرحله این در 

 و استخراج تحلیل واحدهای عنوان به کوتاه های متن قالب در پژوهش در کنندگان شرکت با عمیق های مصاحاه نتایج
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 در شد. شناسایی پژوهش اصلی موضوع براساس رمز یا کد 109 تیدرنها شدند. رمزگشایی تحلیل واحدهای این سپس

 است شده ارائه 0 جدول در محتوا تحلیل از دوم و اول مراحل نتایج داشت. وجود نیز تالراری موارد کدها، اینمیان 

 کدهای گروه سه در کدها این بعدی، ةمرحل در .(است شده ارائه موردپنج  تنها تحلیل، واحدهای باالی حجمدلیل  )به

 .ندشد استخراج نهایی کدهای و حذفنیز  تالراری مواردشدند.  خنصه روان سنمت کدهای و میانجی کدهای محیطی،

لیتحلیواحدهایکدگاارواستخراجازییهانمدنه.4جدول
کدگااریتحلیلواحدردیف

5 
 خانه از کنم می سعی ،است شلوغ ها خیابان که زمانی ، امادارم دوست را سروصدا بی و آرام های خیابان در زدن قدم

 بعضی و بدهم دست از را خودم کنترل شود می ساب خودروها بوق صدای مانند مزاحم صداهای ؛ زیرانیایم بیرون
 .ام آمده بیرون کاری چه برای کنم می فراموش ها وقت

 سروصدا بی و آرام های خیابان

 روی پیاده و زدن قدم

 روی پیاده قابلیت

 فضا در حضور تداوم

 تمرکز افزایش

 پرخاشگری کاهش

1 
 موضوع این .ندارد وجود دوستان با کردن صحات و نش تن برای صندلی تا چند یا نیمالت یک حتی ما ةمحل در

 پیدا خاصی آرامش ،کنم می صحات دوستانم با وقتی من .است کرده ایجاد نارضایتی من دوستان از خیلی برای
 .کنم می

 صندلی و نیمالت

 فضا سرزندگی

 اجتماعی ان جام و ها فعالیت تقویت

 محله محیو در حضور تداوم

 شدن اجتماعی فرایند در ت ریع

 اجتماعی برخوردهای و ها فعالیت تقویت
 محله روهای یادهپ سطح در

 نشاط و شادابی

9 
 .کنیم دلو  درد و صحات هم با تا رویم می خودمان ةخان نزدیک پارک به دوستانم با ندارم، حوصله خانه در وقت هر

 .کنم می پیدا بیشتری آرامش اح اس کار این با

 محلی بوستان و پارک

 قوی اجتماعی پیوندهای

 اجتماعی روابو بهاود

 فیزیالی های فعالیت و ورزش

 روزانه خ تگی و گی روزمر کاهش

 تحمل آستانه افزایش

 متنوع های فعالیت

 فردی های توانایی و ها مهاری

0 
 هراس و ترس اح اس جهت این از و است نور کم ما ةمحل های خیابان .نروم بیرون تنهایی ها شب کنم می سعی
 و روها پیاده کف در روشنایی عنئم همچنین و ها نورافالن از ما ةمحل های خیابان در باید م ئوالن .کنم می

 .کنند استفاده بیشتری پرنور روشنایی های چراغ

 شب در خیابان نورپردازی
 خیابان در روشنایی های چراغ

 تزئینی های روشنایی
 نورافالن

 کف در روشنایی عنئم
 اجتماعی های فعالیت ةگ تر افزایش
 فضا در حضور زمان مدی افزایش

 امنیت افزایش
 مرضی ترس کاهش

1 
 در تا است شده ساب ،دارد وجود درختان این کنار که هایی نیمالت و م الونی مجتمع اطراف در درختان وجود
 و بپردازیم غیره و چای خوردن یا و ورزش و فیزیالی های فعالیت انجام و صحات به هم ایگان با مواقع بعضی

 .بیاوریم وجود به یالدیگر برای را شادی لحظای

 م الونی مجتمع اطراف درختان
 صندلی و نیمالت

 هم ایگان با صحاتی هم
 اجتماعی تعامنی

 ساکنان اجتماعی روابو به بخشی یفیتک
 ساکنان بین رابطه میزان و نوع در تغییر

 م الونی واحدهای
 نشاط و شادابی

 5911مناع: نگارندگان، 
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هادادهکاهشوسازیخالصه:سدمةمرحل

 در مشابه و تالراری موارد مرحله، این در است. تالراری موارد کنارگذاشتن و همانند کدهای حذف مرحله، این از منظور

 شدند. بندی طاقه روان سنمت و میانجی محیطی، گروه سه درنیز  نهایی یکدها و حذف شده استخراج کدهای

محیطیکدهای(الف

 با که محیطی کد 00 درمجموع شد، انجام پژوهش در کنندگان شرکت با که هایی صحات محتوای تحلیل براساس

 عاور یباال حجممانند  کدهایی فرایند این در (.1 )جدول ندشد شناسایی ،داشتند ارتااط شهروندان روانی سنمت وضعیت

 و دسترسی ی،م الون ساختمان ینما در رنگ مناسب کاربرد شهری، های محله در یعاور کیتراف ،ها ابانیخ در مرور و

 یهوا ،ابانیخ در ییروشنا یها چراغ ی،م الون مجتمع یجلو در نش تن یفضاها ی،محل بوستان و پارک در افراد حضور

 به یمحل یهاربازا یالینزد همچنین و یشهر یفضا در ازدحام و ینظم یب شهر، محیو در مزاحم صداهای ،سالم و پاک

 داشتند. شهروندان های صحات بین در را تالرار و فراوانی بیشترین یم الون های کاربری

یکالبدطیمحیکدهااستخراجویسازخالصه.7جدول

کدعددانکدعددانکدعددان

 شهر محیو در مزاحم صداهای .5

 سروصدا بی و آرام های خیابان .1

 هم ایگان سروصدای .9

 ها خیابان در زیاد مرور و عاور .0

 محله در عاوری ترافیک .1

 دیواری های نقاشی .1

 محیو در شاد و متنوع های رنگ .0

 ساختمان پاکیزگی و تمیزی .1

 نمای مصالح در هماهنگی .1
 ساختمان

 نمای در رنگ مناسب کاربرد .54
 ساختمان

 عمودی و افقی های ریتم .55

 در مخروبه های ساختمان وجود .51
 محله

 محله در صندلی و تالنیم وجود .59

 محلی بوستان و پارک .50

 مجتمع جلوی در نش تن فضاهای .51
 م الونی

 روها پیاده کیفیت .51

 روی پیاده محورهای .50

 شب در خیابان نورپردازی .51

 خیابان در روشنایی های چراغ .51

 تزئینی های روشنایی .14

 نورافالن .15

 کف در روشنایی عنئم .11

 فضا در خورشید نور م تقیم تابش .19

 گرم هوای .10

 سالم و پاک هوای .11

 زباله نامناسب آوری جمع .11

 محیو در نامطاوع بوی .10

 محیو در زباله انااشت و پراکندگی .11

 گیاه و گل تنوع .11

 ساز فضای .94

 م الونی مجتمع اطراف در درختان .95

 نما آب .91

 آب های ارهفو .99

 شهری های رودخانه .90

 بلندمرتاه م الونی مجتمع .91

 خانوار اختیار در اتاق تعداد .91

 نورگیرها و ها پنجره .90

 ساختمان در ای شیشه عناصر .91

 فضای در ازدحام و نظمی بی .91
 شهری

 محیو در ترتیب و نظم .04

میان  تناسب و هماهنگی .05
 ها ساختمان

 حرکتی های نشانه و عنئم .01

 به محلی بازاهاری نزدیالی .09
 م الونی های کاربری

 به ها فروشی خرده نزدیالی .00
 م الونی های کاربری

 5911 نگارندگان،: مناع

میانجیکدهای(ب

 متغیرهای ةرابط میزان یا رابطه جهت برتواند  می غیرم تقیم صوری به که ه تند متغیرهایی ،میانجی هایمتغیر یا کدها

 م تقل متغیر در مقای ه با متغیر این یعنی ؛ستزا درونو  م تقل یمتغیر میانجی متغیر .دنباش مؤثر واب ته و م تقل

 متغیر م یر از غیرم تقیم یا م تقیم طور به تواند می م تقل متغیر دارد. م تقل یحالت واب ته متغیر با و واب ته یحالت
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 شناسایی میانجی کد 10 درمجموع ،آمده دست به نتایج براساس ،پژوهش این در باشد. تأثیرگذار واب ته متغیر بر میانجی

 .است آمده 1 جدول در اکده که این شد

یانجیمیکدهااستخراجویسازخالصه.7جدول

کدعددانکدعددانکدعددان

 مغزی های فعالیت در دقتی بی .5

 فالری کارکرد در ناهماهنگی .1

 اجتماعی های حمایت کاهش .9

 اجتماعی تعامنی کاهش .0

 روی پیاده قابلیت افزایش .1

 محله محیو در حضور تداوم .1

 تمرکز کاهش .0

 یادگیری کاهش .1

 مطالب تفهیم و مطالعه در اختنل .1

 خطرناک تصادفای .54

 شهری سفرهای زمان مدی افزایش .55

 رانندگی ساعای افزایش .51

 ذهنی کارکرد در اختنل .59

 پیاده و سواره تداخل .50

 مقابل در شهروندان ایمنی ناود .51
 تصادفای

 ذهنی رشد کاهش .51

 محیو جذابیت .50

 باکیفیت فیزیالی محیو .51

 عابران در شادی و رغات اح اس .51

 روها پیاده به مردم جذب .14

 از بیرون محیو در مردم پررنگ حضور .15
 خانه

 امنیت افزایش .11

 بصری تناساای .19

 ساختمان و محیو زیاایی .10

 اوباش و اراذل های گروه فعالیت .11

 محله در نامطلوب فیزیالی موقعیت .11

 ناخوشایند ذهنی وضعیت .10

 فضا سرزندگی .11

 ان جام و ها فعالیت تقویت .11
 اجتماعی

 شدن اجتماعی فرایند در ت ریع .94

 برخوردهای و ها فعالیت تقویت .95
 محله روهای پیاده سطح در اجتماعی

 قوی اجتماعی پیوندهای .91

 اجتماعی روابو بهاود .99

 فیزیالی های فعالیت و ورزش .90

 خ تگی رفع و گی روزمر کاهش .91
 روزانه

 تحمل ةآستان افزایش .91

 فردی های توانایی و ها مهاری .90

 خانوادگی و اجتماعی ارتااطای .91

 ذهنی قوای تمدید .91

 مدنی تعامنی و افالار بروز .04

 هم ایگی فرهنگ .05

 و دوستانه مناساای افزایش .01
 هم ایگی

 اجتماعی های گره تشالیل .09

 از بیرون در افراد حضور افزایش .00
 خانه

 تفریحی های مالان از بازدید .01

 دوستان با صحاتی هم .01

 ج مانی سنمتاز  نگرانی .00

 طایعت با شهروندان ارتااط .01

 سالم هوای تأمین .01

 جوی تغییرای برابر در محافظت .14

 تر طوالنی روی پیاده .15

 اجتماعی روابو به بخشی کیفیت .11
 ساکنان

 

 ساکنان، رابو میزان و نوع در تغییر .19
 م الونی واحدهای

 منیم ورزشی های فعالیت افزایش .10

 اجتماعی گ  ت .11

 اجتماعی انزوای .11

 هم ایگان با مشاجره از ترس .10

 تحرکی کم .11

 رفتاری مشالنی .11

 طایعت از ساکنان جدایی .14

 ان انی مقیاس کاهش .15

 فرزندان گیری گوشه و انزوا .11

 والدین و فرزندان ارتااط کاهش .19

 افراد میان تعارض .10

 بودن خود با لحظاتی .11

 اح اسای کردن خالی .11

 خواب کیفیت بهاود .10

 ساختمان به طایعی نور ورود .11

 ساختمان محیو بهداشت .11

 فضا یالنواختی از جلوگیری .04

 بیرون محیو با ارتااط .05

 غلو گیری تصمیم .01

 شرایو و روابو بر کنترلنداشتن  .09
 پیرامون

 شهری فضای از عاور برای تعجیل .00

 اجتماعی اغتشاش .01

 منفی وخوی خلق .01

 فیزیالی برخورد .00

 نارضایتی افزایش .01

 فشارخون باالرفتن  .01

 محیو درت حرک سهولت .14

 پریشانی و آشفتگی کاهش .15

 شهری درون سفرهای کاهش .11

 خرید مراکز در حضور و روی پیاده .19

 خودرو به واب تگی کاهش .10

 5911 نگارندگان،: مناع
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روانسالمتکدهای(پ

 ،مرحله این در بود. روان سنمت کدهای محتوا، تحلیل روش از سوم ةمرحل در شده ییشناسا کدهای از بخش سومین

 اضطراب، اف ردگی، استرس، شامل روان سنمت کد هفت داشتند، پژوهش در کنندگان شرکت که هایی صحات براساس

 داشتند. محیو کالادی کیفیت با را ارتااط بیشترین نشاط و شادابی و عصای اختنالی مرضی، ترس پرخاشگری،

یبددمقدلهنظامازاستفاده:چهارمةمرحل

 در مطالعه مورد های شاخص براساس ،مرحله این در است. طاقای و مقوالی ایجاد کیفی، محتوای تحلیل در اصلی ةه ت

 و مشترک مفاهیم قالب در ابتدا ،شده استخراج کدهای پژوهش، ةپیشین مطالعای همچنین و پژوهش پیشین های بخش

 1 قالب در مفاهیم نیا و مشترک مفهوم 51 در یطیمح کد 00 ،یطورکل به .شدند یدهسامان مشترک یمقوال در سپس

 (.9 )شالل شدند یسامانده مشترک ةمقول

 

محتدالیتحلروشازمستخرجمشترکمیمفاهویبددمقدلهنظام.9شکل

9911نگارندگان،:مدبع

بحث
 ةارائ و یبند جمع به روشاین  از پنجم ةمرحل داشت. اختصاص پژوهش های یافته به محتوا تحلیل روش از مرحله چهار

 های محیو کالادی های ویژگیتأثیرای  از کیفی تحلیل و یساز مدل ،زمینه این در دارد. اختصاصپژوهش  نتایج گزارش

 شد. انجام روانی اختنالی انواع بر مقوله هفت در شهری

روانیاختالالتوشهریمدظروسیما

 منظر و سیما ،گذارد می تأثیر روانی اختنالی بر که کالادی محیو های مقوله از یالی محتوا، تحلیل روش نتایج براساس

 محیو در رنگ تناسب و تنوع و محیو خوانایی شامل اصلی مفهوم دو موضوع، این برای پژوهش این در .است شهری
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 و نظم شهری، فضاهای در ازدحام و نظمی بی کدهای ،صوری گرفت که وگوهایی گفت و مصاحاهبراساس  شد. شناسایی

 بودند. خوانایی مفهوم معرف حرکتی های نشانه و عنئم و ها ساختمانمیان  تناسب و هماهنگی شهری، محیو در ترتیب

 تحلیل شد. استخراج محیو در شاد و متنوع های رنگ و دیواری های نقاشی کد دو نیز محیو در رنگ تناسب و تنوع برای

 در را اوباش های گروه و اراذل فعالیت شهری فضای در ازدحام و ینظم یب کهدهد  می نشان پژوهش های یافته وایتمح

 نارضایتی افزایش و تحمل ةآستان کاهش موجب م ئله این دیگر سوی از دهد. می افزایش شهری فضاهای و ها محله

 خوی و خلق اجتماعی، اغتشاش غلو، گیری تصمیم شهری، فضای از عاور برای تعجیل موجب عوامل این شود. می افراد

 ةمجموع دهد. می کاهش را پیرامون شرایو بر افراد کنترل امالان همچنین و فشارخونافزایش  فیزیالی، برخورد ،منفی

 در یابد. می کاهش شهروندان روانی تمسن نهایتدر وشود  می پرخاشگری و عصای اختنل افزایشساب  م ائل این

 در ترتیب و نظممانند  هایی شاخص کهدهد  می نشان نتایج روانی، اختنالی بر شهری منظر و سیماتأثیرای  تحلیل

 های محیو در رنگ مناسب کاربرد همچنین و حرکتی های نشانه و عنئم ها، ساختمانمیان  تناسب و هماهنگی محیو،

 و ها مالان جذابیت و زیاایی افزایش با کند. می تقویت را شهری های محیو جذابیت و زیاایی حرکت، سهولت شهری،

 .شود یم افراد در ترس و استرس کاهش موجب و یابد می افزایش نیز شهری های محیو در امنیت شهری، فضاهای

 اجتماعی های فعالیت افزایش و روی پیاده قابلیت افزایش محله، محیو در حضور تداومساب  محیو جذابیت همچنین

 (.0 )شالل کند می فراهم را شهروندان نشاط و شادابی افزایش و اضطراب کاهش موضوعای این وشود  می

 

شهروندانیرواناختالالتبریشهرمدظرومایسراتیتأثیفیکمدل.4شکل

9911نگارندگان،:مدبع

روانیاختالالتومحیططبیعیشرایط

 های محله طایعی شرایو روانی، اختنالی بر شهری های محله کالادی ساختارتأثیرای  شناسایی راستای در مقوله دومین

 دمای و آبی فضاهای گیاهی، پوشش تنوع شامل مفهوم سه پژوهش، های یافته محتوای تحلیل براساس بود. شهری

 و تنوع کدهای کهدهد  می نشان محیو کالادی ساختار از مقوله این در نتایج شد. استخراج طایعی شرایو برای محیو

 های مجتمع اطراف در درختان وجود شهری، های محله در ساز فضاهای وجود گیاه، و گل تنوع شامل گیاهی پوشش
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 برابر در افراد از محافظت و شهر در سالم هوای تأمین طایعت، با شهروندان ارتااط برای ب ترسازی کمک به م الونی،

 های فعالیت و تر طوالنی های روی پیاده در شهروندان توانایی ودهند  می افزایش را محیو روی پیاده قابلیت جوی، تغییرای

 شهروندان نشاط و شادابی افزایش و اف ردگی کاهشساب  عوامل، این ةمجموع کنند. می تقویت را منیم ورزشی

 از بیرون محیو کیفیت بهاودساب  م الونی های مجتمع اطراف در درختان وجود شهروندان اظهارای براساس شود. می

 در یالدیگر با هم ایگان صحاتی هم .کند می فراهم هم ایگان ینینش هم و صحاتی هم رایب ب تری وشود  می خانه

 واحدهای ساکنان رابطه میزان و نوع در تغییر و ساکنان اجتماعی روابو به یبخش تیفیک ،بلندمرتاه م الونی های مجتمع

 آبی فضاهای افزایش و آب عنصر با مصنوع محیو پیوند شود. می اف ردگی کاهشساب  تیدرنها و انجامد می م الونی

 جذابیت و زیاایی دهد. می افزایش را محیو جذابیت و زیاایی ،آب های ارهوف و نما آب طراحی با شهری، های محیو در

 و اجتماعی روابو بهاودساب  موضوع این جهیدرنت وشود  می خانه از بیرون محیو در افراد حضور تداومساب  محیو،

 و خ تگی رفعساب  شهری، فضاهای و ها محیو در حضور تداوم ،دیگر سوی از شد. خواهد اف ردگی کاهش همچنین

 مفاهیم از دیگر یالی دهد می نشان محتوا تحلیل نتایج شود. می پرخاشگری کاهش نهایتدر و ذهنی قوای تجدید

 با عمیق های مصاحاه براساس حاضر پژوهش های یافته است. محیو دمای روانی، اختنالی بر تأثیرگذار محیطی

 و محیو جذابیت و اییزیاساب  نیز شهری فضاهای در خورشید نور م تقیم تابش که است آن از حاکی شهروندان

 که فضاها گونه نیا در روی پیاده ،شهروندان اظهارایبراساس  شود. می شهر های محیو در افراد حضور تداوم همچنین

 گرما دیگر سوی از دهد. می کاهش را پرخاشگری و اف ردگی زیادی حد تا ه تند، خورشید نور م تقیم تابش از برخوردار

 موجب موضوع تشدید درصوری ودهد  می کاهش را شهری فضای در حضور برای افراد تمایل محیو، دمای افزایش و

 و عصای اختنلدرنهایت ساب  و شهری فضاهای از عاور برای تعجیل و نارضایتی افزایش ،افراد تحمل ةآستان کاهش

 (.1 )شالل شود می پرخاشگری
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روانیاختالالتومحیطیهایآلددگی

 براساس ،زمینه این در .است محیطی های آلودگی ،گذارد می تأثیر روانی اختنالیبر  که محیطی ةمقول سومین

 براساس .ندشد استخراج ناسالم شهری محیو و صوتی آلودگی مفهوم دو پژوهش، آماریة نمون با عمیق های مصاحاه

 آلودگی مفهوم معرف سروصدا یب و آرام های خیابان و هم ایگان یسروصدا محله، در مزاحم صداهای ،آمده دست به نتایج

 در مزاحم صداهای افزایش که داد نشان شهری های محله کالادی ساختار از مقوله این در محتوا تحلیل .ه تند صوتی

 این شود. می اجتماعی تعامنی و ها حمایت تقلیل موجب و خانه از بیرون در افراد حضور کاهشساب  شهری، های محله

 درویژه  ، بههم ایگان روصدایس دیگر سوی از .انجامد می شهروندانمیان  در عصای اختنل جادیابه  ،تیدرنها م ائل

 فالری کارکرد در ناهماهنگی و مغزی های فعالیت در یدقت یب تمرکز، کاهشساب  ،بلندمرتاه م الونی های مجتمع

 شود. می استرس افزایش جهیدرنت و مطالب تفهیم و مطالعه در اختنل و یادگیری کاهش موجب نیز م ائل این شود. می

 را محیو در روی پیاده قابلیت و کاهش را صوتی آلودگی ،سروصدا یب و آرام های خیابان ان،شهروند اظهارایبراساس 

 افراد پرخاشگری کاهشساب  شهری های محیو در افراد حضور و فیزیالی های فعالیت ،روی پیاده .دهد می افزایش

 نشان نتایجزمینه  این در .بود ناسالم شهری محیو شهروندان های صحاتمیان  در مشترک مفهوم دومین شود. می

 های محله در زباله انااشت و پراکندگی همچنین و شهری محیو در نامطاوع بوی زباله، نامناسب آوری جمعدهد  می

 م ئله این شود. می خانه از بیرون محیو در افراد حضور کاهش جهیدرنت و محیو کالادی کیفیت کاهشساب  شهری،

 (.1 )شالل شود می شهروندان روانی و روحی مشآرا رفتن بین از و عصای اختنالی افزایشساب  تینهادر نیز
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روانیاختالالتوهاخیابانشرایط

 اختنالی افزایش یا کاهش در که بود ها خیابان شرایو شهری، های محله کالادی ساختار های مؤلفه و عوامل از دیگر یالی

 قابلیت یعنی مشترک مفهوم سه پژوهش، های مصاحاه محتوای تحلیل براساس مقوله، این در .داشت مهمی نقش روانی
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 و شهری های محله در روها پیاده کیفیت شد. استخراج محله سطح در روان ترافیک و شب در خیابان روشنایی روی، پیاده

 در روی پیاده قابلیت افزایش بود. ها خیابان روی پیاده قابلیت مفهوم معرف روی، پیاده مخصوص محورهای جودو همچنین

 یکمانند  قابلیت این .دهد می افزایش را محله سطح در منیم ورزشی و فیزیالی های فعالیت انجام شهری، های محله

 محیو روی پیاده قابلیت بنابراین ؛شود می خانه از بیرون محیو در افراد حضور افزایش و تداومساب  وکند  می عمل آهنربا

 و افراد نشاط و شادابیساب  شهری، های محله عمومی فضاهای و محیو در افراد حضور افزایش با میرم تقیغ طور به

 ةتعای کمک به مناسب نورپردازی و شب در ها خیابان روشنایی شهروندان، اظهارای براساس شود. می اف ردگی کاهش

 در سرزندگی یارتقا و امنیت افزایشساب  تزئینی های روشنایی همچنین و کف در روشنایی های چراغ ها، نورافالن

 فضاهای و ها خیابان در افراد حضور زمان مدی افزایش موجب نیز سرزندگی و امنیت افزایش شود. می شهری های محیو

 و اف ردگی کاهشساب  نیز اجتماعی های فعالیت گ ترش دهد. می گ ترش را اجتماعی های فعالیت وشود  می عمومی

 افراد استرس و مرضی ترس کاهشبه  م تقیم طور به امنیت افزایش دیگر، سوی از شود. می افراد روان سنمت بهاود

 که بود شهری های محله سطح در روان ترافیکناود  ها، خیابان شرایو ةمقول در محیطی مفاهیم از دیگر یالی .انجامد می

ساب  ها، خیابان در مرور و عاور باالی حجم دهند. می افزایش را مرضی ترس و عصای اختنل میرم تقیغ و م تقیم طور به

درنهایت  و نگرانی و ترس و امنیت کاهش م ائل این شود. می ها خیابان سطح در پیاده و سواره تداخل و تصادفای افزایش

 شهری های محله یا شهر یک های خیابان سطح در ترافیک دهد. می افزایش ساکنانمیان  در را روانی و روحی های بیماری

 کارکرد و رشدبر  رانندگی، ساعای افزایش همچنین و صوتی آلودگی افزایش ،یشهر درون سفرهای زمان مدی افزایش با نیز

(.0 )شالل شود می عصای اختنالی موجب نهایتدر و گذارد می تأثیر ذهن
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روانیاختالالتوعمدمیفضاهای

 در فضاها این تأثیرگذاری .بود شهروندان روانی سنمت بهاود بر تأثیرگذار های مقوله از دیگر یالی عمومی فضاهای

 در نش تن فضاهای و مالمان محلی، بوستان و پارک کد سه با و رفتاری های قرارگاه مشترک مفهوم تحت روانی، اختنالی

 را روزانه های خ تگی و گی روزمر ،محلی های پارک در فیزیالی های فعالیت و ورزش شدند. تحلیل م الونی مجتمع جلوی

 .شود می شهروندانمیان  در اف ردگی و پرخاشگریساب کاهش  جهیدرنت ودهد  می افزایش را افراد لمتح ةآستان و کاهش

 تقویت را اجتماعی پیوندهای ،عمومی فضاهای این در متنوع یها تیفعال انجام و اجتماعی های گره تشالیل همچنین

 را نشاط و شادابی نهایتدر ودهد  می ارتقا را فردی های توانایی و ها مهاری بخشد، می ت ریع را شدن اجتماعی فرایند ،کند می

 وجود بود. شهری مالمان رفتاری، یها قرارگاه ةزمین در محیطی کدهای از دیگر یالی آورد. می ارمغان به شهروندان برای

 بیرون محیو در افراد حضور افزایشساب  محله مختلف نقاط در صندلی و نیمالت ةیتعا همچنین و مناسب شهری مالمان

 و محله سرزندگیساب  عوامل این دهد. می افزایش را محله روهای پیاده سطح در اجتماعی برخوردهای وشود  می خانه از

 شهروندانمیان  در را نشاط و شادابی میانجی، متغیرهای این .شود می محله سطح در اجتماعی ان جامافزایش  همچنین

 های مجتمع جلوی در نش تن فضاهای رفتاری، های قرارگاه از دیگر یالی بخشد. می بهاود را روانی سنمت وکند  می ایجاد

 بروزساب  جهیدرنت دهد. می افزایش را خانوادگی و اجتماعی ارتااطای و جمعی های فعالیت فضاها، گونه نیا بود. م الونی

ساب  عوامل این دهد. می ارتقا را ها یهم ایگ و دوستانه مناساای و هم ایگی فرهنگشود، و می مدنی تعامنی و افالار

 (.1 )شالل مواجه شوند اف ردگیکمتر با  ونالنند  تنهایی اح اس افراد شود می
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روانیاختالالتومحلیخدمات

 شهروندان، اظهارای براساس بود. محلی خدمای و کاربری کیفیت روانی، اختنالی بر تأثیرگذار های مقوله از دیگر یالی

 یجوار هم شوند. می روانی اختنالی کاهشساب  م الونی های کاربری به ها فروشی خرده و محلی بازارهای نزدیالی

 دهد. می افزایش را شهری های محله در روی پیاده قابلیت و انجامد می فیزیالی های فعالیتبه افزایش  نیز محلی خدمای

 سوی از و شود می استرس کاهش و ج مانی سنمت افزایش موجب سو یک از روی پیاده و فیزیالی های فعالیت افزایش

 براساس شود. می شهروندانمیان  در استرس و روانی فشارهای کاهش ساب شهری های محیو در حضور تداوم دیگر

 یشهر درون سفرهای کاهش م الونی، فضاهای به محلی بازارهای یجوار هم پیامدهای دیگر از شهروندان، اظهاری

 م ائل از یالی که موضوع این است.خودرو  به کمتر واب تگی معنای به یشهر درون سفرهای کاهش است.

 دهد. می کاهش را عصای اختنالی وشود  منجر می حرکتی و رفتاری مشالنی بهاود به است، ایران یشهرها کنن

 متغیرهای این شود. می مدنی تعامنی و افالار بروز و اجتماعی های گره تشالیل موجب خرید، مراکز در حضور و روی پیاده

 (.1 )شالل شد خواهند اف ردگی کاهشنیز ساب  میانجی
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 شد. بررسی و طراحی روان سنمت های مؤلفه بر محیطی مفاهیمتأثیرای  ماتریس پژوهش، های یافته تحلیل پایان در

 قابلیت محیو، دمای آبی، فضاهای گیاهی، پوشش تنوع شامل محیطی مفهوم شش دهد، می نشان زمینه این در نتایج

 از یالی دارند. تأثیر شهروندان نشاط و شادابی روی بر محیو در رنگ مناسب کاربرد و رفتاری های قرارگاه محیو، روی پیاده

 صوتی، آلودگی یعنی محیطی مفهوم چهاردهد  می نشان نتایج است. استرس امروز، شهری ةجامع در رایج روانی اختنالی

 نقش روانی اختنل این کاهش یا افزایش در محیو در رنگ مناسب کاربرد و محلی خرید مراکز شب، در خیابان روشنایی

 مراکز و رفتاری های قرارگاه محیو، روی پیاده قابلیت گیاهی، پوشش تنوع مفهوم چهار آناله پژوهش نتایج دیگر از دارند.

 .است شده ارائه 0 جدول در نتایج سایر دارند. یناپذیرانالار  نقش اف ردگی زمینه در محلی خرید
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روانسالمتیهامؤلفهبریطیمحمیمفاهراتیتأثسیماتر.6جدول

یطیمحمیمفاهمقدله
اختالل
یعصب

ویشاداب
نشاط

یافسردگیپرخاشگراضطراباسترس
ترس

یمرض

 یعیطا ویشرا
        یاهیگ پوشش تنوع

        یآب یفضاها
        ویمح یدما

 یها یآلودگ
 یطیمح

        ویمح یزگیپاک
        یصوت یآلودگ

 ویشرا
 ها ابانیخ

        ویمح یرو ادهیپ تیقابل
        محله در روان کیتراف
        شب در ابانیخ ییروشنا

 یفضاها
 یعموم

        یرفتار یها قرارگاه

        یمحل دیخر مراکز یمحل خدمای
 منظر و مایس

 یشهر
        ویمح در رنگ کاربرد

        ویمح ییخوانا
 5911 نگارندگان،: مناع

گیرینتیجه
 ایجاد برای اصلی مناع یک خانوادگی، و شخصیتی اقتصادی، اجتماعی، فردی، م ائل از ب یاری کنار در افراد سالونت محیو

 درمجموع د.نبپرداز یروان اختنالی درمان به شهری ریزان برنامه با تعامل در باید شناسان روان است؛ بنابراین یروان اختنالی

 این .دهد رخ می سالم شهر یزیر برنامه رویالرد قالب در روان سنمت های شاخص و فیزیالی محیو ةرابط گفت توان یم

 منحظای ادغام رویالرد، این کلی هدف .است گرفته قرار مدنظر ب یار اخیر یها سال در بهداشت جهانی سازمان در رویالرد

 آن در افراد که را شده ساخته محیو شرایو توانند می شهری ریزان برنامه درواقع است شهری یزیر برنامه فرایندهای در بهداشتی

 شهروندان یروان سنمت های شاخص بر تأکید با باید تغییرای این دهند. تغییر ،کنند یم سپری را خود فراغت اوقای و زندگی

 مرداویج و آباد مفت های محله در شهروندان روانی اختنالی بر شهری های محله کالادی ساختار تأثیرای پژوهش این در باشد.

 شرایو محیطی، های آلودگی محیو، طایعی شرایو یعنی ،یاساس ةمقولشش  پژوهش نتایج براساس .شد بررسی اصفهان

 توان می زمینه این در بودند. تأثیرگذار روانی اختنل هفت بر شهری منظر و سیما و محلی خدمای عمومی، فضاهای ها، خیابان

 های آلودگی کرد. اشاره اف ردگی و پرخاشگری نشاط، و شادابی عصای، اختنل های شاخص بر طایعی شرایو تأثیرگذاری به

 شاخص هفت بر ها خیابان شرایو تأثیرگذاری مهم، نالای از .دارند تأثیر پرخاشگری و استرس عصای، اختنل بر محیطی

 عصای، اختنل .ه تند عمومی فضاهایاز  تأثرم اف ردگی و پرخاشگری نشاط، و شادابی شد. تأیید بود که روانی اختنل

 و شادابی عصای، اختنل های شاخص بر نیز شهری منظر و سیما پذیرند. می تأثیر محلی خدمای از نیز اف ردگی و استرس

 فاکتورهای از جدیدی های جناه حاضر پژوهش نتایج بنابراین ند؛تأثیرگذار اضطراب و استرس مرضی،  ترس پرخاشگری، نشاط،

 شهر کنن مناطق از یالی در را پژوهش این ما آناله آخر سخن .کرده است معرفی را یروان اختنالی بر تأثیرگذار محیطی

 اما کنند، اعنم را متفاوتی نتایج است ممالن دیگر کشورهای و شهرها در پژوهشگران دادیم. انجام محله دو بر تأکید با اصفهان

 تقویت شناسان روان و شهری یزیر برنامه متخصصانة رابط باید گذشته از بیش که استاین  ههم توافق مورد و نهایی ةنتیج

 شود. کنترل یروان اختنالی بر م الونی های محیو منفی تأثیرای تا شود
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