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تأثیر چشماندازهای شهری بر سالمت روان شهروندان
(مطالعه موردی :مناطق  2و  9شهر تهران)
احمد پور احمد1ـ استاد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
ابراهیم فرهادی ـ دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
رامین قربانی ـ دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
عباس درودینیا ـ دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1397/02/20 :

تاریخ پذیرش1397/07/21 :

چکیده
در علم جغرافیا ،چشماندازها همواره با عامل فرهنگ پیوند میخورند .ازایـنرو ،میتـوان چشـمانداز را بـه مفهـوم
فرمهای قابلرؤیت در سطح زمین و ترکیب آنهـا بـاهم در نظـر گرفـت .بـرای حفـظ سـالمت روان و رفتـار و
پیشگیری از استرس میتوان از چشمانداز سازی و استفاده از مناظر زیبا در کالبد و زیرساختهای شهری سود برد؛
اما اینکه این چشماندازهای شهری تا چه میزان بر سالمت روانی شهروندان تـأثیر میگذارنـد سـؤال اصـلی ایـن
پژوهش است که سعی در مطالعه آن دارد .پژوهش حاضر ازنظر هدف؛ کاربردی و توسعهای و ازلحاظ روش انجام
تحقیق ،توصیفی -تحلیلی میباشد که ابتدا پس از تشریح مفاهیم مربوط به چشماندازهای شهری و سالمت روان
با روش کتابخانهای ،پرسشنامه چشماندازهای شهری در  9شاخص و  65گویه و پرسشنامه  GHQدر  4شاخص و
 28گویه در طیف لیکرت تهیه شد؛ حجم نمونه پرسشنامه بر اساس فرمول نمونهگیری کوکران ،در  2منطقه 384
به دست آمد که بهصورت سهمیهای و تصادفی بین مناطق توزیع و جمعآوری گردید؛ و سپس در محی نرمافـزار
 spssبه تحلیل نهایی صورت گرفت که نتیجه بررسی پرسشـنامه  GHQدر سـطح منـاطق نشـان داد کـه نمـره
سالمت روان منطقه  2باالتر از سطح متوس و نمره سالمت روانی در منطقه  9کمی پـایینتر از سـطح متوسـ
نمره این پرسشنامه قرار دارد .در تحلیل رگرسـیونی خطـی چندگانـه بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه در منطقـه 2
شـاخصهای وضـعیت زیسـتمحیطی ،وضـعیت اقتصـادی ،وضـعیت آموزشـی ،وضـعیت شـبکههای ارتبـاطی و
حملونقل ،وضعیت امنیتی ،وضعیت مسکن ،وضعیت مشارکت ،وضـعیت تجـاری فرهنگـی و وضـعیت طراحـی و
مبلمان شهری به ترتیب بر روی سالمت روان افراد تأثیرگذار است و در منطقه  9شاخصهای وضعیت اقتصادی،
وضعیت مشارکت ،وضعیت تجاری فرهنگی ،وضعیت طراحی و مبلمـان شـهری ،وضـعیت شـبکههای ارتبـاطی و
حملونقل ،وضعیت امنیتی ،وضعیت آموزشی ،وضعیت زیستمحیطی و وضعیت مسـکن بـه ترتیـب شـاخصهای
اثرگذار بر سالمت روان افراد در این منطقه هستند.
واژگان کلیدی :سالمت روان ،چشمانداز شهری ،رگرسیون خطی چندگانه ،مناطق  2و  9تهران.

 . 1نویسنده مسئول

Email: apoura@ut.ac.ir
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مقدمه
در آستانه هزاره سوم شهرنشینی بهعنوان پدیده غالب اسکان بشر با روندی رو به رشد ادامه دارد تا حدی که صـحبت از
انقالب شهری در جهان میشـود .پیشبینی میشود رشد آتی جمعیت در نواحی شهری و بهویژه کشورهای درحالتوسعه
ر دهد .بهطـوریکـه تا سـال  2030نـر جـمـعیت شـهری جـهان به  61درصـد خـواهـد رسـید)Wu al,2010:2
 .(etاین جریان رو به افزایش شهرنشینی به همراه خود شرای و پدیدههایی را به همراه مـیآورد کـه میتوانـد بـر روی
سالمت اجتماعی و روانی افراد مؤثر واقع شود .درواقع شهرنشینی پدیدهای است دوبعدی که ضمن فراهم نمودن امکانات
متنوع و گسترده برای بستر تعامالت اجتماعی و بـروز مهارتهـا و تواناییهـای فـردی شـهروندان ،همزمـان مسـائل و
مشکالت فراوانی ازجمله شلوغی ،آلودگی و محرومیتها و تنزل کیفیت محیطی و اقتصادی را به دنبال دارد .در این میان
آنچه بیش از همه نگرانکننده به نظر میرسد طیف وسیعی از خطرات تهدیدکننـده سـالمت در شـهرها نشـان میدهـد؛
مواردی مانند زندگی در منازل مسکونی باکیفیت زیر استاندارد ،ازدحام جمعیت ،آلودگی هوا ،آب آشامیدنی آلوده یا ناکافی،
خدمات ناکارآمد دفـع فاضـالب شـهری ،بیماریهـای واگیـر ،فاضـالبهای صـنعتی ،افـزایش ترافیـک وسـایل نقلیـه،
استرسهای همراه با فقر و بیکاری ،جرم و جنایت ،تبعیض و غیره به بروز مشکالتی در سالمت روانـی و رفـاه اجتمـاعی
افراد منجر شده است .درصورتی که تصور غالب بر این است که افزایش جمعیت شـهری بـه دلیـل افـزایش تواناییهـای
انسان برای زندگی در شرای امن است؛ اما این افـزایش بـا برخـی رفتارهـا و احساسـات ماننـد بیهـویتی ،بیتفـاوتی و
خودخواهی بیشازحد همراه است که زندگی در شهرها را به چالش کشیده است .گزارشها حاکی از رشد روزافزون ترس،
ناتوانی و عصبانیت در بین ساکنان شهری است (استاد تقی زاده و عماری .)24 :1393،آمار اختالالت عصبی روانی در دنیا
افزایشیافته و سهم قابلتوجهی از بیماریها را به خود اختصـاص داده اسـت .طبـق گـزارش سـازمان بهداشـت جهـانی
اختالالت عصبی روانی مسئول  33درصد از سالهای سپریشده با نـاتوانی اسـت و پیشبینیشـده کـه تـا سـال 2020
اختالالت خلقی ،دومین عامل ناتوانی در دنیا خواهد بود ) .(Murry & Lopez,1997بـهطورکلی بـه دنبـال تغییـرات
بنیادین در شهرنشینی ،روزبهروز بر استرسها و مسائل و مشکالت روانی  -اجتماعی جوامـع افزودهشـده و جهـان شـاهد
تغییرات عمده در اپیدمیولوژی بیماریها و نیازهای بهداشتی افراد خواهد بود ،بهگونهای که بیماریهای روانـی ،در صـدر
عوامل ایجادکننده ناتوانی و مرگهای زودرس قرار میگیرند .شیوع باالی این بیماریها و ناتوانی طوالنیمـدت و مـزمن
همراه آنها ،باع گردیده تا این مشکالت در تمامی جوامع بهعنوان یک اولویت بهداشتی موردتوجه قرار گیرد (نورباال و
همکاران .)480 :1389،امروزه هرچند توسعه جوامع و گسترش دنیای مدرن از بسیاری جهات سبب بهبود کیفیت زنـدگی
بشری شده ،اما درعینحال ورود به دنیای مدرنیته معضالت گوناگونی را نیز به دنبال داشته است .معضالتی کـه موجـب
بروز تأثیرات منفی بسیاری بر سالمت جسـمی و روحـی شـهروندان گردیـده اسـت .انـواع آلودگیهـا همچـون آلـودگی
محی زیست ،آلودگی صوتی و آلودگی بصری ازجمله این پیامدها هستند که به سبب ایجاد آسیبهای روحـی ،بـر رفتـار
شهروندان اثرات سوء بسیاری گذاشتهاند .این پدیده باع شده است کـه بسـیاری از نظریـهپردازان شـهری بهخصـوص
مکتب شیکاگو به بررسی پدیده ناهنجاری محیطی بر سالمت شهروندان توجه خاصی مبذول نماینـد (کشـاورز و نکـویی
فــرد .)546 :1390،تحقیقــات نشــان میدهنــد کــه بــین ادراک محــی اطــراف و ســالمتی انســان رابطــه وجــود دارد
) .(Grahan & Stigsdotter,2010تأثیر طراحی و کیفیت بصری محی شهر بر رفتار مردم و سالمت روانی آنان در
تحقیقات طراحان محیطی ازجمله ویلیام وایت 1،دونالد اپلیارد 2،کوین لیـنچ3و الکسـاندر4بـه اثبـات رسـیده اسـت (بـاقری و
عظمتی .)84: 1389،در همین زمینه بامطالعه تاریخ پرفرازونشیب شهر و شهرسازی در ایران و جهان به این واقعیـت پـی
1 .W
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تأثیر چشماندازهای شهری بر سالمت روان شهروندان....

19

میبریم که ساخت و طراحی شهرها همواره از اصول مهمی تبعیت میکرده است .حتی ابتداییترین شهرها همواره دارای
یک موقعیت ،چشمانداز یا منظره خاص بهمنظور دفاع ،دسترسیهای ویژه و عوامل زیباشناختی بودهاند تا بهعنوان ظرف و
کالبدی بتوانند پاسخگوی نیازهای انسان عصر خود باشند؛ و شهر چون یک موجود زنده در طی حیات خـود تحـت تـأثیر
عوامل گوناگون سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی توسعه و تکامل مییابند (بحرینـی .)208 :1385،چشـماندازها بـا
ترکیبی از منشأ طبیعی و آثار فرهنگی حضور انسان هستند که اغلب در طول هزارههـا روی میدهنـد .منظرههـا بازتـابی
زنده از آمیزش انسان و مکان هستند که برای هویت ملی و قومی ،عنصری حیاتی به شمار میروند .منـاظر ،شخصـیت و
کیفیت آنها ،به تعریف تصویری از خود منطقه کمک میکند و با آن احساس مکانی ،خـود را از دیگـر منطقـهها متمـایز
میسازد .یک منظره درواقع یک پسزمینه پویا برای زندگی مردم است .ازاینرو هر شهر به چشـماندازهایی دارد کـه هـر
یک از آنها همبستگی مشخص از فرمهای طبیعی و فرهنگی را به نمایش میگذارد .امـروزه در شـهرهای کشـور مـا و
باألخص در کالنشهرها که علیرغم سابقه تاریخی خود با روند روبه افزایش شهرنشینی و زندگی ماشینی روبـرو هسـتند.
چشماندازهایی نظیر؛ ساختمانهایی با نماهای ناموزون و ناهمگون ،خیابانهایی مملو از وسایل نقلیه ،تابلوهای تبلیغـاتی،
راهنمایی و اطالعرسانی ناهماهنگ ،مبلمان شهری بیتناسب ،آشفته و گاه خراب ،معـابر و میـدانها بـا فرمهـا و شـکل
ناهماهنگ ،انواع آلودگیهای هوا ،صوتی و بصری و غیره نمونههایی از این موارد هرروزه در بسـیاری از کالنشـهرهایی
مانند تهران هرروزه بهوفور مشاهده میشود؛ اما اینکه امروزه این چشماندازهای شهری چـه تـأثیری بـر سـالمت روانـی
شهروندان میگذارند سؤال اصلی این پژوهش است که سعی در مطالعه آن دارد .شاید بتوان این سؤال را روشنتر توضیح
داد؛ که آیا اتاقی که چشمانداز پنجره آن رو به یک فضای سبز است با اتاقی که پنجره آن رو به یک اتوبان بـاز میشـود
تأثیر یکسانی بر روح و روان فرد میگذارد؟ نحوه استقرار بافتهای شـهری ،شـکل و فـرم فضـاهای شـهری ،میـدانها،
پارکها ،نماهای بیرونی کوچهها ،خیابانها ،ساختمانها ،طراحی عالئـم شـهری ،طراحـی شـبکههای ارتبـاطی ،طراحـی
ایستگاههای مترو اتوبوس و غیره ،همگی در این چهارچوب قابلطرح و بررسی است .این نوشتار بـهمنظور بررسـی تـأثیر
این چشماندازهای شهری بر سالمتی روان منطقه  2و  9را موردمطالعه تطبیقی خود قرار داده سعی در مطالعه آن دارد.
با توجه به اهمیت و ضرورت مقوله زمینههای شهری بر سالمت روانی؛ در سالیان اخیر تحقیقاتی چنـد درزمینـه سـالمت
روانی در مناطق شهری بهعملآمده است که در ذیل به چند نمونه از آن اشاره میگردد:
نجفی و همکاران ( )1392در تحقیقی با عنوان سنجش وضعیت سالمت روانی سالمندان شهر تهران و عوامل مـرتب بـا
آن (مطالعه سنجش عدالت در سالمت و عوامل مرتب با آن) شهر تهران را مطالعه کردهاند .یافتههای این تحقیق نشـان
میدهد وضعیت سالمت روان در سالمندان تهرانی نسبت به سایر کشورها بسیار بدتر است و سالمندان سـاکن منطقـه 20
شهرداری از بدترین و منطقه  3شهرداری از بهترین وضعیت سالمت روان برخوردار بودنـد .همچنـین نوربـاال و دیگـران
( )1389در تحقیقی باهدف بررسی وضعیت سالمت روان افراد  15ساله و باالتر شهر تهران در سال  1387به این نتیجـه
دست یافتند که برآورد میشود که حدود دو میلیون نفر در شهر تهران نیازمند خدمات بهداشت روان هستند .کافی نبودن
تعداد روانپزشک و تختهای روانپزشکی ،ضرورت نیروی انسانی کارآمـد و امکانـات و تسـهیالت مناسـب جهـت ارائـه
خدمات بهداشت روان به ساکنان شهر تهران را طلب میکند و برگزاری کارگاههای آموزش مهارتهای زندگی برای افراد
جامعه بهمنظور مقابله با موقعیتهای استرسزا در مناطق شهری را پیشنهاد مینماید .شمسـایی و همکـاران ( )1388بـه
بررسی نیازهای بهداشت روانی مردم شهر همدان پرداختند .یافتههای حاصل نشان داد که ارائه خدمات بهداشت روانی از
دیدگاه مردم شهر همدان ضعیف بوده و اکثراً معتقد بودند در محل زندگی آنها دسترسی آسان به خدمات بهداشت روانی
وجود ندارد .خدمات سالمت روانی مبتنی بر جامعه باید درمانها و مراقبتهای محلی را ارائه نماینـد .ایـن خـدمات بایـد
جامع باشند ،بهنحویکه بتوانند طیفی از تسهیالت را برای رسیدگی به نیازهای سالمت روان کل جمعیت و نیز گروههای
خاص از قبیل کودکان ،نوجوانـان ،زنـان و سـالمندان تـأمین کننـد .بیابـانگرد و جـوادی ( )1383در تحقیقـی (سـالمت
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روانشناختی نوجوانان و جوانان شهر تهران) بیان داشتند که  29/3درصد از افراد ،بیمار یا مشکوک به بیمار روانی هستند؛
اختالل در کارکرد اجتماعی ،شایعت رین اختالل در بین پاسخگویان بوده است ،سالمت روانی مردان بیش از زنـان و افـراد
مجرد بیش از متأهل بوده است ،با افزایش سن از میزان سالمت روانی افراد کاسته شده است ،دانش آموزان از بیشـترین
سالمت روانی و افراد بیکار و خانمهای خانهدار از کمترین سالمت روانی برخوردار بودهاند .بهطورکلی مطالعات بسیاری در
حوزههای متفاوت و با سطوح مختلف در این زمینه انجامشـده اسـت کـه میتـوان وجـه تمـایز آنـان را در رویکردهـای
رشتههای مختلف به این مقوله ،مقیاس مطالعه ،شاخصهای تعریفشده در پژوهش ،تکنیکهای تحلیـل آنهـا و غیـره
دانست؛ اما تاکنون پژوهش جامعی با موضوع چشماندازهای شهری و تأثیر آن بر سالمت روانی افراد انجامنشده است.
مبانی نظری
تعریف و مفهوم چشمانداز

واژه چشمانداز در زبان آلمانی " ،"landschaftدر زبان فرانسه " "paysageو در زبان انگلیسی ""landscape
خوانده میشود .در زبان انگلیسی ،کلمه " "landscapeابتدا بهصورت " "landscapeنوشته میشد و از قرونوسطی،
به بخشی اطالق میگشت که در مالکیت یک لرد انگلیسی و یا سکونتگاه گروه ویژهای از مردم بود .در آلمان کلمه
چشمانداز را در ابتدا نقاشان بکار میبردند و آن را بهویژه منظره روستایی اطالق میکردند ( .)Miksell,1972:10از
قرونوسطی به بعد ،مفهوم چشمانداز در معماری ،برنامهریزی شهری ،نقاشیها ،رمانها ،اشعار و سفرنامهها واردشده
است .همه این مفاهیم از سال  1952به بعد ،در مجلهای به نام "چشمانداز" بهصورت کامالً علمی و تحلیلی موردبح
قرار میگیرد .در روسیه ،کلیّت پدیدههای آلی و غیر آلی را با طیف گستردهای با عنوان (جغرافیای چشمانداز) مطالعه
میکنند .در قرن پانزدهم ،نقاشی چشم انداز ابتدا در نواحی متراکم شهری اروپا ،در فنالند و ایتالیای علیا ظاهر شد و در
قرن هفدهم ،به مدارس آلمان و ایتالیا راه یافت .از قرن نوزدهم به بعد مفهوم چشمانداز در هنر نقاشی ،پایگاهی ویژه
یافت .آثار ماندگار در هنر نقاشی نظیر " کرجی کشان ولگا "1اثر ایلیا یفیمویچ رپین 2و یا آثار نقاشانی مثل کلود

مونه3،

ونسان ونگوگ 4،هانری روسو 5،پل سزان 6نمونههای برجسته و شاهکارهای هنر نقاشی در این زمینه میباشند .گفتنی
است که بعدها ،بخشی از چشماندازهای هنری ،شالوده اکولوژی چشمانداز 7را تشکیل میدهند؛ زیرا در نقاشیهای
چشمانداز ،پارکها ،باغات ،پوشش گیاهی ،زندگی حیوانی ،ساختمانها ،معماری ،راهها و سایر آثار انسانی بهصورت موزون
و با تأثیرپذیری از یکدیگر در معروفترین آثار نقاشی جهان نمود پیدا میکردند (شکویی.)171 :1382،
تاریخنگاران ،مفهوم چشمانداز را به بخشی از زمین اطالق میکنند که در آن جنگهایی صورت گرفته باشد ،مواد غذایی
به عمل بیاید ،مستعمراتی تشکیل شود و معماران ،ساختمانهای یادبود بنا کنند ( .)Miksell,1972:5-6در جغرافیا،
کلمه چشمانداز ،ابتدا بهوسیله "کارل ریتر "8جغرافیدان آلمانی وارد ادبیات جغرافیایی شد .بعدها ،این مفهوم را با طیف
گستردهای ،جغرافیدانانی نظیر فردیناند رایشتهوفن 9و پل ویدال دوالبالش 1بکار گرفتند و کارل ساور 2با گستردهترین
شکلی آن را به ادبیات جغرافیایی آمریکا عرضه کرد.
1 . Barge Haulers on the Volga
2 . Ilya Repin
3 . Claude Monet
4 . Vincent van Gogh
5 . Henri Rousseau
6 . Paul Cézanne
7 . Landscape Ecology
8 . Carl Ritter
9 . Ferdinand Resthaven
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در علم جغرافیا ،از طرف میکسل 3،گروسمن 4و لودر 5از چشمانداز تعریفی بدین شرح ارائه میشود :رواب

اشکال

ناهمواریهای طبیعی یا نواحی فیزیوگرافیک با گروهای فرهنگی ،چشمانداز جغرافیایی خلق میکند .در همه فرهنگهای
جغرافیایی و غیر جغرافیایی ،تعریفی از چشمانداز دیده میشود و در غالب آنها ،مفاهیم زیر به چشم میخورد:
الف .در چشمانداز ،تصویری از مناظر طبیعی مثل چمنزارها ،کوهها ،بیشهزارها و غیره نمود پیدا میکند؛
ب .بخشی از زمین یا چهره طبیعی که بهوسیله چشم با یک نگاه قابلرؤیت باشد .راههای مختلف تشریح یک چشمانداز
را میتوان در  9مقوله طبیعت ،سکونتگاه ـ زیستگاه ،آثار انسانساخت ،ثروت ،نظام ،ایدئولوژی ،تاریخ ،مکان و زیباشناسی
بیان کرد (سارابیانوف .)67:1363،به نظر کارل ساور ،چشماندازها از یک نوع سادگی و واقعیت برخوردارند و چون
سنخهای مخـتـلـفـی از چشماندازها قابلمشاهده است میتوان با انواع مختلفی از جغرافیای چشمانداز آشنا شد
( .(Forman & Gordon,1986:5در جغرافیای چشمانداز موارد زیر موردبح قرار میگیرد:
 (1چه چیزی میتواند قابلمشاهده باشد؟
 (2روی چه پدیدههایی باید تأکید بیشتری صورت بگیرد؟
 (3چـه چـیـزهـایـی بـهسـرعت در چشماندازها تـغییر مـییابد و چـه چـیزهایی بهآرامی دگـرگـون مـیشـود؟
(.)Dunford & Perrons,1983:30

در علم جغرافیا ،چشماندازها همواره با عامل فرهنگ پیوند میخورند .ازاینرو ،میتوان چشمانداز را به مفهوم فرمهای
قابل روئیت در سطح زمین و ترکیب آنها باهم در نظر گرفت .برابر این مفهوم ،چشمانداز یک نوع شیوه مشاهده یا
هماهنگسازی دنیای بیرون در داخل یک صحنه زندگی با یگانگی دیداری است .در صورت قبول چشمانداز به مفهوم
فرمهای قابلرؤیت ،الزم است در مطالعه چشماندازها روی موارد زیر تأکید کنیم:
 1ـ فرمهای قابلرؤیت ،ترکیب و ساخت فضایی آنها؛
 2ـ حقایق جغرافیایی ،حقایق مکانی است .همبستگی آنها مفهوم چشمانداز را به وجود میآورد .ازاینرو ،هر چشمانداز
جغرافیایی یک همبستگی مشخص از فرمهای طبیعی و فرهنگی را به نمایش میگذارد .بدینسان که روح هر مکان در
چشمانداز آن منعکس میشود .پس هر چشمانداز ،عالئم انسانی را در چهره خود دارد و یکچیز زنده به نظر میآید
(شکویی.)172 :1382،
مورفولوژی شهری یا چشمانداز شهری

بهطور سنتی ،مورفولوژی شهری ،مطالعه نظامیافته (سیستماتیک) از فرم ،شکل و طرح حوزههای شهری است؛ که در
بعضی موارد به این تعریف ،رشد و کارکرد شهر نیز افزوده میشود .بین سالهای  1950ـ  ،1940جغرافیدانان انگلیسی بر
مورفولوژی شهری ـ که در علم جغرافیا از آن بهعنوان "برخورد مورفولوژیک در جغرافیای شهری" نام میبرند ـ تأکید
بسیاری میکردند .در سال  ،1955جان اسمایلز 6جغرافیدان انگلیسی طبقهبندی چشماندازهای شهری 7را مطرح میسازد.
به نظر وی چشماندازهای شهری از سه عامل اصلی تأثیر میپذیرند:
 1ـ طرح خیابانها؛
1 . Paul Vidal de la Blache
2 . Carl O. Sauer
3 . Miksell
4 . Grossman
5 . Luder
6 . John Smailes
7 . Urban Landscapes
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 2ـ کاربری زمین؛
 3ـ سبک معماری ساختمانها.
جغرافیدانان از میان این سه عامل تشکیلدهنده مورفولوژی شهری ،برای کاربری زمین و طرحهای شهری اعتبار علمی
بیشتری قائلاند؛ اما اساس مهم مورفولوژی شهری را کیفیت کاربری زمین تشکیل میدهد .در ساخت مورفولوژیک شهر،
عامل فرهنگ و ایدئولوژی نظام حاکم نیز نقش مهمی ایفا میکند (شکویی .)257-259 :1391،شهرهای اسالمی،
سوسیالیستی ،استعمار زده و شهرهای سرمایهداری توسعهیافته ،ساخت مورفولوژیک جدا از هم دارند .بهعبارتیدیگر
مورفولوژی شهری مطالعه نظامیافته (سیستماتیک) از تکوین ،رشد ،فرم ،طرح ،ساخت ،کارکرد و توسعه شهر با توجه به
ساختهای اجتماعی و اقتصادی است .امروزه  12درصد بررسیها و تحقیقات جغرافیایی که درزمینه ساخت داخلی شهرها
صورت می گیرد ،مربوط به مورفولوژی شهر است .در جغرافیای شهری ،بررسی درباره مورفولوژی شهری از سه ناحیه
جغرافیایی تأثیر پذیرفته است که عبارتاند از :سـنـت مـورفوژنیک آلمان ،بریتانیا و آمریکای شمالی
( .)Whitehand,1986:250در سال  1898در اروپای مرکزی ـ آلمان ،مطالعات اتو اشلوتر 1جزء اولین مطالعات علمی
درباره مورفولوژی شهری محسوب میشد .این محقق در بررسیهای خود بر "مورفولوژی چشمانداز فرهنگی " تأکید
میکرد .در سال  ،1927هانس بوبک 2،فرم چشماندازهای شهری را که درنتیجه نیروهای سازنده جامعه شهری ایجاد
میشود به شیوه علمی مطرح کرد؛ و سرانجام در سال  ،1933والتر کریستالر3در جغرافیای شهری آلمان بهجای توجه به
فرم ،بر کارکرد شهر تأکید میکرد و مسیر تازهای در مورفولوژی شهری ایجاد نمود.
در نیمه اول قرن بیستم در مکتب مورفولوژی شهر انگلستان ،دو مکتب مطرح میشود :یکی مکتب وارداتی مورفولوژی
که بهطور مستقیم از مکتب مورفوژنتیک آلمان تأثیر میپذیرفت و دیگری مکتب بومی انگلستان .بعد از دهه ،1950
مورفولوژی شهری انگلستان ،بشدت از ساخت متحدالمرکز شهر (نظریه ارنست برگس) ،ساخت قطاعی شهر (نظریه همر
هویت) و نظریه چندهستهای (چانسی هریس و ادوارد اولمن) تأثیر پذیرفت؛ بدینسان که در بررسیهای مورفولوژی
شهری ،تحلیلهایی نیز در زمینه کاربری زمین صورت گرفت (شکویی.)250 :1391،
سالمت

روانی4

سالمت روان به دلیل وجود پیشگیری از اختالالت و نیز ایجاد کردن زمینه برای شناخت و ایجاد معیارهای سالمت روان
در افراد جامعه موردتوجه و قابل بررسی است .از سویی کارآمدی ،پیشرفت و سالمت افراد جامعه با گذر زمان پیشرفت و
سالمت جامعه را در حد مطلوبی فراهم میکند .در این میان چون انسان مدام در حال تغییر است ،تالش برای شناسایی
عوامل مؤثر در سالمت روان پایانناپذیر مینماید .سالمت روان مقولهای حائز اهمیت است ،چراکه تأثیر روح و روان بر
عملکرد جسمانی بر هیچکس پوشیده نیست.
موضوع سالمتی از بدو پیدایش بشر در قرون و اعصار متمادی مطرح بوده است اما هرگاه از آن سخن به میان آمده
عموماً بعد جسمی آن مدنظر قرارگرفته و کمتر به سایر ابعاد سالمتی بخصوص بعد روانی آن توجه شده است .سازمان
جهانی بهداشت ،ضمن توجه دادن مسئولین کشورها در راستای تأمین سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی افراد جامعه
همواره بر این نکته تأکید دارد که هر یک از این سه بعد بر دیگری برتری ندارد طبق گزارشهای این سازمان ،جهان در
طول دو دهه آینده شاهد تغییرات عمدهای درزمینه اییدمیولوژی بیماریها و نیازهای بهداشتی افراد است .بهگونهای که
1 . Otto Schlüter
2 . hance bobok
3 . Walter Christaller
4 . Mental Health
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بسیاری غیر واگیردار هم چون بیماریهای روانی بهسرعت جایگزین بیمارهای عفونی و واگیردار گردیده و درصد عوامل
ایجادکننده ناتوانی و مرگهای زودرس قرار میگیرند .طبق برآوردهای این سازمان ،این در حالی است که در
برنامهریزیهای توسعه اجتماعی و اقتصادی پایینترین اولویت به آنها داده میشود (نورباال و همکاران.)65 :1380،
موضوع به داشت و سالمتی و روانی از زمانی که بشر وجود داشته و خصوصاً از زمانی که اجتماع را شرح کرده ،مطرح
بوده است؛ زیرا انسان همواره سالمتی خویش را دوست میداشته ،تمهیدات فراوانی را در پیشگیری از ابتال به انواع
بیماریها و گرفتاریهای روانی که آرامش را به هم میزد ،فراهم میساخته و جهت مقابله با فشارهای روانی که آرامش
را به هم میزد ،فراهم میساخته و جهت مقابله با فشارهای روانی هم میکرده است (فقیهی.)61 :1383،
اصطالح سالمت روانی؛ اصطالحی است که از آن برای بیان اظهار کردن هر نظامی برای جامعه استفاده میشود .هر
فرهنگی بر اساس معیارهای خاصی به دنبال سالمت روانی است .هدف هر جامعهای این است که شرایطی را که سالمت
اعضای جامعه را تضمین میکند ،آماده نماید .سالمت روان بخشی از سالمت عمومی است .منظور از سالمت روان،
سالمت ابعاد خاص از انسان مثل ذهن ،حالت و فکر میباشد .از طرف دیگر سالمت روانی بر سالمت جسمانی هم تأثیر
دارد.
سازمان بهداشت جهانی )1977(1سالمت را چنین تعریف کرده است :حالت کامل سالمت جسمانی ،روانی و اجتماعی و
نهفق عدم حضور بیماری یا ضعف و سستی.
سالمت روانی :حالت روانی که ویژگی بارز آن سالمت و بهبود هیجانی و عاطفی و نداشتن اضطراب و نشانگان
مختلکننده زندگی و ظرفیت ایجاد رابطه حسنه و رضایتبخش با دیگران و مقایسه مناسب با تنیدگیها و تناقضهای
زندگی است ).)Weist,2001:39

سالمت روان :یک حالت عملکرد موفقیتآمیز کنشگری روانی است که از فعالیتهای آفرینشی (مولد) رواب ارضاکننده و
رضایتبخش با افراد دیگر ،توانایی سازش یافتگی و سازگاری با تغییر و کنار آمدن با مشکالت و پریشانیها نتیجه
میشود (.)Ginter,1999:43

روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف؛ کاربردی و توسعهای و ازلحاظ روش انجام تحقیق ،توصیفی ـ تحلیلی میباشد که چارچوب
نظری با استفاده از روش کتابخانهای و مرور ادبیات مربوط به چشماندازهای شهری و همچنین سالمت روان با استفاده از
دیدگاه مربوط به بررسی عوامل تأثیرگذار بر روی سالمت روان که اساس دیدگاهها ،جغرافیایی میباشد بهره میگیرد.
برای انجام این مقاله و سنجش شاخصهای چشماندازهای شهری از پرسشنامه  9شاخصی چشمانداز شهری استفادهشده
است .در تحلیل نمره مربوط به پرسشنامه شاخصهای چشمانداز که طیف لیکرت2استفادهشده است .بسیاری از محققان
معتقدند که هرچه تعداد درجهبندیها بیشتر باشد سنجش دقیقتر خواهد شد ،به این منظور بر اساس جدول شماره 1
است از طیف  7گزینهای لیکرت استفاده کردهایم .بهطوریکه هرچقدر نمره بیشتر باشد شاخصها از وضعیت برخورداری
بهتری برخوردارند .همچنین برای تشخیص سالمت روانی افراد ،پرسشنامه  3GHQ-28بکار گرفتهشده است که این
پرسشنامه هم دارای  4مقیاس فرعی میباشد .حجم نمونه پرسشنامه بر اساس فرمول نمونهگیری کوکران ،در  2منطقه
 384به دست آمد که بهصورت سهمیهای و تصادفی بین مناطق توزیع و جمعآوری گردید .درنهایت با استفاده از نرمافزار
)1 . World Health Organization (WHO
2 . Likert Scale
3 . General Health Questionnaire
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 spssو با بکار گیری آزمون رگرسیون خطی چندگانه به تحلیل تأثیر شاخصهای چشماندازهای شهری بر روی سالمت
روانی شهروندان پرداختیم.
محدوده موردمطالعه
شهر تهران در موقعیت جغرافیایی  51درجه و  5دقیقه تا  51درجه و  36دقیقه طول شرقی و  35درجه و  35دقیقه تا 35
درجه و  50دقیقه عرض شمالی قرارگرفته است .مساحت آن  594کیلومتر (مناطق  22گانه مصوب شورای شهر) که با
حریم قریب  2000کیلومترمربع مساحت و  8میلیون نفر (به همراه شهرهای اقماری آن قریب  12میلیون نفر) جمعیت
دارد؛ و بر اساس مرجع آماری سالنامه سال  ،1385قریب  11درصد جمعیت کشور 24 ،درصد جمعیت با تحصیالت عالی
کشور 26 ،درصد تولید ناخالص ملی 14 ،درصد بودجه عمرانی کشور 26/5 ،درصد بودجه جاری دولت 38 ،درصد امکانات
فرهنگی و آموزشی و  26درصد امکانات درمانی در این کالنشهر تمرکزیافته است .منطقه  2به وسعت  64کیلومترمربع
و با جمعیتی بالغبر  632/917نفر (در سال  )1390در شمال غربی تهران بزرگ واقعشده است .محدوده منطقه از شمال
دامنه رشته کوههای البرز ،حدفاصل رودخانه درکه و ناحیه فرحزاد گسترشیافته است .این منطقه از شرق به بزرگراه
شهید چمران و از غرب به بزرگراههای اشرفی اصفهانی و محمدعلی جناح محدود میشود .جنوب منطقه نیز به خیابان
آزادی ،حدفاصل میدان آزادی و توحید ،محدودشده است.منطقه  9با  20کیلومترمربع وسعت و جمعیت  158516نفر (در
سال  ،)1390منطقهای حاشیهای در منتهیالیه غرب تهران است؛ و از شمال به خیابان آزادی و بزرگراه مخصوص کرج،
از جنوب به خیابان آذری ،میدان شیر و بزرگراه فتح ،از شرق به خیابان شهیدان (امتداد بزرگراه یادگار امام) ،خیابانهای
امامزاده عبداهلل و شبیری و از غرب به مسیل کن منتهی میشود و با مناطق  2و  5از شمال 10 ،و  17از شرق 18 ،از
جنوب و  21در غرب همسایگی دارد .این منطقه  2/7درصد از کل مساحت تهران را تشکیل میدهد.

شکل شماره .1نقشه موقعیت جغرافیایی استان ،شهر و مناطق  2و  9شهرداری تهران
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بحث و یافتهها
ازآنجاییکه چشمانداز شهری بر روی سالمت روانی مردم تأثیرگذار است و خصوصاً در آثار اخیر که در ادبیات این مفهوم
در سطح جهانی ارائهشده است ،دیدگاه مردم نسبت به چشماندازهای شهری در ابعاد مختلف اقتصادی ،وضعیت مسکن،
وضعیت شبکه ارتباطی و حملونقل ،وضعیت آموزشی ،وضعیت مشارکت مردم منطقه ،وضعیت زیستمحیطی ،وضعیت
امنیت منطقه ،وضع یت تجاری فرهنگی منطقه و وضعیت طراحی و مبلمان شهری مورد پرسش واقع شد و میزان
تأثیرگذاری هر یک از شاخصها بر روی سالمت روانی موردبررسی قرار گرفت .همانطور که در جدول شماره  1مشاهده
میشود غالب پاسخگویان هر دو منطقه آقایان بودهاند .ازنظر سنی ،افراد پاسخگو که سنین بین  19الی  61سال بوده؛ که
نشان دهنده تنوع سنی پاسخگویان است و از جامعیت مناسب و مطلوبی ازنظر شمول و تنوع دیدگاه افراد از نسلهای
مختلف برخوردار است .همچنین میزان تحصیالت ،یکی از شاخصهای توسعهیافتگی در هر سکونتگاه محسوب میشود.
ازاینرو یکی از ویژگی های فردی که در این تحقیق موردبررسی قرارگرفته است ،میزان تحصیالت افراد پاسخگو بوده
است.
جدول شماره  .1ویژگیهای فردی پاسخگویان
منطقه 2
شرح
جنسیت

سن

تحصیالت

مرد
زن
30-19
40-31
41-50
60-51
ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
کاردانی و کارشناسی
کارشناسی ارشد و باالتر
اظهارنشده

منطقه 9
فراوانی
120
72
73
57
50
12
8
23
60
73
24
4

درصد
62/5
37/5
38
30
26
6
4/1
12/2
31/2
38/1
12/2
2/2

شرح
جنسیت

سن

تحصیالت

مرد
زن
30-19
40-31
41-50
60-51
ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
کاردانی و کارشناسی
کارشناسی ارشد و باالتر
اظهارنشده

فراوانی
129
63
58
100
18
16
5
26
64
58
31
8

درصد
67/4
32/6
30
52
9/91
8/09
2/7
14
33/2
30/1
15/9
4/1

سپس پس از محاسبه وضعیت چشماندازهای منطقه مقادیر آن به تفکیک هر منطقه در جدول شماره  2آمده است.

شاخصها

وضعیت اقتصادی
در منطقه

جدول شماره  .2وضعیت چشماندازهای منطقه  2و 9
میانگین
گویهها
منطقه 2
4/26
شغل شما
4/42
درآمد شما
3/36
فرصتهای شغلی
3/64
تناسب شغل با منطقه مورد سکونت
3/96
ویزیت سالیانه توس پزشک
4/72
عوارض دریافتی شهرداری
4/48
استحکام بنای منزل
5/2
وضعیت نما
5/06
نور و روشنایی

میانگین منطقه
9
3/7
3/34
3/46
3/52
3/18
3/06
4/12
3/84
3/88
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وضعیت مسکن
در منطقه

وضعیت شبکه
ارتباطی و
حملونقل در
منطقه

وضعیت آموزشی
در منطقه

وضعیت مشارکت
مردم منطقه

وضعیت
زیستمحیطی
منطقه

وضعیت امنیت
منطقه

وضعیت تجاری و
فرهنگی در منطقه

سیستم دفع فاضالب
مساحت منزل
زیبا بودن ساختمانها و
معماری
تناسب معماری با اقلیم
ساختوسازهای غیرقانونی
رعایت اصول ساختمانسازی
تناسب معماری با هویت و فرهنگ
فشردگی و درهمآمیختگی ساختمانها
ساعات کار وسایل نقلیه
تعداد وسایل نقلیه عمومی
عرض خیابانهای اصلی و فرعی
تعداد تصادفات
ترافیک و آلودگی هوا ـ صوتی
مدتزمان رسیدن به محل کار
وجود میدانها و پارکینگ
عرض کوچهها و معابر پیادهرو
پیچیدگی و درهمریختگی معابر
فضای آموزشی مدارس
تجهیزات و امکانات مدارس
معلمان مدارس
تعداد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
فاصله محل سکونت تا فضای آموزشی
دلسوزی مردم برای آبادانی
ارتباط مردم با شورای شهر
خودیاری و کمکهای مالی مردم برای آبادی منطقه
همفکری و مشارکت زنان در امور
وجود روحیه همکاری با یکدیگر در مردم
بافت اجتماعی تثبیتشده و ریشهدار
تعداد پارک
مناسب دانستن منطقه برای زندگی
تمیزی معابر و شبکههای حملونقل
فضای سبز و درخت
توپوگرافی و شیب زمین
گلآرایی و سر سبزی معابر اصلی و فرعی
فاصله محل سکونت تا نزدیکترین پارک محله
وجود طراوت و سرزندگی
سیستم دفع فاضالب
میزان جرائم
نزاعهای خانوادگی و قومی
امنیت برای رفتوآمد در معابر در شبانهروز
امنیت برای عبور از کوچه و خیابان در شبانهروز
تعداد کالنتری
طراحی و شکل خیابانها و معابر در ایجاد حس امنیت
تعداد مراکز خرید
فاصله محل سکونت تا مرکز خرید
وجود اماکن تفریحی و اوقات فراغت
ترکیب قومیتی و زبانی

5/34
5/04
4/62
3/1
4/1
3/78
3/14
4/24
4/48
4/26
3/96
3/76
4/44
3/32
3/9
4/6
4/34
3/9
4/1
4/5
4/72
3
4/74
3/83
3/38
2/96
2/54
3
3/14
5/48
5/54
4/18
4/8
3/38
4/88
2/94
4/58
4/08
4/76
5/14
4/46
4/52
3/68
3/42
3/4
2/94
5/16
4/56

3/16
3/9
3/52
3/84
3/22
3/36
3/24
4/82
4/12
4/82
4/66
4/38
4/76
4/9
4/98
4/46
3/28
4/36
4
3/64
4/28
2/94
4/5
3/2
3/16
3/02
2/58
2/9
4/48
4/68
4/18
3/94
4/32
3/34
3/8
4/46
4/1
4/16
3/4
3/98
3/6
5/16
3/62
3/84
3/4
3/98
3/6
5/16
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وضعیت طراحی و
مبلمان شهری
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تعداد مساجد و حسینیه
وجود بازارهای دائمی یا موقت
زیبا بودن چشمانداز منطقه
مبلمان خیابانی
مبلمان پارکی و تجهیزات زمینبازی کودکان
سازههای اطالعرسانی و تبلیغاتی

3/6
3/8
5/4
4/62
4/76
4/32

3/62
3/84
3/3
4/3
3/82
5/26

مبلمان ترافیکی (تابلوهای خیابانی و تجهیزات راهنمای
ترافیک شهری)
طراحی مناسب مبلمان شهری با هویت مکان و فرهنگ

4/1

5/1

2/88

3/5

جمع نهایی وزن شاخصها پس از محاسبه به تفکیک مناطق در جدول  3آمده است.
جدول شماره  .3وضعیت نهایی چشماندازها در منطقه  2و 9
میانگین منطقه  2میانگین منطقه 9
شاخصها
3/37
4/06
اقتصادی
3/37
4/06
وضعیت مسکن
4/51
4/05
شبکههای ارتباطی و حملونقل
3/87
4/21
آموزشی
3/22
3/13
مشارکت
4/1
4/42
زیستمحیطی
3/93
4/33
امنیت
3/93
3/91
تجاری و فرهنگی
4/21
3/34
طراحی و مبلمان شهری

تحلیل پرسشنامه GHQ -28بهمنظور آزمودن سالمت روانی افراد منطقه

بهمنظور به دست آوردن سالمت روانی افراد بهمنظور سنجش میزان اثرپذیری آن از چشماندازهای شهری از پرسشنامه
 GHQاستفادهشده است که در زیر به توصیف نتایج این پرسشنامه میپردازیم.
تحلیل مقیاسهای سؤال GHQکه دارای  4مقیاس فرعی است که عبارتاند از:
 (1مقیاس نشانههای جسمانی :شامل مواردی درباره احساس افراد نسبت به وضع سالمت خود ،احساس خستگی
آنها همراه با نشانههای جسمانی( ،سؤاالت  1تا )7؛
 (2نشانههای اضطرابی و اختالل خواب :شامل مواردی که با بیخوابی و اضطراب مرتب اند( ،سؤاالت  8تا )14؛
 (3کارکرد اجتماعی :توانایی افراد را در مقابله با خواستههای حرفهای و مسائل زندگی روزمره میسنجد .آشکار
ساختن احساس افراد در کنار آمدن با موقعیتهای متداول زندگی ،در پرسشنامه از (سؤاالت  15تا )21؛
 (4نشانگان افسردگی :شامل موارد افسردگی وخیم و گرایش به خودکشی( ،سؤاالت  22تا )28؛
بهمنظور مطالعه سالمت روان پرسشنامهها در سطح مناطق موردمطالعه تکمیل گردید .پس از تجزیهوتحلیل اطالعات
بهدستآمده ،میانگین نمره روانی افراد در جدول  4آمده است تحلیل پرسشنامه  GHQبه این صورت است که در هر
یک از مقیاسها هرچقدر به  21نزدیک باشند دارای سالمت روانی باالیی هستند و درمجموع این مقیاسها هرچقدر به
نمره  84نزدیک باشند از سالمت روانی باالیی برخوردار هستند .نمره سالمت روان دو منطقه به همراه هر یک از
مقیاسها سنجش روان و مجموع این مقیاسها در جدول شماره  4آورده شده است.
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جدول شماره  .4نمره سالمت روان در منطقه  2و 9
منطقه  2منطقه 9
مقیاسها
9
12
نشانههای جسمانی
7
9
نشانههای اضطرابی و اختالل خواب
10
10
کارکرد اجتماعی
11
17
نشانگان افسردگی
37
48
مجموع

در مرحله بعد بهمنظور تحلیل میزان اثرات چشماندازهای شهری بر روی سالمت روان افـراد جامعـه در منطقـه  2و  9از
تحلیل رگرسیونی خطی چندگانه استفاده شد؛ که محاسبات آن در جداول  6 ،5و  7آمده است.

مدل

1

جدول شماره  .5متغیرهای واردشده  /حذفشده رگرسیون
متغیرها وارده  /حذف شده
روش
متغیرها حذف شده
متغیرها وارده
اقتصادی
وضعیت مسکن
شبکههای ارتباطی و حملونقل
آموزشی
مشارکت
زیستمحیطی
ورودی
امنیت
تجاری و فرهنگی
طراحی و مبلمان شهری
 :aمتغیر وابسته :سالمت روان  :bهمه متغیرهای مورد درخواست واردشده است.

جدول شماره  .6رگرسیون ANOVA
تحلیل رگرسیون یک طرفه آنوا
معناداری
 Fآماره
متوس مربع
درجه آزادی
مجموع مربعات
مدل
b
0/000
25/085
290/166
9
2611/493
رگرسیون
Resiual
11/567
374
1041/067
383
3652/56
جمع
 :aمتغیر وابسته :روان  :bپیشبینی( :ثابت) ،اقتصادی ،وضعیت مسکن ،شبکههای ارتباطی و حملونقل ،زیستمحیطی ،آموزشی ،مشارکت ،امنیت ،تجاری و
فرهنگی ،طراحی و مبلمان شهری.

مدل

)(Constant
اقتصادی
وضعیت مسکن
شبکههای ارتباطی و حملونقل
آموزشی
مشارکت
زیستمحیطی

جدول شماره  .7ضرایب محاسبهشده
ضرایب
ضریبt
ضریب
ضریب غیرمتعارف
استاندارد
ضریب بتا
خطای
ضریب B
استاندارد
-0/593
10/836
-6/43
5/765
0/368
0/525
3/026
2/233
0/182
1/082
2/416
-3/677
-0/232
1/049
-3/858
2/101
0/138
0/986
2/071
-0/474
-0/027
0/945
-0/448
3/782
0/258
1/181
4/468

معناداری

0/554
0
0/028
0
0/038
0/637
0

ضریب اطمینان 0/95
کران پایین

کران باال

-27/957
1/983
0/267
-5/942
0/113
-2/326
2/121

15/098
4/069
4/566
-1/773
4/029
1/43
6/815

تأثیر چشماندازهای شهری بر سالمت روان شهروندان....
امنیت
تجاری و فرهنگی
طراحی و مبلمان شهری

3/237
0/476
0/787

0/201
0/997
0/031
0/916
0/051
0/887
 :aمتغیر وابسته :سالمت روان

29
3/245
0/52
0/886

0/002
0/604
0/378

1/255
-1/343
-0/976

5/218
2/295
2/55

برای بررسی تأثیر چشماندازهای شهری (وضعیت اقتصادی ،مسکن ،حملونقل ،آموزشی ،مشارکت ،زیستمحیطی ،امنیت
و تجاری) بر روی سالمت روان ،آزمون رگرسیون خطی چندگانه مورداستفاده قرار گرفت و مشخص شد که رابطه
محکمی بین چشماندازهای شهری و سالمت روان وجود دارد ( .)R=0/85درمجموع چشماندازهای شهری توانستند
 0.69%از میزان تغییر واریانس در سالمت روان را پیشبینی کنند ( .)F)9/90(=25/08 p<0/05بهجز وضعیت حملونقل
و مشارکت سایر شاخصها رابطه معنادار مثبتی با سالمت روان داشتند.
به ازای هر واحد افزایش در وضعیت اقتصادی ،سالمت روان به میزان  3/02واحد افزایش پیدا میکند .بازه اطمینان
باریک ( )narrowاست که نشاندهنده اطمینان  95درصدی از قرار داشتن شیب ( )slopeجمعیت مابین  1/98تا 4/06
است ( .)p<0/001به ازای هر واحد افزایش در وضعیت مسکن ،سالمت روان به میزان  2/41واحد افزایش پیدا میکند.
بازه اطمینان باریک بوده و نشاندهنده اطمینان  95درصدی از قرار داشتن شیب جمعیت مابین  0/26تا  4/56است
( .)p<0/05به ازای هر واحد افزایش در وضعیت شبکه ارتباطی و حملونقل ،سالمت روان به میزان  3/85واحد کاهش
پیدا میکند .بازه اطمینان باریک بوده و نشاندهنده اطمینان  95درصدی از قرار داشتن شیب جمعیت مابین  -1/7تا
 -5/9است ( .)p<0/05به ازای هر واحد افزایش در وضعیت آموزشی ،سالمت روان به میزان  2/07واحد افزایش پیدا
میکند .بازه اطمینان باریک بوده و نشاندهنده اطمینان  95درصدی از قرار داشتن شیب جمعیت مابین  0/113تا 4/02
است ( .)p<0/05به ازای هر واحد افزایش در وضعیت مشارکت ،سالمت روان به میزان  0/448واحد کاهش پیدا میکند.
بازه اطمینان باریک بوده و نشاندهنده اطمینان  95درصدی از قرار داشتن شیب جمعیت مابین  -2/3تا  1/4است
( .)p<0/05شاخص زیستمحیطی با  ،4/47وضعیت امنیتی با  ،3/23وضعیت اقتصادی با  ،3/02وضعیت مسکن با ،2/4
وضعیت آموزشی با  ،2/07وضعیت طراحی و مبلمان شهری با  ،0/78وضعیت تجاری فرهنگی با  ،0/46وضعیت مشارکت
با  -0/45و وضعیت شبکههای ارتباطی و حملونقل با  -3/85ترتیب شاخصها برای پیشبینی کردن سالمت روان افراد
است.
مقایسه تحلیل رگرسیونی خطی چندگانه دو منطقه

در منطقه  2بهمنظور شناسایی تأثیر چشماندازهای شهری بر روی سالمت روان آزمون رگرسیون خطی چندگانه مورد
استفاده قرار گرفت و مشخص شد که رابطه بین چشماندازهای شهری و سالمت روان قوی میباشد ( .)R=0/69در
مجموع چشماندازهای شهری توانستند  %0/35از میزان تغییر واریانـس در سـالمـت روان را پیشبینی کنند
( .)F)9/40(=4/04;p<0/05در این منطقه فق شاخص اقتصادی و زیستمحیطی رابطه معنادار مثبتی با سالمت روان
داشتند .بهطوریکه به ازای هر واحد افزایش در وضعیت اقتصادی ،سالمت روان به میزان  1/85واحد افزایش پیدا
میکند .بازه اطمینان باریک است که نشاندهنده اطمینان  95درصدی از قرار داشتن شیب جمعیت مابین  0/94تا 2/75
است ( .)p<0/001به ازای هر واحد افزایش در وضعیت مسکن ،سالمت روان به میزان  %0/132کاهش پیدا میکند.
بازه اطمینان باریک بوده و نشاندهنده اطمینان  95درصدی از قرار داشتن شیب جمعیت مابین  -1/8تا  1/5است
( .)p<0/05به ازای هر واحد افزایش در وضعیت شبکه ارتباطی و حملونقل ،سالمت روان به میزان  % .49افزایش پیدا
میکند .بازه اطمینان باریک بوده و نشاندهنده اطمینان  95درصدی از قرار داشتن شیب جمعیت مابین  -1/8تا 2/9
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است ( .)p<0/05به ازای هر واحد افزایش در وضعیت آموزشی ،سالمت روان به میزان  %1/23افزایش پیدا میکند .بازه
اطمینان باریک بوده و نشاندهنده اطمینان  95درصدی از قرار داشتن شیب جمعیت مابین  -0/4تا  2/9است
( .)p<۰/05به ازای هر واحد افزایش در وضعیت مشارکت ،سالمت روان به میزان  % -0/29کاهش پیدا میکند .بازه
اطمینان باریک بوده و نشاندهنده اطمینان  95درصدی از قرار داشتن شیب جمعیت مابین  -1/9تا  2/4است
( .)p<0/05به ازای هر واحد افزایش در وضعیت زیستمحیطی ،سالمت روان به میزان  %3/2افزایش پیدا میکند .بازه
اطمینان باریک بوده و نشاندهنده اطمینان  95درصدی از قرار داشتن شیب جمعیت مابین  1/2تا  5/2است
(.)p<0/05به ازای هر واحد افزایش در وضعیت امنیت ،سالمت روان به میزان  %0/43افزایش پیدا میکند .بازه اطمینان
باریک بوده و نشاندهنده اطمینان  95درصدی از قرار داشتن شیب جمعیت مابین  -1/5تا  2/4است ( .)p<0/05به ازای
هر واحد افزایش در وضعیت تجاری فرهنگی ،سالمت روان به میزان %0/49کاهش پیدا میکند .بازه اطمینان باریک بوده
و نشاندهنده اطمینان  95درصدی از قرار داشتن شیب جمعیت مابین  -2/3تا  1/3است (.)p<0/05و به ازای هر واحد
افزایش در وضعیت طراحی و مبلمان شهری ،سالمت روان به میزان  % 0/57افزایش پیدا میکند .بازه اطمینان باریک
بوده و نشاندهنده اطمینان  95درصدی از قرار داشتن شیب جمعیت مابین  -2/15تا  1است (.)p<0/05
ضرایب استاندارد رگرسیون نشان میدهند که بتاهای شاخصهای وضعیت زیستمحیطی با  ،3.2وضعیت اقتصادی با
 ،1/85وضعیت آموزشی با  ،1/2وضعیت شبکههای ارتباطی و حملونقل با  ،0/48وضعیت امنیتی با  ،0/43وضعیت
مسکن با  ،0/13وضعیت مشارکت با  ،0/28وضعیت تجاری فرهنگی با  ،-0/5و وضعیت طراحی و مبلمان شهری با
 -0/57ترتیب شاخصها برای پیشبینی کردن سالمت روان افراد است.
درصورتیکه در منطقه  9نتایج تحلیل نشان داد که رابطه بین چشماندازهای شهری و سالمت روان قوی میباشد
( .)R=0/54درمجموع چشماندازهای شهری توانستند  %0/13از میزان تغییر واریانس در سالمت روان را پیشبینی کنند
( .)F)9/40(=1/8;p<0/05در این منطقه فق شاخص وضعیت اقتصادی رابطه معنادار مثبتی با سالمت روان دارد.
بهطوریکه به ازای هر واحد افزایش در وضعیت اقتصادی ،سالمت روان به میزان  2/2واحد افزایش پیدا میکند .بازه
اطمینان باریک است که نشاندهنده اطمینان  95درصدی از قرار داشتن شیب جمعیت مابین  0/66تا  3/4است
(.)p<0/05به ازای هر واحد افزایش در وضعیت مسکن ،سالمت روان به میزان  2/4واحد کاهش پیدا میکند .بازه
اطمینان باریک بوده و نشاندهنده اطمینان  95درصدی از قرار داشتن شیب جمعیت مابین  -5/9تا  1/1است
( .)p<0/05به ازای هر واحد افزایش در وضعیت شبکه ارتباطی و حملونقل ،سالمت روان به میزان  0/5واحد افزایش
پیدا میکند .بازه اطمینان باریک بوده و نشاندهنده اطمینان  95درصدی از قرار داشتن شیب جمعیت مابین  -2/3تا 3/3
است (.)p<0/05به ازای هر واحد افزایش در وضعیت آموزشی ،سالمت روان به میزان  0/28واحد افزایش پیدا میکند.
بازه اطمینان باریک بوده و نشاندهنده اطمینان  95درصدی از قرار داشتن شیب جمعیت مابین  -2/3تا  2/9است
( .)p<0/05به ازای هر واحد افزایش در وضعیت مشارکت ،سالمت روان به میزان  1/7واحد افزایش پیدا میکند .بازه
اطمینان باریک بوده و نشاندهنده اطمینان  95درصدی از قرار داشتن شیب جمعیت مابین  -0/5تا  3/9است
( .)p<0/05به ازای هر واحد افزایش در وضعیت زیستمحیطی ،سالمت روان به میزان 0/62واحد افزایش پیدا میکند.
بازه اطمینان باریک بوده و نشاندهنده اطمینان  95درصدی از قرار داشتن شیب جمعیت مابین  -4تا  2/8است
( .)p<0/05به ازای هر واحد افزایش در وضعیت امنیت ،سالمت روان به میزان  0/46واحد افزایش پیدا میکند .بازه
اطمینان باریک بوده و نشاندهنده اطمینان  95درصدی از قرار داشتن شیب جمعیت مابین  -1/9تا  2/9است
( .) p<0/05به ازای هر واحد افزایش در وضعیت تجاری فرهنگی ،سالمت روان به میزان  1/15واحد افزایش پیدا میکند.
بازه اطمینان باریک بوده و نشاندهنده اطمینان  95درصدی از قرار داشتن شیب جمعیت مابین  -0/8تا  3است
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( .)p<0/05و به ازای هر واحد افزایش در وضعیت طراحی و مبلمان شهری ،سالمت روان به میزان  0/54واحد افزایش
پیدا میکند .بازه اطمینان باریک بوده و نشاندهنده اطمینان  95درصدی از قرار داشتن شیب جمعیت مابین  -1/4تا 2/6
است (.)p<0/05
ضرایب استاندارد رگرسیون نشان میدهند که بتاهای شاخصهای وضعیت اقتصادی با  ،2/02وضعیت مشارکت با ،1/7
وضعیت تجاری فرهنگی با  ،1/15وضعیت طراحی و مبلمان شهری با  ،0/55وضعیت شبکههای ارتباطی و حملونقل با
 ،0/50وضعیت امنیتی با  ،0/47وضعیت آموزشی با  ،0/27وضعیت زیستمحیطی با  -0/6و وضعیت مسکن با -2/40
ترتیب شاخصها برای پیشبینی کردن سالمت روان افراد در این منطقه هستند.
نتیجهگیری
رشد روزافزون شهرنشینی و گرایش به زندگی شهری لزوم توجه هرچه بیشتر به این مقوله را موجه میسازد .شهرنشینی
یک حرکت جمعی جهت زندگی در مناطق شهری است که با شهر گرایی همراه است .آنچه شاید در این میان مغفول
مانده باشد لزوم تطابق هرچه بیشتر محی با حرکات و رفتار انسان است .در اغلب نقاط شهری ،نیازهای شهرنشینان با
محی شهری سازگار و همسو نبوده و موجب بروز مشکالت جسمی و روحی فراوانی میگردد .نمود بارز این مشکالت
پیدایش مسائل روحیـ روانی ناشی از چشماندازهای شهری بهعنوان نمود و دستاورد فرهنگ شهر گرایی و شهرسازی
است .بسیاری از محی های شهری به دلیل نداشتن جاذبههای شهری (عناصر زیستمحیطی ،توپوگرافی و )...و
چشمانداز مناسب دارای مردمانی افسرده و دائماً نگران هستند .چنانچه تحقیق حاضر با این هدف به بررسی همبستگی
بین شاخصهای چشمانداز شهری و سالمت روانی میپردازد .نتایج تحقیق حاکی از این است که همبستگی باالیی بین
چشماندازهای شهری و شاخصهای سالمت روانی شهروندان مناطق  2و  9شهرداری تهران وجود دارد .در تحلیل
اطالعات مناطق موردمطالعه بعد از بررسی توصیفی اطالعات پرسشنامه به تحلیل نهایی پرسشنامه چشمانداز دو منطقه
پرداختیم که مشخص گردید بهجز شاخصهای شبکههای ارتباطی و حملونقل مشارکت و تجاری و فرهنگی که در
منطقه  9وضعیت بهتری دارند .در سایر شاخصهای اقتصادی ،وضعیت مسکن ،آموزشی ،زیستمحیطی ،امنیت و
طراحی و مبلمان شهری ،منطقه  2در وضعیت بهتر میباشد .بررسی پرسشنامه  GHQکه دارای چهار مقیاس نشانههای
جسمانی ،نشانههای اضطرابی و اختالل خواب ،کارکرد اجتماعی و نشانگان افسردگی بود در همه مقیاسها برتری با
منطقه  2بوده و نمره سالمت روانی در منطقه  48 ،2و در منطقه 9؛  37/9محاسبه گردید که با توجه به اینکه نمره این
پرسشنامه از  84محاسبه میگردد ،نمره هر دو منطقه نسبتاً پایین میباشد .در تحلیل رگرسیونی خطی چندگانه به این
نتیجه رسیدیم که در منطقه  2شاخصهای وضعیت زیستمحیطی ،وضعیت اقتصادی ،وضعیت آموزشی ،وضعیت
شبکههای ارتباطی و حملونقل ،وضعیت امنیتی ،وضعیت مسکن ،وضعیت مشارکت ،وضعیت تجاری فرهنگی و وضعیت
طراحی و مبلمان شهری به ترتیب بر روی سالمت روان افراد تأثیرگذار است این در صورتی است که در منطقه 9
شاخصهای وضعیت اقتصادی ،وضعیت مشارکت ،وضعیت تجاری فرهنگی ،وضعیت طراحی و مبلمان شهری ،وضعیت
شبکههای ارتباطی و حملونقل ،وضعیت امنیتی ،وضعیت آموزشی ،وضعیت زیستمحیطی و وضعیت مسکن به ترتیب
شاخصهای اثرگذار بر سالمت روان افراد در این منطقه هستند.
با توجه به اینکه سالمتی یکی از اهداف اصلی و مهمترین پیامدهای توسعه پایدار شهری است؛ و اینکه شهروندان نقش
بسزایی در پدید آوردن شهری بانشاط و پویا دارند توجه به ابعاد سالمت روان آنها همانند سالمت جسمانیشان حائز
اهمیت میباشد .درنتیجه سالمت شهر درگرو داشتن محی سالم و بسترهای مناسب اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و
زیستمحیطی است که شهروندان پایه و اساس و سرمایه اصلی آن را تشکیل میدهند .با توجه به اهمیت مناطق
شهری در سالمت جسمی و روحی افراد ،الزم مینماید نکاتی در برنامهریزی برای مکانهای شهری موردتوجه قرار
گیرد که پیشنهادهایی در این زمینه مطرح گردد؛
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در محیطهای درونشهری:
 در طراحی و ساخت شهرها بهرهگیری از عناصر زیستمحیطی در درجه اول موردتوجه قرار گیرند؛ ارائه قواعدی مناسب و معرفی استانداردهایی معین و زیبا هماهنگسازی نمای ساختمانها بر مبنای ویژگیهایاقلیمی و فرهنگی حاکم بر جامعه؛
 بهکارگیری المانهای شهری زیبا ،هماهنگ و کاربردی در تمام سطح شهر بهنحویکه رنگبندی و ترکیببندیها درعین سادگی و زیبایی از یک الگوی متحد پیروی کنند؛
 طراحی فضاهای مطلوب ازنظر زیباییشناسی و معماری و منظر خیابانی که استفادهکنندگان از حضور در آن فضا حسعمومی مطلوبی داشته و به تداوم حضور در آن تشویق شوند؛
 به مبح مشارکت مردم و نهادها و بخشهای غیردولتی برای ارتقاء سطح زندگی مردم هر شهر و محله توجه شود؛ برنامههای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی و طرحهای شهری از طریق اطالعرسانی و هیئترئیسههایمشارکتی از طریق بح و گفتوگو در سطح محالت مطرح شود؛
 برنامهریزی برای ایجاد چشماندازهای مطلوب شهری بهخصوص فضاهای سبز ،فرهنگی و اجتماعی با توجه به عالیقو دیدگاههای شهروندان مدنظر قرار داده شود؛
در امور مربوط به مدیریت شهری مانند خدماترسانی مطلوب به شهروندان ،کاهش بار ترافیکی ،کاهش انواع آلودگی و
غیره ،همگی در جهت کاستن از استرسها و فشارهای روانی برنامهریزی شوند.
افزایش حس تعلق مکانی شهروندان به مناطق و محالت شهری ،تقویت فرهنگ امید و آیندهنگری از طریق آموزش و
تبلیغات مناسب؛
جلب مشارکت شهروندان به همکاری و همیاری درروند زندگی آنها در امور بهداشت و محی زیست؛
تطبیق و سازگاری رفتار شهروندان بر زندگی سالمتر؛
در محیطهای برونشهری:
 توسعه کالبدی و فیزیکی شهرها با توجه به اصول شهرسازی و برنامهریزی شهری و ساخت شهرهای انسانمحور دردستور کار قرار گیرد؛
ـ ضرورت آیندهنگری ایجاب میکند که از هماکنون برنامه بلندمدت توسعه فضای فیزیکی سرزمین تهیه و در آن
حداکثر توسعه شهری مشخص شود و سپس برای آنها برنامهریزی کرد؛
 توسعه شهری و توسعه روستایی توأمان مدنظر قرار گیرند.منابع
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