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چکیده
محله سیرده در مرکز شهر کهن سبزوار با تضاد میان سبک زندگی سنتی و مدرن دچار فرسودگی شده و قرارگیرری در
مرکز شهر و افزایش حجم تردد پیاده و سواره آن را به یکی از محلات پر استرس شهر بدل کرده است .مقالره پیشررو بره
دنبال ارزیابی تاثیر عوامل محیطی در ایجاد استرس در محله سیرده سبزوار است .گردآوری اطلاعات از طریر پرسشرنامه
عوامل محیطی موثر در ایجاد استرس در محیط شهری و همچنین پرسشنامه اسرتاندارد  Dassجهرت سرنجش اسرترس
دریافت شده میباشد .با اتکا به فرمول کوکران  963نفر از ساکنان محله جهت تکمیل پرسشنامه مشارکت داشتند .تحلیل

نتایج به واسطه سنجش ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین عوامل محیطی با ایجاد استرس در محیط ارتباط معنی-

داری وجود دارد و نیز عامل کیفیتهای محیطی بیشترین رابطه و نیز عوامل اقلیمری محریط کمتررین رابطره برا اسرترس
شهروندان را دارد .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که کیفیتهای محیطی بره همرراه کیفیرت عناصرر
بصری و تنظیم شرایط محیطی روی هم  %66از استرس شهروندان را تحت الشعاع قرار میدهد همچنین تحلیل واریانس
نشان از آن داشت که جوانان  12تا  62سال بیشتر تحت تاثیر عوامل استرسزای محیطی قرار داشتند .در مجموع با وجود
عوامل متعدد استرسزا چون کیفیت محیطی نا مناسب ،امنیت پایین و ازدحام جمعیت  ،و با برنامه ریزی مناسرب جهرت
رفع مشکلات و افزایش کیفیتها و امکانات محیطی و امنیت محله میتوان محلهای پویا امن و آرام را مطراب برا اصرالت
گذشته آن بازآفرینی نمود.
کلیدواژهها :آرامش ،استرس ،شاخصههای محیطی ،فضایشهری ،محله سیرده
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شمارۀ اول
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بهداشررت . )1219 ،6بررا ایررن حررال در حررال حاضررر

 .6مقدمه
 .6 .6طرح مساله

مطالعاتی کره بره طرور قراطع نشران دهرد مرداخلات

امروزه ،محیطهای شرهری بره سرکونتگاه بخرش

محیطی میتواند سلامت روان ،کیفیت زندگی ،انرزوای

عمدهای از جمعیت جهان تبدیل شردهانرد و کیفیرت

اجتماعی و انعطراف پرذیری را ارتقراء ببخشرد بسریار
3

محیط مسکونی در نواحی شرهری بره عنروان مسرللة

محدود است( .موریرا و دیگرران  .)1210 ،بردنبال از

مهمی برای ساکنان شهر و همچنرین ،برنامرهریرزان و

بین رفتن آرامش در شهرها ،انسران بره بیمراریهرایی

طراحان شهری ،مدیران شهری و محققان مطرح شده

نظیر افسرردگی ،اسرترس ،تررس و  ...دچرار شرد (

است .متاسفانه با ظهور انقلاب صرنعتی در قررن  11و

زارعی و نقیزاده . )1911 ،لرازم بره ذکرر اسرت کره

تحولات و دگرگرونی هرایی کره در راسرتای توسرعه

استرس خود سبب بروز بیماریهای خطرنراکی نظیرر

صنعت بوجود آمد ،آرامش از شهرها رخت بر بست .

بیماریهای قلبی ،دستگاه ایمنی ،سرطان و  ...میشود

به طوریکه شهرهای دوران مدرن از نیازهرای معنروی

(خدایاری فرد و پرند )1912 ،و همچنرین مریتوانرد

انسان روی برگردانرده و شرهر بسرتری بررای عبرور

سبب بروز ناهنجاریهای رفتاری در شهروندان شرود

اتومبیل و تسهیل عبرور سررمایه و کالرا شرد .در سرال

(مهشید و جوان فروزنرده . )1911 ،مطالعرات نشران

 1212اختلالات سلامت روان به طور میرانگین  36/7از

میدهرد کره اسرترس شرهری روز بره روز در حرال

جمعیت  130میلیونی ناتوانران جهران را تشرکیل داده

افزایش است به طوری که قرن  12را قرن مردیریت و

است (وایت فورد 1و دیگران )1213 ،اگرچه توجه بره

ارتباطات و قرن استرس و اضطراب و نابسامانیهرای

سلامت فردی رو به افزایش است  ،امرا سرلامت روان

عصبی نامیده اند (زارعی و نقری زاده . )1911 ،رابطره

روز به روز رو بره کراهش اسرت (دفترر آمرار ملری،1

محیط فیزیکی و سطح استرس در مطالعرات مختلر

 .)1217ترررویج و ارتقررا سررلامت و بهداشررت یکرری از

نشان میدهد طراحی محیط میتواند به طور مسرتقیم

اهداف سازمان جهرانی بهداشرت بررای چشرم انرداز
توسررعه پایرردار  1292اسررت .سررازمان ملررل متحررد

9

یا غیرمستقیم باعث استرس شود .محیط فیزیکی مری-
تواند نقش مهمی در ایجاد استرس یا از بین برردن آن

( )1213و سازمان بهداشرت جهرانی برا برنامره اقردام

داشته باشد .استرسهای محیطری بیشرتر آزار دهنرده

جامع بهداشرت روان ،خواسرتار یرک رویکررد چنرد

بوده و قابل کنترل نیستند این استرسها به طور مداوم

جانبه برای حفاظرت از سرلامت روان و جلروگیری از

یا به صورت دورهای به میزان کم ترا متوسرطی تغییرر

مشررکلات سررلامت روان اسررت (سررازمان جهررانی

مرییابنرد (نقریزاده  .)1919 ،از ایرن رو بایرد بررای
کنترل استرس ازطری محریط هرای شرهری بره طرور
جدی اندیشید  .از جمله مهمترین محیطهرای شرهری

1. Whiteford
2. Office for National Statistics
3. United Nations Organization

4. World Health Organization
5. Moorea
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که باید برای کنترل عوامل محیطی آنها بایرد بره طرور

آرامش یا استرس ادراک شده درمیان ساکنین و اهرالی

جدی تفکر نمود بافت مرکرزی و قردیم شهرهاسرت.

محله سیرده در محدوده بافت قدیم سبزوار مریباشرد.

بافت قدیم شهرها که بر اساس اصول ناب معمراری و

در این تحقی سعی شده این تاثیر از نگاه جرامعی بره

شهرسازی بومی شرکل گرفتره در نروع خرود زمرانی

لحاظ متغیرها مورد بررسی قرار گیرد .محله سریرده در

اصیلترین و آرامترین بافت شهری بوده که برا شرکل

مرکز شهر کهن سبزوار با تضراد میران سربک زنردگی

گیری تحولات اخیر دچار دگرگونی و تضراد گشرته و

سنتی و مدرن دچار فرسرودگی شرده و قرارگیرری در

به یکی از پر ازدحامتررین و در نتیجره پرر اضرطراب-

مرکز شهر و افزایش حجم تردد پیراده و سرواره آن را

ترین بافتهای شهری بدل گشته است  .مسئله اصرلی

به یکی از پر استرسترین محلات شرهر تبردیل کررده

در این میان درک تاثیر رابطه میران عوامرل محیطری و

است و مکان مناسبی برای انجام پگوهش حاضر بود.

ایجاد استرس در شهروندان و نیرز تراثیر ویگگریهرای

 .8 .6پیشینه پژوهش و مبانی نظری

فردی نظیر سن و جنس وتحصیلات بر میزان اسرترس

 .6. 8 .6پیشینه پژوهش

ادراک شده در اثر عوامل محیطی میباشد کره نیازمنرد

با مروری بر مطالعات انجام گرفته در زمینه تحقی

تحقی و بررسی بیشتر دارد .بر ایرن اسراس ،پرگوهش

نتایج ذیل حاصل شد:

حاضر بره دنبرال ارزیرابی رابطره میران ایرن عوامرل و
عنوان پژوهش

سال

بررسی نقش محیط
های ساخته شده و
علائم افسردگی در
بزرگسالان مسن تر
جامعه :یک نمونه
موردی از تایوان

1212

تشریح محله های
حامی سلامت :تجزیه
و تحلیل چند سطح
از محیط ساخته شده
 ،اختلال درک شده ،
تعامل اجتماعی و
بهداشت روان در
پکن

1212

اهداف پژوهش

هدف از این مطالعه بررسی
رابطه بین محیط ساخته شده و
علائم افسردگی در افراد مسن
در تایوان به عنوان نمونه
موردی است.
با استفاده از پرسشنامه سلامت
این مطالعه برای اولین بار در
پکن یک رویکرد اجتماعی-
محیطی را بررسی می کند که
از طری اختلالات ادراک شده
و تعاملات اجتماعی رابطه بین
محیط ساخته شده و سلامت
روان را تحت مفهوم اثر محله
محاسبه می کند.

نتایج

مشخص شد که پنج نوع محیط ساخته شده در بزرگسالان به
طور معنیداری با علائم افسردگی در ارتباط است .در میان
آنها  ،دو نوع محیط ساخته شدهی" :خدمات بهداشتی و
درمانی" و "مدارس" با نمره کاملا پایینتر با احتمال افسردگی
کمتر مرتبط بودند ،در حالی که سه محیط دیگر "با امکانات
فرهنگی و تاریخی" " ،مناط تفریحی و سرگرمی" و "زمین
های بازی و اماکن ورزشی" به طور قابل توجهی با افزایش
خطر افسردگی در ارتباط بودند.
نتایج حاصل از مدل های معادله ساختاری چندسطحی نشان
می دهد که سلامت روان فردی تحت تلثیر محیط ساخته شده
در مقیاس محله از طری سه مسیر مستقل از مشکلات
اقتصادی  -اجتماعی محله تلثیر می پذیرد :تراکم جمعیت ،
اتصال جاده و مجاورت با پارک ها به طور غیر مستقیم با
تعامل محله با سلامت روان در ارتباط است .و تراکم جمعیت
 ،اتصال جاده و تنوع امکانات تا حدی با اختلال محله درک
شده مرتبط است  ،که به طور غیر مستقیم از طری تعامل
محله با سلامت روان ارتباط دارد.

منبع

هانگ،1
کونگ 1و
9
هیو
()1212

تائو ،6یانگ
6
و چای
)1212(.

3

1. Huang
2. Kung
3. Hu
4. Tao
5. Yang
6. Chai
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عنوان پژوهش

سال

روانشناسی محیطی:
تلثیرات محیط در
ایجاد سلامت روان
بر انسان

1216

رابطه بین ابعاد حسی
ادراک شده ازفضای
سبز شهری وبهبود
استرس.

1212

شناسایی و تعری ابعاد ادراک
طبیعت ،شناسایی اینکه به طور
کلی مردم کدام ابعاد را ترجیح
میدهند ،ترجیح شناسایی ابعاد
و ترکیبی از ابعاد که مردم
گزارش میدهند.

استرس محیط شهری
و سازگاری رفتاری
در شهر بوپال هند

1211

ارزیابی عوامل استرس زای
ادراک شده محیط شهری و
کش استراتگی های اتخاذ
شده جهت مقابله توسط مردم
برای مبارزه با نتایج استرس در
محیط شهری.

بررسی تاثیر عوامل
استرس زا در خیابان
های شهری بر رفتار
استفاده کنندگان

1911

شمارۀ اول
منبع

اهداف پژوهش

نتایج

برجسته سازی مقایسه سلامت
روان ساکنان روستایی و
شهری از نظر روانشناسی
محیط ( )EPاز طری
پرسشنامه شخصیت آیزنک
()EPQ

مطالعه در رابطه با تلثیر "منطقه زندگی" نشان می دهد
شهرنشینی بر محیط روانی فرد تلثیر می گذارد .یافتهها حاکی
از آن است که ساکنان شهری بیشتر مستعد ابتلا به برخی از
ویگگی های شخصیتی هستند که می تواند برای سلامت روان
فرد مضر باشد.
نتایج  0بعد حسی درک شده را نشان می دهد و تعری می
کند .مردم به طور کلی بعد بی سر و صدا را ترجیح می
دهند ،که بوسیله فضا ،طبیعت ،محیط سرشار از گونه ها،
پناهگاه ،فرهنگ ،چشم انداز و اجتماع دنبال می شود .بعد
پناهگاه و طبیعت که به شدت با استرس ارتباط دارند ،نیاز به
یافتن محیط های آرامش بخش را نشان می دهند .ترکیب
پناهگاه و طبیعت و محیط سرشار از گونه ها و نبود و یا
کمبود حضور اجتماع ،میتواند به عنوان محیط بهبود دهنده
برای استرس افراد تفسیر شود.
اگر چه مردم ،شهر خود را خوشنود شرح داده اند ،هنوز هم
سطح بالایی از استرس را احساس کرده اند و دلیل عمده آن
وجود سر و صدا ،تجمع زباله ،هوای آلوده با دود و محیط
ناسالم در محله های زاغه نشین می باشد .برنامه ریزان شهر
باید به دسترسی به منابع طبیعی و محیط زیست اولویت
برابری بدهند.

چن 1و
دیگران
(-19.)1216
10

1

گران و
استیگسدوتر
(.)1212ص
173-166

9

6

ریشی
وخانتینا
()1211

3

بررسی تاثیر عوامل استرس زا
بر رفتار فرد

نتایج کار حاکی از تاکید وجود رابطهی مستقیم بین عوامل
استرس زای محیطی و آلودگی ها بر رفتار استفاده کنندگان
می باشد.

آذین،
علی مهشید،
جوان،
فروزنده
()1911

استرس محیط شهری
و سازگاری رفتاری
در شهر بوپال هند

1211

ارزیابی عوامل استرس زای
ادراک شده محیط شهری و
کش استراتگی های اتخاذ
شده جهت مقابله توسط مردم
برای مبارزه با نتایج استرس در
محیط شهری.

اگر چه مردم ،شهر خود را خوشنود شرح داده اند ،هنوز هم
سطح بالایی از استرس را احساس کرده اند و دلیل عمده آن
وجود سر و صدا ،تجمع زباله ،هوای آلوده با دود و محیط
ناسالم در محله های زاغه نشین می باشد .برنامه ریزان شهر
باید به دسترسی به منابع طبیعی و محیط زیست اولویت
برابری بدهند.

ریشی 6و
7
خانتینا
()1211

اثرات طبیعت
پیرامون روی استرس
کودکان شهری

1211

بررسی اینکه آیا نزدیکی به
طبیعت ،مانند طبیعت در
محوطه مدرسه و همچنین در
فضای خانه ،منافعی برای
سلامت روانی کودکان دارد.

نتایج نشان می دهد که طبیعت مقاومت کودکان را تقویت می
کند به طوریکه کودکانی که تماس بیش تری با طبیعت دارند
مقابله بهتری در برابر سختی دارند نسبت به کودکانی که
دسترسی روزانه به طبیعت ندارند.

کورالیزا، 0
کلادو 1و
12
بیتلمی
()1211
.ص90-17

1. Chen
2. Grahn
3. Stigsdotter
4 . Rishi
5 . Khuntia
6. Rishi
7. Khuntia
8. Corraliza
9. Collado
10. Bethelmy
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 .8 .8 .6مفهوم استرس و ترس

محرکی که لازم است فرد با آن سازگار شرود تعریر

لغت قدیمی  Destressبر اثرر حرذف بره کلمره

میکند .استرس ،فشرار یرا ترنش فیزیکری ،روانری یرا

متداول و روزمره استرس ( )Stressمبدل شرده اسرت

هیجانی است که بر اثر الزامرات و مطالبرات محیطری،

(گملچ و والترچ .)11 :1973 ،برخی استرس را از نظر

موقعیتی یا فردی ایجاد میشود .رویدادهای پیشبینری

لغوی برگرفته از کلمه لاتین  Stringereبره مفهروم بره

ناپذیر و غیر قابل کنترل بیشتر از رویدادهایی کره فررد

هم رفتن ،قبض شدن ،در آغوش گررفتن ،فشرردن و

کنترل بیشتر بر روی آن دارد ،سبب استرس مریشروند

بازفشردن و  ...عنوان کردهانرد  .رفتارهرایی کره مری

(رایس.)1909 ،

تواند با احساسات متضاد همراه باشرند (پورافکراری،

استرس مجموع واکنشهرای جسرمی ،روحری و

 .)1976هر موقعیتی که بهزیستی جاندار را بره خطرر

روانی ،ذهنی و رفتاری اسرت کره ارگانیسرم در برابرر

اندازد ،حالت اضطراب را به وجود مریآورد .تعرار

عوامل درونی و یا بیرونی بر هم زننده ثبرات و تعرادل

ها و گونههای دیگر ناکرامی یکری از خاسرتگاه هرای

طبیعی و درونی بدن نشان میدهد .بره طرور خلاصره،

اضطراب اند .همچنین خطر آسیب بردنی ،بره خطرر

استرس یا فشار روانی را میتوان حاصل محرکهرایی

افتادن عزت نفرس ،و وارد آمردن فشرار بررای انجرام

دانست که عکسالعمرل فررد را بررای سرازگاری برر

کارهرایی فراترر از توانمنردیهرای آدمری ،در وی

میانگیزد .استرس جزئی ضروری از زنردگی اسرت و

اضطراب ایجاد میکنند .منظرور از اضرطراب هیجران

همه ما به خوبی میدانیم که زندگی بدون محرکهرای

ناخوشایندی است که با اصرطلاحاتی ماننرد نگرانری،

مختل  ،یکنواخت و کسل کننده میشرود .ولری بایرد

دلشوره ،وحشت و ترس بیران مریشرود ،و همره مرا

توجه داشت کره در صرورت افرزایش اسرترس و یرا

درجاتی از آن را گاه گاه تجربه میکنیم .هر چیزی کره

فشارهای عصبی ،باید منتظر عواقرب بسریار خطرنراک

در تمامیت زیست شناختی ارگانیسم اختلال به وجرود

آن در ابعاد فردی و اجتماعی است .افراد ،برای آن کره

آورد و شرایطی ایجاد کند کره ارگانیسرم طبیعتراً از آن

به طرور بهنجرار فعالیرت کننرد ،بایرد کمری اسرترس

پرهیز کند استرس شمرده میشود (سادوک ،1سرادوک

داشتهاند .اصولاً برانگیختگی ملرایم ،فررد را در جریران

و رویز .)1227 ،1استرس شرایطی است کره در نتیجره

اجرای کاری که بر عهده دارد ،هشیار نگه مریدارد .بره

تعامل میان فرد و محیط به وجرود مریآیرد و موجرب

نظر میرسد که دستگاه عصبی برای درست کار کردن

ایجاد ناهماهنگی چه واقعی و چره غیرر واقعری میران

به میزان معینی تحریک نیاز دارد .اما اسرترس شردید و

ملزومررات یررک موقعیررت و منررابع زیسررتی ،روانرری و

طولانی مدت ،آثار مخرب جسمی و روانری بره دنبرال

اجتماعی فرد مریشرود (شرفیعی و همکراران،1911 ،

دارد (ساعتچی.)1900 ،

ص .)96-10.توماس هولمز ( )1171استرس را واقعره

هنوز بسیاری از روانشناسان تمرایز برین تررس و
اضطراب را معتبر میشرمارند و برخری اضرطراب را
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ترس مبهم دانسته اند  .در عین حال ،چون خرواه برر
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هرایی

محیط شهری وسکونتی ،اضطرابهرا و اسرترسهرای

که آدمی از احساساتش به دست میدهد ،هنوز نمیتوان

روزانرره وتعجیررل برری پایرران برررای عبررور از فضرراهای

بین این دو هیجان تمایز قائرل شرد .برر ایرن اسراس

نررامطلوب شررهری روح وروان افررراد را در زنرردگی

کرار تحقیقری بلراک اسرتفاده نمرود.

روزانه آزرده ساخته وچرخهای خطرنراک از بیمراری-

بنابراین صرفاتی همچرون برد ،ناهماهنرگ ،ترسرناک،

های شهری مزمن را شکل میدهند  .به طور مثرال برر

فشرده ،نامتناسب و سنگین بیانگر هیجان اضرطراب و

اساس گزارشهای سازمان بهداشرت جهرانی علیررغم

ترس است .نمود این صفات را میتوان بره راحتری در

شرراخصهررای مطلرروب سررلامت فررردی درایررران،

کالبد شهر دیرد .فضراهایی کره دارنرده ایرن صرفات

شاخصهای سلامت محیطی نظیر تصرادفات وفقردان

هستند ،برای بیننده احساس اضطراب و استرس را بره

ایمنی ضعی

است .بنابراین شناسایی اثرات نرامطلوب

دنبال داشته و حرس حضرور در آن فضرا را کراهش

توسعه شهری و مسکن بر سلامت عمومی شرهروندان

میدهد ( سمیه بیگی. )1901 ،

و ارتقای زندگی سالم شهری ضروری است .سرازمان

میتوان از تعاری

 .9. 8. 6تأثیر فضاهای شهری در کااهش و یاا
افزایش فشارهای روانی

بهداشت جهانی برای تامین سلامت انسران (علراوه برر
ایمن سازی افراد در برابر بیماریهرا) ،ارتقرای کیفیرت

از نگاه سازمان بهداشت جهانی علراوه برر متغیرر-

محیط زندگی را تعیین کننده دانسرته اسرت .همچنرین

های سن وجنس و وراثت  ،سبک زنردگی  ،سراختار

تاثیرطراحی وکیفیت بصری محیط شهر بر رفتار مرردم

اجتماعی محلی ،محیط کار وسکونت فرد و وضرعیت

وسلامت روانی آنان در تحقیقات طراحران محیطری از

عمررومی اقتصررادی -اجتمرراعی -فرهنگرری و محیطرری

جمله ویلیام وایت  ،اپلیارد ،کوین لینچ والکسراندر بره

درتعیین وضرعیت سرلامت افرراد موثراسرت .کیفیرت

اثبات رسیده است .فضاهای شهری برا کیفیرت ،بسرتر

پایین محیط شهری ،آلودگی هروا ،مردیریت نامناسرب

تعاملات اجتمراعی وبرروز مهرارتهرا وتوانراییهرای

ضایعات شهری ،آلودگی صوتی و نیرز اثررات زیانبرار

فردی را فراهم کرده وجاذب مرردم وکرار وحرفرههرا

مواد شیمیایی سرمی و فلرزات سرنگین ماننرد سررب

وحتی حیات وحش وپرندگان در مقیراسهرای خررد

وجیوه میتواند زندگی ساکنان کلانشهر را تهدید کنرد.

وکلان فضاهای شهری هستند .از سوی دیگر فضاهای

فقردان ایمنرری شرهروندان در مقابررل تصرادفات ،عرردم

با کیفیت پایین وضعیت اجتماعی ضعی

تنزل کیفیت

امنیت در فضاهای شهری ومسکونی ،انزوا ،افسرردگی

محیطی واقتصادی را به دنبال دارند (سازمان بهداشرت

وگسست اجتماعی در محلات شهری ونیرز وابسرتگی

جهانی .)1117 ،1ثابت شده است که فضاهای شرهری

مفرط شهروندان به اتومبیرل وکرم تحرکری در اقشرار

و عمومی میتواند در ایجاد تفاهم ،حرس مشرارکت و

از بیمرراریهررای مررزمن شررهری و محیطرری

ایجاد روابط صمیمانه بین مرردم نقرش مهمری داشرته

هستند .عوامل خطرساز سلامت محیطری نظیرر خشرم

باشررد .حررس مشررارکت در شررهرهایی کرره فضرراهای

مختل ر

وجنون ترافیکی ،بی تفاوتی محیطری ،عردم تعلر بره

1. World Health Organization
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عمومی و تفریحی ندارند ،نسبت به سایر شهرها کمترر

03

سروستانی به نقل از ماندل  ،امنیرت را ایرن چنرین
میکند " :امنیت یعنی آرامش و نبرود هرراس،

است .فضاهای شهری تلثیر فوق العاده ای برر روحیره،

تعری

نگرش و درک مردم از فضا و همچنین در بینش آنران

اطمینان خاطر از هرگونه عامل تهدیرد کننرده آرامرش

نسرربت برره هسررتی و جامعرره دارد .متخصصرران امررور

انسان ،اعم از طبیعی و غیرطبیعی" .بنابراین از دو بعرد

شهری میگویند :یکی از مشخصههای زندگی شرهری

ذهنی و عینی برخوردار است .در بعد عینی ،امنیت بره

امروزی ،تنش زیاد است کره مریتوانرد باعرث ایجراد

معنی نبود تهدید برای ارزشهای کسب شده است؛ و

احساس فشار ،اضطراب و حتی حرواس پرتری شرود.

در بعد ذهنی ،مشتمل است بر نبود هراس از اینکره آن

تحقیقات نشان داده است کسرانی کره در مکرانهرای

ارزشها مورد حمله قرارگیرند .از این رو از دو عنصرر

مناسب زندگی میکنند ،دارای ویگگیهرای شریفتگی،

اصلی تهدید و فرصرت برخروردار اسرت و برقرراری

همگونی و سازگاری هستند و همره اینهرا در کراهش

امنیت منوط به رهایی نسبی از تهدیدها و بهررهگیرری

فشار روانی شهروندان مؤثر است .شهرسرازان قادرنرد

مناسررب از فرصررتهررا اسررت (سروسررتانی،1906 ،

با طراحری هرای خرود برر الگروی فعالیرتهرا ترلثیر

ص .)116-116.طبقه بنردیهرایی کره برخری نظریره

بگذارند ،شرایط مطلروب و نرامطلوب ایجراد کننرده و

پردازان و روانشناسان در زمینه سلسرله مراترب نیازهرا

شهرهای زنده یا بی روح بسازند (مدنی پرور.)1907 ،

مطرح میکنند ،نشران مریدهرد تقریبرا همره آنهرا در

شهرسازان هر چه آگاهی بیشرتری از محریط و رفترار

اولویت دادن به مقوله امنیت به عنروان نیازهرای اولیره

افراد و جامعه شناسی محیطی داشته باشند ،برا توانرایی

بشر اتفاق نظر دارند .از سوی دیگر امنیرت بره عنروان

بیشتری قادر به خلر فضراهای مرورد نیراز کراربران،

یکی از شاخصهرای مهرم کیفیرت زنردگی شرهری

خواهند بود.

مطرح است؛ به طوری که این شراخص بره صرورت

 .4. 8. 6عومل تاثیر گذار در ایجاد آرامش و یا
استرس روانی

مسرتقیم وغیرمسرتقیم در نگررش و رفترار مرردم در
زندگی روزمره تاثیر میگذارد.

ال ) امنیت :در برخی از متون تفاوتی برین امنیرت

ب) آسررایش بصررری در منظررر شررهری :آسررایش

و ایمنی قایل شدهاند .ایمنی در واقع بیشتر به سرلامت

بصری از مولفههرای مهرم و اساسری محیطری انسران

جسررمانی انسرران و جلرروگیری از تهدیرردهایی اطلرراق

ساخت امرن محسروب مریشرود .بررای رسریدن بره

میشود که میتواند سلامت فیزیکی را به خطر انردازد و

آسایش بصری در شرهرها مولفرههرای زیرادی دخیرل

در واقع مسائل ملموس و امنیت بیرونی را شامل مری-

هستند ،از جمله مواردی که می توان بره آن هرا اشراره

شود؛ در حالی که امنیت بیشتر جنبره ذهنری و روانری

کرد عبارتند از رفرع آلرودگیهرای (نمرادی ،دیرداری،

دارد .باید به دنبال این باشیم که چه چیز باعرث ایجراد

نور و رنگ)  ،توجه بره کیفیرت هرای بصرری منراظر

حس امنیت در جامعه میشود و چگونره میتروان آنررا

طبیعرری و منظررر مصررنوع و توجرره برره میررزان نررور و

تقویت کرد (پاکزاد ،1901 ،ص.)11-3.

روشنایی بافت شهری به ویگه در هنگرام شرب ،نمرای
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بصری و رنگ استفاده شده در سیمای بصری بناهرا و

از محیط طبیعی فاصله گرفته است (پراکزاد و برزر،،

ساختمانهای شرهری  ،کیفیرت دسترسری بره فضرای

.)1911

شهری و شبکه عبرور و مررور ،توجره بره تاسیسرات

ج)کیفیت و سرزندگی فضای شهری :سررزندگی،

شهری  ،کیفیتهای محیطری  ،میرزان نمرای بدنره در

پویرایی و جرذابیت فضرای شرهری در مقابرل ملرال

بافتها و  ...از جملره عرواملی هسرتند کره نقرش بره

انگیزی آن بازتاب نوع فعالیت هایی است که در فضرا

سررزایی در ارتقررای آسررایش بصررری خواهنررد داشررت

صورت میگیرد  .که مریتوانرد بره طرور مروثری در

(دویررران و دیگررران ،1911 ،ص .)62-63.فیلررین در

کاهش استرس در فضا مروثر باشرد .تعرداد زیرادی از

بررسیهای خرود دربرارهی تراثیر محریط روی سرازو

صاحب نظران کیفیتهای متعددی را برای دستیابی به

کاربینایی  ،محریط مصرنوع را بره سره دسرته همگرن،

یک محیط شرهری برا کیفیرت معرفری کرردهانرد ،امرا

تهاجمی و آسایش بخش تقسیم مریکنرد .وی محریط

نظریات ارائه شده دارای دوگانگی مریباشرند .برخری

آسایش بخش را محیطی میداند کره بره رغرم وجرود

نظریات که بر عرصه عینری فررد تلکیرد مریکننرد بره

تعداد زیادی عناصر متنوع ،ویگگیهایی ماننرد خطروط

کیفیت محیط شهری به مثابه کیفیت و صفتی که ذاتری

منحنی در ضخامت ،تنوع رنگ ،تنوع سطح و احجرام،

محیط کالبدی بوده و به شکل مستقل از نراظر وجرود

اشکال و رنگ هایی که به محیط طبیعی نزدیکتر مری-

دارد ،نگریستهاند ،به نحوی که کیفیت محیط بره طرور

باشد آن را مطلوبتر کرده است .محیطهرای آسرایش

مشخص از "فرم" محیط نشلت مریگیررد .دسرته دوم

بخش به طور معمول چشرم نرواز هسرتند .اسرتفاده از

که بر عرصه ذهنی فرد تکیه میکننرد ،کیفیرت محریط

خطوط مستقیم عمود بررهم ،زوایرای قائمره  ،اشرکال

شهری را بره مثابره "پدیردار" یرا "رویردادی" کره در

هندسی خشرک  ،یکسرانی و تشرابه اجرزای تشرکیل

جریرران داد و سررتدی میرران خصوصرریات کالبرردی و

هنده ،محیط را برای چشم نامتناسب میکنرد .ویگگری

محسوس ،از یک طرف و الگوها و رمزهای فرهنگری

هایی که عموما در محیط های طبیعی دیده نمیشروند

و تواناییهای ذهنی فرد نراظر از سروی دیگرر ،شرکل

 .به نظر فیلین محیطهرای طبیعری برا سراز وکارهرای

میگیرد ،معرفی مرینماینرد (گلکرار ،1906 ،ص-66 .

فیزیولوژی بینایی مطابقت یشتری دارد و محریطهرای

 .)73یان گهل  ،فعالیت ها را به  9دسته تقسیم نمروده

مصنوع اغلب با این سراز و کرار در تضراد هسرتند .او

است :فعالیتهای ضروری (اجبراری) ،فعالیرتهرای

اشاره میکند که در گذشته محیطهای بصرری ای کره

انتخابی (تفریحی) و فعالیتهرای اجتمراعی .در یرک

بشر را احاطه کرده برود برا سراختار بینرایی و قرانون-

شهر خوب ،نه تنها فعالیتهای ضرروری در شررایط

مندیهای بصری وی در تطاب کامل قرار داشرت امرا

مناسب انجام میگیرند ،بلکه بسیاری از فعالیرتهرای

امروزه با شکل گیری و توسعه شهرها محریط زنردگی

تفریحی و اجتماعی مورد علاقه مردم صورت میگیرد

نیز دچار دگرگونیهای فاحش شده و هر چره بیشرتر

و شهر ،فضاهای با کیفیت ،وسوسره انگیرز و جرذاب

سال هفتم
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ارائه می دهد(گل .)1223 ،1دکتر کروروش گلکرار در

محیط و کیفیت عناصر بصرری در کنرار یکردیگر بره

پگوهشی که در باب کیفیرت سررزندگی در طراحری

ایجاد احساس سرزندگی و نشراط در محریط شرهری

شررهری انجررام داد ،سرررزندگی را معررادل مفهرروم

کمک کرده و این خود باعث ایجراد حرس دلبسرتگی

" "Liveliness" ،"Livabilityمطررح و حصرول

به فضا شده و در نهایت آرامش کامل را برای فرد بره

آن را در گرو کیفیات مطلوب طراحی شهری دانسرته

ارمغان می آوردند (شکل .)1

اسرت ،کیفیراتی چرون خوانرایی ،رنرگ تعلر  ،همره
شررمولی ،انعطرراف پررذیری ،شخصرریت بصررری،
آموزندگی ،کیفیرت عرصره همگرانی ،هرم سرازی برا
طبیعرت ،حرس زمران ،انررژی ،آسرایش اقلیمری،
نفوذپذیری و حرکت ،غنای حسی ،ایمنری و امنیرت،
اختلاط کاربری و فرم ،کارایی و پاکیزگی محیطی؛ کره
در کنار سرزندگی» ،کیفیت کلی طراحی شرهری» را
شکل میدهند .
 .5. 8. 6عمدهترین عوامل موثر در کاهش و یاا
افزایش استرس در محیط شهری

با مطالعه عوامل موثر وتاثیرگذار محیط شهری در
کاهش یا افزایش استرس افراد در محیط شرهری (کره
در مبحث قبلی مطرح شد) (شکل  )1و با دسته بنردی
موضوعی ابعاد و عوامل مختل

آن میتوان با نگراهی

کل نگر و همه جانبه نگر به ابعراد مهرم و تراثیر گرذار
این مقوله به جدول  1رسید:
.1 .8. 6فرآیند دست یابی به آرامش در محایط
شهری

اگر نگاهی فرآیند گرا به مقولره ایجراد آرامرش در
محیط شهری داشرته باشریم و در ایرن مسریر عوامرل
اقلیمی را جزو عواملی بدانیم کره مریتروان برا کنتررل
عوامل کیفیت محیطی آن را کنترل نمود  ،به این نکتره
می رسیم که سه عامل امنیرت  ،کیفیرت و سررزندگی
1. Gehl

00
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شکل  .6هرم سلسله مراتبی آرامش و کاهش استرس در محیط شهری مأخذ( :یافتههای پژوهش)6933 ،
جدول  .6عوامل موثر در کاهش یا افزایش استرس در محیط شهری
عوامل موثر

ابعاد

وجود یا عدم وجود فضای بی دفاع در فضای شهری
خلوت مطلوب و یا نامطلوب
احساس امنیت در محیط

ایمنی در تردد عابرین پیاده در ترافیک
وجود یا عدم جود نور شبانه در محیط

عوامل موثر در کاهش و یا افزایش ایجاد استرس در محیط شهری

ازدحام و تراکم جمعیت
امکانات محیطی موجود در فضای شهری
میزان عناصر طبیعی موجود در محیط
وجود مقیاس انسانی در فضا
کیفیت هوا و وجود یا عدم وجود آلودگی هوا در محیط
کیفیتهای محیطی

خوانایی محیط و امکان تشخیص راحت مسیر
نفوذ پذیری و دسترسی آسان و یا دشوار به فضاهای مختل
وجود یا عدم وجود آلودگیهای صوتی محیط
وجود یا عدم وجود بوی نامطبوع در محیط
چگونگی کیفیت عناصر موجود در فضا
بهداشت و پاکیزگی محیط شهری

شرایط اقلیمی محیط

آسایش حرارتی در محیط و کنترل و یا عدم کنترل عوامل حرارتی محیط
مطلوبیت فرمهای ساختمانی و نماها

کیفیتهای عناصر بصری

چگونگی به کار بردن رنگ در کالبد و عناصر فضا
تدام بصری محیط و عدم وجود
چگونگی به کار بردن نور در محیط و شدت و یا ضع

ملخذ( :یافتههای پگوهش)1911 ،

آن
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شکل .8مدل مفهومی روند ایجاد آرامش و کاهش استرس در محیط شهری مأخذ( :یافتههای پژوهش)6933 ،
 .8روششناسی پژوهش
 .6. 8روش پژوهش

طرح پگوهش حاضر از نوع توصیفی  -همبستگی
میباشررد .متغیرهررای ایررن پررگوهش شررامل اسررترس
شهروندان به عنوان متغییر وابسته و سه متغییر مسرتقل
اصلی شامل "احساس امنیرت در محریط" " ،کیفیرت

های محیطی"" ،شررایط اقلیمری محریط" و "کیفیرت

های بصری" بوده (که هر کدام دارای زیر متغیرهرای
خاص خود می باشند) که همبستگی میان آنها مرورد
بررسی قرارگرفته است.
جامعهی آماری پگوهش شامل کلیه سراکنان محلره
میباشد که تعداد آنها بر اساس آمار  6710نفر اسرت.
با استفاده از فرمول کوکران تعداد  963نفرر بره عنروان
نمونه انتخاب شدند که گرزینش آنهرا از طریر روش
نمونهگیری تصادفی صورت گرفت .در ایرن پرگوهش
برای اندازهگیری عوامل محیطری فضراهای بیرونری از
پرسشنامه محق ساخته استفاده شد که ضریب آلفرای
کرونبررا آن  2/07برره دسررت آمررد .بررهمنظور بررسرری
استرس نیز از پرسشرنامه آزمرون  Dassاسرتفاده شرد.
ضریب آلفای کرونبرا ایرن پرسشرنامه نیرز  2/09بره

دست آمد .تحلیل نتایج با استفاده از روشهای آمراری
استنباطی و نرمافزار  SPSSصورت گرفت.
در این تحقی برا توجره بره اینکره مفروضرههرای
آزمون پارامتریک برقرار بوده از آزمونهای پارامتریرک
همبستگی ،رگرسیون و تحلیل کواریانس استفاده شرده
است .برای بررسری رابطره برین متغییرهرا از ضرریب
همبستگی برای بررسی قدرت پیش بینی کنندگی برین
متغییرها از رگرسیون ،برای بررسی تفاوت ها در سرن
و تحصیلات با توجه به اینکه تعرداد گرروههرای زیرر
مجموعرره آنهررا از سرره گررروه بیشررتر برروده از تحلیررل
کواریانس استفاده شده است.
 .8. 8قلمروی پژوهش

شهر سبزوار همچون بسریاری از شرهرهای ایرران
تاریخ پر فرراز و نشریبی داشرته اسرت .از ویرانری ترا
آبادانی ،از یک شهر کوچک تا پایتخت یک حکومت
(سربداران) و امرروزه بره عنروان دومرین شرهر برزر،
خراسان رضوی  .سبزوار از دیرباز محل داد و سرتد و
استراقگاه کاروانیان ،محل حکومتیان و زیستگاه بومیران
منطقه بوده است  .شرهر قردیم سربزوار کره اکنرون در
تقسیمات جدید در داخل ناحیه  9قرار گرفتره اسرت،
دارای  11محله شرامل  :محلره ار ،،سررده (سریرده)،

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری
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محله نو ،حاج مقلرو ،محلره الرداغی ،نقابشرک ،محلره

این محله از نظر تقسریمات اداری شرهرداری سربزوار

حمام حکیم ،محله آقا ،محلره زرگرر ،سربریز و محلره

بخشی از محله  9محسوب میشود .خیابان های فروق

مزار سبز بروده اسرت (مهندسران مشراور شرارسرتان،

جزو محورهای تجاری و پر تردد شهر محسوب مری-

.)1907

شوند  .اما در درون محله کوچه ها عمدتا کرم عرر

محله سرده (سیرده) که محدوده پرگوهش حاضرر

است که یادگار گذشته و بافت قدیمی شرهر اسرت .از

است از شمال به میردان فرمانرداری و خیابران نرواب

نظر اجتماعی محله سیرده جرزو محلرههرای متوسرط

صفوی ،ازجنوب به خیابان بیه  ،از شررق بره خیابران

نشررین و جمعیررت آن  6710نفررر اسررت( .شررکل)9

قائم و از غرب به خیابان شریعتمداری ختم میشرود .

موقعیت محله سیرده در شهر سبزوار
موقعیت محله سیرده و خیابان های اطراف آن

شکل  .9موقیت شهر سبزوار و محله سیرده در شهر سبزوار مأخذ( :یافتههای پژوهش)6933 ،

سال هفتم
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فرضیه ضریب همبستگی پیرسون بین عوامل محیطری

 .9یافتههای تحقیق

برای تحقی انجام شده سه فرضیه مفرو

با استرس شرهروندان محاسربه و نترایج در جردول 1

اسرت

ارائه شده است .همانطور که یافتههای جدول  1نشران

که به تفصیل مرورد بررسری قررار مریگیررد .فرضریه

می دهد کیفیت محیطی با ضرریب همبسرتگی ()2/69

نخسررت :بررین عوامررل محیطرری فضرراهای شررهری و

بیشترین رابطره را برا اسرترس شرهروندان دارد و ایرن

اسررترس شررهروندان رابطرره وجررود دارد .فرضرریه دوم:

بدین معنا است که برا بهبرود کیفیرت عناصرر بصرری

عوامل محیطی فضراهای شرهری قابلیرت پریش بینری

میزان استرس شرهروندان کراهش مرییابرد همچنرین

میررزان اسررترس شررهروندان را دارنررد .فرضرریه سرروم:

تنظیم شرایط اقلیمی محیط نیز کمتررین رابطره را دارد

ویگگرریهررای فررردی افررراد ماننررد سررن ،جنسرریت و

اما همانطور که نتایج نشران مریدهرد تمرام روابرط در

تحصیلات بر میزان استرس آنهرا در فضراهای شرهری

سطح  2/21معنادار میباشرند یعنری برا  2/11اطمینران

موثر است.

میتوان گفتکه با بهبود عوامل محیطی میرزان اسرترس

 .6. 9عوامل محیطی و ارتباط آن با اساترس در

شهروندان به کاهش مییابد.

محدوده مورد مطالعه

بین عوامل محیطری فضراهای شرهری و اسرترس
شهروندان رابطه وجود دارد .به همنظرور بررسری ایرن
جدول  .8نتایج رابطه بین عوامل محیطی فضاهای شهری و میزان استرس شهروندان
متغیر ملاک

استرس

شاخص آماری متغیر پیشبین

ضریب همبستگی ()r

سطح معنیداری ()P

تنظیم شرایط اقلیمی محیط

2/61

2/222

احساس امنیت در محیط

2/61

2/222

کیفیت عناصر بصری

2/31

2/222

کیفیت محیطی

2/69

2/222

**p-value <.01

 .8. 9پیش بینی میزان استرس شهروندان توسط
عوامل محیطی

ملخذ( :یافتههای پگوهش)1911 ،

واریانس دادههای پرت و هم خطری برودن چندگانره،
تحلیل رگرسیون چند متغیری انجام شد .نتایج حاصرل

عوامل محیطی فضاهای شهری قابلیت پیش بینری

از تجزیه وتحلیل رگرسیون چند متغیری با اسرتفاده از

میررزان اسررترس شررهروندان را دارنررد .برره منظررور

روش گامبهگام 1برازش شرده و مردل بهدسرت آمرده

پاسررخگویی برره ایررن فرضرریه بررا توجرره برره برقررراری

است که نتایج برازش مردل در جردول  9ارائره شرده

مفروضههای خطی بودن ،نرمرال برودن ،ثابرت برودن
1. Step wise
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است .همان طور که نتایج مریدهرد در گرام اول بعرد

سه بعد فوق جمعاً 2/61از واریانس اسرترس را تبیرین

کیفیررتهررای محیطرری وارد معادلرره شررده اسررت کرره

نمودهاند .در نهایت در گام چهرارم ،برا افرزوده شردن

2/71مقدار قدرت پیش بینی کنندگی شد .بدین معنی

تنظیم شرایط اقلیمی محیط در گام پنجم قدرت پریش

که بعد کیفیتهای محیطی توانسرته  2/32از واریرانس

بینرری کننرردگی برره  2/02افررزایش یافترره اسررت .یعنرری

استرس شهروندان را تبیین کند .در گام دوم برا اضرافه

رویهمرفترره  2/66از اسررترس شررهروندان را تبیررین

شدن بعرد دوم یعنری احسراس امنیرت در محریط بره

نمودهاند .علاوه براین ،برای تعیرین سرهم هرر یرک از

معادله میرزان قردرت پریش بینری کننردگی بره 2/76

ابعاد عوامرل محیطری فضراهای شرهری برر اسرترس

افزایش یافته است ،یعنی ایرن کره دو بعرد فروق روی

شهروندان بر اسراس ضررایب رگرسریون ( )Betaدر

همرفته  2/37از استرس شهروندان را تبیین نمرودهانرد

گام چهارم میتوان عنوان کرد کره سرهم کیفیرتهرای

و در گام سوم با اضرافه شردن بعرد سروم یعنری بعرد

محیطی ،احسراس امنیرت در محریط ،کیفیرت عناصرر

کیفیت عناصر بصری بره معادلره میرزان قردرت پریش

بصری و تنظیم شرایط اقلیمی محیط بره ترتیرب برابرر

بینی کنندگی به  2/71افزایش یافته است؛ یعنری اینکره

با  2/19 ،2/11 ،2/17 ،2/10میباشد.

جدول .9نتایج برازش مدل رگرسیون
گامها

متغیرهای پیش بین

R

R2

B

Beta

T

P

گام اول

کیفیتهای محیطی

2/ 71

2/32

2/63

2/72

11/22

2/222

2/76

2/37

2/93

2/36

19/61

2/222

2/10

2/91

0/21

2/222

2/11

2/96

7/13

2/222

2/16

2/10

7/39

2/222

کیفیت عناصر بصری

2/11

2/91

7/22

2/222

کیفیتهای محیطی

2/11

2/11

6/29

2/222

2/19

2/16

6/19

2/222

2/17

2/10

6/92

2/222

2/11

2/16

9/66

2/222

گام دوم

کیفیتهای محیطی
احساس امنیت در محیط
کیفیتهای محیطی

گام سوم

گام چهارم

احساس امنیت در محیط

احساس امنیت در محیط
کیفیت عناصر بصری

2/71

2/02

تنظیم شرایط اقلیمی

2/61

2/66
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 .9. 9رابطه میان ویژگیهاای فاردی باا میازان
استرس در افراد

موثر است .برای بررسی تفراوت اسرترس برر حسرب
جنسیت از آزمرون تری بررای گروهریهرای مسرتقل

ویگگیهای فرردی افرراد ماننرد سرن ،جنسریت و

استفاده شد که نتایج در جردول  6آورده شرده اسرت.

تحصیلات بر میزان استرس آنهرا در فضراهای شرهری

همانطور که نتایج نشان میدهد با توجه به میرانگینهرا

سال هفتم
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به دست آمده تفراوت برین میرانگین اسرترس زنران و

 )-1/16میباشد و سطح معناداری نیرز بالراتر از 2/23

مردان تنها  2/263است .با توجه بره اینکره مقردار تری

است بنابراین تفاوت معناداری در میرزان اسرترس برر

بدست آمده کمتر از سطح بحرانری تی(دامنره 1/16ترا

حسب جنسیت وجود ندارد.

جدول .4بررسی تفاوت میزان استرس شهروندان بر حسب جنسیت
متغیر

جنسیت

میانگین

استرس

زن

1/19

شهروندان

مرد

1/10

تفاوت دو میانگین

df

t

سطح معنی داری

2/2636

966

-2/306

2/11
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برای بررسی تفاوت میزان استرس شهروندان بر حسب سن از تحلیل واریانس یک راهه استفاده شرد کره نترایج در
جدول  3آورده شده است.
جدول  .5تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی استرس شهروندان برحسب سن و تحصیلات
شاخصها

جمع

درجه

مجذور

مقدار

سطح

متغیّر

مجذورات

آزادی

میانگین

F

معنیداری

بین گروهها

7/299

3

درون گروهها

116/766

962

کل

121/702

963

بین گروهها

6/333

3

درون گروهها

113/121

962

کل

111/766

963

سن

تحصیلات

1/627
2/361
2/111
2/960

1/622

1/611

2/213

2/216
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با توجه به جدول  3مشاهده میشود وضعیت استرس شهروندان هم بر اساس سن و هرم تحصریلات برا یکردیگر
تفاوت معناداری دارند چرا که در هردو مقدار  Fبه دست آمرده بیشرتر از مقردار  Fجردول در درجره آزدای  3و962
است و سطح معناداری نیز کمتر از  2/23است .لذا برای اینکره مشرخص شرود برین کردام یرک از گروههرا تفراوت
معناداری وجود دارد از آزمون تعقیبی توکی استفاده گردید.
جدول  :6تفاوت سطح معناداری در گروه های سنی  12تا  62ساله و شهروندان بالای  62سال
متغیر

سن

تفاوت گروهها

 12تا  62سال با

تفاوت میانگینها

خطای استاندارد

سطح معناداری

زیر  12سال

-2/120

2/131

2/106

 61تا  62سال

-2/112

2/132

2/792

بیشتر از  62سال

*-2/371

2/171

2/211

16

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری
متغیر

تحصیلات

تفاوت گروهها

زیر دیپلم با

شمارۀ اول

تفاوت میانگینها

خطای استاندارد

سطح معناداری

دیپلم

-2/136

2/126

2/661

فوق دیپلم

-2/191

2/211

2/102

لیسانس

-2/111

2/117

2/311

فوق لیسانس

-2/211

2/111

2/169

دکتری

*-2/633

2/197

2/219
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با توجه به جردول  6مشراهده مریشرود کره برین
شهروندان  12ترا  62سراله و شرهروندان بالراتر از 62
سال تفاوت معناداری وجود دارد و بین بقیه گروه هرا
با توجه به سطح معناداریهای بدست آمده در جدول
بالا تفاوت معنادار نیست .اما این تفاوت در برین ایرن
دو گررروه بررا توجرره برره سررطح معنرراداری برره دسررت
آمده( )2/211که کمتر از  2/23است معنرادار اسرت و
بررا توجرره برره اینکرره تفرراوت میررانگین بدسررت آمررده
( )-2/371می باشد نتاج بیانگر این است که میرانگین
استرس شهروندان بالای  62سال سن به مقردار 2/371
کمتررر از شررهروندان داری دامنرره سررنی  62-12سررال
است و این یعنری اینکره شرهروندان برین  12ترا 62
سال استرس بیشتری نسبت به شهروندان بیشرتر از 62
سال دارند .در مورد سطح تحصیلات نیز همانطور کره
نتایج بالا نشان میدهد برا توجره بره سرطح معنراداری
بدسررت آمررده ( )2/219ایررن تفرراوت بررین دو گررروه
شررهروندان زیررر دیررپلم و شررهروندان دارای مرردرک
دکتری معنادار است که با توجره بره تفراوت میرانگین
محاسبه شده ( )-2/633مری تروان نتیجره گرفرت کره
شهروندان دارای مدرک دکتری دارای استرس کمترری
به نسبت شهروندان زیر دیپلم هستند.

 .4نتیجهگیری و پیشنهادها

محیطهای شهری از دوران مدرن به بعرد همرواره
بستر ازدحام جمعیت ،ترافیک ،آلودگی و گاها نا امنری
بوده و هرچه شهر بزر ،ترر شرده مشرکلات آن نیرز
افزایش پیدا کرده است .ایرن مشرکلات باعرث ایجراد
دگرگونیهای مختلر

در حالرت روانری و جسرمی

افراد ساکن در آن شده کره وجرود اسرترس از عمرده
ترین آن هاست ،به گونه ای که غالب افرراد سراکن در
شهرها به طور مداوم مواجه شدن با استرس در محریط
شهری را تجربه میکنند.
در این پگوهش برا تحلیرل یافترههرای بره واسرطه
سنجش همبستگی بین متغییرهرا نشران داده شرد کره
بین عوامل محیطی با ایجاد استرس در محریط ارتبراط
معنرری داری وجررود دارد و نیررز عامررل کیفیررتهررای
محیطی بیشترین رابطه و عوامل اقلیمی محیط کمترین
رابطه را با اسرترس شرهروندان دارد .ایرن مهرم نشران
دهنده دو نکته اساسری اسرت  ،از یرک طررف بافرت
قدیم محله علیرغم تمامی مشکلات هنروز بره لحراظ
تنظیم شرایط محیطی در شررایط نسربتا مناسربی قررار
دارد که ناشی از بافت ارگانیک و کوچرههرای باریرک
در درون محلرره و سررایهانرردازی مناسررب درخترران در
خیابانهای اطراف آن است ،از طرف دیگر علریرغرم
آنکه که به طور پریش فرر

احسراس امنیرت عامرل

سال هفتم
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نخست در تعیین آرامش محسوب میشود این عامرل

محیطی دریافت می کنند لازم است نسبت بره کراهش

در این محله با اختلاف کمی در رتبه دوم قررار دارد و

استرس جوانان از طری ایجراد فضرایی برا طرراوت و

به خصوص ساکنین اصیل آن چندان از امنیرت محلره

نشاط بیشتر و کاهش فرسودگی تلاش به عمل آوریم.

ناراضی نیستند .این نکته نشان دهنده آن اسرت کره برا

در مجمروع بایرد گفرت محلرره سریرده برا وجررود

وجود دگرگونی اجتماعی ساکنین ایرن محلره در دوره

مشررکلات متعرردد کیفیررت محرریط ،امنیررت و ازدحررام

معاصر  ،هنوز احساس امنیت به عامل بحران زا تبردیل

جمعیت و ترافیک در خیابانهرای اطرراف محلره کره

نشده است که یکی از علل آن میتواند قشر اجتمراعی

موجب ایجاد استرس نسبی در میان شرهروندان شرده،

بسریاری از

محلهای با بحران حاد استرس و نامنی در شهر قلمرداد

محلات دیگر بافت فرسوده) و حجم قابل توجه ترردد

نمیگردد و با توجه بیشتر به منظور رفع فرسرودگی و

رهگذران در اطراف و مرکز محله باشد .

افزایش کیفیتها و امکانات محیطری و امنیرت محلره

متوسط محلره (در مقابرل اقشرار ضرعی

همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسریون حراکی

میتوان محلهای پویا امن و آرام را مطراب برا اصرالت

از آن است که کیفیتهای محیطی بره همرراه کیفیرت

گذشته آن بازآفرینی و تجربه کرد.

عناصر بصری و تنظیم شرایط محیطری روی هرم %66

نتایج حاصل از پگوهش با پرگوهشهرای گذشرته

از استرس شهروندان را تحت الشعاع قرار میدهد .کره

که نقش عوامل محیطری را ایجراد اسرترس در محریط

این مهم نشان دهنده ان است کره در مجمروع عوامرل

شهری موثر می دانند منطبر اسرت ،امرا در پرگوهش

محیطی یعنی کیفیت عتاصر بصرری و تنظریم شررایط

حاضر با تفکیک عوامل ایجاد کننده استرس در محریط

محیطی روی هم رفته نقرش بسریار زیرادی در تعیرین

شهری میزان نقش هر یک در ایجاد استرس در محیط

میررزان اسررترس شررهروندان دارد کرره بایررد در برنامرره

شهری به صورت مجزا تعیین نمود تا بتروان اقردامات

ریزیهای محیطی و طراحی شهری به طرور همزمران

لازم در زمینه کاهش اسرترس در محریط شرهری (بره

به هر عامل و زیر مجمروع هرای آنران توجره جردی

خصوص بافت قدیم شهرها) را مردیریت و اولویرت-

داشررت .از طرررف دیگررر انجررا طب ر نتررایج پررگوهش

بندی نمود.

صورت گرفته جوانان اسرترس بیشرتری را از عوامرل
کتابنامه
 .1ارژمند ،م ،.و خانی ،س .)1911( .نقش خلوت در معماری خانه ایرانی .فصلنامه شرهر ایرانری اسرلامی-90 ،)7(1 ،
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